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วิเคราะห์ ความเชื่ อความศรัทธาและพิธีกรรมของประชาชนทีม่ ีต่อเจ้ าพ่ อพระกาฬจังหวัดลพบุรี
An Analysis of People’s Beliefs, Faith and Rituals on Phrakarn God
in Lopburi Province
เทวากร คาสัตย์ 
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษารู ปแบบของความเชื่ อและความส าคัญของพิ ธี กรรม
ในการบู ช าเจ้า พ่ อ พระกาฬ จัง หวัด ลพบุ รี (2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมการบู ช า
เจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ครั้งนี้ ด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์และผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลภาคสนามเป็ นข้อมูลหลักโดยการสัมภาษณ์ ประชาชนชาวจังหวัด
ลพบุรี และประชาชนจังหวัดอื่น ๆ ที่มาสักการะองค์เจ้าพ่อพระกาฬในศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนจังหวัดลพบุ รีและจังหวัดอื่น ๆ มีความเชื่ อต่อเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัด
ลพบุรี ตามความเชื่อส่ วนบุคคลพบความเชื่อ 9 ลักษณะคือ (1) เชื่อว่าเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นที่พ่ ึงที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน (2) เชื่ อว่าเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นที่พ่ ึงด้านโชคลาภ (3) เชื่ อด้านการขอบุ ตรจากเจ้าพ่อพระกาฬ
(4) เชื่ อว่าเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ขา้ ราชการทหารและห้ามขอเรื่ องไม่ให้ถูกการเกณฑ์ทหาร (5) เชื่ อว่า
เจ้าพ่อพระกาฬทาให้มีอาชี พการงาน (6) เชื่ อในเจ้าพ่อพระกาฬด้านเครื่ องรางของขลัง (7) เชื่ อในการแสดง
ความเคารพ (การไหว้) เมื่อผ่านศาลพระกาฬ (8) เชื่ อเกี่ ยวกับเรื่ องเล่าของเจ้าพ่อพระกาฬที่ประชาชนเล่าต่อ
กันมาและ (9) เชื่ อในการไหว้เจ้าพ่อพระกาฬก่อนบวช ส่ วนอิทธิ พลความเชื่ อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัด
ลพบุรีที่มีต่อส่ วนรวมที่ปรากฏ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความสามัคคี (2) ด้านศีลธรรม (3) ด้านวัฒนธรรม (4)
ด้านศาสนา และ (5) ด้านการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ความเชื่อ, ความศรัทธา, พิธีกรรม, เจ้าพ่อพระกาฬ, จังหวัดลพบุรี
Abstract
In this thesis, the researcher investigates (1) the forms of beliefs and the importance of rites
involving the paying of respect to Chao Pho PhraKan in the Mueang district, Lop Buri province. The
researcher studies (2) the influences of beliefs and rites in paying respect to Chao Pho PhraKan using
qualitative research methods.
In presenting research findings, the researcher adopted a descriptive method. Major data came
from field research with the researcher conducting interviews with residents in Lop Buri and people from
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other provinces who came to pay respect to Chao Pho PhraKan at the PhraKan Shrine in Lop Buri
province.
Findings are as follows:
Citizens in Lop Buri and other provinces exhibited personal belief in Chao Pho PhraKan in terms
of nine characteristics. These characteristics were (1) the belief that Chao Pho PhraKan provides a
psychological refuge for citizens; (2) the belief that Chao Pho PhraKan can be depended on to bring good
luck and fortune; (3) the belief that one can ask Chao Pho PhraKan for a child; (4) the belief that Chao Pho
PhraKan is a patron of soldiers and it is forbidden to request not being drafted; (5) the belief in Chao Pho
PhraKan results in finding work; (6) the belief in Chao Pho PhraKan vis-à-vis charms and amulets; (7)
the belief in paying respect (wai) when passing the PhraKan Shrine; (8) the belief in stories concerning
Chao Pho PhraKan which citizens relate from generation to generation; and (9) the belief in paying
respect to Chao Pho PhraKan before being ordained as a monk.
In regard to the influences of belief in Chao Pho PhraKan as a whole there are five aspects: (1)
harmony; (2) morality; (3) culture; (4) religion; and (5) tourism.
Keywords: Beliefs, Faith, Rituals, Phrakarn God, Lopburi Province
บทนา
มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่ อาจเรี ยกได้ว่าครอบครองโลกใบนี้ ไว้ได้ท้ งั หมด แต่กระนั้นในจิ ตใจก็ยงั มี
ความหวาดวิตกหวัน่ กลัวแอบแฝงอยูเ่ พราะมนุ ษย์สามารถควบคุมสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ เช่น สัตว์เกือบทุกชนิ ด
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ทางธรรมชาติได้ ในสมัยโบราณมนุษย์ไม่สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา หรื อเหตุการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น
แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด น้ าท่ วม ภัยแล้ง สิ่ งต่ าง ๆ เหล่ านี้ ท าให้ม นุ ษ ย์เกิ ดความหวาดกลัวเพราะไม่
