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ABSTRACT 
 

Research Title : The Design of Kamchanoad Sarong Pattern Based on the Belief 
of Chao Pu Sri Suttho (Naga) with the Using of Hand Weaving  
Mudmee Approach. 

Researchers :     Asst. Prof. Phusit Phukamchanoad 
Year of research :     2018 

------------------------------------------------- 
This research aims to discover the cultural capital which is unique and gains 

acknowledgement from the elders in Kamchanoad village. Another goal of this study is 
to design the Chanoad Tree Pattern for handwoven tie-and-dye sarongs to promote the 
cultural identity of Kamchanoad locality. The qualitative research methodology was 
applied to collect data in Kam Chanoad; 31 Kamchanoad elders were interviewed. The 
research setting was Moo 11, Non Muang, Ban Muang Sub-district, Ban Dung 
District, Udon Thani Province. The findings showed that the weaving wisdom of 
Kamchanoad had been initiated by Grandmother Samorn Khantikul, an 81-year-old 
elder who had enthusiastically designed Kamchanoad pattern for local sarongs 
throughout her life. The grandmother was also perceived as a role model of the 
local people in Kamchanoad. According to the interviews, the Kamchanoad pattern 
featured the image of Naga and Kamchanoad local folklores. Kamchanoad is a town 
of Naga legends, so the pattern was not designed based on reasonable facts but 
local folklores. For instance, the story of “Nagee Borrowed A Reed” reflected the 
belief of ancient Nagarajas living in the Naerunchara River owned by “The Great 
Black Naga” as well as the local Nagarajas in Kamchanoad governed by “The Great 
Sri Suttho NAGA at the present time. The Kamchanoad Island had a Chanoad tree 
(Taraw Palm) which was 34.75-meter-tall. Its leaf sheath on the trunk resembled 
the Naka scales. On this island was the Kamchanoad forest which had existed for 
more than a generation. It was also called the Kamchanoad peat swamp forest. 



(3) 

When the local folklores were integrated with the local wisdom, the unique 
Kamchanoad pattern for local sarongs was weaved and tie-dyed based on the 
characteristics of the local Chanoad trees. The first-generation Kamchanoad pattern 
was called “Kamchanoad Orchid Leaf Sheath”. (Kab Ueng Kamchanoad) 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 
“คำชะโนด” คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามคติชนความเชื่อของประชาชนของจังหวัดอุดรธานี มี

พ้ืนที่เกี่ยวโยงกับ 3 ตำบล ได้แก ตำบลบ้านม่วง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ณ ดินแดนแห่งนี้มีความเชื่อที่ไม่เคยจางหายไปเลยกว่า 200 ปี ถือตามพ้ืนที่ตั้งและคติชาว
บ้านเมืองไพรและบ้านดอนกลอย จากอดีตจนถึงปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ประชาชนมีความเชื่อว่า 

“ดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคที่ชื่อ ศรีสุทโธนาคาธิบดี เป็นผู้ปกครอง 
เมื่อพระจันทร์ข้างขึ้น 15 วัน จะกลายเป็นคนมาคอยให้พรแก่ผู้มากราบไหว้ ชาวบ้าน
เรียกว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ พอพระจันทร์เคลื่อนเข้าข้างแรม จะกลายร่างเป็นพญานาคราช 
ลงสู่เมืองบาดาลเพื่อบำเพ็ญเพียร สร้างตบะ ปัญญาบารี” 

บริบททางสังคมและภูมิสังคมของคำชะโนด เป็นเกาะลอยน้ำ มีต้นชะโนด มะเดื่อใหญ่ และมี
ลักษณะป่าพรุ มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของ
ชาวบ้าน มีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่แห่งความเชื่อ เป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องเล่า
ขานตำนานคำชะโนดมากมาย ซึ่งคำว่า “เกาะลอยน้ำ” ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เคยศึกษาเรื่อง 
“เกาะลอยน้ำ” แต่เดิมพ้ืนที่นี้เป็น “สนุ่น” หรือพืชพันธุ์น้ำ ส่วนต้นชะโนด เป็นตระกูลปาล์ม มีการ
ทับถมกันนานเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเกาะลอยน้ำ และ ณ ปัจจุบันนี้ “ชุมชนคำชะโนด” มีพ้ืนที่
ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วง บ้านเมืองไพร บ้านกมลศิลป์ บ้านสามัคคี บ้านศรีเมือง บ้าน
หนองสว่าง บ้านหนองสวรรค์ บ้านศรีวัฒนา บ้านม่วงเหนือ บ้างศรีเมืองใต้ บ้านโนนเมือง บ้านหนอง
หว้า บ้านหนองซุมฮุม และบ้านศรีเมืองเหนือ อยู่ภายใต้เขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 7,384 
คน และมีอีก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังทอง บ้านวังดารา บ้านวังแสนสุข อยู่ภายใต้ปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 17 หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านดูแล
ความเรียบร้อย ช่วยเหลือชาวบ้าน “ที่นี้มีอัตลักษณ์ คือ รุกขนาคา”มีชื่อว่า ต้นชะโนด เป็นสถานที่
เดียวที่ต้นชะโนดกว่า 2,000 ต้นรวมอยู่เป็นกลุ่มจนกลายเป็นเกาะลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างฉับพลันเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ได้สร้าง
ปรากฏการณ์ “คำชะโนด” ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเยือน ไปเพ่ือขอพร 
ขอโชคลาภ ขอทุกอย่างที่ตนเองปรารถนา จึงเป็นสถานที่รองรับทุกคนทุกอาชีพ ทุกเชื่อชาติทั้งไทย 
ลาว จีน ฝรั่ง มาแทบไม่ขาดสาย เมื่อคำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กลางการช่วยเหลือเกื้อกูล
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และการค้าขายของประชาชนในยามพ้นฤดูกาลทำนาทำไร่ ที่ในอดีต “คำชะโนด” เป็นเกาะที่เต็มไป
ด้วยต้นชะโนดขึ้นอยู่รวมกันเป็นป่าไม้ลอยน้ำ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งในอดีตพ้ืนที่บริเวณนั้น
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการจับปลาและหาพืชผักน้ำมาเลี้ยงชีพ แต่บัดนี้คำชะโนดกลายเป็น
ศูนย์กลางแห่งพลังศรัทธาของประชาชนที่มาท่องเที่ยวจากทุกพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนมีความเชื่อและ
ศรัทธาในพ่อปู่นาคราช ชื่อ พญานาคศรีสุทโธ ตามท่ีผู้จัดเก็บของคำชะโนดได้แจ้งว่า “ในวันธรรมดามี
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันกว่า 1,000 คน ส่วนในวันหยุดมีเพ่ิมขึ้นประมาณวันละ 3,000 คนและในช่วง
เทศกาลหยุดยาววันละเกือบ 10,000 คนต่อวันเลยทีเดียว” (อาตินาถ ขันติกุล, 2561: สัมภาษณ์ 17 
มีนาคม 2561) เมื่อการเชื่อมโยงธรรมชาติของ “คำชะโนดกับ วัฒนธรรมท้องถิ่น” อาทิ การ
บวงสรวงขอความร่มเย็นเป็นสุข รักษาข้าวปลาอาหารของชาวบ้านก่อนเริ่มทำนา และพิธีเลี้ยงปู่ย่า
หลังเก็บเกี่ยว พิธีจุดบั้งไฟถวายปู่ย่า พิธีขอน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิ ธีลอยบายศรีกำลังเลือนหายไปและถูก
แทนที่ด้วยการยึดโยงศรัทธา การก่อสร้างใหม่ ๆ ภายในป่าคำชะโนด ส่งผลกระทบทางกายภาพต่อคำ
ชะโนด ซึ่งกายภาพบางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ พ.ศ.2549 เป็นต้นมามีทั้งการพัฒนาพ้ืนที่
ภายในเกาะคำชะโนดและบริเวณวัดศิริสุทโธ การขยายเส้นทางเดินภายในเกาะเพ่ิมมากขึ้นเพราะ
ปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการสร้างถาวรวัตถุมากขึ้น (ชลธิชา เนียมนาภา, 2557 : 1) การค้าขาย
เพ่ิมมากข้ึนเศรษฐกิจดีข้ึน ประชาชนทิ้งไร่ทิ้งนา เปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตจากการทำนาทำไร่ หรือ
ทำการเกษตร มาเป็นการค้าขาย ปลูกพืชผลผลิตที่มีผลต่อการค้าขายในชุมชนคำชะโนดอย่างเต็ม
รูปแบบ สิ่งหนึ่ งที่กำลังก่อตัวคือ การอพยพของประชากรแฝง ยาเสพติด ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มากขึ้น และการขโมยเพ่ิมมากขึ้นเป็นลำดับ สถานการณ์กำลังก่อตัวถึงความแตกแยก 
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดตามกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ การขาดองค์ความรู้การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือ ปัญหาขยะ น้ำ
เสียจากการชำระล้าง และการปล่อยสัตว์น้ำตามแรงศรัทธาของสาธุชน จนมีการตีแผ่ข่าวจากหลาย
สำนักว่า คำชะโนด เจอปัญหาหนัก! นักท่องเที่ยวทิ้งขยะภายนอก-ในบริเวณ เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข เฉลี่ย
ใน 1 วันมากกว่า 100 ถุง มีทั้งเศษถุงพลาสติก ขวดน้ำ แก้วพลาสติก เศษอาหาร กระดาษต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านในวัดหรือบริเวณที่ชาวบ้านปรับปรุงเป็นที่จอดรถสองข้างถนน ส่วนปัญหาที่หนักอีกอย่าง
คือ ขยะจากเครื่องไหว้ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้นำเครื่องไหว้แล้ว ไม่ยอมนำกลับไปบูชาที่บ้าน แต่ปัญหา
สำคัญที่สุดของคำชะโนด คือ ปัญหาควันธูปเปลวเทียนจำนวนมากได้ทำลายต้นชะโนด ทำให้ต้นชะ
โนดแห้งตาย ไม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560 : Online, 18-2-2560) จนกระทั่งวันที่ 
17 มีนาคม 2560 ได้มีผู้บริหารราชการแผ่นดินนำโดย แม่ทัพภาคท่ี 2 พร้อมกับหน่วยงานความมั่นคง
ภาค 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรม พุทธศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดอุดรธานี รวมประชุมกำหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ "วังนาคินทร์ คำชะโนด"  ที่มีรอบบริเวณ
เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ 354-3-64 ไร่ เกาะ 60 ไร่ ป่าชะโนด 20 ไร่ ถนน 17 ไร่ ที่พักสงฆ์ 



3 

(ไม่ใช่วัด) 21 ไร่ แหล่งน้ำ 199 ไร่ และที่ใช้ประโยชน์อ่ืน 37-3-64 ไร่ มีผู้เรียกเก็บผลประโยชน์ 11 
ราย จากร้านค้า 489 ร้าน/แผง โดยได้เชิญผู้เรียกเก็บผลประโยชน์ และผู้เกี่ยวข้องมา เรื่องการจัด
ระเบียบ อยู่ระหว่างทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ขณะที่คณะกรรมการบริหารคำชะโนด ดูแลเฉพาะตู้
บริจาค 5 ตู้ และมีการตรวจนับด้วยกรรมการและธนาคาร ผู้คนที่เดินทางมามากทำให้เงินมีฝาก 21 
ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2560: Online, 17-3-2560) นอกจากปัญหาภายในที่พบแล้วยังมีปัญหา
สารพัดที่เป็นปัญหาภายนอก เช่น การขายล็อตเตอรี่ การขายหมากพลู พวงมาลัย ยาสูบ บายศรีที่บุก
ประชิดตัวนักท่องเที่ยว ร้านค้าขายอาหาร การถมที่ทางขวางทางน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่คำชะโนด
ขึ้น จนต้องสั่งปิดคำชะโนดเริ่มการปิดคำชะโนดชั่วคราวเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2560 จากคำสั่ง
ของนายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง ซึ่งทั้งนี้แม้ในพ้ืนที่อำเภอบ้านดุง อื่น ๆ มีการได้รับ
ผลกระทบจากพายุเซินกาทำให้ฝนตกหนัก น้ำท่วมสูงตั้งแต่แถบนาเกลือหลายร้อยไร่ และคำชะโนดที่
ได้รับน้ำจากทุ่งใหญ่ หนองลาดควาย ทำให้ในตัวเกาะคำชะโนดมีน้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร แถวต้นมะ
เดือนใหญ่ และบริเวณศาลปู่กับย่า มีน้ำท่วมสูงกว่า 1.30 เมตร (ไทยรัฐออนไลน์, 2560: Online, 30-
7-2560) และปัจจุบันสามารถเข้าไปเกาะคำชะโนด เพ่ือไหว้สักการะปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาได้
แล้ว เริ่มเปิดตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 12.12 นาที การพัฒนาใดก็ตามที่ขาดแผนและองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพียงหวังอำนาจรัฐ
แต่ถ่ายเดียว มิสามารถนำความสำเร็จมาได้อย่างยั่งยืนเป็นแน่แท้ ยิ่งอาจเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหายสาบสูญไปเลยย่อมเป็นไปได้ 

“อัตลักษณ์ลวดลายผ้าซิ่น” ที่เกิดขึ้นตามความเชื่อจากเรื่องเล่า “สองสาวนาคียืมฟืม”  ที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงกับคำชะโนดคือหมู่บ้านเมืองไพรห่างจากคำชะโนด 7 กิโลเมตรไปทางทิศ
ตะวันออก โดยคุณย่าสมร ขันติกุล ผู้เห็นรถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์แล่นเข้าไปยังป่าชะโนด เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2532 เล่าว่า “...ข้างขึ้นเป็นมนุษย์ ข้างแรมเป็นพญานาค ตำนานปู่ศรีสุทโธชาวบ้านเล่าต่อกัน
มา ก่อนปี พ.ศ.2500 เห็นชาวนาคออกมาเที่ยวงานบุญประจำ ผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก (ฟืม) ไป
ทอผ้าอยู่เป็นประจำ ย้อนเวลา 100 กว่าปีที่แล้ว เกิดปาฎิหาริย์ระหว่างคำชะโนดและหมู่บ้านเมือง
ไพร ในช่วงเวลากลางวันใกล้ค่ำ ได้ปรากฎร่างของสุภาพสตรี 2 คน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยงามสะอาด
เรียบร้อย กิริยาท่าทางน่ารักน่าเคารพนับถือ ดูคล้ายกับผู้หญิงชาววังหรือในเมืองหลวง ซึ่งดูแตกต่าง
กับชาวบ้านธรรมดาในชนบท และการยืมฟืม หูกทอผ้านี้ทำให้ชาวบ้านลือกันว่า “แม่ย่าศรีปทุมมา
ชอบการทอผ้าซิ่น”...” (สมร ขันติกุล, 2561, สัมภาษณ์; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 108) จากเรื่อง
เล่าจึงเป็นต้นทางแนวคิดในการนำทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างลวดลายผ้าซิ่นขึ้นใหม่ที่จะ
สะท้อนคุณค่าของอัตลักษณ์คนคำชะโนดและนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวคำชะ
โนดในอนาคต 
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ดังนั้นผู้วิจัยเชื่อมั่นว่านำทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาอัตลักษณ์คำชะโนด ย่อม
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่เพียงจะอนุรักษ์ไว้ในลวดลายผ้ากับเรื่องเล่าเท่านั้น แต่
ยังเป็นสร้างมูลค่าด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย การสร้างลวดลาย
ผ้าจากการมัดหมี่เป็นศิลปะอีกทางหนึ่งที่ผู้สร้างใช้การมัดหมี่ให้เป็นรูปแล้วทอออกมาเป็นภาพที่เป็น
วิถีของคนคำชะโนดย่อมสร้างคุณค่าในชีวิตเป็นอย่างดียิ่ง ชุมชนท้องถิ่นในแถบอีสานตอนบน “อัต
ลักษณ์คำชะโนด” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการใส่ผ้าซิ่นของผู้หญิงในแถบอีสานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ที่
มัดหมี่ให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดอุดรธานีที่กล่าวว่า “กรมหลวงประจักษ์ฯสร้างเมือง ลือเลื่อง
แหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหม่ีขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธ 
ปทุมมาคำชะโนด” 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งที่กำหนดการลงพ้ืนที่แบบฝังตัวอยู่กับชุมชนท้องถิ่นในระยะเวลา 7 

เดือนโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนในท้องถิ่น  จึงกำหนด
วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือค้นหาทุนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสในคำชะโนด 
2) เพ่ือออกแบบลักษณะต้นชะโนดในการนำมาสร้างลวดลายด้วยการมัดหมี่ทอเป็น

ผืนผ้าซิ่นอัตลักษณ์วิถีถิ่นคำชะโนด 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตเพ่ือให้กระบวนการวิจัยครอบคลุม ครบถ้วนมีความสมบูรณ์

สามารถคาดการณ์แผนความสำเร็จไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม ตำนานคำชะ

โนด ความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือ การมัดหมี่ การมีส่วนร่วมของประชาชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการศึกษาเอกสาร 
(Documentary research) เป็นสำคัญ 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ในการศึกษา 
(1) “คำชะโนด”  ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี มีความเกี่ยวโยงอีก 1 ตำบลมากที่สุดคือ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี  
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(2) “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี” ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบล หมากแข้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นเป้าหมายสำคัญ
ในการทำวิจัยร่วมกันในเชิงพ้ืนที่ 
  3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

(1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้ทั้งหมด 30 คนที่เป็นผู้ทอผ้าในคำชะโนด 1 คน 
บ้านม่วง 3 คน บ้านศรีเมือง 6 คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด (บ้านเหล่าหลวง ห้วยปลาโดและบ้านวัง
ทองรวม 20 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด 

(2) กลุ่มตัวอย่าง  
   - ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ่มทอ
ผ้าที่มีความโดดเด่นเป็นผู้ทอและผู้ออกแบบลวดลายด้วยการมัดหมี่จำนวน 17 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
คือ คำชะโนด 1 คน บ้านม่วง 3 คน บ้านศรีเมือง 4 คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด 9 คน 
   - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอมือที่เป็นเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคือ คุณแม่ประดิษฐ์ มีพลงาม ประธานกลุ่มผ้าทอบ้านนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 1 คน 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอ แฟชั่นและสิ่งทอ คือ 
อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี  
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตามกรอบปฏิทินปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 25612 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ปัจจัยในการผลิตและบริการที่สามารถแปรเป็นมูลค่าได้โดยปัจจัยที่

เป็นวัฒนธรรมที่รวมถึงปัจจัยเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นวัฒนธรรม ทั้งรูปธรรม เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัด ศาสนธรรม ศิลปะ ภาพเขียน เป็นต้น และนามธรรม เช่น ค่านิยม วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งาน วรรณกรรม นิทาน ตำนาน
พ้ืนบ้าน ดนตรี การละเล่นท้องถิ่น เป็นต้น ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนำมาสร้างมูลค่า เช่นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นสินค้าชุมชนได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 5) ทั้งนี้ทุน
วัฒนธรรมในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึงวิถีชีวิตเรื่องราวร่องรอยที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้แต่
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เกิดขึ้นด้วยการกระทำซ้ำ ๆ ของชาวบ้านในพ้ืนที่จนกลายเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตในดินแดนคำชะ
โนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ตำนานคำชะโนด หมายถึง เรื่องราวที่เล่าขานสืบทอดต่อกันมาที่เป็นมุขปาฐะของผู้คนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่คำชะโนดและผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและได้รับรู้เรื่องราวของคำชะโนดที่มีการเล่า
ขานโดยมีเนื้อที่ตรงกันของชาวบ้านและมีตัวตนของผู้เล่าตำนานมีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นคำชะโนด 

ความเชื่อพญานาค หมายถึงการยอมรับความจริง หรือสิ่งที่มีอยู่จริงอิงอาศัยประสบการณ์
ตรง การไตร่ตรอง การอนุมานที่เกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อในพุทธศาสนา และยังเชื่อมความเชื่อ
เฉพาะพญานาคท่ีท้องถิ่นคำชะโนด 

ผ้าทอมือ หมายถึง การถักทอเส้นด้ายผ่านเครื่องมือทอผ้าชาวบ้าน (กี่) เป็นผืนผ้าด้วยมือที่
ส่วนใหญ่ในอดีตมาจนปัจจุบันยังเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตผ้าทอมือมักจะทอกันช่วงว่างจากการทำนา ผ้า
ทอมือล้วนมีลวดลายตามความเชื่อในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ 

การมัดหมี่ลวดลาย หมายถึง ศิลปะบนผ้าทอมือที่ใช้วิธีการมัดหมี่นิยมมากในกลุ่มชนไทยลาว 
มัดหมี่ให้เกิดลวดลายขึ้นเมื่อเกิดการทอผ้าทั้งวิธีมัดหมี่เส้นพุ่ง มัดหมี่เส้นยืน มัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน 
ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่ คือ ลอยซึม ของสีที่วิ่งไปตามบริเวณของลวดลายที่ไม่ถูกมัดโดย
เชือกหรือวัตถุที่ไม่ติดสีและการเลื่อมล้ำในตำแหน่งของเส้นด้าย เมื่อนำขึ้นกี่หรือในขณะทอ ซึ่งจะทำ
ให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อนต่างจากผ้าชนิดอ่ืนๆ การใช้ ความแม่นยำในการมัดย้อมและการขึ้น
ด้ายบนกี่ตลอดจนการทอจะช่วยลดการคลาดเคลื่อนนี้ลงหรือใช้ ลักษณะการเหลื่อมล้ำในการ
ออกแบบ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง พฤติกรรมแห่งการทำงานร่วมกันของคน (ประชาชน) 
ที่มีเป้าหมายในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการ
ดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ การ
ติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่างมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความ
ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการ
วิจัยหมายความถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนของกลุ่มผ้าทอหรือผู้ทอผ้าในพ้ืนที่คำชะโนด ตำบล
บ้านม่วง และตำบบวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต่อการตั้งออกแบบลวดลายผ้าทอที่มีทุน
วัฒนธรรมคำชะโนดเป็นหมุดหมายสำคัญ 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
การวิจัยเกี่ยวกับ การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธี

มัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยประโยชน์สุขย่อมเกิดแก่ประชาชน กลุ่มเครือข่ายของผ้า
ทอของชุมชนท้องถิ่นคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้วิจัยคาดประโยชน์จะเกิดขึ้นคือ 
การจดสิทธิบัตรลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นคำชะโนดในชื่อกาบเอ้ืองคำชะโนด 

ด้านสังคมและชุมชน 
1) ได้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชุมชนท้องถิ่นคำชะโนด อำเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานี  
2) ได้รูปแบบลวดลายที่นำไปสู่การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอใน

ลักษณะที่เป็นสินค้าประจำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 
ด้านการเผยแพร่ 
3) นำผลการวิจัยนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้กับศาสตร์การพัฒนาสังคมที่นำแนวคิดเชิงเทคนิคการสร้างลวดลายของวิทยาศาสตร์ไปสู่การพัฒนา
สังคมให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนและสร้างให้ชุมชนมีรายได้พร้อมกับการสร้างคุณค่าให้ชุมชน
ท้องถิน่ได้เป็นอย่างด ี
 



 
 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม ตำนานคำชะโนด ความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือ การ
มัดหมี่ลวดลาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาของพ้ืนที่ไว้เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความ
เชื่อพญานาคด้วยวิธีมัดหม่ีลวดลายผ้าทอมือ” โดยผู้วิจัยนำเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดเก่ียวกับทุนวัฒนธรรม 
2) แนวคิดเก่ียวกับคำชะโนด: ภูมิศาสตร์ ภูมิสถานและภูมิสังคม  
3) แนวคิดเก่ียวกับตำนานคำชะโนดและความเชื่อพญานาค 
4) แนวคิดเก่ียวกับผ้าทอมือและการมัดหมี่ลวดลาย 
5) แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6) การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1) แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม 
2.1.1 นิยามคำว่า วัฒนธรรมและทุนวัฒนธรรม 
คำว่า “วัฒนธรรม” ตามนิยามของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ได้ให้

ความหมายของ “วัฒนธรรม”ไว้ว่า วัฒนธรรมหมายถึง “ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงามความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” (นิตยสารโลก
ตำรวจ, 2532) และตามนิยามของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในมาตรา 4 ระบุว่า 
วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คำนิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชน
และสังคมได้ ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ เกิด
ความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2553: 30) 
นอกจากนี้นักวิชาการและนักวิจัยได้อธิบายนิยามของทุนวัฒนธรรมไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ มิติ
ความหมายในด้านภาษาคำว่า “วัฒนธรรม” เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต “วัฒน”(บาลี) 
หมายถึงสิ่งที่เจริญงอกงามความก้าวหน้า “ธรรม” (สันสกฤต) หมายถึงคุณความดีเมื่อนำมารวมกันมี
ความหมายถึง “คุณธรรมหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม” มีนัยเดียวกันกับใน
ภาษาอังกฤษรากศัพท์ของคำว่า “Culture” มีความหมายถึงการปลูกฝังการสร้างโดยลักษณะดังกล่าว
คำว่า “Culture” หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นมานั่นเอง (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536: 33) 
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ทั้งนี้ วัฒนธรรม ยังหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการ 
โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น (วิภาวรรณ บัว
ทองและคณะ, 2549 : 21-22) ในการวิจัยของภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2558: 9) ได้อธิบายไว้ว่า 
“วัฒนธรรม” เป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตของคนที่ในชุมชน อันเป็นรูปแบบความรู้สึก พฤติกรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสะท้อนให้ชุมชนหรือ
สังคมมีความเจริญงอกงามข้ึน ทั้งบุคคลในปัจจุบันและสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ สามารถสืบทอดต่อกันจากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างมั่นคง  

ทั้งนี้ประเทศไทยได้อธิบายคำว่า “วัฒนธรรม” ในภาษาไทยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในตอนแรก พระมหาหรุ่นได้แบบคำนี้ว่าภูมิธรรม แต่กรมหมื่นนราธิป
พงษ์ประพันธ์ทรงเล็งเห็นว่าภูมิธรรมมีความหมายคงที่ ซึ่งประสงค์ให้คำนี้มีความหมายในลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวและพัฒนาให้ต่อเนื่องได้ จึงทรงแปลใหม่เป็น “วัฒนธรรม” มาจากภาษา
สันสกฤต แปลว่าธรรมเป็นเหตุให้เจริญ หรือธรรมคือความเจริญ (กรมศิลปากร, 2553: 12) ซึ่ง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนด ประดิษฐ์ คิด สร้างวิธีการขึ้นมิใช่เกิดโดยธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ 
และมีความแตกต่างกันออกไปตามกลุ่ม สิ่งแวดล้อม แต่ละชุมชนท้องถิ่นที่ต่างกันไปมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ถูกสั่งสมเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของมนุษย์เมื่อผ่านการสั่งในเวลานานจึงเกิดความแตกต่างเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละสังคมจนนำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นทุนสำคัญของสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์  
(อมรา พงศาพิชญ์, 2549: 25; ประเวศ วะสี, 2549: 20; ดาริน วรุณทรัพย์, 2561: 14)  

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึงแบบแผนที่ดีงามของชีวิตสำหรับผู้คนที่รวมกันอยู่
เป็นกลุ่มเป็นชุมชนท้องถิ่นให้มีความจริญรุ่งเรืองงดงามตามวิถีชีวิตโดยเกิดจากการสร้างสรรค์ สั่งสม 
ส่งเสริม สืบสานจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่มิ ใช่การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือตาม
สัญชาตญาณ เมื่อปลูกฝังเรียนรู้มากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสัมผัสได้เกิดคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นทุนที่ไม่มีวันหมดสามารถใช้ได้ชั่วลูกหลาน 

ส่วนทุนวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอย่างว่า ทุนทางวัฒนธรรม มีนการอธิบายประเภททุน
วัฒนธรรมไว้อย่างน่าสนใจ ผู้ริเริ่มใช้คำว่าทุนวัฒนธรรม คือ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Bourdieu, P., 1986: 
241-258) ได้อธิบายทุนวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ฝังในตัว คนหรือจิตใจ ที่สะท้อนความคิด ความเชื่อ ยัง
เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ทางสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด เป็นต้น รวมถึง
ยังสะท้อนความเป็นสถาบันที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ เช่น กฎกติกา ความเชื่อ หรือการยอมรับร่วมกันใน
รูปแบบสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ซึ่งบูร์ดิเยอ ได้อธิบายว่า ทุน เป็นสิ่ งที่มนุษย์ได้รับจาก
กระบวนการหล่อหล่อมทางสังคมนั่นเอง ส่วนในประเทศไทยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนตามที่ประกาศทุน
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วิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2561) ได้อธิบายคำว่า “ทุนทาง
วัฒนธรรม” ไว้อย่างชัดเจนว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural assets) หมายถึง สิ่งดีงามที่มีอยู่เดิมของ
สังคมที่สั่งสมสืบทอดกันมาโดยอาจเป็นวัฒนธรรมสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) อาทิ วัดวาอาราม 
โบราณสถาน หรือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Untangible) เช่น ประเพณี ความเชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น ผ้า เครื่องปั้นดินเผา งานช่างฝีมือพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง 
และอาหาร ซึ่ง ทุนทางวัฒนธรรม ถือเป็นเอกลักษณ์และมรดกอันสำคัญของชาติ โดยเกิดจากการที่
บรรพบุรุษ ชุมชน สังคมไทยทั่วทุกถิ่น และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้รวบรวม สั่งสม 
และสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ องค์ความรู้ แหล่งความรู้ บุคลากรทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างผสมกลมกลืนหลายชาติพันธุ์ให้อยู่ในสังคมอย่างสงบร่มเย็นมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดำเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาในทางอุตสาหกรรมได้ถูกอธิบายไว้ว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural 
Capital) หมายถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ทุนทางวัฒนธรรมที่จับได้ 
เช่น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม ผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี 
ภาพยนตร์วรรณกรรม เหล่านี้มักจะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ส่วนทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
ความเชื่อ จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ทั้งนี้หัวใจการใช้ทุนวัฒนธรรมคือ “การตีความ” หลายครั้งที่การ
ตีความทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กลายเป็นสิ่งสถิตย์ของของสูงส่งเพราะความเคยชินว่าวัฒนธรรม
แปลว่าของสูงแบบราชสำานัก แท้จริงแล้ววัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำาวัน บาง
เรื่องยังต้องใช้ตามแบบแผนดั้งเดิมหลายๆ เรื่องสามารถนำามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้วัฒนธรรมนั้นไม่ตาย
มีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน การตีความจึงต้องอาศัยความเข้าใจ (ในเนื้อทุนวัฒนธรรม) และการ
ฝึกปรือให้เกิดทักษะในการตีความไม่นำมาใช้แบบดิบเกินไป มิฉะนั้นผู้บริโภคต่างถิ่นต่างแดนซึ่งไม่
คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนั้นจะไม่สามารถมีอารมณ์ร่วมกับงานหรือเกิดความตื่นตาตื่นใจ แต่ไม่ประทับใจ 
จนไม่ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น “เสน่ห์” ก็คือ ความประทับใจนั่นเอง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559: 6) 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยให้ความสำคัญกับทุนวัฒนธรรมอย่างยิ่งจนถูกกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน คนไทยตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
สร้างจิตส านึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน บนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็น ฐานในการก้าวไปสู่สังคมที่มีความใส่ใจ
และแบ่งปันต่อผู้อ่ืน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ  ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่
เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในแผนนี้ได้เพ่ิมจาก 3 ทุนทั้งทุนสังคม 
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ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยเพ่ิมเป็น 6 
ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทุน ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมก 
าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นบนหลักการพ่ึงพาตนเองที่ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการจัดการการ
เรียนรู้ในชุมชน การศึกษาถอดองค์ความรู้ของชุมชน และชุมชนต้นแบบ การจัดการตนเองได้ตาม
บริบทของพ้ืนที่ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักวิจัยได้ให้นิยามความหมายของทุนวัฒนธรรมไว้ใกล้เคียงกัน
ว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ต่อชุมชนหรือเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้สังคม ชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ตามความจำเป็นและความ
ต้องการได้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นได้ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทำให้สังคมอยู่กันอย่าง
สมานฉันท์ได้ในที่สุด (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551: 130; กาญจนุรัตน์ 
ไมรินทร์, 2554: 15; เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2557: 36) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการไว้ว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ปัจจัยในการผลิตและ
บริการที่สามารถแปรเป็นมูลค่าได้โดยปัจจัยที่เป็นวัฒนธรรมที่รวมถึงปัจจัยเป็นสิ่งสะท้อนความเป็น
วัฒนธรรม ทั้งรูปธรรม เช่น ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ความเชื่อ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ศาสน
ธรรม ศิลปะ ภาพเขียน เป็นต้น และนามธรรม เช่น ค่านิยม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความ
เชื่อ พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งาน วรรณกรรม นิทาน ตำนานพ้ืนบ้าน ดนตรี การละเล่น
ท้องถิ่น เป็นต้น ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนำมาสร้างมูลค่า เช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ที่
สะท้อนความเป็นสินค้าชุมชนได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 5) ยังหมายรวมถึงวิถีชีวิตเรื่องราว
ร่องรอยที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) และจับต้องไม่ได้ (Untangible) แต่เกิดขึ้นด้วยการผลิตซ้ำ 
ของชาวบ้านในท้องถิ่นจนกลายเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตในดินแดนคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี 
 2.1.2 รูปแบบของทุนวัฒนธรรม 

ผู้ริเริ่มใช้คำว่า ทุนวัฒนธรรม คนแรกๆ เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน คือ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Bourdieu, 
P., 1997: 46-47) ได้จุดแบ่งทุนวัฒนธรรมไว้ 3 รูปแบบ คือ 1) เป็นสิ่งที่ฝังในตัว คนหรือจิตใจ 
(Embodied as state of mind/body) เช่น ความคิด ความเชื่อ 2) เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้ 
(Objectified state) ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ทางสถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด เป็นต้น และ 3) ความเป็นสถาบัน (Institutionalized state) หมายถึง กติกา 
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ความเชื่อ หรือการยอมรับที่หลายคนเห็นร่วมกันเป็นสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาทั้งนี้รูปแบบ
ทุนวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือจิตใจเป็นทุนที่มีความสำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังมีนิยามที่สำคัญ
เกี่ยวกับ ทุนวัฒนธรรม หมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (Embodies) สะสม (Stores) และให้ 
(Provides) คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของสินทรัพย์นั้น โดยได้แบ่งทุน
วัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุวัด ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้น เป็นต้น 2) ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้  
(Intangible Culture) เป็นทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจเรียกว่า วัฒนธรรมที่ไม่ใช่
วัตถุ (Nonmaterial Culture) ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเชื่อ และค่านิยมที่แบ่งปันระหว่าง
สมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ศิลปะ การแสดง เพลง งาน วรรณกรรม 
นิทาน ตานานพื้นบ้าน และดนตรี เป็นต้น (Throsby, C.D., 2001) 

นอกจากนี้เมื่อมีการกำหนดรูปแบบทุนวัฒนธรรมต้องเข้าใจด้วยว่า เมื่อเป็นทุนวัฒนธรรม
ต้องสื่อความสำคัญถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural significance) ให้มีความชัดเจนด้วยเพ่ือ
กำหนดเป็นแนวคิดในการช่วยประเมินคุณค่าของสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย คุณค่าทางสุนทรียภาพ 
(aesthetic value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์  (historic value) คุณค่าทางวิชาการ (scientific 
value) และคุณค่าทางสังคม (social value) ทำให้เข้าใจความสำคัญของสถานที่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 
และต่อไปในอนาคต (ICOMOS Australia, 1999:12) จึงจะสามารถสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรมเรียกว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ มรดกทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 1) มรดกทางวัฒนธรรม
ที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) คือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างข้ึน เช่น สถานที่ อาทิ ที่อยู่อาศัย 
ชุมชน อาคาร รวมถึง งานฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น 2)  มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรม (intangible cultural heritage) รวมถึง ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา เพลง พิธีกรรม 
เทศกาล ทักษะพิเศษ เป็นต้น (ICOMOS, 1999: 23-4) ทั้งนี้ทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
ความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น (ดิเรก ปัทม
สิริวัฒน์และคณะ, 2547) ดังนั้นทุนวัฒนธรรมสามารถนำมาสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากทุนวัฒนธรรมเป็นต้น
น้ำของห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เมื่อ
ทุนวัฒนธรรมฝังตัวเข้าในสินค้า จะเรียกว่าสินค้านั้นว่าสินค้าวัฒนธรรม ธุรกิจสามารถนำทุน
วัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) ของวัฒนธรรมมาสร้างความโดดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของตนโดยผ่านการใช้ทุนวัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง หรือจุดขายให้กับสินค้า  (ไกรฤกษ์ 
ปิ่นแก้ว, 2544: 32-37) รูปแบบของทุนวัฒนธรรมคือ การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งคำว่า สินค้า
วัฒนธรรม เป็นสินค้าและบริการที่วัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการนั้น การที่
ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการใดมาบริโภคก็ตามสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับมาไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้า แต่ยังได้
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วัฒนธรรมที่ฝังตัวในสินค้าหรือบริการนั้นมาด้วย การมีการฝังตัวของวัฒนธรรมที่แตกต่างในสินค้าหรือ
บริการทำให้เกิดความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation)ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการของสินค้า (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2539: 1)  
 สรุปได้ว่า ทุนวัฒนธรรม ผู้วิจัยแบ่งไว้ดังนี้ 
 1) ทุนวัฒนธรรมแบ่งโดยทั่วไป มี 3 ประเภท ได้แก่ ทุนวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible 
Culture Capital) ทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangble Culture Capital) และทุนวัฒนธรรมที่มี
ความเป็นสถาบัน ( Institutionalized state Culture) (Bourdieu, P., 1997: 46-47; Throsby, 
C.D., 2001; ICOMOS, 1999: 23-4; กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560: 1) 
 2) ทุนวัฒนธรรมแบ่งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ทุน
วัฒนธรรมที่สร้างมูลค่า อาทิ ทุนวัฒนธรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมท่องเที่ยวและ
บริการ ทุนวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ทุนวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น สังคมประเทศ สร้างรายได้ให้กับประชาชนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ (2) ทุนวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่า เป็นทุนวัฒนธรรมที่จรรโลงจิตใจของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น 
สังคมประเทศ ส่วนใหญ่เป็นทุนวัฒนธรรมทางศาสนา ทุนวัฒนธรรมเชิงสถาบัน เช่น ครอบครัว 
การศึกษา การเมืองการปกครอง ชาติและพระมหากษัตริย์ ให้ผู้คนมีความรู้สึกดีต่อใจ มั่นคงต่อชีวิต 

2.1.3 ทุนวัฒนธรรมประเทศไทย 
เมื่อโลกใบนี้มีระบบเศรฐกิจสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ทุนหลักจึงมีความสำคัญใน

การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐกิจโลกด้วย ซึ่งทุนหลัก
(Dominant Capital) แปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตในสังคมเศรษฐกิจโลก
และปัจจุบันนี้ ทุนบริการกำลังถีบตัวขึ้นมาเป็นทุนหลักในสังคมเศรษฐกิจโลกแทนที่ทุนอุตสาหกรรม
แต่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่หน่อทุนบริการยังไม่เติบใหญ่กล้าแข็ง ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
เป็นทุนหลักในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ โดยที่ทุนวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ในการที่จะเข้าใจการเติบโตของทุนวัฒนธรรม จำเป็นต้องเข้าใจเบื้องต้นเสียก่อนว่า ทุนวัฒนธรรมคือ
อะไร ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญ่ได้ก็ต้องมีอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) ในที่นี้
สินค้าวัฒนธรรม หมายถึง สินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการนั้น
การทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝังตัวของวัฒนธรรม (Cultural Embodiment) ในตัวสินค้าหรือ
บริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวสินค้าหรือบริการ (Embodied Culture) จึงเป็น
ปมเงื่อนสำคัญในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การเติบโตของทุนวัฒนธรรมมิอาจแยก
ต่างหากจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและพัฒนาการของทุนหลักในระบบทุน
นิยมโลก (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2545: 2) ในประเทศไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพยายามให้ทุน
วัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สร้างเศรฐกิจสร้างสรรค์ สร้าง
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นวัตกรรม เพ่ือนำมาสร้างเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ที่เป็นทุนวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนเครื่องมือของ
ผู้ประกอบการที่จะใช้ทำงานเพ่ือยกระดับสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่าง เป็น
การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการของตนให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้หน่วยงานของ
ประเทศไทยที่เป็นต้นน้ำ จึงจำแนกทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาออกเป็น 8 วิถ ีได้แก่ อาหาร การแต่ง
กาย ที่อยู่อาศยั ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพ้ืนถิ่น และจำแนกมรดกวัฒนธรรมไทย
เป็น 9 วัฒนธรรม ดังนี้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559: 5) 

1. วัฒนธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ 
อุดรธานี หนองบัวลำภู 

2. วัฒนธรรมทวารวดี (Dvaravati Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ยโสธร 
มหาสารคาม 

3. วัฒนธรรมศรี โคตรบู รณ์ -ล้ านช้ าง (Sri Kotrabun-LanChang Cultural Heritage) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร เลย หนองคาย 
มุกดาหาร อำานาจเจริญ 

4. วัฒนธรรมลพบุรี (Lopburi Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

5. วัฒนธรรมศรีวิชัย (Srivijaya Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร ตรัง พังงา กระบี่ ระนอง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา 
นราธิวาส ปัตตานี 

6. วัฒนธรรมล้านนา (Lanna Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่  9 จังหวัด ได้แก่  
เชียงใหม่ ลำาพูน ลำปาง น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ตาก 

7. วัฒนธรรมสุโขทัย (Sukhothai Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
สุโขทัย กำาแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร อุทัยธานี 

8. วัฒนธรรมอยุธยา (Ayutthaya Cultural Heritage) ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ 
ชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อ่างทอง สระบุรี 

9. วัฒนธรรมธนบุรี-รัตนโกสินทร์ (Thonburi-Ratanakosin Cultural Heritage) ครอบคลุม
พ้ืนที ่7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทุนวัฒนธรรมประเทศไทยมีรากเหง้าอันยาวนานที่สะท้อนผ่านทั้งทุน
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาพวาด นำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์
และสินค้าประจำท้องถิ่นตามถิ่นฐานการสร้างบ้านแปงเมืองมากว่า 9 ยุคสมัย ตั้งแต่วัฒนธรรมบ้าน
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เชียงวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ -ล้านช้าง วัฒนธรรมลพบุรี วัฒนธรรมศรีวิชัย 
วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมสุโขทัย วัฒนธรรมอยุธยา และวัฒนธรรมธนบุรี-รัตนโกสินทร์ นับเป็น
มรดกของวัฒนธรรมไทยสามารถนำมาเป็นทุนวัฒนธรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ผ่าน 8 
วิถี ได้แก่ 8 วิถีที่เกิดขึ้นในรูปแบบอาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ 
และศิลปะพ้ืนถิ่น ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้กำหนดให้ทุนวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นคำชะโนด ที่มีคติชนความ
เชื่อในเกาะศักดิ์สิทธิ์ชื่อ คำชะโนด เป็นภูมิสถานอันศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของชาวอีสานลุ่มน้ำโขง และมี
พญานาคท่ีชาวบ้านเอิ้นขานว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคำชะ
โนด และมีต้นชะโนด เป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรม 
 

2.2) แนวคิดเกี่ยวกับคำชะโนด: ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาน ภูมิทัศน์และภูมิสังคม 
 2.2.1 ภูมิศาสตร์คำชะโนด 
 คำว่า “ภูมิศาสตร์” (geography) มีรากศัพท์มากจากภาษากรีก ที่นักวิทยาศาสตร์กรีกชื่อ อิ
ราโทสธีนิส (Eratosthenes) เมื่อกว่าสองพันสองร้อยปีมากแล้ว ซึ่งนำคำภาษากรีกสองคำมารวมกัน 
คือ geo ที่หมายถึง โลก (the earth) และ คำว่า graphien แปลว่า เขียน (to write) จึงทำให้งาน
ทางภูมิศษสตร์ยุคแรกจึงเป็นงานเขียนที่ให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างทางกายภาพของโลก และ
ธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ ณ ส่วนต่าง ๆ ของโลก แต่ปัจจุบันเป็นการอธิบายโลกในฐษ
นะเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพรรณาและตีความการผันแปรของ
พ้ืนผิวโลกที่มีความถูกต้อง เป็นระเบียบและมีเหตุผลมากขึ้น (Fellmann et al., 1985: 2; Haggett, 
1994; 220) ซึ่งการตอบสนองทางภูมิศาสตร์จะเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันและสัมพันธ์กันในคำถาม 
3 ประการ ได้แก่ (1) ทำเลที่ตั้ง (lacation) ตำแหน่งทางระวางที่สิ่งหนึ่งใดในแต่ละพ้ืนที่ของผิวโลก 
(2) ความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (man-environment relation) และ (3) ภูมิภาค 
(region) การบ่งชี้ส่วนย่อยทางท้องที่ การแบ่งเขตเป็นภูมิภาค โดยมีแนวทางสุดท้าย คือ แนวการ
จัดตัวางพ้ืนที่ (spatial organization) เป็นตัวบ่งช้ถึงลักษณะที่คล้ายคลึงของแบบแผนทางภูมิศาสตร์
กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนผิวโลก (Haggett, 1975; กุลยา วิวิตเสวี, 2548: 10) ดังนั้นภูมิศาสตร์จึง
เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ
อยู่บนผิวโลก 
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ภาพที่ 2.1 ป่าคำชะโนด 

 
ส่วนพ้ืนที่ตั้ง “คำชะโนด” (Kamchanoad) ตั้งอยู่เส้นละติจูดที่ 17.744831 และลองจิจูดที่ 

103.360211 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัดจุดทางธรรมชาติที่ อ่างกุดขาม หรือบ่อ
เมือง (ชาวบ้านเรียกขาน) ป่าคำชะโนดอยู่ติดกับวัดศิริสุทโธ หรือวัดโนนตูม (ชาวบ้านเรียกขาน) มีเลข
ที่ตั้ง เลขที่ 288 หมู่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 เป็นลักษณะเกาะลอย
น้ำที่มีต้นชะโนดขึ้นเป็นลักษณะป่า หรือ ดง อยู่ ณ ที่เดียวกันจนมองเป็นเหมือนภูเขาเล็ก ๆ ลอยน้ำ
อยู่ มีต้นชะโนดที่ขึ้นมากที่สุดและอยู่มากว่า 128 ปีมาแล้วสันนิษฐานพร้อมทั้งเมืองอุดรธานี คำชะ
โนดมีเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 7053 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนที่เชื่อมต่อ 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านวังทอง ตำบลดงเย็น และตำบลบ้านจันทร์ 
และคำชะโนด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี มีผู้นักท่องเที่ยวมาเป็นที่รู้จักมากท่ีสุดทั้ง
แต่ ปีพ.ศ. 2559 จวบจนปัจจุบัน โดยมีคณกรรมการบริหารคำชะโนด เป็นผู้คอยดูแลที่จะกล่าวต่อไป
ในเรื่อง ภูมิสถาน  
 2.2.2 ภูมิสถานคำชะโนด 
 คำว่า ภูมิสถานคำชะโนด หมายความถึงบริบทเชิงพ้ืนที่ตั้งของคำชะโนดที่ปรากฏเห็นเป็น
รูปธรรมที่ถูกเล่าขานกันมาว่ามีลักษณะ มีพ้ืนที่ มีธรรมชาติที่ตั้งอยู่คำชะโนดมีภาพลักษณะอย่างไร? 
ดังนั้นจึงสื่อคำว่า ภูมิสถานคำชะโนด อธิบายออกมาเป็น 2 ประการ ได้แก่ (1) ร่องรอยภูมิสถาน (2) 
คำชะโนดหรือเกาะดงชะโนด (ต้นชะโนด)  
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 2.2.2.1 ร่องรอยภูมิสถาน 
 ภูมิสถานของคำชะโนดจะแบ่งเป็นพ้ืนที่รอบเกาะคำชะโนดที่ประกอบด้วยวัดศิริสุทโธ พ้ืนที่
เชื่อมสะพานระหว่างเกาะลอยน้ำและพ้ืนที่วัดศิริสุทโธ แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำกุดขาม หมู่บ้าน
โนนเมือง ลานบวงสรวง ศาลเก่าเจ้าปู่ย่า มีข้อมูลสำคัญท่ีกล่าวถึงภูมิสถานคำชะโนด ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2430 ตั้งบ้านแปงเมืองที่บ้านดุงใหญ่ ได้กล่าวถึง “ดงชะโนด” ในมิติว่า น้ำท่วมใหญ่
ไหลลงดงชะโนด เมื่อ 133 ปีแล้ว (คณะกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองบ้านดุง, 2551) 
 พ้ืนที่ตั้งภูมิสถานคำชะโนดอยู่ที่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี 41190 ในอดีตเรียก บ้านดอนโนนตูม เพราะเป็นเนินที่สูงมีต้นมะตูมเยอะจึงเรียกตามชื่อ
ต้นไม้ที่มีอยู่จำนวนมากแทนเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารกับชาวบ้านด้วยกัน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีป่าแก 
ป่าไผ่ ป่าหญ้าแฝกขึ้นเยอะเป็นลานทำเลเลี้ยงสัตว์ และเมื่อมองผ่านต้นไม้ไปจะพอมองเห็นเพียงผิว
เผินด้านนอกว่ามีต้นชะโนดขึ้นแซมริมเกาะอยู่เพียง 3 ต้น ยังมองไม่เห็นต้นยางใหญ่และต้นมะเดื่อ 
และสมัยก่อนเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านชะโนด” เมื่อปี พ.ศ. 2524 ถนนผ่านทางคำชะโนดเป็นเพียงทาง
เกวียน มี 2 เส้นทางคือ ทางเกวียนจากบ้านวังทองผ่านคำชะโนดไปบ้านม่วง เมืองไพร อีกเส้นเป็น
ทางเดิน ผ่านเข้าทางดงนาหวายทางทิศใต้พ้ืนที่ตั้งหมู่บ้านชะโนด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเล็ก ๆ น้ำท่วม
ไม่ถึง ซึ่งถ้ามองจากหมู่บ้านลงมาจากหมู่บ้าน พ้ืนที่คำชะโนดจะเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ำท่วม เป็นอ่างเก็บน้ำ 
เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ธรรมชาติ อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านทำนาทำไร่ เริ่มการตั้งบ้านเรือนมากขึ้นช่วง 
ปีพ.ศ. 2529 มีประมาณ 40 หลังคาเรือนและเกิดการตั้งศาลไม้เล็ก ๆ ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านทางเข้า
เดิมไปสู่ป่าคำชะโนด (ปัจจุบันเรียกศาลเก่า) เป็นคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง นายวิเชียร แสน
สุข ซึ่งคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านม่วงนายอนันต์ บุญเฮ้าสอดคล้องกับผู้ใหญ่บ้านโนนเมืองว่า อดีตพ้ืนที่
คำชะโนดเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ของ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านมวง และบ้านวังทอง ซึ่งรุ่นพ่อแม่ได้ให้ฟังว่า 
“ถ้าลงหาปลาที่หนองน้ำหรือบ่อน้ำใกล้เคียงกับคำชะโนด ต้องเรียกกันมาทุกครอบครัวเพราะถ้ามาคน
เดียวจะไม่ได้ปลาเลย ถ้าไม่เชื่อทอดแห ลงไปในน้ำจะได้แต่จระเข้ ส่วนช่วงฤดูแล้งชาวบ้านจะชวนกัน
มาต้มเกลือบริเวณคำชะโนด แต่ต้องรวมกันมาต้มช่วยกันจึงจะได้เกลือกลับบ้าน แต่ถ้าไม่เชื่อให้ต้มทั้ง
วันก็ไม่ได้เกลือกลับบ้าน (คณะกรรมการบริหารคำชะโนด, 2562: 174-177)  
 หนังสือเรื่อง พญานาคบรรพกาล ตำนานคำชะโนด มัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถิ่นศรีสุทโธ (ภูสิทธ์ ภูคำ
ชะโนด, 2561: 109-110) ได้อธิบาย “ภูมิสถานคำชะโนด” ไว้ว่า “ภูมิสถานที่ปรากฎมีความศักดิ์สิทธิ์ 
น่าเกรงขาม น่าเคารพนับถือของชาวบ้าน แต่กาลก่อนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง บ้านเมืองไพร ดอน
กลอย บ้านม่วง วังทอง บ้านจันทร์ โนนเมือง ได้พ่ึงพาเป็นแหล่งอาหาร และการขอความเป็นมงคล
ก่อนทำนา เก็บเกี่ยวข้าว เอาข้าวขึ้นลานขึ้นฉาง มีพิธีบวงสรวงขอขมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าคำ
ชะโนดที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ หรือ พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งนับถือเคารพศรัทธาท่านเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองแถบนี้ สิ่งที่พ่ึงธรรมชาติพ่ึงพาร่วมกันกับผู้คน คือ ระบบน้ำ อาหา  ร (ปลา 
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ผัก) และการทำนาเกลือสินเธาว์ใกล้ป่าคำชะโนด (ตอนนี้เป็นส่วนอ่างน้ำส่วนหนึ่งของป่าชะโนด) เมื่อ
ย้อนอดีตกว่า 83 ปี (พ่อสนิท มุ่งมาตย์) และแม่สมร ขันติกุล (อายุ 81 ปี) เล่าให้ฟังว่า ทุกเรื่องที่
ชาวบ้านเล่าเป็นความจริงจากสิ่งที่เห็นและเกิดขึ้นในขณะเวลานั้น เช่น เรื่องเล่าผีจ้างหนัง แม่สมรกับ
พ่อจันทรได้ทำไร่กลับมาตอนโพล้เพล้ปั่นจักยานหาบคอนตระกร้าเพ่ือกลับบ้านต้องผ่านป่าคำชะโนด
และวัดศิริสุทโธ กำลังจะปั่นจักรยานข้ามสะพานก่อนเข้าป่าคำชะโนดต้องหยุดให้รถฉายหนังแจ่ม
จันทร์ภาพยนตร์ผ่านไปก่อนและหันหลังไปมองพร้อมกับคุยกันด้วยความสงสัยว่า “รถฉายหนังไปฉาย
ที่ไหนมืด ๆ ค่ำ ๆ นะ” พอตื่นเช้ามาเลยได้ข่าวว่าคนที่ไปฉายหนังเมื่อคืนโดยผีหลอก เป็นต้น  และ
ตามระบบนิเวศคำชะโนดเป็นด่านธรรมชาติ 3 ระดับ ได้แก่ (1) “บาก” เป็นลานกว้างมีต้นไผ่ปกคลุม
เป็นส่วนใหญ่ (2) น้ำซับ น้ำคลำ ป่าอ้อ ป่าหวาย เป็นลานกว้างรอบรูปพระจันทร์เสี้ยว (3) ป่าพรุ ฟอง
ดิน กลิ่นชื้น พืชเฟิร์น สลับต้นชะโนดบาง ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มากมาย สุดท้ายคือใจกลางเกาะคือ “ต้น
ชะโนด” ทีบหนา กลุ่นชื้น อับ ซากพืช ซากสัตว์ ขี้กระรอก ค้างคาว งู เตา ตะพาบน้ำ จรเข้ ซึ่งความ
เชื่อของคนที่นี้มีคำกล่าวของคนเฒ่าคนแก่ คือ เจียมผีเฒ่า เจียมเจ้ายืน คนลบหลู่ ถึงขั้นลอยบกอก
แตก” ทั้งจึงนำภาพในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงภูมิสถานคำชะโนดมาประกอบ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.2 บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านรอบป่าคำชะโนด 

  
ภาพที่ 2.3-4 บริเวณด้านหน้าทางเข้าป่าคำชะโนดและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีนักท่องเที่ยวมาสักการะเสมอ 
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ภาพที่ 2.5-13 กิจกรรมของชาวบ้านคำชะโนดและภาพลงพ้ืนที่เก็บบริบทสถานที่สำคัญ 
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 ปัจจุบันนี้ภูมิสถานคำชะโนดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่สิ่งที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ได้เห็นภาพที่
สะท้อนความเป็นจริงและเป็นอัตลักษณ์อย่างชัดเจนของภูมิสถานคำชะโนดที่มีมาแต่ในอดีตแต่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจึงกำหนดเป็นภูมิสถานคำชะโนด ได้แก่ (1) เกาะคำชะโนดและต้นชะโนด (2) ป่า
พรุและอ่างเก็บน้ำกุดขาม (3) วัดศิริสุทโธและหลวงปู่คำตา (4) หมู่บ้านโนนเมือง บ้านม่วง บ้านเมือง
ไพร และบ้านวังทอง (5) วัดป่าดอนธาตุ (6) สะพานนคราชศาลเจ้าปู่ย่า (7) ศาลหลักเมืองบ้านดุง ทั้ง 
7 ภูมิสถานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งและกันเก่ียวพันกับคำชะโนดทั้งสิ้น  
 ทั้งนี้ภูมิสถานที่เป็นที่ตั้งเกี่ยวพันทั้ง 14 หมู่ในตำบลบ้านม่วง คำชะโนดเป็นเหมือนศาลเจ้า
ปู่ย่าใหญ่ประจำตำบลบ้านม่วงโดยมีบ้านม่วง บ้านเมืองไพร บ้านกมลศิลป์ บ้านสามัคคี บ้านศรีเมือง 
บ้านหนองสว่าง บ้านหนองสวรรค์ บ้านศรีวัฒนา บ้านม่วงเหนือ บ้านศรีเมืองใต้ บ้านโนนเมือง (พ้ืน
ที่ตั้งคำชะโนด) บ้านหนองหว้า บ้านหนองชุมฮุม บ้านศรีเมืองเหนือ ทั้งหมดเป็นหมู่บ้านในชนบทมี
อาชีพหลักคือเกษตรกรรมยกเว้นหมู่บ้านโนนเมือง ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย อาศัยลำทวนและแม่น้ำ
สงคราม มีหนองน้ำทุ่งใหญ่ อ่างเก็บน้ำกุดขามที่มีเนื้อที่ 361 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้นกว่า 5,000 คนนับ
ถือพุทธศาสนาร้อยละ 100 แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงภูมิสถานคำชะโนดคือ ลำน้ำทวน แม่น้ำสงคราม ไหล่สู่
หนองน้ำทุ่งใหญ่และอ่างน้ำกุดขามอันเป็นที่ตั้งเกาะคำชะโนด 
 2.2.2.2 คำชะโนดหรือเกาะดงชะโนด (ต้นชะโนด) 
 คำชะโนด หรือเกาะดงชะโนดที่มีต้นชะโนดขึ้นอยู่จำนวนมากเป็นเกาะลอยน้ำ หรือ
นักวิชาการเรียกว่า พ้ืนที่ชุ่มน้ำคำชะโนด ที่เป็นทั้งป่าพรุน้ำจืดคำชะโนดบ้าง สนมบ้าง ป่าบุ่งป่าทาม
บ้างทั้งนี้มีการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการของทางวัดศิริสุทโธ กับชาวบ้านโนนเมืองในปี พ.ศ. 2520 
พบว่า มีต้นชะโนดอยู่ประมาณ 2,000 ต้น (ชลธิชา เนียมนาภา, 2557: 82) ต่อมามีการเดินเท้าสำรวจ
ครั้งแรกที่มีปรากฏเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับเกาะคำชะโนดได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งการตัดสินใจสำรวจ
เนื่องจากคำชะโนดได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้ต้นชะโนดเหี่ยวเฉา จน
ทำให้อำเภอบ้านดุงมีคำสั่งที่ 746/2544 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้ให้ส่วนราชการทุกฝ่าย
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการนำกระสอบทราบปิดปากท่อน้ำเพ่ือกันน้ำไว้และปล่อยให้น้ำ
จากลำห้วยทวนไหลเข้าจากทางตำบลวังทอง ปล่อยให้น้ำเข้าตามท่อทางด้านทิศตะวันตก ดำเนินการ
ได้ผลประมาณร้อยละ 35 โดยคณะกรรมการมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาอยู่หลายด้าน สุดท้ายเลือก
แบ่งเขตคำชะโนดออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านวังทอง ทำการสำรวจ “ต้นชะ
โนด” ซึ่งนายทองหล่อ ตลิ่งชัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง ทำการรายงานผลการสำรวจดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 เมื่อวันพุธ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545 (แรม 4 ค่ำเดือน 5) มีผู้เข้าร่วมสำรวจจำนวน 57 คน
จากทั้งตำบลบ้านม่วง นำโดยนายบัวไข สินธุสน กำนันตำบลบ้านม่วง ส่วนตำบลบ้านวังทองนำโดย
นายสมเมือง ผางค้อน้อย กำนันตำบลวังทอง รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 
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สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 ตำบล พบว่า บนเกาะคำชะโนด มีพืชที่เป็นพืช
ยืนต้นซึ่งมีอายุในการเจริญพันธุ์ที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 10 ปี ไปถึง 1,000 ปี ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ 2 สาย
พันธุ์รวมกับต้นชะโนดที่เป็นไม้ประดับ ไม้ป่าละเมาะ ไม้ประเภทเถาวัลย์ ไม้ล้มลุก และไม้ที่เป็ฯอาหาร
ของคนและสัตว์ มากกว่า 100 ชนิด จำแนกได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1 จำนวนต้นไม้ในเกาะคำชะโนดบนพ้ืนที่ 28 ไร่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2545 
ลำดับที่ ชื่อต้นไม้ในเกาะคำชะโนด (2 เมษายน 2545) จำนวน (ต้น) 

1 ชะโนด (ต้นชะโนด) 1,865 
2 มะหว้า 58 
3 มะเดื่อใหญ่ 301 
4 มะพร้าว 11 
5 ประดงแดง 434 
6 มะมงแดง 11 
7 สะแมแดง 109 
8 สัตยาบัน 30 
9 มะเดื่อขน 232 
10 แสงน้ำ 71 
11 สมุนแว้ง 13 
12 งิวผา 15 
13 ก้านเหลือง 10 
14 ยางใหญ่ 5 
15 เมียดแดง 51 
16 สมอภิเพก 25 
17 ตาว (เต่าร้าง) 302 
18 ไทรหิน 101 
19 ตับเต่า 12 
20 เสียวใบเล็ก 35 
21 ปอแดง 502 

 รวมต้นไม้ที่สำรวจได้ทั้งสิ้น 4,193 

ที่มา: รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในคำชะโนด (2 เมษายน 2545) 
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า ภาพที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว
สามารถมองไปที่เกาะคำชะโนดจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
จำนวนต้นไม้ที่มีอยู่จำนวนมากที่สุดคือ ต้นชะโนด จำนวน 
1,865 ต้น รองลงมา ปอแดง จำนวน 502 ต้น ประดงแดง 
จำนวน 434 ต้น ตาว จำนวน 302 ต้น มะเดื่อใหญ่ จำนวน 
301 ต้น มะเดื่อขน 232 ต้น และสแม๋แดง 109 ต้นตามลำดับ 
 เม่ือปี พ.ศ. 2555 ได้มีการสำรวจป่าพรุคำชะโนด
จำนวน 4 ครั้งซึ่งเป็นการสำรวจป่าพรุคำชะโนดโดยสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). 
(2555) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนเมือง มี
อาชีพทำนาและรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 37,402.78 บาทต่อปี 
โดยมีสภาพทั่วไปโดยรอบพื้นที่คำชะโนดมีการทำเกษตรกรรม 
แหล่งน้ำใช้ของชุมชนใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล และ
น้ำประปา  
 

ภาพที่ 2.14 ป้ายข้อมูลต้นไม้ท่ีอยู่ในเกาะคำชะโนด (ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2545) 
 

มีแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมดี มีน้ำเพ่ือการเกษตรใช้เพียงพอตลอดปี และทุก
ครัวเรือนมีน้ำสะอาดและน้ำใช้ ซ่ึงสภาพของชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่กระจัดกระจายโดยรอบพื้นที่ มีการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณคำชะโนดเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เพ่ือใช้จับปลา เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก 
เก็บหาพืชพรรณไม้และผลผลิตอ่ืน ๆ มีครัวเรือน 121 ครัวเรือน จำนวนประชากร 470 คน ทั้งนี้ได้มี
การศึกษาสภาพการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2552 บริเวณรอบพรุคำชะโนด รัศมี 5 กิโลเมตร 
พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ เกษตรมีเนื้อที่  30,376 ไร่ หรือร้อยละ 55.16 ของพ้ืนที่ทั้ งหมด 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่  21,203 ไร่ หรือร้อยละ 38.51 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด และพ้ืนที่ป่าไม้มีเนื้อที่ 3,486 ไร่ หรือร้อยละ 6.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดตามลำดับ 
พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่เกษตรทำนา รองลงมาปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส อ้อย มันสำปะหลัง พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่ม หมู่บ้าน ไม้ละเมาะ และหนองบึง ตามลำดับ ทั้งนี้มีพ้ืนที่ลุ่ม 8,160 ไร่ 
ในหมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบอยู่ 989 ไร่ ส่วนสภาพดินมีการสำรวจไว้พบว่า ดินของพรุคำชะโนด มีค่า
อุณหภูมิอยู่ในภาวะปกติ ดินสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณไอออนมีค่าต่ำมาก ขณะที่ค่าการน้ำ
ไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการซึมน้ำผ่านผิวดิน ค่าความต้านทานไฟฟ้า
จำเพาะมีค่าต่ำ ค่าความเค็มของน้ำอยู่ในระดับต่ำ (น้ำจืด) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำใต้
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ดินต่ำ ดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ ที่บางส่วนมีเศษซากพืชที่สลายตัวยังไม่หมด บางส่วนย่อยสลายไป
เกือบหมดแต่ยังมีเศษพืชเหลืออยู่บ่างแต่ไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นส่วนใดของพืช หรือ เรียกว่า 
saprists หรือ muck มีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่า 20–35 % ความหนาแน่นรวมของดินต่ำ 
ความสามารถในการนำน้ำผ่านผิวดินเมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ำสูง มีความสามารถในการอุ้มน้ำค่อนข้างต่ำ 
ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชในดินต่ำ และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
ค่อนข้างต่ำ และมีสมบัติดินในพ้ืนที่พรุคำชะโนด พบว่า ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินพีทที่มีความหนา
ประมาณ 3 เมตร บริเวณผิวหน้าดินถูกปกคลุมเฟริน์ และต้นคำชะโนด ลักษณะดินพีทที่มีเศษซากพืช
ถูกย่อยสลายบางส่วน มีลักษณะสีดำ และพบระดับน้ำในดินที่ความลึก 0.07 เมตรจากผิวดิน ดังนั้นจึง
มีลักษณะทั่วไปของพรุคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติ
ขนาดเล็ก มีขนาดความกว้างประมาณ 700 เมตร ความยาวประมาณ 800 เมตร มีระดับน้ำลึกกว่า 
1.5 เมตร มีคันกั้นน้ำเป็นถนนรอบบึง บริเวณกลางบึงมีไม้ชะโนดขึ้นหนาแน่นสลับกับไม้ชนิดอ่ืนๆ มี
การเชื่อมต่อกับลำน้ำสายเล็กๆ และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่รอบบึง ตลิ่งสูงและมีความลาดชัน มีไม้พุ่ม
สลับกับหญ้าปกคลุมกระจายเกือบรอบบึง บางบริเวณมีพืชน้ำปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น บางพ้ืนที่มี
พันธุ์ไม้น้ำหนาแน่นกระจายทั่วไป ได้แก่ ผักตบชวา และจอก เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ระดับน้ำลึกไม่มี
พันธุ์ไม้น้ำ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมสูงและบริเวณกว้างจนถึงขอบบึง เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำและพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่อยู่รอบบึง สภาพพ้ืนท้องน้ำเป็นโคลนทรายปนซากพืช น้ำขุ่นมีสีเขียวน้ำตาลอ่อน 
 นอกจากนี้ในพ้ืนที่ป่าพรุคำชะโนดจัดเป็นป่าประเภทป่าบึงน้ำจืด (freshwater swamp 
forest) ที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำซับเช่นเดียวกันกับป่าพรุซับจำปา จังหวัดลพบุรี จาก
การศึกษาเบื้องต้น พบพรรณไม้รวม 278 ชนิด จาก 217 สกุล 88 วงศ์ พรรณไม้เด่นมากที่พบ ได้แก่
ชะโนด ทั้งนี้ยังพบไม้ต้นชนิดอ่ืน ได้แก่ ไทร มะเดื่อปล้อง มะเดื่ออุทุมพร แคขาว ขวาด กาแร้งหิน ลำ
เท็ง และเดื่อเถาใบหอก เกาะเลื้อยตามลำต้นไม้ของไม้ต้น ส่วนพ้ืนป่าพบพรรณไม้หลายชนิด เช่น 
กระเจาะนก ข่าป่า และผักกูดขาว ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ในพ้ืนที่นอกตัวเกาะพรุคำชะโนด บริเวณพ้ืน
น้ำพบกกสานเสื่อ ธูปฤาษี จอกหูหนูยักษ์ เสียวใหญ่ และไคร้หางนาค ยังพบว่าพรรณไม้ที่นำเข้าไป
ปลูกอีก 22 ชนิด เช่น สะเดา หูกวาง กระถินณรงค์ ประดู่บ้าน ราชพฤกษ์ ขี้เหล็ก และยูคาลิปตัส 
เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้ พบจำนวนชนิดพรรณไม้มากกว่าที่มีเป็นรายงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี
พ.ศ. 2552 ว่ามีพรรณไม้น้ำทั้งหมด 63 ชนิด 32 วงศ์ พบพรรณไม้บนพ้ืนที่พรุ (เกาะคำชะโนด) 
จำนวน 27 ชนิด 21 วงศ์ พบไม้ต้นที่ขึ้นบริเวณคันดินโดยรอบหนองน้ำ 64 ชนิด 25 วงศ์ จัดเป็น
พรรณไม้หายาก 3 ชนิด ได้แก่ ชะโนด กาแร้งหิน และเหมือดแดง (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). (2555: 5) ทั้งนี้มกีารสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าได้ดำเนินการ
จำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 วันที่ 21 มิถุนายน 2555 วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
และวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ผลการสำรวจพบว่า มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 89 
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ชนิด ใน 48 วงศ์ 75 สกลุ ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด หรือร้อยละ 6.74 ของจำนวน
ชนิดสัตว์ป่าทั้งหมด นก 49 ชนิด (ร้อยละ 55.06) สัตว์เลื้อยคลาน 23 ชนิด (ร้อยละ 25.84) สัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก 11 ชนิด (ร้อยละ 12.36) จำแนกออกตามประเภทสัตว์ดังนี้  
ตารางท่ี 2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพรุคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี 

รายการ 
สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม 
นก สัตว์เลื้อยคลาน 

สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก 

รวม 

จำนวนชนิด 6 49 23 11 89 
ร้อยละของจำนวนชนิด 6.74 55.06 25.84 12.36 100.00 
จำนวนวงศ ์ 4 30 10 4 48 
จำนวนสกุล 5 43 19 8 75 
ระดับความชุกชุม: 

 1. มีความชุกชุมมาก 
 2. มีความชุกชุมปานกลาง 
 3. มีความชุกชุมน้อย 
 4. ข้อมูลไม่เพียงพอ 

 
2 
0 
1 
3 

 
1 
9 
27 
12 

 
0 
1 
4 
18 

 
1 
0 
4 
6 

 
4 
10 
36 
39 

สถานภาพตามกฎหมาย 
     1. สัตว์ป่าสงวน 
     2. สัตว์ป่าคุ้มครอง 
     3. ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

 
0 
0 
6 

 
0 
45 
4 

 
0 
13 
10 

 
0 
0 
11 

 
0 
58 
31 

สถานภาพปัจจุบัน 
    1. ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง 
    2. ใกล้สูญพันธ์ุ  
    3. มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ  
    4. ใกล้ถูกคุกคาม 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
0 

 
0 
1 
2 
1 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
1 
3 
1 

ทีม่า: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). (2555: 1) 
 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ
โดยอาจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
แก่สังคม และคุณย่าสมร ขันติกุล ผู้เพาะพันธุ์ต้นชะโนดเป็นผลสำเร็จ ได้นำประชาชน พสกนิกรชาว
ไทยปลูกต้นชะโนดเพิ่มเติม 109 ต้น โดยแบ่งเป็นมีการปลูกต้นชะโนดหลัก 87 ต้น เสริมไว้อีก 22 ต้น 
 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่าย
บริการวิชาการแก่สังคม และคุณย่าสมร ขันติกุล ผู้เพาะพันธุ์ต้นชะโนดเป็นผลสำเร็จ ได้นำข้าราชการ
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อำเภอบ้านดุง หน่วยงานรัฐภาครัฐ นักเรียน ผู้นำชุมชน ข้าราชการในท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน คณะ
ผู้ศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ชาวไทยและชาว สปป.ลาว ได้ปลูกต้นชะโนดเพ่ิมเติม 
250 ต้น ทุกต้นมีการติดหมายเลขกำกับไว้ว่า (อด. SSRU 1-250) 
 ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเรื่องจำนวนต้นชะโนดพ้ืนที่คำ
ชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีที่มีการสำรวจจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เดินเท้านับทุกต้นคำชะโนดและมีการติดหมายเลขกำกับไว้ด้วย มี
จำนวน ต้นชะโนด ทั้งสิ้น 1,944 ต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ต้นชะโนดใหญ่ จำนวน 1,275 ต้น 
(2) ต้นชะโนดขนาดเล็กแบบต้นกล้า จำนวน 669 ต้น  
 ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการปลูกเพ่ิมเติมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ในฐานะรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม และคุณย่าสมร ขันติกุล ผู้เพาะพันธุ์ต้นชะโนด
เป็นผลสำเร็จ ได้นำข้าราชการอำเภอบ้านดุง หน่วยงานรัฐภาครัฐ นักเรียน ผู้นำชุมชน ข้าราชการใน
ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน คณะผู้ศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ชาวไทยและชาว 
สปป.ลาว ได้ปลูกต้นชะโนดเพ่ิมเติม 134 ต้น ทุกต้นมีการติดหมายเลขกำกับไว้ว่า (อด. SSRU 1-
134/2560) และในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 การปลูกเพ่ิมเติมในเกาะคำชะโนดและรอบเกาะคำ
ชะโนด จำนวน 700 ต้นกล้า นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนดและคุณย่าสมร     
ขันติกุล พร้อมกับตัวแทนนายอำเภอบ้านดุง คณะกรรมการบริหารคำชะโนด หน่วยงานราชการ
อำเภอบ้านดุง และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับคณะ
ผู้ศรัทธาทั่วประเทศไทย และปัจจุบันบนเกาะคำชะโนด มีต้นชะโนดทั้งสิ้น 3,028 ต้น 
 2.2.3 ภูมิทัศน์คำชะโนด 
 คำว่า ภูมิทัศน์คำชะโนด หมายความถึงภาพรวมของพ้ืนที่ตั้งของคำชะโนดที่ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาให้มองภาพลักษณะทั่วไปได้ ซึ่งที่คำชะโนดมีการศึกษาวิจัยไว้จำนวน
หนึ่งที่สามารถนำมาอธิบายพื้นที่เฉพาะภูมิทัศน์คำชะโนดในพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2561 บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมด 
354 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา แบ่งเป็น (1) พ้ืนที่เกาะคำชะโนดที่มีน้ำล้อมรอบ 60 ไร่ (2) พ้ืนที่ต้นชะ
โนดอยู่มีเนื้อที่ 20 ไร่ (3) พ้ืนที่สร้างที่พักสงฆ์ (วัดศิริสุทโธ) 21 ไร่ (4) พ้ืนที่ก่อสร้างถนน 17 ไร่ (5) 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป 37 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา และพ้ืนที่เป็นน้ำ 199 ไร่ ดังภาพแผนที่ดังนี้ 
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แผนที่กูเก้ิลเฉพาะภูมิทัศน์คำชะโนด 

 

ภาพที่ 2.15 แผนที่ปักหมุดภูมิทัศน์คำชะโนด คัดลอกจาก google map, 2018 

 
 เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของพ้ืนที่คำชะโนดเป็นลักษณะพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  (Wetland) ซึ่ง
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า Ramsar ให้คำจำกัดความ
ของคำว่า “พ้ืนที่ชุ่มน้ำ” (Matthews, G. V. T., 1993) คือภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น ที่ลุ่มชื้น ที่น้ำ
ขัง ที่น้ำท่วมถึง พรุหรือแหล่งน้ำอ่ืน ๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการขังของน้ำ
ถาวรหรือชั่วคราว ทั้งเป็นแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำไหล ไม่ว่าน้ำจืด น้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ป่าชายเลนและ
พ้ืนที่ทะเลในบริเวณที่ระดับน้ำลดต่ำสุดไม่เกิน 6 เมตร ส่วนพ้ืนที่คำชะโนดมีลักษณะเช่นเดียวกับ
อธิบายของแรมซ่า ที่ว่าเป็นที่ลุ่มน้ำขัง น้ำท่วมถึง พรุ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของน้ำจืดมีน้ำขังถาวร 

ภูมิทัศน์คำชะโนด 
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ชาวบ้านเรียกว่า เป็นป่าพรุน้ำจืด (Freshwater  Forest) ชาวอีสานเรียกว่า สนม เป็นพ้ืนที่สามารถ
ยกตัวตามระดับน้ำได้ ที่ประกอบด้วยดินเป็นหล่มเลนพ้ืนผิวยุบตัวได้ง่าย มีความหยุ่นตัวสูง มีพืช
จำพวกกกและหญ้าต่าง ๆ ขึ้นทับถมกันเป็นชั้นหนา ๆ คนสมารถเดิมผ่านได้ บางที่เรียกว่า สนุ่น เป็น
พ้ืนที่สะสมตัวของซากพืชทับถมกันเป็ฯชั้นหนามากอาจผ่านไปหลายพันปี เรuยกซากพืชและ
อินทรีย์วัตถุที่สะสมกันหนาเป็นเวลานานว่า “ดินอินทรีย์” (Peat) ซึ่งป่าที่มีองค์ประกอบดินอินทรีย์
เหล่านี้เรียกว่า “ป่าพรุ” (Peat Swamp Forest) ยังพบว่ามีส่วนที่เป็นหนองบึงจำนวกกกหญ้าขึ้น
แน่นจนตื้นเขินเรียกว่า พรุสนุ่น (ปัญญา ติดมาและกมล จิตศักดิ์ , 2545; ชวลิต นิยมธรรมและพิชา 
พิทยขจรวุฒิ, 2537) ส่วนคำว่า “สนม” (Floating Swamp) เป็นชื่อท้องถิ่นชาวอีสานที่ชาวบ้านเรียก
เกาะคำชะโนด เป็นพ้ืนที่ทับทมซากพืชเป็นจำนวนมากและจับตัวกันเป็นแพลอยอยู่เหนือผิวน้ำ มี
ความผันแปรระดับขึ้นลงตามผิวน้ำเมื่อมีการทับถมจนหนามีความมั่นคงจนพืชขนาดใหญ่สามารถ
เจริญเติบโตหรือคนขึ้นไปเหยียบและเดินได ้ซึ่งบางพ้ืนที่เรียกว่า “ดูน” “สนุ่น” หรือ “พรุสนุ่น” หรือ 
“หนังหมา” (ชลธิชา เนียมนาภา, 2557: 10; Gergory, H. E., 1918) และป่าบุ่ง-ป่าทาม (Flood 
Plain Forest-Low Flood Plain Forest) เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เรียกว่า “ทาม” (Flood 
Plain) พ้ืนที่ลาดลุ่มมีน้ำแช่ขังเรียกว่า “บุ่ง” (Low Flood Plain) ซึ่งจะมีพืชที่ทนน้ำขังได้นาน ๆ เป็น
ไม้ฟุ่มและไม้หนาม รวมถึง กก หญ้า เสียวใหญ่ เฟิร์น ผักชีช้างและไผ่ โดยป่าบุ่งป่าทาม (Lowland 
floodplain forest) หรือในชื่อทางราชการว่า ป่าบึงน้ำจืด (Freshwater swamp forest) เป็นคำใน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน นำมาใช้ เรียกสังคมพืชชนิดหนึ่งที่ปกคลุมพ้ืนที่บุ่งทาม ซึ่งมีน้ำ ท่วมซ้ำซาก
ยาวนานทุกๆ ปี สังคมพืชนี้ไม่จำเป็นต้องมี เฉพาะป่าไม้ปกคลุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมพืชในบึง ทุ่ง
หญ้า หรือไม้พุ่ม ที่ขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะเข้าไว้ด้วยกัน  โดยสภาพภูมิประเทศแบบ พ้ืนที่บุ่งทาม 
(lowland floodplain) จัดว่าเป็นภูมิประเทศหนึ่งในเขต ที่ราบน้ำ ท่วมถึง (floodplain) ที่มีพ้ืนที่ลุ่ม
ต่ำกว่าส่วนอ่ืนๆ และมี ร่องรอยทางน้ำเปลี่ยนทิศเป็นจำนวนมาก จึงเกิดน้ำท่วม ได้ง่ายเป็นประจำ
มากกว่าที่ราบน้ำท่วมถึงส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ ระดับสูงขึ้นไป บุ่ง เป็นคำในภาษาไทลาวและไทกลางบาง
ท้องถิ่น หมายถึง แหล่งน้ำในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ หรือพ้ืนที่แอ่งกระทะที่มี น้ำท่วมขังเกือบตลอดปี หรือตลอด
ปีก็ได้ ในความหมาย เดียวกันคือ บึง หรือ หนอง พ้ืนที่บุ่งในทางป่าไม้ยังรวม  ไปถึงแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติชนิดต่างๆ ในเขตที่ราบน้ำ ท่วมถึง ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยพืชน้ำล้มลุก หญ้า และกก เรา
เรียกว่า “สังคมพืชในบึง” หรือ “ป่าบุ่ง” ทาม เป็นคำในภาษาไทลาว ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
(ภาคอีสาน) ตรงกับคำว่า “ระนาม” ใน ภาษาไทโคราช และ “ระเนียม” ในภาษาเขมรอีสานใต้ 
หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ราบ-ค่อนข้างราบ ทั้งสองข้างลำน้ำ ที่มีน้ำท่วมขังยาวนานเฉพาะในฤดูน้ำหลาก 
พ้ืนที่ทามจะ ถูกน้ำท่วมทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลากล้นตลิ่ง ยาวนาน 1-3 เดือน ความสูงของระดับน้ำใน
ทาม 1-5 เมตร น้ำจะเริ่ม หลากในช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน และลดลงต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณต้นฤดูหนาว 
หลังจากนั้นทามจะแห้ง มีเพียง น้ำขังอยู่ตามบุ่งเท่านั้น บริเวณทามจะถูกปกคลุมด้วย ป่าไม้ที่เป็น
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พรรณไม้ต้น ไม้พุ่ม และเถาวัลย์ที่ทนทาน ต่อน้ำท่วมได้ดี เรียกว่า “ป่าทาม” “ป่าระนาม” หรือ “ไปร
ระเนียม” สำหรับรายละเอียดของระบบนิเวศป่า ชนิดนี้จะได้กล่าวในลำดับต่อไป (สำนักงานหอพรรณ
ไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561: 11) ทั้งนี้คุณค่าของบุ่งทาม มีมากมายทั้งคุณค่า
ต่อระบบนิเวศ ได้แก่ การหมุนเวียนของน้ำใต้ดิน การป้องกันน้ำท่วมเฉียบพลัน การรักษาชายฝัง
ป้องกันแรชะล้างและพังทลายของหน้าดินและตลิ่ง เป็นต้น มีคุณค่าต่อวิถีชุมชน ทั้งการใช้ประโยชน์
ในการทำการเกษตร การใช้เป็นเชื้อเพลิง การเก็บของป่า อาหาร พืช สมุนไพร เป็นต้น มีคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจ ทางการทำการเกาตรรอบป่าบุ่งทาม การเก็บพืชมาขายเป็นอาหารหือนำไปทำเครื่องใช้ไม้
สอย เป็นต้น (ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และคณะ, 2534) นอกจากนี้ยังพบว่า ป่าบุ่ง ป่าทาม มีประโยชน์
โดยเฉพาะชาวอีสานจำนวนมากอาศัยอยู่ในเขตที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งมิน่าจะมีคนไม่รู้จัก ป่าทามหรือป่า
บุ่งป่าทามอย่าง แน่นอน คนที่เคยเข้าไปทำมาหากินหรือเที่ยวไปในป่า แห่งนี้ จะต้องได้อะไรติดไม้ติด
มือกลับออกมาทุกคน โดย เฉพาะแม่บ้านชาวอีสาน ป่าบุ่งป่าทามเปรียบเสมือน ตลาดสดท้ายหมู่บ้าน
เปิดรออยู่ตลอดเวลา มีทั้งผักป่า พ้ืนบ้านอันปลอดสารพิษ ผลไม้ป่ารสแซบ และกุ้ง หอย ปู ปลา ที่หา
ได้ตลอดทั้งปี นี้เป็นสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ นึกขึ้นมาได้ เมื่อคิดถึงประโยชน์จากการมีป่าบุ่งป่าทาม 
ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ 1) อาหารของชุมชน 2) พืชสมุนไพร 3) เชื้อเพลิง 4) ไม้ก่อสร้างหรือทำ
เครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ 5) พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ มีประโยชน์ทางอ้อม 6) ที่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ 7) ป้องกันการพังทลายและยึดตลิ่ง 8) พ้ืนที่รับน้ำหรือแก้มลิง และ 9) แหล่งฟอกอากาศ
และบำบัดน้ำเสีย (สำนักงานหอพรรณไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561: 16-18) 
  พ้ืนที่คำชะโนดมีอ่างเก็บน้ำกุดขาม ที่อยู่รองรับน้ำจากลำห้วยทวนไหลลงสู่เกาะคำชะโนด 
เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นการรองรับน้ำเพ่ือหล่อเหลี้ยงเกาะ
คำชะโนด มีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่เต็มไปด้วยผักตบชะวาและสวะในน้ำแผ่คลุมผืนน้ำทั้งหมดดัง
ภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.16 อ่างเก็บน้ำกุดขามที่อยู่ทางทิศเหนือจนรอบไปทางทิศตะวันออกของคำชะโนด ขณะนี้มี

ผักตบชะวาเกิดเต็มผืนน้ำ 
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 นอกจากนี้พ้ืนที่รอบเกาะคำชะโนดมีลักษณะทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายภูมิทัศน์ที่
เกิดข้ึนดังนี้ (ชลธิชา เนียมนาภา, 2557: 73-85) 
 ปี พ.ศ. 2544 มีการสร้างถนนรอบเกาะคำชะโนด ที่ยกคันดินสูงจากระดับพ้ืนดินเดิม
ประมาณ 2 เมตร โดยมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้มีการชมทิวทัศน์รอบเกาะ
คำชะโนด กั้นเป็นเขตแดน และป้องกันการรุกล้ำของเกษตรกรด้วย ในรอบเกาะคำชะโนดมีการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทานจำนวนหลายจุดโดยมีการขุดคลองในพ้ืนที่รอบเกาะ กำหนดจุดช่องระบายน้ำรอบ
เกาะประมาณ 5 จุดมีผลต่อระบบนิเวศของเกาะคำชะโนดอาจส่งผลต่อการได้รับน้ำของต้นชะโนดไม่
เพียงพอในฤดูแล้งทำให้เหี่ยวเฉาได้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดอุดรธานีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีมุ่งเป้า
เพ่ือให้คำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจึงมีการเปลี่ยแปลงทางกายภาพ ได้แก่ (1) เกิดการถม
พ้ืนที่เพ่ือเป็นจุดจดรถของนักท่องเที่ยวและอาคารศาลาที่พักสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่วัด (2) สิ่ง
ปลูกสร้างบริเวณวัดและแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด โดยมีกุฏิ ตลาดร้านค้าขายสินค้าท่องเที่ยว พระ
ใหญ่ ลานบวงสรวง ลานจุดบั้งไฟ อาคารเอนกประสงค์สำหรับนักท่องเที่ยว ลานจอดรถทัวร์ สะพาน
ทางเข้าเกาะคำชะโนดและสะพานทางเดินไปศาลเก่า ดังมีภาพรวมพื้นที่ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.17 พ้ืนทีส่ำคัญของสถานที่รอบเกาะคำชะโนด 

ที่มา: ศูนย์อำนวยการคำชะโนด (2561) 
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 ทั้งนี้ พ้ืนที่คำชะโนดมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทั่วไปที่สร้างผลของการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่มีผลต่อภูมิทัศน์คำชะโนดให้เปลี่ยนแปลงไปได้  ซึ่งอาจเป็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี 
แต่ละช่วงเวลามีความสำคัญแตกต่างกันไป อาทิ ยกตัวอย่างด้านในเกาะคำชะโนด มีการสร้างสะพาน
ปูนคอนกรีต เข้าออกทางเดียว มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยากว่า 700 เมตร การสร้างศาลเจ้าปู่ย่า ศาลา
จุดธูปเทียน จุดพักของจ้ำผู้นำกล่าวกราบไหว้ ศาลปู่ฤาษี ส่วนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อปีพ.ศ. 2520 เป็นบ่อ
ดินมีน้ำเย็น ใส ผุดขึ้นมาเต็มบ่อตลอดปี ต่อมาได้พัฒนาเทปูนรอบบ่อเมื่อปี พ.ศ. 2530 ขนาด 5x5 
เมตร สูง 60 เซ็นติเมตร พอในปี พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาด้วยการเทปูนคนกรีตรอบบ่อน้ำขนาด 6x6 
เมตร ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.18 ขอบบ่อน้ำศักดิ์ด้านนอกที่ลาดเทปูนคอนกรีตเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินรอบได้ 

 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงจะมีเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430-2560 (130 ปี) 
แสดงไว้ดังภาพต่อไปนี้ 
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2430 2516 2520 2524 2529 2535 2536 2544 2545 2547 2549 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.19 การเปลี่ยนแปลงรอบเกาะคำชะโนดตามช่วงเวลา 

ตั้งบ้านแปงเมอืงที่
บ้านดุงใหญ่ ระบุ
ถึง “ดงชะโนด” 

น้ำท่วมใหญ่
ปรากฏการณ์
เกาะลอยน้ำ 

นับต้นชะโนด 
2,000 ต้น (ไม่
เป็นทางการ) 

ทำถนนเข้าคำ
ชะโนด (ทาง
หลวงชนบท) 

ตั้งบ้านเรอืน 
และศาลไม้

เก่า 

ขุดสระรอบ
เกาะคำชะ

โนด 

ผีจ้างหนัง 
2532 

สร้างสะพาน
คอนกรีต 
(รุ่น 2) 

สะพาน
ไม้ 2530 

ศึกษาสาเหตุ
ต้นชะโนด
เห่ียวเฉา 

ทำคัดดินรอบ
เกาะคำชะ

โนด 

นับต้นชะโนด 
1,865 ต้น 
(ทางการ) 

Unseen 
Thailan

d 

สร้างสะพาน
คอนกรีตใหญ ่
(ตัวพญานาค) 

ปลูกต้นชะโนดเพิ่ม 109 ต้น 

ปลูกต้นชะ
โนดเพิม่ 250 

ต้น 

ปลูกต้นชะ
โนดเพิม่ 134 

ต้น 

2559 

2560 

2558 

ถมที่

จอดรถ 

2472 
พระยาพหล
พลพยุหเสนา 
ชมคำชะโนด 
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 2.2.2.4 ภูมิสังคม 
 คำว่า ภูมิสังคม ในหัวข้อนี้อธิบายไว้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิสังคมเชิง
วิชาการและวิจัย (2) ภูมิสังคมและวัฒนธรรมคำชะโนด  

(1) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิสังคมเชิงวิชาการและวิจัย ถูกกล่าวถึงในหลักการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 54-56) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

“หลักการทรงงาน  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชา พบว่า การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554: 16-17) ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า  

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์  และภูมิ
ประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คน
อ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ 
แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
ทั้งนี้จากประสบการณ์สนองพระราชดำริเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เล่าว่า ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทาน
โครงการใดโครงการหนึ่งจะทรง “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพ่ือที่จะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่าง ถูกต้อง ตรงความต้องการของประชาชน และทรงเตือนว่าการ
วางโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศนั้น ต้องให้ความเคารพและสอดคล้องกับ “ภูมิ
สังคม” โดย “ภูมิ” คือ ให้ความเคารพภูมิศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หรือ
ภาษาชาวบ้านคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เนื่องจากแต่ละแห่ง แต่ละภูมิภาคแต่ละมุมเมือง
นั้น ลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับ “สังคม” นั้น คือ คน โดยจะเห็น ว่าความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม หลักปฏิบัติค่านิยมของคนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ แทบจะไม่เหมือนกันเลย จึงทรง
กำชับว่าต้องให้ความเคารพต่อสองสิ่งนี้ รวมถึงต้องมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจร 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องผูกมัดติดตำรา หรือวิชาการและเทคโนโลยีที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความ 
เป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554: 
50) นอกจากนี้การรู้จักภูมิสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญของนักพัฒนา ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ที่กล่าวถึงหน้าที่และวิธีการของนักพัฒนา  ว่า นักพัฒนา
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จะต้องมีหน้าที่และวิธีการทำงานที่เป็นกระบวนการ “หน้าที่” คือช่วยให้บุคคล พ้ืนที่เป้าหมาย หรือ
กิจการที่ตนรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ส่วน “วิธีการของนักพัฒนา” มีหลายขั้นตอนและ
หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ทำจะขอยกตัวอย่างการทำงานพัฒนาชุมชนอย่างง่ายๆ  ที่เคย
ปฏิบัติก่อนอื่นจะต้องหาข้อมูล รวบรวมปัญหาสภาพทั่วไปของท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์
และสังคม ซึ่งควรดูทั้งข้อมูลจากเอกสารการออกสำรวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลในพ้ืนที่และบุคคลที่ เคยปฏิบัติงานมาแล้วทั้งนี้  การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดพ้ืนที่ทางการเกษตรอุตสาหกรรม  การตั้งถิ่นฐาน จะทำให้ทราบ
ระยะทาง ลักษณะพ้ืนที่ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะนำมาใช้เป็นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน จากนั้น 
จะต้องเขียนโครงการ บ่งให้เห็นชัดถึงสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ สภาพปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทุนเอง) และเมื่อเริ่มดำเนิน
โครงการแล้ว จะต้องให้ความสนใจ ไปดูและคอยแนะนำ รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการ
ทำงาน เพ่ือให้สามารถทำงานในขั้นต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อโครงการประสบความสำเร็จ
แล้ว ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดการอบรม (Training) การจัดการดูงานแก่เจ้าหน้าที่
และบุคคลเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ในงานที่ทำ และความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องดีขึ้น รวมทั้งเกิด
ความตื่นตัวต่อการใฝ่รู้ได้แนวความคิดใหม่ๆ เช่น อาจนำคนที่เคยทำงานที่แห่งหนึ่งไปดูงานอีกแห่ง 
และที่สำคัญจะต้องมีการประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ระหว่างดำเนินโครงการและเป็นบทเรียนสำหรับการจัดทำโครงการใหม่ครั้งต่อไป (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 47-48) 

นอกจากนี้ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2555: 2; 2558) ได้สรุปคำว่า “ภูมิสังคม” ไว้ว่า สภาพทาง
กายภาพ ลักษณะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต ค่านิยม ความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีที่อยู่    
รอบ ๆ ท้องถิ่นที่อาศัยนั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ แห่งตามภูมิประเทศ โดยการพัฒนา
หนึ่ง ๆ ในท้องถิ่นนั้น ๆ จะต้องคำนึงเสมอ ทั้งนี้การนิยามคำว่า ภูมิสังคมในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
สังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ได้สรุปไว้ว่า ภูมิสังคม หมายถึง บริบท
ทางพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ธรรมเนียม จารีตประเพณี ข้อวัตรปฏิบัติ ค่านิยม วิถีชีวิตการ
ดำรงอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนา สิ่งต่าง ๆ เหล่าจำเป็นอย่างยิ่งในการเป็น
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของนักพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงแล้วพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป ซึ่งใน
งานวิจัยภูมิสังคมที่สามารถมองเห็นได้พ้ืนที่นาเกลือ นาข้าว พื้นที่ราบ ลำน้ำ ป่าไม้ อ่างเก็บน้ำ อาชีพ 
วิถีชีวิต ชุมชนชนบทและเมืองเทศบาลบ้านดุง ครอบครัวขนาดเล็ก ครอบครัวขยาย ความหลากหลาย
ของอาชีพ ศาสนาพุทธ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 56) โดยมีผลการ
สรุปภูมิสังคมไว้ในงานวิจัยไว้ว่า “ภูมิสังคมและบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับนาเกลืออำเภอบ้านดุง 
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จังหวัดอุดรธานี มีการสันนิษฐานในอดีตพ้ืนที่ “บ้านดุง” เดิมเป็นป่าดงใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของพวกขอม
ซึ่งเคยอาศัยเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว เหตุเพราะที่ตั้งบ้านดุงใหญ่เคยขุดพบโครงกระดูกโบราณ
และไหลาย สมัยใกล้เคียงกับบ้านเชียง ซึ่งพ้ืนที่เป็นเนินเขาเล็ก ๆ เต็มไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่าที่อุดม
สมบูรณ์อย่างมาก 

ครั้นต่อมาพบว่ามีจุดเริ่มต้นในการตั้งบ้านเรือนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ .ศ. 2420 – 2430 ซึ่ง
คำบอกเล่าของชาวบ้านว่า มีเฒ่าจันทีกับภรรยาชื่อนางกรม พร้อมญาติพ่ีน้องเดินทางมาจากเมืองอิน
เมืองพรม (จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ) โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะประมาณ 3–4 ครัวเรือน
เพ่ือหาทำเลที่อุดมสมบูรณ์ พอมาถึงบริเวณเนินบ้านดุงใหญ่ปัจจุบัน ได้หยุดพักเพ่ือหาเสบียงอาหาร
และบังเอิญพบองค์ (ละมั่ง) จึงจับมาเป็นอาหารเย็น หลังจากกินอาหารเสร็จ เฒ่าจันทีและพวกจึง
ปรึกษาหารือกันว่า พวกเราจะไม่เดินทางต่อไป จะอยู่ที่แห่งนี้ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มี
ป่าไม้หลากหลายชนิด สัตว์ป่ามากมาย แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงตัดสินใจสร้างบ้านเรือนขึ้น ณ ที่แห่ง
นี้ และได้พิจารณาการตั้งบ้านนามเมืองตามต้นไม้ใหญ่คู่กันอยู่สองต้น “ต้นแรกคือต้นยางใหญ่” “ต้น
ที่สองคือต้นดุงใหญ่ (ไม้ดุง)” จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ดุงใหญ่” ตามชื่อของต้นไม้ต้นที่สองนั่นเองและ
สร้างหอบ้าน(หอปู่ตา)ไว้ประจำหมู่บ้านเพ่ือปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ตรงอยู่บริเวณ
กลางหมู่บ้าน ต่อมาได้ตั้งหอกัน (ดอนกำ) เพ่ือกันไม่ให้ภูตผีปีศาจเข้ามารบกวนคนในหมู่บ้านตั้งอยู่
ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน และตั้งหอชนขึ้น อีกหนึ่งแห่ง เรียกว่า หอชน (คำชนในปัจจุบัน ) ตาม
ความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าทางน้ำเป็นทางเดินของเจ้าปู่ศรีสุทโธจากคำชะโนด แวะพักที่ดอนกำ
และคำชนเสมอ เพ่ือเดินทางไปที่คำสีดา บ้านช้างน้อย อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี บ้านดุงใหญ่เดิม
เป็นที่ตั้งของตำบลบ้านดุง ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรกคือขุนศรีหา (นายศรี สีหาใต้) นอกจากนี้คำว่า 
“บ้านดุง” ยังมีคนให้ข้อคิดต่าง ๆ นานา เช่นว่า หมายเอาผู้คนที่เข้ามาอยู่แรกเริ่มต่างดุ้งเดิน  (เป็น
ภาษาอีสานส่วนภาษากลางคือ ดั้นด้น) มาจากแดนไกล อีกเหตุผลหนึ่งคือ เอาชื่อต้นไม้ใหญ่ชื่อ ไม้ดุง 
กับคำว่า ดุ้งเดิน มาประกอบกันเป็นชื่อของหมู่บ้านว่า บ้านดุงใหญ่  

ปัจจุบัน “อำเภอบ้านดุง” มีเนื้อที่ทั้งหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร ตามเขตพ้ืนที่การแบ่ง
การปกครองยกฐานะจาก 3 ตำบลเป็นอำเภอบ้านดุงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นพ้ืนที่ “บ้างดุง” เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2502 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยกฐานะ 3 ตำบล 
ในพ้ืนที่อำเภอหนองหาน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น 
เป็น "กิ่งอำเภอบ้านดุง" และกรมการปกครอง ได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านดุง เป็น "อำเภอบ้าน
ดุง" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ได้ตั้งชื่ออำเภอว่า "อำเภอบ้านดุง" ก็เพราะว่า 
ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ได้ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านดุง นั่นเองและปัจจุบันนี้กลายเป็นเมือง 3 น้ำ คือ 
น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ซึ่งในพ้ืนที่อำเภอบ้านดุง มีการทำนาเกลือ นาข้าว อ้อย ยางพารา และ
ปาล์ม ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจของท้องถิ่น มีสายน้ำหล่อเลี้ยงแผ่นดิน 3 สาย คือ ลำห้วยทวน ลำ
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ห้วยหลวง และลำห้วยสงคราม พร้อมทั้งมีอ่าวมะนาว อ่าวน้ำจืดที่ใหญ่ใกล้กับตัวอำเภอบ้านดุงอีก
ด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันพ้ืนที่อำเภอบ้านดุงมีแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วประเทศรู้จัก คือ “คำชะโนด” 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วังนาคินทร์ เมืองบาดาลของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา นั่นเอง
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือที่บางคนเรียกว่า ที่แสวงบุญของคนเชื่อถือพญานาค” (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2560: 208-210) เมื่อสรุปคำว่า ภูมิสังคม ในงานวิจัยครั้งนี้จึงหมายความว่า แผ่นดินที่คนอาศัย
อยู่โดยมีวิถีชีวิต มีกิจกรรมทางสังคมและมีวัฒนธรรมคำชะโนดที่เป็นร่องรอยเกิดขึ้นในแผ่นดินที่ผู้คน
อาศัยอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสืบทอดต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาได้ใช้
ความรู้แก้ปัญหาตามศักยภาพของผู้คนสิ่งใดที่แก้ปัญหาได้จะเกิดรูปแบบเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสืบ
ทอดตามความรู้และศรัทธาที่เป็นคติชนวิทยา  

(2) ภูมสิังคมและวัฒนธรรมคำชะโนด  
เมื่อ ปี พ.ศ. 2430 ตั้งบ้านแปงเมืองที่บ้านดุงใหญ่ ได้กล่าวถึง “ดงชะโนด” ของชาวบ้านที่

อพยพมาอยู่ใหม่ ๆ แล้ว ต่อมาปี พ.ศ. 2472 พระยาตรังคภูมาภิบาล ข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จ
ราชการมณฑลอุดรนำคณะผู้ตรวจราชการของพระยาพหลพลพยุหเสนาเข้าชมคำชะโนด ในครั้งนั้น
ทางเข้ายังเป็นโคลนมีการใช้ไม้กระดานพาดเข้าไปในเกาะคำชะโนด ในพ้ืนที่ยังไม่มีผู้อาศัยแต่จะเป็น
ป่ารกทึบเป็นเพียงทางเกวียนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านวังทองและหมู่บ้านม่วงและเมืองไพรเท่านั้น พื้นที่
เป็นลานเลี้ยงสัตว์และหาของป่า หาผักกูด ผักหนามในป่าคำชะโนดซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ในปี พ.ศ. 
2524 ถนนผ่านทางคำชะโนดเป็นเพียงทางเกวียน ครั้นต่อมาปี พ.ศ. 2529 มีประมาณ 40 หลังคา
เรือนและเกิดการตั้งศาลไม้เล็ก ๆ จนปัจจุบัน มีผู้คนตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเกาะคำชะโนด 14 
หมู่ในตำบลบ้านม่วงทั้งหมดโดยคำชะโนดเป็นเหมือนศาลเจ้าปู่ย่าใหญ่ประจำตำบลบ้านม่วงโดยมีบ้าน
ม่วง บ้านเมืองไพร บ้านกมลศิลป์ บ้านสามัคคี บ้านศรีเมือง บ้านหนองสว่าง บ้านหนองสวรรค์ บ้าน
ศรีวัฒนา บ้านม่วงเหนือ บ้านศรีเมืองใต้ บ้านโนนเมือง (พ้ืนที่ตั้งคำชะโนด) บ้านหนองหว้า บ้านหนอง
ชุมฮุม บ้านศรีเมืองเหนือ ในอดีตชาวบ้านที่เข้ามาคำชะโนดจะเห็นว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำจะงดผุด
เดือนเดียวคือ เดือน 7 แต่ปัจจุบันน้ำผุดเต็มบ่อน้ำศักดิ์ตลอดปี 

สิ่งสำคัญที่สุดชาวบ้านร่วมกันคือ ข้อปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเดินทางผ่านคำชะโนด ใน
อดีตโบราณก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวบ้านเมื่อเดินทางผ่านคำชะโนด ห้ามใส่หมวกแดง หรือใส่ผ้าแดง 
หรือส่งเสียงดัง หรือใช้คำพูดจาไม่สุภาพ ถ้าไม่เชื่อส่วนใหญ่จะมีงูเลื้อยมาขวางทาง หรือจะงูไปที่บ้าน 
ต้องยกมือไหว้ขอขมาไปทางเกาะคำชะโนดหรือศาลเก่าต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ หยิบเมล็ดต้นชะโนดหรือใบ
ต้นมะเดื่อออกจากเกาะ นอกจากนี้ในปัจจุบันจะมีข้อห้ามเฉพาะในส่วนที่จะเดินทางเข้าเกาะคำชะ
โนดด้วยห้ามใส่หมวก ห้ามใส่แว่นดำ ห้ามผรุสวาท ห้ามเสียงดัง ห้ามใส่รองเท้า หรือห้ามล่าสัตว์ และ
มีพิธีกรรมบวงสรวงซึ่งส่วนใหญ่คนจะมาจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันสำคัญทาง
ศาสนา (ชลธิชา เนียมนาภา, 2557: 66) และวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันคือ พิธีบวงสรวงใหญ่ จะมีข้ึน
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ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันบวงสร้างเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา 
จัดขึ้นทุกปีจนกลายเป็นเทศกาลจะมีกิจกรรม 3 ส่วนสำคัญ คือ (1) จ้ำ (ผู้นำกล่าวคำบูชา นำพิธี
บวงสรวง) (2) เครื่องบวงสรวง (3) จุดบั้งไฟถวายปู่ย่า มีรายละเอียดดังนี้ (คณะกรรมการบริหารคำชะ
โนด, 2562) 

(1) จ้ำ (ผู้นำกล่าวคำบูชา นำพิธีบวงสรวง)  
ในอดีตมีพ่อจ้ำไทย หรือนายอุทัย ไพเราะ และมีพ่อจ้ำกัน หรือนายจันทร ขันติกุล ซึ่งบ้านอยู่

หน้าคำชะโนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพ่อจ้ำที่นำกล่าวอย่างเป็นทางการที่ชาวบ้าน
เรียกว่าปู่เขียว จะมาทำพิธีงานสำคัญที่ทางราชการหรือทางเอกชนใหญ่มารับนำบวงสรวงกล่าวคำโอ
การบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา และยังมีจ้ำที่เป็นพนักงานของศูนย์อำนวยการคำชะ
โดน คือ นายชวการ คำวันสา ซึ่งจ้ำต้องใส่ชุดขาว มีการปฏิบัติรักษาศีลนำกล่าวคำบูชาตั้งแต่เวลา 
09.00-18.00 น. โดยมีการนำกล่าว 2 จุดสำคัญ คือ จุดที่ 1 ศาลเจ้าปู่ย่ากลางเกาะคำชะโนด จุดที่ 2 
ลานบวงสรวงด้านนอกเกาะคำชะโนด 

คำกล่าวบูชา 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง) 
กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา พญานาคินี ศรีปทุมมา วิ

สุทธิเทวี ปูเชมิ (3 ครั้ง) 
นอกจากนี้มีขั้นตอนการกล่าวบวงสรวง ได้แก่ ไหว้พระกล่าวอัญเชิญ กล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

กล่าวขอขมา กล่าวสัคเคฯ อ่านโองการ ตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณ กล่าวคำขอพรในสิ่งที่ปรารถนา ถวาย
ทานทำบุญ และแผ่เมตตา (คณะกรรมการบริหารคำชะโนด, 2562) 

(2) เครื่องบวงสรวง  
ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี คือนายอนันต์ 

บุญเฮ้า ได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งของบูชาแต่โบราณ คือ ขันหมากเบ็ง ดอกไม้ขาว ของหวานน้ำผึ้ง (สำคัญ
ที่สุด) ส่วนปัจจุบันมีการจัดโต๊ะบวงสรวงโดยมีเครื่องบวงสร้างที่สำคัญดังนี้  (คณะกรรมการบริหารคำ
ชะโนด, 2562) 

- ขันห้า ดอกไม้สีขาว หรือดอกดาวเรือง 
- เหล้าไห ไก่ตัว 
- ผลไม้มงคล 9 อย่าง 
- บายศรีปากชาม ซ้าย ขวา 
- เทียน 1 คู่ ธูป 9 ดอก 
- ขนมหวาน 9 อย่าง 
- น้ำเปล่า น้ำหวานแดง น้ำหวานเขียว น้ำส้ม 
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- ชุดของหอมเครืองประทินผิว 
- พานบายศรีพยานาค 
- ธัญพืช ถั่ว งาดำ งาขาว นม เนย 
- คำหมาก คำพลู 9 คำ บุหรี่ 9 มวน 
(3) จุดบั้งไฟถวายปู่ย่า เป็นการจุดบั้งไฟสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ 

เดือน 6 ของทุกปี มีพิธีแห่งบั้งไฟจาก 14 หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง โดยแต่ละหมู่บ้านจัดเตรียมพิธีแห่
บั้งไฟ รำบูชา เดินทางจุดถวายเจ้าปู่เจ้าย่าที่เกาะคำชะโนด เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเริ่มต้นฤดูกาล
ขอฝนทำนาให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 

ส่วนวัฒนธรรมคำชะโนดที่รวบรวมไว้เป็นลักษณะ“ฮีตสิบสองนครคำชะโนด” เป็นพิธีกรรมคู่
พิธีการแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน ดังมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 103) 
ตารางท่ี 2.3 พิธีกรรมคู่พิธีการ 12 เดือนคำชะโนด 
เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 

ธันวาคม  
 

มกราคม 

อ้าย งานบุญเข้ากรรม มีงานบุญดอกผ้า (นำผ้าห่มหนาวไปถวายสงฆ์) ประเพณีเส็ง
กลอง ทำลานตี (ลานนวดข้าว) ทำปลาแดก (ทำปลาร้าไว้เป็นอาหาร) เกี่ยวข้าว
ในนา เล่นว่าว ชักว่าวสนู นิมนต์พระสงฆ์เข้าประวาสกรรม เพื่ออานิสงส์
ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการ
ตระเตรียมเก็บสะสมข้าวปลาอาหารไว้กินในยามแล้ง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 

กุมภาพันธ ์ ยี่ งานบุญคูนลาน ทำบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ทำพิธีปลงข้าวในลอม
และฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเหลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเช่ือในการ
บำรุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้งทำบุญที่วัดและบางครั้งทกบุญที่
ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้วมักไปทำบุญที่วัด ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เพราะ
โบราณอีสานถือว่าฟ้าเปิดประตูฝน 

มีนาคม สาม บุญข้าวจี่ มีพิธีเลี้ยงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนข้าวขึ้นยุ้งแล้ว งานเอิ้น
ขวัญข้าวหรือกู่ขวัญข้าว เพ็ญเดือนสามทำบุญข้าวจี่ตอนเย็นทำมาฆบูชา ลง
เข็นฝ้ายหาหลัวฟืน (ไม้เชื้อเพลิงลำไม้ไผ่ตายหลัว ก่ิงไม้แห้ง-ฟืน) ตามประเพณี
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งแล้ว มีการทำบุญเซ่นสรวงบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาว
อีสานเรียกว่าตาแฮก และทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ย่าตายาย อันเป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยการทำข้าวจี่ นำไปถวายพระพร้อมอาหารคาว
หวาน 

สามเพ็ง ปีใหม่เดือนสามเพ็ง บวงสรวงใหญ่เลี้ยงขอบคุณขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรี
ปทุมมา 

เมษายน สี ่ บุญเผวส (อ่านออกเสียงบุญผะเหวด) หรือ “พระเวส” นั่นเอง เป็นงานบุญ 
เทศน์มหาชาติแห่พระอุปคุตตั้งศาลเพียงตา ทำบุญแจกข้าวอุทิศให้ผู้ตาย (บุญ
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เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
เปตพลี) ประเพณีเทศน์มหาชาติเหมือนกับประเพณีภาคอื่นๆ ด้วย เป็นงานบุญ
ทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติทำบุญถวายภัตตาหารแล้วตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่อง
เวสสันดรชาดก ตามประเพณีวัดติดต่อกัน 2-3 วันแล้วแต่กำหนดในช่วงที่จัด
งานมีการแห่พระอุปคุตเพื่อขอให้บันดาลให้ฝนตก ซึ่งในที่นี้ประชาชนมีสิ่งของ
มาถวายพระ ต้นเงิน ซึ่งเรียกว่า "กัณฑ์หลอน" จะแห่แหนกันมาทำบุญที่วัด 
นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าว
ที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" นิยมทำต้นเดือนหรือ
สัปดาห์แรก 

พฤษภาคม ห้า บุญสรงน้ำ หรือเทศกาลสงกรานต์  ชาวอีสานเรียกกันว่า สั งขานต์  
ตามประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น บางแห่งจัดกัน 3 วัน บางแห่ง 7 วัน แล้วแต่
กำหนดมีการทำบุญถวายภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพลตลอด
เทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์ทราย ปีใหม่ไทย -
ลาว คือ วันสงกรานต์ ตรงกับวันท่ี 13-15 เมษายนของทุกป ี

มิถุนายน หก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) บุญ  วิ
สาขบูชา วันเพ็ญเดือนหกเกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ จัด
วันใดแล้วแต่คณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดถือเป็นการทำบุญบูชาแถน (เทวดา) 
เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปี
ต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา มี
การทำบุญฟังเทศน์และเวียนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า 

หกเพ็ง เดือนหกเพ็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนหกวิสาขบูชา) บวงสรวงใหญ่มีบั้งไฟไผ่ติดโหวด
ขอฝนบนฟ้าสื่อพญาแถนประทานน้ำฝนตกต้องตามฤดูกาลทำไร่ไถนา
เพาะปลูก ขอเจ้าปู่ประทานความอุดมสมบูรณ์แต่ประชาราษฎร์เทอญ 

กรกฎาคม เจ็ด บุญชำฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิกเมือง งานเข้า
นาคเพื่อบวชนาค คติความเช่ือหลังจากหว่านข้าวกล้าดำนาเสร็จ มีการทำพิธี
เซ่นสรวงเจ้าที่นา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้าในนางงอกงาม บ้านที่
กุลบุตรมีงานอุปสมบททดแทนบุญคุณบิดามารดาและเตรียมเข้ากรรมใน
พรรษา  

สิงหาคม แปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวนแห่เพื่อน
นำไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการทำบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยทานและผ้า
อาบน้ำฝน เพื่อพระสงฆ์จะได้นำไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา (ปู่ย่าเข้าจำศีล
ภาวนาไตรมาส) 

กันยายน เก้า บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัด
อาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ นำไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้
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เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพื่อให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยาก การ
ทำบุญที่วัด ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 

ตุลาคม สิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญสลากภัตใน
ภาคกลาง จัดงานวันเพ็ญเดือน 10 เตรียมสำรับคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก
(กระยาสารท) ไปทำบุญที่วัดถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน ทำสลาก
ติด พระสงฆ์จับสลากรับถวายจากเจ้าของสำรับนั้น และฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 

พฤศจิกายน สิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตรเทโว พิธี
กวนข้าวทิพย์ พิธีลอยเรือไฟ นับเป็นช่วงที่จัดงานใหญ่กันเกือบตลอดเดือน นับ
แต่วันเพ็ญ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ์ วันแรม 1 ค่ำ งานบุญ
ตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่ำ มีพิธีกวนข้าวทิพย์ มีงานช่วงเฮือ (แข่ง
เรือ) ในวันเพ็ญมีงานแห่ปราสาทผึ้ง พิธีลอยเฮือไฟ (ไหลเรือไฟ) เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชา มีทั้งงานบุญกุศลและสนุกสนานรื่นเริง 

สิบเอ็ดเพ็ง เดือนสิบเอ็ดเพ็งถึงสิบสองเพ็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบสองลอยกระทงแข่งเรือ
เหนือน้ำวังบาดาล) ถวายบั้งไฟนาคา 

ธันวาคม สิบสอง บุญกฐิน ทำบุญข้าวเม่าพิธีถวายกฐินเมื่อถึงวันเพ็ญจัดทำข้าวเม่า(ข้าวใหม่)
นำไปถวายพระ พร้อมสำรับคาวหวานขึ้นตอนบ่ายฟ้งเทศน์เป็นอานิสงส์จัด พิธี
ทอดกฐินตามวัดที่!!จองกฐินไว้ 

*เดือนสากล จะไม่ตรงกับเดือนไทยที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งประเพณีอีสานมักนิยมนับตามปฏิทิน
จันทรคติแบบไทย 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 103-105) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับตำนานคำชะโนดและความเชื่อพญานาค 
 2.3.1 ตำนานคำชะโนด 
 ปรัมปราความเป็นมาของคำชะโนดที่คัดมาเฉพาะตำนานอันเกี่ยวพันกับคำชะโนดและ
พญานาคราชที่ถูกเล่าขานจากมุขปาฐะของผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้ทรงอภิญญาในพุทธศาสนา จึงถูกเรียบ
เรียงไว้ในงานเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ที่เป็นฉบับร่างไว้เมื่อปี พ.ศ. 2561 
มีเรื่องราวของ “บ้านเมืองปู่ย่า” นครคำชะโนดไว้ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 82-85) 

ตำนานคำชะโนดจึงเป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบทอดต่อกันมาที่เป็นมุขปาฐะของผู้คนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่คำชะโนดและผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและได้รับรู้เรื่องราวของคำชะโนดที่มีการเล่าขานโดยมี
เนื้อท่ีตรงกันของชาวบ้านและมีตัวตนของผู้เล่าตำนานมีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นคำชะโนด 
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บ้านเมืองปู่ย่า หรือ นครคำชะโนด หรือ วังทอง หรือ ศรีสุทโธนครา มีหลายช่ือท่ีเรียก
ขานช่ือเมืองตามช่ือพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ครองอยู่นั่นเอง ดังนั้นจุดเริ่มต้นจึงต้องรู้ก่อนคือ เหล่าก่อ
ชาติกำเนิด สายโลหิต บริวาร บ้านเมืองของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ที่พอสามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

ชาติกำเนิดของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ องค์ท่านกำเนิดในตระกูลเอราปถะ พระวรกายสี
เขียวมรกต ปล้องพระนาภีและพระเศียรสีทองมี ๑ เศียร ปกติ แต่สามารถแผลงเศียรได้ 9 เศียร โปรด
ปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ ดั่งคำโบราณ
อีสานกล่าวว่า "นามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคน...ข้างแรมเป็นนาค" ...สายโลหิตเป็นพระโอรสของ "พญานา
โคศิรินาคราช" กับ "นางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง)" มีพระอนุชาเป็นกษัตริย์แห่งนาคาฝั่ง
ลาวคือ "นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล วิสุทธิเทวา" แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต ล้านช้าง ร่มขาว...คำว่า 
“พญานาคราช คือ พญานาคราช นาคาธิบดี คือ นาคาธิบดี เหมือนพญานาโคศิรินาคราชเจ้า วิสุทธิเท
วา (เป็นเพียงพญานาคา) แต่มีพระราชโอรสเป็นนาคาธบดี คือ องค์ศรีสุทโธเป็นกษัตริย์แห่งนาคาฝั่ง
ไทย องค์ศรีสัตตนาคบาดาลเป็นกษัตริย์แห่งนาคาฝั่งลาว ซึ่งทั้งสองกษัตริย์มีท่านปู่นาโค ซึ่งถ้าเทียบ
ศักดิ์ถ้าเทียบกับมนุษย์ก็จะเท่ากับ..พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้า.. มิได้เป็นกษัตริย์ .. แต่มีพระ
ราชโอรสทั้งสององค์เป็น...กษัตริย์...นั่นเอง” ...พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ...มีมเหสีเอกคู่บารมี คือ 
พญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี.  

