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บทคัดย่อ  
วิทยานิพนธ์นี ้มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศกึษาเร่ืองพญานาค

ท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศกึษาความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทย  
(๓) เพ่ือศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั ผลการศกึษาพบวา่ 

พญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความประเสริฐ ไม่มีบาป เป็นผู้ มีจิต
บริสุทธ์ิกว่าสตัว์อ่ืนทัง้หลาย พระพุทธศาสนาแยกพญานาคออกเป็น ๑,๐๒๔ ชนิด จดัล าดบัชัน้
ของพญานาคได้ ๔ ตระกูล ตระกูลวิรูปักขะ มีผิวกายสีทอง ตระกูลเอราปักถะ มีผิวกายสีเขียว 
ตระกลูฉัพยาปตุตะ มีผิวกายสีรุ้ง ตระกลูกณัหาโคตรมะ มีผิวกายสีด า ท่ีเป็นใหญ่กว่าพญานาคทัง้ปวง 
คือ ตระกูลวิรูปักขะ ท่ีมีผิวกายเป็นสีทอง เป็นหนึ่งในส่ีของท้าวมหาราชท่ีปกครองสวรรค์ชัน้จาตุม            
มหาราชิกา ด้านทิศตะวนัตก ในคมัภีร์สนัสกฤต นาคหรือพญานาคถือก าเนิดจากนางกทัรูหรือนางสรุสา 
กบัพระกัศยพราหม์ฤษี มีลกัษณะเป็นสตัว์เกิดจากฟองไข่ พญานาคแบง่ตามสถานท่ีเกิดได้ ๒ แบบ 
คือ ท่ีเกิดได้เฉพาะในน า้ เรียกวา่ ชลชะ ท่ีเกิดได้เฉพาะบนบก เรียกว่า ถลชะ และยงัแยกพญานาค
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ีเสวยกามคณุและประเภทไม่เสวยกามคณุ เหตท่ีุท าให้เกิดเป็น
พญานาคนัน้ ล้วนเกิดจากอ านาจบญุ คือ ท าบญุเจือไปด้วยราคะ 

ความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทยโดยรวม เช่ือวา่พญานาคเป็นทิพย์กึ่งเทพ
และสตัว์ มีอิทธิฤทธ์ิ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสตัว์อ่ืนได้ตามสภาวะ เป็นสญัลกัษณ์แห่ง
น า้ และความอุดมสมบูรณ์ ให้คณุ เช่น ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย ให้โชคลาภ ทัง้ช่วยท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ให้โทษ ท าให้เจ็บป่วย ขดัขวางงานพิธีต่าง ๆ มีบุคคลท่ีสงัคมไทยเคารพเช่ือถือ 
เชน่ พอ่ปู่ อินทร์ (เขาภตู าแย) อ าเภอปักษ์ธงชยั จงัหวดันครราชสีมา เล่าว่าพญานาคแปลงกายมา
มอบเงินให้เป็นทนุร่วมสร้างโบสถ์ และพระมหาเถระไทยหลวงปู่ มัน่  ภูริทตฺโต (ดใูนตามรอยธุดงค์ 
ควตัร พระอาจารย์มัน่  ภูริทตฺโต) พญานาคมีจริงทัง้ท่ีเป็นสมัมาทิฎฐิชอบฟังธรรมและมิจฉาทิฎฐิ
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ขดัขวางการปฏิบตัธิรรม ทา่นได้ยกเอาประสบการณ์เร่ืองพญานาคท่ีได้พบมาบรรยาย ตามโอกาส
ท่ีได้แสดงธรรมในท่ีตา่ง ๆ สร้างความเช่ือให้สงัคมไทยมากย่ิงขึน้วา่พญานาคมีจริง 

อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนัพบว่า ด้านศิลปกรรมได้รับ
อิทธิพลความเช่ือจากบคุคลท่ีสงัคมเคารพเช่ือถือและพทุธประวตัิด้วย เช่น เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธเจ้า
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เทวดาเนรมิตบนัไดแก้วมณีสีรุ้งขึน้รองรับเสด็จ ส่วนพญานาค ๒ 
ตน ได้ใช้หลงัหนนุบนัไดแก้วมณีสีรุ้งนัน้ไว้ สงัคมไทยจึงเช่ือว่าพญานามีวาสนาบารมีท่ีได้ใช้หลงั
ตนเองรองรับเสด็จพระพุทธเจ้า ด้านประเพณี เช่น ประเพณีบวชนาค ประเพณีปล่อยเรือไฟ 
ประเพณีบุญข้าวกรรมหรือบุญกองฮด ประเพณีขอฝน ท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยมานานก็เกิดจาก
อิทธิพลของพญานาคเพราะสงัคมไทยเช่ือว่าพญานาคให้คณุให้โทษได้ ความเช่ือด้านไสยศาสตร์
เช่ือตามต านานของชาวล้านนา ท่ีน าทิศทางการนอนหนัศีรษะของพญานาคมาใช้ในพิธีเพ่ือขอ
ท่ีดนิปลกูบ้าน และยกเสาเอก ขอน า้ฝนเพ่ือท าการเกษตร ในทางพระพทุธศาสนาพญานาคก็เป็นผู้
ปกปักษ์รักษาพทุธสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ เชน่ ท่ีพระธาตพุนม พระธาตมุหาชยั (วดัไทย) อิทธิพลของ
พญานาคจงึมีผลตอ่สงัคมไทยมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
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   ABSTRACT 
This research aims to study (1) King of Naga in Theravâda  Buddhism, (2) 

beliefs about King of Naga in Thai society, and (3) the influence of beliefs about King of 
Naga impacting on Thai society.The results are found as follows: 

The King of Naga in Theravada Buddhism scriptures means excellence, and 
free from sin. Besides, it is purer than all humans. According to Buddhism evidence, 
there are 10.24 species of King of Naga from four families: Wrulpukkha with golden 
body, Erapuktha with green body, Chuppayaputta with rainbow body, and 
Kunhakottama with dark body. King of Naga from Wirulpukkha with golden body is more 
powerful than King of Naga from other families and it is one of four Great Kings who 
govern the west of Jatummaharachika heaven. According to Sunsakit scriptures, Naga 
was born from Mrs. Kutru or Mrs.Surasa and a hermit called Kussayabrahma. It is a kind 
of an animal which is born from eggs. Naga is called according to where it is born. It is 
called Chalacha when it is born in the water. It is called Thalacha when it is born on the 
land. There are two kinds of Naga. The first one is Naga who is engaged in sexual 
intercourse. The second one is Naga who abstains from sexual intercourse. The reason 
to be born as Naga is from the power of merit mixed with desires. 

Beliefs about King of Naga in Thai society are found that the king of Naga is 
half animal and half Deva with supernatural power to transform themselves to be human 
or animals. Besides, the king of Naga is a symbol of water and abundance. Naga can 
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give benefits such as curing the sickness, giving good luck, and maintaining Buddhism. 
But, for the bad effect, Naga can make people sick, and block various ceremonious 
activities. Many people in Thai society believe the story of Naga. They are  Popuin (the 
grand father who is called “In”), and Luangpu Mun Puritutto. Popuin (at Putumyae 
mountain), Pukthongchai district, Nakhon Ratchasima province said that King of Naga 
transformed his body as a human and donated money to construct a church. Luangpu 
Mun Puritutto claimed that King of Naga is real which can be both mistaken  and right 
view. King of Naga with right view will like to listen to Dhamma, in contrast, King of Naga 
with mistaken view will hinder Dhamma practice. Luangpu Mun Puritutto told about King 
of Naga he met during his Dhamma lecturing resulting in assuredness of  King of Naga 
in Thai society. 

The influence of beliefs about King of Naga impacting on Thai society. Thai 
art work gets the influence and beliefs both from the people widely accepted in Thai 
society and from Buddha’s life. Once up a time, when Buddha left the Daowadung 
heaven. Deva created the rainbow ladder by magic for Buddha. At the same time, two 
Kings of Nagas used their back to support the rainbow ladder. So, Thai society believes 
that King of Nagas have fortune because they used their back to support Buddha. The 
culture of Naga ordination, fire boat release, and rainfall praying in Thai society is from 
the influence and beliefs about King of Naga. People believe that King of Naga can give 
people both good and bad things. About the magic beliefs especially the beliefs of 
Lanna people, the direction where King of Naga sleeps is taken for asking the land to 
build up the house, and asked for the rain. According to Buddhism story, King of Naga 
protect the most important Buddhism areas such as Prathatpanom, and 
Prathatmahawan. So, the influence of Naga Kings has impacted on Thai society from the 
past to the present 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง “ศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั” 

นี ้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความอนเุคราะห์จากคณาจารย์และผู้ มีพระคณุ ท่ีได้กรุณาให้ข้อมลูจึง
ท าให้ผู้วิจยัได้ศกึษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ และส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาทกุประการ จงึขอจารึกนามไว้เพ่ือเป็นเกียรตดิงันี ้

กราบขอบพระคณุพระหสัดี  กิตฺตนินฺโท ดร. ประธานกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์และ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ตันยะ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวศัชา  เดชสภุา กรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบข้อบกพร่องของเนือ้หาวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจยัด้วยดีตลอด
มา กราบขอบพระคุณ หลวงปู่ สมบุญ ปฺณณสีโร  พระครูสิ ริ ปิยธรรม (ป.ธ.๕, น.ธ.เอก)             
พระอาจารย์นนทพัฒน์ ฐิตธมฺโม พระทนงค์ศักดิ์  ปภงฺกโร ท่ีเป็นก าลังใจดูแลให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะข้อคดิท่ีเป็นประโยชน์ และมีสว่นส าคญักบัความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ขอขอบคุณ คุณรัศฆ์ฑิรา  พงษ์ติยานนท์ คุณสรกฤช  เจริญสุข คุณศุภากร  ศิริรัตน์   
พันเอกวิทยา  สิงห์โต คุณยุพาพร  นามการ และครอบครัว บิดา มารดา ผู้ สนับสนุนทุนการศึกษา และ         
จดุประกายความหวงัสู่ความส าเร็จ กราบขอบพระคณุ พระคณุเจ้าเพ่ือนนิสิตปริญญาโททกุรูป ท่ี
คอยเป็นก าลงัใจชว่ยเหลือในระหว่างศกึษา ผู้วิจยัหวงัว่าวิทยานิพนธ์นีจ้ะได้มีส่วนท่ีเป็นประโยชน์
แก่สงัคมประเพณีและศลิปกรรม เห็นความส าคญัในบริบททางการศกึษาได้กว้างไกลยิ่งขึน้ 

ด้วยอานุภาพผลบุญแห่งความดี ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ขอน้อมถวายเป็น
พุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาย์
อาจารย์ พญานาคราช ตลอดถึงทา่นผู้ มีพระคณุทัง้หลายท่ีได้กลา่วมานี ้

สุดท้ายนี ้ขอธรรมสัจจะ บารมีธรรม ท่ีได้สร้างสมมาดีแล้ว ส่งผลให้ผู้ วิจัยและผู้ มี
พระคณุทัง้หลายเป็นผู้พร้อมอุดมเลิศด้วยปัญญา พัฒนาสติให้ตัง้มั่นในศีลธรรม มีสัมปชัญญะ     
รู้พร้อมในทกุสิ่งท่ีท า ขอให้เกิดอยู่ใต้ร่มพระพทุธศาสนา สมดงัว่า มองเป็นจะเห็นธรรม คิดเป็นจะเห็นทาง อนัมี
ในภายภาคหน้าด้วยเทอญ 

 
                               จา่สิบเอกวิเชียร    นามการ 

          ๒   เมษายน   ๒๕๕๕ 



ฉ 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย         ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ         ค 

กิตตกิรรมประกาศ         จ 

สารบญั           ฉ 
ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค ายอ่        ฌ 

บทที่ ๑  บทน า         ๑ 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     ๑ 
๑.๒  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั      ๔ 
๑.๓  ขอบเขตของการวิจยั       ๔ 
๑.๔  ปัญหาท่ีต้องการทราบ       ๕ 
๑.๕  ค าจ ากดัความของศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยั     ๕ 
๑.๖  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง    ๖ 
๑.๗  วิธีด าเนินการวิจยั       ๑๒ 
๑.๘  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ       ๑๒ 

บทที่ ๒  พญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท     ๑๓ 

๒.๑  ก าเนิดและความส าคญัของพญานาคในพระพทุธศาสนาเถรวาท  ๑๓ 
๒.๒  ความหมายของพญานาคในพระพทุธศาสนาและนกัวิชาการ  ๑๕ 
         ๒.๒.๑  พญานาคในพระวินยัปิฎก     ๑๖ 
         ๒.๒.๒  พญานาคในอรรถกถา      ๑๗ 
         ๒.๒.๓  พญานาคท่ีปรากฏในชาดก     ๑๘ 
         ๒.๒.๔  พญานาคตามทศันะของนกัวิชาการ    ๑๙ 
๒.๓  ความส าคญัของพญานาคในทางพระพทุธศาสนาเถรวาท   ๒๐ 

๒.๓.๑  ด้านพทุธศาสนา       ๒๐ 
๒.๓.๒  ด้านสญัลกัษณ์       ๒๑ 

๒.๔  ลกัษณะและถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพญานาคในพระพทุธศาสนาเถรวาท  ๒๒ 



ช 
 

๒.๔.๑  ลกัษณะของพญานาค      ๒๒ 
๒.๔.๒  ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพญานาค     ๒๔ 

๒.๕  ประเภทของพญานาคท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาท        ๒๖ 
๒.๖  สรุป         ๒๙ 

บทที่  ๓  ความเช่ือเร่ืองพญานาคที่ปรากฏในสังคมไทย   ๓๐ 

๓.๑  ความเช่ือวา่พญานาคมีจริงในทศันะของคนไทยทัว่ไป   ๓๐ 
๓.๒  ความเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญานาคในทศันะของสงัคมไทย  ๓๔ 

๓.๒.๑  ความเช่ือเร่ืองพญานาคพน่ดวงไฟบชูาพระพทุธองค์  ๓๕ 
๓.๒.๒  ความเช่ือเร่ืองพญานาคสร้างเมืองนาคบาดาล   ๓๖ 

๓.๓  ความเช่ือเร่ืองพญานาคมีจริงในทศันะของพระมหาเถระไทย   ๓๘ 
๓.๔  ความเช่ือว่าพญานาคมีอิทธิฤทธ์ิจริงในทศันะของพระมหาเถระไทย  ๔๐ 
๓.๕  ความเช่ือเร่ืองผลของการบชูาพญานาค     ๔๓ 

๓.๕.๑  การบชูาพญานาคเพ่ือขอให้คุ้มครองพระพทุธศาสนา  ๔๔ 
๓.๕.๒  การบชูาพญานาคเพ่ือขอให้เกิดความอดุมสมบรูณ์เร่ืองน า้  ๔๕ 
๓.๕.๓  การบชูาพญานาคเพ่ือขอให้เกิดโชคลาภ    ๔๖ 

๓.๖  สรุป           ๕๒ 

บทที่  ๔  อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน ๕๓ 

๔.๑  ด้านศลิปกรรม        ๕๓ 
๔.๒  ด้านประเพณี        ๕๖ 

๔.๒.๑  ประเพณีบวชนาค      ๕๖ 
๔.๒.๒  ประเพณีปลอ่ยเรือไฟ      ๕๘ 
๔.๒.๓  ประเพณีบญุกองฮด      ๕๙ 
๔.๒.๔  ประเพณีขอฝน        ๖๐  

๔.๓  พญานาคกบัไสยศาสตร์       ๖๑ 
๔.๓.๑  พญานาคกบัไสยศาสตร์ด้านท่ีอยูอ่าศยั    ๖๑ 
๔.๓.๒  พญานาคกบัไสยศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม   ๖๓ 

๔.๔  พญานาคกบัศาสนวตัถ ุ      ๖๔ 
๔.๔.๑  พญานาคกบัการสร้างพระธาตพุนม    ๖๕ 



ซ 
 

๔.๔.๒  พญานาคมีผลตอ่การสร้างพระธาตมุหาชยั (วดัไทย)  ๖๗ 
๔.๕ สรุป         ๖๘ 

บทที่  ๕  สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ     ๖๙ 

๕.๑  สรุปผลการวิจยั        ๖๙ 
๕.๒  ข้อเสนอแนะ        ๗๒ 

บรรณานุกรม          ๗๓ 
ภาคผนวก          ๗๙ 

ภาคผนวก ก. แบบสมัภาษณ์       ๘๑ 
ภาคผนวก ข. รายช่ือผู้ให้สมัภาษณ์       ๘๖ 
ภาคผนวก ค. ภาพประกอบค าบรรยาย      ๙๐ 

ประวัตผู้ิวิจัย          ๙๙ 
 

 



ฌ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

อกัษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ใช้อ้างอิงจากคมัภีร์พระไตรปิฎก ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏกํ      
พ.ศ. ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๓๙               
รูปแบบการอ้างอิงจะขึน้ต้นด้วยอักษรย่อช่ือของคมัภีร์แล้วตามด้วย เล่ม / ข้อ / หน้า ตามลําดบั                         
เช่น  วิ .มหา. (บาลี) ๑/๑๙๖/๑๕๑ , วิ .มหา. (ไทย) ๑/๑๙๖/๒๑๐. หมายถึง วินัยปิฏก         
มหาวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลม่ ๑ ข้อ ๑๙๖ หน้า ๑๕๑ ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏกํ พ.ศ. ๒๕๐๐ และวินยั
ปิฎก มหาวรรค ภาษาไทย เลม่ ๑ ข้อ ๑๙๖  หน้า ๒๑๐  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙  

สําหรับอรรถกถา อ้างอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รูปแบบการอ้างอิงจะขึน้ต้นด้วยอักษรย่อช่ือคัมภีร์แล้วตามด้วย เล่ม /ภาค/หน้า ตัวอย่าง  
อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓/๓๕๑ หมายถึง อภิธมฺมปิฎก ปญฺจกรณฏอฏฺกถา เล่ม ๓ หน้า ๓๕๑ 
อภิ.ปญฺจ.อ.(ไทย) ๗/๑/๔๗๒ หมายถึง อภิธรรมปิฏกปัญจปกรณ์อรรถกถา เล่ม ๗ ภาค ๑        
หน้า ๔๗๒  เป็นต้น 

 
พระวินัยปิฎก 

 
วิ.มหา  (ไทย) = วินยัปิฎก  สมนัตปาสาทิกา มหาวิภงัค์                  (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปิฎก 

 
ม.ม.  (ไทย)  =  สตฺุตนัตปิฏก  มชัฌิมนิกาย  มชัฌิมปัณณาสก์         (ภาษาไทย) 
ข.ุอ.ุ (ไทย) = สตุตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย   อทุานคาถา                 (ภาษาไทย) 
ข.ุธ.  (ไทย)  = สตุตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย  คาถาธรรมบท             (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถำพระวินัยปิฎก 
 

วิ.มหา.อ. (ไทย) = วินยัปิฎก สมนัตปาสาทิกา มหาวิภงัค์อรรถกถา     (ภาษาไทย) 
 
 
 



ญ 
 

อรรถกถำพระสุตตันตปิฎก 
 

ม.ม.อ.  (ไทย) = มชัฌิมนิกาย ปปัญจสทูนี  มชัฌิมปัณณาสก์อรรถกถา    (ภาษาไทย) 
สํ.ข.อ.  (ไทย)  = สงัยตุตนิกาย สารัตถปกาสินี  ขนัธวารวรรคอรรถกถา      (ภาษาไทย) 
ข.ุชา.อ. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย วีสตนิิบาต อรรถกถา              (ภาษาไทย) 
ข.ุอ.ุอ. (ไทย) = ขทุทกนิกาย ปรมตัถทีปนี  อทุานอรรถกถา                    (ภาษาไทย) 
ข.ุธ.อ. (ไทย) = ขทุทกนิกาย   ธรรมบทอรรถกถา       (ภาษาไทย) 
ข.ุชา.ทกุ อ. (ไทย) = ขทุทกนิกาย ทกุนิบาต ชาดกอรรถกถา           (ภาษาไทย) 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ต ำนำนพญำนำค มีปรำกฏก่อนสมัยพุทธกำลแล้ว สืบค้นได้ว่ำมีต้นก ำเนิดมำจำก
อินเดียใต้ ด้วยเหตจุำกภูมิประเทศทำงอินเดียใต้เป็นป่ำเขำจึงท ำให้มีงูอยู่ชุกชุม และด้วยเหตท่ีุงู
นัน้มีลักษณะทำงกำยภำพ คือ มีพิษร้ำยแรง งูจึงเป็นสัตว์ท่ีมนุษย์ให้กำรนับถือว่ำมีอ ำนำจ         
ชำวอินเดียใต้จึงนบัถืองู ด้วยเช่ือว่ำงูใหญ่มีหงอน หรือพญำนำค หรือนำคนัน้ ถือเป็นสญัลกัษณ์
แหง่ควำมยิ่งใหญ่ ควำมอดุมสมบรูณ์ ควำมมีอ ำนำจวำสนำ และนำคยงัเป็นสญัลกัษณ์ของบนัได
สำยรุ้งสูจ่กัรวำล พญำนำคยงัเป็นเทพเจ้ำแห่งท้องน ำ้ บำงแห่งก็ว่ำเป็นเทพเจ้ำแห่งฟ้ำ มกัเรียกกนั
ว่ำพญำนำคของพวกนำค และยงัมีช่ือท่ีเรียกกนัเป็นอย่ำงอ่ืน เช่น ภชุงค์ วำสกุรี อนนัตนำคร หรือ
เศษนำค (อนันตนำครำช) เป็นต้น ในสมัยพระสมณโคดมบรมพุทธะก็มีเร่ืองนำคมำเก่ียวข้อง 
หลำยครัง้ เช่น ในอดีตกำลทศชำดกปำงภูริทตัต์องค์พระโพธ์ิสตัว์ยงัได้เคยถือก ำเนิดเป็นนำค ช่ือ 
ทตัตกุมำร บิดำช่ือธตรฐ เป็นพญำนำค มำรดำช่ือสมทุทชำ เป็นมนษุย์ คือ เป็นธิดำท้ำวพรหมทตั 
กรุงพำรำณสี ทัตตกุมำรได้ขึน้มำบ ำเพ็ญเพียรรักษำศีลบนฝ่ังแม่น ำ้ยมุนำ แล้วถูกอำลัมพำยน์ 
หมองจูบัตวัไป       

สมยัหนึ่ง พระผู้ มีพระภำค เม่ือแรกตรัสรู้ ประทบัอยู่ ณ ควงต้นมจุลินท์  ใกล้ฝ่ังแม่น ำ้
เนรัญชรำเขตต ำบลอรุุเวลำ พระผู้ มีพระภำคประทบันัง่โดยบลัลงัก์เดียว เสวยวิมตุติสขุอยู่เป็นเวลำ 
๗ วัน ได้บังเกิดเมฆฝนขนำดใหญ่ในสมัยมิใช่ฤดูกำล ฝนเจือลมหนำวตกพร ำตลอด ๗ วัน  
พญำนำคมจุลินท์ได้ออกจำกท่ีอยู่ของตน เข้ำโอบรอบพระวรกำยของพระผู้ มีพระภำคด้วยขนด ๗ 
รอบ แผ่พังพำนใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรพระผู้ มีพระภำค ด้วยหวังว่ำ “ควำมหนำว อย่ำได้    
เข้ำมำเบียดเบียนพระผู้ มีพระภำค ควำมร้อนอย่ำได้เข้ำมำเบียดเบียนพระผู้ มีพระภำค สมัผสัจำก
เหลือบ ยงุ ลม แดด สตัว์เลือ้ยคลำน อย่ำได้เบียดเบียน พระผู้ มีพระภำค” ครัน้ล่วงพ้นไปได้ ๗ วนั 
พระผู้ มีพระภำค ทรงออกจำกสมำธิ พญำนำคมจุลินท์ รู้ว่ำฝนหยดุตกแล้ว จึงคลำยขนดออกจำก

                                                           

 พีรพล  พิสณุพงศ์, ควำมเชื่อเร่ืองนำคมีมำก่อนพุทธกำล, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์         
กำรพิมพ์,  ๕ ๐), หน้ำ  ๐–  . 

 มุจลินท์  เรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ นิจุละ คือต้นจิกนำ (นีปะ) ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ “TheTree  
Barringtonai Acula” ต้นมจุลนิท์นีเ้ป็นเจ้ำแหง่ไม้ในป่ำ,  ข.ุอ.ุ (ไทย),  ๕/  / ๐๔. 



  

พระวรกำยพระผู้ มีพระภำค จ ำแลงร่ำงของตนเป็นมำนพ ยืนประนมมือถวำยอภิวำทอยู่ ณ เบือ้ง
พระพกัตร์ ของพระผู้ มีพระภำค ล ำดบันัน้ พระผู้ มีพระภำค ทรงทรำบเนือ้ควำมนัน้แล้ว จึงเปล่ง
พทุธอทุำน นีใ้นเวลำนัน้วำ่ “...วิเวก เป็นควำมสขุของผู้สนัโดษมีธรรมปรำกฏแล้วผู้ เห็นอยู่ ควำมไม่
เบียดเบียนคือควำมส ำรวมในสตัว์ทัง้หลำย เป็นสขุในโลก ควำมเป็นผู้ปรำศจำกรำคะ คือ ควำม
ล่วงกำมทัง้หลำยได้เป็นสขุในโลก ควำมก ำจดัอสัมิมำนะได้เป็นสุขอย่ำงยิ่ง...” ด้วยควำมศรัทธำ
อยำ่งแรงกล้ำ ของพญำนำคมจุลินท์นี ้ท ำให้ชำวพทุธนิยมสร้ำงพระพทุธรูปปำงนำคปรก แตม่กัจะ
สร้ำงแบบพระพุทธรูปนั่งบนตวัพญำนำค ซึ่งดูเหมือนว่ำได้เอำพญำนำคไว้เป็นบัลลังก์รองรับ 
เพ่ือให้เกิดควำมสง่ำงำม และท ำให้คดิวำ่พญำนำค คือ ผู้คุ้มครองพระศำสดำ  

จำกควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในอินเดีย๔ ก่อนกำรก ำเนิดของพทุธศำสนำ ได้มี
กำรกล่ำวถึงพญำนำคในคัมภีร์อถรรพเวท ดังนัน้ พุทธศำสนำในยุคต้น อำจหลอมรวมกับ      
ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีอยู่ก่อนหน้ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคอำจมีอยู่ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มำแตเ่ดิมแล้วเช่นกนั ทัง้นี ้เร่ืองรำวของพญำนำคในพระไตรปิฎกสะท้อน
วำ่ ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำค เป็นส่วนหนึ่งของโลกทศัน์กระแสหลกั ซึ่งมีอิทธิพลในช่วงท่ีคมัภีร์ทำง
พทุธศำสนำก ำลงัพฒันำขึน้ จำกเร่ืองรำวท่ีปรำกฏในพระไตรปิฎกสะท้อนถึง กำรผสำนกนัระหว่ำง
พทุธศำสนำกบัควำมเช่ือเร่ืองพญำนำค อย่ำงท่ีปรำกฏในต ำนำน มุจลินท์พญำนำค นิทำนชำดก
เก่ียวกับภูริทัตพญำนำค ซึ่งกล่ำวว่ำเป็นอดีตชำติหนึ่งของพระพุทธเจ้ำ นอกจำกนี ้ยงัมีต ำนำน
ท้องถ่ินอีกมำกเก่ียวกบัพญำนำคสร้ำงเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เมืองหงสำวดีในพม่ำ 
กรุงกัมพูชำในเขมร เวียงจนัทบรีุในลำว และเมืองหลำยเมืองท่ีอยู่ในบริเวณประเทศไทยปัจจุบนั
และนำคในชำดกได้มีบทบำทหลำยเร่ือง แตล่ะเร่ืองล้วนมีเนือ้หำสง่เสริมธรรมะมุ่งสอนให้ประพฤติ
ควำมดี ละเว้นควำมชัว่ มีชำดกหลำยเร่ือง ท่ีนำคมีบทบำทต่อกำรสัง่สอนธรรมของพระพุทธเจ้ำ 
เชน่ จมัเปยยชำดก สงัขปำลชำดก ภริูทตัชำดก วิธูรบณัฑิต เป็นต้น๕ ในชำดกได้กล่ำวถึงเร่ืองรำวท่ี
พระพุทธเจ้ำไปเสวยชำติเป็นนำคอยู่มำกมำย ส่วนใหญ่มีเนือ้เร่ืองคล้ำยคลึงกัน คือ บงัเกิดเป็น
นำคแล้วกลบัไมพ่อใจในควำมเป็นนำค จึงบ ำเพ็ญเพียรรักษำอโุบสถศีลด้วยชีวิต และมกัจะถกูจบั
ไปทรมำนจนกระทั่งพบควำมสงบสุขในตอนท้ำยของชำดกแต่ละเร่ือง  เช่น สังขปำลชำดก          

                                                           

 ข.ุอ.ุอ. (ไทย)  ๕/  / ๙๐.   
๔สจิุตต์   วงษ์เทศ, นำคในประวัติศำสตร์อุษำคเนย์, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์มติชน, 

 ๕๐ ), หน้ำ  ๗–๘๕. 
๕ข.ุชำ. (ไทย)  ๗/ ๖๙- ๗๐/๕ ๗. 
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ธมัเมยชำดก เป็นต้น ซึ่งในพิภพอนัสวยงำมของพญำนำค บรรยำยสมบตัิของนำคว่ำมีมำกมำยไว้
แทบทกุเร่ือง  

บณัฑรชำดกได้กล่ำวถึงกำรท่ีนำคพยำยำมหำวิธีป้องกันตวัเองจำกกำรถูกครุฑจับ   
โดยกำรกลืนก้อนหินเข้ำไปในท้องเพ่ือถ่วงตวัเอง ให้มีน ำ้หนกัตวัมำกขึน้ เม่ือครุฑจบัตวัไปก็จะบิน
ขึน้ไม่ได้ แต่ถูกครุฑแก้โดยกำรจบัหำงนำคให้หวัห้อยลงมำเพ่ือให้นำคคลำยหินออก ในพระชำติ
ยิ่งใหญ่ในสิบชำติก่อนจะมำประสูติเป็นพระพทุธเจ้ำ เช่น เม่ือครัง้พระผู้ มีพระภำคเสวยชำติเป็น
ภริูทตัชำดก กลำ่วถึงมนษุย์ได้สมสูก่บันำคจนมีบตุรด้วยกนั และมนต์อำลมัพำยน์ ซึ่งเป็นมนต์ท่ีใช้
ในกำรจบันำค นอกจำกนัน้ในไตรภมูิกถำกลำ่ววำ่ พญำนำคอำศยัอยู่ในชัน้จำตมุหำรำชิกำ ซึ่งเป็น
สวรรค์ชัน้ท่ีต ่ำท่ีสดุในกำมภูมิ และพญำนำคจะกลำยร่ำงเป็นงูเล็ก เม่ือจะออกไปหำอำหำร เร่ืองท่ี
พญำนำค ประสงค์จะบวชกับพระพทุธเจ้ำ และมีบทสวดมนต์ท่ียอมรับกำรด ำรงอยู่ของพญำนำค 
เช่น พระขันธปริตและพุทธชยมังคลำคำถำ หรือพำหุงมหำกำ ในต ำนำนสิงหนวัติ กล่ำวว่ำ          
สิงหนวัติกุมำรโอรสองค์ท่ีสองของพระเจ้ำเทวกำลแห่งรำชคฤห์ อพยพผู้ คนมำจำกทำงเหนือ       
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงบริเวณแคว้นสุวรรณโคมค ำในอดีต เป็นท่ีรำบลุ่มอุดมสมบูรณ์  
ห่ำงจำกแม่น ำ้โขงประมำณ ๕,๐๐๐ วำ พญำนำคตนหนึ่งช่ือ พนัธุนำครำชเนรมิตกำยมำช่วยชี ้
ท่ีตัง้เมืองใหม่ให้ และขอให้อยู่ในทศพิธรำชธรรม ครัน้ตกกลำงคืนก็ขึน้มำสร้ำงคเูมืองไว้ ๔ ด้ำน 
เพ่ือป้องกนัข้ำศกึใหญ่น้อยท่ีจะเข้ำตีเมือง เป็นเมืองนำคพนัธ์สิงหนวตัิ ตอ่มำเม่ือยกทพัปรำบเมือง
อ่ืนได้ จงึรวมดนิแดนเข้ำด้วยกนั และได้เปล่ียนช่ือเมืองเป็นแคว้นโยนกนำครำช๖  

ดงันัน้จุดเร่ิมต้นของควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในพุทธศำสนำ ของประเทศไทยท่ีค้นพบ
หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ เป็นชว่งท่ีพทุธศำสนำแผ่เข้ำสู่สวุรรณภูมิ ในคมัภีร์มหำวงศ์มีบนัทึกว่ำ
พระเจ้ำอโศกมหำรำชส่งธรรมทตู คือ พระโสณะเถระและพระอุตระเถระมำยงัสุวรรณภูมิ โดยทัง้
ประเทศพมำ่และไทยตำ่งเช่ือวำ่ประเทศของตนอยูใ่นพืน้ท่ีนีช้ำวพทุธ เช่ือวำ่เทวดำแห่งน ำ้ คือ วรุณ
และสำคร ท่ีตำ่งก็เป็นจอมแหง่นำครำช นอกจำกท่ีเก่ียวข้องกบัน ำ้บนโลกแล้ว นำคยงัเก่ียวข้องกบั
น ำ้ในสวรรค์อีกด้วย คนโบรำณเช่ือว่ำ สำยรุ้ง กับ นำค เป็นอนัเดียวกัน ท่ีเช่ือมระหว่ำงโลกมนษุย์  
กบัโลกสวรรค์ นำคเป็นท่อส่งควำมเช่ือเร่ืองของสำยรุ้งท่ีจะดดูน ำ้จำกพืน้โลกขึน้ไปข้ำงบน เม่ือถึง
จดุท่ีสงูสดุก็จะปลอ่ยน ำ้ลงมำเป็นฝน จึงมกัจะปรำกฏเป็นสำยรุ้งบนท้องฟ้ำหลงัฝนหยดุตก เช่ือว่ำ
เป็นล ำตวัของพญำนำคนัน้เอง จึงถือได้ว่ำพญำนำคมีควำมส ำคัญ แต่เน่ืองจำกนำคเป็นสัตว์     
                                                           

๖พระสมพร  อนำลโย (จิตรกล้ำ), “ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในชุมชนค ำชะโนด”, วิทยำนิพนธ์   
พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั,  ๕๕๐), หน้ำ   . 
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ในจินตนำกำรท่ีช่ำงได้สร้ำงขึน้ โดยอำศยัลกัษณะพืน้ฐำนตำมธรรมชำติมำจำกงู  เม่ือพดูถึงนำค  
มกัจะนึกถึงลกัษณะทำงกำยภำพของงู ท่ีมีวิวฒันำกำรมำจำกกำรเคำรพ และบูชำงูในลกัษณะ 
เป็นเทพเจ้ำตัง้แต่อดีต อุปนิสัยของพญำนำคในคมัภีร์สันสกฤตส่วนใหญ่ จะมีนิสัยดุร้ำย ขำด
ควำมเมตตำ ชอบแสดงอิทธิฤทธ์ิ ท ำลำยชีวิตมนุษย์และสิ่งต่ำง ๆ ให้พินำศอยู่เสมอ แต่นำคใน
คมัภีร์บำลีส่วนใหญ่ เป็นนำคท่ีมีอุปนิสัยดีมีเมตตำ ใฝ่ธรรมะ ทัง้นีเ้พรำะนำคในคมัภีร์บำลี มี
บทบำทส่งเสริมบำรมีของพระผู้ มีพระภำค และโน้มน้ำวให้คนเล่ือมใสในพระพุทธศำสนำมำแต่
สมัยก่อนพุทธกำลถึงปัจจุบนั และพญำนำคท่ีเป็นสมัมำทิฏฐิได้บ ำเพ็ญตนตำมคติพุทธศำสนำ  
คือ บ ำเพ็ญควำมดี ละเว้นควำมชัว่ รักษำศีลและกำรบ ำเพ็ญเพียรเพ่ือท่ีจะเข้ำถึงควำมบริสทุธ์ิมำ
โดยตลอด 

จำกควำมเก่ียวข้องของพญำนำคกบัพระพทุธศำสนำข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจยัมีควำมสนใจ
ศึกษำเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในพุทธศำสนำเถรวำท ศึกษำควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏ      
ในสงัคมไทย และศกึษำอิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั นอกจำกนัน้
เป็นกำรน ำองค์ควำมรู้เหลำ่นัน้มำอธิบำย ให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกนัในสงัคมไทยสืบไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 . .  เพ่ือศกึษำพญำนำคท่ีปรำกฏในพระพทุธศำสนำเถรวำท 
 . .  เพ่ือศกึษำควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในสงัคมไทย 
 . .  เพ่ือศกึษำอิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั 

๑.๓  ขอบเขตของกำรวิจัย  

กำรศึกษำวิจัยเร่ืองนี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษำเร่ืองอิทธิพลควำมเ ช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลต่อ
สงัคมไทยปัจจบุนั ได้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจยัดงันี ้ 

 . .  ขอบเขตเนือ้หำมุ่งศึกษำตำมกรอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย คือศึกษำ      
ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในสงัคมไทย และศกึษำอิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลตอ่
สงัคมไทยปัจจบุนั 

 . .  ขอบเขตด้ำนเอกสำรกำรวิจัยในครัง้นี  ้ คือ เอกสำรข้อมูลปฐมภูมิ  คือ 
พระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับมหำจุฬำเตปิฏก   ๕๐๐ พระไตรปิฎก ฉบับมหำจุฬำลงกรณ        
รำชวิทยำลัย พ.ศ.  ๕ ๙ และพระไตรปิฎกชุดอรรถกถำ ชุด ๙  เล่ม มหำมกุฏรำชวิทยำลัย        

 



๕ 

พ.ศ. ๕ ๔ และข้อมลูทตุยิภมูิ ได้แก ่ชำดก อรรถกถำ ฎีกำ ต ำนำนวิทยำนิพนธ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนกำรสมัภำษณ์ เอกสำรอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกบังำนวิจยันี ้ 

๑.๔  ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

 .๔.  พญำนำคท่ีปรำกฏในพระพทุธศำสนำเถรวำทเป็นอยำ่งไร 
 .๔.  ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในสงัคมไทยเป็นอยำ่งไร 
 .๔.  อิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนัเป็นอยำ่งไร 

๑.๕  ค ำจ ำกัดควำมของศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย  

๑.๕.๑ พระพุทธศำสนำเถรวำท หมำยถึง พทุธศำสนำลทัธิท่ีถือคติซึ่ง พระเถระ พทุธ
สำวกได้ท ำสงัคำยนำไว้ เป็นนิกำยเดิมของพระพุทธศำสนำ แปลว่ำ วำทะของพระเถระ หมำยถึง 
วำทะหรือค ำสอนของพระเถระ ๕๐๐ รูปได้ท ำสงัคำยนำไว้ โดยมีมติไม่เปล่ียนแปลงแก้ไขและเพิก
ถอนพทุธบญัญตั ิเถรวำทจงึกลำยเป็นช่ือนิกำยของพระพทุธศำสนำ  เรียกวำ่ นิกำยเถรวำท 

๑.๕.๒ ศำสนวัตถุ หมำยถึง สิ่งท่ีเป็นท่ีเคำรพบูชำท่ีส ำคญัในทำงพระพุทธศำสนำ     
ซึ่งส่วนใหญ่มกัมีรูปพญำนำคเป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรก่อสร้ำงด้วย เช่น พระพทุธรูป โบสถ์ 
วิหำร เจดีย์ มีพระพุทธชินรำช วิหำรหลวงพ่อโต เจดีย์พระธำตุพนม เจดีย์พระธำตุกลำงน ำ้        
องค์พระปฐมเจดีย์  

๑.๕.๓ พญำนำค หมำยถึง สตัว์ทิพย์กึ่งเทพท่ีสำมำรถแปลงร่ำงได้ แต่ในงำนวิจยันี ้  
เป็นควำมหมำยสองนยัยะ นยัยะแรก พญำนำค หมำยถึง สตัว์ท่ีสำมำรถแปลงร่ำงเป็นมนุษย์ได้
นิสยัดรุ้ำย มีฤทธ์ิมำก  สำมำรถผสมพนัธ์กับสตัว์ประเภทอ่ืนได้ นยัยะท่ีสอง นำคหรือพญำนำค 
ในทำงพระพุทธศำสนำ คือ ควำมประเสริฐ ไม่มีบำป เป็นผู้ มีจิตบริสุทธ์ิกว่ำสัตว์อ่ืนทัง้หลำย มี
ศรัทธำแรงกล้ำรักษำศีลอโุบสถ มีวิริยะควำมเพียร เป็นผู้ ท่ีพร้อมจะเข้ำถึงควำมเป็นผู้หลดุพ้นจำก
ควำมทกุข์ 

๑.๕.๔ อิทธิพล หมำยถึง สิ่งท่ีมีผลตอ่ควำมรู้สึกนึกคิด หรือมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลง
ทัง้ในทำงบวก หรือทำงลบ ซึ่งอิทธิพลของพญำนำคในท่ีนี ้ผู้ท ำวิจยัหมำยถึง อิทธิพลในทำงบวก
คือ  ด้ำนศลิปกรรม ด้ำนประเพณี ด้ำนไสยศำสตร์ ด้ำนศำสนวตัถ ุ

๑.๕.๕ ควำมเช่ือ หมำยถึง ควำมมัน่ใจในสิ่งท่ีได้สมัผสัจริงทำง ตำ หู จมูก ลิน้ กำย 
และจิตใจช่วยให้รับรู้ถึงสิ่งท่ีมองไม่เห็น แต่เช่ือว่ำมีจริงในโลกวิญญำณ เช่น กำรแสดงควำมรู้สึก
นกึคดิของบคุคลท่ีเช่ือวำ่พญำนำคมีจริงหรือไมมี่จริง เป็นมมุมองควำมรู้สกึท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์

 



๖ 

โดยตรงของบุคคล หรืออำจได้ฟังจำกบุคคลอ่ืนท่ีน่ำเช่ือถือถ่ำยทอดศึกษำสืบต่อกันมำ จนเกิด
ควำมรู้สกึยอมรับหรือไมย่อมรับ 

๑.๖ ทบทวนเอกสำรและรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖.๑ เอกสำรที่เก่ียวข้อง 

ผู้ วิจัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำร งำนวิจัยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้มีผู้ ให้ควำม
สนใจศกึษำเร่ืองพญำนำคในแง่มมุท่ีตำ่งกนัไป แตก็่สอดคล้องทำงหลกัวิชำกำรและสำมำรถเสริม
ควำมรู้แก่กนัได้ โดยงำนวิจยัดงักลำ่ว รำยละเอียดดงันี ้ 

๑) สุเมธ  ชุมสำย ณ อยุธยำ นกัวิชำกำรไทยเขียนไว้ใน “ต ำนำนจีนและญวน”  
ในมุมมองทำงสงัคมมำนุษยวิทยำกล่ำวว่ำ เรำสำมำรถพบต ำนำนและประเพณีอันเก่ียวโยงกับ
พญำนำคในวฒันธรรมลุม่แมน่ ำ้ และวฒันธรรมท่ีมีกำรเกษตรกรรมเป็นรำกฐำน ทัง้นี ้ผู้คนท่ีอำศยั
ตำมลุ่มแม่น ำ้โขง มีสภำพชีวิตท่ีต้องพึ่งพำน ำ้อย่ำงยิ่งยวด รูปร่ำงของพญำนำคนัน้ คล้ำยคลึงกับ
รูปลกัษณ์ของล ำน ำ้ ดงันัน้ พญำนำคอำจเป็นสญัลกัษณ์ของน ำ้และสะท้อนควำมส ำคญัของน ำ้
ด้วย๗ และต ำนำนบรรพบรุุษ ซึ่งเล่ำกันว่ำบรรพบรุุษของพวกขอม คือ พวกนำค และปฐมกษัตริย์
ขอม คือมนษุย์ท่ีแตง่งำนกบันำค ในพม่ำ สมยัโบรำณมีนกับวชพวกหนึ่ง ช่ือว่ำพวกกอรี ซึ่งนบัถือ
บชูำนำค  พวกมอญบำงถ่ินนบัถือผีง ูและไมท่ ำลำยง ูในจีนและญ่ีปุ่ นก็มีกำรเคำรพเช่นกนั หำกแต่
เป็นงูท่ีวิวฒันำกำรไปเป็นมงักร ชนบำงกลุ่ม ท่ีอำศยัอยู่แถบเวียดนำมตอนเหนือ ในลำว และตอน
ใต้ในจีน ท่ีนิยมสักรูปนำคตำมร่ำงกำย ตำมต ำนำนจีนและญวนเรียกว่ำ “ขิ่นหม่ำน” แปลว่ำ         
งใูหญ่๘ 

๒) สุจิตต์  วงษ์เทศ นกัวิขำกำรไทยอีกทำ่นหนึง่ ได้เขียนวิเครำะห์ ไว้ในหนงัสือ “ 
นำคในประวัติศำสตร์อุษำคเนย์” ควำมหมำยของค ำว่ำ นำค กล่ำวไว้คล้ำยกับบทวิเครำะห์ของ 
สเุมธ ชมุสำย ณ อยธุยำ ว่ำ “นำคเป็นลกัษณ์ของเจ้ำแห่งดินและน ำ้” ในช่วงออกพรรษำเป็นระยะ
สิน้สดุฤดฝูนประมำณเดือนตลุำคมและเป็นเวลำพืชพนัธ์ตำ่ง ๆ ท่ีปลกูไว้ได้เติบโตขึน้แล้วน่ำสนใจ
วำ่ในเดือนนีมี้งำนบญุบัง้ไฟพญำนำค และในช่วงเวลำเดียวกนันีช้ำวบ้ำนจะยิงบัง้ไฟพญำนำคขึน้

                                                           

๗สุเมธ   ชุมสำย ณ อยุธยำ, ต ำนำนจีนและญวน, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์, 
 ๕ ๙), หน้ำ  ๖. 

