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ผมและภรรยาได้ถือโอกาสวันหยุด ๓ วัน 
ช่วง ๒๘–๓๐ ก.ค.๖๐ เดินทางไปเที่ยวที่  จ .
อุดรธานี เพ่ือไปกราบพระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
โดยขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในพื นที่ว่าจะไปที่
ใดบ้าง ซึ่งมีการวางแผนไปวัดต่างๆ จ้านวน ๑๗ วัด 
ทั งใน จ.อุดรธานี, จ.สกลนคร และ จ.หนองคาย 
โดยในวันแรกที่เดินทางถึง จ.อุดรธานี ซึ่งล่าช้ากว่า
แผนเนื่องจากเที่ยวบินออกจากดอนเมืองไม่ตรง
เวลา ได้เดินทางไปวัดป่านาค้าน้อยเพ่ือกราบ
นมัสการหลวงปู่อินทร์ถวาย แต่ไม่พบท่าน (ได้รับ
หนังสือธรรมะจ้านวนมาก) จากนั นไปวัดป่าภูก้อน 
จากวัดป่าภูก้อนไปวัดหินหมากเป้งของหลวงปู่
เทศน์ธรรมรังสี และจากวัดหินหมากเป้ง จะไปไหว้
หลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย แต่ด้วย
เวลาที่มีจ้ากัด จึงตัดสินใจไม่ไปวัดพระใส แต่จะไป
ดูวิวของแม่น ้าโขงที่วัดผาตากเสื อ อ.สังคม จ.
หนองคาย แทน ในระหว่างทางที่ขับรถไปวัดผา
ตากเสื อ เห็นป้ายบอกทางไปถ ้าเพียงดินด้วย จาก
ที่เคยอ่านเรื่องพญานาคในหนังสือต่างๆ พบว่าถ ้า
เพียงดินมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาค จึงตัดสินใจ
อีกครั งว่าไม่ไปวัดผาตากเสื อ แต่จะไปถ ้าเพียงดิน
แทน  

 

ในระหว่างเดินทางไปถ ้าพบป้ายบอกทางชื่อ ถ ้าดิน
เพียง และภาษาอังกฤษก็เขียนเป็นถ ้าดินเพียง เลย
ไม่ทราบว่า   ตกลงชื่อถ ้าอะไรกันแน่ แต่ก็คาดว่า
น่าจะเป็นถ ้าเดียวกัน เมื่อเดินทางถึงจะเป็นวัดที่มี
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดถ ้าศรีมงคล บริเวณวัด
จะได้เห็นรูปปั้นที่ เป็นพญานาคมากมาย และ
ทางเดินทีไ่ปถ ้าก็จะเป็นรูปปั้นพญานาค 

 
เมื่อไปถึงบริเวณถ ้า ได้ไปนมัสการพ่อปู่ อินทร์
นาคราชและแม่ย่าเกตุนาคราชเพ่ือขอพรให้ตัวเอง
มีดวงตาเห็นธรรมโดยเร็วที่สุด  

 
และในขณะนั นมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือนักแสวง
บุญมิทราบได้จาก กทม.(ดูจากทะเบียนรถตู้ที่คณะ
นี ใช้เดินทาง) โดยมีพระน้าคณะมาได้เตรียมที่จะลง
ถ ้าซึ่งมีคนน้าเที่ยวถ ้าเป็นผู้ชายคนในพื นที่ ทางวัด
ได้ท้าแผนผังของถ ้าที่จะลงไปดูไว้ด้วย และถามคน
แถวๆ นั น ทราบว่าจะใช้ เวลาในการท่องถ ้ า
ประมาณ ๓๐ นาท ี



 
เนื่องจากเวลาบ่ายคล้อยมากแล้ว เกรงว่าจะกลับ
ถึงที่พักใน จ.อุดรฯ มืดเกินไป จึงบอกน้องที่ไป
ด้วยกันว่าจะไม่ลงไปดูถ ้า แต่พระที่น้ากลุ่มคนจาก 
กทม.พูดว่า มาแล้วควรเข้าไปดู ในใจตัวเองก็
อยากจะเข้าไปดู แต่ภรรยาบอกว่าไม่ลงถ ้า จะรอ
อยู่ด้านบน ยิ่งท้าให้ตัดสินใจยากขึ น ลังเลอยู่พัก
หนึ่ง ซึ่งตอนนั นกลุ่มคนจาก กทม.ได้ลงไปในถ ้า
เรียบร้อยแล้ว จึงตัดสินใจถอดรองเท้าถุงเท้าเพ่ือ
จะลงถ ้า และต้องการไปให้ทันกับกลุ่มคนที่ลงไป
แล้ว ลงถ ้าพร้อมกับน้องที่ไปด้วยกัน 