บริวารคู่พระทัยของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งเป็นพญานาคราชฝ่ายซ้าย-ขวาคู่พระทัย 
คือ พญานาคฝ่ายซ้ายของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ คือ "องค์เทวะนาคราช" เก่งทางอิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหาริย์ ลำองค์สีเขียวมรกตทั้งองค์ ตั้งแต่เศียรถึงปลายหาง สีแดง เจิดจรัส ...ส่วนพญานาคฝ่ายขวา
เก่งด้านว่านยา วิชาอาคม ความรู้ความสามารถต่างๆ พญานาคองค์นี้สีออกทองลำองค์สีเงินยวง มีพระ
นามว่า "องค์ศรีสุธาโภชน์" ซึ่งทั้งสองปกครองดูแลบ้านเมืองให้กับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธอยู่ที่คำชะ
โนด เมื่อองค์ท่านไปถือศีลฟังธรรม...ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ว่า...
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม เล่าว่า ...ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมี
กษัตริย์แห่งนาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแลฝั่งลาว คือ พญานาคาธิบดีศรีสัตตนาคราช 
เป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวเป็นพญานาคเจ็ดเศียร ส่วนฝั่งไทย คือ พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
นาคราช เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทยเป็นพญานาคหนึ่งเศียร พญาศรีสุทโธท่านชอบจำศีลบำเพ็ญ
เพียร และปฏิบัติธรรม มีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม 
โดยมอบหมายให้เหล่าพญานาค 6 อำมาตย์ดูแลแทน ในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา ซึ่งหลวงปู่ท่าน
ได้เอ่ยช่ืออำมาตย์แห่งพญานาคไว้เพียง 3 คือ องค์ที่หนึ่ง พญาจิตรนาคราช เป็นพญานาคที่รักสวยรัก
งาม มีเขตแดนปกครองของตน ตั้งแต่ตาลีฟู ถึงจังหวัดหนองคาย ตามแนวแม่น้ำโขง โดยมีที่สุดแดนอยู่
วัดหินหมากเป้ง องค์ที่สอง พญาโสมนาคราช มีเขตแดนปกครอง ตั้งแต่วัดหินหมากเป้ง มาจนถึงวัด
พระธาตุพนม สุดเขตแดนที่แก่งกะเบา พญาโสมนาคราช มีอุปนิสัยคล้ายพญาศรีสุทโธนาคราช คือ
ชอบปฏิบัติธรรม จึงเป็นท่ีไว้วางใจ และโปรดปรานแก่พญาศรีสุทโธนาคราชมากกว่าพญานาคอื่น ๆ 
และองค์ที่ 3 พญาชัยยะนาคราช มีเขตแดนจากแก่งกะเบา เรื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้ำโขงลงทะเล
ในเขมร พญานาคตนนี้มีฤทธิ์เดชมาก ชอบการรณรงค์ทำสงคราม คือชอบการต่อสู้เป็นนิสัย 
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ส่วนพระอนุชา...พญาศรีสัตตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาว เป็น
พญานาคที่ทรงฤทธ์ิ ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธ
นาคราช โดยชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมอืนกัน ....สุดท้ายหลวงปู่คำพันธ์ยังได้กลา่วอีกว่า ...ส่วนใดที่
อยู่ใกล้ต้นน้ำลำธาร หรือ แม่น้ำใหญ่ หากจะจัดให้มีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้น ให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่
เหล่าพญานาค พิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง... 

 บ้านเมืองของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ มีพรหมประกายโลก หรือวังทอง ดงชะโนด อำเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเป็นเวียงวังที่ประทับ ...แต่กาลก่อนจะมาตั้งบ้านแปงเมืองที่ "พรหมประกาย
โลก" มีตำนานเล่าขานว่า....แต่ก่อนโบราณกาล ...ศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาค ครองเมืองหนอง
กระแสครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของหนองกระแสเป็นของสหาย ช่ือว่าสุวรรณนาคราช และมีบริวาร
ฝ่ายละ 5,000 เช่นเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมี
อาหารการกินก็แบ่งกันกิน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมา...ครั้นต่อมาผิดใจ
กันด้วยความไม่เข้าใจ ขาดความเช่ือใจซึ่งกันและกัน...เรื่องการแบ่งอาหารที่ “มโน” ว่าไม่ยุติธรรม...จน
ทำให้เกิดความไม่พอใจกันทั้งสองฝ่าย...ด้วยความมีทิฐิในภาวะนั้นที่ยังเป็นนาคหนุ่ม มีใจเด็ดเดี่ยว ใจ
ร้อน กล้าหาญชาญชัย เป็นนาคชาตินักรบ เป็นผู้นำของปวงนาคทั้ง 5,000 ตน “จึงได้เอ่ยกับฝ่ายสหาย
สุวรรณนาคราชว่า... "ไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์" ...ฝ่ายเพื่อน
พยายามช้ีแจงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล “เพราะเหตุผลเดียวคือ สิ่งที่เห็นไม่เป็นไปอย่างที่คิด” เพียงเท่านี้
นาคราชหนุ่มทั้งสองจึงถึงจุดแตกหัก... ณ หนองกระแส นั่นเอง ...จนในที่สุด “ยุทธนาคา” จึงเกิดขึ้น
ทำให้ทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่ถึง 7 ปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้า เพราะต่างฝ่ายต่างหวังจะเอาชนะกันให้ได้ เพื่อ
จะครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสเพียงคนเดียวจนทำ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแส
และบริเวณรอบ ๆ  หนองกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกัน เมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทำ
ให้ พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อน ไปทั้งสามภพ
ความเดือดร้อนทั้งหลายได้ทราบไปถึง พระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่...จึงได้ให้พญานาคทั้งสองพากัน
สร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเล ก่อนจะ ให้ปลา บึก ขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่ง
นั้น และให้ถือว่าการทำ สงครามครั้งนี้มีความเสมอกัน เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาค ทั้ง
สอง ให้เอาภูเขาพญาไฟ เป็น เขตกั้นคนละฝ่าย ใครข้ามไปราวีรุกรานกันขอ ให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟ
ไหม้ฝ่ายนั้นเป็นจุลมหาจุล เมื่อพระอินทร์ตรัสเป็นเทวราชโองการ จึงตัดสินใจเริ่มสร้าง กล่าวคือ  

สุทโธนาคราชจึงพาบริวารไพร่พลอพยพออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศ
ตะวันออกของหนองกระแส เมื่อถึงตรง ไหนเป็นภูเขาก็คดโค้ง ไปตามภูเขาหรือ อาจจะลอดภูเขาบ้าง
ตามความยาก ง่ายในการสร้าง เพราะสุทโธนาคเป็นคนใจร้อน แม่น้ำนี้เรียกช่ือว่า "แม่น้ำโขง" คำว่า 
"โขง" จึงมาจาคำว่า "โค้ง" ซึ่งหมายถึง ไม่ตรง ส่วนทางฝั่งลาว เรียกว่า แม่น้ำของ  

อีกฝ่ายหนึ่งสุวรรณนาคราช เมื่อได้รับเทวราชโองการ ดังกล่าวจึงพาบริวารไพร่พลพลอย 
อพยพออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ ของหนองกระแส สุวรรณนาคเป็นคนตรง
พิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็น การสร้างแม่น้ำจึงต้องทำ ให้ตรงและคิดว่าตรง ๆ จะทำให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางก่อน ตนจะได้เป็นผู้ชนะ แม่น้ำนี้เรียกช่ือว่า "แม่น้ำน่าน"แม่น้ำน่าน จึงเป็นแม่น้ำที่มีความ
ตรงกว่า แม่น้ำทุกสายในประเทศไทย     
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การสร้างแม่น้ำแข่งกัน ปรากฏว่าสุทโธนาคสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของ      
พระอินทร์ สุทโธนาคเป็นผู้ชนะและปลาบึกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลกตามการบอกเล่าสืบ
ต่อ ๆ กันมาว่า น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในแม่น้ำน่านจะนำมาผสมกันไม่ได้ ถ้าผสมใส่ขวดเดียวกัน
ขวดจะแตกทันที ในกรณีนี้ยังไม่เคยเห็นท่านผูใ้ดนำน้ำทั้งสองแห่งนี้มาผสมกันสกัที สุทโธนาคเมื่อสรา้ง
แม่น้ำโขงเสร็จแล้ว ปลาบึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้ว จึงได้แผลงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์เหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ณ ดาวดึงส์ ทูลถามพระอินทร์ว่า "ตัวข้าเป็นชาติเช้ือพญานาคถ้าจะ
อยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไมไ่ด ้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้ 3 แห่ง และทูล
ถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรง แห่งไหนแน่นอน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรูพญานาคเอาไว้ 
3 แห่ง คือ ธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ หนองคันแท แลพรหมประกายโลก (คำชะโนด) 

คำชะโนด หรือ วังศรีสุทโธ หรือ ศรีสุทโธนครา  
พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าผู้ครองนครศรีสุทโธ หรือ นครคำชะโนด หรืออีกช่ือหนึ่ง คือ วัง

ทองคำ ถ้าแปลจากช่ือพญาศรีสุทโธนาคราช จะได้ความว่า นาคาผู้เป็นใหญ่ที่มีความเป็นสิริมงคล มิ่ง
ขวัญ ความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ มิ่งมงคล ที่มีความบริสุทธ์ท่ีหมดจดโดยรอบ 
...ดังนั้น นครคำชะโนด จึงถูกเรียกขานมาแต่โบราณรุ่นปู่ย่า ตายาย เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมา โดยสิ่งที่
ตาเนื้อเห็นโดยทั่วไป ณ ที่ลับแลนั่นคือ ดงชะโนด เกาะลอยน้ำที่มีต้นชะโนดขึ้นมากว่า 2,000 ต้น
เหมือนภูเขาเล็ก ๆ ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำ สถานท่ีถูกเรียกขานว่า "พรหมประกายโลก" และคำว่า 
“พรหมประกายโลก” จึงเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้มีช่ือเรียกตามการเกิดของรุกขชาติของ
แผ่นดินว่า “คำชะโนด” นั่นเอง 

 
จึงสรุปเหตุแห่งการเกิดขึ้นของคำชะโนดตามตำนานที่เล่าขาน คือ ความสงบ แบ่งปัน เข้าใจ

ผิด ไม่เชื่อใจ ขัดแย้ง ต่อสู้ ล้มตาย มีผู้ตัดสินที่มีอำนาจสูงสุด หาทางออก แข่งขัน แพ้ ชนะ แยกย้าย 
สร้างเมือง ผู้ชนะ และการประทานพร 3 ข้อ และในพรนั้นมีพรหมประกายโลก หรือปัจจุบันที่
ชาวบ้านเห็นพ้ืนที่คือ ดงต้นชะโนด ที่เป็นพ้ืนที่มีต้นชะโนดเกิดอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและ
กลายเป็นป่าดงพงไพร โดยเกิดอยู่ในน้ำซับ หรือน้ำคำ ชาวบ้านเลยตั้งชื่อป่าที่มีต้นชะโนด และมีน้ำซับ
น้ำคำอยู่ว่า “คำชะโนด” มาจนถึงปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ยังมีความเชื่อหนึ่งคือ คำว่า “คำ” มาจากชื่อที่
ชาวบ้านเคยเห็นว่าบ้านเมืองนี้มีทองคำเต็มไปหมดซึ่งสร้างด้วยทองคำ เป็นวังของกษัตริย์ผู้ปกครอง
แผ่นดินในแถบลุ่มน้ำโขงหรือเป็นบ้านเมืองเป็นวังหลวงของเหล่าพญานาคที่อยู่ในแผ่นดินไทย ที่มเีจ้า
ปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา เป็นราชาปกครอง พอมีต้นชะโนดขึ้นจึงใช้ทั้ง 2 มิติมารวมกันโดยมิติของ
นาคว่าด้วยสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่เป็นทองคำ และอีกมิติมนุษย์ที่มองเห็นเป็นดงชะโนด จึงรวมกัน
ในชื่อว่า “คำชะโนด”  
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2.3.2 ความเชื่อพญานาค 
ความเชื่อพญานาคต้องเกิดขึ้นจากการยอมรับความจริงกับสิ่งที่มีอยู่จริงอิงประสบการณ์

ตรง การไตร่ตรอง การอนุมานที่เกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อในพุทธศาสนา และยังเชื่อมความเชื่อ
เฉพาะพญานาคที่ท้องถิ่นคำชะโนด การกล่าวถึงว่า “นาค” มีการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์
นาค ไว้ในงานวิจัยเรื่อง พญานาค: อุดมการณ์ที่เมืองคำชะโนดสู่กระบวนการทำให้เป็นสินค้า (พล
ธรรม์ จันทร์คำ, 2551: 7-19) โดยได้สังเคราะห์ความหมายของนาคไว้ดังนี้ 

1) กลุ่มชนดั้งเดิม ซึ่งปรากฏว่า นาค มาจากภาษาฮินดูสตานี ซึ่งเขียนว่า Nag ออกเสียงว่า 
นัค แปลว่า ชาวเขา เป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองที่ยังไม่เจริญ อยู่ในเขตรัฐอัสสัม ทางตะวันออกของประเทศ
อินเดียติดพม่า (จิตร ภูมิศักดิ์, 2535) 
 2) เจ้าแห่งสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ที่หมายความถึง การมีจิตวิญญาณแห่งสายน้ำที่
ตำนานอุรังคธาตุ และตำนานสุวรรณโคมคำ กล่าวถึงการสร้างสายน้ำของนาคที่เกิดเป็นมหาสงคราม 
และตำนานหนองหานมีการทำให้แผ่นดินเกิดหนองน้ำขึ้นด้วยความโกรธกริ้วของพญานาค โดยธนมูล
นาคไม่พอใจที่พระยามหาสุรอุทกทรงเดินไปบนแม่น้ำ ราวกับเดินบนหัวตน จึงพาบริวารมาทำลาย
เมือง ส่วนพุทโธะปาปนาครู้ว่าชาวเมืองขุนขอมฆ่าลูกตน ชื่อว่า ท้าวภังคียนาค กินเป็นอาหารที่ขณะ
เนรมิตเป็นกระรอกด่อนจึงยกทัพไปพังทลายเมืองเป็นหนองหานหลวงและหนองหานน้อยเป็นตำนาน
หนองหานในปัจจุบัน (กรมศิลปากร, 2537; การประชุมพงศาวดารที่ 72, 2504) 
 3) ลัทธิความเชื่อ ซึ่งนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่า นาคเป็นลัทธิความเชื่อทางศาสนา 
หมายถึงเป็นระบบความเชื่อของชนกลุ่มหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และมีความเชื่อแถบลุ่มน้ำโขง
ว่าพญานาคอาศัยอยู่ในลำน้ำโขงซึ่งเป็นผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พลธรรม์ จันทร์คำ, 
2551: 12) 
 4) ผู้สร้างและผู้ทำลาย มีการกล่างถึงฤทธิ์ของพญานาคว่ามีพลังอำนาจมากสามารถสร้าง
เมืองได้ ซึ่งมีทั้งการกล่าวถึงพญานาคสร้างเมืองเวียงจันทน์ หรือเวียงจันทบุรี และการทำลายแผ่นดิน 
เมือง อาทิ เมืองพระยาขอมที่หนองหานที่กล่าวถึงพญานาคที่ช่วยสร้างเมืองใหม่หลังจากเมืองสุวรรณ
โคมคำล่มสลายเพราะฤทธิ์พญานาค (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 85-87) 
 5) นาคผู้ปกปักรักษาพุทธศาสนา ซึ่งในครั้งพุทธกาลได้มีพญานาคเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ได้จำแลงกายเป็นมานพเพ่ือขอบวช โดยบวชได้แล้วแต่เวลานอนได้คืนร่างเดิมเป็นพญานาคทำให้
พระภิกษุกลัวจึงมีการไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไม่ให้นาคบวช แต่พญานาคมีจิตใจเลื่อมใสทางพุทธเจ้า
จึงขอให้เป็นผู้พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาโดยก่อนมีการบวชของบุตรชายให้มีการถือครองผู้ขาวหรือเป็น
นาคก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุต่อไป 
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6) ระบบเครือญาตสายมาตุพงศ์ เป็นการอธิบายโคตรกระกูลของตนที่กล่างถึงนางนาคเป็น
สัญลักษณ์ของเพศแม่ เพราะการบายศรีสู่ขวัญมีการใช้เพลงนาคขับกล่อมเพ่ือแสดงความอ่อนน้ำ 
อ้อนวอนของความมั่นคง มั่งคั่งจากนาค และการบวชนาคเป็นในครั้งแรกเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้
เป็นแม่ เพราะวันรุ่งถัดมานาคเข้าโบสถ์แล้วแม่จะหมดหน้าที่ ความสำคัญจะโอนไปอยู่ที่พอซึ่งเป็น
ผู้ชาย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 10) 

7) เจ้าที่ ซึ่งเวลาสังคมอีสานสร้างบ้านเรือนจะต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนซึ่งมีความเชื่อว่าเจ้าที่
เป็นนาคผู้เฝ้าแผ่นดินจะทำการใดจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งมักจะทำในวันขึ้น 1 ค่ำ หรือวันพุธ 
เป็นการทำพิธีของพ้ืนที่ดินจากพญานาคก่อนเสมอ (จิตรกร เอมพันธ์, 2525: 401) 

เกิดความเชื่อว่าพญานาคเป็นดวงตาแห่งอำนาจที่คอยสอดส่งจ้องมองตรวจตรามนุษย์ใน
สังคมโดยเฉพาะที่คำชะโนดมีอุดมการณ์ที่ส่งผ่านครอบครัว วัด โรงเรียน สถาบันภาครัฐ สื่อ ซึ่ง
พญานาคมีอิทธิพล มีอำนาจมาจากผู้บอกเล่า ผ่านกลไกต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ครอบครัว (ญาติพ่ีน้อง) 
วัด (พระ) โรงเรียน (ครู) เพราะอำนาจของพญานาคส่งผ่านหลวงปู่คำตาที่บอกว่า เจ้าปู่ศรีสุทโธห้ามมิ
ให้นำเหล้าไปถวาย ชี้ว่าหลวงปู่คำตามจึงเป็นผู้มีอำนาจระดับบุคคลที่ทำให้เกิดกฏเกณฑ์บางอย่างขึ้น
มาก หรือจ้ำที่สามารถติดต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ มีอำนาจในการกำหนดพิธีกรรม ไม่ว่าเบื้องหลังจะแฝงไว้
ด้วยจุดหมายใดก็ตาม (พลธรรม์ จันทร์คำ, 2551: 205) 
 ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏว่า พญานาคมีอยู่ในแผนดินสุวรรณภูมิ อยู่ในหนังสืออุรังคธาตุ (ตำนาน
พระธาตุพนม) ของกรมศิลปากร (2483: 1-4) ที่ระบุไว้ว่า  

“...เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตวันอารามยามใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าได้เล็งเห็นโบราณ
ประเพณีแห่งพระพทุธเจ้าทั้งสามพระองค์ ที่เสด็จเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว ทรงไว้ยังธาตุในดอยกัปปน
คิรีขันใกล้เมืองศรีโคตรบอง พระพุทธเจ้าทรงผ้ากัมพลผืนแดงงาม มีวรรณเหมือนแสงสุริยอาทิตย์เมื่อ
แรกขึ้น และผ้ากัมพลผืนนี้พระนางกีสาโคตมีได้ถวายให้เป็นทานเมื่อแรกปลูกฝ้าย พระนางได้เอาแท่ง
คำมาฝนผสมน้ำ รดต้นฝ้ายวันละแสนทุก ๆ วันเพื่อเหตุนั้นเมื่อต้นฝ้ายนั้นเป็นออกออกมาจึงมีสีแดง
งาม พระพุทธเจ้าทรงบาตรอ่วย(หนั) หน้าสู่ทิศตะวันออก พระอานนท์ตามพุทธลีลามาทางอากาศ ลงที่
ดอนกอนเน่าที่น่ันก่อน แล้วจึงมาสถิตย์อยู่แดนหนองคันแทเสือ้น้ำ ทอดพระเนตรเห็นแลน(ตะกวด) ดำ
ตัวหนึ่งแลบลิ้นที่โพน (เนินดินเล็ก ๆ คล้ายจอมปลวกแต่ใหญ่กว่า) จิกเวียงงัวใต้ปากห้วยกู่คำ 
พระพุทธเจ้าทรงกระทำหสิตุการแย้มพระโอษฐ์ พระอานนท์จึงทูลถามว่า พระพทุธเจ้าทรงแย้ม     
พระโอษฐ์ด้วยเหตุสิ่งใดพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าจึงทรงพุทธพยากรณ์ว่า ดูกรอานนท์ ตถาคตเห็น
แลนคำแลบลิ้นให้เป็นเหตุ ‘เมืองสุวรรณภมูิ’ เป็นที่อยู่แห่งนาคทั้งหลายมีสุวรรณนาคเป็นเค้า แลผีเสื้อ
น้ำ เสื้อบก ยักษ์ท้งมวลภายหน้าโพ้น คนฝูงอยู่ในเมืองอันนี้ แม้นรู้ธรรมก็ดีจะเลือกผู้มีสัจจะได้ยากนัก 
แลจักหล่านาคาที่ปิ้นกลับไปมา เป็นหลายแห่งหลายช่ือ บางพวก(พ่อง) จักเช่ือบุญคุณแก้วทั้งสามสิ้น 
บางพวก(พ่อง) จะเช่ือบุญคุณแก้วทั้งสามครึ่ง(ถ่อง) หนึ่ง และจักเช่ือมิจฉาทิฏฐิส่วนหนึ่ง บางพวกจัก
เช่ือบุญคุณแก้วท้ังสามสองส่วน จักเช่ือมิจฉาทิฏฐิส่วนหนึ่ง บางพวกจักเช่ือบุญคุณแก้วท้ังสามส่วน
หนึ่ง จักเช่ือมิจฉาทิฏฐิสองส่วน บางพวกก็บ่เช่ือบุญคุณแก้วทั้งสามสักอัน จักถือมิจฉาทิฏฐิกรรมอัน
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เป็นคลองแห่งอบายทั้ง 4 สิ่งเดียว เหตุว่าตถาคตเห็นแลนดำแลบลิ้นนั้นเป็นนิมิตร์ เมื่อใดเท้า    พระ
ยาองค์เป็นเช่ือหน่อพุทธวงศาได้มาเสวยราชสมบัติ พุทธศาสนาบ้านเมืองจักรุ่งเรืองเหมือนดังเมื่อ
ตถาคตอยู่ ณ ที่นั่น เมืองอันนี้เป็นที่เกี่ยวไปมาแห่งพระโพธิสัตว์แต่ก่อน เป็นเหตุจักนำมาส่งผลเวร 
เมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นท้าวสุทธนู ได้มาเซา (พักอาศัย) ที่ศาลายักษ์ที่นั้น จึงพลัดนางแก้วเจียร
ประภา เมื่อเป็นท้าวสุทธเสน ก็ได้มาเซาศาลายักษ์ท่ีนั้น มีฤษีตนหนึ่งอยู่ในป่าที่นั้นมีเมตตาให้พ้นจาก
ยักษ์กินในกาลครั้งนั้น ดูกรอานนท์ เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว พระยานาคจักก่อแรกเป็นเมือง ตั้งไว้ท่ี
แคมน้ำเสมอหาดทราย และยังมีพระยาองค์หนึ่งช่ือว่าสุมิตตธรรม จักให้นำเครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์ 
มาหดสรงกะทาชายผู้หนึ่ง อันเป็นพ่อไร่พ่อนาพร้อมทั้งตระกูลวงศา มาเป็นใหญ่ในเมืองสุวรรณภูมินั้น 
ห้เป็นพระยาจันทบุรี จักได้ตั้งไว้ยังพระพุทธศาสนาเป็นปฐม ก่อนท้าวพระยาทั้งหลาย พระยาจันทบุรี
องค์นั้นแหม่น(คือ) พระยาปัสเสน มาเกิดใช้กรรมอันเศษปูมใหญ่เป็นต้นเค้า...เมืองสุวรรภูมินี้ติดด้วย
เศษกรรมพ้นเวรแห่งโพธิสัตว์ แต่นี้จักนำมาซึ่งเหตุเมื่อพ่อนาผู้นั้นได้เป็นพระยา มีพระอรหันต์ 4 องค์ 
อยู่ในเมืองสุวรรณภูมิ 4 องค ์จักได้นำเอาธาตุพระอรหันต์ขีณาสพอันเป็นเช้ือวงศ์ตถาคตทั้งมวล มาไว้
ในป่าที่แคมน้ำบึง พระยาองค์นั้น จักได้พร้อมกับพระอรหนัต์สององค์ฐปนาไว้ ณ ที่น้ัน พระอรหันต์อีก 
5 องค์จักได้เอาธาตุตถาคตมาไว้ท่ีภูมิเขาหลวง แล้วพระยาองค์นั้นจักได้พร้อมกับพระอรหันต์ฐปนาไว้
สู่ทุกถิ่นทั่ว พระยาจันทบุรีจุติมาได้เกิดเป็นพระยาจันทพานิช ตั้งเมืองในดงหนองคันแทเสื้อน้ำนั้น...” 

 
 สรุปได้ว่า ครั้งแรกท่ีพระพุทธเจ้ากล่าวถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิ จุดเริ่มกำหนดของพญานาคแห่ง
หนองคันแท หรือสุวรรณภูมิ โดยพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ตามข้อเท็จจริงที่เห็นแลนดำที่อาศัยอยู่ใน
แดนหนองคันแทเสื้อน้ำ หรือเมืองสุวรรณภูมิที่มีพญานาคชื่อว่า สุวรรณนาค เป็นผู้ปกครององค์แรก
ดั้งเดิมและเป็นพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์จำนวนมากมายจุติเที่ยวเป็นแดนเกิดดับ ทั้งนี้ยังเป็น
แผ่นดินของพระอรหันต์ที่นำเอาพระธาตุของตถาคตมาบรรจุไว้ ณ ที่สุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นแผ่นดินลาว
เป็นส่วนใหญ่มากกว่าแผ่นดินประเทศไทยในปัจจุบันเพราะเกี่ยวกับเวียงจันทน์ (จันทบุรี) 
 ธนิตศักดิ์ อุ่นตาและคณะ (2559: 2-4) ได้อธิบายความเชื่อในพญานาคว่า พญานาคมี
ลักษณะคล้ายงูใหญ่ หงอนสีทอง ตาสีแดง เกล็ดและหางเหมือนปลา มีหลายสีตามบารมี ทั้งสีทอง สี
เขียว สีดำ สีรุ้ง มีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร โดยพญานาคท่ีเป็นราชาแห่งนาคหรือองค์
นาคาธิบดี เทียบเท่ากษัตริย์ของพญานาค มี 9 พระองค์ ได้แก่ (1) พญาอนันตนาคราช (2) พญา
มุจลินท์นาคราช (3) พญาภุชงค์นาคราช (4) พญาศรีสัตตนาคราช (5) พญาศรีสุทโธนาคราช (6) พญา
เพชรภัทรนาคราช หรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช (7) พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช (8) พญายัส
มันนาคราช และ(9) พญาครรตระศรีเทวานาคราช ทั้งนี้พญาศรีสัตตนาคราช และพญาสุตตนาคราช 
(พญาศรีสุทโธนาคราช) เป็นพระสหายกัน และคำว่า “นาค” แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ 
ความมีวาสนา เป็นผู้สร้างประกายสติปัญญา มีพลังวิเศษที่ดลบัลดาลให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์น้อย
ใหญ่ทั้งหลาย พบพานความสุข ความสำเร็จสมปรารถนา ทั้งนี้ในลำน้ำโขงมีพญาศรีสัตตนาคราช เป็น
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องค์นาคาธิบดี มีอำนาจอยู่ที่แผ่นดินลาวเป็นพญานาคที่ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจ มีความเด่นสง่าด้วยมีเจ็ด
เศียร ส่วนที่คำชะโนด มีพญาศรีสุทโธนาคราช ทรงฤทธานุภาพ เมตตา เป็นพญานาคเศียรเดียวสีเขียว
นิล เป็นใหญ่ในแผ่นดินไทย ซึ่งพญานาคทั้ง 2 องค์เป็นตระกูลพญานาคที่มีมาแต่ก่อนสมัยพุทธกาล
เป็นผู้ศรัทธามั่นในการรักษาพุทธศาสนาในทั้ง 2 แผ่นดิน 
 พงศาวดารโยนกตามตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ณ กาลสิ้นกัปล์เกิดภัทกัปล์ขึ้นใหม่ เกิดภูเขา 
ลุ่มน้ำ ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ มีห้วงน้ำขนาดใหญ่ที่มีหมู่นาคทั้งหลายอาศัยอยู่ และมีพญานาค 2 องค์
ปกครอง องค์หนึ่งนามว่า ศรีสัตนาคะ มีบริวารถึง 7 โกฏิ อีกองค์หนึ่งนามว่า นหุตนาคะ เป็นใหญ่ใน
น่านน้ำฝ่ายใต้ คือ หนองแส ทั้งสองเป็นสหายกัน โดยมีพยากรณ์ในของพุทธเจ้าไว้ว่า 

“...พระกุกกุสันโธพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทกัปล์นี้ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า 
เมื่อภัทกัปล์นี้ตั้งอสงไขยเศษแสนปี จักมีพระยาศรีสัตนาคราชอันมีบริวาร 7 โกฏิ อยู่ ณ หนองกระแส
หลวงในมิถลารัฐนั้น (จีน) ขุดคุ้ยควักหนองนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ไหลล่องไปถึงมหาสมุทร หนองนี้จักแห้ง
เขินขาดเป็นพื้นแผ่นดินราบ เป็นที่ตั้งบ้านเมือง ภายหลังจะมีพระยาตนหนึ่งมีบุญญาภสิมภาร จักได้มา
ตั้งมหานครที่หนองน้ำหนี้สถานที่น้ีจักเป็นที่ตั้งศาสนาพรพุทธเจ้าอีก 4 พระองค์จะมาอบัติตรัสรู้ในโลก
นีใ้นภายภาคหน้า...”  

 พญาศรีสัตนาคและพญานหุตนาค เป็นสหายร่วมสาบานกันต่างปกครองบริวารอยู่ในถิ่นตน
วันหนึ่งได้มีความขัดแย้งรุนแรงในเรื่องอาหารที่เป็น “ขนช้างและขนเม่น” จนทำให้เกิดความไม่
ไว้วางใจในขนาดและจำนวนที่แบ่งกันถึงกับกมีการยกทัพรบราฆ่าฟันกัน แต่ที่สุดแล้วทำให้พญาศรีสัต
นาคพ่ายแพ้ภัยตนต้องพาบริวารออกไปจากหนองกระแส ขุดคุ้ยควักเส้นทางลงทางใต้ถึงเมืองโพธิสาร
หลวง หรือเวียงจันทน์ (กรุงศรีสัตนาคนหุต) เส้นทางน้ำนี้จึงเป็นเส้นทางไหลลงสู่มหาสมุทร เรียกว่า 
ขละนัที หรือแม่น้ำของ หรือแม่น้ำโขง (ปัจจุบัน) 
 ผู้วิจัยสรุปว่า เรื่องราวแห่งแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพญานาค 
ชื่อ “สุวรรณนาคราช” เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ การฐาปนาสร้างที่บรรจุพระธาตุของพระ
อรหันต์ เป็นเรื่องราวของหนองน้ำใหญ่ ชื่อ หนองคันแทเสื้อน้ำ (อุรังคธาตุ) เป็นเรื่องราวของพญานาค
ที่ชื่อว่า “พญาศรีสัตนาคและพญานหุตนาค” ที่เป็นสหายรักกัน และมีความขัดแย้งกันระหว่างขนช้าง
และขนเม่น เมืองเวียงจันทน์ และแม่น้ำโขง (สุวรรณโคมคำ) ดังนั้นความเชื่อของพญานาคจึงเกี่ยวพัน
กับเรื่อง แผ่นดินสุวรรณภูมิ น้ำ เมือง พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พญาศรีสัตตนาคราช และพญาศรีสุท
โธนาคราช เมืองเวียงจันทน์ ซึ่งสรุปอย่างชัดเจนว่า ชาวประชานับถือนาคมากแต่สมัยครั้งพุทธกาล
กว่าสองพันหกร้อยปีมาแล้วสิ่งที่ให้ความนับถือ คือ เป็นผู้มีสัจจะ มีฤทธิ์มากถึงสร้างบ้านเมือง หรือ
ทำลายบ้านเมืองล่มสลายได้เช่นกัน มีทรัพย์สมบัติมาก มีบริวารมาก มีทิฏฐิมาก มีเมตตามากเช่นกัน 
และท่ีสำคัญที่สุด คือ มีศรัทธามั่นในพุทธศาสนามาก 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผ้าทอมือและการมัดหมี่ลวดลาย 
 2.4.1 ผ้าทอมือ (Hand Weaving Textiles) 
 “ผ้าทอ” (Textile) ที่สะท้อนความเป็นเครื่องนุ่งห่มของมนุษยชาติมีความสำคัญในการเป็น
ปัจจัยหลัก 1 ใน 4 ปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
หมายความว่ามนุษยชาติเมื่อเกิดขึ้นมาสิ่งที่แรกที่ต้องดิ้นรนหาคือ อาหาร เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่
ได้ เมื่ออ่ิมท้องต้องไปหาเครื่องหุ้มห่อร่างกายเพราะภาวะอากาศท่ีจะมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ได้
จึงต้องหา “เครื่องนุ่งห่ม” ในสมัยก่อนอาจใช้เปลือกไม้ ใบไม้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องเป็นผ้า ต่อมา
ต้องหาที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคต่อไป ดังนั้นผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีความสำคัญต่อการสะท้อน
ปัจจัยพ้ืนที่ ยังมีสื่อถึงฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ แบ่งชายหญิงได้  สะท้อนความเชื่อ พิธีกรรมทาง
ศาสนา บูชาแด่พระสงฆ์ได้ ใช้ผ้าตามความเหมาะสมตามประเพณีวัฒนธรรมตลอดฤดูกาล 

ประเทศไทให้ความสำคัญผ้ามาก เพราะว่า ผ้าทอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยทุกภูมิภาค
ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ส่งทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งตามแต่ละภูมิท้องถิ่นนั้นและมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้านตั้งแต่เกิดไปจนตาย พร้อมยังผูกพันและเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา
และสิ่งที่สะท้อนความแตกต่างของสตรีและบุรุษส่งผ่านสีสัน ลวดลาย ทำให้ผ้าทอเป็นงานหัตถกรรมที่
อยู่คู่กับวิถีชีวิตมนุษย์มาช้านาน ระยะเริ่มแรกงานเกี่ยวกับสิ่งทอจะเป็นการใช้ลายเส้นอย่างง่ายๆ 
ลวดลายของผ้าทอบ่งบอกถึงคติและความเชื่อของกลุ่มชนในท้องถิ่น แต่นับเป็นหัตถกรรมที่เต็มไป
ด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม เรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน  (วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2555: 103-104; 
ทักษิณา พิพิธกุล, 2559: 56-67; นิตยา ฉัตรเมืองปัก, 2555: 20) นอกจากนี้ประเทศไทยมีการศึกษา
เพ่ือสันนิษฐานการเกิดการทอผ้าที่ปรากฏหลักฐานว่า ผ้าทอพ้ืนเมืองของประเทศไทยมีหลักฐาน
เก่าแก่ท่ีสุดของผ้าที่พบคือ ชิ้นส่วนฝ้าย ไหม และใบกัญชาในวัฒนธรรมบ้านเชียง  (แพทรีเซีย ซีสแมน
, วิถี พานิชพันธ์ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2531: 29; วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2531; 2532: 20) ทั้งนี้
ยังพบว่าเศษผ้าที่อยู่ติดกับกำไลสำริดของบ้านเชียง และเส้นใยไหมที่พบที่บ้านนาดี อำเภอหนองหาร
จังหวัดอุดรธานี จึงสันนิษฐานว่ามีการทอผ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2,400-2,800 ปี (ศิริ ผาสุก, 2545) 
สอดคล้องกับผลการสันนิษฐานถึงลูกกลิ้งและตราประทับดินเผาที่เป็นโบรารวัตถุที่มีอายุ 2,300 – 
1,800 ปีสมัยปลายของบ้านเชียงว่ารูปร่างของลูกกลิ้งมีขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้กลิ้งหรือพิมพ์ลวดลาย
บนภาชนะดินเผาได้ต้องใช้พู่กันแทนจึงเชื่อว่ามีการใช้ลูกกลิ้งเป็นเครื่องมือสร้างลวดลายบนผืนผ้าแทน 
(สุจิตต์  วงษ์ เทศ, 2530; พิสิฐ  เจริญวงศ์ , 2530; Joyce C. White, 1952; Armand J. Labbe, 
2002) ยังมีการชี้ชัดว่า ตราประทับดินเผาบ้านเชียงจะมีความลึกของลายที่ชัดเจนกว่า ลวดลายมี
ความประณีตมากกว่าการเขียนสีบนเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงจึงสันนิษฐานที่สัมพันธ์เชิงหน้าที่ของ
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ลูกกลิ้งและตราประทับดินเผาว่ามีความสัมพันธ์กันว่า เป็นเครือ่งมือในการตกแต่งบนผ้า (Goce 
Naumov, 2008; Anna Darlstrom, 2000; กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, 2557: 22)  

ประเภทของผ้าทอ ยังมีอยู่มากมายหลากหลายตามวิธีการหรือลวดลายการประยุกต์ใช้ อาทิ
แบ่งตามวัตถุที่ใช้ในการทอ และแบ่งตามกรรมวิธีในการทอ (วรรณา วุฒฑะกุลและยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา, 
2536) แบ่งตามกรรมวิธีการทอและความละเอียดของลวดลาย เป็น 5 ประเภท คือ ผ้าทอแบบมัดหมี่ 
ผ้าทอแบบจก ผ้าทอแบบขิด ผ้าทอแบบยก ผ้าทอแบบแพรวา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544) ในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้ไทบ้านโพนม่วง เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ด้านเทคนิคการทอผ้าจำนวน 4 ชนิด คือ เทคนิคทอพ้ืนฐาน เทคนิคทอมัดหมี่ เทคนิคทอขิดและ
เทคนิคทอผ้าจก (เกาะ) ส่วนในด้านลวดลายนิยมทอ ลวดลายแบบประเพณี, ด้านวัสดุอุปกรณ์การทอ
ผ้าช่างทอส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม และในด้านของสีและเส้นใยพบว่าช่างทอย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ส่วนเส้นใย (คนัมพร เปศรี, 2561: 91) อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงผ้าทอใน
ประเทศไทยมักแบ่งประเภทของผ้าทอได้เป็น 2 ประเภท ตามวัตถุดิบในการทอ และกรรมวิธีในการ
ทอ คือ 1) ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผ้า ได้แก่ ฝ้ายและไหม 2) ผ้าทอแบ่งตามกรรมวิธีในการ
ทอ มีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้า เช่น  ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น (วิภาวี สี
ลากุล และรุ่งนภา กิตติลาภ, 2559: 15)  

เมื่อพิจารณาให้แคบลงไปที่วิถีชีวิตชาวอีสานจะเห็นได้ว่า “การทอผ้า” เป็นหน้าที่ของ
แม่บ้านทุกคนที่ต้องเตรียมผ้าไว้มิใช้ขาดถ้าหากพ่อปู่ได้นุ่งโสร่งสวย แม่ย่าได้นุ่งซิ่นไหมงาม เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนในครอบครัวอย่างยิ่ง บ้านใดมีลูกสาวจึงต้องฝึกฝนการทอผ้าตั้งแต่เด็กจนเป็นสาว 
ทอผ้ามัดหมี่ และผ้าไหมได้ ก็พร้อมที่จะออกเรือน เมื่อสาวใดรับการสู่ขอแล้วต้องเร่งทำ หมอน 
ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ที่นอน และซิ่นไหมไว้เป็นของสมมา เพ่ือน ๆ จะระดมกำลังช่วยกันให้ทันวันแต่งงาน 
ผ้าทอเป็นความรับผิดชอบ มีความสำคัญเสมอการเลี้ยงดูลูกของผู้หญิงอีสาน ปรากฏในเพลงแม่หม้าย
กล่อมลูก บทนี้ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 2516 : 11 ; อนุรัตน์ สายทอง, ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรองและ
อำนาจ สุนาพรม, 2556: 16-17) 

“นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิกล่อม นอนอู่แก้วหลับแล้วแม่สิกวย แม่สิไปเข็นฝ้าย เดือน
หงายเว้าผู้บ่าว แม่สิเอาพ่อน้ามาเลี้ยงให้ใหญ่สูง ลุงและป้าอาวอาเพิ่นบ่เบิ่ง เบิ่งเพิ่น กะเบิ่งบ่ได้ กราย
ใกล้เพิ่นกะซัง เพิ่นได้กินปลาบึกตัวเท่าหัวเฮือ ก็บ่ได้กินนำเพิ่น เพิ่นได้กินปลาเสือตัวเท่าหัวช้าง บ่ได้
กินนำเพิ่นได้กินแต่ปลาขาวขี้ก้าง ชาวบ้านเพิ่นให้ทาน เหลียวขึ้นไป มีแต่ดาวกับเดือนเต็มฟ้า ไผสิมา
เกี่ยวหญ้ามุงหลังคาให้ลูกอยู่ บุญชูแม่นี่เอย” 

 

ทั้งนี้ วิถีชีวิตของชาวภูไท ซึ่งมีวัฒนธรรมด้านผ้าทอโดดเด่นไม่ด้อยกว่าลาวโซ่ง ลาวพวน และ
ไทลื้อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านนี้ตลอดชีวิตของผู้เป็นแม่ ภูไทอพยพมาจากตอนใต้ของจีน พักอาศัยที่
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สิบสองจุไทช่วงเวลาหนึ่ง เกิดความแห้งแล้งและขัดแย้ง บางส่วนจึงข้ามแดนเข้าสู่ภาคเหนือของลาว
และเคลื่อนมาถึงภาคกลางแถบสะหวันนะเขตปัจจุบัน คนภูไทเกือบทั้งหมดจึงตั้งถิ่นฐานรอบ 
เทือกเขาภูพาน นั่นคือพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหารและนครพนม คนภูไทมีภาษาพูดเป็น
ของตนเอง แตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไป ไม่มีภาษาเขียน จึงเป็นจุดอ่อนที่ทำ ให้ภาษาภูไทสูญ
หายไปมากกว่าครึ่ง นอกจากเรื่องภาษา คนภูไทมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ การอยู่เป็นกลุ่มเครือญาติ ส่ง
ต่อแนวคิด ไม่ยินดีเกี่ยวดองกับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์  (อนุรัตน์ สายทอง, ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรองและ
อำนาจ สุนาพรม, 2556: 16-18) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า “ผ้าทอ” ในสมัยโบราณเริ่มจากการใช้วิธีธรรมชาติ  ทอด้วยมือ ยังไม่เริ่มต้น
ด้วยสีสัน พอการมนุษยชาติมีองค์ความรู้ผสมวัฒนธรรม ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เวลาที่ใช้ใน
การถวายเป็นผ้าจึงต้องสร้างสรรค์ให้ดีงาม สวยงาม ทรงคุณค่าเหมาะสมกับที่ผู้ที่เราจะมอบให้ ถวาย
ให้ ซึ่งเราจะเห็นจากผ้าหรือเครื่องทรงของกษัตริย์ที่เป็นเหมือนสมมุติเทพที่ต้องสง่างามแตกต่างจาก
ชาวบ้านทั่วไป ผ้าจึงสะท้อนคุณค่าของชีวิตประจำวันที่ต้องหุ้มห่อร่างกายแล้ว ยังสร้างฐานะทางสังคม 
เศรษฐกิจ ความเชื่อ ผ้ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย “เกิดก็ใช้ผ้าห่ออุ้มให้อบอุ่น 
พอตายก็ใช้ผ้าหอไม่ให้เห็นสรีระสังขารที่เป็นของน่ารังเกียจ” ผ้าในประเทศไทยที่นับย้อนด้วย
หลักฐานเกิดขึ้นในแผ่นดินช่วงปลายอารยะธรรมบ้านเชียงภาคอีสานที่มีอายุราว 2,800-1,800 ปี ที่มี
ลวดลายจากลูกกลิ้งและตราประทับที่สันนิษฐานลงบนผ้าแทนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผานั่นเอง โดย
ผ้าทอส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ ผ้าทอด้วยวัตถุดิบที่ใช้ เช่น ไหม ฝ้าย ด้ายประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า
เส้นใยเรยอนมีส่วนดีกว่าฝ้าย ตรงที่สวมใส่สบายตัวมากกว่า และสวยกว่าที่ความมันวาว แต่มีจุดอ่อน
กว่าฝ้ายที่ทนต่อแรงดึงและความร้อนน้อยกว่าฝ้ายนั่นเอง (วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา, 2543: 139) และ
ผ้าทอตามกรรมวิธีในการทอผ้าตาม 4 เทคนิค คือ เทคนิคทอพ้ืนฐาน เทคนิคทอมัดหมี่ เทคนิคทอขิด
และเทคนิคทอผ้าจก (เกาะ) ทั้งนี้ยังมีหหลักการสำคัญของการทอผ้าซึ่งเป็นการนำเส้นด้ายมาขัดกันให้
เป็นลวดลาย เป็นการสานเช่นเดียวกับการจักสาน ใช้เส้นด้ายแทนเส้นตอก โดยขึงเส้นด้ายชุดหนึ่งเป็น
เส้นหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้เส้นอีกชุดหนึ่งสอดตามแนวขวางของเส้นยืน เรียกว่า เส้นพุ่ง ขัดกัน
ไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะให้เส้นยืนยกขึ้นและข่มลงสอดขัดด้วยเส้นพุ่งสลับกันไปเรื่อยๆ เกิด
ลวดลายต่างๆ ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเส้นยืนเป็นโครงสร้างหลัก ส่วนเส้นพุ่งเป็นเส้นที่มาเติมให้เป็นผืนผ้า 
กรรมวิธีที่ทาให้เกิดลวดลายในผ้าไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ 
เช่น จก ยก ขิด ขัด (2) ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมเส้นด้ายก่อนทอ เช่น การมัดหมี่ และ (3) 
ลวดลายจากกรรมวิธีการทาลวดลายหลังจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อมการมัดย้อม (ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ, 2556) ส่วนในงานวิจัยการออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อ
พญานาคด้วยวิธีมัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ ใช้วิธีการมัดหมี่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณย่าสมร ขันติกุล ผู้
ทอผ้าในแผ่นดินคำชะโนด ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.20-22 คุณย่าสมร ขันติกุลกับวิถีลูกหลานและการทอผ้าในเวลาระหว่างวัน 

บ้านภูคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
ผ้าทอมือ หมายถึง การถักทอเส้นด้ายผ่านเครื่องมือทอผ้าชาวบ้าน (กี่) เป็นผืนผ้าด้วยมือที่

ส่วนใหญ่ในอดีตมาจนปัจจุบันยังเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตผ้าทอมือมักจะทอกันช่วงว่างจากการทำนา ผ้า
ทอมือล้วนมีลวดลายตามความเชื่อในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  ผ้าทอมือคือวิถีชีวิตของผู้เป็นสตรีของ
ครอบครัว 
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2.4.2 การมัดหม่ีและลวดลาย  
2.4.2.1 การมัดหม่ี (Ikat) 
"การทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะเก่าแก่ของโลกอย่างหนึ่ง แต่จะเก่าแก่เพียงไหนนั้น ยังไม่มี

หลักฐานมายืนยันได้แน่นอน เพราะทั้งใยไหมและสีย้อมล้วนมากจากธรรมชาติ เมืื่อนานเข้าก็เสื่อม
สลายไปตามกาลเวลา เพียงแต่มีหลักฐานว่า มัดหมี่ในทวีปเอเชียมีหลายประเทศ เช่น อินเดีย 
อินโดนีเซีย เขมร ลาว ไทย ในพม่าแถบเชียงตุง และในแคว้นสิบสองปันนา ก็มีบ้าง ส่วนหลักฐานของ
ไทยนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เล่าว่าในการขุดค้นที่บ้านเชียง ได้พบโครงกระดูกท่ี
แสดงว่าคนเราได้ใช้ไหมเป็นเครื่องแต่งกายมา 3-4 พันปีมาแล้ว และหลักฐานปัจจุบันทำให้ทราบว่า
กรุงศรีอยุธยา คนไทยก็ใช้ผ้าไหมมัดหมี่กันอยู่แล้ว คือมีจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเกาะแก้ว       
สุทธารามที่จังหวัดเพชรบุรี แสดงผ้านุ่งลายมัดหมี่ รวมทั้งยังวาดภาพลายโคมห้า โคมเจ็ด และหมาก
จับ อันเป็นตัวอย่างลายผ้ามดัหมีท่ี่เก่าแก่ที่สดุไว้ด้วย มัดหมี่ของแต่ละประเทศก็มคีวามงดงามแตกต่าง
กันออกไป เฉพาะมัดหมี่ไทยเท่าที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รวบรวมไว้มีไม่น้อยกว่า 200 ลายแล้ว 
และอาจจะมีลายใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ..." (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
“การมัดหมี่” เป็นวิธีการมัดย้อมและทอที่เก่าแก่มาก มัดหมี่เป็นผ้าที่สร้างลวดลายจากการ

ย้อมสีเส้นด้ายหรือไหมที่นำไปเป็นเส้นพุ่ง ยังมีการมัดหมี่ (Mudmee, Ikat) ที่เป็นเทคนิคการสร้าง
ลวดลายให้เกิดข้ึนกับเส้นด้ายทางเส้นพุ่ง หรือเส้นยืน หรือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน โดยที่มีการค้นหมี่เพื่อ
ทบเส้นด้ายและแยกเส้นด้ายเป็นกลุ่ม เรียกว่า “ลำ” (สมบัติ ประจญศานต์, 2563: 5) โดยวางแผน
ออกแบบลายแล้วจึงมัดและย้อมคือการทำลวดลายด้วยวิธีใช้เชือกกล้วยหรือเชือกฟางมัดเส้นด้ายที่ใช้
ทอบริเวณที่ไม่ต้องการย้อมสี ซึ่งเป็นไปตามลวดลายที่ต้องการก่อนที่จะนำไปย้อมและทอ เส้นด้าย
บริเวณท่ีมัดไว้จะไม่ติดสีแต่สีจะซึมเข้ามาบ้าง วิธีการ "มัด" เส้นไหมที่เรียกว่า "หมี่" จึงเรียกวิธีการนี้ว่า
มัดหมี่ และผ้าที่ทอขึ้นก็เรียกว่าผ้ามัดหมี่ไปด้วย ทั้งนี้ในกลุ่มชนไทลื้อกลุ่มหนึ่งในจังหวัดน่านก็ใช้
วิธีการมัดหมี่ สำหรับผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกวิธีดังกล่าวว่า มัดก่านหรือคาดก่าน ลวดลายที่
ปรากฏบนผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่เป็นลายที่เกิดจากความประทับใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก ่พืช 
ดอกไม้ สัตว์ เครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง และลายเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังพัฒนาลายใหม่ๆ ขึ้นได้จากการ
ออกแบบลายที่มัดย้อม ลวดลายของผ้ามัดหมี่จึงมีอยู่มากกว่า 200 ลาย โดยลายสัตว์ที่นิยมในผ้า
มัดหมี่มากที่สุดคือ ลายหมี่นาค นอกจากนี้ผ้ามัดหมี่ที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และ
วรรณคดีของไทยนั้นได้แก่ ผ้าปูม เป็นผ้าที่มีบทบาทมากในราชสำนักไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)  

บรรพชนของมนุษยชาติในยุคหินใหม่ ประมาณ 4,000 ปีบรรพชนเผ่าไทได้คิดค้นเทคนิคการ
มัดย้อมแบบมัดหมี่ เรียกว่า มัดก่าน แพร่หลายในหมู่ชาวไทลื้อ และต่อมาราว 2,500 ปี ชาวโปร์โต
มาเลย์ได้อพยพจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นำกรรมวิธีมัดก่านไปเผยแพร่จนเป็นที่
รู้จักกันทั่วโลกในชื่อว่า Mangikat ต่อมาเสียงกร่อนเป็น Ikat ในปัจจุบัน (อรไท ผลดี, 2546:289) 
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นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทอและรูปแบบของผ้ามัดหมี่ยังพบว่ามีอยู่ในเม็กซิโก อิหร่าน อุซเบกิสถาน 
กัวเตมาลา อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว 
รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตผ้ามัดหมี่ทั้งจากเส้นด้ายที่ผลิต
จากเส้นไหม เส้นฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ (สมบัติ ประจญศานต์, 2563: 5) ส่วนในประเทศไทย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าชาวเขา และยังมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ได้แก่ กลุ่มชุมชนที่เรียกว่า ไทลาว บริเวณตอนกลางของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มี 2 กลุ่มตาม
วัตถุดิบที่ใช้ โดยกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณราบเวียงจันทน์และทางบนของที่ราบสูงโคราชหรืออีสานเหนือ
ของไทย ซึ่งนิยมใช้เทคนิคมัดหมี่กันฝ้ายส่วนใหญ่ใช้กับสีย้องธรรมชาติ เช่น คราม เข ครั่ง เปลือก
มะม่วง เปลือกมะพร้าว แก่นขนน เป็นต้น อีกกลุ่มที่อาศัยอยู่แถบเมืองปากเชและตอนล่างของที่ราบ
สูงโคราชใต้จังหวัดขอนแก่นลงมาได้แก่ แถบอีสานใต้นิยมใช้เทคนิคมัดหมี่กันผ้าไหม ลวดลายที่ใช้ส่วน
ใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเช่น ลายต้นสน ลายปราสาท ลายใบไม้ ลายดอก
แก้ว ลายโคม ลายรูปสัตว์ ยังมีผ้ามัดหมี่ไทยครั่ง ในเขตอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี พิจิตรนิยมใช่สี
แดงครั่ง ทอด้วยเส้นไหมพิเศษเฉพาะกลุ่มบางผืนใช้การทอสลับลายเทคนิคเดียวดัน เช่น ทอมัดหมี่ 
คั่นด้วยลายขดิต่อเชิงลายจกซึ่งเป็นศิลปะท่ีวิจิตงดงาม ดังนั้น “มัดหมี”่ หรือ “Ikat” จึงเป็นภูมิปัญญา
การสร้างลวดลายในการทอผ้าด้วยวิธีการมัดหมี่โดยทั่วไปทำกันอยู่ 3 ชนิดคือ (1) มัดหมี่เส้นพุ่ง (2) 
มัดหมี่เส้นยืน (3) มัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทของผ้ามัดหมี่เป็น 2 ประเภท คือ 
(1) หมี่รวด หรือหมี่หว่าน หมายถึง ผ้ามัดหมี่ที่ทอด้วยลวดลายเดียวต่อเนื่องกันตลอดผืน ซึ่งจะทอ
ด้วยลวดลายอะไรก็ได้ (2) หมี่คั่น หมายถึง ผ้าที่ทอเป็นลายมัดหมี่สลับกับการทอด้วยเส้นไหมสีพ้ืนที่
ไม่ได้มัดหมี่เป็นระยะตลอดผืน จึงสรุปนิยามว่า การมัดหมี่ หมายถึง ศิลปะบนผ้าทอมือที่ใช้วิธีการ
มัดหมี่นิยมมากในกลุ่มชนไทยลาว มัดหมี่ให้เกิดลวดลายขึ้นเมื่อเกิดการทอผ้าทั้งวิธี มัดหมี่เส้นพุ่ง 
มัดหมี่เส้นยืน มัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่ คือ ลอยซึม ของสีที่วิ่งไป
ตามบริเวณของลวดลายที่ไม่ถูกมัดโดยเชือกหรือวัตถุที่ไม่ติดสีและการเลื่อมล้ำในตำแหน่งของเส้นด้าย 
เมื่อนำขึ้นกี่หรือในขณะทอ ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อนต่างจากผ้าชนิดอ่ืนๆ การใช้  
ความแม่นยำในการมัดย้อมและการขึ้นด้ายบนกี่ตลอดจนการทอจะช่วยลดการคลาดเคลื่อนนี้ลงหรือ
ใช้ ลักษณะการเหลื่อมล้ำในการออกแบบ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่  (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ, 2556) ผู้วิจัยได้สรุปว่า การมัดหมี่เป็นกระบวนการระหว่างทางของการผลิตผ้าทอจึงเป็น
การสร้างรากเหง้าของศิลปะที่ดั้งเดิมและเป็นภูมิปัญญาโบราณของมนุษย์ที่มีกระบวนตั้งแต่ดอกฝ้าย 
สร้างใย ปั่นใยเส้นด้าย “มัดหมี่สร้างลาย” ย้อมสี (ลอยซึม) ปั่นกรอด้านตามลาย และสุดท้ายคือการ
ทอด้ายเป็นผืนผ้า 
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 2.4.2.2 ลวดลาย 
  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2556) ได้อธิบายที่มาการสร้างลวดลายบนผืนผ้าใน
แต่ละท้องถิ่นตาม (1) ความเชื่อในทางศาสนา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปกรรมของโบสถ์ 
วิหาร มาดัดแปลงเป็นลวดลายบนผืนผ้า เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันฑป ตลอดจนความเชื่อเรื่อง
พญานาคในตานานพุทธศาสนา เป็นที่มาของลายนาคนั่นเอง (2) สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นที่นิยมในการ
ออกแบบลวดลายมากที่สุด ดังนี้ 

2.1 ลายที่เก่ียวกับสัตว์ เช่น ลายไก่ ลายกบ ลายปู ลายก้างปลา ลายนกยูง ลายเต่าทอง  
2.2 ลายที่ เกี่ยวกับพืช เช่น ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายดอกสร้อย ลายหมากบก 

(กระบก) ลายต้นสน ลายใบไผ่ ลายสร้อยดอกหมาก  
2.3 ลายที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ เช่น ลายขอ ลายขันหมาก ลายคันไถ 

ลายประกายเพชร ลายสมอ ลายโคม  
2.4 ลายที่เก่ียวกับธรรมชาติ เช่น ลายภูเขา ลายถ้า ลายน้าไหล ลายสายฝน  

 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรูปแบบลวดลาย แบ่งเป็น 7 แบบ ได้แก่ (1) ลายแถบแนวนอน 
เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันในแนวนอน (2) ลายแถบแนวตั้ง เกิดจากการผูกประกอบลาย
เรียงต่อกันยาวตามแนวตั้ง (3) ลายแถบแนวเฉียง เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันให้เอียงจาก
แนวไปทางใดทางหนึ่ง (4) ลายแถบลักษณะเส้นหยก หรือเส้นซิกแซก เกิดจากการผูกประกอบลาย
เรียงต่อกันในลักษณะสลับฟันปลา (5) ลายแถบลักษณะตาหมากรุก เกิดจากการผูกประกอบลายลง
ในพ้ืนที่ ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตารางเล็ก ๆ ที่เท่ากัน โดยสลับลายกับช่องว่าง (6) ลายแถบลักษณะ
ขั้นบันได เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกัน ลดหลั่นกันเป็น ลำดับไปตามแนวเฉียง (7) ลายที่มี
ลักษณะเป็นแผ่นผืน เกิดจากการจัดประกอบตัวลาย หรือแม่ลายต่อเข้าด้วยกันจนเต็มพ้ืนที่ต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน (สมบัติ ประจญศานต์, 2563: 6-7) การออกแบบลาดมัดหมี่ให้มีทิศทางของลายและขนาด
ของลาย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นการค้นหมี่ เป็นการเตรียมเส้นฟุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ 
หรือ โฮงค้นหมี่  หรือโฮงโยกหมี่  ขั้นที่สองเป็นการมัดหมี่  (Sombat Prajonsant, 2016: 120) 
นอกจากนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2556) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างลวดลายมัดหมี่ใน
ปัจจุบัน มีการพัฒนาและประยุกต์มาจากลวดลายดั้งเดิมในภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัฒนธรรมการ
ดำเนินชีวิต ธรรมชาติ ยึดแม่ลายมัดหมี่ 7 แบบเป็นพ้ืนฐานในการสร้างลวดลาย โดยมีแม่ลายมัดหมี่
เป็นต้นแบบซึ่งหมายถึงลวดลายต้นแบบซึ่งมีจำนวนมากและเป็นแบบอย่างพ้ืนฐานในการพัฒนาหรือ
ประยุกต์เป็นลายมัดหมี่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยยึดโครงสร้างเดิมของแม่ลายพ้ืนฐาน  ที่
นำมาเป็นแม่ลายต้นแบบ ได้แก่ ลายหม่ีข้อ ลายหม่ีโคม ลายหม่ีกง ลายหม่ีบักจับ (กระจับ) ลายหม่ี
ดอกแก้ว ลายหม่ีขอ ลายหม่ีใบไผ นอกจากนี้ยังมีลายสำคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ลายดอกแก้ว หรือลายหน้า
เสือ ลายแมงสีเสียด ลายขอกองข้าว ลายแมงมุม ลายกอตะไคร ลายกอไผ่ ลายขาเปีย ลายงูเหลือม 
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ลายสีปล่อง ลายขอพับ ลายจอมธาตุ ลายแทงตาหน ลายซองพลู ลายกาบิน ลายหมี่วง ลายกระแตนั่ง 
ลายหมี่โข่โหล่ ลายข้าวหลามตัด ลายกีบบักบก ลายโบก ลายต้นสน ลายขอข่ายล่าย ลายตาเพ็ง ลาย
ฟันเลื่อย ลายบักแปบน้อย ลายบักแปบใหญ ลายนาค ลายนกน้อย ลายเอ้ียเยี่ยวควาย ลายขอแคม้า 
ลายหมี่ขอหลง ลายตีนโยง ลายตีนตัน ลายแข่วหมาตาย ลายเอ้ียตรง ลายแสงตะวัน ลายม้า และลาย
นาคเกี้ยว มีต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์ในสมัยโบราณ ซึ่งมักประดิษฐ์เป็นรูปตัวนาค โดยหางนาคจะ
ทอดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้าย ประกอบด้วยลายโคมยี่สิบเอ็ดและลายต้น
ดอกไม ้ซึ่งมโีครงสร้างลวดลายมัดหมี่ มีดังนี้ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556) 

1) หมี่ลวด หมี่โลด หรือหมี่หว่าน เป็นผ้ามัดหมี่ที่มีการมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่อง
ตลอดผืนผ้า ลักษณะลวดลายหากเป็นลายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะวางในลักษณะเป็นลายเดี่ยวห่าง
กันอย่างเป็นระเบียบ หากเป็นลายขนาดเล็กลงมาก็จะนิยมวางเป็นกลุ่มหรือลวดลายเล็กๆ ลายเดียว
จะวางซำ้ๆ กันเป็นลายต่อเนื่อง  

2) หมี่ร่าย เป็นผ้ามัดหมี่ที่มีลักษณะลวดลายเป็นแนวเฉียงทะแยงไปทางเดียวกันบนผืนผ้า มี
กรรมวิธีการทอโดยการเตรียมลวดลายและการกรอเส้นพุ่งที่ซับซ้อนกว่า  

3) หมี่คั่น หรือหมี่ข้อ เป็นการทอมัดหมี่สลับกับริ้วพ้ืน ลักษณะลวดลายจะเป็นแถบหรือมีเส้น
แบ่งลวดลาย คั่นด้วยริ้ว ซึ่งอาจเป็นสีพ้ืนหรืออาจแทรกเส้นใยที่ควบแบบหางกระรอกเข้าไปด้วย โดย
ระหว่างเส้นคั่นจะมีลวดลายมัดหมี่เล็กๆ  

4) หมี่ตาเป็นผ้ามัดหมี่ของกลุ่มไทครั่งหรือลาวครั่ง ที่มีโครงสร้างลวดลายแบบหมี่ค่ัน แต่การ
ทอคั่นจะใช้เทคนิคขิด ทอสลับกับหมี่  

5) หมี่ซ้อน หรือมัดหมี่ 2 ทาง การทอผ้ามัดหมี่ประเภทหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง คือ การ
มัดย้อมลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ในประเทศไทยมีการทอผ้ามัดหมี่ประเภทนี้ในกลุ่มวัฒนธรรมไท
กุย เป็นชาวพ้ืนถิ่นเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 

การออกแบบลวดลายมีความสำคัญมากเพราะการสร้างลวดลายบนผ้าทอมือที่มีความสง่า
งามมีคำกล่าวของคนโบราณว่า ถ้าใครเอาผ้าลวดลายเทวดามาใส่แล้วจะทำให้ผิวเป็นขี้กาก คือสถานะ
ของคนทั่วไปไม่เหมาะกับผ้าเหล่านั้นซึ่งควรจะเป็นผ้าสำหรับถวายวัด” (Boonyakiat Preechakiat, 
2015: interview in Tuksina Pipitkul, 2016) ยังมีแนวคิดที่กล่าวว่า คนที่ออกแบบลายผ้า ต้องเป็น
คนที่มีความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ ต้องเป็นคนที่มีความคิด ความเข้าใจในคติความเชื่อของคนท้องถิ่น
และในศาสนาที่เขานับถือ เมื่อนักออกแบบมีความเข้าใจก็จะยิ่งทำให้ลวดลายนั้นมีคุณค่าต่อผู้ใช้มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก หากเราออกแบบลายผ้าได้สวยแต่มันมีความหมายในทางที่ไม่ดี คนก็จะมองข้ามลวดลาย
ของเราไป ลวดลายผ้าควรเป็นสิ่งส่งเสริมและเป็นสิริมงคลแก่ร่างกายผู้สวมใส่ แบบลายสามารถทำให้
คนอ่ืนมองเห็นเราได้ทั้งในทางลบและทางบวก (Tanat Sittichareon, 2015: interview in Tuksina 
Pipitkul, 2016) ทั้งนี้ยังบ่งชี้ความเชื่อความศรัทธา อุดมการณ์ และสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตได้ว่าการ
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ออกแบบลวดลายจึงเป็นภาพ (Image) ที่เป็นการสื่อสารลักษณะหนึ่งสะท้อนสิ่งที่โดดเด่นและ
มองเห็นได้ง่ายโดยใช้เพียงสายตาสัมผัส ลวดลายในฐานะที่เป็นภาพจึงสามารถชักจูงหรือชี้นำจิตใจ
ผู้คนให้ไปในทางสูงหรือต่ำได้ ลวดลายบนผืนผ้าจึงไม่ได้ประกอบไปด้วยเพียงความงาม แต่ลวดลาย 
(ภาพ) มีภาษาและความหมาย อาทิ ลวดลายดอกบัวอาจให้ทั้งความรู้สึกอ่อนหวานพร้อมกับสามารถ
สื่อความหมายทางศาสนา ลวดลายเส้นแนวขวางหรือน้ำไหลให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์และการให้ความเคารพบูชาของมนุษย์ต่อธรรมชาติผู้หล่อเลี้ยง (ทักษิณา พิพิธกุล, 
2559: 60) ทั้งนี้ในการวิจัยเกี่ยวกับลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงและหลักการออกแบบลวดลายมี 3 
หมวดหมู่ลาย คือ 1) ลายเส้น 2) ลายเรขาคณิต และ 3) ลายธรรมชาติ มีการนำลวดลายไปต่อยอดกับ
ภูมิปัญญาปัจจุบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิช์ของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีลวดลายที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุด คือ ลายธรรมชาติ และยังมีการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ คือ 1) 
เครื่องปั้นดินเผา 2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์เครื่องจักจาย นิยมแปรรูปของใช้หมวกและ
กระเป๋ามากที่สุด (กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, 2557; รจนา จันทราสาและคณะ, 2553) ทั้งนี้การ
ออกแบบยังอาศัยแรงบันดาลใจจาก 3 สิ่งที่มหัศจรรย์บนผืนแผ่นดินไทย ได้แก่ 1) มหัศจรรย์ที่ 1 
“ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” คือ เรามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่
อดีต จนปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” 2) มหัศจรรย์ที่ 2 “วัฒนธรรมล้ำค่า 
งามตาประเพณีไทย” ด้วยความหลากหลายและความเป็นปึกแผ่นของไทย ทาให้เราเกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนแผ่นดินขวานทอง และ 
3) มหัศจรรย์ที่ 3 “หัวใจแบบไทยๆ” ความมหัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษมาโดยไม่รู้ตัว นั้นคือหัวใจแห่งความเป็นไทย คนไทยมีน้ำใจ มิตรไมตรี และรอยยิ้มอยู่แล้ว (เบญจ
วรรณ บุ้งทอง, 2561) ดังนั้นผู้วิจัยสรุปว่า การออกแบบลวดลายของคำชะโนดเกิดขึ้นจากคติชนของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทอผ้าผู้ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของภูมิสังคมของคำชะโนด ผู้ที่เป็น
ชาวคำชะโนดผนวกกับองค์ความรู้วิชาการที่มีความถนัดในการออกแบบและประยุกต์ลวดลายใหม่
เพ่ืออนุรักษ์คำชะโนด ความเชื่อ ความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินคำชะโนดไว้ในผืนผ้าผ่านความเชื่อของ
ชาวคำชะโนดที่ต้องสร้างลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คำชะโนดให้ยั่งยืน 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
 2.5.1 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คำว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” เป็นการกระทำที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เกิดจากการกระทำหลาย ๆ คนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ทำในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งส่งผลในทางที่ดีขึ้น 
เจริญขึ้น พัฒนาขึ้นทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ นับเป็นเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยหนึ่งที่สะท้อยความเป็นประชาธิปไตยด้วย เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 
ด้วย ยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูงขึ้น อนึ่งครั้นประเทศใด
ต้องการให้มีความเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็น
อีกหนึ่งประเทศในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เห็นได้การ
ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดไว้
ในมาตรา 87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่  1) ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 
5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง  ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้อง
คำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิของชุมชนในการ
บริหารจัดการดูแลสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนด้วยตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยได้ตราไว้ในมาตรา 66 และมาตรา 67 กล่าวคือ มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ส่วนมาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุ้มครอง 
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ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) สะท้อนให้ทุกกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า 
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ว่าประเทศ คนในประเทศ องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนมีส่วร่วม จนถึงขนาดที่ประเทศไทยได้ระบุในรัฐธรรมนูญของไทยไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ต่างจากวิถีการปกครองที่สะท้อนคำว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นคำที่สะท้อนความเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด และมักสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรือกระทั่งนโยบายที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยจึงทำให้นักวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษาและนิยามการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 

2.5.2 นิยาม “การมีส่วนร่วม” 
“การมีส่วนร่วม” เป็นวลีที่สะท้อนพฤติกรรมรวมกลุ่ม ช่วยกันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ต่อการพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกำหนดให้มีผลต่อการพัฒนา
ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่าง
มากมาย ทั้งการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ
สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (Erwin W., 1976: 138) ยังคง
สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล
และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม (Reeder W.W., 1974: 39) แนวคิดที่สำคัญของการมีส่วนร่วมครั้ง
พิจารณามิติการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่กล่าวถึงนิยามและองค์ประกอบไว้ว่า การมีส่วนร่วมต้อง
พิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ลักษณะการมีส่วนร่วมพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ (4) การมี
ส่วนร่วมประเมินผล ยังได้สะท้อนผู้ที่ควรมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) ประชาชนในท้องถิ่น (2) ผู้นำ
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ท้องถิ่น (3) บุคลากรของรัฐบาล และ (4) บุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ต้อง
อธิบายรวมถึงพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วนได้ทำอย่างไรบ้าง ได้แก่ (1) การริเริ่มการมีส่วนร่วมมา
จากด้านบนหรือด้านล่าง (2) การจูงใจในการเข้าร่วมมีความสมัครใจหรือบีบบังคับ (3) โครงสร้าง (4) 
ช่องทางของการมีส่วนร่วม เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยตรงหรือทางอ้อม ควรให้ความสำคัญ
กับ 5) ระยะเวลาและ (6) ขอบเขตการมีส่วนร่วม แบบต่อเนื่องและไม่ว่าจะเป็นการขยายไปใน
ช่วงกว้างหรือแคบ ๆ (7) การเสริมสร้างพลังอำนาจ  (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980) นั่ น
หมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนทั้งหมดได้ เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์ สพโชคชัย, 2538: 
2) แล้วพิจารณาการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็น
โครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการเกิดให้ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ท่ีจะเข้าร่วมในการแก้ปัญหา
ทางสุขภาพ มีความรับผิดชอบ ในการสำรวจตรวจสอบความจำเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดม
ทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20) 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ร่วมสะท้อนความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมชนิดที่ประชาชนเป็นตัวตั้งคือเจ้าของโครงการ  ส่วน
บุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน ชาวบ้านเป็นผู้วางแผนดำเนินตามรูปแบบ และวิธีการที่ชาวบ้าน
คุ้นเคย ตัดสินใจเมื่อต้องการทางเลือกแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรม
รวมทั้งด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา ต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็น
ผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขั้นตามวิธีการของตัวเองด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 
2538: 99) ยังหมายรวมการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 
การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, 
2536: 20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงาน
ร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดำเนินงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจมติชน 
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินงานกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจทางการ
เมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 71) 
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมของชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ การ
ติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่ามักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความ
ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 11) สิ่ง
สำคัญที่สุดเมื่อกล่าวถึงคำว่าการมีส่วนร่วม จึงกล่าวถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการเชื่อมต่อ
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กิจกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเริ่มแต่
กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข 
พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2559: 10) นอกจากนี้ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นได้ถูกอธิบายไว้
โดย อรทัย ก๊กผล (2552: 17-19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้
ประชาชนเข้าไปร่วมในการกำหนดกฎเกรฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสิ้น กล่าวคือเริ่ตั้ง
แต่การเกิดจิตสำนึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกัน ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ร่วมดำเนินงาน ร่วมกัน
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขความเต็มใจและความตั้งใจ ความเสมอ
ภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล และเสรีภาพในการตัดสินใจ 

ทั้งนี้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามจากนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ พบว่า การมีส่วนร่วม
หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคำเดียวกันที่มีความหมายถึง พฤติการณ์ของบุคคลในการรวมตัว
กันกระทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันทำจึงสำเร็จโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมที่เกิด
การร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ออกแบบแนวทางกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ  ลงทุนทั้งเวลา สถานที่ 
บุคคล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมมือ นอกจากนี้ต้อง
ร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่มาร่วมต่างมีบทบาทหน้าที่ทำงานให้
เกิดความต่อเนื่องจนเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน พลังประชาชนบางอย่างก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้
ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 15) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถี
วัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธีมัดหม่ีลวดลายผ้าทอมือ” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามว่า 
การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน การคิด วิเคราะห์ 
ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ รับผิดชอบร่วมกัน รับผลประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข ร่วมมือ
ร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 20) 
สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จในออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคำชะโนดได้
อย่างยั่งยืนและมีความโดดเด่นเฉพาะเพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าประจำท้องถิ่นคำชะโนด 
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2.5.3 กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม 
กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจให้

ถ่องแท้เพ่ือผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมมี
โครงสร้างพื้นฐานจำแนกเป็น 3 มิติได้แก่ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 7-26)  

มิติที่  1 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (What participation are we concerned 
with?) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) ซึ่งทั้งสอง
กล่าวว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติที่  2 การมีส่วนร่วมเกี่ ยวข้องกับ ใคร (Whose participation are we concerned 
with?) ซึ่งคำที่ ใช้นี้มีความหมายกว้างคำหนึ่ ง  คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 
participation) และยังได้จำแนกเป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น (local residents or local people) 
2. ผู้นำท้องถิ่น (local leaders) 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (government personnel) 
4. คนต่างชาติ (foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพของ
ครอบครัว, การศึกษา, การแบ่งกลุ่มในสังคม ได้แก่ กลุ่มชนชาติ เผ่า เชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือ ชั้น
วรรณะ ภาษาที่ใช้ แหล่งกำเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ, รายได้, ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน, ระยะทาง
ของที่พักกับที่ตั้งของโครงการความร่วมมือ, สถานภาพของการถือครองที่ดิน, สถานภาพของการได้รับ
จ้างงาน (เช่น ทำงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 

มิติที ่3 การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร (How is participation occurring within the 
project?) ในมิตินี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สำคัญอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

1) พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้อง
บนหรือเบื้องล่าง และแรงที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากที่ใด 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร และการมีส่วนร่วมโดยตรง
หรือโดยอ้อม 

3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม และช่วงของ
กิจกรรม 
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4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีส่วนร่วมนี้แล้วยังต้องมีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถึงความเป็นจริง
ของเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งจำแนกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 122-138, 
144-158) 

1) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง โค ร งก ารที่ ก ร ะท บ ต่ อ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  (effects of project 
characteristics on participation) ได้แก่ ผลกระทบของสิ่งนำเข้าสู่โครงการ (entry effects) ได้แก่ 
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ และทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เป็นต้น 

1.2 ผล ก ระท บ ที่ เป็ น ป ระ โยช น์ จ าก โค รงก าร  (benefits effects) ได้ แ ก่  
ผลประโยชน์ที่สามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ที่มีตัวตนให้สัมผัสได้  (tangibility), ความเป็นไปได้
ของผลประโยชน์ที่จะได้รับ (probability), ผลประโยชน์ที่ได้รับทันที (immediacy), การกระจาย
ผลประโยชน์ (distribution) 

1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงการ 
(programme linkages), ความยืดหยุ่นของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน
การเข้าถึงได้ ในแง่บริหาร  (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 
(administrative coverage) 

2) ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (task environment) ได้แก่ ปัจจัย
ด้านกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic 
factors) ปัจจัยด้านการเมือง (political factors) ปัจจัยด้านสังคม (social factors) ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม (cultural factors) และปัจจัยด้านประวัติความเป็นมา (historical factors) 
 นอกจากนี้มิติทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างยังพบว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะ 5 ลักษณะ
ด้วยกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนการพัฒนา การมี
ส่วนร่วมในขั้นการดำเนินงานการพัฒนา การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการ
มีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) จากข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมดังกล่าวมา ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 12-13) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วม หากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น กระบวนการการมีส่วนร่วม มี 2 รูปแบบดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใดให้เกิดข้ึน
จากความสำเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไข เรื่อง
อะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดขึ้นกับใครบ้าง 
ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  
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2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่รอให้กลุ่มเป้าหมายมาก
ใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ช้าและไม่เกิดขึ้นจากความต้องการที่เป็นจริงแต่
เกิดจากความจำยอมและจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่มามีส่วนร่วม เช่น ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ต้องการอำนาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการที่มักทำงาน
แบบเช้าชามเย็นชาม  

ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มที่ การมีความต้องการ(เรื่อง)ท่ี
ตรงกัน กำหนดบทบาทโครงสร้างหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งที่ จะเกิดขึ้นทั้งดี
และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดจากการได้รับผลกระทบที่เกิดกับ
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศทั้งทางดีและไม่ดี จนต้องการเข้ามีบทบาทร่วมในการพัฒนาสิ่ง
ดีให้ดีขึ้น และสิ่งไม่ดีให้แก้ปัญหาไป การมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
นั้น ๆ หมายความถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งหากปัญหาวงกว้าง
ต้องเป็นภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหนึ่งใดมิได้  (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 18) ส่วน
ในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัย
จึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญ ได้แก่ (1) ขั้นแรกเริ่มเร้าการมีส่วนร่วม (2) ขั้น
ที่สอง ออกแบบกำหนดผู้มีส่วนร่วม (3) ขั้นที่สามลงมือทำงานร่วมกัน (4) ขั้นที่สี่รับผลของการมีส่วน
ร่วม และ (5) ขั้นสุดท้ายสรุปผล ประเมินผลและใช้ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2561: 23)  

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาค
ด้วยวิธีมัดหม่ีลวดลายผ้าทอมือ”ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญ ได้แก่ 
ขั้นแรกลงพ้ืนที่ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นที่สองร่วมคิด ออกแบบ ค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คำ
ชะโนด ขั้นที่สามลงมือทำงานร่วมกันสำรวจพื้นที่ และฝังตัวอยู่คำชะโนด ขั้นที่สี่ร่วมออกแบบลวดลาย 
และกำหนดการมัดหมี่ และขั้นสุดท้ายทอผ้ารับใช้ประโยชน์กับการจัดสิทธิบัตรลวดลายผ้าทอมือ
สร้างอัตลักษณ์ของคำชะโนดขึ้นมาบนลวดลายผ้าซิ่นวิถีถ่ินเมืองคำชะโนดโบราณ 
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2.5.4 รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม 
คำว่า “รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน” มีนักวิชาการได้ให้ลักษณะที่สำคัญไว้

แตกต่างกันแต่มีอยู่ 6 ระดับ ที่น่าสนใจ ดังนี้ (สุนีย์  มัลลิกะมาลย์, 2545: 57-62)  
1) ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม

แก่ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมด้วย   

2) ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจำเป็นและความต้องการ
ที่ต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงหรือ
กิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจนำไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

3) ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่จะตั้งโครงการ
ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นว่ามาตรการที่จะใช้ในการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

4) ระดับที่  4 ร่วมดำเนินการ  หมายถึง  ร่วมในการลงทุน  ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
หรือร่วมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทำไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการเช่น  
หากเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชำนาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว  บางครั้ง
เป็นความยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ำหรือทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้   ชาวบ้านหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมดำเนินการได้  หรือเป็นการร่วมดำเนินการด้วยการลงทุนถื อหุ้นก็ย่อม
ถือว่ามีการร่วมดำเนินการได้ 

5) ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ และ
ติดตามการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นำ
มาตรการลดผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาเกิดขึ้น
หรือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรม - 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch dog) 
การดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น  
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6) ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว ย่อม
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่ เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้งต่อ
ประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับเอาผลที่เกิดข้ึนมานั้น 

นอกจากนี้ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับประชาชนและท้องถิ่น คือ ตัว
แบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของ Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 
2552: 20) ได้อธิบายตัวแบบไว้ 8 ขั้นบันได ได้แก่ 1) ขั้นการควบคุม (Manipulation) 2) ขั้นการ
รักษา (Therapy) 3) ขั้นการให้ข้อมูล (Informing) 4) ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 5) 
ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 6) ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7) ขั้นมอบหมายอำนาจ 
(Delegated Power) และ8) ขั้นอำนาจพลเมือง (Citizen Control) ดังภาพที่ 2.21 ต่อไปนี้ 

8 ขั้นอำนาจพลเมือง (Citizen Control)  
   

7 ขั้นมอบหมายอำนาจ (Delegated Power)  
   

6 ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)  
   

5 ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation)  
   

4 ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation)  
   

3 ขั้นการให้ข้อมูล (Informing)  
   

2 ขั้นการรักษา (Therapy)  
   

1 ขั้นการควบคุม (Manipulation)  
   

ภาพที่ 2.23 ขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Ladder of Citizen Participation)  
ตามตัวแบบ Arnstein (1969) 

ที่มา: Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 2552: 21) 
 

 ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 14-15) ได้สรุปได้ว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม ในความ
เป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุกคนในพื้นท่ีเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ สอด

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 



65 

ประสานหรือเชื่อมต่องานกันและกัน ส่วนระดับการมีส่วนร่วม หากพูดถึงความสำคัญที่สุด คือ การลง
มือทำ สำคัญที่สุด ครั้นให้ระบุถึงระดับนั้นกำหนดได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ 
เข้าใจ (2) ระดับที่ 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (3) ระดับที่ 3 ร่วมวางแผน ตัดสินใจ (4) 
ระดับที่ 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทำ (5) ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข (6) 
ระดับท่ี 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และ (7) ระดับที่ 7 ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบของการ
สอดประสานการทำงานที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังภาพที่ 2.22 ต่อไปนี้ 
 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.24 การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 15) ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ร่วมรับรู้ เข้าใจ

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือท า
ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน

ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน

ภาคประชาชนคนใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ภาคเอกชนในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาคผู้นำในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ
ในชุมชนท้องถิ่น 

ภาควิชาการในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาคบุคลากรต่างชาติ
ในชุมชนท้องถิ่น 

การมสีว่นรว่มตอ้งเกดิดว้ยความสมัครใจ สมคัรสมานสามคัคีของทกุคน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 
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 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยกจากกันได้
โดยเด่นขาดทุกระดับต้องมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นความตั้งใจเดียวกันหรืออุดมการณ์เดียวกันจึงจะสามารถ
นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ระยะทางของเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาจะเป็นตัว
แปรสำคัญในการทำลายทุกขั้นตอน ดังนั้นความต่อเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นความหวังเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้จนนำไปสู่แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างมีความสุขที่สมดุลย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2560: 21-22) จึงสรุปไว้เป็นภาพที่ 2.23 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสังคม
แห่งความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.25 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งความสุข 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2560: 21-22) 

 

 

 

พื้นที่
ปัญหา/การ

พัฒนา 

ผู้มีส่วนร่วม/ส่วนได้/ส่วนเสีย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

7 ระดับการมีส่วนร่วม 

การทำร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง/ครบทุกองคาพยพ 

อยู่ร่วมกันอย่างมสีุขด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ  

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
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ส่วนในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไม่สามารถแยก
จากกันได้ทั้งทุกระดับการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 27-28) ทั้งนี้ในการวิจัย “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะ
โนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธีมัดหม่ีลวดลายผ้าทอมือ” สรุปว่า กระบวนการมีส่วนร่วมต้องเป็น
การผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ของนักวิชาการร่วมทำงานเพ่ือให้เกิดการออกแบบลวดลาย
ที่เป็นต้นแบบและเอกลักษณ์ของคำชะโนด 

2.5.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของรีดเดอร์ ได้
กำหนดไว้ 11 ประการ ได้แก่  (1) การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน (2) มาตรฐาน
คุณค่าของตัวเอง (3) เป้าหมาย (4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา (5) ความคาดหมาย (6) การมอง
แต่ตัวเอง (7) การบีบบังคับ (8) นิสัยและประเพณี (9) โอกาส (10) ความสามารถ และ (11) การ
สนับสนุน (Reeder, W.W., 1963: 2) นอกจากนี้ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 16) ได้อธิบายว่า การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถิ่น ทั้ง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ หากเป็นการวิจัยที่
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกัน
งานวิจัยนี้ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นภูมิสังคมของชุมชนไว้จึงจะ
สำเร็จได้เช่นเดียวกัน สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้รายจ่าย 
การอบรมเลี้ยงดู(ครอบครัว) ภาวะจิตใจ ระดับคุณธรรมความดี ทัศนคติ การเกื้อกูล(ทำบุญ) จิตสำนึก 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ 

2) ปัจจัยแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เช่น การอาศัย
อยู่ในชุมชน บทบาทหน้าที่ในชุมชน ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงาน อุดมการณ์การเมือง ภาวะ
เศรษฐกิจ การติดตามข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่
ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะทำให้กิจกรรมหนึ่งใดสำเร็จได้ต้อง
ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานบุคคล ปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจ ปัจจัยทางการศึกษา 
ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยการเมือง ปัจจัยเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัย
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หลักที่ส่งผลโดยตรงทั้งหมดคือ การต้องดิ้นรนทำมาหากินหรือไม่ว่างที่จะเข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง รวม
ใจกันทำงาน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 24) ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน  3 จังหวัดยากจนโซน
ภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเวลา อาชีพ การศึกษา จำนวนสมาชิกของคนในครอบครัว การมี
ตำแหน่งสมาชิกทางสังคม กิจกรรมการบริหารพัฒนา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง พฤติกรรมแห่งการทำงานร่วมกันของคน (ประชาชน) 
ที่มีเป้าหมายในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการ
ดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ การ
ติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่างมักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือความ
ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการ
วิจัยหมายความถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนของกลุ่มผ้าทอหรือผู้ทอผ้าในพ้ืนที่คำชะโนด ตำบล
บ้านม่วง และตำบบวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต่อการตั้งออกแบบลวดลายผ้าทอที่มีทุน
วัฒนธรรมคำชะโนดเป็นหมุดหมายสำคัญ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 28-29) 
 

2.6 การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.6.1 การศึกษาความต้องการและประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชน 
การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ปี 2559 โดยได้จัด

ประชุมระดมความต้องการและปัญหาสำคัญของชุมชนกับประชาชนและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน และ
ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงาน และนักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาชุมชน เมื่อเดือนมกราคม 2560 พบ
ประเด็นสำคัญ คือ “ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจระบบการเมือง ขั้นตอนการทำงานในระดับ
ท้องถิ่น ทำให้การบริหารการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ และขาดการประสานงานที่ดี รวมถึงการที่
หน่วยงานของรัฐ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีการปกครองท้องถิ่นโดยภาพรวม และ
ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอย่างแท้จริง” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 86-88) 

1) ขาดต้นแบบจริง ๆ ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นขั้นเป็นตอนทั้งชุมชน  
2) การบริหารจัดการในชุมชนท้องถิ่น ตำบล เทศบาลยังแฝงด้วยความไม่เท่าเทียม ยังมี

ความใกล้ชิดเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของกิจกรรมหรือโครงการในชุมชน 
3) ผู้นำยังคงมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดอยู่ดี 
4) ขาดการกระทำกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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5) ทำงานของหน่วยงานรัฐยังเป็นแบบฉาบฉวย ตอบโจทย์ตัวเองไม่นึกถึงพ้ืนที่หลายครั้งที่
ทิ้งปัญหาให้พ้ืนที่รับชะตากรรมระบบที่เหลื่อมล้ำ 

6) โครงการลูบหน้าปะจมูก ทำงานไม่บูรณาการของหน่วยงานกันชุมชนท้องถิ่น 
7) ทุกภาคในพ้ืนที่ยังขาดความจริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง “ทุกคนมี

ข้ออ้าง” และมีพ้ืนที่ส่วนตัวรักษาประโยชน์และทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่านั้น 
ทั้งนี้ในพ้ืนที่คำชะโนด ได้ทำการเก็บข้อมูลประเด็นความต้องการจากเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด

อุดรธานีและเด็ก ๆ นักเรียนชุมชนคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
1) ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ตำบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้  

  1.1) ในพ้ืนที่ตำบลบ้านม่วงเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับ
ถือ คือ คำชะโนด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพ่ือบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา เป็น
จำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 

- พ้ืนที่ทางกายภาพของบริเวณรอบข้างคำชะโนดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการจราจรติดขัด, พ้ืนที่จอดรถมีจำกัด, ร้านค้าในบริเวณวัดศิริสุทโธไม่ค่อยสะอาดและไม่ได้
มาตรฐาน  

- สภาพแวดล้อมภายในเกาะคำชะโนดค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปทำให้ตำชะโนดนั้นล้มเป็นจำนวนมาก และขยะที่ผู้คนทิ้งไว้ในเกาะคำชะโนดมีจำนวน
มาก ซึ่งเป็นจำพวกธุปเทียน พานบายศรี และขยะพลาสติกต่างๆ ทำให้ปริมาณขยะมีการสะสมเป็น
จำนวนมาก ทำให้พ้ืนดินของเกาะคำชะโนดไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
ได้ง่าย  

- อยากให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของเกาะคำชะ
โนด โดยเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของต้นชะโนดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการปลูกใหม่
โดยชาวบ้าน และหาแนวทางการอนุรักษ์เกาะคำชะโนดให้ดำรงอยู่อย่างอุดมสสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 

- ต้องการให้มีการศึกษาแนวทางการจัดการคำชะโนดทั้งระบบ เพ่ือให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ศรัทธาได้ โดยที่ไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง 

- ต้องการให้มีมัคคุเทศก์น้อยในการนำชมเกาะคำชะโนดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาลาว  

 1.2) ความต้องการทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลบ้านม่วง ดังต่อไปนี้ 
 - โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบลูกเลือ-เนตรนารี เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย

ในการเรียนและการใช้ชีวิต 
 - มีความต้องการให้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมการลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู้ ดังนี้ 1)การฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกฝนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ, การ
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ท่องบทอาขยาน, การท่องสูตรคูณ, การฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ, การฝึกการวิจัย/การทำ
โครงงานในระดับนักเรียน 2) การฝึกฝนทักษะด้านการดำรงชีวิต เช่น การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล/หน้าที่พลเมือง, การฝึกความกล้าแสดงออก, การฝึกอาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นประสบการณ์ชีวิตใน
ระหว่างการศึกษา  

 1.3) ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคำ
ชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความต้องการในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกชุมชนคำชะโนด
ที่ซึ่งกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางความเชื่อความศรัทธา 

ประเด็นที่มีความสำคัญคือ การสร้างอัตลักษณ์ของคำชะโนดเพื่อการออกแบบลวดลาย
ผ้าซิ่นวิถีถิ่นคำชะโนดให้สามารถมีความเป็นผ้าซิ่นลายอัตลักษณ์คำชะโนด หรือลายคำชะโนด 
และต้องเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาคนท้องถิ่นจริง ๆ  

 

  
ภาพที่ 2.26-27 ประชุมกลุ่มย่อยกับความต้องการกับนักศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา (อุดรธานี) 

  
ภาพที่ 2.28-29 ประชุมกลุ่มย่อยกับความต้องการกับประชาชนและลงพื้นท่ีชุมชนคำชะโนด 

 

ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2552) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
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อายุไม่เกิน 46 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช.  มีอาชีพรับจ้าง  รายได้ต่อเดือน 
3,000-6,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใด ๆ โดยกรรมการชุมชนเกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนเกือบทั้งหมดเคย
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชนจาก
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบมากที่สุด รองลงมา คือโทรทัศน์ และวิทยุนอกจากนี้กรรมการชุมชนยังได้รับ
การพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในลักษณะการจัด
ประชุมกรรมการชุมชน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมกรรมการชุมชนยังพบว่ากรรมการชุมชน
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชน ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชนรองลงมา ด้านการลงทุน
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนดำเนินการพัฒนาชุมชนและด้านการติดตามประเมินผลใน
การพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอายุอาชีพรายได้ต่อเดือนและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

นอกจากนี้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปสาระสำคัญจากความต้องการ ปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า พ้ืนที่ใน
อำเภอบ้านดุงมีการทำการเกษตรกรรมที่เป็นปัจจัยการผลิตต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ 4 
ประเภท คือ นาเกลือสินเธาว์ ทำนาข้าว ปลูกอ้อย และปลูกยางพารา และผลกระทบจากทำนาเกลือ
มีผลต่อการทำนาข้าว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ส่งผลเสียต่อดิน พืชอาหาร สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิตชาวบ้าน และนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกัน แม่น้ำทั้ง 3 สาย คือ ลำน้ำทวน (กระทบมากที่สุด) 
ลำน้ำห้วยหลวง และลำน้ำสงคราม ที่อยู่ใกล้เคียงกับการทำนาเกลือได้รับผลกระทบตามลำดับหาก
เป็นต้นน้ำที่ใกล้นาเกลือที่สุดเป็นน้ำเค็ม กลางน้ำถัดไปเป็นน้ำกร่อย และปลายน้ำจึงเป็นน้ำจืด แต่ถึง
อย่างไร เกษตรกรนาเกลือหรือผู้ประกอบการนาเกลือและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อาทิ 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดอุดรธานี ได้พยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือ หาทางแก้ไขร่วมกันอยู่ตลอดเมื่อมีปัญหา และเมื่อมี
การร้องเรียนมาจากประชาชน แต่ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่หายไปเพียงทุเลาเบาบางลงเท่านั้น พอนานไป
ปัญหาก็เกิดซ้ำซากเหมือนเป็นวัฏจักรที่มีอยู่กันมาอย่างยาวนานทำให้การร่วมมือกันเริ่มน้อยลง ถูก
ปล่อยทิ้งวางไว้ รอกระบวนการที่เข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐที่จริงจังเพ่ิมจาก
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บทบาทหน้าที่ ผู้ประกอบการที่มีพ้ืนที่ของการยอมรับฟังและนึกถึงประโยชน์ของพ้ืนที่ และประชาชน 
ร่วมกันมองภาพอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัยหาที่ยั่งยืนให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2560: 101) รวมถึง
ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ของอำเภอบ้านดุงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีเทียบเคียงกับ
อารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นดุงใหญ่และยางใหญ่รวมถึงสัตว์ป่า
หลากหลายชนิด โดยบ้านดุงใหญ่เป็นพ้ืนที่ตั้งบ้านเรือนแต่เริ่มต้น จนได้มีการยกฐานะจาก 3 ตำบล 
คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น เป็น "กิ่งอำเภอบ้านดุง" และเป็น "อำเภอบ้าน
ดุง" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ปัจจุบันในพื้นที่มีการทำนาเกลืออยู่ 4 ตำบล คือ 
ตำบลบ้านดุง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ และตำบลบ้านชัยที่ส่งผลกระทบต่อตำบลนาคำอย่างมาก 
กำเนิดเป็นเมือง 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อยและน้ำจืดบนที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธอย่างมั่นคง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวนา ชาวไร่ อยู่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 21 ขึ้นไป มี
รายได้และรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของที่ดินมีธุรกิจหรือ
การประกอบอาชีพในชุมชน และเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากท่ีสุด พร้อมกันนั้นผู้คน
มีเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมทางสังคม
และศาสนาที่ประชาชนเข้าร่วมประจำ คือ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา 
วันแม่วันพ่อ วันวิสาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน ทำให้ผู้คนมีความ
ผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันมาก ทั้งเรื่องความผูกพันในสถานที่ มีความรู้สึกว่าเป็นบ้าน และ
ความรู้สึกรักชุมชนซึ่งสามารถสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ครั้น
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ประชาชนให้ความร่วมมือดี
มีส่วนร่วมมาก โดยเฉพาะด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น แต่ขาด
การลงมือทำ การร่วมดำเนินการอยู่เพียงในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อย ส่วนการปฏิบัติ
ในกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับมาก
เช่นกันโดยเฉพาะด้านจิตใจ และการตระหนักในคำว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง
พอใจในชีวิตที่พอเพียง แต่ถึงอย่างไรปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาเกลือยังคงอยู่
ดังนั้นประชาชนต้องปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหา
นวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับการนำเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดขึ้น
จากความต้องการของประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพ้ืนที่ผลกระทบ และแนวทางที่
สำคัญที่สุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การสร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพ
ต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพ้ืนที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ในการชี้แนะของ
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นักวิจัย คือ พื้นที่บ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้
เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung Model ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ต้อง
ค้นหากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เดินหน้าไปสู่การเป็นชุมชนประชารัฐที่มีความสุขที่ยั่งยืน (ภูสิทธ์ 
ภูคำชะโนด, 2560) ยังพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ำในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ำในชุมชน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) 
และเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์  (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านการ
ร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.31) ด้านการร่วมดำเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.12) ด้านการร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.99) ด้าน
การร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.98) ส่วนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมาก มี 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้านที่แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน มีระดับมาก พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมให้บุตรธิดาที่สนใจร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาในการดำเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำต่อไป 
(ค่าเฉลี่ย 3.57) การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.55) 
และความพร้อมที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีบางกลุ่มเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการไม่ทิ้งขยะลงคลอง ช่วยกันเก็บขยะจากคลอง 
ดูแลคุณภาพของน้ำในคลอง ไม่ท้ิงของเสียลงไปในคลอง ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักศึกษาที่เข้าดู
งาน ส่วนประชาชนในชุมชนมีบทบาทเข้ามาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำ 
ต้องเป็นช่วงเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้คน
ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้นำชุมชนจะเป็นผู้
ประสานงานกับสำนักงานเขต อบต. บ้างเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลำคลอง ทำประชาพิจารณ์ คือเข้า
ร่วมกันประชุมพร้อมหาข้อสรุปและวิธีแก้ไขร่วมกัน จัดประชุมเครือข่าย เป็นแก่นนำที่ดีและช่วยชี้
แนวทางให้กับชาวบ้านให้รักชุมชนมากที่สุด และสิ่งสำคัญ ผู้นำจะต้องทำก่อนให้สำเร็จ ส่วนการดูแล
คลองในพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ ยังขาดกฎระเบียบมาบังคับเป็นจิตสำนึก 
ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ำคือ  ความ
สามัคคี การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว การสนใจร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ศักยภาพของ
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ผู้นำ จิตสำนึกที่ดี การมีน้ำใจต่อกัน เวลา เงิน และการทำตามจารีตที่มีมายาวนาน (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด, 2559: 134-137)  

ข้อมูลการวิจัยในพื้นท่ีคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
เพ็ญนภา ปาละปิน (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือการสร้างอาชีพใน ผู้สูงอายุชุมชนบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ของ
ชาวบ้านที่นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ ภูมิปัญญา
ทางด้านการทอผ้า และภูมิปัญญาทางด้านการจักสาน สำหรับการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผ่านมา เป็นลักษณะการทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้กับคนในครอบครัวญาติพ่ีน้อง และคนใน
ชุมชนเดียวกันซึ่งถ่ายทอดโดยผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนรูปแบบการส่งเสริมและเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการสร้างอาชีพในผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชนควรสนับสนุนและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกวิถีทางโดยให้สมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เช่น สร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาเพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาด้านต่างๆของท้องถิ่น
ทั้งในอดีตและปัจจุบันเพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายเพ่ือนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชน การเปิดเวทีจัดแสดงสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การหาตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเป็นโอกาสในการจำหน่าย
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ็ญนภา ปาละปิน, ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และคณะ (2558) ศึกษวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีสู่ความยั่งยืน พบว่า ด้านสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนด ประกอบด้วย การดำเนินการด้านการ
จัดการและพัฒนานโยบายและแผน งาน ด้านการจัดการและพัฒนาการควบคุมการใช้พ้ืนที่ ด้านการ
จัดการและพัฒนาด้านอ่ืนๆ ด้านนโยบายและแผนงานในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำ
ชะโนดในอนาคต และด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาด้านต่างๆของผู้มีส่วนได้เสีย
นั้น พบว่า ขาดการประสานความร่วมมือและขาดการดำเนินการในหลายด้าน ส่วนด้านศักยภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนด พบว่า แหล่งท่องเที่ยวคำชะ
โนดมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่พบปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือ การบริหาร
จัดการที่ขาดประสิทธิภาพ มีการขัดแย้งทางความคิดรวมไปถึงการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ระหว่างคณะกรรมการบริหารคำชะโนดกับประชาชน และระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนด ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจและความต้องการของ
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ประชาชน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย (X) = 1.972888 และความ
ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย (X) = 1.956738 2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย (X) = 2.230625 และความต้องการของนักท่องเที่ยว
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X) = 2.6625 ด้านแนวทางการจัดการและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าคำชะโนด พบว่า ควรมีแนวทางการจัดการ 3 ส่วนควบคู่กันประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การ
กำหนดนโยบายเพ่ือวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดสู่ความยั่งยืน ส่วนที่ 2 การวางแผน
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดสู่ความยั่งยืน และส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดสู่ความยั่งยืน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 

1) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารคำชะโนด ชุมชนท้องถิ่น ควรร่วมกันออกแบบนโยบายและแผนงานดำเนินการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวป่า
คำชะโนดในอนาคตบูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยครอบคลุม
ปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด จากนั้นจัดทำเป็นแผนแม่บท  (Road Map) ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาว 4-5 ปี และใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ประจำปีแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดสู่ความยั่งยืน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เปิดโอกาส/สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การแสดงความคิดเห็น วางแผนหรือ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวป่าคำชะโนดดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวป่า
คำชะโนดรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวป่า
คำชะโนด เช่น การขายอาหารและสินค้าพ้ืนเมืองการนำเที่ยวและให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว
การให้บริการด้านที่พัก เป็นต้น 

 3) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวป่าคำชะโนดให้เป็นที่
รู้จักโดยกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ และระดับสากล ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เช่น เว็บไซด์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ ฯลฯเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเยี่ยมชมและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นคำชะโนด สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า
ตำนานท้องถิ่นคำชะโนด 

ชลธิชา เนียมนาภา (2557: 88-113) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิ
ทัศน์พ้ืนที่คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาการพัฒนาพ้ืนที่ที่
ส่งผลต่อระบบน้ำที่หล่อเลี้ยงเกาะคำชะโนดให้มีความชุ่มชื่น และการท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งความ
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ต้องการที่จะพัฒนาจนกระทบต่อด้านกายภาพและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ดังนั้นจำเป็นต้อง จัดการน้ำให้
เป็นไปตามระบบธรรมชาติและฟ้ืนฟูระบบนิเวศของพ้ืนที่ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับการ
จัดการใช้ที่ดิน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อแนวทางการจัดการน้ำและทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศคำชะโนด น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่โดยเฉพาะการขัดขวางทางน้ำหลากที่จะเข้ามาเติมและการขัดลอก
คลองบางจุดกระทบต่อน้ำใต้ดินในช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มีรายงานเสื่อมโทรของต้นชะโนดโดย
สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการสร้างคันถนนรอบเกาะขวางทาน้ำหลาก หรือภาวะสะสมตัวของเกลือ
ทำให้ต้นชะโนดเหี่ยวเฉา แต่หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า ความเค็มของน้ำไม่อยู่ในระดับคุกคามต่อ
ต้นชะโนดได้ ปัจจัยที่ทำให้ต้นชะโนดเหี่ยวเฉาจึงน่าจะมาจากความไม่เสถียรของระดับน้ำใต้เกาะคำชะ
โนด ทั้งนี้นักวิชาการจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่  9 (อุดรธานี ) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศโลกก็อาจจะมีผลต่อฤดูกาลจนทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่คงที่ด้วย ส่วนปัญหาที่มา
จากการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม พบว่าความหมายดั้งเดิมของพ้ืนที่ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากแต่
เดิมชาวบ้านในพ้ืนที่นี้ถือว่า คำชะโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีพญานาคสิงสถิตอยู่ตามตำนาน
ท้องถิ่น สิ่งสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคที่สิงสถิตย์ในคำชะโนด คือ “ต้นชะโนด” และ “บ่อน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์” ที่เชื่อว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาล ปัจจุบันกลับพบว่าการเป็นตัวแทน
เชิงสัญลักษณ์ขององค์ประกอบทางธรรมชาติทั้งสองอย่างได้ถูกลดทอนเพราะมีการสร้างถาวรวัตถุที่
เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคที่ชัดเจนว่า เช่น ประติมากรรมรูปพญานาคพ่นน้ำศักดิ์สิทธิ์ แ ละ
ประติมากรรมรูปพญานาคอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่เพ่ือให้คนกราบไว้ ทำให้คนทั่วไปโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้าใจถึงการมีอยู่และความสำคัญทางจิตวิญญาณขององค์ประกอบทางธรรมชาติ
ได้น้อยลง และขาดการตระหนักรู้ที่จะอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติของคำชะโนด ในกรณีที่ ร้ายแรง
ที่สุดเมื่อความเข้าในด้านวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนในการช่วยควบคุมความประพฤติต่อคำชะโนดขาดหายไป 
เมื่อคนไม่เกรงกลัวที่จะทำลายธรรมชาติ ก็จะย้อนกลับไปกระทบถึงระบบนิเวศของพ้ืนที่ให้ถูกทำลาย
ไปได้อย่างง่ายดาย เกาะคำชะโนดก็อาจจะเหลือเพียงต้นชะโนดขึ้นเบาบางขาดบรรยากาศความขลัง
น่ายำเกรง จนนักท่องเที่ยวลดลงไปในที่สุด จนมีคำกล่าวที่สะท้อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ว่า “จากไม้
กระดานสู่สะพานคอนกรีตที่เจริญ” เป็นการสะท้อนความเจริญผ่านการสร้างสะพานเข้าป่าคำชะโนด 

พลธรรม์ จันทร์คำ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง พญานาค : อุดมการณ์ที่ เมืองคำชะโนดสู่
กระบวนการทำให้เป็นสินค้า พบว่า อุดมการณ์พญานาคที่เมืองคำชะโนดมีลักษณะของความมีตัวตน
จริง มีความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ในการเนรมัตรกายเป็นสิ่งต่าง ๆ และอำนวยให้เกิดสรรพสิ่งทั้งที่ร้องขอ
และให้บทลงโทษ โดยผ่านระบอบสังคมมาอย่างยาวนาน และด้วยระบอบสังคมที่ทำให้อุดมการณ์มี
ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้พญานาคมีอำนาจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เชื่อ แต่
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากอำนาจพญานาคนั้นมีลักษณะแตกต่างกันตามยุคสมัยโดยมีความกลมกลืนไป
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กับโครงสร้งทางสังคมในขณะนั้น ทำให้เข้าใจว่าอุดมการณ์พญานาคที่เมืองคำชะโนดเป็นทั้งความ
ต้องการของผู้เชื่อและภาพสะท้อนของโครงสร้างทางสังคม ในบริบทโลกาภิวัฒน์ อุดมการณ์พญานาค
ที่เมืองคำชะโนดซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่ผ่านการก่อรูปร่างมาอย่างยาวนานจึงถูกนำมาสร้างเป็นทุน
เศรษฐกิจเพ่ือสนองความต้องการทั้งในระดับปัจเจกและกลุ่มคนภายใต้ความกดดันของโครงสร้าง
สังคมที่เป็นทุนนิยม บริโภคนิยม โดยมีลักษณะเป็นสินค้าเชิงสัญญะที่ทำให้สังคมยอมรับภายใต้
กระบวนการทำให้เป็นสินค้าอันประกอบด้วยกระบวนการผลิต กระบวนการขายและกระบวนการ
รักษาสืบทอดอันเป็นมายาคติที่แฝงกระบวนการคงความเป็นสินค้าเอาไว้ 

Phusit Phukamchanoad, Chutchai Ditchareon, Suwaree Yordchim (2014). A 
Study of Social and Cultural Context for Tourism Management by Community 
Kamchanoad District, Amphoe Ban Dung, Udon Thani Province: Kamchanoad has 
both high land and low land in the region as well as swamps that are very capable 
of freshwater animals’ conservation. Kamchanoad is also good for agriculture and 
animal farming. 80% of Kamchanoad’s land are forest, freshwater and rice farms. 
Kamchanoad was officially set up as community in 1994 as “Baan Nonmuang”. 
Inhabitants in Kamchanoad make a living by farming based on sufficiency economy. 
They have rice farm, eucalyptus farm, cassava farm and rubber tree farm. Local 
people in Kamchanoad still believe in the myth of Srisutto Naga. They are still 
religious and love to preserve their traditional way of life. In order to understand how 
to create successful tourism business in Kamchanoad, we have to study closely on 
local culture and traditions. Outstanding event in Kamchanoad is the worship of 
Grand Srisutto, which is on the fullmoon day of 6th month or Visakhabucha Day. 
Other big events are also celebration at the end of Buddhist lent, Naga firework, New 
Year celebration, Boon Mahachart, Songkran, Buddhist Lent, Boon Katin and Loy 
Kratong. Buddhism is the main religion in Kamchanoad. The promotion of tourism in 
Kamchanoad is expected to help spreading more income for this region. More 
infrastructures will be provided for local people as well as funding for youth support 
and people activities. 

Phusit Phukamchanoad, Thananya Santithammakul, Suwaree Yordchim, 
Pennapa Palapin. (2014). A Study on Local Wisdom towards Career Building of People 
in Kamchanoad Community: the most prominent local wisdom of Kamchanoad 
community is their beliefs and religion. Most people in the community have strongly 
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maintained local tradition, the festival of appeasing Chao Pu Sri Suttho on the 
middle of the 6th month of Thai lunar calendar which falls on the same day with 
Vesak Day. 100 percent of the people in this community are Buddhist. They believe 
that Naga, an entity or being, taking the form of a serpent, named “Sri Suttho” lives 
in Kamchanoad forest. The local people worship the serpent and ask for blessings. 
Another local wisdom of this community is Sinh fabric weaving. 

Chittima Phutthanathanapa, Wanichcha Narongchai, Rukchanok Chumnanmak 
(2018) Naga Beliefs in Isan: Buddhist and Brahmanical: Isan society has stories of the 
Naga bound to the life of the Isan people in ritual, agriculture, art and architecture. 
This is due to the influence of ancient beliefs and religions. They all blend together 
to become the identity of the Isan people. In the Naga belief about the serpent in 
Buddhism, there is a belief that the serpent exists and is a believer in Buddhism. The 
serpent belief in the traditions of various merit-making rituals, such as the ordination 
ceremony, Buddhist Lent, rocket festival, Lai Reua Fai, etc. The Brahministic belief is 
that the serpent, Naga is the throne of Vishnu. The name is Phaya Anananakarat, the 
origin of the legendary Narayan. Although Buddhist and Brahmanical myths and 
beliefs differ from each other, Brahmins appear as ritual performers in many Buddhist 
practices and rituals and prayers often combine Buddhism and Brahmanism. 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ เก็บข้อมูลเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ผ่านทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม ทุนสังคมเมืองคำชะโนดที่เป็นคติชนความเชื่อของคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยการนำทุนท้องถิ่นที่เป็นความเชื่อของดงคำชะโนด พญานาค
แห่งเมืองคำชะโนดมาสร้างเป็นลวดลายบนผ้าซิ่นท้องถิ่นคำชะโนดให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดย
ร่วมกันออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองคำชะโนดนำโดยคุณย่าสมร ขันติกุล อายุ 82 ปีที่ยังทำการ
ทอผ้าซิ่นเป็นการทอผ้าหูกรุ่นสุดท้ายของการมัดหมี่คำชะโนดเนื่องจากต้องใช้กำลังมากจึงต้องทำผ้า
เป็นการทำลวดลายมัดหมี่ซิ่นคำชะโนดเป็นหูกสุดท้ายในปีพ.ศ. 2561 นั่นเอง 



 

 

บทท่ี 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธี

มัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้
กำหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนวัฒนธรรม คำชะโนดด้านภูมิศาสตร์ 
ภูมิสถานและภูมิสังคม ตำนานคำชะโนดและความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือและการมัดหมี่ลวดลาย การ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัยและกำหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทำการสำรวจ
พ้ืนที่ ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเก็บข้อมูลทุนวัฒนธรรม ภูมิสังคม ตำนาน ความเชื่อคำชะโนด พญานาค เพ่ือนำไปสู่การออกแบบ
ลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือที่เป็นวิถีผ้าซิ่นท้องถิ่นคำชะโนด การดำเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนำเสนอ
หลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไปตามลำดับ ได้แก่ 1) กรอบ
แนวคิดในการวิจัย 2) พ้ืนที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และ 6) รูปแบบการ
เขียนรายงานการวิจัย 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรม คำชะโนดด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสถานและภูมิสังคม ตำนานคำ

ชะโนดและความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือและการมัดหมี่ลวดลาย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย
เชิงคุณภาพของการวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาค
ด้วยวิธีมัดหม่ีลวดลายผ้าทอมือ” ดังการอธิบายกรอบแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) ต่อไปนี้ 
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ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนวิธี (Process) ผลลัพธ์ (Output) 
คติชนคนคำชะโนด 
- ตำนานความเชื่อพญานาคที่
เชื่อมโยงกับคำชะโนด 
- ตำนานคำชะโนด เรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่า (มุขปาฐะ)
ของประชาชนคนคำชะโนด 
- ภูมิสังคม ที่รวมทั้งภูมิศาสตร์ ภูมิ
สถาน ภูมิปัญญา ปรากฏการณ์ท่ี
เห็นเชิงรูปธรรมหรือเชิงประจักษ์ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
- ขั้นแรก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบท
เชิงสังคมและวัฒนธรรมคำชะโนด 
- ขั้นสอง สัมภาษณ์ความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญด้านการมัดหมี่  
- ขั้นสาม การร่วมกันออกแบบต้น
ชะโนดที่เป็นเอกลักษณ์ (โดยการ
ร่วมออกแบบกับนักวิชาการจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี) 
- ขั้นสี่ การมัดลวดลายจากจิตนา
การของปราชญ์ท้องถิ่น 
- ขั้นห้า การลอกลายลงแบบกราฟ
ลอกลาย 
- ขั้นหก ย้อมสี 
- ขั้นเจ็ด กรอด้ายและทอผ้า 

ลวดลายผ้าซิ่นคำชะโนด 
- ผ้าซิ่นลายอัตลักษณ์คำ
ชะโนด โดยแบ่งเป็น 2 
แบบ คือผ้าซิ่นลวดลาย
แบบต้นชะโนด และผ้าซิ่น
ลวดลายแบบความเชื่อ
พญานาค 
 
ลวดลายแบบผสมผสาน 
“ความถนัดอัตลักษณ์
บุคคลกับความเชื่อ
พญานาคและต้นชะโนด” 

- ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คำชะ
โนด “ต้นชะโนด”  

- สัมภาษณ์เชิงลึก (ฝังตัวกับ
ปราชญ์ท้องถิ่น) 

 

การจดสิทธิบตัร
ลวดลายผ้า - ปราชญ์ด้านการทอผ้าและการ

มัดหมี่ในชุมชนคำชะโนด  
- สนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมกับ
นักวิจัย นักวิชาการ และผู้อาวุโส
ในชุมชนคำชะโนด 

ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การออกแบบลาย
ผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธีมัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ” 

 

3.2 พื้นที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดพ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ (1) ภูมิสังคม “คำชะโนด”  ตั้งอยู่ที่หมู่ 
11 บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีความเกี่ยวโยงอีก 1 ตำบลมาก
ที่สุดคือ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (2) “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี” ตั้งอยู่เลขที่ 
8 ถนนโพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำวิจัยร่วมกันในเชิงพ้ืนที่ 
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นอกจากนี้ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Keys informant) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้เพ่ือ
เก็บข้อมูลแบบเจาะจง โดย (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้ทั้งหมด 30 คนที่เป็นผู้ทอผ้าในคำชะโนด 
1 คน บ้านม่วง 3 คน บ้านศรีเมือง 6 คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด (บ้านเหล่าหลวง ห้วยปลาโดและ
บ้านวังทองรวม 20 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด และ (2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ เกี่ยวกับผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ่มทอผ้าที่มีความโดดเด่นเป็นผู้ทอและผู้ออกแบบ
ลวดลายด้วยการมัดหมี่จำนวน 17 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ คือ คำชะโนด 1 คน บ้านม่วง 3 คน บ้านศรี
เมือง 4 คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด 9 คน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอมือที่
เป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ คุณแม่ประดิษฐ์ มีพลงาม ประธานกลุ่มผ้าทอบ้านนาดี อำเภอหนองแสง 
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอ แฟชั่นและสิ่งทอ คือ 
อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 

ทั้งนี้ได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) สำหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับทั้ง 17 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับ
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มย่อย กับปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ทอผ้า กลุ่มทอผ้าและนักวิชาการ 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทำการสำรวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทุนวัฒนธรรม คำชะโนดด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสถานและภูมิสังคม ตำนานคำชะโนดและ
ความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือและการมัดหมี่ลวดลาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษา
ความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำคัญในการเชื่อมโยง
วรรณกรรมกับพ้ืนที่วิจัย คือ คำชะโนด รวมถึงวิธีการมัดหมี่สร้างลวดลายของชาวบ้านคำชะโนดจน
เกิดลายผ้าซิ่นวิถีถ่ินคำชะโนดโดยเฉพาะด้วย  
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In dept-interview) เก็บข้อมูลกับปราชญ์ท้องถิ่นคำชะโนดที่เป็นผู้
มัดหมี่ทอผ้าที่อาศัยอยู่ในชุมชนคำชะโนด หรือบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี คือ คุณย่าสมร ขันติกุล ซึ่งยังพบว่ามีการทอผ้าอยู่ ณ วันที่ลงพื้นที่วิจัย โดยอยู่บ้านเลขท่ี 45 
หมู่ 11 บ้านโนนเมือง (คำชะโนด) ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
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  3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) มีกระบวนการดังนี้  
3.1 ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพ่ือเชิญผู้อาวุโสของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำนานคำชะโนดและเรื่องราวที่เกิดขึ้นของความเชื่อจากคำบอกเล่าจากคนรุ่น
หนึ่งสู่อีกคนรุ่นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง จำนวน 30 คน 

3.2 นัดวันการจัดสนทนากลุ่มย่อย  
3.3 จัดสนทนากลุ่มย่อย จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือค้นหาทุนวัฒนธรรมคำชะโนด ลักษณะ

ภูมิสังคม ภูมิสถานของคำชะโนดรุ่นปู่ย่าตายาย 
3.4 จัดเวทีชาวบ้านเสริมการสนทนากลุ่มย่อยโดยรวมเพ่ือนำสู่การโต้แย้งข้อมูลที่

เกิดจากการสนทนากลุ่มย่อย 
3.5 สรุปข้อมูลร่วมกัน และลงมติเป็นข้อมูลที่ เกิดขึ้นของชุมชนคำชะโนดจาก

ข้อเท็จจริงจากสภาวะที่มีผู้คนได้รับผลการเผชิญจริงกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและบ่งบอกได้ว่ามีผู้
เล่าเรื่องมีชื่อและถ่ินที่อยู่ชัดเจน 

4. การจัดถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยแล้วแต่ละขั้นตอนเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
เป็น 3 ระยะกระบวนการตามแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) ดังนี้ 

4.1 ระยะที่ 1 ถอดบทเรียนหลังจากสรุปขั้นปัจจัยนำเข้า ได้ข้อมูลเชิงปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิแล้วทำการสรุปเพื่อหาข้อสรุปและปัญหาที่เกิดขึ้นของข้อมูล 

4.2 ระยะที่ 2 ถอดบทเรียนหลังจากสรุปขั้นกระบวนการ เป็นกระบวนการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสร้างลวดลาย การลอกลาย และผู้ทอผ้าในหมู่บ้านคำชะโนด 1 
คน บ้านม่วง 3 คน บ้านศรีเมือง 4 คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด 9 คนและนักวิชาการจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี  

4.3 ระยะที่ 3 ถอดบทเรียนหลังจากสรุปขั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผ้าซิ่นตามลวดลาย
ที่ออกมาว่ามีปัญหาและแนวแก้ไขอย่างไร ได้ลวดลายที่ตรงกับความเป็นอัตลักษณ์ของคำชะโนดที่
กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด และทำการลอกลายเพ่ือความชัดเจนลงในกระดาษกราฟลอกลายให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับทุนวัฒนธรรม คำชะโนดด้าน
ภูมิศาสตร์ ภูมิสถานและภูมิสังคม ตำนานคำชะโนดและความเชื่อพญานาค  ผ้าทอมือและการมัดหมี่
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ลวดลาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรมให้เกิดการกำหนดแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยให้เหมาะสมและสมบูรณ์ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
1) ลงพื้นที่สำรวจภูมิสังคม บริบททางสังคมต่าง ๆ โดยทางรถยนต์ส่วนตัว 
2) การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสำรวจเชิงพ้ืนที่มี

รายละเอียด ดังนี้ 
2.1) คติชนคนคำชะโนด  
- ตำนานความเชื่อพญานาคท่ีเชื่อมโยงกับคำชะโนด 
- ตำนานคำชะโนด เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่า (มุขปาฐะ) ของ

ประชาชนคนคำชะโนด 
- ภูมิสังคม ที่รวมทั้งภูมิศาสตร์ ภูมิสถาน ภูมิปัญญา ปรากฏการณ์ที่เห็นเชิง

รูปธรรมหรือเชิงประจักษ์ 
-  ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คำชะโนด “ต้นชะโนด” 
- ปราชญ์ด้านการทอผ้าและการมัดหมี่ในชุมชนคำชะโนด 
2.2) กิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
- ขั้นแรก ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมคำชะโนด 
- ขั้นสอง สัมภาษณ์ความถนัดและความเชี่ยวชาญด้านการมัดหมี่  
- ขั้นสาม การร่วมกันออกแบบต้นชะโนดที่ เป็นเอกลักษณ์ (โดยการร่วม

ออกแบบกับนักวิชาการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี) 
- ขั้นสี่ การมัดลวดลายจากจิตนาการของปราชญ์ท้องถิ่น 
- ขั้นห้า การลอกลายลงแบบกราฟลอกลาย 
- ขั้นหก ย้อมสี 
- ขั้นเจ็ด กรอด้ายและทอผ้า 
- สัมภาษณ์เชิงลึก (ฝังตัวกับปราชญ์ท้องถิ่น) 

3.4.3 การสนทนากลุ่มย่อย เป็นการเก็บข้อมูลภาพรวมตำนานที่อาจจะไม่ตรงกันหรือตรงกัน
ในมุมมองตรงส่วนไหนจะลงมติยึดข้อมูลจากกลุ่มผู้อาวุโสของคำชะโนด บ้านวังทอง บ้านม่วง 
บ้านเมืองไพร และบ้านศรีเมืองและมีการสนทนาย่อยกลุ่มแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการและผู้
ทอผ้าฝ้ายและฝ้าไหมท่ีเป็นกลุ่มอาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
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- วิธีการและข้ันตอนการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงศูนย์อำนวยการคำชะโนด 

หรือคณะกรรมการบริหารคำชะโนด หรือแจ้งการลงพ้ืนที่และกำหนดการที่ต้องลงพ้ืนที่อย่างเป็น
ทางการ พร้อมกำหนดให้ผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่น (ปราชญท้องถิ่น) ชุมชนคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง 
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี เพื่อลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
ย่อยเพ่ือเก็บข้อมูล โดยก่อนจะลงเก็บข้อมูลทุกครั้งต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) นักวิจัย คณาจารย์ลงพ้ืนที่ประสานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
3) ผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นประสานการสัมภาษณ์ผุ้ให้ข้อมูลสำคัญท้ัง 17 คน 
4) นักวิจัยประสานสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

แฟชั่นและลวดลายผ้า คือ อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและแม่ประดิษฐ์ มีพลงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
บ้านนาดี เลขที่ 23 หมู่ 10 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

5) ประสานผู้นำชุมชนที่เกี่ยวกับคำชะโนดเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรุปรายละเอียด
ข้อมูลกับกำนันพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ ผู้ใหญ่บ้านวิเชียร แสนสุข  ผู้ใหญ่บ้านอนันต์ บุญเฮ้า เป็นต้น 
  การลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมีลำดับขั้นตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 

    
 
 

 
 

   
 

ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 
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3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ เป็น

เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมที่เก่ียวกับคำชะโนด พญานาค ภูมิสังคมและคติชนของคำชะโนด 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้รับจากคำสัมภาษณ์ของปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ทอผ้า กำนันตำบลบ้านม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโนนเมือง 
(คำชะโนด) บ้านม่วง และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน และประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ และกลุ่ม
อาชีพการทอผ้าของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคำชะโนด 1 คน บ้านม่วง 3 คน บ้านศรีเมือง 4 
คน กลุ่มศิลปาชีพบ้านกำแมด 9 คน 

3) การออกแบบลวดลายผ้าระหว่างผู้ทอที่เป็นปราชญ์คำชะโนด ที่เป็นผู้เพาะต้นชะ
โนด นักวิจัย และนักวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอโดยการตีความหมายความเหมือนและแตกต่าง
จากของจริงและภาพเสมือนจริงด้วยการลอกลายในกราฟ ดังภาพดังนี ้

 
ภาพที่ 3.3 กราฟลอกลายเพ่ือการทอผ้าอัตลักษณ์คำชะโนด (ปราชญ์ทอผ้าท้องถิ่นคำชะโนด) 
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4) การถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ของการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้เกิด
ความสมบูรณ์ของลวดลายเพ่ือนำสู่การจดสิทธิบัตร 

 

3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 
1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเ์ฉพาะ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทุนวัฒนธรรม คำชะโนดด้าน

ภูมิศาสตร์ ภูมิสถานและภูมิสังคม ตำนานคำชะโนดและความเชื่อพญานาค ผ้าทอมือและการมัดหมี่
ลวดลาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสำคัญของชุมชนและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยในการ
วิเคราะห์ พ้ืนที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทที่ 4 พญานาคบรรพกาล 
5) บทที่ 5 ตำนานคำชะโนด เอกลักษณ์ต้นชะโนด 
6) บทที่ 6 ออกแบบลวดลายมัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถ่ินศรีสุทโธ 
7) บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การสรุปผลการวิจัย การ

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 



 

บทท่ี 4 
พญานาคบรรพกาล 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธี

มัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ” ซึ่งในการวิจัยในบทนี้ได้รวบรวมวรรณกรรมและเรียบเรียง วิเคราะห์
ประมวลผลไว้จากข้อมูลพระไตรปิฎก วรรณกรรมทางศาสนา งานเขียนที่เกี่ยวกับพญานาคในทาง
พุทธศาสนาเป็นสำคัญรวมถึงข้อมูลในเว็ปไซต์ทางพุทธศาสนา คำสอน และเรื่องของพระอริยสงฆ์ที่มี
การฝึกจิตสูงตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อมูลมาเขียนไว้ให้ละเอียดในการ
วิจัยครั้งนี้เนื่องจากว่า ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนให้เป็นการบ่งชี้บริบทในเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ปัจจุบัน ก่อนนำไปสู่การสังเคราะห์เป็นงานเขียนใหม่ให้สั้น กระชับโดยเนื้อหาที่เป็นแกนของเรื่อง
ยังคงสมบูรณ์อยู่ตามวรณกรรมที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ ไว้ในงานหนังสือ
รวบรวมชื่อว่า “พญานาคบรรพกาล ตำนานคำชะโนด มัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถ่ินศรีสุทโธ” ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

4.1 ความเชื่อที่ 1 เช่ือในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “พญานาคมีจริง” 
สัจจาธิษฐาน 
การลอยถาดอธิษฐานจิตของพระสมณะโคดม ที่มีการลอยถาดอธิษฐานจิต เพ่ือตั้งสัจจาธิษ

ฐานก่อนเกิดตั้งม่ันฝึกฝนตนเองให้นำสู่ความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 
ณ กาลครั้งหนึ่งก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ ได้อธิษฐานจิตลอยถาดทองของนาง

สุชาดาที่นำข้าวมธุปายาสไปถวายไว้ ครั้นเมื่อนางสุชาดากลับแล้วพระมหาบุรุษเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
ทรงถือถาดทองข้าวมธุปายาส เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เสด็จลงสรงน้ำ แล้วขึ้นมาประทับนั่ง
ริมฝั่ง ทรงปั้นข้าวมธุปายาสออกเป็นปั้น รวมได้ 49 ปั้น แล้วเสวยจนหมด ปฐมสมโพธิว่า “เป็นอาหาร
ที่คุ้มไปได้  7  วัน 7 หน”  พอเสร็จแล้ว จึงทรงลอยถาดและทรงอธิษฐานว่า ถ้าจะได้สำเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า ขอให้ถาดจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง 80 ศอก ไปจนถึงวังน้ำวนแห่งหนึ่ง จึงจม
ดิ่งหายไปจนถึงพิภพของ “พญากาฬนาคราช” (1) ผู้มีอายุมากและหลับอยู่ ซึ่งหลับมาตั้งแต่สมัย
พระพุทธเจ้าในอดีต จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาด ที่สมณะโคดมกระทบกับถาดอีก 3 ถาด ซึ่งเป็น
ของพระพุทธกุกกุสันธ 1 พระพุทธโกนาคมน์ 1 และพระพุทธกัสสปะ 1 พอได้ยินเสียงถาดกระทบกัน
ก็รู้ได้ว่า “พระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดในโลกแล้ว เป็นองค์ท่ี 4 ในภัทรกัปนี้” จึงจะงัวเงีย (สลึมสลือ) ตื่น
ขึ้นแล้วงึมงำว่า "เมื่อวานนี้พระชินสีห์ (พระกัสสปะพุทธเจ้า) อุบัติขึ้นในโลกพระองค์หนึ่งแล้วซ้ำ
บังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่า" ลุกขึ้นมาไหว้พระพุทธเจ้าเกิดใหม่ แล้วหลับต่อไป 
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กาฬนาคราช จึงเป็นนาคตนแรกที่มีวิมานทิพย์อยู่เมืองบาดาลใต้น้ำ และเป็นพญานาคผู้เป็น
สักขีพยานในการสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนาทุกพระองค์ในภัทรกัปนี้ ซึ่งใน
ภัทรกัปปัจจุบันนี้มีอยู่ 5 พระองค์ คือ พระพุทธกุกกุสันธ 1 พระพุทธโกนาคมน์ 1 พระพุทธกัสสปะ 1 
พระพุทธโคดม 1 และพระศรีอริยเมตไต 1 นั่นเอง 

การปรากฎกายแห่งปางนาคปรก 
เมื่อพระสมณะโคดมได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือญาณประเสริฐอันเป็นเครื่องตรัสรู้

สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขท่ีเกิดจาก
ความหลุดพ้น อยู่ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลา 7 วัน ได้ทรงดำริถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็น
ของที่ลุ่มลึกนัก แต่การเสวยวิมุตติสุขที่เป็นสุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะ และปวงทุกข์ ; 
พระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ได้เสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์ตามลำดับ คือ 

สัปดาห์ที่ 1 ประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
สัปดาห์ที่ 2 เสด็จไปประทับยืนด้านอีสาน ทรงจ้องดูต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร ที่นั้น

เรียกว่า อนิมิสเจดีย์ 
สัปดาห์ที่ 3 ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย์ เสด็จ

จงกรมตลอด 7 วัน ที่นั้นเรียก รัตนจงกรมเจดีย์ 
สัปดาห์ที่ 4 ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วที่เทวดานิรมิตใน

ทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย์ 
สัปดาห์ที่ 5 ประทับใต้ร่มไม้ไทร ชื่ออชปาลนิโครธ ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หุกชาติ 

แสดงสมณะและพราหมณ์ที่แท้ พร้อมทั้งธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ พระอรรถกถา
จารย์กล่าวว่าธิดามาร 3 ตน ได้มาประโลมพระองค์ ณ ที่นี้ 

สัปดาห์ที่ 6 ประทับใต้ต้นไม้จิก ชื่อ มุจลินท์ มีฝนตก มุจลินทนาคราชมาวงขนดแผ่พังพาน
ปกป้องพระองค์ ทรงเปล่งอุทานแสดงความสุขที่แท้ อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนกัน (เกิดปรางนาค
ปรก หรือ นาคที่คอยปกป้องพระพุทธเจ้า) 

สัปดาห์ที่ 7 ประทับใต้ต้นไม้เกต ชื่อ ราชายตนะ พาณิช 2 คน คือ ตปุสสะ และภัลลิกะ เข้า
มาถวายสัตตุผล สัตตุก้อน และได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสรณะ 2 องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม 

เมื่อสิ้น สัปดาห์ที่ 7 ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริความลึกซึ้ง
แห่งธรรมที่ตรัสรู้ คือ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจจ์แล้วน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม จนเป็นเหตุให้ท้าว
สหัมบดีพรหม มากราบทูลอาราธนาตามกวีอินทรวงศ์ฉันท์ภาษาบาลีไว้ว่า "พรหฺมา  จ  โลกาธิปตี  
สหมฺปติ, กตฺอญฺชลี  อนฺธิวรํ  อยาจถ, สนฺตีธ  สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา, เทเสตุ  ธมฺมํ  อนุกมฺปิมํ  ปชํ"  
แปลว่า "ท้าวสหัสบดีพรหม  ประณมกรกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐว่า  สัตว์ใน
โลกนี้  ที่มีกิเลสบางเบาพอที่จะฟังธรรมเข้าใจนั้นมีอยู่  ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมช่วยเหลือชาว 

https://www.phuttha.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7/
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โลกเทอญ" สะท้อนบัว 3 เหล่ากับคน 3 ประเภทที่อธิบายว่า เมื่อดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก 
บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกอุบล ดอกปทุม 
ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ อยู่เสมอน้ำ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอก
ที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ อยู่พ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ แม้ฉันใด เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย
ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอน
ให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษ
ว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว ลำดับนั้น ตถาคตได้กล่าวคาถาตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่า ‘พรหม สัตว์เหล่าใดมี
โสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเรามิได้ปิดประตูอมตธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็น
การยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตท่ีเราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์’ (อ.ป., 2515: 169) 

หากย้อนอธิบายในสัปดาห์ที่ 6 แห่งการเสวยวิมุติสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะพบว่าพระ
พุทธองค์ได้เสด็จประทับนั่งขัดสมาธิ ณ ร่มไม้จิก นามว่า "มุจลินท์"  ตั้งอยู่ในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนย์
แห่งร่มไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ที่นั้นอีก 7 วัน ในกาลนั้นฝนตกพรำตลอด 7 วัน พญานาคมี
นามว่า “มุจลินท์นาคราช” (2) มีอานุภาพมากไดพ้ำนักอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นมุจลินท์พฤกษ์นั้น มี
ความเลื่อมใสในพระศิริวิลาศ พระรัศมีโอภาสอันงามล่วงล้ำเทพยดาทั้งหลาย ซ่ึงพญามุจลินทนาคราช
ทราบเหตุแปรปรวนของเมฆฝน จึงขึ้นมาจากสระโบกขรณีก็แลเห็นบุรุษหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นจิก มีลักษณะ
งามเปล่งปลั่งก็นึกในหทัยว่า “ท่านผู้นี้มีสิริวิลาศเลิศ ชะรอยจะเป็นเทพยดาพิเศษประดับด้วย
ฉัพพรรณรังสี” ฉัพพรรณรังสีได้แก่รัศมี 6 ประการ ได้แก่ 1) นีล สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2) ปีต สี
เหลืองเหมือนหรดาลทอง 3) โลหิต สีแดงเหมือนตะวันอ่อน 4) โอทาต สีขาวเหมือนแผ่นเงิน 5) 
มัญเชฐ สีหงสบาท สีเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ 6) ประภัสสร สีเสื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก จึงเข้า
ไปใกล้แล้วขดเข้าซึ่งขนดกาย แวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 7 รอบ และแผ่พังพานอันใหญ่ ป้องปก
เบื้องบนพระเศียร มิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งล่วง 7 วัน ฝนหายขาดแล้ว 
พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมาณพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงเปล่งอุทานวาจาว่า "ความสงัดเป็นสุข สำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว ยินดีอยู่ในที่สงัด รู้เห็น
ตามความเป็นจริง ความไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความปราศจากความ
กำหนัด คือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นสุขในโลก ความนำอัสมิมานะ คือ
ความถือตัวออกให้หมดไปเป็นสุขอย่างยิ่ง" ครั้นล่วง 7 วันแล้ว เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินท์ ไปยังร่มไม้
เกต ุอันมีนามว่า "ราชายตนะ"  อันอยู่ในทิศทักษิณแห่งต้นมหาโพธิ์ เสวยวิมุติสุข สิ้น 7 วัน เป็นอวสาน
ในกาลแห่งนั้น 

พญามุจลินท์นาคราช จึงเป็นนาคตนที่สองที่มีวิมานทิพย์อยู่สระโบกขรณี และเป็นพญานาคผู้
ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม และแปลงกายเป็นมาณพ (มนุษย์
ชายหนุ่ม) ซึ่งคำว่า โบกขรณี อ่านว่า โบก-ขอ-ระ-นี เป็นคำมาจากภาษาบาลี แปลว่า “สระบัว” 
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ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนามหาเวสสันดรชาดกและปฐมสมโพธิกถา ซึ่งในมหาเวสสันดร
ชาดกกล่าวว่า พ้ืนที่ใกล้อาศรมของพระเวสสันดรมีสระโบกขรณี เมื่อพระเวสสันดรเอ่ยปากว่าจะ
ประทานสองกุมารให้แก่ชูชก พระชาลีและกัณหาจึงลงไปซ่อนตัวอยู่ในสระโบกขรณี  ในปฐมสมโพธิ
กถากล่าวว่า พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้างสระโบกขรณีเพ่ือให้เป็นที่สำราญแก่พระสิทธัตถกุมาร 
โดยพระอินทร์ก็ได้ให้พระวิษณุกรรมมาเนรมิตขึ้น 

นาคขอบวชในพุทธศาสนา  
มีที่มาจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 4 บรรทัดที่ 3517-3550 หน้าที่ 143-144 
โดยสมัยนั้นแล ยังมีนาคตัวหนึ่งมีความอึดอัด ระอา เกลียดกำเนิดนาค ทำให้นาคนั้นมีดำริว่า 

ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาค และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน ครั้นแล้วได้ดำริ
ต่อไปว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติ
พรหมจรรย์ กล่าวแต่คำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเราจะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นนี้ เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน ครั้นแล้ว
นาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายจึงให้เขา
บรรพชาอุปสมบท  

สมัยต่อมา พระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นปัจจุสสมัยแห่งราตรี 
ภิกษุรูปนั้น ตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว พระนาคนั้นก็
วางใจจำวัด วิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วย
ตั้งใจจักเข้าวิหาร ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง ก็ตกใจ จึงร้อง
เอะอะขึ้น 

ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่า อาวุโส ท่านร้องเอะอะไปทำไม? 
ภิกษุรูปนั้นบอกว่า อาวุโสทั้งหลาย วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง 
ขณะนั้น พระนาคนั้น ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น แล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน 
ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส ท่านเป็นใคร? 
พระนาค: ผมเป็นนาค ขอรับ 
ภิกษุ: อาวุโส ท่านได้ทำเช่นนี้เพ่ือประสงค์อะไร? 
พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี

พระภาค ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วได้ทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคนั้นว่า “พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอก
งามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค “จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ 14 ที่ 15 และที่ 8 แห่ง
ปักษ์” ด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากกำเนิดนาค และจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน ครั้นนาคนั้นได้
ทราบว่า ตนมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลั่งน้ำตา ส่งเสียงดังจึงหลีกไป” 
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ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฏ
ตามสภาพของนาค มีสองประการนี้ คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผู้มีชาติเสมอกัน เวลาวางใจ
นอนหลับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาค 2 ประการนี้แล 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ส่วนที่อุปสมบทแล้ว 
ต้องใหล้าสิขาออกไปเสีย 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า "นาค" ตามเรื่องราวของนาคตนนี้ ที่ขอบวชในพระศาสนา สะท้อนถึงความ
ศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา 1 ปรารถนาประพฤติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ 1 แม้เป็นสัตว์
เดรัจฉานยังปรารถนาที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงจำแลงกายเป็นมนุษย์มาขอ
บวช เมื่อรู้ว่าเป็นนาค พระพุทธองค์จึงให้นาคสึก นาคเสียใจเป็นอย่างมากจนถึงกลับหลั่งน้ำตาเพราะ
ความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธองค์จึงให้รักษาอุโบสถจะได้เกิดเป็นมนุษย์เร็ว
พลันในชาติต่อไป ณ จุดนี้จึงบ่งชี้ได้ว่า ผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจะต้องมานุ่งขาวหุ่ม
ขาวเพ่ือเรียนรู้วัตรปฏิบัติ ฝึกจิตว่ามีความแน่วแน่แค่ไหนที่จะออกบวชเพ่ือความพ้นทุกข์ มิใช่การบวช
ตามประเพณีที่กุลบุตรมักทำกันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้จะบวชเป็นพระภิกษุดำเนินชีวิตตามเส้นทาง
ของพระอริยเจ้า ปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นปฏิปทาอันประเสริฐ เว้นเสียจากการทำบาปทั้ง
ปวง ผู้ปรารถนาดำเนินชีวิตตามปฏิปทาอันประเสริฐ จึงเรียกว่า “นาค” คือ ผู้มีจิตใจศรัทธาอันแรง
กล้าต่อพระพุทธศาสนา (เป็นมนุษย์ ใจนาค บวชพระ) 

ชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งที่ 7: นันโทปนันทรนาคราช (3) 
ที่มาจากพระสุตตันตปิฎก เล่ม 17 มหาวรรคที่ 3 สูตรที่ 10 
พญานาคราชจอมอิทธิฤทธิ์ มีทิฏฐะมานะมาก วีรกรรมการปราบนันโทปนันทนาคราชนี้ได้

สร้างบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนามาก เปรียบเสมือนเป็นการประกาศก้องเกียรติคุณของพุทธ
องค์และเหล่าสาวกอีกแง่หนึ่ง โดยปรากฏเป็นหลักฐานในบทสวด “พุทธชัยมงคลคาถา” คือ ชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์ 8 ประการ ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “พาหุง” มีใจความว่า พุทธชัยมงคล “คาถาที่ 
7” ว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ท่ีทรงมีบรมพุทธานุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะ ปราบ 
พญานันโทปนันทนาคราช จนได้ชัยชนะ พระบาลีว่า 

นันโทปนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนัง เถระ ภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

การเกิดขึ้นเมื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวัน ทรงเข้ามหากรุณา
สมาบัติ แผ่ข่ายพระญาณไปทั่วหมื่นโลกธาตุ ทรงเห็นนันโทปนันทนาคราชเข้ามาในข่ายพระญาณ ก็
ทราบว่าพญานาคนี้ดุร้ายยิ่งนัก แต่อาศัยเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในปางก่อนไว้มาก หากพระองค์เสด็จไป
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ทรมานก็จะหันมานับถือพระรัตนตรัย แล้วจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติ
ต่อๆ ไป เพราะฉะนั้น ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับภัตตาหารที่บ้านของอนาถบินฑิก
เศรษฐี ทรงรับสั่งท่านพระอานนท์ให้สงฆ์ทราบว่า พระองค์จะเสด็จไปเทวโลกก่อนที่จะไปฉันที่บ้าน
ของท่านเศรษฐี บรรดาพระมหาสาวกก็พาบริวารของตนเอง มาคอยรับเสด็จพระพุทธองค์ แล้ว
ติดตามเหาะไปสู่พรหมโลกด้วยกายเนื้อแล 

ในสมัยนั้น พญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ เนรมิตรกายให้งดงามประดุจเทพเจ้าบนสรวง
สวรรค์ นั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ เสวยทิพยสมบัติด้วยใจเบิกบานทีเดียว ครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับ
พระสาวกเหาะมาก็โกรธตามประสาผู้มีทิฏฐิมานะว่า “สมณะเหล่านี้เห็นทีจะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
เมื่อไปก็ต้องเหาะข้ามหัวเราไป ฝุ่นละอองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่เรา ควรที่เราขึ้นไปห้ามเสียก่อน 
ไม่ให้เหาะข้ามไปเด็ดขาด” คิดแล้วก็เอาหางรัดเขาพระสุเมรุซึ่งสูงประมาณ 84,000 โยชน์ไว้ 7 รอบ 
เลิกพังพานปิดเมืองดาวดึงส์อันมีบริเวณ 12 โยชน์ และปรากฏอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุ บันดาลให้
เป็นหมอกควันมืดอนธการไปหมด 

ครั้งนั้นพระรัฐปาลเถระเห็นความผิดปรกติเช่นนั้น ก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“พระพุทธเจ้าข้า เมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้ สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาพระสุเมร และ
ได้เห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เห็นเวชยันตปราสาท ได้เห็นธงเบื้องบนเวชยันตปราสาท แต่มา ณ บัดนี้
ไม่เห็นอะไรเลย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าข้า” เมื่อทราบว่า พญานาคเป็นเพียงสัตว์
ดิรัจฉานผู้มีอานุภาพเท่านั้น แต่บังอาจมาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้า ก็อาสาที่จะปราบพญานาคให้
สิ้นฤทธิ์เสียเลย แต่ท่านก็ถูกพระพุทธองค์ตรัสห้ามไว้เสียก่อน พระอรหันต์รูปอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
พระภัททิยะ พระราหุล ต่างก็ทูลอาสาที่จะไปปราบพญานาค พระองค์ก็ทรงห้ามเอาไว้เหมือนกัน ด้วย
ทรงทราบว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์ทั้งหลายที่จะทำลายทิฏฐิมานะของพญานาค ผู้มีฤทธานุภาพ
มาก หากไม่ระวังอาจถูกนาคทำร้ายถึงขั้นต้องตาย คือเข้านิพพานกันก่อนเวลาสมควรก็เป็นได้ พระ
มหาโมคัลลานะเถระได้ทูลอาสา จึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญานาค  

“พระมหาโมคคัลลานะเถระ” ได้รับพุทธานุญาตแล้วก็คิดว่า พญานาคราชนี้เข้าใจว่าตัวเองมี
ฤทธิ์มาก ไม่มีใครเปรียบได้ จึงได้คิดอกุศลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จำเราจะทรมานเสียให้สิ้นพยศ ท่าน
คิดดังนั้นแล้ว ก็เนรมิตกายเป็นพญานาคที่มีร่างกายยาวใหญ่กว่าพญานันโทปนันทะถึง 2 เท่า มี
พังพานประมาณแสนโกฏิ ประดับไปด้วยแก้วและทองงดงาม แล้วรัดกายของพญานาคราชนั้นให้แน่น
เข้ากับเขาพระสุเมรุ มิให้เคลื่อนไหวได้ ฝ่ายพญานาคถูกนาคพระมหาโมคคัลลาน์รัดจนแทบกระดูก
แตกก็โกรธเกรี้ยวยิ่งนัก ได้พ่นพิษให้เป็นควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่ แต่พระมหาโมคคัลลาน์ก็บันดาลให้
ควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าปราบฤทธิ์ของพญานาค  

พญานาคขัดเคืองมาก ก็พ่นควันพิษเป็นเปลวไฟอันร้อนแรงเข้าใส่ พระเถระก็เข้าเตโชกสิณ 
เนรมิตไฟที่ร้อนแรงกว่าให้เกิดขึ้น ไฟของพญานาคไม่อาจระคายเคืองผิวของพระเถระได้เลย แต่
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พญานาคกลับถูกไฟของพระเถระเบียดเบียนจนร้อนรุ่มยิ่งนัก พญานาคคิดว่า “สมณะนี้ชื่ออะไรหนอ 
ทำไมจึงมีฤทธิ์มากอย่างนี้” พระเถระก็บอกให้ทราบว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พญานาคจึงหาเรื่องต่อว่า “ท่านเป็นสมณะ ทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้า การกระทำของท่านมิควรแก่
สมณะเลย” 

ท่านพระเถระตอบว่า “เรานี้ไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธ แต่ที่ทรมานท่านนั้นน่ะ ก็หวัง
จะให้ท่านละความเห็นผิด ให้ตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้า” ว่าแล้วก็กลับเพศเป็นพระมหาโมคคัลลาน์
พร้อมกับสอนว่า “เจ้าเป็นเดียรัจฉานมีความประมาท มิรู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักคุณของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจนมารดาบิดาครูอาจารย์ ควรแล้วหรือที่ท่านจะมาสำแดง
ความโกรธในพระพุทธเจ้า และพระสาวกที่เหาะมาแล้วเนรมิตกายปิดกั้นหนทางไปของพระองค์ แม้
ละอองพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะตกลงมาเหนือเศียรของท่าน ก็จะเกิดมงคลยิ่งนัก หาเป็น
อัปมงคลไม ่

พวกเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ล้วนแต่ประณมหัตถ์นมัสการ ตั้งความปรารถนาที่จะ
บูชาพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนพญานาคราช ผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้น ยากนักที่
จะได้เป็นพระพุทธเข้า บางคนเกิดมานับหมื่น ๆ ชาติก็มิได้พานพบ อย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลย 
แม้แต่รอยพระบาทก็ยากที่จะพบ เพราะทวยเทพทั้งหลายมาลบรอยพระบาทเสียก่อน หากว่า
พระองค์ทรงอธิษฐานไว้ จึงจะประดิษฐานอยู่ไม่ลบเลือน 

ผู้ใดเลื่อมใสในพระองค์แล้ว จะได้ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ จะได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกชั้นใด
ชั้นหนึ่งใน 6 ชั้นในภายหน้า เพราะพระพุทธเจ้ามีอานุภาพเป็นอจินไตย คุณของพระองค์ก็มากมาย
เกินกว่าจะพรรณนาให้หมดสิ้นไปได้ ท่านสิเป็นเดียรัจฉานชั้นต่ำ ซ้ำยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ มากล่าวร้าย
พระพุทธเจ้า มีแต่จะต้องไปบังเกิดในนรกอย่างเดียวเท่านั้น” 

ถึงกระนั้นพญานาคก็ยังไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของพระเถระ ยังมีทิฏฐิมานะเหมือนเดิม คิดแต่จะ
หาทางกำจัดพระเถระให้ได้ พระเถระรู้วาระจิตของพญานาค จึงเข้าไปทางช่องหูเบื้องขวาของ
พญานาค แล้วออกทางช่องหูเบื้องซ้าย เข้าไปทางช่องหูเบื้องซ้ายออกทางช่องหูเบื้องขวา เข้าทางช่อง
จมูกเบื้องขวาออกทางช่องจมูกเบื้องซ้าย เข้าทางจมูกเบื้องซ้ายออกทางจมูกเบื้องขวา พญานาคถูก
ทรมานอย่างนั้นก็เกิดทุกขเวทนายิ่งนัก คิดว่า “ในนาคพิภพไม่มีใครจะสู้ฤทธิ์เดชของเราได้ แต่สมณะ
นี้กลับทรมานเราจนไม่อาจอดทนได้ต่อไป คอยดูเถอะ เราจะล่อหลอกให้สมณะนี้เข้าไปทางปากของ
เรา แล้วจะเคี้ยวให้แหลกละเอียด” คิดแล้วก็กล่าวว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ธรรมดาว่าสมณะย่อมมีแต่
เมตตากรุณา ทำแต่สิ่งที่ชอบธรรมมิได้ขาด แต่นี่พระผู้เป็นเจ้ามาแกล้งทรมานข้าพเจ้าให้เป็นทุกข์ ก็
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่ามิได้โกรธข้าพเจ้า เหตุไรจึงลงโทษข้าพเจ้าเล่า” ว่าแล้วก็อ้าปากแยกเขี้ยวเข้าใส่
หมายจะเข่นฆ่าด้วยความโกรธ 
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ฝ่ายพระเถระได้ฟังแล้วก็ไม่ได้สะทกสะท้าน ทั้งในคำขู่และคำกล่าวหาใดๆ เลย ท่านบอกว่า 
“การที่เราทรมานท่านนั้น ก็เพราะหวังจะให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันจะเป็นอุปนิสัยติดไปใน
ภายหน้า ใช่ว่าจะเกลียดชังท่านก็หามิได้” ว่าแล้วก็ปาฏิหาริย์กายให้เล็กลง เหาะวับเข้าไปในปากของ
พญานาค ท่านเข้าไปเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญานาคทำให้พญานาคเจ็บปวดทรมานเหลือประมาณ 
แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่า “บัดนี้พญานาคได้พ่ายแพ้แก่พระมหาโมคคัล
ลาน์บุตรของเราแล้ว” ทรงเปล่งโอภาสอยู่บนนภากาศ ตรัสเตือนท่านพระเถระว่า “พญานาคตัวนี้มี
ฤทธิ์ยิ่งนัก ท่านจงมนสิการให้ดี อย่าได้ประมาท” พระเถระทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า
บำเพ็ญอิทธิบาท 4 มา มิได้เกียจคร้าน ทำจนชำนาญปรารภอยู่มิได้ขาด ย่อมไม่กลัวพญานาคนี้ แม้ว่า
จะมีพญานาคท่ีมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญานาคตัวนี้สักแสนเท่า ข้าพระพุทธเจ้าก็หากลัวไม่” 

ฝ่ายพญานาคได้แกล้งทำเป็นขอร้องว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลย จงออกมา
จากท้องของเราเสียเถิด” ท่านเถระทราบวาระจิตของพญานาค ก็เหาะออกมานั่งอยู่ข้างนอก ฝ่าย
พญานาคยังไม่สิ้นพยศ คิดจะระบายลมออกจากจมูกให้แรง จนแม้จะถูกต้นไม้ ต้นไม้ก็หักโค่น ท่าน
พระมหาโมคคัลลาน์ทราบวาระจิตของนันโทปนันทนาคราช ก็เข้าจตุตถฌานรักษาตนไว้มิให้เป็น
อันตราย ลมที่เร่าร้อนนั้นไม่อาจจะทำความระคายผิวหรือเส้นขนของพระเถระได้เลย ซึ่งพระอรหันต์
รูปอ่ืนอาจจะทำปาฏิหาริย์ได้ แต่ไม่ชำนาญเหมือนเหมือนกับพระมหาโคคัลลานะเถระที่ไม่ติดขัดเลย 
ซึ่งไม่ใช่ทำกันได้ง่ายในการเข้าออกจตุตถฌาน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะ
พระมหาโมคคัลลานะเถระเท่านั้น 

พญานาคเห็นพระเถระมิได้รับอันตรายแต่อย่างไร ก็รู้สึกหวาดหวั่นใจขึ้นมา เพราะมองไม่เห็น
วิธีการที่จะต่อสู้กับพระเถระได้ คิดว่า “สมณะองค์นี้มีฤทธิ์มากยิ่งนัก ถ้าเราจะสู้ต่อไปก็น่าที่จะได้รับ
ความลำบากมากกว่านี้ คงถึงตายเป็นแน่ จำเราจะต้องรีบหนีไปเสียก่อน ไม่ยอมให้สมณะรูปนี้ทรมาน
อีกต่อไปได้” ท่านพระเถระทราบว่าพญานาคกำลังจะหนี จึงเนรมิตกายให้เป็นพญาครุฑใหญ่บิน
ติดตามไล่ล่า พญานาคก็แปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ โตบ้าง เล็กบ้าง เพ่ือหลบหนีไป พระเถระก็
ติดตามมิได้ลดละ พญานาคเมื่อเห็นว่าจะหนีไม่พ้น จึงแปลงกายเป็นมาณพน้อยเข้าไปกราบแทบเท้า
ของพระเถระ กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายอมแพ้แล้ว ข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีใจบาปหยาบช้า มิได้เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตน มาพบพระผู้เป็นเจ้าก็มิได้ถวายอภิวาท ขอพระผู้เป็นเจ้า จงเป็นที่พ่ึงแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด” 

พระเถระกล่าวว่า เราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา 
เพราะฉะนั้น ท่านจงไปสำนักของพระพุทธเจ้าเพ่ือยึดเอาพระองค์เป็นที่พ่ึงที่ระลึกอันสูงสุดเถิด ว่าแล้ว
ก็พาพญานาคไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อไปถึงพญานาคก็ก้มลงกราบนมัสการแล้วกราบทูลว่า 
“ข้าพเจ้านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นพาลมิได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ขอพระองค์ได้โปรดอโหสิกรรมใน
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ความผิดที่ได้ทำพลั้งพลาดเพราะอกุศลเข้าสิงจิตนั้นด้วยเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแน่ชัดแล้วว่า พระองค์
เป็นนาบุญของทายกทั้งปวง จำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพเจ้าขอสละรูปกายบูชาพระรัตนตรัยไปจนตราบ
ชีวิตจะหาไม่” 

มหาเศรษฐีฉลองชัยชนะแก่พระเถระ 
ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานศีล 5 ให้รักษาแล้วก็พาพระสาวกกลับไปบ้านของ

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็ทูลถามว่า“วันนี้เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมาสาย พระเจ้าข้า” ทรง
ตอบว่า “เป็นเพราะโมคคัลลานเถระทำสงครามกับนันโทปนันทนาคราช” “แล้วใครแพ้ใครชนะ 
พระพุทธเจ้าข้า” “พญานาคพ่ายแพ้พระโมคคัลลาน์” ท่านเศรษฐีได้สดับแล้ว ก็ชื่นชมโสมนัสยิ่งนัก 
ทั้งเลื่อมใสต่อพระมหาเถระ และเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพอันไม่มีประมาณ จึงอยากจะ
ฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ท่านได้กระทำการบูชาสักการะพระอรหันต์ 500 มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน ด้วยการถวายสังฆทาน 7 วัน 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า พญานาคราชตนที่สามที่กล่าวถึง คือ นันโทปนันทะ ซึ่งเป็นพญานาคราชจอม
อิทธิฤทธิ์ ผู้มีทิฏฐะมานะมากและไม่ยอมต่อผู้ใด ๆ ในโลก ถือตนว่าเก่งและมีฤทธิ์มากจนพระอรหันต์
บางองค์ไม่สามารถต่อสู้ด้วยฤทธิ์ได้ แต่ทรงศิโรราบยอมอ่อนน้อมให้กับ อัครสาวกเบื้องซ้ายของ
พระพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลานะเถระ เป็นเป็นเอตทัคคะด้านการมีฤทธิ์มากแห่งพุทธศาสนา ดังนั้น
พญานาคที่มีฤทธิ์มากเพียงใดก็ตาม ก็จะยอมอ่อนน้อมศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเพราะพุทธ
ศาสนามีผู้ที่มีทรงศีลธรรม มีเมตตา มีฤทธิ์เหนือกว่าพวกตน และมนุษย์ทั้งหลายจนเกิดเป็นคำสวด
ป้องกันภัยจากพญานาคให้กับเหล่ามนุษย์ด้วยในบทพาหุงมาจนถึงทุกวันนี้ 

นอกจากนี้ยังมีพญานาคที่ถูกกล่าวถึงเพียงบางส่วนสั้น ๆ ไว้ในหนั งสือทางพุทธศาสนา 
“พญานาคกับพระพุทธศาสนา” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) อรรถกถาพระวินัย สมันตปาสาทิกา มหาวิภังควรรณนา หน้า 202   
ได้อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า “ปุริสทมฺมสารถิ” พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่ทรง

พระนามว่า ปุริสทมฺมสารถิ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ยังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ให้แล่นไป มีอธิบายไว้ว่าย่อม
ฝึก คือแนะนำ สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ก็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดี อมนุษย์ผู้ชายก็ดี ผู้ที่ยังมิได้ฝึก ควรเพ่ือจะฝึก
ได้ ชื่อว่าปุริสทัมมา ในคำว่าปุริสทมฺมสารถินั้น แม้สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้มีอย่างนี้ คือ อปลาลนาคราช 
จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อาลวาฬนาคราช (4-9) ช้างชื่อ
ธนบาลก ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้ว ทรงทำให้สิ้นพยศแล้วให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลทั้งหลาย 

2) อรรถกถารัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 2 ภาค 2 หน้าที่ 48  
ได้กล่าวถึงพญานาคเคยถวายทานแด่พระพุทธเจ้าว่า ครั้งนั้นกุฏุมพีทั้งสองนั้นทำการบำรุง

ดาบสเหล่านั้นจนตลอดชีวิต เมื่อเหล่าดาบสบริโภค แล้วอนุโมทนา รูปหนึ่งกล่าวพรรณนาคุณของภพ
ท้าวสักกะ รูปหนึ่งพรรณนาคุณภพของนาคราชเจ้าแผ่นดิน  
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บรรดากุฏุมพี คนหนึ่งปรารถนาภพท้าวสักกะ ก็บังเกิดเป็นท้าวสักกะ คนหนึ่งปรารถนาภพ
นาคก็เป็นนาคราชชื่อ ปาลิตะ ท้าวสักกะเห็นนาคนั้นมายังที่บำรุงของตน จึงถามว่า ท่านยังยินดียิ่งใน
กำเนิดนาคอยู่หรือ ปาลิตะนาคราช (10) นั้นตอบว่า เราไม่ยินดีดอกท้าวสักกะบอกว่า ถ้าอย่างนั้น
ท่านจงถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตตระสิ แล้วทำความปรารถนาจะอยู่ในที่นี้ เราทั้งสองจะ
อยู่เป็นสุขทุกวันคืน 

นาคราชนิมนต์พระศาสดามาถวายมหาทาน 7 วัน แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมี ภิกษุ 
100,000 รูป เป็นบริวารเห็นสามเณรโอรสของพระปทุมุตตรทศพลชื่ออุปเรวตะ วันที่ 7 จึงถวายผ้า
ทิพย์แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงปรารถนาตำแหน่งของสามเณร 

3) อรรถกถาปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 3 ภาค 2 หน้าที่ 449  
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปแม่น้ ำชื่อ  นิมมทา ได้ เสด็จไปถึงฝั่ งของแม่น้ำนั้น  นิมมทา

นาคราช (11) ได้ถวายการต้อนรับ พระศาสดาทูลเสด็จเข้าสู่ภพนาค ได้กระทำสักการะพระรัตนตรัย
แล้ว พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นาคราชแล้ว จึงไดเ้สด็จออกจากภพนาค  

นาคราชนั้นกราบทูลขอว่า  ได้โปรดประทานสิ่ งที่ พึงบำรุงไว้แก่ข้าพระองค์ ด้วยเถิด 
พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงบทเจดีย์ รอยพระบาท ไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนิมมทา รอย
พระบาทนั้นเมื่อคลื่นซัดมาก็ถูกปิด เมื่อคลื่นเลยไปแล้วก็ถูกเปิด กลายเป็นรอยพระบาทที่ถึงสักการะ
อย่างใหญ่  

เมื่อพระศาสดาทรงออกจากนั้นแล้วก็เสด็จถึงภูเขาสัจจพันธ์ ตรัสกับพระสัจจพันธ์ว่ามหาชน
ถูกเธอทำให้จมลงในทางอบาย เธอต้องอยู่เพ่ือแก้ลัทธิของพวกคนเหล่านี้เสีย ให้พวกเขาดำรงอยู่
ในทางพระนิพพานแม้ท่านพระสัจจพันธ์นั้น ทูลชื่อสิ่งที่จะต้องบำรุงพระศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระ
บาทไว้ บนหลังแผ่นหินทึบเหมือนประทับตราไว้บนก้อนดินเหนียวสด 

4) รัตนสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1 หน้าที่ 225  
กล่าวถึงการต้อนรับของพญานาคว่า ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร ทรงทำเรือขนาน 2 ลำ แล้ว

สร้างมณฑปประดับด้วยพวงดอกไม้ ปูลาดพุทธอาสน์ทำด้วยรัตนะล้วน ณ มณฑปนั้น ที่นั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์นั้น แม้ภิกษุ 500 รูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควร พระราชาส่ง
เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าลงน้ำ ประมาณแต่พระศอกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จัก
อยู่กันริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้ จนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วก็เสด็จกลับ เทวดาเบื้องบน
จนถึงอกนิษฐพรหม ได้พากันทำการบูชานาคราชทั้งหลาย มีกัมพลนาคและอัสสตรนาค ซึ่งอาศัยอยู่ใต้
แม่น้ำคงคา ได้พากันทำการบูชาด้วยการบูชาใหญ่ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทางแม่น้ำคงคา สิ้น
ระยะทางไกลประมาณโยชน์หนึ่ง ก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าลิจฉวีกรุงเวสาลี 

5) อรรถกถาชาดก เอกนิบาต ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 1 หน้าที่ 58  
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กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเคยเป็นพญานาคว่า ในกาลนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นนาคราช นามว่า อตุ
ละ (12) มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พญานาคนั้นได้ยินว่า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว มีหมู่ญาติห้อม
ล้อมแล้ว ออกจากนาคพิภพ ให้กระทำการบรรเลงถวายด้วยทิพยดนตรี แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อม
ด้วยภิกษุสงฆ์บริวารแสนโกฎิ  ถวายผ้าคู่เฉพาะองค์แล้วตั้งอยู่ในสรณะ พระศาสดาแม้นั้นก็ทรง
พยากรณ์เขาว่า จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อ 
เมขลา พระราชาทรงพระนามว่า สุทัตตะ เป็นพระราชบิดาพระราชมารดาทรงพระนามว่า สิริมา พระ
อัครสาวกสององค์คือ สรณะ และ ภาวิตัตตะ พระอุปราชนามว่าอุเทนะ พระอัครสาวิกาสององค์นาม
ว่า โสณาและอุปโสณา และต้นนาคพฤกษ์เป็นไม้ตรัสรู้ พระสรีระสูงได้ 90 ศอก ประมาณพระชนมายุ
ได้ 90,000 ปี ด้วยประการฉะนี้  

6) อรรถกถาจัมเปยยชาดก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 7 หน้า 185  
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอุโบสถกรรม ความ

ว่า ดูก่อนอุบาสกบาสิกาทั้งหลาย การที่ท่านทั้งหลายอยู่รักษาอุโบสถกรรมเป็นความดี โบราณก
บัณฑิตทั้งหลายละนาคสมบัติแล้ว อยู่รักษาอุโบสถกรรมเหมือนกัน อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นทูล
อาราธนา จึงทรงนำอดีตนิทานมาอธิบายอย่างละเอียดตามในอรรถกถาดังต่อไปนี้  

ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามว่า พระเจ้าอังคติราช เสวยราชสมบัติอยู่ในอังครัฐราช
ธานี ในระหว่างแคว้นอังคะและมคธะมีแม่น้ำชื่อ จัมปานที  มีนาคพิภพอยู่ใต้แม่น้ำจัมปานที
นั้น พญานาคราชชื่อว่า จัมเปยยะ ครองราชสมบัติในนาคพิภพนั้น 

“จัมเปยยะ พระโพธิสัตว์นาคราช” (13) 
กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ เกิดในตระกูลคนยากจนเข็ญใจ ได้มีโอกาสไปที่ฝั่งน้ำ จัมปานที 

ร่วมกับ มหาชนเป็นจำนวนมากเฝ้าดูสมบัติของพญานาคราช พอได้เห็นแล้วก็เกิด จิตโลภปรารถนาจะ
ได้สมบัติเหล่านั้น จึงพยายามเพียรทำบุญให้ทานรักษาศีล เมื่อพญานาคราชตายไปได้เจ็ดวัน ชาย
ยากจนเข็ญใจจึงได้ตายตาม ด้วยผลบุญที่สะสมพาไปเกิดในนาคพิภพนั้นซึ่งชื่อว่า จัมปา ได้เป็น
พญานาคราชชื่อ จัมเปยยะ มีสรีระใหญ่โตศีรษะเท่าคันไถ ยอดศีรษะคล้ายคลุมไว้ด้วยผ้ากัมพล(ผ้าทอ
ด้วยขนสัตว์) แดง ผิวหนังขาวราวกับพวงดอกมะลิสด มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีสมบัติมากมาย
มหาศาล ก็ตามทีหัวใจยังใฝ่ทางธรรมอยู่ 

ครั้นต่อมา จัมเปยยนาคราช ทรงดำริว่า "ด้วยผลแห่งบุญกุศลที่เราทำไว้ได้ครอบครองจัมปา
นาคพิภพนี้  แต่เราก็ได้กำเนิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเท่านั้น  ไม่มี โอกาสได้บำเพ็ญบารมียิ่งไปกว่า
นี้ ประโยชน์อะไรที่เราจะมีชีวิตอยู่เยี่ยงนี้เล่า เราควรจะเข้าอุโบสถ (รักษาศีล 8) เพ่ือบำเพ็ญบารมีให้
ยิ่งขึ้นไปอีก จะได้พ้นไปจากความเป็น นาค อย่างนี้ จะได้กำเนิดเป็นมนุษย์สามารถแทงตลอดสัจธรรม
กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  นับแต่นั้นทุกวันอุโบสถ (วันพระแรมและขึ้น  8 ค่ำ 15 ค่ำ) จัมเปยย
นาคราช จึงถือศีล 8 อยู่ในปราสาทของตนนั้นเอง แต่บรรดาเหล่านางนาคมาณวิกาทั้งหลาย ก็พากัน
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ตกแต่งร่างกายให้งดงามแล้วพากันไปยังปราสาทสม่ำเสมอ ทำให้นาคราชเกิดความกังวลขึ้น หากเรา
ยังคงอยู่ที่ปราสาทนี้จะเป็นอันตรายแก่ศีลของเราเป็นแน่ จึงย้ายที่รักษาศีลอุโบสถ ไปอยู่ในอุทยานอัน
สงบ แต่นางนาคมาณวิกาเหล่านั้นก็ตามไปยั่วยวนอีกหวังทำลายศีลของจัมเปยยนาคราชให้ได้  ทำให้
นาคราชต้องตัดสินใจหลบออกจากนาคพิภพมุ่งสู่โลกมนุษย์ เพ่ืออยู่รักษาศีล 8 ณ ที่แห่งนั้นทุกวัน
อุโบสถจึงเสด็จออกจากนาคพิภพไปโลกมนุษย์ นอนขดขนดตัวอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางเดินที่
ผู้คนสัญจรไปมา ในหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง โดยตั้งศีลไว้อีกว่า ร่างกายนี้เรายินดีเสียสละ หากใคร
ต้องการแม้เนื้อหนังของเรา จงมาเถือเอาไป หากใครต้องการเอาเราไปทำอะไรจงทำเถิด 

- จัมเปยยนาคราช จึงประพฤติศีลเสียสละเป็นประจำ  
- จนกระทั่ง นางนาคสุมนาอัครมเหสี อดเป็นห่วงมิได้ ต้องทูลถามนาคราชว่า "โลกมนุษย์นั้น

น่ารังเกียจ มีภัยรอบด้าน หากภัยใดเกิดขึ้นแก่พระองค์ พวกหม่อมฉันจะรู้ได้ด้วยนิมิตใดขอพระองค์
ตรัสบอกนิมิตนั้นด้วยเถิด"  

- จัมเปยยนาคราชจึงนำนางสุมนาเทวีไปยังขอบสระโบกขรณีอันเป็นมิ่งมงคลแล้วตรัส
ว่า "หากใครทำร้ายเราให้ลำบาก น้ำในสระนี้จะขุ่นมัว หากพญาครุฑจับเราไป น้ำจะเดือดพุ่งขึ้น หาก
หมองูจับเราไป น้ำจะมีสีแดงดังโลหิต"  

ครั้นต่อมามีชายหนุ่มตระกูลพราหมณ์ชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อ  ลุททกะ ไปร่ำเรียนยัง
เมืองตักกศิลา ได้ร่ำเรียน มนต์อาลัมพายน์ (มนต์สะกดจิต) จากสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ จึง
เดินทางกลับบ้าน แต่ระหว่างทางนั้นเอง ได้พบเห็นนาคราชขดตัวอยู่ที่จอมปลวก จึงคิดว่า "เรื่องอะไร
ที่เราจะกลับบ้านมือเปล่า น่าจะจับนาคตัวนี้ เอาไปแสดงการละเล่นตามหมู่บ้านและในเมือง จะได้
ทรัพย์มากมายเป็นแน่" ชายหนุ่มลุททกพราหมณ์จึงทำการร่ายมนต์ และพ่นยาใส่นาคราช ทำให้รู้สึก
เหมือนเหล็กเผาไฟร้อนย้อนเข้าไปในหูของนาครราช ศีรษะก็ปวดร้าวจนทนไม่ไหว จำต้องยกศีรษะขึ้น
มองดู "ใครกันหนอทำกับเราอย่างนี้ " ครั้นเห็นเป็นพราหมณ์หมองู จึงคิดในใจว่า "เรามีพิษอยู่
มากมาย มีพิษแรงกล้า หากเราโกรธแล้วพ่นลมพิษออกไป ร่างของหมองูนี้ก็จะย่อยยับแหลกกระจุย
กระจัดกระจายดังแกลบทีเดียว แต่ถ้าทำอย่างนั้น ศีลของเราก็จะขาดทะลุไปประโยชน์ใด ที่เรา
ปรารถนาไว้ก็จะไม่บรรลุผล ฉะนั้นเราจะบำเพ็ญศีลบารมีให้มั่นคง จะไม่ยอมแลดูหมองูคนนี้ล่ะ เราจะ
หลับตาทั้งสองของเราเสีย" คิดอย่างนั้นแล้วจึงสอดศีรษะเข้าไปในขนด ส่วนพราหมณ์หมองูก็ยังคง
เคี้ยวยาร่ายมนต์พ่นลงที่ร่างของนาคราชอีก  ซึ่งบริเวณใดที่ถูกพ่น  บริเวณนั้นก็พุพองบวมขึ้น
ทันที จากนั้นหมองูก็ฉุดหางลากตัวนาคราชให้นอนเหยียดยาว  เอาไม้กดจุดสำคัญให้นาคราชอ่อน
กำลังลง แล้วจับศีรษะบีบเค้นเพ่ือให้นาคราชอ้าปาก พอได้โอกาสก็พ่นยาใส่เข้าไปในปากของ
นาคราช ฤทธิ์ยาเข้าไปกัดทำลายจนฟันของนาคราชหลุดถอน เลือดออกปาก แต่นาคราชยอมอดทน
อดกลั้นต่อความรู้สึกทุกข์ทรมานเหล่านั้น เพราะเกรงว่าศีลของตนที่ถือปฏิบัติอยู่ จะขาดทะลุด่าง
พร้อยไป จึงหลับตานิ่งไม่ยอมลืมตามองดูหมองู ฝ่ายหมองูกลับคิดว่าเราต้องทำให้นาคราชตัวนี้หมด



99 

กำลัง สิ้นเรี่ยวแรงอย่างสิ้นเชิง เหยียบย่ำร่างกายของพระโพธิสัตว์ตั้งแต่หางขึ้นทำให้กระดูกแหลก
ละเอียดไป แล้วม้วนพับอย่างผืนผ้า สกลสรีรกายของพระโพธิสัตว์แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตหมองูจึงเอา
เถาวัลย์ทำเป็นตะกร้าจับนาคราชยัดใส่ในตระกร้านั้นเพ่ือใช้แสดงการละเล่นให้แก่ผู้คนได้ดูนาคราชถูก
ทรมานมากมายก็ยังยอมทำตามที่หมองูสั่งทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการให้เปลี่ยนสีของร่างกายเป็นสี
ต่างๆให้ทำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยม ให้ทำตัวเป็นทรงกลม ทำตัวเล็กบ้างทำตัวใหญ่บ้าง และแผ่พังพานร่าย
รำบ้าง ซึ่งประชาชนได้ดูการแสดงแล้วพากันชอบใจ ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์เป็นอันมาก เพียงวันเดียว
เท่านั้นก็ได้ถึงพันกหาปณะ และเครื่องบริขารราคานับเป็นพัน ตอนแรกนั้นพราหมณ์ตั้งใจไว้ว่าหากได้
ทรัพย์ถึงพันแล้ว ก็จะปล่อยนาคราชไป แต่ครั้นได้ทรัพย์มากเข้าจริงก็เกิดความโลภจัดขึ้นมา จึงเกิด
ความคิดที่ว่า นี่ขนาดเป็นเพียงหมู่บ้านชายแดน เรายังได้ทรัพย์มากมายถึงปานนี้ ถ้าจัดแสดงให้แก่
พระราชา มหาอำมาตย์ชมจะต้องได้ทรัพย์มากกว่านี้แน่นอน เมื่อคิดอย่างนี้ จึงซื้อเกวียนเป็นพาหนะ
ให้เดินทาง แล้ววางแผนว่า เราจะบังคับนาคราชให้แสดงการละเล่นไปตามหมู่บ้าน จนกว่าจะได้เล่น
ถวายต่อพระเจ้า อุคคเสนะ ในกรุงพาราณสีแล้วจึงจะปล่อยตัวนาคราชไป ในระหว่างการเดินทาง
นั้น หมองูฆ่ากบเป็นอาหารแก่นาคราช แต่นาคราชไม่ยอมกิน ด้วยรำพึงในใจว่า หมองูฆ่ากบก็เพ่ือ
เลี้ยงดูเราให้มีชีวิตอยู่ ไว้ใช้แสดงต่อไป เหตุนี้ เราจะไม่ยอมกินเป็นอันขาด" พราหมณ์หมองูเห็น
นาคราชไม่กินกบจึงเปลี่ยนเป็นข้าวตอกเคล้าน้ำผึ้งให้ แต่นาคราชก็ไม่กินอีกด้วยความรู้สึกหวั่นเกรงว่า  
หากเรากินอาหารเหล่านี้ ก็คงจะต้องมีชีวิตอยู่ในตะกร้านี้จนตายเป็นแน่แท้  ครั้นเดินทางถึงกรุง
พาราณสี หมองูก็บังคับให้นาคราชแสดงการละเล่นอยู่ที่เขตใกล้ประตูเมือง ได้ทรัพย์สินเป็นจำนวน
มาก เมื่อพระราชาอุคคเสนะทรงทราบข่าว  ก็ตรัสสั่งให้หมองูนำนาคราชมาแสดงให้ดู ในวัน
อุโบสถ 15 ค่ำ หมองูจึงเปิดแสดงการละเล่นของนาคราชให้พระราชา เหล่าอำมาตย์ และประชาชนได้
ชมกันที่หน้าพระลานหลวง ทุกคนต่างชื่นชมยินดี พากันดีใจต่อการแสดงของนาคราชจนอดไม่ได้ที่จะ
ปรบมือสนั่นหวั่นไหวโบกธงโบกผ้าไปมา ด้วยอาการรื่นเริงบันเทิงใจยิ่ง แต่สำหรับนาคราชแล้วนับเป็น
การถูกจับตัวมาครบหนึ่งเดือนเต็มพอดียังไม่ได้บริโภคอาหารต้องอดทนต่อทุกข์ทรมานตลอดมา 

ครั้นเมื่อนางสุมนาเทวีได้ เห็นสระโบกขรณีมีน้ำเป็นสีแดงดังเลือด  ก็วิตกกังวลเป็น
ห่วงจัมเปยยนาคราช จึงออกจากนาคพิภพเที่ยวตามหา พอได้รับรู้ข่าวคราวก็ให้โศกเศร้าคร่ำครวญ
ออกติดตาม ไปจนถึงเมืองพาราณสี ได้พบนาคราชกำลังโดนหมองูบังคับให้แสดงการละเล่นอยู่นางจึง
ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเอง เมื่อนาคราชแลเห็นนางสุมนาเทวีเข้าเท่านั้น ก็รีบเลื้อยหลบเข้าสู่ตระกร้า
ทันที ด้วยคิดว่า ไม่อยากให้นางเสียใจทุกข์ใจกว่านี้ อีกทั้งละอายต่อการที่จะต้องมาร่ายรำแสดง
การละเล่นต่อหน้านางสุมนาเทวี  

- พระราชากำลังทอดพระเนตรอยู่ จึงอดสงสัยไม่ได้ว่า "เกิดเหตุอะไรหนอ นาคราชจึงหลบลี้
หนีเข้าตะกร้าไป ไฉนหญิงงามนางนี้ จึงมายืนร้องห่มร้องไห้เล่า" จึงตรัสถามนางว่า "ท่านเป็นใคร ช่าง
งามผ่องใสอุปมาดังดาวประจำรุ่ง เราไม่รู้จักท่านว่าเป็นนางฟ้า หรือคนธรรพ ์หรือเป็นหญิงมนุษย์"  
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- นางสุมนาเทวีจึงทูลตอบไปว่า "ข้าแต่พระมหาราชา หม่อมฉันเป็นนางนาคกัญญา ไม่ใช่
นางฟ้า หรือคนธรรพ์ หรือหญิงมนุษย์" "ดูก่อนนางนาคกัญญา ท่านมีอาการเหมือนคนสติฟ่ัน
เฟือน ใบหน้าเศร้าหมอง ดวงตานองไปด้วยหยาดน้ำตา เกิดเหตุอะไรขึ้นแก่ท่าน จึงได้มาในเมือง
นี้ เชิญท่านบอกเล่าเถิด" 

- นางสุมนาเทวีจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบ  พระราชาจึงตรัสถามด้วยความ
สงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกว่า "นาคราชนี้เป็นผู้มีฤทธิ์ มีอานุภาพมากมาย ทำไมจึงตกอยู่ในเงื้อมมือของ
พราหมณ์หมองูได้เล่า"  

- นางสุมนาเทวีทูลว่า "ข้าแต่พระราชานาคราชนี้ปกติประพฤติศีล 8 ในวันอุโบสถ ตั้งจิตมอบ
ร่างกายของตนเป็นทาน นอนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางหลวง จึงถูกหมองูจับตัวเอาได้ ทั้งๆ ที่
พญานาคราชนี้มีฤทธิ์เดชมหาศาล สามารถพลิกแผ่นดินได้ มีนางนาคกัญญานับพันที่งามดั่งเทพ
อัปสร (นางฟ้า) มีสมบัติในนาคพิภพมโหฬารราวกับสมบัติในเทวโลก (สวรรค์) แต่เพราะเกรงกลัวว่า
ศีลของตนจะขาด ศีลของตนจะแตกทำลายไปจึงยอมรับทุกข์และความอัปยศอดสูถึงปานนี้  ก็เพียง
เพ่ือมุ่งจะรักษาศีลของตนเอาไว้เท่านั้น"  

รับฟังแล้วพระราชาทรงเกิดอาการสลดสังเวชใจ ตรัสกับหมองูว่า "ดูก่อนลุททกพราหมณ์เรา
จะให้ทอง 100 แท่งกุณฑล (ตุ้มหู) แก้วมณีราคาแพง บัลลังก์สี่เหลี่ยม สีดอกผักตบ ภรรยารูปงาม
อีก 2 คน และโคผู้ 100 ตัวแก่ท่าน ขอท่านจงปล่อยนาคราชผู้สะสมบุญด้วยศีลของตนนี้ให้พ้นไปจาก
ที่คุมขังเถิด" พราหมณ์หมองูจึงยอมปล่อยตัวนาคราชออกจากตะกร้า  

เมื่อ จัมเปยยนาคราช ได้รับอิสรภาพแล้วก็แปลงร่างให้เป็นชายหนุ่มรูปงาม ประดับประดา
ด้วยเครื่องทรงอันงามวิจิตรถวายบังคมต่อพระราชา 

- แล้วทูลว่า "ข้าแต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระพุทธเจ้าถูกจับกุมคุมขังอยู่ในตะกร้าจนเกือบจะ
ถึงแก่ความตาย พระองค์เป็นผู้มีอุปการะคุณช่วยไว้ ข้าพระพุทธเจ้าขอประคองอัญชลีแก่พระองค์ขอ
ถวายบังคมพระองค์ และขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนาคพิภพ อันเป็นรมณียสถาน ซึ่งเป็นนิเวศน์
สถานของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด"  

- พระราชาทรงรับคำนาคราชจึงพาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปยังนาคพิภพ  ทรง
บันดาลให้นาคพิภพปรากฏเป็นกำแพงแก้ว 7 ประการ ทั้งประตู ป้อมคู หอรบ ให้ประดับตกแต่งด้วย
เครื่องประดับงดงาม พ้ืนปูลาดด้วยทรายทองหอมฟุ้งขจรไปด้วยดอกไม้ทิพย์ เหล่านางนาคกัญญาได้
ทาตัวด้วยแก่นจันทร์อันเป็นทิพย์ มีข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เป็นอาหาร พากันเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ด้วย
กามคุณ อันเป็นทิพย์ตลอด 7 วัน  

- จนในที่สุดพระราชาอดที่จะตรัสถามไม่ได้ว่า "ดูก่อนท่านนาคราช ก็เพราะเหตุใดหรือท่าน
จึงละสมบัติเห็นปานนี้ไปอยู่รักษาอุโบสถศีล ณ จอมปลวกในโลกมนุษย์ ท่านมีวิมานอันประเสริฐงาม
ผุดผาด รัศมีดังพระอาทิตย์ วิมานเช่นนี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลย ท่านไปบำเพ็ญศีลตบะธรรมเยี่ยงนั้นเพ่ือ
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ประโยชน์อะไรกัน แม้นางนาคกัญญาเหล่านี้สวมใส่กำไลทองมือกลมกลึง ฝ่ามือและเท้าแดงงามยิ่ง
นัก ผิวพรรณก็งดงาม คอยยกอาหารทิพย์ถวายให้พระองค์ สนมนารีเหล่านี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลย ท่าน
ไปบำเพ็ญศีลตบะธรรมเยี่ยงนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรกัน แม้แต่ในแม่น้ำอันชุ่มชื่นก็ดาษดื่นไปด้วยปลา
นานาชนิด ทั้งท่าน้ำที่ขึ้นลงก็ราบรื่นเป็นอย่างดี แม่น้ำเช่นนี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลยท่านไปบำเพ็ญศีล
ตบะธรรมเยี่ยงนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรกัน แม้ฝูงนกกระเรียนทิพย์ หงส์ทิพย์ นกยูงทิพย์ ดุเหว่าทิพย์ส่ง
เสียงร่ำร้องไพเราะจับใจโผผินบินจับอยู่บนต้นไม้ทิพย์  นกทิพย์เหล่านี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลย ท่านไป
บำเพ็ญศีลตบะธรรมเยี่ยงนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรกัน  แม้ต้นมะม่วงทิพย์ สาละทิพย์ ชมพู่ทิพย์ คูน
ทิพย์ แคฝอยทิพย์ ผลิดอกออกผลเป็นพวงงดงาม ต้นไม้ทิพย์เหล่านี้หาไม่มีในโลกมนุษย์เลย ท่านไป
บำเพ็ญตบะธรรมเยี่ยงนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรกัน แม้ดอกไม้ทิพย์ทั้งหลายก็ฟุ้งตลบอบอวลไม่ขาด
สายในสระโบกขรณี กลิ่นทิพย์เช่นนี้หาไม่ได้ในโลกมนุษย์ ดูก่อนพญานาคราช ท่านไปบำเพ็ญศีลตบะ
ธรรมเยี่ยงนั้นเพื่อประโยชน์อะไรกันเล่า"  

- จัมเปยยนาคราช ได้ยินคำถามนั้น จึงทูลเฉลยพระราชาว่า "ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะ
ธรรม คือการรักษาศีลอุโบสถ เพราะเหตุต้องการบุตรก็หาไม่ หรือต้องการทรัพย์ก็หาไม่ หรือต้องการ
ให้อายุยืนยาวก็หาไม่ แต่เป็นเพราะข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงได้บากบั่นมุ่งมั่น
บำเพ็ญสมณธรรมอย่างนี้"  

- พระราชาได้ตรัสถามต่อว่า "ท่านผู้ประกอบด้วยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เพียบพร้อมด้วย
สรรพกามคุณ ดูก่อนท่านนาคราช ก็แล้วโลกมนุษย์ ประเสริฐกว่าพิภพนาคที่ตรงไหนกันเล่า"  

- จัมเปยยนาคราช ทูลตอบว่า "ข้าแต่พระองค์ นอกเสียจากโลกมนุษย์แล้ว ความบริสุทธิ์แห่ง
นิพพานหาไม่มีในโลกอ่ืน ข้าพระพุทธเจ้าจึงสำรวมในศีลด้วยคิดว่า จะได้กำเนิดเป็นมนุษย์ จะสามารถ
กระทำท่ีสุดแห่งความเกิดและความตายได้"  

- พระราชาทรงสดับแล้ว ก็ตรัสยกย่องนาคราชาว่า "ชนผู้มีปัญญาเป็น พหูสูต ตรึกตรองใน
ธรรมอยู่เสมอ ย่อมควรคบหาโดยแท้ ดูก่อนนาคราช เราได้พบปะกับท่านแล้ว เราจะขวนขวายทำบุญ
ไว้ให้มาก" 

ครั้นพระเจ้าอุคคเสนะประสงค์จะเสด็จกลับไปยังโลกมนุษย์ นาคราชจึงให้พนักงานเภรีเที่ยว
ตีกลอง ประกาศว่า "ราชบุรุษท้ังหลาย จงพากันมาขนเอาทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทองไปได้ตามใจ
ปรารถนาเถิด" และเอาเกวียนหนึ่งร้อยเล่มบรรทุกมหาสมบัติถวายแก่พระราชาแล้วส่งเสด็จกลับคืนสู่
พระนครพาราณส ี 

สุดท้ายในพุทธกาลครั้งนั้น หมองู (ลุททกะมาณพ) จึงได้มาเป็น พระเทวทัต ในบัดนี้ นางนาค
กัญญาสุมนาเทวีได้มาเป็นพระนางพิมพา พระเจ้าอุคคเสนะได้มาเป็นพระสารีบุตร ส่วนจัมเปยย
นาคราชได้มาเป็นเรา ตถาคต" 
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สรุปว่า เนื้อหาของชาดกที่เกี่ยวกับจัมเปยยะ พระโพธิสัตว์นาคราช มีความเหมือนกับเรื่อง
ภูมิทัตตนาคราช ซึ่งผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้และรู้จักเป็นอยางดีที่เป็น 1 ใน 10 ชาดกที่
ดีที่สุดในทศชาติของพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้า ที่เป็นกัลป์ปัจจุบันในระยะ 5,000 ปีนี้ โดยชาดกที่
เกี่ยวกับภูริทัตตนาคราช ผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมี มีรายละเอียดดังนี้ 

7) ทศชาดก: ภูริทัตตนาคราช ผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมี 
เรื่องราวคล้ายกับจัมเปยยนาคราช 
คำว่า “ภูริทัต” หรือ “ภู” ในคำย่อเป็นเรื่องของความอดทนซึ่งความลำบากตรากตรำด้วย

ประการทั้งปวง หากใครอดทนไว้ได้ ก็อาจจะสำเร็จผลที่ปรารถนาทั้งในปัจจุบันและภายหน้า 
ภูริทัตต์นาคราช (14) เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ เมื่อคราวที่บังเกิดเป็นพญานาค แม้จะ

ถูกเบียดเบียนได้รับทุกข์ทรมารจนปางตาย แต่พระองค์ก็ไม่ยอมเสียวาจาสัตย์ที่เคยตั้งสัจจอธิษฐานไว้ 
มีความว่า พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอุบาสก
ทั้งหลาย แล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้  

วันอุโบสถที่พระเชตวันมหาวิหาร อุบาสกเหล่านั้นอธิษฐานอุโบสถแต่เช้าตรู่ แล้วจึงถวายทาน 
ภายหลังภัตตาหารต่างถือของหอมและดอกไม้ ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
เพ่ือฟังธรรม ใจความว่า ในกาลนั้น พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภา ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาตบ
แต่งไว้ ตรวจดูภิกษุสงฆ์ ทรงทราบว่า ก็บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ธรรมกถาตั้งขึ้นปรารภภิกษุเหล่าใด 
พระตถาคตทั้งหลายทรงเจรจาปราศรัยกับภิกษุเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นวันนี้ธรรมกถาที่เกี่ยวกับบุพ
จริยา ตั้งขึ้นปรารภอุบาสกทั้งหลายดังนี้แล้ว จึงทรงเจรจาปราศรัยกับอุบาสกเหล่านั้น แล้วตรัสถามว่า 
พวกเธอเป็นผู้รักษาอุโบสถหรืออุบาสกทั้งหลาย เมื่ออุบาสกกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่า ดีละ 
อุบาสกทั้งหลาย ข้อที่พวกเธอ เมื่อได้พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเป็นผู้ให้โอวาท พึงกระทำอุโบสถ เธอ
กระทำกรรมอันงาม เรื่องนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลย แม้โปราณกบัณฑิตผู้ไม่เอ้ือเฟ้ือละยศใหญ่ กระทำ
อุโบสถได้เหมือนกัน ดังนี้แล้วได้ทรงนิ่งเสีย เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนา จึงทรงนำอดีตนิทานมา
แสดงดังต่อไปนี้  

ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พรหมทัต ครองราช
สมบัติในกรุงพาราณสี ทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรส แต่ครั้นเมื่อทอดพระเนตรเห็น
ความยิ่งใหญ่แห่งพระยศของพระราชโอรสนั้น จึงทรงเกิดความระแวงขึ้นว่า พระราชโอรสจะยึดเอา
ราชสมบัติ จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสมาแล้ว 

- พระราชา ตรัสว่า ดูก่อนพ่อ เธอไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ เธอจงออกไปจากที่นี้ แล้วไปอยู่ในที่ๆ 
เธอชอบใจ เมื่อเราล่วงไปแล้ว เธอจงกลับมาครองรัชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูล  
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- พระราชโอรสทรงรับพระดำรัส ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วเสด็จออกจากพระนคร เสด็จ
ไปยังแม่น้ำยมุนา แล้วให้สร้างบรรณศาลาในบริเวณระหว่างแม่น้ำยมุนากับสมุทรและภูเขา มีรากไม้
และผลไม้เป็นอาหารอาศัยอยู่ในที่นั้น 

ครั้งนั้น นางนาคมาณวิกา (15) ผู้ที่สามีตายตนหนึ่งในภพนาค ผู้สถิตอยู่ฝั่งสมุทร เพราะมี
กิเลสเกิดกระสันขึ้นจึงออกจากภพนาค เที่ยวไปที่ฝั่งสมุทร เห็นรอยเท้าของพระราชโอรส จึงเดินไป
ตามรอยเท้า ได้เห็นบรรณศาลานั้น ครั้งนั้นพระราชโอรส ได้เสด็จไปสู่ป่าเพ่ือต้องการผลไม้ นางเข้าไป
ยังบรรณศาลาเห็นเครื่องลาดทำด้วยไม้และบริขารที่เหลือ จึงคิดว่า นี้จักเป็นที่อยู่ของบรรพชิตรูปหนึ่ง 
เราจักทดลองดูว่าเขาบวชด้วยศรัทธาหรือไม่หนอ ถ้าเขาบวชด้วยศรัทธา น้อมไปในเนกขัมมะ เขาก็จัก
ไม่ยินดีในการนอนบนที่นอนที่เราตกแต่งไว้ แต่ถ้าเขาเป็นผู้ยังยินดีอยู่ในกาม ไม่บวชด้วยศรัทธา เขาก็
จักนอนในที่นอนที่เราจัดแจงไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจักจับเขากระทำให้เป็นสามีแล้วจักอยู่ในที่นี้เอง คิด
ดังนั้นแล้วนางจึงกลับไปสู่ภพนาค นำดอกไม้ทิพย์ และของหอมทิพย์ มาจัดแจงที่นอนให้เต็มไปด้วย
ดอกไม้ ได้นำดอกไม้มาประดับไว้ที่บรรณศาลา เกลี่ยจุณของหอมไว้ทั่วบรรณศาลา แล้วไปยังภพนาค
ตามเดิม พระราชโอรสเสด็จมาในเวลาเย็นเข้าไปยังบรรณศาลา ทรงเห็นบรรณศาลาจัดแจงไว้อย่างนั้น
จึงคิดว่า ใครหนอจัดแจงที่นอนนี้ ดังนี้แล้วจึงเสวยผลไม้น้อยใหญ่ คิดว่า น่าอัศจรรย์ ดอกไม้มีกลิ่น
หอม น่าอัศจรรย์ ดอกไม้มีกลิ่นหอม ใครตบแต่งที่นอนให้เป็นที่ชอบใจของเรา เกิดโสมนัสขึ้นด้วยมิได้
บวชด้วยศรัทธา จึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนดอกไม้ ก้าวลงสู่ความหลับไป  

พอวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไป พระราชโอรสตื่นแล้วลุกขึ้น แต่ไม่ได้กวาดบรรณศาลา แต่
ได้ออกไปเพื่อหารากไม้และผลไม้น้อยใหญ่ในป่า ขณะนั้น นางนาคมาณวิกามาเห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งก็รู้
ว่า ท่านผู้นี้น้อมใจไปในกาม ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา เราอาจจะจับเขาได้ คิดดังนี้แล้วจึงนำดอกไม้เก่า 
ออกไป นำดอกไม้สดใหม่มา จัดแจงที่นอนดอกไม้เหมือนอย่างนั้นนั่นแล ประดับบรรณศาลาและเกลี่ย
ดอกไม้ในที่จงกรม แล้วไปยังภพนาคตามเดิม แม้ในวันนั้น พระราชโอรสนั้นก็นอนบนที่นอนดอกไม้ 
วันรุ่งขึ้นจึงคิดว่าใครหนอประดับบรรณศาลานี้ พระองค์จึงไม่ได้ออกไปหาผลไม้น้อยใหญ่ตามปกติ แต่
ได้ยืนอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากบรรณศาลา ฝ่ายนางนาคมาณวิกา ถือของหอมและดอกไม้เป็นอันมาก
มายังอาศรมบท พระราชโอรสพอเห็นนางนาคมาณวิกาผู้ทรงรูปอันเลอโฉมก็มีจิตปฏิพัทธ์ จึงเข้าไปยัง
บรรณศาลา ในขณะที่นางจัดแจงดอกไม้อยู่  

- พระราชโอรสถามว่า เจ้าเป็นใคร?  
- นางนาคมาณวิกาตอบว่า ข้าแต่นาย ฉันชื่อว่า นางนาคมาณวิกา  
- พระราชโอรสตรัสถามว่า เธอมีสามีแล้วหรือยัง  
- นางนาคมาณวิกาตอบว่า ข้าแต่นาย เมื่อก่อนฉันมีสามี แต่เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่มีสามี 

เป็นหม้ายอยู่ ท่านเล่าอยู่ที่ไหน?  
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- พระราชโอรสตอบว่า ฉันชื่อว่า พรหมทัตกุมาร โอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี ก็
ท่านเล่าเพราะเหตุไร จึงละภพนาคเที่ยวอยู่ในที่นี้  

- นางนาคมาณวิกาตอบว่า ข้าแต่นาย ดิฉันตรวจดูยศของพวกนางนาคมาณวิกาผู้มี
สามีในที่นั้น อาศัยกิเลสจึงกระสันขึ้น ออกจากภพนาคนั้นเที่ยวแสวงหาสามี  

- พระราชโอรสตรัสว่า เพราะเหตุนั้นแล นางผู้เจริญ แม้เราก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา 
เพราะถูกพระบิดาขับไล่ จึงมาอยู่ในที่นี้ เจ้าอย่าคิดไปเลยว่าเราจักเป็นสามีของเจ้า แต่ในที่สุดแล้วคน
ทั้งสองก็ได้อยู่สมัครสังวาสกันในที่นั้นนั่นเอง นางสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอานุภาพของตนแล้ว นำ
บัลลังก์อันควรค่ามากมาแล้วตบแต่งเป็นที่นอน นับแต่นั้นมา พระราชโอรสนั้นก็ไม่ได้เสวยรากไม้และ
ผลไม้น้อยใหญ่ เสวยแต่ข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์เหล่านั้นเลี้ยงชีวิต  ครั้นต่อมาภายหลัง นางนาค
มาณวิกาตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย พวกญาติได้ขนานนามท่านว่า สาครพรหมทัต เพราะท่านประสูติ
ที่ฝั่งแม่น้ำสาคร ในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้ นางนาคมาณวิกาก็คลอดบุตรเป็นหญิงอีกคนหนึ่ง 
พวกญาติขนานนามนางว่า สมุททชา เพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทร  

เมื่อระยะกาลล่วงเลยไป ก็มีพรานไพรชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง เที่ยวมาจนถึงที่นั้นแล้ว เมื่อ
ได้กระทำปฏิสันถารกับพระโอรส ก็จำพระราชโอรสได้ เมื่ออยู่ในที่นั้นได้ 23 วันแล้วก็กล่าวว่า ข้าแต่
สมมติเทพข้าพระองค์จักบอกความที่พระองค์อยู่ในที่นี้แก่ราชตระกูล แล้วลากลับไปยังพระนคร  ใน
กาลนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็สวรรคต หลังจากที่พวกอำมาตย์ได้ทำพระสรีระกิจแก่ท้าวเธอแล้ว ประชุม
กันในวันที่ 7 ปรึกษากันว่า รัชสมบัติอันไม่มีพระราชา ย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ พวกเราไม่รู้ว่าพระราชโอรส 
ยั งมีชี วิตอยู่ หรือว่าไม่มี  จึ งควรกระทำพิธีปล่อยผุสสรถ (ราชรถเสี่ ยงทาย) เพ่ื อ เสาะหา
พระราชา ขณะนั้นก็เป็นเวลาที่พรานไพรได้กลับเข้าไปสู่พระนคร เมื่อทราบเรื่องนั้นจึงไปยังที่อยู่ของ
พวกอำมาตย์ แล้วได้บอกเรื่องที่ตนไปพบพระราชโอรส อำมาตย์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้ว จึงได้ทำ
สักการะแก่เขา ให้เขาเป็นผู้นำทางไปในที่นั้น ได้กระทำปฏิสันถารแล้วจึงบอกความที่พระราชา
สวรรคต  

- อำมาตย์ทั้งหลายทูลว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติเถิด พระเจ้าข้า  
- พระราชโอรสทรงดำริว่า เราจักรู้จิตของนางนาคมาณวิกา  

ดังนี้แล้วเข้าไปหาเธอแล้วตรัสว่า ดูก่อนนางผู้เจริญ พระบิดาของเราสวรรคตแล้ว อำมาตย์
ทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อยกฉัตรให้เรา ไปกันเถิดนางผู้เจริญ เราทั้งสองจักครองราชสมบัติในกรุงพาราณ
สีประมาณ 12 โยชน์ เธอจักเป็นใหญ่กว่าหญิง 16,000 คน นางกล่าวว่า ข้าแต่นาย ดิฉันไม่อาจไปกับ
ท่านได้ พระราชโอรสถามว่า เพราะเหตุอะไร ? นางกล่าวว่า พวกเราเป็นอสรพิษร้าย โกรธเร็ว ย่อม
โกรธแม้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย และชื่อว่าการอยู่ร่วมผัวเป็นภาระหนัก ถ้าดิฉันเห็นหรือได้ยินสิ่งอะไรก็
โกรธ แลดูอะไรจักกระจัดกระจายไปเหมือนกำธุลี เพราะเหตุนี้ ดิฉันจึงไม่อาจไปกับท่านได้  แม้
วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออยู่นั่นเอง ลำดับนั้นนางจึงกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า ดิฉันจักไม่ไป
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ด้วยปริยาย ส่วนนาคกุมารบุตรของเราเหล่านี้ เป็นชาติมนุษย์ เพราะเกิดโดยสมภพกับท่าน ถ้าบุตร
เหล่านั้นยังมีความรักในเรา ท่านจงอย่าประมาทในบุตรเหล่านั้น แต่บุตรเหล่านี้แล เป็นพืชน้ำ
ละเอียดอ่อน เมื่อเดินทางต้องลำบากด้วยลมแดดจะพึงตาย ท่านพึงให้ขุดเรือลำหนึ่ง ให้เต็มด้วยน้ำ
แล้วให้บุตรเหล่านั้นเล่นน้ำนำไป พึงกระทำสระโบกขรณีในพื้นที่ในภายในพระนครแก่บุตรเหล่านั้น ก็
แลนางครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ไหว้พระราชโอรสทำประทักษิณ กอดพวกบุตร ให้นั่งระหว่างถัน จูบที่
ศีรษะ มอบให้แก่พระราชโอรส ร้องไห้คร่ำครวญแล้วหายไปในที่นั้นนั่นเอง ได้ไปยังภพนาค
ตามเดิม ฝ่ายพระราชโอรสถึงความโทมนัส มีพระเนตรนองด้วยน้ำตา ออกจากนิเวศน์ เช็ดนัยนาแล้ว
เข้าไปหาพวกอำมาตย์ พวกอำมาตย์เหล่านั้น อภิเษกพระราชโอรสนั้นในที่นั้นนั่นเอง แล้วทูลว่า ข้าแต่
สมมติเทพ พวกข้าพระองค์จะไปยังนครของพระองค์ พระเจ้าข้า  พระราชาตรัสว่า ถ้าเช่นนั้น พวก
ท่านจงจึงรีบขุดเรือยกขึ้นสู่เกวียนให้เต็มด้วยน้ำ ขอท่านจงเกลี่ยดอกไม้ต่างๆ อันสมบูรณ์ด้วยสีและ
กลิ่นบนหลังน้ำ บุตรทั้งหลายของเราผู้มีพืชแต่น้ำ บุตรเหล่านั้นเล่นน้ำในที่นั้น จักไปสบาย  พวก
อำมาตย์ได้กระทำเหมือนอย่างนั้น พระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสี เสด็จเข้าไปยังนครที่ตบแต่งไว้ 
แวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อน และอำมาตย์เป็นต้น ประมาณ 16,000 คน ประทับนั่งบนพื้นใหญ่ เสวย
น้ำมหาปานะ 7 วัน แล้วให้สร้างสระโบกขรณี เพ่ือประโยชน์แก่พวกบุตร พวกบุตรได้เล่นในที่นั้น
เนืองนิตย์  

ภายหลังวันหนึ่งเมื่อพวกบุตรพากันเล่นน้ำในสระโบกขรณี เต่าตัวหนึ่งเข้าไป ไม่เห็นที่ออก จึง
ดำลงในพื้นสระโบกขรณี ในเวลาเด็กเล่นน้ำ ผุดขึ้นจากน้ำโผล่ศีรษะขึ้นมา เห็นพวกเด็กเหล่านั้น จึงดำ
ลงไปในน้ำอีก พวกเด็กเหล่านั้นเห็นเต่านั้นจึงสะดุ้งกลัว ไปยังสำนักของพระบิดากราบทูลว่า ข้าแต่พ่อ 
ในสระโบกขรณียังมียักษ์ตนหนึ่ง ทำพวกข้าพระองค์ให้สะดุ้ง พระราชาทรงสั่งบังคับพวกราชบุรุษว่า 
พวกท่านจงไปจับยักษ์นั้นมา ราชบุรุษเหล่านั้นทอดแหนำเต่าไปถวายแด่พระราชา พระกุมารทั้งหลาย
เห็นเต่านั้นแล้วร้องว่า นี้ปีศาจพ่อ นี้ปีศาจพ่อ พระราชาทรงกริ้วเต่าด้วยความรักในบุตร จึงสั่งบังคับ
ว่า พวกท่านจงไปทำกรรมกรณ์แก่เต่านั้นเถิด ในบรรดาราชบุรุษเหล่านั้น ราชบุรุษคนหนึ่งกล่าวว่า 
เต่านี้เป็นผู้ก่อเวรแก่พระราชา ควรจะเอามันใส่ในครกแล้วเอาสากตำทำให้เป็นจุณ อำมาตย์บางพวก
กล่าวว่า ควรจะปิ้งให้สุกในไฟถึง 3 ครั้งแล้วจึงกิน อำมาตย์บางพวกกล่าวว่า ควรจะต้มมันในกระทะ
นั่นแล แต่อำมาตย์คนหนึ่งผู้กลัวน้ำกล่าวว่าควรจะโยนเต่านี้ลงในน้ำวนแห่งแม่น้ำยมุนา มันจะถึง
ความพินาศใหญ่ในที่นั้น เพราะกรรมกรณ์ของเต่านั้นเห็นปานนี้ย่อมไม่มี เต่าได้ฟังถ้อยคำของเขา จึง
โผล่ศีรษะขึ้นพูดอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เหตุอะไรของท่าน เราทำผิดอะไร ที่ท่านวิจารถึง
กรรมกรณ์เห็นปานนี้กะเรา ก็เราสามารถอดกลั้นกรรมกรณ์นอกนี้ได้ ก็แลผู้นี้เป็นผู้หยาบช้าเหลือเกิน 
ท่านอย่ากล่าวคำเห็นปานนี้เลย  

พระราชาทรงสดับดังนั้น ควรจะสร้างทุกข์กะเต่านี้ ดังนี้แล้วจึงให้ทิ้งลงไปในน้ำวนแห่ง
แม่น้ำยมุนา เต่านั้นถึงห้วงน้ำอันเป็นที่ไปสู่ภพนาคแห่งหนึ่งได้ไปสู่ภพนาคแล้วลำดับนั้น พวกนาค
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มาณพบุตรของพญานาคชื่อว่า ธตรฐ กำลังเล่นอยู่ในห้วงน้ำนั้น เห็นเต่านั้น จึงกล่าวว่า พวกท่านจง
จับมันเป็นทาส เต่านั้นคิดว่า เราพ้นจากพระหัตถ์ของพระเจ้าพาราณสีแล้ว บัดนี้ถึงมือของพวกนาคผู้
หยาบช้าเห็นปานนี้ เราจะพึงพ้นด้วยอุบายอะไรหนอ เต่านั้นคิดว่า อุบายนี้ใช้ได้ เราจะพึงพูดมุสาวาท
จึงจะพ้น แล้วกล่าวว่าพวกท่านมาจากสำนักของพญานาคชื่อว่า ธตรฐ เพราะเหตุไร ท่านจึงกล่าวกะ
เราอย่างนี้ เราเป็นเต่าชื่อว่า จิตตจูฬ เป็นทูตแห่งพระเจ้าพาราณสี มายังสำนักของพญานาคชื่อว่า
ธตรฐ พระราชาของเราประสงค์จะให้ธิดาแก่พญานาคชื่อว่า ธตรฐ จึงส่งเรามา ขอท่านจงแสดงเราแก่
พญานาคนั้นเถิด นาคมาณพเหล่านั้นเชื่อแล้วเกิดโสมนัส พาเต่านั้นไปยังสำนักพระราชากราบทูล
ความนั้นแล้ว พระราชารับสั่งให้เรียกเต่านั้นมาด้วยคำว่า จงนำมันมาเถิด พอเห็นเต่านั้น จึงพอ
พระทัยตรัสว่า ผู้มีร่างลามกเห็นปานนี้ ไม่สามารถจะทำทูตกรรม เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่
มหาราชเจ้า ก็ชื่อว่าผู้เป็นทูตจะพึงมีร่างกายประมาณเท่าลำตาลหรือ ความจริงร่างกายเล็กหรือน้อย
ไม่เป็นประมาณ การทำกรรมในที่ที่ไปแล้วๆ ให้สำเร็จนั่นแล เป็นประมาณดังนั้น ข้าแต่มหาราชเจ้า 
ทูตเป็นอันมากของพระราชาของเราเป็นมนุษย์ ย่อมทำกรรมบนบก นกย่อมทำกรรมบนอากาศ ข้า
พระองค์ชื่อว่า จิตตจูฬ ถึงฐานันดรเป็นที่โปรดปรานของพระราชา เป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน ย่อมทำ
กรรมในน้ำ ขอพระองค์อย่าข่มขู่ ดูหมิ่นข้าพระองค์เลย ดังนี้แล้วจึงสรรเสริญคุณของตน  

พญานาคธตรฐ (16) จึงถามเต่าว่า ก็ท่านเป็นผู้อันพระราชาส่งมาเพ่ือต้องการอะไร ?  
เต่ากล่าวว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า พระราชาของข้า ตรัสกับข้าอย่างนี้ว่า เราจะทำมิตรธรรมกับ

พระราชา ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น บัดนี้ เราควรจะทำมิตรธรรมกับพญานาคธตรฐ เราจะให้นางสาวสมุทท
ชาผู้เป็นธิดาของเรา แก่พญานาคธตรฐ จึงส่งข้ามาด้วยพระดำรัสว่า ขอท่านอย่ากระทำการเนิ่นช้า จง
ส่งบุรุษทั้งหลายไปกับข้า และกำหนดวันรับนางทาริกาเถิด พญานาคนั้นยินดีให้กระทำสักการะแล้ว 
ส่งนาคมาณพ 4 นายไปกับเต่านั้น ด้วยคำว่า พวกท่านไปเถิด จงฟังคำของพระราชากำหนดวันแล้วจง
มา นาคมาณพเหล่านั้นรับคำแล้ว จึงพาเต่าออกจากภพนาค เต่าเห็นสระปทุมสระหนึ่งในระหว่าง
แม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสี มีความประสงค์จะหนีไปด้วยอุบายอย่างหนึ่ง จึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูก่อน
นาคมาณพทั้งหลายผู้เจริญ พระราชาของเรา และบุตรภรรยาของพระราชา เห็นเราเที่ยวไปในน้ำไปสู่
พระราชนิเวศน์ อ้อนวอนว่า ท่านจงให้ดอกปทุมแก่เราทั้งหลาย จงให้รากเง่าบัวแก่เราทั้งหลาย เราจัก
ถือเอารากเง่าบัวเหล่านั้น เพ่ือประโยชน์แก่เขาเหล่านั้น พวกท่านจงปล่อยข้าในที่นี้ แม้เมื่อพวกท่าน
ไม่เห็นข้า จงล่วงหน้าไปยังสำนักของพระราชา เราจักเห็นพวกท่านในที่นั้นนั่นแล นาคมาณพเหล่านั้น
เชื่อถ้อยคำของเต่านั้น จึงได้ปล่อยเต่านั้นไป เต่าได้แอบอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่งในที่นั้น ฝ่ายนาคมาณพไม่
เห็นเต่า จึงเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเพศแห่งมาณพตามสัญญาว่า เราจักไปสำนักพระราชา 

พระราชาทรงกระทำปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่า พวกท่านมาแต่ท่ีไหน ?  
นาคมาณพทั้งหลายทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า พวกข้าพระองค์มาจากสำนักพญานาคธตรฐ  
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พระราชาตรัสถามว่า เพราะเหตุไร พวกท่านจึงมาในที่นี้  นาคมาณพทั้งหลายทูลว่า ข้าแต่
มหาราชเจ้า พวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคธตรฐนั้น พญานาคธตรฐถามถึงความไม่มีโรคของ
พระองค์และพระองค์ปรารถนาสิ่งใด ท่านจะให้สิ่งนั้นแก่พระองค์ ข่าวว่าพระองค์จะประทานนาง
สมุททชา พระธิดาของพระองค์ให้เป็นบาทปริจาริกาของพระราชาของพวกข้าพระองค์ พระราชาครั้น
ได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่า พวกเราไม่เคยทำการวิวาห์กับนาคทั้งหลาย ในกาลไหนๆ เลย พวกเราจะทำ
วิวาห์อันไม่สมควรนั้น ได้อย่างไรเล่า พวกนาคมาณพได้ฟังคำดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่า ถ้าความสัมพันธ์
กับพญานาคธตรฐไม่เหมาะสมกับท่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไร ท่านจึงส่งเต่าชื่อว่า จิตตจูฬ ผู้
อุปฐากของตนไปเป็นทูตแก่พระราชาของพวกเราว่า เราจะให้ธิดาของเราชื่อว่า สมุททชา เล่า ครั้นส่ง
สาสน์อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อท่านกระทำการดูหมิ่นพระราชาของพวกเรา พวกเราแลชื่อว่าเป็นนาค
มาณพจักรู้กรรมที่ควรกระทำแก่ท่าน เมื่อจะขู่พระราชาจึงกล่าวว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่า
มนุษย์ พระองค์จำต้องทรงสละพระชนม์ชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่ เพราะเมื่อพวกนาคโกรธแล้ว 
คนทั้งหลายเช่นพระองค์จะมีชีวิตอยู่นานไม่ได้ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์ 
มาดูหมิ่นพวกพญานาคธตรฐผู้มีฤทธิ์ ผู้เป็นบุตรของท้าววรุณนาคราช เกิดภายใต้แม่น้ำยมุนา  ลำดับ
นั้น พระราชาได้ตรัสว่า เราไม่ได้ดูหมิ่นท้าวธตรฐผู้เรืองยศ ก็ท้าวธตรฐผู้เป็นใหญ่กว่านาคทั้งหมด ถึง
จะเป็นพญานาคผู้มีอานุภาพมาก แต่ก็ไม่สมควรกะธิดาของเรา เราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหรัฐ 
และนางสมุททชาธิดาของเราก็เป็นอภิชาต พวกนาคมาณพได้ฟังดังนั้นแล้ว แม้ประสงค์จะฆ่าพระองค์
ด้วยลมในนาสิกในที่นั้นนั่นเอง แต่ก็คิดว่า เมื่อพวกเราถูกพระราชาส่งไปเพ่ือกำหนดวัน การที่เราจะ
ฆ่าพระราชานี้แล้วจากไปนั้นเป็นการไม่สมควรเลย พวกเราจักไปกราบทูลพระราชาเพ่ือให้ทรงทราบ  

ดังนี้แล้ว พวกเขาจึงลุกจากที่นั้นออกจากราชนิเวศน์ดำลงแผ่นดินไปในที่นั้น เมื่อถึงภพนาค
แล้วจึงเข้าเฝ้าท้าวธตรฐ เมื่อถูกพญานาคถามว่า พ่อทั้งหลาย พวกท่านได้ราชธิดาแล้วหรือ ? พวกนาค
มาณพก็แสดงความโกรธต่อพระเจ้าพาราณสี จึงกราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ พระองค์ส่งพวกข้า
พระองค์ไปในที่ใดที่หนึ่ง เพราะเหตุอันไม่สมควรอะไรเลย ถ้าพระองค์ปรารถนาจะฆ่า พระองค์จงฆ่า
พวกข้าพระองค์เสียในที่นี้แหละ พระราชานั้นด่าบริภาษพระองค์ ยกธิดาของตนขึ้นด้วยความเมาใน
ชาติ ดังนี้แล้วกราบทูลถึงความที่พระเจ้าพาราณสีกล่าว สร้างความโกรธเคืองให้เกิดขึ้นกับพญานาค
ราชอย่างยิ่ง พญานาคราชนั้นจึงตรัสสั่งให้ประชุมไพร่พลนาคทั้งสิ้น  

เมื่อพวกนาคทั้งหมดมาประชุมกัน ก็ทูลถามพญานาคราชว่า พระองค์จะให้พวกข้าพระองค์
ทำอย่างไร พระเจ้าข้า พระองค์จึงตรัสว่า นาคท่านจงพาบริวารทั้งหมดไปยังกรุงพาราณสี  พวกนาค
เหล่านั้นถามว่า เมื่อพวกข้าพระองค์ไปในที่นั้นแล้วจะให้ทำอย่างไร พระเจ้าข้า หรือพระองค์จะให้
พวกข้าพระองค์จะทำมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นขี้เถ้า โดยการพ่นพิษออกมาทางนาสิก พระเจ้า
ข้า พญานาคไม่ปรารถนาความพินาศแก่นางสมุททชา เพราะมีจิตปฏิพัทธ์ในราชธิดา จึงตรัสว่าพวก
นาคอย่าพึงเบียดเบียนใคร  
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ครั้นต่อมาพวกนาคจึงกล่าวกะพระราชาว่า ข้าแต่มหาราช ถ้าไม่เบียดเบียนมนุษย์ พวกเราไป
ในที่นั้นแล้วจะกระทำอะไร? ลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกะพวกนาคนั้นว่า นาคทั้งหลาย จงแผ่พังพาน
ห้อยอยู่ที่บ้านเรือน ในสระน้ำ ที่ทางเดิน ที่ทาง 4 แพร่ง บนยอดไม้ และบนเสาระเนียด พ่นควัน
ออกมา ส่งเสียงขู่ฟ่อ ฟ่อ แต่จงอย่าแสดงตนแก่คน 4 ประเภท คือ เด็ก คนแก่ชรา หญิงมีครรภ์ และ
นางสมุททชา แม้ตัวเราเองก็จะนิรมิตตัวใหญ่ขาวล้วน ล้อมเมืองใหญ่ด้วยขนดหาง ยังความกลัวให้เกิด
แก่ชนชาวกาสี นาคทั้งหลายได้ฟังคำของท้าวธตรฐแล้ว ก็พากันเข้าไปยังกรุงพาราณสี แต่มิได้
เบียดเบียนใครเลย แผ่พังพานห้อยอยู่ที่บ้าน เรือน ในสระน้ำ ที่ทางเดิน ที่ทาง 4 แพร่ง บนยอดไม้ 
พวกสตรีเป็นอันมากได้เห็นนาคเหล่านั้น แผ่พังพาน ห้อยอยู่ตามที่ต่างๆ หายใจฟู่ๆ ก็พากันร้องคร่ำ
ครวญ ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุ้งกลัว เดือดร้อนก็พากันไปประชุมกอดอกร้องทุกข์ว่า ขอ
พระองค์ จงพระราชทานพระราชธิดาแก่พญานาคเถิด พระเจ้าข้า แม้นาคมาณพทั้ง 4 ตนที่เป็นทูตมา
ในครั้งก่อน คราวนี้ก็มาขดวงล้อมเท้าท้ัง 4 แห่งที่บรรทมของพระราชา แผ่พังพานใหญ่บนพระเศียรได้
แยกเขี้ยวยืนดูอยู่ เหมือนจะฉกกัดศีรษะด้วยปาก พระเจ้าพาราณสีทรงบรรทมอยู่ ได้สดับเสียงชาว
พระนครและมเหสีของพระองค์ร้องคร่ำครวญอยู่ และพระองค์ถูกนาคมาณพทั้ง 4 คุกคาม ทรงสะดุ้ง
พระทัยกลัวมรณภัย จึงได้ตรัสขึ้น 3 ครั้งว่า เราจะให้พระนางสมุททชาผู้เป็นธิดาของเราแก่ท้าว
ธตรฐ นาคราชทั้งหมดครั้นได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้ว ก็ถอยออกไปนอกพระนครยังที่ห่างออกไป
ประมาณหนึ่งคาวุต (4 กิโลเมตร) สร้างนครขึ้นแห่งหนึ่งงดงามเหมือนเทวนคร แล้วจึงส่งบรรณาการ
ไปยังพระราชาว่า ขอพระองค์จงส่งพระธิดามาเถิด พระราชารับเอาเครื่องบรรณาการที่พวกนาคนำมา 
แล้วจึงส่งพวกนาคเหล่านั้นกลับไปว่า พวกท่านไปเถิด เราจักส่งธิดาไปในความคุ้มครองของพวก
อำมาตย์ของเรา แล้วรับสั่งให้เรียกธิดามาให้ขึ้นสู่ปราสาทชั้นบน ให้เปิดสีหบัญชรแล้วทรงชี้ให้ดูว่า 
ดูก่อนแม่ เจ้าจงดูนครอันตบแต่งแล้วนั้น เจ้าจงไปเป็นอัครมเหสีของพระราชานั้นในที่นั้น ซึ่งนครนั้น
ไม่ไกลแต่ที่นี้ เมื่อเวลาเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายนครนั้นขึ้นมา เจ้าสามารถจะมาในที่นี้ได้ เจ้าพึงมาใน
ที่นี้ แล้วทรงให้สนานศีรษะ ประดับพระธิดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ให้นั่งในวอที่ปกปิดแล้วได้
ประทานส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์ของพระองค์  พญานาคทั้งหลายกระทำการต้อนรับ
พระธิดาแล้วได้กระทำมหาสักการะ อำมาตย์ทั้งหลายเข้าไปสู่พระนคร ถวายพระธิดานั้นแก่ท้าวเธอ 
ได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแล้วกลับมา พญานาคราชให้พระธิดาขึ้นสู่ปราสาท ให้นอนบนที่
นอนอันเป็นทิพย์ที่ประดับไว้ ในขณะนั้นนั่นเอง พวกนาคมาณพก็แปลงเพศเป็นคนค่อมและคนเตี้ย
เป็นต้น แวดล้อมพระธิดาเหมือนพวกบริจาริกาของมนุษย์ พระธิดาพอนอนบนที่นอนอันเป็นทิพย์ 
ถูกต้องสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็ก้าวลงสู่ความหลับ ท้าวธตรฐพาพระธิดาพร้อมบริษัทนาคหายไปใน
ที่นั้น แล้วไปปรากฏในภพนาค พระราชธิดาเมื่อทรงตื่นขึ้น ทรงทอดพระเนตรที่บรรทมอันเป็นทิพย์ที่
ตบแต่งไว้ และสถานที่อ่ืนเช่นปราสาทอันสร้างด้วยทองคำและสร้างด้วยแก้วมณี พระอุทยานและสระ
โบกขรณี เหมือนเทพนครที่ตบแต่งไว้ จึงตรัสถามหญิงบำเรอเหล่านั้นว่า นครนี้ช่างตบแต่งงาม
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เหลือเกิน ไม่เหมือนนครของเรา นครนี้เป็นของใคร หญิงบำเรอทูลว่า ข้าแต่พระเทวีนั่นเป็นของพระ
สวามีของพระนาง พระเจ้าข้า ผู้ที่มีบุญน้อยย่อมไม่ได้สมบัติเห็นปานนี้ ท่านได้สมบัตินี้ เพราะท่านมี
บุญมาก ฝ่ายท้าวธตรฐ รับสั่งให้ตีกลองร้องประกาศไปในตลอดภพนาคซึ่งมีประมาณ 500 โยชน์ว่า 
ผู้ใดๆ แสดงเพศงูแด่พระนางสมุททชา ผู้นั้นๆ จักต้องราชทัณฑ์ เพราะเหตุนั้น จึงไม่มีผู้ใดที่จะกล้า
แสดงตนในเพศงูแก่พระนางเลย เพราะความสำคัญว่าเป็นโลกมนุษย์ พระนางจึงชื่นชมยินดีกับท้าว
ธตรฐนั้น ในที่นั้นนั่นเอง อยู่สังวาสด้วยความรักอย่างนี้ 

ครั้นต่อมา พระนางจึงทรงครรภ์ ประสูติพระโอรสพวกพระญาติได้ตั้งชื่อว่า  สุทัสสนะ (17) 
เพราะเห็นแล้วให้เกิดความรัก ในเวลาพระโอรสทรงดำเนินเดินได้ พระนางประสูติพระโอรสอีกองค์
หนึ่ง พวกพระญาติได้ตั้งชื่อว่า ทัตตะ ก็พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ต่อมาพระนางประสูติโอรสอีกองค์
หนึ่ง พวกพระญาติตั้งชื่อท่านว่า สุโภคะ (18) และพระนางประสูติพระโอรสอีกพระองค์หนึ่ง พวกพระ
ญาติได้ตั้งชื่อท่านว่า อริฏฐะ (19) ดังนั้นพระนางแม้ประสูติพระโอรส 4 พระองค์แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเป็นภพ
ของนาค ภายหลังวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆ บอกแก่พระโอรสชื่อว่า อริฏฐะ ว่า มารดาของพระองค์เป็น
มนุษย์ ไม่ใช่เป็นนางนาค พระโอรสนามว่า อริฏฐะ คิดว่าเราจะทดสอบพระมารดานั้น ครั้นวันหนึ่ง
เมื่อเสวยนมจึงนิรมิตสรีระเป็นงู เอาปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดา พระนางเห็นร่างงูของ
พระโอรสนามว่า อริฏฐะ จึงตกพระทัยสะดุ้งกลัวแล้วกรีดร้อง ทิ้งพระโอรสไปที่พ้ืน นัยน์ตาของ
พระโอรสนั้นจึงแตกไปเพราะเล็บ โลหิตก็ไหล พระราชาทรงสดับเสียงของพระนาง จึงตรัสถามว่า นั่น
เสียงกรีดร้องของใคร เมื่อทรงสดับเรื่องที่พระโอรสนามว่า อริฏฐะกระทำ จึงทรงกริ้วตรัสว่า พวกท่าน
จงพาอริฏฐะนั้นไปประหารเสีย พระราชธิดาทรงทราบว่า พระราชาทรงกริ้ว จึงตรัสด้วยความสิเนหา
ในบุตรว่า พระเจ้าข้า นัยน์ตาบุตรของหม่อมฉันแตกไปแล้ว ขอพระองค์จงงดโทษให้แก่บุตรของหม่อม
ฉันเถิด พระราชา เมื่อพระนางตรัสอย่างนั้น จึงตรัสว่า เราไม่อาจทำอะไรได้ จึงงดโทษให้  ก็ในวันนั้น
พระนางจึงได้ทราบความจริงว่านี้เป็นภพนาค นับแต่นั้นมา พระโอรสนามว่าอริฏฐะ ได้ชื่อว่า อริฏฐะ
บอด ฝ่ายพระโอรสทั้ง 4 องค์เมื่อทรงเติบใหญ่แล้ว พระบิดาจึงได้ทรงประทานราชสมบัติแห่งละ 100 
โยชน์ พระราชทานนางนาคกัญญาแห่งละ 16,000 นาง พระบิดาทรงเหลือรัชสมบัติเพียง 101 โยชน์
เท่านั้น พระโอรสทั้ง 3 มาเฝ้าพระมารดาบิดาทุกๆ เดือน ฝ่ายพระโพธิสัตว์มาทุกก่ึงเดือน  

ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อ ท้าวมหาราชวิรูปักข์ (20) ผู้เป็นจอมแห่งพญานาคราชทั้งปวงพร้อม
ด้วยนาคบริวารไปยังดาวดึงส์พิภพเพ่ือเข้าเฝ้าท้าวสักกะ ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้ตามเสด็จพระราช
บิดาไปกับท้าวมหาราชวิรูปักข์ ในครั้งนั้นได้มีการถกปัญหาขึ้นในระหว่างหมู่เทพทั้งหลาย ใครๆ ไม่
สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้ มีแต่พระโพธิสัตว์เป็นผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์อันประเสริฐเท่านั้นจึงสามารถ
แก้ปัญหาได ้ 

ครั้นต่อมา พระเทวราชาทรงบูชาพระโพธิสัตว์นั้น ด้วยของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์แล้ว 
ตรัสว่า พ่อทัตตะ ท่านประกอบด้วยปัญญาอันไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดิน ตั้งแต่นี้ไปท่านจงชื่อว่า ภู
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ริทัตต์ คือ ทัตตะผู้เรืองปัญญา เพราะเหตุนั้นจึงได้ตั้งชื่อท่านว่า ภูริทัต ตั้งแต่นั้นมา เมื่อเวลาที่ท่านได้
ไปเข้าเฝ้าท้าวสักกะ ได้ทรงเห็นเวชยันตปราสาทอันประดับประดาไว้ และสมบัติของท้าวสักกะอันน่า
รื่นรมย์ยิ่งนัก เกลื่อนกล่นไปด้วยนางเทพอัปสร ก็ทรงปรารถนาใคร่จะได้ในเทวสมบัติดังกล่าว ทรงคิด
ว่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยอัตภาพเยี่ยงนาคอย่างนี้ซึ่งมีกบเป็นภักษา เรากลับไปสู่ภพนาคแล้ว
ประพฤติศีลอยู่จำอุโบสถ เพ่ือจักเป็นอานิสงส์ให้ได้เทวสมบัติตามที่ปรารถนา  คิดดังนี้แล้วจึงกลับมา
ภพนาค ทูลลาพระมารดาและพระบิดาว่า พระแม่ พ่อ หม่อมฉันจะกระทำอุโบสถกรรม  พระมารดา
พระบิดาตรัสว่า ดีละพ่อ จงทำเถิด ก็เมื่อเจ้าจะทำ เจ้าอย่าไปภายนอกจงกระทำในวิมานอันว่างแห่ง
หนึ่งในภพนาคนี้แล ก็เพราะว่าเมื่อพวกนาคออกไปข้างนอก ภัยใหญ่ย่อมเกิดขึ้น  พระโพธิสัตว์ทูลรับ
ว่า ดีละ แล้วอยู่จำอุโบสถในพระราชอุทยาน ในวิมานอันว่างนั้นนั่นเอง ต่อมานางนาคผู้เป็นบริวาร
ต่างก็เล่นดนตรีแวดล้อมพระโพธิสัตว์ แต่พระโพธิสัตว์คิดว่า เมื่อเราอยู่ในที่นี้ อุโบสถจักไม่ถึงที่สุด เรา
จะไปถิ่นมนุษย์เพ่ือกระทำอุโบสถ แล้วไม่ได้บอกแก่มารดาและบิดา เพราะกลัวจะถูกห้ามจึงเรียก
ภรรยาทั้งหลายของตนมากล่าวว่า นางผู้เจริญ ฉันจะไปโลกมนุษย์ ขนดบนจอมปลวง ไม่ไกลแต่ที่ที่ต้น
ไทรใหญ่มีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมุนา จักอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 4 นอนกระทำอุโบสถกรรม. 
เมื่อเรานอนทำอุโบสถกรรมตลอดคืนยังรุ่ง ในเวลาอรุณขึ้นนั่นแล พวกเจ้าผู้เป็นสตรี ถือดนตรีครั้งละ 
10 นาง จงผลัดเปลี่ยนกันไปยังสำนักของเรา บูชาเราด้วยของหอมและดอกไม้ ขับฟ้อนแล้วกลับมายัง
ภพนาคตามเดิม ดังนี้แล้วไปในที่นั้น วงขนดบนจอมปลวก แล้วอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 4 
ว่า ผู้ใดปรารถนา หนัง เอ็น กระดูก หรือเลือด ผู้นั้นจงนำไปเถิด แล้วนิรมิตร่างประมาณเท่างอนไถ 
นอนกระทำอุโบสถกรรม พออรุณขึ้น นางมาณวิกามาปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตามคำพร่ำสอน แล้วกลับมา
สู่ภพนาค เมื่อพระโพธิสัตว์กระทำอุโบสถกรรมตามทำนองนี้ ระยะกาลผ่านไปยาวนาน 

ในกาลนั้นมี พราหมณ์เนสาท อาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสี พร้อมกับ โสมทัต ลูกชาย ไปสู่
ป่าเที่ยวดักสัตว์ ด้วยหลาวยนต์และบ่วงแร้ว ฆ่ามฤคได้แล้วหาบเนื้อมาขายเลี้ยงชีพ วันหนึ่ง พราหมณ์
นั้นไม่ได้อะไร โดยที่สุดแม้เพียงเหี้ยสักตัวหนึ่ง จึงกล่าวว่า ดูก่อนพ่อโสมทัต ถ้าเราไปมือเปล่าๆ มารดา
ของเจ้าก็จะโกรธเอา เราจักพาสัตว์สักตัวหนึ่งไปให้ได้ ดังนี้แล้วจึงบ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกท่ีพระ
โพธิสัตว์นอนอยู่ เห็นรอยเท้าเนื้อทั้งหลาย ซึ่งลงไปดื่มน้ำที่แม่น้ำยมุนา จึงกล่าวว่า ลูกพ่อ ทางเนื้อ
ปรากฏอยู่ เจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อซ่ึงมาดื่มน้ำ ดังนี้แล้วจึงหยิบเอาธนูยืนแอบโคนต้นไม้ต้นหนึ่ง
คอยดูเนื้ออยู่ ครั้นเวลาเย็นเนื้อตัวหนึ่งมาเพ่ือดื่มน้ำ พราหมณ์นั้นยิงเนื้อนั้น เนื้อนั้นหาได้ล้มลงในที่นั้น
ไม่ ตกใจด้วยกำลังศรมีเลือดไหลวิ่งหนีไป ส่วนบิดาและบุตรพากันติดตามเนื้อนั้นไป จับเอาเนื้อนั้นใน
ที่ๆ มันล้มลงแล้ว ออกจากป่าถึงต้นไทรนั้น ในเวลาพระอาทิตย์ตก จึงปรึกษากันว่า บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่
สามารถจะไปได้ เราจะพักอยู่ในที่นี้แล ดังนี้แล้วจึงเอาเนื้อวางไว้ในที่สมควรข้างหนึ่ง ก็พากันขึ้นต้นไม้
นอนอยู่ที่ระหว่างค่าคบไม้ ครั้นเวลาใกล้รุ่งพราหมณ์ตื่นข้ึน เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้อง  
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ขณะนั้น นางนาคมาณวิกาทั้งหลาย พากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้เพ่ือพระโพธิสัตว์ พระ
โพธิสัตว์กลายร่างกายจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ประทับนั่งบนอาสนะ
ดอกไม้ ด้วยลีลาดุจท้าวสักกเทวราช ฝ่ายนางนาคมาณวิกา ก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและ
ดอกไม้เป็นต้น แล้วบรรเลงทิพย์ดนตรีจับฟ้อนรำขับร้อง พราหมณ์ ได้ฟังเสียงนั้นแล้วคิดว่า นั่นเป็น
ใครหนอ แล้ว จึงกล่าวว่า ลูกพ่อผู้เจริญ เมื่อไม่อาจปลุกบุตรให้ตื่นขึ้นได้ จึงคิดว่า ลูกนี้เห็นจะเหนื่อย 
จงนอนไปเถิด เราจักไปคนเดียว คิดแล้วก็ลงจากต้นไม้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ เหล่านางนาคมาณวิกา 
เห็นพราหมณ์นั้นจึงดำลงในแผ่นดินพร้อมด้วยเครื่องดนตรีกลับไปยังนาคพิภพตามเดิม ส่วนพระ
โพธิสัตว์ได้นั่งอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นพราหมณ์จึงได้ถามว่า  ท่านชื่ออะไร มีนัยน์ตาแดง อกผายนั่งอยู่
ท่ามกลางป่า อันเต็มไปด้วยดอกไม้ สตรี 10 คนเป็นใคร ทรงเครื่องประดับล้วนแล้วแต่ทองคำ นุ่งผ้า
งาม ยืนเคารพอยู่ ท่านเป็นใครมีแขนใหญ่ รุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางป่าเหมือนไฟอันลุกโชนด้วยเปรียง 
ท่านคงเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่คนใดคนหนึ่ง เป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีอานุภาพมาก  พระโพธิสัตว์ ได้ฟัง
ดังนั้นแล้วดำริว่า ถ้าเราจักบอกว่า เราเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ในบรรดาผู้มีฤทธ์มีท้าวสักก
เทวราชเป็นต้น พราหมณ์คนนี้คงจักเชื่อแน่แท้ แต่วันนี้เราควรจะพูดความจริงอย่างเดียว จึงกล่าว
ว่า เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดช ยากท่ีใครๆ จะล่วงได้ ถ้าแม้เราโกรธแล้ว พึงขบกัดชนบทที่เจริญ ให้แหลก
ได้ด้วยเดช มารดาของเราชื่อสมุททชา บิดาของเราชื่อ ธตรฐ เราเป็นน้องของสุทัสสนะ คนทั้งหลาย
เรียกเราว่า ภูริทัต ก็แล พระโพธิสัตว์ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงคิดว่า พราหมณ์นี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคาย 
ถ้าเขาจะไปบอกแก่หมองูแล้ว พึงทำแม้อันตรายแก่อุโบสถกรรมของเรา ไฉนหนอเราจะนำพราหมณ์ผู้
นี้ไปยังนาคพิภพ พึงให้ยศแก่ท่านเสียให้ใหญ่โตแล้ว จะพึงทำอุโบสถกรรมของเราให้ยืนยาวนานไปได้  

ต่อมาพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกะพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า  
- ดูก่อนพราหมณ์ เราจะให้ยศแก่ท่านให้ใหญ่โต นาคพิภพเป็นสถานอันน่ารื่นรมย์

นัก มาไปกันเถิด ไปในนาคพิภพนั้นด้วยกัน  
- พราหมณ์กล่าวว่า ข้าแต่นาย บุตรของข้าพเจ้ามีอยู่คนหนึ่ง เมื่อบุตรนั้นมา ข้าพเจ้า

ก็จักไป  
- พระโพธิสัตว์จึงกล่าวกะพราหมณ์นั้นว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านจงไปนำบุตรของท่าน

มาเถิด พราหมณ์จึงไปบอกความนั้นแก่บุตร แล้วพาบุตรนั้นมา พระโพธิสัตว์พาพราหมณ์กับบุตรทั้ ง
สอง ไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนา ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแล้วกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ ท่านพร้อมด้วยบุตรและภรรยา 
ไปถึงนาคพิภพแล้ว เราจะบูชาท่านด้วยกามทั้งหลาย ท่านจักอยู่เป็นสุขในนาคพิภพนั้น พระโพธิสัตว์
ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงนำบิดาและบุตรทั้งสองไปยังนาคพิภพด้วยอานุภาพของตน เมื่อบิดาและบุตร
ทั้งสองไปถึงนาคพิภพ พระโพธิสัตว์ก็ยกสมบัติทิพย์ให้แก่บิดาและบุตรทั้งสองนั้นมากมาย และได้ให้
นางนาคกัญญาคนละ 400 ทั้งสองคนนั้นก็บริโภคสมบัติใหญ่อยู่ในนาคพิภพนั้น ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็
มิได้ประมาท ไปกระทำอุปัฏฐากพระชนกและชนนีทุกกึ่งเดือน แสดงธรรมกถาถวาย และได้ไปยัง
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สำนักของพราหมณ์ถามถึงความไม่มีโรคแล้วกล่าวว่า ท่านต้องการสิ่งใด ก็พึงบอกมาเถิด อย่าเบื่อ
หน่าย จงรื่นเริง ดังนี้แล้ว ได้กระทำปฏิสันถารกับท่านโสมทัตแล้วไปยังนิเวศน์ของพระองค์ พราหมณ์
อยู่นาคพิภพได้หนึ่งปี เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยก็เกิดเบื่อหน่ายใคร่จะไปโลกมนุษย์ เห็นนาคพิภพ
ปรากฏเหมือนโลกันตนรก ปราสาทอันประดับงดงาม ก็ปรากฏเหมือนเรือนจำ นางนาคกัญญาที่
ตกแต่งสวย ก็ปรากฏเหมือนนางยักษิณี  

- พราหมณ์จึงคิดว่า เราเบื่อหน่ายเป็นอันดับแรก เราจักรู้ว่าโสมทัตนั้นเห็นอย่างไร
บ้าง ดังนี้แล้วจึงไปยังท่ีอยู่ของโสมทัตแล้วถามว่า ดูก่อนพ่อโสมทัต ท่านเบื่อหน่ายหรือไม่  

- โสมทัตย้อนถามว่า ข้าแต่พ่อ ข้าจักเบื่อหน่ายเพราะเหตุอะไร ข้าไม่เบื่อหน่าย ก็พ่อ
เบื่อหน่ายหรือ  

- พราหมณ์ตอบว่า เราเบื่อหน่ายอยู่  
- โสมทัตถามว่า เบื่อหน่ายเพราะเหตุไร  
- พราหมณ์ตอบว่า ดูก่อนเจ้า พ่อเบื่อหน่ายด้วยมิได้เห็นมารดาและพ่ีน้องของเจ้า 

พ่อโสมทัตจงไปด้วยกันเถิด โสมทัตแม้กล่าวว่า จะไม่ไป แต่เมื่อบิดาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจึงได้
รับคำ พราหมณ์คิดว่า เราได้ความตกลงใจของบุตรเป็นอันดับแรก แต่ถ้าจะบอกพระภูริทัตว่าเราเบื่อ
หน่าย พระภูริทัตก็จักให้ยศแก่เรายิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่ได้ไป เราจะต้องพรรณนายก
ย่องสมบัติของภูริทัตด้วยอุบายอย่างหนึ่ง เราจักถามว่า ที่พระภูริทัตละสมบัติถึงเพียงนี้แล้วไปทำ
อุโบสถกรรมที่มนุษย์โลกนั้น เพราะเหตุใด ถ้าพระภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์ เราก็จักทูลให้
ทราบความหมายของเราว่า สมบัติมีถึงอย่างนี้แล้วท่านยังละไปทำอุโบสถกรรมเพ่ือต้องการจะไป
สวรรค์ เพราะเหตุไรเล่า คนอย่างเราจะมาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยทรัพย์ของผู้อ่ืน เราจักไปมนุษย์โลกเยี่ยม
ญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรม ดังนี้แล้วพระภูริทัตคงจักอนุญาตให้ไป ในครั้นพราหมณ์คิดดังนั้น 

ครั้นต่อมาวันหนึ่ง พอพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมและถามว่า เบื่อหรือไม่ ก็ตอบว่า 
ข้าพเจ้าจักเบื่อหน่ายเพราะเหตุอะไร สิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้แต่สำนักของพระองค์ มิได้บกพร่องสัก
อย่างหนึ่ง ในระยะนี้ พราหมณ์มิได้แสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวแก่การจะไป แต่ก็กล่าวพรรณนาถึงสมบัติของ
พระโพธิสัตว์ว่า “แผ่นดินมีพ้ืนอันราบเรียบ ประกอบด้วยต้นกฤษณาเป็นอันมาก ดารดาษด้วยหมู่
แมลงค่อมทอง มีหญ้าเขียวชะอุ่มงามอุดม หมู่ไม้อันน่ารื่นรมย์ สระโบกขรณีที่สร้างไว้สวยงาม ระงม
ด้วยเสียงหงส์ มีดอกปทุมร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกลาด มีปราสาท 8 มุม มีเสา 1,000 เสา สำเร็จด้วยแก้ว
ไพฑูรย์ เรืองจรูญด้วยเหล่านางนาคกัญญา พระองค์เป็นผู้บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่ เป็นวิมาน
เกษมสำราญรื่นรมย์ มีความสุขหาสิ่งใดจะเปรียบปานมิได้ ด้วยบุญของพระองค์ พระองค์เห็นจะไม่
ทรงหวังวิมานของพระอินทร์ เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์นี้ เหมือนของท้าวสักกะ
เทวราชผู้รุ่งเรือง”  
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ฉะนั้น พระโพธิสัตว์ ครั้นได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าพูด
อย่างนั้นเลย ยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับยศศักดิ์ของท้าวสักกะเทวราชแล้ว นับว่าต่ำมาก ปรากฏ
เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดใกล้ภูเขาสิเนรุ พวกเราก็มีค่าไม่ถึงแม้ด้วยคนบำเรอของท่าน  ก็แลครั้นพระ
โพธิสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้ว จึงกล่าวต่อไปว่า เราได้ยินท่านพูดว่า นี้เป็นวิมานของท่านผู้มีพระเนตรตั้ง 
1,000 เราระลึกได้ว่า เราปรารถนาเวชยันตปราสาท จึงกระทำอุโบสถกรรม พราหมณ์ครั้นได้ฟังดังนั้น
แล้วก็คิดว่าเราได้โอกาสจะลาไปแล้ว จึงกล่าวว่า ข้าพระองค์กับทั้งบุตรเข้าไปสู่ป่าแสวงหามฤคมานาน
วัน พวกญาติทางบ้านเหล่านั้น ไม่รู้ว่าข้าพระองค์ตายหรือเป็น ข้าพระองค์จะขอทูลลาพระภูริทัตผู้
ทรงยศ เป็นโอรสแห่งกษัตริย์กาสีกลับไปยังมนุษยโลก พระองค์ทรงอนุญาตข้าพระองค์จะไปเยี่ยมหมู่
ญาติ พระเจ้าข้า  

ครั้นต่อมาพระโพธิสัตว์กล่าวว่า การที่ท่านได้มาอยู่ในสำนักของเรานี้ เป็นความ
พอใจของเราหนอ แต่ว่ากามารมณ์เช่นนี้เป็นของไม่ได้ง่ายในมนุษย์ ถ้าท่านไม่ปรารถนาจะอยู่ เราจะ
บูชาท่านด้วยกามารมณ์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท่านไปเยี่ยมญาติได้โดยสวัสดี ต่อมาพระโพธิสัตว์ ครั้น
กล่าวแล้ว จึงคิดว่า พราหมณ์นี้ เมื่อได้อาศัยเราเลี้ยงชีพเป็นสุขคงจะไม่บอกแก่ใครๆ เราจักให้แก้วมณี
อันให้ความใคร่ทุกอย่างแก่พราหมณ์นี้ ลำดับนั้นจึงกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ ท่านจงรับเอาทิพยมณีนี้
ไป เมื่อท่านทรงทิพยมณีนี้ไป จะต้องการปศุสัตว์ก็ดี บุตรก็ดี หรือปรารถนาอะไรอ่ืนก็ดี ก็จะได้สม
ประสงค์ทุกประการ ท่านจงปราศจากโรคภัยเป็นสุขเถิด ลำดับนั้น พราหมณ์จึงกล่าวว่า ดูก่อนภูริทัต 
พระดำรัสของท่านเป็นกุศล ไม่มีโทษ ข้าพระองค์ยินดีพระดำรัสนั้นยิ่งนักไม่ปฏิเสธ แต่ข้าพระองค์แก่
แล้ว เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จักบวช ข้าพระองค์ไม่ปรารถนากามทั้งหลาย แก้วมณีจะมีประโยชน์
อะไรแก่ข้าพระองค์ พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ชื่อว่าการอยู่พรหมจรรย์ เป็นการทำได้
ยากยิ่ง ถ้าหากในกาลใด พรหมจรรย์มีการต้องละเลิก ในกาลนั้น กิจที่ต้องทำด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลาย
ของผู้เป็นคฤหัสถ์มีอยู่ ในกาลเช่นนี้ ท่านอย่าได้หวาดหวั่นใจไปเลยควรมาสำนักเรา เราจะให้ทรัพย์แก่
ท่านมากๆ พราหมณ์กล่าวว่า ข้าแต่พระภูริทัต พระดำรัสของพระองค์หาโทษมิได้ ข้าพระองค์ยินดียิ่ง
นัก ข้าพระองค์จะกลับมาอีก ถ้าจักมีความต้องการ  ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์รู้ว่าพราหมณ์นั้นไม่
ปรารถนาจะอยู่ในที่นั้น จึงให้เรียกนาคมาณพ 4 ตนมา แล้วสั่งไปว่า พวกท่านจงนำพราหมณ์ไปให้ถึง
มนุษย์โลกโดยเร็ว นาคมาณพทั้ง 4 ตนที่ภูริทัตตรัสใช้ให้ไปส่ง ฟังรับสั่งของภูริทัต เตรียมตัวแล้วพา
พราหมณ์ไปส่งให้ถึงโดยเร็ว นาคมาณพทั้ง 4 ขึ้นจากแม่น้ำยมุนา ส่งให้ถึงทางไปกรุงพาราณสี ก็แล
ครั้นส่งให้ถึงแล้วจึงกล่าวว่าไปเถิดท่าน ดังนี้แล้วก็กลับมายังนาคพิภพตามเดิม ฝ่ายพราหมณ์ เมื่อบอก
แก่บุตรว่า ดูก่อนพ่อโสมทัต เรายิงมฤคในที่นี้ สุกรในที่นี้ ดังนี้แล้วจึงเดินไป เห็นสระโบกขรณีใน
ระหว่างทางแล้วกล่าวว่า พ่อโสมทัต อาบน้ำกันเถิด เมื่อโสมทัตกล่าวว่า ดีละพ่อ ทั้งสองคนจึงเปลื้อง
เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ และผ้าทิพย์ แล้วห่อวางไว้ริมฝั่งสระโบกขรณีแล้วลงไปอาบน้ำ ขณะนั้น 
เครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายไปยังนาคพิภพตามเดิม ผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับสวมใส่ในร่าง
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ของคนทั้งสองนั้น แม้ธนูศรและหอกก็ได้มาปรากฏตามเดิม ฝ่ายโสมทัตเห็นดังนั้นก็ร้องว่า ท่านทำเรา
ให้ฉิบหายแล้ว  

ต่อมาบิดาจึงปลอบโสมทัตว่า อย่าวิตกไปเลยลูกพ่อ เมื่อมฤคมีอยู่ เราฆ่ามฤคในป่า
เลี้ยงชีวิต มารดาโสมทัตทราบการมาของคนทั้งสอง จึงต้อนรับนำไปสู่เรือน จัดข้าวน้ำเลี้ยงดูให้อ่ิม
หนำสำราญ พราหมณ์บริโภคอาหารเสร็จแล้วก็หลับไป ฝ่ายนางจึงถามบุตรว่า พ่อโสมทัต ทั้ง ๒ คน
หายไปไหนมานานจนถึงป่านนี้ โสมทัตตอบว่า ข้าแต่แม่ พระภูริทัตนาคราชพาข้ากับบิดาไปยังนาค
พิภพ เพราะเหตุนั้นเราทั้งสองคิดถึงแม่ จึงกลับมาถึงบัดนี้ มารดาถามว่า ได้แก้วแหวนอะไรๆ มาบ้าง
เล่า โสมทัตตอบว่า ไม่ได้มาเลยแม่ มารดาถามว่า ทำไมพระภูริทัตไม่ให้อะไรบ้างหรือ โสมทัตตอบว่า 
พระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อๆ ไม่รับเอามา มารดาถามว่า เหตุไรพ่อเจ้าจึงไม่รับ โสมทัตตอบว่า 
ข้าแต่แม่ ข่าวว่าพ่อจักบวช นางพราหมณีนั้นโกรธว่า บิดาทิ้งทารกให้เป็นภาระแก่เรา ตลอดกาล
ประมาณเท่านี้ ไปอยู่เสียในนาคพิภพ ข่าวว่าเดี๋ยวนี้จะบวชดังนี้แล้วจึงตีหลังพราหมณ์ด้วยพลั่วสาด
ข้าว แล้วขู่คำรามว่า อ้ายพราหมณ์ผู้ชั่วร้าย ข่าวว่าจักบวช ภูริทัตให้แก้วมณีก็ไม่รับ ทำไมไม่บวช 
กลับมาที่นี้ทำไมอีกเล่า จงรีบออกไปให้พ้นเรือนกู ลำดับนั้น พราหมณ์จึงปลอบนางพราหมณีว่า เจ้า
อย่าโกรธข้าเลย เมื่อมฤคในป่ายังมีอยู่ ข้าจะไปฆ่ามาเลี้ยงเจ้า แล้วจากไปในป่านั้นพร้อมด้วยบุตร หา
เลี้ยงชีวิตโดยที่ทำมาแต่เดิมแล  

ในกาลนั้น ยังมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นงิ้วทางมหาสมุทรภาคใต้ กระพือลมปีกแหวกน้ำ
ในมหาสมุทรลงไป จับศีรษะนาคราชได้ตัวหนึ่ง แท้จริงในกาลนั้น ครุฑทั้งหลาย ยังไม่รู้จักวิธีจับนาค 
ครั้นภายหลังจึงรู้จักวิธีจับนาคอย่างในปัณฑรกชาดก แต่ครุฑตัวนั้น เมื่อจับนาคทางศีรษะ ยังไม่ทันน้ำ
จะท่วมมาถึงได้หิ้วนาคขึ้นได้ ปล่อยให้นาคห้อยหางลง พาบินไปเบื้องบนป่าหิมพานต์ และมีพราหมณ์
ชาวกาสิกรัฐผู้หนึ่ง ออกบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ ที่สุดจงกรมของฤาษี
นั้นมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ฤาษีนั้นทำที่พักผ่อนหย่อนใจในกลางวัน ที่โคนต้นไทรนั้น ครุฑหิ้วนาค
ผ่านไปถึงตรงยอดไทร นาคปล่อยหางห้อยอยู่ก็เอาหางพันคาคบต้นไทรด้วยหมายใจจะให้พ้น ครุฑมิ
ทันรู้ก็รีบไปทางอากาศ เพราะมันมีกำลังมาก ต้นไทรพร้อมทั้งรากติดหางนาคไปด้วย เมื่อครุฑพานาค
ไปถึงต้นงิ้วก็จิกด้วยจะงอยปาก ฉีกท้องนาคกินมันเหลวของนาค ทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทร ต้น
ไทรก็ตกลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ครุฑสงสัยว่าเสียงอะไร ก็มองไปดูเบื้องต่ำแลเห็นต้นไทร จึงคิดในใจ
ว่า ต้นไทรนี้เราถอนมาแต่ไหน ก็นึกได้โดยถ่องแท้ว่า ต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของพระดาบส ตัวเรา
จะปรากฏว่า ทำอกุศลหรือไม่หนอ เราจักไปถามดาบสนั้นดูจะรู้ได้ ดังนี้แล้วก็แปลงเพศเป็นมาณพ
น้อยไปสู่สำนักพระดาบส ขณะนั้นพระดาบสกำลังสมาธิปกติ พระยาสุบรรณไหว้พระดาบสแล้วก็นั่ง
อยู่ ณ ที่สมควร ทำทีประหนึ่งว่าไม่รู้ 

- พระยาสุบรรณแกล้งถามว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ที่ตรงนี้เดิมเป็นที่อยู่ของอะไร?  
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- พระดาบสตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ สุบรรณตนหนึ่งนำนาคมาเพ่ือเป็นภักษาหาร เมื่อนาค
เอาหางพันคาคบต้นไทรด้วยหมายจะให้พ้น สุบรรณนั้นมิทันรู้บินไปโดยเร็ว เพราะความที่ตนมีกำลัง
มาก เมื่อเป็นเช่นนี้ต้นไม้ในท่ีนี้ ถูกถอนขึ้นทันที ตรงนี้จึงเป็นที่แห่งต้นไทรนั้นถอนขึ้น  

- พระยาสุบรรณถามว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อกุศลกรรมจะมีแก่สุบรรณหรือไม่? 
- พระดาบสตอบว่า ถ้าหากว่าสุบรรณนั้นไม่รู้อกุศลกรรมก็ไม่มี เพราะไม่มีเจตนา  
- พระยาสุบรรณถามว่า ก็อกุศลกรรมจะมีแก่นาคนั้นหรือไม่เล่าเจ้าข้า  
- พระดาบสตอบว่า นาคมิได้จับเหนี่ยวไว้เพ่ือจะให้ต้นไทรเสียหาย จับเหนี่ยวไว้เพ่ือจะให้พ้น

ภัย เพราะเหตุนั้นอกุศลกรรมก็ไม่มีแก่นาคเหมือนกัน  
- พระยาสุบรรณได้ฟังคำของดาบสก็ยินดี จึงกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้านี้

แหละคือสุบรรณนั้น ข้าพเจ้ายินดีด้วยพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหา ข้าพเจ้ารู้มนต์ชื่อว่า อาลัมพายน์ บท
หนึ่งหาค่ามิได้ ข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นแก่พระผู้เป็นเจ้า ให้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ พระผู้เป็นเจ้าจงรับ
ไว้ด้วยเถิด  

- พระดาบสกล่าวว่า พอละ เราไม่ต้องการด้วยมนต์ ท่านจงไปเถิด สุบรรณวิงวอนอยู่บ่อยจน
พระดาบสรับแล้วจึงถวายมนต์ แล้วบอกยาแก่ดาบสแล้วจึงหลีกไป 

ในกาลนั้น ยังมีพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงพาราณสีกู้ยืมหนี้สินไว้มากมาย ถูกเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ทวงถามก็คิดว่า เราจะอยู่ในเมืองนี้ไปทำไมอีก เข้าไปตายเสียในป่ายังประเสริฐกว่า ดังนี้แล้วจึงออก
จากบ้านเข้าไปในป่าจึงบรรลุถึงอาศรมแห่งพระฤาษี ปฏิบัติพระดาบสให้ยินดีด้วยวัตตสัมปทาคุณ พระ
ดาบสคิดว่า พราหมณ์ผู้นี้เป็นผู้มีอุปการะแก่เรายิ่งนัก เราจักให้ทิพยมนต์ซึ่งสุบรรณราชให้เราไว้แก่
พราหมณ์ผู้นี้ ดังนี้แล้วบอกพราหมณ์ว่า ดูก่อนพราหมณ์ เรารู้มนต์ชื่อว่าอาลัมพายน์ จักให้มนต์นั้นแก่
ท่าน ท่านจงเรียนมนต์นั้นไว้ แม้เม่ือพราหมณ์นั้นห้ามว่า อย่าเลย ข้าพเจ้าไม่ต้องการมนต์ ทำการอ้อน
วอนแล้วอ้อนวอนเล่า จนพราหมณ์รับถ้อยคำแล้วจึงให้มนต์ และบอกยาอันประกอบกับมนต์และ
อุปจารแห่งมนต์ พราหมณ์นั้นคิดว่า เราได้อุบายที่จะเลี้ยงชีพแล้ว พักอยู่ 3 วัน แล้วอ้างเหตุว่า โรคลม
เบียดเบียน จนพระดาบสยอมปล่อยไป จึงกราบไหว้พระดาบส ขอขมาโทษแล้วก็ออกจากป่าไป จนถึง
ฝั่งแม่น้ำยมุนาโดยลำดับ เดินสาธยายมนต์นั้นไปตามหนทางใหญ่  ตอนนั้นนางนาคมาณวิกาบาท
บริจาริกาของพระภูริทัตประมาณ 1,000 ตน ต่างถือเอาแก้วมณีที่ให้ความปรารถนาทุกอย่างนั้นออก
จากนาคพิภพแล้ววางแก้วนั้นไว้บนกองทราย ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา แล้วพากันเล่นน้ำตลอดคืน ด้วยแสง
สว่างแห่งแก้วมณีนั้น ครั้นอรุณขึ้นจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ท้ังปวง นั่งล้อมแก้วมณีให้สิริ
เข้าสู่กาย  

ฝ่ายพราหมณ์ก็เดินสาธยายมนต์มาถึงที่นั้น เหล่านางนาคมาณวิกาได้ยินเสียงมนต์ สำคัญว่า
เสียงพราหมณ์นั้นเป็นสุบรรณ ก็สะดุ้งกลัวเพราะมรณภัยไม่ทันหยิบแก้วมณี ก็พากันแทรกปฐพีไปยัง
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นาคพิภพ พราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของเราสำเร็จผลเดี๋ยวนี้ จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไป  ต่อมา
พราหมณ์เนสาทพร้อมโสมทัตเข้าไปสู่ป่าเพ่ือล่าเนื้อ เห็นแก้วมณีนั้นในมือของพราหมณ์นั้น 

 - พราหมณ์เนสาทจึงกล่าวกะบุตรว่า ดูก่อนโสมทัต แก้วมณีดวงนี้ที่พระภูริทัตให้แก่เรามิใช่
หรือ? 

- โสมทัต ตอบว่า ใช่แล้วพ่อ  
- พราหมณ์เนสาท กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเราจะกล่าวโทษแก้วมณีดวงนั้น หลอกพราหมณ์

เอาแก้วมณีนี้เสีย  
- โสมทัต กล่าวว่า ข้าแต่พ่อ เมื่อพระภูริทัตให้ครั้งก่อนพ่อไม่รับ แต่บัดนี้กลับจะไปหลอก

พราหมณ์เล่า? นิ่งเสียเถิด 
- พราหมณ์เนสาทจึงกล่าวว่า เรื่องนั้นยกไว้ก่อน เจ้าคอยดูเราหลอกตานั่นเถิด ว่าแล้วเมื่อจะ

ปราศรัยกับอาลัมพายน์จึงกล่าวว่า แก้วมณีที่สมมติว่าเป็นมงคล เป็นของดี เป็นเครื่องปลื้มรื่นรมย์ใจ
เกิดแต่หิน สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ที่ท่านถืออยู่นี้ ใครได้มาไว้ ลำดับนั้น อาลัมพายน์ กล่าวว่า วันนี้แต่
เวลาเช้าตรู่เราเดินไปตามทางใหญ่ ได้พบแก้วมณี แวดล้อมโดยรอบด้วยนางนาคมาณวิกาผู้มีตาแดง
ประมาณ 1,000 ตน นางนาคมาณวิกาทั้งหมดนั้นเห็นเราเข้าสะดุ้งตกใจแล้ว พากันทิ้งแก้วมณีนี้หนี
ไป พราหมณ์เนสาทจึงประสงค์จะลวงอาลัมพายน์นั้น ได้ประกาศโทษแห่งแก้วมณี ประสงค์จะยึดเอา
เป็นของตนจึงกล่าวว่า แก้วมณีอันเกิดแต่หินที่สั่งสมมาได้ด้วยดี อันบุคคลเคารพบูชาประดับประดา
เก็บรักษาไว้ดีทุกเมื่อ ยังประโยชน์ทั้งปวงให้สำเร็จได้ เมื่อบุคคลปราศจากการระวังในการเก็บรักษา 
หรือในการประดับประดา แก้วมณีอันเกิดแต่หินนี้ที่บุคคลหามาได้โดยไม่แยบคาย ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความพินาศ คนผู้ไม่มีกุศล ไม่ควรประดับแก้วมณีอันเป็นทิพย์นี้ เราจักให้ทองคำร้อยแท่ง ขอท่านจง
ให้แก้วมณีนี้แก่เราเถิด แม้แท่งทองในเรือนของท่านเพียงแท่งเดียวก็ไม่มี ผู้นั้นย่อมรู้ว่าแก้วมณีนั้นให้
สิ่งสารพัดนึก เราจะอาบน้ำดำศีรษะแล้วเอาน้ำประพรมแก้วมณี จึงกล่าวว่า ท่านจงให้แท่งทอง 100
แท่งแก่เรา เมื่อเป็นเช่นนี้เราจักให้แก้วมณีที่ปรากฏว่าเป็นของเราแก่ท่าน เพราะเหตุนั้นผู้กล้าหาญจึง
กล่าวอย่างนี้ แต่ว่า อาลัมพายน์ กล่าวว่า แก้วมณีของเรานี้ไม่ควรแลกเปลี่ยนด้วยโคหรือรัตนะ เพราะ
แก้วมณีอันเกิดแต่หินบริบูรณ์ด้วยลักษณะเราจึงไม่ขาย พราหมณ์เนสาทจึงกล่าวว่า ถ้าท่านไม่
แลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยโคหรือรัตนะ เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะแลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยอะไร ขอท่านจง
บอกแก่เรา อาลัมพายน์กล่าวว่า ผู้ใดบอกที่อยู่ของนาคใหญ่ผู้มีเดช ยากที่บุคคลจะล่วงเกินได้ เราจะ
ให้แก้วมณีอันรุ่งเรืองด้วยรัศมีนี้  พราหมณ์เนสาทกล่าวว่า ท่านเป็นครุฑผู้ประเสริฐ แปลงเพศเป็น
พราหมณ์มาแสวงหานาค ประสงค์จะนำไปเป็นอาหารของตนหรือ  อาลัมพายน์กล่าวว่า ดูก่อน
พราหมณ์ เรามิได้เป็นครุฑ เราไม่เคยเห็นครุฑ เราเป็นผู้สนใจด้วยงูพิษ ชนทั้งหลายรู้จักเราว่า เป็น
หมองู พราหมณ์เนสาทกล่าวว่า ท่านมีความสามารถอะไร มีศิลปพิเศษอะไร จึงไม่ยำเกรงนาค อาลัม
พายน์นั้น เมื่อจะแสดงความสามารถของตนจึงกล่าวว่า ครุฑมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงแก่ฤาษีโกสิย
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โคตร ผู้อยู่ในป่าประพฤติตบะอยู่สิ้นกาลนาน เราเข้าไปหา ฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเข้าในพวกฤาษีผู้บำเพ็ญ
ตน อาศัยอยู่ในระหว่างภูเขา ได้บำรุงท่านโดยเคารพ มิได้เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้น 
ท่านบำเพ็ญวัตรและพรหมจรรย์ เป็นผู้มีโชค เมื่อได้สมาคมกับเราจึงสอนมนต์ทิพย์ให้แก่เราด้วยความ
รัก เราทรงไว้ซึ่งผลอันวิเศษในมนต์นั้น จึงไม่กลัวต่อนาค เราเป็นอาจารย์ของพวกหมอผู้ฆ่าอสรพิษ 
ชนทั้งหลายรู้จักเราว่าอาลัมพายน์ พราหมณ์เนสาท ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงคิดว่า อาลัมพายน์นี้ให้แก้วมณี
แก่บุคคลผู้แสดงที่อยู่ของพระภูริทัตแก่เขา ครั้นแสดงพระภูริทัตแก่เขาแล้วจึงจักรับเอาแก้วมณี  แต่
นั้นเมื่อจะปรึกษากับบุตรจึงกล่าวว่า ดูก่อนลูกโสมทัต เราควรรับแก้วมณีไว้สิ เจ้าจงรู้ไว้ เราอย่าละสิริ
อันมาถึงตนด้วยท่อนไม้ตามชอบใจสิ โสมทัตกล่าวว่า ข้าแต่พ่อผู้เป็นพราหมณ์ ภูริทัตนาคราชบูชาคุณ
พ่อผู้ไปถึงที่อยู่ของตน เพราะเหตุไร คุณพ่อจะปรารถนาประทุษร้าย ต่อผู้กระทำดี เพราะความหลง
อย่างนี้ ถ้าคุณพ่อปรารถนาทรัพย์ ภูริทัตนาคราชก็คงจักให้ คุณพ่อไปขอท่านเถิด ภูริทัตนาคราชคงจัก
ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่คุณพ่อ พราหมณ์กล่าวว่า ดูก่อนโสมทัต การกินของที่ถึงมือ ที่อยู่ในภาชนะ 
หรือที่ตั้ งอยู่ เบื้ องหน้า เป็นความประเสริฐ ประโยชน์ที่ อยู่ เบื้ องหน้าเรา อย่าได้ล่วงเราไป
เสียเลย โสมทัตกล่าวว่า คนประทุษร้ายต่อมิตร สละความเกื้อกูล จะตกหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรง 
แผ่นดินย่อมสูบผู้นั้น หรือเมื่อผู้นั้นมีชีวิตอยู่ก็ซูบซีด ถ้าคุณพ่อปรารถนาทรัพย์ ภูริทัตนาคราชก็คงจัก
ให้ ลูกเข้าใจว่า คุณพ่อจักต้องประสบเวรที่ตนทำไว้ในไม่ช้า พราหมณ์กล่าวว่า ลูกโสมทัตลูกยังเป็น
หนุ่มไม่รู้อะไร ธรรมดาว่า พราหมณ์ทั้งหลาย ครั้นกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เมื่อบูชามหายัญ
แล้ว ก็ย่อมบริสุทธิ์ได้ เราจักบูชามหายัญ ก็จักพ้นจากบาปด้วยการบูชายัญอย่างนี้  โสมทัตกล่าวว่า 
เชิญเถิด ลูกจะขอแยกไป ณ บัดนี้ วันนี้ลูกจะไม่ขออยู่ร่วมกับคุณพ่อ จะไม่ขอเดินทางร่วมกับคุณพ่อ 
ผู้ทำกรรมหยาบอย่างนี้สักก้าวเดียว ก็แลโสมทัตมาณพครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว เมื่อไม่อาจทำให้บิดาเชื่อ
ฟังคำของตน จึงโพนทนาให้เทวดาทราบด้วยเสียงอันดังว่า ข้าพเจ้าจะไม่ไปกับคนทำบาปเห็นปานนี้
ละ ครั้นประกาศแล้ว ก็หนีไปทั้งๆ ที่บิดาเห็นอยู่นั่นแลเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ บวชเป็นฤาษียังอภิญญา
และสมาบัติให้เกิดแล้ว มิให้เสื่อมฌานแล้วเกิดในพรหมโลก 

พราหมณ์เนสาทคิดว่า โสมทัตจักไปไหน นอกจากเรือนของตนครั้นเห็นอาลัมพายน์ไม่พอใจ
หน่อยหนึ่ง จึงปลอบว่า ดูก่อนอาลัมพายน์ ท่านอย่าวิตกไปเลย เราจักชี้ภูริทัตให้ท่าน ดั งนี้แล้ว ก็พา
อาลัมพายน์ไปยังที่รักษาอุโบสถแห่งพญานาค เห็นพญานาคคู้ขดขนดอยู่ที่จอมปลวก จึงยืนอยู่ในที่ไม่
ไกล เหยียดมือออกแล้วกล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ ท่านจงจับเอานาคใหญ่นั้น จงส่งแก้วนั้นมาให้เรา มี
รัศมีดังสีแมลงค่อมทอง ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุ่น นอนอยู่บนจอมปลวก ท่านจงจับมันเถิด
พราหมณ์ พระโพธิสัตว์ลืมเนตรขึ้นแลเห็นพราหมณ์เนสาท จึงคิดว่า เราคิดอยู่แล้วว่าพราหมณ์คนนี้จะ
ทำอันตรายแก่อุโบสถของเรา เราจึงพาผู้นี้ไปยังนาคพิภพ แต่งให้มีสมบัติเป็นอันมาก ไม่ปรารถนาเพ่ือ
จะรับแก้วที่เราให้ แต่บัดนี้ไปรับเอาหมองูมา ถ้าเราโกรธแก่ผู้ประทุษร้ายมิตร ศีลของเราก็จักขาด ก็
เราได้อธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 4 ไว้ก่อนแล้วต้องให้คงที่อยู่ อาลัมพายน์จะตัด จะเผา จะ
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ฆ่า จะแทงด้วยหลาวก็ตามเถิดเราจะไม่โกรธเขาเลย ถ้าเราจะแลดูเขาด้วยความโกรธ เขาก็จะแหลก
เป็นเหมือนขี้เถ้า ช่างเถอะทุบตีเราเถอะ เราจักไม่โกรธเลย ดังนี้แล้วก็หลับเนตรลง ทรงบำเพ็ญ
อธิษฐานบารมีไว้เป็นเบื้องหน้า ซุกเศียรเข้าไว้ ณ ภายในขนดนอนนิ่งมิได้ไหวติงเลย 

ฝ่ายพราหมณ์เนสาท กล่าวว่า ดูก่อนอาลัมพายน์ผู้เจริญ เชิญท่านจับนาคนี้แล้วให้แก้วมณีแก่
เราเถิด อาลัมพายน์เห็นนาคแล้วก็ดีใจ มิได้นับถือในแก้วว่ามีอะไร เปรียบเหมือนเป็นหญ้า โยนแก้ว
มณีไปที่มือพราหมณ์เนสาทด้วยคำว่า เอาไปเถิดพราหมณ์ แก้วมณีก็พลาดจากมือพราหมณ์เนสาทตก
ลงที่แผ่นดิน พอตกลงแล้วก็จมแผ่นดินลงไปยังนาคพิภพนั่นเอง พราหมณ์เนสาทเสื่อมจากฐานะ 3 
ประการ คือเสื่อมจากแก้วมณี เสื่อมจากมิตรภาพกับพระภูริทัต และเสื่อมจากบุตร เขาก็ร้องไห้รำพัน
ว่า เราหมดที่พ่ึงพาอาศัยแล้ว เพราะเราไม่ทำตามคำของบุตร แล้วไปสู่เรือน ฝ่ายอาลัมพายน์ ก็ทาร่าง
ของตนด้วยทิพยโอสถ เคี้ยวกินเล็กน้อยกับประพรมกายของตน ก็ร่ายทิพยมนต์ เข้าไปหาพระ
โพธิสัตว์ จับหางพระโพธิสัตว์คร่ามาจับศีรษะไว้มั่นแล้ว เปิดปากพระโพธิสัตว์ เคี้ยวยาบ้วนใส่พร้อม
เสมหะเข้าในปากพระโพธิสัตว์ พญานาคผู้เป็นชาติสะอาด ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวแต่ศีลจะขาด
ทำลาย ลำดับนั้น อาลัมพายน์ก็ใช้ยาและมนต์ จับหางพระโพธิสัตว์หิ้วให้ศีรษะห้อยลงเบื้องต่ำ เขย่า 
ให้สำรอกอาหารที่มีอยู่แล้วให้นอนเหยียดยาวที่พ้ืนดิน เหยียบย่ำด้วยเท้า เหมือนคนนวดถั่ว กระดูก
เหมือนจะแหลกเป็นจุณออกไป จับหางพระโพธิสัตว์หิ้วให้ศีรษะห้อยลงข้างล่างอีก ฟาดลงเหมือนฟาด
ผ้า พระโพธิสัตว์แม้เสวยทุกขเวทนาถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเลย อาลัมพายน์ ครั้นทำพระโพธิสัตว์ให้ถอย
กำลังดังนั้นแล้ว จึงเอาเถาวัลย์ถักกระโปรง แล้วเอาพระโพธิสัตว์ใส่ในกระโปรงนั้น แต่สรีระของพระ
โพธิสัตว์ใหญ่ เข้าไปในกระโปรงนั้นไม่ได้ อาลัมพายน์จึงใช้ส้นเท้าถีบพระโพธิสัตว์ให้เข้าไป แล้วแบก
กระโปรงไปถึงบ้านแห่งหนึ่ง จึงวางกระโปรงลง วางไว้กลางบ้านร้องบอกว่า ผู้ประสงค์จะดูการฟ้อนรำ
ของนาคก็จงมา ชาวบ้านทั้งสิ้นต่างมาประชุมกัน อาลัมพายน์จึงกล่าวว่า มหานาค เจ้าจงออกมา พระ
โพธิสัตว์คิดว่า วันนี้เราจะเล่นให้บริษัทร่าเริงจึงจะควร อาลัมพายน์เมื่อได้ทรัพย์มากอย่างนี้ยินดีแล้ว 
จักปล่อยเราไป อาลัมพายน์จะให้เราทำอย่างใด เราก็จะทำอย่างนั้น  

ต่อมาอาลัมพายน์ก็นำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงแล้วกล่าวว่า เจ้าจงทำตัวให้ใหญ่ พระ
โพธิสัตว์ทำตัวให้ใหญ่ อาลัมพายน์บอกให้ทำตัวให้เล็กและให้ขด ให้คลาย ให้แผ่พังพาน 1 พังพาน 2-
3-4-5….100 ให้สูง ให้ต่ำ ให้เห็นตัว ให้หายตัว ให้เห็นครึ่งตัว ให้สีเขียว เหลือง แดง ขาวหงสบาท ให้
พ่นเปลวไฟ พ่นน้ำ พ่นควัน อาลัมพายน์ บอกให้ทำอาการใดพระโพธิสัตว์ก็นิรมิตอัตภาพแสดงอาการ
นั้นๆ ทุกอย่าง ใคร เห็นพระโพธิสัตว์นั้นแล้ว ก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ มนุษย์เป็นอันมากต่างพา
กันให้สิ่งของต่างๆ มีเงิน ทอง ผ้า และเครื่องประดับ อาลัมพายน์จึงได้รับทรัพย์ในบ้านนั้น อาลัม
พายน์ทีจ่ับพระโพธิสัตว์ จึงกล่าวกะพระโพธิสัตว์ว่า จักปล่อยก็จริง แต่ถึงกระนั้นครั้นได้พันหนึ่งแล้ว ก็
คิดว่า แม้ในบ้านเล็กน้อยเรายังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้ ถ้าในพระนครคงจักได้ทรัพย์มากมาย เพราะความ
โลภในทรัพย์จึงมิได้ปล่อยพระโพธิสัตว์ไปอาลัมพายน์นั้นเริ่มตั้งขุมทรัพย์ขึ้นได้ในบ้านนั้น แล้วจึงให้



119 

นายช่างทำกระโปรงแก้ว ใส่พระโพธิสัตว์ในกระโปรงแก้วนั้น แล้วก็ขึ้นสู่ยานน้อยอย่างสบาย ออกไป
ด้วยบริวารเป็นอันมาก ให้พระโพธิสัตว์เล่นไปในบ้านและนิคมเป็นต้น จนถึงกรุงพาราณสีโดย
ลำดับ แต่อาลัมพายน์ ไม่ให้น้ำผึ้งและข้าวตอกแก่พญานาค แต่ฆ่ากบให้กิน พระโพธิสัตว์ก็มิได้กิน 
เพราะถือศีล พระโพธิสัตว์ไม่ได้อาหารเพราะกลัวอาลัมพายน์จะไม่ปล่อย อาลัมพายน์จึงให้พระ
โพธิสัตว์เล่นในบ้านนั้นๆ ตั้งต้นแต่หมู่บ้านใกล้ประตูทั้ง 4 ด้านอีกครั้นถึงวันอุโบสถสิบห้าค่ำ อาลัม
พายน์จึงขอให้กราบทูลแด่พระราชาว่า ข้าพระองค์จะให้นาคราชเล่นถวายพระองค์ พระราชา จึง
รับสั่งให้ตีกลองร้องประกาศให้มหาชนประชุมกัน ชนเหล่านั้นจึงพากันมาประชุมที่พระลานหลวง ก็ใน
วันที่อาลัมพายน์จับพระโพธิสัตว์ไปนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว์ ได้เห็นในระหว่างทรงพระสุบินว่า 
พระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำ ตาแดงเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วนำไปทั้งที่มีเลือดไหลอยู่ 
ครั้นพระนางตื่นขึ้น ก็สะดุ้งกลัวลุกขึ้นคลำแขนขวา ทรงทราบว่าเป็นความฝัน ลำดับนั้นพระนางทรง
ดำริว่า เราฝันเห็นร้ายแรงมาก บุตรของเราทั้ง 4 คน หรือท้าวธตรฐทั้งตัวเราเองคงจะเป็นอันตราย ก็
อีกอย่างหนึ่งพระนางทรงปรารภคิดถึงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าผู้อ่ืน เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า นาคอ่ืนๆ 
นั้นอยู่ในนาคพิภพของตน ฝ่ายพระโพธิสัตว์ เพราะเป็นผู้มีศีลเป็นอัธยาศัย ไปยังมนุษย์โลกกระทำ
อุโบสถกรรม เพราะเหตุนั้น พระนางจึงทรงคิดถึงพระภูริทัตยิ่งกว่าใครๆ ว่า หมองู หรือสุบรรณจะพึง
จับเอาบุตรของเราไปเสียกระมังหนอ จากนั้นพอล่วงไปได้กึ่งเดือน พระภูริทัตก็มิได้มาเฝ้าตามปกติ 
พระนางทรงโทมนัสว่า บุตรของเราไม่สามารถจะพลัดพรากจากเราเกินกึ่งเดือนเลย ภัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งจักเกิดขึ้นแก่บุตรของเราเป็นแน่ ครั้นล่วงไปได้เดือนหนึ่ง พระนางสมุททชาก็ทรงโศกเศร้าหาเวลา
ขาดน้ำตามิได้ ดวงหฤทัยก็เหือดแห้ง พระเนตรทั้งสองก็บวมเบ่งขึ้นมา พระนางสมุททชาทรงนั่งมอง
หาทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาถึงเท่านั้นด้วยทรงรำพึงว่า ภูริทัตจักมา ณ บัดนี้ ภูริทัตจักมา ณ 
บัดนี้ ครั้งนั้น สุทัสสนะโอรสองค์ใหญ่ของพระนางสมุททชา ครั้นล่วงไปได้เดือนหนึ่งแล้ว พร้อมด้วย
บริวารเป็นอันมากมาเยี่ยมพระชนกชนนี พักบริวารไว้ภายนอกแล้วขึ้นสู่ปราสาท ไหว้พระชนนี แล้วได้
ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระนางสมุททชานั้นกำลังทรงโศกเศร้าถึงพระภูริทัตอยู่ มิได้เจรจาปราศรัย
กับด้วยสุทัสสนะ ทำให้สุทัสสนะจึงคิดว่า พระมารดาของเรา เมื่อเรามาครั้งก่อนๆ เห็นเราแล้วย่อม
ยินดีต้อนรับ แต่วันนี้พระมารดาทรงโทมนัสน้อยพระทัย คงมีเหตุอะไรเป็นแน่ จึงทูลถามพระชนนี แม้
เมื่อสุทัสสนะกล่าวถามแล้ว พระนางสมุททชามิได้ตรัสปราศรัยเลย สุทัสสนะจึงคิดว่า ใครทำให้พระ
มารดาโกรธหรือหนอ หรือว่าพึงมีอันตราย...ในตอนนั้น... 

- สุทัสสนะจะทูลถามพระมารดา จึงกล่าวขึ้นว่า ใครเล่ากล่าวล่วงเกินพระแม่เจ้า หรือพระแม่
เจ้ามีเวทนาอะไรบ้าง เพราะทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ผู้มาเฝ้า พระพักตร์ของพระแม่เจ้าเกรียมดำ
เพราะเหตุไร?  

- พระนางสมุททชาเมื่อจะตรัสบอกแก่สุทัสสนะนั้น จึงตรัสว่าพ่อสุทัสสนะเอ๋ย แม่ได้ฝันเห็น
ล่วงมาเดือนหนึ่งแล้วว่า มีชายคนหนึ่งมาตัดแขนของแม่ ดูเหมือนเป็นข้างขวา พาเอาไปทั้งๆ ที่เปื้อน
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ด้วยเลือด เมื่อแม่กำลังร้องไห้อยู่ นับตั้งแต่แม่ได้ฝันเห็นแล้ว เจ้าจงรู้เถิดว่า แม่ไม่ได้รับความสุขทุกวัน
ทุกคืนเลย ก็แลเมื่อพระนางสมุททชาตรัสอย่างนี้แล้ว จึงตรัสว่า ดูก่อนลูกรัก น้องของเจ้าหายไปโดย
มิได้เห็น ชะรอยว่าภัยคงจะเกิดมีแก่น้องของเจ้า เอาเถอะ เราจักไปยังนิเวศน์แห่งภูริทัตบัดเดี๋ยวนี้ จัก
ไปเยี่ยมน้องของเจ้า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล ก็แลครั้นพระนางสมุททชา ตรัสอย่างนี้แล้ว จึง
เสด็จไปยังนิเวศน์แห่งพระภูริทัต พร้อมด้วยบริวารของพระสุทัสสนะและบริวารของพระนางสมุทท
ชา ฝ่ายเหล่าภรรยาของพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกแล้วจึงคิดว่า คงจักอยู่ในนิเวศน์
ของมารดา จึงมิได้พากันขวนขวายหา ภรรยาเหล่านั้นครั้นทราบข่าวว่า แม่ผัวมาไม่เห็นบุตรของตน 
จึงพากันต้อนรับแล้วทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า เมื่อพระราชบุตรของพระแม่เจ้าหายไป ล่วงไปหนึ่งเดือน
เข้าวันนี้แล้ว ครั้นแล้วต่างพากันคร่ำครวญรำพัน หมอบลงแทบพระบาทของพระนางสมุททชา พระ
มารดาของพระภูริทัตเสด็จพร้อมด้วยหญิงสะใภ้ทรงพากันคร่ำครวญในระหว่างถนน ทรงพาหญิง
เหล่านั้นขึ้นสู่ปราสาทแห่งพระภูริทัตนั้นตรวจดูที่นอนและที่นั่งของบุตรแล้วคร่ำครวญจึงตรัสรำพันว่า 
เราไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนาน เหมือนนกพลัดพรากจากลูกเห็นแต่รังเปล่า เราไม่
เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์ สิ้นกาลนานเหมือนนางหงส์ขาว พลัดพรากจากลูกอ่อน เราไม่เห็น
ภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนาน เหมือนนางนกจากพราก ในเปือกตมอันไม่มีน้ำเป็นแน่ เรา
ไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยความโศกเศร้า เปรียบเหมือนเบ้าของช่างทอง เกรียมไหม้ในภายใน ไม่
ออกไปภายนอกฉะนั้น เมื่อพระมารดาพระภูริทัต ทรงรำพันอยู่อย่างนี้ นิเวศน์แห่งภูริทัต ก็แซ่เสียง
เป็นอันเดียวกัน ประหนึ่งปานเสียงคลื่นในท้องสมุทรฉะนั้น แม้นาคสักตนหนึ่ง ก็ไม่อาจทรงภาวะของ
ตนอยู่ ทั่วทั้งนิเวศน์เป็นเหมือนป่าไม้รังถูกลมยุคันธวาตฉะนั้น ในกาลนั้น อริฏฐะ และสุโภคะ 2 พ่ี
น้องชาย ไปยังที่อุปัฏฐากของพระมารดาและพระบิดา ได้ยินเสียงนั้น จึงเข้าไปยังนิเวศน์ของภูริทัต
ช่วยกันปลอบพระมารดาว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า จงเบาพระทัย อย่าเศร้าโศกไปเลยเพราะว่าสัตว์
ทั้งหลาย ย่อมมีความตายและความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ การตายและการเกิดขึ้นนี้เป็นความ
แปรของสัตว์โลก พระนางสมุททชา ตรัสว่า ดูก่อนพ่อสุทัสสนะ ถึงแม้เรารู้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้
เป็นธรรมดา ก็แต่ว่าแม่เป็นผู้อันความเศร้าโศกครอบงำแล้ว เจ้าจงรู้ว่า ถ้าเมื่อแม่ไม่ได้เห็นภูริทัตในคืน
วันนี้ แม่เห็นจะต้องละชีวิตเป็นแน่ บุตรทั้งหลายกล่าวว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า จงเบาพระทัย อย่าเศร้า
โศกไปเลย ลูกทั้ง 3 จักเที่ยวแสวงหาภูริทัตไปตามทิศน้อยทิศใหญ่ ที่ภูเขา ซอกเขา บ้านและนิคม 
แล้วจักนำท่านพ่ีภูริทัตมา พระแม่เจ้าจักได้ทรงเห็นท่านพ่ีภูริทัตมาภายใน 7 วัน แต่นั้น สุทัสสนะจึง
คิดว่า ถ้าเราทั้ง 3 ไปรวมกันก็จักชักช้าควรแยกไป 3 แห่ง คือผู้หนึ่งไปเทวโลก ผู้หนึ่งไปหิมพานต์ ผู้
หนึ่งไปมนุษย์โลก แต่ถ้าให้กาณาริฎฐะไปมนุษย์โลก ถ้าไปพบภูริทัตในบ้านและนิคมใด ก็จักเผาบ้าน
และนิคมนั้นเสียหมด เพราะกาณาริฎฐะ หยาบช้ากล้าแข็งมาก ไม่ควรให้ไปมนุษย์โลก ดังนี้จึงส่ง
อริฏฐะไปเทวโลกว่า ดูก่อนพ่ออริฏฐะ เจ้าจงไปยังเทวโลก ถ้าว่าเทวดาต้องการฟังธรรม นำภูริทัตไปไว้
ในเทวโลกไซร้ เจ้าจงพาเขากลับมา และส่งสุโภคะให้ไปป่าหิมพานต์ว่า พ่อสุโภคะ เจ้าจงไปยังหิม
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พานต์เที่ยวค้นหาภูริทัตในมหานทีทั้ง 5 พบภูริทัตแล้วจงพามา ส่วนสุทัสสนะเองอยากไปมนุษย์โลก 
แต่มาคิดว่า ถ้าเราจะไปโดยเพศชายหนุ่ม พวกมนุษย์ไม่ค่อยรักใคร่ ควรจะไปด้วยเพศดาบส เพราะ
พวกบรรพชิตเป็นที่รักใคร่ของพวกมนุษย์ เขาจึงแปลงเพศเป็นดาบส กราบลาพระมารดาแล้วหลีก
ไป ก็ภูริทัตโพธิสัตว์นั้น มีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่ตนหนึ่ง ชื่อว่า อัจจิมุขี นางอัจจิมุขีนั้น รัก
พระโพธิสัตว์เหลือเกิน นางเห็นสุทัสสนะจะไปจึงร้องขอว่า ข้าแต่พ่ี น้องลำบากใจเหลือเกิน น้องขอไป
กับพ่ีด้วย สุทัสสนะกล่าวว่า ดูก่อน น้องไม่สามารถไปกับพ่ีได้ พ่ีจะไปด้วยเพศบรรพชิต อัจจิมุขีกล่าว
ว่า ข้าแต่พ่ี น้องจะกลายเป็นลูกเขียดน้อย นอนไปในชฎาของพ่ี สุทัสสนะกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นจงมาไป
กันเถิด นางอัจจิมุขีจึงแปลงเป็นลูกเขียดน้อย นอนไปในชฎาของพ่ี สุทัสสนะคิดว่า เราจักตรวจสอบไป
ตั้งแต่ต้น ดังนี้แล้วจึงถามถึงที่ๆ พระภูริทัตไปรักษาอุโบสถกะภรรยาพระภูริทัตก่อนแล้ว จึงไปในที่นั้น
แลเห็นโลหิตและที่ถักกระโปรงที่ทำด้วยเถาวัลย์ ในที่ๆ อาลัมพายน์จับพระโพธิสัตว์ รู้ชัดว่าหมองูจับ
ภูริทัตไป ก็เกิดความโศกขึ้นทันที มีเนตรนองไปด้วยน้ำตา จึงตามรอยอาลัมพายน์ ไปจนถึงบ้านที่หมอ
อาลัมพายน์ให้พระโพธิสัตว์เล่นครั้งแรกจึงถามพวกมนุษย์ว่า หมองู เอานาคราชอย่างนี้มาเล่นในบ้าน
นี้บ้างหรือไม่ มนุษย์ตอบว่า อาลัมพายน์เอานาคราชอย่างนี้มาเล่น แต่นั้นถึงวันนี้ประมาณหนึ่งเดือน
แล้ว สุทัสสนะถามว่า หมองูนั้นได้อะไรบ้างไหม มนุษย์ตอบว่า ที่บ้านนี้หมองูได้ทรัพย์ประมาณพัน
หนึ่งขอรับ สุทัสสนะถามว่าบัดนี้หมองูไปไหน มนุษย์ตอบว่า หมองูไปบ้านชื่อโน้น สุทัสสนะถาม
เรื่อยไปตั้งแต่บ้านนั้น จนถึงประตูพระราชฐาน ขณะนั้นอาลัมพายน์ อาบน้ำสระศีรษะ ลูบไล้ของหอม
นุ่งห่มผ้าเนื้อเกลี้ยงแล้ว ให้คนยกกระโปรงแก้วไปยังประตูพระราชฐาน มหาชนประชุมกันแล้ว พระ
ราชอาสน์ก็จัดไว้พร้อมเสร็จ พระราชานั้นเสด็จอยู่ข้างในนิเวศน์ทรงส่งสาสน์ไปว่า เราจะไปดู ขอ
อาลัมพายน์จงให้นาคราชเล่นไปเถิด อาลัมพายน์จึงวางกระโปรงแก้วลงบนเครื่องลาดอันวิจิตร เปิด
กระโปรงออกแล้วให้สัญญาว่า ขอมหานาคออกมาเถิด  สมัยนั้น สุทัสสนะก็ไปยืนอยู่ท้ายบริษัททั้ง
ปวง พระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะแลดูบริษัททั่วไป นาคท้ังหลายแลดูบริษัทด้วยอาการ 2 อย่างคือ เพื่อจะดู
อันตรายจากสุบรรณอย่าง 1 เพ่ือจะดูพวกญาติอย่างหนึ่ง นาคเหล่านั้นครั้นเห็นสุบรรณก็กลัวไม่ฟ้อน
รำ ครั้นเห็นพวกญาติก็ละอายไม่ฟ้อนรำ ส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อแลไปเห็นพ่ีชายในระหว่างบริษัทท่านก็
เลื้อยออกจากกระโปรงตรงไปหาพ่ีชายทั้งๆ ที่น้ำตานองหน้า  มหาชนเห็นพระภูริทัตเลื้อย ก็พากัน
ตกใจหลีกออกไป ยังยืนอยู่แต่สุทัสสนะผู้เดียว พระภูริทัตไปซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าของสุทัสสนะ
ก็ร้องไห้ ฝ่ายสุทัสสนะก็ร้องไห้ พระโพธิสัตว์ร้องไห้แล้วก็กลับมาเข้ากระโปรง อาลัมพายน์เข้าใจว่า 
ดาบสถูกนาคนี้กัดเอา คิดจะปลอบโยนท่าน จึงเข้าไปหาสุทัสสนะแล้วกล่าวว่า นาคหลุดพ้นจากมือ ไป
ฟุบลงที่เท้าของท่าน คุณพ่อ มันกัดเอากระมังหนอ คุณพ่ออย่ากลัวเลย จงถึงความสุขเถิด  สุทัสสนะ 
เพราะมีความประสงค์จะกล่าวกับอาลัมพายน์จึงกล่าวว่า นาคตัวนี้ ไม่สามารถจะทำอันตรายอะไรให้
เกิดแก่เราได้หรอก หมองูมีอยู่เท่าใด ก็ไม่ดียิ่งกว่าเรา อาลัมพายน์เมื่อไม่รู้จักว่าผู้นี้คือใครก็โกรธกล่าว
ว่า คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาท้าเราในที่ประชุมชน ขอบริษัทจงฟังเรา ลำดับนั้น 
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สุทัสสนะ ได้กล่าวกะหมองูว่า ดูก่อนหมองู ท่านจงต่อสู้กับเราด้วยนาค เราจะต่อสู้กับท่านด้วยเขียด 
ในการรบของเรานั้น เราทั้งสองจงมาพนันกันด้วยเดิมพัน 5,000 กหาปณะ อาลัมพายน์กล่าวว่า 
ดูก่อนมาณพ เราเท่านั้นเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์ ท่านเป็นคนจน ใครจะเป็นคนรับประกันท่าน และ
อะไรเป็นเดิมพันของท่าน ท่านจงแสดงแก่เรา เดิมพันของเรามี และคนรับประกันเช่นนั้นก็มี เพราะใน
การรบของเราทั้งสองนี้ เดิมพันสูงถึง 5,000 กหาปณะ สุทัสสนะครั้นได้ฟังคำของอาลัมพายน์นั้นแล้ว
ก็ไม่กล้ายืนยันว่า จึงพนันกันด้วยทรัพย์ 5,000 กหาปณะดังนี้ก็ขึ้นสู่พระราชนิเวศน์ไปเฝ้าพระเจ้า
พาราณสีผู้เป็นลุง แล้วกล่าวว่า ดูก่อนมหาบพิตรผู้ทรงเกียรติ เชิญสดับคำของอาตมภาพ ขอความ
เจริญจงมีแก่มหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย์ 5,000 กหาปณะ ของอาตมภาพ
เถิด พระราชาทรงพระดำริว่า ดาบสนี้ขอทรัพย์เรามากเหลือเกิน จึงตรัสว่า ข้าแต่ดาบส หนี้เป็นหนี้
ของบิดา หรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านทำเอง เพราะเหตุไร ท่านจึงขอทรัพย์มากมายอย่างนี้ ต่อข้าพเจ้า  เมื่อ
พระราชาตรัสอย่างนี้ สุทัสสนะจึงได้กล่าวว่า เพราะอาลัมพายน์ปรารถนาจะต่อสู้กับอาตมภาพด้วย
นาค อาตมภาพจักให้ลูกเขียดกัดพราหมณ์อาลัมพายน์ ดูก่อนมหาบพิตรผู้ผดุงรัฐ ขอเชิญพระองค์ผู้มี
หมู่ทหารดาบเป็นกองทัพ เสด็จทอดพระเนตรนาคนั้นในวันนี้ พระราชาตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นเราจักไป จึง
เสด็จไปพร้อมกับดาบสนั้นแล อาลัมพายน์เห็นพระราชาเสด็จมากับดาบส ก็ตกใจกลัวว่า ดาบสนี้ไป
เชิญพระราชาออกมา ชะรอยว่าจักเป็นบรรพชิตในพระราชาสำนัก เมื่อจะคล้อยตามจึงกล่าวว่า ข้าแต่
ดาบส เราไม่ได้ดูหมิ่นท่าน โดยทางศิลปศาสตร์เลย ท่านมัวเมาด้วยศิลปศาสตร์มากเกินไปไม่ ยำเกรง
นาค ลำดับนั้น สุทัสสนะได้กล่าวว่า ดูก่อนพราหมณ์ แม้อาตมาก็ไม่ดูหมิ่นท่านในทางศิลปศาสตร์ แต่
ว่าท่านล่อลวงประชาชนนักด้วยนาคอันไม่มีพิษ ถ้าชนพึงรู้ว่านาคของท่านไม่มีพิษเหมือนอย่างอาตมา
รู้แล้ว ท่านก็จะไม่ได้แกลบสักกำมือหนึ่งเลย จักได้ทรัพย์แต่ที่ไหนเล่าหมองู ลำดับนั้น อาลัมพายน์
โกรธต่อสุทัสสนะ จึงกล่าวว่าท่านผู้นุ่งหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ เกล้าชฎารุ่มร่ามเหมือนคนเซอะ เข้ามาใน
ประชุมชน ดูหมิ่นนาคเช่นนี้ว่าไม่มีพิษ ท่านเข้ามาใกล้แล้ว ก็จะพึงรู้ว่านาคนั้นเต็มไปด้วยเดช เหมือน
ของนาคอันสูงสุด ข้าพเจ้าเข้าใจว่านาคตัวนี้จักทำท่านให้แหลกเป็นเหมือนเถ้าไปโดยฉับพลัน ลำดับ
นั้น สุทัสสนะเมื่อกระทำการเย้ยหยันจึงกล่าวว่า พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว นั้นมี แต่พิษของนาคมี
ศีรษะแดง ไม่มีเลยทีเดียว ลำดับนั้น อาลัมพายน์ได้กล่าวกะสุทัสสนะด้วยว่า ข้าพเจ้าได้ฟังคำของพระ
อรหันต์ทั้งหลาย ผู้สำรวม ผู้มีตบะ มาว่า ทายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้ย่อมไปสู่สวรรค์ ท่านมีชีวิตอยู่ 
จงให้ทานเสียเถิด ถ้าท่านมีสิ่งของที่จะควรให้ นาคนี้มีฤทธิ์มาก มีเดชยากท่ีใครๆ จะก้าวล่วงได้ เราจะ
ให้นาคนั้นกัดท่าน มันก็จักทำท่านให้เป็นขี้เถ้าไป ลำดับนั้นสุทัสสนะกล่าวว่าดูก่อนสหาย เราก็ได้ฟังคำ
ของพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้สำรวมมีตบะมาว่า ทายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ 
ท่านนั่นแหละเมื่อมีชีวิตอยู่ จงให้ทานเสีย ถ้าท่านมีสิ่งของที่ควรจะให้จงให้  ลูกเขียดชื่อว่า อัจจิมุขีนี้ 
เต็มด้วยเดชเหมือนของนาคอันสูงสุด เราจักให้ลูกเขียดนั้นกัดท่าน ลูกเขียดนั้นจักทำท่านให้เป็นขี้เถ้า
ไป นางเป็นธิดาของท้าวธตรฐเป็นน้องสาวต่างมารดาของเรา นางอัจจิมุขีผู้เต็มไปด้วยเดช เหมือนของ
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นาคอันสูงสุดนั้นจงกัดท่าน ก็แล สุทัสสนะ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงเหยียดมือร้องเรียกน้องหญิงใน
ท่ามกลางมหาชนนั่นแล ด้วยคำว่า น้องหญิงอัจจิมุขี เจ้าจงออกจากภายในชฎาของพ่ีมายืนอยู่ในฝ่า
มือของพ่ี นางอัจจิมุขีผู้นั่งอยู่ภายในชฎานั่นแล ได้ยินเสียงเรียกของสุทัสสนะพ่ีชายแล้ว จึงออกจาก
ภายในชฎา นั่งอยู่ที่จะงอยบ่ากระโดดจากท่ีนั้นมายืนอยู่บนฝ่ามือของสุทัสสนะพ่ีชาย แล้วทำหยาดพิษ 
3 หยาดให้ตกแล้วเข้าไปภายในชฎาของสุทัสสนะอีกตามเดิม สุทัสสนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศเสียง
ดังขึ้นว่า ชาวชนบทจักพินาศหนอ เสียงของสุทัสสนะได้ดังกลบนครพาราณสีไปทั่วทั้ง 12 โยชน์ ลำดับ
นั้น พระราชาจึงตรัสถามเขาว่า ชนบทจักพินาศเพ่ืออะไร สุทัสสนะทูลว่า ดูก่อนมหาบพิตร อาตมาไม่
เห็นที่ที่จะหยดพิษนี ้พระราชา เจ้าจงหยดพิษที่แผ่นดินใหญ่เถิด ลำดับนั้น สุทัสสนะจึงทูลพระราชาว่า 
อาตมภาพไม่สามารถจะหยดพิษลงบนแผ่นดินใหญ่นั้น มหาบพิตร ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพจัด
หยดพิษลงบนแผ่นดินไซร้ มหาบพิตรจงทราบเถิดว่า ต้นหญ้าลดาวัลย์ และต้นยาทั้ งหลาย พึงเหี่ยว
แห้งไปโดยไม่ต้องสงสัย พระราชาตรัสว่า ดูก่อนพ่อ ถ้าเช่นนั้นท่านจงขว้างขึ้นไปบนอากาศ สุทัสสนะ 
เมื่อจะแสดงว่า ถึงในอากาศนั้น ก็ไม่อาจขว้างหยดพิษขึ้นไปได้ ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพจัก
ขว้างพิษขึ้นบนอากาศ มหาบพิตรจงทราบเถิดว่า ฝนและน้ำค้างจะไม่ตกลงตลอด 7 ปี พระราชาตรัส
ว่า ดูก่อนพ่อ ถ้าเช่นนั้นพ่อจงหยดพิษลงในน้ำ สุทัสสนะ จึงกล่าวว่า ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพ
จัดหยดพิษลงในน้ำ มหาบพิตรจงทราบเถิดว่า สัตว์น้ำมีประมาณเท่าใด ทั้งปลาและเต่าจะพึงตาย
หมด ลำดับนั้นพระราชาตรัสกะท่านว่า ดูก่อนพ่อ ข้าพเจ้าไม่รู้อะไร ท่านจงช่วยหาอุบายที่จะไม่ให้
แคว้นของเราฉิบหายด้วยเถิด สุทัสสนะทูลว่า ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าเช่นนั้น มหาบพิตรจงรับสั่งให้คน
ขุดบ่อ 3 บ่อ ต่อๆ กันไปในที่แห่งนี้ พระราชารับสั่งให้ขุดบ่อแล้ว สุทัสสนะ จึงบรรจุบ่อแรกให้เต็มด้วย
ยาต่างๆ บ่อที่ 2 ให้บรรจุโคมัย และบ่อที่ 3 ให้บรรจุยาทิพย์ แล้วจึงใส่หยดพิษลงในบ่อที่ 1 ขณะนั้น
นั่นเองก็เกิดควันไฟลุกขึ้นเป็นเปลวแล้วเลยลามไปจับบ่อโคมัย แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อยาทิพย์ ไหม้ยา
ทิพย์หมดแล้วจึงดับ อาลัมพายน์ยืนอยู่ใกล้บ่อนั้น ลำดับนั้น ไอควันพิษฉาบเอาผิวร่างกายขึ้นไป ได้
กลายเป็นขี้เรื้อนด่าง อาลัมพายน์ ตกใจกลัว จึงเปล่งเสียงขึ้น 3 ครั้งว่า ข้าพเจ้าปล่อยนาคราชละ พระ
โพธิสัตว์ได้ยินดังนั้น จึงออกจากกระโปรงแก้ว นิรมิตอัตภาพอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ยืน
อยู่ด้วยท่าทางเหมือนเทวราช ทั้งสุทัสสนะทั้งอัจจิมุขี ก็มายืนอยู่เหมือนพระโพธิสัตว์นั่นแล ลำดับนั้น 
สุทัสสนะ จึงทูลถามพระเจ้าพาราณสีว่า ข้าแต่มหาราช พระองค์ทรงรู้จักหรือ ข้าพระองค์ทั้งสามนี้ 
เป็นลูกใคร ราชา ดูก่อนพ่อ เราไม่รู้จัก สุทัสสนะ พระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ทั้งสามยกไว้ก่อน แต่
พระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุททชาราชธิดาพระเจ้ากาสีซึ่งพระราชทานแก่ท้าวธตรฐหรือไม่
เล่า ราชา เออ เรารู้ นางสมุททชาเป็นน้องสาวเรา สุทัสสนะ ข้าแต่มหาราช ข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็น
ลูกของนางสมุททชา พระองค์เป็นพระเจ้าลุงของข้าพระองค์ทั้งสาม  พระราชาได้ฟังดังนั้น ก็ทรง
สวมกอดจุมพิตหลานทั้ง 3 ตน พลางทรงกรรแสงแล้วพาขึ้นปราสาท ทรงทำสักการะเป็นอันมากแล้ว 
ทรงกระทำปฏิสันถารแล้วถามว่า ดูก่อนภูริทัต พ่อมีฤทธิ์เดชสูงถึงอย่างนี้ ทำไมอาลัมพายน์จึงจับได้ 
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พระภูริทัตนั้นจึงทูลเรื่องนั้นโดยพิสดารแล้ว เมื่อจะถวายโอวาทพระราชา จึงแสดงราชธรรมแก่พระ
เจ้าลุงโดยนัยมีอาทิว่า ขอพระราชทาน ธรรมเนียมพระราชาควรจะดำรงราชสมบัติโดยทำนองอย่าง
นี้ ลำดับนั้น สุทัสสนะ จึงทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระเจ้าลุง มารดาของข้าพระองค์ยังไม่พบเจ้าภูริทัต ก็
ยังกลัดกลุ้มอยู่ ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้ ราชา ดีละพ่อ จงพากันไปก่อนเถิด แต่ว่าลุงอยากจะพบ
น้องของเราบ้าง ทำอย่างไรจึงจะได้พบกัน สุทัสสนะ ข้าแต่พระเจ้าลุง พระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระ
อัยกาของข้าพระองค์ เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่า ราชา ดูก่อนพ่อ พระเจ้ากาสิกราชนั้นต้องพรากจาก
น้องสาวของลุงแล้วไม่สามารถจะอยู่เสวยราชสมบัติได้ ได้ละราชสมบัติทรงผนวชเสียแล้วเสด็จไปอยู่
ในไพรสณฑ์แห่งโน้น สุทัสสนะ ข้าแต่พระเจ้าลุง มารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและ
พระอัยกาด้วย ถึงวันโน้น พระองค์จงเสด็จไปยังสำนักพระอัยกา ข้าพระองค์จักพามารดาไปยังอาศรม
พระอัยกา พระเจ้าลุงจักได้พบมารดาของข้าพระองค์ในที่นั้นทีเดียว ดังนั้นทั้ง 3 ตน จึงกำหนดนัด
หมายวันแก่พระเจ้าลุงแล้ว ออกจากพระราชนิเวศน์ พระราชาส่งราชภาคิไนยไปแล้ว ก็ทรงพระ
กรรแสงแล้วเสด็จกลับ หลานทั้งสามตน ก็แทรกแผ่นดินลงไปนาคพิภพ 

