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พญานาคในเมืองเชียงตุง
THE GREAT NAGA IN KENGTUNG
ภัทรชัย อุทาพันธ์ และคณะ
Phattharachai Uthaphun and others
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพญานาคในเมืองเชียงตุง 2. เพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ ทัศนะพญานาคต่อวิถชี วี ติ ในเมืองเชียงตุง 3. เพื่อแสวงหาคติธรรมพญานาคทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ ในเมือง
เชียงตุง ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ าโขงเมืองเชียงตุง 8 รูป และคฤหัสถ์ 2 คน
จานวนรวมทัง้ สิน้ 10 คน ซึ่งเป็ นผู้ท่อี าศัยอยู่ในเมืองเชียงตุง และมีความรู้ดา้ นพุทธศาสนาและพญานาค
เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นกาวิจยั แบบข้อ มูลการสารวจ และการสัม ภาษณ์ แ ละการสนทนากลุ่ ม และแบบการลง
ภาคสนาม ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม นาข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบด้วยวิธสี ามเส้า แล้วนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า พญานาคมีบทบาทความสาคัญต่อเชียงตุง พุทธศาสนา วัฒนธรรม และคติธรรม
ซึง่ เป็ นเมืองทีม่ คี วามเชื่อเกีย่ วกับพญานาค มีความสาคัญกับสถานทีส่ าคัญ เช่น หนองตุงหรือวัดทีส่ าคัญ โดย
พญานาคเชื่อว่าเป็ นสัตว์พเิ ศษที่มฤี ทธิมาก
์ แต่ชาวเมืองเชียงตุงก็ไม่ได้เชื่อจนให้ความสาคัญหรือมีพธิ กี าร
บูชาแบบยิง่ ใหญ่ ซึง่ พญานาคมีความเกีย่ วข้องกับพุทธศาสนามาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการบวชพระจะต้องมีสงิ่ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของนาค โดยเมืองเชียงตุงใช้การปั ้นเทียนทองและเงิน
เป็ นตัวรูปพญานาคแทนการแห่นาค มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพญานาค ได้แก่ วัฒนธรรมการสร้างวัด เจดีย์
วิหาร การบวช จะต้องมีสงิ่ แทนหรือสัญลักษณ์พญานาคปรากฏอยู่เสมอ โดยมากจะนิยมสร้างเป็ นนาคคู่
พญานาคเป็ นสัตว์พเิ ศษ ประเสริฐ มีอทิ ธิฤทธิ ์ เป็ นรูปแบบคติธรรมของการทาความดี เช่น สัจจะ และคอย
พิทกั ษ์ปกป้ องพุทธศาสนาเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย
คาสาคัญ: พญานาค, คติธรรม, พุทธศาสนาเมืองเชียงตุง

ABSTRACT
This research aims: 1. To study Payanakha (King of Nagas) in Kengtung District, 2. To
analyze and synthesize viewpoint lifestyle of Payanakha in Kengtung District, and 3. To seek the
moral teaching of the Payanakkha over the lifestyle in Kengtung District. The data are collected from
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8 preacher monks in Kengtung District and 2 laypersons, altogether 10. All the informants have
knowledge about Buddhism and Payyanakha. The data are collected by surveying information,
interviewing, group discussing, and field surveying. Collected data are analyzed by triangulation and
then analyze the content.
The research found that Payanakha plays a crucial role in Kengtung, Buddhism, Culture,
and Morality. Some important places in this town holds the belief about Payanakha i.e., Nong Tung
and important temples. We believed Payanakha is extraordinary animal with supernatural power.
However, the Kengtung people don’t completely believe it just some that organize the great
ceremony in the name of Payanakha. From Buddha’s era Payanakha is associated with Buddhism
to present the particularly in matter ordination as monk. Person ordained as monk should have
symbol of Payanakkha. In Kengtung, people use gold and silver candles to mold Payanakha. There
are different culture associated with the Payanakha e.g. temple building, pagoda, and ordination. In
these popular cultures, Payanakha always mold in pair, and also be special creature, Payanakha is
outstanding with great power. Its symbolized morality of doing good deeds, truthfulness and guard
Buddhism throughout forever and ever.