 

 
ผมเป็นคนลงไปก่อนและน้องลงตามไป เมื่อลงถึง
พื นถ ้า ผมไม่ได้เห็นคนกลุ่มที่ลงไปก่อนแล้ว แต่ได้
ยินเสียงพูดกันเบาๆ ในช่วงนี พอมีแสงสว่างทางลง
ถ ้าและจากหลอดไฟที่ติดไว้ในถ ้าให้เห็นบริเวณได้

อย่างสบายๆ เนื่องจากภายในถ ้ามีทางมากมายที่
จะเดินไปได้ และไม่ทราบว่าทางเข้าถ ้าอยู่ตรงไหน 
ผมจึงเดินออกไปทางขวาซึ่งเป็นทางที่สะดวกที่สุด
เดินได้ไม่น่าจะเกิน ๕ ก้าว พบแม่ชี (เป็นความคิด
ของผมครั งแรกที่เห็น เพราะแต่งชุดผ้าถุงและเสื อ
เป็นสีขาว ขมวดผม และคิดว่าเป็นคนของวัดที่คอย
ช่วยเหลือบอกทิศทางผู้ที่ลงถ ้า) อายุยังไม่มากยืน
อยู่และบอกว่า ไปทางโน้น ผมก็เดินย้อนกลับมา 
ช่วงนั นน้องก็ลงถึงพื นถ ้าเรียบร้อยแล้ว ก็พากันมุด
เข้าโพรงถ ้าในส่วนที่ต่้าและบนพื นเป็นสายน ้าไหล
ตลอดเวลา (น่าจะเป็นเหตุผลว่าท้าไมผมถึงไม่
เลือกเดินทางเข้าถ ้าช่องนี ตั งแต่แรก)  ในช่วงนี ผม
คลานสี่ขาเข้าไป เพราะหัวเข่าไม่ค่อยดี จนไปถึง
ห้องที่กลุ่มคน กทม.ก้าลังฟังคนน้าทางบรรยาย 
ลักษณะของถ ้านี แปลกมากในสายตาของผม คือ 
ถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์ พื นที่ส่วนนี จะเป็นหิน
แข็งและมีน ้าไหลผ่านมานานไม่ทราบปี ส่วนที่ไม่ใช่
หินแข็งก็จะถูกน ้าพัดพาไปและกระแสน ้าได้ขัด
พื นผิวของหินจนเป็นรูปร่างต่างๆ และมีหลืบ ช่อง 
ห้องต่างๆ ในบริเวณถ ้ามากมาย และบนพื นยังมี
สายน ้าไหลเอ่ือยๆ บางช่วงตื น บางช่วงลึกแต่ไม่
มาก สภาพของแท่งหินในถ ้าเหมือนมีการท้าความ
สะอาดอยู่ตลอดเวลา แสงสว่างที่ติดไว้ในถ ้ามีการ
แยกสีไว้ท้าให้ดูแปลกตาและสวยงามไปอีกแบบ
หนึ่ง พื นถ ้าบางแห่งคล้ายเป็นดินแต่ราบเรียบอย่าง
น่าอัศจรรย์ และที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งคือ 
การเดินเข้าไปในถ ้าเหมือนกับเดินอยู่บนพื นดิน
เพราะไม่มีความรู้สึกเลยว่า ภายในถ ้าอากาศน้อย
ท้าให้หายใจอึดอัด ทุกอย่างปกติ จะมีบ้างน่าจะ
เป็นความชื นเนื่องจากมีสายน ้าอยู่ทั่วไป ในขณะที่
มุดคลานไปตามทางเดินที่ต้องผ่านสายน ้าไปด้วยมี
ความรู้สึกว่า ถ้าน ้าขึ นเรื่อยๆ จะท้าอย่างไร เพราะ
ในถ ้าน่าจะเป็นทางน ้าธรรมชาติด้วยเช่นกัน 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
เมื่อไปถึงกลุ่มคน กทม.ที่ฟังบรรยายอยู่ก็รู้สึกสบาย
ใจขึ นว่าไม่หลงแน่นอน เพราะจากสภาพภายในถ ้า 
ถ้าไม่มีคนน้าทาง หลงแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีไฟส่อง
สว่างอยู่ก็ตาม การเข้าถ ้าดินเพียงครั งนี  ผมมี
ความหวังอยู่ในใจลึกๆ ว่า อยากจะเห็นพญานาค 
หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค จึงคิดที่จะ
ถ่ายรูปและตั งจิตอธิษฐานว่า ขอให้ พ่อปู่ แม่ย่า 
แสดงตนให้ เห็น ถ้าไม่เห็นด้วยตาเนื อ ก็ขอให้
ปรากฎในรูปที่ก้าลังจะถ่ายด้วย จากนั นก็ถ่ายรูป 
และในระหว่างการเดินเที่ยวถ ้าก็ถ่ายรูปบ้าง
ตามปกติที่เห็นอะไรสวย แปลกตาก็ถ่ายไว้ 

