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บอกกล่าว เล่าขาน
ตำานานแม่สิงห์

‘สิงห์โตหิน’ หรือ ‘เจ้าแม่สิงโต’

ที่อ้าปากแยกเขี้ยวอยู่ในศาลคอนกรีตอยู่ที่ริมนํ้าเจ้าพระยาติดกับมหาวิทยาลัย 
ปจัจบุนันีไ้มม่ใีครรู้แนว่า่มาสถติตัง้แตเ่มือ่ไร รูแ้ตว่า่มอียูก่อ่นทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และการเมืองจะย้ายมาอยู่ที่ท่าพระจันทร์นานแล้ว ถ้าจะให้เดาก็เห็นจะอยู่ในยุคต้นๆ 
กรุงรัตนโกสินทร์โน่น แต่ถ้าจะถามว่าได้มาจากไหนล่ะ ตอบได้ทันทีว่าได้มาจาก 
เมืองจีนแผ่นดินใหญ่

เขาเล่าว่าสมัยโบราณเมืองไทยเราได้ติดต่อทํามาค้าขายกับเมืองจีน โดย 
พระเจา้แผน่ดนิตัง้เจา้นายหรอืขา้ราชการชัน้ผูใ้หญเ่ปน็คณะนาํสนิคา้บรรทกุเรอืสาํเภา
มสีามใบเปน็ทาํนองคา้ขายกนัระหวา่งรฐัตอ่รฐั การเดนิทางไปคา้ขายในแตล่ะเทีย่วนัน้  
ต้องรอนแรมไปในทะเลเป็นแรมเดือนๆ ซํ้าร้ายอาจถูกมรสุม สําเภาจมลงในทะเล  
สินค้าที่มีค่าคงทนถาวรกลายเป็นทรัพย์ใต้ทะเลไป

เขาเล่าอีกว่าเมื่อพ่อค้าศักดินาของไทยเรานําสินค้าไปขายเมืองจีนหมดแล้วจะ
เอาเรือกลับเปล่าๆ ก็เสียเที่ยวผิดวิสัยของพ่อค้า จึงซื้อสินค้าบรรทุกเรือมาด้วย สินค้าที่ 
ขึ้นหน้าขึ้นตาของเมืองจีนสมัยโน้นก็มีเครื่องปั้นลายครามหรือที่เรียกว่า ‘เครื่องกังไส’ 
เช่น ถ้วย จาน ชาม ถ้วยชา กานํ้า ซึ่งเป็นเครื่องปั้นที่ลวดลายสวยงาม มีชื่อเสียงมาก  
เดี๋ยวนี้ก็ยังดังอยู่ แต่สินค้าต่างๆ ล้วนเป็นของเบา แม้จะบรรทุกจนเต็มลําเรือนํ้าหนัก 
กย็งัไมพ่อ เมือ่เรอืถกูพายหุรอืคลืน่กโ็คลงเคลงและจมไดง้า่ย จงึจาํเปน็ตอ้งหาซือ้สนิคา้ 
ที่มีนํ้าหนักมากๆ คร้ันจะหาของหนักๆ โดยไม่ต้องซื้อหา เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย  
บรรทุกลงเรือก็จะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไป ผลที่สุดจึงได้ซื้อหินสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 
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เช่น สิงโตแยกเขี้ยวบ้าง อมลูกรอกบ้าง และเป็นรูป ‘เซียน’ บ้าง การซื้อสมัยโน้นนิยมซื้อ
เป็นคู่ๆ อย่างสิงโตหินก็ซื้อกันทั้งตัวเมียและตัวผู้ เป็นต้น

สิงโตหินที่กลายมาเป็นเจ้าแม่ที่สถิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก็ทํานองเดียวกัน ไหนๆ จะซื้อก็ซื้อเป็นคู่จะได้เป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ตุนาหงันแก้เหงา 
ยามพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่แดนไกล

