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ความเชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิภาวี  นิลละออ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะจง จ านวน 9 คน แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษา
พบว่า มีความเชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 ประเภท ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับดวง
วิญญาณ ความเช่ือเกี่ยวกับความฝัน ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง  และความเช่ือเกี่ยวกับ      
การสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติ อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และดวงวิญญาณอื่น ๆ ที่สถิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดังนั้นชาวสวนสุนันทาจึงมีความรักใคร่ สามัคคีเพราะมีศูนย์รวมจิตใจแห่งเดียวกัน ความ
เชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีลักษณะเป็นความเช่ือที่สืบต่อกันเพื่อให้คนรุ่นหลังได้
ยึดถือ ซึ่งนักศึกษาชาวสวนสุนันทาจะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้มีความเคารพและเช่ือถือในสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิมาตั้งแต่อดีตและยังคงยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ, มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา, คติชน 
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ABSTRACT 

This article aimed at studying the existing beliefs appearing in Suan Sunantha 
Rajabhat University by collecting data from the specific personal interviews of nine 
people. They were divided into 3 groups which were those from Suan Sunandha 
Teachers’ College, Suan Sunandha Rajabhat Institute and Suan Sunandha Rajabhat 
University. The research result found that the four existing beliefs appearing in Suan 
Sunandha Rajabhat University were the belief on spirits, the belief on dreams, the 
beliefs about amulets and the belief about the worship towards Somdej Pra Nang Chao 
Sunandha Kumarirat Pra Barom Rajathevi. 

From the study result, it was found that there were beliefs in the supernatural 
things, the sacred power of Somdej Pra Nang Chao Sunandha Kumarirat Pra Barom 
Rajathevi and other spirits which were believed to be existing in Suan Sunandha 
Rajabhat University. Therefore, people of Suan Sunandha Rajabhat University have the 
love and harmony because they could hold the same center of their beliefs. The 
existing beliefs appearing in Suan Sunandha Rajabhat University were characterized of a 
successive belief for the future generations to look up to. This beliefs were passed 
through generations for their beliefs to respect and to have faith in the sacred things 
since the past, and it has been practiced up to the present.  
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บทน า 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น

สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงด้านการ
ผลิตครูมายาวนาน ด้วยความเช่ือและความ
ศรัทธาในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์จึง
หลอมรวมนักศึกษา บุคลากรชาวสวนสุนันทาไว้
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

“สวนสุนันทา” เดิมเป็นพระราชอุทยานของ
พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2451  เพื่อเป็นท่ีประทับส าหรับเจ้านายฝ่าย
ใน และข้าราชบริพาร พระองค์ได้พระราชทาน
นาม “สวนสุนันทา” เพื่อเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
(สุชาภา ผลชีวิน 2551 : 33) 

จากอุทยานสวนสุนันทาแปรมาเป็นสถาบัน
ทางการศึกษา เริ่มตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูเรื่อยมา
จนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานที่
แห่งนี้ สั่งสมคุณค่ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แม้
หลายอย่างอาจเปลี่ยนไปแต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยน
และดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ยังคงมีสิ่งหนึ่ง
ที่ไม่เคยเลือนหายไปจากท่ีแห่งนี้นั่นก็คือ ความรัก 
ความศรัทธาที่ชาวสวนสุนันทายึดถือในจิตใจก็
ยังคงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารัตน์  
พระบรมราชเทว ี

ชาวสวนสุนันทามิได้มีเพียงมีที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจเดียวกันแต่ยังมีความเช่ือที่สืบทอดกันโดย 
กา ร เ ล่ า ผ่ านยุ คสมั ย ม า เ รื่ อ ย  ๆ  เ กี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ 

ความเช่ือความศรัทธาของชาวสวนสุนันทา 
ณ สถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ซึ่งอุดมด้วยความ
เช่ือเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเป็นจ านวนมาก ความเช่ือ
บางเรื่องอาจมีมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดจากรุ่น   

สู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ความเช่ือบางเรื่องอาจสูญไป
ด้วยเหตุที่ไม่มีการสืบทอด ขณะที่ความเช่ือบาง
เรื่องอาจเพิ่งเริ่มมีขึ้นในปัจจุบัน 

ความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เป็นคติชนที่สืบทอดกันมาแบบมุข
ปาฐะ ซึ่งอาจจะสูญหายหรือผิดเพี้ยนไปตาม
กาลเวลา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเช่ือ
ที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ
สืบสานและสืบทอดคติความเช่ือให้ธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันอันทรงคุณค่าในฐานะ “ลูกพระนาง”  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ภาพรวมความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ศึกษาความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา ใน 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
1. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  
2. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
บทความนี้เป็นการศึกษาความเช่ือที่ปรากฏ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามา
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ 
บุญลือ วันทายนต์ (2520 : 20) ให้ความเห็น

ว่า ความเช่ือ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตประเภท
หนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่
ยึดถือ โดยการยอมรับสิ่งนั้นๆ มาเป็นหลักยึด
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เหนี่ยวจิตใจ ฉะนั้น ความเ ช่ือถือจึงจัดเป็น
ทัศนคติ ที่ดอีย่างหนึ่งต่อสิ่งที่เคารพนับถือ 

พิเชฐ สายพันธ์ (2539 : 31) ให้ความหมาย 
ความเช่ือไว้ว่า เป็นระบบความคิดที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายผ่านสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยคน
ทั่วไปยอมรับ นับถือ ยึดมั่น ซึ่งสามารถท าความ
เข้าใจกับความเชื่อผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในวิถีชีวิต แนวความคิดและการประพฤติปฏิบัติ
ของคนในชุมชน  

ความเช่ือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็น
ส่วนหนึ่งและมีอิทธิพลต่อมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์
ใช้ความเชื่อในการด าเนินชีวิต เพื่อขจัดความกลัว 
มนุษย์มักหาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือ สิ่งที่เคารพนับถือมา
ยึดเหนี่ยวจิตใจ อันเป็นเหตุมาจากความกลัวในสิ่ง
ที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ 

1. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม 
ศิราพร ณ ถลาง.(2552 : 29) เสนอว่า

สามารถศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมได้ โดยดูจากหน้าที่พฤติกรรมต่าง ๆ ว่ามี
ส่วนช่วยในการสร้างความเป็นหนึ่ง และรักษา
สมดุลของสังคมได้อย่างไรบ้าง  พิธีกรรม ความ
เชื่อ ของชาวอันดามันเป็นส่วนหน่ึงของศาสนา ซึ่ง
มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้สึกของคนในสังคมให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ใช้แนวทางการศึกษาด้านคติชนวิทยามาศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย ดังนี ้

1. การรวบรวมข้อมูล 
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ จากแหล่งรวบรวมข้อมูล

ต่าง ๆ เพื่อศึกษาประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

1.2 รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ  ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเช่ือท่ีปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

1.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นกลุ่มบุคคลที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี ้

- วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จ านวน 3 คน 
- สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 3 

คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จ านวน 3 คน 
ช่วงระยะเวลาทั้ ง  3 ข้ างต้นผู้ วิจั ย

แบ่งเป็นช่วงละ 3 คน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เป็นศิษย์
เก่าในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นผู้ที่มีความผูกพัน ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาอย่าง
ยาวนาน  

1.4 ผู้วิจัยบันทึกเสียงสัมภาษณ์และ
ถอดความเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ  ซึ่งได้มาจาก
เอกสารที่รวบรวมไว้และเสนอผลงานวิจัย 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 

 
             ความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณ 
             ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน 
             ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง 
             ความเช่ือเกี่ยวกับการสักการะ สมเด็จ   
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
 
       ความเชื่อเรื่องวิญญาณ  
                                
                                                                     
                                                                                              
                                                                      
            
 

3. เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษาโดย
จ าแนกประเภทความเชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา น าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

4. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา ผู้วิจัยได้สัมภาษณแ์ละรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ โดยสามารถน าเสนอผลใน
ประเด็นความเช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยสวน
สุนันทา 4 ประเภท ดังนี ้

1. ความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณ 
2. ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน 
3. ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง 
4. ความเช่ือเกี่ยวกับการสักการะ สมเด็จ

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี 
 
1. ความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณ 
ความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณมีมานานก่อน

เกิดศาสนา เป็นความเช่ือที่มนุษย์น ามาปกป้อง
ตนเองจากสิ่งท่ีไม่รู้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ จึงนับ
ถือภูตผี ดวงวิญญาณ เป็นต้น  