คนน้าทางจะพาหยุดในห้องต่างๆ ภายใน
ถ ้าที่เชื่อว่าเกี่ยวกับพ่อปู่อินทร์นาคราช เช่น ห้อง
หีบศพ เป็นต้น 



 
ในส่วนตัวก็ฟังไปมองไปตามค้าอธิบาย ซึ่ง

คนน้าทางก็จะพูดออกไปในทางความเชื่อในการขอ
โชคลาภต่างๆ ในแต่ละห้อง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วจะ
ไม่ขอในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วเลยไม่สนใจ แต่ที่
สนใจและท้าบ่อยๆ คือมองไปรอบๆ เผื่อว่าจะได้
เห็นอะไรบ้าง เพราะเป็นความตั งใจที่จะลงมาอยู่
แล้ว เมื่อถึงจุดอธิบายใกล้ๆ ทางออก คนในกลุ่ม 
กทม.ยังไม่เดินออก ผมจึงเดินออกจากถ ้าซึ่งต้อง
ปีนบันใดขึ น ทางชันมิใช่เล่น 

 
 พระท่ีน้ากลุ่มคน กทม.ยังทักว่า ลงที่หลัง

ขึ นก่อน เมื่อออกจากถ ้าแล้ว ก็บริจาคเงินเป็นค่า
คนน้าทาง ๑๐๐ บาท และถามว่า คนที่พบถ ้าคน
แรกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า คนน้าทางบอกว่า พ่อ
ใหญ่พิมพา ยังมีชีวิตอยู่ แต่อยู่หมู่บ้านใหญ่ (หรือ
นอก จ้าไม่ได้) คนน้าทางเป็นเครือญาติกับพ่อใหญ่
พิมพาด้วย และสอบถามว่า ได้เห็นอะไรบ้างหรือ

เปล่า คนน้าทางบอกว่า เป็นแม่ชี ๔ คน จะมาช่วง
วันพระที่หลวงพ่อท้าพิธี (อะไรประมาณนี ) ก็
ขอบใจเขาแล้วก็เดินไปหาภรรยาที่รออยู่และไป
ถ่ายรูปด้วยที่ป้าย “ถึงแล้ว! ถ ้าดินเพียง” และ
เดินทางกลับ ก่อนจะออกจากวัดได้แวะซื อน ้าร้านที่
ขายอยู่ในบริเวณวัด สอบถามว่า พบเจออะไรบ้าง
ไหม เธอตอบว่า ก็ถ่ายรูปติดและได้ยินเป็นเสียง
แปลกๆ (เธอคงรับทราบจากคนทั่วไปเช่นกัน)  

 
 
เมื่อขึ นรถเรียบร้อย ได้น้าโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูป
ในถ ้าไว้มาดู ด้วยใจหวังว่าจะได้เห็นอะไรบ้าง โดย
รูปแรกที่ถ่ายเป็นแบบนี  

 



