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บทคัดย่อ 
 

 ความเช่ือเร่ืองพญานาคผูกพนัและปรากฏเป็นสัญลักษณ์อยู่ในวิถี
การด ารงชีวิตของชาวอีสาน ทัง้ในด้านพิธีกรรมการเกษตร   ศิลปะ  และ 
สถาปัตยกรรม สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลด้านความเช่ือโบราณและศาสนา ล้วน
ผสมผสานกนัจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสาน  
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นชาวอีสานเร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกับพญานาค พวกเขาต่างเช่ือมั่นว่าพญานาคมีจริงและพญานาคคือ
สัญลักษณ์ของความมั่งมีและโชคลาภ  ส่วนความเช่ือของบุคลากรใน
หน่วยงานภาคเอกชน และในหน่วยงานรัฐท้องถ่ิน พวกเขาต่างสนับสนุน
ความเช่ือด้วยการน าเสนอภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงศกัดิ์สิทธ์ิ หากแต่
เป็นการพัฒนาเชิงวัตถุจนสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและท าลายระบบนิเวศ  
เม่ือวิเคราะห์ความเช่ือของชาวอีสานและภาครัฐ พบว่า ความเช่ือศรัทธาได้

                                                                        
1 นกัวิชาการอิสระ ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา         
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ถูกแฝงเร้นหรือแทนท่ีโดยกิเลสวัตถุ  ซึ่งขัดแย้งกับหลักค าสอนในทาง
พระพทุธศาสนา 
 เม่ือวิถีความเช่ือความศรัทธาในปัจจบุนัไม่ได้ช่วยส่งเสริมอตัลักษณ์
อนัสืบทอดวฒันธรรมท่ีบริสทุธ์ิงดงามอีกตอ่ไป นอกจากนัน้การถกเถียงเร่ือง
ความเช่ือหรือไม่เช่ือจึงไม่ส าคญัเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า “อจินไตย” ฉะนัน้ 
สิ่งท่ีควรทบทวนและสรรค์สร้างแนวทางใหม่ คือ ทกุภาคส่วนควรร่วมมือกัน
เพ่ือตีความใหมแ่ละจดัการเร่ืองความเช่ือพญานาคให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  
ก่อให้เกิดสมัมาทิฏฐิ  ลดการเบียดเบียน/อกศุลระหว่างกนั ตลอดจนหนทางท่ี
ถกูต้องในอริยสจั 4 เพ่ือสร้างความเข้าใจในแก่นแท้พระพทุธศาสนา 
ค าส าคัญ: พญานาค  การจดัการความเช่ือ  
 
Abstract 

Northeastern Thai people and their belief in NAGA are deep 
bond which are explicitly seen towards their ways of life through 
agricultural rites, art, and architecture. These are influenced by 
combination of religious faith and their ancient beliefs which later 
becomes their obvious identity.   

Results from the in-depth interview utilized for northeastern 
Thai villagers, northeastern Thai entrepreneurs from individual sectors, 
and northeastern Thai local government officers revealed that all of 
them strongly believe in NAGA that it exists and symbolizes 
supernatural power, wealth, and fortune. In order to support this belief, 
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all of them have highlighted their sacred tourist attractions through 
object–oriented development. Unfortunately, this afterwards causes 
environmental problems and destroys ecology. This investigated 
comes an analysis of northeastern Thai people’s belief which indicated 
that their nowadays belief is latent and replaced by object desire, and 
this absolutely conflicts with Buddhist doctrines. 

When the principal purpose of nowadays people’s belief does 
not aim to preserve or inherit their valuable traditional belief identity, 
debates on belief in NAGA is unnecessary to be mentioned since this 
has been known as Ahinati or meaningless in Buddhist doctrines. 
Consequently, what should be reviewed and focused on is every 
section should cooperate in interpretation on belief in NAGA and 
management of belief in NAGA according to moral principles, for the 
people comprehend moral right view; do not encroach on each other; 
and behave themselves according to the four noble truths. 
Keywords: NAGA, Management of belief in NAGA  
 
บทน า 
 สิ่งท่ีท าให้มนษุย์อยู่เหนือสตัว์ทัง้หลาย คือ การรู้จกัพินิจพิเคราะห์สิ่ง
รอบตวั ท าความเข้าใจและหาเหตผุลสนบัสนุนหรือคดัค้าน  ซึ่งเป็นท่ีมาของ
การสร้างสรรค์ สงัเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ใหมเ่กิดขึน้มา  
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 มนุษย์รู้จกัวิธีการวิเคราะห์และน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือส ร้าง
ความเช่ือมัน่ ซึ่งก็คือความเช่ือพืน้ฐานนั่นเอง  ดงันัน้การท่ีมนุษย์ได้รับการ
อบรมจากครอบครัว การรับประเพณีวัฒนธรรมจากสังคม และการได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ  ทัง้หมดจึงประมวลรวมกันกลายเป็นความเช่ือ
พืน้ฐาน  ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับเร่ืองเทวรูปทัง้ 4 ท่ีเป็นสาเหตขุองอคติ 
โดยนกัปรัชญาฟรานซิส เบคอน (Bacon,1901) มีรายละเอียดคือ  