ต่อมา เมื่ อมี ศาสนาเกิดขึ้นก็ท า ให้ เห็น       
การด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีความเช่ือแตกต่างกัน
ไปตามศาสนาของตน แต่ส าหรับชาวสวนสุนันทา
แม้ผู้คนส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็มีการ
ผสมผสานความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือ
การสร้างรูปเคารพพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี 
สามารถจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ดวงวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ 

เมื่อกล่าวถึงดวงวิญญาณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  
มีข้อสงสัยที่ว่าดวงวิญญาณของพระองค์ยังคงสถิต
อยู่ ณ ที่แห่งนี้หรือไม่นั้น คงไม่อาจสามารถหา
ค าตอบได้อย่างแน่ชัดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
แต่ไม่ว่าดวงวิญญาณจะสถิต ณ ที่แห่งใด ความศรัทธา
ที่ชาวสวนสุนันทาทุกคนมีต่อพระองค์ท่านนั้นเต็ม
เปี่ยมไปด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง 

ความเชื่อของชาวสวนสุนันทาปรากฏให้
เห็นผ่านการเคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ      

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ความเชื่อที่ไม่เกีย่วกับศาสนา 

ความเช่ือที่ปรากฏมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

แนวคิดทฤษฎี                            
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 376 ~ 

สวนสุนันทาทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นที่ทราบกันดีว่า 
ถ้ามีใครถามนักศึกษาว่า “แม่ช่ืออะไร?” นักศึกษา
ทุกคนจะไม่ตอบช่ือแม่ของตัวเอง แต่จะตอบว่า 
“สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี” นอกจากนี้พระนามของพระองค์ยังเป็น
สิ่งที่นักศึกษาปี 1 ทุกคนต้องท่องจ าให้ข้ึนใจตั้งแต่
วันเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันแรก เพราะจะเป็น
ค าถามในการสอบสัมภาษณ์ด้วยอีกด้วย แสดงให้
เห็นถึงความระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ เสมอ 
เสมือนท่านเป็นบุพการีที่มีพระคุณตอ่นักศึกษาทุก
คนและยังคงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปกป้องคุ้มครอง
นักศึกษาทุกคนอยู่เสมอมา  

จึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาที่นี่มีความเช่ือ
ว่าดวงวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ยังคงสถิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่นี่ เรียกตนเองว่า 
“ลูกพระนาง” อีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงความเช่ือในด้านนี้คือ การสักการะบูชา
พระราชานุสาวรีย์ ซึ่งจะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่
นักศึกษาว่า ในช่วงสอบ หากสักการะบูชา
พระราชานุสาวรีย์ด้วยดอกกุหลาบสีชมพู จะท า
ให้สมหวังดังปรารถนาในเรื่องที่ขอทุกประการ  

นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี นักศึกษาจะอัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ของ
พระองค์ไปด้วยเสมอ ด้วยมีความเช่ือว่าท่านจะ
คอยคุ้มครองให้ปลอดภัยและด าเนินกิจการงาน
ทางการศึกษาต่าง ๆ ไปได้ส าเร็จลุล่วงโดยดี 

1.2 ดวงวิญญาณเจ้านายองค์อื่น ๆ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของ
พระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาใน
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดย

มีพระวิมาดาเธอ กรมพระ สุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราช
ปดิวรัดา ประทับ ณ ต าหนักสายสุทธานภดล 
พ.ศ. 2467 เนื่องจากมีผู้น าบุตรี มาถวายตัวต่อ
พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราช
ปดิวรัดา เป็นจ านวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึง
ทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคาร และได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเรื่อยมาจนเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา : 2559) 

จากข้อมู ล ในสมั ยนั้นจึ งท า ให้ เ กิ ด  
ความเชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่ง
นี้ยังคงมีดวงวิญญาณของเจ้านายองค์อื่นสถิตอยู่ 
มี เรื่องเล่าต่อ กันมาจากบุคคลที่ เคยศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าเคยพบเจอ
ดวงวิญญาณมาในรูปแบบต่าง ๆ บ้างก็ได้กลิ่น
ของดอกไม้ หรือได้ยินเสียงแปลก จนเกิดเป็น 
เรื่องเล่า  

