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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ตานานสร้างโลกภาคใต้ สานวนมุขปาฐะและสานวนลาย
ลักษณ์ 9 สานวน ประกอบด้วย ตานานสร้างโลก ฉบับบ้านป่ าลาม ตานานสร้างโลก ฉบับนาย
ชัย จันรอดภัย โลกปฏิ ส นธิ นางโภควดี ไตรภู มิ ฉบับ บ้านกระบี่ น้อย บทตั้งฟ้ าตั้งดิ น ของ
มโนราห์ บทตั้งน้ าและบทตั้งปรมัตถ์ 2 สานวนของลิมนตร์ ที่พบในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง
สงขลา ปัตตานี และกระบี่
ผลการศึกษาพบว่า ตานานสร้างโลกภาคใต้จดั เป็ นวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทตานาน
เนื้ อหาเกี่ ยวกับการกาเนิ ดโลกและจักรวาลที่ได้คติความเชื่ อจากพราหมณ์ -ฮินดู และพุทธศาสนา
โดยตานานสานวนลายลักษณ์มีการประพันธ์ดว้ ยฉันทลักษณ์ที่หลากหลายทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง ส่ วนฉบับมุขปาฐะเป็ นตัวบทในการขับร้องของการแสดงท้องถิ่น ซึ่ งทั้งลายลักษณ์และ
มุขปาฐะนั้นต่างไม่ปรากฏผูแ้ ต่งแต่ปรากฏเพียงผูค้ ดั ลอก มีการดาเนิ นเรื่ องตาม 2 โครงเรื่ อง
คือ โครงเรื่ องเทวดาลงมากิ นง้วนดิน และโครงเรื่ องเทวดาสร้างโลก ซึ่ งบางตานานแสดงให้
เห็ นถึ งการผสมผสานความเชื่ อทางฮิ นดู กบั พุ ทธศาสนา ขณะเดี ยวกันตัวบทของตานานยัง
แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดของชาวใต้ เช่ น ความคิดการพึ่งพาธรรมชาติ ความคิดเรื่ องอานาจและ
การต่ อ ต้ า นระหว่ า งพุ ท ธศาสนากับ ความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม เป็ นต้ น นอกจากนี้ ต านานยัง ให้
ความส าคัญ แก่ ค ติ ไ ตรภู มิ และอนุ ภาคเทวดาที่ มี บทบาทในการขัดเกลาผูค้ นในสัง คมให้
ประพฤติตามครรลองครองธรรม โดยเนื้ อหาอธิ บายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มให้ทาความดี และ
ชี้ ให้เห็ นโทษของการทาความชัว่ และนอกจากนี้ ในตอนท้ายของตานานสร้างโลกภาคใต้ยงั
ปรากฏตานานข้าว เนื้ อเรื่ องได้แสดงความคิดเรื่ องการประนี ประนอมที่เป็ นผลมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม
คำสำคัญ : ตานานสร้างโลกภาคใต้
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Abstract
This article aims at analyzing 9 idioms of Creation Myth in Southern Thailand, oral
literature and written literature including Ban Pa Lam version, Mr.Chai Janrodpai version,
Lok Patisonthi version, Nang Phokhawadi version, Tai Phum version, Ban Krabi noi, Bot
Tang Fa Tang Din Manorah, Bot Tang Nam and Two versions of Limon which were found
in Upper-Southern Thailand includes Phatthalung, Songkhla, Pattani, and Krabi.
The finding revealed that Creation Myth in Southern Thailand is classified into local
literature (myth). The contents were relevant creation myth of the Earth and Universe which
was influenced by Brahmanism – Hinduism and Buddhism. Besides, the written literatures
were written in prose and verse and each version was different. The oral literatures was used
in local Song and there were no authors but appeared only copiers. The stories were run into
2 plots included Thewada Long Ma Kin Nguan Din and Thewada Sang Lok. Moreover,
some myths were revealed belief integration between Brahmanism – Hinduism and
Buddhism. Besides, the content of the myth revealed the way of thought of Southern Thai
people such as natural dependence, Power and the resistance between Buddhism and original
belief. The myths were also revealed conflicts and compromising of the characters and the
events in the myth. On the other hands, the myth emphasized on the moral of Three Worlds
and motif of deity which played important roles in teaching people to behave well and
revealed the result of doing bad. And also at the end of the Creation Myths in Southern.
Also appears rice myth. The story has expressed the idea compromise As a result of the
conflict between Buddhism with Traditional beliefs
Keywords : Creation Myths in Southern Thailand
บทนำ
ตานาน (myth) จัดเป็ นเรื่ องราวประเภทหนึ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ นในอดี ตอาจจะเป็ นเรื่ องจริ ง
หรื อไม่ จริ งก็ ไ ด้ เนื้ อหาเกี่ ย วกับความเชื่ อในศาสนา เวทมนตร์ คาถาหรื ออานาจวิเศษ บ้าง
อธิ บายถึงการกาเนิ ดของปรากฏการณ์ธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ และ
ไม่สามารถพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งได้ หรื อที่เรี ยกว่า ปรั มปรา อันเป็ นการแสดงเพื่อทาให้เห็นภาพ
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ของความเก่าแก่โบราณอันไกลโพ้น (พิเชฐ สายพันธ์, 2542, หน้า. 118) ด้วยเหตุน้ ี ตานานจึง
