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บทคัดย่อ
 วทิยานพินธ์นี ้มวีตัถุประสงค์ ๓ ประการ (๑) เพือ่ศึกษานาคในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู (๒) เพือ่ศกึษา

นาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพ่ือเปรียบเทียบนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา

เถรวาท งานศึกษาวจิยัครัง้น้ี มลีกัษณะเป็นงานวจิยัเชงิ โดยเน้นการวจิยัเชงิเอกสาร ศกึษาจากพระไตรปิฎก 

อรรถกถา และคัมภีร์ปุราณะ เป็นต้น

 ผลการวิจัยพบว่า นาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นสัตว์วิเศษมีฤทธิ์ ก�าเนิดมาจากไข่ เป็นบุตร 

ฤษีกัศยปกับนางกัทรุ เป็นพี่น้องกับครุฑ ต่อมาเป็นศัตรูกัน มีรูปร่างเป็นงูใหญ่ มีหงอน ตาแดง มีล้ิน 

สองแฉก นาคชั้นสูงมีผิวสีทอง นาคชั้นต�่ามีผิวสีด�า นาคมีพิษร้ายแรง มีหนึ่งเศียรจนถึงพันเศียร เศียรของ

นาคมีความยาวต่างกันตามบารมี นาคมักปรากฏกายในรูปแห่งเทพ และสามารถบันดาลให้เกิดฝนตก  

ที่อยู่ของนาค คือเกษียรสมุทร ปาตาลนคร เกาะรมณียะ และนครโภควดี นาคมีหน้าที่รับใช้พระนารายณ์ 

พระอิศวร และพระพิรณุ ความเช่ือเร่ืองนาคมีอทิธพิลต่อสงัคมไทยในด้านจติรกรรม ปฏมิากรรม วรรณคดี 

วัฒนธรรม และประเพณี นาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นเทวดาชั้นล่างประเภทหนึ่ง มีฤทธิ์มาก  

เป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์ ก�าเนิดสี่แบบ คือเกิดในไข่ ในครรภ์ ในสิ่งหมักหมม เกิดแล้วโตทันที นาคมีสี่

ตระกูลใหญ่ คือวิรูปักขะ เอราปถะ ฉัพยาปุตตะ กัณหาโคตมะ นาคชั้นสูงเนิดแบบโอปปาติกะ นาคชั้นต�่า

ก�าเนิดแบบอัณฑชะ สังเสทชะ ชลาพุชะ นาคมีพิษท่ีเขี้ยว ตา ปาก จมูก กาย นาคเป็นศัตรูกับครุฑ  
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ครุฑไม่สามารถกินนาคเจ็ดจ�าพวกได้ ที่อยู่ของนาค คือมหาสมุทร เขาพระสุเมรุ และสวรรค์ นาคมีหน้าที่

รับใช้พระพุทธเจ้า รักษาธรรมชาติ ปกป้องสวรรค์ นาคมีทั้งสัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิ นาคมีแก้วมณี และมี

นสิยัดรุ้าย ความเชือ่เรือ่งนาคมอีทิธพิลต่อสงัคมไทยในด้านศาสนา ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และประเพณี 

การเปรียบเทียบพบว่า มีนัยเหมือนกัน คือนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท  

มีรูปร่าง ที่อยู่ พิษร้าย อิทธิฤทธิ์ เป็นสัตว์กึ่งเทพ เป็นศัตรูกับครุฑเหมือนกัน มีนัยต่างกัน คือนาคใน 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นบุตรของเทพ เป็นพี่น้องกับครุฑ เป็นอมตะ มีพันเศียร มีอัญมณี ได้รับพรจาก

เทพเจ้า ส่วนนาคในพระพทุธศาสนาเถรวาทมกี�าเนดิสีอ่ย่าง ไม่ได้เป็นบตุรของเทพ ไม่เป็นอมตะ เป็นอาหาร

ครุฑ ท�าหน้าที่รักษาธรรมชาติ สวรรค์ และศาสนา เป็นบริวารท้าววิรูปักษ์ ไม่ได้รับพรวิเศษ และไม่ได้เป็น

พาหนะของเทพเจ้า

ค�าส�าคัญ: เปรียบเทียบ; นาค; ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู; พระพุทธศาสนาเถรวาท

