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ประวัติของพระครูศรัทธานุรักษ์  
(ตาหลวงวรรณ  วาจาสิทธิ์) 

 

 พระครูศรัทธานุรักษ์  เป็นพระสงฆ์ท่ีมีจริยวัตรงดงามสมกับเป็นสงฆ์สาวกท่ีแท้จริงของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กิจกรรมท่ีท่านปฎิบัติเป็นท่ีรู้จักท้ังทางคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคยังเป็นท่ีเคารพศรัทธาเลื่อมใสแก่ชาวพุทธและประชาชนโดยท่ัวไปสมกับราชทินนามท่ี
ได้รบัการสถาปนาแต่งตั้งว่า  " พระครูศรัทธานุรักษ์ ”  

พระครูศรัทธานุรักษ์  เดิมชื่อ  วรรณ  ทิพย์มณเทียร  เป็นคนบ้านพรวน ต าบลท่าหิน 
อ าเภอสทิงพระ  ( เดิมเรียกว่าอ าเภอจะท้ิงพระ )  จังหวัดสงขลา   

ชาติก าเนิด  พระครูศรัทธานุรักษ์ ถือก าเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  พฤษภาคม  พ.ศ  2429  
(วันพฤหัส  เดือนห้า  ปีจอ  พ.ศ 2429 ) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี  5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   โยม
บิดาชื่อ  เดช    พรหมศิลา    เป็นบุตรของ  ขุนเกรียง  พรหมศิลา  โยมมารดาชื่อ จับ    พรหม
ศิลา  (สกุลเดิม  ทิพย์มณเทียร)  เป็นบุตรของขุนทิพย์มณเทียรมีพี่น้องร่วมมารดาจ านวน  4  คน 
เป็นชายท้ังหมด  มีพี่ชายคนโตชื่อ  วอน  ทิพย์มณเทียร  คนรองชื่อ เวียง  ทิพย์มณเทียร  คนท่ี
สามชื่อ เนตร  ทิพย์มณเทียร  และ  พระครูศรัทธานุรักษ์  เป็นคนสุดท้อง  

ชีวิตวัยเด็ก  ช่วงเด็กชายวรรณ  ทิพย์มณเทียร  อายุได้  9  ขวบ  บิดามารดาได้ย้ายจาก
บ้านพรวน  ต าบลท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มาอาศัยอยู่ท่ีบ้านบนสวน  ต าบลฝาละ
มี  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็นบ้านของลูกชายคนโตคือ  วอน  ทิพย์มณเทียร  ซึ่งมี
อาชีพเลี้ยงควายฝูง  เอาไว้ใช้งานและขายบริเวณดังกล่าวนอกจากมีการเลี้ยงควายมากแล้วยังเป็น
เส้นทางเดินของช้างป่าด้วย  มีชื่อเรียกว่าบ้านคลองช้าง  วัยเด็กจากค าบอกเล่าของญาติพระครู
ศรัทธานุรักษ์ท่ียังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน อาศัยอยู่ท่ีบ้าน   บนสวนซึ่งเป็นบ้านเก่าท่ีพระครูศรัทธา
นุรักษ์เคยมาอยู่อาศัย  ท่ีต าบลฝาละมี  อ าเภอปากพะยูน           จังหวัดพัทลุงว่า  ในวัยเด็กพระ
ครูศรัทธานุรักษ์  เป็นเด็กท่ีมีนิสัยดื้อและซุกซน  บิดาได้น าไปฝากให้เป็นลูกศิษย์วัดควนฝาละมี  
กับท่านจันทร์  เจ้าอาวาสวัดควนฝาละมีในขณะนั้น  ท่านจันทร์ได้อบรมสั่งสอนท้ังทางโลกและ
ทางธรรม  หัดอ่านเขียนควบคู่ไปด้วยกัน   ท าให้เด็กชายวรรณ  ทิพย์มณเทียร  จากเด็กน้อยท่ีดื้อ
และซุกซนกลับมาเป็นคนสุภาพเรียบร้อย   

