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บทคดัย่อ

	 ต �านานไทยเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	และต�านานจีนเร่ือง	“นางพญางูขาว”	มีความคลา้ยคลึงกนั

หลายดา้น	ทั้งโครงเร่ือง	ตวัละครหลกั	และความเช่ือทางสงัคมท่ีสะทอ้นผา่นต�านานทั้งสองเร่ืองน้ี

	 บทความน้ีไดท้�าการเปรียบเทียบ	โดยแบ่งเน้ือหาเป็นสองส่วน	คือ	(1)	เปรียบเทียบตวัละครหลกั		

ไดแ้ก่		“แม่นาก”		กบั	“ไป๋	ซู่	เจิน”	（白素贞）“พอ่มาก”	กบั	“สวี	่เซียน”（许仙）และ	“สมเดจ็

พระพุฒาจารย	์ (โต)”	 	กบั	“พระเถระฝาไห่”	（法海和尚）(2)	 เปรียบเทียบความเช่ือต่าง	ๆ	ทาง

สังคม	โดยเฉพาะความเช่ือในเร่ืองภูติ	ผี	วิญญาณ	และสวรรค	์ ท่ีสะทอ้นออกมาอยา่งชดัเจนในต�านาน																	

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางความคิดและความเช่ือของคนในสงัคม

ยคุนั้นท่ีแฝงอยูใ่นต�านานและน�าเสนอเพื่อเป็นขอ้มูลแก่นกัวชิาการไทยไดศึ้กษาเพิ่มเติม

ค�าส�าคญั	:	แม่นากพระโขนง	นางพญางูขาว	ต�านานไทย	ต�านานจีน	เปรียบเทียบ	

Abstract

	 The	Thai	legend	“Mae-NakPhraKhanong”,	which	means	:	“Lady	Nak	of	PhraKhanong”	and	The	

Chinese	legend	“Madame	White	Snake”	are	well-known	as	traditional	legends.	They	are	similar	in		story	

plots,	main	characters	and	social	beliefs.

	 Therefore,	the	purpose	of	this	paper		are		to	compare	and	to	summarize	these	two	legends	in	

the	following		issues	;	(1)	The	main	characters	between	“Mae-Nak”		and	“	BaiSuzhen”	,	“Po-mak”	and	

“Xu	Xian”	,		“SomdetBudhacariya		(TohBrahmaransi)”	and		“Fahai”			(2)	social	beliefs	especially		ghost	

and	devil	stories	from		these	traditional	legends.	This	article	will	offer	benefits	to	Thai	academics	who	 

conduct	research	related	to	this	topic	in	the	future.

Keywords	:	Mae-NakPhrakhanong,	Madame	White	Snake,	Thai	legend,	Chinese	legend,	comparison
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	บทน�า

	 หากต�านานเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”		 เป็นเร่ืองราวโศกนาฏกรรมความรักท่ีชาวไทยคุน้เคยและ

ถูกถ่ายทอดเล่าสืบต่อกนัมาชา้นานแลว้ชาวจีนกมี็ต�านานเร่ือง“นางพญางูขาว”	 ท่ีสร้างความสะเทือนใจให้

แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งยิง่เช่นกนั		ทั้งสองเร่ืองต่างกล่าวถึงเร่ืองราวความรักและภติูผปีีศาจ	ซ่ึงเป็นส่ิงผกูพนักบั

มนุษยม์าชา้นาน		ต�านานเก่ียวกบัเร่ืองผีปีศาจก�าเนิดข้ึนมาในทุกยคุทุกในหนงัสือ	เมืองสวรรคแ์ละผีสาง

เทวดาปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงวา่“ความเช่ือเร่ืองผสีางเทวดา		เกิดจากความกลวัอ�านาจลึกลบัมองไม่เห็น

ตวั		 ซ่ึงอาจจะใหดี้ใหร้้ายแก่เราได	้และต่อมาความเช่ือเหล่าน้ีไดรั้บการถ่ายทอดในรูปแบบของนิทานพ้ืน

บา้น”(เสถียรโกเศศ-		นาคะประทีป,2515	:	ค �าน�า)		

	 หวงัเหล่ย（王蕾）นักศึกษาปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลยัครุศาสตร์หูหนาน（湖南

师范大学）ไดก้ล่าวไวใ้นวิทยานิพนธ์ของตนเองเม่ือปี	ค.ศ	2014	 	 เร่ือง	“การปรับเปล่ียนต�านาน

นางพญางูขาวในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์”《“白蛇传说”在影视作品中的改

编》ว่า“นางพญางูขาว”	 เป็นหน่ึงในต�านานรักอมตะของจีน	โดยประกอบไปดว้ยเร่ือง	“เม่ิงเจียงหน่ีว ์

孟姜女》หนุ่มเล้ียงววักบัสาวทอผา้《牛郎织女》ม่านประเพณี《梁山伯与祝英台》

และนางพญางูขาว《白蛇传》ซ่ึงปรากฏเป็นวรรณกรรมคร้ังแรกในเร่ือง“จองจ�างูขาวชัว่นิรันดร์ใน

เจดียเ์หลยเฟิง”《白娘子永镇雷峰塔》ในหนงัสือบนัทึกจ่ิงซ่ือทงเหยยีน《警世通言ในราว 

ปี	ค.ศ.	1368	-	1644		โดยกวจีีนนามวา่		เฝิงเม่ิงหลง（冯梦龙） 

	 ต �านานนางพญางูขาวถูกกล่าวขานว่าเกิดข้ึนในแถบมณฑลเจอ้เจียง（浙江省）	ยคุสมยัรา

ชวงศซ่์ง（宋朝）	 มีบณัฑิตหนุ่มคนหน่ึงนามวา่	“สวี่เซียน”（许仙）ตกหลุมรักสตรีนามวา่	“ไป๋

ซู่เจิน”	（白素贞）และใชชี้วิตอยู่ร่วมกนั	 	 เปิดกิจการร้านขายยาและให้การรักษาผูค้นในละแวก

นั้น	 	 	แต่ความจริงท่ี“สวี่	 เซียน”	ไม่เคยรู้คือคนรักของเขาแทจ้ริงแลว้คือปีศาจงูขาวท่ีจ�าแลงกายมาต่อมา

ไม่นานมีพระเถระรูปหน่ึงนามว่า	“ฝาไห่”	（法海）ล่วงรู้ความจริงและขดัขวางการใชชี้วิตอยูร่่วม

กนัระหว่างมนุษยแ์ละปีศาจจึงพยายามก�าจดัปีศาจงูขาวอยูห่ลายครา	และสุดทา้ยไดจ้บันางไปจองจ�าไว ้

ใตเ้จดียเ์หลยเฟิง（雷峰塔 จนส�าเร็จ

	 ต่อมาเม่ือเร่ืองราวของนางพญางูขาวไดถู้กเล่าขานสืบต่อมายงัคนรุ่นหลงั	โดยเน้ือหาบางส่วน														

ถูกดดัแปลง	ตวัละครหลกัในเร่ืองไดก้ลายเป็นตวัแทนของความรักอนัลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนระหว่างบณัฑิต

หนุ่มผูซ่ึ้งมีความสุภาพ	นอบนอ้ม	กบัปีศาจงูขาวซ่ึงบ�าเพญ็ตบะมานบัพนัปีซ่ึงไดจ้ �าแลงกายเป็นหญิงสาว

ท่ีมีรูปร่างหนา้ตางดงามมีลกัษณะเหมือนมนุษยทุ์กประการ	ความรักของทั้งสองถูกขดัขวางโดยพระเถระ 

ผูเ้ถรตรงท่ีเห็นวา่ความรักระหวา่งคนกบัปิศาจไม่อาจอยูร่่วมกนัได	้	เพราะผดิกฎสวรรคอ์ยา่งร้ายแรง

1《警世通言》 คือ	หนงัสือรวมเล่มนิยายรักและต�านานพ้ืนบา้นท่ีเล่าขานกนัมาตั้งแต่ราชวงศซ่์งถึงราชวงศห์มิง	 

โดยผูเ้ขียนคือเฝิงเม่ิง	หลง	（冯梦龙）ตีพิมพค์ร้ังแรก	เม่ือปี	ค.ศ	1624		โดยแบ่งเป็น		40	ตอน	ในแต่ละตอนจะเป็นเร่ือง

สั้น	1เร่ือง	
2 冯梦龙(เฝิงเม่ิง	หลง)	(1574-1646)	คือกวชีาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในยคุสมยัราชวงศห์มิง		ผลงานท่ีสร้างช่ือไดแ้ก่		《古今

小说》《警世通言》และ《醒世恒言》ทั้งสามเล่มน้ี		เป็นท่ีรู้จกัในนาม	《三言》

 3มณฑลเจ้อเจียง（浙江省） เป็นพ้ืนท่ีติดทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน	 	 มีเมืองหลวงคือ		 

