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๔

สารจากผูอํานวยการ 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  

(องคการมหาชน)

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑท องถิ่นนับเป ็นงานที่ส�าคัญของ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	 โครงการดังกลาวมีการด�าเนินงาน	
มาอยางตอเนื่องต้ังแตทศวรรษ	 ๒๕๔๐	 หลักการท�างานของพิพิธภัณฑทองถิ่น
ไดแก	 ชาวบานคือผูรูและผูเลาเร่ืองราวของตนเอง	 โดยมีหนวยงานทางวิชาการให	
การสนับสนนุเครือ่งมอืในการท�างาน	การสบืคนความรู	การบนัทกึ	และการถายทอด
เรื่องราวในรูปแบบของนิทรรศการ	 หนังสือ	 หรือกิจกรรมอ่ืนๆ	 ในอันที่จะสงเสริม
ใหทองถิ่นไดสนทนากับสังคมโดยรวม

๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“ทาพูด” ตางมุมมอง	 เป็นผลงานของนักวิชาการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	 ที่ใชความรูและความเช่ียวชาญของตนเองในการศึกษาทองถ่ิน	
ต�าบลไรขงิ	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	กระบวนการท�างานอาศยัความรวมมอื	
จากผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 จังหวัดนครปฐม	 และชาวชุมชนท่ีรวมแรง	
รวมใจในการพัฒนางานพิพิธภัณฑและการวิจัยในทองถ่ินมาเป็นเวลาเกือบสอง
ทศวรรษ

“พพิธิภณัฑพืน้บานวัดทาพดู”	จงึเป็นเสมอืนสนามฝกฝนการท�างานวัฒนธรรม
กบัทองถ่ินทีส่�าคญัของเจาหนาทีศ่นูยมานษุยวทิยาสิรนิธร	การท�างานอยางใกลชดิกับ
พื้นที่หนึ่งในระยะเวลาที่ยาวนาน	เป็นขั้นตอนในการเรียนรูความเปลี่ยนแปลงตางๆ	
ที่เกิดขึ้นในชุมชน	จนกลายเป็นความสัมพันธที่มากกวา	“ผูศึกษา”	และ	“ผูใหขอมูล”	
ในทางตรงขาม	ไดกลายเป็นกัลยาณมิตรที่เดินทางรวมกันบนเสนทางงานวัฒนธรรม	

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรหวังเป็นอยางยิ่งวา	หนังสือ	“ทาพูด” ตางมุมมอง	
สามารถเป็นตัวอยางการท�างานวิเคราะหและวิจัยทองถ่ินแบบสหวิทยาการ	 เพราะ	
ทองถิ่นกอปรขึ้นจากผูคนในหลายชวงเวลา	และแตละคนตางสรางความเป็นทองถิ่น
ดวยบทบาททีแ่ตกตางกนั	เมือ่เป็นดงันี	้การท�างานพพิธิภณัฑทองถิน่จึงควรพจิารณา
จากมุมมองที่ตางกัน	 เพื่อท�าใหกระบวนการสรางความรูของพิพิธภัณฑเป็นไปอยาง	
มีพลวัต	

	 (นายพีรพน	พิสณุพงศ)	

	 ผูอ�านวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)
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จากมุมมองที่ตางกัน	 เพื่อท�าใหกระบวนการสรางความรูของพิพิธภัณฑเป็นไปอยาง	
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สารบัญ

สารจากผูอ�านวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	 ๔

บทบรรณาธิการ		 ๗	
โดย	ชีวสิทธิ์	บุณยเกียรติ

มาดู	“จารึก”	ที่วัดทาพูด		 ๑๕	
โดย	ดร.ตรงใจ	หุตางกูร

ต�ารายาที่ทาพูด		 ๔๓	
โดย	ดอกรัก	พยัคศรี

บันทึกเรื่องราวของ	“กระดาษ”	เลาเรื่องชุมชนทาพูด	 ๕๙	
โดย	จุฑามาศ	ลิ้มรัตนพันธ

ตลาดทาเกวียน	ในความทรงจ�า	 ๘๓	
โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม

หัวโตกับงานบุญของชุมชนริมน�้า		 ๑๐๓	
โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม

ความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเลาอภินิหารในองคหลวงพอวัดไรขิง		 ๑๒๑	
โดย	รุงตะวัน	อวมอินทร

บรรณานุกรม	 ๑๔๔

เกี่ยวกับผูเขียน	 ๑๔๗

๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บทบรรณาธิการ

“ทาพูด” ตางมุมมอง	 พัฒนาขึ้นจากประสบการณท�างานของเจาหนาท่ี
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	หาคนที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑพื้นบาน	
วัดทาพูดตางกรรมตางวาระ	โดยพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	ตั้งอยูภายในวัดทาพูด	
ต�าบลไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	พิพิธภัณฑเปิดอยางเป็นทางการเมื่อ
วนัที	่๗	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	ตรงกบัวนัพระราชทานเพลงิศพพระครพูศิาลสาธวุฒัน	
อดีตเจาอาวาสวัดทาพูด

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	ด�าเนินโครงการตางๆ	ที่เกี่ยวของ
กับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเป็นระยะ	 ประกอบดวย	 โครงการฐานขอมูลรายชื่อ
วรรณกรรมทองถิ่นภาคตะวันตก	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ	
พื้นบานวัดทาพูดรวมกับตัวแทนผูดูแลพิพิธภัณฑ	ตั้งแต	พ.ศ.	๒๕๔๗	จนถึงปจจุบัน		
โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ	 เชน	 นิทรรศการภาพถาย	 การปรับปรุง	
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บันทึกเรื่องราวของ	“กระดาษ”	เลาเรื่องชุมชนทาพูด	 ๕๙	
โดย	จุฑามาศ	ลิ้มรัตนพันธ

ตลาดทาเกวียน	ในความทรงจ�า	 ๘๓	
โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม

หัวโตกับงานบุญของชุมชนริมน�้า		 ๑๐๓	
โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม

ความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเลาอภินิหารในองคหลวงพอวัดไรขิง		 ๑๒๑	
โดย	รุงตะวัน	อวมอินทร

บรรณานุกรม	 ๑๔๔

เกี่ยวกับผูเขียน	 ๑๔๗

๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บทบรรณาธิการ

“ทาพูด” ตางมุมมอง	 พัฒนาขึ้นจากประสบการณท�างานของเจาหนาท่ี
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	หาคนที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑพื้นบาน	
วัดทาพูดตางกรรมตางวาระ	โดยพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	ตั้งอยูภายในวัดทาพูด	
ต�าบลไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	พิพิธภัณฑเปิดอยางเป็นทางการเมื่อ
วนัที	่๗	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	ตรงกบัวนัพระราชทานเพลงิศพพระครพูศิาลสาธวุฒัน	
อดีตเจาอาวาสวัดทาพูด

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	ด�าเนินโครงการตางๆ	ที่เกี่ยวของ
กับพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูดเป็นระยะ	 ประกอบดวย	 โครงการฐานขอมูลรายชื่อ
วรรณกรรมทองถิ่นภาคตะวันตก	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ	
พื้นบานวัดทาพูดรวมกับตัวแทนผูดูแลพิพิธภัณฑ	ตั้งแต	พ.ศ.	๒๕๔๗	จนถึงปจจุบัน		
โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ	 เชน	 นิทรรศการภาพถาย	 การปรับปรุง	



๘

การจัดแสดงนิทรรศการ	 เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น	 ภาพถายและเรื่องเลากับการ
ศกึษาวิถชีีวิตและสภาพความเปน็อยูในอดตี	สารคดแีละนทิรรศการแมโพสพในความ
เปลี่ยนแปลง	เป็นตน

นอกจากนี้	 ยังมีโครงการวิจัยที่รวมกับองคกรอื่นๆ	 ที่ไดอาศัยพ้ืนที่ต�าบล
ไรขิงเป็นอาณาบริเวณของการท�างาน	 เชน	 การศึกษาวิจัยของคณะนักศึกษา
คณะโบราณคดี	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	พ.ศ.	๒๕๕๒	การศึกษาการปรับตัวในวิกฤตการณ		
น�า้ทวม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึง่เป็นความรวมมอืกบัสถาบนัวจัิยสงัคมและสขุภาพ	กระทรวง
สาธารณสขุ	เพ่ือท�าความเขาใจถงึชีวิตและความเป็นอยูในขณะท่ีชุมชนประสบอุทกภยั	
ระหวาง	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๗

การท�างานในกิจกรรมเหลาน้ีตางอาศัยความรู และทักษะที่แตกตางของ	
เจาหนาที	่โดยยดึมัน่ในหลกัการของการมีสวนรวมของชุมชน	เพ่ือการพัฒนางานวัฒนธรรม	
อยางยัง่ยนื	การมสีวนรวมในแตละกจิกรรมอยูในระดบัทีแ่ตกตางกนั	บางครัง้ตวัแทน
พิพิธภัณฑเป็นผูระบุมรดกทางวัฒนธรรม	 เชน	 จารึก	 หนังสือธรรม	 และคัมภีร	 ที่
อยูในความดูแลของพิพิธภัณฑ	เพื่อใหเจาหนาที่อาศัยความรูเฉพาะทางศึกษามรดก	
ดังกลาวและเรยีบเรยีงเป็นความรูทีอ่นชุนรุนหลงัหรอืผูทีส่นใจสามารถใชประโยชนได

บางครัง้สมาชกิในชมุชนใหขอมลูตางๆ	ทัง้ท่ีเป็นขอมลูในอดตี	ขอมลูชวีติความ
เป็นอยูในปจจุบัน	ขอมลูเหลานีล้วนเป็นประโยชนใหเจาหนาท่ีเรียบเรียงภาพของอดีต	
เพื่อประกอบไวเป็นสวนหนึ่งของวัตถุที่จัดเก็บไวในพิพิธภัณฑ

มากไปกวานั้น	กระบวนการท�างานดังกลาวเปิดให	“เสียง”	หรือ	“สรรพเสียง”		
ของสมาชิกชุมชน	ไดถายทอดความคิด	ความรูสึก	และความทรงจ�าตอเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณ	 จนกิจกรรมน้ีกลายเป็นที่ทางของผูคน	 โดย
เฉพาะคนสูงวัยในสังคมรวมสมัย	 เพราะนับวันเร่ืองเลาตางๆ	 มีแตจะเลือนหายไป	
ตามกาลเวลา	 กิจกรรมจึงเป็นเสมือนการบันทึกความเป็นมาและสงตอบทบันทึก	
ดังกลาวใหกับคนรุนตอไป

ในหลายกรณี	 ผูที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ	 รวมท�ากิจกรรมในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ	 เชน	 การจัด	 กิจกรรมเยาวชน	 การปรับปรุงนิทรรศการ	 เป็นตน	 การมี	
สวนรวมดังกลาวมิไดเกิดขึ้นในชั่วขามคืน	หากแตตองอาศัยการท�างานที่มีการไปมา

๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หาสูอยูเป็นระยะ	รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตางๆ	และการตดัสนิใจรวมกนั
ระหวางสมาชิกชุมชนและสถาบันทางวิชาการจากภายนอก	 เชน	ศูนยมานุษยวิทยา	
สรินิธร	(องคการมหาชน)	การมสีวนรวมในลกัษณะหลงันี	้นบัเป็นการมสีวนรวมอยาง
เต็มรูปแบบ	โดยใหชุมชนตัดสินใจถึงอนาคตที่วางไวในมือตนเอง

เกือบสองทศวรรษที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	 ด�าเนินงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง	 เจาหนาที่หลายทานตางรูจัก
ตวัแทนผูดแูลพพิธิภณัฑและชาวชุมชน	บางคนรวมกจิกรรมกับพพิธิภณัฑและมโีอกาส
เรยีนรูสงัคมและวฒันธรรมของทาพดู	บางคนสนบัสนนุงานพพิธิภณัฑดวยความรูทาง
วชิาการในลกัษณะอืน่	ดวยเหตนุี้	การจดัท�าหนงัสอื	“ทาพดู” ตางมมุมอง	จงึเกดิขึน้
เพื่อสงเสริมใหเร่ืองราวการท�างานของเจาหนาท่ีศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	ไดรับการถายทอดในวงกวางมากยิ่งขึ้น	

บทความทีป่รากฏในเลม	ท�าหนาทีส่ามลกัษณะ	คอื	๑.	ผลการศกึษาวฒันธรรม	
ของทาพูดตามความสนใจและความเช่ียวชาญของแตละคน	 ๒.	 เนื้อหาสะทอน	
กระบวนการและวิธีคิดของการสรางความรู 	 เพื่อใหเป็นแนวทางส�าหรับผูดูแล	
พิพิธภัณฑแหงอื่นไดใครครวญถึงมรดกท่ีมีอยูในพิพิธภัณฑหรือทองถิ่นของตนเอง
และวางแผนในการท�างานอยางเป็นรูปธรรม	 ๓.	 มุมของผูเขียนที่มอง	 “ทาพูด”		
ในมมุตางๆ	แสดงนยัส�าคญัวา	ในแตละทองถิน่ลวนมคีณุคาและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมทีเ่ป็นแบบฉบบัของตนเอง	ฉะนัน้	กระบวนการศกึษาทองถิน่จงึควรมาจาก
แนวคดิและแนวทางทีแ่ตกตาง	หากเป็นดงันี	้พพิธิภณัฑจะพฒันาความรูใหมไดเสมอ

ดร.ตรงใจ หุตางกูร	 เป็นเจาหนาที่คนแรกของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	 ที่ของเก่ียวกับพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด	 ดร.ตรงใจเคยเป็น	
กรรมการรวมในชมรมเพ่ือนพพิธิภณัฑนครปฐม	ดวยความสนใจในอักษรโบราณและ
จารึก	ดร.ตรงใจเรียบเรียงบทความ	มาดู “จารึก” ที่วัดทาพูด

บรรณาธิการก�าหนดใหเป็นบทแรกของหนังสือ	 เพราะ	 ดร.ตรงใจเป็น	
ผูท�างานรวมกบัพพิธิภณัฑในล�าดบัตนๆ	และชิน้งานยงัสะทอนมมุมองการท�างานใน
ระยะแรกของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	 ที่ตองการรวบรวมขอมูล
ของทองถิ่นไวเป็นกิจจะลักษณะ	 เพื่อใหนักวิจัยหรือนักศึกษาไดใชประโยชนในการ
ศึกษา	สาระส�าคัญที่	ดร.ตรงใจแสดงใหเห็นเป็นอยางดีในบทความคือ	“จารึก”	เป็น



๘

การจัดแสดงนิทรรศการ	 เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น	 ภาพถายและเรื่องเลากับการ
ศกึษาวิถชีวีติและสภาพความเปน็อยูในอดตี	สารคดแีละนทิรรศการแมโพสพในความ
เปลี่ยนแปลง	เป็นตน

นอกจากน้ี	 ยังมีโครงการวิจัยที่รวมกับองคกรอื่นๆ	 ที่ไดอาศัยพื้นที่ต�าบล
ไรขิงเป็นอาณาบริเวณของการท�างาน	 เชน	 การศึกษาวิจัยของคณะนักศึกษา
คณะโบราณคดี	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	พ.ศ.	๒๕๕๒	การศึกษาการปรับตัวในวิกฤตการณ		
น�า้ทวม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึง่เป็นความรวมมอืกบัสถาบันวิจัยสงัคมและสขุภาพ	กระทรวง
สาธารณสขุ	เพือ่ท�าความเขาใจถงึชีวิตและความเป็นอยูในขณะท่ีชมุชนประสบอุทกภัย	
ระหวาง	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๗

การท�างานในกิจกรรมเหลาน้ีตางอาศัยความรู และทักษะที่แตกตางของ	
เจาหนาที	่โดยยดึม่ันในหลกัการของการมีสวนรวมของชมุชน	เพือ่การพฒันางานวัฒนธรรม	
อยางยัง่ยนื	การมสีวนรวมในแตละกจิกรรมอยูในระดบัทีแ่ตกตางกนั	บางครัง้ตวัแทน
พิพิธภัณฑเป็นผูระบุมรดกทางวัฒนธรรม	 เชน	 จารึก	 หนังสือธรรม	 และคัมภีร	 ที่
อยูในความดูแลของพิพิธภัณฑ	เพื่อใหเจาหนาที่อาศัยความรูเฉพาะทางศึกษามรดก	
ดงักลาวและเรยีบเรยีงเป็นความรูทีอ่นชุนรุนหลงัหรอืผูทีส่นใจสามารถใชประโยชนได

บางครัง้สมาชกิในชมุชนใหขอมลูตางๆ	ทัง้ท่ีเป็นขอมลูในอดตี	ขอมลูชวีติความ
เป็นอยูในปจจบุนั	ขอมูลเหลาน้ีลวนเป็นประโยชนใหเจาหนาท่ีเรียบเรียงภาพของอดตี	
เพื่อประกอบไวเป็นสวนหนึ่งของวัตถุที่จัดเก็บไวในพิพิธภัณฑ

มากไปกวานั้น	กระบวนการท�างานดังกลาวเปิดให	“เสียง”	หรือ	“สรรพเสียง”		
ของสมาชิกชุมชน	ไดถายทอดความคิด	ความรูสึก	และความทรงจ�าตอเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณ	 จนกิจกรรมน้ีกลายเป็นที่ทางของผูคน	 โดย
เฉพาะคนสูงวัยในสังคมรวมสมัย	 เพราะนับวันเรื่องเลาตางๆ	 มีแตจะเลือนหายไป	
ตามกาลเวลา	 กิจกรรมจึงเป็นเสมือนการบันทึกความเป็นมาและสงตอบทบันทึก	
ดังกลาวใหกับคนรุนตอไป

ในหลายกรณี	 ผูที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ	 รวมท�ากิจกรรมในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ	 เชน	 การจัด	 กิจกรรมเยาวชน	 การปรับปรุงนิทรรศการ	 เป็นตน	 การม	ี
สวนรวมดังกลาวมิไดเกิดขึ้นในชั่วขามคืน	หากแตตองอาศัยการท�างานที่มีการไปมา

๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หาสูอยูเป็นระยะ	รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเห็นตางๆ	และการตดัสนิใจรวมกนั
ระหวางสมาชิกชุมชนและสถาบันทางวิชาการจากภายนอก	 เชน	ศูนยมานุษยวิทยา	
สรินิธร	(องคการมหาชน)	การมสีวนรวมในลกัษณะหลงันี	้นบัเป็นการมสีวนรวมอยาง
เต็มรูปแบบ	โดยใหชุมชนตัดสินใจถึงอนาคตที่วางไวในมือตนเอง

เกือบสองทศวรรษที่พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูดกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	 ด�าเนินงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง	 เจาหนาที่หลายทานตางรูจัก
ตวัแทนผูดแูลพิพิธภณัฑและชาวชุมชน	บางคนรวมกจิกรรมกับพพิธิภณัฑและมีโอกาส
เรยีนรูสงัคมและวัฒนธรรมของทาพูด	บางคนสนับสนุนงานพพิธิภณัฑดวยความรูทาง
วชิาการในลกัษณะอืน่	ดวยเหตนุี้	การจดัท�าหนงัสอื	“ทาพดู” ตางมมุมอง	จงึเกดิขึน้
เพื่อสงเสริมใหเร่ืองราวการท�างานของเจาหนาที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	ไดรับการถายทอดในวงกวางมากยิ่งขึ้น	

บทความทีป่รากฏในเลม	ท�าหนาทีส่ามลกัษณะ	คอื	๑.	ผลการศกึษาวฒันธรรม	
ของทาพูดตามความสนใจและความเช่ียวชาญของแตละคน	 ๒.	 เนื้อหาสะทอน	
กระบวนการและวิธีคิดของการสรางความรู 	 เพื่อใหเป็นแนวทางส�าหรับผู ดูแล	
พิพิธภัณฑแหงอื่นไดใครครวญถึงมรดกท่ีมีอยูในพิพิธภัณฑหรือทองถิ่นของตนเอง
และวางแผนในการท�างานอยางเป็นรูปธรรม	 ๓.	 มุมของผูเขียนที่มอง	 “ทาพูด”		
ในมมุตางๆ	แสดงนยัส�าคญัวา	ในแตละทองถิน่ลวนมคีณุคาและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมทีเ่ป็นแบบฉบบัของตนเอง	ฉะน้ัน	กระบวนการศกึษาทองถิน่จงึควรมาจาก
แนวคดิและแนวทางทีแ่ตกตาง	หากเป็นดงันี	้พพิธิภณัฑจะพฒันาความรูใหมไดเสมอ

ดร.ตรงใจ หุตางกูร	 เป็นเจาหนาที่คนแรกของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	 ที่ของเกี่ยวกับพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด	 ดร.ตรงใจเคยเป็น	
กรรมการรวมในชมรมเพ่ือนพิพิธภณัฑนครปฐม	ดวยความสนใจในอกัษรโบราณและ
จารึก	ดร.ตรงใจเรียบเรียงบทความ	มาดู “จารึก” ที่วัดทาพูด

บรรณาธิการก�าหนดใหเป็นบทแรกของหนังสือ	 เพราะ	 ดร.ตรงใจเป็น	
ผูท�างานรวมกบัพพิธิภณัฑในล�าดบัตนๆ	และชิน้งานยงัสะทอนมมุมองการท�างานใน
ระยะแรกของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	 ที่ตองการรวบรวมขอมูล
ของทองถิ่นไวเป็นกิจจะลักษณะ	 เพื่อใหนักวิจัยหรือนักศึกษาไดใชประโยชนในการ
ศึกษา	สาระส�าคัญที่	ดร.ตรงใจแสดงใหเห็นเป็นอยางดีในบทความคือ	“จารึก”	เป็น



๑๐

สิ่งที่ใกลตัวเรากวาที่คิด	จารึกบางประเภทที่	ดร.ตรงใจกลาวไวในบทความมิไดมีอายุ
เกาแกเป็นรอยปี	หากแตมีนัยส�าคัญที่บอกถึงสภาพของสังคมในยุคหนึ่ง

ดอกรัก พยัคศรี	เป็นผูที่ศึกษาและสนใจเอกสารและคัมภีรที่บันทึกดวยอักษร
โบราณ	 และเป็นผูดูแลรับผิดชอบฐานขอมูลวรรณกรรมภาคตะวันตกที่เป็นมรดก
ตกทอดจากโครงการระยะแรกของศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร	(องคการมหาชน)	ดอกรกั
ตัง้ใจเขยีนบทความ	ตาํรายาทีท่าพดู	จากความสนใจในเอกสารชุดหน่ึงของ	“หมอเห”	
ที่ทายาทเก็บรักษาไวเป็นสมบัติของครอบครัว	

การท�างานของดอกรกัตัง้ตนจากการจ�าแนกประเภทของเอกสาร	ปรวิรรตและ
แปลความในเนื้อหา	บางสวน	 และถายทอดเป็นภาพรวมของเอกสาร	 กระบวนการ	
ดังกลาวส�าคัญอยางย่ิงกับพิพิธภัณฑทองถ่ินที่ครอบครองเอกสารลายลักษณ	
ประเภทตางๆ	 เพราะเป็นการอ�านวยความสะดวกใหผูสนใจศึกษาเอกสารไดเขาถึง
ตนฉบับงานเขียนที่บอกเลาเนื้อหาทางวัฒนธรรม

จฑุามาศ ลิม้รตันพนัธ	ท�างานอยางทุมเทกบัตวัแทนผูดแูลพพิธิภณัฑพืน้บาน	
วดัทาพดู	ในงานวจิยัและพฒันาพพิิธภณัฑทองถิน่	นับแตแรกในการท�างาน	จฑุามาศ
มักเอยอยางถอมตัวกับผูคนแถบทาพูดวา “หนู”	และเรียกผูที่เธอเขาไปท�างานหรือ
ขอความรูวา	 “ลุง” “ปา”	 และบอกอยางเป็นนัยกับพวกทานเหลานั้นวา	 ตนเอง
ไมใชผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑ	หากแตเป็น “ผูเรียน”	ที่พรอมจะฝกฝนและทดลอง
พฒันางานพิพิธภณัฑพรอมไปกบัคณะท�างานจากศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร	(องคการ
มหาชน)	และผูดูแลพิพิธภัณฑ

อีกกวาทศวรรษตอมา	 จุฑามาศกลายเป็น	 “ผูรู”	 ในประสบการณของเธอ		
เธอเรียบเรียงบทความบันทึกเรื่องราวของ “กระดาษ” เลาเรื่องชุมชนทาพูด	
ภาพถายเป็นพยานวัตถุที่จุฑามาศใชในการท�างานอยางยิ่งยวดของเธอ	 เนื้อหาของ
บทความแสดงใหเหน็ถงึวธิคีดิและการท�างานท่ีภาพถายเป็นพลงัใหชมุชนไดเป็นอยาง
ดีมพีลังของการบอกเลาเรือ่งราวและถายทอดภาพของวถิชีีวติทีเ่คยเป็นและสะทอน
ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยล�าดับ		

นวลพรรณ บุญธรรม	 เป็นอีกหนึ่งแรงส�าคัญในการท�างานวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถิ่น	 นวลพรรณเป็นบุคลากรเพียงคนเดียวที่ผานกิจกรรมงานวิจัย
และพัฒนาในพื้นที่กรณีศึกษาสามแหง	 ประกอบดวย	 บานดอน	 จังหวัดระยอง		

๑๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานไหลหิน	จังหวัดล�าปาง	และบานทาพูด	จังหวัดนครปฐม	ความทรหดอดทนของ
เธอนับเป็นปจจัยส�าคัญในการท�างานกับทองถิ่น

บทความ	ตลาดทาเกวียนในความทรงจํา	และ	หัวโตกับงานบุญของชุมชน
ริมนํ้า	 นวลพรรณเขียนจากการท�างานรวมกับจุฑามาศและตัวแทนชาวชุมชน	 เพื่อ
แสดงใหเห็นภาพพล้ิวไหวของชีวิตทางสังคมทองถ่ิน	 นอกจากขอมูลค�าบอกเลาของ
ผูรวมเวทีและผูที่ใหสัมภาษณ	นวลพรรณยังไดเห็นแววตาของคูสนทนาที่ก�าลังตื่นใจ
และไดยินน�้าเสียงที่เต็มไปดวยไปดวยความกระปรี้กระเปรา

สมาชิกในวงสนทนาตางถายทอดเรื่องราวของตลาดและงานบุญ	 ตลอดจน
การใชชีวิตกิจวัตรประจ�าวันของสมาชิกชุมชนมีการถายทอดภาพของกลุมคนที่ขัน
อาสาเชดิสงิโตเพ่ือระดมเงนิบริจาค	แมภาพเหลานีจ้ะไมปรากฏใหเหน็แลวในปจจบัุน		
แต	“ภาพ”	คงเตนเราในความรูสึกของผูที่มีประสบการณรวมอยางไมจืดจาง

รุงตะวัน อวมอินทร	นับเป็น	“นองใหม”	หากมองจากระยะเวลาที่เธอไดรูจัก
ผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดและชาวชุมชน	 แตดวยความสนใจใครรูเรื่องราว
ในทองถิ่น	 รุงตะวันติดตามรุนพ่ีเขาไปและพบสิ่งที่เธอไมเคยรูจัก	 การเปิดหูเปิดตา
กับส่ิงใหมและระยะหางระหวางตัวเธอกับพื้นท่ี	 ท�าใหเธอตั้งค�าถามท่ีบางครั้งคน	
ท�างานมากอนอาจไมเคยตั้ง

ในบทความ	ความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเลาอภินิหารในองคหลวงพอวัดไรขิง	
รุงตะวันเลือกอธิบาย	 “ความศักด์ิสิทธ์ิ”	 ท่ีอาจเป็นส่ิงสามัญในบทสนทนาท่ัวไปของ
ผูที่นับถือ	 แตความศักด์ิสิทธ์ิดังกลาวไดรับการแยกแยะใหเห็นวามีที่มาท่ีไปอยางไร		
ความศักด์ิสิทธ์ิไมไดกอตัวเฉพาะเรื่องเลาหรือต�านานท่ีไดรับการบอกเลาตอกันมา	
แตความศักดิ์สิทธ์ิเกิดซ�้าและเกิดใหมตามผูคนท่ียอมรับและนับถือตออ�านาจนั้น		
รุงตะวันเลือกใชการวิเคราะหเรื่องเลาเป็นฐานในการอธิบายหลวงพอวัดไรขิง

บรรณาธิการพบวาบทความทั้งหมด	 ผูเขียนใช	 “พยาน”	 ที่แตกตางกันในสาม
ลักษณะ	คือ	๑) พยานลายลักษณ	หมายถึงเอกสาร	คัมภีร	หรือจารึกที่มีการบันทึก
ดวยอักษร	๒) พยานวัตถุ	 ที่เป็นทั้งวัตถุที่อยูในความดูแลของพิพิธภัณฑและวัตถุที่
เป็นมรดกตกทอดในครอบครัว	และ ๓) พยานบุคคล	โดยอาศัยค�าใหการของผูคนที่
ยงัมชีวีติอยู	ผูคนทีม่ปีระสบการณรวมกบัพยานวตัถ	ุหรอืเหตกุารณหนึง่เหตกุารณใด	
พยานทั้งสามลักษณะมีธรรมชาติที่แตกตางกัน	และตางมีคุณลักษณะและขอจ�ากัดที่
ไมเหมือนกัน



๑๐

สิ่งที่ใกลตัวเรากวาที่คิด	จารึกบางประเภทที่	ดร.ตรงใจกลาวไวในบทความมิไดมีอายุ
เกาแกเป็นรอยปี	หากแตมีนัยส�าคัญที่บอกถึงสภาพของสังคมในยุคหนึ่ง

ดอกรัก พยัคศรี	เป็นผูที่ศึกษาและสนใจเอกสารและคัมภีรที่บันทึกดวยอักษร
โบราณ	 และเป็นผูดูแลรับผิดชอบฐานขอมูลวรรณกรรมภาคตะวันตกที่เป็นมรดก
ตกทอดจากโครงการระยะแรกของศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร	(องคการมหาชน)	ดอกรกั
ต้ังใจเขยีนบทความ	ตํารายาทีท่าพดู	จากความสนใจในเอกสารชดุหนึง่ของ	“หมอเห”	
ที่ทายาทเก็บรักษาไวเป็นสมบัติของครอบครัว	

การท�างานของดอกรกัตัง้ตนจากการจ�าแนกประเภทของเอกสาร	ปรวิรรตและ
แปลความในเนื้อหา	บางสวน	 และถายทอดเป็นภาพรวมของเอกสาร	 กระบวนการ	
ดังกลาวส�าคัญอยางยิ่งกับพิพิธภัณฑทองถ่ินที่ครอบครองเอกสารลายลักษณ	
ประเภทตางๆ	 เพราะเป็นการอ�านวยความสะดวกใหผูสนใจศึกษาเอกสารไดเขาถึง
ตนฉบับงานเขียนที่บอกเลาเนื้อหาทางวัฒนธรรม

จฑุามาศ ลิม้รตันพนัธ	ท�างานอยางทุมเทกบัตวัแทนผูดแูลพพิธิภัณฑพืน้บาน	
วดัทาพดู	ในงานวจิยัและพฒันาพพิิธภณัฑทองถิน่	นบัแตแรกในการท�างาน	จฑุามาศ
มักเอยอยางถอมตัวกับผูคนแถบทาพูดวา “หนู”	และเรียกผูที่เธอเขาไปท�างานหรือ
ขอความรูวา	 “ลุง” “ปา”	 และบอกอยางเป็นนัยกับพวกทานเหลานั้นวา	 ตนเอง
ไมใชผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑ	หากแตเป็น “ผูเรียน”	ที่พรอมจะฝกฝนและทดลอง
พฒันางานพพิธิภณัฑพรอมไปกบัคณะท�างานจากศนูยมานษุยวิทยาสิรนิธร	(องคการ
มหาชน)	และผูดูแลพิพิธภัณฑ

อีกกวาทศวรรษตอมา	 จุฑามาศกลายเป็น	 “ผูรู”	 ในประสบการณของเธอ		
เธอเรียบเรียงบทความบันทึกเรื่องราวของ “กระดาษ” เลาเรื่องชุมชนทาพูด	
ภาพถายเป็นพยานวัตถุที่จุฑามาศใชในการท�างานอยางยิ่งยวดของเธอ	 เนื้อหาของ
บทความแสดงใหเหน็ถงึวธิคีดิและการท�างานท่ีภาพถายเป็นพลงัใหชมุชนไดเป็นอยาง
ดีมพีลงัของการบอกเลาเรือ่งราวและถายทอดภาพของวถิชีวีติทีเ่คยเป็นและสะทอน
ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยล�าดับ		

นวลพรรณ บุญธรรม	 เป็นอีกหนึ่งแรงส�าคัญในการท�างานวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถิ่น	 นวลพรรณเป็นบุคลากรเพียงคนเดียวที่ผานกิจกรรมงานวิจัย
และพัฒนาในพ้ืนที่กรณีศึกษาสามแหง	 ประกอบดวย	 บานดอน	 จังหวัดระยอง		

๑๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานไหลหิน	จังหวัดล�าปาง	และบานทาพูด	จังหวัดนครปฐม	ความทรหดอดทนของ
เธอนับเป็นปจจัยส�าคัญในการท�างานกับทองถิ่น

บทความ	ตลาดทาเกวียนในความทรงจํา	และ	หัวโตกับงานบุญของชุมชน
ริมนํ้า	 นวลพรรณเขียนจากการท�างานรวมกับจุฑามาศและตัวแทนชาวชุมชน	 เพื่อ
แสดงใหเห็นภาพพลิ้วไหวของชีวิตทางสังคมทองถิ่น	 นอกจากขอมูลค�าบอกเลาของ
ผูรวมเวทีและผูที่ใหสัมภาษณ	นวลพรรณยังไดเห็นแววตาของคูสนทนาที่ก�าลังตื่นใจ
และไดยินน�้าเสียงที่เต็มไปดวยไปดวยความกระปรี้กระเปรา

สมาชิกในวงสนทนาตางถายทอดเรื่องราวของตลาดและงานบุญ	 ตลอดจน
การใชชีวิตกิจวัตรประจ�าวันของสมาชิกชุมชนมีการถายทอดภาพของกลุมคนที่ขัน
อาสาเชดิสงิโตเพ่ือระดมเงนิบริจาค	แมภาพเหลาน้ีจะไมปรากฏใหเห็นแลวในปจจบัุน		
แต	“ภาพ”	คงเตนเราในความรูสึกของผูที่มีประสบการณรวมอยางไมจืดจาง

รุงตะวัน อวมอินทร	นับเป็น	“นองใหม”	หากมองจากระยะเวลาที่เธอไดรูจัก
ผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดและชาวชุมชน	 แตดวยความสนใจใครรูเร่ืองราว
ในทองถิ่น	 รุงตะวันติดตามรุนพ่ีเขาไปและพบสิ่งที่เธอไมเคยรูจัก	 การเปิดหูเปิดตา
กับสิ่งใหมและระยะหางระหวางตัวเธอกับพื้นที่	 ท�าใหเธอตั้งค�าถามที่บางครั้งคน	
ท�างานมากอนอาจไมเคยตั้ง

ในบทความ	ความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเลาอภินิหารในองคหลวงพอวัดไรขิง	
รุงตะวันเลือกอธิบาย	 “ความศักดิ์สิทธิ์”	 ที่อาจเป็นสิ่งสามัญในบทสนทนาทั่วไปของ
ผูที่นับถือ	 แตความศักด์ิสิทธิ์ดังกลาวไดรับการแยกแยะใหเห็นวามีที่มาที่ไปอยางไร		
ความศักด์ิสิทธ์ิไมไดกอตัวเฉพาะเร่ืองเลาหรือต�านานที่ไดรับการบอกเลาตอกันมา	
แตความศักดิ์สิทธิ์เกิดซ�้าและเกิดใหมตามผูคนที่ยอมรับและนับถือตออ�านาจน้ัน		
รุงตะวันเลือกใชการวิเคราะหเรื่องเลาเป็นฐานในการอธิบายหลวงพอวัดไรขิง

บรรณาธิการพบวาบทความทั้งหมด	 ผูเขียนใช	 “พยาน”	 ที่แตกตางกันในสาม
ลักษณะ	คือ	๑) พยานลายลักษณ	หมายถึงเอกสาร	คัมภีร	หรือจารึกที่มีการบันทึก
ดวยอักษร	๒) พยานวัตถุ	 ที่เป็นทั้งวัตถุที่อยูในความดูแลของพิพิธภัณฑและวัตถุที่
เป็นมรดกตกทอดในครอบครัว	และ ๓) พยานบุคคล	โดยอาศัยค�าใหการของผูคนที่
ยงัมชีวีติอยู	ผูคนทีม่ปีระสบการณรวมกบัพยานวตัถ	ุหรอืเหตกุารณหนึง่เหตกุารณใด	
พยานทั้งสามลักษณะมีธรรมชาติที่แตกตางกัน	และตางมีคุณลักษณะและขอจ�ากัดที่
ไมเหมือนกัน



๑๒

พยานลายลักษณเกิดขึ้นจากการจดจารของคนรุ นกอน	 มีวัตถุประสงค	
บางประการที่ตองการใหพยานดังกลาวตกทอดมายังคนรุนหลัง	 อยางไรก็ดี	 พยาน
ลายลักษณในกรณีท่ีปรากฏในบทความของ	 ดร.ตรงใจและดอกรักไมสามารถเลา
และใหความหมายไดอยางสมบูรณแตล�าพัง	เพราะ	“ลายลักษณ”	ดังกลาวตองอาศัย	
การอาน	 การแปล	 และการตีความ	 เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณที่เกิดขึ้นหอมลอมการ	
จดจารนั้น

พยานวัตถุมีลักษณะทางกายภาพ	 คงรูป	 แตสามารถเสื่อมสลายไดตามกาล
เวลา	 บทความของจุฑามาศและนวลพรรณใหความส�าคัญกับภาพถาย	 ซ่ึงเป็นวัตถุ
ชนิดหนึ่ง	 ภาพบนกระดาษที่ลางอัดดวยเทคนิคในอดีตชวยอ�านวยความสะดวกใน
การท�าความเขาใจกับเรื่องราวในอดีตได

อยางไรก็ดี	 ภาพไมใชสิ่งที่สมบูรณในตัวเอง	 ภาพเป็นเพียงเศษเสี้ยวของ
เหตุการณหนึ่ง	 และเป็นการบันทึกโดยผูกดซัตเตอรเทาน้ัน	 เหตุการณที่ปรากฏใน
ภาพจงึไมใชความจริงทัง้หมด	หากเป็นบางสวนของความจรงิ	แตวตัถทุีม่ภีาพปรากฏ
คงเป็นพยานชัน้ดสี�าหรับการไตสวนเหตกุารณ	สภาพการณหรือกระทัง่วกิฤตการณที่
ตามมา

การไตสวนจะมีความหมายมากย่ิงข้ึนเมื่อมีพยานบุคคลรวมระบุ	 ชี้แนะ	 และ
บอกเลาถึงสิ่งแสดงไวในภาพ	 ผูศึกษาอดีตจ�านวนหนึ่งอาศัยภาพถายและการศึกษา
เอกสารและค�าบอกเลา	 จนสามารถอธิบายชีวิตทางสังคมและทางวัฒนธรรมในชวง
เวลาหนึง่	ในอกีทางหนึง่	ผูมปีระสบการณรวมกบัเหตกุารณในภาพถาย	กจ็ะไดรือ้ฟ้ืน
สิ่งที่ตนเองอาจลืมเลือนใหกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง	

ความสัมพันธระหวางพยานลายลักษณ	 พยานวัตถุ	 และพยานบุคคลมีความ
เกี่ยวของกัน	เพราะพยานแตละประเภทเป็นขอมูลเสริมกันและกันได	อยางไรก็ตาม	
ผูศกึษา	ผูดแูลพพิธิภัณฑ	และเจาของวัฒนธรรม	ควรลงมอืบนัทึกสิง่ตางๆ	ทีเ่กีย่วของ
ไวอยางเป็นระบบ	 เพราะพยานแตละประเภทตางมีขอจ�ากัด	 ขอมูลบางอยางอาจ
สญูหาย	เชน	พยานบคุคล	จะชวยระบชุือ่บคุคล	สถานที	่และเหตกุารณในภาพถายได	
แตตองอาศัยผูที่มีประสบการณรวม	 เมื่อไมมีผูรูเห็นแลว	 ก็ยากนักที่พยานวัตถุเชน	
ภาพถายจะสามารถเลาเรื่องได

๑๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“ทาพูด” ตางมุมมอง	 เป็นบทบันทึกทองถิ่นที่แสดงมุมมองของผูเขียน
บทความที่แตกตางกัน	 มุมมองท่ีหลากหลายเชนน้ีเองท่ีจะท�าใหเรื่องเลาใน	
พพิธิภณัฑเกดิขึน้และเกดิขึน้	เนือ้หาในบทความสามารถเป็นขอมลูใหผูสนใจเรยีนเพือ่
รู	เป็นเรือ่งราวท่ีชวนใหผูคนคิดตอยอดความรูเหลานัน้	หรอืกระท่ังเป็นขอถกเถียงทาง	
วิชาการที่ผูคนสามารถเห็นตางและน�ามาสูการอภิปรายกันในอนาคต

หัวใจของพิพิธภัณฑในทัศนะของบรรณาธิการจึงไมไดอยู ที่การสรางชุด
นิทรรศการท่ีมีมูลคาสูงหรือน�าเสนอดวยเทคโนโลยีสมัยใหม	 หากแตอยูที่ความ
สามารถของพิพิธภัณฑในการสงตอพยานชนิดตางๆ	 ใหกับคนรุนตอไปไดสมบูรณ	
ทีส่ดุเทาทีจ่ะท�าไดการสงตอพยานหรอืกลาวอกีทางหนึง่คอื	“มรดกวฒันธรรม”	ทีเ่ป็น	
กายภาพและที่เป็นนามธรรม	 จะชวยกระตุนใหชนรุนหลังไดตั้งค�าถามใหมและ	
อภิปรายไปอยางไมรูจบ	 นี่คือเสนหของการท�างานพิพิธภัณฑที่ชวยใหพิพิธภัณฑมี	
ชีวิตและสงเสริมใหสังคมเรียนรูรวมกัน	“รูจักเขา รูจักเรา และรูจักตัวตน” 

	 ชวีสทิธิ	์บณุยเกยีรติ
บรรณาธิการ		



๑๒

พยานลายลักษณเกิดขึ้นจากการจดจารของคนรุ นกอน	 มีวัตถุประสงค	
บางประการที่ตองการใหพยานดังกลาวตกทอดมายังคนรุนหลัง	 อยางไรก็ดี	 พยาน
ลายลักษณในกรณีท่ีปรากฏในบทความของ	 ดร.ตรงใจและดอกรักไมสามารถเลา
และใหความหมายไดอยางสมบูรณแตล�าพัง	เพราะ	“ลายลักษณ”	ดังกลาวตองอาศัย	
การอาน	 การแปล	 และการตีความ	 เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณที่เกิดขึ้นหอมลอมการ	
จดจารนั้น

พยานวัตถุมีลักษณะทางกายภาพ	 คงรูป	 แตสามารถเสื่อมสลายไดตามกาล
เวลา	 บทความของจุฑามาศและนวลพรรณใหความส�าคัญกับภาพถาย	 ซึ่งเป็นวัตถุ
ชนิดหนึ่ง	 ภาพบนกระดาษที่ลางอัดดวยเทคนิคในอดีตชวยอ�านวยความสะดวกใน
การท�าความเขาใจกับเรื่องราวในอดีตได

อยางไรก็ดี	 ภาพไมใชสิ่งที่สมบูรณในตัวเอง	 ภาพเป็นเพียงเศษเส้ียวของ
เหตุการณหน่ึง	 และเป็นการบันทึกโดยผูกดซัตเตอรเทานั้น	 เหตุการณที่ปรากฏใน
ภาพจงึไมใชความจรงิทัง้หมด	หากเป็นบางสวนของความจริง	แตวตัถทุีม่ภีาพปรากฏ
คงเป็นพยานชัน้ดสี�าหรบัการไตสวนเหตกุารณ	สภาพการณหรือกระทัง่วกิฤตการณที่
ตามมา

การไตสวนจะมีความหมายมากย่ิงข้ึนเมื่อมีพยานบุคคลรวมระบุ	 ชี้แนะ	 และ
บอกเลาถึงสิ่งแสดงไวในภาพ	 ผูศึกษาอดีตจ�านวนหนึ่งอาศัยภาพถายและการศึกษา
เอกสารและค�าบอกเลา	 จนสามารถอธิบายชีวิตทางสังคมและทางวัฒนธรรมในชวง
เวลาหนึง่	ในอกีทางหนึง่	ผูมปีระสบการณรวมกบัเหตกุารณในภาพถาย	กจ็ะไดรือ้ฟ้ืน
สิ่งที่ตนเองอาจลืมเลือนใหกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง	

ความสัมพันธระหวางพยานลายลักษณ	 พยานวัตถุ	 และพยานบุคคลมีความ
เกี่ยวของกัน	เพราะพยานแตละประเภทเป็นขอมูลเสริมกันและกันได	อยางไรก็ตาม	
ผูศกึษา	ผูดแูลพพิธิภัณฑ	และเจาของวัฒนธรรม	ควรลงมอืบนัทึกสิง่ตางๆ	ทีเ่กีย่วของ
ไวอยางเป็นระบบ	 เพราะพยานแตละประเภทตางมีขอจ�ากัด	 ขอมูลบางอยางอาจ
สญูหาย	เชน	พยานบคุคล	จะชวยระบชุือ่บคุคล	สถานที	่และเหตกุารณในภาพถายได	
แตตองอาศัยผูที่มีประสบการณรวม	 เมื่อไมมีผูรูเห็นแลว	 ก็ยากนักที่พยานวัตถุเชน	
ภาพถายจะสามารถเลาเรื่องได

๑๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“ทาพูด” ตางมุมมอง	 เป็นบทบันทึกทองถิ่นที่แสดงมุมมองของผูเขียน
บทความที่แตกตางกัน	 มุมมองที่หลากหลายเชนนี้เองท่ีจะท�าใหเรื่องเลาใน	
พพิธิภัณฑเกดิขึน้และเกดิขึน้	เนือ้หาในบทความสามารถเป็นขอมลูใหผูสนใจเรยีนเพือ่
รู	เป็นเรือ่งราวทีช่วนใหผูคนคิดตอยอดความรูเหลานัน้	หรอืกระท่ังเป็นขอถกเถยีงทาง	
วิชาการที่ผูคนสามารถเห็นตางและน�ามาสูการอภิปรายกันในอนาคต

หัวใจของพิพิธภัณฑในทัศนะของบรรณาธิการจึงไมไดอยู ที่การสรางชุด
นิทรรศการท่ีมีมูลคาสูงหรือน�าเสนอดวยเทคโนโลยีสมัยใหม	 หากแตอยูที่ความ
สามารถของพิพิธภัณฑในการสงตอพยานชนิดตางๆ	 ใหกับคนรุนตอไปไดสมบูรณ	
ทีส่ดุเทาทีจ่ะท�าไดการสงตอพยานหรอืกลาวอกีทางหน่ึงคอื	“มรดกวฒันธรรม”	ทีเ่ป็น	
กายภาพและที่เป็นนามธรรม	 จะชวยกระตุนใหชนรุนหลังไดตั้งค�าถามใหมและ	
อภิปรายไปอยางไมรูจบ	 นี่คือเสนหของการท�างานพิพิธภัณฑที่ชวยใหพิพิธภัณฑมี	
ชีวิตและสงเสริมใหสังคมเรียนรูรวมกัน	“รูจักเขา รูจักเรา และรูจักตัวตน” 

	 ชวีสทิธิ	์บณุยเกยีรติ
บรรณาธิการ		



มาดู “จารึก” ที่วัดทาพูด
โดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร
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โดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร
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โดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร



๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานทาพูดและวัดทาพูด	เป็นสวน
หนึ่งของเครือขายชุมชนลุมแมน�้าทาจีน	
ลักษณะเดนประการหนึง่ของแมน�า้ทาจนี	
นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณท่ีมีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หนึง่มาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
เมือ่พจิารณาสถานทีต้ั่งวัดบนล�าน�า้ชวงนี้
จะพบวา	มีวัดตั้งเรียงกันไปตาม	“คุงน�้า”		
คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
วัดหอมเกร็ด	 วัดดอนหวาย	 วัดทาพูด		
วดัไรขงิ	และวดัสรรเพชญ	ซึง่เป็นลกัษณะ
โดยท่ัวไปของการตั้งชุมชนตามล�าน�้าที่มี
ความคดโคง

แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเก่ียวกับ
ความเกาแกของวัดท่ีวัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
แมน�้ากัดเซาะพังไปหมดแลว	นอกจากนี้	

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

ถนนบรมราชชนนี

ถนนเพชรเกษม

วัดดอนหวาย

วัดทาพูด

วัดไรขิง

๑๖

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

วัดไทยาวาส

ถนนบรมราชชนนี

ถนนเพชรเกษม

วัดหอมเกร็ด

วัดไรขิง
วัดสรรเพชญ

๑๖

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

วัดไทยาวาส

ถนนบรมราชชนนี

ถนนเพชรเกษม

วัดหอมเกร็ด

วัดไรขิง
วัดสรรเพชญ

๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานทาพูดและวัดทาพูด	เป็นสวน
หนึ่งของเครือขายชุมชนลุมแมน�้าทาจีน	
ลักษณะเดนประการหนึง่ของแมน�า้ทาจนี	
นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณท่ีมีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หนึง่มาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
เมือ่พจิารณาสถานทีต้ั่งวัดบนล�าน�า้ชวงนี้
จะพบวา	มีวัดตั้งเรียงกันไปตาม	“คุงน�้า”		
คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
วัดหอมเกร็ด	 วัดดอนหวาย	 วัดทาพูด		
วดัไรขงิ	และวดัสรรเพชญ	ซึง่เป็นลกัษณะ
โดยท่ัวไปของการตั้งชุมชนตามล�าน�้าที่มี
ความคดโคง

แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเก่ียวกับ
ความเกาแกของวัดท่ีวัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
แมน�้ากัดเซาะพังไปหมดแลว	นอกจากนี้	

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

ถนนบรมราชชนนี

ถนนเพชรเกษม
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แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

วัดไทยาวาส
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๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานทาพูดและวัดทาพูด	เป็นสวน
หน่ึงของเครือขายชุมชนลุมแมน�้าทาจีน	
ลกัษณะเดนประการหนึง่ของแมน�า้ทาจนี	
นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณที่มีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หน่ึงมาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
เมือ่พจิารณาสถานทีต่ัง้วดับนล�าน�า้ชวงนี้
จะพบวา	มีวัดตั้งเรียงกันไปตาม	“คุงน�้า”		
คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
วัดหอมเกร็ด	 วัดดอนหวาย	 วัดทาพูด		
วดัไรขงิ	และวดัสรรเพชญ	ซึง่เป็นลกัษณะ
โดยทั่วไปของการตั้งชุมชนตามล�าน�้าที่มี
ความคดโคง

แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเกี่ยวกับ
ความเกาแกของวัดที่วัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
แมน�้ากัดเซาะพังไปหมดแลว	นอกจากนี้	

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน
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แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน
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๑๖

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

วัดไทยาวาส
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๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานทาพูดและวัดทาพูด	เป็นสวน
หน่ึงของเครือขายชุมชนลุมแมน�้าทาจีน	
ลกัษณะเดนประการหนึง่ของแมน�า้ทาจนี	
นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณที่มีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หน่ึงมาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
เมือ่พจิารณาสถานทีต่ัง้วดับนล�าน�า้ชวงนี้
จะพบวา	มีวัดตั้งเรียงกันไปตาม	“คุงน�้า”		
คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
วัดหอมเกร็ด	 วัดดอนหวาย	 วัดทาพูด		
วดัไรขงิ	และวดัสรรเพชญ	ซึง่เป็นลกัษณะ
โดยทั่วไปของการตั้งชุมชนตามล�าน�้าที่มี
ความคดโคง

แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเกี่ยวกับ
ความเกาแกของวัดที่วัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
แมน�้ากัดเซาะพังไปหมดแลว	นอกจากนี้	

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน
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ถนนเพชรเกษม

วัดดอนหวาย

วัดทาพูด

วัดไรขิง

๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 
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นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณที่มีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หน่ึงมาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
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คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
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แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเกี่ยวกับ
ความเกาแกของวัดที่วัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
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ถนนเพชรเกษม

วัดดอนหวาย

วัดทาพูด

วัดไรขิง

๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บานทาพูดและวัดทาพูด	เป็นสวน
หน่ึงของเครือขายชุมชนลุมแมน�้าทาจีน	
ลกัษณะเดนประการหนึง่ของแมน�า้ทาจนี	
นั้นคือ	 ความคดเค้ียวของล�าน�้า	 และ
บริเวณที่มีความคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ
คอืตัง้แตชวงในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม	โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตอ�าเภอสามพราน	

ผูเขียนไดตัดชวงโคงน�้าใหญโคง	
หน่ึงมาใหชม	คอื	ชวงโคงน�า้ทีอ่ยูระหวาง	
ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม	
เมือ่พจิารณาสถานทีต่ัง้วดับนล�าน�า้ชวงนี้
จะพบวา	มีวัดตั้งเรียงกันไปตาม	“คุงน�้า”		
คือสวนที่เป็นโคงดานนอกของล�าน�า้โคง
ตวัด	 ไดแก	 วัดไทยาวาส	 (วัดทามอญ)		
วัดหอมเกร็ด	 วัดดอนหวาย	 วัดทาพูด		
วดัไรขงิ	และวดัสรรเพชญ	ซึง่เป็นลกัษณะ
โดยทั่วไปของการตั้งชุมชนตามล�าน�้าที่มี
ความคดโคง

แมความเกาแกของวัดเหลานี้	 จะ
พอสันนิษฐานไดจากวิธีการเลือกตั้งวัด
ตาม	 “คุงน�้า”	 ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่
มีมาแตโบราณ	ในสมัยที่การคมนาคมยัง
ใชแมน�้าเป็นทางสัญจรหลักก็ตาม	 แตที่	
วัดทาพูดมีขอมูลอยางวิเศษเกี่ยวกับ
ความเกาแกของวัดที่วัดอื่นในละแวก
เดียวกันไมมีคือ	 มี	 “จารึก”	 ที่เป็นหลัก
ฐานเกีย่วกับปีท่ีสรางพระอโุบสถเดมิท่ีถูก
แมน�้ากัดเซาะพังไปหมดแลว	นอกจากนี้	

แผนที่แสดงวัดที่ตั้งตามคุงน�้าของแม่น�้าท่าจีนช่วงอ�าเภอสามพราน

ถนนบรมราชชนนี

ถนนเพชรเกษม

วัดดอนหวาย

วัดทาพูด

วัดไรขิง



๑๘

วัดทาพูดยังมีจารึกอื่นๆ	อีกจ�านวนหนึ่ง	บอกเลากิจกรรมตางๆ	ที่เป็นหลักฐานของ
การสรางปฏิสัมพันธระหวาง	“วัด”	กับ	“ชาวบาน”

ฉะน้ัน	 การน�าเอาเร่ืองราวในจารึกพบที่วัดทาพูดมาพิจารณาตามล�าดับเวลา	
จะชวยใหผูอานเขาใจในคุณคาของบรรดาจารึกหลายรูปแบบ	ที่แมจะเป็นเพียงจารึก
ขอความเล็กนอย	 แตกระนั้น	 เร่ืองราวที่ปรากฏกลับถายทอดประวัติศาสตรทองถิ่น
ของ	“บานทาพดู”	ไดเป็นอยางด	ีทัง้หลกัฐานวา	วดัทาพดูเกาแกถงึสมยักรงุศรีอยธุยา
ตอนปลาย	หรือจารึกแสดงถงึความสมัพันธระหวาง	“บานทาพดู”	กบั	“บานบางกระทกึ”	
ตลอดจนวัดทาพูดในฐานะที่ถูกเลือกเป็นที่ตั้งโรงเรียน	 เป็นตน	 ฉะนั้น	 ผูเขียนจึงขอ
อธิบายเรื่องตางๆ	ที่ปรากฏในจารึกพบที่วัดทาพูด	ดังตอไปนี้

 บรรดาจารึกที่วัดทาพูด 
หากจะกลาวถึง	 “ของดีของเดน”	 ที่วัดทาพูดแลว	 คงตองกลาวถึงโบราณวัตถุ	

และโบราณสถานท่ีปรากฏอยูที่วัดทาพูด๑อาทิ	 พระยานมาศ	 ที่หลวงพอรดได	
รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช	 หรือเจดียจุฬามณี	 ในฐานะที่
ทานเป็นเจาอาวาสวดัทาพดูในชวงเวลาการสรางบานสรางเมืองของพระองค	เป็นตน	
อยางไรกต็าม	ยงัมกีลุมหลกัฐานอกีกลุมหนึง่ทีบ่อกเลาเรือ่งราวอยูเงยีบๆ	คอื	บรรดา
จารกึพบทีว่ดัทาพดู	จารกึดงักลาวมอียูดวยกนัหลากหลายลกัษณะ	ทัง้ทีเ่ป็นขอความ
สัน้และขอความขนาดยาว	ทัง้นี	้ข้ึนอยูกบัความตัง้ใจของผูเขยีนจารกึวาตองการบอก
อะไรกับผูที่ตนสื่อสารดวย

โดยทั่วไป	 “จารึก”	 เป็น	 “สิ่งบันทึกเรื่องราว”	 ของกิจกรรมที่ผูเขียนจารึกไว		
ดังนั้น	รูปแบบของวัสดุที่ใชเขียนขอความและเรื่องราวที่บันทึกจึงหลากหลาย	มีวัสดุ
ทั้งที่เป็นดินเผา	ไม	หรือโลหะ	สวนเรื่องราวมีตั้งแตการบอกปีที่สรางโบราณวัตถุและ
โบราณสถานนั้นๆ	หรือการท�าบุญอุทิศสิ่งของใหแกวัด	ไปจนถึงการท�าบุญอุทิศสวน
กุศลใหผูตาย

๑	 สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	บ.ก.,	ประวัติวัดทาพูด,	พิมพครั้งที่	๓,	ที่ระลึกไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์	และมุทิตาสักการะ	พระครู	

วรดิตถานุยุต	จร.	ชท.	วัดทาพูด	ต�าบลไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	วันที่	๑๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๘	(นครปฐม:	

คณะกรรมการวัดทาพูด,	๒๕๔๘).

๑๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ส�าหรบัขอมลูเกีย่วกบัจารกึทีว่ดัทาพดูนี	้อาจารยสญัญา สุดล้ําเลศิ	ไดรวบรวม
ขอมูลไวในหนังสือ	“ประวัติวัดทาพูด”	พิมพเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘โดยผูเขียนนับจ�านวน
จารกึได	๑๐	ชิน้	(ไมรวมจารกึบนพระพมิพตางๆ)	เป็นกลุมทีท่ราบศกัราชเจด็ชิน้	และ
ไมทราบศักราชสามชิ้น	 นอกจากนี้	 ผูเขียนยังไดรับความกรุณาจากคุณปัณณฑัต  
กฤชชัยพฤกษ	 (นามเดิม	 วิรัตน นอยประชา)	 หนึ่งในคณะท�างานของพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินวัดทาพูด	 ที่ไดชี้แนะวายังมีจารึกอีกสองชิ้นคือ	 จารึกบูรณะตูพระธรรมและ	
จารึกโต๊ะนักเรียน	ผูเขียนจึงขอน�าจารึกดังกลาวมาแบงปน

กลุมที่ทราบศักราช 

คือกลุมจารึกมีขอความหรือตัวเลขที่ทําใหทราบวาจารึกชิ้นนั้นๆ ทําขึ้น
เมือ่ใด	ปจจบุนั	วัดทาพดูมจีารกึทีท่ราบศกัราชแลวจ�านวนเกาชิน้	โดยครอบคลุมตัง้แต		
พ.ศ.	 ๒๒๘๑-๒๕๓๓	 ดังที่ผูเขียนไดแสดงไวใน	 “แผนภาพกาลานุกรมจารึกพบที่ 
วัดทาพูด”(ภาพที่	 ๒)	 จารึกทั้งเกาชิ้นจะไลเรียงไปตามอายุ	 ควบคูไปกับเหตุการณ
ส�าคัญทางประวัติศาสตรชาติไทยที่ใกลเคียงกับอายุจารึก	โดยจารึกทั้งเกาชิ้นคือ

๑.	 จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑		
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

๒.	 จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๒		
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

๓.	 จารึกระฆังเกาวัดทาพูด	(พ.ศ.	
๒๓๙๙)

๔.	 จารึกฐานพระหารอยวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๓๙)

๕.	 จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด		
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

๖.	 จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด		
(พ.ศ.	๒๔๕๔)

๗.	 จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๔๖๗)

๘.	 จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๖๙)

๙.	 จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๕๓๓)



๑๘

วัดทาพูดยังมีจารึกอื่นๆ	อีกจ�านวนหนึ่ง	บอกเลากิจกรรมตางๆ	ที่เป็นหลักฐานของ
การสรางปฏิสัมพันธระหวาง	“วัด”	กับ	“ชาวบาน”

ฉะนั้น	 การน�าเอาเรื่องราวในจารึกพบที่วัดทาพูดมาพิจารณาตามล�าดับเวลา	
จะชวยใหผูอานเขาใจในคุณคาของบรรดาจารึกหลายรูปแบบ	ที่แมจะเป็นเพียงจารึก
ขอความเล็กนอย	 แตกระนั้น	 เรื่องราวที่ปรากฏกลับถายทอดประวัติศาสตรทองถ่ิน
ของ	“บานทาพดู”	ไดเป็นอยางด	ีทัง้หลกัฐานวา	วดัทาพดูเกาแกถงึสมยักรงุศรีอยธุยา
ตอนปลาย	หรอืจารกึแสดงถงึความสมัพันธระหวาง	“บานทาพูด”	กับ	“บานบางกระทกึ”	
ตลอดจนวัดทาพูดในฐานะที่ถูกเลือกเป็นที่ตั้งโรงเรียน	 เป็นตน	 ฉะนั้น	 ผูเขียนจึงขอ
อธิบายเรื่องตางๆ	ที่ปรากฏในจารึกพบที่วัดทาพูด	ดังตอไปนี้

 บรรดาจารึกที่วัดทาพูด 
หากจะกลาวถึง	 “ของดีของเดน”	 ที่วัดทาพูดแลว	 คงตองกลาวถึงโบราณวัตถุ	

และโบราณสถานที่ปรากฏอยูที่วัดทาพูด๑อาทิ	 พระยานมาศ	 ที่หลวงพอรดได	
รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช	 หรือเจดียจุฬามณี	 ในฐานะที่
ทานเป็นเจาอาวาสวดัทาพดูในชวงเวลาการสรางบานสรางเมอืงของพระองค	เป็นตน	
อยางไรกต็าม	ยงัมกีลุมหลกัฐานอกีกลุมหนึง่ทีบ่อกเลาเรือ่งราวอยูเงยีบๆ	คอื	บรรดา
จารกึพบทีว่ดัทาพดู	จารกึดงักลาวมอียูดวยกนัหลากหลายลกัษณะ	ทัง้ทีเ่ป็นขอความ
สัน้และขอความขนาดยาว	ทัง้นี	้ข้ึนอยูกบัความตัง้ใจของผูเขียนจารกึวาตองการบอก
อะไรกับผูที่ตนสื่อสารดวย

โดยทั่วไป	 “จารึก”	 เป็น	 “สิ่งบันทึกเรื่องราว”	 ของกิจกรรมที่ผูเขียนจารึกไว		
ดังนั้น	รูปแบบของวัสดุที่ใชเขียนขอความและเรื่องราวที่บันทึกจึงหลากหลาย	มีวัสดุ
ทั้งที่เป็นดินเผา	ไม	หรือโลหะ	สวนเรื่องราวมีตั้งแตการบอกปีที่สรางโบราณวัตถุและ
โบราณสถานนั้นๆ	หรือการท�าบุญอุทิศสิ่งของใหแกวัด	ไปจนถึงการท�าบุญอุทิศสวน
กุศลใหผูตาย

๑	 สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	บ.ก.,	ประวัติวัดทาพูด,	พิมพครั้งที่	๓,	ที่ระลึกไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์	และมุทิตาสักการะ	พระครู	

วรดิตถานุยุต	จร.	ชท.	วัดทาพูด	ต�าบลไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	วันที่	๑๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๘	(นครปฐม:	

คณะกรรมการวัดทาพูด,	๒๕๔๘).

