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การจัดการความเชื่อเรื่ องพญานาคของชาวอีสาน
และสิ่งที่ควรทบทวนใหม่
The Management of Northeastern Thai People’s Belief in NAGA and
Some Issues that Should Be Reviewed
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บทคัดย่ อ
ความเชื่อเรื่ องพญานาคผูกพันและปรากฏเป็ นสัญลักษณ์ อยู่ในวิถี
การดารงชี วิตของชาวอี ส าน ทัง้ ในด้ านพิธี กรรมการเกษตร ศิลปะ และ
สถาปัตยกรรม สืบเนื่องมาจากอิทธิพลด้ านความเชื่อโบราณและศาสนา ล้ วน
ผสมผสานกันจนกลายเป็ นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นชาวอีสานเรื่ องความเชื่อ
เกี่ ยวกับพญานาค พวกเขาต่างเชื่อมั่นว่าพญานาคมีจริ งและพญานาคคือ
สัญ ลัก ษณ์ ข องความมั่ ง มี แ ละโชคลาภ ส่ ว นความเชื่ อ ของบุค ลากรใน
หน่วยงานภาคเอกชน และในหน่วยงานรั ฐ ท้ องถิ่ น พวกเขาต่างสนับสนุน
ความเชื่อด้ วยการนาเสนอภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศักดิ์สิทธิ์ หากแต่
เป็ นการพัฒนาเชิง วัตถุจนสร้ างปั ญ หาสิ่งแวดล้ อมและทาลายระบบนิเวศ
เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อของชาวอีสานและภาครัฐ พบว่า ความเชื่อศรัทธาได้
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ถูก แฝงเร้ นหรื อ แทนที่ โ ดยกิ เ ลสวัต ถุ ซึ่ ง ขัด แย้ ง กับ หลัก ค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา
เมื่อวิถีความเชื่อความศรัทธาในปั จจุบนั ไม่ได้ ช่วยส่งเสริ มอัตลักษณ์
อันสืบทอดวัฒนธรรมที่บริ สทุ ธิ์งดงามอีกต่อไป นอกจากนันการถกเถี
้
ยงเรื่ อง
ความเชื่อหรื อไม่เชื่อจึงไม่สาคัญเนื่องจากเป็ นสิ่งที่เรี ยกว่า “อจินไตย” ฉะนัน้
สิ่งที่ควรทบทวนและสรรค์สร้ างแนวทางใหม่ คือ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน
เพื่อตีความใหม่และจัดการเรื่ องความเชื่อพญานาคให้ เป็ นไปในเชิงสร้ างสรรค์
ก่อให้ เกิดสัมมาทิฏฐิ ลดการเบียดเบียน/อกุศลระหว่างกัน ตลอดจนหนทางที่
ถูกต้ องในอริยสัจ 4 เพื่อสร้ างความเข้ าใจในแก่นแท้ พระพุทธศาสนา
คาสาคัญ: พญานาค การจัดการความเชื่อ
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
บทนา
สิ่งที่ทาให้ มนุษย์อยู่เหนือสัตว์ทงหลาย
ั้
คือ การรู้จกั พินิจพิเคราะห์สิ่ง
รอบตัว ทาความเข้ าใจและหาเหตุผลสนับสนุนหรื อคัดค้ าน ซึ่งเป็ นที่มาของ
การสร้ างสรรค์ สังเคราะห์ให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ ้นมา
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มนุษย์ร้ ู จกั วิธีการวิเคราะห์และนามาเป็ นข้ อมูลสนับสนุนเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ซึ่งก็คือความเชื่อพื ้นฐานนั่นเอง ดังนันการที
้
่มนุษย์ได้ รับการ
อบรมจากครอบครั ว การรั บประเพณี วัฒ นธรรมจากสัง คม และการได้ รับ
การศึกษาเล่าเรี ย น ฯลฯ ทัง้ หมดจึง ประมวลรวมกันกลายเป็ น ความเชื่ อ
พื ้นฐาน ซึ่งเป็ นแนวทางเดียวกันกับเรื่ องเทวรู ปทัง้ 4 ที่เป็ นสาเหตุของอคติ
โดยนักปรัชญาฟรานซิส เบคอน (Bacon,1901) มีรายละเอียดคือ
1. เทวรู ปแห่งเผ่าพันธุ์ (Idol of the Tribe) อันได้ แก่ รสนิยมส่วนตัว
ในจิตของแต่ละบุคคล เพราะถื อว่ารสนิยมส่วนตัวนีต้ กทอดมาทางตระกูล
เผ่าพันธุ์ 2. เทวรู ป แห่ง ถ า้ (Idol of the Cave) ได้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ มและการ
อบรมสัง่ สอน ทาให้ ล้อมกรอบเราเหมือนถูกกักในถา้ มองเห็นแคบๆ เฉพาะ
ภายในถ ้าและคิดว่าโลกมีอาณาบริเวณเพียงถ ้า 3. เทวรูปแห่งตลาดนัด (Idol
of the Marketplace) ได้ แก่ ภาษาที่เราใช้ กฎไวยากรณ์ และหลักภาษา
ตลอดจนคาศัพท์ ล้ วนแต่บงั คับความคิดของเราให้ อยูใ่ นขอบเขตของมัน และ
4. เทวรูปแห่งโรงละคร (Idol of the Theatre) ได้ แก่ ระบบปรัชญา กระแส
ความคิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความศรัทธาต่อศาสนาและอุดม
คติวางมาตรฐานให้ ตดั สิน สิ่งที่เป็ นความเคยชินจึงเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง
สิ่งต่างๆ ที่กลายมาเป็ นบริบทรอบๆ ตัวและถูกปลูกฝังในจิตใจมนุษย์
มาตังแต่
้ เกิด ได้ แก่ สิ่งแวดล้ อม ศาสนา อารยธรรมใกล้ เคียง อิทธิ พลของ
ผู้ปกครองอาณาจักร ฯลฯ อันเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานสาคัญต่อคติความเชื่อ
ของคนกลุ่มต่างๆ ความเชื่อพื ้นฐานของชาวอีสานก็เช่นเดียวกัน ที่ได้ รับการ
หล่อหลอมคติความเชื่อตังแต่
้ ลทั ธิดงเดิ
ั ้ มที่นบั ถือผี เทพยดา ดิน น ้า ลม ไฟ
สัตว์ และอิทธิ พลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ที่ มีการแผ่ขยายเข้ ามาใน
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สมัย โบราณ จวบจนมี ก ารเผยแผ่ข องศาสนาพุท ธเข้ า มาจึง ท าให้ มี ก าร
ผสมผสาน จนกลายเป็ น อัตลักษณ์เฉพาะของชาวอีสาน
1. ที่มาความเชื่อเรื่องพญานาค
หนึ่งในบรรดาความเชื่อพืน้ ฐานที่โดดเด่นของชาวอีสาน คือ ความ
