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เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง๑

บทคัดย่อ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ปรากฏวัฒนธรรมการขีส่ ตั ว์
ในประเพณีแห่นาคก่อนเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เฉพาะในประเทศไทยปรากฏ
ให้เห็นส่วนใหญ่ในจังหวัดแถบภาคกลาง ภาคตะวันตก และบางพื้นที่ของภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยสัตว์ที่น�ำมาให้นาคขี่มีทั้งสัตว์ที่มีชีวิตและ
หุ่นรูปสัตว์ที่จ�ำลองขึ้นมา ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธประวัติ
หรือชาดก ได้แก่ ม้า ช้าง วัว ส�ำหรับม้าพบมากบริเวณภาคเหนือ ขณะที่ช้างพบมาก
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวัวพบมากบริเวณภาคกลางกับภาคตะวันตก
ส่วนสัตว์ในต�ำนานหรือวรรณคดี ได้แก่ หงส์ สิงห์ พบมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
กับภาคใต้ ขณะที่สัตว์มงคลตามความเชื่อเรื่องปีนักษัตร ได้แก่ ไก่ พญานาค เสือ
และสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของนาคและครอบครัว
ได้แก่ ควาย ปลา จระเข้ เป็นต้น พบได้หลายจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จะเห็นได้วา่ ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลอันเป็นดินแดนต้นก�ำเนิดของพระพุทธ
ศาสนากลับไม่มหี ลักฐานใดทีป่ รากฏประเพณีขสี่ ตั ว์แห่นาคหรือเรียกชือ่ ผูท้ กี่ ำ� ลังเข้าพิธี
อุปสมบทเป็นพระภิกษุวา่ “นาค” จึงเป็นทีม่ าของความสนใจศึกษา “ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา”
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Interaction between Riding Animals in Ordination
Ceremony Parades and Buddhist Symbolism
Kriangkrai Honghengseng๒

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
๒
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บทน�ำ
พิธอี ปุ สมบทตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั จ�ำแนกออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่
ประกอบด้วย “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หมายถึง วิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน
แก่กุลบุตร ต่อมาคือ “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” หมายถึง การบวชด้วยค�ำประกาศ
ย�้ำ ๓ ครั้ง รวมทั้งค�ำประกาศน�ำเป็นครั้งที่ ๔ เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ
สงฆ์บวชแก่กุลบุตรผู้บรรพชาเป็นสามเณรชั้นหนึ่งก่อน และสุดท้ายคือ “ติสรณคมนูป
สัมปทา” เป็นวิธใี ห้ผขู้ อบวชกล่าวค�ำรับและเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นทีพ่ งึ่ อันประเสริฐ
จะเห็นได้ว่า ในประเทศไทยเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “การบวชนาค” ท�ำให้นัย
ส�ำคัญของการบวชเปลี่ยนจากการท�ำให้คนกลายเป็นพระ กลายเป็นการท�ำให้ “นาค”
กลายเป็นพระแทน ซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอินเดียและเนปาลอันเป็นดินแดน
ต้นก�ำเนิดพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏวิธีการเรียกชื่อดังกล่าว แต่ปรากฏเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และ
ลาว ซึ่งรับพระพุทธศาสนาจากการจาริกมาเผยแผ่ของสมณฑูตอย่างพระโสณะและ
พระอุตตระเถระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (Wongtej, 2018, p. 1-2)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของประเพณี ก ารขี่ สั ต ว์ แ ห่ น าคใน
ประเทศไทย
๒. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา

วิธีด�ำเนินการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสืบค้นข้อมูลผ่านเอกสาร หนังสือ งานวิจยั และ
บทความวิชาการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ของไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ สัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของประเพณี
การขี่สตั ว์แห่นาคในประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศที่นบั ถือพระพุทธศาสนา
อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา
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ประเพณีแห่นาค
ส�ำหรับค�ำว่า “นาค” (Naga) ในภาษาอัสสัม มาจากค�ำว่า “นอค” (Nog)
แปลว่า เปลือยหรือไม่สวมใส่เสือ้ ผ้า สอดรับกับชือ่ กลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่ ทางตะวันออกของ
พรมแดนระหว่างประเทศอินเดียและเมียนมาทีเ่ รียกว่า “นาค” มีดนิ แดนเป็นของตนเอง
เรียกว่า “รัฐนาค” (Naga Land) ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอัสสัม แต่รัฐบาลอินเดีย
ได้ยินยอมให้จัดตั้งเป็นรัฐนาคมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๗ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา
นาค (Naga Hill) ซึ่งชาวอารยันส่วนใหญ่จะมองพวกนาคเป็นคนป่าเถื่อนและ
ด้อยอารยะ นักวิชาการบางคนจึงสันนิษฐานว่า นัยของการบวชนาคเท่ากับเป็น
การท�ำให้คนป่าเถื่อนกลายเป็นผู้เจริญได้ด้วยธรรม ซึ่งเมื่อมีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมเรือ่ งค�ำเรียกชือ่ ดังกล่าวอาจมีทมี่ าจากอินเดียสูเ่ มียนมาซึง่ มีพรมแดนติดต่อ
กัน แล้วส่งอิทธิพลสู่ไทย กัมพูชา และลาว (Naphalan, 2011, p. 12-13)
อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิต ความคิด และความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั “พญานาค” สัตว์ในต�ำนานอันเป็น
ที่มาของอีกแนวคิดหนึ่งของการเกิดประเพณีบวชนาคจากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช
ระบุ ว ่ า พญานาคมี ค วามศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง แปลงกายเป็ น มนุ ษ ย์ ม าขอ
พระพุทธเจ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ พญานาคจึงขอให้ชื่อ
ของตนเป็นค�ำส�ำหรับเรียกชือ่ ผูท้ จี่ ะขอบวชจนเป็นทีม่ าของค�ำว่า “นาค” ซึง่ Bhumisak
(1976) ได้ อ ธิ บ ายว่ า “ในการบวชเป็ น ภิ ก ษุ ข องพุ ท ธศาสนามี ก ารห้ า มมิ ใ ห้ พ วก
นาคบวช เล่ากันว่านาคคือพญางูใหญ่หรือพญานาค และว่าพญานาคเคยปลอมตัวเข้ามา
บวชด้วย แต่ภายหลังถูกจับได้จงึ ถูกขับให้ลาสิกขา พญานาคจึงขอร้องต่อพระพุทธเจ้าว่า
ต่อไปภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้กข็ อให้ผทู้ กี่ ำ� ลังเตรียมตัวเพือ่ จะบวชนัน้ มีชอื่ เรียกว่า
“นาค” โดยผู้ที่ก่อนบวชไปอยู่วัด เรียกว่า “พ่อนาค” หรือ “เจ้านาค” หากเป็นสามเณร
ก่อนบวชจะเรียกว่า “หางนาค” อันเป็นต้นก�ำเนิดของประเพณีท�ำขวัญนาค ขานนาค
และบวชนาคมาจนทุกวันนี้” (Bhumisak, 1976, p. 23-25)
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หากพิจารณาหลักเหตุผลเชิงสังคมศาสตร์ Wongtej (2016) อธิบายว่า สังคม
ของอินเดียสมัยนั้นมีการแบ่งแยกระหว่างพวกอารยันซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เพิ่งอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภายหลังกับพวกมิลักขะซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมตามหลักฐาน
การขุดค้นแหล่งอารยธรรมอินเดียโบราณเดิมบริเวณลุ่มแม่น�้ำสินธุที่เรียกว่า “โมเฮน
โจดาโร และ ฮารัปปา” ผู้มีฐานะทางสังคมต�่ำต้อยกว่าพวกอารยัน ชนเผ่านาคจึงไม่ได้
รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึง่ ของพุทธศาสนาในสมัยนัน้ เนือ่ งจากพูดจากันคนละภาษา
