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พญานาคในพระพุทธศาสนา จากสยามก่อนสมยัใหม่ถึงประเทศไทยในปัจจุบัน1 
บทที่หน่ึง : ที่ทางของพญานาคในอดีตกาล 

 
 
แปลและปรับเปล่ียนจาก The place of the Naga in Thai Buddhism, from pre-modern Siam  
to modernised Thailand, Section One: The place of the Naga in the past เขียน (พ.ศ.๒๕๕๑)  
แปลและปรับเปล่ียนบทความ โดย  ภทัรารัตน์  สุวรรณวฒันา (Email: PS41465995@gmail.com) 
หมายเหตุ* บทความน้ีเขียนจากการศึกษาส่ิงท่ีสนใจเป็นการส่วนตวัและไม่เนน้รูปแบบท่ีถูกตอ้งในเชิงวิชาการ  
 
 บทความน้ีมาจากการศึกษาที่ทางของพญานาคในพุทธศาสนาไทยซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ฯลฯ โดยเร่ิมศึกษาจากยคุสยามก่อนสมัยใหม่จนถึงประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ในสมยัโบราณ ความเช่ือเร่ืองพญานาคอาจเป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อยูก่่อนที่พุทธศาสนาแผ่เขา้มาและหลอมรวมเข้ากับพุทธศาสนาในภายหลัง หรืออาจเป็นความเช่ือจาก
วฒันธรรมในอินเดียที่แผเ่ขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ในปัจจุบนั เราพบพญานาคไดใ้นงานศิลปะตามวดัวาอารามต่างๆ ในวรรณกรรมทางศาสนา2 และใน
ประเพณีหรือเทศกาลทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย แต่กระนั้น เม่ือเวลา
ผา่นไป ประเทศไทยมีการเปล่ียนเแปลงในดา้นต่างๆซ่ึงท าใหท้ี่ทางของพญานาคจ าตอ้งเปล่ียนไปดุจกนั  ปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึง คือ ตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ ๔ - ๕ เป็นตน้มา วธีิคิดแบบวทิยาศาสตร์สมยัใหม่เร่ิมมีอิทธิพลมาก 
และวิธีคิดแบบน้ีดูจะขดัแยง้กบัจกัรวาลวิทยาแบบที่ปรากฏในไตรภูมิกถา และวิธีคิดแบบน้ีไม่อาจยอมรับ
เร่ืองราวอภินิหารซ่ึงปรากฏในพทุธศาสนาวา่เป็นความจริงได ้
 ดูเหมือนวา่ผูป้ฏิรูปศาสนา ๒ ท่านกล่าวคือ รัชกาลที่ ๔ และ ท่านพทุธทาส มีบทบาทอยา่งมากในการ
จดัระบบความเช่ือในพทุธศาสนาใหเ้ขา้กบัวธีิคิดแบบวทิยาศาสตร์สมยัใหม่  ทั้งน้ี  การปฏิรูปพุทธศาสนาของ
บุคคลทั้ง ๒ เกิดขึ้นพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ฯลฯ ของ(สยาม/) 
ไทย ดงันั้น ความเช่ือเร่ืองพญานาคซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยก็ไดว้ิวฒันาการไปตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวดว้ย 
 ทั้งน้ี บทความน าเสนอเน้ือหาโดยแบ่งออกเป็นสามส่วน และมีการจดัเรียงเน้ือหาดงัน้ี ; 
 ส่วนแรก มีเน้ือหาเก่ียวกบัพญานาคที่ปรากฏในศิลปะตามวดัวาอาราม ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา 
และในประเพณีหรือเทศกาลทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา 
 ส่วนที่สอง มีเน้ือหาเก่ียวกบัพญานาคในงานบุญบั้งไฟพญานาค ในช่วงเทศกาลออกพรรษา นับจาก
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นตน้มาโดยเน้ือหาเน้นประเด็นการปะทะกนัระหว่างความเช่ือเร่ืองพญานาคที่มีอยู่

