
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 21:26:27 หน า 1

เรื่อง ความเชื่อของสังคมไทยกับประเพณีทองถิ่นถํ้ากระตายทอง จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ระบบความเชื่อในสงัคมไทยนัน้ ลวนแลวเป็นความสมัพนัธที่เกดิขึ้นมาพรอมกบัวถิีชวีติ ความเป็นอยูสภาพ

แวดลอม สังคมและวัฒนธรรมที่ผูคนเหลานัน้อาศัยอยูทัง้สิน้ อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับการโกนผมลูกน อย ควา

มเชื่อเกี่ยวกับการจับชายผาเหลือง(บวชพระ)ของพอแมที่หวังจะไดขึ้นสวรรคจากการบวชลูกชายหรือแมกระทัง่

ความเชื่อหลังความตาย อาทิ การกรวดน้ําหลังทําบุญเพื่อใหผลบุญไปถึงผูที่ตองการอุทิศสวนกุศลใหก็ตาม

นอกจากนัน้แลวมนุษยเรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย คนไทยจะแสดงออกถึง

ความเคารพผานการกราบไหว แกผูอาวุโสหรือผูที่ตนเองเคารพรัก แมกระทัง่การกราบไหวสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่ง

เชื่อวาสิ่งเหนือธรรมชาติเหลานัน้มีอํานาจดลบันดาลตอการดําเนินชีวิตความเชื่อเหลาน้ีสืบทอดจาดรุนสูรุน เชน

เดียวกับผูคนในชุมชนอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการสักการบูชาเจาพอ

ถํ้ากระตายทองหรือนายพรานกระตายทองที่ชาวตําบลพรานกระตายเชื่อวาเป็นตนกําเนิดผูกอใหเกิดชุมชน

พรานกระตายแหงน้ี แมวาเวลาและความกาวหน าทางวิทยาศาสตรจะเขามามีสวนในชีวิตของมนุษยเรา ความรัก
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ความศรัทธาของผูคนที่มีตอพอพรานกระตายก็ยังคงปรากฏใหเห็นอยูจนถึงปัจจุบัน

         งานสืบสานประเพณีทองถิ่นศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร เป็น

ประเพณีที่กอเกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาและระลึกถึงสิ่งที่นายพรานหรือพอพรานกระตายไดริเริ่มกอตัง้

ชุมชนน้ีขึ้นมา บรรยากาศภายในงานประเพณี กลิ่นไอของธูปเทียน แสง สี ที่แสดงออกถึงความเชื่อ (ธูป,เทียน)

แสงสี(แสดงถึงการเฉลิมฉลอง) ทัง้การแตงตัวและ อาหารเครื่องดื่มภายในงานฯ รวมถึงการบอกเลาเรื่องราว

ความเป็นมาของอําเภอพรานกระตาย นอกจากนัน้แลวยังมีกิจกรรมตาง ๆ ใหผูรวมงานรวมสนุกกัน อีกมากมาย

ไมวาจะเป็นการละเลนพื้นบาน การออกรานอาหารทองถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณของอําเภอพรานกระตาย(อานนท

อภิชาตตระกูล, 2561, ออนไลน) 

ความเชื่อกับสังคมไทย

         ความเชื่อ คือ การยอมรับวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไวใจ ความจริงหรือความไววางใจที่

เป็นรูปของความเชื่อนัน้ ไมจําเป็นวาจะตองเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตรใด ๆ คนที่

เชื่อในฤกษยามก็จะถือวา วันเวลาการโคจรของดวงดาวจะกอใหเกิดผลตอตัวมนุษย คนที่เชื่อเครื่องรางของขลัง

ก็จะมีความยึดมัน่วา เครื่องรางของขลังใหคุณใหโทษแกตนไดจริง ตัวอยางของความเชื่อ ไดแก ไสยศาสตร