สามารถหยัง่ รู ้ถึงเหตุการณ์ ที่จะเกิดได้ล่วงหน้า ทาให้เข้าใจว่าต้องมีผทู ้ รงอานาจที่เราไม่สามารถเข้าถึงหรื อ
มองเห็ นได้เป็ นผูค้ วบคุ มให้เกิ ดขึ้น ประกอบกับมนุ ษย์ในยุคแรกเริ่ มนั้นต้องอาศัยธรรมชาติในการดาเนิ น
ชีวติ อยูต่ ลอดเวลา จึงเข้าใจว่าการเกิดความผิดปกติในธรรมชาติเกิดจากผูท้ รงอานาจลงโทษมนุษย์ที่ทาผิดใน
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ตนเองไม่รู้ ทั้งยังคิดว่าสิ่ งเหนื อธรรมชาติจะต้องมี ความต้องการเช่ นเดี ยวกับตนจึงมอบสิ่ ง
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการบูชาหรื อเซ่นสรวง เช่น นาอาหารไปมอบให้หรื อร้องราทาเพลงให้สิ่งเหนื อธรรมชาติเกิด
ความเพลิดเพลินประหนึ่ งว่าเป็ นการขอขมาต่อความผิดที่ พวกตนไม่รู้พร้อมทั้งเป็ นการประจบเอาใจ ด้วย
เหตุน้ ีจึงเกิดการบูชาธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ า ลาธาร ผืนดิน ธาตุท้ งั 4 มี ดิน น้ า ลม ไฟเพื่อให้เกิดความสันติสุข
ความอุดมสมบูรณ์ในผลผลิต รู้สึกมีความปลอดภัย ไม่ทาให้มนุษย์ตอ้ งหวาดกลัวและอดอยาก
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ความเชื่อเรื่องเกีย่ วกับธรรมชาติ
การนับ ถื อธรรมชาติ ห รื อธรรมชาติ นิ ย ม (naturalism) หมายถึ ง เมื่ อมนุ ษ ย์เกิ ดขึ้ น มาก็ มี ก ารรั บ รู้
ในลักษณะต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่ น ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ดวงดาว ฟากฟ้ า แม่น้ า ภูเขา ต้นไม้ ฯลฯ มนุ ษย์ได้เห็ นได้สัมผัส ได้รับความรู ้ สึกจากสิ่ งเหล่ านี้ ด้วยความ
เป็ นสุ ข บ้างเป็ นทุก ข์บ ้าง ท าให้ม นุ ษย์คิ ดว่าธรรมชาติ มี อานาจสามารถบันดาลความสุ ขความทุ กข์ให้แก่
ตนได้ และเชื่ อถือว่าธรรมชาติน้ นั ๆ มีอานาจอยูเ่ หนื อความสามารถของตน จึงเกิดความรู้สึกเกรงกลัว และ
กราบไหว้บู ชานับถื อสื บต่อกันมา การนับถื อผีส างเทวดาหรื อวิญญาณนิ ยม (animism) หมายถึ ง มนุ ษ ย์มี
ความสงสั ย ต่อไปว่า การที่ ค วามมื ด ความสว่าง ความร้ อน ความหนาว ดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
ฟากฟ้ า แม่ น้ า ภู เขา ต้น ไม้ ฯลฯ สามารถบัน ดาลให้ เกิ ดภาวะผัน แปรในธรรมชาติ ห รื อ บัน ดาลให้ เกิ ด
ความสุ ข ความทุกข์แก่ตนนั้น คือ มีอานาจอะไรสักอย่างหนึ่ งสิ งสถิตอยู่ สิ่ งนั้นเรี ยกว่าวิญญาณ (spirit หรื อ
soul) ซึ่ งอาจเป็ นผีสางหรื อเป็ นเทวะองค์ใดองค์หนึ่ง ความสงสัยจึงกลายเป็ นความเชื่อในอานาจผีสางเทวดา
คือ เชื่ อว่าทุกอย่างในโลกล้วนมีวิญญาณที่สามารถบันดาลความสุ ขความทุกข์ให้แก่มนุ ษย์ได้ แต่ไม่สามารถ
จะเห็นได้ดว้ ยตา จึงเริ่ มสร้างภาพด้วยความนึกคิดของตนเอง ภาพที่ตนนึกคิดสร้างขึ้นมานับถือเรี ยกว่าผีสาง
เทวดาหรื อพระเจ้า (นงเยาว์ ชาญณรงค์, 2531, หน้า 13-14)
ต่อมามีการพัฒนารู ปแบบของการบูชาโดยมีการสวดมนต์ออ้ นวอนพร้ อมทั้งตั้งชื่ อเรี ยกธรรมชาติ
เหล่ า นั้ นว่ า เทพเจ้ า เช่ น เทพเจ้ า แห่ ง ฝน เรี ยกพระพิ รุ ณเทพ เทพเจ้า แห่ ง แสงสว่ า ง เรี ยก สุ ริ ยเทพ
หรื อพระอาทิตย์เทพเจ้าแห่ งไฟ เรี ยก พระเพลิง เทพเจ้าแห่ งดิ น เรี ยก พระแม่ธรณี เทพเจ้าแห่ งต้นข้าว เรี ยก
พระแม่ โพสพ เมื่ อมี ก ารตั้งชื่ อ และมี การแบ่ งหน้าที่ มนุ ษ ย์จึงได้ไตร่ ตรองเห็ น ว่าควรจะมี ผูย้ ิ่งใหญ่ หรื อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เหนื อกว่าเทพทั้งหลาย ดังนั้น ความเชื่อจึงกลายเป็ นข้อปฏิบตั ิและยึดถือสื บต่อกันมาเป็ นลัทธิ
และศาสนา มีการผูกเรื่ องราวและตานานของพระเจ้าและเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ขึ้นมา ดังเช่นในประเทศอินเดี ย
(กิตติ วัฒนะมหาตม์, 2546, หน้า 9)
ชาวอินเดียแต่เดิมคือ ชาวทราวิฑะหรื อชาวดราวิเดียน ซึ่ งต่อมาถูกชนชาติอริ ยกะหรื ออารยันเข้ามา
รุ กราน ชนชาติอารยันนี้ เป็ นผูส้ ร้างเรื่ องราวของเทพเจ้าขึ้นมาเพราะเป็ นชนชาติที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงลัทธิ มากมายในการบูชาเทพเจ้า เมื่อชาวอารยันมีการแบ่งแยกและโยกย้าย
แยกกัน ไปตามดิ นแดนต่ าง ๆ ก็ มี การเผยแพร่ ล ัทธิ ก ารนับถื อเทพเจ้าไปในท้องถิ่ นต่ าง ๆ ของชมพูทวี ป
ลักษณะความเชื่อในเรื่ องเทพเจ้าจานวนมากมายนับไม่ถว้ นของชาวอารยัน ทาให้เกิดลัทธิ พราหมณ์-ฮินดูข้ ึน
มีการจัดหมวดหมู่ของเทพเจ้าให้เป็ นระเบียบและมีผทู ้ ี่ยงิ่ ใหญ่หรื อพระเป็ นเจ้าที่อยูเ่ หนื อกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย
เป็ นผูส้ ร้างหรื อให้กาเนิ ดเทพเจ้าองค์อื่น ๆ จึงเกิดมีพระผูส้ ร้างคือพระพรหม พระผูส้ งวนหรื อคุ ้มครองโลก
คือพระนารายณ์ และพระผูท้ าลายหรื อล้างโลกเมื่อถึ งกาลอวสานคือพระอิศวร (ทิชาธร นาคธน, ม.ป.ป.,
หน้า 12-14)
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ในสังคมไทยมีความเชื่ อเรื่ องเทพเจ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะตานานความเชื่ อทางศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดู จากอินเดี ย ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างมากต่อชาติ ต่าง ๆ ในอินโดจีนและผ่านเข้ามาทั้งทางภาคใต้
ของไทยโดยการเดิ นเรื อ และทางอาณาจักรขอมอี ก ตั้งแต่เริ่ ม สถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย ขึ้ นในสมัยพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 ดังมีปรากฏในศิลาจารึ กสมัยพ่อขุนรามคาแหงและวรรณกรรมที่ เก่ าแก่ของไทยคือ ไตรภูมิ
