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บทคัดย่อ

	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

พระพทุธศาสนา	ได้แก่	ราชอาณาจักรไทย	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกมัพชูา	ได้ปรากฏวัฒนธรรมการขีสั่ตว์

ในประเพณีแห่นาคก่อนเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 เฉพาะในประเทศไทยปรากฏ

ให้เห็นส่วนใหญ่ในจังหวัดแถบภาคกลาง	 ภาคตะวันตก	 และบางพื้นที่ของภาคเหนือ	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้	 โดยสัตว์ที่น�ามาให้นาคข่ีมีทั้งสัตว์ที่มีชีวิตและ

หุ่นรูปสัตว์ที่จ�าลองขึ้นมา	 ซ่ึงสัตว์ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธประวัติ

หรือชาดก	ได้แก่	ม้า	ช้าง	วัว	ส�าหรับม้าพบมากบริเวณภาคเหนือ	ขณะที่ช้างพบมาก

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และวัวพบมากบริเวณภาคกลางกับภาคตะวันตก

ส่วนสัตว์ในต�านานหรือวรรณคดี	 ได้แก่	 หงส์	 สิงห์	พบมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง

กับภาคใต้	 ขณะที่สัตว์มงคลตามความเชื่อเรื่องปีนักษัตร	 ได้แก่	 ไก่	 พญานาค	 เสือ	

และสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของนาคและครอบครัว	

ได้แก่	 ควาย	 ปลา	 จระเข้	 เป็นต้น	 พบได้หลายจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

จะเหน็ได้ว่า	ในประเทศอินเดยีและประเทศเนปาลอันเป็นดนิแดนต้นก�าเนิดของพระพทุธ

ศาสนากลับไม่มหีลกัฐานใดทีป่รากฏประเพณขีีสั่ตว์แห่นาคหรอืเรยีกชือ่ผู้ทีก่�าลังเข้าพธิี

อุปสมบทเป็นพระภกิษุว่า	“นาค”	จึงเป็นทีม่าของความสนใจศกึษา	“ปฏสัิมพนัธ์ระหว่าง

ประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา”
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Abstract 

	 Almost	 all	 countries	 in	 Southeast	 Asia	 where	 the	 people	 follow	

Buddhism,	such	as	in	the	Kingdom	of	Thailand,	the	Republic	of	the	Union	of	

Myanmar,	 the	 Lao	 People’s	 Democratic	 Republic	 and	 the	 Kingdom	 of	

Cambodia,	have	the	culture	of	riding	animals	in	ordination	ceremony	parades.	

In	particular,	 this	can	be	seen	 in	Thailand	covering	many	central,	western	

and	some	northern	and	northeastern	areas.	The	animals	that	are	used	include	

both	living	animals	and	simulated	animals	that	are	related	to	the	legend	of	

the	Buddha	consisting	of	horses,	elephants	and	cows:	horses	in	the	northern	

region;	elephants	in	northeastern;	and	cows	both	in	the	central	and	western	

areas.	Animals	in	legends	or	literature,	such	as	swan	and	lion,	are	found	in	

the	lower	northern	and	southern	areas.	In	addition,	there	are	sacred	animals	

in	the	Chinese	zodiac	belief,	such	as	chickens,	king	of	nagas	and	tigers.	Also	

animals	related	to	work	or	the	way	of	life	of	the	naga	and	his	family,	such	

as	buffalo,	fish	and	crocodiles,	can	be	found	in	many	areas	of	Thailand.	It	can	

be	seen	that	in	India	and	Nepal,	the	place	of	the	origin	of	Buddhism,	there	is	

no	tradition	to	call	a	man	who	will	be	the	monk	as	a	“naga”	and	there	is	also	

no	animal	riding	culture	in	ordination	parades.	Therefore,	it	is	interesting	to	

study	the	interaction	between	animal	riding	in	ordination	ceremony	parades	

and	Buddhist	symbolism.	

Keywords:	Ordination	Ceremony	Parade,	Interaction,	Symbolic,	Buddhism	
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บทน�า

	 พธิอุีปสมบทตัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปัจจุบันจ�าแนกออกเป็น	๓	ประเภทใหญ่	

ประกอบด้วย	 “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”	หมายถึง	 วิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน

แก่กุลบุตร	ต่อมาคือ	“ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา”	หมายถึง	การบวชด้วยค�าประกาศ

ย�้า	๓	ครั้ง	รวมทั้งค�าประกาศน�าเป็นครั้งที่	๔	เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ

สงฆ์บวชแก่กุลบุตรผู้บรรพชาเป็นสามเณรชั้นหนึ่งก่อน	และสุดท้ายคือ	“ติสรณคมนูป

สัมปทา”	เป็นวิธใีห้ผู้ขอบวชกล่าวค�ารบัและเข้าถงึพระรตันตรยัว่าเป็นทีพ่ึง่อันประเสรฐิ	

จะเห็นได้ว่า	 ในประเทศไทยเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า	 “การบวชนาค”	 ท�าให้นัย

ส�าคัญของการบวชเปลี่ยนจากการท�าให้คนกลายเป็นพระ	 กลายเป็นการท�าให้	 “นาค”	

กลายเป็นพระแทน	 ซ่ึงแตกต่างไปจากประเทศอินเดียและเนปาลอันเป็นดินแดน

ต้นก�าเนิดพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏวิธีการเรียกช่ือดังกล่าว	 แต่ปรากฏเฉพาะใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประกอบด้วย	 ประเทศไทย	 กัมพูชา	 เมียนมา	 และ

ลาว	 ซ่ึงรับพระพุทธศาสนาจากการจาริกมาเผยแผ่ของสมณฑูตอย่างพระโสณะและ

พระอุตตระเถระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช	(Wongtej,	2018,	p.	1-2)	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 ๑.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีการขี่สัตว ์แห ่นาคใน

ประเทศไทย

	 ๒.	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทาง

พระพุทธศาสนา

วิธีด�าเนินการศึกษา

	 เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพโดยสืบค้นข้อมลูผ่านเอกสาร	หนังสือ	งานวิจัย	และ

บทความวิชาการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ของไทยและต่างประเทศ	รวมทัง้สัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	Interview)	จากผู้มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมและพระพทุธศาสนา	

เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของประเพณี

การขี่สตัว์แห่นาคในประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศที่นบัถือพระพุทธศาสนา

อื่น	ๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	ลาว	กัมพูชา	และเมียนมา
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ประเพณีแห่นาค

	 ส�าหรับค�าว่า	 “นาค”	 (Naga)	 ในภาษาอัสสัม	 มาจากค�าว่า	 “นอค”	 (Nog)

แปลว่า	เปลอืยหรอืไม่สวมใส่เส้ือผ้า	สอดรบักบัชือ่กลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงทางตะวันออกของ

พรมแดนระหว่างประเทศอินเดยีและเมยีนมาทีเ่รยีกว่า	“นาค”	มดีนิแดนเป็นของตนเอง	

เรียกว่า	“รัฐนาค”	(Naga	Land)	ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอัสสัม	แต่รัฐบาลอินเดีย

ได้ยินยอมให้จัดตั้งเป็นรัฐนาคมาตั้งแต่พุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา

นาค	 (Naga	 Hill)	 ซ่ึงชาวอารยันส่วนใหญ่จะมองพวกนาคเป็นคนป่าเถื่อนและ

ด้อยอารยะ	 นักวิชาการบางคนจึงสันนิษฐานว่า	 นัยของการบวชนาคเท่ากับเป็น

การท�าให้คนป่าเถื่อนกลายเป็นผู้เจริญได้ด้วยธรรม	 ซ่ึงเมื่อมีการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมเรือ่งค�าเรยีกช่ือดงักล่าวอาจมทีีม่าจากอินเดยีสู่เมยีนมาซ่ึงมพีรมแดนตดิต่อ

กัน	แล้วส่งอิทธิพลสู่ไทย	กัมพูชา	และลาว	(Naphalan,	2011,	p.	12-13)

	 อย่างไรก็ตาม	วิถีชีวิต	ความคิด	และความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคีวามเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบั	“พญานาค”	สัตว์ในต�านานอันเป็น

ที่มาของอีกแนวคิดหน่ึงของการเกิดประเพณีบวชนาคจากพระไตรปิฎก	 เล่มที่	 ๔	

พระวินัยปิฎก	 เล่มที่	 ๔	 มหาวรรค	 ภาค	 ๑	 เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช

ระบุว่าพญานาคมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอ

พระพุทธเจ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้	 พญานาคจึงขอให้ชื่อ

ของตนเป็นค�าส�าหรบัเรยีกช่ือผู้ทีจ่ะขอบวชจนเป็นทีม่าของค�าว่า	“นาค”	ซ่ึง	Bhumisak	

(1976)	 ได้อธิบายว่า	 “ในการบวชเป็นภิกษุของพุทธศาสนามีการห้ามมิให้พวก

นาคบวช	เล่ากนัว่านาคคอืพญางใูหญ่หรอืพญานาค	และว่าพญานาคเคยปลอมตวัเข้ามา

บวชด้วย	แต่ภายหลังถกูจับได้จึงถกูขับให้ลาสิกขา	พญานาคจึงขอร้องต่อพระพทุธเจ้าว่า

ต่อไปภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้กข็อให้ผู้ทีก่�าลังเตรยีมตวัเพือ่จะบวชน้ันมชีือ่เรยีกว่า	

“นาค”	โดยผู้ที่ก่อนบวชไปอยู่วัด	เรียกว่า	“พ่อนาค”	หรือ	“เจ้านาค”	หากเป็นสามเณร

ก่อนบวชจะเรียกว่า	 “หางนาค”	 อันเป็นต้นก�าเนิดของประเพณีท�าขวัญนาค	 ขานนาค	

และบวชนาคมาจนทุกวันนี้”	(Bhumisak,	1976,	p.	23-25)	
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	 หากพจิารณาหลักเหตผุลเชิงสังคมศาสตร์	Wongtej	(2016)	อธบิายว่า	สังคม