โหราศาสตร โชคลาง ของขลัง ผีสาง นางไม ความเชื่ออํานาจลึกลับ สิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ อิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริย เหลาน้ีเป็น

ตน (กมลชนก จันทรแดงและคณะ, 2562, ออนไลน)

         สาํหรบับรบิทของสงัคมไทยนัน้มีความเชื่อที่หลากหลาย อนัเป็นทีม่าของความเชื่อและพธิกีรรมตามประเพณี

ธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติที่แปลกแตกตางกัน สามารถแบงออกเป็นกลุมของความเชื่อ ดังน้ี

         1. ความเชื่อทางพระพทุธศาสนา เน่ืองจากคนไทยนับถอืพระพทุธศาสนามาตัง้แตบรรพบรุษุ ความเชื่อจงึมงุ

เนนพระรัตนตรัยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ

             ก) ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ใครทาํกรรมใดไว ผลกรรมนัน้จะตามสนอง ซึ่งมีความเชื่อวา ทาํดียอมไดดี

ทําชัว่ยอมไดชัว่ ไมมีใครหลีกเลี่ยงได

             ข) ความเชื่อเรื่องตายแลวเกดิใหม สตัวโลกทัง้หลายยอมเวยีนวายตายเกดิเป็นวฏัสงสาร ตามผลแหงกรรม

ของตน เป็นความเชื่อตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา

             ค) ความเชื่อเรื่องกฎแหงธรรมชาติ

             ง) ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค

         2. ความเชื่อเกีย่วกบัวทิยาคม เป็นความเชื่อเรื่องสิง่ลกึลบัที่เหนือธรรมชาติ ไมสามารถพสิจูนทราบไดดวย

เหตุผลทางวิทยาศาสตร สามารถแยกออกไดเป็น 2 เรื่อง คือ ความเชื่อเรื่องเวทมนตรคาถา อาทิ เวทมนต

จําพวกตัวอักษรหรืออักขระที่ผูกเป็นขอความ โดยเชื่อวาสิ่งเหลาน้ีมีอํานาจลึกลับแฝงเรนอยู เมื่อนําไปใชตามที่

กําหนด เชน นําไปบริกรรม เสกเปาหรือสวด เชื่อวาจะเกิดความศักดิส์ิทธิ ์หรือเกิดความขลัง ปัจจุบันความเชื่อ
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ประเภทน้ีไดลดน อยลง ดวยเหตุความกาวหน าทางเทคโนโลยีเขามาแทนที่ ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง

เป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมใชสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น โดยเชื่อวาเครื่องรางเหลานัน้สามารถ

ป องกันอันตรายจากการถูกยิง แทง ฟัน เป็นตน ตัวอยางเครื่องรางเหลาน้ีไดแก เหล็กไหล เขีย้วเสือ ฯลฯ

        3. ความเชื่อเรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ความเชื่อประเภทน้ีเป็นความเชื่อที่อยูคูกบัสงัคมไทยมาแตอดตี สวนมากที่เรา

จะพบเห็นไดจากพระพุทธรูปคูบานคูเมือง รูปเหมือนพระสงฆที่เคารพเลื่อมใส พระเกจิอาจารย รวมไปถึงศาลป ู

ตาศาลหลักเมือง ศาลเจาพอ ศาลเจาแมเป็นตน ความเชื่อประเภทน้ียังคงมีปรากฏใหเห็นในสังคมไทยจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน

        4. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา สิง่ลกึลบัที่มองไมเหน็ตวัตน คนไทยบางสวนยงัคงมีความเชื่อวาผีสางเทวดามี

อิทธิฤทธิ ์และอํานาจเหนือมนุษย สามารถใหคุณหรือโทษได แมวาสิ่งเหลาน้ียังไมสามารถหาขอพิสูจนทาง

วิทยาศาสตรได แตความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาก็ยังคงปรากฏอยูในปัจจุบัน

        5. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร หมายถึง ความเชื่อเรื่องการพยากรณ โดยอาศัยดาราศาสตรเป็นหลัก ควา

