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โลก ของ มังกร
ค้นพบบรรดาส่ิงมีชีวิตเหลือเชื่อ                                  
ที่มีอยู่ในเทวตำานานจากทั่วโลก

 เป็นเวล�น�นหล�ยศตวรรษม�แลว้ทีเ่หล�่มงักรไดเ้ข�้ยดึ
ครองจนิตน�ก�รของผูค้นทกุหนแหง่ มงักรอยูใ่นหล�ยรปูแบบ
และเปน็ตวัแทนของหล�กหล�ยสิง่: พระเจ�้ทีเ่ร�ต้องนบนอบ 
ร�ช�ชั่วร้�ยที่เร�ต้องหว�ดกลัว เพื่อนผู้เฉลียวฉล�ด และ
ศัตรูผู้ดุดัน แต่มังกรคืออะไร และมังกรกุมคว�มลับอะไร
เอ�ไว้ นี่คือโอก�สของคุณที่จะได้ค้นให้พบ
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มังกรคืออะไร
 เพร�ะเทวตำ�น�นเรือ่งมงักรของแตล่ะวฒันธรรม
แตกต�่งกนั และเพร�ะมงักรเองทีม่�ในหล�กหล�ยรปู
ร่�งเสียเหลือเกนิ จึงทำ�ได้ย�กท่ีจะรวมมงักรทัง้หมดไว้
ในหมวดหมู่เพียงหนึ่งเดียว อย่�งไรก็ต�มไม่ว่�มังกร
จะม�จ�กไหน ต่�งก็มีลักษณะพิเศษหล�ยประก�ร
ร่วมกัน

ลมห�ยใจมีพิษ
หรือเป็นไฟ

พลังเหนือธรรมช�ติ

ลักษณะเฉพ�ะ
ของสตัวเ์ลือ้ยคล�น

ลักษณะเฉพ�ะ
ของนก

ก�รบิน (แม้ไม่ใช่
ด้วยปีกเสมอไป)

มังกรมาจากไหน
 มีขอ้สนันิษฐ�นม�กม�ยเกีย่วกบัทีม่�ของ
ตำ�น�นมังกร หนึ่งในน้ันคือมังกรถูกสร้�งข้ึน
เพือ่เปน็วธีิทีผู่ค้นจะใช้อธบิ�ยในชว่งตน้ ๆ  ของ
ก�รคน้พบกระดกูไดโนเส�ร ์อกีขอ้สนันษิฐ�น
หนึ่งบอกว่�เป็นปฏิกิริย�ของคว�มกลัวต�ม
ธรรมช�ตขิองมนษุยต์อ่สตัวเ์ลือ้ยคล�นตัวใหญ่ 
แมวยักษ์ และนกนักล่� แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัด

มีคว�มเกี่ยวข้องกับนำ้�

ห�งย�ว
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มังกร
เอเชีย

 มังกรเอเชียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณธรรม กล้�ห�ญ 
และฉล�ด มังกรเอเชียหล�ยตัวมีคว�มผูกพันใกล้ชิด
กับมนุษย์ เชื่อกันว่�บ�งตัวเป็นพ่อหรือแม่ของลูก ๆ        
ท่ีเป็นมนุษย์ ขณะท่ีมังกรตัวอื่น ๆ ส�ม�รถแปลง
ร่�งเป็นมนุษย์ได้ มังกรเอเชียส่วนใหญ่ใช้พลังอำ�น�จ
ปกป้องมนุษย์ แม้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้�งสำ�หรับกฎ
เกณฑ์ข้อนี้
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มังกรเอเชีย

มังกร แห่ง เอเชีย
 มีเทวตำ�น�นเกี่ยวกับมังกรทั่วพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ทวีปเอเชีย เป็นท่ีรู้กันว่�มังกรโปรดปร�นนำ้� และต�ม
ปกตจิะอ�ศยัอยูใ่กลน้ำ�้ หรืออยูล่กึลงไปใต้ดงคลืน่ มงักร
หล�ยตัวไม่มีปีก แต่บินได้ด้วยเวทมนตร์ - ช่วยให้มังกร
ส�ม�รถเคลื่อนไหวระหว่�งแผ่นดิน อ�ก�ศ และนำ้�

 

