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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์	 และวิธีคิดในการน�าคติชนดังกล่าวมาใช้ในบริบทการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก	 ผลการศึกษา

พบว่า	 การน�าเสนอมรดกโลกเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้น�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์ในสังคมประเพณี	เช่น	ต�านานและเรื่องเล่า	ความเชื่อ	ประเพณีและพิธีกรรม	มา

ใช้ในหลายลักษณะ	ส่งผลให้เกิดพลวัตของคติชนในหลากหลายมิติ	ได้แก่	คติชนเกี่ยว

กบัพระบรมธาตเุจดย์ี	ท�าให้เกดิรปูเคารพและวัตถมุงคลใหม่	ๆ 	คตชินเกีย่วกบัพระบรม

ธาตุเจดีย์เป็นเครื่องมือในการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	คติชนเกี่ยวกับพระบรม

ธาตุเจดีย์กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรม	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มีการน�าเสนอ
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ผ่านกระบวนการวิชาการ	และคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีช่วยขยายความศรทัธา

และท�าให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่	 ปรากฏการณ์นี้สะท้อน	 “วิธีคิดแบบคนใต้”	 ในลักษณะ

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง	การพึ่งพาบารมีของพระบรมธาตุเจดีย์	

การดัดแปลงให้เป็นของท้องถิ่น	และการอิงรากทางวัฒนธรรม	

ค�าส�าคัญ :	คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์,	พลวัตของคติชน,	มรดกโลก	
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Abstract

	 This	article	aims	to	study	the	dynamics	of	Phra	Borommathat	Chedi	

folklore	and	the	ways	of	thinking	of	how	to	use	folklore	in	the	context	of	

the	nomination	process	of	Wat	Phra	Mahathat	Woramahawihan,	Nakhon	Si	

Thammarat	Province,	to	the	World	Heritage	List.	The	study	reveals	that	the	

use	of	Phra	Borommathat	Chedi	folklore,	such	as	myths	and	narratives,	beliefs,	

traditions	and	rituals	in	many	forms	in	traditional	society,	is	a	main	factor	in	

the	nomination	to	the	World	Heritage	List.	This	has	resulted	in	the	use	of	

Phra	Borommathat	Chedi	folklore	in	various	new	dimensions.	For	example,	

Phra	Borommathat	Chedi	folklore	has	created	new	icons	and	sacred	objects,	

along	with	instruments	to	negotiate	power	relations,	and	has	been	transformed	

into	a	cultural	commodity	presented	through	the	academization	and	expansion	

of	faith	and	creation	of	new	sacred	objects.	This	phenomenon	reflects	“the	

ways	of	Southern	people	thinking”,	including	creating	a	relationship	network,	
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reliance	 upon	 the	 “barami”	 of	 Phra	 Borommathat	 Chedi,	 localization	 and	

references	to	cultural	roots.	

Keywords:	 Phra	Borommathat	Chedi	folklore,	dynamics	of	folklore,	World	

	 Heritage	
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บทน�า

	 การบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์	วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๑	นับเป็นการปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์	

ครั้งใหญ่	 เพราะมีทั้งมีการซ่อมแซมปลียอดทองค�าและฐานบัวคว�่าบัวหงาย	 การใช้

ปูนต�าฉาบผิวชั้นนอกสุดขององค์เจดีย์	รวมถึงการบูรณะ	“เจดีย์ทิศ”	และ	“เจดีย์ราย”	

ที่มีมาพร้อมพระบรมธาตุเจดีย์	 การด�าเนินการครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อให้พระบรมธาตุเจดีย์

มีความสง่างามดังเดิมเท่าน้ัน	 หากแต่ยังเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในการน�าเสนอ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

	 แนวคิดเรื่องการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อองค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 หรือยูเนสโก	 (The	 United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	

Cultural	Organization	:	UNESCO)	มีมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๒	เริ่มต้นจากประชาคม

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นคุณค่าในระดับสากลของพระบรมธาตุเจดีย์จึงได้ร่วม

กนัแสวงหาข้อมลูเกีย่วกบัการน�าเสนอพระบรมธาตเุจดย์ีเพือ่ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก	

แตต่อ่มาคณะท�างานเห็นว่าพระบรมธาตุเจดีย์ยงัมีประวตัิที่เกี่ยวข้องการสรา้งวดัพระ

มหาธาตุวรมหาวิหารและมีความสัมพันธ์กับส่ิงก่อสร้างที่ส�าคัญรายรอบ	 จึงปรับมา

เป็นการน�าเสนอในภาพรวมทั้งบริเวณวัดแทน	

	 หลังจากน้ันมีการจัดท�าเอกสารเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่

บัญชีรายชื่อเบื้องต้น	(tentative	list)	ของศูนย์มรดกโลกแห่งยูเนสโก	ศูนย์มรดกโลก

ได้น�าข้อเสนอเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าพิจารณาในคราวประชุมใหญ่

ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่	 ๓๗	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

ณ	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร	 เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกในการประชุมครั้งนั้น	 ขณะนี้	 (พ.ศ.	

๒๕๖๓)	 คณะกรรมการด�าเนินงานก�าลังจัดท�าเอกสารฉบับสมบูรณ์	 (nomination	

dossier)	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาอีกครั้ง	

	 การน�าเสนอวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารเพือ่ข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกท�าให้มี

การศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารในหลากหลายแง่มมุเพือ่น�าข้อมลู
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มาใช้ประกอบการจัดท�าเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก	 ขณะเดียวกันก็มี

การปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดและเขตเมืองนครศรีธรรมราช	 เพื่อรักษาความแท้

ด้ังเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก	 นอกจากน้ียังน�า

ประเพณีเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาประยุกต์ใช้เพื่อน�าเสนอความโดดเด่นของวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหารและหนุนเสริมความส�าคัญของวัดให้เป็นไปตามเกณฑ์

การพิจารณา	

	 หลังจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการบรรจุอยู ่ในบัญชีรายช่ือ

เบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกท�าให้ช่ือของวัดได้รับความสนใจในวงกว้างอีกครั้ง	 ทั้งใน

แง่การเป็นจุดเริม่ต้นของพทุธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในคาบสมุทรไทย	 ตลอดจนการเป็นแหล่ง

รวมส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธา	 ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการน�าข้อมูลทาง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปใช้ในหลายพื้นที	่ ท�าให้จังหวัด

นครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่

ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย	

	 หากพิจารณาในแง่คติชนวิทยาซ่ึงเป็นการศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มี

การสืบทอดต่อกันมา	 พบประเด็นที่น่าสนใจว่า	 ในบริบทการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารเพือ่ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๕๒	ถงึปัจจุบนั	มกีารน�าข้อมลู

คตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีในสังคมประเพณี	เช่น	ต�านานและเรือ่งเล่า	ความเช่ือ	

ประเพณีและพธิกีรรม	มาใช้ในบรบิทใหม่และด้วยวัตถปุระสงค์ทีต่่างไปจากเดมิ	ส่งผล

ให้คติชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ	อาจกล่าวได้ว่าบริบทการน�าเสนอมรดกโลก

เป็นปัจจัยเร่งที่ท�าให้เกิดพลวัตของคติชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา

ลักษณะของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในบริบทดังกล่าวพบว่าเข้าข่ายการเป็น	

“คติชนสร้างสรรค์”	ตามที่	ศิราพร	ณ	ถลาง	(Nathalang,	2016,	p.	19)	นิยามไว้ว่า	

“คติชนสร้างสรรค์”	 (creative	 folklore)	 หมายถึงคติชนที่มีการสร้างใหม่หรือ	

ผลิตซ�้าในบริบททางสังคมไทยปัจจุบันในลักษณะของการสืบทอดคติชนในบริบทใหม	่

การประยุกต์คติชน	การ	“ต่อยอด”	คติชน	การตีความใหม่	และสร้างความหมายใหม่	

หรือการน�าคติชนไปใช้เพื่อ	“สร้างมูลค่าเพิ่ม”	หรือเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์	
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	 ที่ผ่านมามีการศึกษาคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ประเภทต�านานในด้าน

ที่มาของเรื่องและความหมายของเน้ือหา	 เช่น	 วิทยานิพนธ์เรื่อง	พระนิพพานโสตร : 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ของ	 Saengphun	 (2000)	 หนังสือเรื่อง วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรม น�าสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม 

ของ	 Damsi	 (2014)	 อีกส่วนเป็นการศึกษาความเช่ือและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ

พระบรมธาตุเจดีย์ในลักษณะการเก็บรวบรวมความเชื่อ	 การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดประเพณี	 เช่น	 วิทยานิพนธ์เรื่อง	 ความเชื่อและ

ประเพณีที่เกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ	

Rekbanglaem	 (1997)	 หนังสือเรื่อง	 ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและส่ือ

ส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช	ของ	Damsi	(2014)

	 การทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ผลงานการศึกษาคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาคติชนแบบแยกย่อยแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา	ทว่า

ยังไม่มีการศึกษาคติชนในภาพรวมที่จะท�าให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในเชิงพลวัต

โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย	 บทความน้ีจึงมุ่งวิเคราะห์พลวัตของคติชน

เกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีและวิธคีดิในการน�าคตชินดงักล่าวมาใช้ในบรบิทการน�าเสนอ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก	 จากน้ันจะน�าทฤษฎี

“คตชินสร้างสรรค์”	มาใช้ในการอภปิรายผลการศกึษา	ทัง้น้ีเพือ่ตอบค�าถามว่าในบรบิท

การน�าเสนอมรดกโลกมีการน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในสังคมประเพณีมา

ใช้ในลักษณะใดบ้างและก่อให้เกิดผลในเชิงพลวัตอย่างไร	 รวมถึงคนในสังคมมีวิธีคิด

อย่างไรในการน�าคติชนมาใช้ในบริบทข้างต้น	

ประเภทของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในปัจจุบัน 

	 จากการเกบ็ข้อมลูคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีในช่วง	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๒	

ในพื้นที่ศึกษา	 ๗	 จังหวัดภาคใต้	 ที่ปรากฏความศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์ร่วมกัน

ได้แก่	 จังหวัดชุมพร	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	กระบี่	 ตรัง	พัทลุง	และสงขลา

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์	 แบบเป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	 informant)	 และ

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการประกอบการสังเกต	 รวมถึงการสังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมพบว่า	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ปรากฏใน
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ปัจจุบัน	 มี	 ๓	 ประเภทหลัก	 ๆ	 ได้แก่	 ต�านาน	 ความเชื่อ	 และประเพณีและพิธีกรรม

ดังตารางต่อไปนี้

คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ปรากฏในปัจจุบัน

ต�านาน ความเชือ่ ประเพณแีละพธีิกรรม

๑. ต�านานการสร้าง

พระบรมธาตุเจดีย์

	-ต�านานการสร้างพระ

บรมธาตุเจดีย์ในรูปแบบ

มุขปาฐะ

	-ต�านานการสร้างพระบรม

ธาตุเจดีย์ในรูปแบบ

ลายลักษณ์	

๒. ต�านานที่มีเนื้อหา

อ้างถึงพระบรมธาตุเจดีย์

	-ต�านานสถานที่ที่อ้างถึง

การน�าของมีค่าไปร่วม

สร้างพระบรมธาตุเจดีย์

	-ต�านานที่อ้างถึงพระบรม

ธาตุเจดีย์ที่สร้างมาจาก

อนุภาคต่าง	ๆ

๑. ความเชื่อเรื่องพระบรมธาตุ

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

-พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุ

พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า	

-	การสักการบูชาพระบรมธาตเุจดย์ี

ได้บุญกุศลสูง	

๒. ความเชื่อเรื่องความศักด์ิสิทธ์ิ

ของพระบรมธาตุเจดีย์

-พระบรมธาตุเจดีย์ไม่มีเงา	

-พระบรมธาตุเจดีย์ช่วยคุ้มครอง

บ้านเมืองให้พ้นจากภัยร้าย	

-อธิษฐานขอพรจากพระบรมธาตุ

เจดีย์แล้วจะสมหวัง

-การน�าสิ่งของไปถวายพระบรม

ธาตุเจดีย์จะเกิดสิริมงคล

-การมาบวชที่วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารจะได้อานิสงส์สูง

-การสักการะพระบรมธาตุเจดีย์

ครบ	๙	ครั้ง	จะท�าให้ชีวิต

เจริญรุ่งเรือง	

-เกิดมาหนึ่งชาติขอให้ได้กราบ

พระธาตุเมืองนคร	

๓. ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เฝ้ารักษาพระธาตุ 

-กา	๔	เหล่า	เฝ้ารักษาพระธาตุ	

-ช้างเฝ้ารักษาพระธาตุ

-เทวดา	ยักษ์	และสัตว์ใน

เทพนิยายเฝ้ารักษาพระธาตุ	

๑. ประเพณีและพิธีกรรม

เกี่ยวกับการบูชาพระบรม

ธาตุเจดีย์ 

-ประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต	ุจังหวัด

นครศรีธรรมราช	

-พิธีสวดมนต์ข้ามปี	

บูชาพระบรมธาตุ	 และบุญให้

ทานไฟ	จังหวัดนครศรธีรรมราช

-พิธีสรงน�้าพระบรมธาตุเจดีย์	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