1. เทวรูปแห่งเผ่าพันธุ์ (Idol of the Tribe) อนัได้แก่ รสนิยมส่วนตวั
ในจิตของแต่ละบุคคล เพราะถือว่ารสนิยมส่วนตวันีต้กทอดมาทางตระกูล 
เผา่พนัธุ์    2. เทวรูปแห่งถ า้(Idol of the Cave) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและการ
อบรมสัง่สอน  ท าให้ล้อมกรอบเราเหมือนถูกกักในถ า้มองเห็นแคบๆ เฉพาะ
ภายในถ า้และคดิวา่โลกมีอาณาบริเวณเพียงถ า้  3. เทวรูปแหง่ตลาดนดั (Idol 
of the Marketplace)  ได้แก่  ภาษาท่ีเราใช้  กฎไวยากรณ์  และหลักภาษา
ตลอดจนค าศพัท์ ล้วนแตบ่งัคบัความคิดของเราให้อยูใ่นขอบเขตของมนั และ 
4. เทวรูปแห่งโรงละคร (Idol of the Theatre)   ได้แก่   ระบบปรัชญา กระแส
ความคดิความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความศรัทธาตอ่ศาสนาและอุดม
คตวิางมาตรฐานให้ตดัสิน สิ่งท่ีเป็นความเคยชินจงึเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง 
 สิ่งตา่งๆ ท่ีกลายมาเป็นบริบทรอบๆ ตวัและถกูปลกูฝังในจิตใจมนุษย์
มาตัง้แต่เกิด ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ศาสนา อารยธรรมใกล้เคียง อิทธิพลของ
ผู้ปกครองอาณาจกัร ฯลฯ อนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัตอ่คติความเช่ือ
ของคนกลุ่มตา่งๆ  ความเช่ือพืน้ฐานของชาวอีสานก็เช่นเดียวกนั ท่ีได้รับการ
หล่อหลอมคติความเช่ือตัง้แต่ลทัธิดัง้เดิมท่ีนบัถือผี เทพยดา ดิน น า้ ลม ไฟ 
สัตว์  และอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู  ท่ีมีการแผ่ขยายเข้ามาใน
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สมัยโบราณ  จวบจนมีการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามาจึงท าให้มีการ
ผสมผสาน จนกลายเป็น อตัลกัษณ์เฉพาะของชาวอีสาน 
 
1. ที่มาความเช่ือเร่ืองพญานาค 
 หนึ่งในบรรดาความเช่ือพืน้ฐานท่ีโดดเด่นของชาวอีสาน คือ ความ
เช่ือเก่ียวกับพญานาค ซึ่งเช่ือว่าอยู่ในโลกใต้บาดาลอนัศกัดิ์สิทธ์ิ บนัดาลให้
ฝนตกลงในทัง้จักรวาลประกอบด้วย มหาสมุทร โลก และป่าหิมพานต์ 
พญานาคจึงสัมพันธ์กับการท านา  เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการพ่นน า้ให้ฝน  
ประเพณีใหญ่ของทุกปีของชาวอีสานคือ งานบญุบัง้ไฟท่ีจดัขึน้บริเวณล าน า้
โขงทกุวนัออกพรรษา  ประเพณีไหลเรือไฟซึง่เป็นการบชูาพระพทุธเจ้า  บ้างก็
วา่เป็นการบชูาพญานาค พญานาคมกัปรากฏในสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในลกัษณะ
สญัลกัษณ์  โดยพบได้จากงานสถาปัตยกรรมวดัวาอารามในพระพทุธศาสนา  
และปราสาทอารยธรรมขอมส าคญัๆ ท่ีกระจายตวัในภาคอีสาน เชน่ ปราสาท
พนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์ ปราสาทพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ก็มีรูปพญานาค
ทอดยาวไปตามราวบนัได 2   
 ดงัรายละเอียดสนับสนุนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กล่าวว่า “ระบบ
สญัลกัษณ์ของพญานาคหากแบ่งตามกฎเกณฑ์ตามบริบทสงัคมวฒันธรรม

                                                                        
2 การสร้างปราสาทในอารยธรรมขอม มีคตวิา่เป็นการจ าลองเขาพระสเุมรุที่เป็นท่ีสถิต
ของเทพเจ้ามาไว้ในโลกมนษุย์ มกีารใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ เช่น การท าหลงัคาปราสาทเป็น
เรือนซ้อนชัน้ ซึง่หมายถึง “สวรรค์” หรือ “วิมาน” ของเทพเทวดา บนัไดทอดสูป่ราสาทจึง
มีรูปพญานาคทอดยาวที่ราวบนัได เพื่อสือ่ถึงจดุเช่ือมโยงระหวา่งโลกมนษุย์และสวรรค์ 
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อนัเป็นร่องรอยความคิดแห่งอดีตท่ีว่าด้วยเร่ือง “พญานาค” สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ข้อคือ 1. พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนดัง้เดิม  2. พญานาค
เป็นสญัลกัษณ์ของเจ้าแห่งดินและน า้ 3. พญานาคเป็นลทัธิทางศาสนา ทัง้นี ้
พญานาคมักปรากฏอยู่ในลัทธิความอุดมสมบูรณ์ของสังคมอีสาน โดยถูก
ผสานความเช่ือดัง้เดิมและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองสวรรค์และ
นรก (จิตกร เอมพนัธุ์, 2545: บทคดัยอ่) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              สะพานนาคราชชัน้ท่ีสองก่อนเข้าสูป่ราสาทหินพนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์  

ที่มา: topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/12/E7279491/E7279491.html 
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 อนัท่ีจริงเร่ืองราวของพญานาคเป็นท่ีกลา่วขานกนัมากทัง้ในประเทศ
ไทย และประเทศลาว โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีแม่น า้โขงไหลผ่าน  มีหลกัฐานท่ี
สะท้อนความเช่ือเร่ืองราวเก่ียวกบัพญานาคมาตัง้แตส่มยัทวารวดี วฒันธรรม
ขอมสมัยลพบุรี จนถึงล้านช้าง นอกจากนีพ้ญานาคยังสัมพันธ์กับรูปแบบ
สังคมเกษตรกรรมในฐานะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของน า้ ความอุดมสมบูรณ์  มี
ต านานและหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองพญานาคในหลาย
แง่มมุของความเช่ือดงันี ้ 