๑๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ส�าหรบัขอมลูเกีย่วกบัจารกึทีว่ดัทาพดูนี	้อาจารยสญัญา สุดล้ําเลศิ	ไดรวบรวม
ขอมูลไวในหนังสือ	“ประวัติวัดทาพูด”	พิมพเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘โดยผูเขียนนับจ�านวน
จารกึได	๑๐	ชิน้	(ไมรวมจารกึบนพระพมิพตางๆ)	เป็นกลุมทีท่ราบศกัราชเจด็ช้ิน	และ
ไมทราบศักราชสามชิ้น	 นอกจากนี้	 ผูเขียนยังไดรับความกรุณาจากคุณปัณณฑัต  
กฤชชัยพฤกษ	 (นามเดิม	 วิรัตน นอยประชา)	 หน่ึงในคณะท�างานของพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นวัดทาพูด	 ที่ไดชี้แนะวายังมีจารึกอีกสองชิ้นคือ	 จารึกบูรณะตูพระธรรมและ	
จารึกโต๊ะนักเรียน	ผูเขียนจึงขอน�าจารึกดังกลาวมาแบงปน

กลุมที่ทราบศักราช 

คือกลุมจารึกมีขอความหรือตัวเลขที่ทําใหทราบวาจารึกชิ้นนั้นๆ ทําขึ้น
เมือ่ใด	ปจจบุนั	วดัทาพดูมจีารกึทีท่ราบศักราชแลวจ�านวนเกาช้ิน	โดยครอบคลมุต้ังแต		
พ.ศ.	 ๒๒๘๑-๒๕๓๓	 ดังที่ผูเขียนไดแสดงไวใน	 “แผนภาพกาลานุกรมจารึกพบท่ี 
วัดทาพูด”(ภาพที่	 ๒)	 จารึกทั้งเกาชิ้นจะไลเรียงไปตามอายุ	 ควบคูไปกับเหตุการณ
ส�าคัญทางประวัติศาสตรชาติไทยที่ใกลเคียงกับอายุจารึก	โดยจารึกทั้งเกาชิ้นคือ

๑.	 จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑		
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

๒.	 จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๒		
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

๓.	 จารึกระฆังเกาวัดทาพูด	(พ.ศ.	
๒๓๙๙)

๔.	 จารึกฐานพระหารอยวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๓๙)

๕.	 จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด		
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

๖.	 จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด		
(พ.ศ.	๒๔๕๔)

๗.	 จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๔๖๗)

๘.	 จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๖๙)

๙.	 จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๕๓๓)



๒๐

จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๒	
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

จารึกระฆังเกาวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๓๙๙)

จารึกฐานพระหารอย
วัดทาพูด

(พ.ศ.	๒๔๓๙)

จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด
	(พ.ศ.	๒๔๕๔)

กาลานุกรมจารึกพบที่วัดท่าพูด

รัชสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ	
(พ.ศ.	๒๒๗๕-๒๓๐๑)

เสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่	๒	
(พ.ศ.	๒๓๑๐)

สถาปนา	
กรุงรัตนโกสินทร
เป็นราชธานี	
(พ.ศ.	๒๓๒๕)

 ๒๔๐๐ ๒๓๐๐

๒๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จารึกฐานพระหารอย
วัดทาพูด

(พ.ศ.	๒๔๓๙)
จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด

	(พ.ศ.	๒๕๓๓)

จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด
	(พ.ศ.	๒๔๕๔)

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๖๗)

จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๔๖๙)

 ๒๕๐๐ ๒๔๐๐

พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เสด็จสวรรคต	เมื่อวันเสารที่	
๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๕๓

เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย	
ทรงเป็นประมุข		
(พ.ศ.	๒๔๗๕)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชย		

(พ.ศ.	๒๔๘๙)



๒๐

จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๒	
(พ.ศ.	๒๒๘๑)

จารึกระฆังเกาวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๓๙๙)

จารึกฐานพระหารอย
วัดทาพูด

(พ.ศ.	๒๔๓๙)

จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด
	(พ.ศ.	๒๔๕๔)

กาลานุกรมจารึกพบที่วัดท่าพูด

รัชสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ	
(พ.ศ.	๒๒๗๕-๒๓๐๑)

เสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่	๒	
(พ.ศ.	๒๓๑๐)

สถาปนา	
กรุงรัตนโกสินทร
เป็นราชธานี	
(พ.ศ.	๒๓๒๕)

 ๒๔๐๐ ๒๓๐๐

๒๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จารึกฐานพระหารอย
วัดทาพูด

(พ.ศ.	๒๔๓๙)
จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด

	(พ.ศ.	๒๕๓๓)

จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๕๓)

จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด
	(พ.ศ.	๒๔๕๔)

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด
(พ.ศ.	๒๔๖๗)

จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด	
(พ.ศ.	๒๔๖๙)

 ๒๕๐๐ ๒๔๐๐

พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เสด็จสวรรคต	เมื่อวันเสารที่	
๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๕๓

เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย	
ทรงเป็นประมุข		
(พ.ศ.	๒๔๗๕)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชย		

(พ.ศ.	๒๔๘๙)



๒๒

จารึกที่เกาที่สุดในกลุมนี้มีสองชิ้นคือ	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	และ	๒”	ซึ่ง
เป็นอฐิมอญทีไ่ดจากการร้ือพระอุโบสถเกา	อฐิมอญกอนแรก	(รายละเอียดหนา	๒๗)	
ระบปีุนกัษตัร	“มะเมยี”	และกอนทีส่อง	(รายละเอยีดหนา	๒๙)	ระบปีุจลุศกัราช	๑๑๐๐	
ผูเขียนไดค�านวณปีดังกลาวเป็นพุทธศักราชแลวพบวาตรงกับ	พ.ศ.	๒๒๘๑	ปีมะเมีย	
อันเป็นปีในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ	และจัดเป็นสมัยอยุธยาตอนปลาย

จารกึอฐิมอญทัง้สองชิน้นีม้คีวามส�าคญัมากในการศกึษาประวตัศิาสตรทองถิน่
ของวดัทาพดู	เพราะการระบปีุลงบนอฐิมอญทีใ่ชสรางพระอโุบสถของวดั	ยอมหมาย
ถงึปีทีเ่ริม่กอสรางพระอโุบสถ	ดงันัน้	เราจงึไดขอเทจ็จรงิวา	“อยางนอยทีส่ดุ”	เมือ่	พ.ศ.
๒๒๘๑	มกีารสรางพระอุโบสถใหมข้ึนทีวั่ดทาพดู	ซึง่เป็นหลกัฐานทางออมทีท่�าใหเรา
ทราบถึงความเกาแกของชุมชน	“บานทาพูด”	ดวยเชนกัน

อยางไรก็ตาม	ยังมีจารึกที่เกาแกรองลงมาจากจารึกอิฐมอญอยูอีกคือ	 “จารึก
ระฆังเกาวัดทาพูด”	(รายละเอียดหนา	๓๑)	ซึ่งหลอขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๙	ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว	 ขอความบนจารึกระฆัง	 ท�าใหเราทราบถึง	
คานิยมในการท�าบุญอุทิศทรัพยเพื่อสรางวัตถุถวายแกวัดไวใชสอย	 ในที่นี้คือ	
การเรี่ยไรเงินมาหลอระฆังส�าริด	 โดยหวังใหผลบุญที่ไดรวมกระท�านี้	 สงใหไปถึง
นิพพาน

	 ล�าดับถัดมา	 เป็นจารึกที่อยูเกาะกลุมกันหาชิ้น	 มีอายุอยูระหวางรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว	
สามชิน้แรก	เป็นกลุมจารึกสรางของถวายใหวดัทาพดู	คอื	“จารกึพระหารอยวดัทาพดู”		
(รายละเอยีดหนา	๓๓)	“จารึกศาลารมิน�า้วดัทาพดู”	(รายละเอยีดหนา	๓๓)	และ	“จารึก
ตูพระธรรมวัดทาพูด”	 (รายละเอียดหนา	 ๓๕)	 สวนอีกสองชิ้นที่เหลือเป็นกลุมจารึก
สิ่งของที่เกี่ยวกับโรงเรียนวัดทาพูด	 คือ	 “จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด”	 (รายละเอียด
หนา	๓๗)	และ	“จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด”	(รายละเอียดหนา	๓๗)

“จารึกพระหารอยวัดทาพูด”	เนื้อหาระบุปีที่สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๓๙	ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	 ขอความจารึกกลาวถึงครอบครัวคนจีน	
คือ	“จีนป่าน”	“แมจอย”	และ	“จีนอยู”	สรางพระหารอยนี้เพื่อใหเป็นบุญกุศลแกบุตร
ชื่อวา	“เจียม”	ซึ่งผูเขียนเขาใจวาเป็นบุตรชาย	และอาจจะเป็นบุตรที่เสียชีวิตไปแลว

๒๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด”	 เนื้อความมีเพียงค�าจารึกปีรัตนโกสินทรศกวา		
“ศก	 ๑๒๙”	 ซึ่งตรงกับ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 อันเป็นปีเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	 แตจารึกมิไดระบุวันเดือนที่สราง	 ดังนั้น	 จึงไมทราบวา		
“พระหารอยวัดทาพดู”	 สรางขึน้กอนหรอืหลังพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
เสด็จสวรรคตในวันที่	๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๓๙	จารึกนี้จึงถือไดวาอยูในชวงรอยตอ
ระหวางสองรัชกาล	และถานับถึงปีปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ศาลาริมน�้านี้จะมีอายุเกา
แกถึง	๑๐๗	ปี

“จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด”	 ระบุปีที่สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๕๔	สรางขึ้นราวหนึ่ง
ปีหลังจากการสรางศาลาริมน�้าวัดทาพูด	 ค�าจารึกกลาวถึงพอกิมกับแมนุม	 ชาวบาน	
บางกระทึก	 ซึ่งเป็นหมูบานใกลเคียงกับบานทาพูด	 ไดมาท�าบุญสรางตูพระธรรมให	
วดัทาพดู	เนือ้หาของจารกึสะทอนคานยิมการสรางสิง่ของถวายเป็นพทุธบชูาใหแกวดั	
เพื่อมุงหวังใหผลบุญน�าไปสูนิพพานในชาติตอไป	 และยังสะทอนดวยวา	 เป้าหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนนั้นคือ	“การเขาถึงนิพพาน”	ดังนั้น	เมื่อมีทรัพยและโอกาส
จึงเรงท�าบุญท�าทานกัน

จารกึทีเ่ก่ียวของกับโรงเรยีนมอียูสองชิน้	คอื	“จารกึโต๊ะนกัเรยีนวัดทาพดู”	ระบุปีที่
สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๖๗	โดยระบุวา	โต๊ะนี้คือทรัพยสินของโรงเรียนประชาบาล	ซึ่งขณะ
นั้น	ตั้งอยูที่วัดทาพูด	และ	“จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด”	ซึ่งมีขอความและการระบุ
ปีที่สรางวา	“โรงเรียนประชาบาล	ต�าบลไรขิง	๑	วัดทาพูด	พระแชม	อธิการรอง	เป็น
ผูสราง	พ.ศ.	๒๔๖๙”

ขณะท่ีจารึกทราบศักราชชิ้นสุดทายคือ	 “จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด”	
(รายละเอียดหนา	๓๙)	ความพเิศษของจารกึนีค้อื	ค�าจารกึไมใชของผูสรางตูพระธรรม		
แตเป็นของพระภิกษุนามวา	 “โพธิ์ชาติเมโธ”	 ที่มาพบตูพระธรรมนี้อยูในสภาพทรุด
โทรมจากหนูและปลวก	ทานเห็นคุณคาของตูพระธรรมโบราณหลังนี้	จึงไดอนุรักษไว		
จากน้ันจึงจารึกประกาศผลบุญนี้	 โดยแตงไวเป็นกลอน	 ระบุเดือนและปีคือ	 เดือน
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ปีมะโรง



๒๒

จารึกที่เกาที่สุดในกลุมนี้มีสองชิ้นคือ	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	และ	๒”	ซึ่ง
เป็นอฐิมอญทีไ่ดจากการรือ้พระอโุบสถเกา	อฐิมอญกอนแรก	(รายละเอียดหนา	๒๗)	
ระบปีุนกัษตัร	“มะเมยี”	และกอนทีส่อง	(รายละเอยีดหนา	๒๙)	ระบปีุจลุศกัราช	๑๑๐๐	
ผูเขียนไดค�านวณปีดังกลาวเป็นพุทธศักราชแลวพบวาตรงกับ	พ.ศ.	๒๒๘๑	ปีมะเมีย	
อันเป็นปีในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ	และจัดเป็นสมัยอยุธยาตอนปลาย

จารกึอฐิมอญทัง้สองช้ินน้ีมคีวามส�าคญัมากในการศึกษาประวตัศิาสตรทองถิน่
ของวดัทาพูด	เพราะการระบปีุลงบนอฐิมอญทีใ่ชสรางพระอโุบสถของวดั	ยอมหมาย
ถงึปีทีเ่ริม่กอสรางพระอโุบสถ	ดงันัน้	เราจงึไดขอเทจ็จรงิวา	“อยางนอยทีส่ดุ”	เมือ่	พ.ศ.
๒๒๘๑	มกีารสรางพระอุโบสถใหมข้ึนทีวั่ดทาพูด	ซึง่เป็นหลกัฐานทางออมทีท่�าใหเรา
ทราบถึงความเกาแกของชุมชน	“บานทาพูด”	ดวยเชนกัน

อยางไรก็ตาม	ยังมีจารึกที่เกาแกรองลงมาจากจารึกอิฐมอญอยูอีกคือ	 “จารึก
ระฆังเกาวัดทาพูด”	(รายละเอียดหนา	๓๑)	ซึ่งหลอขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๙	ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว	 ขอความบนจารึกระฆัง	 ท�าใหเราทราบถึง	
คานิยมในการท�าบุญอุทิศทรัพยเพื่อสรางวัตถุถวายแกวัดไวใชสอย	 ในที่นี้คือ	
การเรี่ยไรเงินมาหลอระฆังส�าริด	 โดยหวังใหผลบุญที่ไดรวมกระท�านี้	 สงใหไปถึง
นิพพาน

	 ล�าดับถัดมา	 เป็นจารึกที่อยูเกาะกลุมกันหาชิ้น	 มีอายุอยูระหวางรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว	
สามช้ินแรก	เป็นกลุมจารกึสรางของถวายใหวัดทาพูด	คือ	“จารึกพระหารอยวดัทาพดู”		
(รายละเอยีดหนา	๓๓)	“จารึกศาลารมิน�า้วดัทาพดู”	(รายละเอียดหนา	๓๓)	และ	“จารึก
ตูพระธรรมวัดทาพูด”	 (รายละเอียดหนา	 ๓๕)	 สวนอีกสองชิ้นที่เหลือเป็นกลุมจารึก
สิ่งของที่เกี่ยวกับโรงเรียนวัดทาพูด	 คือ	 “จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด”	 (รายละเอียด
หนา	๓๗)	และ	“จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด”	(รายละเอียดหนา	๓๗)

“จารึกพระหารอยวัดทาพูด”	เนื้อหาระบุปีที่สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๓๙	ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	 ขอความจารึกกลาวถึงครอบครัวคนจีน	
คือ	“จีนป่าน”	“แมจอย”	และ	“จีนอยู”	สรางพระหารอยนี้เพื่อใหเป็นบุญกุศลแกบุตร
ชื่อวา	“เจียม”	ซึ่งผูเขียนเขาใจวาเป็นบุตรชาย	และอาจจะเป็นบุตรที่เสียชีวิตไปแลว

๒๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“จารึกศาลาริมน�้าวัดทาพูด”	 เนื้อความมีเพียงค�าจารึกปีรัตนโกสินทรศกวา		
“ศก	 ๑๒๙”	 ซึ่งตรงกับ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 อันเป็นปีเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	 แตจารึกมิไดระบุวันเดือนที่สราง	 ดังนั้น	 จึงไมทราบวา		
“พระหารอยวดัทาพดู”	 สรางขึน้กอนหรอืหลงัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จสวรรคตในวันที่	๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๓๙	จารึกนี้จึงถือไดวาอยูในชวงรอยตอ
ระหวางสองรัชกาล	และถานับถึงปีปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ศาลาริมน�้านี้จะมีอายุเกา
แกถึง	๑๐๗	ปี

“จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด”	 ระบุปีที่สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๕๔	สรางขึ้นราวหนึ่ง
ปีหลังจากการสรางศาลาริมน�้าวัดทาพูด	 ค�าจารึกกลาวถึงพอกิมกับแมนุม	 ชาวบาน	
บางกระทึก	 ซึ่งเป็นหมูบานใกลเคียงกับบานทาพูด	 ไดมาท�าบุญสรางตูพระธรรมให	
วดัทาพดู	เนือ้หาของจารกึสะทอนคานยิมการสรางสิง่ของถวายเป็นพทุธบชูาใหแกวดั	
เพื่อมุงหวังใหผลบุญน�าไปสูนิพพานในชาติตอไป	 และยังสะทอนดวยวา	 เป้าหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนนั้นคือ	“การเขาถึงนิพพาน”	ดังนั้น	เมื่อมีทรัพยและโอกาส
จึงเรงท�าบุญท�าทานกัน

จารกึทีเ่กีย่วของกับโรงเรยีนมอียูสองช้ิน	คอื	“จารกึโต๊ะนักเรยีนวดัทาพูด”	ระบุปีที่
สรางคือ	พ.ศ.	๒๔๖๗	โดยระบุวา	โต๊ะนี้คือทรัพยสินของโรงเรียนประชาบาล	ซึ่งขณะ
นั้น	ตั้งอยูที่วัดทาพูด	และ	“จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด”	ซึ่งมีขอความและการระบุ
ปีที่สรางวา	“โรงเรียนประชาบาล	ต�าบลไรขิง	๑	วัดทาพูด	พระแชม	อธิการรอง	เป็น
ผูสราง	พ.ศ.	๒๔๖๙”

ขณะท่ีจารึกทราบศักราชชิ้นสุดทายคือ	 “จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด”	
(รายละเอยีดหนา	๓๙)	ความพิเศษของจารกึนีค้อื	ค�าจารกึไมใชของผูสรางตูพระธรรม		
แตเป็นของพระภิกษุนามวา	 “โพธิ์ชาติเมโธ”	 ที่มาพบตูพระธรรมน้ีอยูในสภาพทรุด
โทรมจากหนูและปลวก	ทานเห็นคุณคาของตูพระธรรมโบราณหลังนี้	จึงไดอนุรักษไว		
จากนั้นจึงจารึกประกาศผลบุญนี้	 โดยแตงไวเป็นกลอน	 ระบุเดือนและปีคือ	 เดือน
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ปีมะโรง



๒๔

กลุมที่ไมทราบศักราช

คือกลุมจารึกที่มีแตขอความ หรือ มีขอความแตไมสามารถจับใจความ
ไดชัดเจน 

ชิ้นที่	๑	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๓”	มีค�าจารึกวา	“อิฐตาโค ตาดา”	สันนิษฐาน
วาเป็นอิฐมอญชุดเดียวกันกับจารึกอิฐมอญวัดทาพูด	 ๑	 และ	 ๒	 ที่วา	 “อิฐตาโค  
อิฐตาดา”	นี้	นาจะหมายถึง	ชื่อของผูซื้ออิฐมอญถวายสรางพระอุโบสถ	หรือไมก็เป็น
ชื่อเจาของเตาเผาอิฐมอญที่ถวายอิฐใหแกวัดทาพูด

ชิน้ที	่๒	“จารกึศาลาทาน�า้วัดทาพูด”	มคี�าจารกึวา	“พระหน ูทร่างอทิุศ ส่วนกศุล 
ใหพระฟัก”	(ค�าอาน:	พระหนูสรางอุทิศสวนกุศลใหพระฟก)	จากขอความนี้	สะทอน
ใหเห็นคานิยมในการท�าบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย

ชิ้นที่	๓	“จารึกหีบเสื้อผาวัดทาพูด”	มีค�าจารึกเขียนดวยชอลก	ผูเขียนอานจับ	
ใจความไมได	คลายเป็นคาถา	โดยมีค�าวา	“อาทีก�า”	(อธิกรรม)	ปรากฏอยูหลายแหง

๒๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 



๒๔

กลุมที่ไมทราบศักราช

คือกลุมจารึกท่ีมีแตขอความ หรือ มีขอความแตไมสามารถจับใจความ
ไดชัดเจน 

ชิ้นที่	๑	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๓”	มีค�าจารึกวา	“อิฐตาโค ตาดา”	สันนิษฐาน
วาเป็นอิฐมอญชุดเดียวกันกับจารึกอิฐมอญวัดทาพูด	 ๑	 และ	 ๒	 ที่วา	 “อิฐตาโค  
อิฐตาดา”	นี้	นาจะหมายถึง	ชื่อของผูซื้ออิฐมอญถวายสรางพระอุโบสถ	หรือไมก็เป็น
ชื่อเจาของเตาเผาอิฐมอญที่ถวายอิฐใหแกวัดทาพูด

ชิน้ที	่๒	“จารกึศาลาทาน�า้วัดทาพูด”	มคี�าจารกึวา	“พระหน ูทร่างอทิุศ ส่วนกศุล 
ใหพระฟัก”	(ค�าอาน:	พระหนูสรางอุทิศสวนกุศลใหพระฟก)	จากขอความนี้	สะทอน
ใหเห็นคานิยมในการท�าบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย

ชิ้นที่	๓	“จารึกหีบเสื้อผาวัดทาพูด”	มีค�าจารึกเขียนดวยชอลก	ผูเขียนอานจับ	
ใจความไมได	คลายเป็นคาถา	โดยมีค�าวา	“อาทีก�า”	(อธิกรรม)	ปรากฏอยูหลายแหง

๒๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 



๒๖

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๑

๒๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๑

 จารึกที่ทราบศักราชของวัดทาพูด: คําจารึก-คําอาน 

๑. จารึกอิฐมอญวัดทาพูด ๑ (พ.ศ. ๒๒๘๑)

คําจารึก	 ปีมเมี(ย)

คําอาน	 ปีมะเมีย

อธิบาย	 จากประวัตวัิดทาพดูท�าใหทราบวา	จารกึอิฐมอญนีเ้ป็นสวนหนึง่ของ
อาคารพระอุโบสถหลังเดิม	เมื่อรื้อพระอุโบสถเพื่อสรางใหมจึงพบจารึกนี้	จารึกระบุ
ปีนักษัตรมะเมีย	 ไมมีเลขศักราช	 แตทราบเลขศักราชไดเมื่อน�าไปเทียบกับขอความ
ของจารึกอิฐมอญอีกชิ้นที่มีขอความระบุปีจุลศักราช	๑๑๐๐	ซึ่งปีนั้นตรงกับปีมะเมีย
พอดี	 จารึกชิ้นน้ีเป็นหลักฐานส�าคัญที่ท�าใหทราบปีที่สรางพระอุโบสถหลังเดิม	 คือ	
พ.ศ.	๒๒๘๑



๒๖

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๑

๒๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๑

 จารึกที่ทราบศักราชของวัดทาพูด: คําจารึก-คําอาน 

๑. จารึกอิฐมอญวัดทาพูด ๑ (พ.ศ. ๒๒๘๑)

คําจารึก	 ปีมเมี(ย)

คําอาน	 ปีมะเมีย

อธิบาย	 จากประวัตวัิดทาพูดท�าใหทราบวา	จารกึอฐิมอญนีเ้ป็นสวนหนึง่ของ
อาคารพระอุโบสถหลังเดิม	เมื่อรื้อพระอุโบสถเพื่อสรางใหมจึงพบจารึกนี้	จารึกระบุ
ปีนักษัตรมะเมีย	 ไมมีเลขศักราช	 แตทราบเลขศักราชไดเมื่อน�าไปเทียบกับขอความ
ของจารึกอิฐมอญอีกชิ้นที่มีขอความระบุปีจุลศักราช	๑๑๐๐	ซึ่งปีนั้นตรงกับปีมะเมีย
พอดี	 จารึกชิ้นนี้เป็นหลักฐานส�าคัญที่ท�าใหทราบปีที่สรางพระอุโบสถหลังเดิม	 คือ	
พ.ศ.	๒๒๘๑



๒๘

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๒

๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๒. จารึกอิฐมอญวัดทาพูด ๒ (พ.ศ. ๒๒๘๑)

คําจารึก	 จุลศักราชพัรรอย	(สกอุโ)บษฏ

คําอาน	 จุลศักราชพันรอยศก	อุโบสถ

อธิบาย	 จารกึอฐิมอญนีเ้ป็นสวนหนึง่ของอาคารพระอโุบสถหลงัเดมิ	เม่ือรือ้
พระอุโบสถเพื่อสรางใหม	จึงพบจารึกนี้	 ขอความจารึกระบุปีจุลศักราช	๑๑๐๐	และ
เขียน	“อุโบสถ”	ท�าใหทราบวา	อิฐมอญชุดนี้	เผาขึ้นเพื่อสรางพระอุโบสถ	เมื่อ	พ.ศ.	
๒๒๘๑	จารึกชิ้นนี้	ถือเป็นหลักฐานส�าคัญของวัดทาพูด	ที่ท�าใหทราบวาพระอุโบสถ	
หลังเดิมสรางข้ึนในปีดังกลาว	 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยู หัวบรมโกศ		
ชวงปลายกรุงศรีอยุธยา

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๒



๒๘

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๒

๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๒. จารึกอิฐมอญวัดทาพูด ๒ (พ.ศ. ๒๒๘๑)

คําจารึก	 จุลศักราชพัรรอย	(สกอุโ)บษฏ

คําอาน	 จุลศักราชพันรอยศก	อุโบสถ

อธิบาย	 จารกึอฐิมอญนีเ้ป็นสวนหน่ึงของอาคารพระอโุบสถหลงัเดิม	เม่ือรือ้
พระอุโบสถเพื่อสรางใหม	จึงพบจารึกนี้	 ขอความจารึกระบุปีจุลศักราช	๑๑๐๐	และ
เขียน	“อุโบสถ”	ท�าใหทราบวา	อิฐมอญชุดนี้	เผาขึ้นเพื่อสรางพระอุโบสถ	เมื่อ	พ.ศ.	
๒๒๘๑	จารึกชิ้นนี้	ถือเป็นหลักฐานส�าคัญของวัดทาพูด	ที่ท�าใหทราบวาพระอุโบสถ	
หลังเดิมสรางข้ึนในปีดังกลาว	 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยู หัวบรมโกศ		
ชวงปลายกรุงศรีอยุธยา

จารึกอิฐมอญวัดท่าพูด ๒



๓๐

จารึกระฆังเก่าวัดท่าพูด (ดานที่ ๒)

๓๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๓. จารึกระฆังเกาวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๓๙๙)

คําจารึก (ดานที่ ๑)	 ๏พุทธสักราชพฺรสาศหนาลวงแลวสองพัน	◊	

คําจารึก (ดานที่ ๒)	 สามรอยเกาสิบเกาพรรัศา	ปีมโรงอฏฺฐศฺก	เดอืน	๔	◊

คําจารึก (ดานที่ ๓)	 ขืนสิบสองค�า	_	_	ย	_	ทังปวงประชุมชวนกันมสัการ	◊

คําจารึก (ดานที่ ๔) หล�อรฆังใบนีทีวัดทาพูด	ทองสองหาบสลึง	ส�าเรจ	.	.	.	
เปนเงินตราหกต�าลึง	.	.	.	.	แกพฺรนีพานในโลก	.	.	.

คําอาน	 พทุธศกัราชพระศาสนาลวงแลว	๒๓๙๙	พรรษา	ปีมะโรงอฐัศก	เดอืน	
๔	ขึ้น	๑๒	ค�่า	ทายกทั้งปวงประชุมชวนกันนมัสการ	หลอระฆังใบนี้ที่วัดทาพูด	ทอง	
๒	หาบ	สลึงส�าเร็จ	.	.	.	เป็นเงินตรา	๖	ต�าลึง	.	.	.	.	แกพระนิพพานในโลก	.	.	.

อธิบาย	 จารกึบนระฆงั	ถือเป็นธรรมเนยีมนิยมของผูอุทิศทรพัยเพือ่หลอระฆงั
ถวายแดวดั	เพ่ือตัง้ใจประกาศบญุทีต่นกระท�าใหทราบโดยทัว่กนั	และยัง่ยนืไปจนสิน้
พระพุทธศาสนาใน	พ.ศ.	๕๐๐๐	เนื้อหาของจารึก	ท�าใหทราบวา	ระฆังหลอขึ้นเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๓๙๙	 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว	 โดยหลอจาก
ทองส�าริดหนัก	๒	หาบ	๑	สลึง	(๑๒๐.๐๐๓๗๕	กิโลกรัม)	ราคา	๖	ต�าลึง	(๒๔	บาท)

โลกทัศนของชาวบานทาพูดท่ีปรากฏอยูในเนื้อหานั้น	 แสดงวาชาวบานมีใจ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	นยิมบรจิาคทรพัยเพือ่สรางสิง่ของถวายไวใหวดัไดใชสอย	
ทั้งนี้	 ดวยมุงหวังวาผลบุญท่ีตนไดกระท�านี้	 จะสงผลใหไปถึงพระนิพพาน	 ค�าวา		
“ปีมะโรงอัฐศก”	 หมายถึง	 จุลศักราช	 ๑๒๑๘	 โดยค�าวา	 “อัฐศก”	 หมายถึงเลข	๘		
ที่ลงทายปีจุลศักราช

จารึกระฆังเก่าวัดท่าพูด (ดานที่ ๒)



๓๐

จารึกระฆังเก่าวัดท่าพูด (ดานที่ ๒)

๓๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๓. จารึกระฆังเกาวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๓๙๙)

คําจารึก (ดานที่ ๑)	 ๏พุทธสักราชพฺรสาศหนาลวงแลวสองพัน	◊	

คําจารึก (ดานที่ ๒)	 สามรอยเกาสิบเกาพรรัศา	ปีมโรงอฏฺฐศฺก	เดอืน	๔	◊

คําจารึก (ดานที่ ๓)	 ขืนสิบสองค�า	_	_	ย	_	ทังปวงประชุมชวนกันมสัการ	◊

คําจารึก (ดานที่ ๔) หล�อรฆังใบนีทีวัดทาพูด	ทองสองหาบสลึง	ส�าเรจ	.	.	.	
เปนเงินตราหกต�าลึง	.	.	.	.	แกพฺรนีพานในโลก	.	.	.

คําอาน	 พทุธศักราชพระศาสนาลวงแลว	๒๓๙๙	พรรษา	ปีมะโรงอฐัศก	เดือน	
๔	ขึ้น	๑๒	ค�่า	ทายกทั้งปวงประชุมชวนกันนมัสการ	หลอระฆังใบนี้ที่วัดทาพูด	ทอง	
๒	หาบ	สลึงส�าเร็จ	.	.	.	เป็นเงินตรา	๖	ต�าลึง	.	.	.	.	แกพระนิพพานในโลก	.	.	.

อธิบาย	 จารกึบนระฆงั	ถอืเป็นธรรมเนียมนิยมของผูอทุศิทรัพยเพ่ือหลอระฆัง
ถวายแดวดั	เพ่ือตัง้ใจประกาศบญุทีต่นกระท�าใหทราบโดยทัว่กนั	และยัง่ยนืไปจนสิน้
พระพุทธศาสนาใน	พ.ศ.	๕๐๐๐	เนื้อหาของจารึก	ท�าใหทราบวา	ระฆังหลอขึ้นเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๓๙๙	 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว	 โดยหลอจาก
ทองส�าริดหนัก	๒	หาบ	๑	สลึง	(๑๒๐.๐๐๓๗๕	กิโลกรัม)	ราคา	๖	ต�าลึง	(๒๔	บาท)

โลกทัศนของชาวบานทาพูดที่ปรากฏอยูในเนื้อหานั้น	 แสดงวาชาวบานมีใจ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	นยิมบรจิาคทรพัยเพือ่สรางสิง่ของถวายไวใหวดัไดใชสอย	
ทั้งนี้	 ดวยมุงหวังวาผลบุญที่ตนไดกระท�านี้	 จะสงผลใหไปถึงพระนิพพาน	 ค�าวา		
“ปีมะโรงอัฐศก”	 หมายถึง	 จุลศักราช	 ๑๒๑๘	 โดยค�าวา	 “อัฐศก”	 หมายถึงเลข	๘		
ที่ลงทายปีจุลศักราช

จารึกระฆังเก่าวัดท่าพูด (ดานที่ ๒)



๓๒

จารึกฐานพระหารอยวัดท่าพูด (คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๙๓)

จารึกศาลาริมน�้าวัดท่าพูด หรือ “ศาลาตาเหลย” ตราสัญลักษณ์เป็นอักษรสามตัวไขวกัน 
คือ “ห” “ล” และ “ม” ย่อมาจาก “เหลย มิ่ง” ดานล่างตรา เป็นจารึก “ศก ๑๒๙” 

(คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๗๕)

๓๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๔. จารึกฐานพระหารอยวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๓๙)

คําจารึก	 พร	๕๐๐	ของจนีป่าน,	แมจอย,	จนีอยู,	ทรางใหเจยีมบตุร	พทุศกัราช	
ลวง	๒๔๓๙	พรรษา	ปีวอก

คําอาน	 พระหารอย	ของจีนป่าน	แมจอย	จนีอยู	สรางใหเจยีมบตุร	พทุธศักราช
ลวง	๒๔๓๙	พรรษา	ปีวอก

จารึกฐานพระหารอยวัดท่าพูด (คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๙๓)

๕. จารึกศาลาริมนํ้าวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๕๓)

คําจารึก	 ศก	๑๒๙

คําอาน	 ศก	๑๒๙

อธิบาย	 ศก	๑๒๙	หมายถึง	 รัตนโกสินทรศก	๑๒๙	วิธีแปลงปีดังกลาวเป็น
พุทธศักราช	 ท�าไดโดยการบวกกับ	 ๒๓๒๔	 จะไดเป็น	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 ทั้งนี้เพราะปี
สถาปนากรงุรตันโกสินทรคอื	พ.ศ.	๒๓๒๕	และปีนัน้นับเป็น	ร.ศ.	๑	ไมนบัเป็น	ร.ศ.	๐	
คอื	นบัแบบ	“ปียาง”	(เขา)	ทีจ่ะเขาไปครบ	๑๒	เดอืน	ซึง่ตางจากการนบัแบบปจจบุนัที่
เป็นแบบ	“ปีครบ”	(ขวบ)	เมือ่จ�านวนเดอืนครบ	๑๒	เดอืนแลว	ดงันัน้	แม	พ.ศ.	๒๕๒๕	
จะเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร	“ครบ”	๒๐๐	ปี	แตปีนั้น	การนับรัตนโกสินทรศกจะ
เป็น	“ปียาง”	เขาปีที่	๒๐๑	ตรงกับ	ร.ศ.	๒๐๑



๓๒

จารึกฐานพระหารอยวัดท่าพูด (คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๙๓)

จารึกศาลาริมน�้าวัดท่าพูด หรือ “ศาลาตาเหลย” ตราสัญลักษณ์เป็นอักษรสามตัวไขวกัน 
คือ “ห” “ล” และ “ม” ย่อมาจาก “เหลย มิ่ง” ดานล่างตรา เป็นจารึก “ศก ๑๒๙” 

(คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๗๕)

๓๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๔. จารึกฐานพระหารอยวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๓๙)

คําจารึก	 พร	๕๐๐	ของจีนป่าน,	แมจอย,	จนีอยู,	ทรางใหเจยีมบตุร	พทุศกัราช	
ลวง	๒๔๓๙	พรรษา	ปีวอก

คําอาน	 พระหารอย	ของจีนป่าน	แมจอย	จนีอยู	สรางใหเจยีมบตุร	พทุธศักราช
ลวง	๒๔๓๙	พรรษา	ปีวอก

จารึกฐานพระหารอยวัดท่าพูด (คัดลอกจาก สัญญา สุดล�้าเลิศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๘: ๙๓)

๕. จารึกศาลาริมนํ้าวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๕๓)

คําจารึก	 ศก	๑๒๙

คําอาน	 ศก	๑๒๙

อธิบาย	 ศก	๑๒๙	หมายถึง	 รัตนโกสินทรศก	๑๒๙	วิธีแปลงปีดังกลาวเป็น
พุทธศักราช	 ท�าไดโดยการบวกกับ	 ๒๓๒๔	 จะไดเป็น	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 ทั้งนี้เพราะปี
สถาปนากรุงรัตนโกสนิทรคอื	พ.ศ.	๒๓๒๕	และปีนัน้นับเป็น	ร.ศ.	๑	ไมนบัเป็น	ร.ศ.	๐	
คอื	นบัแบบ	“ปียาง”	(เขา)	ทีจ่ะเขาไปครบ	๑๒	เดอืน	ซึง่ตางจากการนบัแบบปจจบุนัที่
เป็นแบบ	“ปีครบ”	(ขวบ)	เมือ่จ�านวนเดอืนครบ	๑๒	เดือนแลว	ดังน้ัน	แม	พ.ศ.	๒๕๒๕	
จะเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร	“ครบ”	๒๐๐	ปี	แตปีนั้น	การนับรัตนโกสินทรศกจะ
เป็น	“ปียาง”	เขาปีที่	๒๐๑	ตรงกับ	ร.ศ.	๒๐๑



๓๔

จารึกตูพระธรรมวัดท่าพูด

๓๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๖. จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๕๔)

คําจารึก๒	ขาพเจา	พ�อกีมแมนูม	ตังบาันเรอีน	//	ยูบาังกระทึก	มีจีตสักทัาได
ปราศ	//	จากทรัพ	ยี	๑๐๒	บาด	ซรางตูพระ	//	ไตรปีฎกอูทีดถูวาย	ไวไนพระพุทะสาด
สะนา	//	ตังแตปีกูน	ศ�ก	๑๓๐	พระพูทะสาสะนา	//	ลวงได๒๔๕๔พรรษา	แมนขาพเจา	
//	ยงมีไดส�าเรดแกพระนีพารกราบได	//	ก็ดีและขาพเจา	จะเกีดมาชาตีได๒ ก็ดี	//	[?]
ฃ�าอใหฃาพเจาร�าลืก	ไดวารูกตูพระไตร	//	ปีฎ�กใบนี	เปนฃองขาพเจา	ซรางไวจีงพ	//	
กีมแมนูม	แมปูยบูดพเหลนบูดแมวอง	//	บูดพฉวียบูด	ฃอใหเกีดประส�บพ�บยูดวย	//	
กันทุก๒ชาดฃใหอายูยืนาร	แลวฃอให	//	จยบูนทุกๆชาดเปนปดัจยัแกพระ	 //	นีพา
นะ	ปดัจยั	โยโหตุ	๚๛	//	ชางมากยูขรองบาง	กระทึกมีต�นส�น	๚๛	//	โลังหนังสือ		
ตุพระไตร

คําอาน	 ขาพเจา	พอกิม	แมนุม	ตั้งบานเรือนอยูบางกระทึก	มีจิตศรัทธา	ได
บรจิาคทรพัย	๒,๑๐๒	บาท	สรางตูพระไตรปิฎก	อทุศิถวายไวในพระพทุธศาสนา	ตัง้แต
ปีกุน	ศก	๑๓๐	พระพุทธศาสนาลวงได	๒๔๕๔	พรรษา	แมนขาพเจายังมิไดส�าเร็จแก
พระนิพพานตราบใดก็ดี	และขาพเจาจะเกิดมาชาติใดๆ	ก็ดี	ขอใหขาพเจาร�าลึกไดวา
รู	ก็ตูพระไตรปิฎกใบนี้	เป็นของขาพเจาสรางไว	จึงพอกิมแมนุม	แมปุยบุตร	พอเหลน
บตุร	แมวองบตุร	พอเฉวยีบตุร	ขอใหเกดิประสบพบอยูกบัทกุๆ	ชาต	ิขอใหอายยุนืนาน	
และขอใหใจบญุทกุๆ	ชาต	ิเป็นปจจยัแกพระนพิพาน	ปจจยัโย	โหต	ุ๚๛	ชางมาก	อยู
คลองบางกระทึก	มีตนสน	๚๛	โลงหนังสือ	ตูพระไตร

อธิบาย	 การสะกดค�าเนนเอาเสยีงทีไ่ดยนิเป็นส�าคัญ	ดงันัน้	ผูเขยีนจงึตคีวามวา		
“แมนูม”	 นาจะตรงกับ	 “แมนุม”	 หรือ	 “สักทา”	 ตรงกับ	 “ศรัทธา”	 หรือ	 “ขรอง”		
นาจะตรงกบั	“คลอง”	เป็นตน	การใชเครือ่งหมายไมยมกนัน้	ในค�าจารกึใชเลข	“๒”	แทน	
หมายถึง	ซ�้าค�านั้นสองครั้ง	สวนเรื่องเนื้อหาจารึกนั้น	แสดงใหเห็นถึงคานิยมในการ
ขอใหชาติหนามาเกิดอยูเป็นครอบครัวเดียวกันอีกทุกชาติไป	 และมีความปรารถนา
สูงสุดในการเขาถึงพระนิพพาน

จารึกตูพระธรรมวัดท่าพูด
๒	 ปริวรรต	เครื่องหมายฝนทอง	เป็น	นิคหิต,	เครื่องหมาย	“//”	หมายถึง	ขึ้นบรรทัดใหม.



๓๔

จารึกตูพระธรรมวัดท่าพูด

๓๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๖. จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๕๔)

คําจารึก๒	ขาพเจา	พ�อกีมแมนูม	ตังบาันเรอีน	//	ยูบาังกระทึก	มีจีตสักทัาได
ปราศ	//	จากทรัพ	ยี	๑๐๒	บาด	ซรางตูพระ	//	ไตรปีฎกอูทีดถูวาย	ไวไนพระพุทะสาด
สะนา	//	ตังแตปีกูน	ศ�ก	๑๓๐	พระพูทะสาสะนา	//	ลวงได๒๔๕๔พรรษา	แมนขาพเจา	
//	ยงมีไดส�าเรดแกพระนีพารกราบได	//	ก็ดีและขาพเจา	จะเกีดมาชาตีได๒ ก็ดี	//	[?]
ฃ�าอใหฃาพเจาร�าลืก	ไดวารูกตูพระไตร	//	ปีฎ�กใบนี	เปนฃองขาพเจา	ซรางไวจีงพ	//	
กีมแมนูม	แมปูยบูดพเหลนบูดแมวอง	//	บูดพฉวียบูด	ฃอใหเกีดประส�บพ�บยูดวย	//	
กันทุก๒ชาดฃใหอายูยืนาร	แลวฃอให	//	จยบูนทุกๆชาดเปนปดัจยัแกพระ	 //	นีพา
นะ	ปดัจยั	โยโหตุ	๚๛	//	ชางมากยูขรองบาง	กระทึกมีต�นส�น	๚๛	//	โลังหนังสือ		
ตุพระไตร

คําอาน	 ขาพเจา	พอกิม	แมนุม	ตั้งบานเรือนอยูบางกระทึก	มีจิตศรัทธา	ได
บรจิาคทรัพย	๒,๑๐๒	บาท	สรางตูพระไตรปิฎก	อทุศิถวายไวในพระพทุธศาสนา	ตัง้แต
ปีกุน	ศก	๑๓๐	พระพุทธศาสนาลวงได	๒๔๕๔	พรรษา	แมนขาพเจายังมิไดส�าเร็จแก
พระนิพพานตราบใดก็ดี	และขาพเจาจะเกิดมาชาติใดๆ	ก็ดี	ขอใหขาพเจาร�าลึกไดวา
รู	ก็ตูพระไตรปิฎกใบนี้	เป็นของขาพเจาสรางไว	จึงพอกิมแมนุม	แมปุยบุตร	พอเหลน
บตุร	แมวองบุตร	พอเฉวียบุตร	ขอใหเกดิประสบพบอยูกบัทกุๆ	ชาต	ิขอใหอายยุนืนาน	
และขอใหใจบญุทกุๆ	ชาต	ิเป็นปจจยัแกพระนิพพาน	ปจจยัโย	โหต	ุ๚๛	ชางมาก	อยู
คลองบางกระทึก	มีตนสน	๚๛	โลงหนังสือ	ตูพระไตร

อธิบาย	 การสะกดค�าเนนเอาเสยีงทีไ่ดยนิเป็นส�าคัญ	ดงันัน้	ผูเขยีนจงึตคีวามวา		
“แมนูม”	 นาจะตรงกับ	 “แมนุม”	 หรือ	 “สักทา”	 ตรงกับ	 “ศรัทธา”	 หรือ	 “ขรอง”		
นาจะตรงกบั	“คลอง”	เป็นตน	การใชเครือ่งหมายไมยมกนัน้	ในค�าจารกึใชเลข	“๒”	แทน	
หมายถึง	ซ�้าค�านั้นสองครั้ง	สวนเรื่องเนื้อหาจารึกนั้น	แสดงใหเห็นถึงคานิยมในการ
ขอใหชาติหนามาเกิดอยูเป็นครอบครัวเดียวกันอีกทุกชาติไป	 และมีความปรารถนา
สูงสุดในการเขาถึงพระนิพพาน

จารึกตูพระธรรมวัดท่าพูด
๒	 ปริวรรต	เครื่องหมายฝนทอง	เป็น	นิคหิต,	เครื่องหมาย	“//”	หมายถึง	ขึ้นบรรทัดใหม.



๓๖

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดท่าพูด

จารึกป้ายโรงเรียนวัดท่าพูด

๓๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๗. จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๖๗)

คําจารึก	 ของวัดศางปีพ,ศ,๒๔๖๗		//		ทา		//		พูด

คําอาน	 ของวัด	สรางปี	พ.ศ.	๒๔๖๗	ทาพูด

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดท่าพูด

จารึกป้ายโรงเรียนวัดท่าพูด

๘. จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๖๙)

คําจารึก	 โรงเรยีน	//	ประชาบาล	ต�าบลไรขงิ	๑	วดัทาพดู	//	พระแชม	อธกิารรอง		
เป็นผูสราง	//	พ.ศ.	๒๔๖๙

คําอาน	 โรงเรียนประชาบาล	ต�าบลไรขิง	๑	 วัดทาพูด	พระแชม	อธิการรอง	
เป็นผูสราง	พ.ศ.	๒๔๖๙



๓๖

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดท่าพูด

จารึกป้ายโรงเรียนวัดท่าพูด

๓๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๗. จารึกโต๊ะนักเรียนวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๖๗)

คําจารึก	 ของวัดศางปีพ,ศ,๒๔๖๗		//		ทา		//		พูด

คําอาน	 ของวัด	สรางปี	พ.ศ.	๒๔๖๗	ทาพูด

จารึกโต๊ะนักเรียนวัดท่าพูด

จารึกป้ายโรงเรียนวัดท่าพูด

๘. จารึกป้ายโรงเรียนวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๔๖๙)

คําจารึก	 โรงเรยีน	//	ประชาบาล	ต�าบลไรขงิ	๑	วดัทาพดู	//	พระแชม	อธกิารรอง		
เป็นผูสราง	//	พ.ศ.	๒๔๖๙

คําอาน	 โรงเรียนประชาบาล	ต�าบลไรขิง	๑	 วัดทาพูด	พระแชม	อธิการรอง	
เป็นผูสราง	พ.ศ.	๒๔๖๙



๓๘

จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดท่าพูด

๓๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๙. จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๕๓๓)

คําจารึก

ปู่ยาตายายใดผูสรรสราง	 	 ปางใดไกลโพนบหอนรู

ประมวลประเมินประมาณนับ	 ทศวรรษอาจไดแฮ

เกาแกเกรอะกรัง	มุสิกะ	 	 กัดกรอน	ปากปรวกนา

โพธิ์ชาติเมโธภิกษุสะสม	 	 เก็บซากทรุดโทรมซอมแซมไว

ส.ค.	๒๕๓๓	 	 	 มะโรง	ปีปลาย	พอ

อยากจะยกยอใหยืดอายุ	 	 ยั่งยืนอยูยั้งยาวนานเฮย

คําอาน	 ปู่ยาตายายใดผูสรรสราง	ปางใดไกลโพนบหอนรู	 ประมวลประเมิน
ประมาณนับ	 ทศวรรษอาจไดแฮ	 เกาแกเกรอะกรัง	 มุสิกะ	 กัดกรอน	 ปากปรวกนา	
โพธิ์ชาติเมโธภิกษุสะสม	เก็บซากทรุดโทรมซอมแซมไว	ส.ค.	๒๕๓๓	มะโรง	ปีปลาย		
พอ	อยากจะยกยอใหยืดอายุ	ยั่งยืนอยูยั้งยาวนานเฮย

อธิบาย	 ผูบรูณะตูพระธรรมนีคื้อพระภกิษนุามวา	“โพธิช์าตเิมโธ”	ซึง่ทานเอง
ก็ไมทราบวาตูนี้ใครสรางและสรางเมื่อใด	แตดูจากสภาพแลวก็คิดวาเกาแกมาก	ทาน
ประมาณวาอาจเกาแกหลายสิบปี	(“ทศวรรษ”	แปลโดยนัยคือหลายสิบปี)	สภาพแรก
พบนั้น	มีรองรอยหนูแทะ	(มุสิกะ	แปลวา	หนู)	และปลวกกิน	(ปรวก	–	เขาใจวาสะกด
ค�าเพี้ยนจาก	ปลวก)	ท�าส�าเร็จเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ตรงกับปีมะโรง	ดวย
มุงหวงัใหเป็นการยดือายกุารใชงานตูพระธรรมนีใ้หยัง่ยนืนาน	เทยีบไดกบัคตกิารสบื
อายุพระพุทธศาสนาใหยืนยาวถึง	๕,๐๐๐	ปี

จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดท่าพูด



๓๘

จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดท่าพูด

๓๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๙. จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดทาพูด (พ.ศ. ๒๕๓๓)

คําจารึก

ปู่ยาตายายใดผูสรรสราง	 	 ปางใดไกลโพนบหอนรู

ประมวลประเมินประมาณนับ	 ทศวรรษอาจไดแฮ

เกาแกเกรอะกรัง	มุสิกะ	 	 กัดกรอน	ปากปรวกนา

โพธิ์ชาติเมโธภิกษุสะสม	 	 เก็บซากทรุดโทรมซอมแซมไว

ส.ค.	๒๕๓๓	 	 	 มะโรง	ปีปลาย	พอ

อยากจะยกยอใหยืดอายุ	 	 ยั่งยืนอยูยั้งยาวนานเฮย

คําอาน	 ปู่ยาตายายใดผูสรรสราง	ปางใดไกลโพนบหอนรู	 ประมวลประเมิน
ประมาณนับ	 ทศวรรษอาจไดแฮ	 เกาแกเกรอะกรัง	 มุสิกะ	 กัดกรอน	 ปากปรวกนา	
โพธิ์ชาติเมโธภิกษุสะสม	เก็บซากทรุดโทรมซอมแซมไว	ส.ค.	๒๕๓๓	มะโรง	ปีปลาย		
พอ	อยากจะยกยอใหยืดอายุ	ยั่งยืนอยูยั้งยาวนานเฮย

อธิบาย	 ผูบรูณะตูพระธรรมนีคื้อพระภกิษนุามวา	“โพธิช์าตเิมโธ”	ซ่ึงทานเอง
ก็ไมทราบวาตูนี้ใครสรางและสรางเมื่อใด	แตดูจากสภาพแลวก็คิดวาเกาแกมาก	ทาน
ประมาณวาอาจเกาแกหลายสิบปี	(“ทศวรรษ”	แปลโดยนัยคือหลายสิบปี)	สภาพแรก
พบนั้น	มีรองรอยหนูแทะ	(มุสิกะ	แปลวา	หนู)	และปลวกกิน	(ปรวก	–	เขาใจวาสะกด
ค�าเพี้ยนจาก	ปลวก)	ท�าส�าเร็จเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	ตรงกับปีมะโรง	ดวย
มุงหวงัใหเป็นการยดือายกุารใชงานตูพระธรรมน้ีใหยัง่ยนืนาน	เทยีบไดกบัคตกิารสบื
อายุพระพุทธศาสนาใหยืนยาวถึง	๕,๐๐๐	ปี

จารึกบูรณะตูพระธรรมวัดท่าพูด



๔๐

 จารึกบอกเลาอะไร 
เน้ือหาชิน้เลก็ชิน้นอยบนจารกึพบทีวั่ดทาพดู	ไดบอกเลาเรือ่งราวทีน่าสนใจคอื

๑. ความเกาแก	 วัดทาพูดเป็นวัดที่เกาแกและมีประวัติยาวนานมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 อยางนอยที่สุดคือตั้งแต	 พ.ศ.	 ๒๒๘๑	 ในแผนดิน
พระเจาอยูหัวบรมโกศ

๒. ธรรมเนียมประกาศผลบุญดวยการจารึก	เมื่อมีการท�าบุญใหญ	ก็ยอมมี
การประกาศบุญใหทราบทั่วกัน	ดังนั้น	จารึกสวนใหญที่พบ	ลวนเป็นผลมาจากความ
ตองการประกาศการท�าบุญของตนทั้งสิ้น	ไลมาตั้งแต	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	๒	
และ	๓”	ที่เป็นการจารึก	 “ชื่อ”	 และ	 “ปี”	ที่สรางพระอุโบสถ	ตอมาเป็นกลุมท�าบุญ
ดวยการสรางสิ่งของหรืออาคารถวายแกวัดที่พบ	ณ	วัดทาพูด	ไดแก	การสรางระฆัง	
การสรางพระพุทธรูป	 การสรางศาลา	 การสรางตูพระธรรม	 และแมแตการบูรณะ	
ตูพระธรรม	ก็มี

๓. คานิยมของพุทธศาสนิกชนในอดีต	 จากเน้ือหาทั้งในจารึกระฆังเกา	
วัดทาพูด	 (พ.ศ.	 ๒๓๙๙)	 และ	 จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๔)	 แสดงให
เห็นวา	 เป้าหมายสูงสุดของการท�าบุญใหทานของพุทธศาสนิกชนในอดีตคือ	 การ
ไดเขาถึงพระนิพพาน	 ซึ่งเป็นคานิยมที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตสมัยสุโขทัยและ	
กรุงศรีอยุธยา	 ดังมีขอความแสดงความปรารถนาท�านองนี้อยูในจารึกหลายหลัก	
หรือแมวาบุญยังไมพอถึงพระนิพพาน	ก็ขอใหไดเกิดรวมกับครอบครัวเดิม	เป็นเชนนี้	
ทุกชาติไป	ซึ่งค�าอธิษฐานวา	"ชาติหน้าขอให้ได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีก"	
ยังคงปรากฏใหเห็นไดในสังคมไทยปจจุบัน	

๔. วดัสาํคญัของตาํบล	เนือ้ความของจารกึตูพระธรรมวัดทาพดู	(พ.ศ.	๒๔๕๔)	
ท�าใหทราบวา	 ชาวบานบางกระทึกก็มาท�าบุญที่วัดทาพูดนี้ดวย	 นั่นยอมแสดงวา		
วัดทาพูดเป็นวัดส�าคัญของ	“คุงน�้าใหญ”	และเป็นที่รูจักกันดีของหมูบานในละแวกนี้
มาแตอดีต

๕. บานทาพดูกบัคนจนี	จากชือ่ของผูท�าบญุทีช่ือ่	“จนีป่าน	–	จนีอยู”	ในจารกึ
พระหารอยวัดทาพูด	(พ.ศ.	๒๓๙๙)	และชื่อ	“พอกิม”	ชาวบานบางกระทึก	ในจารึก	
ตูพระธรรมวัดทาพูด	(พ.ศ.	๒๔๕๔)	ท�าใหพอสันนิษฐานไดวา	ในชวงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวักบัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวน้ัน	กลุม
คนจีนที่บานทาพูดและหมูบานใกลเคียงเริ่มมีฐานะ	และเป็นผูบริจาคทรัพยใหแกวัด

๔๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ในทองถิน่ในรปูของการท�าบญุ	การสรางพระพทุธรปูอทุศิบญุใหแกบตุร	และการสราง
ตูพระธรรมใหแกวัด

การส�ารวจ	 รวบรวม	 และจัดระเบียบเนื้อหาของจารึกตางๆ	 ที่พบในบริเวณ
วัดใดก็ตาม	 ดังตัวอยางที่ด�าเนินการแลวที่วัดทาพูดแหงนี้	 ยอมเป็นตัวอยางอันดีวา		
วัดเกาแกแตละแหง	 นอกจากตองใหความส�าคัญกับการส�ารวจ	 รวบรวม	 และจัด
ระเบียบเนื้อหาประเภทคัมภีรใบลานและสมุดไทยแลว	การส�ารวจ	รวบรวม	และจัด
ระเบียบเน้ือหาของจารึกตางๆ	 ในวัด	 ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูจัดท�าพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ของวัดแตละแหง	 “ไมควรละเลยไป”	 ไมวาจะเป็นจารึกเกาหรือจารึกใหม	 หรือแม
กระท่ังจารึกค�าสวดมนตหรือคาถาท่ีนิยมท�าบนแผนหินออน	 แลวตั้งไวใหผูที่เขามา
ไหวพระไดทองตาม	กค็วรทีจ่ะไดรบัการรวบรวมไวเป็นขอมลูของวดั	เพราะถอืวาเป็น
เหตุการณของวัด	ณ	ชวงเวลาหนึ่งที่ไดเคยเกิดขึ้นแลวที่วัดนั้นๆ

ฉะนั้น	การส�ารวจ	รวบรวม	และจัดระเบียบเนื้อหาจากจารึก	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
ในการ	 “ลําดับเวลาของทองถิ่นจากหลักฐานชั้นตน”	 วาเคยมีเหตุการณใดบาง
ที่ถูกบันทึกไว	 และเหตุการณนั้นมีเน้ือหาที่สามารถน�ามาวิเคราะหและอภิปรายกับ	
เรื่องราวของทองถิ่นและสวนกลางไดอยางไรบาง	 เชนกรณี	 “จารึกพบที่วัดทาพูด”		
ทีท่�าใหเหน็วา	คณุคาจากขอมลูในจารึก	บอกเลาถงึความเกาแกของการใชพืน้ที	่“บาน
ทาพูด”	ตั้งเป็นชุมชนมาอยางนอยตั้งแต	พ.ศ.	๒๒๘๑	ซึ่งเป็นชุมชนเพียงไมกี่แหงใน
ประเทศไทย	ที่มีหลักฐานที่เชื่อถือไดเชนนี้	ขอมูลที่ได	เกิดจาก	“ความใสใจของคนใน
ชมุชน”	ทีรู่รกัษาโบราณวตัถ	ุโบราณสถาน	ไมละเลยแมอิฐเกา	ทีพ่จิารณาดแูลวเหน็วา
มีขอความจารึกอยู	และขอความนั้น	ไดใหสิ่งที่ส�าคัญมากในการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นของชาวบานทาพูด

ถึงจุดนี้	จะเห็นไดวา	ผลพวงจากการท�างานรวมกันระหวาง	“คนทองถิ่น”	กับ	
“นักวิชาการภายนอก”	 ที่เอื้อเฟื้อความรูซึ่งกันและกัน	 ยอมกอใหเกิดสัมฤทธ์ิผลใน	
การสรางองคความรูทองถิน่นัน้ๆ	ใหกวางขวางยิง่ขึน้	ดงัทีผู่เขยีนไดรบัความเอือ้เฟ้ือ
ใหสามารถเขาถึงจารึกตางๆ	 ที่มีอยูในวัดทาพูดไดอยางสะดวก	 ในทางกลับกัน	 ผู
เขียนไดใชศักยภาพของตนเอง	 ศึกษาขอความ	 และจัดระเบียบเนื้อหาคืนใหแกคน
ทองถิน่	นัน่คอืบทความฉบบันี	้ฉะนัน้	การเอือ้เฟ้ือกนัระหวาง	“คนใน”	กบั	“คนนอก”		
จึงเป็นบทบาทท่ีส�าคัญมากในการสรางองคความรูดานประวัติศาสตรทองถ่ินให	
เฟื่องฟู	



๔๐

 จารึกบอกเลาอะไร 
เนือ้หาชิน้เลก็ชิน้นอยบนจารกึพบทีวั่ดทาพูด	ไดบอกเลาเรือ่งราวทีน่าสนใจคอื

๑. ความเกาแก	 วัดทาพูดเป็นวัดที่เกาแกและมีประวัติยาวนานมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 อยางนอยที่สุดคือตั้งแต	 พ.ศ.	 ๒๒๘๑	 ในแผนดิน
พระเจาอยูหัวบรมโกศ

๒. ธรรมเนียมประกาศผลบุญดวยการจารึก	เมื่อมีการท�าบุญใหญ	ก็ยอมมี
การประกาศบุญใหทราบทั่วกัน	ดังนั้น	จารึกสวนใหญที่พบ	ลวนเป็นผลมาจากความ
ตองการประกาศการท�าบุญของตนทั้งสิ้น	ไลมาตั้งแต	“จารึกอิฐมอญวัดทาพูด	๑	๒	
และ	๓”	ที่เป็นการจารึก	 “ชื่อ”	 และ	 “ปี”	ที่สรางพระอุโบสถ	ตอมาเป็นกลุมท�าบุญ
ดวยการสรางสิ่งของหรืออาคารถวายแกวัดที่พบ	ณ	วัดทาพูด	ไดแก	การสรางระฆัง	
การสรางพระพุทธรูป	 การสรางศาลา	 การสรางตูพระธรรม	 และแมแตการบูรณะ	
ตูพระธรรม	ก็มี

๓. คานิยมของพุทธศาสนิกชนในอดีต	 จากเนื้อหาทั้งในจารึกระฆังเกา	
วัดทาพูด	 (พ.ศ.	 ๒๓๙๙)	 และ	 จารึกตูพระธรรมวัดทาพูด	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๔)	 แสดงให
เห็นวา	 เป้าหมายสูงสุดของการท�าบุญใหทานของพุทธศาสนิกชนในอดีตคือ	 การ
ไดเขาถึงพระนิพพาน	 ซ่ึงเป็นคานิยมที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตสมัยสุโขทัยและ	
กรุงศรีอยุธยา	 ดังมีขอความแสดงความปรารถนาท�านองนี้อยูในจารึกหลายหลัก	
หรือแมวาบุญยังไมพอถึงพระนิพพาน	ก็ขอใหไดเกิดรวมกับครอบครัวเดิม	เป็นเชนนี้	
ทุกชาติไป	ซึ่งค�าอธิษฐานวา	"ชาติหน้าขอให้ได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีก"	
ยังคงปรากฏใหเห็นไดในสังคมไทยปจจุบัน	

๔. วดัสาํคญัของตาํบล	เนือ้ความของจารกึตูพระธรรมวัดทาพดู	(พ.ศ.	๒๔๕๔)	
ท�าใหทราบวา	 ชาวบานบางกระทึกก็มาท�าบุญที่วัดทาพูดนี้ดวย	 นั่นยอมแสดงวา		
วัดทาพูดเป็นวัดส�าคัญของ	“คุงน�้าใหญ”	และเป็นที่รูจักกันดีของหมูบานในละแวกนี้
มาแตอดีต

๕. บานทาพดูกบัคนจนี	จากชือ่ของผูท�าบญุทีช่ือ่	“จนีป่าน	–	จนีอยู”	ในจารกึ
พระหารอยวัดทาพูด	(พ.ศ.	๒๓๙๙)	และชื่อ	“พอกิม”	ชาวบานบางกระทึก	ในจารึก	
ตูพระธรรมวัดทาพูด	(พ.ศ.	๒๔๕๔)	ท�าใหพอสันนิษฐานไดวา	ในชวงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกบัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวันัน้	กลุม
คนจีนที่บานทาพูดและหมูบานใกลเคียงเริ่มมีฐานะ	และเป็นผูบริจาคทรัพยใหแกวัด

๔๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ในทองถิน่ในรปูของการท�าบญุ	การสรางพระพทุธรปูอทุศิบุญใหแกบตุร	และการสราง
ตูพระธรรมใหแกวัด

การส�ารวจ	 รวบรวม	 และจัดระเบียบเนื้อหาของจารึกตางๆ	 ที่พบในบริเวณ
วัดใดก็ตาม	 ดังตัวอยางที่ด�าเนินการแลวที่วัดทาพูดแหงนี้	 ยอมเป็นตัวอยางอันดีวา		
วัดเกาแกแตละแหง	 นอกจากตองใหความส�าคัญกับการส�ารวจ	 รวบรวม	 และจัด
ระเบียบเนื้อหาประเภทคัมภีรใบลานและสมุดไทยแลว	การส�ารวจ	รวบรวม	และจัด
ระเบียบเนื้อหาของจารึกตางๆ	 ในวัด	 ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ผูจัดท�าพิพิธภัณฑทองถิ่น
ของวัดแตละแหง	 “ไมควรละเลยไป”	 ไมวาจะเป็นจารึกเกาหรือจารึกใหม	 หรือแม
กระทั่งจารึกค�าสวดมนตหรือคาถาท่ีนิยมท�าบนแผนหินออน	 แลวตั้งไวใหผูที่เขามา
ไหวพระไดทองตาม	กค็วรทีจ่ะไดรบัการรวบรวมไวเป็นขอมลูของวดั	เพราะถอืวาเป็น
เหตุการณของวัด	ณ	ชวงเวลาหนึ่งที่ไดเคยเกิดขึ้นแลวที่วัดนั้นๆ

ฉะนั้น	การส�ารวจ	รวบรวม	และจัดระเบียบเนื้อหาจากจารึก	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
ในการ	 “ลําดับเวลาของทองถิ่นจากหลักฐานชั้นตน”	 วาเคยมีเหตุการณใดบาง
ที่ถูกบันทึกไว	 และเหตุการณนั้นมีเน้ือหาที่สามารถน�ามาวิเคราะหและอภิปรายกับ	
เรื่องราวของทองถิ่นและสวนกลางไดอยางไรบาง	 เชนกรณี	 “จารึกพบท่ีวัดทาพูด”		
ทีท่�าใหเหน็วา	คณุคาจากขอมลูในจารึก	บอกเลาถงึความเกาแกของการใชพืน้ที	่“บาน
ทาพูด”	ตั้งเป็นชุมชนมาอยางนอยตั้งแต	พ.ศ.	๒๒๘๑	ซึ่งเป็นชุมชนเพียงไมกี่แหงใน
ประเทศไทย	ที่มีหลักฐานที่เชื่อถือไดเชนนี้	ขอมูลที่ได	เกิดจาก	“ความใสใจของคนใน
ชมุชน”	ทีรู่รักษาโบราณวัตถ	ุโบราณสถาน	ไมละเลยแมอิฐเกา	ทีพ่จิารณาดูแลวเหน็วา
มีขอความจารึกอยู	และขอความนั้น	ไดใหสิ่งที่ส�าคัญมากในการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นของชาวบานทาพูด

ถึงจุดนี้	จะเห็นไดวา	ผลพวงจากการท�างานรวมกันระหวาง	“คนทองถิ่น”	กับ	
“นักวิชาการภายนอก”	 ที่เอื้อเฟื้อความรูซ่ึงกันและกัน	 ยอมกอใหเกิดสัมฤทธ์ิผลใน	
การสรางองคความรูทองถิน่นัน้ๆ	ใหกวางขวางย่ิงขึน้	ดงัทีผู่เขยีนไดรบัความเอือ้เฟ้ือ
ใหสามารถเขาถึงจารึกตางๆ	 ที่มีอยูในวัดทาพูดไดอยางสะดวก	 ในทางกลับกัน	 ผู
เขียนไดใชศักยภาพของตนเอง	 ศึกษาขอความ	 และจัดระเบียบเนื้อหาคืนใหแกคน
ทองถิน่	นัน่คอืบทความฉบบันี	้ฉะนัน้	การเอือ้เฟ้ือกนัระหวาง	“คนใน”	กบั	“คนนอก”		
จึงเป็นบทบาทที่ส�าคัญมากในการสรางองคความรูดานประวัติศาสตรทองถิ่นให	
เฟื่องฟู	



ตํารายาที่ทาพูด
โดย ดอกรัก พยัคศรี



ตํารายาที่ทาพูด
โดย ดอกรัก พยัคศรี

ตํารายาที่ทาพูด
โดย ดอกรัก พยัคศรี



๔๔

หมอเห สายโกสินทร์

๔๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หมอเห สายโกสินทร์

บายวันหน่ึงขณะทีที่มงานจดัการเอกสารโบราณของศนูยมานษุยวิทยาสิรนิธร		
(องคการมหาชน)	 ก�าลังงวนอยูกับเอกสารโบราณภายในบานของคุณปาเสนหา 
ประดับสุข	 ณ	 ชุมชนทาพูด	 ต�าบลไรขิง	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 โดย	
คณุป้าเสนหาไดตดิตอใหเราชวยจดัการเอกสารโบราณทีเ่ป็นมรดกตกทอดจากคณุพอ
ผูเป็นหมอยาพื้นบาน	พลันก็ไดยินเสียงจากเครื่องรับวิทยุแบบเกาที่ก�าลังโฆษณาถึง
สรรพคุณของยาดองเหลาที่แกโรคไดสารพัด	ใชไดทั้งชายหญิง	ตัวยาเป็นน�้าบรรจุใน
ขวดแกว	สามารถพกพาและเปิดดื่มไดงาย

“บ�ารุงร่างกาย เจริญอาหาร แกลมจุก ลมเสียดแน่นเฟ้อ แกกษัย เสนทองตึง 
เสียดทอง ทองขึ้นสตรีประจ�าเดือนมาไม่ปกติ หลังการคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได เป็นยา
บ�ารุงน�้านมใชแทนการอยู่ไฟขับน�้าคาวปลา ยาขนานนี้ใชไดทั้งชายหญิง”

เสียงโฆษณาไดสรางบทสนทนาในประเด็นเล็กๆ	ใหกับพวกเราที่ก�าลังท�างาน
อยางขะมกัเขมนและเงยีบเสยีงอยูพอสมควรวา	ยาแผนโบราณแบบนีย้งัมคีนใชอยูอกี
หรอื?	บางวาเคยไดเหน็ไดใชสมยัยงัเดก็เมือ่โตขึน้ก็ไมเคยเหน็แลว	บางก็วาในปจจบุนั
คนแถวบานยงัใชยาแผนโบราณแบบนีกั้นอยู	บางก็แคลงใจในตวัยาวาจะรกัษาไดจรงิ
ตามสรรพคณุทีอ่วดอางนัน้หรอืไม	ตองยาแผนปจจบุนัสทิีอ่อกฤทธิเ์หน็ผลชะงดักวา	
บางก็วาในอดีตกอนที่จะมียาแผนปจจุบันคนไทยก็ใชยาแผนโบราณแบบนี้รักษาโรค

“เมื่อก่อนคนแถบนี้รักษาโรคกับหมอยาพ้ืนบานกันทั้งนั้นแหละลูก”	 เสียงคุณ
ป้าเสนหาแทรกเขามา	 “หมอปัจจุบันก็มี ยาฝรั่งก็มี แต่ราคาแพงมากและอยู่ไกล  
ไปหาล�าบาก สูหมอพืน้บานกบัยาไทยเรากไ็ม่ได ถาคนป่วยลกุไปไหนไม่ไดหมอกจ็ะไป
รกัษาโรคถงึทีบ่าน หรอืถาไม่มเีงนิค่าหยกูค่ายา หมอท่านกไ็ม่คดิค่ารกัษาแต่ประการ
ใด”	คุณป้าอธิบายเพิ่มเติม

“ชมุชนเรากมี็หมอยาพ้ืนบานอยูห่ลายท่าน คณุพ่อของป้าก็เป็นหมอยาพืน้บาน
แถบชุมชนท่าพูดนี้เหมือนกันนะ รูจักหรือเปล่า”	พวกเราพรอมใจกันสายหนา	“ท่าน
ชื่อ นายเห สายโกสินทร์ หรือคนแถวนี้จะเรียกท่านว่า ‘หมอเห’”

 หมอเหคือใคร 
นายเห สายโกสินทร (เดิมคือ	นายเห	จงกลนี)	เกิดในชุมชนวัดทาพูด	แมเป็น

คนชุมชนบางไทร	 พอเป็นคนชุมชนเทียนดัด	 นับถือศาสนาคริสต	 พอและแมของ	



๔๔

หมอเห สายโกสินทร์

๔๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หมอเห สายโกสินทร์

บายวันหน่ึงขณะทีท่มีงานจัดการเอกสารโบราณของศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร		
(องคการมหาชน)	 ก�าลังงวนอยูกับเอกสารโบราณภายในบานของคุณปาเสนหา 
ประดับสุข	 ณ	 ชุมชนทาพูด	 ต�าบลไรขิง	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 โดย	
คณุป้าเสนหาไดติดตอใหเราชวยจัดการเอกสารโบราณทีเ่ป็นมรดกตกทอดจากคณุพอ
ผูเป็นหมอยาพื้นบาน	พลันก็ไดยินเสียงจากเครื่องรับวิทยุแบบเกาที่ก�าลังโฆษณาถึง
สรรพคุณของยาดองเหลาที่แกโรคไดสารพัด	ใชไดทั้งชายหญิง	ตัวยาเป็นน�้าบรรจุใน
ขวดแกว	สามารถพกพาและเปิดดื่มไดงาย

“บ�ารุงร่างกาย เจริญอาหาร แกลมจุก ลมเสียดแน่นเฟ้อ แกกษัย เสนทองตึง 
เสียดทอง ทองขึ้นสตรีประจ�าเดือนมาไม่ปกติ หลังการคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได เป็นยา
บ�ารุงน�้านมใชแทนการอยู่ไฟขับน�้าคาวปลา ยาขนานนี้ใชไดทั้งชายหญิง”

เสียงโฆษณาไดสรางบทสนทนาในประเด็นเล็กๆ	ใหกับพวกเราที่ก�าลังท�างาน
อยางขะมกัเขมนและเงยีบเสยีงอยูพอสมควรวา	ยาแผนโบราณแบบน้ียงัมีคนใชอยูอกี
หรอื?	บางวาเคยไดเหน็ไดใชสมยัยงัเดก็เมือ่โตขึน้กไ็มเคยเหน็แลว	บางกว็าในปจจบุนั
คนแถวบานยงัใชยาแผนโบราณแบบนีกั้นอยู	บางกแ็คลงใจในตวัยาวาจะรกัษาไดจรงิ
ตามสรรพคณุทีอ่วดอางนัน้หรอืไม	ตองยาแผนปจจบุนัสทิีอ่อกฤทธิเ์ห็นผลชะงดักวา	
บางก็วาในอดีตกอนที่จะมียาแผนปจจุบันคนไทยก็ใชยาแผนโบราณแบบนี้รักษาโรค

“เมื่อก่อนคนแถบนี้รักษาโรคกับหมอยาพ้ืนบานกันทั้งน้ันแหละลูก”	 เสียงคุณ
ป้าเสนหาแทรกเขามา	 “หมอปัจจุบันก็มี ยาฝรั่งก็มี แต่ราคาแพงมากและอยู่ไกล  
ไปหาล�าบาก สูหมอพืน้บานกบัยาไทยเรากไ็ม่ได ถาคนป่วยลกุไปไหนไม่ไดหมอกจ็ะไป
รกัษาโรคถงึทีบ่าน หรอืถาไม่มเีงนิค่าหยกูค่ายา หมอท่านกไ็ม่คดิค่ารกัษาแต่ประการ
ใด”	คุณป้าอธิบายเพิ่มเติม

“ชุมชนเรากมี็หมอยาพ้ืนบานอยู่หลายท่าน คณุพ่อของป้าก็เป็นหมอยาพืน้บาน
แถบชุมชนท่าพูดนี้เหมือนกันนะ รูจักหรือเปล่า”	พวกเราพรอมใจกันสายหนา	“ท่าน
ชื่อ นายเห สายโกสินทร์ หรือคนแถวนี้จะเรียกท่านว่า ‘หมอเห’”

 หมอเหคือใคร 
นายเห สายโกสินทร (เดิมคือ	นายเห	จงกลนี)	เกิดในชุมชนวัดทาพูด	แมเป็น

คนชุมชนบางไทร	 พอเป็นคนชุมชนเทียนดัด	 นับถือศาสนาคริสต	 พอและแมของ	



๔๖

หมอเหแยกทางกัน	 หมอเหจึงตองมาอยูที่วัดทาพูดตั้งแตเด็ก	 และไดบวชเรียนอยูที่
วดัทาพดู	ขณะท่ีหมอเหบวชเป็นพระอยูทีว่ดัทาพดู	ไดร�า่เรยีนวชิาการแพทยแผนไทย
ไปพรอมๆ	กบัพระพทุธศาสนา	ตอมาจงึไดลาสกิขามารบัราชการคร	ูและแตงงานกบั
นางปรุงโปรยที่เป็นคนในชุมชนทาพูด

สมัยท่ีเป็นครูใหญอยูที่โรงเรียนบานกระทุมลม	 หมอเหตองเดินเทาจากบาน
แถบวัดทาพูดไปกลับโรงเรียนซึ่งเป็นระยะทางที่คอนขางไกล	 นานเขาจึงเริ่มเดิน	
ไมไหว	หมอเหจึงขอยายมาเป็นครูที่โรงเรียนวัดทาพูด	แตทางราชการไมอนุญาตให
ยาย	หมอเหจึงจ�าเป็นตองลาออกจากราชการครู

ดงัทีก่ลาวไปแลววา	สมยัทีท่านยังบวชเรยีนอยูท่ีวดัทาพดู	ทานไดศกึษาพระธรรม	
ไปพรอมกับวิชาแพทยแผนไทย	 เมื่อออกจากราชการครู	 ทานจึงใชวิชาแพทยแผน
ไทยที่ไดร�่าเรียนมาประกอบสัมมาชีพเป็นหมอยาแผนโบราณ	 เพื่อชวยเหลือคนใน
ชุมชนทาพดู	ซึง่หมอเหมคีวามรูอยางดใีนเรือ่งการรกัษาโรค	ตลอดจนความรูเรือ่งการ
ใชสมุนไพรส�าหรับโรคตางๆ	ไมวาจะเป็นโรคไข	โรคลงทอง	โรคซางในคอ	แมกระทั่ง
การกวาดยาเด็ก