และถือเป็นพวกป่าเถื่อน ก่อนจะอพยพถอยร่นมาตั้งถิ่นฐานบริเวณพรมแดนประเทศ
เมียนมา จึงเป็นที่มาของการบอกเล่าเรื่องราวการบวชของเผ่านาคที่น�ำมาผสมผสาน
กับความเชือ่ เรือ่ งสิง่ เหนือธรรมชาติและสัตว์ศกั ดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำถิน่ อย่างพญานาค ก่อนจะ
ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของพิธกี รรมและความเชือ่ ในประเพณีอปุ สมบทมาจนถึงปัจจุบนั
(Wongtej, 2016, p. 1-2)
โดยหลักฐานเกีย่ วกับการบวชพระทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย คือ ประติมากรรม
ดินเผาแบบทวาราวดี ราวหลังพุทธศักราช ๑๐๐๐ ที่อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นรูปภิกษุ ๓ รูป ครองจีวรพร้อมถือบาตร แสดงให้เห็นว่ามีพระภิกษุปรากฏในดินแดน
สุวรรณภูมิซึ่งก่อนหน้านั้นผู้คนในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่นับถือสิ่งเหนือธรรมชาติและ
วิญญาณบรรพบุรุษ จนกระทั่งผสมผสานกันระหว่างผี พราหมณ์ และพุทธในที่สุด
(U-Pho, 1967, p. 43-44)

ประเพณีขี่สัตว์แห่นาค
ส�ำหรับทีม่ าของประเพณีขสี่ ตั ว์แห่นาคเริม่ ขึน้ ครัง้ แรกทีใ่ ดไม่ปรากฏหลักฐาน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แต่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ จ ากหลั ก ฐานทั้ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมว่าด้วยแนวคิดเรื่อง “การแห่” เพื่อสักการะ
บูชาสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างพระพุทธศาสนา ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย เห็นได้
จากวัฒนธรรมการเดินเวียนรอบสถูป พระอุโบสถ พระปรางค์ หรือพระพุทธรูปที่เรียก
ว่า “ทักษิณาวรรต” หมายถึง การเดินเวียนขวา และ “อุตราวรรต” หมายถึง การเดิน
เวียนซ้าย โดยส่วนใหญ่นิยมเดินเวียนขวาสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคล เสมือน
การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ จนเป็นที่มาของการเดินขบวนแห่เวียนรอบพระอุโบสถก่อนประกอบพิธี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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อุปสมบท เพื่อให้นาคระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ดังนั้น การน�ำสัตว์สัญลักษณ์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธประวัติหรือชาดกเข้ามาไว้ในขบวนแห่ จึงเป็นเหมือนการ
จ�ำลองเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นสมัยพุทธกาล เพื่อให้นาคที่ก�ำลังจะอุปสมบทและ
ญาติมิตรที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้น้อมร�ำลึกถึงพระพุทธเจ้า (Paksasook, 2015, p. 4-5)

ประเพณีการขี่ม้าแห่นาค
สันนิษฐานว่า “ม้า” น่าจะเป็นสัตว์ประเภทแรกทีน่ ำ� เข้ามาให้นาคขีใ่ นขบวนแห่
โดยได้แนวคิดมาจากหลักฐานภาพประติมากรรมนูนต�่ำบนซุ้มโตรณะของสถูปสาญจี
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทีป่ รากฏรูปม้ากัณฐกะ อันเป็นม้าทรงของเจ้าชายสิทธัตถะ
เมื่อเสด็จออกมาจากพระราชวังพร้อมกับนายฉันนะก่อนตัดสินพระทัยผนวชริมฝั่ง
แม่น�้ำอโนมา เรียกว่า “มหาภิเนษกรมณ์” แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างรูปเสมือนของ
พระพุทธเจ้าเนื่องจากถือเป็นของสูงที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา จะมาสร้างรูปเสมือน
ไม่ ไ ด้ จึ ง ใช้ สัญ ลั ก ษณ์เ ป็นรูปม้าพร้อ มอานบนหลัง แทน จนกระทั่ งอิ น เดี ย ได้ รั บ
อิทธิพลทางศิลปะจากกรีกโรมันจนเกิดการสร้างพระพุทธรูปแบบคันธาระขึ้น ท�ำให้
ประติมากรรมนูนต�่ำรูปเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าได้รับความนิยมในศิลปะของอินเดีย
สืบมา (Tungka, 2016, p. 5-6)
สอดรับกับข้อมูลในเอกสารเรื่อง “ศิลปะอินเดีย พุทธศิลป์รุ่นแรกของโลก”
ทีร่ ะบุวา่ “ม้าเปล่านีค่ อื ม้ากัณฐกะ ไม่มคี นขี่ แต่ทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้า เพราะ
มีคนกางฉัตรและถือแส้แสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ ม้าตัวที่ ๑-๔ ทุกตัวมีกางฉัตร
หมด และท�ำไมถึงมีม้า ๔ ตัว คือการเคลื่อนไหว เขาอยากแสดงการเคลื่อนไหว และ
ม้าหันกลับกบิลพัสดุ์ พอจูงม้ากลับบนม้าไม่มีฉัตรแล้วแสดงว่าลงแล้ว นี่คือการดูพุทธ
ประวัติสมัยฮินดู” (Tingsanchalee, 2013, p. 10)
ในประเทศไทยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของพระอาราม
หลายแห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีการขี่ม้าแห่นาค ตัวอย่างเช่น ภาพนาคขี่ม้าใน
ขบวนแห่จากจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และ
ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
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ภาพนาคขี่ม้าในขบวนแห่จากจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
ที่มา: วารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับประจ�ำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ส�ำหรับม้าที่น�ำมาใช้ในขบวนแห่มีทั้งม้าที่มีชีวิตจริงกับม้าจ�ำลองที่ประดิษฐ์
ขึ้นมา เรียกว่า “ม้าแห่” แต่บางกรณีที่หาม้าไม่ได้จะให้นาคขี่บนคอคนแทนม้า เรียกว่า
“ม้าขี่” ขณะที่วัตถุประสงค์ของการบวชมีความแตกต่างกันออกไป ได้แก่ บวชเมื่อครบ
อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ บวชแก้บน และบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเพณีการขี่สัตว์ในขบวนแห่ไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่จะอุปสมบทเป็น
พระภิกษุเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ในบางกรณีได้ปรากฏวัฒนธรรมการขีส่ ตั ว์ในขบวนแห่
ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรอีกด้วย (Panthong, 2010, p. 7-9) ตัวอย่างเช่น ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยในประเพณีปอยส่างลองได้มขี บวนแห่ลกู แก้วขีม่ า้ ตามคติความเชือ่ ของ
กลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยอยูแ่ ถบลุม่ น�ำ้ โขง-สาละวิน ทัง้ ไทใหญ่ ไทลือ้ ไทยอง ไทเขิน รวมทัง้
ไทโยน หรือโยนก-ล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่
ยังคงปรากฏวัฒนธรรมดังกล่าวให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ “ส่างลอง” อันเกิดจาก
การผสมกันระหว่างค�ำว่า “ส่าง” หมายถึง “สามเณร” กับ “ลอง” หมายถึง “เทวดา”
เหมือนกับค�ำว่า “อลอง” ในภาษาไทใหญ่ แปลว่า พระโพธิสัตว์ ส่วนในภาษาเมียนมา
ใช้ เ รี ย กพระมหากษั ต ริ ย ์ สมมติ บ ทบาทเป็ น เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะที่ ส วมใส่ เ สื้ อ ผ้ า
เครื่องแต่งกายเหมือนกษัตริย์ แต่งหน้า แล้วนั่งบนหลังม้าพร้อมสวมแว่นตาสีด�ำซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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พัฒนามาจากยุคอดีตที่ใช้ผ้าคาดปิดดวงตาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้ที่จะบรรพชา
ก�ำลังข้ามพ้นความมืดบอดทางปัญญาไปสู่โลกุตรธรรม เป็นต้น (Jai-In, 2013, p. 76)
ประเทศเมียนมาเรียกประเพณีปอยส่างลองว่า “ชินพยู” ผู้ที่เข้าพิธีบรรพชา
เรียกว่า “ชินลอง” แปลว่า “เจ้าชาย” เสมือนการแสดงบทบาทสมมติเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดได้บรรพชาลูกของตัวเองเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์