เมืองหงัโจว（杭州）

 4ราชวงศซ่์ง	（宋朝）เป็นราชวงศห์น่ึงในยคุจกัรวรรดิของจีน		ปกครองประเทศระหวา่งปีค.ศ.	960	–	1279
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5	เจดียเ์หลยเฟิง（雷峰塔）สร้างข้ึนราวปี		ค.ศ977		เพื่อฉลองท่ีสนมของจกัรพรรดิใหก้�าเนิดบุตรชาย	ส่วนองคท่ี์เห็น

อยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี	1933	ตามแบบโครงสร้างเดิมหลงัจากเกิดเหตุการณ์องคเ์จดียพ์งัลงมาในปี	1924	เป็น

เจดียท์รง	8	เหล่ียม	สูง	5	ชั้น		ตั้งอยูท่างทิศใตข้อทะเลสาบซีหู （西湖）ในเมืองหงัโจว		มณฑลเจอ้เจียง

	 ส่วนต�านานไทยเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	 	 เป็นเร่ืองราวรักอมตะระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว 

คู่หน่ึงแห่งทุ่งพระโขนง	 	กล่าวกนัว่าเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในยุคสมยัรัชกาลท่ี	3	 	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 	 ฝ่าย

สามีช่ือ	“มาก”	 	 ฝ่ายภรรยา	 	 ช่ือ“นาก”	ทั้งคู่ใชชี้วิตดว้ยกนัอยา่งเรียบง่าย	จนกระทัง่วนัหน่ึง	“พ่อมาก”	 

ไดรั้บหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจ�าการท่ีบางกอก	 	ในขณะท่ีฝ่ายภรรยาก�าลงัตั้งครรภ์อ่อนๆ	อยู	่	 

แม่นากจึงตอ้งใชชี้วติอยูอ่ยา่งล�าพงั	

	 จนกระทัง่วนัก�าหนดคลอดมาถึง	แม่นากไม่สามารถคลอดดว้ยวิธีธรรมชาติได	้ เน่ืองจากทารก						

ไม่กลบัหัว	 เป็นเหตุให้เธอส้ินใจไปพร้อมลูกนอ้ยในครรภ	์คร้ันพ่อมากซ่ึงไม่เคยทราบข่าวคราวภรรยา

ตนเองมาก่อน	 	กลบัมาจากกองประจ�าการ	 เห็นแม่นากใชชี้วิตอยู่ในบา้นตามปกติ	 จึงไม่เคยเอะใจเลย

แมแ้ต่นอ้ยวา่นัน่คือวญิญาณหาใช่ร่างกายมนุษยไ์ม่	ชาวบา้นไดเ้ตือนหลายคร้ังพอ่มากกไ็ม่เช่ือ	จนกระทัง่

วนัหน่ึงเขาไดเ้ห็นกบัตาตนเองว่าแม่นากไม่ใช่คน	พ่อมากจึงวางแผนหนีไปเพราะเช่ือว่าคนกบัผีไม่

สามารถใชชี้วิตร่วมกนัได	้ เป็นเหตุให้แม่นากออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบา้น	สร้างความเดือนร้อน

ไปทัว่	จนกระทัง่สมเด็จพระพุฒาจารย	์ (โต)ไดม้าท�าพิธีก�าราบวิญญาณแม่นากให้สงบ	หยดุสร้างความ 

เดือนร้อนใหช้าวบา้นยา่นพระโขนง							

	 เม่ือพิจารณาจากโครงเร่ืองจะเห็นได้ว่าต�านานทั้งสองน้ีมีจุดท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่หลายด้านทั้ง

เน้ือหา	 ท่ีกล่าวถึงโศกนาฏกรรมความรักท่ีเกิดข้ึนระหว่างมนุษยแ์ละภูติผีปีศาจแฝงดว้ยความเช่ือทาง

ศาสนาโดยใชก้ารส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ดว้ยการยกพระเถระและสมเดจ็พระพฒุาจารย(์โต)	เป็นฝ่ายธรรมะ

เพื่อหยดุความรักท่ีผดิกฎสวรรคแ์ละธรรมชาติ

	 นอกจากน้ีต�านานเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”		และ	“นางพญางูขาว”（白蛇传）ยงัมีความ

เช่ือวา่สร้างมาจากโครงเร่ืองจริงเน่ืองจากสถานท่ีท่ีถูกอา้งถึงในต�านานนั้นมีอยูจ่ริงตลอดจนยงัมีหลกัฐาน

ทางวรรณกรรมท่ีปรากฏเน้ือหาของเร่ืองเล่าน้ีอยูจ่ �านวนไม่นอ้ยในงานคน้ควา้ของคุณเอนกนาวิกมูลนกั

ประวติัศาสตร์ไทยผูท้ �าการคน้ควา้เร่ืองราวของแม่นากพระโขนงไดถ่้ายทอดความรู้และหลกัฐานต่าง	ๆ	

ท่ีปรากฏเก่ียวกบัแม่นากพระโขนงไวใ้นหนงัสือเร่ือง“เปิดต�านานแม่นากพระโขนง”ว่าแม่นากน่าจะเคย

มีตวัตนจริง	ๆ	แต่จะเป็นผีจริง	ๆ	ดว้ยหรือไม่	ไม่ยืนยนั	ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได	้ไดแ้ต่แต่งเติมเสริม 

ความกนัไปต่าง	ๆ	นานาตามแต่จินตนาการ		หลกัฐานรุ่นเก่าท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนเคยพบและน�าเผยแพร่แต่	พ.ศ.

2522		คือขอ้เขียนของ	ก.ศ.ร.กหุลาบ	(เกิดสมยั	ร.3	พ.ศ.2377	ถึงแก่กรรม	สมยั	ร.6	พ.ศ.2464		อาย	ุ87	ปี)	 

ท่ีเขียนลงในหนงัสือสยามประเภท		ฉบบัมีนาคม		ร.ศ.118				พ.ศ.	2442			(อเนก	นาวกิมูล,	2543:	23)

	 โดยคุณอเนกไดส้นันิษฐานวา่ต�านานแม่นากอาจเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี3	

ลูกสาวก�านนัขุนศรีช่ือว่าอ�าแดงนากไดเ้สียชีวิตขณะตั้งทอ้งทางฝ่ายลูกๆของอ�าแดงนากกลวับิดาจะไป

แต่งงานมีภรรยาใหม่และตอ้งถูกแบ่งทรัพยสิ์นจึงรวมตวักนัแกลง้ท�าเป็นผีหลอกผูค้นในละแวกนั้น	 เพ่ือ

ให้คนเช่ือว่าผีของมารดาตนเองเฮ้ียน	โดยกล่าวว่าอ�าแดงนากคลอดลูกตาย	 	นายชุ่มเอาศพไปฝังท่ีป่าชา้

วดัมหาบุศยท่ี์พระศรีสมโภช	(บุศย)์	สร้างไวแ้ต่คร้ังรัชกาลท่ี	2	หรือคร้ังท่ีพระศรีสมโภชยงับวชเป็นพระ		 

เม่ือฝังแล้วก็หาได้เป็นปีศาจหลอกผูใ้ดไม่เป็นแต่	ลูกชายของนายชุ่มอ�าแดงนาก	หวงทรัพยส์มบติั 
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ของบิดา		เพราะบิดาหรือนายชุ่มนั้นเป็นคนมัง่มี	กลวับิดาจะมีภรรยาใหม่จึงท�าอุบายใชค้นไปขวา้งปาชาว

เรือตามล�าคลองริมป่าชา้ท่ีฝังศพอ�าแดงนาก		(อเนก	นาวกิมูล,	2543:	24)

	 นอกจากน้ีวดัมหาบุศยท่ี์กล่าวกนัว่าเป็นวดัท่ีฝังศพของแม่นากไดจ้ดัสร้างศาลแม่นากพระโขนง

และมีชาวบา้นท่ีเช่ือถือพากนัมากราบไหวบู้ชาเป็นจ�านวนมาก	

	 ในส่วนของต�านานเร่ือง	 “นางพญางูขาว”	นั้ นได้ปรากฏเป็นวรรณกรรมคร้ังแรกในเร่ือง	

“จองจ�างูขาวชั่วนิรันดร์ในเจดียเ์หลยเฟิง”《白娘子永镇雷峰塔》 ซ่ึงอยู่ในบันทึกจ่ิงซ่ือทงเหยียน 

《警世通言》ของเฝิงเม่ิงหลง（冯梦龙）ตามท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้นอีกทั้ งสถานท่ีอนัเป็นต้นก�าเนิด

ของเร่ืองราวก็มีอยู่จริง	นัน่คือเจดียเ์หลยเฟิง(雷峰塔)ซ่ึงอยู่บริเวณทะเลสาปซีหู（西湖）เมืองหังโจว 

（杭州）มณฑลเจอ้เจียง（浙江）นอกจากน้ียงัมีภาพวาดต�านานนางพญางูขาวปรากฏอยูใ่นพระราชวงั

ฤดูร้อนท่ีกรุงปักก่ิง（颐和园）ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ต�านานน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยา่งแทจ้ริง

	 บทความน้ีผูเ้ขียนตอ้งการน�าเสนอการเปรียบเทียบ		2	ดา้นคือ	(1)	การเปรียบเทียบอุปนิสยัของตวั

