ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ตั ว ล ะ ค ร ห ลั ก แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ ส ะ ท้ อ น ผ่ า น ต� ำ น า น
เรื่อง “แม่ นากพระโขนง” และ “นางพญางูขาว” （白蛇传）
The Comparison  of   Main Characters  and  Social beliefs  Between                          
Thai Legend  “Mae NakPhraKhanong”  and Chinese Legend “Madame  White  
Snake”
ปานชีวา     ภู่ขวัญพงษ์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บทคัดย่ อ
ต�ำนานไทยเรื่ อง “แม่นากพระโขนง” และต�ำนานจีนเรื่ อง “นางพญางูขาว” มีความคล้ายคลึงกัน
หลายด้าน ทั้งโครงเรื่ อง ตัวละครหลัก และความเชื่อทางสังคมที่สะท้อนผ่านต�ำนานทั้งสองเรื่ องนี้
บทความนี้ได้ทำ� การเปรี ยบเทียบ โดยแบ่งเนื้อหาเป็ นสองส่ วน คือ (1) เปรี ยบเทียบตัวละครหลัก  
ได้แก่   “แม่นาก”  กับ “ไป๋ ซู่ เจิน” （白素贞）“พ่อมาก” กับ “สวี่ เซียน”（许仙）และ “สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต)”  กับ “พระเถระฝาไห่ ” （法海和尚） (2) เปรี ยบเทียบความเชื่ อต่าง ๆ ทาง
สังคม โดยเฉพาะความเชื่ อในเรื่ องภูติ ผี วิญญาณ และสวรรค์ ที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในต�ำนาน                 
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างทางความคิดและความเชื่อของคนในสังคม
ยุคนั้นที่แฝงอยูใ่ นต�ำนานและน�ำเสนอเพื่อเป็ นข้อมูลแก่นกั วิชาการไทยได้ศึกษาเพิ่มเติม
ค�ำส� ำคัญ : แม่นากพระโขนง นางพญางูขาว ต�ำนานไทย ต�ำนานจีน เปรี ยบเทียบ
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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หากต�ำนานเรื่ อง “แม่นากพระโขนง”  เป็ นเรื่ องราวโศกนาฏกรรมความรักที่ชาวไทยคุน้ เคยและ
ถูกถ่ายทอดเล่าสื บต่อกันมาช้านานแล้วชาวจีนก็มีตำ� นานเรื่ อง“นางพญางูขาว” ที่สร้างความสะเทือนใจให้
แก่ผอู ้ ่านเป็ นอย่างยิง่ เช่นกัน  ทั้งสองเรื่ องต่างกล่าวถึงเรื่ องราวความรักและภูติผปี ี ศาจ ซึ่งเป็ นสิ่ งผูกพันกับ
มนุษย์มาช้านาน  ต�ำนานเกี่ยวกับเรื่ องผีปีศาจก�ำเนิ ดขึ้นมาในทุกยุคทุกในหนังสื อ เมืองสวรรค์และผีสาง
เทวดาปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่า“ความเชื่อเรื่ องผีสางเทวดา  เกิดจากความกลัวอ�ำนาจลึกลับมองไม่เห็น
ตัว  ซึ่ งอาจจะให้ดีให้ร้ายแก่เราได้ และต่อมาความเชื่อเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดในรู ปแบบของนิทานพื้น
บ้าน”(เสถียรโกเศศ-  นาคะประทีป,2515 : ค�ำน�ำ)  
หวัง เหล่ ย （ 王 蕾 ） นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ครุ ศ าสตร์ หู ห นาน （ 湖 南
师范大学） ได้กล่าวไว้ในวิทยานิ พนธ์ของตนเองเมื่อปี ค.ศ 2014  เรื่ อง “การปรับเปลี่ยนต�ำนาน
นางพญางูขาวในภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์”《“白蛇传说”在影视作品中的改
编》ว่า“นางพญางูขาว” เป็ นหนึ่ งในต�ำนานรักอมตะของจีน โดยประกอบไปด้วยเรื่ อง “เมิ่งเจียงหนี่ ว ์
孟姜女》หนุ่ มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า《牛郎织女》ม่านประเพณี 《梁山伯与祝英台》
และนางพญางูขาว《白蛇传》ซึ่ งปรากฏเป็ นวรรณกรรมครั้งแรกในเรื่ อง“จองจ�ำงูขาวชัว่ นิ รันดร์ ใน
เจดียเ์ หลยเฟิ ง”《白娘子永镇雷峰塔》ในหนังสื อบันทึกจิ่งซื่ อทงเหยียน《警世通言ในราว
ปี ค.ศ. 1368 - 1644  โดยกวีจีนนามว่า  เฝิ งเมิ่งหลง（冯梦龙）
ต�ำนานนางพญางูขาวถูกกล่าวขานว่าเกิดขึ้นในแถบมณฑลเจ้อเจียง（浙江省） ยุคสมัยรา
ชวงศ์ซ่ง（宋朝） มีบณ
ั ฑิตหนุ่มคนหนึ่งนามว่า “สวี่เซี ยน”（许仙）ตกหลุมรักสตรี นามว่า “ไป๋
ซู่ เจิน” （白素贞） และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  เปิ ดกิ จการร้านขายยาและให้การรักษาผูค้ นในละแวก
นั้น   แต่ความจริ งที่“สวี่ เซี ยน” ไม่เคยรู ้คือคนรักของเขาแท้จริ งแล้วคือปี ศาจงูขาวที่จำ� แลงกายมาต่อมา
ไม่นานมีพระเถระรู ปหนึ่ งนามว่า “ฝาไห่ ” （法海） ล่วงรู ้ความจริ งและขัดขวางการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วม
กันระหว่างมนุ ษย์และปี ศาจจึงพยายามก�ำจัดปี ศาจงูขาวอยูห่ ลายครา และสุ ดท้ายได้จบั นางไปจองจ�ำไว้
ใต้เจดียเ์ หลยเฟิ ง（雷峰塔 จนส�ำเร็ จ
ต่อมาเมื่อเรื่ องราวของนางพญางูขาวได้ถูกเล่าขานสื บต่อมายังคนรุ่ นหลัง โดยเนื้ อหาบางส่ วน              
ถูกดัดแปลง ตัวละครหลักในเรื่ องได้กลายเป็ นตัวแทนของความรักอันลึกซึ้ งที่ เกิ ดขึ้นระหว่างบัณฑิ ต
หนุ่มผูซ้ ่ ึ งมีความสุ ภาพ นอบน้อม กับปี ศาจงูขาวซึ่ งบ�ำเพ็ญตบะมานับพันปี ซึ่ งได้จำ� แลงกายเป็ นหญิงสาว
ที่มีรูปร่ างหน้าตางดงามมีลกั ษณะเหมือนมนุษย์ทุกประการ ความรักของทั้งสองถูกขัดขวางโดยพระเถระ
ผูเ้ ถรตรงที่เห็นว่าความรักระหว่างคนกับปิ ศาจไม่อาจอยูร่ ่ วมกันได้  เพราะผิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรง
คือ หนังสื อรวมเล่มนิ ยายรักและต�ำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งถึงราชวงศ์หมิง
โดยผูเ้ ขียนคือเฝิ งเมิ่ง หลง （冯梦龙）ตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ 1624  โดยแบ่งเป็ น  40 ตอน ในแต่ละตอนจะเป็ นเรื่ อง
สั้น 1เรื่ อง
2
冯梦龙(เฝิ งเมิ่ง หลง) (1574-1646) คือกวีชาวจีนที่มีชื่อเสี ยงในยุคสมัยราชวงศ์หมิง  ผลงานที่สร้างชื่อได้แก่  《古今
小说》《警世通言》และ《醒世恒言》ทั้งสามเล่มนี้   เป็ นที่รู้จกั ในนาม 《三言》
3
มณฑลเจ้อ เจี ย ง （ 浙 江 省 ） เป็ นพื้ น ที่ ติ ด ทะเลทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องประเทศจี น    มี เ มื อ งหลวงคื อ  
เมืองหังโจว（杭州）
4
ราชวงศ์ซ่ง （宋朝）เป็ นราชวงศ์หนึ่งในยุคจักรวรรดิของจีน  ปกครองประเทศระหว่างปี ค.ศ. 960 – 1279
1