มากถึง ๗ กัลป์ แต่ถ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้อานิสงส์มากถึง ๑๒ กัลป์
หากบรรพชาลูกคนอื่นเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์ ๔ กัลป์ กรณีเป็นพระสงฆ์ได้ ๘ กัลป์
หากผู้ใดได้บวชลูกของตนเองและผู้อื่นให้เป็นทั้งสามเณรและพระภิกษุจะมีบุญวาสนา
ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือ “ยุคพระศรีอาริย์” ถือเป็นบุญกุศลสูงสุดที่
พุทธศาสนิกชนปรารถนา ดังทีน่ างอองซาน ซูจี ได้บนั ทึกถึงประเพณีชนิ พยูไว้ในบทความ
“ประเทศและประชาชนของฉัน” ความว่า “ชินพยูเป็นพิธีที่สนุกสนาน ผู้ที่บวชเรียกว่า
ชินลอง จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สง่างามอันเป็นการเตือนให้ร�ำลึกว่าพระพุทธเจ้านั้น
จ�ำเดิมเป็นสิทธัตถกุมาร ก่อนที่พระองค์จะสละราชสมบัติมาใช้ชีวิตในทางธรรม”
โดยในขบวนแห่ชินพยูที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา จะใช้ขบวนม้าและวัวเทียม
เกวียนที่ตกแต่งอย่างสวยงามเป็นพาหนะในการแห่ชินลอง (Lohitkul, 1999, p. 7-11)
ขณะที่การบวชนาคของชาวมอญในประเทศเมียนมา นาคจะแต่งกายอย่าง
วิจิตร ดังที่ องค์ บรรจุน (Banjun, 2017, p. 1-2) อธิบายว่า “เหตุที่นาคมอญแต่งกาย
อย่างวิจติ รพิสดารนัน้ สืบเนือ่ งมาจากความเชือ่ ทีค่ นมอญอิงอยูก่ บั พุทธประวัติ กล่าวคือ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ฉลองพระองค์หน่อกษัตริย์ ทรงเครื่องมงกุฎ
ประดับเพชรนิลจินดา ทรงมาบนหลังม้ากัณฐกะ เช่นเดียวกับปุถุชนในขณะที่ครอง
เพศฆราวาสแม้จะมีทรัพย์สินศฤงคารมากมายเพียงใด แต่เมื่อจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ย่อมจ�ำต้องสละสิ่งเหล่านั้นไปสู่เพศอันบริสุทธิ์ คนมอญจึงน�ำพุทธประวัติมาเล่าผ่าน
พิธีบวชนาค ถือเป็นคติในการบวชนาค นาคมอญจึงถูกแต่งองค์ทรงเครื่องอย่าง
วิจิตรพิสดาร จงใจให้งามราวรูปกษัตริย์หรือเทวดามาจุติ”
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมการบวชนาคระหว่างไทยและ
เมียนมาอันสอดรับกับข้อมูลในเรื่อง “เที่ยวเมืองพะม่า” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ระบุว่า “เมื่อฉันไปเที่ยวเมืองพุกาม
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ได้เห็นเขาแห่บวชนาค..พะม่ายังแห่นาคเหมือนไทยเราแห่กันแต่ก่อน ลักษณะการแห่
บวชนาคนั้น ถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเจตนาจะให้เป็นท�ำนองเดียวกับแสดงต�ำนาน
Pageant เรื่อง ‘มหาภิเนษกรมณ์’ จึงให้เจ้านาคขี่ม้าเหมือนอย่างพระพุทธองค์เมื่อยัง
เป็นพระโพธิสตั ว์เสด็จออกจากเมืองกบิลพัสดุไ์ ปทรงผนวช สมมติพวกญาติโยมทีห่ อ้ มแห่
ไปเป็นเทวดาที่ห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ และหาพวกจ�ำอวดน�ำกระบวนสมมติว่าเป็น
พระยามารที่คอยขัดขวาง แต่ประหลาดอยู่ในเมืองเราแห่เช่นนั้นแต่บวชนาคราษฎร
ถ้าเป็นนาคหลวงเช่นเจ้านายทรงผนวช ไม่แห่หรือแห่ก็แห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา
นาคเจ้านายทรงยานมาศและเสลี่ยง เคยได้ยินว่าบางทีทรงคอช้างก็มี แต่ที่จะทรงม้า
เหมือนอย่างนาคราษฎรหามีไม่ หรือถ้าว่าอีกอย่างหนึ่ง นาคหลวงแห่แต่เพื่อให้คน
อนุโมทนา ไม่ท�ำเป็นแสดงต�ำนาน พิเคราะห์ชวนให้สงสัยว่าแห่นาคราษฎรไทยจะได้
แบบมาจากพะม่าดอกกะมัง เค้าเงื่อนมีอยู่ที่แห่บวชนาคของราษฎรดูจะต้องมีพวก
ตีกลองยาวอย่างพะม่าที่เราเรียกกันว่า ‘เถิดเทิง’ น�ำกระบวนเป็นนิจ และเมื่อแห่ไปถึง
วัด พวกกลองยาวเล่นจ�ำอวดกั้นกางอย่างเป็นพระยามารห้ามเอารางวัลเสียก่อน
แล้วจึงให้เจ้านาคเข้าโบสถ์ เป็นประเพณีมาอย่างนี้” (Fine Arts Department, 1946,
p. 4-5)
จากข้อมูลในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพข้างต้น เป็นข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขบวนแห่นาคของไทยแต่ดั้งเดิม
สามารถจ�ำแนกได้ออกเป็นสองประเภทหลักตามฐานันดรศักดิท์ างสังคม ประกอบด้วย
“นาคหลวง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท
นาคประเภทนี้แบ่งออกเป็นอีกสองประเภทย่อย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์หรือ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ท�ำเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็น
นาคหลวง เรียกว่า “นาคในพระบรมราชานุเคราะห์” โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นนาคหลวงพระองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๓๓๑ กับอีกประเภทคือผูส้ อบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ขณะยังเป็นสามเณรที่มีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี เรียกนาคหลวงประเภทนี้ว่า “นาคหลวง
สายเปรียญธรรม” นิยมแห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา หากเป็นเจ้านายจะทรงยานมาศ
หรือเสลีย่ ง กับอีกกรณีหนึง่ คือเป็น “นาคราษฎร” ซึง่ เป็นไปได้วา่ ประเพณีขสี่ ตั ว์แห่นาค
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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โดยใช้ม้าน่าจะพัฒนามาจากวัฒนธรรมการแห่นาคของราษฎรที่อาจรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่างเมียนมาหรือ จากล้านนาทางภาคเหนื อของประเทศไทย
(Mahamakuta Rajavidyalaya foundation under Royal Patronage, 1985,
p. 123-212)
ปัจจุบันที่สนามบินมิงกะลาดง นครย่างกุ้ง ได้ปรากฏภาพจิตรกรรมประเพณี
ขีม่ า้ แห่นาค ซึง่ มีความแตกต่างจากประเทศไทยตรงทีน่ าคจะสวมมงกุฎและเครือ่ งทรง
สีขาวตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างสวยงาม ขณะที่ในไทยนาคส่วนใหญ่ซงึ่ โกนศีรษะ
แล้วไม่นิยมสวมมงกุฎ โดยเฉพาะทางภาคกลางและภาคตะวันตก ขณะที่ภาคเหนือ
และภาคอีสานปรากฏให้เห็นบ้างบางพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเมียนมา
ส�ำหรับมงกุฎทีน่ าคทางภาคเหนือใส่ในขบวนแห่มา้ จะสือ่ ความหมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะ
ขณะที่มงกุฎที่นาคทางภาคอีสานสวมใส่ในขบวนแห่ช้างจะสื่อความหมายถึงพญานาค
ตามต�ำนานเรื่องการเรียกชื่อผู้ขออุปสมบทว่า “นาค”
ส่วนวัฒนธรรมการขี่สัตว์ในขบวนแห่นาคของชาวมอญที่อพยพเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทย ในบทความเรื่อง “ขบวนแห่นาคมอญ การดัดแปลงภาพเจ้าชาย
สิทธัตถะออกบวช” ได้ระบุวา่ “งานบวชของชาวมอญนิยมจัดกันหลายวัน ทุกวันจะต้อง
มีขบวนแห่จากบ้านนาคไปรอบหมู่บ้าน เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน
รวมถึ ง ไปสั ก การะพระอุ ป ั ช ฌาจารย์ และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นพระอารามที่ จ ะไปบวช
อยู่ด้วยขบวนแห่นาคของชาวมอญมีหลายแบบ ในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี มีเอกลักษณ์
เรื่องการใช้สัตว์พาหนะ ได้แก่ ม้าหรือวัวควายให้นาคขี่ โดยผู้รู้ชาวมอญหลายท่าน
อธิบายว่าเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าชายสิทธัตถะเมือ่ ออกบวชได้ทรงม้ากัณฐกะ ท�ำให้
ผู้พบเห็นได้ระลึกถึงพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมน�ำจิตใจเข้าถึง
พระศาสนามากขึ้น ขบวนแห่แต่ละวันอาจมีพาหนะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ม้า วัวควาย
เทียมเกวียน ขี่คอคน หรือแม้แต่เดินเท้าเปล่า สอดคล้องกับการแต่งตัวแต่งหน้า
ของนาคที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันด้วย” (Meidongtor, 2018, p. 2-3)
