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เปดิต ำนำนเงือกสุดสยอง กับเรือ่งเล่ำจำกท้องทะเล 

เทพธิดำแห่งน่ำนน  ำไทย 

นำงเงอืกทีป่รำกฏในวรรณคดี และในพุทธกำล ฤำ จะมีจริง  

Mermaid 

 

ขอบคุณท่ีมาดีๆ จาก 

https://www.ranker.com/list/disturbing-mermaid-mythology/ 

http://yokai.com/nureonna/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siren_(mythology) 

https://www.dek-d.com/writer/49167/ (น้องนทัตี้) 

ชลธร 

นักจติวิทยา 

นักลัทธิวิทยา 

นักประวัติศาสตร์ 

 

สวัสดีน้องๆ ชำวเด็กดีทุกคนจ้ำ กลับมาพบกับพี่นทัตี้กันอกีแล้ว ซึ่งในวันน้ีพี่นัทตี้ก็มบีทความสนุกๆ เกี่ยวกับ
ต ำนำนของเงือกมาฝากกัน แถมเงือกแตล่ะตัวที่คัดมานั้น (เหมือนจะคัดไปสง่ออก) บอกเลยแตล่ะตัวบอกเลย
ว่าไม่ธรรมดา แต่ก่อนที่จะไปอ่านต่อกัน พี่นัทตี้ก็อยากจะใหน้้องๆ ลบภาพ นางเงอืกใน Little Mermaid กัน
ออกไปซะก่อน เพราะว่าเรื่องของเราน้ันดำร์กกว่ำ โหดกว่ำ รุนแรงกว่ำนั้นอีกเยอะเลยจ้ะ! 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Siren_(mythology)
https://www.dek-d.com/writer/49167/
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มีใครเคยฝันว่าอยากจะเป็นเงือกกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะ เป็นเงอืกที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการว่ายน้้า แหวกว่าย
ไปกับฝูงปลา หรือด้าดิ่งลงไปในมหาสมุทร ถ้าน้องๆ ก้าลังฝนักันอยู่อย่างนั้น พี่นัทตี้ขอให้น้องๆ ทุกคนดึงสติ
กลับมากันก่อน อย่าไปเช่ือเทพนิยายเพอ้ฝันทีเ่คยดูกันใหม้าก เพราะความจริงแล้วเงอืกควรจะเป็นสัตว์
ประหลำดที่อยู่ในหนังสยองขวัญมากกว่า เพราะพวกมันมเีครื่องมอืทีส่ามารถท ำร้ำยเราได้ถึงตาย และยิ่งไป
กว่าน้ันพวกมันสามารถดลบันดาลใหเ้กิดพายุ แถมเสยีงกรีดร้องอันโหยหวนกส็ามารถฆ่าเราได้ในพรบิตา! 
ในประเทศไทย 
https://www.youtube.com/watch?v=0O71WDr8WfY 
https://www.youtube.com/watch?v=hkFCOJqnVK0 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8
1 
https://www.akerufeed.com/lifestyle/mermaid-jobs 
https://dict.longdo.com/search/mermaid 
https://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/mermaid 
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%
E0%B8%81 
https://แปลไทยเป็นองักฤษ.com/12978-
%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-
%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-

https://www.youtube.com/watch?v=0O71WDr8WfY
https://www.youtube.com/watch?v=hkFCOJqnVK0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.akerufeed.com/lifestyle/mermaid-jobs
https://dict.longdo.com/search/mermaid
https://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/mermaid
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://แปลไทยเป็นอังกฤษ.com/12978-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html
https://แปลไทยเป็นอังกฤษ.com/12978-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html
https://แปลไทยเป็นอังกฤษ.com/12978-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html
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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html 
https://www.bangkokpost.com/learning/meaning/mermaid 

พัดโบก 

วันน้ี20กุมภา ตรงกบัวันเสาร์ ผมนั่งลิสตร์ายการที่ผมจะ 
ต้องกราบเรียนถามพระอาจารยห์ลวงพอ่น้อย  
วัดโพธ์ิทัยมณี จ.เพชรบุรี ถึงในสิ่งทีผ่มจะอาราธนาขอให ้
ท่านเเสดงธรรมให้เหล่า "เทพยาดาเหลก็ไหล"ฟังธรรมที่วัด 
โพธ์ิทัยมณีในวันส้าคัญวันมาฆบูชาวันที2่2กุมภาทีจ่ะถึงนี ้
ก่อนที่ผมจะน้าวัตถุธาตุเหล็กไหลอันศักดิส์ิทธ์ิไปหลอมเท 
เข้าหุ่นพระกริ่งต่อไป อนึ่ง 

"ผมได้อัญเชิญเหล็กไหลเพือ่สร้างพระกริ่ง 
ในกาลนี้มีน้้าหนักรวมกันเท่ากับ 9กิโลกรมั"  

ถือว่ามากพอสมควร 

วันมาฆบูชาเป็นวันส้าคัญในครั้นพุทธกาล เป็นวันที่พระ 
พุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์"แกพ่ระสงฆ์เป็นครัง้ 
แรก หลงัจากพระองค์ได้ตรสัรูม้าแล้วเป็นเวลา 9 เดือน  
เนื้อหาหลกัๆทีพ่ระพทุธเจ้าของเราทรงแสดงคือ 

"ท้าความดี ละเว้นความช่ัว ท้าจิตใจให้บรสิุทธ์ิ" 

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ข้ึนพร้อม ๆ กัน 
ถึง 4 อย่างคือ  

1.ตรงกบัวันเพ็ญ ข้ึน 15 ค้่า เดือน 3 ซึ่ง 
พระจันทรเ์สวยมาฆฤกษ์ 

2.มีพระสงฆ์จ้านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม ่
ได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อ 
สักการะพระพุทธเจ้า  

https://www.bangkokpost.com/learning/meaning/mermaid
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3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้ 
อภิญญา 6 

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รบัการอุปสมบทบวชโดยตรงจากพระ 
พุทธเจ้า ทีเ่รียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" 

วันมาฆบูชาจึงถือว่าเป็นวันพระธรรม  
วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ  
ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ 

แต่เดิมผมตัง้ใจจะเทหล่อพระกริ่งในวันมาฆบูชาน้ี เพราะ 
เป็นวันส้าคัญตรงกับวันจันทร ์ที่โบราณเรียก  
จันทรซ์้อนจันทร ์

"วันจันทรซ์้อนพระจันทรเ์ต็มดวง" 

แต่แล้วด้วยข้อมูลทางเทคนิคถึงข้ันตอนการเดินงานการ 
เตรียมวัตถุธาตุเหล็กไหล การหาช่างท้าหุ่นพระกริง่  
การหาโรงหล่อ มีความละเอียดอ่อนสูงในการสร้างพระกริง่ 
จึงท้าให้แผนงานเสรจ็ไม่ทันเทหล่อพระกริ่งในวันส้าคัญวัน 
มาฆบูชา ปริมาณเหลก็ไหลทีผ่มอญัเชิญมาในครั้งนี้ 
ถือว่ามากสุดแล้วตามก้าลังที่ผมตั้งใจท้าเพื่อสมทบทุน 
เริ่มต้นในการสร้างระบบโซลาเซลล์ติดตัง้บนหลงัคาวัดโพธ์ิ 
ทัยมณีในครั้งนี ้ 

ย้อนกลบัไปข้อมลูตอนต้นทีผ่มเขียนถึงเรื่องที่น้าวัตถุ 
ธาตุเหล็กไหลอัญเชิญเทวดามาฟงัธรรมกบัหลวงพ่อแล้ว 
ก็ยังมีเรื่องทีผ่มจะกราบเล่าให้องค์หลวงพ่อนอ้ยฟัง 
ถึงเรื่องเทพยาดานาคานาคราชมาประทบัรอยไว้ที่ 
รถเก๋งของผมสีด้า ซึง่ทุกท่านสามารถอ่านเรื่องราว 
ได้ที่เฟสพัดโบกในเรื่องที่แล้วคือ การปรับพื้นฐานดวงชะตา 
จะเห็นภาพทีผ่มลงประกอบเนือ้เรื่องไว้ ผมอยากให้ 
องค์หลวงพ่อน้อยดูตาในใหผ้มว่าองค์เทพยาดานาคา 
ที่มาฟังผมสวดมนต์ยามเที่ยงคืนครึง่นั้นผมจะตอ้งท้า 
อะไรเพิม่เติมอีกไหมเพื่อให้เหล่าเทพยาดานาคาได้อนุโมทนา 
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บุญสงูสุด เพราะหลังจากที่เขามาประทบัแล้ว เขาได้มาอีก 
ครั้งหนึง่ของวันถัดไป(ขอผ่าน) 

พูดถึงพญานาคราชแล้วท้าให้ผมนึกถึงองค์หลวงปู่ก๋วน  
วัดตะคียนทอง ตอนที่ท่านใช้ตาในเห็นบึงแก่นนครอันกว้าง 
ใหญ่เมืองขอนแก่น มีวังบาดาลเป็นที่อยู่ของนางเงอืก  
บางคนเรียกวังพญานาค แต่จริงๆแล้วพญานาคกบันาง 
เงือกเป็นคนละชนิดคนละประเภทกันเลย 

พญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพ  

ส่วน 

นางเงือกเป็นอสรุกายที่ร้ายมาก เปรตที่ว่าร้ายบางจ้าพวก 
ยังยอมรบัผลบุญทีอุ่ทิศให ้แต่นางเงือกเป็นอสรุกายที ่
อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ พวกนี้อทุิศบุญให้เขาก็ไมร่ับ และไม่ 
ปรากฏอยู่ในบันทึกต้าราพระค้าภีร์ใดๆ มีแต่องค์หลวงปู่ 
ก๋วนผู้ส้าเรจ็วิปัสสนาญาณและพระป่าหลวงปู่มั่นพระลูก 
ศิษย์หลวงปูม่ั่นเท่านั้นที่จะเห็นด้วยตาใน หากบ้านใครตก 
หรือสร้างบ้านอยูบ่นต้าแหนง่ที่นางเงือกอยู่ ถือว่าร้ายนัก 

อีกเรือ่งหนึ่งทีผ่มจะเรียนใหอ้งค์หลวงพอ่น้อยท่านทราบ 
คือเรื่องแบบหุ่นพระกริ่งทีก่้าลงัตกแต่งยงัไม่แล้วเสรจ็ 
ช่างใช้เวลาแก้หุ่นแก้แบบไปแล้วเกือบ1เดือน เพราะ 
ต้องใช้ช่างท้าหุ่นพระกริ่งถึงสองคน กเ็ป็นเรื่อง 
ที่แปลกเหมือนกันกับอปุสรรคที่เกิดข้ึน จงึท้าใหก้าร 
ท้าหุ่นด้วยแม่พิมพ์ตัวจริงไม่เกิดข้ึน ผมก็จะได ้
ไปเล่าให้องค์หลวงพอ่น้อยฟัง  

อนึ่งงานนีจ้ะไม่คืบหน้าหากปราศจากคุณครูพเยาว์  
เกตานนท์ ผมต้องขออนญุาตเอ่ยช่ือท่านมา  
ณ.โอกาสนี้ ท่านเป็นผู้อ้านวยการวิทยาลัยแหง่หนึง่ 
ที่เมืองฉะเชิงเทรา ท่านเป็นผูร้อบรู้ในแวดวงเหล็กไหล 
และรูจ้ักพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ จงึท้าใหผ้ม 
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สามารถท้างานได้คล่องข้ึน จงึขอขอบพระคุณคุณ 
ครูพเยาว์มา ณ.ที่นี ้

แล้วพบกันต่อในวาระถัดไปนะครับ จะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ 
นั่นคือ ผมจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องการร่วมบุญพระกริ่ง 
ร่วมกัน และปฏิปทาหลวงพอ่น้อย วัดโพธ์ิทัยมณี 

สวัสดีครบั 
หนุ่ย รัตฐณู 

https://www.facebook.com/padbolk/posts/915652285219770:0 
 

 นำงเงือกในจินตนำกำรของวรรณคดีไทย  

เงือกในความเข้าใจของคนทุกวันน้ี คือ สัตว์ในจินตนาการซึ่งมีท่อนบนเป็นมนุษย์  และท่อนล่างเป็นปลา  แต่
หากมองย้อนกลับไปในวรรณคดีไทยโบราณจะพบเงือกในรปูลักษณ์ที่ต่างจากความเข้าใจของคน
ปัจจุบัน  อย่างเงือกใน ลิลิตโองการแช่งน้้า  ก็ปรากฏความหมายเป็น ง ูอยู่ในตอนบรรยายลักษณะของพระ
อิศวรหรือพระศิวะ ความว่า 

  

               ท้าวเสดจ็เหนือวัวเผือก เอาเงือกเก้ียวข้าง อ้างทัดจันทรเป็นปิ่น  

                ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพรง่ แกว่งเพชรกล้า ฆ่าภิฆนจัญไรฯ     

  

                พระอิศวรทรงโคอสุภราช (วัวเผือก) เป็นพาหนะ  และคล้องสังวาลด้วยงเูป็น ๆ ดังนั้น เอาเงอืก
เกี้ยวข้าง ในที่นี้จึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเงือกและงูต่างก็มีความหมายเดียวกัน 

                หลังจากนั้นกม็ีเงอืกปรากฏใน ลิลิตพระลอ ตอนที่นางรื่นนางโรยไปหาปูเ่จ้าสมงิพรายและต้อง
ผ่านป่าทีม่ีแต่สัตว์ร้าย พวกนางจึงตระหนกตกใจ  ดังมเีนื้อความว่า 

                       เอ็นดูสองนางตกใจกลัว รรัวหัวอกสั่น ลัน่ททึกททาว  

                   สราวตามหมอผะผ้้า เห็นแนวน้้าบางบงึ ชรทึงธารห้วยหนอง  

https://www.facebook.com/padbolk/posts/915652285219770:0
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                   จระเข้มองแฝงฝัง่ สรพรัง่หัวข้ึนขวักไขว่ ช้างน้้าไล่แทงเงา                    
        เงือกเอาคนใต้น้้า กล่้าตากระเลือก กระเกลือกกลอกตากลม ผมกระหวัดจ้าตาย  

                 จากบทประพันธ์พบว่าเงือกในที่นี้อาจจะไม่ใช่งูอย่างทีป่รากฏในโองการแช่งน้้า ทว่าดูคล้าย ผีน้้า 
ชนิดหนึ่ง  มีผมยาว  และชอบเอาผมรัดคอคนให้ตายแล้วลากลงไปในน้้า   

  

 

               กระทัง่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เงือกกป็รากฏกายอีกครั้งในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่อง 
รามเกียรติ ์ คือ นางสุพรรณมจัฉา เป็นลูกสาวทศกัณฐ์กับนางปลา  จึงมีลกัษณะร่างกายเป็นครึ่งคนครึง่ปลา 
ต่อมาจึงไดส้มรักกบัหนุมาน  และมีลูกด้วยกันเป็นลิงมีหางเป็นปลาช่ือว่า มัจฉานุ   นางสุพรรณมจัฉามี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับเงือกในทัศนคติของคนปจัจบุันมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  นางก็เป็นเงือกโดย
เอกเทศ  กล่าวคือ  เป็นเงือกเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ในเรือ่ง เพราะมีก้าเนิดมาจากการสมพาสข้ามเผ่าพันธ์ุระหว่าง
ยักษ์กับปลา  ไม่ได้เป็นเงือกทีม่ีเผ่าพันธ์ุเป็นของตนเองอย่างนางเงือกในนิทานค้ากลอนเรื่องพระอภัยมณี 

                เงือกในพระอภัยมณีนั้นอาศัยอยู่ในทะเลลึก เป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลา  ครั้นมีเรืออบัปาง  พวก
นางเงือกก็ไปฉุดมนุษย์มาเป็นคู่  ท้าใหลู้กหลานเงือกต่างรู้ภาษามนุษย์  รวมถึงเงือกพอ่เงอืกแม่และนางเงือก
ของพระอภัยมณีก็รูเ้ช่นกัน  สินสมทุรเองยงัพิศวงกบัรปูลักษณ์ของตัวเงือก  ดังปรากฏในบทประพันธ์  ความ
ว่า 

     เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ้งมากลางชล                    คิดว่าคนมีหางเหมอืนอย่างปลา 

   ครั้นถามไถ่ไม่พูดก็โผนจับ                               ดูกลอกกลบักลางน้้าปล้้ามจัฉา 

   ครั้นจับได้ใหร้ะแวงแคลงวิญญาณ์                      เช่นน้ีปลาหรืออะไรจะใคร่รู ้
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   ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด                       แลประหลาดลกัษณามีตาห ู

   จะเอาไปให้พระบิดาด ู                                    แลว้ลากลูเ่ข้าในถ้้าด้วยก้าลัง 

                 จะเห็นว่าเงอืกของสุนทรภู่นั้นมีความเป็นสากล  และสอดคล้องกับเงือกในทัศนะของ
ชาวตะวันตกอย่างมาก  โดยเฉพาะเงอืกที่มีช่ือเสียงซึง่ปรากฏในนิทานเรื่อง The Little Mermaid ของ ฮันท์ 
คริสเตียน แอนเดอรส์ัน  นักเขียนชาวเดนมาร์ก ก็มีตัวละครเอกเป็นครึง่คนครึ่งปลา  รูปร่างหน้าตาเหมือนนาง
เงือกในพระอภัยมณีอย่างชัดเจน 