มีต้นก าเนิดความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีอินเดียใต้ โดยในสมยัท่ียงัไม่มี
การเผยแผ่ศาสนามีการบูชาตามลทัธิความเช่ือต่างๆ  จากภูมิประเทศท่ีเป็น
ป่าทึบ  มีสตัว์ร้าย  งูพิษชุกชุม  จึงเกิดลทัธิท่ีนบัถืองูเป็นเทพเจ้า  ในศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดไูด้กล่าวถึงพญาอนนัตนาคราชผู้ เป็นบลัลงัก์ของพระวิษณุ 
ณ เกษียรสมทุร ซึ่งปรากฏในมหากาพย์เร่ืองรามเกียรติ์ตอนท่ีเทวดาและอสรู
ต้องการท าพิธีกวนเกษียรสมทุรเพ่ือความเป็นอมตะของตนโดยใช้พญานาค
เป็นเชือก  อนนัตนาคราชจึงเป็นต้นตระกูลของพญานาคทัง้หมดและเช่ือว่า
นาคเป็นสะพานเช่ือมระหว่างโลกมนษุย์กบัสวรรค์อนัศกัดิ์สิทธ์ิ สงัเกตได้จาก
ราวบนัไดท่ีทางเข้าปราสาทหินของอารยธรรมขอม ขณะท่ีในพระไตรปิฎกของ
พระพุทธศาสนา ในพระอรรถกถาจมัเปยยชาดก ขุททกนิกายชาดก เล่ม 3 
ภาค 7 มีเนือ้หาเก่ียวกับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาว่า พระองค์ทรง
เคยเกิดเป็นพญานาคท่ีตัง้จิตมัน่ต่อพุทธภูมิ และในวินยัปิฎกมหาวรรคก็ได้
กล่าวถึง มจุจลินทนาคราชไว้ว่าขณะท่ีพระพทุธเจ้าทรงเสวยวิมตุติสขุ ฝนตก
พร าเจือด้วยลมหนาวตลอด 7 วนั มุจจลินทนาคราชจึงออกจากท่ีอยู่ของตน
ได้แวดวงพระกายพระผู้ มีพระภาคเจ้าด้วยขนด 7 รอบได้แผ่พังพานใหญ่
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เหนือเศียรเพ่ือเป็นท่ีก าบงั เม่ือครบ 7 วนัอากาศปลอดโปร่งแล้วจึงจ าแลงรูป
ตนเป็นมนษุย์และกราบนมสัการสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
 เม่ือพิจารณาแก่นค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเร่ืองนี ้มี
กล่าวไว้มากมายเก่ียวกับความปรารถนาในพุทธภูมิของเหล่าพญานาคท่ีมี
สัมมาทิฏฐิ  เช่น พญานาคซึ่งศรัทธาจ าแลงกายขอออกบวช สมเด็จพระ
สมัมาสมัพระพทุธเจ้าไมอ่นญุาต เน่ืองจากแม้วา่พญานาคเป็นเทพแตก่ึ่งสตัว์
เดรัจฉาน มีธาตุขันธ์ไม่บริบูรณ์จึงไม่สามารถบรรลุธรรมขัน้สูงได้ 3 หากแต่
พระพทุธเจ้าได้ผอ่นปรนตามศรัทธาค าขอของพญานาคโดยการใช้สญัลกัษณ์
ของผู้บวชใหม่ให้ห่มขาวนุ่งขาวเป็นนาค  ก่อนเปล่ียนผ่านเข้าสู่สภาวะความ
เป็นภิกษุนุ่งห่มจีวรเหลือง   หรืออีกกรณีหนึ่งท่ีพญานาคพบพระอริยสงฆ์ คือ 
หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม  ท่ีท่านเล่าว่า มีชายผู้หนึ่งมีรัศมีงามเหนือสามัญมา
ท าบญุกบัทา่น ทา่นทราบวา่ชายผู้ นีเ้ป็นพญานาคจงึถามว่าต้องการอะไร  ซึง่
พญานาคนัน้ตอบว่าเขาเพียงประสงค์จะให้ทานแก่พระผู้ทรงศีล รักษาศีล 
และเจริญสมาธิภาวนาเทา่นัน้ 

ดินแดนในแถบภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งท่ีมี
ความเช่ือเร่ืองพญานาคปรากฏอยู่  มีต านานท้องถ่ินมากมายท่ีเก่ียวกับ

                                                                        
3 สามารถอธิบายด้วยเหตผุลหนึง่คือ การเกิดเป็นนาคนัน้เนื่องจากชาติกาลก่อนท าบญุ
มากแตเ่จือด้วยราคะ นาคจดัอยูใ่นฝ่ายสคุติภมูิ อยูส่วรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา ทานปุการ
สตูรได้กลา่วถงึเหตกุารณ์การเกิดเป็นพญานาคไว้วา่ เป็นเพราะมนษุย์บางคนได้ฟังมาวา่
พญานาคมีอายยุืนมวีรรณะงามมีความสขุมาก พวกเขาจงึตัง้ความปรารถนาวา่เมื่อตาย
ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นพญานาคในก าเนิดทัง้สีต่ามทีต่วัเองต้องการ   
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พญานาคซึง่สร้างเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เชน่ อาณาจกัรพระนครใน
กมัพชูา  เวียงจนัทน์ในประเทศลาว และในอีกหลายเมืองท่ีอยู่ในประเทศไทย 
(สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 37, 85) 

ในต านานสิงหนวตัิซึ่งเป็นต านานพืน้บ้านท่ีเก่าแก่ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยได้กล่าวถึง ท่ีมาของอาณาจกัรล้านนาของพญามงัรายว่า  มีต้น
ก าเนิดจากแคว้นโยนกนคร ซึ่งมีพญานาคมาช่วยชีท่ี้ตัง้เมือง นอกจากนีย้งัมี
ต านานพืน้บ้านเก่ียวกบัต้นก าเนิดของแม่น า้โขง และแม่น า้สายตา่งๆ ในลาว
และในภาคอีสานว่า เกิดจากการแข่งขันกันสร้างแม่น า้ท่ีมีทางออกสู่ทะเล 
ระหวา่งพญานาคศรีสทุโธ และพญานาคศรีสวุรรณ 
 