๘สเุมธ   ชุมสำย ณ อยุธยำ, ต ำนำนจีนและญวน, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์, 
 ๕ ๙), หน้ำ  ๖. 

  



๗ 

ฟ้ำเพ่ือขอฝนในงำนบญุพระเวสซึง่เป็นงำนบญุใหญ่ประจ ำปีนัน้ ชำวบ้ำนจะอญัเชิญพระอปุคตุมำ
ท่ีงำนบญุโดยเช่ือกนัวำ่พระอปุคตุนัน้เป็นพญำนำคซึง่เป็นบตุรของพระพทุธเจ้ำกบันำงเงือก๙ 

๓) เมธำรำช  รัตนภำคี ได้เขียนไว้ในหนังสือ “เปิดต ำนำนพญำนำค จำก
พุทธกำล สู่ต ำนำนลุ่มน ำ้โขง” กล่ำวยกบทสวดพำหุงคำถำบทท่ี ๗ คือ กำรผจญกับพญำนำค
พญำนันโทปนันทนำครำช บทคำถำ นันโทปะนันทะภุชะคงั วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะเถระภุชะ      
เคนะ ทะมำปะยนัโต อิทธูปะเทสะวิธินำชิตะวำ มุนินโท ตนัเตชะสำ ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลำนิ 
แปลควำมว่ำ  พระจอมมนีุ โปรดให้พระโมคคลัลำนะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกำยเป็นนำครำช ไป
ทรมำนพญำนำครำชช่ือ นันโทปนันทะ ผู้ มีควำมรู้ผิดมีฤทธ์ิมำก ด้วยวิธีอันให้อุปเทสแห่งฤทธิ     
แก่พระเถระ ขอชยัมงคลทัง้หลำย จงมีแด่ท่ำน ด้วยเดชแห่งพทุธชยัมงคลนัน้ ซึ่งเป็นกำรกล่ำวถึง
พญำนำคในสมยัพทุธกำล ๐ 

๔) สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ได้ทรงบนัทึกไว้
ในพระพทุธประวตัิและในหนงัสือ “นำคท่ีปรำกฏในงำนศิลปกรรม” โดยเข้ำพระทยัว่ำนำคไม่ใช่งู
และคงจะเป็นพวกท่ีนบัถือเทวรูปนำคปรก ได้แก่พวกชฎิลกสัสปะสำมพ่ีน้อง บำงท่ำนเห็นว่ำ นำค
นีเ้ก่งท่ีสุด เปรียบกับพวกท่ีสำมำรถว่ำยและด ำน ำ้ ไปหยิบสตำงค์ท่ีโยนลงทะเลชูให้ดูได้ก่อนท่ี
สตำงค์จะจมลงถึงท้องทะเล มีอยู่ในนครศรีธรรมรำช ปัตตำนี ท่ีเขำเรียกกันว่ำชำวน ำ้ หรือชำวเล 
ภำษำมลำยเูรียกวำ่ ชะลงั   

๕) พีรพล พิสณุพงศ์ ท่ีพบในต ำนำนบรรพบุรุษ “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงูกับ
มนุษย์” กล่ำวไว้ว่ำ บรรพบุรุษของพวกขอม คือ พวกนำค และปฐมกษัตริย์ขอมคือมนุษย์ซึ่งได้
แต่งงำนกับนำค ในพม่ำสมัยโบรำณ มีนักบวชพวกหนึ่งช่ือว่ำพวกกอรี ซึ่งนับถือบูชำนำค  พวก
มอญบำงถ่ิน นบัถือผีงูและไม่ท ำร้ำยงูในจีนและญ่ีปุ่ น ก็มีกำรเคำรพเช่นกนัแตเ่ป็นงูท่ีวิวฒันำกำร
ไปเป็นมังกรในเวียดนำมตอนเหนือในลำวและจีนตอนใต้ นิยมสักรูปนำคตำมร่ำงกำยมีต ำนำน
เก่ียวกันพระอุปคตุสองแบบ ๆ แรกกล่ำวว่ำ พระอุปคตุเป็นสำมเณรท่ี อำศยัอยู่ในหนองน ำ้ บิดำ
อปุคตุคือพระพทุธเจ้ำและมำรดำคือนำงเงือก เน่ืองจำกพระพทุธเจ้ำปล่อยอสจุิลงในน ำ้ และนำง

                                                           

๙สจิุตต์  วงษ์เทศ, นำคในประวัติศำสตร์อุษำคเนย์, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์, 
 ๕๔ ), หน้ำ   . 

 ๐เมธำรำช   รัตนภำคี, เปิดต ำนำนพญำนำคจำกพุทธกำลสู่ต ำนำนลุ่มน ำ้โขง, (นนทบุรี : 
ส ำนกัพิมพ์อทุยำนควำมรู้,  ๕๕ ), หน้ำ  ๔. 

  สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ, นำคที่ปรำกฏในงำนศิลปกรรม,  
(กรุงเทพมหำนคร : ม.ป.ท.,  ๕๐ ), หน้ำ ๘๗. 

 

 



๘ 

เงือกได้กลืนอสจุินัน้ ลงไปจึงได้ตัง้ครรภ์ และให้ก ำเนิดพระอปุคตุ อีกต ำนำนหนึ่งกล่ำวว่ำ พระอุป
คตุเป็นพญำนำค ท่ีอำศยัในน ำ้ และน ำ้คืออปุคตุ    

๖) ผำสุก  อินทรำวุธ เขียนไว้ในหนงัสือ “ควำมเช่ือเก่ียวกบักำรเคำรพนบัถือรูป
นำคอำรยธรรมลุ่มแม่น ำ้สินธุ” กล่ำวว่ำในอินเดียนัน้ ได้พบหลกัฐำนจำกกำรขดุค้นทำงโบรำณคดี
บริเวณดินแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ท่ีรวมเรียกว่ำ อำรยธรรมลุ่มแม่น ำ้สินธุ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ใน
แคว้นปัญจำบ ได้พบร่องรอยของเมืองโบรำณ   เมือง คือ เมืองโมเฮนโจตำโร และ เมืองฮำรัมปำ  
เป็นเมืองท่ีมีอำรยธรรมท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในอินเดีย มีอำยุประมำณ  ,๐๐๐ ปี ก่อนคริสตศักรำช  
หลกัฐำนทำงโบรำณคดีท่ียืนยนัควำมเช่ือ ท่ีเก่ียวกบักำรเคำรพนบัถือรูปนำค คือ พบท่ีประทบัตรำ 
ซึ่งคงจะใช้เป็นตรำประทบัหรือเคร่ืองรำงของขลงั ซึ่งมีลวดลำยหลำยแบบ เช่น ช้ำง แรด ววั เสือ 
นำค (งู) กำรพบตรำประทบันี ้แสดงให้เห็นว่ำอำรยธรรมลุ่มน ำ้สินธุ ซึ่งเก่ำแก่กว่ำอำรยธรรมของ
ชำวอำรยนัในอินเดีย ได้มีกำรเคำรพยกย่องนำคมำนำนแล้ว และน่ำจะเป็นควำมเช่ือถือพืน้ฐำน
ของชนพืน้เมืองดัง้เดิมของอินเดียด้วย   จำกควำมเช่ือดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำพญำนำคใน        
พุทธศำสนำไทย ได้เปล่ียนแปลงไปตำมบริบททำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ     
กำรบวช คือ กำรเปล่ียนผำ่นจำกสภำวะหนึง่ไปสูอี่กสภำวะหนึ่ง รูปร่ำงของพญำนำคคล้ำยคลึงกบั
รูปลกัษณ์ของล ำน ำ้ นำคเป็นรูปลกัษณ์ของเจ้ำแห่งดินและน ำ้ แตท่ี่นำคไม่ใช่งู  คงเป็นเพียงพวกท่ี
นบัถือเทวรูปนำคปรก เชน่ พวกชฏิลกสัสปะสำมพ่ีน้องเทำ่นัน้  

๗) ภัทรำรัตน์  สุวรรณวัฒนำ แปลและปรับเปล่ียนจำก The Place of The 
Naga เขียน (พ.ศ. ๕๕ ) of th NaGa in the in Thai Buddhism from pre–modern Siam to 
modernized Thailand Section One : The place past พญำนำคในพระพุทธศำสนำจำกสยำม
ก่อนสมยัใหม่ถึงประเทศไทยในปัจจุบนัเขียนไว้ว่ำกำรศึกษำ The Naga เขียน (พ.ศ. ๕๕ ) of 
the Na Gainthe in Thai Buddhism frompre modern Siam to modernized Thailand  Section 
One :The place past พญำนำคในพระพุทธศำสนำจำกสยำมก่อนสมัยใหม่ถึงประเทศไทย       
ในปัจจบุนัได้เขียนไว้ว่ำ กำรศกึษำพญำนำค ในพทุธศำสนำไทยได้เปล่ียนแปลงไปตำมบริบททำง
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยเร่ิมศึกษำจำกยุคสยำมก่อนสมัยใหม่ จนถึง
ประเทศไทยในปัจจุบนั ในสมยัโบรำณ ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำค อำจเป็นส่วนหนึ่งของควำมเช่ือ  
                                                           

  พีรพล   พิสณพุงศ์, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงูกับมนุษย์, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์, 
 ๕ ๐), หน้ำ  ๗๙. 

  ผำสกุ   อินทรำวธุ, ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเคำรพนับถือรูปนำคอำรยธรรมลุ่มแม่น ำ้สินธุ, 
(กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้ำ  ๗– ๙. 

 

 

 



๙ 

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีอยู่ก่อนท่ีพุทธศำสนำแผ่เข้ำมำ และหลอมรวมเข้ำกับ           
พทุธศำสนำในภำยหลงั หรืออำจเป็นควำมเช่ือจำกวฒันธรรมในอินเดีย ท่ีแผ่เข้ำสู่เอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต้ ๔  

๑.๖.๒. งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จำกกำรท่ีได้ศึกษำทบทวนเอกสำรงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิพลควำมเช่ือเร่ือง
พญำนำคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั พบวำ่มีผู้ท ำกำรศกึษำวิจยัไว้ดงันี ้

๑) พระสมพร  อนำลโย (จิตรกล้ำ) ได้ศึกษำเร่ืองควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคใน
ชมุชนค ำชะโนด จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมเช่ือของคนในชมุชนมีควำมเช่ือว่ำ พญำนำคำได้ใช้
อิทธิฤทธ์ิเนรมิตป่ำค ำชะโนดขึน้เป็นท่ีอยู่อำศยั ใต้ป่ำค ำชะโนดนัน้เป็นเมืองบำดำลของพญำนำค 
และพวกบงับดเช่ือว่ำพญำนำคเนรมิตบอ่น ำ้ศกัดิ์สิทธ์ิใช้รักษำโรคต่ำง ๆ ได้ ผู้ ท่ีจะเข้ำไปชมป่ำค ำ
ชะโนด จะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป็นกำรขออนุญำตก่อน จึงจะกลับออกมำได้ด้วยควำม
ปลอดภยั ๕  

๒) พระมหำประภำส  แก้วสวรรค์ ได้ศึกษำเร่ืองนำคในพระไตรปิฎก จำก
กำรศกึษำพบวำ่ นำคในคมัภีร์พระพทุธศำสนำ มี  ,๐ ๔ ชนิด แบง่ล ำดบัชัน้ออกเป็น ๔ ประเภท 
จดัตำม พิษของนำคทัง้ ๔ ประเภท ๆ หนึ่งมีวิธีท ำอนัตรำยได้ ๔ วิธี รวมนำคทัง้  ๖ ชนิดนี ้แบง่วิธี
ท่ีพิษเข้ำไปท ำอนัตรำยออกไปอีก ๔ ชนิด นำคทัง้ ๖๔ ชนิดนี ้แบ่งตำมวิธีเกิดอีก ๔ ชนิด รวมเป็น
นำค  ๕๖ ชนิด ๆ หนึ่ง ๆ แบง่ตำมท่ีเกิดชนิดละ   แบบ คือ พญำนำคท่ีเกิดในน ำ้ เรียกว่ำ ชลชะ 
และพญำนำคท่ีเกิดบนบก เรียกว่ำ ถลชะ รวมเป็น ๕   ชนิดทัง้ ๕   ชนิดนี ้ยังแยกเป็น
พญำนำค ท่ีเสวยกำมคณุ และไมเ่สวยกำมคณุเป็นอำรมณ์ ๖ 

 

                                                           

 ๔ภทัรำรัตน์  สวุรรณวฒันำ, แปลจำก The place of the Naga in Thai Buddhism from pre 3 
modern sierm to moderniwed Thailand, section one : the place of the Naga in the past เขียน (พ.ศ. 
 ๕  ), วรรณศกัดิ์  พิจิตรบญุเสริม,ถอดควำมจำก “นำค (นำคะ) และควำมเชื่อของชนชำติลำว”, หมุพนั  
รัตนวงศ์, นกัวิชำกำรลำว ม.ป.ท., ม.ป.ป., หน้ำ  ๙.  

 ๕พระสมพร  อนำลโย (จิตรกล้ำ), “ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในชุมชนค ำชะโนด”, วิทยำนิพนธ์
พุทธศำสตรมหำบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั,   ๕๕๐), หน้ำ   . 

 ๖พระมหำประภำส  แก้วสวรรค์, “นำคในพระไตรปิฎก”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตร 

มหำบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยำลยั : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั,  ๕๔๐), หน้ำ ๔๘. 



 ๐ 

๓) ปิยธิดำ  ตรีเดช กล่ำวไว้ว่ำ บัง้ไฟพญำนำคเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตำมธรรมชำติ
และสำมำรถ จะหำค ำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ตำมหลกักำรของวิชำวิทยำศำสตร์ทำงฟิสิกส์และเคมี
ได้ค่อนข้ำงสมบูรณ์ เพียงแต่หำกจะให้แน่ชัดคงต้องท ำกำรทดลองเลียนแบบหรือตรวจสอบ
เพิ่มเตมิด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรท ำให้เกิดลกูไฟเช่นนัน้เพ่ือเป็นกำรแสดง ท ำได้ไม่ง่ำยนกั 
เช่น หำกท ำพลุ จะท ำอย่ำงไรให้ยิงขึน้โดยไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่นและไม่มีซำกหลงเหลือ และมีควำม
เข้มของแสงและสีแบบเดียวกนัทกุลกู เป็นสิ่งท่ียำกท่ีจะท ำขึน้ กำรท ำให้เกิดขึน้ท่ีหลำยจดุในแม่น ำ้
โขงเป็นระยะทำงยำวไกลดงัท่ีเกิดขึน้ก็เป็นสิ่งท่ีท ำได้ยำก ๗ 

๔) สัตยิะพันธ์  คชมิตร กลำ่วว่ำ ในช่วงยคุอรัุงคธำต ุ(พทุธศตวรรษท่ี   –  ) 
จนถึงปัจจุบนั ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีและเอกสำรมีร่องรอยว่ำนำคเป็นสิ่งท่ีปรำกฏอยู่ใน
สญัลกัษณ์ทำงควำมเช่ือดัง้เดมิ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งลทัธิควำมอดุมสมบรูณ์ซึง่มีกำรเคำรพเซ่นสรวง
บชูำธรรมชำต ิและสตัว์บำงชนิด โดยเช่ือว่ำจะเป็นผู้บนัดำลให้เกิดควำมมัง่คัง่แก่ชมุชนแถบลุ่มน ำ้
โขง ในช่วงยุคอุรังคธำตุ คติเร่ืองนำคได้ถูกน ำมำใช้ในด้ำนกำรเมืองกำรปกครองโดยสมัพนัธ์กับ
กำรขยำยตวัของอำณำจกัรล้ำนช้ำง ในบริเวณลุ่มน ำ้โขง รวมทัง้เป็นสญัลกัษณ์ส ำคญัทำงพุทธ
ศำสนำ ปัจจุบันชุมชนแถบลุ่มน ำ้โขงยังคงมีควำมเช่ือ พิธีกรรมนิทำน เร่ืองเล่ำในท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องกบัคติเร่ืองนำค เม่ือมีกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเป็นผลให้นำคถูกใช้เป็นจุดขำยทำงกำร
ท่องเท่ียว โดยนำคได้กลำยเป็นสินค้ำทำงวฒันธรรม เม่ือคติเร่ืองนำคเปล่ียนไป ชุมชนในบริเวณ
แถบลุม่น ำ้โขง จงึพยำยำมท่ีจะแสดงวำ่คตคิวำมเช่ือเร่ืองนำค เป็นคติควำมเช่ือท่ีมีมำนำนและเป็น
สิ่งท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณแถบลุม่น ำ้โขง ๘ 

๔) กิตติพัฒน์  เพชรทอง กล่ำวว่ำ พญำนำคในส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมของอีสำน 
เช่ือว่ำพญำนำคมีอยู่จริง แต่อยู่ในฐำนะแห่งควำมศกัดิ์สิทธ์ิ มีพลังเหนือธรรมชำติ สำมำรถดล
บนัดำลสิ่งตำ่ง ๆ ให้ได้สมควำมปรำรถนำ พญำนำคเป็นท่ีเคำรพบชูำ และได้รับกำรยกขึน้เป็นเจ้ำ
แหง่พิธีกรรม เชน่ บญุบัง้ไฟ ไหลเรือไฟ บญุฮดสรง พิธีบชูำพญำสตัตนำคำ และพิธีปลกูบ้ำนสร้ำง
เรือน ส่งผลให้เกิดจริยธรรมขัน้พืน้ฐำน ในกำรสร้ำงควำมสำมคัคีให้กับชมุชน และประเพณีกรรม

                                                           

 ๗ปิยธิดำ  ตรีเดช, “ปรำกฏกำรณ์บัง้ไฟพญำนำค”, วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล,   ๕๔๖), หน้ำ  ๕. 
 ๘สตัิยะพนัธ์  คชมติร, “บัง้ไฟพญำนำค” กรุงเทพธุรกิจ, (  ตลุำคม  ๕๔๙) : หน้ำ  . 



   

เหล่ำนัน้ ใช้เป็นกลวิธีกำรน ำพุทธศำสนิกชน  ให้เข้ำสู่หนทำงแห่งกำรปฏิบัติธรรมในทำง
พระพทุธศำสนำตอ่ไป ๙ 

๕) จิตรกร  เอมพันธ์ กล่ำวว่ำ สญัลกัษณ์ของพญำนำค ตำมบริบททำงสงัคม
วฒันธรรม เป็นร่องรอยควำมคดิแห่งอดีตเร่ือง "พญำนำค" มีควำมหมำย อยู่ในนิทำนปรัมปรำแห่ง            
โลกจินตนำกำร ผสำนควำมเป็นจริง ควำมคดิเร่ืองพญำนำค จึงมีบทบำทส ำคญัตอ่กำรด ำเนินชีวิต 

กำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข และด้ำนสันทนำกำร มีอิทธิพล 
เป็นพลงัทำงศำสนำ กำรคล่ีคลำยร่องรอยควำมคิดเร่ืองพญำนำค ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำค จึงเช่ือ
อยูใ่นรูปแบบของพิธีกรรม พญำนำค อยู่ในลทัธิควำมอดุมสมบรูณ์ของสงัคมวฒันธรรมอีสำน ถูก
ผสำนควำมเช่ือดัง้เดมิและควำมเช่ือทำงพทุธศำสนำ เร่ืองสวรรค์และนรก พิธีกรรมแสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ท่ีมนุษย์มีต่ออ ำนำจเหนือธรรมชำติ ท่ีส ำคัญท่ีสุดของพิธีกรรมนี ้ท ำให้ผู้ ท่ีอยู่ใน
หมูบ้่ำนได้มีโอกำสพบปะกนั ก่อให้เกิดควำมเป็นปึกแผน่ทำงสงัคม ๐ 

สรุป เอกสำรและกำรวิจยัท่ีเก่ียวข้องครัง้นี ้เป็นกำรศึกษำรวบรวมข้อมลูมำสนบัสนุน
ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ เร่ืองกำรศึกษำอิทธิพลของพญำนำคท่ีมีผล
ตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั เพ่ือให้เกิดควำมสมบรูณ์ตำมแนวคิดนีแ้ละมีน ำ้หนกัน่ำเช่ือถือได้ ผู้วิจยัจึงได้
ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร ผลงำนกำรวิจัย และงำนแปล ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วในเบือ้งต้น ดงันัน้ 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้เกิดขึน้ ในควำมเช่ือเร่ืองอิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลต่อ
สงัคมไทยปัจจบุนั ซึ่งจะท ำให้ผู้ ท่ีสนใจศึกษำในเร่ืองนี ้พิจำรณำด้วยปัญญำอย่ำงรอบครอบ เป็น
ตวัน ำควำมเช่ือ และยึดหลกัธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำ มำประกอบพิจำรณำด้วยเหตปัุจจยั
โดยแยบคลำย เพ่ือให้เกิดขบวนกำรควำมคิดควำมเช่ือ ควำมเข้ำใจได้อย่ำงถูกต้องตำมหลกักำร 
และน ำไปใช้พัฒนำแนวคิดไปสู่กำรปฏิบัติตำมควำมเช่ือเป็นองค์รวมของสังคม จะท ำให้เกิด
ประโยชน์ในสงัคมไทย มีวิถีชีวิตท่ีด ำเนินไปตำมควำมเช่ือด้วยควำมรัก สำมคัคี สงบสุข ตำมภูมิ
ปัญญำของตน จงึจะถือวำ่ส ำเร็จตำมวตัถปุระสงค์ ท่ีผู้วิจยัได้เสนอไว้ในวิทยำนิพนธ์เลม่นี ้  

 

                                                           

 ๙กิตติพฒัน์  เพชรทอง, “พทุธศำสนำกบัพญำนำคศึกษำวิเครำะห์พญำนำคในคมัภีร์พทุธศำสนำ
เถระวำทกับในวัฒนธรรมอีสำน” ,  วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยำลัย : 
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๑.๗  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยครัง้นี  ้เป็นกำรศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ซึ่งมี
ด ำเนินกำรวิจยั ดงันี ้

 .๗.  ศกึษำเอกสำรชัน้ปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบบัมหำจฬุำเตปิฏก  
 ๕๐๐ และพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบบัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั  ๕ ๙ 

 .๗.  ศกึษำเอกสำรชัน้ทตุิยภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกอรรถกถำชดุ ๙  เล่ม มหำมกุฏ
รำชวิทยำลยั พ.ศ. ๕ ๔ ฎีกำ งำนวิจยั วิทยำนิพนธ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และต ำรำอ่ืนเก่ียวข้องกับ
งำนวิจยั 

 .๗.  สัมภำษณ์ผู้ รู้  และผู้ มีควำมรู้เก่ียวข้องกับควำมเช่ือเร่ืองพญำนำค จ ำนวน       
๗ คน/รูป ได้แก่ ( ) พ่อปู่ อินทร์ (เขำภูต ำแย) ( ) ชุมพล  สำยแวว ( ) บุญจันทร์  ค ำมุงคุณ      
(๔) บญุทอง  แสนสร้อย (๕) พนัต ำรวจเอกชยรพ  สำยจนัยนต์ (๖) พระครูสิริปิยธรรม (พระมหำวิ
จลุ  ปิยภำณี) และ (๗) หลวงปู่ สมบญุ  ปณฺุณสีโร 

 .๗.๔ วิเครำะห์ ข้อมลูและเรียบเรียง ตำมกรอบของวตัถปุระสงค์ 
 .๗.๕ สรุปผลกำรวิจยั ข้อเสนอแนะ 
 .๗.๖ เสนอผลกำรวิจยัโดยวิธีพรรณนำวิเครำะห์ 

๑.๘  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 .๘.  ท ำให้ทรำบเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในพระพทุธศำสนำเถรวำท 
 .๘.  ท ำให้ทรำบควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีปรำกฏในสงัคมไทย   
 .๘.  ท ำให้ทรำบอิทธิพลควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั 

 



 
 

 
บทที่  ๒ 

พญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

พระพุทธศาสนา อาทิเช่น คมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา กล่าวถึงพญานาคท่ี
เก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาเถรวาท ในด้านท่ีเป็นกศุล คือ ศรัทธาท่ีมัน่คงในพระธรรมค าสอนของ
พระพทุธเจ้า การรักษาศีลด้วยชีวิต แตย่งัมีพญานาคบางตนท่ีมีนิสยัมานะทิฐิกล่าวโทษ ผู้ทรงศีล
ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดเวลา เช่น พญานนัโทปนนัทนาคราชท่ีกล่าวโทษพระพุทธเจ้าเม่ือครัง้
ทรงเสด็จกลบัโปรดพระมารดาจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เป็นต้น ส าหรับการศึกษาในบทนีผู้้ วิจยัได้
ก าหนดกรอบการศึกษาไว้ ๔ ประเด็น คือ (๑) ก าเนิดของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท   
(๒) ความส าคญัของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) ลักษณะและถ่ินท่ีอยู่อาศยัของ
พญานาคในพระพทุธศาสนาเถรวาท และ (๔) ประเภทของพญานาคท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนา
เถรวาท ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

๒.๑  ก าเนิดของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การก าเนิดของพญานาคในพระพุทธศาสนานัน้ กล่าวถึงพญานาคท่ีมีเชือ้สายของ      
สุกินาคราชหรือนาคสุเนมิ ผู้ เป็นพ่ีชายคนโตของสุกินาคราช ในเร่ืองชีมูตวานะ ได้กล่าวถึงนาค
ทัง้หลายเป็นลูกของนางกัทรูและยังได้เล่าถึง การท่ีนาคต้องตกเป็นอาหารของครุฑในเร่ือง        
มหาภารตะในปัญจตนัตระ๑  ในสทุธกสตูรกล่าวถึงพญานาคว่า มีก าเนิด ๔ อย่าง คือ (๑) เกิดใน
ฟองไขเ่รียกวา่ อณัฑชะ (๒) เกิดในครรภ์เรียกว่า ชลาพชุะ (๓) เกิดในท่ีหมกัหมมเรียกว่าสงัเสทชะ 
และ (๔) เกิดแล้วโตทนัที เรียกว่า โอปปาติกะ๒  อีกพระสูตรหนึ่งคือ หิตสูตร ได้แบ่งพญานาคใน
ก าเนิดทัง้ ๔ ดงักล่าวออกเป็น ๔ ตระกูล คือ (๑) ตระกูลวิรูปักขะ เป็นพญานาคท่ีมีผิวกายเป็นสี
ทองค า (๒) ตระกูลเอราปักถะ มีผิวสีเขียว (๓) ตระกูลฉัพยาปตุตะ มีผิวสีรุ้ง (๔) ตระกูลกัณหา 
โคตมะ มีผิวสีด า๓ นาคในคมัภีร์สนัสกฤตนัน้ ถือก าเนิดมาจากนางกัทรูและพระกัศยพราหม์ฤษี 
และนางกัทรูนัน้อาจมีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่า นางสุรสา ลกัษณะการก าเนิดนัน้ มีลกัษณะเป็นสตัว์ คือ
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๑๔ 

เกิดจากฟองไข่และจ านวนท่ีเกิดมาแต่ละครัง้นัน้เป็นจ านวนมาก ดงัเช่นนางกัทรูได้ให้ก าเนิดลูก
เป็นครัง้แรก๔  ถึง ๑,๐๐๐ ตวั นาคในคมัภีร์บาลี พระพทุธเจ้าทรงแสดงเหตแุละปัจจยั ท่ีบคุคลเม่ือ
ตายไปแล้วก าเนิดเป็นนาคไว้ในพระสตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรคนาคสงัยตุต์นาคทัง้ส่ี
ประเภท คือ อัญฑะชะ ชลาพุชะ สงัเสทชะ และอุปาติกะ ล้วนก าเนิดด้วยอ านาจบุญ ได้แก่การ
บริจาคทาน และการตัง้ปรารถนาอย่างแรงกล้าของอดีตชาติว่า เม่ือตนตายไปแล้ว ขอให้ได้เกิด
เป็นนาค จัมเปยยชาดก สังขปาลชาดก วิธุรชาดก ก็ได้แสดงคติเก่ียวกับการก าเนิดของนาคไว้
คล้ายกันว่าบุคคลท่ีปารถนาในก าเนิดนาคเม่ือสิน้ชีวิตแล้วก็จะได้ไปบงัเกิดเป็นนาค อยู่ในนาค
พิภพอนัสวยงาม 

พญานาคเป็นชาตภิพอีกชัน้หนึง่ มีความละเอียดและพิเศษกว่าสตัว์โลกหรืองูทัว่ไป คือ 
มีสภาวะเป็นทิพย์ มีก าเนิดในลกัษณะเดียวกบัเทวดาเป็นการเกิดแบบท่ีเรียกว่า โอปปาติกะ โดยมี
บพุกรรมเป็นตวัก าหนด ภพภูมิของพญานาค คือ หนึ่งในภพภูมิของเทวดา ซึ่งมีอยู่ ๑๖ ชัน้ (ดงัท่ี
ปรากฏในบทสวดธมัมจกักปัปวตันสตุตงั) โดยแบง่เป็นกามาวจรภพ ๖ ชัน้ และอกามาวจรภพ ๑๐ 
ชัน้ เหตท่ีุแบง่ออกมาเป็น ๒ กลุม่ ก็เพราะวา่ทัง้ ๒ กลุ่ม มีความแตกตา่งกนั คือ กลุ่มแรกท่ีมี ๖ ชัน้
นัน้ เป็นภพภูมิท่ียังติดอยู่ในสุข ยังเสพย์กาม ส่วนกลุ่มหลงัท่ีมี ๑๐ ชัน้นัน้ ไม่ติดอยู่ในกามแล้ว 
เรียกว่า กามาวจรภพ เป็นภพภูมิของเทวดาชัน้ต ่า ส่วนอกามาวจร เป็นภพภูมิของเทวดาชัน้สงู  ๖ 
ชัน้ของกามาวจรภพ มีดงันี ้(๑) ภมุมานงั (ชัน้ต ่าสดุ) (๒) จาตมุมะหาราชิกา โดยมีชัน้ละเอียดกว่า
ซ้อนอยูอี่กชัน้ เรียกว่าจาตมุะหาราชิกานงั แตก็่ถือว่าเป็นชัน้ท่ี ๒ ด้วยกนั (๓) ตาวะติงสา เรานิยม
เรียกชัน้นีว้า่ ดาวดงึส์ จนถึงชัน้เปรียบเทียบว่ามีความสขุเหมือนขึน้สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และในชัน้นี ้
ยงัมีรายละเอียดเข้าไปอีก คือ ตาวะตงิสานงั (๔) ยามา ก็มีซ้อนกนัอีกชัน้หนึ่งท่ีละเอียดกว่า คือ ยา
มานงั (๕) ตสุิตา ท่ีเรียกวา่สวรรค์ชัน้ดสุิต ก็ยงัมีท่ีละเอียดเข้าไปอีก คือ ตสุิตานงั (๖) นิมมานะระตี 
ซึง่ละเอียดประณีตเข้าไปอีกเป็น นิมมานะระตีนงั ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี และ ปะระนิมมิตะวะสะ
วะตีนงั กล่าวคือ ๖ ชัน้ภพภูมิแรกนีเ้ป็นภูมิของเทวดาชัน้หยาบ จากชัน้ท่ี ๗ ขึน้ไปเป็นชัน้ละเอียด
และสงูกวา่จนถึงชัน้สดุท้าย คือชัน้ท่ี ๑๖ ท่ีเรียกวา่ชัน้อะกะนิฏฐะกา รวมแล้วเรียก ๑๐ ชัน้นีว้่า ชัน้
พรหม หรือสวรรค์ชัน้พรหม สว่น ๖ ชัน้แรกเป็นชัน้ต ่า และไม่ถือว่าเป็นพรหม ภพภูมิของพญานาค
นัน้อยู่ชัน้แรกสดุ คือ ชัน้ภุมมานงั ซึ่งไม่มีความโลภ แต่ยงัมีราคะ และโทสะพญานาคจึงมีทัง้คณุ
และโทษอยู่ในตวัภพภูมิ ชัน้ภุมมานัง ยังคงเป็นภพภูมิของเทวดาท่ีมีทิพย์อ านาจเหนือธรรมดา 
และอยู่ใกล้ชิดภพภูมิของมนุษย์มากท่ีสดุ แหล่งก าเนิดของพญานาค มีทัง้บนบกและในน า้ เรียก

                                                           
๔อรพิมพ์  บุญอาภา, คัมภีร์ปุรณะก าเนิดพญานาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 

๒๕๒๔ ), หน้า ๑๒–๑๓. 



๑๕ 

ตามพระไตรปิฎกว่า ถลชะ เกิดบนบก และ ชลชะ เกิดในน า้  ก าเนิดพญานาคในแบบอุบตัิขึน้     
เอง ท่ีเรียกว่า แบบโอปปาติกะนัน้ เกิดได้ทัง้บนบกและในน า้  คือ นอกจากจะอาศยั บพุกรรมเป็น
ตวัก าหนดแล้วยงัอาศยัสญัญาเป็นตวัพาให้เกิดด้วย พญานาคท่ีเกิดบนบกและในน า้ มีการด าเนิน
ชีวิตเหมือนกนั คือ เป็นไปด้วยอ านาจทิพย์สุดแตจ่ิตปรารถนา โดยมีเรือนกายท่ีประกอบด้วยธาต ุ
๓ คือ ธาตุน า้ ธาตุลม และธาตุไฟ สามารถไปไหนมาไหนได้ทุกท่ี และเสวยสมบตัิทิพย์เหมือน
เทวดา 

๒.๒  ความหมายของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาทและนักวิชาการ 

พระไตรปิฎกกล่าวถึงนาค ไว้ในบทเทศนารวมทัง้ชาดกต่าง ๆ มีการจัดให้นาคอยู่ถัด
จากมนุษย์ และก่อนราสกคนธรรพ์ กินนร ฯลฯ๕  ในโทณสูตรนัน้จัดให้นาคอยู่ในระดบักึ่งกลาง
ระหว่างมนุษย์และเทพ๖  ในมหาสมยัสูตรได้แสดงให้เห็นว่านาคเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์และ
อาศยัอยูใ่นอตุตรกรุุทวีป โดยมีเมืองอาลกมนัทาเป็นเมืองหลวง ในพระไตรปิฎกซึ่งวิเคราะห์ภาษา
บาลีนัน้กล่าวว่า นาค มาจากค าว่า น ซึ่งแปลว่าไม่ ส่วน อค แปลว่า บาป หากค าว่า นาค แปลว่า 
ไม่มีบาปจริง ก็อาจมีนัยถึงช่วงเปล่ียนผ่านจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็น นาค ซึ่งน่าจะมี
ความบริสทุธ์ิกวา่มนษุย์ เป็นผู้ศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า เสียสละ มีความเพียร รักษาศีล  
ขัน้สดุท้าย คือความเป็นผู้ เข้าถึงความหลดุพ้นซึง่อาจถือได้ว่าผู้บริสทุธ์ิท่ีสดุ และพญานาคยงัได้ช่ือ
วา่ เป็นผู้ค า้จนุพระพทุธศาสนา ดัง่ท่ีปรากฏสืบมาจากอดีตกาลถึงปัจจบุนั  

พระไตรปิฎกนัน้ เม่ือกล่าวถึงนาค ว่าเป็นสตัว์จ าพวกเดียวกันกับงู หรือพวก อุรคา      
ผู้ เลือ้ยไปด้วยอก แต่มีความพิเศษกว่างูทัง้หลาย เพราะเป็นสตัว์ท่ีมีฤทธ์ิและเดช แตกต่างจากงู
โดยทัว่ไป นาคบางจ าพวกสามารถจ าแลงกายในรูปของมนุษย์และสัตว์อ่ืนได้ จึงกล่าวไว้อย่าง
ชดัเจนวา่ และไมต้่องตีความตวัอกัษร เพราะเม่ือพดูถึง "ง"ู ทา่นก็ใช้ค าว่า "ง"ู หรือเม่ือพดูถึงนาคใน
ความหมายอ่ืน เช่น หมายถึงสิ่งท่ียิ่งใหญ่หรือประเสริฐกว่าสิ่งอ่ืน ท่านก็บรรยายขยายความไว้ 
ยกตวัอยา่ง เรียกช้างตวัประเสริฐวา่ "นาค" ท่านก็กล่าวถึงคณุลกัษณะของช้างท่ีได้คณุนามเช่นนัน้ 
หรือแม้แต่ท่ีเรียกพระพุทธเจ้าว่า "พระพุทธนาค" ท่านก็จึงพรรณนาถึงพระพุทธคณุเช่นว่านัน้ไว้ 
พญานาค หมายถึง งูใหญ่ มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมี
วาสนา และบนัไดสายรุ้งสู่จกัรวาล เป็นผู้ มีอิทธิฤทธ์ิ จากการจ าศีล ภาวนา ศรัทธาในพทุธศาสนา  
ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน พญานาคนัน้เรามกัจะพบเห็นเป็นรูปปัน้หน้าโบสถ์ ตามวดัตา่ง ๆ บนัไดขึน้สู่วดั

                                                           
๕อดุม  รุ่งเรืองศรี, เทวดาพุทธ, (เชียงใหม ่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๓), หน้า ๔๖. 
๖เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๔๖. 



๑๖ 

ในสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น บนัไดทางขึน้สู่ดอยสเุทพล้วนมีภาพเร่ืองราวพญานาค
เข้าไปเก่ียวข้อง 

๒.๒.๑  พญานาคในพระวินัยปิฎก 

พระวินยัปิฎก ได้กลา่วถึงแรงศรัทธาของมจุจลินทนาคราช ท่ีมีตอ่พระผู้ มีพระภาค ครัง้
เสวยวิมตุตสิขุ ณ ควงไม้มจุจลินท์ ตลอด ๗ วนั ได้เกิดฝนตกพร ามิใช่ฤดกูาล มจุจลินทนาคราช จึง
ออกจากท่ีอยู่ของตนไปขนดล้อมรอบพระวรกายพระผู้ มีพระภาค ๗ รอบ แผ่พังพานใหญ่เหนือ  
พระเศียร เพ่ือป้องกนัความหนาว ความร้อน มิให้มาสมัผสัพระวรกาย ป้องกันเหลือบ ยงุ ลม แดด 
และสัตว์เลือ้ยคลานมิให้เข้ามาเบียดเบียนพระผู้ มีพระภาค ครัน้ล่วงไปแล้วได้ ๗ วัน มุจจลินท
นาคราช รู้ว่าอากาศปลอดโปร่งปราศจากฝนแล้ว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผู้ มีพระภาค 
จ าแลงรูปของตนเป็นเพศมาณพ ได้ยืนประคองอัญชลีถวายนมัสการหน้าเบือ้งพระพักตร์          
พระผู้ มีพระภาค ครัง้หนึ่งมีนาคตวัหนึ่งอึดระอาเกลียดก าเนิดนาค๗  ซึ่งนาคนัน้ได้มีความด าริว่า 
ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพ้นจากก าเนิดนาค และกลบัได้อตัภาพเป็นมนษุย์เร็วพลนั ครัน้แล้วได้
ด าริต่อไปว่า พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรเหล่านี แ้ล เป็นผู้ ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ
ประพฤตพิรหมจรรย์ กลา่วแตค่ าสตัย์ มีศีล มีกลัยาณธรรม หากเรา จะพึงบวชในส านกัพระสมณะ
เชือ้สายพระศากยบตุร ด้วยวิธีเช่นนี ้เราก็จะพ้นจากก าเนิดนาค และกลบัได้อตัภาพเป็นมนษุย์เร็ว
พลัน ครัน้แล้วนาคนัน้จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไป หาภิกษุทัง้หลายขอบรรพชา ภิกษุ
ทัง้หลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท สมัยต่อมา พระนาคนัน้  อาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุ     
รูปหนึ่ง ครัน้ปัจจสุมยัแห่งราตรี ภิกษุรูปนัน้ ต่ืนนอนแล้ว ออกไปเดินจงกรมอยู่ในท่ีแจ้ง ครัน้ภิกษุ
รูปนัน้ออกไปแล้ว พญานาคนัน้ก็วางใจจ าวัด วิหาร ทัง้หลังเต็มไปด้วยงู ขนดย่ืนออกไปทาง
หน้าต่าง ครัน้ภิกษุรูปนัน้ผลกับานประตูด้วยตัง้ใจจกั เข้าวิหาร ได้เห็นวิหารทัง้หลงัเต็มไปด้วยง ู
เห็นขนดย่ืนออกไปทางหน้าตา่ง ก็ตกใจ จงึร้อง เอะอะขึน้ ภิกษุทัง้หลายพากนัวิ่งเข้าไปแล้วได้ถาม
ภิกษุรูปนัน้วา่ อาวโุส ทา่นร้องเอะอะไปท าไมภิกษุรูปนัน้บอกวา่ อาวโุสทัง้หลาย วิหารนีท้ัง้หลงัเต็ม
ไปด้วยงูขนดย่ืนออกไปทางหน้าตา่ง ขณะนัน้ พระนาคนัน้ ได้ต่ืนขึน้เพราะเสียงนัน้ แล้วนัง่อยู่บน
อาสนะของตน ภิกษุได้ถามว่าท่านเป็นใคร พญานาคจึงบอกความจริงแก่ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุ
เหลา่นัน้จงึกราบทลูเร่ืองนี ้แดพ่ระผู้ มีพระภาค พระผู้ มีพระภาครับสัง่ให้ประชมุภิกษุสงฆ์ ในเพราะ
เหตเุป็นเค้ามลูแรกเกิดนัน้ แล้วได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทนีแ้ก่นาคนัน้ว่า พวกเจ้าเป็นนาคมี
ความไม่งอกงามในธรรมวินยันีเ้ป็นธรรมดา จึงให้นาคไปรักษาอโุบสถในวนัท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ และท่ี ๘ 

                                                           
๗วิ.มหา.อ.(ไทย) ๔/๑๒๗/๓๒๒. 