๒. ประเพณีและพิธีกรรมท่ี

เก่ียวเนื่องกับพระบรมธาตุ

เจดีย์

-พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุสวี	

จังหวัดชุมพร	

-พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้า

ศรีธรรมาโศกราช	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

-พิธีสมโภชศาลหลักเมือง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

-พิธีบวงสรวงหมื่นไกรพลขันธ์	

(ตาขุนพล)	จังหวัด

นครศรีธรรมราช

-พิธีบวงสรวงองค์พ่อ

จตุคามรามเทพ	จังหวัดกระบี่
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	 ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ปรากฏใน

ปัจจุบันมีหลายประเภทและหลายชนิด	ทั้งที่ยังมีรูปแบบเหมือนเดิม	ดัดแปลงบางส่วน

ให้ต่างไปจากเดิม	 และที่เป็นรูปแบบใหม่ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน	 อย่างไรก็ตาม

เมือ่พจิารณาโดยรวมพบว่า	ข้อมลูเหล่าน้ีล้วนมคีวามเช่ือมโยงกบัคตชินเกีย่วกบัพระบรม

ธาตุเจดีย์ที่มีมาตั้งแต่อดีต	 กล่าวได้ว่า	 คติชนที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นผลมาจากการน�า

คตชินในสังคมประเพณี	มาใช้ในสังคมไทยร่วมสมยั	ในลักษณะการสืบทอด	การผลิตซ�า้	

การประยุกต์	และการสร้างใหม่	ดังนี้	

 ๑. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่สืบทอดจากคติชนเดิม 

	 	 คตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีทีสื่บทอดจากคตชินเดมิเป็นการน�าคตชิน

ที่มีมาแต่อดีตมาถือปฏิบัติตามรูปแบบเดิม	 หรืออาจมีการดัดแปลงรูปแบบบางอย่าง

แต่องค์ประกอบหลักและสาระส�าคัญยังคงอยู่เช่นเดิม	อาจเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอด

รปูแบบเดมิในบรบิทใหม่	พบการสืบทอดต�านานการสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี	เช่น	การน�า

ต�านานการสร้างพระบรมธาตเุจดย์ีทีก่ล่าวถงึทีม่าของพระบรมธาตแุละการสร้างเจดย์ี

เพือ่ประดษิฐานพระบรมธาตดุงักล่าว	มาบอกเล่าในงานประเพณีหรอืพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบั	

การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบถึงประวัติและความส�าคัญของ

องค์เจดย์ี	ส่วนการสืบทอดความเช่ือเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ี	เช่น	๑)	พทุธศาสนิกชน

มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อขอพรให้สมหวังในเรื่อง

ต่าง	 ๆ	 ด้วยความเชื่อว่าการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์จะได้บุญกุศลสูงและการอธิษฐาน

ขอพรจากพระบรมธาตุเจดีย์แล้วจะสมหวังดังปรารถนา	 ๒)	 ชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้

และชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยนิยมมาบวชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารด้วยความเช่ือ

ว่าจะได้อานิสงส์สูง	

 ๒. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่รื้อฟื้นจากคติชนเดิม 

	 	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่รื้อฟื้นจากคติชนเดิมเป็นการน�าคติชน

ที่ เคยปรากฏในอดีตมาท�าใหม่	 อาจน�าเสนอด้วยวัตถุประสงค์เดิมหรือด ้วย

วัตถปุระสงค์ใหม่	ท�าให้คตชินทีส่ญูหายไปแล้วกลับมาด�ารงอยูใ่นบรบิททีต่่างไปจากเดมิ

พบการน�าประเพณีเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่เลิกปฏิบัติไปแล้วมาจัดใหม่อีกครั้ง	
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เช่น	พิธีสรงน�้าพระบรมธาตุเจดีย์ ภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รื้อฟื้น

พิธีสรงน�้าพระบรมธาตุเจดีย์มาจัดในงานประเพณีสงกรานต์แบบย้อนยุคที่วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประเพณีสวดด้าน	หรือการอ่านหนังสือนิทาน

เป็นท�านองเสนาะด้วยภาษาถิ่นใต้ในวันธรรมสวนะ	 ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช	 ได้รื้อฟื้นการสวดด้าน

ขึ้นมาจัดในวันเข้าพรรษา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ต่อมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้น�า

การสวดด้านมาจัดในช่วงงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	

โดยน�าพระนิพพานโสตรซ่ึงเป็นต�านานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์ในรูปแบบ

แบบลายลักษณ์
๑
	ที่แต่งเป็นร้อยกรองมาใช้ในการสวด	

 ๓. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ประยุกต์จากคติชนเดิม 

	 	 คตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีทีป่ระยกุต์จากคตชินเดมิเป็นการน�าคตชิน

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะ	 อาจน�ามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่

เดมิเพือ่ให้เหมาะสมกบับรบิททีเ่ปล่ียนไป	ท�าให้คตชินมคีวามหมายเพิม่ขึน้มาในบรบิทใหม่

พบการประยุกต์คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย	์ เช่น	 การน�าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

หรือการน�าผ้าไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบูชาพระบรมธาตุของพระพุทธองค์	

ในวันมาฆบูชา	ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๓	ซึ่งเป็นประเพณีในระดับท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ให้

เป็นประเพณีในระดับนานาชาติ	 โดยการนิมนต์พระสงฆ์และเชิญพุทธศาสนิกชนจาก

ต่างประเทศเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์	 ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้

เห็นว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความสัมพันธ์กับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่ปฏิบัติ

 
๑
	 ต�านานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ในรูปแบบแบบลายลักษณ์ในที่น้ี	 คือ	 วรรณกรรม

ที่มีเน้ือหากล่าวถึงการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีสามส�านวนหลัก	 ได้แก่	

ต�านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช	 ต�านานเมืองนครศรีธรรมราช	 และพระนิพพานโสตร

ทั้งสามเรื่องกล่าวถึงประวัติของพระบรมธาตุเจดีย์ไว้ใกล้เคียงกัน	 ความว่า	 นางเหมชาลาและ

ทนทกุมาร	 สองพี่น้องแห่งเมืองทนทบุรี	 น�าพระทันตธาตุหนีสงครามลงเรือจะไปยังลังกา	 ระหว่าง

เดินทางพายุพัดเรือแตก	ทั้งสองถูกคลื่นซัดมาขึ้นฝั่งที่หาดทรายแก้ว	จึงฝังพระธาตุไว้ที่ชายหาด	ต่อ

มาพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชมาพบ	 จึงให้คนขุดขึ้นมา	 แต่ไม่สามารถน�าขึ้นมาได้เพราะติดคาถาอยู	่

พระอินทร์ทราบข่าวจึงให้พระวิษณุกรรมมาช่วยยกพระธาตขุึน้และช่วยพระเจ้าศรธีรรมาโศกราชสร้าง

เจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุ	แล้วจึงสร้างเมืองนครศรีธรรมราช
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สืบต่อมาช้านานและเป็นประเพณีที่มีความส�าคัญโดดเด่นเป็นสากลตามเกณฑ์การ

พิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก	(UNESCO	World	Heritage	Centre,	2018)	

 ๔. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ผลิตซ�้าจากคติชนเดิม 

	 	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่ผลิตซ�้าจากคติชนเดิมเป็นการน�า

ส่วนหน่ึงของคติชนมาให้ความหมายหรือให้คุณค่าผ่านวิถีปฏิบัติแบบใหม่	 ท�าให้คติชน

ได้รบัการเน้นย�า้ให้โดดเด่น	การผลิตซ�า้ก่อให้เกดิการน�าคตชินมาผลิตใหม่ในวัตถปุระสงค์

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป	หรือมีการสร้างความหมายใหม่	พบการน�า

ต�านาน	 ความเชื่อ	 และประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาผลิตซ�้าใน

หลายลักษณะ	ดังนี้	

  ๔.๑	การผลิตซ�้าต�านานพระบรมธาตุเจดีย์	 ได้แก่	 การน�าต�านานมา

ผลิตซ�้าเป็นเรื่องเล่าส�านวนใหม่ เช่น	 ต�านานหมื่นไกรพลขันธ์	 (ตาขุนพล)	 ต�านาน

แม่เจ้าอยู่หัว	 (พระนางเลือดขาว)	 การน�าต�านานมาผลิตซ�้าในส่ือรูปแบบใหม่	 เช่น

เพลงพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช	:	มรดกธรรมน�าสู่มรดกโลก	ละครดกึด�าบรรพ์

เรื่องศรีธรรมาโศกราช	และการน�าต�านานมาผลิตซ�้าเป็นรูปเคารพและวัตถุมงคล	เช่น	

รูปเคารพพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช	 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช	 วัตถุมงคล

พระปิดตาพังพระกาฬ	รุ่นธงชัย	

  ๔.๒	การผลิตซ�้าความเชื่อเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์	 ได้แก่	 การน�า

ความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์มาท�าซ�้าในรูปแบบใหม่	 เช่น	

ความเช่ือเรื่องอธิษฐานขอพรจากพระบรมธาตุเจดีย์แล้วจะสมหวังในภาพยนตร์

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดนครสองธรรม	และการน�าความเชื่อ

เรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์เฝ้ารักษาพระธาตุมาใช้ในการสร้างรูปเคารพและวัตถุมงคล	 เช่น

รูปเคารพเทวดาเฝ้ารักษา	พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย	วัตถุมงคล	กา	พยนต์	

  ๔.๓	การผลิตซ�้าประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย	์เช่น	

พธิสีวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาต ุและบุญให้ทานไฟ	เป็นการน�าพธิกีรรมการสักการะ

พระบรมธาตุเจดีย์มาผนวกรวมกับพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้

ทุกจังหวัดจัดและงานบุญให้ทานไฟซ่ึงเป็นประเพณีของท้องถิ่น	 เรียกได้ว่าเป็นการ
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น�าพิธีกรรมเดิมมาผลิตซ�้าในบริบทใหม่ท�าให้เกิดพิธีกรรมรูปแบบใหม่ข้ึนในสังคม

พธิห่ีมผ้าพระบรมธาตสุวี	จังหวัดชุมพร	มลัีกษณะเป็นการน�ารปูแบบของประเพณีแห่ผ้า

ขึน้ธาต	ุจังหวัดนครศรธีรรมราช	มาเป็นแนวทางในการจัดงาน	ท�าให้พธิกีรรมและกจิกรรม

ในงานห่มผ้าพระบรมธาตสุวีคล้ายกบัประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต	ุจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

ผลิตซ�้าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในพื้นที่ใหม่	

 ๕. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่

	 	 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นการน�าคติชนเกี่ยวกับ

พระบรมธาตุเจดีย์ประเภทต�านานและเรื่องเล่า	ความเชื่อ	หรือประเพณีและพิธีกรรม	

มาเป็นข้อมลูในการสร้างคตชินชนิดใหม่	พบการน�าความเช่ือเรือ่งส่ิงศกัดิสิ์ทธิเ์ฝ้ารกัษา

พระบรมธาตุเจดีย์และตัวละครจากต�านานพระบรมธาตุเจดีย์มาสร้างเป็นรูปเคารพ	

ต่อมามีการสร้างพิธีกรรมการบูชารูปเคารพเหล่าน้ัน	 กลายเป็นพิธีกรรมใหม่ของ

กลุ่มคน	 ได้แก่	พิธีกรรมที่มีที่มาจากความเชื่อเรื่องเทวดาเฝ้ารักษาพระธาตุ	 เช่น	 พิธี

สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	พิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพ พิธีกรรม

ที่มีที่มาจากตัวละครในต�านานพระบรมธาตุเจดีย ์ เช่น	 พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช	พิธีบวงสรวงหมื่นไกรพลขันธ์	(ตาขุนพล)	

วธีิการน�าคติชนเกีย่วกับพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในบรบิทการน�าเสนอมรดกโลก

	 การศึกษาวิธีการน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้เป็นการวิเคราะห์

การน�าคติชนในสังคมประเพณีประเภทต�านาน	 ความเช่ือ	 และประเพณีและพิธีกรรม

มาประยกุต์ใช้ในบรบิทการน�าเสนอมรดกโลก	ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะน�าเสนอให้เหน็ถงึกระบวนการ

เลือกสรร	 การขยายความ	 การตีความใหม่	 ตลอดจนการสร้างความหมายใหม่

ให้แก่ข้อมูลคติชน	 อันส่งผลให้คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มีการเปล่ียนแปลงใน

หลายลักษณะดังที่ปรากฏในปัจจุบัน	ดังนี้	
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 ๑. วิธีการน�าต�านานพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ 

	 	 การน�าต�านานพระบรมธาตเุจดย์ีมาใช้เป็นการน�าต�านานการสร้างพระบรม

ธาตเุจดย์ีและต�านานทีม่เีน้ือหาอ้างถงึพระบรมธาตเุจดย์ีมาประยกุต์ใช้ในลักษณะต่าง	ๆ 	

ได้แก่	การน�าอนุภาคมาใช้	การน�าเน้ือเรือ่งบางตอนมาใช้	และการน�าทัง้เรือ่งมาใช้	ดงัน้ี	