ปรากฏคู่กบั ความเชื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตานานสร้ างโลก เป็ นตานานที่เกี่ยวกับความเชื่ ออันเกิดจากปั ญญาของมนุ ษย์ มีความ
เป็ นนามธรรม (abstract) เรื่ องราวของตานานสร้ างโลกนั้นที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของความเชื่ อที่
ไม่สามารถเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ และเป็ นตานานที่ยากยิง่ ในการค้นหาคาตอบได้
ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะไม่สามารถระบุเวลาได้ ซึ่ งตานานสร้างโลกแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความเชื่อที่
ต่างกัน ตัวตานานอธิ บายถึงการกาเนิ ดโลก กาเนิ ดมนุ ษย์ของคนแต่ละกลุ่มชนที่แสดงให้เห็น
ถึงโลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ ของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ (ศิราพร ณ ถลาง,2545,หน้า .51) จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ตานานการสร้างโลกนั้นเป็ นความเชื่ อเฉพาะกลุ่มคน โดยแต่ละสังคมมีความเชื่ อเรื่ อง
การสร้างโลกที่ต่างกัน
ศิราพร ณ ถลาง ได้ศึกษาวิเคราะห์ตานานสร้างโลกของคนไท จากสานวนลายลักษณ์
และมุขปาฐะ จานวน 50 สานวน สรุ ปแบบเรื่ องได้ 3 แบบเรื่ อง (Tale-Type) คือ แบบเรื่ องปู่ สั ง
กะสา-ย่ าสั งกะสี ว่าด้วยมนุ ษย์คู่แรก แบบเรื่ องมนุษย์ ออกจากนา้ เต้ า ว่าด้วยการเกิดมนุ ษยชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ที่ ออกมาจากน้ าเต้าโดยไม่เน้นเรื่ องการสร้ างโลก และ แบบเรื่ องเทวดาลงมากิ น
ง้ วนดิน ว่าด้วยการกาเนิดมนุษย์อนั เป็ นลูกหลานของเทวดา ผลการศึกษาตานานสร้างโลกของ
ศิราพรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนไทนั้นมีความเชื่ อเกี่ยวกับตานานสร้างโลกต่างกันออกไป และ
ไม่ เป็ นเรื่ องที่ อยู่ใ นการรั บ รู้ และความทรงจาของคนไทยเพราะสังคมไทยเป็ นสังคมพุ ทธ
ในทางพุทธศาสนาถือว่าเรื่ องการสร้างโลก เป็ นอจินไตยเพราะเป็ นความสนใจและความใคร่ รู้
เกี่ยวกับกาเนิดโลกไม่เกี่ยวกับทางบรรลุนิพพาน (ศิราพร ณ ถลาง, 2539, หน้า. 1)
ขณะเดียวกัน ตานานสร้ างโลกภาคใต้ เป็ นอีกเรื่ องราวหนึ่งที่ไม่อยูใ่ นการรับรู ้ของคน
ภาคใต้มากนัก เพราะสังคมภาคใต้รับเอาวัฒนธรรมพุทธศาสนามาใช้ เป็ นทั้งระบบและระบิล
ในการดาเนิ นชี วิตไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ปี (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2545, หน้า. 27) ส่ งผลให้ระบบ
ความเชื่ อและความทรงจาเกี่ ยวกับตานานสร้ างโลกของคนภาคใต้เลื อนหายไปเพราะความ
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างมัน่ คง โดยตานานสร้ างโลกภาคใต้ ปรากฏทั้งฉบับมุ ขปาฐะ
และฉบับลายลักษณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกิดโลกและจักรวาล ตานานสร้างโลกภาคใต้ฉบับที่รู้จกั
ของคนทั่วไปคื อ ต ำนำนสร้ ำ งโลก ฉบั บ บ้ ำ นป่ ำลำม เป็ นฉบับ ที่ บ ัน ทึ ก ด้วยสมุ ด ไทยเดิ ม
ปั จจุบนั ต้นฉบับของหนังสื อนี้ ได้มีการเก็บรักษาเอาไว้ที่จงั หวัดปั ตตานี (พิชยั แก้วขาว, 2547,
หน้า. 3) โดยมีเนื้ อหาที่จากคติทางฮินดูลทั ธิ ไศวนิ กาย ความเป็ นฮินดูศกั ติและความเป็ นพุทธ
มหายานลัทธิ ตนั ตระ-วัชรยาน นอกจากนี้ ตานานสร้างโลกภาคใต้อีกฉบับหนึ่ งที่ปรากฏอยูใ่ น
สารานุ กรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้นนั่ คือ ตำนำนสร้ ำงโลกคำกลอน ฉบับนำยชั ย จันรอดภัย
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ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ. 2497 ประพันธ์ดว้ ยฉันทลักษณ์กลอนสุ ภาพ จานวน 5 เล่ม เนื้ อหาว่าด้วย
การกาเนิ ดดิ น ฟ้ า เทวดา พื ช สัตว์ และมนุ ษย์ (พ่วง บุ ษ รารั ตน์, 2542, หน้า . 2677) ซึ่ งเป็ น
ตานานว่าด้วยการสร้ างโลก ที่จดั พิมพ์ในยุคการพิมพ์ของภาคใต้1 ขณะเดี ยวกันยังมีตานาน
สร้ า งโลกอี ก ส านวนหนึ่ งเรื่ อง โลกปฏิ สนธิ ของนายเจื้ อน ชู ส กุล จัดพิ มพ์ใ นปี พ.ศ. 2503
จานวน 2 เล่ม และตานานอีกหลายสานวนที่เรี ยกต่างกันออกไป เช่ น นำงโภควดี ที่ตวั บทถูก
นามาปริ วรรตในโครงการวรรณกรรมทักษิณ วรรณกรรมคัดสรร เนื้ อหาเกี่ยวกับตานานสร้าง
โลกและจักรวาล โดยเป็ นเรื่ องราวที่อาศัยเค้าความเป็ นมาจากความเชื่ อทางศาสนาพราหมณ์
ผสมผสานกับคติความเชื่ อทางพุทธศาสนาและความเชื่ อในท้องถิ่ น (ชัยวุฒิ พิยะกุล , 2547,
หน้า . 123) นอกจากนี้ มี ไตรภู มิ ฉบั บบ้ ำ นกระบี่ น้อย เนื้ อหาว่า ด้วยการอธิ บายถึ ง โลกและ
จักรวาลในแบบฉบับของคนใต้ตามคติไตรภูมิ และ บทตั้งฟ้ ำตั้งดินของมโนรำห์ เนื้ อหาว่าด้วย
การตั้งฟ้ าดินจากอานาจของพระอิศวร เช่ นเดียวกับ บทตั้งมัด หรื อ บทตั้งปรมัตถ์ 2 สานวน
และ บทตั้งน้ำ ในการขับร้องของลิมนตร์ * ก็ปรากฏคติการสร้างโลกด้วยเช่นเดียวกัน
หากจัด จ าแนกประวัติ ที่ ม าของตัว บทวรรณกรรมต านานสร้ า งโลกภาคใต้ ทั้ง 9
สานวน สามารถแบ่งกลุ่มที่มาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) ตำนำนที่บันทึกในเอกสำรโบรำณ เป็ นยุคที่
ยังใช้ปากกาเขียนและพู่กนั หมึกดาในการจดบันทึก ในช่วงก่อน พ.ศ. 2440 ภาคใต้ยงั มีการใช้