Keywords: Payanakha (King of Nagas), Moral Teaching, Buddhism in Kengtung.

บทนา
นับตัง้ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงธรรม
เทศนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึง่ ล่วงมาแล้ว 2560 กว่าปี ทาให้พระองค์ได้ประสบกับปั ญหาและอุปสรรคใน
การเผยแผ่หลักธรรมมากมาย ทัง้ ทีเ่ กิดจากมนุ ษย์ เทวดา สัตว์ และพญานาค แต่อย่างใดก็ตามสิง่ ทีก่ ล่าวถึง
นัน้ ล้ว นเป็ น สิ่ง ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ พุ ท ธศาสนาและมีค วามเกี่ย วข้อ งกัน มาแต่ อ ดีต จนถึง ปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะ
พญานาค ซึ่งมีทงั ้ นาคทีเ่ ป็ นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ หากกล่าวถึงนาคทีเ่ ป็ นสัมมาทิฏฐิมเี หตุการณ์สาคัญ
คือครัง้ หนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อชปาลนิโครธ ไปยังร่มไม้จกิ ชื่อ "มุจลินท์" ทรงนัง่ เสวยวิมุตติสุข อยู่ 7 วัน
คราวเดียวกันนัน้ มีฝนตกพราๆ ประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด 7 วัน ได้มพี ญานาคชื่อมุจลินท์ เข้ามาขดเป็ น
ในลักษณะวงกลม 7 รอบพร้อมกับแผ่พงั พานปกพระผูม้ พี ระภาคเจ้า เพื่อจะป้ องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระ
วรกาย หลังจากฝนหายแล้ว คลายขนดออก แปลงเพศเป็ นชายหนุ่ มยืนเฝ้ าที่เบื้องพระพักตร์ ด้วยความ
ศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าว ซึง่ ต่อมาทาให้กลายเป็ นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก
แต่มกั จะสร้างแบบพระนัง่ บนตัวพญานาค ซึง่ ดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็ นบัลลังก์ เพื่อให้เกิดความสง่างาม
และทาให้คดิ ว่า พญานาค คือผูค้ ุม้ ครองพระศาสดาพญานาค เป็ นสะพานสายรุง้ ทีเ่ ชื่อมโลกมนุ ษย์กบั สวรรค์
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คอื โลกศักดิสิ์ ทธิ ์ ความเชื่อที่ว่า พญานาค กับ รุ้ง เป็ นอันเดียวกัน ก็คอื สะพานเชื่อมโลก
มนุษย์กบั สวรรค์นนเอง
ั่
ส่วนนาคทีเ่ ป็ นมิจฉาทิฏฐิ กล่าวคือ เมื่อครัง้ ทีพ่ ระพุทธองค์ส่งสาวกประกาศพุทธศาสนาชุดแรกแล้ว
พระองค์กเ็ สด็จตรงไปยังอุรุเวลาประเทศ อันตัง้ อยู่ในเขตเมืองราชคฤห์มหานคร ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ของอุรุเวลกัสสป
อาจารย์ใหญ่ของชฎิล 500 ราชคฤห์นครนัน้ เป็ นเมืองหลวงแห่งมคธรัฐ ซึง่ เป็ นมหาประเทศ พระเจ้าพิมพิสาร