  ๑.๑ การน�าอนุภาคมาใช้ 

	 	 	 อนุภาค	 (motif)	 เป็นองค์ประกอบเล็ก	 ๆ	 ในนิทานที่มีลักษณะเด่น

เป็นพิเศษ	 ซ่ึงท�าให้เกิดการจดจ�าและเล่าสืบทอดต่อ	 อนุภาคแบ่งได้เป็น	 ๓	 ประเภท	

คือ	 ตัวละคร	 วัตถุ ส่ิงของ	 และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่มี ลักษณะพิเศษ	

(Nimmanhemin,	2002,	p.	38)	การน�าอนุภาคมาใช้เป็นการน�าอนุภาคตวัละครทีม่ลัีกษณะ

พิเศษและอนุภาคของวิเศษของตัวละครจากต�านานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเรื่องเล่าส�านวนใหม่และการจัดสร้างวัตถุมงคล	

   ๑.๑.๑ การน�าอนุภาคตัวละครมาใช้ 

	 	 	 	 ลักษณะแรก	คือ	การน�าคุณสมบัติของตัวละครมาเป็นข้อมูล

ในการแต่งขยายความเป็นเรื่องเล่าส�านวนใหม่	 เช่น	 การน�าข้อมูลของตัวละครหมื่น

ไกรพลขันธ์	 ตามที่วรรณกรรมเรื่องพระนิพพานโสตรระบุว่า	 เป็นทหารของพระเจ้า

ศรีธรรมาโศกราช	 มาผนวกรวมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับตาขุนพล	 ที่ชาวต�าบลขุนทะเล	

อ�าเภอลานสกา	จังหวัดนครศรธีรรมราช	เช่ือกนัว่าเป็นอารกัษ์ของชุมชน	เกดิเป็นเรือ่ง

เล่าส�านวนใหม่	 ดนัย	 ร�าพึงนิตย์	 ปลัดเทศบาลต�าบลขุนทะเล	 (Ramphuengnit,

2018,	August	31)	เล่าว่า	ครั้งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชน�าผู้คนอพยพหนีโรคระบาด

จากหาดทรายแก้วมาอยู่ที่เขาวัง	 หมื่นไกรพลขันธ์ได้ติดตามมาด้วย	 เมื่อโรคระบาด

จางหายพระองค์ได้น�าไพร่พลกลับไป	 ทว่าหมื่นไกรพลขันธ์ทูลขออยู่ที่เดิมเพื่อช่วย

เฝ้าระวังข้าศึก	 แม้ว่าหมื่นไกรพลขันธ์จะถึงแก่กรรมแล้ว	 แต่ท่านก็ยังคงท�าหน้าที่

คุ้มครองชาวขุนทะเลเรื่อยมา	ชาวบ้านเรียกท่านว่า	“ตาขุนพล”	

	 	 	 	 ลักษณะที่สอง	คือ	การน�าลักษณะพิเศษของตัวละครมาเป็น

ข้อมูลในการสร้างวัตถุมงคล เช่น	การน�าลักษณะของตัวละครพังพการ	ที่ต�านานพระ

ธาตุเมืองนครศรีธรรมราชบันทึกไว้ว่า	 เป็นทหารของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่
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กล้าหาญและเก่งกาจในการสู้รบกับข้าศึก	 มาเป็นข้อมูลในการสร้างวัตถุมงคล

เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ	พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู	รุ่นรวย	รวย	รวย	โดย

พระพรหมมังคลาจารย์	 (เจ้าคุณธงชัย)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	

กรุงเทพฯ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 พระปิดตาพังพกาฬรุ่นนี้เป็นการขยายความเชื่อจากเดิม

ที่เชื่อกันว่า	 พระปิดตาพังพกาฬจะคอยปกป้องและป้องกันภัยให้แก่ผู้ครอบครอง

เช่นเดยีวกบัพงัพการในต�านานทีท่�าหน้าทีป่กปักรกัษาบ้านเมอืง	โดยการสร้างความเชือ่

ใหม่เพิ่มว่า	พระปิดตาพังพกาฬจะบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้ครอบครองด้วย	

    ๑.๑.๒ การน�าอนุภาคของวิเศษมาใช้ 

	 	 	 	 การน�าอนุภาคของวิเศษมาใช้เป็นการน�าของวิเศษของตัว

ละครในต�านานมาตีความใหม่	ท�าให้เกิดความเชื่อใหม่เกี่ยวกับของวิเศษดังกล่าว	แล้ว

จึงน�าความเช่ือมาเป็นข้อมูลในการสร้างวัตถุมงคล	 เช่น	 การน�าอนุภาคเงินตรานโม

ที่พระนิพานโสตรกล่าวถึงว่า	 ในช่วงที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชครองเมืองได้เกิดโรค

ระบาดครั้งใหญ่	พระองค์น�าเงินตรานโมไปปลุกเสกแล้วน�าไปหว่านรอบเมือง	ปรากฏ

ว่าโรคระบาดหายไป	 ท�าให้เกิดความเช่ือว่าเงินตรานโมช่วยป้องกันอันตรายจากภัย

ต่าง	ๆ	ได้	ชาวนครศรีธรรมราชจึงนิยมน�ารูปแบบของเงินตรานโมมาสร้างวัตถุมงคล

สืบมา	ทัง้ยงัมกีารน�าเงนิตรานโมไประดบัหวัแหวน	สร้อยคอ	และสร้อยข้อมอื	จ�าหน่าย

เป็นสินค้าที่ระลึกของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย	

  ๑.๒ การน�าเนื้อเรื่องบางตอนมาใช้

	 	 	 การน�าเน้ือเรื่องบางตอนมาใช้เป็นการน�าเน้ือเรื่องตอนส�าคัญจาก

ต�านาน	การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์มาเล่าใหม่หรือน�ามาแต่งขยายความเป็นเรื่องเล่า

ส�านวนใหม่	 เพื่อใช้อธิบายที่มาในการประกอบพิธีกรรม	ใช้ในการแสดง	และใช้ในการ

จัดสร้างวัตถุมงคล	

	 	 	 เน้ือเรือ่งตอนส�าคญัจากต�านานการสร้างพระบรมธาตเุจดย์ีทีป่รากฏ

การน�ามาใช้มากที่สุด	 คือ	 ตอนพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชปกครองนครศรีธรรมราช	

เช่น	 การน�าเหตุการณ์ดังกล่าวมาใช้อธิบายที่มาในการประกอบพิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช	 ที่ จัดขึ้นเพื่อแสดงความส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช	 การน�า
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เหตุการณ์มาเป็นข้อมูลในการแต่งบทละครดึกด�าบรรพ์เรื่องศรีธรรมาโศกราช	 ที่น�า

เสนอเรื่องราวของพระเจ้าศรีธรรมา	 พระราชโอรสของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

ผู้ปกป้องนครศรีธรรมราชจากการรุกรานของกองทัพโจฬะ	 แสดงเมื่อวันที่	 ๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	โรงละครแห่งชาติ	และการน�าเหตุการณ์มาเป็นข้อมูลในการจัด

สร้างรปูเคารพและวัตถมุงคลพระเจ้าศรธีรรมาโศกราช	โรงเรยีนเมอืงนครศรธีรรมราช	

เป็นรูปพระองค์ประทับถือดาบและทรงเครื่องอย่างกษัตริย์

  ๑.๓ การน�าทั้งเรื่องมาใช้

	 	 	 การน�าทั้งเรื่องมาใช้เป็นการน�าโครงเรื่องหลักของต�านานการสร้าง

พระบรมธาตุเจดีย์และต�านานที่มีเน้ือหาอ้างถึงพระบรมธาตุเจดีย์	 มาใช้บอกเล่า

ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับพระบรมธาตุเจดีย์ในรูปแบบการแสดง	

	 	 	 ลักษณะแรก	คือ	การน�าต�านานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ทั้งเรื่อง

มาใช้เป็นการน�าเหตุการณ์ส�าคัญที่กล่าวถึงการน�าพระบรมธาตุมายังหาดทรายแก้ว

การสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี	และการสร้างเมอืงนครศรธีรรมราช	จากต�านานมาใช้บอก

เล่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความสัมพันธ์กับพระบรมธาตุเจดีย	์

เช่น	 การแสดงแสงสีเสียง	 ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน	 เมื่อวันที่	 ๑๗-๒๑	

พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 	 	 ลักษณะทีส่อง	คอื	การน�าต�านานทีม่เีน้ือหาอ้างถงึพระบรมธาตเุจดย์ี

ทัง้เรือ่งมาใช้	ต�านานประเภทน้ีเป็นเรือ่งเล่าทีก่ล่าวถงึพระบรมธาตเุจดย์ีในแง่ใดแง่หน่ึง	

พบการน�าต�านานสถานที่ที่อ้างถึงการน�าของมีค่าไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้

บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชน	เช่น	ละครเวที	เรื่อง	อภินิหารโคกหลังนกคุ่ม	ในงาน

มหาสงกรานต์ย้อนต�านานคลองแห	จังหวัดสงขลา	เมื่อวันที่	๑๑-๑๓	เมษายน	๒๕๕๙	

ได้น�าต�านานคลองแห	 ซ่ึงเป็นเรื่องเล่ามุขปาฐะมาใช้ในการจัดท�าบทละครเวทีเพื่อ

บอกเล่าประวัตขิองต�าบล	ด�าเนินเรือ่งตามต�านานทีเ่ล่าว่า	คหบดคีนหน่ึงมคีวามศรทัธา

จะไปร่วมบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ระหว่างเดินเรือได้ตีฆ้องชวนชาวบ้านร่วมบริจาค

สมทบ	 แต่ทราบข่าวว่าพระบรมธาตุเจดีย์บูรณะเสร็จแล้ว	 จึงฝังทรัพย์สินไว้บริเวณ

โคกริมน�้า	พร้อมแขวนฆ้องทิ้งไว้ด้วย	จากนั้นมีผู้มาพบจึงเรียกบริเวณนี้ว่า	“คลองฆ้อง

แห่”	แล้วกลายมาเป็น	“คลองแห”	ในที่สุด	
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 ๒. วิธีการน�าความเชื่อมาใช้

	 	 วิธีการน�าความเช่ือมาใช้เป็นการน�าความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ

พระบรมธาตุเจดีย์และความเชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์เฝ้ารักษาพระบรมธาตุเจดีย์มา

ประยุกต์ใช้ในลักษณะการน�าความเชื่อเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่	 และการสร้าง

ความเชื่อใหม่จากฐานความเชื่อเดิม	ดังนี้	

  ๒.๑ การน�าความเชื่อเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่

	 	 	 การน�าความเช่ือเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่เป็นการน�าความเช่ือ

เกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีทีสื่บทอดมาในสังคมประเพณีมาประยกุต์ใช้ในวัตถปุระสงค์

ทีต่่างไปจากเดมิ	เช่น	การน�าความเช่ือเรือ่งการมาบวชทีวั่ดพระมหาธาตวุรมหาวิหารจะ

ได้อานิสงส์สูงมาใช้ในการธ�ารงอัตลักษณ์ของพทุธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเชือ้สายไทย

ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่างวัฒนธรรม	กล่าวคอื	ความเช่ือเรือ่งการมาบวชทีวั่ดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารเป็นความเชื่อที่พุทธศาสนิกชนในคาบสมุทรมลายูถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

เป็นเวลานาน	 เพราะมีความศรัทธาอย่างสูงสุดต่อพระบรมธาตุเจดีย์ร่วมกัน	 กระทั่ง

ลัทธล่ิาอาณานิยมแผ่ขยายมาถงึดนิแดนเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้	ส่งผลให้ประเทศไทย

ต้องยอมยกเมืองไทรบุรี	(เคดะห์)	ปะลิส	กลันตัน	และตรังกานู	ให้แก่ประเทศอังกฤษ	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๑	หลังจากประเทศอังกฤษคืนเอกราชให้แก่ประเทศมาเลเซีย	คนไทย

ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่าน้ัน	 กลายไปเป็นพลเมืองของประเทศมาเลเซียซ่ึงประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	 อย่างไรก็ตามชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยส่วนหน่ึงก็ยัง

คงนับถือพุทธศาสนาและพยายามรักษาวัฒนธรรมของตนอย่างถึงที่สุด	กิจกรรมหนึ่ง

ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอดคือการน�าบุตรหลานมาบวชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

ดังเช่นวัดบุญญาราม	รัฐเคดะห์	จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์

ของทุกปี	

  ๒.๒ การสร้างความเชื่อใหม่จากฐานความเชื่อเดิม

	 	 	 การสร้างความเช่ือใหม่จากฐานความเช่ือเดมิเป็นการน�าความเช่ือเดมิ

เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาตีความ	แล้วจึงสร้างความหมายใหม่	ท�าให้เกิดความเชื่อ

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุเจดีย์	 เช่น	การน�าความเชื่อเรื่องเทวดารักษาพระธาตุ

มาใช้ในการสร้างวัตถุมงคลเหรียญแสตมป์หลักเมืองกระบี่	 รูปเศียรจตุคามรามเทพ	
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รุ่นแพ้ไม่เป็น	กล่าวคือ	นักวิชาการสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องเทวดารักษาพระธาตุน่า

จะได้รับอิทธิพลมาจาก	 ความเช่ือเรื่องเทวดารักษาพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกา	

