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พญานาคในพระพุทธศาสนา จากสยามก่ อนสมัยใหม่ ถึงประเทศไทยในปัจจุบัน1
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หมายเหตุ* บทความนี้เขียนจากการศึกษาสิ่ งที่สนใจเป็ นการส่วนตัวและไม่เน้นรู ปแบบที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ

บทความนี้มาจากการศึกษาที่ทางของพญานาคในพุทธศาสนาไทยซึ่ งเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บททาง
การเมื อง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยเริ่ มศึกษาจากยุคสยามก่ อนสมัยใหม่ จนถึงประเทศไทยใน
ปั จจุบนั ในสมัยโบราณ ความเชื่อเรื่ องพญานาคอาจเป็ นส่วนหนึ่งของความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อยู่ก่ อ นที่พุทธศาสนาแผ่เ ข้า มาและหลอมรวมเข้ากับพุทธศาสนาในภายหลัง หรื อ อาจเป็ นความเชื่ อ จาก
วัฒนธรรมในอินเดียที่แผ่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปั จจุบนั เราพบพญานาคได้ในงานศิลปะตามวัดวาอารามต่างๆ ในวรรณกรรมทางศาสนา2 และใน
ประเพณี หรื อเทศกาลท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคเหนื อและอีสานของประเทศไทย แต่กระนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป ประเทศไทยมีการเปลี่ยนเแปลงในด้านต่างๆซึ่งทาให้ที่ทางของพญานาคจาต้องเปลี่ยนไปดุจกัน ปั จจัย
สาคัญประการหนึ่ง คือ ตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ ๔ - ๕ เป็ นต้นมา วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่ มมีอิทธิพลมาก
และวิธีคิดแบบนี้ ดูจะขัดแย้งกับจักรวาลวิทยาแบบที่ปรากฏในไตรภูมิกถา และวิธีคิดแบบนี้ ไม่ อาจยอมรับ
เรื่ องราวอภินิหารซึ่งปรากฏในพุทธศาสนาว่าเป็ นความจริ งได้
ดูเหมือนว่าผูป้ ฏิรูปศาสนา ๒ ท่านกล่าวคือ รัชกาลที่ ๔ และ ท่านพุทธทาส มีบทบาทอย่างมากในการ
จัดระบบความเชื่อในพุทธศาสนาให้เข้ากับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้ การปฏิรูปพุทธศาสนาของ
บุคคลทั้ง ๒ เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ของ(สยาม/)
ไทย ดังนั้น ความเชื่อเรื่ องพญานาคซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทยก็ได้วิวฒั นาการไปตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ บทความนาเสนอเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็ นสามส่วน และมีการจัดเรี ยงเนื้อหาดังนี้ ;
ส่วนแรก มีเนื้อหาเกี่ยวกับพญานาคที่ปรากฏในศิลปะตามวัดวาอาราม ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
และในประเพณี หรื อเทศกาลท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
ส่วนที่สอง มีเนื้ อหาเกี่ยวกับพญานาคในงานบุญบั้งไฟพญานาค ในช่วงเทศกาลออกพรรษา นับจาก
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็ นต้นมาโดยเนื้ อหาเน้นประเด็นการปะทะกันระหว่างความเชื่อเรื่ องพญานาคที่มีอยู่