การศึกษา  การศึกษาของพระครูศรัทธานุรักษ์เริ่มต้นจากการเรียนหนังสือ  ก  ข้อ  นอ 
โม  ซึ่งเป็นการหัดอ่านเขียน  ท้ังภาษาไทยและภาษาขอม  วิธีการเขียนอ่านดังกล่าวเป็นการสอน



การเรียนเขียนอ่านให้กับศิษย์วัดในสมัยโบราณ  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการฝึกฝนวิชาทางไสยศาสตร์  
และเป็นการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นในการเขียนอ่านหนังสือไทยโบราณและการสักเสกเลขยันต์  เวทย์
มนต์  คาถาอาคม  ศิษย์วัดในสมัยโบราณต้องเรียนหลักสูตรนี้เพราะ  สิ่งท่ีครูบาอาจารย์ให้ท่องบน
ตั้งแต่ค าแรก  คือ  กอ  ข้อ  นอโม    เป็นคาถาอาคม  ซึ่งหน้าจะเป็นการให้ท่องเรียนตั้งแต่ค า
สั้นๆท่ีจ าได้ง่าย  เพื่อให้เกิดอยากเรียนในบทต่อๆไป  หรือ 

จะเรียกให้ง่ายคือคือหัวใจของแต่ละเวทย์มนต์คาถานั้นเอง  แล้วภายหลังจึงได้เรียนท่องในบทท่ีมี
ความยาวเพิ่มขึ้นตามล าดับจะเรียกว่าอาจารย์ต้องดูหน่วยก้านของผู้ท่ีจะเรียนก่อนว่ามีความชอบ
ในวิชาอาคมขนาดไหน  พระครูศรัทธานุรักษ์เป็นบุคคลหนึ่งท่ีผ่านหลักสูตรนี้  ท่ีวัดควนฝาละมี  
ต าบลฝาละมี   อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง โดยมีพระครูวัตตานุกูลผู้เป็นอาจารย์  เป็นผู้ให้
การอบรมสั่งสอน    พระครูวัตตานุกูล  เป็นพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ทางไสยศาสตร์  มีความสามารถใน
เรื่องการรักษาแบบแพทย์  แผนไทย  เป็นท่ีรู้จักของคนปากพะยูน 

ในช่วงปี พ.ศ  2459   พระครูศรัทธานุรักษ์  ได้รับการนิมนต์ให้มาจ าพรรษาเป็นเจ้า
อาวาสท่ี  วัดบ่อหมาแป๊ะ  การศึกษาของคณะสงฆ์ได้มีการขยายลงมาสู่ภูมิภาคมากขึ้น  มีการเปิด
เรียนบาลี  การเทศนาแบบอรรถาธิบายและการเทศน์ชาดก  โดยวัดท่ีเปิดสอนการเทศน์แบบ
อรรถาธิบายคือ  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พระครูธรรมคุนาธรกล่าวว่า  
พระภิกษุท่ีไปศึกษาเล่าเรียนจนมีชื่อเสียงในการเทศนา  ท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนจังหวัดพัทลุงและท่ัว
ประเทศคือ  หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังฆราจารย์ ) และพระครูรังสีโสภ (รื่น อรุโณ)  
เจ้าอาวาสวัดหารเทา  ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  และวัดท่ีเปิดสอนการเทศ
แบบชาดกคือ วัดแจ้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พระครูศรัทธานุรักษ์  ได้ไปสมัครเป็นศิษย์
ศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรการเทศชาดก  จนมีความช านาญและเชี่ยวชาญอยู่ในระดับแนวหน้า  เรื่อง
การเทศน์ท่ีท าให้พระครูศรัทธานุรักษ์มีชื่อเสียงคือเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยเฉพาะกัณฑ์ชูชก  
เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบว่าเทศน์ดีมาก  ท้ังอักขระวิธี  ท านอง  น้ าเสียง  ลีลาการเทศน์ใน
เขตอ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  ไม่ใครกล้าเทียบชั้น   เพราะพระครูศรัทธานุ
รักษ์มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือ  โดยลักษณะนิสัยแล้ว  พระครูศรัทธานุรักษ์  มีบุคลิกลักษณะท่ี
เป็นคนอารมณ์ดี  พูดสนุก  เป็นคนท่ีชอบพูดตลก  ภาษาใต้เรียกว่าเป็นคนส าหนวนเก่งเป็นฐาน
เดิมอยู่แล้ว  เมื่อเป็นนักเทศน์ชาดก  ซึ่งต้องมีเรื่องตลกประกอบเร่ืองเทศน์ก็สามารถท าให้มีรสชาติ
มากย่ิงขึ้น  แต่ภายหลังถูกขอร้องจากพี่ชายให้หยุดเทศชาดกเนื่องจากการเทศน์ท่ีตลกโปกฮา  จน
มีบางคนพูดว่าเทศตลกมาแบบนี้ไม่ใช่พระแล้ว  และท่านก็หยุดเทศชาดกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  แต่
ส าหรับวิชาทางไสยศาสตร์ท่านคงไม่เคยหยุดในการศึกษาเพราะจากค าบอกเล่าท่านไปมาหาสู่กับ



