
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา1 

 

 
 

คติความเช่ือและบทบาทของท้าวเวสสุวณัทีว่ดัโพธ์ิใหญ่ อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 
       Beliefs and Roles of the Thao Vessuvan at Wat Pho Yai Phanom Sarakham District  
                                                   Chachoengsao Province 

กิติยวดี ชาญประโคน1 
Kitiyawadee Chanprakhone 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีเป็นการศึกษาคติความเช่ือและบทบาทของทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้ขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนามท่ีไดจ้ากการสังเกต
และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่วดัโพธ์ิใหญ่เป็นวดัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนชาวลาวพวน ท่ีวดัน้ีมีรูปเคารพ
ทา้วเวสสุวณัขนาดใหญ่ มีอายุ 123 ปี สร้างจากความเช่ือว่าทา้วเวสสุวณัสามารถคุม้ครองป้องกนัอนัตราย
จากภูตผีได ้รูปเคารพน้ีเดิมทีตั้งอยู่ท่ีป่าช้าหลงัวดัโพธ์ิใหญ่ ท าให้คนในชุมชนรู้จกัทา้วเวสสุวณัในฐานะผู ้
ปราบผ ีต่อมามีการปรับปรุงการใชพ้ื้นท่ี ไดเ้ชิญรูปเคารพน้ีมาประดิษฐานไวท่ี้วิหารภายในวดั เป็นผลให้คติ
ความเช่ือเก่ียวกบัฐานะและบทบาทของทา้วเวสสุวณัปรับเปล่ียนเพิ่มไปจากเดิม คือส่วนใหญ่มาสักการบูชา
ด้วยความต้องการอยู่รอดปลอดภยั อยู่ดีมีสุขในการด ารงชีวิต ทางวดัอ านวยความสะดวกให้กับผูท่ี้มา
สักการบูชา โดยจดัส่ิงของสักการบูชาทา้วเวสสุวณัไวใ้ห ้ประกอบดว้ยดอกกุหลาบสีแดง พวงมาลยั ผา้สีแดง 
และพานบายศรี นอกจากน้ีทางวดัยงัไดส้ร้างวตัถุมงคลเป็นรูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กและผา้ยนัต์รูปทา้ว
เวสสุวณัจากคติความเช่ือในการคุม้ครองรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูน้บัถือ นบัวา่เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ
การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้เกิดความรู้สึกมัน่ใจและใกลชิ้ดกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คติ
ความเช่ือทา้วเวสสุวณัท่ีเปล่ียนไปน้ีเป็นผลให้ในแต่ละวนัมีผูม้าสักการบูชาทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่เป็น
จ านวนมาก  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหว้ดัโพธ์ิใหญ่สามารถพฒันาวดัไดม้ากยิง่ข้ึน 
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Abstract  

This article aims to study about beliefs and roles of the Thao Vessuvan at Wat Pho Yai Phanom 
Sarakham District, Chachoengsao Province. The data was collected from documents, observations and 
interviews. The study found that Wat Pho Yai is a buddhist temple located in the Lao Phuan community 
area in Muang Kao sub-district, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province. On the belief that 
the Thao Vessuvan can protect the dangers from ghost, a large image of Thao Vessuvan aged 123 years, 
was originally located in the cemetery behind this temple. As a result, the community recognizes the Thao 
Vessuvan as a ghost buster. Later, there was the improvement in the use of the temple area, the Thao 
Vessuvan image was brought to be enshrined in the sanctuary inside the temple. As a result, the belief 
about the status and roles of the Thao Vessuvan have changed. Most come to worship with the need for 
safe survival, well being in life. The temple is convenient for worshippers by arranging items consisting of 
red roses, garland, red fabric and Phan-baisri. In addition, the temple has built sacred objects as small 
casted sculpture floating in standing and Thao Vessuvan talisman. It is another form of human-related 
connection with the sacred. It makes the person feeling confident and close to the sacred. The result of 
belief changing in the Thao Vessuvan is that each day there are many visitors to worship the Thao 
Vessuvan at Wat Pho Yai. It is one of the factors that make Wat Pho Yai even more developed. 
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บทน า 

 สังคมไทยรับเอาความเช่ือทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาหลอมรวมกนัเขา้กบั
ความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ เพื่อให้เกิดคุณค่าและความเหมาะสมกบั
การด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุขในแต่ละยุคสมยั การนบัถือเทพเป็นคติความเช่ืออย่างหน่ึงท่ีสืบสานต่อ ๆ กนัมา
ในสังคมไทยเป็นเวลาหลายร้อยปี ทา้วเวสสุวณัเป็นนามของเทพองคห์น่ึงท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จกักนั
ดี ทั้งคุน้หูกบันามและคุน้ตากบัรูปยกัษย์ืนถือกระบอง รวมถึงมีความศรัทธาเช่ือวา่อ านาจของทา้วเวสสุวณั
สามารถคุม้ครองให้ปลอดภยัจากภูตผีปีศาจและส่ิงชัว่ร้ายได ้จากอดีตท่ีผา่นมาคติการนบัถือทา้วเวสสุวณัมี
บทบาทและความส าคญัท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตผูค้นในสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมท่ีนบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วน
ใหญ่  บทบาทของทา้วเวสสุวณัในสังคมไทยตั้งแต่สมยัก่อนราชอาณาจกัรไทยจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ มี 3 ฐานะ คือ 1. บทบาทหน้าท่ีในฐานะโลกบาล ท าหน้าท่ีปกป้อง คุม้ครองดูแลสวรรค์และโลกมนุษย ์    
2. บทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูพ้ิทกัษพ์ุทธศาสนาและพุทธสถาน 3. บทบาทหนา้ท่ีในฐานะเทพแห่งความมัง่คัง่ 
เป็นเจา้แห่งทรัพย ์และเป็นผูป้ระทานทรัพยส์มบติัและโชคลาภ (กิติยวดี ชาญประโคน, 2560, หนา้ 222-223  )  
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     ในปัจจุบนัคติความเช่ือและการนบัถือทา้วเวสสุวณัยงัคงแพร่หลายทั้งในฐานะโลกบาลผูพ้ิทกัษ์
พระพุทธศาสนาและพุทธสถาน และเทพแห่งความมัง่คัง่ ดงัจะเห็นได้จากพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ 
จ านวนมากในวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมจะมีคติการนบัถือทา้วเวสสุวณัเก่ียวเน่ืองดว้ย ท่ีเห็นไดช้ดัคือมีการ
สร้างรูปเคารพทา้วเวสสุวณัส าหรับเคารพบูชาและเป็นเคร่ืองรางของขลงัพกติดตวัในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
ทั้งผา้ยนัต ์เหรียญ และรูปหล่อลอยองค ์โดยมีคติการสร้างและรูปแบบตลอดจนวสัดุในการสร้างท่ีแตกต่าง
กันไป  คติความเช่ือน้ีนับได้ว่าเป็นวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้อย่างหน่ึง ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทางดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติทั้ง 5 ดา้นของกรมศิลปากร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นศิลปะ ดา้น
การด ารงชีพ ดา้นภาษา และดา้นศาสนา (กรมศิลปากร, 2543, หนา้ 25) กล่าวคือสังคมไทยมีความเช่ือมโยง
กบัศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระพุทธศาสนาท่ีมีความเช่ือเร่ืองทา้วเวสสุวณัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ความเช่ือน้ีเป็น
แรงบนัดาลใจให้เกิดการสร้างรูปเคารพ และสอดแทรกอยูใ่นการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ส่วนดา้นของ
ภาษาท่ีเขา้มามีความเก่ียวขอ้งกบัการนบัถือทา้วเวสสุวณันั้น จะพบอยูใ่นขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเช่ือ เช่น บทสวดหรือบทบูชาท่ีกล่าวถึงทา้วเวสสุวณัโดยตรง หรือบทอญัเชิญมาในฐานะผูป้้องกนัส่ิง
ชัว่ร้ายและคุม้ครองให้รอดพน้จากอนัตรายทั้งปวง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นความตอ้งการท่ีมนุษยห์วงัไดรั้บ
จากส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติท่ีตนเช่ือและนบัถือ 
 เน่ืองจากการนบัถือทา้วเวสสุวณัเป็นคติการนบัถือท่ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา วดั
จึงเป็นแหล่งส าคญัท่ีปรากฏหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางวตัถุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากคติการนบัถือ 
ทา้วเวสสุวณั วดัโพธ์ิใหญ่ อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีหลกัฐานดงักล่าว
ปรากฏอยู่ กล่าวคือมีทั้งรูปเคารพทา้วเวสสุวณัขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนใหม่ในสมยัเจา้อาวาสปัจจุบนัและรูป
เคารพทา้วเวสสุวณัขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 100 ปี มีการจดัพิธีไหวค้รูประจ าปีในทุกเดือนเมษายน โดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากคติการนบัถือทา้วเวสสุวณัรวมอยูด่ว้ย รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ใหญ่น้ีเป็นท่ี
เคารพศรัทธาของผูค้นทั้งในและนอกพื้นท่ี มีผูม้าสักการะบูชาเป็นจ านวนมาก มีการบอกเล่าต่อ ๆ กนัไปจาก
ปากต่อปากถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของทา้วเวสสุวณัท่ีวดัน้ี แสดงให้เห็นถึงคติความเช่ือในทา้วเวสสุวณันั้นเป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางใจของผูค้น ท่ีสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตใน
สภาพสังคมปัจจุบนั จากค าบอกเล่าของท่านเจา้อาวาส เดิมทีนั้นทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่เป็นท่ีรู้จกักนั
เพียงคนในพื้นท่ี มีผูม้าสักการะบูชาเพียงวนัละ 5-10 คน ปัจจุบนัมีผูค้นมาสักการะบูชาทา้วเวสสุวณัท่ีวดัน้ี
วนัละไม่ต ่ากว่า 50 คน เฉล่ียแล้วประมาณเดือนละ 2,500-3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นท่ี และมา
สักการบูชาเพื่อขอใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั  
 

