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	 คุณคิดว่าในยุคสมัยที่มี	 NEW	 GENERA-

TION	เดินกันเต็มท้องถนน	คำาว่า	‘ความเชื่อ’	จะยัง

คงมีอยู่หรือไม่	 หรือถูกฝังลงก้นบึ้งของจิตวิญญาณไป

เสียแล้ว..

	 เมื่อไม่กี่วันก่อน	 ได้คุยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่ง	

พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตามประสา	 แต่มีเรื่องความเชื่อ	

นี่แหละ	ที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาอันยาวเหยียด	

	 ความเชื่อ	 ไม่ได้หมายถึงเรื่องไสยศาสตร์ 

ซะทีเดียว	 แต่ยังเป็นเรื่องของตรรกะ	 ที่มักใช้ตอบ

คำาถามว่า	‘เชื่อแบบนั้น	แบบนี้’

	 สำาหรับคนอ่าน	นิตยสาร	SENSE	ถึงแม้จะ

เป็นนิตยสารใหม่เพ่ิงเกิด	 แต่เนื้อหาอาจเกิดมาพร้อม

คุณแล้วก็เป็นได้	เพียงแต่คุณไม่รู้	หรือ	รู้แต่แอบเก็บ

ไว้ภายใต้คำาว่า	ยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี

	 คุณคิดหรือไม่ว่ า	 คนรุ่นใหม่ที่มี 

ความเชือ่	กม็อียูเ่ยอะในสงัคม	จะพูดว่าถูกปลูกฝัง

ก็คงไม่ใช่	 เรียกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเห็นจะดี

กว่า	

	 และในวงสนทนาวันนั้นได้ยินประโยค

หนึ่งบ่อยครั้ง	 ‘โบราณเขาว่าไว้’	 ทำาให้เอะใจว่า	

ทำาไมคนรุน่ใหมถ่งึทำาตามคำาโบราณ	ทัง้ๆ	ท่ีไม่เคย

สัมผัสกับเรื่องนั้นๆ	 ด้วยซ้ำาไป	 แต่ดิฉันมองเห็น

ความเชือ่ของคนรุน่ใหมท่ี่เดน่ชดัขึน้มานัน่คอื	‘เชือ่

ในสิ่งที่ทำา’		

						แล้วคุณล่ะ	เชื่อในสิ่งที่ตนเองทำาหรือไม่

ถ้าเชื่อก็ลงมือทำาเลยดีกว่า...

สุธาธินี		แย้มบู่

	 บรรณาธิการ	

ED
IT

O
R 

’ S
 T

ALK6ศรัทธา ความเชื่อ จิตวิญญาณ

SENSE

pspang@hotmail.co.th
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ANNIBAL LECTER

BOOKS

 โธมัส แฮร์ริส ผู้สร้างสรรค์ฆาตกรอัจฉริยะโรคจิตกิน 

เนื้อคน	 ‘ฮันนิบาล	 เล็กเตอร’์	 จากปลายปากกาของเขาประกอบ

ด้วยหนังสือถึง	4	เล่ม	ได้แก่	RED DRAGON (โหด)	เป็นการเผชิญ

หน้าระหว่าง	 ดร.ฮันนิบาล	 เล็กเตอร์	 กับ	 วิล	 เกรแฮม	 

นักสืบเอฟบีไอ	 ที ่มีรอยแผลทางจิตใจที ่ต้องมาพบกันเพื ่อตาม 

จับฆาตกร

	 โรคจิตที่รู้จักกันในนามว่า	เดอะทูธแฟรี่	หรือ	ไอ้เขี้ยว

สยอง	 THE SILENCE OF THE LAMBS (เหี้ยม)	 เป็นช่วงเวลา 

หลังจากที ่เขาถูกจับกุม	 เขาได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการจับกุม

ฆาตกรโรคจิตชื่อ	 บัฟฟา	 โล่บิล	ที ่ถลกหนังผู ้หญิงมาเย็บเป็นชุด

แต่เรื ่องกลับใหญ่โตขึ้น	 เมื่อมันจับลูกสาวของสว.	 ผู้มีอำานาจไป

ด้วยเหตุนั ้นเองทำาให้เขาได้พบกับ	 แคลริซ	 สตาร์ลิ ่ง	 ตำารวจ

สาวที ่ทำาให้เขาหลงใหล	 เล่มที ่สาม	 HANNIBAL (ฮันนิบาล)  

คือเรื่องราวหลังจากนั้น	 เขาได้หลบหนีออกจากคุก	 เพื่อมาหา	

แคลริซ	 สตาร์ลิ ่ง	 และหากคุณอยากรู ้ว่าทำาไมเขาถึงได้กลาย 

มาเป็นอัจฉริยะกินคนคุณต้องไม่พลาดเล่มนี้	HANNIBAL RISING 

(เปิดตำานานฮันนิบาล)...S

H

เรื่อง	:	ชิน
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VAMPIRE

JUON	

จากหนังดังของญี่ปุ่น 

คายาโกะ	ถูกฆ่าตาย 

เพราะสามีคิดว่าเธอมีชู้		

อียิปต์เชื่อว่่า 

เมื่อดวงดาวโคจรครบรอบ 

ปีที่ถูกกำาหนดไว ้

กษัตริย์จะกลับมาเกิดใหม่

จึงมีพีธีีทำามัมมี่เพื่อรักษา

ร่างกายไว้

วลาดที่	3	 

เจ้าชายแห่งแคว้นวาลาเคีย	

นำาศพทหารฝ่ายศัตร ู

เสียบประจานรอบแผ่นดิน 

เพื่อเป็นการขู่ MUMMY

JUON

 

LEGEND OF MOVIE

INFORMATION
ผ	ีที่ถูกนำามาสร้างเป็นภาพยนตร์

ให้ผู้คนได้รู้จักกันทั่วโลก

GHOSTO O

OO

เรื่อง	:	ภพธร
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    ‘ตาน’ ก๋วยสลากภัต

	 ‘ตานก๋วยสลากภัต’	(ตาน-ก๋วย-สะ-หลาก-กะ-พัด)	 

ชื่อนี้อาจฟังไม่คุ้นหูสำาหรับหลายคน	 ด้วยภาษาล้านนาดั้งเดิม

อีกทั้งยังมีชื่อสั้นๆ	ว่า	‘ก๋วยสลาก’	ซึ่งเป็นประเพณีและพิธีกรรม 

สำาคัญทางพุทธศาสนาก่อนออกพรรษาของชาวเหนือ		

	 โดยทั่ วไปพิธีกรรมตานก๋วยสลากมักจะเ ร่ิมใน

วันเพ็ญ	 เดือน	 12	 เหนือ	 (กันยายน)	 ถึงแรม	 1	 ค่ำา	 เดือน

เกี๋ยงดับ	 (พฤศจิกายน)	 ตามคำาบอกเล่าของ	 พระณัฐลักษณ์  

กิตฺติภทฺโท	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดประกาศธรรม	 ต.สะลวง	

อ.แม่ริม	 จ.เชียงใหม่	 การทำาตานก๋วยสลากเป็นพุทธประเพณี

โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลกว่า	2,500	ปี		

	 ประเพณีตานก๋วยสลากไม่เพียงแต่เป็นประเพณีที่มี

ขึ้นเฉพาะภาคเหนือเท่านั้น		แต่ยังมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นใน

แต่ละภูมิภาค		ซึ่งมีชื่อในภาษาภาคกลางว่า	ทานสลาก			

	 หากจับแยกความหมายของ	‘ตานก๋วยสลากภัต’		ออก

เป็นคำาจะได้	 3	ความหมายหลักๆ	คือ	 ‘ตาน’	หรือ	ทาน	ที่

แปลว่าการทำาบุญ	 ต่อมาคือ	 ‘ก๋วย’	 ที่แปลจากภาษาเหนือว่า	

ตะกร้า	หรือ	ชะลอม	ภาชนะจากวัสดุท่ีชาวบ้านสานข้ึนมา	และ 

‘สลากภัต’	 ความหมายตรงตัวถึงใบสลากที่ไว้สำาหรับพระหรือ

สามเณรจับ	 แต่ก่อนใช้ใบลานทว่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระดาษ

เพื่อเหมาะกับยุคสมัย

	 ตานก๋วยสลากแบบล้านนามีด้วยกันถึง	 2	 แบบ		

คือแบบเล็กซึ่งเรียกตามรูปร่างอ้วนๆ	ป้อมๆ	ของชะลอมที่ใส่ว่า	 

‘ก๋วยขี้ปุ๋ม’		สำาหรับทำาให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและแบบ

ใหญ่ที่เรียกว่า	‘สลากโชค’	หรือ	‘เส้นโชคหลวง’	ทำาเป็นเสาต้น

สูงขนาดใหญ่มีทั้งปัจจัยและของใช้ที่จำาเป็น	 เชื่อกันว่าหากทำา

สลากโชคแล้วจะได้บุญมาก	 เพื่อให้บุญนี้ส่งไปถึงผู้ทำาในภาย

ภาคหน้าและย่ิงต้นสลากใหญ่เท่าไร	 ก็ย่ิงบ่งบอกถึงจำานวนปัจจัย

และฐานะของเจ้าของมากเท่าน้ัน	 ชาวบ้านจึงมักนิยมทำากันตาม

แต่กำาลังทรัพย์	กำาลังศรัทธา

	 วันแต่งดา	 หรือ	 วันดา	 เป็นวันก่อนเริ ่มงาน 

ตานก๋วยสลาก	 ลุงวิเชียร ถ่านคำา	 ในฐานะชาวบ้านในพื้นที่

อดบอกไม่ได้ว่า		เป็นวันเตรียมงานที่สำาคัญมาก	แต่ละบ้านมี

งานเลี้ยงสังสรรค์และจัดตกแต่งต้นสลากของตัวเอง	 	 เป็นอีก

วันที่ได้รวมญาติพี่น้องที่ทำางานในเมือง		บ้านแต่ละหลังจะทำา

อาหารเพื่อนำามาที่วัดในวันรุ่งขึ้นด้วย		ถือว่าเป็นวันที่สนุกอีก 

วันหนึ่ง		

	 บรรยากาศงานตานก๋วยสลากภัตเริ่มคึกคักตั้งแต่

ช่วงเช้ามืด	 โดยรอบและในบริเวณตัววัดจะจัดตกแต่งด้วยโคม

และตุง	ส่วนด้านในโบสถ์จัดด้วยดอกไม้ให้สวยงาม	ซึ่งชาวบ้าน

ต้องเอาก๋วยเล็กมาถวายที่วัดก่อนตั้งแต่เช้ามืด	 เพื่อให้พระสงฆ์

ให้พร	 ต่อด้วยการเทศน์ธรรมและเทศน์อานิสงส์สลากภัตโดย

เณร	จากนั้นมัคนายกจะทำา	‘โอกาสเวนตาน’	ซึ่งบอกกล่าวแก่

เทวดาว่า	 วันนี้เป็นวันมงคลให้อานิสงส์แผ่กระจายออกไปแล้ว

จึง	‘สุมาครัวตาน’	ขอขมาต้นครัวตานที่จะถวายพระให้บริสุทธิ์		

เพราะระหว่างขั้นตอนการทำาลูกหลานอาจเผลอข้ามหรือตะโกน

เสียงดัง		ชาวเหนือถือว่าเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์		ต้องกล่าวคำา 

สุมาครัวตานโดยเอาน้ำาส้มป่อยพรมที่ต้นจึงจะถวายพระได้	

		(ตาน-ก๋วย-สะ-หลาก-กะ-พัด)

เรื่อง	:	SENSE TEAM SE
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         นายนี้ 
อยู่ไหนฮื้อ 

นายนี้ 
ต้นนี้อยู่ไหนฮา

SALAKAPAT

	 ถึงแม้คนท่ีอ่านภาษาล้านนาได้จะมีน้อย	 แต่งานสลากภัตท่ีผ่านมา

ทางวัดประกาศธรรมก็เลือกทำาใบสลากเป็นภาษาล้านนาอาศัยอ่านเพียงช่ือภาษาไทย

ของเจ้าของต้นสลาก	ส่วนตัวใบสลากจะแตกต่างกันตามขนาดของก๋วยว่าเล็กหรือใหญ่ 

มีส่วนบนสุดที่บอกว่าเป็นก๋วยชนิดใด	 แล้วจึงเป็นคำาถวายสลากที่ใกล้เคียงกับ 

คำาถวายสังฆทาน		แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือส่วนที่บอกความปรารถนาของ

ตนว่า	 ถวายเพื่อให้ผู้ล่วงลับหรือเพื่ออานิสงส์ของตนในภายภาคหน้า	 ซึ ่งตัว 

ใบสลากต้องมารับที ่วัดเพื ่อกลับไปเขียนตั ้งแต่วันดา		แล้วจึงนำากลับมา

พับใส่ในบาตรเพื่อให้พระและสามเณรจับสลากในวันจริง						

	 ทั้งนี้พระสงฆ์ต่างวัดที่มาจากทิศทั้ง	4	จะมีอานิสงส์์มาก		ต้นสลาก

ของชาวบ้านจึงมีกว่า	 200	 ต้น	 ทางวัดจึงต้องจัดหมวดหมู่ที่นั่งให้เขียนไว้ใน 

ใบสลาก	 พระณัฐลักษณ์ กิตฺติภทฺโท	 ท่านว่าเมื่อพระสงฆ์	 สามเณรจับสลาก

แล้ว	ญาติโยมจะได้หากันได้สะดวก

	 “นายนี้อยู ่ไหนฮื ้อ	 นายนี ้	 ต้นนี ้อยู ่ไหนฮา”	 เมื ่อพระจับ

สลากขึ ้นมาแล้วนั ้น	 ท่านก็จะร้องบอกและถือใบสลากไปตามหาเจ้าของ 

ส่วนตัวเจ้าของก็ต้องคอยฟังและตอบรับว่าอยู ่ตรงส่วนไหน	โดยการแบ่ง	 

‘ก๋วยสลาก’	จะต้องตก	‘เส้นสลาก’	เป็นกองๆ	รวม	3	กอง	กองหนึ่ง

คือของพระ	(คือของวัด)	ส่วนอีก	2	กอง	นั้นเฉลี ่ยออกไปตามจำานวน 

พระภิกษุ	สามเณรที่นิมนต์มาร่วมในงานทำาบุญ	หากมีเศษเหลือก็มักจะ

ปัดเป็นของวัด

	 บางครั้งที่เณรซึ่งสวดหรือให้พรยังไม่ค่อยคล่องก็เป็นผู้จับได้สลาก

ต้นใหญ่หรือสลากโชคที่มีปัจจัยหลายพันบาท	 ส่วนพระรูปอื่นที่บวชมานานได้

ไปไม่กี่ร้อยก็มี	 แต่นั่นก็มองกันในเรื่องของโชคลาภของแต่ละคนมากกว่า	 โดย

หลังจบพิธีตานก๋วยสลาก	จะมีการแจกข้าวนึ่งที่เรียกว่า	‘ขนมจ๊อก’	(ลักษณะ

เหมือนขนมเทียน)	 ซึ่งเป็นขนมที่ชาวบ้านทำาเพื่อนำามาแจกในงาน	 ใส่แยกเป็น

ถุงๆ	แล้วให้แต่ละคนหยิบกลับไป

	 อ านิ ส ง ส์ ข อ ง ก า รทำ า 

ตานก๋วยสลากภัตเป็นการทำาบุญ

กับพระภิกษุสามเณรโดยไม่เลือก

เฉพาะเจาะจง	 มีจุดประสงค์ให้ได้

รับอานิสงส์ผลบุญกันอย่างท่ัวถึง				

นอกจากจะแสดงถึงความศรัทธา

ต่อการสืบสานพุทธประเพณีโบราณ

แล้ว	 ยังแสดงถึงความสามัคคีและ

น้ำาใจไมตรีระหว่างคนในท้องถิ่น 

เดียวกัน...S



- SENSE 11 -

ถึงแม้พิธีกรรมนี้จะห่างหาย

เหลือเพียงไว้แต่เสียงเล่าลือ 

แต่ตานก๋วยก็ยังเป็นพิธีกรรม

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์



 “ผี
ตะกร้า”
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ความเชื่อ

เรื่อง	:	เพรียว



FOLK

- SENSE 13 -

ใครเคยได้ยินเรื่องการละเล่น	“ผีตะกร้า”	บ้างคะ 

...เอ๊ะ?	เขียนผิดรึเปล่านะ	ไม่ผิดแน่นอน	

ผี-ตะ-กร้า	นี่แหละค่ะ	

การละเล่นชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่คนยุคใหม่

อย่างเราๆ	ย่อมไม่รู้จักอย่างแน่นอน	 

แต่หากถามถึงการละเล่นผีถ้วยแก้วดูสิ	คงร้องอ้อ...