๑๗ 

แหง่ปักษ์นัน้ ด้วยวิธีนีน้าคจงึจะพ้นจากก าเนิดนาค และจะกลบัได้อตัภาพเป็นมนษุย์เร็วพลนั ครัน้
นาคนัน้ได้ทราบวา่ ตนมีความไมง่อกงามในพระธรรมวินยันีเ้ป็นธรรมดาก็เสียใจหลัง่น า้ตา ส่งเสียง
ดงัแล้วหลีกไป พระผู้ มีพระภาครับสัง่ดบัภิกษุทัง้หลายว่า เหตุแห่งความ ปรากฏตามสภาพของ
นาค มีสองประการนี ้คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้ มีชาติเสมอกัน และเวลาวางใจนอน
หลับขาดสติ ภิกษุทัง้หลาย เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาค ๒ ประการนี ้นาคนัน้ คือ 
สตัว์ดรัิจฉาน ภิกษุจงึไมพ่งึให้อปุสมบท ท่ีอปุสมบทอยูแ่ล้ว ต้องให้สกึเสีย 

ดงันัน้ แม้พญานาคจะมีก าลงัศรัทธาในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดจ าแลงกายเป็น
มนุษย์มาขอบวชเป็นพระสงค์ ด้วยเกิดความอึดระอาในก าเนิดนาคของตนก็ตาม แต่ด้วยเหตุท่ี
พญานาคเป็นสตัว์เดรัจฉาน ไมเ่ป็นผู้งอกงามในพระธรรมวินยั จึงไม่อนญุาตให้ภิกษุบวชให้ และท่ี
บวชอยูก่่อนหน้านัน้แล้วต้องขอให้สกึเสีย 

๒.๒.๒  พญานาคในอรรถกถา 

ได้กล่าวถึงพญานาคเคยถวายทานแด่พระพทุธเจ้าว่า ครัง้นัน้กฏุุมพีทัง้สองนัน้ท าการ
บ ารุงดาบสเหลา่นัน้จนตลอดชีวิต เม่ือเหลา่ดาบสบริโภคแล้วอนโุมทนา รูปหนึ่งกล่าวพรรณนาคณุ
ของภพท้าวสกักะ รูปหนึ่งพรรณนาคณุภพของนาคราช เจ้าแผ่นดิน บรรดากฏุุมพีทัง้สอง คนหนึ่ง
ปรารถนาภพท้าวสกักะก็บงัเกิดเป็นท้าวสกักะ คนหนึ่งปรารถนาภพนาคก็เป็นนาคราชช่ือ ปาลิตะ  
ท้าวสกักะเห็นนาคนัน้มายงัท่ีบ ารุงของตน จึงถามว่าท่านยงัยินดียิ่งในก าเนิดนาคอยู่หรือ ปาลิตะ  
นาคราช นัน้ตอบว่าเราไม่ยินดีท้าวสกักะบอกว่า ถ้าเช่นนัน้ขอให้ท่านจงรีบถวายทาน แด่พระผู้ มี
พระภาคเจ้าปทุมุตตระสิ แล้วท าความปรารถนาจะอยู่ในท่ีนี ้เราทัง้สองจะอยู่เป็นสุข นาคราช
นิมนต์ พระศาสดามาถวายมหาทาน ๗ วนั แก่พระผู้ มีพระภาคเจ้าซึ่งมี ภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็น
บริวาร เห็นสามเณรโอรสของพระปทมุตุตรทศพลช่ืออุปเรวตะ วนัท่ี ๗ ถวายผ้าทิพย์แดภิ่กษุสงฆ์มี
พระพทุธเจ้าเป็นประมขุ จึงปรารถนาต าแหน่งของสามเณรในคมัภีร์อรรถกถา๘ ดงัตอ่ไปนีก้ล่าวถึง 
มจุจลินทนาคราช ความวา่ ครัน้ลว่ง ๗ วนั พระผู้ มีพระภาคทรงออกจากสมาธินัน้ เสด็จจากควงไม้
อชปาลนิโครธ เข้าไปยงัต้นไม้มุจจลินท์ แล้วประทบันัง่ด้วยบลัลงัก์เดียว เสวยวิมตุติสขุ ณ ควงไม้
มจุจลินท์ ตลอด ๗ วนั ครัง้นัน้ เมฆก้อนใหญ่ในสมยัมิใช่ฤดกูาลตัง้ขึน้แล้ว ฝนตกพร าเจือด้วยลม
หนาว ตลอด ๗ วนั มจุจลินทนาคราชออกจากท่ีอยู่ของตนได้แวดวงพระกาย พระผู้ มีพระภาคด้วย
ขนด ๗ รอบ ได้แผ่พังพานเหนือพระเศียรด้วยหวังใจว่าความหนาวความร้อนอย่าเบียดเบียน    
พระผู้ มีพระภาค สมัผสัเหลือบ ยงุ ลม แดด และสตัว์เลือ้ยคลาน อย่าเบียดเบียน พระผู้ มีพระภาค 
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๑๘ 

ครัน้ลว่ง ๗ วนั มจุจลินทนาคราช รู้ว่าอากาศปลอดโปร่งฝนหยดุแล้ว จึงคลายขนดจากพระวรกาย
ของพระผู้ มีพระภาค จ าแลงรูปของตนเป็นเพศมาณพ ยืนประคองอญัชลีถวายมนสัการเบือ้งหน้า
พระผู้ มีพระภาค  

ดงันัน้ ในอรรถกถา กล่าวถึงอานิสงค์แห่งทาน กุฏุมพีสองตนถวายทานแก่ดาบสเม่ือ
ดาบสบริโภคแล้วอนุโมทนา กุฏุมพีตนหนึ่งได้อธิษฐานจิตอยากก าเนิดเป็นพญานาคและอีกตน
หนึง่อธิษฐานจิตอยากก าเนิดเป็นเทวดาสกักะเทวราช เม่ือกฏุุมพีของตนตายไปได้ก าเนิดตามท่ีได้
อธิษฐานไว้ 

๒.๒.๓  พญานาคในชาดก 
ครัง้สมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง

กล่าวถึงคุณความดีของการรักษาศีลอุโบสถของอุบาสก อุบาสิกาว่าเป็นราชบณัฑิต เป็นเหตใุห้
นาคทัง้หลายได้ละนาคสมบตั ิเพ่ือมุง่รักษาศีลอโุบสถให้พ้นจากก าเนิดนาคของตน เช่น ครัง้สมยัท่ี
พระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นนาคราชสมบตัิอยู่ในนาคพิภพ ก็ทรงรักษาศีลอุโบสถกรรม อยู่ใน
ปราสาทนัน้จนหลุดพ้นจากก าเนิดเป็นนาค จากนัน้มาพญานาคทัง้หลาย ได้มุ่งบ าเพ็ญรักษาศีล
อุโบสถสืบต่อกันมา ครัง้หนึ่งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบตัิในกรุงพาราณสี ได้จัดให้มี
มหรสพและการประชุมใหญ่ พวกนาคและครุฑทัง้หลายได้เข้าประชมุด้วย พญานาคอยู่ด้านหลงั
พญาครุฑจ าไมไ่ด้จงึได้วางมือพาดลงเหนือบา่พญาครุฑ พญาครุฑจึงหนัหลงักลบัไปมอง รู้ว่าเป็น
พญานาค พญานาครู้วา่ภยัท่ีตนได้ลว่งเกินพญาครุฑก าลงัจะเกิดขึน้ จงึรีบหนีออกไปจากท่ีแหง่นัน้   
ไปยงัท่าน า้พญาครุฑก็ติดตามไปเพ่ือจะจบัพญานาคนัน้ให้ได้ ในสมยันัน้ พระโพธิสตัว์เป็นดาบส
อาศยัอยู่ ณ บรรณศาลาใกล้ฝ่ังแม่น า้นัน้ เพ่ือระงบัความกระวนกระวายในตอนกลางวนั จึงนุ่งผ้า
อทุกสาฎก (ผ้าอาบน า้) วางผ้าเปลือกไม้ไว้ท่ีนอกฝ่ัง แล้วลงอาบน า้ พญานาคคิดว่า เราจกัได้ชีวิต
เพราะอาศยับรรพชิตนี ้จึงแปลงเพศเดิม เนรมิตเพศเป็นก้อนมณี เข้าไปอาศยัอยู่ในผ้าเปลือกไม้ 
พญาครุฑติดตามไปเห็นพญานาคนัน้เข้าไปอาศยัอยู่ในผ้าเปลือกไม้นัน้  ไม่กล้าจบัพญานาคมา
เป็นอาหาร ด้วยความเคารพในเพศของพระคณุเจ้าผู้ทรงศีล แม้วา่พญาครุฑจะหิวอาหาร๙ 

สรุป  พระโพธิสตัว์เจ้าเม่ือครัง้เสวยชาตเิป็นนาคราชในนาคพิภพ ได้รักษาอโุบสถศีลอยู่
ในปราสาทท่ีเดียว ได้กระท าท่ีสุดแห่งกองทุกข์ เพ่ือให้ตนพ้นจากก าเนิดเป็นนาค ในสมัย           
พระโพธิสตัว์เป็นดาบสอาศยัอยู่ ณ บรรณศาลาใกล้ฝ่ังแม่น า้นัน้ ในตอนกลาง ได้นุ่งผ้าอทุกสาฎก 
(ผ้าอาบน า้) วางผ้าเปลือกไม้ไว้ท่ีนอกฝ่ัง แล้วลงสรงน า้ พญานาคหนีจากการกถกูพญาครุฑ จบักิน 
เป็นอาหาร จึงเนรมิตเพศเป็นก้อนมณี เข้าไปอาศัยอยู่ในผ้าเปลือกไม้ พญาครุฑตามไปเห็น

                                                           
๙ข.ุชา. (ไทย) ๕๗/๒๕-๒๖. 



๑๙ 

พญานาคนัน้เข้าไปอาศยัอยูใ่นผ้าเปลือกไม้นัน้ ก็ไมจ่บัต้องผ้าเปลือกไม้เพราะความเคารพในผู้ทรง
ศีล แม้ตนเองจะหิวก็ไมก่ล้าจบัพญานาคมากินเป็นอาหารได้ 

๒.๒.๔  พญานาคตามทัศนะของนักวิชาการ 

๑) พเิชษฐ  สายพันธ์ เร่ือง “นาคาคติ อีสานลุ่มน า้โขง : ชีวิตทางวฒันธรรมจาก
พิธีกรรมร่วมสมยั”๑๐ เสนอว่า สญัลกัษณ์นาคเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมัง่คัง่ท่ีปรากฏในเกือบ
ทกุแง่มมุของชีวิตชาวลุม่น า้โขง และสามารถจดันาคออกได้ ๕ ประเภทความหมาย ดงันี ้

(๑) นาคผู้ เป็นสญัลกัษณ์ของน า้ 
(๒) นาคในฐานะเจ้าท่ีเจ้าทาง 
(๓) นาคผู้ให้ก าเนิดและผู้ท าลายเมือง 
(๔) นาคในฐานะผีบรรพบรุุษตามระบบการสืบสายตระกลูทางแม ่(มาตพุงศ์) 
(๕) นาคผู้สะสมธรรมเพื่อบรรลพุทุธิภาวะ 
๒) จิตร ภูมิศักดิ์  อธิบายเร่ืองความหมายของช่ือนาคไว้ในหนังสือ ความ

เป็นมาของค าสยามไทย ลาว และกัมพูชา๑๑ สรุปความว่า พวกนาค เป็นชนส่วนน้อยทาง
ตะวนัออกสดุของอินเดียติดพรมแดนพม่า ณ บริเวณเทือกเขานาค เดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอสัสมั 
แตช่าวนาคได้ตอ่สู้จนรัฐบาลอินเดียยินยอมให้จดัตัง้ขึน้เป็นรัฐนาค (Nagaland) ในปี พ.ศ.๒๕๐๗  

๓) เสฐียร  โกเศศ กล่าวว่า แตเ่ดิมชาวนาคมีประเพณีล่าหวัมนุษย์ ชาวอารยนั
ในครัง้โบราณจึงเหยียดหยามดูถูกพวกนาคมาก ถือว่าเป็นมิลักขะ คนป่าเถ่ือน ค าเรียกนาคก็
สนันิษฐานวา่มาจากภาษาอสัสมัเขียนวา่ naga ออกเสียงวา่“นอค”แปลวา่ เปลือย หรือ แก้ผ้า หรือ
สนันิษฐานในอีกทางหนึง่วา่เป็นค าท่ีมาจากภาษาฮินดสูตานี คือ นคั (nag) แปลวา่ คนชาวเขา 

๔) รศ.ดร.ยรรยง  สินธ์งาม กลา่วถึง บัง้ไฟพญานาคในเชิงวิชาการไว้ ๒ ทฤษฎี 
คือ ๑) ทฤษฎีเก่ียวกบัการถ่ายภาพ ๒) ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ได้ยึดศาสตร์ทัง้สองนีศ้กึษาควบคูไ่ปกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพียงแตค่ิดว่า เม่ือไหร่ท่ีเราให้สิ่งท่ีมีอยู่เดิมมาครอบง าเรามากเกินไป  
ก็จะท าให้เราไม่พบกับสิ่งใหม่ ซึ่งเร่ืองบัง้ไฟพญานาคจึงไม่ก้าวหน้า ยังคงใช้ทฤษฎีกลุ่มแก๊ส  
ทฤษฎีกดดนั แรงดงึดดูระหวา่งดวงดาวมาอธิบายปรากฏการณ์ดงักลา่วเทา่นัน้   

                                                           
๑๐พิเชษฐ สายพันธ์, “นาคาคติ อีสานลุ่มน า้โขง : ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมร่วมสมัย”,  

วิทยานิพนธ์สาขามานุษยวิทยา, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), (บทคดัยอ่). 
๑๑จิตร ภมูิศกัดิ์, ความเป็นมาของค าสยาม ไทย ลาว ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชน

ชาติ ฉบบัสมบรูณ์เพิ่มเติมข้อเท็จจริง วา่ด้วยชนชาติขอม, (กรุงเทพมหานคร : เคลด็ไทย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



๒๐ 

๕) อารีรัตน์  สิทธิทอง เช่ือว่าพญานาค เป็นสตัว์มหศัจรรย์ ท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษ 
คือ สามารถแปลงกายได้ มีอิทธิฤทธ์ิและมีชีวิตใกล้กบัคน ปรากฎการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เช่น บัง้ไฟ
พญานาค จึงน่าจะเกิดจากการแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญานาคจริงก็เป็นได้ แตจ่ากการศกึษาในเชิง
วิชาการท่ีได้ศกึษามายงัสรุปได้ไมช่ดัเจน 

ดงันัน้ นาคจงึเป็นสญัลกัษณ์และ มรดกทางวฒันธรรมอนัมัง่คัง่ เป็นสญัลกัษณ์ของน า้ 
เป็นเจ้าท่ีเจ้าทาง เป็นผู้ให้ก าเนิดและผู้ท าลายเมือง เป็นผู้สะสมธรรมเพ่ือบรรลพุทุธิภาวะ และชาว
นาคมีประเพณีล่าหวัมนุษย์เป็นพวกมิลกัขะคนป่าเถ่ือน ชาวอสัสัมเรียกว่า นอค แปลว่า เปลือย 
หรือแก้ผ้า แตช่าวฮินดสูตานี เรียกวา่ นคั แปลวา่ คนชาวเขา 

๒.๓  ความส าคัญของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 เน่ืองจากพญานาค หรือนาคเป็นสัตว์ทิพย์กึ่งเทพในทางพระพุทธศาสนานัน้ ถือว่า
พญานาคส่วนใหญ่ เป็นพญานาคสมัมาทิฏฐิ นิสยัดี อยู่ในศีลธรรม มุ่งในการเจริญบ าเพ็ญเพียร 
เพ่ือให้หลดุพ้นจากภพภูมิของก าเนิดนาค ดงันัน้ พญานาคจึงมีความส าคญัเก่ียวข้องและส่งเสริม
พระพทุธศาสนา มีบทบาทในการสง่เสริมบารมีของพระพทุธเจ้าในโอกาสตา่ง ๆ ดงันี ้  

๒.๓.๑ ด้านพุทธศาสนา 

การค้นพบร่องรอยของการบูชาพญานาคท่ีในถ า้ท่ีโอรีสสาปรากฏในสมยัเมารยะหรือ
การกระท าสถูปประดบัด้วยรูปนาค ในศิลปะอมราวดีตลอดจนการท านาคประกอบเร่ืองตามพทุธ
ประวตัท่ีิสาญจีย่อมแสดงให้เห็นว่า เร่ืองราวของนาคได้เข้ามามีความส าคญัในพทุธศาสนา ทัง้ใน
ด้าน คติความเช่ือ และด้านศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีปรากฏอยู่ในพุทธประวตัิ กล่าวโดย
ล าดบั ดงันี ้๑๒ 

(๑) พระพุทธองค์รับนิมนต์จากนาค  เ ม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ขณะเดินทางจากครุุเวลาไปยงัเมืองพาราณสี พระองค์ได้รับนิมนต์จากนาคราช
ช่ือสุทรรศ์ แห่งตะยะ ซึ่งพบภาพเล่าเ ร่ืองราวสลักอยู่ ท่ีบุโรพุทธโธในชวา โดยสลักเป็น                  
รูปพระพทุธเจ้าประทบันัง่อยู่บลัลงัก์ สุทรรศ์นาคราชยืนอยู่ข้าง ๆ ด้านซ้าย ส่วนนาคบริวารอยู่ใน
ลกัษณะคร่ึงนัง่คร่ึงยืน นาคทกุคนล้วนถือภาชนะใสอ่าหารมาถวายพระพทุธองค์ ๑๓   

                                                           
๑๒คมัภีร์ฝ่ายมหายาน  นาคเอราปถะ, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๘. 
๑๓สมชาติ   มณีโชติ, นาคถวายอาหารพระพุทธองค์, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 

๒๕๒๘), หน้า ๕๑.  

 



๒๑ 

(๒) การน าไปสู่อรหันต์ คมัภีร์ฝ่ายมหายานได้กล่าวถึงนาคเอราปถะ (เอฬา
บตัร) ได้น าบทเทศน์เร่ืองมหากาตยายนะ ซึ่งมีมาก่อนพระพทุธองค์ประสตูิ แตไ่ม่มีใครอ่านได้ ผู้ มี
ส าเนาคาถาฉบบันี ้คือ พญานาคสุวรรณประภาส น ามาปรึกษา เอราปะถะ มีความต้องการพบ
พระพุทธเจ้าจึงแปลงเป็นพราหมณ์มายงัเมืองพาราณสี และได้พบกับพระนลทะ พระนลทะจึง
อาสาหาค าตอบอธิบายเทศน์คาถาฉบบันีภ้ายใน ๗ วนั แล้วพระนลทะก็เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรัส
เทศนาให้ฟัง พระนลทะเกิดธรรมจกัษุเห็นอริยสจั แล้วจึงไปบอกกล่าวกับเอราปถะ แล้วกลบัมา
เป็นสาวกของพระพทุธเจ้า จงึได้นามวา่ กาตยายนะ หรือมหากาตยายนะ  

(๓) นาคขอบวชในพุทธศาสนา ในคมัภีร์มหาวตัต์ได้กล่าวถึงนาคซึ่งแปลง
กายเข้าไปบวชในศาสนา เม่ือจบัได้พระพุทธองค์จึงตรัสประชุมสงฆ์ และตรัสแก่นาคให้ไปรักษา
อโุบสถศีล แล้วพ้นจากการเป็นนาคกลายเป็นมนษุย์ พระองค์ได้ตรัสถึงปัจจบุนัท่ีท าให้นาคปรากฏ
ภาวะของตน คือ เม่ืออยูร่่วมกบันาคท่ีมีชาตเิสมอกัน และปล่อยใจสู่ความหลบั ซึ่งบางครัง้ต าราได้
กลา่วถึงปัจจยัท่ีท าให้นาคปรากฏตวัถึง ๕ ประการ ดงัได้กลา่วมาแล้ว  

๒.๓.๒ ด้านสัญลักษณ์ 

ในศลิปกรรมของไทยพบรูปนาคปรากฏอยูก่บัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมากมาย 
ตัง้แตฐ่านถึงหลงัคา โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธเราอาจพบรูปร่างของนาคได้หลาย
รูปร่างเป็นรูปร่างตวันาค เช่น คนัทวน นาคประดบัราวบนัได หรือบริเวณหน้าประตหูน้าต่างหรือ 
นาคท่ีเป็นเพียงสญัลกัษณ์ เชน่ ชอ่ฟ้า นาคล ายอง นาคสะดุ้ง หางหงส์ เหล่านี ้เป็นต้น ๑๔ นาคเป็น
สญัลกัษณ์ของน า้ จงึปรากฏความเช่ือเร่ืองนาคกบัน า้ไว้ในด้านตา่ง ๆ เช่น ท่ีเรือพระท่ีนัง่อเนกชาติ
ภุชงค์ เป็นเรือพระท่ีนัง่รองในกระบวนพยุหยาตราชลมารค ท่ีลักษณะเด่น คือ เป็นเรือท่ีจ าหลัก
และปิดทองเป็นรูปพญานาคจ านวนมาก จึงได้ช่ือว่าอเนกชาติภุชงค์ อเนก หมายถึง จ านวนมาก 
ชาตภิชุงค์ หมายถึง พญานาค สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาล
ท่ี ๕ ท่ีพระองค์ใช้ในการเสด็จพระราชด าเนินล ารอง เรียกว่าเรือพระท่ีนัง่รอง ปัจจบุนัเก็บรักษาท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีริมคลองบางกอกน้อย๑๕ การปิดทองเป็นรูปพญานาค
จ านวนมาก แสดงให้รู้ว่าพญานาคเป็นเทพเจ้าแห่งสายน า้และแสดงถึงความมีอ านาจวาสนา 
ความอุดมสมบูรณ์ เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช เป็นเรือพระท่ีนัง่ก่ิงซึ่งมี โขลเรือเป็นรูปพญานาค
เจ็ดเศียร สร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๓ พระองค์โปรดให้สร้างขึน้เพ่ือคูก่บัเรือครุฑท่ีมีอยู่
                                                           

๑๔จารุวรรณ   ธรรมวตัร,  ต านานการสร้างศาสนสถาน, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 
๒๕๓๙), หน้า ๓๔. 

๑๕www. th.Wikipedia, org/ WiKi/ เรือพระที่นัง่อเนกชาติภชุงค์, (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕). 

 ๘ 

 ๘ 

 



๒๒ 

แล้ว เรือท าด้วยไม้ขดุทัง้ล าเรือเป็นเรือพระท่ีนัง่นาค ๗ เศียร ตอ่มาสมยัราชกาลท่ี ๔ พระองค์ทรง
โปรดให้ใช้เรืออนนัตนาคราชเป็นเรือพระท่ีนัง่ล าทรง๑๖   

ดงันัน้ พญานาคจึงมีปรากฏให้เห็นผ่านงานด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมในสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิทางพระพทุธศาสนา และสถาบนัชัน้สงูอย่างสถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทย พญานาค
เป็นสญัลกัษณ์แทนความสงูศกัดิ ์ความมีอ านาจวาสนา ความอดุมสมบรูณ์ ความปลอดภยัในชีวิต 
และเป็นสัญลักษณ์ท่ีอยู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน เช่น ท่ีพบอยู่ทั่วไปตามวัด เจดีย์ 
วิหาร ปราสาทราชวงัทกุท่ีของประเทศไทย 

๒.๔  ลักษณะและถิ่นที่อยู่อาศัยของพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๔.๑ ลักษณะของพญานาค 

ลกัษณะของพญานาคตามความเช่ือในแตล่ะภูมิภาคจะแตกตา่งกนัไป แตพื่น้ฐาน คือ
พญานาคนัน้ มีลักษณะตวัเป็นงูตวัใหญ่มีหงอนสีทอง และตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสี
แตกตา่งกนัไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีด าหรือบ้างก็มี ๗ สี เหมือนสีของรุ้ง และท่ีส าคญั 
คือ นาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลท่ีสูงขึน้ไปนัน้จะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร 
และเก้าเศียร นาคจ าพวกนีจ้ะสืบเชือ้สายมาจาก พญาเศษนาคราช (อนนัตนาคราช) เป็นบลัลงัก์
ของพระวิษณนุารายณ์ปรมนาถ ณ เกษียรสมทุร๑๗ อนนัตนาคราชนัน้เลา่กนัว่ามีกายใหญ่โตมหึมา
มีความยาวไมส่ิน้สดุมีพนัศีรษะ พญานาคนัน้มีทัง้เกิดในน า้และบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มี
อิทธิฤทธ์ิสามารถบนัดาลให้เกิดคณุและโทษได้ นาคนัน้มกัจะแปลงร่างเป็นมนษุย์รูปร่างสวยงาม  

พญานาคแสดงลักษณะชาติก าเนิดให้ปรากฏในเวลา คือ ในขณะปฏิสนธิ (เกิดอยู่)  
ต้องปรากฏรูปร่างสณัฐานเป็นพญานาค ในขณะก าลงัลอกคราบอยู่รูปร่างสณัฐานก็คงปรากฏเป็น
พญานาคอยู่ตามเดิม ในขณะเสพเมถนุอยู่กับพญานาคด้วยกนั ก็เป็นพญานาคและในขณะนอน
หลบันัน้ ถ้าหากเวลาใดนอนหลบัไปโดยปราศจากสติ ขณะนัน้ร่างกายก็กลบัเป็นพญานาคขึน้มา  
และในขณะตายก็ต้องปรากฏเป็นพญานาค นอกจากพญานาคจะแสดงลกัษณะชาติก าเนิดให้
ปรากฏในเวลาดงักล่าวแล้ว พญานาคยงัมีลกัษณะพิเศษได้อีก คือ พญานาค หรือ นาค สามารถ
ผสมพนัธุ์กบัสตัว์อ่ืนได้ แปลงกายแล้วสมสู่กบัมนุษย์ได้ เม่ือตัง้ท้องจะออกลกูเป็นไข่เหมือนงูมีทัง้

                                                           
๑๖www.IMS,thaicyberu.go.th/official/tciaitcu/advcourse/, (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕). 
๑๗อรพิมพ์  บุญอาภา, คัมภีร์ปุรณะก าเนิดพญานาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 

๒๕๒๔), หน้า ๑๒–๑๓.  



๒๓ 

สายพนัธ์เศียรเดียว ๓ ๕ เศียรและ ๗๑๘  เศียร สามารถขึน้ลงตัง้แต่ใต้บาดาล พืน้โลกจนถึงสวรรค์  
ในทกุต านานมกัจะกล่าวถึงนาคท่ีขึน้ลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองนาคสวรรค์ ท่ีจะเนรมิตกาย
เป็นอะไรได้ตามท่ีคดิ ตามสภาวะเหตกุารณ์นัน้นาคท่ีมีลิน้ ๒ แฉก มีช่ือว่าทวิชิวหาหรือทวิรสนะใน
มหาภารตะ๑๙  

อิทิบรรพ กล่าวถึงสาเหตท่ีุนาคมีลิน้ ๒ แฉก ว่าครุฑต้องการไถ่ นางวินตามารดาของ
ตน ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของนาค บรรดานาคจึงขอให้ครุฑน าน า้ทิพย์มาเป็นเคร่ือง
แลกเปล่ียน เม่ือครุฑฝ่าอนัตรายไปขโมยน า้ทิพย์จากพระอินทร์มาได้ ก็เอามาวางไว้บนหญ้ากศุะ 
เม่ือนาคจะเข้ามากินน า้ทิพย์ก็มาฉวยเอาไปเสียนาคเห็นน า้ค้างเกาะอยู่ตามใบหญ้าคิดว่าเป็น    
น า้ทิพย์หกกระเซ็นอยูจ่งึเอาลิน้ไปเลีย ใบหญ้าก็บาดลิน้ออกเป็น ๒ แฉก ในพระไตรปิฏก กล่าวถึง
ลกัษณะเศียรของงวูา่มีลิน้ ๒ แฉก เชน่ กนัเพราะอรรถวา่ มีลิน้สองแฉก งูจึงเรียกว่า ทชุิวหา เพราะ
อรรถว่าลิม้รสด้วยลิน้สองแฉก งูจึงเรียกว่า ทิรสญัญู๒๐ และมีตอนหนึ่งได้กล่าวว่า ในกาลเม่ือครัง้
เราเป็นพญานาคช่ือ สังขปาละมีฤทธ์ิมาก มีเขีย้วมาก มีเขีย้วเป็นอาวุธ มีพิษแรงกล้า มีลิน้สอง
แฉก เป็นใหญ่กว่านาคทัง้หลาย ลกัษณะของพญานาคอีกประการหนึ่ง คือ มีสีกายตา่ง ๆ กนั ถ้า
พิจารณาจากรายช่ือของพญานาคซึ่งเป็นลูกของนาคกัทรูก็จะเห็นว่า ช่ือนาคบางตัวมีความ
หมายถึงสีต่าง ๆ เช่น บญัชรกะ มีความหมายว่า สีเหลือง ปิคละ สีน า้ตาล นีละ สีน า้เงิน ในพิธี
ผลาญงู ของพระเจ้าชนเชมยก็มีความหมายถึงบรรดานาคทัง้หลายท่ีต้องอ านาจมนต์ตกเข้าไป    
สูก่องไฟวา่มีทัง้นาคกายสีขาว ด า และน า้เงิน เศษนาคราช นัน้มีสีกายขาวดจุดงัแสงจนัทร์๒๑ 

รูปร่างของนาคนัน้ปรากฏร่างในลกัษณะของงู มีสภาพเป็นสตัว์ทิพย์กึ่งเทพ ถ้าปรากฏ
ในลกัษณะท่ีเป็นงธูรรมดาก็จะเป็นงท่ีูแผพ่งัพาน ถ้าปรากฏในลกัษณะกึ่งเทพมีลกัษณะเป็นนาค มี
เคร่ืองประดบั มีขนาดยาวใหญ่กว่างูธรรมดา บนเศียรมีเคร่ืองหมายสวสัดิกะ และมีจ านวนเศียร
แตกต่างกันไปมีลิน้สองแฉกและมีกายสีต่างๆ ในบางครัง้นาคก็ปรากฏในลกัษณะของเทพ คือ มี
ลกัษณะคล้ายกษัตริย์ ท่ีทรงเคร่ืองประดบัอนังดงาม นีเ้พราะนาคเป็นผู้ รักษาสมบตัิมัง่มีทรัพย์๒๒  
ในคมัภีร์บาลีจึงมีเร่ืองนาคตอบแทนผู้กระท าความดีด้วยทรัพย์สมบตัินัน้มีอยู่มากมายหลายเร่ือง 

                                                           
๑๘อรพิมพ์  บญุอาภา, คัมภร์ีปุรณะก าเนิดนาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๔), 

หน้า ๒๖๑. 
๑๙เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๔.   
๒๐เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๖๕. 
๒๑เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๖๑. 
๒๒เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๖๕ . 

 



๒๔ 

เช่น มหาวาณิชชาดก และชรูท ปานชาดก พญานาคได้ตอบแทนหวัหน้าพ่อค้า ผู้ ไม่มีความโลภ
ด้วยเพชรนิลจินดามีค่า อุบาสกผู้ ประพฤติธรรมในสีลทนิสชาดก ก็ได้รับสมบัติอันมีค่าจาก
พญานาค นาคราชในขระปตุตชาดกก็ตอบแทนพระเจ้าเสนกะท่ีได้ช่วยชีวิตของตนไว้ โดยถวาย
เพชรพลอยอนัมีคา่มากมายแดพ่ระองค์ และยงัได้ถวายมนต์วิเศษพร้อมทัง้กนัยานางหนึ่งอีกด้วย
สงัขปาลนาคราช จมัเปยยนาคราช และภูริทตันาคราช ต่างก็มอบรัตนะและทรัพย์สินอนัมีค่าแก่
การผู้ มีบญุคณุแก่ตนเชน่กนั ถ้าเปรียบเทียบอปุนิสยัระหว่างพญานาค ในคมัภีร์สนัสกฤตส่วนใหญ่
จะมีนิสยัดรุ้ายขาดความเมตตา ชอบแสดงอิทธิฤทธ์ิท าลายชีวิตมนษุย์และสิ่งตา่ง ๆ ให้พินาศอยู่
เสมอ จะมีนาคท่ีมีอุปนิสัยดีอยู่ไม่ก่ีตน แต่นาคในคมัภีร์บาลีส่วนใหญ่เป็นนาคท่ีมีอุปนิสัยดี ใฝ่
ธรรมะ ทัง้นีเ้พราะนาคในคมัภีร์บาลีเป็นพญานาคท่ีมีสมัมาทิฏฐิ มุ่งในการเจริญบ าเพ็ญเพียร เพ่ือ
หวังให้หลุดพ้นจากภพภูมิของพญานาคโดยก าเนิด ดังนัน้จึงมีบทบาทในการส่งเสริม รักษา
พระพุทธศาสนา และส่งเสริมบารมีของพระพุทธเจ้า ทัง้ได้มีส่วนโน้มน้าวให้มนุษย์เกิดเล่ือมใส
ศรัทธาในพระพทุธเจ้า พระธรรมค าสอน และพระสงฆ์ท่ีปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ มีวตัรปฏิบตัิท่ีงดงาม
ซึ่งเป็นเนือ้นาบุญในพระพุทธศาสนา คือ บ าเพ็ญความดีละเว้นความชัว่  ช าระจิตรของตนให้ขาว
รอบอยูต่ลอดเวลา 

๒.๔.๒  ถิ่นท่ีอยู่อาศัยของพญานาค 

ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนาคแตกต่างกนัไปซึ่งในอรรถกถาบนัทึกไว้ว่าพญานาคบางจ าพวก
อาศยัอยู่ใต้ทะเลลึกท่ีกว้างใหญ่ถึง ๕๐๐ โยชน์ และเสวยทิพย์สมบัติดุจดัง่ ท้าวสักกะเทวราช
พญานาคบางพวกชอบอาศยัอยู่ในแม่น า้ เช่น กาฬนาคราช ท่ีอาศยัอยู่ใต้แม่น า้เนรัญชรา จะต่ืน
ขึน้ครัง้หนึง่ก็ในวนัท่ีมีพระโพธิสตัว์มาอธิฐานจิตลอยถาดทองในแม่น า้เนรัญชรา ก่อนจะตรัสรู้เป็น
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ไตรภูมิพระร่วง ได้บนัทึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพญานาคไว้ว่า๒๓  เม่ือไฟไหม้กัลป์
แล้วแลตัง้แผ่นดินใหม่มิได้ตัง้ทุกแห่งบ่มิเป็นโดยธรรมดาแต่ก่อนมีท่ีเปล่า ยงัมีลางแห่งเปล่าโดย
กว้างโดยสงูแลได้แตก็่ยงัมีลางแหง่โดยกว้างโดยสงูแลได้ ๕๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์เท่ากบั ๑๖ กม) ก็มี
ลางคาบลางแห่งโดยกว้างโดยสงูได้ ๗๐๐ โยชน์ก็มี แลมีเชือกเขาเถาวลัย์ลางสิ่งเป็นดอกแดงลาง
สิ่งเป็นดอกขาว ลางสิ่งเป็นดอกเหลือง ดรุู่งเรืองงาม แตท่ี่นัน่ทกุแห่งดงัท่านสร้างแต่งไว้ แลแห่งนัน่
เรียกว่า นาคพิภพ แลเป็นท่ีอยู่แก่ฝูงนาคทัง้หลาย แลมีปราสาทแก้ว ปราสาทเงิน แลมีปราสาท
ทอง งามนกัหนานาคจ าพวกหนึง่ในสมทุรถ้าแลเม่ือใดฝงูนาคตวัเมียมีครรภ์แก่ และเขาค านึงในใจ

                                                           
๒๓ม.ม.อ. (ไทย) ๙/๒๑๙/๑๑.   



๒๕ 

เขาว่า ฉันนีผ้ิแลว่าออกลูกในกลางสมทุรนีตี้ฟองหนกัหนาแลอีกทัง้นกน า้ก็ตีฟอง ด้วยลมปีกครุฑ  
ฝงูตวัเมียก็มีครรภ์แก่นัน้ เขาก็ด าน า้ลงไปออกจากแม่น า้ใหญ่ ๕ อนั อนัช่ือว่า คงคา ยมนา อจิรวดี 
สรภูมหิมหานทีอันใหญ่ ไปสู่มหาสมุทรใหญ่นัน้ จึงด าน า้ขึน้ไปเถิงป่าใหญ่ อันช่ือพระหิมพานต์
นัน้๒๔  มีถ า้คหูาค า หมู่ครุฑไปบม่ิเถิง จึงคลอดลกูไว้ในท่ีแห่งนัน้แล้วแลอยู่เลีย้งลกูในท่ีนัน้ ตอ่เม่ือ
ลกูตนนัน้กล้าแล้วจึงพาไปยงัน า้ลึกเพียงหน้าแข้งแลสอนให้ว่ายน า้แรง ว่ายน า้แรงพาไปเถิงท่ีน า้
ลกึแลน้อยถ้วน ๒ ครัน้วา่เห็นลกูตนนัน้ใหญ่แลรู้วา่ยดีแล้ว จงึพาลกูนัน้ว่ายแม่น า้ใหญ่ตามมา ผิว่า
ลกูนัน้ตามพลนัแล้ว นาคนัน้จึงนฤมิตให้ฝนนัน้ตกหนกัและให้น า้นัน้นองเต็มป่าพระหิมพานต์จึง
เนรมิตปราสาททองค า อนัประดบัด้วยแก้วสตัตพิธรัตตะอนัรุ่งเรืองงามนกัหนาแล ภายในปราสาท
นัน้มีเคร่ืองประดบัแลเคร่ืองบริโภค ทัง้เคร่ืองกินเคร่ืองอยู่นัน้เพียรย่อมเป็นทิพย์ทุกประการ ดงั
วิมานเทพยดาในสวรรค์นัน้แลฯ นาคนัน้จึงเอาลูกตนขึน้อยู่ปราสาทนีล้อยล่องน า้ลงมาเถิง
มหาสมทุรท่ีลกึได้ ๑,๐๐๐ วา จึงพาเอาปราสาท แลลกูตนนัน้ด าน า้ลงไปอยู่สมทุรนัน้แล ในคมัภีร์
สนัสกฤตและบาลีได้กลา่วถึง ท่ีอยูข่องนาค๒๕ วา่มีหลายแหง่แตกตา่งกนัไป ดงันี ้

๑. จอมปลวก เป็นสถานท่ีนาคชอบอยู่อาศยัแห่งหนึ่ง ความหมายของค าว่าจอมปลวก
นัน้มาจากศพัท์ภาษาสนัสกฤต หมายถึงท่ีอยู่อาศยัของงู  ซึ่งลกัษณะของนาคท่ีอาศยัอยู่ในจอม
ปลวกนัน้ มกัปรากฏของรูปของงธูรรมดา แตมี่ลกัษณะเป็นสตัว์ทิพย์ 

๒. น า้ เป็นสถานท่ีนาคอาศยัอีกแหง่หนึง่ ทัง้นี ้นาคมีความสมัพนัธ์กบัน า้มาก นางนาค
มาณวิกาในภูริทตัชาดก ได้กล่าวว่า ลูกของนางมีก าเนิดจากธาตนุ า้ เป็นธาตท่ีุละเอียดอ่อน และ
ในลลิตวิสตระ ได้กลา่วถึงนาคท่ีเป็นผู้ดลบนัดาลให้เกิดมีน า้เย็นสรงพระสทิธตัถกมุาร 

ส าหรับพญานาคในแม่น า้โขงนัน้๒๖ แม้จะไม่มีบนัทึกไว้ในพระไตรปิฎก แต่มีผู้ ท่ีฝึก
เจริญสมาธิได้ในระดบัสูงถึงขัน้ได้ญาณ ต่างก็ยืนยนัตรงกันว่าพญานาคในแม่น า้โขงนัน้มีอยู่จริง
และยังสามารถบรรยายลักษณะรูปร่างของพญานาคโดยจ าลองออกมาเป็นภาพวาดให้ดูได้
นอกจากนีย้ังสามารถบอกได้อีกด้วยว่า พญานาคล าน า้โขงนัน้มีถ่ินท่ีอยู่เป็นเมืองท่ีอยู่ใต้ท้อง  

                                                           
๒๔ส.   พลายน้อย (นามแฝง), สัตว์หิมพานต์, ( กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๓), 

หน้า ๒๗–๒๙. 
๒๕อรพิมพ์   บญุอาภา, ที่อยู่ของนาคในคัมภร์ีสันสักฤตและบาลี, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์

การพิมพ์ , ๒๕๒๔), หน้า ๓๔. 
๒๖เมธาราช   รัตนภาคี , เปิดต านานพญานาค จากพุทธกาลสู่ต านานลุ่มน า้โขง, (นนทบุรี :

ส านกัพิมพ์อทุยานความรู้, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒. 



๒๖ 

แมน่ า้โขงลกึลงไปใต้แผน่ดนิท่ีรองรับน า้ในแม่น า้โขงไม่มากนกั ซึ่งเป็นภพละเอียดท่ีซ้อนอยู่กบัโลก
มนษุย์ของเรา 

๒.๕  ประเภทของพญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พญานาคเป็นเจ้าแห่งสตัว์เลือ้ยคลานทัง้หมดแม้พญานาคจะเป็นสตัว์เดรัจฉาน แต่ก็
เป็นผู้ มีฤทธ์ิอานภุาพมาก จดัอยูใ่นชัน้ภมูิของเทวดาชัน้จาตมุหาราชิกา รายละเอียดดงันี ้

๒.๕.๑ พญานาคแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี ้
๑) ตระกูลวิรูปักข์ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในก าเนิดนาคส่ีตระกูลนี ้

พญานาคตระกลูวิรูปักข์นีถื้อวา่เป็นราชาใหญ่กวา่นาคทัง้ปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่ีมหาราช
ท่ีปกครองสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกาด้านทิศตะวนัตก 

๒) ตระกลูเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว 
๓) ตระกลูฉพัยาปตุตะ เป็นนาคท่ีมีผิวกายเป็นสีรุ้ง  
๔) ตระกลูกณัหาโคตรมะ เป็นนาคท่ีมีผิวกายเป็นสีด า๒๗  

นอกจากนีย้งัได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือ 
พวกสตัว์เลือ้ยคลานประเภทง ูทัง้ท่ีเป็นงเูหา่ งจูงอาง งเูหลือม และงทูกุชนิดถือวา่เป็นลกูหลานของ
พญานาคทัง้สิน้ 

๒.๕.๒ พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น ๔ พวก ตามระดับของนาค คือ   

๑) นาคสวรรค์ มีหน้าท่ีเฝ้าวิมานของเทวดา 
  ๒) นาคกลางหาว มีหน้าท่ีให้ลมให้ฝน 
  ๓) นาคโลกบาล มีหน้าท่ีรักษาแมน่ า้ล าธาร 
  ๔) นาครักษาขมุทรัพย์ มีหน้าท่ีรักษาขมุทรัพย์ในดนิ และป่าไม้  

นอกจากนีพ้ญานาคยังแบ่งออกได้เป็นกามรูปีพญานาค คือ ญานาคท่ีเสวยกามคุณ 
อพามรูปีพญานาค คือ พญานาคท่ีไม่เสวยกามคณุพญานาคบางพวกมี อายสุัน้ บางพวกก็มีอายุ
ยืน อาจจะมีอายยุาวนานเป็นกลัป์ก็ได้ อยา่งพญานาคตวัหนึง่ช่ือพญานาคกาละมีอายยืุนยาวมาก 
ตัง้แต่พระพุทธเจ้ากุสันธะจนถึง พระสมณโคตมะ และจะมีอายุจนถึงพระศรีอาริยะเมตไตย์ ใน
คมัภีร์ปรมัตถโชติกพมหาอภิธรรมมัตถสงัหฏีกา องค์นาคาธิบดีทัง้ ๗ องค์ (แต่ละเศียร) นัน้ คือ 

                                                           
  องฺ.จตกุ.อ. (ไทย) ๓๕/๖๗/๒๑๕, (ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑). 



๒๗ 

กษัตริย์แห่งเมืองบาดาลท่ีปกครอง วงันาคินทร์ตา่ง ๆ ซึ่งแตล่ะองค์เป็นพญานาคท่ีปฏิบตัิดีปฏิบตัิ
ชอบอยูใ่นศีลในธรรมแล้วทัง้สิน้ องคน์าคาธิบดี ทัง้ ๗ องค ์(แตล่ะเศียร) มีพระนามดงัตอ่ไปนี ้

๑ . พญาอนันตนาคราช เช่ือว่าเป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาถ ณ 
เกษียรสมทุร๒๘  อนนัตนาคราชนัน้มีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวไม่สิน้สดุมีพนัเศียร มกัจะแปลง
ร่างเป็นมนษุย์รูปร่างสวยงาม  

๒. พญามุจลินท์นาคราช เป็นพญานาคมีอานุภาพมาก อาศยัอยู่ท่ีสระโบกขรณี ใกล้
ต้นไม้มจุลินท์ สายพนัธุ์ของพญามจุลินท์นาคราช คือ พญานาค ๗ เศียร ซึ่งสืบสายพนัธุ์มาจนถึง 
พญาศรีสตัตนาคราช (นาคาธิบดีสีสตัตนาคบาดาล) ซึง่เช่ือวา่เป็นกษัตริย์แหง่พญานาคท่ีฝ่ังลาว 

๓. พญาภุชงค์นาคราช เป็นพญานาคท่ีมีผิวกายเป็นสีเทา มีหงอนและเศียรสีแดง มี
เศียร ๑ เศียร เป็นเจ้าวิสทุธิเทวา เป็นพญานาคราชประจ าองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวรเจ้า อยู่
ในตระกลูฉพัพะยาปตุตะ 

๔. พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาคมีผิวกายสีเขียวมรกตมีเศียรสีทอง ๙ เศียร     
ผู้ครองเมืองหนองกระแสทางฝ่ังไทย และมีบริวาร ๕,๐๐๐ ตวั เป็นพญานาคท่ีชอบรักษาศีลปฏิบตัิ
ธรรม และมาท่ีวดัพระธาตพุนมเสมอ เป็นเพ่ือนกันกับพญาศรีสัตตนาคราชท่ีปกครองอยู่ทางฝ่ัง
ลาว ต่อมาเกิดการสู้ รบกันนานถึง ๗ ปี เร่ืองการแบ่งอาหารไม่ยุติธรรม พระอินทร์จึงยุติสงคราม
ด้วยการให้พญานาคทัง้สองสร้างแมน่ า้แข่งกนั พญาสทุโธนาคราช จึงพาบริวารไพร่พลอพยพออก
จากหนองกระแส สร้างแมน่ า้มุง่ไปทาง ทิศตะวนัออกของหนองกระแส เม่ือถึงตรงไหนท่ีเป็นภูเขาก็
คดโค้งไปตามภเูขา หรืออาจจะลอดภเูขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้าง พระสทุโธนาคเป็นคน
ใจร้อน แมน่ า้นีจ้งึคดโค้ง เรียกช่ือวา่ แมน่ า้โขง 

๕. พญาศรีสตัตนาคราช มีความเช่ือว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคแม่น า้โขงด้านฝ่ังลาว 
มีเศียร ๗ เศียร เป็นตระกูลพญานาคท่ีมีมาแต่ครัง้พุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และ
พระพทุธศาสนาถือว่าเป็นต้นตระกลูแห่งพญานาคทัง้หมด มีบริวาร ๕,๐๐๐ ตวั เป็นพญานาคท่ี
ชอบรักษาศีลปฏิบตัธิรรม และมาท่ีวดัพระธาตพุนมเสมอ เป็นเพ่ือนกนักบัพญาศรีสทุโธนาคราชท่ี
ปกครองอยูท่างฝ่ังไทย  

๖. พญาเพชรภทัรนาคราชหรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช เป็นพญานาคท่ีมีผิวกายสีเงิน
เหมือนแก้ว มีหงอนและเศียรสีแดง มีเศียรเดียว เป็นลกูขององค์อนนัตนาคราช 

                                                           
๒๘อรพิมพ์  บุญอาภา, คัมภีร์ปุรณะก าเนิดพญานาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 

๒๕๒๔), หน้า ๑๒–๑๓.  