สมุดข่อยหรื อหนังสื อบุด การบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ยังมีการบันทึกลงเอกสารโบราณจาพวกลง
สมุดข่อยหรื อใบลาน ประกอบด้วย คือ ตานานสร้ างโลก ฉบับบ้ านป่ าลาม นางโภควดี และ
ไตรภูมิ ฉบับบ้ านกระบี่ น้อย (2) ตำนำนสำนวนพิมพ์ ผลงานการประพันธ์ของกวีชาวใต้
ในช่ วง ปี พ.ศ. 2440- ต้น พ.ศ. 2500 เป็ นยุคที่ภาคใต้เริ่ มมีการใช้เทคโนโลยีดา้ นการพิมพ์
กระดาษแทนการจดบันทึก มีการเข้ามาของวรรณกรรมจากภาคกลางลงสู่ ภาคใต้ที่พิมพ์โดย
โรงพิมพ์วดั เกาะ ในช่วง พ.ศ. 2440-2460 หรื อทาให้รู้จกั กันดีในนามหนังสื อวัดเกาะ (วิมลมาศ
ปฤชากุล, 2556, น. 59) ประกอบด้วย ตานานสร้ างโลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย (ช. จันรอดภัย)
และโลกปฏิสนธิ และ (3) ตำนำนกลุ่มสำนวนมุขปำฐะและข้ อมูลเบ็ดเตล็ด เป็ นตานานที่ใช้ขบั
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วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
*
ลิมนตร์ หรื อ โต๊ะครึ ม เป็ นพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ ที่ ประกอบการบรรเลงด้วยเครื่ องดนตรี
ประเภทตี (ทับ) ประกอบกับบทขับร้อง
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ร้ องในพิ ธี ก รรมท้องถิ่ น ประกอบด้วย บท ตั้งฟ้ าตั้งดิ นตั้งดิ น ของมโนราห์ บทตั้ง น้า ของ
พิธีกรรมลิมนตร์ (โต๊ะครึ ม) บทตั้งปรมัตถ์ในพิธีกรรมของ ลิมนตร์ (2 สานวน) และข้อมูล
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่ น บทแหล่ทาภูมิ และโองการเสกน้ าในตาราทาอุบาทว์ของหมอไสยศาสตร์
ท้องถิ่น
ตานานสร้างโลกภาคใต้ท้ งั 9 สานวน จากการรวบรวมจึงประกอบด้วย ตานานสร้างโลก
ฉบับบ้านป่ าลาม ตานานสร้างโลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย โลกปฏิสนธิ นางโภควดี ไตรภูมิ
ฉบับบ้านกระบี่นอ้ ย บทตั้งฟ้ าตั้งดินของมโนราห์ บทตั้งน้ าของลิ มนตร์ และบทตั้งปรมัตถ์ท้ งั
2 สานวน โดยนามาศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพี่อศึ กษาลักษณะทัว่ ไปและองค์ประกอบเชิ งวรรณกรรมของตานานสร้ างโลก
ภาคใต้
2. เพื่อศึกษาวิธีคิดเกี่ยวกับการกาเนิดโลกและจักรวาลของคนใต้ในอดีต
ลักษณะทัว่ ไปของตำนำนสร้ ำงโลกภำคใต้
ตานานสร้างโลกภาคใต้มีเนื้ อหาว่าด้วยการกาเนิ ดโลกและจักรวาล ปรากฏทั้งสานวน
มุขปาฐะและลายลักษณ์ ตัวบทของตานานมาจาก 2 แนวคิดหลัก คือ ตำนำนจำกคติ พุทธ
ศำสนำ โครงเรื่ อ งกล่ า วถึ ง “เทวดาลงมากิ น ง้ว นดิ น ” แล้ว ไม่ ส ามารถกลับ สวรรค์ ไ ด้จึ ง
กลายเป็ นบรรพบุรุษของมนุ ษย์ โดยตานานที่ปรากฏแบบเรื่ องเทวดาลงมากินง้วนดิน ปรากฏ
ในตานานสร้างโลกภาคใต้ สานวน นายชัย จันรอดภัย และ โลกปฏิ สนธิ เป็ นโครงเรื่ องที่ได้
อิทธิ พลมาจากอัคคัญสู ตรในพระไตรปิ ฏก โดยกล่าวเหตุการณ์ ไฟไหม้โลก กาเนิ ดโลก และ
มนุ ษ ย์ตามล าดับ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ใ นการรั บ รู ้ ข องคนไทยในหลายภู มิ ภาค และนอกจากนี้ จ ะ
ปรากฏอนุ ภาคกาเนิ ดข้าว-การทานา เป็ นเรื่ องราวที่ต่อเนื่ องกันโดยโครงเรื่ องนี้ ปรากฏตรงกับ
แบบเรื่ องเทวดาลงมากินง้วนดิน ตามการศึกษาของศิราพร ณ ถลาง (2539) เรื่ องการวิเคราะห์
ตานานสร้างโลกของคนไทย ที่กล่าวว่าโครงเรื่ องประเภทนี้ ไม่กล่าวถึงการสร้างโลกหรื อโลก
ไม่มีผสู ้ ร้าง แต่ขณะเดียวกันตานานสร้างโลกภาคใต้น้ นั จะกล่าวถึง “พระธรรมสร้างโลก” เป็ น
เหตุ การณ์ ที่กวีภาคใต้ได้เสริ มแต่งลงไปในเนื้ อเรื่ อง ส่ วนตำนำนที่มำจำกจำกคติพรำหมณ์ ฮิ นดูและคติ ดั้งเดิม นั้นกล่าวถึ งเทวดาหรื อพระเจ้าว่าเป็ นผูส้ ร้ างโลก ประกอบด้วย ตานาน
สร้ างโลก ฉบับบ้ านป่ าลาม นางโภควดี บทตั้งฟ้ าตั้งดินของมโนราห์ บทตั้งนา้ และ บทตั้ง
ปรมัตถ์ ทั้ง 2 สานวน โครงเรื่ องนี้ กล่าวถึง เทวดาสร้ างโลก มีลกั ษณะคล้ายกับ แบบเรื่ องปู่ สั ง
กะสา-ย่ า สั ง กะสี ในตานานสร้ า งโลกของคนไท โดยปู่ -ย่า นั้นมี ฐานะเป็ นเทวดาให้กาเนิ ด
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มนุษย์ เอาดินมาปั้ นเป็ นมนุษย์ที่เป็ นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทก่อนรับพุทธศาสนา (ศิราพร ณ
ถลาง, 2539, หน้า 90)
ลักษณะทั่วไปของตานาน พบว่าตานานที่บนั ทึกในเอกสารโบราณและสานวนมุข
ปาฐะ ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง เช่น นางโภควดี แต่ระบุผคู้ ดั ลอก ว่า “เขียนจบเดือน 3 ขึน้ 2 คา่ วันสุ ก
วันนีเ้ ปนจุบัน ณ วาน” (ชัยวุฒิ พิยะกูล, 2547, หน้า 125) เช่นเดียวกับ ไตรภูมิ ฉบับบ้ านกระบี่
น้ อย ว่า “ข้ าพเจ้ าพระเกลื่ อน ได้ สร้ างหนังสื อไตรภูมินี้ ท่ านทั้งหลายอ่ านดูให้ เข้ าใจในทาง
บาทและบุญ เขียนจบ ณ วัน 6 ฯ 8 คา่ ตกอยู่ในฤดูเหมันต์ จบเพลาใกล้ เพลจะเที่ ยงตรง” (กลิ่น
คงเหมือนเพชร, 2547, หน้า 50) ส่ วนการระบุผแู ้ ต่งของตานานนั้น จะพบในตานานสานวน
พิมพ์ เช่น ตานานสร้ างโลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย ที่ได้ระบุชื่อผูแ้ ต่งไว้หน้าปกความว่า “นาย