ของอินเดียสมัยน้ันมีการแบ่งแยกระหว่างพวกอารยันซ่ึงเป็นกลุ่มชนที่เพิ่งอพยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภายหลังกับพวกมิลักขะซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมตามหลักฐาน

การขุดค้นแหล่งอารยธรรมอินเดียโบราณเดิมบริเวณลุ่มแม่น�้าสินธุที่เรียกว่า	 “โมเฮน

โจดาโร	และ	ฮารัปปา”	ผู้มีฐานะทางสังคมต�่าต้อยกว่าพวกอารยัน	ชนเผ่านาคจึงไม่ได้

รบัการยอมรบัให้เป็นส่วนหน่ึงของพทุธศาสนาในสมยัน้ัน	เน่ืองจากพดูจากนัคนละภาษา

และถือเป็นพวกป่าเถื่อน	 ก่อนจะอพยพถอยร่นมาตั้งถิ่นฐานบริเวณพรมแดนประเทศ

เมียนมา	 จึงเป็นที่มาของการบอกเล่าเรื่องราวการบวชของเผ่านาคที่น�ามาผสมผสาน

กบัความเช่ือเรือ่งส่ิงเหนือธรรมชาตแิละสัตว์ศกัดิสิ์ทธิป์ระจ�าถิน่อย่างพญานาค	ก่อนจะ

ผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของพธิกีรรมและความเช่ือในประเพณีอุปสมบทมาจนถงึปัจจุบัน	

(Wongtej,	2016,	p.	1-2)

 โดยหลักฐานเกีย่วกบัการบวชพระทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศไทย	คอื	ประตมิากรรม

ดินเผาแบบทวาราวดี	 ราวหลังพุทธศักราช	 ๑๐๐๐	ที่อ�าเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

เป็นรปูภกิษุ	๓	รปู	ครองจีวรพร้อมถอืบาตร	แสดงให้เหน็ว่ามพีระภกิษุปรากฏในดนิแดน

สุวรรณภูมิซ่ึงก่อนหน้าน้ันผู้คนในภูมิภาคน้ีส่วนใหญ่นับถือส่ิงเหนือธรรมชาติและ

วิญญาณบรรพบุรุษ	 จนกระทั่งผสมผสานกันระหว่างผี	 พราหมณ์	 และพุทธในที่สุด

(U-Pho,	1967,	p.	43-44)	

ประเพณีขี่สัตว์แห่นาค

	 ส�าหรบัทีม่าของประเพณขีีสั่ตว์แห่นาคเริม่ข้ึนครัง้แรกทีใ่ดไม่ปรากฏหลักฐาน

อย่างเป็นรูปธรรม	 แต่สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากหลักฐานทั้งทาง

ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	และวรรณกรรมว่าด้วยแนวคิดเรื่อง	“การแห่”	เพื่อสักการะ

บชูาสถานทีศ่กัดิสิ์ทธ์ิทางพระพทุธศาสนา	ซ่ึงได้รบัอิทธพิลมาจากประเทศอินเดยี	เหน็ได้

จากวัฒนธรรมการเดินเวียนรอบสถูป	พระอุโบสถ	พระปรางค์	หรือพระพุทธรูปที่เรียก

ว่า	“ทักษิณาวรรต”	หมายถึง	การเดินเวียนขวา	และ	“อุตราวรรต”	หมายถึง	การเดิน

เวียนซ้าย	 โดยส่วนใหญ่นิยมเดินเวียนขวาสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคล	 เสมือน

การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย	 พระพุทธ	 พระธรรม	 และ

พระสงฆ์	 จนเป็นที่มาของการเดินขบวนแห่เวียนรอบพระอุโบสถก่อนประกอบพิธี
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อุปสมบท	 เพื่อให้นาคระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย	 ดังนั้น	 การน�าสัตว์สัญลักษณ์ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับพุทธประวัติหรือชาดกเข้ามาไว้ในขบวนแห่	 จึงเป็นเหมือนการ

จ�าลองเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมัยพุทธกาล	 เพื่อให้นาคที่ก�าลังจะอุปสมบทและ

ญาติมิตรที่เป็นพุทธศาสนกิชนได้น้อมร�าลกึถึงพระพุทธเจ้า	(Paksasook,	2015,	p.	4-5)

ประเพณีการขี่ม้าแห่นาค

	 สันนิษฐานว่า	“ม้า”	น่าจะเป็นสัตว์ประเภทแรกทีน่�าเข้ามาให้นาคข่ีในขบวนแห่	

โดยได้แนวคิดมาจากหลักฐานภาพประติมากรรมนูนต�่าบนซุ้มโตรณะของสถูปสาญจี

ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชทีป่รากฏรปูม้ากณัฐกะ	อันเป็นม้าทรงของเจ้าชายสิทธตัถะ

เมื่อเสด็จออกมาจากพระราชวังพร้อมกับนายฉันนะก่อนตัดสินพระทัยผนวชริมฝั่ง

แม่น�้าอโนมา	เรียกว่า	“มหาภิเนษกรมณ์”	แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างรูปเสมือนของ

พระพุทธเจ้าเน่ืองจากถือเป็นของสูงที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา	 จะมาสร้างรูปเสมือน

ไม่ได้	 จึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปม้าพร้อมอานบนหลังแทน	 จนกระทั่งอินเดียได้รับ

อิทธิพลทางศิลปะจากกรีกโรมันจนเกิดการสร้างพระพุทธรูปแบบคันธาระขึ้น	 ท�าให้

ประติมากรรมนูนต�่ารูปเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าได้รับความนิยมในศิลปะของอินเดีย

สืบมา	(Tungka,	2016,	p.	5-6)	

	 สอดรับกับข้อมูลในเอกสารเรื่อง	 “ศิลปะอินเดีย	 พุทธศิลป์รุ่นแรกของโลก”	

ทีร่ะบวุ่า	“ม้าเปล่าน่ีคอืม้ากณัฐกะ	ไม่มคีนข่ี	แต่ทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระพทุธเจ้า	เพราะ

มีคนกางฉัตรและถือแส้แสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงน้ี	 ม้าตัวที่	 ๑-๔	 ทุกตัวมีกางฉัตร

หมด	และท�าไมถึงมีม้า	๔	ตัว	คือการเคลื่อนไหว	เขาอยากแสดงการเคลื่อนไหว	และ

ม้าหันกลับกบิลพัสดุ์	พอจูงม้ากลับบนม้าไม่มีฉัตรแล้วแสดงว่าลงแล้ว	นี่คือการดูพุทธ

ประวัติสมัยฮินดู”	(Tingsanchalee,	2013,	p.	10)

	 ในประเทศไทยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของพระอาราม

หลายแห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีการข่ีม้าแห่นาค	 ตัวอย่างเช่น	 ภาพนาคขี่ม้าใน

ขบวนแห่จากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชประดษิฐ์สถติมหาสีมาราม	และ

ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพมหานคร	เป็นต้น	
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	 ส�าหรับม้าที่น�ามาใช้ในขบวนแห่มีทั้งม้าที่มีชีวิตจริงกับม้าจ�าลองที่ประดิษฐ์

ขึ้นมา	เรียกว่า	“ม้าแห่”	แต่บางกรณีที่หาม้าไม่ได้จะให้นาคขี่บนคอคนแทนม้า	เรียกว่า	

“ม้าขี่”	ขณะที่วัตถุประสงค์ของการบวชมีความแตกต่างกันออกไป	ได้แก่	บวชเมื่อครบ

อายุ	๒๐	ปีบริบูรณ์	บวชแก้บน	และบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์	

เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ประเพณีการขี่สัตว์ในขบวนแห่ไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่จะอุปสมบทเป็น

พระภกิษเุพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน	ในบางกรณไีด้ปรากฏวัฒนธรรมการข่ีสัตว์ในขบวนแห่

ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรอีกด้วย	(Panthong,	2010,	p.	7-9)	ตวัอย่างเช่น	ทางภาคเหนือ

ของประเทศไทยในประเพณปีอยส่างลองได้มขีบวนแห่ลกูแก้วข่ีม้าตามคตคิวามเช่ือของ

กลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูแ่ถบลุ่มน�า้โขง-สาละวิน	ทัง้ไทใหญ่	ไทล้ือ	ไทยอง	ไทเขนิ	รวมทัง้

ไทโยน	หรือโยนก-ล้านนา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่

ยังคงปรากฏวัฒนธรรมดังกล่าวให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน	โดยให้	“ส่างลอง”	อันเกิดจาก

การผสมกันระหว่างค�าว่า	“ส่าง”	หมายถึง	“สามเณร”	กับ	“ลอง”	หมายถึง	“เทวดา”	

เหมือนกับค�าว่า	“อลอง”	ในภาษาไทใหญ่	แปลว่า	พระโพธิสัตว์	ส่วนในภาษาเมียนมา

ใช้เรียกพระมหากษัตริย ์	 สมมติบทบาทเป็นเจ ้าชายสิทธัตถะที่สวมใส่เส้ือผ้า

เครื่องแต่งกายเหมือนกษัตริย์	 แต่งหน้า	 แล้วน่ังบนหลังม้าพร้อมสวมแว่นตาสีด�าซ่ึง

ภาพนาคขี่ม้าในขบวนแห่จากจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

 ที่มา: วารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับประจ�าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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พัฒนามาจากยุคอดีตที่ใช้ผ้าคาดปิดดวงตาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้ที่จะบรรพชา

ก�าลังข้ามพ้นความมืดบอดทางปัญญาไปสู่โลกุตรธรรม	เป็นต้น	(Jai-In,	2013,	p.	76)