พระสงฆ์ในแถบลุ่มทะเลสาบท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องไสยศาสตร์และในทางเดียวกันพระครู
ศรัทธานุรักษ์ก็จะสอนวิชาอาคมให้กับลูกศิษย์ทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามท่ีทุกคนปรารถนา 

ชีวิตอุปสมบท  ปี พ.ศ.  2447  ขณะนั้นอายุได้  18  ปี  นายวรรณ  ทิพย์มณเทียรได้
บรรพชาเป็นสามเณรท่ีวัดหัวเตย  ต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  โดยมีพระ
ครูอินทร์  เป็นพระอุปัชฌาย์  จ าพรรษารับใช้อาจารย์พระอุปัชฌาย์ตามธรรมเนียมคนไทยโบราณ  
เป็นเวลา  3  พรรษา   

ปี พ.ศ. 2450  อายุได้ 21  ปีบริบูรณ์สามเณรวรรณ  ได้กลับไปอุปสมบท  ท่ีวัดดอนคัน  
ต าบลคูขุด  อ าเภอคูขุด  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นบ้านเกิด  โดยมีพระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู)  เป็น
พระอุปัชฌาย์  พระอธิการคง  วัดดอนคัน  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  ได้รับฉายาว่า  ปุญญสิริ  
เมื่ออุปสมบทแล้วได้กลับมาจ าพรรษาและศึกษาเล่าเรียนท่ีวัดควนฝาละมี  ในช่วงท่ีจ าพรรษาท่ีวัด
ควนฝาละมี  ได้ช่วยพระครูวัตตานุกูล   สร้างโรงธรรม(ศาลาการเปรียญ) อยู่  5  พรรษา  
ภายหลังศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเรือนไม้มุงกระเบื้องดินเผา  ท่ีหน้าบันมีลวดลายไทยตามแบบ
ฉบับของคนไทยโบราณ ใช้เป็นท่ีศึกษาในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดควนฝาละมี  ก่อนท่ี
โรงเรียนจะย้ายไปตั้งท่ีบ้านต้นไทร  ปัจจุบันศาลาการเปรียญดังกล่าวได้ถูกรื้อไปเมื่อปี  พ.ศ . 
2550  และยังเป็นก าลังส าคัญในการสร้างพระอุโบสถ์ ของวัดควนฝาละมี  อีก  5  พรรษา 