ความเป็นมา ฐานะ และบทบาทของท้าวเวสสุวณั 
 เม่ือศึกษาถึงความเป็นมา ฐานะและบทบาทของท้าวเวสสุวณัทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ
ศาสนาพุทธพบว่า ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทา้วเวสสุวณัมีนามว่ากุเวร เป็นเทพท่ีมีความส าคญัมากองค์
หน่ึง ตามคมัภีร์รามายณะกล่าววา่ พระกุเวรสืบเช้ือสายจากฤๅษีปุลสัตยะ(Pulustya) โอรสของพระประชาบดี 
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ความเป็นเทพของพระกุเวรเป็นผลท่ีเกิดจากคุณความดีท่ีไดก้ระท า จากการท่ีพระกุเวรมีความประพฤติและ
การปฏิบติัตนท่ีดีงาม อีกทั้งไดบ้  าเพญ็พรตอย่างเคร่งครัด เร่ิมดว้ยการอดอาหารด่ืมแต่น ้ าอย่างเดียว จากนั้น
งดการด่ืมน ้ ามีแต่อากาศอยา่งเดียว บ าเพญ็พรตอยา่งน้ีเป็นเวลาถึง 1,000ปี จึงท าให้ไดรั้บพรจากพระพรหม
ให้เป็นเทพแห่งความมัง่คัง่ เป็นเจา้ของทรัพยท์ั้งมวล มีความเป็นอมตะ และเป็นหน่ึงในโลกบาลทั้งส่ีซ่ึง
ประกอบดว้ย พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระกุเวร มีอ านาจเดชานุภาพเหนือสรรพสัตว ์ท าหน้าท่ี
ปกป้องดูแลพิทกัษรั์กษาจกัรวาลและโลกประจ าทิศเหนือ ด ารงฐานะเป็นราชาของพวกอมนุษยต่์าง ๆ เช่น 
ยกัษ ์รากษส กินนร คนธรรพ ์เป็นตน้  ซ่ึงฐานะของพระกุเวรน้ีมีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ศิวะปุราณะคลา้ย ๆ กนัวา่ 
จากการท่ีพระกุเวรไดบ้  าเพญ็พรตถวายพระศิวะเป็นเวลานานถึงสองแสนปี ท าให้ไดรั้บพรจากพระศิวะให้
เป็นราชาแห่งยกัษ ์กินนร และเป็นเจา้แห่งทรัพยส์มบติัทั้งปวง ไดรั้บการเคารพยกยอ่งวา่เป็นเทพผูป้ระทาน
ความมัง่คัง่และทรัพยส์มบติัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัตนถูกตอ้งดีงาม และบ าเพญ็ศาสนกิจเหมาะสม (อรวรรณ กุหลาบ
รัตน์, 2531, หนา้ 16-26 ) คติการนบัถือพระกุเวรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไดส่้งถ่ายมายงัศาสนาพุทธและ
ศาสนาเชนซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงั ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยพระกุเวรไดรั้บการเคารพยกย่องและเก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิต
ของผูค้นในสังคมมาแต่แรก 
  ในศาสนาพุทธทา้วเวสสุวณัเป็นเทพดว้ยอานุภาพของผลบุญท่ีกระท าไวเ้ม่ือคร้ังมีชีวิตเป็นมนุษย ์ 
(อุปัตติเทพ) ไดเ้ป็นทา้วจาตุมหาราชดว้ยไดบ้  าเพญ็บุญกริยาวตัถุคือ ทาน ศีล ภาวนาเป็นอยา่งมาก ในศาสนา
พุทธกล่าวถึงความเป็นมาของท้าวเวสสุวณัว่า ในอดีตชาติก่อนท่ีพระพุทธเจ้าสมณโคดมจะเสด็จมา
เสวยพระชาติเป็นเจา้ชายสิทธัตถะนั้น ทา้วเวสสุวณัเกิดเป็นพราหมณ์ช่ือกุเวร เป็นเจา้ของโรงหีบออ้ยท า
น ้ าตาลถึง 7 โรง ตอนแรกได้บริจาคผลประโยชน์จากโรงท าน ้ าตาล 1 โรง ส าหรับท าทานแก่คนยากจน
ทั้งหลาย ต่อมากิจการดีข้ึนมากจึงไดย้กผลประโยชน์ทั้งหมดสร้างสาธารณะสถานและสร้างบุญกุศลดว้ยการ
ใหท้าน การรักษาศีลและภาวนาจนตลอดชีวิตสองพนัปี (ตามอายุขยัของคนสมยันั้น) ดว้ยบุญกุศลท่ีท าไวน้ี้
เม่ือส้ินชีวิตได้อุบติัไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีนามกุเวรเทพบุตร ต่อมาได้รับเทวา   
ภิเษกให้เป็นทา้วเวสสุวณัมหาราชปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (พระสุตตนัตปิฎกฑีฆนิกายปาฏิก 
วรรคเล่ม3 ภาค2, 2543, หนา้ 151)  
 ในศาสนาพุทธทา้วเวสสุวณัมีบทบาทหนา้ท่ีในฐานะโลกบาลและเทพแห่งความมัง่คัง่เช่นเดียวกบั
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยงัมีบทบาทในฐานะเทพผูพ้ิทกัษ์พระพุทธศาสนาและพุทธสถานอีกด้วย 
บทบาทของทา้วเวสสุวณัในฐานะโลกบาลนั้นแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวรรคแ์ละส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโลกมนุษย ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวรรคน์ั้นทา้วเวสสุวณัมีหนา้ท่ีร่วมกบัจตุโลกบาลองคอ่ื์น ๆ 
คอยปกป้องการรุกรานของศตัรูโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกอสูร โดยทา้วเวสสุวณัท าหนา้ท่ีอารักขาดา้นทิศเหนือ 
นอกจากน้ีทา้วเวสสุวณัยงัมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในเทวสภาของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมทั้งอารักขาพระ
อินทร์ดว้ย (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฎราชวิทยาลยั พระสุตตนัตปิฎก อรรถกถา ทีฆ
นิกาย (สุมงัคลวิลาสินี), 2543, หนา้ 152 ) บทบาทของทา้วเวสสุวณัท่ีเก่ียวกบัมนุษยคื์อการตรวจตราความ
เป็นไปในโลกมนุษย ์พร้อมทั้งบนัทึกกรรมดีกรรมชัว่ของมนุษยท่ี์ท าไว ้เพื่อน าไปรายงานต่อท่ีประชุมเทวสภา