นำงเงือก 

 

เงือก เป็นอมนุษยช์นิดหนึ่งตามความเช่ือนิยายปรมัปราเกี่ยวกับน้้า โดยเป็นจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์น้้า 
โดยมากจะเล่ากันว่าเงือกนั้นเป็นสัตว์ครึง่มนุษย์ มีส่วนครึง่ทอ่นบนเป็นคน ส่วนครึ่งทอ่นล่างเป็นปลา ในหลาย
ประเทศทั่วโลก มีเรื่องเล่าเกี่ยวกบัต้านานเงอืกมากมาย 

ความเช่ือในเรื่องดังกล่าว บางคนเสนอว่า บางทีอาจเป็นเพราะผู้คนในสมัยโบราณเข้าใจผิด คิดว่าพะยูน คือ
เงือกก็เป็นได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99
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เงือกในประเทศไทย 

เงือกในประเทศไทย ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่สมัยอดีต ผ่านเรือ่งราวต่างๆ มากมาย แต่เป็นเงือกที่ได้รบัความนิยม 
และกล่าวขวัญกันมากทีสุ่ดก็คือ เงือกในวรรณคดีของ สุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ที่นางเงือก (เงือกสาว) และ
เงือกตายาย ช่วยพาพระอภัยมณีหนีจาก ผีเสื้อสมุทรไดจ้นสา้เร็จ และนางเงือกไดเ้ป็นชายาของพระอภัยมณี 
จนมีโอรสด้วยกัน 1 องค์ ช่ือว่า สุดสาคร 

ในภาษาไทยโบราณ รวมทั้งในวรรณคดีสมัยอยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์ มีค้าว่า เงือก มาแล้ว แต่มีความหมาย
แตกต่างกันไป พอจะสรุปได้ดังนี ้

 ง ู: ค้าว่าเงือกในภาษาไทยโบราณ และภาษาตระกลูไตบางถ่ินน้ัน มักจะหมายถึง งู ดังปรากฏในลลิิต
โองการแช่งน้้า ที่ว่า “ท้าวเสด็จเหนอืวัวเผือก เอาเงือกเกี้ยวข้าง อ้างทัดจันทร์เป็นปิ่น” นั่นคือ เอางู
มาพันรอบกาย, “เสียงเงอืกงูว้าง ข้ึนลง” หมายถึง เสียงง ูเหล่าน้ีเป็นภาษาเก่าที่ไมป่รากฏแล้วใน
ปัจจุบัน  

 
 สัตว์ร้าย จ้าพวกผี หรือปิศาจ : ปรากฏในลลิิตพระลอ วรรณกรรมสมัยอยุธยาเช่นกัน 
 สัตว์ครึ่งคนครึง่ปลา : เช่ือกันว่าเงือกในลักษณะนีป้รากฏครัง้แรกในวรรณคดีพระอภัยมณีดงักล่าวมา

ข้างต้น แต่อาจมีค้นเค้าจากเรื่องอื่นกเ็ป็นได ้ 

 
 มังกร คนไทบ้างกลุ่มในประเทศจีนและเวียดนาม จะเรียกมงักรว่า “เงือก” เช่น ไทปายี ไทเมือง และ

กะเบียว ในเวียดนาม 

ลักษณะของเงือกท่ีพบในไทยตำมเรื่องเล่ำพื นบ้ำน 

 ใบหน้าขนาดเท่างบน้้าอ้อย 
 มีหวีและกระจกสีทองถ้าใครได้ครอบครองสามารถที่จะเข้าฝนัทวงคืนได้ 
 มีเสียงไพเราะท้าให้เดินตกน้้าได้ (เป็นเพียงความเช่ือ เพราะเป็นกุศโลบายไม่ให้เด็กเดินไปมาบรเิวณ

ท่าน้้า) 

ขอบคุณที่มา :http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0% 

 นำงเงือกของสุนทรภู่  
นางเงือกในเรื่องพระอภัยมณี อาศัยอยู่ในทะเลลึก เป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลา ครั้นมีเรือ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81#cite_note-rirs3-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81#cite_note-rirs3-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81#cite_note-rirs3-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81#cite_note-rirs3-0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
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อับปาง พวกนางเงอืกก็ไปฉุดมนุษย์มาเป็นคู่ ทาให้ลกูหลานเงือกต่างรู้ภาษามนุษย์ รวมถึงเงอืกพ่อเงือกแม ่
และนางเงือกของพระอภัยมณีกร็ู้เช่นกัน สินสมุทรเองยงัพิศวงกับรปูลกัษณ์ของตัวเงือก ดังปรากฏในบท
ประพันธ์  
ความว่าเห็นฝูงเงือกเกลือกกลิง้มากลางชล คิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลา ครั้นถามไถ่ไม่พูดก็โผนจับ ดูกลอก
กลับกลางน้าปล้ามัจฉา ครั้นจับได้ใหร้ะแวงแคลงวิญญาณ์ เช่นน้ีปลาหรืออะไรจะใคร่รู ้ฉุดกระชากลากหางขึ้น
กลางหาด แลประหลาดลักษณามีตาห ูจะเอาไปให้พระบิดาดู แล้วลากลูเ่ข้าในถ้าด้วยกาลัง  
จะเห็นว่าเงือกของสุนทรภู่นั้นมีความเป็นสากล และสอดคลอ้งกับเงือกในทัศนะของชาวตะวันตกอย่างมาก 
โดยเฉพาะเงือกที่มีช่ือเสียงซึ่งปรากฏในนิทานเรื่อง The Little Mermaid ของ ฮันท์ คริสเตียน แอนเดอรส์ัน 
นักเขียนชาวเดนมาร์ก ก็มีตัวละครเอกเป็นครึ่งคนครึ่งปลา รปูร่างหน้าตาเหมือนนางเงอืกในพระอภัยมณีอย่าง
ชัดเจน นักวิชาการบางกระแสกล่าวว่า สุนทรภู่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครนางเงือกมาจากการติดต่อ
พูดคุยกับพวกตะวันตกทีม่าค้าขายกับประเทศสยามในขณะนั้น ซึ่งหากดูตามประวัติแล้ว วังหลงัที่สุนทรภู่เคย
อาศัยก็อยู่ในบรเิวณที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ แต่กระนั้นก็น่าคิดว่านางสุพรรณมัจฉาในรามเกียรติ์ก็
อาจเป็นแรงบันดาลใจของสุนทรภู่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ที่มาของนางสุพรรณมจัฉาในรามเกียรติ์น้ันยังคง
เป็นปริศนา เพราะเมือ่เทียบกบัรามายณะของอินเดียแล้ว กไ็ม่พบว่ามีเงือกอย่างสุพรรณมัจฉา ปรากฏอยู ่
นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งทีเ่ช่ือว่านางเงอืกของสุนทรภู่มีต้นเค้า มาจาก ปลาพะยูน เพราะบรรดา
ชาวเรือในอดีตต่างก็เคยคิดว่าปลาชนิดนี้เป็นเงือกเช่นกัน อย่างไรก็ด ีไม่ว่าสุนทรภู่จะได้ต้นแบบนางเงือกมา
จากที่ใด หรือจะเป็นจินตนาการสร้างสรรค์ของสุนทรภู่เองทัง้หมดก็ตามที แต่เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเงอืก เราก็
มักจะนกึถึงนางเงือกที่มรีูปลักษณ์อย่างในพระอภัยมณีหรือ The Little Mermaid เสมอแมจ้ะปรากฏเรื่องราว
ของนางสพุรรณมัจฉาอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอยู่ในความคิดคานึงของคนไทย อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
สุนทรภู่ได้สถาปนาภาพนางเงือกไทยในแบบสากลอย่างทีรู่้จกักันจนถึงทุกวันน้ี  
หากจะเทียบกบัผูห้ญิงคนอื่นๆ ที่มาเกี่ยวพันกับพระอภัยมณีแล้ว นางเงือกด ูจะมเีลห่์เหลี่ยมน้อยกว่านางอื่น ๆ 
และยอมยกใจใหพ้ระอภัยมณีเพราะคาหวานหว่านล้อมอย่างที่ฝ่ายชายถนัด อย่างไรก็ตามความรักของนาง
เงือกนั้นอาจถือได้ว่าเป็น รักสนองคุณ เพราะพระอภัยมณีนั้นมีบุญคุณที่ไมท่าร้ายพ่อเงือกเมื่อคราวพบกันที่ถ้า
นางผีเสื้อสมทุร ในครั้งนั้นพ่อเงือกได้ปฏิญาณว่าจะเป็นข้ารบัใช้พระอภัยมณีจนสิ้นชีวิต พ่อเงอืกในเรื่องพระ
อภัยมณี แรกทีเดียวก็คิดว่าตนต้องตายอย่างแน่นอนเพราะถูกลูกยักษ์อย่างสินสมุทรจับตัวมา แต่เมื่อได้พบ
พระอภัยมณีซึง่สญัญาว่าจะปล่อยตนกลับไป ก็เท่ากบัว่าพระอภัยมณีได้ช่วยชีวิตตนไว้ จึงสมควรแล้วที่พ่อเงือก
จะยอมตัวเป็นข้าแก่พระอภัยมณี นอกจากนั้น นางเงอืกยังตอ้งรบัภาระตกทอดในการรับใช้พระอภัยมณีแทน
พ่อกับแมท่ี่จากไป นางเงอืกจงึไม่ค่อยมปีากเสียงกับพระอภัยมณีเท่าใดนัก หน้าที่หลักคือดูแลลูกอย่าง สุด
สาคร จนเตบิใหญ่และได้ไปออกรบช่วยพ่อในเวลาต่อมา บทบาทของนางเงอืกน่าสงสารไม่น้อยเมื่อมอง  
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ด้วยสายตาของคนปัจจุบัน เพราะเมื่อจากเกาะแก้วพิสดารไปแล้ว พระอภัยมณีก็ไม่เคยกลับมารับนางตาม
สัญญา จะแวะมาเยี่ยมบ้างก็ตอนท้ายเรื่อง ความสุขของนางยังพอมีอยูบ่้างเมื่อตอนหลงัพระอินทร์เห็นใจช่วย
ตัดหางปลาและ ให้นางมีขาอย่างมนุษย ์และสุดสาครก็รบัไปอยู่เมอืงลังกากับลูก ๆ หลาน ๆ ด้วยกันอย่างมี
ความสุข  
(ขอบคุณแหลง่ทีม่าข้อมูล :nokbindeaw.spaces.live.com/Blog/cns!F70D387225D80489!716.entry)  
(นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์)  
หัวหน้างานบริการสือ่และเทคโนโลยีการศึกษา 
ที่มา : https://www.google.com/search?client=firefox-
b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8
%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8
%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8
%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0
%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0
%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-
ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk 

4+1 นางในวรรณคดีไทย 

ท่ีพัวพันกับสัตว์!! 

  

สวัสดีค่ะชาวเด็กดีทุกคน กลับมาพบกบัพี่ออนอีกแล้ว และวันน้ีพี่ออนก็ไมล่ืมจะน้าเรื่องที่น่าสนใจจากวรรณคดี

ไทยที่เราคุ้นเคยมาฝากทุกคนเช่นเคย ในวันน้ีเราจะพูดกันในหัวข้อเรื่อง 4 +1นำงในวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ

สัตว์ ค่ะ โอ้โห เห็นแค่หัวข้อเรือ่ง พี่ออนก็เริม่อยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวของแต่ละคนจะสร้างสรรค์และแฟนตา

ซีขนาดไหน เพราะฉะนั้น พวกเราอย่ารอช้ารบีไปอ่านกันเลยดีกว่า เย้ๆ 

 คนแรก นำงเงือก : ปลำ 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=631&ei=6TrvWs_VMofWvgSdkJqoBw&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&oq=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&gs_l=psy-ab.3...8218.16622.0.16954.24.22.2.0.0.0.132.2250.12j10.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.1096...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1.0.31_EjfKo9pk
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นำงเงือก เป็นอมนุษย์ชนิดหนึง่ที่ครึง่บนเป็นคนแต่ครึ่งล่างเป็นหางปลาแทน และในวรรณคดีไทยของเราได้

กล่าวถึงนางเงือกอยู่เป็นจ้านวนมาก ทั้งนางสุพรรณมัจฉา (คนน้ีพี่ออนไม่แน่ใจว่าคนอื่นนับเป็นเงือกกันไหม 

แต่พี่ออนนับนะคะ แม้ว่าครึ่งบนนางเป็นยักษ์ แต่ครึ่งล่างก็เป็นปลา นางสุพรรณมจัฉาเป็นเงือกสาวที่สวยมาก 

ขนาดหนุมานพบเข้ายังเกี้ยวพาราสจีนได้เสียกันและมลีูกช่ือด้วยกันช่ือมัจฉานุ) และนางเงือกทีเ่ป็นสัญลักษณ์

ของจังหวัดสงขลา แต่วันน้ี นางเงือกสาวที่พี่ออนเลอืกมาพูดถึง คือพระนางจันทวดีพันปหีลวง หรือพระมารดา

ของสุดสาครนั่นเองค่ะ 

นางจันทวดีพันปีหลวง หรอืนางเงือกแม่ของสุดสาคร ผู้ที่ช่วยพระอภัยมณีหลบหนจีากถ้้าที่นางยกัษ์ขังไว้ และ

พาไปถึงเกาะแก้วพิศดาร ด้วยความที่นางเป็นเงือกที่มรีูปร่างหน้าตาสวยงาม และความเจ้าชู้ของพระอภัยมณี 

ท้าให้ทั้งสองคนได้เสียกันในที่สุด และมีบุตรร่วมกันหนึง่คนคือ สุดสาคร แต่ชีวิตของนางเงือกนั้นไม่ได้สวยงาม

อย่างที่คาดคิด เพราะนางต้องจากลากับทั้งพระอภัยมณีและสุดสาคร และต้องรอคอยอยู่นานกว่าจะได้พบกัน

อีกครั้ง ทว่าครั้งนี้พระอภัยมณีได้บวชเป็นฤๅษี ทั้งยงัสัง่สอนนางให้รกัษาศีลห้าอกีด้วย ส่วนสุดสาคร ลูกชาย

ของนาง ณ เวลาน้ัน ได้ข้ึนครองเมอืงลังกาแล้ว และดีต่อพระมารดามาก  
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และด้วยความที่นางเป็นคนดี รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด พระอินทรจ์ึงเมตตาสงสาร และลงมาตัดหางให้นางได้

กลายเป็นมนุษย์เตม็ตัว สุดท้ายแล้วชีวิตของนางเงือกผู้นี้ก็ไดพ้บเจอความสุขเพราะได้อยู่กับลูกของตนพร้อมทั้ง

ลูกหลาน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "พระนางจันทวดีพันปหีลวง" นั่นเองค่ะ   

แต่นางเงือกนั้นไม่ได้มีแต่ในวรรณคดีของไทยอย่างเดียวน้า ในวรรณกรรมของต่างประเทศก็มีความเช่ือเรือ่ง

นางเงือกเหมือนกัน ทั้งจากนิทานกริมม์ช่ือดงัที่ทางดิสนีย์ไดท้้ามาเป็นการ์ตูนอย่าง The little mermaid หรอื

จากที่พบเห็นได้ตามต้านานเทพเจ้าของทางกรกีและโรมัน พี่ออนว่านางเงือก ก็เป็นตัวละครสากลที่ได้รบัความ

นิยมมากๆ เหมือนกันนะคะ 

 คนท่ีสอง นำงอุทัยเทวี : คำงคก 
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นำงอุทัยเทวี เป็นนางในวรรณคดีไทยอีกคนที่ถึงแมจ้ะรปูร่างหน้าตาสวยงาม แต่นางอาศัยอยู่ในคางคกค่ะทุก

คน!! ใช่ค่ะ ทุกคนไม่ได้อ่านผิดแต่อย่างใด แต่นางอาศัยอยู่ในคางคกจรงิๆ แต่ถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรนางถึงไป

อาศัยอยู่ในคางคง ต้องมาติดตามนะคะ 

 

สาเหตุที่ท้าให้นางอุทัยเทวีต้องไปอยู่ในคางคกเพราะว่าเมื่อตอนที่นางเกิด แม่ของนางซึง่เป็นนาค ได้ส้ารอก

นางออกมาเป็นไข่ แล้วบังเอิญมีคางคกตัวใหญม่ากินเข้าไป แต่ด้วยความที่ไข่ใบนั้นมีพิษพญานาคที่แม่ของนาง

คายไว้อยู่ด้วย ท้าให้คางคกตัวนั้นตายคาที่ ประจวบเหมาะไข่ที่นางอุทัยเทวีอาศัยอยู่น้ันบงัเอญิแตกพอดี เลย