	 ประเทศเมียนมาเรียกประเพณีปอยส่างลองว่า	“ชินพยู”	ผู้ที่เข้าพิธีบรรพชา

เรียกว่า	 “ชินลอง”	 แปลว่า	 “เจ้าชาย”	 เสมือนการแสดงบทบาทสมมติเป็นเจ้าชาย

สิทธัตถะด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดได้บรรพชาลูกของตัวเองเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์

มากถึง	 ๗	 กัลป์	 แต่ถ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้อานิสงส์มากถึง	 ๑๒	 กัลป	์

หากบรรพชาลูกคนอื่นเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์	๔	กัลป์	กรณีเป็นพระสงฆ์ได้	๘	กัลป์	

หากผู้ใดได้บวชลูกของตนเองและผู้อ่ืนให้เป็นทั้งสามเณรและพระภิกษุจะมีบุญวาสนา

ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย์	หรือ	“ยุคพระศรีอาริย์”	ถือเป็นบุญกุศลสูงสุดที่

พทุธศาสนิกชนปรารถนา	ดงัทีน่างอองซาน	ซูจี	ได้บันทกึถงึประเพณีชินพยไูว้ในบทความ	

“ประเทศและประชาชนของฉัน”	ความว่า	“ชินพยูเป็นพิธีที่สนุกสนาน	ผู้ที่บวชเรียกว่า	

ชินลอง	 จะแต่งกายด้วยเส้ือผ้าที่สง่างามอันเป็นการเตือนให้ร�าลึกว่าพระพุทธเจ้าน้ัน

จ�าเดิมเป็นสิทธัตถกุมาร	 ก่อนที่พระองค์จะสละราชสมบัติมาใช้ชีวิตในทางธรรม”

โดยในขบวนแห่ชินพยูที่เมืองมัณฑะเลย์	 ประเทศเมียนมา	 จะใช้ขบวนม้าและวัวเทียม

เกวียนที่ตกแต่งอย่างสวยงามเป็นพาหนะในการแห่ชินลอง	(Lohitkul,	1999,	p.	7-11)

	 ขณะที่การบวชนาคของชาวมอญในประเทศเมียนมา	 นาคจะแต่งกายอย่าง

วิจิตร	ดังที่	องค์	บรรจุน	(Banjun,	2017,	p.	1-2)	อธิบายว่า	“เหตุที่นาคมอญแต่งกาย

อย่างวิจิตรพสิดารน้ันสืบเน่ืองมาจากความเช่ือทีค่นมอญอิงอยูก่บัพทุธประวัต	ิกล่าวคอื	

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช	 ฉลองพระองค์หน่อกษัตริย์	 ทรงเครื่องมงกุฎ	

ประดับเพชรนิลจินดา	 ทรงมาบนหลังม้ากัณฐกะ	 เช่นเดียวกับปุถุชนในขณะที่ครอง

เพศฆราวาสแม้จะมีทรัพย์สินศฤงคารมากมายเพียงใด	แต่เมื่อจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ย่อมจ�าต้องสละส่ิงเหล่าน้ันไปสู่เพศอันบริสุทธิ์	 คนมอญจึงน�าพุทธประวัติมาเล่าผ่าน

พิธีบวชนาค	 ถือเป็นคติในการบวชนาค	 นาคมอญจึงถูกแต่งองค์ทรงเครื่องอย่าง

วิจิตรพิสดาร	จงใจให้งามราวรูปกษัตริย์หรือเทวดามาจุติ”	

	 เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึอิทธพิลของวัฒนธรรมการบวชนาคระหว่างไทยและ

เมียนมาอันสอดรับกับข้อมูลในเรื่อง	 “เที่ยวเมืองพะม่า”	 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ได้ระบุว่า	 “เมื่อฉันไปเที่ยวเมืองพุกาม
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ได้เห็นเขาแห่บวชนาค..พะม่ายังแห่นาคเหมือนไทยเราแห่กันแต่ก่อน	 ลักษณะการแห่

บวชนาคน้ัน	 ถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเจตนาจะให้เป็นท�านองเดียวกับแสดงต�านาน

Pageant	เรื่อง	 ‘มหาภิเนษกรมณ์’	จึงให้เจ้านาคขี่ม้าเหมือนอย่างพระพุทธองค์เมื่อยัง

เป็นพระโพธิสัตว์เสดจ็ออกจากเมอืงกบิลพสัดุไ์ปทรงผนวช	สมมตพิวกญาตโิยมทีห้่อมแห่

ไปเป็นเทวดาที่ห้อมล้อมพระโพธิสัตว์	 และหาพวกจ�าอวดน�ากระบวนสมมติว่าเป็น

พระยามารที่คอยขัดขวาง	 แต่ประหลาดอยู่ในเมืองเราแห่เช่นน้ันแต่บวชนาคราษฎร

ถ้าเป็นนาคหลวงเช่นเจ้านายทรงผนวช	 ไม่แห่หรือแห่ก็แห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา

นาคเจ้านายทรงยานมาศและเสลี่ยง	เคยได้ยินว่าบางทีทรงคอช้างก็มี	แต่ที่จะทรงม้า

เหมือนอย่างนาคราษฎรหามีไม่	 หรือถ้าว่าอีกอย่างหน่ึง	 นาคหลวงแห่แต่เพื่อให้คน

อนุโมทนา	 ไม่ท�าเป็นแสดงต�านาน	 พิเคราะห์ชวนให้สงสัยว่าแห่นาคราษฎรไทยจะได้

แบบมาจากพะม่าดอกกะมัง	 เค้าเงื่อนมีอยู่ที่แห่บวชนาคของราษฎรดูจะต้องมีพวก

ตีกลองยาวอย่างพะม่าที่เราเรียกกันว่า	‘เถิดเทิง’	น�ากระบวนเป็นนิจ	และเมื่อแห่ไปถึง

วัด	 พวกกลองยาวเล่นจ�าอวดกั้นกางอย่างเป็นพระยามารห้ามเอารางวัลเสียก่อน

แล้วจึงให้เจ้านาคเข้าโบสถ์	เป็นประเพณีมาอย่างนี้”	(Fine	Arts	Department,	1946,	

p.	4-5)

	 จากข้อมูลในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพข้างต้น	เป็นข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขบวนแห่นาคของไทยแต่ดั้งเดิม

สามารถจ�าแนกได้ออกเป็นสองประเภทหลักตามฐานันดรศกัดิท์างสังคม	ประกอบด้วย

“นาคหลวง”	 หมายถึง	 ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-

ศาสดาราม	โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท	

นาคประเภทน้ีแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทย่อย	 ได้แก่	 พระบรมวงศานุวงศ์หรือ

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและได้ท�าเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็น

นาคหลวง	 เรียกว่า	 “นาคในพระบรมราชานุเคราะห์”	 โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัย	รัชกาลที่	๒	ทรงเป็นนาคหลวงพระองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๓๓๑	กบัอีกประเภทคอืผู้สอบภาษาบาลีได้เปรยีญธรรม	๙	ประโยค 

ขณะยังเป็นสามเณรที่มีอายุไม่เกิน	 ๒๑	 ปี	 เรียกนาคหลวงประเภทน้ีว่า	 “นาคหลวง

สายเปรียญธรรม”	 นิยมแห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา	 หากเป็นเจ้านายจะทรงยานมาศ

หรอืเสล่ียง	กบัอีกกรณหีน่ึงคอืเป็น	“นาคราษฎร”	ซ่ึงเป็นไปได้ว่าประเพณีขีสั่ตว์แห่นาค
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โดยใช้ม้าน่าจะพัฒนามาจากวัฒนธรรมการแห่นาคของราษฎรที่อาจรับอิทธิพลมาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือจากล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย

(Mahamakuta	 Rajavidyalaya	 foundation	 under	 Royal	 Patronage,	 1985,

p.	123-212)	

	 ปัจจบุันที่สนามบินมิงกะลาดง	นครย่างกุ้ง	ได้ปรากฏภาพจติรกรรมประเพณี

ขีม้่าแห่นาค	ซ่ึงมคีวามแตกต่างจากประเทศไทยตรงทีน่าคจะสวมมงกฎุและเครือ่งทรง

สีขาวตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างสวยงาม	ขณะที่ในไทยนาคส่วนใหญ่ซึง่โกนศีรษะ

แล้วไม่นิยมสวมมงกุฎ	 โดยเฉพาะทางภาคกลางและภาคตะวันตก	 ขณะที่ภาคเหนือ

และภาคอีสานปรากฏให้เห็นบ้างบางพื้นที่ซ่ึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเมียนมา	

ส�าหรบัมงกฎุทีน่าคทางภาคเหนือใส่ในขบวนแห่ม้าจะส่ือความหมายถงึเจ้าชายสิทธตัถะ	

ขณะที่มงกุฎที่นาคทางภาคอีสานสวมใส่ในขบวนแห่ช้างจะส่ือความหมายถึงพญานาค

ตามต�านานเรื่องการเรียกชื่อผู้ขออุปสมบทว่า	“นาค”	

	 ส่วนวัฒนธรรมการขี่สัตว์ในขบวนแห่นาคของชาวมอญที่อพยพเข้ามาอาศัย

อยู่ในประเทศไทย	 ในบทความเรื่อง	 “ขบวนแห่นาคมอญ	 การดัดแปลงภาพเจ้าชาย

สิทธตัถะออกบวช”	ได้ระบุว่า	“งานบวชของชาวมอญนิยมจัดกนัหลายวัน	ทกุวันจะต้อง

มีขบวนแห่จากบ้านนาคไปรอบหมู่บ้าน	 เพื่อไปสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ�าหมู่บ้าน

รวมถึงไปสักการะพระอุปัชฌาจารย์	 และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพระอารามที่จะไปบวช

อยู่ด้วยขบวนแห่นาคของชาวมอญมีหลายแบบ	ในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	มีเอกลักษณ์