เมื่อพระโพธิสัตว์ถึงนาคพิภพเสียงร่ำไรรำพันก็เกิดขึ้นพร้อมกัน ฝ่ายพระภูริทัตเหน็ดเหนื่อย
เพราะเข้าอยู่ในกระโปรงถึงหนึ่งเดือน จึงเลยนอนเป็นไข้ มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วน พระภูริทัตนั้น
เหน็ดเหนื่อยเพราะปราศรัยกับนาคเหล่านั้น กาณาริฏฐะ ซึ่งยังไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์ก็
กลับมาก่อน ลำดับนั้น ญาติมิตรของพระโพธิสัตว์เห็นว่ากาณาริฏฐะนั่นเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายสามารถ
จะห้ามนาคบริษัทได้ จึงให้กาณาริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์ ฝ่ายสุโภคะก็เที่ยว
ไปทั่วหิมพานต์ จากนั้นจึงตรวจตราต่อไป ตามหามหาสมุทรและแม่น้ ำนอกนั้น แล้วตรวจตรามาถึง
แม่น้ำยมุนา ฝ่ายพราหมณ์เนสาทเห็นอาลัมพายน์เป็นโรคเรื้อนจึงคิดว่า เจ้านี่ทำพระภูริทัตให้ลำบาก
จึงเกิดเป็นโรคเรื้อน ส่วนเราก็เป็นคนชี้พระภูริทัตผู้มีคุณแก่เรามากให้อาลัมพายน์ด้วยอยากได้แก้ว 
กรรมชั่วอันนั้นคงจักมาถึงเรา เราจักไปยังแม่น้ำยมุนาตลอดเวลาที่กรรมนั้นจะยังมาไม่ถึง แล้วจัก
กระทำพิธีลอยบาปที่ท่าปยาคะ เขาจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะแล้วกล่าวว่า เราได้ทำกรรมประทุษร้ายมิตร
ในพระภูริทัต เราจักลอยบาปนั้นไปเสีย ดังนี้แล้วจึงทำพิธีลงน้ำ ขณะนั้น สุโภคะไปถึงที่นั้น ได้ยินคำ
ของพราหมณ์เนสาทนั้นจึงคิดว่าได้ยินว่าตาคนนี้บาปหนา พ่ีชายของเราให้ยศศักดิ์มันมากมายแล้ว 
กลับไปชี้ให้หมองู เพราะอยากได้แก้ว เราเอาชีวิตมันเสียเถิด ดังนี้แล้วจึงเอาหางพันเท้าพราหมณ์ทั้ง
สองข้าง ลากให้จมลงในน้ำ พอจวนจะขาดลมหายใจจึงหย่อนให้หน่อยหนึ่ง พอพราหมณ์โผล่หัวขึ้นได้
ก็กลับลากให้จมลงไปอีก ทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้ง พราหมณ์เนสาทโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าว
ว่า น้ำที่โลกสมมติว่าสามารถลอยบาปได้ มีอยู่ที่ท่าปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเราลงสู่แม่น้ำยมุนาอัน
ลึก ลำดับนั้น สุโภคะ ได้กล่าวกะพราหมณ์เนสาทนั้นด้วยคาถาว่านาคราชนี้ใดเป็นใหญ่ในโลก เรืองยศ 
พันกรุงพาราณสีไว้โดยรอบ เราเป็นลูกของนาคราชผู้ประเสริฐนั้น ดูก่อนพราหมณ์ นาคทั้งหลายเรียก
เราว่าสุโภคะ ลำดับนั้น พราหมณ์เนสาทจึงคิดว่า นาคนี้เป็นพ่ีน้องของพระภูริทัตจักไม่ไว้ชีวิตเรา อย่า
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กระนั้นเลย เราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้ทั้งมารดาและบิดาของเขา ให้ใจ อ่อนแล้วขอชีวิตเราไว้ 
ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า ถ้าท่านเป็นโอรสของนาคราชผู้ประเสริฐ ผู้เป็นพระราชาของชนชาวกาสี พระชนก
ของท่านเป็นใหญ่คนโตผู้หนึ่ง และพระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ ผู้มีอานุภาพมาก
เช่นท่าน ย่อมไม่สมควรจะฉุดแม้คนที่เป็นเพียงทาสของพราหมณ์ให้จมน้ำเลย ลำดับนั้น สุโภคะ จึง
กล่าวกะพราหมณ์นั้นว่า เจ้าพราหมณ์ชั่วร้ายเจ้าสำคัญว่า จะหลอกให้เราปล่อยหรือ เราไม่ไว้ชีวิตเจ้า 
เมื่อจะประกาศกรรมที่พราหมณ์นั้นกระทำจึงกล่าวว่า เจ้าแอบต้นไม้ยิงเนื้อซึ่งมาเพ่ือจะดื่มน้ำ เนื้อถูก
ยิงแล้วรู้สึกได้ด้วยกำลังลูกศร จึงวิ่งหนีไปไกล เจ้าไปพบมันล้มอยู่ในป่าใหญ่ จึงแล่เนื้อหามมาถึงต้น
ไทรในเวลาเย็น อันกึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดุเหว่าและนกสาลิกามีใบเหลือง เกลื่อนกล่นไปด้วย
ย่านไทรมีฝูงนกดุเหว่าร้องอยู่ระงม น่ารื่นรมย์ใจ ภูมิภาคเขียวไปด้วยหญ้าแพรกอยู่เป็นนิตย์ พ่ีชาย
ของเราเป็นผู้รุ่งเรืองไปด้วยฤทธิ์และยศ มีอานุภาพมาก อันนางนาคกัญญาทั้งหลายแวดล้อม ปรากฏ
แก่เจ้าผู้อยู่ที่ต้นไทรนั้น ท่านพาเจ้าไปเลี้ยงดู บำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่าง เป็นคนประทุษร้าย
ต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเวรนั้นมาถึงเจ้าในที่นี้แล้ว เจ้าจงเหยียดคอออกเร็วๆ เถิด เราจักไม่ไว้ชีวิตเจ้า 
เราระลึกถึงเวรที่เจ้าทำต่อพ่ีชายเรา จึงจักตัดศีรษะเจ้าเสีย ลำดับนั้นพราหมณ์เนสาทจึงคิดว่า นาคนี้
เห็นจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะพยายามกล่าวอะไรๆ เพ่ือให้พ้นให้จงได้ จึงกล่าวว่า 
พราหมณ์ผู้ทรงเวท 1 ผู้ประกอบในการขอ 1 ผู้บูชาไฟ 1 ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นพราหมณ์ที่ใครๆ ไม่
ควรจะฆ่า เพราะผู้ใดฆ่าพราหมณ์ ผู้นั้นย่อมเกิดในนรก สุโภคะ ได้ฟังดังนั้นแล้ว ก็เกิดความลังเลใจ จึง
คิดว่า เราจะพาพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพ สอบถามพ่ีน้องดูก็จักรู้ได้ ดังนี้จึงได้กล่าวว่า  เมืองของท้าว
ธตรฐ อยู่ภายใต้แม่น้ำยมุนา จดหิมวันตบรรพตซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลแม่น้ำยมุนา ล้วนแล้วไปด้วยทองคำงาม
รุ่งเรือง พ่ีน้องร่วมท้องของเรา ล้วนเป็นคนมีชื่อลือชาอยู่ในเมืองนั้น ดูก่อนพราหมณ์ เมื่อเจ้าถูกนำไป
ในที่นั้น พ่ีชายเหล่านั้นว่าอย่างใด เจ้าจักเป็นอย่างนั้น ก็ถ้าเจ้ากล่าวคำจริง ชีวิตของเจ้าก็จะมีอยู่ ถ้า
กล่าวคำไม่จริง เราจะตัดศีรษะของเจ้าในที่นั้นทีเดียว สุโภคะครั้นกล่าวดังนั้นแล้ว จึงจับคอพราหมณ์
เสือกไสไปพลางบริภาษไปพลาง จนถึงประตูปราสาทของพระโพธิสัตว์ 

ต่อมานั้น กาณาริฏฐะ (21) นั่งเฝ้าประตูอยู่ เห็นสุโภคะพาพราหมณ์เนสาททรมานมาดังนั้น 
จึงเดินสวนทางไปบอกว่า พี่สุโภคะ พ่ีอย่าเบียดเบียนพราหมณ์นั้น เพราะพวกที่ชื่อว่าพราหมณ์ในโลก
นี้ เป็นบุตรท้าวมหาพรหม ถ้าท้าวมหาพรหมรู้เข้าก็จักโกรธว่า นาคเหล่านี้ เบียดเบียนแม้ลูกทั้งหลาย
ของเราแล้ว จักทำนาคพิภพทั้งสิ้นให้พินาศ เพราะพวกที่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ เป็นผู้ประเสริฐและมี
อานุภาพมากในโลก พ่ีไม่รู้จักอานุภาพของพวกพราหมณ์เหล่านั้น ส่วนข้าพเจ้าเองรู้ เล่ากันมาว่า 
กาณาริฏฐะในชาติที่ผ่านมาได้เกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญ เพราะฉะนั้น จึงได้กล่าวอย่างนี้ ครั้นกล่าว
แล้วด้วยความที่ตนเคยกระทำมาในกาลก่อน จึงฝังใจอยู่ในการบูชายัญ จึงเรียกสุโภคะและนาคบริษัท
มาบอกว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงมาเถิด เราจักพรรณนาคุณของพราหมณ์ผู้ทำการบูชายัญ ดังนี้แล้ว
เมื่อเริ่มกล่าวพรรณนายัญจึงกล่าวว่า ข้าแต่พ่ีสุโภคะ ยัญและเวททั้งหลายในโลกที่พวกพราหมณ์นี้
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ประกอบขึ้น ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเพราะฉะนั้น ผู้ติเตียนพราหมณ์ซึ่งใครๆไม่ควรติเตียน ชื่อว่าย่อมละ
ทิ้งทรัพย์เครื่องปลื้มใจและธรรมของสัตบุรุษเสีย เล่ากันมาว่า เขาได้กล่าวว่า นาคบริษัททั้งหลาย
อย่าได้กล่าวว่าพราหมณ์นี้ ได้ทำกรรมประทุษร้ายต่อมิตรในพระภูริทัตนี้  ลำดับนั้น กาณาริฏฐะ ได้
กล่าวกะสุโภคะนั้นว่า ดูก่อนพ่ีสุโภคะ พ่ีสุโภคะรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้าง  สุโภคะตอบว่า ไม่รู้ กาณา
ริฏฐะนั้นเพ่ือจะแสดงว่าโลกนี้ท้าวมหาพรหม ปู่ของพวกพราหมณ์สร้าง จึงกล่าวอีกว่า พวกพราหมณ์ 
ถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ยึดการไถนา และพวกศูทรยึดการบำเรอ 
วรรณะทั้ง 4 นี้ เข้าถึงการงานตามที่อ้างมาเฉพาะอย่างๆ นั้น กล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้
กำหนดไว้ เล่ากันมาว่า พรหมนิรมิตวรรณะ 4 มี พราหมณ์เป็นต้นแล้ว กล่าวกะพราหมณ์ทั้งหลายผู้
ประเสริฐ เป็นอันดับแรกว่า พวกท่านจงยึดการศึกษาไตรเพทเท่านั้นอย่างกระทำสิ่งอะไรอื่น กล่าวกะ
พระราชาว่า พวกท่านจงปกครองแผ่นดินอย่างเดียว อย่ากระทำสิ่งอะไรอ่ืน กล่าวพวกแพศย์ว่า พวก
ท่านจง ยึดการไถนาอย่างเดียว กล่าวกะพวกศูทรว่า พวกท่านจงยึดการบำเรอวรรณะ ๓ อย่าง
เดียว ตั้งแต่นั้นมา ท่านกล่าวว่า พราหมณ์ผู้ประเสริฐยึดการศึกษาไตรเพท พระราชายึดการปกครอง 
แพศย์ยึดการไถนา ศูทรยึดการบำเรอ กาณาริฎฐะกล่าวว่า ขึ้นชื่อว่า มหาพรหมผู้มีอานุภาพมากอย่าง
นี้ ก็ผู้ใดทำจิตให้เลื่อมใสในมหาพรหมเหล่านั้น ย่อมให้ทาน ผู้นั้นไม่มีการถือปฏิสนธิในที่อ่ืน ย่อมไปสู่
เทวโลกอย่างเดียว จึงกล่าวว่าพระพรหมผู้สร้างโลก ท้าววรุณ ท้าวกุเวร ท้าวโสมะ พระยายม 
พระจันทร์ พระวายุ พระอาทิตย์แม้ท่านเหล่านี้ ก็ล้วนบูชายัญมามากแล้ว และบูชาสิ่งที่น่าใคร่ทุก
อย่าง แก่พราหมณ์ผู้ทรงเวท ท้าวอรชุนและท้าวภีมเสน มีกำลังมาก มีแขนนับพัน ไม่มีใครเสมอใน
แผ่นดิน ยกธนูได้ 500 คัน ก็ได้บูชาไฟมาแต่ก่อน  กาณาริฏฐะนั้นเมื่อจะสรรเสริญเฉพาะพวก
พราหมณ์ แม้ให้ยิ่งขึ้นไปจึงกล่าวว่า ดูก่อนพ่ีสุโภคะ ผู้ใดเลี้ยงพราหมณ์ มานานด้วยข้าวและน้ำตาม
กำลัง ผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู่  ได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ ง พราหมณ์ทั้ งหลาย ชื่อว่าเป็น
ทักขิไณยบุคคลผู้เลิศอย่างนี้ ลำดับนั้น กาณาริฏฐะ เมื่อจะนำเหตุแม้อ่ืนอีกมาแสดง จึงกล่าวว่า 
พราหมณ์ผู้ใดสามารถบูชาเทวดา คือไฟ ผู้กินมาก มีสีไม่ทราม ไม่อ่ิมหนำด้วยเนยใส พราหมณ์ผู้นั้น
บูชายัญวิธีแก่เทวดา คือ ไฟผู้ประเสริฐแล้วได้ไปบังเกิดในทิพยคติ และได้เข้าเฝ้าพระเจ้ายุตินทะ พระ
เจ้ามุจลินท์เล่ากันมาว่า พระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า มุชตินทะ กรุงพาราณสี ในกาลก่อน 
ตรัสสั่งให้เรียกพราหมณ์ทั้งหลายมาแล้ว ถามถึงทางไปสวรรค์  ลำดับนั้น พราหมณ์เหล่านั้น ทูล
พระราชานั้นว่า ขอพระองค์จงทรงกระทำสักการะ แก่พวกพราหมณ์ และแก่เทวดาผู้เป็นพราหมณ์ 
เมื่อพระราชาตรัสถามว่า เทวดาผู้เป็นพราหมณ์เหล่าไหน จึงทูลว่า เทวดาคือไฟ ดังนี้แล้วจึงทูล
พระราชาว่า ขอพระองค์จงให้ไฟนั้นอ่ิมหนำด้วยเนยใสและเนยข้นพระราชานั้นได้ทรงกระทำอย่าง
นั้น กาณาริฏฐะนั้น เมื่อจะประกาศความนั้น จึงกล่าวว่า พระเจ้าทุทีปะ มีอานุภาพมาก มีอายุ 1,000 
ปี มีพระรูปงามน่าดูยิ่งนัก ทรงละแว่นแคว้นอันไม่มีที่สุดพร้อมทั้งเสนา เสด็จออกผนวชแล้ว ได้เสด็จสู่
สวรรค์ กาณาริฏฐะ เมื่อจะแสดงอุทาหรณ์แม้อ่ืนอีกแก่สุโภคะนั้น จึงกล่าวว่า ข้าแต่พ่ีสุโภคะ พระเจ้า
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สาครราช (21) ทรงปราบแผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุด รับสั่งให้ตั้งเสาผูกสัตว์บูชายัญอันงามยิ่งนัก ล้วน
แล้วด้วยทองคำ ทรงบูชาไฟแล้วได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง แม่น้ำคงคาและสมุทร เป็นที่สั่งสมนมส้ม ย่อม
เป็นไปด้วยอานุภาพของผู้ใด ผู้นั้นคือ พระเจ้าอังคโลมบาท ทรงบำเรอไฟ แล้วเสด็จไปเกิดในพระนคร
ของท้าวสหัสสนัยน์ ดูก่อนพ่ีสุโภคะ แม่น้ำคงคาและมหาสมุทรใครสร้างพ่ีรู้ไหม สุโภคะกล่าวว่า เราไม่
รู้ กาณาริฏฐะกล่าวว่า พ่ีไม่รู้อะไร พี่รู้แต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้น ก็ในอดีตกาลพระเจ้ากรุงพาราณสี
ทรงพระนามว่า อังคโลมบาท ตรัสถามทางสวรรค์กะพวกพราหมณ์ เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่า พระองค์
จงเสด็จเข้าไปหิมวันต์กระทำสักการะแก่พราหมณ์ทั้งหลายแล้วบำเรอไฟ พระองค์จึงพาแม่โคนมและ
พระมเหสีหาประมาณมิได้เข้าไปยังหิมวันต์ได้กระทำอย่างนั้น เมื่อพระราชาตรัสถามว่า นมสดและนม
ส้มที่เหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคแล้วจะพึงทำอย่างไร จึงกล่าวว่าจงทิ้งเสีย ในที่น้ำนมแต่ละน้อยถูก
ทิ้งลงไปนั้น ได้กลายเป็นแม่น้ำน้อย ส่วนน้ำนมนั้นกลายเป็นนมส้มไหลไปขังอยู่ในที่ใด ที่นั้นได้
กลายเป็นสมุทรไป พระเจ้าพาราณสีทรงกระทำสักการะเห็นปานนี้ เสด็จไปสู่บุรีของท้าวสหัสสนัยน์ ผู้
บำเรอไฟตามวิธีที่พราหมณ์กล่าว ด้วยประการฉะนี้ กาณาริฏฐะ ครั้นนำอดีตนิทานนี้มาชี้แจงแก่สุ
โภคะดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า เทวดาผู้ประเสริฐ มีฤทธิ์มาก มียศ เป็นเสนาบดีของท้าววาสวะในไตรทิพย์ 
กำจัดมลทินด้วยโสมยาควิธี ได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง ดูก่อนพ่ีสุโภคะผู้เจริญ บัดนี้ ผู้ที่เป็นเสนาบดีของ
ท้าวสักกเทวราชมียศมาก เป็นเทพบุตร แม้ผู้นั้นเมื่อก่อนเป็นพระเจ้าพาราณสี ถามถึงทางเป็นที่ไป
สวรรค์กะพวกพราหมณ์ เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวว่า ขอพระองค์จงลอยมลทินของตน ด้วยโสมยาควิธี
แล้วจะไปสู่เทวโลก จึงทรงกระทำสักการะใหญ่แก่พราหมณ์ทั้งหลายแล้ว กระทำการบูชาโสมยาคะ 
ตามวิธีที่พวกพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวแล้ว จึงทรงกำจัดมลทินด้วยวิธีนั้นแล้ว เกิดเป็นเทพเจ้าองค์
หนึ่ง เมื่อกาณาริฏฐะจะแสดงอุทาหรณ์แม้อ่ืนอีกแก่สุโภคะ จึงกล่าวว่าเทวดาผู้ประเสริฐ มีฤทธิ์เรืองยศ
สร้างโลกนี้โลกหน้า แม่น้ำภาคีรถี ขุนเขาหิมวันต์และเขาวิชฌะ ได้บูชาไฟมาก่อน ภูเขามาลาคิริ ขุน
เขาหิมวันต์ เขาวิชฌะ ภูเขาสุทัสนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อ่ืนๆ กล่าว
ว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ ดูก่อนพ่ีสุโภคะ มหาพรหมใดได้สร้างโลกนี้และโลกหน้า 
แม่น้ำภาคีรถี แม่น้ำคงคา ขุนเขาหิมวันต์ เขาวิชฌะ และเขากากเวรุ ในกาลใดมหาพรหมนั้นได้เป็น
มาณพก่อนกว่าพรหมอุบัติ ในกาลนั้นเขาเริ่มต้นบูชาไฟเป็นมหาพรหมได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง 
พราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ก็เป็นอย่างนั้น เล่ากันมาว่า เมื่อก่อน พระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่ง ตรัสถามถึง
ทางไปสวรรค์กะพวกพราหมณ์ เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่า ขอพระองค์จงทำสักการะแก่พวกพราหมณ์ 
พระองค์ก็ได้ถวายมหาทานแก่พราหมณ์เหล่านั้นแล้ว ตรัสถามว่า ในการให้ทานของข้าพเจ้านี้ ไม่มีผล
หรือ เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่า มีทั้งหมดพระเจ้าข้า แต่อาสนะไม่เพียงพอแก่พวกพราหมณ์ จึงรับสั่งให้
ก่ออิฐสร้างอาสนะทั้งหลาย ที่นอนและตั่งที่พระองค์ให้ก่อสร้างขึ้นนั้น เจริญด้วยอานุภาพของพวก
พราหมณ์ กลายเป็นภูเขามาลาคิริเป็นต้น ภูเขาเหล่านั้นกล่าวกันว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้สร้างไว้
ด้วยประการฉะนี้แล ต่อมากาณาริฏฐะจึงกล่าวกะสุโภคะนั้นอีกว่า พ่ีสุโภคะ ก็พ่ีรู้หรือไม่ว่า เพราะเหตุ



128 

ใด สมุทรนี้จึงเกิดเป็นน้ำเค็ม ดื่มไม่ได้ สุโภคะกล่าวว่า ดูก่อนอริฏฐะ พ่ีไม่รู้ กาณาริฏฐะจึงกล่าวกับ
ท่านสุโภคะนั้นว่า พ่ีก็รู้แต่จะเบียดเบียนพวกพราหมณ์เท่านั้นไม่รู้อะไรอื่นเลย คอยฟังเถิด จึงกล่าวว่า 
ชนทั้งหลายเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวท ผู้เข้าถึงคุณแห่งมนต์ ผู้มีตบะ ในโลกนี้ว่า ผู้ประกอบในการขอ 
มหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตระเตรียมน้ำอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น น้ำในมหาสมุทรจึง
ดื่มไม่ได้ เล่ากันว่า วันหนึ่งพราหมณ์นั้น กระทำกรรมคือการลอยบาป ยืนอยู่ที่ริมฝั่ง ตักน้ำจากสมุทร 
กระทำการดำเกล้าสระหัวของตน ขณะนั้นสาครกำเริบท่วมทับพราหมณ์นั้น ผู้กระทำอย่างนั้น 
มหาพรหมได้ทรงสดับเหตุนั้นจึงโกรธว่า ได้ทราบว่า สาครนี้ฆ่าบุตรเรา จึงสาปว่าสมุทรจงดื่มไม่ได้ จง
เป็นน้ำเค็ม ด้วยเหตุนั้นนั่นเองสมุทรจึงดื่มไม่ได้ กลายเป็นน้ำเค็ม ชื่อว่าพราหมณ์เหล่านี้ มีคุณมากถึง
ปานนี้แล กาณาริฏฐะกล่าวต่อไปว่า วัตถุท่ีควรบูชา คือพวกพราหมณ์เป็นอันมากมีอยู่บนแผ่นดิน ของ
ท้าววาสวะ พราหมณ์ทั้งหลายมีอยู่ในทิศบูรพา ทิศปัจฉิม ทิศทักษิณและทิศอุดรย่อมยังปีติและโสมนัส
ให้เกิด อริฏฐะพรรณนาถึงพราหมณ์ยัญ และเวท ด้วยประการฉะนี้ นาคเป็นอันมากผู้มาเยี่ยมเยียน 
พระโพธิสัตว์ฟังถ้อยคำนั้นของกาณาริฏฐะนั้นแล้ว ก็พลอยถือเอาผิดๆ ด้วยคิดว่า กาณาริฏฐะพูดแต่
ความจริงเท่านั้น พระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่ ได้ฟังคำนั้นทั้งหมดแล้ว ทั้งพวกก็มาแจ้งให้ท่านทราบอีก 
ลำดับนั้นท่านคิดว่า อริฏฐะพรรณนาทางผิดๆ เอาเถอะเราจะทำลายวาทะของกาณาริฏฐะนั้นแล้วจัก
กระทำบริษัทให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ท่านลุกขึ้นอาบน้ำ ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง นั่งบนธรรมาสน์ 
สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกัน ให้เรียกกาณาริฏฐะมาแล้วกล่าวว่า เจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริง
คือ เวทยัญ และพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ข้ึนชื่อว่า การบูชายัญด้วยวิธีเวทของพราหมณ์ท้ังหลาย ไม่นับว่า
เป็นสิ่งประเสริฐเลย และไม่ใช่เป็นทางแห่งสวรรค์ เราจะชี้ข้อไม่เป็นจริงในวาทะของท่าน ดังนี้
แล้ว เมื่อจะเริ่มชื่อวาทะอันว่าด้วยประเภทแห่งยัญจึงกล่าวว่า  ดูก่อนอริฏฐะ ความกาลีคือความ
ปราชัยของนักปราชญ์ทั้งหลายกลับเป็นความมีชัยของคนโง่เขลา ผู้ทรงเวทไตรเพทเป็นเหมือนอาการ
ของพยับแดดเพราะเป็นของไม่เห็นเสมอไป มีคุณทางหลอกลวง พาเอาคนมีปัญญาไปไม่ได้ ไตรเพท
มิได้มีเพ่ือป้องกันคนผู้ประทุษร้ายมิตร ผู้ล้างผลาญความเจริญ เหมือนไฟที่คนบำเรอแล้ว ย่อมป้องกัน
โทสจริตทำกรรมชั่วไม่ได้ ถ้าคนทั้งหลายจะเอาไม้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติของตน 
คลุกกับหญ้าให้ไฟเผา ไฟอันมีเดชไม่มีใครเทียม เผาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อ่ิม ใครจะพึงทำให้ไฟซึ่งรู้
รส ๒ อย่าง ให้อิ่มได้ นมสดแปรไปได้เป็นธรรมดาคือแปรเป็นนมส้ม แล้วเป็นเนยข้นฉันใด ไฟก็มีความ
แปรเป็นธรรมดาฉันนั้น ไฟประกอบด้วยความเพียร นไฟเข้าไป(ในการสีไฟ) จึงจะเกิดได้ ไม่เคยได้เห็
อยู่ในไม้แห้งและไม้สด คนสีไฟไม่สีไฟก็ไม่เกิด ไฟไม่เกิดเพราะไม่มีคนทำให้เกิด ถ้าแหละไฟพึงอยู่
ภายในไม้แห้งและไม้สด ป่าทั้งหมดในโลกก็จะพึงแห้งไป และไม้แห้งก็จะพึงลุกโพลง ถ้าคนทำบุญได้
โดยเอาไม้และหญ้าให้ไฟกิน คนเผาถ่าน คนหุงเกลือ พ่อครัว และคนเผาศพ ก็จะพึงได้ทำบุญ ถ้าแม้
พราหมณ์เหล่านี้ทำบุญได้เพราะการเลี้ยงไฟเพราะเรียนมนต์ เพราะเลี้ยงให้อ่ิมหนำ ในโลกนี้ใครๆ ผู้
เอาของให้ไฟกิน จะชื่อว่าทำบุญหาไม่ เพราะเหตุไรเล่า เพราะไฟเป็นสิ่งอันโลกยำเกรง รู้รสสองอย่าง
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พึงกินได้มาก ทั้งเป็นของเหม็น มีกลิ่นอันไม่น่าฟูใจ คนเป็นอันมากไม่ชอบ พวกมนุษย์ละเว้น และเป็น
ของไม่ประเสริฐ คนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดา ส่วนพวกมิลักขุนับถือน้ำเป็นเทวดา คนเหล่านี้
ทั้งหมดนี้พูดผิด ไฟไม่ใช่เทพเจ้าตนใดตนหนึ่ง และน้ำไม่ใช่เทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง โลกบำเรอไฟซึ่งไม่
มีอินทรีย์ ไม่มีกายจะรู้สึกได้ ส่องแสงสว่างเป็นเครื่องทำการงานของประชาชน เมื่อยังทำบาปกรรมอยู่ 
จะพึงไปสุคติได้อย่างไร พวกพราหมณ์ผู้ต้องการเลี้ยงชีวิตในโลกนี้กล่าวว่า พระพรหมครอบงำได้
ทั้งหมด และว่าพระพรหมบำเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกว่าทุกสิ่ง และมีอำนาจไม่มีใครสร้าง 
กลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างเพ่ือประโยชน์อะไร คำของพวกพราหมณ์น่าหัวเราะเยาะไม่ควรแก่การเพ่งเล็ง 
ไม่เป็นความจริง พวกพราหมณ์ในปางก่อนก่อขึ้นไว้ เพราะเหตุแห่งสักการะพราหมณ์เหล่านั้น เมื่อ
ลาภและสักการะเกิดขึ้น จึงร้อยกรองยัญพิธีว่าเป็นธรรมสงบระงับ ด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญ  พวก
พราหมณ์ถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ยึดการไถนา และพวกศูทรยึด
การบำเรอ วรรณะทั้ง 4 เข้าถึงการงานตามที่อ้างมา เฉพาะอย่างๆ นั้น กล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มี
อำนาจจัดไว้ ถ้าคำนี้พึงเป็นคำจริงเหมือนดังที่พวกพราหมณ์กล่าวไว้ คนที่ไม่ใช่กษัตริย์ ไม่พึงได้ราช
สมบัติ ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์ คนนอกจากแพศย์ไม่พึงทำการไถนาเลย และพวกศูทรก็ไม่
พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อ่ืน เพราะคำนี้เป็นคำไม่จริง เป็นคำเท็จ พวกคนหาเลี้ยงท้องกล่าวไว้ คนไม่มี
ปัญญาหลงเชื่อบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นด้วยตนเอง เพราะพวกกษัตริย์ย่อมเก็บส่วยจากพวกแพศย์  
พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ถือศัสตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เพราะเหตุไร พระพรหมจึงไม่ทำโลก อันแตกต่าง
กันเช่นนั้นให้ตรงเสีย ถ้าพระพรหมเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญ ในโลกทั้งปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ทำไม
จึงจัดโลกทั้งปวงให้มีความทุกข์ ทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งปวงให้มีความสุข ถ้าพรหมนั้นเป็นใหญ่ เป็นผู้
เจริญในโลกทั้งปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ เหตุไรจึงทำโลกโดยไม่เป็นธรรม คือมารยาและเจรจาคำ
เท็จมัวเมา ถ้าพระพรหมนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เจริญในโลกท้ังปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็น
เจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตอยุติธรรม เมื่อธรรมมีอยู่พรหมนั้นก็จัดไม่เที่ยงธรรม ตั๊กแตน 
ผีเสื้อ งู แมลงภู่ หนอนและแมลงวัน ใครฆ่าแล้วย่อมบริสุทธิ์ ธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่ของพระอริยะ เป็น
ธรรมผิดๆ ของชาวกัมโพชรัฐเป็นอันมาก บัดนี้ พระภูริทัตเมื่อจะแสดงความไม่จริงแห่งธรรมเหล่านั้น
จึงกล่าวเป็นว่า ถ้าแหละคนฆ่าเขาแล้วย่อมบริสุทธิ์ และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ พวกพราหมณ์ก็
พึงฆ่าพวกพราหมณ์ด้วยกันเสียซิ หรือพึงฆ่าพวกที่หลงเชื่อถ้อยคำ ของพราหมณ์ด้วยกันเสียซิ พวก
เนื้อ ปศุสัตว์และโคตัวไหนๆ ไม่ได้อ้อนวอนเพ่ือให้ฆ่าตนเลยล้วนแต่ดิ้นรนต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
ชนทั้งหลายย่อมนำเอาสัตว์และปศุสัตว์เข้าผูกที่เสายัญ พวกคนพาล ย่อมยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญ 
เป็นที่ผูกสัตว์ด้วยการพรรณนาต่างๆ ว่า เสายัญนี้จะให้สิ่งที่น่าใคร่แก่ท่าน ในโลกหน้า จะเป็นของ
ยั่งยืนในสัมปรายภพ ถ้าว่าบุคคลพึงได้แก้วมณี สังข์ มุกดา ข้าวเปลือกทรัพย์ เงิน ทอง ที่เสายัญ ในไม้
แห้ง และไม้สดไซร้อนึ่ง เสายัญจะพึงให้ สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงในไตรทิพย์ได้ พราหมณ์เท่านั้นพึงบูชายัญ 
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็จะไม่พึงให้พราหมณ์บูชายัญอะไรๆ เลย แก้วมณีสังข์ มุกดา ข้าวเปลือก ทรัพย์ 



130 

เงิน ทอง จักมีที่เสายัญ ที่ไม้แห้ง ที่ไม้สด ที่ไหน เสายัญจะพึงให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวง ในไตรทิพย์ที่ไหน 
พราหมณ์เหล่านี้เป็นคนโอ้อวด หยาบช้า โง่เขลา โลภจัดยื่นหน้าเข้าไปด้วยการพรรณนาต่างๆ ว่า จง
ถือเอาไฟมา และจงให้ทรัพย์แก่เรา แต่นั้นท่านให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงแล้ว จักมีความสุข พวกที่โกนผม
โกนหนวดและตัดเล็บ พาพระราชาหรือมหาอำมาตย์เข้าไปในโรงบูชาไฟ ยื่นหน้าเข้าไปด้วยการ
พรรณนาต่างๆ ย่อมถือเอาทรัพย์ด้วยเวท พวกพราหมณ์ผู้โกหก พอหลอกลวงได้คนหนึ่งก็มาประชุม
กินกันเป็นอันมากเหมือนฝูงกาตอมนกเค้า หลอกเอาจนเกลี้ยงแล้ว เก็บไว้ที่บริเวณบูชายัญ พวก
พราหมณ์ลวงผู้นั้นได้คนหนึ่งอย่างนี้แล้ว ก็พากันมาเป็นอันมาก ใช้ความพยายามล่อหลอกพรรณนา 
ด้วยสิ่งที่ไม่แลเห็นปล้นเอาทรัพย์ที่แลเห็นไป เหมือนพวกราชบุรุษที่พระราชาสอนให้เก็บส่วย เก็บเอา
ทรัพย์ของพระราชาไปฉะนั้น ดูก่อนอริฏฐะ พราหมณ์เช่นนั้นเป็นเหมือนโจร ไม่ใช่สัตบุรุษ เป็นผู้ควร
จะฆ่าเสีย แต่ไม่มีใครฆ่าในโลก พวกพราหมณ์กล่าวว่า ไม้ทองหลางเป็นแขนขวาของพระอินทร์ จึงตัด
เอาไม้ทองหลางมาใช้ในยัญนี้ ถ้าคำนั้นเป็นคำจริง พระอินทร์ก็แขนขาด ทำไมพวกพระอินทร์จึงชนะ
พวกอสูร ด้วยกำลังแขนนั้นได้ คำนั้นเป็นคำเท็จ พระอินทร์ยังมีแขนพร้อมเป็นเทวดาชั้นดีเลิศ ไม่มีใคร
ฆ่าได้ กำจัดอสูรได้มนต์ของพราหมณ์เหล่านี้เหลวเปล่า หลอกลวงกันให้เห็นได้เฉพาะในโลกนี้  ภูเขา
มาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต์ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัสสนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุภูเขาเหล่านี้และภูเขา
ใหญ่อ่ืนๆ ที่กล่าวกันว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญก่อสร้างไว้ ที่กล่าวกันว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญเอา
อิฐเช่นใดมาสร้างภูเขา อิฐเช่นนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขา ภูเขาเป็นอย่างอ่ืน ไม่หวั่นไหว เห็นได้ชัดๆ 
ว่าเป็นหิน ไม่ใช่อิฐ เป็นหินมานมนาน เหล็กและโลหะย่อมไม่เกิดในอิฐ ที่พวกพราหมณ์สรรเสริญยัญ
กล่าวไว้ว่า ผู้บูชายัญก่อสร้างไว้ ชนทั้งหลายเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวท ผู้เข้าถึงคุณแห่งมนต์ ผู้มีตบะใน
โลกนี้ว่า ผู้ประกอบในการขอ มหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์นั้น ผู้กำลังตระเตรียมน้ำอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทร 
เพราะเหตุนั้น น้ำในมหาสมุทรจึงดื่มไม่ได้ แม่น้ำพัดเอาพราหมณ์ ผู้เรียนเวท ทรงมนต์ ไปเกินกว่าพัน 
เหตุไรน้ำในแม่น้ำจึงมีรสไม่เสีย มหาสมุทรเท่านั้นดื่มไม่ได้ บ่อน้ำทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้ ที่เขาขุดไว้
เกิดเป็นน้ำเค็มก็มี แต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพราหมณ์ตาย น้ำในบ่อเหล่านั้นดื่มไม่ได้ เป็นน้ำรู้รสสอง
อย่าง ครั้งดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่ปฐมกัป ใครเป็นภรรยาใคร ใครได้ให้มนุษย์เกิดขึ้นก่อน โดยธรรมแม้นั้น 
ใครๆ ไม่เลวไปกว่าใคร ท่านกล่าวจำแนกส่วนไว้อย่างนี้ แม้ลูกคนจัณฑาลก็พึงเรียนเวท สวดมนต์ได้ 

ลาด มีความคิด หัวของเขาก็ไม่พึงแตกเจ็ดเสี่ยง มนต์เหล่านี้พวกพรหมสร้างไว้เพ่ือฆ่าตน (ถ้า) เป็นคนฉ
เป็นการสร้างแต่ปาก เป็นการสร้างยึดถือไว้ด้วยความโลภ เปลื้องได้ยาก เข้าถึงคลอง ด้วยคำของพวก
พราหมณ์ ผู้แต่งกาพย์กลอน จิตของพวกคนโง่ ยังหลงใหลในทางลุ่มๆ ดอนๆ คนไม่มีปัญญาเชื่อเอา
จริงจัง ราชสีห์ เสีอโคร่ง เสือเหลือง มีกำลังอย่างลูกผู้ชาย พราหมณ์ไม่มีกำลังเช่นนั้นเลย ความเป็น
มนุษย์ของพราหมณ์เหล่านั้น พึงเห็นเหมือนของโค ชาติของพราหมณ์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีใครเสมอ สิ่ง
อ่ืนๆ เสมอกันหมด ถ้าแหละพระราชาทรงชำนะหมู่ศัตรูได้ โดยลำพังพระองค์เอง ประชาราษฏร์ของ
พระราชานั้นพึงมีสุขอยู่เสมอ มนต์ของกษัตริย์ และไตรเพทเหล่านี้ มีความหมายเสมอกัน ถ้าไม่
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วินิจฉัยความแห่งมนต์ และไตรเพทนั้นก็ไม่รู้ เหมือนทางท่ีน้ำท่วม มนต์ของกษัตริย์และไตรเพทเหล่านี้ 
มีความหมายเสมอกัน ลาภ ไม่มีลาภยศ ไม่มียศ ทั้งหมดเทียวเป็นธรรมดาของวรรณะทั้ง ๔นั้น พวก
คฤหบดี ใช้คนจำนวนมากให้ทำการงานในแผ่นดิน เพราะเหตุแห่งทรัพย์และข้าวเปลือก ฉันใดแม้พวก
พราหมณ์ผู้ทรงไตรเพท ก็ฉันนั้น ย่อมใช้คนเป็นจำนวนมาก ให้ทำการงานในแผ่นดิน ในวันนี้พราหมณ์
เหล่านั้นเสมอกันกับคฤหบดี มีความขวนขวายประกอบในกามคุณเป็นนิตย์ ใช้คนจำนวนมากให้ทำ
การงานในแผ่นดินเหมือนกัน พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้รู้รสสองอย่าง หาปัญญามิได้ พระโพธิสัตว์ ครั้น
ทำลายวาทะของพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว ให้ตั้งวาทะของพระองค์ด้วยประการฉะนี้ นาคบริษัททั้งหมด
นั้น ได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้ว ก็พากันเกิดโสมนัส ฝ่ายพระโพธิสัตว์จึงสั่งให้นาคบริษัท นำ
พราหมณ์เนสาทออกไปจากนาคพิภพ แม้เพียงการบริภาษก็มิได้กระทำแก่พราหมณ์นั้น 

ฝ่ายพระเจ้าสาครพรหมทัต มิได้ล่วงเลยวันที่ทรงกำหนดไว้ เสด็จไปยังพระตำหนักของพระ
ราชบิดา พร้อมด้วยจตุรงคเสนา ส่วนพระโพธิสัตว์ก็สั่งให้ตีกลองร้องประกาศว่า เราจะไปเฝ้าสมเด็จ
พระเจ้าลุง และพระเจ้าตาของเราแล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนาด้วยสิริอันงามเลิศ มุ่งไปยังอาศรมบท
นั้น พ่ีน้องนอกนั้นกับชนกชนนี  ก็ติดตามไปเบื้องหลัง ในขณะนั้น พระเจ้าสาครพรหมทัต 
ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ ผู้มากับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้ จึงทูลถามพระราช
บิดา พระดาบสผู้มีฤทธิ์ ได้อภิญญา ถูกพระเจ้าสาครพรหมทัต ผู้เป็นโอรสทูลถามอย่างนี้ จึงบอกว่า 
ดูก่อนพ่อ ผู้ที่มาเหล่านั้น คือนาคลูกท้าวธตรฐ หลานของเจ้า เมื่อพระราชฤาษี และพระเจ้าสาคร
พรหมทัต ตรัสอยู่อย่างนี้ นาคบริษัททั้งหลายจึงพากันถวายบังคมบาทพระดาบส แล้วนั่ง ณ ที่อัน
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ฝ่ายนางสมุททชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาแล้ว ก็ปริเทวนา
กรรแสงไห้ แล้วก็พานาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพ ฝ่ายพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับ ณ ที่นั้น
นั่นเอง สองสามวันจึงถวายบังคมลา ขมาพระราชบิดาแล้วก็กลับยังกรุงพาราณสี นางสมุททชาเทวีก็
สิ้นชีพในนาคพิภพนั้นนั่นเอง ฝ่ายพระโพธิสัตว์ ก็รักษาศีลอยู่จนตลอดชีวิต ในที่สุดแห่งชนมายุก็ได้
ดำเนินไปในทางสวรรค์ กับนาคบริษัท และพระศาสดา  

ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว จึงตรัสว่า ดูก่อนอุบาสกทั้งหลาย โบราณบัณฑิต เมื่อ
พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น ก็ยังทรงสละนาคสมบัติเห็นปานนี้ กระทำอุโบสถกรรมดังนี้ จึงประชุม
ชาดกว่า มารดาบิดา )ของพระภูริทัต(  ในกาลนั้น ได้มาเป็นศากยราชตระกูล พราหมณ์เนสาทมาเป็น
พระเทวทัต โสมทัตมาเป็นพระอานนท์ นางอัจจิมุขีมาเป็นนางอุบลวรรณา สุทัสสนะมาเป็นพระสารี
บุตร สุโภคะมาเป็นพระโมคคัลลานะ กาณาริฏฐะมาเป็นสุนักขัตตลิจฉวี ภูริทัตมาเป็นเราผู้ตรัสรู้ชอบ
ด้วยตนเอง 

สรุปทั้งปวงว่า ...พญานาคมีอยู่จริง พญานาคเป็นสายญาณ สืบสานแห่งความดีงามมาทั้งจาก
นาค พญาคชสาร ลิง มนุษย์ เทพบุตร แต่สำคัญที่สุด “ดวงจิตไม่ว่าอยู่ในสถานะใดมีความเต็มเปี่ยมไป
ด้วยพระโพธิสัตว์ และพุทธะ” พร้อมกันนั้นชี้ให้เห็นว่า “ผู้ใดที่มีความเกี่ยวพันกันมักเกี่ยวเป็นสายแน
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นทุกภพทุกชาติไป” ซึ่งในบรรพกาลมีการค้นพบชื่อของพญานาคราชที่เป็นใหญ่และเป็นเผ่าพันธุ์
บรรพกาล 21 นาคราชที่ค้นพบมากที่สุด ได้แก่ (1) พญากาฬนาคราช (2) มุจลินท์นาคราช (3) นัน
โทปนันทรนาคราช (4) อปลาลนาคราช (5) จุโฬทรนาคราช (6) มโหทรนาคราช (7) อัคคิสิขนาคราช 
(8) ธูมสิขนาคราช (9) อาลวาฬนาคราช (10) ปาลิตะนาคราช (11) นิมมทานาคราช (12) อตุละ
นาคราช (13) จัมเปยยะ พระโพธิสัตว์นาคราช (14) ภูริทัตต์นาคราช (15) นางนาคมาณวิกา 
(16) พญานาคธตรฐ (17) สุทัสสนะนาคราช (18) สุโภคะนาคราช (19) อริฏฐะนาคราช (20) ท้าว
มหาราชวิรูปักข์ (21) กาณาริฏฐะนาคราช ทั้งนี้นาคราชที่ได้ยินบ่อยที่สุดในหมู่ของอุบาสกอุบาสิกา 
บทสวดในพระพุทธศาสนา ได้แก่ มุจลินท์นาคราช นันโทปนันทรนาคราช ภูริทัตต์นาคราช และท้าว
มหาราชวิรูปักข์ 

 

4.2 ความเชื่อที่ 2 “พญานาคมีจริง” ปัจจุบันกาล 
พระภิกษุสงฆ์จำนวนไม่น้อยในปัจจุบันของประเทศไทยที่ท่านมีอายุพวกเราเรียกว่า หลวงปู่ 

หลวงตาซึ่งมีอยู่หลายท่านที่เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีหลายท่านที่ได้พบพญานาคโดยส่วนใหญ่
จะมาขอฟังธรรม สนทนาธรรมกับภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงหยิบยกมาเฉพาะเรื่องที่ น่าสนใจ
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่บ้านเมืองปู่ย่าหรือบ้านเกิดเมืองนอนของผู้เรียบเรียงไว้ คือ “คำชะโนด” ขอหยิบ
เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี และหลวง
พ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ดังมีใจความสำคัญต่อไปนี้ 

หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต 
1) ความหนึ่งในหนังสือ "รำลึกวันวาน"  บันทึกโดย หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ เกี่ยวกับเกร็ด

ประวัติและปกิณกธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีใจความว่า 
เมื่อครั้งอยู่เชียงใหม่ ท่านพระอาจารย์ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) จำพรรษาอยู่บนเขากับชาว

มูเซอ มีพระมหาทองสุก (พระมหาทองสุก สุจิตฺโต แห่งวัดป่าสุธาวาสธรรมโมษ) เป็นเพ่ือน โดยใกล้ที่
พักเป็นลำธาร มีน้ำไหลตลอดปี อาศัยน้ำใช้ อุปโภคบริโภค  มีนาคราช 1 ตนชื่อว่า "สุวรรณ
นาคราช" อาศัยอยู่ลำธารนั้น พร้อมด้วยบริวาร "นาคราชตนนี้เคยเป็นน้องชายท่านพระอาจารย์มั่น
หลายภพหลายชาติ" ด้วยความสับสนแห่งภพจึงเกิดเป็นนาคราช เขารักเคารพและให้การอารักขาเป็น
อย่างดี เวลาเดินจรงกรมจะมาอารักขาตลอดจนกว่าจะเลิกเดินจงกรมของแต่ละวัน 

หลายวันต่อมา  นาคนั้นหายไป เกิดฝนไม่ตกร้อนอบอ้าว ข้าวไร่ เริ่มขาดน้ำไม่งอก
งาม เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนประมาณ 15-16 วันจึงจะเห็นหน้านาคนั้น 

- ท่านพระอาจารย์ถามว่า "หายไปไหน" 
- นาคราชตอบ "ไปขัดตาทัพอยู่ปากทางลำธารลงสู่แม่น้ำแม่ปิง 
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- ท่านพระอาจารย์ "ทำไม" 
- นาคราช "มีนาคอันธพาลตนหนึ่ง อาศัยอยู่แถวนั้นจะเข้ามาเลยไม่มีโอกาศแต่งฝน มัวแต่ไป

ขัดตาทัพอยู่" 
- ท่านพระอาจารย์ "ให้เขาเข้ามาเป็นไร เพราะเป็นนาคเหมือนกัน" 
- นาคราช "ไม่ได้ เข้ามาแล้ว มารังแกข่มเหงเบียดเบียนบริวาร" 
- ท่านพระอาจารย์ "เป็นไปได้หรือ" 
- นาคราช "ก็เหมือนมนุษย์และสัตว์ทั่วๆ ไปนั่นแหละ พวกอันธพาลก็มักจะล้ำแดนของกัน

และกัน เราต้องต่อสู้ป้องกันตัว" 
- ท่านพระอาจารย์จึงรู้ว่า อันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นตัวเหตุ โลกจึงวุ่นวาย 
ช่วงเย็นฝนตกอย่างหนักจนถึงสว่าง น้ำในลำธารเต็มไปหมด ข้ามไปบิณฑบาตไม่ได้ พระมหา

ทองสุกคิดได้ จึงเอาไม้ไผ่มาปักเรียงกัน เอาเถาวัลย์ที่ชาวบ้านนำมาทำกุฎิ มาผูกกับต้นไม้ฝั่งนี้ จับ
ปลายข้างหนึ่ง ลอยตัวข้ามไปผูกไว้กับอีกฝั่งโน้น แล้วกลับมานำบริขารของพระอาจารย์และตนข้ามไป
ฝั่งโน้น แล้วกลับมาพาท่านพระอาจารย์ประคองไปตามราวไม้ไผ่ ข้ามฝั่งทั้งขาไปและขากลับ แปลกแต่
จริง ขาไปผูกเถาวัลย์ ท่านมหาจับไปตามราวและขากลับลอยคอไป พอตอนนำพระอาจารย์ไปและ
กลับ ปรากฏว่า "เหมือนเดินเหยียบไปบนแผ่นหิน มีน้ำปรากฏแค่เข่าเท่านั้น" 

ท่านมหาทองสุกเล่าว่า "เราไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแต่ความปลอดภัยเท่านั้น" 
ตกตอนเย็น เมื่อเห็นนาคราชมาอารักขา  
- ท่านพระอาจารย์ถามว่า "ทำไมให้ฝนตกมากนัก" 
- นาคราชว่า "ห้ามเขาไม่ฟัง เพราะละเลยมานาน" 
- ท่านพระอาจารย์ "ทำให้เราลำบาก" 
- นาคราช "ท่านก็เดินบนหลังข้าพเจ้าไปสบายอยู่นี่" 
- ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่า "เราไม่ว่าพวกท่านดอก บ่นไปเฉยๆ อย่างนั้นล่ะ"  
2) ความหนึ่ง... หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เทศนาสั่งสอนนาคามิจฉาทิฐิ 
ส่วนหนึ่งจากหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ได้เรียบเรียงโดยหลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปัณโณ แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ได้บันทึกประวัติตอนหนึ่งของแม่ทัพธรรมแห่ง
ภาคอีสาน ซึ่งในเรื่องเล่านี้ใช้คำว่า ท่านพระอาจารย์มั่น ก็คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งใช้เป็นคำแทน 
ดังใจความที่มีรายละเอียดทั้งหมดว่า สมัยที่ท่านไปบำเพ็ญเพียร ณ ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ท่าน
ได้พบกับพญานาคที่เป็นมิจฉาทิฐิตนหนึ่งดังปรากฏว่า ในถ้ำเชียงดาว ซึ่งมิใช่ถ้ำที่ยาวเข้าไปในกลาง
เขาที่ประชาชนชอบเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำ แต่เป็นถ้ำหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถ้ำที่ท่านพักอยู่   ท่านว่า
ในถ้ำที่ท่านพักมีพญานาคตนหนึ่ง รักษาถ้ำอยู่เป็นประจำมาเป็นเวลานาน แต่รู้สึกจะเป็นพญานาค
มิจฉาทิฐิ จึงชอบกล่าวโทษพระอย่างไม่มีประมาณแห่งความพอดี ขณะที่พระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ถ้ำ
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นั้น มักถูกพญานาคที่รักษาถ้ำตำหนิติเตียนด้วยเรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ เวลาแผ่เมตตาให้ส่วนกุศล ก็
รู้สึกว่าจะรับได้ยาก นั่นก็เพราะคงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ ขณะที่ท่านพำนักอยู่
ที่นั่น จึงถูกคอยจ้องจับโทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบถแม้ขณะหลับก็ตาม ตอนกลางคืนเวลาท่าน
ใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้าง ก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกับเสียงม้าแข่ง ไม่สำรวม
ระวังบ้างเลย เสียงรองเท้ากระทบดินและหินกระเทือนทั่วภูเขา ไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากรำคาญ
บ้างเลย ทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆ ในท่าสำรวมของผู้บำเพ็ญธรรมไม่ผิดไปจากปรกติธรรมดาเลย 
พอท่านทราบว่าพญานาคจ้องจับผิดโทษ ท่านก็พยายามระวังเดินเบาๆ ก็ยังถูกว่าอีก สมณะอะไรเดิน
จงกรมราวกับเขาด้อมจะยิงนก บางครั้งเท้าท่านก็ไปสะดุดหินทางจงกรม มีเสียงดังตุ๊บตั๊บบ้าง เท่านั้น
ก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับเขาเต้นระบำโป๊ โขยกเขยกไม่สำรวมระวังเอาบ้างเลย บางคราวท่าน
ตกแต่งทางจงกรมให้พอเดินได้สะดวกไม่ขระขระเกินไป พอยกหินมาวางเรียงรายตามทางจงกรม ก็ว่า
สมณะอะไรไม่สมควรจับโน่นโยนนี่อยู่ไม่เป็นสุข ไม่คิดว่าหัวใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือน
จากความอยู่ไม่เป็นสุขของตน ไม่ว่าการไปการมา การเข้าออกในบริเวณนั้น ท่านต้องได้ทำความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้เช่นนั้น ก็ยังคงได้รับความตำหนิจากพญานาคมิจฉาทิฐิจนได้  ตอนกลางคืน
ท่านพักจำวัด ขณะหลับไปอวัยวะส่วนต่างๆ อาจไหวติงไปบ้าง พอตื่นนอนขึ้นมา ความรู้สึกท่ีบันทึกไว้
โดยตลอดก็บอกว่าพญานาคตำหนิว่าท่านนอนทำเสียงตุกติกบ้าง เสียงหายใจฟูดฟาดบ้าง เสียงกรน
บ้าง ร้อยแปดพันประการที่จะสรรหามาจ้องจับผิดโทษ ขณะที่ท่านกำหนดจิตดูพญานาคตนที่ขี้โมโห
และแสนจ้องจับผิดโทษเก่งทีไร ปรากฏว่าพญานาคตนนี้ก็จะโผล่หัวออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็น
ประจำประหนึ่งว่ามันไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อ่ืนเลย ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าหน้าเสือใจยักษ์ ไม่ยอมรับ
ส่วนบุญจากใครเลยนอกจากตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลา ท่าน
เองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้น จะเป็นบาปเป็นกรรมหนักเข้าทุกที แต่ก็สุดวิสัยที่จะ
อนุเคราะห์ได้ในระยะนั้น เพราะตัวพญานาคเองไม่มาสนใจในเหตุผลอรรถธรรมเอาเสียเลย มีแต่คอย
จ้องจับผิดโทษอยู่ท่าเดียว บางครั้งท่านพระอาจารย์มั่นเตือนพญานาคตนนั้นให้ทราบเรื่องสมณะบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้อธิบายให้พญานาคตนนั้นเข้าใจว่าท่านมิได้มาที่นี่เพ่ือก่อกรรมทำเข็ญแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด นอกจากมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนอย่างเต็มกำลังความสามารถเท่าที่จะทำ
ได้เท่านั้น ท่านเตือนพญานาคว่าไม่ควรติดใจใฝ่ต่ำว่าท่านจะมาทำความเดือดร้อนเสียหาย ท่าน
พยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์โลกที่ควรจะได้รับ
ส่วนบุญที่ท่านมาแผ่อุทิศให้ จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าท่านมารบกวนความสุขที่ควรจะได้  ท่าน
พยายามอธิบายให้พญานาคฟังว่าการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังมีชีวิต ซึ่งก็
จะต้องมีการพลิกไหวไปมา นอกจากคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้น จึงจะไม่สามารถกระดุกกระดิก ตัว
ท่านแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวม แต่ก็มิได้สำรวมแบบคนตาย เพราะลมหายใจยังมีอยู่ จึงจำต้อง
สูดเข้าสูดออก ค่อยบ้างแรงบ้าง แม้ขณะหลับ ลมหายใจก็ยังทำงานและร่างกายทุกส่วนก็ยังทำงาน
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เช่นเดียวกัน แต่ก็มิได้เลยขอบเขต การเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อยไปในท่าสำรวม แต่ก็อดถูก
ตำหนิจากพญานาคมิได้ว่าเดินราวกับม้าแข่ง เป็นต้น ความจริงแล้ว ม้าแข่งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉาน
กับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้น ก็ผิดราวฟ้ากับดิน  ท่านว่าพญานาคไม่ควร
นำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลาย หมายยึดนรกเอาเป็นเรือนนอนเท่านั้น ซึ่ง
ท่านเองก็สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่าง ท่านพระอาจารย์มั่นเตือนพญานาคตนนั้นว่าหาก
ยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลาย พญานาคก็ควรจะสำนึกในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้าง 
ไม่ควรปล่อยให้นรกเข้าไปเผาใจตลอดเวลา น่าจะยังพอมีทางออก การตำหนิติเตียนผู้อ่ืน แม้เขาจะ
เป็นผู้ผิดจริงก็ยังจัดว่าเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เคลื่อนไหวของสมณะเช่นท่านก็ยังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจากหลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้าง แต่ก็
ได้รับความตำหนิจากพญานาคเรื่อยมา ซึ่งถ้าพญานาคตนนี้เป็นคน ก็น่าจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้ คงจะ
เห็นโลกเป็นขี้แห้งขี้สดไปหมด เอาแต่สำคัญตนว่าเป็นทองคำอันสูงค่าที่จะคละเคล้ากับโลกที่เต็มไป
ด้วยขี้สกปรกไม่ได้ ทั้งนี้ ก็ล้วนเพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องคอยจ้องจับผิดผู้อ่ืนจน
อยู่ไม่เป็นสุข ท่านพยายามชี้ให้พญานาคเห็นว่าการจ้องจับผิดผู้อ่ืนอย่างไม่มีขอบเขต นักปราชญ์ถือว่า
เป็นความผิดและเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดี เป็นการสร้างบาปหาบทุกข์ใส่ตัวเปล่า ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ถูก
ตำหนิ แต่ตัวท่านก็หาได้เป็นทุกข์ร้อนอะไรเลย กลับกัน ตัวพญานาคเอง กลับรู้สึกกระวนกระวายอยู่
ภายในไม่เป็นสุข ไม่ว่าพญานาคตนนั้นจะคิดอะไรออกมา พระอาจารย์มั่นท่านทราบอยู่อย่างเต็ม
อก แต่ก็พร้อมทั้งให้อภัยอยู่ตลอดมา หลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้พยายามเทศน์สั่งสอนให้
พญานาคที่มีมิจฉาทิฐิได้มองเห็นถึงทางผิดถูกและบาปกรรมที่จะได้รับติดตัวไปอยู่พักใหญ่ ท่านพระ
อาจารย์มั่นเลยถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ท่านอธิบายธรรมมาให้ฟังทั้งหมดนั้น พญานาคมี
ความเข้าใจหรือไม่ ซึ่งพญานาคก็ตอบว่าตนเองเข้าใจดีทุกประโยคที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาโปรด
สัตว์ผู้อาภัพ แต่เนื่องจากพญานาคตนนี้ มีกรรมหนามาก จึงยังคงไม่เบื่อหน่ายความอาภัพของตน 
ยังคงถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ ยังไมลงรอยกันได้เลย ใจคอยแต่จะไหลลงทางต่ำที่เคยเป็นมาอยู่
เรื่อยๆ  ไม่ยอมฟังเสียงอรรถธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นนำมาพร่ำสอนบ่างเลย ท่านพระอาจารย์มั่น
ถามว่าใจชอบไหลลงทางต่ำนั้น ไหลลงอย่างไร พญานาคตอบว่าก็ใจชอบแต่จะติเตียนท่านพระ
อาจารย์มั่นอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่พระอาจารย์มั่นไม่ได้มีความผิดอะไรเลย แต่ใจก็ชอบคิดของมัน
อย่างนั้น ไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างเพ่ือพอจะมีทางเดินเพ่ือความดี
ต่อไปได้ พระอาจารย์มั่นท่านกล่าวกับพญานาคว่าท่านเป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น 
ไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนพญานาคตนนั้นได้ การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ที่ตัว
พญานาคจะต้องรับผิดชอบตัวเอาเอง จะต้องพยายามทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ลดละ
ท้อถอย สิ่งที่ เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลง สิ่งที่ เป็นคุณก็จะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไปจน
กลายเป็นความดีล้วนๆ ไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไป หากว่าพญานาคตนนั้นเชื่อในธรรมมะ
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมา พญานาคก็จะเป็นผู้มีธร รม
คุ้มครองใจ ซึ่งใจที่มีธรรมคุ้มครอง ไม่ว่าจะหลับหรือตื่น ย่อมเป็นสุข ไม่กระวนกระวายส่ายแส่ มีตน
เสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวง ไม่ชมว่าสิ่งนั้นดี ไม่ตำหนิว่าสิ่งนี้ชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตาม อันหาได้เป็น
ทางท่ีนักปราชญ์ท่านดำเนินกัน  

พอจบการสนทนา พญานาคก็รับคำท่านพระอาจารย์มั่นว่าจะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำ 
หลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นก็ทำความเพียรไปและสังเกตพฤติกรรมของพญานาคไป ผลปรากฏ
ว่าดีขึ้นบ้าง กล่าวคือในเวลาที่จิตของพญานาคซึ่งคอยจะจ้องจับผิดโทษท่านพระอาจารย์มั่นอยู่
บ่อยครั้ง ปรากฏขึ้นมาตามนิสัย พญานาคตนนั้นก็จะคอยทำความกวดขันตัวเอง แต่ก็รู้สึกว่าเป็นความ
ลำบากอยู่ไม่น้อยทีเดียว เมื่อพระอาจารย์มั่นเห็นความลำบากในการรักษาจิตของพญานาคที่คอยจะ
คิดไม่ดีอยู่เรื่อย ๆ ท่านเลยหาอุบายลาพญานาคไปเที่ยวที่อ่ืน ซึ่งพญานาคก็ยินดีให้ท่านไป เรื่องของ
พญานาคทิฐิสูงกับท่านพระอาจารย์มั่น จึงเป็นอันยุติลงเพียงเท่านี้ 

ซึ่งถ้ำเดียวกันนี้ ถ้ำพญานาคนี้ หลวงปู่แหวนเข้าไปอยู่ 1 วัน หลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่ 3 วัน แต่ละ
องค์เข้าไปอยู่ต่างถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิ้น พระท่านอยู่ไม่ได้เพราะส่งจิตออกไปดูทีไร
เห็นพญานาคคอยจ้องหาเรื่องตำหนิพระตลอดเวลา ซึ่งยกเว้น หลวงปู่มั่น องค์เดียว ที่ท่านเข้าไปอยู่
ในถ้ำนั้นได้นานที่สุด (เป็นเรื่องเล่าของหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน) 

3) นาคขอฟังธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ มีความเกี่ยวข้องกับพวก “พญานาค” อยู่อย่างลึกลับ ข้อความส่วน

หนึ่งในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัน
โน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี (ในที่นี้หลวงตาพระมหาบัว เรียกหลวงปู่มั่นว่า “พระอาจารย์
มั่น”) กล่าวไว้ว่า ในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่า เขาลำเนาไพรใน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบาย
ในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืน พระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์ 
เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม พญานาค ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ วิทยาธร และภูตผีปิศาจ
ที่มาจากที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ท่านถือเป็นเรื่องธรรมดา เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับ
มนุษย์ชาติในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่าให้ฟังว่า 

“...ขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง อำเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศน์ท่านแทบทุกคืน 
โดยเฉพาะวันพระ พญานาคมาทุกคืน ถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเณร พญานาคก็มาตอนดึกขณะที่
ท่านเข้านั่งสมาธิภาวนา ส่วนเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่าง ๆ ไม่เหมือนอยู่ที่อุดรธานี 
หนองคาย ยิ่งวันเข้าพรรษาและวันกลางพรรษา และวันปวารณาออกพรรษาด้วยแล้ว ไม่ว่าท่านพระ
อาจารย์มั่นจะพักจำพรรษาอยู่ที่ไหน แม้แต่ในตัวเมือง ก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ชั้น
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ใดชั้นหนึ่ง และที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมเทศนาท่านมิได้ขาด เช่น ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น 
เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทย ทางทิศตะวันตกนคร
หลวงพระบาง ภูเขาลูกนี้อยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขง พระอาจารย์มั่นเล่าว่า ...ที่ใต้เชิงเขาลูกนั้น มีเมือง
พญานาคตั้งอยู่ ใหญ่โตมาก หัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอ และมักมากัน
มากมายในบางครั้ง พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดา พวกเทวดาทั้ง
เบื้องต้นและเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอ ๆ กัน หมายถึงปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะ ส่วนความเลื่อมใส
ในธรรมะนั้นพวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอกัน พระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่เชิง
เขาลูกนั้นนานพอสมควร พวกพญานาคมาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านแทบทุกคืนพวกพญานาคมา
เยี่ยมคารวะท่านไม่ดึกนัก ท่านว่าอาจเป็นเพราะที่พักของท่านสงัดเงียบ ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้ พวก
พญานาคจึงมาเยี่ยมในราวสี่ห้าทุ่ม (22-23 นาฬิกา) ส่วนสถานที่อ่ืน ๆ พวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มี 
เวลาขนาดนี้ก็มี พวกพญานาคตามสถานที่ต่าง ๆ มีความเคารพเลื่อมใสท่านมาก พวกเขาจัดให้บริวาร
พญานาคมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันกลางคืน โดยผลัดเปลี่ ยนวาระกันมิได้ขาด 
ท่านไปอยู่สถานที่ใดพวกพญานาคในสถานที่นั้นมักอาราธนานิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่น ให้
นานเพ่ือโปรดพวกเขา ส่วนพวกเทพมักมาดึกว่านั้น คือ ราวตี 1 ตี 2 น้อยครั้งจะมาช่วงสี่ทุ่มห้าทุ้ม 
โดยมากจะหลังเที่ยงคืน...” 

เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมา อำเภอแม่ปั๋ง เชียงใหม่ 
พระอาจารย์มั่นเล่าว่า ...ท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มี ท้าวสักกะเทวราช เป็นหัวหน้า
มาก เป็นพิเศษ แม้หน้าแล้งท่านจะหลีกเลี่ยงออกไปเที่ยววิเวกองค์เดียว อยู่ในถ้ำดอกคำ ท้าวสักก
เทวราชก็พาพวกเทวดาติดตามไปเยี่ยมท่าน ซึ่งพวกเทวดามาแต่ละครั้งนี้ มากันเป็นหมื่นเป็นแสนและ
มาบ่อยที่สุด ถ้าพวกที่ไม่เคยมา ท้าวสักกเทวราชต้องเตือนให้พวกเขาเข้าใจวิธีฟังธรรม ก่อนที่พระ
อาจารย์มั่นจะแสดงให้ฟัง โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านแสดง “เมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหาร” ให้
พวกเทวดาฟัง เพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษ พวกเทวดาชอบสถานที่อยู่ลึก ๆ เงียบ
สงัดห่างไกลจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนซากศพ เนื่องจากมนุษย์กินอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์หลายชนิดมาก ในท้อง ในกระเพาะมนุษย์จึงเต็มไปด้วยซากศพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่ง
กลิ่นเหม็นกระจายออกมา ตามรูขุมขน แต่มนุษย์ด้วยกันเคยชินกลิ่นของกันและกัน เลยไม่รู้สึกว่า
เหม็นเหมือนกลิ่นศพ ซึ่งผิดกับพวกเทวดามีจมูกพิเศษสัมผัสได้ว่องไวเป็นสภาวะทิพย์ จึงสามารถได้
กลิ่นเหม็นเน่าซากศพ โชยออกมาจากร่างมนุษย์ได้เต็มที่ ทำให้สะอิดสะเอียนเหียนรากทนไม่ไหว ไม่
ต่างอะไรกับคนเราทนไม่ได้กับกลิ่นซากศพเน่า ๆ ในโลงศพฉะนั้นแหละ พวกเทวดาทุกคนทุกภูมิ
เคารพท่านพระอาจารย์มั่นและเคารพสถานที่บำเพ็ญเพียรของท่านมาก แม้แต่ทางเดินจงกรมที่ญาติ
โยมชาวบ้านเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้พระอาจารย์มั่นเดินได้สะดวก พวกเทวดาก็ไม่กล้าผ่านทาง
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จงกรม ต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไป  พวก “พญานาค” ก็เช่นเดียวกัน เวลาเข้า
มาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่าน พวกพญานาคไม่กล้าเดินเข้าทางจงกรมเลย ต้องเดินอ้อมไปทางอ่ืน 

“พญานาค” กับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
4) บุพกรรมพญานาคคู่ผัวเมีย  
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟัง มีการบันทึกไว้โดยครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ 

ธีรภัทโท โดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งเรื่องบุพกรรม บ้านเมืองนาคพิภพ และลักษณะของนาคต่างจากงู 
ดังมีเรื่องเล่าว่า องค์ท่านหลวงปู่ชอบถามถึงบุพกรรมของเจ้าจอมผาห่มพร้าวกับคู่บารมี กรรมอะไรที่
ทำให้ท่านทั้งสองได้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา กรรมอะไรที่ทำให้ท่านทั้งสองได้มาปกปักรักษา
สมบัติของพระศาสนาอยู่ที่แห่งนี้ 

กากะละนาคราช บอกองค์ท่านว่า ชาติที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าเป็นคนนักเลงใจร้อน
มุทะลุ เมียข้าพเจ้าจึงชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถในวันพระ บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลห้าและศีล
อุโบสถประกอบกับบุญที่ข้าพเจ้าอุปัฏฐากพระสงฆ์องค์เณร บุญกุศลนี้จึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็น 
เทวาภูมิพญานาคในชาติปัจจุบัน ตอนเป็นมนุษย์ปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนา ข้าพเจ้าเผลอพลาดกรรม
เพียงครั้งเดียวในการปฏิบัติต่อสมบัติศาสนา ข้าพเจ้ากับเมียยืมจอบเสียมมีดพร้าของวัดเอาไปปลูกผัก
ทำไร่ พอพืชผักออกผลข้าพเจ้ากับเมียก็นำมาทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เณรในวัด มีดพร้าจอบเสียม
ที่ยืมของสงฆ์ไปชำรุดแตกหักข้าพเจ้าก็ไม่ได้นำมาใช้คืนให้สงฆ์ ปล่อยทิ้งสมบัติของสงฆ์เหล่านี้ไป
เพราะชะล่าใจคิดว่ากรรมเล็กน้อยจักไม่เป็น ผลเพราะตนเองไม่มีเจตนายักยอกของสงฆ์ ก่อนตายจิต
ข้าพเจ้าไปติดยึดกับของสงฆ์ที่ตนเองเคยยืมไปใช้แล้วไม่ส่งคืน เพราะจิตติดยึดในของสงฆ์ที่ตนเองยืม
ไปใช้ไม่ส่งคืนจึงทำให้ข้าพเจ้าเป็นพญานาคปกปักรักษาสมบัติพระศาสนา ถ้าจิตตนเองไม่ไปติดยึด
เรื่องนี้ก่อนตาย ข้าพเจ้าจักได้เกิดเป็นเทพเทวดาในชั้นภูมิที่สูงกว่านี้ 

ส่วนคู่บารมีข้าพเจ้าเขาปรารถนาเกิดเป็นคู่บารมีกับข้าพเจ้าตลอดไป ความปรารถนา
ประกอบบุญของเขา จึงทำให้เขาได้มาเกิดเป็นพญานาคคู่บารมีของข้าพเจ้า 

- หลวงปู่ชอบ: ทำไมเมืองบ้านเมืองพญานาคจึงได้ชื่อว่า “เมืองบาดาล”?  
- พญานาคเจ้าจอมผาห่มพร้าวบอกท่านว่า "เมืองบาดาล" คือชื่อที่มนุษย์เรียกกันขึ้นมาเอง 

พวกข้าพเจ้ามี “ทิพย์วิมาน” ซ่อนเหลื่อมใกล้กับภูมิมนุษย์ พญานาคบางหมู่เหล่าก็อยู่ในสวรรค์ บาง
หมู่เหล่าก็อยู่ภูเขา บางหมู่เหล่าก็อยู่ในน้ำ บางหมู่เหล่าก็อยู่ใต้พิภพ พวกข้าพเจ้าจะเรียกชื่อเมืองตาม
ชื่อของพญานาคผู้เป็นใหญ่ 

- หลวงปู่ชอบ: โลกมนุษย์อาศัยแสงสว่างจากไฟ จากพระอาทิตย์ แสงเดือนแสงดาว 
บ้านเมืองพวกท่านอาศัยแสงสว่างจากอะไรเป็นเครื่องดำรงอยู่? 

- พญานาคผาห่มพร้าวบอกองค์ท่านว่า แสงสว่างของพระอาทิตย์ แสงเดือนแสงดาวไม่
สามารถส่องถึงนาคพิภพได้ ที่นาคพิภพไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนกับโลกมนุษย์ ที่เมืองนาคพิภพ
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ของพวกข้าพเจ้าจะมี "แก้วแสงทิพย์" สว่างไสวอยู่สี่มุมเมือง แสงแก้วทิพย์นี้จะสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีวันดับ แสงสว่างของแก้วแสงทิพย์เย็นใสไม่ร้อนเหมือนแสงพระอาทิตย์ แก้วทิพย์แสงเมืองนี้เกิด
จากบุญฤทธิ์ของพวกข้าพเจ้าพญานาคทุกตนจะมีแก้วทิพย์ประจำตัว แก้วทิพย์บุญฤทธิ์จะเป็นแก้ว
สารพัดนึกที่พญานาคทุกตนใช้ในการนิรมิต 

- หลวงปู่ชอบ: พวกมนุษย์กินเนื้อสัตว์ กินพืชผักเป็นอาหาร พวกพญานาคเขาพากันกินอะไร
เป็นอาหาร? 

- เจ้าจอมผาห่มพร้าว (กากะละนาคราช) ตอบองค์ท่านว่า พญานาคเป็นพวกกายทิพย์ไม่มี
เวทนาหิวโหยเหมือนมนุษย์ ความเหนื่อยความหิวไม่มีในพญานาค พวกข้าพเจ้า "อ่ิมในบุญ" จึงไม่มี
เวทนาหิวโหยเหมือนพวกกายหยาบอย่างมนุษย์และเดรัจฉาน 

- หลวงปู่ชอบ: พญานาคมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหน?  
- เจ้าจอมผาห่มพร้าว (กากะละนาคราช) บอกองค์ท่านว่า พญานาคมีฤทธิ์มากเกินจะ

ประมาณได้ ถ้าพวกข้าพเจ้าอยากจะทำร้ายผู้ใด เพียงแค่เพ่งฤทธิ์ใส่มนุษย์หรือสัตว์ผู้นั้น มนุษย์และ
สัตว์ผู้นั้นก็จะแหลกเป็นจุลในทันที พวกพญานาคมีหิริโอตัปปะธรรมสูงกว่ามนุษย์ธรรมดา ถ้าไม่เคยมี
กรรมอันหนักต่อกันแล้วพวกพญานาคจะไม่ทำร้ายมนุษย์และสัตว์ให้ถึง แก่ความฉิบหายของชีวิต 
พญานาคมีฤทธิ์จะจำแลงเป็นอะไรก็ได้ตามที่ปรารถนา แต่สุดท้ายต้องกลับคืนสู่อัตภาพภูมิเดิมของตน 

- หลวงปู่ชอบ: เวลาพวกท่านอยู่บ้านเมืองของตน พวกพญานาคเขามีรูปร่างแบบใด? 
- พญานาคเจ้าจอมผาห่มพร้าว (กากะละนาคราช) บอกท่านว่า พวกข้าพเจ้ามีรูปร่างเป็น

มนุษย์เหมือนกับพระคุณเจ้านี้แหละ ไม่แตกต่างอะไรกับพวกท่านเลย 
- หลวงปู่ชอบ: รูปร่างของพญานาคเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
- กากะละนาคราช บอกองค์ท่านว่า รูปร่างของพญานาคจะเกิดข้ึนได้ด้วยเหตุ 6 ประการ 
1. เวลาแสดงตน    2. เวลาเกิดโทสะ 
3. เวลาเดินทาง    4. เวลาเผลอสติ  
5. เวลาแสดงฤทธิ์   6. เวลาจิตเกิดปฏิพัทธ์ในกาม 
- หลวงปู่ชอบ: พญานาคข้ึนมาโลกมนุษย์เพราะเหตุอะไร 
- กากะละนาคราช บอกท่านว่า พญานาคข้ึนมาโลกมนุษย์ด้วยเหตุหลัก 4 ประการ  
1. มาเพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องหมายของพระศาสนา เช่น พระพุทธรูป สถูปเจดีย์

ที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์สาวก 
2. มาเพ่ือกราบไหว้ฟังธรรมกับท่านผู้ทรงธรรม  
3. มาเพ่ือบำเพ็ญบุญบารมีให้กับตนเอง  
4. มาเพ่ือเที่ยวชมโลกมนุษย์ แต่มาเที่ยวโลกมนุษย์จะไม่ขึ้นมาบ่อย เพราะโลกมนุษย์วุ่นวาย

เต็มไปด้วยกิเลส บ้านเมืองพวกข้าพเจ้าสงบร่มเย็นกว่าโลกมนุษย์ 
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- หลวงปู่ชอบ: พวกมนุษย์มีการทะเลาะเบาะแว้งเข่นฆ่าทำร้ายกัน พวกพญานาคเป็นแบบนี้
เหมือนกับพวกมนุษย์หรือไม่ 

- กากะละนาคราช ตอบท่านว่า พวกพญานาคก็มีการวิวาทกันเหมือนกับมนุษย์ พอวิวาทกัน
พญานาคราชผู้เป็นเจ้าครองเมืองจะเป็นผู้พิพากษาเรื่องให้ การเข่นฆ่ากันในสังคมของพญานาค
จะไม่มี เพราะพญานาคมี "เทวะธรรม" ครองใจ 

- หลวงปู่ชอบท่านถาม กากะละนาคราช เจ้าจอมพญานาคผาห่มพร้าวในทุกแง่ที่องค์ท่าน
อยากรู้ กากะละนาคราชตอบทุกเรื่องที่องค์ท่านถาม พอถึงกาลสมควรกากะละนาคราชและคู่บารมี
พากันลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของพวกเขา  

หลวงปู่ชอบ เล่าว่า เวลาพญานาคท้ังสองกลับ เขาจะกลายร่างเป็นพญานาคจมลงไปในแม่น้ำ
โขงหน้าถ้ำผาห่มพร้าว เขาไม่ได้เอาหัวมุดลงไปในน้ำเหมือนพฤติกรรมแบบงูทั่วไป ท่านว่ากิริยาแบบนี้
เป็นกิริยาในการไปการมาที่เป็นลักษณะเฉพาะของพวกพญานาค ทั้ง 4 ตระกูล เพ่ิมเติมว่า (1) 
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง (2) ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว (3) ตระกูลฉัพพยา
ปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้ง และ (4) ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ 

หลวงปู่ชอบ ท่านบอกพญานาคจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากงูทั่วไปคือ เวลาพญานาคเดินทาง
เขาจะลอยตัวไปในอากาศลักษณะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนลูกธนูพุ่งออกจากเกาฑัณคันศร หรือลอยไปใน
ลักษณะเหมือนคลื่นน้ำ ต่างจากพวกงู พวกงูเวลาไปจะเลื้อยวกวนออกซ้ายออกขวา  

พญานาคจะไม่เอาหัวของตนเองแตะพ้ืนดินเหมือนกับงู พญานาคเวลาพักจะขดเป็นชั้นวงเอา
หัวพาดวางไว้ที่ลำตัว เรื่องนี้องค์ท่านเคยถาม “เทพนาคา” พญานาคผู้พิทักษ์รักษา "พระพุทธบาทสี่
รอย" เมืองเชียงใหม่ เพราะอะไรพญานาคจึงต้องแสดงกิริยาที่แตกต่างจากงู เทพนาคาบอกองค์ท่าน
ว่า พญานาคเป็นเทพ มีศักดิ์เหนือกว่าพวกงูที่เป็นเดรัจฉาน พญานาคจึงแสดงศักดินาทิฐิตนเองแบบนี้ 
หลังพญานาคผาห่มพร้าวสองผัว เมียกลับไปแล้ว องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงออกจากสมาธิ พ่อแม่ครู
จารย์บอกคืนนั้นเราไม่ได้พักขันธ์ห้า (นอน) เลย เราออกจากภาวนาเราก็มานั่งไหว้พระสวดมนต์แผ่
เมตตา จนอรุณวันใหม่เลย 

5) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พบพญานาคของจริง หลวงปู่มั่นยืนยันไว้ชัดเจน 
หลวงปู่ชอบเป็นศิษย์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อันเปรียบดั่งแม่ทัพธรรมสาย

ปฏิบัติแห่งภาคอีสานและหลวงปู่ชอบเคยได้ร่วมธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นหลายวาระ ซึ่งมีอยู่
ครั้งหนึ่ง...หลวงปู่ชอบได้ร่วมธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นและได้รับรู้เรื่องพญานาคซึ่งท่านได้เล่า
ให้ลูกศิษย์ฟังว่า เราตามท่านพระอาจารย์มั่นไปปักกลดอยู่ริมบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบ เรา
เดินสำรวจดูรอบๆ ปากบึงเราพบความผิดปกติอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะปรกติแล้วน้ำในบึงย่อมเป็นที่
พ่ึงพาของสัตว์ป่าทั้งหลาย และเมื่อมีสัตว์ป่ามากินน้ำในบึงแล้วจะต้องทิ้งรอยเท้าไว้ที่ขอบบึง แต่ไยเล่า
จึงไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์อยู่แม้แต่รอยเดียว เรากำหนดจิตตามที่ท่านพระอาจารย์สอนไว้เรากระทบ
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กับสิ่งหนึ่งทันที พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้คุณธรรมได้พ่นพิษอันร้ายกาจไว้ในบึง ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์
น้อยใหญ่หากได้กินน้ำแล้วย่อมถึงแก่สิ้นชีวิตด้วยพิษอันร้ายแรงนั้นในไม่ช้า เราจึงบอกกับพวกพ้องที่
เดินมาด้วยกันกับท่านพระอาจารย์มั่นให้งดใช้น้ำในบึงนั้น 

เราเข้าไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นโดยตรงท่านใช้พลังจิตสำรวจดูจึงกล่าวกับเรา
ว่า  “เธอกล่าวถูกแล้วขอให้งดใช้น้ำ เราจะติดต่อกับพญานาคนั้นเอง”คราวนั้นเรากับพวกพ้องต้อง
เดินไปแสวงหาน้ำจากแหล่งอ่ืนเป็นเวลาหลายวัน อยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเรียกเราเข้าไป
บอกว่า “เธอไปบอกพวกพ้องว่าดื่มน้ำและใช้น้ำในบึงนี้ได้แล้ว” น้ำในบึงปราศจากพิษแล้วพวกเราจึง
ใช้น้ำได้อย่างสะดวก เราทราบในภายหลังว่าท่านพระอาจารย์ได้ทรมาณพญานาคนั้นจนหมดทิฐิ แล้ว
ถามว่า “ไฉนท่านจึงพ่นพิษลงมาหมายสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีล มิรู้หรือว่าเป็นอนันตริยกรรมถึงลงสู่
อเวจีมหานรก ท่านจงรีบไปถอนพิษออกเสียเถิด” พญานาคราชจึงไปถอนพิษออกจากบึงจนหมดท่าน
พระอาจารย์มั่นจึงบอกให้พวกเราใช้น้ำได้ เราได้ทราบต่อมาอีกว่าหลังจากนั้นพญานาคก็ชวนพวกพ้อง
มาฟังธรรมมาให้การอารักขาเรากับพรรคพวกและท่านพระอาจารย์ จนได้เวลาอันสมควรจึงถอนกลด
ออกเดินทางต่อไป 

6) พญานาคฝั่งลาวของฟังธรรมหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
(เรื่องราวมีความคล้าย “บุพกรรมพญานาคคู่ผัวเมีย") 
ตามประวัติของหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ ในพรรษาที่ 5 พ.ศ. 2502 ท่านพำนักจำพรรษาที่

วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน จังหวัดอุดรธานี พอออกพรรษาจึงกราบลา  หลวงปู่อ่อน ญาณ
สิริ เพ่ือออกเดินทางตามหา หลวงปู่ชอบ ฐานสโม โดยตามไปที่วัดถ้ำผาบิ้ง จังหวัดเลย แต่ไม่เจอ จึง
ไปวัดถ้ำผาปู่ เจอหลวงปู่หลุย จันทสาโร กราบเรียนถามหลวงปู่หลุย พอดีหลวงปู่หลุยจะไปหาหลวงปู่
ชอบที่ฝั่งลาว หลวงปู่บุญพินจึงได้ติดตามไปพร้อมกับหลวงปู่หลุย แล้วพบกับหลวงปู่ชอบที่เมืองลาว 
และตั้งใจจำพรรษาที่เมืองลาว แต่ระยะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศลาวไม่สงบ ทหารลาวไม่ให้
พัก หลวงปู่ชอบจึงให้หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ กับ พระอาจารย์บัวคำ มหาวีโร เดินธุดงค์มาพักท่ีบ้าน
นายาว หมู่บ้านนี้เป็นบ้านร้างมีอยู่ ๕ หลังคาเรือน ระหว่างพักท่ีบ้านนี้ช่วงกลางคืนจะมีฝูงช้างผ่านมา
ทุกคืน และมีเสือร้องอยู่ใกล้ที่พัก มีคืนหนึ่งช้างหลงฝูงเข้ามาที่พักตัวหนึ่งไม่ยอมไป พระอาจารย์บัวคำ
จึงได้ออกมาจุดไฟไล่ พอช้างได้กลิ่นควันไฟก็หนีไป หลวงปู่บุญพินพักท่ีบ้านนายาวนี้ประมาณ 1 เดือน 
จึงได้กลับไปหาหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ชอบ จากนั้นหลวงปู่ชอบได้พาธุดงค์ขึ้นไปทางเหนือ ไปพักที่
บ้านน้ำมี่ ถ้ำผาร่มพร้าว ในถ้ำนี้จะมีพระพุทธรูปโบราณมากมายจนหาที่นอนไม่ได้ เวลาจะนอนต้องใช้
มือกวาดพระพุทธรูปออกก่อนแล้วจึงค่อยนอนได้ ขณะที่พักอยู่ในถ้ำแห่งนี้ หลวงปู่บุญพินได้ทำข้อวัตร
ปฏิบัติและทำสมาธิภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืน พอเช้าวันหนึ่งขณะนำน้ำล้างหน้าและยาสีฟันถวาย
หลวงปู่ชอบ  

- หลวงปู่ชอบ...ท่านได้ถามว่า “เมื่อคืนนี้ท่านได้นิมิตอะไรไหม”  
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- หลวงปู่บุญพินตอบว่า “กระผมไม่ได้นิมิตอะไรเลยขอรับ กระผมก็เหมือนคนตาบอดนี่เอง”  
- หลวงปู่ชอบจึงพูดว่า เมื่อคืนนี้ได้นิมิตเห็นพญานาคสองผัวเมียลำตัวเท่าต้นมะพร้าว หัว

พญานาคมาพาดที่ก้อนหินในถ้ำนี้ ส่วนหางนั้นอยู่ที่แม่น้ำโขง ตัวใหญ่มาก 
- หลวงปู่บุญพินเลยถามหลวงปู่ชอบว่า “หัวของพญานาค เหมือนที่เขาเขียนในรูปไหม

ขอรับ”  
- หลวงปู่ชอบตอบ “ก็เหมือนกับในรูปนั้นแหละ” 
- หลวงปู่บุญพินถาม “แล้วเขาข้ึนมาทำไมขอรับ”  
- หลวงปู่ชอบตอบ “พญานาคข้ึนมากราบหลวงปู่เพราะมีความศรัทธาเลื่อมใส และได้เทศนา

ศีล 5 ให้พญานาคฟัง”  
- หลวงปู่ชอบได้ถามพญานาคว่า “ในใต้บาดาลมีแสงอาทิตย์ไหม”  
- พญานาคตอบว่า “ในใต้บาดาลไม่มีแสงอาทิตย์ แต่มีแสงแก้วสว่างไสวตลอดทั้งกลางวัน

กลางคืน” พอหลวงปู่ชอบถามเสร็จ พญานาคก็กราบลาเวลาพญานาคจะไปไม่เหมือนกับงู จะค่อยๆ 
ถอยหลังไหลลงแม่น้ำโขงแล้วหายไปเลย พอคืนต่อมา พญานาคได้ขึ้นมาหาหลวงปู่ชอบอีก ท่านได้เล่า
ให้หลวงปู่บุญพินฟังว่า เมื่อคืนนี้พญานาคขึ้นมาหาเหมือนคืนก่อน แต่คืนนี้เขาแปลงกายเป็นมนุษย์
ผู้ชายกับผู้หญิง แต่งตัวเหมือนพระราชา ผู้ชายใช้ผ้าแดงคาดหัว ขึ้นมากราบหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบ
เลยถามว่า “พวกท่านมาจากไหน”  

- พญานาคสองผัวเมียตอบว่า “คืนก่อนยังมากราบหลวงปู่เลย” 
- หลวงปู่ชอบถาม “แล้วคืนนี้ทำไมพวกท่านเป็นมนุษย์มา”  
- พญานาคตอบ “พวกกระผมเป็นพญานาคมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้”  
- หลวงปู่ชอบถาม “สาเหตุที่ท่านเป็นพญานาคมาอาศัยอยู่ในบาดาลใต้ถ้ำนี้ เพราะเหตุ

อะไร”  
- พญานาคตอบ “เมื่อชาติก่อนพวกกระผมมีบ้านอยู่ใกล้ถ้ำนี้ แล้วถ้ำนี้ก็เป็นวัด และได้นำเอา

เสียม เอาจอบ เอามีดของวัดไปใช้แล้วไม่ได้ส่งคืน ถือเอาเป็นของเจ้าของ พอตายไปกรรมนั้นเลยให้ผล
มาเกิดเป็นพญานาค เพ่ือชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้ใต้บาดาลใต้แม่น้ำโขงนี้” ต่อจากนั้นหลวงปู่ชอบได้
เทศนาอบรมให้รักษาศีลให้ตั้งอยู่ในธรรม พอหลวงปู่ชอบเทศนาเสร็จ พญานาคได้กราบลาหลวงปู่
ชอบกลับไป  

ซึ่งมีวันหนึ่งหลวงปู่ชอบได้เตือนพระเณรว่า เวลาล้างบาตรอย่าเอาน้ำล้างบาตรสาดลงไปใน
ฝั่งแม่น้ำ เช้าวันนั้นออกบิณฑบาตได้ข้าวปลาแห้งจำนวนมาก พอกลับถึงวัด หลวงปู่บุญพินให้เณรเอา
ไม้ไผ่มาหลาม คือเอาน้ำ ผัก ปลา ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปตั้งไฟ พอเสร็จแล้วนำมาถวาย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พอฉันเสร็จหลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ ได้นำบาตรไป
ล้างที่ท่าน้ำ และได้เห็นฝูงปลาเยอะแยะจึงพากันสาดข้าวให้ปลากิน พอล้างบาตรเสร็จกลับขึ้นมาในถ้ำ 
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ขณะเช็ดบาตรได้ยินเสียงดังสนั่นในริมฝั่งน้ำ จากนั้นหลวงปู่หลุย หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บุญพิน พร้อม
พระเณรได้ออกมาดู เห็นริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชายหาดพังทลายลงเหมือนกับใช้รถดันชายฝั่งเสียง
สนั่นหวั่นไหว  

ขณะที่ยืนดูอยู่นั้น 
- หลวงปู่ชอบได้กล่าวขึ้นว่า “ใครทำอะไรในท่าน้ำนั้น”  
- หลวงปู่บุญพินตอบ “พวกกระผมพระเณรได้ไปล้างบาตร ได้เห็นฝูงปลาก็เลยสาดข้าวก้น

บาตรให้มันกิน” 
- หลวงปู่ชอบจึงกล่าวว่า “ในสถานที่นี้เป็นที่อาศัยของพญานาค แล้วพวกนี้ไม่ชอบสกปรก 

ในเมื่อพระเณรได้ทำสกปรกลงไปในน้ำ พวกเขาเลยโกรธ เขาเลยแสดงอภินิหารให้ดู” 
จากนั้นหลวงปู่ชอบก็เดินไปริมฝั่งแม่น้ำโขง แล้วยืนกำหนดจิตชั่วระยะหนึ่งเหตุการณ์ก็สงบลง

เป็นปกติหลวงปู่ชอบก็บอกพระเณรให้เก็บบริขารเพ่ือกลับมาวัดศรีพนมมาศ อำเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ออกจากอำเภอเชียงคานมาเมืองเลย หลวงปู่ชอบบอกให้หลวงปู่บุญพินไปพักที่วัดป่าอัมพวัน 
บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพราะหลวงปู่ชอบกับ  หลวงปู่ซามา อาจุตโต จะ
ไปโคราช ต่อมาหลวงปู่บุญพินได้จากวัดป่าอัมพวันไปพำนักจำพรรษาที่วัดป่าม่วงไข่ ตำบลสานตม 
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กับ หลวงปู่ลี กุสลธโร ก่อนเข้าพรรษา หลวงปู่ลี กุสลธโร พาเที่ยวธุดงค์จนถึง
เดือน 5 แล้วย้อนกลับมาพักที่บ้านไร่ม่วงอีก จนสงกรานต์เสร็จจึงไปหาหลวงปู่ชอบที่บ้านโคกมน ที่วัด
ถ้ำผาดิน ที่บ้านนี้ชาวบ้านอยากสร้างวัด ผู้ใหญ่ถันพร้อมกับชาวบ้านได้กราบปรึกษาหลวงปู่ชอบ 
หลวงปู่ชอบจึงให้หาที่ ชาวบ้านเลยถวายที่ให้หลวงปู่ชอบสร้างวัด หลวงปู่บุญพินเล่าว่าชาวบ้านโคก
มนนี้ ชาวบ้านแบ่งแยกเป็นหลายฝ่าย ส่วนมากนับถือผีปู่ตา มีวันหนึ่งหลวงปู่ชอบให้ผู้ใหญ่บ้านไป
ประกาศให้ชาวบ้านมารับไตรสรณคมน์ ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ยอมรับเพราะชาวบ้านนับถือผีปู่ตา  

วันหนึ่งหลวงปู่ชอบ ฐานสโมให้ผู้ใหญ่บ้านไปชักชวนคนเหล่านั้นอีก ถ้าไม่มาจะมีเหตุร้าย
เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงพากันไปรับไตรสรณคมน์พร้อมกันทั้งหมด ต่อมาหลวงปู่ชอบพาหลวงปู่บุญพินกับ
พระเณร พร้อมด้วยชาวบ้าน ไปรื้อศาลปู่ตา พอไปถึงหลวงปู่ชอบได้กล่าวว่า ต่อไปนี้ชาวบ้านจะไม่ถือ
ผีปู่ตาอีก และขอให้สิ่งที่สิงสถิตย์ในที่นี้ได้ออกไปเสีย จากนั้นหลวงปู่ชอบจึงบอกให้ชาวบ้านรื้อศาลผีปู่
ตา แต่ไม่มีใครกล้ารื้อ หลวงปู่ชอบเลยให้หลวงปู่บุญพินกับพระเณรเป็นคนรื้อก่อน พอชาวบ้านเห็น
ดังนั้นก็เลยเข้าไปรื้อช่วย แล้วได้นำไม้ที่รื้อไปทำถาน (ส้วม) สำหรับพระเณรใช้ หลังจากรื้อศาลผีปู่ตา
แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน  

พรรษาที่ 6 พ.ศ. 2503 หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ ท่านพำนักจำพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ 
(วัดเหนือ) บ้านโคกมน จังหวัดเลย กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ในระหว่างพรรษาได้ฟังธรรมจากหลวงปู่
ชอบ และได้ตั้งใจทำสมาธิภาวนาตลอดพรรษา วันหนึ่งหลวงปู่ชอบกล่าวกับหลวงปู่บุญพินว่า  ในคืน
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นั้นท่านได้นิมิตเห็นเทพทั้งหลายมากมายมาหาท่าน เทพทั้งหลายแบ่งเป็นชั้นๆ มีชั้นสูง ชั้นกลาง และ
ชั้นต่ำ 

- หลวงปู่ชอบจึงกำหนดจิตถามเทพทั้งหลายว่า “พวกท่านมาหาเราทำไม”  
- เทพทั้งหลายได้ตอบหลวงปู่ชอบว่า “พวกเราได้ลงมากราบหลวงปู่และอนุโมทนาในการ

สร้างวัดในครั้งนี้” แล้วก็จากไป ต่อจากนั้นหลวงปู่ชอบได้แก้นิมิตให้หลวงปู่บุญพินฟังว่า ต่อไปวัดป่า
สัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) แห่งนี้จะมีความเจริญรุ่งเรือง และจะมีคณะศรัทธาญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศ
มาทำบุญ 

7) ยุทธนาคา สงครามพญานาค 
สงครามพญานาค จากชีวประวัติ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมน บ้านโคกมน 

ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เขียนบันทึกโดยครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท มี
เรื่องราวที่น่าสนใจว่า...พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เล่าให้ฟัง เป็นเรื่องพญานาคที่แปลกกว่าทุก
เรื่อง ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคหลวงปู่ท่านจะบอกพญานาคที่นั่นที่นี่มาขอฟังธรรมกับ
องค์ท่าน พญานาคจำแลงร่างเป็นมนุษย์มาใส่บาตรให้กับองค์ท่าน หรือพญานาคอันธพาลมาแสดงเดช
ฤทธิ์กับองค์ท่านเป็นต้น แต่เรื่องพญานาคที่หลวงปู่เล่าให้ฟังตอนนี้เป็นเรื่องของพญานาคทำสงคราม
นาคายุทธ ซึ่งเป็นเรื่องพญานาคที่ประหลาดกว่าทุกเรื่องที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟัง เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นปีแรกที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบสร้างวัดป่าม่วงไข่บ้านม่วงไข่ ตำบลสาน
ตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ท่านว่าสมัยสร้างวัดป่าม่วงไข่ใหม่ๆนั้น พระเณรเวลาสรงน้ำตักน้ำจะต้อง
พากันเดินลงเขาทางด้านหลังศาลาหลังเก่าของวัดป่าม่วงไข่ ทางลงไปจะลึกลาดชันเวลาขึ้นลงแต่ละ
ครั้งพระเณรต้องอาศัยเกาะกิ่งไผ่ลงไป ถ้าเผอเรอเม่ือไหร่เป็นได้กลิ้งกะโค่โร่ลงไปข้างล่างทันที 

องค์หลวงปู่ชอบเห็นถึงความลำบากของลูกศิษย์เวลาลงไปตักน้ำ ท่านจึงบอกพ่อเชียงหมุนให้
มาตัดต้นไผ่เพ่ือทำทางลงไปสรงน้ำให้กับพระเณร ราวสองทุ่มคืนเดียวกันขณะหลวงปู่ชอบท่านกำลัง
จะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิ ท่านได้ยินเสียงคนพูดคุยกันผ่านกุฏิของท่านไปทางด้านหน้าวัด องค์ท่าน
คิดในใจว่าค่ำมืดตืดตาป่านนี้แล้วยังจะมีโยมมาวัดอยู่อีกหรือ เสียงพูดกันก็ดังคึกคะนองแบบคนหนุ่ม 
ท่านจึงกำหนดดูถึงที่มาของต้นเสียง ท่านเห็นชายหนุ่มอายุราวยี่สิบต้นๆหกคนเดินคุยกันไปทางหน้า
วัดป่าม่วงไข่ ชายหกคนนี้คุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีท่ีเมืองเชียงคาน องค์ท่านจึงรู้ว่าชายหนุ่ม
กลุ่มนี้เป็นลูกหลานของพญานาคภูผาหมานจำแลงร่างขึ้นมาเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีแม่น้ำโขง 

หลังจากนาคาหนุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วองค์ท่านก็นั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิ ขณะที่หลวงปู่ชอบ
ท่านกำลังสวดมนต์บทเมตตายังกิญจิฯอยู่นั้น ท่านได้ยินเสียงคนไล่ตีกันดังลั่นมาจากทางหน้าวัด ท่าน
จึงหยุดสวดมนต์กำหนดดูเหตุการณ์ ท่านเห็นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ไล่ตีชายหนุ่มหกคนที่ท่านเห็นเมื่อ
ตอนหัวคืน ชายหนุ่มทั้งหกวิ่งผ่านกุฏิท่านไปแล้วกระโดดลงเขาหายเข้าไปในบ่อน้ำซับหลังศาลาเก่า
ของวัดป่าม่วงไข่ ฝ่ายชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ที่ไล่ตีกันมาพอเห็นองค์ท่านหลวงปู่ชอบพวกเขาจึงพากันหยุด
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ไล่ร้องบอกกันว่า พระๆ ทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้นท่านบอกเหมือนกันกับมนุษย์เราทุก
อย่างเลย องค์หลวงปู่ชอบถามพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ว่า เพราะอะไรถึงต้องได้ไล่ทำร้ายกันเข้ามาในวัด
ซึ่งเป็นเขตธรณีอภัยทาน พญานาคหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าบอกองค์ท่านว่าพวกพญานาคกลุ่มที่นี่ไปเที่ยว
เล่นที่บ้านเมืองของพวกตนแล้วมีเรื่องผิดใจกันจึงต้องไล่ทำร้ายกันมาถึงที่นี่ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่ง
นี้เป็นวัดวาของพระศาสนา แต่ไรมากพวกข้าพเจ้าไปมาหาสู่กันไม่เห็นว่าที่นี่เป็นวัดวาทางศาสนามา
ก่อนเลย 

องค์หลวงปู่ชอบ ฐานสโมจึงบอกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองเสียอย่า
มาเบียดเบียนกันที่ในวัดวาศาสนาเลย พวกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จึงพากันลาองค์ท่านกลับไปยัง
บ้านเมืองของตน ท่านว่าเวลาที่พญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ลาจากไปพวกเขาพากันจมหายลงไปในธรณีทันที 
เหมือนกับว่าดินผาหน้าภูที่นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไปการมาของพวกเขาเลย 

ผู้บันทึกกับหมู่เพ่ือนที่นั่งฟังองค์หลวงปู่ชอบ ฐานสโมเล่าพากันแปลกประหลาดใจว่าทำไม
พญานาคซึ่งเป็นเทพเทวดาประเภทหนึ่งจึงมีประพฤติบางอย่างที่คล้ายกันกับมนุษย์เรา  หลวงปู่ชอบ 
ฐานสโมท่านว่า พญานาคถึงจะเป็น ภูมิเทพเทวดา เขาก็มาจากมนุษย์เรา มีกิเลสรักโลภโกรธหลง
เหมือนกันกับมนุษย์เรา ถ้าไม่พอใจกันขึ้นมาก็โกรธาเกรี้ยวกราดทำร้ายกันเหมือนกับมนุษย์เรา ต่างแต่
พวกพญานาคเทพเทวดาเขาจะไม่ทำร้ายกันถึงขั้นหมายเอาชีวิตเหมือนกับมนุษย์เรา พวกพญานาค
เทพเทวดาเขาจะสู้กันพอรู้ฤทธิ์แล้วก็เลิกรากันไป 

การให้อภัยกันของภพภูมิเทพเทวดาเขาจะให้อภัยกันง่ายกว่ามนุษย์เรา เพราะพวกเขามีเทวะ
ธรรมหิริโอตัปปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปกรรมของเทพเทวดาเขาจะมีมากกว่า
มนุษย์ ถ้าจิตใจไม่มีเทวะธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องถือครองแล้ว บุคคลนั้นจะเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้
เลย ถึงแม้เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความบกพร่องในสติปัญญาและร่างกาย 

องค์ท่านเล่าให้ฟังต่อว่า หลังจากพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จากไปไม่นานท่านได้ยินเสียงดัง
โหวกเหวกอึงคะนึงไปทั่วบริเวณวัดป่าม่วงไข่ ท่านเห็นพญานาคพากันจัดเตรียมทัพมีช้างม้าไพร่พลถือ
อาวุธครบมือเหมือนกับทหารศึกในสมัยโบราณ ท่านว่าทุกอย่างเหมือนกับคนเราเวลาเตรียมทัพออก
ศึกไม่มีผิดเพี้ยนกันเลย 

- องค์หลวงปู่ชอบถามพญานาคผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่าจะพากันไปออกศึกออกศึกที่ไหนถึงได้
แต่งทัพใหญ่โตมโหฬารถึงปานนี้  

- แม่ทัพใหญ่พญานาคบอกองค์ท่านว่าพวกข้าพเจ้าจะไปรบกับพวกพญานาคแม่น้ำโขง 
พญานาคพวกนี้มาหยามหมิ่นรังแกลูกหลานของพวกข้าพเจ้า 

- องค์หลวงปู่ชอบบอกอย่าไปเบียดเบียนกันเลยมันจะเป็นบาปเวรต่อกัน  
- แต่พญานาคใหญ่ผู้เป็นแม่ทัพนายกองไม่ฟังคำที่องค์ท่านทัดทาน เขายืนกรานที่จะออกรบ

ตามมานะศักดิ์ศรีที่เขาถือ เมื่อพญานาคผู้เป็นใหญ่ไม่เอาคำบอกกล่าวแล้ว 
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- องค์หลวงปู่ชอบ ฐานสโมจึงบอกเขาว่า ถ้าจะไปรบกันแล้วอาตมาขอให้โยมทำทางลงไปสรง
น้ำให้พระเณรได้ไหม จะเป็นการถวายความสะดวกให้กับพระเณรผู้ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในอาวาสนี้ 
อาตมาอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์ไว้เป็นหลักฐานให้พระเณรผู้ไม่รู้ได้เห็นว่าที่นี่มีพญานาคอาศัยอยู่  พอ
องค์ท่านบอกพญานาคใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าให้เขาทำทางลงไปตักน้ำให้พระเณร องค์ท่านว่าพญานาคเจ้า
จอมทัพดันภูเขาทีเดียวดินที่อยู่บนภูเขาไหลลงไปเป็นร่องทันที ต้นไม้ต้นไผ่พังทลายลงไปกองอยู่ใต้
ภูเขายิ่งกว่าใช้รถเกรดรถไถดันลงไป หลวงปู่ท่านว่าพวกพญานาคนี้มีฤทธิ์แรงมากเกินประมาณได้การ
กระทำด้วยฤทธิ์เดชของเขาจึงง่ายดายไม่ต่างอะไรกับคนเราพลิกฝ่ามือ เมื่อพญานาคใหญ่ภูผาหมาน
พังภูเขาทำทางลงไปตักน้ำให้พระเณรแล้วเขาก็ลาท่านไปรบกับ "อิสโรนาคราช" ราชันย์นาคาแม่น้ำ
โขงเมืองเชียงคาน ที่มีวิมานเมืองบาดาลอยู่ห่างจากปาก "แม่น้ำเลย" ไหลลงตกแม่น้ำโขงที่ "บ้านคก
มาด" สี่ร้อยเมตร 

องค์หลวงปู่ชอบดูเหตุการณ์พญานาคทำนาคายุทธกันจนถึงตีสองทุกอย่างจึงยุติศึก ท่านเห็น
ไพร่พลทหารพญานาคภูผาหมานแตกทัพหนีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่อย่างอลหม่าน พอมาถึงบ่อน้ำซับ
หลังศาลาวัดป่าม่วงไข่ทหารพญานาคพากันหายลงไปในบ่อน้ำซับแห่งนี้ทันที พวกทหารพญานาคอีก
ฝ่ายหนึ่งก็ไล่ตามกันมา ผู้ที่เป็นหัวหน้าแม่ทัพใหญ่ "อิสโรนาคราช" เห็นหลวงปู่ชอบอยู่ที่นี่เขาจึงบอก
ไพร่พลให้หยุดทัพ 

- องค์หลวงปู่ชอบท่านถาม "อิสโรนาคราช" เพราะเหตุอะไรพวกท่าน ถึงต้องมารบทัพจับศึก
กัน 

- อิสโรนาคราชพญานาคแม่น้ำโขงเมืองเชียงคานบอกท่านว่า พวกลูกหลานพญานาคเมืองนี้
ไปมีเหตุวิวาทกับลูกหลานของพวกข้าพเจ้า เจ้าเมืองพญานาคที่นี่ไม่พอใจจึงยกทัพไปท้ารบประลอง
ฤทธิ์กับพวกข้าพเจ้าถึงบ้านเมือง 

- องค์หลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคอิสโรว่า พญานาคเขามีการรบทัพจับศึกเหมือนกันกับ
มนุษย์หรือ? 