Abstract
 The thesis entitled consists of the following objectives: (1) to study Naga in  

Brahmanism-Hinduism; (2) to investigate Naga in Theravada Buddhism; and (3) to compare 

Naga in Brahmanism-Hinduism and Theravada Buddhism. The study employed qualitative 

research method by way of documentary research. The data were collected from the 

Tipitaka, commentaries, and the Purana literature, etc. From the study, the following 

findings are found:

 In Brahmanism-Hinduism, the Naga, or serpentlike water-god, is a powerful  

semidivine being born from eggs. All Nagas are believed to be the offspring of the great 

Rishi Kashyapa and Kadru. Nagas have Garuda as their brother, who eventually become 

an enemy. They are shaped like a giant snake with crest, red eyes, and split tongue. 

Higher-class Nagas have golden skin, whereas those of lower class have black skin. Nagas 

have powerful venoms and poisons. They have heads from one to a thousand, and their 

length varies depending on their perfections. Nagas usually appear in deity form who  

are capable of bringing rain. Nagas inhabit in Kshira Sagara (the Ocean of Milk), Patala  

Loka (the underworld), Ramaniya (delightful island), Bhogavati (the subterranean capital). 

They have the duty to serve the three deities: Vishnu, Shiva, and Varuna. The belief  

in Nagas has influenced Thai society in terms of painting, sculpture, literature, culture, 

and tradition. In Theravada Buddhism, Nagas are powerful deity of the lower class. They 
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are the followers of Virupaksa. They have four modes of generation: born from eggs  

(Andaja), from womb (Jalabuja), from moisture (Samsedaja), and of spontaneous birth 

(Opapatika). There are four principle Naga chiefs which are Virupaksa, Elapatra,  

Chabayaputta, and Kanhagotama. Nagas born spontaneously are superior to Nagas  

born from eggs, from the womb, and from moisture. Their fangs, eyes, mouth, nose, and 

body are poisonous. Nagas are enemy of Garuda, while Garuda cannot eat seven types 

of Nagas. Nagas inhabit in Mount Meru, the heaven realms, and the ocean. Their duty is 

to serve the Buddha, protect the nature and heaven realms. They have both the right 

view (sammaditthi) and wrong view (micchaditthi). They also have jewels and are  

ferocious. The belief in Nagas has influenced Thai society in terms of religion, history, 

culture, and tradition. Based on a comparative analysis, it reveals that they have both 

similarity and differences. They are similar in terms of shape, residence, toxicity,  

supernatural power, half-animal and half-deity, and enemy of Garuda. In terms of  

differences, they are as follows: in Brahmanism-Hinduism, Nagas are the offspring of  

deities, the brother of Garuda, immortal, with a thousand heads and jewels, and they 

receive divine blessings; while in Theravada Buddhism, Nagas are not the offspring  

of deities since they have four modes of generation, mortal, food of Garuda, with  

the duty of protecting nature, heaven realms, and religion. They are also the followers 

of Virupaksa, and neither have any divine blessings nor the vehicle for deities.

Keyword: Comparison; Naga; Brahmanism-Hinduism; Theravada Buddhism

บทน�า
 วรรณคดไีทยและสนัสกฤต กล่าวถงึนาคเอาไว้อย่างมากมาย นกิายไวษณพเป็นนกิายหนึง่ในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู นับถือพระนารายณ์เป็นใหญ่ นิกายนี้มีความเชื่อว่า นาคเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์
1
 

นาคเป็นเทพตนหนึ่งที่มีฤทธิ์ มีลักษณะคล้ายงูแต่มีขนาดใหญ่กว่า มีพละก�าลังมหาศาล อาศัยอยู่ในเมือง

บาดาล เป็นจ้าวแห่งมหาสมทุร เป็นศตัรกูบัครฑุ นาคเป็นสญัลกัษณ์แทนความอดุมสมบรูณ์
2
 ประเทศไทย

มีการใช้รูปนาคเป็นสัญลักษณ์แทนการเกษตร ความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกล่าวว่า
3
 นาคอยู่ใน 

 1
 ศานติ ภักดีค�า, นาค, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, ๒๕๕๖), หน้า ๖.