เป็นเสียงเดียวกัน	

	 การละเล่นโบราณอย่าง	“การเล่น

ผตีะกรา้”	มกัจะนยิมเลน่กนัในเทศกาลวนัไหว้

พระจันทร์	เป็นเหมือนการละเล่นกระชับมิตร

ของเหล่าญาติที่มารวมตัวกันในเทศกาล 

วันสำาคัญของชาวจีน	 ซึ่งนิยมเล่นในยามดึก

สงัดเพราะเช่ือกันว่าผีจะออกมา	โดยการละเล่น	

ผตีะกรา้ใครทีม่เีชือ้สายจนีในยคุกอ่นๆ	คงจะ

รู้จักกันดี	 ถึงความสนุกสนานและความขลัง

ของการละเล่นอันเก่าแก่นี้		

	 เพื่ออรรถรสในการอ่าน	เราจะพา

ท่านเข้าสู่การรับฟังจากผู้ ท่ี เคยร่วมเล่น 

ผีตะก ร้ากับ เหล่ าญาติ	 และเคยได้ รับ

ประสบการณ์จริงชวนขนหัวลุกนั้นด้วยตนเอง	

ซ่ึงคนที่จะยืนยันข้อมูลนี้ได้ดีเขาชื่อ	 วีรศักดิ์  

เรืองทวีป	 ลุงคนนี้มีเชื้อสายจีนกวางไส	 ซ่ึง

รู้จักกับการเล่นผีตะกร้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 

คุณลุงเล่าให้ฟังว่าวิ ธีการเล่นนั้นง่ายมาก 

โดยผู้เล่นต้องมีมากกว่า	2	คน	เพื่อมีไว้

ถอืหตูะกรา้คนละขา้ง	เริม่จากหาอปุกรณ์

ในการเล่น	 เพียงเดินไปหลังบ้านหยิบ

ตะกร้ามาหนึ่งใบ	 จากนั้นก็ทำาการสวม

เสือ้ใหต้ะกรา้	ผกูชายเสือ้เปน็ปมสองขา้ง

สำาหรับจับ	 เมื่อทุกคนพร้อมก็จุดธูป	 

5	ดอก	เพือ่ขออนญุาตเจา้ที	่ผบีา้นผเีรอืน

ให้ผตีะกรา้เขา้มายังบ้านไดแ้ละท่องคาถา

อันเชิญผี เพื่อให้ลงมาอยู่ ในตระกร้า	 

ถา้ผตีะกรา้มาแลว้ตะกรา้จะหนกัและโยก	

จากนั้นให้ก็เรียกผีว่า	 “อาโกว”	 ถ้าหาก 

อาโกวมาแลว้จรงิๆ	ตะกรา้กจ็ะมนี้ำาหนกั

มากขึ้นเป็นอันที่รู้กันว่าอาโกวอยู่ ใน

ตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 เม่ือเร่ิมการละเล่นข้ึนส่วนใหญ่

เด็กๆ	 ก็มักจะเริ่มคำาถามว่าอาโกวเป็น

หญิงหรือชาย	ถ้าเป็นหญิงแกว่งหนึ่งครั้ง

หรือถ้าเป็นชายแกว่งสองครั้ง	 จากนั้น 

ผู้เล่นก็สามารถถามเรื่องอะไรก็ได้จาก 

อาโกว	 ซึ่งในยุคนั้นคุณลุงเล่าให้ฟังว่า 

ทกุคนจะถามวา่จบีคนนัน้ไดไ้หม?	เขาจะ

รักเราหรือเปล่า?	 เมื่อเล่นเสร็จก็ทำาการ 

อนัเชญิวญิญาณอาโกวออก	เพือ่กลบัไปสู่

ที่ชอบๆ		

	 “เคยเชิญอาโกวออกแต่ท่าน

ไม่ยอมไป	คืนนั้นเล่นเอาตะกร้าแกว่งเอง

ทั้งคืนเลย	 และข้อห้ามในการเล่น	 คือ	

ห้ามวางตะกรา้ลงเป็นอนัขาดเมือ่พธิยัีงไม่

เสร็จสิ้น”	คุณลุงเล่าให้ฟัง

	 เมือ่ไดย้นิตำานานผตีะกรา้เปน็

อกีการละเลน่หนึง่ท่ีใชส้ิง่ของเพือ่เชือ่มตอ่

กับโลกของวิญญาณ	

	 สำาหรบัใครทีช่อบเรือ่งทา้ทาย

หรือมองหาการละเล่นที่แตกต่างจาก 

ผีถ้วยแก้ว	 ก็ลองเอาผีตะกร้าไว้เป็นตัว

เลือกอีกทางหนึ่งได้	 แต่ขอบอกไว้ว่าจะ

งมงายเชื่อผีตะกร้าก็คงไม่ได้	 เป็นเพียง

แค่ความเชื่อและการละเล่นสนุกๆ	ที่เกิด

จากชาวจีนในอดีตเท่านั้น...S



บูชาเตา เล่าเรื่องอรัญญิก
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	 การไหว้ครูเป็นพิธีที่อยู่คู่กับ

คนไทยมาช้านาน	 ตามหลักความเช่ือ

ของคนไทย	 ไม่ว่าจะทำาอะไรล้วนต้อง

กราบไหว้เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ	

เพือ่ใหง้านออกมาบรรลถุงึจดุมุง่หมายที่

ตัง้ไว	้โดยทัว่ไปจะพบวา่การไหวค้รมูอียู่

หลายประเภท	 เช่น	 ไหว้ครูนาฏศิลป์	

ไหว้มวยไทย	แต่ประเพณีที่จะพูดถึงต่อ

จากนี้คือ	 การไหว้ครูบูชาเตาของ 

ชาวบ้านต้นโพธิ์	บ้านไผ่หนอง	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

	 แต่ เ ดิมชาวบ้ านต้นโพธิ์ 	

บา้นไผห่นอง	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ประกอบอาชีพการตีมีดอรัญญิก	 ที่มี 

ช่ื อ เ สียงโ ด่ง ดังและส ร้าง ช่ือไป ท่ัว

ประเทศไทยและทั่ วโลก	 ทั้ งที่ เป็น 

มีดดาบ	 มีดอาวุธโบราณ	 มีดอีโต้	 

มีดทำาครัว	มีดคว้านและมีดเล็กๆ	น้อยๆ	

หลายรูปแบบ	 ซึ่งข้อดีของมีดอรัญญิก	

นอกจากจะมีความสวยงามแล้ว	 ยังมี

ความทนทานและความแขง็แรงตา่งจาก

ที่อื่น

 

	 ประเพณีท่ีเคียงคู่กันมาต้ังแต่

สมยัโบราณทีไ่มแ่พค้วามเกา่แกข่องมดีเลย

นั้นคือ	 ประเพณีไหว้ครูท่ีมีมาต้ังแต่สมัย

โบราณ	 โดยสืบทอดต่อกันมาตั้ งแต่ 

รุ่นบรรพบุรุษที่อยู่เวียงจันทร์	ประเทศลาว	

ซ่ึงเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับอาชีพทำามีดของ

ชาวบ้านต้นโพธ์ิ	 บ้านไผ่หนองของที่นี้		

แรกเร่ิมประเพณีไหว้ครูบูชาเตาจะมีขึ้นใน

เดอืนเมษายนเปน็ประจำาทกุป	ีหลงัจากวนั

สงกรานต์	1-2	วัน	

	 โดยความเชื่ อที่ ชาวบ้านมี 

ต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอย่างพิธีไหว้ครูบูชาเตา	 

จะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อ 

ครูบาอาจารย์	เพื่อสักการะเตาที่ใช้ในการ

ตีมีดทุกครั้งก่อนการใช้งาน	ซึ่งชาวบ้านก็

จะขอขมาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เพื่ อไม่ ให้ เกิด

อุบัติเหตุ	ขอให้งานสำาเร็จผ่านไปด้วยดี	 

 

“

การบูชาเตา

ทำาเพื่อแสดงความ

กตัญญูต่อครูอาจารย์

”
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พิธีกรรม เรื่อง	:	ศรีปาน
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	 ก่อนการทำาพิธีไหว้ครูบูชาเตา	1	วัน	ชาวบ้านจะ

นำาเตาทีช่ำารดุแตกหกั	มาซอ่มแซมเตาขึน้ใหม	่ซึง่เครือ่งสงัเวย

ที่ใช้บูชาประกอบด้วย	หัวหมู	เป็ด	ไก่	ส่วนขนมหวานจะใช้

ขนมหวานไทย	และเสื้อผ้าที่ถวายให้ครูบาอาจารย์	รวมถึงให้

ทั้งปู่ย่า	ตายาย	นอกจากนี้ยังมีหมากพลูและเหล้าขาวที่ถวาย

ใส่พานไปด้วย	

	 เมือ่ฟา้ใกลจ้ะรุง่สาง	คนทีเ่ปน็เจา้พธิ	ี(ครเูตาอาวโุส

ในบ้านนั้น)	 จะแต่งกายด้วยชุดขาว	 ห่มสไบเฉียงผ้าขาวม้า	

โดยผูท้ีเ่ปน็เจา้พธิจีะยนือยูห่นา้เครือ่งสงัเวยทีถ่กูจดัวางไวห้นา้

เตาเหลก็		จากนัน้เจา้พธิจีดุธปูเทยีนบชูาและใหท้กุคนชว่ยกนั

ปักเทียนบริเวณเครื่องมือและเครื่องเซ่นไหว้

	 ประเพณีนี้สะท้อนคุณธรรมและความสามัคคีของ

คนในหมู่บ้าน	 รวมถึงวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงสมัย

ปัจจุบัน	 แต่ในความเป็นจริงเด็กรุ่นหลังกลับไม่ได้รับการ 

ส่งเสริมจากพ่อแม่	 และไม่ได้ถูกถ่ายทอดมรดกการตี 

มีดอรัญญิกจากรุ่นสู่รุ่น...S  

“ประเพณีไหว้ครู บูชาเตา
    แต่เดิมเป็นของชาวเวียงจันทร ์

 ที่ปัจจุบันตกทอดมาสู่ลูกหลานชาวอรัญญิก”
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ศาสตร์อินเตอร์

เรื่อง	:	เป็นหนึ่ง

 SECRET 
       OF UNIVERSE

	 มนุษย์และสัตว์คือส่ิงมีชีวิตบนโลกท่ีอยู่ในกาแลกซ่ี

ทางช้างเผือก	 แต่โลกของเราอาจไม่ได้เป็นสถานที่เดียวท่ี

บรรจุสิ่งมีชีวิตในกาแลกซี่หรือในจักรวาลแห่งนี้	 สิ่งมีชีวิตที่

อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นจะมีหรือไม่?	แล้วถ้ามี	จะมากหรือ

น้อยเพียงใด?	

	 มนุษย์ต่างดาว	ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องชวนสงสัย

ซึ่งยังพิสูจน์ได้ไม่แน่ชัด	 แต่จากเหตุการณ์ต่างๆ	 ทั้งการ

พบเห็นจานบินหรือ	UFO	(Unidentified	Flying	Object)	

หลายต่อหลายครั้งจากทุกมุมโลก	 ส่งผลให้หลายคนเชื่อว่า

มนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริง	ในขณะที่หลายคนก็ยังคงไม่เชื่อ

ในเรื่องนี้	และคิดว่าเป็นเพียงเรื่องที่ถูกปรุงแต่งขึ้น	โดยเกิด

จากจินตนาการของมนุษย์เท่านั้น

	 จากการพูดคุยในเร่ืองน้ีกับ	คุณเพ่ิมวัย ชัยนะกุล 

นักวิชาการท้องฟ้าจำาลอง	 ได้ให้ความเห็นและช้ีแนะว่า	 

เรื่องของวิทยาศาสตร์จะต้องใช้หลักฐานที่ชัดเจนและมีมาก

เพียงพอจนเป็นที่ประจักษ์	 ซ่ึงถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน

เหมือนคนปัจจุบันนั้นยังไม่มีการค้นพบ	 แต่เมื่อเดือน

สิงหาคม	2555	มียานสำารวจลำาหนึ่งชื่อ	Curiosity	เดินทาง

ไปถึงดาวอังคารซ่ึงมีสภาพอากาศท่ีคล้ายคลึงกับโลกมาก	 โดย

ยานสำารวจลำานี้จะไปดูว่าดาวอังคารมีปัจจัยใดที่เอื้อต่อการดำารง

ชีวิตหรือไม่

	 “อาจจะมีข่าวออกมาบ้าง	 แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานที่

ชัดเจนว่ามันมีจริง	 เพราะอีกประเด็นท่ีต้องคำานึงถึงก็คือการ 

ปนเป้ือนจากโลก	 บางครั้งเราเอาอะไรกลับมามันอาจจะมีการ 

ปนเปื้อนแบคทีเรียจากโลกก็ได้	ประเด็นนี้ถ้าพูดถึงหลักฐานก็คือ

ยังไม่มีชัดเจนครับ”

	 หลายๆ	 ประเทศยังคงค้นหาคำาตอบให้กับเรื่องของ

มนุษย์ต่างดาวมาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง	 โดยการประชุม

ประจำาปีของสมาคมวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา	

ดร.มาร์กาเร็ต เทิร์นบูล	จากสถาบันคาร์เนอร์กี	ในวอชิงตัน	ดีซี	

ซึ่งได้เคยกลา่วถงึดาวทีม่คีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะมมีนษุยต์า่งดาวหรอื

สิ่งมีชีวิตนอกโลกว่ามีกว่า	17,000	ดวง	ซึ่งดาวเบตา	ซีวีเอ็น	ที่

อยู่ในกลุ่มดาวเคนส์	เวนาชิติ	เป็นหนึ่งในห้าของดาวที่คาดว่าจะ

มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่	 มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์	 อยู่ห่างออกไป	

26	ปแีสง	หรอื	153	ลา้นลา้นไมล	์และจะตอ้งมธีาตเุหลก็ประกอบ

อยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างน้อย	50%	

ความลับจักรวาล



	 เราไมไ่ดเ้ปน็ศนูยก์ลางของจกัรวาลอนักวา้งใหญแ่หง่นี	้และเรากอ็าจไมใ่ช่

สิง่มชีวีติเพยีงหนึง่เดยีวในจกัรวาลเชน่กนั	ถา้มมีนษุยต์า่งดาวอยูจ่รงิ	แนน่อนวา่พวก

เขาก็คงจะมองว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเช่นกัน	 ไม่ว่าเร่ืองมนุษย์ต่างดาวนี้จะมีจริง

หรือไม่	การตื่นตัวถือเป็นเรื่องที่ดี	แต่อย่ามากจนกลายเป็นตื่นตูม	อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่ง

ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้	หรือแม้แต่สิ่งที่เห็นด้วยตาของตัวเองก็ตาม	ในบางครั้งก็อาจไม่ได้

เป็นจริงตามนั้น	การปักใจเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	จะส่งผลถึงการเลือกรับข้อมูลเพียง

ด้านที่ตนต้องการรู้และคิดเท่านั้น	และเมื่อมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเข้ามาก็จะกลายเป็น

ปิดกั้นและเลือกที่จะทิ้งข้อมูลเหล่านั้นไป

	 จักรวาลแห่งนี้ลึกลับเกินกว่าเราจะเข้าถึงได้ง่ายๆ	 สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

จักรวาลที่ยิ่งใหญ่มหึมาแห่งนี้	อาจต้องใช้เวลาอีกเป็นหมื่น	เป็นล้านปี	หรือเป็นล้าน

ปีแสง	กว่าจะศึกษาได้ลึกและกว้างพอที่จะรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่และดับไป...S

“
ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ 
ต้องใช้หลักฐานที่ชัดเจน  
ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน

เหมือนคนยังไม่มีการค้นพบ
”

 SECRET 
       OF UNIVERSE
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	 แรพ็เปอรห์นุม่คนนีโ้ดง่ดงัจากผลงานเพลงแรพ็เนือ้หาสนกุๆ	นอกจากนัน้เขา

ยังมีผลงานเพลงชวนขนหัวลุก	ซึ่งแต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงเมื่อนานมาแล้ว	ครั้งยัง

เป็นศิลปินใต้ดินอย่างเพลง	704	เนื้อหาท่ีกล่าวถึงวิญญาณของหญิงสาวในโรงแรมเก่าที่

ยังวนเวียนหลอกหลอนคนที่มาเข้าพัก	 เชื่อว่าใครที่ได้ฟังคงจะนอนไม่หลับไปหลายคืน	

หลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการเพลงกว่า	5	ปี	ดาจิม-สุวิชชา สุภาวีระ กลับมา	

อีกครั้ง

 ประสบการณ์เกี่ยวกับโลกลี้ลับของดาจิม 

	 สมัยยังเป็นเด็ก	 ดาจิมก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป	 คือไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องของ

วิญญาณหรือผีสางเท่าใดนัก	 แม้จะยอมรับว่าตนเองอาจจะเคยสัมผัสเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่

สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไร?	 ก็ตามเขาเคยอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยาย	 ซึ่ง

บริเวณรอบๆ	 บ้านเต็มไปด้วยวัดวาอารามเป็นจำานวนไม่น้อยทีเดียว	 จึงได้มีโอกาสพบ

กับประสบการณ์แปลกๆ	อยู่หลายครั้ง	เช่น	จะมีหมาหอน	และรู้สึกได้ว่ามีลมกรรโชก

แรงๆ	ตามมุมมืดของบริเวณบ้าน	รวมถึงเวลาที่เดินผ่านหน้าเมรุด้วย	ทำาให้คิดแล้วรู้สึก

ว่าเหมือนมีอะไรอยู่ก็วิ่งเลย

 ความเป็นมา 704 

	 เมื่อปี	 2544	 เขาและเพื่อนอีกคนหนึ่งซ่ึงเป็นไฮพ์แมนให้กับเขา	 ได้ไปเล่น

คอนเสิร์ตที่จังหวัดกำาแพงเพชร	 และเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างเก่าแก่ทีเดียว	

ห้องที่ได้เข้าพักคือห้อง	704	หลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จ	พวกเขากลับเข้าโรงแรมตอน

ช่วงประมาณตีหนึ่ง	 เขาและเพื่อนต่างได้ยินเสียงดังในห้องน้ำาโดยที่ไม่มีใครอยู่	 แต่ก็ยัง

ไม่มีใครกล้าพูดอะไร	จนกระทั่งประมาณตีสาม	เพื่อนอีกคนจะลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำา	แต่

ได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงรีบกลับมานอนคลุมโปง	 ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้พบเงาของผู้หญิงใส่ 

ชุดขาวและมีผมยาวลอยผ่านไปผ่านมา	 บริเวณหน้าต่างช้ันเจ็ด	 ซ่ึงตรงนั้นไม่มี

ระเบียง!!		