เชื่อเกี่ ยวกับพญานาค ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในโลกใต้ บาดาลอันศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้
ฝนตกลงในทัง้ จัก รวาลประกอบด้ ว ย มหาสมุท ร โลก และป่ าหิ ม พานต์
พญานาคจึงสัมพันธ์ กับการทานา เนื่องจากเกี่ ยวข้ องกับการพ่นนา้ ให้ ฝน
ประเพณีใหญ่ของทุกปี ของชาวอีสานคือ งานบุญบังไฟที
้ ่จดั ขึ ้นบริ เวณลาน ้า
โขงทุกวันออกพรรษา ประเพณีไหลเรื อไฟซึง่ เป็ นการบูชาพระพุทธเจ้ า บ้ างก็
ว่าเป็ นการบูชาพญานาค พญานาคมักปรากฏในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในลักษณะ
สัญลักษณ์ โดยพบได้ จากงานสถาปั ตยกรรมวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา
และปราสาทอารยธรรมขอมสาคัญๆ ที่กระจายตัวในภาคอีสาน เช่น ปราสาท
พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก็มีรูปพญานาค
ทอดยาวไปตามราวบันได 2
ดังรายละเอียดสนับสนุนจากงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง กล่าวว่า “ระบบ
สัญลักษณ์ของพญานาคหากแบ่งตามกฎเกณฑ์ตามบริ บทสังคมวัฒนธรรม
2

การสร้ างปราสาทในอารยธรรมขอม มีคติวา่ เป็ นการจาลองเขาพระสุเมรุที่เป็ นที่สถิต
ของเทพเจ้ ามาไว้ ในโลกมนุษย์ มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ เช่น การทาหลังคาปราสาทเป็ น
เรื อนซ้ อนชัน้ ซึง่ หมายถึง “สวรรค์” หรื อ “วิมาน” ของเทพเทวดา บันไดทอดสูป่ ราสาทจึง
มีรูปพญานาคทอดยาวที่ราวบันได เพื่อสือ่ ถึงจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์
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อันเป็ นร่ องรอยความคิดแห่งอดีตที่ว่าด้ วยเรื่ อง “พญานาค” สามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ข้ อคือ 1. พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ ของกลุ่มชนดังเดิ
้ ม 2. พญานาค
เป็ นสัญลักษณ์ของเจ้ าแห่งดินและน ้า 3. พญานาคเป็ นลัทธิทางศาสนา ทังนี
้ ้
พญานาคมักปรากฏอยู่ในลัทธิ ความอุดมสมบูรณ์ ของสังคมอีสาน โดยถูก
ผสานความเชื่อดังเดิ
้ มและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในเรื่ องสวรรค์และ
นรก (จิตกร เอมพันธุ์, 2545: บทคัดย่อ)

สะพานนาคราชชันที
้ ่สองก่อนเข้ าสูป่ ราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา: topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/12/E7279491/E7279491.html
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อันที่จริ งเรื่ องราวของพญานาคเป็ นที่กล่าวขานกันมากทังในประเทศ
้
ไทย และประเทศลาว โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มีแม่น ้าโขงไหลผ่าน มีหลักฐานที่
สะท้ อนความเชื่อเรื่ องราวเกี่ยวกับพญานาคมาตังแต่
้ สมัยทวารวดี วัฒนธรรม
ขอมสมัยลพบุรี จนถึงล้ านช้ าง นอกจากนีพ้ ญานาคยังสัมพันธ์ กับรู ปแบบ
สังคมเกษตรกรรมในฐานะที่เป็ นสัญลักษณ์ ของนา้ ความอุดมสมบูรณ์ มี
ตานานและหลักฐานที่แสดงให้ เห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องพญานาคในหลาย
แง่มมุ ของความเชื่อดังนี ้
มีต้นกาเนิดความเชื่อเรื่ องพญานาคที่อินเดียใต้ โดยในสมัยที่ยงั ไม่มี
การเผยแผ่ศาสนามีการบูชาตามลัทธิความเชื่อต่างๆ จากภูมิประเทศที่เป็ น
ป่ าทึบ มีสตั ว์ร้าย งูพิษชุกชุม จึงเกิดลัทธิ ที่นบั ถืองูเป็ นเทพเจ้ า ในศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดูได้ กล่าวถึงพญาอนันตนาคราชผู้เป็ นบัลลังก์ของพระวิษณุ
ณ เกษี ยรสมุทร ซึ่งปรากฏในมหากาพย์เรื่ องรามเกียรติ์ตอนที่เทวดาและอสูร
ต้ องการทาพิธีกวนเกษี ยรสมุทรเพื่อความเป็ นอมตะของตนโดยใช้ พญานาค
เป็ นเชือก อนันตนาคราชจึงเป็ นต้ นตระกูลของพญานาคทังหมดและเชื
้
่อว่า
นาคเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กบั สวรรค์อนั ศักดิ์สิทธิ์ สังเกตได้ จาก
ราวบันไดที่ทางเข้ าปราสาทหินของอารยธรรมขอม ขณะที่ในพระไตรปิ ฎกของ
พระพุทธศาสนา ในพระอรรถกถาจัมเปยยชาดก ขุททกนิกายชาดก เล่ม 3
ภาค 7 มีเนื ้อหาเกี่ยวกับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาว่า พระองค์ทรง
เคยเกิดเป็ นพญานาคที่ตงจิ
ั ้ ตมัน่ ต่อพุทธภูมิ และในวินยั ปิ ฎกมหาวรรคก็ได้
กล่าวถึง มุจจลินทนาคราชไว้ ว่าขณะที่พระพุทธเจ้ าทรงเสวยวิมตุ ติสขุ ฝนตก
พราเจือด้ วยลมหนาวตลอด 7 วัน มุจจลินทนาคราชจึงออกจากที่อยู่ของตน
ได้ แวดวงพระกายพระผู้มี พ ระภาคเจ้ าด้ วยขนด 7 รอบได้ แผ่พัง พานใหญ่
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เหนือเศียรเพื่อเป็ นที่กาบัง เมื่อครบ 7 วันอากาศปลอดโปร่งแล้ วจึงจาแลงรู ป
ตนเป็ นมนุษย์และกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เมื่อพิจารณาแก่นคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเกี่ ยวกับเรื่ องนี ้ มี
กล่าวไว้ มากมายเกี่ยวกับความปรารถนาในพุทธภูมิของเหล่าพญานาคที่มี
สัม มาทิฏ ฐิ เช่น พญานาคซึ่ง ศรั ทธาจ าแลงกายขอออกบวช สมเด็จ พระ
สัมมาสัมพระพุทธเจ้ าไม่อนุญาต เนื่องจากแม้ วา่ พญานาคเป็ นเทพแต่กึ่งสัตว์