《警世通言》
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ส่ วนต�ำนานไทยเรื่ อง “แม่นากพระโขนง”  เป็ นเรื่ องราวรั กอมตะระหว่างชายหนุ่ มหญิ งสาว
คู่หนึ่ งแห่ งทุ่งพระโขนง  กล่าวกันว่าเรื่ องนี้ เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่ 3  แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์    ฝ่ าย
สามีชื่อ “มาก”  ฝ่ ายภรรยา  ชื่ อ“นาก” ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรี ยบง่าย จนกระทัง่ วันหนึ่ ง “พ่อมาก”
ได้รับหมายเรี ยกให้ไปเป็ นทหารประจ�ำการที่ บางกอก  ในขณะที่ ฝ่ายภรรยาก�ำลังตั้งครรภ์อ่อนๆ อยู  ่
แม่นากจึงต้องใช้ชีวติ อยูอ่ ย่างล�ำพัง
จนกระทัง่ วันก�ำหนดคลอดมาถึง แม่นากไม่สามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้ เนื่ องจากทารก      
ไม่กลับหัว เป็ นเหตุให้เธอสิ้ นใจไปพร้อมลูกน้อยในครรภ์ ครั้นพ่อมากซึ่ งไม่เคยทราบข่าวคราวภรรยา
ตนเองมาก่อน  กลับมาจากกองประจ�ำการ เห็นแม่นากใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติ จึงไม่เคยเอะใจเลย
แม้แต่นอ้ ยว่านัน่ คือวิญญาณหาใช่ร่างกายมนุษย์ไม่ ชาวบ้านได้เตือนหลายครั้งพ่อมากก็ไม่เชื่อ จนกระทัง่
วันหนึ่ งเขาได้เห็ นกับตาตนเองว่าแม่นากไม่ใช่ คน พ่อมากจึ งวางแผนหนี ไปเพราะเชื่ อว่าคนกับผีไม่
สามารถใช้ชีวิตร่ วมกันได้ เป็ นเหตุให้แม่นากออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้าน สร้างความเดือนร้อน
ไปทัว่ จนกระทัง่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)ได้มาท�ำพิธีกำ� ราบวิญญาณแม่นากให้สงบ หยุดสร้างความ
เดือนร้อนให้ชาวบ้านย่านพระโขนง       
เมื่ อพิจารณาจากโครงเรื่ องจะเห็ นได้ว่าต�ำนานทั้งสองนี้ มีจุดที่ คล้ายคลึ งกันอยู่หลายด้านทั้ง
เนื้ อหา ที่กล่าวถึงโศกนาฏกรรมความรักที่เกิ ดขึ้นระหว่างมนุ ษย์และภูติผีปีศาจแฝงด้วยความเชื่ อทาง
ศาสนาโดยใช้การสื่ อสารเชิงสัญลักษณ์ดว้ ยการยกพระเถระและสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เป็ นฝ่ ายธรรมะ
เพื่อหยุดความรักที่ผดิ กฎสวรรค์และธรรมชาติ
นอกจากนี้ตำ� นานเรื่ อง “แม่นากพระโขนง”  และ “นางพญางูขาว”（白蛇传）ยังมีความ
เชื่อว่าสร้างมาจากโครงเรื่ องจริ งเนื่องจากสถานที่ที่ถูกอ้างถึงในต�ำนานนั้นมีอยูจ่ ริ งตลอดจนยังมีหลักฐาน
ทางวรรณกรรมที่ปรากฏเนื้ อหาของเรื่ องเล่านี้ อยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ยในงานค้นคว้าของคุณเอนกนาวิกมูลนัก
ประวัติศาสตร์ ไทยผูท้ ำ� การค้นคว้าเรื่ องราวของแม่นากพระโขนงได้ถ่ายทอดความรู ้และหลักฐานต่าง ๆ
ที่ปรากฏเกี่ยวกับแม่นากพระโขนงไว้ในหนังสื อเรื่ อง“เปิ ดต�ำนานแม่นากพระโขนง”ว่าแม่นากน่าจะเคย
มีตวั ตนจริ ง ๆ แต่จะเป็ นผีจริ ง ๆ ด้วยหรื อไม่ ไม่ยืนยัน ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ ได้แต่แต่งเติมเสริ ม
ความกันไปต่าง ๆ นานาตามแต่จินตนาการ  หลักฐานรุ่ นเก่าที่สุดที่ผเู ้ ขียนเคยพบและน�ำเผยแพร่ แต่ พ.ศ.
2522  คือข้อเขียนของ ก.ศ.ร.กุหลาบ (เกิดสมัย ร.3 พ.ศ.2377 ถึงแก่กรรม สมัย ร.6 พ.ศ.2464  อายุ 87 ปี )
ที่เขียนลงในหนังสื อสยามประเภท  ฉบับมีนาคม  ร.ศ.118    พ.ศ. 2442   (อเนก นาวิกมูล, 2543: 23)
โดยคุณอเนกได้สนั นิษฐานว่าต�ำนานแม่นากอาจเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3
ลูกสาวก�ำนันขุนศรี ชื่อว่าอ�ำแดงนากได้เสี ยชี วิตขณะตั้งท้องทางฝ่ ายลูกๆของอ�ำแดงนากกลัวบิดาจะไป
แต่งงานมีภรรยาใหม่และต้องถูกแบ่งทรัพย์สินจึงรวมตัวกันแกล้งท�ำเป็ นผีหลอกผูค้ นในละแวกนั้น เพื่อ
ให้คนเชื่ อว่าผีของมารดาตนเองเฮี้ยน โดยกล่าวว่าอ�ำแดงนากคลอดลูกตาย  นายชุ่มเอาศพไปฝังที่ป่าช้า
วัดมหาบุศย์ที่พระศรี สมโภช (บุศย์) สร้างไว้แต่ครั้งรัชกาลที่ 2 หรื อครั้งที่พระศรี สมโภชยังบวชเป็ นพระ  
เมื่ อ ฝั ง แล้ว ก็ห าได้เ ป็ นปี ศาจหลอกผูใ้ ดไม่ เ ป็ นแต่ ลู ก ชายของนายชุ่ ม อ�ำ แดงนาก หวงทรั พ ย์ส มบัติ
เจดียเ์ หลยเฟิ ง（雷峰塔）สร้างขึ้นราวปี   ค.ศ977  เพื่อฉลองที่สนมของจักรพรรดิให้กำ� เนิดบุตรชาย ส่ วนองค์ที่เห็น
อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1933 ตามแบบโครงสร้างเดิมหลังจากเกิดเหตุการณ์องค์เจดียพ์ งั ลงมาในปี 1924 เป็ น
เจดียท์ รง 8 เหลี่ยม สูง 5 ชั้น  ตั้งอยูท่ างทิศใต้ขอทะเลสาบซีหู （西湖）ในเมืองหังโจว  มณฑลเจ้อเจียง
5

กระแสวัฒนธรรม

57

ของบิดา  เพราะบิดาหรื อนายชุ่มนั้นเป็ นคนมัง่ มี กลัวบิดาจะมีภรรยาใหม่จึงท�ำอุบายใช้คนไปขว้างปาชาว
เรื อตามล�ำคลองริ มป่ าช้าที่ฝังศพอ�ำแดงนาก  (อเนก นาวิกมูล, 2543: 24)
นอกจากนี้ วดั มหาบุศย์ที่กล่าวกันว่าเป็ นวัดที่ฝังศพของแม่นากได้จดั สร้างศาลแม่นากพระโขนง
และมีชาวบ้านที่เชื่อถือพากันมากราบไหว้บูชาเป็ นจ�ำนวนมาก
ในส่ ว นของต�ำ นานเรื่ อ ง “นางพญางู ข าว” นั้น ได้ป รากฏเป็ นวรรณกรรมครั้ งแรกในเรื่ อ ง
“จองจ�ำ งู ข าวชั่ว นิ รั น ดร์ ใ นเจดี ย เ์ หลยเฟิ ง” 《 白 娘 子 永 镇 雷 峰 塔 》 ซึ่ ง อยู่ใ นบัน ทึ ก จิ่ ง ซื่ อ ทงเหยีย น
《警世通言》 ของเฝิ งเมิ่ ง หลง （冯梦龙） ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ข า้ งต้น อี ก ทั้ง สถานที่ อ น
ั เป็ นต้น ก�ำ เนิ ด
ของเรื่ องราวก็มีอยู่จริ ง นัน่ คือเจดียเ์ หลยเฟิ ง(雷峰塔)ซึ่ งอยู่บริ เวณทะเลสาปซี หู（西湖）เมืองหังโจว
（杭州）มณฑลเจ้อเจี ยง（浙江）นอกจากนี้ ยงั มีภาพวาดต�ำนานนางพญางูขาวปรากฏอยูใ่ นพระราชวัง
ฤดูร้อนที่กรุ งปักกิ่ง（颐和园）ซึ่งเป็ นเครื่ องยืนยันว่าต�ำนานนี้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานอย่างแท้จริ ง
บทความนี้ผเู ้ ขียนต้องการน�ำเสนอการเปรี ยบเทียบ  2 ด้านคือ (1) การเปรี ยบเทียบอุปนิสยั ของตัว
ละครหลัก (2) เปรี ยบเทียบความเชื่อทางสังคมที่สะท้อนผ่านต�ำนานทั้งสองเรื่ องนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงความคล้ายคลึง และความแตกต่างด้านความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตที่ถูก
สะท้อนผ่านทางต�ำนานที่เล่าขานกันมาช้านานของทั้งทางฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีน
โดยส่ ว นแรกตัว ละครหลัก ที่ ผูเ้ ขี ย นจะน�ำ มาเปรี ย บเที ย บกัน คื อ “แม่ น าก” กับ “ไป๋ ซู่ เ จิ น ”
（白素贞）“พ่อมาก”  กับ “สวี่เซี ยน” （许仙）และ  “สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)”กับ “พระเถระฝาไห่ ”
（法海和尚）