ชัย จันรอดภัย บ้ านโคกชุมแสง หมู่ที่ 7 ตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ” โดยระบุ
ปี พิ ม พ์ ครั้ งที่ พิ ม พ์ แ ละจ านวนที่ พิ ม พ์ คื อ พ.ศ. 2497 พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2 จ านวน 1000 ฉบับ
ส่ วน โลกปฏิ สนธิ ผูแ้ ต่งคือ นายเจื้อน ชู สกุล โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ โดยมีร้านอุ ดมพานิ ชกิ จ
(โรงพิมพ์) เป็ นผูโ้ ฆษณาและขาย ซึ่งตานานสานวนตีพิมพ์น้ นั จะปรากฏชื่อผูแ้ ต่งปี ที่พิมพ์และ
ราคาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
รู ปแบบฉั นทลักษณ์ พบว่ามี 3 ประเภท ประกอบด้วย กาพย์ กลอน และร้อยแก้ว ซึ่ ง
ในบางตานาน เช่ น นางโภควดี มีการประพันธ์ดว้ ยฉันทลักษณ์ ประเภทกาพย์ที่โดดเด่นกว่า
ตานานสานวนอื่น ๆ เพราะประกอบด้วย กาพย์ยานี กาพย์เยสันตา ราบ เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจใช้ใน
การสวดหนังสื อ (วรรณกรรมกลอนสวด) หรื อใช้ในการแสดงมโนราห์ และหนังตะลุง ดังนั้น
คาประพันธ์ประเภทอื่นจึงมีนอ้ ย (กตัญญู ชูชื่น, 2550, หน้า 97) เช่น
ปี ชวดนับอย่าคลาดแคล้ว
ตามไตรมาศปี ฉลู
ขาลโถงมะโรงงู
ปี สิ งทั้งปี แม
ปี วอกปอกให้เลื่อนมา
ทั้งปี กาด้วยกันแล
ปี จอหมาจริ งแท้
ปี กุลแลนับว่าหมู
(นางโภควดี, หน้า 151)
กลอนแปด หรื อ กลอนสุ ภาพ ปรากฏในตานานสานวนพิมพ์ และตานานสานวนมุข
ปาฐะ (จากการจัดวางบทขับร้อง) เช่น โลกปฏิสนธิ ความว่า
ฝ่ ายข้างพระอิศวรผูท้ รงญาณ
ก็ต้ งั จิตคิดอ่านจะหว่านหญ้า
จึงเรี ยกมาตุลีสี่นายให้เข้ามา
จงพาหญ้านี้ไปหว่านให้ทุกด้านไป
มาตุลีสี่ทนายถวายหัต
รับคาตรัสพระอิศวรผูเ้ ป็ นใหญ่
เสด็จจากฟากฟ้ าสุ ลาลัย
บัดเดียวใจจากวิมานทยานมา
(โลกปฏิสนธิ , เล่ม 2 หน้า 1)
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เช่นเดียวกับฉันทลักษณ์ร้อยแก้วเป็ นความเรี ยงอธิ บาย ปรากฏในตานานสร้างโลก
ฉบับบ้านป่ าลาม ความว่า
สิ ทธิการสะหรับพะไชยมหาไชยประสิ ทธี แต่จะกล่าวคาปรารภไว้
แรกจะตั้งแผ่นดิ นแผ่นฟ้ าสะหรับพะแรกเกิดแต่น้ นั มา ถ้าหญิงชายผูใ้ ดจะ
อ่านจะเรี ยน ให้ทาเตียงขึ้นแล้วเอาข้าวตอกดอกไม้เทียนโทกหมากพลู แล้ว
ตั้งหนังสื อบนเตียง แล้วปรานิ บดั ิแก่หนังสื อนี้ ให้ทูนเกล้าแกสาก่อนมีไชย
สะหวัดดีแล
(ตานานสร้างโลก ฉบับบ้านป่ าลาม , หน้า 7)
ลักษณะฉันทลักษณ์ในตานานสร้างโลกภาคใต้จึงมี 3 แบบ คือ (1) กำพย์ พบในนาง
โภควดี คากาพย์ ประกอบด้วย กาพย์ยานี กาพย์เยสันตา และราบ (2) กลอน พบในตานานสร้าง
โลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย โลกปฏิสนธิ บทตั้งฟ้ าตั้งดินของมโนราห์ บทตั้งปรมัตถ์ และบท
ตั้งน้ าของลิมนต์ และ (3) ร้ อยแก้ว พบในตานานสร้างโลก ฉบับบ้านป่ าลาม เพียงสานวนเดียว
ภาษาและอัก ขรวิ ธี ใ นการบันทึ ก ตานาน พบว่า สานวนที่ บนั ในเอกสารโบราณมัก
บันทึกด้วยภาษาถิ่ นใต้ปะปนด้วยอักษรขอมบาลี ในส่ วนที่ เป็ นคาถา มีการใช้ภาษาไทยที่ไม่
เคร่ ง ครั ด โดยจะบันทึ ก ตามส าเนี ย งภาษาของกวี เช่ น การใช้รู ปพยัญ ชนะจะบัน ทึ ก ตาม
เสี ยงพูด เช่ น การใช้ มฺ ร ในคาว่า ตามฺ รา (ตารา) ปรากฏในตานานสร้างโลกภาคใต้ ฉบับบ้าน
ป่ าลาม ความว่า “ถ้ าหญิงชายใดจะอ่ านจะเรี ยนจะเขียน มิได้ บอกเจ้ าตำมฺรำ นีป้ รานิบัดก่ อนให้
อัปราชั ย ” หรื อการใช้รูปสระ เช่ น การใช้เสี ยงสระ โอ แทนสระ อู เช่ น ค าว่า โร้ สึก -รู้ สึ ก
ปรากฏใน ความว่า “แต่ นั้นก็ค่อยรู้ สึ กตัวขึน้ มาแต่ อันตัวนอนลืมมิร้ ู ว่ าตัวนอนสั กที ลืมสมบ่ ดี
ไป โร้ สึกตัวขึ น้ มาจึ งรานึ กถึงผัว ว่ ากูนี้กินลูกไม้ ทั้งสองหน่ วยนี ล้ ื มผัว ” (ตานานสร้างโลก
ภาคใต้ ฉบับบ้านป่ าลาม, หน้า 13) ส่ วนสานวนพิมพ์พบว่ามีการใช้ภาษาไทยเคร่ งครัดมากกว่า
สานวนอื่ น ๆ และสาหรั บ สานวนมุ ขปาฐะที่ ใ ช้ขบั ร้ องของมโนราห์และลิ มนตร์ น้ นั จะใช้
สาเนี ยงตามถิ่นที่อยูข่ องผูข้ บั ร้องตามท้องถิ่นนั้นๆ (อมรเทพ ปาลรัตน์. สัมภาษณ์ 16 เมษายน
2559)
วิธีคิดของคนใต้ ในตำนำนสร้ ำงโลกภำคใต้
วิธีคิด เป็ นการศึกษาความหมายสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ปรากฏผ่านวัตถุและนาม กระบวนการ
คิด และผลผลิตของความคิดนั้นปรากฏอยูใ่ นรู ปของความเชื่ อและพิธีกรรมทางศาสนา ภาษา
วรรณกรรม พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง ซิ่ งขณะเดียวกันคลิฟฟอร์ ด เกียร์ ซ (Clifford

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 75

Geertz) กล่ า วว่า “ความคิ ด ” หรื อ “การใช้ค าความคิ ด ” นั้น เป็ นเรื่ องของการเคลื่ อนย้า ย
สัญลัก ษณ์ (สุ ริยา สมุ ท คุ ป ต์ และคณะ, 2540, หน้า 30) เช่ น ภาษา ศิ ล ปะ นิ ท านปรั ม ปรา
พิธีกรรม เป็ นต้น โดยต้องอาศัยการตีความ เช่นเดี ยวกับตานานสร้ างโลกภาคใต้ ที่ตวั บทของ
ตานานได้แสดงออกถึ ง แนวความคิ ดของคนภาคใต้ในช่ วงเวลาหนึ่ งที่ มี ค วามเชื่ อเกี่ ย วกับ
ตานานสร้างโลก
วิธีคิดแบบพุทธศำสนำในตำนำนสร้ ำงโลกภำคใต้
เนื้อเรื่ องของตานานสร้างโลกภาคใต้อยูใ่ ต้โครงสร้างคติ “ไตรภูมิ” ปรากฏในตานาน
สร้างโลกภาคใต้ 3 สานวน คือ ไตรภูมิ ฉบับบ้ านกระบี่ น้อย นางโภควดี และ บทตั้งนา้ โดย