เดรัจฉาน มีธาตุขันธ์ ไม่บริ บูรณ์ จึงไม่สามารถบรรลุธรรมขันสู
้ งได้ 3 หากแต่
พระพุทธเจ้ าได้ ผอ่ นปรนตามศรัทธาคาขอของพญานาคโดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์
ของผู้บวชใหม่ให้ ห่มขาวนุ่งขาวเป็ นนาค ก่อนเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่สภาวะความ
เป็ นภิกษุน่งุ ห่มจีวรเหลือง หรื ออีกกรณีหนึ่งที่พญานาคพบพระอริ ยสงฆ์ คือ
หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ที่ท่านเล่าว่า มีชายผู้หนึ่งมีรัศมีงามเหนือสามัญมา
ทาบุญกับท่าน ท่านทราบว่าชายผู้นี ้เป็ นพญานาคจึงถามว่าต้ องการอะไร ซึง่
พญานาคนัน้ ตอบว่าเขาเพียงประสงค์จะให้ ทานแก่พระผู้ทรงศีล รักษาศีล
และเจริญสมาธิภาวนาเท่านัน้
ดินแดนในแถบภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หลายแห่งที่มี
ความเชื่ อเรื่ องพญานาคปรากฏอยู่ มี ตานานท้ องถิ่ น มากมายที่ เ กี่ ย วกับ
3

สามารถอธิบายด้ วยเหตุผลหนึง่ คือ การเกิดเป็ นนาคนันเนื
้ ่องจากชาติกาลก่อนทาบุญ
มากแต่เจือด้ วยราคะ นาคจัดอยูใ่ นฝ่ ายสุคติภมู ิ อยูส่ วรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราชิกา ทานุปการ
สูตรได้ กล่าวถึงเหตุการณ์การเกิดเป็ นพญานาคไว้ วา่ เป็ นเพราะมนุษย์บางคนได้ ฟังมาว่า
พญานาคมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมาก พวกเขาจึงตังความปรารถนาว่
้
าเมื่อตาย
ไปแล้ วขอให้ ได้ ไปเกิดเป็ นพญานาคในกาเนิดทังสี
้ ต่ ามทีต่ วั เองต้ องการ
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พญานาคซึง่ สร้ างเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อาณาจักรพระนครใน
กัมพูชา เวียงจันทน์ในประเทศลาว และในอีกหลายเมืองที่อยู่ในประเทศไทย
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 37, 85)
ในตานานสิงหนวัติซึ่งเป็ นตานานพื ้นบ้ านที่เก่าแก่ทางภาคเหนื อของ
ประเทศไทยได้ กล่าวถึง ที่มาของอาณาจักรล้ านนาของพญามังรายว่า มีต้น
กาเนิดจากแคว้ นโยนกนคร ซึ่งมีพญานาคมาช่วยชี ้ที่ตงเมื
ั ้ อง นอกจากนี ้ยังมี
ตานานพื ้นบ้ านเกี่ยวกับต้ นกาเนิดของแม่น ้าโขง และแม่น ้าสายต่างๆ ในลาว
และในภาคอีสานว่า เกิดจากการแข่งขันกันสร้ างแม่นา้ ที่มีทางออกสู่ทะเล
ระหว่างพญานาคศรี สทุ โธ และพญานาคศรี สวุ รรณ
2. ความคิดเห็นต่ อความเชื่อเรื่องพญานาค
จากที่ กล่าวมาในหัวข้ อแรกจะพบว่าพญานาคไม่ใช่เรื่ องราวที่ถูก
กล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไร้ หลักฐาน แต่พญานาคผูกพันอยู่ทงในด้
ั ้ านความ
เชื่อเรื่ องศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิต และโดยเฉพาะในสังคม
เกษตรกรรมของผู้คนทัว่ ไปโดยเฉพาะในหมู่ชาวอีสาน ที่มีที่อยู่อาศัยในแถบ
สองฝั่ งแม่น ้าโขง และแม้ ว่าสังคมในยุคปั จจุบนั จะก้ าวเข้ าสู่ยุคอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ ว แต่จากการที่ผ้ ูเขียนได้ สัมภาษณ์ชาวอีสาน
กลุ่มตัวอย่างในเชิงลึก ทาให้ ผ้ เู ขียนพบว่าพวกเขามีความเชื่อเรื่ องพญานาค
แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ 1.เชื่อมัน่ ว่ามีจริง 2.เชื่อ
ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ด้ วยเกรงจะถูกประณามว่าเชื่อในเรื่ องงมงาย แต่ขณะเดียวกัน
ก็ ไ ม่กล้ าสบประมาทลบหลู่ และ 3.ไม่เ ชื่ อเลย เพราะได้ รับการพิสูจ น์ ทาง
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วิทยาศาสตร์ แล้ วว่าไม่มีจริ ง เช่น ลูกไฟที่ขึ ้นจากลาน ้าโขงคือก๊ าซที่เกิดจาก
ซากพืชและสัตว์ที่ทบั ถมเป็ นตะกอน
ชาวอี ส านที่ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า พญานาคมี อ ยู่ จ ริ ง มัก เป็ นกลุ่ ม ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา แต่ก็ไ ม่ใช่ทัง้ หมด เนื่ องจากชาวพุทธที่ เป็ นชาวอี สานอีก
มากมายก็อยู่ในกลุ่มที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จนถึงกลุ่มที่ไม่เ ชื่อเลยว่ามีจริ ง โดย
มีการอ้ างถึงการพิสูจน์ไม่ได้ ในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งความเชื่ อ
พื ้นฐานที่ได้ รับจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ แม้ ว่าพญานาคจะถูกกล่าวถึง
ในหลักฐานต่างๆ เช่นพระไตรปิ ฎก และตานานพื ้นบ้ านที่เก่าแก่ดงั ได้ กล่าว
มาแล้ วในข้ างต้ น ตลอดจนมีประวัตขิ องพระอริยสงฆ์ไทยหลายรูปที่มีเรื่ องเล่า
ว่าได้ เคยพบกับพญานาคมาแล้ ว
ผู้เ ขี ย นได้ สัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นชาวอี ส าน และเชื่ อ มั่นว่า
พญานาคมีจริ ง โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์ชื่อคุณนิด (นามสมมุติ) อาชีพข้ าราชการ
เกษี ย ณ นับ ถื อ และศรั ท ธาในพระพุท ธศาสนา มี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ จัง หวัด
ขอนแก่น เธอมี “เพชรพญานาค” ซึ่ง มี ลักษณะเช่นเดีย วกับ อัญมณี ไ ว้ ใ น
ครอบครอง ซึ่งได้ มาเพราะร่ วมบริ จาคเงินและเข้ าร่ วมในพิธีสร้ างเทวสถาน