พระร่ วง และในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็ยงั มีความเชื่ อแฝงอยู่ในวรรณกรรม คือ เรื่ องรามเกี ยรติ์ ซึ่ งความเชื่ อ
ทางศาสนาพราหมณ์ได้ผสมผสานกับความเชื่ อทั้งทางพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ ด้ งั เดิมของชาวบ้านที่นบั
ถือเทพหรื อเทวดาที่เรี ยกกันว่าผีมาก่อน (สุ รศักดิ์ ทอง, 2553, หน้า 11-12)
ความเชื่อในสังคมไทยมีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการกาหนดรู ปแบบวิถีการดาเนิ นชีวติ โดยเฉพาะความ
เชื่ อดั้งเดิ มของคนไทยเป็ นลักษณะความเชื่ อที่ประกอบด้วยความเชื่ อในเรื่ องผีสางเทวดา ผีบรรพบุรุษ และ
อานาจเหนือธรรมชาติ อันเป็ นความเชื่อในยุคต้นของสังคมบรรพกาล ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ความ
เชื่อในรู ปแบบของศาสนาที่เผยแผ่เข้ามา ถึงแม้วา่ สังคมไทยจะให้การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ตาม
แต่ความเชื่ อดั้งเดิมยังมีอยู่ จึงทาให้สังคมไทยมีรากฐานความเชื่ อหลายชั้น คือความเชื่อผีสางที่อยูใ่ นส่ วนลึก
ความเชื่ อแนวพุ ท ธศาสนาอยู่เพี ย งผิวพื้ น และมี ศ าสนาพราหมณ์ ห รื อ ศาสนาฮิ น ดู เข้ามาแทรกซ้อนบ้าง
(อนุมานราชธน, พระยา, 2515, หน้า 5-7)
ชาวไทยส่ วนใหญ่ นับ ถื อพระพุท ธศาสนา แต่ก็มี ความเชื่ อดั้งเดิ ม ในเรื่ องผีส างเทวดาบรรพบุ รุษ
ไสยศาสตร์ และสิ่ งที่ มีอานาจเหนื อธรรมชาติ ซ่ ึ งผสมผสานกันอยู่ในชี วิตประจาวัน จนกลายเป็ นแนวทาง
ปฏิ บตั ิ สั่งสมกันมาจากบรรพบุ รุษสู่ คนรุ่ นหลัง ความเชื่ อต่อสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ยงั มี บทบาทส าคัญในการ
กาหนดวิถีชีวิตของทุ กคน ดังจะเห็ นได้จากการประกอบพิ ธีกรรมที่ สัม พันธ์ ก ับความเชื่ อและแพร่ หลาย
ในท้องถิ่นเช่น มีการประกอบพิธีกรรม การสักการบูชาและบวงสรวงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ ที่ ถื อกัน ว่าเป็ นสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี อานาจ ท าให้ ค นมี ค วามเชื่ อว่าสิ่ งเหล่ านั้น มี พ ลัง ในการควบคุ ม
ธรรมชาติและวิธีการดารงชีวติ ของมนุษย์
ความเชื่ อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดามีตวั อย่างเช่นการไหว้หลักเมือง โดยเชื่ อว่าบ้านเมืองมีเทพยดา
ปกป้ องดูแลรักษาให้ร่มเย็นเป็ นสุ ข หรื อการเคารพบูชาพระสยามเทวาธิ ราชซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นเทพที่คุม้ ครอง
รัก ษาประเทศไทยให้รอดพ้นอันตราย เมื่ อมี เหตุ การณ์ ไม่ ส งบหรื อจะเกิ ดอันตรายต่อบ้านเมื อง จึงมี การ
บวงสรวงตามพระราชพิ ธี ที่ สื บ ต่อมาตั้งแต่ส มัย รั ช กาลที่ 4 แห่ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ จนถึ งรัชกาลปั จจุบ ัน
นอกจากนี้ คนไทยยังทาพิธีบนบานศาลกล่าวรู ปเคารพต่าง ๆ ต้นไม้ สิ่ งที่ผิดธรรมชาติ เพราะเชื่ อว่ามีเทวดา
ภูตผีที่มีอานาจดลบันดาลสิ งสถิตอยู่ (ธิดา โมสิ กรัตน์, 2546, หน้า 10-11)
เทพเจ้าในความเชื่ อของคนไทยที่ ได้รับ อิ ทธิ พ ลความเชื่ อจากศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู น้ ัน ยังคงมี
ปรากฏอยูค่ วบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา ดังเช่น ความเชื่ อในพระกาฬ แต่ละสถานที่จะมีความเชื่ อที่แตกต่าง
กันออกไป คาว่า พระกาฬ สามารถนาไปเป็ นชื่ อของเทวดาหรื อเทพเจ้า ที่มีความน่ากลัว น่าเกรงขาม อาจมี
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กายสี ดาหรื อมีความเก่งและมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการนาไปตั้งเป็ นชื่ อศาลเทพารักษ์วา่ ศาลพระกาฬ ก็มีแต่
ภายในศาลอาจเป็ นเทพองค์อื่น ๆ ที่เป็ นเทพประจาท้องถิ่นนั้น ๆ
พระกาฬเป็ นเทพเจ้าองค์หนึ่ ง ตามคติความเชื่ อในศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู น้ ัน พระกาฬ หมายถึ ง
พระนามหนึ่ งของพระยม พญามัจจุ ราช เป็ นเทพแห่ งความตาย หรื อผูพ้ ิ พ ากษาดวงวิญญาณของคนตาย
มี ตาแหน่ งเป็ นท้าวอัษฏิ กบาล รั กษาโลกทางด้านทิ ศ ใต้ มี รูปร่ างลักษณะเป็ นเทพ ทรงภู ษาสี แดง ผิวกาย
สี เขี ยว หรื อบางครั้งผิวกายเป็ นสี แดง มี 4 กร ถื ออาวุธครบทุ กพระกร ประทับ อยู่ ณ ยมปุ ระ หรื อยมโลก
(ธนากิต, 2546, หน้า 223-225)
ตามความเชื่ อของคนไทยที่ป รากฏในเอกสารการสร้ างเสาหลักเมืองกรุ งเทพมหานครนั้น มีการ
กล่าวถึงพระกาฬว่า เป็ นหนึ่ งในเทพารักษ์ท้ งั 5 พระองค์ พระกาฬ (ชัยศรี ) เป็ นเทพารักษ์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์
เดิมรมสี ดา แต่ปัจจุบนั ปิ ดทองทั้งหมด ประทับอยูบ่ นหลังนกแสก ส่ วนนกแสกจับอยูบ่ นแท่นทองสี่ เหลี่ยม
สู งประมาณ 93 เซนติเมตร พระกาฬองค์ที่ประทับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุ งเทพมหานครนี้ เป็ นบริ วารของ
พระยม พระกาฬมี หน้าที่ป้องกันไม่ให้คนทาชัว่ ป้ องกันความเจ็บไข้ มี 4 กร พระหัตถ์ซ้ายยกชูเสมอพระ
อังสา อีกมือหนึ่ งถือเชือกบาศสาหรับคล้องตัวมนุษย์ผถู้ ึ งแก่ความตาย ตามคาสั่งของพระยม พระกาฬจะทา
หน้าที่น้ ี ในเวลากลางคืน จึงมีคติที่เป็ นความเชื่ อของคนไทยที่ว่าถ้าได้ยินเสี ยงนกแสกร้ องในเวลากลางคืน