1. การเปรียบเทียบอุปนิสัยของตัวละครหลัก
1.1 แม่นาก”  และ “ไป๋ ซู่เจิน”（白素贞）
“แม่ นาก”
มีสถานะเป็ นผีวญ
ิ ญาณ
มีอิทธิฤทธิ์สร้างภาพบังตาคนรักได้

“ไป๋ ซู่ เจิน” （白素贞）
มีสถานะเป็ นภูติปีศาจ
มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ จ�ำ แลงกายได้จ ากการบ�ำ เพ็ญ เพี ย ร
มากว่าพันปี
ตั้งครรภ์แต่ทารกตายในครรภ์
ตั้งครรภ์ให้และก�ำเนิดบุตรได้
บูชาความรัก (แต่ไม่ปล่อยวางต้องการครอบครอง    บู ช าความรั ก ( แต่ ไ ม่ ไ ด้แ สดงออกถึ ง การไม่
คนรักและไม่ปล่อยให้คนรักหนีไป )
ปล่อยวาง
โกหกปิ ดบังคนรัก แท้จริ งแล้วตนเองเป็ นวิญญาณ โกหกปิ ดบังคนรัก  แท้จริ งแล้วตนเองเป็ นปี ศาจ
ใช้อิทธิฤทธิ์แย่งชิงคนรักสร้างความเดือดร้อน
ใช้อิทธิฤทธิ์แย่งชิงคนรักสร้างความเดือดร้อน
(ออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้าน)
(สูก้ บั พระเถระใช้อิทธิฤทธิ์ให้น้ ำ� ท่วมเมือง
มีชาวบ้านเสี ยชีวติ )

พระราชวังฤดูร้อน（颐和园）ตั้งอยูใ่ นกรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีน  ใกล้กบั พระราชวังต้องห้าม เริ่ มก่อสร้างราวปี ค.ศ.
1115 – 1234  เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หยวนจนกระทัง่ ถึงราชวงศ์ชิง   มีพ้ืนที่ราว  2.9  ตารางกิโลเมตร โดย
เป็ นพื้นที่ทะเลสาบถึง 3 ส่ วน 4 ของพื้นที่ท้ งั หมดและใช้แรงงานคนในการขุดดินให้เป็ นทะเลสาบ  และน�ำดินไปถมเป็ น
เนินเขาสูงชันเพื่อสร้างพระต�ำหนักฟ
6
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ตัวละคร “แม่นาก”  และ “ไป๋ ซู่เจิน” （白素贞）เป็ นตัวละครหลักของต�ำนานทั้งสองเรื่ อง
นี้ มีสถานภาพที่ไม่ใช่มนุ ษย์ท้ งั คู่โดยตัวละคร “แม่นาก” เป็ นหญิงที่เสี ยชี วิตจากการให้กำ� เนิ ดบุตรหรื อ
ที่ เรี ยกกันว่าตายทั้งกลมแต่เพราะใจยังเฝ้ าห่ วงรอวันที่ คนรั กกลับมาจิ ตวิญญาณจึ งยังวนเวียนอยู่ท่ี เดิ ม
และเมื่อคนรักกลับมาแม่นากก็ใช้อิทธิ ฤทธิ์ บังตาเพื่อหลอกคนรักว่าตนเองยังเป็ นมนุษย์ปกติและใช้ชีวิต
เช่นเดิม
ส่ วนตัวละคร “ไป๋ ซู่ เจิ น”（白素贞） เป็ นปี ศาจงูขาวที่ บำ� เพ็ญเพียรมาเป็ นเวลานับพันปี
มี อิทธิ ฤทธิ์ แก่ กล้าจนสามารถจ�ำแลงแปลงกายให้มีรูปร่ างลักษณะเหมื อนมนุ ษย์ทุกประการอี กทั้งยัง
สามารถตั้งครรภ์และให้กำ� เนิดบุตรชายเป็ นมนุษย์ออกมาอย่างปลอดภัยอีกด้วย
นอกจากนี้ “แม่นาก”  และ “ไป๋ ซู่เจิน”  ต่างไม่ใช่มนุษย์ท้ งั คู่ตวั ละครทั้งสองตัวนี้ จึงมีอิทธิ ฤทธิ์
ปาฏิหาริ ยเ์ หนื อคนทัว่ ไป “แม่นาก” นั้นมีอิทธิ ฤทธิ์ ในการบังตาสร้ างภาพหลอกลวงคนรักเพื่อปกปิ ด
สถานะที่ แท้จริ งว่าตนเองไม่ใช่ มนุ ษย์ซ่ ึ งอิ ทธิ ฤทธิ์ นี้ สามารถบังตาหลอกลวงคนรั กได้เพียงผูเ้ ดี ยวแต่
ชาวบ้านคนอื่นไม่ได้ตกอยูใ่ นภวังค์ภาพบังตาเหมือนเช่นพ่อมาก
ภาพอิทธิ ฤทธิ์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของแม่นากที่ ปรากฏอยู่ในต�ำนานซึ่ งถูกน�ำมาสร้ างเป็ นละคร
หรื อภาพยนตร์   ทุกยุคทุกสมัยคือภาพที่แม่นากใช้อิทธิ ฤทธิ์ ยืดแขนยาวจนสามารถเอื้อมไปเก็บลูกมะนาว
ใต้ถุนบ้านได้ท้ งั ๆที่ตวั ยังอยูบ่ นพื้นเรื อน
ส่ วนตัวละคร “ไป๋ ซู่เจิน” นั้นร่ างที่แท้จริ งแล้วเป็ นปี ศาจงูขาวที่บำ� เพ็ญเพียรมาเป็ นเวลาช้านาน
จนมี อิทธิ ฤทธิ์ แก่ กล้าสามารถจ�ำแลงแปลงกายเป็ นคนเพื่อมาท่องเที่ ยวในเมื องมนุ ษย์จนมาพบรั กกับ
“สวีเ่ ซียน” โดยนางพญางูขาวสามารถใช้อิทธิฤทธิ์การจ�ำแลงแปลงกายเพื่อตบตาทุกคนได้สำ� เร็ จไม่มีใคร
ล่วงรู ้เลยว่านางคือปี ศาจงูขาวจ�ำแลงกายไม่ใช่มนุษย์ทว่ั ไป
ด้วยเหตุน้ ีจึงเรี ยก “แม่นาก”  และ “นางพญางูขาว” ด้วยค�ำที่ต่างกัน  โดย “แม่นาก” นั้น มีสถานะ
เป็ นวิญญาณ หรื อที่ชาวบ้านต่างเรี ยกกันว่า “ผีแม่นาก” เป็ นดวงจิตที่คงอยูด่ ว้ ยความอาลัยอาวรณ์ปราศจาก
กายเนื้ อและตัวตนที่ จบั ต้องได้ ส่ วนนางพญางูขาวนั้นมิ ใช่ ดวงจิ ต  แต่เป็ นงูขาวซึ่ งเป็ นสัตว์แห่ งเทพ
ตามความเชื่ อของชาวจีนโบราณ  ผ่านการบ�ำเพ็ญเพียรจนมีพลังอ�ำนาจวิเศษ สามารถจ�ำแลงแปลงให้มี
ร่ างกายที่จบั ต้องได้ และด�ำรงตนในชีวิตประจ�ำวันได้เหมือนมนุษย์ทวั่ ไป หากแต่มีขอ้ จ�ำกัดบางประการ
ที่ไม่สามารถแตะต้องได้   มิเช่นนั้นจะท�ำให้ร่างกายกลับคืนสภาพงูขาวเช่นเดิม  ดังนั้น ตัวละครทั้งสองนี้
จึงมีคำ� นิยามของสถานะที่แตกต่างต่างกัน
ตัวละครทั้งคู่มีฉากที่ใช้อิทธิ ฤทธิ์ เพื่อการต่อสู ้แย่งชิ งคนรักกลับมาเช่ นเดี ยวกันโดย “แม่นาก”
ใช้อิทธิ ฤทธิ์ ในการเป็ นภูติผีวิญญาณหลอกหลอนอาละวาดชาวบ้านที่เข้าใกล้พ่อมากให้เกิ ดความกลัว       
ด้วยเพราะเกรงว่าจะมีคนมาบอกความจริ งให้คนรักรู ้วา่ นางได้เสี ยชีวิตไปแล้วส่ วน “ไป๋ ซู่เจิน”  ใช้กำ� ลัง
อิ ทธิ ฤทธิ์ จากการเป็ นปี ศาจงูที่ผ่านการบ�ำเพ็ญเพียรมานานต่อสู ้กบั พระเถระฝาไห่ ผูซ้ ่ ึ งล่วงรู ้ ความลับ
ว่านางเป็ นปี ศาจและขัดขวางการใช้ชีวิตคู่ระหว่างมนุ ษย์และปี ศาจอย่างสุ ดก�ำลังความสามารถนางจึ ง
ใช้พลังทั้งหมดต่อสู ้กบั พระเถระบันดาลให้วดั จิ นซานซึ่ งเป็ นสถานที่ที่พระเถระฝาไห่ พำ� นักอยู่ให้เกิ ด
น�้ำท่วม  และทั้งเมืองจมอยู่ใต้บาดาลส่ งผลให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บล้มตายและเดื อดร้ อนเป็ นอย่าง
หนัก ( เรื่ องราว “น�้ำท่วมวัดจินซาน”  เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งและเล่าขานสื บต่อกันเรื่ อยมาถึงสาเหตุ
ของอุทกภัยครั้งนี้ )
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ทั้งคู่ต่างเป็ นตัวแทนของหญิงสาวที่บูชาความรักอย่างมาก “แม่นาก” นั้นเมื่อคนรักมีเหตุจำ� เป็ น
ต้องจากไปไกลเธอยังคงเฝ้ ารอเขาอยู่ท่ี ทุ่งพระโขนงทุกเมื่ อเชื่ อวันเมื่ อตายแล้ววิญญาณยังคงวนเวียน
ไม่ไปไหนไกลส่ วน “ไป๋ ซู่เจิน”  ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่คนรักเสี ยชีวติ อันเกิดจากการตกใจสุ ดขีดที่รู้ความ
จริ งว่านางเป็ นปี ศาจงู นางจึงท�ำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิต “สวี่เซี ยน”  โดยไม่คำ� นึ งว่าตนก�ำลังตั้งครรภ์ยอม
เดินทางไกลนับพันลี้ไปยังเทือกเขาคุนหลุน  เพื่อเสาะแสวงหาหญ้าหลินจือที่มีสรรพคุณวิเศษสามารถ
ชุ บ ชี วิต คนจากความตายซึ่ ง นางต้องต่ อสู ้กับ ทหารยามที่ พิท กั ษ์รั กษาหญ้า หลิ นจื อ อย่า งไม่ เ กรงกลัว
ต่อมาเมื่ อ “สวี่เซี ยน” ฟื้ นคืนชี พจึ งได้รู้ความจริ งว่า “ไป๋ ซู่ เจิ น” ยอมสละชี วิตตนเองเพื่อช่ วยชุ บชี วิต
ของเขาท�ำให้ท้ งั สองกลับมารักและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นกว่าเดิม
ต�ำนานทั้งสองเรื่ องนี้ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็ นรักอมตะตัวแทนของหญิงสาวที่บูชาความ
รักอย่างมัน่ คงทั้งคู่แตกต่างกันตรงที่   “แม่นาก” ยังคงยึดติดกับการครอบครองคนรักเพราะหลังจากที่
“พ่อมาก” รู ้ความจริ งและไม่กล้าใช้ชีวติ ร่ วมกันอีกต่อไปแล้ว “แม่นาก” ก็ออกอาละวาดหมายจะให้คนรัก
กลับมาใช้ชีวติ คู่ร่วมกันให้จงได้
อนึ่ ง นอกจากความรั กที่ มนั่ คงการฝ่ าฟั นอุปสรรคและความต้องการที่ จะอยู่กบั คนรั กของตัว
ละครทั้งคู่ที่ได้แสดงออกมานั้นยังมีเหตุปัจจัยหลักอีกประการที่ท้ งั สองยอมฝื นธรรมชาติและท�ำทุกวิถี
ทางเพื่อที่จะได้อยูก่ บั คนรักก็คือความ  “ห่ วง”  ซึ่ งตัว “แม่นาก” นั้นสื่ อให้เห็นถึงความเป็ นห่ วงคนรัก
อย่างชัดเจนต้องการที่ จะอยู่ดูแลปกป้ องและปรนนิ บตั ิ คนรั กให้มีความสุ ขส่ วน “ ไป๋ ซู่ เจิ น” นั้นก็สื่อ
ถึงความเป็ นห่วงคนรักได้อย่างชัดเจนเช่นกันเนื่องจากตัวละคร “สวี่เซี ยน”  ซึ่ งเป็ นชายคนรักของเธอนั้น
ถูกน�ำเสนอออกมาในภาพของชายหนุ่ มที่ค่อนข้างสุ ภาพอ่อนแอไม่เข้มแข็งและไม่สู้คนเท่าใดนักนาง
จึงยังรู ้สึกห่วงและด้วยเหตุที่นางมีอิทธิฤทธิ์นางจึงสามารถปกป้ องดูแลคนรักให้ปราศจากภัยอันตรายได้
ดังนั้นสาเหตุสำ� คัญอีกประการหนึ่งนอกจากความรักแล้ว สิ่ งที่ทำ� ให้ตวั ละครทั้งสองยอมท�ำเรื่ อง
ผิดกฎสวรรค์และฝื นธรรมชาติกค็ ือความ “ห่วง” ที่มีต่อคนรักนัน่ เอง
1.2 พ่อมาก”  และ “สวีเ่ ซียน” （许仙）
“พ่อมาก”