N

นาค
อินเดีย

ดรุก
เทือกเข�หิม�ลัย
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บาคุนาวา
ฟิลิปปินส์

ริวจิน
ญี่ปุ่น

อีมูกิ
เก�หลี

กอน รอง
เวียดน�ม

นาค
อินโดนีเซีย

หลง
จีน

เนียก
กัมพูช�
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มังกรเอเชีย

เข�ของ
กว�งตัวผู้

ลำ�คอของงู

กรงเล็บของ
นกอินทรี

หัวของอูฐดวงต�ของ
กระต่�ยป่�

หูของวัว

หลง

หลง
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อุ้งเท้�ของ
เสือ

เกล็ดของ
ปล�ค�ร์ป

ท้องของหอยก�บ

 มังกรจำ�นวนม�กได้ชิ้นส่วนต่�ง ๆ ของร่�งก�ย
ม�จ�กสัตว์ชนิดอื่น ๆ แต่หลงมีเอกลักษณ์ตรงที่ตัว
มนัเกดิจ�กชิน้สว่นร�่งก�ยของสตัวห์ล�ยชนดิ ซึง่ต�ม
ปกติคือสัตว์ต่�ง ๆ ที่ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้

ประวัติของหลง
 มีนิท�นม�กม�ยเกี่ยวกับคว�มเป็นม�ของหลง 
แต่ที่คนทั่วไปเช่ือกันม�กที่สุดคือคว�มคิดท่ีว่�ชน
เผ่�โบร�ณต่�ง ๆ ของจีนต่�งมีรูปสลักบนเส�หรือ
สัญลักษณ์เป็นสัตว์ เมื่อชนเผ่�เหล่�นี้หล�ยเผ่�รวม
เผ่�เข้�ด้วยกันก็มีก�รรวมรูปสัญลักษณ์เข้�ด้วยกัน
จนได้สรรค์สร้�งมังกรจีนเป็นรูปบูช�ดังท่ีเร�เห็นกัน

อยู่โดยทั่วไปในทุกวันนี้ 

พลังอำานาจและลักษณะเฉพาะ
 ห�ได้ย�กที่หลงจะมีพลังลมห�ยใจ เช่น พ่นไฟ
ได้หรือพ่นแก๊สพิษ แต่ต�มปกติหลงจะส�ม�รถ
ควบคุมอ�ก�ศและนำ้�ได้ หลงใจดี เฉลียวฉล�ด 
และนำ�โชคดีม�สู่ผู้ที่สมควรได้รับโชคนั้น เชื่อกัน

ว่�หลงส�ม�รถบินได้โดยใช้มนตร์วิเศษซึ่งอยู่ใน
ก้อนบนหัวของมังกรที่เรียกกันว่� ฉือมู่ 0

หลงในวัฒนธรรมจีน
เปน็เวล�น�นทเีดยีวทีม่แีต่องคจ์กัรพรรดิ

เท่ �นั้ นที่ ได้ รับอนุญ�ตให้ทรงฉลอง
พระองค์ที่มีรูปมังกร คุณส�ม�รถบอกได้ว่�

บุคคลหนึ่งมีคว�มสำ�คัญเพียงใดจ�กจำ�นวนเล็บของ
มังกรบนผ้� - มังกรห้�เล็บสำ�หรับฮ่องเต้ ถ้�ส่ีเล็บ
สำ�หรับเจ้�ช�ยและขุนน�ง

หลงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความ
เป็นนำา้หน่ึงใจเดียวกัน วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และความแข็งแกร่ง หลงยัง
ได้ปรากฏโฉมบนหนึ่งในธงรุ่นแรก ๆ 
ของจีนอีกด้วย

มังกรจีนอาจอยู่ในหลากหลาย    
รูปร่าง บางครั้งก็อยู่ในรูปร่างของ
สัตว์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี เช่น เต่า 

และปลา แต่มังกรที่มี  
ชื่อเสียงที่สุดของจีน 

มีชื่อเรียกกันว่า 
หลง
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มังกรเอเชีย