ห้ามไม่ให้ทกั เพราะเชื่ อว่าขณะนั้นพระกาฬกาลังออกล่ามนุ ษย์ผทู ้ าบาป ซึ่ งศาลเดิมของพระกาฬนี้ อยูท่ ี่ขา้ ง
สวนเชตุ เมื่อศาลถูกรื้ อถอนจึงนามาประดิ ษฐานไว้ที่ศาลหลักเมืองกรุ งเทพมหานคร เช่ นเดี ยวกับพระเสื้ อ
เมือง พระทรงเมือง (ฉันทิชย์ กระแสสิ นธุ์, 2513, หน้า 23)
เจ้าพ่อพระกาฬ และศาลพระกาฬที่ผูว้ ิจยั กล่ าวถึ งต่อไปนี้ ถื อกันว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมื อง
จังหวัดลพบุรี เจ้าพ่อพระกาฬเป็ นเทวรู ปมีลกั ษณะไม่สมบูรณ์ คือ พระกรที่สมบูรณ์มีเพียงพระกรเดียวและ
เศี ยรเดิ ม ได้ช ารุ ดสู ญ หายไปจึ งมี ก ารน าเศี ยรของพระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายสมัย อยุธ ยามาต่ อแทนไว้จนถึ ง
ปัจจุบนั การที่พระกรของเทวรู ปหายไปข้างหนึ่งมีเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นมี
การสู้รบกัน ทหารสหรัฐอเมริ กาได้ทิ้งลูกระเบิดที่เมืองลพบุรี ช่วงเวลานั้นชาวบ้านได้เห็นมือขนาดใหญ่โต
มากลอยมาปั ดลูกระเบิดลงแม่น้ าลพบุรีและมีคนมาพบว่าแขนของเจ้าพ่อพระกาฬได้หักเหลื อเพียงข้างขวา
ข้างเดียวจึงคิดว่ามือยักษ์ปริ ศนานั้นน่ าจะเป็ นเจ้าพ่อพระกาฬที่ได้ช่วยคุม้ ครองชาวลพบุรีให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ความศรัทธาและเคารพในเจ้าพ่อพระกาฬองค์น้ ี ทาให้บุ คคลผูท้ ี่ มากราบไหว้ได้ขอพรแล้วสมปรารถนา
ความศักดิ์ สิทธิ์ จึงเป็ นที่เลื่องลื อไปทัว่ ผูท้ ี่มาลพบุรีแล้วไม่ได้ไปไหว้เจ้าพ่อพระกาฬก็เสมือนว่ายังมาไม่ถึง
ลพบุ รี ท าให้มองเห็ นว่าศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู และศาสนาพุท ธเข้ามาอยู่ในสุ วรรณภูมิเป็ นเวลานับพันปี
ศาสนิ กชนต่างก็ไม่มีความรังเกี ยจซึ่ งกันและกันสามารถเข้ากันได้ นอกจากนั้น ยังมีความเชื่ อของท้องถิ่ น
เช่ น การที่ประชาชนให้ความเคารพบูชาเจ้าพ่อพระกาฬแล้วก็เกิ ดความปิ ติเป็ นสิ ริมงคล นับว่าเจ้าพ่อพระกาฬ
เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่คู่บา้ นคู่เมืองมาช้านาน (พีรศักดิ์ ศิริพานิชกร, 2546, หน้า 1-3)
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เจ้าพ่อพระกาฬประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลพระกาฬของจังหวัดลพบุรีซ่ ึ งเป็ นนครโบราณที่มีผคู ้ นอยู่
อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของทวาราวดี ขอมอู่ทองกรุ งศรี อยุธยา
เรื่ อยมาจนถึงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ต่อมาได้เปลี่ ยนจากเมืองละโว้เป็ นลพบุรี หรื อเมืองของพระลพ ตามพระนาม
พระโอรสของพระรามในเรื่ องรามเกียรติ์ เพราะที่เป็ นเมืองที่ผ่านอารยธรรมมาหลายร้อยหลายพันปี ทาให้
เมืองลพบุรีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่นับเป็ นมรดกอันล้ าค่าและมี ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี อย่างมากมาย สิ่ งหนึ่ งที่ นับ เป็ นสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่บ ้านคู่ เมื องมาแต่ โบราณได้รับ ความเคารพจาก
ชาวไทยทัว่ ประเทศซึ่ งเมื่อไปถึงจะต้องแวะกราบไหว้สักการะก็คือ ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ กลางเมืองละโว้หรื อ
ลพบุ รีจะปรากฏเทวสถานตั้งตระหง่ านอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออกของทางรถไฟปั จจุ บ นั เยื้องกับ พระปรางค์
สามยอด เป็ นสถาปั ตยกรรมของขอมยุคปลายอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ลักษณะเป็ นองค์ปรางค์เดี่ยวขนาด
ใหญ่ มีมุขยื่นหน้าปรากฏซากบันไดขึ้น 4 ด้าน ประกอบผังจักรวาลที่มีเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลาง เมื่อก่อน
ชาวเมืองเรี ยกว่าศาลสู ง (ประภัสร์สุตคุณ, พระครู , 2529, หน้า 35)
เทวสถานแห่ งนี้ ได้รับการปฏิสังขรณ์ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และบูรณะขึ้นใหม่ในปี
พ.ศ. 2494 โดยสร้างบนฐานเดิม บริ เวณศาลพระกาฬในอดีตจะมีตน้ กร่ างขนาดใหญ่จานวนมาก ทาให้ฝงู ลิง
เข้ามาอยู่อาศัยมากมาย จนกลายเป็ นลู ก ศิ ษ ย์เจ้าพ่อพระกาฬเรื่ อยมา ต่ อมาบ้านเมื องเจริ ญ ขึ้ นต้นไม้ใหญ่
หายไปเหลื อเพียงต้นกร่ างเพียง 3 ต้น แต่เนื่ องจากผูค้ นพากันมาสักการะองค์เจ้าพ่อพระกาฬและนาผลไม้
และอาหารมาให้เป็ นประจา ท าให้ฝูงลิ งไม่ไปไหน ได้อาศัยอยู่ก ับชาวเมื องมาจนถึ งทุ กวันนี้ ศาลเจ้าพ่อ
พระกาฬเป็ นที่พ่ งึ ทางใจให้แก่ชาวจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปั จจุบนั
ผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพระกาฬและศาลพระกาฬ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ คู่เมืองของ
จังหวัดลพบุรี ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่ามีเรื่ องที่น่าสนใจหลายด้านเกี่ยวกับความศรัทธาและความเชื่อตลอดจนการ
ประกอบพิธีกรรม จึงได้ศึกษาความเชื่ อและการประกอบพิธีกรรมของประชาชนที่ปฏิบตั ิสื บทอดกันมาจน
เป็ นวิถี ชี วิต ของชาวลพบุ รีสื บ มา ความเชื่ อ นี้ ยังคงอยู่ใ นสั งคมไทย ช่ วยให้ ผูท้ ี่ ยึดถื อมี ความสบายใจ มี
ความรู ้สึกมัน่ คง และใช้ชีวติ อย่างเป็ นสุ ข