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แปล “modernised Thailand” โดยเปลี่ยนเป็ นคาว่าประเทศไทยในปัจจุบนั เพราะไม่ตอ้ งการเน้นไทยที่ผ่าน “กระบวนการทาให้เป็ นสมัยใหม่” ในที่น้ ี
ในที่น้ ี จะเน้นพุทธศาสนา
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เดิมกับความเชื่อภายใต้ตรรกะของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่3
ส่วนที่สาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพญานาคในละครโทรทัศน์ของไทย โดยผูเ้ ขียนใช้ ละครเรื่ อง กาษานาคา
เป็ นกรณี ศึกษา พร้อมบทวิเคราะห์ละคร โดยเชื่อมโยงกับบทวิเคราะห์ก่อนหน้าเกี่ยวกับงานบุญบั้งไฟพญานาค
ข้อสรุ ปของบทความนี้คือ ที่ทางของพญานาคในพุทธศาสนาในไทยได้ววิ ฒั นาการไปตามบริ บทต่างๆ
ในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และการปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีผลต่อที่ทางของพญานาค
เช่นเดียวกัน
บทที่หนึ่ง : ที่ทางของพญานาค ในอดีตกาล
จุดเริ่ มต้นของความเชื่อเรื่ องพญานาคในพุทธศาสนาในประเทศไทยเท่าที่คน้ พบได้ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นช่วงที่พทุ ธศาสนาแผ่เข้าสู่สุวรรณภูมิ ในคัมภีร์มหาวงศ์มีบนั ทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชส่ ง
ธรรมทูตคือพระโสณะเถระและอุตระเถระมายังสุ วรรณภูมิ โดยทั้งประเทศพม่าและไทยต่างอ้างว่าประเทศ
ของตนอยูใ่ นพื้นที่น้ ี
ความเชื่อเรื่ องพญานาคปรากฏในอินเดียก่อนการกาเนิ ดของพุทธศาสนา โดยมีการกล่าวถึงพญานาค
ในคัมภีร์อถรรพเวท ดังนั้น พุทธศาสนาในยุคต้นอาจหลอมรวมกับความเชื่อเรื่ อ งพญานาคที่ มีอยู่ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ความเชื่ อเรื่ องพญานาคอาจมี อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มาแต่เดิ มแล้ว ทั้งนี้ เรื่ องราวของ
พญานาคในพระไตรปิ ฏกสะท้อ นว่าความเชื่ อ เรื่ อ งพญานาคเป็ นส่ ว นหนึ่ งของโลกทัศ น์กระแสหลัก ซึ่ ง มี
อิทธิพลในช่วงที่คมั ภีร์ทางพุทธศาสนากาลังพัฒนาขึ้น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่ องราวในพระไตรปิ ฏกสะท้อนถึงการผสานกันระหว่างพุทธศาสนากับ
ความเชื่อเรื่ องพญานาค อย่างเช่น ตานานมุจลินทร์พญานาค นิ ทานชาดกเกี่ยวกับภูริทตั พญานาคซึ่ งกล่าวว่า
เป็ นอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ ยังมีตานานท้องถิ่นอีกมากมายเกี่ยวกับพญานาคซึ่งสร้างเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น เมืองหงสาวดีในพม่า กรุ งกัมพูชาในเขมร เวียงจันทบุรีในลาว และเมืองหลาย
เมืองที่อยูใ่ นบริ เวณประเทศไทยปั จจุบนั 4
ในด้านวรรณกรรมทางศาสนา เรื่ องราวของพญานาคเป็ นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมทางศาสนาของไทย
ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนาของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในไตรภูมิกถากล่ าวว่า
พญานาคอาศัยอยูใ่ นชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่ งเป็ นสวรรค์ช้ นั ที่ต่าที่สุดในกามภูมิ และพญานาคจะกลายร่ างเป็ นงู