“สวี  ่ เซียน” （许仙）

มีสถานะเป็ นมนุษย์ทวั่ ไป มีคนรักเป็ นผีวญ
ิ ญาณ
รักภรรยามากแม้ชาวบ้านจะมาเตือนว่าแม่นากเป็ น
ผีพอ่ มากก็ยงั ไม่ปักใจเชื่อ
เมื่อรู ้ความจริ งพ่อมากท�ำใจยอมรับไม่ได้
และไม่ ต ้อ งการจะมี ชี วิ ต ร่ ว มกับ แม่ น ากซึ่ งเป็ น
ภูตผีอีกต่อไป

มีสถานะเป็ นมนุษย์ทวั่ ไป มีคนรักเป็ นปี ศาจ
รักภรรยามากแม้พระเถระจะมาเตือนหลายครั้ง
ว่าคนรักเป็ นปี ศาจสวีเ่ ซียนก็ไม่ปักใจเชื่อ
เมื่อรู ้ความจริ งถึงแม้จะตกใจมากจนเสี ยชีวติ
แต่เมื่อฟื้ นคืนชีพแล้วก็ยอมรับได้และอยากใช้ชีวิต
ร่ วมกับคนรักต่อไป

เทือกเขาคุนหลุน（昆仑山）  เป็ นเทือกเขาที่ยาวที่สุดแห่ งหนึ่ งในเอเชี ย  มีความยาวราว  3,000 กิ โลเมตร  
ทอดตัวไปตามชายแดนทางตะวันตกลงไปจนถึงทางใต้ของจีน  ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็ นดินแดนแห่งสวรรค์และอุดมไปด้วย
สิ่ งวิเศษมากมาย  โดยปรากฏชื่ออยูใ่ นนิยายปรัมปราและนิยายก�ำลังภายในของจีนหลายเรื่ อง
7
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“พ่อมาก” และ “สวี่เซี ยน” （许仙）ถูกน�ำเสนอว่าเป็ นชายหนุ่มธรรมดาทัว่ ไปไม่ได้มีฐานะ
ที่ร่ �ำรวยทั้งสองอยูใ่ นสถานะเดียวกันคือมีคู่รักที่ไม่ใช่มนุษย์ท้ งั คู่ต่างกันที่ “แม่นาก” ซึ่ งเป็ นคู่รักของพ่อ
มากนั้นมาเสี ยชีวติ ภายหลังเมื่อครั้งให้กำ� เนิดบุตรแต่เพราะความห่วงอาลัย ท�ำให้ “แม่นาก” ยังปรากฏร่ าง
อยูใ่ นรู ปวิญญาณที่ยงั สิ งสถิตและวนเวียนอยูใ่ นบ้าน เพื่อรอคนรักกลับมา
ส่ วน “สวี่เซี ยน”ไม่เคยทราบมาก่ อนเลยว่าคนรั กตนเองคื อปี ศาจงูที่จำ� แลงแปลงกายมาไม่ว่า
จะเป็ นครั้งแรกที่เจอกันหรื อแม้กระทัง่ ตอนที่แต่งงานกันแล้วก็ตาม
แม้จะมีผพู ้ ยายามเตือนทั้งคู่ว่าหญิงสาวที่เป็ นคู่รักของพวกเขานั้นไม่ใช่มนุ ษย์แต่ดว้ ยความรักที่
ทั้งสองมีต่อกันท�ำให้ท้ งั “พ่อมาก” และ “สวีเ่ ซียน”  ต่างไม่เชื่อว่า “แม่นาก” และ “ไป๋ ซู่เจิน” จะเป็ นผีปีศาจ
ตามที่ถูกกล่าวอ้างยังคงปฏิบตั ิต่อกันและอยูร่ ่ วมชายคาเดียวกันเหมือนเดิมจนกระทัง่ วันหนึ่ ง“พ่อมาก”
ได้เห็นอิทธิ ฤทธิ์ ของ “แม่นาก”  กับตาตนเองส่ วน “สวี่เซี ยน” ก็เช่นกันได้เห็น “ไป๋ ซู่เจิน” กลายร่ างเป็ น
งูขาวทั้งคู่จึงได้ยอมรับความจริ งว่าคู่รักของตนเองนั้นไม่ใช่มนุษย์ตามที่ถกู กล่าวหา
หลัง จากที่ รู้ ค วามจริ ง “พ่ อ มาก” ตกใจกลัว และยอมรั บ ไม่ ไ ด้ถึ ง กับ วางแผนหนี “ แม่ น าก”
เพราะเขาเชื่อว่าคนกับผีน้ นั ไม่มีทางที่จะอยูร่ ่ วมกันได้
ในขณะที่ “สวี่เซี ยน” หลังจากที่รู้วา่ คนรักของตนเองไม่ใช่มนุษย์อีกทั้งเห็นภาพขณะที่กลายร่ าง
เป็ นงูต่อหน้าต่อตาเขาก็ตกใจจนเสี ยชี วิตแต่ต่อมาเมื่อ “ไป๋ ซู่เจิน” เสี่ ยงชี วิตไปตามหาหญ้าหลินจือเพื่อ
ชุบชี วิตเขาให้ฟ้ื นขึ้นมาจากความตายเขาก็ตระหนักได้ว่าไม่มีส่ิ งใดยิ่งใหญ่ไปกว่ารักแท้ที่เขาและเธอมี
ต่อกันท�ำให้เขาเชื่ อว่าแม้ความรักของตนกับ“ไป๋ ซู่ เจิ น” จะเป็ นความรักที่ขา้ มภพแต่ท้ งั สองก็จะพากัน
ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้
ผูเ้ ขียนเห็นว่าทั้ง “พ่อมาก” และ “สวี่เซี ยน” ต่างเป็ นชายหนุ่ มที่มีความรักมัน่ คงต่อคนรักทั้งคู่
“พ่อมาก” เป็ นตัวละครที่ มีอุปนิ สัยเสมื อนจริ งกล่าวคือเป็ นตัวละครที่ ยงั อยู่บนโลกแห่ งความจริ งเชื่ อ
ว่าความรักระหว่างคนกับผีน้ นั เป็ นไปไม่ได้ความรักความผูกพันที่เคยใช้ชีวิตร่ วมกันมานั้นจะคงอยู่ใน
รู ปแบบของความทรงจ�ำหาใช่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่เพราะหากท�ำเช่ นนั้นรังแต่จะเป็ นการยึดติดคิด
ครอบครองคนรักที่ผดิ หลักธรรมชาติเขาจึงมีความเชื่อว่าการปล่อยให้“แม่นาก”ไปสู่ สุคติน้ นั เป็ นทางออก
ที่ดีสำ� หรับชีวติ คู่ของทั้งเขาและเธอ
1.3 “สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)”  กับ  “พระเถระฝาไห่” （法海和尚）
“สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)”

“พระเถระฝาไห่ ”（法海和尚）

มีสถานะเป็ นพระถือศีลบ�ำเพ็ญตน
มีความเมตตาหวังช่วยให้แม่นากได้ไปผุดไปเกิด
ให้พอ่ มากกลับมามีชีวติ เยีย่ งมนุษย์ปกติทวั่ ไป
และให้ ช าวบ้า นคลายความเดื อ ดร้ อ นจากการ
อาละวาดของผีแม่นาก
เป็ นผูท้ ี่ ก ำ� ราบความเฮี้ ย นและสะกดวิญ ญาณแม่
นาก

มีสถานะเป็ นพระเถระถือศีลบ�ำเพ็ญตน
มีความเถรตรง  แต่อาฆาตแค้นต่อตัวนางพญางูขาว
และยอมรับไม่ได้ที่เห็ นว่ามนุ ษย์กบั ปี ศาจใช้ชีวิต
อยูร่ ่ วมกัน
เป็ นผูท้ ี่กกั ขังจองจ�ำปี ศาจนางพญางูขาวไว้ใต้เจดีย ์
เหลยเฟิ ง
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ในหนัง สื อ ประวัติ แ ละบารมี ส มเด็จ พระพุฒ าจารย์ (โต) พรหมรั ง สี ที่ จ ดั พิ ม พ์แ ละเผยแพร่
โดยกลุ่มวัชราภรณ์ ได้ทำ� การรวบรวมเรื่ องราวของท่านจากหนังสื อประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