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา5 

 

 
 

บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ โดยทา้วเวสสุวณัจะออกตรวจตราเองในวนัพระข้ึนหรือแรม 15 ค ่า ส่วนในวนัอ่ืน ๆ ทรง
มอบหมายใหโ้อรสและเสนาบดีเป็นผูช่้วยตรวจตรา (พระสูตรและอรรถกถาแปล, 2544, หนา้162)  
 ศาสนาพุทธไดน้ าเอาจตุโลกบาลมาเป็นผูพ้ิทกัษ์รักษาพระพุทธศาสนาและพุทธสถาน ดงัเห็นได้
จากรูปเคารพทา้วเวสสุวณัปรากฏอยูใ่นต าแหน่งทางเขา้ของพุทธสถาน ท าหนา้ท่ีคอยระวงัคุม้ครองป้องกนั
ภยัมิให้ส่ิงชัว่ร้ายผา่นเขา้ไป นอกจากน้ียงัปรากฏนามทา้วเวสสุวณัในพุทธประวติัหลายตอนคอยช่วยเหลือ
พระพุทธเจา้และพุทธบริษทั ในพุทธศาสนามหายานทา้วเวสสุวณันอกจากจะเป็นโลกบาลประจ าทิศเหนือ
แลว้ยงัมีหน้าท่ีเป็นธรรมบาลและยิดมัอีกดว้ย ธรรมบาลมีหน้าท่ีป้องกนัพระพุทธศาสนาและปราบปราม
ปีศาจและยกัษ์มารท่ีเป็นศตัรูต่อพระพุทธศาสนา ส่วนยิดมัเป็นกลุ่มเทพผูมี้หน้าท่ีปราบภูตผีต่าง ๆ (ผาสุข 
อินทราวธุ, 2543, หนา้ 89-92 ) ส่วนบทบาทของทา้วเวสสุวณัในฐานะเทพแห่งความมัง่คัง่นั้นในศาสนาพุทธ
มหายานมีนามวา่เทพชมัภล เป็นเจา้แห่งทรัพยแ์ละเป็นผูป้ระทานทรัพยส์มบติัและโชคลาภให้แก่ผูท่ี้นบัถือ
พระองค ์

คติความเช่ือและบทบาทของท้าวเวสสุวณัทีว่ดัโพธ์ิใหญ่  

         1. ความเป็นมาของวดัโพธ์ิใหญ่และชุมชนลาวพวนท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ 
 วดัโพธ์ิใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 61 หมู่ 4 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นวดั
พฒันาตวัอยา่งปี พ.ศ. 2535 และเป็นวดัดีเด่น พ.ศ. 2536 ท่ีไดช่ื้อวา่วดัโพธ์ิใหญ่ เน่ืองจากท่ีวดัมีตน้โพธ์ิใหญ่
มาก ไม่ทราบแน่ชดัว่ามีอายุเท่าไร ตน้โพธ์ิน้ีมีอยู่ก่อนท่ีมีการสร้างวดั จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ใน
หมู่บา้น ผูค้นท่ีตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ีเป็นชาวลาวพวนท่ีอพยพมาจากเมืองเชียงขวางและทุ่งไหหินในประเทศลาว 
ตั้งช่ือหมู่บา้นตามภูมิประเทศท่ีมีต้นโพธ์ิใหญ่ว่าหมู่บ้านโพธ์ิใหญ่และหมู่บ้านโพธ์ิน้อย ไม่มีหลกัฐาน
แน่นอนวา่วดัโพธ์ิใหญ่สร้างข้ึนเม่ือใด มีแต่เพียงค าบอกเล่าต่อ ๆ กนัวา่เร่ิมสร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2350 โดย
สร้างคู่กบัวดัโพธ์ินอ้ย ห่างกนัประมาณ 200 เมตร มีป่าชา้ฝังศพและเผาศพท่ีใชร่้วมกนั ต่อมาวดัโพธ์ินอ้ยได้
ร้างไป 
 ในการสร้างวดันั้นแต่เดิมชาวลาวพวนท่ีอพยพเขา้มาใหม่มกันิยมสร้างวดัไวป้ระจ าตระกูล คนมี
ฐานะดีมกัจะสร้างวดัแข่งกนัเพื่อเป็นการป้องกนัมิใหค้นบุกรุกท่ีดิน และใชล้านวดัเป็นท่ีวิง่เล่นของลูกหลาน 
เม่ือจะออกไปประกอบอาชีพจะน าบุตรหลานมาฝากไวท่ี้วดัเพื่อให้พระช่วยดูแล วดัโพธ์ิใหญ่แต่เดิมมีพื้นท่ี
ประมาณ 4 ไร่ ไม่มีหลกัฐานว่าใครยกท่ีดินให้สร้างวดั และไม่ทราบว่าใครเป็นผูริ้เร่ิมสร้างวดัโพธ์ิใหญ่ 
ปัจจุบนัวดัมีเน้ือท่ี 26 ไร่ 3 งาน มีการก่อสร้างถาวรวตัถุ พระพุทธรูป และรูปเคารพหลายอยา่ง (พระครูมหา
โพธาภิบาล, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2563)  
 วดัโพธ์ิใหญ่เป็นวดัประจ าหมู่บา้นชาวลาวพวนท่ีหมู่บา้นโพธ์ิใหญ่และหมู่บา้นโพธ์ินอ้ย การท่ีผูค้น
ในพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งวดัโพธ์ิใหญ่ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวพวนนั้น คงสืบเน่ืองมาจากสงครามคร้ังเสียกรุงศรี
อยุธยาแก่พม่าในปีพ.ศ. 2310 ท าให้พลเมืองลม้ตาย ถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยท่ีพม่า และหลบหนีไปอยู่
ตามท่ีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก พอถึงสมยักรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ท าให้มีความตอ้งการพลเมือง
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เป็นอย่างมาก เม่ือไทยยกกองทพัไปท าสงครามชนะอาณาจกัรใกลเ้คียงจึงได้กวาดตอ้นผูค้นเป็นเชลยศึก
กลบัมาเป็นพลเมือง ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดมี้การกวาดตอ้นผูค้นชาติพนัธ์ุลาวพวนมาตั้งถ่ินฐาน
ในพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคามหลายคราว  