มหาราช เป็ นพระมหากษัตริย์ปกครองโดยสิทธิขาด
เป็ นเมืองที่คบั คังด้
่ วยผู้คน เจริญวิทยาความรู้ตลอด
์
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การค้าขาย เป็ นทีร่ วมอยู่แห่งบรรดาคณาจารย์ เจ้าลัทธิมากในสมัยนัน้ ในบรรดาคณาจารย์ใหญ่ๆนัน้ ท่านอุรุ
เวลกัสสป เป็ นคณาจารย์ใหญ่ผหู้ นึ่ง ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของคนเป็ นอันมาก ท่านอุรุเวลกัสสปเป็ นนักบวช
จาพวกชฎิล ท่านมีพน่ี ้องด้วยกัน 3 คน ออกบวชจากตระกูลกัสสปโคตร ท่านอุรุเวลกัสสปเป็ นพีช่ ายใหญ่ มี
ชฎิล 500 เป็ นบริวาร ตัง้ อาศรมสถานทีพ่ นาสณฑ์ ตาบลอุรุเวลา ต้นแม่น้ า เนรัญชรานทีตาบลหนึ่งจึงได้นาม
ว่า อุรุเวลกัสสป น้องคนกลางมีชฎิลบริวาร 300 ตัง้ อาศรมสถานทีอ่ ยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าเนรัญชรา ถัดไปอีกตาบล
หนึ่ง จึงได้นามว่า นทีกสั สป ส่วนน้องคนเล็กมีชฎิลบริวาร 200 ตัง้ อาศรมสถานอยู่ทค่ี งุ้ ใต้แห่งแม่น้ าเนรัญชรา
นัน้ ถัดไปอีกตาบลหนึ่ง ซึง่ มีนามว่า ตาบลคยาสีสะประเทศ จึงได้นามว่า คยากัสสป ชฎิลคณะนี้ทงั ้ หมดมีลทั ธิ
หนักในการบูชาเพลิงพระบรมศาสดาเสด็จไปถึงอาศรมสถานของท่านอุรุเวลกัสสปในเวลาเย็น จึงเสด็จตรงไป
พบอุรุเวลกัสสปทันที ทรงรับสังขอพั
่
กแรมด้วยสัก 1 ราตรี อุรุเวลกัสสปรังเกียจ ทาอิดเอื้อนไม่ พอใจให้พกั
เพราะเห็นพระบรมศาสดาเป็ นนักบวชต่างลัทธิของตน พูดบ่ายเบีย่ งว่า ไม่มที ใ่ี ห้พกั ครัน้ พระบรมศาสดาตรัส
ขอพักทีโ่ รงไฟ ซึง่ เป็ นสถานทีบ่ ชู าเพลิงของชฎิล ด้วยเป็ นทีว่ ่างไม่มชี ฎิลอยู่อาศัย ทัง้ เป็ นทีอ่ ยู่ของนาคราชดุ
ร้ายด้วย อุรุเวลกัสสปได้ทลู ว่า พระองค์อย่าพอใจพักทีโ่ รงไฟเลย ด้วยเป็ นทีอ่ ยู่ของพญานาคมีพษิ ร้ายแรง ทัง้
ดุรา้ ยทีส่ ดุ อาศัยอยู่ จะได้รบั ความเบียดเบียนจากนาคราชนัน้ ให้ถงึ อันตรายแก่ชวี ติ เมื่อพระบรมศาสดารับสัง่
ยืนยันว่า นาคราชนัน้ จะไม่เบียดเบียนพระองค์เลย ถ้าท่านอุรุเวลกัสสปอนุ ญาตให้เข้าอยู่ ท่านอุรุเวลกัสสปจึง
ได้อนุญาตให้เข้าไปพักแรม
จากนัน้ พระผู้มพี ระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปยังโรงไฟนัน้ ประทับนัง่ ดารงพระสติต่อพระกัมมัฏฐาน
ภาวนา ฝ่ ายพญานาคเห็นพระบรมศาสดาเสด็จเข้ามาประทับในทีน่ นั ้ ก็มจี ติ คิดขึง้ เคียดจึงพ่นพิษตลบไป ใน
ลาดับนัน้ พระบรมศาสดาก็ทรงพระดาริว่า ควรทีต่ ถาคตจะแสดงอิทธานุ ภาพให้เป็ นควันไปสัมผัสมังสฉวีและ