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การศึ กษาข้อมู ลเอกสารจากแหล่ งต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุ ดแห่ งชาติ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ห้ อ งสมุ ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ส านัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒประสานมิตร สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สานักหอสมุดกลางหมวดวัฒนธรรมท้องถิ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลัย ห้ อ งสมุ ด ประชาชนจัง หวัด ลพบุ รี และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ส มเด็ จ
พระนารายณ์จงั หวัดลพบุรี
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1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อพระกาฬ
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรม
ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารนามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของการวิจยั ครั้งนี้
2. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อพิธีกรรมและอิทธิ พลความเชื่อของประชาชนที่มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬ
กลุ่มประชาชนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นประชาชนทัว่ ไปที่มาสักการบูชาที่ศาลพระกาฬ ซึ่ งอยูใ่ น
เขตตาบลทะเลชุ บ ศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุ รี เนื่ องจากประชาชนที่ มานั้นเป็ นผูท้ ี่ มีความเชื่ อต่อเจ้าพ่อ
พระกาฬเป็ นพื้น ดังจาแนกไว้ในขอบเขตการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ (2) การบันทึกข้อมูลสนาม (3) กล้อง
ถ่ายรู ป (4) เครื่ องบันทึกเสี ยง
4. วิธีรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ ข้อมู ล ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เก็ บ ข้อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพ ผูว้ ิจยั จะใช้การสั งเกต (observation) รู ป แบบ
พิธีกรรมโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายหรื อสัญลักษณ์ ที่ใช้ในขณะประกอบพิธีกรรม ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
ข้อมู ล และสั ง เกตด้วยตนเอง คอยเฝ้ าดู รูป แบบการประกอบพิ ธี ก รรมส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวมเพื่ อ ให้
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็ นธรรมชาติตรงตามสภาพความเป็ นจริ งให้มากที่สุดและใช้การเก็บข้อมูลแบบ
อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อพระกาฬ เป็ นต้น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ จะแยกข้อมูลออกเป็ น 5 ประเด็น คือ (1) ลักษณะ
ของความเชื่ อ (2) รู ปแบบของพิธีกรรม (3) ความหมายสัญลักษณ์ ในพิธีกรรม (4) ความเชื่ อและพิธีกรรม
เกี่ ยวกับเจ้าพ่อพระกาฬ (5) อิท ธิ พ ลความเชื่ อโดยนาเอกสารที่ ได้จากการค้นคว้าและข้อมูลที่ ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ ม าเรี ย บเรี ย ง (6) วิเคราะห์ ข ้อมู ล ตามหลัก คติ ช นวิท ยาและน าเสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้าแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
สรุ ปผลการวิจัย
ประชาชนจัง หวัด ลพบุ รี มี ค วามเชื่ อ ว่ า เจ้า พ่ อ พระกาฬ และศาลพระกาฬเป็ นสิ่ งศัก ดิ์ สิ ทธิ์
คู่ บ ้า นคู่ เมื อ ง เจ้า พ่ อ พระกาฬเป็ นเทวรู ป ท าจากศิ ล าทราย ศิ ล ปะลพบุ รี มี ล ัก ษณะไม่ ส มบู ร ณ์ พระกร
ที่สมบูรณ์ มีเพียงพระกรเดี ยวและเศียรเดิ มได้ชารุ ดสู ญหายไป จึงมีการนาเศียรของพระพุทธรู ปศิลาทราย
สมัยอยุธยามาต่อแทนไว้ ความเชื่ อเกี่ ยวกับเจ้าพ่อพระกาฬที่ปรากฏคือ ประชาชนเชื่ อว่าเจ้าพ่อพระกาฬมี
พลังอานาจ สามารถดูแลรักษาบ้านเมือง บันดาลโชคลาภ และความสาเร็ จให้ผทู้ ี่มากราบไหว้แสดงความ
เคารพบูชา ชาวลพบุรีจึงให้ความเคารพเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นอย่างมาก และถื อว่าท่านเป็ นองค์เทพผูพ้ ิทกั ษ์
รักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยจากอันตราย นอกจากนี้ ก็ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นที่พ่ งึ พิงทางจิตใจของ
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ประชาชน ในยามที่หมดหนทาง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของคดี ความ เรื่ องหน้าที่การงาน เรื่ องการศึกษาเล่าเรี ยน
การขอบุ ตร การขอโชคลาภ แต่มี ความเชื่ อกันว่า สิ่ งที่ ห้ามขอคื อเรื่ องของการเกณฑ์ทหาร เนื่ องจากชาว
ลพบุ รีเชื่ อกันว่า เจ้าพ่อพระกาฬชอบทหาร เพราะทหารมี หน้าที่ปกป้ องบ้านเมือง ฉะนั้นจะหลบเลี่ ยงเสี ย
ไม่ได้ ซึ่ งมีเรื่ องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า มีคนมาขอให้ช่วยเรื่ องนี้แล้วส่ วนใหญ่จะได้เป็ นทหาร ทั้ง ๆ ที่ไม่ตอ้ งการ
จากการวิจยั พบว่า คติความเชื่ อและพิธีกรรมที่ ประชาชนจังหวัดลพบุ รีปฏิ บตั ิต่อเจ้าพ่อพระกาฬ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ความเชื่อและพิธีกรรมส่ วนบุคคล
2. ความเชื่อและพิธีกรรมส่ วนรวม
ความเชื่ อและพิธีกรรมส่ วนบุคคล
1. การประกอบพิธีกรรมที่ศาลพระกาฬนั้น หน่วยงานราชการและภาคเอกชนให้ความสาคัญในการ
กระท าพิ ธี หากจะจัด งานประจาจังหวัด ลพบุ รีต้อ งมี ก ารบวงสรวงขออนุ ญ าตเจ้าพ่ อพระกาฬเสี ย ก่ อ น
เป็ นการย้าให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ประจาเมือง และด้วยประวัติอนั ยาวนานของศาล