คุณป้าเสนหา	ประดับสุข	ผูเป็นทายาทของหมอเห	เลาถึงประสบการณในวัย
เด็กที่ทานจะคอยชวยหมอเหผูเป็นพอในการปรุงยาอยูเสมอวา	 “...ยาหมอ  ยาตม 
ยาดองมะกรูด อร่อย สาวๆ กินดี เวลาคลอดลูกจะช่วยขับของเสีย ตอนเด็กๆ ก็ช่วย
พ่อปรุงยา แต่จ�าสูตรยาไม่ไดแลว พวกยาเลือด ยาลม ยากวาดเด็ก”

การดูแลรักษาคนไขของหมอพื้นบานจะแตกตางจากหมอแผนปจจุบัน	นั่นคือ
เมื่อเรารูสึกไมสบายก็จะตองเดินทางไปพบแพทยเพ่ือใหตรวจวินิจฉัยและรักษาดวย
เครือ่งมอืแพทยแผนปจจุบัน	แตส�าหรับหมอพืน้บานแลว	จะเดนิทางไปหาผูป่วยดวย
ตนเองที่บานและไมมีเครื่องไมเครื่องมือมากมายในการตรวจวินิจฉัย	จนบางครั้งเรา
ก็จะเรียกหมอพื้นบานเหลานี้วา	“หมอมือเปลา”	เมื่อตรวจวินิจฉัยจนพอทราบแลว
วาคนไขเป็นโรคใด	ก็จะกลับไปเจียดยามารักษาคนไข

แหลงสมนุไพรทีห่มอเหมกัไปเดนิหาซ้ือเครือ่งยาเป็นประจ�าคอื	ตลาดดอนหวาย	
และตลาดสามพราน	 บางครั้งตองเขากรุงเทพฯ	 เพื่อใหไดตัวยาที่ตองการ	 หมอเห	
จะไมซ้ือเครือ่งยาสะสมไว	แตถามคีนไขและวนิจิฉยัโรคไดแลว	กจ็ะรูวาตองใชสมุนไพร
ตวัใดบาง	จึงคอยออกไปเจียดยาขนานนัน้มาปรงุ	โดยหมอเหจะนัดคนไขมารบัยาหลงั

๔๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จากปรุงเสร็จ	แตบางครั้งก็น�ายาไปใหคนไขดวยตนเอง	ซึ่งหมอเหไมเคยคิดคาใชจาย
ใดๆ	ในขั้นตอนการรักษาเหลานี้

นอกจากวิชาหมอพื้นบานที่ติดตัวหมอเหแลว	 ทานยังเก็บเอกสารโบราณที่
บันทึกเกี่ยวกับต�ารับต�ารายาโบราณเอาไวดวย	บางเลมทานไดมาจากที่อื่น	บางเลม
ทานเป็นผูจดบันทึกเอง	 เอกสารโบราณท้ังหมดของหมอเหไดตกทอดมายังคุณป้า
เสนหา	 ผูเป็นทายาท	คุณป้ามีความตองการอนุรักษและเผยแพรเอกสารโบราณอัน
เป็นสมบัติของหมอเห	 เพื่อเป็นประโยชนแกสาธารณชนผูตองการจะศึกษาเน้ือหา
ในเอกสารโบราณตอไป

 มรดกทางภูมิปัญญาของหมอเห 
การเขามาจดัการเอกสารโบราณของหมอเหท่ีบานคณุป้าเสนหาในครัง้นี	้ท�าให

พวกเราพบวายงัมขีมุสมบตัอินัเป็นมรดกทางภมูปิญญาของไทยทีย่งัหลงเหลอือยูใน
เอกสารโบราณตางๆ	ซึง่ท้ังหมดเป็นต�ารบัต�าราทีห่มอเหใชงานเมือ่ครัง้ยงัมชีวิีต	และ
เก็บรักษาไวใหเป็นสมบัติตกทอดถึงลูกหลาน	เอกสารโบราณตางๆ	ไดแก	สมุดขอย	
หรือสมุดไทย	และสมุดฝรั่ง	(สมุดบันทึกอยางในปจจุบัน)	ซึ่งสิ่งที่จดบันทึกลวนเขียน
ดวยลายมือท้ังสิ้น	 เอกสารโบราณดังกลาวถือเป็นคลังขอมูลภาษาธรรมชาติท่ีหาได
ยากและทรงคุณคาอยางยิ่งในหวงเวลาปจจุบัน

สมุดไทย	ท�าจากเปลือกของตนขอย	บางครั้งจึงเรียกวา	สมุดขอย	ในอดีตนั้น	
การท�าสมดุขอยมวีธิกีารทีซั่บซอนและยุงยาก	ตองใชน�า้มากทัง้น�า้ไหลและน�า้นิง่	ดงันัน้	
บานที่ท�าสมุดขอยตองปลูกเรือนอยูใกลแหลงน�้าไหล	 หากตองการใชน�้านิ่งก็จะ	
ชักน�้าเขามา

การท�าสมดุขอยหรอืสมดุไทยเพือ่ใชจดบนัทกึ	เริม่จากการตดัตนขอยและลอก
เอาเปลอืกออกไปตากแดดใหแหง	จากนัน้จงึน�าเปลอืกขอยมาหมักโดยการแชในคลอง
หรือทองรองที่มีน�้าไหลขึ้นลงไดประมาณ	๓-๔	วัน	เพื่อใหเปลือกขอยเปื่อย	แลวจึง
น�าไปนึ่งในกระทะใบบัวใหสุก	แตเปลือกขอยที่สุกแลวนี้ยังเปื่อยไมพอตองแชน�้าดาง
ปูนขาวในโองหรือตุมสามโคกอีกหนึ่งวัน



๔๖

หมอเหแยกทางกัน	 หมอเหจึงตองมาอยูที่วัดทาพูดตั้งแตเด็ก	 และไดบวชเรียนอยูที่
วดัทาพดู	ขณะท่ีหมอเหบวชเป็นพระอยูทีว่ดัทาพดู	ไดร�า่เรยีนวชิาการแพทยแผนไทย
ไปพรอมๆ	กบัพระพทุธศาสนา	ตอมาจงึไดลาสกิขามารบัราชการคร	ูและแตงงานกบั
นางปรุงโปรยที่เป็นคนในชุมชนทาพูด

สมัยท่ีเป็นครูใหญอยูที่โรงเรียนบานกระทุมลม	 หมอเหตองเดินเทาจากบาน
แถบวัดทาพูดไปกลับโรงเรียนซ่ึงเป็นระยะทางที่คอนขางไกล	 นานเขาจึงเริ่มเดิน	
ไมไหว	หมอเหจึงขอยายมาเป็นครูที่โรงเรียนวัดทาพูด	แตทางราชการไมอนุญาตให
ยาย	หมอเหจึงจ�าเป็นตองลาออกจากราชการครู

ดงัทีก่ลาวไปแลววา	สมยัทีท่านยังบวชเรียนอยูท่ีวัดทาพูด	ทานไดศกึษาพระธรรม	
ไปพรอมกับวิชาแพทยแผนไทย	 เมื่อออกจากราชการครู	 ทานจึงใชวิชาแพทยแผน
ไทยที่ไดร�่าเรียนมาประกอบสัมมาชีพเป็นหมอยาแผนโบราณ	 เพื่อชวยเหลือคนใน
ชมุชนทาพดู	ซึง่หมอเหมคีวามรูอยางดใีนเรือ่งการรกัษาโรค	ตลอดจนความรูเรือ่งการ
ใชสมุนไพรส�าหรับโรคตางๆ	ไมวาจะเป็นโรคไข	โรคลงทอง	โรคซางในคอ	แมกระทั่ง
การกวาดยาเด็ก

คุณป้าเสนหา	ประดับสุข	ผูเป็นทายาทของหมอเห	เลาถึงประสบการณในวัย
เด็กที่ทานจะคอยชวยหมอเหผูเป็นพอในการปรุงยาอยูเสมอวา	 “...ยาหมอ  ยาตม 
ยาดองมะกรูด อร่อย สาวๆ กินดี เวลาคลอดลูกจะช่วยขับของเสีย ตอนเด็กๆ ก็ช่วย
พ่อปรุงยา แต่จ�าสูตรยาไม่ไดแลว พวกยาเลือด ยาลม ยากวาดเด็ก”

การดูแลรักษาคนไขของหมอพื้นบานจะแตกตางจากหมอแผนปจจุบัน	นั่นคือ
เมื่อเรารูสึกไมสบายก็จะตองเดินทางไปพบแพทยเพ่ือใหตรวจวินิจฉัยและรักษาดวย
เครือ่งมอืแพทยแผนปจจบุนั	แตส�าหรับหมอพ้ืนบานแลว	จะเดนิทางไปหาผูป่วยดวย
ตนเองที่บานและไมมีเครื่องไมเครื่องมือมากมายในการตรวจวินิจฉัย	จนบางครั้งเรา
ก็จะเรียกหมอพื้นบานเหลานี้วา	“หมอมือเปลา”	เมื่อตรวจวินิจฉัยจนพอทราบแลว
วาคนไขเป็นโรคใด	ก็จะกลับไปเจียดยามารักษาคนไข

แหลงสมุนไพรทีห่มอเหมักไปเดนิหาซือ้เคร่ืองยาเป็นประจ�าคือ	ตลาดดอนหวาย	
และตลาดสามพราน	 บางครั้งตองเขากรุงเทพฯ	 เพ่ือใหไดตัวยาที่ตองการ	 หมอเห	
จะไมซ้ือเครือ่งยาสะสมไว	แตถามคีนไขและวนิจิฉยัโรคไดแลว	กจ็ะรูวาตองใชสมุนไพร
ตวัใดบาง	จงึคอยออกไปเจยีดยาขนานนัน้มาปรุง	โดยหมอเหจะนดัคนไขมารบัยาหลงั

๔๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จากปรุงเสร็จ	แตบางครั้งก็น�ายาไปใหคนไขดวยตนเอง	ซึ่งหมอเหไมเคยคิดคาใชจาย
ใดๆ	ในขั้นตอนการรักษาเหลานี้

นอกจากวิชาหมอพ้ืนบานที่ติดตัวหมอเหแลว	 ทานยังเก็บเอกสารโบราณที่
บันทึกเกี่ยวกับต�ารับต�ารายาโบราณเอาไวดวย	บางเลมทานไดมาจากที่อื่น	บางเลม
ทานเป็นผูจดบันทึกเอง	 เอกสารโบราณทั้งหมดของหมอเหไดตกทอดมายังคุณป้า
เสนหา	 ผูเป็นทายาท	คุณป้ามีความตองการอนุรักษและเผยแพรเอกสารโบราณอัน
เป็นสมบัติของหมอเห	 เพื่อเป็นประโยชนแกสาธารณชนผูตองการจะศึกษาเนื้อหา
ในเอกสารโบราณตอไป

 มรดกทางภูมิปัญญาของหมอเห 
การเขามาจดัการเอกสารโบราณของหมอเหทีบ่านคณุป้าเสนหาในครัง้นี	้ท�าให

พวกเราพบวายงัมขีมุสมบตัอินัเป็นมรดกทางภมิูปญญาของไทยทีย่งัหลงเหลอือยูใน
เอกสารโบราณตางๆ	ซึง่ท้ังหมดเป็นต�ารบัต�าราทีห่มอเหใชงานเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติ	และ
เก็บรักษาไวใหเป็นสมบัติตกทอดถึงลูกหลาน	เอกสารโบราณตางๆ	ไดแก	สมุดขอย	
หรือสมุดไทย	และสมุดฝรั่ง	(สมุดบันทึกอยางในปจจุบัน)	ซึ่งสิ่งที่จดบันทึกลวนเขียน
ดวยลายมือทั้งสิ้น	 เอกสารโบราณดังกลาวถือเป็นคลังขอมูลภาษาธรรมชาติที่หาได
ยากและทรงคุณคาอยางยิ่งในหวงเวลาปจจุบัน

สมุดไทย	ท�าจากเปลือกของตนขอย	บางครั้งจึงเรียกวา	สมุดขอย	ในอดีตนั้น	
การท�าสมดุขอยมวีธิกีารทีซั่บซอนและยุงยาก	ตองใชน�า้มากทัง้น�า้ไหลและน�า้นิง่	ดงันัน้	
บานที่ท�าสมุดขอยตองปลูกเรือนอยูใกลแหลงน�้าไหล	 หากตองการใชน�้านิ่งก็จะ	
ชักน�้าเขามา

การท�าสมดุขอยหรอืสมดุไทยเพือ่ใชจดบนัทกึ	เริม่จากการตดัตนขอยและลอก
เอาเปลอืกออกไปตากแดดใหแหง	จากนัน้จงึน�าเปลอืกขอยมาหมักโดยการแชในคลอง
หรือทองรองที่มีน�้าไหลขึ้นลงไดประมาณ	๓-๔	วัน	เพื่อใหเปลือกขอยเปื่อย	แลวจึง
น�าไปนึ่งในกระทะใบบัวใหสุก	แตเปลือกขอยที่สุกแลวนี้ยังเปื่อยไมพอตองแชน�้าดาง
ปูนขาวในโองหรือตุมสามโคกอีกหนึ่งวัน



๔๘

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายา ของหมอเห สายโกสินทร์

๔๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายา ของหมอเห สายโกสินทร์

เมื่อเปลือกขอยเปื่อยไดที่แลวจึงน�ามาทุบใหละเอียดดวยคอนไมเพื่อให	
ไดเยือ่กระดาษทีเ่รยีกวา	“การสบขอย”	จากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนการหลอกระดาษ	โดย
การน�าเยื่อขอยไปละลายน�้าในครุ	 ใชมือตีเยื่อกระดาษใหละลายน�้า	 วางพะแนง	 ซึ่ง
เป็นแบบพมิพทีใ่ชท�าแผนกระดาษ	มลีกัษณะเป็นกรอบไมสีเ่หลีย่มผนืผากรดุวยผามุง
หรอืลวดมุงลงในน�า้นิง่	น�าเยือ่ทีอ่ยูในครเุทลงในพะแนง	เกลีย่เยือ่กระดาษใหทัว่แลว
ยกพะแนงขึน้จากน�า้วางพงิตามแนวนอนแลวใชไมคลึงรดีเยือ่ขอยใหน�า้ตกจากระแนง
จนแหงและหนากระดาษเรียบเสมอกันจากนั้นวางพะแนงพิงในแผงตั้งตากไวจนแหง
สนทิ	แลวคอยลอกกระดาษออกจากพะแนง	จะไดกระดาษเพือ่น�าไปท�าเป็นสมดุตอไป

ทกุขัน้ตอนลวนท�าดวยมอื	ไมมเีครือ่งจกัร	สมดุไทยจงึมรีาคาคอนขางสูง	ดงันัน้
การน�าสมุดไทยไปใชงานเพือ่จดบันทกึมักจะน�าไปจดคดัลอกเรือ่งท่ีเป็นประโยชน	เชน	
ต�ารับต�าราตางๆ	ไดแก	ต�าราเวชศาสตร	ต�าราโหราศาสตร	ต�าราไสยศาสตร	เป็นตน

สมดุไทยมสีองประเภท	จ�าแนกตามสีของสมดุ	คอื	สขีาว	เรยีกวาสมดุไทยขาว		
ท�าจากกระดาษขอย	 และสีดํา	 เรียกวา	 สมุดไทยดํา	 ท�าจากกระดาษขอยยอมสี		
สมุดไทยเมื่อมีการน�าไปเขียนบันทึกแลวจะเรียกวา	“หนังสือสมุดไทย”

สมดุฝรัง่หรอืกระดาษฝรัง่คอืกระดาษทีช่าวตางชาต	ิ(ฝรัง่)	เป็นผูคดิคนผลิตข้ึน	
เป็นแผนบางๆ	คนไทยน�ามาใชในหลายรูปแบบโดยเฉพาะหนังสือราชการ	 เมื่อเห็น
วาใชไดดี	 สามารถจะจัดเก็บไดสะดวกเป็นระเบียบ	 จึงน�ามาใชแทนเอกสารประเภท
กระดาษเพลา	กระดาษสา	และเพราะฝรัง่เป็นผูผลิตจึงเรียกวา	กระดาษฝรัง่	เมือ่ตองการ
จัดเขาเป็นชุดไมใหแตละแผนกระจัดกระจาย	 ก็น�าแตละแผนนั้นมาเรียงซอนกัน		
ท�าใบปกหนา-หลัง	ใหเป็นรูปเลม	จึงเรียกวา	สมุดฝรั่ง

เอกสารโบราณของหมอเหทั้งสองประเภทคือ	 สมุดไทยและสมุดฝร่ัง	 บันทึก
เรื่องราวอันเป็นต�าราเพื่อใชเรียน	ใชสอน	และใชงานได

 ตําราของหมอเห 
ในอดีตคนไทยมีระบบการแพทยพื้นบานเพ่ือจัดการสุขภาพของคนในสังคม	

ซึ่งอาศัยความรู	 ความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณจากการสังเกตและการทดลองเพื่อ
ประกอบตัวยาจากสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใชรักษาสุขภาพ	 มีความเชื่อวาการ



๔๘

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายา ของหมอเห สายโกสินทร์

๔๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายา ของหมอเห สายโกสินทร์

เมื่อเปลือกขอยเปื่อยไดที่แลวจึงน�ามาทุบใหละเอียดดวยคอนไมเพื่อให	
ไดเยือ่กระดาษทีเ่รยีกวา	“การสบขอย”	จากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนการหลอกระดาษ	โดย
การน�าเยื่อขอยไปละลายน�้าในครุ	 ใชมือตีเยื่อกระดาษใหละลายน�้า	 วางพะแนง	 ซึ่ง
เป็นแบบพมิพทีใ่ชท�าแผนกระดาษ	มลีกัษณะเป็นกรอบไมสีเ่หลีย่มผนืผากรดุวยผามุง
หรอืลวดมุงลงในน�า้นิง่	น�าเยือ่ทีอ่ยูในครเุทลงในพะแนง	เกลีย่เยือ่กระดาษใหทัว่แลว
ยกพะแนงข้ึนจากน�า้วางพิงตามแนวนอนแลวใชไมคลึงรดีเยือ่ขอยใหน�า้ตกจากระแนง
จนแหงและหนากระดาษเรียบเสมอกันจากนั้นวางพะแนงพิงในแผงตั้งตากไวจนแหง
สนิท	แลวคอยลอกกระดาษออกจากพะแนง	จะไดกระดาษเพือ่น�าไปท�าเป็นสมดุตอไป

ทกุขัน้ตอนลวนท�าดวยมอื	ไมมเีครือ่งจกัร	สมดุไทยจงึมรีาคาคอนขางสงู	ดงันัน้
การน�าสมุดไทยไปใชงานเพือ่จดบันทกึมักจะน�าไปจดคดัลอกเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน	เชน	
ต�ารับต�าราตางๆ	ไดแก	ต�าราเวชศาสตร	ต�าราโหราศาสตร	ต�าราไสยศาสตร	เป็นตน

สมดุไทยมสีองประเภท	จ�าแนกตามสขีองสมดุ	คอื	สขีาว	เรยีกวาสมดุไทยขาว		
ท�าจากกระดาษขอย	 และสีดํา	 เรียกวา	 สมุดไทยดํา	 ท�าจากกระดาษขอยยอมสี		
สมุดไทยเมื่อมีการน�าไปเขียนบันทึกแลวจะเรียกวา	“หนังสือสมุดไทย”

สมดุฝรัง่หรอืกระดาษฝรัง่คอืกระดาษทีช่าวตางชาต	ิ(ฝรัง่)	เป็นผูคดิคนผลติข้ึน	
เป็นแผนบางๆ	คนไทยน�ามาใชในหลายรูปแบบโดยเฉพาะหนังสือราชการ	 เมื่อเห็น
วาใชไดดี	 สามารถจะจัดเก็บไดสะดวกเป็นระเบียบ	 จึงน�ามาใชแทนเอกสารประเภท
กระดาษเพลา	กระดาษสา	และเพราะฝรัง่เป็นผูผลติจึงเรียกวา	กระดาษฝร่ัง	เม่ือตองการ
จัดเขาเป็นชุดไมใหแตละแผนกระจัดกระจาย	 ก็น�าแตละแผนน้ันมาเรียงซอนกัน		
ท�าใบปกหนา-หลัง	ใหเป็นรูปเลม	จึงเรียกวา	สมุดฝรั่ง

เอกสารโบราณของหมอเหทั้งสองประเภทคือ	 สมุดไทยและสมุดฝร่ัง	 บันทึก
เรื่องราวอันเป็นต�าราเพื่อใชเรียน	ใชสอน	และใชงานได

 ตําราของหมอเห 
ในอดีตคนไทยมีระบบการแพทยพื้นบานเพื่อจัดการสุขภาพของคนในสังคม	

ซึ่งอาศัยความรู	 ความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณจากการสังเกตและการทดลองเพื่อ
ประกอบตัวยาจากสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใชรักษาสุขภาพ	 มีความเชื่อวาการ



๕๐

หมอเหกับบทบาทผูน�าการประกอบพิธีทางศาสนา

๕๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หมอเหกับบทบาทผูน�าการประกอบพิธีทางศาสนา

ที่คนเราไมสบายเกิดจากความไมสมดุลภายในรางกาย	 ซึ่งตางจากความเชื่อของ	
ชาวตะวันตกท่ีเช่ือวาสาเหตขุองการเจบ็ป่วยมาจากเชือ้โรค	ดงันัน้การรักษาตามระบบ
แพทยแผนไทยจึงเนนการรักษาแบบองครวมที่จะตองใหความส�าคัญกับการรักษา
ในทุกดาน	 ไมวาจะเป็นดานรางกาย	 จิตใจ	 ความสัมพันธภายในครอบครัว	 สังคม	
วัฒนธรรม	ตลอดจนคติความเชื่อตางๆ	ที่เกี่ยวของกับผูป่วย

ความรูในการรักษาแบบองครวมนี้	 สวนหนึ่งไดมีการสืบทอดตอๆ	กันมาจาก
รุนสูรุน	จากหมอยาผูเป็นครสููลกูศษิย	สวนหนึง่มกีารบนัทกึลงในเอกสารโบราณ	เป็น
ต�ารบัต�าราเพือ่ใชงานในขณะนัน้	และสงทอดตอใหกบัทายาทตอไป	นอกจากเอกสาร
โบราณประเภทต�าราเวชศาสตรทีบ่นัทกึเกีย่วกบัต�ารบัยาสมนุไพรรกัษาโรคตางๆ	แลว	
ยังมีเอกสารโบราณประเภทต�าราโหราศาสตรและต�าราไสยศาสตร	 ท่ีหมอยาจ�าเป็น
ตองใชรวมกับต�าราเวชศาสตรในการดูแลรักษาคนไข

ต�าราทั้งสามศาสตรในอดีต	 มิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเหมือนการ	
จดัหมวดหมูต�าราในปจจบุนั	เนือ่งจากระบบการแพทยพืน้บานของไทยเนนการรกัษา
แบบองครวม	 หมอยาพื้นบานจึงมีการใชศาสตรทั้งสามคือ	 เวชศาสตร	 โหราศาสตร	
และไสยศาสตร	มาบูรณาการเพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีที่สุดส�าหรับคนไข

ต�าราของหมอเหสวนใหญเป็นต�าราเวชศาสตรหรอืต�ารายา	ดวยความทีห่มอเห	
เป็นหมอยาพื้นบานจึงมีต�ารับต�าราเกี่ยวเน่ืองในทางยานี้อยูมาก	 นอกจากนี้ยังมี
ต�าราโหราศาสตรและต�าราไสยศาสตรปะปนอยูบาง	เอกสารโบราณต�าราเวชศาสตร
หรือต�ารายาของหมอเหมีทั้งหมด	 ๓๒	 รายการ	 ต�าราไสยศาสตรหารายการ	 ต�ารา
โหราศาสตรสองรายการ	และต�าราอื่นๆ	ไดแก	ต�าราดูลักษณะแมวไทยหนึ่งรายการ

ต�าราเวชศาสตรของหมอเหทั้ง	๓๒	 รายการ	มีการอานปริวรรตและแปลเป็น
ภาษาไทยปจจบุนัแลวสองบทความ	ไดแก	คมัภรียาเกร็ดแผนโบราณและต�าราอาการ	
๓๒	ลักษณะไขเหนอื	รวมท้ังมกีารอานสังเคราะหเนือ้หาคราวๆ	แลว	๑๒	รายการดงันี้

๑. คัมภีรยาเกร็ดแผนโบราณสมุดไทยขาว ระบุชื่อภายในเลมวา	“คัมภีรยา
เกร็ดแผนโบราณ”	คัดลอกโดยหมอเห	สายโกสินทร	แพทยแผนโบราณ	ชั้น	๒	โดย
มีความประสงคที่จะรวบรวมต�ารับต�ารายาแผนโบราณของครูบาอาจารยตางๆ	 มา
เขียนไวในที่เดียวกัน	เพื่อความสะดวกในการใชงานของหมอเหเอง



๕๐

หมอเหกับบทบาทผูน�าการประกอบพิธีทางศาสนา

๕๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หมอเหกับบทบาทผูน�าการประกอบพิธีทางศาสนา

ที่คนเราไมสบายเกิดจากความไมสมดุลภายในรางกาย	 ซึ่งตางจากความเชื่อของ	
ชาวตะวันตกท่ีเช่ือวาสาเหตขุองการเจบ็ป่วยมาจากเชือ้โรค	ดงันัน้การรักษาตามระบบ
แพทยแผนไทยจึงเนนการรักษาแบบองครวมที่จะตองใหความส�าคัญกับการรักษา
ในทุกดาน	 ไมวาจะเป็นดานรางกาย	 จิตใจ	 ความสัมพันธภายในครอบครัว	 สังคม	
วัฒนธรรม	ตลอดจนคติความเชื่อตางๆ	ที่เกี่ยวของกับผูป่วย

ความรูในการรักษาแบบองครวมนี้	 สวนหนึ่งไดมีการสืบทอดตอๆ	กันมาจาก
รุนสูรุน	จากหมอยาผูเป็นครสููลกูศษิย	สวนหนึง่มกีารบนัทกึลงในเอกสารโบราณ	เป็น
ต�ารบัต�าราเพือ่ใชงานในขณะนัน้	และสงทอดตอใหกบัทายาทตอไป	นอกจากเอกสาร
โบราณประเภทต�าราเวชศาสตรทีบั่นทกึเกีย่วกบัต�ารบัยาสมุนไพรรกัษาโรคตางๆ	แลว	
ยังมีเอกสารโบราณประเภทต�าราโหราศาสตรและต�าราไสยศาสตร	 ที่หมอยาจ�าเป็น
ตองใชรวมกับต�าราเวชศาสตรในการดูแลรักษาคนไข

ต�าราทั้งสามศาสตรในอดีต	 มิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเหมือนการ	
จัดหมวดหมูต�าราในปจจบัุน	เนือ่งจากระบบการแพทยพืน้บานของไทยเนนการรกัษา
แบบองครวม	 หมอยาพื้นบานจึงมีการใชศาสตรทั้งสามคือ	 เวชศาสตร	 โหราศาสตร	
และไสยศาสตร	มาบูรณาการเพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีที่สุดส�าหรับคนไข

ต�าราของหมอเหสวนใหญเป็นต�าราเวชศาสตรหรอืต�ารายา	ดวยความทีห่มอเห	
เป็นหมอยาพ้ืนบานจึงมีต�ารับต�าราเกี่ยวเน่ืองในทางยานี้อยูมาก	 นอกจากนี้ยังมี
ต�าราโหราศาสตรและต�าราไสยศาสตรปะปนอยูบาง	เอกสารโบราณต�าราเวชศาสตร
หรือต�ารายาของหมอเหมีทั้งหมด	 ๓๒	 รายการ	 ต�าราไสยศาสตรหารายการ	 ต�ารา
โหราศาสตรสองรายการ	และต�าราอื่นๆ	ไดแก	ต�าราดูลักษณะแมวไทยหนึ่งรายการ

ต�าราเวชศาสตรของหมอเหทั้ง	๓๒	 รายการ	มีการอานปริวรรตและแปลเป็น
ภาษาไทยปจจบุนัแลวสองบทความ	ไดแก	คมัภรียาเกร็ดแผนโบราณและต�าราอาการ	
๓๒	ลักษณะไขเหนอื	รวมทัง้มกีารอานสงัเคราะหเนือ้หาคราวๆ	แลว	๑๒	รายการดงันี้

๑. คัมภีรยาเกร็ดแผนโบราณสมุดไทยขาว ระบุชื่อภายในเลมวา	“คัมภีรยา
เกร็ดแผนโบราณ”	คัดลอกโดยหมอเห	สายโกสินทร	แพทยแผนโบราณ	ชั้น	๒	โดย
มีความประสงคที่จะรวบรวมต�ารับต�ารายาแผนโบราณของครูบาอาจารยตางๆ	 มา
เขียนไวในที่เดียวกัน	เพื่อความสะดวกในการใชงานของหมอเหเอง



๕๒

๒. ตาํราอาการ ๓๒ ลกัษณะไขเหนอื เป็นคมัภรีธาตพุกิาร	อาการ	๓๒	ลกัษณะ
ไขเหนอืตางๆ	คอืประดงหกจ�าพวก	ฝีกาฬเจด็จ�าพวก	แมตะงาวสามจ�าพวก	ปานสาม
จ�าพวก	ฝีเลือดสองจ�าพวก	ลาดสาดเจ็ดจ�าพวก	และสูตรยาเบญจกูลตางๆ

๓. ตําราฝีดาษ	 เป็นต�ารายาแกโรคฝีดาษ	 ยาแกโรคซาง	 แกโรคตานขโมย		
ยาพอกฝี	ยาเขียวสรรพคุณ

๔. คมัภรีเกรด็พระโอสถหรอืตํารายาเกรด็บนัทกึสตูรยาสมุนไพรแบบตางๆ	
หลากหลายรูปแบบ	มีทั้งยาตม	ยาดอง	ยานัตถุ	ยาเหน็บ	ยาสวน	น�้ามันนวด	ยาธาตุ	
ยาหอม	ซึ่งสามารถแกโรคตางๆ	ไดสารพัด	ตั้งแตโรคที่เกี่ยวกับตา	โรคบุรุษ	อัณฑะ
บวม	หรือสารพัดไขตางๆ

๕. ตํารายา	 มีการบันทึกไวหลายลายมือ	 มีสูตรยาสมุนไพรแกโรคตางๆ	
เชน	ยาแกไขพิษไขกาฬ	ซึ่งอยูในพระคัมภีรตักศิลา	 ไดแก	ยาแกไขสังวาลพระอินทร		
ไขกระดานหิน	 ไขสายฟ้าฟาด	 ไขรากสาด	 ไขอีด�าอีแดงไขไฟเดือนหาไขดาวเรืองไข
จันทรสูตร	เป็นตน	ตอนทายกลาวถึงการวางยาถอนพิษของกุมารแพทยไวอีกดวย

๖. พระคมัภรีตักศลิากลาวถงึโรคระบาดรายแรง	ไดแก	ไขรากสาด	ไขพษิไขกาฬ	
แตนาเสียดายที่พระคัมภีรเลมนี้ไมครบฉบับ	เหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น

๗. ตํารายาจากการส�ารวจเบ้ืองตนอยูในสภาพสมบูรณตัวอักษรชัดเจน		
มีจุดลบเลือนบางเพียงเล็กนอยเทานั้น	 ไมทราบอายุของเอกสาร	 เพราะไมปรากฏ	
วัน	 เดือน	 ปีที่แตงหรือคัดลอก	 และไมปรากฏช่ือผูแตงแตอยางใด	 ไดแตเพียง
สันนิษฐานวาเอกสารชิ้นนี้นาจะเป็นเอกสารที่หมอเหเป็นผูเขียนขึ้นเพ่ือจดบันทึก
ความรูทีร่�า่เรยีนและศกึษามา	เป็นการจดบนัทกึยารกัษาโรคตางๆ	และตวัยาสมนุไพร
ที่ใชท�ายา	เชน	ยาแกสารพัดโรคเพื่อบ�ารุงรางกาย	ยากวาด	ยามะเร็ง	ยาลม	ยาแกหืด
แกไอ	ยาแกโรคริดสีดวง	ยาแกบิด	ยาทาทวาร	ยาแกโรคสันนิบาต	เป็นตน

๘. คัมภีรโรคนิทานเป็นคัมภีรที่วาดวยเหตุและสมุฏฐานของโรค	 โรคนิทาน	
แปลวา	 เหตุที่เกิดโรคเป็นอีกคัมภีรหนึ่งท่ีออกนามวา	 โกมารภัจแพทย	 เป็นผูแตง	
โดยเชื่อวาเป็นการกลาวยกยองโกมารภัจในฐานะครูทางการแพทยแผนไทยผูหนึ่ง

๙. คัมภีรปฐมจินดา	เป็นคัมภีรแพทยแผนไทยวาดวยโรคที่เกี่ยวกับสตรีกอน
มีบุตร	ขณะตั้งครรภ	และหลังคลอด	นอกจากนี้ยังกลาวถึงโรคของเด็กอีกดวย

๕๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๑๐. ตําราตอหมอก	 (จักษุแพทย)	 กลาวถึงลักษณะของโรคตอตางๆ	และยา
สมุนไพรที่ใชรักษา	นอกจากนี้ยังมีคาถาใชเป่าตา	หนาปลายเป็นเรื่องคัมภีรมุจฉาปก
ขันทิกา	กลาวถึงโรคมุตกิต	มุตฆาต	โรคสันทฆาต	โรคโทสันทฆาต	โรคตรีสันทฆาต		
โรคช�้ารั่ว	(หญิง)	โรคองคสูตร	(ชาย)	โรคอุปทม	โรคนิ่วตางๆ	เชน	นิ่วศิลาปูน	นิ่วเหนือ	
โรคไสดวน

๑๑. ตํารายารักษาโรคตางๆ	เชน	ออกด�าออกแดง	ไขสันนิบาต	และกลาวถึง
ก�าเนิดไขรากสาด

๑๒. ตํารายาสันนิบาตตํารายาแกโรคสันนิบาต โรคริดสีดวงในกระหมอม 
ในอก ในคอ	มีเรื่องการวางปลิง	ยานัตถุไขทั้งสามฤดู	ไขรากสาดเพราะลมกาฬสิงคลี	
โรคทุราวสา	มุตกิต	มุตฆาต

๑๓. สันนบิาตคาํกลอนตาํรายาแกโรคสนันบิาต โรครดิสดีวงในกระหมอม 
ในอก ในคอ	มีเรื่องการวางปลิง	ยานัตถุไขทั้งสามฤดู	ไขรากสาดเพราะลมกาฬสิงคลี	
โรคทุราวสา	มุตกิต	มุตฆาต

๑๔. ตํารายากลาวถึงโรคสนันบิาตทัง้เจด็จําพวก	ยาแกสนันบิาตตางๆ	มทีัง้
ยาหมอ	(ยาตม)	ยาผง	ยานัตถุ	นอกจากนี้ยังกลาวถึงก�าเนิดสันนิบาต	ในตอนทายมี
สูตรยาเกร็ด	ยาหมอต�ารับหมอทอง	ยาธาตุตัดปลายไขต�ารับหมอสวน

ต�าราไสยศาสตรหารายการ	มกีารอาน	ปรวิรรต	และแปลเป็นภาษาไทยปจจุบนั
แลวสองบทความ	ไดแก	ต�าราไสยศาสตรและโองการมหามะกรดูแปดก่ิง	รวมท้ังมกีาร
อานสังเคราะหเนื้อหาคราวๆ	แลวอีกสามรายการดังนี้

๑. ตําราไสยศาสตร	หนาตนเริ่มดวยบทไหวครู	 จากนั้นกลาวถึงยาหมอสูตร
ตางๆ	แตละสูตรจะมีคาถาก�ากับตัวยาสมุนไพรแตละชนิดไว	ไดแก	ยาหมออภัยสารี		
ยานิลรัศมี	ยาหอมประทานพิษ	ยามหานิลกาฬกระบือ	ยารุคุณ	ยาคุณพระ	(ยาพอก)	
และยาหมอคุณพระ	 หนาปลายเริ่มตนดวยคาถาพุทธคุณ	 ธรรมคุณ	 สังฆคุณ	 ก	 ข		
จนจบคาถาอาการ	 ๓๒หัวใจสัตตโพฌชงคและหัวใจพุทธคุณ	 จากนั้นเป็นการกลาว
ถึงคาถาปิดทวารทั้งเกา	คาถาเสกน�้าสระผม	คาถาท�าน�้ามนตป้องกันอันตราย	คาถา	
มหาเสนหภาพเขียนยันตและคาถาก�ากับส�าหรับท�าตะกรุด	 และวิธีท�าเบี้ยแกของ	
หลวงพอบุญ	วัดกลางบางแกว	ซึ่งเป็นคาถาที่นาสนใจยิ่ง



๕๒

๒. ตาํราอาการ ๓๒ ลกัษณะไขเหนอื เป็นคมัภรีธาตพุกิาร	อาการ	๓๒	ลักษณะ
ไขเหนอืตางๆ	คอืประดงหกจ�าพวก	ฝีกาฬเจด็จ�าพวก	แมตะงาวสามจ�าพวก	ปานสาม
จ�าพวก	ฝีเลือดสองจ�าพวก	ลาดสาดเจ็ดจ�าพวก	และสูตรยาเบญจกูลตางๆ

๓. ตําราฝีดาษ	 เป็นต�ารายาแกโรคฝีดาษ	 ยาแกโรคซาง	 แกโรคตานขโมย		
ยาพอกฝี	ยาเขียวสรรพคุณ

๔. คมัภรีเกรด็พระโอสถหรอืตํารายาเกรด็บันทกึสตูรยาสมุนไพรแบบตางๆ	
หลากหลายรูปแบบ	มีทั้งยาตม	ยาดอง	ยานัตถุ	ยาเหน็บ	ยาสวน	น�้ามันนวด	ยาธาตุ	
ยาหอม	ซึ่งสามารถแกโรคตางๆ	ไดสารพัด	ตั้งแตโรคที่เกี่ยวกับตา	โรคบุรุษ	อัณฑะ
บวม	หรือสารพัดไขตางๆ

๕. ตํารายา	 มีการบันทึกไวหลายลายมือ	 มีสูตรยาสมุนไพรแกโรคตางๆ	
เชน	ยาแกไขพิษไขกาฬ	ซึ่งอยูในพระคัมภีรตักศิลา	 ไดแก	ยาแกไขสังวาลพระอินทร		
ไขกระดานหิน	 ไขสายฟ้าฟาด	 ไขรากสาด	 ไขอีด�าอีแดงไขไฟเดือนหาไขดาวเรืองไข
จันทรสูตร	เป็นตน	ตอนทายกลาวถึงการวางยาถอนพิษของกุมารแพทยไวอีกดวย

๖. พระคมัภรีตกัศลิากลาวถงึโรคระบาดรายแรง	ไดแก	ไขรากสาด	ไขพษิไขกาฬ	
แตนาเสียดายที่พระคัมภีรเลมนี้ไมครบฉบับ	เหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น

๗. ตํารายาจากการส�ารวจเบ้ืองตนอยูในสภาพสมบูรณตัวอักษรชัดเจน		
มีจุดลบเลือนบางเพียงเล็กนอยเทานั้น	 ไมทราบอายุของเอกสาร	 เพราะไมปรากฏ	
วัน	 เดือน	 ปีที่แตงหรือคัดลอก	 และไมปรากฏชื่อผูแตงแตอยางใด	 ไดแตเพียง
สันนิษฐานวาเอกสารชิ้นนี้นาจะเป็นเอกสารที่หมอเหเป็นผูเขียนขึ้นเพ่ือจดบันทึก
ความรูทีร่�า่เรยีนและศกึษามา	เป็นการจดบันทกึยารกัษาโรคตางๆ	และตัวยาสมนุไพร
ที่ใชท�ายา	เชน	ยาแกสารพัดโรคเพื่อบ�ารุงรางกาย	ยากวาด	ยามะเร็ง	ยาลม	ยาแกหืด
แกไอ	ยาแกโรคริดสีดวง	ยาแกบิด	ยาทาทวาร	ยาแกโรคสันนิบาต	เป็นตน

๘. คัมภีรโรคนิทานเป็นคัมภีรที่วาดวยเหตุและสมุฏฐานของโรค	 โรคนิทาน	
แปลวา	 เหตุที่เกิดโรคเป็นอีกคัมภีรหนึ่งที่ออกนามวา	 โกมารภัจแพทย	 เป็นผูแตง	
โดยเชื่อวาเป็นการกลาวยกยองโกมารภัจในฐานะครูทางการแพทยแผนไทยผูหนึ่ง

๙. คัมภีรปฐมจินดา	เป็นคัมภีรแพทยแผนไทยวาดวยโรคที่เกี่ยวกับสตรีกอน
มีบุตร	ขณะตั้งครรภ	และหลังคลอด	นอกจากนี้ยังกลาวถึงโรคของเด็กอีกดวย

๕๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

๑๐. ตําราตอหมอก	 (จักษุแพทย)	 กลาวถึงลักษณะของโรคตอตางๆ	และยา
สมุนไพรที่ใชรักษา	นอกจากนี้ยังมีคาถาใชเป่าตา	หนาปลายเป็นเรื่องคัมภีรมุจฉาปก
ขันทิกา	กลาวถึงโรคมุตกิต	มุตฆาต	โรคสันทฆาต	โรคโทสันทฆาต	โรคตรีสันทฆาต		
โรคช�้ารั่ว	(หญิง)	โรคองคสูตร	(ชาย)	โรคอุปทม	โรคนิ่วตางๆ	เชน	นิ่วศิลาปูน	นิ่วเหนือ	
โรคไสดวน

๑๑. ตํารายารักษาโรคตางๆ	เชน	ออกด�าออกแดง	ไขสันนิบาต	และกลาวถึง
ก�าเนิดไขรากสาด

๑๒. ตํารายาสันนิบาตตํารายาแกโรคสันนิบาต โรคริดสีดวงในกระหมอม 
ในอก ในคอ	มีเรื่องการวางปลิง	ยานัตถุไขทั้งสามฤดู	ไขรากสาดเพราะลมกาฬสิงคลี	
โรคทุราวสา	มุตกิต	มุตฆาต

๑๓. สันนบิาตคาํกลอนตาํรายาแกโรคสันนิบาต โรคริดสีดวงในกระหมอม 
ในอก ในคอ	มีเรื่องการวางปลิง	ยานัตถุไขทั้งสามฤดู	ไขรากสาดเพราะลมกาฬสิงคลี	
โรคทุราวสา	มุตกิต	มุตฆาต

๑๔. ตํารายากลาวถึงโรคสนันบิาตท้ังเจด็จําพวก	ยาแกสนันิบาตตางๆ	มทีัง้
ยาหมอ	(ยาตม)	ยาผง	ยานัตถุ	นอกจากนี้ยังกลาวถึงก�าเนิดสันนิบาต	ในตอนทายมี
สูตรยาเกร็ด	ยาหมอต�ารับหมอทอง	ยาธาตุตัดปลายไขต�ารับหมอสวน

ต�าราไสยศาสตรหารายการ	มกีารอาน	ปรวิรรต	และแปลเป็นภาษาไทยปจจุบนั
แลวสองบทความ	ไดแก	ต�าราไสยศาสตรและโองการมหามะกรดูแปดกิง่	รวมทัง้มกีาร
อานสังเคราะหเนื้อหาคราวๆ	แลวอีกสามรายการดังนี้

๑. ตําราไสยศาสตร	หนาตนเริ่มดวยบทไหวครู	 จากนั้นกลาวถึงยาหมอสูตร
ตางๆ	แตละสูตรจะมีคาถาก�ากับตัวยาสมุนไพรแตละชนิดไว	ไดแก	ยาหมออภัยสารี		
ยานิลรัศมี	ยาหอมประทานพิษ	ยามหานิลกาฬกระบือ	ยารุคุณ	ยาคุณพระ	(ยาพอก)	
และยาหมอคุณพระ	 หนาปลายเริ่มตนดวยคาถาพุทธคุณ	 ธรรมคุณ	 สังฆคุณ	 ก	 ข		
จนจบคาถาอาการ	 ๓๒หัวใจสัตตโพฌชงคและหัวใจพุทธคุณ	 จากน้ันเป็นการกลาว
ถึงคาถาปิดทวารทั้งเกา	คาถาเสกน�้าสระผม	คาถาท�าน�้ามนตป้องกันอันตราย	คาถา	
มหาเสนหภาพเขียนยันตและคาถาก�ากับส�าหรับท�าตะกรุด	 และวิธีท�าเบี้ยแกของ	
หลวงพอบุญ	วัดกลางบางแกว	ซึ่งเป็นคาถาที่นาสนใจยิ่ง



๕๔

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายาเกร็ดพระโอสถ ของหมอเห สายโกสินทร์

๕๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายาเกร็ดพระโอสถ ของหมอเห สายโกสินทร์

๒. โองการมหามะกรูดแปดกิ่ง	 กลาวถึงการท�ายาหมอใหญแกคุณไสย		
ยาหมอใหญแกสารพัดโรค	 แกฝีในทอง	 ไขสันนิบาต	 เป็นตน	 ยันตลงศิลาฤกษหรือ
เสาเอก	 สรางอาคารตางๆ	 ยันตจัตตุโรลงตัดเสาตอนลงดิน	 หนาปลายเป็นเรื่อง
โองการมะกรดูแปดกิง่หรอืโองการพระอรหนัตแปดทศิ	เป็นคาถาทีใ่ชท�าน�า้มนตรดไข		
ถอนพิษคุณไสยตางๆ

๓. ตําราไสยศาสตรเป็นต�าราวาดวยเรื่องคาถาอาคม	 เชนคาถาท�าน�้ามนต	
คาถาสะเดาะโซตรวน	ประแจเหล็ก	เป็นตน	และการท�ายันตเพื่อป้องกันสิ่งอันตราย
ตางๆ	โดยเขียนตัวคาถาเป็นภาษาบาลีดวยอักษรขอมไทย

๔. ตําราไสยศาสตร	คาถาอาคมตางๆ	โองการมหาเถรต�าแย	โองการมะกรูด
แปดกิ่ง	โองการก�าแพงเจ็ดชั้น	โองการพระเจาหาพระองค	คาถาไลผีตางๆ	คาถาจับ
มัดผีลงหมอ	ยันตปิดปากหมอ	ฯลฯ

๕. ตําราไสยศาสตร	หนาแรกเป็นเหมือนสมุดจดหนี้วาวันใดใหใครยืมเงินไป
เทาไร	ตอมาเป็นคาถาอาคมตาง	 เชน	พระยาหงสทอง	พระคาถาเชิญครู	ดานทาย
เป็นสูตรยาสมุนไพร	เชน	ยาฝีมุตกิด	ยาแกดานเป็นลูกเป็น	ยาบ�ารุงโลหิต	เป็นตน

ต�าราโหราศาสตรสองรายการ	ยังไมมีการอาน	ปริวรรต	และแปล

๑. ตําราดูฤกษยาม ตํารามหาฤกษ	ถาจะดูฤกษงามยามดี	ใหดูมหาฤกษหรือ
ฤกษใหญ	โดยถือฤกษตามวันขึ้นแรมในเดือนหนึ่งๆ	แบงเป็นสองสวน	กลาวคือ	สวน
ขางขึ้นนับตั้งแตขึ้น	๑	ค�่าถึง	๑๕	ค�่า	และสวนขางแรม	ตั้งแตแรม	๑	ค�่า	ถึง	๑๔	ค�่า	
แลวก�าหนดดูวา	วันขึ้น-แรมไหนจะดีก็ใหถือฤกษตามนั้น

๒. ตําราโหราศาสตร	 กลาวถึงต�าราหวง	 เทพจร	 มหาฤกษ	 ดูธาตุชายหญิง	
กรุงพาลี	ปลูกเรือน

 เอกสารโบราณของหมอเหในโลกดิจิทัล 

การนาํพาเอกสารโบราณของหมอเหเขาสูโลกดจิทัิลนัน้ดอียางไร?

ในเบือ้งตน	ตองทราบกอนวาไมใชเรือ่งงายนกั	ส�าหรบัเอกสารโบราณตนฉบบั



๕๔

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายาเกร็ดพระโอสถ ของหมอเห สายโกสินทร์

๕๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เอกสารโบราณ หนังสือสมุดไทยขาว ต�ารายาเกร็ดพระโอสถ ของหมอเห สายโกสินทร์

๒. โองการมหามะกรูดแปดกิ่ง	 กลาวถึงการท�ายาหมอใหญแกคุณไสย		
ยาหมอใหญแกสารพัดโรค	 แกฝีในทอง	 ไขสันนิบาต	 เป็นตน	 ยันตลงศิลาฤกษหรือ
เสาเอก	 สรางอาคารตางๆ	 ยันตจัตตุโรลงตัดเสาตอนลงดิน	 หนาปลายเป็นเรื่อง
โองการมะกรดูแปดกิง่หรอืโองการพระอรหนัตแปดทศิ	เป็นคาถาทีใ่ชท�าน�า้มนตรดไข		
ถอนพิษคุณไสยตางๆ

๓. ตําราไสยศาสตรเป็นต�าราวาดวยเรื่องคาถาอาคม	 เชนคาถาท�าน�้ามนต	
คาถาสะเดาะโซตรวน	ประแจเหล็ก	เป็นตน	และการท�ายันตเพื่อป้องกันสิ่งอันตราย
ตางๆ	โดยเขียนตัวคาถาเป็นภาษาบาลีดวยอักษรขอมไทย

๔. ตําราไสยศาสตร	คาถาอาคมตางๆ	โองการมหาเถรต�าแย	โองการมะกรูด
แปดกิ่ง	โองการก�าแพงเจ็ดชั้น	โองการพระเจาหาพระองค	คาถาไลผีตางๆ	คาถาจับ
มัดผีลงหมอ	ยันตปิดปากหมอ	ฯลฯ

๕. ตําราไสยศาสตร	หนาแรกเป็นเหมือนสมุดจดหนี้วาวันใดใหใครยืมเงินไป
เทาไร	ตอมาเป็นคาถาอาคมตาง	 เชน	พระยาหงสทอง	พระคาถาเชิญครู	ดานทาย
เป็นสูตรยาสมุนไพร	เชน	ยาฝีมุตกิด	ยาแกดานเป็นลูกเป็น	ยาบ�ารุงโลหิต	เป็นตน

ต�าราโหราศาสตรสองรายการ	ยังไมมีการอาน	ปริวรรต	และแปล

๑. ตําราดูฤกษยาม ตํารามหาฤกษ	ถาจะดูฤกษงามยามดี	ใหดูมหาฤกษหรือ
ฤกษใหญ	โดยถือฤกษตามวันขึ้นแรมในเดือนหนึ่งๆ	แบงเป็นสองสวน	กลาวคือ	สวน
ขางขึ้นนับตั้งแตขึ้น	๑	ค�่าถึง	๑๕	ค�่า	และสวนขางแรม	ตั้งแตแรม	๑	ค�่า	ถึง	๑๔	ค�่า	
แลวก�าหนดดูวา	วันขึ้น-แรมไหนจะดีก็ใหถือฤกษตามนั้น

๒. ตําราโหราศาสตร	 กลาวถึงต�าราหวง	 เทพจร	 มหาฤกษ	 ดูธาตุชายหญิง	
กรุงพาลี	ปลูกเรือน

 เอกสารโบราณของหมอเหในโลกดิจิทัล 

การนาํพาเอกสารโบราณของหมอเหเขาสูโลกดจิทิลันัน้ดอียางไร?

ในเบือ้งตน	ตองทราบกอนวาไมใชเรือ่งงายนัก	ส�าหรบัเอกสารโบราณตนฉบบั



๕๖

หมอเห สายโกสินทร์

๕๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ทีบ่นัทกึความรูทางการแพทยแผนไทย	อันเป็นมรดกทางภมิูปญญาท่ีสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบันจะไมไดรับความเสียหายจากกาลเวลา	แมลง	ความชื้น	มนุษย	ฯลฯ	

จากการส�ารวจเอกสารโบราณในเขตจังหวัดนครปฐม	 ผูเขียนพบวามีเอกสาร
โบราณหลายชิ้นที่อยูในสภาพช�ารุดทรุดโทรมมาก	 ไมสามารถเก็บเกี่ยวเนื้อหาจาก
เอกสารโบราณเหลานั้นไดเลย	 บางก็หายไปจากสารบบของการเก็บรักษา	 (อาจจะ
เก็บอยางเดียว	 ไมมีการรักษา)	 บางก็แปลงสภาพเป็นมวลสารในการท�าพระเครื่อง
หรือเคร่ืองรางของขลัง	 ดังนั้นเม่ือพบเอกสารโบราณของหมอเห	 ผูเขียนจึงไมรีรอที่
จะอนุรักษเนื้อหาดวยการท�าส�าเนาดิจิทัล	 และอนุรักษทางกายภาพ	 โดยท�าความ
สะอาดและจัดเก็บใหอยูในที่เหมาะสม

เอกสารโบราณทั้งหมดของหมอเห	 สายโกสินทร	 ไดรับการท�าส�าเนาดวยการ
แปลงสภาพใหเป็นดิจิทัลและมีการจัดการขอมูลดิจิทัลอยางเป็นมาตรฐาน	 ภายใต	
โครงการฐานขอมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย	 โดยศูนย
มานษุยวิทยาสิรนิธร	(องคการมหาชน)	ท่ีเป็นการน�าขอมูลดจิทัิลสูพืน้ทีด่จิทัิลของศนูย
มานษุยวทิยาสรินิธรในรปูแบบของฐานขอมลูชวยใหการเขาถึงเอกสารโบราณเหลานี	้
เป็นไปไดโดยงาย	และชวยใหเอกสารกระจายสูวงกวางในฐานะมรดกภมูปิญญาของชาติ

ขณะนี้ผูศึกษาและผูมีความสนใจทางแพทยแผนไทย	 ไดสืบคนขอมูลต�ารา
ยาของหมอเห	 สายโกสินทร	 จากฐานขอมูลเพื่อศึกษา	 วิจัย	 และน�าไปใชประโยชน		
สิ่งตางๆ	 เหลาน้ีเป็นไปตามเจตนารมณของคุณป้าเสนหา	 ผูเป็นทายาทของหมอเห	
สายโกสินทร	 ที่ตองการจะเผยแพรเอกสารโบราณของหมอเห	 เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอวงการศึกษาแพทยแผนไทย	 และกอใหเกิดองคความรูใหม	 จากการวิจัยตอยอด	
อันจะเป็นประโยชนตอคนไทยและประเทศชาติ

ดวยเอกสารโบราณเป็นสิง่ทีบ่นัทกึองคความรูตางๆ	ของคนในอดตี	ทัง้ยงัเป็น
แหลงขอมูลที่ส�าคัญยิ่งในฐานะ “มรดกวัฒนธรรม”	ของครอบครัว	ชุมชน	หรือชาติ	
ซึ่งคนรุนปจจุบันเป็นผูรับมรดกทางวัฒนธรรมนี้	ดังนั้นจึงตองตระหนักถึงคุณคาของ
เอกสารโบราณและเนือ้หาทีบ่นัทกึ	ซึง่อาจเกบ็ไวทีบ่านหรอืชมุชนของตน	เมือ่คนพบ
แลวควรดูแลรักษาใหพนจากแมลง	ความชื้น	 และติดตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
มาจัดการเอกสารโบราณตอไป	



๕๖

หมอเห สายโกสินทร์

๕๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ทีบ่นัทกึความรูทางการแพทยแผนไทย	อนัเป็นมรดกทางภมิูปญญาท่ีสบืทอดมาจนถงึ
ปจจุบันจะไมไดรับความเสียหายจากกาลเวลา	แมลง	ความชื้น	มนุษย	ฯลฯ	

จากการส�ารวจเอกสารโบราณในเขตจังหวัดนครปฐม	 ผูเขียนพบวามีเอกสาร
โบราณหลายชิ้นที่อยูในสภาพช�ารุดทรุดโทรมมาก	 ไมสามารถเก็บเกี่ยวเน้ือหาจาก
เอกสารโบราณเหลานั้นไดเลย	 บางก็หายไปจากสารบบของการเก็บรักษา	 (อาจจะ
เก็บอยางเดียว	 ไมมีการรักษา)	 บางก็แปลงสภาพเป็นมวลสารในการท�าพระเครื่อง
หรือเคร่ืองรางของขลัง	 ดังนั้นเม่ือพบเอกสารโบราณของหมอเห	 ผูเขียนจึงไมรีรอที่
จะอนุรักษเนื้อหาดวยการท�าส�าเนาดิจิทัล	 และอนุรักษทางกายภาพ	 โดยท�าความ
สะอาดและจัดเก็บใหอยูในที่เหมาะสม

เอกสารโบราณทั้งหมดของหมอเห	 สายโกสินทร	 ไดรับการท�าส�าเนาดวยการ
แปลงสภาพใหเป็นดิจิทัลและมีการจัดการขอมูลดิจิทัลอยางเป็นมาตรฐาน	 ภายใต	
โครงการฐานขอมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย	 โดยศูนย
มานษุยวทิยาสรินิธร	(องคการมหาชน)	ทีเ่ป็นการน�าขอมูลดจิทิลัสูพืน้ทีด่จิทัิลของศนูย
มานษุยวทิยาสรินิธรในรปูแบบของฐานขอมลูชวยใหการเขาถึงเอกสารโบราณเหลานี	้
เป็นไปไดโดยงาย	และชวยใหเอกสารกระจายสูวงกวางในฐานะมรดกภมิูปญญาของชาติ

ขณะนี้ผูศึกษาและผูมีความสนใจทางแพทยแผนไทย	 ไดสืบคนขอมูลต�ารา
ยาของหมอเห	 สายโกสินทร	 จากฐานขอมูลเพื่อศึกษา	 วิจัย	 และน�าไปใชประโยชน		
สิ่งตางๆ	 เหลานี้เป็นไปตามเจตนารมณของคุณป้าเสนหา	 ผูเป็นทายาทของหมอเห	
สายโกสินทร	 ที่ตองการจะเผยแพรเอกสารโบราณของหมอเห	 เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอวงการศึกษาแพทยแผนไทย	 และกอใหเกิดองคความรูใหม	 จากการวิจัยตอยอด	
อันจะเป็นประโยชนตอคนไทยและประเทศชาติ

ดวยเอกสารโบราณเป็นสิง่ทีบ่นัทกึองคความรูตางๆ	ของคนในอดีต	ทัง้ยงัเป็น
แหลงขอมูลที่ส�าคัญยิ่งในฐานะ “มรดกวัฒนธรรม”	ของครอบครัว	ชุมชน	หรือชาติ	
ซึ่งคนรุนปจจุบันเป็นผูรับมรดกทางวัฒนธรรมนี้	ดังนั้นจึงตองตระหนักถึงคุณคาของ
เอกสารโบราณและเนือ้หาทีบ่นัทกึ	ซึง่อาจเกบ็ไวทีบ่านหรอืชมุชนของตน	เมือ่คนพบ
แลวควรดูแลรักษาใหพนจากแมลง	ความชื้น	 และติดตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
มาจัดการเอกสารโบราณตอไป	



บันทึกเรื่องราวของ “กระดาษ” 
เลาเรื่องชุมชนทาพูด

โดย จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ



บันทึกเรื่องราวของ “กระดาษ” 
เลาเรื่องชุมชนทาพูด

โดย จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ

บันทึกเรื่องราวของ “กระดาษ” 
เลาเรื่องชุมชนทาพูด

โดย จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ



๖๐

กิจกรรมภาพถายเกา	 (ชวงแรก)	 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถิ่น	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๗-	 ๒๕๕๑)	 ที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 รวมมือกับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 จังหวัดนครปฐม	 มาตั้งแต		
พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๑	 โครงการดังกลาวพยายามท�าความเขาใจความเป็นมาเป็นไป
ของพิพิธภัณฑ	 การด�ารงอยูชีวิตประจ�าวันของพิพิธภัณฑ	 รวมทั้งผูดูแลวาเป็นแบบ
ใดก�าลังท�าอะไร	และท�าเพราะอะไร	

แรกเร่ิม เรา	 (นักวิจัยจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	 ผูดูแล
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 และคนในชุมชน)	 ท�างานกับวัตถุสิ่งของเพ่ือรูจักคนใน
ชุมชน	 จากนั้นจึงตามหาเรื่องราวเบ้ืองหลังวัตถุเพื่อท�าความรูจักชุมชนและผูคนใน
วงกวางมากขึ้น	 และเพื่อเป็นการขยายตอความรู	 เราจึงเริ่มเก็บขอมูลชุมชนและ
ประวัตศิาสตรเรือ่งเลาของชมุชน	จนกระทัง่มขีอมลูมากพอ	เราจึงน�าขอมูลมาเผยแพร	
จัดแสดงความรูที่ไดผานชุดนิทรรศการและวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ	 เพื่อเปิดโอกาส
ใหเราไดรับความรูชุดใหมที่มาจากการจัดแสดง	 ซึ่งจะกลายเป็นตนทุนความรูใหเรา
ไดน�าไปศึกษาคนควาตอไป	เพราะเราเชื่อวา	“เห็นของ (วัตถุ) ตองเห็นคน เมื่อเห็น
คน เราก็จะเห็นชุมชน”

บันทึกนี้เป็นการเรียบเรียงเหตุการณใน	 “กิจกรรมภาพถายเกาของชุมชน
ทาพูด” โดยคณะนักวิจัยจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	และผูดูแล
พพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	ต�าบลไรขงิ	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	โดยอาศยั
ภาพถายเกาของชมุชนทาพดูเป็นเครือ่งมอืในการสบืคนเรือ่งราวในอดตี	ซึง่บนัทกึจะ
แบงออกเป็นสามสวน	คือ	๑)	ความเป็นมา	๒)	วิธีการท�างานของทีมงานตั้งแตการได
ภาพถายเกา	การจดันิทรรศการภาพถาย	และการเกบ็ขอมลูเบือ้งตนเกีย่วกบับคุคลใน
ภาพ	โดยขัน้ตอนนีมี้ความแตกตางกนัเพยีงชวงเวลา	(ปี	พ.ศ.)	ทีท่�างานเทานัน้	และ	๓)		
บทสงทายของผูเขียนจากการท�างานนี้	 โดยเฉพาะการใชภาพถายเกาเป็นหลักฐาน
ยืนยันการมีอยูของสถานที่หรือค�าบอกเลาตางๆ

การท�างานแบงออกเป็นสองชวง	โดยในชวงแรก	เริม่ขึน้เมือ่ปลาย	พ.ศ.	๒๕๔๙	
คณะนักวิจัยไดรับภาพถายและเก็บขอมูลเบ้ืองตน	 เพ่ือการจัดแสดงจัดนิทรรศการ
ภาพถายใหพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด	จากน้ัน	ดวยภารกจิอืน่	คณะผูวจิยัจงึหางหาย	
จากการท�างานกับพิพิธภัณฑระยะหนึ่ง	จนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๗	คณะผูวิจัยได
กลับมาท�างานกบัภาพถายเกาชดุนีอ้กีครัง้	ซึง่นบัเป็นการท�างานชวงทีส่อง	เราเริม่ตน

๖๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ดวยการรือ้ภาพถายและน�ามาจดันทิรรศการ	เพือ่ใหคณะผูวจิยัไดตามหาผูคนในภาพ
อยางจรงิจงั	จากนัน้จงึเป็นการสัมภาษณหรอืจดัวงสนทนาของชาวบานเพือ่เก็บขอมลู
ทีเ่ก่ียวของกบัภาพถาย	กจิกรรมดงักลาวกลายเป็นตวัอยางการท�างานสบืคนเรือ่งราว
ทองถิ่นใหกับหนวยงานปกครองในพื้นที่ไดเป็นอยางดี

 บันทึกชวงแรก 

สมบัติพอ...จุดประกายใหเลาเรื่อง

ในชวงปลาย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดไดรับภาพถายเกา
จ�านวนหนึ่งจากลูกสาวของคุณปรีชา เพงศรี	หรือ	“เพง คนบากลอง”อันเป็นฉายา
ที่คนในชุมชนตั้งให	

ภาพถายกวา	๓๐๐	ใบ	อดัแนนในอลับัม้เกา	ภายในเตม็ไปดวยฝุน่	ปกของอลับัม้
ที่ท�าจากผาเริ่มขาดและมีรอยคราบสกปรก	 “...เก็บบานแลวเจอรูปพ่อ”	 ค�าบอกเลา
แสนงายของลูกสาวคุณเพงสะทอนท่ีมาของภาพและเอยปากอนุญาตใหพิพิธภัณฑ
ใชภาพถายของพอเธอวา	“ใหดู ใหใช แต่ไม่ใหเลยนะ”

	 เมื่อคณะผูวิจัยไดรับภาพมา	สิ่งแรกที่ท�าคือ	ส�ารวจสภาพของภาพถาย	เมื่อ
เปิดอัลบั้ม	 พบวาเป็นภาพขาว-ด�า	 ๓๑๙	 ใบ	 เกือบทุกใบเป็นภาพของคุณเพงใน
เหตุการณและสถานที่ตางๆ	ตั้งแตสมัยเป็นหนุมจนถึงชวงสูงวัย	ภาพในอัลบั้มไมได
รบัการจัดเรียงตามปีหรือจัดแบงตามเรือ่งราวแตอยางใด	คณะผูวิจยัสังเกตเหน็วาภาพ
ชดุเดยีวกันกระจายอยูในหนาตางๆ	ของอัลบัม้	แตสภาพโดยรวมของภาพถายยังดอียู
มาก	คือมีความคมชัดและไมมีรองรอยการกัดแทะของแมลง	มีเพียงฝุ่นที่กระจายอยู
ทั่วไปเทานั้น

ตอมาจงึเป็นการท�าความสะอาดภาพถายทีละใบดวยแปรงขนออน	จากน้ันจงึ
น�าไปสแกนดวยความละเอยีดสงู	เพือ่ส�าเนาภาพถายใหเป็นไฟลดจิทิลัส�าหรบัจดัเก็บ
เป็นขอมูล	และการน�ากลบัมาใชประโยชนในภายหลงั	คณะผูวจิยัจดัเรยีงภาพดวยการ
แยกหมวดหมูภาพถายทีค่าดวานาจะเป็นชดุเดียวกนั	โดยอาศยัความชวยเหลอืจากผู
ดแูลพพิธิภณัฑและบคุคลในภาพทีย่งัคงจ�าเหตกุารณได	กอนน�าภาพถายตนฉบบัเรยีง



๖๐

กิจกรรมภาพถายเกา	 (ชวงแรก)	 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถิ่น	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๗-	 ๒๕๕๑)	 ที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 รวมมือกับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 จังหวัดนครปฐม	 มาตั้งแต		
พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๑	 โครงการดังกลาวพยายามท�าความเขาใจความเป็นมาเป็นไป
ของพิพิธภัณฑ	 การด�ารงอยูชีวิตประจ�าวันของพิพิธภัณฑ	 รวมทั้งผูดูแลวาเป็นแบบ
ใดก�าลังท�าอะไร	และท�าเพราะอะไร	

แรกเริ่ม เรา	 (นักวิจัยจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	 ผูดูแล
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 และคนในชุมชน)	 ท�างานกับวัตถุส่ิงของเพ่ือรูจักคนใน
ชุมชน	 จากนั้นจึงตามหาเรื่องราวเบ้ืองหลังวัตถุเพ่ือท�าความรูจักชุมชนและผูคนใน
วงกวางมากขึ้น	 และเพื่อเป็นการขยายตอความรู	 เราจึงเริ่มเก็บขอมูลชุมชนและ
ประวัตศิาสตรเรือ่งเลาของชมุชน	จนกระทัง่มขีอมลูมากพอ	เราจึงน�าขอมูลมาเผยแพร	
จัดแสดงความรูที่ไดผานชุดนิทรรศการและวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ	 เพื่อเปิดโอกาส
ใหเราไดรับความรูชุดใหมที่มาจากการจัดแสดง	 ซึ่งจะกลายเป็นตนทุนความรูใหเรา
ไดน�าไปศึกษาคนควาตอไป	เพราะเราเชื่อวา	“เห็นของ (วัตถุ) ตองเห็นคน เมื่อเห็น
คน เราก็จะเห็นชุมชน”

บันทึกนี้เป็นการเรียบเรียงเหตุการณใน	 “กิจกรรมภาพถายเกาของชุมชน
ทาพูด” โดยคณะนักวิจัยจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	(องคการมหาชน)	และผูดูแล
พพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	ต�าบลไรขงิ	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	โดยอาศยั
ภาพถายเกาของชมุชนทาพดูเป็นเครือ่งมอืในการสบืคนเรือ่งราวในอดตี	ซึง่บนัทกึจะ
แบงออกเป็นสามสวน	คือ	๑)	ความเป็นมา	๒)	วิธีการท�างานของทีมงานตั้งแตการได
ภาพถายเกา	การจดันิทรรศการภาพถาย	และการเกบ็ขอมลูเบ้ืองตนเกีย่วกบับคุคลใน
ภาพ	โดยขัน้ตอนนีมี้ความแตกตางกนัเพยีงชวงเวลา	(ปี	พ.ศ.)	ทีท่�างานเทานัน้	และ	๓)		
บทสงทายของผูเขียนจากการท�างานนี้	 โดยเฉพาะการใชภาพถายเกาเป็นหลักฐาน
ยืนยันการมีอยูของสถานที่หรือค�าบอกเลาตางๆ

การท�างานแบงออกเป็นสองชวง	โดยในชวงแรก	เริม่ขึน้เมือ่ปลาย	พ.ศ.	๒๕๔๙	
คณะนักวิจัยไดรับภาพถายและเก็บขอมูลเบ้ืองตน	 เพ่ือการจัดแสดงจัดนิทรรศการ
ภาพถายใหพพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพูด	จากนัน้	ดวยภารกจิอ่ืน	คณะผูวจิยัจงึหางหาย	
จากการท�างานกับพิพิธภัณฑระยะหนึ่ง	จนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๗	คณะผูวิจัยได
กลับมาท�างานกบัภาพถายเกาชดุนีอ้กีครัง้	ซึง่นบัเป็นการท�างานชวงทีส่อง	เราเริม่ตน

๖๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ดวยการรือ้ภาพถายและน�ามาจดันทิรรศการ	เพือ่ใหคณะผูวจิยัไดตามหาผูคนในภาพ
อยางจรงิจงั	จากนัน้จงึเป็นการสัมภาษณหรอืจดัวงสนทนาของชาวบานเพือ่เกบ็ขอมลู
ทีเ่ก่ียวของกบัภาพถาย	กจิกรรมดงักลาวกลายเป็นตวัอยางการท�างานสบืคนเรือ่งราว
ทองถิ่นใหกับหนวยงานปกครองในพื้นที่ไดเป็นอยางดี

 บันทึกชวงแรก 

สมบัติพอ...จุดประกายใหเลาเรื่อง

ในชวงปลาย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดไดรับภาพถายเกา
จ�านวนหนึ่งจากลูกสาวของคุณปรีชา เพงศรี	หรือ	“เพง คนบากลอง”อันเป็นฉายา
ที่คนในชุมชนตั้งให	

ภาพถายกวา	๓๐๐	ใบ	อัดแนนในอลับัม้เกา	ภายในเตม็ไปดวยฝุน่	ปกของอลับัม้
ที่ท�าจากผาเริ่มขาดและมีรอยคราบสกปรก	 “...เก็บบานแลวเจอรูปพ่อ”	 ค�าบอกเลา
แสนงายของลูกสาวคุณเพงสะทอนท่ีมาของภาพและเอยปากอนุญาตใหพิพิธภัณฑ
ใชภาพถายของพอเธอวา	“ใหดู ใหใช แต่ไม่ใหเลยนะ”

	 เมื่อคณะผูวิจัยไดรับภาพมา	สิ่งแรกที่ท�าคือ	ส�ารวจสภาพของภาพถาย	เมื่อ
เปิดอัลบ้ัม	 พบวาเป็นภาพขาว-ด�า	 ๓๑๙	 ใบ	 เกือบทุกใบเป็นภาพของคุณเพงใน
เหตุการณและสถานที่ตางๆ	ตั้งแตสมัยเป็นหนุมจนถึงชวงสูงวัย	ภาพในอัลบั้มไมได
รบัการจัดเรียงตามปีหรือจัดแบงตามเรือ่งราวแตอยางใด	คณะผูวจิยัสงัเกตเหน็วาภาพ
ชุดเดียวกนักระจายอยูในหนาตางๆ	ของอลับัม้	แตสภาพโดยรวมของภาพถายยังดอียู
มาก	คือมีความคมชัดและไมมีรองรอยการกัดแทะของแมลง	มีเพียงฝุ่นที่กระจายอยู
ทั่วไปเทานั้น

ตอมาจึงเป็นการท�าความสะอาดภาพถายทีละใบดวยแปรงขนออน	จากน้ันจงึ
น�าไปสแกนดวยความละเอยีดสงู	เพือ่ส�าเนาภาพถายใหเป็นไฟลดิจทิลัส�าหรบัจดัเก็บ
เป็นขอมูล	และการน�ากลบัมาใชประโยชนในภายหลงั	คณะผูวจิยัจดัเรยีงภาพดวยการ
แยกหมวดหมูภาพถายทีค่าดวานาจะเป็นชุดเดียวกนั	โดยอาศยัความชวยเหลอืจากผู
ดแูลพพิธิภัณฑและบคุคลในภาพทียั่งคงจ�าเหตกุารณได	กอนน�าภาพถายตนฉบบัเรยีง



๖๒

นิทรรศการ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ วัดท่าพูด

๖๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ วัดท่าพูด

ใสอลับัม้ใหม	โดยการท�างานดงักลาวเป็นการตอบแทนน�า้ใจดขีองทายาท	ทีอ่นญุาต
ใหพิพิธภัณฑใชภาพถายของคุณเพงและเผยแพรสูสาธารณะได

ในระหวางการจัดการภาพถายเกาของคุณเพง	 ผูคนที่รูขาวเรื่องภาพถายมัก	
วนเวียนมาขอดภูาพถายหรอืมาเลาเรือ่งอยูเสมอ	สวนใหญจะมากันเป็นกลุมและบอก
เลาเรือ่งราวของคนในภาพ	เหตกุารณ	หรอืสถานทีท่ีอ่ยูในภาพอยางออกรสออกชาต	ิ
บางคนเลาเรือ่งทีเ่ก่ียวเนือ่งกับภาพไดเป็นฉากๆ	ท้ังท่ีไมมภีาพถายประกอบ	และบาง
คนบอกวา	หากอยากรูเรือ่งนีเ้พ่ิมเตมิ	ตองไปถามยายคนน้ัน	ตาคนน้ี	ท�าใหบรรยากาศ
อบอวลไปดวยความสนุกและเสียงหัวเราะ	นับเป็นแรงกระตุนใหคณะผูวิจัยตัดสินใจ
น�าภาพถายชุดนี้ออกจัดแสดงในงานท�าบุญประจ�าปีของวัดทาพูด	พ.ศ.	๒๕๕๐

ภาพถายขาว-ดํา กับความทรงจําหลากสี

งานท�าบุญประจ�าปีของวัดทาพูด	 จัดในวันข้ึนเจ็ดค�่า	 เดือนสาม	 (ไทย)	 ของ	
ทุกปีและเป็นงานที่เปิดโอกาสใหคนในชุมชนและคนทั่วไปรวมท�าบุญใหญ	 ในงานมี
การจดัมหรสพตางๆ	รวมทัง้เปิดพพิธิภณัฑใหคนเขาชมดวยแตเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มกีาร
ปิดพิพิธภัณฑเพื่อปรับปรุง	ท�าใหเกิดค�าถามใหญกับคณะผูวิจัยและผูดูแลพิพิธภัณฑ
วา	“...ปีนี้จะเอาอะไรใหเขา (ชาวชุมชน) ดู...”