	 ถงึจะมปีระสบการณใ์กลช้ดิวญิญาณขนาดนีแ้ตด่าจมิกย็งัไมห่วัน่	ขอเชือ่แบบ	

50	/	50	แต่ก็ไม่ลบหลู่แล้วกัน...S  

เรื่อง	:	กลิ่นธูป



704
FANPAGE	:	Dkk	Dajim	bkk

Awards:	กำากับภาพยอดเยี่ยมจาก	MV	704

Single	:	เป๊ะเว่อร์,	กินเหล้ามันขม	กินนมดีกว่า



 นวนิยายบน ผืนผ้า

  THE QUOTE 

 นพ.พงศกร	จินดาวัฒนะ 

 นวนยิายผสีดุฮอตเรือ่งสาปภษูา,	รอยไหม,	กีเ่พา้,	สเินห่าสา่หร	ี

จากปลายปากกาของคณุหมอหนุม่จากโรงพยาบาลกรงุเทพ	ปจัจบุนัผลงาน

ของเขาถูกหยิบจับนำามาทำาเป็นละครผีให้เราได้เห็นกันแล้วถึง	3	เรื่อง	ซึ่ง

จุดเริ่มต้นของนวนิยายเซ็ตผ้านี้	 มีจุดเริ่มจากการอยากเล่าเรื่องวัฒนธรรม

ของผ้าแต่ละชาติ	แต่หากจะเล่าถึงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวคงไม่เร้าใจผู้

อ่านได้มากพอ	 นี่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ	 Signature	 ที่ประจำาตัว																					

หมอพงศกร ไปแล้วว่า	“ถ้าเป็นนวนิยายที่พงศกรแต่ง	ต้องมีเรื่องลึกลับ”

“ถ้ามีผีก็ต้องเป็นผีที่มีเหตุผลว่าคนนี้เป็นผี

เพราะอะไร ไม่ใช่อยู่ๆ มาเป็นผีเลย 

ถ้าเราไม่เชื่อก็เขียนไม่ได้”

เรื่อง	:	ข้าวหอม
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จุดเริ่มต้นการแต่งนวนิยายบนผืนผ้า

แต่ละเรื่องมีความเป็นมาอย่างไร

	 “จุดเริ่มต้นของเรื่องสาปภูสา

คอื	ไปเดนิพพิธิภณัฑท์ีป่ระเทศจนีแลว้เหน็

ผ้าทอที่ใช้เส้นด้ายทอง	ถักเป็นผ้าสไบ	มี

ความสวยงามและดูแปลกมาก	 ดูเป็น

เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนประเทศไหน	 เลย

เอามาผูกเป็นเรื่องนี้ขึ้นมา

	 พอทำาผ้าห่มสไบได้สักพัก	

เรื่องของผ้าลาวก็น่าสนใจ	 เลยได้เขียน

เรื่องรอยไหมขึ้นมา	 เพราะได้ไปทำางานที่

หลวงพระบาง	 ทำาให้ได้เห็นความเป็นอยู่	

เหน็ผา้โบราณทีท่อเกบ็ไวท้ีห่อ้งใตด้นิ	สว่น

เรื่องกี่เพ้าเกิดจากตอนที่ไปเรียนต่อ	 ซึ่ง

พิพิธภัณฑ์โชว์กี่เพ้าโบราณของมาดาม 

ซ่งชิงหลิง	เป็นชุดจริงๆ	ของเขาที่เคยใส่

ตอนมีชีวิตอยู่	เลยกลับมาค้นดู	เห็นว่ามี

ความน่าสนใจ

	 ส่วนเรื่องสิเน่หาส่าหรีเป็นผ้า

ของอินเดีย	 โดยผู้หญิงชอบใส่ส่าหรี	 ผม

รูส้กึวา่มนัเปน็ผา้ประจำาชาตทิีเ่ขายงัใสก่นั

ทุกวัน	 ดูมีความน่าสนใจ	 ทำาไมยังใส่กัน

อยู่”	

เหตุผลท่ีงานเขียนเกือบทุกเรื่องต้องผูก

เรื่องผีเข้าไปเป็นเพราะเหตุใด

 “มันเป็นพล็อตที่ เราทำามา

ตั้งแต่แรก	 มีพระเอก	 นางเอก	 ถ้ามีผีก็

ต้องเป็นผีที่มีเหตุผลว่าคนนี้เป็นผีเพราะ

อะไร	ไม่ใช่อยู่ๆ	มาเป็นผีเลย	ถ้าเราไม่

เชื่อก็เขียนไม่ได้	 แต่ละเรื่องจะเกิดขึ้นมา

เองวา่เปน็ผเีพราะอะไร	มนัจะมเีหตผุลใน

การกระทำาเสมอ	 ด้วยความถนัดส่วนตัว

ผมจะชอบเขียนนิยายลึกลับจำาพวกผีอยู่

แล้ว	 เลยเลือกที่จะเอาเรื่องผีเข้ามาใช้	

และรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดี	 ทำาให้คนอยาก

อ่านตอนต่อๆ	ไป”

 เคยเจอประสบการณเ์รือ่งผแีละมคีวามเชือ่

เกี่ยวกับเรื่องผีบ้างไหม

 “เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

มากกว่า	เพราะถ้าเราเป็นชาวพุทธ	เราก็จะ

ได้ฟังเรื่องของคำาสอน	เรื่องของพระพุทธเจ้า

ที่เคยเล่าในพระไตรปิฎก	 เรื่องชีวิตหลัง 

ความตาย	เร่ืองของบุญของกรรม	การกระทำา

ในปจัจบุนัซึง่จะสง่ผลในอนาคต	นีค่อืสิง่ท่ีเชือ่	

ส่วนผีผมไม่ เคยเจอที่ เป็นผีแบบน่ากลัว 

ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของกลิ่น	 ซ่ึงก็อาจ

เป็นความบังเอิญมากกว่า”

 อนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสเขียนนวนิยาย

ให้ผู้่อ่่านได้ติดตามผลงานอีกหรือไม่

	 “ตอนนี้กำาลังทำาผ้าพม่าอยู่	 เป็น 

ผ้าซิ่นของประเทศพม่าชื่อรุณตยา	 แล้วก็มี 

แพลนจะทำาชดุกโิมโนของประเทศญีปุ่น่	สว่น

เร่ืองของผีคงมีเพ่ิมเติมเนื้อเรื่อง	 เพื่อความ

สนุกและน่าติดตามเช่นเคย”

	 จากความฝันเล็กๆ	ของเด็กชาย

คนหนึง่ทีช่ืน่ชอบการอา่นหนงัสอืมากกวา่เดก็

ในรุ่นราวคราวเดียวกัน	และฝันว่าอยากจะม ี

ผลงานการเขียนกับเขาบ้าง	 จนกระทั่งวันนี้

ผลงานของคุณหมอพงศกร	จินดาวัฒนะ	ได้

ถูกสร้างชื่อจนกลายมาเป็นนวนิยายผืนผ้า 

สุดฮิตที่ใครหลายคนเป็นต้องชอบ	ส่วนใครที่ 

ช่ืนชอบเร่ืองราวในสิ่งลึกลับอยู่แล้ว	 คงต้อง

ติดตามผลงานของคุณหมอต่อไป...S

“ 

ผู้แต่งนวนิยายทั้งสี่เรื่อง  

สาปภูษา, รอยไหม, 

กี่เพ้า, สิเน่หาส่าหรี 

”

TEXTILE



“ผีไม่ใช่สิ่งน่ากลัว ทุกสิ่งทุกอย่างต่างล้วนมีที่มาที่ไป 

หากรู้จักเชื่อ รู้จักกลัว และมีสติอยู่ตลอดเวลา เชื่อได้ว่าไม่มีสิ่งใด 

เข้ามาทำาอันตรายเราได้ นี่แหละคือสิ่งที่รายการ Iscream เกรียนบุกผี พยายามจะบอก...”

ติดตามรายการ	Iscreamได้ที่	 
www.youtube.com/user/iheredottv, 
www.facebook.com/iheretv,	www.facebook.com/ihereiscream

เรื่อง	:	ผีกระสือ



NEW
GENERATION

NEVER  JUDGE  A  BOOK BY  I TS  COVER

- SENSE 23 -

	 ทีมงานมีนัดกับ	 “พี่ต่อ” 

ครีเอทีฟประจำารายการและ	 “พี่ต้า” 

เกรียนบุกผีแล้ว	 เราจึงเดินทางมายัง	

IHere	 TV	 ผู้ผลิตรายการ	 Iscream	

เกรียนบุกผี

จากความกลัวสู่ Iscream เกรียนบุกผี

	 (พี่ต่อ)	 “จุดเริ่มต้นของ

รายการ	 Iscream	 เกรียนบุกผีเริ่ม 

จากท่ี	น้ำาหวาน	ซาซ่า	(พิมรา	เจริญภักดี)	

ทีรู่จ้กักบัพวกเรา	อยากทำารายการ	เลย

คุยกันว่าอยากจะทำาแนวไหน	 ซึ่ง 

น้ำาหวานเขาสนใจอยู่สองเรื่อง	 คือ	

แฟชั่นกับผี	 สุดท้ายเราเลยตกลงเลือก

ทำารายการผีกัน” 

รายการผีไม่เหมือนใคร

	 (พี่ต่อ)	 “ตัวพี่ เองตั้งแต่

ทำางานมาไม่เคยทำารายการผีเลย	เราก็

ต้องคิดให้มันแตกต่างไปกว่าที่อื่น	

เพราะฉะน้ันรายการ	 Iscream	 ท่ีออกมา	

มนักเ็ลยกลบัดา้นจากทีร่ายการผทีีม่อียู่

ทุกวันนี้	คือที่เห็นเขาทำาอยู่จะเน้นแบบ

น่ากลัวๆ	 แต่เราจะทำาให้มันตลก	 

จัดแสงแบบสว่างชัดเจนกันไปเลย”

เชื่อว่าผีหลอกคนคือการลงทุน

	 (พี่ต้า)	 “ผมเช่ือว่าเร่ือง 

พวกนี้มีจริงนะ	 แต่ว่ามนุษย์เราดีกว่า	

แลว้เราจะไปกลวัเขาทำาไม		ตามความ

เชื่อของผมการที่วิญญาณจะมาหลอก

คนได้ต้องมีเหตุผล	 เวลาจะมาปรากฏ

ตัวเขาก็จะต้องมาในรูปของพลังงาน	 

ทั้งกลิ่น	เสียง	ควัน	หรือมาเป็นตัวจะต้อง 

รวบรวมพลังเยอะมาก	 พอมาปรากฏตัว	

มันเหมือนการลงทุนที่ต้องได้อะไรกลับมา	

สิ่งที่เขาอยากได้คือส่วนบุญ	ผีก็เลยหลอก

คนที่ชอบทำาบุญ” 

ทุกอย่างของจริงไม่มีเซต

	 (พี่ต้า)	“รายการของเรานี้ไม่มี

จัดฉากกันเลย	 ทุกอย่างเป็นของจริงร้อย

เปอร์เซ็นต์”

รายการสร้างความกล้าให้คนดู

	 (พ่ีต่อ)	 “พอใจกับผลตอบรับ

มาก	 เวลามีคนมาคอมเม้นท์แล้วบอกว่า

พอดูรายการ พ่ีแล้วผมเลิกกลัวผี เลย	 

ผมกล้าข้ึน	 คือแบบนั้นแสดงว่าเราสร้าง

ความรู้สึกกับคนได้ขนาดนี้เลยเหรอ	แค่นี้

กพ็อใจแลว้	ซึง่พีไ่มไ่ดบ้อกนะวา่ผไีมม่จีรงิ	

พี่ก็เชื่อว่ามีจริง”

กลัวผีเพื่อความบันเทิง

	 (พ่ีต้า)	 “มนุษย์มีเรื่องต้อง 

ให้คิด	ให้กลัวเยอะแล้วจะกลัวผีทำาไม	เรา

ควรกลัวเรื่องของตัวเองหรือกลัวอะไรที่

สร้างสรรค์	 คือให้การกลัวผีมันเป็นเรื่อง

บนัเทงิ	เราดหูนงัผ	ีฟงัเรือ่งผ	ีเราไดค้วาม

บันเทิง	 เราได้ความสนุก	ใช้มันให้เป็น

ประโยชน์ดีกว่า”

เชื่อในสิ่งที่มองเห็น

	 (พี่ต้า)	 “ความเช่ือชนะได้ 

ทุกสิ่ง	 เราต้องมีความเชื่อที่แข็งแกร่ง 

เพราะถ้ า เชื่ อยั งไงมันก็ ได้อย่ างนั้ น 

ความเชื่อมันซึมไปถึงกับการใช้ชีวิต	

ต้องเปน็ความเชือ่ทีด่	ีไมใ่ชเ่ชือ่ในสิง่ทีเ่รา

ไม่ได้เห็น”	

เร่ืองผไีมใ่ชเ่ร่ืองด ีทำาดตีอนยังมชีวีติอยู่

	 “Iscream	เกรียนบุกผี	ไม่ใช่

รายการที่ไร้สาระ	แต่เราจะมีแง่คิด	มีคติ

สอนอยู่เสมอ	 ส่วนใหญ่เรื่องผีเป็นเรื่องที่

เกิดมาจากเรื่องไม่ดีทั้งนั้น	 	 เช่นการฆ่า	

การทำาร้าย	 การบังคับ	 และความเศร้า	

ดังนั้นตอนมีชีวิตอยู่ก็ควรเป็นคนดี	 ใช้

ชีวิตอย่างไรที่ดี	 จะได้ไม่เกิดเรื่องชั่วร้าย	

น่าหวาดกลัวตามมา”...S
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ดรีมแคทเชอร์	(Dream	Catcher)	

วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง	

โดยมีการสร้างงานหัตถกรรมที่เรียกกันว่า	“เครื่องดักความฝัน”	

ซึ่งมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าจะช่วยกรองฝันร้ายให้สลายไป..

Dream Catcher
มหัศจรรย์ตาข่ายดักฝันร้าย

SE
NS

E
D.I.Y. เรื่อง	:	แอมแปร์
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DREAM

CATCHERDIY

	 ตาข่ายดักฝัน	หรือ	 เครื่องดักฝัน	

เป็นเครื่องรางมงคลที่นิยมห้อยแขวนไว้เหนือ

เปลเด็ก	ในทางคติความเชื่อก็คือ	เครื่องหมาย

นำาอากาศเข้าสู่ลมหายใจและนำาความโชคดีมา

ให้เด็กๆ	ส่วนในทางจิตวิทยาก็คือ	ตาข่ายดัก

ฝันประดับขนนกเหล่านี้	 จะทำาหน้าท่ีส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กๆ	 เพราะสายตาของเด็กที่

จับจ้องการแกว่งไกวที่ส่ายไหวด่ังระบำาขนนก	

จะช่วยให้ทารกมีพัฒนาการการเรียนรู้ทาง

สายตาและกล้ามเนื้อต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี

เตรียมห่วงพลาสติกและใช้

เชือกเทียน	หรือเชือกหนังพัน

ให้รอบวง	 หลังจากนั้นจัดให้

ห่วงกลมที่เราทำาไว้อยู่ด้าน

หน้า	 เชือกเทียนที่เราจะถัก	

ตาข่ ายอยู ่ ด้ านหลั ง	 นำ า 

เชอืกเทยีนมาทบับนหว่ง	แลว้

สอดลงในห่วงกลมตามภาพ.

จบัเชอืกเทยีนโดยใหเ้ชอืกเทยีน

อยู่ในลักษณะดังภาพ	 ไม่ต้อง

ดึงเชือกเทียนจนตึงมาก	 จะ

สังเกตเห็นว่าห่วงกลมจะทับ

เชอืกเทยีนอยูเ่หมอืนเดมิแสดง

ว่าทำาถูกแล้ว

นำาเชือกเทียนมาทับบนห่วง	

แลว้สอดลงในหว่งกลมตามภาพ	

และนำาหินสีมาสอดระหว่างชั้น	

ทำาไปเรื่อยๆ	 โดยกะระยะตาม

ชอบ

ข้ึนแถวใหม่ทำาเหมือนเดิม	

สังเกตว่าเราต้องนำาเชือกเทียน

สอดขึ้นก่อน	 แล้วจึงแทงลง	

หลังจากนั้นสอดหินสี	 ถัก

เชือกเทียนไปเรื่อยๆ	 จนถึง

ตรงกลาง	ตดัปลายแลว้กเ็กบ็

งาน	ตกแต่งหินสีหลากสีสัน	

จะตกแต่งกี่อันก็ทำาได้ตาม

ชอบใจ

	 นำามาประดบัประดา

ตกแตง่ดว้ยขนนก	และอืน่ๆ	ให้

สวยงาม	ตาข่ายดักฝันฝีมือเรา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

1 4

5

2 3

วัสดุและอุปกรณ์

1.	ห่วงพลาสติกกลมๆ

2.	เชือกเทียน	หรือเชือกหนัง

3.	ขนนก	หินสี	หรืออุปกรณ์สำาหรับ

ตกแต่งอื่นๆ	ตามชอบ



ประจำาตัว
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 แปลกไหม...ทำาไมเด็กทารกเกิดมาเมื่อเกิดเหตุ

เพศภยัอนัใดขึน้กม็กัจะเแคลว้คลาดเสมอ	นัน่กเ็ปน็เพราะคนไทย

สมัยโบราณเชื่อกันว่า	 เด็กทารกยามแรกคลอด	 เกิดมาจะมีผู้

ปกป้องคอยคุ้มครอง	 ดูแลรักษาหรือที่ เราเรียกกันสั้นๆ 

ว่า	“แม่ซื้อ”

 

	 แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้น	 ผู้ท่ีดูแลคุ้มครองก็จะ

เปลีย่นแปลงไปกลายมาเปน็เทวดาทีท่ำาหนา้ทีไ่มต่า่งกนัซึง่เทวดา

เหล่านี้เราเรียกกันว่า	“เทวดาประจำาตัว”	

	 เทวดาประจำาตัว	คือ	เทวดาที่เราเชื่อกันว่ามนุษย์ทุก

คนทีเ่กดิมาจะมเีทวดาประจำาตวั	ทำาหนา้ทีค่อยปกปกัษด์แูลรกัษา

ตัวเราจากเหตุเพศภัยต่างๆ	 หรือเรื่องร้ายๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้นเป็น

เสมือนเงาตามตัวเราไปในทุกๆ	 แห่ง	 ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมี

จำานวนเทวดาประจำาตัวไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละ

บคุคล	แตว่า่กนัวา่จำานวนองคเ์ทวดาประจำาตวัทีจ่ะตดิตามเรานัน้	

ต่ำาสุดมีเพียง	2	องค์และสูงสุดมีถึง	5	องค์	ด้วยกัน

	 หลายๆ	คนมกัคดิวา่เราจะมเีทวดาประจำาตวัองคเ์ดมิ

จะเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลตลอดชีวิต	แต่ในความเป็นจริงความคิด

น้ันก็มีส่วนท่ีถูก	 แต่ถูกเพียงครึ่งเดียวนั้นก็เพราะว่า	 หากแต่เดิม

เรามีเทวดาประจำาตัวกี่องค์	 ก็จะยังคงมีจำานวนเท่าเดิมเพียงแต่

เทวดาจะไม่ใช่องค์เดิม	 โดยพระอินทร์จะจัดเวรเทวดาจาก 

ชัน้ดาวดงึสล์งมาดแูลมนษุย์	เพราะเทวดากค็อืมนษุย์ท่ีตายไปแลว้	

แตส่ะสมบญุเยอะจนไดไ้ปเกดิเปน็เทวดา	ทา่นกจ็ะคอยหมนุเวยีน

หมั่นสร้างบุญกุศล	เพื่อลงมาคอยช่วยเหลือมนุษย์นั่นเอง

SE
NS

E
สิ่งศักดิ์สิิทธิ์ เรื่อง	:	ชรัญกร



IN EACH ONE

“เทวดาประจำาตัว... 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มนุษย์ที่คอยช่วยเหลือ 

ปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น”



GOD
IN EACH ONE

เทวดา

เทวดาประจำาตัว

วันจันทร์

เทวดาประจำาตัว

วันอังคาร

เทวดาประจำาตัว

วันพุธ

เทวดาประจำาตัว

วันพฤหัสบดี

เทวดาประจำาตัว

วันศุกร์

เทวดาประจำาตัว

วันเสาร์

เทวดาประจำาตัว

วันอาทิตย์
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	 เทวดาประจำ าตั ว

แต่ละองค์จะมีชื่อเรียกแตกต่าง

กันไปตามวันเกิดประจำาวันของ

เรา	คนที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อว่า	

“วิจิตรมาวรรณ”	 มีหัวเป็นสิงห์	

มี ผิ ว ก าย สี แดง	 คนที่ เ กิ ด 

วันจันทร์ช่ือว่า	“วรรณนงคราญ”	

มีหัวเป็นม้า	 มีผิวสีขาวนวล	 

คนที่ เ กิ ด วั น อั ง ค า ร ชื ่ อ ว่ า	

“ยักษ์บริสุทธ์ิ”	 มีหัวเป็นมหิงสา	 (ควาย)	 

ผิ วกาย สีชม พู	 คน ท่ี เ กิด วัน พุธ ช่ือ ว่ า	 

“สามลทัศ”	 มีหัวเป็นช้าง	 ผิวกายสีเขียว	 

คนท่ีเกิดวันพฤหัสบดีช่ือว่า	“กาโลทุกข์”	มีหัว

เป็นกวาง	 มีผิวกายสีเหลืองอ่อน	 คนท่ีเกิด 

วันศุกร์ช่ือว่า	 “ยักษ์นงเยาว์”	 มีหัวเป็นโค	 

ผิวกายสีฟ้าอ่อน	 และคนท่ีเกิดวันเสาร์ช่ือว่า	

“เอกาไลย์”	 มีหัวเป็นเสือ	 ผิวกายสีดำา	และ

ทุกตนจะทรงอาภรณ์	(เส้ือผ้า)	สีทองเหมือน

กัน 

	 เมื่อรู้แล้วว่าเราทุกคนมีเทวดา

ประจำาตวั	ถงึแมบ้างคนจะยังไมท่ราบจำานวน

เทวดาที่แน่ชัด	แต่เราก็ควรหมั่นทำาบุญ	ทำา

กุศล	 ส่งแรงศรัทธานั้นไปสู่เทวดาประจำาตัว	

เพือ่ใหท้า่นมพีลงัแกรง่กลา้	คอยชว่ยปกปกัษ์

รักษาจากภัยอันตรายท้ังปวงได้	 โดย 

หลวงตายง ฐิตะสีโล พระประจำาวัดแห่งหนึ่ง

ได้ให้ความรู้กับเราว่า	 เทวดาท่ีคอยติดตาม

เรานั้นก็มีทั้งดีและไม่ดี	 เนื่องจากบางคน 

ดวงชะตาไม่ดี	 ก็จะมีเทวดาที่ไม่ถูกกันหรือ

อีกประการหนึ่งเทวดาท่ีคอยตามตัวเรานั้นก็

ไม่ได้สร้างประโยชน์	 หรือคอยคุ้มครอง

ปกป้องเราได้อย่างเต็มที่	 แต่ไม่ได้ก่อให้เกิด

ภัยอันตรายใดๆ	แก่เราทั้งสิ้น

	 บางคนเมื่อรู้ว่าตนเองมีเทวดา

ประจำาตัวคอยปกปักษ์รักษาอยู่	ก็คิดหวังพึ่ง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำาตัวให้คอย 

ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา	 หรือบางครั้งที่มี

ความสุขก็มักจะคิดเอาเองว่าเป็นเพราะ

เทวดาประจำาตัวนั้นบันดาลมาให้ซ่ึงทุกสิ่ง 

ทุกอย่างบนโลกนี้	 แต่

ในความเป็นจริงแล้ว

เ ร าหวั งที ่ จ ะพึ ่ ง แต่ 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิอย่างเดียว

คงไม่ได้	เพราะทุกสิ่งที่

ย้อนกลับมาหาตัวเรา

คือสิ่งที่ล้วนปฎิบัติเอง

ทั้งสิ้น	ทำาดีได้ดี	ทำาชั่ว

ได้ชั่ว	วิบากกรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้น	

และเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นถือว่าเป็น

สิง่ประเสรฐิ	จงึควรหมัน่ทำาบญุ	ทำากศุลสรา้ง

ความดีด้วยตัวเราเอง...S

“ เมื่อรู้ว่าเรามีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ 

เราก็ควรหมั่นทำาบุญกุศลให้แก่เทวดา ”
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	 มนุษย์มักเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

เพราะเชื่อว่าเป็นส่ิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามส้ินหวัง

และท้อแท้	 ซึ่งตามหลักพจนานุกรมฉบับล่าสุด

ก็ได้ให้ความหมายของคำาว่า	“สิ่งศักดิ์สิทธิ์”	คือ 

“สิ่งหรือภาวะที่เชื่อว่ามีอำานาจเหนือธรรมชาติ

สามารถบันดาลให้เป็นไปหรือให้สำาเร็จได้ดัง

ปรารถนา	 เช่นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ิ์บันดาลให้หาย

จากโรคร้าย”	

เรื่อง	:	ชรัญกร
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	 ในประเทศไทยของเราน้ี	คน

ไทยไม่ได้นับถือแต่พระพุทธเจ้าเพียง

อย่างเดียวเท่าน้ัน	 เพราะยังมีการนับถือ

เทวดา	องค์เทพ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสนา

พราหมณ์	เทพเจ้าท่ีเราได้ยินกันบ่อยๆ	เช่น	 

พระพิฆเนศวร	 พระพรหม	 พระศิวะ	

พระนารายณ์	 พระแม่อุมาเทวี	 ฯลฯ		

จึงอยากจะพูดถึ ง เรื่ องราวตำานาน 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์กัน 

สักหน่อย	 เพราะได้มีโอกาสไปหลาย

สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องพิธีกรรมด้านนี้ 

อยู่มาก	อาทิ	วัดแขก		เทวสถาน	ซึ่งอยู่

ในกรุงเทพมหานคร	 ประเทศไทยเรานี่เอง 

	 วันน้ันมีโอกาสเดินทางไปแถว

ตลาดดินแดง	 บังเอิญได้พบกับบุคคลหน่ึงท่ีมี

ความเช่ือและศรัทธาทางด้านน้ีเข้าเลยอยาก

จะบอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ทราบ

กัน	 ระหว่างท่ีเดินทางไปท่ีตำาหนักของบุคคล

ท่านน้ี	 สังเกตว่าท่ีน่ีเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ	 ท่ี

มีตึกตั้งตระหง่านเรียงรายอยู่	 และเมื่อเดิน

ทางไปถึงก็พบห้องเล็กๆ	ห้องหนึ่งที่ภายใน

มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจำานวนมากท้ังท่ีรู้จักและไม่ 

รู้จักดูน่าเกรงขามยิ่งนัก	

 นางสมศรี คลังชนะ ซ่ึงลูกศิษย์จะ

รู้จักในนามว่า	“แม่ศรี”	ได้เล่าถึงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทาง

ด้านศาสนาพราหมณ์ให้ฟังว่า“เดิมทีน้ันศาสนา

พราหมณ์มีมาช้านานแล้ว	 วิวัฒนาการมีมา

หลายยุค	จากที่ศึกษามาจะมีทั้งหมด	4	ยุค	

คือยุคอารยัน	ซึ่งเป็นยุคแรก	ยุคนี้จะเชื่อใน

เรื่องเทวดาทั้งสามชั้น	 คือเทวดาชั้นสวรรค์	

เทวดาที่อยู่บนฟ้าและเทวดาบนพื้นโลก,	 

ยุคพระเวทเป็นยุคที่ เริ่มมีพิธีกรรมและ

เริ่ ม จัดระ เ บียบแบบแผนความเชื่ อใน 

เรื่องเทพเจ้ามากขึ้น	

	 ยุคนี้จะเริ่มมีวรรณกรรมและ

บทสวดมนต์บูชาเทพเจ้าที่ เ รี ยกกันว่ า	

“พระเวท”	 ซึ่งพราหมณ์เชื่อว่าเป็นความรู้

ที่มาจากสวรรค์,	 ยุคพราหมณะ	 เป็นยุคที่

พราหมณ์กำาหนดชะตากรรมของอาณาจักร

และพลเมือง	 ทำาให้พราหมณ์เร่ิมแสวงหาผล

ประโยชน์ในเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้เหตุผล

ว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้า	 ซึ่งยุคนี้เทพเจ้า

อย่างพระตีมูรติ	 (พระพรหม,	 วิษณุเทพ,	

ศิวะเทพ)	เริ่มเข้ามามีบทบาท	และสุดท้าย

ยุคฮินดู	 เป็นยุคที่ลัทธิพราหมณ์เริ่มเสื่อมลง	

ทำาให้กลุ่มพราหมณ์ได้จัดหมวดหมู่ของกลุ่ม

เทพขึ้นใหม่	 ให้กลายเป็นเทพนิยายเรียกว่า	

“คัมภีร์ปุราณะ”	 เป็นเรื่องของตำานานการ

กำาเนิดโลก	 เทวดา	 มนุษย์และสิ่งทั้งปวง	

และคัมภีร์ตันตระ	เป็นคัมภีร์ที่หนักไปทาง

ไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถา		
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	 เทพเ จ้าห รืออง ค์ เทพทาง

ศาสนาพราหมณ์มีจำ านวนมากการ

บวงสรวงบูชาเทพจึงต้องกระทำาให้ถูกวิธี	

โดยก่อนท่ีจะบูชาต้องเร่ิมจากการมีจิตใจท่ี

ต้ังม่ันเพราะเทพแต่ละพระองค์	 ล้วนแล้ว

แต่ต้องเริ่มที่การสวดมนต์ภาวนาด้วยกัน

ทั้งสิ้น	 จึงเท่ากับเป็นการปูพื้นฐานในการ

ปฏิบัติสมาธิ	 และในการบูชาเทพในสาย

พราหมณ์ต้องเร่ิมท่ีพระพิฆคเนศวรก่อน

เพราะตามประเพณีโบราณเชื่อว่าพระ

พิฆคเนศวรคือเทพพระองค์แรกที่ต้องได้

รับการกราบไหว้บูชา	

	 ในการไปสักการะองค์ เทพ

ควรแต่งกายสุภาพ	สำารวมกาย	วาจาและ

ใจ	 ทำาจิตใจให้สงบ	 ขณะที่มีพิธีกรรม

ไม่ควรลุกทำากิจกรรมอื่น	 เพราะชาวฮินดู

“

ไม่ใช่สิ่งผิด

ที่ใครจะนับถือบูชา

เทพเจ้าพระองค์ไหน

” 

โบราณเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมนั้นไม่

สมบูรณ์เมื่อผ่านพิธีกรรมการถวายของบูชา

แล้ว	ของเหล่านั้นจะเรียกว่า	“ปัจฉา”	ไม่ว่า

จะเป็นผลไม้	ขนมนมเนย	ล้วนจัดเป็นอาหาร

ทิพย์ทั้งสิ้น	 การรับของต้องรับด้วยมือขวา

และใช้มือซ้ายประคองมือขวาอีกที	 ก่อนรับ

ประทานให้นำามาจรดที่หน้าผาก	 เพราะเชื่อ

ว่าเป็นการแสดงความเคารพต่ออาหารทิพย์ท่ี

องค์เทพประทานมาให้

	 แต่ละศาสนานั้นอาจมีพิธีกรรม	

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป	

และก็ไม่ใช่สิ่งผิดที่ใครจะนับถือบูชาเทพเจ้า

พระองค์ไหน	 เพราะทุกศาสนาล้วนสอนให้

มนุษย์ตั้งมั่นในความดี	 อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยังเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวและคอยเป็นประตู

ทางออกอีกบานยามที่มนุษย์ไร้ที่พึ่งทางจิตใจ

ได้ดีเสมอมา…S
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ประตูท่าแพ

ประตูที่สำาคัญคู่เมืองเชียงใหม่

ก่อสร้างในสมัยพญามังราย	

ในอดีตใช้เป็นท่าเทียบเรือในการขนถ่ายสินค้า

ปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต

ของจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง	:	SENSE TEAM
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	 เชียงใหม่. . .เมืองแห่ง

ศลิปวฒันธรรมลา้นนาอนัทรงคณุคา่

ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของ

โบราณสถาน	 ที่ก่อกำาเนิดมาตั้งแต่

สมัยอดีตกาล	มีสิ่งหนึ่งที่หากเราไม่

พูดถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้	 ถ้ามีโอกาส

ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้	เพราะถือ

ไดว้า่เปน็สญัลกัษณอ์ยา่งหนึง่นัน้คอื	

กำาแพงอิฐที่ยาวขนานไปกับท้อง

ถนน	 แทบจะล้อมรอบใจกลางตัว

เมือง	ที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี

วา่นัน้คอื	“ประตเูมอืง”	ของจงัหวดั

เชียงใหม่นั้นเอง
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	 ประตูเมืองเป็นสิ่งก่อสร้างที่

มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน	 และ

ท ร ง คุ ณ ค่ า เ พ ร า ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่เริ่มก่อต้ังตัวเมือง

เชยีงใหม	่ซึง่ประตเูมอืงทัง้	5	ตัง้อยูต่าม

ทิศต่างๆ	ของจังหวังเชียงใหม่	

 คุณนรภัทร สุวรรณ์	เจ้าหน้าท่ี

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	ได้บอก

เล่าถึงประวัติการสร้างประตูเมือง	และ

ที่มาของแต่ละประตูให้ทราบว่า	 ประตู

เมอืงกม็ลีกัษณะเชน่เดยีวกบัรา่งกายของ

มนุษย์

	 “การสร้างเมืองเชียงใหม่นั้น	

จะสรา้งตามความเชือ่ของจกัรวาลวทิยา	

คอื	การสรา้งเมอืงและดวงชะตาเมอืงให้

เหมือนกับเป็นร่างกายของมนุษย์คือ	 มี

ส่วนหัว	ลำาตัว	แขนและขา”

	 บ ริ เวณส่ วนหั วของตั ว เมื อง

เชยีงใหมน่ัน้จะอยูท่างทศิเหนอื	มปีระตเูมอืง

คือ	“ประตูช้างเผือก”	หรือ	“ประตูหัวเวียง”	

เป็นประตูที่ใช้ในการเดินทางเข้า-ออก	 หรือ

ประกอบพธิกีรรมตา่งๆ	ของพระมหากษตัรย์ิ	

จึงทำาให้ในบริเวณนี้	 ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่	

แต่ถัดจากบริเวณประตูข้ึนไปจะเรียกว่า 

“หวกสิงห์”	 ซึ่งเป็นพื้นที่กว้าง	 ใช้ในการ

รวบรวมไพร่พล	 เพ่ือประกอบพิธีกรรมก่อน

การออกรบ

	 ต่อมาคือ	 ประตูเมืองที่มีความ

สำาคัญ	 เปรียบเสมือนแขนทั้งสองข้างของ

เมืองเชียงใหม่ก็คือ	 “ประตูท่าแพ”	 และ	

“ประตูสวนดอก”	 ซ่ึงประตูท่าแพจะอยู่ทาง

ซ้ายของตัวเมืองเชียงใหม่	 แต่เดิมเรียกว่า	

“ประตูเชียงเรือก”	 เพราะอยู่ติดกับหมู่บ้าน

เชียงเรือกนั้นเอง	แต่ในระยะหลังที่เชียงใหม่

เร่ิมมีการติดต่อค้าขาย	 ต้องอาศัยการ

ขนส่งสินค้าทางน้ำา	 จึงได้สร้าง

โ ต๊ ะ แ พ ข้ึ น เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ทำ า 

การขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก	

จึงเรียกประตูเชียงเรือกน้ี	 ว่าประตูท่าแพ	 

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน

	 ส่วน	“ประตูสวนดอก”	จะอยู่ทาง

ด้านขวามือของตัวเมืองเชียงใหม่	สาเหตุท่ีช่ือ

ว่าประตูสวนดอก	เพราะในสมัยเร่ิมสร้างเมือง

บ ริ เ วณนั้ น เ ป็ น อุ ท ย านสวนดอกขอ ง 

พระยากือนา	(กษัตริย์องค์ท่ี	6	แห่งราชวงศ์

เม็งราย	พ.ศ.	1898-1928)	จากน้ันทรงสร้าง

วัดบุปผารามข้ึน	(วัดสวนดอกในปัจจุบัน)	โดย

อัญเชิญพระจากสุโขทัยมาจำาพรรษายังวัดแห่ง

น้ี	และได้ส่งลูกหลานเข้ามาอาศัยเล่าเรียน	

	 ประตูต่อมาคือ	“ประตูเชียงใหม่”	