 2
 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ: อภิมหาเทพของฮินด,ู (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๖.

 3
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นาคที่ปรากฏในงานศิลปกรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๐๓), หน้า ๘๗.
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เกษียรสมุทร ป่าหิมพานต์ ประเทศไทยรับอิทธิพลการบูชานาค มาจากอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู เชื่อว่าบุคคลใดได้บูชานาค บุคคลนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ ความสมบูรณ์เรื่องภักษาหาร 

ธัญญาหาร ตลอดจนข้าวกล้าในไร่นาจะอุดมสมบูรณ์ มีอ�านาจอยู่เหนือศัตรู ปัจจุบันนาคเป็นท่ีบูชาของ

บุคคลทั่วไป ในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้ังแต่ชนชั้นระดับสูงถึงระดับล่าง ประเทศไทยใช้รูปนาค 

เพื่อแทนความหมายสิ่งต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นาคถูกน�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีบ่งบอกถึงความส�าคัญหลายด้าน และแสดงถึงความหมายที่เป็น

อุดมมงคล
4

 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีความเชื่อว่า นาคคือสัตว์วิเศษกึ่งเทพ มีรูปร่างเหมือนงู มีล�าตัวยาว  

มีหงอนใหญ่ เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ อาศัยอยู่ในเกษียรสมุทร สามารถแปลงกายได้ นาคเป็นสัตว์ 

ผูมี้ฤทธ์ิ สามารถบนัดาลให้เกิดปาฏหิารย์ิต่าง ๆ  เป็นบุตรของฤษกีศัยปมนุกีบันางกทัรุ
5
 คมัภร์ีวษิณปุรุาณะ

กล่าวว่า นาคถือก�าเนิดมาจากนางกัทรุ ขอพรจากฤษีกัศยปมุนีว่า ขอให้ตนมีบุตรชายที่มีฤทธิ์มาก ต่อมา

นางกัทรุได้ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรออกมาเป็นนาค ชื่อว่าอนันตนาคราช นาคยังเป็นพ่ีน้องกับครุฑ คือ 

มพีระบดิาคนเดยีวกนั แต่ก�าเนิดจากมารดาทีต่่างกนั
6
 นาคได้พรจากพระนารายณ์ว่า ขอให้มชีวิีตเป็นอมตะ 

ไม่มใีครสามารถท�าลายได้ นาคในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูมอียูส่ามตน ได้แก่ เศษะนาคราชเป็นแท่นบรรทม

พระนารายณ์ วาสุกีนาคราชเป็นสังวาลพระอิศวร และเป็นเชือกในพิธีกวนเกษียรสมุทร ตักษกะนาคราช

เป็นศัตรูของอรชุน ต่อมาพ่ายแพ้จึงถูกเนรเทศไปอยู่เมืองตักศิลา
7
 ประเพณีของชาวอินเดียเชื่อว่า วันขึ้น

ห้าค�่าเดือนห้า เป็นเทศกาลบูชานาค เรียกว่า นาคปัญจมี
8
 มีการจัดพิธีบูชานาคอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งบูชานาค

ด้วยนมสด เรื่องนาคยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น คัมภีร์วิษณุปุราณะ คัมภีร์ 

ภาควตปุราณะ คัมภีร์ครุฑปุราณะ คัมภีร์มัตยปุราณะ คัมภีร์กูรมปุราณะ ในคติศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

เชื่อว่า
9
 บุคคลใดบูชานาคบุคคลน้ันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และนาคเป็นตัวแทนของความยุติธรรม 

อีกด้วย

 4
 ผาสกุ อนิทราวธุ, คตคิวามเชือ่เกีย่วกบัการเคารพนบัถอืรปูนาคในอารยธรรมลุ่มแม่น�า้สินธุ, (กรุงเทพมหานคร: 

แสงศิลป์การพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า ๒๗.

 5
 พีรพล พิษณุพงศ์, ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: แสงศิลป์, ๒๕๑๐), หน้า ๑๗๙.

 6
 สุจิตต์ วงษ์เทศ, นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย,์ (กรุงเทพมหานคร: แสงศิลป์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒.