เพื่อหนุนเสริ มบารมีบ้านเมือง โดยคุณนิดได้ ทาพิธีรับเพชรพญานาค ณ ป่ า
คาชะโนด ซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และเชื่อว่าเป็ นหนึ่งในจุดสาคัญที่เป็ นจุด
ขึ ้นลงระหว่างโลกมนุษย์และโลกศักดิ์สิทธิ์ใต้ บาดาล ทังนี
้ ้ หลังจากที่คณ
ุ นิด
ได้ เ พชรพญานาคก็ ไ ด้ อ ธิ ษ ฐานขอให้ พ ญานาคคุ้ม ครองให้ แคล้ วคลาด
ปลอดภัย ช่วยรักษาตนให้ ปราศจากภยันตราย (นางนิด นามสมมติ, 2557)
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อีกกรณีศกึ ษาหนึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง คือบุคคลที่ศรัทธาและต้ องการ
ครอบครองเพชรพญานาคหรื อที่เธอเรี ยกว่า “ลูกแก้ วพญานาค” โดยบุคคล
ดัง กล่ า วได้ รั บ ที่ ส านัก สงฆ์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในอ าเภอตระการพื ช ผล จัง หวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากมีพระสงฆ์รูปหนึ่งในสานักสงฆ์แห่งนันสามารถคาย
้
ลูกแก้ วพญานาคได้ หรื อไม่ก็เก็บลูกแก้ วได้ จากลาน ้าเพื่อเป็ นวัตถุมงคลให้
ญาติโยมที่มาร่วมสร้ างศาลาปฏิบตั ธิ รรม
กล่าวกันว่าเมื่อได้ บชู าลูกแก้ วพญานาคนี ้แล้ วจะทาให้ ทามาค้ าขาย
ร่ ารวย รวมถึงสามารถแก้ ไ ขอุปสรรคในชี วิตได้ และจะมีผ้ ูเข้ ามาช่วยเหลื อ
ได้ รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝั น ฯลฯ เช่น คุณน้ อย(นามสมมุติ) เป็ นชาวพุทธที่
มี ถิ่นเกิ ดในอี ส าน แต่ย้ายมาตัง้ ครอบครั วและรั บราชการที่ จัง หวัดในภาค
กลาง หากแต่ความเชื่อศรัทธายังฝั งในจิ ตสานึก เธอจึงแวะเวียนกลับไปที่
บ้ านเกิดที่จงั หวัดอุบลราชธานีแทบทุกเดือน เพื่อช่วยหาทุนในการสร้ างศาลา
ปฏิบตั ิธรรมตลอดจนสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ เช่น ห้ องน ้าภายในสานักสงฆ์แห่งนี ้
คุณน้ อยได้ ครอบครองลูกแก้ วพญานาค และเก็บในห้ องพระเพื่อบูชาโดย
มุ่งหวังให้ ลกู แก้ วช่วยเธอมีจิตที่ตงมั
ั ้ น่ ในการสวดมนต์ทาสมาธิ และเพื่อให้ ได้
อานิสงส์เป็ นเงินทองโชคลาภ เธอกล่าวว่าตังแต่
้ เธอได้ บชู าลูกแก้ ว ชีวิตของ
เธอดีขึ ้นมีโชคลาภเข้ ามามากมาย เช่น ถูกหวย ได้ เงินทองมาโดยไม่คาดฝั น
กิจการค้ าขายที่เป็ นงานรองของเธอก็ดีขึ ้นทันตาเห็น (นางน้ อย นามสมมติ,
2557)
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3. หน่ วยงานภาครัฐกับการจัดการความเชื่อเรื่องพญานาค
นอกจากในระดับบุคคลแล้ ว ความเชื่อในพญานาคยังได้ ถูกนามา
เป็ นจุดขายให้ กบั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ชปู ระเด็นการท่องเที่ยวอีสานในแนวคิด
“กาลครั ง้ หนึ่ ง ต้ องไป…Dream Destination” ที่ อ าเภอสั ง คม จั ง หวั ด
หนองคาย เกี่ยวกับมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ทาให้ ทรายและตะกอนมาทับถม
รวมกัน สร้ างให้ ริว้ ทรายบนผืนดินชายฝั่งแม่น ้าโขงเป็ นลวดลายคลื่นรอยหยัก
คล้ ายเกล็ดพญานาค

ป่ าคาชะโนดลอยน ้า อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี
ที่มา: http://pantip.com/topic/32493313
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ในจังหวัดอุดรธานีมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อเรื่ องพญานาค
ในหลายรู ปแบบ เพื่อส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เช่น
การจัดการป่ าคาชะโนดของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน
ภาครัฐในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ได้ สร้ างป้ายทางหลวงและสิ่ง
ปลูกสร้ างเพื่ อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ าไปชมป่ าคาชะโนด อาเภอบ้ านดุง
จังหวัดอุดรธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นเกาะลอยน ้ากลางทุง่ นา เดิมทีการเข้ าออก
เป็ นไปอย่างยากลาบาก หน่วยงานท้ องถิ่นจึงได้ สร้ างสะพานปูนเชื่อมเข้ าไป
ที่เกาะ และยังได้ ปรับปรุงพื ้นที่ บริ เวณบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าเป็ นทางขึ ้นลง
ของพญานาค
นอกจากนี ้ ยังมีการสร้ างรู ปเคารพและบ่อนา้ แห่งใหม่ เพื่อรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้นดังข้ อความในสานักข่าวท้ องถิ่นที่ว่า
ปัจจุบนั นี ้คำชะโนดเป็ นสถำนที ่ศกั ดิ์ สิทธิ์ มีชื่อเสี ยงในระดับประเทศ
เรื อตรี อนิ วรรตน์ พะโยมเยี ่ยม อดี ตนำยอำเภอบ้ำนดุง ได้ชกั ชวน
ข้ำรำชกำรทุกฝ่ ำยตลอดทัง้ ตำรวจ อส. พ่อค้ำ ประชำชนได้สร้ ำง
สะพำนทำงเข้ำเมื องชะโนด ตลอดทั้ง ปรับปรุ ง บ่ อน้ ำศักดิ์ สิทธิ์
เพือ่ ให้เป็ นสถำนที เ่ คำรพสักกำระของชำวอำเภอบ้ำนดุงและจังหวัด
อืน่ และจนได้รับกำรคัดเลือกจำกจังหวัดอุดรธำนี ให้นำน้ำจำกบ่อ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ค ำชะโนดไปร่ ว มงำนพระรำชพิ ธี ม หำมงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษำ 5 รอบ ณ มณฑลพระรำชพิ ธี ท้ อ งสนำมหลวง
กรุงเทพมหำนคร ในวันเสำร์ ที ่ 5 ธันวำคม 2530 และในปี พ.ศ.
