
 ปักษ์ใต้ หรือจังหวัดทางภาคใต้ของไทย เป็นศูนย์รวม

วฒันธรรมจากหลากหลายเชื้อชาตทิี่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น

ไม่แพ้ภมูภิาคอื่นๆ เนื่องจากในอดตีเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุง่เรอืงมาก 

อกีทั้งยงัเป็นเมอืงท่าที่ตดิต่อค้าขายกบัประเทศในแถบเอเชยีอาคเนย์ 

รวมถงึยุโรปมาแต่โบราณ ความเจรญิทั้งหลายเหล่านี้ตกทอดมาถงึ

ปัจจบุนัผ่านทางวถิชีวีติความเป็นอยู่ ภาษาพูด ศลิปะการแสดง และ

วรรณกรรม

 เรื่องเล่าประเพณแีละวฒันธรรมแดนใต้ ของรองศาสตราจารย์ 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความด้านวัฒนธรรม

ท้องถิ่นใต้ในอดีต ที่ผู้เขียนได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสัมภาษณ์

ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้วยตนเอง ถอืเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงคุณค่าและ

หาได้ยากยิ่ง นบัเป็นโอกาสอนัดทีี่ทางส�านกัพมิพ์ได้รบัความไว้วางใจ

ให้เรยีบเรยีงจดัพมิพ์รวมเล่มและปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เพื่อ

น�าเสนอต่อผู้อ่านทุกท่าน

ส�านกัพมิพ์สถาพรบุ๊คส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



ค�ำน�ำผู้เขียน

 	 “พากเพียรเขียนไว้เมื่อ	 วันวาน

	 หลงรักอักษรสาร	 สื่อสร้าง

	 เรื่องเล่าประสบการณ์	 วันก่อน

	 ดังโภชนาหารอ้าง	 หลากล้วนชิมลอง”

 เรื่องเล่าประเพณีและวัฒนธรรมแดนใต ้ เป็นผลงานเขียน 

ที่ผมรวบรวมจากบทความสารคดเีกี่ยวกบัวถิชีวีติชาวไทยพทุธและ

มสุลมิภาคใต้หลายด้าน เช่น ประเพณ ีวฒันธรรม ความเชื่อ ค่านยิม 

ศลิปะการแสดง และประวตับิุคคลส�าคญัที่ควรยกย่อง

 ข้อเขียนส่วนใหญ่ ผมเขียนเมื่อครั้งไปรับราชการที่

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีช่วง พ.ศ. ๒๕๑๕ - 

๒๕๓๒ ข้อมูลที่ผมน�ามาเล่านั้น นอกจากค้นคว้าเอกสารแล้ว ที่

ส�าคัญคือการได้พบปะเสวนากับภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงน�ามาเขียน

เผยแพร่ในนิตยสารและวารสาร เช่น รูสมิแล ศิลปวัฒนธรรม  

วทิยาสาร ภาษาจารกึ วารสารรามค�าแหง และ วารสารสงขลานครนิทร์

 ผมหวงัว่า เรื่องเล่าประเพณแีละวฒันธรรมแดนใต้ นี้ คงจะ

ให้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิแก่ท่านผูอ่้านที่สนใจเรื่องราวในท้องถิ่น 

ภาคใต้ตามสมควร พร้อมกับขอขอบคุณคุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร 

แห่งส�านกัพมิพ์วส ีครเีอชั่น คุณวรพนัธ์ และ ดร. สุภคัชญา โลกติ

สถาพร แห่งบรษิทัสถาพรบุ๊คส์ จ�ากดั ในความเมตตาอนุเคราะห์ 

จดัพมิพ์ผลงานเล่มนี้ รวมทั้งผลงานอื่นๆ ของผมเสมอมา

ด้วยความนบัถอื

(ประพนธ์ เรอืงณรงค์)



สำรบัญ

๑. มองนครศรธีรรมราชจากวรรณกรรมภาคใต้ 

 ประเภทนทิานประโลมโลก ๘

๒.  รามเกยีรติ์ในศาสตรา ๓๒

๓.  มวยดไีชยา - เพลงนาชุมพร ๔๔

๔.  พนัธุ์ไม้หลายชื่อของชาวใต้ ๕๐

๕.  หลาวหลาวเหมอืนนางบวัโทน ๖๑

๖.  ลากพระเดอืนห้าที่ปะนาเระ ๖๕

๗. หลบ ๗๓

๘. ย้อนอดตีแลปัจจุบนั เหน็อนาคตวรรณกรรมทกัษณิ ๗๘
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๑๐. นางพรหมจาร ีสตรเีก่งจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ๑๒๓

๑๑. เมอืงตรงัในมุมมองของ เอด็น่า บรูเนอร์ บลัค์ลยี์ ๑๔๐
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 ตอนที่ ๑ กรุงชงิ ๑๘๒

๑๔. ประสบการณ์ของนายพลต�ารวจตร ีขนุพนัธรกัษ์ราชเดช 

 ตอนที่ ๒ สงิห์มอืปราบ ๒๑๐

๑๕. สมัมนาหนงัตะลุง ๒๒๘

๑๖. ดนตรหีนงัตะลุง ๒๓๗

๑๗. ประเพณกีารเกดิของชาวไทยพุทธ - มุสลมิภาคใต้ ๒๔๓

๑๘. กรชิ  ๒๕๓



๑๙. ความเชื่อเกี่ยวกบักรชิ ๒๕๙

๒๐. ตอืร ี: ดนตรรีกัษาโรค ๒๖๓

๒๑. จากมะโย่งถงึโนรา ๒๗๒

๒๒. เยี่ยมชาวไทยที่ตุมปัต - กลนัตนั ๒๙๑

๒๓. ชาวไทยที่ไทรบุร ีหรอืที่ เกอดะฮ์ มาเลเซยี : 

 ศกึษาเฉพาะความเชื่อและพธิกีรรม ๓๐๗

๒๔. อาเจะฮ์อารูห์ - อุยงคตนะถงึโจรสุหรั่ง ๓๒๙

๒๕. ชื่อบ้านนามเมอืงภาษามลายู ณ ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก ๓๔๕

๒๖. มารู้จกัค�าว่า “มลายู” ชื่อบ้านนามเมอืงภาษามลายู

 ฝั่งทะเลตะวนัออกของไทย ๓๖๓

๒๗. ภาษาถิ่นตากใบ ๓๘๓

๒๘. การประชุมนกักลอนอาเซยีน ณ เกาะบาหล ี

 อนิโดนเีซยี ครั้งที่ ๑ ๓๙๒

๒๙. เยี่ยมแผนกภาษาและวฒันธรรมไทยที่ SOAS ๔๑๘

๓๐. เยี่ยมพพิธิภณัฑ์บ้านกวี - นกัประพนัธ์ที่ลอนดอน ๔๓๔

๓๑. จากแดนอารดีงัถงึปัตตาน ี ๔๔๙

บรรณานุกรม ๔๕๘

ประวตัผิู้เขยีน ๔๖๐
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วรรณกรรมประโลมโลก

 วรรณกรรมในที่นี้ หมายถงึวรรณกรรมลายลกัษณ์ประเภท

นทิานประโลมโลกภาคใต้ ซึ่งบนัทกึด้วยสมดุข่อยหรอืสมดุไทย หรอื

ชาวใต้เรยีกวา่ “หนงัสอืบุด” ปัจจบุนัหนงัสอืบุดไม่ว่าเป็นบุดด�าหรอื

บุดขาวยงัตกค้างอยู่ตามบ้าน ตามวดั และเกบ็รวบรวมไว้ตามศูนย์

วัฒนธรรมบางจังหวัด หนังสืออันมีค่าเหล่านี้จ�านวนไม่น้อยได้สูญ

สลายไปตามกาลเวลา และความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของชาวบ้านบางคน 

คอืน�าหนงัสอืไปเผาแล้วเอาขี้เถ้าไปท�าเครื่องรางของขลงั และใช้เป็น

ยารกัษาโรคบางชนดิ

หนงัสอืบุด คมัภรี์โบราณของปักษ์ใต้

มองนครศรีธรรมรำชจำกวรรณกรรมภำคใต้

ประเภทนิทำนประโลมโลก

๑.



 นทิานประโลมโลกหรอืบนัเทงิคดสีมยันั้นส่วนใหญ่เป็นฉบบั

คดัลอก และช่วงเวลาที่คดัลอกกนัมากเล่ม คอืสมยัต้นรตันโกสนิทร์ 

ตัวอักษรและอักขรวิธีจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกบัอกัษรไทยกลางใน

ยุคนั้น ต่อมาไม่นานนกั อุปกรณ์และระบบการพมิพ์ของฝรั่งเข้ามา

มบีทบาทส�าคญั อนัเป็นเหตุให้วรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรม

อื่นๆ แพร่หลายมาจนตราบเท่าทุกวนันี้

 กวผีูป้ระพนัธ์นทิานประโลมโลกในสมยันั้นมกัเป็นกวนีรินาม 

มุ่งสร้างวรรณกรรมเพื่ออานิสงส์แห่งความสุขชาตินี้และชาติหน้า 

เป็นประการส�าคญั ส่วนใหญ่ปรากฏนามผูค้ดัลอก และบางเล่มบอก

เดอืนปีที่คดัลอกไว้ด้วย 

 ตวัอย่างเรื่อง วนัคาร และ มโนหรานบิาต

	 	 “รูปชื่อทุ่มผู้เขียนแม้เพี้ยนผิด

	 หมู่บัณฑิตเห็นด้วยช่วยซ่อมใส่

	 อย่านั่งท�าส�านวนให้กวนใจ

	 ตูข้าไซร้ฝึกสอนยังอ่อนความ”
๑ 

 “มโนหรานบิาต เขยีนจบวนัจนัทร์ ขึ้น ๙ ค�่า เดอืนอ้าย จ.ศ. 

๑๒๓๐ ปีมะโรงสมัฤทธศิก”๒ 

 มีปัญหาประการหนึ่งคือ กวีชาวใต้แต่งนิทานประโลมโลก

เรื่องนั้นๆ สมยัใด ถ้าพจิารณาตามตวัอกัษรและอกัขรวธิแีล้วย่อม

สรุปไม่ได้ เพราะไม่ทราบว่าเล่มใดเป็นลายมอืกว ี เพราะส่วนใหญ่
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๑นายดั่น วนัคาร โสฬศนมิติร (นครศรธีรรมราช : ศูนย์วฒันธรรมภาคใต้ 
วทิยาลยัครูนครศรธีรรมราช, ๒๕๒๑) หน้า ๕๖.
๒มโนหรานบิาต (สงขลา : วค. - วศ. สงขลา, ๒๕๑๓) หน้า ๒๙๘.