ซึ่ งมหาอ�ำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา  (สอน โลหนันทน์)  ได้บนั ทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
ท่ า นรู ้ เหตุ ปิ ศาจนางนาคก�ำ เริ บ เหลื อ มื อ หมอ ท่ า นจึ ง ลงไปค้า งที่ ว ดั มหาบุ ศ ย์ ในคลองพระโขนง
พอค�่ำท่านก็ไปนัง่ อยูป่ ากหลุมแล้วท่านก็เรี ยกปิ ศาจนางนาคขึ้นมาสนทนากัน ฝ่ ายปิ ศาจนางนาคก็ข้ ึนมา
พูดตกลงกันอย่างไรไม่ทราบ ลงผลท้ายที่สุดท่านได้เจาะเอากระดูกหน้าผากศพนางนาคที่เขาฝังไว้มาได้
แล้วท่านมานัง่ ขัดเกลาจนเป็ นมัน ท่านน�ำขึ้นมาวัดระฆังท่านลงยันต์เป็ นอักษรไว้ตลอด เจาะเป็ นปั้ นเหน่ง
คาดเอว ไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วย  ปิ ศาจในคลองพระโขนงก็หายก�ำเริ บและซาลง (กลุ่มวัชราภรณ์,
2536: 82)  
ต่ อ มากล่ า วกัน ว่า กระดู ก ปั้ นเหน่ ง นี้ ได้ต กทอดมาถึ ง กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศัก ดิ์ และหลัง
จากนั้นไม่นานวิญญาณแม่นากได้มากราบลาเพื่อไปผุดไปเกิด ผูเ้ ขียนเคยอ้างถ้อยค�ำของคุณวินยั ถาวร
ประเสริ ฐว่าปั้ นเหน่ งแม่ นากเคยตกอยู่กบั กรมหลวงชุ มพรฯ   เคยส�ำแดงอิ ทธิ ฤทธิ์ ให้หม่ อมแจ่ มได้
กลิ่ น เหม็ น อบอวล สุ ด ท้า ยกรมหลวงชุ ม พรฯ บอกว่ า แม่ น าก ลาไปเกิ ด แล้ว   เหลื อ กระดู ก อยู่กับ
นายเทียบ  อุทยั เวช คนเก่าแก่ของวังนางเลิ้ง (อเนก นาวิกมูล, 2543: 36)  
ส่ วนพระเถระฝาไห่ ผซู ้ ่ ึ งมีความเถรตรงและยอมไม่ได้ที่จะเห็นมนุ ษย์และปี ศาจใช้ชีวิตร่ วมกัน
จึงขัดขวางความรักของ “สวี่เซี ยน” และนางพญางูขาวอย่างสุ ดก�ำลังความสามารถทั้งสองมีการประลอง
ฝี มื อกันในเชิ งอ�ำนาจอิ ทธิ ฤทธิ์ อยู่หลายครั้ ง  จนนางพญางูขาวบันดาลโทสะท�ำให้วดั จิ นซานซึ่ งเป็ น
ที่ พ ำ� นัก ของพระเถระฝาไห่ น้ �ำท่ ว มจนชาวบ้า นเดื อ ดร้ อ นมี ผู ้ค นบาดเจ็ บ ล้ม ตายหลัง จากครั้ งนั้น
พระเถระฝาไห่ยงิ่ ไม่ลดราวาศอกมีการประมือสู ร้ บกับนางพญางูขาวอีกหลายครั้งจนสามารถจับนางไปขัง
ไว้ใต้เจดียเ์ หลยเฟิ งได้สำ� เร็ จ
แม้วา่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)” และ“พระเถระฝาไห่” จะเป็ นผูก้ ำ� ราบความเฮี้ยนของวิญญาณ          
“แม่นาก” และความเหิ มเกริ มท�ำผิดกฎสวรรค์ของปี ศาจนางพญางูขาว “ไป๋ ซู่เจิน” ได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อ
พิจารณาจุดประสงค์แล้วมีความแตกต่างกันคือในต�ำนาน“แม่นากพระโขนง”  แสดงให้เห็ นว่าสมเด็จ
พระพุฒาจารย์(โต)ท่านท�ำด้วยความเมตตาต่อสรรพสิ่ งเมื่ อรู ้ เห็ นเหตุจึงหวังคลายทุกข์ให้กบั ชาวบ้าน
ย่านทุ่งพระโขนงที่เดือดร้อนไม่เป็ นอันกินอันนอนจากการออกอาละวาดของผีแม่นากอีกทั้งหวังให้แม่
นากได้รู้จกั ธรรมะเกิดการปล่อยวางว่าทุกสรรพสิ่ งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยูด่ บั ไปไม่มีอะไรในโลกที่จะอยูอ่ ย่าง
จีรังยัง่ ยืนเมื่อแม่นากสู ญสิ้ นชี วิตและร่ างกายควรจะไปอยูใ่ นภพภูมิของตนเองไม่ควรหลอกลวงหรื อรั้ง
พ่อมากให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะด้วยเหตุผลเพราะรักก็ดีเพราะห่ วงก็ดีลว้ นเป็ นทุกข์ท้ งั สิ้ นเหตุน้ ี แล้ว
ทุกสรรพสิ่ งในโลกควรปล่อยให้เป็ นไปตามกฎของธรรมชาติอย่าได้ยดึ สิ่ งใดอันเป็ นเหตุแห่งทุกข์
ในส่ วนของพระเถระฝาไห่ มีความแตกต่างออกไปคือ ท่านเป็ นนักพรตถือศีลบ�ำเพ็ญเพียรแต่
ทว่าจิตใจยังมุ่งมัน่ ด้วยความแค้นดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่ มต้นนั้นท่านมีความต้องการช่วยเหลือ “สวี่เซี ยน”
ชายหนุ่มผูเ้ ป็ นคนรักของนางพญางูขาวให้ได้รู้ความจริ ง และไม่ตกเป็ นเหยือ่ ของนางปี ศาจอีกทั้งพระเถระ
ฝาไห่ยงั มีความเชื่อว่าปี ศาจต้องการท�ำลายล้างมนุษย์ต่อมาภายหลังเมื่อชายหนุ่มได้ตระหนักถึงสถานภาพ
ที่ แ ท้จ ริ ง ของคนรั ก และยัง ยื น ยัน ที่ ใ ช้ชี วิ ต อยู่ร่ ว มกัน แต่ พ ระเถระฝาไห่ ย งั คงยึ ด ถื อ กฎแห่ ง สวรรค์
ขัด ขวางทุ ก วิ ถี ท างไม่ ย อมรั บ การครองรั ก ของมนุ ษ ย์แ ละปี ศาจต่ อ สู ้ กับ นางพญางู ข าวจนกลายเป็ น
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ความอาฆาตแค้น มิ ไ ด้นึ ก ถึ ง ความถู ก ต้อ งของกฎแห่ ง สวรรค์เ พี ย งอย่า งเดี ย วหากแต่ เ ปี่ ยมไปด้ว ย
ความอาฆาตคิดล้างแค้นที่ ครั้งหนึ่ งเคยถูกปี ศาจงูขาวบันดาลโทสะสร้ างน�้ำท่วมที่ พำ� นักอาศัยของตน
ดังนั้นอาจกล่าวว่าสิ่ งที่พระเถระฝาไห่ ทำ� ลงไปทั้งหมดนั้นมิใช่เพื่อต้องการปลดปล่อยมนุษย์จาก
การจองจ�ำของปี ศาจแต่เป็ นความต้องการที่จะจองจ�ำกักขังปี ศาจเพื่อล้างแค้นให้กบั ตนเอง
2. เปรียบเทียบความเชื่อต่ างๆทีป่ รากฏอยู่ในต�ำนานเรื่อง “แม่ นากพระโขนง” และ“นางพญางูขาว”
ความเชื่อทีป่ รากฏในเรื่อง  “แม่ นากพระโขนง”