ปี  พ.ศ. 2459   ซึ่งเป็นช่วงพรรษาท่ี  11  ของพระครูศรัทธานุรักษ์   ต าแหน่งเจ้า
อาวาสวัดบ่อหมาแป๊ะว่างลงเนื่องจาก  พระอธิการสุข    ได้มรณภาพ  พระครูวิจารณ์ศีลคุณ(ชู)  
วัดจะท้ิงพระ  พระอุปัชฌาย์ของพระครูศรัทธานุรักษ์  นายอ าเภอปากพะยูน  ก านันต าบลปาก
พะยูน  ร่วมกับชาวบ้านปากพะยูน  ได้นิมนต์พระครูศรัทธานุรักษ์  จากวัดควนฝาละมี  ต าบลฝา
ละมี  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ให้มาจ าพรรษาและมารักษาการเจ้าอาวาสวัดบ่อหมาแป๊ะ
ต่อจากพระอธิการสุข  วัดบ่อหมาแป๊ะเดิมอยู่ใกล้กับทะเลสาบ  เมื่อพระครูศรัทธานุรักษ์  มาจ า
พรรษา  ได้ย้ายท่ีตั้งวัดจากท่ีตั้งเดิม  ให้มาตั้งใกล้ควนปากพะยูน  ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับล าห้วยของวัด
เก่า  พระครูศรัทธานุรักษ์ให้เหตุผลว่า  ท่ีวัดเก่ามีลักษณะของพื้นท่ีดินเป็นหลังเต่า  ไม่เหมาะใน
การสร้างท่ีอยู่อาศัย  และเริ่มพัฒนาวัดบ่อหมาแป๊ะ  จนเป็นหลักปักฐานมาจนถึงปัจจุบัน   

 

 

 



สมณศักดิ์ที่ได้รับ 

พระครูศรัทธานุรักษ์เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีล  ท าคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาคอย
เป็นธุระอบรมส่ังและภิกษุในปกครองและชาวพุทธโดยท่ัวไป  ท าให้ได้รับสมณศักดิ์เป็นล าดับดังนี้ 

1. ปี พ.ศ.  2461  พรรษาท่ี  13  ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระใบฎีกาวรรณ  ฐานนุกรมของ
พระครูมุง  เจ้าคณะอ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  

2. ปี พ.ศ. 2462  พรรษาท่ี  14 ได้เลื่อนสมศักดิ์เป็น  พระสมุห์วรรณ   

3. ปี พ.ศ.  2474  พรรษาท่ี 26  ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมธรวรรณ  
ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง   

4. ปี พ.ศ.  2496  พรรษาท่ี  41  ได้เลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรนาม  พระครู
ศรัทธานุรักษ์  เมื่อวันท่ี  5  ธันวาคม  2496  ในสมัยรัฐบาลของจอมพล  ป.พิบูลสงคราม 

มรณภาพ 

พระครูศรัทธานุรักษ์  เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีล  เป็นพระนักเทศน์  พระนักพัฒนา  และเป็น
พระนักการศึกษา  ท่ีมองเห็นกาลไกล   รับใช้พระพุทธศาสนา  ให้การช่วยเหลือคณะสงฆ์และ
สังคมมาตลอดอายุการครองเพศสมณะ  ถ้าเราศึกษาดูชีวิตของพระครูศรัทธนุรักษ์ตั้งแต่บรรพชา
เป็นสามเณรแล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ท่านได้อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่พระศาสนามาตลอด  
ใครให้ไปท าอะไรท่ีไหนท่ีไม่ขัดกับศีลวินัยแล้วท่านก็ให้การช่วยเหลือไม่เคยขาด  ในท่ีสุดพระครู
ศรัทธานุรักษ์มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันพุธ  เดือน  6  ขึ้น   

15  ค่ า  ปีมะแม  พ.ศ. 2510   ( 23 พฤษภาคม 2510 )  สิริอายุรวม  81  ปี  พรรษา  62   
แต่ต านานเรื่องเล่าท่ีเป็นเรื่องอิทธิปาฎิหาริย์  ความหน้าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพระครู
ศรัทธานุรักษ์ก็ยังเป็นท่ีเคารพศรัทธาเลื่อมใสของลูกศิษย์และประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ 