๒๘ 

๗. พญานาคด าแสนศิริจนัทรานาคราช เป็นพญานาคาราชตระกลูกณัหาโคตมะองศ์สี
ด า มีผิวกายเป็นสีด า อายเุก้าหม่ืนปีมนษุย์ มีอาวธุทรงฤทธานภุาพ คือ ตรีศรูย์ ปกครองอาณาจกัร
ใต้ทะเลแอตแลนติส ดแูลโซนยโุรปทัง้หมด มีวิมานใต้ทะเลเป็นทองทัง้หมด มีหน้าท่ีกวาดล้างคน
ชัว่ด้วยการท าแผ่นดินไหวสึนามิ พายุฝนลมต่าง ๆ คนดีท่านจะให้คณุ มีฤทธ์ิเดชชนะศตัรู เมตตา
มหานิยม ผา่นความเจริญรุ่งเรือง และร่วงโรยของอารยะธรรมมนษุย์มาแล้วหลายครัง้ ส าหรับฝร่ัง
จะคุ้นเคยทา่นในภาพของเทพโปเซดอน 

ซึ่งในการเทียบชัน้ของพญานาคนัน้  ให้องค์นาคาธิบดี เทียบเท่า พระเจ้าแผ่นดิน 
กษัตริย์องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ เดิมเป็นนาคธรรมดาสังเกตจากท่ีมีเศียรเดียวแต่ได้เป็นองค์  
นาคาธิบดี (กษัตริย์แห่งนาค) ฝ่ังไทย เพราะองค์อิศวรประทานให้ เน่ืองจากได้ท าความดี
ความชอบในการค้นหาโคศภุราชขององค์อิศวร เม่ือครัง้โคศภุราชหนีมาเท่ียวบนโลกมนษุย์ ปกติ
เหล่าพญานาคท่ีมีสัมมาทิฎฐิ เป็นผู้ ท่ีถือศีลแปดเคร่งครัด มุ่งในการบ าเพ็ญเพียร เกิดความ      
เบื่อหนา่ย ในก าเนิดในภพชาตขิองความเกิดเป็นพญานาคจะไม่ท าร้ายใคร แตก็่มีพญานาคชัน้เลว
หรือท่ีเรียกว่าเงือก เป็นผู้ ไม่ถือศีล มีมิจฉาทิฏฐิชอบท าร้ายมนุษย์ท่ีท ามาหาเลีย้งชีพตามแม่น า้  
นาคมีพิษร้ายสามารถท าอันตรายผู้ อ่ืนได้ด้วยพิษถึง ๖๔ ชนิด ซึ่งตามต านาน๒๙  กล่าวว่า สัตว์
จ าพวกง ูแมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้ก็ด้วยเหตท่ีุนาคคายพิษทิง้ไว้ แล้วพวกงูไปเลีย 
พวกท่ีมาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวกมาท่ีหลัง เช่น แมงป่อง กับ มด ได้พิษน้อย แค่เอาหางเอาหัว
ป้าย เศษพิษสตัว์จ าพวกนีจ้งึมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทกุ ๑๕ วนั พิษของพญานาคนัน้
ถ้าใครโดนพิษแล้วจะมีลกัษณะอาการ คือ ร่างของผู้ถกูกดัจะแข็งราวกบัหิน บริเวณรอยแผลท่ีกดั
จะเนา่และมีน า้เหลืองไหลออกมา พญานาคมีพิษท่ีกดัแล้วคน ๆ นัน้จะมีอาการร้อนรอยแผลคล้าย
ถกูรอยไฟไหม้ อาการเหมือนถูกฟ้าผ่า พญานาคมีวิธีท าอนัตรายท่ีแตกตา่งกนั คือ ใช้เขีย้วขบกัด 
แล้วพิษคอ่ยแผซ่า่นไปทัง้ตวั ใช้ตามองดแูล้วพน่พิษออกมาทางตา ใช้ร่างกายกระทบสมัผสั พิษจะ
แผอ่อกมาทัง้ตวั ใช้ลมหายใจพน่พิษออกมาและพิษนัน้จะแผซ่า่นไปทัว่ทัง้ตวั๓   

ถ้าเปรียบเทียบอุปนิสยัระหว่างพญานาค ในคมัภีร์สนัสกฤตส่วนใหญ่จะมีนิสยัดรุ้าย
ขาดความเมตตา ชอบแสดงอิทธิฤทธ์ิ ท าลายชีวิตมนษุย์และสิ่งตา่ง ๆ ให้พินาศอยู่เสมอ จะมีนาค
ท่ีมีอปุนิสยัดีอยูไ่มก่ี่ตนแตน่าคในคมัภีร์บาลีสว่นใหญ่เป็นนาคท่ีมีอปุนิสยัดีใฝ่ธรรมทัง้นีเ้พราะนาค

                                                           
๒๙อรพิมพ์  บญุอาภา, คัมภีร์ปุรณะก าเนิดนาค, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๔), 

หน้า ๒๖๓. 
๓๐พีรพล  พิสณพุงศ์, การก าเนิดของงู, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๐),หน้า ๔๐. 

(ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๒). 



๒๙ 

ในคมัภีร์บาลีมีบทบาทส าคญั ในการส่งเสริมบารมีของพระพุทธเจ้า และโน้มน้าวให้คนศรัทธา
เล่ือมใสพทุธศาสนา คือ บ าเพ็ญความดีละเว้นความชัว่ 

๒.๖ สรุป 

จึงกล่าวได้ว่า รูปร่างของนาคนัน้สามารถปรากฏร่างในลกัษณะสภาพของความเป็น
สตัว์ทิพย์กึ่งเทพ และสตัว์ เสวยทิพย์สมบตัิบนสวรรค์วิมารดจุดงัเทวดาถ้าปรากฏในลกัษณะทิพย์
กึ่งเทพ ก็จะมีลักษณะเป็นมนุษย์นาคมีเคร่ืองประดบัคล้ายเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริย์ ถ้า
ปรากฏในลกัษณะท่ีเป็นสตัว์ก็เป็นงท่ีูแผพ่งัพานมีขนาดยาวใหญ่กว่างูธรรมดาอาศยัอยู่ใต้ทะเลลึก
และตามแม่น า้ เช่น กาฬนาคราช ท่ีอาศยัอยู่ใต้แม่น า้เนรัญชรา บนเศียรพญานาคมีเคร่ืองหมาย
สวสัดิกะและมีจ านวนเศียรแตกตา่งกันไปตัง้แต่ ๑ เศียร ๓ เศียร ๕ เศียร ๗ เศียร และ ๙ เศียร มี
ลิน้สองแฉก และมีกายสีตา่งกนัตามตระกลู เช่น ตระกูลวิรูปักข์ เป็นนาคมีผิวกายสีทองเป็นราชา
ของนาคทัง้ส่ีประเภท ท้าววิรูปักข์ ซึง่เป็นหนึง่ในส่ีมหาราชท่ีปกครองสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกาด้าน
ทิศตะวนัตกพญานาคแบ่งตามหน้าท่ีออกเป็น ๔ พวก ตามระดบัของนาค คือ (๑) นาคสวรรค์ มี
หน้าท่ีเฝ้าวิมานของเทวดา ๒) นาคกลางหาว มีหน้าท่ีให้ลมให้ฝน (๓) นาคโลกบาล มีหน้าท่ีรักษา
แม่น า้ล าธาร (๔) นาครักษาขุมทรัพย์ มีหน้าท่ีรักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้ พญานาคแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ (๑) กามรูปีพญานาค พญานาคท่ีเสวยกามคณุ (๒) 
อพามรูปีพญานาค พญานาคท่ีไมเ่สวยกามคณุ นอกจากนีย้งัได้แบง่พญานาคออกเป็นตระกลูย่อย 
ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิดนาคเป็นผู้ รักษาสมบตัิมั่งมีทรัพย์ในคมัภีร์บาลีจึงมีเร่ืองพญานาค
ตอบแทนผู้กระท าความดีด้วยทรัพย์สมบตัินัน้ พญานาคท่ีมีมิจฉาทิฏฐิสามารถท าอนัตรายผู้ อ่ืนได้
ด้วยพิษถึง ๖๔ ชนิด และปกตพิญานาค จะคลายพิษทิง้ทกุ ๑๕ วนั 



 
 

บทที่ ๓ 
 

ความเช่ือเร่ืองพญานาคที่ปรากฏในสังคมไทย 
 

ได้ก ำหนดกรอบกำรศึกษำไว้ ๔ ประกำร คือ (๑) ควำมเช่ือว่ำพญำนำคมีจริงในทศันะ
ของคนไทยทัว่ไป (๒) ควำมเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคในทศันะของสงัคมไทย (๓) ควำมเช่ือ
เร่ืองพญำนำคในทศันะของพระมหำเถระไทย และ (๔) ควำมเช่ือเร่ืองผลของกำรบูชำพญำนำค 
รำยละเอียด ดงันี ้

 

๓.๑  ความเช่ือว่าพญานาคมีจริงในทศันะของคนไทยทั่วไป 
คติควำมเช่ือของชำวพทุธ มีควำมเช่ือวำ่พญำนำคมีจริง เป็นพวกกำยทิพย์กึ่งเทพ และ

สตัว์เดรัจฉำน มีอิทธิฤทธ์ิศกัดำนภุำพย่ิงนกั สำมำรถเนรมิตร่ำงกำยเป็นมนษุย์ชำย หญิงและสตัว์
อ่ืนตำมสภำวะเหตกุำรณ์นัน้ ๆ ได้ 

ก. ความเช่ือว่าพญานคมีจริง  

จำกกำรได้ฟังเร่ืองพญำนำคจำกผู้ มีประสบกำรณ์ท่ีท่ำนรู้ และได้สมัผสัด้วยตนเองว่ำ
พญำนำคมีจริง คือ ได้ปรำกฏมีพญำนำคน ำเงินและสมบตัิมำมอบให้เป็นทุนสร้ำงโบสถ์ วิหำร
หลำยครัง้ ซึ่งลกัษณะกำรมำปรำกฏตวันัน้ จะแปลงกำยเป็นมำนพหนุ่ม พร้อมบอกควำมประสงค์
แล้วก็ลำกลบัไป พญำนำคจะไม่ค่อยพดูมำกส ำเร็จวตัถุประสงค์แล้วก็จะลำกลบัทนัที กำรสงัเกต
ว่ำใครเป็นมนุษย์หรือพญำนำคแปลงกำยมำจะมีข้อสังเกต คือ พญำนำคแม้จะแปลงกำยเป็น
มนษุย์มำแตท่ี่ไมเ่ปล่ียนแปลง คือ ดวงตำสีแดง ท่ีตำ่งจำกมนษุย์ และมีควำมสงบเสง่ียม นอบน้อม
ตอ่พระสงฆ์หรือผู้ทรงศีล ครัง้ท่ีลำกลบัไปก็จะถอยหลงัไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่หำยลบัไปในท่ีสดุ๑ ท่ี
บริเวณแก่งอำฮงหรือท่ีเรียกวำ่สะดือแมน่ ำ้โขง มีผู้พบเห็นสิ่งประหลำดมองห่ำงจำกเรือประมำณ ๑ 
กิโลเมตร จะมีสิ่งหนึง่คล้ำยต้นตำลขนำดใหญ่ ไมมี่ใบโผลข่ึน้มำจำกน ำ้ประมำณ ๒ เมตร มีละออง
น ำ้เป็นฝอยโดยรอบ ต้นตำลนัน้สีด ำมัน แต่เม่ือเดินเรือเข้ำไปใกล้ ๆ จะไม่มีอะไร ท ำให้ผู้คนท่ี
เดนิทำงตำมล ำน ำ้เกิดควำมเช่ือสิ่งท่ีโผล่ขึน้มำเหนือน ำ้นัน้ คือพญำนำคเม่ือใครผ่ำนบริเวณนี ้ก็จะ
น ำหมำกพลู เหล้ำขำว โยนลงไปในน ำ้เพ่ือเป็นกำรเซ่นไหว้เจ้ำแห่งน ำ้ บำงวนัท่ีแก่งอำฮงมีผู้ เห็น
บำงอยำ่งลกัษณะเหมือนงขูนำดใหญ่ว่ำยน ำ้ข้ำมจำกฝ่ังไทยไปยงัฝ่ังลำว ในลกัษณะตรงน ำ้ผดุขึน้
เป็นฟองเคล่ือนไปเล่ือย ๆ จนถึงฝ่ังลำว บำงครัง้ท่ีบริเวณริมฝ่ังโขงจะเห็นรอยกำรคืบคลำนคล้ำย

                                                           
๑สมัภำษณ์  ทำ่นพอ่ปู่ อินทร์ (เขำภตู ำแย),  ๒  มีนำคม  ๒๕๕๕. 



๓๑ 

กำรเลือ้ยของงูขนำดใหญ่ ซึ่งคนส่วนใหญ่เช่ือว่ำเป็นรอยพญำนำคไปสักกำระพระพุทธรูปปำง
ไสยำสน์องค์หนึง่ท่ีริมแมน่ ำ้โขง ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่ำ จะได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงมนษุย์มำชมุนมุกนัคล้ำย
ท ำพิธีกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้ยินแตเ่สียงไม่มีตวัตน กำรเคล่ือนท่ีของฟองใต้น ำ้ รอยประหลำด
ท่ีเกิดขึน้ตำมริมฝ่ังโขง รอยประหลำดบนหน้ำรถของชำวบ้ำนท่ีจอดหน้ำวดัไทย อ ำเภอโพนพิสัย 
จงัหวดัหนองคำย รอยเหมือนสตัว์เลือ้ยคลำน เป็นรอยขนำดใหญ่ขึน้ทัว่หลงัคำรถ และบำงรอยก็
เกิดขึน้ตำมริมฝ่ังแม่น ำ้โขง๒  อีกเหตกุำรณ์หนึ่งท่ีมีผู้พบเห็น คือ ภำพของสิ่งมีชีวิตลกัษณะล ำตวั
ยำว ๆ ท่ีคำดวำ่มีหลำยตวั เล่นน ำ้อยู่กลำงล ำน ำ้โขงใกล้ ๆ กบัพระธำตกุลำงน ำ้ (พระธำตกุลำงน ำ้
จะมองเห็นองค์พระธำตเุฉพำะฤดแูล้ง) ซึง่เหตกุำรณ์ มีผู้ให้ควำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก และเช่ือกนั
ว่ำ เป็นเหตกุำรณ์ท่ีพญำนำคขึน้มำนมสักำรพระธำตกุลำงน ำ้๓ ควำมเช่ือของชำวล ำน ำ้โขงว่ำใน
แม่น ำ้โขงมีเทพอำศยัอยู่ และบ่อยครัง้ท่ีชำวลุ่มน ำ้โขงต้องเสียชีวิตลงในระหว่ำงกำรเดินทำงน ำ้ 
และเช่ือว่ำเขำกระท ำผิดตอ่เทพแห่งสำยน ำ้ หรือเจ้ำแม่สองนำง คือ งู ๑ คู่ ตำมริมฝ่ังแม่น ำ้โขงจึง
ได้มีกำรสร้ำงหอเจ้ำแมส่องนำงเอำไว้ เพ่ือเซ่นไหว้เจ้ำแม่ก่อน๔ ท่ีห้วยน ำ้เป มีผู้ เห็นสตัว์ชนิดหนึ่งมี
ลกัษณะคล้ำยงูก ำลังว่ำยน ำ้ ลกัษณะมีหงอนท่ีส่วนหวั และดวงตำสีแดงมีขนำดเท่ำไข่ไก่ งูนัน้มี
ขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำงประมำณ ๒๐ เซนติเมตร ว่ำยน ำ้เล่นม้วนตวัเป็นวงกลมบ้ำง เหยียดตวัยำว
เป็นเส้นตรงบ้ำง ประมำณ ๑๐ นำที ก็จมหำยลงไปในน ำ้ทกุอย่ำงก็สงบลงสู่สภำวะปกติ ซึ่งท ำให้ผู้
พบเห็นเช่ือว่ำเป็นพญำนำค และได้มีกำรขอขมำด้วยเคร่ืองเซ่นไหว้ท่ีบริเวณนีส้่งผลท ำให้คนใน
ชุมชนหมู่บ้ำนน ำ้เปเกิดควำมสงบสุข มีอำหำรอุดมสมบูรณ์  และไม่เคยได้รับอันตรำยทำงน ำ้        
นีเ้ลย๕ ท่ีหมู่บ้ำนปลำปำก ดงอีน ำ เกิดรอยแยกตวัของผิวถนนขึน้ เม่ือ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๔ ได้มีผู้
ถ่ำยภำพรอยถนนแยกไว้ เม่ือน ำมำเปิดดพูบภำพประหลำด คล้ำยเกล็ดหลงัของพญำนำคปรำกฏ
อยู่ จึงได้น ำภำพแจกจ่ำยให้คนด ูทุกคนต่ำงยืนยันว่ำเป็นภำพพญำนำคท่ีก ำลงัโผล่ตวัส่วนหลัง
ขึน้มำให้เห็น เป็นเหตใุห้เกิดกำรแยกตวัของถนนภำยหลงัคนในชมุชนหมู่บ้ำนปลำปำกดงอีน ำได้
ท ำพิธีเชิญสิ่งท่ีเช่ือวำ่เป็นพญำนำคนีไ้ปสถิตย์ท่ีศำลเจ้ำประจ ำหมู่บ้ำน  เม่ือ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๔ 
ท่ีบงึโขงหลง ได้มีประชำชนท่ีรู้ข่ำวนบัพนัคนได้มำรอชมกำรปรำกฏตวัของพญำนำคช่ือว่ำปู่ อือลือ 
                                                           

๒พระสมพร   อนำลโย (จิตรกล้ำ), “ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในชมุชนค ำชะโนด”, วิทยานิพนธ์ พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั, ๒๕๕๐).        

๓สมัภำษณ์  นำยจมุพล  สำยแวว,  ๕  มีนำคม  ๒๕๕๕. 
๔เมธำรำช  รัตนภำคี, เปิดต านานพญานาค จากพุทธกาลสู่ ต านานลุ่มน า้โขง,(นนทบุรี : 

ส ำนกัพิมพ์อทุธยำนควำมรู้, ๒๕๕๑), หน้ำ ๔๕. 
๕สมัภำษณ์ นำยบญุจนัทร์   ค ำมงุคณุ,  ๕  มีนำคม  ๒๕๕๕. 
 เร่ืองเลำ่ผำ่นสือ่เนชัน่ออนไลน์, บญุทอง  แสนสร้อย,  ๒๐  มีนำคม  ๒๕๕๕.  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


๓๒ 

จนถึงเวลำประมำณบ่ำย ๓ โมง ทุกคนได้เห็นสิ่งหนึ่งคล้ำย งูใหญ่ควำมยำวประมำณ ๑๐ เมตร 
ขึน้มำว่ำยอยู่น ำ้กลำง บึงโขงหลงนำนประมำณ ๒ นำทีท ำให้ผู้ ท่ีไปรอชมต่ำงก็เช่ือว่ำเป็น
พญำนำค  ท่ีวดัปำงค์สีดำ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสีมำ มีญำติโยมท่ีมำปฏิบตัิธรรมพบ
พญำนำคจ ำแลงกำยเป็นงูตวัเล็กขนำดหวัแม่เท้ำ ตวัสีเขียว มีหงอนสีแดง ปำกสีแดง ในบริเวณ
โดยรอบศำลำกำรเปรียญ พญำนำคเหล่ำนีอ้ยู่ในพวก สัมมำทิฏฐิ ชอบฟังธรรม และรักษำศีล
อโุบสถ นิสยัดีไมด่รุ้ำยและท ำร้ำยใคร กำรจ ำแลงกำยเป็นงูเล็กนี ้ก็เพ่ือไม่ให้ผู้พบเห็นเกิดควำมต่ืน
กลัวเกิดควำมไม่สงบในกำรปฏิบตัิธรรม กระแสพญำนำคในฐำนะผู้ศรัทธำในพระพุทธศำสนำ 
สง่ผลให้สงัคมไทยต่ืนตวัเข้ำวดัฟังธรรมมำกขึน้  

พระสงฆ์ไทยท่ีท่ำนได้ออกปฏิบตัิธรรมตำมป่ำในท่ีตำ่ง ๆ กล่ำวถึงพญำนำคส่วนใหญ่
ท่ีมำฟังธรรม จำกทำ่นจะเป็นประเภท (ถลชะ) คือประเภทเกิดบกธรรมท่ีกลุ่มกำยทิพย์ชอบท่ีสดุคือ 
กรณีเมตตำสตูร ท่ำนได้ถำมกลุ่มกำยทิพย์นีว้่ำท ำไมจึงชอบฟังธรรมบทนี ้ได้รับค ำตอบว่ำ ได้ฟัง
แล้วมีควำมสุข เกิดควำมรักสำมคัคีธรรมในกลุ่มกำยทิพย์๙ จำกควำมเช่ือข้ำงต้น ไม่ว่ำจะพูดถึง
ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในแง่มุมใดในสงัคมไทย พญำนำคก็ยงัคงเป็นสิ่งท่ีคนไทยเคำรพเช่ือถือ
เป็นเคร่ืองร้อยรัดคนไทยเข้ำกับควำมเช่ือท่ีเกิดขึน้มำโดยตลอด ส่งผลให้เกิดควำมสำมัคคีเชิง
แนวคิด น ำไปสู่กำรปฏิบตัิไปในทิศทำงเดียวกนั เกิดควำมสงบสขุ เป็นรำกฐำนเบือ้งต้นในกำรสืบ
สำนพระพทุธศำสนำให้ยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัสงัคมไทยท่ีมีกำรพฒันำแนวคิดขยำยควำมเช่ือเป็นวง
กว้ำงมำโดยตลอด๑๐ พญำนำคท่ีปรำกฏตัวให้เห็นในแต่ละครัง้นัน้  รูปร่ำงของพญำนำคนัน้ 
คล้ำยคลึงกับรูปลักษณ์ของล ำน ำ้ ดังนัน้ พญำนำคอำจเป็นสัญลักษณ์ของน ำ้และสะท้อน
ควำมส ำคญัของน ำ้ด้วย๑๑ นำคเป็นสญัลกัษณ์ของเจ้ำแห่งดินและน ำ้ ในช่วงออกพรรษำเป็นระยะ
สิน้สดุฤดฝูนประมำณเดือนตลุำคม และเป็นเวลำพืชพนัธ์ตำ่ง ๆ ท่ีปลกูไว้ได้เติบโตขึน้แล้วน่ำสนใจ
ว่ำในเดือนนีมี้งำนบญุบัง้ไฟพญำนำคและในช่วงเวลำเดียวกนันีช้ำวบ้ำนจะยิงบัง้ไฟพญำนำคขึน้

                                                           
 สมัภำษณ์ พนัต ำรวจเอกชยรพ  สำยจนัยนต์,     มีนำคม  ๒๕๕๕. 
 พระครูสิริปิยธรรม (พระมหำวิจุล ปิยภำณี ), อัตตชีวประวัติ, (นครรำชสีมำ : สมชำยกำรพิมพ์, 

๒๕๕๓), หน้ำ ๑๙๓. (ภำคผนวก) (ภำพท่ี ๑๐) 
๙สมัภำษณ์ หลวงปู่ สมบญุ  ปณฺุณสโีร,  ๑   มีนำคม  ๒๕๕๕. 
๑๐ไพโรจน์  เพชรสงัหำร, คติเร่ืองนาคในภาคอีสาน นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหำนคร : 

แสงศิลป์กำรพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้ำ ๔ . 
๑๑สุเมธ   ชุมสำย ณ อยุธยำ, ต านานจีนและญวน, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำรพิมพ์,  

๒๕๒๙), หน้ำ ๓ . 



๓๓ 

ฟ้ำเพ่ือขอฝน ในงำนบญุพระเวส ซึ่งเป็นงำนบญุใหญ่ประจ ำปีนัน้ ชำวบ้ำนจะอญัเชิญ พระอปุคตุ
มำท่ีงำนบญุ โดยเช่ือกนัวำ่ พระอปุคตุนัน้เป็นพญำนำคซึง่เป็นบตุรของพระพทุธเจ้ำกบันำงเงือก๑๒  

สรุป จำกควำมเช่ือดงักลำ่ว จะเห็นได้ว่ำ พญำนำคในพทุธศำสนำไทย ได้เปล่ียนแปลง
ไปตำมบริบทควำมเช่ือตำมประเพณี ทำงสังคม วัฒนธรรม รูปร่ำงของพญำนำคคล้ำยคลึงกับ
ลกัษณะของล ำน ำ้ และสะท้อนควำมส ำคญัของน ำ้ด้วย พญำนำคเป็นสญัลกัษณ์ของเจ้ำแห่งดิน
และน ำ้ พญำนำคท่ีแปลงกำยปรำกฏให้เห็นสว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะทำงกำยภำพเหมือนงูธรรมดำ
แตท่ี่แตกตำ่งจำกงูทัว่ไปคือมีเคร่ืองหมำยสวสัดิกะท่ีหัวจำกควำมเช่ือข้ำงต้น ไม่ว่ำจะพดูถึงควำม
เช่ือเร่ืองพญำนำคในแง่มุมใดในสังคมไทย พญำนำคก็ยังคงเป็นสิ่งท่ีคนไทยเคำรพเช่ือถือเป็น
เคร่ืองร้อยรัดคนไทยเข้ำกบัควำมเช่ือท่ีเกิดขึน้มำโดยตลอด ส่งผลให้เกิดควำมสำมคัคีเชิงแนวคิด 
น ำไปสูก่ำรปฏิบตัไิปในทิศทำงเดียวกนั  

ข. ความเช่ือว่าพญานาคสร้างเมืองอยู่ใต้พภิพ  

ในทัศนะของคนไทยทั่วไปเช่ือว่ำพญำนำคมีบ้ำนเมืองอยู่ใต้พืน้พิภพเรียกว่ำ เมือง
บำดำล ท่ีมีผู้พบเห็นบ่อย คือ พญำนำคเนรมิตเป็นพญำงูใหญ่ปรำกฏให้เห็นตำมท่ีต่ำง ๆ เช่น 
แมน่ ำ้โขง ในป่ำลกึ ภเูขำ และในถ ำ้ เป็นท่ีนำ่สงัเกตวำ่เวลำหำยตวัไปจะหำยตวัจมไปใต้น ำ้ หรือใน
ถ ำ้ เร่ืองบัง้ไฟพญำนำค ก็เช่ือว่ำพญำนำคได้จุดพ่นดวงไฟจำกเมืองบำดำลขึน้บชูำพระพุทธองค์
ครัง้เสดจ็กลบัจำกสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ในสมยัพทุธกำล ซึง่เหล่ำเทวดำได้เนรมิตบนัไดแก้วสีรุ้ง ถวำย
รองรับกำรเสดจ็และมีพญำนำคสองตวั ได้ใช้หลงัหนนุบนัไดแก้วสีรุ้งนัน้ไว้เหล่ำพญำนำคทัง้หลำย
ก็ได้จุดพ่นดวงไฟขึน้ถวำยจนกลำยเป็นประเพณีนำคในปัจจุบนั จึงเป็นควำมเช่ือว่ำพญำนำคมี
เมืองนำคบำดำลอยู่ลึกลงไปใต้พิภพจริง๑๓ และพญำนำคเป็นผู้ รักษำศีล ปฏิบัติเจริญภำวนำ 
ตำมท่ีบุคคลทัว่ไป หลำยท่ำนเล่ำให้ฟังว่ำท่ำนรู้และได้สมัผสัด้วยตนเองว่ำพญำนำคมีจริงทัง้ยัง
ปรำกฏว่ำได้มีพญำนำคน ำสมบัติมำให้เป็นทุนสร้ำงโบสถ์ วิหำรหลำยครัง้ ซึ่งลักษณะกำรมำ
ปรำกฏตวัจะแปลงกำยเป็นมำนพหนุ่มน ำเงินมำมอบให้ พร้อมบอกควำมประสงค์แล้วก็ลำกลบัไป 
ทำ่นบอกวำ่พญำนำคจะไมค่อ่ยพดูมำกส ำเร็จวตัถปุระสงค์แล้วก็จะลำกลบัทนัที กำรสงัเกตว่ำใคร
เป็นมนุษย์หรือเทพคือพญำนำคแปลงกำยมำจะมีข้อสังเกต คือ พญำนำคแม้จะแปลงกำยเป็น
มนษุย์มำแตท่ี่ไมเ่ปล่ียนแปลง คือ ดวงตำสีแดง ท่ีตำ่งจำกมนษุย์ และมีควำมสงบเสง่ียม นอบน้อม

                                                           
๑๒สุจิตต์ วงษ์เทศ, นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ , (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์มติชน,  

๒๕๔๓), หน้ำ ๒๒. 
๑๓สมชำย  มณีโชติ, ความเชื่อเร่ืองพญานาคในพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์กำร

พิมพ์, ๒๕๒ ), หน้ำ ๕๔. 

 



๓๔ 

ตอ่พระสงฆ์หรือผู้ทรงศีล ครัง้ท่ีลำกลบัไปก็จะถอยหลงัไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่หำยลบัไปในท่ีสดุ ท่ำน
ได้เล่ำให้ฟังว่ำท่ำนได้ไปเจริญกรรมฐำนบนลำนหินใหญ่ ท่ีวัดป่ำท่ำน ำ้ซบั บนเชิงเขำเข่ือนล ำพระ
เพลิง (เทือกเขำเดียวกบัเขำใหญ่) ในขณะท่ีท่ำนเจริญกรรมฐำนอยู่นัน่ท่ำนได้ทรำบด้วยญำณว่ำ 
ใต้ลำนก้อนหินนี ้มีทำงน ำ้ไหลผำ่นอยู ่เป็นทำงของเหลำ่พญำนำค ท่ำนจึงได้ถอดกำยทิพย์ไปเท่ียว
เมืองพญำนำค๑๔ ในสังคมชำวพุทธและในส่วนท่ีเป็นสถำนท่ี เช่น ท่ีแม่น ำ้โขง บึงโขงหลง หนอง
หำน ล ำน ำ้สงครำม และในท่ีท่ีพระสงฆ์ได้สมัผสักับพญำนำคนัน้ท่ำนได้ยืนยนัว่ำพญำนำคมีจริง
แตอ่ยูค่นละภพกบัมนษุย์เรำ ส ำหรับชำวบ้ำนท้องถ่ินสองฝ่ังโขง ทกุวนันีค้วำมเช่ือศรัทธำพญำนำค
ในแม่น ำ้โขงยังคงไม่มีกำรเปล่ียนแปลง แต่กลับส่งผลให้สังคมตำมลุ่มน ำ้โขงมีควำมผูกพันกับ
พญำนำคและแม่น ำ้โขงจนแยกกนัไม่ออก ควำมเช่ือว่ำพญำนำคมีจริงจึงยงัคงถกูถ่ำยทอดจำก รุ่น
สูรุ่่น ผู้ ได้สมัผสัจริงกบัพญำนำคผำ่นทำงส่ือให้ผู้ ท่ีสนใจและสงัคมไทยตลอดมำ 

๓.๒  ความเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญานาคในทศันะของสังคมไทย 

อิทธิฤทธ์ิของพญำนำคจะมีมำกหรือน้อยขึน้อยู่กับกรรมท่ีเคยสร้ำงไว้ในอดีตชำติเป็น
ตวัส่งผลให้  จำกควำมเช่ือว่ำพญำนำคเป็นสตัว์กึ่งเทพ มีอิทธิฤทธ์ิ สำมำรถแปลงกำยเป็นมนุษย์
หรือสตัว์อ่ืนได้ ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ตำ่ง ๆ ได้พญำนำคในทศันะของคนไทย ด้วยควำมท่ีมีมำแต่
ครัง้พุทธกำล๑๕ ท ำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงำมขึน้ในสังคม โดยอำศยัควำมเช่ือหรือเร่ือง
ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ว่ำเป็นกำรแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญำนำค เช่น เร่ืองบัง้ไฟพญำนำค 
เร่ืองค ำชะโนดเมืองพญำนำค แม้ว่ำควำมเช่ือนีจ้ะมีกำรคิดตำ่งกนัของคนในสงัคมไทย ท่ีบำงกลุ่ม
ยงัต้องพิสจูน์หำควำมจริง บำงกลุ่มอยู่กึ่งกลำงเช่ือบำงไม่เช่ือบำง บำงกลุ่มมีควำมเช่ือสืบทอดตอ่
กนัมำตัง้แตค่รัง้พทุธกำลเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคในทศันะของคนไทยมีตำ่งกนัไปปรำกฏกำรณ์
ท่ีตนเองได้พบสิ่งท่ีเกิดขึน้ในแม่น ำ้โขง บงึน ำ้ขนำดใหญ่ท่ีบงึโขงหลง เหตกุำรณ์เทปนูเสำเข็มสร้ำง
สะพำนข้ำมแม่น ำ้โขงท่ีจงัหวดัมุกดำหำร ยังเป็นเหตกุำรณ์คนไทยท่ีกล่ำวขำนถึงและเช่ือว่ำเป็น
กำรแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญำนำค 

 

 

                                                           
๑๔ท่ำนพ่อปู่ อินทร์ (เขำภูต ำแย), พุทธท านาย อักขระธรรมใบลานคัมภีร์ , (นครรำชสีมำ :           

โรงพิมพ์ยินดี, ๒๕๕๓), หน้ำ ๑๕. 
๑๕สมชำย  มณีโชติ, ความเชื่อเร่ืองพญานาคในพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์     

กำรพิมพ์, ๒๕๒ ), หน้ำ ๒๑. 



๓๕ 

๓.๒.๑  ความเช่ือเร่ืองพญานาคพ่นดวงไฟบูชาพระพุทธองค์ 

ในทศันะของคนในสังคมไทยควำมเช่ือในปรำกฏกำรณ์บัง้ไฟพญำนำค คนไทยส่วน
ใหญ่โดยเฉพำะ ตำมแถบลุ่มน ำ้โขงมีควำมเช่ือว่ำเกิดจำกแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญำนำค สืบต่อกัน
มำตัง้แตค่รัง้พทุธกำล ท่ีพญำนำคพ่นดวงไฟถวำยต้อนรับสกักำรบชูำพระพทุธองค์ ครัง้เสด็จกลบั
จำกสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์สู่โลกมนษุย์หลงัโปรดพระมำรดำ ในคืนวนัขึน้ ๑๕ ค ่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวนั
ออกพรรษำในวนัรุ่งขึน้ ดงันัน้เพ่ือเป็นกำรต้อนรับพระพทุธองค์ บรรดำนำคทัง้หลำยจึงได้ท ำลกูไฟ
พุ่งขึน้มำจำกล ำน ำ้จึงเรียกว่ำ บัง้ไฟพญำนำค ๆ แม้ว่ำยงัไม่สำมำรถหำค ำอธิบำยท่ีชดัเจนได้ ว่ำ
เกิดจำกกำรกระท ำของพญำนำค หรือเกิดจำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติก็ตำม แต่โดยท่ีลกัษณะ
กำรเกิดของลูกไฟสีชมพ ูไม่มีกลิ่น ไม่มีควนั ไม่มีเสียง พุ่งขึน้เหนือล ำน ำ้โขงและแหล่งน ำ้อ่ืน ๆ ใน
แถบอีสำนตอนบนนัน้ ลูกไฟท่ีพุ่งขึน้มีระดบัควำมสูงตัง้แต่ ๑-๓๐ เมตร ถึงประมำณ ๕๐-๑๕๐ 
เมตร จะมองเห็นลูกไฟเป็นเวลำประมำณ ๕-๑๐ วินำที แล้วก็จะหำยไป โดยเกิดขึน้ปีละ ๑ ครัง้
เทำ่นัน้ คือในชว่งก่อนวนัออกพรรษำจะพบท่ีจงัหวดัหนองคำยและจงัหวดับงึกำฬ มำกท่ีสดุ โดยใน
จงัหวดัหนองคำยจะพบท่ีหน้ำวดัไทย และบ้ำนน ำ้เป อ ำเภอรัตนวำปี วดัหินหมำกเป้ง และอ่ำงปลำ
บกึ อ ำเภอสงัคม สว่นท่ีจงัหวดับงึกำฬจะพบท่ีวดัอำฮง อ ำเภอเมืองบงึกำฬ๑    

ควำมเช่ือเร่ืองบัง้ไฟพญำนำค ว่ำเกิดจำกกำรแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคนัน้ได้
พฒันำมำเป็นพิธีกรรมส ำคญัอย่ำงหนึ่งในภำคอีสำนของไทย เรียกว่ำประเพณีบญุบัง้ไฟ คือ กำร
จุดบัง้ไฟซึ่งมีวิธีปฏิบตัิคือ ในช่วงก่อนถึงฤดูกำลท ำนำ หรือท ำกำรเกษตรด้วยเหตุท่ีในถ่ินอีสำน
กนัดำรแห้งแล้งขำดน ำ้ในกำรท ำเกษตร กำรเพำะปลกูตำ่ง ๆ เกรงวำ่นำคบนสวรรค์ (พญำแถน) จะ
ลืมท ำหน้ำท่ีให้น ำ้แก่ชำวมนุษย์โลก จึงมีประเพณีงำนบุญบัง้ไฟขึน้เพ่ือเตือนนำคบนสวรรค์ให้ส่ง
น ำ้ลงมำให้ชำวมนุษย์โลกได้ท ำกำรเกษตร อย่ำงท่ีจงัหวดัยโสธรได้จดัขึน้ประจ ำทุกปี จำกควำม
เช่ือดัง่เดิมเป็นงำนประเพณีท่ีจดัขึน้ เพ่ือขอฝนจำกนำคบนสวรรค์เท่ำนัน้ ในสงัคมไทยปัจจบุนัได้
พฒันำแนวคิดเชิงธุรกิจกำรท่องเท่ียวเข้ำมำ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ สนใจเข้ำชมริว้ขบวนแห่บัง้ไฟอัน
สวยงำม มีกำรถ่ำยทอดสืบสำนประเพณีอ่ืน ๆ เข้ำมำด้วย เช่น ขบวนฟ้อนร ำ กำรแต่งกำยด้วย
เคร่ืองแตง่กำยประจ ำถ่ิน  เพิ่มรำยได้ให้คนในสงัคมอีกทำงหนึ่ง  และกลำยเป็นเอกลกัษณ์ประจ ำ
จงัหวดัถ้ำพดูถึงเร่ืองประเพณีบญุบัง้ไฟจะต้องไปชมท่ีจงัหวดัยโสธร กำรจดุบัง้ไฟเพ่ือขอให้ฝนตก
ต้องตำมฤดกูำล ให้มีน ำ้อดุมสมบูรณ์ เป็นกำรขอน ำ้จำกนำคบนสวรรค์ (พญำแถน) เพรำะเช่ือว่ำ

                                                           
๑ ธรรมะมีเดีย, คู่มือการชมบัง้ไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย, (ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำ

กำรศกึษำกระทรวงศกึษำธิกำร : ส ำนกัพิมพ์สำยฝน, ๒๕๓๙), หน้ำ ๔๒, (ภำคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๐). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC


๓  

นำคบนสวรรค์คือเจ้ำแหง่น ำ้ เป็นผู้ ให้น ำ้แก่โลกมนษุย์ ให้ชีวิต ให้ควำมอดุมสมบรูณ์ของพืชพนัธ์ท่ี
เกิดจำกกำรเพำะปลกู๑   

นอกจำกนัน้อิทธิฤทธ์ิของพญำนำคส่งยังผลให้ทศันะของคนไทยพฒันำแนวคิดตำม
ควำมเช่ือได้ถ่ำยทอดแนวคิดนัน้ออกมำหลำยด้ำน เช่น ด้ำนศิลปกรรม รูปปัน้พญำนำคท่ีทอดตวั
ยำวเป็นรำวบนัไดสองข้ำงทำงขึน้โบสถ์ท่ีเกิดจำกจิตนำกำรเป็นงำนศิลปะ เห็นภำพลักษณ์ของ
พญำนำค ด้ำนประเพณีกรรมกำรจดัเตรียมตกแตง่เคร่ืองบชูำ ประดบัดอกไม้ประณีตสวยงำมจดั
วำงในทิศทำงท่ีเช่ือว่ำจะให้ผลดีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ด้ำนเศรษฐกิจก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรค้ำ
ขำยทัง้อำหำรเคร่ืองด่ืมให้กับคนท่ีไปเท่ียวชมงำน ด้ำนสงัคมได้มีกำรพฒันำแนวคิดไปในทิศทำง
เดียวกัน เกิดควำมสำมัคคี มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดปฏิสมัพันธ์ฉันพ่ีน้องมีน ำ้ใจต่อกัน
ระหว่ำงท่ีไปรอชม ท ำให้คนในสังคมไทยยิม้แย้มแจ่มใสมีควำมสุข เกิดพลังผลักดันให้สังคมมี
ควำมเข้มแข็งขึน้ ควำมเจริญในด้ำนตำ่ง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

จำกควำมเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคในทัศนะของคนไทย น ำไปสู่กำรพัฒนำ
แนวคิดร่วมกันของคนในสังคมไทย เ กิดควำมเข้มแข็งมีพลังแห่งควำมสำมัคคี มีประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงำมขึน้ โดยอำศัยควำมเช่ือในปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้เช่น ควำมเช่ือเร่ือง
อิทธิฤทธ์ิของพญำนำคเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่ำงแนวคิด กับสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อย่ำงลงตวั แม้ว่ำควำม
เช่ือนัน้จะมีแตกตำ่งกนัไปบ้ำง ในบำงกลุ่มท่ีต้องกำรพิสจูน์หำควำมจริงมำยืนยนั แตก็่มิได้ตอ่ต้ำน
หรือขดัขวำงกบักลุ่มท่ีมีควำมเช่ือสืบทอดตอ่กนัมำยำวนำนหลำยชัว่อำยคุน ท ำให้เกิดผลดีตอ่กำร
พฒันำสงัคมไทยให้เจริญยิ่งขึน้ 

๓.๒.๒  ความเช่ือเร่ืองพญานาคสร้างเมืองนาคบาดาล 

วงันำคินทร์ค ำชะโนด หรือชำวบ้ำนทั่วไปเรียกว่ำ เมืองค ำชะโนด ต ำบลวังทอง หวัด
อุดรธำนีวังนำคินทร์ค ำชะโนด มีเนือ้ท่ีประมำณ ๒๐ ไร่ เป็นสถำนท่ีท่ีชำวบ้ำนมีควำมเช่ือว่ำ    
พญำนำคำได้ใช้อิทธิฤทธ์ิเนมิตขึน้เป็นท่ีอยู่อำศยัชึ่งอยู่บริเวณวดัศิริสทุโธ เช่ือว่ำมีบ่อน ำ้ศกัดิ์สิทธ์ิ
ใช้รักษำโรคภยัตำ่ง ๆ ได้ เป็นท่ีอำศยั และเป็นเมืองบำดำลของพญำนำค มีคนจ้ำงหนงัเร่ ไปฉำยท่ี
ค ำชะโนด มีคนมำเป็นจ ำนวนมำก ท่ีแปลกคือเร่ืองกำรแตง่กำยผู้หญิงจะนุ่งขำวห่มขำวจะนัง่อยู่
ด้ำนหนึ่ง ส่วนผู้ชำยใส่เสือ้ผ้ำสีด ำนัง่อีกข้ำงหนึ่ง และคนทัง้หมดนัง่กันเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่
เคล่ือนไหว ไม่เหมือนคนทัว่ไป ไม่มีเสียงพูดคยุ หรือเสียงหวัเรำะสนุกสนำนในขณะฉำยหนงั ใน
งำนไม่มีแม่ค้ำขำยของ ท ำให้คณะท่ีไปฉำยหนงัเกิดควำมสงสยัว่ำคนท่ีมำดหูนงัในคืนนัน้ต้องเป็น
                                                           

๑ ศรีศกัร  วลัลิโภดม, “อีสานในต านานอุรังคธาตุ.” แอ่งอารยธรรมอีสาน, (กรุงเทพมหำนคร : 
ส ำนกัพิมพ์มติชน, ๒๕๓๓), หน้ำ ๓๒. 
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พวกวิญญำณ เป็นชำวบงับด หรือพวกพญำนำคขึน้มำจำกเมืองบำดำล ชมุชนค ำชะโนดก็เช่ือว่ำ
พญำนำคแสดงอิทธิฤทธ์ิแปลงกำยขึน้มำจำกเมืองบำดำลหรือวังนำคินทร์ ท่ีเช่ือว่ำอยู่ใต้ป่ำดง    
ค ำชะโนด และได้แสดงอิทธิฤทธ์ิปกปิดไม่ให้เสียงดงัออกมำสู่ภำยนอกเพ่ือไม่ให้ชำวบ้ำนใกล้เคียง
ได้ยินเสียง 