ระบ�ามังกร
อิงจากเทวตำานานต้นกำาเนิดมังกรจีน

 รอบตัวเธอมีแต่ช�วบ้�นกำ�ลังต่อสู้กัน ช�วบ้�น
ตอ่สูกั้นในหมู่บ�้นถดัไปดว้ย ถดัจ�กนัน้กเ็ป็นหมูบ้่�น
บนเทือกเข� และหมู่บ้�นท่ีอยู่ริมทะเล เป็นแบบนี้
เสมอเลย ก�รต่อสู้กันดำ�เนินม�น�นเสียจนไม่มีใคร
จำ�ได้เสียด้วยซำ้�ว่�พวกเข�ต่อสู้กันเพร�ะเรื่องอะไร

 หลวิยกสองมือขึน้ปดิห ูแลว้ซกุหน�้
กับสีข้�งของแม่วัวที่รักของเธอน�ม  
มุยมุย “พอกันที” เธอบอกกับตัวเอง

“การต่อสู้กันต้องยุติลงเสียที!”

 หลิวกระตุกเชือกจูงมุยมุย เธอออก
เดินไปยังหมู่บ้�นถัดไปเพ่ือไปห�เพื่อน
ชื่อซุน มุยมุยส่งเสียงร้องมอ มอ เสียง
ดังเพื่อประก�ศก�รม�ถึงของพวกเธอ 
ซึง่ซนุก็เดนิออกม�พบ  โดยเข�เดนินำ�พอ่ววั
ของหมู่บ้�นที่เดินต�มหลังม�ด้วย ละแวกนี้มีทั้งหมด
เก้�หมู่บ้�น ซึ่งต่�งก็มีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของตน และก�ร
ปกป้องพวกมันเป็นหน้�ที่ของพวกเด็ก ๆ 

 “มปีญัห�อะไรหรอื” ซนุถ�มหลวิเมือ่เหน็หน�้ต�
ขึงขังของหลิว หลิวจึงอธิบ�ยว่�พวกผู้ใหญ่ล้วนยุ่งอยู่
กับก�รต่อสู้กันเสียจนไม่ได้สังเกตว่�อ�ห�รสำ�รอง
กำ�ลังลดน้อยลงและฤดูหน�วก็กำ�ลังจะม�ถึง ซุนเห็น
พอ้งกบัเธอว�่ห�กพวกผูใ้หญไ่มย่อมรบัฟงั พวกเดก็ ๆ  
ก็จำ�เป็นต้องลงมือยุติก�รต่อสู้กัน และนำ�ช�วบ้�นม�
อยู่รวมกัน

 ขณะที่มือจูงสัตว์ลำ้�ค่�ของพวกเข� หลิวกับซุน
ก็ออกเดินท�งไปยังหมู่บ้�นถัดไปเพื่อพบกับ
เพ่ือนของพวกเข�น�มว่�เฉิน 
เฉินออกม�

พบกับเพื่อน ๆ โดยมีงูของหมู่บ้�นของเข�พ�ดบ่� 
พวกเด็ก ๆ เดินคุยกันตลอดท�งไปยังหมู่บ้�นถัดไป 

 ในตอนท่ีเร่ิมจะพลบคำ�่ พวกเข�เดินผ�่นหมูบ่�้น
อีกห้�แห่งม�แล้ว และได้รวบรวมเพื่อน ๆ กับสัตว์
ประจำ�แต่ละหมู่บ้�นม�ด้วย พวกเด็ก ๆ ซึ่งเหนื่อย
อ่อนพ�กันเดินขึ้นไปบนเทือกเข�เพื่อไปยังหมู่บ้�น

สุดท้�ย ท่ีนั่นพวกเข�ได้พบกับเหมยและนก
อินทรีของเธอ เหมยเดินนำ�พวกเด็ก ๆ 

ทั้งหมดไปยังโรงน�เก่� ๆ ของเธอ 

 หลังจ�กจัดก�รให้พวกสัตว์ ได้       
พักผ่อน พวกเด็ก ๆ ก็มุ่งหน้�ไปยัง
กองไฟที่เปล่งประก�ยอบอุ่นอยู่ด้�น

หลังโรงน� พวกเข�พูดคุยกันเรื่องก�ร
ต่อสูก้นัอย�่งไม่หยดุหยอ่น และใหค้ำ�มัน่ว�่
เมือ่เตบิโตเปน็ผูใ้หญ ่พวกเข�จะไมม่วีนัตอ่สู้