เรื่องการใช้สัตว์พาหนะ	 ได้แก่	 ม้าหรือวัวควายให้นาคขี่	 โดยผู้รู้ชาวมอญหลายท่าน

อธบิายว่าเพือ่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าชายสิทธตัถะเมือ่ออกบวชได้ทรงม้ากณัฐกะ	ท�าให้

ผู้พบเห็นได้ระลึกถึงพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 น้อมน�าจิตใจเข้าถึง

พระศาสนามากขึ้น	 ขบวนแห่แต่ละวันอาจมีพาหนะที่แตกต่างกัน	 ได้แก	่ ม้า	 วัวควาย

เทียมเกวียน	 ขี่คอคน	 หรือแม้แต่เดินเท้าเปล่า	 สอดคล้องกับการแต่งตัวแต่งหน้า

ของนาคที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันด้วย”	(Meidongtor,	2018,	p.	2-3)

	 ด้านภาคใต้ถอืได้ว่าเป็นภมูภิาคทีพ่บประเพณขีีสั่ตว์แห่นาคน้อยทีสุ่ด	กลับพบ

ลักษณะเด่นทีแ่ตกต่างไปจากภมูภิาคอ่ืนอย่างเหน็ได้ชัด	คอืการร้องเพลงค�าตกัประกอบ

ในขบวนแห่	ซ่ึง	“ค�าตกั”	หมายถงึ	ค�ากล่าวตกัเตอืน	โดยระหว่างทางแม่เพลงค�าตกัฝ่าย
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ชายจะเดินข้างซ้ายของช้างหรือม้าที่นาคขี่	 และใช้มือขวาจับหูช้างหรือจับโกลนม้า

ส่วนแม่เพลงฝ่ายหญิงจะเดินทางขวาของช้างหรือม้าจับหูช้างหรือโกลนม้า	ผลัดกันว่า

ค�าตักจนถึงวัดและเวียนรอบอุโบสถ	 เน้ือหาของค�าตักส่วนมากจะเป็นคติเตือนใจให้

นาคระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา	 ตั้งใจปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า

รักษาศีลและตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณบุพการี	 (Cultural	office	of	

Surat	Thani	Province,	2006,	p.	112-113)

ภาพนาคขี่ม้าแห่จ�าลอง

ที่มา: ชมรมคนรักษ์ม้าแห่แห่งประเทศไทย

 จะเห็นได้ว่า	การใช้ม้าจริงให้นาคขี่ในขบวนแห่ได้พัฒนาจากการน�าม้าที่เลี้ยง

ในหมูบ้่านทัว่ไปหรอืเลีย้งเพือ่การประกอบอาชพีกลายเป็นม้าทีต้่องมกีารประดบัตกแต่ง

ด้วยก�าไลคอ	ก�าไลเท้า	เครื่องแต่งอาน	และกระพรวนที่มีสีสันสวยงาม	กระทั่งปัจจุบัน

ได้เกิดธุรกิจให้บริการเช่าม้าแห่เพื่อใช้ในขบวนแห่นาคโดยเฉพาะ	 ซ่ึงม้าที่น�ามาใช้

ส่วนใหญ่เป็นม้าลกูผสมทีเ่กดิระหว่างแม่พนัธุไ์ทยมองโกลกบัพ่อม้าแคระหรอืพ่อม้าเทศ

ทีม่าจากต่างประเทศ	มแีหล่งก�าเนิดอยูแ่ถบจังหวัดชายแดนไทย-เมยีนมา	สันนิษฐานว่า

แพร่พันธุ์มาจากม้าศึกที่ใช้ในสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ลักษณะเด่นคือมีโครงสร้าง
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ใหญ่	 รูปร่างบึกบึน	หัวใหญ่	คอยาว	 เพื่อให้นาคสามารถนั่งในขบวนแห่ได้สะดวก	แต่

ขาสั้นเมื่อเทียบกับล�าตัว	ขนที่คอจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงาม	โดยธุรกิจบริการให้เช่า

ม้าแห่พบเหน็ได้ทัว่ไปในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันตก	ได้แก่	จังหวัดนครปฐม	

เพชรบุรี	ราชบุรี	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	เป็นต้น	(Pinthong,	2011,	p.	4-5)

 ส�าหรับการใช้หุ่นม้าจ�าลองในขบวนแห่นาค	 ขอยกตัวอย่าง	 “ขบวนม้าแห่”	

ของหมู่บ้านดงประโดกกรมธรรม์	ต�าบลสมอแข	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งเป็น

ชุมชนชาวไทพวนที่อพยพจากจังหวัดราชบุรีมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมน�าประเพณีการขี่สัตว์แห่นาคทางพระพุทธศาสนามาสืบทอดจนถึงปัจจุบัน	 โดย	

“ม้าแห่”	หมายถึง	ม้าจ�าลองที่ท�ามาจากกระดานอัดเพื่อให้นาคใช้ขี่ในขบวนแห่	ใช้ระยะ

เวลาในการประดษิฐ์ราว	๒-๓	วัน	ต่อมาได้มกีารปรบัประยกุต์ให้เป็นรปูสัตว์ในวรรณคดี

อ่ืน	ๆ 	ได้แก่	หงส์	ราชสีห์	คชสีห์	ฯลฯ	ทัง้น้ี	ขึน้อยูก่บัความต้องการของนาคและเจ้าภาพ	

อย่างไรก็ตาม	 ยังคงเรียกช่ือพาหนะจ�าลองน้ีว่า	 “ม้าแห่”	 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปม้า

ก็ตาม	โดยผู้แบกหาม	เรียกว่า	“ขาม้า”	จะนิยมเขย่าเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นและสมาธิ

ของผู้บวช	 เปรียบเสมือนมีมารมาผจญเพื่อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง	 ๆ

ไปสู่โลกุตรธรรมได้ในที่สุด	 นอกจากน้ี	 ยังมีพื้นที่อ่ืนที่มีวัฒนธรรมการขี่ม้าจ�าลอง

ในขบวนแห่นาค	ได้แก่	วัดต้นสน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ่างทอง	วัดหนองปรือ	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	เป็นต้น	(Jithan,	2003,	p.	38)

	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มชมรม

คนรักม้าแห่นาค	 อันเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าม้าแห	่

กับอีกรูปแบบหน่ึงคือกลุ่มผู้มีใจรักในการสืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์ม้าแห่จ�าลอง	

ในรูปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปผ่านส่ือสังคมออนไลน์จ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๒๐	

แฟนเพจทั่วประเทศไทย
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ประเพณีการขี่ช้างแห่นาค

	 สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมน�ามาใช้ให้นาคขี่ในขบวนแห่นาค	ได้แก่	“ช้าง”	อันเป็น

สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องราวในพุทธประวัติ	กล่าวคือ	ในสมัยพุทธกาล

พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตถึงช้างเผือก	 โดยพราหมณ์ประจ�าราชส�านักได้

ท�านายว่าจะได้พระราชโอรสที่หากทรงครองราชย์จะเป็นมหาจักรพรรดิ	 แต่หาก

ออกผนวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า	 กับอีกตอนหน่ึงในชาดกเรื่อง	 “พระเวสสันดร”	

ที่พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างมงคลที่ดลบันดาลให้เกิดฝนตกแก่แคว้น	

กลิงคราษฎร์	(Ministry	of	Education,	2011)	จึงได้มีการจ�าลองภาพเหตุการณ์ทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับช้างไว้ในขบวนแห่นาค	นอกจากนี้	ค�าว่า	“นาค”	ในภาษา

บาลียงัหมายถงึ	“ช้าง”	ดงัปรากฏในคาถาสภุาษิตของพระอุทายเีถระ	(อุทายเีถรคาถา)	

ในโสฬสกนิบาต	พระบาลีสุตตันปิฎก	ขุททกนิกาย	เถรคาถา	ความว่า	“ผู้ใดไม่ท�าบาป

ผู้น้ันชื่อว่านาค	 ความสงบเสงี่ยมและการไม่เบียดเบียนเป็นเท้าหน้าทั้งสองของ

นาค	 สติและสัมปชัญญะเป็นเท้าหลัง	 ช้างตัวประเสริฐควรบูชามีศรัทธาเป็นงวง	

มีอุเบกขาเป็นงาอันขาว	มีสติเป็นคอ	มีปัญญาพิจารณาค้นคว้าธรรมเป็นศีรษะ	มีธรรม

คือสมถะวิปัสสนาเป็นท้อง	มีวิเวกเป็นหาง”	(Oatjessada,	2016,	p.	3-4)	ซึ่งส่วนใหญ่

จะพบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย	

ภาพขบวนแห่นาคขี่ช้าง 

ที่มา: สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
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 ตัวอย่างเช่น	ประเพณีขี่ช้างแห่นาคของชาวไทพวน	ที่บ้านหาดเสี้ยว	อ�าเภอ

ศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	สันนิษฐานว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๓๘๗	อันเป็นปี

ฉลองพระอุโบสถวัดหาดเสี้ยว	โดยสมัยก่อนนิยมจัดงานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี	

ส่วนมากจะขี่ช้างแห่นาคในวันที่	 ๗	 เมษายน	 เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่	 ๘	 เมษายน

ภายใต้ข้อก�าหนดว่าต้องศึกษาพระธรรมไม่น้อยกว่า	 ๗	 วัน	 และจะลาสิกขาช่วงหลัง

วันสงกรานต์	ส่วนใหญ่ถอืฤกษ์ดใีนวันที	่๑๕	เมษายน	ซ่ึงเป็นวันพญาวันตรงกบัวันขึน้ปีใหม่

ของไทยสมยัก่อน	(Intaraphapan,	1997,	p.	10)	ส�าหรบัประเพณีแห่นาคของชาวไทพวน	

ในอดีตนิยมให้นาคขี่ทั้งม้าและช้าง	 เรียกว่า	 “ขบวนม้าขบวนช้าง”	 แต่ภายหลังได้

เหลือเพียงเฉพาะขบวนช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	เนื่องจากเกิดอบุัติเหตุจากการเล่น