                                                         
1 แปล “modernised Thailand” โดยเปล่ียนเป็นค าวา่ประเทศไทยในปัจจุบนั เพราะไม่ตอ้งการเนน้ไทยท่ีผ่าน “กระบวนการท าให้เป็นสมยัใหม่” ในท่ีน้ี   
2 ในท่ีน้ีจะเนน้พุทธศาสนา 
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เดิมกบัความเช่ือภายใตต้รรกะของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่3 
ส่วนที่สาม มีเน้ือหาเก่ียวกบัพญานาคในละครโทรทศัน์ของไทย โดยผูเ้ขียนใช ้ละครเร่ือง กาษานาคา 

เป็นกรณีศึกษา พร้อมบทวเิคราะห์ละคร โดยเช่ือมโยงกบับทวเิคราะห์ก่อนหนา้เก่ียวกบังานบุญบั้งไฟพญานาค 
ขอ้สรุปของบทความน้ีคือ ที่ทางของพญานาคในพทุธศาสนาในไทยไดว้วิฒันาการไปตามบริบทต่างๆ

ในประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไป และการปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีผลต่อที่ทางของพญานาค
เช่นเดียวกนั 
 
บทที่หน่ึง : ที่ทางของพญานาค ในอดีตกาล 
  
 จุดเร่ิมตน้ของความเช่ือเร่ืองพญานาคในพุทธศาสนาในประเทศไทยเท่าที่คน้พบไดใ้นหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ เป็นช่วงที่พทุธศาสนาแผเ่ขา้สู่สุวรรณภูมิ ในคมัภีร์มหาวงศมี์บนัทึกว่าพระเจา้อโศกมหาราชส่ง
ธรรมทูตคือพระโสณะเถระและอุตระเถระมายงัสุวรรณภูมิ โดยทั้งประเทศพม่าและไทยต่างอา้งว่าประเทศ
ของตนอยูใ่นพื้นที่น้ี 
 ความเช่ือเร่ืองพญานาคปรากฏในอินเดียก่อนการก าเนิดของพุทธศาสนา โดยมีการกล่าวถึงพญานาค
ในคมัภีร์อถรรพเวท ดังนั้น พุทธศาสนาในยคุตน้อาจหลอมรวมกบัความเช่ือเร่ืองพญานาคที่มีอยู่ก่อนหน้า  
อยา่งไรก็ตาม ความเช่ือเร่ืองพญานาคอาจมีอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าแต่เดิมแลว้ ทั้งน้ี เร่ืองราวของ
พญานาคในพระไตรปิฏกสะทอ้นว่าความเช่ือเร่ืองพญานาคเป็นส่วนหน่ึงของโลกทศัน์กระแสหลักซ่ึงมี
อิทธิพลในช่วงที่คมัภีร์ทางพทุธศาสนาก าลงัพฒันาขึ้น 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เร่ืองราวในพระไตรปิฏกสะทอ้นถึงการผสานกนัระหว่างพุทธศาสนากบั
ความเช่ือเร่ืองพญานาค อยา่งเช่น ต านานมุจลินทร์พญานาค นิทานชาดกเก่ียวกบัภูริทตัพญานาคซ่ึงกล่าวว่า
เป็นอดีตชาติหน่ึงของพระพทุธเจา้ นอกจากน้ี ยงัมีต  านานทอ้งถ่ินอีกมากมายเก่ียวกบัพญานาคซ่ึงสร้างเมืองใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ เช่น เมืองหงสาวดีในพม่า กรุงกมัพูชาในเขมร เวียงจนัทบุรีในลาว และเมืองหลาย
เมืองที่อยูใ่นบริเวณประเทศไทยปัจจุบนั4 
 ในดา้นวรรณกรรมทางศาสนา เร่ืองราวของพญานาคเป็นส่วนหน่ึงในวรรณกรรมทางศาสนาของไทย 
ดงัที่ปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนาของประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในไตรภูมิกถากล่าวว่า
พญานาคอาศยัอยูใ่นชั้นจาตุมหาราชิกาซ่ึงเป็นสวรรคช์ั้นที่ต  ่าที่สุดในกามภูมิ และพญานาคจะกลายร่างเป็นงู
เล็กเม่ือจะออกไปหาอาหาร นอกจากน้ี ในพระไตรฏิฏกฝ่ายเถรวาทปรากฏเร่ืองราวที่พฒันาขึ้นจากความเช่ือ
เร่ืองพญานาคและกลายเป็นเร่ืองเล่าซ่ึงถ่ายทอดกนัปากต่อปาก เช่น เร่ืองเล่าเก่ียวกบัมุจลินทร์พญานาคผูใ้ชก้าย
คุม้บงัพระพุทธเจา้ในวนัที่พายุโหมกระหน ่ าหลังจากพระพุทธเจา้ตรัสรู้ นอกจากนั้น ยงัมีนิทานเก่ียวกับ