ละครหลกั	(2)	เปรียบเทียบความเช่ือทางสงัคมท่ีสะทอ้นผา่นต�านานทั้งสองเร่ืองน้ี	โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงความคลา้ยคลึง	และความแตกต่างดา้นความเช่ือทางสังคมและวฒันธรรมในการด�ารงชีวิตท่ีถูก

สะทอ้นผา่นทางต�านานท่ีเล่าขานกนัมาชา้นานของทั้งทางฝ่ายไทยและฝ่ายจีน

	 โดยส่วนแรกตัวละครหลักท่ีผูเ้ขียนจะน�ามาเปรียบเทียบกัน	 คือ“แม่นาก”	กับ	 “ไป๋ซู่เจิน”	 

（白素贞）“พอ่มาก”		กบั	“สวี่เซียน”	（许仙）และ		“สมเดจ็พระพฒุาจารย(์โต)”กบั	“พระเถระฝาไห่”	 

（法海和尚）

1.	การเปรียบเทยีบอุปนิสัยของตวัละครหลกั

	 1.1	แม่นาก”		และ	“ไป๋ซู่เจิน”（白素贞）

“แม่นาก” “ไป๋ซู่เจนิ”	 （白素贞）

มีสถานะเป็นผวีญิญาณ มีสถานะเป็นภติูปีศาจ

มีอิทธิฤทธ์ิสร้างภาพบงัตาคนรักได้ มีอิทธิฤทธ์ิจ�าแลงกายได้จากการบ�าเพ็ญเพียร
มากวา่พนัปี

ตั้งครรภแ์ต่ทารกตายในครรภ์ ตั้งครรภใ์หแ้ละก�าเนิดบุตรได้

บูชาความรัก	 (แต่ไม่ปล่อยวางตอ้งการครอบครอง			
คนรักและไม่ปล่อยใหค้นรักหนีไป	)

บูชาความรัก (	 แต่ไม่ได้แสดงออกถึงการไม่
ปล่อยวาง

โกหกปิดบงัคนรัก	แทจ้ริงแลว้ตนเองเป็นวญิญาณ โกหกปิดบงัคนรัก		แทจ้ริงแลว้ตนเองเป็นปีศาจ

ใชอิ้ทธิฤทธ์ิแยง่ชิงคนรักสร้างความเดือดร้อน
(ออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบา้น)	

ใชอิ้ทธิฤทธ์ิแยง่ชิงคนรักสร้างความเดือดร้อน
(สูก้บัพระเถระใชอิ้ทธิฤทธ์ิใหน้�้ าท่วมเมือง
มีชาวบา้นเสียชีวติ)	

	6พระราชวงัฤดูร้อน（颐和园）ตั้งอยูใ่นกรุงปักก่ิง	ประเทศจีน		ใกลก้บัพระราชวงัตอ้งหา้ม	เร่ิมก่อสร้างราวปี	ค.ศ.	

1115	–	1234		เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิในราชวงศห์ยวนจนกระทัง่ถึงราชวงศชิ์ง			มีพื้นท่ีราว		2.9		ตารางกิโลเมตร	โดย

เป็นพื้นท่ีทะเลสาบถึง	3	ส่วน	4	ของพื้นท่ีทั้งหมดและใชแ้รงงานคนในการขดุดินใหเ้ป็นทะเลสาบ		และน�าดินไปถมเป็น

เนินเขาสูงชนัเพื่อสร้างพระต�าหนกัฟ
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	 ตวัละคร	“แม่นาก”		และ	“ไป๋ซู่เจิน”	（白素贞）เป็นตวัละครหลกัของต�านานทั้งสองเร่ือง

น้ีมีสถานภาพท่ีไม่ใช่มนุษยท์ั้งคู่โดยตวัละคร	“แม่นาก”	 เป็นหญิงท่ีเสียชีวิตจากการให้ก�าเนิดบุตรหรือ 

ท่ีเรียกกนัว่าตายทั้งกลมแต่เพราะใจยงัเฝ้าห่วงรอวนัท่ีคนรักกลบัมาจิตวิญญาณจึงยงัวนเวียนอยู่ท่ีเดิม 

และเม่ือคนรักกลบัมาแม่นากก็ใชอิ้ทธิฤทธ์ิบงัตาเพ่ือหลอกคนรักว่าตนเองยงัเป็นมนุษยป์กติและใชชี้วิต

เช่นเดิม

	 ส่วนตวัละคร	“ไป๋ซู่เจิน”（白素贞） เป็นปีศาจงูขาวท่ีบ�าเพ็ญเพียรมาเป็นเวลานับพนัปี

มีอิทธิฤทธ์ิแก่กลา้จนสามารถจ�าแลงแปลงกายให้มีรูปร่างลกัษณะเหมือนมนุษยทุ์กประการอีกทั้งยงั

สามารถตั้งครรภแ์ละใหก้�าเนิดบุตรชายเป็นมนุษยอ์อกมาอยา่งปลอดภยัอีกดว้ย

	 นอกจากน้ี	“แม่นาก”	 	และ	“ไป๋ซู่เจิน”	 	 ต่างไม่ใช่มนุษยท์ั้งคู่ตวัละครทั้งสองตวัน้ีจึงมีอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริยเ์หนือคนทัว่ไป	“แม่นาก”	นั้นมีอิทธิฤทธ์ิในการบงัตาสร้างภาพหลอกลวงคนรักเพ่ือปกปิด

สถานะท่ีแทจ้ริงว่าตนเองไม่ใช่มนุษยซ่ึ์งอิทธิฤทธ์ิน้ีสามารถบงัตาหลอกลวงคนรักไดเ้พียงผูเ้ดียวแต่ 

ชาวบา้นคนอ่ืนไม่ไดต้กอยูใ่นภวงัคภ์าพบงัตาเหมือนเช่นพอ่มาก

	 ภาพอิทธิฤทธ์ิอนัเป็นสัญลกัษณ์ของแม่นากท่ีปรากฏอยู่ในต�านานซ่ึงถูกน�ามาสร้างเป็นละคร

หรือภาพยนตร์		ทุกยคุทุกสมยัคือภาพท่ีแม่นากใชอิ้ทธิฤทธ์ิยดืแขนยาวจนสามารถเอ้ือมไปเกบ็ลูกมะนาว

ใตถุ้นบา้นไดท้ั้งๆท่ีตวัยงัอยูบ่นพื้นเรือน

	 ส่วนตวัละคร	“ไป๋ซู่เจิน”	นั้นร่างท่ีแทจ้ริงแลว้เป็นปีศาจงูขาวท่ีบ�าเพญ็เพียรมาเป็นเวลาชา้นาน

จนมีอิทธิฤทธ์ิแก่กลา้สามารถจ�าแลงแปลงกายเป็นคนเพ่ือมาท่องเท่ียวในเมืองมนุษยจ์นมาพบรักกบั	 

	“สวีเ่ซียน”	โดยนางพญางูขาวสามารถใชอิ้ทธิฤทธ์ิการจ�าแลงแปลงกายเพ่ือตบตาทุกคนไดส้�าเร็จไม่มีใคร

ล่วงรู้เลยวา่นางคือปีศาจงูขาวจ�าแลงกายไม่ใช่มนุษยท์ัว่ไป

	 ดว้ยเหตุน้ีจึงเรียก	“แม่นาก”		และ	“นางพญางูขาว”	ดว้ยค�าท่ีต่างกนั		โดย	“แม่นาก”	นั้น	มีสถานะ

เป็นวญิญาณ	หรือท่ีชาวบา้นต่างเรียกกนัวา่	“ผแีม่นาก”	เป็นดวงจิตท่ีคงอยูด่ว้ยความอาลยัอาวรณ์ปราศจาก

กายเน้ือและตวัตนท่ีจบัตอ้งได้	 ส่วนนางพญางูขาวนั้นมิใช่ดวงจิต	 	แต่เป็นงูขาวซ่ึงเป็นสัตวแ์ห่งเทพ 

ตามความเช่ือของชาวจีนโบราณ		ผ่านการบ�าเพญ็เพียรจนมีพลงัอ�านาจวิเศษ	สามารถจ�าแลงแปลงให้มี

ร่างกายท่ีจบัตอ้งได	้และด�ารงตนในชีวิตประจ�าวนัไดเ้หมือนมนุษยท์ัว่ไป	หากแต่มีขอ้จ�ากดับางประการ

ท่ีไม่สามารถแตะตอ้งได	้	มิเช่นนั้นจะท�าใหร่้างกายกลบัคืนสภาพงูขาวเช่นเดิม		ดงันั้น	ตวัละครทั้งสองน้ี	 
จึงมีค�านิยามของสถานะท่ีแตกต่างต่างกนั

	 ตวัละครทั้งคู่มีฉากท่ีใชอิ้ทธิฤทธ์ิเพ่ือการต่อสู้แย่งชิงคนรักกลบัมาเช่นเดียวกนัโดย	“แม่นาก”	

ใชอิ้ทธิฤทธ์ิในการเป็นภูติผีวิญญาณหลอกหลอนอาละวาดชาวบา้นท่ีเขา้ใกลพ้่อมากให้เกิดความกลวั							