ครั้นเรือสําเภาเดินทางมาถึงปากอ่าว เข้าสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา จนกลายเป็นทาง 
สามแพร่ง ทางนํ้า เรือก็คงจอดแถวหน้าสถานีรถไฟธนบุรี นั่นแหละ แล้วก็ขนสินค้า 
รวมทั้งสิงโตหินด้วย ลงจากเรือ แต่สิงโตเป็นของท่ีมีนํ้าหนักมาก ลูกเรือหรือกรรมกร 
แบกหามอาจทําพลาดพล้ังอีท่าไหนไม่ทราบสิงโตตัวผู้พลัดตกลงไปในนํ้า สิงโตคง 
ว่ายนํ้าไม่เป็น ปั้นจั่นสมัยโน้นก็ยังไม่มีใช้จึงทิ้งจมอยู่ในนํ้ามาจนบัดนี้

หรืออีกทีสิงโตมีฤทธิ์เห็นว่าได้เหน็ดเหนื่อยมากลางทะเลเป็นเดือนๆ แม้อากาศ
ทะเลจะบริสุทธ์ิ แต่ก็มีธาตุเกลือปนมากับอากาศด้วย จึงทําให้เหนียวเนื้อเหนอะตัว  
เม่ือเดินทางมาถึงปากคลองบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นน้ําจืดเลยถือโอกาสลงสรงน้ําจืดให้ช่ืนกาย 
สบายทรวง เมื่อเขาดํานํ้าลงค้นหาก็แกล้งหลบเล่นซ่อนหาพาสนุกตามประสาสิงโต  
แต่ครั้นเขาค้นหาไม่เจอก็อ่อนใจแล้วก็เลยปล่อยทิ้งไว้ เพราะที่ซื้อมาก็ไม่คิดว่าสินค้า
ที่นํามาจะมีสนนราคาอะไร เอามาเพื่อเป็นอับเฉาเรือดังกล่าวแล้ว แต่สิงโตตัวผู้คงมี 
กรรมเก่า เมื่อคนเขางมจากนํ้าขึ้นมาก็หนี

เจ้าแม่สิงโตนอกจากจะเป็นนักใบ้หวย และช่วยเหลือนักศึกษาให้สอบได้แล้ว  
ยังเป็นหมอรักษาโรคอีกด้วย ใครปวดหัวตัวร้อน หรือเป็นโรคอะไร

จะมาขอนำ้ามนต์ไปกินก็หายกันเป็นส่วนมาก แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยเองก็เคยบนบานหลายครั้งหลายคราจนนับไม่ถ้วน
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ครั้นพอเขาทอดทิ้งจะขึ้นจากนํ้าด้วยตนเอง ก็ปีนตลิ่งไม่ไหวเพราะนํ้าหนักตัว 
มาก ผลที่สุดก็เลยจําเป็นต้องสิงสถิตเป็นเจ้าพ่ออยู่ใต้นํ้าปากคลองบางกอกน้อย  
มาจนปัจจุบันนี้

เขาเล่าต่ออีกว่า สิงโตตัวเมียที่เอาลงจากเรือและตั้งไว้บนตลิ่งฝั่งพระนคร ในที่
ซึ่งเป็นวังหน้าในสมัยก่อนโน้น ขณะที่ขนสิงโตตัวเมียลงจากเรือนั้น ได้หันหน้าสิงโตไป
ทางทิศตะวนัออก คอืหนัออกมาทางดา้นสนามหลวง แตค่รัน้กาลเวลาผา่นไป กลบัมคีน
เห็นว่าสิงโตตัวเมียได้หันหน้าไปทางแม่นํ้าได้เองโดยไม่มีใครทําอะไรเลย

ยิง่กวา่นัน้ วนัดคีนืดยัีงมคีนเหน็เหมอืนดวงไฟพวยพุง่ขึน้จากแมน่ํา้เปน็สองดวง 
คูก่นั แลว้แสงนัน้พุง่สาดมาทางสิงโตตวัเมยีด้วย ทนีีล้ะ่ได้เรือ่ง เขาเลา่วา่แสงนัน้ออกมา 
จากตาของสงิโตตวัผูท้ีจ่มอยู่ใตน้ํา้ เปน็การคน้หาสงิโตตวัเมยีด้วยความระลกึถงึคะนงึหา  
ส่วนแม่สิงโตนั้นเล่า เมื่อหันหน้ามาทางแม่นํ้าก็หวังที่จะได้พบประสบพักตร์สิงโตตัวผู้ 
อยู่ทุกคืนวัน