                                                         
3 นกัวิชาการแต่ละคนให้นิยามค าวา่ “วิทยาศาสตร์สมยัใหม่” ไม่เหมือนกนั ในท่ีน้ีจะขออิงนิยามของ Peter Jackson  
4 สุจิตต ์วงษเ์ทศ, นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์, หนา้ ๓๗-๘๕ 
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พญานาคที่ประสงคจ์ะบวชกบัพระพทุธเจา้5 และมีบทสวดมนตซ่ึ์งมีนัยยอมรับการด ารงอยูข่องพญานาค เช่น 
พระขนัธปริตและพทุธชยัมงัคลาคาถาหรือพาหุงมหากา6  
 เร่ืองราวของพญานาคในพทุธศาสนา ทั้งที่รับรู้ผา่นประเพณีและการบอกเล่าไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้
ศิลปินมากมายสรรคส์ร้างงานประติมากรรมและภาพวาดอนังดงามตามวดัวาอารามต่างๆในประเทศไทย เช่น 
รูปป้ันพระนาคปรกซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากเร่ืองราวของมุจลินทร์พญานาค นอกจากน้ี ตามผนังก าแพงวดัต่างๆใน
ประเทศไทยยงัอาจมีรูปพระพทุธเจา้เม่ือคร้ังเสวยชาติเป็นภูริทตัพญานาค หรือภาพกาฬนาคราชที่ต่ืนขึ้นเม่ือได้
ยนิเสียงถาดที่พระสิทธตัถะทิ้งลงในแม่น ้ า ซ่ึงไดจ้มลงกระทบกบัถาดของพระพทุธเจา้ในอดีตสามใบ ฯลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายที่วดัพระพทุธบาทส่ีรอย  
จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภาพถ่ายทีเ่มืองหลวงพระบาง 
ประเทศลาว ประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ภาพถ่ายที่เมืองโยนกนาคนคร  
จ. เชียงราย ประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ในจงัหวดัต่างๆของประเทศไทยซ่ึงแม่น ้ าโขงไหลผ่าน มีต  านานเล่าว่าพญานาคมาสร้างเมืองอยูก่่อน 

แต่ภายหลังศิโรราบต่อพระพุทธเจา้และรับเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรของตน  ต านานใน
ลกัษณะน้ีมีมากมาย  เช่น ต านานพระธาตุพนม  
 คนไทยหลายท่านที่จงัหวดัหนองคายยงัคงมีความเช่ือวา่บรรพบุรุษของตนคือพญานาค และหลายท่าน
ใชส้กุลที่มีค  าว่านาคน าหน้า เช่น นาคเสนและนาคตระกูล  นอกจากนั้น ประชาชนในจงัหวดัหนองคายและ
จงัหวดัใกลเ้คียงจะจดังานบุญบั้งไฟพญานาคเป็นประจ าทุกปีและยงัมีประเพณีไหลเรือไฟซ่ึงบางแห่งว่าเป็น
การบูชาพระพทุธเจา้ บา้งก็วา่เป็นการบูชาพญานาคไปดว้ย 
 ในประเทศไทย มีประเพณีการบวชนาค คนที่จะบวชเป็นพระจะตอ้งบวชนาคก่อนโดยจะแต่งกายดว้ย