ดว้ยเพราะเกรงวา่จะมีคนมาบอกความจริงใหค้นรักรู้วา่นางไดเ้สียชีวิตไปแลว้ส่วน	“ไป๋ซู่เจิน”	 	ใชก้�าลงั

อิทธิฤทธ์ิจากการเป็นปีศาจงูท่ีผ่านการบ�าเพ็ญเพียรมานานต่อสู้กบัพระเถระฝาไห่ผูซ่ึ้งล่วงรู้ความลบั

ว่านางเป็นปีศาจและขดัขวางการใชชี้วิตคู่ระหว่างมนุษยแ์ละปีศาจอย่างสุดก�าลงัความสามารถนางจึง 

ใชพ้ลงัทั้งหมดต่อสู้กบัพระเถระบนัดาลให้วดัจินซานซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระเถระฝาไห่พ�านกัอยู่ให้เกิด 

น�้ าท่วม	 	และทั้งเมืองจมอยู่ใตบ้าดาลส่งผลให้มีชาวบา้นไดรั้บบาดเจ็บลม้ตายและเดือดร้อนเป็นอย่าง

หนกั	(	 เร่ืองราว	“น�้ าท่วมวดัจินซาน”		เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและเล่าขานสืบต่อกนัเร่ือยมาถึงสาเหตุ 

ของอุทกภยัคร้ังน้ี	)
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	 ทั้งคู่ต่างเป็นตวัแทนของหญิงสาวท่ีบูชาความรักอยา่งมาก	“แม่นาก”	นั้นเม่ือคนรักมีเหตุจ�าเป็น

ตอ้งจากไปไกลเธอยงัคงเฝ้ารอเขาอยู่ท่ีทุ่งพระโขนงทุกเม่ือเช่ือวนัเม่ือตายแลว้วิญญาณยงัคงวนเวียน	 

ไม่ไปไหนไกลส่วน	“ไป๋ซู่เจิน”		กเ็ช่นเดียวกนัเม่ือคร้ังท่ีคนรักเสียชีวติอนัเกิดจากการตกใจสุดขีดท่ีรู้ความ

จริงว่านางเป็นปีศาจงู	นางจึงท�าทุกอยา่งเพ่ือช่วยชีวิต	“สวี่เซียน”	 	โดยไม่ค�านึงว่าตนก�าลงัตั้งครรภย์อม 

เดินทางไกลนบัพนัล้ีไปยงัเทือกเขาคุนหลุน	 	 เพ่ือเสาะแสวงหาหญา้หลินจือท่ีมีสรรพคุณวิเศษสามารถ 

ชุบชีวิตคนจากความตายซ่ึงนางตอ้งต่อสู้กับทหารยามท่ีพิทกัษ์รักษาหญา้หลินจืออย่างไม่เกรงกลวั	 

ต่อมาเม่ือ	“สวี่เซียน”	 ฟ้ืนคืนชีพจึงไดรู้้ความจริงว่า	 “ไป๋ซู่เจิน”	ยอมสละชีวิตตนเองเพ่ือช่วยชุบชีวิต 

ของเขาท�าใหท้ั้งสองกลบัมารักและเห็นอกเห็นใจกนัมากข้ึนกวา่เดิม

	 ต�านานทั้งสองเร่ืองน้ีจึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นรักอมตะตวัแทนของหญิงสาวท่ีบูชาความ

รักอย่างมัน่คงทั้งคู่แตกต่างกนัตรงท่ี	 	“แม่นาก”	ยงัคงยึดติดกบัการครอบครองคนรักเพราะหลงัจากท่ี 

“พอ่มาก”	รู้ความจริงและไม่กลา้ใชชี้วติร่วมกนัอีกต่อไปแลว้	“แม่นาก”	กอ็อกอาละวาดหมายจะใหค้นรัก

กลบัมาใชชี้วติคู่ร่วมกนัใหจ้งได้

	 อน่ึง	นอกจากความรักท่ีมัน่คงการฝ่าฟันอุปสรรคและความตอ้งการท่ีจะอยู่กบัคนรักของตวั

ละครทั้งคู่ท่ีไดแ้สดงออกมานั้นยงัมีเหตุปัจจยัหลกัอีกประการท่ีทั้งสองยอมฝืนธรรมชาติและท�าทุกวิถี

ทางเพ่ือท่ีจะไดอ้ยูก่บัคนรักก็คือความ	 	“ห่วง”	 	 ซ่ึงตวั	“แม่นาก”	นั้นส่ือให้เห็นถึงความเป็นห่วงคนรัก 

อย่างชดัเจนตอ้งการท่ีจะอยู่ดูแลปกป้องและปรนนิบติัคนรักให้มีความสุขส่วน	“	ไป๋ซู่เจิน”	นั้นก็ส่ือ 

ถึงความเป็นห่วงคนรักไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนัเน่ืองจากตวัละคร	“สวี่เซียน”		 ซ่ึงเป็นชายคนรักของเธอนั้น

ถูกน�าเสนอออกมาในภาพของชายหนุ่มท่ีค่อนขา้งสุภาพอ่อนแอไม่เขม้แข็งและไม่สู้คนเท่าใดนักนาง 

จึงยงัรู้สึกห่วงและดว้ยเหตุท่ีนางมีอิทธิฤทธ์ินางจึงสามารถปกป้องดูแลคนรักใหป้ราศจากภยัอนัตรายได้

	 ดงันั้นสาเหตุส�าคญัอีกประการหน่ึงนอกจากความรักแลว้	 ส่ิงท่ีท�าใหต้วัละครทั้งสองยอมท�าเร่ือง

ผดิกฎสวรรคแ์ละฝืนธรรมชาติกคื็อความ	“ห่วง”	ท่ีมีต่อคนรักนัน่เอง

	 1.2	พอ่มาก”		และ	“สวีเ่ซียน”	（许仙）

“พ่อมาก” “สวี	่	เซียน”	（许仙）

มีสถานะเป็นมนุษยท์ัว่ไป	มีคนรักเป็นผวีญิญาณ มีสถานะเป็นมนุษยท์ัว่ไป	มีคนรักเป็นปีศาจ

รักภรรยามากแมช้าวบา้นจะมาเตือนวา่แม่นากเป็น

ผพีอ่มากกย็งัไม่ปักใจเช่ือ

รักภรรยามากแมพ้ระเถระจะมาเตือนหลายคร้ัง

วา่คนรักเป็นปีศาจสวีเ่ซียนกไ็ม่ปักใจเช่ือ

เม่ือรู้ความจริงพอ่มากท�าใจยอมรับไม่ได้

และไม่ต้องการจะมีชีวิตร่วมกับแม่นากซ่ึงเป็น

ภตูผอีีกต่อไป

เม่ือรู้ความจริงถึงแมจ้ะตกใจมากจนเสียชีวติ

แต่เม่ือฟ้ืนคืนชีพแลว้ก็ยอมรับไดแ้ละอยากใชชี้วิต

ร่วมกบัคนรักต่อไป

	7เทือกเขาคุนหลุน（昆仑山） 	 	 เป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย	 	 มีความยาวราว	 	3,000	 กิโลเมตร		

ทอดตวัไปตามชายแดนทางตะวนัตกลงไปจนถึงทางใตข้องจีน		ชาวจีนเช่ือกนัวา่เป็นดินแดนแห่งสวรรคแ์ละอุดมไปดว้ย

ส่ิงวเิศษมากมาย		โดยปรากฏช่ืออยูใ่นนิยายปรัมปราและนิยายก�าลงัภายในของจีนหลายเร่ือง
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	 “พอ่มาก”	และ	“สวี่เซียน”	（许仙）ถูกน�าเสนอวา่เป็นชายหนุ่มธรรมดาทัว่ไปไม่ไดมี้ฐานะ 

ท่ีร�่ ารวยทั้งสองอยูใ่นสถานะเดียวกนัคือมีคู่รักท่ีไม่ใช่มนุษยท์ั้งคู่ต่างกนัท่ี	“แม่นาก”	 ซ่ึงเป็นคู่รักของพ่อ

มากนั้นมาเสียชีวติภายหลงัเม่ือคร้ังใหก้�าเนิดบุตรแต่เพราะความห่วงอาลยั	ท�าให	้“แม่นาก”	ยงัปรากฏร่าง

อยูใ่นรูปวญิญาณท่ียงัสิงสถิตและวนเวยีนอยูใ่นบา้น	เพื่อรอคนรักกลบัมา

	 ส่วน	“สวี่เซียน”ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคนรักตนเองคือปีศาจงูท่ีจ�าแลงแปลงกายมาไม่ว่า 

จะเป็นคร้ังแรกท่ีเจอกนัหรือแมก้ระทัง่ตอนท่ีแต่งงานกนัแลว้กต็าม

	 แมจ้ะมีผูพ้ยายามเตือนทั้งคู่ว่าหญิงสาวท่ีเป็นคู่รักของพวกเขานั้นไม่ใช่มนุษยแ์ต่ดว้ยความรักท่ี