เอ็นอัฐิแห่งพญานาคนี้ ระงับเดชพญานาคให้เหือดหาย แล้วก็ทรงสาแดงอิทธาภิสงั ขารดังพระดารินัน้
พญานาคมิอาจจะอดกลัน้ ซึ่งความพิโรธได้ ก็บงั หวนควันพ่นพิษเป็ นเพลิงพลุ่งโพลงขึน้ พระบรมศาสดาก็
สาแดงเตโชกสิณสมาบัติ บันดาลเปลวเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการ และเพลิงทัง้ สองฝ่ ายก็บงั เกิดขึน้ แสงแดงสว่าง
ดุจเผาผลาญซึง่ โรงไฟนัน้ ให้เป็ นเถ้าธุลี ส่วนชฎิลทัง้ หลายก็แวดล้อมโรงไฟนัน้ ต่างเจรจากันว่า พระสมณะนี้มี
สิรริ ปู งามยิง่ นัก เสียดายทีเ่ ธอมาวอดวายเสียด้วยพิษแห่งพญานาคในทีน่ ้ี
ครัน้ ล่วงสมัยราตรีรุ่งเช้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าก็กาจัดฤทธิเดชพญานาคให้อนั ตรธานหาย บันดาลให้
นาคราชนัน้ ขดกายลงในบาตร แล้วทรงสาแดงแก่อุรุเวลกัสสป ตรัสบอกว่า พญานาคนี้สน้ิ ฤทธิเดชแล้ว อุรุ
เวลกัสสปเห็นดังนัน้ ก็ดาริว่า พระสมณะนี้มอี านุภาพมาก ระงับเสียซึง่ ฤทธิพญานาคให้อนั ตรธานพ่ายแพ้ไปได้
ถึงดังนัน้ ไซร้กไ็ ม่เป็ นพระอรหันต์เหมือนอาตมา มีจติ เลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ จึงกล่าวว่าข้าแต่สมณะ นิมนต์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าอยู่ ณ อาศรมของข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะถวายภัตตาหารให้ฉนั ทุกวันเป็ นนิตย์1
ในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ 4 พระวินยั ปิ ฎก เล่มที่ 4 [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวรรค ภาค 1 มุจลินทกถา ได้
กล่าวถึงพญานาคมุจลินท์ไว้ว่า ครัน้ ล่วงไป 7 วัน พระผูม้ พี ระภาคทรงออกจากสมาธินนั ้ แล้วเสด็จจากควงต้น
อชปาลนิโครธไปยังควงต้นมุจลินท์ ครัน้ ถึงแล้ว จึงประทับนัง่ โดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้น
มุจลินท์เป็ นเวลา 7 วัน
ครัง้ นัน้ ได้บงั เกิดเมฆใหญ่ขน้ึ ในสมัยมิใช่ฤดูกาล เป็ นฝนเจือลมหนาวตกพราตลอด 7 วัน ลาดับนัน้
พญานาคมุจลินท์ได้ออกจากทีอ่ ยู่ของตนไปโอบรอบพระกายของพระผูม้ พี ระภาคด้วยขนด 7 รอบ แผ่พงั พาน
ใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยหวังว่า “ความหนาว อย่าได้เบียดเบียนพระผูม้ พี ระภาค ความร้อน อย่าได้
1

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา, พุทธประวัติ [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า:
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/buddhist59.htm, (13 กรกฎาคม 2560).