หรือ	 “ประตูท้ายเวียง”	 ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของ

เมืองเชียงใหม่	เป็นประตูท่ีมีความสำาคัญเพราะ

ถือว่าเป็นประตูมงคล	จึงมีการต้ังช่ือให้เหมือน

กับช่ือเมืองเชียงใหม่

	 “ประตูท้ัง	4	น้ันเป็นประตูท่ีเช่ือว่า

เป็นประตูมงคล	ห้ามนำาส่ิงอัปมงคลต่างๆ	เช่น	

ศพ	ผ่านเข้าออกบริเวณท้ัง	4	ประตูน้ีเดด็ขาด	

จึงทำาให้ภายในบริเวณเมืองเชียงใหม่ไม่มี

สุสาน	และหากจะต้องนำาศพคนตายออกไป
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นั้น	 ต้องผ่านทางทิศที่เป็นกาลกิณีเมือง

เท่านั้น	 ดังนั้นจึงได้มีการสร้าง	 “ประตู

สวนปรุง”	 (ประตูแสนปรุง)	 หรือที่ชาว

บ้านเรียกกันว่า	 “ประตูผี”	 เพ่ือการขน

ย้ายศพออกไปยัง	“สุสานหายยา”

	 นอกจากความเช่ือเร่ืองการ

สร้างเมืองและดวงชะตาเมืองให้เหมือน

กบัเปน็รา่งกายของมนษุย์แลว้	ยงัมคีวาม

เชื่อเรื่องของเทวบุตรผู้รักษาประตูเมือง 

อีกด้วย	 โดยประตูทั้ ง	 4	 ยกเว้น 

ประติมากรรมจากความเชื่อ 

ประตูเมืองล้านนา

ประตสูวนปรงุนัน้	จะมเีทวบตุรทีร่กัษาประตู

เมืองคือ	ประตูช้างเผอืกจะมีเทวบตุรทีร่ักษา

ประตูช่ือ	 “คันธรักขิโต”	 ประตูท่าแพมี 

เทวบุตรรักษาประตูชื่อ	 “สุรักขิโต”	 ประตู

สวนดอกมีเทวบุตรชื่อ	“สุรชาโต”	และประตู

เชียงใหม่	 เทวบุตรรักษาประตูเมืองชื่อ	 

“เชยยภูมโม”

	 เมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยม	 เนื่องมาจากอิทธิพลอาณาจักร

สุโขทัย	 ทำาให้มุมแต่ละมุมของเมืองมีการ

สร้างป้อมปราการหรือ	“แจ่งเมือง”	ขึ้น	โดย

มีความสำ าคัญที่ แตกต่ า งกั นไป	 เช่ น	 

“แจง่ศรภีมู”ิ	แตเ่ดมิเรยีกวา่	“แจง่สะหลภีมู”ิ	

เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่

	 แจ่งต่อมาคือ	 “แจ่งก๊ะต๊ำา”	 ซึ่ง

ตั้งตามช่ือของเคร่ืองมือจับสัตว์น้ำาของคน

โบราณ	สว่นแจง่ถดัมาคอื	“แจง่กูเ่รอืง”	หรอื	

“แจ่งกู่เฮือง”	ซึ่งคำาว่า	“กู่”	ในภาษาเหนือ	

แปลว่า	 ท่ีเก็บอัฐิ	 และแจ่งสุดท้ายคือ	

“แจ่งหัวลิน”	เป็นบริเวณจุดแรกที่รับน้ำา

จากแมน่้ำาหว้ยแกว้เขา้มาหลอ่เลีย้งคนใน

ตัวเมืองทั้งหมด

	 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มี

ความเชื่อ	 เกี่ยวกับการสร้างเมืองและ

ดวงชะตาของเมือง	 จึงทำาให้เกิดความ

เชื่อในเรื่องการทำาพิธีสืบชะตาเมือง	 

เพือ่ขจดัปดัเปา่สิ่งชั่วร้ายออกไป	เพือ่ให้

ประชาชนมีความสงบสุข	ร่มเย็น

	 “พธิสีบืชะตาเมอืงในปจัจบุนั

จะจัดข้ึนท้ังหมด	 10	 จุด	 คือบริเวณ

ประตูเมืองทั้ง	5	แจ่งเมือง	4	แจ่งและ

จุดสุดท้ายคือบริเวณสะดือเมือง	 ซึ่ง

ถื อว่ า เป็ นจุ ดศูนย์ กลางของ เมื อง	

ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณวัดเจดีย์หลวง	 แต่

การทำาพิธีน้ันจะยึดตามหลักจดุศนูยก์ลาง

เดิม	 คือบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์	

และจะจัดพิธีขึ้นพร้อมกันท้ัง	 10	 จุด	

โดยจุดพลุข้ึนท่ีบริเวณสะดือเมือง	 เพื่อ

เป็นการส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้น

พร้อมกันทั้งหมด”

	 การสรา้งประตเูมอืงกเ็ปรยีบ

เสมือนการสร้างร้ัวให้กับบ้าน	ช่วยคุ้มกัน

จากสิ่งร้ายๆ	 ภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่ผู้

อยู่อาศัย	จากความศรัทธาในความเชื่อ

เรื่องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครอง 

ชาวเมืองให้เกิดความสงบสุข	 พิธีกรรม

การสืบชะตาเมืองจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่

ชว่ยในการบำารงุ	รกัษา	ซอ่มแซมรัว้บา้น

ให้เกิดความแข็งแรงนั่นเอง...S



ความเชือ....
เรืองจริงหรืองมงาย

คุณคิดอย่างไรกับเร ื ่องความเชื ่อโบราณ?
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ความเชื่อ

 เชื่อว่าเราหลายคนต่าง

ต้องเคยได้ยินถึงเ ร่ืองราวความเช่ือ

ต่างๆ	 เกี่ยวกับโชคลางกันมาเป็นอย่าง

ดีอยู่แล้ว	แต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกกับ

เราได้จริงๆ	 เสียทีว่าความเชื่อเหล่านั้น

เป็นเรื่องที่เราเชื่อถือได้หรือไม่?	จะเกิด

เรื่องร้ายขึ้นจริงหรือไม่?	 หากเราไม่ทำา

ตามความเชื่อที่ว่านั้น	 หรือว่าเรื่องราว

ดังกล่าวเป็นเพียงแค่กุศโลบายของคน

โบราณที่ต้องการเตือนไม่ให้คนทำาผิด

แค่นั้นหรือ

	 ความเชื่อที่เรามักได้ยินกัน

อยู่บ่อยๆ	 เช่นความเชื่อเรื่องตากระตุก		

ตามความเชื่อโบราณบอกเอาไว้ว่าหาก

ตากระตุกจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้าย	

ตามคำากล่าวที่ว่า	 “ขวาร้าย	 ซ้ายดี”	

แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าอาการตากระตุกที่

เราเชื่อกันว่าเป็นจะเกิดโชคดี	 โชคร้ายนั้น	

ยังแบ่งออกได้เป็นสองช่วงเวลาด้วยกันคือ

หากตากระตุกในช่วงเช้าหรือบ่าย	 เชื่อกัน

ว่าถ้าเป็นข้างขวาจะเกิดสิ่งดีๆ	 เข้ามาในวัน

นั้น	 แต่ถ้าเป็นข้างซ้ายจะเกิดเหตุร้ายกับตัว

คุณขึ้นก็เป็นได้	

	 ส่วนถ้าตากระตุกในช่วงเย็นหรือ

กลางคืนนั้น	 โบราณเชื่อกันว่าถ้ากระตุกใน

ช่วงเย็นไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวา	จะมีแต่สิ่ง

ดีๆ	เข้ามา	แต่ถ้ากระตุกในช่วงกลางคืนนั้น	

ก็จะกลายเป็นขวาร้าย	ซ้ายตามปกติ

	 ส่วนที่บอกว่าถ้าตาซ้ายกระตุก

แล้วจะเกิดเรื่องดีๆ	 นั้น	 คนเฒ่าคนแก่ยัง

เชื่อกันอีกว่า	 เรื่องดีที่ว่านั้นส่วนใหญ่มักจะ

เป็นเรื่องของโชคลาภ	 หรือสมหวังในเรื่องที่

รอคอยอยู่	 และยังเชื่อกันอีกว่าตากระตุกนี้

เป็นรางบอกเหตุที่แม่นยำามากอีกด้วย

	 “จริงความเช่ือเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็น

จริงไปทั้งหมดหรอก	ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ด้วย	 แต่ถ้าถามว่ายายเชื่อไหม	 ก็ต้องเชื่อ

อยู่แล้ว	 เพราะเรื่องนี้เราได้ยินมาตั้งแต่สมัย

ปู่ย่า	ตายาย”	นางส้มผิว สิงห์สุขศร	ีหญิง

ชราวัย	 72	 ปี	 ได้บอกเล่ากับถึงเรื่องของ

ความเชื่อนี้ให้เราฟัง

	 ค น เ ร า ล้ ว น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ที่  

แตกต่างกันไป	 ถ้าเราจะบอกว่าความเช่ือ

นั้น	ความเชื่อนี้เป็นเรื่องงมงายก็คงจะไม่ถูก

นัก	เพราะถึงแม้จะยังไม่มีใครบอกกับเราได้

ว่าความเชื่อต่างๆ	ที่เราได้ยิน	 ได้ฟังมานั้น

เป็นความจริงหรือไม่	 หรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่

ผู้ใหญ่สอนเพื่อให้เราระวังตัว	 แต่สิ่งหนึ่งที่

บอกได้เลยก็คือ	ความเชื่อที่เราคุ้ยเคยมาต้ัง

แต่เด็กๆ	 นั้นล้วนแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ใช้สั่งสอน

เราทั้งนั้น...S   

เรื่อง	:	FERNNY



”

“	 ไม่ว่าความเชื่อนั้นจะเป็นเรื่องจริง	หรือเป็นเพียงเรื่องราวงมงายที่ได้ยินได้ฟังกัน

ต่อๆ	มาก็ตาม	แต่เชื่อเถอะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีข้อดีอยู่บ้าง	อย่างน้อยก็ทำาให้เรารู้จักมีสติ

ก่อนที่จะคิด	จะทำาอะไรที่ผิดพลาดลงไป....
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	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 “สี”	 ได้เข้า

มามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของเราเป็น

อย่างมากและ	 “สี”	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ความเช่ือซ่ึงเป็นบทบาทของการดำาเนินชีวิต

และเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา	เรียกได้ว่าสีให้

ความหมายแฝงอยู ่ในตัวของมันเอง	โดย

เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากจินตนาการ	

	 ก่ อนอื่ น จะขอกล่ า วถึ ง ง าน

ศิลปะก่อนเพราะสีมักจะปรากฏอยู่ ใน 

ผลงานทางศิลปะ	 ซึ ่งการสร้างสรรค์ผล

งานทางด้านศิลปะในอดีตกาลนั้นมีรูปแบบ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	เช่น	ระหว่างศิลปะ 

ตะวันตกและตะวันออกค่อนข้างจะมีความ

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	

	 การแต่งกายนับว่าเป็นศิลปะ

อีกหนึ่งแขนงที่มีบทบาทต่อมนุษย์และเรา

พึงเห็นว่าการแต่งกายเป็นศิลปะที่ใกล้ตัว	

ด้วยเหตุนี้จึงยกตัวอย่างความเช่ือเรื่องสีกับ

การแต่งกายว่าสัมพันธ์กันได้อย่างไร		

	 ถึ ง เ ว ล า เ ดิน ท า ง ห า ข้อ มูล 

ข้า งทางไ ด้พบปะแต่ละคนใ ส่เ ส้ือ ผ้า สี 

แตกต่างกันออกไป	 อาจจะมีความเชื ่อ

เกี่ยวข้องหรือไม่นั้นลองสอบถามอาจารย์

ศิลปะกันดีกว่า	 อ.จันทร์เพ็ญ พรหมเมศ 

อาจารย์และหัวหน้าแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์

มหา วิทยา ลัยราชมงคล รัตนโก สินท ร์ 	

วิทยาเขตเพาะช่าง	

	 “ความเชื่ อ เรื่ องสีกับคนไทย

มีมา เนิ่ นนานแล้วโดยเฉพาะสี ท่ี ใช้กับ 

เครื่องนุ่งห่มพระมหากษัตริย์หรือเจ้าขุน

มูลนายในสมัยก่อน”

	 สมัยสุโขทัย	เครื่องนุ่งห่มที่ถือว่า

มีค่าสำาหรับกษัตริย์และชนชั้นสูงจะเป็นผ้า

ไหม	 ผ้าแพร	 ผ้ากำามะหยี่	 ผ้าเบญจรงค์	

ผ้าย้อมสี	 5	 สี	 (สีดำา,	 สีขาว,	 สีแดง,	 

สีเหลือง,	สีเขียว)	

	 สมัยอยุธยา	 ฉลองพระองค์ของ

พระเจ้าแผ่นดิน	 ทรงโพกพระเศียรด้วยผ้า

สีขาวทรงพระภูษาผ้าไหมปักผ้าสีเหลี่ยม 

รัสพักตร์	(ผ้าสีแดง)	

	 สมัยรัตนโกสินทร์	ในรัชกาลท่ี	2	มี

ผ้าโหมด	เป็นผ้าทอจากอินเดียทำาด้วยกระดาษ

เงินและกระดาษทองพันเส้นไหม	ทอกับไหม

สีต่างๆ	เช่นสีม่วง	สีน้ำาเงิน	 

	 ด้านการแต่งกายจากความเช่ือ

ส่งผลมาถึงปัจจุบันคือการแต่งกายไว้ทุกข์

เรื่อง	:	งามวรัญ
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สีนวล	 สีดำาจึงถูกจัดเก็บให้เป็นความเชื่อว่า

เป็นสีแห่งความเศร้าโศก	เสียใจไปในที่สุด

	 อีกสิ่งหนึ่งที่ เป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์คือคำากลอนเกี่ยวกับสีเพื่อ

เส ริมสิ ริมงคลหรือสีตามหลักทักษาใน

ตำานานกำาเนิดดาวพระเคราะห์ของสุนทรภู่	

แต่งข้ึนไว้เพ่ือสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการ

แต่งกายในสมัยนั้น

	 การแต่งกายดังกล่าวก็ยังคงมี

หลงเหลือให้เห็นกันอยู่บ้าง	 แต่อาจจะไ่ม่ใช่

ทั้งหมดเพราะปัจจุบันกาลเทศะและความ

เหมาะสมได้เข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของสี

มากขึ้น	 จึงทำาให้การแต่งกายในยุคปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไป	 	 อาทิ	 การเลือกชุดใส่ไป

ติดต่อสมัครงาน	 พบผู้ใหญ่หรือแม้กระท่ัง

เจรจาต่อรองเรื่องงาน	 ควรเลือกเสื้อผ้าที่มี

สีสันสุภาพหรือสีที่อ่อน	 สดใส	 ไม่ฉูดฉาด

เกินไปนัก	เช่นสีขาว	สีเหลืองเพราะจะทำาให้

น่าเชื่อถือและเสริมบุคลิกภาพได้เป็นอย่าง

ดี	 ซึ่งต่างไปจากการเลือกสีเสื้อผ้าในงานที่

ไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากนัก	 ควรเลือกใช้สี

ฉูดฉาดเพราะเช่ือว่าจะทำาให้กระตุ้นจิตใจ

และทำาให้รู้สึกร่าเริง	 กระปี้กระเปร่า	 เช่น	 

สีแดง	 สีชมพู	 เพราะจะทำาให้มีความมั่นใจ	

ความสดใสและผ่อนคลายมากขึ้น	ฯลฯ	

	 สีจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ทางความ

เชื่ออย่างหนึ่งของคนไทย		 โดยเฉพาะเรื่อง

การแต่งกายที่เห็นกันได้อย่างชัดเจน		ทั้งนี้

จะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่่ผิด	 เพราะสิ่ง

ท่ีสำาคัญท่ีสุดเห็นจะเป็นเรื่องของกาลเทศะ

เสียมากกว่า...S  

เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่ออย่างหนึ่ง
แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ “เรื่องกาลเทศะ”
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ศาสตร์อินเตอร์

“
อาการเดจาวู

มักถูกเชื่อมโยง 

ไปในเรื่องของซิกซ์เซ้นส์

 แต่แท้ที่จริงแล้วเกิดจาก

ความผิดปกติของการมอง

”

เรื่อง	:	ศรีปาน
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 หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่า	 กรรณิการ์ ทองเกลี้ยง ได้เล่าให้

ฟงัวา่	ตนเคยมคีวามรูส้กึวา่บางเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้กบัเธอเคยเกดิขึน้ไปแลว้	แต่

ก็แปลกใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร	และไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรียก

ว่าอะไร	รู้เพียงแต่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

	 “โดยส่วนตัวไม่คิดว่าอาการเหล่านี้จะเป็นความผิดปกติของสมอง	

มนัใหค้วามรูส้กึเปรยีบเสมอืนกบัวา่	ภาพเหตกุารณต์อนนัน้ทีเ่กดิขึน้กบัเรา	เปน็

ภาพเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว	 เป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่

สามารถอธิบายได้ชัดเจนเท่านั้นเอง”	 	

	 คนส่วนใหญ่มักคิดว่าอาการท่ีเกิดขึ้นนั้น	 อาจมาจากความเชื่อใน

เรือ่งของสิง่ลีล้บั	หรอืสมัผสัพศิวงตา่งๆ	แตใ่นความเป็นจรงิอาจทำาให้เกดิปัญหา

ด้านสุขภาพได้	เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการที่ทางวิทยาศาสตร์	เรียกว่า