ทั้งสองมีต่อกนัท�าใหท้ั้ง	“พอ่มาก”	และ	“สวีเ่ซียน”		ต่างไม่เช่ือวา่	“แม่นาก”	และ	“ไป๋ซู่เจิน”	จะเป็นผปีีศาจ

ตามท่ีถูกกล่าวอา้งยงัคงปฏิบติัต่อกนัและอยูร่่วมชายคาเดียวกนัเหมือนเดิมจนกระทัง่วนัหน่ึง“พ่อมาก”	 

ไดเ้ห็นอิทธิฤทธ์ิของ	“แม่นาก”		กบัตาตนเองส่วน	“สวี่เซียน”	กเ็ช่นกนัไดเ้ห็น	“ไป๋ซู่เจิน”	กลายร่างเป็น 

งูขาวทั้งคู่จึงไดย้อมรับความจริงวา่คู่รักของตนเองนั้นไม่ใช่มนุษยต์ามท่ีถกูกล่าวหา

	 หลังจากท่ีรู้ความจริง	 “พ่อมาก”	ตกใจกลัวและยอมรับไม่ได้ถึงกับวางแผนหนี“แม่นาก”	 

เพราะเขาเช่ือวา่คนกบัผนีั้นไม่มีทางท่ีจะอยูร่่วมกนัได้

	 ในขณะท่ี	“สวี่เซียน”	หลงัจากท่ีรู้วา่คนรักของตนเองไม่ใช่มนุษยอี์กทั้งเห็นภาพขณะท่ีกลายร่าง

เป็นงูต่อหนา้ต่อตาเขาก็ตกใจจนเสียชีวิตแต่ต่อมาเม่ือ	“ไป๋ซู่เจิน”	 เส่ียงชีวิตไปตามหาหญา้หลินจือเพ่ือ 

ชุบชีวิตเขาให้ฟ้ืนข้ึนมาจากความตายเขาก็ตระหนกัไดว้่าไม่มีส่ิงใดยิ่งใหญ่ไปกว่ารักแทท่ี้เขาและเธอมี

ต่อกนัท�าให้เขาเช่ือว่าแมค้วามรักของตนกบั“ไป๋ซู่เจิน”	จะเป็นความรักท่ีขา้มภพแต่ทั้งสองก็จะพากนั 

กา้วขา้มอุปสรรคเหล่าน้ีไปใหไ้ด้

	 ผูเ้ขียนเห็นว่าทั้ง	“พ่อมาก”	และ	“สวี่เซียน”	 ต่างเป็นชายหนุ่มท่ีมีความรักมัน่คงต่อคนรักทั้งคู่ 

“พ่อมาก”	 เป็นตวัละครท่ีมีอุปนิสัยเสมือนจริงกล่าวคือเป็นตวัละครท่ียงัอยู่บนโลกแห่งความจริงเช่ือ

ว่าความรักระหว่างคนกบัผีนั้นเป็นไปไม่ไดค้วามรักความผูกพนัท่ีเคยใชชี้วิตร่วมกนัมานั้นจะคงอยู่ใน 

รูปแบบของความทรงจ�าหาใช่การใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัไม่เพราะหากท�าเช่นนั้นรังแต่จะเป็นการยึดติดคิด

ครอบครองคนรักท่ีผดิหลกัธรรมชาติเขาจึงมีความเช่ือวา่การปล่อยให“้แม่นาก”ไปสู่สุคตินั้นเป็นทางออก

ท่ีดีส�าหรับชีวติคู่ของทั้งเขาและเธอ

	 1.3	“สมเดจ็พระพฒุาจารย(์โต)”		กบั		“พระเถระฝาไห่” （法海和尚）

“สมเดจ็พระพฒุาจารย์(โต)” “พระเถระฝาไห่”（法海和尚）

มีสถานะเป็นพระถือศีลบ�าเพญ็ตน มีสถานะเป็นพระเถระถือศีลบ�าเพญ็ตน

มีความเมตตาหวงัช่วยใหแ้ม่นากไดไ้ปผดุไปเกิด

ใหพ้อ่มากกลบัมามีชีวติเยีย่งมนุษยป์กติทัว่ไป	

และให้ชาวบ้านคลายความเดือดร้อนจากการ

อาละวาดของผแีม่นาก

มีความเถรตรง		แต่อาฆาตแคน้ต่อตวันางพญางูขาว

และยอมรับไม่ไดท่ี้เห็นว่ามนุษยก์บัปีศาจใชชี้วิต

อยูร่่วมกนั

เป็นผูท่ี้ก�าราบความเฮ้ียนและสะกดวิญญาณแม่

นาก

เป็นผูท่ี้กกัขงัจองจ�าปีศาจนางพญางูขาวไวใ้ตเ้จดีย์

เหลยเฟิง
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	 ในหนังสือประวติัและบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย	์ (โต)	พรหมรังสี	 ท่ีจดัพิมพ์และเผยแพร่

โดยกลุ่มวชัราภรณ์	ไดท้ �าการรวบรวมเร่ืองราวของท่านจากหนงัสือประวติัสมเด็จพระพุฒาจารย	์ (โต)

ซ่ึงมหาอ�ามาตยต์รีพระยาทิพโกษา	 	(สอน	โลหนนัทน์)	 	ไดบ้นัทึกเอาไวว้่าสมเด็จพระพุฒาจารย	์ (โต)	 

ท่านรู้	 เหตุปิศาจนางนาคก�าเริบเหลือมือหมอ	 ท่านจึงลงไปค้างท่ีวดัมหาบุศย์	 ในคลองพระโขนง	 

พอค�่าท่านก็ไปนัง่อยูป่ากหลุมแลว้ท่านก็เรียกปิศาจนางนาคข้ึนมาสนทนากนั	ฝ่ายปิศาจนางนาคก็ข้ึนมา

พดูตกลงกนัอยา่งไรไม่ทราบ	ลงผลทา้ยท่ีสุดท่านไดเ้จาะเอากระดูกหนา้ผากศพนางนาคท่ีเขาฝังไวม้าได้

แลว้ท่านมานัง่ขดัเกลาจนเป็นมนั	ท่านน�าข้ึนมาวดัระฆงัท่านลงยนัตเ์ป็นอกัษรไวต้ลอด	เจาะเป็นป้ันเหน่ง

คาดเอว	ไปไหนท่านกเ็อาติดเอวไปดว้ย		ปิศาจในคลองพระโขนงกห็ายก�าเริบและซาลง	(กลุ่มวชัราภรณ์,	

2536:	82)		

	 ต่อมากล่าวกันว่ากระดูกป้ันเหน่งน้ีได้ตกทอดมาถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิและหลงั

จากนั้นไม่นานวิญญาณแม่นากไดม้ากราบลาเพ่ือไปผุดไปเกิด	ผูเ้ขียนเคยอา้งถอ้ยค�าของคุณวินยั	ถาวร

ประเสริฐว่าป้ันเหน่งแม่นากเคยตกอยู่กบักรมหลวงชุมพรฯ	 	 	 เคยส�าแดงอิทธิฤทธ์ิให้หม่อมแจ่มได ้

กล่ินเหม็นอบอวล	 สุดท้ายกรมหลวงชุมพรฯ	บอกว่าแม่นาก	ลาไปเกิดแล้ว	 	 เหลือกระดูกอยู่กับ 

นายเทียบ		อุทยัเวช	คนเก่าแก่ของวงันางเล้ิง	(อเนก	นาวกิมูล,	2543:	36)		

	 ส่วนพระเถระฝาไห่ผูซ่ึ้งมีความเถรตรงและยอมไม่ไดท่ี้จะเห็นมนุษยแ์ละปีศาจใชชี้วิตร่วมกนั

จึงขดัขวางความรักของ	“สวี่เซียน”	และนางพญางูขาวอยา่งสุดก�าลงัความสามารถทั้งสองมีการประลอง

ฝีมือกนัในเชิงอ�านาจอิทธิฤทธ์ิอยู่หลายคร้ัง	 	จนนางพญางูขาวบนัดาลโทสะท�าให้วดัจินซานซ่ึงเป็น 

ท่ีพ �านักของพระเถระฝาไห่น�้ าท่วมจนชาวบ้านเดือดร้อนมีผู ้คนบาดเจ็บล้มตายหลังจากคร้ังนั้ น 
พระเถระฝาไห่ยิง่ไม่ลดราวาศอกมีการประมือสูร้บกบันางพญางูขาวอีกหลายคร้ังจนสามารถจบันางไปขงั

ไวใ้ตเ้จดียเ์หลยเฟิงไดส้�าเร็จ

	 แมว้า่“สมเดจ็พระพฒุาจารย	์(โต)”	และ“พระเถระฝาไห่”	จะเป็นผูก้ �าราบความเฮ้ียนของวญิญาณ										

“แม่นาก”	และความเหิมเกริมท�าผิดกฎสวรรคข์องปีศาจนางพญางูขาว	“ไป๋ซู่เจิน”	ไดเ้ช่นเดียวกนัแต่เม่ือ

พิจารณาจุดประสงคแ์ลว้มีความแตกต่างกนัคือในต�านาน“แม่นากพระโขนง”	 	แสดงให้เห็นว่าสมเด็จ