คร้ังแรกในสมยักรุงธนบุรีช่วงปี พ.ศ. 2321-2322 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงโปรดให้
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กและเจา้พระยาสุรสีห์ยกทพัไปตีอาณาจกัรล้านช้าง ได้เมือ งเวียงจนัทน์และหัว
เมืองข้ึนมาเป็นของไทย เม่ือยกทพักลบัไดก้วาดตอ้น ทั้งเจา้นาย ไพร่พล และครอบครัวชาวลาวตามหวัเมือง
ต่าง ๆ เขา้มาด้วย โดยบางส่วนให้ไปตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ีอ  าเภอพนมสารคามและอ าเภอสนามชยัเขต เมือง
ฉะเชิงเทรา การท่ีจดัใหเ้ชลยศึกชาวลาวไปตั้งถ่ินฐานท ามาหากินท่ีเมืองฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นหวัเมืองชั้นในนั้น 
เพื่อป้องกนัมิให้หลบหนีกลบัไปลาว เพราะอยูห่่างไกลจากถ่ินอาศยัเดิมของชาวลาว อีกทั้งเมืองฉะเชิงเทรา
เป็นทางผา่นเขา้สู่ราชธานี เป็นเมืองหน้าด่าน ชาวลาวเหล่าน้ีจึงเสมือนด่านกั้นขา้ศึกให้เขา้ถึงเมืองหลวงได้
ชา้ลง ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี1) ในปี พ.ศ.2335 เมืองพวนและ
เมืองแถงซ่ึงเป็นเมืองข้ึนของเวยีงจนัทน์ก่อการกบฏ เจา้นนัทเสนแห่งเวียงจนัทน์ท าการปราบปรามไดส้ าเร็จ 
ไดก้วาดตอ้นครอบครัวลาวเมืองพวนส่งมาเป็นบรรณาการแก่ไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
โปรดเกล้าให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีอ  าเภอราชสาส์น อ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอสนามชัยเขต เมือง
ฉะเชิงเทรา (อิงตะวนั แพลูกอินทร์, 2560, หนา้ 38-39)  

คร้ังต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 3) ในปีพ.ศ. 2369 เจา้อนุวงศแ์ห่ง
เวยีงจนัทน์เป็นกบฏ ไทยตอ้งยกทพัไปตีเวียงจนัทน์ถึงสองคร้ัง ในคร้ังท่ีสองจึงสามารถจบัเจา้อนุวงศไ์ดใ้น
ปีพ.ศ. 2371 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระบรมราโชบายกวาดลา้งเมืองเวียงจนัทน์มิให้ฟ้ืน
ตวัก่อกบฏไดอี้ก และเป็นการป้องกนัมิให้ไพร่พลลาวตกไปเป็นก าลงัของฝ่ายญวน ดงันั้นหลงัการปราบ
กบฏส าเร็จ ในการยกทพักลบั พระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ไดท้  าการกวาดตอ้นชาวลาวพวนแถบเมือง
เชียงขวางและลาวเวียงจากเมืองเวียงจนัทน์ ตลอดจนชาวลาวจากหัวเมืองต่าง ๆ เข้ามายงัเมืองไทยเป็น
จ านวนมากจนเมืองเหล่าน้ีแทบจะร้างผูค้น ชาวลาวท่ีถูกกวาดตอ้นมาน้ีถูกน าไปตั้งบา้นเรือนอยูต่ามหวัเมือง
ต่าง ๆ ทั้งในเขตหวัเมืองชั้นในและรอบ ๆ ดา้นทิศตะวนัออก ตั้งแต่ สระบุรี เมืองนครนายก เมืองกบินทร์บุรี 
เมืองปราจีนบุรี เมืองพนสันิคม และเมืองฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ทรงโปรดเกลา้ให้ไปตั้ง
บา้นเรือนอยูท่ี่อ  าเภอสนามชยัเขตและอ าเภอพนมสารคาม (ปรานี วงษเ์ทศ, 2543, หนา้ 173) จากการบอกเล่า
ของคนลาวรุ่นเก่า ๆ ในเขตอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีพวกลาวพวนกลุ่มหน่ึงพร้อมดว้ยลาว
เวียงจนัทน์ไดถู้กก าหนดให้ตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองพนมสารคามท่ีอยู่ต่อเขตแดนจงัหวดัปราจีนบุรี (ศรีศกัด์ิ วลั
ลิโภดม, 2543, หนา้ 113 ) ในปีพ.ศ. 2378 ไดมี้ลาวเมืองพวนพากนัอพยพหนีกองทพัญวนท่ีเขา้มาโจมตีและ
ยึดเมืองพวน พวกลาวพวนเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัมี
พระบรมราโชบายใหค้นอพยพชาติพนัธ์ุเดียวกนัไดม้าอยูร่วมกนั จึงทรงโปรดให้ชาวลาวพวนจากเมืองพวน
กลุ่มน้ีไปตั้งหลกัปักฐานท่ีเมืองฉะเชิงเทรา เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีชาวลาวพวนเก่าอพยพเขา้มาอยูก่่อนแลว้ 
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พวกลาวท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองพนมสารคามดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีใจผกูพนัธ์กบับา้นเมืองจึง
ไดน้ าเอาช่ือต่าง ๆท่ีบา้นของตนแต่เดิมท่ีเมืองลาวมาตั้งเป็นช่ือบา้น วดั และสถานท่ีในถ่ินท่ีอยูใ่หม่ พร้อมทั้ง
เอารูปแบบวดั พระสถูปเจดียแ์บบลาว และรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังแบบท่ีเคยมีในถ่ินฐานเดิมมาสร้างดว้ย 
(ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม, 2543, หน้า113-114 ) ชาวลาวพวนไดมี้การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นประเพณีส าคญั
อยา่งหน่ึงของชาวลาวพวน ซ่ึงประเพณีเหล่าน้ีจะใชพ้ื้นท่ีภายในวดัในการประกอบกิจกรรม วดัโพธ์ิใหญ่จึง
เป็นวดัประจ าชุมชนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของชาวลาวพวนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีแต่เดิมนบั
ถือผบีรรพบุรุษ ซ่ึงต่อมาไดผ้นวกเขา้กบัการนบัถือพระพุทธศาสนา ประเพณีเก่ียวกบัความเช่ือท่ีชาวบา้นใน
ชุมชนแห่งน้ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นประจ าทุกปีในช่วงสงกรานต์โดยใช้สถานท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ คือพิธีสวด
มนตสู่์เส้ือผา้ พิธีบงัสุกุล พิธีไหวศ้าลเจา้พอ่ทองแดงท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัโบสถ์ (ซ่ึงเทียบไดก้บัศาลปู่ตาของ
ชุมชน) ท่านเจา้อาวาสเล่าว่า ในพิธีไหวศ้าลเจา้พ่อทองแดงนั้น แต่เดิมมีการเขา้ทรงทุกคร้ังต่อมาไม่มีการ
เขา้ทรง นอกจากน้ียงัมีพิธีการสู่ขา้ว สู่ขวญัของชาวลาวพวนดว้ย แต่ปัจจุบนัแทบจะไม่มีการท ากนัแลว้  
        2. รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ 