จ�านวน	๔	องค์	ได้แก่	ขตัตคุามเทพ	รามเทพ	สุมนเทพ	และนาถเทพหรอืพเิภก	(Wright,

2007,	 p.	 36)	 ดังปรากฏรูปปั้นท้าวขัตตุคามและท้าวรามเทพ	 อยู่บริเวณทางขึ้นไปสู่

ลานประทักษิณของพระบรมธาตุเจดีย์	ต่อมาความเชื่อเรื่องเทพสององค์ได้หลอมรวม

เป็นเทพองค์เดียวคือจตุคามรามเทพ	 ในการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจึง

มีการอัญเชิญจตุคามรามเทพที่เฝ้ารักษาพระธาตุมาช่วยปกปักรักษาเมือง	 พร้อม

การสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นแรก	 หลังจากน้ันมีกระแสข่าวว่านายวิชัย	

ศรีวัฒนประภา	 ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้	 ประเทศอังกฤษ	 น�าวัตถุมงคล

พระปิดตาพังพกาฬ	 ซ่ึงคนกลุ่มหน่ึงเช่ือว่าเป็นภาคอวตารของพระโพธิสัตว์จตุคาม

รามเทพ	ไปท�าพิธีที่สนามฟุตบอลของทีม	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๙	(Kraingu,	2016,	p.	10)

ขณะที่พระพรหมมังคลาจารย์	 (เจ้าคุณธงชัย)	 ได้ปลุกเสกผ้ายันต์รุ่นแพ้ไม่เป็น	 แจก

นักฟตุบอลทมีเลสเตอร์ซิตีด้้วย	เมือ่ทมีเลสเตอร์ซิตีช้นะเลิศการแข่งขนัฟตุบอลพรเีมยีร์ลีก

ส่วนหน่ึงเช่ือว่ามีที่มาจากความศักดิ์สิทธิ์ขอวัตถุมงคลดังกล่าว	 จากน้ันจึงมีการสร้าง

เหรียญแสตมป์หลักเมืองกระบี่รุ่นแพ้ไม่เป็นขึ้นมา	 กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้าง

ความหมายใหม่ให้แก่เทวดาทีเ่ฝ้ารกัษาพระธาตหุรอืจตคุามรามเทพว่าเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ที่ช่วยบันดาลชัยชนะให้แก่ผู้ครอบครอง	

 ๓. วิธีการน�าประเพณีและพิธีกรรมมาใช้

	 	 ประเพณีที่เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มีทั้งประเพณีที่เกี่ยวกับการบูชา

พระบรมธาตุเจดีย์และประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับพระบรมธาตุเจดีย์ซ่ึงเกิดจากการน�า

คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาผลิตซ�้าเป็นประเพณีใหม่	 การน�าประเพณีและ

พิธีกรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในสังคมประเพณีมาประยุกต์ใช้	 มี	 ๓	 ลักษณะ	

ได้แก่	การน�าประเพณีและพิธีกรรมเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่	การน�าประเพณีและ

พิธีกรรมเดิมมาใช้ในพื้นที่ใหม่	และการน�าประเพณีและพิธีกรรมมาผนวกรวมกัน	ดังนี้

  ๓.๑ การน�าประเพณีและพิธีกรรมเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ 

	 	 	 การน�าประเพณีและพธิกีรรมทีสื่บทอดมาแต่อดตีมาใช้ในวัตถปุระสงค์

ที่ต่างไปจากเดิมท�าให้ประเพณีและพิธีกรรมน้ันมีรูปแบบใหม่และมีความหมายเพิ่มข้ึน	
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เช่น	ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ต�านานของประเพณีระบุว่า	เริ่มต้นจากพระเจ้าศรีธรรมา

โศกราชน�าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบูชาพระธาตุในโอกาสการสมโภช

พระบรมธาตุเจดีย ์	 หลังจากน้ันจึงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี	 ต่อมา

ชาวนครศรีธรรมราชได้ขอพระราชทานพระบฏจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่ออัญเชิญมาถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและ

เพือ่ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่๙	

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๐	ประเพณีแห่ผ้า

ขึ้นธาตุจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เพิ่มข้ึนมาอีก

ประการหน่ึง	 กระทั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้น�าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก	 จึงมีการส่งเสริมประเพณีเป็นงานในระดับนานาชาติ	

การจัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการน�าเสนอมรดกโลก

อีกด้วย	

 ที่มา : http://www.dailynews.co.th/thailand/185207

ภาพที่ ๑	พุทธศาสนิกชนน�าผ้าไปห่ม

พระบรมธาตุเจดีย์

ภาพที่ ๒	ชาวญี่ปุ่นร่วมขบวนแห่พระบฏ	

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๑



พลวัตของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ ในบริบทการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

53

  ๓.๒ การน�าประเพณีและพิธีกรรมเดิมมาใช้ในพื้นที่ใหม่

	 	 	 การน�าประเพณแีละพธิกีรรมเดมิมาประยกุต์ใช้ในพืน้ทีใ่หม่ท�าให้เกดิ

ประเพณีใหม่หรือประเพณีในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในพื้นที่น้ัน	 เช่น

พธีิแห่ผ้าขึน้เจดย์ีศรธีรรมาโศกราช	ในวันวิสาขบชูา	ณ	วัดแม่เจ้าอยูห่วั	อ�าเภอเชียรใหญ่	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	จัดครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยน�ารูปแบบมาจากประเพณี

แห่ผ้าขึ้นธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 ขณะที่ประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรม

ธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว	 จังหวัดพัทลุง	 จัดในวันมาฆบูชา	 พระครูกาเดิม	 (เพิ่ม)

ฐานภทฺโท	เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วบอกว่า	น�ารูปแบบพิธีกรรมและกิจกรรมมาจาก

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่	วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	(Chupu,	2016,	p.	82-83)	ผู้วิจัย

เหน็ว่า	แม้การแห่ผ้าข้ึนห่มพระบรมธาตเุจดย์ีวัดเขยีนบางแก้วจะเป็นประเพณีทีสื่บทอด

กันมา	 แต่พิธีกรรมเดิมก็มีเพียงการน�าผ้าข้ึนห่มองค์เจดีย์	 ส่วนพิธีกรรมและกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นใหม่ได้น�ารูปแบบมาจากประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จึงกล่าวได้ว่าเป็นการน�าประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุมาเป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่ใหม่ท�าให้เกิด

ประเพณีในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	

  ๓.๓ การน�าประเพณีและพิธีกรรมมาผนวกรวมกัน 

  การน�าประเพณแีละพธิกีรรมเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีมาผนวกรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของประเพณีเดิมหรือน�ามาผนวกรวมกับประเพณีใหม่ท�าให้เกิดประเพณีที่มี

รายละเอียดต่างไปจากเดิม	เช่น	การรื้อฟื้นพิธีสรงน�้าพระธาตุซึ่งเป็นพิธีกรรมการบูชา	

พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีมาแต่อดีตข้ึนมาจัดใหม	่ โดยน�ามารวมอยู่ในงาน	 “บุญเดือน	 ๕	

สงกรานต์แต่แรกเมืองนคร”	 ท�าให้พิธีสรงน�้าพระธาตุได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาปฏิบัติใหม่	

อีกครั้งและอาจท�าให้พิธีกรรมนี้ได้รับการสืบทอดต่อเป็นพิธีกรรมย่อยในประเพณีใหญ่	

ขณะที่การน�าพิธีการบูชาพระบรมธาตุซ่ึงเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่เดิมเช่นกัน	 มาผนวก

รวมอยู่ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี	 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้	 ส่งผลให้พิธี

สวดมนต์ข้ามปีน่าสนใจและดึงดูดผู้คนให้มาเข้าร่วมได้มากขึ้น	 ดังเช่นนางยวง

งามขึม	ผู้เข้าร่วมพิธี	(Ngamkhuem,	2017,	December	31)	บอกว่า	“วัดใกล้บ้านก็มี

สวดมนต์ข้ามปี	แต่ตั้งใจจะมาร่วมที่วัดพระธาตุ	มาไหว้พระธาตุ	คิดว่าที่นี่บารมีมากดี”	
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“วิธีคิดแบบคนใต้” ที่สะท้อนจากข้อมูลคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์

ในปัจจุบัน 

 เน่ืองจากคติชนเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความคิดความเช่ือของ

กลุ่มคน	การวิเคราะห์คตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีในเชิงลึกจะท�าให้ทราบ	“วิธคีดิ”	

ของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการน�าคติชนมาใช้ในบริบทการน�าเสนอมรดกโลก	กล่าวอีก

นัยหน่ึงจะท�าให้เข้าใจ	 “วิธีคิดแบบคนใต้”	 ที่สะท้อนจากข้อมูลคติชนเกี่ยวกับพระบรม

ธาตุเจดีย์ในปัจจุบัน	ดังนี้	

 ๑. การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง 

  จากการเกบ็ข้อมลูภาคสนามพบเรือ่งเล่าประวัตชิมุชนหลายเรือ่งกล่าวถงึ

การน�าของมีค่าไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	 น่าสังเกตว่าบางชุมชนมีเรื่องเล่า

เกี่ยวกับประวัติของชุมชนหลายส�านวน	 แต่ชุมชนเหล่าน้ันก็เลือกที่จะน�าเรื่องเล่า

ที่สัมพันธ์กับพระบรมธาตุเจดีย์มาเป็นประวัติของชุมชน	 เช่น	 เทศบาลเมืองคลองแห	

จังหวัดสงขลา	น�าต�านานคลองแหที่กล่าวถึงการน�าของมีค่าไปร่วมสร้างพระบรมธาตุ

เจดีย์มาน�าเสนอเป็นประวัติของชุมชนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาล	 ทั้งที่มีต�านาน

อีกส�านวนเล่าว่า	 ชาวบ้านพบฆ้องอยู ่บริเวณล�าคลอง	 เมื่อฆ้องเห็นคนได้ว่ิงหนี

ลงคลองไป	จึงเป็นที่มาของชื่อคลองแห	(Ditsakun,	2010,	p.	30)	แต่เรื่องนี้กลับไม่ได้

รบัการกล่าวถงึเมือ่มกีารเขยีนประวัตขิองชมุชน	สะท้อนว่าชุมชนมคีวามภมูใิจทีค่รัง้หน่ึง

คนในชุมชนอาจจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างหรือการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์จึงได้น�า

เรือ่งเล่าทีเ่ชือ่มโยงกบัพระบรมธาตเุจดย์ีมาน�าเสนอเป็นประวัตขิองชมุชน	ขณะเดยีวกนั

ก็พบการน�าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง	 ๑๒	 นักษัตร
๒
	 จากต�านานการสร้างพระบรมธาตุ

 
๒
	ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง	 ๑๒	 นักษัตร	 ปรากฏอยู่ในต�านานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	

(The	 Fine	 Art	 Department	 2017,	 p.	 160)	 กล่าวถึง	 เมืองบริวาร	 ๑๒	 เมือง	 ของอาณาจักร

นครศรีธรรมราชในอดีต	 แต่ละเมืองจะใช้ตราประจ�าปีนักษัตรเป็นตราประจ�าเมือง	 ได้แก	่

เมืองสายบุรี	ใช้ตราหนู	เมืองปัตตานี	ใช้ตราวัว	เมืองกลันตัน	ใช้ตราเสือ	เมืองปะหัง	ใช้ตรากระต่าย	

เมืองไทรบุรี	 ใช้ตรางูใหญ่	 เมืองพัทลุง	 ใช้ตรางูเล็ก	 เมืองตรัง	 ใช้ตราม้า	 เมืองชุมพร	 ใช้ตราแพะ	

เมอืงบันทายสมอ	ใช้ตราลิง	เมอืงสะอุเลา	ใช้ตราไก่	เมอืงตะกัว่ป่า	ใช้ตราสุนัข	และเมอืงกระบรุ	ีใช้ตราหมู
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เจดีย์มาอ้างเมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเมืองต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ภาคใต้	 เช่น	 จังหวัด

นครศรีธรรมราชน�าเสนอว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองเมือง	 ๑๒	 นักษัตร	 จังหวัด

กระบ่ีระบุว่ากระบี่คือเมืองบันทายสมอที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลิง	 จังหวัดตรังได้ศึกษา

ค้นคว้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดและจัดพิมพ์เป็นหนังสือช่ือว่า	 “ประวัติเมืองตรัง

ใน	 ๑๒	 นักษัตร”	 จังหวัดชุมพรให้ข้อมูลว่าชุมพรเป็นหัวเมืองที่ส�าคัญมาแต่อดีต

โดยมีฐานะเป็นเมือง	๑๒	นักษัตร	ในการปกครองของอาณาจักรนครศรีธรรมราช	

	 	 กรณีข้างต้นบ่งบอกว่า	 หลายชุมชนพยายามเช่ือมโยงประวัติของชุมชน

ให้เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	 ขณะที่เมืองต่าง	 ๆ	 ก็ยินดีเป็นส่วนหน่ึง

ของระบบการปกครองเมือง	 ๑๒	 นักษัตร	 เครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นน้ีท�าให้

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้เกิดส�านึกร่วมทางวัฒนธรรมที่มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็น