ตอนที่สองนี้จะเป็นเร่ืองของคนเล่าจริงๆ เพราะตอนที่แล้วเป็นเพียงกล่าวว่า  
‘เขาเล่าว่า’ โดยไม่รู้แหล่งต้นตอที่แน่นอน คนที่จะเล่าให้ฟังคือ คุณอยู่ ล้วนกลิ่นหอม  
แม้จะเกษียณไปแล้วก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกวันต้นเดือน

คณุอยู ่ลว้นกลิน่หอม เลา่ใหฟ้งัวา่ เมือ่ตนเองยงัอยูใ่นวัยฉกรรจ ์เม่ือ พ.ศ. 2472 - 
2478 โนน้ ตอนนัน้ยังทํางานอยู่ทีสํ่านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีากอ่นจะโอนมาอยู ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เคยเห็นสิงโตหิน 2 ตัว ตัวหน่ึงนั่งอยู่ริมตลิ่ง 
ฝั่งพระนคร ชะเง้อหน้าไปทางฝั่งธนบุรี อีกตัวหนึ่งนั่งอยู่ริมตลิ่งฝั่งธนบุรี ชะเง้อหน้ามา
ทางพระนคร แต่ตัวที่อยู่ฟากฝั่งโน้นใกล้ตกเต็มที เพราะเห็นตัวเอียงๆ เพราะนํ้าเซาะ 
ริมตลิ่งเข้าไปทุกที เมื่อย้ายมาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่เห็นสิงโตฝั่งธนบุรี
เสียแล้ว ก็คงโจนลงนํ้าไปพร้อมกับตล่ิงนั่นแหละ คุณอยู่ยังเล่าต่อไปอีกว่า แต่ก่อน
นี้แม่นํ้าเจ้าพระยาตอนหลังวัดสังเวชวิทยาราม แผ่นดินโค้งนูนยื่นออกมา จึงทําให้
สายนํ้าพุ่งไปปะทะกับตล่ิงปากคลองบางกอกน้อยหน้าสถานีรถไฟ พอดีกับสายนํ้า 
ในคลองพุง่ออกมาบรรจบกันเปน็ทางสามแพรง่ ทําใหน้ํา้หมนุวนอยูท่ัง้วันทัง้คนื เรอืแพ 
ผ่านต้องระวังสายนํ้า มิฉะนั้นก็มีหวังล่ม คุณอยู่เล่าพร้อมกับสันนิษฐานว่า แต่ก่อนนี้ 
ท่ีดินในมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นของวังหน้าทั้งหมด และคง
เข้าใจว่าสิงโตก็คงเกิดในสมัยวังหน้า โดยคนจีนนํามาถวายเจ้านายเพ่ือแก้เคล็ดตาม
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ประเพณีของชาวจีน เพราะคนจีนถือว่าทางสามแพร่ง 
ไม่เป็นมงคล ถ้าใครมีที่อยู่อาศัยหรือตั้งห้างร้านอยู่ตรง 
ทางสามแพร่งต้องหาสิงโตมาติดหน้าบ้านเป็นการ 
แก้เคล็ด ซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ท่ัวไป แต่วังหน้าอยู่ตรงทาง 
สามแพร่งทางนํ้า การที่จะเอาภาพสิงโตมาตั้งไว้กลาง
แจ้งมันก็ไม่เหมาะ จึงหาสิงโตหินมาตั้งไว้ตรงทาง 
สามแพร่งทางนํ้าทั้งสองฝั่ง แต่สิงโตตัวที่อยู่บนฝั่งธนบุรี  
ถูกกระแสนํา้เซาะตล่ิงทกุวนัทกุคนื นานเขา้ตลิง่กพ็งั สงิโต 
ลงนํ้าไปพร้อมกับตลิ่ง เพื่อเป็นเครื่องประกอบการ
สนันษิฐานทีว่า่สิงโตหนินีม้คีนจีนทีเ่คารพเจา้นายวงัหนา้
นํามาถวายเป็นการแก้เคล็ดดังกล่าว ผม (ผู้เขียน) ได้ไปคุย
กับพระภิกษุสมศักดิ์ ดีประทีป ที่คณะ 25 วัดมหาธาตุ  
ท่านเลา่ใหฟ้งัวา่ เมือ่ประมาณ 40 กวา่ปมีาแลว้ สมยัสโมสร
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และการเมอืงตัง้อยูร่มินํา้ทีเ่ปน็โรงอาหารอยูเ่ดีย๋วนี ้พระสมศกัดิ ์
เคยเป็นเด็กมาร์คเกอร์ประจําโต๊ะบิลเลียดสโมสร สมัยนั้นสิงโตฝั่งธนไม่มีแล้ว มีแต่ตัว
อยู่ฝั่งพระนคร และมีป้ายภาษาจีนปักอยู่ข้างๆ สิงโต ตอนนั้นสิงโตยังไม่มีศาล นั่ง 
ตากแดดตากฝนอยู่เดียวดาย สิงโตเพิ่งจะมีเพิงหลังคาสังกะสีก็สมัยทหารกรมการ 
รักษาดินแดนมายึดที่นี่ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ตอนที่ป้ายภาษาจีนปักอยู่ข้างสิงโตนั้น เรือแพที่บรรทุกข้าวบ้าง ทรายบ้าง 
บรรทุกสินค้าขึ้นล่องผ่านมา ถ้าเป็นเรือของพ่อค้าคนจีนจะมีการจุดประทัดดังหูดับ 
ตบัไหม ้เปน็การแสดงความเคารพสงิโตดว้ย แตต่อนหลงัมมีอืดมีาถอดปา้ยภาษาจนีทิง้ 
คงจะหนวกหูเสียงประทัดนั่นเอง ตอนหลังมาเสียงประทัดจึงเงียบหายไป