เข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นเป็นลูกของคางคกตัวนั้น จึงอาศัยอยู่อย่างไม่นึกรงัเกียจ ต่อมามีตายายคู่หนึ่งบังเอิญ
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ผ่านมาพบกับคางคกพูดได้จึงน้ากลบัไปเลี้ยง จนรู้ว่าข้างในคางคกตนน้ันมีเด็กนอ้ยแสนน่ารักอยู ่และได้ต้ังช่ือ

ว่าอุทัยเทวี 

 

เรื่องราวของนางยังไมจ่บแค่นั้นนะคะ แต่ยังมเีรื่องราวน่าสนใจอยู่อีกมากมาย ถ้าทุกคนอย่างทราบสามารถหา

อ่านได้จาก วรรณคดีไทยเรื่อง “อุทัยเทวี” ได้เลยค่ะ พออ่านวรรณคดีเรือ่งนี้จบ พี่ออนก็คิดถึงวรรณกรรม

ต่างชาติอย่างเรือ่งเจ้าชายกบข้ึนมาเหมือนกันนะคะ แต่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะแตกต่างกันคือ เรือ่งของเจ้าชาย

กบนั้น เจ้าชายถูกแมม่ดสาปให้กลายเป็นกบ และจะแก้ค้าสาปได้ก็ต่อเมือ่ได้หยาดน้้าตาอันบริสทุธ์ิและความ

รักความเมตตาขององค์หญิง (อีกนัยหนึง่คือจมุพิต) แต่เจ้าหญิงคางคกของเรา (นางอุทัยเทวี) กลับเตม็ใจทีจ่ะ

อยู่ในร่างของคางคกตนน้ันค่ะ แถมไม่ยอมออกจากร่างของคางคกอีกต่างหากทั้งๆ ที่ตากับยายก็ขอร้องให้นาง

ออกมา (ที่ตากับยายทราบว่าเป็นเด็กผู้หญิงเพราะแอบดูตอนที่นางอุทัยเทวีใช้แหวนเสกข้าวปลาอาหารให้) 

เพราะนางคิดว่าคางคกตัวนั้นคือแม่ของนางนั่นเอง 

  

คนท่ีสำม นำงแก้วหน้ำม้ำ : มำ้ 
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นำงแก้วหรือแก้วหน้ำม้ำ นางเป็นลูกของชาวบ้านทั่วไป ช่ือของนางคือแก้ว แต่ความที่หน้าตาของนางคล้าย

กับม้า จึงได้ช่ือเรียกว่าแก้วหน้าม้า อยู่มาวันหนึ่งนางบงัเอญิเก็บว่าวที่พระปิ่นทองท้าตกได้ และยื่นข้อเสนอให้

พระปิ่นทองเมื่อโตข้ึนต้องมาแต่งงานกับนาง พระปิ่นทองที่ตอนน้ันอายุได้ 15 ชันษาและเสียดายของเล่นจึง

ตอบตกลงไป ด้วยความที่นางแก้วหน้าม้าหน้าตาอัปลักษณ์มาก พระปิ่นทองจึงอิดออดไม่ยอมท้าตาม แต่พระ

นางนันทา (พระมารดา) เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมมากจงึรบันางแก้วเข้ามาอยู่ในวังด้วย ท้าวภูวดลกับพระปิ่น

ทองที่ไม่ชอบนางแก้วอยู่แล้วจึงออกอบุาย ให้นางแก้วไปตัดเขาพระสุเมรมาตัง้ในเมอืงให้ได้ภายในเจ็ดวัน 

ไม่เช่นน้ันจะประหารชีวิต แต่ถ้าท้าได้จะจัดงานอภิเษกให้นางกับพระปิ่นทอง ในขณะที่นางแก้วได้เดินทาง

ออกไปค้นหาเขาพระสุเมร ก็บังเอญได้พบกับพระฤๅษีเข้า พระฤๅษีนึกสงสารจึงถอดหน้าม้าออก พร้อมทั้งใหม้ีด

โต้วิเศษและเรือเหาะ ท้าให้นางสามารถตัดเขาพระสเุมรได้ตามที่ท้าวภูวดลสั่งมา 

 

แต่เรื่องราวของแก้วหน้าม้ายังไมจ่บเพียงแค่นั้นนะคะ เพราะกว่าที่นางแก้วจะมีชีวิตที่สงบและมีความสุขได ้

นางต้องผ่านเรือ่งราวมากมายจรงิๆ ตั้งแต่เรื่องที่ชวนให้เหนือ่ยทั้งกายและใจอย่างเรื่องการหึงหวงของเมียคน
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อื่นๆ ของพระปิ่นทอง ทั้งยังต้องปลอมตัวเป็นชายเพื่อช่วยพระปิ่นทองออกรบอีกด้วยนะคะ โอ้โห นางแก้วของ

เราน้ันช่างเป็นผู้หญงิสตรองของจริงเลยค่ะทุกคน 

  

คนท่ีสี่ นำงเอื อย : นกแขกเต้ำ 

  

 
  

นำงเอื อย จากวรรณคดีพื้นบ้านเรื่อง ปลาบูท่อง หรือที่ใครๆ เรียกว่าซินเดอเรลล่าเมอืงไทย นางเอื้อยเป็นลูก

สาวของทารกเศรษฐีกับนางขนิษฐา แต่เอื้อยไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวของบ้าน นางยังมีพี่น้องร่วมบิดาอยู่อีกสองคน

คืออ้ายกับอี ่ทั้งคู่เป็นลูกสาวของนางขนิษฐี ภรรยาอกีคนหนึง่ของเศรษฐีนั่นเองค่ะ (เหมือนดิสเซลล่ากับอ

นาสตาเซีย ในซินเดอเรลล่าเลย...) อยู่มาวันหนึ่งนางขนิษฐาออกไปจบัปลากบัทารกเศรษฐี วันน้ันจับปลาได้

น้อยมาก เพียงหนึ่งตัว นางขนิษฐานึกอยากเอากลับไปให้เอือ้ย จึงอ้อนวอนขอร้องสาม ีทว่าวันน้ันทารกเศรษฐี

ก้าลังโมโหที่จบัปลาได้น้อย จึงทุบตีนาง ท้าให้นางขนิษฐาตกน้้าและได้ไปเกิดเป็นปลาบู่ทองแทน ตั้งแต่นั้นเป็น

ต้นมา เอื้อยถูกรงัแกและกลั่นแกลง้ตลอด เมื่อนางขนิษฐี แม่เลี้ยงใจร้าย ทราบว่านางขนิษฐาไปเกิดเป็นปลาบู่
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ทองและมาคุยกับเอื้อยบ่อยๆ ก็จับไปท้าแกง เอื้อยแอบเอาเกล็ดปลาไปฝัง ท้าให้เกิดต้นมะเขืองอกงาม แต่นาง

ขนิษฐีก็มาตัดทิ้งอีก ทว่าสุดท้ายนางได้ไปเกิดเป็นต้นโพธ์ิเงินโพธ์ิทองตามที่เอื้อยอธิษฐานขอไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 

ขณะที่พระเจ้าพรหมทัตได้ประพาสป่าได้บงัเอญิพบต้นโพธ์ิเงินโพธ์ิทองเข้า จึงได้เรียกเจ้าของต้นโพธ์ิเข้าเฝ้า 

พอได้พบเอือ้ยก็เกิดอาการชอบพอ และรบัเข้าไปอยู่ในวังด้วยกัน (พี่ออนว่านางเอือ้ยของเราน้ีต้องสวยไม่เบา

เหมอืนกันนะคะ เพราะขนาดเจอแค่ครั้งแรก พระเจ้าพรหมทัตก็หลงรัก ถึงขนาดพากลับไปอยู่ในวังด้วยกัน

เลย) 

 

ส่วนสาเหตุที่ท้าให้ต่อมานางต้องกลายเป็นนกแขกเต้า นั้นก็เพราะว่าหลังจากทีเ่อื้อยได้เข้าวัง นางขนิษฐีและ

อ้ายที่อิจฉานางเอื้อยอยู่แล้ว ได้ออกอุบายหลอกว่าพ่อของเอื้อยป่วยหนักมาก ให้รบีเดินทางมาเยี่ยม เอื้อยรบี

เดินทางกลับ แต่เมื่อมาถึง นางขนิษฐีได้หลอกให้นางเอื้อยเข้าไปในห้องที่มีกระดานหกอยู่ เป็นการวางแผน

หลอกให้นางเหยียบไม้กระดาน จะได้ตกลงไปในกระทะที่ตม้น้้าเดือดๆ รออยู ่แต่โชคดีมาก นางได้กลายร่าง

เป็นนกแขกเต้าและบินหนีไป 

 

โถ่ น่าสงสารนางเอื้อยจริงๆ ที่มีแมเ่ลี้ยงใจโหด และพี่ใจเหี้ยมแบบนั้น กระซิกๆ แต่เรื่องราวของนางเอือ้ย นก

แขกเต้าของเราไม่ได้จบลงแค่นั้นนะคะ แต่ยังมีเหตกุารณ์อื่นๆ อีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร 

สามารถติดตามต่อได้ที่ วรรณคดีพื้นบ้างเรือ่ง “ปลำบู่ทอง” เลยค่ะทกุคน หรือจะอ่านซินเดอเรลล่า พี่ออนว่า

ก็คล้ายๆ กันอยูเ่หมอืนกันค่ะ 

  

คนสุดท้ำย พระสังข์ทอง : หอยสังข ์
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อย่าพึ่งตกใจนะคะว่าท้าไมถึงมีตัวพระหลงมาอยู่ในบทความนี้ได้ พี่ออนผิดพลาดหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะทุกคน พี่

ออนตั้งใจเอง ฮ่าฮ่าฮ่า ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวของพระสังข์ทองน่าสนใจอย่างไร ก็ตามมาอ่านกันเลย 

 

พระสังข์หรือเงำะป่ำ ของเรา เมื่อตอนที่พระนางจันท์เทวีมเหส ี(แม่ของพระสงัข์) คลอดบุตรออกมา แทนทีจ่ะ

เป็นเดก็ทารก กลบักลายเป็นหอยสังข์ นางจึงถูกใสร่้ายว่าเปน็กาลกิณี จนต้องออกไปอยู่นอกวัง เมื่อเวลาผ่าน

ไป พระสงัข์ ซึ่งอาศัยอยู่ในหอยก็ได้เตบิโตข้ึน แต่ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหอยสังข์ ไม่ค่อยออกมาให้ใครเห็น นานๆ 

ครั้ง จึงจะแอบออกมาท้างานบ้านข้างนอกก็ตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านเท่านั้น อยู่มาวันหนึ่งพระนางจันทเ์ทวีเกิด

นึกสงสัยว่าใครมาท้างานบ้านให ้จึงท้าทีแกลง้ออกไปข้างนอกแล้วไปแอบเฝ้าดู จงึพบว่าจริงๆ แล้วมีโอรส

อาศัยอยู่ในหอยสงัข์ และเมื่อพระนางเห็นดังนั้นจึงได้ทบุหอยสังข์ทิง้ไป และตั้งช่ือโอรสในน้ันว่า สังข์ทอง ค่ะ 

 

แต่พระสงัข์ของเราไม่ได้อยู่แต่ในหอยสังข์นะคะแต่ยงัอยู่ในรา่งเงาะป่าตัวด้าอีกด้วย สงสัยใช่ไหมคะว่าพระสังข์

ของเราไปอาศัยอยู่ในร่างของเงาะป่าได้อย่างไร พี่ออนจะเลา่ให้ฟังแบบคร่าวๆ ก่อนนะคะ (ถ้าอยากรู้แบบ

ละเอียดสามารถหาอ่านได้จาก วรรณคดีไทยเรื่อง “สังข์ทอง” ค่ะ) คือว่า มีช่วงหนึ่ง ที่พระสังข์ได้ไปอาศัยอยู่

กับนางยักษ์ช่ือนางพันธุรัต และได้รบัความเมตตาจากนางอยู่มาก ทว่าต่อมา พระสังข์ของเราได้รู้ความจรงิว่า

นางพันธุรัตเป็นยักษ์ ก็เลยหลบหนีไปพร้อมๆ กับรูปเงาะ สมบัติของนางยักษ์ ระหว่างทาง พระสงัข์ได้ไปพบ

บ่อเงินบ่อทองเข้า จึงลงไปชุบตัวแล้วใส่รปูเงาะหนีไป 
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พี่ออนว่าพระสังข์ของเราน้ีเก่งเรือ่งการปลอมตัวจรงิๆ นะคะ ทั้งแอบอาศัยอยู่ในหอยสงัข์และยงัปลอมเป็น

เงาะป่าอีก แต่พี่ออนแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะ ตรงทีพ่ระสังข์ของเราหล่อขนาดน้ัน แหม ่ไม่น่าแปลง

กายไปอาศัยอยู่ในร่างอื่นเลย ฮ่าฮ่าฮ่า 

  

จบไปแล้วนะคะกับบทความนี้ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย สามารถมาพูดคุยกบัพี่ออนได้นะคะ แต่ใน

ส่วนตัวแล้ว พี่ออนคิดว่าวรรณคดีไทยของเราน้ันมีความคิดสร้างสรรค์สุดๆ จนพี่ออนต้องขอคารวะให้กบั

ผู้ประพันธ์ทุกท่านเลยจริงๆ นอกจากวรรณคดีไทยจะสนุกสนานและน่าติดตามแล้ว ยังมีข้อคิดคติเตือนใจ และ

ค่านิยมของสมัยก่อนสะท้อนออกมาให้เห็นอยู่ตลอดด้วยนะคะ ว้าว หนังสือดีๆ  แบบนี้พวกเรารีบไปหาอ่านกัน

เถอะ ส้าหรับวันน้ีพี่ออนก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ บ๊ายบาย 

  

ขอบคุณเนื้อหาและรปูภาพจาก  

หนังสือกลุสตรีไทย นางในวรรณคด ี

2010&group=1&gblog=28 

http://www.wannakadee.com/  

สำวงำมในวรรณคดีท่ีเป็นเมียสุนทรภู่ 

 

  นางเงือก มีร่างครึ่งคนครึง่ปลา คือ กายท่อนบนเป็นหญิงสาวสวย แต่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปมีหางเป็นปลา  

อาศัยอยู่ในทะเล นางเงอืกกบัพ่อแม่ของนางได้ช่วยพาพระอภัยมณีกับสินสมุทรหนีนางผเีสื้อสมุทรไปทีเ่กาะ
แก้วพิสดาร 

แต่พ่อแม่ของนางหนีไม่ทันจึงโดนนางผเีสื้อสมทุรจับกิน แล้วนางเงือกก็ตกเป็นภรรยาของพระอภัยมณี 

ต่อมาพระภัยมณีกบัสินสมทุรบวชเป็นโยคีและอาศัยเรือของท้าวสิลราชกลบัไปบ้านเมือง ก่อนจากกันพระอภัย
มณ ี

ปล่้าลานางเงือกและฝากแหวนกบัปิ่นไว้ให้ลกูในท้องนาง เวลาผ่านไปนางเงือกคลอดลูกชาย 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=petchpaper&date=01-11-2010&group=1&gblog=28
http://www.wannakadee.com/wp-content/uploads/2011/10/uthaithevi.jpg
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รูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์อย่างสมบรูณ์และฝากให้โยคีเลี้ยงดแูลให้เพราะนางเลี้ยงลูกเองไมส่ะดวก 

            โยคีตั้งช่ือให้ว่า สุดสาคร 

นางสุวรรณมาล ีเป็นธิดาของท้าวสลิราช กษัตริย์เมืองผลึก กับนางมณฑา นางมีรปูโฉมงดงามมาก 

แต่มีนิสัยข้ีหงึ ได้หมั้นหมายไว้กับอุศเรนโอรสกษัตริย์เมืองลงักา นางลงเรือไปเที่ยวทะเลกบัท้าวสลิราช 

แล้วได้ไปพบกับพระอภัยมณีที่เกาะแก้วพิสดาร สินสมุทรบตุรของพระอภัยมณีพยายามเป็นสื่อให้นางรกัใคร่
กับ 

พระอภัยมณีครั้นได้กลับไปถึงเมืองผลกึนางก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับพระอภัยมณี ทั้งสองมีธิดาฝาแฝด 

ช่ือสร้อยสุวรรณและจันทรส์ุดา ต่อมาพระอภัยมณีตัดสินใจบวชเป็นฤาษีบ้าเพญ็ศีลอยูท่ี่เขา สิงคุตร ์

นางสุวรรณมาลกี็บวชตามไปปรนนิบัติด้วยความจงรักภักดี 

นางผีเสื้อสมทุรเป็นยักษ์ อาศัยอยู่ในถ้้าซึ่งอยู่กลางทะเล สามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยได้ 

ชาติก่อนได้พรจากพระอิศวรให้ถอดดวงใจใส่ไว้ในก้อนหินได ้นางจึงก้าเรบิใจ 

ไปต่อสู้กบัพระเพลิงจึงถูกไฟกรดเผาจนร่างมอดไหม้ นางก็กลายเป็นปีศาจสิงอยู่ในก้อนหินที่ฝากดวงใจไว้ 

ครั้นเวลาผ่านไปเนิ่นนานหลายปี ก้อนหินก็มีแขนขา หน้าตางอกออกมา แล้วในที่สุดก็มีชีวิตข้ึนมาอีก  