ศนูย์กลางความศรทัธา	ส่งผลให้เกดิความรูสึ้กเป็นพวกพ้องเดยีวกนัตามมา	นอกจากน้ัน

น่าสนใจว่า	 พบการน�ารูปเจดีย์ที่มีลักษณะเหมือนพระบรมธาตุเจดีย์มาเป็นตรา

สัญลักษณ์ของสมาคมชาวปักษ์ใต้	ซ่ึงจัดตัง้ขึน้เพือ่เป็นสถานทีใ่นการท�ากจิกรรมร่วมกนั

ของชาวภาคใต้ทีอ่าศยัอยูใ่นต่างถิน่	และเป็นเครอืข่ายความสัมพนัธ์ทีจ่ะคอยช่วยเหลอื

พึ่งพากันในเรื่องต่าง	 ๆ	 ตราสัญลักษณ์น้ีเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความศรัทธาพระบรมธาตุเจดีย์กับความเป็นพวกพ้องของคนใต้ในปัจจุบัน	

 ๒. การพึ่งพาบารมีของพระบรมธาตุเจดีย์ 

  เรือ่งเล่าจ�านวนหน่ึงทีก่ล่าวถงึพทุธศาสนิกชนในคาบสมทุรไทยเดนิทางไป

สักการะพระบรมธาตเุจดย์ีทีน่ครศรธีรรมราชมาแต่ครัง้อดตี	รวมถงึส่ิงของหลากหลาย

ชนิดที่ชาวเมืองต่าง	 ๆ	 น�ามาถวายพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา	 ล้วนเป็นส่ิงที่

บ่งบอกถึงความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีต่อเจดีย์องค์น้ีมาเป็นเวลาช้านาน	

น่าสังเกตว่า	 แม้ปัจจุบันจะมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์เกิดข้ึนใหม่ให้ผู้คนได้ไปกราบไหว้ขอพร

แต่ความศรัทธาของคนใตท้ีม่ีต่อพระบรมธาตเุจดีย์ก็ไมไ่ด้เสือ่มคลายลง	ดงัเหน็ไดจ้าก

พทุธศาสนิกชนจ�านวนมากยงัคงเดนิทางมาสักการบชูาพระบรมธาตเุจดย์ีอย่างต่อเน่ือง	

โดยเฉพาะในประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุซ่ึงเป็นการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งส�าคัญใน

รอบปี	 จะมีผู้คนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีจ�านวนหลายหมื่นคน	 สอดคล้องกับที่พระเทพ

วินยาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร	กล่าวไว้ในสมัโมทนียกถาในประเพณี
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แห่ผ้าขึ้นธาตุ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ว่า	“แห่ผ้าขึ้นธาตุปีนี้คนมามาก	ตั้งแต่อาตมาอยู่ที่นี่ไม่

เคยเห็นมามากขนาดนี้”	

	 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พทุธศาสนิกชนทีม่าสักการบูชาพระบรมธาตเุจดย์ีในโอกาส	

ต่าง	ๆ	พบว่า	มีทั้งมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข	ขอให้

ชีวิตเจรญิรุง่เรอืง	ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	ทีส่�าคญัในช่วงชีวิตเกดิวิกฤต	เช่น	เจ็บป่วย

เป็นโรคร้ายแรง	 ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง	 หลายคนมาบนบานต่อพระบรมธาตุ

เจดีย์	ขอให้หายจากอาการดังกล่าว	น่าสนใจว่าในครั้งพายุโซนร้อนปาบึกพัดผ่านพื้นที่

ภาคใต้	เมื่อวันที่	๓-๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	คนจ�านวนมากได้ขอให้พระบรมธาตุเจดีย์

ช่วยปกป้องผู้คนจากพายดุ้วย	ขณะทีค่ณะสงฆ์วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารได้ประกอบ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ขอบารมีพระบรมธาตุเจดีย์ช่วยให้ชาวใต้ผ่านพ้นจากวาตภัย

ในครั้งน้ัน	 กรณีน้ีหมายความว่าผู้คนมีความเชื่อร่วมกันว่าพระบรมธาตุเจดีย์คือ

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ีม่อี�านาจบารมสูีงสุดจึงได้ขอพรให้ช่วยคุม้ครองจากภยัธรรมชาตทิีม่นุษย์

ไม่อาจจะต้านทานได้	

	 อีกด้านหน่ึง	 ผู้วิจัยส�ารวจพบว่า	 มีการน�ารูปพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในการ

สร้างวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้เช่าบูชาไว้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ

โดยวัตถมุงคลดงักล่าวส่วนใหญ่จะปลุกเสก	ณ	วิหารหลวง	วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร	

ด้วยความเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมในบริเวณที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ที่

ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า	 จะท�าให้พิธีกรรมเข้มขลังและเพิ่มความ

ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่วัตถุมงคล	 พื้นที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจึงกลายเป็นพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นต่าง	ๆ	อย่างไม่ขาดสาย	

	 ตัวอย่างเหล่าน้ีแสดงให้เห็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ	

พระบรมธาตุเจดีย์ในสังคมร่วมสมัย	ทั้งยังสื่อความหมายว่า	ผู้คนหวังพึ่งพาบารมีของ	

พระบรมธาตุเจดีย์	 ทั้งในยามปกติสุข	 ยามทุกข์ร้อน	 และยามต้องผจญภัยพิบัติ	 ทั้งนี้

เพื่อขอให้พระบรมธาตุเจดีย์ช่วยคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายและดลบันดาลให้ได้

สิ่งต่าง	ๆ	ดังปรารถนา	

	 อนึ่ง	แม้ว่าการน�าต�านาน	ความเชื่อ	และพิธีกรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์

มาผลิตซ�้าเป็นวัตถุมงคล	รูปเคารพ	และพิธีกรรมชนดิใหม่	เช่น	เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	
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รูปเคารพหมื่นไกลพลขันธ์	 พิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	 ไม่ได้สะท้อน

ให้เหน็การพึง่พาบารมขีองพระบรมธาตเุจดย์ีโดยตรง	แต่หากพจิารณาในระดบัลึกลงไป

จะพบว่าความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของส่ิงเหล่าน้ันล้วนขยายไปจากความเชื่อ

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์	 ดังน้ันผู้ที่หวังพึ่งอ�านาจเหนือธรรมชาติ

ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นใหม่ดังกล่าวก็อาจมีความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และบารมี

ของพระบรมธาตุเจดีย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	

ภาพที่ ๔ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	

รุ่นแรก	วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

พ.ศ.	๒๕๕๗

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๒

ภาพที่ ๓	เหรียญตรีศูลพระบรมธาตุ	

รุ่นมรดกไทยสู่มรดกโลก	พ.ศ.	๒๕๕๕

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒

 ๓. การดัดแปลงให้เป็นของท้องถิ่น  

  เน่ืองจากพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทมาจากลังกา	 ท�าให้คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มีความเช่ือมโยงกับ

วัฒนธรรมลังกาอย่างเห็นได้ชัด	กระนั้นก็ตามเมื่อมีการน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์มาใช้	จะเห็นว่าไม่ได้มีลักษณะเหมือนวัฒนธรรมลังกาทุกประการ	แต่มีการน�ามา

ดัดแปลงจนกลายเป็นของท้องถิ่น	 (localization)	 ได้อย่างแนบเนียน	 เป็นต้นว่า

การน�าเหตกุารณ์ตอนทนัตกมุารและนางเหมมาลาน�าพระทนัธาตหุนีสงครามจากคมัภร์ี

ทาฐาธาตวุงศ์หรอืต�านานพระเขีย้วแก้วของลังกา	มาเป็นส่วนหน่ึงของต�านานการสร้าง

พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบอกเล่าถึงที่มาของพระบรมธาตุที่ประดิษฐานในองค์เจดีย์	
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โดยเล่าใหม่ว่า	 นางเหมชาลาและทนทกุมารน�าพระบรมธาตุหนีสงครามจะไปยังลังกา	

แต่เรอืถกูพายพุดัจนเรอืแตก	สองพระองค์ถกูคล่ืนซัดมาข้ึนฝ่ังทีห่าดทรายแก้ว	แล้วจึง

ฝังพระบรมธาตุไว้ที่ชายหาด	

	 เหตุการณ์ข้างต้นได้รับการน�ามาขยายความต่อเป็นต�านานวัดจะทิ้งพระ	

จังหวัดสงขลา	เล่าว่าระหว่างทีน่างเหมชาลาและทนทกมุารเดนิทางไปนครศรธีรรมราช	

สองพระองค์ได้ข้ึนมาพักผ่อนที่วัดแห่งหน่ึง	 จากน้ันน�าพระบรมธาตุข้ึนไปวางไว้ที่ฐาน

เจดีย์	 เมื่อพักผ่อนจนหายเหน่ือยทรงกลับข้ึนเรือส�าเภาเพื่อเดินทางต่อ	 แต่ทั้งสอง

ลืมน�าพระบรมธาตุไปด้วย	 ทนทกุมารตกพระทัยจึงถามนางเหมชาลาว่า	 “น้องจะทิ้ง

พระธาตุเสียแล้วหรือ”	 ค�าว่า	 “จะทิ้งพระ”	 จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อวัดนับแต่น้ัน	

(Phramahanirut	Thititharo,	2018,	August	25)

	 ด้านชาวอ�าเภอปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างรูปเคารพ

นางเหมชาลาและทนทกมุารถวายวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร	เป็นรปูสองพระองค์ยนื

ถือผอบและมีเรือส�าเภาจ�าลองวางไว้ด้านหลัง	 นับเป็นการน�าเหตุการณ์ตอนสอง

พระองค์น�าพระบรมธาตุลงเรือจากต�านานมาเป็นข้อมูลในการสร้างรูปเคารพและ

ส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 รูปเคารพน้ีมีผู้เล่ือมใสศรัทธามากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเน่ือง

จนกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิห์น่ึงทีอ่ยูภ่ายในวัด	หลังจากน้ันมกีารน�าความเชือ่เกีย่วกบั

นางเหมชาลาและทนทกุมารมาผลิตซ�้าเป็นผ้ายันต์คุ้มภัย	บันดาลลาภ	รุ่นเดือนสิบ’๕๙	

โดยน�าภาพถ่ายรปูเคารพสองพระองค์ทีวั่ดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร	มาใส่ไว้ในผ้ายนัต์

ผืนทีม่ภีาพส่ิงศกัดิสิ์ทธิข์องจังหวัดนครศรธีรรมราชรวมกนัอยู	่ตวัละครทนัตกมุารและ

นางเหมมาลาจากต�านานพระเขี้ยวแก้วของลังกา	 จึงกลายมาเป็นนางเหมชาลาและ

ทนทกุมารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกระบวนการดังกล่าว	

 ๔. การอิงรากทางวัฒนธรรม

  เมื่อพิจารณาที่มาของข้อมูลคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในปัจจุบัน

พบว่า	คตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีทีสื่บทอดมาจากคตชินเดมิจะมคีวามสัมพนัธ์กบั

องค์เจดีย์โดยตรง	 เช่น	 ต�านานหาดเก้าเส้ง	 จังหวัดสงขลา	 เล่าว่าเศรษฐีน�าทรัพย์สิน

จ�านวนเก้าแสนไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	 ความเชื่อว่าพระบรมธาตุเจดีย์มีความ

ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ปรากฏเงาให้เห็น	 พิธีสรงน�้าพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบูชาพระบรมธาตุ
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ของพระพทุธองค์	ขณะทีค่ตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีทีส่ร้างขึน้ใหม่ดเูหมอืนจะไม่

ได้สัมพันธ์กับองค์เจดีย์	 แต่หากศึกษาไปจนถึงที่มาของคติชนเหล่าน้ันจะพบว่ามีความ

เช่ือมโยงกับต�านาน	 ความเช่ือ	 หรือประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย	์

ไม่ทางใดกท็างหน่ึง	เช่น	พธิสีมโภชศาลหลักเมอืงนครศรธีรรมราช	มทีีม่าจากการหลอม

รวมความเช่ือเรือ่งเทวดาสององค์เฝ้ารกัษาพระธาตทุีป่ระดษิฐานในพระบรมธาตเุจดย์ี	

คือท้าวขัตตุคามและท้าวรามเทพ	 จนเกิดเป็นเทวดาองค์ใหม่ช่ือจตุคามรามเทพ

ต่อมาเมือ่มกีารสร้างศาลหลักเมอืงนครศรธีรรมราชจึงได้อัญเชญิจตคุามรามเทพทีเ่ช่ือว่า

เป็นเทวดาเฝ้ารักษาพระธาตุมาสถิตที่หลักเมืองเพื่อปกปักรักษาเมืองด้วย	หลังจากนั้น

จึงจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี	

	 	 อีกแง่หน่ึง	 หากพิจารณาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้

ในปัจจุบัน	พบว่านอกจากพทุธศาสนิกชนจะประกอบพธิกีรรมเน่ืองในวันส�าคญัทางศาสนา	

เช่น	พิธีเวียนเทียน	พิธีถวายผ้ากฐิน	พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ	ยังมีพิธีกรรมการน�าผ้า

ไปห่มเจดีย์ที่นิยมจัดกันอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 พิธีขึ้นผ้าพระราชทานห่มพระปรางค์

วัดประเดมิ	จังหวัดชมุพร	ในวันวิสาขบูชา	พธิแีห่ผ้าห่มพระธาตศุรสุีราษฎร์แลธรรมชาติ

เขาท่าเพชร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ในวันที่	๒๗	มีนาคมของทุกปี	พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์