10 เรื่องเล่าประเพณีและวัฒนธรรมแดนใต้

อาจจะอยูต่่างยุคต่างสมยักเ็ป็นได้ ประเดน็ที่จะให้ค�าตอบได้นั่นคอื

การพจิารณาเนื้อหา เช่น ในเรื่อง วรวงศ์ กวกีล่าวถงึศลิปะการแสดง

ระหว่างมุสลมิดงันี้

	 	 “จัดแขกพุมเรียง		 กับแขกตานี

	 ให้เล่นกระบี่		 	 ขี่ม้าแทงทวน”
๓ 

 แขกพุมเรียง คือไทยมุสลิมต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีและ แขกตาน ีคอืไทยมุสลมิจงัหวดัปัตตาน ี

สมยัรชักาลที่ ๑ แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ กรมพระราชวงับวรฯ ยกทพั 

ไปตเีมอืงปัตตานไีด้แล้วจงึกวาดต้อนไทยมสุลมิปัตตานไีปตั้งบ้านเรอืน 

ตามถิ่นต่างๆ นบัตั้งแต่นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธาน ี จนกระทั่ง

ถงึภาคกลาง เหตุการณ์ดงักล่าวนี้ กวไีด้น�าไปเขยีนไว้ในวรรณกรรม

จงึสรปุได้ว่าเรื่อง วรวงศ์ แต่งในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ จากข้อสงัเกต

เกี่ยวกบัเนื้อหาปรากฏว่า ประเภทนทิานประโลมโลกภาคใต้แต่งสมยั

ต้นรตันโกสนิทร์เป็นส่วนใหญ่

 วรรณกรรมดงักล่าวนี้กวนียิมแต่งเป็นค�ากาพย์เพื่อเหมาะแก่ 

การอ่านและการสวด โดยเฉพาะกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ นยิมแต่ง

มากกว่ากาพย์ชนดิอื่นๆ เพราะเหตุว่า กาพย์สุรางคนางค์มวีรรคละ 

๔ ค�าเท่านั้น จงัหวะเสมอต้นเสมอปลาย ท่วงท�านองดูราบรื่นหรอื

ราบเรยีบ จงึเรยีกกาพย์ชนดินี้ว่า “ราบ”

 เนื้อหานทิานประโลมโลกแม้จะเป็นบนัเทงิคด ีแต่จดุมุง่หมาย 

ต้องการสอนจรยิธรรมแก่ผู้อ่านและผู้ฟัง ฉะนั้นเนื้อหาจงึเกี่ยวข้อง

กบันทิานชาดก ส่วนเค้าโครงเรื่องนี้กวไีด้รบัจากวรรณกรรมภาคกลาง 

๓วรวงศ์ค�ากาพย์ ฉบบัสมดุข่อย ของนายซ่วน บวัลอย อ.ท่าฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี
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บ้าง แต่น�ามาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉาก หรอืการบรรยาย

อื่นๆ ให้เป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต้ เช่นเรื่อง พระรถเมร ีหอยสงัข์ 

และ โคบุตร เค้าโครงเรื่องอกีส่วนหนึ่งกวชีาวใต้ผูกขึ้นเอง โดยน�า

เรื่องราวที่เล่าในท้องถิ่นประพนัธ์ขึ้นเป็นบทร้อยกรอง เช่นเรื่อง นายดนั 

วนัคาร นางบวัโทน

มองนครศรธีรรมราช

 วรรณกรรมคอืกระจกสะท้อนให้เหน็ภาพสงัคมอนัเกดิจาก

ประสบการณ์ของกวีสมัยนั้นๆ ฉะนั้น แม้ว่าเนื้อหาในวรรณกรรม

ไม่บ่งบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชโดยตรง แต่การ

บรรยายสภาพบ้านเมอืง ไม่ว่าจะเป็นเมอืงไพศาล ี เมอืงพรรณรงัส ี

หรือเมืองพรหมทัต ล้วนสะท้อนมาจากภาพเมืองนครศรีธรรมราช 

หรือหัวเมืองใกล้เคียงในยุคนั้น ท�านองเดียวกับฉากบ้านเมืองใน

วรรณคดไีทยพระราชนพินธ์บทละครเรื่อง อเิหนา หรอื รามเกยีรติ์ 

กส็ะท้อนภาพกรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้นได้อย่างชดัเจนเช่นกนั ในที่นี้ 

ผูเ้ขยีนจะเสนอภาพเมอืงนครศรธีรรมราชจากวรรณกรรมประโลมโลก 

ซึ่งมเีนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นสมยัรตันโกสนิทร์ ดงัต่อไปนี้

 การปกครอง

 นครศรธีรรมราชสมยัต้นรตันโกสนิทร์หรอืปลายสมยัอยธุยา 

มีลักษณะเป็นหัวเมืองเอก แต่มีพันธะต่อราชธานีอย่างหัวเมือง

ประเทศราช กวชีาวใต้น�าไปบรรยายไว้ในวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น

เรื่อง โคบตุร ตอนพระโคบตุรท�าขวญัโอรสโดยเกณฑ์หวัเมอืงต่างๆ 

ไปช่วยเหลอืงานราชพธิแีละถวายความจงรกัภกัดอีย่างพร้อมเพรยีง

กนั
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     “ร้อยเอ็ดพระนคร	

	 รู้แล้วจึงจร	 	 มาชมบุญญา	

	 ดอกไม้เงินทอง		 	 ต่างคนเอามา	

	 ส�าเภาเภตรา		 	 เข้ามานองเนือง

	 	 	 	 	 ขึ้นเฝ้าเจ้าฟ้า	

	 กลาโหมน�าหน้า		 	 ช่วยเพ็ดทูลฉลอง	

	 ตรัสให้ประทาน	 	 บริขารทั้งผอง	

	 เครื่องยศพานทอง		 ความชั่วความดี”
๔ 

 

 บรรดาหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยอยุธยาขึ้นกับกรมท่า สมัย

รัตนโกสินทร์เปลี่ยนไปอยู่ในความควบคุมของกรมกลาโหม ส่วน

หัวเมืองภาคเหนือและอีสาน ตลอดจนถึงหัวเมืองลาวขึ้นกับ

มหาดไทย ต่อมาถึงสมัยการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ 

บรรดาหวัเมอืงต่างๆ ในสยามประเทศล้วนขึ้นกบักระทรวงมหาดไทย 

เพยีงกระทรวงเดยีว ค�ากาพย์ข้างต้นนี้ จะเหน็ว่าบรรดาหวัเมอืงภาคใต้ 

ยุคนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมกลาโหม

 ระบบการปกครองในเมืองนครศรีธรรมราชสมัยนั้น แบ่ง

เขตการปกครองท้องที่ออกเป็น เมือง มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 

แขวง มหีมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง ต�าบล มผีู้ได้รบับรรดาศกัดิ์ชั้น 

“พนั” เป็นผู้ปกครอง๕ และ หมู่บ้าน มผีู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง  

ดงัตวัอย่างเรื่อง พระรถเมร ีตอนเจ้าเมอืงไพศาลมีบีญัชาไปยงัท้องที่ 

ต่างๆ เพื่อเตรยีมจดัราชพธิสีมโภชนางสบิสอง ดงันี้

๔โคบตุรค�ากาพย์ ฉบบัปรวิรรตด้วยอกัษรปัจจบุนัตวัเขยีนดนิสอ ของห้องสมดุ 
วค. นครศรธีรรมราช
๕กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ, การปกครองและการเมอืงไทย (กรงุเทพฯ 
: ไทยวฒันาพานชิ, ๒๕๒๑) หน้า ๒๐.
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	 	 “ให้เสมียนเขียนหมายปิดตรา	 ขุนนางกลางศาลา

	 เขียนตราสั่งให้นายเหมิน

	 	 ศรีทนายรับหมายแล้วเดิน	 ออกตลาดนาดเนิน

	 เดินดึงถึงเรือนหัวเมือง

	 	 ท่านทนายอ่านหมายตามเรื่อง	 บรรดาหัวเมือง

	 ตกใจแจ้งให้ท้องตรา

	 	 หัวเมืองใช้ทนายไปหา	 เกาะบุตรภรรยา

	 ขึ้นคร่าตีเมียเอาผัว

	 	 บางทีหาง่ายได้ตัว	 บ้างหอบครอบครัว

	 เมียผัวลูกเต้าเข้าป่า

	 	 พวกทนายปิดตูตีตรา	 วัวควายไร่นา

	 ข้าวปลาริบเอาเป็นหลวง

	 	 ได้แต่เฆี่ยนหลังจ�าตรวน	 ไอ้เหล่าทั้งปวง

	 ซุ่มซ่อนต่างออกมาหา”
๖ 

 จากบทร้อยกรองข้างต้นนี้ จะเหน็ว่าข้าราชการสมยันั้นมกีาร

ใช้อ�านาจกับประชาชนอย่างรุนแรง เพื่อขู่บังคับให้บรรดาผู้ชายไป

ช่วยงานหลวง เช่น มกีารเกาะบุตรภรรยา คอืเข้าไปจบักุมลูกเมยี

ชาวบ้านอย่างไม่มีความปรานี บางครอบครัวถึงกับหนีเข้าป่าเพื่อ  

เอาตวัรอด ด้วยเหตนุี้เอง ปัจจบุนัแม้จะเป็นสมยัประชาธปิไตยแล้ว 

ชาวบ้านก็ยังมีความเกรงกลัว ‘ข้าราชการ’ หรือ ‘นาย’ เสมอมา     

แม้ในเพลงกล่อมเดก็ชาวใต้กม็เีนื้อหาท�านองนี้หลายบท เช่น

๖นายเรอืง นาใน, พระรถเมร ี(นครศรธีรรมราช : ศนูย์วฒันธรรมภาคใต้ วค. 
นครศรธีรรมราช, ๒๕๒๒) หน้า ๒๐๔.
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	 	 							“แม่ไก่เหอ

	 	 แม่ไก่หางหลุ้น

	 	 ข้าหลวงออกมาวุ่น

	 	 ชันชีจับเด็ก

	 	 จับสิ้นสาวสาว

	 	 บาวบาวไว้ท�าหาดเล็ก

	 	 ชันชีจับเด็ก

	 	 จับสิ้นทั่วเมืองนี้”

 เศรษฐกจิ

  ความอดุมสมบรูณ์ของบ้านเมอืง

 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองชายทะเล มีทั้งที่ราบและป่าเขา 

จึงอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณกาล ผลิตผล

ทางการเกษตรและการประมงอนัสมบูรณ์ กวไีด้น�าไปบรรยายไว้ใน

วรรณกรรมหลายเรื่อง เช่นเรื่อง นายดนั ตอนเตรยีมจดัพธิแีต่งงาน

ระหว่างนายดนักบันางไรทอง ดงันี้

	 “...พรุ่งนี้ให้นายจันทร์	 กับนายชื่นขึ้นไปเหนือ	

	 	 ซื้อพลูสักห้าร้อย	 ทั้งกล้วยอ้อยสักล�าเรือ

	 ดีปลีลูกมะเขือ	 ล�าเรือใหญ่ใส่ให้เต็ม

	 	 แล้วให้นายคาร	 ซื้อน�้าหวานไร่นายเหร็ม

	 พะเนียงใหญ่ใส่ให้เต็ม	 ค่ามากน้อยค่อยคิดอ่าน

	 	 แล้วว่านายบัวศรี	 พรุ่งนี้เช้าสักทีหลาน

	 ลงไปหัวตะพาน	 ซื้อเหล้ามาสี่ห้าถัง



รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์ 15

	 	 นายปุกให้ ไปด้วย	 ช่วยซื้อเคยสักสิบชั่ง

	 กุ้งแห้งซื้อมามั่ง	 โคบทูกังเห็นซื้อมา

	 	 ไปพบเรือชาวนอก	 ถ้าเขาบอกขายพุงปลา

	 เองจงซื้อเอามา	 สี่ห้าหม้อให้พอการ”
๗ 

 ค�ากาพย์ตอนนี้แสดงให้เหน็ว่า ท้องที่นครศรธีรรมราชด้าน

เหนอืซึ่งตดิกบัป่าเขานั้นเตม็ไปด้วยหมากพล ูกล้วย อ้อย ดปีล ี(พรกิ) 

และมะเขอื ส่วนบรเิวณที่เป็นที่อยู่ของชาวนอก คอืชาวบ้านที่ตั้งบ้าน

เรอืนอยูร่มิทะเล มผีลติผลจากทะเลที่ขึ้นชื่อคอื เคย (กะปิ) กุง้แห้ง 

ปลาเคม็คอืปลาโคบ ปลาทูกงั ตลอดจนถงึพุงปลาหรอืไตปลา

 

๗เล่มเดยีวกนั หน้า ๒๗.