2. ความคิดเหน็ต่อความเช่ือเร่ืองพญานาค    
 จากท่ีกล่าวมาในหัวข้อแรกจะพบว่าพญานาคไม่ใช่เร่ืองราวท่ีถูก
กล่าวถึงอย่างเล่ือนลอยไร้หลกัฐาน แต่พญานาคผูกพนัอยู่ทัง้ในด้านความ
เช่ือเร่ืองศาสนา ศลิปวฒันธรรมและวิถีการด ารงชีวิต และโดยเฉพาะในสงัคม
เกษตรกรรมของผู้คนทัว่ไปโดยเฉพาะในหมู่ชาวอีสาน ท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในแถบ
สองฝ่ังแม่น า้โขง และแม้ว่าสงัคมในยุคปัจจบุนัจะก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่จากการท่ีผู้ เขียนได้สมัภาษณ์ชาวอีสาน
กลุ่มตวัอย่างในเชิงลึก ท าให้ผู้ เขียนพบว่าพวกเขามีความเช่ือเร่ืองพญานาค
แตกตา่งกนัออกไปโดยสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่คือ 1.เช่ือมัน่วา่มีจริง 2.เช่ือ
คร่ึงไมเ่ช่ือคร่ึง ด้วยเกรงจะถกูประณามวา่เช่ือในเร่ืองงมงาย  แตข่ณะเดียวกนั
ก็ไม่กล้าสบประมาทลบหลู่ และ 3.ไม่เช่ือเลย เพราะได้รับการพิสูจน์ทาง
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วิทยาศาสตร์แล้วว่าไม่มีจริง เช่น ลูกไฟท่ีขึน้จากล าน า้โขงคือก๊าซท่ีเกิดจาก
ซากพืชและสตัว์ท่ีทบัถมเป็นตะกอน 

ชาวอีสานท่ีเ ช่ือมั่นว่าพญานาคมีอยู่จริง มักเป็นกลุ่มท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ใช่ทัง้หมด เน่ืองจากชาวพุทธท่ีเป็นชาวอีสานอีก
มากมายก็อยู่ในกลุ่มท่ีเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง จนถึงกลุ่มท่ีไม่เ ช่ือเลยว่ามีจริง โดย
มีการอ้างถึงการพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเช่ือ
พืน้ฐานท่ีได้รับจากระบบการศึกษาสมยัใหม่ แม้ว่าพญานาคจะถูกกล่าวถึง
ในหลกัฐานต่างๆ เช่นพระไตรปิฎก และต านานพืน้บ้านท่ีเก่าแก่ดงัได้กล่าว
มาแล้วในข้างต้น ตลอดจนมีประวตัขิองพระอริยสงฆ์ไทยหลายรูปท่ีมีเร่ืองเล่า
วา่ได้เคยพบกบัพญานาคมาแล้ว  
 ผู้ เขียนได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวอีสาน และเช่ือมั่นว่า
พญานาคมีจริง  โดยผู้ ให้สมัภาษณ์ช่ือคณุนิด (นามสมมตุิ) อาชีพข้าราชการ
เกษียณ นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีภูมิล า เนาอยู่ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น เธอมี “เพชรพญานาค” ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับอัญมณีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งได้มาเพราะร่วมบริจาคเงินและเข้าร่วมในพิธีสร้างเทวสถาน
เพ่ือหนุนเสริมบารมีบ้านเมือง โดยคณุนิดได้ท าพิธีรับเพชรพญานาค ณ ป่า
ค าชะโนด ซึ่งเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ และเช่ือว่าเป็นหนึ่งในจุดส าคญัท่ีเป็นจุด
ขึน้ลงระหว่างโลกมนุษย์และโลกศกัดิ์สิทธ์ิใต้บาดาล ทัง้นี ้หลงัจากท่ีคณุนิด
ได้เพชรพญานาคก็ได้อธิษฐานขอให้พญานาคคุ้ มครองให้แคล้วคลาด
ปลอดภยั ชว่ยรักษาตนให้ปราศจากภยนัตราย (นางนิด นามสมมต,ิ 2557) 
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 อีกกรณีศกึษาหนึ่งจากกลุ่มตวัอย่าง คือบคุคลท่ีศรัทธาและต้องการ
ครอบครองเพชรพญานาคหรือท่ีเธอเรียกว่า “ลกูแก้วพญานาค”  โดยบุคคล
ดังกล่าวได้รับท่ีส านักสงฆ์แห่งหนึ่ง  ในอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี  เน่ืองจากมีพระสงฆ์รูปหนึ่งในส านกัสงฆ์แห่งนัน้สามารถคาย
ลูกแก้วพญานาคได้  หรือไม่ก็เก็บลูกแก้วได้จากล าน า้เพ่ือเป็นวตัถุมงคลให้
ญาตโิยมท่ีมาร่วมสร้างศาลาปฏิบตัธิรรม  

กล่าวกนัว่าเม่ือได้บชูาลูกแก้วพญานาคนีแ้ล้วจะท าให้ท ามาค้าขาย
ร ่ารวย รวมถึงสามารถแก้ไขอุปสรรคในชีวิตได้และจะมีผู้ เข้ามาช่วยเหลือ  
ได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน ฯลฯ  เชน่ คณุน้อย(นามสมมตุิ) เป็นชาวพทุธท่ี
มีถ่ินเกิดในอีสาน แต่ย้ายมาตัง้ครอบครัวและรับราชการท่ีจังหวัดในภาค
กลาง หากแต่ความเช่ือศรัทธายังฝังในจิตส านึก เธอจึงแวะเวียนกลับไปท่ี
บ้านเกิดท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีแทบทกุเดือน เพ่ือช่วยหาทนุในการสร้างศาลา
ปฏิบตัิธรรมตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น ห้องน า้ภายในส านกัสงฆ์แห่งนี ้ 
คุณน้อยได้ครอบครองลูกแก้วพญานาค  และเก็บในห้องพระเพ่ือบูชาโดย
มุ่งหวงัให้ลกูแก้วช่วยเธอมีจิตท่ีตัง้มัน่ในการสวดมนต์ท าสมาธิ และเพ่ือให้ได้
อานิสงส์เป็นเงินทองโชคลาภ เธอกล่าวว่าตัง้แตเ่ธอได้บชูาลกูแก้ว  ชีวิตของ
เธอดีขึน้มีโชคลาภเข้ามามากมาย เช่น ถูกหวย ได้เงินทองมาโดยไม่คาดฝัน 
กิจการค้าขายท่ีเป็นงานรองของเธอก็ดีขึน้ทนัตาเห็น (นางน้อย นามสมมติ, 
2557) 
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3. หน่วยงานภาครัฐกับการจัดการความเช่ือเร่ืองพญานาค 
 นอกจากในระดบับุคคลแล้ว ความเช่ือในพญานาคยังได้ถูกน ามา
เป็นจดุขายให้กบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ชปูระเด็นการท่องเท่ียวอีสานในแนวคดิ 
“กาลครั ง้หนึ่ง ต้องไป…Dream Destination”  ท่ีอ าเภอสังคม  จังหวัด
หนองคาย  เก่ียวกับมหศัจรรย์ธรรมชาติท่ีท าให้ทรายและตะกอนมาทับถม
รวมกนั สร้างให้ริว้ทรายบนผืนดินชายฝ่ังแม่น า้โขงเป็นลวดลายคล่ืนรอยหยกั
คล้ายเกล็ดพญานาค    
 