 7
 ณัฐนารถ ปิ่นเฟื่อง, ต�านานพญานาคสองฝั่งโขง, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓.

 8
 ศานติ ภักดีค�า, พระนารายณ,์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, ๒๕๕๖), หน้า ๗.

 9
 เมธาราช รัตนภาคี, เปิดต�านานพญานาคจากพุทธกาลสู่ต�านานลุ่มแม่น�้าโขง, (นนทบุรี: อุทยานความรู้, 

๒๕๑๑), หน้า ๓๔.
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 พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเชื่อว่า นาคคืองูใหญ่มีหงอน มีฤทธิ์ อาศัยอยู่ในนาคพิภพ สวรรค์

ชั้นจาตุมหาราชิกา มหาสมุทรสัตตสีทันดร ภูเขา อากาศ แม่น�้า ล�าคลอง พื้นดิน ป่าหิมพานต์ นาคอยู ่

ภายใต้การปกครองของท้าววิรูปักษ์
10

 นาคจัดเข้าในเดรัจฉานภูมิ เป็นราชาแห่งงู นาคมีก�าเนิดทั้งสี่แบบ 

ได้แก่ อัณฑชะ คือก�าเนิดในไข่ ชลาพุชะ คือก�าเนิดในครรภ์ สังเสทชะ คือก�าเนิดในที่หมักหมม  

โอปปาตกิะ คอืก�าเนดิแบบโตขึน้ทันที
11

 แบ่งเป็นส่ีตระกลู คอืตระกลูวรูิปักขะมผีีวสีทอง ตระกลูเอราปถะ

มีผิวสเีขยีว ตระกลูฉพัยาปตุตะมผีวิสรีุง้ ตระกลูกณัหาโคตมะมผีวิสดี�า
12

 พษิของนาคแบ่งได้เป็นสีป่ระเภท 

คือมีพิษที่ตา มีพิษที่ลมจมูก มีพิษท่ีกายสัมผัส มีพิษที่เขี้ยว
13

 ประเภทมีพิษที่เขี้ยวแบ่งเป็นสี่ชนิด คือ 

เม่ือกัดร่างกายแข็งเหมือนตอไม้แห้ง เมื่อกัดร่างกายเปื่อย เมื่อกัดร่างกายเปื่อยไหม้ เม่ือกัดร่างกาย 

ขาดแหว่งเหมือนแผลถูกฟ้าผ่า และนาคเป็นอาหารของครุฑ
14

 แต่ใช่ว่าครฑุจะจบันาคทุกประเภทได้เสมอไป ครฑุจบันาคได้ในก�าเนดิเฉพาะท่ีเสมอกัน หรอืต�า่กว่า 

ครุฑไม่สามารถจับกินนาคเจ็ดจ�าพวก ได้แก่ นาคที่มีก�าเนิดสูงกว่า นาคกัมพลอัสดร นาควิรูปักษ์ นาคใน

มหาสมุทรสัตตสีทันดร นาคท่ีอาศัยอยู่ในภูเขา นาคที่อาศัยอยู่ในพื้นดิน นาคท่ีอาศัยอยู่ในวิมาน
15

  

พระไตรปิฎกกล่าวถึงนาคเอาไว้ว่า นาคชอบอาศัยอยู่ในมหาสมุทร คือกาฬนาคราชที่อาศัยอยู่ในแม่น�้า

เนรัญชรา มีอายุยืนถึงหนึ่งมหากัป กาฬนาคราชเป็นนาคที่ชอบนอนหลับเป็นเวลานานถึงหนึ่งพุทธันดร 

ตื่นครั้งหน่ึงตอนที่พระพุทธเจ้าลอยถาดทองก่อนจะตรัสรู้
16

 นาคบางจ�าพวกชอบอาศัยอยู่ในน�้าลึก เช่น 

มุจลินท์นาคราช ท่ีแผ่พังพานเพื่อป้องกันลมฝนให้พระพุทธเจ้า ขณะพระองค์เสวยวิมุตติสุข เรื่องนาค

ปรากฏในพระสตูร เช่น มหาสมยัสตูร ภรูทิตัชาดก กุลาวกชาดก ปัณฑรกชาดก นาคในคตพิระพุทธศาสนา

เสมือนผู้รักษาพระพุทธศาสนา
17

 10
 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑติยสถาน พทุธศกัราช ๒๕๕๔, (กรงุเทพมหานคร: นานมบีุค๊ส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๐.