มเชื่อเชนน้ีปรากฏแพรหลายในทุกชนชัน้ของสังคมไทย จนกระทัง่ในปัจจุบันวิชาโหราศาสตรมีการเปิด การเรียน

การอสอนอยางเป็นทางการและสามารถยึดถือเป็นอาชีพได

        ธวชั ปุณโณทก ไดกลาวถงึความเชื่อไววา ความเชื่อ คอื การยอมรบัอนัเกดิอยูในจติสาํนึกของมนษุยตอพลงั

อํานาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลรายตอมนุษยนัน้ ๆ หรือสังคมมนุษยนัน้ ๆ แมวาพลังอํานาจเหนือ

ธรรมชาติเหลานัน้ ไมสามารถที่จะพิสูจนไดวาเป็นความจริง แตมนุษยในสังคมหน่ึงยอมรับและใหความเคารพ

เกรงกลัวสิ่งเหลาน้ี ฉะนัน้ความเชื่อจึงมีขอบเขตกวางขวางมาก ไมเพียงแตจะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณ

หรือภูตผีเทานัน้ ยังรวมไปถึงความเชื่อในเรื่อง คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทตาง ๆ นอกจากนัน้ ยังรวมถึง

ปรากฏการณธรรมชาติที่มนุษยยอมรับนับถือ เชน ตนไม (ตนโพธิ ์ ตนไทร) ปาเขา เป็นตน (กมลชนก จันทรแดง

และคณะ, 2562, ออนไลน) 

ลําดับแนวคิดและความเป็นมาของความเชื่อ

         ความเชื่อของมนุษยไดมีวิวัฒนาการตามลําดับขัน้ตอนดังตอไปน้ี

         1. ความเชื่อในธรรมชาติ ความเชื่อระดับตํ่าสุดของมนุษย คือ ความเชื่อในธรรมชาติ เพราะเมื่อมนุษยเกิด

มา สิ่งแรกที่มนุษยไดเห็นและไดสัมผัสกอนสิ่งอื่นคือ ธรรมชาติรอบตัวมนุษยและธรรมชาติตาง ๆ เหลานัน้ อาทิ

ความมืด ความสวาง ความหนาว ความรอน ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว แมน้ําลําธาร ตนไม ฟ ารอง ฟ าผา

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จากสถานการณที่เกิดขึ้นมนุษยจึงเชื่อวาธรรมชาติมีตัวตน มีอํานาจพิเศษและ

สามารถกอใหเกิดคุณและโทษแกตนเองได มนุษยจึงเกรงกลัวและกราบไหวธรรมชาติ ดังนัน้ การนับถือ

ธรรมชาติจึงนับเป็นขัน้แรกแหงความเชื่อของมนุษย

         2. ความเชื่อในผีสาง เทวดา ความเชื่อน้ีเป็นความเชื่อระดบัที่ 2 ของววิฒันาการเกดิขึ้นพรอมกบัความเจรญิ
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รอบขาง ในสระยะเริ่มแรกมนุษยอาจจะแคสงสัยวาความมืด ความสวาง ความรอน ความหนาว ดวงอาทิตย ดวง

จันทร ฟากฟ า แมน้ํา แมภูเขาและตนไมใหญเกิดขึ้นไดอยางไร จึงเป็นจุดเริ่มตนที่สามารถคาดการณไดวา ผีสาง

เทวดาอาจจะสามารถบันดาลใหเกิดความผันแปรตาง ๆ ในตัวธรรมชาติเหลานัน้ และมีผลบันดาลใหเกิดความสุข

และความทุกขแกมนุษย ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงสรางรูปเทวดา รูปมนุษยหรือรูปครึ่งมนุษยครึ่งสัตว เชน พระภูมิ

เจาที่ แมยานางเรือ เทพารักษตาง ๆ เป็นตน เพื่อเป็นเครื่องบูชาธรรมชาติเหลาน้ีโดยมีพื้นฐานความคิดวามีบาง