เล็กเมื่อจะออกไปหาอาหาร นอกจากนี้ ในพระไตรฏิฏกฝ่ ายเถรวาทปรากฏเรื่ องราวที่พฒั นาขึ้นจากความเชื่อ
เรื่ องพญานาคและกลายเป็ นเรื่ องเล่าซึ่งถ่ายทอดกันปากต่อปาก เช่น เรื่ องเล่าเกี่ยวกับมุจลินทร์พญานาคผูใ้ ช้กาย
คุม้ บังพระพุทธเจ้า ในวันที่พายุโหมกระหน่ า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู ้ นอกจากนั้น ยังมี นิทานเกี่ ยวกับ
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นักวิชาการแต่ละคนให้นิยามคาว่า “วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่” ไม่เหมือนกัน ในที่น้ ี จะขออิงนิ ยามของ Peter Jackson
สุจิตต์ วงษ์เทศ, นาคในประวัติศาสตร์ อุษาคเนย์ , หน้า ๓๗-๘๕
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พญานาคที่ประสงค์จะบวชกับพระพุทธเจ้า5 และมีบทสวดมนต์ซ่ ึ งมีนัยยอมรับการดารงอยูข่ องพญานาค เช่น
พระขันธปริ ตและพุทธชัยมังคลาคาถาหรื อพาหุงมหากา6
เรื่ องราวของพญานาคในพุทธศาสนา ทั้งที่รับรู ้ผา่ นประเพณี และการบอกเล่าได้เป็ นแรงบันดาลใจให้
ศิลปิ นมากมายสรรค์สร้างงานประติมากรรมและภาพวาดอันงดงามตามวัดวาอารามต่างๆในประเทศไทย เช่น
รู ปปั้ นพระนาคปรกซึ่งมีตน้ กาเนิดจากเรื่ องราวของมุจลินทร์พญานาค นอกจากนี้ ตามผนังกาแพงวัดต่างๆใน
ประเทศไทยยังอาจมีรูปพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็ นภูริทตั พญานาค หรื อภาพกาฬนาคราชที่ตื่นขึ้นเมื่อได้
ยินเสียงถาดที่พระสิทธัตถะทิ้งลงในแม่น้ า ซึ่งได้จมลงกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าในอดีตสามใบ ฯลฯ

ภาพถ่ายที่วดั พระพุทธบาทสี่รอย
จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภาพถ่ายที่เมืองหลวงพระบาง
ประเทศลาว ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาพถ่ายที่เมืองโยนกนาคนคร
จ. เชียงราย ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยซึ่ งแม่น้ าโขงไหลผ่าน มีตานานเล่าว่าพญานาคมาสร้างเมืองอยูก่ ่อน
แต่ภายหลังศิโรราบต่อพระพุทธเจ้าและรับเอาพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาอาณาจักรของตน ตานานใน
ลักษณะนี้มีมากมาย เช่น ตานานพระธาตุพนม
คนไทยหลายท่านที่จงั หวัดหนองคายยังคงมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือพญานาค และหลายท่าน
ใช้สกุลที่มีคาว่านาคนาหน้า เช่น นาคเสนและนาคตระกูล นอกจากนั้น ประชาชนในจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดใกล้เคียงจะจัดงานบุญบั้งไฟพญานาคเป็ นประจาทุกปี และยังมีประเพณี ไหลเรื อไฟซึ่ งบางแห่ งว่าเป็ น
การบูชาพระพุทธเจ้า บ้างก็วา่ เป็ นการบูชาพญานาคไปด้วย
ในประเทศไทย มีประเพณี การบวชนาค คนที่จะบวชเป็ นพระจะต้องบวชนาคก่อนโดยจะแต่งกายด้วย
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Sarah Shaw, The Jatakas Birth stories of the Bodhisatta, หน้า ๑๕๘-๑๕๙
เมธาราช รัตนภาคี, เปิ ดตานานพญานาคราช จากพุทธกาลสู่ ตานานลุ่มนา้ โขง,หน้ า ๔๕
