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เขาเก้าแสนวันนี้เป็นที่ประจักษ์ถึงต�ำนานหัวนายแรงทับสมบัติ
มหาศาล มูลค่า “เก้าแสน” รอทายาทมารับกลับ เขาเก้าแสนไม่ได้
มีเพียงแต่ต�ำนานหัวนายแรงเท่านั้น แต่ยังมีสถานที่ส�ำคัญอีก เช่น
พระเจดีย์พระยาวิเชียรคีรี เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 4 ที่สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2372 ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาอย่างสง่างามเป็นเจดียค์ เู่ มืองสงขลามาเป็น
เวลายาวนาน

当今此地不仅有“九十万块”等着主人来取，还有一座宝塔 Phraya

Prungprung”, “Hin Fa Rurn” 。2001年泰历4月4日月缺当地人在祭拜NAIRANG石时，有
人看到该石头看起来像个人头有鼻子有额头，这个奇迹每月2-4日月缺时都可以看到。

在1859年第四世拉吗王孟古殿下第一次南浔曰 “KAOSANE山”不仅风景漂

Wichiensiri Boonsang Na Songkhla 第四任宋卡府长在1829年修成的。

亮但是对宋卡人无论是历史或建筑都很重要，现在在泰国旅游局支持与补助修
建资金让“KAOSANE山”成为一个主要旅游景点。
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晒在石头的南边这地方就被称为“Lan Tak Bia”，附近的山崖按照当地方言取名如“Bo

เมื่อปี พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จหัว
เมืองใต้เป็นครั้งแรก โดยเสด็จประพาสเขาเก้าแสน (ตามบันทึก
จดหมายเหตุสงขลา) เห็นได้ว่า “เขาเก้าแสน” เป็นสถานที่ที่มีความ
ส�ำคัญต่อชาวสงขลา ไม่ว่าเชิงโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และ
ธรรมชาติที่สวยงาม ปัจจุบัน “เขาเก้าแสน” ได้พัฒนาให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
สงขลา
In reference to Songkhla Annals, around B.E.2402(1859),
King Mongut (King Rama IV) paid a royal visit to Khao Kao
Saen. So, Khao Kao Saen is quite an important place in history and nature.

Kaoseng山有个传说说以前NAIRANG石头下的洞口可看到许多金银珠宝，能摸得到
可是拿不到一拿回去就变成石头或者贝壳。有时候还会看到身体粗壮的老人把珠宝出来

Songkhla Provincial office of Tourism and Sports

A superstitious tale from elder people said that the treasure
under the large rock could be seen and could be reached
and touched by hand through a hole but could not take
out. Moreover, one day, an elder man of large body would
take out the treasure and expose them to the air on the
sounthern yard of the rock where the locals called this place
“Lan Tak Bia” (a yard for exposing treasure). Anyone took the
exposed treasure away, it would turn into a rock or shell. The
surrounding areas around the rock are named in Sounthern
Thai dialect such as “Bo Prungprung”, “Hin Fa Rurn”, etc. There
was an amazing phenomenon on the night of the fourth
waning moon day in the fourth month of the Buddhist Era
2544(2001) when the Ban Khao Oak Native Conservation Club
organized an event in dedicating to Thuart Nai Raeng (Nai
Raeng) that the large rock was obviously looked like a man’s
face especially the nose and cheekbone. Such phenomenon
can be noticed during the nights of the second to fourth
waning moon days in every month as well

ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดบนเขาเก้าเส้ง ตามค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าว่าเมื่อ
ก่อนนั้นใต้อุโมงค์หินหัวนายแรง สามารถมองเห็นเงินทองจ�ำนวน
มหาศาล ล้วงมือเข้าไปจับต้องได้ แต่ไม่สามารถน�ำออกมาได้ วันดีคนื ดี
จะเห็นผู้เฒ่าร่างกายใหญ่โต น�ำทรัพย์สินดังกล่าวออกมาตากแดด
ตากลมไว้บนลานหินด้านทิศใต้ของหัวนายแรง ชาวบ้านเลยเรียกลาน
หินดังกล่าวว่า “ลานตากเบีย้ ” หากผูค้ นเก็บทรัพย์สนิ เหล่านัน้ กลับบ้าน
เงินทองเหล่านั้นจะกลายเป็นก้อนหินบ้าง เปลือกหอยบ้าง ส่วนหน้าผา
ต่างๆ มีชื่อดังนี้ คือ “บ่อพรุ้งพรั้ง” “หินฝาเริ้น” ซึ่งเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นใต้
สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อสายตาคนในค�่ำคืนของแรม 4 ค�่ำ เดือน
4 ในปี พ.ศ. 2544 ทางชมรมคนรักษ์บา้ นเขาออก ได้จดั งานร�ำลึกปูท่ วด
ตาแรง ได้เห็นหินตาแรงปรากฏเป็นรูปศีรษะมองเห็นเป็นรูปจมูกและ
หน้าผากโหนกแก้มชัดเจน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสามารถมองเห็นได้ใน
ช่วงแรม 2 ค�่ำ ถึง 4 ค�่ำ ของทุกเดือน