โดยส่วนตัวแล้วมองครั งแรกรู้สึกว่ารูปทรงคล้ายๆ 
พญานาค แต่ด้วยว่าในถ ้ามีการใช้ไฟส่องสว่าง
หลายสี ในนั นก็มีสีเขียวด้วย และอย่างที่บอกว่า
ภายในถ ้าจะมีช่อง มีหลืบมากมายและแสงส่อง
สว่างนั นอาจจะออกมาจากในส่วนที่เป็นช่องต่างๆ 
ที่เป็นรูปทรงนั นก็ได้ ช่วงเวลาที่ดูรูปนั นในสมองจะ
มีความคิดทางวิทยาศาสตร์ (คือแสงที่มองเห็นจาก
ช่องท้าให้เป็นรูปทรงนี ) มากกว่าทางความเชื่อที่ว่า
เป็นพ่อปู่อินทร์นาคราชมาปรากฏให้เห็น และได้
ยื่นโทรศัพท์ให้น้องที่ไปด้วยกัน (น้องคนนี เคยบวช
เป็นพระมา ๕ พรรษา และเป็นคนน้าเที่ยวใน ๓ 
วันนี ) ก็บอกว่ารูปคล้ายพญานาคมีหัวด้วย ซึ่งผมก็
ได้บอกน้องไปว่า ก่อนถ่ายรูปได้ตั งจิตอธิษฐานให้
พ่อปู่อินทร์นาคราชปรากฏในรูปด้วย ถ้าไม่แสดง
ให้เห็นด้วยตาเนื อ การที่ไปบอกน้องเขาแบบนี  
อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้น้องแสดงความคิดเห็น
แบบนั นก็ได้ ส่วนภาพอ่ืนๆ ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง และ
ไม่มีอะไรที่สะดุดตาว่า จะเกี่ยวพันถึงพญานาค 
ทั งนี  ได้คุยกับน้องว่าถ ้าดินเพียงไม่อยู่ในโปรแกรม
ตั งแต่แรกแต่มาถึงได้ ทั งๆ ที่ตอนแรกตั งใจจะไป
วัดผาตากเสื อ เพียงเห็นป้ายบอกทางเท่านั นก็
เปลี่ยนใจ และเมื่อไปถึงถ ้าแล้ว จะไม่ลงไปดูแต่ก็
เปลี่ยนใจภายหลัง ท้าให้รู้สึกว่ามีอะไรดลบันดาล
ให้เกิดขึ นแบบนี หรือเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ 
(รู้แต่ว่า เหตุการณ์ในโลกนี ไม่มีอะไรบังเอิญ) 
 กลับถึงโรงแรมที่พักในตัวเมืองอุดรฯ ได้
น้าเอารูปที่ถ่ายไว้มาดูอีกและพิจารณาว่า รูปทรงที่
คล้ายพญานาคนั น เกิดจากแสงที่สะท้อนตาม
ช่องหลืบหรือไม่ ถ้าเกิดจากแสงสะท้อนในช่อง 
หลืบ ในส่วนที่เป็นล้าตัวส่วนล่าง แท่งหินบริเวณ
นั นจะต้องแหลมคมมากถ้า เป็นช่องหลืบจริง 
ลักษณะแบบนี ไม่น่าจะใช่เพราะอยู่ใกล้กับผมที่เป็น
คนถ่ายรูปและไม่เห็นแท่งหินที่เป็นรูปทรงแบบนี 

ในถ ้า และช่องเล็กกลมๆ ที่แสงสว่างออกมาใน
ส่วนที่สายสีเขียวพาดอยู่ที่คาดว่าจะเป็นล้าตัวของ
พญานาคนั น ส่วนนั นคือช่องหลืบของแท่งหิน
ขวามือและการส่องไฟจะส่องทางขวามือของแท่ง
หิน ลองนึกทบทวนถึงในขณะที่ถ่ายรูปบริเวณนี ไม่
น่าจะมีแสงไฟสีเขียว เพราะเป็นการถ่ายรูปแรก
ในช่วงที่เข้าถ ้าใหม่ๆ ยังไปไม่ถึงส่วนที่มีการท้าไฟ
แบบสีต่างๆ อีกทั งเมื่อพิจารณาในส่วนหัวที่พาด
กับแท่งหิน ยิ่งเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่แท่งหินนั นจะ
เว้าในรูปทรงแบบนั นจนมีช่องให้แสงผ่านมาได้ 
และไม่น่าเป็นไปได้ที่ส่วนสะท้อนของแสงจะมีรอย
ตัดสีด้าในส่วนที่คิดว่าเป็นดวงตาของพญานาค ก็
ไม่ทราบว่าเป็นการคิดและพิจารณาเข้าข้างตัวเอง
หรือเปล่า คืนนั นหลับเป็นปกติ ไม่มีการฝันถึงอะไร 