หลวง	บนยอดเขาตังกวน	จังหวัดสงขลา	ในวันออกพรรษา	พิธีห่มพระบรมธาตุเจดีย์	

วัดภผูาภมิขุ	จังหวัดพทัลุง	ในวันอาสาฬหบูชา	ตวัอย่างทีก่ล่าวมาแสดงให้เหน็ว่าคตกิาร

บูชาพระธาตุด้วยผืนผ้ากระจายอยู่ทั่วภาคใต้	 กระน้ันก็ตามน่าสังเกตว่ารูปแบบของ

พิธีกรรมเหล่าน้ีคล้ายกับประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 จนอาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการน�ารูปแบบของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	

เน่ืองจากประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ	 มีการปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน	 ประกอบกับมี

ต�านานของประเพณีบอกเล่าไว้ด้วย	ขณะที่พิธีกรรมการน�าผ้าไปห่มเจดีย์ในที่อื่น	 ๆ	มี

ประวัติไม่ชัดเจนนัก	บางแห่งก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติเมื่อไม่นานมานี้	

	 	 การสืบทอดและการผลิตซ�้าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นคติการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนใต้	 หรือที่สุธิวงศ์	

พงศ์ไพบูลย์	(Phongphaibun,	1999,	p.	4106)	เรียกว่า	“วัฒนธรรมการบูชาพระบรม

ธาต”ุ	อันเป็นประเพณกีารน�าของมค่ีาไปถวายเป็นเครือ่งสักการบชูาพระบรมธาตเุจดย์ี

หรอืการปฏบัิตอิย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่เป็นการบูชาพระบรมธาต	ุด้วยความเชือ่ว่าจะเกดิ
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สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้	 การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์เช่นน้ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวภาคใต้ที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต

ว่า	 วัฒนธรรมการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ในสังคมร่วมสมัย	 ส่วนหน่ึงยังเป็นการมา

สักการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเช่นเดิม	 แต่อีกส่วนอาจ

ขยายไปสู่การบูชาพระเจดีย์ในที่อื่น	 ๆ	 รวมถึงการคลี่คลายท�าให้เกิดข้อมูลวัฒนธรรม

ที่เชื่อมโยงกับพระบรมธาตุเจดีย์ในรูปแบบใหม่	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า	วัตถุมงคล	และ

รูปเคารพ	 อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางวัฒนธรรมทั้งสองลักษณะก็ยังส่ือถึง

ความคิดความเช่ือของกลุ่มคนที่มีต่อเจดีย์องค์น้ีและบ่งบอกวิธีคิดร่วมกันในแบบ

การอิงรากทางวัฒนธรรมการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์	

	 การวิเคราะห ์ความคิดที่ปรากฏอยู ่ เบื้องหลังการน�าคติชนเกี่ยวกับ

พระบรมธาตเุจดย์ีมาใช้ท�าให้ทราบ	“วิธคีดิของคนใต้”	โดยรวม	แม้จะไม่สามารถสรปุได้ว่า	

“คนใต้”	ทกุคนมคีวามคดิเช่นน้ัน	เน่ืองจากแต่ละคนกม็คีวามแตกต่างกนัในรายละเอียด	

ทว่าผลการศึกษาที่ปรากฏก็สามารถอธิบายได้ว่า	 การแสดงออกทางวัฒนธรรมของ

กลุ่มคนที่ศรัทธาพระบรมธาตุเจดีย์สื่อความหมายเช่นใด	

พลวัตของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์

 จากการเกบ็ข้อมลูภาคสนามคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ี	วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร	อาจประมวลสรุปพลวัตของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ได้ดังนี้	

 ๑. คติชนเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ท�าให้เกิดรูปเคารพและวัตถุมงคล

ใหม่ ๆ 

  การน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ประเภทต�านานและความเชื่อมา

ใช้ในลักษณะการสืบทอดและการผลิตซ�้าท�าให้คติชนด�ารงอยู่ในบริบททางสังคมที่

เปล่ียนไป	ขณะเดยีวกนัการสืบทอดและการผลติซ�า้คตชินยงัท�าให้เกดิรปูเคารพและวัตถุ

มงคลรปูแบบใหม่	ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัพระบรมธาตเุจดย์ี	เช่น	การน�าความเชือ่เรือ่ง	

จตุคามรามเทพเทวดารักษาพระธาตุมาใช้ในการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

และการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นพระผงสุริยันจันทรา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	

ท�าให้เกิดกระแสนิยมวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ	 และการสร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวเน่ือง
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ในรูปแบบต่าง	ๆ	จ�านวนมาก	โสภา	เสนชัย	(Senchai,	2008,	p.	52)	ศึกษาศิลปกรรม

ของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพที่สร้างในช่วง	พ.ศ.	๒๕๓๐-๒๕๕๐	พบว่า	การจัดสร้าง

ส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจและประยุกต์จากรูปแบบเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวรที่ค้นพบทางภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นรูปแบบองค์จตุคามรามเทพ

ที่ส�าคัญ	 ต่อมามีการน�ารูปแบบดังกล่าวมาเป็นแบบหลักในการจัดสร้างรูปเคารพและ

วัตถุมงคลจตุคามรามเทพอีกหลายรุ่นในปัจจุบัน	

	 	 เช่นเดยีวกบัการน�าอนุภาคตวัละครในต�านานการสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี

และต�านานที่มีเน้ือหาอ้างถึงพระบรมธาตุเจดีย์	 เช่น	 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

นางเหมชาลาและทนทกุมาร	 แม่เจ้าอยู่หัว	 (พระนางเลือดขาว)	 หมื่นไกรพลขันธ	์

(ตาขุนพล)	 ซ่ึงล้วนเป็นตัวละครในต�านานที่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร	

แต่ผู้สร้างกไ็ด้น�าข้อมลูจากต�านานทีก่ล่าวถงึตวัละครในแง่มมุต่าง	ๆ 	มาตคีวาม	ผนวกกบั

จินตนาการของผู้สร้างหรอืนิมติของร่างทรง	จนได้ภาพของตวัละคร	แล้วจึงน�ามาสร้าง

เป็นรปูเคารพและวัตถมุงคลแบบต่าง	ๆ 	หลังจากน้ันพบการน�ารปูเคารพและวัตถมุงคล

เหล่าน้ีมาผลิตซ�า้เป็นผลงานศลิปะในรปูแบบจิตรกรรมและประตมิากรรมอีกจ�านวนมาก	

 ๒. คติชนเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจ

  หากมองในเชิงบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรม	 กล่าวได้ว่าคติชนมีหน้าที่

ส�าคญัในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้คนและความมัน่คงของสังคม	

แต่ในยุคแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 กลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่อยู่ร่วมกันในสังคม

ต่างต้องการสิทธิและการให้ความส�าคัญในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกัน

จึงปรากฏการน�าคตชินมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการต่อรองความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่าง

กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม	 เห็นได้จากหลายชุมชนเลือกที่จะน�าเรื่องเล่าเกี่ยวกับ

ช่ือบ้านนามเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการน�าของมีค่าไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

มาเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น	 แง่หน่ึงวิเคราะห์ได้ว่าเป็นความภูมิใจของชุมชนที่มี

ส่วนร่วมในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ในครั้งน้ัน	 อีกแง่หน่ึงพิจารณาได้ว่าเป็นความ

พยายามที่จะให้ความหมายว่าชุมชนมีความเก่าแก่เทียบเท่ากับอายุของพระบรมธาตุ

เจดีย์และเป็นส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้	 ความหมายเช่นน้ี
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ย่อมท�าให้ชุมชนมีความส�าคัญในทางวัฒนธรรมขึ้นมา	

	 	 ส่วนการน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก	 หากวิเคราะห์การด�าเนินการ

ดังกล่าวอย่างเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ท�าให้พบข้อ

ที่น่าพิจารณาว่า	 แม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจะบอกว่า	 การน�าเสนอวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของ

มรดกทางวัฒนธรรมและความส�าคญัทีค่วรจะปกป้องให้ตกทอดไปถงึอนาคต	แต่ผู้วิจัย

เหน็ว่ายงัมวัีตถปุระสงค์อีกประการหน่ึงทีป่ระชาคมในจังหวัดนครศรธีรรมราชต้องการ

คือการน�าเสนอให้สังคมไทยและสังคมโลกได้เห็นถึงความส�าคัญของนครศรีธรรมราช	

ในฐานะอดีตอาณาจักรที่เรืองอ�านาจในคาบสมุทรมลายู	ทว่าเมื่อมาอยู่ใต้การปกครอง

ของรัฐไทยกลับถูกลดฐานะมาเป็นเพียงจังหวัดหน่ึง	 ยิ่งในกระแสการพัฒนาประเทศ	

จังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นเพียงเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความส�าคัญรองลงมา

จากเมอืงเศรษฐกจิของภาคใต้อย่างจังหวัดสงขลา	หรอืเมอืงท่องเทีย่วอย่างเช่นจังหวัด

สุราษฎร์ธานีและจังหวัดภเูกต็	การแสดงออกอย่างมนัียน้ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นการต่อรอง

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของท้องถิ่นให้มีความส�าคัญในระดับประเทศและระดับโลก	

 ๓. คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรม 

  ปัจจุบนัมกีารน�าคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีมาใช้ในเชิงพาณชิย์มากขึน้

เห็นได้จากการน�าความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในการ

สร้างวัตถุมงคลหลายรูปแบบให้ผู้คนได้เช่าบูชา	 ทั้งการน�ารูปพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้

โดยเฉพาะ	เช่น	จี้พระธาตุเจดีย์ทองค�า	รุ่นมรดกไทยสู่มรดกโลก	เหรียญรูปพระบรม

ธาตุเจดีย์ส�าหรับคล้องกระจกมองหลังของรถยนต	์ และการน�ารูปพระบรมธาตุเจดีย์

มารวมอยู่กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์อ่ืน	 เช่น	 เหรียญรูปหลวงพ่อทวดและรูปพระบรมธาตุเจดีย์

รุ่นยกฐานะศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช	ธนบัตรขวัญถุง	รูปพระบรมธาตุเจดีย์

และตาไข่	 วัดเจดีย์	 วัตถุมงคลเหล่าน้ีมีราคาให้เช่าบูชาตั้งแต่หน่ึงร้อยบาทไปจนถึง

หนึ่งหมื่นบาท	ผู้สร้างมีทั้งในนามบรรพชิต	ฆราวาส	และหน่วยงานต่าง	ๆ	น่าสนใจว่า

ในการระดมทุนเพื่อน�ามาใช้ในการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกกไ็ด้น�าแนวคดิน้ีมาใช้ในการจัดสร้างวัตถมุงคลเพือ่หารายได้เข้า
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“กองทุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลก”	 เช่น	 การจัดสร้างเหรียญตรีศูลพระบรมธาตุ	 รุ่น

มรดกไทยสู่มรดกโลก	 และพระบรมธาตุเจดีย์จ�าลอง	 รุ ่นมรดกโลก	 โดยจังหวัด

นครศรีธรรมราช	การจัดสร้างสายรัดข้อมือ	 (wristband)	พระบรมธาตุรุ่นมรดกโลก	

โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการพระบรมธาตุสู่มรดกโลก	

	 ทั้งยังปรากฏการน�าความเช่ือเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์

มาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เช่น	 การน�าความเช่ือ

เรื่องสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ครบ	 ๙	 ครั้ง	 จะท�าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง	 ก้าวหน้า

มีโชคลาภ	 และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข	 มาตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประชาสัมพันธ์

การท่องเทีย่วนครศรธีรรมราช	เมอืงทอง	สิบสองนักษัตร	การน�าความเช่ือเรือ่งเกดิมา

หน่ึงชาติขอให้ได้กราบพระธาตุเมืองนคร	 มาตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประชาสัมพันธ์

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร	 ตัวอย่างที่กล่าวมาแสดงถึงการน�าคติชน

เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาท�าให้เกิดมูลค่าที่สามารถซ้ือขายได้	 กล่าวได้ว่าเป็น

กระบวนการท�าให้คตชินกลายเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมในบรบิทสังคมทนุนิยมวัตถนิุยม	

 ๔. คตชินเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์มีการน�าเสนอผ่านกระบวนการวชิาการ 

 ธรรมชาตขิองคตชินเป็นข้อมลูทีถ่่ายทอดในรปูแบบมขุปาฐะโดยการบอกเล่า

สืบต่อกันมาและการเล่าประกอบการแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง	 ด้วยลักษณะเฉพาะ

ดังกล่าวท�าให้ข้อมูลคติชนมีความหลากหลายและยากที่จะระบุได้ว่ามีจุดเริ่มต้นจาก

ที่ใด	แต่ปัจจุบันพบว่ามีความพยายามสร้างคติชนขึ้นใหม่	โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็น

ระบบหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น	“กระบวนการทางวิชาการ”	(academiclization)	เพื่อ

ท�าให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือและผู้คนยอมรับ	 ดังกรณีต�านานแม่เจ้าอยู่หัว	 (พระนาง

เลือดขาว)	ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว	อ�าเภอเชียรใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เดิมเป็นเรื่อง