หลวงปู่ ค ำตำ  สิริสุทโธ เจ้ำอำวำสวัดศิริสุทโธ ซึ่งเป็นวดัท่ีอยู่ใกล้ ๆ ดงค ำชะโนดได้
กลำ่วถึงเร่ืองนีว้ำ่ ในชว่งเทศกำลของบรรดำวิญญำณซึง่อำศยัอยูใ่นนัน้ จะไปว่ำจ้ำงให้หนงัมำฉำย
ฉลองเหมือนพวกมนุษย์ วิญญำณเหล่ำนัน้เรียกว่ำ ผีบงับด และในขณะท่ีหลวงปู่ เล่ำอยู่นัน้ได้มี
เสียงดงั ซู ่ๆ เหมือนมีพำยพุดั ปรำกฏว่ำมีงูตวัหนึ่งสีด ำสนิท ท่ำทำงน่ำกลวัเลือ้ยเข้ำมำนอนขดอยู่
ตรงหน้ำหลวงปู่  คงจะเป็นวิญญำณผู้ ท่ีอำศัยอยู่ในดงค ำชะโนดท่ีไม่ต้องกำรให้ท่ำนเล่ำหรือ
เปิดเผยเร่ืองรำวตำ่ง ๆ ในค ำชะโนดให้ใครฟัง จึงมำปรำกฏตวัให้เห็นเพ่ือเป็นกำรแจ้งเตือนอย่ำงไร
ก็ตำมทศันะของคนไทยเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคท่ีค ำชะโนดได้เปล่ียนแปลงไปตำมสภำพทำง
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม สังเกตได้จำกมีคนสนใจและนักท่องเท่ียวเข้ำมำชม
บรรยำกำศทัง้ช่วงกลำงวนัและกลำงคืน เกิดร้ำนค้ำของหมู่บ้ำนตำมเส้นทำงผ่ำนมำกขึน้ท ำให้คน
ในชมุชนมีรำยได้เพิ่มจำกกำรค้ำขำย ควำมเช่ือท่ีปรำกฏถ่ำยทอดออกมำ ของงำนด้ำนศิลปกรรมท่ี
รูปปัน้ปนูของพญำนำค ๒ ตวั แต่ละตวัมีเศียร   เศียร ท่ีนอนทอดตวัยำวผ่ำนท้องทุ่งนำลึกเข้ำสู่
ป่ำดงค ำชะโนด สร้ำงบรรยำกำศให้น่ำกลวั ป้ำยประกำศค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิตนส ำหรับผู้ ท่ีจะ
เข้ำไปสมัผสับรรยำกำศภำยใน ถกูก ำหนดไว้จำกควำมเช่ือตำมประเพณีวฒันธรรม เช่น กำรถอด
รองเท้ำ ถอดหมวก ถอดแว่นตำ ไม่กำงร่มไม่ส่งเสียงดงั ขณะเข้ำไปในสถำนท่ีท่ีเช่ือว่ำเป็นสถำนท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิ ถ้ำใครฝ่ำผืนไม่ปฏิบตัิตำมก็จะมีอำกำรเจ็บป่วย หรือเกิดภัยต่ำง ๆ ขึน้กับตวัเองด้วย
อ ำนำจฤทธ์ิของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในสถำนท่ีนัน้ดลบนัดำลให้เกิดขึน้ท ำให้ผู้ เข้ำชมไม่กล้ำฝ่ำผืน เหล่ำนี ้
ได้ส่งผลถึงกำรปฏิบตัิตนท่ีดีงำมตำมประเพณีวัฒนธรรมของคนในสังคมไทย ในฐำนะเป็นชำว
พุทธเป็นสังคมท่ีมีควำมเคำรพอ่อนน้อม เช่ือต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นกำรเพิ่มพลังศรัทธำให้มำก
ยิ่งขึน้๑    

 

 

 

                                                           
๑ พระสมพร   อนำลโย (จิตรกล้ำ), “ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในชุมชนค ำชะโนด”, วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั, ๒๕๕๐), หน้ำ ๒๙. 
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๓.๓  ความเช่ือเร่ืองพญานาคมีจริงในทศันะของพระมหาเถระไทย 

ในมมุมองทำงศำสนำมีเร่ืองเล่ำว่ำพระสงฆ์หลำยรูป ซึ่งคนไทยเป็นจ ำนวนมำกเช่ือว่ำ
พระสงฆ์สำมำรถจะพบปะกับพญำนำคทำงจิตได้ เป็นผู้ ปฏิบตัิดี รักษำศีล เจริญสมำธิ จนจิต
ละเอียดสำมำรถ ส่ือสำรกับสิ่งมีชีวิตในภพภูมิอ่ืนได้ เช่น กำรพบพญำนำค ซึ่งพญำนำคนัน้เป็นผู้
ศรัทธำในกำรฟังธรรมจำกพระสงฆ์ผู้ปฏิบตัดีิตรงตำมธรรมค ำสอนของพระพทุธองค์ เป็นพญำนำค
สมัมำทิฏฐิใฝ่ธรรม  

ท่านพระอาจารย์ม่ัน  ภูริทตฺโต ท่ีออกเท่ียวแสวงวิเวกอยู่ ตำมป่ำเขำ ในภำคเหนือ 
และภำคอีสำน ตลอดฝ่ังซ้ำยแม่น ำ้โขง ขณะท่ีท่ำนบ ำเพ็ญสขุวิหำรธรรม อยู่สบำย ในป่ำเขำท่ีสงดั
ปรำศจำก ผู้คนทัง้กลำงวนั กลำงคืน ท่ำนได้มีกำรติดตอ่ทำงจิตกับพวกกำยทิพย์๑  เช่น เทวบุตร  
เทวธิดำ อินทร์ พรหม พญำนำค ครุฑ ยกัษ์ กมุภณัฑ์ คนธรรพ์ วิทยำธร และภูตผีปีศำจ ท่ีมำจำกท่ี
ตำ่ง ๆ อยู่เป็นประจ ำ ถือว่ำเป็น เร่ืองธรรมดำ เหมือนกันกับมนุษย์ ท่ีติดต่อกับมนุษย์ต่ำงชำติใน
โลกเพ่ือผลประโยชน์ซึ่ง กนัและกนั ท่ำนเล่ำให้ฟังว่ำ ขณะท่ีท่ำนก ำลงัแสดงธรรมอบรมพระเณร
ตอนกลำงคืน ท่ีหมู่บ้ำนสำมผง จงัหวดั นครพนม ได้มีพญำนำคอยู่แถบ ล ำแม่น ำ้สงครำม มำฟัง
เทศน์แทบทุกคืน โดยเฉพำะวันพระ ถ้ำไม่มำตอนท่ำน อบรมพระเณรพญำนำคก็มำตอนดึก 
ขณะท่ีทำ่นนัง่สมำธิภำวนำ หลวงปู่ มัน่ได้ธุดงค์ไปพกับ ำเพ็ญเพียร อยู่ชำยฝ่ังไทยตะวนัตกของไทย
ทำ่นเลำ่วำ่ ท่ีใต้ชำยเขำลกูนัน้มีเมืองพญำนำคตัง้อยูใ่หญ่โตมำก หวัหน้ำพญำนำคพร้อมบริวำรมำ
ฟังธรรมกับท่ำนเสมอ พวกนำคไม่ค่อยมีปัญหำในข้ออรรถข้อธรรมมำก เหมือนพวกเทวดำ พวก
เทวดำทัง้เบือ้งบน และเบือ้งล่ำงมีปัญหำสอบถำมในธรรมมำกกว่ำพวกพญำนำค ท่ำนได้พกัอยู่ท่ี
นัน้เป็นประโยชน์แก่พวกนำค และเทวดำโดยเฉพำะไมค่อ่ยได้พบปะกบัประชำชน ท่ีพกัสงดัและอยู่
ไกลจำกหมู่บ้ำน พวกนำคมำเย่ียมท่ำนเวลำประมำณ ๔–๕ ทุ่ม ส่วนพวกเทพยดำจะมำฟังธรรม
จำกทำ่นประมำณ ๒๔ นำฬิกำ ถึง ๒ นำฬิกำ (  ทุ่มถึงตี ๒) ถ้ำอยู่ในเขำห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนพวก
เทพยดำก็จะมำประมำณ ๒๒ นำฬิกำ ถึง ๒๓ นำฬิกำ พญำนำคมิจฉำทิฏฐิไม่เคยฟังธรรมค ำสัง่
สอนของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำก็มี ทำ่นเลำ่วำ่สมยัเม่ือครัง้ทำ่นไปพกับ ำเพ็ญเพียรอยู่ท่ีถ ำ้เชียงดำว  
ถ ำ้ท่ีว่ำนีไ้ม่ใช้ถ ำ้เชียงดำวซึ่งยำวเข้ำไปในกลำงเขำท่ีประชำชนเข้ำไปเท่ียวกนั หำกเป็นอีกถ ำ้หนึ่ง
ซึง่อยูส่งูขึน้ไป ประชำชนขึน้ไปไมถ่ึง เพรำะท ำเลซอ่นเร้นลบัตำ ถ ำ้ท่ีทำ่นขึน้ไปบ ำเพ็ญเพียรนีแ้หละ 
มีพญำนำคตนหนึ่งเฝ้ำรักษำถ ำ้อยู่มำเป็นเวลำนำนพญำนำคตนนีไ้ม่ได้ปรำกฏร่ำงออกมำให้     
พระอำจำรย์มัน่เห็นด้วยสำยตำธรรมดำ ท่ีพญำนำคจ้องมองอยู่ในถ ำ้ลึกเวียงวงัของตน ไม่ได้โผล่
                                                           

๑๙สุริยำ   บุณยศิริชัย , ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์ม่ัน  ภูริทตฺโต,  พิมพ์ครัง้ที่  ๒,              
(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพ์ไพลนิ, ๒๕๔ ), หน้ำ ๙ -๑๐๒. 



๓๙ 

เข้ำมำใกล้ท่ีพกัของหลวงปู่ มั่นแต่อย่ำงใด แต่พญำนำคมีสำยตำเป็นทิพย์มองไกลแค่ไหนก็ย่อม
เห็นได้แตพ่ญำนำคตนนี ้ก็ยอมรับฟังเทศนำธรรมจำกสำยหลวงปู่ มัน่ในท่ีสดุ 

หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม กล่ำวถึงทำงขึน้ลงของพญำนำคท่ีถ ำ้ผำบิง้ อ ำเภอวังสะพุง 
จงัหวดัเลย กำรเห็นพญำนำคนัน้ แต่ละบุคคลจะเห็นไม่เหมือนกันเสมอไป อำจเห็นด้วย สำยตำ
ปกตธิรรมดำ บำงคน เห็นแตใ่นนิมิตสมำธิ ขณะนัง่เจริญภำวนำเท่ำนัน้ พญำนำคเล่ำว่ำใต้บำดำล
ไมมี่แสงอำทิตย์ แตมี่แสงแก้ว สวำ่งไสวตลอดกลำงวนักลำงคืน เวลำพญำนำคไปจำกหลวงปู่ จะไป
ไม่เหมือนงู คือ คอ่ย ๆ ถอยหลงัลงแม่น ำ้ โขงแล้วหำยไป ท่ีบ้ำนน ำ้มีถ ำ้ผำร่มพร้ำว มีพญำนำค ๒  
ผวัเมีย มำหำทำ่นหลำยครัง้ พญำนำคเล่ำว่ำชำติก่อนพวกเขำมีบ้ำนใกล้ถ ำ้นีแ้ล้วถ ำ้นีเ้ป็นวดั พวก
เขำ น ำเอำเสียม เอำจอบ เอำมีดของวดัไปใช้ แล้วไม่ได้ส่งคืน ถือเอำเป็นเจ้ำของ พอตำยไปกรรม
นัน้ท ำให้มำเกิดเป็น พญำนำคใต้บำดำลแม่น ำ้โขง๒๐ มีพระธุดงค์ขณะออกธุดงค์ไปตำมชำยฝ่ัง
แม่น ำ้โขง ได้น ำบำตรไปล้ำงท่ีท่ำน ำ้และได้เห็นฝงูปลำ จึงพำกันสำดข้ำวให้ปลำกิน พอล้ำงบำตร
กลบัมำท่ีถ ำ้ ได้ยินเสียงดงัสนัน่ริมฝ่ังน ำ้ หลวงปู่ ชอบออกไปด ูและกล่ำวว่ำในสถำนท่ีนีเ้ป็นท่ีอำศยั
ของพญำนำค พวกเขำไมช่อบสกปรก พวกเขำโกรธ แสดงอภินิหำรให้ดู๒๑   

พระอาจารย์บุญเพ็ง มีประสบกำรณ์เร่ืองพญำนำคว่ำแต่ละพืน้ท่ีท่ีธุดงค์ผ่ำนได้เจอ
พญำนำคทัง้ท่ีอำศยัในน ำ้และถ ำ้ตำ่ง ๆ แสดงตนออกมำในลกัษณะของงูใหญ่ ตำแดง หงอนแดง 
ออกมำแสดงฤทธ์ิข่มขู่ ทดสอบกำรปฏิบตัิธรรมว่ำมีควำมหวำดกลวัอยู่หรือไม่ ถ้ำกำรปฏิบตัิเจริญ
ภำวนำไมดี่พอก็ต้องหนีถอยออกจำกพืน้ท่ีนัน้ และยงัมีหลวงปู่ ค ำพนัธ์ยงัได้กล่ำวไว้อีกว่ำ ส่วนใดท่ี
อยูใ่กล้ต้นน ำ้ล ำธำร หรือ แมน่ ำ้ใหญ่ หำกจะจดัให้มีพิธีกรรมอนัใดเกิดขึน้ ให้อญัเชิญบอกกล่ำวแก่
เหลำ่พญำนำค พิธีกรรมนัน้จะศกัดิส์ิทธ์ิย่ิง๒๒   

หลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม (พระมหาวิจุล ปิยภาณี) วัดปรำงค์สีดำ อ ำเภอ       
บวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสีมำ เม่ือ ๑  กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๕ ท่ำนได้เล่ำถึงประวตัิของวดัปรำงค์สีดำ
ว่ำศำลำวดัท่ำนได้สร้ำงปิดท่ีตัง้ของเมืองนำคบำล มีพญำนำคอำศยัอยู่ช่วงดกึของคืนวนัพระจึงมี
เสียงดงักึกก้องขึน้ เหมือนมีใครโยนของหนกัในถ ำ้ เสียงดงัสะท้อนได้ยินถึงข้ำงบนหลวงพ่ออธิบำย

                                                           
๒๐สุริยำ  บุณยศิ ริชัย ,ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์ม่ัน  ภู ริทตฺโต,พิมพ์ครั ง้ที่  ๒, 

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพ์ไพลนิ,  ๒๕๔ ), หน้ำ ๙ –๑๐๒. 
๒๑เร่ืองเดียวกนั, หน้ำ ๑๐๐. 
๒๒สุริยำ  บุณยศิ ริชัย ,ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์มั่ น  ภู ริทตฺโต,พิมพ์ครั ง้ที่  ๒, 

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพ์ไพลนิ,  ๒๕๔ ), หน้ำ๑๐๒. 
 



๔๐ 

ว่ำเสียงนีเ้กิดจำกกำรบิดตวัของพญำนำค หลวงพ่อแนะน ำว่ำ ถ้ำอยำกรู้ว่ำพญำนำคมีจริงก็ให้
เจริญสมำธิภำวนำจนจิตสงบ ถึงระดบัฌำนส่ีขึน้ไป ก็จะสำมำรถสมัผสัทำงจิตกบัพญำนำคได้    

ควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในทศันะของพระมหำเถระไทยนัน้มีหลำยรูปท่ีท่ำนได้พบปะ
กับพญำนำคทำงจิต โดยเฉพำะพระป่ำศิษย์สำยหลวงปู่ มั่น ภูริทตฺโต ท่ีปฏิบัติดี รักษำศีล       
เจริญสมำธิ จนจิตละเอียดสำมำรถส่ือสำรกบัพญำนำคได้ในวำระตำ่ง ๆ ท่ีเจริญสมำธิมีพญำนำค
ปรำกฏให้เห็นทัง้ตำมล ำน ำ้ และป่ำภูเขำ ตำมถ ำ้ ท่ีท่ำนไปพกัเจริญสมำธิอยู่เสมอ ลกัษณะของ
พญำนำคส่วนใหญ่จะเป็นงูใหญ่มีหงอนสีแดง เกล็ดสีด ำ สีเขียว บอ่ยท่ีสุด๒๔ จำกท่ีพระมหำเถระ
ไทยมีประสบกำรณ์พบพญำนำคนี ้เม่ือทำ่นจะสร้ำงวดั โบสถ์ วิหำร สถำนท่ีส ำคญัทำงพทุธศำสนำ 
จึงน ำภำพพญำนำค มำติดไว้ในวัดท่ีท่ำนอยู่  กลำยเป็นงำนศิลปกรรม จิตรกรรมฝำผนัง 
สถำปัตยกรรมเกิดขึน้ ได้พัฒนำช่ำง พฒันำศำสนสถำน ควำมเช่ือนีย้ังแผ่เข้ำไปถึงกำรสร้ำงรูป
พญำนำคให้เป็นวตัถมุงคล แล้วท ำพิธีกรรมปลกุเสกให้เกิดควำมศกัดิ์สิทธ์ิ ให้คนในสงัคมไทยบชูำ
ติดตวัไปด้วย เกิดควำมเจริญทำงด้ำนวตัถ ุควบคูก่ับทำงด้ำนจิตใจ น ำไปสู่กำรพฒันำคน พฒันำ
สงัคมไทย และพระมหำเถระไทย หลำยองค์ท่ีมีประสบกำรณ์เร่ืองพญำนำคท่ีได้ใช้ประสบกำรณ์
ยกเอำเร่ืองพญำนำคเป็นตวัอยำ่ง ในกำรรักษำศีลอโุบสถ บ ำเพ็ญเพียรในสมยัตำ่ง ๆ ครัง้พทุธกำล
ผสมผสำนเข้ำกับประสบกำรณ์จริงท่ีท่ำนได้พบพญำนำคมำ ถ่ำยทอดเป็นภำษำธรรมเผยแผ่สู่
สังคมไทยชำวพุทธ  ท ำให้ เ กิดแรงศรัทธำในกำรเข้ำ รักษำศีลอุโบสถ ในวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ แสวงหำควำมสงบสุขทำงด้ำนจิตใจด้วยกำรเจริญสมำธิมำกขึน้ นอกจำกนัน้   
พระมหำเถระไทยยงัได้ปัน้รูปพญำนำคในลกัษณะตำ่ง ๆ ไว้ท่ีวดั เพ่ือให้คนในสงัคมไทยชำวพทุธ
และชนชำตอ่ืินได้ศกึษำด้วย  

๓.๔  ความเช่ือว่าพญานาคมีอิทธิฤทธ์ิจริงในทศันะของพระมหาเถระไทย 

พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ บริสทุธ์ิในกำรรักษำศีล มีจิตละเอียดมกัจะประสบ
พบกบัพญำนำคในรูปแบบตำ่งๆ มำครัง้แตโ่บรำณกำล ตัง้แตส่มเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ กระทัง่
ในกำลปัจจุบนั ก็ยงัพบว่ำพระภิกษุ ผู้บรรลุธรรมชัน้สูงได้พบเจอกับพญำนำค ซึ่งสิ่งเหล่ำนีเ้ป็น

                                                           
๒๓สมัภำษณ์ หลวงพอ่พระครูสริิ ปิยธรรม (พระมหำวจิลุ ปิยภำณี), เมื่อ ๑  กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๕, 

(ภำคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๑). 

 ๒๔สุริยำ  บุณยศิ ริชัย ,ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์ม่ัน  ภูริทตฺโต,พิมพ์ครั ง้ที่  ๒, 

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพ์ไพลนิ, ๒๕๔ ), หน้ำ๑๐๒. 
 



๔๑ 

ควำมจริง แตผู่้ ท่ีจะสมัผสักบัพญำนำคได้นัน้จะต้องปฏิบตัิธรรมขัน้อภิญญำญำณพิเศษ และจิตท่ี
แก่กล้ำ พญำนำคจึงเป็นสิ่งคูก่นักบัพระระดบัอภิญญำญำณ หรือผู้ ท่ีบรรลธุรรมชัน้สงู หลวงปู่ ผำง  
กล่ำวถึงพญำนำคท่ีมำปรำกฏให้เห็นขณะท่ำนกับพระสงฆ์ด้วยกนัก ำลงัเดินจงกรมอยู่ไม่ห่ำงกัน
นกั ท่ำนได้ยินเสียงร้องต่ืนกลวัของพระสงฆ์รูปนัน้ จึงได้มำดพูบพบงูใหญ่หงอนสีแดง อ้ำปำกอยู ่ 
หลวงพอ่ผำงจึงเดินเข้ำไปหำงูตวันัน้ งูใหญ่ได้หำยวบัไปท่ำนบอกกบัพระรูปนัน้ว่ำนี  ้คือ พญำนำค
ท่ีมำทดสอบก ำลงัจิตของพระป่ำท่ีแสวงหำท่ีสงบทำงจิต๒๕ และหลวงปู่ หลุย จันทสำโร เผชิญกับ
พญำนำคขณะม่ีท่ำนก ำลงันัง่ภำวนำอยู่ พญำนำคแห่งภูบกับิดตนนีเ้ป็นผู้ มีมิจฉำทิฏฐิมำแต่เดิม 
ไม่ยอมรับนบัถือพระสปุฏิปันโน เม่ือหลวงปู่ มำบ ำเพ็ญภำวนำในเขตของตน จึงแสดงฤทธ์ิปรำกฏ
กำย โดยใช้ส่วนหำงพนัรอบตวัหลวงปู่ หลำยรอบรัดแน่น ๆ เข้ำ หลวงปู่ หลุยเล่ำว่ำ ทนัทีท่ีรู้สึกว่ำ
พญำนำคมำรัดตัว ท่ำนตัง้สติไม่ทันท ำให้ตกใจ  ท่ีจริงหลวงปู่ หลุยเคยมีประสบกำรณ์เร่ือง
พญำนำคมำ แตไ่มเ่คยพบถึงขัน้มำรัดตวัท่ำน จึงท ำให้ท่ำนอดสะดุ้งหวัน่ไหวไม่ได้ แตเ่ม่ือตัง้สติได้ 
ก็ก ำหนดจิตเอำ “พทุโธ” ป่ำไปท่ีล ำตวัพญำนำคซึ่งรัดตวัท่ำนก็คลำยออกอย่ำงรวดเร็ว กระทัง่หำย
วบัไป แม้หลวงปู่ หลุยจะเผชิญกับควำมน่ำกลวัของพญำนำค ท่ำนก็ไม่หนีไปจำกถ ำ้ภูบกับิด คง
บ ำเพ็ญภำวนำต่อไปด้วยควำมมัน่คงแน่วแน่พร้อมกันนัน้ก็ได้แผ่เมตตำไปให้พญำนำคตนนัน้จน
จิตของพญำนำคออ่นลง ยอมรับนบัถือทำ่น และกลำยเป็นมิตรท่ีดีของหลวงปู่ ๒  

ในทัศนะของพระมหำเถระไทย เช่ือว่ำพญำนำคเป็นเทพทิพย์กึ่งสัตว์ มีพละก ำลัง
มหำศำลทรงอำนุภำพด้วยอิทธิฤทธ์ิ เนรมิตเมืองอำศยัอยู่ใต้บำดำลท่ีเรียกว่ำนำคพิภพ รูปร่ำง
ทัว่ไปถ้ำเป็นสตัว์ลกัษณะคล้ำยงู ถ้ำเป็นกึ่งเทพคล้ำยมนษุย์มีเคร่ืองแตง่ตวัคล้ำยพระมหำกษัตริย์ 
ด้วยลักษณะทำงกำยภำพนี ้พญำนำคจึงสำมำรถแปลงกำยเป็นมนุษย์และสัตว์อ่ืนได้ตำมเหตุ
สภำวกำรณ์นัน้ ๆ นำคท่ีแปลงกำยและเกิดได้เฉพำะบนบก เรียกว่ำ ถลชะ และนำคท่ีแปลงกำย
และเกิดได้เฉพำะในน ำ้ เรียกว่ำ ชลชะ มีเหตุกำรณ์ท่ีพระมหำเถระไทยเช่ือว่ำเป็นกำรแสดง
อิทธิฤทธ์ิของพญำนำค คือ เม่ือปี พ.ศ.๒๕๒  ท่ีบริเวณวดัสิริสทุโธ พบรอยคล้ำยรอยเลือ้ยของงู
ขนำดใหญ่ กว้ำงประมำณ  ๐- ๐ ซม. ครัง้ล่ำสดุเกิดรอยพญำนำคขึน้ ในวนัขึน้ ๙ ค ่ำเดือน ๑ ปี 
พ.ศ.๒๕๔๙ รอบศำลำวดัสิริสทุโธ แหง่นี ้และท่ี “วดัโพธ์ิชยั” อ ำเภอเมือง จงัหวดัหนองคำย เกิดขึน้

                                                           
๒๕ภนัธกำนต์   กิม้ทอง, พญำนำคกบัพระอริยสงฆ์ไทย, เลม่ ๑. (นครรำชสมีำ : ส ำนกัพิมพ์ 

ธญัญพทัธ์, ๒๕๕๓), หน้ำ ๓๔.  
๒ เร่ืองเดียวกนั, หน้ำ ๔๒. 



๔๒ 

ท่ีฝำกระโปรงรถมีลักษณะคล้ำยกัน เช่ือว่ำเป็นรอยพญำนำค๒  วัดนีเ้ป็นศนูย์กลำงท่ีจะลงไปสู่
เมืองบำดำล และเกิดบัง้ไฟพญำนำคขึน้มำกท่ีสุดกว่ำท่ีอ่ืน ท ำให้มีผู้มำรอด ูบัง้ไฟพญำนำคมำก
ท่ีสดุจดุหนึง่ หลวงปู่ ค ำพนัธ์ กลำ่ววำ่พญำศรีสทุโธนำครำช และบริวำรจะแสดงฤทธ์ิในโอกำสท่ีมีผู้
บชูำพญำนำคตำมแม่น ำ้ ป่ำเขำ จะช่วยผู้ ท่ีบชูำด้วยศรัทธำบวงสรวงบอกกล่ำวในกำรท ำพิธีกรรม
ขอให้ผ่ำนพ้นอันตรำยจำกภัยพิบัติ ให้งำนท่ีจะท ำส ำเร็จไม่มีอุปสรรค์๒  พญำนำคยังได้แสดง
อิทธิฤทธ์ิท ำให้เกิดควำมเช่ือของพระมหำเถระไทยไมป่ระมำทในควำมเพียรเม่ือออกธุดงค์ด้วยเกรง
วำ่จะได้รับกำรกลัน่แกล้ง  

ควำมเช่ือว่ำพญำนำคมีอิทธิฤทธ์ิจริงในทัศนะของพระมหำเถระไทย เช่ือตำม
ประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริงขณะเจริญสมำธิของแต่ละองค์ กำรสัมผัสทำงจิตกำรแสดงฤทธ์ิของ
พญำนำคข้ำงต้น ส่งผลให้พระมหำเถระไทยน ำประสบกำรณ์นัน้มำสร้ำงศรัทธำให้ชำวพทุธสนใจ
ในเร่ืองกำรปฏิบตัธิรรมมำกขึน้ เน่ืองจำกต้องกำรรู้และเกิดประสบกำรณ์ทำงจิตด้วยตนเอง และได้
น ำวตัถท่ีุเช่ือวำ่มีอิทธิฤทธ์ิเกิดขึน้จำกอิทธิฤทธ์ิของพญำนำค เชน่ ลกูแก้วพญำนำค เพชรพญำนำค 
มำท ำพิธีกรรมปลกุเสกเพิ่มพลงัควำมสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตำมควำมเช่ือ มำเป็นเหตปัุจจยัหำทนุสร้ำงพทุธ
สถำน บ ำรุงพระพทุธศำสนำ จำกผู้ศรัทธำเช่ำบูชำ ท ำให้กำรสร้ำงพุทธสถำนหลำยแห่งส ำเร็จได้
ตำมประสงค์โดยเร็วไม่ต้องใช้เวลำนำน พระมหำเถระไทยได้น ำเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคมำ
สอดแทรกเข้ำกบัพระธรรมค ำสอนให้คนเกิดศรัทธำ ท ำบญุเพิ่มตำมศรัทธำ พญำนำคยงัมีส่วนช่วย
ให้พระมหำเถระไทยได้มีโอกำสสร้ำงควำมเพียรโดยไม่ประมำทขณะออกธุดงค์ ตำมป่ำเขำ ถ ำ้ 
ใกล้แหล่งน ำ้ตำ่ง ๆ ท่ีเช่ือว่ำเป็นท่ีอำศยัของพญำนำค ท ำให้ส ำเร็จธรรมได้เร็วขึน้ ด้วยกลวัภัยจำก
อิทธิฤทธ์ิของพญำนำค 

ยรรยง  สินธ์ุงาม กล่ำวว่ำ พญำนำค เป็นวิญญำณอยู่ในสวรรค์ ชัน้ท่ี ๑ ชัน้จำตมุหำ
รำชิกำ มีท้ำววิรูปักษ์ เป็นรำชำผู้ปกครอง ซึ่งท่ำนจะดแูลอยู่ทิศตะวนัตกของสวรรค์ชัน้นี  ้ดงันัน้เม่ือ
มีพญำนำคก็ต้องมีสวรรค์ชัน้นีอ้ยู่จริง เม่ือมีภพสวรรค์อยู่จริงกำรท ำควำมดีก็ย่อมมีผลดีและส่งผล
ให้ผู้กระท ำไปสูภ่พภมูิท่ีดี สว่นผู้ท ำควำมชัว่ก็ยอ่มได้รับผลท่ีไมดี่ และท ำให้วิญญำณของผู้นัน้ ต้อง

                                                           
๒ พระครูอดุมพิสยัคณำรักษ์, เจ้ำอำวำสวดัจอมทอง เจ้ำคณะอ ำเภอโพนพิสยั จังหวดัหนองคำย : 

๒๕๓๙, ฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุ, คณะกรรมกำรวัฒนธรรมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดหนองคำย, (กรุงเทพมหำนคร : คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและ
จดหมำยเหต,ุ ๒๕๔๒), หน้ำ  ๙. 

๒ ภนัธกำนต์  กิม้ทอง, พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย, (นครรำชสีมำ : ส ำนกัพิมพ์ธณณำพทัธ์, 
๒๕๕๔), หน้ำ ๓๙. 



๔๓ 

ไปรับทกุข์ทรมำนอยู่ในนรกภูมิ เรำจะเห็นว่ำพญำนำคเป็นผู้ มีอิทธิฤทธ์ิไม่ว่ำจำกต ำนำน จำกเร่ือง
เล่ำ ของพระธุดงค์ นักวิปัสสนำทัง้หลำย ท ำให้เรำรับรู้ว่ำพญำนำคมีฤทธ์ิแปลงกำยเป็นงู หรือ    
เป็นคนก็ได้เร่ืองกำรแปลงร่ำงของ พญำนำค สำมำรถแปลงเป็นเรือให้คนข้ำมฟำกก็ได้ เป็นเตำ่เป็น
จระเข้ ก็เคยมี   

ดงันัน้ ควำมเช่ือว่ำพญำนำคมีอิทธิฤทธ์ิจริงของพระมหำเถระไทยนัน้ ท่ีท่ำนได้สมัผสั
มำ ส่วนใหญ่จะพบพญำนำคมำแสดงตนให้เห็นและกลัน่แกล้งขณะปฏิบตัิธรรมในท่ีต่ำง ๆ ท่ีพบ
สว่นมำกจะเป็นงูใหญ่ มีหงอนแดงตวัใหญ่เท่ำต้นตำลบ้ำง ต้นมะพร้ำวบ้ำง บำงครัง้ก็ใช้หำงรัดตวั   
พระมหำเถระให้ต่ืนกลวั เช่น เหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้กับหลวงปู่ ผำง และหลวงปู่ หลุย  แต่พญำนำคท่ี
เป็นสัมมำทิฏฐิ พญำนำคสำมำรถแปลงร่ำงเป็นเรือให้คนข้ำมฟำกก็ได้ เป็นเต่ำ เป็นจระเข้ หรือ
สตัว์อ่ืนตำมเหตสุภำวะตำ่งก็ได้ 

๓.๕ ความเช่ือเร่ืองผลของการบูชาพญานาค 

บชูำพญำนำค เน่ืองมำจำกควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต เพรำะมนษุย์ในยคุแรก ๆ มี
อำชีพกสิกรรมเป็นหลกัจงึต้องกำรควำมสมบรูณ์ของแผน่ดนิ แตค่วำมผนัผวนทำงธรรมชำติ ดินฟ้ำ
อำกำศ เป็นสว่นหนึง่ท่ีส ำคญัตอ่ชีวิตควำมเป็นอยู่ ชนพืน้เมืองดัง้เดิมเหล่ำนีจ้ึงเช่ือถือว่ำ วิญญำณ
สิงสูอ่ยูต่ำมท่ีตำ่ง ๆ ดงันัน้ไม่ว่ำจะเช่ือถือเทพเจ้ำ โลกธำตหุรือสิ่ง อ่ืนใด จะเป็นเทพีแห่งควำมอดุม
สมบูรณ์ แม่ธรณีหรือพญำนำคก็ตำม สิ่งเหล่ำนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีสมมติขึน้ให้เป็นตวัตน ส ำหรับ
ตดิตอ่หรืออ้อนวอนขอสิ่งท่ีตนปรำรถนำ และยงัเช่ือถือตอ่ไปอีกว่ำเทพเจ้ำหรือวิญญำณท่ีสิงสถิตย์
อยูน่ัน้ มีอิทธิฤทธ์ิสำมำรถดลบนัดำลสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีร้ำยได้ ส่วนพระพทุธศำสนำกำรบชูำพญำนำค
เกิดขึน้จำกได้รับอิทธิพลแนวควำมคิดมำจำก ควำมเช่ือดัง้เดิมของชำวพืน้เมือง และศำสนำ
พรำหมณ์ โดยค ำวำ่พญำนำค มำใช้ในควำมหมำยของเทพเจ้ำและเทวดำตำ่ง ๆ ตำมคตนิิยม๓๐ 

จำกควำมเช่ือท่ีว่ำพญำนำค คือ เทพเจ้ำแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้ำแห่งน ำ้
กระทรวงเกษตรได้อญัเชิญรูปปัน้พญำนำค ในลกัษณะของเทพผู้ ให้น ำ้ไว้ท่ีหน้ำกระทรวงเกษตร
และจะท ำกำรบวงสรวงบูชำเป็นประจ ำทกุปี ถ้ำปีไหนน ำ้มำกเกิดน ำ้ท่วมก็จะท ำพิธีบูชำขอให้ลด
ปริมำณน ำ้ตำมควำมเช่ือ เชน่ ในปี ๒๕๕๔ ท่ีน ำ้ท่วมพืน้ท่ีกำรเกษตรไทยเสียหำยมำกท่ีสดุ ในรอบ
หลำยปี จึงท ำให้มนุษย์ท ำพิธีบวงสรวงบูชำพญำนำคขึน้หลำยแห่ง และส่งผลให้วิถีชีวิตใน

                                                           
๒๙http://www.gotoknow.org/profiles/users/yanyong007, [๑๕ มีนำคม ๒๕๕๕] 
๓๐พระมหำประภำส  แก้วสวรรค์, “นำคในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร

ดุษฏีบัณฑิต  (บณัฑิตวิทยำลยั : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, ๒๕๔๐), หน้ำ ๒๑. 



๔๔ 

ภำพรวมของสงัคมไทยปัจจุบนั โดยเฉพำะในภำคอีสำนตอนบนและทำงภำคเหนือของไทยมีกำร
บวงสรวงบูชำ ด้วยกลวัว่ำพญำนำคจะแสดงอิทธิฤทธ์ิให้โทษต่อวิถีชีวิตได้ โดยเฉพำะด้ำนควำม
เจ็บป่วย และควำมเสียหำยทำงกำรเกษตร จำกเหตุผลดังกล่ำว ท ำให้เกิดกำรยอมรับนับถือ
พญำนำคมำกขึน้ สง่ผลให้มีกำรบชูำพญำนำคเพ่ือหวงัให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึน้ มีปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน หวงัให้ชว่ยในเร่ืองโชคลำภ เกิดควำมอดุมสมบรูณ์ในเร่ืองท ำกำรเกษตร ขอให้ฝนตก
ต้องตำมฤดกูำล 

๓.๕.๑  การบูชาพญานาคเพ่ือขอให้คุ้มครองพุทธศาสนา 

จำกควำมเช่ือว่ำพญำนำคมีฤทธ์ิเดชพลังอ ำนำจนี ้พบว่ำมีมำแต่ครัง้สมัยพุทธกำล 
อย่ำงท่ีปรำกฏในพุทธประวตัิว่ำ หลงัจำกพระสมัมำสมัพุทธเจ้ำตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว ได้เสด็จไป
ตำมเมืองต่ำง ๆ เพ่ือแสดงธรรมเทศนำ ครัง้หนึ่งได้เสวยวิมุตติสุข เสด็จออกจำกร่มไม้อชะปำละ
นิโครธ (ต้นไทร) ไปยงัร่มไม้จิกช่ือมจุจลินท์ ทรงนัง่เสวยวิมตุติสุขอยู่   วนั ขณะนัน้มีฝนตกพร ่ำ ๆ 
ลมหนำวพดัผ่ำนตลอด   วนั ได้มีพญำนำคตนหนึ่งช่ือพญำนำคมจุลินท์เข้ำมำวงด้วยขนดรองรับ
พระศำสดำ   รอบ พร้อมกับแผ่พงัพำนปกพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ เพ่ือจะป้องกันฝนและลมหนำว    
มิให้ถูกพระวรกำยของพระผู้ มีพระภำคเจ้ำ หลงัจำกฝนหยุดตกแล้ว พญำนำคมุจลินท์ได้คลำย
ขนดออก แปลงเพศเป็นมำนพน้อยมำยืนเฝ้ำท่ีเบือ้งพระพกัตร์ ด้วยควำมศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำของ
พญำนำคในองค์พระศำสดำ ด้วยควำมเช่ือดงักล่ำวท ำให้ชำวพุทธนิยมสร้ำงพระพทุธรูปปำงนำค
ปรก แต่มักจะสร้ำงแบบองค์พระพุทธรูปนั่งบนตัวพญำนำค ซึ่งดูเหมือนว่ำเอำพญำนำคเป็น
บลัลงัก์ เพ่ือให้เกิดควำมสง่ำงำม และท ำให้คิดว่ำพญำนำค คือผู้คุ้มครองพระศำสดำ๓๑ ตัง้แตน่ัน้
มำจึงมีควำมเช่ือว่ำพญำนำคนัน้คู่ควรกับพระพุทธศำสนำ และศำสนสถำนต่ำง ๆ จึงสร้ำง
พญำนำคไว้เป็นสญัลกัษณ์ตำมวดัตำ่ง ไว้ข้ำงเคียงกบัพระพทุธรูปให้คนศรัทธำกรำบไหว้ไปขอพร
จำกสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิภำยในวดัไปตำมล ำดบั และควำมเช่ือของแตล่ะลคุคล นอกจำกนัน้พญำนำค หรือ 
งใูหญ่มีหงอนยงัถือว่ำเป็นสญัลกัษณ์แห่งควำมยิ่งใหญ่ ควำมอดุมสมบรูณ์ ควำมมีอ ำนำจวำสนำ 
และเป็นสญัลกัษณ์ของบนัไดสำยรุ้งสู่จกัรวำล พญำนำคยงัเป็นเทพเจ้ำแห่งท้องน ำ้ บำงแห่งก็ว่ำ
เป็นเทพเจ้ำแห่งฟ้ำ มักเรียกกันว่ำ พญำนำคของพวกนำค และยังมีช่ือเรียกเป็นอย่ำงอ่ืน เช่น 
ภชุงค์ วำสกรี นำค นำคำ อนนัตนำคร หรือเศษนำค (อนนัตนำครำช) เป็นต้น 

กำรคุ้มครองพระศำสนำของพญำนำค อำศยัหลักกำรท่ีส ำคญัท่ีธรำเทพ หัตถกรรม
นำครำช กล่ำวไว้ คือ ต้องวำงองค์นำครำชให้อยู่ใต้ฐำนพระพุทธรูปหรือใกล้ชิดถัดจำกฐำนองค์

                                                           
๓๑ข.ุอ.ุอ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๑๐๔. 



๔๕ 

พระพุทธรูปมำกท่ีสุด เพรำะพญำนำคนัน้เป็นองค์เทพท่ี ปกปักรักษำพระพุทธศำสนำ หวัใจของ
องค์นำครำชทกุพระองค์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วิธีกำรบูชำ จะขำดน ำ้ไม่ได้ พญำนำค
เป็นเทพแหง่น ำ้ผู้ให้ชีวิต ให้ควำมอดุมสมบรูณ์ ให้อ ำนำจวำสนำ ให้โชคลำภ ให้ควำมปลอดภยัใน
ชีวิต ให้ทัง้คณุและโทษ จึงมีผู้นิยมน ำรูปปัน้ของพญำนำคไปไว้บชูำตำมวดัและท่ีบ้ำน เป็นจ ำนวน
มำก ของไหว้บชูำถวำยด้วยมีผลไม้ หมำกพลทูกุวนัพระ จดุธูป ๙ ดอก ให้ใช้ธูปสีชมพ ูหรือ สีเขียว 
เทียนจดุ ๒ หรือ ๓ หรือ ๙ เลม่ ก็ได้แล้วแตส่มควร๓๒  

จำกท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นนัน้ ปัจจุบนัได้มีวดัหลำยวดัของไทยน ำรูปปัน้ของพญำนำค   
สีตำ่ง ๆ จดัให้ผู้ ท่ีศรัทธำในพญำนำคกรำบไหว้ขอพรคูก่บัพระพทุธรูป และก็เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำวดั
ใดจดัในลักษณะนี ้วดัจะพฒันำได้เร็วทัง้กำรก่อสร้ำง และเรียกศรัทธำให้คนเข้ำวัดฟังธรรมเป็น
จ ำนวนมำก จงึเช่ือได้วำ่พญำนำคคุ้มครองและยืดอำยพุระพทุธศำสนำให้ยืนยำวตอ่ไป 

๓.๕.๒  การบูชาพญานาคเพ่ือขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เร่ืองน า้ 

ด้วยควำมเช่ือของคนไทยส่วนใหญ่เช่ือว่ำพญำนำคสำมำรถดลบนัดำล ให้สิ่งต่ำง ๆ 
เกิดขึน้ได้ซึ่งเป็นควำมเช่ือท่ีมีสืบตอ่กนัมำตัง้แต่ครัง้สมยัพุทธกำล และพญำนำคมีควำมเก่ียวข้อง
กบัวิถีชีวิตของคนไทยซึง่เลีย้งชีพด้วยท ำกำรเกษตร ได้พึ่งพำอำศยัน ำ้ฝนมำโดยตลอด ถ้ำปีไหนฝน
ดีกำรเกษตรปลกูพืชเจริญงอกงำมให้ผลผลิตดี ก็มีควำมสขุ แตถ้่ำปีไหนฝนแล้งไม่มีน ำ้ส ำหรับท ำ
กำรเกษตร เกิดควำมอดอยำกทุกข์ยำก คนไทยจึงต้องหำท่ีพึ่งโดยท่ีมีควำมเช่ืออยู่แล้วว่ำ 
พญำนำคคือผู้ ให้น ำ้ เป็นสญัลกัษณ์แห่งน ำ้ ควำมอดุมสมบูรณ์ จึงเกิดพิธีกรรมท ำกำรบูชำขอน ำ้
เพ่ือให้เกิดควำมอุดมสมบรูณ์ขอให้ฝนตกตำมฤดูกำล และได้อำศยัค ำเส่ียงทำยในแต่ละปีท่ีจะ
ท ำนำยถึงปริมำณของน ำ้และฝนท่ีจะตกเรียกว่ำ นำคให้น ำ้ จ ำนวนนำคให้น ำ้มีไม่เกิน   ตวั ถ้ำปี
ไหนอดุมสมบรูณ์มีน ำ้มำกเรียกวำ่ นำคให้น ำ้ ๑ ตวั หำกปีไหนแห้งแล้งเรียกว่ำปีนัน้ มีนำคให้น ำ้   
ตวั จะวดักลบักันกบัจ ำนวนนำค คือ ท่ีน ำ้หำยไปเกิดควำมแห้งแล้งนัน้ก็เพรำะ พญำนำคเก่ียงกัน
ให้น ำ้ แต่ละตวัจึงกลืนน ำ้ไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน ำ้ลงมำ ซึ่งค ำท ำนำยเร่ืองนำคให้น ำ้นี ้จะปรำกฏ
เห็นได้ชดัท่ีสดุคือ ในพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนำขวญั ในวนัพืชมงคลของแตล่ะปี๓๓  
คนไทยในบำงพืน้ท่ีนิยมบวงสรวงบชูำพญำนำค โดยเฉพำะ นำคกลำงหำว  ท่ีเช่ือว่ำมีหน้ำท่ีให้ลม
ให้ฝนด้วยกำรจดุบัง้ไฟ นอกจำกนีช้ำวไทยเชือ้สำยจีนบำงพวกยงันิยมนบัถือมงักรชนิดหนึ่งเรียกว่ำ
                                                           

๓๒กฤษณะ  ไตรลกัษณ์, เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์     

กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๔๙. 
  ปรีชำ  พิณทอง, คติเร่ืองนาคในภาคอีสาน, นาคในวรรณคดีท้องถิ่น, (กรุงเทพมหำนคร :   

แสงศิลป์กำรพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้ำ ๔๑ –๔๑๙, (ภำคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๒). 