นิทรรศการภาพถายเกาเรื่อง	“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”	เป็นการแกปญหา
เฉพาะหนาของพวกเราท่ีมาไดถูกท่ีถูกเวลา	 การจัดแสดงภาพถายที่เป็นสมบัติของ
คุณปรีชา	เพงศรี	จึงเกิดขึ้นโดยหวังวา	ภายหลังการจัดนิทรรศการ	เราจะเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของกับภาพชุดนี้ได

การท�างานเริ่มตนจากผูดูแลพิพิธภัณฑเลือกภาพถายส�าหรับจัดแสดงใน
นิทรรศการ	๔๕	ภาพ	จากทั้งหมด	๓๑๙	ภาพ	โดยเป็นภาพที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
ของวัดทาพูดในอดีต	กิจกรรมที่ท�ารวมกันในชุมชน	และบุคคลส�าคัญของชุมชน	อาทิ	
อดีตเจาอาวาสวัดทาพูดหรือคณะสงฆ	เป็นตน	จากนั้นจึงน�าไฟลภาพดิจิทัลที่สแกน
ไวไปอัดขยาย	 แลวติดบนฟีเจอรบอรดและหุมดวยสติกเกอรใสแทนการเขากรอบรูป
อีกชั้นหนึ่ง

นิทรรศการจัดแสดงบริเวณรอบนอกของอาคารจัดแสดงหลังที่หนึ่งและสอง
ของพิพิธภัณฑ	 ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน	 นิทรรศการชุดนี้ไดรับความสนใจและ	



๖๒

นิทรรศการ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ วัดท่าพูด

๖๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ วัดท่าพูด

ใสอลับัม้ใหม	โดยการท�างานดงักลาวเป็นการตอบแทนน�า้ใจดีของทายาท	ทีอ่นุญาต
ใหพิพิธภัณฑใชภาพถายของคุณเพงและเผยแพรสูสาธารณะได

ในระหวางการจัดการภาพถายเกาของคุณเพง	 ผูคนที่รูขาวเร่ืองภาพถายมัก	
วนเวยีนมาขอดภูาพถายหรอืมาเลาเรือ่งอยูเสมอ	สวนใหญจะมากนัเป็นกลุมและบอก
เลาเรือ่งราวของคนในภาพ	เหตกุารณ	หรอืสถานทีท่ีอ่ยูในภาพอยางออกรสออกชาต	ิ
บางคนเลาเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาพไดเป็นฉากๆ	ทัง้ทีไ่มมภีาพถายประกอบ	และบาง
คนบอกวา	หากอยากรูเร่ืองนีเ้พ่ิมเตมิ	ตองไปถามยายคนน้ัน	ตาคนน้ี	ท�าใหบรรยากาศ
อบอวลไปดวยความสนุกและเสียงหัวเราะ	นับเป็นแรงกระตุนใหคณะผูวิจัยตัดสินใจ
น�าภาพถายชุดนี้ออกจัดแสดงในงานท�าบุญประจ�าปีของวัดทาพูด	พ.ศ.	๒๕๕๐

ภาพถายขาว-ดํา กับความทรงจําหลากสี

งานท�าบุญประจ�าปีของวัดทาพูด	 จัดในวันข้ึนเจ็ดค�่า	 เดือนสาม	 (ไทย)	 ของ	
ทุกปีและเป็นงานที่เปิดโอกาสใหคนในชุมชนและคนทั่วไปรวมท�าบุญใหญ	 ในงานมี
การจัดมหรสพตางๆ	รวมทัง้เปิดพพิธิภณัฑใหคนเขาชมดวยแตเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มกีาร
ปิดพิพิธภัณฑเพื่อปรับปรุง	ท�าใหเกิดค�าถามใหญกับคณะผูวิจัยและผูดูแลพิพิธภัณฑ
วา	“...ปีนี้จะเอาอะไรใหเขา (ชาวชุมชน) ดู...”

นิทรรศการภาพถายเกาเรื่อง	“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”	เป็นการแกปญหา
เฉพาะหนาของพวกเราที่มาไดถูกที่ถูกเวลา	 การจัดแสดงภาพถายที่เป็นสมบัติของ
คุณปรีชา	เพงศรี	จึงเกิดขึ้นโดยหวังวา	ภายหลังการจัดนิทรรศการ	เราจะเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของกับภาพชุดนี้ได

การท�างานเริ่มตนจากผูดูแลพิพิธภัณฑเลือกภาพถายส�าหรับจัดแสดงใน
นิทรรศการ	๔๕	ภาพ	จากทั้งหมด	๓๑๙	ภาพ	โดยเป็นภาพที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
ของวัดทาพูดในอดีต	กิจกรรมที่ท�ารวมกันในชุมชน	และบุคคลส�าคัญของชุมชน	อาทิ	
อดีตเจาอาวาสวัดทาพูดหรือคณะสงฆ	เป็นตน	จากนั้นจึงน�าไฟลภาพดิจิทัลที่สแกน
ไวไปอัดขยาย	 แลวติดบนฟีเจอรบอรดและหุมดวยสติกเกอรใสแทนการเขากรอบรูป
อีกชั้นหนึ่ง

นิทรรศการจัดแสดงบริเวณรอบนอกของอาคารจัดแสดงหลังที่หนึ่งและสอง
ของพิพิธภัณฑ	 ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน	 นิทรรศการชุดน้ีไดรับความสนใจและ	



๖๔

นิทรรศการ “ตามหาคนในภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

๖๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการ “ตามหาคนในภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

เสียงตอบรบัเป็นอยางดจีากคนในชมุชนและคนท่ีมาท�าบญุ	กลุมคนทีม่สีวนเกีย่วของ
กับภาพถายมานั่งคุยและเลาเรื่องราวความทรงจ�าครั้งเกา	เรื่องราวเต็มไปดวยความ
รูสึกและความผูกพันกับประสบการณในอดีต	 หลายเรื่องเป็นการเลาเหตุการณที่
ปรากฏในภาพ	และอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องเลาในสวนตอขยายที่ภาพไมไดบันทึกไว

การบอกเลาท�าใหเรารับรูเรื่องราวตางๆ	 ของผูคนและชุมชนในอดีต	 ทั้งเรื่อง
แฟชัน่การแตงกาย	คานยิม	ขนบธรรมเนยีมประเพณี	สถานทีส่�าคญั	การเปล่ียนแปลง
ของชุมชน	ฯลฯ	ผูเลาตางบอกเรื่องราวเสมือนเหตุการณนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไมนาน	หลาย
คนยังจดจ�าสีเสื้อผาที่ตนใสในภาพไดเป็นอยางดีทั้งที่เป็นภาพถายขาว-ด�า	หลายคน
เลารายละเอียดเกี่ยวกับภาพไดอยางชัดเจน	ขณะที่บางคนเลาถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกอนและหลังเหตุการณในภาพไดอยางแมนย�า

อาจกลาวไดวา	 ภาพถายเป็นเครื่องเตือนหรือกระตุนความทรงจ�าของผูคน	
ไมวาจะเป็นภาพขาว-ด�าหรือภาพสี	 ก็ไมสงผลตอการรื้อฟื้นความทรงจ�าเพราะ
ตางคนตางจดจ�าเร่ืองราวและใหคุณคากับเรื่องราวหรือเหตุการณตางกัน	 ชวงวัย	
ประสบการณ	 ทัศนคติ	 และคานิยมของแตละคน	 ถือเป็นปจจัยที่สงผลใหเราจดจ�า	
(หรือมีความทรงจ�า)	ตอเหตุการณเดียวกันตางกัน

ดงันัน้เรือ่งเลาของบคุคล	จงึเป็นเพยีงบางสวนของเรือ่งเลาในชุมชน	เพ่ือใหเรา
เขาใจเรื่องราวท่ีสะทอนความเป็นไปของชุมชน	 เราควรฟงเรื่องเลาจากคนในชุมชน
ใหมากขึ้น	 และฟงจากผูคนที่หลากหลาย	 ในขณะเดียวกันก็ตองหาหลักฐานอื่นมา
ประกอบดวยเพื่อท�าใหเรื่องเลานั้นนาเชื่อถือ

กระดาษเกา...นําไปพบคนใหมๆ

เมื่อนิทรรศการภาพถายเกาเรื่อง	 “เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก”	 จัดแสดง 
สูสาธารณะ	 ผูคนหลากหลายวัยใชพื้นที่นี้เป็นสถานที่ของการสนทนา	 ดวยการบอก
เลาเรือ่งราวท่ีมาของภาพถาย	ชมุชน	คนวยัเดยีวกันกบัเจาของภาพ	หรอือยูรวมรุนกนั	
ผูเลาดูภาพถายแลวพูดวา	 “เมื่อก่อนเป็นอย่างน้ัน อย่างน้ี” “น่ีมันลูกสาวบานน้ัน” 
“บานคนนี้อยู่ติดท่าน�้าโนน” “ไอนี่ ตอนนี้ตายแลว”	ฯลฯ	ผูคนบอกเลาถึงคนในภาพ	
สถานที่	หรือเหตุการณอยางมีความสุข	ขณะที่คนฟงซึ่งสวนใหญอายุนอยกวา	 เชน
ผูเขียน	ก็ไดแตฟง	เก็บความ	และซักถามเป็นระยะดวยความสงสัยเพราะไมเคยรูจัก



๖๔

นิทรรศการ “ตามหาคนในภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

๖๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการ “ตามหาคนในภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

เสียงตอบรบัเป็นอยางดจีากคนในชมุชนและคนทีม่าท�าบญุ	กลุมคนทีม่สีวนเกีย่วของ
กับภาพถายมานั่งคุยและเลาเรื่องราวความทรงจ�าครั้งเกา	เรื่องราวเต็มไปดวยความ
รูสึกและความผูกพันกับประสบการณในอดีต	 หลายเรื่องเป็นการเลาเหตุการณที่
ปรากฏในภาพ	และอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องเลาในสวนตอขยายที่ภาพไมไดบันทึกไว

การบอกเลาท�าใหเรารับรูเรื่องราวตางๆ	 ของผูคนและชุมชนในอดีต	 ทั้งเรื่อง
แฟช่ันการแตงกาย	คานยิม	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีสถานทีส่�าคญั	การเปลีย่นแปลง
ของชุมชน	ฯลฯ	ผูเลาตางบอกเรื่องราวเสมือนเหตุการณนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไมนาน	หลาย
คนยังจดจ�าสีเสื้อผาที่ตนใสในภาพไดเป็นอยางดีทั้งที่เป็นภาพถายขาว-ด�า	หลายคน
เลารายละเอียดเกี่ยวกับภาพไดอยางชัดเจน	ขณะที่บางคนเลาถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกอนและหลังเหตุการณในภาพไดอยางแมนย�า

อาจกลาวไดวา	 ภาพถายเป็นเครื่องเตือนหรือกระตุนความทรงจ�าของผูคน	
ไมวาจะเป็นภาพขาว-ด�าหรือภาพสี	 ก็ไมสงผลตอการรื้อฟื้นความทรงจ�าเพราะ
ตางคนตางจดจ�าเร่ืองราวและใหคุณคากับเรื่องราวหรือเหตุการณตางกัน	 ชวงวัย	
ประสบการณ	 ทัศนคติ	 และคานิยมของแตละคน	 ถือเป็นปจจัยที่สงผลใหเราจดจ�า	
(หรือมีความทรงจ�า)	ตอเหตุการณเดียวกันตางกัน

ดงันัน้เรือ่งเลาของบคุคล	จงึเป็นเพยีงบางสวนของเรือ่งเลาในชุมชน	เพ่ือใหเรา
เขาใจเรื่องราวที่สะทอนความเป็นไปของชุมชน	 เราควรฟงเรื่องเลาจากคนในชุมชน
ใหมากขึ้น	 และฟงจากผูคนที่หลากหลาย	 ในขณะเดียวกันก็ตองหาหลักฐานอื่นมา
ประกอบดวยเพื่อท�าใหเรื่องเลานั้นนาเชื่อถือ

กระดาษเกา...นําไปพบคนใหมๆ

เมื่อนิทรรศการภาพถายเกาเรื่อง	 “เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก”	 จัดแสดง 
สูสาธารณะ	 ผูคนหลากหลายวัยใชพื้นที่นี้เป็นสถานที่ของการสนทนา	 ดวยการบอก
เลาเรือ่งราวท่ีมาของภาพถาย	ชมุชน	คนวยัเดยีวกันกบัเจาของภาพ	หรอือยูรวมรุนกนั	
ผูเลาดูภาพถายแลวพูดวา	 “เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้น อย่างนี้” “นี่มันลูกสาวบานนั้น” 
“บานคนนี้อยู่ติดท่าน�้าโนน” “ไอนี่ ตอนนี้ตายแลว”	ฯลฯ	ผูคนบอกเลาถึงคนในภาพ	
สถานที่	หรือเหตุการณอยางมีความสุข	ขณะที่คนฟงซึ่งสวนใหญอายุนอยกวา	 เชน
ผูเขียน	ก็ไดแตฟง	เก็บความ	และซักถามเป็นระยะดวยความสงสัยเพราะไมเคยรูจัก



๖๖

คุณแน่งนอย ลิมังกูร กับภาพตัวเองเมื่ออายุ ๑๔ ปี

ตัวอย่างขอมูล (รายชื่อบุคคล) ที่ไดระหว่างการจัดนิทรรศการ

๖๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณแน่งนอย ลิมังกูร กับภาพตัวเองเมื่ออายุ ๑๔ ปี

ตัวอย่างขอมูล (รายชื่อบุคคล) ที่ไดระหว่างการจัดนิทรรศการ

เนื้อหาในภาพมากอน	 หรือไมสามารถติดตามเนื้อหาจากเรื่องราวไดทัน	 เมื่อผูเลา
กลาวถึงสถานที่ใด	บอยครั้งที่สถานที่ที่ปรากฏในภาพ	มีสภาพแตกตางกับปจจุบัน

เมื่อนิทรรศการจบลง	แตเรื่องเลาไมมีวันจบ	ขณะนั้นมีหลายครอบครัวติดตอ
มายังคณะผูวิจัย	 และแสดงความตองการมอบภาพถายเกาใหกับพิพิธภัณฑพื้นบาน
วัดทาพูดเป็นจ�านวนมาก	 บางคนน�ามาใหถึงที่วัด	 บางคนบอกวาใหไปรับภาพถาย
ที่บาน	 คณะผูวิจัยและผูดูแลพิพิธภัณฑชวยกันคัดเลือกภาพถายเกาโดยในชวงแรก	
ทีมงานเลือกรับเฉพาะภาพบุคคลที่มีความเก่ียวเน่ืองกับภาพถายเกาของคุณปรีชา	
เพงศรี	กอน	เพราะทีมงานอยากรูจักบุคคล	กอนพูดคุยถึงที่มาของภาพ	เมื่อเจาของ
ภาพถายอนุญาต	ทีมงานจึงท�าความสะอาด	คัดเลือก	และสแกนภาพเป็นไฟลดิจิทัล	
จากนั้นจึงจัดเรียงภาพถายกลับใสในอัลบั้มและสงคืนเจาของ

ล�าดบัตอมา	คณะผูวจิยัเริม่ออกตามหาคนในภาพ	โดยเริม่ตนดวยชดุภาพถาย
เกาของคุณปรีชา	 เพงศรี	 เราน�าภาพถายเกามาใหคนในชุมชนชวยกันดูวาจดจ�าใคร
ไดบาง	คนในภาพชื่ออะไร	อยูที่ใด	เพื่อตามไปพบและรูจักกับตัวจริง	โดยหลายครั้ง
ที่คณะผูวิจัยโชคดีไดพบคนที่รูจักคนในภาพ	 และสามารถบอกชื่อจริง	 นามสกุลจริง	
ชือ่เลน	ตลอดจนเรือ่งราวของคนๆ	นัน้	และทีอ่ยูปจจบุนัได	แตส�าหรบับางภาพ	กลบั
ไมมีใครใหค�าตอบได

การเก็บขอมูลคนในภาพ	ทีมงานเริ่มตนดวยการจัดวงสนทนา	เพราะนอกจาก
จะไดขอมลูเก่ียวกับบคุคลในภาพแลว	มกัจะไดเรือ่งเลาอ่ืนๆ	เป็นของแถม	คณะผูวิจยั
อาศัยภาพถายเกาที่อัดขยายขนาดใหญมาใหคนในวงสนทนาดูและชวยกันบอกชื่อ	
ขณะเดียวกันทีมงานมีส�าเนาภาพถายอีกชุดในมือ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
จดรายละเอียดขอมูล

การเกบ็ขอมลูเรือ่งราวคนในภาพและเหตกุารณของภาพถายเกาชดุนี	้(ภาพถาย
ของคุณปรีชา)	 เป็นการเก็บขอมูลเบ้ืองตน	 ขณะนั้นคณะผูวิจัยไมไดท�างานในพื้นท่ี
ตอ	 กิจกรรมภาพถายเกาของชุมชนทาพูดที่อาศัยความรวมมือกับพิพิธภัณฑพื้น
บานวัดทาพูดท�าใหเรารูจักเพียงชื่อกับนามสกุลของผูคนในภาพ	 และรายละเอียด
อื่นๆ	 อีกจ�านวนหนึ่ง	 แตเราติดตามไปรูจักตัวจริงของบุคคลในภาพถายไดไมถึง	
รอยละ	๒๐



๖๖

คุณแน่งนอย ลิมังกูร กับภาพตัวเองเมื่ออายุ ๑๔ ปี

ตัวอย่างขอมูล (รายชื่อบุคคล) ที่ไดระหว่างการจัดนิทรรศการ

๖๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณแน่งนอย ลิมังกูร กับภาพตัวเองเมื่ออายุ ๑๔ ปี

ตัวอย่างขอมูล (รายชื่อบุคคล) ที่ไดระหว่างการจัดนิทรรศการ

เนื้อหาในภาพมากอน	 หรือไมสามารถติดตามเน้ือหาจากเร่ืองราวไดทัน	 เมื่อผูเลา
กลาวถึงสถานที่ใด	บอยครั้งที่สถานที่ที่ปรากฏในภาพ	มีสภาพแตกตางกับปจจุบัน

เมื่อนิทรรศการจบลง	แตเรื่องเลาไมมีวันจบ	ขณะนั้นมีหลายครอบครัวติดตอ
มายังคณะผูวิจัย	 และแสดงความตองการมอบภาพถายเกาใหกับพิพิธภัณฑพื้นบาน
วัดทาพูดเป็นจ�านวนมาก	 บางคนน�ามาใหถึงที่วัด	 บางคนบอกวาใหไปรับภาพถาย
ที่บาน	 คณะผูวิจัยและผูดูแลพิพิธภัณฑชวยกันคัดเลือกภาพถายเกาโดยในชวงแรก	
ทีมงานเลือกรับเฉพาะภาพบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาพถายเกาของคุณปรีชา	
เพงศรี	กอน	เพราะทีมงานอยากรูจักบุคคล	กอนพูดคุยถึงที่มาของภาพ	เมื่อเจาของ
ภาพถายอนุญาต	ทีมงานจึงท�าความสะอาด	คัดเลือก	และสแกนภาพเป็นไฟลดิจิทัล	
จากนั้นจึงจัดเรียงภาพถายกลับใสในอัลบั้มและสงคืนเจาของ

ล�าดบัตอมา	คณะผูวจิยัเริม่ออกตามหาคนในภาพ	โดยเริม่ตนดวยชุดภาพถาย
เกาของคุณปรีชา	 เพงศรี	 เราน�าภาพถายเกามาใหคนในชุมชนชวยกันดูวาจดจ�าใคร
ไดบาง	คนในภาพชื่ออะไร	อยูที่ใด	เพื่อตามไปพบและรูจักกับตัวจริง	โดยหลายครั้ง
ที่คณะผูวิจัยโชคดีไดพบคนที่รูจักคนในภาพ	 และสามารถบอกช่ือจริง	 นามสกุลจริง	
ช่ือเลน	ตลอดจนเรือ่งราวของคนๆ	นัน้	และทีอ่ยูปจจบุนัได	แตส�าหรบับางภาพ	กลบั
ไมมีใครใหค�าตอบได

การเก็บขอมูลคนในภาพ	ทีมงานเริ่มตนดวยการจัดวงสนทนา	เพราะนอกจาก
จะไดขอมูลเกีย่วกบับุคคลในภาพแลว	มกัจะไดเรือ่งเลาอืน่ๆ	เป็นของแถม	คณะผูวจิยั
อาศัยภาพถายเกาที่อัดขยายขนาดใหญมาใหคนในวงสนทนาดูและชวยกันบอกช่ือ	
ขณะเดียวกันทีมงานมีส�าเนาภาพถายอีกชุดในมือ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
จดรายละเอียดขอมูล

การเกบ็ขอมลูเรือ่งราวคนในภาพและเหตกุารณของภาพถายเกาชดุนี	้(ภาพถาย
ของคุณปรีชา)	 เป็นการเก็บขอมูลเบ้ืองตน	 ขณะน้ันคณะผูวิจัยไมไดท�างานในพ้ืนท่ี
ตอ	 กิจกรรมภาพถายเกาของชุมชนทาพูดที่อาศัยความรวมมือกับพิพิธภัณฑพื้น
บานวัดทาพูดท�าใหเรารูจักเพียงชื่อกับนามสกุลของผูคนในภาพ	 และรายละเอียด
อื่นๆ	 อีกจ�านวนหนึ่ง	 แตเราติดตามไปรูจักตัวจริงของบุคคลในภาพถายไดไมถึง	
รอยละ	๒๐



๖๘

คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง) คนท�าหัวโต (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะมีอายุ ๙๐ ปี)

๖๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง) คนท�าหัวโต (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะมีอายุ ๙๐ ปี)

 การทํางานในระยะตอมา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รื้อ (กระดาษ) อีกครั้ง...เพื่อไปตอ

เมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๖	คณะนกัวจิยักลบัไปท�างานรวมกบัพพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	
อีกครั้ง	 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคนในภาพถายเกาของคุณปรีชาคงคางในใจ	 คณะ
ท�างานยังตองการรูจักคนในภาพเหลานั้น	 โดยเฉพาะ	 “คณะหัวโต”	 หรือคณะเชิด
สิงโตที่เป็นภาพชุดใหญอีกชุดหนึ่งในภาพถายเกาทั้งหมด	 ประกอบกับขอมูลที่ไดรับ
เพิ่มเติมจากคนในชุมชนวา	 คนในภาพหลายคนยังมีชีวิตอยูและอาศัยอยูในละแวก
ชุมชนทาพูด

การไปพบบุคคลในภาพตามบานนับเป็นเรื่องยากส�าหรับคณะผูวิจัยกับบุคคล
ดงักลาวทีย่งัไมคุนเคยกนั	ผูดแูลพพิธิภณัฑจึงแนะน�าใหทมีงานจดันทิรรศการภาพถาย
เกาขึ้นมาอีกคร้ัง	 แตคราวน้ีเลือกจัดแสดงเฉพาะภาพบุคคลท่ีตองการอยากจะเก็บ
ขอมูลดวย	 โดยใหจัดแสดงในชวงที่วัดทาพูดจัดงานสงกรานต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เพราะ
เป็นชวงเวลาที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อท�าบุญและท�ากิจกรรม

นทิรรศการภาพถายเกาจงึเริม่ตนอกีครัง้	ในตอน	“ตามหาคนในภาพ” ซึง่เป็น
ไปในลกัษณะเดยีวกบันทิรรศการภาพถาย	“เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็”	โดยคณะผูวจิยั
คัดเลือกภาพจากภาพถายเกาทั้งหมด	จากนั้น	น�าไปอัดขยายและติดลงฟีเจอรบอรด	
แลวหุมพลาสติกกันน�้า	 นิทรรศการจัดแสดงในบริเวณลานกิจกรรมของวัด	 ในครั้งนี้
คณะท�างานผูกปากกาไวใกลเคียงกับภาพที่จัดแสดง	เพื่อใหผูชมนิทรรศการเขียนชื่อ
หรือใหรายละเอียดบุคคลในภาพลงบนภาพไดเลย

ระหวางจัดนิทรรศการ	 ในชวงวันที่	 ๑๓-๑๗	 เมษายน	๒๕๕๖	ซึ่งตรงกับชวง
จัดงานเทศกาลสงกรานตของทางวัด	 คณะท�างานไดพบกับเจาของภาพและบุคคล
ในภาพหลายคน	ทีม่ารวมกจิกรรมทีวั่ดแลวเดนิมาบอกวานีคื่อภาพของตวัเองเมือ่ยงั	
หนุมสาว	 พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวในภาพถายนั้น	 นับเป็นโอกาสดีที่ทีมงานไดพบ
และท�าความรูจัก	ที่ส�าคัญคือทุกคนยินดีใหขอมูลเพิ่มเติม

หลังการจัดนิทรรศการคณะท�างานรวบรวมขอมูลและนัดพบกับบุคคลในภาพ	
คนแรกที่ทีมงานเลือกเก็บขอมูลกอนคือ	คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง)	 คนท�า
หัวโต	เนื่องจากอยูนอกพื้นที่ชุมชนทาพูด	ประกอบกับมีคนบอกวา	“ถาอยากรูเรื่อง



๖๘

คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง) คนท�าหัวโต (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะมีอายุ ๙๐ ปี)

๖๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง) คนท�าหัวโต (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะมีอายุ ๙๐ ปี)

 การทํางานในระยะตอมา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รื้อ (กระดาษ) อีกครั้ง...เพื่อไปตอ

เมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๖	คณะนกัวิจยักลบัไปท�างานรวมกบัพพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	
อีกครั้ง	 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคนในภาพถายเกาของคุณปรีชาคงคางในใจ	 คณะ
ท�างานยังตองการรูจักคนในภาพเหลานั้น	 โดยเฉพาะ	 “คณะหัวโต”	 หรือคณะเชิด
สิงโตที่เป็นภาพชุดใหญอีกชุดหนึ่งในภาพถายเกาทั้งหมด	 ประกอบกับขอมูลที่ไดรับ
เพิ่มเติมจากคนในชุมชนวา	 คนในภาพหลายคนยังมีชีวิตอยูและอาศัยอยูในละแวก
ชุมชนทาพูด

การไปพบบุคคลในภาพตามบานนับเป็นเรื่องยากส�าหรับคณะผูวิจัยกับบุคคล
ดังกลาวทีย่งัไมคุนเคยกนั	ผูดแูลพพิธิภณัฑจึงแนะน�าใหทมีงานจดันทิรรศการภาพถาย
เกาขึ้นมาอีกคร้ัง	 แตคราวนี้เลือกจัดแสดงเฉพาะภาพบุคคลที่ตองการอยากจะเก็บ
ขอมูลดวย	 โดยใหจัดแสดงในชวงที่วัดทาพูดจัดงานสงกรานต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เพราะ
เป็นชวงเวลาที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อท�าบุญและท�ากิจกรรม

นทิรรศการภาพถายเกาจงึเริม่ตนอกีครัง้	ในตอน	“ตามหาคนในภาพ” ซึง่เป็น
ไปในลกัษณะเดยีวกบันทิรรศการภาพถาย	“เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็”	โดยคณะผูวจิยั
คัดเลือกภาพจากภาพถายเกาทั้งหมด	จากนั้น	น�าไปอัดขยายและติดลงฟีเจอรบอรด	
แลวหุมพลาสติกกันน�้า	 นิทรรศการจัดแสดงในบริเวณลานกิจกรรมของวัด	 ในครั้งนี้
คณะท�างานผูกปากกาไวใกลเคียงกับภาพที่จัดแสดง	เพื่อใหผูชมนิทรรศการเขียนชื่อ
หรือใหรายละเอียดบุคคลในภาพลงบนภาพไดเลย

ระหวางจัดนิทรรศการ	 ในชวงวันที่	 ๑๓-๑๗	 เมษายน	๒๕๕๖	ซึ่งตรงกับชวง
จัดงานเทศกาลสงกรานตของทางวัด	 คณะท�างานไดพบกับเจาของภาพและบุคคล
ในภาพหลายคน	ทีม่ารวมกจิกรรมทีวั่ดแลวเดนิมาบอกวานีคื่อภาพของตวัเองเมือ่ยงั	
หนุมสาว	 พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวในภาพถายนั้น	 นับเป็นโอกาสดีที่ทีมงานไดพบ
และท�าความรูจัก	ที่ส�าคัญคือทุกคนยินดีใหขอมูลเพิ่มเติม

หลังการจัดนิทรรศการคณะท�างานรวบรวมขอมูลและนัดพบกับบุคคลในภาพ	
คนแรกที่ทีมงานเลือกเก็บขอมูลกอนคือ	คุณถาวร งามสามพราน (ลุงชง)	 คนท�า
หัวโต	เนื่องจากอยูนอกพื้นที่ชุมชนทาพูด	ประกอบกับมีคนบอกวา	“ถาอยากรูเรื่อง



๗๐

วิธีการท�าหัวโตตองตามหาคุณลุงชง”	เมื่อเรารูวาคุณลุงยังมีชีวิตอยู	การออกตามหา
คนในภาพจึงเริ่มขึ้น

เราพบคุณลุงชงในวัย	๙๐	ปี	(อายุเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖)	ที่รางกายไมแข็งแรง	เมื่อ
พบกันเราใหคุณลุงดูภาพถายเกาชุดนี้	 คุณลุงบอกชื่อของคนที่อยูในภาพและเลา
เรื่องหัวโตและชาวคณะ๓ตามแตความทรงจ�าจะเอื้ออ�านวย	จากนั้นเราน�าขอมูลที่ได
จากลุงชงเป็นจุดเร่ิมตนใหคณะท�างานเก็บขอมูลเรื่องหัวโตและตลาดทาเกวียนตอ	
ดวยการเดินทางไปพบกับเจาของภาพถาย	บุคคลในภาพ	และผูที่รูจักบุคคลในภาพ

ในทีส่ดุเมือ่ไดขอมลูเพิม่เตมิ	คณะท�างานจงึจดัเวทเีลาเรือ่งภาพเกาขึน้	เพือ่ให
คนในชุมชนที่เคยมีประสบการณรวมกับความทรงจ�าในภาพมาเลาเรื่องในภาพถาย	
คณะท�างานจดัเวทเีกบ็ขอมลูในหลายลกัษณะ	วงเลก็บาง	วงใหญบาง	แตละเวทอีาศยั
การก�าหนดประเดน็เรือ่งเลาทีต่างกนั	แตเรือ่งทีส่รางความสนใจและผูคนสามารถเลา
เรื่องไดมากที่สุดก็คือ	ตลาดทาเกวียนและคณะสิงโตทาเกวียน	 เพราะเป็นตลาด
ริมน�้าขนาดใหญที่คนในละแวกนั้นรูจักและเคยไป	แตในปจจุบันไมมีตลาดแหงนี้แลว

กระดาษสรางแรงบันดาลใจ

การจัดนิทรรศการภาพถายเกาของชุมชนทาพูดทั้งสองครั้งสรางแรงกระเพื่อม
ตอคนในชุมชนทาพูดไมนอย	 หลายคนกลับไปรื้อคนภาพถายเกาของตัวเองและ
ครอบครวัเพ่ือน�ามามอบใหพิพิธภณัฑเกบ็รกัษาหรอืน�าออกเผยแพร	ขณะทีห่ลายคน
รื้อภาพเกาขึ้นมาเพื่อยืนยันวา	ตนเคยมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานั้น	 และอีกหลาย
คนรื้อฟื้นความทรงจ�าเพื่อถายทอดประวัติความเป็นมาของครอบครัว	 โดยเฉพาะผู
ที่อาศัยอยูในตลาดทาเกวียน

ในขณะเดยีวกนั	นทิรรศการภาพถายเกายังเปิดพืน้ท่ีใหคนรุนหลงัไดช่ืนชมภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวตวัเองในลกัษณะทีไ่มเคยเห็นมากอน	ดังเชนลกูหลานของลงุ
ชงที่ไมเคยเห็นภาพของลุงชงเมื่อสมัยเป็นหนุม	ไมเคยรูวาปู่ของตัวเองมี	“ความเท”		
อยางไร	 หรือหนาตาในสมัยหนุมเป็นอยางไร	 เชนเดียวกับอีกหลายครอบครัวที่	

๓	 เรื่องราวเกี่ยวกับคณะหัวโตปรากฏใน	“หัวโตกับงานบุญของชุมชนริมน�้า”	โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม	หนา	๑๐๕-๑๒๐

๗๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หลงัจากการจดันทิรรศการ	ไดขอภาพคนในครอบครวัตวัเองกลบัไป	ซึง่ผูเขยีนเหน็วา
ทายาทจะไดทั้งภาพถายและความภูมิใจ	รวมทั้งเรื่องราวในภาพกลับไปดวย

ในการจดัแสดงนทิรรศการภาพถาย	ทัง้เจาของภาพ	บคุคลในภาพ	คนเลาเรือ่ง	
และผูชม	ตางรับรูถึงอารมณความรูสึกและเรื่องราวของชุมชนไดอยางชัดเจน	การจัด
นิทรรศการยังสงเสริมใหเทศบาลเมืองไรขิงที่เป็นหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น	เล็ง
เห็นความส�าคัญของภาพถายเกา	เพราะสามารถบอกเลาเรื่องราวของชุมชนได	การ
จัดงานประกวดภาพถายเกาพรอมเรื่องเลาของต�าบลไรขิงโดยเทศบาลเมืองไรขิง	ยิ่ง
ท�าใหเกิดแรงกระตุนใหผูคนหันกลับไปใหความส�าคัญกับภาพถายเกาและเร่ืองเลา
ของครอบครัวตัวเองและชุมชนมากขึ้น	 ในฐานะคนท�างานวัฒนธรรม	 กิจกรรมของ
เทศบาลนับเป็นการพัฒนาและการตอยอดความรู	ซึ่งนับเป็นเรื่องนายินดี

บนัทกึการท�างานท้ังสองชวง	นอกจากจะแสดงใหเหน็ถงึการท�างานของทมีงาน	
(นกัวจิยัจากศนูยและผูดแูลพพิธิภณัฑ)	ทีพ่ยายามใชภาพถายเกาเป็นเครือ่งมอืหรอืสือ่
กลางในการท�าความรูจักกับผูคนผานกิจกรรมตามหาคนในภาพแลว	ภาพถายเกายัง
เป็นสิ่งที่กระตุนเตือนความทรงจ�าถึงเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีปรากฏในภาพไดดวย	
ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหทมีงานไดเรยีนรูรวมไปกบัเหตกุารณหรอืเรือ่งราวเหลานัน้	ซึง่เป็น
ประโยชนตอการท�าความเขาใจผูคนและสภาพของชุมชนไดเป็นอยางดี

 บทบันทึก (สวนตัว) วาดวยการใชภาพเกาในงานพิพิธภัณฑ 
ภาพถายเกา	 ไมใชเพียงเครื่องมือหรือกุญแจท่ีพาทีมงานไปรูจักกับผูคนหรือ

เรื่องเลาเทานั้น	ภาพถายเกายังท�าหนาที่เป็นหลักฐานส�าคัญในการยืนยันถึงค�าบอก
เลาของคนรุนกอนตอสิง่ทีเ่คยม	ีอดตีทีเ่คยเป็น	กอนจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไมมใีห
เหน็แลวในปจจบุนั	บทบันทกึสวนตวันีจ้งึเป็นการบอกเลาถงึประสบการณทีผู่เขยีนได
จากการท�างานกับภาพถายเกาชุดนี้

ผูเขียนพบวา	 ภาพถายเกาใชเป็นเครื่องยืนยันการมีอยูของสถานท่ีใดสถานท่ี
หนึง่ไดเป็นอยางด	ีและถาเราน�าภาพถายมาจดัเรยีงใหม	ภาพถายจะเลาถงึเหตกุารณ
ที่ส�าคัญของชุมชนได	 ขณะเดียวกันถาเราอานหรือวิเคราะหภาพและเบื้องหลังของ
ภาพไดมากขึ้น	ภาพถายจะท�าใหเราเขาใจสภาพของชุมชนนั้นๆ	ไดมากขึ้นเชนกัน



๗๐

วิธีการท�าหัวโตตองตามหาคุณลุงชง”	เมื่อเรารูวาคุณลุงยังมีชีวิตอยู	การออกตามหา
คนในภาพจึงเริ่มขึ้น

เราพบคุณลุงชงในวัย	๙๐	ปี	(อายุเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖)	ที่รางกายไมแข็งแรง	เมื่อ
พบกันเราใหคุณลุงดูภาพถายเกาชุดนี้	 คุณลุงบอกชื่อของคนที่อยูในภาพและเลา
เรื่องหัวโตและชาวคณะ๓ตามแตความทรงจ�าจะเอื้ออ�านวย	จากนั้นเราน�าขอมูลที่ได
จากลุงชงเป็นจุดเริ่มตนใหคณะท�างานเก็บขอมูลเร่ืองหัวโตและตลาดทาเกวียนตอ	
ดวยการเดินทางไปพบกับเจาของภาพถาย	บุคคลในภาพ	และผูที่รูจักบุคคลในภาพ

ในทีส่ดุเม่ือไดขอมูลเพิม่เตมิ	คณะท�างานจงึจดัเวทเีลาเรือ่งภาพเกาขึน้	เพือ่ให
คนในชุมชนที่เคยมีประสบการณรวมกับความทรงจ�าในภาพมาเลาเรื่องในภาพถาย	
คณะท�างานจดัเวทเีกบ็ขอมลูในหลายลกัษณะ	วงเลก็บาง	วงใหญบาง	แตละเวทอีาศยั
การก�าหนดประเดน็เรือ่งเลาทีต่างกนั	แตเรือ่งทีส่รางความสนใจและผูคนสามารถเลา
เร่ืองไดมากที่สุดก็คือ	ตลาดทาเกวียนและคณะสิงโตทาเกวียน	 เพราะเป็นตลาด
ริมน�้าขนาดใหญที่คนในละแวกนั้นรูจักและเคยไป	แตในปจจุบันไมมีตลาดแหงนี้แลว

กระดาษสรางแรงบันดาลใจ

การจัดนิทรรศการภาพถายเกาของชุมชนทาพูดทั้งสองครั้งสรางแรงกระเพื่อม
ตอคนในชุมชนทาพูดไมนอย	 หลายคนกลับไปรื้อคนภาพถายเกาของตัวเองและ
ครอบครวัเพือ่น�ามามอบใหพพิธิภณัฑเกบ็รกัษาหรอืน�าออกเผยแพร	ขณะทีห่ลายคน
รื้อภาพเกาขึ้นมาเพื่อยืนยันวา	ตนเคยมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานั้น	 และอีกหลาย
คนร้ือฟื้นความทรงจ�าเพ่ือถายทอดประวัติความเป็นมาของครอบครัว	 โดยเฉพาะผู
ที่อาศัยอยูในตลาดทาเกวียน

ในขณะเดียวกนั	นิทรรศการภาพถายเกายังเปิดพ้ืนท่ีใหคนรุนหลงัไดชืน่ชมภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวตวัเองในลกัษณะทีไ่มเคยเหน็มากอน	ดงัเชนลกูหลานของลงุ
ชงที่ไมเคยเห็นภาพของลุงชงเมื่อสมัยเป็นหนุม	ไมเคยรูวาปู่ของตัวเองมี	“ความเท”		
อยางไร	 หรือหนาตาในสมัยหนุมเป็นอยางไร	 เชนเดียวกับอีกหลายครอบครัวที่	

๓	 เรื่องราวเกี่ยวกับคณะหัวโตปรากฏใน	“หัวโตกับงานบุญของชุมชนริมน�้า”	โดย	นวลพรรณ	บุญธรรม	หนา	๑๐๕-๑๒๐

๗๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หลังจากการจดันทิรรศการ	ไดขอภาพคนในครอบครวัตวัเองกลบัไป	ซึง่ผูเขยีนเห็นวา
ทายาทจะไดทั้งภาพถายและความภูมิใจ	รวมทั้งเรื่องราวในภาพกลับไปดวย

ในการจดัแสดงนทิรรศการภาพถาย	ทัง้เจาของภาพ	บคุคลในภาพ	คนเลาเรือ่ง	
และผูชม	ตางรับรูถึงอารมณความรูสึกและเรื่องราวของชุมชนไดอยางชัดเจน	การจัด
นิทรรศการยังสงเสริมใหเทศบาลเมืองไรขิงที่เป็นหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น	เล็ง
เห็นความส�าคัญของภาพถายเกา	เพราะสามารถบอกเลาเรื่องราวของชุมชนได	การ
จัดงานประกวดภาพถายเกาพรอมเรื่องเลาของต�าบลไรขิงโดยเทศบาลเมืองไรขิง	ยิ่ง
ท�าใหเกิดแรงกระตุนใหผูคนหันกลับไปใหความส�าคัญกับภาพถายเกาและเร่ืองเลา
ของครอบครัวตัวเองและชุมชนมากขึ้น	 ในฐานะคนท�างานวัฒนธรรม	 กิจกรรมของ
เทศบาลนับเป็นการพัฒนาและการตอยอดความรู	ซึ่งนับเป็นเรื่องนายินดี

บนัทกึการท�างานท้ังสองชวง	นอกจากจะแสดงใหเหน็ถงึการท�างานของทมีงาน	
(นักวจัิยจากศนูยและผูดแูลพพิธิภณัฑ)	ทีพ่ยายามใชภาพถายเกาเป็นเครือ่งมอืหรอืสือ่
กลางในการท�าความรูจักกับผูคนผานกิจกรรมตามหาคนในภาพแลว	ภาพถายเกายัง
เป็นส่ิงที่กระตุนเตือนความทรงจ�าถึงเหตุการณหรือเรื่องราวที่ปรากฏในภาพไดดวย	
ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหทมีงานไดเรยีนรูรวมไปกบัเหตกุารณหรอืเรือ่งราวเหลานัน้	ซึง่เป็น
ประโยชนตอการท�าความเขาใจผูคนและสภาพของชุมชนไดเป็นอยางดี

 บทบันทึก (สวนตัว) วาดวยการใชภาพเกาในงานพิพิธภัณฑ 
ภาพถายเกา	 ไมใชเพียงเครื่องมือหรือกุญแจที่พาทีมงานไปรูจักกับผูคนหรือ

เรื่องเลาเทานั้น	ภาพถายเกายังท�าหนาที่เป็นหลักฐานส�าคัญในการยืนยันถึงค�าบอก
เลาของคนรุนกอนตอสิง่ทีเ่คยม	ีอดตีทีเ่คยเป็น	กอนจะมีการเปลีย่นแปลงหรอืไมมีให
เหน็แลวในปจจบุนั	บทบันทกึสวนตวันีจ้งึเป็นการบอกเลาถงึประสบการณทีผู่เขยีนได
จากการท�างานกับภาพถายเกาชุดนี้

ผูเขียนพบวา	 ภาพถายเกาใชเป็นเครื่องยืนยันการมีอยูของสถานที่ใดสถานที่
หนึง่ไดเป็นอยางด	ีและถาเราน�าภาพถายมาจดัเรยีงใหม	ภาพถายจะเลาถงึเหตกุารณ
ที่ส�าคัญของชุมชนได	 ขณะเดียวกันถาเราอานหรือวิเคราะหภาพและเบื้องหลังของ
ภาพไดมากขึ้น	ภาพถายจะท�าใหเราเขาใจสภาพของชุมชนนั้นๆ	ไดมากขึ้นเชนกัน



๗๒

แถวเจดีย์ของวัดท่าพูดในอดีต ปัจจุบันถูกรื้อออกแลว (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

คุณปรีชา เพ่งศรี กับเพื่อน 
ถ่ายหนาโบสถ์หนาบันรวงขาว 
(โบสถ์เก่า) ของวัดท่าพูด

๗๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

แถวเจดีย์ของวัดท่าพูดในอดีต ปัจจุบันถูกรื้อออกแลว (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

หลักฐานของความทรงจํา

นิทรรศการภาพถายเกา	ท�าใหผูเขียนเรียนรูวา	กระดาษใบเล็กๆ	เพียงใบเดียว
สามารถบันทึกเรือ่งราวความประทบัใจ	อารมณ	ความรูสกึของผูคนและสงัคมไดอยาง
ครบถวน	 ภาพถายเป็นเสมือนเครื่องบันทึกกาลเวลาของบุคคล	 สถานท่ี	 เรื่องราว	
ค�าบอกเลา	คานิยมหรือแมแตสิ่งเล็กๆ	นอยๆ	ที่คาดไมถึง	และบอยครั้งที่ภาพถาย
สวนตัวเป็นบันทึกบางสวนของชุมชน

ในการศึกษาประวัติศาสตรชุมชน	 “ประวัติศาสตรคําบอกเลา”	 เป็นส่ิงที	่
หลีกเลี่ยงไมได	 ประวัติศาสตรค�าบอกเลาเป็นการบอกเลาเรื่องราวที่อยูในความทรง
จ�าของชาวบาน	 ความทรงจ�าที่ไมมีการบันทึกเป็นลายลักษณอักษร	 เรื่องเลามักเริ่ม
ตนดวยประโยคที่วา	“เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นอย่างนั้น เคยเป็นอย่างนี้”	หรือ	“เมื่อก่อน
ที่ตรงนี้เคยมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ตั้งอยู่”

หนาท่ีของนกัวจิยัคอื	บนัทกึเรือ่งราวท่ีไดรบัฟง	พรอมกบัหาหลกัฐานมายนืยนั
ถึงการมอียูของเรือ่งราวนัน้ๆ	บอยครัง้ทีพ่บวาภาพถายเกาใชเป็นหลักฐานยนืยนัการ
มีอยูของสิ่งตางๆ	ที่ชาวบานบอกเลาใหฟงได	 โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่
ส�าคญัของชุมชนเชนเดยีวกับนทิรรศการภาพถายเกาท่ีภาพเกาบางภาพแสดงใหเหน็
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ไดเชนกัน

ตัวอยางเชน	 เรื่องหนาบันรูป	 “รวงขาว”	 ของโบสถหลังเกาวัดทาพูด	 ที่สราง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งที่วัดทาพูดขอรับบริจาคขาวเปลือกจากชาวบาน	 เพื่อน�าขาว
เปลือกท่ีไดรับบริจาคมาไปขายแลวน�าเงินที่ไดมาสรางโบสถ	 ครั้งแรกท่ีผูเขียนไดฟง
เรื่องเลานี้	 ยังนึกไมออกวาหนาบันรวงขาวมีหนาตาเป็นอยางไรแตเมื่อเห็นโบสถใน
ภาพถายท�าใหผูเขยีนเขาใจรปูแบบของหนาบนัรวงขาว	เนือ่งจากทกุวนันีห้นาบนัรวง
ขาวไมมีใหเห็นแลว	เพราะเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ทางวัดไดบูรณะโบสถขึ้นใหม	จึงมีการ
รื้อและสรางโบสถหลังใหมขึ้นมาแทนที่โบสถหลังเดิม

เชนเดียวกับเจดียบรรจุอัฐิที่เคยตั้งเรียงรายอยูรอบบริเวณโบสถและวิหาร	
ตอมาเมื่อทางวัดตองการสรางก�าแพงลอมรอบโบสถและวิหารขึ้นเพ่ือแบงเขตการ
ประกอบพิธีกรรม	 รวมทั้งความตองการในการจัดพื้นท่ีของทางวัดใหม	 จึงมีการรื้อ
และยายเจดียบรรจุอัฐิ	และสรางเป็นก�าแพงแกวขึ้นมาแทน



๗๒

แถวเจดีย์ของวัดท่าพูดในอดีต ปัจจุบันถูกรื้อออกแลว (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

คุณปรีชา เพ่งศรี กับเพื่อน 
ถ่ายหนาโบสถ์หนาบันรวงขาว 
(โบสถ์เก่า) ของวัดท่าพูด

๗๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

แถวเจดีย์ของวัดท่าพูดในอดีต ปัจจุบันถูกรื้อออกแลว (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

หลักฐานของความทรงจํา

นิทรรศการภาพถายเกา	ท�าใหผูเขียนเรียนรูวา	กระดาษใบเล็กๆ	เพียงใบเดียว
สามารถบันทึกเรือ่งราวความประทบัใจ	อารมณ	ความรูสกึของผูคนและสงัคมไดอยาง
ครบถวน	 ภาพถายเป็นเสมือนเคร่ืองบันทึกกาลเวลาของบุคคล	 สถานที่	 เรื่องราว	
ค�าบอกเลา	คานิยมหรือแมแตสิ่งเล็กๆ	นอยๆ	ที่คาดไมถึง	และบอยครั้งที่ภาพถาย
สวนตัวเป็นบันทึกบางสวนของชุมชน

ในการศึกษาประวัติศาสตรชุมชน	 “ประวัติศาสตรคําบอกเลา”	 เป็นสิ่งที	่
หลีกเลี่ยงไมได	 ประวัติศาสตรค�าบอกเลาเป็นการบอกเลาเรื่องราวที่อยูในความทรง
จ�าของชาวบาน	 ความทรงจ�าที่ไมมีการบันทึกเป็นลายลักษณอักษร	 เรื่องเลามักเริ่ม
ตนดวยประโยคที่วา	“เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นอย่างนั้น เคยเป็นอย่างนี้”	หรือ	“เมื่อก่อน
ที่ตรงนี้เคยมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ตั้งอยู่”

หนาท่ีของนกัวจิยัคอื	บนัทกึเรือ่งราวท่ีไดรบัฟง	พรอมกบัหาหลกัฐานมายนืยนั
ถงึการมอียูของเรือ่งราวนัน้ๆ	บอยครัง้ทีพ่บวาภาพถายเกาใชเป็นหลกัฐานยนืยนัการ
มีอยูของสิ่งตางๆ	ที่ชาวบานบอกเลาใหฟงได	 โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่
ส�าคญัของชุมชนเชนเดยีวกบันทิรรศการภาพถายเกาทีภ่าพเกาบางภาพแสดงใหเหน็
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ไดเชนกัน

ตัวอยางเชน	 เร่ืองหนาบันรูป	 “รวงขาว”	 ของโบสถหลังเกาวัดทาพูด	 ที่สราง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งที่วัดทาพูดขอรับบริจาคขาวเปลือกจากชาวบาน	 เพื่อน�าขาว
เปลือกท่ีไดรับบริจาคมาไปขายแลวน�าเงินที่ไดมาสรางโบสถ	 ครั้งแรกที่ผูเขียนไดฟง
เรื่องเลานี้	 ยังนึกไมออกวาหนาบันรวงขาวมีหนาตาเป็นอยางไรแตเมื่อเห็นโบสถใน
ภาพถายท�าใหผูเขยีนเขาใจรปูแบบของหนาบนัรวงขาว	เน่ืองจากทกุวนันีห้นาบนัรวง
ขาวไมมีใหเห็นแลว	เพราะเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ทางวัดไดบูรณะโบสถขึ้นใหม	จึงมีการ
รื้อและสรางโบสถหลังใหมขึ้นมาแทนที่โบสถหลังเดิม

เชนเดียวกับเจดียบรรจุอัฐิที่เคยตั้งเรียงรายอยูรอบบริเวณโบสถและวิหาร	
ตอมาเม่ือทางวัดตองการสรางก�าแพงลอมรอบโบสถและวิหารขึ้นเพื่อแบงเขตการ
ประกอบพิธีกรรม	 รวมทั้งความตองการในการจัดพื้นที่ของทางวัดใหม	 จึงมีการรื้อ
และยายเจดียบรรจุอัฐิ	และสรางเป็นก�าแพงแกวขึ้นมาแทน



๗๔

งานอุปสมบท คุณเทพี (โป้ง) สีผึ้ง)

๗๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ในภาพถายนั้น	 โบสถหนาบันรวงขาวและแถวเจดียอัฐิที่ปรากฏไมใชองค
ประกอบหลักของภาพถายเลย	 เป็นเพียงฉากหลังท่ีติดเขามาในภาพดวยความไม
ตั้งใจ	 แตเมื่อเราใสใจในรายละเอียดเล็กๆ	นอยๆ	ก็จะเห็นความแตกตาง	 หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานที่นั้นๆ	ได	 รายละเอียดเหลานี้น�าไปสูการคนหาเรื่อง
ราวในอดตี	จนอาจกลาวไดวาภาพถายเป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรทีส่�าคญัอยาง
หนึ่งของชุมชน

ภาพถายเกา: กระดาษเลาเรื่อง

ภาพถายไมเพียงเป็นหลักฐานเรื่องราวทางประวัติศาสตรของสถานที่เทานั้น	
ยังเป็นบันทึกเลมใหญของชุมชนที่เก็บรายละเอียดเรื่องราวตางๆ	 ดวย	 โดยเฉพาะ
ประเพณีพิธีกรรมส�าคัญของชุมชน	 ถาน�าภาพถายมาเรียงล�าดับกอนหลัง	 จะท�าให
เห็นขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม	ผูคน	อารมณความรูสึกของคนที่มารวมงาน	การ
แสดง	และการละเลนทีอ่ยูภายในงาน	เมือ่เป็นเชนนีแ้ลวภาพถายจงึเป็นดัง่เครือ่งมอื
ในการอธิบายถายทอดเรือ่งราว	ความรู	ความเชือ่	วิถีปฏบิตัขิองคนรุนหนึง่สูคนอีกรุน
หนึ่ง	จากสังคมหนึ่งสูอีกสังคมหนึ่งไดดีกวาค�าบรรยายใดๆ

ในหนาซาย	เป็นภาพถายเกา	(จากเจาของภาพหลายคน)	ที่เกี่ยวกับประเพณี
อุปสมบทในชุมชนทาพูด	 ถือเป็นงานใหญของชุมชน	 สามารถรวมผูคนมาชวยงาน	
และรวมงานไดเป็นจ�านวนมาก	 งานจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมหาของท่ีจะใช
ภายในงาน	สวนมากจะเป็นขาวสารอาหารแหง	มะพราวแกส�าหรบัท�าขนม	ฟืนส�าหรบั
หงุหาอาหาร	การเตรยีมอาหารจะเริม่เตรยีมกนัตัง้แตท�านาเสรจ็คอื	ชวงรอระยะเกบ็
เกี่ยว	 เมื่อถึงวันสุกดิบจะมีการเตรียมท�าอาหาร	ขนมหวาน	จัดสถานที่	 โกนผมนาค	
และในตอนเย็นวันนั้นจะเป็นพิธีท�าขวัญนาค

เมื่อถึงเวลาอุปสมบท	 ซึ่งสวนใหญจะเป็นวันรุงขึ้น	 นาคและครอบครัวพรอม
ญาติสนิทมิตรสหายจะเดินทางไปท่ีวัด	 เพื่อท�าพิธีในตอนเชา	 โดยในอดีตจะใชเรือ
เป็นพาหนะในการเดินทาง	เมือ่ถงึบรเิวณวัดจะมกีารตัง้ขบวนแห	หวัขบวนจะเริม่ดวย
ขบวนกลองยาวทีม่าคูกับวงดนตร	ีบางครัง้จะมกีารละเลนหวัโตรวมดวย	ตอจากนัน้จะ
เป็นขบวนของเครือ่งอัฐบรขิารของพระใหม	แลวจงึเป็นขบวนของพอนาค	ขบวนแหจะ
เดนิวนรอบโบสถสามรอบ	เมือ่ครบแลว	กอนพอนาคเขาโบสถจะมกีารโปรยทาน	จาก
นั้นจึงเขาสูพิธีอุปสมบท	เมื่อเสร็จแลว	มักจะมีการฉลองพระใหมที่บาน	แลวน�าพระ

งานอุปสมบท คุณเทพี (โป้ง) สีผึ้ง)



๗๔

งานอุปสมบท คุณเทพี (โป้ง) สีผึ้ง)

๗๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ในภาพถายนั้น	 โบสถหนาบันรวงขาวและแถวเจดียอัฐิที่ปรากฏไมใชองค
ประกอบหลักของภาพถายเลย	 เป็นเพียงฉากหลังท่ีติดเขามาในภาพดวยความไม
ตั้งใจ	 แตเมื่อเราใสใจในรายละเอียดเล็กๆ	นอยๆ	ก็จะเห็นความแตกตาง	 หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานที่นั้นๆ	ได	 รายละเอียดเหลานี้น�าไปสูการคนหาเรื่อง
ราวในอดตี	จนอาจกลาวไดวาภาพถายเป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรทีส่�าคญัอยาง
หนึ่งของชุมชน

ภาพถายเกา: กระดาษเลาเรื่อง

ภาพถายไมเพียงเป็นหลักฐานเรื่องราวทางประวัติศาสตรของสถานที่เทานั้น	
ยังเป็นบันทึกเลมใหญของชุมชนที่เก็บรายละเอียดเรื่องราวตางๆ	 ดวย	 โดยเฉพาะ
ประเพณีพิธีกรรมส�าคัญของชุมชน	 ถาน�าภาพถายมาเรียงล�าดับกอนหลัง	 จะท�าให
เห็นขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม	ผูคน	อารมณความรูสึกของคนที่มารวมงาน	การ
แสดง	และการละเลนทีอ่ยูภายในงาน	เม่ือเป็นเชนน้ีแลวภาพถายจงึเป็นด่ังเครือ่งมือ
ในการอธบิายถายทอดเรือ่งราว	ความรู	ความเชือ่	วถิปีฏบิตัขิองคนรุนหนึง่สูคนอกีรุน
หนึ่ง	จากสังคมหนึ่งสูอีกสังคมหนึ่งไดดีกวาค�าบรรยายใดๆ

ในหนาซาย	เป็นภาพถายเกา	(จากเจาของภาพหลายคน)	ที่เกี่ยวกับประเพณี
อุปสมบทในชุมชนทาพูด	 ถือเป็นงานใหญของชุมชน	 สามารถรวมผูคนมาชวยงาน	
และรวมงานไดเป็นจ�านวนมาก	 งานจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมหาของท่ีจะใช
ภายในงาน	สวนมากจะเป็นขาวสารอาหารแหง	มะพราวแกส�าหรบัท�าขนม	ฟืนส�าหรบั
หงุหาอาหาร	การเตรยีมอาหารจะเริม่เตรยีมกนัตัง้แตท�านาเสรจ็คอื	ชวงรอระยะเกบ็
เกี่ยว	 เมื่อถึงวันสุกดิบจะมีการเตรียมท�าอาหาร	ขนมหวาน	จัดสถานที่	 โกนผมนาค	
และในตอนเย็นวันนั้นจะเป็นพิธีท�าขวัญนาค

เมื่อถึงเวลาอุปสมบท	 ซึ่งสวนใหญจะเป็นวันรุงขึ้น	 นาคและครอบครัวพรอม
ญาติสนิทมิตรสหายจะเดินทางไปที่วัด	 เพื่อท�าพิธีในตอนเชา	 โดยในอดีตจะใชเรือ
เป็นพาหนะในการเดินทาง	เมือ่ถงึบรเิวณวัดจะมีการตัง้ขบวนแห	หัวขบวนจะเริม่ดวย
ขบวนกลองยาวทีม่าคูกบัวงดนตร	ีบางครัง้จะมกีารละเลนหวัโตรวมดวย	ตอจากนัน้จะ
เป็นขบวนของเครือ่งอฐับรขิารของพระใหม	แลวจงึเป็นขบวนของพอนาค	ขบวนแหจะ
เดนิวนรอบโบสถสามรอบ	เมือ่ครบแลว	กอนพอนาคเขาโบสถจะมีการโปรยทาน	จาก
นั้นจึงเขาสูพิธีอุปสมบท	เมื่อเสร็จแลว	มักจะมีการฉลองพระใหมที่บาน	แลวน�าพระ

งานอุปสมบท คุณเทพี (โป้ง) สีผึ้ง)



๗๖

หัวโตในงานบวช

ขบวนขันหมาก 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

การเคลื่อนศพจากบานไปวัด 

๗๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

กลับมาสงวัดในตอนเยน็	ขณะทีบ่านของพระอาจมกีารฉลองกนัตอเนือ่ง	สวนจ�านวน
วันที่ใชจัดงานขึ้นอยูกับฐานะของเจาภาพ	บางครั้งอาจจะกินเวลายาวนานถึงหาวัน

เรือ่งราวทีเ่ก่ียวกับประเพณีอุปสมบทนีน้าจะเป็นตวัอยางหนึง่ของการเลาเรือ่ง
ผานภาพถาย	 เพราะบางครั้งการเลาเรื่องดวยตัวอักษรเพียงอยางเดียวไมอาจสราง
ความเขาใจใหกับผูฟงไดท้ังหมด	ภาพถายจงึท�าหนาทีเ่สรมิความเขาใจและชวยอธิบาย
ค�าบอกเลาเหลานั้น	นอกจากภาพถายจะบันทึกวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนแลว	บอย
ครัง้ทีภ่าพถายท�าหนาทีถ่ายทอดความรูสกึของ	“คนบานเดียวกนั”	เชน	ภาพถายงาน
บวชชุดนี้	 นอกจากขั้นตอนพิธีกรรมที่ปรากฏในภาพแลว	 เรายังรับรูถึงอารมณของ
ผูคน	คานิยมของสังคมสมัยนั้นไดเป็นอยางดีจากการชม	 (อาน)	ภาพถายและฟงค�า
บอกเลาของผูใหขอมูล

ตีความผานกระดาษ

ภาพถายเกาเป็นทัง้หลกัฐานทางประวตัศิาสตรของชมุชน	เป็นทัง้กระดาษทีใ่ช
เลาเรื่อง	 และบอยครั้งเราใชภาพถายเป็นหลักฐานการตีความและต้ังเป็นสมมติฐาน
ดวย

ภาพถายในหนาซายไมมีสวนเก่ียวเน่ืองกันโดยตรง	 เพราะเจาของภาพเป็น
คนละคนกัน	ภาพหนึ่งเป็นภาพงานบวช	ภาพตอมาเป็นภาพในงานแตงงาน	และอีก
ภาพหนึง่เป็นภาพในงานศพ	ภาพสามารถเลาเรือ่งงานประเพณทีัง้สามไดคอื	เลาเรือ่ง
คณะหัวโตที่แสดงหนาขบวนแหนาค	เลาเรื่องขบวนขันหมากของเจาบาว	และเลาถึง
การน�าศพออกจากบานเพื่อไปวัด	

แตเมือ่ผูเขยีนพจิารณาอีกครัง้	พบวาทัง้สามภาพมลัีกษณะรวมคอื	“เรอื”ท�าให
ผูเขยีนตัง้สมมตฐิานเบือ้งตนเกีย่วกบัชมุชนนีไ้ดวา	การคมนาคมของชาวทาพดูในอดตี
ใชการคมนาคมทางน�า้เป็นหลกั	เรอืเป็นพาหนะส�าคญัทีท่กุบานตองม	ีนอกจากนัน้ผู
เขียนยังเห็นรูปแบบเรือที่ชาวทาพูดใชงานในอดีตดวย	ซึ่งอาจจะน�าไปสูประเด็นการ
ศึกษาเรื่อง	“เรือและความหลากหลาย”

ค�าถามตางๆ	ที่นาสนใจไดแก	ชางตอเรือในชุมชนมีหรือไม	เป็นใคร	ใชขนสง
อะไร	เดินทางไปที่ใดบาง	หรือเสนทางคมนาคมในอดีตเป็นอยางไร	เดินทางอยางไร	

หัวโตในงานบวช



๗๖

หัวโตในงานบวช

ขบวนขันหมาก 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

การเคลื่อนศพจากบานไปวัด 

๗๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

กลับมาสงวัดในตอนเยน็	ขณะทีบ่านของพระอาจมกีารฉลองกนัตอเนือ่ง	สวนจ�านวน
วันที่ใชจัดงานขึ้นอยูกับฐานะของเจาภาพ	บางครั้งอาจจะกินเวลายาวนานถึงหาวัน

เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัประเพณอีปุสมบทนีน้าจะเป็นตวัอยางหนึง่ของการเลาเรือ่ง
ผานภาพถาย	 เพราะบางครั้งการเลาเรื่องดวยตัวอักษรเพียงอยางเดียวไมอาจสราง
ความเขาใจใหกบัผูฟงไดทัง้หมด	ภาพถายจงึท�าหนาทีเ่สรมิความเขาใจและชวยอธบิาย
ค�าบอกเลาเหลานั้น	นอกจากภาพถายจะบันทึกวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนแลว	บอย
ครัง้ทีภ่าพถายท�าหนาทีถ่ายทอดความรูสกึของ	“คนบานเดียวกนั”	เชน	ภาพถายงาน
บวชชุดนี้	 นอกจากขั้นตอนพิธีกรรมที่ปรากฏในภาพแลว	 เรายังรับรูถึงอารมณของ
ผูคน	คานิยมของสังคมสมัยนั้นไดเป็นอยางดีจากการชม	 (อาน)	ภาพถายและฟงค�า
บอกเลาของผูใหขอมูล

ตีความผานกระดาษ

ภาพถายเกาเป็นทัง้หลกัฐานทางประวตัศิาสตรของชุมชน	เป็นทัง้กระดาษทีใ่ช
เลาเรื่อง	 และบอยคร้ังเราใชภาพถายเป็นหลักฐานการตีความและต้ังเป็นสมมติฐาน
ดวย

ภาพถายในหนาซายไมมีสวนเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง	 เพราะเจาของภาพเป็น
คนละคนกัน	ภาพหนึ่งเป็นภาพงานบวช	ภาพตอมาเป็นภาพในงานแตงงาน	และอีก
ภาพหนึง่เป็นภาพในงานศพ	ภาพสามารถเลาเรือ่งงานประเพณทีัง้สามไดคอื	เลาเรือ่ง
คณะหัวโตที่แสดงหนาขบวนแหนาค	เลาเรื่องขบวนขันหมากของเจาบาว	และเลาถึง
การน�าศพออกจากบานเพื่อไปวัด	

แตเมือ่ผูเขยีนพิจารณาอีกครัง้	พบวาทัง้สามภาพมลีกัษณะรวมคอื	“เรอื”ท�าให
ผูเขยีนต้ังสมมตฐิานเบือ้งตนเกีย่วกบัชมุชนนีไ้ดวา	การคมนาคมของชาวทาพดูในอดตี
ใชการคมนาคมทางน�า้เป็นหลกั	เรอืเป็นพาหนะส�าคญัทีท่กุบานตองมี	นอกจากน้ันผู
เขียนยังเห็นรูปแบบเรือที่ชาวทาพูดใชงานในอดีตดวย	ซึ่งอาจจะน�าไปสูประเด็นการ
ศึกษาเรื่อง	“เรือและความหลากหลาย”

ค�าถามตางๆ	ที่นาสนใจไดแก	ชางตอเรือในชุมชนมีหรือไม	เป็นใคร	ใชขนสง
อะไร	เดินทางไปที่ใดบาง	หรือเสนทางคมนาคมในอดีตเป็นอยางไร	เดินทางอยางไร	