 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบ
แน่นระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน บ้านเป็นหน่วยสังคมท่ีผลิตบุคลากรรุ่นแล้วรุ่นเล่า วัดและ
โรงเรียนเป็นหน่วยท่ีให้การปลูกฝังอบรมบ่มเพาะความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะวัดถือ
ว่าเป็นด่านแรกๆของการอบรมบ่มเพาะก็ว่าได้ เพราะพระสงฆ์เป็นกลุ่มคนท่ีอ่านออกเขียนได้เป็น
กลุ่มแรกๆ  วัดจึงเป็นแหล่งรวมความรู้ในทุกแขนงของชุมชน ไม่ว่าจะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 
ต ารับต ารา  ทักษะความช านาญ หรือองค์ความรู้มุขปาฐะ ยิ่งบางวัดท่ีเจ้าอาวาสใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็จะมี



ความรู้ความช านาญเป็นท่ีร่ าลือ อันจะน ามาซึ่งลูกศิษย์ลูกหาจ านวนมาก ท้ังท่ีมาบวชเรียนและ
ท่ีมาช่วยงานเรียนรู้ในฐานะ 

ในยุคหนึ่งของสังคมภาคใต้เป็นยุคท่ีผู้คนนิยมวัฒนธรรมนักเลง  ท้ังเพื่อพิทักษ์ทรัพย์ของ
ตนเอง ญาติพี่น้อง  เพื่อนมิตร บริวาร และเพื่อแสดงอ านาจบารมี  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัด
พัทลุง เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเป็นแหล่งฝึกฝนวิถีของคนนักเลง  ด้วยมียุทธภูมิทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม
มากเพราะมีควนหรือเนินจ านวนมากเป็นบริเวณกว้าง และมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลและป่าพรุ  
เป็นแหล่งผลิตวัตถุมงคล-หุงน้ ามัน-และแช่ยาเพื่อคงกระพันชาตรี  เป็นสถานท่ีรวมกลุ่มและ
กบดานส าคัญของโจรท่ีมาจากสงขลาและพัทลุง พระครูศรัทธานุรักษ์ หรือ ‘ตาหลวงวรรณ’ (ตาม
ค าเรียกของผู้คนในละแวกจังหวัดพัทลุงและสงขลา) หรือ ‘อาจารย์วรรณ’ (ตามเรียกของลูกศิษย์
ลูกหา โดยเฉพาะลูกศิษย์ทางด้านเครื่องรางของขลัง) เป็นภิกษุเรืองวิทยาคมรูปหนึ่งซึ่งมีชีวิตร่วม
ในยุคสมัยดังกล่าว จึงมีเรื่องเล่าท่ีเกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหาริย์ เครื่องรางของขลัง วิถีปฏิบัติท่ีไป
เกี่ยวข้องกับโจรและคนนักเลง ตลอดถึงการให้การให้ความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ ซึ่งบางครั้ง
ท่านต้องยอมรับเคราะห์แทนผู้อื่นในกรณีของเหตุอันตราย 

พระครูศรัทธานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม  (วัดบ่อหมาแป๊ะหรือวัดพระนอน)                  
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นพระอุปัชฌาย์  เจ้าคณะต าบลเกาะนางค า ซึ่งให้การอบรมสั่ง
สอนท้ังพระภิกษุ-สามเณร-และพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีความรู้ในเรื่องไสย
ศาสตร-์ คาถาอาคม-การดูฤกษ์ยาม-การรักษาแบบหมอพื้นบ้าน-และการปัดเป่าด้วยเวทมนต์คาถา
เป็นอย่างดี และเป็นท่ีรู้กันว่าท่านมีวาจาสิทธิ์ เป็นท่ีเกรงขามของบุคคลท่ัวไป และเป็นท่ีเคารพนับ
ถือของคนท้ังในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในช่วงการท่ีท่านไปตั้งทับตัดไม้ (เพื่อ
สร้างพระอุโบสถ์) ท่ีอ าเภอบางแก้ว และท่ีบ้านลอน ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงนั้น 
ได้มีชาวบ้านท่ีเลื่อมใสศรัทธาน าอาหารมาถวายเป็นประจ าตลอดการตั้งทับ ซึ่งต่อมาในภายหลังได้
มีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณท่ีท่านเคยตั้งทับท้ังสองแห่ง คือวัดรัตนาราม อ าเภอบางแก้ว และวัด
ลอน  อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในปัจจุบัน 