2533 นำยมังกร มำเวี ยง ปลัดอำเภอบ้ำนดุง(หัวหน้ำฝ่ ำยกิ จกำร
พิเศษ) ได้ชกั ชวนข้ำรำชกำร พ่อค้ำประชำชน ผูม้ ี จิตศรัทธำร่ วมกัน
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จัดทำบุญทอดผ้ำป่ ำสร้ ำงสะพำนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก เพื ่อควำม
มัน่ คงแข็งแรงเข้ำไปเมื องชะโนด (เมื องคำชะโนด, ม.ป.ป.)
เนื่องจากเดิมป่ าคาชะโนดเป็ นป่ าพรุอนั อุดมสมบูรณ์ ที่หนาแน่นทึบ
ด้ วยต้ นไม้ มี อายุเ ก่ าแก่ ราว 2,000 ปี หากแต่มี ผ้ ูคน หน่วยงานต่างๆ และ
สื่อมวลชน ขอเข้ าไปเพื่อพิสจู น์ข้อเท็จจริ งของความเชื่อในชุ มชนด้ วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อหน่วยงานภาครัฐในท้ องถิ่นมีแนวคิดในการพัฒนา
ป่ าคาชะโนดให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยขาดความรู้ความเข้ าใจต่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน สถานที่แห่งนี ้จึงถูกพัฒนาในลักษณะที่เน้ นวัตถุ ด้ านงบประมาณ
มหาศาลถูกใช้ เพื่อสิ่งปลูกสร้ าง เช่น ถนน สะพาน อาคารร้ านค้ า ฯลฯ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนที่อยูร่ อบๆ
ป่ าคาชะโนด พ่อค้ าแม่ค้าชุมชนก็มีส่วนทาลายระบบนิเวศในป่ าคาชะโนด
ด้ วยการตักน ้าธรรมชาติในบ่อศักดิ์สิทธิ์ออกมาเร่ ขาย ปั จจุบนั ป่ าคาชะโนด
จึงมีปัญหาทางระบบนิเวศ จึงทาให้ ป่าไม่สมบูรณ์เหมือนดังเก่าก่อน กล่าวคือ
ต้ นไม้ บางส่วนเริ่มเป็ นสีเหลืองตายลง พื ้นดินเริ่มแห้ งไม่ชมุ่ น ้าเริ่มมีกลิ่นเหม็น
อากาศร้ อนขึน้ ที่สาคัญคือป่ าคาชะโนดที่ถูกทาให้ เป็ นธุรกิจจึงถูกลดทอน
ความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าลงไป ดังในข้ อความที่มาจากชาวบ้ านในพื ้นที่ คือ
“นายเข็มพร เพ็งสุวรรณ” ชาวบ้ านมีชยั ได้ กล่าวว่า
ด้ำ นกำรท่ อ งเที ่ ย วมี ผ ลดี ขึ้ น คนรู้ จัก มี ค นมำทัศ นศึ ก ษำมำกขึ้ น
ส่วนด้ำนธรรมชำติ ต้นชะโนดมี กำรตำยบ้ำงบำงส่วนเพรำะน้ำท่วม
มี กำรแก้ไขโดยสูบน้ ำจื ดเข้ำมำรอบๆ เกำะคำชะโนด และไม่ให้ทำ
นำเกลือใกล้ๆ บริ เวณนี ้ มันเป็ นผลกระทบถึง(ควำมสมบูรณ์ ของป่ ำ
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คำชะโนด) แม้มนั ไม่เป็ นผลกระทบโดยตรง ตอนนี ้ได้มีกำรนำน้ ำ
ในบ่อน้ ำศักดิ์ สิทธิ์ มำขำยข้ำงนอกบริ เวณวัดโดยกำรให้ผู้สนใจบูชำ
เพือ่ เป็ นสิ ริมงคลกับชี วิตและครอบครัว กำรพัฒนำเป็ นเรื ่องที ่ดีแต่
ต้องดู ผ ลที ่ตำมมำด้ว ยว่ ำจะมี ผ ลดี ห รื อผลเสี ยมำกน้อ ยอย่ ำ งไร
ผมมองดูรอบๆ ทำงเข้ำสิ่ งก่ อสร้ ำงเดิ มๆ ที ่เติ บโตมำพร้ อมกับผม
ได้ถูกทำลำยไปแล้ว ไม่ ว่ำจะเป็ นต้นดอกจำนสี เหลื องที ่ออกดอก
บำนสวยงำมช่วงหน้ำหนำวข้ำงสะพำน ซุ้มประตูโขงทำงเข้ำที ่ทุบ
ทิ้ ง สะพำนที ่ต้องพำยเรื อเข้ำไปในคำชะโนดตอนน้ ำท่ วม จะมี
เหล่ำบรรดำสัตว์ น้ ำ ปู ปลำ หอย ปลิ งควำย ว่ำยน้ ำมำต้อนรับ
คนที ่เข้ำไปในเมื องคำชะโนดเพื อ่ สักกำระเจ้ำปู่ ศรี สทุ โธ สิ่ งเหล่ำนี ้
ที ่เติ บโตมำพร้ อมกับผม มันได้หำยไปหมดแล้ว เหลื อไว้เพี ยงแค่
ควำมทรงจำให้ผมได้คิดถึง” ส่วนนำยอุทยั ไพเรำะ จ้ ำปู่ ศรี สทุ โธ
(ร่ ำงทรงทำงภำคอี สำน) ซึ่ งเป็ นผู้ดูแลป่ ำคำชะโนด กล่ำวว่ำ “ไม่
เห็นด้วยกับกำรสร้ำงสิ่ งใหม่ ๆ เหล่ำนี ้ มี แต่ปนู ซี เมนต์มนั อำจทำให้
ดิ นเค็มต้นชะโนดในนี ้อำจตำยได้ หำกต้นไหนตำยก็ จะหักล้ม ลง
จึ งเป็ นกำรเปิ ดช่องทำงลมให้พดั เข้ำมำแรงเกิ นไป หำกไม่มีต้นไม้
ใหญ่ บงั ลมข้ำงนอกอำจจะทำให้ต้นไม้ข้ำงในโดนลมพัดหัก หมด
แล้วมันจะเหลื ออะไร เคยเสนอให้ใช้หินใช้ศิลำแลงมำใช้ในกำร
ก่อสร้ ำงมันจะไม่ขดั กับสิ่ งแวดล้อมนัก เขำก็หำว่ำผมดึ กดำบรรพ์
เต่ำล้ำนปี (สุทิน ทองสีเหลือง, 2543)
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จากข้ อมูลดังที่กล่าวมา จะพบว่าป่ าคาชะโนดได้ เกิดปั ญหาดินเค็ม
ขึ ้นแล้ ว ซึ่งได้ กลายเป็ นปั ญหาในระดับจังหวัด โดยหน่วยงานรัฐได้ ให้ ข้อมูล
เบื ้องต้ นว่ามาจากการทาเกลือสินเธาว์ของชาวบ้ านที่อยูร่ อบๆ พื ้นที่คาชะโนด
แต่อีกข้ อที่ปฏิเสธไม่ได้ คือเป็ นผลพวงมาจากการก่อสร้ างถนน คือ น ้าจากข้ าง
นอกนันไหลมาทางท่
้
อลอดใต้ ถนนที่หน่วยงานท้ องถิ่นสร้ างเข้ าสู่ป่าคาชะโนด
และไม่วา่ ท่อหรื อถนนก็ล้วนสร้ างด้ วยคอนกรี ต ปูนซีเมนต์ทงสิ