- อิสโรนาคราชตอบท่านว่าพญานาคก็เหมือนกันกับมนุษย์ เมื่อมีเรื่องราวเจรจาความกันไม่ได้
ก็ต้องใช้กำลังต่อสู้กันเพ่ือให้รู้แพ้ชนะ แต่ไม่ถึงขั้นทำลายล้างกันเหมือนกับพวกมนุษย์ พวกข้าพเจ้าจะ
ต่อสู้กันพอรู้แพ้ชนะเท่านั้นจะไม่ทำอะไรเกินเลยให้กันมากไปกว่านี้ 

- องค์หลวงปู่ชอบบอกเมื่อรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันอีก พวกท่านเป็นเทวะ
ฤทธิ์มีเดชมาก การต่อสู้ของพวกท่านจะทำให้มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายเดือดร้อน
จากการสู้รบของพวกท่านได้ อาตมาขอให้ท่านทั้งสองจงเว้นปล่อยวางในเรื่องนี้เสีย อิสโรนาคราช
พญานาคแม่น้ำโขงอ่อนยอมในคำขอขององค์ท่านหลวงปู่ ชอบจึงถอนทัพลาองค์ท่านกลับไปยัง
บ้านเมืองของเขา 
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พอรุ่งเช้าก่อนที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบจะออกไปบิณฑบาตที่บ้านม่วงไข่ ท่านเดินไปดูทาง
พญานาคดันภูเขาเมื่อคืนที่ผ่านมา ท่านเห็นทางที่พญานาคดันเขาพังดินลงไปเป็นทางกว้างประมาณ
หนึ่งวา ต้นไม้ต้นไผ่ตามสายทางพังระนาวกราวรูดไม่ต่างอะไรกับเอารถไถวิ่งดันลงไป เมื่อสำรวจ
ตรวจดูสถานที่โดยทั่วแล้วองค์ท่านจึงเดินมาศาลาเพื่อพาพระเณรออกไปบิณฑบาตท่ีบ้านม่วงไข่ 

(บันทึกต่อท้าย) หลวงปู่คำผอง กุสลธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ผาแด่น ตำบลสันป่ายาง อำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่บ้านม่วงไข่ในตอนนั้น หลวงปู่คำ
ผองบอกว่า หลวงปู่ชอบบอกท่านคำผองต่อไปนี้พวกท่านลงไปตักน้ำสบายขึ้นกว่าเก่าแล้ว พญานาค
ทำทางให้พวกท่านแล้ว เมื่อคืนพวกพญานาคที่นี่ไปออกสงครามกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงเชียงคาน 
หลวงปู่ชอบท่านบอกผมกับทิดม่อยบ้านวังม่วงไปดูทางที่พญานาคพังดินลงจากภูเขา พวกผมได้อาศัย
ทางพญานาคนี่แหละลงไปตักน้ำ พระเณรอยู่นั่นลงไปตักน้ำสบายขึ้นเพราะทางสงครามพญานาค 
เรื่องแบบนี้ตาบอดอย่างพวกเรามองไม่เห็นเหมือนท่านหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบจิตท่านเป็นทิพย์
พิสุทธิ์จึงมองเห็นทั้งหมดทุกเรื่อง หลวงปู่ท่านให้พญานาคทำทางเพราะท่านอยากให้พระเณรได้เห็น
เป็นหลักฐานของเรื่องนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเราก็จะไม่รู้ที่มาของเรื่องนี้เลย หลวงปู่คำผองท่านเล่าต่อถึง
เรื่องที่ท่านไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ท่านบอกครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีบารมี
ภายนอกภายในแตกต่างกัน แต่กับหลวงปู่ชอบท่านบอก บารมีภายในเรื่องลึกลับที่เกี่ยวกับเทพเทวดา
พญานาคและฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่ชอบท่านจะเด่นมากในเรื่องแบบนี้..หลวงปู่คำผองท่านถามว่า พวก
ท่านอยู่กับหลวงปู่ชอบเคยเห็นหลวงปู่ท่านแสดงอะไรให้ดูไหม ผู้บันทึกกราบเรียนท่านว่าเห็นหลาย
ครั้งขอรับ เอาแค่เรื่องหลวงปู่ชอบท่านแยกรูปร่างเป็นหลายคน หรือล่องหนหายตัวไปต่อหน้าต่อตา
ลูกศิษย์ที่นั่งเฝ้านี่ก็สุดแสนเกินจะบรรยายแล้ว ยกตัวอย่างเล่าให้หลวงปู่คำผองท่านฟังว่า มีครั้งหนึ่ง 
หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ ท่านนั่งรถตู้โยมสุพรรณมากราบหลวงปู่ที่วัดป่าโคกมน หลวงพ่อสีทน
ท่านเข้ามาที่ห้องหลวงปู่ชอบถามผมว่า หลวงปู่ท่านอยู่ไหม ผมชี้มือบอกหลวงพ่อสีทนว่าหลวงปู่ท่าน
อยู่ที่นี่ แต่หลวงพ่อสีทนท่านมองไม่เห็นหลวงปู่ชอบเลย หลวงพ่อสีทนท่านก้มลงกราบที่นอนของ
หลวงปู่ชอบ พอเงยหน้าขึ้นท่านมองเห็นหลวงปู่ชอบ ท่านพูดกับหลวงปู่ชอบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็
ช่างหยอกลูกศิษย์เน๊าะ หลวงปู่ท่านก็ยิ้มให้หลวงพ่อสีทน หลวงปู่คำผองท่านฟังแล้วก็หัวเราะ ท่าน
บอกนี่แหละปาฏิหาริย์ธรรมในพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบัติถึงแล้วทุกอย่างเราก็จะรู้แจ้งแก่ใจของตนเอง 
เราก็เพลินใจไปกับธรรมที่ "กุฏิรุ่งธรรม" ต้นมะไฟวัดป่าโคกมน เมื่อวันที่ 7 กุมพาภาพันธ์ 2535 

8) พญานาคจำแลงเป็นเรือ พาหลวงปู่ชอบข้ามลำโขง 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระ เป็นศิษย์อาวุโสรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ 

หลุย ถ้ำผาบิ้ง, หลวงปู่ซามา อจุตโต, หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น ในหนังสือ
อัตตโนประวัติของหลวงปู่ชอบนั้น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้คำว่า พระอาจารย์ชอบ 
แทนหลวงปู่ชอบ ฐานสโมแทนชื่อเต็ม โดยได้เขียนคำนำไว้ตอนหนึ่งมีใจความสำคัญว่า พระอาจารย์
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ชอบ ฐานสโม มีอะไรพิเศษในตัวท่าน เป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่พวก ท่านมักรู้ว่าใครคิดอะไร เมื่อท่านทัก
เข้าผู้นั้นก็อายท่าน พระเณรที่ชอบคิดนึกอะไรพิเรนทร์หรือวิตถารพอเห็นพระอาจารย์ชอบก็กลัวไม่
กล้าสู้หน้า กลัวท่านจะทักเอาว่ากำลังคิดอะไร และอีกเรื่องหนึ่งนั้น ท่านพระอาจารย์ชอบมีปุพวาสนา
บารมีทาง ติดต่อกับผีสางเทวดา แม้แต่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ ผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ ในบางครั้ง
เมื่อมีเรื่อง สำคัญต้องติดต่อกับเทพเจ้าชั้นสูง ก็ยังต้องบอกพระอาจารย์ชอบ ให้ช่วยติดต่อให้ ซึ่งเป็น
วาสนาบารมีแต่ปางก่อนที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลย่อมจะมีความเก่งไปคนละอย่าง  

เหตุผลที่หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กล่าวนี้ทำให้ผู้เขียนนึกถึงเรื่องพระสิวลีขึ้นมาได้ พระสิวลีเป็น
พระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศทางลาภผลหาผู้มาเสมอ เหมือนมิได้ ความตอนหนึ่ง
พระผู้มีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน นำพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากจะผ่านไปยังเมือง
หนึ่ง เมืองนั้นแห้งแล้งกันดารยับเยินด้วยทุกขาภิกขา ภัยย่ำยีอยู่ผู้คนทั้งหลาย อดอยากปากแห้ง ล้ม
ตายกันมากไม่มีอาหารกิน พระพุทธองค์ทรงเล็งด้วยพระญาณแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่ามีแต่พระสิวลี อรหันต
เถรเจ้าเท่านั้นจะสามารถบันดาลให้เมืองนั้นหยุดแห้งแล้งกันดารได้  ชาวเมืองพอจะมีกำลังวังชา
แสวงหาอาหารมาใส่บาตรเลี้ยงพระไม่ให้อดอยาก พระพุทธองค์จึงตรัสให้พระสิวลีเดินทางล่วงหน้าไป 
ก่อนเป็นเวลา 2-3 เดือน ครั้นเมื่อพระสิวลีเดินทางไปถึงเมืองอันแห้งแล้งอดอยากก็เกิดอัศจรรย์ด้วย
อานุภาพบุญญาบารมีของพระสิวลี บันดาลให้ฝนตกลงมา น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เต็มแม่น้ำใหญ่ ห้วย 
หนอง คลอง บึง และยังเจิ่งนอง ไปทั่ว ติณชาติรุกขชาติงอกงามเขียว ชอุ่มชาวบ้านราษฎรทั้งหลายทำ
ไร่ ไถนาหาปูปลาทำมาหากินกันเป็นที่ เอิกเกริก ลงหลักปักดำทำนาได้เพียง ชั่วไม่กี่วันข้าวกล้าก็งอก
งามเขียว ตกรวงอวบอ่ิมเป็นมหัศจรรย์เพียงชั่วเดือนเดียวข้าวในทุ่งนาเหลืองอร่ามได้เก็บเกี่ยวกันแล้ว
ได้ ข้าวล้นยุ้งล้นฉาง มีชาวเมืองอ่ืนแห่กันมาซื้อข้าวไม่ขาดสาย ทำให้ชาวไร่ชาวนามีเงินทองจับจ่ายใช้
สอยกัน เป็นที่เบิกบานใจ 3 เดือนต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้า ทรงนำขบวนธรรมยาตราไปถึงเมืองนั้น 
ประชาชนที่ฟ้ืนตัวจากความอดอยากแล้วและมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว จึงพากันใส่บาตรอย่างล้น
หลาม ยังความสะดวกสบายให้แก่พระสงฆ์ ทุกรูปในกองทัพธรรม เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่พระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใน บางครั้ง พระพุทธองค์ก็ยังทรงยอม รับว่า มีพระอรหันตสาวกบาง
องค์ เช่น พระสิวลีเป็นเลิศกว่าพระ พุทธองค์ในทางลาภผล ที่นี้มากล่าวถึงหลวงปู่ชอบต่อไป ท่าน
ระลึกชาติได้หลายชาติ บางชาติเป็นมนุษย์บางชาติเป็นสัตว์ชาติ สุดท้ายเป็นเก้งถูกพรานยิงตายใกล้ 
บ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

ดังนั้นในชาตินี้ท่านจึงไปสร้างกุฏิครอบจอมปลวกตรงที่อีเก้งตาย ครั้งหนึ่งสมัยหลวงปู่ชอบ 
บำเพ็ญเพียรอยู่วัดป่าแห่งหนึ่ง ท่านพบว่าในตอนเช้า จะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาถวายจังหันเสมอ เขาจะ
กลับ ไปพร้อมญาติโยมชาวบ้าน แต่แปลก ตรงที่เวลามาถวายจังหันเขาจะแยก นั่งคนเดียวอยู่ห่างจาก
ชาวบ้าน หลวงปู่ชอบรู้สึกสงสัยจึงได้แอบถาม ชาวบ้านดูว่าชายหนุ่มผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใคร 
ชาวบ้านตอบว่าไม่ใช่คนใน หมู่บ้านตำบลนั้น ไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นใคร 
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อยู่ต่อมาวันหนึ่ง ชายหนุ่มคนนั้นก็มาถวายจังหันอีกและแยกนั่งห่างๆ จากญาติโยมชาวบ้าน 
เมื่อพระเณรฉันข้าวเสร็จแล้วชาวบ้านก็กราบ ลาทยอยกันกลับบ้าน ชายหนุ่มผู้นั้น ก็กลับ หลวงปู่ชอบ
จึงแอบสะกดรอย ตามไปห่างๆ ก็ต้องพบกับความ ประหลาดใจ เพราะชายหนุ่มผู้นั้นได้เดินลง ไปใน
สระน้ำเก่าแก่ในบริเวณวัดป่านั้นเอง เมื่อลงไปจนจมน้ำมิดหายไปแล้ว ท่านก็เฝ้าดูอยู่นานก็ไม่เห็นโผล่ 
ขึ้นมาจึงกลับกุฏิ เช้าวันรุ่งขึ้น ชายหนุ่มผู้นั้นมาถวายจังหันอีก เมื่อถึงตอนกราบลากลับหลวงปู่ชอบได้
เรียกไว้ถามไถ่ เอาความว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร? บ้านอยู่ไหน? เมื่อวานนี้ลงไปในสระ น้ำแล้วไม่
โผล่ขึ้นมาเลย เขาเป็น ผีหรือเป็นคน? ชายหนุ่มลึกลับผู้นั้นได้สารภาพ ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ เขาเป็น
โอปปาติกะ พญานาคอยู่ในสระน้ำแห่งนั้น มีหลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระ ความเคารพนับถือในศีลาจารวัตร
ของพระป่าที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาตัก บาตรทุกเช้า หลวงปู่ชอบ
พอใจในศรัทธาของพญานาคมากได้โมทนาสาธุให้ศีล ให้พรขอให้พญานาคเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนา 
เกิดชาติหน้าขอให้ได้ เป็นมนุษย์ ได้บรรพชาอุปสม บทบำเพ็ญเพียร บรรลุมรรค ผล นิพพาน 
พญานาคพอใจมากได้กราบลาไป ตั้งแต่วันนั้นไม่ได้มาอีกเลย คงเกรงชาวบ้านจะรู้ความลับของ ตน
แล้วมารบกวนในภายหลังก็เป็น ได้ หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุย เป็น พระสหธรรมิกท่ีรักใคร่นับถือกัน 
มากมักจะไปไหนมาไหนด้วยกัน เสมอ หลวงปู่หลุยจำพรรษาอยู่ที่วัด ป่าถ้ำผาบิ้ง จังหวัดเลยท่านได้
เล่าให้ ญาติโยมฟังว่า ที่ถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีพญานาคมีช่องหรือรู ทางขึ้นลงของ
พญานาคอยู่ในถ้ำผาบิ้ง เป็นช่องขนาดตัวคนสามารถ คลานลงไปได้ วันดีคืนดีจะส่งเสียง ร้องดังสนั่น
หวั่นไหวเหมือนเสียงฟ้า ร้องเคยมีคนใจคอกล้าหาญไม่กลัวตาย เอาเชือกผูกเอวคลานลงไปในรูของ
พญานาค รูนั้นลึกชอนไชลงไป จนทะลุออกแม่น้ำ เมื่อทดลองเอา ผลส้มกลิ้งลงไปส้มนั้นกลิ้งลงไปถึง
แม่น้ำ พบพญานาคที่น้ำตกในแองการา สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สมัยเมื่อศิษยานุศิษย์นิมนต์ท่าน
ไปโปรดญาติโยมที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาตอนที่ญาติโยม พาท่านไปชมน้ำตกในแองการานั้น ท่าน
เล่าว่า พญานาคในน้ำตกแองการาแห่งนั้นได้แปลงกายเป็นมนุษย์ข้ึนมานมัสการท่าน!  

ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เดินธุดงค์อยู่แถวแม่น้ำเหียง จังหวัดเลย แม่น้ำนี้ ไหลออก
ทางแม่น้ำโขง ท่านอยากจะข้ามแม่น้ำโขงไปธุดงค์ทางฝั่งประเทศลาว แต่ไม่มีเรือนั่งข้ามไป ดังนั้นเมื่อ
กางกลดพักแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำเหียงในคืนนั้น ขณะนั่งเจริญภาวนาก็เกิดนิมิตภายชายหนุ่มคนหนึ่งเข้า
มา นั่งกราบ 3 ครั้ง แล้วพูดว่าได้ทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปแสวงวิเวกทางฝั่งลาว พวกข้าพเจ้า 
(พญานาค) รู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง อยากจะขอนิมนต์พระคุณเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นโปรดสัตว์ผู้ยากให้พ้น
จากความหลง โมหะอวิชชา ในนิมิตสมาธินั้น หลวงปู่ชอบได้รับนิมนต์ด้วยอาการสงบหรือดุษณี คือยิ้ม
รับโดยไม่พูดอะไรอันเป็นอากัปกิริยาสำรวมตนของพระสงฆ์ เรียกว่ามีสมณสารูป ครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่
ชอบไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและกลับมาฉันข้าวแล้ว ท่านก็เก็บกลดเครื่องบริขารธุดงค์ออกเดินทาง
เลียบมาตามริมฝั่งแม่น้ำเหียงใกล้กับแม่น้ำโขง มองออกไปในลำน้ำเหียงมีแต่ความว่างเปล่าเงียบสงบ 
สายลมพัดพลิ้ววู่หวิวดูวังเวงไม่เห็นวี่แววสิ่งมีชีวิตใดเลย แต่แล้วในพริบตานั้นจู่ ๆ ก็เห็นเรือน้อยลำ
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หนึ่งพุ่งออกจากฝั่งตรงข้ามตรงมาคนเรือพายวาดหัวเรือตัดกระแสน้ำเหียงเข้ามาหาอย่างจงใจ เมื่อ
พายเข้ามาถึงตลิ่งแล้วคนพายได้ ร้องขึ้นว่า นิมนต์ลงเรือเถิดพระคุณเจ้า หลวงปู่ชอบได้ถามว่า จะไป
ทางไหนกันเล่าโยม ชายคนนั้นตอบว่า ข้าน้อย‚จะไปฝั่งลาวยินดีรับหลวงพ่อไปฝั่งโน้น หลวงปู่ชอบจึง
ไปลงเรือน้อยลำนั้น คนเรือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ความเคารพนอบน้อมอย่างน่าสังเกต เขาวาดหัว
เรือออกจากตลิ่งอย่าง หลวงปู่หลุย ถ้ำผาบิ้ง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี คล่องแคล่วชำนาญ พาเรือตัดออก
กลางลำน้ำเหียงเข้าสู่ลำน้ำโขงอัน กว้างใหญ่ มุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งประเทศลาว เมื่อเรือเข้าถึงหาดทรายฝั่ง
ลาว หลวงปู่ชอบก็ประคองถุงบาตร และกลดลงจากเรือ พอเหยียบหาดทรายได้ถนัดยืนมั่นคงดีแล้ว ก็
หันกลับมาจะขอบใจให้พรเจ้าของเรือ แต่ก็ต้องประหลาดใจเรือน้อยลำนั้นหายไปเสียแล้ว ท่านมองไป
ทั่วลำน้ำโขงมีแต่ความเวิ้งว้างสงบเงียบ กระแสลมพัดพลิ้วเป็นระยะทำให้ รู้สึกวังเวงใจ แต่ในทันใดนั้น 
ก็ได้เห็นจระเข้ ตัวหนึ่งลอยฟ่องขึ้นเหนือผิวน้ำโขงหันหัวอันใหญ่โตของมันมามอง หลวงปู่ชอบนัยน์ตา
แป๋ว ท่านจึงกำหนดจิตเป็นสมาธิส่งกระแสพลัง จิตไปยังจระเข้ลึกลับตัวนั้นเป็นเชิง ทักทายถามไถ่ 
พลันก็รู้ว่าจระเข้ยักษ์ใหญ่นั้น เป็นพญานาคแปลงร่างเป็นจระเข้ และเป็นผู้แปลงร่างเป็นเรือ เป็นคน
พายเรือพาท่านข้ามน้ำมาส่งที่ฝั่ง ลาวนั่นเอง! แต่เพ่ือความแน่ใจท่านจึงทดลองเดินไปบนหาดทราย
กว้างที่ทอดตัวเข้าหาดลิ้วสูง พอเดินไกลมา พอสมควรแล้ว จึงได้หันไปมองอีกก็ยังเห็นจระเข้ใหญ่ตัว
นั้นลอยฟ่องเหมือนท่อนซุงมองท่านอยู่อย่างอาลัยอาวรณ์ ท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตา อุทิศกุศลให้ 
แล้วพูดออกมาว่า เอาล่ะ เราขอบใจท่านที่ช่วยเป็นภาระให้เราข้ามมายังฝั่งนี้ได้เรียบร้อย เราจะ
เดินทางต่อไป ท่านอย่าเป็นห่วง เลย เมื่อหลวงปู่ชอบกล่าวจบจระเข้ ลึกลับตัวนั้นก็แสดงอาการชูหัว
ขึ้นสูง 3 ครั้ง แสดงความคารวะ แล้วหมุนตัวจมวูบหายไปในลำน้ำโขงเป็นที่น่าพิศวงยิ่งนัก ครูบา
อาจารย์หลายองค์ที่เป็น ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระ มีประสบการณ์ได้เห็นพญานาค เช่น หลวงปู่
ตื้อ อจลธัมโม วัดป่าอรัญวิเวก บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญวัด
วิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร หลวงปู่หนูบาล จนฺทปญฺโญวัดสันติธรรม ริมฝั่งแม่น้ำ
ศรีสงคราม บ้านโพนก่อท่า ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พระอาจารย์บุญเพ็ง ขนฺติ
โกวัดป่าหนองแสงวนาราม อำเภอวังหว้า จังหวัดนครพนม หลวงปู่อวน ปคุโณวัดจันทิยาวาส อำเภอ
ปลาปากจง จังหวัดนครพนม หลวงปู่ทอง กตปุญฺโญวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพร
เจริญ จังหวัดหนองคาย  

- หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กล่าวให้ศิษย์ทั้งหลายฟังเป็นทำนองสรุปอย่างกว้างๆ ว่าการเห็น
พญานาคนั้น แต่ละบุคคลจะเห็นไม่เหมือนกันเสมอไปบางคนเห็นด้วยสายตาปกติธรรมดาของคนเรา
แต่บางคนเห็น พญานาคแต่ในนิมิตสมาธิขณะนั่งเจริญภาวนาเท่านั้น ไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่า อันนี้
ขึ้นอยู่กับปุพวาสนาบารมีที่สร้างมาต่างกันหลวงปู่ชอบ พูดว่า เราเคยเห็นพญานาคเหมือนรูป เขียนที่
ผนังโบสถ์นั่นแหละ พญานาค มีสามหงอนบ้าง มีสี่หงอนบ้าง มีเจ็ด หงอนบ้างพญานาคมาด้วยกัน
ทั้งตัว ผู้ตัวเมียก็เคยเห็น มีหงอนสีแดง มีแผง คอเหมือนม้า ลำตัวใหญ่ยาวเกล็ดสีดำเป็นมันเลื่ อม 
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บางครั้งพญานาคก็มาแบบมนุษย์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สง่างามมาก มีข้าราชบริพารแห่แหนมา
เหมือนขบวนพระราชา เราพบมาหลายแบบ พญานาคจำแลงกายเป็นงูตัวเล็กๆ ก็มี แปลงกายเป็นตา
ผ้าขาวก็มี เป็นผู้หญิงก็มี เป็นชาวบ้านธรรมดาก็มี แปลงร่างเป็นเสือก็มี และมีอีกมากมายหลายอย่าง 

9) พญานาคเชียงคาน 
พระคุณเจ้าหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านพาลูกศิษย์ลงจากพระพุทธบาทภูควายเงิน บ้านผา

แผ่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือมาพักภาวนาที่วัดร้างแห่งหนึ่ง วัดร้างแห่งนี้จะ
อยู่ติดกันกับแม่น้ำโขง วัดแห่งนี้จะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงคานมากเท่าไร ชาวบ้านท้องถิ่นในสมัย
นั้นเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดท่าแข่ (วัดท่าจระเข้) หลวงปู่ชอบท่านเล่าถึงตอนที่หลวงปู่เสาร์พาท่านมา
พักภาวนาที่วัดท่าแขกให้ฟังว่า “ตอนท่านอาจารย์เสาร์พาเราและหมู่คณะมาพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแข่ 
(วัดท่าแขก) วัดท่าแข่ตอนนั้นเป็นวัดร้าง มีโบสถ์เก่าและซากเจดีย์ถูกเถาวัลย์พันธุ์ไม้ปกคลุมหนาแน่น
ไปหมด แสดงว่าวัดนี้ถูกทิ้งให้รกร้างมานานแล้ว ป่าไม้ก็แน่นหนาจนมองแทบไม่เห็นแสงเดือนแสง
ตะวัน เรากลางกลดจัดที่พักให้ท่านอาจารย์เสาร์อยู่ทางปากห้วยตกโขง ทางเดียวกันกับทางต้นโพธิ์
ใหญ่ทุกวันนี้แหละ ส่วนเราไปกลางกลดพักอยู่ทางไปบ้านน้อยแก่งคุดคู้” “ตอนเช้าท่านอาจารย์เสาร์
พาพวกเราไปบิณฑบาตในเมืองเชียงคาน บิณฑบาตผ่านบ้านโยมคนไหนท่านอาจารย์เสาร์ก็จะบอก
บุญกับโยมว่า ให้โยมพากันเอาจอบเสียมมีดพร้ามาช่วยกันตัดถางเครือเถาวัลย์พันธุ์ไม้ที่ขึ้นปกคลุม
ซากเจดีย์และโบสถ์ ท่านจะพาชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมวัดร้างแห่งนี้ ชาวบ้านบอกกท่านว่าเขาจะชวน
กันออกมาช่วยท่านบูรณะวัดท่าแข่ (วัดท่าแขก)”“ชาวบ้านพากันมาตัดเครือไม้เถาวัลย์ที่คลุมโบสถ์
และเจดีย์ออก อาจารย์เสาร์ท่านก็พาพระเณรและชาวบ้านเก็บซากอิฐขึ้นมาเรียงซ้อนกันใหม่เท่าที่จะ
ทำได้ ตอนรื้อค้นขนซากอิฐเก่านั้นได้พบพระพุทธรูปเก่าโบราณ และเครื่องใช้ไม้สอยพวกถ้วยชามนาม
กระเบื้องเป็นของใช้ของลาวหลวงพระบาง พระพุทธรูปเก่าท่ีค้นพบ มีพระพุทธรูปที่ทำจากทองคำ ทำ
จากสำริด ทำจากชินเงิน และพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ แต่ส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปที่ทำจาก
ไม้” “พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนมากจะถูกซากอิฐทับถมไว้ ชาวบ้านบางคนเห็นพระพุทธรูปที่ทำด้วย
ทองคำ เขาอยากจะได้ อยากเอาไปครอบครองเป็นเจ้าของ ท่านอาจารย์เสาร์ห้ามไม่ให้ใครเอาพระ
หรือของเก่าในที่นี่ออกไป ท่านว่าของเหล่านี้เป็นสมบัติของพระศาสนา ของเหล่านี้เป็นทรัพย์ ของ
แผ่นดิน ถ้าใครเอาไปครอบครองโดยมิชอบแล้วจะเกิดความวิบัติในปัจจุบัน ชาวบ้านเขากลัวตามคำที่
ท่านบอก เขาจึงไม่กล้าเอาของพวกนี้ไปเป็นสมบัติส่วนตัว” 

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ได้พาหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระเณร และชาวบ้านเชียงคานบูรณะ
สถานที่วัดร้างท่าแขกอยู่ประมาณเจ็ดวัน จนเป็นที่พอใจของท่านแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดการทำงาน
นอก และให้พระเณรพากันทำงานใน งานในคือการทำความเพรียรเดินจงกรมภาวนา หลวงปู่ท่านเล่า
ถึงประสบการณ์ในการภาวนาของท่านตอนอยู่วัดท่าแขกให้ฟังว่า “มีคืนหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่ พอจิต
ของท่านสงบลง ปรากฏมีลำแสงสีขาวพุ่งออกมาจากทางโบสถ์เก่าวัดท่าแขก ลำแสงสีขาวนี้ลอยวนอยู่
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รอบๆกลดของท่าน แล้วก็พุ่งเข้ามาชนที่หน้าอกของท่าน หายเข้าไปในทรวงอกของท่าน ท่านนำนิมิต
ที่เห็นนี้มาพิจารณาดู และทราบว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเคยมีความผูกพันมาแต่ในอดีต ในอนาคตท่านจะ
ได้เข้ามาเกี่ยวข้องดูแล แสงสีขาวที่พุ่งชนหน้าอกของท่านนั้นคือดวงจิตของพญานาคนามว่า อิสโร
นาคา ที่เขาพิทักษ์รักษาสมบัติของพระศาสนาที่มีอยู่ในวัดท่าแขกเขาได้ยกวัดนี้ให้ท่านดูแล...เรียนถาม
องค์ท่านว่าหลวงปู่เห็นพญานาคครั้งแรกที่ไหน ท่านตอบว่าท่านเห็นพญานาคครั้งแรกท่ีแม่น้ำโขงเมือง
เชียงคาน  ตรงท่าน้ำวัดท่าแขก (ปากห้วยตกโขง) พญานาคเขามาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วย “ตาเนื้อ” 
ตอนที่ท่านกำลังสรงน้ำที่ท่าน้ำแห่งนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็น ทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ที่ลอย
มากับน้ำโขง แต่เมื่อท่านมองดูอย่างถี่ถ้วนแล้วมันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่ท่านเข้าใจในเบื้องต้น เพราะสิ่งที่
ท่านเห็นนี้มันมีสัณฐานลักษณะสีดำมะเลื่อมคล้ายกับงูขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณเกือบ 100 
เมตร ถึงแม้น้ำจะไหลแรงแค่ไหน แต่สิ่งที่ท่านเห็นนี้กับไม่เคลื่อนไหวไหลไปตามสายน้ำเลย แล้วสิ่งนี้ก็
ค่อยๆลอยเคลื่อนตัวในลักษณะขวางกับลำน้ำเข้ามาทางที่ท่านกำลังสรงน้ำอยู่...พอเข้ามาใกล้ท่าน
ประมาณ 20 วาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนอีก บางครั้งก็ทำตัวให้จมน้ำแล้วก็ค่อยๆลอย
ขึ้นมาบนผิวน้ำ จะทำสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้หลายครั้ง ถึงตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านนึกข้ึนมาในใจว่า นี่
หรือคือ พญานาค เหมือนกับว่าเขาจะรับรู้ในความคิดของท่าน หลังจากท่านยืนตะลึงมองดูอยู่ไม่กี่อึด
ใจ ปรากฏว่ามีน้ำพุ่งขึ้นไปบนอากาศคล้ายกับน้ำพุ เหมือนกับว่าที่ใต้ลำน้ำโขงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้
น้ำเกิดพุ่งขึ้นมา หลังจากน้ำพุงขึ้นไปบนฟ้าแล้ว ตัวดำลักษณะคล้ายกับงูใหญ่นี้ก็ได้จมหายลงไปใน
แม่น้ำโขง ตกกลางคืนขณะที่ท่านภาวนาอยู่ ได้มีบุรุษท่านหนึ่งแต่งกายภูมิฐานเหมือนกับเจ้านายทาง
เมืองลาวในสมัยก่อนมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นในนิมิต บุรุษท่านนี้บอกกับหลวงปู่ชอบว่าเขาเป็น
พญานาคที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ เขาดีใจที่หลวงปู่เสาร์และพระเณร
พาชาวบ้านบูรณสมบัติของศาสนาที่นี่ เขาดีใจที่ได้เห็นพระเณรผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมมาบำเพ็ญ
สมณะธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ หลังจากท่ีวัดแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างมาเกือบร้อยปี  

- หลวงปู่ชอบ ถามพญานาคตนนี้ว่า ใช่ท่านหรือเปล่าที่แสดงตนให้อาตมาเห็นเมื่อตอนบ่าย  
- พญานาคบอกท่านว่าเป็นเขาเองที่แสดงตนให้ท่านเห็น เหตุที่แสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตา

เนื้อนั้นเพราะข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านได้รู้ถึงภพภูมินี้ว่า มีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ 
และเพ่ือแสดงออกในอนุโมทนาบุญที่พระคุณเจ้าและคณะได้บูรณะสมบัติพระศาสนาของวัดนี้ 
ข้าพเจ้าจึงแสดงอนุโมทนาให้ท่านเห็นโดยการ “พ่นน้ำ” ขึ้นบนอากาศ  

- หลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคตนนี้ว่า ท่านมีชื่อว่าอะไร? 
- พญานาคตอบท่านว่า  ข้าพเจ้ามีนามว่า อิสโรนาคราช  มีบาดาลวิมานเมืองอยู่ที่ปากแม่น้ำ

เลยไหลลงแม่น้ำโขง เมืองของอิสโรนาคาท่านว่าใหญ่กว่าเมืองเชียงคานมาก มีอาณาเขตไกลไปจนถึง
เขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พญานาคตนนี้ท่านบอกว่ามีอายุมากถึง 12,000 ปี ชั้นบรรดาศักดิ์
ของเขาหากเปรียบเทียบเหมือนกับมนุษย์แล้ว อิสโรนาคานั้นเทียบเท่ากับตำแหน่งนายอำเภอ 
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 - มีเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ที่  วัดห้วยน้ำริน อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเล่าฟังชาวบ้านฟังว่า มีนาคมาณพมาทำบุญด้วย รูปกายที่เป็นพญานาคจริงนั้น 
ท่านก็เคยเห็นอยู่รูปร่างเหมือนกับที่เขาทำไว้ตามโบสถ์ตามวิหารนั้นเช่นเดียวกัน มีหงอน สามหงอน
บ้าง ห้าหงอนบ้าง เจ็ดหงอนบ้าง ครั้งหนึ่งท่านเคยเห็นมาด้วยกันคู่สองผัวเมีย ทั้งพญานาคและนาง
นาคผู้เป็นภริยา แต่บางทีเขาก็เข้ามาหาท่านในร่างของมนุษย์ แต่งตัวด้วยเครื่องทรงอย่างกษัตริย์มีข้า
ราชบริพารเฝ้าแหแหนแวดล้อมมาดังขบวนเสด็จของพระราชา 

- เคยเรียนถามท่านว่า? พญานาคตัวจริงใหญ่ขนาดไหน?  
- ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโมตอบว่า? ใหญ่มาก? ขณะนั้นเรากำลังอยู่กันหน้าโรงครัว จึงเรียน

ถามว่า ? ใหญ่เท่าโรงครัวนี้ไหม?  
- ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ตอบว่า ใหญ่กว่าอีก? พวกเราอีกคนถามเสริมว่า? ใหญ่เท่าศาลา

นี้ไหม? ท่านบอกยิ้ม ๆ ว่า ใหญ่มากกว่าก็ได้ เล็กกว่าก็ได้ แล้วแต่เขาจะแสดงให้เห็น? ลำตัวเล่าเจ้าคะ 
ยาวแค่ไหน? 

“นาคนคราแม่น้ำโขง” กับหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี 
10) 3 วัน 3 คืน ท่องนาคนคราแม่น้ำโขง 
หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ท่านได้มรณภาพแต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย เก็บรักษาไว้ในโลง

แก้ว ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องถ้ำเรื่องป่าเขาแดนลี้ลับอันตราย
ต้องยกให้หลวงปู่คำคะนิง จุลมณีท่านผ่านถ้ำผ่านภูเขามานับร้อยนับพันแห่งในอินโดจีนและฝั่งโขงทั้ง
สองฟาก มีการผจญเสือ ผจญช้าง กระทิงป่า มหิงสา หมียักษ์และงูร้ายอสรพิษนานาชนิด มาแล้ว
อย่างโชกโชน ตลอดจนภูตวิญญาณร้ายกาจสารพัดภูตผีปีศาจคะนองไพร “หลวงปู่คำคะนิงเดินสาม
วันสามคืน พบเมืองบาดาลนาคพิภพของพญานาค” 

หลวงปู่คำคะนิง จุลละมณีเป็นชาวคำม่วน แขวงคำม่วน ประเทศลาว ก่อนจะเข้าสู่ร่มผ้ากา
สาวพัสตร์นั้น มีครอบครัวลูกเมียเป็นฝั่งเป็นฝามาก่อน แต่พออายุได้ 30 ปีก็เบื่อหน่ายชีวิตครองเรือน 
จึงอำลาลูกเมียออกบวชเป็นฤาษีดาบส ท่องเที่ยวธุดงค์ไปในป่าเขาลำเนาไพร เป็นเวลานานถึง 15 ปี 
ไม่เคยเข้าอยู่หมู่บ้านเลย อยู่แต่ในป่าเป็นวัตร ถือสัจจะเคร่งในศีลฤาษีโยคี ฝึกตนอย่างเคร่งเครียดละ
เว้นความชั่วทุกประการ 7 วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่ง 15 วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่ง เป็นการบำเพ็ญตบะ
อย่างแรงกล้า เพ่ือพิสูจน์กำลังใจและความทรหดอดทนของตนว่า มีความกลัวตายไหม? อาลัยใยดีใน
สังขารร่างกายขนาดไหน? ได้ธุดงค์ไปจำพรรษาตามถ้ำตามทิวเทือกเขาต่างๆ ในแดนลาวปีแล้วปีเล่า 
ตราบจนกระทั่งเวลานี้ได้ 27 พรรษา ถ้ารวมเป็นพระฤาษีด้วยก็เป็น 42 พรรษา 

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา หลวงปู่คำคะนิงได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระธุดงค์ว่า ณ 
ที่ถ้ำมืดใกล้กับภูปัง ฝั่งไทยเขตโขงเจียม อยู่เลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้น เป็นถ้ำ “เมืองลับ
แล” หรือที่ชาวบ้านเรียก “ชาวบังบด” “ถ้ำมืด” นี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหล ชาวเมืองลับแลหวง
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แหนมาก แต่วันดีคืนดี ใครมีวาสนาหลงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลที่ว่านี้ จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจาก
ชาวลับแล หรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชา ลึกลงไปใน “ถ้ำมืด” เป็นนครเร้นลับใต้พิภพ คือเมือง
บาดาลของพญานาค อยู่ใต้แม่น้ำโขง เป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร ถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้
แม่น้ำโขง เป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายรวงผึ้ง สามารถจะทะลุขึ้นฝั่งโขง
ด้านประเทศลาว อุโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่งลี่ผีสีทันดร ระยะทางนับร้อยกิโลเมตร อุโมงค์บาง
สายซึ่งเป็นเมืองบาดาลนี้ไปทะลุออกเมืองแกวเมืองญวน ซึ่งพระธุดงค์หลายรูปได้นั่ งทางในตรวจสอบ
ด้วยกระแสญาณแล้ว เห็นตรงกันว่าเป็นความจริง ได้มีชาวบ้านพวกแสวงหาทรัพย์สินโบราณสมบัติปู่
โสมหลายคณะ ได้เข้าไปค้นหาสมบัติในถ้ำมืดนี้ ปรากฏว่า เป็นถ้ำกว้างใหญ่ลักษณะถ้ำตัน ไม่มีอุโมงค์
ลับซับซ้อน ไม่มีเมืองพญานาคไม่มีเหล็กไหล ไม่มีทรัพย์สมบัติโบราณแต่อย่างใดเลย พวกคนโลภโมโท
สันทั้งหลายต่างผิดหวังพากันด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าหาว่าโกหกหลอกลวงนั่งหลับตาพยากรณ์ส่ง
เดชอวดอุตริมนุสธรรม ด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้า ผลกรรมทันตาเห็น ปรากฏว่าพวกค้นหาสมบัติใน
ถ้ำ พากันหาทางออกจากถ้ำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่จุดคบไฟสว่าง พวกเดียวกันแท้ๆ แต่มองไม่เห็นกันต่างหลง
ทางเดินร้องตะโกนเรียกหากันโหวกเหวกอยู่ 15 วัน อดข้าวอดน้ำแทบตาย จนต้องดื่มน้ำปัสสาวะ
ตัวเองแทนน้ำ พอวันที่ 16 จึงหาทางออกจากถ้ำได้ นับเป็นเรื่องเร้นลับอาถรรพณ์น่าพิศวง 

หลวงปู่คำคะนิง ต้องการพิสูจน์ความจริงเรื่อง “ถ้ำมืด” ให้กระจ่าง จึงได้เดินทางมายังถ้ำมืด 
พบว่า เป็นถ้ำกว้างใหญ่มาก ถ้าติดฟืนไฟให้สว่างขึ้นในถ้ำมืดนั้นสามารถจะใช้เป็นห้องประชุมผู้คนได้
เป็นหมื่นคนทีเดียว ในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก มีลำธารไหลลอดใต้ภูเขาอยู่ในถ้ำ มีบาตรโบราณเก่า 
บรรจุพระเครื่องหักชำรุดและผ้าไตรผุเปื่อยซุกอยู่ซอกถ้ำแห่งหนึ่ง แสดงว่ามีคนเข้ามาบูชาเอาพระ
เครื่องไปหรือแก้บนผีสางเทวดา หลวงปู่คำคะนิงได้ออกเดินสำรวจดูถ้ำมืด ใช้คบไฟจุดให้แสงสว่าง 
สำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็ไม่พบว่ามีช่องทางจะทะลุเข้าไปข้างในได้อีกเลย มัน
เป็นถ้ำตันขนาดใหญ่ คล้ายห้องโถงที่มีทางเข้าและออกทางเดียวเท่านั้น ที่เล่าลือกันว่า ถ้ำนี้เป็นถ้ำ
เมืองลับแลและมีอุโมงค์ลับลงไปใต้บาดาลเป็นเมืองพญานาคนั้นเห็นจะรู้เห็นด้วยสายตาธรรมดาไม่ได้ 
เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสภาวะทิพย์ มีความละเอียดอ่อนสุขุมยิ่งกว่าสายลม เบาบางยิ่งกว่า ใยแมงมุม 
แต่ทว่าแข็งกล้ายิ่งกว่าเหล็กเพชร มีอานุภาพยิ่งกว่าสายฟ้า สามารถจะให้คุณและโทษแก่มนุษย์ผู้
หยาบช้าจิตใจสกปรกโลภโมโทสันได้ถึงแก่วิบัติฉิบหายในพริบตา ฉะนั้นจำจะต้องใช้อำนาจฌานสมาธิ
ตรวจสอบด้วยทางในให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อหลวงปู่คำคะนิงนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางใน เห็นนิมิต
ปรากฏสว่างจ้าขึ้นตรงมุมถ้ำด้านหนึ่ง มองเข้าไปตรงผนังถ้ำเห็นใสกระจ่างคล้ายผนังถ้ำทำด้วยแผ่น
กระจก ในผนังถ้ำนั้นมีบ่อน้ำหิน ในบ่อน้ำนี้มีหินก้อนหนึ่งแช่อยู่รูปร่างคล้ายจระเข้เสียงในนิมิตบอกว่า 
ให้ข้ามหรือรอดให้ท้องจระเข้หินนี้เข้าไป แล้วจะพบประตูลับแลเข้าสู่ถ้ำข้างใน เมื่อทราบแล้วดังนั้น 
หลวงปู่คำคะนิงจึงได้ออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจถ้ำมืดอีกครั้ง โดยตรงไปที่ผนังถ้ำที่ปรากฏเห็น
ในนิมิตก็พบด้วยความประหลาดใจว่า “มีหินย้อยลงมาคล้ายหลืบฉากเล็กๆ ซึ่งตอนแรกเดินตรวจดู
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อย่างละเอียดแล้วไม่ได้พบหินย้อยตรงนี้ ดูคล้ายตาเซ่อไปเองหรือไม่ก็มีอะไรบังตาไว้ยังงั้นแหละ หลวง
ปู่คำคะนิงจึงนั่งยองๆ ลงชะโงกเข้าไปดูในซอกหลืบหินย้อยนี้ก็พบว่า เป็นซอกมุมทำเลพิกล มีรูดำมืด
เข้าไป เป็นรูขนาดคนธรรมดามุตคลานเข้าไปได้ทีละคน แต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรู้ตันหรือข้างในเป็น
เหวลึกยังไม่รู้ อาจเป็นรูเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของงูเหลือมยักษ์ก็เป็นได้ การที่จะมุดคลานเข้าไปนับเป็นการ
เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง แต่หลวงปู่คำคะนิงไม่เคยนึกหวาดกลัวเลย เพราะมีประสบการณ์เรื่อง มุด
สำรวจถ้ำ เสี่ยงมฤตยูมาแล้วอย่างโชกโชนนับถ้ำไม่ถ้วน ประการสำคัญที่สุดก็คือพระกรรมฐานอย่าง
ท่านซึ่งจาริกธุดงค์อยู่ในป่าเขาแดนอันตรายร้อยแปดพันเก้าประการนี้ ได้อธิษฐาน “ตาย” ไว้ตั้งแต่
วินาทีแรกที่สมาทานธุดงค์แล้ว นั่นคือพร้อมเสมอที่จะตายทุกเวลา ไม่อาลัยเสียดายชีวิต ถ้ากรรมเก่า
ในอดีตสร้างไว้ให้ผล ก็พร้อมที่จะอุทิศสังขารร่างกายให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าด้วยความยินดี เพ่ือ
ชดใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นกันไปเสียเลยในชาตินี้ ไม่ต้องติดค้างหนี้เวรหนี้กรรมกันอีกต่อไป เพราะเหตุ
ที่ว่า เมื่อพระธุดงค์ขณะตกเป็นเหยื่อเสือขบกัดหรือตกเป็นเหยื่องูเหลือม ท่านจะต้องตั้งสติให้มั่นคง 
กำหนดจิตให้แช่มชื่นเบิกบานใจที่ได้อุทิศร่างตัวเองให้เป็นอาหารของสัตว์นั้น แล้วจึงแผ่เมตตาให้อโหสิ
สัตว์ตัวนั้นไม่ขออาฆาตจองเวร จากนั้นก็ปล่อยวางสังขารร่างกายรูปนามขันธ์ห้าโดยสิ้นเชิง เจริญ
วิปัสสนากำหนดอารมณ์ปัจจุบันเป็นตัวปัญญา เมื่อจิตปล่อยวางได้แล้วเช่นนี้ ความเจ็บปวดขณะตก
อยู่ในปากสัตว์ก็จะไม่มี จะมีแต่สติติดตามจิตอยู่ทุกขณะจิตเป็นอารมณ์ปัจจุบัน เมื่อวิญญาณในขันธ์
ห้าดับคือสิ้นใจตาย สติก็ยังดำรงอยู่ว่าขันธ์ห้าของตนแตกดับแล้ว ตอนนี้เองจิตในจิตหรือตัวสติปัญญา 
อันเป็นนามธรรม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สว่าง สะอาดบริสุทธิ์ ก็จะสืบต่อเป็นสันสติออกจากร่างไปสู่
กระแสมรรค ผลนิพพานแดนสงบสันติสุข ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เมื่อพระธุดงค์ตัดสินใจ
พร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาเช่นนี้จิตย่อมยังเกิดความเบาสบาย ชุ่มชื่นเบิกบาน มีความกล้าหาญอยู่
ตลอดเวลา ไม่หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้น อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้น ถ้าเป็นกรรมเก่าส่งผลก็พร้อมที่จะ
ยอมรับกรรมนั้น แต่ถ้าไม่เคยสร้างกรรมเวรไว้ในอดีต หากเผชิญอันตรายใดๆ ธรรมะย่อมปกปักรักษา
ให้ปลอดภัย สรุปแล้วพระธุดงค์ท่านเชื่อมั่นใน “พระธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม” และ
เชื่อใน “กฎแห่งกรรม” 

 - หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ได้กำหนดจิตอธิษฐานว่า สาธุ นโม อันว่านมัสการแด่พระพุทธ 
พระธรรมพระสงฆ์ อันเป็นสรณะที่พ่ึงประเสริฐสูงสุด อาตมาภาพจักขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานอัน
ลึกลับแห่งนี้ ขอปวงเทพเจ้าทั้งหลาย อันมีเจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าถ้ำ ตลอดจนยักษ์ คนธรรพ์ และ
พญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ ณ ถ้ำสถานแห่งนี้ จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมาภาพ
ด้วยเถิด อาตมาภาพอยากจะขอเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตา ถ้าหากมีจริงก็ขอให้
ได้ดูชมสมใจ มิได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการ
ใดเลย 
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เมื่ออธิษฐานจบแล้ว หลวงปู่คำคะนิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อ แล้วมุด
คลานเข้าไปในรูดำมืดนั้น เข้าไปลึกประมาณสองร้อยวาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ
ห้าวา เพดานสูง มีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวหม่น งดงาม บ้างเป็นพู่พวงห้อยลงมาคล้าย
ม่านหรือโคมระย้า พ้ืนถ้ำเป็นตระพักซ้อนขึ้นไปมีขั้นบันไดธรรมชาติ บนตระพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแจ๋ว
ปานกระจกมีหินรูปร่างคล้ายจระเข้แช่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำ ถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากอุโมงค์ดำมืด
พอที่จะคลานมุดเข้าไปได้ก็ปรากฏว่าตรงกับนิมิตในสมาธิเป็นความจริงทุกประการ หลวงปู่คำคะนิงจึง
เดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งลึกแค่เอว พอไปถึงจระเข้หินจึงปีนป่ายขึ้นหลังมันเพ่ือจะข้ามไป แต่เป็นที่
น่าประหลาดว่าจระเข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้ มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดปากอุโมงค์ไว้ เอ๊ะ...นี่มัน
ยังไงกัน? หลวงปู่คำคะนิงแปลกใจ จึงลองเอาเท้าแหย่เข้าไปใต้ท้องจระเข้หินดูทำท่าคล้ายจะมุดลอด
ใต้ท้องมันไป แปลกอีกแล้ว จระเข้หินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดไปอีก นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสีย
แล้ว ต้องเป็นสิ่งลึกลับอาถรรพณ์คอยพิทักษ์รักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมั่น 

ท่านจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นดังๆขึ้นว่า “โอ๊ย...ผู้ข้า...ขอเข้าไปเบิ่งบูชาหูบูชาตาดอก ถ้ามีอี
หยังขอเบิ่งแหน่ ไม่มีเจตนาอย่างอ่ืนใดดอก” เป็นภาษาไทยอีสานมีความหมายว่า ตัวข้าหรือกระผม 
ขอเข้าไปดู เพ่ือบูชาหูบูชาตา ถ้ามีอะไรขอดูหน่อย ไม่มีเจตนาอย่างอ่ืนใดหรอก ทันทีที่อธิษฐานจบลง 
แปลกแท้ จระเข้หินจมตัววูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำราวมีชีวิต อนุญาตให้หลวงปู่คำคะนิงลุยน้ำข้ามหลัง
มันไปโดยสะดวก จากนั้นก็คลานมุดเข้าไปในปากอุโมงค์ดำมืดนั้น ตอนนี้แสงเทียนยังจุดสว่างถือไว้อยู่
ตลอดเวลา เทียนจะดับไม่ได้ เพราะแสงเทียนคือสิ่งบอกเตือนว่า อากาศในถ้ำมีพอหายใจหรือไม่ 
อุโมงค์ลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณสามสิบวาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำ เป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้ง 
มีหินย้อยใหญ่น้อยทั้งยาวและสั้น สีต่างๆ เช่น น้ำตาลอ่อน ขาวนวล แดงและเหลืองรูปร่างแปลกๆ 
คล้ายจีบม่านแพรเป็นริ้วก็มี คล้ายสายน้ำตกก็มี สลับซับซ้อนคล้ายตำหนักที่เทพเจ้าสร้างไว้เมื่อ
กระทบแสงไฟเทยีนจะเกิดประกายระยิบระยับดุจโรยด้วยกากเพชร สวยงามวิจิตรพิสดารมาก 

ตรงกลางถ้ำมีสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งตระหง่านอยู่ ทำให้หลวงปู่คำคะนิงต้องตะลึงจังงัง สิ่งมีชีวิตนั้น
คือพญางูตัวหนึ่งใหญ่เท่าต้นตาล ดำมะเมื่อมเลื่อมพราย ชูคอขึ้นสูงท่วมหัว นัยน์ตาเขียวเปล่งประกาย
เจิดจ้าคล้ายแสงมรกต จ้องมองมายังหลวงปู่คำคะนิงอย่างน่าสะพรึงกลัว เป็นพญางูที่ไม่มีหงอน หลวง
ปู่คำคะนิงเล่าถึงตอนนี้ว่า ท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมัน แต่ขนลุกซู่ซ่าไปหมด จะกลัวไม่ได้ ถ้านึกกลัวจะ
เป็นอันตราย ต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนา “พุทโธ พุทโธ พุทโธ” ไว้ในใจเรื่อยๆๆ 

“ท่องพุทโธตัวเดียวนี้แหละคุ้มครองได้หมด พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงอยู่
ที่พุทโธตัวเดียวนี้แหละ พุทโธตัวเดียวเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกนี้ จำไว้ให้ดี คาถาของ
หลวงปู่มีพุทโธตัวเดียว ใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานเอา”  

“เมื่อหลายปีมาแล้ว หลวงปู่อยู่ในถ้ำ พวกผู้ร้ายห้าหกคนมันมาปล้น มันคิดว่าหลวงปู่ร่ำรวย
เพราะญาติโยมมาหามาก มันเอาปืนอาก้าจ่อยิงหัวหลวงปู่นะ”  
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“หลวงปู่หลับตาภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ ตัวเดียวนี้แหละ มันยิงกันใหญ่ ปืนมันไม่ลั่นเลย 
หลวงปู่ก็บอกมันว่า เอาเลยยิงให้หลวงปู่ตายเลย ถ้าเราเคยมีเวรกรรมต่อกัน”  

“แต่มันก็ยิงหลวงปู่ไม่ออกเพราะพุทโธตัวเดียวแท้ๆ คุ้มครอง พวกมันก็พากันหนีไป แล้ว
ตำรวจก็จับได้” เมื่อกำหนดจิตกาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ แล้ว หลวงปู่คำคะนิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆ 
ว่า อาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้ มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่าน ถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้
สนใจเพ่ือเป็นวาสนาบุญตาด้วยเถิด ขอดูชมเฉยๆ ไม่เอาไปหรอก 

อุโมงค์แก้วแม่น้ำโขง 
เมื่อกล่าวจบลง สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น พญางูใหญ่ลดหัวลงต่ำทันที มันเลื้อยเข้าไปข้างใน ตัว

มันยาวใหญ่มาก หลวงปู่คำคะนิงยังคงยืนงุนงงถือเทียนเฉยอยู่ พญางูได้เอ้ียวคอหันมาดูแล้วผงกหัวให้
คล้ายเป็นเชิงบอกให้ตามไป หลวงปู่คำคะนิงจึงถือเทียนเดินตามไปห่างๆ ลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่
สิ้นสุด ท่านเดินตามไปข้างมัน ครั้นแล้วมันก็หยุดลง ทำหัวก้มเงยๆ ลงที่พ้ืนถ้ำ 2 - 3 ครั้ง ตรงนั้นเป็น
ปากหลุมถ้ำดำมืด ท่านเข้าใจได้โดยวิถีจิตว่าพญางูบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากถำหลุมดำมืดนั้น เพราะ
จะเป็นอันตรายให้ระวัง จากนั้นพญางูได้เลื้อยตรงไปทางขวามือแล้วหันมาผงกหัวขึ้นลง ให้ท่านเข้าไป
ดู เมื่อเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงามมากคล้ายม่านแพรริ้ว พญางูได้ยื่นหัวของมันชะโงก
เข้าไปข้างหินย้อยรูปม่าน ปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืด พญางูผงกหัวขึ้นลง คล้ายจะบอกให้ลงไปในรูนี้ 
จากนั้นมันก็เลื้อยนำทางลงไปก่อน ท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังมันไป ทางลงราบรื่น
เกลี้ยงเกลา เพดานและผนังอุโมงค์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับพร่างพรายไปหมด 
คล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้าบอกให้รู้ว่าเป็นพวกแร่ธาตุอัญมณี อุโมงค์ทางลงลาดต่ำลง
ไปเรื่อยๆ จากการกำหนดหมายจดจำไว้ 

หลวงปู่คำคะนิงเล่าว่า อุโมงค์นี้พุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกคือแม่น้ำโขง อุโมงค์ยาวมาก 
เดินจนรู้สึกเหนื่อย เทียนหมดไปหลายเล่ม เมื่อท่านหยุดยืนพักเหนื่อย พญางูก็จะหยุดบ้างแล้วเอ้ียว
คอมาดูผงกหัวขึ้นลง คล้ายบอกให้ตามไป ท่านก็ออกเดินต่อไปอีก กะว่าเดินไปหนึ่งวันเต็มๆ  ไปถึง
สถานที่แห่งหนึ่ง เป็นคูหาถ้ำกว้าง วิจิตรพิสดารด้วยหินย้อยเป็นหลืบฉากคล้ายท้องพระโรง มีแสง
สว่างรุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อยเปล่งแสงคล้ายดวงดาว ตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลง หลวงปู่
คำคะนิงรู้สึกหายใจไม่ออก ไม่มีอากาศหายใจ จึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่า 

“โอ๊ย...ข้าน้อย...ขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิด ข้าน้อยอยากเบิ่ง อย่าเพิ่งให้ตายเลย” 
อธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่น รู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้น ตอนนี้

พญางูใหญ่ซึ่งหยุดดูอยู่ ไดผ้งกหัวขึ้น ๆ ลง ๆ ให้ตามไป เมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็น
หินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจก กว้างประมาณยี่สิบวา มองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอ่ือย เห็น
ท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำด้วย ความรู้สึกบอกว่า ข้างบนคือแม่น้ำโขง เวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมงค์แก้วเมือง
บาดาลใต้แม่น้ำโขง 
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พญางูเลื้อยนำทางเข้าถ้ำโน้นออกถ้ำนี้วกไปวนมาคล้ายรวงผึ้ งยักษ์ แต่ละถ้ำสวยงามพิสดาร
ด้วยหินงอกหินย้อย ตามผนังถ้ำรุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่าง ๆ สว่างไสวเต็มไปหมด 

นาคพิภพ 
การเดินไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ไม่ได้ฉันข้าวน้ำอะไรเลย แต่ไม่รู้สึกหิวโหย

อ่อนเพลียแต่ประการใด กลับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบาน ร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุก (อ่ิม
ทิพย์) อุโมงค์และคูหาถ้ำน้อยใหญ่ที่พญางูใหญ่นำเที่ยวดูชม ล้วนงามรุ่งเรืองตระการตา ทำให้
เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวลาที่ผ่านไปไม่โดยรู้ตัว จนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งไหลเอ่ือยอยู่ใต้พิภพ 
น้ำไม่ลึกมองเห็นกรวดทรายสีต่างๆ ระยิบระยับอยู่ใต้น้ำที่ใสกระจ่างปานกระจก พญางูใหญ่เลื้อย
ปราดลงไปในแม่น้ำแล้วหายวับไป จะว่ามุดน้ำหนีไปก็ไม่ใช่เพราะจับตาดูอยู่ เป็นการหายไปเฉยๆ 
คล้ายแสงไฟดับยังงั้นแหละแต่พอหลวงปู่คำคะนิงขึ้นถึงฟากฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจ เมื่อพบว่า 
มีรอยมนุษย์เพ่ิงขึ้นจากน้ำไปใหม่ๆ รอยนั้นเปียกน้ำอยู่ แต่ไม่เห็นตัวคน 

พลันหลวงปู่คำคะนิงก็ล่วงรู้ได้ด้วยญาณว่า แม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ขวางกั้นด่าน
ชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใต้พิภพ เมื่อพวกพญานาคหรืองูใหญ่เลื้อยลงสู่แม่น้ำนี้แล้ว จะกลายร่างจากงู
ใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในบันดล แน่แล้วพญางูผู้นำทาง จะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้ามนุษย์เปียกน้ำ ท่าน
จึงออกเดินสะกดรอยนั้นไป แต่เพ่ือป้องกันหลงทางในตอนขากลับ จึงได้เก็บเอาก้อนหินมาวางไว้เป็น
เครื่องหมาย เดินไปได้ไม่ไกลก็เห็น คูหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล เพดานถ้ำอยู่สูงลิ่วเป็นรูปโค้งคล้าย
ท้องฟ้าจำลอง แสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายอาบด้วยละอองสีทอง ทำให้จีวรย้อมฝาดของหลวงปู่
กลายเป็นสีทองเข้ม ไหลออกไปสุดสายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อนๆ สลัวหมอกมัวมองไม่ทะลุ 

ภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบลิ่ว เป็นทองคำทั้งแท่ง สุกปลั่งอร่ามพร่าง
พราย ชวนให้ตะลึงลานรอบๆ องค์มหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นๆ 
มากมายสุดคณานับ แต่ละชั้นทำด้วยหินผลึกสลักลายทองคำลวดลายละเอียดยิบ กระถางธูปและเชิง
เทียนตั้งเรียงราย ตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนโอบ ภายในกระถางบรรจุไว้ด้วยทราย
ทองคำเต็มสำหรับปักธูปซึ่งจุดส่งควันกรุ่น มีกลิ่นหอมตลบอบอวลชื่นใจ เชิงเทียนเป็นมณีแดง เทียนที่
จุดมีทั้งเทียนขาว เหลือง แดง 

ถัดออกไปเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจตีย์ กำแพงแก้วฝังไว้ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ ๆ ตาม
ลวดลายกนกส่องแสงวูบวับเป็นประกายดุจดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ ณ ที่นั้น นอก
กำแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารคด และพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับลวดลายด้วย
เส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรุ่งเรืองวิจิตรพิสดารน่ามหัศจรรย์ 

“หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะ ไม่ได้เข้าฌานถอดกายทิพย์ไป แต่ไปด้วยร่างกายแก่เฒ่าของหลวงปู่นี้
แหละ หลวงปู่ยังเข้าไปโอบกอดพระมหาเจดีย์ทองคำเลย เป็นทองคำจริง เนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือน
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น้ำ หลวงปู่ดูละเอียดหมด ยังได้จุดธูปเทียนในภาชนะแก้วทองสักการะเลย” หลวงปู่คำคะนิงกล่าว
ยืนยันเป็นถ้อยคำแข็งแรง 

มนุษย์นาค 
“หลวงปู่พบพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเปล่าครับ” 
“ไม่มีพระเณร เงียบมาก เงียบจนกระทั่งหลวงปู่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึก ๆ หลวงปู่

เดินเที่ยวดูหมด ไม่มีพระเณรเลยสักองค์จริง ๆ กุฏิหินอ่อนสีขาวหลังคาเป็นแก้วประพาฬปลูกไว้เรียง
รายหลายสิบหลัง ปิดประตูหน้าต่างเงียบ คล้ายเป็นวัดร้าง” หลวงปู่กล่าว 

“วัดนี้ไปอยู่ในถ้ำได้อย่างไรครับ” 
“มีผู้สร้างขึ้นไว้ ไม่ใช่มนุษย์บนโลกสร้าง แต่ เป็นมนุษย์นาคสร้าง” 
“มนุษย์นาค” 
“ก็พญานาคนั่นแหละ ที่นี่เป็นเมืองบาดาลของพวกพญานาค พวกเขานับถือพระพุทธศาสนา

เหมือนกัน พญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับ เป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพเจ้า มีมหิทธานุภาพมาก 
สามารถจำแลงกายเป็นชายหนุ่มละหญิงสาวสวยงามได้ ชอบทำบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนา 

หลวงปู่ว่าเป็นไปได้ที่พวกพญานาคสร้างวัดทองคำประดับด้วยแก้วมณี อันมีค่านี้ ไว้
สักการะบูชา เพ่ือเป็นเครื่องรำลึกถึงพระรัตนตรัย” 

“หลวงปู่ทำไมไม่อยู่จำพรรษาที่นั่นล่ะครับ” 
“อยู่ไม่ได้ เพราะหลวงปูแค่ขออนุญาตเขาเข้าไปดูชมให้เป็นบุญหูบุญตาเท่านั้น” 
“นอกจากวัดที่หลวงปู่เห็นแล้วมีอะไรอีกครับ” 
“หลวงปู่เดินดูชมบริเวณวัดจนทั่วแล้วก็เลยไปทางสระใหญ่มีดอกบัวสีต่าง ๆ ขึ้นเต็ม ดอกบัว

ส่งกลิ่นหอมชื่นใจมาก มีสนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบ มีสวนดอกไม้กว้างสุดสายตา มีทางเดินปูลาดด้วย
แผ่นแก้วสีขาวหม่น ๆ 

สองข้างทางเป็นต้นไม้ทั้งดอกทั้งใบสีแปลก ๆ ลูกผลยั้วเยี้ยเลย ก็เลยเดินเข้าไปตามทางนี้ 
รู้สึกกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้รุนแรงยิ่งขึ้น หอมจนฉุนกึ้กข้ึนจมูกเลย หลวงปู่รู้สึกวิงเวียน 

ดาบสฤๅษี 
“ก็พอดีเดินเข้าไปถึงเบื้องผาแห่งหนึ่ง มีขั้นบันไดหินทอดขึ้นไปสูงประมาณสองวา พบคนผู้

หนึ่งนั่งอยู่เป็นพระฤาษีดาบสผมยาว” 
“พระฤาษีหรือครับ” 
“เป็นคนนี่แหละ แก่เฒ่าแล้ว ผมขาวยาวหนวดเครายาวถึงเอว นั่งพิงหมอนขวานใบใหญ่อยู่

ใต้เงื้อมผา อาสนะที่นั่งเป็นเบาะปูลาด” 
“หลวงปู่ก็นั่งลงยกมือไหว้ ตาแกคนนั้นร้องห้ามหลวงปู่ไว้ ไม่ให้ไหว้ แกบอกว่า ข้าเจ้าไม่ใช่

พระ อย่าไหว้ข้าเจ้าให้เป็นบาปเลย ข้าเจ้าเป็นตาปะโสหรือดาบสฤาษี” 
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“ดาบสฤาษีเป็นพญานาคแปลงกายหรือครับ” 
“ไม่ใช่ ท่านบอกว่าท่านบวชเป็นพระฤาษีดาบสมาได้ 3,000 ปีแล้ว บำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่ 

แก่งลี่ผี” 
“เป็นไปได้หรือครับ ที่คนเราจะมีอายุถึงสามพันปี” 
“พวกฤาษีดาบสที่บำเพ็ญพรตเจริญภาวนาในพระธรรมจนบรรลุอภิญญาสมาบัติชั้นสูงพวก

ท่านย่อมมีอำนาจสามารถยืดอายุเวลาให้ยืนนานออกไปได้นับพัน ๆ ปี อันนี้หลวงปู่เชื่อว่าเป็นความ
จริง มันเป็นวิชชาลึกลับ”  

แก่งลี่ผี 
“แก่งลี่ผีอยู่ที่ไหนครับ” 
“แก่งลี่ผีอยู่ในแม่น้ำโขง เบื้องทิศใต้นครจำปาศักดิ์ลงไป แม่น้ำโขงแถวนั้นมีเกาะแก่งมากมาย

นับร้อยเกาะ แล้วมีภูเขาลูกหนึ่งขวางกั้นแม่น้ำโขงอยู่ แม่น้ำโขงไหลข้ามเขาไปกลายเป็นน้ำตกลงไป” 
“ชาวบ้านเรียกว่าลี่ผี หมายถึงที่ดักปลาของภูตผี ท่อนซุงใหญ่ ๆ ขนาดหลายคนโอบตกลงไป

ในแก่งลี่ผีจะแหลกละเอียดหมด เรือแพผ่านเข้าไปไม่ได้ เป็นวังน้ำวนแก่งน้ำตกมฤตยู แล้วยังมีอุโมงค์
ใต้น้ำ ให้น้ำโขงไหลลอดภูเขาด้วยหลายอุโมงค์” 

“ภูเขาลูกนี้ลึกลับอาถรรพณ์ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ พวกฤาษีชีไพรตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ชอบไป
บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น เพราะเงียบสงบ คนไปรบกวนไม่ได้” 

“ดาบสฤาษีตนนี้ มาทำไมที่นี่” 
“หลวงปู่ถามดูแล้ว ท่านดาบสผู้มีอายุยืนนานเล่าให้ฟังว่า พวกบังบดนิมนต์ท่านมาเทศนา

ธรรม” 
“พวกบังบด คืออะไรครับ” 
“หมายถึงพวกลับแลหรือพวกมีสภาวะเป็นทิพย์ อย่างพวกพญานาคนี้ก็ถือว่าเป็นพวกลับแล

พวกหนึ่งได้เหมือนกันเพราะมีสภาวะทิพย์” 
“พระฤาษีดาบสบอกว่า ท่านมาเทศนาธรรมอบรมชาวลับแลได้สามวันแล้ว ต่อจากนั้นก็จะ

เดินทางไปบำเพ็ญเพียรอยู่ภูจอมทองฝั่งลาว” 
หลวงปู่ถามว่า “แล้วพวกชาวเมืองลับแลไปไหนหมด ทำไมไม่เห็นสักคนเดียว ท่านตอบว่า 

พวกชาวลับแลไม่อยากแสดงตัวให้เห็น หลวงปู่เลยบอกท่านว่า จะเข้าไปเที่ยวดูชมข้างในต่อไป ท่าน
ได้ห้ามไว้” 

“ทำไมพระฤาษีถึงห้ามไว้ครับ” 
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กฎลึกลับ 
“พระฤาษีท่านบอกว่า ข้างในเป็นเวียงวังของพญานาค เป็นเขตอาถรรพณ์ หากมนุษย์เข้าไป

แล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลย กลับออกมาไม่ได้ ถ้ากลับออกมาต้องตาย มนุษย์ที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ทรง
ศีลบริสุทธิ์ มีวิชาอาคม ได้ฌานสมาบัติ ถึงจะมีอำนาจต้านทานพิษร้ายแรงของพญานาคได้ แต่เมื่อเข้า
ไปแล้วต้องจำพรรษาอยู่ในเวียงวังพญานาคตลอดไป จะออกมาไม่ได”้ 

“ทำไมถึงกลับออกมาไม่ได้ครับ” 
“มันเป็นกฎลึกลับของเมืองบาดาลเป็นอย่างนั้น อย่างพระฤาษีดาบสท่านมาจากแก่งลี่ผี ท่าน

ก็ยับยั้งอยู่แค่เขตวัดมหาเจดีย์ทองคำนี้เอง ไม่เข้าไปในเขตเวียงวังของพญานาค ถ้าเข้าไปแล้วท่านว่า
ต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมืองบาดาลตลอดไป กลับออกมาอีกไม่ได้ ดังนั้นพวกพญานาคจึงออกจาก
เวียงวังชั้นในมาฟังธรรมเทศนาของท่านที่ข้างนอกแห่งนี้” 

“แล้วหลวงปู่ไปไหนอีก” 
“พระฤาษีดาบสท่านบอกให้หลวงปู่กลับ ท่านว่าหลวงปู่มาสามวันแล้ว อย่าอยู่นานกว่านี้เลย

ไม่ดี อาจแพ้พิษของพวกพญานาคได้ เพราะในอาณาเขตใต้พิภพเมืองบาดาลนี้ พวกพญานาคคายพิษ
อันตรายไว้ทั่วไป อากาศเป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ทั่วไป หลวงปู่ได้รับคำเตือนเช่นนั้นก็เลยกลับ
ออกมา” 

“กลับออกมายังไงครับ” 
“กลับออกมาทางเก่า พอข้ามแม่น้ำที่หลวงปู่ทำเครื่องหมายกองหินไว้ก็พบพญางูใหญ่ตัวนั้น

อีก แปลกแท้ ๆ เขามารออยู่แล้วคล้ายรู้ว่าหลวงปู่จะกลับ” 
“พญางูตัวนั้นนำทางอีกใช่ไหมครับ” 
“เออ...ขากลับนี้เขาเลื้อยนำหน้าพากลับทางลัด เป็นอุโมงค์มีขั้นบันไดหิน สูงชันมาก สองข้าง

อุโมงค์มีแสงสว่างคล้ายแก้วระยิบระยับ แล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุล หลวงปู่รู้สึกว่ามาประมาณ
เดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้ว ในราวสักครึ่งชั่วโมงกระมัง” 

“กลับมาถึงไหนครับ” 
“ก็กลับมาถึงถ้ำมืดนั่นแหละ” 
“หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปแน่นะ…ครับ” 
“จะฝันอะไร ก็หลวงปู่เดินไปนี้แหละ หลวงปู่ได้ไปเห็นมาจริง ๆ ก็เล่าให้พระสงฆ์องค์เจ้า

ด้วยกันฟังรู้กันหมด” 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นการสรุปเพ่ือเชื่อมโยงเวียงวังของพญานาคราช ที่ปรากฏตาม

วรรณกรรม คำบอกเล่าของผู้ทรงศีล มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 
นาคนครา “บ้านเมืองของเหล่าพญานาคราช” 
1) อยู่ใต้แม่น้ำสายใหญ่ อาทิ แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำโขง แม่น้ำนิมมทา 
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2) อยู่ในสระโบกขรนี สระบัว คำชะโชนด 
3) อยู่บนอากาศสรวงสวรรค์วิมานทิพยสมบัติ อาทิ นันโทปนันทนาคราช 
ภพภูมิ จัมเปยยนาคราชพระโพธิสัตว์สมัยเกิดเป็นนาคราช ได้แปลงร่างให้เป็นชายหนุ่มรูป

งาม ประดับประดาด้วยเครื่องทรงอันงามวิจิตรถวายบังคมต่อพระราชา และขอเชิญ เสด็จ
ทอดพระเนตรนาคพิภพ อันเป็นรมณียสถาน เป็นนิเวศน์สถานของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด ภพ
ภูมิจัมเปยยนาคราช ทรงบันดาลให้นาคพิภพปรากฏเป็นกำแพงแก้ว 7 ประการ ทั้งประตู ป้อมคู หอ
รบ ให้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับงดงาม พ้ืนปูลาดด้วยทรายทอง หอมฟุ้งขจรไปด้วยดอกไม้
ทิพย์ เหล่านางนาคกัญญาได้ทาตัวด้วยแก่นจันทร์อันเป็นทิพย์ มีข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เป็นอาหาร พากัน
เพลิดเพลินเจริญใจอยู่ด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ตลอด 7 วัน ...วิมานอันประเสริฐงามผุดผาด รัศมีดัง
พระอาทิตย์ วิมานเช่นนี้ไม่มีในโลกมนุษย์ นางนาคกัญญาสวมใส่กำไลทองมือกลมกลึง ฝ่ามือและ
เท้าแดงงามยิ่งนัก ผิวพรรณงดงาม คอยยกอาหารทิพย์ถวายให้พระองค์ สนมนารีเหล่านี้ไม่มีในโลก
มนุษย์ แม้แต่ในแม่น้ำอันชุ่มชื่นก็ดาษดื่นไปด้วยปลานานาชนิด ทั้งท่าน้ำที่ขึ้นลงก็ราบรื่นเป็นอย่าง
ดี แม่น้ำเช่นนี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลย แม้ฝูงนกกระเรียนทิพย์ หงส์ทิพย์ นกยูงทิพย์ ดุเหว่าทิพย์ส่งเสียง
ร่ำร้องไพเราะจับใจโผผินบินจับอยู่บนต้นไม้ทิพย์ นกทิพย์เหล่านี้ไม่มีในโลกมนุษย์เลย แม้ต้นมะม่วง
ทิพย์ สาละทิพย์ ชมพู่ทิพย์ คูนทิพย์ แคฝอยทิพย์ ผลิดอกออกผลเป็นพวงงดงาม ต้นไม้ทิพย์เหล่านี้หา
ไม่มีในโลกมนุษย์เลย แม้ดอกไม้ทิพย์ทั้งหลายก็ฟุ้งตลบอบอวลไม่ขาดสายในสระโบกขรณี กลิ่นทิพย์
เช่นนี้หาไม่ได้ในโลกมนุษย์เลย...ล้วนแล้วเป็นของทิพย์ทั้งนั้น 

เจ้าจอมผาห่มพร้าว (กากะละนาคราช) ริมแม่น้ำโขง ตอบหลวงปู่ชอบว่า พวกข้าพเจ้ามี 
“ทิพย์วิมาน” ซ่อนเหลื่อมใกล้กับภูมิมนุษย์ ...ส่วน "เมืองบาดาล" คือชื่อที่มนุษย์เรียกกันขึ้นมาเอง พวก
ข้าพเจ้ามีทิพย์วิมานบางหมู่เหล่าก็อยู่ในสวรรค์ บางหมู่เหล่าก็อยู่ภูเขา บางหมู่เหล่าก็อยู่ในน้ำ บางหมู่
เหล่าก็อยู่ใต้พิภพ พวกข้าพเจ้าจะเรียกชื่อเมืองตามชื่อของพญานาคผู้เป็นใหญ่ ...โลกมนุษย์อาศัยแสง
สว่างจากไฟ จากพระอาทิตย์ แสงเดือนแสงดาว ส่วนบ้านเมืองของพญานาคแสงสว่างของพระอาทิตย์ 
แสงเดือนแสงดาวไม่สามารถส่องถึงนาคพิภพได้ ที่นาคพิภพไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนกับโลกมนุษย์ ที่
เมืองนาคพิภพมี "แก้วแสงทิพย์" สว่างไสวอยู่สี่มุมเมือง แสงแก้วทิพย์จะสว่างไสวอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัน
ดับ แสงสว่างของแก้วแสงทิพย์เย็นใสไม่ร้อนเหมือนแสงพระอาทิตย์ แก้วแสงทิพย์นี้เกิดจากบุญฤทธิ์ของ
พญานาคทุกตนจะมีแก้วแสงทิพย์ประจำตัว แก้วแสงทิพย์บุญฤทธิ์จะเป็นแก้วสารพัดนึกที่พญานาคทุก
ตนใช้ในการนิรมิต ...พญานาคเป็นพวกกายทิพย์ไม่มีเวทนาหิวโหยเหมือนมนุษย์ ความเหนื่อยความหิวไม่
มีในพญานาค พวกข้าพเจ้า "อ่ิมในบุญ" จึงไม่มีเวทนาหิวโหยเหมือนพวกกายหยาบอย่างมนุษย์และ
เดรัจฉาน ...พญานาคมีฤทธิ์มากเกินจะประมาณได้ ถ้าพวกข้าพเจ้าอยากจะทำร้ายผู้ใด เพียงแค่เพ่งฤทธิ์
ใส่มนุษย์หรือสัตว์ผู้นั้น มนุษย์และสัตว์ผู้นั้นก็จะแหลกเป็นจุลในทันที 

หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี...เจดีย์ทองคำนาคพิภพแม่น้ำโขง อุบลราชธานี 
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อุโมงค์แก้วแม่น้ำโขง...พญางูใหญ่ได้เลื้อยพาท่านเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงาม
มากคล้ายม่านแพรริ้ว ๆ ...ท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปตามทางลงราบรื่นเกลี้ยงเกลา เพดานและผนัง
อุโมงค์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับพร่างพรายไปหมด คล้ายแสงดาวนับแสนนับ
ล้านดวงในท้องฟ้าบอกให้รู้ว่าเป็นพวกแร่ธาตุอัญมณี อุโมงค์ทางลงลาดต่ำลงไปยังด้านทิศตะวันออก
คือแม่น้ำโขง อุโมงค์ยาวมาก เดินจนรู้สึกเหนื่อย เทียนหมดไปหลายเล่ม ...กะว่าเดินไปหนึ่งวันเต็ม ๆ ไป
ถึงสถานที่แห่งหนึ่ง เป็นคูหาถ้ำกว้าง วิจิตรพิสดารด้วยหินย้อยเป็นหลืบฉากคล้ายท้องพระโรง มีแสง
สว่างรุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อยเปล่งแสงคล้ายดวงดาว ตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลง รู้สึก
หายใจไม่ออก ไม่มีอากาศหายใจ จึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่า “โอ๊ย...ข้าน้อย...ขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เถิด ข้าน้อยอยากเบิ่ง อย่าเพ่ิงให้ตายเลย” อธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่น รู้สึกร่างกายหาย
เหนื่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้น เมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือน
กระจก กว้างประมาณยี่สิบวา มองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอ่ือย เห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำด้วย 
ความรู้สึกบอกว่า ข้างบนคือแม่น้ำโขง เวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมงค์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขง ...
พญางูเลื้อยนำทางเข้าถ้ำโน้นออกถ้ำนี้วกไปวนมาคล้ายรวงผึ้งยักษ์ แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด้วยหินงอก
หินย้อย ตามผนังถ้ำรุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่าง ๆ สว่างไสวเต็มไปหมด 

นาคพิภพ... 3 วัน 3 คืน ไม่ได้ฉันข้าวน้ำอะไรเลย แต่ไม่รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียแต่ประการใด 
กลับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบาน ร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุก (อ่ิมทิพย์) อุโมงค์และคูหาถ้ำน้อย
ใหญ่ที่พญางูใหญ่นำเที่ยวดูชม ล้วนงามรุ่งเรืองตระการตา ทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวลาที่ผ่านไปไม่
โดยรู้ตัวด้วยซ้ำ จนกระทั่งมาถึง...แม่น้ำสายหนึ่งไหลเอ่ือยอยู่ใต้พิภพ น้ำไม่ลึกมองเห็นกรวดทรายสีต่าง ๆ 
ระยิบระยับอยู่ใต้น้ำที่ใสกระจ่างปานกระจก พญางูใหญ่เลื้อยปราดลงไปในแม่น้ำแล้วหายวับไป จะว่ามุด
น้ำหนีไปก็ไม่ใช่เพราะจับตาดูอยู่ เป็นการหายไปเฉย ๆ คล้ายแสงไฟดับยังงั้นแหละ แต่พอหลวงปู่คำคะ
นิงขึ้นถึงฟากฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจ เม่ือพบว่า มีรอยมนุษย์เพิ่งขึ้นจากน้ำไปใหม่ ๆ รอยนั้น
เปียกน้ำอยู่ แต่ไม่เห็นตัวคน พลันหลวงปู่คำคะนิงก็ล่วงรู้ได้ด้วยญาณว่า แม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ ขวางก้ันด่านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใต้พิภพ เมื่อพวกพญานาคหรืองูใหญ่เลื้อยลงสู่แม่น้ำนี้
แล้ว จะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในบันดล แน่แล้วพญางูผู้นำทาง จะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้า
มนุษย์เปียกน้ำ ท่านจึงออกเดินสะกดรอยนั้นไป แต่เพ่ือป้องกันหลงทางในตอนขากลับ จึงได้เก็บเอาก้อน
หินมาวางไว้เป็นเครื่องหมาย เดินไปได้ไม่ไกลก็เห็น คูหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล เพดานถ้ำอยู่สูงลิ่วเป็นรูป
โค้งคล้ายท้องฟ้าจำลอง แสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายอาบด้วยละอองสีทอง ทำให้จีวรย้อมฝาดของหลวงปู่
กลายเป็นสีทองเข้ม ไหลออกไปสุดสายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อน ๆ สลัวหมอกมัวมองไม่ทะลุ 

ภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบลิ่ว เป็นทองคำทั้งแท่ง สุกปลั่งอร่ามพร่าง
พราย ชวนให้ตะลึงลานรอบ ๆ องค์มหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้น ๆ 
มากมายสุดคณานับ แต่ละชั้นทำด้วยหินผลึกสลักลายทองคำลวดลายละเอียดยิบ กระถางธูปและเชิง
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เทียนตั้งเรียงราย ตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนโอบ...ภายในกระถางบรรจุไว้ด้วยทราย
ทองคำเต็มสำหรับปักธูปซึ่งจุดส่งควันกรุ่น มีกลิ่นหอมตลบอบอวลชื่นใจ เชิงเทียนเป็นมณีแดง เทียนที่จุด
มีทั้งเทียนขาว เหลือง แดง...ถัดออกไปเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจตีย์ กำแพงแก้วฝังไว้ด้วยเพชร
เม็ดใหญ่ ๆ ตามลวดลายกนกส่องแสงวูบวับเป็นประกายดุจดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ ณ 
ที่นั้น ...นอกกำแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารคด และพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับลวดลาย
ด้วยเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรุ่งเรืองวิจิตรพิสดารน่ามหัศจรรย์ 

“หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะ ไม่ได้เข้าฌานถอดกายทิพย์ไป แต่ไปด้วยร่างกายแก่เฒ่าของหลวงปู่นี้
แหละ หลวงปู่ยังเข้าไปโอบกอดพระมหาเจดีย์ทองคำเลย เป็นทองคำจริง ๆ เนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือน
น้ำ หลวงปู่ดูละเอียดหมด ยังได้จุดธูปเทียนในภาชนะแก้วทองสักการะเลย” หลวงปู่คำคะนิงกล่าว
ยืนยันเป็นถ้อยคำแข็งแรง  มนุษย์นาค...เป็นผู้สร้างกุฏิหินอ่อนสีขาวหลังคาเป็นแก้วประพาฬปลูกไว้
เรียงรายหลายสิบหลัง ปิดประตูหน้าต่างเงียบ คล้ายเป็นวัดร้าง...พญานาคเมืองบาดาลพวกเขานับถือ
พระพุทธศาสนา เหมือนกัน พญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับ เป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพเจ้า มี
มหิทธานุภาพมาก สามารถจำแลงกายเป็นชายหนุ่มละหญิงสาวสวยงามได้ ชอบทำบุญสร้างกุศลใน
พุทธศาสนา...พวกพญานาคสร้างวัดทองคำประดับด้วยแก้วมณีอันมีค่านี้ไว้สักการบูชา เพ่ือเป็นเครื่อง
รำลึกถึงพระรัตนตรัย...มีสระใหญ่เต็มไปด้วยดอกบัวสีต่าง ๆ ขึ้นเต็ม ดอกบัวส่งกลิ่นหอมชื่นใจมาก มี
สนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบ มีสวนดอกไม้กว้างสุดสายตา แล้วก็มีทางเดินปูลาดด้วยแผ่นแก้วสีขาวหม่น ๆ 
สองข้างทางเป็นต้นไม้ทั้งดอกทั้งใบสีแปลก ๆ ลูกผลยั้วเยี้ยเลย รู้สึกกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้รุนแรงยิ่งขึ้น 
หอมจนฉุนจนขึ้นจมูกเลย หลวงปู่รู้สึกวิงเวียน  ดาบสฤๅษี...ที่แห่งนี้มีพระฤาษีดาบสผมยาว ท่านบวช
เป็นพระฤาษีดาบสมาได้ 3,000 ปีแล้ว บำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่ … แก่งลี่ผี ซึ่งอยู่ในแม่น้ำโขง เบื้อง
ทิศใต้นครจำปาศักดิ์ลงไป แม่น้ำโขงแถว ๆ นั้นมีเกาะแก่งมากมายนับร้อย ๆ เกาะ แล้วมีภูเขาลูกหนึ่ง
ขวางกั้นแม่น้ำโขงอยู่ แม่น้ำโขงไหลข้ามเขาไปกลายเป็นน้ำตกลงไป...ชาวบังบด ลับแลชอบนิมนต์ท่านไป

เทศนาธรรมอยู่แถวภูจอมทองฝั่งลาวนั่นเอง  กฎลึกลับ...ข้างในเป็นเวียงวังของพญานาค เป็นเขต
อาถรรพณ์ หากมนุษย์เข้าไปแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลย กลับออกมาไม่ได้ ถ้ากลับออกมาต้องตาย มนุษย์ที่
จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ มีวิชาอาคม ได้ฌานสมาบัติ ถึงจะมีอำนาจต้านทานพิษร้ายแรงของ
พญานาคได้ แต่เมื่อเข้าไปแล้วต้องจำพรรษาอยู่ในเวียงวังพญานาคตลอดไป จะออกมาไม่ได้...มันเป็นกฎ
ลึกลับของเมืองบาดาล ...พระฤาษีดาบสจากแก่งลี่ผี ท่านก็ยับยั้งอยู่แค่เขตวัดมหาเจดีย์ทองคำ ไม่เข้าไป
ในเขตเวียงวังของพญานาค ถ้าเข้าไปแล้วท่านว่าต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมืองบาดาลตลอดไป ดังนั้น
พวกพญานาคจึงออกจากเวียงวังชั้นในมาฟังธรรมเทศนาที่ข้างนอกแห่งนี้ 
 



 

บทท่ี 5 
ตำนานคำชะโนด เอกลักษณ์ต้นชะโนด 

 
การวิจัยในบทนี้ได้รวบรวมวรรณกรรมและเรียบเรียง วิเคราะห์ประมวลผลไว้จากข้อมูล ไว้ใน

งานหนังสือรวบรวมชื่อว่า “พญานาคบรรพกาล ตำนานคำชะโนด มัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถิ่นศรีสุทโธ” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ได้อธิบาย “คำชะโนด” เป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 ตำนานคำชะโนด 
 คำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคำชะโนด ที่เชื่อว่าเป็นเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา 
ผู้ครองเมืองคำชะโนด ดินแดนลับแลที่เกาะคำชะโนด บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ดังใจความว่า 

นะโม ตัสสะ ภาวนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สาธุ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
ทุติยัมปิ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
ตะติยัมปิ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
บ้านเมืองปู่ย่า หรือ นครคำชะโนด หรือ วังทอง หรือ ศรีสุทโธนครา มีหลายชื่อที่เรียกขาน

ชื่อเมืองตามชื่อพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ครองอยู่นั่นเอง ดังนั้นจุดเริ่มต้นจึงต้องรู้ก่อนคือ เหล่าก่อชาติ
กำเนิด สายโลหิต บริวาร บ้านเมืองของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ที่พอสามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

“ชาติกำเนิดของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ องค์ท่านกำเนิดในตระกูลเอราปถะ พระวรกายสี
เขียวมรกต ปล้องพระนาภีและพระเศียรสีทองมี 1 เศียร ปกติ แต่สามารถแผลงเศียรได้ 9 เศียร โปรด
ปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ ดั ่งคำ
โบราณอีสานกล่าวว่า "นามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคน...ข้างแรมเป็นนาค" ...สายโลหิตเป็นพระโอรสของ 
"พญานาโคศิรินาคราช" กับ "นางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง)" มีพระอนุชาเป็นกษัตริย์แห่ง
นาคาฝั่งลาวคือ "นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล วิสุทธิเทวา" แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต ล้านช้าง ร่มขาว
...คำว่า “พญานาคราช คือ พญานาคราช นาคาธิบดี คือ นาคาธิบดี เหมือนพญานาโคศิรินาคราชเจ้า 
วิสุทธิเทวา (เป็นเพียงพญานาคา) แต่มีพระราชโอรสเป็นนาคาธบดี คือ องค์ศรีสุทโธเป็นกษัตริย์แห่ง
นาคาฝั่งไทย องค์ศรีสัตตนาคบาดาลเป็นกษัตริย์แห่งนาคาฝั่งลาว ซึ่งทั้งสองกษัตริย์มีท่านปู่นาโค ซึ่ง
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ถ้าเทียบศักดิ์ถ้าเทียบกับมนุษย์ก็จะเท่ากับ..พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้า.. มิได้เป็นกษัตริย์ .. แต่มี
พระราชโอรสทั้งสององค์เป็น...กษัตริย์...นั่นเอง” ...พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ...มีมเหสีเอกคู่บารมี คือ 
พญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี” 

บริวารคู่พระทัยของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งเป็นพญานาคราชฝ่ายซ้าย-ขวาคู่พระทัย คือ 
พญานาคฝ่ายซ้ายของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ คือ "องค์เทวะนาคราช" เก่งทางอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ลำ
องค์สีเขียวมรกตทั้งองค์ ตั้งแต่เศียรถึงปลายหาง สีแดง เจิดจรัส ...ส่วนพญานาคฝ่ายขวาเก่งด้านวา่น
ยา วิชาอาคม ความรู้ความสามารถต่างๆ พญานาคองค์นี้สีออกทองลำองค์สีเงินยวง มีพระนามว่า 
"องค์ศรีสุธาโภชน์" ซึ่งทั้งสองปกครองดูแลบ้านเมืองให้กับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธอยู่ที่คำชะโนด เมื่อ
องค์ท่านไปถือศีลฟังธรรม...ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ว่า...หลวงปู่คำ
พันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม เล่าว่า ...ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่ง
นาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแลฝั่งลาว คือ พญานาคาธิบดีศรีสัตตนาคราช เป็นกษัตริย์
แห่งพญานาคฝั่งลาวเป็นพญานาคเจ็ดเศียร ส่วนฝั่งไทย คือ พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช เป็น
กษัตริย์พญานาคฝั่งไทยเป็นพญานาคหนึ่งเศียร พญาศรีสุทโธท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียร และปฏิบตัิ
ธรรม มีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม โดยมอบหมายให้
เหล่าพญานาค 6 อำมาตย์ดูแลแทน ในระหว่างที ่หลบมาจำศีลภาวนา  ซึ ่งหลวงปู่ท่านได้เอ่ยชื่อ
อำมาตย์แห่งพญานาคไว้เพียง 3 นาคราช ดังนี้ 

ตนที่ 1 พญาจิตรนาคราช เป็นพญานาคที่รักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองของตน ตั้งแต่ตา
ลีฟู ถึงจังหวัดหนองคาย ตามแนวแม่น้ำโขง โดยมีที่สุดแดนอยู่วัดหินหมากเป้ง 

ตนที่ 2 พญาโสมนาคราช มีเขตแดนปกครอง ตั้งแต่วัดหินหมากเป้ง มาจนถึงวัดพระธาตุพนม 
สุดเขตแดนที่แก่งกะเบา พญาโสมนาคราช มีอุปนิสัยคล้ายพญาศรีสุทโธนาคราช คือชอบปฏิบัตธิรรม 
จึงเป็นที่ไว้วางใจ และโปรดปรานแก่พญาศรีสุทโธนาคราชมากกว่าพญานาคอ่ืน ๆ 

ตนที่ 3 พญาชัยยะนาคราช มีเขตแดนจากแก่งกะเบา เรื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้ำโขงลง
ทะเลในเขมร พญานาคตนนี้มีฤทธิ์เดชมาก ชอบการรณรงค์ทำสงคราม คือชอบการต่อสู้เป็นนิสัย 

ส่วนพระอนุชา...พญาศรีสัตตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคท้ังปวงในฝั่งลาว เป็นพญานาค
ที่ทรงฤทธิ์ ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธนาคราช โดย
ชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกัน ....สุดท้ายหลวงปู่คำพันธ์ยังได้กล่าวอีกว่า ...ส่วนใดที่อยู่ใกลต้้น
น้ำลำธาร หรือ แม่น้ำใหญ่ หากจะจัดให้มีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้น ให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่า
พญานาค พิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก... 