พระพุฒาจารย(์โต)ท่านท�าดว้ยความเมตตาต่อสรรพส่ิงเม่ือรู้เห็นเหตุจึงหวงัคลายทุกข์ให้กบัชาวบา้น

ยา่นทุ่งพระโขนงท่ีเดือดร้อนไม่เป็นอนักินอนันอนจากการออกอาละวาดของผีแม่นากอีกทั้งหวงัให้แม่

นากไดรู้้จกัธรรมะเกิดการปล่อยวางวา่ทุกสรรพส่ิงลว้นเกิดข้ึนตั้งอยูด่บัไปไม่มีอะไรในโลกท่ีจะอยูอ่ยา่ง

จีรังย ัง่ยืนเม่ือแม่นากสูญส้ินชีวิตและร่างกายควรจะไปอยูใ่นภพภูมิของตนเองไม่ควรหลอกลวงหรือร้ัง

พ่อมากให้มาใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัจะดว้ยเหตุผลเพราะรักก็ดีเพราะห่วงก็ดีลว้นเป็นทุกขท์ั้งส้ินเหตุน้ีแลว้ 

ทุกสรรพส่ิงในโลกควรปล่อยใหเ้ป็นไปตามกฎของธรรมชาติอยา่ไดย้ดึส่ิงใดอนัเป็นเหตุแห่งทุกข์

	 ในส่วนของพระเถระฝาไห่มีความแตกต่างออกไปคือ	ท่านเป็นนักพรตถือศีลบ�าเพ็ญเพียรแต่

ทว่าจิตใจยงัมุ่งมัน่ดว้ยความแคน้ดงัจะเห็นไดว้่าเม่ือเร่ิมตน้นั้นท่านมีความตอ้งการช่วยเหลือ	“สวี่เซียน”	 

ชายหนุ่มผูเ้ป็นคนรักของนางพญางูขาวใหไ้ดรู้้ความจริง	และไม่ตกเป็นเหยือ่ของนางปีศาจอีกทั้งพระเถระ

ฝาไห่ยงัมีความเช่ือวา่ปีศาจตอ้งการท�าลายลา้งมนุษยต่์อมาภายหลงัเม่ือชายหนุ่มไดต้ระหนกัถึงสถานภาพ

ท่ีแท้จริงของคนรักและยงัยืนยนัท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่พระเถระฝาไห่ยงัคงยึดถือกฎแห่งสวรรค ์

ขดัขวางทุกวิถีทางไม่ยอมรับการครองรักของมนุษยแ์ละปีศาจต่อสู้กับนางพญางูขาวจนกลายเป็น 
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ความอาฆาตแค้นมิได้นึกถึงความถูกต้องของกฎแห่งสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากแต่เป่ียมไปด้วย 

ความอาฆาตคิดลา้งแคน้ท่ีคร้ังหน่ึงเคยถูกปีศาจงูขาวบนัดาลโทสะสร้างน�้ าท่วมท่ีพ �านักอาศยัของตน 
	 ดงันั้นอาจกล่าววา่ส่ิงท่ีพระเถระฝาไห่ท�าลงไปทั้งหมดนั้นมิใช่เพ่ือตอ้งการปลดปล่อยมนุษยจ์าก

การจองจ�าของปีศาจแต่เป็นความตอ้งการท่ีจะจองจ�ากกัขงัปีศาจเพื่อลา้งแคน้ใหก้บัตนเอง

2.	เปรียบเทยีบความเช่ือต่างๆทีป่รากฏอยู่ในต�านานเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	และ“นางพญางูขาว”

ความเช่ือทีป่รากฏในเร่ือง		“แม่นากพระโขนง” ความเช่ือทีป่รากฏในเร่ือง		“นางพญางูขาว”

คนกลวัผี คนกลวัปีศาจ

ผี มี อิทธิฤทธ์ิ เหนือมนุษย์เ ม่ือเ กิดโทสะจะ

อาละวาด

ปีศาจมีอิทธิฤทธ์ิเหนือมนุษย	์เม่ือเกิดโทสะจะบนัดาล

ใหเ้กิดเภทภยัต่าง	ๆ	

พระสงฆมี์คาถาอาคม	สามารถปราบผไีด้ พระเถระมีอิทธิฤทธ์ิ	สามารถสูร้บและปราบปีศาจได้

แม่นากแพใ้บหนาด ปีศาจงูแพเ้หลา้สง	หวง	จ่ิว（雄黄酒）

เช่ือเร่ืองการไปสู่สุคติ เช่ือวา่มีเทพ	มีเซียน	มีสวรรค์

ผสีางจะถกูลงโทษดว้ยการสะกดวญิญาณ ปีศาจจะถูกลงโทษด้วยการกักขักจองจ�าให้ชดใช้

กรรม

ผรัีกกบัคนไม่ได้ ปีศาจรักกบัคนไม่ได้

	 จากความเช่ือต่าง	ๆ	 ท่ีปรากฏอยูใ่นต�านานทั้ง	2	 เร่ืองน้ี	 	 	สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดทาง

สงัคม	ไดด้งัน้ี

	 2.1		แนวคดิเร่ืองศาสนากบัไสยศาสตร์

	 	 เห็นไดช้ดัว่าในสมยัโบราณ	 เม่ือคร้ังท่ีมนุษยย์งัอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ	ไม่รู้จกัวิทยาศาสตร์	

ปราศจากความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเทคโนโลยี	 	 เม่ือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถหาค�า

ตอบได	้ 	 จึงเกิดความเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีถูกดลบนัดาลโดยภูติผีหรือส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ	สมภาร		พรมทา	

ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความกลวั		อนัเป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีวา่ดว้ยการก�าเนิดของศาสนาวา่	ความกลวัท�าใหเ้กิดทุกข	์

เม่ือทุกขก์็ตอ้งหาทางแก	้การท่ีมนุษยส์มยัดึกด�าบรรพห์วาดกลวัภยัธรรมชาติ	ท�าให้เกิดความพยายามท่ี

จะท�าอะไรกไ็ดท่ี้จะใหต้นเองไม่มีทุกข	์หรือมีแต่นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได	้จุดน้ีท่านพทุธทาสสนันิษฐาน

วา่น่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างภาพภูตผีในธรรมชาติ	 ซ่ึงพฒันามาเป็นความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้หรือ

พระเจา้ในศาสนาแบบเทวนิยมอยา่งท่ีปรากฏในปัจจุบนั”	(สมภาร	พรมทา,	2546:	64)

	 นกัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบางส่วนเช่ือว่าแทจ้ริงแลว้ศาสนาเกิดจากความไม่รู้ของมนุษย	์	

เม่ือหวาดกลวัในส่ิงท่ีหาค�าตอบไม่ไดจ้ากปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 จึงเกิดมโนภาพว่าเทพเจา้หรือภูตผี

ปีศาจทั้งหลายเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัเหตุการณ์เหล่าน้ี	โดยทฤษฎีความไม่รู้กล่าวว่า	ความไม่รู้อนัเป็นท่ีมา

ของศาสนาน้ี	แบ่งออกเป็นสองส่วน	ส่วนท่ีหน่ึงคือความไม่รู้ของมนุษยส์มยัดึกด�าบรรพ	์เม่ือประสบกบั
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ปรากฏการณ์อนัน่าหวาดกลวัในธรรมชาติ	 เช่น	ฟ้าร้อง	ฟ้าผ่า	ความไม่รู้ส่วนน้ีเกิดจากความขาดแคลน

วิทยาการท่ีจะท�าให้ทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์ท่ีน่ากลวัเหล่านั้น(สมภาร	พรมทา,	

2546:	72)	 ส่วนความไม่รู้แบบท่ีสองคือความไม่รู้ของคนในยคุถดัมาท่ีวิทยาการดา้นวิทยาศาสตร์	และ

ปรัชญาเจริญกา้วหนา้มากแลว้		ความไม่รู้แบบน้ีมกัไม่เจือดว้ยความกลวั	แต่เจือดว้ยความฉงนสนเท่ห์ใน

ความลึกลบั	(สมภาร	พรมทา,	2546:	73)

	 นอกจากน้ียงัสะทอ้นภาพของการต่อสู้กบัภูตผีปีศาจดว้ยวิถีแห่งมนุษย	์ 	 ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าเม่ือมนุษย์

ตอ้งการหาทางออกและต่อสู้กบัส่ิงล้ีลบั	 	มนุษยก์ห็วงัพ่ึงพาศาสนาใหเ้ป็นผูช่้วยเหลือและก�าจดัส่ิงเหล่าน้ี

เช่นเดียวกนั

		 “แม่นาคพระโขนง”	 	 มีหลกัฐานตามค�าบอกเล่าของ	ก.ศ.ร.	กุหลาบท่ีเขียนลงในหนงัสือสยาม

ประเภท		 	 	 เล่ม	3	ตอนท่ี	11	 ซ่ึงคุณเอนก	นาวิมูลเป็นผูค้น้พบและน�ามาเผยแพร่วา่เร่ืองราวของแม่นากน้ี	

เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี	3	(	พ.ศ.2367	–	2394)		สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูค้นในยคุนั้นยงัมีความเช่ือในเร่ืองของผ	ี

วิญญาณ	อิทธิฤทธ์ิตลอดจนไสยศาสตร์	จะเห็นไดว้า่นอกจากชาวบา้นจะกลวัผแีม่นากแลว้	ยงัมีความเช่ือ

วา่	มีหมอผแีละสมเดจ็พระพฒุาจารย	์(โต)	ท่ีสามารถท�าพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อสะกดวญิญาณได้

	 ส่วน	“นางพญางูขาว”	 เป็นเร่ืองเล่าท่ีสะทอ้นภาพความเช่ือเร่ืองเทพนิยายหรือปีศาจไดเ้ป็น 

อย่าง ดี 	 โดยห ล่ีหวิน（李耘） นัก ศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยค รุศาสตร์แห่งโ ส่ว ตู

(首都师范大学）ไดศึ้กษาต�านานนางพญางูขาวและวิเคราะห์ไวใ้นวิทยานิพนธ์เร่ือง	“การศึกษา

วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของต�านานเร่ืองนางพญางูขาว”	《白蛇传故事嬗变研究》ไว้

เม่ือปี	 	ค.ศ	 	2002	 	ว่าการนบัถือบูชามงักรและงูตั้งแต่ยุคหิน	（石器时代）จวบจนถึงเทพนิยาย

เก่ียวกบังูในช่วงตน้ของยคุโบราณ		(上古）และหลกัฐานท่ีมีการบนัทึกไวเ้ก่ียวกบัต�านานปีศาจงูใน

สมยัราชวงศเ์หนือ-ใต（้魏晋）แสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมและความเช่ือของชาวจีนเก่ียวกบังูไดถู้ก

สืบทอดเล่าต่อกนัมาอย่างยาวนาน	ส่วนรูปแบบการน�าเสนอท่ีเห็นว่างูขาวมกัจ�าแลงกายเป็นหญิงสาว

และมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยน์ั้น	 	ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในยุคราชวงศ์ถงั	（唐代）และเม่ือถึงยุครา

ชวงศซ่์ง	ต�านานงูขาวเร่ิมมีความเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีต่าง	ๆในทะเลสาบซีหู	เช่น	ต�านานเร่ืองบนัทึกเจดีย	์3 

องค์ท่ีซีหู	《西湖三塔记》 ท่ีถูกมองว่าเป็นตน้ก�าเนิดของต�านานนางพญางูขาว	 ส่วนบนัทึก 

จ่ิงซ่ือทงเหยีย《警世通言》นั้ นเป็นหลักฐานเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบเก่ียวกับเร่ืองราวของต�านาน 

นางพญางูขาว

	 นอกจากจะปรากฏผูท่ี้สามารถก�าจดัเหล่าภูติ	ผี	 ปีศาจในต�านานแลว้ยงัมีความเช่ือว่าผีวิญญาณ

เหล่าน้ี	 มีความกลวัหรือแพท้างต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยู่เสมอเช่น	 	 “ผี	 แม่นาก”	กลวัใบหนาดพ่อมากจึง

ได้เข้าไปหลบซ่อนตัวในดงหนาดเพ่ือหนีจากการตามล่าของผีแม่นาก	จนกระทั่งมีความเช่ือต่อๆ	 

กนัมาว่าหมอผีทั้งหลายต่างใชใ้บหนาดในการปราบผีวิญญาณเช่นกนัดงัมีขอ้ความตอนหน่ึงปรากฏอยู ่

ในหนงัสือเร่ืองต�านานผไีทย	โดย	ส.พลายนอ้ยวา่ตน้หนาดเป็นพืชใบใหญ่เป็นขน	มีกล่ินเหมน็	มีช่ือเรียกกนั 

หลายอยา่ง	เช่น	พิมเสน		หนาดใหญ่		หนาดหลวง		ทางพายพัเรียกวา่ค�าพอง		ทางใตเ้รียกวา่จะบอ		ภาษา

จีนเรียกวา่ตั้งโฮงเซา้		หนาดใชท้�ายาได	้	แต่ท่ีเช่ือกนัมาแต่โบราณกคื็อใชก้นัผ	ีพวกท่ีกลวัผจึีงเอาใบหนาด 

ไปผกูแขวนไวร้อบบา้น(ส.พลายนอ้ย,	2543:	165-166)
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	 ส่วนปีศาจนางพญางูขาวนั้นแพเ้หลา้	“สงหวงจ่ิว”	（雄黄酒）โดยตามต�านานเล่าวา่ชาวบา้น	

จะด่ืมเหลา้ชนิดน้ีกนัในเทศกาลสารทจีน	เพราะเช่ือวา่จะช่วยก�าจดัส่ิงชัว่ร้ายและอปัมงคลในชีวิตออกไป		

ใหส้ิ้น	และเม่ือ	“สวี่เซียน”	ลองท�าตามค�าบอกเล่าของพระเถระฝาไห่เพ่ือพิสูจน์ว่าคนรักของตนเองเป็น

ปีศาจงูจริงหรือไม่ดว้ยการใหน้างด่ืมเหลา้ชนิดน้ีเขา้ไป		“ไป๋ซู่เจิน”	 ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธค�าร้องขอของสามี	

นางจึงด่ืมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท้นัใดนั้นร่างกายมนุษยข์องนางกก็ลายร่างกลบัสู่สภาพงูขาวโดยทนัที

	 วิธีในการลงโทษหรือก�าราบเหล่าภูติ	ผี	 ปีศาจท่ีปรากฏอยูใ่นต�านานทั้งสองเร่ืองน้ีคือการกกัขงั

และสะกดวิญญาณในเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	 มีความเช่ือว่าคร้ังแรก	“เณรจ๋ิว”	 ซ่ึงเป็นสามเณรจาก 

ทางเหนือ	 เป็นผูท่ี้สะกดวิญญาณแม่นากดว้ยการจบัถ่วงหมอ้ปิดดว้ยผา้ยนัต์ท่ีลงคาถาอาคมไวจ้ากนั้น

น�าไปถ่วงน�้ าส่วนคร้ังท่ีสองนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย(์โต)	ไดส้ะกดวิญญาณแม่นากดว้ยการเจาะกระดูก

หนา้ผากออกมาขดัเกล้ียงจนมนัและสกัยนัตเ์อาไวเ้พื่อสะกดวญิญาณไม่ใหอ้อกไปอาละวาดท่ีใดไดอี้ก

	 ส่วน	“นางพญางูขาว”	ในตอนทา้ยเร่ือง	หลงัจากพา่ยแพใ้หแ้ก่พระเถระฝาไห่แลว้นางจึงถกูจองจ�า

กกัขงัไวใ้ตเ้จดียเ์หลยเฟิงสาเหตุท่ีตอ้งอา้งอิงว่าเป็นเจดียเ์หลยเฟิงเพราะว่าภายในเจดียน์ั้นบรรจุไปดว้ย

ตวัแทนแห่งศาสนาอนัเป็นสญัลกัษณ์ของฝ่ายธรรมะ	ตวันางพญางูขาวซ่ึงจดัไดว้า่เป็นปีศาจ	มีความเช่ือวา่

ปีศาจนั้นอยูฝ่่ายอธรรมหากตอ้งการจะสะกดฝ่ายอธรรมจึงจ�าเป็นตอ้งสะกดดว้ยธรรมะเช่นนั้นเอง

	 นอกจากน้ียงัพบว่ามีความเช่ือท่ีส�าคญัอีกประการหน่ึงคือ	วิธีการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นสุข					

ในต�านาน	“แม่นากพระโขนง”	มีความเช่ือว่าหากปลดปล่อยวิญญาณแม่นากท่ีเป็นทุกขย์ึดติดอยูก่บัคน

รักได	้จะท�าให้วิญญาณสงบ	หมดห่วงปล่อยวางจากกิเลสและไปสู่ยงัภพภูมิอนัเป็นท่ีชอบของจิตและ 

ดวงวญิญาณตามความเช่ือของพทุธศาสนา

	 ในขณะท่ี“นางพญางูขาว”	 	ไดป้รากฏความเช่ือเร่ืองของทวยเทพและขอ้ห้ามในการล่วงละเมิด

กฎสวรรคต์ามหลกัของศาสนาขงจ้ือบางต�านานกล่าวว่าแทจ้ริงแลว้ทั้ง	“สวี่เซียน”	และ	“ไป๋ซู่เจิน”	 	 คือ

เทพท่ีท�าผิดกฎสวรรคอ์ยา่งร้ายแรงจนตอ้งถูกลงโทษ		 	ให้ลงมาเกิดเป็นมนุษยแ์ละปีศาจรักกนัเพียงใด

ก็มิอาจครองคู่กนัไดบ้า้งก็ว่าลูกชายของนางมาออ้นวอน		 	 ต่อสวรรคใ์ห้ลดโทษแก่นางพญางูขาวผูเ้ป็น