ั ้ ้น

สะพานทางเข้ าป่ าคาชะโนดที่สร้ างขึ ้นใหม่
ที่มา: http://pantip.com/topic/32439591
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บ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์ที่ก่อสร้ างเพิ่มเติม ซึง่ เชื่อว่าเป็ นที่ขึ ้นลงของพญานาค
ที่มา: http://pantip.com/topic/30615449

4. พญานาคกับพระพุทธศาสนาและสิ่งที่ควรทบทวนใหม่
ผู้เขียนตังข้
้ อสัง เกตว่า สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพญานาคในมิ ติโ ลก
ศักดิ์สิทธิ์ใต้ บาดาลให้ สามารถเข้ ามาสัมพันธ์กับโลกมนุษย์ ได้ ก็โดยความที่
พญานาคมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา นัน่ คือ ในทางพระพุทธศาสนาอธิบาย
ไว้ วา่ พญานาคมีจดุ ประสงค์ที่จะสร้ างผลบุญในอันที่จะเกื ้อกูลตนให้ มีโอกาส
เข้ า ถึ ง นิ พ พานในอนาคตกาลข้ า งหน้ า ซึ่ง ผลบุญ ที่ จ ะได้ ม านัน้ ก็ โ ดยการ
บาเพ็ญทาน ศีล และภาวนา
ทัง้ นี ้ หากการทาบุญ ทาทานของคุณ นิดและคุณ น้ อย ซึ่ง เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผ้ เู ขียนได้ สมั ภาษณ์เชิงลึกนัน้ เป็ นไปเพื่อลดละกิเลสที่ยึดมัน่ ถือมัน่
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ก็จะถือเป็ นการทาทานโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกประการหนึ่ง การบนบาน
ขอพรต่อพญานาคเพื่อหวังถูกหวยได้ ทรัพย์สินเงินทองอย่างง่ายดาย ถือเป็ น
การขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาในเรื่ องการลดละกิเลส ให้ เป็ นที่พงึ่ แห่งตนโดย
รู้ จัก ประกอบสัม มาอาชี ว ะ ไม่ใ ช่มุ่ง มั่น เรื่ อ งหวยที่ ขัด ต่อ สัม มาอาชี วะอัน
ประกอบด้ วยการเลี ้ยงชีพชอบและไม่แสวงหาลาภโดยปราศจากการประกอบ
ความเพียร
การที่หน่วยงานท้ องถิ่นได้ เข้ าไปบริ หารจัดการพื ้นที่ จนมีผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าคาชะโนด โดยอ้ างว่าเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยว
ประจาจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มการทาลายธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังเป็ นการรบกวนและเปิ ดทางให้ แก่ผ้ ทู ี่ชอบลองของ ได้ เข้ า
ไปล่วงละเมิดสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ได้ อย่างง่ายดาย ซึง่ ในขณะเดียวกันก็ทาให้ คน
เหล่านัน้ ได้ พบกับอิทธิ ปาฏิหาริ ย์ต่างๆ และโชคร้ ายที่เข้ าหา หลังจากที่ ได้
ลองของ สิ่งนี ้จึงขัดแย้ งกับจุดประสงค์ที่แท้ จริงของพญานาคในอันที่ต้องการ
สร้ างแต่กุศล ปรารถนาพุทธภูมิเป็ นที่หมาย เป็ นที่น่าเสียดายหากการที่
มนุษย์พยายามติดต่อเชื่อมเข้ าหา กลับทาให้ เกิดการก้ าวล่วง เกิดความเป็ น
“อกุศล” ระหว่างกันอย่างง่ายดายไม่วา่ จะด้ วย “กาย” และ “วาจา”
เมื่อมีการยึดโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกใต้ บาดาล อันเป็ นที่สถิต
ของพญานาคที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พญานาคจึงต้ องอาศัยการ
สร้ างกุศลบารมีจากการให้ ทานพระสงฆ์ การฟั งเทศน์ฟังธรรม รักษาศีลและ
เจริ ญสมาธิภาวนา ซึ่งย่อมต้ องการความสงบวิเวกเป็ นสาคัญ จึงมีประเด็นที่
ควรนามาทบทวนใหม่ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ดังต่อไปนี ้
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1. เป็ นสิ่งสมควรและเหมาะสมหรื อไม่ที่มนุษย์พยายามบนบานต่อ
พญานาคเพื่อขอโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง โดยไม่พยายามใช้ ความเพียร
ในการดารงชีพ
2. จากข้ อ 1 ถือว่าเป็ นการขัดต่อหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาเรื่ อง
มรรคมีองค์ 8 ในข้ อที่วา่ ด้ วย “สัมมาอาชีวะ” และ “สัมมากัมมันตะ”
3. เป็ นสิ่งสมควรเหมาะสมแล้ วหรื อไม่ ที่หน่วยงานภาครัฐ ใช้ ความ
ความเชื่อความศรัทธาเป็ นเครื่ องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ ยวข้ องกับความเชื่อพญานาคเช่นที่ “คาชะโนด” รวมไปถึงการ
สร้ างสิ่งปลูกสร้ างใหม่ๆ เพื่อทากิจกรรมการค้ าขายของชุมชนโดยรอบ เพราะ
สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีสว่ นทาลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อมในสถานที่ดงั กล่าว
4. เป็ นสิ่งที่เหมาะสมหรื อไม่ที่มนุษย์พยายามเข้ าไปพิสจู น์ความจริง