หัวโตในงานบวช



๗๘

ตองเตรียมตัวอยางไร	เปลี่ยนมาใชวิธีการเดินทางดวยรถยนตเมื่อใดและท�าไม	ฯลฯ	
สิ่งเหลานี้ลวนเป็นประเด็นใหเกิดการตั้งสมมติฐาน	 สรางความสงสัยใหกับผูที่ก�าลัง
ศึกษาขอมูลของชุมชนนั้นๆ	ขอสมมติฐานเหลานี้จะน�าเราไปสูการเก็บขอมูลเพื่อหา
ค�าตอบอธบิายความอยากรูทีม่ตีอชมุชนได	ดงัน้ันการเรยีนรูเรือ่งเลาจากภาพถายจึง
เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีน่กัวจิยัสามารถท�าตอเน่ืองจากการจดันิทรรศการภาพถายเกา
ไดเพราะภาพถายไมใชเพยีงกระดาษทีใ่ชบนัทกึภาพอกีตอไป	แตเป็นกระดาษส�าหรบั
การเลาเรื่องอยางตอเนื่อง

 บันทึกสงทาย 

ถาเราเชื่อวา	 “ภาพถาย”	 มีความส�าคัญตอชีวิตประจ�าวันของผูคนในสังคม	
เพราะเป็น	“สือ่”	ทีใ่ชในการสือ่สารกจิการตางๆ	เชน	งานศลิปะ	การศกึษา	การทหาร	
การแพทย	การประชาสมัพันธ	หรือแมแตการโฆษณา	เพือ่แสดงถงึอดีต	ปจจบุนั	และ
อนาคตไดอยางชดัเจน	จนมกัมคีนพดูวา	“ภาพเพยีงภาพเดยีว ดกีว่าค�าพดูพนัค�า”	ซึง่
อาจจะจรงิในบางครัง้เพราะบางภาพสามารถสือ่สารและสรางความเขาใจไดดีกวาค�า
พูดหรือค�าบรรยาย

การท�าความเขาใจชุมชนและวิถชีวิีตของผูคน	จะอาศัยภาพถายเพียงอยางเดยีว
คงไมพอ	ภาพถายอาจชวยเป็น	“สือ่กลาง”	ทีส่รางความสนใจและจดุประกายใหผูคนท่ี
เกีย่วของกบัเหตกุารณบอกเลาเร่ืองราว	หรอือาจเป็นเพยีง	“หลกัฐานเชงิประจกัษ” 
ในค�าบอกเลาของคนรุนกอนที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น

สิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึงในการใชภาพถายเกาในฐานะหลักฐานอางอิงคือ
ภาพถายเป็นเพียงกระดาษที่บันทึกเหตุการณ	 เรื่องราว	 และอารมณความรูสึกของ
ผูคน	ชุมชน	บานเรือน	ฯลฯ	ในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งเทานั้น	ไมใชเรื่องทั้งหมดใน
อดีตที่ผานมา	 ไมใชเรื่องในปจจุบันที่ด�าเนินอยูและไมใชสิ่งที่อาจจะเกิดในอนาคต	
เพราะการถายภาพเป็นเพียงการบันทึกภาพบางสวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น	

๗๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ที่ส�าคัญภาพถายยังถูกบันทึกผานมุมมองของผูถายภาพที่เป็นเพียงสวนหนึ่งของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น	ณ	ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น	ดังนั้นการใชภาพถายอธิบายเหตุการณ
จึงตองใชความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในการท�างานกับภาพถายเกาของชุมชนทาพูดที่คนท�างานมักเรียกวา	
“กระดาษเลาเรื่อง”	 คงมีภาพถายอีกจ�านวนมากที่รอการจัดการและจัดเก็บขอมูล
อยางเป็นระบบ	เรายังไมไดสืบคนอีกหลายเรื่อง	แตหากภาพถายเกาเหลานี้ยังคงอยู
และเรามีวิธีการจัดเก็บท่ีดีพอ	 ภาพถายคงเป็นส่ือท่ีชวยใหผูสนใจสืบคนความรูและ
ความทรงจ�าทีเ่กีย่วกบัภาพน้ันไดในอนาคต	ในขณะที	่ผูคนทีเ่กีย่วของอาจจากไปตาม	
กาลเวลา	 ผูเขียนหวังวาในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาท�างานกับ	 “กระดาษบันทึก”  
อีกครั้ง	เพื่อท�าความรูจักผูคนและชุมชนทาพูดใหดียิ่งขึ้น	



๗๘

ตองเตรียมตัวอยางไร	เปลี่ยนมาใชวิธีการเดินทางดวยรถยนตเมื่อใดและท�าไม	ฯลฯ	
สิ่งเหลานี้ลวนเป็นประเด็นใหเกิดการตั้งสมมติฐาน	 สรางความสงสัยใหกับผูที่ก�าลัง
ศึกษาขอมูลของชุมชนนั้นๆ	ขอสมมติฐานเหลานี้จะน�าเราไปสูการเก็บขอมูลเพื่อหา
ค�าตอบอธบิายความอยากรูทีม่ตีอชมุชนได	ดงัน้ันการเรียนรูเร่ืองเลาจากภาพถายจึง
เป็นอกีกจิกรรมหน่ึงทีนั่กวจิยัสามารถท�าตอเนือ่งจากการจดันทิรรศการภาพถายเกา
ไดเพราะภาพถายไมใชเพยีงกระดาษทีใ่ชบนัทกึภาพอกีตอไป	แตเป็นกระดาษส�าหรบั
การเลาเรื่องอยางตอเนื่อง

 บันทึกสงทาย 

ถาเราเชื่อวา	 “ภาพถาย”	 มีความส�าคัญตอชีวิตประจ�าวันของผูคนในสังคม	
เพราะเป็น	“สือ่”	ทีใ่ชในการสือ่สารกจิการตางๆ	เชน	งานศลิปะ	การศกึษา	การทหาร	
การแพทย	การประชาสมัพนัธ	หรือแมแตการโฆษณา	เพ่ือแสดงถงึอดีต	ปจจบุนั	และ
อนาคตไดอยางชดัเจน	จนมกัมคีนพดูวา	“ภาพเพยีงภาพเดยีว ดกีว่าค�าพดูพนัค�า”	ซึง่
อาจจะจรงิในบางครัง้เพราะบางภาพสามารถสือ่สารและสรางความเขาใจไดดีกวาค�า
พูดหรือค�าบรรยาย

การท�าความเขาใจชุมชนและวิถชีวิีตของผูคน	จะอาศัยภาพถายเพียงอยางเดยีว
คงไมพอ	ภาพถายอาจชวยเป็น	“สือ่กลาง”	ทีส่รางความสนใจและจดุประกายใหผูคนท่ี
เกีย่วของกบัเหตกุารณบอกเลาเรือ่งราว	หรืออาจเป็นเพียง	“หลกัฐานเชงิประจกัษ” 
ในค�าบอกเลาของคนรุนกอนที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น

สิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึงในการใชภาพถายเกาในฐานะหลักฐานอางอิงคือ
ภาพถายเป็นเพียงกระดาษที่บันทึกเหตุการณ	 เร่ืองราว	 และอารมณความรูสึกของ
ผูคน	ชุมชน	บานเรือน	ฯลฯ	ในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งเทานั้น	ไมใชเรื่องทั้งหมดใน
อดีตที่ผานมา	 ไมใชเร่ืองในปจจุบันที่ด�าเนินอยูและไมใชสิ่งที่อาจจะเกิดในอนาคต	
เพราะการถายภาพเป็นเพียงการบันทึกภาพบางสวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น	

๗๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ที่ส�าคัญภาพถายยังถูกบันทึกผานมุมมองของผูถายภาพที่เป็นเพียงสวนหน่ึงของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น	ณ	ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น	ดังนั้นการใชภาพถายอธิบายเหตุการณ
จึงตองใชความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในการท�างานกับภาพถายเกาของชุมชนทาพูดที่คนท�างานมักเรียกวา	
“กระดาษเลาเรื่อง”	 คงมีภาพถายอีกจ�านวนมากที่รอการจัดการและจัดเก็บขอมูล
อยางเป็นระบบ	เรายังไมไดสืบคนอีกหลายเรื่อง	แตหากภาพถายเกาเหลานี้ยังคงอยู
และเรามีวิธีการจัดเก็บที่ดีพอ	 ภาพถายคงเป็นสื่อที่ชวยใหผูสนใจสืบคนความรูและ
ความทรงจ�าทีเ่กีย่วกบัภาพน้ันไดในอนาคต	ในขณะที	่ผูคนทีเ่กีย่วของอาจจากไปตาม	
กาลเวลา	 ผูเขียนหวังวาในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาท�างานกับ	 “กระดาษบันทึก”  
อีกครั้ง	เพื่อท�าความรูจักผูคนและชุมชนทาพูดใหดียิ่งขึ้น	



๘๐

บรรยากาศการเก็บขอมูลและวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียน” กับผูคนที่เคยอาศัยอยู่ในตลาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

๘๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บรรยากาศการเก็บขอมูลและวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียน” กับผูคนที่เคยอาศัยอยู่ในตลาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด



๘๐

บรรยากาศการเก็บขอมูลและวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียน” กับผูคนที่เคยอาศัยอยู่ในตลาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด

๘๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บรรยากาศการเก็บขอมูลและวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียน” กับผูคนที่เคยอาศัยอยู่ในตลาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าพูด



ตลาดทาเกวียน
ในความทรงจํา

โดย นวลพรรณ บุญธรรม



ตลาดทาเกวียน
ในความทรงจํา

โดย นวลพรรณ บุญธรรม

ตลาดทาเกวียน
ในความทรงจํา

โดย นวลพรรณ บุญธรรม



๘๔

ตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบระยะเวลาการถ่ายที่แน่ชัด แต่น่าจะประมาณ ๗๐ ปีที่แลว 
จากค�าบอกเล่าของนายถาวร งามสามพราน ที่เห็นหลังคาบานตนเองและบานเรือนที่อยู่ใกลเคียง

(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม)

บานสรอยทอง

ทาเรือบริษัทสุพรรณฯ

ทาเรือของตลาด

ทาเรือนํ้ามัน

เรือคาขาว เรือคาขาว เรือขายนํ้าตาล

บานนายเปี๊ยะ จูประเสริฐ
(คาขาว)

บานตาบุญธรรม-ยายกลุม
จันทรบํารุง

บานตาแดง-ยายมิ
โรงกะลา

อูเรือ

บานนายจําปี
(เจาของตลาด)

บานตาซง

หองแถว ๔ หอง

๘๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบระยะเวลาการถ่ายที่แน่ชัด แต่น่าจะประมาณ ๗๐ ปีที่แลว 
จากค�าบอกเล่าของนายถาวร งามสามพราน ที่เห็นหลังคาบานตนเองและบานเรือนที่อยู่ใกลเคียง

(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม)

หลายคนอาจคุนเคยและมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนตลาดน�้าดอนหวาย	 ซึ่งเป็น
ตลาดเกาแกตัง้อยูรมิแมน�า้นครชยัศรหีรอืแมน�า้ทาจีน	ในเขตอ�าเภอสามพราน	จงัหวัด
นครปฐม	 บางคนอาจติดใจกับบรรยากาศเกาๆ	 ของตลาด	 ท้ังรูปแบบของตลาด	
หองแถวไมที่เปิดเป็นรานรวงขายสินคา	ของกินนานาชนิด	ของใชพื้นบาน	และของ
กระจุกกระจกิใหซือ้หาเป็นทีร่ะลึก	แตหากกลาวถึง	“ตลาดทาเกวียน”	ตลาดทีมี่อายุ
รุนราวคราวเดยีวกันกับตลาดน�า้ดอนหวาย	ทีเ่คยตัง้อยูไมไกลจากตลาดน�า้ดอนหวาย		
คงมีนอยคนที่จะรูจัก	 ซึ่งก็คงไมใชเรื่องแปลก	 เพราะปจจุบันตลาดทาเกวียนไมม	ี
รองรอยของความเป็นตลาดใหเห็นแลว	 แตคงหลงเหลือภาพถายและเรื่องเลาจาก
ความทรงจ�าของคนในแถบนี้ที่มีราวอายุ	๕๐	ปีขึ้นไป		

จากการจัดกิจกรรม	 เลาเรื่องผานภาพถายเกา เรื่องเลาของชาวลุมนํ้า 
(นครชยัศร)ี	ในโครงการ	อบรม/สรางเวท	ีเพือ่สรางพลงัชมุชนทองถิน่และพพิธิภณัฑ
ทองถิน่	ซึง่เป็นโครงการสนบัสนนุใหคนท�างานพิพธิภัณฑทองถิน่และผูปฏบิตักิารทาง
วฒันธรรมไดมเีครือ่งมอืส�าหรบัน�าไปใชในการจดัการความรูในพพิธิภณัฑของตวัเอง

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 เป็นพ้ืนที	่
ที่คณะท�างานพิพิธภัณฑทองถ่ินของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	
ไดท�างานรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑมาตั้งแตพ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยกิจกรรมนี้สืบเนื่อง
มาจากการท่ีมีผูน�าภาพถายเกามามอบใหกับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเก็บ
รักษาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙	ซึ่งคณะท�างานไดรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	
	(น�าโดยคุณมานะ	เถียรทวี	คุณวิรัตน	นอยประชา	และคุณเรืองทิพย	จันทิสา)	น�ามา
จัดนิทรรศการภาพถายเกา	“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”	ในงานประจ�าปีของวัดทาพูด
เมื่อ	พ.ศ.		๒๕๕๐	ซึ่งภาพที่น�ามาจัดนิทรรศการในครั้งนั้นเป็นของสะสมสวนตัวของ
คณุปรชีา	เพงศร	ี(ลุงเพง)	ภายหลังทายาทของคณุปรชีาไดน�าภาพจ�านวนหนึง่มามอบ
ใหผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเก็บรักษา	

นิทรรศการครั้งนั้นมีผูสนใจเขาชมจ�านวนมาก	 เพราะสวนใหญเป็นภาพของ
คนรุนพอแมและตายายสมัยยังหนุมสาว	 หลายคนขอใหท�าส�าเนาภาพของพอแม		
ปู่ยาตายาย	ญาติสนิทมิตรสหาย	 หรือคนที่ตัวเองรูจัก	 เพื่อน�าไปเก็บไวเป็นสมบัติ
ของแตละครอบครัว	 นอกจากนี้	 ยังมีผู น�าภาพมามอบเพิ่มใหกับพิพิธภัณฑอีก
จ�านวนมาก	 ทีมงานจึงรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑจัดการขอมูลเบื้องตน	 (สแกนและ
คัดแยกโฟลเดอรตามชื่อเจาของภาพ	 โดยจัดท�าสองชุด	 เก็บไวท่ีพิพิธภัณฑและ



๘๔

ตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบระยะเวลาการถ่ายที่แน่ชัด แต่น่าจะประมาณ ๗๐ ปีที่แลว 
จากค�าบอกเล่าของนายถาวร งามสามพราน ที่เห็นหลังคาบานตนเองและบานเรือนที่อยู่ใกลเคียง

(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม)

บานสรอยทอง

ทาเรือบริษัทสุพรรณฯ

ทาเรือของตลาด

ทาเรือนํ้ามัน

เรือคาขาว เรือคาขาว เรือขายนํ้าตาล

บานนายเปี๊ยะ จูประเสริฐ
(คาขาว)

บานตาบุญธรรม-ยายกลุม
จันทรบํารุง

บานตาแดง-ยายมิ
โรงกะลา

อูเรือ

บานนายจําปี
(เจาของตลาด)

บานตาซง

หองแถว ๔ หอง

๘๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบระยะเวลาการถ่ายที่แน่ชัด แต่น่าจะประมาณ ๗๐ ปีที่แลว 
จากค�าบอกเล่าของนายถาวร งามสามพราน ที่เห็นหลังคาบานตนเองและบานเรือนที่อยู่ใกลเคียง

(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม)

หลายคนอาจคุนเคยและมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนตลาดน�้าดอนหวาย	 ซึ่งเป็น
ตลาดเกาแกตัง้อยูรมิแมน�า้นครชยัศรหีรอืแมน�า้ทาจีน	ในเขตอ�าเภอสามพราน	จงัหวัด
นครปฐม	 บางคนอาจติดใจกับบรรยากาศเกาๆ	 ของตลาด	 ทั้งรูปแบบของตลาด	
หองแถวไมที่เปิดเป็นรานรวงขายสินคา	ของกินนานาชนิด	ของใชพื้นบาน	และของ
กระจุกกระจิกใหซือ้หาเป็นทีร่ะลกึ	แตหากกลาวถงึ	“ตลาดทาเกวยีน”	ตลาดทีมี่อายุ
รุนราวคราวเดยีวกันกับตลาดน�า้ดอนหวาย	ทีเ่คยตัง้อยูไมไกลจากตลาดน�า้ดอนหวาย		
คงมีนอยคนที่จะรูจัก	 ซึ่งก็คงไมใชเรื่องแปลก	 เพราะปจจุบันตลาดทาเกวียนไมม	ี
รองรอยของความเป็นตลาดใหเห็นแลว	 แตคงหลงเหลือภาพถายและเรื่องเลาจาก
ความทรงจ�าของคนในแถบนี้ที่มีราวอายุ	๕๐	ปีขึ้นไป		

จากการจัดกิจกรรม	 เลาเรื่องผานภาพถายเกา เร่ืองเลาของชาวลุมนํ้า 
(นครชยัศร)ี	ในโครงการ	อบรม/สรางเวที	เพือ่สรางพลงัชุมชนทองถิน่และพพิิธภณัฑ
ทองถิน่	ซึง่เป็นโครงการสนบัสนนุใหคนท�างานพิพธิภณัฑทองถิน่และผูปฏบิตักิารทาง
วฒันธรรมไดมเีครือ่งมอืส�าหรบัน�าไปใชในการจดัการความรูในพพิิธภณัฑของตวัเอง

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 เป็นพื้นที	่
ที่คณะท�างานพิพิธภัณฑทองถิ่นของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการมหาชน)	
ไดท�างานรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑมาตั้งแตพ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยกิจกรรมนี้สืบเนื่อง
มาจากการที่มีผูน�าภาพถายเกามามอบใหกับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเก็บ
รักษาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙	ซึ่งคณะท�างานไดรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	
	(น�าโดยคุณมานะ	เถียรทวี	คุณวิรัตน	นอยประชา	และคุณเรืองทิพย	จันทิสา)	น�ามา
จัดนิทรรศการภาพถายเกา	“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”	ในงานประจ�าปีของวัดทาพูด
เมื่อ	พ.ศ.		๒๕๕๐	ซึ่งภาพที่น�ามาจัดนิทรรศการในครั้งนั้นเป็นของสะสมสวนตัวของ
คณุปรชีา	เพงศร	ี(ลงุเพง)	ภายหลงัทายาทของคณุปรชีาไดน�าภาพจ�านวนหนึง่มามอบ
ใหผูดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเก็บรักษา	

นิทรรศการครั้งนั้นมีผูสนใจเขาชมจ�านวนมาก	 เพราะสวนใหญเป็นภาพของ
คนรุนพอแมและตายายสมัยยังหนุมสาว	 หลายคนขอใหท�าส�าเนาภาพของพอแม		
ปู่ยาตายาย	ญาติสนิทมิตรสหาย	 หรือคนที่ตัวเองรูจัก	 เพื่อน�าไปเก็บไวเป็นสมบัติ
ของแตละครอบครัว	 นอกจากนี้	 ยังมีผู น�าภาพมามอบเพิ่มใหกับพิพิธภัณฑอีก
จ�านวนมาก	 ทีมงานจึงรวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑจัดการขอมูลเบื้องตน	 (สแกนและ
คัดแยกโฟลเดอรตามชื่อเจาของภาพ	 โดยจัดท�าสองชุด	 เก็บไวท่ีพิพิธภัณฑและ



๘๖

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรท่ีละชุด)	 สวนภาพจริงคณะท�างานไดท�าการอนุรักษ	
เบื้องตน	 (ท�าความสะอาดและเปลี่ยนอัลบั้มภาพ)	 แลวสงคืนเจาของ	แตยังไมมีการ
อานหรือบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพเหลานี้

ตอมา	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖	คณะท�างานจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	รวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑ	ไดจัดกิจกรรม	“เลาเรื่องผานภาพถายเกา	เรื่องเลา
ของชาวลุมน�า้	(นครชยัศร)ี”	ขึน้	เพือ่สบืคนเรือ่งราวของภาพเกาชมุชนทาพดู	ทีน่อกจาก
การรวบรวมเรื่องเลาที่นาสนใจของภาพเหลานั้นแลว	 กิจกรรมดังกลาวยังเป็นการ
สรางกระบวนการสืบคนเรื่องเลาใหกับผูดูแลพิพิธภัณฑไดเรียนรูวิธีการการสืบคน
เรื่องเลาจากภาพถาย	 รวมทั้งเป็นการสรางปฏิสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑพื้นบาน	
วัดทาพูดกับชุมชนที่อยูโดยรอบ	 โดยใชเวลาด�าเนินโครงการตั้งแตเดือนเมษายน-
มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ผูรวมวงสนทนามทีัง้ผูเกีย่วของกบัภาพ	เจาของภาพถาย		ผูปรากฏในภาพ	ผูที่
รูจักคนในภาพ	ผูอยูรวมเหตกุารณ	พวกเขาเหลาน้ียงัจ�าเรือ่งราวและเหตกุารณตางๆ	
ในภาพไดเป็นอยางดี	วงสนทนามีตั้งแตการพูดคุยกันแบบสวนตัวแบบสบายๆ	และ
วงคยุกลุมยอยทีบ่านเจาของภาพ	เรือ่ยไปจนถงึวงสนทนาขนาดใหญทีม่ผีูรวมแบงปน
ประสบการณกวา	๒๐	คน	จดัขึน้ทีศ่าลาอเนกประสงควดัทาพดู	สรางความสนกุสนาน
ใหกับผูรวมสนทนา	พรอมกับขอมูลที่หลั่งไหลจากความทรงจ�าของแตละคนจนแทบ
จะบันทึกไมทัน	จนน�าไปสูเรื่องที่นาสนใจและนาคนหาอีกหลายเรื่อง

เวทีเลาเรื่อง	 “ยอนเวลาหา...ตลาดทาเกวียนและสิงโตทาเกวียน” เป็น
หนึ่งในเวทีเก็บขอมูลเรื่องตลาดทาเกวียนโดยใชหลักฐานจากภาพถายเพียงใบเดียว
ของคุณปรีชา	 เพงศรี	 ซึ่งในอดีตตลาดทาเกวียนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของคนใน
แถบนี้	 เป็นตลาดที่คึกคักและมีชีวิตชีวา	 เป็นแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทั้งจาก
ในชุมชนและตางถิ่น		

ปจจุบันคนรุนใหมที่มีอายุนอยกวา	 ๕๐	 ปี	 หรือคนที่เพิ่งเขามาอยูอาศัยใน
บริเวณบานทาพูด	 คลองบางซื่อ	 และคลองฉาง	 ในเขตเทศบาลเมืองไรขิง	 อ�าเภอ
สามพราน	แทบจะไมมีใครเคยไดยินเรื่องราวและเคยเห็นตลาดทาเกวียนแลว	แตผูที่
อายมุากกวา	๕๐	ปีและอยูอาศยัในพืน้ทีม่าสบืเนือ่งยาวนานอกีหลายคน	ยงัคงจดจ�า
ตลาดทาเกวียนได	การสืบคนและบันทึกประวัติศาสตรบอกเลาของคนในชุมชนที่ยัง

๘๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จดจ�าเร่ืองราวไดจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นส�าคัญ	ท�าใหเห็นถึงเร่ืองราว
ความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร	 ทั้งในเชิงพื้นท่ีทางกายภาพ	 ระบบเศรษฐกิจ	
และการเคลื่อนยายของผูคน	เป็นประวัติศาสตรที่มีชีวิต	ไมหยุดนิ่ง	และเป็นจิ๊กซอว
ชิ้นหนึ่งที่ชวยท�าใหภาพชีวิตของคนในลุมน�้านครชัยศรีมีความชัดเจนขึ้น

ภาพถายเกาทีเ่กบ็รักษาไวในพพิธิภณัฑจงึไมใชเพยีงภาพเกาแกทีห่าดยูาก	แต
ยงัท�าหนาท่ีสะทอนเรือ่งราวชวิีตและความเปล่ียนแปลงของผูคนในชมุชน	บทความนี	้
จะกลาวถึงที่มาที่ไปของการเป็นพื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณสองฟากฝ่งล�าน�้า
นครชัยศรี	 ประวัติความเป็นมาของตลาดทาเกวียนจากค�าบอกเลาของผูคนที่มี
ประสบการณรวม	ชีวิตของผูคนในตลาด	การวาดแผนผังตลาดจากความทรงจ�าของ
คนที่เคยอยูในตลาด	เหตุการณในความทรงจ�า	และปจจัยหลายอยางที่สงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง	อันสงผลตอเนื่องมาถึงปจจุบัน

 ชุมชนริมนํ้านครชัยศรี 
พื้นที่บริเวณลุมน�้านครชัยศรีเป็นที่ตั้งชุมชนมานาน	เสาวภา พรสิริพงษ และ

คณะ กลาวถึงการตั้งชุมชนในแถบลุมน�้านครชัยศรีวา

“การตั้งชุมชนมักเกิดขึ้นบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น�้านครชัยศรีกับปาก
คลองส�าคัญๆ ท่ีขุดข้ึนเพ่ือเป็นเสนทางคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตรท้ังน�้าตาล
และขาว  บริเวณดังกล่าวมักมีบานเรือนหนาแน่น  มีวัดส�าคัญ เป็นย่านตลาดและ
เป็นศูนย์กลางคมนาคม 

“บานเรือน วัด มักหันหนาเขาหาแม่น�้าที่เป็นเสนทางคมนาคม ดานหลังเป็น
ไร่นา เป็นพื้นที่เพาะปลูก ต่อมาจึงมาการหักรางถางพงลึกเขาไปลึกขึ้น การตั้งบาน
เรอืนจงึกระจายเป็นกลุม่ เปลีย่นจากเดมิทีม่กัต้ังเรยีงรายตามรมิแม่น�า้ ย่านตลาดเป็น
แหล่งทีป่ระชาชนทีอ่ยูต่ามล�าคลองต่างๆ ไดน�าผลติผลทางการเกษตรมาแลกเปลีย่น
ซื้อขายกัน ตลอดล�าแม่น�้านครชัยศรี มีคลองเชื่อมต่อกับแม่น�้า ๒๖ สาย

“ตลอดสองฝ่ังแม่น�า้จึงมย่ีานตลาดถึง ๑๓ แห่ง ท่ีมเีหลือร่องรอยมาถึงปัจจุบนั 
เช่น ตลาดบางหลวง ตลาดบางเลน ตลาดปลา ตลาดหวยพลู ตลาดงิ้วราย ตลาดพระ
ปฐมเจดีย์ ตลาดท่านา ตลาดใหม่ ตลาดดอนหวาย  มีวัดที่ตั้งอยู่ริมน�้า ๔๐ แห่ง  เช่น 



๘๖

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรท่ีละชุด)	 สวนภาพจริงคณะท�างานไดท�าการอนุรักษ	
เบื้องตน	 (ท�าความสะอาดและเปลี่ยนอัลบั้มภาพ)	 แลวสงคืนเจาของ	แตยังไมมีการ
อานหรือบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพเหลานี้

ตอมา	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖	คณะท�างานจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	รวมกับผูดูแลพิพิธภัณฑ	ไดจัดกิจกรรม	“เลาเรื่องผานภาพถายเกา	เรื่องเลา
ของชาวลุมน�า้	(นครชยัศร)ี”	ขึน้	เพือ่สบืคนเรือ่งราวของภาพเกาชมุชนทาพดู	ทีน่อกจาก
การรวบรวมเรื่องเลาที่นาสนใจของภาพเหลานั้นแลว	 กิจกรรมดังกลาวยังเป็นการ
สรางกระบวนการสืบคนเรื่องเลาใหกับผูดูแลพิพิธภัณฑไดเรียนรูวิธีการการสืบคน
เรื่องเลาจากภาพถาย	 รวมทั้งเป็นการสรางปฏิสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑพื้นบาน	
วัดทาพูดกับชุมชนที่อยูโดยรอบ	 โดยใชเวลาด�าเนินโครงการตั้งแตเดือนเมษายน-
มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ผูรวมวงสนทนามีทัง้ผูเกีย่วของกบัภาพ	เจาของภาพถาย		ผูปรากฏในภาพ	ผูที่
รูจกัคนในภาพ	ผูอยูรวมเหตกุารณ	พวกเขาเหลานีย้งัจ�าเรือ่งราวและเหตุการณตางๆ	
ในภาพไดเป็นอยางดี	วงสนทนามีตั้งแตการพูดคุยกันแบบสวนตัวแบบสบายๆ	และ
วงคยุกลุมยอยทีบ่านเจาของภาพ	เรือ่ยไปจนถงึวงสนทนาขนาดใหญทีม่ผีูรวมแบงปน
ประสบการณกวา	๒๐	คน	จดัขึน้ทีศ่าลาอเนกประสงควัดทาพูด	สรางความสนุกสนาน
ใหกับผูรวมสนทนา	พรอมกับขอมูลที่หลั่งไหลจากความทรงจ�าของแตละคนจนแทบ
จะบันทึกไมทัน	จนน�าไปสูเรื่องที่นาสนใจและนาคนหาอีกหลายเรื่อง

เวทีเลาเรื่อง	 “ยอนเวลาหา...ตลาดทาเกวียนและสิงโตทาเกวียน” เป็น
หนึ่งในเวทีเก็บขอมูลเรื่องตลาดทาเกวียนโดยใชหลักฐานจากภาพถายเพียงใบเดียว
ของคุณปรีชา	 เพงศรี	 ซึ่งในอดีตตลาดทาเกวียนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของคนใน
แถบน้ี	 เป็นตลาดที่คึกคักและมีชีวิตชีวา	 เป็นแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทั้งจาก
ในชุมชนและตางถิ่น		

ปจจุบันคนรุนใหมที่มีอายุนอยกวา	 ๕๐	 ปี	 หรือคนที่เพิ่งเขามาอยูอาศัยใน
บริเวณบานทาพูด	 คลองบางซื่อ	 และคลองฉาง	 ในเขตเทศบาลเมืองไรขิง	 อ�าเภอ
สามพราน	แทบจะไมมีใครเคยไดยินเรื่องราวและเคยเห็นตลาดทาเกวียนแลว	แตผูที่
อายมุากกวา	๕๐	ปีและอยูอาศยัในพืน้ทีม่าสบืเนือ่งยาวนานอกีหลายคน	ยงัคงจดจ�า
ตลาดทาเกวียนได	การสืบคนและบันทึกประวัติศาสตรบอกเลาของคนในชุมชนที่ยัง

๘๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จดจ�าเร่ืองราวไดจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นส�าคัญ	ท�าใหเห็นถึงเร่ืองราว
ความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร	 ทั้งในเชิงพื้นที่ทางกายภาพ	 ระบบเศรษฐกิจ	
และการเคลื่อนยายของผูคน	เป็นประวัติศาสตรที่มีชีวิต	ไมหยุดนิ่ง	และเป็นจิ๊กซอว
ชิ้นหนึ่งที่ชวยท�าใหภาพชีวิตของคนในลุมน�้านครชัยศรีมีความชัดเจนขึ้น

ภาพถายเกาทีเ่กบ็รักษาไวในพพิธิภณัฑจงึไมใชเพยีงภาพเกาแกทีห่าดูยาก	แต
ยังท�าหนาทีส่ะทอนเรือ่งราวชวิีตและความเปลีย่นแปลงของผูคนในชมุชน	บทความนี	้
จะกลาวถึงที่มาที่ไปของการเป็นพื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณสองฟากฝ่งล�าน�้า
นครชัยศรี	 ประวัติความเป็นมาของตลาดทาเกวียนจากค�าบอกเลาของผูคนที่มี
ประสบการณรวม	ชีวิตของผูคนในตลาด	การวาดแผนผังตลาดจากความทรงจ�าของ
คนที่เคยอยูในตลาด	เหตุการณในความทรงจ�า	และปจจัยหลายอยางที่สงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง	อันสงผลตอเนื่องมาถึงปจจุบัน

 ชุมชนริมนํ้านครชัยศรี 
พื้นที่บริเวณลุมน�้านครชัยศรีเป็นที่ตั้งชุมชนมานาน	เสาวภา พรสิริพงษ และ

คณะ กลาวถึงการตั้งชุมชนในแถบลุมน�้านครชัยศรีวา

“การตั้งชุมชนมักเกิดข้ึนบริเวณจุดเช่ือมต่อระหว่างแม่น�้านครชัยศรีกับปาก
คลองส�าคัญๆ ที่ขุดข้ึนเพ่ือเป็นเสนทางคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตรทั้งน�้าตาล
และขาว  บริเวณดังกล่าวมักมีบานเรือนหนาแน่น  มีวัดส�าคัญ เป็นย่านตลาดและ
เป็นศูนย์กลางคมนาคม 

“บานเรือน วัด มักหันหนาเขาหาแม่น�้าที่เป็นเสนทางคมนาคม ดานหลังเป็น
ไร่นา เป็นพื้นที่เพาะปลูก ต่อมาจึงมาการหักรางถางพงลึกเขาไปลึกขึ้น การตั้งบาน
เรอืนจงึกระจายเป็นกลุม่ เปลีย่นจากเดมิทีมั่กตัง้เรยีงรายตามรมิแม่น�า้ ย่านตลาดเป็น
แหล่งทีป่ระชาชนทีอ่ยูต่ามล�าคลองต่างๆ ไดน�าผลติผลทางการเกษตรมาแลกเปลีย่น
ซื้อขายกัน ตลอดล�าแม่น�้านครชัยศรี มีคลองเชื่อมต่อกับแม่น�้า ๒๖ สาย

“ตลอดสองฝ่ังแม่น�า้จึงมย่ีานตลาดถงึ ๑๓ แห่ง ทีม่เีหลอืร่องรอยมาถงึปัจจุบนั 
เช่น ตลาดบางหลวง ตลาดบางเลน ตลาดปลา ตลาดหวยพลู ตลาดงิ้วราย ตลาดพระ
ปฐมเจดีย์ ตลาดท่านา ตลาดใหม่ ตลาดดอนหวาย  มีวัดที่ตั้งอยู่ริมน�้า ๔๐ แห่ง  เช่น 



๘๘

คุณปรีชา เพ่งศรี (คนซายสุด) ถ่ายในบริเวณตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

คลินิกหมอสมพงษ์ บริเวณหนา
ตลาดริมแม่น�้านครชัยศรี 
เปิดท�าการราว พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยพพิธิภณัฑ์พืน้บานวดัท่าพดู)

๘๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณปรีชา เพ่งศรี (คนซายสุด) ถ่ายในบริเวณตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

วัดท่าพูด ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน, วัดบางชางเหนือ ต�าบลคลองใหม่ อ�าเภอ
สามพราน, วัดนักบุญเปโตร ต�าบลท่าขาม อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ”๔

ตลาดในบริเวณลุมน�้านครชัยศรีสรางขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจท่ีก�าลังขยายตัว
ตั้งแต	พ.ศ.	๒๓๙๘–๒๔๕๓	ซึ่งเป็นการขยายตัวจากเศรษฐกิจขาวและน�้าตาลทราย	
ชุมชนที่อยูปากคลองหลายแหงที่การคมนาคมสะดวก	 อาจพัฒนาใหมีทาขึ้น-ลงเรือ
เพื่อเดินทางไปสถานที่ตางๆ	และเป็นพื้นที่คาขายแลกเปลี่ยนและขนสงสินคาหลาก
ประเภทจนกลายเป็นตลาดในที่สุด	 ตลาดสวนใหญมักสรางโดยชาวจีนที่มีการสะสม
ทนุจนสรางฐานะได	ตอมาจงึลงทนุสรางหองแถวไวขายของหรอืใหคนเชาเพือ่คาขาย	
โดยเฉพาะสินคาที่มาจากกรุงเทพฯ	ตางถิ่น	หรือสินคาที่ชุมชนผลิตเองไมได

 ตลาดทาเกวียน 
ตลาดทาเกวียน	 บางคนเรียก	 “ทาเตียน”	 ตั้งอยูริมแมน�้านครชัยศรีระหวาง	

คลองฉางกับคลองบางยางในต�าบลไรขิง	 ปจจุบันมีถนนไรขิง-ทรงคนอง	 (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข	๓๓๑๖)	ผานบรเิวณดานหลงัตลาด	ไมมใีครรูแนชดัวาตลาดสรางข้ึน	
เมื่อใด	 แตคาดวาสรางขึ้นรุนราวคราวเดียวกับตลาดดอนหวายที่อยูหางออกไป
ประมาณ	๒.๓	กโิลเมตร	นอกจากนีย้งัมขีอสนันษิฐานวาอาจสรางขึน้ราวสมยัรชักาล
ที	่๕	หลงัจากท่ีมกีารสรางและเปิดใชสถานรีถไฟงิว้ราย	และการเปิดกจิการเรอืโดยสาร
ของบริษัทสุพรรณขนสง	ที่มีอูเรืออยูที่ต�าบลงิ้วราย	จังหวัดนครปฐม

จากค�าบอกเลาของคนบานทาพูด	คลองฉาง	และคลองบางซื่อ	ที่เคยเดินทาง	
ไปจบัจายใชสอยหรอืเคยใชชวิีตอยูในตลาดทาเกวียนเมือ่ครัง้อดตี	ไดความวาเจาของ
ตลาดทาเกวียนคือ	นายจําปี สรอยทองกับนางเลื่อน หิรัญสถิตย ซึ่งเดิมทีท่ีดิน
บริเวณท่ีสรางตลาดเป็นท่ีดินที่นางเลื่อนไดรับตกทอดมาจากพอผูเป็นหลงจู๊คาขาว	
ทีพ่ายเรอืรบัซือ้ขาวเปลอืกจากชาวนาในแถบนครชยัศรแีละสะสมทนุจนเป็นเจาของ
ที่ดินจ�านวนมาก

๔	 เสาวภา	พรสริพิงษ	และคณะ,	วิถชุีมชนลุมน�า้นครชัยศร	ี(นครปฐม:	สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พฒันาชนบท	มหาวิทยาลยั

มหิดล,	๒๕๔๘),	๓๖-๓๗.



๘๘

คุณปรีชา เพ่งศรี (คนซายสุด) ถ่ายในบริเวณตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

คลินิกหมอสมพงษ์ บริเวณหนา
ตลาดริมแม่น�้านครชัยศรี 
เปิดท�าการราว พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยพพิธิภณัฑ์พืน้บานวดัท่าพดู)

๘๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คุณปรีชา เพ่งศรี (คนซายสุด) ถ่ายในบริเวณตลาดท่าเกวียน ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

วัดท่าพูด ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน, วัดบางชางเหนือ ต�าบลคลองใหม่ อ�าเภอ
สามพราน, วัดนักบุญเปโตร ต�าบลท่าขาม อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ”๔

ตลาดในบริเวณลุมน�้านครชัยศรีสรางขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ก�าลังขยายตัว
ตั้งแต	พ.ศ.	๒๓๙๘–๒๔๕๓	ซึ่งเป็นการขยายตัวจากเศรษฐกิจขาวและน�้าตาลทราย	
ชุมชนที่อยูปากคลองหลายแหงที่การคมนาคมสะดวก	 อาจพัฒนาใหมีทาขึ้น-ลงเรือ
เพื่อเดินทางไปสถานที่ตางๆ	และเป็นพื้นที่คาขายแลกเปลี่ยนและขนสงสินคาหลาก
ประเภทจนกลายเป็นตลาดในที่สุด	 ตลาดสวนใหญมักสรางโดยชาวจีนที่มีการสะสม
ทนุจนสรางฐานะได	ตอมาจงึลงทนุสรางหองแถวไวขายของหรอืใหคนเชาเพือ่คาขาย	
โดยเฉพาะสินคาที่มาจากกรุงเทพฯ	ตางถิ่น	หรือสินคาที่ชุมชนผลิตเองไมได

 ตลาดทาเกวียน 
ตลาดทาเกวียน	 บางคนเรียก	 “ทาเตียน”	 ตั้งอยูริมแมน�้านครชัยศรีระหวาง	

คลองฉางกับคลองบางยางในต�าบลไรขิง	 ปจจุบันมีถนนไรขิง-ทรงคนอง	 (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข	๓๓๑๖)	ผานบรเิวณดานหลงัตลาด	ไมมใีครรูแนชดัวาตลาดสรางข้ึน	
เมื่อใด	 แตคาดวาสรางข้ึนรุนราวคราวเดียวกับตลาดดอนหวายที่อยูหางออกไป
ประมาณ	๒.๓	กโิลเมตร	นอกจากนีย้งัมขีอสนันิษฐานวาอาจสรางขึน้ราวสมัยรชักาล
ที	่๕	หลงัจากทีม่กีารสรางและเปิดใชสถานีรถไฟง้ิวราย	และการเปิดกจิการเรอืโดยสาร
ของบริษัทสุพรรณขนสง	ที่มีอูเรืออยูที่ต�าบลงิ้วราย	จังหวัดนครปฐม

จากค�าบอกเลาของคนบานทาพูด	คลองฉาง	และคลองบางซื่อ	ที่เคยเดินทาง	
ไปจับจายใชสอยหรอืเคยใชชวิีตอยูในตลาดทาเกวยีนเมือ่ครัง้อดตี	ไดความวาเจาของ
ตลาดทาเกวียนคือ	นายจําปี สรอยทองกับนางเลื่อน หิรัญสถิตย ซึ่งเดิมทีที่ดิน
บริเวณที่สรางตลาดเป็นที่ดินที่นางเลื่อนไดรับตกทอดมาจากพอผูเป็นหลงจู๊คาขาว	
ทีพ่ายเรอืรบัซือ้ขาวเปลอืกจากชาวนาในแถบนครชัยศรแีละสะสมทนุจนเป็นเจาของ
ที่ดินจ�านวนมาก

๔	 เสาวภา	พรสริพิงษ	และคณะ,	วถิชีมุชนลุมน�า้นครชยัศร	ี(นครปฐม:	สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท	มหาวทิยาลยั

มหิดล,	๒๕๔๘),	๓๖-๓๗.



๙๐

***แผนผังนี้เป็นการบอกเล่าจากความทรงจ�าของผูที่เคยอยู่อาศัย 
โดยมีการยายเขา-ออกของผูอยู่อาศัยและรานคาอยู่ตลอดเวลา

จึงอาจมีความคลาดเลื่อนและไม่เรียงตามล�าดับเวลา

แมนํ้าทาจีน

ถนนสายไรขิง-ทรงคนอง
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๙๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

***แผนผังนี้เป็นการบอกเล่าจากความทรงจ�าของผูที่เคยอยู่อาศัย 
โดยมีการยายเขา-ออกของผูอยู่อาศัยและรานคาอยู่ตลอดเวลา

จึงอาจมีความคลาดเลื่อนและไม่เรียงตามล�าดับเวลา

๑	 รานขายน�า้ตาล
๒	 บานนายกมิซี	้(คาขาว)
๓	 บานนายจ�าปี-นางเลือ่น	สรอยทอง	เจาของตลาด	

และเป็นทาเรือโดยสารบริษัทสุพรรณขนสง
๔	 ร านท�าทองของนายเสถียร-นางทองหยด		

กรุงกาญจนา	
๕	 หองนายเลี้ยง	แซลี้	(เชาเป็นหองพักและพายเรือ

ไปขายก๋วยเตี๋ยวที่วัดทาพูด)
๖	 รานขายของช�าของนายเจยีวงวน-นางไน	แซเอ๊ียว	

ขายสบู	แป้ง	ผาด�า	(ผาด�านครชัยศรี	มีโรงงานอยู
ทีน่ครชยัศรี	ขึน้ชือ่ในเรือ่งเน้ือแนน	ทนทาน)	โสรง	
และปลอยเงินกู

๗	 รานขายยาสมุนไพรไทยของนายวิชัย	 (กิมไล)		
และนางทองด	ีมาปราณตี	(แมของหมอแนงนอย)

๘	 รานขายน�้ามันเรือ	น�้ามันก๊าด	น�้ามันตะเกียงของ
นายหอย

๙	 รานตัดเสื้อและกางเกง	ของนายกือ-นางกิมบวย
๑๐	รานขายก๋วยเตี๋ยวและกาแฟของนายหลกฮี้-	

นางกิมลุย	แซเอี๊ยว
๑๑	รานขายของช�าของนางเสง็	ขายกะปิ	น�า้ปลาและ

หมากแหง	(แมของนางเสง็ชือ่ยายหนอม	อาชพีท�า
หมากแหง)

๑๒	รานขายของช�าและผาของนายซุย-นางวาด	แซอึง้
๑๓	รานขายของช�าก๋วยเตี๋ยว	 กาแฟ	 และผัก	 ของ	

นายมุย-นางจาย	แซเอี๊ยว
๑๔	รานขายของช�าของนายเทียนสื่อ	 และขายของ

ทางเรือดวย
๑๕	เวจหรือสวม
๑๖	บานนายโอ	เพงศร	ีประกอบอาชพีท�าของเลนจาก

ไม
๑๗	รานขายผาด�า	เย็บเสือ้ใน	และขายของช�าของนาย

ถนอม-นางกวย	ชาญชัย
๑๘	หองวาง	มีคนยายเขา-ออกเสมอ

๑๙	รานขายของช�าและยาสมุนไพรของหมอหนอม-
นางเหรียญ	สรอยทอง	(พี่ชายนายจ�าปี)

๒๐	หองนายสายหยุด-นางกิมไน	 ชาญชัย	 มีอาชีพ	
ท�าสวน	(หองมีคนยายเขา-ออกเสมอ)

๒๑	หองนายหนอม-นางวรรณ	อาชพีลองเรอืขายของ	
๒๒	หองนายส�าราญ-นางสงวน	สมีวง	และรานตดัผม

ของนายบุญธรรม
๒๓	หองวางและเป็นที่เก็บขาวเปลือกของนายหอย
๒๔	รานตัดเสื้อของนายเจี่ยงหงี้	แซเตียว	และรับซื้อ-

ขายขาวเปลอืก	โดยดานหลงัมโีรงเกบ็ขาวเปลอืก
๒๕	ที่เก็บขาวของตายิ้ม	 เถาแกตวงขาวเปลือก		

หลังบานเลี้ยงหมูไวดวย
๒๖	หองวาง	 ใชเก็บขาวเปลือกของนายเพ็กเฮี้ยง-	

นางกี่	เพงศรี	ดานหลังเป็นเลาหมูของโอตือ
๒๗	หองของยายเอี้ยง	 แซเลา	 (ตาจง-ยายพื้น	 หาบ

ก๋วยเตี๋ยวขายตามทุงนาแลกขาว)
๒๘	หองนายถนอม-นางหนู
๒๙	รานขายของช�าของนายโต
๓๐	หองนายโอตือ	 อาชีพหาปลาดวยเรือผีหลอก		

หลังบานเลี้ยงหมูเอาไว
๓๑	หองวาง
๓๒	บานแป๊ะตีเหล็ก	ท�ามีด	ท�าเคียว	และตีเหล็ก
๓๓	ศาลเจา
๓๔	คลินิกหมอสมพงษ
๓๕	นายทอง-นางวารี	ประเสริฐทองกร
๓๖	บานนายสมพร-นางละเอียด	 เมืองสมบูรณ	 ท�า

สวนอยูแถววดัไรขงิ	คลองมะนาว	และมเีรือแทก็ซี่
รับจาง

๓๗	บานนายชวลติ-นางกมิซือ้	สรอยทอง	อาชพีคาขาว	
โดยรับซื้อขาวเปลือกจากออมนอย	 คลองฉาง	
และคลองบางซื่อ

๓๘	โรงสีตาเซี้ยง	ใกลๆ	กันมีโรงฝิ่นอยู



๙๐

***แผนผังนี้เป็นการบอกเล่าจากความทรงจ�าของผูที่เคยอยู่อาศัย 
โดยมีการยายเขา-ออกของผูอยู่อาศัยและรานคาอยู่ตลอดเวลา

จึงอาจมีความคลาดเลื่อนและไม่เรียงตามล�าดับเวลา

แมนํ้าทาจีน

ถนนสายไรขิง-ทรงคนอง

๑ ๒ ๓ ๑๖

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗

๓๘

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ทา
งเ
ดนิ

เข
าต

ลา
ดท

าเ
กว

ยีน
มหี

ลงั
คา

คมุ
กล

าง

ทางเดนิริมน้ํา

๙๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

***แผนผังนี้เป็นการบอกเล่าจากความทรงจ�าของผูที่เคยอยู่อาศัย 
โดยมีการยายเขา-ออกของผูอยู่อาศัยและรานคาอยู่ตลอดเวลา

จึงอาจมีความคลาดเลื่อนและไม่เรียงตามล�าดับเวลา

๑	 รานขายน�า้ตาล
๒	 บานนายกิมซ้ี	(คาขาว)
๓	 บานนายจ�าปี-นางเลือ่น	สรอยทอง	เจาของตลาด	

และเป็นทาเรือโดยสารบริษัทสุพรรณขนสง
๔	 ร านท�าทองของนายเสถียร-นางทองหยด		

กรุงกาญจนา	
๕	 หองนายเลี้ยง	แซลี้	(เชาเป็นหองพักและพายเรือ

ไปขายก๋วยเตี๋ยวที่วัดทาพูด)
๖	 รานขายของช�าของนายเจยีวงวน-นางไน	แซเอ๊ียว	

ขายสบู	แป้ง	ผาด�า	(ผาด�านครชัยศรี	มีโรงงานอยู
ทีน่ครชยัศร	ีขึน้ชือ่ในเรือ่งเนือ้แนน	ทนทาน)	โสรง	
และปลอยเงินกู

๗	 รานขายยาสมุนไพรไทยของนายวิชัย	 (กิมไล)		
และนางทองด	ีมาปราณตี	(แมของหมอแนงนอย)

๘	 รานขายน�้ามันเรือ	น�้ามันก๊าด	น�้ามันตะเกียงของ
นายหอย

๙	 รานตัดเสื้อและกางเกง	ของนายกือ-นางกิมบวย
๑๐	รานขายก๋วยเต๋ียวและกาแฟของนายหลกฮี้-	

นางกิมลุย	แซเอี๊ยว
๑๑	รานขายของช�าของนางเสง็	ขายกะปิ	น�า้ปลาและ

หมากแหง	(แมของนางเสง็ชือ่ยายหนอม	อาชพีท�า
หมากแหง)

๑๒	รานขายของช�าและผาของนายซุย-นางวาด	แซอึง้
๑๓	รานขายของช�าก๋วยเตี๋ยว	 กาแฟ	 และผัก	 ของ	

นายมุย-นางจาย	แซเอี๊ยว
๑๔	รานขายของช�าของนายเทียนส่ือ	 และขายของ

ทางเรือดวย
๑๕	เวจหรือสวม
๑๖	บานนายโอ	เพงศร	ีประกอบอาชพีท�าของเลนจาก

ไม
๑๗	รานขายผาด�า	เย็บเสือ้ใน	และขายของช�าของนาย

ถนอม-นางกวย	ชาญชัย
๑๘	หองวาง	มีคนยายเขา-ออกเสมอ

๑๙	รานขายของช�าและยาสมุนไพรของหมอหนอม-
นางเหรียญ	สรอยทอง	(พี่ชายนายจ�าปี)

๒๐	หองนายสายหยุด-นางกิมไน	 ชาญชัย	 มีอาชีพ	
ท�าสวน	(หองมีคนยายเขา-ออกเสมอ)

๒๑	หองนายหนอม-นางวรรณ	อาชพีลองเรอืขายของ	
๒๒	หองนายส�าราญ-นางสงวน	สมีวง	และรานตัดผม

ของนายบุญธรรม
๒๓	หองวางและเป็นที่เก็บขาวเปลือกของนายหอย
๒๔	รานตัดเสื้อของนายเจี่ยงหงี้	แซเตียว	และรับซื้อ-

ขายขาวเปลอืก	โดยดานหลงัมีโรงเก็บขาวเปลอืก
๒๕	ที่เก็บขาวของตายิ้ม	 เถาแกตวงขาวเปลือก		

หลังบานเลี้ยงหมูไวดวย
๒๖	หองวาง	 ใชเก็บขาวเปลือกของนายเพ็กเฮี้ยง-	

นางกี่	เพงศรี	ดานหลังเป็นเลาหมูของโอตือ
๒๗	หองของยายเอี้ยง	 แซเลา	 (ตาจง-ยายพื้น	 หาบ

ก๋วยเตี๋ยวขายตามทุงนาแลกขาว)
๒๘	หองนายถนอม-นางหนู
๒๙	รานขายของช�าของนายโต
๓๐	หองนายโอตือ	 อาชีพหาปลาดวยเรือผีหลอก		

หลังบานเลี้ยงหมูเอาไว
๓๑	หองวาง
๓๒	บานแป๊ะตีเหล็ก	ท�ามีด	ท�าเคียว	และตีเหล็ก
๓๓	ศาลเจา
๓๔	คลินิกหมอสมพงษ
๓๕	นายทอง-นางวารี	ประเสริฐทองกร
๓๖	บานนายสมพร-นางละเอียด	 เมืองสมบูรณ	 ท�า

สวนอยูแถววดัไรขงิ	คลองมะนาว	และมเีรือแทก็ซี่
รับจาง

๓๗	บานนายชวลติ-นางกมิซือ้	สรอยทอง	อาชพีคาขาว	
โดยรับซื้อขาวเปลือกจากออมนอย	 คลองฉาง	
และคลองบางซื่อ

๓๘	โรงสีตาเซี้ยง	ใกลๆ	กันมีโรงฝิ่นอยู



๙๒

ดานนายจ�าปีเป็นคนจีน	 เดิมท�าสวนอยูแถวบางเตย	 (ฝ่งตรงขามตลาดทา
เกวียน)	ตอมาไดมาแตงงานกับนางเลื่อน	และสรางหองแถวไมใหคนมาเชาขายของ	
คุณยายประทุม สรอยทอง	ปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	อายุ	๗๘	ปี	ลูกสาวของนายจ�าปี
และนางเลื่อน	เลาวา	สมัยเป็นเด็กก็เห็นวามีตลาดอยูแลว	ผูคนในตลาดสวนมากจะ
เป็นคนจีนหรอืคนทีมี่เชือ้สายจนีมาเชาทีอ่ยู	เมือ่กอนตลาดทาเกวยีนเจรญิมาก	ใครๆ	
ก็มาตลาดทาเกวียน	เพราะเป็นตลาดใหญ

ผูเฒาผูแกเคยเลาใหคณุยายประทมุฟงวาสมัยกอนจะมีเกวยีนลากขาวมาขาย
ใหคนจีนในตลาดและซื้อของจากตลาดกลับไป	แตในรุนของคุณยายประทุมไมมีใคร
เคยเห็นการลากเกวียนขายขาวอีกแตรูเพียงวาทาจอดเกวียนอยูบริเวณใด	 โดยใน
ชวงประมาณ	๕๐-๖๐	 ปีมาแลว	 ชาวจีนจะลองเรือมาดเขาไปรับซ้ือขาวจากชาวนา
ที่มีที่นาในคลอง	 จะบรรทุกขาวใสเรือออกมายังปากคลองและน�ามาใสเรือใหญอีก
ทีหนึ่ง	จนเมื่อมีการตัดถนนเสนทางคลองบางชวงจึงถูกปิด	ผูคนไมสามารถเดินทาง
เขาออกดวยเรือไดสะดวกเทากับทางถนน	 การขนสงล�าเลียงขาวทางล�าคลองจึงลด
นอยลงและเลิกราไป

ลักษณะของตลาดทาเกวียนนั้น	คุณยายประทุม	สรอยทองและคุณแนงนอย  
ลมิงักรูซึง่เกดิและใชชวีติในตลาดทาเกวยีน	กอนทีจ่ะยายออกไปตัง้ถิน่ฐานในพ้ืนทีอ่ืน่	
เลาถึงลักษณะของตลาดวา	 ตลาดทาเกวียนเป็นหองแถวสองขาง	 หันหนาเขาหากัน		
ตวัอาคารหองแถวตลาดเป็นไม	หลงัคามงุสงักะส	ีสรางขนาบสองขางทางเดนิทีข่ึน้มา
จากทาน�า้	ระหวางทางเดนิจะมหีลังคาสงักะสคีลมุโดยตลอด	พืน้เป็นดนิอดัแนน	มรีอง
น�้าเล็กๆ	ขนาบ	ทางเดินมีหลังคาคลุม	คนเดินตลาดจะไมเปียกฝน	ตลาดทาเกวียน	
ในสมัยนั้นไมมีไฟฟ้าใช	 แตละหองจะใชตะเกียงสายฟ้าแลบและตะเกียงลานในการ
ใหแสงสวางยามค�่าคืน	สวนราคาคาเชาหองเริ่มที่เดือนละแปดบาท	ตอมาปรับราคา
เป็นเดือนละ	๑๐	บาท	และ	๕๐	บาท	ตามล�าดับ

 ทาเรือสุพรรณขนสง 
ความคึกคักของตลาดทาเกวียน	 นอกจากจะแป็นแหลงจับจายใชสอยสินคา

อุปโภค	 บริโภคของผูคนในบริเวณบานทาพูด	 คลองบางซ่ือ	 และคลองฉางแลว		

๙๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ยังเป็นจุดส�าคัญของการคมนาคมทางน�้า	 เพราะมีทาเรือโดยสารของบริษัทสุพรรณ
ขนสง	 	 ซึ่งเป็นเรือโดยสารประจ�าทาง	 รับ-สงผู โดยสารและสินคาตั้งแตจังหวัด
สุพรรณบุรี	 นครปฐม	 กรุงเทพฯ	 และสมุทรสาคร	 เรือโดยสารบริษัทสุพรรณขนสงที่
ออกจากทาเรอืทีต่ลาดงิว้ราย	ในต�าบลง้ิวราย	(เดมิคอืต�าบลทาเรอื)	มสีามเสนทาง	คอื		
งิว้ราย-สพุรรณบรุ	ีงิว้ราย-มหาชยั	และงิว้ราย-สมทุรสาคร	เรอืจะออกจากงิว้รายเทีย่ว
แรก	เวลา	๘.๐๐	น.	เที่ยวที่สอง	เวลา	๑๐.๐๐-๑๑.๐๐	น.	เที่ยวที่สาม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	
และเทีย่วสุดทาย	เวลา	๑๘.๐๐	น.	(ใชเวลาเดนิทางจากงิว้รายถึงสุพรรณบรุ	ีประมาณ
แปดชัว่โมง)๕	หากจะเขากรงุเทพฯ	กม็เีรอืของบรษิทัสพุรรณขนสงท่ีวิง่ถงึบางกอกนอย	
หรอืจะมาตอรถไฟทีส่ถานรีถไฟงิว้รายเพือ่เดินทางไปยงัสถานรีถไฟบางกอกนอยอีก
ทีหนึ่งก็ได	โดยกอนจะมีรถไฟ	หากผูคนแถบนี้จะเดินทางเขากรุงเทพฯ	ตองพายเรือ
ไปตามคลองฉาง

คุณแนงนอย ลิมังกูร หรือ	 “หมอนอย”	 เลาวา	 เรือสุพรรณมีสองชั้นและ
เป็นเรือเมลโดยสาร	 บางครั้งเรียก	 “เรือไฟ”	 หรือ	 “เรือไอ”	 เป็นเรือขับเคล่ือนดวย
เครือ่งจกัรไอน�า้	มสีแีดงและมชีือ่เรอืตามตวัละครในวรรณคดเีรือ่งขนุชางขนุแผน	เชน	
เรือศรีประจันต	 เรือขุนชาง	 เรือขุนแผน	 เป็นตน	 และยังมีเรือของบริษัทเมืองสมุทร	
(สมุทรสาคร)	 ที่รับ-สงผูโดยสารและน�าสินคาจากสมุทรสาครมาขาย	 เรือจะมาเป็น
เวลา	 ยามเชาวิ่งจากทาเรืองิ้วรายไปยังสมุทรสาคร	 ยามเย็นวิ่งจากสมุทรสาครกลับ
มาถึงทาเรืองิ้วราย	 โดยขากลับจะมีสินคามาขายดวย	 “ที่ไดกินบ่อยคือปลาทู แม่จะ
เลี้ยงลูกดวยปลาทูตม” คุณยายประทุม	สรอยทอง	กลาวเสริม

ดวยเหตนุี	้ตลาดทาเกวยีนจงึคกึคกัไปดวยผูคนทีม่าจบัจายใชสอยและมารอเรอื
โดยสาร	ทาเรอืจะอยูตรงหนาบานนายจ�าปีเจาของตลาด	โดยมสีะพานไมสองอัน	อนั
หนึ่งเสมอพื้น	และอีกอันลาดเอียงไวส�าหรับขึ้นลงเรือไดตามระดับน�้า

คุณประทุมและคุณเทียนบุ๊น	 พัฒนานุชาติ	 เลาเรื่องใหเห็นบรรยากาศตลาด	
ทาเกวียนเมื่อหลายสิบปีกอนดวยใบหนาที่มีรอยยิ้มวา

“ตาดวง ตายู ตาเอิ๊ก ชอบมานอนอยู่หนาเรอืนนายจ�าปีทีอ่ยูต่ดิรมิแม่น�า้ หนา
เรือนของนายจ�าปีเป็นลานกวาง มีหลังคาคลุม เด็กๆ ชอบมานั่งเล่นตอนกลางวัน 

๕	 จารุวรรณ	ข�าเพชร,	“พื้นที่และความทรงจ�ารวมเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่	๒	ของชุมชนงิ้วราย”,	วารสารสังคมศาสตร	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	๑๗	(๒๕๕๗):	๒๖๘.



๙๒

ดานนายจ�าปีเป็นคนจีน	 เดิมท�าสวนอยูแถวบางเตย	 (ฝ่งตรงขามตลาดทา
เกวียน)	ตอมาไดมาแตงงานกับนางเลื่อน	และสรางหองแถวไมใหคนมาเชาขายของ	
คุณยายประทุม สรอยทอง	ปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	อายุ	๗๘	ปี	ลูกสาวของนายจ�าปี
และนางเลื่อน	เลาวา	สมัยเป็นเด็กก็เห็นวามีตลาดอยูแลว	ผูคนในตลาดสวนมากจะ
เป็นคนจีนหรอืคนทีมี่เชือ้สายจนีมาเชาทีอ่ยู	เมือ่กอนตลาดทาเกวยีนเจรญิมาก	ใครๆ	
ก็มาตลาดทาเกวียน	เพราะเป็นตลาดใหญ

ผูเฒาผูแกเคยเลาใหคณุยายประทมุฟงวาสมยักอนจะมเีกวยีนลากขาวมาขาย
ใหคนจีนในตลาดและซื้อของจากตลาดกลับไป	แตในรุนของคุณยายประทุมไมมีใคร
เคยเห็นการลากเกวียนขายขาวอีกแตรูเพียงวาทาจอดเกวียนอยูบริเวณใด	 โดยใน
ชวงประมาณ	๕๐-๖๐	 ปีมาแลว	 ชาวจีนจะลองเรือมาดเขาไปรับซ้ือขาวจากชาวนา
ที่มีที่นาในคลอง	 จะบรรทุกขาวใสเรือออกมายังปากคลองและน�ามาใสเรือใหญอีก
ทีหนึ่ง	จนเมื่อมีการตัดถนนเสนทางคลองบางชวงจึงถูกปิด	ผูคนไมสามารถเดินทาง
เขาออกดวยเรือไดสะดวกเทากับทางถนน	 การขนสงล�าเลียงขาวทางล�าคลองจึงลด
นอยลงและเลิกราไป

ลักษณะของตลาดทาเกวียนนั้น	คุณยายประทุม	สรอยทองและคุณแนงนอย  
ลิมังกูรซ่ึงเกดิและใชชีวติในตลาดทาเกวยีน	กอนทีจ่ะยายออกไปตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีอ่ืน่	
เลาถึงลักษณะของตลาดวา	 ตลาดทาเกวียนเป็นหองแถวสองขาง	 หันหนาเขาหากัน		
ตวัอาคารหองแถวตลาดเป็นไม	หลงัคามงุสงักะส	ีสรางขนาบสองขางทางเดนิทีข่ึน้มา
จากทาน�า้	ระหวางทางเดนิจะมหีลังคาสงักะสคีลมุโดยตลอด	พืน้เป็นดินอดัแนน	มรีอง
น�้าเล็กๆ	ขนาบ	ทางเดินมีหลังคาคลุม	คนเดินตลาดจะไมเปียกฝน	ตลาดทาเกวียน	
ในสมัยนั้นไมมีไฟฟ้าใช	 แตละหองจะใชตะเกียงสายฟ้าแลบและตะเกียงลานในการ
ใหแสงสวางยามค�่าคืน	สวนราคาคาเชาหองเริ่มที่เดือนละแปดบาท	ตอมาปรับราคา
เป็นเดือนละ	๑๐	บาท	และ	๕๐	บาท	ตามล�าดับ

 ทาเรือสุพรรณขนสง 
ความคึกคักของตลาดทาเกวียน	 นอกจากจะแป็นแหลงจับจายใชสอยสินคา

อุปโภค	 บริโภคของผูคนในบริเวณบานทาพูด	 คลองบางซื่อ	 และคลองฉางแลว		

๙๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ยังเป็นจุดส�าคัญของการคมนาคมทางน�้า	 เพราะมีทาเรือโดยสารของบริษัทสุพรรณ
ขนสง	 	 ซึ่งเป็นเรือโดยสารประจ�าทาง	 รับ-สงผู โดยสารและสินคาตั้งแตจังหวัด
สุพรรณบุรี	 นครปฐม	 กรุงเทพฯ	 และสมุทรสาคร	 เรือโดยสารบริษัทสุพรรณขนสงที่
ออกจากทาเรอืทีต่ลาดงิว้ราย	ในต�าบลง้ิวราย	(เดมิคอืต�าบลทาเรอื)	มสีามเสนทาง	คอื		
งิว้ราย-สพุรรณบรุ	ีงิว้ราย-มหาชยั	และงิว้ราย-สมทุรสาคร	เรอืจะออกจากงิว้รายเทีย่ว
แรก	เวลา	๘.๐๐	น.	เที่ยวที่สอง	เวลา	๑๐.๐๐-๑๑.๐๐	น.	เที่ยวที่สาม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	
และเทีย่วสดุทาย	เวลา	๑๘.๐๐	น.	(ใชเวลาเดนิทางจากงิว้รายถงึสพุรรณบรุ	ีประมาณ
แปดชัว่โมง)๕	หากจะเขากรงุเทพฯ	กม็เีรอืของบรษิทัสพุรรณขนสงท่ีวิง่ถงึบางกอกนอย	
หรอืจะมาตอรถไฟทีส่ถานรีถไฟงิว้รายเพือ่เดินทางไปยงัสถานรีถไฟบางกอกนอยอกี
ทีหนึ่งก็ได	โดยกอนจะมีรถไฟ	หากผูคนแถบนี้จะเดินทางเขากรุงเทพฯ	ตองพายเรือ
ไปตามคลองฉาง

คุณแนงนอย ลิมังกูร หรือ	 “หมอนอย”	 เลาวา	 เรือสุพรรณมีสองชั้นและ
เป็นเรือเมลโดยสาร	 บางครั้งเรียก	 “เรือไฟ”	 หรือ	 “เรือไอ”	 เป็นเรือขับเคลื่อนดวย
เครือ่งจกัรไอน�า้	มสีแีดงและมชีือ่เรอืตามตวัละครในวรรณคดีเรือ่งขนุชางขนุแผน	เชน	
เรือศรีประจันต	 เรือขุนชาง	 เรือขุนแผน	 เป็นตน	 และยังมีเรือของบริษัทเมืองสมุทร	
(สมุทรสาคร)	 ที่รับ-สงผูโดยสารและน�าสินคาจากสมุทรสาครมาขาย	 เรือจะมาเป็น
เวลา	 ยามเชาวิ่งจากทาเรืองิ้วรายไปยังสมุทรสาคร	 ยามเย็นวิ่งจากสมุทรสาครกลับ
มาถึงทาเรืองิ้วราย	 โดยขากลับจะมีสินคามาขายดวย	 “ที่ไดกินบ่อยคือปลาทู แม่จะ
เลี้ยงลูกดวยปลาทูตม” คุณยายประทุม	สรอยทอง	กลาวเสริม

ดวยเหตนุี	้ตลาดทาเกวยีนจงึคกึคกัไปดวยผูคนทีม่าจบัจายใชสอยและมารอเรอื
โดยสาร	ทาเรอืจะอยูตรงหนาบานนายจ�าปีเจาของตลาด	โดยมสีะพานไมสองอัน	อนั
หนึ่งเสมอพื้น	และอีกอันลาดเอียงไวส�าหรับขึ้นลงเรือไดตามระดับน�้า

คุณประทุมและคุณเทียนบุ๊น	 พัฒนานุชาติ	 เลาเรื่องใหเห็นบรรยากาศตลาด	
ทาเกวียนเมื่อหลายสิบปีกอนดวยใบหนาที่มีรอยยิ้มวา

“ตาดวง ตายู ตาเอิ๊ก ชอบมานอนอยู่หนาเรอืนนายจ�าปีทีอ่ยูต่ดิรมิแม่น�า้ หนา
เรือนของนายจ�าปีเป็นลานกวาง มีหลังคาคลุม เด็กๆ ชอบมาน่ังเล่นตอนกลางวัน 

๕	 จารุวรรณ	ข�าเพชร,	“พื้นที่และความทรงจ�ารวมเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่	๒	ของชุมชนงิ้วราย”,	วารสารสังคมศาสตร	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	๑๗	(๒๕๕๗):	๒๖๘.