อธิ บายถึ งหลักการ กาเนิ ดโลกและจักรวาล จัดเป็ นองค์ความรู้ เรื่ องจักรวาลวิทยา เช่ น การ
กล่าวถึง เขาพระสุ เมรุ โดยเฉพาะ ไตรภูมิ ฉบับบ้ านกระบี่น้อย กล่าวถึ งรู ปเขาพระสุ เมรุ และ
ทิศทั้ง 4 ความว่า “ที นี้จะว่ าด้ วยรู ปพระเมรุ นั้น กลมเหมือนอย่ างตะโพน และพระเมรุ นั้น
ต่ างกัน ฝ่ ายข้ างบูรพ์ ทิศสี เงิน ฝ่ ายข้ างทักษิณสี แก้ วเขียว ฝ่ ายข้ างปั จฉิ มทิ ศสี แก้ วขาว ฝ่ ายข้ าง
อุดรทิ ศสี ทอง” (ไตรภูมิ ฉบับบ้านกระบี่นอ้ ย, หน้า 81) ที่อธิ บายตามความเข้าใจของกวี หรื อ
การอุปมาภาพของเขาพระสุ เมรุ ว่า “กลมเหมือนอย่ างตะโพน” เป็ นการเปรี ยบเทียบให้ผอู ้ ่าน
เกิ ดความเข้า ใจมากขึ้ น เช่ นเดี ย วกับ นางโภควดี กล่ า วว่า พระสุ เมรุ น้ ันตั้ง อยู่บ นหลัง ปลา
อานนท์ ที่เป็ นการตอกย้าถึงความเชื่อของคติน้ ีให้คนในสังคมเกิดความเชื่ อมากยิง่ ขึ้น ความว่า
อันว่ารากเขา
พระสุ เมรุ น้ นั เล่า
ลึกใช่พอดี
ได้เสแสนโยช
ชะนาโดยมี
ลงไปถึงที่
หลังปลาทันใด
เป็ นสามสร้าง
ที่ตามหว่างเขา
เทวดาอยูใ่ น
ล้วนเล่าอีสูน
หมู่มารสะไหว
ถัดนั้นขึ้นไป
ล้ าลึกสนธี
มากพ้นคณา
(นางโภควดี, หน้า 192)
นอกจากนี้ ตานานสร้างโลกภาคใต้ยงั แสดงถึง หลัก ไตรลักษณ์ ตามหลักพุทธศาสนา
เกี่ยวกับเรื่ อง ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เป็ นความไม่แน่นอนของสรรพสิ่ งต่าง ๆ ตัวอย่าง นางโภค
วดี กล่าวถึง “ การเกิดมนุษย์ ” ตั้งแต่แรกเริ่ มปฏิสนธิ
เป็ นน้ าแรกตั้งแต่ต้ งั
เป็ นน้ าข้นพระกล่าวมา
คือดังน้ ามันงา
อันติดมาซึ่งปลายผม
แรกก่อได้เจ็ดวัน
น้ าข้นนั้นเป็ นตับตบ
วาโยเข้ามาปน
ทั้งน้ านมเอาพุทธัง
(นางโภควดี, หน้า 159)
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นอกจากนี้ แล้วตานานยังได้อธิ บายถึ ง “การดับสลายของโลก” ตามแนวคิดในหลัก
ไตรลักษณ์ ที่ปรากฏในตอนต้นแบบเดี ยวกับโองการแช่ งน้ า ว่าไฟไหม้โลกแล้วเกิ ดแผ่นดิ น
ใหม่ ความว่า
“เมื่อพระพุทธเจ้ าห้ าพระองค์ นิพพานเหม็ดแล้ ว เกาะบังเกิดพรอาทิ ตย์ ขึน้
เจ็ดดวง เกาะบังเกิ ดไฟประไหลกั น กิ นแผ่ นดิ นเหม็ด แล้ วเกิ ดฝนปะไหลกัน ฝน
เม็ดใหญ่ ตกเจ็ดวันเกื อบถึงชั้ นพรหม แล้ วก็เกิ ดลมประไหลกัน พัดนา้ แห้ งเหม็ด
และเกาะตั้งวิญญาณอื่น”
(นางโภควดี, หน้า 190)
วิธี คิ ดแบบพุ ท ธศาสนาในตานานสร้ า งโลกภาคใต้ ว่า ด้วย ไตรภูมิ และ หลัก ไตร
ลักษณ์ อาจสรุ ปได้ว่าเป็ นโครงเรื่ องที่ปรากฏอยู่ภายใต้ตามกรอบคิ ดทางพุทธศาสนาทั้งสิ้ น
เมื่อคนใต้ได้ศึกษาแล้วตกผลึกเป็ นเป็ นความเชื่ อในมิติต่าง ๆ อย่างเห็ นได้ชดั เช่ น การเอ่ยว่า
“16 ชั้นฟ้ า 15 ชั้นดิน” รวม 31 ภพภูมิตามลักษณะไตรภูมิ ตัวบทของตานานบางสานวนมี
ความใกล้ชิดกับผูค้ นในสังคมเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นทั้งบทสวดและบทขับร้องในพิธีกรรม
วิธีคิดเรื่องเทวดำในตำนำนสร้ ำงโลกภำคใต้
เทวดา เป็ นตัวละครจาพวกหนึ่ งที่ปรากฏในตานานสร้างโลกภาคใต้ คาว่า เทวดา นั้น
หมายถึ ง ชาวสวรรค์ ที่ มี ก ายทิ พ ย์ ตาทิ พ ย์ หู ทิ พ ย์ ปละอาหารทิ พ ย์ เป็ นโอปปาติ ก ะ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 582) ในความหมายเดียวกับ เทพ ที่อาศัยสวรรค์ ปรากฏใน
ตานานสร้างโลกภาคใต้ แบ่งออกเป็ น 2 จาพวก ดังนี้
1. เทวดำผู้สร้ ำงโลก เป็ นตัวละครที่ มีบทบาทอย่างยิ่งในการดาเนิ นเรื่ อง โดยเฉพาะ
เทวดาที่เป็ นผูส้ ร้างโลก โดยเฉพาะ พระอิศวร ในตานานสร้างโลก ฉบับบ้านป่ าลาม ชื่อ “พระ
บอริ เมนสู น” พระปรเมศวร พระอิศวร หรื อพระปรเมสุ ระ (พิชยั แก้วขาว, 2547, หน้า 8) เป็ น
เทวดาที่มีหน้าที่ในการสร้างโลกและจักรวาล ความว่า “จึ งพระบอริ ...(ลบเลือน)... ตั้งแผ่ นดิน
ขึ น้ เท่ าใบหว้ า จึ งก็มาตั้ง...ลบเลื อน...พุดทรา” (ตานานสร้ างโลกภาคใต้ ฉบับบ้านป่ าลาม,
หน้า 9) ซึ่ ง เรี ยกชื่ อพระอิศ วรเป็ นพระบอริ เมนสู น ที่ผิดแปลกไปจากตานานส านวนอื่ น ๆ
ขณะเดี ย วกัน บทตั้ ง ฟ้ าตั้ ง ดิ น มโนราห์ และ บทตั้ง น้า ของลิ ม นตร์ ก ล่ า วถึ ง “พระอิ ศ วร”
โดยตรงว่าพระอิศวรสร้างโลก บทขับร้องทั้ง 3 บทได้กล่าวถึงการบูชาพระอิศวรที่เหมือนกัน
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ว่า “ไหว้ พระอิ ศวรท่ านผู้เนือ้ นิล ผู้ตั้งแผ่ นดินตั้งแผ่ นฟ้ า” (บทตั้งฟ้ าตั้งดินมโนราห์) มีการใช้
คาว่าพ่อแทนพระอิศวร
พระพรหม พระนำรำยณ์ เป็ นเทวดาสร้ างโลกที่ปรากฏใน บทตั้งปรมัตถ์ (สานวนที่
1) เพีย งส านวนเดี ย ว ความว่า “โอ้ พ รหมพ่ อนี ้ลูก เอ๋ ย ยังเทพเจ้ าได้ มาชบสิ ้ น ” เป็ นตานาน
สานวนเดี ย วที่ กล่ า วว่าพระพรหมเป็ นผูส้ ร้ า งโลก ขณะเดี ยวกันบทตั้ง ปรมัตถ์ส านวนนี้ ย งั
กล่าวถึ ง พระนารายณ์ ด้วยความว่า “ตั้งองค์ พระนารายณ์ ตั้งทะเวบเอาไว้ ทั้งเสมุมเมื อง” ที่
เป็ นการผสมผสานนาเอาเทวดาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเข้ามาใช้ในบทขับร้อง เป็ นความเชื่อ
เรื่ อง ตรี มูรติ คือ เทพเจ้า 3 องค์ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ที่มีพระพรหมเป็ น