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เบียดเบียนพระผู้มพี ระภาค สัมผัสจากเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มพี ระ
ภาค” ครัน้ 7 วันผ่านไป พญานาคมุจลินท์รวู้ ่า ฝนหายปลอดเมฆแล้ว จึงคลายขนดออกจากพระกายของพระ
ผูม้ พี ระภาค จาแลงร่างของตนเป็ นมาณพ ยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่เบือ้ งพระพักตร์
ลาดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบเนื้อความนัน้ แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลานัน้ ว่า “ความสงัด
เป็ นสุขของบุคคลผูส้ นั โดษ ผูม้ ธี รรมปรากฏแล้ว ผูเ้ ห็นอยู่ ความไม่เบียดเบียนคือความสารวมในสัตว์ทงั ้ หลาย
เป็ นสุขในโลกความปราศจากราคะคือความล่วงกามทัง้ หลายได้ เป็ นสุขในโลก ความกาจัดอัสมิมานะ(ความ
ถือตัวว่าเป็ นนันเป็
่ นนี่) เสียได้ เป็ นสุขอย่างยิง่ ”2
เมืองเชียงตุงจึงมีตานานการสร้างเมืองว่า เมืองนี้เดิมชื่อเมืองประจันตคามหรือจัณฑคามไม่มเี จ้า
เมืองปกครอง ฝูงกาได้คาบกรงไม้พาชายเลีย้ งวัวคนหนึ่งมาเป็ นเจ้าเมือง ต่อมาชายคนนัน้ ลืมสัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่
กา กาจึงพาเขาไปทิง้ ไว้ทเ่ี กาะกลางทะเล ส่วนเมืองจัณฑคามถูกฝนตกหนักจนน้ าท่วมกลายเป็ นหนองน้ า มี
ฤาษี นามว่า ตุงคฤๅษี เป็ นบุตรพญาว้อง (จีน) แสดงอิทธิฤทธิท์ าให้น้าไหลออกจากเมือง เหลือเพียงหนองน้ า
กลางเมืองขนาดใหญ่ เรียกว่า หนองตุง อันเป็ นทีม่ าของชื่อ เชียงตุง และได้อพยพชาวจีนจากยูนนาน มาอยู่
ต่อมาทนกับโรคภัยไข้เจ็บไม่ไหวจึงอพยพกลับไปหมด ทิง้ น้ าเต้าไว้กอหนึ่ง น้ าเต้านัน้ แตกออกกลายเป็ นคน
ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษของชาวลัวะ ซึง่ ได้อาศัยในบริเวณนัน้ ต่อมา และภายในหนองตุงก็ยงั มีพญานาคปกปั กษ์
รักษาอาศัยอยู่ คอยพิทกั ษ์พุทธศาสนาด้วยความศรัทธาของตนตามความเชื่อของชาวเมืองนันเอง
่
จากความสาคัญ และที่ม าของปั ญ หาที่ก ล่ า วแล้วข้า งต้น ผู้วิจ ัย ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของคติ
พญานาคในเมืองเชียงตุ ง ที่มีบทบาทอิทธิพลความเชื่อ หลักธรรม ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและสังคม
ปั จจุบนั เพื่อให้เกิดความองค์ความรูแ้ ละเป็ นประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพญานาคในเมืองเชียงตุง
2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทัศนะพญานาคต่อวิถชี วี ติ ในเมืองเชียงตุง
3. เพื่อแสวงหาคติธรรมพญานาคทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ ในเมืองเชียงตุง

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการทาวิจยั เชิงคุณภาพในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้มกี ารนาเสนอวิธกี ารวิจยั และขอบเขตการวิจยั ไว้ 4
ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาและตัวแปรที่ศึกษา
เป็ นการศึกษาในทุกมิตเิ กีย่ วกับพญานาคทีม่ บี ทความความสาคัญความเชื่อในเมืองเชียงตุง และเป็ น
การศึกษาทุกมิตใิ นคติธรรมของพญานาคทีม่ บี ทบาทต่อการดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั ของเมืองเชียงตุง นอกนี้ไม่
อยู่ในขอบเขตของการวิจยั นี้

2

พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 4,พระวินยั ปิ ฎก เล่มที่ 4 [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวรรค ภาค 1, มุจลินทกถา [ออนไลน์].
แหล่งทีม่ า : http://84000.org/tipitaka/pitaka1/m_siri.php?B=04&siri=3, (13 กรกฎาคม 2560).