กีฬาที่เรียกว่า	 “ม้าล่อช้าง”	 ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นถิ่นของไทพวนบ้านหาดเสี้ยวที่จัดขึ้น

หลังจากขี่ช้างแห่นาคในตอนกลางวันแล้ว	 ก่อนประกอบพิธีท�าขวัญนาคเวลากลางคืน	

(Srimok,	2016,	p.	6-7)	

	 ชาวบ้านและญาติพี่น้องของนาคจะเล่นกีฬา	 “ม้าล่อช้าง”	 วิธีการเล่นสารถี

จะขี่ม้าเข้าไปแหย่ช้างให้เกิดโทสะ	 เมื่อช้างโกรธจะว่ิงไล่เอางวงช้างตีม้าไปเรื่อย	 ๆ

สร้างความสนุกสนานและตืน่เต้นให้แก่ผู้ชม	ทว่า	ในงานบวชนาคปีหน่ึง	สารถไีด้ตกจาก

คอม้าและถูกช้างเหยียบจนแขนหัก	 ส่งผลให้พระครูศรัทธาโสภณ	 เจ้าอาวาสวัด

หาดเส้ียวในสมัยน้ันเห็นว่า	 กีฬาประเภทน้ีเส่ียงอันตราย	 จึงขอให้ยกเลิกตั้งแต่น้ัน

เป็นต้นมา	ขณะที่ขบวนม้าขบวนช้างให้เหลือเพียงแค่ขบวนช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ส�าหรับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทพวนเช่ือว่า	 “ช้าง”	 เป็นสัตว์

สัญลักษณ์ที่สะท้อนนัยส�าคัญ	 ๓	 ประการ	 กล่าวคือ	 นัยแรก	 มหาชาติชาดก

กล่าวถึงพระเวสสันดรได้พระราชทานช้างปัจจัยนาค	 หรือปัจจัยนาเคนทร์แก่

พราหมณ์เมอืงกลิงคราษฎร์	จนชาวนครสีพเีกดิความไม่พอใจ	พระเวสสันดรจึงออกจาก

เมอืงไปผนวชอยูใ่นป่าหมิพานต์	ต่อมาพระเจ้ากรงุสัญชัยได้จัดขบวนช้างขบวนม้าไปรบั

พระเวสสันดรกลับสู ่เมืองสีพี	 ช้างจึงเป็นสัญลักษณ์แทนทานบารมีอันยิ่งใหญ่	

หลังจากการแห่นาคเสร็จส้ินจึงนิยมโปรยทาน	 (Intaraphapan,	 1997,	 p.	 4-5)	

การจัดขบวนช้างขบวนม้าในยุคสมัยเริ่มแรกของประเพณีบวชนาคไทพวนจึงเป็น

การจ�าลองเรือ่งราวการบ�าเพญ็ทานบารมใีนพระเวสสันดรชาดกทีม่ช้ีางเป็นส่ือสัญลักษณ์

เริ่มตั้งแต่พระเวสสันดรพระราชทานช้างปรากฏในกัณฑ์หิมพานต์	 ตอนพระเจ้า
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กรุงสัญชัยคัดเลือกช้างปรากฏอยู ่ในกัณฑ์มหาราชและกัณฑ์ฉกษัตริย์	 รวมทั้ง

พระเวสสันดรขี่ช้างเข้าเมืองในนครกัณฑ์	 นัยต่อมา	 ชาวไทพวนถือคติว่าพระพุทธ

ศาสนามุ่งส่ังสอนให้ศาสนิกชนไปสู่โลกอุดร	 อันเป็นโลกุตรธรรมที่หลุดพ้นจากกิเลส

ในโลก	 ซ่ึงสัญลักษณ์ประจ�าทิศอุดรคือช้าง	 จึงเปรียบเทียบการขี่ช้างของนาคว่าเป็น

สัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากกิเลสทางโลกไปสู่โลกุตรธรรม	 และนัยสุดท้าย	 เกิด

จากพุทธประวัติตอนที่พระนางสิริมหามายา	 พุทธมารดาทรงพระสุบินก่อนประสูติ

พระราชโอรสว่าทรงอธษิฐานสมาทานอุโบสถศลี	และมพีระยาช้างเผือกชงูวงจับดอกบวั

สีขาวเดินเข้าไปในพระวิมานพร้อมกระท�าประทักษิณาวรรตเวียนรอบพระแท่น	๓	รอบ	

ซ่ึงพราหมณ์ประจ�าราชส�านักได้ท�านายพระสุบินว่าพระนางสิรมิหามายาทรงพระครรภ์

พระราชโอรส	 หากครองราชย์จะเป็นมหาจักรพรรดิ	 แต่หากทรงผนวชจะได้เป็น

พระพุทธเจ้า	ดังนั้น	การแห่นาครอบพระอุโบสถ	๓	รอบจึงเป็นการประทักษิณาวรรต

เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 หรือเป็นการระลึกถึง

คุณพระรัตนตรัย	(Srisang,	1995,	p.	12-14)

	 นอกจากน้ี	 เครื่องประดับศีรษะของนาคไทพวนยังเป็นอีกสัญลักษณ์หน่ึงที่

สะท้อนคตคิวามเช่ือทางพระพทุธศาสนาเกีย่วกบัต�านานพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์

มาขอบวช	 แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชอยู่ในบวร

พทุธศาสนาได้	จนเป็นทีม่าของการเรยีกกลุบตุรทีต้่องการอุปสมบทว่า	“นาค”	ก่อนเป็น

พระภิกษุโดยสมบูรณ์	ส่วนผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรชาวไทพวนจะเรียกว่า	“เชียร”	หรือ	

“เซียง”	มาจากค�าว่า	 “วิเชียร”	แปลว่า	แก้ว	หมายถึง	ผู้ที่เข้าใกล้รัตนะหรือดวงแก้ว

ของการเป็นธรรมบุตร	 คล้ายคลึงกับการบวชลูกแก้วของชาวไทใหญ่หรือในล้านนา

โบราณ	โดยเครือ่งประดบัศรีษะของนาคไทพวนเรยีกว่า	“เทรดิ”	แปลว่า	เครือ่งประดบั

รูปมงกุฎทรงเตี้ย	 มีกรอบด้านหน้าแต่ดัดแปลงให้เป็นรูปหางพญานาคโค้งไปด้านหลัง	

ทัง้ยงัน�าหวันาคจ�าลองมาประกอบเครือ่งบูชาให้นาคถอืไว้ตอนเคล่ือนขบวนแห่	เรยีกว่า

“สักกัจจัง”	แปลว่า	ด้วยความเคารพ	(Tanmahaphan,	2015)	คล้ายคลึงกับเนื้อหาใน

หนังสือ	 “เที่ยวเมืองพะม่า”	 พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพซึ่งกล่าว

ถึงวัฒนธรรมการบวชนาคของชาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า	 “เคยเห็นพวกเขมรเป็น

นาคต้องใส่หัวเป็นรูปพญานาค..แสดงว่ายังไม่ต้องโกนหัว	 อย่างน้ีคือส่ิงที่เป็นจริง

ตามประเพณีเดิมแท้มาแต่แรกทีเดียว”	(Naphalan,	2011,	p.	5-6)	
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	 อีกพืน้ทีห่น่ึงซ่ึงมปีระเพณข่ีีช้างแห่นาคทีแ่ตกต่างไปจากบ้านหาดเส้ียว	อ�าเภอ

ศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	ตรงที่เป็นการบวชนาคหมู่บนหลังช้าง	ได้แก่	การบวชนาค

ของชาวกูยที่บ้านปรีง	 ต�าบลบะ	 อ�าเภอท่าตูม	 จังหวัดสุรินทร์	 เรียกว่า	 “พิธีบวชนาค

ขี่หลังช้าง”	 เป็นพิธีกรรมความเช่ือของชาวไทยเช้ือสายเขมรที่ผสมผสานกันระหว่าง

พระพุทธศาสนา	พราหมณ์	และการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ	โดยเจ้าภาพต้องเตรียม

อาหารและน�้าส�าหรับทั้งคนและช้าง	 ต้องยกถาดเครื่องเซ่นไหว้ผีปะก�าช้างไปไหว้

ปะก�าช้าง	 ซ่ึงมีควาญช้างเป็นตัวแทนรับเครื่องเซ่นไหว้	 และควาญจะต้องน�าของไหว้

กลับบ้านถือเป็นประเพณี	 ปัจจุบันพิธีน้ีไม่ได้มีหมอช้างมารับเช่นดังแต่ก่อน	 จึงเป็น

การบอกกล่าวแบบธรรมดาขอให้ขบวนแห่ราบรื่น	 จนกระทั่งขบวนไปหยุดพักที่กุดน�้า

ใส	ซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีศาลปู่ตาตั้งอยู่	เมื่อไปถึงเจ้าภาพจะพักคนและ

ช้างแล้วน�าเครื่องเซ่นไปไหว้ศาลปู่ตา	 จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	ก่อน

จะแห่ไปยังพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทต่อไป	(Aodjessada,	2016,	p.	3-5)

	 ส�าหรับพื้นที่อ่ืน	 ๆ	 ที่มีการแห่นาคข่ีช้างในประเทศไทย	 ได้แก่	 การแห่นาค

ขี่ช้างของชาวไทหล่มหรือคนหล่มสัก	 ที่บ้านกกแก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 อย่างไรก็ตาม	

วัฒนธรรมการให้นาคขี่ช้างไม่ค่อยปรากฏการท�ารูปจ�าลองเหมือนม้า	 วัว	 หรือสัตว์

ชนิดอื่น	เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่จึงยากต่อการจ�าลอง	เพราะต้องใช้วัสดุ

อุปกรณ์เป็นจ�านวนมาก	แต่กป็รากฏให้เหน็บ้างบางพืน้ที	่เช่น	ทีบ้่านหนองชมุพล	อ�าเภอ

เขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 นาคได้ข่ีช้างพลายทรงเครื่องจ�าลองที่ตั้งอยู่เหนือพญานาค

ราชบนรถกระบะแห่ไปรอบหมู่บ้าน	 ก่อนจะเข้าสู่พระอุโบสถด้วยการขี่ม้าจริง	 โดย

พระทีอุ่ปสมบทให้เหตผุลว่าพญานาคเป็นสัตว์ทีม่คีวามเล่ือมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนา	

มคีวามประสงค์ขอบวชแต่ไม่สามารถบวชได้	ส่วนม้าและช้างต่างกเ็ป็นสัตว์ทีเ่กีย่วข้อง

กับพุทธประวัติด้วยกันทั้งหมด	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 วัฒนธรรม

การขี่สัตว์แห่นาคไม่จ�าเป็นต้องให้นาคขี่เฉพาะสัตว์ตัวใดตัวหน่ึงเพียงอย่างเดียว

เท่าน้ัน	 แต่สามารถผสมผสานกันไปในขบวนเดียวกัน	 โดยมีจุดร่วมตรงที่เป็นสัตว์ซ่ึง

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งหมด	(Sadsri,	2018,	p.	15-16)
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ประเพณีการขี่วัวแห่นาค

	 สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น�ามาใช้ในขบวนแห่นาค	คือ	“วัว”	ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับพุทธประวัติในตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ	 โดยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุปฐมญาณขณะทรงปลีกวิเวกมาประทับ

น่ังขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นชมพูพฤกษ์	 หรือต้นหว้าอยู่เพียงล�าพัง	 และสอดรับกับหลักฐาน

ทางโบราณคดีจากเสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่ปรากฏรูปประติมากรรมวัวยืนอยู่เหนือ

วงล้อธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพทุธศาสนาทีส่ะท้อนวัฏจักรแห่งการเวียนว่าย

ตายเกิด	 ซ่ึงวัวที่น�ามาใช้ในขบวนแห่มีทั้งวัวมีชีวิตและรูปหุ่นวัวจ�าลอง	 ส�าหรับวัวที่มี

ชีวิตยงัแบ่งย่อยออกเป็นวัวเทยีมเกวียนซ่ึงประดบัตกแต่งล�าตวัวัวและเล่มเกวียนอย่าง

สวยงาม	และวัวจ�าลองทีป่ระดษิฐ์ขึน้มาจากกระดาษหรอืไม้กระดานอัด	ส่วนใหญ่พบเหน็

ในจังหวัดที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมเป็นหลัก	 เพราะใช้วัวเป็นพาหนะหลักใน

การไถนาและเกบ็เกีย่วผลผลิต	ตวัอย่างเช่น	ขบวนแห่นาคข่ีวัวจ�าลองและวัวเทยีมเกวียน

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในเรื่องกีฬาว่ิงวัวเทียมเกวียนและ

วัวลานหรือวัวกระดอกอันเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรในอดีตใช้เวลาว่างหลังช่วงฤดู

เกบ็เกีย่วคดิรเิริม่กฬีาพืน้บ้านเพือ่แข่งขันกนั	สร้างความสนุกสนานเพลดิเพลิน	จนน�ามา

ประยุกต์ในขบวนแห่นาคที่นิยมให้นาคน่ังบนเกวียนโดยมีวัวลากไปตามเส้นทาง

ภาพขบวนแห่นาควัวเทียมเกวียน

ที่มา: สภาวัฒนธรรมต�าบลไร่ส้ม อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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นอกจากจะใช้วัวมาให้นาคข่ีในขบวนแห่แล้วยงัพบว่าชาวบ้านในพืน้ทีด่งักล่าวมภีมูปัิญญา

ในการน�าวัวมาใช้ในขบวนแห่กิจกรรมทางศาสนาอื่น	ๆ	ร่วมด้วย	เช่น	แห่เทียนพรรษา

ทอดกฐินหรือผ้าป่าด้วยวัวเทียมเกวียน	(Boonprasert,	2013,	p.	34-36)

ประเพณีการขี่หงส์แห่นาค

	 นอกจากสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างม้า	 ช้าง	 และวัวใน

ข้างต้นแล้ว	สัตว์ในวรรณคดหีรอืในต�านานทีไ่ม่มตีวัตนในโลกแห่งความเป็นจรงิกถ็กูน�า

มาจ�าลองเพื่อให้นาคขี่ในขบวนแห่ด้วยเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในวรรณคดีอย่างหงส	์

สิงห์	ราชสีห์	คชสีห์	และพญานาค	 เพราะถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่เหมาะสมกับงานบุญ	

ตัวอย่างเช่น	ประเพณีแห่นาคหงส์เหิน	ที่บ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้	และการขี่หงส์แห่นาคที่บ้าน

ท่าตะคร้อ	ต�าบลโพธิป์ระทบัช้าง	อ�าเภอโพธิป์ระทบัช้าง	จังหวัดพจิิตร	ถอืเป็นเอกลักษณ์

ประจ�าชุมชนที่ไม่เหมือนประเพณีบวชนาคแห่งอ่ืนในประเทศไทย	 เพราะชาวบ้านเชื่อ

กนัว่าหงส์คอืสัตว์ช้ันสูงทีน่�าพาความเป็นสิรมิงคลมาให้	โดยการขีห่งส์แห่นาคได้เป็นต้นแบบ

ให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงของต�าบลโพธิ์ประทับช้าง	 คือ	 บ้านมาบมะไฟ	 ต�าบล

เนินสว่าง	อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง	จังหวัดพิจิตร	ได้ใช้ม้าบินจ�าลองซึ่งสานจากไม้ไผ่และ

ประดบัตกแต่งด้วยกระดาษสี	เรยีกว่า	“เจ้าสีเงนิ”	ซ่ึงได้รบัแรงบันดาลใจมาจากปีกของ

หงส์จ�าลองทีส่ามารถขยบัได้	มาตดิประดบับรเิวณสีข้างของม้า	ท�าให้ขบวนแห่นาคข่ีม้า

ของบ้านมาบมะไฟแตกต่างไปจากม้าจ�าลองของจังหวัดอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นม้าไม้หรือ

ม้ากระดานอัดทีไ่ม่มปีีกแบบม้าบิน	ส่วนพืน้ทีอ่ื่น	ๆ 	ซ่ึงมกีารข่ีหงส์แห่นาค	เช่น	บ้านบอฆอ	

ต�าบลโฆษิต	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	ที่วัดสามบ่อ	อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา	

เป็นต้น	(Thailand	riding	horse	procession	lover	foundation,	2017,	p.	3-6)

ประเพณีการขี่ไก่แห่นาค

 ส�าหรับการแห่นาคโดยข่ีสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือชีวิตประจ�าวัน

ของครอบครัวผู้ขอบวช	 ได้แก่	 ที่วัดท่าเสา	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัดสมุทรสาคร

พบการข่ีไก่แห่นาค	 เป็นไก่จ�าลองที่เจ้าภาพจ้างท�าที่จังหวัดชัยนาทซ่ึงมีช่ือเสียงเรื่อง

การท�าหุ่นนกฟาง	เนื่องจากบิดา	พี่ชาย	และตัวของนาคเองเกิดปีระกาหรือปีไก่	และ

เห็นว่าไก่คือสัตว์ที่ตื่นต้ังแต่เช้า	 ขยันออกไปท�ามาหากิน	 ส่งผลให้เกิดสิริมงคลทั้งต่อ
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ประเพณีการขี่จระเข้แห่นาค

	 อีกกรณีหน่ึงคอืการขีจ่ระเข้แห่นาค	ทีวั่ดโพทะเล	อ�าเภอโพทะเล	จังหวัดพจิิตร	

โดยนาคมคีวามผูกพนักบัจระเข้ทีเ่ลีย้งดมูาตัง้แต่ตวัยงัเล็ก	และน�าจระเข้ออกแสดงโชว์

ตามงานวัดเพื่อหารายได้	จนกระทั่งจระเข้ตัวดังกล่าวได้ตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแส

เลือด	 และได้สตาฟจระเข้ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนจะน�ามาให้เจ้าของซ่ึงบวชนาค

ได้ข่ีหลังเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์เล้ียงที่ล่วงลับและระลึกถึง

ความผูกพันที่มีต่อกันตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิต	(Tongjohn,	2017,	p.	12-13)

ประเพณีการขี่ปลากะพงแห่นาค

	 ส่วนอีกกรณทีีน่่าสนใจคอืการขีป่ลากะพงจ�าลองแห่นาค	ทีวั่ดกลางบางปะกง	

ต�าบลบางปะกง	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เน่ืองจากครอบครัวของนาค

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงจ�าหน่ายมาตั้งแต่เด็ก	 เมื่ออายุครบวาระบวช	บิดาของ

นาคจึงต้องการให้บุตรชายขี่นาคบนแคร่ปลากะพงจ�าลองเพื่อระลึกถึงพระคุณของ

พ่อแม่และสัตว์ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง	(Boobrod,	2016,	p.	6-7)

ภาพขบวนแห่นาคขี่ไก่

ที่มา: นายนิวัตน์ ขวัญบุญ, ๒๕๖๐

การบวชและการประกอบอาชีพของครอบครัว	 จึงตัดสินใจใช้ไก่เป็นสัตว์พาหนะให้

นาคขี่ในขบวนแห่	(Kwanboon,	2017,	p.	1-3)
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ประเพณีการขี่ควายแห่นาค

	 ทั้งยังพบการขี่ควายจ�าลองในพิธีแห่นาคที่ต�าบลทับยายเชียง	 อ�าเภอ

พรหมพริาม	จังหวัดพษิณุโลก	เน่ืองจากบดิาของนาคด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมอนุรกัษ์