                                                         
5 Sarah Shaw, The Jatakas Birth stories of the Bodhisatta, หนา้ ๑๕๘-๑๕๙  
6 เมธาราช รัตนภาคี, เปิดต  านานพญานาคราช จากพุทธกาลสู่ต  านานลุ่มน า้โขง,หน้า ๔๕ 



 4 

ชุดสีขาวสวยงามและไดรั้บการเรียกว่านาค ก่อนจะบวชพระอุปัชฌายจ์ะถามนาคว่า “มนุษโสสิ?” ซ่ึงแปลว่า 
เจา้เป็นมนุษยห์รือเปล่า? อาจกล่าวไดว้า่ ประเพณีน้ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองเล่าที่ว่าพญานาคมีความประสงคจ์ะบวช
ในพทุธศาสนาซ่ึงจะแจงรายละเอียดในยอ่หนา้ต่อๆไป 
 ในทางรากศพัท ์ ค าว่านาคในบริบททางพุทธศาสนา สามารถสืบไปถึงความหมายในภาษาบาลีซ่ึง
อนุมานความหมายไดว้า่ “ไม่มีบาป” เน่ืองจากค าวา่ น แปลวา่ ไม่ ส่วน อค แปลว่า บาป หากค าว่านาค แปลว่า
ไม่มีบาปจริง ก็อาจมีนยัถึงช่วงเปล่ียนผ่านจากความเป็นมนุษยไ์ปสู่ความเป็น “นาค” ซ่ึงน่าจะมีความบริสุทธ์ิ
กวา่มนุษย ์และขั้นสุดทา้ยก็คือความเป็นพระซ่ึงอาจถือไดว้่าบริสุทธ์ิที่สุด นอกจากน้ี ความหมายของนาคจาก
การวเิคราะห์ดงักล่าวอาจสัมพนัธ์กบัเส้ือผา้สีขาวอนัปราณีตที่นาคสวมใส่ อนัสามารถจะเป็นสัญลกัษณ์ของ
โลกซ่ึงละเมียดละไมและบริสุทธ์ิกวา่โลกมนุษย ์
 ประเด็นที่สอง การใช้ค  าว่านาคในประเพณีการบวชนาคในเมืองไทยมาจากเร่ืองราวของนาคที่
ประสงคจ์ะบวชในพุทธศาสนา ดงัที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าชาวไทยรับรู้เร่ืองเล่าเก่ียวกบัพญานาคที่ปลอมตวัเป็น
มนุษยไ์ปบวช แต่เม่ือพญานาคหลบัก็ไม่อาจคงลกัษณะทางกายภาพดัง่มนุษยไ์ดอี้กต่อไป เม่ือพระพุทธเจา้จบั
ไดก้็บอกให้พญานาคสึกจากความเป็นพระเสีย แต่พญานาคขอร้องพระพุทธเจา้ว่า นับจากน้ีหากมนุษยใ์ด
ประสงคจ์ะบวชก็ขอใหเ้อ่ยนามนาคเพือ่ระลึกถึงความศรัทธาในพทุธศาสนาของพญานาค  
 ในประเด็นน้ี S.J. Tambiah ไม่ไดอ้ภิปรายถึงรากศพัทภ์าษาบาลีของค าว่านาค แต่กล่าวถึงนิทานที่ว่า
พญานาคไม่สามารถจะบวชได้ตามประสงค์ และตีความว่านาคคือประตูสู่ความเป็นพระผูส้ละแล้วซ่ึง
สัญลกัษณ์ของพญานาคกล่าวคือศยักภาพในการขยายพนัธุ์ จะเห็นได้ว่าลักษณะของนาคกบัพระตามการ
ตีความของ S.J. Tambiah นั้นเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม และการบวชคือการเปล่ียนผ่านจากสภาวะหน่ึงไปสู่
อีกสภาวะหน่ึง ซ่ึงตรงน้ีไม่เหมือนกบัการตีความของผูเ้ขียนที่มองว่าความเป็นนาคนั้นอยูต่รงกลางระหว่าง
มนุษยก์บัพระ 
 ในมุมมองทางสังคมมานุษยวิทยา เราสามารถพบต านานและประเพณีอันเก่ียวโยงกบัพญานาคใน
วฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าและวฒันธรรมที่มีการเกษตรกรรมเป็นรากฐาน ทั้งน้ี ผูค้นที่อาศยัตามลุ่มน ้ าแม่โขงมีสภาพ
ชีวิตที่ตอ้งพึ่งพาน ้ าอยา่งยิง่ยวด นักวิชาการไทยท่านหน่ึง คือ สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา กล่าวว่ารูปร่างของ
พญานาคนั้ นคล้ายคลึงกับรูปลักษณ์ของล าน ้ า ดังนั้น พญานาคอาจเป็นสัญลักษณ์ของน ้ าและสะทอ้น
ความส าคญัของน ้ าดว้ย ซ่ึงประเด็นน้ีคลา้ยกบับทวเิคราะห์ของนกัวิชาการไทยอีกท่านคือ สุจิตต ์วงษเ์ทศ ที่ว่า 
“นาคเป็นสญัลกัษณ์ของเจา้แห่งดินและน ้ า”7 
 ในบริบททางเทศกาลศาสนาทอ้งถ่ิน S.J. Tambiah ไดศ้ึกษาเทศกาลทางศาสนาต่างๆในหมู่บา้นภาค
อีสานและกล่าววา่เทศกาลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรทางการเกษตร โดย S.J. Tambiah ยกตวัอยา่งที่น่าสนใจของ
เทศกาลทางศาสนาที่เก่ียวกบัพญานาคไวส้องเทศกาล คือ เทศกาลออกพรรษาและงานบุญพระเวส8 