 
 

 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 

                                               ป่าค าชะโนดลอยน า้ อ.บ้านดงุ จ.อดุรธาน ี
                                    ท่ีมา: http://pantip.com/topic/32493313 
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 ในจงัหวดัอุดรธานีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองพญานาค
ในหลายรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในจงัหวัด เช่น 
การจดัการป่าค าชะโนดของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัอุดรธานี หน่วยงาน
ภาครัฐในระดบัจังหวัด  อ าเภอ  และต าบล  ได้สร้างป้ายทางหลวงและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือเชิญชวนนักท่องเท่ียวเข้าไปชมป่าค าชะโนด  อ าเภอบ้านดุง  
จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นเกาะลอยน า้กลางทุง่นา เดมิทีการเข้าออก
เป็นไปอย่างยากล าบาก  หน่วยงานท้องถ่ินจึงได้สร้างสะพานปนูเช่ือมเข้าไป
ท่ีเกาะ และยงัได้ปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณบอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเช่ือว่าเป็นทางขึน้ลง
ของพญานาค  

นอกจากนี ้ยังมีการสร้างรูปเคารพและบ่อน า้แห่งใหม่ เพ่ือรองรับ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ดงัข้อความในส านกัข่าวท้องถ่ินท่ีว่า   

ปัจจุบนันี้ค ำชะโนดเป็นสถำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิมีชื่อเสียงในระดบัประเทศ 
เรือตรีอนิวรรตน์ พะโยมเยี่ยม  อดีตนำยอ ำเภอบ้ำนดงุ  ได้ชกัชวน
ข้ำรำชกำรทุกฝ่ำยตลอดทัง้ต ำรวจ อส. พ่อค้ำ ประชำชนได้สร้ำง
สะพำนทำงเข้ำเมืองชะโนด   ตลอดทั้งปรับปรุงบ่อน ้ำศักด์ิสิทธ์ิ 
เพือ่ใหเ้ป็นสถำนทีเ่คำรพสกักำระของชำวอ ำเภอบำ้นดงุและจงัหวดั
อืน่ และจนไดร้ับกำรคดัเลือกจำกจงัหวดัอดุรธำนี  ใหน้ ำน ้ำจำกบ่อ
ศักด์ิสิทธ์ิค ำชะโนดไปร่วมงำนพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 5 รอบ  ณ  มณฑลพระรำชพิธีท้องสนำมหลวง
กรุงเทพมหำนคร  ในวนัเสำร์ ที่ 5 ธันวำคม 2530 และในปี พ.ศ. 
2533  นำยมงักร มำเวียง ปลดัอ ำเภอบ้ำนดุง(หวัหน้ำฝ่ำยกิจกำร
พิเศษ) ไดช้กัชวนข้ำรำชกำร  พ่อคำ้ประชำชน ผูมี้จิตศรัทธำร่วมกนั
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จัดท ำบุญทอดผ้ำป่ำสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อควำม
มัน่คงแข็งแรงเข้ำไปเมืองชะโนด (เมืองค ำชะโนด, ม.ป.ป.) 
  

เน่ืองจากเดิมป่าค าชะโนดเป็นป่าพรุอนัอดุมสมบรูณ์  ท่ีหนาแน่นทึบ
ด้วยต้นไม้มีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี หากแต่มีผู้ คน หน่วยงานต่างๆ และ
ส่ือมวลชน  ขอเข้าไปเพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริงของความเช่ือในชุมชนด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  และเม่ือหนว่ยงานภาครัฐในท้องถ่ินมีแนวคิดในการพฒันา
ป่าค าชะโนดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยขาดความรู้ความเข้าใจตอ่การพฒันา
ท่ียัง่ยืน  สถานท่ีแห่งนีจ้ึงถูกพัฒนาในลกัษณะท่ีเน้นวัตถุ ด้านงบประมาณ
มหาศาลถูกใช้เพ่ือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ถนน สะพาน อาคารร้านค้า ฯลฯ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชมุชนท่ีอยูร่อบๆ  
ป่าค าชะโนด   พ่อค้าแม่ค้าชุมชนก็มีส่วนท าลายระบบนิเวศในป่าค าชะโนด
ด้วยการตกัน า้ธรรมชาติในบ่อศกัดิ์สิทธ์ิออกมาเร่ขาย   ปัจจบุนัป่าค าชะโนด
จงึมีปัญหาทางระบบนิเวศ จงึท าให้ป่าไมส่มบรูณ์เหมือนดงัเก่าก่อน กลา่วคือ  
ต้นไม้บางสว่นเร่ิมเป็นสีเหลืองตายลง พืน้ดนิเร่ิมแห้งไมชุ่ม่น า้เร่ิมมีกลิ่นเหม็น 
อากาศร้อนขึน้ ท่ีส าคญัคือป่าค าชะโนดท่ีถูกท าให้เป็นธุรกิจจึงถูกลดทอน
ความศกัดิ์สิทธ์ิและคณุค่าลงไป  ดงัในข้อความท่ีมาจากชาวบ้านในพืน้ท่ีคือ 
“นายเข็มพร  เพ็งสวุรรณ” ชาวบ้านมีชยัได้กลา่ววา่  

ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีผลดีข้ึนคนรู้จัก มีคนมำทัศนศึกษำมำกข้ึน  
ส่วนด้ำนธรรมชำติ ต้นชะโนดมีกำรตำยบ้ำงบำงส่วนเพรำะน ้ำท่วม 
มีกำรแก้ไขโดยสูบน ้ำจืดเข้ำมำรอบๆ เกำะค ำชะโนด และไม่ให้ท ำ
นำเกลือใกล้ๆ  บริเวณนี ้มนัเป็นผลกระทบถึง(ควำมสมบูรณ์ของป่ำ
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ค ำชะโนด)  แม้มนัไม่เป็นผลกระทบโดยตรง  ตอนนี้ได้มีกำรน ำน ้ำ
ในบ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิมำขำยข้ำงนอกบริเวณวดัโดยกำรให้ผู้สนใจบูชำ
เพือ่เป็นสิริมงคลกบัชีวิตและครอบครัว  กำรพฒันำเป็นเร่ืองที่ดีแต่
ต้องดูผลที่ตำมมำด้วยว่ำจะมีผลดีหรือผลเสียมำกน้อยอย่ำงไร   
ผมมองดูรอบๆ ทำงเข้ำส่ิงก่อสร้ำงเดิมๆ ที่เติบโตมำพร้อมกับผม 
ได้ถูกท ำลำยไปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นต้นดอกจำนสีเหลืองที่ออกดอก
บำนสวยงำมช่วงหน้ำหนำวข้ำงสะพำน  ซุ้มประตูโขงทำงเข้ำที่ทุบ
ท้ิง สะพำนที่ต้องพำยเรือเข้ำไปในค ำชะโนดตอนน ้ำท่วม  จะมี
เหล่ำบรรดำสตัว์น ้ำ ป ู ปลำ หอย  ปลิงควำย  ว่ำยน ้ำมำต้อนรับ
คนที่เข้ำไปในเมืองค ำชะโนดเพือ่สกักำระเจ้ำปู่ ศรีสทุโธ  ส่ิงเหล่ำนี้
ที่เติบโตมำพร้อมกับผม มันได้หำยไปหมดแล้ว  เหลือไว้เพียงแค่
ควำมทรงจ ำให้ผมได้คิดถึง”    ส่วนนำยอทุยั ไพเรำะ จ ้ำปู่ ศรีสทุโธ 
(ร่ำงทรงทำงภำคอีสำน)   ซ่ึงเป็นผู้ดูแลป่ำค ำชะโนด  กล่ำวว่ำ “ไม่
เห็นดว้ยกบักำรสร้ำงส่ิงใหม่ๆ เหล่ำนี ้ มีแต่ปนูซีเมนต์มนัอำจท ำให้
ดินเค็มต้นชะโนดในนี้อำจตำยได้ หำกต้นไหนตำยก็จะหกัล้มลง  
จึงเป็นกำรเปิดช่องทำงลมให้พดัเข้ำมำแรงเกินไป  หำกไม่มีต้นไม้
ใหญ่บงัลมข้ำงนอกอำจจะท ำให้ต้นไม้ข้ำงในโดนลมพดัหกัหมด  
แล้วมันจะเหลืออะไร  เคยเสนอให้ใช้หินใช้ศิลำแลงมำใช้ในกำร
ก่อสร้ำงมนัจะไม่ขดักับส่ิงแวดล้อมนกั เขำก็หำว่ำผมดึกด ำบรรพ์
เต่ำลำ้นปี (สทิุน ทองสีเหลือง, 2543) 

 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

74 

 จากข้อมูลดงัท่ีกล่าวมา จะพบว่าป่าค าชะโนดได้เกิดปัญหาดินเค็ม
ขึน้แล้ว ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาในระดบัจงัหวดั โดยหน่วยงานรัฐได้ให้ข้อมูล
เบือ้งต้นวา่มาจากการท าเกลือสินเธาว์ของชาวบ้านท่ีอยูร่อบๆ พืน้ท่ีค าชะโนด 
แตอี่กข้อท่ีปฏิเสธไมไ่ด้คือเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างถนน คือ น า้จากข้าง
นอกนัน้ไหลมาทางท่อลอดใต้ถนนท่ีหน่วยงานท้องถ่ินสร้างเข้าสู่ป่าค าชะโนด 
และไมว่า่ทอ่หรือถนนก็ล้วนสร้างด้วยคอนกรีต ปนูซีเมนต์ทัง้สิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สะพานทางเข้าป่าค าชะโนดที่สร้างขึน้ใหม ่
                                 ที่มา: http://pantip.com/topic/32439591 
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                          บอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีก่อสร้างเพ่ิมเติม ซึง่เช่ือวา่เป็นท่ีขึน้ลงของพญานาค 

               ที่มา: http://pantip.com/topic/30615449  

 

4. พญานาคกับพระพุทธศาสนาและสิ่งท่ีควรทบทวนใหม่ 
 ผู้ เขียนตัง้ข้อสังเกตว่า  สิ่งท่ีเช่ือมโยงระหว่างพญานาคในมิติโลก
ศกัดิ์สิทธ์ิใต้บาดาลให้สามารถเข้ามาสมัพนัธ์กับโลกมนษุย์ได้  ก็โดยความท่ี
พญานาคมีศรัทธาในพระพทุธศาสนา นัน่คือ ในทางพระพทุธศาสนาอธิบาย
ไว้วา่ พญานาคมีจดุประสงค์ท่ีจะสร้างผลบญุในอนัท่ีจะเกือ้กลูตนให้มีโอกาส
เข้าถึงนิพพานในอนาคตกาลข้างหน้า ซึ่งผลบุญท่ีจะได้มานัน้ก็โดยการ
บ าเพ็ญทาน ศีล และภาวนา   
 ทัง้นี ้หากการท าบุญท าทานของคุณนิดและคุณน้อย ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผู้ เขียนได้สมัภาษณ์เชิงลึกนัน้ เป็นไปเพ่ือลดละกิเลสท่ียึดมัน่ถือมัน่ 