กัน แต่จะรวมกันเป็นหมู่บ้�นใหญ่เพียงแห่งเดียว 
แบ่งปันอ�ห�รและก�รทำ�ง�นอย่�งเท่�เทียมกัน

 ในตอนที่เด็กคนสุดท้ายร่วมประสานมือ
กับเพื่อน ๆ ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
มากจนทำาให้เกิดเสียงดัง พร้อมกับกวาดตัว
พวกเด็ก ๆ จนลอยขึ้นแล้วหมุนไปรอบ ๆ          
ส่วนข้างนอกโรงนาก็มีเสียงฟ้าร้อง แล้ว    
สิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด     
ก็โฉบลงมา
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มังกรเอเชีย

 พวกเด็ก ๆ  จอ้งมอง ขณะทีพ่ย�ย�ม
จะทำ�คว�มเข้�ใจสิ่งท่ีพวกเข�เห็น สิ่งมีชีวิต
ตัวน้ันมีลำ�คอของงู มีเข�ของพ่อวัว มีหน้�ท้อง

ของหอยก�บ มเีกลด็ของปล� มหีขูองแมว่วั มหีวั
ของอูฐ มีเท้�ของเสือ มีดวงต�ของปีศ�จ และมีกรงเล็บ
ของนกอินทรี

พวกเด็ก ๆ ไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มา
ก่อน

 สิ่งมีชีวิตตัวนั้นเริงระบำ�ไปรอบ ๆ ตัว
เด็ก ๆ หลิววิ่งเข้�ไปในโรงน�เพื่อมอง

ห�มุยมุย แต่สัตว์ทุกตัวได้ห�ยไป
หมดแล้ว

 เธอจึงกลับไปต�มพวกเพื่อน ๆ จนทัน 
ปร�รถน�อย่�งยิ่งที่จะขอให้พวกเข�
ช่วยต�มห�แม่วัวของเธอ

 “ดูนั่น!” เฉินตะโกน ขณะชี้ไปท่ีส่ิงมี
ชีวิตแปลกหน้�ตัวนั้น “มุยมุยอยู่ท่ีนั่น มองดูท่ีหูของ
มันสิ มุยมุยกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของเจ้�สัตว์ตัวใหม่ตัว
นี้ สัตว์ทุกตัวด้วย งูของฉันกล�ยเป็นคอของมัน!”

 หลิวจ้องมองดูเจ้�สัตว์สง่�ง�มตัวนั้นอย่�งใกล้
ชิดม�กขึ้น “จริงของน�ย โน่นคือหูของมุยมุย” เธอ
ตะโกนบอกเฉิน

 “มันมีดวงต�ของปีศ�จของฉัน” เพื่อนอ�ยุน้อย
ทีส่ดุของพวกเข�พดู “ดวงต�ปศี�จจะระบจุดุอนัตร�ย
ได้ทุกหนแห่งและขับไล่วิญญ�ณชั่วร้�ย”

 “มันมีเกล็ดปล�ของฉัน ดังนั้นมันจะว่�ยนำ้�ใน
ทะเลได้” เพื่อนอีกคนร้องบอก

 “มันมีกรงเล็บนกอินทรีของฉัน ดังนั้นมันจะ
ส�ม�รถบินไปในท้องฟ้�ได้” เหมยตะโกนบอกหลิว
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 “เร�จะเรยีกเจ�้สตัวต์วั
นี้ว่�อะไร” หลิวถ�ม

“มันคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำาหรับหมู่บ้าน
ใหม่ของเรา” เหมยกล่าว

 “มนัทำ�เสยีงเหมือนฟ�้รอ้งในตอนปร�กฏตวั เร�
เรยีกมันว่�มังกรกันเถอะ” เฉนิเสนอแนะ (คำ�ว�่มงักร
ฟังคล้�ยกับคำ�ว่�ฟ้�ร้องในภ�ษ�จีน)

 หลิวนำ�เพื่อน ๆ เต้นรำ�อย่�งเบิกบ�นใจอยู่ด้�น
หลังตัวมังกร ส่วนเจ้�มังกรก็นำ�พวกเด็ก ๆ ตรงไปยัง
หมูบ่้�นรมิทะเล พวกช�วบ�้นเลกิตอ่สู้กนัเพือ่ม�มงุดู
สัตว์สง่�ง�มตัวนี้ แล้วพวกเข�ก็จัดง�นเลี้ยงใหญ่เพ่ือ