รวีโรจน์ สิงห์ล าพอง (2561 : สัมภาษณ์) 
ได้ให้ข้อมูลว่า เคยมีผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต สวน
สุนันทาคนหนึ่ง มารับลูกหลังจากที่ เลิกเรียน    
แต่หาลูกไม่เจอ อาจารย์จึงแนะน าให้คุณแม่ไปจุด
ธูปขอที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อจุดธูป
เสร็จ ก็เห็นเด็กวิ่งออกมา มอมแมมไปทั้งตัว เมื่อ
ถามเด็กว่าไปไหนมา เด็กตอบว่าไปเล่นกับ     
เพื่อนมา เพื่อนอยู่ข้างหลังโรงเรียน เขาก าลังชวน
ไปท่ีบ้าน เขาไว้ผมจุกด้วยนะ แม่ตกใจแล้วถามว่า
ลูกกลับมาได้อย่างไร ลูกตอบว่ามีผู้หญิงไปตาม 
บอกว่า “แม่มารออยู่ ให้กลับบ้านได้แล้ว” แต่งตัว
เหมือนในละครช่อง 7 ตอนเช้า  

บางคนก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ประสบ
ด้วยตนเอง ชนนาถ มีนะนันท์ (2561 : สัมภาษณ์) 
ให้ข้อมูลว่า เมื่อครั้งมีการท าบุญเลี้ยงพระ มี    
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เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งมานั่งรอ ในตอนนั้นยังไม่มี
ใครมา มีแค่ตนที่ ไปกราบท่าน ท่านก็มองไป
ด้านหลังตลอดเวลารอบ ๆ เหมือนมีใครนั่งอยู่
ด้วยทั้งที่ในขณะนั้นยังไม่มีใครมา อีกสักพักจึงมี
คนทยอยมา พระท่านจึงเรียกให้เข้าไปนั่งคุยกับ
ท่าน ท่านบอกว่าจะให้ถือขันน้ ามนต์เดินตามท่าน 
ก่อนจะจบบทสวดสุดท้ายก่อนพระจะเดินพรม
น้ ามนต์ จบด้วยบทกรวดน้ า ตนเริ่มรู้สึกแปลก ๆ 
น้ าตาจะไหล ลืมตาไม่ค่อยขึ้น แต่เห็นคนใส่ชุด
ไทยสมัยก่อนเป็นร้อย แต่คิดว่าอาจจะตาฝาด จึง
เดินถือขันน้ ามนต์ตามหลังพระไปเรื่อย ๆ แต่
สุดท้ายพระท่านก็รดน้ ามนต์ไปตรงที่ว่างซึ่งไม่มี
ใครอยู่ แต่เป็นที่ ๆ ตนมองเห็นคนสมัยก่อนเป็น
ร้อยเช่ือว่าอาจจะเป็นข้าทาสบริวารที่เคยอาศัย
ที่น่ีในสมัยก่อน 

ข้อมูลจากผู้ ให้สัมภาษณ์เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่เล่าต่อกันมาจนเกิดเป็น
ความเช่ือว่ามีดวงวิญญาณของเจ้านายองค์อื่น ๆ 
นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พระบรมราชเทวี สถิตอยู่ นอกจากเรื่องเล่ายังมี
เหตุการณ์ที่ประสบด้วยตนเองก็ยิ่งท าให้ ความ
เช่ือเกี่ยวกับดวงวิญญาณเจ้านายองค์อื่น ๆ หรือ
ข้าราชบริพารที่เคยอาศัยที่ในสมัยนั้นยังคงสถิต
อยู่จริง แสดงให้เห็นถึงความเช่ือที่ว่าวิญญาณของ
ผู้นั้นยังอยู่และคอยดูแลเอาใจใส่ ปกป้องคุ้มครอง
นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลาน ให้
ได้รับความสุขความเจริญเหมือนเมื่อครั้ งยังมี  
ชีวิตอยู่  

1.3 ดวงวิญญาณทั่วไป 
นอกจากความเช่ือเกี่ยวกับดวงพระ

วิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พร ะบ รม ร าช เท วี  ด ว งพร ะ วิ ญ ญา ณขอ ง         
พระวิมาดาเธอฯ และดวงวิญญาณของเจ้านาย