พระกาฬและเจ้า พ่ อ พระกาฬ ประชาชนจึ ง พากัน เคารพนับ ถื อ มากราบไหว้สั ก การะ ขอพร บนบาน
บอกกล่าวเจ้าพ่อพระกาฬให้ช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ เมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความปรารถนาแล้วจึงมาแก้บน
2. พิธีกรรมส่ วนบุ คคลในการบนบานต่อเจ้าพ่อพระกาฬนั้น มี ท้ งั การบนบานให้ตนเองหรื อญาติ
พี่นอ้ งประสบความสาเร็ จ สมหวัง ปลอดภัย หรื อหายจากโรคภัยต่าง ๆ ด้วยการมาบนบานบอกกล่าวเจ้าพ่อ
พระกาฬที่ศาลพระกาฬ บอกกล่าวเวลาผ่านบริ เวณศาลพระกาฬ หรื อหากไม่มีโอกาสได้มาบนบานเจ้าพ่อ
พระกาฬ ก็สามารถจุดธูปบอกกล่าวกลางแจ้งที่ใดก็ได้ และเมื่อการบนบานเรื่ องนั้น ๆ สาเร็ จผลแล้วจะต้องมี
การแก้บนต่อเจ้าพ่อพระกาฬโดยเร็ ว หากลื มหรื อไม่มาแก้บนก็อาจจะฝั นเห็ นลิ งมาหา หรื อบางทีอาจทาให้
เกิดมีอนั เป็ นไปเพราะเจ้าพ่อพระกาฬจะลงโทษผูท้ ี่ไม่มีสัจจะ
3. พิธีกรรมส่ วนบุคคลในการแก้บนเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่ งการแก้บนนี้ ไม่มีรูปแบบตายตัว ผูม้ ากราบ
ไหว้หรื อมาแก้บนจะต้องมาด้วยตนเอง แม้วา่ ปั จจุบนั นี้ สังคมไทยจะมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง
แต่ความเชื่ อเหล่านี้ ก็ยงั คงมีอยู่ คนไทยส่ วนใหญ่ได้คุน้ เคยกับการสักการบูชาและการบนบานศาลกล่าวกับ
สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาช้านาน จนกลายเป็ นพิ ธี ก รรมที่ ข าดเสี ย ไม่ ไ ด้ เพราะคนส่ วนใหญ่ ใ นสั งคมยัง คงนับ ถื อ
ความเชื่ อดั้งเดิ ม ผูค้ นส่ วนใหญ่ เมื่ อประสบปั ญ หาต่ าง ๆ แล้วไม่ ส ามารถหาวิธี ก ารแก้ไ ขได้ด้วยตนเอง
ก็มกั จะหันไปพึ่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ โชคลาง และไสยศาสตร์ ดังเช่น ผูท้ ี่มาบนบานและแก้บนให้แก่เจ้าพ่อพระกาฬ
ณ ศาลพระกาฬจังหวัดลพบุรี ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
4. พิธีสรงน้ าเจ้าพ่อพระกาฬในเทศกาลสงกรานต์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 เดือนเมษายนของทุกปี
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ าเจ้าพ่อพระกาฬและขอพรในวันขึ้นปี ใหม่ไทย ประเพณี สรงน้ าเจ้าพ่อพระกาฬนี้
ประชาชนต่างเชื่อว่าหากได้สรงน้ าเจ้าพ่อพระกาฬจะทาให้เกิดความร่ มเย็นเป็ นสุ ข
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5. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระกาฬก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรื อเรี ยกอีกชื่ อ
ว่า งานวังนารายณ์ ซึ่ งจัดขึ้ นทุ ก วันที่ 16 เดื อนกุม ภาพันธ์ ของทุ กปี พิธีบ วงสรวงเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นการ
บวงสรวงบอกกล่ าวต่อเจ้าพ่อพระกาฬก่ อนการจัดงานแผ่นดิ นสมเด็จพระนารายณ์ นั้นประชาชนเชื่ อว่า
การจัดงานที่ ส าคัญจึ งจะต้องบอกกล่ าวต่อเจ้าพ่อพระกาฬเสี ยก่ อน เพราะท่ านจะได้ข จัดปั ดเป่ าสิ่ งที่ ไม่ ดี
ออกไป และทาให้การจัดงานประสบความสาเร็ จ หากไม่มีการบอกกล่าวเจ้าพ่อพระกาฬเสี ยก่อนเชื่ อว่า จะ
ทาให้เกิดอาเพศขึ้นมาได้
6. พิ ธี ก รรมบอกกล่ า วเจ้า พ่ อ พระกาฬก่ อ นการจัด งานโต๊ ะ จี น ลิ ง จัด ขึ้ น ในสั ป ดาห์ ที่ 3 เดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อต้องการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อพระกาฬและ
เลี้ ยงอาหารลิ งให้อิ่ม การทาพิธีบอกกล่าวเจ้าพ่อพระกาฬ จะใช้เครื่ องเซ่ นที่ มีอาหารคาว หวาน ผลไม้และ
เครื่ องดื่ม ซึ่ งการจัดงานดังกล่าวช่วยทาให้จงั หวัดลพบุรีมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปถึงต่างประเทศ จึงมีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาเยีย่ มชมเป็ นจานวนมาก ทาให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
ประชาชนที่ นับ ถื อ เจ้า พ่ อพระกาฬส่ วนใหญ่ ที่ มุ่ ง มาประกอบพิ ธี ก รรมที่ ศ าลพระกาฬ ก็ เพื่ อ
ต้อ งการขอความช่ ว ยเหลื อ ในสิ่ ง ที่ อ ยู่เหนื อ ความสามารถของตนเอง จึ งต้อ งมาขอให้ เจ้าพ่ อ พระกาฬ
ช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน และยังพบว่ามีปัญหาทางสังคมที่ประชาชนยังเดื อดร้อนอยู่เป็ นจานวนมาก ด้วย
สาเหตุน้ ี ความเชื่ อและพิธีกรรมที่มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬจึงเป็ นระบบความเชื่ อหนึ่ งในสังคมไทย ที่มีอิทธิ พล
ต่อส่ วนบุคคลและส่ วนรวม
7. ความเชื่อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นที่พ่ ึงยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความเชื่ อ
และความศรั ท ธาต่ อ เจ้าพ่ อ พระกาฬ หากจะกระท าสิ่ งใดที่ ต้อ งการความมัน่ คงทางจิ ต ใจ ก็ จะมากราบ
สักการะหรื อระลึกถึงเพื่อความปลอดภัยแคล้วคลาดและความสบายใจ
8. ความเชื่ อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นที่ พ่ ึ งด้านโชคลาภประชาชน เชื่ อว่า เจ้าพ่อพระกาฬสามารถ
ให้โชคลาภได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น หวยใต้ดิน สลากกิ นแบ่ งรัฐบาล สลากกาชาดต่าง ๆ โดยการมาขอ
ให้เจ้าพ่อมาเข้าฝันเพื่อใบ้ตวั เลข
9. ความเชื่ อด้านการขอบุตรจากเจ้าพ่อพระกาฬ ประชาชนมีความเชื่ อว่า หากใครมีลูกยากให้มาขอ
ลูกจากเจ้าพ่อพระกาฬ แต่เด็กที่ออกมาจะมี ลกั ษณะหน้าตาคล้ายลิ งบ้าง มี ขนอ่อน ๆ สี ทองเหมือนลิงบ้าง