 11
 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย), พญานาค, (กรุงเทพมหานคร: กัลยาณมิตร, ๒๕๔๗), หน้า ๘.

 12
 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย), พญานาค, หน้า ๘.

 13
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘.

 14
 ทศพล จังพานิชย์กุล, มหัศจรรย์ของพญานาคผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: คอมม่าดีไซน์

แอนด์พริ้นท์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔.
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 วเิชียร นามการ, “การศกึษาอิทธพิลคตคิวามเชือ่เรือ่งของพญานาคทีม่ผีลต่อสงัคมไทยปัจจบุนั”, วทิยานพินธ์
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ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.

 16
 พระมหาประภาส แก้วสวรรค์, “การศกึษาวเิคราะห์นาคในพระไตรปิฎก”, วทิยานิพนธ์ปรญิญาอกัษรศาสตร
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 จากการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นนี้ ท�าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่า คติความเชื่อเร่ืองนาคในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความเป็นมาอย่างไร ก�าเนิดมาจากไหน กินอะไรเป็นอาหาร 

มีรูปร่างเป็นอย่างไร มีบิดามารดาหรือไม่ อาศัยอยู่ที่ไหน มีหน้าที่อย่างไร มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างไร  

เป็นปัญหาส�าคัญท่ีท�าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา ต้องการเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือน ความต่าง

นาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า งานวิจัยนาคในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นงานวิจัยท่ีส�าคัญมากเร่ืองหนึ่ง ท�าให้สังคมสมัยปัจจุบัน

เข้าใจในเรื่องนาคอย่างถ่องแท้ ผู้วิจัยคงหวังแต่เพียงว่า งานวิจัยเล่มนี้อาจจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

ศึกษา เกี่ยวกับนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถ 

น�างานวิจัยนี้ ไปต่อยอดในการท�าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพื่อศึกษานาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 ๒.  เพื่อศึกษานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๓.  เพื่อเปรียบเทียบนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท

วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) มีล�าดับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ๑.  ศกึษารวบรวมเอกสารขัน้ปฐมภมู ิคอืพระไตรปิฎก อรรถกถา และคมัภีร์ปุราณะ โดยเกบ็รวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.  ศึกษารวบรวมเอกสารขัน้ทตุยิภมู ิคอืดษุฎนีพินธ์ วทิยานพินธ์ สารนพินธ์ หนงัสอื บทความ และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๓.  วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็น และเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและ

ความต่างกันของทั้งสองศาสนา คือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๔.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานวิจัย

สรุปผลการวิจัย
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา

เถรวาท” ผลการศึกษาพบว่า

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ จากการศึกษาเรื่องนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูพบว่า นาคในคติศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูเป็นเทพแห่งมหาสมุทร มีรูปร่างเป็นงูใหญ่ มีหงอน มีนัยน์ตาแดง ประดับแก้วมณี อาศัย
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อยู่ในนาคพิภพ มีพิษร้าย มีฤทธานุภาพ สามารถแปลงกายได้ นาคเพศชาย เรียกว่า นาคา นาคเพศหญิง 

เรียกว่า นาคี นาคผู้เป็นหัวหน้า เรียกว่า พญานาคราช 

 ก�าเนิดของนาคในคัมภีร์มหาภารตะ อาทิบรรพ บทท่ี ๕๙ กล่าวว่านาคก�าเนิดมาจากนางกัทรุ  

อุทโยคบรรพ บทที่ ๑๐๑ กล่าวว่านาคก�าเนิดมาจากพระนางสุรสาเทวี คัมภีร์อัคนิปุราณะกล่าวว่า  

นาคก�าเนิดมาจากพระนางกัทรุกับพระฤษีกัศยปะมุนี คัมภีร์ครุฑปุราณะกล่าวว่า นาคก�าเนิดมาจากนาง 

กัทรุ งูใหญ่ก�าเนิดมาจากพระนางสุรสาเทวี คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่า นาคก�าเนิดมาจากพระนางกัทรุ  