พระครูศรัทธานุรักษ์เป็นสาวกพระพุทธองค์ท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด           
เป็นพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในชุมชนท้ังในแง่การสั่งสอน-ควบคุม-ช่วยเหลือ-และพัฒนา  การศึกษา
ประวัติพระสงฆ์ซึ่งเป็นแบบอย่างได้หรือเรียกกันว่า ‘พระสุปฏิปันโน’ นอกจากจะท าให้เห็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธองค์แล้ว ยังสามารถมองเห็นพัฒนาการ
ของสังคมท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะของการมีอิทธิพลต่อกันอีกด้วย โดยศึกษาเหตุปัจจัยของพระสงฆ์



ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของชาวบ้านเป็นพลังขับเคลื่อนในการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคมใน
ด้านต่างๆต่อไป  

วาจาสิทธิ ์

ถ้าเราพูดถึงวาจาสิทธิ์หรือวาจาศักดิ์สิทธิ์  ถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้พระครูศรัทธานุรักษ์  มี
ชื่อเสียงโดดเด่นเป็นท่ีรู้จักเคารพเลื่อมใสศรัทธา  สมกับสมณศักดิ์ท่ีท่านได้รับการสถาปนา  วาจา
สิทธิ์  ของพระครูศรัทธานุรักษ์มาจาก  2 ส่วนคือ  1.  เกิดจากคาถาอาคมท่ีท่านได้ศึกษาเล่าเรียน
มาจากครูบาอาจารย์  และ          2. สืบเนื่องมาจากท่านมีลิ้นเป็นปาน  การมีวาจาสิทธิ์ของพระ
ครูศรัทธานุรักษ์ใช่ว่าจะมีเพียงเหตุการณ์ประกอบเพียงสองสามครั้งแต่ทุกครั้งท่ีท่านพูดจะเป็น
เช่นนั้นทุกครั้ง  ไม่ต่างไปจากพระครูวิจารณ์ศีลคุณ(ชู)ผู้ เป็ นอาจารย์  สมบูรณ์  ไกรวงศ์  
ข้าราชการบ านาญปัจจุบันอายุ89ปี(2553)และเป็นลูกศิษย์ตาหลวงวรรณได้กล่าวถึงวาจาสิทธิ์
ของพระครูศรัทธานุรักษ์ว่าเป็นจริงโดยยกเหตุการณ์ของนายเม้ง  แซ่ตัน  คนในอ าเภอ ปากพะยูน
นิยมเรียกว่าแป๊ะเม้ง  บ้างก็เรียกเถ้าแก่เม้ง  เป็นเจ้าของโรงสีข้าว  โรงน้ าแข็ง และเป็นเจ้าของเรือ
ยนต์โดยสารท่ีวิ่งรับส่งคนจากสงขลา  - ปากพะยูน – ระโนด  เมื่อพระครูศรัทธานุรักษ์โดยสารเรือ 
ไม่ว่าจะไปสถานท่ีใดก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร  เพราะนายเม้ง  แซ่ตัน นับถือพระครูศรัทธานุรักษ์เป็น
อาจารย์  เมื่อเดินทางกลับมาถึงที่ท่าเรอืปากพะยูนทุกครั้งพระครูศรัทธานุรักษ์จะให้พรกับแป๊ะเม้ง
ว่า  “เม้งเหอ ขอ ให้มึงรวย ให้มึงรวย นะ ”  จากพรดังกล่าวท าให้นายเม้ง  แซ่ตัน  ท ามาค้าขาย
ร่ ารวยขึ้นเป็นล าดับ  และท ากิจการใด ๆ  ก็ร่ ารวยไปด้วย  กระท่ังไปประกอบธุรกิจการค้าท่ี
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ธุรกิจก็มีความเจริญรุ่งเรือง  มีก าไร  แป๊ะเม้งเชื่อว่าท่ีตนเองมีธุรกิจ
เจริญก้าวหน้าเพราะการให้พรของพระครูศรัทธานุรักษ์  คนส่วนใหญ่ในอ าเภอปากพะยูนก็เชื่อ
เช่นนั้น   ภายหลังจากพระครูศรัทธานุรักษ์มรณภาพไปแล้ว  แป๊ะเม้ง  ยังเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาวัดรัตนารามและท าให้ความปรารถนาของพระครูศรัทธานุรักษ์ส าเร็จ  คือ  การสร้างพระ
อุโบสถท่ีพระครูศรัทธานุรักษ์ลงหลักปักฐานเอาไว้  และการสร้างพระนอนองค์ใหญ่บนควนพระ
นอนหลังวัด  จนส าเร็จ  ปัจจุบันลูกหลานของแป๊ะเม้งก็ยังให้การช่วยเหลือในการพัฒนาวัดในทุก
กิจกรรม 