ฉลองก�รสิ้นสุดของก�รต่อสู้กัน

 ตลอดง�นเล้ียงเจ้�มังกรสร้�ง
คว�มเบิกบ�นใจให้กับทุกคน มัน
ทะย�นข้ึนสูงเพ่ือม้วนตัวตีลังก�ท่�มกล�ง
ดวงด�วในท้องฟ้�ย�มร�ตรี ถัดจ�กนั้นก็ดำ�ด่ิง
ลึกลงไปในทะเลผ่�นวงกลมที่เป็นภ�พเง�สะท้อน
ของดวงจันทร์

 ช�วบ้�นจ�กทุกหมู่บ้�นยืนเคียงกันขณะ
จ้องมองมังกรศักด์ิสิทธิ์ของพวกตนอย่�งพิศวง
งงงวย
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โอรสทั้งเก้าของมังกร
หมายเลขเก้าเป็นเลขตัวหนึ่งที่มีความสำาคัญในวัฒนธรรมจีน มังกร

เหล่าน้ีคือโอรสท้ังเก้าของราชามังกรในเทวตำานาน เราจะพบเจอเจ้าชาย
มังกรเหล่านี้ได้ทั่วประเทศจีนในรูปแบบของรูปปั้นหรือรูปแกะสลัก

ปี่ซี่ เป็นเจ้�ช�ยมังกรผู้มีรูปร่�งเหมือนเต่�       
ซึ่งมีเขี้ยวแหลม แข็งแรงม�ก และแบกส่ิงของ

หนัก ๆ ได้ เร�มักพบรูปป้ันของเจ้�ช�ยปี่ซี่
ต�มล�นและต�มวัดว�อ�ร�มต่�ง ๆ  

ฉิวหนิว ชอบเสียงเพลง ซึ่ง
บ�งครั้งจะมีรูปของเจ้�ช�ย                  

ฉิวหนิวแกะสลักอยู่บน         
เครื่องดนตรี

หย่าจือ ขึ้นชื่อว่�ชอบเรื่อง
ทำ�ล�ยล้�ง จึงพบรูปแกะสลัก
เจ้�ช�ยมังกรหย่�จืออยู่บนด้�ม
ด�บหรืออ�วุธประเภทต่�ง ๆ

เฉาเฟิง เร�มักพบเห็นเจ้�ช�ยมังกร
เก�ะอยู่ตรงขอบปล�ยสันด้�นนอก
ของหลังค�เพื่อป้องปัดวิญญ�ณชั่ว
ร้�ย และมองห�ก�รผจญภัยต่�ง ๆ 
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ฟูซี ชอบง�นวรรณกรรม 
ส�ม�รถพบรูปของฟูซีบนป้�ย
หลุมศพ ซึ่งมีรูปร่�งเหมือน

มังกรยุคคล�สสิก

ผู่เหลา ขึ้นชื่อเรื่องแผดเสียง รูป
เจ้�ช�ยผู่เหล�มักถูกแกะสลักไว้
บนที่แขวนระฆังเพื่อให้ส�ม�รถ

ได้ยินเสียงระฆังกังว�นไกล

ปี่อ้าน เป็นลูกผสมระหว่�งเสือ
กับมังกร เป็นสัญลักษณ์ของคว�ม

ยุติธรรม เร�จะพบเจ้�ช�ยปี่อ้�นได้ใน
ห้องพิจ�รณ�คดีของศ�ล

ซวนหนี มีรูปร่�งเป็นสิงโต    
มักพบได้ต�มวัดในศ�สน�พุทธ 
เพร�ะเจ้�ช�ยมังกร ซวนหนี    

มีคว�มสุขกับกลิ่นธูป

ชื่อเหวิน เป็นเจ้�ช�ย
ครึ่งปล�ครึ่งมังกร ซึ่งมัก

อยู่บนหลังค�เพื่อป้องปัดไฟ    
และปกป้องอ�ค�รบ้�นเรือน    

ไม่ให้เกิดอัคคีภัย



  ก�รแข่งเรือมังกรซึ่งมีก�รประดับประด�เรือ
ลำ�ต่�ง ๆ เป็นตัวมังกรสีสันสดใสได้เป็นส่วนหนึ่งใน
วัฒนธรรมจีนม�น�นกว่� 2,000 ปี ในทุกปีจะมีก�ร
จัดเทศก�ลเรือมังกรในวันที่ 5 เดือน 5 ต�มปีปฏิทิน
จีน