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2. ขอบเขตด้านประชากรที่วิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เลือกเฉพาะกลุ่มตัวแทนพระนักเผยแผ่เขตแม่น้ าโขงในเมืองเชียงตุง และ
คฤหัสถ์ ทีเ่ ดินทางมาสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตแม่น้าโขง 6 ประเทศ ทีม่ หาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จดั ขึน้ โดยการวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม จานวน 10
รูป/คน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ที่ทาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาในเขตพืน้ ทีเ่ มืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ขอบเขตด้านเวลาทีท่ าวิจยั ใช้เวลาในการทาวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นทาเป็ นเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่
17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 17 เดือนกันยายน 2560 โดยเก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2560 - 17
กันยายน 2560

ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปเป็ นข้อค้นพบ (Fact finding) ได้ว่า เมืองเชียงตุง เป็ นเมืองหนึ่งของ
รัฐฉาน สูงจากระดับน้าทะเล 2,700 ฟุต มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 72 ตารางไมล์ มีพน้ื ทีเ่ ป็ นแอ่งก้นกระทะอยู่ระหว่าง
แม่น้าสาละวินตะวันตก และแม่น้ าโขงตะวันออก อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสิบสองปั นนา ในมณฑลยูนาน
ทางใต้ตดิ ต่อกับล้านนา มีสภาพอากาศค่อนข้างดี มีหนองน้าใหญ่ ภูเขาล้อมรอบ บ้านและวัดตัง้ อยู่บนยอดเขา
ไหล่เขา และท้องนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทานา ปั ้นหม้อ ทามีด เครื่องเงิน เครื่องเขิน การทอผ้า และ
อาชีพรับราชการยังเป็ นทีป่ รารถนาเป็ นอันแรกเพราะถือว่ามีเกียรติในสังคม
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
2.1 ท่านคิ ดว่าพญานาคมีบทบาทและความสาคัญต่อเชียงตุงอย่างไร
สรุปเป็ นความจริงขัน้ พืน้ ฐาน (Grounded Theory) ได้ว่า เมืองเชียงตุง เป็ นเมืองทีม่ คี วาม
เชื่อเกีย่ วกับพญานาคในความสาคัญกับสถานทีส่ าคัญหนองตุงหรือวัดทีส่ าคัญ โดยพญานาคเป็ นสัตว์พเิ ศษที่
มีฤทธิมาก
์ แต่ชาวเมืองเชียงตุงก็ไม่ได้เชื่อจาให้ความสาคัญหรือมีพธิ กี ารบูชาแบบยิง่ ใหญ่
2.2 ท่านคิ ดว่าพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไร
สรุปเป็ นความจริงขัน้ พื้นฐาน (Grounded Theory) ได้ว่า พญานาคมีความเกีย่ วข้องกับ
พุท ธศาสนามาตัง้ แต่ สมัย พุ ท ธกาลจนถึง ปั จจุ บ ัน โดยเฉพาะในเรื่อ งของการบวชพระจะต้อ งมีสิ่ง ที่เ ป็ น
สัญลักษณ์ของนาค โดยเมืองเชียงตุงใช้การปั น้ เทียนทองและเงินเป็ นตัวรูปพญานาคแทนการแห่นาค
2.3 วัฒนธรรมใดที่ได้รบั คติ ความเชื่อมาจากพญานาค
สรุปเป็ นความจริงขัน้ พื้นฐาน (Grounded Theory) ได้ว่า วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พญานาค ได้แก่ วัฒนธรรมการสร้างวัด เจดีย์ วิหาร การบวช จะต้องมีสงิ่ แทนหรือสัญลักษณ์พญานาคปรากฏ
อยู่เสมอ โดยมากจะนิยมสร้างเป็ นนาคคู่
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2.4 พญานาคให้คติ ธรรมต่อการดาเนิ นชีวิตใจปัจจุบนั อย่างไร
สรุปเป็ นความจริงขัน้ พื้นฐาน (Grounded Theory) ได้ว่า พญานาคเป็ นสัตว์พิเศษ
ประเสริฐ มีอทิ ธิฤทธิ ์ เป็ นรูปแบบคติธรรมของการทาความดี เช่น สัจจะ และคอยพิทกั ษ์ปกป้ องพุทธศาสนา
เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากการลงภาคสนาม
สรุปเป็ นความจริงขัน้ พืน้ ฐาน (Grounded Theory) ได้ว่า เมืองเชียงตุงมีความเป็ นอยู่ดว้ ยวิถชี วี ติ
เรียบง่าย สมถะ รักสันติภาพ เข้ากับธรรมชาติ และรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมของตน ทานุบารุงพุทธศาสนาให้
สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่องนี้ มีขอ้ ค้นพบ (Fact finding) ทีก่ ่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่และมีคุณค่าทางวิชาการ ซึง่
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป จึงนามาอภิปรายผลโดยใช้หลักตรรกวิทยาในการให้เหตุผล เพื่อตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
ผลการวิ จยั พบว่า พญานาคมีบทบาทความสาคัญต่อเชียงตุง พุทธศาสนา วัฒนธรรม และคติธรรม
ซึ่งเป็ นเมืองที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในความสาคัญกับสถานที่สาคัญหนองตุ งหรือวัดที่สาคัญ โดย
พญานาคเป็ นสัตว์พเิ ศษทีม่ ฤี ทธิมาก
์ แต่ชาวเมืองเชียงตุงก็ไม่ได้เชื่อจนให้ความสาคัญหรือมีพธิ กี ารบูชาแบบ
ยิง่ ใหญ่ ซึง่ พญานาคมีความเกีย่ วข้องกับพุทธศาสนามาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการบวชพระจะต้องมีสงิ่ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของนาค โดยเมืองเชียงตุงใช้การปั ้นเทียนทองและเงินเป็ นตัวรูป
พญานาคแทนการแห่นาค มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพญานาค ได้แก่ วัฒนธรรมการสร้างวัด เจดีย์ วิหาร การ
บวช จะต้องมีสงิ่ แทนหรือสัญลักษณ์พญานาคปรากฏอยู่เสมอ โดยมากจะนิยมสร้างเป็ นนาคคู่ พญานาคเป็ น
สัตว์พเิ ศษ ประเสริฐ มีอทิ ธิฤทธิ ์ เป็ นรูปแบบคติธรรมของการทาความดี เช่น สัจจะ และคอยพิทกั ษ์ปกป้ อง
พุท ธศาสนาเรื่อยมาทุ ก ยุค ทุ ก สมัย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของ จิต รกร เอมพัน ธ์ 3 ได้ทาการวิจ ัยเรื่อ ง
“พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ าโขง: พิธกี รรมกับระบบความเชื่อพืน้ บ้านแห่งวัฒนธรรมอีสาน” ได้ผลสรุปว่า ระบบ
สัญลักษณ์ของพญานาค หากแบ่งตามกฎเกณฑ์ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม อันเป็ นร่องรอยความคิดแห่ง
อดีตทีว่ ่าด้วยเรื่อง "พญานาค" สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประการด้วยกัน คือ 1. พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ของ
กลุ่มชนดัง้ เดิม 2. พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งดินและน้ า 3. พญานาคเป็ นลัทธิทางศาสนา ร่องรอย
แห่งอดีตมักปรากฏเป็ นนัยยะความหมายและเค้าโครง ทีซ่ ่อนอยู่ในนิทานปรัมปราแห่งโลกจินตนาการผสาน
ความเป็ นจริง ร่องรอยความคิดเรื่องพญานาคจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ กาหนดความคิดทางการ
เมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข รวมทัง้ ด้านสันทนาการ ซึง่ ล้วนแต่มอี ทิ ธิพล
อันเป็ นพลังทางศาสนาอันเนื่องมาจาก "ร่องรอยความคิดเรื่องพญานาค" ทัง้ หมดทัง้ สิน้ สาหรับระเบียบวิธกี าร
วิจยั ใช้วธิ กี ารค้นคว้าจากเอกสาร และการวิจยั ทางมานุ ษยวิทยา ด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใน
พิธกี รรมทีเ่ กี่ยวกับพญานาค ทีห่ มู่บา้ นอาฮง ตาบลไคสี อาเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยใช้วธิ กี าร
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผทู้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ "พิธบี วงสรวงบูชาบัง้ ไฟ