เหตุการณ์ท่ีสองคือในช่วงเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ  2485  พระครูประศาสกิจโกศลเล่า
ให้ฟังว่า “ได้เกิดพายุพัดอย่างหนัก  ท่ี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  ท าให้เรือล่ม  ท าให้มีคน
เสียชีวิตและมีศพลอยอยู่ในทะเลสาบปากพะยูนจ านวนหนึ่ง ” ชาวประมงและเรือโดยสารประจ า
ทางไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาและไม่กล้าเก็บศพท่ีลอยอยู่ไปท้ิงเพราะกลัวผีจะนอนในเรือ  ท าให้



เรือเกิดอัปมงคล  ท าให้ชาวบ้านไปปรึกษากับพระครูศรัทธานุรักษ์    พระครูศรัทธานุรักษ์ต้องการ
ให้เรือช่วยกันเก็บศพท่ีลอยอยู่แล้วน ามาขึ้นท่ีท่าน้ าต้นไทร  หน้าวัดบ่อหมาแป๊ะเพื่อท าพิธีสวดส่ง
วิญญาณผู้ท่ีเสียชีวิตให้ไปสู่สุขคติ  ก็มีท้ังเรือท่ีกล้าขนศพบ้างไม่กล้าขนศพมาบ้าง  ท่านกล่าวว่า
ใครท่ีช่วยขนศพมาท่ีท่าน้ าของวัด  จะมีโชคลาภในอาชีพท้ังการหาปลาและการเดินเรือ  หลังจาก
นั้นเจ้าของเรือท่ีช่วยขนศพก็มีโชคมีลาภไปตามกัน  คนท่ีไม่ช่วยก็ไม่ประสบผลส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับเรือ 