เทพเจ้าผูส้ ร้าง พระนารายณ์เป็ นเทพเจ้าผูร้ ักษา โดยบทตั้งปรมัตถ์สานวนนี้ ก็ปรากฏคาว่าพ่อ
แทนตัวพระพรหมเช่นเดียวกับ บทตั้งฟ้ าตั้งดินมโนราห์ และ บทตั้งนา้ ของลิมนตร์
นำงโภควดี เทวดาอีกตนหนึ่ ง ปรากฏในตานานสร้างโลก 2 สานวน คือ นางโภควดี
และ บทตั้งปรมัตถ์ (สานวนที่ 2) โดยเชื่ อว่าโลกและสรรพสิ่ งต่าง ๆ เกิ ดจากอวัยวะของนาง
โภควดี และนอกจากนี้ ในพิธีกรรมท้องถิ่นมีการกล่าวถึงนางโภควดี เช่น บทแหล่ ทาภูมิ ฉบับ
นายเพชร กาฬแก้ว จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ความว่า “ชื่ อแม่ นางโภควดี คู่สร้ างบารมี พระอิ ศวร
นารายณ์ ใจแม่ ใสสุ ด รั กษามนุษย์ เทวดาทั้งหลาย แม่ ตั้งอธิ ษฐาน ถวายรู ปร่ างกาย พระอิ ศวร
นารายณ์ ผู้จอมโลกี เนื อ้ หนังของข้ า ผมเผ้ าโลมา ของข้ าทั้งนี ้ ทั้งเอ็นกระดูก” ที่ตวั บทมีการ
กล่าวถึง นางโภควดี ตรงกับสานวนที่บนั ทึกในเอกสารโบราณ และบทขับร้องในของลิมนตร์
นัน่ คือ การกล่าวถึงการสร้างโลกจากอวัยวะของนางโภควดี
2. เทวดำที่ไม่ ใช่ ผ้ ูสร้ ำงโลก เป็ นตัวละครประกอบของเรื่ อง โดยเฉพาะ พระอินทร์
ปรากฏใน ตานานสร้ างโลก ฉบับ นายชั ย จั นรอดภัย และ โลกปฏิ สนธิ โดยพระอินทร์ ใ น
ตานาน 2 สานวน ได้อธิ บายพระอินทร์ วา่ มีฐานะเป็ นประมุขของสวรรค์ไม่ใช่เทวดาสร้างโลก
ปรากฏครั้ งแรกตอนที่ เทวดาลงมากิ น ง้ว นดิ นแล้วไม่ ส ามารถเหาะกลับ ไปยัง วิ ม านได้จึ ง
กลายเป็ นมนุษย์คู่แรก พระอินทร์ จึงให้เทวดาลงมาช่วยช่วยเหลือ ความว่า “ในวันหนึ่งร้ อนถึง
ท้ าวเทวา พระอินทรำในสถานพิ มานสวรรค์ ” นอกจากนี้ ชื่อพระอินทร์ ก็เรี ยกต่างกันออกไป
เช่น ตานานสร้ างโลก ฉบับนายชัย จัดรอดภัย ความว่า “ณ ปางนั้นโกสี ย์ตรี เนตร ประสพเหตุ
กัมปนาทให้ หวาดหวัน่ ” การเรี ยกชื่อตามลักษณะของพระอินทร์ คือ “โกสี ยต์ รี เนตร” เทวดาที่
มี 3 ตา นัน่ เอง และคาว่า “โกสี ย”์ หรื อ โกสี (Gosri) สุ รศักดิ์ ทอง (2553, หน้า 127)
พระเวสหนูกัน เทวดาผูร้ ับใช้พระอินทร์ แต่ในตานานสร้ างโลก ฉบับบ้านป่ าลาม
ปรากฏชื่อ พระเพ็ดสะหนูกัน มีฐานะเป็ นประมุขของเทวดา เป็ นเทวดาองค์เดียวกับพระพิษณุ
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กรรม์ พระวิษณุ กรรม์ หรื อเวดสนูกนั (พิชยั แก้วขาว 2547, หน้า 8) ส่ วนสุ รศักดิ์ ทอง กล่าวว่า
พระวิศวกรรม (Vishvakarma) เป็ นเทพแห่ งวิชาการก่อสร้างทั้งปวง โดยวิศวกรรมนั้นมีฐานะ
เป็ นคู่ คิ ด ของพระอิ น ทร์ มี ชื่ อ อื่ น ๆ ตามที่ เ รี ย กกัน หลายชื่ อ เช่ น วิ ษ ณุ ก รรม เวสสุ ก รรม
วิสสุ กรรม (2553, หน้า 163-164) จึงอาจกล่ าวได้ว่า พระเพ็ดสะหนูกัน และ พระเวสหนูกัน
อาจเป็ นตนเดี ยวกันแต่ปรากฏเป็ นลักษณะตัวละครและบทบาทในตานานสร้ างโลกภาคใต้
ต่างกัน ส่ วน “พระเวสหนูกัน” เป็ นเทวดาผูช้ ่วยและผูร้ ับใช้พระอินทร์ เมื่อเทวดาลงมากินง้วน
ดินเป็ นมนุษย์แล้วได้รับความลาบาก พระอินทร์ จึงสั่งให้พระเวสหนูกนั ลงมาช่วยมนุ ษย์คู่แรก
โดยการนามีดพร้าและผลพุทรามามอบให้แก่มนุษย์คู่แรก ความว่า
จาจะให้เพ็สนุกรรณ์อนั แรงกล้า จะได้ฟันรุ กขาป่ าไม้ใหญ่
หยิบเอาแม่เหล็กกล้ามาทันใด
แล้วตั้งใจร่ านคาถาเป่ าอาคม
เอามีลูบเหล็กกล้ามาสู ญหาย
แล้วก็กลายเป็ นมีดพร้ามาลองผม
อัมริ นทร์ อินทราเห็นว่าคม
ท่านนัง่ ชมเชยว่าคาถาดี
(ตานานสร้างโลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย, เล่ม 2, หน้า 1)
พระเวสหนูกนั จึงเป็ น ตัวเชื่ อม ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับมนุ ษย์มิให้
ขาดกันออกจากกัน ในยามอีกฝ่ าย (มนุ ษย์) ได้รับความเดือนร้อนอีกฝ่ ายก็ช่วยเหลือ หากมอง
ในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์ หญิงชาย เดิมทีน้ นั มีสถานะเป็ นเทวดามาก่อน (พรหม) เมื่อกลายสภาพมา
เป็ นมนุ ษย์ทาให้สถานะตกต่ าลงการช่ วยเหลื อกันของเทวดาจึงเป็ นการแสดงออกเรื่ องการ
ช่วยเหลือ ส่ วนสิ่ งวิเศษที่พระเวสหนูกนั พาลงมาช่วยเหลือนัน่ คือ มีดพร้ า และ ผลไม้ วิเศษ นั้น
มีฐานะเป็ น ตัวเชื่ อม ความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับมนุ ษย์ และมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ โดยมีดพร้า
ให้ ม นุ ษ ย์ต ัด ไม้ท าเพิ ง พัก ส่ ว นผลไม้วิ เ ศษเมื่ อ มนุ ษ ย์กิ น แล้ว เกิ ด ความใคร่ ซึ่ งสิ่ ง ทั้ง 2
เป็ นสัญญะของกิเลสทั้งสิ้ น อันเป็ นเรื่ องราวของเทวดาและมนุษย์ในชั้นกามภูมิตามคติไตรภูมิ
กล่าวได้วา่ เทวดาที่ปรากฏในตานานสร้างโลกภาคใต้มี 2 จาพวก คือ เทวดาสร้างโลก
และเทวดาที่ไม่ใช่ผสู ้ ร้างโลก โดยทั้ง 2 จาพวกนั้นจัดเป็ นตัวละครที่มีสาคัญต่อตานานไม่นอ้ ย
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาในตานานสร้างโลกภาคใต้ จึงเป็ นวิธีคิดหนึ่ งว่าเทวดานั้นเป็ น
ผูศ้ กั ดิ์ สิ ทธิ์ หรื อมี อิทธิ ฤทธิ์ ตานานบางสานวนใช้คาว่า “พ่อ” ในคาเรี ยกเทวดาสร้ า งโลก ที่
แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคิดความเชื่ อเรื่ องเทวดา
จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า ที่ ป รากฏในการรั บ รู้ ค วามทรงจาของผูค้ นในสั ง คมชาวใต้ม าเป็ นเวลา