ทวิทศัน์ที่สวยงามของถนนเลยีบชายทะเล เส้นเขาพลายด�า-อ่าวท้องหย ี
จงัหวดันครศรธีรรมราช
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 พูดถึงราคาของสินค้าสมัยนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้มี

ความแตกต่างกนัจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ตวัอย่างเรื่อง พระเวสสนัดร 

หรือ มหาชาติค�ากาพย์ ส�านวนเมืองนครศรีธรรมราช ตอนชูชก   

เดินทางไปขอเงินคืนจากพ่อแม่นางอมิตตดา ระหว่างทางชูชกคิด

โครงการจะซื้อสิ่งต่อไปนี้

     

	 	 “ถ้าเห็นพอเป็นลาภผล	 จะซื้อนาสักต�าบล

	 ซื้อโคตัวผู้คู่หนึ่ง

	 	 ซื้อจอบราคาห้าสลึง	 กับพร้าเล่มหนึ่ง

	 ทั้งขวานกับผานไถนา

	 	 เดือนหกแล้วจะตกข้าวกล้า	 ท�าแล้วปีหน้า

	 เก็บไว้ ให้ขายถังสลึง”
๘ 

  เมอืงท่าส�าคญั

 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่าส�าคัญบนคาบสมุทรมลายูฝ่ัง

ตะวันออก พ่อค้าต่างชาติทั้งชาวเอเชียและชาวยุโรปผ่านไปมาเพื่อ

ตดิต่อค้าขาย และเข้ามาตั้งบ้านเรอืน ดงัเรื่อง พระรถเมร ีบรรยาย

ไว้ดงันี้

	 	 	 	 “ไทยตั้งเรือนบ้าน		

	 จีนปลูกตึกกว้าน		 	 ซื้อขายเป็ดไก่	

	 พวกไทยขายข้าว		 	 พวกลาวขายไหม	

	 เหล่าแขกตัดไข		 	 ขายแต่เนื้อควาย”
๙ 

๘มหาชาดกค�ากาพย์ ฉบับสมุดข่อย ของศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วค. 
นครศรธีรรมราช
๙เล่มเดยีวกนั หน้า ๕
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 ในเรื่อง สุบนิส�านวนเก่า พูดถงึชาวต่างชาตเิข้ามาค้าขายใน

กรุงสาวตัถ ีดงันี้

	 	 							 	“ชุมล้อมพร้อมหน้า	

	 สิบสองภาษา		 	นุ่งห่มต่างกัน	

	 เหล่าเทศจีนจาม		 	อังกฤษกปิตัน	

	 น�าสลุปก�าปั่น		 	ส�าเภาเข้ามา

	 	 								 	ทอดสมอเรียงราย	

	 จัดเครื่องของถวาย		 	ทุกปีอัตรา	

	 ด้วยบุญพระองค์		 	ทรงพระธรรมา	

	 แดดลมฝนฟ้า		 	ทุกปีอัตรา”
๑๐ 

 วรรณกรรมอกีเรื่องหนึ่งคอืเรื่อง วนัคาร ซึ่งมเีนื้อหาส่วนใหญ่ 

พดูถงึการค้าทางทะเล โดยนายส�าเภาน�าสนิค้าของพระเอกหรอืของ

วนัคารไปยงัเมอืงต่างๆ เช่น เมอืงไพศาล ีและเมอืงไกรลาศ อนัแสดง 

ให้เหน็ถงึความก้าวหน้าเกี่ยวกบัการค้าทางทะเลสมยันั้นได้เป็นอย่างดี

  การแล่นเรอืเกี่ยวข้องกบัชาวมลายู

 ชาวมลายูซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกบัชาวนครศรธีรรมราชมคีวาม

นยิมแล่นเรอืไปมาค้าขายกบัเมอืงนครศรธีรรมราช และหวัเมอืงใน

ภาคใต้ เรอืส�าเภาไทยสมยันั้นคงมลีกูเรอืชาวมลายูรวมอยู่ด้วย ฉะนั้น 

ค�าไทยภาคใต้ที่ใช้เรียกชื่อลมและฝนที่มาจากทิศต่างๆ ส่วนใหญ่

เป็นภาษามลายู ดงัตวัอย่างเรื่อง สตันู หรอื สุธนูค�ากาพย์

๑๐สุบินส�านวนเก่า (นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วค. 
นครศรธีรรมราช ๒๕๒๐) หน้า ๒๔.
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	 	 							 	“เป็นพายุลมฝน		

	 มิได้เห็นหน		 	มืดมนเป็นควัน	

	 คลื่นเท่าภูผา		 	หนุนมาเร็วพลัน		

	 ได้ถึงสามชั้น		 	สนั่นสาคร

	 	 							 	ดังดึงถึงฉา		 	

	 สนั่นพัดพา		 	มิได้หยุดหย่อน	

	 แล้วเป็นพรัดหลวง		 	ล่วงเข้ามาซ้อน		

	 พัดกล้าสาคร		 	ลมเว้าเร้ามา	

	 	 							 	เป็นลมตะวันออก		

	 ดูเหมือนข้าวตอก		 	ทั่วในทิศา	

	 ลมเภาแกมพรัด		 	พัดเพิ่มเติมมา	

	 แม้นมาเจรจา		 	ไม่ได้ยินกัน”
๑๑ 

 ลมพดัหลวง คอืลมพดัมาจากทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ ภาษา

มลายเูรยีก บารตัลาอตุ (Barat Laut) และลมพดัมาจากทศิตะวนัตก 

เรยีก ลมพรดั ตรงกบัภาษามลายูเรยีกทศิตะวนัตกว่า บารตั (Barat) 

ส่วนลมเภาหรือลมตะเภา หมายถึง ลมพัดมาจากทิศตะวันออก 

ระหว่างเดอืน ๑๑-๑๒ ความจรงิคอืลมมรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนอื

นั่นเอง ตรงกบัฤดูที่เรอืส�าเภาจากเมอืงจนีแล่นเข้ามายงัแหลมมลายู 

เข้าเทียบท่าเมืองนครและเมืองท่าภาคใต้ ชาวไทยเลยเรียกเป็น    

ลมตะเภา หรอื ลมเภา

๑๐สัตนูค�ากาพย์ ฉบับปริวรรตด้วยอักษรปัจจุบันเขียนดินสอ ของห้องสมุด 
วค. นครศรธีรรมราช
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 เกี่ยวกับการเรียกชื่อทิศของชาวมลายูนั้น มีรายละเอียด

ดงันี้๑๒ 

๑๒Sulaiman Nasri, Kamus Utama (Kualalamper : Pustaka Zaman 
Sdn Bhd, 1981) p. 795.

สลาตนั (Selaton)

บารตั ดายา (Barat daya)

บารตั ลาอุต (Barat laut)

บารตั (Barat)

ตมิูร์ ลาอุต (Timur laut)

ตมิูร์ (Timur)

เตงิการา (Tenggara)

อุตระ (Utara)

 มลายูถิ่นปัตตานเีรยีกทศิเหนอืว่า ฮลู ูหรอื เกอปาลาตโีด 

หรอืทศิหวันอน 

 เรยีกทศิใต้ว่า ฮเิล หรอื ฮยูงกาก ี

 เรยีกทศิตะวนัออกว่า ตะนาแฮะ 

 และเรยีกทศิตะวนัตกว่า ยะโตะ 

 ชื่อลมที่ชาวใต้เรยีกคล้ายคลงึกบัชาวมลายู มดีงันี้

 ลมพัดจากทิศตะวันตก ชาวใต้เรียก ลมพรัด ตรงกับค�า

มลายู

 ลมพดัจากทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ชาวใต้เรยีก ลมพดัหลวง 

ชาวมลายูเรยีก บารตั ลาอตุ 

 ค�าว่า พดัหลวง อาจหมายถงึลมที่พดัจดัมาก
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 ลมพดัจากทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ ชาวใต้เรยีก ลมพดัยา ชาว

ภาคกลางเรยีก ลมพทัธยา ตรงกบัค�ามลายู

 ลมพดัจากทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชาวใต้เรยีก ลมอตุรา 

คงยมืค�า อุตระ มลายูหมายถงึ ทศิเหนอื 

 ลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชาวใต้เรียก ลมสลาตัน 

คงยมืค�ามลายู หมายถงึ ทศิใต้

 สงัคมและวฒันธรรม

  การศกึษา

 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองตักศิลาของภาคใต้ เป็นเมือง   

นกัปราชญ์ราชกว ีมกีารส่งเสรมิยุวชนให้ศกึษาเล่าเรยีน ดงัตวัอย่าง

เรื่อง พระสงัข์ค�ากาพย์ ส�านวนเมอืงนครศรธีรรมราช มคีวามแตกต่าง 

จากพระสงัข์ส�านวนภาคกลาง เช่น พระสงัข์ขณะเป็นกุมารมหีน้าที่

เฝ้ากระท่อม และไล่ไก่กาที่มากนิข้าวที่ตากไว้ลานบ้าน พร้อมทั้งหงุข้าว 

ไว้รอพระมารดาและตายายกลับจากป่านั้น มีพระอินทร์ปลอมเป็น

นกยูงทองเสดจ็น�าพระสงัข์ไปศกึษาเล่าเรยีนกบัฤๅษี

	 	 “เมื่อนั้นพระฤๅษี	 กล่าวแนะชี้ให้เขียนไป

	 แล้วให้นับร่ายใน	 ให้ขึ้นใจเป็นนักหนา

	 	 นอโมทั้งกอขอ	 เป็นแม่พ่อต่อกันมา

	 กนกดนั้นเล่าหนา	 เกยกอกามาโดยไว

	 	 วันเดียวได้สิบแม่	 ปัญญาแล้ล�้าแดนไตร

	 เพลาเย็นมาไซร้	 เทวาลัยชวนลูกยา

	 	 กราบลาพระอาจารย์	 คืนสถานเถิดน้องอา

	 มารดาเจ้าแหละนา	 มาแต่ป่าจะตกใจ”
๑๓ 

๑๓หอยสังข์ค�ากาพย์ ฉบับปริวรรตด้วยอักษรปัจจุบันตัวเขียนดินสอ ของ   
ห้องสมุด วค. นครศรธีรรมราช
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 เมื่อผูเ้รยีนสามารถอ่านหนงัสอืแตกแล้ว พระภกิษผุูส้อนจะ

น�าวรรณกรรมประโลมโลกมาให้อ่านเพื่อฝึกหดัให้มคีวามสนัทดัทาง

ภาษาและหนงัสอืยิ่งขึ้น หนงัสอืดงักล่าวนี้มเีรื่อง สบุนิ โคบตุร และ 

พระรถเมรี ซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับจริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างดียิ่ง 

ตวัอย่างเรื่องสุบนิ สอนให้พากเพยีรต่อการศกึษา

      