ว่ า พญานาคมี จ ริ ง หรื อ ไม่ เพราะท้ า ยที่ สุ ด ก็ เ ป็ นเรื่ อ งของ “อจิ น ไตย” 4
กล่าวคือ ไม่มีประโยชน์ ต่อทางไปสู่มรรคผลนิพพาน เปล่าประโยชน์ ที่จ ะ
ถกเถี ยงกันเนื่ องจากไม่ไ ด้ ช่วยให้ เ ข้ าใจสัจ ธรรมที่แท้ จ ริ ง อี กประการหนึ่ง
อจินไตยนี ้สามารถรับรู้ได้ ด้วยการบรรลุธรรมขันสู
้ งเท่านัน้
ความเชื่อของชาวอีสานเกี่ยวกับเรื่ องพญานาค จากที่เคยได้ รับการ
ถักทอด้ วยศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พิธีกรรม การดารงชีวิตด้ านการเกษตร
ผู้คนให้ ความเคารพแต่ไม่แสวงหาก้ าวล่วง แต่ปัจจุบนั เราไม่สามารถเห็น
ความเป็ นอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมที่สืบทอดต่อกันมา แต่กลับกลายเป็ นการแฝง
4

“อจินไตย” แปลว่า “สิง่ ที่ไม่ควรคิด” หมายถึง สิง่ ที่ไม่อาจเข้ าใจได้ ด้วยตรรกะสามัญ
ของปุถชุ น มี 4 อย่าง ได้ แก่ พุทธวิสยั ฌานวิสยั กรรมวิสยั และโลกวิสยั
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เร้ นด้ วยความมุ่งหมายต่อผลประโยชน์ และวัตถุ หากทุกภาคส่วนช่วยกัน
ตี ค วามความเชื่ อ พื น้ ฐานของชาวอี ส านในเรื่ อ งพญานาคไปในแนวทาง
สร้ างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การเกิดเป็ นมนุษย์ถือว่าประเสริ ฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน
แล้ ว เพราะการเป็ นมนุษย์ นนั ้ สามารถประกอบคุณงามความดี ทังการบวช
้
การให้ ทาน รักษาศีล และเจริ ญภาวนา ขณะที่พญานาคแม้ จะมีกาเนิดเป็ น
เดรั จ ฉานกึ่ง เทพแต่ก็มี ข้อจ ากัด เช่น การไม่ส ามารถบวชได้ ตามที่ ผ้ ูเขี ย น
ยกตัวอย่างมาในตอนต้ น
ดังนัน้ การถกเถียงเรื่ องเชื่อหรื อไม่และมุ่งหาเหตุผลมาพิสูจน์ความ
จริ ง เรื่ อ งพญานาคจึง ไม่ส าคัญ อี ก ต่อ ไป เพราะถื อ เป็ น เพี ย งความเห็ น ที่
แตกต่างกันในสังคมเท่านัน้ และไม่ว่า อย่างไร ความเชื่อหรื อไม่เชื่ออาจไม่
ให้ ผลที่ถกู ต้ องตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเสมอไป สิ่งที่เหนือกว่านันคื
้ อ
การรู้ จักทาความเข้ าใจในแก่นแท้ คาสอนของพระพุทธศาสนา ทัง้ ในเรื่ อง
กรรม การตังมั
้ น่ ในกุศลกรรมที่พร้ อมด้ วยมรรคมีองค์ 8 การลดละกิเลสส่วน
ตนด้ วยทาน ศีล ภาวนา เช่นเดียวกัน หน่วยงานแต่ละภาคส่วนควรมองถึง
ประโยชน์สงั คมส่วนรวมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นที่ตงั ้ ดังตัวอย่างที่ป่าคาชะโนด
ซึ่งควรได้ รับการอนุรักษ์ เป็ นพื ้นที่สีเขียวให้ กลายเป็ นเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ป่าอาจจะเป็ นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่า ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์แก่ การศึกษา
ส่วนรวมต่อไป
5. บทสรุป
ดังที่ผ้ เู ขียนได้ กล่าวไว้ ในบทนาว่า ความเชื่อพื ้นฐานมีที่มาจากปัจจัย
หลายอย่างประกอบกัน และเป็ นคุณลักษณะสาคัญของมนุษย์ จึงเป็ นเรื่ อง
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ปกติในสังคมมนุษย์ ที่มีการอยูอ่ าศัยร่วมกันในความแตกต่าง หากแต่ผ้ เู ขียน
มีความเห็นว่าสิ่งที่เป็ นจุดเหมือนหรื อจุดร่ วมสาคัญ ที่ทุกคนในสังคมควร
ยึดถื อร่ วมกัน คื อความดีง าม รู้ จักเห็นแก่ประโยชน์ ส่ว นรวมในทุกๆ ด้ าน
รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การถกประเด็นความเชื่อเรื่ องพญานาคก่อให้ เกิดช่องทางใหม่ของผู้มี
กิเลสวัตถุ ก่อให้ เกิดการท้ าทายสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เกิดการหักล้ างความเชื่อด้ วยการ
พิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการของภาครัฐที่ผลักดันความเชื่อเรื่ อง
พญานาคให้ น าไปสู่ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน เป็ น การ
เบียดเบียนทาลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง
ภาพลักษณ์ชาวอีสานโบราณ ที่เคยมีความเชื่อและศรัทธาอันบริ สทุ ธิ์
โดยถูกนามาแสดงออกผ่านวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบอย่างงดงาม เช่น
พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ของน ้า และความอุดมสมบูรณ์ในสังคมเกษตรกรรม
รวมถึง เป็ นสัญลักษณ์ แห่ง การเชื่อมโยงโลกของมนุษย์ ไปสู่สวรรค์ผ่านงาน
สถาปัตยกรรมในศาสนสถาน