๔  

มงักรสวรรค์อนัเป็นมงักรในควำมเช่ือว่ำ ยำมใดท่ีมงักรตนนีห้ลับ ควำมแห้งแล้งจะเกิดขึน้ และ
ยำมใดก็ตำมท่ีมงักรตนนีต่ื้นขึน้มำ ต้นไม้จะผลิดอกออกผล รวมทัง้ฝนก็จะตกลงมำ ชำวล้ำนนำ
เช่ือว่ำ ในแต่ละปีน ำ้จะน้อยหรือมำกขึน้อยู่กับจ ำนวนของนำคท่ีขึน้มำพ่นน ำ้ให้ฝนตก หำกปีใด
นำคมีจ ำนวนน้อยปีนัน้น ำ้จะมำก แต่ถ้ำปีใดนำคมีจ ำนวนมำกปีนัน้น ำ้จะมีน้อย เพรำะถ้ำมีนำค
หลำยตวัจะเก่ียงกนัพ่นน ำ้ และกำรจะดวู่ำปีไหนนำคจะให้น ำ้ก่ีตวั ก็มีสตูรในกำรด ูคือกำรดจูำกปี
นกัษัตร ก็ได้มีพระเถระไทยน ำมำช่วยเหลือสงัคมไทยได้อย่ำงผสมผสำนเข้ำกบัวิถีชีวิตของคนใน
สงัคมไทย เชน่ ท่ีปรำกฏในคมัภีร์พบัสำของวดัศรีมงคล อ ำเภอท่ำวงัผำ จงัหวดัน่ำน ได้ระบุจ ำนวน
นำคในแตล่ะปีไว้ดงันี ้ปีใจ้ (ชวด)   ตวั ปีเป้ำ (ฉล)ู ๒ ตวั ปียี (ขำล) ๕ ตวั ปีเหม้ำ (เถำะ) ๔ ตวั ปี
สี (มะโรง) ๓ ตวั ปีใส้ (มะเส็ง)   ตวั ปีสะง้ำ (มะเมีย) ๒ ตวั ปีเม็ด (มะแม)   ตวั ปีสนั (วอก) ๔ 
ตวั ปีเร้ำ (ระกำ)   ตวั ปีเส็ด (จอ) ๙ ตวั ปีใก๊ (กนุ) ๓ ตวั นำครักษำในแตล่ะปีจะมีกำรพยำกรณ์ใน
ใบประกำศสงกรำนต์ท่ีเรียก หนังสือปีใหม่ นอกจำกจะบอกจ ำนวนนำคให้น ำ้แล้ว ยงัปรำกฏว่ำ
นำคมีหน้ำท่ีรักษำปี รักษำป่ำ และรักษำน ำ้ โดยดจูำกตวัเลขเศษจำกกำรน ำเอำตวัเลขจลุศกัรำช
หำรด้วย ๑๒ หำกเศษ ๓ หรือ ๕ นำคจะรักษำปี เศษ ๔ หรือ ๙ นำครักษำน ำ้ 

๓.๕.๓  การบูชาพญานาคเพ่ือขอให้เกิดโชคลาภ 

เร่ืองโชคลำภหลำย ๆ คนอดถำมไม่ได้เก่ียวกับโชคลำภว่ำบชูำพญำนำคจะมีโชคลำภ
หรือไม่ ควำมจริงเร่ืองนีข้ึน้อยู่กบักรรมและวำระของแตล่ะบคุคลด้วย ส่วนพญำนำคนัน้ท่ำนเป็นผู้
ท่ีสำมำรถเข้ำถึงทรัพย์ในดินและสินในน ำ้ เป็นสัญลกัษณ์แห่งควำมอุดมสมบูรณ์ จึงมีควำมเป็น
เลิศในด้ำนโชคลำภ และกำรช่วยเหลือของพญำนำคก็จะมีข้อจ ำกัดน้อยกว่ำพระสงฆ์ พญำนำค
สำมำรถช่วยเหลือเร่ืองตำ่ง ๆ ได้แตไ่ม่เกินกฎแห่งกรรม เช่น ชำวบ้ำนท่ำหนองจนัทร์ ต ำบลท่ำค้อ 
อ ำเภอเมือง จงัหวดันครพนม แหไ่ปกรำบไหว้บชูำขอโชคลำภจำกดินจอมปลวกท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะ
คล้ำยหัวพญำนำค จ ำนวน ๓๒ หัว ท ำให้ถูกหวยใต้ดินในงวดวันท่ี ๑ กันยำยน ๒๕๕๒ ซึ่งกำร
กรำบไหว้บชูำดนิจอมปลวกพญำนำคนี ้เป็นควำมเช่ือของแตล่ะบคุคล บำงคนก็มำเพ่ือขอโชคลำภ 
บำงคนก็มำกรำบไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคลเทำ่นัน้ ก่อนท่ีจะพบดินจอมปลวกพญำนำคนี ้มีผู้นิมิตเห็นงู
ยกัษ์มำบอกว่ำจะมำจ ำพรรษำท่ีวัดบ้ำนท่ำหนองจนัทร์แห่งนี ้และต้องกำรให้ประชำชนเล่ือมใส
ศรัทธำ รู้จกัเข้ำวดัท ำบญุ บชูำในสิ่งท่ีควรบชูำ  

กำรบชูำเพชรนำคำ หรือ เพชร   สีมณี   แสงเช่ือว่ำเป็นของศกัดิ์สิทธ์ิมีพลงัลึกลบั
อย่ำงน่ำอศัจรรย์ใจ๓๔  ท่ีประชำชนสนใจแสวงหำมำบชูำ ซึ่งมีควำมเช่ือว่ำวตัถสุิ่งนี เ้กิดขึน้มำด้วย
                                                           

๓๔กฤษณะ  ไตรลักษณ์, เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์      
กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๒๑. 



๔  

บญุญำธิกำรแห่งกำรบ ำเพ็ญเพียรพระโพธิญำณ ขององค์มหำพระโพธิสตัว์พระองค์หนึ่ง ท่ีตัง้จิต
อธิษฐำนปรำรถนำท่ีจะได้ลงมำตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จสมัมำสมัพทุธเจ้ำ  เพชรพญำนำค จะมีควำม
พิเศษต้องขึน้อยู่กับบุญวำสนำบำรมี และกำรประพฤติปฏิบตัิของผู้ ท่ีครอบครองเพรำะสำมำรถ
เปล่ียนสี จำกสีอ่อนเป็นสีเข้ม หรือเปล่ียนเป็นสีตำ่ง ๆ ได้อย่ำงน่ำอศัจรรย์ใจ และเปล่ียนเป็นขุ่น
หรือใสตำมสภำวะจิตของผู้ครอบครอง เพชรนำคำสำมำรถแบง่ออกได้เป็น ๓ สณัฐำนใหญ่๓๕  คือ 

๑. สณัฐำนลกูรักบี ้รูปร่ำงกลมยำวเรียวหวัท้ำยเรียว ยำว ๒–๓ ซ.ม.จนถึง ๙–๑๐ ซ.ม 
แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท เป็นเพชรนำคำ และเป็นเหล็กไหล เหมือนแมเ่หล็ก หรือแบบดดูไมต่ดิ 

๒. สณัฐำนเหมือนพลอยหลงัเบีย้ แบง่ออกได้อีก ๒ แบบคือ 
๒.๑ รูปกลม จะมีรูปลกัษณะทรงกลมตรงกลำงจะนนูขึน้มำดงัหลงัเบีย้ทัง้สองด้ำน

ด้ำนข้ำงจะสำมำรถมองเห็นคล้ำยขอบรอยเช่ือมของเพชรนำคำ จะมีขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง ตัง้แต ่
  มิลลิเมตร ถึง ๑ ซ.ม.  

๒.๒ รูปวงรี จะมีรูปทรงเป็นวงรีตรงกลำงจะนนูขึน้มำดงัหลงัเบีย้ทัง้สองด้ำนจะมี
ขนำดตัง้แต ่๕ มิลลิเมตรจนกระทัง่มีควำมถึงยำว ๑–๒ นิว้ 

๓. สณัฐำนกลมแบบลกูแก้ว จะมีลกัษณะกลมเป็นลกูแก้ว แตส่งัเกตดดีู ๆ แล้วบำง
เม็ดจะมีรอยขอบรอบ ๆ มีตัง้แตข่นำดเม็ดเท่ำปลำยนิว้ก้อย (ประมำณ ๑ ซ.ม.) ถึงขนำดเทำ่ไขไ่ก่ 

๔. สณัฐำนพิเศษท่ีหำยำกจะมี คือ 
๔.๑ ลกัษณะลูกสมอจันท์ จะมีลักษณะกลมคล้ำยดงัลูกแก้วเหมือนกับสัณฐำน

กลมหลงัเบีย้แบบท่ี ๒.๑ จะมีขนำดใหญ่เส้นผำ่ศนูย์กลำงประมำณเกือบ ๒ ซ.ม. หรือขนำดเท่ำนิว้
หวัแมโ่ป้ง  

๔.๒.ลักษณะเป็นเขีย้วแก้ว จะมีลักษณะรูปทรงสณัฐำนเป็นเขีย้วจะมีควำมยำว
ประมำณหนึง่ข้อนิว้ก้อยนิด ๆ จนกระทัง่มีควำมยำว  -  นิว้ 

๔.๓ ลักษณะรูปหยดน ำ้ จะมีลักษณะรูปทรงคล้ำยหยดน ำ้ขนำดใหญประมำณ
ปลำยนิว้ก้อย 

๔.๔ ลกัษณะเป็นฟันกรำม จะมีลกัษณะรูปทรงคล้ำยฟันหน้ำหรือฟันกรำมของคน 
จะมีสว่นท่ีย่ืนออกมำดงัรำกฟันจะมีหลำยขนำดทัง้ฟันกรำมเล็กฟันกรำมใหญ่ 

๔.๕ ลกัษณะรูปหวัใจ 
๔.  ลกัษณะรูปดอกบวั 
๔.  ลกัษณะรูปหงอนพญำนำค 

                                                           
๓๕เร่ืองเดียวกนั, หน้ำ ๓๕. 



๔  

๔.  ลกัษณะเป็นไข่ นอกจำกนีย้งัสณัฐำนหำยำกอ่ืน ๆ คือ สณัฐำนวชัระ (อำวุธ
ของพระอินทร์) สณัฐำนพญำนำค   หรือ ๙ เศียร สณัฐำนพระปำงนำคปรก พระพทุธรูปสณัฐำนก
ริซ พระขรรค์ มีดหมอ และสณัฐำนสตัว์ในป่ำหิมพำนต์ เช่น หงษ์ คชหงษ์ เป็นต้น๓  กำรบชูำตำม
ควำมเช่ือของสีสนัเพชรนำคำ คือ 

๑. สีขาว หมำยถึง สีเพียรถือศีลภำวนำปฏิบตัิธรรมลดละกิเลสตณัหำอปุทำนให้วำงจิต
ให้อยู่ในสำยกลำงไม่มีบญุไม่มีบำปมีสติเป็นผู้ รู้ (เกิดปัญญำ) เท่ำทนัในสภำวะปัจจบุนั เกิดควำม
ใสสะอำดบริสทุธ์ิมีจิตใจเยือกเย็นหนกัแนน่มัน่คงไมห่วัน่ไหวง่ำย ๆ   

๒. สีแดง หมำยถึง พลังบำรมีพุทธคุณหรือบำรมี ขององค์มหำพระโพธิสัตว์ท่ีได้ทรง
บ ำเพ็ญแหง่ก ำลงัฤทธ์ิอ ำนำจ กล้ำหำญเด็ดเดียว ควำมคิดฉับไหวเฉียบคม ตดัสินใจรวดเร็ว เป็นท่ี
เคำรพเกรงขำม ผู้ ท่ีได้ครอบครอบเพชรนำคำสีแดงนี ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิธรรมฝึกฝนให้จิตมีสติ
รู้เทำ่ทนัอำรมณ์ สีแดงพิเศษจะเป็นสีท่ีมีพลงัอำนภุำพฤทธ์ิอ ำนำจสงูกวำ่สีปกต ิ

๓. เขียว หมำยถึง อ ำนำจจิตท่ีมีควำมเมตตำ เย็นกำยเย็นจิต มีเดชตบะบำรมีของผู้ทรง 
ธรรมท่ีมีจิตสมัผสัทำงโลกลีล้บั ท ำให้จิตมีควำมสงบเยือกเย็นมัน่คง ยิ่งสีเข้มยิ่งมีอำนภุำพของพลงั
ท่ีส่ือผำ่นมำจำกเพชรนำคำ เป็นท่ีเคำรพเช่ือถือเกิดจำกกำรบ ำเพ็ญเพียรตบะบำรมี สจัจะอธิษฐำน 
เป็นสีของกำยทิพย์ท้ำวสกักะเทวรำช ผู้ เป็นจอมเทพมีอ ำนำจฤทธำนภุำพจ้ำวแห่งสรวงสวรรค์แห่ง
สวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ 

๔. สีเหลือง หมำยถึง ควำมนุ่มนวลมีสง่ำรำศรี แสดงถึงควำมมัง่คัง่ มีโชคลำภไหลมำ 
เทมำมีควำมเจริญสดใสรุ่งเรืองดงัทองค ำ ท่ีมีคณุค่ำในตวัเอง กระแสแห่งสียิ่งสีสดใสเท่ำใดยิ่งมี
กระแสแห่งโชคลำภทรัพย์สินเงินทองเปล่งประกำยมำกขึน้เท่ำนัน้  เป็นกระแสท่ีท ำให้น่ำเกรงขำม
เคำรพศรัทธำในควำมมีสง่ำรำศี ดงัเจ้ำพระยำผู้ มีศกัดิ์มีศรีจะได้รับกำรช่วยเหลืออนุเครำะห์ให้
หน้ำท่ีกิจกำรเจริญก้ำวหน้ำรำบร่ืน 

๕. สีส้ม หมำยถึง พลังแห่งกำรป้องกันภัยจำกอำวุธภัยอันตรำยต่ำง ๆ เป็นพลังท่ีมี
ควำมคิดเด็ดเดียว กล้ำหำญ กล้ำคิดกล้ำท ำ เป็นผู้ ท่ีมีควำมคิดก้ำวหน้ำยุติธรรมไม่เอำรัดเอำ
เปรียบผู้ อ่ืนเป็นกระแสพลงั ลดสลำยอปุสรรคพลงัท่ีไม่ดีท่ีเข้ำมำ ผู้ ใดคิดจะมำเบียดเบียนต้องพ่ำย
แพ้ตนเองไปในท่ีสดุ มีเทพท่ีมีคณุธรรมดแูลปกปักรักษำ เป็นสีแห่งพระบำรมีพระสยำมเทวำธิรำช 
ท่ีดแูลปกปักรักษำคุ้มครองประเทศชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์จำกภยัอนัตรำยจำกศตัรูผู้ ไม่เป็น
มิตรท่ีคดิมำกระท ำย ำ้ยี 

                                                           
๓ กฤษณะ  ไตรลักษณ์ , เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์       

กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๔๕. 



๔๙ 

 . สีม่วง หมำยถึง พลงัท่ีมีอ ำนำจลึกลบั ยำกท่ีจะรู้ได้เก่ียวข้องจิตวิญญำณโอปติกะ 
ภตูผีิปีศำจ๓  ท ำให้เกิดควำมเกรงกลวั ไมก่ล้ำท่ีจะคดิไมดี่ กระท ำไม่ดีเหมือนมีพลงัลึกลบั จ้องมอง
อยู่ยิ่งสีท่ีเข้มจนเกือบด ำไม่ต้องพดูถึง มีพลงัลึกลบัอำนุภำพมำกขึน้เป็นทวีคณูป้องกันภูตผีปีศำจ 
คณุผีคณุคน คณุไสย กำรกระท ำย ำ้ยีตำ่ง ๆ ให้เส่ือมสลำยหำยไปและเป็นสีท่ีสำมำรถดดูซบัพลงั
อ ำนำจกลบัทัง้ดีและไม่ดีได้ ขึน้อยู่กบัผู้ ท่ีเป็นเจ้ำของบคุคลท่ีมีวำสนำครอบครองเพชรนำคำสีม่วง
นี ้จะเป็นคนท่ีมีพลังลึกลบัหรือมีสัมผัสพิเศษเร่ืองลึกลับ ควรท่ีจะฝึกปฏิบตัิจิตให้มีควำมเมตตำ
หนักแน่นปล่อยวำงจำกอำรมณ์ท่ีมำกระทบให้จิตมีควำมโปร่งใสบริสุทธ์ิ จะท ำให้อำนุภำพของ
เพชรนำคำสีมว่งนีจ้ะเปลง่ประกำยออกมำครอบคลมุทัว่ร่ำงตลอดเวลำเสมือนเกรำะแก้วคุ้มครอง 

๗. สีฟ้า หมำยถึง ถึงผู้ ท่ีมีบุญวำสนำท่ีได้สร้ำงสมมำในอดีต มีน ำ้ใจกว้ำงขวำงใส
สะอำดน่ำเคำรพนอบน้อมดังเพ่ือนสนิทชิดเชือ้กันมำนำน พูดจำเจรจำติดต่อค้ำขำยคล่องตัว 
สะดวกเป็นผู้ ท่ีมีบญุฤทธ์ิท่ีเหลำ่เทพยดำดแูลค ำ้ช ูเดนิทำงไปไหนมำจะมีควำมสะดวกสบำย 

๘. สีน า้เงนิ หมำยถึง ผู้ ท่ีมีอ ำนำจวำสนำบำรมีสงูมีทัง้บญุฤทธ์ิและอิทธิฤทธ์ิบำรมีเป็นผู้
มีอ ำนำจผู้ปกครองมีทัง้เดชตบะบำรมีเป็นท่ีเคำรพน่ำเกรงขำมมีขมุทรัพย์มหำศำลท่ีซ้อนเร้นอยู่ดงั
ร่มโพธ์ิร่มไทรท่ีแผ่ก่ิงก้ำนร่มเย็นท่ีพักพิงแก่สรรพสัตว์มีพลังท่ีป้องกันศตัรูภัยอันตรำยต่ำง ๆ ทัง้
แปดทิศจะต้องมีเทพพรหมเทวดำดแูลปกปักรักษำตลอดเวลำเสริมสร้ำงบำรมียิ่งขึน้ 

 . สีชมพู หมำยถึง สีแห่งพลงัอำนุภำพเมตตำมหำนิยม มหำเสน่ห์มหำนิยมนิ่มนวล
ออ่นโยนมีควำมโดดเดน่สะดดุตำดงึดดูส ำหรับเพศตรงข้ำมและผู้คนรอบข้ำงผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะท ำให้
ผู้คนรอบข้ำงเกิดควำมเมตตำช่วยเหลืออย่ำงน่ำอศัจรรย์ใจยิ่งสีชมพูเข้มออกสดใสยิ่งมีพลงัมหำ
เสน่ห์ดงึดดูเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพึงปรำรถนำดงันำงพญำท่ีสูงศกัดิ์สง่ำงดงำมอย่ำงน่ำประหลำดผู้ ท่ี
ได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจท่ีดีงำมไม่น ำพลังไปใช้ในทำงไม่ดีกระท ำกับเพศตรงข้ำม
จนกระทัง่ผิดศีลในข้อท่ีสำม 

๑๐. สีชา หมำยถึง สีท่ีมีพลังอำนุภำพ สำมำรถท่ีจะยับยัง้อำรมณ์ควำมคิดท่ีใช้แต่
อำรมณ์ท ำให้สติปัญญำควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีท่ีถูกท่ีควรท่ีตำมไม่ทันจนกระท ำพลำดพลัง้
ผิดพลำดไปจนเกิดควำมเสียหำยเหมำะกับผู้ ท่ีขำดแหล่งพึงพิงทำงจิตใจหรือผู้ ท่ีมีจิตใจเล่ือนลอย
เสร้ำเสียใจผิดหวังท้อแท้และมีควำมพิเศษก็คือจะมีอำนุภำพทำงมีโชคมีลำภอย่ำงท่ีคำดไม่ถึง   

                                                           
๓๗กฤษณะ  ไตรลกัษณ์ , เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค , (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์   

กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๔๙. 
 



๕๐ 

กำรอธิษฐำนจิตบชูำเพชรพญำนำค๓  กำรบชูำเพชรพญำนำค หรือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนัน้ มิใช่
บูชำตำมควำมหมำยของสีว่ำสีนีดี้อย่ำงนีแ้บบนัน้หรือสีท่ีเหมำะกับวันเกิดเดือนเกิดแล้วจะได้
ตำมนัน้ จะต้องขึน้อยูก่บับญุวำสนำบำรมีท่ีได้สร้ำงสมกนัตัง้แตใ่นอดีตชำติและเคยได้เป็นเจ้ำของ
กนัมำก่อน ผู้ดแูลจะต้องอยู่ในศีลในธรรมเป็นท่ีตัง้ จึงจะต้องมีกำรอธิษฐำนจิตเส่ียงบำรมี  ตำม
ก ำลังบุญวำสนำบำรมีของตนเองว่ำสีใดแบบใดจะคู่ควรกับบุญวำสนำบำรมีของตวัเรำ หรือได้
ค ำแนะน ำจำกครูบำอำจำรย์ผู้ รู้เทำ่นัน้ ส ำหรับผู้ ได้เพชรพญำนำคมำครัง้แรก คือ เม่ือได้หินมำก่อน
ผ่ำให้อธิษฐำนก่อนว่ำอยำกได้สีอะไร ส่วนมำกก็จะได้สีตำมจิตท่ีอธิษฐำนกำรอธิษฐำนจิตบูชำ
เพชรพญำนำค มีเคร่ืองสกักำรบชูำ ดงันี ้

๑. ธูป ๙ ดอก  
๒. เทียนสีชมพหูรือสีขำว ๕ เลม่  
๓. ผลไม้ ๙ อย่ำง มีมะพร้ำวออ่น กล้วยน ำ้ว้ำ (ควรมี) เป็นต้น 
๔. ท ำพวงมะลิหรือพวงมำลยัอ่ืนๆ  
๕. จดุธูปเทียนตัง้นะโม ๓ จบทอ่งไตรสรณะคม อำรำธนำศีล ๕ บทพทุธคณุ ธรรมคณุ 

สงัฆคณุ  
 . สวดคำถำบชูำ หรืออีกต ำรำบชูำด้วยคำถำ นโม พทุธำยะ นะมะ อะอุ สำธุ ข้ำพเจ้ำ

ขอบชูำท่ำนปู่ สนุนัโทนำครำช พร้อมทัง้บริวำรแห่งเมืองบำดำลทัง้หลำยด้วยดอกมะลิ ผลไม้นำนำ 
และน ำ้บริสุทธ์ิ เย็น ใสสะอำด ขอให้ข้ำพเจ้ำและครอบครัว มีอำยุ วรรณะ สุขะ พละ แข็งแรง
สมบรูณ์ และมีควำมสขุ สมหวงัในสิ่งท่ี ปรำรถนำทกุประกำรเทอญ 

 . ตัง้จิตอธิษฐำนตำมท่ีต้องกำร (ไม่เกินก ำลงัของกฎแห่งกรรม) ตัง้จิตอธิษฐำนด้วย
ควำมแน่วแน่ตัง้มัน่จบด้วยบทแผ่เมตตำ เม่ือส ำเร็จสมหวงัดงัท่ีได้อธิษฐำนทุกครัง้ จะต้องท ำบุญ
ใส่บำตรถวำยสังฆทำน ถวำยพระพุทธรูป เป็นต้น อุทิศถวำยให้ “ท่ำนปู่ พญำสุนันโทนำครำช 
พร้อมทัง้บริวำรทัง้หลำย ตลอดจนเจ้ำกรรมนำยเวรเป็นท่ีตัง้” ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงกศุลผลบญุบำรมี
ไปในตวั กำรอธิษฐำนเพชรนำคำ ๙ สี   ให้น ำเพชรพญำนำคมำบรรจรุวมกนัในภำชนะเดียวกนั 
แล้วอธิษฐำนให้หมนุตำมเข็มนำฬิกำ ผลออกมำดงันี ้

๑. หมนุ ๑ ครัง้ป้องกนัภยั  

                                                           
๓ กฤษณะ  ไตรลกัษณ์ , เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์     

กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๕๕. 
๓๙กฤษณะ  ไตรลกัษณ์, เพชรพญานาค และเขีย้วพญานาค, (กรุงเทพมหำนคร : แสงศิลป์     

กำรพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้ำ ๕๙. 



๕๑ 

๒. หมนุ ๒ ครัง้ ป้องกนัภูตผีปีศำจ 
๓. หมนุ ๓ ครัง้ ขอโชคลำภ 
๔. หมนุ ๔ ครัง้สะท้อนป้องกนัสิ่งไมดี่ ( ป้องกนักำรท ำร้ำยจำกศตัรู ) 
๕. หมนุ ๕ ครัง้ป้องกนัสตัว์เลือ้ยคลำน 
 . หมนุ   ครัง้รักษำโรค 
 . หมนุ   ครัง้ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสขุ (สำมี ภรรยำรักกนั ) 
 . หมนุ   ครัง้ถ้ำไมส่บำยรักษำตนเอง 
๙. หมนุ ๙ ครัง้ชนะศตัรูหมูม่ำร 
กำรท่ีน ำเพชรพญำนำคติดไปกบัตวั เช่นเป็นเคร่ืองประดบัเป็นหวัแหวน เป็นจีห้้อยคอ 

เป็นสร้อยข้อมือก็ตำมหรือน ำมำบูชำเอำไว้ท่ีบ้ำน ควรท่ีจะจดัหำพำนรองรับตำมควำมเหมำะสม
วำงผ้ำแดงผ้ำขำวรองพืน้ ก่อนท่ีจะน ำเพชรพญำนำคหรือเคร่ืองประดบั ท่ีมีเพชรนำคำวำงลงบน
พำนและจัดหำขันหรือถ้วยใส่น ำ้สะอำดโรยมะลิร่วงวำงบูชำไว้ตรงด้ำนหน้ำพำนท่ีวำงบรรจุ     
เพชรพญำนำคอยู่ ควรจะเปล่ียนน ำ้สะอำดทกุวนัหรือวนัเว้นวนัตำมควำมเหมำะสมน ำ้ท่ีวำงบชูำ
เพชรนำคำนีเ้ป็นน ำ้มนต์ท่ีมีพลังอำนุภำพใช้ด่ืมกินอำบรำดทั่วตวัไล่สิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเสนียดจญัไร
ท่ีมำเกำะติดตำมตัวเรำเพ่ือเป็นสิริมงคลเป็นเกรำะคุ้มกันปกป้อง พร้อมระลึกขอบำรมีท่ำนปู่    
พญำสนุนัโทนำครำชก ำหนดเห็นเป็นรูปองค์พญำนำคมำขดล้อมรอบตวัของเรำส่องแสงสว่ำงเป็น
รัศมีกระจำยรอบตัวประมำณ ๑ วำหรืออำจจะหำขันหรือภำชนะท่ีใส่น ำ้สะอำดพร้อมขันหรือ
ภำชนะเล็กท่ีลอยน ำ้ได้เพ่ือน ำเพชรพญำนำคหรือเคร่ืองประดบัมีเพชรพญำนำควำงอยู่ในขนัหรือ
ภำชนะท่ีลอยน ำ้ได้อีกทีหนึ่ง  ถ้ำต้องกำรท ำน ำมนต์ โดยกำรหำขันใส่น ำ้สะอำดอัญเชิญ          
เพชรพญำนำค ลงแช่ในน ำ้ พร้อมกับกำรจุดธูปเทียนบูชำท่องคำถำ พร้อมกับส ำรวมกำยวำจำใจ 
ให้สงบนิ่งสกัพกัหนึง่แล้วอธิษฐำนขอน ำน ำ้นัน้มำดื่มหรืออำบเป็นอนัเสร็จพิธี 

๓.  สรุป  

กล่ำวโดยสรุปควำมเช่ือเร่ืองพญำนำคในทศันะของคนไทยทัว่ไป เช่ือว่ำพญำนำคเป็น
กึ่งเทพและสตัว์มีอิทธิฤทธ์ิ แปลงกำยเป็นมนุษย์และสิ่งอ่ืนได้ตำมสภำวะเหตกุำรณ์ พญำนำคได้
แสดงอิทธิฤทธ์ิปรำกฏให้เห็นด้วยกำรท ำรอยเลือ้ยให้มองเห็น ท ำเป็นดวงไฟพุ่งขึน้จำกแม่น ำ้โขงท่ี
เรียกว่ำบัง้ไฟพญำนำค ปรำกฏเป็นงูใหญ่ว่ำยอยู่กลำงน ำ้โขง ท ำบ่อน ำ้ศกัดิ์สิทธ์ิใช้รักษำโรคท่ี    
ดงค ำชะโนด พระมหำเถรไทยได้อำศยัอิทธิฤทธ์ิของพญำนำคเป็นอุบำย ถ่ำยทอดธรรมให้เกิด
ศรัทธำแก่ชำวพทุธ และสร้ำงศำสนวตัถบุ ำรุงพระพุทธศำสนำ ประชำชนท่ีอำศยัในแถบลุ่มน ำ้โขง



๕๒ 

เคำรพบชูำพญำนำควำ่เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ขอพรให้ป้องกนัภยั ให้เกิดควำมอดุมสมบรูณ์ และขอโชค
ลำภ จำกควำมเช่ือดงักล่ำว ท ำให้สงัคมไทยแถบลุ่มน ำ้โขง เกิดแนวคิดใหม่ในพิธีกรรม ศิลปกรรม 
ประเพณีกรรม เช่น  กำรปล่อยเรือไฟบูชำแม่น ำ้และเจ้ำแห่งน ำ้คือพญำนำค  พัฒนำไปสู่            
กำรทอ่งเท่ียวควบคูก่นัไป  



บทที่  ๔ 

อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

สังคมไทยนัน้ นอกจากเช่ือว่าพญานาคนัน้เป็นสัญลักษณ์แห่งน า้ และความอุดม
สมบรูณ์แล้ว นาคยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่คู่ควรกบัสถาบนัอนัสงูส่ง อิทธิพลความเช่ือ
เร่ืองพญานาคนีไ้ด้ส่งผลให้สังคมไทยมีการพัฒนาแนวคิดใหม่เกิดขึน้หลายด้าน สร้างความ
สามัคคี ความสงบสุขในสงัคมอีกด้วย ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าราชาแห่งนาคคือท้าววิรูปักขะ 
ปกครองนาคทัง้หลายบนสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา ทางทิศตะวนัตก เป็นหนึ่งในส่ีของจอมเทวดา 
ได้ก าหนดกรอบการศึกษาไว้ ๔ ประการ คือ (๑) ด้านศิลปกรรม (๒) ด้านประเพณี (๓) ด้าน      
ไสยศาสตร์ (๔) พญานาคกบัศาสนวตัถใุนพทุธสถาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

๔.๑  ด้านศิลปกรรม 

นาค หรือพญานาคในงานศิลปกรรมนัน้ เป็นความเช่ือท่ีสร้างขึน้อย่างตัง้ใจ เพ่ือ
สะท้อนหรือถ่ายทอดรูปพญานาคท่ีผู้สร้างสรรค์ ต้องการส่ือให้ผู้ ได้พบได้เห็นรับทราบถึงความรู้สึก
นัน้ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรียกช่ือต่างกันไปและมีลักษณะตาม
ความเช่ือในแตล่ะภมูิภาคตา่งกนั มีลกัษณะร่วมกนัคือ เป็นงขูนาดใหญ่มีหงอนเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
ความยิ่งใหญ่ ความอดุมสมบรูณ์ความเช่ือดงักล่าวได้ถ่ายทอดแนวคิดเข้ามาสู่งานด้านศิลปกรรม
ไทย๑ จึงมักจะเห็นสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวกับนาคได้เสมอในงาน จิตรกรรม ประติมากรรมและ
หตัถกรรม ซึง่เป็นศิลปกรรม ท่ีราวบนัไดโบสถ์นัน้ได้สร้างขึน้ตามความเช่ือ บนัไดนาค ก็ด้วยความ
เช่ือดงักล่าว แม้ตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดงึส์ ก็โดยบนัไดแก้วมณีสีรุ้ง ท่ีเทวดาเนรมิต
ขึน้และมีพญานาค จ านวน ๒ ตน เอาหลงัหนนุบนัไดไว้ 

(๑) สถาปัตยกรรม นาคเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตาม
อาคารวดัต่าง ๆ หลงัคาอาคารท่ีสร้างขึน้ส าหรับสถาบนัพระมหากษัตริย์ และสถาบนัศาสนสถาน 
ตามคตินิยมท่ีว่า นาคยิ่งใหญ่คูค่วรกบัสถาบนัอนัสงูส่ง เช่น นาคสะดุ้ง ท่ีทอดล าตวัยาวตามบนัได 
นาคล ายอง ซึ่งเป็นป้านลมหลงัคาโบสถ์ ท่ีตอ่เช่ือมกับนาคสะดุ้ง นาคเบือน นาคจ าลอง และนาค
ทนัต์ คนัทวยรูปพญานาค นาคสะดุ้ง รับอิทธิพลพญานาคท่ีเห็นเด่นชดั คือ โบสถ์วิหาร สถปู และ 
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดความสขุ และเป็นท่ีพึง่ทางใจได้ ภาพของงูใหญ่มีหงอน สญัลกัษณ์แห่ง
                                                           

๑หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ  ดิศกุล, นาคในงานศิลปกรรมขอมโบราณ,  (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์
การพิมพ์, ๒๕๑๕), หน้า ๖๒, (ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๓). 



๕๔ 

 

ความยิ่งใหญ่ ความอดุมสมบรูณ์ ความมีวาสนา และบนัไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้ มีอิทธิฤทธ์ิ จาก
การจ าศีล บ าเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน มกัจะพบภาพหน้าโบสถ์ตาม
วดัต่าง ๆ บนัไดขึน้สู่วดัในพุทธศาสนา ภาพเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง กับศาสนาพุทธอีกมากมาย เช่น
สถาปัตยกรรมของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่านท่ีสร้างก าแพงรอบโบสถ์ และในส่วนท่ีเป็นน า้ ก็ใช้
พญานาคเป็นสญัลกัษณ์จะมีนาค ๒ ตวั เลือ้ยผ่านตลอดฐานโบสถ์ และเหยียดล าตวัยาวไปตาม
แนวแกนทิศเหนือ ใต้ บนฐานเตีย้ ๆ ซึ่งเป็นขณัฑสีมา ตรงมุมทัง้ส่ี มีใบเสมาตัง้อยู่ และแม้ว่ารอบ
โบสถ์นีจ้ะไมไ่ด้สร้างก าแพงล้อมไว้ แตม่มุท่ีตัง้ใบเสมาทัง้ส่ีมมุก็ได้ก่อมมุก าแพงไว้เป็นเคร่ืองชีแ้นว
เพ่ือสร้างความรูสึกว่ามีก าแพงรอบโบสถ์ และพญานาคไว้ด้วยกัน  โดยเหตุท่ีพญานาคเป็น
สัญลักษณ์แห่งน า้ ลักษณะของแผนผังจึงเหมือนกับว่ามีสระน า้ส่ีเหล่ียมท่ีมีโบสถ์อยู่ตรงกลาง
พญานาคราชคู่ ท าหน้าท่ีเป็นพาหนะว่ายข้ามทะเลแห่งวัฏสงสารและเทินพระวิหารไว้  จึง
เปรียบเสมือนเรือส าเภาทอง ท่ีจะน าพามนุษย์ข้ามพ้นโอฆสงสารไปได้๒ วดัภูมินทร์ จึงถือว่าเป็น
พระอารามขนาดเล็ก ท่ีทรงคณุค่าดงัเพชรน า้เอกของพุทธศิลป์ล้านนา และคือเพชรประดบัยอด
มงกฎุพทุธศลิป์เมืองนา่น จงึท าให้วดัภมูินทร์เป็นวดัในตา่งจงัหวดัวดัแรกท่ีมีภาพประดบับนธนบตัร
ของไทย ท่ีได้รับการตีพิมพ์ภาพพญานาคราชคู่เทินพระวิหาร ไว้ในธนบตัรไทย ฉบบัละ หนึ่งบาท 
ตัง้แต่แผ่นดินรัชกาลท่ีแปดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เ ม่ือเกือบร้อยปีก่อนอันทรงคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์มาตราบจนวนันี ้ในจ านวนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทัง้หลาย ซึ่งมีอยู่มากมายนีไ้ม่
มีอะไรท่ีจะส าคญัเทา่พญานาค เพราะไมว่า่จะมองไปทางไหนก็จะเห็นแตพ่ญานาคปรากฏอยู่ทัว่ไป
ในรูปแบบต่าง ๆ กันและในจุดต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหลงัคาจะสงัเกตเห็น
พญานาคอยู่ทั่วไป นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของน า้ท่ีไหลลงมาจากยอดเขาพระสุเมรุแล้ว 
สญัลกัษณ์ของน า้ไหลจากหลงัคาท าให้ ต้องย้อนคิดไปถึงเรืออีก เพราะถ้าน าเรือมาคว ่าล าลงเป็น 
หลงัคาและเรือนัน้เพิ่งเข้ามาเทียบชายฝ่ัง ล าเรือยงัเปียกโชกอยู ่น า้ก็จะไหลลงมาโดยรอบ อย่างไรก็
ตามน า้หรือ พญานาคซึง่ไหลหลัง่ลงมาจากหลงัคาท าให้เกิดมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั  

(๒) ปฏิมากรรม รับอิทธิพลพญานาคมาจากพระพทุธศาสนา ท่ีเป็นรากฐานวฒันธรรม
ตามความเช่ือของพทุธศาสนิกชน และยงัมีบทบาทสร้างความเคารพนบัถือ และยงัให้แง่คิดปริศนา
ธรรม นาคสะดุ้ง ปฏิมากรรมตามบนัไดทางขึน้โบสถ์ของวดัไทย ในงานปฏิมากรรมไทย ก็มกัได้เห็น
สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบันาค และด้วยความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นาคได้แฝงตวัอยู่ตาม
ในวัดช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นส่วนประกอบส าคัญของอาคาร อย่าง ช่อฟ้า 

                                                           
๒สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, นาคที่ปรากฎในงานศิลปกรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ไพลนิ, ๒๕๐๓), หน้า ๕๔. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


๕๕ 

 

ใบระกา หางหงส์ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัเรือเป็นโขนเรือ (หวัเรือ) ในขบวนแหเ่รือพยหุยาตราชลมารค 
ในพระราชพิธีได้แก่ เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช และเรือพระท่ีนัง่อเนกชาติภุชงค์ ส่วนงูใหญ่อาจไม่
คอ่ยมีใครพดูถึง แตก่ลา่วถึงงูใหญ่ท่ีปรากฏอยู่ในต านานความเช่ือทางภาคใต้ของไทยซึ่งเป็นความ
เช่ือในท้องถ่ินนัน้มีความเช่ือเร่ืองงทูวด หรืองตูวัใหญ่ท่ีจะมาชว่ยคุ้มครองปกปักรักษา เป็นต้น 

(๓) จิตรกรรม รับอิทธิพลพญานาคมาจากศิลปะอินเดีย แต่ในประเทศไทยมีการสืบ
ทอดเร่ืองราวท่ีปรากฏใน พระพุทธศาสนาผ่านงานจิตรกรรมในโบสถ์ วิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนงั
วดัดุสิตาราม๓ พญามุจจลินทนาคราชแผ่พังพานใหญ่ เหนือพระเศียรพระพุทธองค์ ขณะท่ีทรง
เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วนั รูปหัวพญานาคตรงกลางสนัหลงัคา มกัจะมีปราสาทองค์เล็ก ๆ หรือ
ฉัตรตัง้อยู่ ซึ่งมีความหมายถึงเขาพระสุเมรุ และน า้จะต้องไหลลงไปจากจดุนีซ้ึ่งใช้พญานาคหรือ
มงักรเป็นสญัลกัษณ์ ดงันัน้หวัพญานาคจะต้องพุ่งไปสู่จัว่หลงัคาและหยดุพกั ณ ท่ีนัน้ก่อนท่ีจะหนั
หวัไหลตอ่ลงไปเป็นรูปล ายอง เม่ือเรามองดงูานจิตรกรรมและปฏิมากรรมของ พญานาค หรือนาค 
แม้เรารู้ จากการบอกเล่าว่าเป็นจินตนาการเชิงศิลปะ และยงัซ้อนอีกชัน้หนึ่งว่าเป็นศิลปะเชิงพทุธ
ศาสนา แตเ่ราก็ไมส่ามารถลอกเปลือกของจินตนาการออกไปทีละชัน้ ๆ จนถึงเนือ้ตวัจริง ๆ ของสิ่ง
ท่ีเป็นตวัต้นแบบนัน้ เราไม่รู้ว่าผู้คนท่ีปี พ.ศ. ๑ หรือเลยขึน้ไปก่อนหน้านัน้ได้พบเห็นสตัว์ท่ีเรียกว่า
พญานาคจริง ๆ หรือไม่ หรือแม้เป็นเพียงพบเห็นสตัว์ท่ีมีรูปร่างลกัษณะหลกั ๆ ใกล้เคียงกับท่ีเห็น
ในงานจิตรกรรม นัน้หรือไม่ คือ เป็นงูใหญ่ เกล็ดใหญ่หนา มีหงอนท่ีหัว มีสิ่งทีคล้ายเคราของ
มนษุย์อยูใ่ต้คาง 

ดงันัน้ พญานาคในด้านศลิปกรรมนัน้ ได้สะท้อนความรู้สึกหรือถ่ายทอดรูปพญานาค ท่ี
ผู้ สร้างสรรค์ต้องการส่ือให้ผู้ พบเห็นทราบถึงความรู้สึกนัน้ ในงานปฏิมากรรมนัน้ พญานาคมี
บทบาทสร้างความเคารพนบัถือ ให้แง่คิดปริศนาธรรม เช่น นาคสะดุ้ง  ซึ่งเป็นปฏิมากรรมทางขึน้
โบสถ์ของวัดไทย ในทางสถาปัตยกรรมนาคเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ  ส าหรับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบนัศาสนสถาน ตามคตินิยมท่ีว่า นาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบนัอนัสงูส่ง
ในพทุธศาสนา ภาพเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาพทุธ เช่น สถาปัตยกรรมของวดัภูมินทร์ จงัหวดั
น่าน ท่ีสร้างก าแพงรอบโบสถ์ และในส่วนท่ีเป็นน า้ ก็ใช้พญานาคเป็นสัญลักษณ์จะมีนาค ๒ ตวั 
เลือ้ยผ่านตลอดฐานโบสถ์ และเหยียดล าตวัยาวไปตามแนวแกนทิศเหนือ ใต้ เหมือนมีก าแพงรอบ
โบสถ์ และพญานาคไว้ด้วยกัน โดยเหตุท่ีพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งน า้  เป็นพาหนะว่ายข้าม

                                                           
๓สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, นาคที่ปรากฎในงานศิลปกรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ไพลนิ, ๒๕๐๓), หน้า ๕๘. (ผนวก ข) (รูปท่ี ๑๔) 



๕๖ 

 

ทะเลแห่งวฏัสงสาร และเทินพระวิหารไว้ จึงเปรียบเสมือนเรือส าเภาทอง ท่ีจะน าพามนษุย์ข้ามพ้น
โอฆสงสารไปได้ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัดสุิตาราม พญามจุจลินทนาคราชแผ่พงัพานใหญ่ เหนือ
พระเศียรพระพุทธองค์ ขณะท่ีทรงเสวยวิมตุติสุขตลอด ๗ วนั รูปหวัพญานาคตรงกลางสนัหลงัคา 
มกัจะมีปราสาทองค์เล็ก ๆ หรือฉัตรตัง้อยู่ ซึ่งมีความหมายถึงเขาพระสเุมรุและน า้จะต้องไหลลงไป
จากจดุนี ้ซึ่งใช้พญานาคหรือมงักรเป็นสญัลกัษณ์ ดงันัน้หวัพญานาคจะต้องพุ่งไปสู่จัว่หลงัคาและ
หยุดพัก ณ ท่ีนัน้ อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคจึงมีผลต่อสังคมไทยผ่านงาน ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรมจนยากท่ีแยกจากกนั  