	 	 “นี่แหละคนทั้งหลาย	 พึงจ�าไว้สั่งสอนใจ

	 จะสืบสายกุลบุตรไป	 ครั้นเติบใหญ่ไว้วัดวา

	 	 จะได้เล่าเรียนธรรม	 โปรดพ่อแม่ญาติกา

	 อย่างองค์หน่อพุทธา	 พระสุบินผู้เลิศไกร

	 	 อุตส่าห์ตั้งความเพียร	 เรียนจบสิ้นทั้งขอมไทย

	 เล่าเรียนหนังสือใหญ่	 รู้อรรถแปลจบบริบูรณ”์๑๔ 

 เกี่ยวกบัหนงัสอืแบบเรยีนนั้น ขุนอาเทศคด ีผู้สนใจภาษา

และวฒันธรรมเมอืงนครศรธีรรมราช ได้ให้ข้อสงัเกตว่า 

  

		 “สมัยหลังเม่ือกระทรวงศกึษาธกิารจดัการศกึษาให้เป็น

ระบบแล้วมีการให้อ่านแบบเรียนเร็วสมัยใหม่	 บางฉบับขาด

จริยธรรม	เช่น	เรื่องตาอินตานา	พอได้ปลาตัวโตก็แตกความ

สามัคคีกันเสียแล้ว	แย่งกันจะเอาท่อนหัว	ต้องไปหาตาอยู่ ให้

ตัดสิน	ตาอยู่แขนคอกที่จะเป็นคนดี	วางตนเป็นผู้หลักผู้ ใหญ่

สมกับเขายกย่องไว้วางใจ	 กลับเป็นตัวคอร์รัปชันอย่างร้าย	

เอาท่อนกลางไปกินเสีย”

 

๑๔เล่มเดยีวกนั หน้า ๑๑๕.
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  ศาสนาและความเชื่อ

 นครศรธีรรมราชเป็นศนูย์กลางแห่งพระพทุธศาสนามาตั้งแต่ 

โบราณกาล แม้แต่กษัตริย์สุโขทัยได้อาราธนาพระสงฆ์และเชิญ    

นักปราชญ์ราชบัณฑิตจากนครศรีธรรมราชไปเผยแผ่พุทธศาสนา

ลทัธลิงักาวงศ์ ดงัปรากฏในศลิาจารกึสุโขทยั หลกัที่ ๑ ด้านที่ ๓ 

บรรทดัที่ ๒๙-๓๐ ว่า 

		 “มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร	หลวกกว่า

ปู่ครูในเมืองนี้	ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา...”

 วรรณกรรมประโลมโลกเป็นเรื่องชาดกสะท้อนให้เห็น  

ความเชื่อทางพุทธศาสนา ได้แก่ ความเชื่อเรื่องนิพพาน ครรลอง  

ที่จะน�าไปสู่สิ่งที่มีค่าสูงสุดในสังคมพุทธศาสนา คือ มรรคแปด     

ซึ่งเป็นที่รวมของหลักธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ค่านิยม

พุทธศาสนาจึงเน้นความส�าคัญทางจิต เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ 

วรรณกรรมประโลมโลกแทบทุกเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ

ของกรรมและ บุพกรรม เป็นประการส�าคัญ ดังตัวอย่างเรื่อง    

พระเวสสนัดร ส�านวนเมอืงนครศรธีรรมราช

      

  “จ�าเป็นจะไป	 เป็นข้าไทเฒ่าชรา

	 แทนคุณปิตุมารดา	 ให้สองราอยู่ส�าราญ

	 	 ตริแล้วจึงวาที	 ว่าชนนีอย่าวุ่นวาย

	 ตัวลูกจะไปใช้	 เป็นทาสาของตาชี

	 	 ตามกรรมลูกท�าไว้	 แต่อย่าให้เขาทุบตี

	 บิดากับชนนี	 ให้อยู่ดีที่เคหา”
๑๕ 

๑๕มหาชาดกค�ากาพย์ ฉบับสมุดข่อย ของศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วค. 
นครศรธีรรมราช
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 ศาสนาพราหมณ์กม็คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในเมอืงนครศรธีรรม- 

ราชมาตั้งแต่อดีต สมัยปัจจุบันยังมีหลักฐานที่ส�าคัญ เช่น โบสถ์

พราหมณ์และเทวรูปต่างๆ ในวรรณกรรมประโลมโลกพดูถงึศาสนา

พราหมณ์ไว้หลายเรื่อง เช่นเรื่อง สุบิน กล่าวถึงการแต่งกายของ

พราหมณ์สมยันั้น

	 	 	 “ชีพราหมณ์พฤฒา	

	 ศีรษะโพกผ้า		 หูใส่กิ้งถือ	

	 ถือสัจตัดบาป		 ลูกประค�าก�าถือ	

	 เป็นที่หารือ		 สุขทุกข์แผ่นดิน”
๑๖ 

 ค�าว่า “กิ้งถอื” หมายถงึ ตุ้มหู โดยเฉพาะพราหมณ์เมอืง

นครศรีธรรมราชนิยมใส่ตุ้มหูทั้งนั้น และบทร้อยกรอง ๒ วรรค

สุดท้ายบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า พราหมณ์คณาจารย์เป็นผู้ให้     

ค�าปรกึษาแก่ผู้ปกครองเมอืงสมยันั้นด้วย

 วรรณกรรมประโลมโลกยังแสดงออกถึงความเชื่อของ    

ชาวบ้านเกี่ยวกับไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับ

ไสยศาสตร์นั้น กวีจะบรรยายถึงการท�าเสน่ห์ยาแฝด การสักและ

คาถาอาคม เครื่องรางและของขลงั วรรณกรรมที่พดูถงึการท�าเสน่ห์

ยาแฝด เช่นเรื่อง วรวงศ์ หอยสงัข์ โคบุตร

 ตวัอย่างเรื่อง โคบุตร ตอนเถรกระอามท�าเสน่ห์ให้โคบุตร

หลงรกันางอ�าพนั

๑๖เล่มเดยีวกนั หน้า ๒๔.
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	 	 “ว่าพลางย่างเข้าห้อง	 หยิบผ้าครองเปิดหน้าต่าง

	 ครั้นแล้วเฒ่ากับนาง	 จุดเทียนชัยขึ้นใจพลัน

								 	 แล้วเอาน�้ามันพราย	 มาละลายน�้ามันจันทน์

	 เอากระดาษมาลงยันต์	 พระมหาสุราฤทธิ์

								 	 หัวใจปัถมัง	 ประทับหลังดังใจจิต

	 พระสี่เสาร์อันเรืองฤทธิ์	 มหาละลวยเข้าด้วยกัน

								 	 แล้วลงหัวใจชาย	 อันหนึ่งไว้นอกน�้ามัน

	 ยื่นให้สาวใช้พลัน	 ยันต์อันนี้นะสีกา

								 	 ใส่ไว้ที่ใต้บาตร	 อย่าประมาทของขรัวตา

	 น�้ามันอันนี้หนา	 ให้เจ้าทาที่ไรผม

								 	 เคยเชื่อมาหลายที	 ในวันนี้จะได้ชม

	 ทูนแก่แม่ตนกลม	 ครั้นพลบค�่าจะท�าการ”
๑๗ 

พระบรมธาตุเจดยี์
ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร

โบราณสถานคู่เมอืงนครศรธีรรมราช

๑๗ โคบตุรค�ากาพย์ ฉบบัปรวิรรตด้วยอกัษรปัจจบุนัตวัเขยีนดนิสอ ของห้องสมุด 
วค. นครศรธีรรมราช
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  ประเพณี

 ประเพณีของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้โดยทั่วไปที่

ปรากฏในวรรณกรรมประโลมโลกมหีลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

ความเชื่อและค่านยิมสมยันั้น ดงัตวัอย่างประเพณตี่อไปนี้

 ประเพณที�าขวญั ชาวใต้มพีธิกีรรมเกี่ยวกบัการท�าขวญัมนษุย์ 

พืช และสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ ตัวอย่างการท�าขวัญ     

นางสิบสองในเรื่องพระรถเมรี กวีได้บรรยายเกี่ยวกับการประดิษฐ์

ดอกไม้และบายศรดี้วยฝีมอืสนมก�านลั ดงันี้

      

     				 “ในวังพวกช่างบายศรี	 ใบตองตานี

	 ฉีกพับเข้าเป็นกลีบบัว

							 	 ช่างแกะนางแหมะตาถั่ว	 นางบางนางบัว

	 บายศรีทั้งดีทั้งไว

	 	 พวกหนึ่งแกะรูปสัตว์ ไซร้	 รูปเนื้อนกไก่

	 น้อยใหญ่รูปช้างกวางทราย	

							 	 งามแง่รูปกระแตกระต่าย	 รูปโครูปควาย

	 ตั้งรายริมรอบขอบไป

							 	 แซมดอกบุปผามาลัย	 บนยอดสอดใส่

	 รูปพระพรหมาน่าดู”

 

 การท�าขวญัมทีั้งพธิพีุทธและพธิพีราหมณ์ดงันี้

						 	 “พระนั่งแล้วตั้งนโม	 	 อิติปิโส

	 พาหุงสัพพาลาผัน
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						 	 พะวันตุเตเทขัน	 	 น�้ารดหมดกัน

	 ธงเทียนเวียนหันไปมา

						 	 พราหมณ์ร้องเชญิขวัญกลัยา	 มาเถิดขวญัตา

	 อย่าไปอยู่ ในอุโมงค์	 	

						 	 ขวัญอย่าไปไกลองค์	 	 ขวัญอย่าละหลง

	 แล่นวิ่งโลดไล่ปลายป่า”
๑๘  

ฯลฯ

 ประเพณขีึ้นเบญจารดน�า้ วรรณกรรมประโลมโลกมกัพดูถงึ 

ประเพณขีึ้นเบญจารดน�้า เพื่อแสดงความส�านกึในความกตญัญูต่อ

ปชูนยีบคุคล เช่น พระสงฆ์ บดิามารดา และครูบาอาจารย์ ตลอดจน 

ผู้สูงอายุเป็นที่เคารพของลูกหลาน ประเพณีนี้ประกอบด้วยแท่น  

ชั้นเดยีว มสีี่เสา ใช้ผ้าขาวท�าเพดาน พระราชศลีสงัวร อดตีเจ้าคณะ

จังหวัดสงขลาซึ่งมรณภาพไปแล้ว เคยอธิบายให้ผู ้เขียนฟังถึง   

ความหมายของค�าว่า “เบญจา” หมายถงึ เสาสี่หลงัคาหนึ่ง รวมเป็น

องค์ห้า หรอื “เบญจา” หมายถงึ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อกีด้วย

 แท่นเบญจามเีครื่องประดบัประดา ได้แก่ ราชวตัร ฉตัรธง 

และหยวกกล้วย แกะเป็นรปูลวดลายต่างๆ ดสูวยงาม ผูท้ี่ลูกหลาน

นบัถอืจะนั่งเหนอืแท่นเบญจาเพื่อรอการรดน�้าและให้พร ดงัตวัอย่าง

เรื่อง พระวรวงศ์

	 	 	 “ครั้นได้ฤกษ์ดี

	 ให้รับชนนี		 ทั้งพระบิดา	

๑๘เล่มเดยีวกนั หน้า ๒๐๔.
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	 ทรงราชยานทอง		 ไปสู่เบญจา	