ท่ีวดัโพธ์ิใหญ่มีรูปเคารพทา้วเวสสุวณัขนาดใหญ่ในรูปแบบยกัษย์ืนถือกระบองยาว จ านวน 3 องค์ 
อยูท่ี่วิหารขา้งศาลาดา้นในของวดั 1 องค ์สูงประมาณ 2 เมตร ถือกระบองในอิริยาบถยืนขาตรง สวมมงกุฎ
ทรงหมอ้น ้ ายอดแหลม (ภาพท่ี 1) และอยูท่ี่ดา้นขา้งของซุ้มประตูทางเขา้วดั ดา้นซ้าย 1 องค ์ดา้นขวา 1 องค ์ 
(ภาพท่ี 2) รูปเคารพดงักล่าวมีคติการสร้างและรูปแบบ ดงัน้ี    
              2.1 คติการสร้างและรูปแบบรูปเคารพทา้วเวสสุวณัในวหิารวดัโพธ์ิใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพท่ี 1 รูปเคารพทา้วเวสสุวณัในวิหาร                                  
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 รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีอยูใ่นวิหารมีขนาดความสูงประมาณ 2 เมตร มีรูปแบบท่ีต่างจากรูปเคารพ
ทา้วเวสสุวณัท่ีพบในท่ีอ่ืน คือเป็นรูปแบบยกัษย์ืนถือกระบองยาว ในอิริยาบถยืนขาตรง(ส่วนใหญ่ท่ีพบยืน
ยอ่เข่า) พระครูมหาโพธาภิบาล (บุญชอบ อิทธิวโร ) เจา้อาวาสวดัโพธ์ิใหญ่องคปั์จจุบนัซ่ึงเป็นคนพื้นถ่ินท่ีน่ี 
 และไดบ้วชมาตั้งแต่เป็นเณรใหส้ัมภาษณ์วา่ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่รูปเคารพน้ีสร้างข้ึนเม่ือใด แต่จุดประสงค์
ในการสร้างนั้นเล่ากนัต่อ ๆ มาวา่ ดา้นหลงัวดัโพธ์ิใหญ่ซ่ึงห่างจากวดัโพธ์ินอ้ยประมาณ 200 เมตร เดิมทีเป็น
ป่าช้าท่ีใช้ร่วมกนัทั้งวดัโพธ์ิใหญ่และวดัโพธ์ิน้อยกล่าวกนัว่ามีผีดุ ท าอย่างไรก็ปราบไม่ได้ เม่ือชาวบา้น
เดินทางสัญจรผ่านไปมาจึงเกิดความกลวั เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน ทางวดัจึงสร้างรูปเคารพท้าว
เวสสุวณัข้ึนไวท่ี้ป่าช้าน้ี เม่ือสร้างเสร็จไม่ปรากฏว่ามีผีมารบกวนอีกเลยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้เคารพกราบ
ไหวท้า้วเวสสุวณั ตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เช่ือวา่ทา้วเวสสุวณัองคน้ี์สร้างข้ึนไวเ้พื่อคุม้ครองชาวบา้น
โพธ์ใหญ่และโพธ์ินอ้ยใหป้ลอดภยัจากภูตผีปีศาจและโรคภยัไขเ้จ็บ ในการสร้างรูปเคารพทา้วเวสสุวณัองค์
น้ีทางวดัป้ันข้ึนเองโดยใช้กระดาษข่อย คมัภีร์โบราณ ใบลานท่ีจารอกัขระขอม ใบเทศน์เป็นภาษาขอม เผา
บ้างไม่เผาบ้าง น ามาผสมกับปูนป้ันท่ีผสมสีต่าง ๆ มีสีน ้ าเงิน สีแดง สีเขียว สีเหลือง เพื่อให้เกิดความ
ศกัด์ิสิทธ์ิในรูปเคารพนั้น ซ่ึงไม่แน่ใจวา่เป็นการสร้างตามกรรมวิธีท่ีมีในต าราสมุดข่อยโบราณของวดัโพธ์ิ
ใหญ่ท่ีตกทอดต่อกนัมาหรือไม่ (พบวา่มีสมุดข่อยโบราณเป็นภาษาขอมจ านวนมากท่ีมีสภาพช ารุดไม่สมบูรณ์ 
อยูใ่นพิพิธภณัฑข์องวดั)  
 เหตุท่ีสร้างรูปเคารพท้าวเวสสุวณัตั้ งไวท่ี้ป่าช้าเพื่อก าราบผีดุนั้ น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าคงสืบ
เน่ืองมาจากคติความเช่ือของคนลาวพวนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ี ก่อนการถูกกวาดตอ้นโยกยา้ยถ่ินฐานเขา้มาใน
ดินแดนไทย ลาวมีว ัฒนธรรมหลวงร่วมกันอยู่แล้ว  กล่าวคือมีลายลักษณ์หนังสือของตนเอง มี
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของลาวเอง และนบัถือศาสนาพุทธ ส่ิงท่ีเป็นแกนกลางของระบบประเพณี
และพิธีกรรมคือการนบัถือพระพุทธศาสนาและการนบัถือผี ซ่ึงชาวลาวพวนจะนบัถือผีบา้นท่ีเรียกผีปู่ตา ท า
ให้ชุมชนบา้นลาวทุกแห่งตอ้งมีศาลปู่ตาอยู่ภายในหรือใกลห้มู่บา้น โดยมกัเป็นบริเวณท่ีแยกจากเขตเรือน
และมีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุม การนบัถือทา้วเวสสุวณัในศาสนาพุทธนั้นรับความเช่ือมาจากศาสนาพราหมณ์-
ฮินดูท่ีมีมาก่อนการเกิดพระพุทธศาสนา ซ่ึงเช่ือว่าทา้วเวสสุวณัในฐานะโลกบาลเป็นเจา้แห่งภูตผีและ
อมนุษย ์บรรดาภูตผีปีศาจและอมนุษยท์ั้งหลายยอ่มเกรงกลวัราชาแห่งตน ดงันั้นเม่ือไม่สามารถปราบผีดุท่ี
ป่าชา้หลงัวดัน้ีได ้จึงไดเ้ลือกท่ีจะจดัสร้างรูปเคารพทา้วเวสสุวณัข้ึนมาคุม้ครองป้องกนัชาวบา้นให้ปลอดภยั
จากภูตผีปีศาจ และเม่ือสร้างเสร็จแลว้น ารูปเคารพมาตั้งไวท่ี้ป่าชา้ ก็ปรากฏว่าไม่มีผีรบกวนชาวบา้นอีกเลย 
ชาวบา้นจึงรู้จกัทา้วเวสสุวณัและเคารพบูชารูปเคารพน้ีในฐานะผูป้ราบผ ี
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 2.2 คติการสร้างและรูปแบบรูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีดา้นขา้งซุม้ประตูทางเขา้วดั 

 
  
 
 
 
 
 
 

                             

 

                              ภาพท่ี 2 รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีดา้นขา้งซุม้ประตูทางเขา้วดั 