องค์อื่น ๆ แล้ว ยังปรากฏความเช่ือเกี่ยวกับดวง
วิญญาณทั่วไปท่ีล่วงลับไปแล้ว อาจเป็นบุคลากรที่
เคยท าหน้าที่เป็นอาจารย์ ซึ่งยังคงมีความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ภาคภูมิ คล้ายทอง (2561 : สัมภาษณ์) 
ได้ให้ข้อมูลว่า อาจารย์วนิดา เป็นอาจารย์สอน
วิชาอักษรไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันน้ันเป็นช่ัวโมงท่ีต้องเรียนกับอาจารย์ท่านน้ี เงย
หน้าขึ้นไปก็เจออาจารย์อยู่บนตึก เพื่อนก็พูดว่า 
“เฮ้ย อาจารย์มาแล้ว รีบขึ้นไปเรียน” แต่ความ
จริงในขณะนั้น อาจารย์พนิดาอยู่ที่ห้องผู้ป่วย
ฉุก เฉินหรือ ไอซียู  เพื่ อนอีกคนทักว่ า  “เฮ้ ย 
อาจารย์เขาอยู่โรงพยาบาล อาจารย์ท่านเป็น
โรคหัวใจ” และอาจารย์วนิดาก็เสียชีวิตในตอน
เย็นวันนั้น 

ภาคภูมิ คล้ายทอง (2561 : สัมภาษณ์) 
ยังให้ข้อมูลอีกว่า บริเวณช้ัน 4 ตึกศิลปกรรม ซึ่ง
เป็นช้ันของศิลปะการแสดง ประกอบไปด้วย
นาฏศิลป์ไทยกับการละครไทย ด้วยความรักและ
ผูกพัน ครูฮอน ศิษย์เก่าเอกนาฏศิลป์มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ จึงได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง และได้เสียชีวิตไปด้วย
โรคปอดติดเช้ือ จึงมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ
ราวๆ 4 ทุ่ม มียามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาช้ัน 4 เพื่อ
ตรวจดูความเรียบร้อย และบอกให้เด็กนักศึกษา
กลับบ้าน เมื่อขึ้นมาถึงช้ัน 4 ลิฟต์ก็เปิดออก ยาม
ทั้งสองคนได้ เห็นเงาคนลางๆ ยืนอยู่ที่สุดฝั่ ง
ทางเดินอีกฝั่ง จากนั้นจึงตะโกนไปว่า “ท าไมยังไม่
กลับบ้าน ตึกปิดแล้วครับ” คนท่ียืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบ
อะไร ยามทั้งสองคนจึงเดินเข้าไปหา พอใกล้จะถึง
ก็ส่องไฟฉายเข้าใส่ พบเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติ ภาพ
ที่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไร แต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อ
พบว่าชายคนนั้นไม่มีท่อนล่าง ตั้งแต่เอวลงไปไม่มี
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อะไรเลย และที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกคือ ชายคน
นั้นจู่ๆ ก็ฟ้อนร า ท าเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะ
หนีไม่ทัน ซึ่งวิญญาณชายฟ้อนร าที่เห็นน่าจะเป็น
ครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยของตน
นั่นเอง 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ปรากฏ 
ดวงวิญญาณทั่วไปนี้แสดงให้เห็นว่ามิได้มีเพียง
ความเช่ือของดวงวิญญาณในอดีตเท่านั้น แต่ยัง
ปรากฏความเช่ือดวงวิญญาณในปัจจุบันด้วย ซึ่ง
ได้แก่ดวงวิญญาณของคณาจารย์ที่เคยสอนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยฯ และได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมี
ความรักความผูกผันต่อภาระหน้าที่เคยรับผิดชอบ
ครั้งยังมีชีวิตอยู่ ก่อให้เกิดการปรากฏให้เห็นดังที่
ได้กล่าวมาข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อดังกล่าวนั้นอาจ  
เกิดจากการที่ผู้พบเห็นได้รับประสบการณ์ที่
ใกล้ชิดกับวิญญาณของผู้ตายมาก่อนเมื่อครั้งท่ีดวง
วิญญาณนั้นยังมีชีวิตอยู่ และมีความคุ้นเคยกับ
บุคคลเหล่านั้น ประกอบกับกิจวัตรที่ท าบ่อยครั้งมี
ความสัมพันธ์กับเจ้าของดวงวิญญาณ จึงอาจท า
ให้มีการนึกคิดไปเองมากกว่ าที่ จะ เห็นดวง
วิญญาณจริง ๆ ก็เป็นได้  
 

2. ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน 
สังคมไทยปัจจุบันแม้ว่าจะมีวิทยาการที่

ก้าวหน้าแล้วก็ตาม แต่ความฝันก็ยังคงมีอิทธิพล
ต่อชีวิตของคนไทยมาช้านาน ด้วยมนุษย์เช่ือว่า
ความฝันสามารถจะเป็นลางบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผู้ฝันได้ว่าเป็นลางร้ายหรือลางดีนั้นขึ้นอยู่
กับลักษณะอาการของความฝัน อันประกอบไป
ดว้ยสภาพร่างกายและจิตใจ (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 
2545) 