ความเชื่อทีป่ รากฏในเรื่อง  “นางพญางูขาว”

คนกลัวผี
ผี มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ เหนื อ มนุ ษ ย์เ มื่ อ เกิ ด โทสะจะ
อาละวาด
พระสงฆ์มีคาถาอาคม สามารถปราบผีได้

คนกลัวปี ศาจ
ปี ศาจมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ เมื่อเกิดโทสะจะบันดาล
ให้เกิดเภทภัยต่าง ๆ
พระเถระมีอิทธิฤทธิ์ สามารถสูร้ บและปราบปี ศาจได้

แม่นากแพ้ใบหนาด

ปี ศาจงูแพ้เหล้าสง หวง จิ่ว（雄黄酒）

เชื่อเรื่ องการไปสู่สุคติ
ผีสางจะถูกลงโทษด้วยการสะกดวิญญาณ

เชื่อว่ามีเทพ มีเซียน มีสวรรค์
ปี ศาจจะถู ก ลงโทษด้ว ยการกัก ขัก จองจ�ำ ให้ ช ดใช้
กรรม
ปี ศาจรักกับคนไม่ได้

ผีรักกับคนไม่ได้

จากความเชื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานทั้ง 2 เรื่ องนี้     สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทาง
สังคม ได้ดงั นี้
2.1  แนวคิดเรื่องศาสนากับไสยศาสตร์
เห็ นได้ชดั ว่าในสมัยโบราณ เมื่ อครั้ งที่ มนุ ษย์ยงั อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่รู้จกั วิทยาศาสตร์
ปราศจากความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเทคโนโลยี   เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหาค�ำ
ตอบได้   จึงเกิดความเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกดลบันดาลโดยภูติผีหรื อสิ่ งลี้ลบั เหนื อธรรมชาติ สมภาร  พรมทา
ได้กล่าวถึงทฤษฎีความกลัว  อันเป็ นทฤษฎีหนึ่งที่วา่ ด้วยการก�ำเนิดของศาสนาว่า ความกลัวท�ำให้เกิดทุกข์
เมื่อทุกข์ก็ตอ้ งหาทางแก้ การที่มนุ ษย์สมัยดึกด�ำบรรพ์หวาดกลัวภัยธรรมชาติ ท�ำให้เกิดความพยายามที่
จะท�ำอะไรก็ได้ที่จะให้ตนเองไม่มีทุกข์ หรื อมีแต่นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ จุดนี้ท่านพุทธทาสสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างภาพภูตผีในธรรมชาติ ซึ่ งพัฒนามาเป็ นความเชื่อในเรื่ องเทพเจ้าหรื อ
พระเจ้าในศาสนาแบบเทวนิยมอย่างที่ปรากฏในปั จจุบนั ” (สมภาร พรมทา, 2546: 64)
นักสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาบางส่ วนเชื่ อว่าแท้จริ งแล้วศาสนาเกิดจากความไม่รู้ของมนุ ษย์  
เมื่ อหวาดกลัวในสิ่ งที่ หาค�ำตอบไม่ได้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ จึ งเกิ ดมโนภาพว่าเทพเจ้าหรื อภูตผี
ปี ศาจทั้งหลายเป็ นผูอ้ ยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ โดยทฤษฎี ความไม่รู้กล่าวว่า ความไม่รู้อนั เป็ นที่มา
ของศาสนานี้ แบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนที่หนึ่ งคือความไม่รู้ของมนุษย์สมัยดึกด�ำบรรพ์ เมื่อประสบกับ
กระแสวัฒนธรรม