สิ่งบางอยางสิงสถิตอยูและมีอํานาจที่สามารถบันดาลใหเกิดสิ่งตาง ๆ นัน้ เรียกวา “เจตภูตหรือวิญญาณ” เจตภูต

ที่มีอํานาจนําความทุกขใหเกิดขึ้น อาจเป็นมารรายหรือ ผีสางอยางใดอยางหน่ึงที่มีจิตใจไมดี(ชัว่ราย) สวนเจตภูต

ที่มีอํานาจนําความสุขมาให อาจเป็นเทวะประเภทใดประเภทหน่ึงที่มีจิตใจดีเจตภูตที่สิงอยูในธรรมชาตินัน้ ๆ อาจ

แบงออกไดอีกเป็น 3 ลําดับแหงวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษยดังน้ี

             2.1 เริม่จากธรรมชาติแตละอยางกอน แลวกวางออกไปถงึธรรมชาติทกุอยางในโลก โดยเชื่อวาสรรพสิง่ใน

โลกมีวิญญาณสิงสถิตอยู

             2.2 เชื่อวาวญิญาณเหลานัน้มีอาํนาจ อาจบนัดาลความดี ความชัว่ ความสขุ และความทกุขใหแกมนษุยได

ตามแตความกรุณาที่มีอยูและวิญญาณเหลานัน้ตองมีรูปราง แตไมสามารถเห็นได

             2.3 ความเชื่อที่สรางขึ้นจากความนึกคดิของตนเอง ภาพที่ตนนับถอืเรยีกวา “พระเจาหรอืเทพเจาหรอืผีสาง

เทวดา” ก็ตามเกิดขึ้นมาแตครัง้นัน้ ความเชื่อเชนน้ีเป็นมูลเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดศาสนา นักปราชญในสังคมมนุษย

โบราณเรียกความเชื่อน้ีวา “วิญญาณหรือเจตภูต”

ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ไดแก ความเชื่อตอมารดา บิดา ป ูยาและตายาย

ที่เสียชีวิตไปแลววาวิญญาณของบุคคลเหลานัน้ไมไดไปไหนแต ยังคงอยูเพื่อปกปักรักษาดูแลบุตรหลานของพวก

ตน ดังนัน้จึงทําใหเกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ โดยสังเกตตัวอยางไดจากการบังสุกุลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว

ของคนไทย และการกราบไหวบูชาบรรพบุรุษของคนจีน

         3. ความเชื่อในเทพเจาหลายองค ความคดิของมนษุยไดพฒันาตอมาจากความคดิเรื่องการสรางภาพเทพเจา

ตามมโนคติของตน โดยมีความคิดวาธรรมชาติอยางหน่ึงควรมีรูปรางอยางหน่ึงและเทพเจาที่มีอํานาจสูง ตํ่าที่

แตกตางกันควรมีรูปรางอยางหน่ึง บางกลุมเชื่อวาพระอาทิตยเป็นเทพเจาสูงสุด บางกลุมเชื่อวาฟากฟ าเป็น

เทพเจาผูยิ่งใหญ บางพวกเชื่อวาพระจันทรเป็นเทพเจาสูงสุดกวาเทพเจาองคใดเป็นตน เทพเจาแตละองค มี

อํานาจและมีหน าที่แตกตางกัน (กมลชนก จันทรแดง และคณะ, 2562, ออนไลน) 

ประวัติของพอพรานกระตาย

         พรานกระตายเป็นชื่ออําเภอหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอพรานกระตายตัง้อยูทางเหนือของจังหวัด มี

ฐานะเป็นอําเภอตัง้แตสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยไดรับจัดตัง้ขึ้นเป็นอําเภอในปี 2438 ซึ่งเป็น