ส าหรับรูปเคารพทา้วเวสสุวณั 2 องค ์ท่ีดา้นขา้งซุ้มประตูทางเขา้วดัสร้างข้ึนในสมยัเจา้อาวาสองค์
ปัจจุบนั คติในการสร้างนั้นเกิดจากความคิดส่วนตวัของท่านเจา้อาวาสเองว่า มีผูก้ล่าวถึงยกัษ์วดัโพธ์ิและ
ยกัษว์ดัแจง้ ท่านคิดวา่ท่ีวดัโพธ์ิ(วดัพระเชตุพนฯ) มียกัษแ์ละวดัโพธ์ิใหญ่มีค าวา่วดัโพธ์ิคลา้ยกนั น่าจะมียกัษ์
เหมือนกนั ท่านจึงให้สร้างรูปเคารพเป็นรูปยกัษ์ไวท่ี้ทางเขา้วดั โดยให้ช่างฝีมือชาวบา้นใกล้วดัสร้างรูป
เคารพทา้วเวสสุวณัและทา้วกุเวรเป็นปูนป้ันขนาดใหญ่ ส่วนรูปแบบนั้นให้ช่างคิดเอง ท าเอง ช่างไดป้ั้นเป็น
รูปแบบยกัษ์ยืนยอ่เข่า ถือกระบองยาว องค์ด้านซ้ายมีกายสีเขียว องค์ดา้นขวามีกายสีแดง สวมมงกุฎทรง
หมอ้น ้ า ทรงเคร่ืองยกัษต์ามอยา่งเคร่ืองแต่งกายของโขน ซ่ึงต าแหน่งท่ีประดิษฐานรูปเคารพท่ีประตูทางเขา้
วดัเช่นน้ี ตามคติความเช่ือทา้วเวสสุวณัในพุทธศาสนา ส่ือความหมายถึงบทบาทของทา้วเวสสุวณัในฐานะ
เป็นผูพ้ิทกัษ์พระพุทธศาสนาและพุทธสถาน คอยคุม้ครองป้องกนัมิให้ส่ิงชัว่ร้ายผา่นเขา้ไปท าอนัตรายต่อ
พุทธสถานและพุทธศาสนิกชน พบวา่รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีซุม้ประตูเขา้วดัน้ีมีผูท่ี้น าส่ิงของมาสักการบูชา
บา้งตามศรัทธาความเช่ือ เช่น เคร่ืองด่ืมน ้าแดง แต่ไม่มากเท่ารูปเคารพท่ีอยูใ่นวหิาร  

3. คติความเช่ือและบทบาทของทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ในปัจจุบนั 
คติความเช่ือทา้วเวสสุวณัแต่เดิมของชาวบา้นท่ีเคารพกราบไหวใ้นฐานะผูป้ราบผีน้ียงัคงสืบเน่ืองมา

จนถึงสมยัเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั ท่านไดท้  าการบูรณะวดัและปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบของวดั และยกเลิกการ
ใชพ้ื้นท่ีป่าชา้เดิม ตอนแรกรูปเคารพทา้วเวสสุวณัยงัคงตั้งอยู่ท่ีเดิมในเขตของป่าชา้เก่า ผูค้นซ่ึงเคยไปกราบ
ไหวบู้ชาก็เร่ิมลดนอ้ยลงจนแทบจะไม่มี ท่านเจา้อาวาสจึงไดอ้ญัเชิญรูปเคารพทา้วเวสสุวณัมาไวใ้นพื้นท่ีของ
วดั โดยสร้างวิหารส าหรับประดิษฐานรูปเคารพทา้วเวสสุวณัเพื่อให้ผูค้นไดม้ากราบไหวก้นั แต่ปรากฏว่า
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ผูค้นท่ีมากราบไหวบู้ชานั้นส่วนใหญ่เป็นคนนอกชุมชน เน่ืองจากคนในชุมชนมีจ านวนน้อยคือมีเพียง
ประมาณส่ีสิบกวา่หลงัคาเรือนเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่ค่อยพบวา่มีคนในชุมชนมากราบไหวเ้หมือนท่ีผา่นมา เม่ือ
ไดมี้การบูรณะพฒันาวดัข้ึน มีการสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพิ่มเติมข้ึนหลายอยา่ง ท าให้วดัโพธ์ิใหญ่เป็นท่ีรู้จกั
ของคนนอกพื้นท่ีมากข้ึนและมีผูเ้ดินทางมาสักการบูชาทา้วเวสสุวณัเพิ่มมากข้ึน มีขอ้สังเกตว่าเดิมนั้นคติ
ความเช่ือท่ีบูชาทา้วเวสสุวณัของคนในชุมชนละแวกน้ีส่วนใหญ่เป็นการบูชาในฐานะของเจา้แห่งภูตผี จึงมี
การสร้างรูปเคารพของท่านในฐานะน้ีมาไวท่ี้ป่าช้า แต่พอมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีประดิษฐานรูปเคารพจาก
บริเวณป่าช้ามาอยู่ท่ีวิหารภายในวดั คติความเช่ือและการสักการบูชาจึงได้เปล่ียนแปลงไป ความเช่ือถือ
แบบเดิมค่อย ๆจางหายไป ผูท่ี้มาสักการบูชาทา้วเวสสุวณัท่ีประดิษฐานอยูใ่นวิหารภายในวดั ส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นการสักการบูชาในลกัษณะของการขอในส่ิงท่ีสามารถขจดัอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินชีวิตของ
ตนในดา้นต่าง ๆ ดงันั้นการสักการบูชารวมถึงการถวายของบูชาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกนัไปตาม
ความเช่ือของผูท่ี้มากราบไหว ้ซ่ึงท่านเจา้อาวาสไดก้ล่าวถึงการบูชาทา้วเวสสุวณัวา่ ตามท่ีรู้มาบูชาดว้ยดอก
กุหลาบสีแดง จ านวนก่ีดอกก็เป็นไปตามความเช่ือท่ีมีการบอกเล่ากนัมา ดงันั้นเวลาท่ีมีผูม้ากราบไหวท้า้ว
เวสสุวณัและถามถึงวธีิการบูชาทา้วเวสสุวณั ท่านก็บอกวา่ใหไ้หวด้ว้ยดอกกุหลาบสีแดง ส่วนใครจะถวายส่ิง
ใดเพิ่มเติมก็เป็นไปตามศรัทธาและความเช่ือของแต่ละคน จึงพบวา่ผูท่ี้มาสักการบูชาทา้วเวสสุวณัในวิหารน้ี
มีทั้งท่ีเตรียมส่ิงของมาเองตามความเช่ือ หรือใชข้องบูชาท่ีทางวดัจดัไว ้ไดแ้ก่ดอกกุหลาบสีแดง จ านวนตาม
ความเช่ือของแต่ละบุคคล หรือท่ีจดัเป็นชุด ประกอบดว้ยธูป 9 ดอก ทองค าเปลว 3 แผน่ พวงมาลยั ผา้แดง
ส าหรับเขียนช่ือผูม้าบูชาเอาไปผกูไวท่ี้แขนของรูปเคารพทา้วเวสสุวณั ส าหรับผูท่ี้ศรัทธา เคารพนบัถืออยาก
ฝากตวักราบขอเป็นศิษยท์า้วเวสสุวณั ทางวดัจดัพานบายศรีไหวค้รูแบบเดียวกบัท่ีใชใ้นงานไหวค้รูประจ าปี 
ชุดละ 99 บาท (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ภาพท่ี 3  พานบายศรีไหวท้า้วเวสสุวณั 
 

การท่ีทางวดัน าผา้สีแดงท่ีมีขนาดพอดีท่ีผูบู้ชาจะเขียนช่ือ-นามสกุลและส่ิงท่ีขอ แลว้น าไปผูกท่ีแขน
รูปเคารพ เป็นการบูชาท่ีต่างจากวดัอ่ืนท่ีเคยพบมา นบัวา่เป็นกุศโลบายอยา่งหน่ึงท่ีท่านเจา้อาวาสกล่าววา่ท า
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ให้ผูบู้ชามีความรู้สึกถึงความใกลชิ้ดเขา้ถึงท่านโดยตรง และมีความมัน่ใจว่าส่ิงท่ีขอนั้นจะสัมฤทธ์ิผล จาก
การสังเกตและสอบถามท่านเจา้อาวาสพบวา่ผูม้าสักการบูชาชอบท่ีจะคลอ้งพวงมาลยัท่ีหตัถ์หรือท่ีกระบอง
ของรูปเคารพมากกว่าท่ีจะวางไวท่ี้แท่นบูชาท่ีวดัจดัไวใ้ห้ด้านหน้ารูปเคารพ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบติั
ดงักล่าวของผูท่ี้มาสักการบูชามีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของท่านเจา้อาวาส  