ชนนาถ มีนะนันท์ (2561 : สัมภาษณ์) เล่าว่า 
ตนอยากมีภรรยา จึงฝันว่าตนยืนอยู่ที่หน้าห้อง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ แล้วก็เห็นผู้หญิงแต่งตัว
แบบเจ้านายสมัยก่อน ก็รีบคุกเข่าลงแล้วพูดว่า 
“พระอาญามิพ้นเกล้า กระหม่อมอยากได้ภรรยา
สักคน ไม่ทราบว่าจะพระราชทานคนไหนให้” 
ท่านให้มหาดเล็กไปน าตัวมาให้ เมื่อได้เห็นผู้หญิง
คนนั้นในฝัน ก็ตกใจตื่น หลังจากนั้นตนก็มีภรรยา
จริง ๆ  

เช่ือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
พระบรมราชเทวี ประทานหญิงสาวให้เป็นภรรยา 
เพราะด้วยแรงศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ท่าน และด้วยที่ตนเองเป็นบุคลากรของ
สวนสุนันทา เปรียบเหมือนเป็นข้าพระบาท จึงคิด
ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ทรงมีพระเมตตาต่อตน  

ถึงแม้ว่าเราไม่อาจสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่ผู้ให้
สัมภาษณ์เห็นในขณะที่ฝันเกี่ยวกับสมเดจ็พระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มี
ความหมายตามนั้นจริงหรือไม่ และการท านาย
ความฝันได้รับอิทธิพลมาจากความเช่ือหรือความ
ปรารถนาในขณะที่ตื่นเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม 
จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความเช่ือเกี่ยวกับความฝันนั้นและให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  

อาจกล่าวได้ว่า ในความฝันนั้นมีนัยยะบาง
ประการที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าของความฝันนั้นและ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าของความฝันนั้น
รวมอยู่ด้วย เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็นศิษย์เก่า
ของสวนสุนันทาจึงมีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับ
ความเชื่อมาอย่างช้านาน  

ด้วยความเช่ือนี้อาจก่อให้เกิดเป็นความฝัน 
ซึ่งเกี่ยวโยงกับความปรารถนาในชีวิตจริง จนท า
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ให้เช่ือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันนั้นเป็น
ความจริง ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาที่มีต่อพระองค์
ท่าน หากความฝันนั้นมีความสอดคล้องกับความ
เช่ือหรือความปรารถนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วก็
ย่อมจะท าให้บุคคลนั้นเช่ือถือในความฝันนั้นได้
เป็นอย่างมาก 

 
3. ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลัง 
ทัศนีย์ สุจีนพงษ์ (2561 : 18) กล่าวถึง

เครื่องรางของขลัง สรุปได้ว่าการท าเครื่องรางของ
ขลังหรือปลุกเสกเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงท าให้
เกิดเครื่องรางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พระเครื่อง 
ผ้ายันต์ ลูกสะกด เป็นต้น ดังนั้น เครื่องรางของ
ขลัง จึงหมายถึง สิ่งของที่ได้รับการปลุกเสกตาม
วิธีทางไสยศาสตร์ เพื่อป้องกันอันตรายโดยจะมี
ช่ือเรียกต่างกัน เครื่องราง ของขลังที่ปรากฏใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แก่ เหรียญที่
ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี  ซึ่งแบ่งได้ตามสถานที่ปลุกเสก
ดังต่อไปนี้ 

3.1 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วัดกู้ 

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วัดกู้ เป็นเหรียญที่
ระลึกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขึ้นที่วัดกู้ 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญทองแดง แบบยาว 
ขอบเหลี่ยม ด้านหน้ามีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีแบบเต็ม
พระองค์ ตรงด้านล่างมีข้อความจารึกว่า “สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์” ด้านหลังเป็นรูป
ยันต์สามยอด มีข้อความจารึกว่า “วัดกู”้ 