สวนหน่ึงในการปกครองของจังหวัดกําแพงเพชร ชื่ออําเภอ “พรานกระตาย” มีประวัติความเป็นมาจากตํานานเลา
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ขานจากรุนสูรุนวา เมื่อประมาณปี พ.ศ.1420 เมืองพรานกระตายเป็นสวนหน่ึงของเมืองบางพาน มีมหาพุทธสาคร

เป็นกษตัริย ซึ่งตัวเมืองตัง้อยูหางจากอําเภอปัจจุบันไปทางทิศใตประมาณ 15 กิโลเมตร เมืองบางพานในสมัยนัน้

เจริญรุงเรืองมาก เพราะตัง้อยูในที่ราบลําน้ําใหญไหลผานมาจากจังหวัดสุโขทัยจนถึงจังหวัดกําแพงเพชร เสนทาง

ดังกลาวจึงกลายเป็นเสนทางคมนาคมที่คึกคักและอุดมสมบูรณ เมื่อมีความอุดมสมบูรณจึงมีบานเรือนตัง้อาศัยอยู

ริมแมน้ําทัง้ 2 ฝ่ัง ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นซากเมืองโบราณเกาแกและทรุดโทรมตามริมน้ํา เชน วัดโคก บาน

วังไมพานและบานจําปีจําปา เป็นตน สัญลักษณแหงความเจริญสูงสุดก็คือ การสรางรอยพระพุทธบาทจําลอง

สัมฤทธิ์ไวที่เขานางทอง “นางทอง” เป็นชื่อที่ไดอัญเชิญมาจากมเหสีของพระรวง นอกจากเสนทางน้ําที่ไหลผาน

ตัวจังหวัดสุโขทัย สูอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรน้ีแลวนัน้ ยังมีถนนที่ใชในการเดินทางจากสุโขทัย

ผานอําเภอพรานกระตายจนมาถึงจังหวัดกําแพงเพชร ในสมัยนัน้เรียกวา “ถนนพระรวง”

         กลาวกนัวาในชวงประมาณปี พ.ศ.1800 พระรวงไดครองเมอืงสโุขทยัและทรงมนีโยบายขยายอาณาเขตให

กวางขวางและมัน่คง จึงดําริที่จะสรางเมืองหน าดานขึ้น จึงรับสัง่ใหนายพรานผูชํานาญเดินป าออกสํารวจเสนทาง

และชัยภูมิที่มีลักษณะดีเหมาะสําหรับสรางเป็นเมืองหน าดาน กลุมนายพรานจึงไดกระจายกันออกไปเพื่อสํารวจ

เสนทางตาง ๆ จนกระทัง่หน่ึงในนายพรานของพระรวงมาถึงบริเวณ(อําเภอพรานกระตายในปัจจุบัน)แหงหน่ึง ได

พบกระตายป าขนสีเหลืองเปลงปลัง่คลายสีทองสวยงามมาก นายพรานคนนัน้จึงกลับไปกราบ ถวายบังคมทูลขอ

พระราชานุญาตจากพระรวงเจา เพื่อจะกลับมาจับกระตายขนสีทองตัวนัน้มาถวายเป็นราชบรรณาการถวายแด

พระมเหสีของพระรวง เมื่อกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตเรียบรอยแลว นายพรานคนนัน้จึงกลับไปจับ

กระตายป าตัวดังกลาว ณ บริเวณที่พบกระตาย นายพรานใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อดักจับกระตายตัวนัน้

หลายครัง้ แตกระตายยังสามารถหลบหนีไปไดทุกครัง้ ดวยความมุมานะที่จะจับกระตายขนสีทองเพื่อเป็นเครื่อง

บรรณาการแกพระมเหสีของพระรวงใหไดนัน้ นายพรานจึงชักชวนเพื่อนฝูงนายพรานดวยกันมาชวยกันจับ

กระตาย เมื่อเวลาผานไปกลุมนายพรานก็ยังไมสามารถที่จะจับกระตายตัวนัน้ได นายพรานเหลานัน้จึงอพยพพี่