นอกจากรูปเคารพทา้วเวสสุวณัขนาดใหญ่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงมีผูค้นทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีพา
กนัมาเคารพบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือบนบานให้ส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาตามความเช่ือและ
เคารพศรัทธาในทา้วเวสสุวณัแลว้ ทางวดัยงัไดส้ร้างวตัถุมงคลอนัสืบเน่ืองมาจากคติความเช่ือทา้วเวสสุวณั
ดว้ยดงัน้ี  

1. ท าเป็นรูปหล่อลอยองคใ์นรูปแบบยกัษย์นืถือกระบองขนาดตั้งบูชา และขนาดพกพาติดตวั  
2. กระบองเทพศาสตราประจ ากายทา้วเวสสุวณั ขนาดเล็กยาว 2 เซนติเมตร (ภาพท่ี 4) 
3. ผา้ยนัตรู์ปทา้วเวสสุวณั  
 
 
 
 
 
 
 
  
               ภาพท่ี 4 วตัถุมงคลรูปหล่อลอยองคท์า้วเวสสุวณัและกระบองทา้วเวสสุวณั 

รูปเคารพและวตัถุมงคลต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สร้างข้ึนดว้ยคติความเช่ือเก่ียวกบัทา้วเวสสุวณัท่ีส่ือ
ความหมายถึงบทบาทของทา้วเวสสุวณัในฐานะโลกบาลผูคุ้ม้ครองโลกและมนุษย ์คอยขบัไล่ภูติผีปีศาจและ
อมนุษยท์ั้งปวง 

การพฒันาในส่วนของส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏภายในวดัโพธ์ิใหญ่ คือจากรูปแบบเดิมของวดัแบบลาวท่ี
ประกอบดว้ย พระมหาเจดียบ์รรจุพระธาตุ ศาลาวดั และเมรุ ท่ีสร้างไวใ้นสมยัเจา้อาวาสองค์ก่อน พระครู
มหาโพธาภิบาลเจา้อาวาสองค์ปัจจุบนัไดมี้แนวคิดท่ีจะพัฒนาวดัโพธ์ิใหญ่ ให้คนในพื้นท่ีและคนท่ีมาวดัน้ี
ไดมี้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นมงคลท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนั ไดม้าเคารพกราบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคลไดท่ี้วดัน้ีโดยไม่
ตอ้งเดินทางไปสถานท่ีจริง จึงไดจ้  าลองพระพุทธรูป และรูปเคารพ ประดิษฐานไวภ้ายในวดัโพธ์ิใหญ่ ดงัน้ี  

1. หลวงพ่อทนัใจ และเทพทนัใจ(นตัโบโบยี) แบบพม่า ซ่ึงเป็นคตินิยมของทางภาคเหนือ คนท่ี
เคารพนบัถือ สามารถมากราบไหวไ้ดท่ี้วดัน้ี โดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงภาคเหนือ  



12  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

2. หลวงพ่อพระสามพี่น้อง ได้แก่หลวงพ่อโสธร เมืองแปดร้ิว หลวงพ่อโตวดับางพลีใหญ่ใน 
จงัหวดัสมุทรปราการ หลวงพ่อวดับา้นแหลม จงัหวดัสมุทรสงคราม ใครมาวดัโพธ์ิใหญ่ไดส้ักการะกราบ
ไหวค้รบทุกองค ์โดยไม่ตอ้งเดินทางไปแปดร้ิว สมุทรปราการ หรือสมุทรสงคราม  

3. ศาลาพระราหู   
4. ศาลาชูชก  
5. ศาลาเจา้แม่กวนอิม  
6. ศาลาพระพิฆเนศ  
นอกจากน้ีท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ยงัมีกิจกรรมท าบุญให้ทานชีวิต ดว้ยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซ่ึงเดิมจะท า

เฉพาะในวนัส าคญัทางศาสนา มีนายอ าเภอมาท าพิธีมอบให้ชาวบา้นน าไปเล้ียงโดยมีสัญญาห้ามฆ่าหรือ
น าไปขายต่อ ปัจจุบนัทางวดัมีพระสงฆท์ าพิธีไถ่ชีวติใหผู้ต้อ้งการท าบุญไถ่ชีวติทุกวนั  

เพราะฉนั้นบทบาทของท้าวเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่ดังกล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรับเปล่ียนคติความเช่ือและบทบาทของทา้วเวสสุวณัไปจากเดิมซ่ึงไม่ไดมี้การสืบสานอยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้ 
เม่ือมาถึงยุคท่ีผูค้นเร่ิมจะหาท่ีพึ่ งทางจิตใจ จึงกลายเป็นการถูกปรับให้เขา้กับความต้องการหรือปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัปัจจุบนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ อาชีพ หนา้ท่ีการงาน ปัญหาต่าง ๆ
เหล่าน้ีอาจจะท าให้การให้ความส าคญัหรือการเคารพบูชาทา้วเวสสุวณัไม่ไดอ้ยูใ่นบทบาทของเจา้แห่งภูตผี
แล้ว แต่เป็นลักษณะการให้ความส าคญัในฐานะเป็นผูท่ี้ประทานในส่ิงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆท่ีเป็น
อุปสรรคในการด าเนินชีวิตได ้ดงันั้นเพื่อให้เป็นการตอบสนองตามความตอ้งการในการบูชาทา้วเวสสุวณั 
ทางวดัจึงไดจ้ดัเคร่ืองบูชาในรูปแบบของวดัเอง กล่าวคือทางวดัมีประเพณีการบูชาครูเป็นประจ าทุกปีในช่วง
สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ในการน้ีทางวดัได้น าเคร่ืองไหวส้ าหรับบูชาครูมาเป็นเคร่ืองไหวใ้นการ
สักการบูชาทา้วเวสสุวณัในลกัษณะของการไหวค้รูบาอาจารย ์ท าให้เกิดเป็นรูปแบบการบูชาทา้วเวสสุวณั
เฉพาะของวดัโพธ์ิใหญ่ท่ีจดัเคร่ืองไหวเ้ป็นพานบายศรี  