มารดาแต่ในทุกต�านานจะสะทอ้นว่า	“สวรรค”์	 เป็นความเช่ือของผูค้นในยคุนั้นว่ามีอยูจ่ริงหากเจอเร่ือง

ราวเลวร้ายเกินเยยีวยาหลายคนเช่ือว่าน่ีคือบทลงโทษจากสวรรคแ์ละหนทางท่ีผา่นเร่ืองราวเหล่าน้ีไดคื้อ 

การสวดมนตอ์อ้นวอนขอความเห็นใจจากสวรรคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือหรือลดโทษแก่หมู่มวลมนุษย์

	 กล่าวไดค้วามเช่ือเก่ียวกบัผีวิญญาณและปีศาจนั้น	ต่างถูกถ่ายทอดและมีหลกัฐานท่ีถูกบนัทึกมา

ชา้นานวา่มีการแสดงถึงพลงัอ�านาจและอิทธิฤทธ์ิต่าง	ๆ	เหนือมนุษย	์	ตลอดจนมีความเช่ือทางศาสนาและ

กฎแห่งสวรรคเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย	

2.2		แนวคดิเร่ืองเพศและความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์

	 เหตุแห่งโศกนาฏกรรมความรักท่ีเกิดข้ึนทั้ งสองเร่ืองน้ีต่างพูดถึงความรักท่ีเป็นไปไม่ได้มี

ความเช่ือท่ีปรากฏอย่างชดัเจนว่าทุกตวัละครในเร่ืองลว้นยึดถือว่ามนุษยก์บัวิญญาณหรือปีศาจไม่อาจ

ใช้ชีวิตร่วมกนัเพราะผิดทั้งกฎสวรรค์และขดัต่อหลกัแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติท่ีไม่สามารถมี 

ความสมัพนัธ์กนัได	้ต�านานทั้ง	2	เร่ืองน้ี	จึงมิไดเ้ป็นเพียงการถ่ายทอดเพื่อความบนัเทิงเท่านั้น	หากแต่เป็น

กลไกหน่ึงท่ีช่วยเตือนสติมนุษยใ์นพึงระลึกและควบคุมความประพฤติของตนเองใหอ้ยูใ่นหลกัศีลธรรม
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โดยออ้ม	กล่าวคือเม่ือใดท่ีมนุษยป์ระพฤติผดิหลกัจารีต	ประเพณี	มีความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีมิควร	เม่ือนั้น

กจ็ะถูกต่อตา้นจากสงัคมเฉกเช่นเดียวกบัตวัละครในเร่ือง	ท่ีสุดทา้ยแลว้มิอาจสมหวงัในความรักได	้ถึงแม้

ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่ใชก้ารลงโทษท่ีรุนแรง		แต่ก็นบัไดว้า่เป็นการสร้างกรอบหรือบรรทดัฐานในเร่ืองเพศให้

แก่สงัคมทางหน่ึง

สรุปผล

	 การเปรียบเทียบลกัษณะ	 อุปนิสัยของตวัละครและความเช่ือทางสังคมท่ีปรากฏอยู่ในต�านาน

ไทยเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	และต�านานจีนเร่ือง	“นางพญางูขาว”	(白蛇传)พบว่าส่ิงท่ีเหมือนกนั 

อย่างชดัเจนท่ีสุดคือโครงเร่ืองท่ีกล่าวถึงความรักขา้มภพระหว่างมนุษยแ์ละภูตผีปีศาจ	โดยก�าหนดให ้

ฝ่ายชายเป็นมนุษยแ์ละหญิงสาวเป็นผีวิญญาณ	ทั้ งน้ีอาจเพราะโดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงเป็นเพศ 

ท่ีอ่อนไหว	 มีการแสดงออกทางความรู้สึก	ไม่ว่าจะรัก	โลภ	โกรธ	หลง	 ห่วงอาวรณ์ท่ีชดัเจนมากกว่า 

เพศชายจึงมกัถูกก�าหนดให้เป็นฝ่ายท่ีปลดปล่อยและแสดงความรู้สึกเหล่าน้ีออกมาแต่ขณะเดียวกนั

นอกจากความอ่อนไหวตัวละครทั้ งสองตัวน้ีต่างเต็มเป่ียมไปด้วยความเข้มแข็งและเด็ดเด่ียว	 ยิ่งมี

อุปสรรคขวางกั้นใหญ่หลวงเพียงใด		ตวั	“แม่นาก”		และ	“ไป๋	ซู่	เจิน”	กลบัยิง่แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ 

ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหา	และท�าทุกอย่างได้เพ่ือคนรักมากข้ึนเท่านั้น	กล่าวได้ว่าเป็นตวัละครจากต�านาน 

ท่ีเป็นทั้งตน้แบบและสะทอ้นความคิดของ	สตรียุคนั้นในเร่ืองของความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อคนรักได ้

อยา่งชดัเจนท่ีสุด			

	 ความเช่ือทางสังคมท่ีแฝงอยู่ในต�านานทั้งสองเร่ืองน้ี	 ต่างมีจุดท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่หลายประการ 

แต่ส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัคือความเช่ือเร่ืองศาสนาท่ีมีบทบาทต่อสงัคมในยคุนั้น	ๆ	ทั้งศาสนา

พุทธและศาสนาขงจ้ือซ่ึงเป็นตน้ก�าเนิดแห่งปรัชญาและความเช่ือมากมายในสังคมจีน	ทั้งความเช่ือในส่ิง				

ล้ีลบัเหนือธรรมชาติตลอดจนค�าสอนและวธีิการจดัการปัญหา	การทางออก	ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัความเช่ือ

ของศาสนาและบรรทดัฐานในสงัคม

	 แมว้่าในปัจจุบนัน้ีจะล่วงเลยสมยัก่อนประวติัศาสตร์มานานแลว้	แต่ความเช่ือในเร่ืองศาสนา

กบัไสยศาสตร์ยงัคงมีอยูใ่นสงัคม	ดงัจะเห็นไดว้า่	ต�านานทั้ง	2	 เร่ืองน้ี	ยงัคงถูกถ่ายทอดในรูปแบบต่าง	ๆ	

อยา่งต่อเน่ืองมาทุกยคุสมยั	จากการบนัทึกพบวา่	ต�านานเร่ือง	“แม่นากพระโขนง”	ไดถ่้ายทอดในรูปแบบ

ของส่ือส่ิงพิมพ	์คร้ังแรก	เม่ือปี	2442	โดย	ก.ศ.ร.กุหลาบ	แมแ้ต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั		

รัชกาลท่ี	6	กไ็ดท้รงเขียนเร่ือง	“นากพระโขนงท่ีสอง”	ลงในหนงัสือทวปัีญญา		เม่ือ	พ.ศ	2448		ต่อมาเร่ือง

ราวของแม่นากยงัปรากฏอยูใ่นส่ือส่ิงพิมพต่์าง	ๆ	เร่ือยมากวา่	10	คร้ัง		อีกทั้งมีการถ่ายทอดในรูปแบบของ

ละครวทิย	ุละครโทรทศัน	์	ละครเวที	และภาพยนตร์	รวมทั้งส้ินกวา่	40	คร้ัง	ตามแต่จะน�าเสนอในมุมมอง

ท่ีต่างกนัออกไป	โดยคร้ังล่าสุด	คือ	ภาพยนตร์เร่ือง	“พ่ีมากพระโขนง”	โดยบริษทั	จีเอม็เอม็	ไท	หบั	เม่ือ

ปี	2556	 	 ส่วนต�านานนางพญางูขาวก็ถูกน�ามาถ่ายทอดทั้งในรูปแบบของละครเวที	 	 อุปรากรจีน	 	ละคร

โทรทศัน	์และภาพยนตร์	รวมกนัทั้งส้ินกวา่	30	คร้ังเช่นกนั		

	 การท่ีต�านานทั้ง	 2	 เร่ืองน้ีถูกถ่ายทอดซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่าในรูปแบบท่ีต่างกนัออกไปอย่างต่อเน่ือง

และทุกคร้ังก็ไดรั้บความนิยมจากผูช้มในวงกวา้ง	 	 จึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัว่าแมใ้นวนัน้ีศาสนา

จะเป็นพฒันาการและค�าตอบของความไม่รู้ทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนในยคุโบราณก็ตาม		หากแต่ความเช่ือต่าง	ๆ	 
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ในเร่ืองล้ีลบัหรือส่ิงท่ีมองไม่เห็น	กย็งัคงถกูผสมผสานในสงัคมอยูเ่ช่นเดิม

	 ผูเ้ขียนจึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าบทความน้ี	จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงท่ีมาของความเช่ือต่าง	ๆ	

ของพุทธศาสนากบัสังคม		 ท่ีปรากฏในต�านานของไทยกบัท่ีมาของความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ในศาสนาขงจ้ือ

ท่ีปรากฏอยูใ่นต�านานอนัเป็นอมตะของจีน		 ซ่ึงจะสามารถท�าใหผู้อ่้านไดรู้้จกัสภาพสงัคม		ความเช่ือและ

ศรัทธาของผูค้นผา่นโลกแห่งวรรณกรรมท่ีต่างภาษาได้
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