วันหนึ่งนางเห็นพระอภัยมณีก็นึกรักจึงอุม้ไปอยู่กบันางในถ้้า จนมีลูกชายด้วยกันช่ือสินสมทุร  

ต่อมาพระอภัยมณีกับสินสมุทรก็พากันหนีไปจากนาง นางผีเสื้อสมุทรออกติดตามไปด้วยความรัก 

แต่แล้วนางก็ต้องตายด้วยเสียงปี่ของพระอภัยมณี ร่างของนางก็กลบักลายเป็นหินอยูท่ี่ชายหาดรมิทะเลนั่นเอง  

“ อียักษาตาโตโมโหมาก รปูก็กากปากกเ็ปราะไม่เหมาะเหมงนมสองข้างอย่างกระโปรงดูโตงเตงผัวของเอ็งเขา
ระอาไม่น่าชม ” 

  นางละเวงวัณฬา เป็นธิดากษัตริย์เมืองลังกาและเป็นน้องของอุศเรน เมื่อพอ่และพี่ชายของนางตาย 

นางก็ครองเมอืงแทนโดยมีตราราหเูป็นของวิเศษประจ้าตัว นางต้องการแก้แค้นแทนพ่อและพี่ชาย 

จึงส่งภาพวาดของนางซึง่ท้าเสนห่์ไว้พร้อมกับแนบจดหมายชักชวนให้ท้าศึกกับเมืองผลึกไปถึงเจ้าเมืองต่างๆ  
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โดยสัญญาว่าถ้าใครมีชัยชนะนางพร้อมจะเป็นภรรยาและยกเมืองลังกาให้ครองด้วย 

บรรดาเจ้าเมืองเหล่าน้ันหลงรปูของนางจงึยกทัพมารบกับเมอืงผลึก แต่พ่ายแพ้ไปหมดทุกกองทัพ 

พระอภัยมณีจึงยกทพไปตีเมืองลังกาบ้าง นางละเวงใช้วิธีท้าเสนห่์ให้พระอภัยมณีหลงรักนาง 

แล้วนางก็ยุใหสู้้รบกบักองทัพฝ่ายเมอืงผลึก จนโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารมาเทศนาโปรด สันติสุขจงึกลบัคืนมา 

เมื่อพระอภัยมณีออกบวช นางก็บวชตามไปปรนนิบัตริับใช้เช่นเดียวกับนางสุวรรณมาลี  

  นางวาล ีเป็นตัวละครทีม่ีปญัญาอย่างหาตัวจบัได้ยาก ทั้งค้าพูดและการกระท้าของนางต่างสนบัสนุน 

ความเฉลียวฉลาดได้เป็นอย่างด ี แม้นางจะมีรปูกายที่ไม่น่าพิสมัยจนอายุย่างสามสิบสี่แล้วก็ไมม่ีชายใด
ปรารถนา 

แต่งงานด้วยแต่เพราะมีเช้ือสายพราหมณ์จงึได้เรียนรู้ศิลปวิทยาการมา นางจึงเช่ือว่าตนจะเป็นสนมเอกของ
พระอภัยมณี 

        ได้ด้วยเช่ือมั่นในสติปัญญาของตน   

มำยิกพลังเวทย ์ 

มนุษย์เราทกุคนมีพลังจิตคุ้มครองร่างกันทุกคนพลังนั้นอ่อน แข็งมากน้อยอยู่ที่แต่ละบุคคลฝกึฝน การรบัสง่
คลื่นพลงัก็เช่นกันอยู่ที่ขั้วพลงันั้นๆคืออยูท่ี่คนๆนั้นมีพลังจิตในแนวไหน รัก เมตตา เสนห่์ มหานิยม และคง
กระพันชาตร ีมายิกพลงัเวทย์คือพลังแห่งเวทย์มนต์คาถา 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 

ก ำเนิดนำงเงือก  

๑ ...สมัยก่อนเรามักส้าคัญว่า เจ้าหลอ่นต้องมีความสวยงามราวเทพธิดา มีผมยาวสลวยพริ้วไสว แต่แท้ที่จริง

แล้ว มันไม่ใช้? ที่เราเห็น และได้ยินเป็นแค่ในหนัง นิทานก็นอน หรือต้านานพื้นบ้านเท่าน้ัน 

๑ ...ก้าเนิดเงือก  
เงือกคงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ หรือสิ่งที่มีชีวิตบนโลกมนุษย์ 

ของเราเท่าใด ย่อมจะมีก้าเนิดความเป็นมาที่พสิดารพอสมควร 
แต่ละชนชาติก็มีก้าเนิดที่ต่างกันออกไป รูปลักษณ์ภายนอกเพียง 

http://magickaura.blogspot.com/
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คล้ายกันเท่านั้น ไมเ่หมอืนกันโดยสิ้นเชิง อย่างหนึ่งที่ควรทราบ 
กันก่อนก็คือ ก้าเนิดของเงือกล้วนอัศจรรญเ์หลือเช่ือ ซึ่งอาจเป็น ภาพลักษณ์ สัญญลกัษณ์ 

ความ หมายอย่างใดอย่างหนึ่งกเ็ป็นได้ เงอืกมีอยูท่ั่วโลก ทุกทวีปในหลายๆ ประเทศจะต้องมีหรือ เคยมเีงือก
มาก่อน?? 

นางเงือกอสัซีเรีย  

มีก้าเนิดก่อนคริสต์ศักราชราว 1,000 ปี จากต้านานได้กล่าวถึงก้าเนิดของเงือกว่า ในอดีตมีเทพธิดานางหนึ่งช่ือ
ว่า เชมิรามิส ได้ตกหลุมรกัหนุม่เลี้ยงแกะ ไม่รู้ไปท้าอที่าไหนเข้า เธอท้าให้คนเลี้ยงแกะตาย ด้วยความเสียใจปน
ละอายใจ เธอจึงกระโดดลงสู่ทะเลสาบ คงลืมไปว่าตนเองไมใ่ช่มนุษย์ เพราะตกน้าเธอก็ไมจ่มยิง่ท้าใหเ้ธอแค้น
ใจหนัก เธอได้แปลงร่างให้ครึ้งล่างที่เดิมเป็นขากลายป็นหางปลา แล้วที่สุดได้กลายเป็นนางเงอืกดังทีทุ่กคนรูจ้ัก

กัน 

นางเงือกเขมร 

มีก้าเนิดทีส่ืบด้วยสองตายายเคยฝันว่า ถ้าหลานได้งูเป็นผัวจะร้ารวยมเีงินทองมหาศาล ทั้งสองจงึไปหางูเหลอืม
มาไว้ในห้อง จัดการสง่ตัวหลานเข้าหอเป็นเมียง ูพอเข้าไปสกัครู่หลานก็บอกงรูัดรอ้งให้ช่วย สองตายายก็ว่า ผัว

กอดรัดนิดหนอ่ยก็รอ้วด้วย จึงไม่สนใจ ต่อมาหลานสาวกร็้องออกมาอีกว่า งูกินตัวเข้าไปครึ่งตัวแล้ว สองตา
ยายก็ท้าเฉยไม่รู้ไม่ช้ี คิดว่าเป็นสาวย่อมเขินอายหาเหตุเป็นธรรมดา จนเช้าก็ยังไมม่ีเสียงหลานพูด ภายในห้อง
ในห้องกเ็งียบสงัดใหผ้ิดสงัเกต ทั้งสองจงึเข้าไปในห้องหอก็ตอ้งตกใจเมื่อพบว่า....ผัวงูได้กินหลานเข้าไปอยู่ใน

ท้องแล้ว จึงช่วยกันฆ่างูผ่าเอาหลานออกมา เดชะบุญหลานยังไม่ตาย อีกทั้งตามเนื้อตามตัวกม็ีแต่กลิ่นงูติด ล้าง
เท่าไรก็ไมห่มดจึงพากันไปที่ทะเล พอถึงทะเลหลานสาวได้กระโดดลงน้าช่วงล่างกลายเป็นปลา แล้วเป็นนาง

เงือกด้าหายไป 

ความเช่ือ และต้านานเงือก 

น้อยนักที่จะมีคนเล่าเรื่องก้าเนิดหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับเหลา่เงือก อมนุษย์ครึ่งบกครึ่งน้า หรือครึ่งคนครึง่ปลา
ตนนี้ได ้เงือกคงเป็นสายพันธ์ทีอ่ยู่อีกมิติหนึ่งกล่าวกันว่า พวกเงือกจะไมม่ีวันแก่ตายเช่นมนุษย์ อายุพันปี ก็แค่
เริ่มต้นแรกสาวเท่านั้น เวลาของที่อยูห่รือดินแดนนางเงอืกนัน้ เดินช้ากว่าของชาวโลกเรามาก คนโบราณในโลก

เราแต่ละแห่งก็มีความเช่ือ และต้านานต่างกัน ตามอารยธรรมความเป็นอยู่ของพวกเขา อย่างของไทยที่ดัง 
และรูจ้ักกันดี จากวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี รวมทั้เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนสุวรรณมจัฉา ได้กล่าวถึงนาง
เงือกเช่นกัน หรอืจะเปเ็รือ่ง พระอุณรุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กล่าวถึง
เงือกไว้ตอนหนึง่ว่า เสดจ็นั่งยังท้ายเภตรา ชมหมู่มจัฉาน้อยใหญ ่ว่ายคล้าด้าด้ันอยู่ไวๆ ที่ในมหาชลธาร เงือก

งามหน้า กายคล้ายมนุษย์  
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ต้านาน เงอืกญีปุ่่น  

ก็มีเรื่องเล่าใช้น้อย ที่ดังที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของ แม่ชีบิคุนพีันปี ที่ไม่มีวันตาย เรื่องมีอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่ง ได้
ช่วยนางเงือกตนหนึ่งที่ชายหาด เงือกต้องการตอบแทนบุญคุณ นางจึงมอบเนื้อเงือกให้ แล้วบอกว่า เป็นของ
วิเศษเมื่อใครได้กินแล้วจะไม่แก่เฒ่า พอกินเข้าไปแล้วเธอก็ไม่ตาย แต่เพื่อนฝงูคนคนรู้จักตายกันไปหมด ใน
ที่สุดเธอจึงบวชเป็นชี ต่อจากนีเ้ราไปดูดินแดนแหง่เทพเจ้าทีใ่ครๆต้องการจะไปรูก้ันว่าเงือกเมอืงเขาเป็นมา

ยังไง 

ต้านาน เงอืกกรีก ดินแดนแห่งเทพ 

ต้านานเกี่วยกับเงือกได้เล่าไว้ว่า ณ ชายหาดแอนธีดอนที่ร้าง ไม่มีใครเคยกล้าข้ึนฝั่งสักราย ด้วยกลัวในอ้านาจ
เร้นลับประหลาดๆ แต่กลอคัสหนุม่หาปลาที่ไมเ่คยกลัวสิ่งใดเลย เขาได้น้าเรือจอด และเอาปลาที่จบัได้ข้ึนฝั่ง 

เพื่อนับจ้านวนปลา ( ที่ตายแล้ว ) เขามองดปูลาทีจู่่ๆ ก็ดิ้นมชีีวิตข้ึนมาใหม่แล้วพากันด้ินลงสูท่ะเล หายไปทลีะ
ตัวจนหมด ขณะที่ดูอยู่ปากก็เค้ียวใบกก น้าจากใบกกท้าให้เขารู้สึกรักน้า ส่วนขาก็กลายเป็นหางปลา ภาวะ

ความรู้สึกของมนุษย์ค่อยๆสูญหายกลายเป็นปลาไปเสียแล้ว เขาได้แหวกว่ายด้าดิ่งสู่ท้องทะเลหายไป 
กลายเป็นต้านานเรื่องยาวทีเ่ล่าสู่กันฟงัมาถึงวันน้ี 

ความเช่ือทางยุโรปโบราณ ( กลุม่ไอรสิ ) ได้เล่าถึงความสัมพนัธ์ ความช่วยเหลือให้กัน และกันระหว่างเงือกกบั
มนุษย ์แล้วมอบสิ่งตอบแทนเป็นความรู้ทางการแพทย ์หรือการเตือนพายุในท้องทะเล เงือกมมีากมายหลาย

เผ่าพันธ์ุ มีทัง้ด ีและช่ัว ทั้งงดงาม และอัปลักษณ์ 

พูดถึงชาวไอริชเขาก็มีต้านานการเกิดเงือก ในสมัยสงครามกรุงทรอย ที่เคยน้ามาสร้างเป็นภาพยนต์แล้ว นาง
เงือกพวกนี้เกิดจากเปลอืกไม้ของซากเรือรบ ก่อเกิดเป็นเลือดเนื้อ แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งบอกว่า เงือกคือผูห้ญิง

นอกศาสนา ที่ถกูเนรเทศออกไปจากแผ่นดิน หรือว่ากันไปไกลกว่าน้ันก็คือ เงือกเป็นลูกๆ ของฟาโรห์ทีจ่มน้้าใน
ทะเลแดง? 

แหล่งที่อยู่ของนางเงือก 

ถือเราจะรู้ว่าพวกเงือกทั้งหญิง และชายจะอยู่ในน้้าแล้วก็ตามที แต่น้้าแบบไหนล่ะ ที่พวกเงือกนิยมใช้เป็นที่อยู่
อาศัยกัน...เงือกมีทั้งน้้าจืด และน้้าเค็ม ตามแต่เผ่าพันธ์ุดั้งเดมิ เงือกประเภททีอ่ยู่ในทะเล จะมีการแบ่งอาณา

เขตของตนเอง น่านน้้าใครน่านน้้ามัน ไม่มีการล้้าเส้น เงือกทะเลมีจ้าวสมุทรเป็นผูป้กครองดูแล ชาวกรีก 
เรียกว่า โปโซดอน (หรือเรียกว่าโพไซดอน) มือถือสามง่ามดา้มยาว สวมมงกุฎเป็นชายชราร่างแกร่งขนาดใหญ่
ยักษ์ มีหนวดเคราขาว ส่วนขาเป็นปลามีอ้านาจในการควบคุมท้องทะเล สามารถสร้างพายุ และค่อยดูแลสัตว์
ในทะเล เงือกทะเลของฝรั่งจะมหีลากหลายพันธ์ุ ที่เด่นดังเหน็จะเป็นพวก ไซรงิ ที่คอยว่ายน้้าวนจนเกิดเป็น

หมอก แล้วขับกล่อมด้วยเสียงเพลงที่เป็นมนตราสะกดชาวเรอืผู้ผ่านท้องน้้าเข้าเขตพวกตนมาใหห้ลงเคลิบเคลิม้ 
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แล้วเงือกพวกนี้จะจับคนกินเป็นอาหาร หรือจะเป็นอกีประเภทที่คอยท้าใหเ้รือที่ผ่านหลงทางมองไมเ่ห็นชนโขด
หิน หรือลวงคน โดยการปีนปายเกาะข้ึนบนเรอื สาวงามร่างเปลือยเปล่าเย้ายวน กะลาสีทั้งหลาย ใหเ้ผลอแล้ว
ฉุดลงทะเลจับกิน อีกชนิดคือพันธ์ุ ไซบีเรียร่า คือเงือกกินคนคอยลวงคนว่าตกน้้า พอมีคนผ่านมาเห็นแล้วจะ
กระโดดลงไปช่วย มันก็จะดึงลงสู่ทะเลลึก แถมพันธ์ุนี้จะมีหอกเป็นอาวุธ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นอาวุธป้องกันที่ได้มา

จาก โพไซดอน แต่เดิมพวกนางยังไม่ได้อาวุธ ก็มีเหตุที่มาเปน็ต้านานว่า 

ครั้งหนึง่เคยมีคนเห็นเงือกเพียงท่อนบน เขาน่ังมาบนแพที่ตอ่ นางเงือกแสร้งท้าตาย เขาเข้าไปดูใกล้ๆ มันจับ
เขาๆต่อสู้ เงือกกัดขาเขาจนขาดแล้วหนีไป เขาเห็นหัวเงือกมากมายหลายสิบๆหัวลอยรอเขาเข้าไป ดังนั้นเขา

จึงหยุดพักท้าการสร้างหอกเป็นอาวุธข้ึนมาก่อน เมื่อไปถึงหวัเงือกเหล่าน้ัน เขาจึงใช้หอกแทงทิ่มไปยงัหัวเงือกที่
โผ่ลข้ึนมาทันท ีด้วยความโกรธที่มันบังอาจมากัดขาจนขาด เมื่อฆ่าเงือกเหล่าน้ันตายเกือบหมดสิ้น เขาจงึข้ึน

พักที่หมู่บ้านแห่งหนึง่ แต่ก็โชคร้ายจู่ๆ  ก็มีคลื่นยักษ์ถาโถมจมหมูบ่้านทันท ี

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ทฤษฎีว่ำด้วยควำมจริง  

การทีจ่ะตัดสินว่าอะไรจริงหรือไม่ น่าเช่ือถือหรอืไม่ อาจใช้ทฤษฎีว่าด้วยความจริงเป็นเครือ่งมอืในการตัดสิน 