๙๔

บริเวณท่าเรือบริษัทสุพรรณขนส่งที่อยู่ติดกับเรือนของนายจ�าปี 
เจาของตลาด ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๑ (อนุเคราะห์ภาพโดย นงเยาว์ สรอยทอง)

สาวๆ ทาเกวียน 
ชายหนุ่มจากหมู่บานใกลเคียงมักแวะเวียนมาที่ตลาดเพราะเป็นที่เล่าลือกันว่า

สาวๆ ตลาดท่าเกวียนสวยและหนาตาดี จึงมีคนมาขอแรงใหไปช่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
ทั้งงานประจ�าปีวัดไร่ขิงและการอุมเทียนในงานบวช สาวท่าเกวียนมักมีหนุ่มๆ 

ในตลาดท่าเกวียนเป็นผูคุมกัน ไม่ใหหนุ่มจากถิ่นอื่นมาเกาะแกะ

“แต่ก่อนเวลาใครจะมาดูสาว ตองมาที่ตลาดท่าเกวียน แต่งตัวกันสวย คนชอบมาดูสาวๆ ขายของ 
โดยเฉพาะช่วงงานประจ�าปีวัดไร่ขิง กลางเดือนหา คนจะมารอลงเรือไปวัดไร่ขิง 

หนุ่มๆ ที่มาเที่ยวงานวัดไร่ขิงก็จะไปดูสาวๆ จากตลาดท่าเกวียนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขายทอง 
ขายดอกไมไหวพระ” คุณนงเยาว์ สรอยทอง กล่าว
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๙๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บริเวณท่าเรือบริษัทสุพรรณขนส่งที่อยู่ติดกับเรือนของนายจ�าปี 
เจาของตลาด ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๑ (อนุเคราะห์ภาพโดย นงเยาว์ สรอยทอง)

สาวๆ ทาเกวียน 
ชายหนุ่มจากหมู่บานใกลเคียงมักแวะเวียนมาที่ตลาดเพราะเป็นที่เล่าลือกันว่า

สาวๆ ตลาดท่าเกวียนสวยและหนาตาดี จึงมีคนมาขอแรงใหไปช่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
ทั้งงานประจ�าปีวัดไร่ขิงและการอุมเทียนในงานบวช สาวท่าเกวียนมักมีหนุ่มๆ 

ในตลาดท่าเกวียนเป็นผูคุมกัน ไม่ใหหนุ่มจากถิ่นอื่นมาเกาะแกะ

“แต่ก่อนเวลาใครจะมาดูสาว ตองมาที่ตลาดท่าเกวียน แต่งตัวกันสวย คนชอบมาดูสาวๆ ขายของ 
โดยเฉพาะช่วงงานประจ�าปีวัดไร่ขิง กลางเดือนหา คนจะมารอลงเรือไปวัดไร่ขิง 

หนุ่มๆ ที่มาเที่ยวงานวัดไร่ขิงก็จะไปดูสาวๆ จากตลาดท่าเกวียนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขายทอง 
ขายดอกไมไหวพระ” คุณนงเยาว์ สรอยทอง กล่าว
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)



๙๔

บริเวณท่าเรือบริษัทสุพรรณขนส่งที่อยู่ติดกับเรือนของนายจ�าปี 
เจาของตลาด ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๑ (อนุเคราะห์ภาพโดย นงเยาว์ สรอยทอง)

สาวๆ ทาเกวียน 
ชายหนุ่มจากหมู่บานใกลเคียงมักแวะเวียนมาที่ตลาดเพราะเป็นที่เล่าลือกันว่า

สาวๆ ตลาดท่าเกวียนสวยและหนาตาดี จึงมีคนมาขอแรงใหไปช่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
ทั้งงานประจ�าปีวัดไร่ขิงและการอุมเทียนในงานบวช สาวท่าเกวียนมักมีหนุ่มๆ 

ในตลาดท่าเกวียนเป็นผูคุมกัน ไม่ใหหนุ่มจากถิ่นอื่นมาเกาะแกะ

“แต่ก่อนเวลาใครจะมาดูสาว ตองมาที่ตลาดท่าเกวียน แต่งตัวกันสวย คนชอบมาดูสาวๆ ขายของ 
โดยเฉพาะช่วงงานประจ�าปีวัดไร่ขิง กลางเดือนหา คนจะมารอลงเรือไปวัดไร่ขิง 

หนุ่มๆ ที่มาเที่ยวงานวัดไร่ขิงก็จะไปดูสาวๆ จากตลาดท่าเกวียนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขายทอง 
ขายดอกไมไหวพระ” คุณนงเยาว์ สรอยทอง กล่าว
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๙๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บริเวณท่าเรือบริษัทสุพรรณขนส่งที่อยู่ติดกับเรือนของนายจ�าปี 
เจาของตลาด ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๑ (อนุเคราะห์ภาพโดย นงเยาว์ สรอยทอง)

สาวๆ ทาเกวียน 
ชายหนุ่มจากหมู่บานใกลเคียงมักแวะเวียนมาที่ตลาดเพราะเป็นที่เล่าลือกันว่า

สาวๆ ตลาดท่าเกวียนสวยและหนาตาดี จึงมีคนมาขอแรงใหไปช่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 
ทั้งงานประจ�าปีวัดไร่ขิงและการอุมเทียนในงานบวช สาวท่าเกวียนมักมีหนุ่มๆ 

ในตลาดท่าเกวียนเป็นผูคุมกัน ไม่ใหหนุ่มจากถิ่นอื่นมาเกาะแกะ

“แต่ก่อนเวลาใครจะมาดูสาว ตองมาที่ตลาดท่าเกวียน แต่งตัวกันสวย คนชอบมาดูสาวๆ ขายของ 
โดยเฉพาะช่วงงานประจ�าปีวัดไร่ขิง กลางเดือนหา คนจะมารอลงเรือไปวัดไร่ขิง 

หนุ่มๆ ที่มาเที่ยวงานวัดไร่ขิงก็จะไปดูสาวๆ จากตลาดท่าเกวียนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขายทอง 
ขายดอกไมไหวพระ” คุณนงเยาว์ สรอยทอง กล่าว
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)



๙๖

ส่วนคนโต (ผูใหญ่) ชอบมาสงัสรรค์ตอนกลางคนื หนาเรอืนลมเยน็มาก ...สมยัยงัหนุม่ 
ชอบไปนอนถอนขนรักแรกนัทีห่นาเรอืนนายจ�าปี และเอาแผ่นกอเอ๊ียะไปแปะดวย...”   

ในชวงงานประจ�าปีหลวงพอวัดไรขิง	คอืกลางเดอืนหาของทกุปี	คนจากทีต่างๆ	
เชน	สองพีน่อง	บางเลน	งิว้ราย	นครชยัศร	ีกระทุมแบน	ออมนอย	และสมทุรสาคร	จะ
มารอลงเรือโดยสารที่นี่เพื่อลงเรือไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพอวัดไรขิง	บางคนที่มา
จากที่ไกลๆ	เชน	กระทุมลมถามาถึงดึก	จะนอนพักที่ทาน�้า	รุงเชาจึงเดินทางตอ	คน
ที่เป็นกรรมการวัดจะขึ้นเรือสุพรรณขนสงไดฟรีในชวงงานประจ�าปีวัดไรขิง	ชวงนี้ชาว
ตลาดและผูเชาหองแถวที่คุณยายประทุมลูกสาวเจาของตลาดเรียกวา	“ลูกหองแถว”	
จะท�าขาวแกงขาย	เพราะเป็นชวงที่คนจากตางถิ่นแวะเวียนมากันมาก	

 ศาลเจาของชาวตลาด 
ภายในตลาดมศีาลเจา	เรยีกวา	“ศาลอากง”	เป็นทีนั่บถอืของคนในตลาด	เดิม

อยูกลางตลาด	แตยายมาอยูหลังตลาดในภายหลัง	 เมื่อถึงชวงตรุษจีนราวเดือนสาม			
เจาของตลาดจะท�าบุญตลาด	โดยน�าเป็ดไกมาไหว	ตอนกลางวนั	มีการท�าบุญเลีย้งพระ		
คนที่พักในหองแถวจะน�าอาหารมารวมท�าบุญ	 ทั้งอาหาร	 ขนม	 และผลไม	 เชน	
ขนมสาล่ี	 ขนมแปะกวย	 รวมถึงแตงโมท่ีแตละบานจะแขงขันกันเรื่องความใหญของ	
ลูกแตงโม	โดยเจาของตลาดจะจางละครชาตรแีละง้ิวเลก็	(หุนง้ิว)	มาเลนทีโ่รงง้ิวกลาง
ตลาดดวย

“เมื่อก่อนเวลามีงานท�าบุญตลาด ก๋งจะไปหาละครชาตรีมาเล่นกลางตลาด 
ลอมวงเล่น เรื่องที่เล่น เช่น เรื่องโกมินทร์ พระปิ่นทอง บางทีก็มีงิ้วเล็ก งิ้วเล็กเป็น
หุ่นตัวงิ้วแลวมีคนเชิด เคยดูอยู่ ๑-๒ ครั้ง ตอนเป็นเด็ก คนในตลาดจะเอาของมาไหว
ที่ศาลอากง มีเลี้ยงพระตอนกลางวัน คนหองแถวจะคดขาวมา มีขนมสาลี่ทุกบาน 
แตงโมดวย ใครลูกใหญ่ก็ไดหนา ตอนหลังเป็นขนมเคก ของใครของมันท�ามา ขนม
แปะกวย (เหมือนขนมกุยช่าย) ขางนอกเป็นสี ขางในเป็นไสกุยช่าย ไชเทา ผัก หน่อ
ไม ถั่ว” คุณยายประทุมกลาว

๙๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

 เวจ 
สิง่ส�าคญัท่ีจะขาดไมไดส�าหรบัทกุคนทีอ่าศยัอยูในตลาดแหงนี	้คอื “เวจ”	หรอื

ที่ชาวตลาดทาเกวียนเรียกวา	“เวจขี้” (สวม)

เวจ	 เป็นสถานท่ีท่ีกลาวถึงแลวหลายคนท�าจมูกยน	 เหมือนกับวาไดกลิ่นและ
เห็นภาพแตหนหลัง	 เวจของตลาดทาเกวียนตั้งอยูทายตลาด	 เป็นสวมรวมที่ทุกบาน
ในตลาดจะตองมาใชถายหนักถายเบา	 เพราะในหองแถวซึ่งมีพื้นที่จ�ากัดจะไมมีสวม	
ตองมาใชรวมกัน	รวมถึงคนในละแวกใกลเคียงที่แวะเวียนมาตลาดดวย	สวนหองน�้า
ที่จะใชอาบน�้าช�าระรางกายนั้น	ชาวตลาดอาศัยอาบที่แมน�้าตรงทาน�้าหนาบาน

เวจเป็นอาคารปลูกสรางดวยไม	ยกพื้นสูงประมาณสองเมตร	ดานบนมีหลังคา	
ดานลางเปิดโลง	หองสวมมีสองดาน	ดานหนึ่งเป็นของผูหญิง	อีกดานเป็นของผูชาย	
แตละดานมหีองสวมสีห่อง	มฝีากัน้แตละหอง	แตมกัมคีนเอาตะปเูจาะขางฝาเพือ่แอบ
ดูกัน	ที่เวจมักจะมีหมูมากินของเสียเป็นประจ�า	บางครั้งท�าธุระอยูแลวขยับตัวไปโดน
หูหมู	หมูก็จะสลัดของเสียมาโดน	บางคนจึงตองพกไมยาวเขาเวจดวย	เพื่อใชไลหมู

อุปกรณเช็ดท�าความสะอาดหลังจากเสร็จธุระแลว	 คือ	 กาบมะพราวที่ตัด
เป็นชิ้น	 แตละบานจะตัดกาบมะพราวส�าหรับเช็ดท�าความสะอาดใสกระบอกเก็บไว		
บางคนก็ใชใบสะแกหรือกระดาษหนังสือพิมพ	แตกระดาษหนังสือพิมพ	เมื่อเช็ดแหง
แลวจะปลิวออกมานอกเวจ	ตาหนํ่าเซงจะคอยเก็บกระดาษไปเผา	 เพราะเห็นวา
หนังสือเป็นของสูง	ไมควรน�ามาใชเช็ดท�าความสะอาด

หลายคนบอกวาในเวจขี้	ไมมีกลิ่นเหม็น	ไมเฉอะแฉะ	เพราะหมูกินของเสียจน
หมด	หมูที่กินจะเป็นหมูเล็ก	(ลูกหมู)	ที่เลี้ยงแบบปลอยใหวิ่งเลน	หากินตามพื้น	สวน
หมรูุนๆ	ทีใ่กลจะขายได	คนเลีย้งจะผกูไวไมใหเดนิเพนพาน	จงึไมตองกงัวลวาเนือ้หมู	
นั้นมาจากหมูที่ไปกินของเสียหรือส่ิงปฏิกูลตางๆ	 คุณเทียนบุ๊นเลาเรื่องนี้ใหคณะ
ท�างานฟงอยางเห็นภาพจนแทบจะไดกลิ่นกันเลย

เวจขีเ้ลกิใชในสมยักาํนนัสมควร วฒันพทิกัษพงษ เพราะก�านนัสมควรแนะน�า
ใหสรางสวมไวในบานแทน	แตเมือ่สรางสวมในบานก็ล�าบาก	เพราะบานมเีนือ้ท่ีไมมาก	
และไมมถีงัเกบ็ขนาดใหญ	เมือ่สวมเตม็ตองเปิดถงัและตักของเสยีไปทิง้แมน�า้	เพราะ
ไมรูจะไปทิ้งที่ไหน	เวลาตักไปทิ้งจะสงกลิ่นเหม็นทั่วตลาด



๙๖

ส่วนคนโต (ผูใหญ่) ชอบมาสงัสรรค์ตอนกลางคนื หนาเรอืนลมเยน็มาก ...สมยัยงัหนุม่ 
ชอบไปนอนถอนขนรักแรกนัทีห่นาเรอืนนายจ�าปี และเอาแผ่นกอเอ๊ียะไปแปะดวย...”   

ในชวงงานประจ�าปีหลวงพอวัดไรขิง	คอืกลางเดอืนหาของทกุปี	คนจากทีต่างๆ	
เชน	สองพีน่อง	บางเลน	งิว้ราย	นครชยัศร	ีกระทุมแบน	ออมนอย	และสมทุรสาคร	จะ
มารอลงเรือโดยสารที่นี่เพื่อลงเรือไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพอวัดไรขิง	บางคนที่มา
จากที่ไกลๆ	เชน	กระทุมลมถามาถึงดึก	จะนอนพักที่ทาน�้า	รุงเชาจึงเดินทางตอ	คน
ที่เป็นกรรมการวัดจะขึ้นเรือสุพรรณขนสงไดฟรีในชวงงานประจ�าปีวัดไรขิง	ชวงนี้ชาว
ตลาดและผูเชาหองแถวที่คุณยายประทุมลูกสาวเจาของตลาดเรียกวา	“ลูกหองแถว”	
จะท�าขาวแกงขาย	เพราะเป็นชวงที่คนจากตางถิ่นแวะเวียนมากันมาก	

 ศาลเจาของชาวตลาด 
ภายในตลาดมีศาลเจา	เรยีกวา	“ศาลอากง”	เป็นทีน่บัถอืของคนในตลาด	เดมิ

อยูกลางตลาด	แตยายมาอยูหลังตลาดในภายหลัง	 เมื่อถึงชวงตรุษจีนราวเดือนสาม			
เจาของตลาดจะท�าบญุตลาด	โดยน�าเป็ดไกมาไหว	ตอนกลางวัน	มกีารท�าบุญเลีย้งพระ		
คนที่พักในหองแถวจะน�าอาหารมารวมท�าบุญ	 ทั้งอาหาร	 ขนม	 และผลไม	 เชน	
ขนมสาลี่	 ขนมแปะกวย	 รวมถึงแตงโมท่ีแตละบานจะแขงขันกันเรื่องความใหญของ	
ลกูแตงโม	โดยเจาของตลาดจะจางละครชาตรแีละง้ิวเลก็	(หุนงิว้)	มาเลนทีโ่รงงิว้กลาง
ตลาดดวย

“เม่ือก่อนเวลามีงานท�าบุญตลาด ก๋งจะไปหาละครชาตรีมาเล่นกลางตลาด 
ลอมวงเล่น เรื่องที่เล่น เช่น เรื่องโกมินทร์ พระปิ่นทอง บางทีก็มีงิ้วเล็ก งิ้วเล็กเป็น
หุ่นตัวงิ้วแลวมีคนเชิด เคยดูอยู่ ๑-๒ ครั้ง ตอนเป็นเด็ก คนในตลาดจะเอาของมาไหว
ที่ศาลอากง มีเลี้ยงพระตอนกลางวัน คนหองแถวจะคดขาวมา มีขนมสาลี่ทุกบาน 
แตงโมดวย ใครลูกใหญ่ก็ไดหนา ตอนหลังเป็นขนมเคก ของใครของมันท�ามา ขนม
แปะกวย (เหมือนขนมกุยช่าย) ขางนอกเป็นสี ขางในเป็นไสกุยช่าย ไชเทา ผัก หน่อ
ไม ถั่ว” คุณยายประทุมกลาว

๙๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

 เวจ 
สิง่ส�าคญัทีจ่ะขาดไมไดส�าหรับทกุคนทีอ่าศยัอยูในตลาดแหงนี	้คอื “เวจ”	หรอื

ที่ชาวตลาดทาเกวียนเรียกวา	“เวจขี้” (สวม)

เวจ	 เป็นสถานที่ท่ีกลาวถึงแลวหลายคนท�าจมูกยน	 เหมือนกับวาไดกลิ่นและ
เห็นภาพแตหนหลัง	 เวจของตลาดทาเกวียนตั้งอยูทายตลาด	 เป็นสวมรวมที่ทุกบาน
ในตลาดจะตองมาใชถายหนักถายเบา	 เพราะในหองแถวซึ่งมีพื้นที่จ�ากัดจะไมมีสวม	
ตองมาใชรวมกัน	รวมถึงคนในละแวกใกลเคียงที่แวะเวียนมาตลาดดวย	สวนหองน�้า
ที่จะใชอาบน�้าช�าระรางกายนั้น	ชาวตลาดอาศัยอาบที่แมน�้าตรงทาน�้าหนาบาน

เวจเป็นอาคารปลูกสรางดวยไม	ยกพื้นสูงประมาณสองเมตร	ดานบนมีหลังคา	
ดานลางเปิดโลง	หองสวมมีสองดาน	ดานหนึ่งเป็นของผูหญิง	อีกดานเป็นของผูชาย	
แตละดานมหีองสวมสีห่อง	มฝีากัน้แตละหอง	แตมักมีคนเอาตะปเูจาะขางฝาเพือ่แอบ
ดูกัน	ที่เวจมักจะมีหมูมากินของเสียเป็นประจ�า	บางครั้งท�าธุระอยูแลวขยับตัวไปโดน
หูหมู	หมูก็จะสลัดของเสียมาโดน	บางคนจึงตองพกไมยาวเขาเวจดวย	เพื่อใชไลหมู

อุปกรณเช็ดท�าความสะอาดหลังจากเสร็จธุระแลว	 คือ	 กาบมะพราวที่ตัด
เป็นชิ้น	 แตละบานจะตัดกาบมะพราวส�าหรับเช็ดท�าความสะอาดใสกระบอกเก็บไว		
บางคนก็ใชใบสะแกหรือกระดาษหนังสือพิมพ	แตกระดาษหนังสือพิมพ	เมื่อเช็ดแหง
แลวจะปลิวออกมานอกเวจ	ตาหนํ่าเซงจะคอยเก็บกระดาษไปเผา	 เพราะเห็นวา
หนังสือเป็นของสูง	ไมควรน�ามาใชเช็ดท�าความสะอาด

หลายคนบอกวาในเวจขี้	ไมมีกลิ่นเหม็น	ไมเฉอะแฉะ	เพราะหมูกินของเสียจน
หมด	หมูที่กินจะเป็นหมูเล็ก	(ลูกหมู)	ที่เลี้ยงแบบปลอยใหวิ่งเลน	หากินตามพื้น	สวน
หมรูุนๆ	ทีใ่กลจะขายได	คนเลีย้งจะผกูไวไมใหเดนิเพนพาน	จงึไมตองกงัวลวาเนือ้หมู	
นั้นมาจากหมูที่ไปกินของเสียหรือสิ่งปฏิกูลตางๆ	 คุณเทียนบุ๊นเลาเรื่องนี้ใหคณะ
ท�างานฟงอยางเห็นภาพจนแทบจะไดกลิ่นกันเลย

เวจขีเ้ลกิใชในสมยักาํนนัสมควร วฒันพทิกัษพงษ เพราะก�านนัสมควรแนะน�า
ใหสรางสวมไวในบานแทน	แตเมือ่สรางสวมในบานกล็�าบาก	เพราะบานมเีนือ้ท่ีไมมาก	
และไมมถีงัเกบ็ขนาดใหญ	เมือ่สวมเตม็ตองเปิดถงัและตักของเสยีไปทิง้แมน�า้	เพราะ
ไมรูจะไปทิ้งที่ไหน	เวลาตักไปทิ้งจะสงกลิ่นเหม็นทั่วตลาด



๙๘

เมือ่มกีารสรางสวมในบาน	พืน้ทีบ่รเิวณเวจขีท้ีต่ลาดกเ็ป็นท่ีวาง	มีตนมะขามเทศ	
และตนไมอืน่ๆ	ขึน้	สวนดานหลงัวดัทาพดูก็เป็นเวจขีเ้ชนกนั	แตสรางมิดชดิกวา	พืน้ที่
เป็นป่ารกทึบ	 นากลัว	 และเดินไปยากกวาเวจขี้ท่ีตลาดทาเกวียน	 ปจจุบันที่ตั้งเวจขี	้
วัดทาพูดกลายเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนต�าบลไรขิง	

 ตลาดทาเกวียนเมื่อยามสงคราม 
ตลาดทาเกวยีนผานรอนผานหนาวมาพอสมควร	เหตกุารณทีอ่ยูในความทรงจ�า

ชวงหนึ่งของคนทาเกวียนคือเหตุการณในชวงสงครามโลกครั้งที่	๒	ราว	พ.ศ.	๒๔๘๕		
หรือที่คนทาเกวียนเรียกวา	“สงครามญี่ปุ่น”	

คุณถาวร งามสามพราน๖	หรือ	“ตาชง” ปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	อายุ	๘๐	ปี	
บานเดิมอยูติดกับตลาดทาเกวียน	เลาใหคณะท�างานฟงวา	ชวงสงครามญี่ปุ่น	ก�าลัง
เรียน	 ป.๑	 ที่โรงเรียนวัดทาพูด	 สมัยนั้นชุดนักเรียนคือเสื้อสีขาว	 กางเกงขาสั้น	 ใช
กระดานชนวน	หนิชนวน	และดนิสอหนิ	เด็กๆ	ตองพกไปโรงเรียนทกุวนั	แตตอนทหาร
ญี่ปุ่นเขามา	ตนไมมีเสื้อผาใส	ตองเอากระสอบป่านมาเย็บเป็นกางเกง

มีหลายเหตุการณที่ยังอยูในความทรงจ�าของตาชง	 เชน	 วันหน่ึง	 หลังจากกิน
ขาวเสร็จแลว	มีเรือญี่ปุ่นติดปืน	ปตอ.	แลนมาในแมน�้า	พอเครื่องบินบินผาน	ทหาร
ญี่ปุ่นก็ตั้งปืนจะยิง	โดยทหารญี่ปุ่นเหลานั้นนุงแตผาเตี่ยว	ไมสวมเสื้อ

ตาชงเลาตอวา	ตอนเป็นนักเรียนก็สนุกดีเวลาทหารญี่ปุ่นเดินผาน	นักเรียนจะ
พดู	“อารกิาโตะบนัไซ”	และบางครัง้	ทหารญีปุ่น่จะมาซือ้ของทีต่ลาดทาเกวยีนเชนกนั	
สมัยนั้นไขฟองละสามบาท	กลวยหอมผลละแปดบาท

ทั้งยังมีเหตุการณ	 เชลยชาวดัตชหนีออกมา	แลวมานอนอยูที่ตลาดทาเกวียน	
ตองขอขาวชาวบานกินตอนกลางคืน	ซึ่งชาวบานเองก็กลัวถูกจับได	 เพราะแคจะสูบ
บุหรี่ก็ยังไมกลา	กลัวแสงไฟจะท�าใหคนอื่นเห็น

นอกจากนี้	เวลากลางคืน	เมื่อไดยินเสียงเครื่องบิน	เด็กๆ	จะวิ่งออกไปที่ทุงนา
เพื่อดูเครื่องบิน	 โดยชวงเวลาน้ันเพ่ิงเสร็จส้ินการเก่ียวขาวและเป็นเดือนหงายพอดี	

๖	 ถาวร	งามสามพราน,	สัมภาษณ	ถาวร	งามสามพราน,	MP3recorder,	๒๕๕๖.

๙๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จะเหน็เครือ่งบนิทิง้ลูกไฟดวย	ตอมาเครือ่งบนิเริม่บินตอนกลางวันและมกีารยงิกราด
ลงมาที่ตลาดทาเกวียน	ผูคนตองหลบกันจาละหวั่น	บานตาเซี้ยงโดนระเบิดลงจนดิน
เป็นหลุม	สวนสะพานรถไฟที่งิ้วรายก็โดนระเบิดเชนกัน	สะพานขาด	ปลาตายเกลื่อน	
อกีทัง้ในปีนัน้ยงัเกดิน�า้ทวมครัง้ใหญอกีท�าใหโรงเรียนตองปิดชัว่คราว	น�า้ทวมคร้ังนัน้	
รุนแรงพอกับเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙

 เมื่อถนนมา... 
พ.ศ.	๒๔๗๘	มกีารสรางถนนเพชรเกษมเพือ่เชือ่มการเดนิทางระหวางกรงุเทพฯ	

กับภาคใต	โดยผานอ�าเภอสามพรานและอ�าเภอนครชัยศรี	ท�าใหการคมนาคมขนสง
เพื่อเดินทางเขากรุงเทพฯ	 สะดวกขึ้น	 นอกจากนี้การตัดถนนสายมาลัยแมน	 (พ.ศ.	
๒๕๐๕)	ยิ่งท�าใหการเดินทางจากสุพรรณบุรีเขากรุงเทพฯ	สะดวกรวดเร็วขึ้นกวาเดิม	
จากท่ีตองโดยสารเรือเมลมาลงที่ง้ิวราย	 แลวขึ้นรถไฟท่ีสถานีรถไฟงิ้วรายเพื่อเขา
กรุงเทพฯ	การเดินทางและการขนสงจึงไมจ�าเป็นตองผานเสนทางเดิม	ท�าใหในระยะ
หลัง	ตลาดทาเกวียน	ตลาดดอนหวาย	รวมทั้งตลาดริมน�้าอื่นๆ	กิจการเริ่มซบเซา

ชวงหลัง	พ.ศ.	๒๕๑๐	บริษัทสุพรรณขนสงเลิกกิจการ	ทาเรือสุพรรณที่ตลาด
ทาเกวียนจึงปิดลง	อีกทั้งในชุมชนก็เริ่มมีการตัดถนนบางแลว	ถนนสายแรกในชุมชน
คือ	ถนนไรขิงประชารวมใจ	สรางเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๗-๒๕๑๘	และมีการตัดถนนเพิ่มขึ้น
อีกหลายสายเพื่อเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษม	รวมทั้งถนนสายปิ่นเกลา-นครชัยศรี	ที่
ไปบรรจบกับถนนเพชรเกษม	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๗	และมีการพัฒนาโครงขายถนนอีก
มากมายหลายสาย	ในขณะเดียวกัน	การตัดถนนก็เป็นสาเหตุของการปิดกั้นล�าคลอง
ชวงตางๆ	ท�าใหเรอืเดนิทางล�าบาก	การขนสงขาวและสนิคาเกษตร	รวมถงึการสญัจร
ทางน�้าจึงไมสะดวกอีกตอไป

หลังจากนั้น	ยานพาหนะในการเดินทางทางบกแทนเรือเริ่มมีมากขึ้น	การเดิน
ทางสูภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น	ตั้งแต	พ.ศ.	๒๕๐๐	คนในตลาดทาเกวียนก็เริ่มขยับ
ขยายยายไปอยูที่อื่น	เพราะตลาดไมคึกคักแลว	การท�ามาหากินจึงท�าไดไมดีเหมือน
เดิม	ประกอบกับพื้นที่ที่มีจ�ากัด	หลายคนที่สงลูกเรียนหนังสือ	เมื่อลูกเรียนจบท�างาน
มีรายได	 และเร่ิมสรางฐานะ	 ก็ยายไปอยูกับลูก	 บางคนไปท�ามาหากินและสราง
ครอบครัวที่อื่น	บางก็สะสมทุนจนซื้อที่ดินที่อื่นไดก็ยายออกไป	ฯลฯ



๙๘

เม่ือมีการสรางสวมในบาน	พืน้ทีบ่รเิวณเวจขีท้ีต่ลาดกเ็ป็นท่ีวาง	มตีนมะขามเทศ	
และตนไมอืน่ๆ	ขึน้	สวนดานหลงัวดัทาพดูก็เป็นเวจขีเ้ชนกนั	แตสรางมิดชดิกวา	พืน้ที่
เป็นป่ารกทึบ	 นากลัว	 และเดินไปยากกวาเวจขี้ท่ีตลาดทาเกวียน	ปจจุบันที่ต้ังเวจขี	้
วัดทาพูดกลายเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนต�าบลไรขิง	

 ตลาดทาเกวียนเมื่อยามสงคราม 
ตลาดทาเกวยีนผานรอนผานหนาวมาพอสมควร	เหตกุารณทีอ่ยูในความทรงจ�า

ชวงหนึ่งของคนทาเกวียนคือเหตุการณในชวงสงครามโลกครั้งที่	๒	ราว	พ.ศ.	๒๔๘๕		
หรือที่คนทาเกวียนเรียกวา	“สงครามญี่ปุ่น”	

คุณถาวร งามสามพราน๖	หรือ	“ตาชง” ปจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	อายุ	๘๐	ปี	
บานเดิมอยูติดกับตลาดทาเกวียน	เลาใหคณะท�างานฟงวา	ชวงสงครามญี่ปุ่น	ก�าลัง
เรียน	 ป.๑	 ที่โรงเรียนวัดทาพูด	 สมัยนั้นชุดนักเรียนคือเสื้อสีขาว	 กางเกงขาสั้น	 ใช
กระดานชนวน	หนิชนวน	และดินสอหนิ	เดก็ๆ	ตองพกไปโรงเรียนทกุวนั	แตตอนทหาร
ญี่ปุ่นเขามา	ตนไมมีเสื้อผาใส	ตองเอากระสอบป่านมาเย็บเป็นกางเกง

มีหลายเหตุการณที่ยังอยูในความทรงจ�าของตาชง	 เชน	 วันหน่ึง	 หลังจากกิน
ขาวเสร็จแลว	มีเรือญี่ปุ่นติดปืน	ปตอ.	แลนมาในแมน�้า	พอเครื่องบินบินผาน	ทหาร
ญี่ปุ่นก็ตั้งปืนจะยิง	โดยทหารญี่ปุ่นเหลานั้นนุงแตผาเตี่ยว	ไมสวมเสื้อ

ตาชงเลาตอวา	ตอนเป็นนักเรียนก็สนุกดีเวลาทหารญี่ปุ่นเดินผาน	นักเรียนจะ
พดู	“อารกิาโตะบนัไซ”	และบางครัง้	ทหารญีปุ่น่จะมาซือ้ของทีต่ลาดทาเกวยีนเชนกนั	
สมัยนั้นไขฟองละสามบาท	กลวยหอมผลละแปดบาท

ทั้งยังมีเหตุการณ	 เชลยชาวดัตชหนีออกมา	แลวมานอนอยูที่ตลาดทาเกวียน	
ตองขอขาวชาวบานกินตอนกลางคืน	ซึ่งชาวบานเองก็กลัวถูกจับได	 เพราะแคจะสูบ
บุหรี่ก็ยังไมกลา	กลัวแสงไฟจะท�าใหคนอื่นเห็น

นอกจากนี้	เวลากลางคืน	เมื่อไดยินเสียงเครื่องบิน	เด็กๆ	จะวิ่งออกไปที่ทุงนา
เพ่ือดูเคร่ืองบิน	 โดยชวงเวลาน้ันเพ่ิงเสร็จส้ินการเก่ียวขาวและเป็นเดือนหงายพอด	ี

๖	 ถาวร	งามสามพราน,	สัมภาษณ	ถาวร	งามสามพราน,	MP3recorder,	๒๕๕๖.

๙๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จะเหน็เคร่ืองบินทิง้ลกูไฟดวย	ตอมาเครือ่งบนิเริม่บินตอนกลางวนัและมกีารยงิกราด
ลงมาที่ตลาดทาเกวียน	ผูคนตองหลบกันจาละหวั่น	บานตาเซี้ยงโดนระเบิดลงจนดิน
เป็นหลุม	สวนสะพานรถไฟที่งิ้วรายก็โดนระเบิดเชนกัน	สะพานขาด	ปลาตายเกลื่อน	
อกีทัง้ในปีนัน้ยงัเกดิน�า้ทวมครัง้ใหญอกีท�าใหโรงเรียนตองปิดช่ัวคราว	น�า้ทวมคร้ังน้ัน	
รุนแรงพอกับเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙

 เมื่อถนนมา... 
พ.ศ.	๒๔๗๘	มกีารสรางถนนเพชรเกษมเพือ่เช่ือมการเดนิทางระหวางกรงุเทพฯ	

กับภาคใต	โดยผานอ�าเภอสามพรานและอ�าเภอนครชัยศรี	ท�าใหการคมนาคมขนสง
เพื่อเดินทางเขากรุงเทพฯ	 สะดวกขึ้น	 นอกจากนี้การตัดถนนสายมาลัยแมน	 (พ.ศ.	
๒๕๐๕)	ยิ่งท�าใหการเดินทางจากสุพรรณบุรีเขากรุงเทพฯ	สะดวกรวดเร็วขึ้นกวาเดิม	
จากท่ีตองโดยสารเรือเมลมาลงที่ง้ิวราย	 แลวขึ้นรถไฟท่ีสถานีรถไฟงิ้วรายเพื่อเขา
กรุงเทพฯ	การเดินทางและการขนสงจึงไมจ�าเป็นตองผานเสนทางเดิม	ท�าใหในระยะ
หลัง	ตลาดทาเกวียน	ตลาดดอนหวาย	รวมทั้งตลาดริมน�้าอื่นๆ	กิจการเริ่มซบเซา

ชวงหลัง	พ.ศ.	๒๕๑๐	บริษัทสุพรรณขนสงเลิกกิจการ	ทาเรือสุพรรณที่ตลาด
ทาเกวียนจึงปิดลง	อีกทั้งในชุมชนก็เริ่มมีการตัดถนนบางแลว	ถนนสายแรกในชุมชน
คือ	ถนนไรขิงประชารวมใจ	สรางเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๗-๒๕๑๘	และมีการตัดถนนเพิ่มขึ้น
อีกหลายสายเพื่อเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษม	รวมทั้งถนนสายปิ่นเกลา-นครชัยศรี	ที่
ไปบรรจบกับถนนเพชรเกษม	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๗	และมีการพัฒนาโครงขายถนนอีก
มากมายหลายสาย	ในขณะเดียวกัน	การตัดถนนก็เป็นสาเหตุของการปิดกั้นล�าคลอง
ชวงตางๆ	ท�าใหเรอืเดนิทางล�าบาก	การขนสงขาวและสนิคาเกษตร	รวมถงึการสญัจร
ทางน�้าจึงไมสะดวกอีกตอไป

หลังจากนั้น	ยานพาหนะในการเดินทางทางบกแทนเรือเริ่มมีมากขึ้น	การเดิน
ทางสูภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น	ตั้งแต	พ.ศ.	๒๕๐๐	คนในตลาดทาเกวียนก็เริ่มขยับ
ขยายยายไปอยูที่อื่น	เพราะตลาดไมคึกคักแลว	การท�ามาหากินจึงท�าไดไมดีเหมือน
เดิม	ประกอบกับพื้นที่ที่มีจ�ากัด	หลายคนที่สงลูกเรียนหนังสือ	เมื่อลูกเรียนจบท�างาน
มีรายได	 และเริ่มสรางฐานะ	 ก็ยายไปอยูกับลูก	 บางคนไปท�ามาหากินและสราง
ครอบครัวที่อื่น	บางก็สะสมทุนจนซื้อที่ดินที่อื่นไดก็ยายออกไป	ฯลฯ



๑๐๐

บริเวณที่เคยเป็นหองแถวตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันเป็นหองแถวสรางใหม่ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

เมือ่คนยายออกมากข้ึน	นายจ�าปีซึง่อายมุากแลวจงึเลกิท�าตลาดและแบงทีด่นิ
ใหลูกหลาน	สวนหองแถวในตลาด	กลายเป็นหองเชาส�าหรับคนท�างานที่มาจากตาง
พื้นที่	 เมื่อหองแถวไมทรุดโทรมมากข้ึน	 จึงรื้อตลาดในที่สุด	 เหลือเพียงบานไมสอง
ชั้นทรงป้นหยาของนายจ�าปีที่ตั้งอยูริมน�้า	ตอมาบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ตลาด
เดิม	 ไดสรางตึกแถวข้ึนใหมเพ่ือเป็นหองเชา	 และบางสวนเป็นเรือนพักอาศัยของ	
ลูกหลานนายจ�าปี

หลังจากท�้าทวมใหญเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๔	สิ่งกอสรางหลังสุดทายที่หลงเหลือไว
เป็นอนสุรณวาบรเิวณนีเ้คยเป็นตลาดทาเกวยีนอนัรุงเรอืง	คอืบานไมทรงปน้หยาของ
นายจ�าปี	เริ่มช�ารุดทรุดโทรมเนื่องจากไมมีผูอยูอาศัยและยากที่จะซอมแซม	ทายาท
จึงไดรื้อถอนทั้งหมด	จนไมเหลือหลักฐานความเป็นตลาดทาเกวียนใหเห็นอีกตอไป

แมวันนี้จะไมมีตลาดทาเกวียนใหเห็นแลว	แตภาพถายตลาดเพียงใบเดียว	กอ
ใหเกดิการรวมระลกึและทบทวนความทรงจ�าของคนทีเ่กีย่วของได	ซึง่กจิกรรมดงักลาว
ไมเพียงจะกอใหเกิดภาพปะติดปะตอเป็นเรื่องราวทองถิ่นที่นาสนใจ	แตยังแสดงเห็น
ถงึวถิชีีวติของผูคนทีม่กีารตดิตอสมัพนัธ	มคีวามเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปตามสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ

การรวมพูดคยุกนัในวงสนทนาตางๆ	นอกจากท�าใหเกดิการทบทวนความทรงจ�า	
และการถายทอดเรื่องราวตางๆ	แลว	การบันทึกขอมูลจากค�าบอกเลา	ก็ชวยในการ
สรางเรือ่งเลาใหกบัภาพถายซึง่เป็นสวนหนึง่ของวตัถพุพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	และ
ที่ส�าคัญคือเกิดพลังในการฟื้นความสัมพันธของผูคนที่เคยใชชีวิตอยูรวมกันในตลาด	
หลายคนนัดหมายวันเวลาเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยือนคนที่ยายไปอยูหางไกล	 สราง
ความรูสึกเป็นคนบานเดียวกันของคนในชุมชนที่มีประสบการณรวมกัน	 นอกจากน้ี
ยังชวยผลักดันใหคนในทองถิ่น	 ตลอดจนผูดูแลพิพิธภัณฑและองคกรทองถิ่นใหมี
ความสนใจและเห็นความส�าคัญในการรวบรวม	ศึกษา	บันทึก	และถายทอดเรื่องราว	
อื่นๆ	ของชุมชนมากขึ้น	

เรือนของนายจ�าปี สรอยทอง อาคารดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียว
ของตลาดและพังทลายลงเนื่องจากพายุฝนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันจึงไม่มีอยู่แลว 

(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๑๐๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บริเวณที่เคยเป็นหองแถวตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันเป็นหองแถวสรางใหม่ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

เรือนของนายจ�าปี สรอยทอง อาคารดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียว
ของตลาดและพังทลายลงเนื่องจากพายุฝนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันจึงไม่มีอยู่แลว 

(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)



๑๐๐

บริเวณที่เคยเป็นหองแถวตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันเป็นหองแถวสรางใหม่ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

เมือ่คนยายออกมากขึน้	นายจ�าปีซึง่อายมุากแลวจงึเลกิท�าตลาดและแบงทีด่นิ
ใหลูกหลาน	สวนหองแถวในตลาด	กลายเป็นหองเชาส�าหรับคนท�างานที่มาจากตาง
พื้นที่	 เมื่อหองแถวไมทรุดโทรมมากข้ึน	 จึงร้ือตลาดในที่สุด	 เหลือเพียงบานไมสอง
ชั้นทรงป้นหยาของนายจ�าปีที่ตั้งอยูริมน�้า	ตอมาบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ตลาด
เดิม	 ไดสรางตึกแถวขึ้นใหมเพื่อเป็นหองเชา	 และบางสวนเป็นเรือนพักอาศัยของ	
ลูกหลานนายจ�าปี

หลังจากท�้าทวมใหญเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๔	สิ่งกอสรางหลังสุดทายที่หลงเหลือไว
เป็นอนุสรณวาบรเิวณน้ีเคยเป็นตลาดทาเกวยีนอนัรุงเรอืง	คอืบานไมทรงปน้หยาของ
นายจ�าปี	เริ่มช�ารุดทรุดโทรมเนื่องจากไมมีผูอยูอาศัยและยากที่จะซอมแซม	ทายาท
จึงไดรื้อถอนทั้งหมด	จนไมเหลือหลักฐานความเป็นตลาดทาเกวียนใหเห็นอีกตอไป

แมวันนี้จะไมมีตลาดทาเกวียนใหเห็นแลว	แตภาพถายตลาดเพียงใบเดียว	กอ
ใหเกดิการรวมระลกึและทบทวนความทรงจ�าของคนทีเ่กีย่วของได	ซึง่กจิกรรมดงักลาว
ไมเพียงจะกอใหเกิดภาพปะติดปะตอเป็นเรื่องราวทองถิ่นที่นาสนใจ	แตยังแสดงเห็น
ถงึวถิชีวีติของผูคนทีม่กีารตดิตอสมัพนัธ	มคีวามเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปตามสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ

การรวมพดูคยุกนัในวงสนทนาตางๆ	นอกจากท�าใหเกดิการทบทวนความทรงจ�า	
และการถายทอดเรื่องราวตางๆ	แลว	การบันทึกขอมูลจากค�าบอกเลา	ก็ชวยในการ
สรางเรือ่งเลาใหกบัภาพถายซึง่เป็นสวนหนึง่ของวตัถพุพิธิภณัฑพืน้บานวดัทาพดู	และ
ที่ส�าคัญคือเกิดพลังในการฟื้นความสัมพันธของผูคนที่เคยใชชีวิตอยูรวมกันในตลาด	
หลายคนนัดหมายวันเวลาเพ่ือเดินทางไปเยี่ยมเยือนคนที่ยายไปอยูหางไกล	 สราง
ความรูสึกเป็นคนบานเดียวกันของคนในชุมชนที่มีประสบการณรวมกัน	 นอกจากนี้
ยังชวยผลักดันใหคนในทองถิ่น	 ตลอดจนผูดูแลพิพิธภัณฑและองคกรทองถิ่นใหมี
ความสนใจและเห็นความส�าคัญในการรวบรวม	ศึกษา	บันทึก	และถายทอดเรื่องราว	
อื่นๆ	ของชุมชนมากขึ้น	

เรือนของนายจ�าปี สรอยทอง อาคารดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียว
ของตลาดและพังทลายลงเนื่องจากพายุฝนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันจึงไม่มีอยู่แลว 

(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๑๐๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

บริเวณที่เคยเป็นหองแถวตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันเป็นหองแถวสรางใหม่ 
(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

เรือนของนายจ�าปี สรอยทอง อาคารดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียว
ของตลาดและพังทลายลงเนื่องจากพายุฝนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันจึงไม่มีอยู่แลว 

(อนุเคราะห์ภาพโดยธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)



หัวโตกับงานบุญ
ของชุมชนริมนํ้า

โดย นวลพรรณ บุญธรรม



หัวโตกับงานบุญ
ของชุมชนริมนํ้า

โดย นวลพรรณ บุญธรรม

หัวโตกับงานบุญ
ของชุมชนริมนํ้า

โดย นวลพรรณ บุญธรรม



๑๐๔

ในชุดภาพเกาของพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 มีภาพถายเกาที่สะสมไวของ		
“ลุงเพง”	ปรีชา เพงศรี	เมื่อลุงเพงเสียชีวิต	ทายาทจึงไดมอบภาพถายใหพิพิธภัณฑ
วัดทาพูดเก็บรักษา	 ภาพถายเหลานั้น	 มีภาพหัวโตทาเกวียนหรือสิงโตทาเกวียนอยู
จ�านวนหนึ่ง	 แมวาการแสดงหรือการเชิดสิงโตอาจพบเห็นไดทั่วไปในปจจุบัน	 แต
ภาพถายชุดนีม้คีวามนาสนใจไมนอยเพราะรปูรางของหัวโตหรอืหวัสงิโตมคีวามแปลก
แตกตางจากหัวสิงโตท่ีพบเห็นในปจจุบัน	 ขณะเดียวกันบุคคลในภาพซึ่งเป็นสมาชิก
ในคณะเชิดสิงโตก็มีความนาสนใจเพราะผูรวมคณะสวนใหญเป็นคนที่เคยใชชีวิตอยู
ในตลาดทาเกวียน	 ตลาดส�าคัญของคนในแถบน้ีที่เหลือเพียงความทรงจ�าของคนใน
ชุมชน	นอกจากนี้การแสดงของสิงโตคณะนี้ไมใชเพียงการสรางความสนุกสนานหรือ
สรางสีสันใหกับงานตรุษจีน	แตยังสรางคุณประโยชนใหกับชุมชนดวยไมนอย

จากค�าบอกเลาเบื้องตนของ	 “ลุงตอย”	มานะ เถียรทวี	 ผูดูแลพิพิธภัณฑ	
พืน้บานวดัทาพดู	ทีเ่คยเหน็การเลนสงิโตในสมัยเด็ก	และรูจักมักคุนกบัชาวคณะสงิโต	
ไดเลาถงึความนาสนใจของคณะสงิโตทาเกวยีนใหฟง	รวมถงึแนะน�าบคุคลทีป่รากฏใน
ภาพถายที่ยังมีชีวิตอยู	บุคคลเหลานี้ยังจดจ�าและเลาเรื่องราวของคณะสิงโตใหฟงได

ปจจบัุนชาวคณะบางสวนยังอาศัยอยูในบรเิวณบานทาพดูและพืน้ทีใ่กลเคียง	มี
บางคนแยกไปท�ามาหากินลงหลักปกฐานตางถิ่น	ทั้งตางอ�าเภอ	ตางจังหวัด	และตาง
ประเทศ	จึงไมมีโอกาสไดพบเจอกันบอยๆ	และบางคนก็เสียชีวิตไปแลว

คณะท�างานจึงตองเดินทางไปสัมภาษณชาวคณะตามพื้นท่ีตางๆ	 รวมถึงนัด
หมายใหมารวมวงสนทนาเพ่ือทบทวนความทรงจ�าเรื่องราวของคณะสิงโตทาเกวียน	
ดังนั้น	 เรื่องของสิงโตทาเกวียน	จึงมาจากค�าบอกเลาและขอมูลในวงสนทนาจากผูที่
เคยพบเห็นและผูรวมคณะสิงโต	 ที่ตางชวยกันรื้อฟื้น	 ทบทวนความทรงจ�า	 และเลา
เรื่อง	ท�าใหไดเห็นที่มาที่ไปของคณะสิงโตทาเกวียน	ที่ส�าคัญคือ	เรื่องเลาดังกลาวยัง	
สะทอนใหเหน็ถงึชีวติผูคนในอดตี	ความเปล่ียนแปลงของสิง่ตางๆ	และสายสมัพันธของ	
คนที่เคยใชชีวิตอยูรวมกันโดยใชภาพถายเกาเป็นสื่อชวยในการสนทนา

ทีม่าทีไ่ปของสงิโตนัน้	เชือ่วาเป็นสตัวท่ีเกดิจากจนิตนาการของชาวจนี	มตี�านาน
พื้นบานจีนเลาวา	เมื่อหลายรอยปีมาแลว	มีสัตวยักษตัวยาวราวแปดฟุตและมีหัวนา
เกลียด	มากัดกินขาวในนาที่เมืองกวางตุงในชวงวันเทศกาลตรุษจีน	ชาวบานจึงรวม
มือกันคิดหาวิธีขับไลสัตวรายนั้น	 โดยน�าไมไผมาท�าเป็นโครง	 แลวน�ากระดาษสีมา
แปะไวที่โครงไมไผดานนอกเพื่อท�าเป็นรูปสิงโต	เมื่อถึงเวลากลางคืน	จะใหคนเขาไป

๑๐๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อยูดานในโครงรูปสิงโตและเผชิญหนากับสัตวยักษ	 เมื่อสัตวยักษเห็นสิงโตจ�าลองที่
กระโดดโลดเตน	 และไดยินเสียงดังอันเกิดจากการที่ชาวบานน�าเอาเครื่องใชในการ
ท�าครัวมาตีกระทบกัน	 ท�าใหสัตวยักษเกิดความหวาดกลัวและหลบหนีไปไมมากิน
ขาวในนาอกี	เพ่ือระลกึถงึบญุคณุของสงิโตจ�าลอง	ชาวนาจงึจดัใหมกีารเชดิสงิโตเป็น
ประจ�าในชวงตรุษจีน

ชาวจนีนบัถอืสงิโต	เพราะเชือ่วามคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละอทิธฤิทธิบ์นัดาลโชคลาภ	
ชวยปกป้องและปดเป่าโรคภัยตางๆ	ไมใหมารังควานผูคน	ตามต�านานของจีนกลาว
วา	 สิงโตและการเชิดสิงโตเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจาเคี่ยนหลงกุน	 (เคี่ยนลงกุ๋น)	
แหงราชวงศชิง	(เช็ง)	ตรงกับรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ	ในสมัยอยุธยาตอนปลาย	
จนถึงชวงตนรัชกาลที่	๑	แหงกรุงรัตนโกสินทร

วนัหนึง่	ขณะทีพ่ระเจาเค่ียนหลงกนุเสดจ็ออกทองพระโรงเกิดเหตกุารณทองฟ้า
มดืสลัว	และปรากฏสัตวประหลาดรปูรางคลายสุนขัตวัใหญ	มขีนปกุปุย	ลอยลงมาจาก
กอนเมฆดานทศิตะวันออก	ทัง้มีเสียงดนตรปีระโคมกึกกอง	สัตวประหลาดไดลอยมา
หยุดตรงหนาที่ประทับ	 แลวหมอบลงกมหัวถวายบังคมพระองคสามครั้ง	 กอนลอย
หายไปทางทิศเหนือ	 ขุนนางผูเฒาคนหนึ่งจึงไดกราบทูลวาสัตวที่มาถวายบังคมตอ
พระองคนั้นมีนามวา	 “สิงโต”	 เป็นสัตวประเสริฐที่ประกอบดวยมงคลอยางสูง	 โดย
ทั่วไป	คนธรรมดาจะไมไดพบเห็น	การที่มาถวายบังคมตอพระองคแสดงวา	พระองค
ทรงมบีญุญานภุาพ	ตอมาเมือ่ชาวเมอืงไดทราบจงึไดท�ารปูหวัสงิโตขึน้	แลวน�าไปเลน
ทีบ่านของผูเคารพนบัถอืในวันตรษุจนี	เสมอืนวาสิงโตมาปรากฏตวัและอวยพร	แสดง
ถึงความมีบุญของผูนั้น๗

ความเชือ่เร่ืองสงิโตในประเทศไทยอาจไดรบัอิทธพิลจากชาวจีนท่ีตดิตอสมัพันธ
กับไทยมาเน่ินนานหลายยุคสมัย	 แตการเชิดสิงโตนั้นเขามาประเทศไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	โดย	องเชียงสือ	จักรพรรดิญวน
ที่เคยประทับในกรุงเทพฯ	 ไดฝกชาวญวนใหเชิดสิงโตเพื่อเลนหนาพระที่นั่งพระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	โดยเชือ่วา	องเชยีงสอืรบัเอาวธิแีละรปูแบบ
การเลนสิงโตมาจากประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง๘

๗	 Pui.lap,	 “ประวัติการเชิดสิงโต”,	 อีสานออนไลน,	 สืบคน	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙,	 http://www.baanmaha.com/community/

threads/44159-ประวัติการเชิดสิงโต.

๘	 ประจกัษ		ประภาพิทยากร,	“สงิโตตรุษจนี”,	วัฒนธรรมไทย	๓๕,	ฉบับที	่๕	(กมุภาพนัธ	๒๕๔๑):	๔๗-๔๘.



๑๐๔

ในชุดภาพเกาของพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด	 มีภาพถายเกาที่สะสมไวของ		
“ลุงเพง”	ปรีชา เพงศรี	เมื่อลุงเพงเสียชีวิต	ทายาทจึงไดมอบภาพถายใหพิพิธภัณฑ
วัดทาพูดเก็บรักษา	 ภาพถายเหลานั้น	 มีภาพหัวโตทาเกวียนหรือสิงโตทาเกวียนอยู
จ�านวนหนึ่ง	 แมวาการแสดงหรือการเชิดสิงโตอาจพบเห็นไดทั่วไปในปจจุบัน	 แต
ภาพถายชุดนีม้คีวามนาสนใจไมนอยเพราะรปูรางของหัวโตหรอืหวัสงิโตมคีวามแปลก
แตกตางจากหัวสิงโตท่ีพบเห็นในปจจุบัน	 ขณะเดียวกันบุคคลในภาพซึ่งเป็นสมาชิก
ในคณะเชิดสิงโตก็มีความนาสนใจเพราะผูรวมคณะสวนใหญเป็นคนที่เคยใชชีวิตอยู
ในตลาดทาเกวียน	 ตลาดส�าคัญของคนในแถบนี้ที่เหลือเพียงความทรงจ�าของคนใน
ชุมชน	นอกจากนี้การแสดงของสิงโตคณะนี้ไมใชเพียงการสรางความสนุกสนานหรือ
สรางสีสันใหกับงานตรุษจีน	แตยังสรางคุณประโยชนใหกับชุมชนดวยไมนอย

จากค�าบอกเลาเบื้องตนของ	 “ลุงตอย”	มานะ เถียรทวี	 ผูดูแลพิพิธภัณฑ	
พืน้บานวดัทาพดู	ทีเ่คยเห็นการเลนสงิโตในสมยัเดก็	และรูจักมกัคุนกบัชาวคณะสงิโต	
ไดเลาถงึความนาสนใจของคณะสงิโตทาเกวียนใหฟง	รวมถงึแนะน�าบคุคลทีป่รากฏใน
ภาพถายที่ยังมีชีวิตอยู	บุคคลเหลานี้ยังจดจ�าและเลาเรื่องราวของคณะสิงโตใหฟงได

ปจจบุนัชาวคณะบางสวนยังอาศัยอยูในบริเวณบานทาพูดและพืน้ทีใ่กลเคียง	มี
บางคนแยกไปท�ามาหากินลงหลักปกฐานตางถิ่น	ทั้งตางอ�าเภอ	ตางจังหวัด	และตาง
ประเทศ	จึงไมมีโอกาสไดพบเจอกันบอยๆ	และบางคนก็เสียชีวิตไปแลว

คณะท�างานจึงตองเดินทางไปสัมภาษณชาวคณะตามพื้นท่ีตางๆ	 รวมถึงนัด
หมายใหมารวมวงสนทนาเพ่ือทบทวนความทรงจ�าเร่ืองราวของคณะสิงโตทาเกวียน	
ดังนั้น	 เรื่องของสิงโตทาเกวียน	จึงมาจากค�าบอกเลาและขอมูลในวงสนทนาจากผูที่
เคยพบเห็นและผูรวมคณะสิงโต	 ที่ตางชวยกันร้ือฟื้น	 ทบทวนความทรงจ�า	 และเลา
เรื่อง	ท�าใหไดเห็นที่มาที่ไปของคณะสิงโตทาเกวียน	ที่ส�าคัญคือ	เรื่องเลาดังกลาวยัง	
สะทอนใหเห็นถงึชีวติผูคนในอดีต	ความเปลีย่นแปลงของสิง่ตางๆ	และสายสมัพนัธของ	
คนที่เคยใชชีวิตอยูรวมกันโดยใชภาพถายเกาเป็นสื่อชวยในการสนทนา

ทีม่าทีไ่ปของสงิโตนัน้	เช่ือวาเป็นสตัวท่ีเกดิจากจินตนาการของชาวจนี	มตี�านาน
พื้นบานจีนเลาวา	เมื่อหลายรอยปีมาแลว	มีสัตวยักษตัวยาวราวแปดฟุตและมีหัวนา
เกลียด	มากัดกินขาวในนาที่เมืองกวางตุงในชวงวันเทศกาลตรุษจีน	ชาวบานจึงรวม
มือกันคิดหาวิธีขับไลสัตวรายนั้น	 โดยน�าไมไผมาท�าเป็นโครง	 แลวน�ากระดาษสีมา
แปะไวที่โครงไมไผดานนอกเพื่อท�าเป็นรูปสิงโต	เมื่อถึงเวลากลางคืน	จะใหคนเขาไป

๑๐๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อยูดานในโครงรูปสิงโตและเผชิญหนากับสัตวยักษ	 เม่ือสัตวยักษเห็นสิงโตจ�าลองที่
กระโดดโลดเตน	 และไดยินเสียงดังอันเกิดจากการที่ชาวบานน�าเอาเคร่ืองใชในการ
ท�าครัวมาตีกระทบกัน	 ท�าใหสัตวยักษเกิดความหวาดกลัวและหลบหนีไปไมมากิน
ขาวในนาอกี	เพ่ือระลกึถงึบญุคณุของสงิโตจ�าลอง	ชาวนาจงึจดัใหมีการเชิดสงิโตเป็น
ประจ�าในชวงตรุษจีน

ชาวจนีนบัถอืสงิโต	เพราะเชือ่วามคีวามศกัด์ิสทิธิแ์ละอทิธฤิทธิบ์นัดาลโชคลาภ	
ชวยปกป้องและปดเป่าโรคภัยตางๆ	ไมใหมารังควานผูคน	ตามต�านานของจีนกลาว
วา	 สิงโตและการเชิดสิงโตเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจาเคี่ยนหลงกุน	 (เคี่ยนลงกุ๋น)	
แหงราชวงศชิง	(เช็ง)	ตรงกับรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ	ในสมัยอยุธยาตอนปลาย	
จนถึงชวงตนรัชกาลที่	๑	แหงกรุงรัตนโกสินทร

วนัหนึง่	ขณะทีพ่ระเจาเค่ียนหลงกนุเสดจ็ออกทองพระโรงเกิดเหตกุารณทองฟ้า
มดืสลวั	และปรากฏสตัวประหลาดรปูรางคลายสุนขัตวัใหญ	มขีนปกุปุย	ลอยลงมาจาก
กอนเมฆดานทศิตะวันออก	ทัง้มีเสยีงดนตรปีระโคมกกึกอง	สตัวประหลาดไดลอยมา
หยุดตรงหนาที่ประทับ	 แลวหมอบลงกมหัวถวายบังคมพระองคสามคร้ัง	 กอนลอย
หายไปทางทิศเหนือ	 ขุนนางผูเฒาคนหน่ึงจึงไดกราบทูลวาสัตวที่มาถวายบังคมตอ
พระองคนั้นมีนามวา	 “สิงโต”	 เป็นสัตวประเสริฐที่ประกอบดวยมงคลอยางสูง	 โดย
ทั่วไป	คนธรรมดาจะไมไดพบเห็น	การที่มาถวายบังคมตอพระองคแสดงวา	พระองค
ทรงมบีญุญานภุาพ	ตอมาเมือ่ชาวเมอืงไดทราบจงึไดท�ารปูหวัสงิโตขึน้	แลวน�าไปเลน
ทีบ่านของผูเคารพนบัถอืในวันตรษุจนี	เสมอืนวาสงิโตมาปรากฏตวัและอวยพร	แสดง
ถึงความมีบุญของผูนั้น๗

ความเชือ่เร่ืองสิงโตในประเทศไทยอาจไดรบัอิทธพิลจากชาวจีนท่ีตดิตอสมัพันธ
กับไทยมาเน่ินนานหลายยุคสมัย	 แตการเชิดสิงโตนั้นเขามาประเทศไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	โดย	องเชียงสือ	จักรพรรดิญวน
ที่เคยประทับในกรุงเทพฯ	 ไดฝกชาวญวนใหเชิดสิงโตเพื่อเลนหนาพระที่นั่งพระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	โดยเชือ่วา	องเชยีงสอืรบัเอาวธิแีละรปูแบบ
การเลนสิงโตมาจากประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง๘

๗	 Pui.lap,	 “ประวัติการเชิดสิงโต”,	 อีสานออนไลน,	 สืบคน	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙,	 http://www.baanmaha.com/community/

threads/44159-ประวัติการเชิดสิงโต.

๘	 ประจกัษ		ประภาพิทยากร,	“สงิโตตรุษจีน”,	วัฒนธรรมไทย	๓๕,	ฉบับที	่๕	(กมุภาพนัธ	๒๕๔๑):	๔๗-๔๘.



๑๐๖

นิทรรศการภาพเก่าประกอบวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียนและสิงโตท่าเกวียน”
เพื่อช่วยรื้อฟื้นความทรงจ�าของชาวตลาดท่าเกวียน

๑๐๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการภาพเก่าประกอบวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียนและสิงโตท่าเกวียน”
เพื่อช่วยรื้อฟื้นความทรงจ�าของชาวตลาดท่าเกวียน

ในสมัยรัชกาลที่	๕	การเลนสิงโตแพรหลายมากขึ้น	มี	คณะสิงโตใหญประมาณ	
๑๐	 คณะ	 มีท้ังคณะสิงโตจีนแคะ	 คณะสิงโตไหหล�า	 คณะสิงโตกวางตุง	 และสิงโตท่ี
เจาของคณะเป็นคนไทย	ตอมาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๗	 รัฐบาลไทยไมออกใบอนุญาตให
เลนสิงโตชวงวันตรุษจีนในกรุงเทพฯ	 เนื่องจากชาวคณะมักทะเลาะวิวาทกันจนถึง
ขั้นใชมีดฟนแทง	ประกอบกับการเชิดสิงโตจะมีการจุดประทัด	ท�าใหเกิดเสียงดังและ	
บางครั้งท�าใหเกิดไฟไหมและสรางความเสียหาย	 การเลนสิงโตในชวงตรุษจีนใน
กรุงเทพฯ	จึงไมไดรับการปฏิบัติ	แตยังคงมีอยูตามตางจังหวัด๙

 ที่มาของคณะสิงโตทาเกวียน 
“สิงโตทาเกวียน” หรือที่คนบานทาพูด	จังหวัดนครปฐม	เรียกวา	“หัวโต”	ถือ

ก�าเนิดเมื่อประมาณ	๕๐-๖๐	ปีที่แลวที่ตลาดทาเกวียน	ซึ่งเป็นตลาดเกาที่เคยตั้งอยู
ระหวางวัดทาพูดกับวัดดอนหวาย	ปจจุบันตลาดนี้ถูกรื้อไปแลวเมื่อหลายสิบปีกอน

“ลุงชง” ถาวร งามสามพราน	อายุ	๘๐	ปี	อดีตคนเชิดสิงโตตลาดทาเกวียน	
ปจจุบันอาศัยอยูที่อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 เลาวา	 เมื่อกอนทุกตลาดจะมี
คณะสิงโต	เชน	ตลาดดอนหวาย	ตลาดสามพราน	ตลาดทาเกวียน	และตลาดใหม	มัก
เลนกันตอนตรุษจีน	แตกอนที่จะมีคณะสิงโตทาเกวียน	ตลาดทาเกวียนก็มีคณะสิงโต	
อยูแลว	คือสิงโตของแป๊ะเฮียง	ตอนลุงชงยังเป็นเด็กก็เคยเห็นการเชิดสิงโต	จึงอยาก
เชิดเป็นบาง	 ตอมาจึงท�าหัวสิงโตขึ้นเองและใชเป็นหัวสิงโตของคณะสิงโตทาเกวียน
ในเวลาตอมา

การรวมตัวของคณะเชิดสิงโตมักจะเป็นหมูวัยรุ นผู ชายที่เป็นเพ่ือนพอง	
นองพี่	 มาฝกหัดเลนกัน	 ใครชอบพอกันก็ชักชวนใหมาฝกเชิดแบบรุนพี่สอนรุนนอง	
โดยเฉพาะชวงเดอืนสาม	กอนถงึเทศกาลตรษุจนี	ชาวคณะสงิโตจะรวมตวักนัในตอน
เย็นที่อากาศดีเพื่อฝกซอมตามทุงนากวาง	 เพราะเป็นชวงเวลาที่ชาวนาเกี่ยวขาวกัน
หมดแลว	บางครั้งก็ซอมเชิดสิงโตบริเวณที่วางระหวางเวจ	(สวม)	ของตลาด	กับบาน
เจ๊กตีเหล็ก	เพราะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นลานกวาง

๙	 เอนกวิทย	ทรงสันติภาพ,	“สิงโตมาจากไหน	เพราะเมืองไทยไมมีสิงโต”,	ศิลปวัฒนธรรม	๙,	ฉบับที่	๕	(มีนาคม	๒๕๓๑):	๘๔-๘๕.



๑๐๖

นิทรรศการภาพเก่าประกอบวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียนและสิงโตท่าเกวียน”
เพื่อช่วยรื้อฟื้นความทรงจ�าของชาวตลาดท่าเกวียน

๑๐๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

นิทรรศการภาพเก่าประกอบวงสนทนาเรื่อง “ตลาดท่าเกวียนและสิงโตท่าเกวียน”
เพื่อช่วยรื้อฟื้นความทรงจ�าของชาวตลาดท่าเกวียน

ในสมัยรัชกาลที่	๕	การเลนสิงโตแพรหลายมากขึ้น	มี	คณะสิงโตใหญประมาณ	
๑๐	 คณะ	 มีทั้งคณะสิงโตจีนแคะ	 คณะสิงโตไหหล�า	 คณะสิงโตกวางตุง	 และสิงโตท่ี
เจาของคณะเป็นคนไทย	ตอมาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๗	 รัฐบาลไทยไมออกใบอนุญาตให
เลนสิงโตชวงวันตรุษจีนในกรุงเทพฯ	 เนื่องจากชาวคณะมักทะเลาะวิวาทกันจนถึง
ขั้นใชมีดฟนแทง	ประกอบกับการเชิดสิงโตจะมีการจุดประทัด	ท�าใหเกิดเสียงดังและ	
บางครั้งท�าใหเกิดไฟไหมและสรางความเสียหาย	 การเลนสิงโตในชวงตรุษจีนใน
กรุงเทพฯ	จึงไมไดรับการปฏิบัติ	แตยังคงมีอยูตามตางจังหวัด๙

 ที่มาของคณะสิงโตทาเกวียน 
“สิงโตทาเกวียน” หรือที่คนบานทาพูด	จังหวัดนครปฐม	เรียกวา	“หัวโต”	ถือ

ก�าเนิดเมื่อประมาณ	๕๐-๖๐	ปีที่แลวที่ตลาดทาเกวียน	ซึ่งเป็นตลาดเกาที่เคยตั้งอยู
ระหวางวัดทาพูดกับวัดดอนหวาย	ปจจุบันตลาดนี้ถูกรื้อไปแลวเมื่อหลายสิบปีกอน

“ลุงชง” ถาวร งามสามพราน	อายุ	๘๐	ปี	อดีตคนเชิดสิงโตตลาดทาเกวียน	
ปจจุบันอาศัยอยูที่อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 เลาวา	 เม่ือกอนทุกตลาดจะมี
คณะสิงโต	เชน	ตลาดดอนหวาย	ตลาดสามพราน	ตลาดทาเกวียน	และตลาดใหม	มัก
เลนกันตอนตรุษจีน	แตกอนที่จะมีคณะสิงโตทาเกวียน	ตลาดทาเกวียนก็มีคณะสิงโต	
อยูแลว	คือสิงโตของแป๊ะเฮียง	ตอนลุงชงยังเป็นเด็กก็เคยเห็นการเชิดสิงโต	จึงอยาก
เชิดเป็นบาง	 ตอมาจึงท�าหัวสิงโตข้ึนเองและใชเป็นหัวสิงโตของคณะสิงโตทาเกวียน
ในเวลาตอมา

การรวมตัวของคณะเชิดสิงโตมักจะเป็นหมูวัยรุ นผู ชายที่เป็นเพ่ือนพอง	
นองพี่	 มาฝกหัดเลนกัน	 ใครชอบพอกันก็ชักชวนใหมาฝกเชิดแบบรุนพี่สอนรุนนอง	
โดยเฉพาะชวงเดอืนสาม	กอนถงึเทศกาลตรษุจนี	ชาวคณะสงิโตจะรวมตวักนัในตอน
เย็นที่อากาศดีเพื่อฝกซอมตามทุงนากวาง	 เพราะเป็นชวงเวลาที่ชาวนาเกี่ยวขาวกัน
หมดแลว	บางครั้งก็ซอมเชิดสิงโตบริเวณที่วางระหวางเวจ	(สวม)	ของตลาด	กับบาน
เจ๊กตีเหล็ก	เพราะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นลานกวาง

๙	 เอนกวิทย	ทรงสันติภาพ,	“สิงโตมาจากไหน	เพราะเมืองไทยไมมีสิงโต”,	ศิลปวัฒนธรรม	๙,	ฉบับที่	๕	(มีนาคม	๒๕๓๑):	๘๔-๘๕.