และพฒันาควายไทย	ทัง้ยงัเป็นเจ้าของฟาร์มเล้ียงควาย	ในเบ้ืองต้นตัง้ใจจะให้บตุรชาย

ขี่ควายจริงที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแต่ควายกลับล้มก่อนถึงก�าหนดประกอบพิธี	 จึงใช้ควาย

จ�าลองแทนเพื่อให้บุตรชายอุปสมบทร�าลึกถึงพระคุณบิดามารดาและคุณของควายซ่ึง

เป็นสัตว์ที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	(Tamlaeiad,	2016,	p.	21-22)

	 นอกจากประเพณีขี่สัตว์แห่นาคจะมีวัตถุประสงค์เพื่อบวชทดแทนพระคุณ

บุพการีและแสดงออกถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดีแล้ว	 ยังมีวัตถุประสงค์อ่ืนอีก	 ได้แก่	

การบวชเพื่อแก้บนต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 งานบวชนาคบนหลังช้างเพื่อแก้บนหลวงพ่อ

วัดโพธิ์ลังกา	 ที่จังหวัดอ่างทอง	 โดยเจ้าภาพได้น�าช้างมาจากวังช้างอยุธยาเพื่อให้

นาคขี่	หลังจากได้บนบานให้นาคหายจากอาการเจ็บป่วย	(Sangtrakan,	2017,	p.	23)	

อีกวัตถุประสง์หนึ่ง	คือ	การบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์	ได้แก่	

กิจกรรมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเดจ็พระชนกาธเิบศรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ด้วยการฟ้ืนฟู

ประเพณีแห่นาคข่ีม้าไม้ของสภาวัฒนธรรมต�าบลไร่ส้ม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุร	ี

โดยสุทศัน์	อ่อนละมยั	ประธานสภาวัฒนธรรมต�าบลไร่ส้ม	ได้ระบวุ่า	“จากการสอบถาม

ผู้สูงอายุในต�าบลไร่ส้มทราบว่าในอดีตเคยมีการแห่นาคด้วยการข่ีม้าไม้	 เป็น

การจ�าลองเหตุการณ์ตามพุทธประวัติที่เจ้าชายสิทธัตถะข่ีม้าออกผนวช	 จึงได้รื้อฟื้น

ประเพณีแห่นาคขี่ม้าไม้”	(Aonlamai,	2017,	p.	34)

สรุปและอภิปรายผล

 การอุปสมบทเป็นพระภิกษุและการบรรพชาเป็นสามเณร	 คือ	 กระบวนการ

เปล่ียนผ่านจากการครองเพศคฤหัสถ์หรือการเป็นปุถุชนสู่การครองเพศบรรพชิต

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและการปวารณาตนเป็นธรรมทายาทสืบทอดบวรพุทธศาสนา	 ผ่าน

พิธีกรรมที่เรียบง่ายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนเพิ่มความสลับซับซ้อนและแฝงเร้นด้วย

นัยความหมายส�าคัญของหลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา	 เพื่อเป็นกุศโลบาย
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ในการสืบทอดคุณค่าของพุทธศาสนาให้คงอยู่	 ซ่ึงหน่ึงในตัวอย่างที่เห็นได้ชัด	 คือ	

ประเพณีแห่นาค	 อันมีที่มาจากการเวียนทักษิณาวรรตโดยรอบสถูปในประเทศอินเดีย

และเนปาล	 ดินแดนต้นก�าเนิดพระพุทธศาสนา	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณพระรัตนตรัย	

เสมือนเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบและรับผลบุญอันเกิดการประกอบ

กุศลกรรมร่วมกัน	 แล้วแผ่ขยายแนวคิดและคติความเชื่อดังกล่าวสู่ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต	้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ประเทศไทย	 เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ซ่ึง

ส่วนใหญ่มศีาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ�าชาต	ิโดยมอัีตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นและแตกต่างไป

จากประเทศทีย่อมรบันับถอืพระพทุธศาสนาอ่ืน	ๆ 	คอื	ประเพณีการขีสั่ตว์แห่นาค	ซ่ึงใน

ประเทศเมียนมา	ลาว	และกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้ม้าและช้างที่มีชีวิต	กับวัวเทียมเกวียน

ที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม	 เน่ืองจากเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการใช้สัตว์

เหล่านี้เป็นพาหนะหรือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ	

	 ขณะที่ประเทศไทยมีทั้งช้าง	ม้า	วัว	ทั้งของจริงและหุ่นจ�าลอง	ประกอบกับ

สัตว์ชนิดอ่ืน	 ๆ	 อีกมากมายตามคติความเช่ือและค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น	 สะท้อน

ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขยายตัวจาก

สังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน	 เน่ืองจากเหตุผลที่ต้องใช้ม้า	 วัว	

หรือช้างจ�าลองในขบวนแห่นาคล้วนเกิดจากความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน

การประกอบพิธีกรรม	 เพราะช้าง	ม้า	และวัวที่น�ามาร่วมขบวนแห่นาคในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสัตว์เล้ียงที่ทางเจ้าภาพเป็นเจ้าของ	 แต่ต้องเช่าหรือจ้างวานให้

ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าสัตว์แห่นาคมาด�าเนินการให้	 แตกต่างจากในเมียนมา	 กัมพูชา	

และลาว	 ที่สัตว์ส่วนใหญ่ในขบวนแห่นาคเป็นสัตว์เล้ียงของเจ้าภาพเอง	 เพราะยังเป็น

สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาการใช้แรงงานจากสัตว์เหล่านี้อยู่

	 ผลการศกึษาพบว่าสัตว์ทีน่�ามาใช้ประกอบพธิแีห่นาคแบ่งออกเป็นสองประเภท

หลัก	ประกอบด้วย	สัตว์ทีม่ชีีวิต	กบัสัตว์ทีจ่�าลองข้ึนมา	โดยชนิดของสัตว์สามารถจ�าแนก

ย่อยตามคติความเช่ือ	 ค่านิยม	 และวิถีชีวิตของเจ้าภาพจัดงานได้	 ๓	 ประเภท	 ได้แก่	

๑)	สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธประวัติ	ชาดก	และพุทธศาสนา	ประกอบ

ด้วย	ม้า	ช้าง	วัว	และบางครั้งหมายรวมเอาพญานาคเข้าไว้ในกลุ่มนี้ด้วย	ตามต�านาน

ความเช่ือเรื่องที่มาของการเรียกชื่อนาคในฐานะสัตว์ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแต่

ไม่สามารถอุปสมบทได้	 ๒)	 สัตว์ในวรรณคดีหรือสัตว์ตามความเช่ือเรื่องนักษัตร
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ซ่ึงส่วนใหญ่นับถอืว่าเป็นสัตว์มงคล	สัตว์น�าโชค	หรอืเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าปีเกดิของ

ผู้อุปสมบท	ได้แก่	หงส์	สิงห์	ราชสีห์	ไก่	เป็นต้น	และ	๓)	สัตว์ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบ

อาชีพหรือวิถีชีวิตของเจ้าภาพหรือผู้อุปสมบท	ได้แก่	ปลากะพง	จระเข้	ควาย	เป็นต้น	

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการให้นาคขี่สัตว์ในขบวนแห่ประกอบด้วย	 ๓	 เหตุผลหลัก	 คือ	

๑)	 อุปสมบทหรือบรรพชาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาหรือท�าหน้าที่สืบทอด

พระพุทธศาสนา	 ๒)	 บรรพชาหรืออุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหา

กษัตริย์	และ	๓)	บรรพชาหรืออุปสมบทเพื่อแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์	อย่างไรก็ตาม	หาก

วิเคราะห์บนพื้นฐานของ	 “ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ”	 (Dominant	 Symbols)	

ของเทอร์นเนอร์	(Turner,	1969)	ระบุว่า	แนวคดิทฤษฎดีงักล่าวใช้ส�าหรบัการวิเคราะห์

และตคีวามสัญลักษณ์ในพธิกีรรม	ซ่ึงในการศกึษาน้ีคอืสัญลักษณ์รปูสัตว์ต่างๆในขบวน

แห่ประกอบพิธีการบวชนาค	 โดยเทอร์นเนอร์ระบุว่าแนวทางในการศึกษาสัญลักษณ์

ของพิธีกรรมต้องศึกษาว่าสัญลักษณ์น้ันมีความหมายและค�าแปลอย่างไรจากผู้กระท�า

ที่อยู่ในวัฒนธรรมน้ัน	 ทั้งยังต้องสังเกตว่าสัญลักษณ์น้ันถูกใช้อย่างไร	 ใครเป็นผู้ใช้	 มี

ความสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไร	และเกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นอย่างไร	(Withi,	2010,	

p.	16-17)

	 ทั้งน้ี	 สัญลักษณ์ในพิธีกรรมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของพิธีกรรม	 ซ่ึงยังมี

คุณสมบัติเฉพาะของพฤติกรรมทางพิธีกรรม	 (ritual	 behavior)	 อันเป็นหน่วยที่ใหญ่

ที่สุดของโครงสร้างเฉพาะในบริบทของพิธีกรรม	 โครงสร้างทางความหมายของ

สัญลักษณ์ในพิธีกรรม	คือ	สัญลักษณ์มีการกระท�า	(actions)	หรือวัตถุ	(objects)	ที่มี

ความหมายซ้อนกนัหลายอย่าง	สามารถเข้าใจได้ด้วยความรูสึ้กจากบรบิทของพธิกีรรม	

น่ันคือ	 สัญลักษณ์ในพิธีกรรมมีหลายความหมาย	 สัญลักษณ์เป็นที่รวมความหมาย

ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	 คือ	 ความหมายที่แตกต่างกันจะสัมพันธ์กันโดยความ

คล้ายคลึงและความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกนัของข้อเทจ็จรงิหรอืความคดิ	โดยสัญลักษณ์

จะย่อความคิดอันหลากหลาย	ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง	การกระท�า	ปฏิกิริยาโต้ตอบ	

และการจัดการถกูแสดงพร้อมกนัโดยส่ือสัญลักษณ์	(Geertz	and	Clifford,	1974,	p.	65)