63

ปรากฏการณ์อนั น่ าหวาดกลัวในธรรมชาติ เช่น ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า ความไม่รู้ส่วนนี้ เกิดจากความขาดแคลน
วิทยาการที่จะท�ำให้ทราบว่าอะไรคือสิ่ งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่น่ากลัวเหล่านั้น(สมภาร พรมทา,
2546: 72) ส่ วนความไม่รู้แบบที่สองคือความไม่รู้ของคนในยุคถัดมาที่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และ
ปรัชญาเจริ ญก้าวหน้ามากแล้ว  ความไม่รู้แบบนี้ มกั ไม่เจือด้วยความกลัว แต่เจือด้วยความฉงนสนเท่ห์ใน
ความลึกลับ (สมภาร พรมทา, 2546: 73)
นอกจากนี้ ยงั สะท้อนภาพของการต่อสู ้กบั ภูตผีปีศาจด้วยวิถีแห่ งมนุษย์   ที่ช้ ีให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์
ต้องการหาทางออกและต่อสู ้กบั สิ่ งลี้ลบั   มนุษย์กห็ วังพึ่งพาศาสนาให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือและก�ำจัดสิ่ งเหล่านี้
เช่นเดียวกัน
“แม่นาคพระโขนง”  มีหลักฐานตามค�ำบอกเล่าของ ก.ศ.ร. กุหลาบที่เขียนลงในหนังสื อสยาม
ประเภท    เล่ม 3 ตอนที่ 11 ซึ่ งคุณเอนก นาวิมูลเป็ นผูค้ น้ พบและน�ำมาเผยแพร่ วา่ เรื่ องราวของแม่นากนี้
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ( พ.ศ.2367 – 2394)  สะท้อนให้เห็นว่าผูค้ นในยุคนั้นยังมีความเชื่อในเรื่ องของผี
วิญญาณ อิทธิ ฤทธิ์ ตลอดจนไสยศาสตร์ จะเห็นได้วา่ นอกจากชาวบ้านจะกลัวผีแม่นากแล้ว ยังมีความเชื่อ
ว่า มีหมอผีและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ที่สามารถท�ำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อสะกดวิญญาณได้
ส่ วน “นางพญางูขาว” เป็ นเรื่ องเล่าที่ สะท้อนภาพความเชื่ อเรื่ องเทพนิ ยายหรื อปี ศาจได้เป็ น
อย่ า งดี โดยหลี่ ห วิ น （ 李 耘 ） นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโทมหาวิ ท ยาลั ย ครุ ศาสตร์ แห่ งโส่ วตู
(首都师范大学）ได้ศึกษาต�ำนานนางพญางูขาวและวิเคราะห์ไว้ในวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การศึกษา
วิเคราะห์ความเปลี่ ยนแปลงของต�ำนานเรื่ องนางพญางูขาว” 《白蛇传故事嬗变研究》 ไว้
เมื่อปี   ค.ศ  2002  ว่าการนับถือบูชามังกรและงูต้ งั แต่ยุคหิ น （石器时代） จวบจนถึงเทพนิ ยาย
เกี่ยวกับงูในช่วงต้นของยุคโบราณ   (上古）และหลักฐานที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับต�ำนานปี ศาจงูใน
สมัยราชวงศ์เหนื อ-ใต้（ 魏晋） แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมและความเชื่ อของชาวจีนเกี่ยวกับงูได้ถูก
สื บทอดเล่าต่อกันมาอย่างยาวนาน ส่ วนรู ปแบบการน�ำเสนอที่เห็ นว่างูขาวมักจ�ำแลงกายเป็ นหญิงสาว
และมีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์น้ นั   ปรากฏขึ้นครั้งแรกในยุคราชวงศ์ถงั （唐代） และเมื่อถึงยุครา
ชวงศ์ซ่ง ต�ำนานงูขาวเริ่ มมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆในทะเลสาบซีหู เช่น ต�ำนานเรื่ องบันทึกเจดีย ์ 3
องค์ที่ ซี หู 《西湖三塔记》 ที่ ถูกมองว่า เป็ นต้นก�ำ เนิ ด ของต�ำ นานนางพญางู ข าว ส่ ว นบันทึ ก
จิ่ ง ซื่ อ ทงเหยี ย 《 警 世 通 言 》 นั้น เป็ นหลัก ฐานเก่ า แก่ ที่ สุ ด ที่ พ บเกี่ ย วกับ เรื่ อ งราวของต�ำ นาน
นางพญางูขาว
นอกจากจะปรากฏผูท้ ี่สามารถก�ำจัดเหล่าภูติ ผี ปี ศาจในต�ำนานแล้วยังมีความเชื่ อว่าผีวิญญาณ
เหล่ านี้ มี ความกลัวหรื อแพ้ทางต่ อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอยู่เสมอเช่ น  “ผี แม่ นาก” กลัวใบหนาดพ่อมากจึ ง
ได้เ ข้า ไปหลบซ่ อ นตัว ในดงหนาดเพื่ อ หนี จ ากการตามล่ า ของผี แ ม่ น าก จนกระทั่ง มี ค วามเชื่ อ ต่ อ ๆ
กันมาว่าหมอผีท้ งั หลายต่างใช้ใบหนาดในการปราบผีวิญญาณเช่นกันดังมีขอ้ ความตอนหนึ่ งปรากฏอยู่
ในหนังสื อเรื่ องต�ำนานผีไทยโดย ส.พลายน้อยว่าต้นหนาดเป็ นพืชใบใหญ่เป็ นขน มีกลิ่นเหม็น มีชื่อเรี ยกกัน
หลายอย่าง เช่น พิมเสน  หนาดใหญ่   หนาดหลวง  ทางพายัพเรี ยกว่าค�ำพอง  ทางใต้เรี ยกว่าจะบอ  ภาษา
จีนเรี ยกว่าตั้งโฮงเซ้า  หนาดใช้ทำ� ยาได้   แต่ที่เชื่อกันมาแต่โบราณก็คือใช้กนั ผี พวกที่กลัวผีจึงเอาใบหนาด
ไปผูกแขวนไว้รอบบ้าน(ส.พลายน้อย, 2543: 165-166)
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ส่ วนปี ศาจนางพญางูขาวนั้นแพ้เหล้า “สงหวงจิ่ว” （雄黄酒）โดยตามต�ำนานเล่าว่าชาวบ้าน
จะดื่มเหล้าชนิดนี้กนั ในเทศกาลสารทจีน เพราะเชื่อว่าจะช่วยก�ำจัดสิ่ งชัว่ ร้ายและอัปมงคลในชีวิตออกไป  
ให้สิ้น และเมื่อ “สวี่เซี ยน” ลองท�ำตามค�ำบอกเล่าของพระเถระฝาไห่ เพื่อพิสูจน์ว่าคนรักของตนเองเป็ น
ปี ศาจงูจริ งหรื อไม่ดว้ ยการให้นางดื่มเหล้าชนิ ดนี้เข้าไป  “ไป๋ ซู่เจิน” ซึ่ งไม่อาจปฏิเสธค�ำร้องขอของสามี
นางจึงดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทนั ใดนั้นร่ างกายมนุษย์ของนางก็กลายร่ างกลับสู่ สภาพงูขาวโดยทันที
วิธีในการลงโทษหรื อก�ำราบเหล่าภูติ ผี ปี ศาจที่ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานทั้งสองเรื่ องนี้ คือการกักขัง
และสะกดวิญญาณในเรื่ อง “แม่นากพระโขนง” มีความเชื่ อว่าครั้งแรก “เณรจิ๋ ว” ซึ่ งเป็ นสามเณรจาก
ทางเหนื อ เป็ นผูท้ ี่สะกดวิญญาณแม่นากด้วยการจับถ่วงหม้อปิ ดด้วยผ้ายันต์ที่ลงคาถาอาคมไว้จากนั้น
น�ำไปถ่วงน�้ำส่ วนครั้งที่สองนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ได้สะกดวิญญาณแม่นากด้วยการเจาะกระดูก
หน้าผากออกมาขัดเกลี้ยงจนมันและสักยันต์เอาไว้เพื่อสะกดวิญญาณไม่ให้ออกไปอาละวาดที่ใดได้อีก
ส่ วน “นางพญางูขาว” ในตอนท้ายเรื่ อง หลังจากพ่ายแพ้ให้แก่พระเถระฝาไห่แล้วนางจึงถูกจองจ�ำ
กักขังไว้ใต้เจดียเ์ หลยเฟิ งสาเหตุที่ตอ้ งอ้างอิงว่าเป็ นเจดียเ์ หลยเฟิ งเพราะว่าภายในเจดียน์ ้ นั บรรจุไปด้วย
ตัวแทนแห่งศาสนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของฝ่ ายธรรมะ ตัวนางพญางูขาวซึ่งจัดได้วา่ เป็ นปี ศาจ มีความเชื่อว่า
ปี ศาจนั้นอยูฝ่ ่ ายอธรรมหากต้องการจะสะกดฝ่ ายอธรรมจึงจ�ำเป็ นต้องสะกดด้วยธรรมะเช่นนั้นเอง
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีความเชื่อที่สำ� คัญอีกประการหนึ่ งคือ วิธีการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็ นสุ ข     
ในต�ำนาน “แม่นากพระโขนง” มีความเชื่ อว่าหากปลดปล่อยวิญญาณแม่นากที่เป็ นทุกข์ยึดติดอยูก่ บั คน
รักได้ จะท�ำให้วิญญาณสงบ หมดห่ วงปล่อยวางจากกิ เลสและไปสู่ ยงั ภพภูมิอนั เป็ นที่ชอบของจิ ตและ
ดวงวิญญาณตามความเชื่อของพุทธศาสนา
ในขณะที่“นางพญางูขาว”  ได้ปรากฏความเชื่อเรื่ องของทวยเทพและข้อห้ามในการล่วงละเมิด
กฎสวรรค์ตามหลักของศาสนาขงจื้อบางต�ำนานกล่าวว่าแท้จริ งแล้วทั้ง “สวี่เซี ยน” และ “ไป๋ ซู่เจิน”  คือ
เทพที่ทำ� ผิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรงจนต้องถูกลงโทษ   ให้ลงมาเกิดเป็ นมนุ ษย์และปี ศาจรักกันเพียงใด
ก็มิอาจครองคู่กนั ได้บา้ งก็ว่าลูกชายของนางมาอ้อนวอน   ต่อสวรรค์ให้ลดโทษแก่นางพญางูขาวผูเ้ ป็ น
มารดาแต่ในทุกต�ำนานจะสะท้อนว่า “สวรรค์” เป็ นความเชื่อของผูค้ นในยุคนั้นว่ามีอยูจ่ ริ งหากเจอเรื่ อง
ราวเลวร้ายเกินเยียวยาหลายคนเชื่อว่านี่ คือบทลงโทษจากสวรรค์และหนทางที่ผา่ นเรื่ องราวเหล่านี้ ได้คือ
การสวดมนต์ออ้ นวอนขอความเห็นใจจากสวรรค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรื อลดโทษแก่หมู่มวลมนุษย์
กล่าวได้ความเชื่อเกี่ยวกับผีวิญญาณและปี ศาจนั้น ต่างถูกถ่ายทอดและมีหลักฐานที่ถูกบันทึกมา
ช้านานว่ามีการแสดงถึงพลังอ�ำนาจและอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ เหนือมนุษย์   ตลอดจนมีความเชื่อทางศาสนาและ
กฎแห่งสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2.2  แนวคิดเรื่องเพศและความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์
เหตุ แ ห่ ง โศกนาฏกรรมความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง สองเรื่ อ งนี้ ต่ า งพูด ถึ ง ความรั ก ที่ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้มี
ความเชื่ อที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าทุกตัวละครในเรื่ องล้วนยึดถือว่ามนุ ษย์กบั วิญญาณหรื อปี ศาจไม่อาจ
ใช้ชีวิตร่ วมกันเพราะผิดทั้งกฎสวรรค์และขัดต่อหลักแห่ งความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ ที่ไม่สามารถมี
ความสัมพันธ์กนั ได้ ต�ำนานทั้ง 2 เรื่ องนี้ จึงมิได้เป็ นเพียงการถ่ายทอดเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หากแต่เป็ น
กลไกหนึ่ งที่ช่วยเตือนสติมนุษย์ในพึงระลึกและควบคุมความประพฤติของตนเองให้อยูใ่ นหลักศีลธรรม
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โดยอ้อม กล่าวคือเมื่อใดที่มนุษย์ประพฤติผดิ หลักจารี ต ประเพณี มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มิควร เมื่อนั้น
ก็จะถูกต่อต้านจากสังคมเฉกเช่นเดียวกับตัวละครในเรื่ อง ที่สุดท้ายแล้วมิอาจสมหวังในความรักได้ ถึงแม้
สิ่ งเหล่านี้ จะไม่ใช้การลงโทษที่รุนแรง  แต่ก็นบั ได้วา่ เป็ นการสร้างกรอบหรื อบรรทัดฐานในเรื่ องเพศให้
แก่สงั คมทางหนึ่ง
สรุปผล