๔.๒ ด้านประเพณี 

ในขณะท่ีพุทธศาสนิกชน ขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทัง้ผู้ ท่ีอยู่นอกศาสนา 
ศาสนาเดียวกัน และผู้ ไม่มีศาสนา ซึ่งพญานาคเองก็เป็นผู้ ท่ีหาหนทางศึกษาธรรม อนัหมายถึง
ปลายทางความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นความสุขท่ีแท้จริง  แต่มนุษย์เราผู้ ขึน้ช่ือว่าเป็นสัตว์
ประเสริฐ สามารถท าได้เหนือกว่านาคมากมายนกั แตศ่รัทธาในพระพทุธศาสนากลบัลดน้อยถอย
ลงสิ่งดีงามทางประเพณีบางอย่างได้หายไปจากสงัคมไทย โดยเห็นได้อย่างชดัเจน คือ การขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาท่ีมีตอ่พระพทุธศาสนา ท าให้ประเพณีกรรมท่ีดีงามถกูลืมไป
กับกระแสนิยมของสังคมยุคใหม่ กิจกรรมท่ีเคยปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี
ความส าคญัตอ่สงัคม เช่น การแตง่กาย ภาษา วฒันธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คณุธรรม
ความเช่ือ ประเพณียงัเป็นเอกลกัษณ์ในการหล่อหลอมสงัคมเข้าไว้ด้วยกนัอย่างเหนียวแน่น และ
ยงัส่งผลให้สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้สญัลักษณ์ของปีมะโรงจะ
ตา่งกนัไปตามความเช่ือ ตามประเพณีวฒันธรรมและไม่ว่าจะเป็น งูใหญ่ นาค หรือ มงักร  สิ่งท่ีไม่
ตา่งกนั คือ การน าเอาสญัลกัษณ์ของสตัว์เหลา่นัน้ผกูพนักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่และปรับความเช่ือ 
จินตนาการสอดคล้องกบัสญัลกัษณ์เหลา่นัน้ หากคดิไปทางบวกก็จะท าให้ผู้นัน้เดินตามความคิดท่ี
ดีงามเป็นผลให้เจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในชีวิต แตห่ากคิดในทางลบหนทางท่ีจะท า
ให้ชีวิตประสบความส าเร็จก็ลดลง 

๔.๒.๑  ประเพณีบวชนาค 

ด้านประเพณีเป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเ น่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี
ความส าคญัตอ่สงัคม เชน่ ประเพณีบวชนาค ซึ่งชายไทยเม่ืออายคุรบ ๒๐ ปี จะต้องอปุสมบทเป็น
พระภิกษุเพ่ือทดแทนพระคณุพอ่แม ่ซึง่สงัคมชาวพทุธเราเช่ือวา่ถ้าพอ่แมท่า่นใดมีลกูชายได้บวชให้
จะได้บญุใหญ่ เม่ือตายไปจะได้เกาะชายผ้าเหลืองนีข้ึน้สวรรค์ พบความสงบสขุ จึงได้ถือปฏิบตัิสืบ



๕๗ 

 

กนัมาแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั แต่ก่อนจะถึงวนัอุปสมบทจะต้องเตรียมตวัโกนหวันุ่งขาวห่มขาวท่อง
บทขอบวช หรือบทขานนาคให้ได้ก่อน และมกัจะท าพิธีเรียกขวญันาค สอนนาคพร้อมกนัไปด้วย 
ค าเรียกผู้ ท่ีจะอุปสมบทว่า นาคนัน้ น่าจะมาจากครัง้สมยัพระพุทธเจ้า มีพญานาคตนหนึ่งได้ฟัง
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวช
เป็นพระภิกษุ แตอ่ยู่มาวนัหนึ่งเข้านอนในตอนกลางวนั หลงัจากหลบัแล้วมนต์ได้เส่ือมกลายเป็นงู
ใหญ่ จนพระภิกษุรูปอ่ืนไปเห็นเข้า ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงให้พ้นจากพระภิกษุนาคนัน้ 
เพราะเป็นสตัว์เดรัจฉาน นาคตนนัน้ผิดหวงัมากจึงขอถวายค าว่า นาค ไว้ใช้เรียกผู้ ท่ีเข้ามาขอบวช
ในพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในความศรัทธาของตน ต่อจากนัน้มา พระพุทธเจ้าจึงทรง
บญัญัติไม่ให้สตัว์เดรัจฉาน ไม่ว่าจะเป็นนาค ครุฑ หรือสตัว์อ่ืน ๆ บวชอีกเป็นอนัขาด จึงเรียกการ
บวชนีว้่า บวชนาค จากศรัทธาความเช่ือท่ีพญานาคได้ถวายค าว่า นาค ส าหรับเรียกผู้ ท่ีเข้ามาขอ
บวชในพระพทุธศาสนานี ้ได้ถือเป็นประเพณีสืบตอ่กนัมาของชาวพทุธท่ีเช่ือว่า นาค คือ ผู้ ไม่มีบาป 
ผู้บริสทุธ์ิ มีความประเสริฐบริสทุธ์ิกว่ามนษุย์ทัง้หลาย เป็นผู้พร้อมท่ีจะปฎิบตัิธรรมให้เข้าถึงความ
หลดุพ้น ตอ่ไปภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้ก็ขอให้ผู้ ท่ีก าลงัเตรียมตวัเพ่ือจะบวชนัน้มีช่ือ เรียกว่า 
นาค ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของประเพณีเรียกว่า ท าขวัญนาค ขานนาค บวชนาค เพ่ือให้ได้มีการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ท่ีจะมาบวชนัน้มิใช่พญานาค แตเ่ป็นคนแน่นอน ในการบวชจึงก าหนดให้มี
ระเบียบว่า พระคู่สวดสององค์จะต้องพาผู้ บวช  ออกไปสอบสวนนอกประตูพระอุโบสถใน           
ค าสอบสวนนัน้มีค าถามหนึ่งถามว่า มนสฺุโสสิ (เจ้าเป็นคนหรือเปล่า) พิธีบวชนาคยคุแรกเร่ิมเดิมที
มีร่องรอยเหลืออยูใ่นพมา่ คือ นาคยงัไมป่ลงผมโกนหวั ชาวพมา่จะเอานาคขึน้ม้าแห่ไปรอบ ๆ ตาม
สถานท่ีส าคญัเพ่ือบอกกล่าวขอขมา ตามความเช่ือก่อนถึงเวลาจะเข้าโบสถ์ขออุปสมบท จึงค่อย
โกนหวัเข้าสูพ่ิธีอปุสมบท ซึง่มีความแตกตา่งจากชาวไทย ทกุวนันีท่ี้ให้นาคโกนหวัก่อน แล้วคอ่ยแห่
นาค๔ ไปขอเข้าบวชในโบสถ์ 

สรุป อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคนัน้จะเห็นได้ว่า มีมาแต่ครัง้สมัยพระพุทธเจ้าท่ี
พญานาคศรัทธาท่ีเกิดจากการได้ฟังธรรม และแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุ 
กระทัง่วนัหนึ่งเข้านอนตอนกลางวนัขาดสติมนต์เส่ือมร่างจึงกลบัเป็นพญานาค เม่ือพระพุทธเจ้า
ทราบจงึให้พ้นจากการเป็นพระภิกษุ ด้วยแรงศรัทธาในพระพทุธศาสนา พญานาคได้ขอถวายค าว่า 

                                                           
๔สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ, เที่ยวเมืองพม่า, (ศิลปวฒันธรรมฉบบั

พิเศษ, : ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๕๐. 

 



๕๘ 

 

นาค ส าหรับเรียกผู้ ท่ี เ ข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนา  จากอิทธิพลแห่งความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของพญานาคนี ้ได้ส่งผลให้เกิดประเพณีเรียกขานผู้ ท่ีจะมาอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนาวา่ นาค สืบแตน่ัน้มาถึงปัจจบุนั 

๔.๒.๒  ประเพณีปล่อยเรือไฟ  

ประเพณีไหลเรือไฟ บางทีเรียกว่า ลอยเรือไฟ หรือ ล่องเรือไฟ หรือ ปล่อยเรือไฟ เป็น 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่ีนิยมท ากัน ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ (วนัออกพรรษา) โดยเฉพาะ
ท้องถ่ินท่ีมีชยัภูมิเหมาะสม คือ มีแม่น า้หรือล าน า้ เท่าท่ีปรากฏจะมีแนวทางท่ีคล้ายกนัและอยู่บน
พืน้ฐานความเช่ือตา่ง ๆ เป็นต้น เรือไฟในสมยัโบราณนัน้มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย โดยท าจากต้นกล้วย
และล าไม้ไผ่ท่ีหาได้มาจดัท าเป็นโครงเรือไฟง่าย ๆ พอท่ีจะท าให้ลอยน า้ได้ การประดบัตกแตง่เรือ
ไฟภายในเรือไฟจะประดบัด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ขีไ้ต้ ส าหรับจุดให้สว่างไสว ก่อนจะ
ปล่อย เรือไฟลงกลางล าน า้โขงงานประเพณีไหลเรือไฟ หรือ งานประเพณีไหลเฮือไฟ (ในภาษา
ท้องถ่ินอีสาน) เป็นประเพณีท่ีจดัขึน้ทัว่ไปในหลาย จงัหวดัในภาคอีสาน 

พิธีไหลเรือไฟ การจดัประเพณีไหลเรือประเพณีไหลเรือไฟของจงัหวดันครพนม จดัว่า
เป็นงานไหลเรือไฟท่ียิ่งใหญ่ระดบัประเทศ๕   จังหวัดนครพนม และหนองคาย (มีท าเลท่ีตัง้ติด
แมน่ า้โขงเหมือนกนั) มีความเช่ือวา่ เป็นการบชูารอยพระพทุธบาทท่ีประทบัไว้ ท่ีริมฝ่ังน า้นมัทานที 
ซึง่ตามพทุธประวตักิลา่ววา่ ครัง้ท่ีพญานาคได้ทลูอาราธนาพระพทุธองค์ไปแสดงธรรม ในพิภพของ
นาคใต้เมืองบาดาล เม่ือพระองค์เสดจ็กลบั ทางฝ่ายพญานาคได้ทลูขอให้พระองค์ประทบัรอยพระ
บาทไว้ ณ ริมฝ่ังน า้นัมทานที พระองค์การไหลเรือไฟ ในภาคอีสานนัน้เร่ิมต้นครัง้แรกเม่ือใดไม่
ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดสันนิษฐานว่าคงมีมาก่อนท่ีพุทธศาสนา โดยได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดีย สมยัท่ีน าอารยธรรมเข้ามาเผยแพร่ในแถบสวุรรณภูมิ ดงัพบว่าประเพณีงานบญุโดดเดน่ท่ี
จดัขึน้ ในภาคอีสานมกัเก่ียวโยงหรือผกูพนักบัเร่ืองของไฟเกือบทัง้สิน้ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
บุญบัง้ไฟ จึงได้ประทบัรอยพระบาทไว้ ณ หาดทรายริมน า้ตามประสงค์ของพญานาค รอยพระ
บาทท่ีประทบัไว้นีไ้ม่เพียงแต่เป็นท่ีเคารพสกัการะของเหล่าพญานาคเท่านัน้  ยงัเป็นท่ีเคารพของ
เหลา่เทวดาและมนษุย์ด้วยจนแสดงออกด้วยการไหลเรือไฟบชูารอยพระพทุธบาทของพระองค์ ๖  

 
                                                           

๕ไพโรจน์  เพชรสงัหาร, คติเร่ืองนาคในภาคอีสาน นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๕๐,(ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๔). 

๖เสฐียร โกเศศ (นามแฝง), หนังสอืวัฒนธรรมและประเพณี, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), หน้า ๑๙. 



๕๙ 

 

สรุป ประเพณีปลอ่ยเรือไฟนัน้เกิดขึน้จากการรับอิทธิพลความเช่ือมาจากชาวอินเดีย ท่ี
เช่ือว่าไฟเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์ เรียกว่าเทพอัคคี มีฐานะรองจากพระอินทร์ 
ส่วนในไทยประเพณีงานบุญโดดเด่นท่ีจดัขึน้ ในภาคอีสานมกัเก่ียวโยงหรือผูกพนักับเร่ืองของไฟ
เกือบทัง้สิน้ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา บุญบัง้ไฟ พิธีไหลเรือไฟ  ท่ีจังหวัดนครพนม และ
หนองคายเช่ือว่า เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทท่ีประทับไว้ ท่ีริมฝ่ังน า้นัมทานทีประเพณีการ
ปล่อยเรือไฟ เดิมนัน้ชาวอีสาน ถือว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีควบคมุดแูลกระแสน า้หลวงหรือ
แม่น า้ใหญ่ เม่ือถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ จึงมีประเพณีไหลเรือไฟบูชาพญานาค ๑๕ ตระกูลใน        
แม่น า้โขง ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติใน  
เทศกาลออกพรรษา ท ากนัในวนัขึน้ ๑๕ ค ่าถึงแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ตามแมน่ า้ล าคลอง 

๔.๒.๓  ประเพณีบุญกองฮด 

บุญกองฮด เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีพญานาคเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนใน
สงัคมไทยท่ีถือปฎิบตัสืิบตอ่กนัมา ด้วยเช่ือวา่พญานาค คือผู้ มีอ านาจ วาสนา บารมี จึงใช้วสัดท่ีุท า
รางน า้เป็นรูปพญานาคให้น า้ไหลผ่านเพ่ือไปฮดน า้ (รดน า้) พระสงฆ์ นิยมท ากันในเดือน ๓ หรือ
เดือน ๔ เป็นประเพณีนิยมประเพณีหนึ่งของชาวอีสาน โดยเป็นความดีความชอบท่ีชาวบ้านยกให้
พระสงฆ์ ท าพิธีกรรม ท าน า้อบ น า้หอม ให้ประชาชนมาสรงน า้พระในโอกาสพิเศษ เพ่ือสร้างขวญั 
และก าลงัใจ แก่พระภิกษุสงฆ์ และรวมใจชาวบ้าน 

 อีกนัยหนึ่งกล่าวกันว่านอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ เข้าร่วมพิธีกล่าวแล้วเช่ือกันว่า
ผู้ เข้าร่วมพิธีนัน้จะประสบแตค่วามสขุสวสัดี เจริญด้วย อาย ุวรรณะ สขุ พละ และก าลงัสติปัญญา 
พร้อมลาภยศ เพราะถือว่าเป็นผู้ ได้ร่วมฮดสรงพระมหาเถระ ผู้ มีความรู้ทางธรรม  และจะได้รับส่วน
แหง่บญุวาสนาบารมีของท่านเหล่านัน้ ในพิธีกรรมนัน้เร่ิมจาก ผู้สงูอาย ุและชาวบ้านทัว่ไป จะเข้า
แถวกนัฮดน า้  (รดน า้) ให้น า้ไหลไปตามรางท่ีท าเป็นรูปพญานาค แล้วไหลไปรดตวัพระสงฆ์ เสร็จ
แล้วเอาจีวรเก่าออก แล้วเอาจีวรใหมม่าหม่แทน ถวายบริขาร ขอรับศีลรับพรจากท่านพระสงฆ์ เป็น
พิธีกรรมท่ีชาวบ้านจัดขึน้เพ่ือยกย่องพระรูปใดรูปหนึ่งท่ีปฏิบัติดี ปฏิบตัิชอบ  ยกย่องพระดีมี
คณุธรรม มีความสามารถในชุมชนขึน้เป็นส าเร็จ ซาคู ฯลฯ เป็นการท าพิธีเถราภิเษก มอบถวาย
สมณศักดิ์กันในระดับชาวบ้าน โดยชาวบ้านเพ่ือประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน นับว่าเป็น
กิจกรรมท่ีใหญ่พอสมควร เสร็จแล้วชาวบ้านจะเอาฆ้องมาให้ตี ผู้ เป็นทายกวดัจะหิว้เชือกฆ้องไว้ 
(หากฆ้องใหญ่ ให้จับท่ีเชือกแขวนแทน) พระท่ีรับการฮดน า้จะเอาก าปัน้ตีจมูกฆ้อง ๓ ครัง้ แต ่    
ละครัง้ท่ีตีให้บริกรรมว่า สีหะทานงั นะทนัเตเต ปะริสาส ุวิสาระทา  ต่อจากนัน้ก็ไปให้ศีล และรับ
ถวายกองหดทัง้หมดจากญาติโยม ให้พร เป็นอนัจบพิธี การเรียนขานผู้ ได้รับการรดน า้นีเ้ปล่ียนช่ือ 



๖๐ 

 

เป็นผู้ มียศทางสังคม ครัง้แรกเรียก ส าเร็จ ส าเด็จ สึกออกมาเรียกว่า จารย์ ครัง้ท่ีสอง เรียก ชา    
สึกออกมาเรียกว่า จารย์ชา ครัง้ท่ีสาม เรียก ยาค ูสึกออกมาเรียกว่า จารย์คู ครัง้ท่ีส่ี เรียก ยาท่าน 
สกึออกมาเรียกวา่ จารย์ทา่น๗ 

สรุป พิธีบญุข้าวกรรม หรือบุญกองฮดนัน้ เกิดจากอิทธิพลความเช่ือพญานาคเป็นผู้ มี
วาสนาบารมี ผู้สงูอายแุละชาวบ้านจึงน าความเช่ือนีม้าใช้ในพิธีกรรม ได้จดังานนีข้ึน้ก็เพ่ือเป็นการ
ยกย่องพระสงฆ์ท่ีมีคุณธรรมในชุมชนของตนเองขึน้ เพ่ือให้เกิดความสุขสวัสดี เจริญด้วยอาย ุ
วรรณะ สขุ และก าลงัสตปัิญญา พร้อมลาภยศ เพราะถือว่าเป็นผู้ ได้ร่วมฮดน า้พระเถระผู้ทรงธรรม 
ฝ่ายพระสงฆ์ก็ได้รับประโยชน์จากการท่ีได้รับถวายผ้าไตรจีวร และบริขาร ได้รับการยกย่องเรียกว่า 
ส าเร็จ ชา ยาค ูยาทา่น ตามล าดบัท่ีผา่นพิธีฮดน า้นี ้

๔.๒.๔  ประเพณีขอฝน 

การขอฝนโดยใช้พิธีกรรมท่ีเรียกวา่ บญุบัง้ไฟ เป็นหนึง่ในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน 
ท่ีโดดเด่น คือ ท่ีจงัหวดัยโสธร นิยมท ากนัในเดือน ๖ หรือเดือน ๗ เป็นช่วงต้นของฤดฝูน ท่ีชาวนา
เข้าสู่การท านา หว่านกล้า เตรียมไถเตรียมผืนนาไว้เพาะปลกู เพ่ือเป็นการบชูาพญาแถนขอฝนให้
ตกต้องตามฤดกูาล จงึจดุบัง้ไฟขอฝนจากเทพยดา คือ พญาแถน ท่ีคนอีสานเช่ือว่าเป็นเทพท่ีท าให้
เกิดฝนตก พิธีจุดบัง้ไฟบูชาพญาแถน ซึ่งมีปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมและต านานพืน้บ้านของ
อีสาน ประเพณีขอฝนจึงมีความเก่ียวข้องกับผู้ มีหน้าท่ีให้น า้หรือเ จ้าแห่งน า้ เช่น พญาแถน 
ประเพณีบญุบัง้ไฟ เป็นฮีต (จารีต) ส าคญั ฮีตหนึง่ของชาวอีสานทัว่ทัง้ภมูิภาค  

ต านานของประเพณีบญุบัง้ไฟ ผูกพนักบันิทานพืน้บ้านเร่ืองสงครามระหว่างพญาคนั
คากกับพญาแถน เร่ืองนีเ้ร่ิมจากพระโพธิสตัว์เสวยชาติเป็นพญาคนัคาก (คางคก) อาศยัอยู่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ครัง้นัน้ พญาแถน เทพผู้ เป็นใหญ่ในสวรรค์ผู้ดลบนัดาลให้ฝนตก เกิดไม่พอใจชาวโลก
จึงบนัดาลให้ฝนไม่ตก ตลอด ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนั ชาวเมืองทนไม่ไหวจึงคิดท าสงครามกับพญา
แถน แต่สู้พญาแถนกับกองทพัเทวดาไม่ได้ ถูกไล่ล่าหนีมาถึงต้นไม้ใหญ่ท่ี พญาคนัคากอาศยัอยู่ 
ในท่ีสุดพญาคันคากตกลงใจ เป็นจอมทัพของชาวโลกต่อสู้ กับพญาแถน พญาคันคากให้        
พญาปลวกก่อจอมปลวกขึน้ไปจนถึงสวรรค์ ให้พญามอดไม้ ไปท าลายด้ามอาวุธของทหารและ
อาวธุพญาแถน และให้พญาผึง้ ตอ่ แตน ไปตอ่ยทหารและพญาแถนฝ่ายเทวดาพ่ายแพ้ พญาแถน
จึงให้ค ามัน่ว่า หากมนุษย์ยิงบัง้ไฟขึน้ไปเตือนเม่ือไรจะรีบบนัดาลให้ฝนตกลงมาทนัที และถ้ากบ

                                                           
๗ปรีชา  พิณทอง, คติเร่ืองนาคในภาคอีสาน นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานชิ, ๒๕๒๕), หน้า ๔๗, (ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๕ ๑๖). 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๖๑ 

 

เขียดร้องก็ถือเป็นสญัญาณวา่ฝนได้ตกลงถึงพืน้แล้ว และเม่ือใดท่ีชาวเมืองเล่นว่าวก็เป็นสญัญาณ
แหง่การหมดสิน้ฤดฝูนพญาแถนก็บนัดาลให้ฝนหยดุตก๘ 

๔.๓ พญานาคกับไสยศาสตร์ 

ไสยศาสตร์คือวิชาเก่ียวกับเวทมนตร์ คาถา และเลขยันต์ต่าง ๆ ประกอบกับการใช้
อ านาจสมาธิจิต การสาธยายท่องบ่น การภาวนา และการปลุกเสกสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดพลังอ านาจ
ฤทธ์ิเดช ไสยศาสตร์ คือ การท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ โดยผิดแปลกจากกฏของธรรมชาติ เป็น
ศาสตร์ท่ีเป็นไปในทางมืด การน ามาใช้ขึน้อยู่กับเจตนา หรือความต้องการของผู้ ใช้ว่าต้องการให้
เกิดผลทางด้านใด ในสังคมไทยปัจจุบันได้อาศยัไสยศาสตร์มาแก้ปัญหาชีวิต โดยเฉพาะเร่ือง
ครอบครัว สามี ภรรยา บางครัง้ยงัพบว่ามีการน ามาใช้ในการท าร้ายคนอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งของตนใน
ด้านการค้าบ้าง การท าธุรกิจบ้าง แม้กระทัง่การแย่งอ านาจความเป็นใหญ่อีกมากมาย ความเช่ือ
เร่ืองพญานาคกบัไสยศาสตร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ท่ีได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทย 
ควบคูก่นัมาโดยตลอด ซึง่เป็นเร่ืองยากแก่การพิสจูน์ แตด้่วยสงัคมไทยส่วนใหญ่เป็นสงัคมท่ีรับการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในเร่ืองของความเช่ือในสิ่งท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น การเจ็บป่วยท่ี
แพทย์ปัจจุบนัตรวจหาสาเหตุอาการป่วยไม่พบ คนในสงัคมไทยจึงสนใจและเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ 
ให้ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านไสยศาสตร์ ท าหน้าท่ีในการรักษาอาการเจ็บป่วย ท่ีเกิดขึน้แทนแพทย์
แผนปัจจุบนัจนหายจากการเจ็บป่วยได้ ทัง้นีค้วามเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ยังมีอิทธิพลต่อการปลูก
สร้างท่ีอยูอ่าศยัของคนในสงัคมไทย จงึมีความเช่ือในเร่ืองทิศทางการหนัหวัของนาคเป็นเคร่ืองชีน้ า 
ชึง่หากปฏิบตัติามเช่ือวา่จะเกิดความปลอดภยั ครอบครัวอยูเ่ป็นปกตสิขุ มีความเจริญรุ่งเรือง๙  

๔.๓.๑  พญานาคกับไสยศาสตร์ด้านท่ีอยู่อาศัย 

ความเช่ือเร่ืองพญานาค ว่ามีพละก าลงัมหาศาลทรงอานุภาพอิทธิฤทธ์ิ ซึ่งมีมาก่อน
พทุธกาล ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการน าสญัลกัษณ์รูปพญานาคมาใช้ในทางไสยศาสตร์ ท าเป็นเคร่ืองราง
ของขลงัเพ่ือยึดเหน่ียวให้ความปลอดภยัตอ่ชีวิต ทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศยั เช่น พญานาคมีอิทธิพลต่อ
ความเช่ือการปลกูบ้านและท่ีอยู่อาศยัของชาวล้านนาด้วย โดยชาวล้านนามีความเช่ือว่าการปลูก
บ้านอยู่อาศัยนัน้ อาศัยทิศทางการนอนหันศีรษะของนาค ประจ าวัน เดือน ปี เป็นทิศทางท่ี
                                                           

๘ไพโรจน์  เพชรสงัหาร, คติเร่ืองนาคในภาคอีสาน นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๖๐, (ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๕) 

๙โหรญาณโชติ, คัมภีร์ไสยสาสตร์ ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ณัฐโชติการพิมพ์,  
ม.ป.ป.), หน้า ๕๐. 



๖๒ 

 

ปลอดภัยให้โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนีท้ าให้พญานาคกับไสยศาสตร์เข้ามา
เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทย ตามความเช่ือของชาวล้านนา๑๐ เช่น ของคนนกัษัตรท่ีเกิด
ปีมะโรง ท่ีมีความหมายถึง ความยิ่งใหญ่และพลงัอ านาจ และในด้านการปลกูสร้างท่ีอยู่อาศยั ยงั
ได้ถือตามเช่ือเร่ืองทิศทางการนอนของนาค ว่านาคนอนหันศีรษะไปทางไหนในแต่ละวัน แต่ละ
เดือน โดยถือว่าทิศท่ีนาคนอนหันศีรษะไป เป็นทิศทางท่ีเป็นมงคลประจ าวัน ด้วยคติความเช่ือ
ดงักลา่วจงึได้น าเอาทิศทางการนอนหนัศีรษะไปของนาค ว่าเป็นทิศท่ีเป็นมงคล และน ามาก าหนด
ในการปลกูสร้างบ้านเรือน และก่อนปลกูสร้างจะต้องท าพิธีส าคญั เพ่ือขอท่ีดินพญานาคปลกูเรือน
สร้างบ้าน คือ การบชูาพญานาคเป็นการขอท่ีดินจากพญานาคผู้ เป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน พิธีนีจ้ะมีใน
วันยกเสาเอกหรือเสามงคล โดยเร่ิมต้นด้วยการจัดเตรียมใบมะตูม ๗ ใบ ผ้าขาวยาว ๑ ศอก 
กระบอกไม้ไผ่บรรจุน า้ ๗ กระบอก กระบอกไม้ไผ่บรรจุทราย ๗ กระบอก กระทงกาบกล้วย (สะ
ตวง) กว้าง ๑ ศอก ภายในกระทงใส่อาหารคาว หวาน ข้าว หมาก พล ูบหุร่ี กล้วย อ้อย พริก เกลือ 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวตอกดอกไม้ เทียน ๔ เล่ม ตงุ ๔ ตวั ช่อ (ธงสามเหล่ียม) ๔ ผืน เฉพาะตงุ
และชอ่ให้สีตามเดือนซึง่ก าหนดไว้ดงันี ้

เดือน ๑-๓ ใช้สีขาว เดือน ๔-๖ ใช้สีเหลือง เดือน ๗-๙ ใช้สีเขียว เดือน ๑๐-๑๒ ใช้สี
แดงหลงัจากเตรียมสิ่งของพร้อมแล้ว ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวค าโองการการแล้วเอาผ้าขาวรองก้น
หลมุเสามงคล เอาใบมะตมูวางบนผ้าขาวพร้อมเทน า้ส้มป่อย เอามลูดินเล็กน้อยใส่กระทงบตัรพลี
ไปวาง ณ ทิศตะวนัตก โกยดินและทรายลงในหลมุเล็กน้อย โปรยกลีบดอกไม้ ประพรมด้วยน า้อบ
น า้หอม เป็นเสร็จพิธีขอท่ีดินจากพญานาค จากอิทธิพลความเช่ือดงักล่าวชาวล้านนาจึงมีความ
ผกูพนักับพญานาคและนบัถือพญานาคเป็นสญัลกัษณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามวนัท่ี
พญานาคนอนหนัศีรษะไป วนัอาทิตย์ นาคหนัศีรษะไปทิศเหนือ หางนาคทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วนั
จนัทร์ นาคหนัศีรษะไปทิศตะวนัตก หางนาคทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วนัองัคาร นาคหนัศีรษะไป
ทิศตะวนัออก หางนาคทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วนัพุธ นาคหนัศีรษะไปทิศตะวนัตกเฉียงใต้ หางนาค
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดี นาคหันศีรษะไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หางนาคทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ วนัศกุร์ นาคหนัศีรษะทิศตะวนัออกเฉียงใต้ หางนาคทิศตะวนัตก วนัเสาร์ นาค
หนัศีรษะไปทิศใต้ หางนาคทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ในการปลกูบ้านจึงต้องดทูิศนาคหนัศีรษะก่อน 
เพ่ือเลือกขุดหลุม วางมลูดินและหนัปลายเสาให้ถูกต้อง ทัง้นีต้ าราโบราณท่านระบทุิศศีรษะนาค

                                                           
๑๐ไพโรจน์  เพชรสงัหาร, นาคในประเพณีกรรม , (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐),

หน้า ๒๔, (ภาคผนวก ข) (รูปท่ี ๑๗). 



๖๓ 

 

ท้องนาคและหลงันาค พร้อมทิศในการเลือกขดุหลมุเสาหลมุแรก การวางมลูดินและหนัปลายเสา
ไว้ดงันี ้ 

เดือน ๓ ๔ ๕ ศีรษะทิศเหนือ ท้องหลงัทิศตะวันออก หลุมเสาทิศตะวันตก มูลดินทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ปลายเสาทิศใต้ เดือน ๖ ๗ ๘ ศีรษะทิศตะวนัตก ท้องหลงัทิศใต้ หลมุเสาทิศเหนือ
หรือตะวันออกเฉียงใต้ มูลดินทิศตะวันออก ปลายเสาทิศตะวันตกเดือน ๙ ๑๐ ๑๑ ศีรษะทิศ
ตะวันออก ท้องหลังทิศเหนือ หลุมเสาทิศใต้ มูลดินทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายเสาทิศ
ตะวนัออก เดือน ๑๒ ๑ ๒ ศีรษะทิศเหนือ ท้องหลงัทิศตะวนัตก หลมุเสาทิศตะวนัออก มลูดินทิศใต้ 
ปลายเสาทิศเหนือ สมมตุิว่าถ้าจะปลกูบ้านในเดือน ๓ ๔ ๕ ให้เลือกขุดหลุมเสาท่ีอยู่ทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ก่อน มลูดนิท่ีขดุขึน้มาให้วางไว้ปากหลมุทิศเหนือ วางเสาให้หนัปลายเสาไปทางทิศใต้ หาก
กระท าการดงันี ้พญานาคจะพงึพอใจ และบนัดาลให้เจ้าเรือนมีความสมบรูณ์พนูสขุ 

๔.๓.๒  พญานาคกับไสยศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม 

อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคกบัไสยศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม คือ การให้น า้ของ
นาคชาวล้านนาเช่ือวา่ ในแตล่ะปีน า้จะน้อยหรือมากขึน้อยู่กบัจ านวนของนาคท่ีขึน้มาพ่นน า้ให้ฝน
ตก หากปีใดนาคมีจ านวนน้อยปีนัน้น า้จะมาก แต่ถ้าปีใดนาคมีจ านวนมากปีนัน้น า้จะมีน้อย 
เพราะถ้ามีนาคหลายตวัจะเก่ียงกนัพน่น า้๑๑ และการจะดวู่าปีไหนนาคจะให้น า้ก่ีตวั ก็มีสตูรในการ
ดูซึ่งมีอยู่หลายต ารา ท่ีดูง่ายท่ีสุด คือ การดูจากปีนักษัตรท่ีปรากฏในคัมภีร์พับสา๑๒ ของวัด        
ศรีมงคล อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ได้ระบจุ านวนนาคในแตล่ะปีไว้ คือ ๑. ปีใจ้ (ชวด) ๘ ตวั ๒) 
ปีเป้า (ฉลู) ๒ ตวั ๓) ปียี (ขาล) ๕ ตวั ๔) ปีเหม้า (เถาะ) ๔ ตวั ๕) ปีสี (มะโรง) ๓ ตวั ๖) ปีใส้ 
(มะเส็ง) ๗ ตวั ๗) ปีสะง้า (มะเมีย) ๒ ตวั ๘) ปีเม็ด (มะแม) ๗ ตวั ๑๐) ปีสนั (วอก) ๔ ตวั ๑๑) ปี
เร้า (ระกา) ๖ ตวั ๒๑) ปีเส็ด (จอ) ๙ ตวั ๓๑) ปีใก๊ (กนุ) ๓ ตวั (ภาคผนวก) (ภาพท่ี ๑๗) 

ในแตล่ะปีจะมีการพยากรณ์ในใบประกาศสงกรานต์ท่ีเรียก หนงัสือปีใหม่ นอกจากจะ
บอกจ านวนนาคให้น า้แล้ว ยังปรากฏว่านาคมีหน้าท่ีรักษาปี รักษาป่า และรักษาน า้ โดยดูจาก
ตวัเลขเศษจากการน าเอาตวัเลขจุลศกัราชหารด้วย ๑๒ หากเศษ ๓ หรือ ๕ นาคจะรักษาปี (บาง
ต าราว่ารักษาป่า) เศษ ๔ หรือ ๙ นาครักษาน า้ (บางต าราว่ารักษาป่า) อนึ่ง การไถนาก็เช่นกัน 

                                                           
๑๑อาจาร ย์สนั่น   ธ ร รม ธิ  ,  ส า นัก ส่ง เส ริม ศิลปวัฒนธรรม  ,  ( ก รุ ง เทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่,  ๒๕๒๐), หน้า ๒๙. 
๑๒ไพโรจน์  เพชรสงัหาร, นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐), 

หน้า ๓๔. 



๖๔ 

 

จะต้องไมไ่ถไปทางทิศท่ีนาคหนัหวัไป เพราะถือวา่เป็นการ เสาะเกล็ดนาค คือ ไถย้อนเกล็ดนาค ซึ่ง
ถือเป็นการฝืนหรือด้านอิทธิพลพญานาคผู้ดแูลผืนดิน ผลท่ีตามมาคือมกัมีอนัเป็นไปตา่ง ๆ นานา 
เช่น ไถหกั วัวควายต่ืนกลัว คนไถได้รับอันตรายหรือข้าวกล้าเสียหาย เป็นต้น ส าหรับการไถนา
หลายฉบับ กล่าวตรงกันไว้ดังนี  ้เดือน ๑-๓ หันหัวไปทางทิศใต้ เดือน ๔-๖ หัว หันไปทางทิศ
ตะวันตก เดือน ๗-๙ หวัหนัไปทางทิศเหนือ เดือน ๑๐-๑๒ หวัหันไปทางทิศตะวันออก นอกจาก
อิทธิพลความดงักล่าวมาแล้วข้างต้น นาคยงัมีอิทธิพลอย่างมากกบัชาวล้านนา คือ นาคพ่นพิษ๑๓ 
จากต ารานาคพน่พิษ วดักิตตวิงศ์ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงพญานาคตนหนึ่ง
ล าตวัยาวใหญ่กระหวดัรัดโลกมนษุย์ไว้ พอถึงวนัและเวลาตามก าหนดจะชคูอพ่นพิษลงพืน้โลก ท า
ให้ผลร้ายบงัเกิดแก่มนษุย์ท่ีประกอบกิจกรรมในช่วงเวลานัน้ ๆ เนือ้หาของต าราดงักล่าวพอสรุปได้
ว่า เดือนใดก็ตาม ในวันขึน้ ๔ ค ่า และขึน้ ๑๐ ค ่า พญานาคจะพ่นพิษในตอนกลางคืน ผู้ ใด
แตง่งาน จะเลิกร้างกนัในท่ีสดุเดือนใดก็ตามในวนัขึน้ ๙ ค ่า และขึน้ ๑๐ ค ่าพญานาคจะพ่นพิษใน
ตอนกลางวนั กระท าการมงคลใดจะกลบักลายเป็นอปัมงคลไปสิน้ เดือนใดก็ตามในวนัแรม ๓-๔ 
ค ่า และวนัเดือนดบั พญานาคจะพน่พิษในตอนกลางวนั ไมค่วรท าการมงคล  

๔.๔  พญานาคกับศาสนวัตถุ 

เร่ืองราวของอาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏอยู่ใน “ต านานอุรังคธาตุ” ท่ีกล่าวถึงความ
เป็นมาของชุมชนในอาณาจักร และประวัติการสร้างพระธาตุพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์ได้รับ
อิทธิพลจากอินเดียมีการปกครองโดยกษัตริย์นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  ตามแบบ   
ทวารวดี และมีความเช่ือพืน้เมืองเร่ืองการนบัถือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ และการบชูาพญานาคศาสนสถานท่ี
ส าคญัของอาณาจกัร คือ พระธาตพุนม ศาสนวตัถุเป็นวตัถุท่ีเก่ียวเน่ืองทางศาสนา ส่วนใหญ่จะ
เป็นสิ่งท่ีเคารพบูชา เช่น พระพทุธรูป เจดีย์ พญานาคได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับศาสนวตัถุทาง
พระพุทธศาสนามาตัง้แต่สมัยพุทธกาลซึ่งจะเห็นได้จากท่ีมีรูปปัน้พญานาคเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคญัทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญวดัตา่ง ๆ หลงัคาอาคารท่ี
สร้างขึน้ ส าหรับสถาบนัพระมหากษัตริย์ และสถาบนัทางพระพุทธศาสนา ศาสนวตัถ ุตามคตินิยม
ท่ีวา่ นาคยิ่งใหญ่คูค่วรกบัสถาบนัอนัสงูส่ง เช่น นาคสะดุ้ง ท่ีทอดล าตวัยาวตามบนัได นาคล ายอง 
ซึง่เป็นป้านลมหลงัคาโบสถ์ ท่ีตอ่เช่ือมกบันาคกบัสถาปัตยกรรมสะดุ้ง นาคเบือน นาคจ าลอง และ
นาคทนัต์ คนัทวยรูปพญานาค นาคสะดุ้ง ซึ่งเป็นศิลปกรรม ท่ีราวบนัไดโบสถ์นัน้ได้สร้างขึน้ตาม

                                                           
๑๓ไพโรจน์  เพชรสงัหาร, นาคในประเพณีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๐), 

หน้า ๔๕. 



๖๕ 

 

ความเช่ือ บนัไดนาค ก็ด้วยความเช่ือดงักล่าว แม้ตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ก็โดย
บนัไดแก้วมณีสีรุ้ง ท่ีเทวดาเนรมิตขึน้และมีพญานาค จ านวน ๒ ตน เอาหลังหนุนบนัไดไว้ ด้าน
ศาสนาและความเช่ือได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ฮินด ูพระพทุธศาสนานิกายอาจริยวาท หรือมหายาน 
ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ปราสาทหิน เทวรูปพระโพธ์ิสัตว์ ศิวลึงค์ 
พระพทุธรูปปางนาคปรก ท่ีสร้างขึน้ตามความเช่ือเร่ืองพญานาค เป็นต้น 

๔.๔.๑  พญานาคกับการสร้างพระธาตุพนม 

หนังสือส าคัญท่ีบันทึกเร่ืองนีไ้ว้ คือ อุรังคธาตุุหรือต านานพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เล่าว่า เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงดินแดนอีสานก็พบกับ  บรรดานาคท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ
ควบคมุพืน้ท่ีอยู่ บรรดานาคไม่ยอมอ่อนน้อมนมสัการแถมยงักระท าอาการอวดอภินิหารข่มขู่  ท า
ให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบบรรดานาค จนท่ีสุดนาคก็ยอมเข้าหาพระศาสดา มี
ศรัทธาตอ่พทุธศาสนาแล้วทลูขอรอยพระพทุธบาทไว้สกัการบชูา  พระธาตพุนมหรือเรียกตามแผ่น
ทองจารึก ซึ่งจารึกไว้ในสมยัเจ้าราชครูหลวง โพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์มาบูรณะใน พ.ศ.
๒๒๓๖-๒๒๔๕ ว่า "ธาตุปะนม" เป็นพุทธเจดีย์ท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดกูส่วนพระอุระ) ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรูปทรงส่ีเหล่ียม ประดบัตกแต่งด้วยศิลปลวดลายอันวิจิตร
ประณีตทัง้องค์ มีความหมายทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ สงูจากระดบัพืน้ดิน ๕๓ เมตร ฉัตร
ทองค าสงู ๔ เมตร รวมเป็น ๕๗ เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร ต าบลธาตุ
พนม อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม อยู่ทาง ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก
แม่น า้โขงอนัเป็นเส้นกัน้แดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยประมาณ ๕๐๐ เมตร และห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร๑๔ 

ในต านานพระธาตพุนมกล่าวไว้ว่า องค์พระธาตพุนมสร้างครัง้แรกในราว พ.ศ.๘ ใน
สมยัอาณาจกัรศรีโคตบูรก าลงัเจริญรุ่งเรืองอยู่ โดยท้าวพญาทัง้ ๕ อนัมีพญาศรีโคตบูร เป็นต้น 
และพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ อนัมีพระมหากสัสปะเถระเป็นประมขุ ลกัษณะการก่อสร้างในสมยัแรก
นัน้ ใช้ดินดิบก่อขึน้เป็นรูปเตาส่ีเหล่ียม แล้วเผาให้สุกทีหลัง กว้างด้านละสองวาของพระมหา     
กัสสปะ สูงสองวา ข้างในเป็นโพรง มีประตูเปิดทัง้ ส่ีด้าน เม่ือสร้างเสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญ           
พระอุรังคธาตุ ของพระพุทธเจ้าท่ีพระมหากสัสปะเถระ น ามาจากประเทศอินเดีย ประดิษฐานไว้
ข้างใน แล้วปิดประตทูัง้ส่ีด้าน แต่ยงัปิดไม่สนิททีเดียว ยงัเปิดให้คนเข้าไปสกัการะบูชาได้อยู่บาง

                                                           
๑๔อรัุงคธาตุ, ต านานพระธาตุพนม, พิมพ์ครัง้ที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๗),  

หน้า ๑๐. 
 



๖๖ 

 

โอกาส ในต านานพระธาตพุนมบอกว่า "ยงัมิได้สถาปนาให้สมบรูณ์" นีก็้หมายความว่า ยงัมิได้ปิด
ประตพูระธาตใุห้มิดชิดนัน่เอง พึ่งมาสถาปนาให้สมบูรณ์ในราว พ.ศ.๕๐๐ ท้าวพญาทัง้ ๕ ผู้มา
เป็นประมขุประธานในการก่อสร้างพระธาตพุนมในครัง้นัน้ เป็นเจ้าผู้ครองนครในแคว้นตา่ง ๆ ดงันี ้

๑. พญาจลุณีพรหมทตั ครองแคว้นจลุมณี ก่อด้านตะวนัออก 
๒. พญาอินทปัตถนคร ครองเมืองอินทปัตถนคร ก่อด้านตะวนัตก 
๓. พญาค าแดง ครองเมืองหนองหานน้อย ก่อด้านตะวนัตก 
๔. พญานนัทเสน ครองเมืองศรีโคตบรู ก่อด้านเหนือ 
๕. พญาสวุรรณภิงคาร ครองเมืองหนองหานหลวง ก่อขึน้รวมยอดเข้าเป็นรูปฝาละมี๑๕ 
ธาตุพนม นาคท่ีวัดพระธาตุพนม วัตรแก้ว กนฺโตภาโส๑๖ เล่าโดยเจ้าคุณพระธรรม       

ราชานุเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๓๒) เร่ืองพญานาคนีเ้กิดขึน้
ภายหลงัท่ีท่านได้ตัง้ส านกัวิปัสสนากรรมฐานได้ ๑ ปี เหตเุกิดเม่ือประมาณตี ๒ เดือน ๑๑ ขึน้ ๕ 
ค ่า พ.ศ.๒๕๐๐ คืนนัน้ฝนตกหนกัคร่ึงชัว่โมง แล้วตกพร า ๆ อีก ๒๐ นาที ฟ้าร้องดงัสนัน่แผ่นดิน
สะเทือน นายไกฮวด คนพืน้ท่ีได้ออกมารองน า้ฝนท่ีหน้าร้านของตน เห็นแสงประหลาด เป็นล างาม
โตเท่าล าต้นตาลขนาดใหญ่ มีสีต่าง ๆ กันถึงเจ็ดสี พุ่งแหวกอากาศแข่งกันเป็นล ายาวหลายเส้น 
จากทางด้านทิศเหนือ มองเห็นได้แตไ่กล จงึได้ร้องเอะอะ เรียกภรรยามาด ูพอแสงนัน้มาถึงหน้าซุ้ม
ประต ู แสงนัน้ก็หายเข้าไปในองค์พระธาตพุนม ในวนัออกพรรษา หรือวนัสตัตนาคา พ.ศ.๒๕๐๑ 
นายสมบูรณ์ ตัง้ไพบูลย์ เห็นแถบสี ๗ สี พาดบนท้องฟ้า ตอนกลางคืนก่อนตีสอง เกิดขึน้นาน
พอควร เขาเรียกคนอ่ืน ๆ อีกมาด ูสามเณรทรัพย์เข้าฌานสมาธิ พบพญานาคราชทัง้เจ็ดเรียงกัน
เป็นแถวอยูบ่ริเวณลานพระธาตพุนม ล าตวัใหญ่โตเท่าล าต้นตาล มีหงอนแดงน่าสะพรึงกลวั พลนั
ประเด๋ียวเดียว พญานาคทัง้ ๗ได้กลบักลายเป็นมาณพ ๗ นาย ทรงเคร่ืองขาวเรียงกนัเป็นแถวอยู่ท่ี
เดิม อากัปกิริยาอยู่ระหว่างยืนกับก้มหัวหน้าพญานาคเห็นสามเณร บอกขอไปสนทนากับท่าน   
เจ้าคณุ พอขาดค าก็เข้าประทบัร่างสามเณรทรัพย์ทนัทีด้วยอ านาจจิตท่ีเหนือกว่า สามเณรทรัพย์
หมดความรู้สึกวูบไปทนัที สกัครู่หนัมายกมือไหว้ ท่านพระธรรมราชานวุตัร พร้อมกบัพดูว่า สวสัดี
ทา่นเจ้าคณุ หมอ่มฉันมาสองคืนแล้วมิรู้หรือ พวกหม่อมฉันเป็นพญานาคราช มาจากสระอโนดาด
ในเทือกเขาหิมาลยั มีนามตามล าดบั เป็นมงคลตามอริยทรัพย์อนัประเสริฐ 

 

                                                           
๑๕อรัุงคธาตุ, ต านานพระธาตุพนม, พิมพ์ครัง้ที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๗),  

หน้า ๒๔.  
๑๖เร่ืองเดียวกนั หน้า ๙๒–๙๓. 