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พญานาค" อันได้แก่ พ่อพราหมณ์ จ้า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 60-80 ปี ขน้ึ ไป ผล
การศึกษาพบว่า การคลีค่ ลายร่องรอยความคิดเรื่องพญานาคจาแนกออกเป็ นความเชื่อกับโลกและ จักรวาล
ความเชื่อเรื่องพญานาค ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา และการแสดงออกของความเชื่อในรูปแบบของพิธกี รรม
จากการประมวลความรูแ้ ละบูรณาการทางความคิดพบว่า พญานาคมักปรากฏอยู่ใน "ลัทธิความอุดมสมบูรณ์"
ของสังคมวัฒนธรรมอีสาน ถูกผสานความเชื่อดัง้ เดิมและความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องสวรรค์และนรก
นอกจากนี้ยงั พบว่า ระบบสัญลักษณ์ของพิธกี รรมมีความหมายทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทม่ี นุ ษย์มตี ่อ
อานาจเหนือธรรมชาติ ประการสาคัญที่สุดของพิธีกรรมนี้ ทาให้ผู้ท่อี ยู่ในหมู่บ้านได้มโี อกาสพบปะกัน
ก่อให้เกิดความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระโสภณวิหารการ (พิศษิ ฐ์ สุวโี ร
ธรรมโรจน์ )4 ได้ทาการวิจยั เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพญานาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”
ได้ผลสรุปว่า พญานาคเป็ นสัตว์โลกประเภทหนึ่งทีม่ กี าเนิดมาจากการกระทากรรม 2 ประการคือ (1) กุศล
กรรมและ (2) อกุศลกรรม เช่น การรักษาอุโบสถศีลแล้วปรารถนาความเป็ นนาค หรือการละเมิดพระวินัย เป็ น
ต้นโดยถือกาเนิด ใน 4 ประเภทคือ อัณฑชะ(เกิดในฟองไข่) ชลาพุชะ(เกิดในครรภ์) สังเสทชะ(เกิดในเถ้าไคล)
และโอปปาติกะ(ผุดเกิด) เมื่อถือกาเนิดมาแล้วย่อมอยู่ใต้การปกครองของพญานาคผูใ้ หญ่ช่อื ว่าท้าววิรปู ั กษ์ ซึง่
เป็ นผูน้ าของนาคและเป็ นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทัง้ 4 พญานาคเกิดมาแล้วจะมีภพของนาคชื่อว่าโภควดี, วา
สนครหรือหิรญ
ั ญวดีเกิดขึน้ มารองรับ โดยวิมานดังกล่าวจะอยู่ในหลายสถานที่ เช่น แม่น้ า ภูเขา มหาสมุทร
และใต้แม่น้า เป็ นต้น พญานาคในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาทมีพฒ
ั นาการมาจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ
ภายใต้ความเชื่อแบบสมณธรรม คือเชื่อว่าพญานาคเป็ นสัตว์โลกที่เป็ นไปตามกรรมหรืออยู่ภายใต้กฏแห่ง
กรรมไม่ได้เกิดมาจากการสร้างของเทพเจ้า การเกิดของพญานาคจัดเป็ นอบายแต่ ไม่เป็ นทุคติเนื่องจาก
พญานาคเกิดในภพภูมทิ ม่ี แี ต่ความสุข และมีขอ้ พิสจู น์ว่าพญานาคเป็ นสัตว์โลกที่มอี ยู่จริงอยู่หลายประการ
เช่น พิสจู น์จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และหลักตรรกวิทยาเชิงพุทธ พญานาคมีความหมายเชิงสัญลักษณ์
คือ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ , อานาจและความดี เป็ นต้น หรือในด้านบทบาทพบว่ าพญานาคมีบทบาท
สาคัญในการปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันพญานาคเองก็เป็ นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมเพื่อบรรลุ
ภพภูมทิ ส่ี งู กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ดว้ ย นอกจากนัน้ การศึกษาเรื่องพญานาคยังให้คุณค่าหลายประการมีดา้ นการทากิจ
ด้วยความไม่ป ระมาท และด้านการปฏิบตั ิธ รรม เป็ นต้น สาหรั บมนุ ษย์พ ระพุทธศาสนาสอนให้มีท่าทีต่ อ
พญานาคทัง้ ในด้า นของการยอมรับ ความมีอ ยู่ ข องพญานาคและการปฏิบ ัติต่ อ พญานาคโดยไม่ มีก าร
เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
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