	 พระสังฆราชา		 เทพาทั้งหลาย

	 	 	 ปรายน�้าทิพยมนตร์	

	 ทั้งสองจุมพล		 พี่น้องฤๅสาย	

	 เสด็จยื่นน�้าเอง		 ทั้งสองโฉมฉาย	

	 แต่งลูกสะใภ้		 ไปตักน�้ามา

	 	 	 เสร็จแล้วให้ทาน	

	 แก่ชีอาจารย์		 พราหมณ์พฤฒที่มา	

	 ด้วยพระหัตถ์เอง		 นงนุชเชษฐา	

	 เงินทองเสื้อผ้า		 โภชนาหาร

	 	 	 แล้วรับพระบาท	

	 ผุสสาธิราช		 ปิ่นเกล้าจักรพาล	

	 ไปสู่เบญจา		 สระเกศภูบาล	

	 ครั้นแล้วให้ทาน		 ดุจดังแก่ก่อน”
๑๙ 

 

 ประเพณเีกี่ยวกบัศลิปะการแสดง เมื่อมงีานราชพธิหีรอืงาน

สนุกสนานย่อมมีมหรสพและกีฬาชาวบ้าน ปรากฏในวรรณกรรม

ประโลมโลกทกุเรื่อง เช่นเรื่อง มโนหรานบิาต กล่าวถงึ โขนชวา หรอื

โตแปง ววัชน นมยานตเีก้ง หวัล้านชนกนั และอื่นๆ อกีหลายอย่าง เช่น

   “โขนชวาหน้าแขก	

	 ละม่อมปลอมแปลก		 เล่นเรื่องอิเหนา	

	 ตามนางบุษบา		 ปะตาปาอยู่เขา	

	 สรปาหญีเนา		 ในไพรพนา

๑๙วรวงศ์ค�ากาพย์ ฉบบัสมุดข่อย ของนายซ่วน บวัลอย อ.ท่าฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี
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	 	 	 โขนใหญ่ร่ายเวียน

	 เล่นเรื่องรามเกียรติ์		 เรื่องส�ามนุกขา	

	 ฤทธาวราวุธ		 ลุยสมุทรออกมา	

	 ชี้หน้าสีดา		 พระรามตัดนมนาง

	 	 	 มวยดีตีพนัน	

	 คู่โคกระบือขัน		 วิ่งไล่ศูนย์กลาง	

	 ม้าล่อแพนช้าง		 วางไล่ตามทาง	

	 ผิดครวญเล่นพลาง		 อ�านาจใจบาว

	 	 	 หกตุงไต่ลวด	

	 ร�าแพนประกวด		 สามต่อไม้ยาว	

	 ยามถีบชิงช้า		 ลังกาหกห้าว	

	 จีนห่อหนวดยาว		 ร�าแพนปีนใส่	

	 	 	 นมยานตีเก้ง	

	 ใหญ่ยางโต้งเหม้ง		 เขียนลายนโม	

	 ออกไปตั้งท่า		 ราเร่เลไก่	

	 เหวี่ยงคอแคงไหล่		 ให้นมฟัดกัน

	 	 	 โปกปับผลับแผละ		

	 จังหมั้นนั่งแยะ		 ล้มลุกขึ้นพลัน	

	 แล้วเข้าประพรม		 ให้นมระกัน	

	 ร�่าล่อฟอนฝัน		 หันมาหันไป

	 	 	 ยังเหล่าหัวล้าน	

	 แต่งตัวหัวจ้าน		 หัวล้านลักไก่	

	 ชักมาออกเปรียบ		 หัวล้านผานไถ	

	 ทั้งสูงทั้งใหญ่		 รุ่มร่ามหนวดเครา”
๒๐ 

ฯลฯ

๒๐เล่มเดยีวกนั หน้า ๒๖๑.
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  ค่านยิม

 วรรณกรรมประโลมโลกย่อมสะท้อนให้เหน็ค่านยิมของ

สงัคมสมยันั้นๆ ดงัตวัอย่างเกี่ยวกบัค่านยิมความสวยงามของหญงิ

สาวสมัยนั้นด้วยการมีเกลื้อนซึ่งเรียกว่า “เกลื้อนดอกไม้” หรือ 

“เกลื้อนมาลา” ตวัอย่างจากเรื่อง พระรถเมรี

 

														 	 “ถันนังตั้งเต่ง	

	 ก�าดัดครัดเคร่ง		 บังผ้าน่าชม	

	 เลือดเล่นเส้นลาย		 เกลื้อนพรายรอบนม	

	 ลักขณาสะสม		 สนมน�ายาตรา”
๒๑ 

๒๑เล่มเดยีวกนั หน้า ๑๕๖.

พพิธิภณัฑ์บ้านหนงัตะลุงสุชาต ิทรพัย์สนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช
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 หรอืจากเรื่อง วนัคาร

	 	 	 “อรชรอ้อนแอ้น	

	 ราคาห้าแสน		 สุวรรณพรรณราย	

	 แขนคือวงคช		 ชดช้อยห้อยราย	

	 ตกเกลื้อนดอกไม้		 ชายเห็นเป็นฝัน”
๒๒ 

 ความจริงเกลื้อนที่ชาวใต้สมัยนั้นนิยมชมชอบ ไม่ใช่โรค

ผิวหนังอย่างกลากเกลื้อนปัจจุบัน กล่าวคือมีลักษณะเป็นดวงขาว

แนบอยูใ่นผวิเนื้อ แต่ไม่เป็นขยุและไม่มอีาการคนัแต่อย่างไร ขึ้นอยู่

ไม่นานก็หายไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการปลูกเกลื้อนกันหลายวิธี เช่น 

ใช้ใบพลไูปถทูี่เกลื้อนของเพื่อนแล้วเอามาถทูี่ผวิเนื้อของตน ปรากฏ

ว่าเพยีงไม่กี่วนักม็เีกลื้อนสมความตั้งใจ

สรปุ
 บทความนี้คงช่วยผู้อ่านมองนครศรีธรรมราชและหัวเมือง

ใกล้เคียงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ด้วยแว่นวรรณกรรมประเภทนิทาน

ประโลมโลกหรือบันเทิงคดีสมัยนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากศูนย์

วฒันธรรมภาคใต้ วทิยาลยัครูนครศรธีรรมราช เพื่อต้องการศกึษา

เนื้อหาที่ได้จากท้องถิ่นนี้เท่าที่จะกระท�าได้ในเวลาอนัจ�ากดั

 การมองประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชด้วยวรรณกรรม

ประโลมโลกนี้ ข้าพเจ้าได้มองถงึการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและ

วฒันธรรม รวมถงึประเพณแีละค่านยิมสมยันั้น พอจะสรุปได้ว่า

๒๒เล่มเดยีวกนั หน้า ๗๔.
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 ๑. นครศรธีรรมราชสมยันั้นอยู่ในฐานะหวัเมอืงเอก แต่มี

พนัธะต่อราชธานอีย่างเมอืงประเทศราช

 ๒. นครศรีธรรมราชและหัวเมืองใกล้เคียงสมัยนั้น อุดม

สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนด�าเนินชีวิตด้วยความ

สงบสุข

 ๓. เนื่องจากเป็นเมืองท่าส�าคัญจึงมีการติดต่อการค้าขาย

กับต่างประเทศ มีเรือส�าเภาต่างชาติเข้ามาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ชาวมลายู มคีวามเกี่ยวข้องกบัการแล่นเรอืด้วย

 ๔. ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองใกล้เคียงมีความ

ศรัทธาต่อพุทธศาสนา ใฝ่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนถึงมี

ความเชื่อทางไสยศาสตร์และโหราศาสตร์

 ๕. ชาวบ้านไม่มส่ีวนในการปกครองประเทศ ยงัถกูข้าราชการ 

ใช้อ�านาจข่มเหงอกีด้วย

 ๖. ชาวบ้านมีโอกาสสนุกสนานเมื่อมีงานสมโภชหรืองาน

ราชพธิโีดยได้ชมมหรสพและกฬีาต่างๆ

 แม้ว่าการเสนอบทความนี้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร แต่คงช่วย

ให้มองภาพนครศรธีรรมราชสมยัต้นรตันโกสนิทร์ได้บ้าง และหวงัว่า 

ผูร้กัการค้นคว้าทางนี้คงช่วยกนัศกึษาให้กว้างขวางและลุ่มลกึต่อไป
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 ประมาณไม่ต�่ากว่า ๕๐ - ๖๐ ปีล่วงมานี้ การดูโชคชะตาราศ ี

ของชาวบ้านในถิ่นภาคใต้สมยันั้น มกันยิมดูด้วยวธิ ี“แทงศาสตรา“ 

หรอื “แทงสจัจา” ผูเ้ขยีนยงัจ�า “หมอศาสตรา” ท่านหนึ่ง เป็นคุณยาย 

ร่างผอมผวิคล�้าชื่อ “เขบ็” แกมกัเดนิไปตามบ้านต่อบ้าน (หมู่บ้าน

เขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั) ในกระเป๋าจนัทบรูใบเก่าๆ ของคุณยาย

บรรจุสมุดข่อยขนาดสั้นเรยีก “บุดตนีช้าง” เนื้อหาเป็นค�าพยากรณ์

เรยีกต�ารา “ศาสตรา” หรอื “สจัจา” คุณยายอาศยัต�ารานี้ทายชะตา

ราศแีก่ชาวบ้านนั่นเอง

 ก่อนพูดถึงศาสตราและรามเกียรติ์ในศาสตรา ผู้เขียนขอ

อธิบายค�าว่า “บุดตีนช้าง” กล่าวคือ สมุดไทยและสมุดข่อยนั้น    

ชาวภาคใต้มกัเรยีกว่า “บุด” เข้าใจว่ามาจาก ปสุตกะ (ค�าสนัสกฤต) 

หมายถึง คัมภีร์หรือใบลาน ปัจจุบันภาษามลายูกลางหรือภาษา

มาเลเซียยังใช้ Pustaka หมายถึง หนังสือทุกประเภท บุดของ    

ชาวใต้นั้นมทีั้งบุดสดี�าและบุดสขีาว บุดที่น�ามาเขยีนศาสตรามกัเป็น

บดุสขีาว และมขีนาดสั้นกว่าบดุโดยทั่วไป ชาวใต้เรยีก “บุดตนีช้าง” 

เพราะมขีนาดยาวเท่ากบัฝ่าตนีช้าง คอืยาวไม่มากนกั เหมาะที่จะน�า

ไปไหนมาไหนได้สะดวก บุดตีนช้างนี้ยังใช้บันทึกคาถาอาคมและ

ต�ารายาอกีด้วย

รำมเกียรติ์ในศำสตรำ

๒.
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ความหมายของศาสตราหรอืสจัจา
 ศาสตรา คือ วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่น�า

บทบาทตวัละครในนทิานชาดกหรอืวรรณกรรมที่ชาวบ้านรู้จกักนัด ี

เช่น รามเกยีรติ์ สงัข์ทอง ไกรทอง มโนราห์ พระรถเมร ีฯลฯ โดย

น�าตวัละครในเรื่องเหล่านี้มาอ้างอิงพร้อมด้วยภาพประกอบอันเกดิ

จากฝีมือชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับบทร้อยกรอง (ส่วนใหญ่เป็น

กาพย์) และร้อยแก้วขนาดสั้นจบในหน้าเดยีว ภาพประกอบส่วนใหญ่ 

เป็นภาพระบายสสีร้างความน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพพระรามเดนิดง 