วันรุ่งขึ นได้ส่งรูปแรกที่ถ่ายไว้ให้กับพ่ีๆ ที่
สนิทกัน จ้านวน ๖ คน แต่เกริ่นบอกก่อนว่า “เมื่อ
วานไปเข้าถ ้าดินเพียง จ.หนองคาย ที่เชื่อว่าเป็น
เมืองบาดาลของพญานาค และได้ถ่ายรูปแรกตอน
อยู่ในถ ้า ...คิดอย่างไรกับรูปนี ครับ” พ่ี ๓ ท่านบอก
ว่า เป็นพญานาค เพราะเข้าถ ้าพญานาค (ไม่น่า
เกริ่นน้าก่อนเลย) อีกคนหนึ่ง สาธุ อีกคนหนึ่งบอก
ว่า ไม่เห็นพญานาคเลย อีกคนไม่ตอบ ก็แล้วแต่
ความคิดเห็นแต่ละคน 

ในวันที่สองก้าหนดเดินทางไป จ.สกลนคร 
เพ่ือไปกราบนมัสการหลวงปู่ หลวงพ่อ อัฐิและพระ
ธาตุของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในระหว่าง
เดินทางผมก็ได้น้ารูปนี มาพิจารณาร่วมกับน้องอีกก็
ให้เหตุและผล และตอนนี ผมเริ่มคิดเข้าข้างตัวเอง
และเชื่อมากขึ นเรื่อยๆ ว่า พ่อปู่อินทร์นาคราช
ปรากฏตนให้เห็นในรูปถ่าย ในการเดินทางไป จ.
สกลนคร ในวันนี เป็นที่น่าเสียดายไม่สามารถ
เดินทางไปได้เพราะน ้าท่วมถนนที่จะเข้า อ.สว่าง
แดนดิน ซึ่งก่อนจะถึงจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไป จ.



สกลนครไม่ได้นั น ได้ผ่านทางเข้าวัดถ ้าสุมณฑา 
และน้องที่ไปด้วยเลยแนะน้าให้ไปวัดนี แทน  

 
ผมก็ว่าตามนั น (ตอนนี อาจสงสัยว่า แล้ว

มันเกี่ยวอะไรกับประสบการณ์ ถ ้าดินเพียง จะมี
ค้าตอบต่อไป) ระยะทางจากปากทางถนนไป อ.
สว่างแดนดินไปวัดถ ้าสุมณฑา ๖๐ กิโลเมตร ใช้
เวลาพอสมควร ระหว่างทางก็มีถนนถูกน ้าท่วมต้อง
หาทางเลี่ยงเป็นช่วงๆ แต่ก็ไปถึงวัดจนได้ น้อง
ต้องการให้ไปกราบนมัสการหลวงปู่เหรียญชัย ซึ่ง
ตอนไปถึงประมาณบ่ายสองโมงกว่า หลวงปู่นั่งอยู่
บนอาสนะจึงได้ไปกราบท่าน ก็ได้คุยกันในเรื่อง
ต่างๆ เช่น หลวงปู่เล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาแสดง
ให้เห็นที่วัด ๒ ครั ง โดยมาปีละครั ง ครั งที่ ๓ หลวงปู่
ได้ส่องสปอร์ตไลท์ท้าให้มนุษย์ต่างดาวไม่มาอีกเลย 
และแขนที่ท่านใช้กดสวิทซ์สปอร์ตไลท์นั นก็เกิด
อาการไม่ดมีีเชื อโรคคล้ายๆ งูสวัด เป็นอยู่ประมาณ 
๒ เดือน ต้องรักษาด้วยหินอุกาบาตรแช่น ้าในเดือน
ดับแล้วน้าน ้านั นมาทา ตามค้าแนะน้าของหลวงปู่ 
(จ้าชื่อไม่ได้) อายุ ๙๐ กว่าปี อาการที่เป็นโรคนั นก็
หายไป หลวงปู่เหรียญชัยบอกว่า ลักษณะของยาน
คล้ายๆ ปลาช่อนมีสีขาว ตอนมนุษย์ต่างดาวมานั น 
หลวงปู่ก้าลังพาพระและญาติโยมนั่งสมาธิ ได้ยิน
เสียงเหมือนเสียงลมแรงๆ พอลืมตาขึ นก็เห็นยาน
และมองเห็นมนุษย์ต่ า งดาวตั ว เล็ กๆ สี ขาว
เหมือนกัน และก็ได้บอกให้พระและญาติโยมลืมตา
ดูพร้อมๆ กัน (ก็เป็นเรื่องแปลกเช่นกัน) ในการ
สนทนากับหลวงปู่เหรียญชัย ได้เรียนถามท่านว่า 
เรื่องพญานาคเป็นอย่างไร ท่านบอกว่า เคยสัมผัส