                                                         
7 Sumet Jumsai, Naga: cultural origins in Siam and the west Pacific ; สุจิตต ์วงษเ์ทศ, นาค ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์, หนา้ ๕ 
8 มาจากช่ือของพระเวสสนัดร ซ่ึงตามต านานเล่าวา่เป็นชาติสุดทา้ยก่อนท่ีจะมาเกิดและบรรลุเป็นพระพุทธเจา้ ดู S.J. Tambiah, Buddhism and the spirit cults in 
North-East Thailand, หนา้ ๑๖๐ 



 5 

 ช่วงออกพรรษา เป็นระยะส้ินสุดฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม และเป็นเวลาที่พืชพนัธุ์ต่างๆที่ปลูกไว้
ไดเ้ติบโตขึ้นแลว้ น่าสนใจวา่ในเดือนน้ีมีงานบุญบั้งไฟพญานาค และในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีชาวบา้นจะยงิบั้งไฟ
พญานาคขึ้นฟ้าเพือ่ขอฝน ส่วนในงานบุญพระเวส ซ่ึงเป็นงานบุญใหญ่ประจ าปีนั้น ชาวบา้นจะอญัเชิญพระอุป
คุตมาที่งานบุญ โดยชาวบา้นเช่ือกนัวา่พระอุปคุตนั้นเป็นพญานาคซ่ึงเป็นบุตรของพระพทุธเจา้กบันางเงือก9 
 จากสองตวัอยา่งที่กล่าวมาน้ี S.J. Tambiah ตีความเร่ืองพญานาคคลา้ยกบั สุเมธ ชุมสายฯ กล่าวคือ การ
น าความเช่ือเร่ืองพญานาคไปเช่ือมโยงกบัน ้ าและวงจรทางเกษตรกรรม แต่ S.J. Tambiah มีขอ้มูลอนัชวนคิด
เก่ียวกบัพระอุปคุตในพธีิกรรมทางศาสนาในช่วงเดือนที่มีการฉลองการเก็บเก่ียวผลผลิตทางเกษตรกรรม ทั้งน้ี 
S.J. Tambiah กล่าววา่ พระอุปคุตเป็นสญัลกัษณ์ของน ้ าซ่ึงเป็นธาตุตามธรรมชาติ ส่วนการกล่าวถึงพระอุปคุต
ในฐานะที่เป็นบุตรของพระพทุธเจา้และนางเงือกนั้นเป็นการที่ธาตุธรรมชาติคือธาตุน ้ าศิโรราบและแปรเปล่ียน
หลอมรวมกบัตวัแทนของพทุธศาสนา  