พระลกัษมณ์ถกูหอกโมกขศกัดิ์ และนางมโนราห์ถกูบ่วงบาศ ผูด้ชูะตา 

เปิดได้หน้าใดหรอืภาพใดกจ็ะได้อ่านค�าท�านายในหน้านั้นๆ ศาสตรา

เล่มหนึ่งๆ อาจมภีาพและค�าท�านายประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ ตอน หรอื 

๕๐ - ๑๐๐ หน้าสมุดไทยขนาดสั้น

“บุด” ค�าเรยีกสมุดไทยหรอืสมุดข่อยของภาคใต้
ใช้ในการแทงศาสตราเพื่อท�านายชะตาราศี
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 ศาสตรานอกจากหมายถึงความรู ้หรือภูมิป ัญญาจาก  

วรรณกรรมน�ามาใช้ท�านายชะตาราศแีล้ว ยงัหมายถงึอาวุธที่สมมติ

เพื่อใช้แทงหรอืสอดเข้าไปในต�าราศาสตรา ส่วนใหญ่มกัใช้ไม้แบนๆ 

ท�าเป็นรูปพระขรรค์ โดยผู้ดูชะตาประคองต�าราขึ้นจดหน้าผากหรอื

เหนือศีรษะ พร้อมกับอธิษฐานให้แทงตรงส่วนที่ดีมีโชค จากนั้น   

จึงใช้พระขรรค์จ�าลอง “แทงศาสตรา” ตรงหน้าหนึ่งหน้าใดของ

หนงัสอื และน�ามาเปิดอ่านฟังค�าท�านาย

 ส่วนค�าว่า สจัจา นั้น หมายถงึต�าราพยากรณ์ที่ชาวบ้านเชื่อถอื 

ว่าเป็น ‘ความจริง’ จึงมีความศรัทธาต่อค�าท�านายและภาพวาด   

ด้วยเหตนุี้เองต�าราสจัจาหรอืศาสตรา ชาวบ้านถอืเป็นต�าราศกัดิ์สทิธิ์ 

มกัปิดทองค�าเปลวตดิที่ภาพวาดเกอืบทุกหน้า และก่อนเปิดอ่านต้อง

ยกมอืไหว้และอธษิฐานก่อนทุกครั้ง

 หมอศาสตรา

 หมอศาสตรามทีั้งผู้ชายและผู้หญงิ รวมทั้งเป็นเจ้าของต�ารา

และท�าหน้าที่อ่านหรอืสวดข้อความจากค�าท�านายให้แก่ผู้แทงศาสตรา 

หรอืผูด้ชูะตา อย่างคณุยายเขบ็ที่ผูเ้ขยีนเล่าไว้ตอนต้นแกไม่รูห้นงัสอื 

แต่พอเหน็รปูภาพในศาสตรา ปรากฏว่าคุณยายสามารถสวดอ่านได้

ทนัท ีผูเ้ขยีนทราบว่าแกได้ความรู้และความจ�ามาจากคณุแม่ของแก

อกีทอดหนึ่ง

 ค่าตอบแทนการแทงศาสตรานั้น ส่วนใหญ่หมอศาสตรา  

ไม่ได้ก�าหนดแน่นอน มกัขึ้นอยู่กบัความพอใจของผู้ดูชะตา ซึ่งเป็น

เงนิจ�านวนไม่มากนกั แถมผูแ้ทงศาสตราแทงได้ส่วนดมีโีชค ข้อความ 

ในศาสตราจะบอกให้ผู้ดู “ไถ่ชะตา” หรือบริจาคเงิน ท�าบุญให้แก่
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เจ้าของศาสตรา และไม่ควรแทงต่อไปอกีเพราะพบโชคดแีล้ว ค่าไถ่

ชะตานั้นในศาสตราบอกจ�านวนเงนิบาทและสลงึรวมทั้งหน่วยเงนิย่อย 

ของชาวใต้ที่เรยีกว่า “ก้อน” (๑ ก้อนเท่ากบั ๒๕ สตางค์ ยกเว้นที่

สงขลา ๑ ก้อน เท่ากบั ๑๕ สตางค์)

 ตัวอย่างการบอกจ�านวนเงินไถ่ชะตา จากศาสตราที่เขียน

เป็นร้อยแก้ว

	 “อันนีเ้ม่ือพระอาทิตย์แรกอทัุยขึน้มา	แทงต้องท่ีนีด่นีกัแล	

ผู้นั้นจะมียศศักดิ์	 หาลาภจะได้ดังความปรารถนา	 เป็นความ

จะชนะ	ให้ ไถ่ชะตา	๒	ก้อน	จึงดีท่านเอย”

 กรณผีูแ้ทงศาสตราแทงได้ตรงส่วนไม่ดอีบัโชค หมอศาสตรา 

จะอนุญาตให้แทงได้ไม่เกนิ ๓ ครั้ง อย่างในบทละครเรื่อง มโนราห์ 

ครั้งกรงุเก่า พระมารดาของนางมโนราห์ต้องแทงศาสตราถงึ ๓ ครั้ง 

ดงัจะเล่ารายละเอยีดต่อไป 

 เมื่อผู้ดูชะตาแทงจนครบ ๓ ครั้งแล้ว ยังไม่พบส่วนที่ด ี

ข้อความในศาสตราจะแนะน�าวธิแีก้ไข เช่น ให้ท�าพธิสีะเดาะเคราะห์ 

พยายามท�าจติใจให้สงบ ภาวนาพระพุทธมนต์ ปล่อยนกปล่อยปลา 

รวมทั้งสระหวัรดน�้ามนต์ ดงัตวัอย่าง

 

	 “อนันีเ้ม่ือส�ามะนกัขาตัดตีนมือ	เคราะห์ร้ายนกั	ให้สระหวั	

เสียจงึพ้นพระเคราะห์	อย่าได้ ไปไกลให้ระวังตัวจงดี	ถ้าเจบ็ไข้

รักษายาก	ให้ปล่อยนกปล่อยปลาแลท่านเอย”
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 ศาสตราเรื่อง รามเกยีรติ์ ในบทละครครั้งกรงุเก่า

 บทละครครั้งกรุงเก่าเรื่อง มโนราห์ คงน�าไปจากภาคใต้ ด้วย

เหตุผลคือแต่งเป็นค�ากาพย์ อันตรงกับความนิยมของกวีชาวใต้  

รวมทั้งปรากฏภาษาถิ่นใต้หลายค�า และที่ส�าคญัคอืมกีารแทงศาสตรา 

กล่าวคือ นางจันทกินรีหรือพระมารดาของมโนราห์ต้องการทราบ

ชะตาดหีรอืร้ายของบุตรจีงึแทงศาสตราถงึ ๓ ครั้ง หมอศาสตราหรอื

ขุนโหรเป็นผู้อ่านค�าท�านาย และที่น่าสนใจคือเนื้อหาศาสตราเป็น

เรื่อง รามเกยีรติ์ ถงึ ๒ ครั้ง ครั้งแรกได้ตอนพระฤๅษไีถนาพบนาง

สดีาอยูใ่นผอบทอง หน้าตาของนางเศร้าหมอง แทงครั้งที่ ๒ ได้ตอน

นางส�ามะนักขาโดนพระรามตัดตีนสินมือ และแทงครั้งสุดท้ายได้

ตอนพญาหงส์ทองต้องบ่วงแร้ว เรื่อง พญาหงส์ทอง เป็นนทิานชาดก

เรื่องหนึ่ง สรปุแล้วผลการแทงศาสตราทั้ง ๓ ครั้ง ล้วนมแีต่โชคร้าย 

นางจันทกินรีจึงห้ามบุตรีทั้ง ๗ งดไปเล่นน�้าในสระมุจลินทร์ แต่ 

นางมโนราห์ไม่ยอมเชื่อฟังค�าท�านาย มีการต่อล้อต่อเถียงกับ

พระมารดาอย่างเผด็ร้อนถงึใจ พระมารดาจงึปล่อยเลยตามเลย ใน

ที่สดุนางมโนราห์คนสดุท้องต้องบ่วงนาคบาศของพรานบุญ (ชื่อเตม็

ว่า บุญพฤกษ์ หรอื บุณฑรกิ) นางมโนราห์ต้องบ่วงนาคบาศนี้ ใน

วรรณกรรมเรื่อง มโนหรานิบาต ของภาคใต้ได้กล่าวว่าเป็นพี่สาว 

คนหวัปี แต่วรรณกรรมโดยทั่วไปมกัเป็นน้องสาวคนสุดท้อง
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 ตวัอย่างการบรรยายการแทงศาสตราและเนื้อหาเรื่อง รามเกยีรติ์ 

ในบทละครเรื่อง มโนราห์ ครั้งกรุงเก่า

  “กระยีกระหยด	 โหรากระถดเข้ามาใกล้

	 มานี่จะท�านายให้	 หัวแหวนแขนซ้ายเจ้ามโนราห์

	 เชิญเจ้าแม่มาแล	 มาแทงเอาศาสตรา

	 แทงให้มันถ้วนถึงสามครา	 ให้แม่นให้แท้แก่หัวใจ

	 	 กระหยดเข้า	 นางเจ้าแม่ทรงศาสตราชัย

	 จับใส่เหนือเกศา	 สุรางคนางนอกใน

	 ถ้าต้องที่ดีให้ชื่อน�้า	 ถ้าต้องชื่อร้ายให้ชื่อไฟ

	 จะดีจะร้ายประการใด	 ให้เห็นข้างในต�ารา

รามเกยีรติ์ หนึ่งในวรรณคดไีทยที่ถูกน�ามาใช้ในศาสตรา
ต�าราพยากรณ์ของชาวใต้
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	 	 แทงต้อง	 เมื่อพระฤๅษีไถนา

	 พบนางสีดา	 คุดคู้อยู่ ในผอบทอง

	 ฤๅษีเธอพามาเลี้ยงไว้	 บัญญัติให้จงได้

	 หัวแหวนแขนไท	 เจ้ามโนราห์

	 แทงทีหนึ่งแล้ว	 เชิญแก้วมาแทงเอาเล่ารา

	 ให้ถ้วนถึงสามครา	 ให้แม่นให้แท้แก่หัวใจ

	 	 กระหยดเข้า	 นางเจ้าแม่ทรงศาสตราชัย

	 นางจับสไบมาห้อยบ่า	 ค่อยแอระแนเข้าไป

	 นางจึงจับใส่เหนือเกศา	 สุรางคนางนอกใน

	 ถ้าต้องที่ดีให้ชื่อน�้า	 ถ้าต้องที่ร้ายให้ชื่อไฟ

	 ดีร้ายเป็นไฉน	 บอกข้าสักหน่อยตาโหรา

	 	 แทงต้อง	 ถูกที่นางส�ามะนักขา

	 ชี้หน้าสีดา	 พระรามตัดตีนสีนมือเสีย

	 ท้าวขึ้งว่าชี้หน้าเอาลูก	 ท้าวโกรธว่าชี้หน้าเอาเมีย

	 พระรามตัดตีนสีนมือเสีย	 กรานคอไปไว้ที่นอกเมือง

	 ถ้าเจบ็ไข้ทายว่าจะไข้ผอมเหลือง	 กรานคอไปไว้ท่ีนอกเมือง

	 	 	 นางเจ้าก็ทรงโศกา”