การเปรี ยบเที ยบลักษณะ อุปนิ สัยของตัวละครและความเชื่ อทางสังคมที่ ปรากฏอยู่ในต�ำนาน
ไทยเรื่ อง “แม่นากพระโขนง” และต�ำนานจีนเรื่ อง “นางพญางูขาว” (白蛇传)พบว่าสิ่ งที่เหมือนกัน
อย่างชัดเจนที่สุดคือโครงเรื่ องที่กล่าวถึงความรักข้ามภพระหว่างมนุ ษย์และภูตผีปีศาจ โดยก�ำหนดให้
ฝ่ ายชายเป็ นมนุ ษ ย์แ ละหญิ ง สาวเป็ นผีวิญ ญาณ ทั้ง นี้ อาจเพราะโดยธรรมชาติ แ ล้ว เพศหญิ ง เป็ นเพศ
ที่อ่อนไหว มีการแสดงออกทางความรู ้ สึก ไม่ว่าจะรัก โลภ โกรธ หลง ห่ วงอาวรณ์ที่ชดั เจนมากกว่า
เพศชายจึ งมักถูกก�ำหนดให้เป็ นฝ่ ายที่ ปลดปล่ อยและแสดงความรู ้ สึกเหล่ านี้ ออกมาแต่ ขณะเดี ยวกัน
นอกจากความอ่ อ นไหวตัว ละครทั้ง สองตัว นี้ ต่ า งเต็ม เปี่ ยมไปด้ว ยความเข้ม แข็ง และเด็ ด เดี่ ย ว ยิ่ง มี
อุปสรรคขวางกั้นใหญ่หลวงเพียงใด  ตัว “แม่นาก”  และ “ไป๋ ซู่ เจิน” กลับยิง่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
ไม่ ย่อท้อต่ อปั ญหา และท�ำทุ กอย่างได้เพื่อคนรั กมากขึ้ นเท่ านั้น กล่ าวได้ว่าเป็ นตัวละครจากต�ำนาน
ที่ เป็ นทั้งต้นแบบและสะท้อนความคิดของ สตรี ยุคนั้นในเรื่ องของความซื่ อสัตย์และภักดี ต่อคนรักได้
อย่างชัดเจนที่สุด   
ความเชื่ อทางสังคมที่แฝงอยู่ในต�ำนานทั้งสองเรื่ องนี้ ต่างมีจุดที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ
แต่ส่ิ งที่สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชดั คือความเชื่อเรื่ องศาสนาที่มีบทบาทต่อสังคมในยุคนั้น ๆ ทั้งศาสนา
พุทธและศาสนาขงจื้อซึ่ งเป็ นต้นก�ำเนิ ดแห่ งปรัชญาและความเชื่อมากมายในสังคมจีน ทั้งความเชื่อในสิ่ ง    
ลี้ลบั เหนือธรรมชาติตลอดจนค�ำสอนและวิธีการจัดการปั ญหา การทางออก ที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อ
ของศาสนาและบรรทัดฐานในสังคม
แม้ว่าในปั จจุบนั นี้ จะล่วงเลยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มานานแล้ว แต่ความเชื่ อในเรื่ องศาสนา
กับไสยศาสตร์ยงั คงมีอยูใ่ นสังคม ดังจะเห็นได้วา่ ต�ำนานทั้ง 2 เรื่ องนี้ ยังคงถูกถ่ายทอดในรู ปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย จากการบันทึกพบว่า ต�ำนานเรื่ อง “แม่นากพระโขนง” ได้ถ่ายทอดในรู ปแบบ
ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ครั้งแรก เมื่อปี 2442 โดย ก.ศ.ร.กุหลาบ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั   
รัชกาลที่ 6 ก็ได้ทรงเขียนเรื่ อง “นากพระโขนงที่สอง” ลงในหนังสื อทวีปัญญา  เมื่อ พ.ศ 2448  ต่อมาเรื่ อง
ราวของแม่นากยังปรากฏอยูใ่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เรื่ อยมากว่า 10 ครั้ง  อีกทั้งมีการถ่ายทอดในรู ปแบบของ
ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์  ละครเวที และภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้ นกว่า 40 ครั้ง ตามแต่จะน�ำเสนอในมุมมอง
ที่ต่างกันออกไป โดยครั้งล่าสุ ด คือ ภาพยนตร์เรื่ อง “พี่มากพระโขนง” โดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ เมื่อ
ปี 2556  ส่ วนต�ำนานนางพญางูขาวก็ถูกน�ำมาถ่ายทอดทั้งในรู ปแบบของละครเวที   อุปรากรจีน  ละคร
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ รวมกันทั้งสิ้ นกว่า 30 ครั้งเช่นกัน  
การที่ ตำ� นานทั้ง 2 เรื่ องนี้ ถูกถ่ายทอดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าในรู ปแบบที่ ต่างกันออกไปอย่างต่อเนื่ อง
และทุกครั้งก็ได้รับความนิ ยมจากผูช้ มในวงกว้าง  จึงเป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่เห็นได้ชดั ว่าแม้ในวันนี้ ศาสนา
จะเป็ นพัฒนาการและค�ำตอบของความไม่รู้ท้ งั ปวงที่เกิดขึ้นในยุคโบราณก็ตาม  หากแต่ความเชื่อต่าง ๆ
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ในเรื่ องลี้ลบั หรื อสิ่ งที่มองไม่เห็น ก็ยงั คงถูกผสมผสานในสังคมอยูเ่ ช่นเดิม
ผูเ้ ขียนจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สะท้อนถึงที่มาของความเชื่ อต่าง ๆ
ของพุทธศาสนากับสังคม  ที่ปรากฏในต�ำนานของไทยกับที่มาของความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าในศาสนาขงจื้อ
ที่ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานอันเป็ นอมตะของจีน  ซึ่ งจะสามารถท�ำให้ผอู ้ ่านได้รู้จกั สภาพสังคม  ความเชื่อและ
ศรัทธาของผูค้ นผ่านโลกแห่งวรรณกรรมที่ต่างภาษาได้
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