 

                                                         
9 มีต านานเก่ียวกบัพระอปุคุตสองแบบ ต านานแบบแรกกล่าววา่ พระอุปคุตเป็นเณรท่ีอาศยัอยูใ่นหนองน ้ า บิดาอุปคุตคือพระพทุธเจา้และมารดาคือนางเงือก  
เน่ืองจากพระพุทธเจา้ปลอ่ยอสุจิลงในน ้ าและนางเงือกก็ไดก้ลืนอสุจินั้นลงไปจึงไดต้ั้งครรภแ์ละให้ก าเนิดอุปคุต  อีกต านานหน่ึงกล่าววา่พระอปุคุตเป็นพญานาค
ท่ีอาศยัในน ้ าและน ้ าก็คืออปุคุต โดยต านานน้ีอาจไดรั้บการปรับเปล่ียนมาจากต านานพระอุปคุตในภาษาสนัสกฤต  ดู S.J. Tambiah, Buddhism and the spirit 
cults in North-East Thailand, หนา้ ๑๖๙-๑๗๐ 

  
ภาพถ่ายท่ีวดัพระพุทธบาทส่ีรอย  จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ม.ค. ๒๕๕๓ 
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 ในมุมมองทางศาสนา มีเร่ืองเล่าวา่พระหลายรูปซ่ึงคนไทยเป็นจ านวนมากเช่ือว่าเป็นพระอริย
สงฆเ์คยพบปะกบัพญานาค ยกตวัอยา่งเช่น พระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต และพระอาจารยช์อบ ฐานสโม 
ฯลฯ ดงันั้น สถานภาพทางจิตวิญญาณของพระเหล่าน้ีอาจโน้มน้าวให้คนเช่ือเร่ืองพญานาคไดโ้ดย
ออ้ม 

ในสองยอ่หนา้น้ีจะใหต้วัอยา่งโดยยอ่จากหนงัสือ พระอริยสงฆ์พบพญานาค สองตวัอยา่ง 
เร่ืองที่หน่ึง อาจารยม์ัน่เป็นพระป่าซ่ึงมีช่ือเสียงในทางวปัิสนาในภาคอีสาน คนไทยเป็นจ านวนมาก
เช่ือวา่พระอาจารยม์ัน่บรรลุอรหนัตแ์ละสามารถส่ือสารกบัส่ิงมีชีวติในภพภูมิอ่ืนได ้เช่น ส่ือสารกบั
เทวดาและพญานาค กล่าวกนัวา่ เทวดาและพญานาคมกัมาฟังอาจารยม์ัน่เทศน์เป็นประจ าในช่วงที่
อาจารยม์ัน่ออกธุดงคใ์นป่า  
 เร่ืองทีส่องเป็นเร่ืองของอาจารยช์อบซ่ึงเป็นลูกศิษยข์องอาจารยม์ัน่ เช่ือกนัวา่อาจารยช์อบ
สามารถส่ือสารกบัสรรพชีวติในภพภูมิอ่ืนได ้อาจารยช์อบเล่าวา่ เม่ือคร้ังท่านไปเชียงใหม่ มีชายผูห้น่ึง
มีรัศมีงามเหนือสามญัมาท าบุญกบัท่าน ภายหลงัท่านพบวา่ ชายผูน้ี้เป็นพญานาค อาจารยช์อบจึงถาม
ชายผูน้ี้วา่ตอ้งการอะไร พญานาคตนนั้นตอบวา่ เขาเพยีงประสงคจ์ะใหท้าน รักษาศีล และเจริญสมาธิ
ภาวนาเท่านั้น10 
 อนัที่จริง  มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระอริยสงฆ์พบพญานาคอยูม่ากมาย  ผูเ้ขียนขอยตุิเร่ืองราวไว้
เท่าน้ี และเพยีงจะช้ีวา่เร่ืองราวเหล่าน้ีมีส่วนท าให้ความเช่ือเร่ืองพญานาคหลอมรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ในพทุธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณล าน ้ าโขงซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นบริเวณซ่ึงเช่ือม
กบัเมืองบาดาลของพญานาค และเป็นบริเวณที่พระป่าทางภาคอีสานมกัไปออกธุดงคด์ว้ย 