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ชุดสีขาวสวยงามและได้รับการเรี ยกว่านาค ก่อนจะบวชพระอุปัชฌาย์จะถามนาคว่า “มนุ ษโสสิ ?” ซึ่ งแปลว่า
เจ้าเป็ นมนุษย์หรื อเปล่า? อาจกล่าวได้วา่ ประเพณี น้ ี เชื่อมโยงกับเรื่ องเล่าที่ว่าพญานาคมีความประสงค์จะบวช
ในพุทธศาสนาซึ่งจะแจงรายละเอียดในย่อหน้าต่อๆไป
ในทางรากศัพท์ คาว่านาคในบริ บททางพุทธศาสนา สามารถสื บไปถึงความหมายในภาษาบาลีซ่ ึ ง
อนุมานความหมายได้วา่ “ไม่มีบาป” เนื่องจากคาว่า น แปลว่า ไม่ ส่วน อค แปลว่า บาป หากคาว่านาค แปลว่า
ไม่มีบาปจริ ง ก็อาจมีนยั ถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากความเป็ นมนุ ษย์ไปสู่ ความเป็ น “นาค” ซึ่ งน่ าจะมีความบริ สุทธิ์
กว่ามนุษย์ และขั้นสุดท้ายก็คือความเป็ นพระซึ่งอาจถือได้ว่าบริ สุทธิ์ที่สุด นอกจากนี้ ความหมายของนาคจาก
การวิเคราะห์ดงั กล่าวอาจสัมพันธ์กบั เสื้ อผ้าสี ขาวอันปราณี ตที่นาคสวมใส่ อันสามารถจะเป็ นสัญลักษณ์ของ
โลกซึ่งละเมียดละไมและบริ สุทธิ์กว่าโลกมนุษย์
ประเด็น ที่ส อง การใช้คาว่า นาคในประเพณี ก ารบวชนาคในเมื อ งไทยมาจากเรื่ อ งราวของนาคที่
ประสงค์จะบวชในพุทธศาสนา ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าชาวไทยรับรู ้เรื่ องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่ปลอมตัวเป็ น
มนุษย์ไปบวช แต่เมื่อพญานาคหลับก็ไม่อาจคงลักษณะทางกายภาพดัง่ มนุ ษย์ได้อีกต่อไป เมื่อพระพุทธเจ้าจับ
ได้ก็บอกให้พญานาคสึ กจากความเป็ นพระเสี ย แต่พญานาคขอร้องพระพุทธเจ้าว่า นับจากนี้ หากมนุ ษย์ใด
ประสงค์จะบวชก็ขอให้เอ่ยนามนาคเพือ่ ระลึกถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาของพญานาค
ในประเด็นนี้ S.J. Tambiah ไม่ได้อภิปรายถึงรากศัพท์ภาษาบาลีของคาว่านาค แต่กล่าวถึงนิ ทานที่ว่า
พญานาคไม่ สามารถจะบวชได้ตามประสงค์ และตี ความว่านาคคื อ ประตู สู่ค วามเป็ นพระผูส้ ละแล้วซึ่ ง
สัญลักษณ์ ของพญานาคกล่ าวคือ ศัยกภาพในการขยายพันธุ์ จะเห็ นได้ว่าลักษณะของนาคกับพระตามการ
ตีความของ S.J. Tambiah นั้นเป็ นไปในทางตรงกันข้าม และการบวชคือการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะหนึ่ งไปสู่
อีกสภาวะหนึ่ ง ซึ่ งตรงนี้ ไม่เหมือนกับการตีความของผูเ้ ขียนที่มองว่าความเป็ นนาคนั้นอยูต่ รงกลางระหว่าง
มนุษย์กบั พระ
ในมุมมองทางสังคมมานุ ษยวิทยา เราสามารถพบตานานและประเพณี อ ันเกี่ ยวโยงกับพญานาคใน
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าและวัฒนธรรมที่มีการเกษตรกรรมเป็ นรากฐาน ทั้งนี้ ผูค้ นที่อาศัยตามลุ่มน้ าแม่โขงมีสภาพ
ชีวิตที่ตอ้ งพึ่งพาน้ าอย่างยิง่ ยวด นักวิชาการไทยท่านหนึ่ ง คือ สุ เมธ ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวว่ารู ปร่ างของ
พญานาคนั้นคล้ายคลึ งกับ รู ปลักษณ์ ข องล าน้ า ดังนั้น พญานาคอาจเป็ นสัญ ลักษณ์ ของน้ าและสะท้อ น
ความสาคัญของน้ าด้วย ซึ่งประเด็นนี้คล้ายกับบทวิเคราะห์ของนักวิชาการไทยอีกท่านคือ สุ จิตต์ วงษ์เทศ ที่ว่า