เหตุการณ์ท่ีสามในเรื่องวาจาสิทธิ์คือเหตุเกิดเมื่อมีการจัดงานวัดของพระครูศรัทธานุรักษ์ 
และมีการจัดงานประจ าปีของบังนิโกร ซึ่งจัดงานท่ีตลาดปากพะยูนเป็นงานใหญ่มีการจัดขายสินค้า
ให้กับชาวบ้านในปีนั้นงานดังกล่าวตรงกับงานทอดกฐินของวัดบ่อหมาแป๊ะ  และได้มีการเรียกบังนิ
โกรไปพูดคุยเพื่อขอให้บังนิโกร  เลื่อนวันการจัดงาน  โดยพระครูศรัทธานุรักษ์กล่าวกับบังนิโกรว่า 
“ มึงให้กูจัดงานทอดกฐินให้เสร็จก่อนแล้วมึงค่อยจัดงานท่ีหลัง ”  บังนิโกร ไม่ยอมท าตาม  พร้อม
กับพูดว่า “ ถ้าอย่างนั้นผมจะขาดทุนอย่างหนักทีเดียวเพราะผมได้ลงทุนเป็นเงินไปหลายบาทแล้ว  
ผมไม่ยอมหรอก  ผมจะจัดก่อน ”  ตาหลวงวรรณได้ตอบกลับไปว่า  “ ถ้ามึงคิดพันนี้มึงจะได้จัด
งานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจัดงานไม่ได้อีกแล้ว”  หลังจากนั้นบังนิโกร ก็จัดงานประจ าปีในปี
นั้นเสร็จผ่านพ้นไป  ในปีต่อมาเมื่อบังนิโกร คิดจัดงานปีในปีต่อมา  เมื่อถึงวันงานวันแรกก็มีสิ่งท่ีไม่
มีใครคาดคิดเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คือ  ได้เกิดพายุและฝนตกอย่างหนัก  พายุได้พัดเอาหลังคา
เต้นท่ีขายของกระจัดกระจายไปหมดเกิดความเสียหายให้กับบังนิโกร เป็นอย่างหนัก  และท าให้
การจัดงานขาดทุน  และทุกครั้งท่ีบังนิโกร คิดจัดงานท่ีตลาดปากพะยูนก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นเดิม
ทุกครั้ง  ท าให้สภาพชีวิตของบังนิโกร  ตกต่ าท ามาค้าขายไม่ขึ้นตลอดมาและเลิกการจัดงาน
ประจ าปีไปในท่ีสุด  และถ้าพวกเราให้ถึงพูดเรื่องวาจาสิทธิ์ของพระครูศรัทธานุรักษ์ท่ี อ าเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง  เรื่องราวของบังนิโกร  จะได้รับการกล่าวขานถึงกันมากท่ีสุดเพราะเป็น
เหตุการณ์เชิงประจักษ์แก่สายตาของผู้ท่ีไปร่วมงานประจ าปี 

เหตุการณ์ท่ีสี่เป็นเรื่องท่ีบุคคลเล่าให้ฟังหลายคนเช่น  แปลก  บุญพันธ์  บุญชู  คงบัว ท้ัง
สองคนเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดพระครูศรัทธานุรักษ์ท้ังในช่วงท่ีอุปสมบทเป็นพระภิกษุและลาสิกขาบท
มาแล้ว ได้เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีพระครูศรัทธานุรักษ์เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งได้เดินทางเพื่อไปบอกบุญให้
คนมาร่วมท าบุญท่ีวัดระหว่างทางนักบุญท้ังหลายท่ีทราบข่าวก็ได้ร่วมกันน าเงินมาร่วมท าบูญ
เสียก่อนเพื่อป้องกันการไม่ได้มาร่วมงานบุญท่ีวัดบ่อหมาแป๊ะท าให้ได้เงินใส่ยามมาจ านวนไม่น้อย  
โดยย่ามพระครูศรัทธานุรักษ์  ได้ให้ศิษย์วัดเป็นคนสะพายและเดินตามหลังพระครูศรัทธานุรักษ์  
ระหว่างท่ีเดินมีชายวัยกลางคนสองคนเดินตามมาติดๆ ชายท้ังสองคนเดินตามมาระยะหนึ่ง  ได้



บอกศิษย์วัดว่าพวกตนจะเป็นคนช่วยสะพายย่ามให้เอง  ศิษย์วัดได้บอกพระครูศรัทธานุรักษ์ว่า    
“ ตาหลวงเหอ  โหมนี้มันอี้ช่วยพายย่ามให้ ” พระครูศรัทธานุรักษ์ได้บอกกับศิษย์วัดว่า “มึงถือให้
หนักไซ้ให้สองคนนั้นมันช่วยกันถือต่อเดียวมันถือไปส่งให้เราจนถึงท่าเรือ”  และเมื่อถึงท่าเรือชาย
ท้ังสองคนก็คืนย่ามให้กับศิษย์และบอกกับพระครูศรัทธานุรักษ์ว่าพวกผมเป็นโจรคิดจะมาปล้นเงิน
ในย่ามของท่านแต่ไม่รู้ท าไมจึงไม่กล้าปล้น  ท้ังสองกราบขอโทษพระครูศรัทธานุรักษ์  ท่านไม่ได้
ถือโทษเอาความกับโจรท้ังสองคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