บทต่อไปจะกล่าวถึงงานบุญบั้งไฟพญานาคในช่วงเทศกาลออกพรรษา และความเช่ือเก่ียวกบั
พญานาคในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และจากนั้นจะอธิบายต่อไปเก่ียวกบัการปฏิรูปพุทธ
ศาสนาที่ส าคญัสองช่วง คือ สมยัรัชกาลที่ ๔ กบัสมยัท่านพทุธทาส ซ่ึงมีผลกระทบกบัวิธีคิดและความ
เช่ือทางศาสนาแบบเดิมที่ยอมรับการด ารงอยูข่องชีวิตในภพภูมิอ่ืนนอกเหนือจากมนุษย ์ทั้งน้ี วิธีคิด
และความเช่ือแบบเดิมไดป้ะทะกบัตรรกะของวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ซ่ึงปฏิเสธส่ิงที่พิสูจน์ไม่ไดด้ว้ย
หลกัฐานทางวตัถุในเชิงประจกัษนิ์ยม 
 
 
  
 

                                                         
10 ดูเพ่ิมเติม พนัธกานต ์ก้ิมทอง, พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย 



 7 

บรรณานุกรม 
 
I หนังสือภาษาอังกฤษ 

Ali, Daud, Courtly culture and political life in early medieval India, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004 

Davies, Merryl Wyn, Post-modern encounters Darwin and Fundamentalism, London: Penguin 
books, 2000 

Griswold, Alexander B., King Mongkut, London: University Microfilms International, 1982 

Jackson, Peter A., Buddhadasa, Theravada Buddhism and modernist reform in Thailand, Chiang 
Mai: Silkworm Books, 2003 

Jumsai, Sume, Na `Aytthaya, with contributions by R. Buckminster Fuller, Naga: cultural origins in 
Siam and the west Pacific, Bangkok: Chalermnit Press and DD Books, 1997 

Shaw, Sarah, trans., The Jatakas, Birth stories of the Bodhisatta, New Delhi; New York: Penguin 
Books, 2006 

Tambiah, S.J., Buddhism and the spirit cults in North-East Thailand, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1970 

Tarling, Nicholas, Edit, the Cambridge History of South East Asia, Volume one, from early times to 
c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp 55-182  

Tiyavanich, Kamala, Forest Recollections: wandering monks in twentieth-century Thailand, 
Honolulu: University of Hawai Press, 1997 

 



 8 

II หนังสือภาษาไทย 

ธรรมะมีเดีย, คู่ มือการชมบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพน์ ้ าฝน, พิมพค์ร้ัง
แรก พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พนัธกานต ์ก้ิมทอง, พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย, นครราชสีมา: ส านกัพมิพธ์ญัญพทัธ ์

เมธาราช รัตนภาคี, เปิดต านานพญานาคราช จากพุทธกาลสู่ต านานลุ่มน า้โขง, นนทบุรี: ส านักพิมพ์
อุทธยานความรู้, พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วศิณ อินทสระ , ประวิตศาสตร์พระพุทธศาสนา , กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บรรณาคาร ,  
พพิมค์ร้ังแรก พ.ศ. ๒๕๒๕ 

สุจิตต ์วงษเ์ทศ, นาคในประวติัศาสตร์อุษาคเนย์, กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์ติชน, พมิพค์ร้ังแรก ๒๕๔๓ 

สุลกัษณ์ ศิวรักษ,์ ศิวสีหนาท, กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ ์ศึกษิตสยาม, พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 