ด้านภาคใต้ถอื ได้วา่ เป็นภูมภิ าคทีพ่ บประเพณีขสี่ ตั ว์แห่นาคน้อยทีส่ ดุ กลับพบ
ลักษณะเด่นทีแ่ ตกต่างไปจากภูมภิ าคอืน่ อย่างเห็นได้ชดั คือการร้องเพลงค�ำตักประกอบ
ในขบวนแห่ ซึง่ “ค�ำตัก” หมายถึง ค�ำกล่าวตักเตือน โดยระหว่างทางแม่เพลงค�ำตักฝ่าย
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ชายจะเดินข้างซ้ายของช้างหรือม้าที่นาคขี่ และใช้มือขวาจับหูช้างหรือจับโกลนม้า
ส่วนแม่เพลงฝ่ายหญิงจะเดินทางขวาของช้างหรือม้าจับหูช้างหรือโกลนม้า ผลัดกันว่า
ค�ำตักจนถึงวัดและเวียนรอบอุโบสถ เนื้อหาของค�ำตักส่วนมากจะเป็นคติเตือนใจให้
นาคระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ตั้งใจปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
รักษาศีลและตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณบุพการี (Cultural office of
Surat Thani Province, 2006, p. 112-113)

ภาพนาคขี่ม้าแห่จ�ำลอง
ที่มา: ชมรมคนรักษ์ม้าแห่แห่งประเทศไทย
จะเห็นได้ว่า การใช้ม้าจริงให้นาคขี่ในขบวนแห่ได้พัฒนาจากการน�ำม้าที่เลี้ยง
ในหมูบ่ า้ นทัว่ ไปหรือเลีย้ งเพือ่ การประกอบอาชีพกลายเป็นม้าทีต่ อ้ งมีการประดับตกแต่ง
ด้วยก�ำไลคอ ก�ำไลเท้า เครื่องแต่งอาน และกระพรวนที่มีสีสันสวยงาม กระทั่งปัจจุบัน
ได้เกิดธุรกิจให้บริการเช่าม้าแห่เพื่อใช้ในขบวนแห่นาคโดยเฉพาะ ซึ่งม้าที่น�ำมาใช้
ส่วนใหญ่เป็นม้าลูกผสมทีเ่ กิดระหว่างแม่พนั ธุไ์ ทยมองโกลกับพ่อม้าแคระหรือพ่อม้าเทศ
ทีม่ าจากต่างประเทศ มีแหล่งก�ำเนิดอยูแ่ ถบจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา สันนิษฐานว่า
แพร่พันธุ์มาจากม้าศึกที่ใช้ในสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะเด่นคือมีโครงสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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ใหญ่ รูปร่างบึกบึน หัวใหญ่ คอยาว เพื่อให้นาคสามารถนั่งในขบวนแห่ได้สะดวก แต่
ขาสั้นเมื่อเทียบกับล�ำตัว ขนที่คอจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงาม โดยธุรกิจบริการให้เช่า
ม้าแห่พบเห็นได้ทว่ั ไปในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เป็นต้น (Pinthong, 2011, p. 4-5)
ส�ำหรับการใช้หุ่นม้าจ�ำลองในขบวนแห่นาค ขอยกตัวอย่าง “ขบวนม้าแห่”
ของหมู่บ้านดงประโดกกรมธรรม์ ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น
ชุ ม ชนชาวไทพวนที่ อ พยพจากจั ง หวั ด ราชบุ รี ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม่ ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
พร้อมน�ำประเพณีการขี่สัตว์แห่นาคทางพระพุทธศาสนามาสืบทอดจนถึงปัจจุบัน โดย
“ม้าแห่” หมายถึง ม้าจ�ำลองที่ท�ำมาจากกระดานอัดเพื่อให้นาคใช้ขี่ในขบวนแห่ ใช้ระยะ
เวลาในการประดิษฐ์ราว ๒-๓ วัน ต่อมาได้มกี ารปรับประยุกต์ให้เป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี
อืน่ ๆ ได้แก่ หงส์ ราชสีห์ คชสีห์ ฯลฯ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของนาคและเจ้าภาพ
อย่างไรก็ตาม ยังคงเรียกชื่อพาหนะจ�ำลองนี้ว่า “ม้าแห่” ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปม้า
ก็ตาม โดยผู้แบกหาม เรียกว่า “ขาม้า” จะนิยมเขย่าเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นและสมาธิ
ของผู้บวช เปรียบเสมือนมีมารมาผจญเพื่อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ
ไปสู่โลกุตรธรรมได้ในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นที่มีวัฒนธรรมการขี่ม้าจ�ำลอง
ในขบวนแห่นาค ได้แก่ วัดต้นสน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วัดหนองปรือ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น (Jithan, 2003, p. 38)
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มชมรม
คนรักม้าแห่นาค อันเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าม้าแห่
กับอีกรูปแบบหนึ่งคือกลุ่มผู้มีใจรักในการสืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์ม้าแห่จ�ำลอง
ในรูปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐
แฟนเพจทั่วประเทศไทย
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ประเพณีการขี่ช้างแห่นาค
สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมน�ำมาใช้ให้นาคขี่ในขบวนแห่นาค ได้แก่ “ช้าง” อันเป็น
สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องราวในพุทธประวัติ กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาล
พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตถึงช้างเผือก โดยพราหมณ์ประจ�ำราชส�ำนักได้
ท�ำนายว่าจะได้พระราชโอรสที่หากทรงครองราชย์จะเป็นมหาจักรพรรดิ แต่หาก
ออกผนวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า กับอีกตอนหนึ่งในชาดกเรื่อง “พระเวสสันดร”
ที่พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างมงคลที่ดลบันดาลให้เกิดฝนตกแก่แคว้น
กลิงคราษฎร์ (Ministry of Education, 2011) จึงได้มีการจ�ำลองภาพเหตุการณ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับช้างไว้ในขบวนแห่นาค นอกจากนี้ ค�ำว่า “นาค” ในภาษา
บาลียงั หมายถึง “ช้าง” ดังปรากฏในคาถาสุภาษิตของพระอุทายีเถระ (อุทายีเถรคาถา)
ในโสฬสกนิบาต พระบาลีสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ความว่า “ผู้ใดไม่ท�ำบาป
ผู้นั้นชื่อว่านาค ความสงบเสงี่ยมและการไม่เบียดเบียนเป็นเท้าหน้าทั้งสองของ
นาค สติและสัมปชัญญะเป็นเท้าหลัง ช้างตัวประเสริฐควรบูชามีศรัทธาเป็นงวง
มีอุเบกขาเป็นงาอันขาว มีสติเป็นคอ มีปัญญาพิจารณาค้นคว้าธรรมเป็นศีรษะ มีธรรม
คือสมถะวิปัสสนาเป็นท้อง มีวิเวกเป็นหาง” (Oatjessada, 2016, p. 3-4) ซึ่งส่วนใหญ่
จะพบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย

ภาพขบวนแห่นาคขี่ช้าง
ที่มา: สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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ตัวอย่างเช่น ประเพณีขี่ช้างแห่นาคของชาวไทพวน ที่บ้านหาดเสี้ยว อ�ำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สันนิษฐานว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๘๗ อันเป็นปี
ฉลองพระอุโบสถวัดหาดเสี้ยว โดยสมัยก่อนนิยมจัดงานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ส่วนมากจะขี่ช้างแห่นาคในวันที่ ๗ เมษายน เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ ๘ เมษายน
ภายใต้ข้อก�ำหนดว่าต้องศึกษาพระธรรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน และจะลาสิกขาช่วงหลัง
วันสงกรานต์ ส่วนใหญ่ถอื ฤกษ์ดใี นวันที่ ๑๕ เมษายน ซึง่ เป็นวันพญาวันตรงกับวันขึน้ ปีใหม่
ของไทยสมัยก่อน (Intaraphapan, 1997, p. 10) ส�ำหรับประเพณีแห่นาคของชาวไทพวน
ในอดีตนิยมให้นาคขี่ทั้งม้าและช้าง เรียกว่า “ขบวนม้าขบวนช้าง” แต่ภายหลังได้
เหลือเพียงเฉพาะขบวนช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการเล่น
กีฬาที่เรียกว่า “ม้าล่อช้าง” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นถิ่นของไทพวนบ้านหาดเสี้ยวที่จัดขึ้น
หลังจากขี่ช้างแห่นาคในตอนกลางวันแล้ว ก่อนประกอบพิธีท�ำขวัญนาคเวลากลางคืน
(Srimok, 2016, p. 6-7)
ชาวบ้านและญาติพี่น้องของนาคจะเล่นกีฬา “ม้าล่อช้าง” วิธีการเล่นสารถี
จะขี่ม้าเข้าไปแหย่ช้างให้เกิดโทสะ เมื่อช้างโกรธจะวิ่งไล่เอางวงช้างตีม้าไปเรื่อย ๆ