และทฤษฎีว่าด้วยความจริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดงัต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีสหนัย (Inherence Theory) คือ ทฤษฎีที่ถือว่า การที่จะถือว่า ข้อความใดข้อความหนึ่งเท็จจรงิ

หรือไม ่ให้ดูว่าข้อความนี้สอดคล้องกับข้อความอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบเดียวกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกัน ข้อความ

นั้นก็เป็นจรงิ ถ้าขัดแย้งกันข้อความนั้นก็ไม่เป็นจรงิ เช่นถ้ามใีครพูดว่า "นายแดงต้องตายแน่" เราก็ต้องยอมรับ

ค้าพูดนี้จริง เพราะความรู้เดิมมีอยู่ว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องตาย แดงก็ต้องกตายเพราะแดงเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับวิธีหาความรู้แบบนรินัย (Deduction) 

2. ทฤษฎีสมนัย (Correspondence Theory) คือทฤษฎีที่ถือว่า การทีจ่ะถือว่าความรู้ใดเป็นความรูท้ี่ถูกต้อง

เป็นจริงก็ต่อเมื่อความรู้นั้นตรงกบัสิง่ทีเ่กิดข้ึนจริง ๆ เช่น การที่เราจะยอมรับว่า "น้้าบรสิุทธ์ิเดอืดที่อุณหภูมิ 

100 องศา" ก็ต่อเมื่อเราได้ทดลองเอาน้้าไปใส่กาต้มดู ดังนั้นสิ่งที่ค้้าประกันว่า ความรู้ถูกต้องเป็นจริง คือการที่

ความรู้นั้นตรงกบัสิ่งทีเ่กิดข้ึนจริง ๆ ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับการหาความรู้แบบอุปนัย (Induction) 

3. ทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Pragmatism) คือทฤษฎีที่ถือว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง คือ การใช้งานได้ ความส้าเร็จ

ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ความมีอัตถประโยชน์ คือ พิจารณาจากความสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

สิ่งทีเ่ป็นจรงิคือ สิ่งที่มปีระโยชน์ ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทฤษฎีปฏิบัตินิยมเกิดจากความบกพรอ่งของ

ทั้งสองทฤษฎีแรกข้างต้น กล่าวคือ ทฤษฎีสหนัย มีความบกพร่องตรงที่ว่า ถ้าความรู้เดิมผิดพลาด ความรู้ที่เรา

ได้รับมาใหม่ ก็จะต้องผิดพลาดด้วย ทฤษฎีสมนัยมีความบกพร่องตรงที่ว่า ในโลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลง 

http://magickaura.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
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ความไม่แน่นอน ดังนั้น สิ่งที่คิดว่าเป็นความจริงในขณะนี้อาจจะไม่ตรงกับคามจรงิในอนาคตก็ได้ ดังนั้นจึงมผีู้

เสนอให้ใช้ทฤษฎีปฏิบัตินิยมแทน 

ข้อควรระลกึเสมอก็คือในบรรดาทฤษฎีทั้งสามนี ้ไม่มีทฤษฎีใดสมบรูณ์แน่นอนตายตัว ขนาดที่ว่าสามารถจะ

น้าไปใช้ได้กับทุกกรณีทุกทีทุ่กสถานการณ์ ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีล้วนมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ เช่น ทฤษฎีสหนัย

ใช้ได้ดีกับความจริงทางคณิตศาสตร ์ส่วนทฤษฎีสมนัยน้ันใช้ส้าหรับตรวจสอบความถูกต้องหรือความจริงทาง

วิทยาศาสตร ์และถ้ายังไม่พอใจวิธีการ ทั้งสองนั้นก็น่าจะลองหันมาใช้ทฤษฎีปฏิบัตินิยมดูได ้เพราะทฤษฎี

ปฏิบัตินิยมเป็นที่ยอมรบักันอย่างกว้างขวางในทางศาสนา และค้าสอนในทางศาสนา หากไม่มีการปฏิบัติ

ย่อมจะไมเ่กิดผลใด ๆ ข้ึน ตัวอย่างเช่น ในทางพระพุทธศาสนามีค้าสอนที่น้าชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ ที่เรียกว่า 

"นิพพาน" หรอื "อรหันต์" ใครก็ตามทีบ่รรลุถึงจุดน้ีได้ จะต้องถือปฏิบัติตามหลกัไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา หรือมรรคมีองค์ 8 โดยเครง่ครัด ตามหลักมฌัชิมาปฏิปทา หาไม่เช่นน้ัน การศึกษาเล่าเรียนโดยไม่

ปฏิบัติ ก็จะได้เพียงเรียนรูจ้ดจ้า จะไม่มีโอกาสเข้าถึงสจัจะคือ นิพพาน ตามอุดมการณ์สูงสุดของ

พระพุทธศาสนาได้เลย 

magic  

เขียนโดย จิตติเทพ นาอุดม ที่ 09:28 1 ความคิดเห็น: ลิงก์ไปยังบทความนี้  

ป้ายก้ากับ: พระจิตติเทพ ฌานวโร  

วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ค ำสอนส ำหรับผู้บ ำเพ็ญโยคะ (สัตยำ ไสบำบำ)  

(60) วินัยของตนเองเป็นพื้นฐานส้าหรับการด้าเนินชีวิตอย่างประสบ ความส้าเรจ็ ชีวิตที่มีวินัยท้าให้มนุษย์

สามารถได้รบัความสงบสุขสันติทีเ่ป็นนิรันดรได ้ถ้าปราศจากสันติก็ไมส่ามารถมีความสุขได้ สันติเป็นธรรมชาติ

ของอาตมัน ซึ่งจะอยู่ ร่วมกับหัวใจทีบ่รสิุทธ์ิสะอาดเท่านั้น สนัติจะไม่บงัเกิดในหัวใจทีเ่ต็มไปด้วยกิเลส และ

ความโลภ สันติเป็นลักษณะพเิศษของเหล่าโยคี ฤาษี และสตับุรุษทั้งหลาย 

(61) สิ่งทีผู่้บ้าเพ็ญโยคะจักตอ้งปฏิบัติน้ันได้แก่  

ประการทีห่นึ่ง การปรับปรุงจิตใหเ้กิด ‘วิเวก’ ซึ่งหมายถึง ความ สามารถในการที่จะวิเคราะห์ระหว่างความ

ถาวรยืนนานกับความไม่แน่นอน และ ความสามารถที่จะตัดสินว่าอะไรทรงคุณค่าอย่างแทจ้รงิ  

ประการทีส่อง ความเพียรพยายามอย่างแน่วแน่ ในการฝกึฝนจน เช่ียวชาญ สามารถจ้าแนกได้ถึงสิ่งที่

ทรงคุณค่าและเป็นความจริงแท ้

ประการทีส่าม มปีณิธานหนักแน่น ในการเพียรพยายามอย่างไม่ท้อ ถอย ไม่ว่าจะมีอปุสรรคขัดขวางหนทาง

https://plus.google.com/105958809938420321984
http://magickaura.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
http://magickaura.blogspot.com/2011/02/blog-post.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/2011/02/blog-post.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/search/label/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%20%20%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://magickaura.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
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ปฏิบัติน้ันด้วยประการใดก็ตาม 

การปฏิบัตทิั้งสามนี้เรียกว่า “ตบะอย่างแทจ้รงิ” การบ้าเพญ็ตบะ เท่านั้นทีจ่ะท้าให้เกิดสันติและความปิติสุข 

(62) ความหนักแน่นและความไมห่ว่ันไหวย่อมเป็นคุณสมบัตทิี่ เป็นประโยชน์และส้าคัญยิง่ในการหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งในใจ และเอาชนะ ความขัดแย้งนี้ เธอต้องมีความสงบสุขุมและเยือกเย็น นอกจากนั้นตอ้งมีความ 

กล้าหาญ ความฉลาด ความพากเพียร เพื่อเสรมิสร้างจิตใจให้แข็งแกรง่มั่นคง 

(63) ใบหน้าที่อิม่เอบิ ดวงตาทอประกาย อากัปกริิยาที่เข้มแข็งมุ่งมั่น วาจาสุภาพ จิตใจที่กว้างขวาง ใจที่เป็น

กุศลมีคุณความดีที่มั่นคง เหล่าน้ีเป็น คุณสมบัติของผู้ทีม่ีความก้าวหน้าทางจิต 

(64) ลุกขึ้นเถิด เธอผู้กระหายในการฝึกฝนทางจิตเพื่อรู้จักตน เอง! จงทุ่มเทตนเองในการฝึกฝนปฏิบัติน้ัน จง

เสริมพลังศรัทธาของเธอให้กล้าแข็ง จงหมั่นปลูกฝังศรัทธาไว้ จงท้าให้ศานติเป็นสมบัติอันมั่นคงของเธอ จงอิ่ม

เอิบกบั ชีวิตด้วยความปิติสุข จงช่ืนชมยินดีกับจินตภาพของอาตมัน จงลุกขึ้นอย่ามัวรรีอ ลงัเล! 

(65) มนุษย์จะสามารถรู้จักตนเองอย่างแทจ้รงิได้ก็ต่อเมื่อใจได้ถูก ควบคุมไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดังนั้น

ความยากแค้นล้าเค็ญต่างๆ รวมทั้ง ความปวดร้าว ความระแวงสงสัย ความขัดแย้งในใจต่างๆ จะสิ้นสุดลง 

มนุษย์จัก สามารถเอาชนะความโศก ความหลงผิด และความวิตกกังวลได้จนสิ้น เขาจะสถิต อยู่ในศานติอัน

เงียบสงัด 

(66) จงเช่ือมั่นอย่างแน่วแน่ว่า เธอคือจักรวาลและอาตมันทีเ่ป็น อมตะ สิ่งนี้จะช่วยให้การฝึกฝนทางจิตของเธอ

เป็นไปได้ง่ายข้ึน ถ้าหากเธอหลง ละเมอว่า ตัวเธอคือร่างกาย คือประสาทสมัผสั คืออัตตาที่เป็นปจัเจกแล้วไซร้ 

การ ฝึกฝนทางจิตของเธอจะเป็นเหมือนผลไมท้ี่มีหนอนบ่อนไส้ ไม่มีวันเจริญเตบิโต และสุกได ้และความหวาน

แห่งผลพวงของความสุขอันเป็นนิรันดรจะไม่มทีางได้รบั เลยแม้จะผ่านไปอีกกี่ชาติก็ตาม 

(67) อะไรคือโมกษะหรือความหลุดพ้นที่แทจ้รงิ? โมกษะคือศานต ิที่ได้รับจากการช้าระจิตใจใหบ้รสิุทธ์ิสะอาด 

โดยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นกับสิ่งที่ได้ พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้เรียนรู ้ได้อ่าน ได้กระท้า หรือก้าลงักระท้าอยู่ 

(68) อนิจจา...มนุษย์ได้ลมืเลือนภารกจิหน้าที่ที่เขาต้องมาสูภ่พนี้ เขาไม่ยอมตอบค้าถามที่ว่า เขามาจากที่ใด 

เขาหลบัตาไม่ยอมรับรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน สติปญัญาความเฉลียวฉลาดของเขาถูกชักจงูไปสู่ความสนุกสนานรื่นเรงิ 

รวมทั้งสิ่ง อ้านวยความสะดวกสบายทั้งปวง จนเขาสญูเสียพลังอ้านาจทั้งปวงของเขาไป ช่างเป็น 

โศกนาฏกรรมอะไรเช่นน้ี 

(69) แรกทเีดียว เธอต้องทราบภูมลิ้าเนาที่แทจ้รงิของเธอก่อน  

เธอเป็นใคร? อาตมัน  

เธอมาจากที่แหง่ใด? จากอาตมัน  

เธอก้าลงัจะไปไหน? ไปสู่อาตมัน  

เธอจะอยูท่ี่นี่นานเท่าใด? นานเท่าที่เธอยงัผกูพันอยู่กบักามทั้งปวง  
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เธออยู่ที่ไหน? อยู่ในที่ที่ไม่จริงแท้แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

เธออยู่ในรูปของอะไร? อนัตตา  

เธอผูกพันอยู่กับอะไร? กิจอันไม่จรีังยัง่ยืน  

ดังนั้น เธอควรท้าเช่นใดหลังจากนี?้ ต้องละวางสิ่งเหล่าน้ันและเพียร พยายามปฏิบัติธรรมเพือ่หลอมรวมเข้ากบั

อาตมัน 

 

magic  

เขียนโดย จิตติเทพ นาอุดม ที่ 16:17 ไม่มีความคิดเห็น: ลิงก์ไปยังบทความนี้  

ป้ายก้ากับ: พระจิตติเทพ ฌานวโร  

วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

พลังจิต คือ คลื่นของพลังควำมคิด  

พื้นฐานของพลังจิตมาจากที่เดียวกัน เพียงอาจจะเรียกแตกต่างกันออกไป เช่นพลังกายทิพย์ พลังจักรวาล พลัง

ชีวิต พลังชีวภาพ แต่ทั้งหมดแล้ว ก็มาจากพื้นฐานพลงัจิตชนิดเดียวกัน เพียงแต่เราจะน้าไปใช้ประโยชน์ในแบบ

ไหน และจะตัง้ช่ือพลงัจิตชนิดนี้ว่าอะไรเท่านั้นเอง ..... 

เราสามารถน้าพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายด้าน และกส็ามารถใช้ใหเ้กิดโทษได้ด้วยเช่นกัน 

ทุกคนจะมพีลงัของความคิดที่ดี และไม่ดีคลุมอยูร่อบ ๆ กาย ถึงเราอาจจะมองไมเ่ห็น แต่เราก็จะรูส้ึกได้ เพราะ

จริง ๆ แล้วมนุษย์สื่อสารกันด้วยพลังจิตตลอดเวลา หรือทีเ่รยีกว่ามีเซ๊นท์ (sense) นั่นเอง มนุษย์ทุกคนมพีลงั

จิตที่สือ่สารกันอยู่และจะสามารถรู้ได ้ว่าใครคิดดี หรือไม่ดี ชอบเรา หรือเกลียดเราได ้ 

แต่ความรู้สึกนีจ้ะชัดเจนหรอืไม่อยู่ที่ “ จิต ” ถ้าคนที่มีจิตดี นิ่งสงบ จะรับรู้กระแสจิตของความคิดผู้อื่นไดเ้ร็ว

และค่อนข้างชัดเจน กว่าคนที่จิตฟุ้งซ่าน ลองสังเกตง่าย ๆ ว่า คนบางคน เราอยู่ใกลพู้ดคุยด้วยแล้วรู้สกึสบาย

ใจ ปลอดโปรง่ โลง่ใจ เพราะคนผู้นั้นเป็นผู้ทีม่ีกระแสจิตที่ดี มีความเมตตา ไม่คิดร้ายใคร พลงัจิตจึงเป็นกระแส

ที่สว่างใสและอบอุ่นปลอดภัย แม้แต่เทวดาก็อยากมาอารักษ์ สัตว์ก็ยังอยากอยู่ใกล ้ 

แต่กับอีกคนที่อยู่ใกล้แล้วกลบัรูส้ึกอึดอัดไมส่บายใจ เพราะคนผู้นั้นเป็นผูท้ี่มีกระแสจิตพิฆาต ชอบคิดร้าย 

อาฆาต พยาบาทและเบียดเบียนผูอ้ื่นอยู่เสมอ พลังจิตจงึเปน็กระแสแบบทิ่มแทง ท้าให้คนที่อยู่ใกลร้ับถึง

กระแสนั้น จึงกอ่ให้เกิดความอึดอัด ไม่ไว้วางใจ หวาดกลัว และไม่อยากเข้าใกล้ แม้แต่เทวดาก็ส่ายหน้า หมู

หมาก็ว่ิงหน ี 

คนที่มีคลื่นพลังจิตชนิดบวกอยู่สงู จะเป็นประเภทของคนที่ชอบพึ่งพาตัวเอง มีใจเปิดกว้าง ไม่คิดร้ายใคร ให้

https://plus.google.com/105958809938420321984
http://magickaura.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
http://magickaura.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/search/label/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%20%20%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://magickaura.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html
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อภัยผู้อื่นเสมอ มีความเมตตา และมองโลกในแง่ดี มีก้าลังใจสูง ไม่ว่าจะเผชิญหน้าอยู่กบัปัญหาใด ๆ ก็จะไม่ยอ่

ท้อ และไมสู่ญเสียก้าลังใจง่าย ๆ ท้าให้สามารถพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสได้อยู่เสมอ ๆ  

บางคนหาวิธีสร้างเสนห่์เมตตามหานิยมกันให้วุ่นวาย แต่เมตตามหานิยมที่คงกระพันอย่างแท้จริงแล้วอยู่ ที่

ความคิดและจิตใจของเราน่ันเอง ถ้าเพียงแค่เราปรับความคิดให้คิดในแง่บวก คิดดีและใจกว้าง รูจ้ักให้อภัยใน

ความผิดพลาดของผู้อื่นบ้าง เพราะเราเองก็ใช่ว่าจะไมเ่คยผดิพลาดมาก่อน เราก็ยงัอยากได้รบัการอภัยเลย เรา

ก็ควรรู้จกัการอภัยผู้อื่นเป็นนิสัยบ้าง เรากจ็ะได้สิง่นั้นกลับคืน การให้อภัยเป็นการฝึกความใจกว้างและ

เช่ือมโยงอยู่ ในข้อของเมตตาบารมีด้วย  

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง จะท้าให้เราได้สติในการทบทวนก่อนที่จะพูดหรือท้าอะไรลง ไป ว่าจะไปกระทบ

ใจเขาหรือไม่ ลองพูดให้ตัวเองฟงัก่อนดีกว่าไม่ ว่าสิ่งที่เราจะพูดเราฟงัแล้วรูส้ึกอย่างไร ถ้าเราฟังแล้วรู้สกึไม่ดี 

เราจะใช้วจีกรรมท้าลายตัวเองและผู้อื่นให้เป็นกรรมต่อ กันท้าไมและสิ่งที่ได้ตามมาคือเป็นการลดความเห็นแก่

ตัวลงไปได้มาก เพราะเราก้าลังนึกถงึใจคนอื่นมากขึ้น แทนที่จะนึกถึงแต่ใจตัวเองอย่างทีเ่คยท้า และท้าให้เกิด

กระแสจิตทีอ่่อนโยนและเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้น เป็นกระแสจิตที่ดี ท้าใหเ้กิดเสน่ห์ต่อมหาชน คนรักใคร่และเกิด

ความเมตตา โดยไม่ต้องไปพึง่พาเครื่องรางของขลังที่ไหนเลย  

เราทกุคนย่อมสร้างความขลังใหเ้กิดกบัตัวเองได ้

เพียงแต่หมั่นเจิมจิตด้วยการคิดดี พูดดี ท้าดี ในทุกวันเท่านัน้เอง . 