หรื อมีลกั ษณะนิ สัยซุ กซน ดื้อ พ่อแม่จะดุได้สอนได้แต่หา้ มด่าและห้ามตี เพราะจะทาให้เด็กไม่สบายและเจ้า
พ่อพระกาฬจะมาเอาคืนไป
10. ความเชื่ อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นผูอ้ ุ ปถัมภ์ขา้ ราชการทหารและห้ามขอเรื่ องไม่ให้ถูกเกณฑ์
ทหาร ประชาชนเชื่อว่าเจ้าพ่อพระกาฬท่านเป็ นผูค้ ุม้ ครองดูแลข้าราชการและทหาร จึงไม่ให้ใครมาขอไม่ให้
ถูกเกณฑ์ทหาร
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11. ความเชื่ อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬทาให้เกิ ดอาชี พและสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลพบุรี จากความเชื่อความศรัทธาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เจ้าพ่อพระกาฬและศาลพระกาฬ จึงเป็ นที่เคารพนับ
ถือของบุคคลทัว่ ไปทั้งในและนอกจังหวัดลพบุรี ศาลพระกาฬจึงเป็ นแหล่งสร้างรายได้และสร้างอาชีพต่าง ๆ
12. ความเชื่ อเรื่ องเครื่ องรางของขลังของเจ้าพ่อพระกาฬที่ประชาชนนิ ยมเช่ าไปบูชาเพื่อเป็ นที่พ่ ึง
ทางใจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทารู ปเคารพเจ้าพ่อพระกาฬขนาดต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ งก็ได้รับความนิ ยมจากประชาชน
เช่ าบู ชาไปกราบไหว้ที่ อาคารบ้านเรื อน ในรถยนต์ และพกพาติ ดตัว เพราะเชื่ อว่า เจ้าพ่อพระกาฬจะได้
คุม้ ครองให้รอดพ้นจากภัยอันตราย ส่ วนร้านค้าต่าง ๆ ก็จะเช่าบูชาไว้บนหิ้ ง หันหน้าออกด้านหน้าร้านเพราะ
เชื่อว่า เจ้าพ่อพระกาฬจะทาให้คา้ ขายดีมีเงินทองเข้ามาไม่ขาด
13. ความเชื่ อเรื่ องการแสดงความเคารพเมื่ อผ่านศาลพระกาฬ ประชาชนมี ความเชื่ อว่า หากผ่าน
บริ เวณศาลพระกาฬ จะต้องยกมือไหว้แสดงความเคารพเจ้า พ่อพระกาฬเสี ยก่ อน หรื อขับรถอยู่จะต้องบี บ
แตรแสดงความเคารพด้วยทุกครั้ง หากไม่แสดงความเคารพเชื่อเจ้าพ่อพระกาฬ จะลงโทษให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
14. ความเชื่ อเกี่ยวกับเรื่ องเล่ามุขปาฐะของเจ้าพ่อพระกาฬที่ประชาชนเล่าต่อกันมา เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
อภินิหารและความลึ กลับของเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่ งส่ งผลให้ทศั นคติของประชาชนที่ มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬว่า
มีความศักดิ์สิทธิ์ และน่าเกรงขามมากยิง่ ขึ้น
15. ความเชื่ อเรื่ องการแห่ นาคมาไหว้เจ้าพ่อพระกาฬ คนจังหวัดลพบุ รีส่วนใหญ่เมื่อจะอุ ปสมบท
มักแห่ นาคมากราบสักการะเจ้าพ่อพระกาฬ เพื่ อเป็ นการบอกกล่ าวต่อเจ้าพ่อพระกาฬให้รับรู ้ ถึงการบวช
และให้เจ้าพ่อพระกาฬได้ร่วมอนุ โมทนาบุญ และคุม้ ครองให้การประกอบพิธีสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี ไม่มี
เหตุขดั ข้องจนทาให้เกิ ดความเสี ยหายหรื อเลื อดตกยางออก เพราะชาวพุทธมี ความเชื่ อว่าหากมี เหตุ การณ์
เลือดตกยางออกในงานอุปสมบท จะทาให้ไม่เป็ นสิ ริมงคลกับตัวนาคผูก้ าลังจะก้าวสู่ ร่มกาสาวพัตร์
ความเชื่อและพิธีกรรมส่ วนรวม
1. อิทธิ พลความเชื่อเรื่ องเจ้าพ่อพระกาฬที่มีต่อส่ วนรวมในด้านความสามัคคี เป็ นศูนย์รวมทางความคิด
ความเชื่อ และความศรัทธาศาลพระกาฬสาหรับประชาชนชาวลพบุรีน้ นั มีความสาคัญในฐานะเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่อดีตนับพันปี และความสาคัญที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานยืนยันว่า ศาลพระกาฬ
มีความสาคัญต่อชาวลพบุรีมาทุกยุคสมัยจนถึ งปั จจุบนั เป็ นสถานที่รวมใจของประชาชนอย่างเหนี ยวแน่ น
การจัดงานที่สาคัญ เช่น การจัดงานกาชาดจังหวัดลพบุรี งานฤดูหนาว งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ หรื อ
การบอกกล่ าวก่ อ นการจัด งานอุ ป สมบท งานแต่ ง งานมงคลต่ าง ๆ ประชาชนเมื องลพบุ รีจะต้องมาขอ
อนุ ญาตจากเจ้าพ่อพระกาฬเสี ยก่อน ทั้งหน่ วยราชการ ทหาร ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ประชาชนจะต้องทาพิธีขอ
อนุ ญาตเจ้าพ่อพระกาฬ เพื่อความราบรื่ นของการจัดงานและทาให้เกิดความรู ้รักสามัคคี ความเชื่ อและความ
ศรัทธาที่หลอมรวมทาให้สังคมเกิดความเป็ นปึ กแผ่น
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2. ด้านศีล ธรรม เชื่ อว่าช่ วยท าให้บุ ค คลไม่ก ล้าประพฤติ ผิดหรื อฝ่ าฝื นข้อห้าม ทางศีล ธรรมและ
กฎหมาย เช่น การทาร้ายลิ ง ห้ามทาร้ายลิงเพราะประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเชื่ อว่า ลิ งคือบริ วารของเจ้าพ่อ
พระกาฬ ดังนั้น จะมาทาร้ายรังแกลิงไม่ได้เป็ นอันขาดเพราะเจ้าพ่อพระกาฬจะลงโทษ ซึ่ งสอดคล้องกับคติ
ความเชื่ อทางศาสนาพุทธว่า การเมตตาและการทาทานกับสัตว์จะทาให้ได้กุศล ส่ งผลให้ชีวิตมีแต่ความสุ ข
ตลอดชาติน้ ีและชาติต่อไป
3. ด้านประเพณี และวัฒนธรรม จากการศึกษาลักษณะความเชื่อความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเจ้า
พ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุ รีพบว่า ศาลพระกาฬเป็ นสถานที่ ส าคัญ มี ประวัติเกี่ ยวกับความเชื่ อพิ ธีกรรมมา
ยาวนานจึงทาให้เกิดประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปรากฏมากมาย อาทิเช่น วัฒนธรรมการสรงน้ าเจ้าพ่อ
พระกาฬในวัน สงกรานต์ วัฒ นธรรมการแก้บ นเจ้าพ่ อ พระกาฬด้วยมหรสพ วัฒ นธรรมการแห่ น าคมา
สักการะเจ้าพ่อพระกาฬก่อนบวช