“นาคเป็ นสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งดินและน้ า”7
ในบริ บททางเทศกาลศาสนาท้องถิ่น S.J. Tambiah ได้ศึกษาเทศกาลทางศาสนาต่างๆในหมู่บา้ นภาค
อีสานและกล่าวว่าเทศกาลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวงจรทางการเกษตร โดย S.J. Tambiah ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของ
เทศกาลทางศาสนาที่เกี่ยวกับพญานาคไว้สองเทศกาล คือ เทศกาลออกพรรษาและงานบุญพระเวส8
7

Sumet Jumsai, Naga: cultural origins in Siam and the west Pacific ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, นาค ในประวัติศาสตร์ อุษาคเนย์ , หน้า ๕
มาจากชื่อของพระเวสสันดร ซึ่ งตามตานานเล่าว่าเป็ นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดและบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า ดู S.J. Tambiah, Buddhism and the spirit cults in
North-East Thailand, หน้า ๑๖๐
8
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ช่วงออกพรรษา เป็ นระยะสิ้ นสุ ดฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม และเป็ นเวลาที่พืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกไว้
ได้เติบโตขึ้นแล้ว น่าสนใจว่าในเดือนนี้มีงานบุญบั้งไฟพญานาค และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชาวบ้านจะยิงบั้งไฟ
พญานาคขึ้นฟ้ าเพือ่ ขอฝน ส่วนในงานบุญพระเวส ซึ่งเป็ นงานบุญใหญ่ประจาปี นั้น ชาวบ้านจะอัญเชิญพระอุป
คุตมาที่งานบุญ โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าพระอุปคุตนั้นเป็ นพญานาคซึ่งเป็ นบุตรของพระพุทธเจ้ากับนางเงือก9
จากสองตัวอย่างที่กล่าวมานี้ S.J. Tambiah ตีความเรื่ องพญานาคคล้ายกับ สุเมธ ชุมสายฯ กล่าวคือ การ
นาความเชื่อเรื่ องพญานาคไปเชื่อมโยงกับน้ าและวงจรทางเกษตรกรรม แต่ S.J. Tambiah มีขอ้ มูลอันชวนคิด
เกี่ยวกับพระอุปคุตในพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเดือนที่มีการฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรกรรม ทั้งนี้
S.J. Tambiah กล่าวว่า พระอุปคุตเป็ นสัญลักษณ์ของน้ าซึ่ งเป็ นธาตุตามธรรมชาติ ส่ วนการกล่าวถึงพระอุปคุต
ในฐานะที่เป็ นบุตรของพระพุทธเจ้าและนางเงือกนั้นเป็ นการที่ธาตุธรรมชาติคือธาตุน้ าศิโรราบและแปรเปลี่ยน
หลอมรวมกับตัวแทนของพุทธศาสนา

ภาพถ่ายที่วดั พระพุทธบาทสี่ รอย จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ม.ค. ๒๕๕๓
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มีตานานเกี่ยวกับพระอุปคุตสองแบบ ตานานแบบแรกกล่าวว่า พระอุปคุตเป็ นเณรที่อาศัยอยูใ่ นหนองน้ า บิดาอุปคุตคือพระพุทธเจ้าและมารดาคือนางเงือก
เนื่ องจากพระพุทธเจ้าปล่อยอสุจิลงในน้ าและนางเงือกก็ได้กลืนอสุจิน้ นั ลงไปจึ งได้ต้ งั ครรภ์และให้กาเนิ ดอุปคุต อีกตานานหนึ่ งกล่าวว่าพระอุปคุตเป็ นพญานาค