 

จาก หนังสือธรรมะในจิต 

ที่มา:  

http://www.baanmaha.com/forums/showthread.php?t=22215  

magic  

เขียนโดย จิตติเทพ นาอุดม ที่ 06:58 ไม่มีความคิดเห็น: ลิงก์ไปยังบทความนี้  

ป้ายก้ากับ: พระจิตติเทพ ฌานวโร  

กรรมวิธีสัมผัสรู้ด้วยพลังจิตของตนเอง  

กรรมวิธีนี้ตระหนกัถึงสมรรถนะในการหยั่งรู้ทีจ่ะท้าความรู้จกัตัวตนโดยรวมและแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งรวมไป

ถึงออร่าด้วยเป็นอย่างด ีกรรมวิธีนี้ได้รับการออกแบบเพือ่ทีจ่ะกระตุ้นแหล่งพลังงานภายในที่ต้องการ เพื่อจะ

กระจายพลงันั้นออกไปสู่ออร่าของเรา ซึ่งในการนีจ้้าเป็นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลกึซึ้งในเรือ่งออร่าของ

บุคคลและความสัมพันธ์ของมันที่ม ีมีวิธีสัมผสัดังต่อไปนี ้

https://plus.google.com/105958809938420321984
http://magickaura.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html
http://magickaura.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html#comment-form
http://magickaura.blogspot.com/search/label/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%20%20%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://magickaura.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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•การเตรียมตัว หาสถานที่ซึง่คุณจะสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติตามข้ันตอนของกรรมวิธีนี้ได้นานประมาณ 30 

นาที จากนั้นสร้างความรูส้ึกผ่อนคลายให้เกิดข้ึน ส้ารวจความคิดและความรูส้ึกทัง้หลายทีเ่กิดอยู่ในจิตใจ 

•ท้าจิตให้ว่าง หลับตาลง สูดลมหายใจลกึ ๆ 2 – 3 ครั้ง ค่อย ๆ ระบายลมหายใจออกช้า ๆ ขจัดความคิด

วุ่นวายในสมองออกให้หมด 

•ส้ารวจจิต มุ่งความสนใจทั้งหมดไปยงัศูนย์กลางแห่งพลงังานที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตใตส้้านึก ขณะนี้เมื่อความคิด

ได้เข้าไปรวมอยู่ภายในแล้ว คุณจะสัมผสัพลงังานทีห่ลั่งไหลออกมาจากแก่นกลางของออร่า พลังงานนั้นห่อหุ้ม

กายเนื้อของคุณด้วยรังสีทสีว่างเรือง 

•ส้ารวจออร่า สร้างจินตนาการถึงออร่าและใช้จิตส้ารวจ เริ่มจากรปูแบบของพลังงานที่ปรากฏอยู่เหนือศีรษะ

แล้วค่อย ๆ เลื่อนการส้ารวจต่้าลงมาเรื่อย ๆ สังเกตความรูส้กึที่เกิดควบคู่มากับการส้ารวจออร่าในครัง้นี้ 

•พิจารณาออร่า ในตอนต้นให้พิจารณาออร่าโดยรวมเสียกอ่น จากนั้นจึงส้ารวจเฉพาะบรเิวณรวมไปถึงลักษณะ

ของมันด้วย ให้ภาพจากจินตนาการเกี่ยวกับออร่าน้ีเกิดข้ึนด้วยตัวของมันเอง ให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความรู้

ที่จะเกิดข้ึนในจิต ควบคู่มากับการพจิารณาในข้ันตอนน้ี 

•เก็บข้อมลูภายใน ให้คุณเก็บข้อมลูจากประสบการณ์นี้ด้วยการใช้วิธีถ่ายรูปออร่าทางจิต แล้วเอาเก็บเข้าไว้ใน

แฟ้มที่มีอยู่ภายใจจิตของคุณ เพื่อประโยชน์ส้าหรับการใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต จบกระบวนการนี้ด้วยการ

ยืนยันกับตนเองว่า .. ขณะนี้ฉันได้รับการเพิ่มพลังจิตอย่างเตม็เปี่ยมด้วยพลังทางบวกแล้ว 

การหยัง่รูเ้กี่ยวกับเรือ่งของออร่าน้ัน บางครั้งเราจะได้รบัรายงานจากผู้รบัการทดลองว่ามันจะเกิดข้ึนขณะทีจ่ิต

ก้าลังอยู่ในสภาวะที่แน่นอน ซึ่งรวมไปถึงสภาวะถอดกายทิพย์และการสะกดจิตด้วย 

( กรรมวิธีนี้ถ้าใครเคยสนใจสมาธิ จะพบว่าเป็นแค่สมาธิเบื้องต้น อาศัยผลพลอยจากสมาธิมาใช้นั่นเอง ซึง่ได้ทั้ง

จาก กรรมฐาน40 และสติปัฏฐานควบคู่ไป : Amine ) 

การแปลความหมายจากสีในออร่า ในออร่าของมนุษย์น้ันจะไม่ถึงขาวสะอาดหรือด้ามืดไปเสียทั้งหมด แต่จะมี

บริเวณของสีขาวหรอืสีด้าปรากฏอยู่ตรงใดตรงหนึง่ในออร่านั้น สีทั้งสองนีป้กติแล้วเราจะเห็นเป็นจุดของแสง

สว่างหรือไม่ก็ด้ามืดกว่าบรเิวณอื่นนอกเหนือจากการใหส้ ีความเข้ม การแผก่ระจายของรัศมีและความชัดเจน

ของสสีันแล้ว ในออร่าก็ยงัมีขนาดของการแผ่ขยายของรัศมทีี่หลากหลายอีกด้วย บางครั้งเราจะมองเห็นสรีุ้ง

เป็นประกายเจิดจ้าข้ึนในบรเิวณใดบรเิวณหนึ่งของออร่า โดยทั่วไปแล้วความเข้มกับการแผ่ขยายของส ีเป็นสิ่ง

ที่ช้ีชัดถึงพลังอันเต็มเปี่ยมที่มีอยู่ในพลังงานของออร่า ยิ่งมีความเข้มกับการแผ่ขนาดออกไปได้ไกลเพียงใด สีก็

จะยิ่งมอีิทธิพลและมีความส้าคัญมากยิ่งข้ึนเท่านั้นการศึกษาค้นคว้าของเราจะบ่งบอกได้เพียงแค่ 10 ส ีจึงมี

ความเป็นไปได้ที่ว่ายังมสีีและการจัดระดับของสีอีกไม่นอ้ยทีเ่รายังไมส่ามารถน้ามารวมไว้ได้อีก 

สีรุง้ 

รูปแบบของสีรุง้นั้นเป็นการรวมตัวกันของสสีันที่หลากหลาย โทนสีจะนุม่นวล ปรากฏเป็นโค้งรุ้งที่ครอบคลุมอยู่
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ทั่วร่างหรืออาจจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น อาจจะเพียงแค่ส่วนศีรษะกับไหลท่ั้งสองข้าง เป็นต้น 

ปกติแล้วสีของสายรุ้งจะสว่างสดใสแผร่ัศมีออกไปได้กว้าง ออร่าสรีุ้งบ่งบอกถึงส่วนผสมของบุคลกิภาพส่วนตน

ในทางบวก อาท ิเป็นผูม้ีสตปิัญญาความสามารถ มีมนุษยส์มัพันธ์ที่ดี มีความรู้อันเกิดจากแรงบันดาลใจ มี

คุณธรรม มีเมตตากรุณา มองโลกในแง่ด ีและรูจ้ักตนเองดบีคุคลที่มีออร่าสรีุ้งสว่างสดใส มักเป็นผู้ที่มีแนวโน้ม

ว่าเป็นเจ้าของเฉพาะสิง่ที่ดีทีสุ่ดในโลก เมื่ออยู่ในกลุม่ พวกเขาจะอยู่ในระดบัผู้น้าและประสบความส้าเร็จใน

หน้าที่การงาน รวมไปถึงชีวิตส่วนตัวด้วยขณะที่ออร่าสีรุง้เปน็เครื่องหมายของความสูงส่งที่จะปรากฏใน

บุคลิกภาพของบุคคล แต่มันก็เป็นสีที่มีความอ่อนไหว พร้อมที่จะเกิดความไม่สมดุลหรือมีสทีี่จืดจางลงได้

โดยง่าย ถ้ามีสีอื่นแทรกซอ้นข้ึนมาอย่างกระทันหัน อย่างนอ้ยก็ในช่วงเวลาหนึง่ 

สีเหลือง 

เป็น 1 ในจ้านวนสีที่เราจะพบในออร่ามนุษย์ได้มากที่สุด พบมากในบุคคลทีม่ีสตปิัญญาความสามารถสูง แสดง

ให้เห็นถึงความเป็นผู้มปีัญญา ส่วนความกว้างของรัศมทีี่แผ่ขยายออกไปบง่บอกถึงความเป็นผูม้ีมนุษย์สมัพันธ์

และสามารถพึ่งพาอาศัยได้ ยิ่งออร่าสีเหลอืงสว่างสดใสเพียงไร ก็ยิ่งสงูด้วยภูมิปัญญามากเพียงนั้น ยิ่งสีสามารถ

แผ่ออกไปได้ไกลเพียงไร ยิ่งแสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความกา้วหน้าในสังคมมากเท่านั้นในการพจิารณา

ต้าแหน่งออร่าสเีหลือง ถ้าสดใสปรากฏอยู่โดยรอบศีรษะแลว้ แสดงว่าบุคคลนั้นมีความคิดอ่านอันเป็น

นามธรรม มีความสามารถในการแก้ปญัหาและการใช้ค้าพูด ขณะที่ปรากฏอยูร่อบไหล่และบรเิวณทรวงอก 

แสดงว่ามีความสามารถในการใช้ดวงตาประสานกับการใช้มอืได้เป็นอย่างด ีและมีความเช่ียวชาญในเรือ่ง

เครื่องยนตก์ลไกออร่าสีเหลอืงมกัแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลทีพ่ึ่งพาได้ ให้ความเป็นมิตรกับทุกคน

และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ส้าหรับบุคคลทีม่ีความสนใจในการช่วยเหลือสังคม เราจะพบว่าออร่าสเีหลืองแผ่

กว้างออกไปยงับริเวณรอบนอกของออร่าด้วยสีเหลอืงทีห่ม่นหมอง และขอบเขตที่จ้ากัดของการแผร่ัศมี มัก

แสดงถึงสภาวะจิตที่มีความตึงเครียด ก่อให้เกิดอทิธิพลทางลบต่อการท้าหน้าที่ของสมองและเป็นอุปสรรคต่อ

ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมอีกด้วย[/glow] 

สีฟ้า 

สีฟ้าอ่อน มักจะสัมพันธ์กบัความสมดลุ ความเยือกเย็น สุขุม ความยืดหยุ่น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี 

มักพบในออร่าของบุคคลทีรู่จ้ักคุณค่าของตนเอง มีความเหน็อกเห็นใจผู้อื่นสฟี้าเข้ม จะสัมพันธ์อยู่กับไหวพริบ 

สติปัญญาและการรู้จกัควบคุมอารมณ์ มักพบในออร่าของบคุคลที่มีไหวพริบ มีความสามารถสูง ทั้งยังเป็นคนที่

มีหลกัการในตนเองด้วยสีฟ้าในออร่ามีการสนองตอบเป็นพิเศษต่อการท้าสมาธิและการสร้างความรู้สึกผ่อน

คลายที่กระจายพลังงานสว่างสดใสเข้าไปในระบบออร่าสีฟ้าหม่นเกิดข้ึนที่ตรงบริเวณใดของออร่าก็ตาม คือสิ่งที่

บ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ร้าย ความท้อแท้และความรูส้ึกหวาดระแวง ซึมเศร้าอย่างรุนแรงหรือผู้ที่คิดฆ่าตัว

ตาย 
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สีเขียว 

บ่งบอกถึงพลังงานแห่งการบ้าบัดรักษา ความพยายามที่จะรูจ้ักตัวตนแท้จริงของตนเองและการยกระดับจิต 

โดยทั่วไปนั้น ออร่าของผู้ทีป่ระกอบอาชีพในการใหก้ารบ้าบดัรักษา อาทิ แพทย์ พยาบาล และรวมไปถงึนัก

สังคมสงเคราะห์ทั้งหลายนั้น มักจะมีออร่าเขียวสดใสความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ นักพลงัจิตบ้าบัดน้ันมักจะมี

ออร่าสรีุ้ง ซึ่งไม่ใคร่พบในออร่าของบุคคลที่มอีาชีพในการบ้าบัดแบบอื่นเท่าไรนกัออร่าสรีุ้งทีม่ีสเีขียวเด่งกว่าสี

อื่น มักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับมิติลีล้ับในระดับจิตส้านึกอีก จึงพบว่าจะพบออร่าดังกล่าวนี้เกิดอยู่ในออร่าของ

นักมายากลอีกด้วยจากการศึกษาออร่าของนักศึกษาแพทย ์พบว่าออร่าของพวกเขามสีีเขียวเด่นกว่าสีอื่น ๆ ที่

ปรากฏร่วมอยู่ด้วย ในขณะที่ออร่าของนักศึกษาพยาบาลพบว่า ไม่เพียงแต่ออร่าจะมสีีเขียวสดใส แต่ยังมีคลื่น

ความถ่ีสูงกว่าสีอื่น ๆ มากส้าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ออร่าเขาจะมีบริเวณที่เป็นสเีขียวที่แผ่

รัศมีออกไปกว้างมาก โดยที่สเีขียวสดมักจะปรากฏเป็นล้าแสงพลังงานที่หอ่หุม้ร่างกายไว้สีเขียวที่หม่นหมอง 

เป็นสัญลักษณ์ของความอิจฉาริษยา ชอบใช้พฤติกรรมของตนเป็นมาตรฐานและมักจะกล่าวโทษผู้อื่นในความ

ล้มเหลวของตนเองสเีขียวหม่นที่ค่อนไปทางสีเทานั้น มักเปน็ลางบอกเหตุว่าจะพบเรื่องร้าย ๆ ที่เกี่ยวกับความ

เป็นส่วนตัวหรือเคราะห์ร้าย รวมไปถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรนุแรง 

สีชมพ ู

เป็นสีแห่งวัยเยาว์ ความสุขสดช่ืน อุดมคติ แม้จะปรากฏอยูท่่ามกลางสอีื่น ๆ ที่หม่นมัวหรือจืดชืด แต่สีชมพู

มักจะสว่างสดใสอย่างเห็นได้ชัดเสมอ เป็นสีแห่งความหวังและมีแนวโน้มไปในทางมั่นคงเนื่องจากสีชมพจูะพบ

ในคลื่นความถ่ีสูงในออร่าที่บง่บอกถึงความมีอายุยืน จึงมักสมัพันธ์กับความเป็นผูม้ีอายุยืนยาวด้วยมักพบสีชมพู

จ้านวนมากในคนที่พรอ้มจะอุทิศเวลาและทรพัย์สินในกรณีที่พวกเขาพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีค่าควรกระท้า 

เป็นบุคคลที่ปกติจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่พอประมาณ ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งความสนใจไปในเรื่อง

การอนุรกัษ์งานศิลปะและงานด้านประวัติศาสตร์ต่าง ๆ มากกว่า 

 

สีน้้าตาล 

สัมพันธ์อย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกบัโลกและวัตถุแร่ธาตุทางธรรมชาติ บ่งบอกอุปนสิัยว่าเป็นนักปฏิบัติ มั่นคงใน