ทีนี้ก็มาถึงตอนสิงโตหินกลายเป็นเจ้าแม่สิงโตกันบ้าง ดังที่เล่ามาแล้วว่าสิงโต 
ตัวเมียที่ตั้งไว้ฝั่งพระนคร เดิมตั้งหันหน้าไปทางสนามหลวง แล้วตอนหลังสิงโตกลับ 
หันหน้ามาทางแม่นํ้าได้เอง และถึงวันดีคืนดี สิงโตตัวที่อยู่ในนํ้าก็ส่งสายตาสองดวง 
เป็นแสงโชติช่วงขึ้นมาควานหาสิงโตตัวเมียบนฝั่ง ทั้ง 2 เรื่องนี้แหละเป็นต้นเหตุของ 
เสยีงลือเสียงเล่าอ้างวา่สิงโตมฤีทธิ ์ก็มกีารนบัถอืเคารพกราบไหว้ ผลทีส่ดุกม็กีารบนบาน 
เริ่มด้วยการขอหวยก่อน และทีนี้แหละสิงโตก็กลายมาเป็น ‘เจ้าแม่’ ขึ้นมาเต็มตัว
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เจ้าแม่สิงโตนอกจากจะเป็นนักใบ้หวยและช่วยเหลือนักศึกษาให้สอบได้แล้ว  
ยงัเปน็หมอรกัษาโรคอีกดว้ย ใครปวดหวัตวัร้อน หรอืเปน็โรคอะไรจะมาขอนํา้มนตไ์ปกนิ
กห็ายกนัเปน็ส่วนมาก แตใ่นส่วนทีเ่ก่ียวกับเจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยัเองกเ็คยบนบาน
หลายครัง้หลายคราจนนบัไมถ่ว้น เชน่ การพาคณะขา้ราชการไปทอดกฐนิบา้ง ผา้ปา่บา้ง  
ทัศนาจรบ้าง ปีละไม่ตํ่ากว่า 2 - 3 ครั้ง ก็เห็นรอดปลอดภัยมาทุกครั้ง เมื่อกลับมาก็ 
แก้บนด้วยพวงมาลัย 7 สี เนื้อวัวสด 1 กิโลกรัม และลืมไม่ได้คือ เหล้าขาว 1 ขวด