เล่าเกี่ยวกับประวัติของวัดแม่เจ้าอยู่หัว	เล่าว่าสร้างโดยแม่เจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหญิงสาวที่

มีเลือดเป็นสีขาว	แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับนาง	ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	เสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนิน

ธมัมงั	ต�าบลแม่เจ้าอยูห่วั	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๗	พระองค์ตรสัถามราษฎรทีม่าเข้าเฝ้าฯ	ถงึทีม่า

ของชื่อต�าบล	 แต่ไม่มีผู้ใดตอบได้อย่างชัดเจน	 เหตุน้ีท�าให้ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงในพื้นที่	

น�าโดยนายชลอ	เอ่ียมสุทธิ	์ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี	่๓	สนใจศกึษาค้นคว้าประวัตขิองแม่เจ้าอยูห่วั
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เริ่มจากการไปขอค�าปรึกษาเรื่องวิธีการศึกษาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ต่อมาได้ขอทุนเพื่อน�ามาใช้ในการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 แล้วจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่เจ้าอยู่หัวจากผู้รู ้

ในท้องถิ่น	 จากน้ันน�าเรื่องเล่าทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นประวัติของนางตั้งแต่ก�าเนิด

จนถึงส้ินพระชนม์	 พร้อมเสนอผลการศึกษาให้ที่ประชุมซ่ึงมีตัวแทนจากชุมชนต่าง	 ๆ	

ที่เป็นเจ้าของเรื่องเล่าได้พิจารณา	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมจึงน�าข้อมูล

มาจัดท�าเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	

	 	 ต�านานแม่เจ้าอยูห่วั	(พระนางเลือดขาว)	ส�านวนน้ีมกีารน�าไปอ้างอิงอย่าง

แพร่หลาย	 และน�าไปผลิตซ�้าในหลากหลายลักษณะ	 ทั้งการน�าไปเขียนเป็นบทเพลง	

การน�าไปเป็นข้อมลู	ในการสร้างรปูเคารพ	และการน�าไปใช้อธบิายทีม่าในการประกอบ

พิธีกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแม่เจ้าอยู่หัว	กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการน�ากระบวนการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบในทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาต�านานปรัมปราซ่ึงเป็นข้อมูลใน

ทางมนุษยศาสตร์เพื่อท�าให้เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นกลายเป็นข้อเท็จจริงในทาง

ประวัติศาสตร์

 ๕. คติชนเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ช่วยขยายความศรัทธาและท�าให้เกิด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่

  คติชนที่สร้างขึ้นมาในช้ันหลังจ�านวนมากเป็นการน�าความเช่ือเกี่ยวกับ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เฝ้ารักษาพระธาตุมาตีความ	 แล้วสร้างความหมายใหม่เพื่อใช้ในการสร้าง

วัตถุมงคล	 เช่น	 การน�าความเช่ือเรื่องเทวดารักษาพระธาตุมาใช้ในการสร้างเหรียญ

จตุคามรามเทพ	 การน�าความเช่ือเรื่องการักษาพระธาตุมาใช้ในการสร้างเหรียญ

กาพยนต์	 การน�าความเชื่อเรื่องยักษ์รักษาพระธาตุมาใช้ในการสร้างเหรียญท้าว

เวสสุวรรณ	ขณะเดียวกันปรากฏการน�าอนุภาคตัวละครจากต�านานพระบรมธาตุเจดีย์

มาสร้างเป็นความเช่ือเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องการคุ้มกันภัยให้แก่ผู้ครอบครอง	 เช่น	

เหรยีญพระเจ้าศรธีรรมาโศกราช	เหรยีญพระปิดตาพงัพกาฬ	ทัง้ยงัมกีารสร้างพธิกีรรม

บวงสรวงตัวละครในต�านานพระบรมธาตุเจดีย์อีกด้วย	 เช่น	 พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช	พิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพ	
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	 	 ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นว่า	 การน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์

มาประยุกต์ใช้ท�าให้ความศรัทธาพระบรมธาตุเจดีย์ขยายออกไป	 มิใช่แค่เพียงศรัทธา

พระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน	 แต่ได้ขยายไปสู่ความ

เชือ่เกีย่วกบัส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ีเ่ฝ้ารกัษาพระธาตแุละตวัละครทีม่อิีทธฤิทธิใ์นต�านานพระบรม

ธาตเุจดย์ี	ส่งผลให้เกดิส่ิงศกัดิส์ทิธิใ์หม่อีกหลายชนิดข้ึนในสังคมไทย	น่าสังเกตว่าความ

เช่ือเกีย่วกบัส่ิงศกัดิสิ์ทธิช์นิดใหม่	ส่วนใหญ่เป็นความเช่ือในเรือ่งการช่วยคุม้กนัภยัต่าง	ๆ 	

ที่อาจเกิดขึ้นในการด�าเนินชีวิตและการให้โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง	 ซ่ึงเป็น	 “เรื่อง

ทางโลก”	ขณะทีค่วามเชือ่ในทางพทุธศาสนาเกีย่วกบัพระบรมสารรีกิธาตทุีป่ระดษิฐาน

ในพระบรมธาตุเจดีย์	ซึ่งเป็น	“เรื่องทางธรรม”	ได้รับการกล่าวถึงน้อยมาก	บ่งบอกว่า

ผู้คนปัจจุบันให้ความส�าคัญกับความเช่ือที่สามารถตอบสนองความมั่นคงทางจิตใจใน

การใช้ชีวิตประจ�าวันมากกว่าปรารถนาชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า	 กรณีน้ีเป็นอีกตัวอย่าง

หนึ่งที่สะท้อนลักษณะของ	“พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน”	ในสังคมไทยร่วมสมัย

 ภาพที่ ๕	พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์	

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๑

ภาพที่ ๖	พิธีบวงสรวงองค์พ่อ

จตุคามรามเทพ	จังหวัดกระบี่	

บนัทกึภาพเมือ่วันที	่๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๑
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อภปิรายผล : คติชนเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในฐานะ “คติชนสร้างสรรค์”

 คติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ในบริบทการน�าเสนอมรดกโลกมีลักษณะ

เข้าข่ายการเป็น	 “คติชนสร้างสรรค์”	 ดังน้ันการน�าทฤษฎี	 “คติชนสร้างสรรค์”	 มา

วิเคราะห์การน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในสังคมไทยร่วมสมัยจะท�าให้

เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นได้อีกทาง	

	 ศิราพร	ณ	ถลาง	(Nathalang,	2016,	p.	22,	42-55)	มองว่า	บริบททางสังคม

ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์	“คติชนสร้างสรรค์”	มี	๓	บริบทส�าคัญ	ได้แก่	บริบทสังคม

โลกาภวัิตน์และการท่องเทีย่ว	บรบิทสังคมทนุนิยมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์	และบรบิท

สังคมข้ามชาติ-ข้ามพรมแดน	 โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏการณ์น้ี

๕	แนวคดิ	ได้แก่	แนวคดิเรือ่ง	Folklore	vs	Fakelore	แนวคดิเรือ่ง	Authenticity	แนวคดิ

เรื่อง	Representation	แนวคิดเรื่อง	Invented	Tradition	และแนวคิดเรื่อง	Identity	

เมื่อผู้วิจัยน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้อภิปรายผลการศึกษาคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์ท�าให้พบประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 ประการแรก	 เนื่องจากคณะกรรมมรดกโลกให้ความส�าคัญกับการพิจารณา

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในประเด็นความแท้ดั้งเดิม	

(authenticity)	และความครบถ้วนสมบูรณ์	(integrity)	(UNESCO	World	Heritage	

Centre,	2012,	p.	73)	จึงพบการน�าคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีมาใช้ในการน�าเสนอ

ให้เห็นถึงความเป็นของแท้และความเก่าแก่ของพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อสนับสนุนการ

น�าเสนอมรดกโลก	เช่น	การขุดค้นทางโบราณคดเีพือ่หาอายขุองพระบรมธาตเุจดย์ี	โดย

เก็บตัวอย่างอิฐฐานราก	ไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์	ด้วยวิธี	Thermoluminescence 

Dating	(TL)	ทีห้่องปฏบิตักิารภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้พภิพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

และวิธี	Accelerator	Mass	Spectrometry	Radiocarbon	Dating	(AMS)	ที่ห้องปฏิบัติ

การ	Beta	Analytic	Inc.	รัฐฟลอริดา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปรากฏว่าอิฐที่มีอายุเก่า

แก่ทีสุ่ดอยูใ่นช่วง	๑,๐๐๐-๑,๑๐๐	ปี	หมายความว่าพระบรมธาตเุจดย์ีก่อสร้างมาแล้วไม่

น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ปี	(National	News	Bureau	of	Thailand,	2018)	ข้อมูลนี้มีการน�าไป

ใช้ในการจัดท�าเอกสารเพือ่เสนอคณะกรรมการมรดกโลกและน�าไปอ้างอิงว่าสอดคล้อง

ข้อมูลในต�านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช	ที่บันทึกไว้ว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
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สร้างพระบรมธาตุเจดีย์	 เมื่อศักราช	 ๑๐๙๘	 (The	 Fine	 Arts	 Department,	 2017,

p.	159)	การขุดค้นทางโบราณคดีจึงเป็นวิธีการหาความเก่าแก่ของพระบรมธาตุเจดีย์

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	ขณะที่การน�าผลการขุดค้นทางโบราณคดีมาเชื่อมโยงกับ

เรือ่งราวในต�านานเป็นการท�าให้ต�านานพระธาตเุมอืงนครศรธีรรมราชมคีวามน่าเช่ือถอื

โดยการอ้างอิงผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์	

	 อีกทั้งพบการน�าต�านานที่มีเน้ือหาอ้างถึงพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้บ่งบอกถึง

ความจริงแท้ของศาสนสถานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุสวี	 ได้น�าต�านาน

พระบรมธาตุสวีที่เล่าว่า	 ครั้งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชยกทัพกลับจากการสู้รบกับ

ท้าวอู่ทอง	 พระองค์ทรงพบฝูงกาส่งเสียงร้องอยู่บนกองอิฐ	 เมื่อทหารรื้อกองอิฐออก

พบฐานเจดย์ีใหญ่	ขดุลงไปพบผอบบรรจุพระบรมธาต	ุจึงทรงให้ทหารช่วยกนัสร้างเจดย์ี

ขึ้นใหม่	มาใช้ในการแสดงแสง	สีเสียงเพื่อบอกเล่าประวัติของพระบรมธาตุสวี	ต�านาน

ส�านวนน้ียังมีการน�าไปใช้ในการขอเปล่ียนช่ือวัดต่อส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จากเดิมช่ือวัดสวีมาเป็นวัดพระบรมธาตุสวี	 ด้วยเหตุผลว่าเป็นวัดที่ประดิษฐาน

เจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธองค์	 เช่นเดียวกับที่วัดเขียนบางแก้ว	 จังหวัด

พัทลุงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว	เมื่อวันที่	๙	พฤศจิกายน	

๒๕๖๑	 เน่ืองจากวัดมีเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา	 ตามต�านานที่

เล่าว่า	เจ้าพระยากมุารกบันางเลือดขาวทราบข่าวว่าพระเจ้าศรธีรรมาโศกราชจะส่งทตู

ไปสืบค้นหาพระบรมธาตุที่ลังกา	ทั้งสองจึงขอเดินทางไปด้วย	เมื่อได้พระบรมธาตุแล้ว

จึงน�ามาบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว

	 เรจินา	เบ็นดิกซ์	(Regina	Bendix)	กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง	authenticity	ไว้ว่า	

ความจรงิแท้	ส่ือความหมายถงึความเป็นของแท้	ความเก่าแก่	หรอืความเป็นธรรมชาติ

ที่ด�ารงอยู่จริงในสังคม	 เบ็นดิกซ์เห็นว่าด้านหน่ึงของการแสวงหาความจริงแท้จะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองของความเป็นชาติ	 เป็นความพยายามค้นหารากเหง้าทาง

วัฒนธรรมที่อยู่ในข้อมูลพื้นบ้านประเภทคติชน	 เพื่อที่จะน�ามาเสนอให้เห็นถึงความ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 (Bendix,	 1997,	 p.	 7-8)	 เมื่อน�าแนวคิดดังกล่าวมา

วิเคราะห์กรณีข้างต้น	ท�าให้พบการน�าเหตกุารณ์ในต�านานมาอธบิายในเชิงประวัตศิาสตร์

ของท้องถิน่เพือ่น�าเสนอให้เหน็ถงึความเก่าแก่ของพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช	

และความแท้ของพระบรมธาตทุีบ่รรจุในเจดย์ีวัดพระบรมธาตสุวีและเจดย์ีวัดพระบรม
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ธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว	อันท�าให้เมืองที่ถูกเรียกว่า	 “เมืองรอง”	 เหล่านี้มีความส�าคัญ

ขึ้นมา	

 ประการท่ีสอง	 หลายพื้นที่ได้น�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาผลิตซ�้า

ท�าให้เกิดเรื่องเล่าส�านวนใหม่และพิธีกรรมในรูปแบบใหม่	เช่น	จังหวัดกระบี่น�าต�านาน

การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ตอนที่กล่าวถึงเมือง	 ๑๒	 นักษัตร	 มาตีความและสร้าง

ความหมายใหม่ว่า	จากหลกัฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่จงัหวัดกระบี่มาตั้งแต่