งใูหญ่พนัตนก�าเนดิมาจากพระนางสรุสาเทว ีคมัภร์ีหริวงศ์กล่าวว่า พระนางสุรสาเทวเีป็นผูใ้ห้ก�าเนดิงูใหญ่ 

ที่มีพิษร้ายพันตน นาคพันตนก�าเนิดมาจากพระนางกัทรุ

 ที่อยู่ของนาคในคัมภีร์เทพปกรณัม คือนาคทั้งหลายอาศัยอยู่ในเมืองบาดาล ครุฑกับนาคเป็นศัตรู

กันมานาน นาคไม่สามารถหลีกหนีสายตาของครุฑไปได้ ท�าให้พวกนาคตกเป็นอาหารของครุฑ นาคจะ

อาเจียนเป็นโลหิตตกลงมาบนพื้นโลก แล้วอาเจียนของนาคจะกลายเป็นพลอยวิเศษ เรียกว่า มรกต 

นาคสวาท  

 รูปร่างของนาคในคัมภีร์วิษณุปุราณะ คือนาคเป็นงูใหญ่ หัวมีหงอน คางมีเครา ล�าตัวมีเกล็ด และ

ปลายหางมีลวดลายงดงาม มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตัวตามประสงค์ทุกอย่างสามารถบันดาลให้เกิดฝน 

อีกด้วย รปูร่างของนาคในคมัภร์ีครฑุปรุาณะ คอืนาคเป็นงใูหญ่ มหีงอนอาศยัอยูใ่นเมอืงบาดาล มฤีทธิม์าก 

สามารถแปลงกายทุกอย่างตามปรารถนา 

 หน้าที่ของนาคในคัมภีร์วิษณุปุราณะคือนาคเป็นบริวารพระนารายณ์ เม่ือทรงบ�าเพ็ญโยคะนิทรา 

รูจ้กัในช่ือพระนารายณ์บรรทมสนิธุ ์พญาวาสกุรนีาคราชเป็นผูร้บัใช้พระศวิะเทพ ให้ทรงใช้เป็นสงัวาลห้อย

พระศอเสียสละร่างกายเป็นเชือกกวนเกษียรสมุทรแก่เทพและอสูร หน้าที่ของนาคในคัมภีร์ครุฑ ปุราณะ 

คือนาคเป็นผู้เชื่อฟังค�าสั่งของมารดา คือพระนางกัทรุผู้เป็นพระมารดาของนาคทั้งหลาย นาค เป็นพี่น้อง

กับครุฑ ต่อมาในภายหลังนาคเป็นศัตรูกับครุฑ เพราะว่านาคอยากเป็นอมตะเพื่อครอบครองโลกทั้งสาม

เอาไว้ นาคมีอ�านาจด้อยกว่าครุฑ เพราะว่าครุฑได้รับพรจากพระนารายณ์ว่า ขอให้เป็นอมตะตลอดกาล 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ จากการศึกษาเรื่องนาคในพระพุทธศาสนาเถรวาทพบว่า นิยามและ  

ความหมายของนาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า“นาค” 

หมายถึง งูขนาดใหญ่มีหงอน อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ คัมภีร์ วชิระสารัตถ

สังคหะกล่าวว่า “นาค” หมายถึง ผู้ประเสริฐ ผู้หมดบาป และสัตว์ประเสริฐ พจนานุกรมค�าศัพท์ศาสนา

สากล ฉบับอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า “นาค” หมายถึง งูใหญ่มีหงอน ชนเผ่าหนึ่ง  

ผู้ประเสริฐ ผู้ไม่ท�าบาป พระอรหันต์ คนที่ก�าลังจะบวชเป็นภิกษุ งูใหญ่มีหงอน 
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 ก�าเนิดของนาคแบบโอปปาติกะ คือ การเกิดแบบผุดขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องอาศัยมารดาและ บิดา 

เมื่อก�าเนิดข้ึนมาแล้วจะโตข้ึนมาแบบเต็มที่ ถือว่าเป็นการเกิดของพวกพรหม เทพ เปรต สัตว์ นรก  