ทางจิต และท่านบอกว่าพญานาคมีจริง เป็นการ
ยืนยันจากพระปฏิบัติสายกรรมฐานอีกองค์หนึ่ง
ครับว่า พญานาคมีจริง ซึ่งจะท้าให้การปรากฏตัว
ของพ่อปู่อินทร์นาคราชในรูปถ่ายของผมเป็นไป
ได้มากยิ่งขึ น (โยงวัดถ ้าสุมณฑามาเกี่ยวกับถ ้าดิน
เพียงจนได้) ยังมีประสบการณ์ที่วัดนี อีกแต่ไม่ขอ
เล่าในที่นี  เพราะไม่เกี่ยวกับพญานาค เช่น ประวัติ
ของถ ้าสุมณฑา (ชื่อนี มาได้อย่างใดไปอ่านใน
อินเตอร์เน็ตได้) ส่วนเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั น อยาก
เล่าให้ฟังเพราะเป็นประสบการณ์ของหลวงปู่ ก็อยู่
ที่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของแต่
ละคน หากท่านใดสนใจก็ขอให้ไปที่วัดแห่งนี ได้ 
อากาศเย็นสบาย วิวทิวทัศน์สวยงาม ในการได้ไป
กราบหลวงปู่ เหรียญชัยครั งนี  ผมว่ามีอะไรดล
บันดาลให้เกิดขึ นเหมือนที่ไปถ ้าดินเพียง เพราะ
ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเดินทาง และดูเหมือนท่านจะ
นั่งรออยู่ รวมถึงได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวผมออกมา
โดยที่ผมยังไม่ได้เรียนถาม และที่ส้าคัญได้ไหว้อัฐิ 
(กระดูก) ของรุ่นพ่ีคนหนึ่งที่รู้จักกัน ซึ่งญาติของพ่ี
เขาได้น้ามาบรรจุไว้กับหน้าผาที่วัดแห่งนี ด้วย 

กลับจากไปเที่ยว จ.อุดรธานีเมื่อ ๓๐ ก.ค.
๖๐ ยังคาใจอยู่กับรูปถ่ายพ่อปู่อินทร์นาคราช จึงได้
ส่งรูปนี ไปให้น้องอีกคนหนึ่งเมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๐ ซึ่ง
น้องคนนี ชอบไหว้พระ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เป็นประจ้า  โดยบอกน้องว่า  “ส่ งภาพมาให้
พิจารณาว่าเห็นเป็นภาพอะไร” น้องตอบกลับมา
ว่า “มองไม่ชัด คล้ายรอยเลื อยจากสัตว์เลื อยคลาน
บางประเภท เช่น งู หรือแม้กระทั่งพญานาค แต่
มองใกล้ๆ คล้ายเป็นทางไหลของลาวาภูเขาไฟทั ง
แห้งแล้ว แต่เป็นเกร็ดแก้วสีเขียวเหมือนมรกต”  

วันที่  ๑ ส.ค.๖๐ อ่านหนังสือเกี่ยวกับ
พญานาคท่ีถ ้าดินเพียง บอกว่า “...ปู่อินทร์นาคราช 
ผู้ครองเมืองบาดาลแห่งนี  อดีตชาติท่านเคยเกิด