จิตใจและรักอิสระ นักธรณีวิทยา นักนิเวศวิทยา นักโบราณคดี นักพัฒนาที่ดิน และผูท้ี่ท้างานด้านการกอ่สร้าง 

ส่วนใหญ่แล้วจะมสีีน้้าตาลโดดเด่นส่วนใหญ่มกัเป็นผู้ทีส่นใจในกิจกรรมในที่โลง่แจง้ เช่น เดินทางไกล , ล่าสัตว์ 

ฯ มักไม่ใคร่พอใจในกจิวัตรทีจ่ะต้องปฏิบัตเิป็นประจ้า รวมไปถึงชีวิตในชานเมือง บุคคลเหล่าน้ีจะใส่ใจเรือ่ง

สุขภาพ การออกก้าลังในโรงยมิหรอืกีฬาที่ใช้แรก็เกต เป็นกจิกรรมที่พวกเขาจะปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอภายหลัง

จากเสรจ็งานประจ้าทีท่้าอยู ่เมื่อถึงสุดสัปดาห์มักจะไปหาความส้าราญตามชายหาดหรือภูเขา แม้จะมสีังคมที่ดี 

แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูงมากเป็นบุคคลที่เช่ือมั่นในตนเอง มีความเช่ือในแรงบันดาลใจสงูมาก มีลักษณะช้ีขาดใน
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การตัดสินใจอย่างมีประสทิธิภาพ 

สีม่วง 

เป็นสีที่มีอยู่นอ้ยมากในออร่า สัมพันธ์กับปรัชญา มักเป็นผู้มแีนวคิดในทางสร้างสรรค์และมีความเป็นศิลปิน

อย่างเห็นได้ชัด มักมองในมมุกว้างมากกว่าจะสนใจในข้อเทจ็จริงเฉพาะหรือเอาสถิติเข้ามาอ้าง เนื่องจากไม่

เช่ือถือในตัวเลขสถิติอยู่แล้วบุคคลเหล่าน้ีมักมีสตปิัญญาเหนอืระดับอัตราเฉลี่ย มักเรียกร้องความเคารพนบัถือ

จากเพือ่นร่วมงานหรือผู้ใตบ้ังคับบัญชา ชอบท้างานในแขนงที่ตนมีใจรักโดดเด่นในออร่าของผูส้อนศาสนา นัก

ปรัชญาและนักทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นมันยังเป็นสทีี่มั่นคงมาก ไม่ซีดหรือจืดจางได้ง่าย 

สีสม้ 

คนที่มีออร่าสสี้มเป็นหลัก มักพบในกลุ่มบุคคลทีป่ระสบความส้าเร็จสูง โดดเด่นในสังคม งานขายต่าง ๆ จะ

เช่ียวชาญ ส่วนใหญ่จะรักอสิระและมีธรรมชาติในการแข่งขันสูง เช่ียวชาญในการใช้คารมเกลี้ยกลอ่มราวจะ

ชดเชยสิ่งทีเ่ป็นปมด้อยของตน เมื่อใดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ บคุคลประเภทนี้จะมีการกล่าวแก้ข้อหาอย่างรุนแรง

แม้บุคคลประเภทนี้จะยกย่องคุณค่าต่อปฏิสมัพันธ์ในสงัคม แต่ก็ไม่อาจยึดมั่นได้ในระยะยาว เพราะบางครัง้

พลังความคิดของเขาจะกระจัดกระจายท้าให้พวกเขาไม่อาจท้างานส้าคัญ ๆ ให้ประสบความส้าเรจ็ได้การทีส่ี

ส้มจืดจางลง บง่ถึงการมีความอดทนนอ้ย 

สีเทา 

ปกติแล้วจะปรากฏเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว แต่มักบ่งถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ เช่น ความเจ็บป่วย ถ้าเมื่อใดมัน

ขยายใหญ่เต็มออร่า อาจหมายถึงความตายได้ความป่วยไข้ที่ใกล้เข้ามา บอกได้จากสีเทาที่ปรากฏข้ึนตรง

บริเวณในสุดของออร่าถ้ามีสเีทาเข้มเป็นบริเวณเล็ก ๆ นั่นคือการบง่ช้ีถึงปญัหาทางสุขภพาทีร่้ายแรงเป็นพิเศษ 

อาจเกี่ยวกบัอวัยวะภายใน ข้ึนกับต้าแหน่งทีส่ีเทาปรากฏด้วยถ้ามันปรากฏข้ึนบริเวณตอนบนของออร่า ขยาย

ใหญ่ออกไปจนเลยขอบนอกของออร่า จะบง่ถึงข่าวร้าย อาจจะหมายถึงการสญูเสียบุคคล ผูท้ี่เป็นทีร่ักหรือ

ญาติสนิทมิตรสหาย 

สีแดง 

อาจจะปรากฏเป็นปื้นใหญ่ข้ึนมาอย่างฉับพลันหรอือาจจะเป็นขนาดเล็กและปรากฏช่ัวคราว มักสัมพันธ์กบั

พฤติกรรที่เกิดอย่างหุนหันพลันแล่นและอารมณ์ทีรุ่นแรง รวมไปถึงการระเบิดความโกรธอีกด้วย แม้ว่าจะเกิด

ช่ัวคราว แต่เส้นใยสีแดงก็สามารถถักทอดเข้าไปในออร่าจนกลายเป็นรปูแบบถาวรของพฤติกรรมที่มีศักยภาพ

สูง แต่บ่อนท้าลายพลังในตัวลง มักพบสีแดงเข้มในออร่าของผู้ที่กระท้าความผิดซ้้าแล้วซ้้าเล่าหรอืผูท้ี่ก่อ

อาชญากรรมร้ายแรง รวมไปถึงวัยรุ่นทีม่ีพฤติกรรมโนม้เอียงไปทางรุนแรงด้วย นอกเหนือจากนั้นยังพบได้ในออ

ร่าของนักกีฬา เพราะจะบง่ถึงความชอบความตื่นเต้น กระวนกระวายและพฤติกรรมชอบเสี่ยงได้อีกด้วย 
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ปกิณกธรรม : 10 สุดยอดสตรีในพุทธศำสนำ 

สิ่งท่ีน่ำสังเกต นำงผมหอม เป็นต ำนำนท่ีกล่ำงถึงนำงเงือกว่ำมีเส้นผมหอมรำวดอกไม้ บุรุษใดได้พบเจอ 
ต้องหลงใหล  

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2552 15:14:  

วันที่ ๘ มีนาคมนี้ เป็นวันสตรสีากลของโลก สิง่หนึ่งอันเป็นวันส้าคัญนี้ ก็คือ ท้าให้คนเรานึกถึงบทบาทของสตรี

ที่มีต่อสงัคมโลก ไม่ว่าสตรีเหล่าน้ันจะอยู่ในส่วนไหนของโลก คอลัมน์นี้จงึถือโอกาสน้าชีวประวัติของสตรีท่ีมี

บทบำทส ำคัญในพระพุทธศำสนำ และในสังคมครั งพุทธกำล ๑๐ คน ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงยกย่องให้เป็นเลิศ

ในด้ำนต่ำงๆ มาน้าเสนอท่านผู้อ่าน โดยสังเขป ดังนี ้

 

๑. นำงสุชำดำ เป็นธิดาของเสนิยกฎมพี ในหมู่บ้านเสนานิคม ต้าบลอรุุเวลา เมื่อย่างเข้าสู่วัยสาว นางได้ท้าพิธี

บวงสรวงต่อเทพยดาทีส่ิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรใหญ่ใกล้บ้าน โดยต้ังความปรารถนาไว้สองประการ คือ ขอให้นาง

ได้แต่งงานกับชายที่มบีุญ และมีทรัพย์สินเสมอกัน และขอให้นางมบีุตรคนแรกเป็นชาย  

 

ความปรารถนาของนางส้าเรจ็ดังที่ตั้งใจไว้ และนางได้ท้าพิธีบวงสรวงเทพยดา เมื่อบุตรชายของนางแต่งงาน

แล้ว โดยน้าข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองค้า ไปบวงสรวง เทพยดา ณ ต้นไทรที่นางเคยบนบานไว้ ซึ่งนางได้พบพระ

สิทธัตถะ โพธิสัตว์ประทับนัง่อยู่ที่นั่น มรีัศมเีปล่งปลั่ง น่าเลือ่มใส นางเข้าใจว่าเป็นเทพยดา จึงน้อมถาดทองค้า

ที่ใส่ข้าวมธุปายาสเข้าไปถวาย พระโพธิสัตว์รบัถาดทองค้าน้ันไว้ เมื่อนางถวายถาดทองค้าแล้วก็เลี่ยงออกไป 

โดยไม่เสียดายถาดทองค้าอันมีค่าเลย พระโพธิสัตว์เสวยข้าวมธุปายาสแล้ว ก็ลอยถาดทองค้าลงในแม่น้้าเนรญั

ชรา วันน้ัน เป็นวันข้ึน ๑๕ ค้่า เดือน ๖ เป็นวันแห่งการตรัสรู้ของสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจ้า 

 

ในกาลต่อมา “ยสะ” ซึ่งเป็นบุตรชายของนางสุชาดา ได้พบพระพุทธเจ้าทีป่่าอสิิปตนะมฤคทายวัน แขวงเมือง

พาราณส ีได้ฟังธรรมจากพระศาสดาและได้บรรลเุป็นโสดาบนัและได้บรรลุอรหัตผล เมื่อได้ฟังธรรมที่

พระพุทธเจ้าแสดงแกบ่ิดาของตน แล้วทูลขออุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา บิดาของท่านได้เป็นอบุาสกผู้ถึง

พระรัตนตรัยคนแรก ส่วนมารดา คือนางสุชาดา พร้อมทัง้ภรรยาเก่าของท่านยสะ เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธ

องค์ก็ได้ถึงพระรัตนตรัย เป็นอบุาสกิาคู่แรกในพระพุทธศาสนา  

 

นางสุชาดาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผูเ้ลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
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อุบาสิกาทั้งปวง 

 

๒. นำงวิสำขำ มหาอบุาสกิา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นธิดาของธนญชัย และนาง

สุมนาเทวี ขณะอายุได้ ๗ ขวบ ได้ฟังธรรมที่พระพทุธเจ้าแสดงแก่เมณฑกเศรษฐี ผู้เป็นปู่ ก็ได้ส้าเรจ็เป็นพระ

โสดาบัน ต่อมาได้ย้ายครอบครัวไปอยูเ่มืองสาวัตถี ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าปเสนทโิกศล ที่ประสงค์จะ

มีตระกลูมหาเศรษฐีอยู่ในเมอืงของพระองค์ 

 

นางวิสาขาได้มีบทบาทส้าคัญในพระพุทธศาสนา ได้สร้างวัดบุพพารามในนครสาวัตถี เป็นโลหประสาท ๒ ช้ัน 

มีห้องพักส้าหรับพระภิกษุ ๕๐๐ รูป นางวิสาขาถวายความอุปถัมภ์แก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมิได้ว่างเว้น 

และเมือ่เกิดการไต่สวนเกี่ยวกับนางภิกษุณีในความไม่สมควรที่เกิดข้ึน ก็จะมีนางวิสาขาเป็นกรรมการด้วยผู้

หนึ่งเสมอมา และนางได้ท้าให้ตระกูลของพ่อผัวเป็นสัมมามฐิิ จนนางได้รับการยกยอ่งจากพ่อผัวให้เป็นมารดา

ทางธรรม มีช่ือว่า “วิสาขามิคารมาตา” เป็นต้น 

 

นางวิสาขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผูเ้ป็นทายิกา (ผู้ถวายทาน) 

 

๓. นำงขุชชุตตรำ เป็นสาวพกิารหลงัค่อม เป็นลูกสาวของหญิงแม่นมในเรือนของโฆสกเศรษฐีในกรุงโกสัมพ ี

ต่อมาโฆสกเศรษฐีได้รบันางสามาวดีไว้ในฐานะธิดาของตนแล้ว ได้มอบหญิง ๕๐๐ คน ซึ่งมีนางขุชชุตตราอยู่ใน

จ้านวนน้ีด้วย เป็นบริวารของนางสามาวด ีต่อมานางสามาวดี ได้รับการอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเท

นแห่งนครโกสมัพ ีหญงิบริวารเหล่าน้ีก็ได้ติดตามไปรบัใช้พระนางสามาวดีในพระราชนิเวศน์ด้วย ต่อมานางขุช

ชุตตราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปัตติผล และนางได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดี และหญิง

บริวารทัง้หมด จนได้บรรลุโสดาบันพร้อมกัน นางจึงเป็นทั้งมารดาและอาจารย์ของพระนางสามาวดีและหญงิ

บริวาร โดยมหีน้าที ่ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดา แล้วมาแสดงแก่คนเหล่าน้ัน จนนางเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน

พระไตรปิฎก 

 

นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผูเ้ลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้แสดงธรรม 

 

๔. พระนำงสำมำวดี เป็นธิดาของเศรษฐีนามว่า ภัททวคีย์ แห่งเมือง ภัททวคีย์ เดิมช่ือสามา บิดาของนางเป็น

สหายกบัโฆสกเศรษฐีแห่งนครโกสัมพ ีต่อมาเกิดโรคระบาดในเมืองภัททวคีย์ เศรษฐีต้องพา ภรรยาและลูกสาว

หนีภัยไปนครโกสัมพี แต่เมื่อเดินทางไปถึงนครโกสัมพี ไม่ทันได้พบกับโฆสกเศรษฐีผูเ้ป็นสหาย ก็ได้เสียชีวิต
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พร้อมกับภรรยา ทิ้งให้นางสามาวดี อยู่แต่ล้าพัง ต่อมาโฆสกเศรษฐีทราบเรื่องจงึรบันางสามาวดีเป็น

ลูกบญุธรรม ตั้งไว้ต้าแหน่งแหง่ธิดา และต่อมาได้อภิเษกกบัพระเจ้าอเุทนแหง่นครโกสัมพี 

 

พระนางสามาวดีได้ฟังธรรมจากนางขุชชุตตราจนบรรลเุป็นพระโสดาบัน ภายหลังพระเจ้าอุเทนเช่ือค้ายุยงของ

พระนางมาคันทิยา ซึ่งไม่พอใจทีพ่ระนางสามาวดี ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา พระเจ้าอุเทนจงึให้นางสามาวดี

และหญิงบริวารยืนเรียงแถวกันแล้วยิงด้วยธนู แต่พระนางสามาวดีและหญงิบริวารทัง้หมด แผ่เมตตาแกพ่ระ

เจ้าอเุทน ธนูที่ยิงไปจึงมิได้ท้าอันตราย แต่ได้หวนกลบัมาตกลงตรงเบื้องพระพักตร์ พระเจ้าอเุทนรสูึกส้านึกผิด

จึงขอโทษพระนางสามาวด ีซึ่งนางไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใด โดยบอกเพียงว่าให้มีพระพทุธเจ้าเป็นทีพ่ึ่งเถิด 

อย่ายึดถือเอาพระนางเป็นที่พึง่เลย 

 

ในเวลาต่อมา พระนางสามาวดีก็ถูกพระนางมาคันทิยา ใช้ให้คนลอบไปเผาปราสาท พระนางสามาวดีและหญิง

บริวารถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมด พระเจ้า อุเทนทรงทราบเรื่องจงึสัง่ให้ประหารพระนางมาคันทิยาและเหล่า

ญาติจนหมดสิ้น 

 

พระนางสามาวดีได้รับการยกยอ่งจากพระบรมศาสดาว่า เปน็ผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทัง้หลายในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา 

 

๕. นำงอุตตรำนันทมำรดำ เป็นลูกสาวจของนายปุณณะ ซึ่งเป็นคนรบัใช้ในเรือนของสมุนเศรษฐี ในกรุงรา

ชคฤห์ เป็นคนขยันท้างาน ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแกพ่ระสารบีุตร ผู้ออกจากนิโรธสมบัติ เขาจึงได้กลายเป็น

เศรษฐีในวันน้ัน ต่อมานางอุตตรานันทมารดาไดส้มรสกบัลกูชายของราชคฤห์เศรษฐี แต่เพราะนางเป็นโสดาบัน 

ต้องอธิษฐานอุโบสถเดือนละ ๘ วัน จึงว่าจ้างนางสิรมิา หญงิงามเมอืงมาบ้ารงุบ้าเรอสามีแทนตน ส่วนตนและ

หญิง บริวารกจ็ัดหาของเค้ียวของฉัน เพื่อถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก ฝ่ายนางสริิมา และสามีของนางยืน

ดูอยู่ที่หน้าต่างด้วยความไม่พอใจ จึงใช้น้้ามันรอ้นๆ เทราดไปบนศีรษะของนางอุตตรา ซึ่งนางอุตตราเองกร็ะวัง

ตัวจึงเข้าฌานอยู่ น้้ามันร้อนๆ จงึไม่ท้าอันตรายใดๆ ได้เลย นางสิรมิาได้ระลึกถึงความผิดของตน จึงกราบแทบ

เท้านางอุตตราเพือ่ขอโทษ ต่อมานางสิรมิาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้ด้ารงอยู่ในโสดาปัตติผล 