น อง ลูกหลานและกลุมเพื่อนฝูงมาสรางบานถาวรขึ้นเพื่อหวังที่จะจับกระตาย  ขนสีทองตัวดังกลาวใหได จนครัง้

หน่ึงกระตายขนสีทองตัวนัน้ไดหลบหนีเขาไปภายในถํ้าซึ่งหน าถํ้ามีขนาดเล็ก เล็กจนนายพรานไมสามารถจะตาม

เขาไปภายในถํ้าไดแมจะพยายามหาทางเขาเทาไรก็ไมพบ นายพรานจึงตัง้บานขึ้นหน าถํ้าแหงนัน้เพื่อเฝ ากระตาย

โดยหวังจะจับกระตายขนสีทองตัวนัน้เมื่อกระตายออกมาจากถํ้า ตัง้แตบัดนัน้เป็นตนมาหมูบานของนายพราน

ก็ไดขยายตัวกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ ชาวบานในสมัยนัน้จึงไดเรียกชุมชนนัน้วา “บานพรานกระตาย” และ

กลายมาเป็นชื่ออําเภอในเวลาตอมา

         ในปัจจบุนัถํ้าที่กระตายขนสีทองหนีเขาไปซึ่งชาวบานเรยีกถํ้านัน้วา “ถํ้ากระตายทอง” นัน้ ไดรบัการบรูณะ

ขึ้นมาใหมเพื่อทําใหเป็นสัญลักษณประจําทองถิ่น นอกจากนัน้ประชาชนก็ยังเห็นความสําคัญของถํ้ากระตายทอง

จึงไดชวยกันดูแลเพื่อเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์สําหรับหมูบานสมกับเป็นสวนหน่ึงของคําขวัญอําเภอพรานกระตายที่
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วา

                “เอกลักษณภาษาถิ่น          หินออนเมืองพาน

                ตํานานกระตายทอง           เห็ดโคนดองรสดี”

         มีหลักฐานปรากกฎถึงการกําเนิดของชุมชนพรานกระตายจากบันทึกของรัชกาลที่ 6 เมื่อครัง้ยังดํารงพระ

อิสริยยศเป็น สยามมงกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ 5 ไดเสด็จมายังเมืองพรานกระตายเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2150

และไดกลาวถงึเมอืงพรานกระตายวา “ถงึบานพรานกระตายจวนเทีย่ง ที่บานพรานกระตายน้ี มีบานเรอืนหนาแน

น ทุก ๆ บานมีรัว้กัน้เป็นอาณาเขต สังเกตวาบานชองดี สะอาดเรียบรอยเป็นระเบียบ จึงเขาใจวาราษฎรตามแถบ

น้ีอยูจะบริบูรณ สังเกตกิริยามารยาทเรียบรอย ซึ่งทําใหเขาใจวาที่น่ีจะเป็นเมืองอยางโบราณกาล” นัน่เอง จาก

คํากลาวขางตนทําใหเรารูวา พรานกระตายเป็นขุมชนที่มีมาอยางยาวนาน (นายสันติ อภัยราช, 2561)

         จากการสนันิฐานและขอมลูที่มีเกีย่วกบัตนกาํเนิดของชมุชนพรานกระตาย ชาวพรานกระตายจงึมีกาํหนดการ

จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองพอพรานกระตายเป็นประจําทุกปี โดยกําหนดการจัดกิจกรรมงานประจําปีประเพณีทองถิ่น

ศาลเจาพอถํ้ากระตายทองของชาวอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรนัน้ เป็นงานประเพณีที่เกิดขึ้นจาก

ความรวมมือรวมใจของประชาชนในทองถิ่นเพื่อระลึกนึกถึงพอพรานกระตาย ผูรวบรวมและกอตัง้ชุมชน

พรานกระตายขึ้นตัง้แตสมัยพระรวงเจา จนปัจจุบันอําเภอพรานกระตายกลายเป็นชุมชนที่เจริญเติบโตกวางใหญ

และมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันชาวบานไดกําหนดจัดงานสืบสานประเพณีทองถิ่นศาลเจาพอถํ้ากระตายทองไว

ทัง้หมด 3 วันคือ วันที่ 4- 6 โดยมีรายละเอียดของการจัดงานในแตละวัน (สิทธิโชค พะโยม, 2561) แตกอนที่จะ

มีงานประเพณีทองถิ่นศาลเจาพอถํ้ากระตายทองในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนัน้ จะมีพิธีบวงสรวงเจาพอ

ถํ้ากระตายทองในชวงเดือนมกราคมกอน เพื่อเป็นการเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหกับคนที่ไปรวมงานและ

เป็นการอุทิศบุญกุศลใหกับพอพรานกระตายทองดวย การจัดพิธีบวงสรวงในแตละปีจะมีการจัดงานทัง้ภาคเชา

และภาคคํ่า แลวจึงมีงานประเพณีทองถิ่นศาลเจาพอถํ้ากระตายทองในชวงเดือนพฤษภาคมตอโดยมีตัวอยาง

กําหนดการจัดงานในปี 2561 ดังน้ี 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เวลา รายการ

07.00 น. อัญเชิญเจาพอถํ้ากระตายทอง สิ่งศักดิส์ิทธิ ์คูบานคูเมืองอําเภอพรานกระตาย
แหรอบตลาดพรานกระตาย เพื่อใหพี่น องชาวพรานกระตายไดสักการบูชา

17.00 น. ชม ชิม ชอป อาหารไทยพื้นบานอําเภอพรานกระตาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
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เวลา รายการ

09.09 น.
รวมพิธีบวงสรวงเจาพอถํ้ากระตายทอง - ชมการแสดงรําบวงสรวงเจาพอ
ถํ้ากระตายทอง จากชุมชนถํ้ากระตายทอง – การแสดงบรรเลงดนตรีไทย จาก
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม

13.30 น. ทําการแขงขันหมากฮอท จากผูที่เขารวมแขงขัน
17.30 น. พระสงคเจริญพระพุทธมนตเย็นและรวมพิธีทอดผาปาสามัคคีจํานวน 120 กอง

19.00 น.

รวมพิธีเปิดงาน – พิธีเปิดงานโดยนายธานี ธัญญาโภชน ผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชร – ชมการแสดงของศิลปินดารา นักแสดง รําวงยอนยุค ชมมวย
และมหรสพอีกมากมาย ณ บริเวณศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง – การแสดง
รําจากชมรมสตรีตําบลหวยยัง้ – ชม ชิม ชอป อาหารไทยพื้นบานอําเภอ
พรานกระตาย พรอมทัง้ชมศิลปะ หัตถกรรมและวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ –
ชมภาพเกาเลาขานตํานานพรานกระตาย (แตงกายยอนยุค) – ประกวดพูด
ภาษาถิ่น – ประกวดธิดาชบาแกว – การละเลนพื้นบาน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

เวลา รายการ

07.00 น. รวมพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลเจาพอ
ถํ้ากระตายทอง

(สิทธิโชค พะโยม, 2561, สัมภาษณ)

         จากการจดังานสบืสานประเพณีทองถิน่ศาลเจาพอถํ้ากระตายทองของชาวอาํเภอพรานกระตายทาํใหผูเขยีน

นึกยอนไปถึงความเชื่อและสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่มีอยูในสังคมไทย ที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงที่คนไทย

มักจะนิยมคือ การป้ันสิ่งศักดิส์ิทธิ ์หรือบุคคลสําคัญเพื่อระลึกหรือกราบไหวบูชาในวาระตาง ๆ นัน้เอง แมวาสิ่ง

ศักดิส์ิทธิ ์จะปรากฏอยูในความเชื่อของคนไทยหลากหลายรูปแบบ อาทิ ความเชื่อเรื่องสิงโตหรือมังกรสิ่งศักดิส์ิทธิ ์