สร้างความสนุกสนานและตืน่ เต้นให้แก่ผชู้ ม ทว่า ในงานบวชนาคปีหนึง่ สารถีได้ตกจาก
คอม้าและถูกช้างเหยียบจนแขนหัก ส่งผลให้พระครูศรัทธาโสภณ เจ้าอาวาสวัด
หาดเสี้ยวในสมัยนั้นเห็นว่า กีฬาประเภทนี้เสี่ยงอันตราย จึงขอให้ยกเลิกตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ขณะที่ขบวนม้าขบวนช้างให้เหลือเพียงแค่ขบวนช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ส�ำหรับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทพวนเชื่อว่า “ช้าง” เป็นสัตว์
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นนั ย ส� ำ คั ญ ๓ ประการ กล่ า วคื อ นั ย แรก มหาชาติ ช าดก
กล่ า วถึ ง พระเวสสั น ดรได้ พ ระราชทานช้ า งปั จ จั ย นาค หรื อ ปั จ จั ย นาเคนทร์ แ ก่
พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ จนชาวนครสีพเี กิดความไม่พอใจ พระเวสสันดรจึงออกจาก
เมืองไปผนวชอยูใ่ นป่าหิมพานต์ ต่อมาพระเจ้ากรุงสัญชัยได้จดั ขบวนช้างขบวนม้าไปรับ
พระเวสสั น ดรกลั บ สู ่ เ มื อ งสี พี ช้ า งจึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนทานบารมี อั น ยิ่ ง ใหญ่
หลังจากการแห่นาคเสร็จสิ้นจึงนิยมโปรยทาน (Intaraphapan, 1997, p. 4-5)
การจัดขบวนช้างขบวนม้าในยุคสมัยเริ่มแรกของประเพณีบวชนาคไทพวนจึงเป็น
การจ�ำลองเรือ่ งราวการบ�ำเพ็ญทานบารมีในพระเวสสันดรชาดกทีม่ ชี า้ งเป็นสือ่ สัญลักษณ์
เริ่ ม ตั้ ง แต่ พ ระเวสสันดรพระราชทานช้างปรากฏในกั ณฑ์ หิ ม พานต์ ตอนพระเจ้ า
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กรุ ง สั ญ ชั ย คั ด เลื อ กช้ า งปรากฏอยู ่ ใ นกั ณ ฑ์ ม หาราชและกั ณ ฑ์ ฉ กษั ต ริ ย ์ รวมทั้ ง
พระเวสสันดรขี่ช้างเข้าเมืองในนครกัณฑ์ นัยต่อมา ชาวไทพวนถือคติว่าพระพุทธ
ศาสนามุ่งสั่งสอนให้ศาสนิกชนไปสู่โลกอุดร อันเป็นโลกุตรธรรมที่หลุดพ้นจากกิเลส
ในโลก ซึ่งสัญลักษณ์ประจ�ำทิศอุดรคือช้าง จึงเปรียบเทียบการขี่ช้างของนาคว่าเป็น
สัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากกิเลสทางโลกไปสู่โลกุตรธรรม และนัยสุดท้าย เกิด
จากพุทธประวัติตอนที่พระนางสิริมหามายา พุทธมารดาทรงพระสุบินก่อนประสูติ
พระราชโอรสว่าทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล และมีพระยาช้างเผือกชูงวงจับดอกบัว
สีขาวเดินเข้าไปในพระวิมานพร้อมกระท�ำประทักษิณาวรรตเวียนรอบพระแท่น ๓ รอบ
ซึง่ พราหมณ์ประจ�ำราชส�ำนักได้ทำ� นายพระสุบนิ ว่าพระนางสิรมิ หามายาทรงพระครรภ์
พระราชโอรส หากครองราชย์จะเป็นมหาจักรพรรดิ แต่หากทรงผนวชจะได้เป็น
พระพุทธเจ้า ดังนั้น การแห่นาครอบพระอุโบสถ ๓ รอบจึงเป็นการประทักษิณาวรรต
เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเป็นการระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย (Srisang, 1995, p. 12-14)
นอกจากนี้ เครื่องประดับศีรษะของนาคไทพวนยังเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่
สะท้อนคติความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับต�ำนานพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์
มาขอบวช แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชอยู่ในบวร
พุทธศาสนาได้ จนเป็นทีม่ าของการเรียกกุลบุตรทีต่ อ้ งการอุปสมบทว่า “นาค” ก่อนเป็น
พระภิกษุโดยสมบูรณ์ ส่วนผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรชาวไทพวนจะเรียกว่า “เชียร” หรือ
“เซียง” มาจากค�ำว่า “วิเชียร” แปลว่า แก้ว หมายถึง ผู้ที่เข้าใกล้รัตนะหรือดวงแก้ว
ของการเป็นธรรมบุตร คล้ายคลึงกับการบวชลูกแก้วของชาวไทใหญ่หรือในล้านนา
โบราณ โดยเครือ่ งประดับศีรษะของนาคไทพวนเรียกว่า “เทริด” แปลว่า เครือ่ งประดับ
รูปมงกุฎทรงเตี้ย มีกรอบด้านหน้าแต่ดัดแปลงให้เป็นรูปหางพญานาคโค้งไปด้านหลัง
ทัง้ ยังน�ำหัวนาคจ�ำลองมาประกอบเครือ่ งบูชาให้นาคถือไว้ตอนเคลือ่ นขบวนแห่ เรียกว่า
“สักกัจจัง” แปลว่า ด้วยความเคารพ (Tanmahaphan, 2015) คล้ายคลึงกับเนื้อหาใน
หนังสือ “เที่ยวเมืองพะม่า” พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพซึ่งกล่าว
ถึงวัฒนธรรมการบวชนาคของชาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า “เคยเห็นพวกเขมรเป็น
นาคต้องใส่หัวเป็นรูปพญานาค..แสดงว่ายังไม่ต้องโกนหัว อย่างนี้คือสิ่งที่เป็นจริง
ตามประเพณีเดิมแท้มาแต่แรกทีเดียว” (Naphalan, 2011, p. 5-6)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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อีกพืน้ ทีห่ นึง่ ซึง่ มีประเพณีขชี่ า้ งแห่นาคทีแ่ ตกต่างไปจากบ้านหาดเสีย้ ว อ�ำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตรงที่เป็นการบวชนาคหมู่บนหลังช้าง ได้แก่ การบวชนาค
ของชาวกูยที่บ้านปรีง ต�ำบลบะ อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เรียกว่า “พิธีบวชนาค
ขี่หลังช้าง” เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ผสมผสานกันระหว่าง
พระพุทธศาสนา พราหมณ์ และการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ โดยเจ้าภาพต้องเตรียม
อาหารและน�้ำส�ำหรับทั้งคนและช้าง ต้องยกถาดเครื่องเซ่นไหว้ผีปะก�ำช้างไปไหว้
ปะก�ำช้าง ซึ่งมีควาญช้างเป็นตัวแทนรับเครื่องเซ่นไหว้ และควาญจะต้องน�ำของไหว้
กลับบ้านถือเป็นประเพณี ปัจจุบันพิธีนี้ไม่ได้มีหมอช้างมารับเช่นดังแต่ก่อน จึงเป็น
การบอกกล่าวแบบธรรมดาขอให้ขบวนแห่ราบรื่น จนกระทั่งขบวนไปหยุดพักที่กุดน�้ำ
ใส ซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีศาลปู่ตาตั้งอยู่ เมื่อไปถึงเจ้าภาพจะพักคนและ
ช้างแล้วน�ำเครื่องเซ่นไปไหว้ศาลปู่ตา จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อน
จะแห่ไปยังพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทต่อไป (Aodjessada, 2016, p. 3-5)
ส�ำหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการแห่นาคขี่ช้างในประเทศไทย ได้แก่ การแห่นาค
ขี่ช้างของชาวไทหล่มหรือคนหล่มสัก ที่บ้านกกแก จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
วัฒนธรรมการให้นาคขี่ช้างไม่ค่อยปรากฏการท�ำรูปจ�ำลองเหมือนม้า วัว หรือสัตว์
ชนิดอื่น เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่จึงยากต่อการจ�ำลอง เพราะต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก แต่กป็ รากฏให้เห็นบ้างบางพืน้ ที่ เช่น ทีบ่ า้ นหนองชุมพล อ�ำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นาคได้ขี่ช้างพลายทรงเครื่องจ�ำลองที่ตั้งอยู่เหนือพญานาค
ราชบนรถกระบะแห่ไปรอบหมู่บ้าน ก่อนจะเข้าสู่พระอุโบสถด้วยการขี่ม้าจริง โดย
พระทีอ่ ปุ สมบทให้เหตุผลว่าพญานาคเป็นสัตว์ทมี่ คี วามเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มีความประสงค์ขอบวชแต่ไม่สามารถบวชได้ ส่วนม้าและช้างต่างก็เป็นสัตว์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับพุทธประวัติด้วยกันทั้งหมด ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรม
การขี่สัตว์แห่นาคไม่จ�ำเป็นต้องให้นาคขี่เฉพาะสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่สามารถผสมผสานกันไปในขบวนเดียวกัน โดยมีจุดร่วมตรงที่เป็นสัตว์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งหมด (Sadsri, 2018, p. 15-16)
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ภาพขบวนแห่นาควัวเทียมเกวียน
ที่มา: สภาวัฒนธรรมต�ำบลไร่ส้ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประเพณีการขี่วัวแห่นาค
สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น�ำมาใช้ในขบวนแห่นาค คือ “วัว” ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับพุทธประวัติในตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ โดยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุปฐมญาณขณะทรงปลีกวิเวกมาประทับ
นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นชมพูพฤกษ์ หรือต้นหว้าอยู่เพียงล�ำพัง และสอดรับกับหลักฐาน
ทางโบราณคดีจากเสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่ปรากฏรูปประติมากรรมวัวยืนอยู่เหนือ
วงล้อธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาทีส่ ะท้อนวัฏจักรแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด ซึ่งวัวที่น�ำมาใช้ในขบวนแห่มีทั้งวัวมีชีวิตและรูปหุ่นวัวจ�ำลอง ส�ำหรับวัวที่มี
ชีวติ ยังแบ่งย่อยออกเป็นวัวเทียมเกวียนซึง่ ประดับตกแต่งล�ำตัววัวและเล่มเกวียนอย่าง
สวยงาม และวัวจ�ำลองทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ มาจากกระดาษหรือไม้กระดานอัด ส่วนใหญ่พบเห็น
ในจังหวัดที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมเป็นหลัก เพราะใช้วัวเป็นพาหนะหลักใน
การไถนาและเก็บเกีย่ วผลผลิต ตัวอย่างเช่น ขบวนแห่นาคขีว่ วั จ�ำลองและวัวเทียมเกวียน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องกีฬาวิ่งวัวเทียมเกวียนและ
วัวลานหรือวัวกระดอกอันเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรในอดีตใช้เวลาว่างหลังช่วงฤดู
เก็บเกีย่ วคิดริเริม่ กีฬาพืน้ บ้านเพือ่ แข่งขันกัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนน�ำมา
ประยุ ก ต์ ใ นขบวนแห่ น าคที่ นิ ย มให้ น าคนั่ ง บนเกวี ย นโดยมี วั ว ลากไปตามเส้ น ทาง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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นอกจากจะใช้ววั มาให้นาคขีใ่ นขบวนแห่แล้วยังพบว่าชาวบ้านในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีภมู ปิ ญ
ั ญา
ในการน�ำวัวมาใช้ในขบวนแห่กิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น แห่เทียนพรรษา
ทอดกฐินหรือผ้าป่าด้วยวัวเทียมเกวียน (Boonprasert, 2013, p. 34-36)

ประเพณีการขี่หงส์แห่นาค
นอกจากสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างม้า ช้าง และวัวใน
ข้างต้นแล้ว สัตว์ในวรรณคดีหรือในต�ำนานทีไ่ ม่มตี วั ตนในโลกแห่งความเป็นจริงก็ถกู น�ำ
มาจ�ำลองเพื่อให้นาคขี่ในขบวนแห่ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในวรรณคดีอย่างหงส์
สิงห์ ราชสีห์ คชสีห์ และพญานาค เพราะถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่เหมาะสมกับงานบุญ
ตัวอย่างเช่น ประเพณีแห่นาคหงส์เหิน ที่บ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้ และการขี่หงส์แห่นาคที่บ้าน
ท่าตะคร้อ ต�ำบลโพธิป์ ระทับช้าง อ�ำเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ถือเป็นเอกลักษณ์
ประจ�ำชุมชนที่ไม่เหมือนประเพณีบวชนาคแห่งอื่นในประเทศไทย เพราะชาวบ้านเชื่อ
กันว่าหงส์คอื สัตว์ชนั้ สูงทีน่ ำ� พาความเป็นสิรมิ งคลมาให้ โดยการขีห่ งส์แห่นาคได้เป็นต้นแบบ
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงของต�ำบลโพธิ์ประทับช้าง คือ บ้านมาบมะไฟ ต�ำบล
เนินสว่าง อ�ำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้ใช้ม้าบินจ�ำลองซึ่งสานจากไม้ไผ่และ
ประดับตกแต่งด้วยกระดาษสี เรียกว่า “เจ้าสีเงิน” ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากปีกของ
หงส์จำ� ลองทีส่ ามารถขยับได้ มาติดประดับบริเวณสีขา้ งของม้า ท�ำให้ขบวนแห่นาคขีม่ า้
ของบ้านมาบมะไฟแตกต่างไปจากม้าจ�ำลองของจังหวัดอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นม้าไม้หรือ
ม้ากระดานอัดทีไ่ ม่มปี กี แบบม้าบิน ส่วนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ มีการขีห่ งส์แห่นาค เช่น บ้านบอฆอ
ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่วัดสามบ่อ อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เป็นต้น (Thailand riding horse procession lover foundation, 2017, p. 3-6)

ประเพณีการขี่ไก่แห่นาค
ส�ำหรับการแห่นาคโดยขี่สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือชีวิตประจ�ำวัน
ของครอบครัวผู้ขอบวช ได้แก่ ที่วัดท่าเสา อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พบการขี่ไก่แห่นาค เป็นไก่จ�ำลองที่เจ้าภาพจ้างท�ำที่จังหวัดชัยนาทซึ่งมีชื่อเสียงเรื่อง
การท�ำหุ่นนกฟาง เนื่องจากบิดา พี่ชาย และตัวของนาคเองเกิดปีระกาหรือปีไก่ และ
เห็นว่าไก่คือสัตว์ที่ตื่นตั้งแต่เช้า ขยันออกไปท�ำมาหากิน ส่งผลให้เกิดสิริมงคลทั้งต่อ
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การบวชและการประกอบอาชีพของครอบครัว จึงตัดสินใจใช้ไก่เป็นสัตว์พาหนะให้
นาคขี่ในขบวนแห่ (Kwanboon, 2017, p. 1-3)

ภาพขบวนแห่นาคขี่ไก่
ที่มา: นายนิวัตน์ ขวัญบุญ, ๒๕๖๐

ประเพณีการขี่จระเข้แห่นาค
อีกกรณีหนึง่ คือการขีจ่ ระเข้แห่นาค ทีว่ ดั โพทะเล อ�ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร
โดยนาคมีความผูกพันกับจระเข้ทเี่ ลีย้ งดูมาตัง้ แต่ตวั ยังเล็ก และน�ำจระเข้ออกแสดงโชว์
ตามงานวัดเพื่อหารายได้ จนกระทั่งจระเข้ตัวดังกล่าวได้ตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแส
เลือด และได้สตาฟจระเข้ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนจะน�ำมาให้เจ้าของซึ่งบวชนาค
ได้ขี่หลังเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับและระลึกถึง
ความผูกพันที่มีต่อกันตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิต (Tongjohn, 2017, p. 12-13)

ประเพณีการขี่ปลากะพงแห่นาค
ส่วนอีกกรณีทนี่ า่ สนใจคือการขีป่ ลากะพงจ�ำลองแห่นาค ทีว่ ดั กลางบางปะกง
ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากครอบครัวของนาค
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงจ�ำหน่ายมาตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุครบวาระบวช บิดาของ
นาคจึงต้องการให้บุตรชายขี่นาคบนแคร่ปลากะพงจ�ำลองเพื่อระลึกถึงพระคุณของ
พ่อแม่และสัตว์ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง (Boobrod, 2016, p. 6-7)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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ประเพณีการขี่ควายแห่นาค
ทั้ ง ยั ง พบการขี่ ค วายจ� ำ ลองในพิ ธี แ ห่ น าคที่ ต� ำ บลทั บ ยายเชี ย ง อ� ำ เภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนือ่ งจากบิดาของนาคด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมอนุรกั ษ์
และพัฒนาควายไทย ทัง้ ยังเป็นเจ้าของฟาร์มเลีย้ งควาย ในเบือ้ งต้นตัง้ ใจจะให้บตุ รชาย
ขี่ควายจริงที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแต่ควายกลับล้มก่อนถึงก�ำหนดประกอบพิธี จึงใช้ควาย
จ�ำลองแทนเพื่อให้บุตรชายอุปสมบทร�ำลึกถึงพระคุณบิดามารดาและคุณของควายซึ่ง
เป็นสัตว์ที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว (Tamlaeiad, 2016, p. 21-22)
นอกจากประเพณีข่ีสัตว์แห่นาคจะมีวัตถุประสงค์เพื่อบวชทดแทนพระคุณ
บุพการีและแสดงออกถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อื่นอีก ได้แก่