ปั จจุบนั ความเชื่อความศรัทธาในพญานาคโดยชุมชนกาลังเป็ นสิ่ง
ผลักดันผู้คนให้ ตกอยู่ในอกุศล การจัดการความเชื่อโดยภาครัฐกาลังกระตุ้น
ให้ เกิดทาลายสิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ การจัดการความเชื่อที่ถกู ต้ องจึงเป็ น
สิ่งสาคัญในการปรับทิศทางให้ ผ้ คู นเข้ าสู่ความมีสมั มาทิฏฐิ เมื่อจุดร่วมสาคัญ
ของสังคมคือความดีงาม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ รวมถึงเรื่ องการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ ย่อมส่งผลต่อการมีทศั นะที่ดีในความเชื่อเรื่ องนาค ดังนัน้
ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้ องถิ่นและภาคเอกชนควรให้ ความร่วมมือกันในทุกๆ
ด้ าน ด้ วยการตีความใหม่และจัดการความเชื่อเรื่ องพญานาคแนวทางใหม่
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โดยชี ้ให้ เห็นถึงแก่นของความสัมพันธ์ที่แท้ จริ งระหว่างมนุษย์และพญานาคที่
มีความศรัทธาในพุทธศาสนา
กล่าวคือไม่ว่ามนุษย์ หรื อพญานาคก็ ต่างเวี ย นว่ายตายเกิ ด อยู่ใ น
วัฏ สงสาร และมี เ ป้า หมายการเกิ ด เหมื อ นกัน คื อ ต้ อ งการบรรลุม รรคผล
นิพพาน แท้ ที่จริ งแล้ วมนุษย์มีความสามารถในการบรรลุมรรคผลนิพพานได้
เนื่ อ งจากครบขัน ธ์ บ ริ บูร ณ์ ซึ่ ง เหนื อ กว่ า พญานาค การจัด การโดยการ
ตีความหมายในแนวทางเช่นนี ้จะเป็ นการสร้ างสรรค์มุมมองใหม่ที่อาจเป็ น
ประเด็นทาให้ ชุมชนมองข้ ามกิเลสวัตถุ และหันมาสนใจในความโชคดีของ
มนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่าและศักยภาพในตนเองที่จะสามารถบรรลุธรรมขันสู
้ งได้ ผลที่
จะเกิดขึ ้นคือ การเกิดสัมมาทิฏฐิ ขึน้ ในกลุ่มชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้ เกิ ด
ความดีงาม การสืบทอดคาสอนในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้ อง และสามารถ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศ

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

การจัดการความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวอีสาน และสิ่งทีค่ วรทบทวนใหม่

เอกสารอ้ างอิง
เกล็ดพญานาค อ.สังคม จ.หนองคาย. (ม.ป.ป.). หนังสือมินิไกด์บ๊ คุ .
จิตกร เอมพันธ์. (2545). พญานาคเจ้ าแห่ งแม่ นา้ โขง : พิธีกรรมกับระบบ
ความเชื่อพืน้ บ้ านแห่ งวัฒนธรรมอีสาน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาศิลปศาสตร์ (มานุษยวิทยา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2545). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลธรรม. (พิมพ์ครัง้ ที่ 10). กรุงเทพฯ: เอสอาร์ พรินติ ้ง แมส
โปรดักส์.
พันธกานต์ กิ ้มทอง.(2553). พญานาคกับพระอริยสงฆ์ ไทย. นครราชสีมา :
ธัญญพัทธ์.
เมืองคาชะโนด. (ม.ป.ป.). สืบค้ นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557, จาก
udonthani.com/chanode.htm
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. (2557).
วิธีสร้ างบุญบารมี. นครปฐม: ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิ ฏกและหนังสือ
พระพุทธศาสนา.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2543). นาคในประวัตศิ าสตร์ อุษาคเนย์ . กรุงเทพฯ:
มติชน.
สุทิน ทองสีเหลือง. (2543). อาถรรพ์ ป่าคาชะโนด: ป่ าผืนสุดท้ ายต้ นไม้
2,000 ปี . สืบค้ นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557, จากoknation.net/blog/
sutin/2008/10/03/entry-1.

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

81

82
Bacon Francis IV (1901) 1889 –1901. Francis Bacon the Works.
สืบค้ นเมื่อ 8 ตุลาคม 2557, จาก wikipedia/francis bacon.com.
Dream Destinations กาลครัง้ หนึ่งต้ องไป. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย.
สัมภาษณ์
นางนิด (นามสมมติ). (3 พฤษภาคม 2557). สัมภาษณ์ . ข้ าราชการบานาญ
สานักงานที่ดนิ จังหวัดขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
นางน้ อย (นามสมมติ). (20 มิถนุ ายน 2557). สัมภาษณ์ . ข้ าราชการครู
โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้ านเลือก ตาบลบ้ านเลือก อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี.

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