Khao Kao Saen is a legend in consequence th the tale
of Nai Raeng and his tresure of 900,000 Baht that has been
waiting for the descendant of Nai Raeng to thake them.
Anyway, Khao Kao Seng has another old property that
is Chedi Phraya Wichiensiri Boonsang Na Songkhla, who
was the 4th governor of Songkhla, which was built up in B.E.
2372 (1829). It is situated gracefully with Songkhla for very
long time.

ม.ราชภัฏสงขลา

วัดเขาเก้(ทวดนายแรง)
าแสน
WAT KHAO KAOSAEN
เขาเก้าแสน เป็นต�ำนานทีเ่ ล่าขานบอกต่อๆ กันมาตัง้ แต่สมัย

ใดไม่ปรากฏแน่ชดั มีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกันกับการสร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เก้าแสน ชือ่ นีม้ เี รียกมาตัง้ แต่ยคุ โบราณ เป็นเขาลูกหนึง่ ในจังหวัด
สงขลา ทีง่ อกยืน่ ไปในทะเล อาจเกิดจากการแข็งตัวของลาวา ซึง่ เป็น
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่วนความเชื่อด้านศาสนานั้น คือพระเจ้า
เป็นผูช้ หี้ รือก�ำหนดขึน้ มาให้เกิดภูเขา ทีม่ าของค�ำว่า “เก้าแสน” ตาม
ประวัติศาสตร์ และการเล่าขานบอกต่อกันมาว่าได้มีนายแรง ซึ่งไม่
ปรากฏหลักฐานว่าเป็นคนชาติใด บางต�ำราบอกว่าเป็นชาวชวาเดิน
ทางมาจากจังหวัดปัตตานี มุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชเพื่อไปท�ำบุญ
ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช พอเรือ
ส�ำเภามาถึงบริเวณปากอ่าวทะเลสงขลา นายแรงทราบว่า พิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุได้เสร็จสิ้นแล้วเลยเกิดความน้อยใจ ว่าเดินทาง
มาไม่สมดังหมาย เลยให้ไพร่พลขนทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทองไป
วางไว้บนภูเขาลูกนี้และสั่งให้ตัดหัวตัวเองไปวางทับสมบัติเหล่านั้น
และกลายเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติมาจนทุกวันนี้

(NAI RANG) 九十万山寺
say that the mountain was formed up from a lava and
protruded into the sea while religious explanation many
say that god create it. Kao Saen’s tale was said that
“Nai Rang” a man who has no prove where he was from,
but it was presumed that he might be a Java man travelling
from Pattani and heading to Nakhon Si Thammarat with
attention to join in the merit making of enshrining Buddha
relices into the chedi of Wat Phra Mahathart Nakhon Si
Thammarat Temple. While he was travelling on the way,
arriving about the area and he got to know that the
ceremony at Wat Phra Mahathart Nakhon Si Thammarat
had finished. He then felt disappointed that he could not
be able to make it in time. He ordered his head cut and
put on the possession. His possessioned treasure costed
900,000 Baht in those days (9000,000 is kao-saen in Thai term)
自古以来九十万山的传说都是把本山与修建落坤佛塔连在一起。

The legend that has been told without a clear period
of time, but certainly relating to the establishment Phra
Borommathart Chedi of Nakhon Si Thammarat.
Kao Saen has been a secic calling name since the old
times to this ordinary mountain. Scientic explanation may

“Kao Saen” 是宋卡一座熔岩山立于宋卡海边。传说中说有一位男生叫做
NAIRANG这个人来历不明，可有人说来自爪哇从北大年前往落坤佛塔送金钱。
一来到这儿就听说佛塔已修好了就很失望，一口气令人把所有的金银财宝搬上
山，有人说这些珠宝价值高达当时的九十万泰铢。然后砍掉自己的脑袋放上去
意识就是要在此地生生世世看管宝物。