การบวชเพื่อแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น งานบวชนาคบนหลังช้างเพื่อแก้บนหลวงพ่อ
วัดโพธิ์ลังกา ที่จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าภาพได้น�ำช้างมาจากวังช้างอยุธยาเพื่อให้
นาคขี่ หลังจากได้บนบานให้นาคหายจากอาการเจ็บป่วย (Sangtrakan, 2017, p. 23)
อีกวัตถุประสง์หนึ่ง คือ การบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ ได้แก่
กิจกรรมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการฟืน้ ฟู
ประเพณีแห่นาคขี่ม้าไม้ของสภาวัฒนธรรมต�ำบลไร่ส้ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยสุทศั น์ อ่อนละมัย ประธานสภาวัฒนธรรมต�ำบลไร่สม้ ได้ระบุวา่ “จากการสอบถาม
ผู ้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลไร่ ส ้ ม ทราบว่ า ในอดี ต เคยมี ก ารแห่ น าคด้ ว ยการขี่ ม ้ า ไม้ เป็ น
การจ�ำลองเหตุการณ์ตามพุทธประวัติที่เจ้าชายสิทธัตถะขี่ม้าออกผนวช จึงได้รื้อฟื้น
ประเพณีแห่นาคขี่ม้าไม้” (Aonlamai, 2017, p. 34)

สรุปและอภิปรายผล
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุและการบรรพชาเป็นสามเณร คือ กระบวนการ
เปลี่ยนผ่านจากการครองเพศคฤหัสถ์หรือการเป็นปุถุชนสู่การครองเพศบรรพชิต
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและการปวารณาตนเป็นธรรมทายาทสืบทอดบวรพุทธศาสนา ผ่าน
พิธีกรรมที่เรียบง่ายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนเพิ่มความสลับซับซ้อนและแฝงเร้นด้วย
นั ย ความหมายส� ำ คั ญ ของหลั ก ธรรมค� ำ สอนทางพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เป็ น กุ ศ โลบาย
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ในการสืบทอดคุณค่าของพุทธศาสนาให้คงอยู่ ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ
ประเพณีแห่นาค อันมีที่มาจากการเวียนทักษิณาวรรตโดยรอบสถูปในประเทศอินเดีย
และเนปาล ดินแดนต้นก�ำเนิดพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
เสมือนเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบและรับผลบุญอันเกิดการประกอบ
กุศลกรรมร่วมกัน แล้วแผ่ขยายแนวคิดและคติความเชื่อดังกล่าวสู่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่ง
ส่วนใหญ่มศี าสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ โดยมีอตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นและแตกต่างไป
จากประเทศทีย่ อมรับนับถือพระพุทธศาสนาอืน่ ๆ คือ ประเพณีการขีส่ ตั ว์แห่นาค ซึง่ ใน
ประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้ม้าและช้างที่มีชีวิต กับวัวเทียมเกวียน
ที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการใช้สัตว์
เหล่านี้เป็นพาหนะหรือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ
ขณะที่ประเทศไทยมีทั้งช้าง ม้า วัว ทั้งของจริงและหุ่นจ�ำลอง ประกอบกับ
สัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกมากมายตามคติความเชื่อและค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น สะท้อน
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขยายตัวจาก
สังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเหตุผลที่ต้องใช้ม้า วัว
หรือช้างจ�ำลองในขบวนแห่นาคล้วนเกิดจากความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การประกอบพิธีกรรม เพราะช้าง ม้า และวัวที่น�ำมาร่วมขบวนแห่นาคในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ทางเจ้าภาพเป็นเจ้าของ แต่ต้องเช่าหรือจ้างวานให้
ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าสัตว์แห่นาคมาด�ำเนินการให้ แตกต่างจากในเมียนมา กัมพูชา
และลาว ที่สัตว์ส่วนใหญ่ในขบวนแห่นาคเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าภาพเอง เพราะยังเป็น
สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาการใช้แรงงานจากสัตว์เหล่านี้อยู่
ผลการศึกษาพบว่าสัตว์ทนี่ ำ� มาใช้ประกอบพิธแี ห่นาคแบ่งออกเป็นสองประเภท
หลัก ประกอบด้วย สัตว์ทมี่ ชี วี ติ กับสัตว์ทจี่ ำ� ลองขึน้ มา โดยชนิดของสัตว์สามารถจ�ำแนก
ย่อยตามคติความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตของเจ้าภาพจัดงานได้ ๓ ประเภท ได้แก่
๑) สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธประวัติ ชาดก และพุทธศาสนา ประกอบ
ด้วย ม้า ช้าง วัว และบางครั้งหมายรวมเอาพญานาคเข้าไว้ในกลุ่มนี้ด้วย ตามต�ำนาน
ความเชื่อเรื่องที่มาของการเรียกชื่อนาคในฐานะสัตว์ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแต่
ไม่สามารถอุปสมบทได้ ๒) สัตว์ในวรรณคดีหรือสัตว์ตามความเชื่อเรื่องนักษัตร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
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ซึง่ ส่วนใหญ่นบั ถือว่าเป็นสัตว์มงคล สัตว์นำ� โชค หรือเป็นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจ�ำปีเกิดของ
ผูอ้ ปุ สมบท ได้แก่ หงส์ สิงห์ ราชสีห์ ไก่ เป็นต้น และ ๓) สัตว์ทเี่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
อาชีพหรือวิถีชีวิตของเจ้าภาพหรือผู้อุปสมบท ได้แก่ ปลากะพง จระเข้ ควาย เป็นต้น
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการให้นาคขี่สัตว์ในขบวนแห่ประกอบด้วย ๓ เหตุผลหลัก คือ
๑) อุปสมบทหรือบรรพชาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาหรือท�ำหน้าที่สืบทอด
พระพุทธศาสนา ๒) บรรพชาหรืออุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหา
กษัตริย์ และ ๓) บรรพชาหรืออุปสมบทเพื่อแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม หาก
วิเคราะห์บนพื้นฐานของ “ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ” (Dominant Symbols)
ของเทอร์นเนอร์ (Turner, 1969) ระบุวา่ แนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวใช้สำ� หรับการวิเคราะห์
และตีความสัญลักษณ์ในพิธกี รรม ซึง่ ในการศึกษานีค้ อื สัญลักษณ์รปู สัตว์ตา่ งๆในขบวน
แห่ประกอบพิธีการบวชนาค โดยเทอร์นเนอร์ระบุว่าแนวทางในการศึกษาสัญลักษณ์
ของพิธีกรรมต้องศึกษาว่าสัญลักษณ์นั้นมีความหมายและค�ำแปลอย่างไรจากผู้กระท�ำ
ที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้น ทั้งยังต้องสังเกตว่าสัญลักษณ์นั้นถูกใช้อย่างไร ใครเป็นผู้ใช้ มี
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นอย่างไร (Withi, 2010,
p. 16-17)
ทั้ ง นี้ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นพิ ธี ก รรมเป็ น หน่ ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ของพิ ธี ก รรม ซึ่ ง ยั ง มี
คุณสมบัติเฉพาะของพฤติกรรมทางพิธีกรรม (ritual behavior) อันเป็นหน่วยที่ใหญ่
ที่สุดของโครงสร้างเฉพาะในบริบทของพิธีกรรม โครงสร้างทางความหมายของ
สัญลักษณ์ในพิธีกรรม คือ สัญลักษณ์มีการกระท�ำ  (actions) หรือวัตถุ (objects) ที่มี
ความหมายซ้อนกันหลายอย่าง สามารถเข้าใจได้ดว้ ยความรูส้ กึ จากบริบทของพิธกี รรม
นั่นคือ สัญลักษณ์ในพิธีกรรมมีหลายความหมาย สัญลักษณ์เป็นที่รวมความหมาย
ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ ความหมายที่แตกต่างกันจะสัมพันธ์กันโดยความ
คล้ายคลึงและความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของข้อเท็จจริงหรือความคิด โดยสัญลักษณ์
จะย่อความคิดอันหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง การกระท�ำ ปฏิกิริยาโต้ตอบ