 รามเกยีรติ์ ในศาสตรา

 รามเกยีรติ์ เป็นวรรณกรรมจากอนิเดยี ได้แพร่หลายไปทกุ

ภูมภิาคของประเทศไทยและเพื่อนบ้านต่างชาต ิ รามเกยีรติ์ แต่ละ

ภูมิภาคย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ฉบับ

ภาคเหนอื พระรามชื่อพรหมจกัร พระลกัษมณ์ชื่อรมจกัร ครองเมอืง

พาราณส ีและทศกณัฐ์ชื่อพระยาวโิลหราช ครองกรงุลงกา ส่วนฉบบั

อสีานชื่อ พระลกัพระลาม ครองเมอืงศรสีตันาค และทศกณัฐ์ชื่อ
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ท้าวฮาบมะนาสวน ครองกรุงลงกา ส่วนฉบบัภาคใต้คล้ายกบัฉบบั

ภาคกลาง มแีตกต่างกนับ้าง เช่น หนุมาน เป็นหนหมาน สคุรพี เป็น 

สงครบี 

 จากความแพร่หลายเรื่อง รามเกยีรติ์ เป็นผลให้ชาวบ้านรูจ้กั

มักคุ้นวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นอย่างดี หมอศาสตราซึ่งเป็นพระภกิษุ 

หรอืนกัปราชญ์ในท้องถิ่น จงึน�าบคุลกิของตวัละครที่ประสบเหตกุารณ์ 

หรอืพฤตกิรรมตอนส�าคญัมาวาดเป็นภาพ และบรรยายให้ทราบว่า

ตวัละครเป็นใคร ก�าลงัท�าอะไร และใครแทงได้จะได้โชคดหีรอืโชคร้าย 

นั้น ย่อมมผีลมาจากเหตกุารณ์หรอืพฤตกิรรม ภาพเรื่อง รามเกยีรติ์ 

เป็นส่วนหนึ่งของภาพจากวรรณกรรมหลายเรื่องที่ปรากฏในศาสตรา 

ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

 ๑. ภาพพระรามครองเมอืงหลงัจากชนะศกึทศกณัฐ์ ผู้แทง

ศาสตราจะโชคดมีเีกยีรตยิศ

 ๒. ภาพทรพชีนะทรพา ได้ครอบครองบรวิารของบดิา ผูแ้ทง 

ศาสตราจะโชคดไีด้ทรพัย์สมบตัิ

 ๓. ภาพหนุมานถวายแหวนแก่นางสีดา ผู้แทงศาสตรา    

จะโชคดแีละได้ลาภยศ

 ๔. ภาพพระรามตามกวาง เป็นไปตามแผนของทศกัณฐ์  

ผู้แทงศาสตราจะโชคร้ายมกีารพลดัพรากและถูกหลอกลวง

 ๕. ภาพหนุมานเผากรุงลงกา ผู้แทงศาสตราจะโชคร้าย 

เพราะเป็นเหตุการณ์เกดิขึ้นจากการท�าลาย

 ๖. ภาพนกสดายุต้องแหวนนางสดีาจนปีกหกัตกลงสูพ่ื้นดนิ 

ผูแ้ทงศาสตราจะโชคร้ายอนัเกดิจากการพูดมากเกนิไป ดงันกสดายุ 

พูดอวดกบัทศกณัฐ์ มนัไม่กลวัอาวุธใดๆ ยกเว้นแต่แหวนที่นิ้วนาง

สดีา ทศกณัฐ์เลยจดัการดงัที่นกบอก
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 ๗. ภาพนางเบญจกายแปลงตนเป็นนางสีดาท�าทีเป็นศพ

หลอกลวงพระราม ผู้แทงศาสตราจะโชคร้ายและมกีารพลดัพราก

 ๘. ภาพสุครพีถูกขบัจากเมอืงขดีขนิ ไปนั่งร้องไห้จนขี้ตา

เป็นจอมปลวก ผู้แทงศาสตราจะโชคร้ายอันเนื่องจากพี่น้อง แต่  

ภายหลงักลบักลายเป็นโชคดี

 ๙. ภาพกุมภกรรณหลอกสุครีพให้ถอนต้นรัง เป็นผลให้

สุครีพหมดเรี่ยวแรงพ่ายแพ้กุมภกรรณ ผู้แทงจะโชคร้ายเนื่องมา

จากการหลอกลวง

 ๑๐. ภาพพาลรีบกบัสคุรพี ผูแ้ทงจะโชคร้ายอนัเนื่องมาจาก

ความขดัแย้งระหว่างญาตพิี่น้อง 

 ตัวอย่างเรื่อง รามเกียรติ์ ในศาสตรา บทที่ ๑ - ๒ เป็น

ศาสตราส�านวนร้อยกรองจากจงัหวดันครศรธีรรมราช บทที่ ๓ - ๕ 

เป็นศาสตราส�านวนร้อยแก้วจากจงัหวดัพงังา

-๑-

  “รูปนี้หนุหมาน	 เมื่อทะยานเผาลงกา

	 ไฟร้ายติดหางมา	 ได้เวทนาเพียงปางตาย

	 สี่เดือนพระเคราะห์ทับ	 จะได้รับอันตราย

	 ห้ามว่าอย่าผันผาย	 ไปอุดรและทักษิณ

	 ศัตรูนั้นเป็นชาย	 จะท�าร้ายให้มลทิน

	 จะเสียซึ่งทรัพย์สิน	 จะท�ากินขัดเคืองใจ

	 พี่น้องจะแตกฉาน	 ร้อนร�าคาญข้างภายใน

	 เจ็บไข้ ได้ทุกข์ภัย	 เจ็บทั่วไปทั้งกายา

	 ให้เจริญเรื่องพุทโธ	 อิติปิโสภควา

	 มนตร์น�้ารดเกศา	 ภัยนั้นหนาจะหายไป”



รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์ 41

 ศาสตราบทนี้กล่าวถงึหนุมานเผากรุงลงกา ผู้แทงจะโชคร้าย 

ให้สวดมนต์และรดน�้ามนต์ โชคร้ายจะหายไป

-๒-

   “รูปนี้ฤๅษี

	 เมื่อเปิดผอบ	 พบกุมารี

	 รูปทรงส่งศรี	 คือดังทองทา

							 	 	 แฉล้มแช่มช้อย

	 งามปลอดยอดสร้อย	 นารีสีดา

	 เป็นบุญหลังๆ	 แกยังตามมา

	 บุญพาวาสนา	 บุญญามากมี

	 	 	 ปีนี้ยอดมิ่ง

	 จะได้ลูกหญิง	 งามยิ่งสตรี

	 ทายว่าปีนี้	 ลาภมีลอยมา

	 ท�านาท�าไร่	 ได้ผลนักหนา

	 	 	 ถ้าจะท�าไร่

	 ปลูกถั่วปลูกฝ้าย	 จะได้ราคา

	 ได้ราคาแพง	 เต้าแตงผักหญ้า

	 ดีนักท่านอา	 ชะตาดีจัง

							 	 	 เชิญไถ่ชะตา

	 เอาตามปรารถนา	 จะได้ลาภัง

	 จะคิดสิ่งใด	 จะได้สมหวัง

	 อายุวรรณัง	 สุขังพลัง” 
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 ศาสตราบทนี้กล่าวถงึฤๅษไีถนา พบนางสดีาอยูใ่นผอบ และ

กล่าวชมโฉมนางสดีา ต่างไปจากบทเดยีวกนัในบทละครเรื่องมโนราห์ 

ครั้งกรงุเก่า ที่นางสดีามใีบหน้าเศร้าหมอง การท�านายในบทศาสตรา

ข้างต้นนี้เป็นไปในทางที่ด ีและให้ไถ่ชะตาตามศรทัธา

-๓-

	 “อันนี้เม่ือพระรามตามนางสีดา	 ต้องท่ีนี้ถ้าไข้ร้ายคาบ

หนึ่งเคราะห์คนอาศัย	หาลาภว่ามิได้	ในปลายปีกับต้นปีจะได้	

ถ้าเป็นความจะชนะ	ถ้าของหายจะนานได้	ศัตรูจะเบียน	มีลูก

เมื่อภายแก่	ได้ดีแลท่านเอย”

-๔-

	 “อนันีเ้ม่ือพาลีสุครพีรบกนัพ่ีน้อง	ต้องท่ีนีเ้คราะห์ร้ายให้

สระหวัเสีย	จงึพ้นเคราะห์	ถ้าของหายว่ามิหาย	หาลาภว่ามิได้	

จะได้พ่ึงพ่ีน้อง	 จะเป็นศัตรูกัน	 ให้บูชาศาสตราเสีย	 หายแล	

ท่านเอย”

-๕-

	 “อันนี้เมื่อทศกัณฐ์พานางสีดา	พบกับสดายุกั้นกลางไว้	

สดายุว่าไม่กลัว	กลัวแต่แหวนที่มือนางสีดาขว้างไปถูกสดายุ	

ปีกหกัตกลงมา	ทศกณัฐ์กพ็านางไป	ต้องท่ีนีใ้ห้เกรงปาก	ถ้าไข้	

ว่าหาย	ถ้าของหายว่านานได้	ถ้าเป็นความจะแพ้แก่ท่าน	ถ้า

หาลาภได้จะเสียเล่าแล”
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สรปุ
 การน�าตวัละครจากเรื่อง รามเกยีรติ์ และวรรณกรรมเรื่อง

ต่างๆ มาเสนอในศาสตราต�าราพยากรณ์ของชาวใต้ ย่อมชี้ให้เหน็ถงึ

การรูจ้กัอนรุกัษ์วรรณกรรมและความสนใจ รวมทั้งความเข้าใจของ

ชาวบ้านมตี่อวรรณกรรมที่เล่าสบืต่อกนัมา จนสามารถน�ามาใช้เป็น

ประโยชน์ต่อชวีติประจ�าวนั คอืไม่ใช่เพยีงให้ความเพลดิเพลนิหรอื

ความรู้เท่านั้น แต่น�ามาใช้เสี่ยงโชคด้วยภาพวาด และค�าท�านายที่

เขียนไว้อย่างส�าเร็จรูปดังในเซียมซี ผิดกันแต่ว่าใบเซียมซีพิมพ์  

หรือเขียนลงไว้ในแผ่นกระดาษแต่ละแผ่นตามล�าดับหมายเลข แต่

ศาสตราเขียนและวาดเป็นหน้าๆ ในสมุดไทยหรือบุดตีนช้าง ทั้ง

ศาสตราและเซียมซีต่างมุ่งสร้างขวัญก�าลังใจเมื่อเสี่ยงได้เกณฑ์ด ี

และบอกให้รู้จักระมัดระวังตนเมื่อเสี่ยงได้เกณฑ์ร้าย พร้อมกับ

แนะน�าวธิแีก้ไข เช่น ท�าจติใจให้สงบ มั่นอยูใ่นกศุลธรรม รูจ้กัท�าบญุ

ให้ทาน

 ปัจจุบนัชาวใต้หมดความนยิมการดูศาสตรา หมอศาสตรา

ขาดการสืบทอด ต�าราศาสตราย่อมสูญหายหรือช�ารุดทรุดโทรมไป

ตามกาลเวลา อาจมหีลงเหลอือยูบ้่างเป็นบางเล่ม ไม่นานมานี้ผูเ้ขยีน

มโีอกาสไปเยี่ยม The British Library ที่กรุงลอนดอน อาจารย์ 

Henry Ginsberg น�าชมศาสตราเล่มหนึ่ง ดูสมบูรณ์มาก แสดงว่า

เกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างดี
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 ส�านวนชาวใต้กล่าวยกย่องชาวไชยาและชาวชุมพร เพื่อชี้ 

ให้เห็นความสามารถและความดีเด่นเชิงศิลปะพื้นบ้าน นั่นคือ   

“มวยดไีชยา - เพลงนาชุมพร”