มีอยู่คร้ังหนึ่งได้พาพรรคพวกข้าราชการไปทอดกฐินที่วัดป่าคา อยุธยา ผม  
(ผู้เขียน) ก็บนเจ้าแม่เช่นเคย ขอให้การเดินทางไปทําบุญครั้งนี้ จงเดินทางไปและกลับ 
โดยความสันติภาพ ขอให้แคล้วคลาดจากอุปัทวเหตุทั้งปวง แต่พอถึงขากลับมีนักดนตรี
ไทยคนหนึง่ลงมาจากชัน้ดาดฟา้จะมาเขา้หอ้งนํา้ทา้ยเรอืชัน้ลา่ง พอดหีอ้งนํา้ยงัไมว่า่ง  
จงึมานัง่อยูบ่นกราบเรอื หลงัพงิเสาเรอืประกอบกบัมนึเมาดว้ยจงึพลดัตกลงไปในแมน่ํา้ 
หายไป กว่าจะมีคนรู้เรื่องร้องเอะอะออกมาเรือก็ว่ิงไปไกลพอสมควร ผมจึงสั่งให้เรือ 
ย้อนกลับไปรับคนตกนํ้า กว่าจะช่วยขึ้นมาได้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงเพราะเรือเสียเวลาตีวง
กลับลํา ตอนหลังคนที่ตกนํ้าเล่าให้ฟังว่า จมลงไปในนํ้านานเท่าไรไม่ทราบ แต่มารู้สึก
ตัวเหมือนมีคนมาดึงมือขึ้นมาโผล่ผิวนํ้า พอโผล่ขึ้นมาก็พอดีเรือมารับแต่ก็เหนื่อยเกือบ
ขาดใจ ผมเลยเล่าให้ฟังว่านั่นแหละเจ้าแม่สิงโตช่วยไว้ เพราะผมบนเขาไว้นั่นเอง

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่สิงโตตอนหลังๆ มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเมื่อสัก 5 - 6 ปี 
มาแล้ว มหาวิทยาลัยได้สร้างศาลคอนกรีตให้เจ้าแม่เสร็จแล้วจะย้ายสิงโตมาอยู่ในศาล 
แต่ไม่มีใครกล้าย้าย มีอาจารย์หัวนอกท่านหนึ่งเป็นคนไม่เชื่อถือเรื่องเช่นนี้สั่งให้ช่าง
กอ่สรา้งใชล้วดสลงิผกูคอสงิโตแลว้ยกดว้ยปัน้จัน่ ไมบ่อกกลา่วขอขมาลาโทษกอ่น ตอ่จาก
นัน้ไมน่านอาจารย์ทา่นนัน้ขบัรถไปซกุใตท้อ้งรถสบิลอ้ซึง่จอดอยู ่ปรากฏวา่คอเกอืบขาด 
และขาดใจตายคาพวงมาลัยรถนั่นเอง

อกีรายหนึ่ง เมือ่ประมาณป ี2525 นีเ้อง คณุเบน ศรบีณัฑิต หัวหนา้งานอาคาร 
สถานท่ีมหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทํางานไปอยู่ใกล้ๆ กับเจ้าแม่ ไปบนอะไรก็ไม่ทราบแล้ว 
ไมแ่กบ้น เดนิอยูใ่นบา้นของตวัเองลม้ลงแขนหกั 3 ทอ่น ตอ่มามแีมค่า้ในโรงอาหารเขา้ทรง 
บอกวา่ แขนทีห่กัเพราะบนแล้วไมไ่ปแก้บนกับเจา้แม ่พอถงึกลางป ี2526 คณุเบนนัง่รถ 
ไปกบัเพือ่น รถสิบล้อจอดอยู่ดีๆ  ใกล้กับเชงิสะพานปิน่เกลา้ ฝัง่ธนฯ นีเ่อง เพือ่นเกดิขบัรถ
ไปชนท้ายสิบล้อเข้าอีก คุณเบนแขนหัก ซี่โครงหัก 3 ซี่ ขาหัก คางยุบ อยู่โรงพยาบาล
ได้ 70 วันก็เสียชีวิต นอกจากเรื่องที่เล่ามาแล้วยังมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมาย แต่
เหน็วา่เรื่องมันชกัจะยาวเกนิไป จงึขอยตุิเรือ่งศกัดิส์ิทธิข์องเจา้แมส่งิโตหนิไวเ้พยีงเทา่นี้
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