เดจาวู	หรือจาเมวูนั่นเอง

	 ในโลกของวิทยาศาสตร์มีท้ังเดจาวูและจาเมวู	 ซึ่งอาการไม่เหมือน

กนัแตเ่กดิจากความผดิปกตขิองคนไขไ้ดท้ั้งสองอย่าง	โดยเดจาว	ูอาการเหมอืน

กับคุ้นเคยและเคยเห็นมาก่อน	เหตุการณ์บางอย่างเสมือนผ่านมาแล้ว	เคยเกิด

ขึ้นไปแล้ว	 แต่จาเมวูจะมีอาการที่รู้สึกผิดแปลกออกไป	จำาอะไรในสิ่งที่คุ้นเคย

ไม่ได้	

	 เพือ่ผูอ้า่นแลว้	เราจงึเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาลนนทเวช	จงึไดพ้บกบั

แพทย์หญิงพัชราพร วรรณกิตต ิ	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง		

	 หลายคนมองว่าเดจาวูมักถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของซิกซ์เซ้นส์	 แต่

แท้ที่จริงแล้วเกิดจากความผิดปกติของสมอง	 ส่วนที่เก็บประสบการณ์	 ความ

ทรงจำาอาจเกิดอาการเดจาวูขึ้นมาได้	 แต่ในทางการแพทย์เกิดจากการทำางาน

ของระบบไฟฟ้าในสมองที่ทำางานผิดปกติ	ซึ่งอาการของเดจาวู	และจาเมวูเป็น

อาการแรกเริ่มของโรคลมชัก

	 “โรคลมชักเกิดจากการที่สมองใช้คลื่นไฟฟ้ามากเกินไป		ถ้าคนที่

เป็นมากกว่านั้นอาจเกิดอาการหูแว่ว	เหมือนได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลา	หรือเห็น

ภาพหลอน	 และอาจกล่าวได้ว่าอาการเบื้องต้นที่เรารู้สึกว่ามันคือ	 “เดจาวู”	

แท้จริงแล้วคือลางบอกเหตุว่าเราจะเป็นโรคลมชักก็เป็นได้“

	 อาการของโรคลมชักท่ีพบเจอส่วนใหญ่จะมีอาการเหม่อลอย	 หาก

ปล่อยไว้อาการของคนไข้จะมีอาการชักกระตุก	หลายคนมักเข้าใจว่าลมชักเป็น

แลว้จะตอ้งชกักระตกุ	แตน่ัน่อาจไมใ่ชส่าเหตหุลกัของโรคลมชกัเพยีงอย่างเดยีว	

	 ส่วนใครที่เข้าข่ายสงสัยว่า	 จะเป็นโรคลมชักนี้หรือไม่	 สามารถไป

พบแพทย์เพ่ือเข้ารับการตรวจรักษาได้	 เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงท่ีทำาให้เกิดโรคลม

ชักมาจากความเครียด	พักผ่อนไม่เพียงพอ	ปล่อยไว้คงไม่ดีแน่...S

 เ ค ย ไ ห ม . . ที่ รู้ สึ ก ว่ า

เหตุการณ์เหล่านี้ เคยเกิดขึ้นแล้ว 

ทำาใหใ้ครหลายคนชวนสงสยัเหลอืเกิน

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้น เป็น

ความฝันหรืออะไรกันแน่ แต่ถ้าพูดถึง 

“เดจาว”ู แวบหนึง่ของภาพเหตกุารณ ์

หลายคนเริ่ มมอง เห็นว่ า เดจาวู  

หมายถึงอะไร

 สิ่งที่เอ่ยถึงต่อจากนี้ คือ

ปรากฎการณ์ทางความรู้สึกที่มนุษย์

บางคนเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ หรือใคร

พากนัเรยีกวา่ เดจาว ู(Dejavu) ซึง่เปน็

คำาภาษาฝรั่งเศส แปลตรงตัวว่า เคย

เห็นหรือเคยรู้สึกมาแล้ว แต่เป็นคำา

อธิบายของปรากฏการณ์ทางจิตและ

ความรู้สึกของมนุษย์ ที่กล่าวโดยนัก

วิจัยชาวฝรั่งเศส ที่ศึกษาเรื่องลึกลับ

ของจิต ‘เอมิล บัวรัก’ 
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...มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละแหมง

งามล้ำาเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว

มะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า

เป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่...

	 เ น้ือ เพลงส่ วนหนึ่ งที่ แต่ งขึ้ นโดยศิลปิน เลื อด 

ล้านนา	จรัล	มโนเพ็ชร	ขับร้องโดย	สุนทรี	เวชานนท์	บอกเล่า 

เรื่องราวความรักของมะเมี๊ยะสาวชาวพม่าต่อเจ้าน้อยศุขเกษม	

บุตรของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่		บทเพลงที่ทำาให้ตำานานรักของ 

มะเมี๊ยะโด่งดังเป็นที่รู ้จักกันกว้างขวาง		นำามาสู่การสร้างใน 

รูปแบบละครและข้อสงสัยเรื่องการมีอยู่จริงของสาวมะเมี๊ยะ

	 หากกล่าวถึงมะเมี๊ยะตำานานรักนี้เริ่มจากบุตรของ

พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ	 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่	 9	 คือ	 

เจ้าอุตรการโกศล	 (ศุขเกษม	ณ	 เชียงใหม่)	หรือเจ้าน้อย 

ศุขเกษม	 เดินทางไปศึกษายังเมืองมะละแหม่ง	 ประเทศพม่า		

และได้พบกับหญิงแม่ค้าชาวบ้านคนหนึ่ง	 ซึ่งไม่มีใครทราบชื่อ

ที่แท้จริงแต่ทุกคนพากันเรียกว่ามะเมี๊ยะ	(แปลว่า	น่ารัก)	เพราะ

เป็นสาวมอญที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารัก		ทั้งสองเกิดความรักใคร่กัน		 

เจ้าน้อยจึงได้พามะเมี๊ยะกลับมาเมืองเชียงใหม่ด้วยกัน		แต่เจ้า

แก้วนวรัฐ	 ได้หมั้นหมายเจ้าหญิงบัวนวล	 ธิดาของเจ้าสุริยวงษ์	

(คำาตัน	สิโรรส)	ไว้ก่อนนั้นแล้ว	จึงต้องให้มะเมี๊ยะปลอมตัวเป็น

ผู้ชายในฐานะสหายหนุ่มชาวพม่าปกปิดไม่ให้ใครรู้

	 ต่อมาเม่ือความทราบถึงราชสำานักสยามในสมัย

น้ัน	 ทางสยามก็ตำาหนิเจ้าหลวงเชียงใหม่ว่ามีความฝักใฝ่ในพม่า

หรืออย่างไร	 ดังนั ้นเจ้าหลวงเชียงใหม่จึงให้ส่งตัวมะเมี ๊ยะ

กลับโดยช้าง	 ซ่ึงให้ส่งออกทางประตูเชียงใหม่	 จากน้ันเจ้าน้อย 

ศุขเกษม	 ได้เข้าพิธีสมรสกับเจ้าหญิงบัวชุม	 ณ	 เชียงใหม่	 ซ่ึง

ตอนที่มะเมี๊ยะกลับมาหาเจ้าน้อยอีกครั้งแล้วเจ้าน้อยไม่ออก

มาพบตามที่ได้สัญญาไว้เพราะถูกสั ่งห้าม	 มะเมี ๊ยะจึงผิด

หวังเดินทางกลับเมืองมะละแหม่งและได้ครองชีวิตเป็นแม่ชีที่ 

วัดนางเหลียญ	ตามความตั้งใจจนกระทั ่งถึงแก่กรรม	ส่วน 

เจ้าน้อยก็สิ้นชีพิตักษัย	ด้วยโรคเส้นประสาทพิการเรื้อรัง	เมื ่อ

อายุ	33	ป	ี

	 ปั จ จุ บั น ยั ง ค ง มี ห ล า ยฝ่ า ยที ่ พ ย า ย ามต าม

หาข้อสรุปตำ านานมะเมี ๊ ยะว่ า เป็น เรื ่ องจริ งหรือไม่ โดย 

นายเยี่ยม กาวิละเวศ ผู้สืบเชื ้อสายเจ้ากาวิละ	 อดีตเจ้า 

ผู้ครองนครเชียงใหม่	 นอกจากจะบอกเล่าถึงเรื ่องราวของ 

มะเมี ๊ยะแล้ว	 ในฐานะที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติทาง

ฝ่ายเจ้าหญิงบัวชุม	 ณ	 เชียงใหม่ด้วย	 จึงเชื่อว่าเรื่องของ 

มะเมี๊ยะนั้นเป็นเรื่องจริง

	 “ในสมัยนั้นคนท่ีประสบกับเหตุการณ์โดยตรงก็ 

คือคุณตาของผมซึ่งถ้ายังไม่ถึงแก่กรรมปัจจุบันท่านมีอายุ	

155	 ปี	 (2400-2478)	 โดยคุณพ่อของผมเองก็อายุน้อยกว่า 

เจ้าน้อยประมาณ	20	กว่าปี	แถมยังเป็นทหารอยู่ก๊วนเดียวกัน”		

ตำานานความรักมะเมี ๊ยะ

เรื่อง	:	SENSE TEAM



โศกนาฏกรรมรักระหว่าง 

เจ้านายฝ่ายเหนือกับสาวมะละแหม่ง
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	 สำาหรับตำานานรักของมะเมี๊ยะถึงแม้โดยส่วนตัว	นายเยี่ยม	กาวิละเวศ	จะเชื่อว่าเป็นเรื่อง

จริงแต่ความเชื่อนั้นก็ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ	

	 ฝ่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ	คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์	สุจริตกุล	ท่านเคยกล่าวว่าเรื่องมะเมี๊ยะไม่มี

จริง		โดยเป็นเรื่องที่คุณปราณี	ศศิธร	ณ	พัทลุง	ที่ได้มาแต่งงานกับคนล้านนาและหลงใหลกลิ่นอาย

ความเป็นล้านนานี้		จึงนำาเรื่องประวัติศาสตร์ที่อาศัยจำามาจากผู้ใหญ่เอามาเขียน

	 ทว่าอีกฝ่ายหน่ึง	ดร.ธเนศวร์	เจริญเมือง	อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ซึ่งเป็นนักวิชาการนำาเอาเรื่องของมะเมี๊ยะออกมาเผยแพร่	 และยืนยันว่าเรื่องของมะเมี๊ยะนั้นเป็นเรื่อง

จริง		เพียงแต่มีบางสิ่งที่ถูกเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อสร้างอรรถรสจนกลายเป็นนิยาย		

	 โดยตอนนี้คนที่รู้เรื่องมะเมี๊ยะดีที่สุดคือ	เจ้าวงศ์สักก์	ณ	เชียงใหม่	อายุ	70	ปี	เหตุที่

ท่านรู้เรื่องนี้ดีที่สุดเพราะว่าท่านเคยอยู่กับท่านผู้หญิงฉัตรสุดา	 วงศ์ทองศรี	 ซึ่งเคยอยู่กับพระนางเจ้า 

รำาไพพรรณี	นายเยี่ยมยืนยันส่วนของเนื้อหาที่ปรากฏในส่วนของบันทึกที่ปรากฏในเพลงและที่เคย

ปรากฏในละครว่า	

เจ้าน้อยศุขเกษม

บุตรของเจ้าแก้วนวรัฐ

ผู้สร้างตำานานรักมะเมี๊ยะ



- SENSE 45 -

	 “ตอนที่เจ้าน้อยไปส่งมะเมี๊ยะ

แล้วมะเมี๊ยะสยายผมลงมาเช็ดเท้าเจ้าน้อย

นั้นไม่เป็นความจริง”

	 ส่ วน เ ร่ื อ ง ร า วของ เ จ้ าหญิ ง 

บัวชุม	ณ	เชียงใหม่	นายเยี ่ยม	เล่าความ

เป็ นมา เพิ ่ ม เติ ม ว่ าหลั ง จ าก เจ้ าน้ อย

ถอนหมั้นกับเจ้าหญิงบัวนวล	 เพราะยัง

อาลัยรักมะเมี ๊ยะจนร่ ำาสุราเสียผู ้เสียคน

ทางพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 ซึ ่งเป็น

ลูกพ่ีลูกน้องกันรู้สึกสงสารจึงให้เจ้าหญิง 

บัวชุม	 ณ	 เชียงใหม่	 ท่ีติดตามพระองค์มา

ตั้งแต่อายุ	 10	 ขวบ	 แต่งงานกับเจ้าน้อย	

โดยหลังจากที่เจ้าน้อยสิ้นชีพิตักษัยไปแล้ว

นั้น	 ท่านจึงครองตัวเป็นโสดเป็นเวลานาน 

“ ตอนที่เจ้าน้อยไปส่งมะเมี๊ยะแล้วมะเมี๊ยะสยายผม

เช็ดเท้าเจ้าน้อยนั้น ไม่เป็นเรื่องจริง”

	 	 จนกระทั่งได้แต่งงานอีกครั้งกับ 

เจ้าไชยวรเชษฐ์	 แต่ทั้งนี้เรื่องราวของ

โกศในสุสานเจดีย์เจ้านายฝ่ายเหนือ 

ในวัดสวนดอก	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่ง

มีโกศเมื่อปี	 พ.ศ.	 2505	 เป็นศิลปะ

แบบพุกามตั้งอยู่	 โดยไม่มีการระบุตัว

เจ้าของจึงสันนิษฐานกันว่าเป็นโกศของ 

มะเมี ๊ยะ	แต่ว่าเรื ่องนี ้ทางนายเยี ่ยม

และดร.ธเนศวร์	ได้ร่วมกันศึกษาพิสูจน์

แล้วว่าไม่ใช่โกศของมะเมี๊ยะแต่เป็น

ของแม่ชีคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้านายฝ่าย

เหนือ	

	 ฉะน้ันตราบจนปัจจุบันน้ีเร่ือง

ของมะเม๊ียะและเจ้าน้อยยังคงหาข้อสรุป 

ช้ีชัดไม่ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงมากน้อย

เพียงใด	 ด้วยมีหลายฝ่ายและหลาย

ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป	 แต่มี

สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เชื่อได้ทันทีคือตำานาน

โศกนาฏกรรมรักล้านนาของเจ้าน้อย

และมะเมี๊ยะ	 ที่ชวนซาบซึ้งตราตรึงนี้ 

ยังคงเป็นเร่ืองเล่าขานสืบไปในอนาคต 

ไม่จบส้ิน...S

สถูปของเจ้าน้อยศุขเกษม

ภายในสุสานหลวง

วัดสวนดอก	จังหวัดเชียงใหม่
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	 ‘พระนางสร้อยดอกหมาก’	ชื ่อนี ้มาจากการที ่เจ้าเมืองจีนไปเดินเล่น

ในสวน	 แล้วบังเอิญพบเด็กหญิงคนหนึ่งนอนอยู ่ที ่จั ่นหมากก็นึกรักและเอ็นดู

จึงรับมาเลี ้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและตั ้งพระนามนางว่า	“สร้อยดอกหมาก”	

	 เมื่อเจ้าชายไทยแต่งงานกับพระนางท่ีจีนเรียบร้อยจึงพาพระนางล่องเรือ 

กลับพระนคร	 (ในสมัยก่อนจะเรียกว่า	 ‘อโยธยา’)	 เมื่อเรือเข้าเทียบท่าที่ฝั่งพระนคร	 

เจ้าชายให้พระนางรออยู่บนเรือแล้วให้คำามั่นสัญญาว่าจะจัดขบวนมารับให้สมเกียรติ

ด้วยตนเอง	

	 คู่ครองของกษัตริย์และชนชั้นสูงในสมัยก่อน	 ล้วนแต่ต้องคำานึงถึงความ

เหมาะสมเป็นหลัก	จึงมีตำานานความรักของกษัตริย์และชนชั้นสูงมากมายที่ไม่สมหวัง

ในความรัก	แต่ในบางกรณีความเหมาะสมก็นำาพาไปสู่ความรักได้เช่นกัน

	 เรื ่องของพระนางสร้อยดอกหมากก็เฉกเช่นกัน	 ตำานานความรักที ่ดู

จะสมหวังแต่ก็กลับไม่สมหวัง	เป็นความรักที่เกิดในสมัยอยุธยา	เจ้าหญิงจากเมือง

จีน	และเจ้าชายสายน้ำาผึ้งแห่งเมืองไทย	ตำานานความรักของเจ้าชายจากเมืองไทย

ที่แต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองจีนได้เพียงไม่นาน	 ความตายก็ได้พลัดพรากทั้งคู่ออกจาก

กัน	เพียงเพราะความน้อยใจ

THE LEGEND OF AYOTHAYA
SROY-DOK-MARK

ตำานาน รัก พระนางสร้อยดอกหมาก

เรื่อง	:	เป็นหนึ่ง
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	 แ ต่ เนื่ อ งจาก เจ้ าชายติ ด

ภารกิจไม่ได้มารับด้วยตัวของพระองค์

เองจึ งไ ด้ ใ ห้ ขุนนาง ช้ัน ผู้ ใหญ่มารับ

พระนางแทน	 ทางด้านพระนางเกิด

ความน้อยใจคิดว่า เจ้าชายไม่สนใจ	 

ไม่รัก	 จึงได้ตัดพ้อไปว่า	 “ขนาดกรุงจีน

ไกลๆ	 ยังทรงไปรับ	 ทำาไมแค่นี้ถึงไม่มา

รับเรา	ถ้าเจ้าชายไม่มารับเรา	 เราจะไม่

ขอลงเรือไปไหน	จะขออยู่บนเรือนี้”	

“ ตำานาน ความรัก ที่ไม่สมหวัง 

    ของชนชั้นสูงในสมัยก่อน ”