http://pantip.com/topic/30615449
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ก็จะถือเป็นการท าทานโดยไม่หวงัผลตอบแทน  อีกประการหนึ่ง การบนบาน
ขอพรตอ่พญานาคเพ่ือหวงัถกูหวยได้ทรัพย์สินเงินทองอยา่งง่ายดาย  ถือเป็น 
การขดัตอ่หลกัพระพทุธศาสนาในเร่ืองการลดละกิเลส ให้เป็นท่ีพึง่แหง่ตนโดย 
รู้จักประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ใช่มุ่งมั่นเร่ืองหวยท่ีขัดต่อสัมมาอาชีวะอัน
ประกอบด้วยการเลีย้งชีพชอบและไม่แสวงหาลาภโดยปราศจากการประกอบ
ความเพียร   
 การท่ีหน่วยงานท้องถ่ินได้เข้าไปบริหารจดัการพืน้ท่ี  จนมีผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าค าชะโนด  โดยอ้างว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ประจ าจังหวัดอุดรธานี  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท าลายธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัเป็นการรบกวนและเปิดทางให้แก่ผู้ ท่ีชอบลองของ ได้เข้า
ไปลว่งละเมิดสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิได้อย่างง่ายดาย ซึง่ในขณะเดียวกนัก็ท าให้คน
เหล่านัน้ได้พบกับอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ และโชคร้ายท่ีเข้าหา   หลังจากท่ีได้
ลองของ  สิ่งนีจ้งึขดัแย้งกบัจดุประสงค์ท่ีแท้จริงของพญานาคในอนัท่ีต้องการ
สร้างแต่กุศล ปรารถนาพุทธภูมิเป็นท่ีหมาย    เป็นท่ีน่าเสียดายหากการท่ี
มนษุย์พยายามติดตอ่เช่ือมเข้าหา กลบัท าให้เกิดการก้าวล่วง เกิดความเป็น
“อกศุล” ระหวา่งกนัอยา่งง่ายดายไมว่า่จะด้วย “กาย” และ “วาจา”  

เม่ือมีการยึดโยงระหว่างโลกมนษุย์และโลกใต้บาดาล อนัเป็นท่ีสถิต
ของพญานาคท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนา พญานาคจงึต้องอาศยัการ
สร้างกศุลบารมีจากการให้ทานพระสงฆ์  การฟังเทศน์ฟังธรรม  รักษาศีลและ
เจริญสมาธิภาวนา  ซึ่งย่อมต้องการความสงบวิเวกเป็นส าคญั จึงมีประเดน็ท่ี
ควรน ามาทบทวนใหม ่เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เป็นสิ่งสมควรและเหมาะสมหรือไม่ท่ีมนุษย์พยายามบนบานต่อ
พญานาคเพ่ือขอโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง โดยไมพ่ยายามใช้ความเพียร              
ในการด ารงชีพ  

2. จากข้อ 1 ถือวา่เป็นการขดัตอ่หลกัค าสอนในพระพทุธศาสนาเร่ือง
มรรคมีองค์ 8 ในข้อท่ีวา่ด้วย “สมัมาอาชีวะ” และ “สมัมากมัมนัตะ”  

3. เป็นสิ่งสมควรเหมาะสมแล้วหรือไม่  ท่ีหน่วยงานภาครัฐใช้ความ
ความเช่ือความศรัทธาเป็นเคร่ืองมือในการดึงดดูนักท่องเท่ียวมายงัสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือพญานาคเช่นท่ี “ค าชะโนด” รวมไปถึงการ
สร้างสิ่งปลกูสร้างใหม่ๆ เพ่ือท ากิจกรรมการค้าขายของชมุชนโดยรอบ เพราะ
สิ่งเหลา่นีล้้วนมีสว่นท าลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีดงักลา่ว  

4. เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไมท่ี่มนษุย์พยายามเข้าไปพิสจูน์ความจริง 
ว่าพญานาคมีจริงหรือไม่  เพราะท้ายท่ีสุดก็เป็นเร่ืองของ “อจินไตย” 4 
กล่าวคือ ไม่มีประโยชน์ต่อทางไปสู่มรรคผลนิพพาน  เปล่าประโยชน์ท่ีจะ
ถกเถียงกันเน่ืองจากไม่ได้ช่วยให้เข้าใจสัจธรรมท่ีแท้จริง อีกประการหนึ่ง
อจินไตยนีส้ามารถรับรู้ได้ด้วยการบรรลธุรรมขัน้สงูเทา่นัน้ 
 ความเช่ือของชาวอีสานเก่ียวกับเร่ืองพญานาค จากท่ีเคยได้รับการ
ถักทอด้วยศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พิธีกรรม การด ารงชีวิตด้านการเกษตร 
ผู้คนให้ความเคารพแต่ไม่แสวงหาก้าวล่วง  แต่ปัจจุบนัเราไม่สามารถเห็น
ความเป็นอตัลกัษณ์วฒันธรรมท่ีสืบทอดตอ่กนัมา แตก่ลบักลายเป็นการแฝง

                                                                        
4  “อจินไตย” แปลวา่ “สิง่ที่ไมค่วรคิด” หมายถงึ สิง่ที่ไมอ่าจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามญั 
    ของปถุชุน  มี 4 อยา่ง ได้แก่ พทุธวิสยั ฌานวิสยั กรรมวิสยั และโลกวิสยั  
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

78 

เร้นด้วยความมุ่งหมายต่อผลประโยชน์และวัตถุ  หากทุกภาคส่วนช่วยกัน
ตีความความเช่ือพืน้ฐานของชาวอีสานในเร่ืองพญานาคไปในแนวทาง
สร้างสรรค์ ตวัอย่างเช่น การเกิดเป็นมนษุย์ถือว่าประเสริฐกว่าสตัว์เดรัจฉาน
แล้ว เพราะการเป็นมนุษย์นัน้สามารถประกอบคุณงามความดี ทัง้การบวช 
การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ขณะท่ีพญานาคแม้จะมีก าเนิดเป็น
เดรัจฉานกึ่งเทพแต่ก็มีข้อจ ากัด เช่น การไม่สามารถบวชได้ตามท่ีผู้ เขียน
ยกตวัอยา่งมาในตอนต้น  