บทสรุป 

 วดัเป็นพุทธสถานท่ีอยูคู่่กบัวิถีชีวิตของชาวพุทธมาแต่ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเช้ือสายใดก็ตาม วดัโพธ์ิ
ใหญ่จึงนับว่าเป็นวดัประจ าหมู่บา้นของชาวลาวพวนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ชาวลาวพวนนั้นมีความเช่ือในผีบรรพบุรุษสืบทอดกนัมายาวนาน รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีวดั
โพธ์ิใหญ่สร้างข้ึนในคร้ังแรกเกิดจากคติความเช่ือเดิมคือเป็นเจา้แห่งผี ประดิษฐานอยูท่ี่ป่าชา้ของวดั ไดรั้บ
การเคารพบูชาในฐานะบทบาทผูป้ราบผี ต่อมาเม่ือมีการบูรณะวดัและปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบวดัใหม่ได้
อญัเชิญรูปเคารพน้ีมาประดิษฐานไวใ้นวิหารภายในวดัเพื่อให้ผูค้นได้สักการบูชา ซ่ึงปรากฏว่ามีผูค้น
ภายนอกชุมชนมาสักการบูชากนัเป็นจ านวนมาก ต่อมาในภายหลงัไดมี้การสร้างรูปเคารพทา้วเวสสุวณัไวท่ี้
ซุม้ประตูทางเขา้วดั ซ่ึงเป็นไปตามความเช่ือในทางศาสนาพุทธ คือนอกจากทา้วเวสสุวณัจะมีบทบาทหนา้ท่ี
ในฐานะโลกบาลและเทพแห่งความมัง่คัง่แลว้ ยงัเป็นผูพ้ิทกัษรั์กษาพระพุทธศาสนาและพุทธสถานอีกดว้ย 
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รูปเคารพทา้วเวสสุวณัท่ีวดัโพธ์ิใหญ่จึงเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นถึงความเช่ือของคนในอดีต
จนถึงปัจจุบนั จากคติความเช่ือเดิมคือการสักการบูชาทา้วเวสสุวณัในฐานะผูป้ราบผ ีและผูท่ี้เคารพกราบไหว้
ทา้วเวสสุวณัในบทบาทน้ีจะเป็นผูค้นในชุมชนยา่นวดัโพธ์ิใหญ่ ต่อมาเม่ือเร่ิมมีผูค้นภายนอกพื้นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึนและหลัง่ไหลมากราบไหวบู้ชาทา้วเวสสุวณัท่ีวดัน้ี  คติการนบัถือก็เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เพราะผูท่ี้มา
กราบไหวส่้วนใหญ่ตอ้งการท่ีพึ่งพิงทางจิตใจและหาแนวทางในการท่ีจะปฏิบติัเพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคของตนได้ จึงท าให้วดัมีรายได้ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาวดัและการสร้างถาวรวตัถุรวมถึงส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นท่ีเคารพบูชาของผูค้นทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
นบัวา่เป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหผู้ค้นเดินทางมาสักการบูชาเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความเช่ือท่ีเคยมีของคนในพื้นท่ี
จึงถูกแทนท่ีดว้ยความเช่ือของคนภายนอกท่ีเขา้มาสักการบูชาทา้วเวสสุว ัณเน่ืองจากมีมากกว่าการเขา้มา
สักการบูชาของคนในชุมชน และผูค้นภายนอกส่วนใหญ่รู้จกัทา้วเวสสุวณัในฐานะอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูป้ราบผ ีแต่
เป็นฐานะผูป้ระทานสัมฤทธิผลในส่ิงท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ความอยูร่อดปลอดภยั 
ความมัน่คงในการด ารงชีวติในสภาพสังคมปัจจุบนั  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่จากท่ีเคยมีแต่เดิม คือเร่ืองของการสักการบูชาตามความศรัทธาของผูค้นจาก
ภายนอกพื้นท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคติความเช่ือทา้วเวสสุวณั ซ่ึงมีทั้งท่ีน าส่ิงของมาถวายตาม
ศรัทธาหรือน ามาแก้บน เช่น อาหารคาว-หวาน ดอกกุหลาบสีแดง พวงมาลยั ละครร าและอ่ืน ๆ ในการ
สักการบูชานั้นก็ไดมี้การเช่ือมโยงกบักิจกรรมของทางวดัดว้ย เป็นตน้วา่ทางวดัมีการจดังานไหวค้รูประจ าปี 
มีการน าเอาพานบายศรีส าหรับไหวค้รูมาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัส่ิงของในการสักการบูชาทา้วเวสสุวณั
ดว้ย นอกจากน้ีทางวดัยงัมีการน าเอาผา้สีแดงมาเพิ่มในส่ิงของส าหรับการสักการบูชา เพื่อให้ผูม้าสักการบูชา
ทา้วเวสสุวณันั้นไดเ้ขียนช่ือของตนเองและเร่ืองท่ีอยากจะขอต่อทา้วเวสสุวณั ในส่วนน้ีเป็นการสะทอ้นให้
เห็นถึงแนวคิดท่ีทางวดัอยากจะให้ผูค้นท่ีมากราบไหวน้ั้นเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดระหว่างผูเ้คารพศรัทธากบั
องค์ทา้วเวสสุวณัโดยตรง การเขียนช่ือบนผา้แดงก็เพื่อให้ท่านไดรู้้จกัช่ือเสียงเรียงนามของผูม้ากราบไหว้
และดลบนัดาลใหส่ิ้งท่ีร้องขอนั้นส าเร็จสัมฤทธ์ิผลดงัปรารถนา  

กิจกรรมดงักล่าวน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีความเช่ือในเร่ืองอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ  คือการยอมรับนับถือส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติว่าสามารถตอบสนองส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไดแ้ละยงั
แสดงให้เห็นถึงความเป็นพวกเดียวกนักบัส่ิงเหนือธรรมชาตินั้น ดงันั้นเพื่อให้คติความเช่ือทา้วเวสสุวณัเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม จึงควรจะไดมี้การช้ีแนะใหมี้การบูชาทา้วเวสสุวณัอยา่งถูกตอ้งมิใช่เช่ือแบบงมงาย ความ
เช่ือนั้นควรจะเป็นความเช่ือท่ีเป็นไปตามหลกัของพระพุทธศาสนาคือเช่ือในเร่ืองของกรรม การกระท าในส่ิง
ท่ีดีงามย่อมจะไดรั้บผลดีตอบแทน ดงัเร่ืองราวความเป็นมาของทา้วเวสสุวณัเป็นแบบอย่างให้เห็นผลของ
การประกอบคุณความดี ในฐานะท่ีเป็นผูน้บัถือศาสนาพุทธจึงควรท่ีจะได้น าแนวค าสอนในศาสนาพุทธคือ
เช่ือในกฎแห่งกรรมมาปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิต มีความตั้งใจ มีความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบ
อาชีพก็จะไดรั้บผลส าเร็จ มิใช่ร้องขอจากส่ิงเหนือธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว ส่ิงท่ีทางวดัจะช้ีแนะแก่ผูท่ี้มา
เยือนก็อาจกระท าได้ด้วยการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับความเป็นมาของท้าวเวสสุวณัและผลแห่งการ
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ประกอบความดีของท่าน คติธรรมค าสอนในเ ร่ืองของการปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบตามค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจจะท าเป็นป้ายเล็ก ๆ เอาไวต้ามจุดท่ีผูค้นไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัมองเห็น
ไดง่้าย เช่นน้ีก็จะเป็นการเสริมเพิ่มเติมให้วดัมีบทบาทในการเป็นพุทธสถานท่ีไม่ไดเ้นน้ในเชิงพาณิชยจ์าก
การท่ีมีผู ้คนเข้ามาในวัด แต่เป็นการเน้นถึงบทบาทของวัดในฐานะท่ีเป็นพุทธสถานตามคติของ
พระพุทธศาสนา คือเป็นแหล่งท่ีให้ความรู้เป็นธรรมทานส าหรับเป็นแนวทางให้แก่พุทธศาสนิกชนท่ีจะ
ด าเนินชีวิตควบคู่ไปกบัการสืบคติความเช่ือท่ีดีงาม วดัโพธ์ิใหญ่จึงเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าคติ
ความเช่ือนั้นคงอยู่และปรับเปล่ียนไปตามสภาพของสังคมในแต่ละช่วงเวลา ความเช่ือหรือการปฏิบติัต่าง ๆ    
อนัสืบเน่ืองมาจากความเช่ือ ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพของสังคมและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น   
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