ปรัมปรา...กาลครั้งหนึ่ง 
ย้อนตำนานคำชะโนด...เมื่อครั้งกล่าวว่า “ปรัมปรา กาลครั้งหนึ่ง...บ้านเมืองของพญานาคาธิ

บดีศรีสุทโธ มีพรหมประกายโลก หรือวังทอง ดงชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเป็นเวียงวังที่
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ประทับ ...แต่กาลก่อนจะมาตั้งบ้านแปงเมืองที่ "พรหมประกายโลก" มีตำนานเล่าขานว่า ...แต่ก่อน
โบราณกาล ...ศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาค ครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของ
หนองกระแสเป็นของสหาย ชื่อว่าสุวรรณนาคราช และมีบริวารฝ่ายละ 5,000 เช่นเดียวกัน ทั้งสอง
ฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกิน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมา ...ครั้นต่อมาผิดใจกันด้วยความไม่เข้าใจ ขาดความ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน ...เรื่องการแบ่งอาหารที่ “มโน” ว่าไม่ยุติธรรม ...จนทำให้เกิดความไม่พอใจกันทั้ง
สองฝ่าย ...ด้วยความมีทิฐิในภาวะนั้นที่ยังเป็นนาคหนุ่ม มีใจเด็ดเดี่ยว ใจร้อน กล้าหาญชาญชัย เป็น
นาคชาตินักรบ เป็นผู้นำของปวงนาคทั้ง 5,000 ตน “จึงได้เอ่ยกับฝ่ายสหายสุวรรณนาคราชว่า... "ไม่
ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพ่ือนที่ไม่ซื่อสัตย์" ...ฝ่ายเพ่ือนพยายามชี้แจงเท่าไหร่ก็ไม่เป็น
ผล “เพราะเหตุผลเดียวคือ สิ่งที่เห็นไม่เป็นไปอย่างที่คิด” เพียงเท่านี้นาคราชหนุ่มทั้งสองจึงถึงจุด
แตกหัก... ณ หนองกระแส นั่นเอง ...จนในที่สุด “ยุทธนาคา” จึงเกิดข้ึนทำให้ทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่ถึง 
7 ปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้า เพราะต่างฝ่ายต่างหวังจะเอาชนะกันให้ได้ เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ใน
หนองกระแสเพียงคนเดียวจนทำ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแสและบริเวณรอบ ๆ หนอง
กระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกัน เมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทำให้ พื้นโลกสะเทือนเกิด
แผ่นดินไหวทั ้งหมด เทวดาน้อยใหญ่ทั ้งหลายเกิดความเดือดร้อน ไปทั้งสามภพความเดือดร้อน
ทั้งหลายได้ทราบไปถึง พระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ ...จึงได้ให้พญานาคท้ังสองพากันสร้างแม่น้ำคนละ
สายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเล ก่อนจะ ให้ปลา บึก ขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้น และให้ถือว่า
การทำ สงครามครั้งนี้มีความเสมอกัน เพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาค ทั้งสอง ให้เอาภูเขา
พญาไฟ เป็น เขตก้ันคนละฝ่าย ใครข้ามไปราวีรุกรานกันขอ ให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟไหม้ฝ่ายนั้นเป็น
จุลมหาจุล เมื่อพระอินทร์ตรัสเป็นเทวราชโองการ จึงตัดสินใจเริ่มสร้าง กล่าวคือ  

สุทโธนาคราชจึงพาบริวารไพร่พลอพยพออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศ
ตะวันออกของหนองกระแส เมื่อถึงตรง ไหนเป็นภูเขาก็คดโค้ง ไปตามภูเขาหรือ อาจจะลอดภูเขาบ้าง
ตามความยาก ง่ายในการสร้าง เพราะสุทโธนาคเป็นคนใจร้อน แม่น้ำนี้เรียกชื่อว่า "แม่น้ำโขง" คำว่า 
"โขง" จึงมาจาคำว่า "โค้ง" ซึ่งหมายถึง ไม่ตรง ส่วนทางฝั่งลาว เรียกว่า แม่น้ำของ  

อีกฝ่ายหนึ่งสุวรรณนาคราช เมื่อได้รับเทวราชโองการ ดังกล่าวจึงพาบริวารไพร่พลพลอย 
อพยพออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ ของหนองกระแส สุวรรณนาคเป็นคนตรง
พิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็น การสร้างแม่น้ำจึงต้องทำ ให้ตรงและคิดว่าตรง ๆ จะทำให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางก่อน ตนจะได้เป็นผู้ชนะ แม่น้ำนี้เรียกชื่อว่า "แม่น้ำน่าน"แม่น้ำน่าน จึงเป็นแม่น้ำที่มีความ
ตรงกว่า แม่น้ำทุกสายในประเทศไทย     

การสร้างแม่น้ำแข่งกัน ปรากฎว่าสุทโธนาคสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระ
อินทร์ สุทโธนาคเป็นผู้ชนะและปลาบึกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลกตามการบอกเล่าต่อๆ 
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กันมาว่า น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในแม่น้ำน่านจะนำมาผสมกันไม่ได้ ถ้าผสมใส่ขวดเดียวกันขวดจะ
แตกทันที ในกรณีนี้ยังไม่เคยเห็นท่านผู้ใดนำน้ำทั้งสองแห่งนี้มาผสมกันสักที สุทโธนาคเมื่อสร้างแม่น้ำ
โขงเสร็จแล้ว ปลาบึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้ว จึงได้แผลงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
เหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ณ ดาวดึงส์ ทูลถามพระอินทร์ว่า "ตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่บนโลก
มนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้ จึงขอทางข้ึนลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้ 3 แห่ง และทูลถามว่าจะ
ให้ครอบครองอยู่ตรง แห่งไหนแน่นอน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรูพญานาคเอาไว้ 3 แห่ง 
คือ ธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ หนองคันแท แลพรหมประกายโลก (คำชะโนด) 

คำชะโนด หรือ วังศรีสุทโธ หรือ ศรีสุทโธนครา  
 พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าผู้ครองนครศรีสุทโธ หรือ นครคำชะโนด หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ วังทอง 
ถ้าแปลจากชื่อพญาศรีสุทโธนาคราช จะได้ความว่า นาคาผู้เป็นใหญ่ที่มีความเป็นสิริมงคล มิ่งขวัญ ความ
รุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ มิ่งมงคล ที่มีความบริสุทธ์ที่หมดจดโดยรอบ ...ดังนั้น นคร
คำชะโนด จึงถูกเรียกขานมาแต่โบราณรุ่นปู่ย่า ตายาย เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมา โดยสิ่งที่ตาเนื้อเห็น
โดยทั่วไป ณ ที่ลับแลนั่นคือ ดงชะโนด เกาะลอยน้ำที่มีต้นชะโนดขึ้นมากว่า 2,000 ต้นเหมือนภูเขาเล็ก ๆ 
ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำ สถานที่ถูกเรียกขานว่า "พรหมประกายโลก" และคำว่า “พรหมประกายโลก” 
จึงเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้จึงถูกเรียกขานตามต้นไม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินว่า “คำชะโนด”  
“นครคำชะโนด” กับหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป 

พญานาคที่ป่าคำชะโนด ตั้งแต่หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป เมื่อยังเป็นเด็ก อายุ 4 - 5 ขวบ 
ตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากปู่ย่าตายาย คุณพ่อและคนอื่นๆ เล่าให้ฟังว่า พญานาค อยู่ที่คำชะโนด บ้านวัง
ทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พญานาคแปลงกายหรือจำแลงกายเป็นผู้หญิง มายืมกระป๋อง (คุกตัก
น้ำ) ไปตักน้ำใช้อยู่ 15 วัน แล้วนำกลับมาคืนมาส่ง กายจำแลงกายพญานาคเป็นผู้หญิงนั้น มายืมเอา (ฟืม
ทอผ้า)ที่ทอผ้า 15 วัน แล้วนำกลับมาคืนมาส่ง โดยที่หมู่บ้านวังทอง, บ้านตูม, บ้านจันทน์, บ้านม่วง, 
บ้านเมืองไพร 5 หมู่บ้านจะต้องทำเคารพพญานาค เหมือนพญานาคควบคุมดูแล จะต้องไปพูดกับ พญา
ศรีสุทโธ ก่อน โดยผ่าน “จ้ำ” ผู้พูดคุยกับพญานาค...ได้ฟังตั้งแต่เล็ก...แต่อาตมาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ 

คุณพ่อของหลวงพ่อเปลี่ยน ห้ามอย่าไปตัดต้นไม้ ถางหญ้า หรืออะไรไม่อย่างนั้นพญานาคจะ
โกรธ อีกอย่างหนึ่งคนจะไปที่นั่น ห้ามนุ่งเครื่องนุ่งห่มสีแดง สมัยก่อนนั้นคุณป้าคุณลุงเล่าให้ฟัง จะไปเอา
บุญห้ามนุ่งเครื่องนุ่มห่ม ผ้า หมวก หรืออะไรที่เป็นสีแดง พญานาคจะโกรธเพราะเปรียบเทียบว่าเป็น
หมอน พญานาคจะโกรธและทำร้ายคนที่ใส่ชุดสีแดงนั้น พูดห้ามกันมาตลอด คนเฒ่าคนแก่ (เล่าลือกัน
ตลอด) การไปเที่ยวงานบุญแถวนั้นไม่ควรนุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดง... การที่เราไม่เชื่อว่าภพภูมิของพญานาค 
เพราะเราไม่เห็น แต่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันมาตลอด 

คำชะโนด เป็นดอนอยู่กลางทุ่งเหมือนภูเขาเตี้ยๆ อยู่กลางทุ่ง มีต้นชะโนด มีป่าไม้นานาพันธุ์
หลายชนิด มีต้นไผ่ ไม่มีกอมีหวาย อยู่ที่นั่น เป็นที่อยู่ของหมู่นกต่างๆ มีน้ำไหลลงมาเรียกว่าหนองบ่อ มี
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ปลา มีจระเข้มากหลาย 100 ตัว ปลาในหนองไปทอดแหไม่ได้ ห้ามจับปลามาอยู่มากินไม่ได้ พญานาคจะ
ทำร้าย (การเล่าลือกันมา) ...(เล่าลือ) นายอำเภอขับรถจิ๊ป ไปทางตะวันตกรอดทางเกวียนแห้งๆ รถถล่มลง
ทั้ง 4 ล้อใกล้คำชะโนด เครื่องดับ ติดเครื่องยนต์ยังไงก็ไม่ติด ไปไม่ได้ นายอำเภอบอกกล่าวว่า “พญา 
พญา ถ้าทำอย่างนี้ก็ไปไม่ได้แหละ จะไปตรวจตราหมู่บ้านต่างๆ แถวนี้ ขอให้พญาอย่าทำอย่างนี้เถอะ” 
บอกจบ สามารถติดเครื่องยนต์ได้อย่างสบาย หลุมบ่อก็ไม่มีเลย นี่พญานาคทำให้คนที่จะผ่านไปที่นั่น (เล่า
ลือว่า) ครูโรงเรียน 3 คน เดินจากบ้านเมืองไพร จะผ่านไปบ้านตูม บ้านจันทน์ ผ่านคำชะโนด ไปถึงใกล้ๆ 
ครูคนหนึ่งพูดว่า “พญา พญา อยากได้เสมียนเขียนหนังสือไหม ที่มาด้วยกัน 3 คนนี้เป็นครูสอนโรงเรยีน
ทั้งนั้น มีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น” เมื่อครู 3 คนเดินผ่านคำชะโนดไปแล้ว ถึงบ้านตูมมีอาการปวดหัวแรงมาก
ขึ้น ตายไป 1 คน เมื่อครูตายไปแล้วได้ไปเข้าร่างทรง พญานาคเข้าไปร่างทรงผู้หญิงบอกว่า “เราได้เสมียน
เขียนหนังสือแล้ว เพราะเราอยากได้นานแล้ว” เป็นเรื่องที่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ (คนเล่าลือ) ต่อจากนั้นมาได้
ยินได้ฟังที่บ้านม่วง จะล้อมรั้วบ้านต้องบอกกล่าว พญาศรีสุทโธ ถ้าไม่บอกไม่ได้ จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้... 
เด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนเวลาน้ำขึ้นตอนเที่ยงไปอาบน้ำทุกวันทุกวัน มาวันหนึ่ง เด็กนักเรียนไปอาบน้ำ
สถานที่เดิม พอไปถึงนั้นพญานาคนั้นก็ยกหัวชูคอสูงประมาณ 2 เมตร 50 เด็กๆ วิ่งไปหาครูแล้วได้เล่าให้
ฟัง อาบน้ำไม่ได้กลัวกันหมด ครูไปดูก็เห็นจริงๆ ...ครูพาไปบอกจ้ำ “พญา พญา ถ้ามาอยู่ที่นี้ เด็กๆ เค้า
กลัวอาบน้ำไม่ได้ อยู่ๆ ก็หายแว็ปไป เด็กๆ ก็ลงอาบน้ำได้อย่างสบาย ปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้น”  

ชาวบ้านม่วง เวลาน้ำขึ้นในแม่น้ำสงคราม เวลาแจวเรือไปตามแม่น้ำไป พญาศรีสุทโธ จะทำ
เหมือนต้นตาล เป็นงูใหญ่หัวอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ห่างเกี่ยวก่อไผ่อีกฝังหนึ่ง ผ่านแม่น้ำทำเหมือนเขื่อนน้ำล้น พอ
ชาวบ้านไปหาอยู่หากิน ไปหาหน่อไม้ หน่อหวาย ไปพบเข้า ก็บอกกล่าวว่า “พญา พญา ลูกหลานจะไปหา
หน่อไม้ หน่อหวายไปอยู่ไปกิน ขอหนทางหน่อย พญาศรีสุทโธ ก็จมลงไป พอผ่านไป 3 เมตร ก็ลอยขึ้นมา
เหมือนเดิม ก็สามารถพูดจาปราศรัยกันได้” ตอนนั้นยังเด็กก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ และอาตมาไม่เชื่อคน 
ง่าย ๆ การแสดงกายของพญานาคสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นโค กระบือ ยืนอยู่บนผืนน้ำก็ได้ 
นั่นก็แสดงเล่าลือกันมาประจำ พอมาวันหนึ่งหลวงปู่บุญเพ็ง มาปักกลดอยู่ใกล้ ๆ คำชะโนด พญาศรีสุทโธ
มาหาท่านทุกวัน แปลงกายเป็นงูใหญ่มาขวางทางท่านประจำ บอกกล่าวแล้วท่านก็ไป ...อยู่มาวันหนึ่ง
คณะญาติโยมจะไปกราบท่านอาจารย์ที่กุฎิมุงหญ้าคา แล้วถามว่า “ท่านอาจารย์...พญาศรีสุทโธมาหาพระ
อาจารย์ทุกวันไหม ท่านอาจารย์ตอบว่า “มาทุกวัน” ชาวบ้านถามอีกว่า “วันนี้มาหรือไม่” พญาศรีสุทโธ 
จึงได้เอาหาตีฝากุฏิด้านหลังพระอาจารย์ให้ฟัง ปุ๊บ ปุ๊บ นั่นงัยพญาศรีสุทโธ มาอยู่นั่นงัย ...เป็นแบบนี้
ประจำ เวลาท่านจะไปสวดมนต์ที่บ้านม่วง พญาศรีสุทโธ จำแลงกายเป็นงูใหญ่มาขวางทางอยู่ พอท่าน
อาจารย์บอกว่า จะไปสวดมนต์ก่อน แล้วพญาศรีสุทโธก็หายไป แบบนี้เล่าให้กันฟังมาตลอด ...พอหลังจาก
นั้นท่านก็เที่ยวธุดงค์ต่อไป  

สิ่งหนึ่งที่สำคัญ “ย้อนอดีต 70 ปีที่แล้ว อาตมาเห็นจริงเมื่ออาตมาอายุได้ 16 ปี จะไปเที่ยวงาน
ตามหมู่บ้านที่จัดงานในวัดเรียกว่า บุญเผว็ด ที่บ้านเมืองไพร ออกจากบ้านไปก็ถึงบ้านเมืองไพร ก่อนจัด
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งานเริ่มต้น ไปนอนที่นั่นแหล่ะ พอตื่นเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็เดินทางไปวัดแล้ว ใกล้ๆ หมู่บ้านมีหนอง
น้ำเล็กๆ เป็นน้ำซับ เป็นต้นเกด 1 ต้นอยู่ ณ ที่นั่น ตะวันออกวัด “พญาศรีสุทโธ มาชูหัวหันหน้าไปทางทิศ
เหนือ สูงกว่า 2 เมตร 50 เซนติเมตร ตัวใหญ่เท่าต้นมะพร้าว เรียกชาวบ้านมาดูกว่า 120 คน ดูกันด้วยตา
เนื้อนี่แหล่ะ วันนั้นอาตมาเห็นจริงๆ ด้วยตาเนื้อจริงๆ  “เกล็ดสีเขียวผสมสีแดง มีบางส่วนผสมสีเหลือง 
มีงอนสีแดง...สวยมากเลยทีเดียว ตัวใหญ่” อยู่ที่นั่นเหมือนกัน ก็ต้องไปบอกจ้ำ มาพูดกับพญาศรีสุทโธ
ได้ ว่า “พญา พญา เมื่อมาอยู่ที่นี้ คนจะมาเที่ยวงาน คนกลัว คนจะไม่มาเที่ยวงานในวันนี้ พอพูด
แบบนี้ท่านก็หายแว็ปไป” ทุกคนก็มาเที่ยวงานวัดได้ตามปกติ พอตกกลางคืนหลังจากที่เที่ยววัดกลับมา
นอนบ้านเพ่ือนในหมู่บ้านเมืองไพร กลางคืนดึก ๆ ตีหนึ่งตีสอง ได้ยินเสียงรถจิ๊ป กระดิ่งดังสนั่น ถนนมีแต่
ดินแต่ทราย ถนนลูกรัง สมัยก่อนล้อมรั้วบ้านใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆ แล้วมาเจาะรูเล็กๆ พอที่จะสอดได้เป็นที่
ปิดประตูรั้วบ้านขวางไว้ พอตื่นเช้ามาเห็นรอยรถเต็มไปหมดเลย น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ได้เห็นด้วย
ตนเอง ...หลังจากนั้น 3 วันงานบุญเสร็จพอดี ได้มาเข้าร่างผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า “เดินทางมาพักอยู่ที่หน้า
วัดบ้านเมืองไพร เหนื่อยเลยหยุดพัก โน้นไปแต่งงานลูกชายที่คำบ้านเปลือย สว่างแดนดิน สกลนคร พัก
เหนื ่อยก่อนเดี ่ยวก็ถึงวังแล้ว คำชะโนด” แล้ว พอพูดอย่างนั ้นเสร็จก็ออกจากร่าง ...นี ่เป็นเรื ่อง
ประสบการณ์มาด้วยตนเอง  

สมัยหนึ่งก่อนบวช อาตมาไปเลี้ยงควาย ลำแม่น้ำใกล้คำชะโนด น้ำขึ้นมาอาตมายืนริมฝั่ง น้ำไหล
เชี่ยว เหมือนรังต่อใหญ่ ๆ ไหลตัดกระแสน้ำมาหา วิ่งเข้ามาหาอาตมา อาตมาก็วิ่งหนีขึ้นไปที่สูง แล้วทาง
ใต้ลำน้ำไปมีคนเฒ่าอายุสัก 60 กว่าปีแล้วกำลังใส่เบ็ดตกปลาอยู่ ก็วิ่งขึ้นมาหาข้าพเจ้า ทิ้งเบ็ด ตะโกน
บอกว่า “พญาศรีสุทโธ โผล่ขึ้นกลางน้ำ” ...ต่อมา ได้มาอยู่บ้าน มีฝนตกมาก น้ำขึ้นมากต้องแจวเรือไปนา 
พอแจวเรือไปก็เห็นเรือ อยู่กลางน้ำแต่ไม่มีคนนั่ง สงสัยเอ๋ เรือใครมามันใหญ่กว่าเรือเราจังอยากไปนั่ง แต่
ก็ไม่ได้ไปเลยพายเรือหนีไป พอแจวเรือมากลางทุ่งนา ก็มาเห็นท่อนไม้เงาเกลี้ยงเหมือนกับทาแล๊กเกอร์ 
ยาวประมาณ 6 เมตร น่าไปนั่งเล่น แต่เราก็ไม่ได้ไปนั่งเล่น จะจำแลงเป็นเรือก็ได้ จำแลงเป็นท่อนไม้ก็ได้ 
แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า “บางทีแสดงเป็นไก่สวย ๆ ไก่ตัวผู้ นั่งงอยเป็นหลังเต่ามากลางแม่น้ำแล้วขัน 
ตัวสวย ๆ แล้วก็หายไป”  

ต่อมามีการเรียนหนังสือของพวกเด็ก ๆ นักเรียนเป็นการกระโดดน้ำเพ่ือเอาคะแนน ใกล้ ๆ ลำน้ำ
ก่อนถึงโรงเรียนมีต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ แล้วครูดำน้ำลงไปทำความสะอาดว่าไม่มีอะไร จึงเตรียมให้เด็ก
นักเรียนผู้หญิง 13 คน โดดต่ำหน่อย ส่วนผู้ชายโดดสูงหน่อย ในที่สุดมีเด็กหญิงคนหนึ่ง ชื่อ กินรี ชั้นป. 2 
หายไป เป็นลูกคนเดียว หน้าตาสวยมาก พ่อแม่ร้องใหญ่หนักมากพาชาวบ้านกว่า 40 คนมางมหา และดัก
ตาข่าย หาอยู่ 4 วันไม่เจอ พอครบ 7 วันโผล่ขึ้นมาจากน้ำเดินมาที่บ้าน ชาวบ้านเห็นจึงรีบพามาบ้านแล้ว
พาไปให้หลวงพ่อ ครูบาอาจารย์สวดมนต์ให้ รดน้ำพระพุทธมนต์ให้ ...แล้วเล่าให้ฟังว่า เค้าไปอยู่กับเพ่ือน
กว่า 30 คน เค้ามองเห็นเพื่อนทุกคนที่โดดน้ำ แต่เพื่อนมองไม่เห็นเค้า เค้าอยู่เหมือนในถ้ำ มีอาหารการ
กินเหมือนเมืองมนุษย์ แต่มีเพ่ือนเป็นผู้หญิงหมดเลย สุดท้ายก็ไม่ให้นักเรียนข้ามน้ำไปเรียนที่โรงเรียน ทุก
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คนอาตมาอยู่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ก็มาเรียนที่ศาลาวัดเรียนไปอยู่ 6 เดือน ผู้หญิงคนนี้น่าจะเล่าเรื่องได้ดี
ที่สุดเพราะไปอยู่กับพญานาคมา อยู่บ้านหนองแปน ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ...
นี่ในระหว่างทีเ่ป็นนักเรียน 

การแก้ไขเรื่องที่จะอยู่กับพญานาคว่า “พญาศรีสุทโธ บอกว่า ถ้าหากไม่อยากให้ทำร้ายนั้น...
ให้พากันทำแหวน หรือ “ใส่แหวนทองคำ” แม้วงเล็ก ๆ ก็ตามให้ใส่นิ้วมือไว้ เวลาไปตามลำน้ำ หรือ
ไปโน้นไปนี้ พญานาคจะไม่ทำร้าย ถือว่า “เป็นผู้ที่ร่ำรวยมั่งมีกว่าพญานาค” ส่วนถ้าเป็นเพชร พลอย 
หรือทองนาค แม้จะเป็นแสนเป็นล้านเค้าก็ไม่กลัว เพราะว่า เค้ามีเพชร พลอย ทองนาคมากมายมหาศาล 
นี่เป็นเรื่องที่พญาศรีสุทโธ เข้าร่างทรงบอกให้คนได้รู้ จะได้ไม่โดนทำร้าย หรือรบกวนเวลาไปทางน้ำ หรือ
เดินทางไปในที่ต่าง ๆ สมัยนั้นผู้คนหาทำมาหรือซื้อมาใส่ให้ลูกหลานไว้ ตอนนี้ทอง 1 บาทเท่ากับ 400 
บาท (ปัจจุบันทอง 1 บาทเท่ากับ 20,000 บาท) นี่แหล่ะ “คนเคยเห็นก็เชื่อ คนไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อ”  

ต่อมาอาตมาได้มาบวชในพระพุทธศาสนา จึงอยากพิสูจน์จำพรรษาแล้วได้ 1 พรรษา ชวนเพื่อน
มาที่บ้านม่วง 3 รูป ต้องการมาที่คำชะโนด พอฉันข้าวแล้วออกเดินทางมาที่คำชะโนดรวมกับสามเณร 1 
รูป รวมเป็น 4 รูป พอมาถึง “คำชะโนด” ได้เดินเข้าไปในป่าคำชะโนด ที่นั่นเหมือนโคนตม เหยียบหล่มลง
ไปถอดเท้าขึ้นมาน้ำก็ซึมขึ้นมา เดินไปเที่ยวในที่นั้น มันเป็นต้นชะโนด คิดว่า “ในเมืองไทยก็มีที่เดียวนั่น
แหล่ะ ไม่มีที่อ่ืน” รวมต้นไม้นานาชนิด หลายพันธุ์ มีนกมาก ก็เที่ยวไป เย็นมาก แล้วพบน้ำพุอยู่ใกล้ ที่จะ
ลงหนองบ่อ 2 รูใหญ่ๆ สามเณร เลยเอาไม้ไผ่แห้งๆ ยาวกว่า 3 เมตร ครึ่งมาให้แล้วสอดลงไปที่น้ำพุไหล่
ขึ้นมา สุดไม้มิดไม้ก็ยังไม่ถึงพ้ืนเลย ก็เลยเอาไม้ข้ึนมา แล้วพากันเดินไปตามที่น้ำไหล เป็นคลองลงไปจะถึง
หนองบ่อ มีปลาช่อนมาเลยทีเดียว ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กๆ อาตมาก็นั่งดูปลาเอามือลูบหลังปลาเล่น ปลามาก
จนน้ำขุ่นเลยทีเดียว พ่อเคยเล่าว่ามีจระเข้หลายร้อยตัว ก็ไม่เห็นนะเห็นแต่ขี้มัน ก็คงจะมีอยู่แต่มันกว้างใน
ที่นั่น จระเข้น่าจะอยู่ในป่า แต่ก็อดสงสัยตอนนี้จระเข้มันหายไปไหน ซึ่งในระหว่างที่ไปนั้นจระเข้มีอยู่น้อย
แล้ว สมัยก่อนนั้นจระเข้มีมาก แต่ก็นั่นแหล่งหนังจระเข้มีราคา เค้าก็ไปฆ่าจระเข้ในที่นั่นตายเอาหนังมา
ขายที่เมืองอุดร น้องชายมาอุดรก็ซื้อด้วยกัน มีเถ้าแก่ชาวอุดรเป็นคนกรุงเทพไปตั้งร้านรับซื้อหนังจระเข้
ในที่นั้นเมืองอุดร จระเข้เลยน้อยลงไป  

บัดนี้ที่เราไปอยู่ที่นั่นแล้ว ทำไมจระเข้ถึงน้อย ก็เพราะว่า ตอนนั้น พญาศรีสุทโธ ไปรบที่เขมร 
เกณฑ์ทหารหนุ่มไปหมด คนรบกัน พญานาคก็รบกัน ไปรบอยู่ 3 ปี จึงกลับมาที่วัง พอกลับวังจระเข้
หายไปหมด หมอผีทางจังหวัดอุบลราชธานี ไปปราบจระเข้ ตอนนั้นมีแต่คนแก่กับเด็กอยู่ พอพญาศรีสุท
โธรบกลับมา ตอนนั้นมีแต่คนแก่กับเด็กอยู่ ก็พากันร้องให้อย่างมาก เพราะจระเข้ เค้าเรียกว่า “เรือ” ของ
พญานาคกับเต่า เค้าเรียกว่า “กระบือ” ของพญานาค ตะพาบน้ำ เรียกว่า “โค” ของพญานาค พญานาค
เค้าเรียกกันอย่างนั้น จระเข้จึงหมดไป พญาศรีสุทโธ โกรธมากจึงพากันตามหาหมอผีไปจนถึงอุบลราชธานี 
พอไปถึงอุบลราชธานีก็พากันไปสู้กันกับหมอผี ก็สู้มนุษย์ไม่ได้ จึงส่งทหารไปเรียนเวทย์มนต์คาถาเพื่อมา
ต่อสู้กับมนุษย์ที่ประเทศเขมร ส่งทหารไป 4 คน พอเรียนจบแล้วก็มาสู้กับมนุษย์แต่ยังสู้กับมนุษย์ไม่ได้ 
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หมอผีอุบลราชธานี ต่อจากนั้นก็กลับมาที่วังทอง คำชะโนด แล้วหาคนที่ร่วมมือกันกับหมอผี จึงสืบรู้ว่า
เป็นชาวบ้านที่บ้านดอนกลอย ที่พากันไปร่วมมือกับหมอผีจับจระเข้ฆ่า เอาหนังไปขาย ก็เลยไปทำร้าย
หมู่บ้านดอนกลอย ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเมืองไพร แต่เก่า ก็ทำให้คนในหมู่บ้านตาย
เกือบหมดหมู่บ้าน แต่ไม่เยอะคนมากมีกว่า 30 หลังคาเรือนเท่านั้น เหลืออยู่ 11 คนย้ายมาอยู่บ้านเมือง
ไพร หมู่บ้านนั้นเลยร้างไป นั่นเป็นสาเหตุของการไปทำร้ายจระเข้ของพญานาค พญาศรีสุทโธเลยพาทหาร
มาทำร้าย ...เดินออกจากคำชะโนดไปมีทุ่งนาและหนองน้ำ กับเพ่ือนพระ 3 รูปและสามเณร 1 รูป มองไป
เห็นนกกระสุ่ม กำลังย่ำย่างหากินปลากันอยู่ พอเดินเข้าไปใกล้ นกกระสุ่มก็พากันบินไป เหลือนกกระสุ่ม
ตัวหนึ่งไม่บินไป เลยพากันตีวงล้อมให้นกกระสุ่มเดินขึ้นมาบนบก ตรงที่ลานทุ่ง จึงคิดในใจว่า ทำไมนก
กระสุ่มตัวนี้ไม่บินไปไหน ไม่ไปกับกลุ่มเพื่อน พูดกับนก นกก็ยังยืนเฉยอยู่ เลยบอกสามเณรไปเอาไม้ไผ่
แห้งมายาวกว่า 3 เมตรนี่แหล่ะ แล้วมาเปิดดูปีกนก เปิดหน้าอก มันก็ไม่ได้ถูกธนู หรือกระสุนปืนที่จะทำ
ให้ไม่สามารถบินไปไม่ได้ เลยยืนล้อมกันอยู่ แล้วจึงเปิดทางให้นกบินไป มาอยู่ที่นี้ทำไมไม่ไปกับหมู่ นกก็
กระโดดไปได้สัก 5-6 ครั้งแล้วกระโดดบินขึ้นไปได้ประมาณ 6 เมตร นกกระสุ่มก็หายไปกับตา ไม่ใช่นก 
เป็นพญาศรีสุทโธ มาจำแลงกายเป็นนกกระสุ่มทดสอบอาตมากับเพ่ือนพระ ว่าพระจะโกรธไหม จะทำร้าย
ไหม จะรักษาศลีดีไหม ทดลองอย่างนั้น จำแลงกายให้เห็น นี่ก็เป็นพญาศรีสุทโธมาจำแลงกายทดลอง พอ
เดินต่อมาถึงวังกะฮุง มีปลาเยอะมาก แล้วจระเข้ก็มีน้อย ดูพอสมควรแล้วจึงเดินกลับมาผ่านคำชะโนด มา
วัดที่บ้านม่วง มาคุยกับหลวงพ่อประมุก เอ้อ ไม่ทำอะไรก็ดีแล้ว ที่นั้นพญาศรีสุทโธอยู่ที่นั่น เราก็เกิดอยู่
บ้านนี่ มีประสบการณ์รู้กันดี พญาท่านพูดจากันได้ ไม่ค่อยทำร้ายใครง่าย ๆ ถ้าไม่ไปทำผิดเค้า นี่คนเฒ่าก็
เล่าอย่างนี้ให้ฟัง ...ต่อมาก็ไม่เคยเห็นอีกจนกระทั่งมาจำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม ่

....“พญาศรีสุทโธนาคราช” มีอยู่จริง!! 

....ยังได้เล่าให้ฟังว่า “พญาศรีสุทโธนาคราช” มีอยู่จริง!!  เคยมาหาหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ถ้ำเป็ด
เพื่อเข้ากราบด้วยความเคารพศรัทธา ซึ่งหลวงปู่ขาวได้เล่าให้ศิษย์ฟังแล้วหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
ได้มาถ่ายทอดอีกที่หนึ่งมีใจความสำคัญว่า...คืนหนึ่ง แม่ชีแก่คนหนึ่งกำลังนั่งภาวนาบนกุฏิ เวลาประมาณ 
๒ ทุ่ม มีเสียงคล้ายคนใส่รองเท้าเดินเสียงดังเข้ามายังกุฏิ แม่ชีตกใจจนหัวใจสั่น  

- ร้องถามขึ้นว่า “มาทำไมกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ ฉันเป็นแม่ชีเฒ่า อย่าได้ขึ้นมาเลย” 
- เสียงผู้ชายตอบว่า “ไม่เป็นไรหรอก ฉันแวะมาถามเฉยๆ ดอก” 
- แม่ชีถามกลับไปว่า “ถามอะไร?”  
- ชายคนนั้นตอบว่า “ฉันจะไปถ้ำเป็ด ไปกราบหลวงปู่ขาว” 
- แม่ชีจึงจุดโคมไฟขึ้น เห็นชายผู้นั้นแต่งตัว คล้ายกับเจ้านายสูงศักดิ์ จึงถามว่า “เจ้าชื่ออะไร มา

จากไหน?”  
- ชายผู้นั้นตอบว่า “ผมชื่อว่า พญาสุทโธนาคราช จากชโนดดง” 
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- แม่ชีถาม “ชะโนดดงอยู่ที่ไหน” 
- เขาตอบว่า “อยู่ที่อำเภอบ้านดุง นี่แหละ” (จังหวัดอุดรธานี) 
- ก่อนจากไป แล้วชายผู้นั้นถามแม่ชีว่า “แม่ชีฝันดีบ้างไหม?”   
- แม่ชีตอบทันทีว่า “ฝันอะไรกัน ฉันมาบำเพ็ญภาวนาหาบุญต่างหาก” ว่าแล้วชายคนนั้นก็บ่าย

หน้าขึ้นภูเขาไปถ้ำเป็ด  
หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านเล่าให้ฟังว่า พญาสุทโธนาคราช ได้เล่าว่า เราเคยไปกราบครูอาจารย์

หลายท่านแล้ว เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และ ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต แกบอกว่าหลวงปู่
เสาร์ เทศน์อย่างนั้นๆ พระอาจารย์ใหญ่ เทศน์อย่างนั้นๆ ความจำของพญาสุทโธนาคราชดีมาก โดยเฉพาะ
คำเทศนาของพระอาจารย์ใหญ่มั่น (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ตามที่พญาสุทโธนาคราชบอกก็ตรงกับที่หลวงปู่
เคยได้ยินจากท่านพระอาจารย์ใหญ่เสมอ  

นาคนคราเป็นบ้านเมืองของเหล่านาคที่มีศีลธรรม เป็นมิติซ้อนมิติกับภพภูมิซ้อนภพภูมิ
ระหว่างนาคกับมนุษย์อยู่ไม่ห่างกัน บังบดกันอยู่ แลลับลับแล คู่ขนานกันในโลกนี้ 
ท้าวภังคี ท้าวผาแดง นางไอ่คำ 

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ตำนานรักอันสุดซึ้งของ “หนึ่งหญิง สองชาย” เมื่อฝ่ายหนึ่งพลาดรัก
และถูกทำร้าย จนถึงแก่ความตาย กลายเป็นศึกสงครามทำให้บ้านเมืองถล่มถลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ 
คือ “หนองหานหลวง” ซึ่งเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน และวรรณกรรมอีสานเรื่อง
นี้ ก็เป็นปฐมเหตุแห่งประเพณีอันยิ่งใหญ่ “บุญบั้งไฟ” ที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวอีสานมาแต่บรรพกาล แต่
ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นที่หนองหานหลวง ตั้งอยู่ที่อุดรธานี คือ ทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประจำ
จังหวัดดังทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก...มีเรื่องเล่าสรุปไว้ว่า ... พญาขอมผู้ครองมหานคร “เอกธิดา” หรือ “เอก
ชะธีตา” เมืองธิดาเดียว มีธิดาชื่อว่า “ไอ่คำ” หรือ “ไอ่ใจเมือง” ซึ่งเป็นหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสดสวย 
สะคราญ จะหาสาวนางใดในไตรภพมาเทียบได้ไม่ นางจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มทั้งในเมือง และ
ต่างเมือง เป็นที่กล่าวขานไปทั่วทุกหัวระแหง เจ้าชายแดนไกลหลายหัวเมืองต่างหมายปอง อยากได้นางมา
เป็นคู่ครองทั้งนั้น...หนึ่งในเจ้าชายเหล่านั้นคือ “ท้าวผาแดง” เจ้าชายแห่งเมืองผาโพง ทราบข่าวเล่าลือถึง
สิริโฉมอันงดงามของไอ่คำ ก็เกิดความยินดี หลงใหล คลั่งไคล้ ใฝ่ฝัน หมายปองในตัวนางอย่างรุนแรง จน
ไม่สามารถจะอดรนทนไหวในนครของตนเองได้ ท้าวผาแดงได้เดินทางรอนแรมมาที่นครเอกชะธีตา พร้อม
ทหารคนสนิท ...ตอนแรก ท้าวผาแดง ส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไปฝากให้นางไอ่ เพ่ือผูกสัมพันธ์ไมตรี โดย
ให้ทหารมหาดเล็กคนสนิทช่วยเป็นสื่อติดต่อ ผ่านนางสนมคนรับใช้ใกล้ชิดของน่างไอ่ และทุกครั้งที่นางไอ่
รับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สนมคนสนิทก็จะพร่ำพรรณนาถึงความรูปหล่อ สง่างาม องอาจ ผึ่งผาย กำยำ ล่ำ
บึก ของท้าวผาแดง ให้นางไอ่ฟัง จนนางเกิดความสนใจ และหลงรักท้าวผาแดง ในที่สุดด้วยแผนการของ
พ่อสื่อและแม่ชัก คือ ทหารมหาดเล็ก กับสนมคนสนิท ทำให้ทั้งคู่ได้พบกัน และได้ชื่นชมสมสวาทดัง
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คาดหมาย สุดจะยับยั้งชั่งใจไว้ได้ แต่ทั้งคู่ก็ต้องพรากจากกันเพียงแค่ค่อนคืนเท่านั้น เพราะทั้งคู่ต่าง
ลักลอบพบกัน ท้าวผาแดงจึงให้คำมั่นสัญญาว่า จะกลับมารับนางไอ่ไปเป็นชายาอย่างแน่นอน 

ย่างเข้าเดือน 6 เจ้าผู้ครองนครเอกชะธีตา ออกประกาศไปยังเมืองอ่ืนๆ ให้มีการจุดบั้งไฟแข่งขัน 
ณ เมืองเอกชะธีตา โดยมีนางไอ่คำเป็นรางวัล หากบั้งไฟของเจ้าเมือง หรือเจ้าชายใดขึ้นสูงไม่มีใครสู้ได้ ก็
จะได้นางไอ่ไปครอบครอง โดยกำหนดเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันงานบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานบุญครั้ง
ยิ่งใหญ่ เมื่อถึงวันงาน ผู้คนต่างก็หลั่งไหลมาจากทุกทั่วสารทิศ มีบั้งไฟจาก 2 เจ้าเมือง คือ พญาฟ้าแดด 
กับ พญาเชียงเหียน และอีก 1 เจ้าชาย คือ ท้าวผาแดง ได้นำบั้งไฟมาเข้าแข่งขันประลองในวันนั้น 

กล่าวถึง...ท้าวภังคี ลูกชายพญานาคผู้ครองนครศรีสุทโธบาดาล (คำชะโนด) ก็เป็นนาคหนุ่มอีก
ตัวหนึ่งที่ได้ยิน กิตติศัพท์คำร่ำลือความงดงามของนางไอ่ ภังคีมีความใฝ่ฝันอยากยลสิริโฉมของนางไอ่ มา
นานเมื่อทราบข่าวมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ ก็ออกจากนาคพิภพ กับบริวาร จำนวนหนึ่ง เข้าสู่เมือง เอก
ชะธีตา ท้าวภังคี ได้แปลงร่างเป็นกระรอกเผือก อีสาน เรียกว่า “กะฮอกด่อน” มีขนสีขาว ปากเท้าแดง 
กระโดดโลดเต้นไปมา ติดตามขบวนแห่บั้งไฟ ในคราวครั้งนั้นเพ่ือต้องการจะยลโฉมนางไอ่… ทุกคนต่างใจ
จดใจจ่อ ที่จะเห็นการจุดบั้งไฟ และ คอยลุ้นว่าบั้งไฟของใครจะชนะ และได้นางไอ่ไปครอง ซึ่งการจุดบั้งไฟ
ในครั้งนั้น พญาขอมเจ้าเมืองได้มีเดิมพันกับท้าวผาแดงว่า ถ้าหากบั้งไฟของท้าวผาแดงชนะบั้งไฟของพญา
ขอมเจ้าเมืองได้ จึงจักได้นางไอ่เป็นคู่ครอง ...ปรากฏว่าบั้งไฟของพญาขอม พระบิดาของนางไอ่มีอาการ 
“ซุ” ไม่ขึ้นจากห้าง (นั่งร้าน) ส่วนบั้งไฟของท้าวผาแดงแตกระเบิดคาห้าง มีแต่บั้งไฟของท้าวฟ้าแดด เจ้า
เมืองฟ้าแดดสูงยาง กับบั้งไฟของพญาเซียงเหียนที่ตะบึงขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึง 3 วัน 3 คืน จึงตกลงสู่พ้ืนดิน 
...ผลการตัดสินแพ้ชนะในครั้งนั้นไม่มี เพราะท้าว พญาทั้งสองมีศักเป็นอาและลุงของนางไอ่ จึงไม่มีการยก
ธิดาไอ่คำให้กับผู้ใด ทั้งท้าวผาแดง และนางไอ่ต่างก็ผิดหวังในการแข่งขันในวันนี้ แต่ก็ไม่สามารถบอก
ความจริงได้ ต้องจำใจฝืนกลับสู่เมืองของตน เพ่ือหาโอกาส หนทางอ่ืนอีกต่อไป ...ส่วนท้าวภังคี เมื่อได้ยล
โฉมพระธิดาไอ่คำแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ใดชิงนางไอ่ไปเป็นคู่ครองได้ ก็คิดหมายปองอยากได้นางมาเป็นคู่ของ
ตน เมื่อกลับสู่นาคพิภพแล้ว ก็ไม่เป็นอันกิน อันนอน เฝ้าเพ้อฝันถึงแต่ธิดาไอ่คำ เมื่อความรักกลุ่มรุม จน
ไม่สามารถจะอดทนได้ จึงได้ลักลอบออกจากเมืองบาดาล ปรากฏกายบนเมือง เอกชะธีตา โดยแปลงร่าง
เป็นกระรอกน้อยดังเดิม แต่ครั้งนี้ แขวนกระดิ่งน้อย ปีนป่าย เต้นไปมา อยู่บนต้นงิ้ว ข้างหน้าต่างของ
พระธิดาไอ่คำ วรรณกรรมอีสานพรรณนาเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า “ภังคีท้าวแปลงเป็นกะฮอกด่อน แขวน
ขอคำเฮ็ดอ้อนต้อน ปากกัดกินดอกงิ้ว ตาสิ่งเบิ่งไอ่คำ” 

เมื่อกระดิ่งทองส่งเสียงกังวานขึ้น นางไอ่คำได้ยินเกิดความสงสัย จึงออกมายืนที่หน้าต่าง เห็น
กระรอกเผือกตัวน้อย แขวนกระดิ่งทอง เต้นไปมา อยู่บนกิ่งงิ้ว ด้วยท่าทางน่ารัก น่าเอ็นดู ก็คิดอยากได้
กระรอกเผือกนั้นเหลือประมาณ จึงสั่งให้หาคน ล้อมจับแต่ก็ไม่มีใครจะจับกระรอกน้อยตัวนั้นได้ และ
กระรอกก็ยังเต้นไปมาอยู่บนต้นงิ้ว ต้นนั้นเหมือนกับการยั่วยุ ความคิดเอ็นดู กลับกลายเป็นความโกรธ 
นางจึงตัดสินใจให้นายพรานแม่นธนูยิงกระรอกตัวนี้ เมื่อจับเป็นไม่ได้ ก็จับตายซะเลย แต่คราวนี้กระรอก
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เผือกเหมือนจะรู้ว่านายพรานเอาจริง จึงกระโดดหนีจากต้นงิ้ว ต้นนั้น เต้นไปตามต้นไม้ต่างๆ ทั่วนคร จึง
กระทั่งเต้นไปจับอยู่บนต้นมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งกำลังมีผลสุกเต็มต้น 

บุพกรรมแต่ปางก่อนจึงบังเกิดผลตามแรงอธิษฐานของนางไอ่ ในชาตินั้นตามมาทัน กระรอก
เผือกเผลอตัวมัวแต่กัดกินลูกมะเดื่อสุกด้วยความหิว ก็โดนลูกศรของนายพรานทะลุกลางลำตัว ดิ้นทุรนทุ
รายก่อนสิ้นใจตาย ท้าวภังคีในร่างกระรอกเผือก ก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ร่ายมนต์อธิษฐานว่า “ขอให้ร่างกาย
ของเราใหญ่โตเท่าช้างสาร เนื้อหนังของเราจงเพียงพอแก่การเลี้ยงดูผู้คนทั่วทั้งเมือง” สิ้นคำอธิษฐาน
กระรอกน้อยก็ขาดใจตาย หล่นลงจากต้นมะเดื่อในบัดดล ...จากกระรอกเผือกตัวน้อย กลับกลายเป็น
กระรอกตัวใหญ่มหึมา นายพรานป่าวประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันลาก เมื่อลากไปได้สักพักก็หมด
เรี่ยวแรงที่จะลากต่อไปได้อีก จึงพากันมาแร่เนื้อกระรอกเผือก ณ จุดนั้น (บริเวณบ้านท่าแร่) แล้วแบ่ง
แจกจ่ายกันจนทั่วทั้งเมือง แม้แต่พระธิดาไอ่คำก็ได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ยกเว้นแต่พวกแม่ร้าง 
แม่ม่าย ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อกระรอกเผือกในคราวครั้งนี้ 

บุพกรรมของท้าวภังคี ...เมื่อชาติก่อนท้าวภังคีกับนางไอ่เป็นสามีภรรยากัน แต่ท้าวภังคีในชาติ
นั้นเป็นคนใบ้ นางไอ่ก็ดูแลปรนนิบัติสามีอย่างดียิ่ง ครั้งหนึ่ง ทั้งสองเดินทางไกล ผ่านป่าเขาลำเนาไพร 
ได้มาเจอต้นมะเดื่อผลสุกเต็มต้นในระหว่างทาง ผู้เป็นสามีได้ปีนป่ายไปเก็บกินผลมะเดื่อสุก ไม่ได้คำนึงถึง
ภรรยาผู้นั่งคอยดูอยู่เบื้องล่าง และเอ่ยปากขอให้สามีโยนผลมะเดื่อสุกลงมาให้ แต่ไม่ได้รับความสนใจจาก
สามี เมื่อเขารู้สึกอ่ิมแล้วก็ได้ปีนลงมาแล้วเดินทางต่อไป …ผู้เป็นภรรยาไม่อาจเดินตามสามีได้เพราะตนเอง
หิวโหย จึงตะกายขึ้นต้นมะเดื่อต้นนั้น เก็บกินผลสุกจนพอแก่ความต้องการเมื่อลงจากต้นมะเดื่อแล้วก็
ออกเดินตามหาผู้เป็นสามี หาอย่างไรก็ไม่พบ หมดแรงนั่งกอดเข่าเหงาหงอย ทุกข์ตรมทรมาน …เมื่อพอจะ
เดินต่อไปได้ก็ลุกขึ้นเดินทางต่อไป ถึงต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำ จึงลงอาบน้ำดื่มกิน จนเกิดความสุขสบายใจ 
กลับขึ้นมานั่งภายใต้ต้นไทร อธิษฐานจิตขึ้นว่า “ชาติหน้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และแม้ได้พบเห็นกันก็
อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลย สาธุ” สามีในชาตินั้นได้กลับมาเกิดเป็นท้าวภังคี และถูกลูกศรนายพราน
และตายบนกิ่งไม้ทุกประการ 

ในค่ำคืนที่ชาวเมืองเอกชะธีตา อิ่มหนำสำราญด้วยอาหารที่ปรุงจากเนื้อกระรอกเผือกตัวนั้น ณ 
เมืองนาคบาดาล พญานาคาธิบดีศรีสุทโธพอทราบข่าวว่า ภังคีนาคลูกรัก ถูกลูกศรตายอยู่บนเมือง เอก
ชะธีตา แม้ที่สุดเนื้อของภังคีนาค ก็ถูกพวกชาวเมืองเชือดเฉือนแบ่งปันกันกินก็บันดาลโทสะ อย่างรุนแรง 
ดวงตาแดงกล่ำ ดั่งดอกชบา จึงยกพลโยธานาคขึ้นสู่เอกชะธีตานคร ...เวลาดึกสงัดทุกคนหลับสนิท ก็เกิด
เสียงกัมปนาทหวั่นไหว แผ่นดินได้ถล่มถลายกลายเป็นแผ่นน้ำ ไปทั่วทุกหนแห่ง ผู้ใดที่ได้กินเนื้อท้าวภังคี
นาค คนผู้นั้นก็จมหายไปกับแผ่นน้ำ เมืองทั้งเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ในบัดดล คงเหลือไว้แต่
บ้านของพวกแม่ม่าย ผู้ไม่มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อกระรอกเผือก จึงกลายเป็นเกาะแก่ง หรือ ดอน 
ท่ามกลางน้ำหนองหาน มาจนทุกวันนี้ 
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ย้อนกล่าวถึง ท้าวผาแดง แห่งเมืองผาโพง เกิดอาการร้อนใจกระวน กระวาย มาหลายเพลา 
คิดถึงแต่นางไอ่ใจเมือง เพียงอย่างเดียว ได้รีบเร่งเดินทางมุ่งหน้าสู่เอกชะธีตานคร และเมื่อได้ทราบข่าวว่า
เมืองกำลังถล่มถลายอยู่นั้น ก็กระโดดขึ้นหลังม้าบักสามม้าคู่ชีพ ฮ้อเข้าสู่ตำหนักธิดาไอ่คำ คว้าแขนอุ้มขึ้น
ม้าพาควบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต…แต่อนิจจา ไอ่คำได้ลิ้มชิมรสเนื้อของท้าวภังคีจนอ่ิมหนำไม่มีทางเสียแล้ว 
แม้ว่าม้าบักสามจะโดดโลดแล่นไป ณ ที่ใด แผ่นดินก็ถล่มถลายตามไปที่นั ่น อีกทั้งเหล่าบริวารของ
พญานาคก็เนรมิตกายเป็นท่อนไม้ท่อนซุง ขวางกั้น เส้นทาง ขณะที่ท้าวผาแดงดึงเชือกบังคับม้าให้หาทาง
หนีอยู่นั้น มันเป็นช่วงเวลาเส้นยาแดงผ่าแปด หางของพญานาคก็ตวัดแหว่งกอดเกี่ยวรัดเอาร่างของไอ่คำ
ออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่นของท้าวผาแดง ไปได้ในบัดดล ร่างของไอ่คำค่อยๆ จมหายไปในแผ่นน้ำ ต่อ
หน้าต่อต้าท้าวผาแดง สุดวิสัยที่จะช่วยไอ่คำสุดที่รักไว้ได้ เมื่อสิ้นไอ่คำ ทุกสิ่งทุกอย่าง สงบเงียบเหมือนไม่
มีอะไรเกิดขึ้น ท้าวผาแดงหันหลังกลับไปมองอดีตมหานครที่ยิ่งใหญ่ มีเพียงระรอกคลื่นที่ถูกลมพัดให้น้ำ
กระเพื่อมเท่านั้น มหานครเอกชะธีตา ที่เคยรุ่งเรืองต้องกลับกลายมาเป็นหนองน้ำใหญ่ เหลือไว้แต่ดอน
แม่ม่าย และอดีตรักอันหวานชื่นเท่านั้น ...เมื่อไม่มีไอ่คำ ท้าวผาแดงก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ได้แต่
ตรอมตรม ระทมทุกข์ทรมานอยู่เพียงผู้เดียว และแล้วลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็พรากชีวิตอันรันทดนั้น ท้าว
ผาแดงสิ้นใจตาย เพราะความอาลัยไอ่คำ สุดที่รักอย่างน่าเวทนายิ่งนัก และด้วยแรกพิษรักที่ไม่สมหวังนี้
ทำให้วิญญาณของท้าวผาแดงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแค้นต่อพญานาค เมื่อวิญญาณของท้าวผาแดง
และท้าวภังคีนาค พบกันเมื่อไหร่ การรบก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ในการรบกันแต่ละครั้ง ใช้เวลารบกันถึง ๗ วัน ๗ 
คืน มีพ้ืนใต้น้ำหนองหานเป็นสนามรบ โดยไม่มีใครแพ้ ใครชนะ แต่ก็จะรบกันไปเรื่อยๆ ส่วนวิญญาณของ
ไอ่คำ ถูกจองจำอยู่ใต้พื้นน้ำหนองหาน เพราะนางเป็นตัวการอาฆาตแค้นของวิญญาณทั้งสอง จนกว่าจะ
ถึงพระพุทธศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยพระองค์จะเสด็จมาโปรดและตัดสินจึงจะทำให้วิญญาณทั้ง
สามหลุดพ้น “บ่วงแห่งรัก” 

เรื่องราวที่เชื่อถือได้เพราะสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันด้วย คือ เจ้าปู่ศรีสุทโธ นิยม 
“การแข่งเรือ แข่งขันบั้งไฟ และประกวดชายงาม” เจ้าย่าศรีปทุมมานิยม “ทอผ้า ทำบายศรีลาว” 

นอกจากนี้เรื่องเล่ามหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจริงของบุคคลที่ได้ประสบพบเจอในชีวิตที่เป็น
ชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวรใกล้เคียงกับคำชะโนด ซึ่งมีชีวิตจริงอยู่ในพ้ืนที่จริง มีเรื่องเล่าดังนี้ 
เรื่องราวอัศจรรย์ของเจ้าปู่ศรีสุทโธ “ประกวดชายงาม” 

นายคำตา ทองสีเหลือง ...จากบันทึกประวัติคำชะโนดของนายสวาท บุรีเพีย อดีตศึกษาธิการ
อำเภอบ้านดุง เล่าว่า ท่านเป็นชาวบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีเรื่องแปลก
ประหลาดเกิดขึ้นในวันหนึ่งท่านกับเพื่อน ๆ ไปซักผ้าที่กลางดงคำชะโนด ขณะที่ตักน้ำอยู่นั้นก็มองเห็น
ปลาไหลตัวใหญ ่มีตาแดงกร่ำโผล่ขึ้นมาให้เห็น ท่านจึงเรียกให้เพ่ือน ๆ มาดู แต่ปลาไหลตัวนั้นมุดลงในบ่อ
น้ำไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคลื่นน้ำสะเทือนอย่างน่ากลัว ...เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านพากันออกไปยกยอปลา
ในลำห้วยใกล้ๆ บ้าน ขณะที่ยกยออยู่นั้นก็เกิดสิ่งประหลาดกับนายคำตารู้สึกคล้ายมีปลาตัวใหญ่เข้ามาอยู่
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ในยอ จึงรีบยกยอขึ้น แต่เมื่อยกยอเหนือพ้นน้ำสิ่งที่อยู่ในยอนั้น แทนที่จะเป็นปลาตัวใหญ่กลับกลายเป็น
เต้าปูนที่เขาใช้บดปูนกินกับหมาก เมื่อจะยื่นมือลงจะจับดู เต้าปูนนั้นก็ดิ้นเหมือนปลาและกระโดดลงน้ำ
หายไป 

เมื่ออายุครบ 20 ปี นายคำตาก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดบ้านวังทอง เรื ่องผิดปกติก็ได้เงียบ
หายไป บวชอยู่ 3 พรรษาก็สึกออกมาถึงฤดูเก็บเกี่ยว ทิดคำตาหรืออาจารย์คำตา ออกไปเกี่ยวข้าวในนาที่
บ่อผักไหม ซึ่งห่างจากคำชะโนดประมาณ 200 เมตร เมื่อหยุดพักจากการเก็บเกี่ยวข้าวก็เดินไปที่กระท่อม
ที่ปลูกไว้สำหรับพักและเฝ้านา พอเดินไปใกล้กระท่อมก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่บนกระท่อม
โดยหันหลังให ้เมื่อเธอผู้นั้นหันหน้ามาก็เห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนอายุราว 25 ปี ใส่เสื้อสี
ขาวสั้นเห็นมือเท้าสวยงาม ใส่ผ้าซิ่นควบสีเขียวปีกแมงทับ และได้สนทนาว่า 

- นายคำตา เอ่ยถามว่า “นางมาจากไหน จะมาหาใคร”   
- หญิงสาวยิ้มแล้วตอบว่า “มาหาอาจารย์คำตา เพราะว่าเห็นพวกผู้หญิงเขาลือกันว่าเป็นผู้ชาย

งามรูปหล่อ” 
- นายคำตา เอ่ยถามว่า “บ้านนางอยู่ที่ไหนล่ะ” 
- หญิงสาวยิ้มแล้วตอบว่า “อยู่ทุกหนทุกแห่งทั่ว ๆ ไป” 
- พอนายคำตา ได้ฟังดังนั้นความกลัวก็เกิดขึ้นจึงตอบกลับไปว่า “ข้ารู้จักอาจารย์คำตาและสนิท

สนมกันดี บ้านอยู่ใกล้กันด้วย จะไปบอกเขาให้นะ” พอกล่าวจบแล้วอาจารย์คำตาก็รีบเดินหนีไป กลับเข้า
ไปในนาแล้วเล่าให้พี่เขยและญาติฟัง จึงพารีบมาดูที ่กระท่อม แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไป
แล้ว ญาติพี่น้องจึงเป็นห่วงอาจารย์คำตาเนื่องจากมีเหตุการณ์แปลกๆ กลัวจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่ไม่รู้
ต ้นสายปลายเหตุจ ึงหาวิธ ีป ้องกัน โดยขั ้นแรกญาติพ ี ่น ้องให้เปล ี ่ยนช ื ่อโดยเปลี ่ยนจาก  “คำ
ตา” เป็น “สุภาพ” ให้ทุกคนเรียกชื่อใหม่อย่าเรียกชื่อเก่า ขั้นที่สองเป็นการจัดพิธีแต่งงานหลอก ๆ กับ
ญาติผู้หญิงชื่อนางสาวทองคำ สองพาลี ขั้นที่สามได้แต่งงานแล้วก็ย้ายหนีออกจากบ้านวังทองไปอยู่วัด
บ้านหนองกา โดยไปขออาศัยอยู่กับท่านครูคำหรือพระครูสุภารโสภณเป็นเวลา 7 วัน  แล้วจึงย้ายกลับไป
อยู่บ้านวังทองตามเดิม และอยู่ต่อมาสองเดือนญาติพี่น้องก็ได้จัดพิธีแต่งงานจริงๆ ให้ชีวิตครอบครัวของ
นายคำตาดำเนินไปอย่างมีความสุข จนกระทั่งภรรยาคลอดลูกชายคนแรกได้ไม่นานก็มีสิ่งผิดปกติเกิด
ขึ้นกับนายคำตาอีกครั้ง 

ประมาณปลายเดือน 12 น้ำเริ่มลดลง ในคืนหนึ่งท่านฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธมาหาที่บ้าน มาขอให้ไป
ประกวดชายงามประจำปี แต่ในฝันคืนแรกไม่ตกลงกันและได้ฝันติดต่อกันอีกหลายคืน 

- กระทั่งคืนวันสุดท้าย เจ้าปู่ศรีสุทโธ ได้ถามเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดว่ามีปัญหาขัดข้อง
อะไรบ้าง?  

- ท่านจึงได้บอกเจ้าปู่ศรีสุทโธ ไปว่ากลัวจะพลัดพรากจากครอบครัวและกลัวจะตายจากลูกเมีย  
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- เจ้าปู่ศรีสุทโธ ยอมรับทุกอย่างจะไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาด จะคุ้มครองให้ปลอดภัยและได้กลับมา
อยู่บ้านวังทองร่วมกลับครอบครัวแน่นอน ในที่สุดเมื่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ ขอร้องหนักๆเข้าจึงตกลงไปประกวด
ชายงามตามคำขอโดยขอร้องเจ้าปู่ศรีสุทโธว่าเมื่อประกวดเสร็จจะต้องรีบนำกลับคืนมาบ้านโดยเร็ว  

- เจ้าปู่ศรีสุทโธ รับปากปฏิบัติตามทุกอย่าง  
สรุปว่าความฝันในคืนสุดท้ายตกลงไปประกวดชายงามโดยนัดหมายวันเวลากันเรียบร้อย (ปกติ

ท่านฝันถึงเจ้าปู่มักจะฝันเฉพาะในวันพระ คือ 8, 15 ค่ำ) เมื่อเล่าเรื่องที่ฝันให้ญาติพี่น้องฟังก็เกิดความ
กลัวกันไปทั่ว รวมทั้งญาติพี่น้องทุกคนและชาวบ้านที่ได้รู้เรื่องการฝันกลัวว่านายคำตาต้องตายจากไป 
และกลัวว่าจะมีอันตรายต่าง ๆ จะเกิดกับนายคำตาและครอบครัว จึงได้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ระมัดระวัง
ภัยช่วยกันอย่างใกล้ชิด พอถึงวันกำหนดหมายที่เจ้าปู่จะมารับไปประกวด …ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้
ลูกบ้านทุกคนไม่ให้ออกนอกเขตหมู่บ้านให้ทุกคนมารวมกันที่บ้านนายคำตาเพ่ือช่วยกันเฝ้านายคำตาและ
ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งบนบ้านและบริเวณนนอกบ้านมาคอยเฝ้าดูแลตั้งแต่เช้าตรู่ ครั้งพอถึงเวลานัด
หมาย คือเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง นายคำตาก็นอนอยู่บนบ้านเป็นปกติเกิดมีสิ่งดลใจให้ชาวบ้านและ
ญาติทุกคนปรึกษาหารือกันและลงความเห็นกันว่า คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจารย์คำตาหรอก เพราะนายคำ
ตาก็ปกติทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเป็นสิ่งบอกเหตุ... แล้วก็มีสิ่งดลใจให้ทุกคนกลับบ้านเรือนของตนเอง 
ชาวบ้านและญาติพ่ีน้องต่างก็ทยอยกลับบ้านกันเกือบหมด ทันใดนั้นเองนายคำตาซึ่งนอนหลับงีบไปได้ลุก
ขึ้นวิ่งงลงจากบ้านตรงไปสู่ทุ่งนาใกล้ลำห้วยทางทิศตะวันตกหมู่บ้านซึ่งเคยไปหาปลา ญาติพี่น้องก็วิ่งไล่
ตามอย่างใกล้ชิดแต่นายคำตาก็วิ่งหายไปในพริบตานั้นเอง ทางกลางกอข้าวที่กำลังออกรวงชาวบ้านระดม
กันช่วยค้นหาทั่วทุ่งนาแต่ก็ไม่เจอชาวบ้านและญาติพี่น้องที่ช่วยกันค้นหาต่างหมดปัญญาที่จะตามหาได้ 
จึงไปให้หมอดูหมอธรรมช่วยดูดวงเหตุความเป็นไปให้หมอดู   

หมอธรรม (จ้ำชาวบ้าน) ก็บอกว่าเจ้าปู่มารับไปประกวดชายงามแล้วขอให้ฐาติพี่น้องหายห่วง 
อย่าตกอกตกใจ นายคำตาปลอดภัยดีจะไม่เป็นภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ญาติพี่น้องก็ไม่ลดละที่จะ
ค้นหา พยายามค้นหาต่อไปจนกระทั่งเวล่ประมาณห้าโมงครึ่งของตอนเย็นในวันนั้น ก็พบจารย์คำตานอน
สลบอยู่คันนา (ตรงจุดที่เห็นหายไป) เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก เพราะตรงจุดนี้ชาวบ้านและญาติๆ
เดินค้นหาผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เจอแต่พอกลับมากลับปรากฏนอนสลบอยู่อย่างไม่น่าเชื่อสายตา
ตัวเอง ชางบ้านจึงช่วยกันมาหามร่างที่สลบเข้ามารักษาปฐมพยาบาลในหมู่บ้าน พยาบาลกันอยู่นานจึงฟ้ืน
สติ พอฟ้ืนท่านก็บอกว่าเห็นญาตาิพ่ีน้องร้องไห้ระงมเพราะคิดว่าท่านตายไปแลัว พอฟ้ืนขึ้นมาแล้ว ท่านก็
เล่าเหตุการณ์ท้ังหมดให้ญาติพ่ีน้องและชาวบ้านที่ไปเฝ้าดูอาการอยู่เต็มบ้านอย่างเป็นลำดับ ดังนี้ 

เมื่อถึงเวลานัดเจ้าปู่ศรีสุทโธ ได้นั่งพาหนะชนิดหนึ่งมารับที่บ้าน มีลักษณะคล้ายอู่แต่บินไปบิน
มาเหมือนเครื่องบิน ท่านจึงเรียกว่า “อู่ยนต์” ที่นั่งสวยงามเหมือนธรรมมาสน์ (ที่พระนั่งเทศนา) เมื่อรับ
ท่านแล้วก็บินตรงไปทิศเดียวกับเมืองชะโนด แต่จำไม่ได้แม้นว่าจะเป็นเมืองชะโนดหรือไม่เพราะว่า “เป็น
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เมืองสวยงาม มีปราสาทมีบ้านเรือนมากมาย สวยงาม อู่ยนต์นั้นก็ตรงไปที่ปราสาทที่สูงที่สุดและสวยที่สุด
เป็นปราสาทของเจ้าปู่ศรีสุทโธ” 

โดยมภีาพจำในการประกวดชายงาม ตามเรื่องเล่าดังนี้ 
1) เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งชุดใหม่ด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม แต่งตัวเสร็จ 
2) เจ้าปู่ศรีสุทโธ ก็ได้ฝึกสอน วิธีการเดิน วิธีนั่ง และวิธีใช้สายตามองกรรมการอย่างละเอียด พอ

ได้เวลาก็เดินไปยังเวทีประกวดคล้ายๆ กับว่าอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองหรือของราชวังนั้น  
3) เวทีประกวดกว้างใหญ่มาก มีคนคอยชมการประกวดมากมาย 
4) มีกรรมการนั่งเรียงแถวให้คะแนนสองด้าน  
5) เดินขึ้นเวทีแล้วเข้าไปยังห้องที่จัดเอาไว้เป็นห้องๆ มีคนประกวดทั้งหมดหกคน  
6) ให้เข้าไปคนละห้อง โดยมีผ้าขาวกั้นห้องแต่ละห้อง มีพี่เลี้ยงคอยดูแลฝึกสอนผู้เข้าประกวด

ของตนเองประจำทุกคน  
7) สำหรับนายคำตานั้นก็มีเจ้าปู่ศรีสุทโธเป็นพ่ีเลี้ยง  
8) เวลาเริ่มประกวดกรรมการให้สัญญาณเสียงดังคล้ายสัญญาณดังของหวอดโรงสีข้าว 
9) สัญญาณครั้งแรก...กรรมการเริ่มชักผ้าขาวกั้นหน้าออกให้ผู้เข้าประกวดทั้งหกคนเดินไปนั่งที่

เก้าอ้ีของเวทีที่จัดไว้ให้ทุกคน 
10) กรรมการให้สัญญาณครั้งที่สอง ให้ทุกคนเดินกลับเข้าห้องเดิมของตนเอง ต่อมาให้เดิน

ออกมาทีละคู่ 1-2, 3-4, 5-6 นายคำตาเป็นเบอร์ 1 เดินออกสามเที่ยว  
11) เสร็จแล้วกรรมการก็รวมคะแนนตัดสินผลการประกวด  
12) ผลปรากฏว่านายคำตาได้ชนะเลิศ ส่วนหมายเลข 6 ได้ที่สอง นายคำตาดีใจมาก  
13) กรรมการมอบรางวัลให้ไม่ยอมรับ ประกวดเสร็จกรรมการก็มาเจรจาขอให้จารย์คำตาไป

ประกวดต่อที่ปากกระดึงและปากงึม แต่เจ้าปู่ศรีสุทโธไม่อนุญาต เพราะต้องรีบนำนายคำตาส่งกลับบ้าน
ตามที่เจ้าปู่ศรีสุทโธได้สัญญาไว้กับนายคำตาในฝัน และเจ้าปู่ศรีสุทโธจึงได้นำส่งกลับบ้านโดยอู่ยนต์เครื่อง
เดิมมาลงที่บ้านนายคำตาและแล้วนายคำตาก็ฟื้นตื่นขึ้นมาท่ามกลางญาติพี่น้องร้องไห้ระงม หลังจากไป
ประกวดชายงามแล้วก็ไม่มีเหตุการร้ายแรงเกิดขึ้นอีกเลย 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางดงคำชะโนด 

เป็น “ปล่องพญานาค” ทางเชื่อมโลกสวรรค์และโลกบาดาล ...ครั้งหนึ่งคนของทางราชการ
จะต้องมาขอน้ำจากบ่อเพื่อเข้าไปประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวัง เพราะเชื่อว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก
ป่าคำชะโนด น้ำจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่พญานาคประทานมาให้กับมวลมนุษย์ ...เมื่อย้อนไปปี 
พ.ศ. 2530 มีเรื่องการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำกลางป่าคำชะโนด ขึ้นทูลเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ มณฑลพระราชพิธีท้อง
สนามหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ด้วยมีคำสั่งจากสำนักพระราชวัง ให้
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จังหวัดอุดรธานี จัดหาน้ำศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธี จังหวัดอุดรธานี ก็ได้
เลือกน้ำจากป่าคำชะโนดแห่งนี้ เพ่ือขึ้นถวาย...แต่การเข้าไปเอาน้ำในป่าแห่งนี้ เมื่อคราวนั้น มันก็หลายปี
มาแล้ว ความยากลำบากในการเดินทางเข้าไปในป่าคำชะโนดนั้น ลำบากมาก เพราะป่ารกทึบ ยังไม่มีการ
สร้างสะพานเพ่ือเดินทางเข้าไปเหมือนปัจจุบัน ต้องอาศัยชาวบ้านผู้ที่อยู่ละแวกนั้นที่เคยเข้าออกป่าคำชะ
โนด ได้เดินทางเข้าไปเพ่ือเตรียมสถานที่ เพ่ือทำพิธีนำน้ำออกไปจากดงชะโนด 

ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ข้าราชการทุกฝ่ายได้มาทำพิธีเพ่ือนำน้ำจาก
ป่าคำชะโนดเพื่อส่งไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธี ขณะที่ชาวบ้านที่คุ้นเคยกับป่าคำชะ
โนดแห่งนี้ เป็นผู้ชายสี่ห้าคน ได้เข้าไปในป่าพร้อมกับจอบ เสียม มีด เพื่อถางบริเวณปากบ่อที่มีน้ำไหล
ออกมา เพื่อไห้สะดวกแก่การมาทำพิธี ...เมื่อเริ่มขุดขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่ 
ถางป่า เพื่อไม่ให้รก ด้วยสภาพในตอนนั้น น้ำที่ไหลออกมายังไม่มีปริมาณมาก เป็นแค่บ่อเล็กๆ ชาวบ้าน
เกรงว่า น้ำจะไม่พอ จึงต้องปรับให้หน้าบ่อน้ำ ใหญ่ขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น เพื่อจะได้น้ำที่มีปริมาณมาก
พอสมควร แต่พอยิ่งทำไป ขุดไปเท่าไหร่ น้ำก็ยิ่งขุ่น และขุ่นมากขึ้น จากที่ใสแจ๋ว ก็ขุ่นเหมือกับน้ำตม 
ขณะเดียวกันยังมีภพภูมิหนึ่งมองอยู่ ...คงมีหลายสายตาที่กำลังเพ่งมองชาวบ้านอยู่ ทันใดนั้น ชาวบ้านที่
ช่วยกันเตรียมสถานที่ก็รู้สึกเหนื่อย หน้ามืดจะเป็นลมเสียให้ได้ ทั้งขุดทั้งถางป่า ตั้งแต่เช้าจนบ่ายใกล้จะ
ค่ำก็ไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จสักที น้ำก็ยิ่งขุ่นเข้าไปอีก ...ยิ่งคิดหนักเพราะพรุ่งนี้ทางราชการก็จะเข้ามานำน้ำ
จากบ่อนี้แล้ว สร้างความวิตกกังวลใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก 

ในขณะนั้นก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่ง เดินเข้ามา ซึ่งชาวบ้านเหล่านั้นไม่มีใครรู้จักเลยว่าชาย
คนนี้มาจากไหน เป็นใคร ถามว่าชื่ออะไรก็ไม่ตอบ ถามว่าอยู่บ้านไหนก็ไม่ตอบ ก่อนจะบอกชาวบ้านด้วย
เสียงดุ แบบไม่พอใจว่า พวกท่านมาทำอะไรที่เป็นการรบกวน ไม่มีการขอขมา ต่อให้พวกเจ้าทำไปเท่าไหร่
น้ำในบ่อนี้ก็ไม่มีทางที่จะใสขึ้นมาได้ พวกท่านกลับไปเถอะ เราจะเตรียมสถานที่แห่งนี้เอง แล้วบอกว่า...
พรุ่งนี้ให้ทางการเข้ามาเอาน้ำที่นี่ได้เลย ว่าแล้วก็ไล่ให้ชาวบ้านเหล่านั้นให้ออกไปจากป่า ชาวบ้านได้แต่คุย
กันว่าเป็นไปได้หรือที่ชายคนนั้นจะทำให้น้ำใสขึ้นมาได้และป่ารกทึบให้หายรกได้ พูดแล้วก็หัวเราะกันยก
ใหญ่ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าน้ำยังขุ่นพรุ่งนี้จะทำเช่นไร ....พอรุ่งเช้าทางราชการได้เดินทางมาถึงป่าคำชะ
โนด ชายเหล่านั้นก็ได้นำเจ้าหน้าที่ เพ่ือเดินเท้าเข้าไปในป่าเพ่ือทำพิธีนำน้ำออกมา ขณะที่พวกชาวบ้านไป
ถึงปากบ่อแห่งนั้นก็ ตกใจ เพราะภาพที่ทุกคนเห็นต่อหน้านั้น คือบ่อน้ำที่กว้างขึ้น มีน้ำใสสะอาด ไม่มี
แม้แต่ฝุ่นละอองเลย และมีปริมาณมากพอที่จะนำออกไปได้...ชาวบ้านได้แต่ งง งวย และพูดกันว่าเป็นไป
ได้อย่างไรในเมื่อ เมื่อวานตอนเย็นน้ำยังขุ่นอยู่เลย แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใคร และหายไปไหน ได้แต่ตั้ง
คำถามกันเอง บ้างก็ว่าน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคแปลงกายมา เพ่ือเนรมิต ให้เกิดความอัศจรรย์ขึ้น
ก็เป็นได้...ทุกคนลงความเห็นว่า “พญานาคาธิบดีศรีสุทโธแน่นอน...เพราะด้วยบารมีของในหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เหล่านาคาให้ความนับถือเพราะเป็น
กษัตริย์ผู้ทรงธรรมเช่นเดียวกับกษัตริย์แห่งวังทอง นครคำชะโนด” 
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ถ้าไม่ขอขมา บอกกล่าวจงอย่าหยิบอะไรออกมาจากป่าคำชะโนด 
อย่าหยิบเอาลูกชะโนด (หมากชะโนด) ออกไป...จากนครคำชะโนด 
มีคำกล่าวว่า ... ป่าศักดิ์สิทธิ์ ป่าลี้ลับ ป่าอาถรรพ์ ... และคือป่าตำนาน เล่าขานเรื่องพญานาคที่

ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวลาวให้ความนับถือ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวัง
พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ ที่โลกต้องทึ่ง 
!!! กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และมีอยู่ที่เดียว ณ ป่าคำชะโนด ...บนพ้ืนที่ราว 20 ไร่ ณ บ้าน
โนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี คือ ป่าดงคำชะโนด ที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศ 
เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชะโนด ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์ม คล้าย ๆ ต้นตาล ต้นหมาก ต้นมะพร้าว 
แต่สูงกว่ามากกว่า 30 เมตร ปี พ.ศ.2520 เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้ทำการสำรวจจำนวนต้นชะโนดในป่า
แห่งนี้ มีอยู่ราว 2,000 กว่าต้น จนมาถึงปี พ.ศ. 2544 ชาวบ้านสำรวจอีกครั้งพบว่าต้นชะโนดลดลงเหลือ
เพียง 1,865 ต้น ถึงกระนั้นที่นี่ยังคงความเย็นชื้นและให้บรรยากาศวังเวงเหมือนเดิม แต่ที่น่าแปลกใจคือ 
หากพ้นจากดงชะโนดแห่งนี้ไป ห่างกันแค่ไม่ถึง 300 เมตร ก็ไม่มีต้นชะโนดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียว 
จึงถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชะโนดขนานแท้  แห่งเดียวบนโลกใบนี้ ...ทองอินทร์ ปักเสติ ชาวบ้านโนน
เมืองอยู่ใกล้กับป่าคำชะโนด กล่าวว่า "...เคยมีคนคิดเอาต้นชะโนดไปปลูกที่อื่นนะ แต่ไม่นานก็ต้องเอา
กลับมาคืนที่เดิม เพราะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้า ชีวิตครอบครัวมีแต่ความเดือดร้อน ขนาดว่าแค่เอาเมล็ด 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นใบแห้งๆ ออกจากป่า สุดท้ายต้องเอามาคืนกันหมด..." หลักจากนั้น...มี
คณะวิจัยป่าชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามาทำงานเกี่ยวกับป่าชุ่ม
น้ำของคำชะโนด ได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในคำชะโนด และกราบไหว้บูชาเจ้าปู่-ย่า จากนั้นก็พากัน
กลับออกมา แต่ยังไม่ทันพ้นสะพานทางเดินก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หยิงทานหนึ่งรีบเดินกลับเข้าไปในคำชะโนดอีก 
ส่วเพื่อนคนอื่นๆ ออกไปรอที่ประตูทางเข้าสักพักหนึ่ง ก็เห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นกลับออกมา พอมาถึงก็เล่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองให้เพ่ือนฟังว่า คือเธอตอนจะออกมาได้หยิบเอาลูกชะโนด (หมากชะโนด) ติด
มือมาด้วยพอเดินมากับเพื่อน เธอบอกว่า มือข้างที่ถูกลูกชะโนดหนักขึ้นเรื่อย ๆ เธอจึงรีบกลับเอาไปคืน
และขอขมาท่านเจ้าปู่ศรีสุทโธ 
ฉายหนังกลางดงชะโนด 

ที่มนุษย์รู้จักกันในเรื่องราว “ผีจ้างหนัง” 
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเมื่อปี พ.ศ. 2532 เกี่ยวข้องกับบริษัทหนังเร่แจ่มจันทร์ภาพยนตร์ นาย

ธงชัย แสงชัย เจ้าของบริษัทหนังเร่ดังกล่าว ได้เล่าว่า ตนเองถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนัง
กลางแปลงที่งานวัด ที่หมู่บ้านวังทอง แถวป่าคำชะโนด ด้วยจำนวนเงิน 4,000 บาท แต่มีข้อแม้คือ ต้อง
ฉายจบแค่ตี 4 ของวันใหม่ และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสาง โดยห้ามหันหลังกลับมามองอีก 

หลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จ เจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมของอุปกรณ์สัมภาระ ฟิล์มหนังที่จะ
นำไปฉาย ไปกับลูกน้องอีก 4 คน รวมเป็น 5 คน โดยขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ มีหลังคา ออกจากตัวจังหวัด
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บ่ายแก่ๆ ขับรถเข้าไปแถวป่าคำชะโนดก็เริ่มมืด ยิ่งขับไปทางเส้นทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าจะเจอ
หมู่บ้านหรือคนที่จะมารับ จึงนึกว่าหลงกัน ระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ ก็มีผู้หญิง 2 คนใส่
ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัด คนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถ แต่แกก็สงสัยว่า 2 คนนี้โผล่มาจาก
ไหนในที่มืดๆ อย่างนี้ พาหนะอะไรก็ไม่มี  เมือ่ขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่าทำไมไม่มีเสียง
ลำโพงออกมาจากงานวัด ไม่มีเสียง หมอลำ หรือการละเล่นอะไรเลย พอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับ แต่
แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับดำ ถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาว ผู้หญิงใส่ชุดดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็ก 
แต่ที่แปลกทกุคนจะทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์ เดิน
สายไฟ และเปิดเครื่องปั่นไฟ ระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนัง แต่จะแยก
ชาย-หญิงชัดเจน ไม่นั่งรวมกัน และปกติของงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำ ขายถั่ว ขายปลาหมึก
ย่าง แต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคน พอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนัง หนังที่เอาไปฉายมี 4 เรื่อง เรื่องแรกเป็น
หนังสงคราม เรื่องที่ 2 เป็นหนังตลกแอ็คชั่น เรื่องที่ 3 กับ 4 เป็นหนังผี ระหว่างฉายคนพากย์ก็พยายาม
พากย์มุกตลกๆ แต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลย ซ่ึงก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนก็ตามคนก็จะ
หัวเราะตลอด   

จนเริ่มฉายเรื่องที่ 3 ที่เป็นหนังผี สังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดู ทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็
เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆ ระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกัน ทาง
ทีมงานเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจ มีแต่ข้าวต้มซีด ๆ กะเนื้อชิ้นเล็กๆ แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจ ทางทีมงานก็
เลยกินกัน ปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมา หลังจากฉายหนังจบถึงตี 2 ผู้คนก็แยกย้าย
กันกลับ แป๊บเดียวก็สลายไปหมด ไม่มีใครเหลืออยู่เลย ทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ข้ึนรถ โดยมีผู้หญิง 2 คน
นั่งรถออกมาส่ง ก่อนจะร่ำลาก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมด พอออกมาส่งถึงปากซอย
ผู้หญิง 2 คนนั้นลงจากรถ พอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงหันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิง 2 
คนนั้นแล้ว ...หลังจากกลับมาถึงบริษัททำให้นายธงชัย แสงชัย ก็เกิดความสงสัยจึงเช็กประวัติกับผู้ว่าจ้าง
ที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำ ก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริงโดยมีลายเซนคนว่าจ้างคือ "นายจำปา คำแก้ว" แต่
เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนังตามวันและเวลาที่บอก เมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้า
อาวาสวัดที่เอาหนังไปฉาย ทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใด แต่เจ้า
อาวาสเล่าว่า ในคืนวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการฉายหนัง ที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงซู่ ๆ เหมือนกับมี
พายุพัดเข้ามา ทั้ง ๆ ที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลย... เช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสป่าลี้
ลับคำชะโนดก็ต้องสำรวมและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นๆ เป็นต้นว่า ห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่า หมวก 
แว่นตา ร่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ห้ามเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกดูหมิ่นต่อผู้ปกปักรักษา
ผืนดิน ...ทองหล่อ ตลิ่งชัน กำนันตำบลบ้านม่วง ได้กล่าวว่า "แต่ก่อนห้ามใส่เสื้อสีแดงด้วย ไม่ได้เลยนะ 
ใครใส่เข้ามานี่เป็นเรื่อง อยู่ไม่ได้นานหรอก ต้องรีบออกไป ไม่รู้เพราะอะไร เหมือนท่านไม่ชอบ แต่พอ
หลวงปู่ (หลวงคำตา สิริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทโธ วัดละแวกป่าคำชะโนด) ได้ทำพิธีขอยกเว้นตอนหลังก็
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ใส่ได้" ...และชาวบ้านมีความเชื่อว่า ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าเป็น
วันที่พญานาคจะขึ้นมาหายใจดวงไฟสีแดงที่ผุดกลางบ่อน้ำแล้วลอยขึ้นท้องฟ้า (คล้ายๆ กับบั้งไฟพญานาค
ผุดกลางลำน้ำโขงที่ จังหวัดหนองคาย) นั่นล่ะคือ ลมหายใจพญานาค โดยชาวบ้านเชื่อว่าใครเห็นจะเป็น
บุญของชีวิตเลยทีเดียว 

“ไม่เชื่อ...อย่าลบหลู่” 
บอกก่อนว่า ณ ที่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น...มิใช่เรื่องต้องมาลองของ...เพราะนั่นคือ ชีวิต 

ปั้งไฟพญานาค 
พระสิทธา เชตวัน ได้เล่าว่า ตอนมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าโนนเมืองสรวงเก่า เป็นเมืองโบราณยุค

ของ มีกู่หรือปรางค์ขอมปรักหักพัก มีร่องรอยได้ถูกสร้างทับเป็นเจดีย์ใหญ่ มีสระน้ำขนาดให่สี่เหลี่ยมของ
ขอมโบราณ... “วันหนึ่งขณะบิณฑบาตกลับมาถึงวัดป่าโนนเมืองสรวงเก่าพบพระครูสุเทพนคราภิรักษ์
กำลังเดินดูต้นไม้ที่ปลูกอยู่เรียงรายข้างโรงเรียนปริยัติธรรม จงเล่าเรื่องลูกไฟประหลาด 3 ดวงที่เห็นเมื่อง
ตอนหัวค่ำวานนี้ให้ท่านฟัง และท่านบอกว่า เทวดาจุดปั้งไฟเป็นนิมตรบอกถึงวัดป่าแห่งนี้จะเจริญา และ
การสร้างศาลาการเปรียญก็จะสำเร็จ ผู้ใดเห็ฯบั้งไฟเทวดาย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต” สรุปว่า บั้ง
ไฟเทวดา มีจริง...บั้งไฟพญานาคที่แม่น้ำโขงย่อมมีจริงสิ ...วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันแรม 1 
เดือน 11 หรือตรงกับวันปวารณาออกพรรษาของทุกปี จะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค” 
ในลำน้ำโขงบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ...ซึ่งปรากฎการณ์ลูกไฟสีแดงอมชมพู ซึ่งมีขนาด
ตั้งแต่เท่าหัวแม่มือ ถึงเท่าลูกไข่ไก่ ผุดขึ้นจากพื้นน้ำในแม่น้ำโขง ช่วงที่น้ำโขงไหลผ่านจังหวัดหนองคาย 
ขึ้นสู่อากาศสูงตั้งแต่ 1-30 เมตร อยู่ในอากาศประมาณ 10 วินาที แล้วก็ดับหายไปในอากาศโดยไม่ได้โค้ง
ย้อยกลับสู่ผิวน้ำเหมือนกับพลุดอกไม้ไฟทั่วไป ปรากฎการณ์ดังกล่าว ไม่มีเสียง กลิ่น ควัน ชาวบ้านพากัน
เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ...แปลกจังมักจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ ในพื้นที่
อำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง 6 อำเภอ ไล่เรื่อยไปตั้งแต่พ้ืนที่ อำเภอเมืองหนองคาย ถึงพ้ืนที่ อำเภอรัตนวา
ปี และเลยไปถึง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ในเวลาหลังจากพระอาทิตญ์ตกดิน ไปจนถึงประมาณ 
23.00 นาฬิกาหรือ ห้าทุ่ม ของทุกๆวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เท่านั้น ทั้งฝั่ง
ประเทศไทย และฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ...ตามความเชื่อว่า 
พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงห์ หลังจากที่ได้เสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธ
มารดาเป็นเวลาตลอดพรรษา 3 เดือน เมื่อทั้งสามโลก รู้ข่าวกำหนดการเสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์ในครั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์ แม้แต่ เหล่าบรรดาพญานาตทั้งหลาย ต่างก็มีความยินดีและเตรียมการต้อนรับ
ตามแต่ศรัทธาของตน โดยเหล่าเทวดาได้เนรมิตบันไดทอง เงิน แก้ว ทอดลงมาส่งเสด็จถึงพื้นโลก ชาว
มนุษย์ได้จัดถวาย อาหารคาว หวาน ของแห้ง รวมทั้งดอกไมู้ธูปเทียน ในพิธีทำบุญตักบาตร ที่เรียกว่า 
“ตักบาตรเทโวโรหนะ” ส่วนเหล่าพญานาค พร้อมบริวารทั้งหลาย ที่จำพรรษาอยู่ในเมืองบาดาล ได้จัดทำ
เครื่องบูชา และพ่นเป็นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชา มีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพู พวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำ
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โขง ซึ่งชาวบ้านได้พากันเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ...นอกจากนี้มีความเชื่อมั่นว่า หากโยนมะนาวลงที่บ่อ
น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนด ลูกมะนาวจะไปโผล่ที่แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ำโขง และเชื่อว่าที่วังนาคินทร์คำ
ชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีเมืองบาดาล เป็นที่ประทับของ “พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ” และ
ที่แก่งอาฮง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เป็นที่ตั้งของเมืองหน้าด่านเมืองบาดาลของพญานาค...นั่นเอง 
 

5.2 ปฏิทินวัฒนธรรมคำชะโนด 
คำบอกเล่าของการสนทนากลุ่ม: 31 พ่อแก่แม่เฒ่าของภูมิสถานปูมบ้านปูมเมืองคำชะโนด ผู้ที่ได้

ดำรงชีวิตในวิถีมนุษย์คู่ขนานกับวิถีนาคาดงชะโนดภายใต้พ้ืนแผ่นดิน “นครคำชะโนด” ได้เล่าย้อนอดีตให้
ฟังแต่ปู่สังไกยสา (ปู่สังกะสา) ย่าสังไกยสี (ย่าสังกะสี) มาถึงปู่ย่าตาทวด พ่อแก่แม่เฒ่า รุ่นพ่อแม่ รุ่น
ลูกหลานได้ฟังว่า “เมื่อโตมาก็เห็นต้นชะโนด ป่าชะโนดเป็นดงตั้งตระหง่านเป็นเกาะอยู่แบบนี้มาแต่ไหน
แต่ไรแล้ว” จึงนับย้อนหลักฐานของอำเภอบ้านดุงมีใจความสรุปได้ว่า 

“...ครั้นนับพร้อมหลักฐานปูมบ้านปูมเมืองของบ้านดุงมีการขุดพบหลักฐาน
บางอย่างที่หมู่ 1 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะของเครื่องใชม้ี
ลักษณะค่อนข้างคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อ 5,000-1,800 ปีก่อน และมี
ลักษณะของภาชนะเครื่องมือ เครื่องใช้ และพุทธสถานยุคล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 
22-24 (200-300 ปีที่ผ่านมา) ถัดมาเมื่อ พ.ศ. 2430 มีชาวบ้านสามครอบครัวอพยพมา
จากเมืองอินทร์เมืองพรหม ทางอำนาจเจริญ อุบลราชธานีปัจจุบัน เห็นว่าพื้นที่บ้านดุง
ใหญ่มีชัยภูมิอุดมสมบูรณ์จึงหยุดคาราวานเกวียนและตัดสินใจร่วมกันตั้งภูมิลำเนา สร้าง
บ้านเรือนขึ้น ทำให้ข่าวความอุดมสมบูรณ์แพร่สะพัดไปมีชาวบ้านอพยพตั้งบ้านเรือน
มากขึ้น จึงร่วมกันสร้างศาลปู่ตาจันทา เจ้าที่บ้านดุง มีธรรมเนียมโบราณต้องตั้งศาลปู่ตา
กันชนภัยไว้แนวเหนือ ใต้ ซึ่งทิศเหนือเป็นดอน จึงตั้งศาลปู่ตาดอนกัน หรือ “ปู่ตาดอน
กำ” ทิศใต้ตั้งศาลปู่ตาคำชน เรียกรวมกันว่า “ปู่ตาดอนกำคำชน” ซึ่งแต่ละศาลเชื่อมโยง
เป็นบริวารของปู่ตาเจ้าพ่อศรีสุทโธคำชะโนด...” 

คำว่า แต่ละศาลเชื่อมโยงเป็นบริวารของ “ปู่ตาเจ้าพ่อศรีสุทโธคำชะโนด” จึงมีนัยสำคัญยิ่งนัก
ของลูกหลานที่อาศัยใต้ร่มแผ่บารมีของเจ้าปู่ศรีสุทโธ (ขึ้น 15 ค่ำ) พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ (แรม 15 ค่ำ) 
ชาวบ้านที่อยู่รายรอบขอบเขตเมืองคำชะโนดแต่อดีตทั้งเมืองไพร ดอนกลอย บ้านม่วง วังทอง บ้านจันทร์ 
ทุกบ้านเมืองย่อมมีธรรมเนียมแต่โบราณผ่านพิธีการไหว้บวงสรวงตามฤดูกาล เหตุการณ์ ขอความ
ช่วยเหลือและความปรารถนามงคลของชีวิต ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมิเคย
ขาดหายเริ่มต้นที่เดือนหกเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือนหกวิสาขบูชา) บวงสรวงใหญ่มีบั้งไฟไผ่ติดโหวดขอฝนบน
ฟ้าสื่อพญาแถนประทานน้ำฝนตกต้องตามฤดูกาลทำไร่ไถนาเพาะปลูก ขอเจ้าปู่ประทานความอุดม
สมบูรณ์แต่ประชาราษฎร์เทอญ เดือนสิบเอ็ดเพ็งถึงสิบสองเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองลอยกระทงแข่ง
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เรือเหนือน้ำวังบาดาล) ปีใหม่เดือนสามเพ็ง บวงสรวงใหญ่เลี้ยงขอบคุณขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุม
มา เกิดเป็น “ปฏิทินวัฒนธรรมคำชะโนดคู่ขนานประเพณีอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่”  

โดยคำว่า “ฮีตสิบสอง” เป็นคำผสม 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ซึ่งคำว่า “ฮีต” มาจากคำว่า จารีต 
หมายถึง สิ่งที่ยึดมั่นปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีอันดีงามชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต 
สิบสอง ก็คือหนึ่งปีมี 12 เดือน ส่วนคำว่า “คองสิบสี่” หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือ
แนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ซึ่งคำว่า “คอง” ในภาษาอีสานเป็นคำเดียวกับคำว่า “ครองสิบสี่” หรือ
ครรลองเป็นคำนามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคำกิริยามีความ
หมายถึงการรักษาไว้ อาทิ ครองเมือง ครองรักครองชีพ ชาวอีสานไม่นิยมออกเสียงควบกล้ำ จึงมีเสียง
ออกเป็นคำว่า “คอง” เพ่ือกำหนดให้แนวทางทีป่ระชาชนทำไป ชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ ดำรงรักษาไว้ 
ทั้งประเพณีและทำนองคลองธรรมอันดีงามของท้องถิ่นบ้านเมือง โดยมีตารางฮีตสิบสอบนครคำชะโนด 
ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5.1 ฮีตสิบสองนครคำชะโนด 

เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
ธันวาคม  
 
มกราคม 

อ้าย งานบุญเข้ากรรม มีงานบุญดอกผ้า (นำผ้าห่มหนาวไปถวายสงฆ์) 
ประเพณีเส็งกลอง ทำลานตี (ลานนวดข้าว)ทำปลาแดก (ทำปลาร้า
ไว้เป็นอาหาร) เกี่ยวข้าวในนา เล่นว่าว ชักว่าวสนู นิมนต์พระสงฆ์
เข้าประวาสกรรม เพ่ืออานิสงส์ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ 
ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมข้าวปลา
อาหารไว้กินในยามแล้ง (ขึ้น 15 ค่ำ) 

กุมภาพันธ์ ยี่ งานบุญคูนลาน ทำบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ทำพิธีปลง
ข้าวในลอมและฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเหลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง) 
นับเป็นความเชื่อในการบำรุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้ง
ทำบุญที่วัดและบางครั้งทกบุญที่ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้ว
มักไปทำบุญที่วัด ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เพราะโบราณอีสานถือว่าฟ้าเปิด
ประตูฝน 

มีนาคม สาม บุญข้าวจี่ มีพิธีเลี้ยงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนข้าวขึ้นยุ้งแล้ว 
งานเอ้ินขวัญข้าวหรือกู่ขวัญข้าว เพ็ญเดือนสามทำบุญข้าวจี่ตอนเย็น
ทำมาฆบูชา ลงเข็นฝ้ายหาหลัวฟืน (ไม้เชื้อเพลิงลำไม้ไผ่ตายหลัว กิ่ง
ไม้แห้ง-ฟืน) ตามประเพณีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งแล้ว มีการ
ทำบุญเซ่นสรวงบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่าตาแฮก และทำบุญ
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เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
แผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ย่าตายาย อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษ โดยการทำข้าวจี่ นำไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวาน 

สามเพ็ง ปีใหม่เดือนสามเพ็ง บวงสรวงใหญ่เลี้ยงขอบคุณขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ 
เจ้าย่าศรีปทุมมา (ขึ้น 15 ค่ำเดือนสาม) 

เมษายน สี่ บุญเผวส (อ่านออกเสียงบุญผะเหวด) หรือ “พระเวส” นั่นเอง เป็น
งานบุญ เทศน์มหาชาติแห่พระอุปคุตตั้งศาลเพียงตา ทำบุญแจกข้าว
อุทิศให้ผู้ตาย (บุญเปตพลี) ประเพณีเทศน์มหาชาติเหมือนกับ
ประเพณีภาคอ่ืนๆ ด้วย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติ
ทำบุญถวายภัตตาหารแล้วตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก 
ตามประเพณีวัดติดต่อกัน 2-3 วันแล้วแต่กำหนดในช่วงที่จัดงานมี
การแห่พระอุปคุตเพ่ือขอให้บันดาลให้ฝนตก ซึ่งในที่นี้ประชาชนมี
สิ่งของมาถวายพระ ต้นเงิน ซึ่งเรียกว่า "กัณฑ์หลอน" จะแห่แหนกัน
มาทำบุญที่วัด นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพ่ีน้องจาก
แดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์
มหาชาติ" นิยมทำต้นเดือนหรือสัปดาห์แรก 

พฤษภาคม ห้า บุญสรงน้ำ หรือเทศกาลสงกรานต์ ชาวอีสานเรียกกันว่า สังขานต์ 
ตามประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น บางแห่งจัดกัน 3 วัน บางแห่ง 7 
วัน แล้วแต่กำหนดมีการทำบุญถวายภัตตาหารคาวหวาน หรือถวาย
จังหันเช้า-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ผู้
เฒ่าก่อเจดีย์ทราย ปีใหม่ไทย-ลาว คือ วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 
13-15 เมษายนของทุกปี 

มิถุนายน หก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) 
บุญ  วิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหกเกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัด
งานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแล้วแต่คณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดถือเป็น
การทำบุญบูชาแถน (เทวดา) เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและ
ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปีต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็น
งานบุญวิสาขบูชาประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา มีการทำบุญฟัง
เทศน์และเวียนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า 

หกเพ็ง เดือนหกเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือนหกวิสาขบูชา) บวงสรวงใหญ่มีบั้งไฟไผ่
ติดโหวดขอฝนบนฟ้าสื่อพญาแถนประทานน้ำฝนตกต้องตามฤดูกาล
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เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
ทำไร่ไถนาเพาะปลูก ขอเจ้าปู่ประทานความอุดมสมบูรณ์แต่
ประชาราษฎร์เทอญ 

กรกฎาคม เจ็ด บุญชำฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิก
เมือง งานเข้านาคเพ่ือบวชนาค คติความเชื่อหลังจากหว่านข้าวกล้า
ดำนาเสร็จ มีการทำพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่นา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้
ข้าวกล้าในนางงอกงาม บ้านที่กุลบุตรมีงานอุปสมบททดแทนบุญคุณ
บิดามารดาและเตรียมเข้ากรรมในพรรษา  

สิงหาคม แปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวน
แห่เพื่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการทำบุญถวายภัตตาหาร 
เครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อพระสงฆ์จะได้นำไปใช้ตลอด
เทศกาลเข้าพรรษา (ปู่ย่าเข้าจำศีลภาวนาไตรมาส) 

กันยายน เก้า บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 นับแต่เช้ามืด 
ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ นำไปวาง
ไว้ตามลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือให้ทานแก่เปรตหรือ
วิญญาณท่ีตกทุกข์ได้ยาก การทำบุญที่วัด ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 

ตุลาคม สิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญ
สลากภัตในภาคกลาง จัดงานวันเพ็ญเดือน 10 เตรียมสำรับคาว
หวานพร้อมกับข้าวสาก(กระยาสารท) ไปทำบุญที่วัดถวายผ้าอาบ
น้ำฝนและเครื่องไทยทาน ทำสลากติด พระสงฆ์จับสลากรับถวาย
จากเจ้าของสำรับนั้น และฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 

พฤศจิกายน สิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตร
เทโว พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีลอยเรือไฟ นับเป็นช่วงที่จัดงานใหญ่กัน
เกือบตลอดเดือน นับแต่วันเพ็ญ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธ
พระสงฆ์ วันแรม 1 ค่ำ งานบุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่ำ 
มีพิธีกวนข้าวทิพย์ มีงานช่วงเฮือ (แข่งเรือ) ในวันเพ็ญมีงานแห่
ปราสาทผึ้ง พิธีลอยเฮือไฟ (ไหลเรือไฟ) เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้ง
งานบุญกุศลและสนุกสนานรื่นเริง 

สิบเอ็ดเพ็ง เดือนสิบเอ็ดเพ็งถึงสิบสองเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองลอยกระทง
แข่งเรือเหนือน้ำวังบาดาล) ถวายบั้งไฟนาคา 
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เดือนสากล* เดือนไทย พิธีกรรมคู่พิธีการ 
ธันวาคม สิบสอง บุญกฐิน ทำบุญข้าวเม่าพิธีถวายกฐินเมื่อถึงวันเพ็ญจัดทำข้าวเม่า

(ข้าวใหม่)นำไปถวายพระ พร้อมสำรับคาวหวานขึ้นตอนบ่ายฟ้ง
เทศน์เป็นอานิสงส์จัด พิธีทอดกฐินตามวัดที่!!จองกฐินไว้ 

*เดือนสากล จะไม่ตรงกับเดือนไทยที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งประเพณีอีสานมักนิยมนับตามปฏิทิน
จันทรคติแบบไทย 

ส่วนคำว่า “คองสิบสี่” ตามคติการถือปฏิบัติของชาวอีสานนั้น ถือเป็นหลักธรรมในการครอง
บ้านครองเรือนที่ควรปฏิบัติ ซึ่งหากใครที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนับเป็นบุคคลอยู่ในศีลในธรรมเป็น
ที่เคารพนับถือของคนทั่วไปหลักปฏิบัติ 14 ข้อ ได้แก ่

1. หูเมือง เป็นราชทูตต่างหน้าแทนบ้านเมือง หมายถงึ เป็นบุคคลที่พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูด
จริง 

2. ตาเมือง เป็นนักปราชญ์ มีความรอบรู้ในวิชาการบ้านเมือง รู้หลักธรรม  
3. แก่นเมือง เป็นผู้ทรงคุณธรรม ยุติธรรม 
4. ประตูเมือง เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ศัตราวุทยุทธโธปกรณ์ 
5. รากเมือง เป็นผู้รอบรู้ในด้านโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
6. เหง้าเมือง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
7. ขางเมือง เป็นผู้ชำนาญในการออกแบบ ชำนาญในการศึก 
8. ขื่อเมือง เป็นผู้มีตระกูลเป็นนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 
9. แปเมือง เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ตัดสินคดีความเที่ยงธรรม 
10. เขตเมือง เป็นผู้ทำหน้าที่พิทักษ์เขตเมือง รักษาเขตแดนบ้านเมือง 
11. ใจเมือง เป็นผู้ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองที่ดี 
12. ค่าเมือง เป็นผู้พิทักษ์รักษาให้เมืองมีค่า มีเงินทอง ติดต่อค่าขาย 
13. สติเมือง เป็นผู้รู้จักการรักษาพยาบาล หมอยา 
14. เมฆหมอกเมือง เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประดุจเทพอารักษ์พิทักษ์เมือง 
ผู้นำบ้านเมืองต้องยึดเป็นหลักเมืองการถือคองสิบสี่เป็นการรักษาบ้านครองเรือนมีศีลธรรม มี

ทศพิธราชธรรม เช่นเดียวกับเจ้าปู่ศรีสุทโธ หรือ พญานาคาธิบดีศรีสุทโธแห่งนครคำชะโนด 
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5.3 อัตลักษณ์ต้นชะโนด 
 การวิจัยในพื้นที่คำชะโนดที่เกิดขึ้นจากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานการศึกษามหาวิทยาลัย 
หน่วยงานราชการที่เป็นสวนรุกชาติ กรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิจัย 
และนักวิชาการ ได้อธิบายตรงกันว่า “ต้นชะโนด” ชื ่อสามัญว่า “Taraw Palm” ชื ่อท้องถิ่น 
“โดยทั่วไปเรียก ชะโนด ส่วนภาคกลางนิยมเรียก ค้อสร้อย แถบภาคใต้ไปถึงมาเลเซียเรียกว่า ร๊อก จะ
ทัง และซือแต” ชื่อวิทยาศาสตร์ “Livistona Saribus” ถิ่นกำเนิดอยู่แถวป่าดิบชื่อในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และมีปรากฏเห็นที่คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย อยู่เป็นเกาะกลุ่ม

มากที่สุดในโลก ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปในการวิจัยพบของ ภู
ส ิทธ ์ ภ ูคำชะโนด (2557) พบว่า “ต้นชะโนด เป็นพืช
ตระกูลปาล์ม โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้  
(1) ใบและก้านใบมีหนามเหมือนใบตาลมากที่สุด แต่มี
ความแต่มีความแหลมคมยิ่งกว่าของใบตาล และก้านใบมี
ความยาวกว่า 3 เมตร เมื่อเปรียบเทียบโดยรวมแล้วว่า มี
ลักษณะคล้าย “ตาล” 
(2) ลำต้น มียาวหรือสูงสุดมากกว่า 40 เมตร ซึ่งในวันที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เกิดพายุฝนทำให้ต้นชะโนดในเกาะคำ
ชะโนดโค่นล้มลง จึงมีการวัดความยาวตั้งแต่โคนต้นจนถึง
ยอดสุดที่เป็นพวงเมล็ดชะโนด พบว่ามีความยาว 34.75 
เมตร โดยมีการวัดลำต้นชะโนดคือ นายวิเชียร แสนสุข 
ผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง ทั้งนี้ลักษณะของต้นชะโนดมีลำต้น
เท่าต้นมะพร้าว และยังมีภาพรวมเปรียบเทียบค้ลาย “ต้น
มะพร้าว” ช่วงโคนต้นใหญ่และเล็กเรียวยาวขึ้นไปหายอด 
ที่สำคัญเมื่อกาบก้านใบแห้งที่ติดอยู่ตามลำต้นหักและหลุด
ออกไปจะมีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค จนเรียกกันว่า 
นาคพฤกษ ์

ภาพที่ 5.1 ก้านใบต้นชะโนดและหนามที่อยู่ตามก้านใบของต้นชะโนดกลางเกาะคำชะโนด 
 
(3) เมล็ดชะโนด ดั้งเดิมอธิบายว่าออกลูกเป็นพวงคล้ายหมาก แต่เมล็ดเล็กดำม่วง เม็ดแข็ง เท่ากับลูก
ปะคำ คนจึงนิยมนำไปใช้ร้อยเป็นลูกปะคำ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมความเป็นพวงของเมล็ดชะโนด
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นอกจากคล้ายพวงหมาก แล้วยังมีขนาดเล็กเท่าลูกปะคำเหมือนพวงองุ่นดำ เช่นเดียวกัน จึงสรุปคล้าย 
“ต้นหมาก-องุ่น” 