ของคนจีน ความเชื่อเรื่องเทพเจาของคนอินเดีย หรือรูปป้ันตามความเชื่อของคนไทย ความเชื่อหรือสิ่งศักดิส์ิทธิ ์

เหลาน้ีลวนสัมพันธกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยูของคนในแตละทองถิ่นดวย สามารถแสดงออกทัง้การกราบ

ไหว การจุดธูปเพื่อสักการะ ตัวอยางการสรางรูปป้ันเพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญเพื่อระลึกถึงหรือกราบไหว ไดแก

การมีรูปสักการะพระบรมรูป 2 รัชกาล ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การกราบไหวศาลพอป ูจันทรในมหาวิทยาลัย

มหิดล ความเชื่อตอรูปป้ันครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม การสรางรูปป้ันบูชาบุคคลสําคัญไมเวนแมแตในจังหวัด

กําแพงเพชร ซึ่งสังเกตจากรูปป้ันรัชกาลที่ 5 หน าที่วาการอําเภอจังหวัดกําแพงเพชร รูปป้ันพอพรานกระตาย

อําเภอพรานกระตาย เป็นตน

         ยกตัวอยางงานป้ันของบุคคลสําคัญในประเทศไทย ไดแก

         1. พอขุนรามคําแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)

         2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)

         3. สมเด็จพระนารายณ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
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         4. สมเด็จพระเจาตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)

         5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร)

         6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร)

         7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร) ซึ่งทุกพระองคลวนทรง

สรางคุณูปการที่ยิ่งใหญตอประเทศชาติ

         นอกจากบคุคลเหลาน้ีแลว ยงัมีรปูป้ันของบคุคลสาํคญัอื่นอาทิ ครบูาศรีวชิยั พระสงฆมากบารมีที่มชีื่อเสยีง

โดงดังในภาคเหนือของประเทศ อนุสาวรียสามกษตัริย อนุสาวรียใจกลางเมืองเชียงใหม คือ พญามังราย พ

ญางําเมืองและพญารวงหรือที่เรียกกันติดปากวาพอขุนรามคําแหง กษตัริยผูครองกรุงสุโขทัย ในสมัยศตวรรษที่

13 และเป็นตนแบบของแนวคิดเกี่ยวกับกษตัริยผูมีเมตตาธรรมในประวัติศาสตรไทย จากภาคเหนือสูภาคกลาง

อนุสาวรียที่สะทอนถึงความสําคัญของบุคคลธรรมดาทัว่ไปแตกระทําสิ่งที่เป็นที่ยกยองและสมควรใหระลึกถึงนัน้

ก็คือ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ อนุสาวรียชัยสมรภูมิสรางขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตํารวจ และพลเรือนที่เสีย

ชีวิตไปในกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรัง่เศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรัง่เศส ซึ่งในครัง้นัน้มี

ผูเสียชีวิต 59 คน ทัง้ทหาร ตํารวจ และพลเรือน (สปริงสนิวส, 2561)

         พอพรานกระตาย ผูกอตัง้ชมุชนพรานกระตาย อาํเภอพรานกระตายก็เชนเดยีวกนั ซึ่งพอพรานกระตายเป็นผู

ที่ชุมชนพรานกระตายตางใหความสําคัญและไดรวมแรงรวมใจสรางรูปป้ันพอพรานเพื่อแสดงถึงความเคารพรัก

ระลึกถึงบุญคุณที่ทานไดรวบรวมผูคนมายังสถานที่แหงน้ี จนสถานที่แหงน้ีกลายเป็นชุมชนเจริญเติบโตมาจนถึง

ปัจจุบัน

คําสําคัญ : ความเชื่อ, ประเพณีทองถิ่น, พรานกระตาย, ศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ความเชื่อของสังคมไทยกับประเพณีทอง

ถิ่นถํ้ากระตายทอง_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2096&code_db=610004&code_type=07
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