โบราณท�าให้สันนิษฐานได้ว่ากระบ่ีคอืเมอืงบันทายสมอ	ในระบบการปกครองเมอืง	๑๒	

นักษัตร	ต่อมาเทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างรูปเคารพองค์พ่อจตุคามรามเทพขนาดใหญ่

เพื่อแสดงถึงความเป็นมาของเมืองกระบ่ีที่เช่ือมโยงกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๑	หลังจากนั้นมีการจัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพ	ในวันที่	๒๖	

พฤษภาคมของทุกปี	

	 ส่วนที่ต�าบลขุนทะเล	อ�าเภอลานสกา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีการน�าเรื่อง

เล่าส�านวนใหม่เกี่ยวกับหมื่นไกรพลขันธ์	 มาเป็นข้อมูลในการสร้างรูปเคารพขุนไกร

พลขันธ์	 (ตาขุนพล)	 ข้ึนที่บริเวณที่ชาวบ้านเคยสร้างศาลเพียงตาของตาขุนพล	 โดยมี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลขุนทะเล	(ในขณะนั้น)	เป็นแกนน�า	พร้อมด้วยพระสงฆ์	

ผู้ใหญ่บ้าน	 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต�าบลขุนทะเลและตัวแทนของชุมชนเป็น

คณะกรรมการในการจัดสร้างเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 หลังจากน้ันเทศบาลต�าบลขุนทะเล	

ซ่ึงยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนต�าบลได้จัดพิธีบวงสรวงรูปเคารพหมื่นไกรพล

ขันธ์	(ตาขุนพล)	พร้อมกับการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตาขุนพลตามที่ชาวบ้านปฏิบัติ

สืบต่อกันมาทุกปี	

	 พิธีกรรมทั้งสองเป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นใหม่โดยหน่วยงานราชการและ

มีลักษณะเป็น	Invented	Tradition	(ประเพณีประดิษฐ์)	ตามที่	อิริค	ฮ็อบสบอม	(Eric	

Hobsbawn)	น�าเสนอไว้ว่า	ประเพณีประดิษฐ์ครอบคลุมประเพณีที่ถูกสร้างขึ้นและถือ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาระยะหน่ึงแล้ว	 รวมถึงประเพณีที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมาน้ี	

ฮ็อบสบอมตั้งข้อสังเกตว่า	 ประเพณีประดิษฐ์ส่วนใหญ่สร้างข้ึนใหม่โดยภาครัฐ

ด้วยวิธกีารเชือ่มโยงอดตีเข้ากบัปัจจุบันเพือ่ท�าให้ดเูหมอืนว่าเป็นประเพณีทีม่มีานานแล้ว	

ประเพณีประดิษฐ์อาจมีหน้าที่ในการสร้างความเป็นเอกภาพทางสังคม	 การสร้าง

ความชอบธรรมให้แก่สถาบันทางสังคม
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และการสร้างระบบคุณค่าและการก�าหนดแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม	

(Hobsbawn,	1983,	p.	9)	เมื่อน�าแนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐ์มาพิจารณาพิธีกรรม

ทัง้สองพบว่า	การทีห่น่วยงานราชการประดษิฐ์ประเพณขีึน้มาเป็นการสร้างส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ใหม่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน	 กระนั้นก็ดีการประกอบพิธีกรรมที่จัดโดย

ภาครัฐ	 นอกจากจะเป็นการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่คนในชุมชนนับถือแล้ว	 ยังเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจภายในชมุชน	ทัง้ในแง่การให้ชาวบ้านยอมรบัอ�านาจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่จัดพิธี	 และยอมรับอ�านาจของนักการเมือง

ในฐานะผู้น�าในการประกอบพิธีกรรม	 ที่ส�าคัญบางครั้งนักการเมืองก็ใช้พื้นที่พิธีกรรม

ในการหาเสียงทางการเมืองด้วย

 ประการท่ีสาม	 การน�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในปัจจุบัน

มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญร่วมกันประการหนึ่ง	คือการน�ามาใช้นิยามความหมายของกลุ่ม

คนหรือของท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตน/ท้องถิ่นของตนเป็นอย่างไรและ

แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน/ท้องถิ่นอ่ืนอย่างไร	 การน�าคติชนมาใช้นิยามความหมายเช่นน้ี

เรียกได้ว่าเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรือของท้องถิ่น	 ริชาร์ด	 เจนกินส	์

(Richard	Jenkins)	กล่าวว่า	อัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับความเข้าใจว่า	“เราเป็นใคร”	และ

“ผู้อ่ืนเป็นใคร”	ในทางกลับกนักเ็กีย่วข้องกบั	ความเข้าใจของผู้อ่ืนต่อตวัตนของเขาเอง

และตัวตนของเราด้วย	(Jenkins,	1996,	p.	5)	ศิริพร	ภักดีผาสุข	เห็นด้วยกับนิยามของ

อัตลักษณ์ที่เสนอโดยเจนกินส์และได้ขยายความเพิ่มเติมว่าอัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับ

การต่อรองความหมายเกี่ยวกับตัวตนของคนในสังคมและเป็นกระบวนการที่มี

“สหสัมพันธ์”	 (intersubjective)	 กล่าวคือความหมายของตัวตนขึ้นอยู่กับการต่อรอง

ระหว่างตัวเราและสังคม	(Phakdiphasuk,	2018,	p.	5)	จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มคน

ได้น�าคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์มาใช้ในการแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง

น่าสนใจ	 ๒	 แบบ	 ได้แก่	 การน�าคติชนมาใช้ในการน�าเสนออัตลักษณ์ให้เด่นชัด	 และ

การน�าคติชนมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่	

 การน�าคติชนมาใช้ในการน�าเสนออัตลักษณ์ให้เด่นชัด	 เช่น	 ในการน�าเสนอ

มรดกโลก	จังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามน�าเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่นในเรื่องการ

เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้

เห็นเป็นรูปธรรม	เป็นต้นว่าการน�าชื่อ	“หาดทรายแก้ว”	ซึ่งเป็นสถานที่ที่นางเหมชาลา
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และทนทกุมารได้น�าพระทันตธาตุหนีสงครามมาฝังไว้ตามที่ปรากฏในต�านานการสร้าง

พระบรมธาตเุจดย์ีมาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณทศิตะวันออกของพระบรม

ธาตุเจดีย์ตามแผนพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 โดยปรับพื้นที่ให้เป็น

ลานทรายเหมือนในต�านานและเรียกว่า	 “ลานหาดทรายแก้ว	 หน้าวิหารหลวง”	 ทั้งน้ี

ช่ือ	 “หาดทรายแก้ว”	 ยังไปพ้องกับ	 ช่ือ	 “รุวันเวลิ”	 มหาสถูปแห่งเมืองอนุราธปุระ

ประเทศศรีลังกา	(Kittikan,	2014,	p.	84)	การปรับปรุงภูมิทัศน์นี้นับเป็นการท�าให้เรื่อง

ราวในต�านานกลายเป็นเรื่องจริงทางประวตัิศาสตร์	และยังเป็นการเชือ่มโยงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างนครศรีธรรมราชกับลังกาซ่ึงเป็นต้นก�าเนิดของของพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทลังกาวงศ์อีกด้วย	

	 น่าสนใจว่า	นอกจากนครศรธีรรมราชจะเป็นศนูย์กลางการเผยแผ่พทุธศาสนา

เถรวาท	ลังกาวงศ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๑๘	แล้ว	ดินแดนนี้ยังเป็นเมืองตามพรลิงค์

ที่เคยมีความเจริญทางศาสนาพราหมณ์และมีอ�านาจในคาบสมุทรมลายูในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่	๑๐-๑๘	อีกด้วย	(Nunsuk,	2013,	p.	229)	ดังปรากฏโบราณสถานและการ

ค้นพบโบราณวัตถเุน่ืองในศาสนาพราหมณ์ในพืน้ทีจ่�านวนมาก	อีกทัง้มพีธิกีรรมทีสั่มพนัธ์

กับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ซ่ึงยังปรากฏร่องรอยอยู่

จนถึงปัจจุบัน	 เช่นพิธีแห่นางดานซ่ึงเป็นการแห่แผ่นไม้กระดานที่วาดภาพเทพชั้นรอง

สามองค์	 ได้แก่	 พระอาทิตย์และพระจันทร์	 พระแม่ธรณี	 และพระแม่คงคา	 มาเป็น

สัญลักษณ์ของการรอรบัเสดจ็พระอิศวรทีจ่ะเสดจ็ลงมาเยีย่มโลกมนุษย์เพือ่ประสาทพร

ให้เกดิความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขในช่วงเดอืนอ้าย	นอกจากน้ีนครศรธีรรมราช

ยังมีประเพณีส�าคัญที่ได้รับอิทธิพลจากความเช่ือด้ังเดิมและความเช่ือทางศาสนา

พราหมณ์	 มาผสมผสานกับความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในภายหลัง	 เช่นประเพณี

สารทเดอืนสบิซ่ึงเป็นการท�าบญุอุทศิส่วนกศุลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรษุทีไ่ด้รบั

การปล่อยตัวมาจากนรกภูมิในช่วงเวลาดังกล่าว	

	 อย่างไรก็ตาม	 คติชนที่ได้รับการคัดเลือกข้ึนมาสร้างสรรค์และน�าเสนอใน

บริบท	 การน�าเสนอมรดกโลกคือคติชนที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาที่มีพระบรมธาตุเจดีย์

เป็นศนูย์กลางความศรทัธาและคตชินทีเ่ชือ่มโยงกบัวัฒนธรรมทางพทุธศาสนาในลังกา	

แต่ความเชื่อดั้งเดิมและความเช่ือทางศาสนาอ่ืน	 ๆ	 ที่มีอยู่ในนครศรีธรรมราชเช่นกัน	

แทบจะไม่ได้รับการกล่าวถึง	 กรณีน้ีจึงกล่าวได้ว่าเป็นการเลือกเฉพาะคติชนที่มี
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พทุธศาสนาเป็นแก่นส�าคญัอันจุดแขง็ทางวัฒนธรรมมาน�าเสนอ	ส่งผลให้อัตลักษณ์ทาง

พุทธศาสนากลายเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเวทีการ

น�าเสนอมรดกโลก	ขณะเดยีวกนัการน�าเสนอจุดแขง็ทางวัฒนธรรมในกระแสการพฒันา

ประเทศยงัท�าให้นครศรธีรรมราชโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน	ๆ 	ในพืน้ทีภ่าคใต้

ที่มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	

	 ส่วนการน�าคติชนมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ข้ึนมาใหม่	 เช่น	 การน�าต�านาน	

แม่เจ้าอยู่หัว	 (พระนางเลือดขาว)	 มาใช้ในการสร้างรูปเคารพและพิธีกรรมเกี่ยวกับ	

แม่เจ้าอยู่หัว	 เป็นความพยายามประกอบสร้างอัตลักษณ์ของต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว

ขึ้นมาใหม่ว่า	 เป็นบ้านเกิดของแม่เจ้าอยู่หัว	 มเหสีของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

การน�าเสนออัตลักษณ์ดังกล่าวท�าให้ชุมชนมีความส�าคัญขึ้นมาในฐานะเป็นพื้นที่

ที่เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนครศรีธรรมราชในอดีต	 ขณะเดียวกัน

คณะกรรมการเฉพาะกิจพัฒนา	 วัดแม่เจ้าอยู ่หัวก็ได้น�าอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่

ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน

อีกทางหนึ่ง		

	 การน�าทฤษฎี	 “คติชนสร้างสรรค์”	 มาใช้ศึกษาคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดย์ีในบรบิท	การน�าเสนอมรดกโลกท�าให้เหน็กระบวนการและเข้าใจวิธคีดิของกลุ่มคน

ทีน่�าคตชินประเพณีในฐานะทีเ่ป็นทนุทางวัฒนธรรมมาใช้ในบรบิทใหม่ชัดเจนข้ึน	อย่างไร

ก็ดี	 การน�าทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา	 เพราะ

หากน�าทุนทางวัฒนธรรมมาท�าให้เกิดมูลค่าเพียงด้านเดียว	 อาจท�าให้วัฒนธรรมเส่ือม

คุณค่ากลายเป็นเพียงสินค้า	 แต่หากคิดว่าวัฒนธรรมคือทุนอันมีค่า	 รู้จักที่จะน�ามาใช้

โดยยังคงคุณค่าของวัฒนธรรมไว้ได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม	ดังที่	ปรมินท์	จารุวร	

(Jaruwon,	2016,	p.	385)	เสนอไว้ว่า	การน�า	“ทุนทางวัฒนธรรม”	มาใช้	ควรค�านึงถึง

เรื่อง	“วัฒนธรรมคือทุน”	ควบคู่ไปกันด้วย	

	 สรุปได้ว่า	 บริบทการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็น	มรดกโลกเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้มกีารน�าคตชินเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีในสังคม

ประเพณีมาใช้ในสังคมไทยร่วมสมัยหลายลักษณะ	ส่งผลให้คติชนมีความเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นพลวัตดังปรากฏในปัจจุบัน	 นัยหน่ึงแสดงให้เห็น	 “ภูมิปัญญาของคนใต้”

ที่ใช้ในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม	
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