 

ด้วยเหตุที่นางอุตตราเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการเข้าฌาน พระบรมศาสดาจงึยกย่องว่า เป็นผูเ้ลิศกว่าอบุาสิกา

ทั้งหลายในการเพง่ฌาน หรือผูเ้ข้าฌาน 

 

๖. พระนำงสุปปวำสำ เป็นธิดาของกษัตริย์นครโกสิยะ ทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกบัศากยกุมารองค์
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หนึ่ง จากนั้นพระนางก็ตั้งครรภ์นาน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน จึงประสูติโอรส นามว่าสีวลี พระนางได้เข้าเฝ้าพระ

บรมศาสดา ครั้งแรกได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จบแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลช้ันพระโสดาบัน ต่อมาพระ

นางได้ถวายภัตตาหารแก่พระพทุธเจ้า และพระอริยสาวกอย่างสม่้าเสมอ  

 

พระนางไดร้ับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทัง้หลายในฝ่ายผู้ถวายของอันมรีสอัน

ประณีต 

 

๗. นำงสุปปิยำ เกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงพาราณส ีเมื่อเจรญิวัยแล้วได้แต่งงานกับชายผูม้ีฐานะเสมอกัน นางมี

ศรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างยิง่ ได้ฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน วันหนึ่งไปฟงัธรรมที่

วัด ก่อนกลับบ้านพบพระสงฆ์อาพาธรปูหนึง่ จึงถามว่าพระคุณเจ้าต้องการสิง่ใด พระรูปนั้นก็ตอบว่า อาตมา

ต้องการอาหารที่มเีนื้อ 

 

วันรุ่งข้ึน นางใช้ให้ทาสีไปหาซื้อเนื้อในตลาด แต่ก็หาซื้อไม่ได ้จึงเฉือนเนื้อที่ขาของตน แล้วให้น้าไปปรุงเป็น

อาหารถวายพระรปูนั้น พระพทุธเจ้าทรงทราบว่า นางสุปปยิาป่วย จึงเสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์เพื่อเยี่ยมไข้

นาง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามถึงนาง นางจงึลกุขึ้นจากที่นอน อาการเจ็บปวดกห็ายไปเป็นปลิดทิง้ บาดแผล

หายสนิทเป็นปกติทกุประการ นางได้กราบทูลถึงเรื่องราวทีต่นกระท้าไปทั้ง หมดให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบ 

พระองค์จึงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย ์ 

 

พระพุทธองค์ทรงยกย่องนางสุปปิยาว่า เป็นผูเ้ลิศกว่าอบุาสกิาทั้งหลายในฝ่ายผู้อปุัฏฐากภิกษุอาพาธ 

 

๘. นำงกำติยำนี เกิดในกุกรรฆรนคร มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย มีหญงิสหายคนหนึง่ช่ือ

นางกาฬี ในราตรีหนึง่ขณะที่พระโกฆิกัณณโสณเถระ ก้าลังแสดงธรรมโปรดมารดา จนได้บรรลุธรรมโสดาปัตติ

ผลถึงพระอรหัตมรรค โดยนางกาติยานี และนางกาฬีผูส้หายก็ได้ร่วมฟังธรรมอยู่ด้วย 

 

คืนน้ันโจรประมาณ ๙๐๐ คน ขุดอุโมงค์จากมุมหนึ่งของเมืองไปโผล่ทีบ่้านของนางกาติยาน ีส่วนหัวหน้าโจรท้า

ทีเข้าไปฟังธรรม เพื่อต้องการทราบว่าคนเหล่าน้ันประชุมกันด้วยเรื่องอะไร ได้ยินนางทาสีบอกนางกาติยานีว่า 

มีโจรเข้าบ้าน มาขโมยของ แต่นางกลับบอกว่าอย่าไปสนใจ โจรอยากได้อะไรก็ให้เขาขนไป เราจะฟงัธรรม 

หัวหน้าโจรได้ยินดังนั้นเกิดอาการเลื่อมใส จึงสั่งให้ลูกนอ้งคืนสิ่งของที่ขโมยไปคืนแก่นางกาติยานีทั้งหมด และ

ขอให้นางช่วยให้ตนได้บวชในส้านักของ พระโกฆิกัณณโสณเถระด้วย ซึ่งนางกจ็ัดการให้ตามประสงค์ และ
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ทั้งหมดก็ได้บวชจนบรรลุพระอรหัตผล ส่วนนางฟังธรรมแลว้บรรลุพระโสดาบัน  

 

พระบรมศาสดาทรงยกย่องนางกาติยานีว่า เป็นเลิศกว่าอบุาสิกาทัง้หลายในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง 

 

๙. นำงนกุลมำรดำคหปตนี เกิดในตระกลูเศรษฐีในเมืองสงุสุมารคีรี แคว้นภัคคะ เมื่อเจรญิวัยได้แต่งงานอยู่

ครองเรือนตามฆราวาสวิิสัย เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วก็ครอบครองสมบัตสิืบไป ครั้งหนึง่พระพุทธเจ้าเสด็จ

ไปสู่นครสุงสุมารคีรี ประทบัในเภสกลาวัน นกุลเศรษฐีและภริยาพร้อมชาวเมืองสุงสุมารคีรเีข้าไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า และได้เรียกพระพทุธเจ้าว่าเป็นบุตรของตน พระพุทธเจ้าทรงยกเรือ่งในอดีตชาติมาตรสัแก่พทุธ

บริษัทว่า ทั้งสองสามีภริยานีเ้คยเป็นบิดามารดาของพระองค์มา ๕๐๐ ชาติ เป็นต้น จึงท้าให้ชาวเมืองคลาย

ความสนเทห่์จนหมดสิ้น  

 

พระบรมศาสดาทรงยกย่องนางนกลุมารดาคหปตนี ใหเ้ป็นผูเ้ลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยใน

พระศาสดา 

 

๑๐. นำงกำฬีกุกรรฆริกำ เกิดในเมอืงราชคฤห ์มีสามีอยู่ในกรุงกรุรฆรนคร ต่อมานางได้ต้ังครรภ์ และกลบัยัง

เรือนของบิดามารดาใน กรุงราชคฤห ์คืนหนึ่งได้ยินพวกยักษท์ี่ยืนอยู่ในอากาศเหนือปราสาทของตน สรรเสริญ

คุณพระรัตนตรัยแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส ได้ด้ารงอยู่ในโสดาปัตติผล โดยยังมิได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา และนาง

ได้คลอดบุตรโดยสวัสดิภาพ  

 

พระบรมศาสดาจึงยกย่องนางกาฬีกุกรรฆริกาว่า เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทัง้หลายในฝ่ายผู้ได้ความเลือ่มใสตาม

เขา คือ เลื่อมใสโดยฟังตามคนอืน่ 

 

สตรีทัง้ ๑๐ คนน้ี นับว่ามีบทบาทส้าคัญในพระพทุธศาสนาที่ไม่อาจปฏิเสธได ้เพราะเป็นรากเหง้าแห่งความ

เจริญของพระพุทธศาสนาสบืๆต่อกันมาจนทุกวันน้ี 

 

เงือกตัวแรกได้ถือก ำเนิดมำจำกควำมผิดพลำด 
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ต ำนำนเก่ำแก่ท่ีสุดเก่ียวกับเงือกน่าจะเป็น ต้านานเทพเจ้าของซีเรียที่ช่ือว่า อธำกำทิส โดยเธอได้ตกหลุมรัก
คนเลี้ยงแกะคนหนึ่ง แต่ด้วยความที่เธอเป็นเทพเลยท้าให้คนรักของเธอถูกเบื้องบนลงโทษจนเสียชีวิต และด้วย
ความรู้สึกผิดต่อเขาเลยท้าให้เธอตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองตามด้วยวิธีจมน้้าตาย ทันทีที่พระเจ้าเบื้องบนรูเ้ลย
จัดการสาปให้เธอกลายร่างเป็นปลาไปตลอดชีวิต แต่เพราะความสวยและโชคที่ยังเข้าข้างอยู ่ ค้าสาปจงึได้หยุด
ลงช่ัวขณะเลยส่งผลท้าใหร้่างกายท่อนล่างของเธอเป็นปลา แต่ท่อนบนยังเป็นมนุษย์อยู ่อธำกำทิส จึงได้
กลายเป็นมนุษย์เงือกคนแรกในต ำนำน 
 
 
  

The Little Mermaid กับกำรอำบเลือดในวรรณกรรม 
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The Little Mermaid เป็นเทพนิยายในศตวรรษที่ 19 ผลงานการแต่งของนักเขียนชาวเดนมาร์ก “ฮันส์ คริส
เตียน แอนเดอร์เซน” โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบันำงเงือกสำวท่ีเต็มใจยอมสละชีวิตและเอกลักษณ์ของตน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย ์โดยวรรณกรรมเรือ่งนี้ได้รบัความนิยมมากจนถูกน้าไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ข้ึนมา แต่ในภาพยนตร์ก็มีการบิดเบือนเนือ้หาจนกลายเป็นเรื่องที่สุขสมหวัง ซึ่งผิดกับเรือ่งจริงที่เป็น
อะไรที่น่าผิดหวังอยูพ่อสมควร 
  
โดยในวรรณกรรมของฮันส์ ครสิเตียน แอนเดอรเ์ซนมอียู่ฉากหนึ่งที่พี่สาวของนางเงือกสาวได้น้าเส้นผมของเธอ
ไปขำยให้กับแมม่ดทะเลเพื่อแลกกบักริชทีจ่ะต้องใช้ในการแทงเจ้าชายเพื่อทีจ่ะท้าให้เลือดของเขาหยดลงบน
เท้าของเธอ เพราะเมื่อใดที่เลือดของเขาหยดลงบนเท้าของเธอ เมื่อนั้นเธอกจ็ะได้หางกลบัคืนมาและจะ
สามารถกลบัลงไปแหวกว่ายในท้องทะเลได้เหมือนอย่างเคย แต่สุดท้ายนางเงอืกสาวก็ท้าไม่ลง เธอเลยตัดสินใจ
กระโดดลงทะเลก่อนที่จะกลายเป็นฟองอากาศไปในทีสุ่ด สาเหตุคงจะมาจากความผิดหวังทีเ่จ้าชายหันไป
แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธอ เลยท้าให้เกิดเรื่องราวอันน่าเศร้าดังกล่าวนี้ข้ึนมา... 
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เงือกของญ่ีปุ่นนั นมีล ำตัวเป็นงูแถมยังมีเขี ยวอีกต่ำงหำก 

 

 
  

เอ่ิม… สรุปแล้วนำงเป็นเงือก หรือนำงเป็นงู แถมรูปประกอบก็น่ากลัวเหลือเกิน อะๆ กลับเข้าเรื่องกัน ตาม
ต้านานของญี่ปุ่นด้ังเดิมได้เรียกสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตัวนี้ว่า นูเระ ออนนะ โดยเธอเป็นหญิงสาวครึ่งคนครึง่
งู มีใบหน้าและเส้นผมเหมือนมนุษย ์แต่กลับมีดวงตาและฟนัคล้ายง ูโดยอาหารทีห่ล่อเลี้ยงเธอในแต่ละวันก็คือ
เลือดสดๆ ในประวัติศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นได้แบ่งประเภทของนูเระ ออนนะ ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก
คือ ไร้แขน (ตามที่เราเห็นในภาพ) ส่วนอีกประเภทคือมีแขนงอกออกมาเหมือนแขนของมนุษย ์และจากข้อมลู
ที่น่าสนใจเพิ่มเติมว่าในต้านานของประเทศญี่ปุ่นแตเ่ดิมได้มกีารพูดถึงเงือกเอาไว้อีกเหมือนกัน โดยต้านานน้ีได้
พูดถึงแมช่ีบิคุนิผู้มีอายุ 800 ปีที่ช่ืนชอบการกินเนือ้เงอืกเพราะเนื้อเงือกสามารถท้าให้เธอเป็นอมตะและไม่มี
วันแก่ เอาจรงิๆ ไม่ว่าประเภทไหนก็น่ากลัวทัง้นั้นแหละเนอะ ว่าไหม 
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เงือกในต ำนำนของฝรั่งเศสเป็นผลผลิตท่ีได้จำก 
ส่วนผสมระหว่ำงเทพกับงู 

 

 
  

หลงัจากที่เราได้รู้จกักับเงือกของญี่ปุ่นกันไปแล้ว พี่นัทตี้ขอพาข้ามฝั่งมายงัดินแดนของประเทศฝรั่งเศส ที่บอก
เลยว่ามีความคล้ายคลึงกบัต้านานเงอืกตัวแรกเอามากๆ เลยคือ เป็นเงอืกทีเ่กิดมาจากครอบครัวของเทพกับ
มนุษย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นเทพตนนั้นได้เคยมีความสัมพันธ์กบัแม่มดนางนึงมาก่อน แถมพอได้รู้ความจรงิมันจงึท้า
ให้เธอโกรธมาก ถึงขนาดจัดการจบัพ่อของตัวเองมาขังไว้บนภูเขา เมื่อแม่ทีเ่ป็นมนุษย์ของเธอรูเ้ข้าเลยโกรธ
มากแถมยังสำปแช่งเธอทุกวัน จนค้าสาปแช่งนั้นได้ท้าใหร้่างกายท่อนล่างของเธอกลายเป็นงูในทกุๆ คืนวัน
เสาร ์ 
  
แต่อย่างไรก็ตามด้วยหน้าตาทีส่ะสวยของเธอได้ท้าให้เจ้าชายรูปงามท่านหนึ่งตกหลมุรักเข้า โดยเธอได้ให้เขา
สัญญากับเธอว่า ห้ำมออกมำหำเธอในคืนวันเสำร์เด็ดขำด! ซึ่งเจ้าชายก็ตอบตกลงว่าจะท้าตามนั้น แต่เมื่อเอา
เข้าจรงิแล้วเขากลับผิดสัญญา แถมยังท้าให้เธอรู้สกึอายมากจนต้องระหกระเหินหนีไปในทีสุ่ด แง ถามว่าเศร้า
ไหม เศร้านะ แล้วถ้าถามว่าสมไหม เอาจรงิๆ มันกม็ีทั้ง 2 อย่าง แต่ก็อะนะ กรรมใดใครก่อ กรรมนั นย่อมคืน
สนอง 
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ไซเรน สัตว์ประหลำดในตระกูลเงือก 

 

 
  

ถ้าถามถึงสัตว์ประหลำดในตระกูลเงือกอีกหนึง่ตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน หลายคนก็คงจะนึกถึง “ไซเรน” กัน
อย่างแน่นอน ถ้าน้องๆ ก้าลงัสงสัยไซเรนคืออะไร มาจ้ะ เดี๋ยวพี่นัทตี้จะอธิบายให้ฟัง ไซเรน เป็นปีศำจใน
ปกรณัมของกรีก เป็นการผสมผสานของสัตว์ 3 อย่าง อันได้แก่ เงือก ปลำ และนก  
  
ไซเรนมลีักษณะที่แตกต่างจากเงอืกเพียงเล็กนอ้ย แถมพวกมันยังมีความสามารถพเิศษในกำรสะกดจิตผู้อื่น
ด้วยเสียงอันไพเราะของมัน ซึ่งใครที่ทนฟังเสียงของมันได้กน็ับได้ว่าโชคดี แต่พี่นัทตี้คิดว่าส่วนใหญ่ก็มกัจะทน
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ไม่ได้กันทั้งนั้นแหละ 
  
ในลุ่มแม่น้้าไรน์ในประเทศเยอรมนี ได้มีอุบัติเหตุทางเรอืเกิดข้ึนบ่อย ๆ โดยชาวบ้านเช่ือกันว่าน่าจะมสีาเหตุมา
จากไซเรน แถมไซเรนยังปรากฏในวรรณกรรมช่ือดังมากมาย ตัวอย่างเช่น ไซเรน โซเรนต์ ตัวละครในการ์ตูน
ของญี่ปุ่นเรือ่ง เซนต์ไซย่ำ 
  

 
-------------------- 

  

เป็นยังไงกันบ้ำงจ๊ะ กับต้านานของเงอืกทัง้ 5 เรื่องเหล่าน้ี มเีรื่องไหนที่ถูกใจน้องๆ กันบ้าง คอมเมนต์พูดคุยกัน
หน่อยซิ ส่วนตัวพี่นัทตี้คิดว่าเรือ่งของต้านานเป็นเรื่องท่ีมีอยู่ในทุกสังคม แต่ละสงัคมกจ็ะมีความเช่ือส่วนบุคคล 
ซึ่งเราไม่รูห้รอกว่ามันจริงหรอืไม่จริง เพียงแต่ว่ามันถูกบอกตอ่กันมาเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่น จากสงัคมสู่สงัคม จน
ได้เกิดเป็นความเช่ือข้ึนมาในที่สุด พี่นัทตีก้็หวังว่าน้องๆ คงจะสนุกและมีความสุขกับการอ่านบทความนี้กัน 
เอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในบทความหน้า ส้าหรับวันน้ีไปแล้ว บ๊ายบายจ้า 
 