เป็นพระอินทร์มาก่อน เมื่อสิ นอายุขัยจากวิมาน
สวรรค์แล้ว ก็จุติมาเกิดเป็นพญานาคชื่อว่า อินทร์
นาคราช จัดอยู่ในตระกูลเอราปัถ สีเขียว...” ด้วย
ข้อมูลนี ท้าให้เข้าใจว่า พญานาค (ตอนนี เรียกว่า
พญานาคแหละ ไม่เรียกว่ารูปทรงคล้ายพญานาค
แล้ว แสดงว่า เริ่มเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซนต์) ที่แสดง
ในรูปถ่ายนั น เป็นพ่อปู่อินทร์นาคราชอย่างแน่นอน
เพราะมีสีเขียวเหมือนกัน (อาจด่วนสรุปแต่ก็หา
เหตุผลอ่ืนไม่ได้) และตรงกับสิ่งที่น้องคนที่เห็นเป็น
เกร็ดแก้วสีเขียวมรกต อนึ่งในหนังสือที่อ่านนั น มี
ข้อความประสบการณ์ของลุงช่วง คนที่เคยรับฟัง
เรื่องราวจากพ่อใหญ่พิมพาและเคยเป็นคนน้าทาง
ท่องเที่ยวในถ ้ามากว่า ๒๐ ปี บอกว่า เคยได้ยิน
เสียงสวดมนต์เป็นเสียงผู้หญิงดังมาจากพื นล่างของ
ถ ้าประมาณ ๕ ทุ่มของคืนวันพระหนึ่ง ซึ่งได้น้า
เรื่องเสียงสวดมนต์ไปเรียนถามเจ้าอาวาส ท่านก็
ไม่ได้บอกอะไรเพียงยิ มๆ รับทราบ 

วันที่ ๒ ส.ค.๖๐ ได้อ่านหนังสือที่อ่านเมื่อ
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐ อีกครั งหนึ่ง เมื่ออ่านจบ เอะใจ
ตรงที่ว่าเสียงสวดมนต์จากในถ ้าและเป็นเสียงของ
ผู้หญิง ท้าให้นึกถึงแม่ชีที่บอกทางในถ ้า ซึ่งตอน
แรกที่คิดว่าเป็นแม่ชีของวัด คอยอ้านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว แต่เมื่อนึกทบทวน
เหตุการณ์แล้ว ชักไม่แน่ใจว่าจะใช่แม่ชีตามที่คิด
หรือเปล่า เหตุผลคือ ถ้าเป็นแม่ชีของวัดก็ควรที่จะ
ถามว่ามีใครลงมาอีกบ้างและรู้ได้อย่างไรว่าจะมีคน
ลงภายหลังโดยที่ ไม่มีคนน้าทาง อีกทั งน่าจะ
ตามหลังผมกับน้องไปด้วยกันเป็นการปิดท้าย
ขบวน อย่างไรก็ตาม การที่ไม่เดินตามนั นอาจ
เป็นไปได้ว่าจะเดินย้อนขึ นถ ้าตรงทางลงถ ้า ข้อ
สงสัยคือแม่ชีจะเดินย้อนขึ นถ ้าท้าไม ในเมื่อต้อง
คอยอยู่บอกทางให้คนลงถ ้ารับทราบและไม่รู้ด้วย
ว่าจะมีใครลงถ ้าอีก จึงส่งไลน์ถามน้องที่ลงถ ้า