3.2 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  วัดนิเวศ 
ธรรมประวัติ 

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วัดนิเวศธรรม
ประวัติ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก 118 ปี การทิวงคต
ของสมเด็ จพระนาง เจ้ าสุนันทากุมารี รั ตน์      
พระบรมราชเทวี สร้างขึ้นที่วัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะเหรียญเป็น
เหรียญทองแดง แบบเหรียญกลม ขอบมน 
ด้านหน้าเป็นพระรูปพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ด้านหลังเป็น
รูปพระมหามงกุฎ มีจารึกปีพ.ศ. 2423 - 2437 
บริเวณขอบมีข้อความจารึกว่า “วัดนิเวศธรรม
ประวัติ ที่รฤกเสด็จทิวงคตครบ 118 ปี สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)” 

3.3 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่  5 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ 

เ ห รี ย ญ ที่ ร ะ ลึ ก พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า  
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สร้างขึ้นที่ วัด 
พระพุทธฉาย อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ลั กษณะ เหรี ยญ เป็ น เหรี ยญกลม  ขอบมน 
ด้านหน้าเป็นพระรูปพระพักตร์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ข้อความด้านบน
จารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
ข้อความด้านล่างจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ด้านหลัง
เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยืนบนนาค บริเวณ
ด้านล่างเหรียญมีข้อความว่า “วัดพระฉาย       
จ.สระบุรี” 
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3.4 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 80  ปี  แห่ งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ 

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สร้างขึ้นเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 80  ปี  แห่ งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลม 
ขอบมน ด้านหน้าเป็นรูปพระพักตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ข้อความด้านบนจารึก
ว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี”  ด้ านหลัง เป็นตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย และตัวเลขไทย “80” เพื่อแสดงถึง
การจัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่ง
การสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับพระเมตตา
จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิษฐาน
จิตและลงอักขระบนแผ่นทองค า เป็นชนวน
ปฐมฤกษ์  

ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 
เหรียญดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยโดยผ่านกระบวนการปลุกเสกในพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร เช่ือว่าเครื่องรางนั้น
จะช่วยป้องกันอันตรายและช่วยให้แคล้วคลาด
รวมถึงช่วยสร้างก าลังใจแก่ผู้ที่เคารพบูชา ซึ่ง
เหรียญที่ระลึกดังกล่าวเริ่มมีการปลุกเสกและบูชา
ในช่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ปรากฏ
ในช่วงวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและสถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทาเนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกรนั่นเอง 

4. ความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารัตน์ 

4.1 ความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะ 

ในการสักการะบูชา พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารัตน์นั้น ควรบูชา
ด้วยดอกกุหลาบ เช่ือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ช่ืนชอบดอก
กุหลาบ เพราะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่แสดงถึง
ความรัก แต่ไม่ชอบดอกกุหลาบสีแดง จึงใช้ดอก
กุหลาบสีชมพูในการกราบไหว้เนื่องจากพระองค์
ต้องพลัดพรากจากคนรักและไม่สมหวังในความ
รัก จึงท าให้ผู้ที่มาบูชาส่วนใหญ่น า ดอกกุหลาบ
มาสักการะขอพรบูชาเพื่อแสดงความเคารพต่อ
พระนางฯ 

4.2 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้มีรอบเดือน 
ในการสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนัน

ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เช่ือว่าห้ามผู้มี
ประจ าเดือนมากราบไหว้จะผิดธรรมเนียมปฏิบัติ
และเป็นสิ่งไม่ดี ซึง่ในหัวข้อนี้ไม่ทราบเหตุผลที่แน่
ชัด เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาเนิ่นนานและยังคง
ให้ความส าคัญกับข้อห้ามนีใ้นปัจจุบัน 

4.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการขอพร 
ชาวสวนสุนันทามีความเช่ือว่า หากขอ

พรให้ขอแต่สิ่งที่ดี และขอพรในเรื่องทั่วไป ห้าม
ขอพรเกี่ยวกับความรักเด็ดขาดเพราะเช่ือกันว่า 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทว ี
ไม่สมหวังในเรื่องความรัก เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูก
งดเว้น 

4.4 ความเชื่อในการอัญเชิญรูปพระนาง
ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ 

โดยเช่ือกันว่าหากน ารูปพระนางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ แล้วพระนางจะให้การคุ้มครองปก
ปักรักษาให้มีความปลอดภัย  
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สรุปและอภิปรายผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรากฏ

ร่องรอยความเ ช่ือตั้ งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน       
ชาวสวนสุนันทามีความเช่ือร่วมกันอยู่หลายอย่าง      
ที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนา ความเชื่อที่ปรากฏนั้นก็เพ่ือขจัดความกลัว 
และท าให้ผู้นับถือรู้สึกปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัย พบว่า 
ความเ ช่ือที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา มีดังนี ้