ส�าหรบัประเดน็แรกทีน่�ามาวิเคราะห์และอภปิราย	คอื	“สัญลักษณ์น้ันมคีวามหมายและ

ค�าแปลอย่างไรจากผู้กระท�าที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้น”	
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	 จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าเจ้าภาพและผู้อุปสมบทถือเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการเลือกหรือตัดสินใจว่าจะใช้สัตว์ประเภทใดในขบวนแห่นาค	ภายใต้

เงื่อนไขหรือตัวแปรประกอบการตัดสินใจหลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ

จากค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นซ่ึงส่งอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิธีคิด

และการตัดสินใจ	 เช่น	 บรรพบุรุษหรือสมาชิกในชุมชนแห่งหนึ่งนิยมใช้ม้าจริงให้นาคขี่

ในขบวนแห่	 เจ้าภาพจึงตัดสินใจเลือกใช้ม้าเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับความคิดความเช่ือของ

คนในท้องถิ่น

	 พบว่าหากท้องถิน่ใดท้องถิน่หน่ึงนิยมใช้สัตว์ชนิดหรอืรปูแบบใดกต็ามในขบวน

แห่นาค	สัตว์ชนิดน้ันจะถกูเลือกใช้เป็นส่วนใหญ่จนเกดิเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกนัมาจาก

รุน่สู่รุน่	ประเดน็ต่อมาคอืการตดัสินใจจากคตคิวามเช่ือตามบรบิทของผู้บวช	เช่น	ผู้บวช

เกดิปีฉลูซ่ึงมวัีวเป็นสัตว์สัญลักษณ์	เจ้าภาพจึงตดัสินใจใช้วัวจ�าลองให้นาคขีใ่นขบวนแห่

โดยไม่ได้ค�านึงว่าวัวเป็นหน่ึงในสัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความเช่ือมโยง

กับพุทธประวัติเลยก็เป็นได้	

	 อีกกรณีหน่ึงคือการตัดสินใจตามข้อจ�ากัดทางด้านเศรษฐกิจและฐานะทาง

การเงนิ	เช่น	หากเช่าวัวเทยีมเกวียนมาให้นาคขีใ่นขบวนแห่จะมรีาคาค่าเช่าในอัตราทีสู่ง

กว่าการท�าวัวจ�าลองขึ้นมา	เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่ามูลเหตุ

หรือแรงจูงใจในการเลือกหรือตัดสินใจใช้สัตว์ในขบวนแห่นาคที่มีด้วยกันหลากหลาย

เหตุผล	

	 ประเด็นต่อมา	“สัญลักษณ์นั้นถูกใช้อย่างไร”	จะเห็นได้ว่าวิธีการสื่อสารผ่าน

สัญลักษณ์รูปสัตว์ในขบวนแห่นาคไม่ได้เป็นการส่ือสารโดยตรงผ่านนิยามความหมาย

หรือนัยส�าคัญทางพระพุทธศาสนาตามพุทธประวัติหรือชาดกแค่เพียงอย่างเดียว	 แต่

ยังมีรูปแบบการน�าเสนอความคิดและความเชื่อหลากหลายวิธี	 ได้แก่	 วิธีการเคลื่อนที่

สัตว์มีทั้งที่ใช้คนเพียงหน่ึงคนในการควบคุมสัตว์ให้นาคสามารถเดินทางไปประกอบ

พิธีกรรมในพระอุโบสถได้โดยสวัสดิภาพ	 กับวิธีการเคล่ือนที่โดยใช้ผู้แบกหามจ�านวน

หลายคนซ่ึงแฝงกุศโลบายทดสอบความมั่นคงของสมาธิและจิตใจของนาคด้วย

การเขย่าสัตว์จ�าลองอย่างรนุแรง	เสมอืนเป็นการสร้างบททดสอบให้นาคสามารถเผชิญ

กบัอุปสรรคปัญหาและเข้าสู่ร่มกาสาวพสัตร์ได้ด้วยจิตใจทีม่ัน่คง	หรอืจะเป็นวัฒนธรรม
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การสวมแว่นด�าขณะขี่สัตว์ในขบวนแห่	 เพื่อเป็นการจ�าลองโลกแห่งกิเลสที่เต็มไปด้วย

อบายมุขและความมืดบอดทางปัญญา	 แต่เมื่อขบวนแห่เคล่ือนมาถึงพระอุโบสถนาค

จะถอดแว่นด�าออกเพื่อให้พบกับโลกุตรธรรมที่เป็นแสงสว่างน�าทางชีวิต	

	 อีกกรณคีอืสวมใส่เครือ่งประดบัให้เหมอืนกบัพระมหากษัตรย์ิเพือ่จ�าลองภาพ

เหตุการณ์ในพุทธประวัติ	 ตอน	 มหาภิเนษกรมณ์	 ที่พระพุทธเจ้าตัดสินใจออกผนวช

เพื่อให้นาคและศาสนิกชนร�าลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 รวมทั้ง

การใช้สัตว์หลายชนิดภายในขบวนแห่เดียวกันก็ปรากฏให้เห็นในบางพื้นที่	เช่น	นาคนั่ง

วัวเทียมเกวียนจากจุดเริ่มขบวนแห่ไปจนถึงจุดพักระหว่างทางจึงเปล่ียนเป็นขี่ม้าเพื่อ

ไปยังหน้าพระอุโบสถ	 เป็นต้น	 ซ่ึงวิธีการใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในขบวนแห่ทั้งหมดล้วน

มเีหตผุลและวัตถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามตวัแปรเรือ่งเจ้าภาพ	เรือ่งเศรษฐกจิ	

คติความเชื่อ	และวัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่น	

	 และประเด็นสุดท้าย	คือ	“เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นอย่างไร”	จะเห็นได้ว่า

การบรรพชาอุปสมบทไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นเฉพาะครอบครัวใดครอบครัว

หน่ึง	 หรือเป็นกิจกรรมที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ	 แต่ยังเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องยึดโยงกับสมาชิกในชุมชนโดยมีศาสนาเป็นตัวเช่ือมอย่างมีนัยส�าคัญ	 เห็น

ได้จากขัน้ตอนการท�ารปูสัตว์จ�าลองไม่ได้เกดิจากคนเพยีงคนใดคนหน่ึงลงมอืท�า	แต่เกดิ

จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งเครือญาติเจ้าภาพและเพื่อนบ้านที่ต่างมีความรู้

ความสามารถแตกต่างกัน	 แต่ประสานความร่วมมือกันประดิษฐ์รูปสัตว์จ�าลองให้

นาคขีไ่ด้ส�าเรจ็	ซ่ึงผลลัพธ์ทีไ่ด้นอกเหนือไปจากความมุง่หวังเรือ่งบุญกศุลในการส่งเสรมิ

ให้คนได้อุปสมบทเป็นธรรมทายาททางพระพุทธศาสนาแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมความ

สามคัคภีายในหมูค่ณะอีกด้วย	เป็นการแลกเปล่ียนระบบแรงงานแบบพึง่พากนัโดยไม่มี

ผลตอบแทนหรอืค่าจ้าง	กบักรณผู้ีทีม่าช่วยแบกหามรปูสัตว์จ�าลองในขบวนแห่ทีต้่องใช้

พละก�าลังและความร่วมมือร่วมใจกันของผู้มาร่วมงาน	 จึงกล่าวได้ว่า	 ประเพณีข่ีสัตว์

แห่นาคเป็นทั้งกิจกรรมระดับครอบครัว	 ระดับเครือญาติ	 และระดับชุมชน	 ที่เช่ือม

ร้อยกลไกความสัมพนัธ์เข้าไว้ด้วยกนับนพืน้ฐานของความเชือ่และค่านิยมทางพระพทุธ

ศาสนา	
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	 เมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป	 วัฒนธรรมความเช่ือย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 ประเพณีข่ีสัตว์แห่นาคก็เช่นกัน	 จากสัตว์พาหนะที่สามารถ

ขอยืมเพื่อนบ้านมาร่วมขบวนแห่ได้หรืออาศัยน�้าใจจากเพื่อนบ้านมาร่วมด้วยช่วยกัน

ประดษิฐ์สัตว์จ�าลองโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายได้เปล่ียนแปลงไปเป็นธรุกจิการเล้ียงสัตว์ส�าหรบั

เช่าไว้ใช้ในพิธีแห่นาคโดยเฉพาะ	 มีกระบวนการฝึกสอนสัตว์ให้เรียนรู้พฤติกรรมการ

ท�างานในขบวนแห่	 เช่น	 เดินหรือก้าวย่างด้วยท่วงท่าที่สวยงาม	 ให้นาคน่ังด้วย

ความสะดวกเพื่อไปถึงพระอุโบสถโดยสวัสดิภาพ	 คิดค่าจ้างส�าหรับประดับตกแต่งม้า

และอานม้า	มีการรับจ้างประดิษฐ์สัตว์พาหนะจ�าลอง	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่ายินดีว่าประเพณีขี่สัตว์แห่นาคยังคงปรากฏให้เห็น

อยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย	 ถึงแม้จะไม่บ่อยครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา	 แต่

อย่างน้อยสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนเรื่องราวทางพุทธประวัติผ่านสัตว์

สัญลักษณ์ยังคงท�าหน้าที่ไปตามกลไกการส่ือสารแก่นแท้ของหลักธรรมค�าส่ังสอนทาง

พระพทุธศาสนาทัง้ทางตรงไปยงัผู้บรรพชาหรอือุปสมบทให้ร�าลึกถงึพระคณุของบุพการี

และคณุของพระรตันตรยั	ขณะทีก่ารสือ่สารโดยทางอ้อมไปยงัผู้มาร่วมงานให้ร�าลึกถงึ

บทบาทหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา

อาศัย	เพื่อให้สังคม	ศาสนา	และวัฒนธรรมสามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข	
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