  
ภาพที่ 5.2-3 เมล็ดชะโนดในเกาะคำชะโนด 

 นอกจากนี้ในการวิจัยของ ชลธิชา เนียมนาภา (2557: 15-16) ได้อธิบายลักษณะทั่วไปของ
ต้นชะโนด โดยบ่งชี้ลักษณะ (1) ลำต้น เป็นลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง เมื่อโตเต็มที่สูงได้ถึง 20-50 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 15-65 เซ็นติเมตร ลำต้นมีรอยวงแหวนซึ่งเป็นรอยที่เกิดจากการหลุดร่วงของกาบใบ 
ลักษณะลำต้นเมื่ออายุยังไม่มากนักจะมีกาบใบแห้งติดเป็นแผ่นใหญ่ตามลำต้น (2) ใบ เป็นใบเลี้ยง
เดี่ยว รูปพัดหรือฝ่ามือเหมือนใบตาล เรียบใบทวนเข็มนาฬิกาที่ปลายยอดของลำต้นกาบใบมีหนาม
แหลม ปลายใบย่อยจะแตกออกเป็นสองง่าม เรียกว่า Segment เส้นผ่านศูนย์กลางใบขนาด 1-2 
เมตร ก้านใบยาว 1.5-2.5 เมตร มีสีเขียวอมเหลืองมีหนามแหลมคม (3) ราก ต้นชะโนดมีระบบราก
ฝอย (Fibrous Root) มีรากขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นเป็นกระจุกมาถึงโคนต้น เมื่ออายุมากก็จะเหี่ยว
ไปเองและงอกรากใหม่เพิ่มเติม (4) ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนง (Panicle) ยาวประมาณ 1 
เมตร มีกาบหุ้มช่อดอกในช่วงที่ช่อดอกยังอ่อนอยู่ แทงช่ออกจากล้ำต้นบริเวรณซอกกาบใบ (5) ผล ผล
เป็นแบบมีเนื้อเมล็ดแข็ง ทรงกลม ขนาดประมาณ 1 เซ็นติเมตร ผิวเรียบมัน สีน้ำเงินอมเขียวต้นอ่อน
ในเมล็ดค่อนข้างอ่อนแอ ตายเร็ว หากจะนำไปเพาะไม่ควรปล่อยให้เมล็ดแก่คาต้นนาน เมล็ด
รับประทานไม่ได้และทำให้คันหรือระคายเคืองต่อผิวหนัง (6) อัตราการเติบโต ต้นชะโนดมีอัตราการ
เติบโตช้า-ปานกลาง เฉลี่ย 2.4-3.6 เมตรต่อปี ถ้าอยู่ในที่แห้งแล้งจะโตได้ช้ากว่าอยู่ในที่ชุ่มขึ้น (7) 
ขยายพันธุ์ เมล็ด เพาะประมาณ 4-6 สัปดาห์ 
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 แต่การขยายพันธุ์ในความเป็นจริงอยู่ประมาณ 3 เดือน (12 สัปดาห์) จึงจะแตกยอดขึ้นมาก 
ส่วนการการเติบโต 1 ปีมีเพียงแค่ 30 เซ็นติเมตรเท่านั้น การเติบโตปีละ 1 รอบกาบใบเท่านั้น 
 

5.4 นาคพฤกษ์: การเพาะพันธุ์ต้นชะโนด 
 นับแต่กาลก่อนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง บ้านเมืองไพร ดอนกลอย บ้านม่วง วังทอง บ้าน
จันทร์ โนนเมือง ได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร และการขอความเป็นมงคลก่อนทำนา เก็บเกี่ยวข้าว เอา
ข้าวขึ้นลานขึ้นฉาง มีพิธีบวงสรวงขอขมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าคำชะโนดที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อปู่
ศรีสุทโธ หรือ พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งนับถือเคารพศรัทธาท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองแถบนี้ 
สิ่งที่พึ่งธรรมชาติพึ่งพาร่วมกันกับผู้คน คือ ระบบน้ำ อาหาร (ปลา ผัก) และการทำนาเกลือสินเธาว์
ใกล้ป่าคำชะโนด (ตอนนี้เป็นส่วนอ่างน้ำส่วนหนึ่งของป่าชะโนด) เมื่อย้อนอดีตกว่า 83 ปี (พ่อสนิท มุ่ง
มาตย์) และคุณย่าสมร ขันติกุล (อายุ 82 ปี) เล่าให้ฟังว่า ทุกเรื่องท่ีชาวบ้านเล่าเป็นความจริงจากสิ่งที่
เห็นและเกิดขึ้นในขณะเวลานั้น เช่น เรื่องเล่าผีจ้างหนัง แม่สมรกับพ่อจันทรได้ทำไร่กลับมาตอน
โพล้เพล้ปั่นจักยานหาบคอนตระกร้าเพื่อกลับบ้านต้องผ่านป่าคำชะโนดและวัดศิริสุทโธ กำลังจะปั่น
จักรยานข้ามสะพานก่อนเข้าป่าคำชะโนดต้องหยุดให้รถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ผ่านไปก่อน 
และหันหลังไปมองพร้อมกับคุยกันว่า “รถฉายหนังไปฉายที่ไหนมืด ๆ ค่ำ ๆ” พอตื่นเช้ามาเลยได้ขา่ว
ว่าคนที่ไปฉายหนังเมื่อคืนโดยผีหลอก เป็นต้น  และตามระบบนิเวศคำชะโนดเป็นด่านธรรมชาติ 3 
ระดับ ได้แก่ 1) “บาก” เป็นลานกว้างมีต้นไผ่ปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ 2) น้ำซับ น้ำคลำ ป่าอ้อ ป่าหวาย 
เป็นลานกว้างรอบรูปพระจันทร์เสี้ยว 3) ป่าพรุ ฟองดิน กลิ่นชื้น พืชเฟิร์น สลับต้นชะโนดบาง ต้นไม้
ชนิดต่าง ๆ มากมาย สุดท้ายคือใจกลางเกาะคือ “ต้นชะโนด” ทีบหนา กลุ่นชื้น อับ ซากพืช ซากสัตว์ 
ขี้กระรอก ค้างคาว งู เตา ตะพาบน้ำ จรเข้ ซึ่งความเชื่อของคนที่นี้มีคำกล่าวของคนเฒ่าคนแก่ คือ 
เจียมผีเฒ่า เจียมเจ้ายืน คนลบหลู่ถึงขั้นลอยบกอกแตก 

ภูมิสถานแห่งนี้มีความเชื่อและความจริงอยู่ด้วยกัน และในฐานะความเป็นวิชาการต้องนำ
ความเชื่อมาอธิบายความจริงให้มีเหตุผลทำให้คนปัญญามากกว่าความเชื่อ ซึ่งอย่างไรทั้งศรัทธาและ
ปัญญา ต้องประกอบกัน ดังนั้นการเข้าไปพื้นท่ีป่าคำชะโนดเพ่ือทำการอนุบาลหรืออนุรักษ์ไว้ต้องได้รับ
การยอมรับอย่างแท้จริงในความพิธีกรรมและพิธีการจากทั้งราษฎรและราชการที่คอยดูแลเกาะคำชะ
โนด จึงทำให้ก่อเกิด 3 พิธีที่เก่ียวกับต้นชะโนด ซึ่งมีท่ีเดียวที่ต้นชะโนดเกิดเป็นป่าชะโนดและขึ้นบนน้ำ 
มีความยาวจากโคนต้นถึงยอดยาว 34.75 เมตร (วัดความยาวต้นชะโนดที่ล้มลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2557) องค์ความรู้ที่เก่ียวกับต้นชะโนดมี 3 ส่วนดังนี้ 
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1) การเก็บเมล็ดชะโนด 
พิธ ีกรรม : กำหนดขึ ้น 14 ค่ำเด ือน 12 เก ็บเมล ็ดชะโนด 
ประกอบพิธีบวงสรวงผ่านจ้ำผู ้พิธีกรรมขอเมล็ดชะโนดที่แก่
เต็มที่ไปเพาะพันธุ์นอกป่าชะโนด ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าคำ
ชะโนดที่ลูกหลานนับถือคอยคุ้มครองในขณะเดินเก็บและให้เก็บ
ได้ครั้งเดียวเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ผู้เก็บต้องใส่ชุดขาวบอกกล่าวทั้ง
ประตูเข้าและในพื้นที่ป่าคำชะโนด นำพาน ทำขันธุ์ 5 ขันหมาก
เบ็ง ดอกไม้ขาว นำไปไว้ด้วย 
พิธีการ : เก็บเมล็ดที่สมบูรณ์ต้องมีเปลือกเมล็ดสีครามเข้ม ลูก
กลม ไม่แห้งกรอบ ขนาดเท่ากับลูกประคำ 

    ภาพที่ 5.4 การเก็บเมล็ดชะโนด 
 

2) การเพาะพันธุ์เมล็ดชะโนด  
พิธีกรรม : แรม 1 ค่ำ เดือน 12 นำเมล็ดลงดินปลูก ผู้เพาะพันธุ์เมล็ดชะโนด(นางสมร ขันติกุล 

และนายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด) สวดมนต์บทบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา  
ตั้งคำอธิษฐาน : นะโม 3 จบ กล่าวคำบูชา: กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิบดีศรีสุท

โธ วิสุทธิเทวา พญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ.  
พิธีการ : เตรียมมวลดินผสมจากเกาะคำชะโนดและดินปลูกต้นไม้ทั่วไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

และเตรียมกระถางไว้ให้พร้อม ลงมือปลูกด้วยหลักการปลูกแบบง่าย 5 ชั้น ได้แก่  
ชั้นที่ 1 ฐานของกระถางให้รองด้วยตะใคร้หอมหรือหญ้าแห้งทั่วไปได้  
ชั้นที่ 2 ใช้ดินร่วนผสมดินเพาะปลูก  
ชั้นที่ 3 นำดินที่ผสมดินเกาะคำชะโนดและดินเพาะปลูก  
ชั้นที่ 4 นำเมล็ดชะโนดโรยถี่  
ชั้นที่ 5 กลบด้วยดินเพาะปลูก  

นำกระถางที่เพาะพันธุ์ทั้งหมดวางในที่ร่ม ใต้ต้นไม้ หรือเรือนเพาะชำ ไม่ควรตั้งไว้กลางแดด 
ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมออย่างน้อย 2 วันต่อ 1 ครั้ง และจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาในเดือนที่สามของ
การเพาะพันธุ์ และดูแลไปจนกว่าแตกยอดยาว 3 เซนติมเมตรแล้วนำไปแยกกระถางออกเพื่ออนุบาล
ต่อไปจนกว่าต้นชะโนด หรือ รุกขะนาคา มียอดสูง 50 เซนติเมตรขึ้นไป ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี จึง
สามารถนำไปปลูกได้เพ่ือให้มีโอกาสพ้นจากวัชพืชที่ปกคลุม ซึ่งต้นชะโนดมีโอกาสตายได้ 
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ภาพที่ 5.5-7 การเพาะเมล็ดชะโนดนำลงกระถาง 

   

ภาพที่ 5.8 ต้นกล้าชะโนดที่อายุ 2 ปี 7 เดือน 
 

3) การปลูกต้นชะโนด  
พิธีกรรม : ทำพิธีบวงสรวงใหญ่ขออันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในป่าคำชะโนดมาร่วมพิธีสำคัญในการปลูกต้นชะโนดเพ่ือให้เป็นมงคลแก่แผ่นดิน แก่ชีวิตของ
ผู้ร่วมพิธี โดยมีจ้ำเป็นผู้นำกล่าวในการประกอบพิธีกรรม และนำต้นชะโนดเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย 

พิธีการ : เตรียมหลุมขนาดกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร หรือ พิจารณายอด
อยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน ห่างกัน  1 เมตร โดยให้ปลูกเป็นลักษณะธรรมชาติ ไม่ต้องรดน้ำเพราะกลาง
ป่าคำชะโนดระบบนิเวศเกื้อกูลอย่างดียิ่ง “ต้นชะโนดหากยอดตาย ยอดเน่า ยอดขาด โอกาสตายทั้ง
ต้นมีสูงมาก” โดยมีภาพประกอบการปลูกต้นชะโนด ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.9-16 พิธีการปลูกต้นชะโนดตั้งแต่ปี 2557-2560 



 

บทท่ี 6 
การออกแบบลวดลายมัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถิ่นศรีสุทโธ 

 
การวิจัยในบทนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนรอบคำชะโนด จำนวน 31 

ท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลสำคัญในเรื่องการทอผ้า เรื ่องเล่าคำชะโนด ทั้งผู ้ชายผู้หญิงที่ได้เรียบเรียง 
วิเคราะห์ประมวลผลไว้จากข้อมูล ไว้ในงานหนังสือรวบรวมชื่อว่า “พญานาคบรรพกาล ตำนานคำชะ
โนด มัดหมี่ผ้าซิ่น วิถีถิ่นศรีสุทโธ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ได้อธิบายใน 2 
ประเด็นคือ ผู้เป็นปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้า และการออกแบบลวดลายของ “ผ้าซิ่นคำชะโนด” 
เป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 ปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้า 
 ปี พ.ศ. 2561 ได้รวบรวมและเชิญผู้อาวุโสทั้งหมดของชุมชนรอบคำชะโนดมาร่วมสนทนา
กลุ่มย่อยเพื่อค้นหา “ปราชญ์ด้านการทอผ้าของคำชะโนด” ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังดำเนินการทอผ้า
มาตลอดจนอายุ 70 ปี ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งจำนวน 31 คนมีรายชื่อที่มาร่วมในการสนทนากลุ่มและเป็น
ผู้มีถิ่นฐานที่อยู่จริง มีอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยได้ร่วมค้นหาในประเด็นการทอผ้า ตำนานคำชะโนด และ
ปฏิทินวัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 6.1 ตารางรายชื่อผู้อาวุโส 4 ชุมชน/หมู่บ้าน: คำชะโนด 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชุมชน อายุ (ปี) 

1 พ่อใส บ้านโนนเมือง 85 
2 คุณพ่อสนิท มุ่งมาตย์ บ้านโนนเมือง 82 
3 คุณพ่อเคน ภูมีบุตร บ้านเมืองไพร 90 
4 คุณพ่อสมรส วงศ์เสนา บ้านวังดารา 76 
5 คุณยายแหวนทอง อุปนันท์ บ้านวังทอง 68 
6 แม่นาง มาลัย บ้านวังทอง 94 
7 คุณยายจันทร์หอม เคนสงคราม บ้านวังทอง 67 
8 คุณพ่อบาน เกินดี บ้านวังทอง 78 
9 คุณพ่อบุญเรือน อุปนันท์ บ้านวังทอง 72 
10 คุณพ่อเข็มทอง เกินดี บ้านวังทอง 83 
11 คุณแม่ไสว สาจิตร บ้านวังทอง 74 
12 คุณพ่อมัน เนียมจันทร์หอม บ้านวังทอง 83 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชุมชน อายุ (ปี) 
13 คุณพ่อสมัน สองพาลี บ้านวังทอง 76 
14 คุณพ่อบุญทัน เคนสงคราม บ้านวังทอง 70 
15 คุณแม่เพ็ญ สองพาลี บ้านวังทอง 70 
16 คุณแม่เขม รุ่งเรืองศรี บ้านม่วง 77 
17 คุณแม่จันที กันจา บ้านม่วง 85 
18 คุณแม่ทรัพย์ รักษ์เสมอวงศ์ บ้านม่วง 68 
19 คุณยายวงเดือน ป่าลั่นทม บ้านม่วง 80 
20 คุณแม่บุญสาย นนทะสิงห์ บ้านม่วง 74 
21 คุณแม่เกษร แสนเมือง บ้านม่วง 73 
22 คุณแม่คำมี เชษสุวรรณ บ้านม่วง 84 
23 คุณนรินทร์ ตลิ่งชัน บ้านม่วง 72 
24 คุณยายเตรียม ชาคุณเนา บ้านม่วง 76 
25 คุณจำเนียร โนนคำวงษ์ บ้านม่วง 62 
26 คุณเหรียญ รักษาอุดม บ้านม่วง 80 
27 คุณพ่อบรรจง นนทะสิงห์ บ้านม่วง 67 
28 คุณพ่อสุวรรณ รักษ์เสมอวงศ์ บ้านม่วง 76 
29 คุณพ่อสมบูรณ์ เศษสุวรรณ์ บ้านม่วง 91 
30 คุณพ่อทองหล่อ ตลิ่งชัน บ้านม่วง 65 
31 คุณแม่สมร ขันติกุล บ้านโนนเมือง 82 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561) 
 

1 ใน 31 พ่อแก่แม่เฒ่าของภูมิสถานปูมบ้านปูมเมืองคำชะโนด 
1 ใน 31 พ่อแก่แม่เฒ่าของภูมิสถานปูมบ้านปูมเมืองคำชะโนด ผู้ที่ได้ดำรงชีวิตในวิถีมนุษย์

คู่ขนานกับวิถีนาคาดงชะโนดภายใต้พ้ืนแผ่นดิน “นครคำชะโนด” ผู้เล่าขานตำนานคำชะโนด ผู้เห็นรถ
ฉายหนังวิ่งเข้านครคำชะโนด 31 ท่านตามที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น พบว่า มี 1 ท่านที่เข้าคุณสมบัติ 
(1) มีการทอผ้าอยู่จนปัจจุบัน (2) มีถิ่นฐานที่เมืองคำชะโนด (3) มีอายุ 70 ปีขึ้นไป (4) เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเล่าที่เป็นจริงของคำชะโนด ทั้ง 31 ท่านได้คัดเลือกมาแล้ว 1 ท่านเป็นปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอ
ผ้าซิ่นวิถีถิ ่นคำชะโนด คือ “คุณย่าสมร ขันติกุล” อายุ 82 ปี อยู่คำชะโนดมาแล้วกว่า 33 ปีแต่
เกี่ยวข้องกับคำชะโนดมาแล้ว 50 ปี ซึ่งมีความเดิมของคุณย่าสมร ขันติกุลที่เกี่ยวกับข้องกับการทอผ้า
มาตั้งแต่เด็ก ๆ ดังนี้ 
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ความเดิมของชีวิต 
ณ หมู่บ้านกงพาน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่เกิดคุณแม่

สมร ดีสิน ซึ่งตอนนี้ทุกคนเรียกว่า “ยายหมอน” คุณพ่อชื่อพ่อใหญ่อบ ดีสิน แม่ใหญ่อุ่น ดีสิน ถิ่นฐาน
บ้านเดิมอพยพมาจากโคราช (นครราชสีมาปัจจุบัน) ปู่ทวด ย่าทวด เป็นคนมีความมุ่งมั่น มานะ 
พากเพียรเลี้ยงลูกด้วยวิถีธรรมชาติด้วยวิถีฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีความเป็นวินัยสูงมาก 

การย้ายมาตั้งรกรากของครอบครัวมาอยู่ที่หมู่บ้านกงพาน จับจองที่ทำไร่ทำนา และเป็นนาย
ฮ้อย รวมถึงเป็นเถ้าแก่ทำโรงน้ำตาลทรายแดงประจำอำเภอกุมภวาปี นับว่าเป็นแห่งแรกของการทำ
น้ำตาลทรายแดงสมัยนั้น และมีการทำไร่อ้อยกว่า 100 ไร่เพื่อนำเข้าสู่โรงงาน ...คุณแม่สมร เกิดมา
เป็นลูกคนที่ 4 ของตระกูลดีสิน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงสุดในสมัยนั้น 
ซี่งสมัยนั้นยังใช้กระดานชนวนและดินสอหิน  ขว่างจากการเรียนมีการเขียนทำขิด ฝึกทอผ้า ตั้งแต่ขา
ยังไม่หยั่งถึงพ้ืนกี่เลย 

พอเรียนจบ ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) แล้ว...อายุย่างเข้า 14 ปี จึงตัดสินใจเรียนการบ้านการ
เรือนจากแม่ใหญ่อบที่ตั้งใจสอนสั่งอย่างเคร่งครัด ตามธรรมเนียมโบราณ ผู้ชายทำงานนอกบ้านผู้หญิง
ทำงานบ้านงานเรือนเป็นแม่ศรีเรือนอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มเรียนรู้ทำผิดทำถูกถือว่าทดลองทำการท้อผ้า ที่
เกี่ยวกับ... 

- เลี้ยงหม่อน เลี้ยงไหม กับแม่อบ 
- เรียนสาวไหม ไปทำด้าย  
- เรียนเข่นฝ้ายอยู่กับแม่อบ 
- เก็บขิด 
- ทอหูกผ้าขาว (ตำหูก) 
- ทอหูกผ้าลาย 
- เก็บขิดหมอน (หมอนขิด) 

โดยการเรียนรู้การทำขิดสิ่งที่ง่ายสุด คือ การทอผ้าขาว ส่วนที่ยากท่ีสุดคือ การเก็บขิด ในช่วง
ชีวิตเด็กลำบากมาก เพราะพ่ีชายคนโตที่เป็นความหวังของครอบครัวได้เสียชีวิต พ่ีชายคนที่ 2 เกเร ไม่
เรียนหนังสือ พี่ชายคนที่ 3 ต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา ส่วนคุณแม่สมร เป็นพี่สาวคนโตต้องแบกภาระ
ดูแลน้องช่วยพ่อแม่อีกแรงจึง “ต้องทำทุกอย่างตามแบบแผนที่พ่อแม่วางไว้” จึงได้ฝึกระเบียบวินัยมา
แต่เด็ก ๆ พ่อแม่หวังให้เป็นต้นแบบของน้อง ๆ  

การมัดหมี่จึงเริ่มขึ้นพร้อมกับการเก็บขิด ซึ่งในทุกลวดลาย ทุกขดมัดหมี่ ทุกร่องรอยของขิด
เป็นสิ่งเกิดขึ้นจากการคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อม ลวดลายที่ผ่านการดูจากสิ่งรอบข้าง จึงเกิดลวดลาย
จาก “การออกแบบเอง คิดเอง”  
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ลวดลายที่มีการออกแบบเอง คิดเอง ตั้งแต่เด็ก ๆ ที่เริ่มฝึกและเป็นลายแรกคือ “มัดหม่ีนาค” 
(พญานาค) มี 25 ลำมัดง่ายที่สุด 

ส่วนลวดลายที่เกิดขึ้นกว่า 100 ลาย จนได้รับสมญานามว่า “ผู้หญิงร้อยลาย” 
มีทั้งเก็บขิดนาค ลายขอ ขิดขอหลง (ง่ายสุด) ลายงูเหลือม ขิดมหาฟันปลา (ยากสุด) 
ตลอดช่วงที่มีการเรียนรู้การมัดหมี่สิ่งที่ยากของการมัดลายเริ่มจากการค้นแล้วมัด
(สำคัญที่สุด) “เป็นหัวใจ” ของการมัดลวดลาย มีทั้ง 7 สามสอด, 7 สองสอด วาง 1 
ครั้ง, 7 สี่สอดวาง 2 ครั้ง การมัดหมี่มากจนนับมากกว่า 100 ลายผ้าซิ่น และสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ยากแท้กับการเรียนก่อเกิดอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าในชีวิต คือ “หมี่ร่าย” 
หรือ “หมี่เอื้อยร่าย” ถือว่าเป็นเจ้าของความคิดเกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้ว องค์ความรุ้ที่
ได้ติดตัวมาด้วย คือ การเรียนรู้กี่ทอผ้าโบราณของย่าทวด และแม่ใหญ่อบ อีกความรู้
คือ การเรียนรู้การใช้จักรเย็บผ้า เรียนอยู่ 3 เดือนจึงทำเป็นทุกอย่าง....ทุกอย่างหยุดลง
หลังจากได้แต่งงานมีลูก ต้องเลี้ยงลูกเป็นหลัก...ชีวิตต้องหันเหจากที่เดิมหลังแต่งงาน
กับคุณพ่อจันทร ขันติกุล การเดินทางสัญจรจึงเริ่มต้นขึ้น...(สมร ขันติกุล, 2561:  
สัมภาษณ์ 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) 
 
เริ่มต้นชีวิต...แต่งงาน....ยังคงอยู่หมู่บ้านกงพาน อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2513 ย้ายมาที่บ้านถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2515 อพยพรกรากขาดสิ้นที่ถ่อนนาลับมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านวังทอง วังดารา อำเภอบ้าน

ดุง อุดรธานี แล้วอีก 6 ปีต่อมา “ผู้เขียนได้ลืมตาดูโลก ปี 16 ธันวาคม 2521” ช่วงชีวิตที่อยู่หมู่บ้านวัง
ทอง วังดารา นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ร่ำรวยที่สุดของหมู่บ้าน มีโรงสีปิ่นแก้ว มีพื้นที่นาภูเขากระแตกว่า 
100 ไร่ มีการเลี้ยงหมูกว่า 20 ตัว ซื้อวัว ควายมาเป็นฝูง พ่ีคมเป็นคนเลี้ยงวัวพร้อมกับเรียนการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ด้วย ชีวิตที่มีบ้านไม้ใหญ่โตกว่าบ้านหลังใด ๆ หมู่บ้าน มีสวนกว่า 4 ไร่ ...ความ
สูญเสียในการไปเมืองนอกของพี่ชาย ความไว้ใจของน้องชาย ความใจดี ใจอ่อน ใจบุญของพ่อจันทร 
แม่สมร ทำให้ญาติพี่น้องมาของพ่ึงพาอาศัยหยิบจับให้ไม่เคยคิดอนาคตของครอบครัว ทำให้ต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าตลอด สุดทางสูญเสียบ้านแลกกับพื้นที่นาน้ำท่วมป่ารกด้วยกอไผ่ใหญ่เท่าโอ่งแดง 
เรียกพื้นที่นี้ว่า หนองหมากแซว ...ชีวิตครอบครัวต้องไประหกระเหินไปเช่าบ้านอยู่ และทำนา ทำไร่ 
ผ่านทางไปคำชะโนดยังเป็นป่าไม้ทึบเส้นทางเป็นหินลูกรัง เส้นทางหลวงชนบท หรือ รพช. ...แล้วสิ่งที่
ไม่คาดฝันเกิดข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2530 คุณแม่สมร ขันติกุล ได้ตัดสินใจซื้อที่นาตรงข้ามคำชะโนด จำนวน 1 ไร่ 
สร้างบ้านหลังใหญ่ เสาไม้ 17 ต้น ในปี พ.ศ. 2535 มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่อยู่ในพื้นที่คำชะโนด 
เนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ ซึ่งก่อนเข้ามาอยู่คุณแม่สมร ต้องมาบำเพ็ญบุญบารมี มาปฏิบัติธรรม
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เพื่ออธิษฐานให้ที่ดิน พื้นที่อยุ่อาศัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข เพื่อ “ความค้ำคูณของบ้านเรือน” การเริ่มต้น
ชีวิตของคนคำชะโนด ลูกหลายปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมาจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2530 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน
กว่า 31 ปีแล้ว ตลอดชีวิตของคุณแม่สมร ขันติกุล อยู่บ้านมาแล้วและสร้างเอง 13 หลัง 

“พื้นที่คำชะโนดน่ากลัว ขลังมากเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว พูดจาหยาบคาย ด่าคน 
โกหกหลอกลวง ไม่มีสัจจะ ใส่เสื ้อแดง สิ ่งเหล่านี ้คือการลบหลู่ ท่านจะแสดง
อิทธิฤทธิ์เพื่อความยำเกรงออกมาต่าง ๆ ในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จนหลายคนออก
ปากว่า นครคำชะโนดปู่ท่านฮ้ายหลายเด้อคนบ่ดี” (สมร ขันติกุล, 2561:  
สัมภาษณ์ 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) 

 
 

  

ภาพที่ 6.1-3 กิจกรรมการค้นหาปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้าและคำชะโนด 
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ภาพที่ 6.4-6 อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบการทอผ้า มาร่วมค้นหาปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้าและคำชะโนด ปี พ.ศ. 2561 

จากข้อมูลที ่ได้วิพากษ์และรวบรวมทั้งของชาวบ้านทั้ง 31 คน และมี
อาจารย์เบญวรรณ บุ้งทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้พบว่า ผู ้ที ่จะสามารถออกแบบ
ลวดลายผ้าทอของคำชะโนดได้ต้องเป็นผู้ที่ให้ความทุ่มเทอยู่กับคำชะโนด
ทั้งการดูแล การเข้าไปเฝ้าสังเกต ปรับแก้ไขได้คือ “คุณย่าสมร ขันติกุล” 
ภาพที่ 6.7 คุณย่าสมร ขันติกุล (ปราชญ์ชาวบ้านด้านทอผ้าซิ่นถิ่นนาคา)  
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6.2 การออกแบบลวดลายของ “ผ้าซิ่นคำชะโนด” 
 ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2561: 113-115) ได้อธิบายว่าการปราชญ์ชาวบ้านด้านการทอผ้าซิ่นถิ่น
นาคาจะต้องเกิดขึ้นจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วมคิด ออกแบบ มัด ย้อม ถัก ทอ สร้างผลิตภัณฑ์  โดย
ต้องเกิดขึ้นจากการถอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าคติชนของท้องถิ่นมาออกแบบเป็นลวดลายด้วย โดยคุณย่า
สมร ขันติกุล เล่าให้ฟังว่า การออกแบบเกิดขึ้นจากเรื่องเล่า “สองนาคียืมฟืม” ที่เป็นเรื่องเล่าของ
ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้นคิดที่จะออกแบบลวดลายของ “ต้นชะโนด” เป็นลวดลายผ้าซิ่นในการอนุรักษ์ไว้ 
ดังมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ 

“ถักทอฝ้ายเป็นผืนผ้า ภูมิปัญญาแห่งอีสาน สืบตำนานเมืองนาคินทร์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคำชะโนด” 
โดยการวิจัยร่วมมืออาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง อาจารย์ประสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ

แฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในส่วนของการเขียนวาดลวดลายด้วยการใช้แบบและ
เอกสารในการเขียนลายเป็นการตั้งต้นความคิดเป็นภาพให้กับนักวิจัยท้องถิ่น โดยเริ่มต้นจากวิถีใน
อดีตและเล่าเรื่อง (Storytelling) เน้นที่คุณย่าสมร ขันติกุล ผู้มัดหมี่เป็นลวดลายคนสำคัญเป็นคนกลุ่ม
แรก ๆ ของคำชะโนด 

ณ วิถีอดีต บ้านคุณย่าสมร ขันติกุล อยู่เลขที่ 45 หมู่ 11 บ้านโนนเมือง (คำชะโนด) ตำบล
บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีขนาดพื้นที่ที่ซื้อใหม่ตรงข้ามป่าคำชะโนด จำนวน 1 ไร่ 
ประกอบด้วย 

- เนื้อที่บ้านอาศัยบ้านไม้ใต้ถุนสูงตามบ้านอีสานโบราณ  

- การสัญจรใช้ถนนลูกรัง มีฝุ่นเวลารถวิ่งผ่าน  

- มีบ้านเพียงหลังเดียวที่ตั้งอยู่ ณ ที่ตรงนั้นเมื่อ ปี 2535 และมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้
กว่า 800 เมตรตรงสะพานก่อนถึงคำชะโนด 

- สภาพที่มองเห็นมาพร้อมกับอาชีพหลักคือ “ชาวนา” “ชาวไร่” ชาวบ้านยังใช้วิถีแบบ
ดั้งเดิม คือ ทำนา ทำไร่ ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติใช้บ่อเมือง คือ คำชะโนดในการหาปลา ผัก หน่อไม้ อยู่
ตามวิถีชาวบ้านที่ยากจน 

“คำชะโนด” ในอดีตที่เล่าผ่านชีวิตคุณแม่สมร ขันติกุล แบบสั้น ๆ ว่า “อุดม
สมบูรณ์ น่ากลัว มีมนต์ขลัง น่าเกรงขาม เคารพธรรมชาติ มีสิ่งศักดิ์สิทธิที่เหนือธรรมชาติ
คอยดูแล ปกปักรักษาคุ้มภัย มีวัดศิริสุทโธ เป็นวัดในพื้นที่คำชะโนด แต่ไม่ได้อยู่ในเกาะ
ป่าคำชะโนด พ้ืนที่แห่งนี้มีเรื่องราวของภพภูมิพญานาค ที่เป็นจริงเล่าขานคือ นาคียืมฟืม  
ประกวดชายงาม จ้างหนังบังบด (ผีจ้างหนัง)” นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าแม่ใหญ่เคนได้
ตำหนิ ว่ากล่าวให้ปู่ศรีสุทโธ เรื่องพ่อใหญ่สรวง สามีที่ตายไปโดยกระทันหัน ด้วยกรรมฆ่า
กระบือ (ควาย) จากโทสะฆ่าแม่กระบือต่อหน้าลูก...แรงอาฆาตจากกรรมนี้ทำให้การเอา
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คืนผูกอาฆาต...พอว่าปู่ศรีสุทโธมากขึ้น ท่านเลยมาเข้าฝันให้พาไปดูความจริง...จากนั้นมา
ปู่สอนแม่ใหญ่เคนว่า “ให้เข้าวัดทำบุญรักษาศีลเด้อมันสิถึงพ่อใหญ่สรวงบ้าง...สิได้บ่ต้อง
ว่าให้กูอีก”  (สมร ขันติกุล, 2561: สัมภาษณ์ 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเมือง 
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) 

 
นาคียืมฟืม 
ข้างขึ้นเป็นมนุษย์ ข้างแรมเป็นพญานาค... ตำนานปู่ศรีสุทโธชาวบ้านเล่าต่อกันมา ก่อน พ.ศ.

2500 เห็นชาวนาคออกมาเที่ยวงานบุญประจำ...ผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก (ฟืม) ไปทอผ้าอยู่เป็น
ประจำ...ย้อนเวลา 100 กว่าปีที่แล้ว เกิดปาฎิหาริย์ระหว่างคำชะโนดและหมู่บ้านเมืองไพร...ใน
ช่วงเวลากลางวันใกล้ค่ำ ได้ปรากฎร่างของสุภาพสตรี 2 คน แต่งตัวด้วยเสื ้อผ้าสวยงามสะอาด
เรียบร้อย กิริยาท่าทางน่ารักน่าเคารพนับถือ ดูคล้ายกับผู้หญิงชาววังหรือในเมืองหลวง ซึ่งดูแตกต่าง
กับชาวบ้านธรรมดาในชนบท และการยืมฟืม หูกทอผ้านี้ทำให้ชาวบ้านลือกันว่า “แม่ย่าศรีปทุมมา
ชอบทอผ้าซิ่น” 

...สุภาพสตรีทั้งสองได้เดินออกจากเมืองชะโนดเข้าไปในหมู่บ้านเมืองไพร ตำบลบางม่วง 
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคําชะโนดนั้นอยู่ห่างจากบ้านเมืองไพรประมาณ 4 กิโลเมตร เพ่ือขอ
ยืมฟืมต่ำหูก (ฟืมทอผ้า) จากชาวบ้านเมืองไพรเมื่อสุภาพสตรีทั้งสองคนยืมฟืมได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็
อยู่พูดคุยสนทนากับชาวบ้านเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงเวลาพลบค่ำ การที่ได้พูดคุยกันเป็นที่ถูกอก
ถูกใจและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเจ้าของบ้านจึงชักชวนให้สุภาพสตรีทั้งสองคนค้างคืนด้วย 1 คืน 
สภาพพื้นที่ทั ้งสองคนตกลงนอนค้างคืนด้วย...เมื่อถึงเวลานอนเจ้าของบ้านก็ได้จัดที่นอนให้ในที่ที่
เหมาะสม ตามท่ีเคยจับให้ผู้มาเยี่ยมได้นอน แต่ปรากฏว่าสุภาพสตรีทั้งสองนั้นไม่ชอบใจที่จะได้นอนใน
ที่ที่จัดให้ และขอให้เจ้าของบ้านจัดที่นอนในเพนียด(กระเฌอใบใหญ่ๆ) ซึ่งคนเข้านอนได้สบายเจ้าของ
บ้านรู้สึกแปลกใจเกิดความสงสัยมากแต่ก็ไม่กล้าถามถึงเหตุผลด้วยความเข้าใจและสงสัยพอตกดึก
เจ้าของบ้านจึงจุดไฟออกมาส่องดูสภาพสตรีทั้งสอง ก็ปรากฏว่า เขียนร่างทั้งสองนั้นได้เปลี่ยนเป็น
เพื่อนงูใหญ่ 2 ตัวนอนขนดเต็มเพนียด พอรุ่งขึ้นวันใหม่ก็ได้เปลี่ยนเพื่อนเป็นสุภาพสตรีดังเดิม แล้วก็
เดินทางจากไป คำโบราณท่านว่า ถ้าเป็นพญานาคแปลงกายมา เมื่อเวลานอนหลับก็จะกลับเป็น
เพื่อนๆ เดิมเสมอไป ดังคำบอกเล่าของกากะละนาคราช บอกองค์ท่านว่า รูปร่างของพญานาคจะ
เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 6 ประการ ได้แก่ เวลาแสดงตน เวลาเกิดโทสะ เวลาเดินทาง เวลาเผลอสติ เวลา
แสดงฤทธิ์ และเวลาจิตเกิดปฏิพัทธ์ในกาม ทำให้สองนาคีเผลอสติตอนนอนจึงกลับร่างเป็นนาคีดั่งเดิม
นั่นเอง...นอกจากเรื่องนี้ยังพบว่า มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในแถบคำชะโนดบอกว่า กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแล้วเล่าต่อๆกันบ้าบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชะโนดมีศาลาเล็ก ๆ 1 หลัง สร้างไว้เพื่อให้ชาวบ้าน
นำฝ้ายไปย้อมสี โดยให้นำมวลฝ้ายไปแขวนไว้บนศาลา เมื่อได้แขวนไว้เสร็จเรียบร้อย ก็ให้นั่งลง
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อธิษฐานว่าต้องการย้อมสีอะไร อธิษฐานให้ฝ้ายเป็นสีที่ต้องการนั้นๆ พอรุ่งขึ้นวันใหม่เม่ือไปรับเอา
ฝ้ายกลับ ก็จะเห็นฝ้ายนั้นถูกย้อมสีเป็นสีสวยงามตามท่ีได้อธิษฐานไว้ นั่นแล 

ยังพบว่ามีเรื่องเล่าว่าบ่อน้ำส่างที่ชาวบ้านใช้ดื่มกินและใช้ในครัวเรือนมีการเชื่อมต่อกับบ่อน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ที ่คำชะโนด โดยเล่าว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านเมืองไพรเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่า สมัยครั้งท่าน
เหล่านั้นยังเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่ของท่านได้เล่าเรื่องให้ฟังบ้างเมื่อชาวบ้านเมืองไพรไปตักน้ำส่าง(บ่อ
น้ำ) ถ้าใครทำถังตักน้ำหล่นลงในบ่อ ก็จะไม่มีโอกาสหาเจอ แม้จะช่วยกันค้นหามากขนาดไหน ก็ไม่
สามารถที่จะหาเจอได้ ถ้าอยากได้ถังตักน้ำคืนจะไปรอที่ปากบ่อคำชะโนด ถังน้ำจะไปผุดขึ้นที่บ่อคำชะ
โนดทุกครั้งเสมอไปเป็นที่น่าแปลกมหัศจรรย์ใจยิ่งนัก...ยิ่งถ้าวันพระแล้วชาวบ้านที่ไปนอนเฝ้านามักจะ
พบว่า...ชาวบ้านม่วงและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไปนอนเฝ้านา หรือไปประกอบการทำมาหากินในเวลา
กลางคืนใกล้ๆกับเมืองชะโนดแห่งนี้ ถ้าเป็นวันพระขึ้นและแรม 7,8,14,15 ค่ำ ตกกลางดึกประมาณตี
สามตีสี่ จะได้ยินเสียงฆ้อง เสียงกลองดังอยู่ในเมืองชะโนด คล้ายกับมีบ้านเมือง และวัดวาอารามอยู่ใน
เมืองชะโนดแห่งนี้ ซึ้งเป็นเรื่องแปลกประหลาดและมหัศจรรย์จริงๆ โดยเฉพาะในวันพระผู้ที่เข้าไปใน
เมืองชะโนดหรือผู ้ที ่อาศัยในบริเวณใกล้ๆกับเมืองชะโนดนี้ห้ามพูดคำหยาบสาปแช่ง(ป้อย) เป็น
เด็ดขาด ถ้าใครฝืนก็จะมีอันเป็นไปหรือได้รับโทษ มีอาการป่วยขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ
หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ความตายได้อย่างไม่มีเหตุผลอธิบาย 

...ยังมีชื่อเรียกอ่างน้ำที่เชื่อมต่อกับเกาะคำชะโนด ชาวบ้านแถวนั้นว่า “บ่อเมือง” ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมาไม่นานนักในบริเวณเมืองชะโนดทางทิศเหนือจะมีบ่อเกลือสินเธาว์ ชาวบ้านจึงเรียกว่ า “บ่อ
เมือง” มีน้ำเต็มอยู่ตลอดทั้งปีและบ่อน้ำบางช่วงจะมีความลึกมาก และจะมีปากถ้ำลึกเข้าไปในเมืองชะ
โนด ในถ้ำจะมีจระเข้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงดินจะเกิดเป็นขี้ทา(ขี้เกลือ) 
ชาวบ้านที่ไปขอต้มเกลือหรือมีสิทธิต้มเกลือได้นั้นมีเพียง 3 หมู่บ้าน หรือ บ้านเมืองไพร บ้านม่วง และ
บ้านวังทอง เมื่อถึงฤดูเดือนสาม พ่อจ้ำของแต่ละหมู่บ้านจะประกาศนัดชาวบ้านให้ไปพร้อมๆกัน แล้ว
ก็จัดการแบ่งเขตที่ต้มเกลือให้เท่าๆกัน ผู้ใดจะโลภมากกว่าเพื่อนไม่ได้ ถ้าหากฝ่าฝืนก็จะมีอันตราย
เกิดข้ึนทันที หรือมีอันเป็นไปต่างๆให้เห็นในทันที ข้อห้ามในการเข้าไปทำเกลือต้มที่นี่คือ ห้ามขับขี่ล้อ
เกวียนลงไปในบริบ่อนั้น ฝ่าฝืนไม่ได้เด็ดขาด ถ้าใครฝ่าฝืนข้อห้าม หรือมีการขโมยเกลือกันเกิดขึ้น เมื่อ
อยู่ต้มเกลือต่อไปก็จะไม่ได้เกลือตามที่ต้องการ อีกข้อห้ามคือห้ามพาผู้หญิงไปนอนค้างคืนต้มเกลือด้วย
เด็ดขาด ห้ามผู้หญิงตากผ้าถุงในบริเวณนั้น ถ้าใครฝ่าฝืนข้อห้ามนี้บ่อเกลือจะตาย ไม่เกิดเกลือขึ้นมาให้
ต้มอีก...กระทั่งกรมชลประทานได้ไปสร้างฝายกั้นน้ำกุดสามขาขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 จึงทำให้บ่อ
เมืองมีน้ำท่วมสูงตลอดทั้งปี ไม่สามารถต้มเกลือ หรือทำเกลือได้ จนถึงปัจจุบันนี้ 
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6.3 การทอผ้าซิ่น 
“ต้นชะโนด” ชื ่อสามัยว่า “Taraw Palm” 
เป็นต้นแบบธรรมชาติที่ผู้ออกแบบ (คุณย่าสมร 
ขันติกุล) เป็นผู้นำมา “มัดหมี่” ขึ้นลายที่ผ้า
โดยนำเอกลักษณ์มาสร้างสรรค์ไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 
2557  ซึ่งถูกค้นและเขียนไว้เป็นองค์ความรู้
พื ้นฐานของการวิจัยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
ร่องรอยการคิดค้นลวดลายและทอเป็นผืนจาก
คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 6.8 ต้นแบบลวดลายจากต้นชะโนด 

 
การทอผ้าซิ ่นท้องถิ่นคำชะโนด เป็นองค์ความรู้ 1 ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและ

นวัตกรรมชุมชนคำชะโนด ที่พบว่า “มีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ (1) กี่ เป็นเครื่องมือทอผ้า หรือโฮงทอผ้า 
(2) ฟืม (สองนาคียืมฟืม) เป็นเครื่องมือกำหนดความหนา บาง (อายุ) ของเนื้อผ้า เช่น ฟืม 32 35 40 
เป็นต้น (3) กระสวย สำหรับใส่หลอดลายผ้าที่มัดไว้เรียบร้อยแล้ว (4) ไม้เหยียบหูก ใช้เหยียบขึ้นลงผูก
เขาอยู่ได้ล่าง (5) ไม้หากหูก สำหรับขยับไปมาผูกเขาและฟืมอยู่ด้านบน (6) ผังและไม้ผัง สำหรับสอด
ดันริมผ้าทั้งสอง้างให้ตรงตรึงสอดอยู่ด้านล่างของผืนผ้า 

วิธีการทอผ้าโดยภาพรวม ประกอบด้วย (1) กำหนดลายมัดหมี่ตามอายุของฟืมไว้ก่อนและ
ย้อมสีธรรมชาติตามต้องการแล้วตากให้แห้ง แก้ลาย ปรับลาย ให้เรียบร้อยแล้วนำมาปั่นใส่หลอดด้าน
แล้วประกอบเข้าเครื่องกระสวย (2) นำเครื่องหูกมาสือเข้ากับฟืมเพื่อทอ (ต่ำเป็นผืน) (3) ต่ำเป็นผืน
โดยเหยียบไม้หูกสลับขึ้นลงเพ่ือสอดกระสวยจัดตามลายโดยให้มีไม้หาบหูกและไม้เหยียบหูกเป็นตัวกำ
จับ (4) สอดกระสวยพุ่งผ่านแล้วให้มือดึง (พัด) พิมเข้าหาแผ่นหูกให้แรงเพื่อให้แน่นและหนาตลาดทั้ง
ผืนจนจบผืนจบลาย  

การนำไปใช้ของผ้าซิ่นมัดหมี่ลวดลายทั่วไปสามารถนำไปสวมใส่ในการดำรงชีวิตทั่วไปและถ้า
เป็นลวดลายสวยงามลายนาค ลายหงส์ ลายผสมที่พิเศษมักจะใส่ในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลงาน
ประเพณี งานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคล งานทำบุญต่าง ๆ “ส่วนผ้าซิ่นมัดหมี่ลายต้นคำ
ชะโนดที่ทอด้วยความประณีต ถูกคิดค้นลวดลายขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคำชะโนด ซึ่งต้นคำ
ชะโนดนั้นเป็นต้นไม้ประจำถิ่น เป็นต้นไม้แห่งศรัทธา เป็นต้นไม้มงคลชัยของเหล่าพญานาค” (สมร 
ขันติกุล, 2561: สัมภาษณ์ 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) 
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ภาพที่ 6.9-14 การมัดหมี่ลวดลายคำชะโนดของคุณย่าสมร ขันติกุล 
  

ออกแบบองค์ความรู้สู่ลายผ้าซิ่น: องค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเพียง 2 ลายจาก 16 ลายผ้าที่ได้ออกแบบไว้ เริ่มต้นจากการศึกษาประวัติ 
ค้นหาลวดลายผ้าที่ไม่มีในพื้นที่และนอกพื้นที่วิจัย เพื่อกำหนดรูปแบบใหม่และหาอัตลักษณ์ใหม่จาก
ภูมิสังคม ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา คติชนวิทยาความเชื่อทั้งหลายของท้องถิ่นคำชะโนด และความ
เชี่ยวชาญของคุณแม่สมร ขันติกุลที่ได้รับการยอมรับจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้
ความว่า “ท่านเป็นผู้ที่มัดลวดลายได้ละเอียดที่สุดของพื้นที่และมีเอกลักษณ์ของตัวเองจนมีคนมาขอ
เรียน...จนกระทั่งออกแบบเสร็จแล้วมีนักธุรกิจมาฉกฉวยโอกาสเอาไปสร้างมูลค่าขายและขโมย
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ความคิดไปก็มาก...แต่ยังไม่หยุดคิดลวดลายผ้าซิ่นในที่สุดอายุล่วงเข้ า 75 จึงร่วมมือกับผู้วิจัยเพ่ือ
ออกแบบ 16 ลวดลายผ้าซิ่นถิ่นคำชะโนดไว้ แต่เป็นการอนุรักษ์ความเชื่อที่ถอดออกมาได้ไว้ในลาย
ผ้าซิ่น เสมือนเป็นศิลปินวาดรูปด้วยการวาดลวดลายจากการมัดย้อม ใช้ฝ้ายขาว เชือกฟาง สีย้อม ค้น
ด้ายปั่นหลอด กำหนดฟืมตามลวดลาย ทอด้ายเป็นผืนผ้า แต่ละลวดลายใช้เวลา 2-3 เดือน ยากที่สุด
คือ “การคิดลวดลายตามคติความเชื่อคำชะโนด” ซึ่งลายแรกและลายล่าสุด ดังภาพต่อไปนี้ 

ลวดลายแรก : “กาบเอ้ืองคำชะโนด” 
ผู้วิจัย (50) ผู้วิจัยร่วม (5) นักวิจัยท้องถิ่น (45) 

- ถอดอัตลักษณ์คำชะโนดที่โดดเด่น 
(เลือกคุณค่าทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในอนาคต) 
- วาดภาพลงกระดาษออกมาเป็นรูป
เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
- เขียน “เรื่องราว (Story)” 
- ตั้งชื่อลายว่า “กาบเอ้ือยภูคำชะโนด” 
- เป็นลวดลายที่ถอดจากอัตลักษณ์ของ
ต้นชะโนดที่มีความสูงมากว่า 10-45 
เมตร 

- จิตนาการภาพ 
- วาดภาพลายเส้น 
- ผลิตภัณฑ์ใน
อนาคตเพ่ือการ
ออกแบบดีไซต์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

- การวาดภาพความคิด (ผัง
ความคิด) 
- ออกแบบลวดลายเพ่ือเชื่อมต่อ
ลายผ้าให้เป็นผืนเดียว 
- มัด แก้ ตัด ขัด รัด ตึง 
- เก็บขิด 
- การค้นแล้วมัด(สำคัญที่สุด) 
“เป็นหัวใจ” ของการมัด
ลวดลาย มีทั้ง 7 สามสอด, 7 
สองสอด วาง 1 ครั้ง, 7 สี่สอด
วาง 2 ครั้ง 
- ย้อมส ีและทอผ้า (100%) 

   
ลายแรก คือ กาบเอื้องคำชะโนด 

ลายที่ 2 (ลา่สดุ) : “เอื้อยรา่ยฉายหนัง” 

ผู้วิจัย (50) ผู้วิจัยร่วม (5) นักวิจัยท้องถิน่ (45) 
ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อ. เบญจวรรณ บุ้งทอง คุณย่าสมร ขันติกุล 

- ถอดอัตลักษณ์คำชะโนดที่โดดเด่น 
(เลือกคุณค่าทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

- จิตนาการภาพ 
- วาดภาพลายเส้น 

- การวาดภาพความคิด (ผัง
ความคิด) 
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ทางเศรษฐกิจในอนาคต) 
- วาดภาพลงกระดาษออกมาเป็นรูป
เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
- เขียน “เรื่องราว (Story)” 
- ตั้งชื่อลายว่า “เอ้ือยร่ายฉายหนัง” 
- เป็นลวดลายที่ถอดจากเรื่องราวอัน
โด่งดังคือ ผีจ้างหนัง เป็นอุปกรณ์การ
ฉายหนัง หรือม้วนฟิล์ม หน้ากากผี เพ่ือ
สื่อความหมายออกมา 

- ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
เพ่ือการออกแบบดีไซต์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- ออกแบบลวดลายเพ่ือ
เชื่อมต่อลายผ้าให้เป็นผืนเดียว 
- มัด แก้ ตัด ขัด รัด ตึง 
- เก็บขิด 
- การค้นแล้วมัด(สำคัญที่สุด) 
“เป็นหัวใจ” ของการมัด
ลวดลาย มีทั้ง 7 สามสอด, 7 
สองสอด วาง 1 ครั้ง, 7 สี่สอด
วาง 2 ครั้ง 
- ย้อมส ีและทอผ้า (100%) 

             
เอกสารลอกลายกาบเอื้องคำชะโนด   ลวดลายที่ 2 (ล่าสดุ) คือ เอื้อยร่ายฉายหนงั 

 
คุณย่าสมร ขันติกุล อาย ุ82 ปี ผู้สรา้งปาฏิหาริย์แห่งนครคำชะโนด 

ภาพที่ 6.15 ภาพการร่วมกันออกแบบลวดลายทั้ง 2 ลวดลายเกี่ยวกับคำชะโนด 
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ภาพที่ 6.16 การประชุมสนทนากลุ่มในการถอดเรื่องเล่าและภาพจำของผ้าที่เกี่ยวกับคำชะโนด 

 
ภาพที่ 6.17 การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนทีแ่ละถ่ายทอดองค์ความรู้ลายปักและลวดลายให้กบัเพ่ือการ

พัฒนาผลติภัณฑ์ ประจำถิน่คำชะโนด โดยอาจารยเ์บญจวรรณ บุ้งทอง และทีมงานผูว้ิจัย 



 
 

 

บทท่ี 7 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธี

มัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจพ้ืนที่ ศึกษา
เอกสารข้อมูลวรรณกรรมคำชะโนด สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มย่อยกับผู้อาวุโส และถอดบทเรียน
กับผู้อาวุโส จำนวน 31 คน ทั้งนี้ยังได้ผู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของคุณแม่ประดิษฐ์ มีพลงาม 
ประธานกลุ่มผ้าทอบ้านนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบลวดลายผ้าทอ แฟชั่นและสิ่งทอ คือ อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย “คำ
ชะโนด”  ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความเกี่ยว
โยงอีก 1 ตำบลมากที่สุดคือ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือค้นหาทุนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสในคำชะโนด  
2) เพื่อออกแบบลักษณะต้นชะโนดในการนำมาสร้างลวดลายด้วยการมัดหมี่ทอเป็นผืน

ผ้าซิ่นอัตลักษณ์วิถีถิ่นคำชะโนด จึงมีการสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยที่สำคัญมีอยู่ 6 ประเด็น ดังนี้ 
7.1.1 พญานาคบรรพกาล 

บรรพกาลตำนานพญานาคในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาเล่าเรื่องพญานาคใน
พุทธประวัติ และปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งพญานาคที่ปรากฏตัวขึ้น เพ่ือเป็นสักขีพยานก่อน
การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นการตั้งจิตอธิษฐานลอยถาดทองของนางสุชาดาที่
นำข้าวมธุปายาสไปถวายไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทำให้ถาดทองลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง 80 
ศอก และจมดิ่งหายไปจนถึงพิภพของ “พญากาฬนาคราช” (พญานาคทีป่รากฏขึ้นตนแรก) ซึ่งเป็นผู้มี
อายุมากและหลับอยู่ โดยหลับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าในอดีต จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาด ที่
สมณะโคดมกระทบกับถาดอีก 3 ถาด ซึ่งเป็นของพระพุทธกุกกุสันโธ  พระพุทธโกนาคมโน และพระ
พุทธกัสสโป พอได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็รู้ได้ว่า “พระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดในโลกแล้ว เป็นองค์ที่ 4 
ในภัทรกัปนี้ คือ พระพุทธโคตโม”  
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ครั้นต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วช่วงเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่ 6 พระ
พุทธองค์ได้เสด็จประทับนั่งขัดสมาธิ ณ ร่มไม้จิก นามว่า "มุจลินท์"  ตั้งอยู่ในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนย์
แห่งร่มไม้มหาโพธิ์ กาลนั้นฝนตกพรำตลอด 7 วัน ได้มีพญานาคมีนามว่า “มุจลินท์นาคราช” 
(พญานาคที่ปรากฏตัวที่สอง) มีอานุภาพมากได้พำนักอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นมุจลินท์พฤกษ์นั้น ซึ่ง
พญามุจลินทนาคราชทราบเหตุแปรปรวนของเมฆฝน จึงขึ้นมาจากสระโบกขรณีก็แลเห็นบุรุษหนึ่งนั่ง
อยู่ใต้ต้นจิก มีลักษณะงามเปล่งปลั่งก็นึกในหทัยว่า “ท่านผู้นี้มีสิริวิลาศเลิศ ชะรอยจะเป็นเทพยดา
พิเศษประดับด้วยฉัพพรรณรังสี” ฉัพพรรณรังสีได้แก่รัศมี 6 ประการ ได้แก่ 1) นีล สีเขียวเหมือนดอก
อัญชัน 2) ปีต สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง 3) โลหิต สีแดงเหมือนตะวันอ่อน 4) โอทาต สีขาวเหมือน
แผ่นเงิน 5) มัญเชฐ สีหงสบาท สีเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ 6) ประภัสสร สีเสื่อมพรายเหมือนแก้ว
ผลึก จึงเข้าไปใกล้แล้วขดเข้าซึ่งขนดกาย แวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 7 รอบ และแผ่พังพานอัน
ใหญ่ ป้องปกเบื้องบนพระเศียร มิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้า ล่วง 7 วัน ฝน
หายขาดจึงคลายขนดจำแลงกายเป็นมาณพนั่นเอง 

พญานาคราชตนที่สามที่ผู้วิจัยหยิบยกมาจากพระสุตตันตปิฎก เล่ม 17 มหาวรรคที่ 3 
สูตรที่ 10 เป็นที่มาของบทสวด “พุทธชัยมงคลคาถา” คือ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์ 8 ประการ 
ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “พาหุง” มีใจความว่า พุทธชัยมงคล “คาถาที่ 7” เป็นพญานาคราชจอมอิทธิฤทธิ์ 
มีทิฏฐะมานะมาก นามว่า “พญานันโทปนันทนาคราช” (พญานาคตนที่สาม) เนรมิตรกายให้งดงาม
ประดุจเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ นั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ เสวยทิพยสมบัติด้วยใจเบิกบานทีเดียว ครั้นเห็น
พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกเหาะมาก็โกรธตามประสาผู้มีทิฏฐิมานะว่า “สมณะเหล่านี้เห็นทีจะ
ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อไปก็ต้องเหาะข้ามหัวเราไป ฝุ่นละอองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่เรา ควรที่
เราขึ้นไปห้ามเสียก่อน ไม่ให้เหาะข้ามไปเด็ดขาด” คิดแล้วก็เอาหางรัดเขาพระสุเมรุซึ่งสูงประมาณ 
84,000 โยชน์ 7 รอบ แผ่พังพานปิดเมืองดาวดึงส์มีบริเวณ 12 โยชน์ และปรากฏอยู่เหนือยอดเขา
พระสุเมรุ บันดาลให้เป็นหมอกควันมืดอนธการไปหมด ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมาย
“พระมหาโมคคัลลานะเถระ” ได้รับพุทธานุญาตแล้วก็คิดว่า พญานาคราชนี้เข้าใจว่าตัวเองมีฤทธิ์มาก 
ไม่มีใครเปรียบได้ จึงได้คิดอกุศลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จำเราจะทรมานเสียให้สิ้นพยศ ท่านคิดดังนั้น
แล้ว ก็เนรมิตกายเป็นพญานาคที่มีร่างกายยาวใหญ่กว่าพญานันโทปนันทะถึง 2 เท่า มีพังพาน
ประมาณแสนโกฏิ ประดับไปด้วยแก้วและทองงดงาม แล้วรัดกายของพญานาคราชนั้นให้แน่นเข้ากับ
เขาพระสุเมรุ มิให้เคลื่อนไหวได้ ฝ่ายพญานาคถูกนาคพระมหาโมคคัลลาน์รัดจนแทบกระดูกแตกก็
โกรธเกรี้ยวยิ่งนัก ได้พ่นพิษให้เป็นควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่ แต่พระมหาโมคคัลลาน์ก็บันดาลให้ควัน
เกิดขึ้นมากยิ่งกว่าปราบฤทธิ์ของพญานาค สุดท้ายของการต่อสู้ด้วยฤทธิ์ทำให้พญานาคพ่ายแพ้พระ
โมคคัลลาน์โดยสิ้นเชิง 
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นอกจากนี้ยังมีชื่อของพญานาคในพระไตรปิฎก อรรถกถาและชาดก มีพญานาคราชนาม
ว่า ภูริทัตตนาคราช ผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมี เป็น 1 ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ขณะนั้น
เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตย์ในกำเนิดชาติเป็นพญานาคราช แม้นว่าเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากจะถูก
ทรมาน หนัง เอ็น กระดูก และเลือดเนื้อยินดีจะพลีให้โดยไม่ประทุษร้ายใคร ตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีล
บารมีในนามภูริทัต ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาดั่งแผ่นดิน ทั้งนี้ยังมีนาคราชหลายตนที่มีปรากฏอยู่ในครั้ง
พุทธกาล ได้แก่ อปลาลนาคราช จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช (9) 
อาลวาฬนาคราช ปาลิตะนาคราช นิมมทานาคราช อตุละนาคราช จัมเปยยะพระโพธิสัตว์นาคราช 
นางนาคมาณวิกา (นาคี) พญานาคธตรฐ สุทัสสนะนาคราช สุโภคะนาคราช อริฏฐะนาคราช ท้าว
มหาราชวิรูปักข์ กาณาริฏฐะนาคราช โดยนาคราชที่ได้ยินบ่อยที่สุดในหมู่ของอุบาสกอุบาสิกา บทสวด
ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ มุจลินท์นาคราช นันโทปนันทรนาคราช ภูริทัตต์นาคราช และท้าวมหาราชวิ
รูปักข์ นั่นเอง 

ยุคปัจจุบันกาลที่สามารถอธิบายความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมีอยู่จริง ผ่านเรื่องเล่ามุข
ปาฐะของพระสงฆ์สุปฏิปันโน ผู้เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีหลายท่านที่ได้พบพญานาคโดยส่วน
ใหญ่จะมาขอฟังธรรม สนทนาธรรมกับภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงหยิบยกมาเฉพาะเรื่องที่
น่าสนใจเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่บ้านเมืองปู่ย่าหรือบ้านเกิดเมืองนอนของผู้เรียบเรียงไว้ คือ “คำชะโนด” ขอ
หยิบเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, และหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ดัง
สรุปได้ดังนี้ 

1) "สุวรรณนาคราช" อดีตชาติเคยเป็นน้องชายท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและเกี่ยวพันกัน
มาหลายภพหลายชาต" ด้วยความสับสนแห่งภพจึงเกิดเป็นนาคราช ซึ่งนาคราชตนนี้ให้ความรักเคารพ
และให้การอารักขาเป็นอย่างดี เวลาเดินจรงกรมจะมาอารักขาตลอดจนกว่าจะเลิกเดินจงกรม 

2) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เล่าเรื่อง นาคราช 2 ผัวเมีย ซึ่งเป็นบุพกรรมของเจ้าจอมผา
ห่มพร้าวกับคู่บารมี นามว่า กากะละนาคราช ซึ่งได้เล่าเรื่องราวของตนว่า ชาติที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นคน
นักเลงใจร้อนมุทะลุ เมียชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถในวันพระ บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลห้าและ
ศีลอุโบสถประกอบกับบุญที่ข้าพเจ้าอุปัฏฐากพระสงฆ์องค์เณร บุญกุศลนี้จึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็น
เทวาภูมิพญานาคในชาติปัจจุบัน ตอนเป็นมนุษย์ปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนา ข้าพเจ้าเผลอพลาดกรรม
เพียงครั้งเดียวในการปฏิบัติต่อสมบัติศาสนา ข้าพเจ้ากับเมียยืมจอบเสียมมีดพร้าของวัดเอาไปปลูกผัก
ทำไร่ พอพืชผักออกผลข้าพเจ้ากับเมียก็นำมาทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เณรในวัด มีดพร้าจอบเสียม
ที่ยืมของสงฆ์ไปชำรุดแตกหักข้าพเจ้าก็ไม่ได้นำมาใช้คืนให้สงฆ์ ปล่อยทิ้งสมบัติของสงฆ์เหล่านี้ไป
เพราะชะล่าใจคิดว่ากรรมเล็กน้อยจักไม่เป็น ผลเพราะตนเองไม่มีเจตนายักยอกของสงฆ์ ก่อนตายจิต
ข้าพเจ้าไปติดยึดกับของสงฆ์ที่ตนเองเคยยืมไปใช้แล้วไม่ส่งคืน เพราะจิตติดยึดในของสงฆ์ที่ตนเองยืม
ไปใช้ไม่ส่งคืนจึงทำให้ข้าพเจ้าเป็นพญานาคปกปักรักษาสมบัติพระศาสนานั้นเอง ซึ่งข้อมูลสำคัญที่สุด
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คือการที่กากะละนาคราช บอกท่านว่า พญานาคขึ้นมาโลกมนุษย์ด้วยเหตุหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) 
มาเพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องหมายของพระศาสนา เช่น พระพุทธรูป สถูปเจดีย์ที่บรรจุพระ
บรมสารริกธาตุของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์สาวก (2) มาเพ่ือกราบไหว้ฟังธรรมกับท่านผู้ทรง
ธรรม (3) มาเพ่ือบำเพ็ญบุญบารมีให้กับตนเอง และ (4) มาเพ่ือเที่ยวชมโลกมนุษย์ แต่มาเที่ยวโลก
มนุษย์จะไม่ขึ้นมาบ่อย เพราะโลกมนุษย์วุ่นวายเต็มไปด้วยกิเลส บ้านเมืองพวกข้าพเจ้าสงบร่มเย็นกว่า
โลกมนุษย์ นอกจากนี้เมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เล่าเรื่องยุทธนาคาของ อิสโรนาคราช ราชันย์
นาคาแม่น้ำโขงเมืองเชียงคาน ที่มีวิมานเมืองบาดาลอยู่ห่างจากปาก "แม่น้ำเลย" ไหลลงตกแม่น้ำโขงที่ 
"บ้านคกมาด" สี่ร้อยเมตร กับพญานาคภูเขา ซึ่งเมืองของอิสโรนาคราชใหญ่กว่าเมืองเชียงคาน มี
อาณาเขตไกลไปจนถึงเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พญานาคตนนี้มีอายุมากถึง 12,000 ปี ชั้น
บรรดาศักดิ์ของเขาหากเปรียบเทียบเหมือนกับมนุษย์แล้ว อิสโรนาคานั้นเทียบเท่ากับ  ตำแหน่ง
นายอำเภอ นั่นเอง 

3) หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ได้เดินสามวันสามคืน พบเมืองบาดาลนาคพิภพของพญานาค 
อยู่ใต้แม่น้ำโขง ซึ่งก่อนลงสู่แม่น้ำโขงหลวงได้กำหนดจิตอธิษฐานว่า สาธุ นโม อันว่านมัสการแด่พระ
พุทธ พระธรรมพระสงฆ์ อันเป็นสรณะที่พ่ึงประเสริฐสูงสุด อาตมาภาพจักขออนุญาตเข้าไปในถ้ำ
สถานอันลึกลับแห่งนี้ ขอปวงเทพเจ้าทั้งหลาย อันมีเจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าถ้ำ ตลอดจนยักษ์ คนธรรพ์ 
และพญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ ณ ถ้ำสถานแห่งนี้ จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมา
ภาพด้วยเถิด อาตมาภาพอยากจะขอเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตา ถ้าหากมีจริงก็
ขอให้ได้ดูชมสมใจ มิได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่
ประการใดเลย ซึ่งการเดินทางไม่ได้ฉันข้าวน้ำอะไรเลย แต่ไม่รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียแต่ประการใด กลับ
มีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบาน ร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุก (อ่ิมทิพย์) อุโมงค์และคูหาถ้ำน้อยใหญ่
ที่พญางูใหญ่นำเที่ยวดูชม ล้วนงามรุ่งเรืองตระการตา ทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวลาที่ผ่านไป  

 
 7.1.2 ตำนานคำชะโนด 
คำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคำชะโนด ที่เชื่อว่าเป็นเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ผู้ครอง
เมืองคำชะโนด ดินแดนลับแลที่เกาะคำชะโนด บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ดังใจความว่า 

นะโม ตัสสะ ภาวนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สาธุ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
ทุติยัมปิ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
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ตะติยัมปิ... กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา 
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ 
“ชาติกำเนิดของพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ องค์ท่านกำเนิดในตระกูลเอราปถะ พระวรกายสี

เขียวมรกต ปล้องพระนาภีและพระเศียรสีทองมี 1 เศียร ปกติ แต่สามารถแผลงเศียรได้ 9 เศียร โปรด
ปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ ดั่งคำ
โบราณอีสานกล่าวว่า "นามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคน...ข้างแรมเป็นนาค" ...สายโลหิตเป็นพระโอรสของ 
"พญานาโคศิรินาคราช" กับ "นางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง)" มีพระอนุชาเป็นกษัตริย์แห่ง
นาคาฝั่งลาวคือ "นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล วิสุทธิเทวา" แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต ล้านช้าง ร่ม
ขาว...คำว่า “พญานาคราช คือ พญานาคราช นาคาธิบดี คือ นาคาธิบดี เหมือนพญานาโคศิรินาคราช
เจ้า วิสุทธิเทวา (เป็นเพียงพญานาคา) แต่มีพระราชโอรสเป็นนาคาธบดี คือ องค์ศรีสุทโธเป็นกษัตริย์
แห่งนาคาฝั่งไทย องค์ศรีสัตตนาคบาดาลเป็นกษัตริย์แห่งนาคาฝั่งลาว ซึ่งทั้งสองกษัตริย์มีท่านปู่นาโค 
ซึ่งถ้าเทียบศักดิ์ถ้าเทียบกับมนุษย์ก็จะเท่ากับ..พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้า.. มิได้เป็นกษัตริย์ .. 
แต่มีพระราชโอรสทั้งสององค์เป็น...กษัตริย์...นั่นเอง” ...พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ...มีมเหสีเอกคู่บารมี 
คือ พญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี”  

คำชะโนด หรือ วังศรีสุทโธ หรือ ศรีสุทโธนครา ที่ประทับหรือนาคาพิภพของพญานาคาธิบดี
ศรีสุทโธ เจ้าผู้ครองนครศรีสุทโธ หรือ นครคำชะโนด หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ วังทอง ถ้าแปลจากชื่อพญาศรี
สุทโธนาคราช จะได้ความว่า นาคาผู้เป็นใหญ่ที่มีความเป็นสิริมงคล มิ่งขวัญ ความรุ่งเรือง ความสว่าง
สุกใส ความงาม ความเจริญ มิ่งมงคล ที่มีความบริสุทธ์ที่หมดจดโดยรอบ ...ดังนั้น นครคำชะโนด จึงถูก
เรียกขานมาแต่โบราณรุ่นปู่ย่า ตายาย เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมา โดยสิ่งที่ตาเนื้อเห็นโดยทั่วไป ณ ที่ลับแล
นั่นคือ ดงชะโนด เกาะลอยน้ำที่มีต้นชะโนดขึ้นมากว่า 2,000 ต้นเหมือนภูเขาเล็ก ๆ ตั้งตระหง่านอยู่กลาง
น้ำ สถานที่ถูกเรียกขานว่า "พรหมประกายโลก" และคำว่า “พรหมประกายโลก” จึงเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นจน
มาถึงตอนนี้จึงถูกเรียกขานตามต้นไม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินว่า “คำชะโนด” ซึ่งเรื่องราวที่เชื่อถือได้
เพราะสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันด้วย คือ เจ้าปู่ศรีสุทโธ นิยม “การแข่งเรือ แข่งขันบั้งไฟ และ
ประกวดชายงาม” เจ้าย่าศรีปทุมมานิยม “ทอผ้า ทำบายศรีลาว” การบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธตามปฏิทิน
วัฒนธรรมคำชะโนด ที่สำคัญเกี่ยวกับบาดาล ได้แก่ (1) สามเพ็ง ปีใหม่เดือนสามเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือน
สาม) บวงสรวงใหญ่เลี้ยงขอบคุณขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา (2) หกเพ็ง เดือนหกเพ็ง (ขึ้น 15 
ค่ำเดือนหกวิสาขบูชา) บวงสรวงใหญ่มีบั้งไฟไผ่ติดโหวดขอฝนบนฟ้าสื่อพญาแถนประทานน้ำฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลทำไร่ไถนาเพาะปลูก ขอเจ้าปู่ประทานความอุดมสมบูรณ์แต่ประชาราษฎร์เทอญ (3) สิบเอ็ด
เพ็ง เดือนสิบเอ็ดเพ็งถึงสิบสองเพ็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองลอยกระทงแข่งเรือเหนือน้ำวังบาดาล) ถวาย
บั้งไฟนาคา  
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 7.1.3 อนุรักษณ์เอกลักษณ์ต้นชะโนด 
(1) “ต้นชะโนด” ชื่อสามัญว่า “Taraw Palm” ชื่อท้องถิ่น “โดยทั่วไปเรียก ชะโนด 

ส่วนภาคกลางนิยมเรียก ค้อสร้อย แถบภาคใต้ไปถึงมาเลเซียเรียกว่า ร๊อก จะทัง และซือแต” ชื่อ
วิทยาศาสตร์ “Livistona Saribus” ถิ่นกำเนิดอยู่แถวป่าดิบชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
ปรากฏเห็นที่คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย อยู่เป็นเกาะกลุ่มมากท่ีสุดในโลก 

(2) ลักษณะสำคัญของ “ต้นชะโนด” 
- ใบและก้านใบมีหนามเหมือนใบตาลมากท่ีสุด แต่มีความแต่มีความแหลมคมยิ่งกว่าของ

ใบตาล และก้านใบมีความยาวกว่า 3 เมตร เมื่อเปรียบเทียบโดยรวมแล้วว่า มีลักษณะคล้าย “ตาล” 
- ลำต้น มียาวหรือสูงสุดมากกว่า 40 เมตร ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เกิดพายุ

ฝนทำให้ต้นชะโนดในเกาะคำชะโนดโค่นล้มลง จึงมีการวัดความยาวตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดสุดที่เป็น
พวงเมล็ดชะโนด พบว่ามีความยาว 34.75 เมตร โดยมีการวัดลำต้นชะโนดคือ นายวิเชียร แสนสุข 
ผู้ ใหญ่บ้านโนนเมือง ทั้ งนี้ลักษณะของต้นชะโนดมีลำต้นเท่าต้นมะพร้าว และยังมีภาพรวม
เปรียบเทียบค้ลาย “ต้นมะพร้าว” ช่วงโคนต้นใหญ่และเล็กเรียวยาวขึ้นไปหายอด ที่สำคัญเมื่อกาบ
ก้านใบแห้งที่ติดอยู่ตามลำต้นหักและหลุดออกไปจะมีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค จนเรียกกันว่า 
นาคพฤกษ ์

- เมล็ดชะโนด ดั้งเดิมอธิบายว่าออกลูกเป็นพวงคล้ายหมาก แต่เมล็ดเล็กดำม่วง เม็ดแข็ง 
เท่ากับลูกปะคำ คนจึงนิยมนำไปใช้ร้อยเป็นลูกปะคำ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมความเป็นพวงของเมล็ด
ชะโนดนอกจากคล้ายพวงหมาก แล้วยังมีขนาดเล็กเท่าลูกปะคำเหมือนพวงองุ่นดำ เช่นเดียวกัน จึง
สรุปคล้าย “ต้นหมาก-องุ่น” 

(3) เพาะพันธุ์ต้นชะโนด 
คุณย่าสมร ขันติกุล (อายุ 81 ปี) เล่าให้ฟังว่า ทุกเรื่องที่ชาวบ้านเล่าเป็นความจริงจากสิ่งที่

เห็นและเกิดขึ้นในขณะเวลานั้น เช่น เรื่องเล่าผีจ้างหนัง แม่สมรกับพ่อจันทรได้ทำไร่กลับมาตอน
โพล้เพล้ปั่นจักยานหาบคอนตระกร้าเพ่ือกลับบ้านต้องผ่านป่าคำชะโนดและวัดศิริสุทโธ กำลังจะปั่น
จักรยานข้ามสะพานก่อนเข้าป่าคำชะโนดต้องหยุดให้รถฉายหนังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ผ่านไปก่อน 
และหันหลังไปมองพร้อมกับคุยกันว่า “รถฉายหนังไปฉายที่ไหนมืด ๆ ค่ำ ๆ” พอตื่นเช้ามาเลยได้ข่าว
ว่าคนที่ไปฉายหนังเมื่อคืนโดยผีหลอก เป็นต้น  และตามระบบนิเวศคำชะโนดเป็นด่านธรรมชาติ 3 
ระดับ ได้แก่ (1) “บาก” เป็นลานกว้างมีต้นไผ่ปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ (2) น้ำซับ น้ำคลำ ป่าอ้อ ป่า
หวาย เป็นลานกว้างรอบรูปพระจันทร์เสี้ยว (3) ป่าพรุ ฟองดิน กลิ่นชื้น พืชเฟิร์น สลับต้นชะโนดบาง 
ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มากมาย สุดท้ายคือใจกลางเกาะคือ “ต้นชะโนด” ทีบหนา กลุ่นชื้น อับ ซากพืช 
ซากสัตว์ ขี้กระรอก ค้างคาว งู เตา ตะพาบน้ำ จรเข้ ซึ่งความเชื่อของคนที่นี้มีคำกล่าวของคนเฒ่าคน
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แก่ คือ เจียมผีเฒ่า เจียมเจ้ายืน คนลบหลู่ถึงขั้นลอยบกอกแตก ดังนั้นการอนุรักษ์ต้นชะโนดมี 3 ส่วน 
ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 การเก็บเมล็ดชะโนด 
พิธีกรรม: กำหนดขึ้น 14 ค่ำเดือน 12 เก็บเมล็ดชะโนด ประกอบพิธีบวงสรวงผ่านจ้ำ

ผู้พิธีกรรมขอเมล็ดชะโนดที่แก่เต็มที่ไปเพาะพันธุ์นอกป่าชะโนด ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าคำชะโนด
ที่ลูกหลานนับถือคอยคุ้มครองในขณะเดินเก็บและให้เก็บได้ครั้งเดียวเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ผู้เก็บต้องใส่
ชุดขาวบอกกล่าวทั้งประตูเข้าและในพ้ืนที่ป่าคำชะโนด นำพาน ทำขันธุ์ 5 ขันหมากเบ็ง ดอกไม้ขาว 
นำไปไว้ด้วย 

พิธีการ: เก็บเมล็ดที่สมบูรณ์ต้องมีเปลือกเมล็ดสีครามเข้ม ลูกกลม ไม่แห้งกรอบ 
ขนาดเท่ากับลูกประคำ 

- ส่วนที่ 2 การเพาะพันธุ์เมล็ดชะโนด  
พิธีกรรม: แรม 1 ค่ำ เดือน 12 นำเมล็ดลงดินปลูก ผู้เพาะพันธุ์เมล็ดชะโนด(นางสมร 

ขันติกุล และนายภูสิทธ์ ภูคำชะโนด) สวดมนต์บทบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา  
ตั้งคำอธิษฐาน : นะโม 3 จบ กล่าวคำบูชา: กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิ

บดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา พญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ.  
พิธีการ: เตรียมมวลดินผสมจากเกาะคำชะโนดและดินปลูกต้นไม้ทั่วไป คลุกเคล้าให้

เข้ากัน และเตรียมกระถางไว้ให้พร้อม ลงมือปลูกด้วยหลักการปลูกแบบง่าย 5 ชั้น ได้แก่  
ชั้นที่ 1 ฐานของกระถางให้รองด้วยตะใคร้หอมหรือหญ้าแห้งทั่วไปได้  
ชั้นที่ 2 ใช้ดินร่วนผสมดินเพาะปลูก  
ชั้นที่ 3 นำดินที่ผสมดินเกาะคำชะโนดและดินเพาะปลูก  
ชั้นที่ 4 นำเมล็ดชะโนดโรยถี่  
ชั้นที่ 5 กลบด้วยดินเพาะปลูก  

นำกระถางที่เพาะพันธุ์ทั้งหมดวางในที่ร่ม ใต้ต้นไม้ หรือเรือนเพาะชำ ไม่ควรตั้งไว้กลาง
แดด ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมออย่างน้อย 2 วันต่อ 1 ครั้ง และจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาในเดือนที่สาม
ของการเพาะพันธุ์ และดูแลไปจนกว่าแตกยอดยาว 3 เซนติมเมตรแล้วนำไปแยกกระถางออกเพ่ือ
อนุบาลต่อไปจนกว่าต้นชะโนด หรือ รุกขะนาคา มียอดสูง 50 เซนติเมตรขึ้นไป ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี 
จึงสามารถนำไปปลูกได้เพ่ือให้มีโอกาสพ้นจากวัชพืชที่ปกคลุม ซึ่งต้นชะโนดมีโอกาสตายได้ 

- ส่วนที่ 3 การปลูกต้นชะโนด  
พิธีกรรม: ทำพิธีบวงสรวงใหญ่ขออันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในป่าคำชะโนดมาร่วมพิธีสำคัญในการปลูกต้นชะโนดเพ่ือให้เป็นมงคลแก่แผ่นดิน แก่ชีวิตของ
ผู้ร่วมพิธี โดยมีจ้ำเป็นผู้นำกล่าวในการประกอบพิธีกรรม และนำต้นชะโนดเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย 
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พิธีการ: เตรียมหลุมขนาดกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร หรือ พิจารณา
ยอดอยู่ระดับเดียวกับพ้ืนดิน ห่างกัน  1 เมตร โดยให้ปลูกเป็นลักษณะธรรมชาติ ไม่ต้องรดน้ำเพราะ
กลางป่าคำชะโนดระบบนิเวศเกื้อกูลอย่างดียิ่ง “ต้นชะโนดหากยอดตาย ยอดเน่า ยอดขาด โอกาส
ตายทั้งต้นมสีูงมาก” 

(4) จำนวนต้นชะโนด 
- ปีพ.ศ. 2520 ทางวัดศิริสุทโธกับชาวบ้านโนนเมืองร่วมกันสำรวจคร่าวๆ มีต้นชะโนดอยู่

ทั้งหมดประมาณ จำนวน 2,000 ต้น 
- ปีพ.ศ. 2545 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุงและหน่วยงานราชการในท้องที่ในวันที่ 2 เมษายน 

พ.ศ. 2545 จำนวน 1,865 ต้นโดยมีกำนันนายบัวไข สินธุสน กำนันตำบลบ้านม่วงเป็นผู้ยืนยันข้อมูล 
ลดลง 135 ต้น 

- ปีพ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และคุณย่าสมร ขันติกุล 
พร้อมชาวบ้านและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นได้นำต้นชะโนด 109 ต้นไปปลูกเพ่ิมเติมในเกาะคำชะโนด
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 1,974 ต้น 

- ปีพ.ศ. 2559 จำนวนต้นชะโนดพ้ืนที่คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานีที่มีการสำรวจจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เดินเท้านับ
ทุกต้นคำชะโนดและมีการติดหมายเลขกำกับไว้ มีจำนวน ต้นชะโนด ทั้งสิ้น 1,944 ต้น แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ (1) ต้นชะโนดใหญ่ จำนวน 1,275 ต้น (2) ต้นชะโนดขนาดเล็กแบบต้นกล้า จำนวน 669 
ต้น และได้รับทราบจำนวนต้นชะโนดก่อนปลูกต้นชะโนดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ต้นชะ
โดนมีการล้มตายไป 30 ต้นก่อนปลูกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และคุณย่าสมร 
ขันติกุล พร้อมชาวบ้านและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นได้นำต้นชะโนด 250 ต้นไปปลูกเพ่ิมเติมในเกาะคำ
ชะโนด รวมทั้งสิ้น 2,194 ต้น 

- ปีพ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และคุณย่าสมร ขันติกุล 
พร้อมชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาได้นำต้นชะโนด 134 ต้นไปปลูก
เพ่ิมเติมในเกาะคำชะโนดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 2,328 ต้น 

- ปีพ.ศ. 2563 ได้ทำการปลูกเพ่ิมเติมในเกาะคำชะโนดและรอบเกาะคำชะโนด จำนวน 
700 ต้นกล้า นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนดและคุณย่าสมร ขันติกุล พร้อมกับ
ตัวแทนนายอำเภอบ้านดุง คณะกรรมการบริหารคำชะโนด หน่วยงานราชการอำเภอบ้านดุง และศูนย์
ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับคณะผู้ศรัทธาทั่วประเทศไทย 
ในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ร่วมต้นชะโนดทั้งสิ้นในแผ่นดินคำชะโนดที่ผ่านการทำพิธีนาคามหา
มงคล ปัจจุบันบนเกาะคำชะโนด มีต้นชะโนดทั้งสิ้น 3,028 ต้น 
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7.1.4 การออกแบบลวดลายมัดหม่ีผ้าซิ่น วิถีถิ่นศรีสุทโธ 
หนึ่ง ใน สามสิบเอ็ด พ่อแก่แม่เฒ่าของภูมิสถานปูมบ้านปูมเมืองคำชะโนด ผู้ที่ได้ดำรงชีวิตใน

วิถีมนุษย์คู่ขนานกับวิถีนาคาดงชะโนดภายใต้พ้ืนแผ่นดิน “นครคำชะโนด” ผู้เล่าขานตำนานคำชะโนด 
ผู้เห็นรถฉายหนังวิ่งเข้านครคำชะโนด 31 ท่านตามที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น พบว่า มี 1 ท่านที่เข้า
คุณสมบัติ (1) มีการทอผ้าอยู่จนปัจจุบัน (2) มีถิ่นฐานที่เมืองคำชะโนด (3) มีอายุ 70 ปีขึ้นไป (4) 
เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าที่เป็นจริงของคำชะโนด ทั้ง 31 ท่านได้คัดเลือกมาแล้ว 1 ท่านเป็นปราชญ์
ท้องถิ่นด้านการทอผ้าซิ่นวิถีถิ่นคำชะโนด คือ “คุณย่าสมร ขันติกุล” อายุ 80 ปี อยู่คำชะโนดมาแล้ว
กว่า 33 ปีแต่เกี่ยวข้องกับคำชะโนดมาแล้ว 50 ปี เมื่อชีวิตย่างเข้า 14 ปี จึงตัดสินใจเรียนการบ้านการ
เรือนจากแม่ใหญ่อบที่ตั้งใจสอนสั่งอย่างเคร่งครัด ตามธรรมเนียมโบราณ ผู้ชายทำงานนอกบ้านผู้หญิง
ทำงานบ้านงานเรือนเป็นแม่ศรีเรือนอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มเรียนรู้ทำผิดทำถูกถือว่าทดลองทำการท้อผ้า ที่
เกี่ยวกับ 

- การเลี้ยงหม่อน เลี้ยงไหม กับแม่อบ 
- การเรียนสาวไหม ไปทำด้าย  
- การเรียนเข่นฝ้ายอยู่กับแม่อบ 
- การเก็บขิด 
- การทอหูกผ้าขาว (ตำหูก) 
- การทอหูกผ้าลาย 
- การเก็บขิดหมอน (หมอนขิด) 

โดยการเรียนรู้การทำขิดสิ่งที่ง่ายสุด คือ การทอผ้าขาว ส่วนที่ยากที่สุดคือ การเก็บขิด 
ในช่วงชีวิตเด็กลำบากมาก การมัดหมี่จึงเริ่มขึ้นพร้อมกับการเก็บขิด ซึ่งในทุกลวดลาย ทุกขดมัดหมี่ 
ทุกร่องรอยของขิดเป็นสิ่งเกิดขึ้นจากการคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อม ลวดลายที่ผ่านการดูจากสิ่งรอบ
ข้าง จึงเกิดลวดลายจาก “การออกแบบเอง คิดเอง” ลวดลายที่มีการออกแบบเอง คิดเอง ตั้งแต่เด็กๆ 
ที่เริ่มฝึกและเป็นลายแรกคือ “มัดหม่ีนาค” (พญานาค) มี 25 ลำมัดง่ายที่สุด 

ส่วนลวดลายที่เกิดข้ึนกว่า 100 ลาย จนได้รับสมญานามว่า “ผู้หญิงร้อยลาย” 
มีทั้งเก็บขิดนาค ลายขอ ขิดขอหลง (ง่ายสุด) ลายงูเหลือม ขิดมหาฟันปลา (ยากสุด) 
ตลอดช่วงที่มีการเรียนรู้การมัดหมี่สิ่งที่ยากของการมัดลายเริ่มจากการค้นแล้วมัด
(สำคัญที่สุด) “เป็นหัวใจ” ของการมัดลวดลาย มีทั้ง 7 สามสอด, 7 สองสอด วาง 1 
ครั้ง, 7 สี่สอดวาง 2 ครั้ง การมัดหมี่มากจนนับมากกว่า 100 ลายผ้าซิ่น และสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ยากแท้กับการเรียนก่อเกิดอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าในชีวิต คือ “หมี่ร่าย” 
หรือ “หม่ีเอ้ือยร่าย” ถือว่าเป็นเจ้าของความคิดเกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้ว องค์ความรุ้ที่
ได้ติดตัวมาด้วย คือ การเรียนรู้กี่ทอผ้าโบราณของย่าทวด และแม่ใหญ่อบ อีกความรู้
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คือ การเรียนรู้การใช้จักรเย็บผ้า เรียนอยู่ 3 เดือนจึงทำเป็นทุกอย่าง....ทุกอย่างหยุดลง
หลังจากได้แต่งงานมีลูก ต้องเลี้ยงลูกเป็นหลัก...ชีวิตต้องหันเหจากที่เดิมหลังแต่งงาน
กับคุณพ่อจันทร ขันติกุล การเดินทางสัญจรจึงเริ่มต้นขึ้น...(สมร ขันติกุล, 2561:  
สัมภาษณ์ 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) 
“ถักทอฝ้ายเป็นผืนผ้า ภูมิปัญญาแห่งอีสาน สืบตำนานเมืองนาคินทร์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคำชะ

โนด” โดยการวิจัยร่วมมืออาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง อาจารย์ประสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในส่วนของการเขียนวาดลวดลายด้วยการใช้แบบและ
เอกสารในการเขียนลายเป็นการตั้งต้นความคิดเป็นภาพให้กับนักวิจัยท้องถิ่น  ซึ่งการนำคติวิทยา 
“นาคียืมฟืม” ซึ่งข้างขึ้นเป็นมนุษย์ ข้างแรมเป็นพญานาค... ตำนานปู่ศรีสุทโธชาวบ้านเล่าต่อกันมา 
ก่อน พ.ศ.2500 เห็นชาวนาคออกมาเที่ยวงานบุญประจำ...ผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก (ฟืม) ไปทอผ้า
อยู่เป็นประจำ...ย้อนเวลา 100 กว่าปีที่แล้ว เกิดปาฎิหาริย์ระหว่างคำชะโนดและหมู่บ้านเมืองไพร...ใน
ช่วงเวลากลางวันใกล้ค่ำ ได้ปรากฎร่างของสุภาพสตรี 2 คน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยงามสะอาด
เรียบร้อย กิริยาท่าทางน่ารักน่าเคารพนับถือ ดูคล้ายกับผู้หญิงชาววังหรือในเมืองหลวง ซึ่งดูแตกต่าง
กับชาวบ้านธรรมดาในชนบท และการยืมฟืม หูกทอผ้านี้ทำให้ชาวบ้านลือกันว่า “แม่ย่าศรีปทุมมา
ชอบทอผ้าซิ่น” ...สุภาพสตรีทั้งสองได้เดินออกจากเมืองชะโนดเข้าไปในหมู่บ้านเมืองไพร ตำบลบาง
ม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคําชะโนดนั้นอยู่ห่างจากบ้านเมืองไพรประมาณ 4 กิโลเมตร 
เพ่ือขอยืมฟืมต่ำหูก (ฟืมทอผ้า) จากชาวบ้านเมืองไพรเมื่อสุภาพสตรีทั้งสองคนยืมฟืมได้ตามที่ต้องการ
แล้ว ก็อยู่พูดคุยสนทนากับชาวบ้านเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงเวลาพลบค่ำ การที่ได้พูดคุยกันเป็นที่
ถูกอกถูกใจและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเจ้าของบ้านจึงชักชวนให้สุภาพสตรีทั้งสองคนค้างคืนด้วย 1 
คืน สภาพพ้ืนที่ทั้งสองคนตกลงนอนค้างคืนด้วย...เมื่อถึงเวลานอนเจ้าของบ้านก็ได้จัดที่นอนให้ในที่ที่
เหมาะสม ตามที่เคยจับให้ผู้มาเยี่ยมได้นอน แต่ปรากฏว่าสุภาพสตรีทั้งสองนั้นไม่ชอบใจที่จะได้นอนใน
ที่ที่จัดให้ และขอให้เจ้าของบ้านจัดที่นอนในเพนียด(กระเฌอใบใหญ่ๆ) ซึ่งคนเข้านอนได้สบายเจ้าของ
บ้านรู้สึกแปลกใจเกิดความสงสัยมากแต่ก็ไม่กล้าถามถึงเหตุผลด้วยความเข้าใจและสงสัยพอตกดึก
เจ้าของบ้านจึงจุดไฟออกมาส่องดูสภาพสตรีทั้งสอง ก็ปรากฏว่า เขียนร่างทั้งสองนั้นได้เปลี่ยนเป็น
เพ่ือนงูใหญ่ 2 ตัวนอนขนดเต็มเพนียด พอรุ่งขึ้นวันใหม่ก็ได้เปลี่ยนเพ่ือนเป็นสุภาพสตรีดังเดิม แล้วก็
เดินทางจากไป คำโบราณท่านว่า ถ้าเป็นพญานาคแปลงกายมา เมื่อเวลานอนหลับก็จะกลับเป็น
เพ่ือนๆ เดิมเสมอไป ดังคำบอกเล่าของกากะละนาคราช บอกองค์ท่านว่า  รูปร่างของพญานาคจะ
เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 6 ประการ ได้แก่ เวลาแสดงตน เวลาเกิดโทสะ เวลาเดินทาง เวลาเผลอสติ เวลา
แสดงฤทธิ์ และเวลาจิตเกิดปฏิพัทธ์ในกาม ทำให้สองนาคีเผลอสติตอนนอนจึงกลับร่างเป็นนาคีดั่งเดิม
นั่นเอง...นอกจากเรื่องนี้ยังพบว่า มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในแถบคำชะโนดบอกว่า กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแล้วเล่าต่อๆกันบ้าบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชะโนดมีศาลาเล็กๆ 1 หลัง ที่สร้างไว้เพ่ือให้ชาวบ้าน
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นำฝ้ายไปย้อมสี โดยให้นำมวลฝ้ายไปแขวนไว้บนศาลา เม่ือได้แขวนไว้เสร็จเรียบร้อย ก็ให้นั่งลง
อธิษฐานว่าต้องการย้อมสีอะไร อธิษฐานให้ฝ้ายเป็นสีที่ต้องการนั้นๆ พอรุ่งขึ้นวันใหม่เมื่อไปรับเอา
ฝ้ายกลับ ก็จะเห็นฝ้ายนั้นถูกย้อมสีเป็นสีสวยงามตามท่ีได้อธิษฐานไว้ นั่นแล 

ตลอดระยะเวลา 80 ปีคุณย่าสมร ขันติกุล ยังไม่หยุดคิดลวดลายผ้าซิ่นในที่สุดอายุล่วงเข้า 75 
จึงร่วมมือกับผู้วิจัยเพื่อออกแบบ 16 ลวดลายผ้าซิ่นถิ่นคำชะโนดไว้ แต่เป็นการอนุรักษ์ความเชื่อที่ถอด
ออกมาได้ไว้ในลายผ้าซิ่น เสมือนเป็นศิลปินวาดรูปด้วยการวาดลวดลายจากการมัดย้อม ใช้ฝ้ายขาว 
เชือกฟาง สีย้อม ค้นด้ายปั่นหลอด กำหนดฟืมตามลวดลาย ทอด้ายเป็นผืนผ้า แต่ละลวดลายใช้เวลา 
2-3 เดือน ยากท่ีสุดคือ “การคิดลวดลายตามคติความเชื่อคำชะโนด” ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลวดลายแรก: “กาบเอ้ืองคำชะโนด” 
ผู้วิจัย (50) ผู้วิจัยร่วม (5) นักวิจัยท้องถิ่น (45) 

- ถอดอัตลักษณ์คำชะโนดที่โดดเด่น 
(เลือกคุณค่าทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในอนาคต) 
- วาดภาพลงกระดาษออกมาเป็นรูป
เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
- เขียน “เรื่องราว (Story)” 
- ตั้งชื่อลายว่า “กาบเอ้ือยภูคำชะโนด” 
- เป็นลวดลายที่ถอดจากอัตลักษณ์ของต้น
ชะโนดที่มีความสูงมากว่า 10-45 เมตร 
- วิพากษ์และให้ผู้ทอจากชุมชนอื่นได้
วิเคราะห์ลักษณ์ลายด้วย 

- จิตนาการภาพ 
- วาดภาพลายเส้น 
- ผลิตภัณฑ์ใน
อนาคตเพ่ือการ
ออกแบบดีไซต์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

- การวาดภาพความคิด (ผัง
ความคิด) 
- ออกแบบลวดลายเพ่ือเชื่อมต่อ
ลายผ้าให้เป็นผืนเดียว 
- มัด แก้ ตัด ขัด รัด ตึง 
- เก็บขิด 
- การค้นแล้วมัด(สำคัญที่สุด) “เป็น
หัวใจ” ของการมัดลวดลาย มีทั้ง 7 
สามสอด, 7 สองสอด วาง 1 ครั้ง, 7 
สี่สอดวาง 2 ครั้ง 
- ย้อมส ีและทอผ้า (ร้อยละ 100) 

 
ภาพที่ 7.1 ลายแรก คือ กาบเอื้องคำชะโนด 
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ลายที่ 2: “เอือ้ยรา่ยฉายหนัง” 
ผู้วิจัย (50) ผู้วิจัยร่วม (5) นักวิจัยท้องถิน่ (45) 

ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อ. เบญจวรรณ บุ้งทอง คุณย่าสมร ขันติกุล 

- ถอดอัตลักษณ์คำชะโนดที่โดดเด่น 
(เลือกคุณค่าทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในอนาคต) 
- วาดภาพลงกระดาษออกมาเป็นรูป
เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
- เขียน “เรื่องราว (Story)” 
- ตั้งชื่อลายว่า “เอ้ือยร่ายฉายหนัง” 
- เป็นลวดลายที่ถอดจากเรื่องราวอัน
โด่งดังคือ ผีจ้างหนัง เป็นอุปกรณ์การ
ฉายหนัง หรือม้วนฟิล์ม หน้ากากผี 
เพ่ือสื่อความหมายออกมา 

- จิตนาการภาพ 
- วาดภาพลายเส้น 
- ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
เพ่ือการออกแบบดีไซต์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- การวาดภาพความคิด (ผัง
ความคิด) 
- ออกแบบลวดลายเพ่ือเชื่อมต่อลาย
ผ้าให้เป็นผืนเดียว 
- มัด แก้ ตัด ขัด รัด ตึง 
- เก็บขิด 
- การค้นแล้วมัด(สำคัญที่สุด) “เป็น
หัวใจ” ของการมัดลวดลาย มีทั้ง 7 
สามสอด, 7 สองสอด วาง 1 ครั้ง, 7 
สี่สอดวาง 2 ครั้ง 
- ย้อมสี 
- ทอผ้า (100 เปอร์เซ็นต์) 

 
ภาพที่ 7.2 ลวดลายที ่2 คอื เอื้อยร่ายฉายหนงั 
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 7.1.5 การถอดบทเรียน 
การถอดบทเรียนเป็นบทบาทสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่ต้อง

ตอบให้ได้คือ เราได้บทเรียนอะไรจากการวิจัยครั้งซึ่งมีทั้งบทเรียนที่ดี และบทเรียนที่ล้มเหลว ที่ต้อง
คำนึงถึงการแบ่งปันความรู้ที่สะท้อนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ความไว้วางใจ แรงจูงใจ และการเรียนรู้
ร่วมกัน ดังนั้นจึงออกแบบการแบ่งปันความรู้เพ่ือค้นหา (1) ผลลัพธ์และปัจจัยสำคัญ (2) บทเรียน 
(ความรู้หรือการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน) และ (3) ภาพอนาคต (แนวทางการพัฒนาในอนาคต) ดังต่อไปนี้ 

1) ผลลัพธ์และปัจจัยสำคัญ  
 ผลลัพธ์: 

- เอกลักษณ์คำชะโนด เป็นป่าพรุดงชะโนดที่มีต้นชะโนดอยู่ด้วยกันจำนวนมากมี
หนึ่งเดียวในประเทศไทย 

- เอกลักษณ์เป็นเกาะลอยน้ำจำนวน 20 ไร่ 
- เอกลักษณ์ เป็นภูมิสถานทางขึ้นลงบาดาล มนุษย์และสวรรค์ เรียกว่าพรหม

ประกายโลกของพญานาคราช คือ พญาศรีสุทโธนาคราช  
- เอกลักษณ์บ่อน้ำกลางป่าคำชะโนดเป็นบ่อน้ำศักดิ์ทางขึ้นลงของพญานาคราช 
- อัตลักษณ์ คือ ต้นชะโนด หรือรุกขะนาคาที่มีลักษณะลำต้นเหมือนเกล็ดพญานาค 
- อัตลักษณ์ความเชื่อของพญานาคลุ่มน้ำโขงผู้เป็นใหญ่ปกครองในแผ่นดินไทย 
- ผู้ทอผ้าซิ่นมีตำนานเรื่องเล่าที่เก่ียวข้องกับคำชะโนด 
- ผู้ทอผ้าเป็นผู้อยู่ในชุมชนคำชะโนด ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าเจ้า

ย่าศรีปทุมมาชอบการทอผ้า มีปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้า คือ คุณย่าสมร ขันติกุล (อายุ 80 ปี) 
- ผู้ทอผ้าที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้าเริ่มตั้งแต่ ออกแบบลาย มัดหมี่ ย้อม 

ปั่นด้าน ขึ้นลาย ทอเป็นผืนผ้าซิ่นและถ่ายทอดความรู้ 
 ปัจจัยสำคัญ: 

- การมีส่วนร่วมของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ท้องถิ่น 
- การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนกลายเป็นลวดลายผ้าเอกลักษณ์คำชะโนด 
- เกิดความเชื่อแบบเดียวกัน เกิดความศรัทธากับพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่า

ศรีปทุมมา  
2) บทเรียน (ความรู้หรือการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน)  
การก่อรูปแบบแนวคิดที่ใช้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่มาออกแบบเป็นลวดลายผ้า

ทอมือ โดยเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ลักษณะของต้นชะโนดไปสู่สังคมได้ เพราะยากที่ทุกคนจะเดินทาง
ไปดูต้นชะโนดได้ หรือก็ยากที่จะรักษาต้นชะโนดไว้ไปตลอดได้เพราะต้นชะโนดถ้าไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม ยากที่จะเกิดและเจริญเติบโตได้ ยิ่งมีความเชื่อการที่จะนำต้นชะโนดไปปลูกที่อ่ืนใด จึงเป็น
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เรื่องที่ยากมากขึ้นด้วย ที่สำคัญที่สุดคือ การเปิดใจทำงานร่วมมือกันออกแบบลวดลายและความตั้งใจ
ของปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ออกแบบลวดลายได้อย่างลงตัวและสามารถปรับแก้ไขได้โดย ไม่มีอคติ
และทิฏฐิใด ๆ มาปิดกั้นแต่มีความเชื่อและศรัทธาต่อแผ่นดินเกิดคือ คำชะโนด  

3) ภาพอนาคต (แนวทางการพัฒนาในอนาคต) 
ภาพอนาคตของการออกแบบลวดลายผ้าซิ่นวิถีถิ่นคำชะโนด คือ การจดสิทธิบัตร

ลวดลายผ้า ไว้เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของคำชะโนดตลอดไป และสามารถนำลวดลายผ้าไปสู่การทอมากขึ้น
พร้อมกับนำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับศูนย์ภัฏพัฒน์คำชะโนด อำแภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต่อไป 

 

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีวัฒนธรรมคำชะโนดความเชื่อพญานาคด้วยวิธี

มัดหมี่ลวดลายผ้าทอมือ” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า การออกแบบลวดลายผ้าทอมือที่
สะท้อนความเชื่อพญานาคภายใต้วัฒนธรรมคำชะโนดเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า และสามารถสร้างมูลค่า
ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ สิ่งสำคัญคือการมีผู้สืบต่อแนวคิดการทอผ้ามาอย่างยาวนานและหลงเหลือ
ร่องรอยที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องเล่าของท้องถิ่น คือ “นาคียืมฟืม” และมีผู้อาวุโสในชุมชนคำชะ
โนดได้มีวิถีชีวิตอยู่อาศัยร่วมกัน ได้เกื้อกูล ได้พ่ึงพา ได้มีส่วนร่วมรักษา พัฒนาพ้ืนที่คำชะโนด ได้
เรียนรู้วัฒนธรรม ได้นำความรู้ท้องถิ่นไปสู่การอนุรักษ์ทุนทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นผู้
นำพาผู้ศรัทธาไปสู่การปลูกต้นชะโนด จนสู่การนำเอกลัษณ์ของต้นชะโนด “นาคาพฤกษ์” มา
ออกแบบเป็นลวดลายผ้าซิ่นจากทุนสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ คติชนมาสู่สร้างไว้เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนคำชะโนด แผ่นดินแห่งความศรัทธาต่อพญานาคราชที่มีความเชื่อว่า เป็นผู้ปกครองคำชะโนด ใน
นามว่า “พญาศรีสุทโธนาคราช” มีคู่บารมีนามว่า “พญาศรีปทุมมานาคิณี” ซึ่งการวิเคราะห์อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสู่ทำลวดลายผ้าเป็นแนวคิดทุนท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่าทางการตลาดหรือสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เพ่ิมมากข้ึนได้เหมือนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้  

โดยการสร้างลวดลายที่เกิดขึ้นเป็นลวดลายใหม่ไม่เคยมีการออกแบบมาก่อนในท้องถิ่นเป็น
การมีส่วนร่วมของวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันออกแบบเรียนรู้ร่วมกันจนนำไปสู่
การใช้ลักษณะของต้นชะโนดที่มีลำต้น มีหนาม มีพุ่มใบที่สะท้อนความโดดเด่นชัดเจนของลวดลายมา
สู่การมัดหมี่ลาย ย้อม ปั่นด้าย ทอลายในชื่อว่า “กาบเอ้ืองคำชะโนด” ที่สะท้อนกาบเกล็ดเอ้ืองของ
นาคราชและลักษณะของต้นชะโนด และนำแนวคิดจากผีจ้างหนังคำชะโนดมาทำเป็นลายเช่นเดียวกัน
แต่มีเพียงจุดหรืออุปกรณ์ฟิมล์ฉายหนังในชื่อว่า “เอ้ือยร่ายฉายหนัง” ซึ่งนำความเชี่ยวชาญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ามัดหมี่เอื้อยร่ายเฉียงขึ้นและนำเรื่องเล่าผีจ้างหนังมาร่วมสร้างลวดลาย 
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7.3 ข้อเสนอแนะ 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) ต้องค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการมัดหมี่ด้วยเส้นไหมมากกว่าเส้นด้ายฝ้ายและ
ทอด้วยไหมจะเป็นการเปรียบเทียบความคมชัดของลวดลายเพ่ิมมากข้ึน 

 2) ต้องออกแบบลวดลายใหม่เพ่ิมเติมนอกจากลายธรรมชาติ คือ ต้นคำชะโนด และ
ความเชื่อในเรื่องเล่า ยังต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพญานาคคู่พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา 

 3) ต้องออกแบบลวดลายด้านการทำลวดลายขันหมากเบ็งและบายศรีบูชาคำชะโนด 

 
  7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 สิ่งสำคัญต่อไปคือ “การออกแบบลายผ้าซิ่นวิถีถิ่นคำชะโนดด้วยวิธีมัดหม่ีไหมลวดลาย
ขันหมากเบ็งบารมีศรีสุทโธ”  
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