ยาวนาน
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ตำนำนข้ ำวในตำนำนสร้ ำงโลกภำคใต้ : วิธีคิดกำรประนีประนอมระหว่ ำงพุทธศำสนำ
กับควำมเชื่อดั้งเดิม
ข้ า ว เป็ นเรื่ องปรากฏต่อจากตานานสร้ างโลกภาคใต้หลายสานวน ขณะเดี ย วกันก็
ปรากฏพิธีการทาขวัญข้าว โดยตานานข้าวนั้นได้แสดงออกถึ งวิธีการประนี ประนอมระหว่าง
พุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม อันเป็ นผลมาจากความขัดแย้งจากตัวละคร 2 ฝ่ าย ตานานสร้ าง
โลก ฉบับนายชัย จันรอดภัย และ โลกปฏิ สนธิ เนื้อเรื่ องของตานานเล่าว่า
“นางโพสาลี (แม่ โพสพ) เกิดกายมาเป็ นพับแพรว * โดนโคนิลกินขณะสิ งอยู่ใน
ต้ นข้ าว ซึ่ งโคนิ ลนั้นเป็ นวัวที่ พระอิ นทร์ สั่ งให้ มาทานาเพื่ อมนุษย์ แล้ วถ่ ายออกมาเกิ ด
เป็ นต้ นข้ าว มนุษย์ เมื่อเกิดและขยายเผ่ าพันธุ์แล้ วทราบว่ าข้ าวกินได้ เลยพากันกินข้ าวบ้ าง
เก็บตุนและแย่ งชิ งกัน เมื่ อปั ญหายุติแล้ วมี เศรษฐี และผู้คนศรั ทธาต่ อข้ าวทาให้ ข้าวมี
ผลผลิ ตงอกงามให้ มนุษย์ มีกิน ต่ อมามี พระโพธิ สัตว์ (พระกุกุสุนโธ) มาเทศนาโปรด
มนุษย์ พระองค์ ตรั สถามคนที่ มาฟั งเทศน์ ว่าในโลกนี ใ้ ครมีบุญคุณกับมนุษย์ มากที่ สุด
มนุษย์ ทั้งหลายต่ างพร้ อมใจกันตอบว่ าพระโพธิ สัตว์ ฝ่ ายนางโพสาลีเมื่อได้ ยินเช่ นกันก็
เกิดเสี ยใจ ว่ าตนเป็ นอาหารของมนุษย์ แต่ มนุษย์ ไม่ เห็นคุณเลยหนีไป เมื่อนางโพสาลีหนี
ไปแล้ ว ทาให้ มนุษย์ เดื อดร้ อนขาดอาหารทานาก็ไม่ ได้ ผลผลิ ต เลยคิ ดออกตามหาโดย
การป่ าวประกาศให้ คนอาสาตามหานางโพสาลี ซึ่ ง ขณะนั้ น มี น กซั ง แซวและปลา
ประหลาดรั บอาสา เมื่อเจอนางโพสาลีแล้ วได้ ชักชวนนางกลับแต่ นางไม่ ยอมกลับ นาง
โพสาลีจึงให้ ขวัญข้ าว 7 เมล็ด เมื่อนกซังแซวและปลาพามาถึงเมืองมนุษย์ ลูกสาวเศรษฐี
นั่งตกปลาฉลาดแล้ วนาไปผ่ าท้ องพบว่ ามีขวัญข้ าว จึงได้ จัดการทาขวัญข้ าว”
ตัวละคร นางโพสาลี เกิ ดจากโคนิ ลที่ไปกิ นต้นข้าวสาลี ซึ่ งขณะนั้นนางโพลาสี สถิ ต
อยูใ่ นต้นข้าว เมื่อโคนิลกินต้นข้าวก็โดนกินไปด้วย ต่อมามูลวัวนั้นงอกเป็ นต้นข้าวสาลี นางโพ
สาลีจึงอยูใ่ นต้นข้าวและเป็ นผูใ้ ห้ผลผลิตข้าวในเวลาต่อมา จึงอาจกล่าวได้วา่ นางโพสาลีเป็ นผู ้
ที่ประทานอาหารให้แก่มนุ ษย์ นอกจากนี้ ตวั ละครเศรษฐี ชื่อ โคทอง ในตานานเล่าว่ามีความ
ร่ า รวยเพราะนับ ถื อ พระธรรม ทาให้นางโพสาลี มาอยู่ด้วย เศรษฐี จึงจัดการบู ชาแม่ โพสพ
เศรษฐีโคทองจึงมีฐานะเป็ นชนชั้นผูน้ าของคนในท้องถิ่น ความศรัทธาต่อนางโพสาลีน้ นั ทาให้
เศรษฐีโคทองมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก และตัวละคร พระโพธิ สัตว์ ตัวแทนของพุทธ
ศาสนามีหน้าที่ในการเทศนาธรรมสั่งสอนมนุษย์จดั เป็ นปมปัญหาของเรื่ องมีบทบาทในการลบ

*

พับแพรว เป็ นคาเรี ยกของสิ่ งมีชีวติ มีลกั ษณะล่องหน เปลี่ยนรู ปร่ างได้ไม่มีตวั ตนที่แน่นอน
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ล้างความเชื่ อดั้งเดิ มขณะเดี ยวกันก็ยงั มี มนุษย์ หรื อ บุคคลในสั งคม เปรี ยบได้กบั สมาชิ กใน
สังคมเป็ นกลุ่มตัวละครสาคัญอีกตัวหนึ่งที่ตกอยูภ่ ายใต้ของอานาจทั้ง 2 ฝ่ าย
การพิจารณาโครงเรื่ อง ตานานข้ าว ที่ปรากฏท้ายตานานสร้ างโลกนั้น เราจะพบว่า
ตัวละคร “แม่ โพสพ” มีบทบาทสาคัญต่อตานานที่ปรากฏเรื่ องข้าวนี้ หากจะวิเคราะห์สาร (message)
ของความซ้ าในดาลับเหตุการณ์ โดยการพิจารณาความซ้ าของแต่ละเหตุการณ์ ดังนี้
1. นางโพสาลีประทานข้าวให้มนุษย์ที่นบั ถือกิน
2. ต่อมาเมื่อมีพระโพธิ สัตว์ (พระกุกกุสนโธ) พระองค์ถามว่าใครมีคุณต่อมนุษย์
3. มนุษย์ตอบว่าพระโพธิ สัตว์มีคุณ นางโพสพเสี ยใจหนี ไปทาให้มนุษย์ไม่มีขา้ ว
4. พระโพธิ สัตว์ทราบสาเหตุจึงให้ผอู้ าสาไปเชิ ญกลับ โดยมีปลาฉลาด นก
ซังแซว และมาตุลีอาสาไปเชิญกลับ
5. แม่โพสพไม่กลับแต่ให้ขวัญข้าวมา 7 เม็ด พระโพธิ สัตว์จึงให้มนุ ษย์ทา
ขวัญข้าว
การจาแนกเหตุก ารณ์ สาคัญ และพิ จารณาตามความซ้ า ในแนวดิ่ ง พบว่า ตานานได้
แสดงออกถึงอานาจและการต่อต้านระหว่าง พระโพธิ สัตว์ และ นางโพสาลี ในเหตุการณ์ น้ ี
มนุษย์ ถือเป็ นผูท้ ี่อยูต่ รงกลาง ได้แสดงออกถึงตัดสิ นใจและการยอมรับ
การตัดสิ นใจ และ การยอมรั บ จึ ง อาจเป็ นสารที่ ซ่ อนอยู่ใ นตัวบทของตานานข้า ว
โดยการตัด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ใ นเรื่ อ งนั้น เป็ นตัว กลางส าคัญ ที่ ท าให้เ รื่ อ งมี จุ ด เปลี่ ย น การ
พิจารณาความซ้ าของเรื่ องเล่าตานานข้าวนี้ จึงทาให้เห็นถึ งคู่ตรงข้ามระหว่างพระโพธิ สัตว์กบั
นางโพสาลี ที่ เกิ ดจากประทะกันของตัวละคร 2 ฝ่ าย เป็ นคู่ตรงข้ามที่มีลกั ษณะขัดแย้งกัน
ตานานข้าวจึงสะท้อนให้เห็ นความคิดเรื่ องการประนี ประนอมระหว่างพุทธศาสนากับความ
เชื่ อดั้งเดิ ม ในเหตุการณ์ตอนที่พระโพธิ สัตว์ให้ผอู้ าสาตามแม่โพสพกลับมา ดังจะเห็นได้จาก
ความหมายของเหตุการณ์ ดังนี้
เหตุกำรณ์
ควำมหมำย
มนุษย์มีขา้ วกิน
มนุษย์นบั ถือความเชื่อดั้งเดิม
พระโพธิสัตว์ถาม
พุทธศาสนาเสนอทางเลือกให้มนุษย์
มนุษย์ตอบ
การตัดสิ นใจของมนุษย์
แม่โพสพหนีไป
การลงโทษ (ไม่ให้มีขา้ วกิน)