๑๐๘

คณะสิงโตท่าเกวียน ถ่ายภาพร่วมกันหนาบานแปะตีเหล็ก
แถวยืน จากซายไปขวา: กิมเฮง แซ่เอี๊ยว, ปรีชา (เพง) เพ่งศรี, เทียนไล แซ่ลี้, เล็ก นาคงศรี, มนตรี 
(เสน่ห์) สายโกสินทร์, ประยูร พุกประยูร, ก�าธร ชัชวาลย์สายสินธ์, ไพฑูรย์ สรอยทอง, เทียนบุ๊น 
แซ่ลี้ และถาวร (ชง) งามสามพราน 
แถวนั่ง จากซายไปขวา: วีรศักดิ์ (แกละ) เพ่งศรี, ธนศักดิ์ (แดง) พัฒนาชาติ และสุทธิศาสตร์ (ยาว) 
กรุงกาญจนา ๑๐๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

๑๐๘

คณะสิงโตท่าเกวียน ถ่ายภาพร่วมกันหนาบานแปะตีเหล็ก
แถวยืน จากซายไปขวา: กิมเฮง แซ่เอี๊ยว, ปรีชา (เพง) เพ่งศรี, เทียนไล แซ่ลี้, เล็ก นาคงศรี, มนตรี 
(เสน่ห์) สายโกสินทร์, ประยูร พุกประยูร, ก�าธร ชัชวาลย์สายสินธ์, ไพฑูรย์ สรอยทอง, เทียนบุ๊น 
แซ่ลี้ และถาวร (ชง) งามสามพราน 
แถวนั่ง จากซายไปขวา: วีรศักดิ์ (แกละ) เพ่งศรี, ธนศักดิ์ (แดง) พัฒนาชาติ และสุทธิศาสตร์ (ยาว) 
กรุงกาญจนา ๑๐๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

๑๐๘

คณะสิงโตท่าเกวียน ถ่ายภาพร่วมกันหนาบานแปะตีเหล็ก
แถวยืน จากซายไปขวา: กิมเฮง แซ่เอี๊ยว, ปรีชา (เพง) เพ่งศรี, เทียนไล แซ่ลี้, เล็ก นาคงศรี, มนตรี 
(เสน่ห์) สายโกสินทร์, ประยูร พุกประยูร, ก�าธร ชัชวาลย์สายสินธ์, ไพฑูรย์ สรอยทอง, เทียนบุ๊น 
แซ่ลี้ และถาวร (ชง) งามสามพราน 
แถวนั่ง จากซายไปขวา: วีรศักดิ์ (แกละ) เพ่งศรี, ธนศักดิ์ (แดง) พัฒนาชาติ และสุทธิศาสตร์ (ยาว) 
กรุงกาญจนา



๑๐๘

คณะสิงโตท่าเกวียน ถ่ายภาพร่วมกันหนาบานแปะตีเหล็ก
แถวยืน จากซายไปขวา: กิมเฮง แซ่เอี๊ยว, ปรีชา (เพง) เพ่งศรี, เทียนไล แซ่ลี้, เล็ก นาคงศรี, มนตรี 
(เสน่ห์) สายโกสินทร์, ประยูร พุกประยูร, ก�าธร ชัชวาลย์สายสินธ์, ไพฑูรย์ สรอยทอง, เทียนบุ๊น 
แซ่ลี้ และถาวร (ชง) งามสามพราน 
แถวนั่ง จากซายไปขวา: วีรศักดิ์ (แกละ) เพ่งศรี, ธนศักดิ์ (แดง) พัฒนาชาติ และสุทธิศาสตร์ (ยาว) 
กรุงกาญจนา ๑๐๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

๑๐๘

คณะสิงโตท่าเกวียน ถ่ายภาพร่วมกันหนาบานแปะตีเหล็ก
แถวยืน จากซายไปขวา: กิมเฮง แซ่เอี๊ยว, ปรีชา (เพง) เพ่งศรี, เทียนไล แซ่ลี้, เล็ก นาคงศรี, มนตรี 
(เสน่ห์) สายโกสินทร์, ประยูร พุกประยูร, ก�าธร ชัชวาลย์สายสินธ์, ไพฑูรย์ สรอยทอง, เทียนบุ๊น 
แซ่ลี้ และถาวร (ชง) งามสามพราน 
แถวนั่ง จากซายไปขวา: วีรศักดิ์ (แกละ) เพ่งศรี, ธนศักดิ์ (แดง) พัฒนาชาติ และสุทธิศาสตร์ (ยาว) 
กรุงกาญจนา ๑๐๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด

๑๐๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด



๑๑๐

การเดินทางของคณะสิงโตท่าเกวียน ตองไปทางเรือ 
เนื่องจากสถานที่แสดงอยู่ตามตลาดริมแม่น�้าในอ�าเภอสามพราน 

การเดินทางดวยเรือจึงสะดวกที่สุด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๑๑๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

การเดินทางของคณะสิงโตท่าเกวียน ตองไปทางเรือ 
เนื่องจากสถานที่แสดงอยู่ตามตลาดริมแม่น�้าในอ�าเภอสามพราน 

การเดินทางดวยเรือจึงสะดวกที่สุด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

เมื่อถึงวันตรุษจีน	คณะสิงโตจะแหไปในตลาดและไปตามบานแตละหลัง	เพื่อ
อวยพรผูพกัอาศยั	โดยชาวบานจะดใีจเมือ่สงิโตมาทีบ่าน	เพราะถอืวาเป็นมงคล	โดย
คนในคณะสิงโตจะอวยพรคนในบานดวยค�าพูดดีๆ	บางครั้งจะมอบสมใหกับเจาของ
บานดวยซึง่เจาของบานจะใหอ่ังเปาเป็นการตอบแทนโดยอ่ังเปาท่ีได	คณะสิงโตจะน�า
ไปบริจาคใหโรงเรียนหรือเก็บไวใชจายในคณะ

นอกจากชวงตรุษจีนแลว	 คณะสิงโตจะรับงานแสดงทุกงานที่มีผูวาจาง	 เชน	
งานวัด	 งานบวช	 โดยเจาภาพจะมาขอแรงใหไปชวยงาน	 เพราะสิงโตจะท�าใหงาน
คึกคัก	สนุกสนาน	 เด็กๆ	ชอบ	อีกทั้งคนในคณะสิงโตจะเป็นแรงงานชวยท�างานทุก
อยางนอกเหนือจากการเชิดสิงโต	เชนยกอาหาร	จัดเตรียมสถานที่	สรางเตาส�าหรับ
ท�าอาหาร๗	ฯลฯ

สวนคาจางน้ันก็ตามแตเจาภาพจะให	 บางครั้งคณะสิงโตก็จะขอคาตอบแทน
จากเจาภาพเป็นสิ่งของตางๆ	เชน	โต๊ะ	เกาอี้	เพื่อน�าไปมอบใหกับโรงเรียน	บางครั้ง
ก็จะขอเสื้อสีขาว	รองเทา	กลอง	ฯลฯ	เพื่อเป็นเครื่องแตงกายและอุปกรณส�าหรับใช
ในการเชิดสิงโต

“งานครูเหบวชลูกชายก็เอาสิงโตไปช่วยลางชาม กี่เจาก็เอาสิงโตไปช่วย เขา
ขอรอง (คณะสิงโต) ชุดใหญ่มีผม พี่ชาย ครูฮะ พอไดมาก็สรางโต๊ะใหโรงเรียน 
วดัท่าพดู ยงัมชืีอ่เขยีนไวทีโ่ต๊ะว่าคณะสงิโต โรงเรยีนจนีวดัดอนหวายกไ็ป เอาเงนิเขา
โรงเรียน” ลุงชงกลาว

“ลุงแกละ” วีรศักดิ์ เพงศรี อดีตคนเชิดสิงโตกลาววา	 เวลาไปแสดงก็ไมรูวา
ใหคาจางกันอยางไร	เพราะตนเองยังเด็ก	บางครั้งก็ไดผาขาวมาเป็นคาจาง	จ�าไดวามี	
ครั้งหนึ่งไปเชิดสิงโตที่บานตาเต็ง-ยายเรียง	วุฒิเสถียร	เป็นคนมีฐานะดี	คณะสิงโตจึง
ขอคาจางเป็นกลองไมใหญหนึ่งลูก	เพื่อเอามาใชเป็นกลองของคณะสิงโตทาเกวียน

ครเูชาว อินทนชติจุย อดตีครโูรงเรยีนวัดทาพดู	เดมิทีอยูแถววัดดอนยายหอม	
ตอมายายมาเป็นครูที่โรงเรียนวัดทาพูด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๑	กลาววา	ไดมาเลนสิงโต
เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๒๑-๒๕๒๕	ซึง่เป็นชวงปลายของคณะสงิโตทาเกวยีนแลว	เพือ่

๗	 เดมิทเีตาทีใ่ชในงานบุญเป็นเตาขนาดใหญ	เพราะตองหงุหาอาหารเลีย้งผูรวมงานจ�านวนมาก	เตาธรรมดาทีใ่ชในครวัเรือนมขีนาด

เล็กและมีก�าลังไมพอที่จะหุงหาอาหารคราวละมากๆ	ได	จึงตองสรางเตาใหมโดยเฉพาะ	โดยมักใชดินเหนียวผสมกับวัสดุอื่นแลว

ป้นเป็นเตาขึ้นมา



๑๑๐

การเดินทางของคณะสิงโตท่าเกวียน ตองไปทางเรือ 
เนื่องจากสถานที่แสดงอยู่ตามตลาดริมแม่น�้าในอ�าเภอสามพราน 

การเดินทางดวยเรือจึงสะดวกที่สุด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๑๑๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

การเดินทางของคณะสิงโตท่าเกวียน ตองไปทางเรือ 
เนื่องจากสถานที่แสดงอยู่ตามตลาดริมแม่น�้าในอ�าเภอสามพราน 

การเดินทางดวยเรือจึงสะดวกที่สุด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

เมื่อถึงวันตรุษจีน	คณะสิงโตจะแหไปในตลาดและไปตามบานแตละหลัง	เพื่อ
อวยพรผูพกัอาศยั	โดยชาวบานจะดใีจเมือ่สงิโตมาทีบ่าน	เพราะถอืวาเป็นมงคล	โดย
คนในคณะสิงโตจะอวยพรคนในบานดวยค�าพูดดีๆ	บางครั้งจะมอบสมใหกับเจาของ
บานดวยซึง่เจาของบานจะใหอัง่เปาเป็นการตอบแทนโดยอัง่เปาทีไ่ด	คณะสงิโตจะน�า
ไปบริจาคใหโรงเรียนหรือเก็บไวใชจายในคณะ

นอกจากชวงตรุษจีนแลว	 คณะสิงโตจะรับงานแสดงทุกงานที่มีผูวาจาง	 เชน	
งานวัด	 งานบวช	 โดยเจาภาพจะมาขอแรงใหไปชวยงาน	 เพราะสิงโตจะท�าใหงาน
คึกคัก	สนุกสนาน	 เด็กๆ	ชอบ	อีกทั้งคนในคณะสิงโตจะเป็นแรงงานชวยท�างานทุก
อยางนอกเหนือจากการเชิดสิงโต	เชนยกอาหาร	จัดเตรียมสถานที่	สรางเตาส�าหรับ
ท�าอาหาร๗	ฯลฯ

สวนคาจางนั้นก็ตามแตเจาภาพจะให	 บางครั้งคณะสิงโตก็จะขอคาตอบแทน
จากเจาภาพเป็นสิ่งของตางๆ	เชน	โต๊ะ	เกาอี้	เพื่อน�าไปมอบใหกับโรงเรียน	บางครั้ง
ก็จะขอเสื้อสีขาว	รองเทา	กลอง	ฯลฯ	เพื่อเป็นเครื่องแตงกายและอุปกรณส�าหรับใช
ในการเชิดสิงโต

“งานครูเหบวชลูกชายก็เอาสิงโตไปช่วยลางชาม กี่เจาก็เอาสิงโตไปช่วย เขา
ขอรอง (คณะสิงโต) ชุดใหญ่มีผม พี่ชาย ครูฮะ พอไดมาก็สรางโต๊ะใหโรงเรียน 
วดัท่าพดู ยงัมชืีอ่เขยีนไวทีโ่ต๊ะว่าคณะสงิโต โรงเรยีนจนีวดัดอนหวายกไ็ป เอาเงนิเขา
โรงเรียน” ลุงชงกลาว

“ลุงแกละ” วีรศักดิ์ เพงศรี อดีตคนเชิดสิงโตกลาววา	 เวลาไปแสดงก็ไมรูวา
ใหคาจางกันอยางไร	เพราะตนเองยังเด็ก	บางครั้งก็ไดผาขาวมาเป็นคาจาง	จ�าไดวามี	
ครั้งหนึ่งไปเชิดสิงโตที่บานตาเต็ง-ยายเรียง	วุฒิเสถียร	เป็นคนมีฐานะดี	คณะสิงโตจึง
ขอคาจางเป็นกลองไมใหญหนึ่งลูก	เพื่อเอามาใชเป็นกลองของคณะสิงโตทาเกวียน

ครูเชาว อนิทนชติจุย อดตีครโูรงเรยีนวดัทาพดู	เดมิทอียูแถววดัดอนยายหอม	
ตอมายายมาเป็นครูที่โรงเรียนวัดทาพูด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๑	กลาววา	ไดมาเลนสิงโต
เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๒๑-๒๕๒๕	ซึง่เป็นชวงปลายของคณะสงิโตทาเกวยีนแลว	เพือ่

๗	 เดมิทีเตาทีใ่ชในงานบญุเป็นเตาขนาดใหญ	เพราะตองหงุหาอาหารเลีย้งผูรวมงานจ�านวนมาก	เตาธรรมดาทีใ่ชในครวัเรือนมขีนาด

เล็กและมีก�าลังไมพอที่จะหุงหาอาหารคราวละมากๆ	ได	จึงตองสรางเตาใหมโดยเฉพาะ	โดยมักใชดินเหนียวผสมกับวัสดุอื่นแลว

ป้นเป็นเตาขึ้นมา



๑๑๒

สิงโตท่าเกวียนกับสิงโตของชุมชนอื่น มักมีโอกาสเล่นดวยกันช่วงตรุษจีน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๑๑๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

สิงโตท่าเกวียนกับสิงโตของชุมชนอื่น มักมีโอกาสเล่นดวยกันช่วงตรุษจีน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

หาเงินมาปูกระเบื้องซีเมนตรอบโบสถวัดทาพูด	 (ปจจุบันทางวัดเทปูนทับหมดแลว)		
ครูเชาวรวมเลนอยูสองเที่ยว	ก็ไดเงินคาปูกระเบื้องรอบโบสถ

ส�าหรับสถานที่ที่คณะเคยเดินทางไปแสดงนั้น	ไดแก	ตลาดสามพราน	วัดไรขิง	
ตลาดดอนหวาย	ตลาดจินดา	ซึ่งลวนตั้งอยูในอ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ครู
เชาวกลาวตอวา	“เวลาเล่นสิงโตจะลงเรือหางยาวไปเล่น เล่นไกลสุดคือที่ตลาดจินดา 
วัดจนิดาราม คณะท่ีไปดวยกันจะม ีครกูล่ิน สุวรรณพงษ์ ผูใหญ่สวิง มณีวงษ์ ลุงแกละ 
เวลาอวยพรกจ็ะเอาสมสามลกูใส่พานใหเขา อวยพรเขา เขากจ็ะใหซองใส่เงนิมา เป็น
ซองสีแดง ได ๒๐ บาทก็ดีแลว”

 หัวโต “ลุงชง” 
หัวโตหรือหัวสิงโตของคณะสิงโตทาเกวียนเป็นฝีมือของลุงชง	โดยมีอยูสองหัว	

“หัวแรก”	เป็นหัวสิงโตขนาดใหญ	มีสีเขียว	ขาว	เหลือง	และด�าแซม	เลียนแบบหนาตา
มาจากตัวหุนงิ้ว	 ซึ่งมักมาเลนท่ีโรงงิ้วในตลาดทาเกวียนในชวงงานท�าบุญตลาดเป็น
ประจ�าทุกปี	 หัวน้ีจะใชเป็นประจ�าในชวงตรุษจีนเพราะเหมาะสมกับการใชอวยพร	
“เวลาไปอวยพรเขามันตองใชสิงโตหัวใหญ่แบบน้ี สิงโตสมัยน้ีหัวเล็ก ไม่ค่อยเหมาะ
ในการไปอวยพร”	ครูเชาวกลาว

หวัสิงโตตวันีเ้คยไปเลนในงานตอนรบัพระปญญาวมิลมนุ	ี(พระครทูกัษณิานกุจิ)	
เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๐๓	ตอนทีท่านยายจากวดัไผลอม	มารบัต�าแหนงเจาอาวาสวัดไรขงิ	โดย
แหรอบโบสถวัดไรขิง	 แลวแหไปไหวหลวงพอเงินที่วัดดอนยายหอมและไหวต�าหนัก
ยายหอม	แลวจึงแหกลับวัดไรขิง

หัวที่สอง	ลุงชงเรียกวา	“หัวหงอน”	ท�าขึ้นเพื่อใชแสดงในงานบวชของนองชาย	
(นายไช	งามสามพราน)	และน�าออกใชเลนเพยีงงานเดยีวเทานัน้	โดยไมไดเลนในงาน
อ่ืนเลย	วากันวาสิงโตหวัหงอนเป็นสิงโตตวัเมยี	ลีลาการเตนจงึคอนขางชา	จงัหวะการ
ตีกลองก็ชา	สวนสิงโตหัวแรก	การตีกลองจะเร็ว	ออกลีลาไดมากกวา

การท�าหวัสงิโต	คนท�าจะใชดนิเหนยีวปน้เป็นโครงหวัสงิโต	จากนัน้จงึผึง่ใหแหง	
แลวใชกระดาษสีน�้าตาลเนื้อหยาบกับแป้งมาละลายน�้า	แปะไปบนโครงดินเหนียวให
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๑๑๔

คณะสิงโตท่าเกวียน และ “หัวหงอน” ในงานบวชนายไช แซ่เอี๊ยว (นองชายลุงชง) 
ณ วัดท่าพูด ราว พ.ศ. ๒๕๒๐ (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

บรรยากาศงานบวชคุณไช แซ่เอี๊ยว (นองชายลุงชง)
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

ถ่ายภาพร่วมกันหนาศาลาวัดท่าพูด โดยแถวหลังคือสาวๆ จากตลาดท่าเกวียนที่ท�าหนาที่
อุมเทียนในขบวน (อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด) ๑๑๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หนาเจ็ดชั้น	 ผึ่งไวจนแหงสนิท	 แลวจึงแกะดินดานในออก	 น�าโครงกระดาษท่ีได	 มา
ท�าขอบดวยไมไผ	สวนที่เป็นปากจะติดบานพับเพื่อใหขยับได	แลวทาสีใหสวยงาม	สี
ที่ใชจะเป็นสีแดง	สีขาว	สีด�า	และสีเขียว	ลูกตาของสิงโตท�าดวยไม	โดยน�าไมมากลึง
ใหกลม	ตรงใตปากจะมีเคราที่ท�าจากตนปอกะเจา	น�าเสนปอมาสางใหเรียงเสนแลว
ติดเขาไปใตปาก

 ชาวคณะและขบวนเชิดสิงโต 
สมาชิกคณะเชดิสงิโตมหีลายคน	ประกอบดวยคนเชิดสงิโต	คนตกีลอง	คนตีฉาบ	

คนตีฆอง	โดยคนเชิดสิงโตของคณะสิงโตทาเกวียนคือ	ลุงชงกับลุงแกละ	ลุงชงเชิดหัว	
สวนลงุแกละจะอยูสวนหาง	มลีงุชวนกบัลงุไชสองฝาแฝดนองชายของลงุแกละเป็นคน
เชิดส�ารอง	สวนเสื้อผาเครื่องแตงกายของคนในคณะสิงโต	จะใสเสื้อสีขาว	กางเกงขา
ยาว	สวมถุงเทายาว	และรองเทาผาใบ	เพราะเวลาไปเชิดในตลาด	คนดูมักจุดประทัด
แลวโยนเขามา	ถงุเทาและรองเทาจะชวยป้องกนัประทัดไมใหโดนผวิหนงัของคนเลน

นอกจากนี้ในขบวนเชิดสิงโต	 ยังมีแป๊ะยิ้ม	 ตัวแสดงที่ชวยสรางสีสันและความ
สนุกสนาน	 ดวยลีลาทาทางที่อยูไมน่ิงและใบหนาท่ียิ้มแยมตลอดเวลา	 เดิมทีคณะ
สิงโตทาเกวียนไมมีแป๊ะยิ้ม	แตลุงชงน�ามาเพิ่มภายหลังเพราะเห็นจากที่อื่นมา	คนที่
มักจะแสดงเป็นแป๊ะยิ้มคือ	ลุงเพง	เพราะเป็นคนตลก	สนุกสนาน	และมีลีลาทาทาง
สนุกสนานโดยธรรมชาติ	 จึงเหมาะสมอยางยิ่งกับการเป็นแป๊ะยิ้ม	 อีกทั้งลุงเพงยัง
เป็นเจาของชุดภาพถายเกาในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดดวย	 เมื่อลุงเพงเสียชีวิต	
ลูกหลานไดมอบภาพเหลานี้ใหพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเป็นประโยชนตอไป

คณะสงิโตทาเกวยีนรุนลงุชงเลกิแสดงเมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๒๐	ขณะทีล่งุชงมี
อายุราว	๓๐ปี	 เพราะชาวคณะตางแยกยายไปท�างานและยายไปอยูที่อื่น	 เนื่องจาก
ตลาดทาเกวยีนเริม่ซบเซาลงเพราะการคาขายและการสญัจรทางน�า้ลดนอยลง	เพราะ
มกีารตดัถนนหลายสายท�าใหการเดินทางดวยรถสะดวกสบายกวา	ผูคนเขาออกชมุชน
ไดงายขึ้น	 ไมจ�าเป็นตองใชเรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางอีกตอไป	 ทาเรือและ
ตลาดทาเกวียนจึงแทบไมมีคนมาใชบริการ	พอคาแมคาในตลาดจึงจ�าเป็นตองขยับ
ขยายยายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น	 รวมทั้งสมาชิกในคณะสิงโตท่ีตางแยกยายกันไปดวย
เชนกัน
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คนตีฆอง	โดยคนเชิดสิงโตของคณะสิงโตทาเกวียนคือ	ลุงชงกับลุงแกละ	ลุงชงเชิดหัว	
สวนลงุแกละจะอยูสวนหาง	มลีงุชวนกบัลงุไชสองฝาแฝดนองชายของลงุแกละเป็นคน
เชิดส�ารอง	สวนเสื้อผาเครื่องแตงกายของคนในคณะสิงโต	จะใสเสื้อสีขาว	กางเกงขา
ยาว	สวมถุงเทายาว	และรองเทาผาใบ	เพราะเวลาไปเชิดในตลาด	คนดูมักจุดประทัด
แลวโยนเขามา	ถงุเทาและรองเทาจะชวยป้องกนัประทัดไมใหโดนผวิหนังของคนเลน

นอกจากนี้ในขบวนเชิดสิงโต	 ยังมีแป๊ะยิ้ม	 ตัวแสดงที่ชวยสรางสีสันและความ
สนุกสนาน	 ดวยลีลาทาทางที่อยูไมนิ่งและใบหนาที่ยิ้มแยมตลอดเวลา	 เดิมทีคณะ
สิงโตทาเกวียนไมมีแป๊ะยิ้ม	แตลุงชงน�ามาเพิ่มภายหลังเพราะเห็นจากที่อื่นมา	คนที่
มักจะแสดงเป็นแป๊ะยิ้มคือ	ลุงเพง	เพราะเป็นคนตลก	สนุกสนาน	และมีลีลาทาทาง
สนุกสนานโดยธรรมชาติ	 จึงเหมาะสมอยางยิ่งกับการเป็นแป๊ะยิ้ม	 อีกทั้งลุงเพงยัง
เป็นเจาของชุดภาพถายเกาในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดดวย	 เม่ือลุงเพงเสียชีวิต	
ลูกหลานไดมอบภาพเหลานี้ใหพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูดเพื่อเป็นประโยชนตอไป

คณะสงิโตทาเกวยีนรุนลงุชงเลกิแสดงเม่ือประมาณ	พ.ศ.	๒๕๒๐	ขณะทีล่งุชงมี
อายุราว	๓๐ปี	 เพราะชาวคณะตางแยกยายไปท�างานและยายไปอยูที่อื่น	 เนื่องจาก
ตลาดทาเกวยีนเริม่ซบเซาลงเพราะการคาขายและการสญัจรทางน�า้ลดนอยลง	เพราะ
มกีารตดัถนนหลายสายท�าใหการเดินทางดวยรถสะดวกสบายกวา	ผูคนเขาออกชุมชน
ไดงายขึ้น	 ไมจ�าเป็นตองใชเรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางอีกตอไป	 ทาเรือและ
ตลาดทาเกวียนจึงแทบไมมีคนมาใชบริการ	พอคาแมคาในตลาดจึงจ�าเป็นตองขยับ
ขยายยายไปต้ังถิ่นฐานที่อ่ืน	 รวมทั้งสมาชิกในคณะสิงโตท่ีตางแยกยายกันไปดวย
เชนกัน



๑๑๖

“แป๊ะยิ้ม” ผูสรางสีสันใหการเชิดสิงโต คนที่เป็นแป๊ะยิ้มตองตลกและมีลีลาท่าทางสนุกสนาน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๑๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“แป๊ะยิ้ม” ผูสรางสีสันใหการเชิดสิงโต คนที่เป็นแป๊ะยิ้มตองตลกและมีลีลาท่าทางสนุกสนาน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

หลงัจากเลกิแสดง	อปุกรณการเชดิสิงโต	เชน	หวัสงิโตและเครือ่งดนตร	ีถกูน�าไป
เกบ็ไวทีบ่านลงุเทยีนไล แซลี	้ตอมาไดยายไปเกบ็ไวท่ีวดัทาพดู	จากนัน้จงึน�ากลบัมา
แสดงอีกครัง้ใน	พ.ศ.	๒๕๒๑	เพือ่หาทุนปกูระเบือ้งรอบโบสถวัดทาพดู	หลงัจากน้ันก็ไม
คอยไดน�าออกแสดง	จนภายหลังมีผูยืมหัวสิงโตไปแสดงที่อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัด
นครปฐม	แตไมสงคนืกลบัมา	จงึถอืเป็นการปิดฉากคณะสงิโตทาเกวยีนไปโดยปรยิาย	

การเชดิสงิโตทาเกวียน	เป็นธรรมเนยีมของชาวจนีทีแ่สดงถงึการอวยพรเพือ่ให
เกิดสิรมิงคลในชวงตรุษจนีหรอืปีใหมจนี	นบัเป็นการสรางขวัญและก�าลังใจใหคนไทย
เชือ้สายจนีทีต่องการความเป็นมิง่มงคล	นอกจากนี	้การเชดิสงิโตยงัสรางความรืน่เรงิ
สนุกสนานและความบันเทิงใหกับงานหรือพิธีตางๆ	ไดดี	อีกทั้งชาวคณะเชิดสิงโตยัง
กลายเป็นแรงงานส�าคัญของงาน	เมื่อเจาภาพ	“ขอแรง”	นับเป็นการรวมแรงรวมบุญ
กันของคนในชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งโดยไมตองใชเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน

ทีส่�าคญัคอื	การเชดิสงิโตยงัไดสรางคุณประโยชนใหกบัชมุชน	เพราะเป็นการหา
ทนุรอนส�าหรบัการสนบัสนนุอุปกรณการศกึษา	การสรางโรงเรยีน	หรอืสาธารณปูโภค
ของวัด	นับเป็นการชวยเหลือชุมชนโดยไมไดพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ	แมปจจุบันจะ
ไมมท้ัีงตลาดทาเกวียนและคณะสิงโตทาเกวียนแลว	แตเรือ่งเลาและความทรงจ�าของ
คนท่ีเคยอยูอาศัยในตลาดทาเกวียนยังคงอยูในความทรงจ�าของคนรุนหนึ่งท่ีเคยใช
ชีวิตรวมกันและน�ามาพูดคุยกันไดอยางออกรสในยามที่มีใครสักคนเอยขึ้นมา

การหยิบเร่ืองเกามาเลาใหมไมเพยีงจะชวยฉายใหเหน็ทางอดตีของชมุชน	แตยงั
ฉายใหเหน็เรือ่งเลาของบคุคลและครอบครวัทีส่งตอมายงัลกูหลานทีไ่ดรวมวงสนทนา
หรอืไดพบเหน็วาครัง้หนึง่พอแมของตน	(คนทีอ่ยูในภาพ)	กเ็ป็นสวนหนึง่ของเรือ่งเลา
ในชุมชน	และมีสวนส�าคัญในการสรางสรรคคุณประโยชนใหกับชุมชน	นับเป็นความ
ทรงจ�าที่นาภาคภูมิใจของเหลาคณะเชิดสิงโตและลูกหลานจนถึงปจจุบัน	



๑๑๖

“แป๊ะยิ้ม” ผูสรางสีสันใหการเชิดสิงโต คนที่เป็นแป๊ะยิ้มตองตลกและมีลีลาท่าทางสนุกสนาน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

๑๑๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

“แป๊ะยิ้ม” ผูสรางสีสันใหการเชิดสิงโต คนที่เป็นแป๊ะยิ้มตองตลกและมีลีลาท่าทางสนุกสนาน
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)

หลงัจากเลกิแสดง	อปุกรณการเชดิสิงโต	เชน	หวัสงิโตและเครือ่งดนตร	ีถกูน�าไป
เกบ็ไวทีบ่านลงุเทยีนไล แซลี	้ตอมาไดยายไปเกบ็ไวทีว่ดัทาพูด	จากน้ันจงึน�ากลบัมา
แสดงอกีครัง้ใน	พ.ศ.	๒๕๒๑	เพือ่หาทนุปกูระเบือ้งรอบโบสถวดัทาพูด	หลงัจากน้ันกไ็ม
คอยไดน�าออกแสดง	จนภายหลังมีผูยืมหัวสิงโตไปแสดงที่อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัด
นครปฐม	แตไมสงคนืกลบัมา	จงึถอืเป็นการปิดฉากคณะสงิโตทาเกวยีนไปโดยปรยิาย	

การเชดิสงิโตทาเกวียน	เป็นธรรมเนยีมของชาวจนีทีแ่สดงถงึการอวยพรเพือ่ให
เกดิสริมิงคลในชวงตรุษจนีหรือปีใหมจนี	นบัเป็นการสรางขวญัและก�าลงัใจใหคนไทย
เช้ือสายจนีทีต่องการความเป็นมิง่มงคล	นอกจากน้ี	การเชิดสงิโตยงัสรางความรืน่เรงิ
สนุกสนานและความบันเทิงใหกับงานหรือพิธีตางๆ	ไดดี	อีกทั้งชาวคณะเชิดสิงโตยัง
กลายเป็นแรงงานส�าคัญของงาน	เมื่อเจาภาพ	“ขอแรง”	นับเป็นการรวมแรงรวมบุญ
กันของคนในชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งโดยไมตองใชเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน

ทีส่�าคญัคือ	การเชดิสงิโตยังไดสรางคุณประโยชนใหกบัชุมชน	เพราะเป็นการหา
ทนุรอนส�าหรบัการสนบัสนนุอุปกรณการศกึษา	การสรางโรงเรยีน	หรอืสาธารณปูโภค
ของวัด	นับเป็นการชวยเหลือชุมชนโดยไมไดพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ	แมปจจุบันจะ
ไมมทีัง้ตลาดทาเกวียนและคณะสงิโตทาเกวียนแลว	แตเรือ่งเลาและความทรงจ�าของ
คนท่ีเคยอยูอาศัยในตลาดทาเกวียนยังคงอยูในความทรงจ�าของคนรุนหนึ่งที่เคยใช
ชีวิตรวมกันและน�ามาพูดคุยกันไดอยางออกรสในยามที่มีใครสักคนเอยขึ้นมา

การหยิบเรือ่งเกามาเลาใหมไมเพียงจะชวยฉายใหเหน็ทางอดีตของชุมชน	แตยงั
ฉายใหเหน็เรือ่งเลาของบคุคลและครอบครวัทีส่งตอมายงัลกูหลานทีไ่ดรวมวงสนทนา
หรอืไดพบเหน็วาครัง้หนึง่พอแมของตน	(คนทีอ่ยูในภาพ)	กเ็ป็นสวนหนึง่ของเรือ่งเลา
ในชุมชน	และมีสวนส�าคัญในการสรางสรรคคุณประโยชนใหกับชุมชน	นับเป็นความ
ทรงจ�าที่นาภาคภูมิใจของเหลาคณะเชิดสิงโตและลูกหลานจนถึงปจจุบัน	



๑๑๘

กระเบื้องรอบโบสถ์วัดท่าพูด จากการร่วมบุญของคณะสิงโต ท่าเกวียน 
ปัจจุบันเทปูนทับหมดแลว

(อนุเคราะห์ภาพโดย อ.สมควร คงประชา)

๑๑๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คณะสิงโตท่าเกวียนบริเวณถนนระหว่างโรงเรียนกับวัดท่าพูด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)



๑๑๘

กระเบื้องรอบโบสถ์วัดท่าพูด จากการร่วมบุญของคณะสิงโต ท่าเกวียน 
ปัจจุบันเทปูนทับหมดแลว

(อนุเคราะห์ภาพโดย อ.สมควร คงประชา)

๑๑๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

คณะสิงโตท่าเกวียนบริเวณถนนระหว่างโรงเรียนกับวัดท่าพูด
(อนุเคราะห์ภาพโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบานวัดท่าพูด)



ความศักดิ์สิทธิ์
และเรื่องเลาอภินิหาร

ในองคหลวงพอวัดไรขิง
โดย รุงตะวัน อวมอินทร



ความศักดิ์สิทธิ์
และเรื่องเลาอภินิหาร

ในองคหลวงพอวัดไรขิง
โดย รุงตะวัน อวมอินทร

ความศักดิ์สิทธิ์
และเรื่องเลาอภินิหาร

ในองคหลวงพอวัดไรขิง
โดย รุงตะวัน อวมอินทร



๑๒๒

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 นิกายเถรวาทในเมืองไทย	 มีมรรคแหง	
การปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาและยกระดับจิตใจในรูปแบบการท�าทาน	 การรักษาศีล	 และ	
การเจริญภาวนา	 โดยเฉพาะการท�าทาน	 ถือเป็นรูปแบบการสรางบุญท่ีคนไทยนิยม	
และมักเป็นภาพแทนของการท�าบุญไปโดยปริยาย

นักมานุษยวิทยาหลายคนใหความสนใจเร่ืองความเช่ือ	 พิธีกรรม	 และการถือ
ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของชาวพุทธในสังคมไทย	และไดเขาไปศึกษาในชุมชนตางๆ	
ที่มีวัฒนธรรมทองถิ่นแตกตางกันออกไป	

Prapod	 Assavavirulhakarn๑๑	 กลาววา	 ความเช่ือและการถือปฏิบัติทาง	
พุทธศาสนาเถรวาทของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	 มาจากวัฒนธรรม
อินเดียและวัฒนธรรมตางๆ	 ในทองถิ่นซึ่งอยูรวมกันมากับพุทธศาสนาเถรวาทที่ใน
บางมิติก็อาจมีลักษณะความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติปะปนอยูทั้งในพระไตรปิฎก
และการถือปฏิบัติโดยทั่วไป

Kirsch๑๒	 ใหขอคิดวาการศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยตามมุมมองทาง
มานุษยวิทยาใหความส�าคัญกับบริบทแวดลอมทางสังคมและทางวัฒนธรรม	ซึ่งรวม
คตนิยิมอืน่ๆ	เชน	พราหมณและผ	ีความซบัซอนและความหลากหลายทางพฤตกิรรม
ทีเ่กีย่วพนักบัพฤติกรรมทีเ่กีย่วพันกับพุทธศาสนาในชีวติประจ�าวนัและพธิกีรรมตางๆ	
โดยเหน็วาคนไทยก็เหมอืนกบักลุมชนอืน่ๆ	ทีต่องเผชิญปญหาทางโลก	เชน	โรคภยัไข
เจ็บ	และมวีธิแีกปญหาตามระบบความเชือ่ด้ังเดิม	จึงอาจท�าใหความเช่ือ	พิธกีรรม	และ
การถือปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันไมไดเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทเสียทั้งหมด	
บางสวนอาจถูกประยุกตใหเป็นสวนหนึ่งของพุทธศาสนา

จากการศึกษาของนักมานุษยวิทยาท�าใหพบวา	 ลักษณะความเช่ือ	 การ
แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยอาจมีลักษณะผสมผสาน	
(hybrid)	อันเป็นผลจากหลอหลอมของพุทธศาสนา	พราหมณ	และสิ่งเหนือธรรมชาติ	
จนอาจท�าใหความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและอภินิหาร	เป็นความคิดความเชื่อที่

๑๑	 Prapod	Assavavirulhakarn,	The	Ascendancy	of	Theravada	Buddhism	in	Southeast	Asia	(Chiang	Mai:	Silkworm	BookHeinze,	

2010).

๑๒	 Thomas	A.	Kirsch,	“ความซับซอนในระบบศาสนาของไทย	(Complexity	in	Thai	Religious	System:	An	Interpretation)”,	แปล	

บุญจิรา	ถึงสุข,	จุลสารไทยคดีศึกษา,	สิงหาคม	๒๕๒๘.

๑๒๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

มีผลอยางมากในการสรางความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์	 และยังคงเป็นความเชื่อท่ี
มีการปฏิบัติกันอยู

ในบทความน้ี	 ผูเขียนสนใจความสัมพันธระหวางผูคนและวัดไรขิง	 ซึ่งเป็นวัด
ส�าคัญที่คนทาพูด	และชาวอ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ใหความเคารพศรัทธา	
โดยวิเคราะหผานเรือ่งเลาอภนิหิารและการขอพรจากหลวงพอวัดไรขงิ	ทีม่สีวนในการ
สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับกลุมตัวอยาง

 ประวัติความเป็นมาของวัดไรขิง 
ในหนังสือ	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิงรุน	 “มงคลจตุคาม”	มีบันทึก

ประวัติการสรางวัดไรขิงไว	 ใจความวา	 คนรุนเกาไดเลาสืบตอกันมาวาสรางขึ้นเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๓๙๔	 ซึ่งอยูปลายระหวางรัชกาลที่	 ๓	 จนถึงตนรัชกาลที่	 ๔	 โดยสมเด็จ
พระพุฒาจารย	 (พุก)	 ซึ่งเป็นชาวเมืองนครชัยศรี	 มณฑลนครชัยศรี	 เมื่อครั้งที่ทาน
ไดรับแตงตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นผูใหญที่	 “พระธรรมราชานุวัตร”	 ด�ารงต�าแหนง	
เจาอาวาสวดัศาลาปนู	รปูที	่๕	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ทานไดกลบัมาสรางวดัไรขงิ	
และวัดดอนหวาย	ที่เมืองนครชัยศรีซึ่งเป็นบานโยมบิดาและโยมมารดาของทาน	แต
สมเด็จพระพุฒาจารย	 (พุก)	 มรณภาพกอนที่วัดไรขิงจะกอสรางเสร็จลุลวง	 ดังนั้น		
พระธรรมราชานุวัตร	(อาจ	จนฺโชโต)	เจาอาวาสวัดศาลาปูน	รูปที่	๖	ซึ่งเป็นหลานชาย
ของทานจึงไดสานตองานสรางวัดไรขิงตอไป๑๓

วัดไรขิงเป็นวัดส�าคัญของจังหวัดนครปฐม	เดิมเป็นวัดราษฎรขนาดเล็ก	สังกัด
คณะสงฆฝ่ายมหานิกาย	 ตอมาไดยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิด
สามัญ	เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ	 เคยเสด็จพระราชด�าเนินไปถวายผาพระกฐิน	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	
๒๕๒๑	สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	 เคยเสด็จ
พระราชด�าเนินไปนมัสการหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๑๙	ขณะด�ารง
พระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเทพรัตน

๑๓	 สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิง	รุน	“มงคลจตุคาม”	(กรุงเทพฯ:	เพชรเกษมการพิมพ,	๒๕๕๐),	๑.



๑๒๒

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 นิกายเถรวาทในเมืองไทย	 มีมรรคแหง	
การปฏิบัติเพื่อขัดเกลาและยกระดับจิตใจในรูปแบบการท�าทาน	 การรักษาศีล	 และ	
การเจริญภาวนา	 โดยเฉพาะการท�าทาน	 ถือเป็นรูปแบบการสรางบุญท่ีคนไทยนิยม	
และมักเป็นภาพแทนของการท�าบุญไปโดยปริยาย

นักมานุษยวิทยาหลายคนใหความสนใจเรื่องความเชื่อ	 พิธีกรรม	 และการถือ
ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของชาวพุทธในสังคมไทย	และไดเขาไปศึกษาในชุมชนตางๆ	
ที่มีวัฒนธรรมทองถิ่นแตกตางกันออกไป	

Prapod	 Assavavirulhakarn๑๑	 กลาววา	 ความเชื่อและการถือปฏิบัติทาง	
พุทธศาสนาเถรวาทของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	 มาจากวัฒนธรรม
อินเดียและวัฒนธรรมตางๆ	 ในทองถิ่นซึ่งอยูรวมกันมากับพุทธศาสนาเถรวาทที่ใน
บางมิติก็อาจมีลักษณะความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติปะปนอยูทั้งในพระไตรปิฎก
และการถือปฏิบัติโดยทั่วไป

Kirsch๑๒	 ใหขอคิดวาการศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยตามมุมมองทาง
มานุษยวิทยาใหความส�าคัญกับบริบทแวดลอมทางสังคมและทางวัฒนธรรม	ซึ่งรวม
คตนิิยมอืน่ๆ	เชน	พราหมณและผ	ีความซบัซอนและความหลากหลายทางพฤตกิรรม
ทีเ่กีย่วพนักบัพฤตกิรรมทีเ่กีย่วพนักับพุทธศาสนาในชวีติประจ�าวันและพธิกีรรมตางๆ	
โดยเห็นวาคนไทยก็เหมือนกบักลุมชนอืน่ๆ	ทีต่องเผชญิปญหาทางโลก	เชน	โรคภัยไข
เจบ็	และมีวธิแีกปญหาตามระบบความเชือ่ดัง้เดมิ	จงึอาจท�าใหความเชือ่	พธิกีรรม	และ
การถือปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันไมไดเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทเสียทั้งหมด	
บางสวนอาจถูกประยุกตใหเป็นสวนหนึ่งของพุทธศาสนา

จากการศึกษาของนักมานุษยวิทยาท�าใหพบวา	 ลักษณะความเช่ือ	 การ
แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยอาจมีลักษณะผสมผสาน	
(hybrid)	อันเป็นผลจากหลอหลอมของพุทธศาสนา	พราหมณ	และสิ่งเหนือธรรมชาติ	
จนอาจท�าใหความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและอภินิหาร	เป็นความคิดความเชื่อที่

๑๑	 Prapod	Assavavirulhakarn,	The	Ascendancy	of	Theravada	Buddhism	in	Southeast	Asia	(Chiang	Mai:	Silkworm	BookHeinze,	

2010).

๑๒	 Thomas	A.	Kirsch,	“ความซับซอนในระบบศาสนาของไทย	(Complexity	in	Thai	Religious	System:	An	Interpretation)”,	แปล	

บุญจิรา	ถึงสุข,	จุลสารไทยคดีศึกษา,	สิงหาคม	๒๕๒๘.

๑๒๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

มีผลอยางมากในการสรางความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์	 และยังคงเป็นความเชื่อท่ี
มีการปฏิบัติกันอยู

ในบทความนี้	 ผูเขียนสนใจความสัมพันธระหวางผูคนและวัดไรขิง	 ซึ่งเป็นวัด
ส�าคัญที่คนทาพูด	และชาวอ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ใหความเคารพศรัทธา	
โดยวเิคราะหผานเรือ่งเลาอภนิหิารและการขอพรจากหลวงพอวดัไรขงิ	ทีม่สีวนในการ
สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับกลุมตัวอยาง

 ประวัติความเป็นมาของวัดไรขิง 
ในหนังสือ	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิงรุน	 “มงคลจตุคาม”	มีบันทึก

ประวัติการสรางวัดไรขิงไว	 ใจความวา	 คนรุนเกาไดเลาสืบตอกันมาวาสรางขึ้นเม่ือ	
พ.ศ.	 ๒๓๙๔	 ซึ่งอยูปลายระหวางรัชกาลที่	 ๓	 จนถึงตนรัชกาลที่	 ๔	 โดยสมเด็จ
พระพุฒาจารย	 (พุก)	 ซึ่งเป็นชาวเมืองนครชัยศรี	 มณฑลนครชัยศรี	 เม่ือคร้ังที่ทาน
ไดรับแตงตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นผูใหญที่	 “พระธรรมราชานุวัตร”	 ด�ารงต�าแหนง	
เจาอาวาสวดัศาลาปนู	รปูที	่๕	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ทานไดกลบัมาสรางวดัไรขงิ	
และวัดดอนหวาย	ที่เมืองนครชัยศรีซึ่งเป็นบานโยมบิดาและโยมมารดาของทาน	แต
สมเด็จพระพุฒาจารย	 (พุก)	 มรณภาพกอนที่วัดไรขิงจะกอสรางเสร็จลุลวง	 ดังนั้น		
พระธรรมราชานุวัตร	(อาจ	จนฺโชโต)	เจาอาวาสวัดศาลาปูน	รูปที่	๖	ซึ่งเป็นหลานชาย
ของทานจึงไดสานตองานสรางวัดไรขิงตอไป๑๓

วัดไรขิงเป็นวัดส�าคัญของจังหวัดนครปฐม	เดิมเป็นวัดราษฎรขนาดเล็ก	สังกัด
คณะสงฆฝ่ายมหานิกาย	 ตอมาไดยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิด
สามัญ	เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ	 เคยเสด็จพระราชด�าเนินไปถวายผาพระกฐิน	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	
๒๕๒๑	สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	 เคยเสด็จ
พระราชด�าเนินไปนมัสการหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๑๙	ขณะด�ารง
พระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเทพรัตน

๑๓	 สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิง	รุน	“มงคลจตุคาม”	(กรุงเทพฯ:	เพชรเกษมการพิมพ,	๒๕๕๐),	๑.



๑๒๔

พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระปฏิมากรประจ�าวัดไร่ขิง

๑๒๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระปฏิมากรประจ�าวัดไร่ขิง

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเคยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปวัดไรขงิสามครัง้	ครัง้แรก	
เสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบพิธีเททองหลอพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อวัน
ที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๒๓	ครั้งที่สอง	เสด็จพระราชด�าเนินไปเปิดโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ	(วัดไรขิง)	เมื่อวันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๓๒	ครั้งที่สาม	เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปเปิดหองสมุดประชาชน	“เฉลิมกุมารี”	วัดไรขิง	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ	๒๕๔๗๑๔	
และสมเดจ็พระเจาภคนีิเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด	ีเคยเสดจ็
ไปถวายผาพระกฐิน	เมื่อวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๒๒

ความส�าคัญของวัดไรขิง	 นอกจากจะเป็นพระอารามหลวงแลว	 ยังมีชื่อเสียง
ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่เหลาลูกศิษยมีความเชื่อมั่นวาพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง
มีบารมีและเมตตา

 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิงในฐานะพุทธศิลป์แทน  
 องคพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พระพทุธรปูหลวงพอวดัไรขงิ	เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั	ขนาดหนาตกักวาง
สี่ศอก	สองนิ้วเศษ	สูงสี่ศอก	๑๖	นิ้วเศษ	องคหลวงพอวัดไรขิงเนื้อส�าริด	ประดิษฐาน
อยูบนฐานชุกชีหาชั้น	 เบื้องหนามีผาทิพยทอดลงมา	 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง	
ประดิษฐานเป็นพระประธานอยูภายในพระอุโบสถ	หนัพระพกัตรไปทางทิศเหนอือัน
เป็นที่ตั้งของแมน�้านครชัยศรีหรือแมน�้าทาจีน

พระพทุธรปูหลวงพอวดัไรขงิมกีารผสมผสานรปูแบบศลิปะหลายสมยั	กลาวคอื	
พระวรกายมลัีกษณะใหญโตและผ่ึงผายตามศลิปะ	“สมยัเชยีงแสน”	ผาสังฆาฏจิดัวาง
พบัจบัจบีและทอดยาวลงมาถงึพระนาภ	ีสวนชายจวีรจากขอพระหตัถจะยาวงอนและ
เรียวงามแบบศิลปะ	“สมัยสุโขทัย”	พระพักตรรูปสี่เหลี่ยม	พระเนตรตรงกลางหลบต�่า
ลงมา	มีเสนของพระศก	 (ไรผม)	และเม็ดพระศกขนาดเล็กแนนเหมือนหนามขนุนซึ่ง
เป็นแบบอยางของศิลปะ	“สมัยอูทอง”๑๕

๑๔	พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง	(นครปฐม:	วัดไรขิง,	๒๕๔๙),	๕๗-๖๒.

๑๕	พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง.



๑๒๔

พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระปฏิมากรประจ�าวัดไร่ขิง

๑๒๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระปฏิมากรประจ�าวัดไร่ขิง

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเคยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปวัดไรขงิสามครัง้	ครัง้แรก	
เสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบพิธีเททองหลอพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อวัน
ที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๒๓	ครั้งที่สอง	เสด็จพระราชด�าเนินไปเปิดโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ	(วัดไรขิง)	เมื่อวันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๓๒	ครั้งที่สาม	เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปเปิดหองสมุดประชาชน	“เฉลิมกุมารี”	วัดไรขิง	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ	๒๕๔๗๑๔	
และสมเดจ็พระเจาภคนีิเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด	ีเคยเสดจ็
ไปถวายผาพระกฐิน	เมื่อวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๒๒

ความส�าคัญของวัดไรขิง	 นอกจากจะเป็นพระอารามหลวงแลว	 ยังมีช่ือเสียง
ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่เหลาลูกศิษยมีความเช่ือม่ันวาพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง
มีบารมีและเมตตา

 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิงในฐานะพุทธศิลป์แทน  
 องคพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พระพทุธรปูหลวงพอวดัไรขงิ	เป็นพระพทุธรปูปางมารวชัิย	ขนาดหนาตกักวาง
สี่ศอก	สองนิ้วเศษ	สูงสี่ศอก	๑๖	นิ้วเศษ	องคหลวงพอวัดไรขิงเนื้อส�าริด	ประดิษฐาน
อยูบนฐานชุกชีหาชั้น	 เบ้ืองหนามีผาทิพยทอดลงมา	 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง	
ประดิษฐานเป็นพระประธานอยูภายในพระอโุบสถ	หนัพระพกัตรไปทางทศิเหนอือนั
เป็นที่ตั้งของแมน�้านครชัยศรีหรือแมน�้าทาจีน

พระพทุธรปูหลวงพอวดัไรขงิมกีารผสมผสานรปูแบบศลิปะหลายสมยั	กลาวคอื	
พระวรกายมลีกัษณะใหญโตและผึง่ผายตามศลิปะ	“สมยัเชยีงแสน”	ผาสงัฆาฏจิดัวาง
พบัจบัจบีและทอดยาวลงมาถงึพระนาภี	สวนชายจวีรจากขอพระหตัถจะยาวงอนและ
เรียวงามแบบศิลปะ	“สมัยสุโขทัย”	พระพักตรรูปสี่เหลี่ยม	พระเนตรตรงกลางหลบต�่า
ลงมา	มีเสนของพระศก	 (ไรผม)	และเม็ดพระศกขนาดเล็กแนนเหมือนหนามขนุนซึ่ง
เป็นแบบอยางของศิลปะ	“สมัยอูทอง”๑๕

๑๔	พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง	(นครปฐม:	วัดไรขิง,	๒๕๔๙),	๕๗-๖๒.

๑๕	พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง.



๑๒๖

อยางไรก็ดี	 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิงมิไดสรางขึ้นจากการผสมผสาน
ศิลปะตั้งแตแรก	แตเกิดจากการบูรณะหลายครั้งดวยสาเหตุที่ตางกันไป๑๖	 โดยมีการ
ปฏิสังขรณส�าคัญสามครั้งคือ	ครั้งแรก	ชวงประมาณ	พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๕๘	“ขุนบาล”	
เจามือหวย	 ก.ข.	 ในขณะนั้น	 ไดสงคนมาตอกตะปูที่พระโอษฐของหลวงพอวัดไรขิง	
เพราะเช่ือวาทานใบหวยใหชาวบาน	 ท�าใหขุนบาลตองสูญเสียเงินจ�านวนมาก	 การ
ตอกตะปูท�าใหกระทบเขากับพระพักตรที่เป็นเน้ือโลหะ	 ดังนั้น	 หลวงพอใช	 ปติฏโฐ	
เจาอาวาสในขณะนั้น	 จึงไดปฏิสังขรณโดยลอกพระพักตรและรื้อเม็ดพระศกหลวง
พอวัดไรขิงออกทั้งหมด

ครั้งที่สอง	ในสมัยพระครูมงคลวิลาส	 (เฉย	กิตฺติสาโร)	 เจาอาวาสวัดไรขิงรูปที่	
๖	ด�ารงต�าแหนงเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๘	ไดซอมพระเกศของหลวงพอใหมใหมีขนาดเล็ก
ทรงสูง	 และครั้งที่สาม	 ชวงกอน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย	 (ปญญา		
อนฺิทปญโฺญ)	เป็นเจาอาวาส	ไดมกีารบูรณะดวยการลอกแผนรกัทีปิ่ดทองออกทัง้หมด
และปิดทองใหมทั้งองค๑๗

จากประวัตเิกีย่วกบัการปฏสิงัขรณหลวงพอวดัไรขงิ	จะพบวานอกจากหลวงพอ	
จะเป็นพระพุทธรูปทีม่คุีณคาและความงดงามในเชิงงานปฏมิากรรมแลว	ในดานความ
เช่ือความศรัทธา	 หลวงพอวัดไรขิงถือเป็นพระพุทธรูปองคหนึ่งที่ไดรับความเคารพ
ศรัทธาจากบรรดาลูกศิษยมาอยางตอเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี	 สวนหนึ่งเป็นผลมา
จากเรื่องเลาอภิหารและความส�าเร็จจากการอธิษฐานขอพรของลูกศิษยนั่นเอง

 เรื่องเลาอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์หลวงพอวัดไรขิง  
 ที่ปรากฏในเอกสาร 

ตลอดระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่านมา	เรือ่งเลาอภินหิารเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิ์
ของหลวงพอวัดไรขิงเป็นที่เลื่องลือ	 ท�าใหมีลูกศิษยที่มีศรัทธาในบารมีของหลวงพอ	
หลั่งไหลมาสักการะ	ขอพร	อธิษฐาน	และท�าบุญท�าทานที่วัดไรขิงจ�านวนมาก

๑๖	 อานเพิ่มใน	สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิง	รุน	“มงคลจตุคาม”.

๑๗	 พระวสิทุธภิทัรธาดาและสญัญา	สดุล�า้เลศิ,	พระอบุาลคุีณูปมาจารยกบัต�านานวดัไรขงิ,	๒๐-๒๑.”event-place”:”นครปฐม”,”author”:[{

“literal”:”พระวสิทุธภิทัรธาดา”},{“literal”:”สัญญา	สดุล�า้เลศิ”}],”issued”:{“literal”:”๒๕๔๙”}},”locator”:”๒๐-๒๑”}],”schema”:”https://

github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}	

๑๒๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หนังสือประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง๑๘	 กลาวถึงเรื่องเลาอภินิหารเมื่อครั้งที่
อญัเชญิพระพทุธรปูขึน้จากแมน�า้ทาจนีวา	สมเดจ็พระพฒุาจารย	(พกุ)	ไดอญัเชญิมา
จากวัดศาลาปูน	โดยน�าพระพุทธรูปลองมาทางน�้าดวยการท�าแพไมไผหรือที่เรียกวา
แพลูกบวบ	เมือ่ถึงหนาวัดไรขิงจงึไดอัญเชญิข้ึนมาประดษิฐานไวภายในอุโบสถ	ตรงกับ
วันพระ	ขึน้	๑๕	ค�า่	เดือน	๕	ซึง่เป็นวันสงกรานตจงึมปีระชาชนจ�านวนมากมาชุนนุมกนั		

ในขณะท่ีก�าลังอัญเชิญองคหลวงพอขึ้นจากแพสูปะร�าพิธี	 ไดเกิดอัศจรรยขึ้น	
แสงแดดที่แผดจาพลันหายไป	บังเกิดเมฆด�ามืดทะมึน	ลมป่นป่วน	ฟ้าคะนอง	และ
บันดาลใหมีฝนโปรยลงมา	 ท�าใหเกิดความเย็นฉ�่าและเกิดความปิติยินดีกันโดยถวน
หนา	ประชาชนทีม่าตางกพ็ากนัตัง้จติอธษิฐานเป็นหนึง่เดียวกนัวา	“หลวงพ่อจกัท�าให
เกดิความร่มเย็นเป็นสขุ ดับความรอนรายคลายทุกข์ใหหมดไป ดจุสายฝนทีท่�าใหเมทนี
ดลชุ่มฉ�่า เจริญงอกงามดวยธัญญาหารฉันนั้น” 

นอกจากน้ี	 พระอุบาลีคุณูปมาจารย	 เจาอาวาสวัดไรขิง	 ยังเลาเรื่องราวบาง
สวนเก่ียวกับอภินิหารและอิทธิฤทธ์ิจากผูศรัทธาในหนังสือ	 ประวัติวัดและหลวงพอ	
วดัไรขงิ๑๙	อาทิ	หลวงพอวดัไรขงิมอีภนิหิารปิดทองไมตดิ	ทัง้ท่ีในแตละปีมปีระชาชนมา
ปิดทองหลวงพอเป็นจ�านวนนบัไมถวน	หลวงพอวัดไรขงิมคีวามศกัดิสิ์ทธ์ิและอภนิิหาร
ในการป้องกนัสิง่ตางๆ	ตามความรูสกึของแตละคนทีต่ัง้ใจปรารถนา	หรอืหลวงพอวดั
ไรขงิสามารถปดเป่าทกุขโรคภยัไขเจบ็ทัง้ปวง	อ�านวยโชคลาภได	นอกจากนี	้น�า้มนัและ
น�า้มนตของหลวงพอวัดไรขงิยงับรรเทาโรคภัยไดอยางอัศจรรย	ท้ังยังอ�านวยโชคลาภ
ใหแกผูที่เดินทางมาสักการะ	เป็นตน

 ยอดปัจจัยทําบุญ : ภาพแหงความศรัทธาของบรรดาลูกศิษย 
เรื่องเลาอภินิหารตางๆ	 ของหลวงพอวัดไรขิงเลื่องลือไปในหมูลูกศิษยมาก

เทาใด	กย่ิ็งสนบัสนนุใหลกูศษิยทีเ่คารพนบัถอืเดินทางมาสกัการะขอพรกันเป็นจ�านวน
มาก	 ท�าใหในแตละปี	 วัดมียอดบริจาคที่เกิดจากการท�าบุญท�าทานของลูกศิษยเป็น

๑๘	 พระราชปญญาภรณ	(ปญญา	อินทปญฺโญ),	ประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง	(นครปฐม:	พระปฐมการพิมพ,	๒๕๒๑),	๑.

๑๙	 พระราชปญญาภรณ	(ปญญา	อินทปญฺโญ),	ประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง.



๑๒๖

อยางไรก็ดี	 พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิงมิไดสรางขึ้นจากการผสมผสาน
ศิลปะตั้งแตแรก	แตเกิดจากการบูรณะหลายครั้งดวยสาเหตุที่ตางกันไป๑๖	 โดยมีการ
ปฏิสังขรณส�าคัญสามครั้งคือ	ครั้งแรก	ชวงประมาณ	พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๕๘	“ขุนบาล”	
เจามือหวย	 ก.ข.	 ในขณะน้ัน	 ไดสงคนมาตอกตะปูที่พระโอษฐของหลวงพอวัดไรขิง	
เพราะเชื่อวาทานใบหวยใหชาวบาน	 ท�าใหขุนบาลตองสูญเสียเงินจ�านวนมาก	 การ
ตอกตะปูท�าใหกระทบเขากับพระพักตรที่เป็นเนื้อโลหะ	 ดังนั้น	 หลวงพอใช	 ปติฏโฐ	
เจาอาวาสในขณะนั้น	 จึงไดปฏิสังขรณโดยลอกพระพักตรและรื้อเม็ดพระศกหลวง
พอวัดไรขิงออกทั้งหมด

ครั้งที่สอง	ในสมัยพระครูมงคลวิลาส	 (เฉย	กิตฺติสาโร)	 เจาอาวาสวัดไรขิงรูปที่	
๖	ด�ารงต�าแหนงเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๘	ไดซอมพระเกศของหลวงพอใหมใหมีขนาดเล็ก
ทรงสูง	 และคร้ังที่สาม	 ชวงกอน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย	 (ปญญา		
อนิทฺปญโฺญ)	เป็นเจาอาวาส	ไดมกีารบูรณะดวยการลอกแผนรกัทีปิ่ดทองออกทัง้หมด
และปิดทองใหมทั้งองค๑๗

จากประวัตเิกีย่วกบัการปฏสิงัขรณหลวงพอวัดไรขงิ	จะพบวานอกจากหลวงพอ	
จะเป็นพระพทุธรูปทีมี่คณุคาและความงดงามในเชงิงานปฏิมากรรมแลว	ในดานความ
เชื่อความศรัทธา	 หลวงพอวัดไรขิงถือเป็นพระพุทธรูปองคหนึ่งที่ไดรับความเคารพ
ศรัทธาจากบรรดาลูกศิษยมาอยางตอเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี	 สวนหนึ่งเป็นผลมา
จากเรื่องเลาอภิหารและความส�าเร็จจากการอธิษฐานขอพรของลูกศิษยนั่นเอง

 เรื่องเลาอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์หลวงพอวัดไรขิง  
 ที่ปรากฏในเอกสาร 

ตลอดระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่านมา	เร่ืองเลาอภินหิารเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิ์
ของหลวงพอวัดไรขิงเป็นที่เลื่องลือ	 ท�าใหมีลูกศิษยที่มีศรัทธาในบารมีของหลวงพอ	
หลั่งไหลมาสักการะ	ขอพร	อธิษฐาน	และท�าบุญท�าทานที่วัดไรขิงจ�านวนมาก

๑๖	 อานเพิ่มใน	สัญญา	สุดล�้าเลิศ,	ประวัติการสรางพระหลวงพอวัดไรขิง	รุน	“มงคลจตุคาม”.

๑๗	 พระวสิทุธภิทัรธาดาและสญัญา	สดุล�า้เลศิ,	พระอบุาลคุีณูปมาจารยกบัต�านานวดัไรขงิ,	๒๐-๒๑.”event-place”:”นครปฐม”,”author”:[{

“literal”:”พระวสิทุธภิทัรธาดา”},{“literal”:”สัญญา	สดุล�า้เลศิ”}],”issued”:{“literal”:”๒๕๔๙”}},”locator”:”๒๐-๒๑”}],”schema”:”https://

github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}	

๑๒๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หนังสือประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง๑๘	 กลาวถึงเรื่องเลาอภินิหารเมื่อครั้งที่
อญัเชิญพระพทุธรปูขึน้จากแมน�า้ทาจนีวา	สมเด็จพระพฒุาจารย	(พกุ)	ไดอญัเชิญมา
จากวัดศาลาปูน	โดยน�าพระพุทธรูปลองมาทางน�้าดวยการท�าแพไมไผหรือที่เรียกวา
แพลกูบวบ	เมือ่ถงึหนาวัดไรขิงจงึไดอญัเชญิข้ึนมาประดษิฐานไวภายในอุโบสถ	ตรงกบั
วนัพระ	ขึน้	๑๕	ค�า่	เดือน	๕	ซึง่เป็นวันสงกรานตจงึมีประชาชนจ�านวนมากมาชุนนุมกนั		

ในขณะท่ีก�าลังอัญเชิญองคหลวงพอขึ้นจากแพสูปะร�าพิธี	 ไดเกิดอัศจรรยขึ้น	
แสงแดดที่แผดจาพลันหายไป	บังเกิดเมฆด�ามืดทะมึน	ลมป่นป่วน	ฟ้าคะนอง	และ
บันดาลใหมีฝนโปรยลงมา	 ท�าใหเกิดความเย็นฉ�่าและเกิดความปิติยินดีกันโดยถวน
หนา	ประชาชนทีม่าตางกพ็ากนัตัง้จติอธษิฐานเป็นหนึง่เดียวกนัวา	“หลวงพ่อจกัท�าให
เกดิความร่มเย็นเป็นสขุ ดับความรอนรายคลายทุกข์ใหหมดไป ดจุสายฝนทีท่�าใหเมทนี
ดลชุ่มฉ�่า เจริญงอกงามดวยธัญญาหารฉันนั้น” 

นอกจากนี้	 พระอุบาลีคุณูปมาจารย	 เจาอาวาสวัดไรขิง	 ยังเลาเรื่องราวบาง
สวนเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์จากผูศรัทธาในหนังสือ	 ประวัติวัดและหลวงพอ	
วดัไรขงิ๑๙	อาทิ	หลวงพอวดัไรขงิมอีภนิหิารปิดทองไมตดิ	ทัง้ท่ีในแตละปีมปีระชาชนมา
ปิดทองหลวงพอเป็นจ�านวนนบัไมถวน	หลวงพอวดัไรขงิมคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละอภนิิหาร
ในการป้องกนัสิง่ตางๆ	ตามความรูสกึของแตละคนทีต่ัง้ใจปรารถนา	หรอืหลวงพอวดั
ไรขงิสามารถปดเป่าทกุขโรคภัยไขเจ็บทัง้ปวง	อ�านวยโชคลาภได	นอกจากน้ี	น�า้มันและ
น�า้มนตของหลวงพอวัดไรขิงยงับรรเทาโรคภัยไดอยางอศัจรรย	ทัง้ยังอ�านวยโชคลาภ
ใหแกผูที่เดินทางมาสักการะ	เป็นตน

 ยอดปัจจัยทําบุญ : ภาพแหงความศรัทธาของบรรดาลูกศิษย 
เรื่องเลาอภินิหารตางๆ	 ของหลวงพอวัดไรขิงเลื่องลือไปในหมูลูกศิษยมาก

เทาใด	ก็ย่ิงสนบัสนนุใหลกูศษิยทีเ่คารพนบัถอืเดินทางมาสกัการะขอพรกนัเป็นจ�านวน
มาก	 ท�าใหในแตละปี	 วัดมียอดบริจาคที่เกิดจากการท�าบุญท�าทานของลูกศิษยเป็น

๑๘	 พระราชปญญาภรณ	(ปญญา	อินทปญฺโญ),	ประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง	(นครปฐม:	พระปฐมการพิมพ,	๒๕๒๑),	๑.

๑๙	 พระราชปญญาภรณ	(ปญญา	อินทปญฺโญ),	ประวัติวัดและหลวงพอวัดไรขิง.



๑๒๘

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๘

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๘

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น



๑๒๘

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๘

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น

๑๒๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผูมาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนืองแน่น



๑๓๐

สะพานมงคลรัฐประชานุกูล หนึ่งในสาธารณประโยชน์ที่ไดจากเงินท�าบุญหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จ�านวนมาก	 เงินบริจาคนอกจากน�ามาบูรณะวัดในดานตางๆ	 แลว	 ยังน�ามาสนับ
สนุนงบประมาณเพื่อกิจการของรัฐจ�านวนมาก	เชน	โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา	โรงเรียน	
วัดไรขิง	 (สุนทรอุทิศ)	ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอสามพราน	 (วัดไรขิง)	
หองสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	(วัดไรขิง)”	ศูนยการศึกษาพิเศษ	เขตการศึกษา	
๑	โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ	(วดัไรขงิ)	สถาบนัพฒันาคร	ูคณาจารย	และบคุลากร
ทางการศึกษา	 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม	 (วัดไรขิง)	 ที่ท�าการไปรษณียวัดไรขิง	
ส�านกังานองคการบรหิารสวนต�าบลทาตลาด	ส�านกังานองคการบรหิารสวนต�าบลไรขงิ	
สะพานมงคลรฐัประชานกุลู	(วดัไรขงิ)	ศนูยปฏบัิตธิรรม	ส�านกังานประถมศกึษาอ�าเภอ
สามพราน	หนวยบริการประชาชนเมตตา	(วัดไรขิง)	และสถานีต�ารวจภูธรโพธิ์แกว๒๐

ในอดีต	 วัดไรขิงจะจัดงานบุญประจ�าปีเป็นเวลา	 ๑๐	 วัน๒๑	 โดยก�าหนดใหวัน
ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๕	ของทุกปี	เป็นวันกลางของการจัดงาน	จะเป็นชวงเวลาที่ลูกศิษย
ทั้งหลายเดินทางมากราบไหวหลวงพอ	 แตในปจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้น	
ประกอบกับการเปิดตลาดน�้าดอนหวายในวันเสาร-อาทิตย	 และวันหยุดนักขัตฤกษ	
ท�าใหลูกศิษยเดินทางมาสักการะหลวงพอเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการ

เมื่อเป็นเชนนี้	 ทางวัดจึงเปิดใหลูกศิษยและนักทองเที่ยวเขาสักการะหลวงพอ
วัดไรขิงไดทุกวัน	โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประจ�าซุมท�าบุญตางๆ	เชน	ซุมท�าบุญดอกไม
ธูปเทียน	ซุมแกบนนางร�า	ซุมแกบนประทัด	ซุมท�าบุญสะเดาะเคราะหโลงศพ	ซุมท�า
สงัฆทาน	ซุมเชาพระพทุธรปูและเหรยีญจ�าลอง	เป็นตน	และมรีะบบการจดัการภายใน
วัดที่ชัดเจน	โดยมูลนิธิวัดไรขิงไดมีการจัดจางอาสาสมัครอยางเป็นทางการ

การจัดจางอาสาสมัครอยางเป็นทางการ	 จึงเป็นประเด็นที่ผูเขียนสนใจวา	
กลุมผูศรัทธาคือคนกลุมใดและไดรับอิทธิพล	 ความคิด	 และประสบการณใดที่สงผล
ใหมีความศรัทธาในองคหลวงพอวัดไรขิง

	 จากการเก็บขอมูลภาคสนามและสัมภาษณ	ผูเขียนไดแบงกลุมตัวอยางออก
เป็นสามกลุม	ดังนี้

๒๐	 พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง,	๔๘-๕๕.

๒๑	 พระธรรมมหาวีรานุวัตร	(ปญญา	อินฺทปญฺโญ),	งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพอวัดไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	

(นครปฐม:	วัดไรขิง,	๒๕๓๘).

สะพานมงคลรัฐประชานุกูล หนึ่งในสาธารณประโยชน์ที่ไดจากเงินท�าบุญหลวงพ่อวัดไร่ขิง



๑๓๐

สะพานมงคลรัฐประชานุกูล หนึ่งในสาธารณประโยชน์ที่ไดจากเงินท�าบุญหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จ�านวนมาก	 เงินบริจาคนอกจากน�ามาบูรณะวัดในดานตางๆ	 แลว	 ยังน�ามาสนับ
สนุนงบประมาณเพื่อกิจการของรัฐจ�านวนมาก	เชน	โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา	โรงเรียน	
วัดไรขิง	 (สุนทรอุทิศ)	ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอสามพราน	 (วัดไรขิง)	
หองสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	(วัดไรขิง)”	ศูนยการศึกษาพิเศษ	เขตการศึกษา	
๑	โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ	(วดัไรขงิ)	สถาบนัพฒันาคร	ูคณาจารย	และบคุลากร
ทางการศึกษา	 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม	 (วัดไรขิง)	 ที่ท�าการไปรษณียวัดไรขิง	
ส�านักงานองคการบรหิารสวนต�าบลทาตลาด	ส�านกังานองคการบรหิารสวนต�าบลไรขงิ	
สะพานมงคลรฐัประชานกุลู	(วัดไรขิง)	ศนูยปฏบัิตธิรรม	ส�านกังานประถมศกึษาอ�าเภอ
สามพราน	หนวยบริการประชาชนเมตตา	(วัดไรขิง)	และสถานีต�ารวจภูธรโพธิ์แกว๒๐

ในอดีต	 วัดไรขิงจะจัดงานบุญประจ�าปีเป็นเวลา	 ๑๐	 วัน๒๑	 โดยก�าหนดใหวัน
ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๕	ของทุกปี	เป็นวันกลางของการจัดงาน	จะเป็นชวงเวลาที่ลูกศิษย
ทั้งหลายเดินทางมากราบไหวหลวงพอ	 แตในปจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้น	
ประกอบกับการเปิดตลาดน�้าดอนหวายในวันเสาร-อาทิตย	 และวันหยุดนักขัตฤกษ	
ท�าใหลูกศิษยเดินทางมาสักการะหลวงพอเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการ

เมื่อเป็นเชนนี้	 ทางวัดจึงเปิดใหลูกศิษยและนักทองเที่ยวเขาสักการะหลวงพอ
วัดไรขิงไดทุกวัน	โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประจ�าซุมท�าบุญตางๆ	เชน	ซุมท�าบุญดอกไม
ธูปเทียน	ซุมแกบนนางร�า	ซุมแกบนประทัด	ซุมท�าบุญสะเดาะเคราะหโลงศพ	ซุมท�า
สงัฆทาน	ซุมเชาพระพุทธรูปและเหรียญจ�าลอง	เป็นตน	และมีระบบการจดัการภายใน
วัดที่ชัดเจน	โดยมูลนิธิวัดไรขิงไดมีการจัดจางอาสาสมัครอยางเป็นทางการ

การจัดจางอาสาสมัครอยางเป็นทางการ	 จึงเป็นประเด็นที่ผูเขียนสนใจวา	
กลุมผูศรัทธาคือคนกลุมใดและไดรับอิทธิพล	 ความคิด	 และประสบการณใดที่สงผล
ใหมีความศรัทธาในองคหลวงพอวัดไรขิง

	 จากการเก็บขอมูลภาคสนามและสัมภาษณ	ผูเขียนไดแบงกลุมตัวอยางออก
เป็นสามกลุม	ดังนี้

๒๐	 พระวิสุทธิภัทรธาดาและสัญญา	สุดล�้าเลิศ,	พระอุบาลีคุณูปมาจารยกับต�านานวัดไรขิง,	๔๘-๕๕.