และการจัดการถูกแสดงพร้อมกันโดยสือ่ สัญลักษณ์ (Geertz and Clifford, 1974, p. 65)
ส�ำหรับประเด็นแรกทีน่ ำ� มาวิเคราะห์และอภิปราย คือ “สัญลักษณ์นนั้ มีความหมายและ
ค�ำแปลอย่างไรจากผู้กระท�ำที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้น”
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จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเจ้าภาพและผู้อุปสมบทถือเป็น
ตัวแปรส�ำคัญในการเลือกหรือตัดสินใจว่าจะใช้สัตว์ประเภทใดในขบวนแห่นาค ภายใต้
เงื่อนไขหรือตัวแปรประกอบการตัดสินใจหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
จากค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นซึ่งส่งอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิธีคิด
และการตัดสินใจ เช่น บรรพบุรุษหรือสมาชิกในชุมชนแห่งหนึ่งนิยมใช้ม้าจริงให้นาคขี่
ในขบวนแห่ เจ้าภาพจึงตัดสินใจเลือกใช้ม้าเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของ
คนในท้องถิ่น
พบว่าหากท้องถิน่ ใดท้องถิน่ หนึง่ นิยมใช้สตั ว์ชนิดหรือรูปแบบใดก็ตามในขบวน
แห่นาค สัตว์ชนิดนัน้ จะถูกเลือกใช้เป็นส่วนใหญ่จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจาก
รุน่ สูร่ นุ่ ประเด็นต่อมาคือการตัดสินใจจากคติความเชือ่ ตามบริบทของผูบ้ วช เช่น ผูบ้ วช
เกิดปีฉลูซงึ่ มีววั เป็นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ เจ้าภาพจึงตัดสินใจใช้ววั จ�ำลองให้นาคขีใ่ นขบวนแห่
โดยไม่ได้ค�ำนึงว่าวัวเป็นหนึ่งในสัตว์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อมโยง
กับพุทธประวัติเลยก็เป็นได้
อีกกรณีหนึ่งคือการตัดสินใจตามข้อจ�ำกัดทางด้านเศรษฐกิจและฐานะทาง
การเงิน เช่น หากเช่าวัวเทียมเกวียนมาให้นาคขีใ่ นขบวนแห่จะมีราคาค่าเช่าในอัตราทีส่ งู
กว่าการท�ำวัวจ�ำลองขึ้นมา เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามูลเหตุ
หรือแรงจูงใจในการเลือกหรือตัดสินใจใช้สัตว์ในขบวนแห่นาคที่มีด้วยกันหลากหลาย
เหตุผล
ประเด็นต่อมา “สัญลักษณ์นั้นถูกใช้อย่างไร” จะเห็นได้ว่าวิธีการสื่อสารผ่าน
สัญลักษณ์รูปสัตว์ในขบวนแห่นาคไม่ได้เป็นการสื่อสารโดยตรงผ่านนิยามความหมาย
หรือนัยส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาตามพุทธประวัติหรือชาดกแค่เพียงอย่างเดียว แต่
ยังมีรูปแบบการน�ำเสนอความคิดและความเชื่อหลากหลายวิธี ได้แก่ วิธีการเคลื่อนที่
สัตว์มีทั้งที่ใช้คนเพียงหนึ่งคนในการควบคุมสัตว์ให้นาคสามารถเดินทางไปประกอบ
พิธีกรรมในพระอุโบสถได้โดยสวัสดิภาพ กับวิธีการเคลื่อนที่โดยใช้ผู้แบกหามจ�ำนวน
หลายคนซึ่ ง แฝงกุ ศ โลบายทดสอบความมั่ น คงของสมาธิ แ ละจิ ต ใจของนาคด้ ว ย
การเขย่าสัตว์จำ� ลองอย่างรุนแรง เสมือนเป็นการสร้างบททดสอบให้นาคสามารถเผชิญ
กับอุปสรรคปัญหาและเข้าสูร่ ม่ กาสาวพัสตร์ได้ดว้ ยจิตใจทีม่ นั่ คง หรือจะเป็นวัฒนธรรม
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การสวมแว่นด�ำขณะขี่สัตว์ในขบวนแห่ เพื่อเป็นการจ�ำลองโลกแห่งกิเลสที่เต็มไปด้วย
อบายมุขและความมืดบอดทางปัญญา แต่เมื่อขบวนแห่เคลื่อนมาถึงพระอุโบสถนาค
จะถอดแว่นด�ำออกเพื่อให้พบกับโลกุตรธรรมที่เป็นแสงสว่างน�ำทางชีวิต
อีกกรณีคอื สวมใส่เครือ่ งประดับให้เหมือนกับพระมหากษัตริยเ์ พือ่ จ�ำลองภาพ
เหตุการณ์ในพุทธประวัติ ตอน มหาภิเนษกรมณ์ ที่พระพุทธเจ้าตัดสินใจออกผนวช
เพื่อให้นาคและศาสนิกชนร�ำลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้ง
การใช้สัตว์หลายชนิดภายในขบวนแห่เดียวกันก็ปรากฏให้เห็นในบางพื้นที่ เช่น นาคนั่ง
วัวเทียมเกวียนจากจุดเริ่มขบวนแห่ไปจนถึงจุดพักระหว่างทางจึงเปลี่ยนเป็นขี่ม้าเพื่อ
ไปยังหน้าพระอุโบสถ เป็นต้น ซึ่งวิธีการใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในขบวนแห่ทั้งหมดล้วน
มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ทแี่ ตกต่างกันออกไปตามตัวแปรเรือ่ งเจ้าภาพ เรือ่ งเศรษฐกิจ
คติความเชื่อ และวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น
และประเด็นสุดท้าย คือ “เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นอย่างไร” จะเห็นได้ว่า
การบรรพชาอุปสมบทไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นเฉพาะครอบครัวใดครอบครัว
หนึ่ง หรือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ แต่ยังเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องยึดโยงกับสมาชิกในชุมชนโดยมีศาสนาเป็นตัวเชื่อมอย่างมีนัยส�ำคัญ เห็น
ได้จากขัน้ ตอนการท�ำรูปสัตว์จำ� ลองไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนใดคนหนึง่ ลงมือท�ำ แต่เกิด
จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งเครือญาติเจ้าภาพและเพื่อนบ้านที่ต่างมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน แต่ประสานความร่วมมือกันประดิษฐ์รูปสัตว์จ�ำลองให้
นาคขีไ่ ด้สำ� เร็จ ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้นอกเหนือไปจากความมุง่ หวังเรือ่ งบุญกุศลในการส่งเสริม
ให้คนได้อุปสมบทเป็นธรรมทายาททางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความ
สามัคคีภายในหมูค่ ณะอีกด้วย เป็นการแลกเปลีย่ นระบบแรงงานแบบพึง่ พากันโดยไม่มี
ผลตอบแทนหรือค่าจ้าง กับกรณีผทู้ มี่ าช่วยแบกหามรูปสัตว์จำ� ลองในขบวนแห่ทตี่ อ้ งใช้
พละก�ำลังและความร่วมมือร่วมใจกันของผู้มาร่วมงาน จึงกล่าวได้ว่า ประเพณีขี่สัตว์
แห่นาคเป็นทั้งกิจกรรมระดับครอบครัว ระดับเครือญาติ และระดับชุมชน ที่เชื่อม
ร้อยกลไกความสัมพันธ์เข้าไว้ดว้ ยกันบนพืน้ ฐานของความเชือ่ และค่านิยมทางพระพุทธ
ศาสนา
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เมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมความเชื่อย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประเพณีขี่สัตว์แห่นาคก็เช่นกัน จากสัตว์พาหนะที่สามารถ
ขอยืมเพื่อนบ้านมาร่วมขบวนแห่ได้หรืออาศัยน�้ำใจจากเพื่อนบ้านมาร่วมด้วยช่วยกัน
ประดิษฐ์สตั ว์จำ� ลองโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยได้เปลีย่ นแปลงไปเป็นธุรกิจการเลีย้ งสัตว์สำ� หรับ
เช่าไว้ใช้ในพิธีแห่นาคโดยเฉพาะ มีกระบวนการฝึกสอนสัตว์ให้เรียนรู้พฤติกรรมการ
ท�ำงานในขบวนแห่ เช่น เดินหรือก้าวย่างด้วยท่วงท่าที่สวยงาม ให้นาคนั่งด้วย
ความสะดวกเพื่อไปถึงพระอุโบสถโดยสวัสดิภาพ คิดค่าจ้างส�ำหรับประดับตกแต่งม้า
และอานม้า มีการรับจ้างประดิษฐ์สัตว์พาหนะจ�ำลอง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าประเพณีขี่สัตว์แห่นาคยังคงปรากฏให้เห็น
อยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ถึงแม้จะไม่บ่อยครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่
อย่างน้อยสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนเรื่องราวทางพุทธประวัติผ่านสัตว์
สัญลักษณ์ยังคงท�ำหน้าที่ไปตามกลไกการสื่อสารแก่นแท้ของหลักธรรมค�ำสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาทัง้ ทางตรงไปยังผูบ้ รรพชาหรืออุปสมบทให้รำ� ลึกถึงพระคุณของบุพการี
และคุณของพระรัตนตรัย ขณะทีก่ ารสือ่ สารโดยทางอ้อมไปยังผูม้ าร่วมงานให้รำ� ลึกถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา
อาศัย เพื่อให้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถด�ำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
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