การเชิดมังกร
  ก�รเชดิมงักรคือก�รแสดงทีเ่ชือ่กนัว�่จะนำ�โชคดี
ม�ให้ เปน็ธรรมเนียมทีเ่ร�จะไดช้มในเทศก�ลตรษุจนี 
รวมทัง้เปน็สว่นหนึง่ของเทศก�ลโคมไฟฤดใูบไมผ้ล ิคู่
กันกับก�รเชิดสิงโต

 

ทายาทมังกร
  เชื่อกันว่�องค์จักรพรรดิจีนทรงสืบเชื้อส�ย
โดยตรงม�จ�กมงักร สำ�หรับฉลองพระองค์หรหูร�ชดุ
นี้มีชื่อว่� “ฉลองพระองค์มังกร”
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มังกร ใน

วัฒนธรรมจีน 
มังกรคือหนึ่งในสัญลักษณ์สำาคัญของวัฒนธรรมจีน มังกรเกี่ยวข้อง  
กับนำ้า อำานาจ ภูมิปัญญา ความรำ่ารวย และความมีเมตตา มังกร

ปรากฏตัวในหลากหลายรูปร่างทั่วประเทศจีน
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รูปโฉม
 น�คของอิน เ ดียจะมี
ร่�งก�ยท่อนบนจ�กเอวข้ึนไป
เป็นมนุษย์ ส่วนที่ตำ่�จ�กเอวลง
ไปเหมือนงู น�คอ�จมีหล�กสี
แตกต่�งกัน และมีลิ้นย�วเป็น
แฉกเหมือนกับส้อม

ที่พำานัก
 ปร�ส�ทงดง�มใต้นำ้�หรือ
ใต้บ�ด�ล

พลังอำานาจและลักษณะ
เฉพาะ 
• เป็นอมตะ
• งูพิษ
• ร่�งก�ยแข็งแกร่ง 

รูปโฉม
 น�คของอินโดนี เซีย
จะเหมือนมังกรแบบดั้งเดิม
ม�กกว่� และมีหัวได้ม�กถึง
เจ็ดหัว

ที่พำานัก
ใกล้นำ้�หรือในถำ้�

พ ลั ง อำ า น า จ แ ล ะ
ลักษณะเฉพาะ
• เป็นผู้เฝ้�ประตู ช่องท�ง

เข้�ออก และทรัพย์สมบัติ
• แปลงร่�งได้

นาค ของ อินเดีย   
และ อินโดนีเซีย

 น�คปร�กฏตวัในเทวตำ�น�นและตำ�น�น
ต�มธรรมเนียมฮินดูและพุทธทั่วทวีป

เอเชีย รูปโฉมของน�คอ�จอยู่ใน
หล�กหล�ยรูปร่�ง ขึ้นอยู่กับ
ว่�เป็นน�คม�จ�กที่ใด
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รูปโฉม
ลำ�ตวัสเีขม้ คล�้ยงทูะเลตวัใหญ ่
บ�คุน�ว�ไม่มีปีก ไม่มีข� มีห�ง
เป็นห่วง

ที่พำานัก
ทะเลลึก ท้องฟ้�สีเข้ม หรือใต้
บ�ด�ล

พลังอำานาจและลักษณะ
เฉพาะ
• ส�ม�รถกลืนดวงจันทร์ได้

ด้วยก�รกัดเพียงครั้งเดียว 
ทำ�ให้เกิดจันทรุปร�ค� และ
ทำ�ให้โลกตกอยู่ในคว�มมืด

• ก่อให้เกิดมหันตภัยธรรมช�ติ
ชนิดต่�ง ๆ เช่น แผ่นดินไหว 
และนำ้�ท่วม

บาคุนาวา
บ�คุน�ว�เป็นสัตว์ร้�ยในเทวตำ�น�นของ

ฟิลิปปินส์ มีเขี้ยวน่�กลัว บ�คุน�ว� แปลว่�        
“งูตัวงองุ้ม”