4. ด้านศาสนา เดิ มศาลพระกาฬเป็ นเทวสถานของพราหมณ์ -ฮิ น ดู เพื่ อใช้สัก การะพระนารายณ์
(พระวิษณุ ) หรื อเจ้าพ่อพระกาฬ ดังนั้น ศาลพระกาฬจึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาที่มี
ความเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของผูป้ กครองอาณาจักรละโว้ หรื อเมืองลพบุรี ปัจจุบนั ลักษณะความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูได้ถูกผนวกรวมเข้ากับคติความเชื่ อทางศาสนาพุทธ และลัทธิ ความเชื่ อดั้งเดิมนั้นคือ
การบูชาผี วิญญาณบรรพบุรุษ
5. ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ศาลพระกาฬ จัด เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ของเมื องลพบุ รี เพราะด้ว ย
ชื่ อเสี ยงที่ว่า เมืองลพบุรีเป็ นเมืองลิ ง ซึ่ งเป็ นบริ วารของเจ้าพ่อพระกาฬอาศัยอยู่กบั คนได้อย่างปกติ และยัง
เป็ นโบราณสถานที่ สาคัญของจังหวัดลพบุ รีอีกด้วย จึงทาให้นักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมา
ท่องเที่ยวกันมากมาย
จากที่ กล่ าวมาจะพบว่า ความเชื่ อความศรั ทธาและพิธีกรรมของประชาชนที่ มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬ
จังหวัดลพบุรี มีความอิทธิ พลต่อระบบความเชื่อของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะประชาชนจังหวัดลพบุรี ที่มี
ความเชื่ อและความศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระกาฬ ทาให้เกิ ดพิธีกรรมความเชื่ อที่มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
ศาลเจ้า หรื อ สถานที่ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ๆ อี ก ทั้ง ลัก ษณะความเชื่ อ ยัง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความรั ก ใคร่ ค วามสามัค คี
ปรองดองกันในหมู่คณะ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ทาให้เกิดความเข้มแข็ง และกาลังใจที่ดีส่งผล
ทาให้การดาเนิ นชี วิตมีความหวังเพราะแรงศรัทธา ในอีกด้านหนึ่ งเจ้าพ่อพระกาฬเป็ นเทพเจ้าที่มีอิทธิ ฤทธิ์
สามารถลงโทษมนุ ษย์ที่ไม่มีสัจจะ เบียดเบียนชี วิตผูอ้ ื่น ตลอดจนผูท้ ี่ไม่แสดงความเคารพ หรื อลบหลู่ จึงทา
ให้ประชาชนมีความเกรงกลัวต่อเจ้าพ่อพระกาฬ ดังนั้นในวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดลพบุ รีจึงมีส่วนที่
เกี่ ยวข้องกับเจ้าพ่อพระกาฬอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ท้ งั ในระดับบุคคล
และระดับกลุ่ ม ประชาชนจังหวัดลพบุรี มีความเคารพนับถื อเจ้าพ่อพระกาฬมาอย่างยาวนาน ทาให้สังคม
เมืองลพบุ รีเกิ ดความสงบสุ ข เป็ นการรักษาพิธีกรรมความเชื่ อที่มาพร้ อมกับประเพณี และศิ ลปวัฒนธรรม
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ต่ าง ๆ ให้ ค งอยู่สื บ ไป ดังนั้น ความเชื่ อความศรั ท ธาที่ ป ระชาชนปฏิ บ ัติต่อเจ้าพ่อ พระกาฬสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีจะยังคงมีอยูส่ ื บต่อไปนานเท่านาน
อภิปรายผล
สังคมไทยมีความเชื่ อเรื่ องการบวงสรวงบูช าในลัทธิ ศาสนาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์และเทพเจ้า ที่แสดงให้เห็ นว่ามนุ ษย์มีความกลัวและขาดที่ พ่ ึงมาตั้งแต่ยุคโบราณกาล ดังนั้น ศาสนา
เทพ เทวดา รวมถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ จึงได้รับการนามาใช้เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจบารุ งขวัญ
และกาลังใจ โดยมีความเชื่ อว่า จะมีการให้คุณเมื่อเคารพบูชาและเป็ นโทษหากลบหลู่ และสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จะ
คุม้ ครองดูแลเมื่อจิตระลึกถึง จึงมีคากล่าวว่า “ไม่เชื่ ออย่าลบหลู่” โดยสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สูงสุ ดของชาวพุทธ
ได้แก่ พระรัตนตรัย คือ พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ สิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือ เทพ
เจ้า พระคุณของบิดามารดา และครู อาจารย์ ดังนั้น ก่อนจะกระทาสิ่ งใดให้กราบระลึกถึงเป็ นที่พ่ งึ ทางจิตใจมี
ความศรัทธาและเชื่ อมัน่ ในความดีวา่ เราควรทาอย่างไรในชี วติ นี้ เมื่อเราเข้าใจในชีวติ มีสติ มีปัญญาในการรู้
ผิดชอบชัว่ ดี ซึ่ งการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบนั มีความซับซ้อนและยุง่ ยากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
ความเจริ ญของบ้านเมือง ในเวลานี้ ท้ งั กระแสทุนและกระแสบริ โภคนิ ยมได้ทะลักเข้ามาในสังคมไทย หาก
ปรับตัวไม่ทนั จะทาให้มีปัญหามีความเดือดร้อนเกิดขึ้น ทาให้การดาเนินชี วิตติดขัดต้องหวังพึ่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ให้มาช่ วยเหลื อ เช่ นเดี ยวกับประชาชนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอื่น ๆ ที่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อจากเจ้าพ่อ
พระกาฬ ก็จะมาสักการะ ขอพร บอกกล่าวและบนบานเพื่อให้ตนเองสมหวังในสิ่ งที่ตนปรารถนา เพราะต่าง
เชื่อว่า เจ้าพ่อพระกาฬสามารถช่วยเหลือผูท้ ี่ขาดที่พ่ งึ และขาดกาลังใจ
ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาความเชื่ อและพิธีกรรมที่ปรากฏในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งอื่น ๆ และนามาเปรี ยบเทียบเพื่อ
สะท้อนให้เห็นอิทธิพลความเชื่อในสังคมไทย
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