 
1. ความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณ  
ครูอาจารย์นักศึกษาผู้ที่มีความจงรักภักดี 

เชื่อว่า พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มีความศักดิ์สิทธิ์ 
หากกราบไหว้บูชาก็จะมีความสมหวัง ขอสิ่งใดก็
จะสมประสงค์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่ได้เข้ามา
ศึกษาในสถานท่ีแห่งนี้  

ไม่ เพียงเท่านั้นชาวสวนสุนันทายังคงมี     
ความเช่ือและเคารพในดวงวิญญาณเจ้านายองค์
อื่น ๆ รวมไปถึงดวงวิญญาณบุคคลทั่วไปซึ่งอาจ
เคยเป็นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ    
สวนสุนันทาที่ยังมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ 
ชาวสวนสุนันทาเช่ือว่าความผูกพันนั้นจะท าให้
ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงสถิตอยู่ 

 
2. ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน แม้ความฝัน

จะเกิดจากจิตใจของแต่ละบุคคล แต่เรื่องราวท่ีฝัน  
ล้วนมาจากสิ่งท่ีบุคคลนั้นมีความผูกพันและระลึก
ถึงอยู่เสมอ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความฝัน
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ มายาวนานอีกทั้งยังมีความเช่ือเกี่ยวกับสิ่ง
ลี้ลับในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นอย่างมากอีกด้วย  

3. ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลังใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรากฏเครื่องราง
ส าหรับผู้ที่มีความศรัทธา ซึ่งปลุกเสกขึ้นเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ มีเครื่องรางที่ปรากฏ ดังนี ้

3.1 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วัดกู้ 

3.2 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วัดนิเวศธรรม
ประวัติ 

3.3 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี 

3.4 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 80  ปี  แห่ งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เ ช่ือว่าเครื่องรางนั้นจะช่วยป้องกัน
อันตรายและช่วยให้แคล้วคลาดรวมถึงช่วยสร้าง
ก าลังใจแก่ผู้ที่เคารพบูชา 
 

4. ความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะ สมเด็จ  
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี 
เกิดขึ้นจากความเช่ือและแรงศรัทธาของชาว   
สวนสุนันทาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  

นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทาแสดง
ความเคารพสักการะผ่านพระราชานุสาวรีย์  เช่ือ
ว่าดวงวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี ยังคงสถิตอยู่ อีกทั้งยังฝาก
ตัวเป็นลูกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี หรือที่เรียกกันว่า “ลูกพระนาง” 
ถือว่าเป็นการบอกกล่าวให้สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ช่วยคุ้มครอง
ดูแลนักศึกษาและบุคลากรในสวนสุนันทาแห่งนี้  
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ความเช่ือเรื่องการสักการะไม่ว่าจะมีข้อห้าม
หรือข้อปฏิบัติอย่างไร ทุกคนชาวสวนสุนันทาก็
ปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาอย่างเคร่งครัดโดย  
ไม่มีข้อโต้แย้ง เพราะเช่ือและเกรงกลัวในพลัง  
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล ะ ด ว ง วิ ญ ญ า ณ ที่ ส ถิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าความเช่ือเรื่อง 
ภูต ผี วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่เช่ือว่ามีอยู่
จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศน์ไท พลมณี 
(2560)ที่ศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมชุมชนต่อ
ปราสาทวัดพู แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว ซึ่งแม้ว่า
เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วก็
ตาม แต่ความเช่ือความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในสวนสุนันทายังคงร่องรอยของการสืบ
สานและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตของ
ชาวสวนสุนันทา  
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเช่ือที่

ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท าให้
ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นบางประการในการท าวิจัยใน
ครั้งต่อไป จึงเสนอไว้ดังนี ้

1. ควรศึกษาข้อมูลทางคติชนประเภท
สถาปัตยกรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ควรศึกษาพลวัตของข้อมูลความเชื่อคติชน 
ที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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(สัมภาษณ์) 
รวีโรจน์ สิงห์ล าพอง. 29 พฤษภาคม 2561. 

(สัมภาษณ์) 
วีระ โชติธรรมภรณ์. 9 พฤษภาคม 2561. 

(สัมภาษณ์) 

 

https://www.ssru.ac.th/about/history