ด้วยกันและเป็นคนหลังสุด (ระยะห่างกันไม่ถึง
เมตร) ว่า ตอนลงถึงพื นถ ้าเห็นแม่ชีหรือเปล่า, มีแม่
ชีเดินสวนทางไปยังปากถ ้าหรือไม่, ได้ยินเสียงแม่ชี
บอกทางหรือเปล่า, คนในกลุ่มคน กทม.มีใครนุ่ง
ขาวห่มขาวบ้าง ค้าตอบที่ได้จากน้องคือ คนในกลุ่ม
ไม่น่ามีคนนุ่งขาวห่มขาว (ซึ่งผมก็สังเกตว่า ไม่มี
เช่นกัน), ไม่ได้เห็นหรือยินเสียงแม่ชีใดๆ ทั งสิ น 
และน้องยังบอกด้วยว่า เป็นแม่ย่าร้อยเปอร์เซ็นต์ 
...ผมก็ไม่รู้จะพูดหรือถามอะไรอีก เพราะว่าเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ นกับตัวเอง คนอ่ืนไม่รับทราบด้วย อาจ
เป็นไปได้ว่า แม่ย่าหรือผู้รักษาถ ้าบริเวณนั นเห็นว่า
ผมจะออกนอกเส้นทางจึงมาบอก (จากที่ดูแผนผัง
ของถ ้า ถ้าปล่อยให้ผมเดินไปขวามือ ผมจะหลงอยู่
ในบริเวณนั นอย่างแน่นอน เพราะเป็นส่วนที่ไม่ให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปและมีบริเวณกว้างมาก) โดยที่
ผมก็ไม่เห็นว่า แม่ชีมาตอนไหน รู้แต่ว่ายืนอยู่ตรง
นั นแล้ว และก็ไม่ได้ดูต่อด้วยว่าท่านจะไปไหน 
เพราะหลังจากได้รับการบอกทางแล้วก็เดินไปตาม
ทางที่บอกเลย ไม่ได้ใส่ใจต่อท่านอีก และไม่ได้
สั ง เกตอย่างละเ อียดว่ าหน้าตา เป็นอย่ าง ไร 
เนื่องจากตอนนั นคิดว่าเป็นแม่ชีของวัด เพียงแต่
รับทราบได้จากสายตาว่าเป็นแม่ชีที่ยังอายุไม่มาก 
เรียกว่าเป็นสาวก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม น้องที่ไป
ด้วยกันได้เดินทางไปยังวัดถ ้าดินเพียงอีกครั งหนึ่ง
เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๐ เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแม่ชี 
ทราบว่าที่วัดถ ้าดินเพียงไม่มีแม่ชีอยู่ และวันที่ ๒๘ 
ก.ค.๖๐ ก็ไม่มีแม่ชีมาเที่ยว มีเพียงคณะบุคคล
ทั่วไปและพระ .... ผู้อ่านรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่า
ครับว่า แม่ชีที่ผมเห็นในถ ้า มิน่าจะใช่คนธรรมดา   

ประสบการณ์ที่เล่ามาเกี่ยวกับถ ้าดินเพียง
นี  ไม่ใช่บอกว่าตัวเองไปพบเห็นอะไรมา เพ่ือมา
อวดคนอ่ืน แต่สิ่งที่ต้องการคือ อยากบอกคนที่จะ
ไปเที่ยวถ ้ าดินเพียงว่า สถานที่นี เป็นสถานที่



ศักดิ์สิทธิ์ ควรไปท่องเที่ยวด้วยความส้ารวมและ
เคารพในสถานที ่มิใช่ไปแบบนักท่องเที่ยวที่ชอบส่ง
เสียงดัง สนุกสนานเฮฮา อาจจะเจอเหตุการณ์
อะไรแปลกๆ ก็เป็นได้ ดังค้ากล่าวที่ว่า ไม่เชื่ออย่า
ลบหลู่  เหตุการณ์ที่ผมประสบมานั น ก็ยังหา
ค้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ขึ นอยู่กับความ
เชื่อของแต่ละบุคคล แต่อย่างน้อยก็จะท้าให้ผู้อ่าน
ได้มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับถ ้าดินเพียง ทั งนี  
ก่อนที่จะเชื่ออะไรให้นึกถึงพระสูตรกาลามสูตรที่
หา้มเชื่ออะไร ๑๐ อย่าง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ เหล่านี เพื่อความสุขใจ ...สวัสดี 
หมายเหตุ ทุกรูปภาพที่ประกอบเรื่องราว น้ามา
จากอินเตอร์เน็ต ยกเว้นภาพถ่ายที่เชื่อว่าจะเป็นรูป
พ่อปู่อินทร์นาคราช ซึ่งเป็นภาพที่ผมถ่ายเองในถ ้า

ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ ต้องขอขอบคุณเจ้าของ
ภาพทุกท่านด้วยและถือว่าเป็นการช่วยกันแผย
แพร่ภาพสวยๆ เหล่านี ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับถ ้าดิน
เพียงรับทราบต่อไป 

...คนชนบท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