มวยดไีชยา
 ในอดตี ไชยาเคยเป็นเมอืงหนึ่งของมณฑลชุมพร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี เมื่อมีการจัดตั้งเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองไชยา

เปลี่ยนเป็นอ�าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีมาจนทุกวนันี้

 เล่ากนัว่าผู้บุกเบกิเมอืงไชยาเป็นถิ่นนกัมวยลอืชื่อ คอืภกิษุ

รูปหนึ่ง ชาวบ้านเรียก “ท่านมา” ท่านเป็นชาวกรุงเทพฯ มีปัญหา

หลบหนีมาอยู่ที่ไชยาด้วยเรื่องใดไม่ปรากฏ ภายหลังท่านมาเป็น

สมภารวัดจับช้าง ปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดร้าง ชาวบ้านเคยเล่าว่าภิกษุ 

รปูนี้เป็นครมูวยฝีมอืด ีสามารสอนหนุม่ชาวไชยายุคนั้นให้รกัศลิปะ

มวยไทย

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เจ้าเมอืง

ไชยาคอื พระยาวจสีตัยารกัษ์ (ข�า ศรยีาภยั) ท่านเป็นผู้สนใจและ

สนบัสนนุมวยไชยา ถงึกบัเป็นครมูวยคนหนึ่ง มวยไชยายคุนั้นมชีื่อ

ขจรขจายไปทั่วประเทศคอื ปล่อง จ�านงทอง ศษิย์เอกของเจ้าเมอืง

ไชยา ปล่องเป็นชาวบ้านหวัววั ต�าบลเลมด็ ได้เดนิทางไปชกมวยกบั

มวยดีไชยำ - เพลงนำชุมพร

๓.
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นกัมวยโคราช ซึ่งเป็นลูกศษิย์ของพระเหมสมาหาร เจ้าเมอืงโคราช 

เรยีกกนัว่าชกกนัหน้าพระที่นั่ง ในงานพระเมรกุรมขนุมรพุงศ์ศริพิฒัน์ 

ณ ท้องทุ่งพระเมร ุ(สนามหลวง) ด้านใกล้ป้อมเผดจ็ดสักร ปรากฏว่า 

ปล่อง จ�านงทอง เป็นฝ่ายชนะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น   

“หมื่นมวยมชีื่อ” พร้อมกบัผูช้นะอกี ๒ คน คอื “หมื่นมอืแม่นหมดั” 

ซึ่งไม่ทราบชื่อจรงิ จากบ้านทะเลชบุศร ลพบรุ ีและ “หมื่นชงดัเชงิชก” 

ชื่อจรงิคอื แดง ไทยประเสรฐิ ชาวโคราช มผีู้กล่าวยกย่องนกัมวย

ทั้งสามว่า “หมดัหนกัโคราช ฉลาดลพบุร ีท่าดไีชยา” ด้วยความดี

ความชอบดังกล่าว นักมวยทั้งสามไม่ต้องเสียส่วยสาอากร แม้มี

ความผดิกใ็ห้กรมการเมอืงพจิารณาลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามสมควร

 ยคุสมยัพระยาวจสีตัยารกัษ์ เจ้าเมอืงไชยา วงการเมอืงไชยา

คกึคกั มกีารจดัคูช่กกนัเสมอ เช่น งานเทศกาลชกัพระเดอืน ๑๑ ทกุปี 

มงีานสมโภชพระพทุธรปูหน้าศาลาเก้าห้อง ซึ่งตั้งอยูท่ี่ต�าบลพมุเรยีง 

เจ้าเมอืงไชยาเป็นผู้สร้างศาลาเก้าห้องเพื่อเป็นที่พกัคนเดนิทาง งาน

สมโภชดังกล่าวมีการชกมวยให้ชมเสมอ โดยพระยาวจีสัตยารักษ์

เป็นประธาน มวยชกกนับนลานดนิ ใช้เสาหลกั ๔ เสา ขงึเชอืกป่าน

ขนาดใหญ่เป็นเวทมีวย

 คูม่วยชกกนัสมยันั้นไม่มกีารชั่งน�้าหนกั ดรูปูร่างใกล้เคยีงกนั 

เป็นอันใช้ได้ นักมวยใช้ด้ายดิบพันมือแทนนวม ศีรษะคาดด้าย

ประเจยีดตลอดการชก โดยใช้กตกิาสูก้นั ๕ ยก ชกกนัแบบ “ยกเวยีน” 

คอื ยกที่ ๑ ให้เวยีนกนัชกจนครบทุกคู่ จากนั้นขึ้นยกที่ ๒ ถงึยก

สุดท้ายกเ็ป็นเช่นนี้ คู่ไหนชกไม่ครบ ๕ ยก กใ็ห้ออกไป

 ต่อมาเมื่อย้ายศาลากลางไปอยูท่ี่บ้านดอน พระยาวจสีตัยารกัษ์ 

กย้็ายไปเป็นเจ้าเมอืงที่นั่น เป็นผลให้การชกมวยที่ศาลาเก้าห้องเป็น
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อนัเลกิราไป ภายหลงัมกีารจดัชกมวยขึ้นอกีในงานวดัพระบรมธาตุ 

เป็นงานประจ�าปีเดอืน ๖ มกีารสร้างเวทแีทนชกกนับนลานดนิ นกัมวย 

ใช้นวม และทุกคู่ชก ๕ ยกต่อกนั เลกิชกแบบยกเวยีน จดัอย่าง

กตกิามวยไทยปัจจุบนั ต่อมาการชกมวยและการละเล่นมหรสพใน

งานวัดดังกล่าว ท่านเจ้าคุณพุทธทาสภิกขุให้ยกเลิก คงไว้แต่พิธี

ศาสนา

 ค่ายมวยไชยามีชื่อเสียงที่สร้างนักมวยมามากต่อมาก เช่น 

ค่าย ศ. ปักษ ีของ นลิ ปักษ ีศษิย์เอกผูห้นึ่งของพระยาวจสีตัยารกัษ์ 

ค่ายชยัภริมย์ ของ นุ้ย อกัษรชื่น เป็นศษิย์ของหมื่นมวยมชีื่อ ค่าย

วงศ์ไชยา ของ จ้อย เหลก็แท้ ค่ายบ�ารงุหริญั ของ จ้วน หริญักาญจน์ 

ค่ายศรวีชิยั ของ บญุส่ง เทพพมิล ค่าย ศ. สงิห์ชยั ของ นบั ศ. สงิห์ชยั 

(ทองส�าล)ี 

“เขตร ศรยีาภยั” ปรมาจารย์มวยไชยา
ในท่าย่างสามขุม 
(ที่มา : เฟซบุ๊ค มวยไทย เชื้อไชยา)



รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์ 47

 นักมวยไชยาในอดีตเป็นที่รู้จักในวงการมวยยุคนั้น เช่น 

หมื่นมวยมชีื่อ (ปล่อง จ�านงทอง) สอน ศกัดิ์เพชร นลิ ปักษ ีเตม็ 

กณัหา พร้อม อนิทร์อกัษร จ้อย เหลก็แท้ ฯลฯ

 พล.ต.ต. ขุนพนัธรกัษ์ราชเดช (บุตร์ พนัธรกัษ์) ผู้ซึ่งได้รบั

สมญานามว่านายพลต�ารวจหนงัเหนยีว หรอืจอมขมงัเวท ท่านเคย

เขยีนเรื่อง มวยไทย และพูดถงึเมอืงไชยาไว้ว่า 

	 “เมืองไชยาเขาให้ชื่อว่าเป็นเมืองมวย	 เพราะมีครูมวย

เก่งๆ	มาก	และเป็นมวยหกัศอก	เข่า	เรยีกว่า	มวยวงใน	มีฝีมือ	

ฉกรรจ์น่านับถือ	 ผู้เขียนรู้จักแต่รุ่นสนามเสือป่าและสนาม	

สวนกุหลาบ	มี	เต็ม	กัณหา	คล่อง	กัณหา	และนายเข้ม”

 

“ครูทองหล่อ ยาและ” หรอื “ทอง เชื้อไชยา” ครูมวยไชยา



48 เรื่องเล่าประเพณีและวัฒนธรรมแดนใต้

เพลงนาชมุพร
 การละเล่นเพลงนา เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาวชุมพร 

ท่วงท�านองเพลงน่าฟังเนิบนาบ ไม่มีดนตรีประกอบ ร้องกันสดๆ 

โดยอาศัยปฏิภาณ เพลงนานิยมร้องเล่นในเขตอ�าเภอเมือง เช่น 

ต�าบลหาดพนัไกร ต�าบลวงัไผ่ ต�าบลนาชะองั ต�าบลบางลกึ ต�าบล

นาทุ่ง รวมทั้งเขตอ�าเภอประทวิ และอ�าเภอสวี

 เดมิทชีาวบ้านร้องเล่นกนัในทุ่งนาในฤดูเกบ็เกี่ยว ดงัเพลง

เกี่ยวข้าวของชาวนาภาคกลาง เนื้อหาเพลงมกัเกี่ยวกบัการเกี้ยวพาราสี 

หรือร้องเสียดสีกันด้วยคารมคมคาย ภายหลังจัดเล่นกันในงาน

เทศกาล เช่น วนัสงกรานต์

มวยไชยา “ท่าปักลูกทอย” มวยไชยา “ท่ามณโฑนั่งตกั”
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 การเล่นเพลงนาใช้ผู้เล่น ๑ คู่ หรอืนยิมเล่นไม่เกนิ ๒ คู่ 

แต่ละคู่จะมผีู้หนึ่งร้องน�า เรยีกว่า “ต้นไฟ” หรอืเรยีกแม่คู่ หรอืแม่

เพลง อกีผู้หนึ่งเป็นผู้รบั หรอื “ทอย” เรยีกว่า “ท้ายไฟ” ถ้าผู้เล่นมี

คู่เดยีว บทร้องมกัเป็นบทชมหรอืบทเกี้ยว แต่ถ้าเล่น ๒ คู่ มกัร้อง

โต้ตอบกัน ส่วนมากจะล้อเลียนเสียดสีกันอย่างเจ็บแสบ เรียกว่า 

“กลอนรบ” หรอืบท “ฉะฟัน” 

 การร้องเพลงนา จะร้องกันสดๆ อาศัยปฏิภาณ ขอเสนอ

ตอนไหว้ครูเป็นตวัอย่าง ๓ บท ดงันี้

  “ก่อนจะร้องเพลงนา	 หัตถ์ซ้ายขวากราบไหว้

	 มโนน้อมพร้อมกาย	 บริสุทธิ์สดใส

	 ทุกอย่างพร้อมน้อมมนัส	 คุณพระรัตนตรัย

	 	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 ขอกราบไหว้ทั่วจบ

	 ในสากลพิภพ	 ไม่เจาะจงองค์ ไหน

	 สยามเทวาธิราช	 อยู่คู่ชาติตลอดไป

	 	 อีกองค์พระราชา	 และพระราชินีนาถ

	 โอรสาธิราช	 พระชนนียิ่งใหญ่

	 พระชายาเจ้าหลาน	 ทรงส�าราญพระทัย”

ฯลฯ

 จากมวยไชยาถึงเพลงนาชุมพร เป็นเอกลักษณ์และความ

ภมูใิจของผูค้นทั้ง ๒ ถิ่น ผู้เขยีนน�ามาเสนอเพยีงบอกเล่าพอสงัเขป
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