	 ขุนนางกลับไปบอกเจ้ าชาย

สายน้ำาผึ้ง	 เมื่อเจ้าชายรู้ความได้มาที่เรือ

ประทับและพูดในเชิงหยอกเย้าว่า	 หาก

พระนางสร้อยดอกหมากมาถึงที่นี่แล้วไม่

คิดจะลงมาจากเรือ	จะอยู่บนเรือนั่นก็ตาม

ใจเถิด	 พระนางเกิดความน้อยใจคิดว่า 

เจ้าชายทรงตรัสจริง	จึงได้กลั้นลมหายใจสิ้น

ในเรือ

	 เมื่อเจ้าชายทรงทราบเรื่องก็เสีย

พระทัยเป็นอย่างมาก	 ได้ทำาพระศพให้

เรียบร้อยสมพระเกียรติ	 แล้วจึงได้สร้าง 

วัดพนัญเชิงนี ้ให้แก่พระนาง

	 ในสมัยก่อน	 คนจีนคนไทยนิยม

ขอเรื่องลูกและเมื่อขอได้จึงกลับมาตั้งช่ือ

ศาลนี้ว่าศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก	 ภาษา

จีนคือ	“จู๋แซเนีย”	ที่แปลว่าผู้ให้กำาเนิด	คน

ส่วนใหญ่จะขอเรื่องความรัก	 เพราะท่านไม่

สมหวังเรื่องความรัก	 ท่านจึงเมตตา	 ทุก

เร่ืองที่ขอจะสมหวังโดยไม่ต้องมาบนอะไรท้ัง

สิ้น	 และที่นี่ยังมีความเชื่อว่าหากใครได้มา

ขอพรจะทำามาค้าขึ้น	 สุขภาพจะดี	 เจริญ

รุ่งเรือง	ลูกหลานอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	

	 ศาลแห่งนี้ตั้งมาได้ร้อยกว่าปี

เพราะเรื่องของเจ้านางสร้อยดอกหมากนั้นมี

การพูดกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา	โดยคน

จีนจะรู้จักเรื่องนี้มากกว่าคนไทย

	 ห า ก จ ะ พู ด ใ น มุ ม ข อ ง

วิทยาศาสตร์บ้าง	 การเสียชีวิตของ

พระนางสร้อยดอกหมากที่ถูกเล่าต่อ

กันมาว่าเป็นการกล้ันใจตายน้ัน	 ในทาง

วิทยาศาสตร์แล้ว	มนุษย์เราไม่สามารถ

ที่จะกลั้นใจตายได้	 เนื่องจากร่างกาย

ของคนเรามีกลไกป้องกันความผิด

พลาดที่เรียกว่า	Failsafe	ซึ่งจะไม่ปล่อย

ให้คนเราหยุดหายใจนานไปเป็นอันขาด	

ภายในก้านสมองบริเวณฐานของสมอง

ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลการหายใจ	 เซลล์

กลุ่มนี้คอยตรวจสอบระดับออกซิเจน	

และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดอย่าง

ต่อเน่ือง	และจะทำาให้กลไกของร่างกาย

กลับคืนสู่สภาพปกติ

	 แต่ ไม่ว่ าพระนางจะเสีย

ชีวิตอย่างไรก็ตามตำานานเรื่องราว 

ความรักที่ไม่สมหวัง	ตอนจบนี้จะยังคง 

ตราตรึงอยู่ไปอีกนานแสนนาน

	 หากเพียงแต่เปิดใจเข้าหากัน

เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย	 ปฏิบัติต่อกันด้วย 

ความรัก	 ดังเช่นความรู้สึกของตนแล้ว	

การทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจก็

จะลดลงตามไปด้วย	ส่งผลถึงการใช้ชีวิต

คู่ในระยะยาวและความสุขท่ีจะเกิดจาก

ความเข้าใจเหล่านั้น...S

IN CHINA
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	 เมือ่ผมไดไ้ปสมัผสัถงึบรรยากาศกท็ำาใหผ้มไดรู้ว้า่ทีน่ีม่คีวาม

ศักด์ิสิทธ์ิมากและรู้สึกถึงความน่ากลัว	 “ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข”	 นั้น

เดิมก่อต้ังมากว่า	100	ปี	ต้ังอยู่บริเวณหน้าผาเขาสามมุข	ดังคำาเล่าขาน

ของชาวบ้าน	และผู้เฒ่าแก่ในบริเวณนี้

“

เขาสามมุข

จึงอยู่เคียงข้างกับชายหาดบางแสน

จนถึงทุกวันนี้

”

	 ตามตำานานกล่าวไว้ว่าเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา	 บริเวณบางแสนไม่มีบ้านของผู้คนหนาแน่นเช่น

ปัจจุบัน	อดีตคำาว่าบางแสนและเขาสามมุขยังไม่มีชื่อปรากฎ	จะมีแต่ตำาบลอ่างหิน	ซึ่งในปัจจุบันคือ	“อ่างศิลา”	

เป็นท่ีชุมชนของชาวริมทะเลโดยมีเจ้าของโป๊ะช่ือ	“กำานันบ่าย”	

มีลูกชายชื่อ	“แสน”	อีกทั้งยังมียายกับหลานอาศัยอยู่ห่าง

จากอ่างหินหรืออ่างศิลา	ยายมีชื่อเสียงเรียงนามไม่ปรากฏ	

สว่นหลานสาวชือ่วา่	“สามมขุ”	เปน็คนอยูใ่นเมอืงปลาสรอ้ย	

(ชื่อเรียกเดิมของจังหวัดชลบุรี)	 โดยมีลิงป่าที่อาศัยอยู่บน

ภูเขาเป็นเพื่อนเล่น

	 วันหนึ่งขณะที่สามมุขกำาลังเล่นอยู่	 ได้มีว่าวที่

กำาลังล่องลอยตามสายลมแล้วค่อยๆ	 พลิ้วเบาตกลงตรง

หน้า	เธอจึงได้เก็บว่าวตัวนั้นไว้	และก็ได้มีเด็กชายหนุ่มชื่อ

แสนวิง่ตามวา่วทีข่าดลอยมา	สามมขุจงึไดค้นืวา่วใหก้บัแสน

ไป	หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พบปะกันเรื่อยมา	จนกระทั่งเกิดเป็น

ความรักขึ้น	 และได้สาบานต่อหน้าขุนเขานี้ว่าจะรักกัน 

ชัว่นรินัดร	แสนไดม้อบแหวนแกส่ามมขุไวเ้ปน็พยานรกั	หาก

ใครผิดคำาสาบานนี้จะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกัน

 

	 เมื่อกำานันบ่ายพ่อของแสนได้ทราบเรื่องเข้าจึง

เกิดความไม่พอใจและแสนได้ขอร้องให้พ่อไปสู่ขอสามมุข

กำานันบ่ายจึงโกรธและได้กีดกันรวมทั้งกักบริเวณแสนไว้จึง

ทำาให้ทั้งสองไม่ได้พบกัน	 กำานันบ่ายได้หาหญิงสาวคนอื่น

เพือ่มาเปน็คูค่รองใหแ้กแ่สนบตุรชายของตน	วนัแตง่งานของ

แสนกับหญิงสาวที่กำานันบ่ายได้เลือกให้นั้น	 ได้มีพิธีจัดงาน

อย่างย่ิงใหญ่	 จนกระท่ังพิธีรดน้ำาสังข์ก็ได้มีแหวนวงหนึ่ง

ตกลงมา	แสนจำาได้ว่ามอบแหวนวงนี้ให้กับสามมุข	แต่เมื่อ

เงยหน้าขึ้นก็เห็นสามมุขวิ่งออกไปแล้ว	 แสนได้นึกถึงคำา

สาบานเอาไวจ้งึไดว้ิง่ไปทีเ่ชงิเขาแตก่ส็ายไปเสยีแลว้	สามมขุ

ได้ขึ้นไปที่หน้าผาแห่งนั้น	 และได้ทิ้งร่างลงจากหน้าผาแห่ง

นั้นสิ้นชีพอยู่ริมทะเล	 และแสนก็ได้กระโดดตาม	 ชาวบ้าน

ต่างเศร้าสลดใจ	พากันสาปแช่งด่าทอกำานันบ่าย	ซึ่งกำานัน

บ่ายได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่า	“เขาสามมุข”	และชายหาดที่ติด

กันว่า	“หาดบางแสน”	เพื่อเป็นอนุสรณ์ของคนทั้งสอง

	 “ตกดึกได้พบเห็นร่างของหญิงสาวมายืนอยู่ตรง

หน้าผาทุกคืน	จึงได้ช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิต

และเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมง	 และ

เมื่อเวลาจะออกไปหาปลา	 มักจะจุดประทัดบนบานขอให้

อย่าต้องเผชิญกับลมพายุ	 ทำาให้ช่ือเสียงเจ้าแม่สามมุข 

เลื่องลือทั่วไป”...S

เขาสามมุข KHAO-SAM-MOOK



เขาสามมุข
KHAO-SAM-MOOK
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ตำานานรักอมตะ

 ใครที่คิดอยากจะไปกราบไหว้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักที่หนึ่งในต่างจังหวัด

ที่มีผู้คนให้ความเคารพและนับถืออย่างมาก

ผมขอแนะนำา “ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข” 

สถานที่ๆ สำาคัญของชลบุรี

เรื่อง	:	ณัฐพล
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ความเชื่อ

	 เ สี ย ง จ ากอ าม่ า ดั ง ขึ้ น บอก 

ลูกหลาน	 คนจีนบ้างก็หอบเสื่อผืนหมอนใบ

เข้ามาในไทย	 ทำาให้คนไทยได้รับวัฒนธรรม

จีนมากมายและการไหว้เจ้าก็เป็นวัฒนธรรม

ที่เห็นกันอย่างแพร่หลาย

	 หลายพันปีที่ผ่านมาคนจีนใช้ 

หัวกระทิงกับหัวม้า	 เซ่นไหว้สุสานพระเจ้า

แผ่นดินจีน	ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีน	ม้า

เป็นตัวแทนของขุนนางชนชั้นสูงและวิถีชีวิต

ทีส่ขุสบาย	ววัหรอืกระทงินัน้	เปน็สญัลกัษณ์

ของความมั่นคั่งร่ำารวยและโชคดี	 แพะ

เป็นตัวแทนแห่งโชคลาภ	 ความ

รุ่ ง เ รื อ ง แ ล ะ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ” 

	 อาม่าผมขาวบอก

เล่าว่า	หมูเป็นตัวแทนของ

ค ว า ม อุ ด ม

สมบูรณ์และ

ร่ำารวยเงินทอง	คนจีนจึงนิยมใช้หัวหมูแทน

ในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย	เพราะหัวหมูนั้นหา

ซื้อง่ายเนื่องด้วยคนไทยนิยมเลี้ยงหมูกัน

มาก	

	 นอกจากหวัหมแูลว้เราลองมาด	ู

การไหว้ด้วยไข่ต้มกันบ้าง	 หลายคนมัก

สงสัยทำาไมต้องไหว้ของหรือแก้บนด้วย 

ไขต่ม้	ถา้ไดเ้ดนิทางมาในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

ก็ไม่ควรท่ีจะลืมแวะมากราบไหว้	 บูชา 

หลวงพ่อโสธร	เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล

ให้แก่ชีวิต	 ชาวบ้านมักมากราบไหว้ด้วย

ศรัทธาหลวงพ่อโสธรมาก	 เมื่อมีเรื่องทุกข์

รอ้นจะบนบานศาลกลา่วกบัหลวงพอ่เพือ่

เป็นที่พึ่งทางใจ	 และส่วนใหญ่แล้ว

เรื่องที่บนบานนั้นจะสมใจ

ปรารถนา	 ซ่ึงเรื่อง

แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับ

เรื่อง	:	มีนตรา



Egg
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ความเชื่อของแต่ละคน	

	 การบนบานกบัหลวงพอ่โสธรนัน้ชาวบา้นพดูกนัวา่ตอ้งกลา่วบนบานของ 

ที่จะแก้บนให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้สมใจในสิ่งที่ขอ	 นั่นคือ	 การแก้บนกับหลวงพ่อ

จะมีอยู่	2	สิ่งที่เชื่อกันว่าดี	วิธีแรกคือ	การแก้บนด้วยไข่ไก่ต้ม	หลายคนบอกว่า

วธินีีด้มีากเพราะจะไดส้มใจปรารถนา	ซึง่บางคนบนไขต่ม้เปน็จำานวนมากถงึหา้พนั

ฟองเลยทีเดียวและก็ไม่จำาเป็นต้องนำามาจากบ้านให้ลำาบากก็ได้	 เพราะในวัดก็มี

คนมายืนขายอยู่หลายเจ้า														

	 วิธีที่สองคือ	แก้บนด้วยการนำาละครรำามารำาถวาย 

	 สุดท้ายนี้เราลองมาไขข้อสงสัยกันว่า	ทำาไมการไหว้ราหูนั้นจะต้องไหว้

ดว้ยของดำาทัง้หมด	ตามความเชือ่ของชาวฮนิดนูัน้เชือ่วา่การไหวด้ว้ยของดำาทัง้หมด

เปน็เพราะพระราหทูรงเปน็อสรูเทพคอืมรีปูกายเปน็ยกัษ	์และมพีระวรกายสดีำาสนทิ

และทรงอาภรณ์สีดำา	บ้างก็สีทองแดง	

	 เคร่ืองบวงสรวง	 อาทิ	 ผ้าแพรสีดำาหรือสีม่วง,	 พวงมาลัยดาวเรือง,	

ดอกบัว,	ดอกไม้สีม่วง,	สุรา,	ข้าวตอก,	ของคาวของหวาน,	ผลไม้รสเปรี้ยว	ใช้

สีดำาหรือสีคล้ำา	 เช่นไข่เยี่ยวม้า	 กาแฟดำา	 กะละแม	 น้ำาอัดลม	 (สีดำา)	 เป็นต้น		

ธูปเทียนสีดำา	โดยต้องตั้งเครื่องบวงสรวงไว้นอกชายคาบ้าน	โดยตั้งไว้ทิศพายัพ		

	 การบูชาพระราหู	 ตามหลักของชาวฮินดูโบราณจะประกอบพิธีในช่วง

กลางคืนวันพุธของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีหรือจะบูชาเดือนใดก็ได้	

	 อาหารเปรยีบเสมอืนสิง่สำาคญัทีช่ว่ยหลอ่เลีย้งทกุสิง่ทกุอยา่ง	จงึมคีวาม

สำาคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก...S



ศรัทธา แห่งชาวรังสิต

IN RANGSIT UNIVERSITY
FAITHFUL

SE
NS

E
บันทึกเก่า

	 ความเชื่อหรือความศรัทธามักแฝงตัวอยู่ใน

สถานที่เกือบทุกหนแห่ง	 สิ่งเหล่านี้มักมาในรูปแบบต่างๆ	

กัน	หล่อหลอมสิ่งที่เป็นนามธรรม	คือ	‘ความเชื่อ’	ให้เป็น

รูปธรรม	คือ	‘คนปฏิบัติตามความเชื่อนั้น’	จนทำาให้กลาย

เป็นค่านิยม	 ประเพณี	 ซึ่งก่อเกิดจากความศรัทธาอย่าง 

ต่อเนื่องนั่นเอง

	 อาจกล่าวได้ว่า	‘พระศรีศาสดา’	ก็เป็นเช่นนั้น 

พระศรศีาสดาหรอืบางครัง้เรยีกวา่พระศาสดาเปน็พระพุทธ

รูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย	 ได้รับการยกย่องว่ามีความสำาคัญ

ควบคู่กับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์	 จึงมีการจำาลอง

พระศรีศาสดามาประดิษฐาน	ณ	ใจกลาง	มหาวิทยาลัยรังสิต	

เนือ่งจากคณุประสทิธิ	์อไุรรตัน	์นายกสภาวทิยาลยัรงัสติในขณะ

นั้น	 มีความประสงค์จะให้วิทยาลัยมีรูปเคารพที่เป็นศูนย์รวม

จิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของบุคลากรและนักศึกษาของ

วิทยาลัย

	 เหล่าคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 นักศึกษา	 ตลอดจน 

เรื่อง	:	ปีใหม่
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ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิตโดยทั่วไป	 จึงมา

ทำาความเคารพสักการะขอพรกับพระศรีศาสดาด้วยความ

ศรทัธา	แตส่ิง่ทีน่า่สงัเกตคอื	ชาวรงัสติทกุคนจะทราบดวีา่	ใน

เรื่องของการขอพรหรือ	 ‘การบน’	 สำาหรับพระศรีศาสดานั้น	

หา้มขอพรในเรือ่งของความรกัโดยเดด็ขาด	มฉิะนัน้จะเรยีนไม่

จบ!!	