ที่อาศัยในน้ าและน้ าก็คืออุปคุต โดยตานานนี้ อาจได้รับการปรับเปลี่ยนมาจากตานานพระอุปคุตในภาษาสันสกฤต ดู S.J. Tambiah, Buddhism and the spirit
cults in North-East Thailand, หน้า ๑๖๙-๑๗๐
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ในมุมมองทางศาสนา มีเรื่ องเล่าว่าพระหลายรู ปซึ่งคนไทยเป็ นจานวนมากเชื่อว่าเป็ นพระอริ ย
สงฆ์เคยพบปะกับพญานาค ยกตัวอย่างเช่น พระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต และพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม
ฯลฯ ดังนั้น สถานภาพทางจิตวิญญาณของพระเหล่านี้ อาจโน้มน้าวให้คนเชื่ อเรื่ องพญานาคได้โดย
อ้อม
ในสองย่อหน้านี้จะให้ตวั อย่างโดยย่อจากหนังสือ พระอริ ยสงฆ์ พบพญานาค สองตัวอย่าง
เรื่ องที่หนึ่ง อาจารย์มนั่ เป็ นพระป่ าซึ่งมีชื่อเสียงในทางวิปัสนาในภาคอีสาน คนไทยเป็ นจานวนมาก
เชื่อว่าพระอาจารย์มนั่ บรรลุอรหันต์และสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวติ ในภพภูมิอื่นได้ เช่น สื่อสารกับ
เทวดาและพญานาค กล่าวกันว่า เทวดาและพญานาคมักมาฟังอาจารย์มนั่ เทศน์เป็ นประจาในช่วงที่
อาจารย์มนั่ ออกธุดงค์ในป่ า
เรื่ องทีส่ องเป็ นเรื่ องของอาจารย์ชอบซึ่งเป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์มนั่ เชื่อกันว่าอาจารย์ชอบ
สามารถสื่อสารกับสรรพชีวติ ในภพภูมิอื่นได้ อาจารย์ชอบเล่าว่า เมื่อครั้งท่านไปเชียงใหม่ มีชายผูห้ นึ่ง
มีรัศมีงามเหนือสามัญมาทาบุญกับท่าน ภายหลังท่านพบว่า ชายผูน้ ้ ีเป็ นพญานาค อาจารย์ชอบจึงถาม
ชายผูน้ ้ ีวา่ ต้องการอะไร พญานาคตนนั้นตอบว่า เขาเพียงประสงค์จะให้ทาน รักษาศีล และเจริ ญสมาธิ
ภาวนาเท่านั้น10
อันที่จริ ง มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับพระอริ ยสงฆ์พบพญานาคอยูม่ ากมาย ผูเ้ ขียนขอยุติเรื่ องราวไว้
เท่านี้ และเพียงจะชี้วา่ เรื่ องราวเหล่านี้มีส่วนทาให้ความเชื่อเรื่ องพญานาคหลอมรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ เวณลาน้ าโขงซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นบริ เวณซึ่ งเชื่อม
กับเมืองบาดาลของพญานาค และเป็ นบริ เวณที่พระป่ าทางภาคอีสานมักไปออกธุดงค์ดว้ ย
บทต่อไปจะกล่าวถึงงานบุญบั้งไฟพญานาคในช่วงเทศกาลออกพรรษา และความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาคในบริ บทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และจากนั้นจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับการปฏิรูปพุทธ
ศาสนาที่สาคัญสองช่วง คือ สมัยรัชกาลที่ ๔ กับสมัยท่านพุทธทาส ซึ่งมีผลกระทบกับวิธีคิดและความ
เชื่อทางศาสนาแบบเดิมที่ยอมรับการดารงอยูข่ องชีวิตในภพภูมิอื่นนอกเหนื อจากมนุ ษย์ ทั้งนี้ วิธีคิด
และความเชื่อแบบเดิมได้ปะทะกับตรรกะของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซ่ ึ งปฏิเสธสิ่ งที่พิสูจน์ไม่ได้ดว้ ย
หลักฐานทางวัตถุในเชิงประจักษ์นิยม

10

ดูเพิ่มเติม พันธกานต์ กิ้มทอง, พญานาคกับพระอริ ยสงฆ์ ไทย
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