ข่าวนายแรงตัดศีรษะทับสมบัตไิ ว้บนเขาลูกนีไ้ ด้แพร่กระจายไปตาม
หัวเมืองต่างๆ ชาวบ้านทั้งไทยและจีนในสมัยนั้นได้แห่กันขึ้นมาบนเขา
ลูกนี้เพื่อแสดงความเป็นทายาทปู่ทวดนายแรง เพื่อผลักก้อนหินก้อนนี้
แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จแม้แต่รายเดียว เขาลูกนี้จึงได้ชื่อว่า “เขาเก้าแสน”
และต่อมาชาวบ้านในย่านดังกล่าวได้เรียกเพี้ยนว่า “เก้าเส้ง” และเรียก
จนมาถึงทุกวันนี้ ต่อมาทางเมืองสงขลาได้ยา้ ย “ชุมชนเก้าเส้ง” ซึง่ หมูบ่ า้ น
เก้าเส้งเดิมนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของเก้าเส้งปัจจุบัน ซึ่งถูกปิดด้วย
ชุมชนด้านหน้า หมูบ่ า้ นเก้าเส้งเดิมเลยกลายเป็น “บ้านออกเขา” ในปัจจุบนั

ทรัพย์สมบัติ “เก้าแสน” ในสมัยนั้นไปวางไว้บนภูเขาลูกนี้ และ
นายแรงให้ตัดศีรษะของตนเองวางทับสมบัติเหล่านั้น ก่อนตัดศีรษะได้
กล่าวสาปแช่งต่อหน้าไพร่พลว่า “ใครยักยอกทรัพย์สมบัติกูแม้แต่นิด
เดียวให้มีอันเป็นไปนอกจากลูกหลานกูเท่านั้นที่จะมาเอาสมบัติกูได้”
สิ้นค�ำสาปนายแรงออกค�ำสั่งให้ตัดศีรษะไปวางทับสมบัติเหล่านั้น
ประกอบกับนายแรงเป็นผูม้ พี ละก�ำลัง ร่างกายใหญ่โต จึงท�ำให้นายแรง
มีศีรษะที่ใหญ่โตเท่ากับก้อนหินดั่งที่เห็นทุกวันนี้ หลังจากตัดศีรษะวาง
ทับบนสมบัติแล้ว ไพร่พลได้น�ำห่อข้าวไปสักการะด้านทางขึ้นของหัว
นายแรงจนกลายเป็นหิน ต่อมาชาวบ้านเรียกหินก้อนนั้นว่า “หินข้าว
ห่อ” มาจนถึงทุกวันนี้
Before he was beheaded. Nai Raeng cursed on his treasure
that whoever took them would be destined to suffer misfortunes,
only his descendant could be able to take the treasure. Then
he was beheaded and his head was placed on his treasure.
Due to large physical body of Nai Raeng, his head was as
large as the rock that exists on the mountain. His men placed
a meal wrap as paying respect to Nai Raeng and the wrapped
meal became petried and is called “Hin Khao Hor”
当 Nai Raeng 要砍掉自己的脑袋之前就下个毒咒说，“这些财产只属于我
家的子孙，外人想拿就不会有好下场”。NAIRANG 是一个身体粗壮力气又大
的一个人，所以他的脑袋就像这块石头这么大。后来他的随从就包个盒饭上去
祭拜NAIRANG的脑袋之后这盒饭就变成盒饭石，当地人把它叫做 “Hin Khao
Hor”。

The rumour of beheaded Nai Raeng spreded out and a
lot of people including Thai and Chinese people tried to
prove as a descendant of Nai Raeng by pushing out the
large rock to take the tresure, but none has succeeded in
doing so. The mountain was called “Khao Kao Saen” and
slightly distorted pronounce to “Kao Seng”. Many years ago,
Khao Kao Seng was obscured by a local community named
Kao Seng Community which was later moved out to another location and then was named “Ban Khao Oak”
NAIRANG 的诅咒一传出去不仅是泰国人连华人都过来证明自己是他的继
承人，想把这块石头翻到领取下面的宝物，就是这座山名的来源，可到现在都
还没有一个人能拿到一毛钱。Kaosaen 就是九十万的意识后来变成Kaoseng
至今。后来政府把村子搬迁和改名城 “Ban Khao Oak”。