 อาจารยว์สนัต ์ยอดอิม่	ผูอ้ำานวยการศนูยส์ง่เสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม	 จึงได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งกลาย

เป็นค่านิยมของชาวรังสิตไปแล้วว่า	จุดประสงค์หลักที่แท้จริง	

ตัง้แต่เริม่ตน้สรา้งพระศรศีาสดาของคณุประสทิธิ	์อไุรรตัน	์คอื

สร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของ

บคุลากร	รวมถงึนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั	สว่นเรือ่งของ

ความเชื่อหรือความศรัทธาที่คนทั่วไปมีต่อพระศรีศาสดา

นั้น	 อาจเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ท่ีมาขอพรในเรื่องต่างๆ

ได้รับความสมหวังดั่งปรารถนา	จึงทำาให้เกิดจิตศรัทธาใน

พระศรีศาสดาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริง

	 “เรื่องของความศรัทธาต่อพระศรีศาสดานั้น	

อาจเป็นเพราะว่าคนท่ีมาทำาความเคารพสักการะได้ขอพร

ต่างๆ	แล้วสมหวังดั่งที่ตนขอไว้	จึงเกิดความเลื่อมใส	มี

การบอกต่อกันไปจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ	 ส่วน

การยกเว้นเรื่องความรักห้ามขอพรนั้น	ที่จริงแล้วเกิดจาก

มผีูท้ีม่าขอพรในเรือ่งนีแ้ลว้ไมส่มหวงั	จงึเกดิการบอกตอ่ๆ

กันไปว่าห้ามขอซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล”

	 อยา่งไรกต็ามพระศรศีาสดาเปรยีบเสมอืนพลงั

แหง่จติศรทัธาทีช่าวรงัสติใหค้วามเคารพ	เปน็สิง่ยดึเหนีย่ว

จติใจทีใ่หพ้ลงัแกผู่ท้ีม่ศีรทัธาอยา่งแรงกลา้	เปน็สญัลกัษณ์

แห่งความดีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเอง...S
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เพลิน เรื่อง	:	ม้วนฟิล์ม



แกลอรี่ภาพถ่าย
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Thongchai Pothet
ธงชัย	โพธ์เทศ 

สาขา : ศิลปะภาพถ่าย	คณะศิลปะและการออกแบบ	ม.รังสิต

ชื่อคอลเลคชั่น
Something Reparting in the Dark

ทำาไมถึงถ่ายภาพเซตนี้ขึ้นมา
เกิดแรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่ผมชื่นชอบครับ

สิ่งที่อยากบอก
อยากบอกทุกคนว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังวนเวียนอยู่	เปรียบได้กับสิ่งที่ตัวเองยังผูกพัน

Photographer



ตัวไหนเอ่ย?Chucky
มาทดสอบสายตาจับผิดภาพกันหน่อยสิว่าเงาไหนคือ Chucky

ดูเฉลยหน้า 62 นะคะ

Chucky 1 Chucky 2

Chucky 5

Chucky 4

Chucky 3
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เพลิน เรื่อง	:	ชิน



RECOMMENDED

By James Rabbitts

By Marcus Graves

By Martin Weisz
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	 หนังสัญชาติเยอรมันที่สร้างจากเรื่องจริงของชาย

สองคน	ทีค่นหนึง่อยากกนิคน	สว่นอกีคนอยากถกูคนกนิ	ได้

มาพบกันหลังจากที่	 ‘โอลิเวอร’์	 (รับบทโดย	 Thomas	

Kretschmann)	ไดล้งประกาศทางอนิเตอรเ์นต็วา่เขาตอ้งการ	

ผู้ชาย	อายุระหว่าง	21-40	ปี	รูปร่างดี	ที่ยินดีให้เขากิน	และ

ไม่น่าเชื่อว่ามีผู้สมัครเข้ามาถึง	200	คน	แต่ผู้โชคดีที่จะถูก

เขากนิกลบักลายเปน็	‘ไซมอน’	(รบับทโดย	Thomas	Huber)	

วิศวกรวัย	43	ปี	ที่มีความตั้งใจที่จะตายอย่างมีความหมาย

	 มีความเชื่ออยู่ว่า	แม่ผู้รอดชีวิตจะให้กำาเนิดเด็กที่

แข็งแกร่ง	นั้นเป็นสาเหตุที่	‘เบ็ท’	หญิงท้องแก่	(รับบทโดย	

Tabrett	Bethell)	ถกูจบัผา่ทอ้งขโมยลกูไปหลงัจากทีเ่ดนิทาง

เข้าพักโรงแรมข้างทางกับสามี	(รับบทโดย	Andy	Whitfield)	

เธอตื่นมาด้วยอาการสะลึมสะลือในอ่างน้ำาแข็งกลางโรงงาน

รา้ง	ทีม่หีญงิทอ้งอกีจำานวนหนึง่จอ้งจะฆา่เธอเพือ่ใหไ้ดล้กูของ

พวกเธอคืนเช่นกัน	 เป็นฝันร้ายท่ีเธอต้องหาคำาตอบเพื่อช่วย

ลูกของเธอ

	 เวลาทีเ่ราตอ้งเลอืกสิง่สำาคญัมากๆ	ในชวีติเราจะ

รู้ได้ยังไงว่าเราเลือกถูกแล้ว	 จะไม่มีอะไรตามมา	 ในเช้าวัน

หนึ่ง	‘ฟีโอน่า’	(รับบทโดย	Katheryn	Winnick)	ลูกสาวนาย

อำาเภอ	 เปิดข่าวฟังจากทีวีแล้วพบว่ามีข่าวฆาตกรต่อเนื่องท่ี

บังคับให้ผู้คนเลือกสิ่งที่สำาคัญในชีวิตของเขา	 และไม่ว่าเขา

เลือกอะไรก็เหมือนเป็นฝันร้ายอยู่ดี	แต่ที่แปลกคือเหมือนกับ

ว่าฆาตกรพยายามสื่อสารบางอย่างกับเธอ

The Clinic

Choose

Grimm Love

MOVIE
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 พาสต้าทำามาจากแป้งตา่งๆ มมีากมายถึง 70 ชนดิ มสีว่นผสมของแป้งและนำา้

เป็นหลัก บางชนิดผสมไข่และนำ้ามัน มีการปรุงแต่งให้มีรูปร่าง สีสันสวยงามน่ากิน เช่น 

สีส้มจากแครอท สีเขียวจากผักขม สีเหลืองจากไข่แดง สีดำาจากหมึกปลาหมึก แต่พาสต้า

ที่นิยมผสมให้เกิดสีสวยนั้นมักเป็นพาสต้า 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี เฟตตูซินี่ 

และฟูซิลลี่

เรื่อง	:	แอมแปร์
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Tips
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- SENSE 59 -

-	หมึกดำาที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมี	2	แบบ	คือ	เป็นซองขนาดเล็ก

วางขายในตู้เย็นช่องธรรมดา	 อีกแบบเป็นถุงหมึกบรรจุในกล่อง

พลาสติกในตู้แช่แข็ง	 เวลาใช้ให้กรองรีดเอาแต่น้ำาหมึกไปใช้	ทิ้งถุง

หมึกสีขาวไป	 แต่รสชาติไม่หวานและเข้มข้นเหมือนหมึกสดจากตัว

ปลาหมึกโดยตรง	

-	สามารถใช้พริกขี้หนูแห้งซอยหรือพริกป่นแทนพริกสดได้

1.	ต้มน้ำาในหม้อใบใหญ่จนเดือดจัด	ใส่เกลือป่นเล็กน้อย	ใส่เส้นสปาเก็ตตี้ีลงต้ม

จนสุกพอดี

2.	ตั้งกระทะน้ำามันมะกอกบนไฟกลาง	พอน้ำามันร้อนใส่หอมใหญ่	พริกขี้หนู	และ

กระเทียม	ลงผัดจนหอมใหญ่สุก	

3.	ใส่ซอสมะเขือเทศ	หมึกดำา	และน้ำาสต๊อก

4.	เคี่ยวพอซอสเดือด	ใส่ปลาหมึก	กุ้ง	หอยแมลงภู่	และไวน์ขาว

5.	เมื่อซอสเดือดอีกครั้ง	ใส่เส้นสปาเก็ตตี้ต้้มสุก	ผัดให้เข้ากัน	ใส่ใบโหระพาซอย

6.	ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย	ผัดจนซอสเคลือบเส้นเข้ากันดี	หลังจากนั้นจึง

ใส่พาร์มีซานชีส	2	ช้อนโต๊ะ

7.	 ผัดให้เข้ากัน	 ปิดไฟ	 ตักใส่จาน	 โรยด้วยพาร์มีซานชีสที่เหลือ	 ตกแต่งด้วย 

ผักกาดหอมและแครอท

สปาเก็ตตี้ผีหรรษา
SPAGHETTI

	 สปาเก็ตต้ี	 เป็นเส้นชนิดหนึ่งในกลุ่มของเส้นอาหาร

ของชาวอิตาลีที่เรียกว่า	 พาสต้า	 (Pasta)	 มีช่ือออกเป็นภาษา

อิตาเลียนอย่างนี้	 แต่แท้จริงแล้วต้นแบบของพาสต้ามาจากเส้น

กว๋ยเตีย๋วของจนีนัน่เอง	โดยมารโ์คโปโล	ชาวเมอืงเวนสิ	ขา้หลวง

ในราชสำานกัจนีสมยักบุไลขา่นหรอืพระเจา้หงวนซโีจว้ฮอ่งเต	้เปน็

ผู้นำาไปเผยแพร่ในอิตาลีเมื่อปี	ค.ศ.1271

สปาเก็ตตี้ี	80	กรัม

น้ำามันมะกอก	2	ช้อนโต๊ะ

หอมใหญ่สับละเอียด	1	ช้อนโต๊ะ

พริกขี้หนูสีแดงซอย	2	เม็ด

กระเทียมสับละเอียด	1/4	ช้อนชา

ซอสมะเขือเทศปั่นละเอียด	หรือ	

เนื้อมะเขือเทศกระป๋องปั่นละเอียด	1/4	ถ้วย

หมึกดำา	1	ช้อนโต๊ะ

น้ำาสต๊อกไก่	1/4	ถ้วย

ปลาหมึกกล้วยหั่นแว่น	60	กรัม

กุ้งแชบ๊วยแกะเปลือกเด็ดหัวไว้หางผ่าหลัง	3	ตัว

หอยแมลงภู่	3	ตัว

ไวน์ขาว	1	ช้อนโต๊ะ

ใบโหระพาซอย	1	ช้อนโต๊ะ

เกลือป่น	1/4	ช้อนชา

พริกไทยดำาป่น	1/4	ช้อนชา

พาร์มีซานชีสขูดละเอียด	3	ช้อนโต๊ะ

ผักกาดหอมและแครอท	สำาหรับตกแต่ง



ร้านข้าวต้มผี
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	 คืนนี้ เราเปลี่ยนบรรยากาศออกมากินข้าว 

นอกบ้านกันสักหน่อย	 ขึ้นรถปิดประตูขับตรงไปที่เลียบ

ทางด่วนรามอินทราตรงเลยไปถึงเกษตรนวมินทร์	 คืนนี้เรา

จะไปกนิขา้วตม้ผี	เจา้ของรา้นกผ็คีรบั	เจา้ของรา้นคนนีเ้ปน็

เจ้าของรายการผีๆ	 ที่คนทั้งประเทศต้องรู้จักกับเขาคนนี้ 

“ดีเจป๋อง กพล ทองพลับ”	 แห่งคลื่นวิทยุ	 Shock	 FM	 

ร้าน	The	Shock	ข้าวต้มผี	เป็นร้านที่พี่ป๋องตั้งใจสร้างขึ้น

มาเพื่อเป็นที่พบปะกับแฟนรายการโดยเฉพาะ

	 ภายในร้านตกแต่งด้วยของเล่นยุคโบราณและ

เหล่าของเล่าสยองขวัญ	 ร้านนี้เหมาะมากสำาหรับคนที่ชอบ

ถา่ยรปูในบรรยากาศทีแ่ปลกๆ	แตก่แ็อบมมีมุนา่รกัหรอืถา่ย

กับฟังทองสีส้มลูกโตสดใส	เพลงด้านในก็เปิดกันแบบชิลล์ๆ	

ลมพัดเย็นสบายเหมาะกับการนั่งพักผ่อนเป็นที่สุด

	 เมือ่พนกังานเดนิถอืเมนมูาใหก้ถ็งึกบัตกใจในรายชือ่อาหาร

เล่นเอาซะสั่งไม่ถูกกันเลยทีเดียว	 เพราะแต่ละชื่อมากันไม่ธรรมดา

อย่าง	 ซอมบี้	 ผีตายซาก	 อุกกาบาตถล่มโลก	 ออเดิร์ฟท่านยม	 

ดงพญาไฟ	ไส้กระสือทอดกระเทียม	ช็อคไหม!!	แค่ชื่อก็ช็อคแล้วว่า

มันคืออะไรแล้วจะกินได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน	

	 ในขณะทีก่ำาลงันัง่เพลนิๆ	กม็พีานทองลอยมาจากไหนไมรู่้

มาตกอยู่ตรงหน้า	อ้ะ!!	ร้านนี้เขาดีไซน์เรื่องความแปลกของภาชนะ

ครับ	 พนักงานเขาเสิร์ฟน้ำาแข็ง	 ย้ำาเลยว่าน้ำาแข็งงงงงง!!!	 ในพาน 

สทีองอรา่มดไูฮโซเยีย่งนกั	หลงัจากนัน้มคีนยกโรงศพขนาดมนิมิาวาง

บนโต๊ะ	ทำาเอาผมต้องถามกลับไปว่ามันคืออะไรครับพี่?	“เงินปากผี”	

พอเปิดดูก็พบกับปลาช่อนตัวโตราดด้วยยำามะม่วงรสเด็ด	 พอกินจน

หมดตัวเราจะเจอเหรียญขนาดประมานลูกตาคนอยู่ในนั้น	

	 และด้วยความที่กลัวว่าจะไม่อิ่มเลยสั่งกับข้าวมาอีกหลาย

เรื่อง	:	ชิน
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	 ที่ตั้ง	:	9	หมู่	6	อาคาร	 

เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์	 

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

		วิธีมาร้านก็ไม่ยากเลย	ขับรถตรง

มาเลียบทางด่วนรามอินทราเลย

ลาดพรา้ว	71	มาสกันดิจะเหน็โลตสั	

จุดสังเกตคือปั๊มน้ำามันบางจากอยู่

กอ่นถงึรา้น	แลว้จะเหน็ปา้ยไฟ	รา้น	

The	Shock	ข้าวต้มผี	หรือถ้าใคร

กลัวหลงสามารถโทรไปได้ที่เบอร์	

02-970-3738	 เปิดทุกวันตั้งแต่	 

1	ทุ่มถึงตี	3	ถ้าใครโชคดีก็จะเจอ

พี่ป๋อง	คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

กันเลยทีเดียว

อย่างอาทิเช่น	ยำาเจ็ดป่าช้า	ราหูอมจันทร์	มัมมี่แห่งอียิปต์	ปีกไก่

หมอ้ไฟนรกทีม่าแลว้ตอ้งสัง่จรงิๆ	เพราะเดด็มาก	ปกีไกเ่ปือ่ยเลาะ

ง่ายไม่ต้องใช้มือเลยสักนิด	 และสุดท้ายข้าวสวยที่มาเสิร์ฟด้วย

บาตรไม้เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร	 เมื่อถามไปถึงช่ืออาหารอันแปลก

ประหลาดที่เจ้าของร้านตั้งขึ้นนั้นว่ามีที่มาจากไหน?	 ได้มายังไง?	

พี่เขาก็บอกว่าจะตั้งตามลักษณะของอาหารเพ่ือจะได้เข้ากับ

บรรยากาศของร้านด้วย

	 ก่อนจะกลับแอบสังเกตเห็นประตูบานหนึ่งเปิดอยู่เลย

แอบชะโงกหนา้เขา้ไปดกูพ็บกบัแกลอรี	่ผะ	ผะ	ผะ...ผ!ี!	ในตำานาน

ที่เขาล่ำาลือกันว่าถ้ามาร้านนี้ต้องมาดู	SHOCK	GALLERY	แล้วจะ

พบวา่ผมีจีรงิ!!	ดา้นในนัน้รวบรวมภาพถา่ยตดิวญิญาณไวม้ากมาย

ที่คุณดูแล้วต้องกรี้ด!!	เพราะความสยดสยอง	แถมมีรายละเอียด

บอกเล่าถึงข้าวของที่อยู่ในห้องนั้นอย่างละเอียดอีกด้วย...S
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	 ณ	ตลาดอันมีชื ่อเสียงชื ่อโด่งดังย่านบางแค	ผู้คนมากมายเดินขวักไขว่สวนกันไปมา 

เสียงดังจอแจของผู้มาจับจ่ายซื้อของเรียกได้ว่ามีจำานวนมาก	หากแต่ว่าที่นี่กลับเคยมีเรื่องอันน่าเศร้า

เกิดขึ้น	เรื่องที่ชวนทำาให้สงสัยและยังคงเป็นปริศนาคาใจของผู้คนที่นั่นมาตราบทุกวันนี้…

 คุณน้องหรือพี่น้อง วัย	 40	 ปี	 พ่อค้าขายของที่ตลาดแห่งนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบป ี

แล้วได้เล่าให้ฟังถึงความสยดสยองต่างๆ	ที่เล่าลือกันมาของสะพานลอยอาถรรพ์ว่ามีหญิงสาว

อายุ	 20	 กว่าปี	 เดินขึ้นสะพานลอยเพื่อที่จะข้ามถนน	 แต่ทันใดนั้นเธอก็กระโดดลงมา	 เหตุการณ์นี้

สร้างความตกใจให้แก่ผู้ท่ีเดินอยู่บนสะพานและผู้คนละแวกน้ันเป็นอย่างมาก	 เจ้าหน้าท่ีเข้ามาพิสูจน์คดีพบ

ว่าเธอกระโดดลงมาเพ่ือฆ่าตัวตาย	หลังจากนั้นก็มักจะมีคนมาเสียชีวิตที่สะพานลอยแห่งนี้เป็นประจำา	

ครั ้งหนึ ่งในเวลากลางคืนอันเงียบสงัด	 ได้มีคนงานเข้ามาซ่อมแซมราวกั ้นสะพานลอยที่ชำารุด

เสียหาย	 ขณะที่กำาลังซ่อมสะพานอยู ่ด้านบนนั้นราวกั ้นเกิดหลุด	 จึงทำาให้คนงานพลัดตกลงมา

เสียชีวิตทันที		

	 ชาวตลาดย่านบางแคอีกผู้หนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า	 สะพานลอยแห่งนี้เคยเป็นท่ีสังเวยชีวิตของ

หญิงชราผู้หน่ึงอีกด้วย

	 “คุณยายคนหนึ่งเดินมาพอถึงกลางสะพานจู่ๆ	แกก็วูบจนล้มลงศรีษะโขกกับท่ีจับสะพานลอย

จนเสียชีวิต”	

	 นับว่าเป็นสะพานลอยอาถรรพ์แห่งหนึ่งที่ยังคงปริศนาไว้ให้เราขบคิดเล่นๆ	ว่าทำาไมผู้คน

ต้องมาสังเวยชีวิตคนแล้วคนเล่า	 เพราะความบังเอิญหรือสะพานลอยแห่งนี ้เป็นสะพานลอย

มรณะจริงๆ	กันแน่…

เรื ่องราวอันน่าพิศวงที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับสถานที่ที ่คุณอาจเคยสัมผัสมาแล้วก็เป็นได้...      
อาถรรพสะพานลอย์
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