มนุษย์อดข้าว
การลงโทษ
ไปตามแม่โพสพ
ผลจากการประนีประนอม
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การประนี ประนอมจึง เป็ นผลจากการตัดสิ นใจยอมรับพระพุทธศาสนา (โพธิ สัตว์)
และไม่เลือกยอมรับความเชื่ อดั้งเดิม (นางโพสาลี ) เป็ นความขัดแย้งในตานานข้าวที่เกิดจาก 2
อานาจใหญ่ ซึ่ งอาจสอดคล้องกับคากล่าวของปรมินท์ จารุ วร (2549, หน้า. 359-360) ว่า การ
ยอมรับนับถือพุทธศาสนาหรื อการนับถือความเชื่ อดั้งเดิมนั้น ของความขัดแย้งจากตัวละคร 2
ฝ่ ายนี้ เป็ นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่ องน้ า อาหาร ดินแดน
หากพิ จ ารณาข้า วในต านานสร้ า งโลกภาคใต้ พบว่ า ข้า วยัง ว่ า ข้า วได้แ สดงถึ ง มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ มาอย่างช้านาน ที่แสดงให้เห็นถึ งการผสมผสาน
ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่ อดั้งเดิ ม กล่าวคือ ข้าวถู กจัดให้เป็ นตัวเชื่ อมความสัมพันธ์ 2
ฝ่ าย เช่น ภาคใต้มีการทาบุญวันว่างในเดือน 5 ทางจันทรคติที่ปราศจากการทางานเสร็ จสิ้ นการ
ทานา เมื่อว่างจากการงานแล้ว ข้ าวจ้ าว ที่ได้จากการเก็บเกี่ ยวบ้างนามาบดเป็ นแป้ งเพื่อทา
ขนมจีน ส่ วน ข้ าวเหนียวดา ทาเป็ นลูกแป้ ง (แป้ งข้าวหมาก) ส่ วน ข้ าวเหนียวขาว นามาทาเป็ น
ข้า วต้ม มัด ถื อเป็ นการน าข้า วใหม่ ม าท าบุ ญถวายพระและอุ ทิ ศ ส่ วนบุ ญ ให้ ก ับ บรรพบุ รุ ษ
นอกจากนี้ ยงั มีการไหว้เจ้าที่ไร่ นา ที่แสดงออกถึ งความเคารพต่อเทพเจ้ารักษาข้าวและทุ่งนา
ข้ า ว จึ ง เป็ นอี ก วัฒ นธรรมหนึ่ ง ที่ ป รากฏคู่ ก ับ สั ง คมภาคใต้ม าช้า นาน เพราะมี ท้ งั ต านาน
พิธีกรรม ประเพณี และวิถีปฏิ บตั ิตวั ของคนในชุ มชน เป็ นการผสมผสานความความคิดทาง
พุทธศาสนากับความเชื่ อดั้งเดิ มเข้าด้วยกัน เป็ นการเอาวิธีคิดแบบพุทธมาปรับใช้ให้เข้ากับ
พิธีกรรมพื้นเมือง จนกลายเป็ นผี-พราหมณ์ -พุทธ ปะปนกันจนแยกไม่ออกสื บจนถึ งปั จจุบนั
(สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2551, หน้า 46) แต่กระนั้นก็ตามความคิดความเชื่อต่อข้าวในสังคมชาวใต้มิได้
ก็ลงน้อยลงแต่อย่างใด
สรุ ป
ตานานสร้ างโลกภาคใต้เป็ นอีกความเชื่ อหนึ่ งที่ปรากฏในสังคมภาคใต้ จากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลตัวบททาให้ทราบว่าตานานสร้ างโลกภาคใต้น้ นั กาลังจะสู ญหายไปจากความ
ทรงจาของคนในสังคม เพราะอิทธิ พลของพุทธศาสนาที่เข้ามาบทบาทในการพฤติปฏิบตั ิตน
โดยตานานที่รวบรวมมาได้ท้ งั 9 สานวน ปรากฏทั้งสานวนลายลักษณ์และมุขปาฐะสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 แนวคิด คือ จากพราหมณ์ -ฮิ นดู ที่เนื้อเรื่ องเน้นถึงเทพเจ้าทางฮินดู เช่น พระอิศวร
และพระนารายณ์ เป็ นตัวละครสาคัญในเรื่ อง เป็ นกลุ่มตานานที่ปรากฏเป็ นความเชื่ อต่อผูค้ น
ในสังคมได้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะตานานสานวนมุขปาฐะนั้นมีความเชื่ อว่าเทพเจ้าเหล่านี้
เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดโลก ส่ วนแนวคิ ด จากพุทธศาสนา ส่ วนตานานสานวนลายลักษณ์ ส่วนใหญ่
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แล้ว เป็ นต านานที่ น าคติ ม าจากอัค คัญ สู ต รในพระไตรปิ ฎกของพุ ท ธศาสนาแล้ว กวีน ามา
ปรับเปลี่ยนโครงเรื่ องให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมภาคใต้
ในด้านรู ปแบบของการเล่าเรื่ องตานานก็ถือเป็ นขนบที่สาคัญ และคล้ายคลึงกันเกือบ
ทุ ก ส านวน กล่ า วคื อ มี ก ารเปิ ดเรื่ อ งด้ว ยบทนมัส การบู ช าพระรั ต นตรั ย สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
ผูม้ ีพระคุณ จากนั้นพรรณนาการสร้ างโลก สร้ างมนุ ษย์และสรรพสิ่ งต่าง ๆ และการปิ ดเรื่ อง
ด้ว ยค าสอนทางพุ ท ธศาสนา ที่ แ สดงให้ เ ห็ นถึ ง การผสมผสานความเชื่ อ ระหว่า งฮิ น ดู ก ับ
พุทธศาสนา เป็ นวรรณกรรมของวีในท้องถิ่นภาคใต้ โดยกวีใช้ฉนั ทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของกวี อาทิ กลอน กาพย์ และร้ อยแก้ว ที่ใช้ภาษาท้องถิ่ นในการประพันธ์ใ ห้
ตานานมีความเป็ นเฉพาะตามภูมิปัญญาของคนใต้
นอกจากนี้เนื้อเรื่ องของตานานสร้างโลกภาคใต้พบว่า ตานานได้ปรากฏคติไตรภูมิเป็ น
สาคัญที่ตวั บทได้สื่อถึ ง วิธีคิดทางพุทธศาสนา ปรากฏคติไตรภูมิและความคิดตามหลักไตร
ลักษณ์ ขณะเดี ยวกันตานานสร้ างโลกภาคใต้ยงั ปรากฏวิธีคิดเรื่ องติเทวดาที่เป็ นความเชื่ อใน
สัง คมภาคใต้ม าเป็ นระยะเวลายาวนาน และในตอนท้า ยของตานานหลายส านวนปรากฏ
ต านานข้า วที่ ถื อ เป็ นอี ก ต านานหนึ่ ง เป็ นเรื่ องราวที่ แ สดงออกถึ ง ความขัด แย้ง และการ
ประนีประนอมระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่ อดั้งเดิม ซึ่ งต่อมาภายหลังความคิดทั้ง 2 นั้นได้
ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว เช่น การทาขวัญข้าว ที่ปรากฏ
การบู ช าพระ (พุท ธศาสนา)และบทสวดบูช าแม่ โพสพ (ความเชื้ อดั้ง เดิ ม) ที่ อยู่คู่ก ับ สั ง คม
ภาคใต้มาอย่างช้านาน
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