๒๑	 พระธรรมมหาวีรานุวัตร	(ปญญา	อินฺทปญฺโญ),	งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพอวัดไรขิง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	

(นครปฐม:	วัดไรขิง,	๒๕๓๘).

สะพานมงคลรัฐประชานุกูล หนึ่งในสาธารณประโยชน์ที่ไดจากเงินท�าบุญหลวงพ่อวัดไร่ขิง



๑๓๒

๑.	กลุมที่เป็นคนในพื้นที่	(บานทาพูดและต�าบลไรขิง)

๒.	กลุมที่มาจากตางถิ่น

๓.	กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิง

 ความศรัทธาและเรื่องเลาอภินิหารหลวงพอวัดไรขิง  
 กับการทํางานอาสาของคนทาพูดและคนไรขิง 

ในกลุมเจาหนาที่ที่เป็นคนในพ้ืนที่	 สวนใหญจะอยูในวัยเกษียณและมีความ
รูสึกผูกพัน	รวมทั้งความเคารพศรัทธาในหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อมีเวลาวางจึงอาสามา
ชวยงานวัดไรขิง

บุญสม มนตประจักษ	อดีตอาจารยโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา	อายุ	๖๓	ปี	เป็น
อาสาสมัครประจ�าจุดบริการเชาพระบูชา	“ผมอยู่ต�าบลท่าตลาด แต่ที่วัดนี้เป็นต�าบล
ไร่ขิง พื้นเพผมเป็นคนอ�าเภอสามพรานนี่แหละ แต่เดิมอยู่ต�าบลคลองใหม่ ผมไม่ได 
มาช่วยงานที่วัดทุกวัน ส่วนใหญ่จะมาวันพฤหัสบดี แลวก็บางทีจะมาวันธรรมดา
บาง แต่วันพฤหัสบดีจะมาช่วยประจ�า เพราะว่าเราเป็นขาราชการที่ปลดเกษียณแลว
ก็เหมือนกับว่าเป็นจิตอาสามาช่วย เมื่อก่อนผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา ก็ผูกพันกับวัดนี้มานาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุครั้งแรก

“เวลามาช่วยงานก็จะมาช่วยจุดเช่าพระบูชา อย่างเจาหนาที่ที่ประจ�าตรงน้ีก็
เหมือนเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิง เราก็เคยเห็นเขาก็รูจักก็เหมือนมานั่งช่วยเขาเช่า
พระ นั่งคุยกันบาง ตรงจุดอื่น ต�าแหน่งอื่นเราก็ไม่ค่อยไดไป อย่างเวลามาช่วยก็มา
ประมาณ ๘.๐๐ น. อยู่เต็มที่ก็ ๑๖.๐๐ น. แต่ส่วนใหญ่ประมาณ ๑๕.๐๐ น. ก็กลับ
บาน อย่างวัตถุมงคลทั้งหมดท่ีจ�าหน่ายในวัดก็เป็นวัดจัดสรางรายไดเขาวัดทั้งหมด 
อย่างตรงนี้จะเป็นพระบูชา ทางดานหนาจะมีเหรียญดวย จะเช่าบูชาตรงไหนก็ได
เพราะเป็นของวัดทั้งหมด 

“คนที่มาไหวพระที่นี่ก็มีมาจากหลายที่ มาจากที่ไกลๆ ก็มี คนพื้นที่ที่เห็นหนา
กันประจ�าก็มี บางทีมีรถบัสมาจากอีสานก็มี

 “เรือ่งความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อวดัไร่ขงิ ส่วนใหญ่กเ็รือ่งโชคลาภ แลวกท็ีเ่นน
กนัมากกเ็รือ่งของความแคลวคลาด เชือ่ว่าถาใครแขวนพระหลวงพ่อไร่ขงิส่วนใหญ่ไม่

๑๓๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ค่อยตายโหง อย่างเวลามาขอพรกับหลวงพ่อที่วัดก็เรื่องโชคลาภ แคลวคลาด แลวก็
มาขอลูกก็มี วิธีแกบนก็ดวยการถวายชาง มา ว่าว ประทัด อย่างแกบนเรื่องประทัดก็
เหมอืนกบัว่าใหชือ่เสยีงโด่งดัง เดีย๋วนีเ้วลาเสาร์-อาทติย์กจ็ะมลีะครร�าแกบน แต่สมยั
ก่อนจะมีเฉพาะงานประจ�าปี แต่ปัจจุบันจะมีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

“ในเรื่องการบนบานอธิษฐาน โดยส่วนตัวไม่ค่อยขออะไร จะขอใหลูกมากกว่า 
แต่ก็เคยมท่ีีของหาย เขามคีวามเช่ือกันว่าดานหลังของหลวงพ่อจะมเีด็กท่ีเขาเรยีกว่า 
พีแ่กละ เวลาของหายกม็าบนบอกพีแ่กละ ส่วนใหญ่จะบนดวยขนมเป๊ียะ ก็เป็นความ
เช่ือพอของหายก็มาขอใหไดของคนื บางทส่ิีงทีไ่ม่น่าเชือ่ก็ประสบความส�าเรจ็เหมอืน
กัน เมื่อก่อนบนดวยขนมเปี๊ยะ ตอนหลังเขาก็บนดวยน�้าแดงบาง ก็เป็นความเชื่อ 
ส่วนบุคคล อย่างผมเองเคยบนเรื่องของหาย ตอนนั้นเป็นผลงานของเราใครหยิบไป
ไม่รู หยิบไปแลวไม่บอกเรา เราก็มาบน พอบนเสร็จปุ๊บผลงานมันก็กลับมาอยู่ที่เก่า 
คือคนเขาอาจจะเอามาคืนอยู่แลว แต่เราก็รอนใจเพราะเป็นผลงานของเรา เพราะ
หายไปนานเหมือนกัน แลวสุดทายก็กลับมาวางอยู่บนโต๊ะ บางคนแหวนหาย เขาก็
มาบนก็เจอ ก็เคยบนขนมเป๊ียะอยู ่๓-๔ ครัง้ในชีวิต ถาบนหลวงพ่อก็บนพวกโชคลาภ  
แคลวคลาด ปลอดภัย จะเดินทางไปไหนเราก็ยกมือไหวขอพรขอใหเดินทางโดย
ปลอดภัย ส่วนใหญ่ก็ราบรื่นดี ความรูสึกของผม เห็นว่าถาบนหลวงพ่อจะเด่นเรื่อง
ความแคลวคลาด ความปลอดภัย แต่คนอื่นไม่รูนะ”

บุญชู เอี่ยมประชา	อายุ	๗๔	ปี	อาสาสมัครประจ�าจุดรับแลกเงินหนาทางเขา
อโุบสถ	เลาใหฟงวา	“เรือ่งเล่าเก่ียวกบัความศกัด์ิสทิธิข์องหลวงพ่อกฟั็งมาตัง้แต่เด็กๆ 
คนแถวนีท้�าอะไรก็จะนกึถึงหลวงพ่อก็ประสบความส�าเรจ็ เป็นความเช่ือของคน คนเขา
มีความเดือดรอนเขาก็มาบนหลวงพ่อดวยพวงมาลัย ดอกไม ธูปเทียน ประทัด ว่าว  
ละครร�า เขาก็บนกัน พอเขาสัมฤทธิ์ผลเขาก็มาแก 

“โดยส่วนตวัเรากเ็พยีงแต่ว่าใหหลวงพ่อช่วย เราไม่ค่อยไดบนเพราะเราอยูใ่กล
วัดอยูแ่ลว ว่างก็มา บานอยูใ่นต�าบลไร่ขงิ เขามาช่วยงานวัดนานแลวตัง้แต่สมยัหนุม่ๆ 
เวลาเขามาช่วยงานกแ็ลวแต่เราอยากจะมาท�าอะไร ทีม่าช่วยงานวดัเพราะเราอยูว่่างๆ 
เรากม็าช่วยหลวงพ่อ ถางานประจ�าปีกจ็ะมกีารแบ่งหนาทีก่นัไป วดัมีงานอะไรเขากจ็ะ
จ�าหน่ายหนาที่ใหไปท�า ไปดูแลกันเอง เวลามาช่วยงานก็ไม่แน่นอนก็เอาสะดวกเรา 
๘.๐๐-๙.๐๐ น. กข็บัรถมา ประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กก็ลับ หรอืถามธีรุะเรากก็ลบั
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๒.	กลุมที่มาจากตางถิ่น

๓.	กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิง

 ความศรัทธาและเรื่องเลาอภินิหารหลวงพอวัดไรขิง  
 กับการทํางานอาสาของคนทาพูดและคนไรขิง 

ในกลุมเจาหนาที่ที่เป็นคนในพ้ืนที่	 สวนใหญจะอยูในวัยเกษียณและมีความ
รูสึกผูกพัน	รวมทั้งความเคารพศรัทธาในหลวงพอวัดไรขิง	เมื่อมีเวลาวางจึงอาสามา
ชวยงานวัดไรขิง

บุญสม มนตประจักษ	อดีตอาจารยโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา	อายุ	๖๓	ปี	เป็น
อาสาสมัครประจ�าจุดบริการเชาพระบูชา	“ผมอยู่ต�าบลท่าตลาด แต่ที่วัดนี้เป็นต�าบล
ไร่ขิง พื้นเพผมเป็นคนอ�าเภอสามพรานนี่แหละ แต่เดิมอยู่ต�าบลคลองใหม่ ผมไม่ได 
มาช่วยงานที่วัดทุกวัน ส่วนใหญ่จะมาวันพฤหัสบดี แลวก็บางทีจะมาวันธรรมดา
บาง แต่วันพฤหัสบดีจะมาช่วยประจ�า เพราะว่าเราเป็นขาราชการที่ปลดเกษียณแลว
ก็เหมือนกับว่าเป็นจิตอาสามาช่วย เมื่อก่อนผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา ก็ผูกพันกับวัดนี้มานาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุครั้งแรก

“เวลามาช่วยงานก็จะมาช่วยจุดเช่าพระบูชา อย่างเจาหนาที่ที่ประจ�าตรงนี้ก็
เหมือนเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิง เราก็เคยเห็นเขาก็รูจักก็เหมือนมานั่งช่วยเขาเช่า
พระ นั่งคุยกันบาง ตรงจุดอื่น ต�าแหน่งอื่นเราก็ไม่ค่อยไดไป อย่างเวลามาช่วยก็มา
ประมาณ ๘.๐๐ น. อยู่เต็มที่ก็ ๑๖.๐๐ น. แต่ส่วนใหญ่ประมาณ ๑๕.๐๐ น. ก็กลับ
บาน อย่างวัตถุมงคลทั้งหมดท่ีจ�าหน่ายในวัดก็เป็นวัดจัดสรางรายไดเขาวัดทั้งหมด 
อย่างตรงน้ีจะเป็นพระบูชา ทางดานหนาจะมีเหรียญดวย จะเช่าบูชาตรงไหนก็ได
เพราะเป็นของวัดทั้งหมด 

“คนที่มาไหวพระที่นี่ก็มีมาจากหลายที่ มาจากที่ไกลๆ ก็มี คนพื้นที่ที่เห็นหนา
กันประจ�าก็มี บางทีมีรถบัสมาจากอีสานก็มี

 “เรือ่งความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อวัดไร่ขงิ ส่วนใหญ่กเ็รือ่งโชคลาภ แลวกท็ีเ่นน
กนัมากกเ็รือ่งของความแคลวคลาด เชือ่ว่าถาใครแขวนพระหลวงพ่อไร่ขงิส่วนใหญ่ไม่

๑๓๓

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

ค่อยตายโหง อย่างเวลามาขอพรกับหลวงพ่อที่วัดก็เรื่องโชคลาภ แคลวคลาด แลวก็
มาขอลูกก็มี วิธีแกบนก็ดวยการถวายชาง มา ว่าว ประทัด อย่างแกบนเรื่องประทัดก็
เหมอืนกบัว่าใหชือ่เสยีงโด่งดัง เดีย๋วนีเ้วลาเสาร์-อาทติย์กจ็ะมลีะครร�าแกบน แต่สมยั
ก่อนจะมีเฉพาะงานประจ�าปี แต่ปัจจุบันจะมีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

“ในเรื่องการบนบานอธิษฐาน โดยส่วนตัวไม่ค่อยขออะไร จะขอใหลูกมากกว่า 
แต่กเ็คยมีท่ีของหาย เขามคีวามเช่ือกนัว่าดานหลงัของหลวงพ่อจะมเีด็กทีเ่ขาเรยีกว่า 
พีแ่กละ เวลาของหายกม็าบนบอกพีแ่กละ ส่วนใหญ่จะบนดวยขนมเป๊ียะ ก็เป็นความ
เช่ือพอของหายกม็าขอใหไดของคนื บางทสีิง่ทีไ่ม่น่าเชือ่กป็ระสบความส�าเรจ็เหมอืน
กัน เมื่อก่อนบนดวยขนมเปี๊ยะ ตอนหลังเขาก็บนดวยน�้าแดงบาง ก็เป็นความเช่ือ 
ส่วนบุคคล อย่างผมเองเคยบนเรื่องของหาย ตอนนั้นเป็นผลงานของเราใครหยิบไป
ไม่รู หยิบไปแลวไม่บอกเรา เราก็มาบน พอบนเสร็จปุ๊บผลงานมันก็กลับมาอยู่ที่เก่า 
คือคนเขาอาจจะเอามาคืนอยู่แลว แต่เราก็รอนใจเพราะเป็นผลงานของเรา เพราะ
หายไปนานเหมือนกัน แลวสุดทายก็กลับมาวางอยู่บนโต๊ะ บางคนแหวนหาย เขาก็
มาบนกเ็จอ กเ็คยบนขนมเป๊ียะอยู ่๓-๔ ครัง้ในชีวติ ถาบนหลวงพ่อกบ็นพวกโชคลาภ  
แคลวคลาด ปลอดภัย จะเดินทางไปไหนเราก็ยกมือไหวขอพรขอใหเดินทางโดย
ปลอดภัย ส่วนใหญ่ก็ราบรื่นดี ความรูสึกของผม เห็นว่าถาบนหลวงพ่อจะเด่นเรื่อง
ความแคลวคลาด ความปลอดภัย แต่คนอื่นไม่รูนะ”

บุญชู เอี่ยมประชา	อายุ	๗๔	ปี	อาสาสมัครประจ�าจุดรับแลกเงินหนาทางเขา
อโุบสถ	เลาใหฟงวา	“เรือ่งเล่าเก่ียวกบัความศกัด์ิสทิธิข์องหลวงพ่อกฟั็งมาตัง้แต่เด็กๆ 
คนแถวนีท้�าอะไรก็จะนกึถึงหลวงพ่อก็ประสบความส�าเรจ็ เป็นความเช่ือของคน คนเขา
มีความเดือดรอนเขาก็มาบนหลวงพ่อดวยพวงมาลัย ดอกไม ธูปเทียน ประทัด ว่าว  
ละครร�า เขาก็บนกัน พอเขาสัมฤทธิ์ผลเขาก็มาแก 

“โดยส่วนตวัเรากเ็พยีงแต่ว่าใหหลวงพ่อช่วย เราไม่ค่อยไดบนเพราะเราอยูใ่กล
วดัอยู่แลว ว่างกม็า บานอยูใ่นต�าบลไร่ขงิ เขามาช่วยงานวดันานแลวตัง้แต่สมยัหนุม่ๆ 
เวลาเขามาช่วยงานกแ็ลวแต่เราอยากจะมาท�าอะไร ทีม่าช่วยงานวดัเพราะเราอยูว่่างๆ 
เรากม็าช่วยหลวงพ่อ ถางานประจ�าปีกจ็ะมกีารแบ่งหนาทีก่นัไป วดัมีงานอะไรเขากจ็ะ
จ�าหน่ายหนาที่ใหไปท�า ไปดูแลกันเอง เวลามาช่วยงานก็ไม่แน่นอนก็เอาสะดวกเรา 
๘.๐๐-๙.๐๐ น. กข็บัรถมา ประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กก็ลับ หรอืถามีธรุะเรากก็ลบั



๑๓๔

“เดิมท�าอาชีพ ท�านา ท�าสวน ก็ไม่ไดขอพรอะไรพิเศษก็มากราบไหวปกติ แต่
เดี๋ยวนี้พื้นที่รอบวัดเปลี่ยนแปลงไปเยอะ สมัยก่อนแถวนี้นี่ป่าทั้งนั้น แลวก็มีเจดีย์อยู่
รอบโบสถ์ รอบก�าแพงแกว รอบนอกเจดีย์เยอะ เป็นเจดีย์เก่า เรียงติดๆ กันเลย เพิ่ง
มาทบุออกเมือ่ราวๆ หลงั พ.ศ. ๒๕๐๕ สมยัก่อนวนัธรรมดาไม่ค่อยมีคนมาวดัหรอก 
แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีคน แลวก็ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ คนก็ค่อยๆ เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

บรรจง ฝัดคา	อายุ	๗๘	ปี	อาสาสมคัรประจ�าจดุของแกบน	กลาววา	“เมือ่ก่อน
นี้ท�างานโรงงานท�าท่อพลาสติกอยู่อ�าเภอสามพราน ตอนนี้ออกมาแลวก็มาช่วยงาน
หลวงพ่อ เมือ่ก่อนท�างานเวลาหยุดวันอาทติย์เรากม็าช่วยหลวงพ่อ เราศรทัธาหลวงพ่อ 
อยู่แลวมเีรือ่งอะไรกน็กึถงึหลวงพ่ออย่างเดียว ตัง้แต่ปูย่่าตายายกเ็ป็นอย่างน้ัน เวลา
บนก็แลวแต่เรา ประทัด ว่าว เงินทอง ละครร�า ตามแต่เราที่จะบน แต่ทุกครั้งที่เราบน
ก็ส�าเร็จ ตอนลูกเล็กๆ ก็บน บางทีก็ยกใหเป็นลูกหลวงพ่อ วิธีที่จะยกลูกใหหลวงพ่อ  
กบ็อกท่านว่าลกูผูชายหรือลกูผูหญงิคนนีข้อยกใหเป็นลกูของหลวงพ่อ ขอใหหลวงพ่อ
คุมครองรักษา ไม่เจ็บไม่ไข เลี้ยงง่าย บอกหลวงพ่อท่านท่านก็ช่วยทุกอย่าง อะไรได
ทั้งนั้น แต่เราตองบอกท่าน ถาเป็นขาราชการก็ไดยศ ไดต�าแหน่ง เขาก็เล่าใหเราฟัง
แบบนี้นะ อย่างขายที่ขายทางไดเขาก็เอาไข่ตมมาแกบน”

สมพิศ นิ่มประยูร	วัย	๖๖	ปี	เลาถึงงานจิตอาสาในบริเวณวัดไรขิงวา	“เมื่อไป
ท�างานที่วัด จะช่วยจัดส�ารับใหพระ โดยงานของวัด เช่น งานประจ�าปี งานสงกรานต์ 
เป็นตน และทุกวันพระ จะตมน�้าเลี้ยงพระและคนที่มาท�าบุญ โดยใส่แต่ละส�ารับให
ครบ เราช่วยงานในครัวโรงเจทุกปี ช่วยเตรียมผัก เตรียมวัตถุดิบ งานวัดจะเป็นงาน
บุญจะมาช่วยตั้งแต่เด็ก คิดว่าท�าแลวไดบุญ มีอยู่ ๕-๖ คน ที่ท�าประจ�า ลางจาน 
เฉพาะคนหัน่ผกัประมาณ ๑๐๐ คน แม่ครวัจะผลดักนัวนัละชดุ มทีัง้ชดุท่าพดู ชดุหอม
เกร็ด ชุดบางกระทึก ชุดไร่ขิง เวลา ๗.๐๐ น. เป็นเวลาหั่นผัก ก็ตองไปถึงวัดแลว ใคร
ท�าหนาเตาก็ท�า ส่วนใหญ่จะท�าต่อเนื่องทุกปี มาช่วยท�าเพราะหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็น
ศูนย์รวมศรัทธา ท�ามาตั้งแต่เด็ก สมัยก่อน การจัดงานประจ�าปี จะมาเรี่ยไร น�้าตาล 
น�้าปลา ขาวสาร เกลือ

“ในช่วงงานปี ป้าจะประจ�าที่จุดบริจาคหีบศพดวย คนละหาวัน ตั้งแต่ ๗.๐๐-
๑๗.๐๐ น. และเป็นกรรมการวัดไร่ขิงตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ โดยวัดจะเลี้ยงขาวใหค่ารถ
ตลอดงาน ๒๐๐ บาท แต่ก็ไม่ค่อยเอา คนไปช่วยวัด ไม่ไดถือว่าเป็นค่าจาง และช่วง 
๑๔.๐๐ น. จะมีเจาหนาที่การเงินและพระมาเก็บเงิน”

๑๓๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จากการเก็บขอมูลสัมภาษณ	 ท�าใหทราบวาเจาหนาที่กลุ มนี้มีความเชื่อ
และความศรัทธาในการอธิษฐานขอพรจากหลวงพอวัดไรขิงอยูแลว	 อีกทั้งยังเป็น
ประสบการณทีป่ระสบผลส�าเรจ็ตามทีข่อดวย	จงึท�าใหความศรทัธาในความศกัดิส์ทิธิ์
ของหลวงพอวัดไรขงิมมีากยิง่ขึน้	ซึง่อาจเป็นเพราะไดรับการปลูกฝงจากคนรุนพอแม
การถือปฏบิตัอิยางตอเนือ่งจนเป็นกิจวัตรและวิถีชวิีต	รวมทัง้มคีวามเชือ่ความศรทัธา
วาการท�างานใหหลวงพอจะไดรับบุญกุศล	ท�าใหมีความสบายใจ	และในอีกทางหนึ่ง	
การท�างานใหกับวัดไรขิง	เปิดโอกาสใหคนสูงอายุและไมไดท�างานประจ�าแลว	มีพื้นที่
ในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน	 ทั้งตอตัวเองและตอวัด	 วัดไรขิงจึงเป็นพื้นที่สราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนอยางตอเนื่อง	 เพราะท�าใหคนในชุมชนทาพูดและไรขิง
ไดมีโอกาสท�างานรวมกันโดยมุงประโยชนของวัดเป็นส�าคัญ

 ความศรัทธาและเรื่องเลาอภินิหารของคนตางถิ่นที่เขามา  
 ทํางานในวัดไรขิง 

นอกจากคนในพื้นท่ีที่สวนใหญไมไดท�างานประจ�าหรือเป็นผูสูงอายุจะเขามา
ท�างานในวัดไรขิงดวยความศรัทธาแลว	 ยังมีคนตางถิ่นที่เขามาท�างานอยูในวัดไรขิง
เชนกัน

พี่แมว	(นามสมมติ)	อายุ	๕๗	ปี	เป็นเจาหนาที่ประจ�าจุดพระบรมสารีริกธาตุ	
เลาใหฟงวา	 “เดิมพี่เป็นคนพิจิตร แต่มาท�างานท่ีน่ีเกือบ ๒๐ ปีแลว ลูกก็เรียนที่นี่ 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แลวก็จบไดงานดีกันหมด อย่างลูกที่จบพยาบาลก็ไดทุนจาก
ทางวดัช่วย ลกูคนงานทกุคนกไ็ดทนุช่วยเหลอืจากทางวดัในเรือ่งค่าเล่าเรยีน คนเก่าๆ 
ที่เขาอยู่กันมา ๔๐-๕๐ ปีก็มี

“ส่วนงานของพีด่แูลเรือ่งพืน้ทีพ่ระบรมสารริีกธาตท้ัุงเรือ่งความสะอาด บรกิาร
คนท่ีมาท�าบุญ จะแนะน�าว่าจุดนั้นจุดนี้อยู่ท่ีใดบาง ส่วนของเจาหนาที่ที่ท�างานให 
วัดไร่ขิง ทางวัดจะดูแลดีมาก เจ็บป่วยเบิกได เวลาเขางานก็คือถาใครสะดวกมาเชา ก็
มา ๕.๐๐-๖.๐๐ น. แลวแต่พนกังานแต่ละจดุไม่เหมอืนกัน อย่างเราอยู่จดุบรกิารก็จะ
มาแต่เชาหน่อย มาท�าความสะอาด เตรยีมจดัของ ทางคนงานเราจะมวัีนหยดุอาทิตย์
ละหนึ่งวัน หากเราไม่อยากหยุดเราก็จะไดค่าแรงพิเศษ ถาวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราไม่



๑๓๔

“เดิมท�าอาชีพ ท�านา ท�าสวน ก็ไม่ไดขอพรอะไรพิเศษก็มากราบไหวปกติ แต่
เดี๋ยวนี้พื้นที่รอบวัดเปลี่ยนแปลงไปเยอะ สมัยก่อนแถวนี้นี่ป่าทั้งนั้น แลวก็มีเจดีย์อยู่
รอบโบสถ์ รอบก�าแพงแกว รอบนอกเจดีย์เยอะ เป็นเจดีย์เก่า เรียงติดๆ กันเลย เพิ่ง
มาทบุออกเมือ่ราวๆ หลงั พ.ศ. ๒๕๐๕ สมยัก่อนวนัธรรมดาไม่ค่อยมคีนมาวดัหรอก 
แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีคน แลวก็ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ คนก็ค่อยๆ เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

บรรจง ฝัดคา	อาย	ุ๗๘	ปี	อาสาสมคัรประจ�าจุดของแกบน	กลาววา	“เมือ่ก่อน
นี้ท�างานโรงงานท�าท่อพลาสติกอยู่อ�าเภอสามพราน ตอนนี้ออกมาแลวก็มาช่วยงาน
หลวงพ่อ เมือ่ก่อนท�างานเวลาหยุดวันอาทติย์เรากม็าช่วยหลวงพ่อ เราศรทัธาหลวงพ่อ 
อยู่แลวมีเรือ่งอะไรกนึ็กถงึหลวงพ่ออย่างเดยีว ตัง้แต่ปูย่่าตายายกเ็ป็นอย่างน้ัน เวลา
บนก็แลวแต่เรา ประทัด ว่าว เงินทอง ละครร�า ตามแต่เราที่จะบน แต่ทุกครั้งที่เราบน
ก็ส�าเร็จ ตอนลูกเล็กๆ ก็บน บางทีก็ยกใหเป็นลูกหลวงพ่อ วิธีที่จะยกลูกใหหลวงพ่อ  
กบ็อกท่านว่าลกูผูชายหรอืลกูผูหญงิคนนีข้อยกใหเป็นลกูของหลวงพ่อ ขอใหหลวงพ่อ
คุมครองรักษา ไม่เจ็บไม่ไข เลี้ยงง่าย บอกหลวงพ่อท่านท่านก็ช่วยทุกอย่าง อะไรได
ทั้งนั้น แต่เราตองบอกท่าน ถาเป็นขาราชการก็ไดยศ ไดต�าแหน่ง เขาก็เล่าใหเราฟัง
แบบนี้นะ อย่างขายที่ขายทางไดเขาก็เอาไข่ตมมาแกบน”

สมพิศ นิ่มประยูร	วัย	๖๖	ปี	เลาถึงงานจิตอาสาในบริเวณวัดไรขิงวา	“เมื่อไป
ท�างานที่วัด จะช่วยจัดส�ารับใหพระ โดยงานของวัด เช่น งานประจ�าปี งานสงกรานต์ 
เป็นตน และทุกวันพระ จะตมน�้าเลี้ยงพระและคนที่มาท�าบุญ โดยใส่แต่ละส�ารับให
ครบ เราช่วยงานในครัวโรงเจทุกปี ช่วยเตรียมผัก เตรียมวัตถุดิบ งานวัดจะเป็นงาน
บุญจะมาช่วยตั้งแต่เด็ก คิดว่าท�าแลวไดบุญ มีอยู่ ๕-๖ คน ที่ท�าประจ�า ลางจาน 
เฉพาะคนหัน่ผกัประมาณ ๑๐๐ คน แม่ครวัจะผลดักนัวันละชดุ มทีัง้ชุดท่าพดู ชุดหอม
เกร็ด ชุดบางกระทึก ชุดไร่ขิง เวลา ๗.๐๐ น. เป็นเวลาหั่นผัก ก็ตองไปถึงวัดแลว ใคร
ท�าหนาเตาก็ท�า ส่วนใหญ่จะท�าต่อเนื่องทุกปี มาช่วยท�าเพราะหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็น
ศูนย์รวมศรัทธา ท�ามาตั้งแต่เด็ก สมัยก่อน การจัดงานประจ�าปี จะมาเรี่ยไร น�้าตาล 
น�้าปลา ขาวสาร เกลือ

“ในช่วงงานปี ป้าจะประจ�าที่จุดบริจาคหีบศพดวย คนละหาวัน ตั้งแต่ ๗.๐๐-
๑๗.๐๐ น. และเป็นกรรมการวัดไร่ขิงตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ โดยวัดจะเลี้ยงขาวใหค่ารถ
ตลอดงาน ๒๐๐ บาท แต่ก็ไม่ค่อยเอา คนไปช่วยวัด ไม่ไดถือว่าเป็นค่าจาง และช่วง 
๑๔.๐๐ น. จะมีเจาหนาที่การเงินและพระมาเก็บเงิน”

๑๓๕

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

จากการเก็บขอมูลสัมภาษณ	 ท�าใหทราบวาเจาหนาที่กลุ มนี้มีความเชื่อ
และความศรัทธาในการอธิษฐานขอพรจากหลวงพอวัดไรขิงอยูแลว	 อีกทั้งยังเป็น
ประสบการณทีป่ระสบผลส�าเรจ็ตามทีข่อดวย	จงึท�าใหความศรทัธาในความศกัดิส์ทิธิ์
ของหลวงพอวัดไรขิงมมีากยิง่ข้ึน	ซึง่อาจเป็นเพราะไดรับการปลกูฝงจากคนรุนพอแม
การถอืปฏบัิตอิยางตอเนือ่งจนเป็นกจิวัตรและวถีิชวีติ	รวมทัง้มคีวามเชือ่ความศรทัธา
วาการท�างานใหหลวงพอจะไดรับบุญกุศล	ท�าใหมีความสบายใจ	และในอีกทางหนึ่ง	
การท�างานใหกับวัดไรขิง	เปิดโอกาสใหคนสูงอายุและไมไดท�างานประจ�าแลว	มีพื้นที่
ในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน	 ทั้งตอตัวเองและตอวัด	 วัดไรขิงจึงเป็นพื้นที่สราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนอยางตอเนื่อง	 เพราะท�าใหคนในชุมชนทาพูดและไรขิง
ไดมีโอกาสท�างานรวมกันโดยมุงประโยชนของวัดเป็นส�าคัญ

 ความศรัทธาและเรื่องเลาอภินิหารของคนตางถิ่นที่เขามา  
 ทํางานในวัดไรขิง 

นอกจากคนในพ้ืนที่ที่สวนใหญไมไดท�างานประจ�าหรือเป็นผูสูงอายุจะเขามา
ท�างานในวัดไรขิงดวยความศรัทธาแลว	 ยังมีคนตางถิ่นที่เขามาท�างานอยูในวัดไรขิง
เชนกัน

พี่แมว	(นามสมมติ)	อายุ	๕๗	ปี	เป็นเจาหนาที่ประจ�าจุดพระบรมสารีริกธาตุ	
เลาใหฟงวา	 “เดิมพ่ีเป็นคนพิจิตร แต่มาท�างานที่นี่เกือบ ๒๐ ปีแลว ลูกก็เรียนที่นี่ 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แลวก็จบไดงานดีกันหมด อย่างลูกที่จบพยาบาลก็ไดทุนจาก
ทางวดัช่วย ลกูคนงานทกุคนกไ็ดทนุช่วยเหลอืจากทางวดัในเรือ่งค่าเล่าเรยีน คนเก่าๆ 
ที่เขาอยู่กันมา ๔๐-๕๐ ปีก็มี

“ส่วนงานของพ่ีดแูลเร่ืองพ้ืนทีพ่ระบรมสารริีกธาตทุัง้เรือ่งความสะอาด บรกิาร
คนที่มาท�าบุญ จะแนะน�าว่าจุดนั้นจุดนี้อยู่ที่ใดบาง ส่วนของเจาหนาที่ที่ท�างานให 
วัดไร่ขิง ทางวัดจะดูแลดีมาก เจ็บป่วยเบิกได เวลาเขางานก็คือถาใครสะดวกมาเชา ก็
มา ๕.๐๐-๖.๐๐ น. แลวแต่พนกังานแต่ละจดุไม่เหมอืนกนั อย่างเราอยู่จดุบรกิารกจ็ะ
มาแต่เชาหน่อย มาท�าความสะอาด เตรยีมจดัของ ทางคนงานเราจะมวีนัหยดุอาทติย์
ละหนึ่งวัน หากเราไม่อยากหยุดเราก็จะไดค่าแรงพิเศษ ถาวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราไม่



๑๓๖

จุดรับดอกไม ธูป เทียน เป็นจุดแรกที่เจาหนาที่วัดไร่ขิง
จะใหบริการผูที่มาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หยุด วัดก็ใหอีก หากไม่เจ็บป่วยอะไรมาก เราก็อยากมาทุกวัน เวลามาถึงวัด เราก็
กระปรี้กระเปร่า เราอยู่มานานพอมาไดกราบหลวงพ่อเราก็รูสึกสบายใจ ทุกเชาเวลา
มาถึงเราก็จะเขาไปกราบในโบสถ์ก่อนทุกครั้ง ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ”

พี่แมวเลาตอถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององคหลวงพอวัดไรขิงใหฟงวา “เรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ เจอกับตัวเองคือ ทางครอบครัว เวลาเราเดือดรอนหรือช่วงที่
เราล�าบาก เรามาขอท่านเหมือนท่านใหนะ เจ็บป่วยท่านก็จะช่วย ทุกอย่างพี่เจอมา
กับตัวเพราะว่าเคยผ่าตัด ทุกอย่างในครอบครัว ลูกทุกคนท�างานดีหมด นี่คือความ
ศกัดิส์ทิธิข์องท่านท่ีเราขอแลวได แต่เราไม่ไดขอใหรวย แต่ขอเร่ืองไม่ใหเจ็บป่วย ใหลกู 
มกีารงานทีดี่ ใหลกูทกุคนอยู่เยน็เป็นสขุ ลกูทกุคนประสบความส�าเรจ็หมด ตอนนีล้กู
ก็ท�างานดีหมด รับราชการเป็นทหารเรือ เป็นพยาบาล เป็นนักบัญชี ใจคิดว่าน่าจะ 
เป็นเพราะหลวงพ่อที่ช่วยดลบันดาลสิ่งเหล่านี้

“อย่างเวลาพีข่อเรือ่งงานของลูกก็ใหลูกมาบนของเขาเอง แต่เราจะไม่บน แค่บอก 
หลวงพ่อว่าอยากใหเขามงีานดีๆ  ลูกจะไดไม่ตองเป็นห่วง โดยเราจะอุทิศผลบญุท่ีเรา
ท�ามาก็ขอใหผลบุญนั้นไปตกท่ีลูกๆ เราก็จะอธิษฐานแบบน้ีไม่ไดบน ส่วนคนอื่นๆ 
ท่ีมาบนท่ีสังเกตก็เหน็จะมาแกบนดวย ไข่ ประทดั ว่าว หวัหม ูบางคนก็จะบนดวยเงนิ 
บางคนก็ละครร�า หลายคนที่ส�าเร็จเขาบนกลางแจงที่บาน แต่ใจถึงองค์ท่าน จุดธูป 
กลางแจงบอกลูกขอส่ิงน้ีขอใหลูกส�าเร็จ บางคนขอใหขายท่ีไดไดเงินเยอะมากก็จะ
เอาเงินมาถวายหลวงพ่อ”

พี่วิไล	(นามสมมติ)	อายุ	๔๒	ปี	เจาหนาที่ประจ�าจุดเรือสะเดาะเคราะห	เลาวา		
“มาจากจงัหวดันครสวรรค์ มาสมคัรงานเป็นเจาหนาทีข่องทางวดั ทราบเรือ่งรบัสมคัร
งานจากแม่ แม่เขามาท�างานเป็นเจาหนาที่ที่นี่ก่อน ก็มาท�างานได ๗-๘ ปีแลว

“เรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ ถาส�าเร็จเขาก็จะมาแกบน ส่วน
เรื่องที่ขอก็มีทุกเรื่อง ขอไดทุกเรื่อง เช่น ต�าแหน่ง หนาที่การงาน ขอใหขายที่ดินได 
เวลาแกบนเขาจะแกดวยไข่กับพวงมาลัย ถาขายที่ไดหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆ ก็จะเป็น
หัวหมู เป็ด ไก่ ถาเป็นทั่วไปก็ไข่ตม พวงมาลัย ประทัด ถาเป็นประทัดทางวัดจะมีจัด
ไวให ถาไข่เขาจะตมมาเอง

“ส่วนตวัไม่เคยบนอะไร เราอยูอ่ย่างนีก็้กราบไหวธรรมดาขอพร แต่เราก็รูสึกว่า
จากเดมิทีเ่ราเคยล�าบาก เรามาท�างานอยูท่ีน่ีเ่รากม็อียูม่กีนิสบายขึน้ เรากค็ดิว่าน่าจะ



๑๓๖

จุดรับดอกไม ธูป เทียน เป็นจุดแรกที่เจาหนาที่วัดไร่ขิง
จะใหบริการผูที่มาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๗

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

หยุด วัดก็ใหอีก หากไม่เจ็บป่วยอะไรมาก เราก็อยากมาทุกวัน เวลามาถึงวัด เราก็
กระปรี้กระเปร่า เราอยู่มานานพอมาไดกราบหลวงพ่อเราก็รูสึกสบายใจ ทุกเชาเวลา
มาถึงเราก็จะเขาไปกราบในโบสถ์ก่อนทุกครั้ง ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ”

พี่แมวเลาตอถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององคหลวงพอวัดไรขิงใหฟงวา “เรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ เจอกับตัวเองคือ ทางครอบครัว เวลาเราเดือดรอนหรือช่วงที่
เราล�าบาก เรามาขอท่านเหมือนท่านใหนะ เจ็บป่วยท่านก็จะช่วย ทุกอย่างพี่เจอมา
กับตัวเพราะว่าเคยผ่าตัด ทุกอย่างในครอบครัว ลูกทุกคนท�างานดีหมด นี่คือความ
ศกัดิส์ทิธิข์องท่านท่ีเราขอแลวได แต่เราไม่ไดขอใหรวย แต่ขอเร่ืองไม่ใหเจ็บป่วย ใหลกู 
มกีารงานทีดี่ ใหลกูทกุคนอยู่เยน็เป็นสขุ ลกูทกุคนประสบความส�าเรจ็หมด ตอนน้ีลกู
ก็ท�างานดีหมด รับราชการเป็นทหารเรือ เป็นพยาบาล เป็นนักบัญชี ใจคิดว่าน่าจะ 
เป็นเพราะหลวงพ่อที่ช่วยดลบันดาลสิ่งเหล่านี้

“อย่างเวลาพีข่อเรือ่งงานของลกูกใ็หลกูมาบนของเขาเอง แต่เราจะไม่บน แค่บอก 
หลวงพ่อว่าอยากใหเขามงีานดีๆ  ลกูจะไดไม่ตองเป็นห่วง โดยเราจะอทิุศผลบญุทีเ่รา
ท�ามาก็ขอใหผลบุญนั้นไปตกที่ลูกๆ เราก็จะอธิษฐานแบบน้ีไม่ไดบน ส่วนคนอื่นๆ 
ทีม่าบนทีส่งัเกตกเ็หน็จะมาแกบนดวย ไข่ ประทดั ว่าว หวัหม ูบางคนกจ็ะบนดวยเงนิ 
บางคนก็ละครร�า หลายคนที่ส�าเร็จเขาบนกลางแจงที่บาน แต่ใจถึงองค์ท่าน จุดธูป 
กลางแจงบอกลูกขอส่ิงน้ีขอใหลูกส�าเร็จ บางคนขอใหขายที่ไดไดเงินเยอะมากก็จะ
เอาเงินมาถวายหลวงพ่อ”

พี่วิไล	(นามสมมติ)	อายุ	๔๒	ปี	เจาหนาที่ประจ�าจุดเรือสะเดาะเคราะห	เลาวา		
“มาจากจงัหวดันครสวรรค์ มาสมคัรงานเป็นเจาหนาทีข่องทางวดั ทราบเรือ่งรบัสมัคร
งานจากแม่ แม่เขามาท�างานเป็นเจาหนาที่ที่นี่ก่อน ก็มาท�างานได ๗-๘ ปีแลว

“เรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ ถาส�าเร็จเขาก็จะมาแกบน ส่วน
เรื่องที่ขอก็มีทุกเรื่อง ขอไดทุกเรื่อง เช่น ต�าแหน่ง หนาที่การงาน ขอใหขายที่ดินได 
เวลาแกบนเขาจะแกดวยไข่กับพวงมาลัย ถาขายที่ไดหรือเป็นเร่ืองใหญ่ๆ ก็จะเป็น
หัวหมู เป็ด ไก่ ถาเป็นทั่วไปก็ไข่ตม พวงมาลัย ประทัด ถาเป็นประทัดทางวัดจะมีจัด
ไวให ถาไข่เขาจะตมมาเอง

“ส่วนตวัไม่เคยบนอะไร เราอยูอ่ย่างนีก้ก็ราบไหวธรรมดาขอพร แต่เรากร็ูสกึว่า
จากเดมิทีเ่ราเคยล�าบาก เรามาท�างานอยูท่ีน่ีเ่รากม็อียูม่กีนิสบายขึน้ เรากค็ดิว่าน่าจะ



๑๓๘

จุดเช่าพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพื่อใหลูกศิษย์เช่า
องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจ�าลองไปบูชาที่บาน

ตุ๊กตาชาง มา และว่าว ของแกบนหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เป็นผลมาจากหลวงพ่อเหมือนกัน ชีวิตตั้งแต่ไดงานท�า เราก็พอมีกินมีใช ไม่ตองเป็น
หนีใ้คร แต่ก่อนทีจ่ะมาท�างานทีน่ีเ่ป็นหน้ีเขาอยูต่ลอด แต่พอมาท�างานทีน่ีเ่ราไม่ตอง
ไปยืมใคร เพราะเราไม่ตองออกไปโลกภายนอกมากมาย อาทิตย์หนึง่เขามวัีนหยดุให
หนึ่งวัน แต่เราก็อยากมาท�าทุกวัน เพราะว่าเรามาท�าเราก็ไดเงินเพิ่ม ไดวันละ ๒๐๐ 
กว่าบาท ถาเป็นเดือนเดือนละ ๖,๐๐๐ กว่าบาท ถาเรามาท�าเพิ่มเราก็จะไดมากขึ้น
อีก ชีวิตทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขไม่เจ็บไม่ไขไม่ป่วย

“หนาที่ในแต่ละวัน เราก็จะมาขายเรือสะเดาะเคราะห์ เวลาท�างานจริงๆ คือ 
๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. แต่เราก็มาแต่เชามากวาดมาเตรยีมของ ท่ีพกัก็มสีถานทีท่ี่ทางวัดจดั
เตรียมไวใหเจาหนาที่ แต่บางส่วนเขาก็จะอยู่เป็นบานของเขาเอง อย่างที่พัก ทางวัด 
จัดหาใหเราก็จะเสียแค่ค่าไฟอย่างเดียว ที่พักก็จะอยู่ขางโรงเรียนวัดไร่ขิง อาหารทาง
วัดก็อาจจะมีใหเป็นบางมื้อ ถาไม่มีเราก็หาซื้อกินเอาแถวนี้”

จากการสัมภาษณพบวาการเขามาท�างานท่ีวัดไรขงิของคนตางถ่ิน	สวนหนึง่เป็น
เพราะเขามาท�างานโดยการชกัชวนของญาต	ิดวยเหตผุลและความรูสึกวาการท�างาน
กับวัดไรขิงเป็นการสรางบุญกุศลในพระพุทธศาสนา	การท�างานกับวัดไรขิงจึงมีความ
หมายและความส�าคัญตอพวกเขาในหลายระดับ	 ทั้งส�าคัญตอตนเองและครอบครัว	
ในการสรางรายไดทั้งยังสรางก�าลังใจในฐานะลูกศิษยหลวงพอวัดไรขิง

 เรื่องเลาอภินิหารและความศรัทธาของนักทองเที่ยว:  
 ที่พึ่งและกําลังใจในการแกปัญหาชีวิต 

ในกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวผูมีศรัทธาที่เดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิง	
มีชวงอายุที่หลากหลาย	 และสวนใหญเคยมีประสบการณขอพรหรืออธิษฐานแลว
ประสบผลส�าเร็จ	ทั้งยังมีความเชื่อวาการสักการะหลวงพอวัดไรขิงจะสรางความเป็น
สิริมงคลตอตนเองและครอบครัวได

ธวัชชัย แสงเทียน	อายุ	๒๗	ปี	ภูมิล�าเนาอุบลราชธานี	ท�างานอยูที่กรุงเทพฯ	
กลาววา	 “มาวัดไร่ขิง มาไหวพระ ผมท�างานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่จริงๆ เป็นคน
อุบลราชธานี ที่มาวัดไร่ขิง เพราะจากท่ีพักมาวัดนี้มันใกล ผมอยู่กรุงเทพฯ พักอยู่
แถวถนนกาญจนาภิเษกก็ถือว่ามาที่นี่สะดวก



๑๓๘

จุดเช่าพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพื่อใหลูกศิษย์เช่า
องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจ�าลองไปบูชาที่บาน

ตุ๊กตาชาง มา และว่าว ของแกบนหลวงพ่อวัดไร่ขิง

๑๓๙

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เป็นผลมาจากหลวงพ่อเหมือนกัน ชีวิตตั้งแต่ไดงานท�า เราก็พอมีกินมีใช ไม่ตองเป็น
หน้ีใคร แต่ก่อนทีจ่ะมาท�างานทีน่ีเ่ป็นหน้ีเขาอยูต่ลอด แต่พอมาท�างานทีน่ี่เราไม่ตอง
ไปยืมใคร เพราะเราไม่ตองออกไปโลกภายนอกมากมาย อาทติย์หนึง่เขามวัีนหยดุให
หนึ่งวัน แต่เราก็อยากมาท�าทุกวัน เพราะว่าเรามาท�าเราก็ไดเงินเพิ่ม ไดวันละ ๒๐๐ 
กว่าบาท ถาเป็นเดือนเดือนละ ๖,๐๐๐ กว่าบาท ถาเรามาท�าเพิ่มเราก็จะไดมากขึ้น
อีก ชีวิตทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขไม่เจ็บไม่ไขไม่ป่วย

“หนาที่ในแต่ละวัน เราก็จะมาขายเรือสะเดาะเคราะห์ เวลาท�างานจริงๆ คือ 
๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. แต่เรากม็าแต่เชามากวาดมาเตรยีมของ ทีพ่กัก็มสีถานทีท่ีท่างวดัจดั
เตรียมไวใหเจาหนาที่ แต่บางส่วนเขาก็จะอยู่เป็นบานของเขาเอง อย่างที่พัก ทางวัด 
จัดหาใหเราก็จะเสียแค่ค่าไฟอย่างเดียว ที่พักก็จะอยู่ขางโรงเรียนวัดไร่ขิง อาหารทาง
วัดก็อาจจะมีใหเป็นบางมื้อ ถาไม่มีเราก็หาซื้อกินเอาแถวนี้”

จากการสมัภาษณพบวาการเขามาท�างานทีว่ดัไรขงิของคนตางถิน่	สวนหนึง่เป็น
เพราะเขามาท�างานโดยการชกัชวนของญาต	ิดวยเหตผุลและความรูสึกวาการท�างาน
กับวัดไรขิงเป็นการสรางบุญกุศลในพระพุทธศาสนา	การท�างานกับวัดไรขิงจึงมีความ
หมายและความส�าคัญตอพวกเขาในหลายระดับ	 ทั้งส�าคัญตอตนเองและครอบครัว	
ในการสรางรายไดทั้งยังสรางก�าลังใจในฐานะลูกศิษยหลวงพอวัดไรขิง

 เรื่องเลาอภินิหารและความศรัทธาของนักทองเที่ยว:  
 ที่พึ่งและกําลังใจในการแกปัญหาชีวิต 

ในกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวผูมีศรัทธาที่เดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิง	
มีชวงอายุที่หลากหลาย	 และสวนใหญเคยมีประสบการณขอพรหรืออธิษฐานแลว
ประสบผลส�าเร็จ	ทั้งยังมีความเชื่อวาการสักการะหลวงพอวัดไรขิงจะสรางความเป็น
สิริมงคลตอตนเองและครอบครัวได

ธวัชชัย แสงเทียน	อายุ	๒๗	ปี	ภูมิล�าเนาอุบลราชธานี	ท�างานอยูที่กรุงเทพฯ	
กลาววา	 “มาวัดไร่ขิง มาไหวพระ ผมท�างานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่จริงๆ เป็นคน
อุบลราชธานี ที่มาวัดไร่ขิง เพราะจากท่ีพักมาวัดนี้มันใกล ผมอยู่กรุงเทพฯ พักอยู่
แถวถนนกาญจนาภิเษกก็ถือว่ามาที่นี่สะดวก



๑๔๐

“เคยไดยินเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงว่าขออะไรก็ได เรามาไหว
แลวเราก็รูสึกดีก็เลยมาอยู่เรื่อยๆ อย่างผมท�าเกี่ยวกับเต็นท์ซื้อขายรถยนต์ เราก็มา
ขอหลวงพ่อว่าใหเราไปคุยกับลูกคาแลวใหลูกคาเชื่อใจเรา เวลาเราไปคุยกับลูกคา 
ขอซื้อรถ เราก็รูสึกว่าจบง่ายอะไรง่าย เราต่อราคาเขา เขาก็ลดใหเรา แต่ผมไม่ใชวิธี
การบน ผมก็อธิษฐาน เวลาไดการงาน เราดีขึ้น มีโอกาสเราก็มาไหวเรื่อยๆ”

มณเฑยีร สกลุสขุศริ	ิอาย	ุ๕๗	ปี	จากต�าบลศาลายา	จงัหวดันครปฐม	ใหขอมูลวา		
“ผมอยู่ที่ศาลายา มาวัดไร่ขิงเดือนเวนเดือน เวลาวันเกิดหลานทุกวันที่ ๕ ผมก็จะพา 
หลานไปไหวพระนครปฐมบาง วัดไร่ขิงบาง เวลามาวัดไร่ขิงบางทีก็มาลงเรือไป 
ดอนหวายแลวก็กลับบาน ที่มาวัดไร่ขิงบ่อยๆ เพราะใกลและสะดวก เราอยู่ในพื้นที่
ศาลายาก็มาวัดไร่ขิงก่อน

“โดยส่วนตวันับถอืหลวงพ่อ เพราะว่าเราเป็นคนในพืน้ท่ี รวมๆ แลวกค็อืคนใน
จังหวัดนครปฐมก็ตองนับถือไวก่อน ไม่เคยขออะไรเป็นพิเศษมาไหวเป็นปกติประจ�า 
ก็เหมือนพาหลานมาเที่ยวไหวพระ”

ศิริพร (นามสมมติ)	อายุ	๔๖	ปี	จากกรุงเทพฯ	บอกวา	“มาจากกรุงเทพฯ แต่
จริงๆ ท�างานอยู่ที่นครชัยศรี พาพ่อกับแม่มาไหวพระ ที่เลือกมาวัดไร่ขิงเพราะใกล 
แลวก็ท�างานอยู่ในพื้นที่แถบน้ีดวย เคยไดยินมาว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงท่านศักด์ิสิทธิ์ 
ขออะไรกไ็ด โดยส่วนตวักไ็ม่ไดขออะไรเป็นพเิศษ แค่ขอใหมคีวามสขุ พ่อแม่มสีขุภาพ
แข็งแรง”

ชวลติ ธัญญาเวชกิจ	อายุ	๕๔	ปี	จากอ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	กลาววา		
“ไม่ค่อยรูเรือ่งราวเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อ แต่เวลาเรามโีอกาสมาเรากม็า
ไหว เหมือนเวลาเราไหวพระก็ตองขอพร หลานชายเคยไม่สบาย ก็เลยบอกเขาว่าให
ลองมายกใหเป็นลูกหลวงพ่อวัดไร่ขิงแลวโรคที่เขาป่วยอยู่ก็หาย ตอนที่ขอก็จุดธูปตั้ง
จติอธษิฐานว่าขอยกใหเป็นลกูท่านขอใหท่านปกปักรกัษา พอหายกต็องมาแกบนตาม
ทีบ่นไวว่าเราจะถวายอะไร ลกูชายผม (พฒุนิาท) ผมก็ยกใหเป็นลกูของหลวงพ่อโสธร”

พุฒินาท ธัญญาเวชกิจ	 อายุ	๒๐	ปี	 บุตรชายของชวลิต	 กลาวเสริมบิดาวา	
“ที่มาวัดไร่ขิง เพราะเป็นวัดที่คนนครปฐมตองมากันเป็นประจ�า ผมอยู่ตรงอ�าเภอ
สามพราน แถวนี้ก็จะมีวัดนี้ที่มีครบทุกอย่าง มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบ ผมมา
ตั้งแต่เด็ก วัดยังไม่ค่อยมีอะไร จนทุกวันนี้วัดก็สรางและพัฒนาจนค่อนขางดี ตนเอง

๑๔๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เวลามาไหวมาขออะไรก็รูสึกดี บางทีก็ไม่รูว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่า เวลาขอก็ขอ
เกี่ยวกับเรื่องการเรียน และเรื่องอื่นบาง ขอแลวก็ได แต่ผมไม่เคยบน จะเป็นการขอ
พรมากกว่า ถามีเวลาก็จะมาตลอด”

สังเกตไดวา	ในกลุมนกัทองเท่ียวผูมคีวามศรทัธา	จะอธิษฐานบนบานตอหลวง
พอวัดไรขิง	ดวยตองการใหแรงอธิษฐานนั้นเป็นที่พึ่งในการแกปญหาชีวิต	ซึ่งบางคน	
ขอพรแลวประสบผลส�าเร็จ	 ในขณะที่บางคนมาสักการะเพื่อความสบายใจและ	
เชื่อวาจะเพิ่มสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว

จากการวิเคราะห	พบวากลุมตัวอยางที่สักการะ	อธิษฐาน	ขอพร	และบนบาน	
ทัง้ทางตรงและทางออม	มหีลายคนประสบผลส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว	ยิง่ท�าใหเชือ่มัน่ใน	
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอวัดไรขิงที่สามารถบันดาลใหเกิดความสุขและความ
ส�าเร็จตามที่ปรารถนาไดจริง	อีกทั้งเรื่องเลาของลูกศิษยกลุมตางๆ	ก็มีสวนส�าคัญใน	
การสรางความศรัทธาที่มีตอหลวงพอวัดไรขิง	 และความศรัทธานั้นมีผลโนมน�าให	
ชาวบานทาพดูและไรขงิมจีติสาธารณะชวยเหลอืหรอืท�างานกบัวดั	ทัง้นี	้ชือ่เสยีงดาน	
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ	 มิไดจ�ากัดอยูเฉพาะชาวต�าบลวัดไรขิงและละแวก	
ใกลเคยีงเทานัน้	แตยงัโดงดงัไปยงัจงัหวัดอ่ืน	ดงัปรากฏวามลูีกศษิยและนักทองเท่ียว
จากตางจังหวัดเดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิงเป็นจ�านวนมากในแตละวัน

เรือ่งทีก่ลุมตัวอยางนยิมอธษิฐาน	ขอพร	หรอืบนบาน	คอืการขอใหแคลวคลาด
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	 ขอใหปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ	 ขอใหคาขายรุงเรือง	 ขอใหมี
อาชีพการงานท่ีดี	 ขอใหลูกหลานเล้ียงงาย	 เป็นตน	 โดยรวมแลวจึงเป็นการขอเพื่อ
ใหรอดพนจากทกุขและประสบแตความสขุความส�าเรจ็	และเมือ่ค�าอธษิฐานบรรลผุล		
จะมีการกลับมาแกบนและท�าบุญ	 นอกจากน้ี	 หากมีเรื่องไมสบายใจ	 ก็เดินทางมา	
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแกตนเองและครอบครัวไดเชนกัน

ดังนั้น	 ความสัมพันธระหวางผูคนและวัดไรขิง	 จึงเป็นความสัมพันธในหลาย
ระดับ	ทั้งในกลุมเจาหนาที่ที่เป็นคนในพื้นที่	 เจาหนาที่ที่มาจากตางถิ่น	และกลุมนัก
ทองเทีย่ว	แมทัง้สามกลุมจะมาจากพืน้ทีต่างกนั	แตมลีกัษณะรวมกนัในความศรทัธาที่
มตีอพระพทุธรปูหลวงพอวัดไรขงิ	ท่ีเกิดจากการไดรบัการปลูกฝง	การถือปฏบิตัอิยาง	
ตอเน่ือง	 และที่ส�าคัญคือมีประสบการณในอภินิหารของหลวงพอที่ชวยใหตนเอง



๑๔๐

“เคยไดยินเร่ืองความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงว่าขออะไรก็ได เรามาไหว
แลวเราก็รูสึกดีก็เลยมาอยู่เรื่อยๆ อย่างผมท�าเกี่ยวกับเต็นท์ซื้อขายรถยนต์ เราก็มา
ขอหลวงพ่อว่าใหเราไปคุยกับลูกคาแลวใหลูกคาเชื่อใจเรา เวลาเราไปคุยกับลูกคา 
ขอซื้อรถ เราก็รูสึกว่าจบง่ายอะไรง่าย เราต่อราคาเขา เขาก็ลดใหเรา แต่ผมไม่ใชวิธี
การบน ผมก็อธิษฐาน เวลาไดการงาน เราดีขึ้น มีโอกาสเราก็มาไหวเรื่อยๆ”

มณเฑยีร สกลุสุขศริ	ิอาย	ุ๕๗	ปี	จากต�าบลศาลายา	จงัหวัดนครปฐม	ใหขอมลูวา		
“ผมอยู่ที่ศาลายา มาวัดไร่ขิงเดือนเวนเดือน เวลาวันเกิดหลานทุกวันที่ ๕ ผมก็จะพา 
หลานไปไหวพระนครปฐมบาง วัดไร่ขิงบาง เวลามาวัดไร่ขิงบางทีก็มาลงเรือไป 
ดอนหวายแลวก็กลับบาน ที่มาวัดไร่ขิงบ่อยๆ เพราะใกลและสะดวก เราอยู่ในพื้นที่
ศาลายาก็มาวัดไร่ขิงก่อน

“โดยส่วนตวันับถอืหลวงพ่อ เพราะว่าเราเป็นคนในพืน้ท่ี รวมๆ แลวกค็อืคนใน
จังหวัดนครปฐมก็ตองนับถือไวก่อน ไม่เคยขออะไรเป็นพิเศษมาไหวเป็นปกติประจ�า 
ก็เหมือนพาหลานมาเที่ยวไหวพระ”

ศิริพร (นามสมมติ)	อายุ	๔๖	ปี	จากกรุงเทพฯ	บอกวา	“มาจากกรุงเทพฯ แต่
จริงๆ ท�างานอยู่ที่นครชัยศรี พาพ่อกับแม่มาไหวพระ ที่เลือกมาวัดไร่ขิงเพราะใกล 
แลวก็ท�างานอยู่ในพื้นที่แถบน้ีดวย เคยไดยินมาว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงท่านศักด์ิสิทธิ์ 
ขออะไรกไ็ด โดยส่วนตวักไ็ม่ไดขออะไรเป็นพเิศษ แค่ขอใหมคีวามสขุ พ่อแม่มสีขุภาพ
แข็งแรง”

ชวลติ ธญัญาเวชกิจ	อาย	ุ๕๔	ปี	จากอ�าเภอสามพราน	จังหวดันครปฐม	กลาววา		
“ไม่ค่อยรูเรือ่งราวเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อ แต่เวลาเรามโีอกาสมาเรากม็า
ไหว เหมือนเวลาเราไหวพระก็ตองขอพร หลานชายเคยไม่สบาย ก็เลยบอกเขาว่าให
ลองมายกใหเป็นลูกหลวงพ่อวัดไร่ขิงแลวโรคที่เขาป่วยอยู่ก็หาย ตอนที่ขอก็จุดธูปตั้ง
จติอธษิฐานว่าขอยกใหเป็นลกูท่านขอใหท่านปกปักรกัษา พอหายกต็องมาแกบนตาม
ทีบ่นไวว่าเราจะถวายอะไร ลกูชายผม (พฒุนิาท) ผมก็ยกใหเป็นลกูของหลวงพ่อโสธร”

พุฒินาท ธัญญาเวชกิจ	 อายุ	๒๐	ปี	 บุตรชายของชวลิต	 กลาวเสริมบิดาวา	
“ที่มาวัดไร่ขิง เพราะเป็นวัดที่คนนครปฐมตองมากันเป็นประจ�า ผมอยู่ตรงอ�าเภอ
สามพราน แถวนี้ก็จะมีวัดนี้ที่มีครบทุกอย่าง มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบ ผมมา
ตั้งแต่เด็ก วัดยังไม่ค่อยมีอะไร จนทุกวันนี้วัดก็สรางและพัฒนาจนค่อนขางดี ตนเอง

๑๔๑

“ทาพูด” ตางมุมมอง 

เวลามาไหวมาขออะไรก็รูสึกดี บางทีก็ไม่รูว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่า เวลาขอก็ขอ
เกี่ยวกับเรื่องการเรียน และเรื่องอื่นบาง ขอแลวก็ได แต่ผมไม่เคยบน จะเป็นการขอ
พรมากกว่า ถามีเวลาก็จะมาตลอด”

สงัเกตไดวา	ในกลุมนกัทองเทีย่วผูมคีวามศรทัธา	จะอธษิฐานบนบานตอหลวง
พอวัดไรขิง	ดวยตองการใหแรงอธิษฐานนั้นเป็นที่พึ่งในการแกปญหาชีวิต	ซึ่งบางคน	
ขอพรแลวประสบผลส�าเร็จ	 ในขณะที่บางคนมาสักการะเพื่อความสบายใจและ	
เชื่อวาจะเพิ่มสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว

จากการวิเคราะห	พบวากลุมตัวอยางที่สักการะ	อธิษฐาน	ขอพร	และบนบาน	
ทัง้ทางตรงและทางออม	มหีลายคนประสบผลส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว	ยิง่ท�าใหเชือ่มัน่ใน	
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอวัดไรขิงที่สามารถบันดาลใหเกิดความสุขและความ
ส�าเร็จตามที่ปรารถนาไดจริง	อีกทั้งเรื่องเลาของลูกศิษยกลุมตางๆ	ก็มีสวนส�าคัญใน	
การสรางความศรัทธาที่มีตอหลวงพอวัดไรขิง	 และความศรัทธานั้นมีผลโนมน�าให	
ชาวบานทาพดูและไรขงิมจีติสาธารณะชวยเหลอืหรอืท�างานกบัวดั	ทัง้นี	้ชือ่เสยีงดาน	
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ	 มิไดจ�ากัดอยูเฉพาะชาวต�าบลวัดไรขิงและละแวก	
ใกลเคยีงเทานัน้	แตยงัโดงดงัไปยงัจังหวัดอืน่	ดงัปรากฏวามลีกูศษิยและนักทองเทีย่ว
จากตางจังหวัดเดินทางมาสักการะหลวงพอวัดไรขิงเป็นจ�านวนมากในแตละวัน

เรือ่งทีก่ลุมตัวอยางนยิมอธษิฐาน	ขอพร	หรอืบนบาน	คอืการขอใหแคลวคลาด
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	 ขอใหปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ	 ขอใหคาขายรุงเรือง	 ขอใหมี
อาชีพการงานที่ดี	 ขอใหลูกหลานเลี้ยงงาย	 เป็นตน	 โดยรวมแลวจึงเป็นการขอเพ่ือ
ใหรอดพนจากทกุขและประสบแตความสขุความส�าเรจ็	และเมือ่ค�าอธษิฐานบรรลผุล		
จะมีการกลับมาแกบนและท�าบุญ	 นอกจากนี้	 หากมีเรื่องไมสบายใจ	 ก็เดินทางมา	
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแกตนเองและครอบครัวไดเชนกัน

ดังนั้น	 ความสัมพันธระหวางผูคนและวัดไรขิง	 จึงเป็นความสัมพันธในหลาย
ระดับ	ทั้งในกลุมเจาหนาที่ที่เป็นคนในพื้นที่	 เจาหนาที่ที่มาจากตางถิ่น	และกลุมนัก
ทองเทีย่ว	แมทัง้สามกลุมจะมาจากพ้ืนทีต่างกนั	แตมีลกัษณะรวมกนัในความศรทัธาที่
มตีอพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง	ทีเ่กดิจากการไดรบัการปลกูฝง	การถอืปฏบิตัอิยาง	
ตอเน่ือง	 และที่ส�าคัญคือมีประสบการณในอภินิหารของหลวงพอที่ชวยใหตนเอง



๑๔๒

ประสบความส�าเร็จจากการขอพรหรืออธษิฐาน	และเม่ือบรรลผุลตามทีห่วังไว	ความเชือ่
มั่นและความศรัทธาที่มีตอหลวงพอก็ยิ่งมีมากขึ้น	นอกจากนี้	รูปแบบวิธีการสักการะ	
อธิษฐานขอพรของกลุมนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นครอบครัว		
จะถูกสงตอไปยังรุนลูกหลานเพื่อยึดถือปฏิบัติสืบตอไป

อยางไรกด็	ีแมอภนิหิารของหลวงพอวดัไรขงิจะเป็นเพียงเรือ่งเลาและเป็นสิง่ที่
เหนือธรรมชาต	ิแตในดานจติใจจะพบวา	ผูคนสวนหน่ึงทีม่าวดัไรขงิ	ยงัมองวาวดัเป็น
พืน้ทีส่รางพลงัใจและมคีวามเชือ่มัน่วาการอธษิฐานบนบานตอหลวงพอคือหนทางที่
จะชวยปดเป่าความทุกขและอ�านวยความสุขตามที่ตนปรารถนาได	



๑๔๒

ประสบความส�าเรจ็จากการขอพรหรืออธษิฐาน	และเม่ือบรรลผุลตามทีห่วังไว	ความเชือ่
มั่นและความศรัทธาที่มีตอหลวงพอก็ยิ่งมีมากขึ้น	นอกจากนี้	รูปแบบวิธีการสักการะ	
อธิษฐานขอพรของกลุมนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นครอบครัว		
จะถูกสงตอไปยังรุนลูกหลานเพื่อยึดถือปฏิบัติสืบตอไป

อยางไรกดี็	แมอภนิิหารของหลวงพอวดัไรขงิจะเป็นเพยีงเรือ่งเลาและเป็นสิง่ที่
เหนือธรรมชาต	ิแตในดานจติใจจะพบวา	ผูคนสวนหนึง่ทีม่าวดัไรขงิ	ยังมองวาวดัเป็น
พ้ืนทีส่รางพลงัใจและมีความเช่ือมัน่วาการอธษิฐานบนบานตอหลวงพอคือหนทางที่
จะชวยปดเป่าความทุกขและอ�านวยความสุขตามที่ตนปรารถนาได	
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เกี่ยวกับผูเขียน

ดร.ตรงใจ หุตางกูร	นักวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 ผู สนใจการค นคว า วิจัย
ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
โบราณคดีของประเทศไทย	 ผานการ
ศึกษาวิเคราะหเอกสารชั้นตนประเภท
จารึกและเอกสารโบราณ	 ผลงานจาก
การศึกษา	 เชน	 “กลุมจารึกพบที่เมือง
ละโว”	“ประมวลจารกึสมยัพระยาลไิทย”	
เป็นตน

ดอกรัก พยัคศรี	 นักวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 มีความสนใจเก่ียวกับเอกสาร
โบราณ	 อักษร	 อักขรวิธีโบราณของ
ไทยและประเทศเพื่อนบาน	 รวมไปถึง
วรรณกรรมทองถิ่น	นิทานพื้นบาน	ฯลฯ	
นอกจากนี้ยังสนใจการจัดการขอมูล
ส� า เนา ดิจิ ทัล เอกสารโบราณและ
เผยแพรผานชองทางเว็บไซตออนไลน
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มยุรี	ธนะปุณณานนท.	ต.	ทาตลาด	อ.	สามพราน	จ.	นครปฐม.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

มณเฑียร	สกุลสุขศิริ.	ต.	ศาลายา	จ.	นครปฐม.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

แมว	(นามสมมติ).	จ.	พิจิตร.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

วิไล	ชวยงาน.	จ.	นครสวรรค.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

ศิริพร	(ขอสงวนนามสกุล).	กรุงเทพฯ.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

สมพิศ	นิ่มประยูร.	อ.	สามพราน	จ.	นครปฐม.	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.
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เกี่ยวกับผูเขียน

ดร.ตรงใจ หุตางกูร	นักวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 ผู  สนใจการค นคว าวิจัย
ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
โบราณคดีของประเทศไทย	 ผานการ
ศึกษาวิเคราะหเอกสารชั้นตนประเภท
จารึกและเอกสารโบราณ	 ผลงานจาก
การศึกษา	 เชน	 “กลุมจารึกพบที่เมือง
ละโว”	“ประมวลจารกึสมัยพระยาลไิทย”	
เป็นตน

ดอกรัก พยัคศรี	 นักวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 มีความสนใจเกี่ยวกับเอกสาร
โบราณ	 อักษร	 อักขรวิธีโบราณของ
ไทยและประเทศเพื่อนบาน	 รวมไปถึง
วรรณกรรมทองถิ่น	นิทานพื้นบาน	ฯลฯ	
นอกจากนี้ยังสนใจการจัดการขอมูล
ส� า เนาดิ จิทั ล เอกสารโบราณและ
เผยแพรผานชองทางเว็บไซตออนไลน



๑๔๘

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ	 เริ่มตน
การท�างานที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	
(องคการมหาชน)	ดวยการเป็นเจาหนาที่
วิจัยภาคสนามในโครงการวิจัยและ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น	 ปจจุบันเป็น
นักวิชาการในกลุมงานสื่อสารความรู
และเครือขายสัมพันธ	 มีความสนใจ
เรื่อง	พิพิธภัณฑ	การท�างานชุมชน	และ
เครือขาย

นวลพรรณ บุญธรรม	นกัวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	ดแูลรบัผดิชอบการท�างานเครอื
ขายพิพิธภัณฑทองถิ่น	เนนการสงเสริม
ใหเครือขายพิพิธภัณฑทองถิ่นมีจัดการ
องค ความรู ด านพิพิธภัณฑ/ชุมชน	
มีความสนใจในกระบวนการจัดการ
ความรูโดยชุมชน	และน�ามาเผยแพรใน
ชองทางตางๆ

รุงตะวัน อวมอินทร	นักวิชาการ	
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร	 (องคการ
มหาชน)	 สนใจงานดานวัฒนธรรม
รวมสมัย	 ท�างานภาคสนามและเขียน
บทความเพื่อสรางความเขาใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรมและดูแลงาน
ผลิตสื่อวิชาการของศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร	(องคการมหาชน)
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