๖๗ 

 

 

๔.๔.๒  พญานาคกับการสร้างวัดธาตุมหาชัย (วัดไทย) 

ตามค าบอกเลา่ของ หลวงปู่ ค าพนัธ์ โฆสปัญโญ วดัธาตมุหาชยั จงัหวดันครพนมกล่าว
วา่ ทางฝ่ังไทยและฝ่ังลาวตา่งมี กษัตริย์แหง่นาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดแูล ฝ่ังลาว คือ 
พญาศรีสตัตนาคราช (นาคาธิบดีสีสตัตนาคบาดาล) ซึ่งเช่ือว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝ่ังลาว 
เป็นพญานาคเจ็ดเศียร ฝ่ังไทย คือ พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) เป็นกษัตริย์ 
พญานาคฝ่ังไทย เป็นพญานาคหนึ่งเศียร พญาศรีสุทโธ ท่านชอบจ าศีลบ าเพ็ญเพียร และปฏิบตัิ
ธรรม มีนิสยัอ่อนโยนมีเมตตา ไม่ชอบการตอ่สู้  ชอบมาปฏิบตัิธรรมท่ีพระธาตพุนม โดยมอบหมาย
ให้เหล่าพญานาค ๖ อ ามาตย์ดูแลแทน ในระหว่างท่ีหลบมาจ าศีลภาวนา หลวงปู่ เอ่ยช่ือ ๖ 
อ ามาตย์แหง่พญานาคไว้เพียง ๓ คือ 

๑. พญาจิตรนาคราช เป็นพญานาคท่ีรักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองของตน ตัง้แต่
ตาลีฟ ูถึงจงัหวดัหนองคาย ตามแนวแมน่ า้โขง โดยมีท่ีสดุแดนอยูว่ดัหินหมากเป้ง  

๒. พญาโสมนาคราช มีเขตแดนปกครอง ตัง้แต่วดัหินหมากเป้ง มาจนถึงวดัพระธาตุ
พนม สุดเขตแดนท่ีแก่งกะเบา พญาโสมนาคราช มีอปุนิสยัคล้ายพญาศรีสุทโธนาคราช คือ ชอบ
ปฏิบตัธิรรม จงึเป็นท่ีไว้วางใจและโปรดปรานแก่พญาศรีสทุโธนาคราชมากกวา่พญานาคอ่ืน ๆ  

๓. พญาชยัยะนาคราช มีเขตแดนจากแก่งกะเบา เร่ือยไปจนสดุแดนท่ีปากแม่น า้โขงลง
ทะเลในเขมร พญานาคตนนีมี้ฤทธ์ิเดชมาก ชอบการรณรงค์ท าสงคราม คือ ชอบการตอ่สู้ เป็นนิสยั
พญาศรีสตัตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทัง้ปวงในฝ่ังลาว เป็นพญานาคท่ีทรงฤทธ์ิ ท่านเป็น
พญานาคท่ีชอบจ าศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธนาคราช  โดยชอบมาท่ี        
วดัพระธาตพุนมเหมือนกัน หลวงปู่ ค าพนัธ์ยงัได้กล่าวอีกว่า ส่วนใดท่ีอยู่ใกล้ต้นน า้ล าธาร หรือ 
แมน่ า้ใหญ่ หากจะจดัให้มีพิธีกรรมอนัใดเกิดขึน้ ให้อญัเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาค พิธีกรรม
นัน้จะศกัดิ์สิทธ์ิย่ิง วุ่นวายเดือดร้อนจะปรากฏชดัเจนขึน้เร่ือย ๆ จนอีก ๕ปีข้างหน้า ถ้าเป็นผู้อยู่ใน
ศีลธรรมจะปลอดภัย จากข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ข้อมูลทางธรรมและทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการ
ติดตอ่จากนาคาธิบดีให้ทราบว่าภยัพิบตัิครัง้ใหญ่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ขึน้ขอให้หลวงพ่อสร้างวตัถุ
มงคลรูปนาคราช เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายบอกพิกัดต าแหน่งของผู้ ปฏิบตัิธรรมให้กองทัพนาคราช
ทราบได้โดยง่าย ด้วยเหตนีุใ้นปี ๒๕๕๐ นีห้ลวงพ่อวชัระจึงได้ก าหนดให้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูป
พญาศรีสตัตนาคราช ซึ่งเป็นราชนัย์แห่งนาคราช และหลวงปู่ ค าพนัธ์ โฆสปัญโญ เคยกล่าวไว้ว่า 



๖๘ 

 

พญาศรีสตัตนาคราชเป็นกษัตริย์ใหญ่เหนือพญานาคทัง้ปวง เป็นพญานาคท่ีทรงฤทธ์ิ ทรงอ านาจ
เหนือกวา่พญานาคทัง้หลาย๑๗ 

๔.๕  สรุป 

ดงันัน้ ช่ือตามต านานท่ีเลา่วา่ งใูหญ่ พญานาค มงักร เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ พลงัอ านาจชาว
ฮินดเูช่ือวา่ พญานาคเป็นผู้ ใกล้ชิดกบัเทพองค์ตา่ง ๆ เป็นเทพเจ้าแห่งน า้ ความเช่ือของชาวฮินด ูก็
ถือว่า นาคเป็นสะพานเช่ือมภาวะปกติ กับท่ีสถิตของเทพ ทางเดินสู่วิษณุโลกปัจจุบันนี ภ้าพ
บางสว่นได้ลบเลือนไป และบางส่วนมีรอยขดุขีดเสียหาย สิม หรือโบสถ์เก่าแก่นีย้งัอนรัุกษ์ไว้แตไ่ด้
สร้างโบสถ์ใหม่ แบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ขึน้อีกแห่งหนึ่งแล้ว สิม หรือโบสถ์ของวัดนีก็้เป็นท่ี
น่าสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีชอบงานจิตรกรรมฝาผนงัอีกแห่งหนึ่งศิลปกรรมฝาผนังวัดสนวนวารี
พฒันาราม เป็นศิลปกรรมฝาผนงัท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติ จากศรัทธาความเช่ือท่ี
พญานาคได้ถวายค าว่า นาค ส าหรับเรียกผู้ ท่ีเข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนานี ้ได้ถือเป็น
ประเพณีสืบต่อกนัมาของชาวพทุธท่ีเช่ือว่า นาคคือผู้ ไม่มีบาป ผู้บริสุทธ์ิ มีความประเสริฐบริสุทธ์ิ
กวา่มนษุย์ทัง้หลาย ชาดก และนิทานพืน้บ้านท่ีมีคตสิอนใจพิธีกรรมความเก่ียวกบัพญานาคเข้ามา
เก่ียวข้อง เช่นเดียวกบัปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคท่ีจงัหวดัหนองคาย ซึ่งคนอีสานมีความเช่ือว่า
เป็นห้วงเวลาท่ีพญานาคเฉลิมฉลองในคืนวนัเพ็ญเดือนสิบเอ็ด เกิดเป็นบัง้ไฟพญานาคผดุขึน้มา
จากล าน า้โขงให้เป็นท่ีอศัจรรย์ใจยิ่ง ในแต่ละพืน้ท่ีจะมีพิธีกรรมทางวฒันธรรม และแนวความเช่ือ
กับการไหลเรือไฟ หลายแนวความคิดด้วยกัน ความเช่ือเร่ืองบูชาด้วยการประดบัโคมไฟจะเกิด         
อานิสงค์แหง่บญุ 

 

                                                           
๑๗
หลวงปู่ ค าพนัธ์  โฆสะปัญโญ, การสร้างวดัธาตุมหาชัย (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๗),     

หน้า ๑๘.  
 

  



บทที่  ๕ 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั ซึ่ง
มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ (๑) เพ่ือศึกษาพญานาคท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาท (๒)
เพ่ือศกึษาความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทย และ (๓) เพ่ือศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ือง
พญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั สามารถสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะได้ ดงันี ้

๕.๑  สรุปผลการวิจัย  

การสรุปผลการวิจยัครัง้นีจ้ะได้สรุปตามกรอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี  ้
๕.๑.๑ พระพทุธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า พญานาคมีเชือ้สายของสกิุนาคราช หรือนาค

สุเนมิ  ในคัม ภี ร์สันสกฤตนัน้  พญานาคถือก า เนิดมาจากนางกัท รู  ห รือนางสุรสากับ
พระกศัยพราหณ์ฤษี พญานาคแบง่การก าเนิดออกเป็น ๔ ตระกลู คือ (๑) เกิดจากฟองไข่ เรียกว่า 
อณัฑะชะ (๒) เกิดในครรภ์ เรียกว่า ชลาพุชะ (๓) เกิดในท่ีหมกัหมม เรียกว่า สงัเสฑชะ (๔) เกิด
แล้วโตทนัที เรียกว่า อปุาติกะ ในพระไตรปิฎกจดัให้พญานาคหรือนาค อยู่ถดัจากมนุษย์ ก่อนรา
สกคนธรรพ์ กินนร พญานาคเป็นสตัว์มหศัจรรย์ มีคณุสมบตัิพิเศษเป็นพวกเดียวกนักบังู หรือพวก
อุรคา เป็นผู้ เลือ้ยไปด้วยอก แต่พิเศษกว่างู ท่ีสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสตัว์ อ่ืนได้ มีชีวิต
ใกล้เคียงกับมนุษย์ มีอิทธิฤทธ์ิท่ีเ กิดจากการรักษาศีลอุโบสถ บ าเพ็ญภาวนา ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ลักษณะของพญานาคถ้าเป็นกึ่งเทพมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มีเคร่ืองแต่งตัว
คล้ายพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นสตัว์เป็นงูใหญ่มีหงอนสีแดงบ้าง สีทองบ้าง ปากแดงตาแดง ผิวกาย
สีทอง สีเขียว สีรุ้ง และสีด า มีเศียรตัง้แต่ ๑ เศียร ๓ เศียร ๕ เศียร ๗ เศียร และ ๙ เศียร แต ่     
พญาอนันตนาคราชมี ๑,๐๐๐ เศียร พญานาคมีถ่ินท่ีอยู่ท่ีแตกต่างกันไปบางจ าพวกอาศยัอยู่    
บนบก (จอมปลวก) ในน า้ ในอากาศ และใต้ทะเลลึกท่ีเรียกว่า นาคพิภพ พญานาคมีมากถึง 
๑,๐๒๔ ชนิด พญานาคแบง่ออกได้เป็น ๔ ตระกลู คือ (๑) ตระกลูวิรูกขะ เป็นนาคท่ีมีผิวกายเป็นสี
ทอง (๒) ตระกลูเอราปักถะ เป็นนาคท่ีมีผิวกายเป็นสีเขียว (๓) ตระกลูฉัพยาปตุตะ เป็นนาคท่ีมีผิว
กายเป็นสีรุ้ง (๔) ตระกลูกัณหาโคตรมะ เป็นนาคท่ีมีผิวกายเป็นสีด า ในก าเนิดนาคทัง้ส่ีตระกูลนี ้
พญานาคท่ีเป็นใหญ่กว่านาคทัง้ปวง คือ ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่ีมหาราชท่ีปกครองสวรรค์ชัน้
จาตมุหาราชิกา ด้านทิศตะวนัตก หน้าท่ีของพวกนาคยงัแบง่เป็น ๔ พวก ตามระดบัของนาค คือ 



๗๐ 
 

(๑) นาคสวรรค์ มีหน้าท่ีเฝ้าวิมานของเทวดา (๒) นาคกลางหาว มีหน้าท่ีให้ลมให้ฝน (๓) นาค
โลกบาล มีหน้าท่ีรักษาแมน่ า้ล าธาร (๔) นาครักษาขมุทรัพย์ มีหน้าท่ีรักษาขมุทรัพย์ในดิน เม่ือรวม
นาคทัง้ ๔ พวกแล้ว จะมีพญานาคประมาณ ๕๑๒ ชนิด และแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 
ประเภท กามรูปีพญานาค พญานาคท่ีเสวยกามคณุ อพามรูปีพญานาค พญานาคท่ีไม่เสวยกาม
คณุ พญานาคบางพวกมี อายุสัน้ บางพวกก็มีอายุยืน อาจจะมีอายุยาวนานเป็นหลายกัลป์ก็ได้ 
อยา่งพญานาคตวัหนึง่ ช่ือพญานาค กาละมีอายยืุนยาว ตัง้แตส่มยัพระพทุธเจ้ากสุนัธะจนถึงสมยั
พระสมณโคตรมะ และจะมีอายุ จนถึงพระศรีอาริยะเมตไตรย์ พิษของพญานาคมี ๖๔ ชนิด และ
พญานาคจะคลายพิษทกุ ๑๕ วนั 

๕.๑.๒ ความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทย ของคนไทยเช่ือว่าพญานาค คือ 
สตัว์ทิพย์ก่ึงเทพ มีฤทธ์ิแปลงกายเป็นมนษุย์และสตัว์อ่ืนได้ตามสภาวะเหตกุารณ์ การแสดงฤทธ์ิ
ของพญานาคเพ่ือส่ือให้มนุษย์รู้ว่าพญานาคมีจริงจะแสดงออกมาได้หลายลกัษณะ เช่น การพ่น
ดวงไฟ หรือบัง้ไฟพญานาค หรือจะเป็นงูใหญ่ให้เห็น ท่ีเป็นสถานท่ี อาทิเช่น วงันาคินทร์ ท่ีเช่ือว่า
เป็นเมืองนาคบาดาลท่ีป่าดงค าชะโนด ด้วยความเช่ือวา่พญานาค คือ ผู้ มีอิทธิฤทธ์ิให้คณุให้โทษได้ 
ท าให้มนุษย์บูชาพญานาคเพ่ือขอให้ปลอดภัย มีโชคลาภ คุ้มครองพระศาสนา ขอให้เกิดความ 
อุดมสมบูรณ์เร่ืองน า้ สังคมไทยมีความเช่ือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีตนมองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริง
หรือไม่มีจริง แต่ความเช่ือนีม้ักจะถูกถ่ายทอดจากบุคคล ผู้ ท่ีน่าเช่ือถือในสังคมนัน้ ๆ เช่น เร่ือง
ความเช่ือว่าพญานาคมีจริง ท่ีท่านพ่อปู่ อินทร์ (เขาภูต าแย) ต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา  ปัจจุบนัท่านอายุ ๑๑๒ ปี ท่านเล่าว่าพญานาคได้แปลงร่างเป็นเด็กหนุ่ม น าเงินมา
มอบให้เป็นทนุในการก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลา หลายครัง้ พ่อเฒ่าอุ่นหล้า อศัมนตรี อาย ุ๙๑ ปี 
บ้านเลขท่ี ๔๓๕ คุ้มวดัศรีคณุเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย นายจุมพล สายแวว นายช่าง
ไฟฟ้าส่ือสารท่ี ๕ เลา่ถึงการเห็นรอยเลือ้ยขนาดใหญ่บนหลงัคารถ หรือบางรอยก็เกิดขึน้ตามริมฝ่ัง
แม่น า้โขง พนัต ารวจเอกชยรพ สายจนัยนต์ ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรบงึโขงหลง ผู้สามารถส่ือ
กบัพญานาคปู่ อือลือ ตามท่ีส่ือต่าง ๆ ได้น าเสนอมาตามล าดบั ตา่งก็ยืนยนัว่าพญานาคมีจริง ใน
สว่นท่ีเป็นพระสงฆ์ เชน่ พระครูสิริปิยธรรม (พระมหาวิจลุ ปิยภาณี) วดัปรางค์สีดา อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ท่านเล่าให้ฟังว่าในวันส าคัญทางศาสนา ท่ีท่านแสดงธรรมมีพญานาค        
มาฟังธรรม และญาติโยมท่ีมาฟังก็เห็นด้วย หลวงปู่ สมบญุ ปณฺุณสีโร วดัปอแดง อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา ก็ยืนยนัว่าพญานาคจดัเป็นกลุ่มกายทิพย์คล้ายพวกเทวดา ได้หมนุเวียนเข้า
มากราบขอฟังธรรมช่วงกลางคืนจากท่านเป็นประจ า ความเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของพญานาค ใน
ทศันะของคนไทย ซึง่สงัคมคนไทยแถบลุม่น า้โขง เช่ือวา่ลกูไฟสีชมพ ูหรือบัง้ไฟพญานาค ท่ีพุ่งลอย



๗๑ 
 

ขึน้กลางแมน่ า้โขง เป็นการแสดงอิทธิฤทธ์ิของพญานาค ซึ่งเกิดขึน้ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ เช่ือ
วา่พญานาคได้จดุดวงไฟนี ้เพ่ือฉลองการเสดจ็กลบัจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ หลงัเสด็จกลบัจากโปรด
พระมารดามาแตค่รัง้สมยัพุทธกาลถึงปัจจุบนั ในทศันะของคนไทยทัว่ไป มีความเช่ือว่าแม่น า้โขง
เป็นท่ีอยู่ของพญานาค นอกนัน้ยงัมีความเช่ือว่าค าชะโนดหรือวังนาคินทร์ ต าบลวงัทอง อ าเภอ
บ้านดงุ จงัหวดัอดุรธานี เป็นเมืองนาคพิภพหรือเมืองบาดาลเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพญานาค ในทศันะ
ของพระมหาเถระไทย ก็ยืนยนัวา่พญานาคมีจริง เชน่ หลวงปู่ มัน่ ภูริทตฺโต และคณะศิษย์สาย พระ
ป่าอย่างหลวงปู่ ชอบ  ฐานฺสโม พระอาจารย์บุญเพ็ง หลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม ซึ่งเป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาของชนทัว่ไป ได้กลา่วในท านองเดียวกนัวา่พญานาคเป็นพวกกายทิพย์ นิรมิตตนเป็นมนษุย์
และสตัว์อ่ืนได้ตามสภาวะเหตกุารณ์ ตามท่ีตนได้สร้างสมบารมีมา การแสดงอิทธิฤทธ์ิก็แตกต่าง
กนัไปตามบุญบารมีท่ีมีอยู่ จากความเช่ือท่ีว่าพญานาคมีอิทธิฤทธ์ินี ้ได้ส่งผลให้เกิดความศรัทธา
การบชูาพญานาคได้ตามมา ท าให้สงัคมไทยตามแถบลุ่มแม่น า้โขงเกิดความผกูพนัธ์กบัพญานาค
แม้วา่บางคนอาจจะยงัไมเ่คยเจอพญานาคด้วยตนเอง แตก็่เช่ือตามท่ีบคุคลท่ีได้รับความเคารพนบั
ถือจากสงัคมบอกเลา่ให้ฟัง  

๕.๑.๓ อิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีสังคมไทยเช่ือว่าแม่น า้โขงเป็นท่ีอยู่ของ
พญานาค มีผู้ ท่ีได้เคยเห็นสัมผัสกับพญานาคทัง้ท่ีเป็นฆราวาส และพระเถระไทยท่ีสังคมไทย
เคารพนบัถือท่านผู้ รู้เหล่านีไ้ด้ถ่ายทอดบอกเล่าถึง ลกัษณะของพญานาคให้ผู้สนใจฟัง ท าให้เกิด
แรงบนัดาลใจของผู้ ท่ีชอบงานด้านศลิปกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมตา่ง ๆ ท่ีได้สร้างงานอธิบาย
รูปลกัษณะของพญานาคไว้เป็นผลงานของตน ตามสถานท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วัด 
โบสถ์ วิหาร  ศาลาการเปรียญ ท่ีอยู่ตามแนวแม่น า้โขงเช่น วดัไทย วดัหลวงพ่อพระใส และสถาน
บนัชัน้สูง เช่น ปราสาทราชวงั เรือพระท่ีนัง่ เป็นต้น เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลทางด้านศิลปกรรม 
ทัง้ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และยงัสง่ผลตอ่ประเพณีกรรม ไหลเรือไฟในคืนวนัเพ็ญ
เดือนสิบเอ็ด และบุญเข้ากรรมของชาวอีสาน พิธีบูชาพญานาค ด้วยเช่ือว่าพญานาคเป็นผู้ดแูล
รักษาแมน่ า้ ผู้ ท่ีอาศยัการสญัจรทางน า้ได้บชูาพญานาค ขอให้ปกป้องคุ้มครองในการสญัจรไปมา
ให้ได้รับความปลอดภัย และยงัมีต านานเร่ืองพญานาคกับไสยศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร 
การสร้างท่ีอยูอ่าศยั การรักษาโรคภยัไข้เจ็บ  
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๕.๒  ข้อเสนอแนะ  

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี คือ ศึกษาพญานาคท่ีปรากฏใน
พระพทุธศาสนาเถรวาท ศกึษาความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทย และ ศกึษาอิทธิพล
ความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั ซึง่มีข้อเสนอแนะไว้ดงันี ้

๑) สงัคมไทยมีความเช่ือตามบุคคลท่ีตนศรัทธาเคารพนบั ทัง้ท่ีเป็นฆราวาสและ
พระสงฆ์ ในขณะศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีผู้พบเห็นพญานาคของคนในสังคมไทย    
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ค้นหาความจริงเป็นค าตอบให้กบัสงัคมไทย  

๒) คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยไม่เช่ือว่าพญานาคมีจริง และปรากฏการณ์บัง้ไฟ
พญานาค เป็นเร่ืองการกระท าของมนุษย์ แต่ก็ควรน าความเช่ือของคนรุ่นเก่ามาเป็นเหตใุนการ
กระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคดียิ่งขึน้ เกิดความยั่งยืนในประเพณีท่ีดีงาม ท าให้สังคมมี
ความสงบสขุ 

๓) ความเช่ือเร่ืองพญานาคนัน้ไม่มีผลร้ายต่อการด ารงชีวิตในด้านลบ แต่ความ
เช่ือนัน้ยงัสง่ผลให้เกิดความศรัทธา ความเจริญรุ่งเรืองในพระพทุธศาสนาสืบตอ่ไป  

๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 

๑) ควรศึกษาความเช่ือเร่ืองพญานาค และบัง้ไฟพญานาค ในแง่ของความเป็น
วิทยาศาสตร์ และใช้พืน้ฐานของเหตแุละผลเป็นหลกัในเชิงวิชาการ 

๒) ควรรวบรวมบนัทึกข้อมลูสถิติลูกไฟท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะปี แล้วส่งไปท่ีส านกังาน
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประมวลเข้าเป็นสว่นหนึง่ของงานศกึษาวิจยัตอ่ไป 
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_________.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครัง้ท่ี ๘,  กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘. 
พระยาอนมุานราชธน. หนังสืองานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี เล่ม 

๑. กลุม่ประชาสมัพนัธ์ส านกัคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, ม.ป.ป. 
พยคัฆ์ (นามแฝง). พระเจ้า ๑๐ ชาต.ิ กรุงเทพมหานคร : อ านวยสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๕. 
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แสงศลิป์การพิมพ์, ๒๕๓๐.  
ภนัธกานต์  กิม้ทอง. พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย เล่ม ๑. นครราชสีมา : ส านกัพิมพ์ธัญญ

พทัธ์, ม.ป.ป. 
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_______.ตามรอยเส้นทางธรรม. หลวงปู่ เณรค า. นครราชสีมา : ส านักพิมพ์ธัญญพัทธ์,  

๒๕๕๒. 
เมธาราช  รัตนภาคี. เปิดตํานานพญานาค จากพุทธกาลสู่ตํานานลุ่มนํา้โขง. นนทบุรี : 

ส านกัพิมพ์อทุธยานความรู้, ๒๕๕๑. 
ยศ  สนัตสมบตั.ิ มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๗. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบคุส์พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖. 
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ศรีศกัร  วลัลิโภดม. “ อีสานในตาํนานอุรังคธาตุ.” แอ่งอารยธรรมอีสาน, กรุงเทพมหานคร : 

มตชิน, ๒๕๓๓. : 
ส.   พลายน้อย (นามแฝง). เล่าเร่ืองพม่ารามัญ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ค า, ๒๕๔๔. 
_________.สัตว์นิยาย. กรุงเทพมหานคร : แสงศลิป์การพิมพ์, ๒๕๓๒. 
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_________.ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร : แสงศลิป์การพิมพ์, ๒๕๑๐.  
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(๒) วิทยานิพนธ์ 

กิตตพิฒัน์  เพชรทอง, “พทุธศาสนากบัพญานาคศกึษาวิเคราะห์พญานาคในคมัภีร์พทุธศาสนาเถร
วาทกับในวัฒนธรรมอีสาน”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต
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วิทยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๖.  

พระมหาประภาส  แก้วสวรรค์, “นาคในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑติ. 
บณัฑิตวิทยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , ๒๕๔๐. 
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๒๕๕๐. 

ปิยธิดา  ตรีเดช, “ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาค”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล, ๒๕๔๖. 

ปิยนาฎ  เสริฐศรี. “การสร้างประมวลการสอนรายวิชาท้องถ่ินของเรา ๑ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดัเลย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิต
วิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๓๘. 

(๓) งานแปล 

ภทัรารัตน์  สวุรรณวฒันา แปลจาก The place of the Naga in Thai Buddhism, from pre 3 
moderm Siam to modernized Thailand,section One:The place of the Naga in 
the past เขียน (พ.ศ.๒๕๒๑). วรรณศกัดิ์  พิจิตรบุญเสริม. ถอดความจาก “นาค” 

(นาคะ) และความเช่ือของชนชาติลาว”. หุมพนั รัตนวงศ์  นกัวิชาการลาว เขียน, 
ม.ป.ป.  

(๔) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

www. th.Wikipedia, org/ WiKi/ เรือพระท่ีนัง่อเนกชาตภิชุงค์, [๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕]. 
www.IMS,thaicyberu.go.th/official/tciaitcu/advcourse/, [๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕]. 
http://www.gotoknow.org/profiles/users/yanyong007, [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕]. 
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แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง  การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเร่ืองพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

---------------- 

ค าชีแ้จง   ๑. แบบสมัภาษณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยันีมี้ ๓ 

ประการ คือ  (๑) เพ่ือศกึษาพญานาคท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาท   
(๒) เพ่ือศกึษาพญานาคท่ีปรากฏในสงัคมไทย  และ(๓) เพ่ือศกึษาอิทธิพล
ความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั 

๒. แบบสมัภาษณ์  แบง่ออกเป็น ๓ ตอน   
ตอนท่ี ๑  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 

ตอนท่ี ๒  การศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีผลตอ่สงัคมไทยใน 

พระพทุธศาสนาเถรวาท      
ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

๓. ข้อมลูท่ีเก็บสมัภาษณ์มา  ผู้วิจยัขอสญัญาวา่  จะไมมี่ผลกระทบตอ่ท่านแต ่   
     ประการใด  และจะใช้เป็นข้อมลูในการสรุปผลการวิจยัเทา่นัน้  เพ่ือความ    
     สมบรูณ์ของงานวิจยั  จงึขอความอนเุคราะห์ทา่นได้ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงตาม 

     สภาพของค าถาม 

 
      ขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้  

     (จา่สิบเอกวิเชียร  นามการ) 

    นิสิตพทุธศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นท่ี ๕/๒๕๕๓ 

             บณัฑิตวิทยาลยั 

   มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครราชสีมา 

 



 

๘๓ 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 

๑. ช่ือ......................................... ฉายา/นามสกลุ..............................อาชีพ............................. 

อาย.ุ...................ปี  การศกึษา........................................................................................... 

๒. วดั/บ้านเลขท่ี....................หมู.่.........ต าบล.......................อ าเภอ......................................... 

จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย์...........................โทร................................................. 

๓. วนัท่ีสมัภาษณ์................./................................ /........................เวลา.............................น. 

๔. ช่ือผู้สมัภาษณ์.................................................................................................................... 

 

ตอนที่ ๒  การศกึษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีมีตอ่สงัคมไทยปัจจบุนั 

๑. ในฐานะท่านเป็นคนไทยคนหนึง่ทา่นเคยกราบไหว้รูปปัน้พญานาคในเมืองไทยหรือไม ่ อย่างไร? 

................................................................................................................................................................................... 

๒. ทา่นเคยเช่ือเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิของรูปปัน้พญานาคท่ีมีอยู่ในวดัไทยหรือไม่ เพราะเหตไุร? 

................................................................................................................................................................................... 

๓. ในฐานะทา่นเป็นชาวพทุธคนหนึง่ ทา่นมีความรู้สึกอยา่งไรเม่ือเจอรูปปัน้พญานาค ? 

.................................................................................................................................................................................. 

๔. ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการท่ีคนในชมุชนของทา่นได้น ารูปปัน้พญานาคไปบชูา 

................................................................................................................................................................................... 

๕. ทา่นคิดวา่การท าพิธีกรรมบชูาพญานาคเป็นประจ าทกุปี ท าให้ลกูหลานทา่นมีวิธีชีวิตท่ีดี
ขึน้หรือไม ่อยา่งไร ? 

................................................................................................................................................................................... 



 

๘๔ 

 

๖. ในชมุชนของทา่นประเพณีในการบว่งสรวงในแตล่ะปีหรือไม ่อย่างไร ? 

................................................................................................................................................................................... 

๗. ทา่นคิดวา่การปัน้รูปพญานาค เพ่ือประดบัโบสถ์  วิหาร และบริเวณภายในวดัในชมุชน
ของทา่น เป็นอบุายของคนโบราณหรือไม ่ อยา่งไร? 

................................................................................................................................................................................... 

๘. ทา่นมีข้อเสนอแนะในการรับเอาอิทธิพลพญานาคท่ีมีตอ่ศลิปกรรมไทย และวิถีชีวิตใน
สงัคมไทยอย่างไร? 

................................................................................................................................................................................... 

๙. ทา่นคิดวา่อิทธิพลพญานาคในสงัคมไทยท่ีมีอยูเ่ก่ียวข้องกบัคนไทยอย่างไร ? 

................................................................................................................................................................................... 

๑๐. ทา่นคิดวา่อิทธิพลพญานาคในพระพทุธศาสนามีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยอยา่งไร ? 

................................................................................................................................................................................... 

๑๑. ทา่นมีความเข้าใจ ค าว่า  พญานาค  อยา่งไร  ? 

................................................................................................................................................................................... 

๑๒.ทา่นคิดวา่วิถีชีวิตและสงัคมไทยมีความเก่ียวข้องกบัอิทธิพญานาคท่ีมีตอ่ศลิปกรรมไทย

ในทางพระพทุธศาสนาอยา่งไร  ? 

................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 

๘๕ 

 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................   

 

     (จา่สิบเอกวิเชียร  นามการ) 

      นิสิตพทุธศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นท่ี ๕/๒๕๕๓ 

             บณัฑิตวิทยาลยั 

   มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา 

  สถานท่ีสมัภาษณ์  วดั/บ้าน...........................................................................             

  ต าบล........................อ าเภอ......................จงัหวดั................................. 

        วนัเวลา............/............./................ 

 



        
     
 
 
 

                 
                                                                                                           ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

           วิทยาเขตนครราชสีมา 
                 บ้านหวัถนน  ต าบลหวัทะเล  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ี  ศธ  ๖๑๒๗.๓ / พิเศษ                                                                                        ๓๐๐๐๐ 

      ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขออนญุาตให้นิสิตสมัภาษณ์ 

เรียน  .......................................................... 

   ด้วย  จ่าสิบเอกวิเชียร  นามการ  นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี  ๕/๒๕๕๓  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง  “การศึกษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  

โดยมีพระหัสดี  กิติตินนฺโท, ดร.,  ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตันยะและ ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์  เป็นกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  โดยในการท าวิจยัดงักลา่ว  มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  เพ่ือน าข้อมลูมาประกอบ
การศกึษา  และวิจยัให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  โดยนิสิตจะเป็นผู้มาตดิตอ่และประสานงานขอความอนเุคราะห์ด้วยตนเอง 

   เพ่ือการนี ้ ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนคราช
สีมา  จึงขออนญุาตให้นิสิตดงักล่าว  ได้เข้าสมัภาษณ์ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  และหวงัเป็น 
อยา่งยิ่งวา่จะได้รับความอนเุคราะห์จากท่านในการขอรับการสมัภาษณ์  และขออนโุมทนา  ขอบพระคณุล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี ้

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนเุคราะห์ตอ่ไป 

      
                เรียนมาด้วยความนบัถือ 

 
 
               (พระมหาสพุร  รกฺขิตธมฺโม) 
                  ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์นครราชสีมา 
              ประธานกรรมการศนูย์บณัฑิตศกึษา  วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 
 
 
ศนูย์บณัฑิตศกึษา  วิทยาเขตนครราชสีมา 
โทร.  (๐๔๔) ๒๖๕๕๗๙ , ๐๘๑-๙๖๖๒๓๒๕ 

 
 



 

 

 

                                                                                                           ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

           วิทยาเขตนครราชสีมา 
                 บ้านหวัถนน  ต าบลหวัทะเล  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ี  ศธ  ๖๑๒๗.๓ / พิเศษ                                                                                        ๓๐๐๐๐ 

      ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขออนญุาตให้นิสิตสมัภาษณ์ 

เจริญพร  ......................................................... 

   ด้วย  จ่าสิบเอกวิเชียร  นามการ  นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี  ๕/๒๕๕๓  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง  “การศึกษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  

โดยมีพระหัสดี  กิติตินนฺโท, ดร.,  ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตันยะและ ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์  เป็นกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  โดยในการท าวิจยัดงักลา่ว  มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  เพ่ือน าข้อมลูมาประกอบ
การศกึษา  และวิจยัให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  โดยนิสิตจะเป็นผู้มาตดิตอ่และประสานงานขอความอนเุคราะห์ด้วยตนเอง 

       เพ่ือการนี ้ ศนูย์บณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนคราช
สีมา  จึงขออนญุาตให้นิสิตดงักล่าว  ได้เข้าสมัภาษณ์ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  และหวงัเป็น 
อยา่งยิ่งวา่จะได้รับความอนเุคราะห์จากท่านในการขอรับการสมัภาษณ์  และขออนโุมทนา  ขอบพระคณุล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี ้

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนเุคราะห์ตอ่ไป 

 
                เรียนมาด้วยความนบัถือ 

 
      
               (พระมหาสพุร  รกฺขิตธมฺโม) 
                  ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์นครราชสีมา 
              ประธานกรรมการศนูย์บณัฑิตศกึษา  วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 
 
 
ศนูย์บณัฑิตศกึษา  วิทยาเขตนครราชสีมา 
โทร.  (๐๔๔) ๒๖๕๕๗๙ , ๐๘๑-๙๖๖๒๓๒๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข. 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  จ านวน ๘ คน/รูป 

๑. สมัภาษณ์  ทา่นพอ่ปู่ อินทร์  (เขาภตู าแย),  ผู้ปฎิบตัิธรรม  ต าบลภูหลวง  อ าเภอปัก
ธงชยั  จงัหวดันครราสีมา,  เม่ือ  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๒. สมัภาษณ์  นายจุมพล  สายแวว,  ผู้ ส่ือข่าวท้องถ่ิน  ททบ.๕  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
หนองคาย,  เม่ือ  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๓. สัมภาษณ์  นายบุญจันทร์  ค ามุงคุณ,  ผู้ ใหญ่บ้าน/ประธานโฮมสเตย์บ้านน า้เป  
อ าเภอโพนพิสยั  จงัหวดัหนองคาย,  เม่ือ  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๔. สมัภาษณ์  นายบุญทอง  แสนสร้อย,  ผู้ ใหญ่บ้านนาเชือกน้อย  ต าบลหนองเทา
ใหญ่  อ าเภอปากปลา  จงัหวดันครพนม,  เม่ือ  ๖  มีนาคม ๒๕๕๕ 

๕. สมัภาษณ์  พนัต ารวจเอกชยรพ  สายจนัยนต์,  ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรบงึโขง
หลง  อ าเภอเมือง จงัหวดันองคาย,  เม่ือ  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๖. สัมภาษณ์  พระครูสิริปิยธรรม (พระมหาวิจุล  ปิยภาณี),  เจ้าอาวาสวัดปางสีดา  
อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา,  เม่ือ  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๗. สัมภาษณ์  หลวงปู่ สมบุญ  ปุณฺณสีโร.  วัดปอแดง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา,  เม่ือ  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
ภาพประกอบค าบรรยาย 

เร่ืองความเช่ือพญานาคในสังคมไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

๑.  พญานาค  ๔  ตระกูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี๑) ( หน้า ๒๖ )  ลกัษณะของพญานาค ๔ ตระกลู จากซ้าย ตระกสีูทอง ตระกลู 

เขียว ตระกลูสีรุ้ง และตระกลูสีด า  พญานาคตระกลูสีทองถือวา่เป็นราชาแหง่พญานาค 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๒) ( หน้า ๒๘) พญานาคมีพิษชนิดหนึง่ ถ้ากดัผู้ ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมด
ทัง้ตวัอวยัวะตา่งๆ แม้จะยึดงอและเหยียดออกไมไ่ด้จะปวดทรมานมาก 

 



๙๑ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๓ ) (หน้า ๒๙) ปตูมิขุพญานาคนีมี้พิษชนิดหนึง่ ถ้ากดัผู้ใดแล้วแผลจะเน่าเป่ือย 

มี น า้เหลืองไหลออกมาตลอดเวลา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๔ ) (หน้า ๒๙) อคัคมิขุ พญานาคนีมี้พิษชนิด ถ้ากดัผู้ใดแล้วจะเกิดความร้อนไป 

ทัง้ตวัและรอยแผลท่ีถกูกดัเป็นริว้รอยคล้ายถกูไฟไหม 

 
 
 



๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปท่ี ๕) (หน้า ๒๙) สตัถมขุ พญานาคนีมี้พิษชนิดหนึง่ ซึ่งผู้ใดโดนกดัแล้วร่างกายเหมือนถกูฟ้าผ่า 

 
 
 

๒. พญานาคใช้พษิท าอันตรายได้ ๔ วิธี ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๖) (หน้า ๒๙) ใช้เขีย้วพิษขบกดั แล้วพิษคอ่ยแผซ่า่นไปทัง้ตวั 

 
 



๙๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๗) (หน้า ๒๙) ใช้ตามองดแูล้วพน่พิษออกมาทางตา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๘) (หน้า ๒๙) ใช้ร่างกายกระทบ พิษจะแผอ่อกมาจากตวัได้ 

 
 
 



๙๔ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี ๙) (หน้า ๒๙) ใช้ลมหายใจพน่พิษออกมา และพิษนัน้จะแผซ่า่นออกไปทัว่ร่างกาย 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปท่ี ๑๐) ( หน้า ๓๕ ) ภาพการชมบัง้ไฟพญานาค ท่ีหน้าวดัไทย จงัหวดัหนองคาย  ลกูไฟชมพ ู
ไมก่ลิ่น ไมมี่ควนั ไมมี่เสียง ท่ีพุง่ขึน้เหนือล าน า้โขงสงูประมาณ ๕๐–๑๕๐ เมตร ในวนัออกพรรษ
ขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ของทกุปี ท่ีเช่ือวา่พญานาคจดุบชูาพระพทุธองค์ เม่ือครัง้เสดจ็จากสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์หลงัโปรดพระมารดา 

   



๙๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (รูปท่ี ๑๑) (หน้า๔๖) เม่ือ ๑๕ มี.ค.๕๕ ผู้วิจยัไปกราบนมสัการ หลวงพ่อพระครูสิริปิย

ธรรม (พระมหาวิจุล ปิยภาณี) เจ้าอาวาสวดัปรางค์สีดา อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา  ฟังท่านเล่า
เร่ืองพญานาคขึน้มาฟังธรรมจากทา่น ในวดัปรางค์สีดา เป็นประจ า 

  ๓. พธีิกรรมเกี่ยวกับพญานาค 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปท่ี๑๒) (หน้า ๕๒) ประเพณีแห่บัง้ไฟเป็นประเพณีขอฝน ด้วยเช่ือว่านาคเป็น

สญัลกัษณ์แหง่น า้ จากค าเส่ียงทายในแตล่ะปีท่ีท านายถึงปริมาณของน า้และฝนท่ีตกลงมาแตล่ะปี 
ขึน้กบัจ านวนนาคให้น า้ ถ้าปีไหนนาคให้น า้ ๑ ตวัน า้จะมาก ถ้านาคให้น า้ ๗ ตวั น า้จะน้อยเพราะ
นาคหลายตวัได้อมน า้ไว้ฝนจงึไมต่ก 



๙๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

(รูปท่ี ๑๓) ( หน้า ๕๗ ) ภาพศลิปกรรมพญานาคคู ่ราวบนัไดขึน้ศาลาท่ีวดัไทย อ.เมือง 
 จ.หนองคาย ซึง่เช่ือวา่พญานาคเป็นผู้คุ้มครองพระพทุธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปท่ี ๑๔) (หน้า ๕๗) นาคสะดุ้ง ๕ เศียร หรือบนัไดนาค ณ วดัพระเจดีย์ชยัมงคล จ.ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (รูปท่ี ๑๕) (หน้า ๖๒) ประเพณีปล่อยเรือไฟในวันออกพรรษา ตามความเช่ือว่า

พญานาค คือ เจ้าแห่งน า้ความอดุมสมบรูณ์  การปล่อยเรือไฟจึงเป็นการบชูาคณุของน า้  และเจ้า
แหง่น า้ คือ พญานาค 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปท่ี๑๖) (หน้า ๖๕) ประเพณีบญุเข้ากรรมหรือบญุเดือนอ้าย (เข้าปริวาสกรรม)เพ่ือให้พระสงฆ์
ผู้กระท าผิดวินยั  ได้สารภาพตอ่หน้าคณะสงฆ์  เป็นการฝึกจิตส านึกถึงความบกพร่องของตน นิยม
ท าในชว่งเดือนธนัวาคมของทกุปี 

 



๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รูปท่ี๑๗) (หน้า ๖๕) ภาพประเพณีบญุกองฮด ท่ีชาวบ้านจดัขึน้เพ่ือยกย่อง พระรูปใด

รูปหนึง่ทีปฏิบตัิดี ปฏิบตัชิอบยกย่องพระดีมีคณุธรรม เป็นพิธีสรงน า้พระเถรผา่นรูปกรวยพญานาค  
หรือเรียกวา่ พิธีเถราภิเศก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(รูปท่ี ๑๘) (หน้า ๖๗) พญานาคกบัไสยศาสตร์ด้านท่ีอยู่อาศยั เช่ือตามชาวล้านนา 

วา่การปลกูบ้านเรือนอยูอ่าศยั ให้ถือเอาทิศทางท่ีนาคนอนหนัศีรษะไปทิศใดในแตล่ะวนัให้ถือเอา
ทิศนัน้เป็นทิศมงคลประกอบพิธีกรรม ด้วยเช่ือวา่จะเกิดสิริมงคล และความอดุมสมบรูณ์ 



 
 

ประวัตผู้ิวจิัย 
  

ช่ือ   :  จ่าสิบเอกวิเชียร    นามการ  

เกิด   :  วนัอาทิตย์ท่ี  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ภูมิล ำเนำ :  ๓๙ หมู่ ๔ บ้านภเูขาขาม  ต าบลคมึใหญ่                                    
                               อ าเภออ านาจเจริญ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กำรศึกษำ  :  คณะสงัคมศาสตร์รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่น  ๒    

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  ศนูย์การศกึษาโคราช 
เข้ำศึกษำเม่ือ :  วนัท่ี ๑  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน :  ๒๘๗ หมู่ ๔ บ้านหนองพลวง  ต าบลโพธ์ิกลาง   
   อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

หน้ำที่กำรงำน :  จ่ากองบงัคบัการศนูย์ตอ่สู้ ป้องกนัภยัทางอากาศกองทพับกท่ี ๒ 
  ประจ าพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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