ดงันัน้ การถกเถียงเร่ืองเช่ือหรือไม่และมุ่งหาเหตผุลมาพิสูจน์ความ
จริงเร่ืองพญานาคจึงไม่ส าคัญอีกต่อไป เพราะถือเป็นเพียงความเห็นท่ี
แตกต่างกันในสังคมเท่านัน้ และไม่ว่าอย่างไร ความเช่ือหรือไม่เช่ืออาจไม่
ให้ผลท่ีถกูต้องตามทศันะของพระพทุธศาสนาเสมอไป  สิ่งท่ีเหนือกว่านัน้คือ
การรู้จักท าความเข้าใจในแก่นแท้ค าสอนของพระพุทธศาสนา  ทัง้ในเร่ือง
กรรม การตัง้มัน่ในกศุลกรรมท่ีพร้อมด้วยมรรคมีองค์ 8  การลดละกิเลสส่วน
ตนด้วยทาน ศีล  ภาวนา  เช่นเดียวกนั หน่วยงานแตล่ะภาคส่วนควรมองถึง
ประโยชน์สงัคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นท่ีตัง้ ดงัตวัอย่างท่ีป่าค าชะโนด 
ซึ่งควรได้รับการอนรัุกษ์เป็นพืน้ท่ีสีเขียวให้กลายเป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์พืชพนัธุ์
สัตว์ป่าอาจจะเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมมากกว่า ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่การศึกษา
สว่นรวมตอ่ไป  
 
5. บทสรุป 
 ดงัท่ีผู้ เขียนได้กล่าวไว้ในบทน าว่า ความเช่ือพืน้ฐานมีท่ีมาจากปัจจยั 
หลายอย่างประกอบกนั  และเป็นคณุลกัษณะส าคญัของมนษุย์  จึงเป็นเร่ือง
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ปกตใินสงัคมมนษุย์  ท่ีมีการอยูอ่าศยัร่วมกนัในความแตกตา่ง หากแตผู่้ เขียน
มีความเห็นว่าสิ่งท่ีเป็นจุดเหมือนหรือจุดร่วมส าคญั  ท่ีทุกคนในสังคมควร
ยึดถือร่วมกันคือความดีงาม  รู้จักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในทุกๆ ด้าน 
รวมถึงธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 การถกประเดน็ความเช่ือเร่ืองพญานาคก่อให้เกิดช่องทางใหมข่องผู้ มี
กิเลสวตัถ ุก่อให้เกิดการท้าทายสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ เกิดการหกัล้างความเช่ือด้วยการ
พิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจดัการของภาครัฐท่ีผลกัดนัความเช่ือเร่ือง
พญานาคให้น าไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศักดิ์สิทธ์ิ  อันเป็นการ
เบียดเบียนท าลายระบบนิเวศอยา่งรุนแรง   
 ภาพลกัษณ์ชาวอีสานโบราณ ท่ีเคยมีความเช่ือและศรัทธาอนับริสทุธ์ิ 
โดยถกูน ามาแสดงออกผ่านวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบอย่างงดงาม  เช่น 
พญานาคเป็นสญัลกัษณ์ของน า้ และความอดุมสมบรูณ์ในสงัคมเกษตรกรรม  
รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเช่ือมโยงโลกของมนุษย์ไปสู่สวรรค์ผ่านงาน
สถาปัตยกรรมในศาสนสถาน 
 ปัจจุบนัความเช่ือความศรัทธาในพญานาคโดยชุมชนก าลังเป็นสิ่ง
ผลกัดนัผู้คนให้ตกอยู่ในอกุศล การจดัการความเช่ือโดยภาครัฐก าลงักระตุ้น
ให้เกิดท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การจดัการความเช่ือท่ีถกูต้องจงึเป็น
สิ่งส าคญัในการปรับทิศทางให้ผู้คนเข้าสู่ความมีสมัมาทิฏฐิ เม่ือจดุร่วมส าคญั
ของสงัคมคือความดีงาม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ รวมถึงเร่ืองการ
อนรัุกษ์ระบบนิเวศ  ยอ่มสง่ผลตอ่การมีทศันะท่ีดีในความเช่ือเร่ืองนาค ดงันัน้ 
ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือกนัในทุกๆ 
ด้าน ด้วยการตีความใหม่และจดัการความเช่ือเร่ืองพญานาคแนวทางใหม่ 
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โดยชีใ้ห้เห็นถึงแก่นของความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงระหว่างมนษุย์และพญานาคท่ี
มีความศรัทธาในพทุธศาสนา  

กล่าวคือไม่ว่ามนุษย์หรือพญานาคก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
วัฏสงสาร และมีเป้าหมายการเกิดเหมือนกันคือต้องการบรรลุมรรคผล
นิพพาน แท้ท่ีจริงแล้วมนษุย์มีความสามารถในการบรรลมุรรคผลนิพพานได้
เน่ืองจากครบขันธ์บริบูรณ์ซึ่งเหนือกว่าพญานาค  การจัดการโดยการ
ตีความหมายในแนวทางเช่นนีจ้ะเป็นการสร้างสรรค์มุมมองใหม่ท่ีอาจเป็น
ประเด็นท าให้ชุมชนมองข้ามกิเลสวัตถุ และหันมาสนใจในความโชคดีของ
มนษุย์ท่ีมีคณุคา่และศกัยภาพในตนเองท่ีจะสามารถบรรลธุรรมขัน้สงูได้ ผลท่ี
จะเกิดขึน้คือ การเกิดสมัมาทิฏฐิขึน้ในกลุ่มชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้เกิด
ความดีงาม การสืบทอดค าสอนในพระพทุธศาสนาอย่างถกูต้อง และสามารถ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
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