อสูรกาย ครุฑ และนาค พวกนาคชั้นสูงนั้นจะมีก�าเนิดแบบโอปปาติกะ ก�าเนิดของนาคแบบ ชลาพุชะ  

ในคตคิวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนาเถรวาทได้กล่าวว่า ผู้ใดทีม่กี�าเนดิแบบชลาพุชะนี ้ถอืว่า เป็นผลมาจาก

กรรมในอดีตชาติ นาคท่ีมีก�าเนิดแบบน้ีนับว่า เป็นนาคท่ีมีก�าเนิดแบบธรรมดาที่สุด ก�าเนิดของนาคแบบ

อัณฑชะ คือคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า นาคชั้นต�่าก�าเนิดแบบอัณฑชะ  ส่วนนาคชั้นสูงก�าเนิด

แบบโอปปาติกะ กล่าวคือนาคที่มีก�าเนิดแบบอัณฑชะนี้ นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางประเภท ที่เกิดใน 

ฟองไข่ก่อน แล้วจึงค่อยฟักออกมาเป็นตัว  

 ที่อยู่ของนาคในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา คือในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวว่า สวรรค์ชั้นจาตุมหา- 

ราชิกา เป็นสวรรค็ชั้นที่หนึ่ง และเป็นสวรรค์ชั้นล่าง มีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ หรือท้าวมหาราชทั้งสี่ ปกครอง

ดแูลสวรรค์ มกี�าเนดิแบบโอปปาตกิะ คอืก�าเนดิมาแล้วโตทนัท ีไม่ต้องอาศยัพ่อแม่ พวกนาค ทีม่ชีัน้สงู หรอื

พวกนาคที่มีตระกูลสูง มักจะมีร่างกายสีทอง ก�าเนิดในตระกูลธตรฐ และตระกูลวิรูปักษ์

 นาคที่มีก�าเนิดชั้นสูง และนาคที่มีตระกูลสูง ที่อยู่ของนาคในนาคพิภพ คือในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้  

กล่าวว่า นาคทั้งหลายได้อาศัยอยู่ในนาคโลกหรือนาคพิภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนาคทั้งหลาย เต็มไปด้วย 

เพชรนิลจินดาที่งดงาม เรียกอีกชื่อว่าโภควดี นาคเป็นใหญในน�้า นาคชอบอาศัยอยู่ในน�้า วิมานของนาค 

มคีวามงามดุจวมิานพระอนิทร์ นาคพภิพเป็นเมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ นาคมคีวามเป็นอยูท่ีส่ขุสบาย มอีายทุพิย์ 

มีวรรณะทิพย์ มีกายทิพย์ คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า นาคพิภพอุดมไปด้วยทองค�าบริสุทธิ์  

ทีอ่ยูข่องนาคในมหาสมทุรสทีนัดร คอืในคมัภีร์พุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า นาคมทีีอ่ยูอ่าศยัคอืมหาสมทุร 

นาคชอบอาศัยในแม่น�้าคงคา แม่น�้าเนรัญชรา แม่น�้ายมุนา แม่น�้าอโนมานที และมหาสมุทรสีทันดร  

เพราะมหาสมุทรสีทันดรเป็นห้วงน�้าที่กวางใหญ่ไพศาลมีอยู่ถึง ๗ สาย ๗ ชนิด ๗ สี ที่ไหลผ่านคั่นระหว่าง

เทือกเขา ๗ ลูก เรียกว่า สัตบริภัณฑ์

 รูปร่างของนาคในตระกูลวิรูปักษ์ คือในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทว่า รูปร่างของพวกนาค

ในตระกูลวิรูปักษ์นี้ ถือว่าเป็นพวกนาคที่มีผิวกายสีทองค�า ร่างใหญ่โตมาก มีหงอนยาวมาก มีฤทธ์ิ 

อ�านาจมาก มีก�าเนิดชั้นสูง และมีฤทธิ์มากมายมหาศาล รูปร่างของนาคในตระกูลเอราปถในคัมภีร์ 

ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวถึงพวกนาคในตระกูลเอราปถ ว่า เป็นพวกนาคชั้นสูงอีกประเภทหนึ่ง  

ทีม่ผีวิกายเป็นสเีขยีวมรกต มกี�าเนดิแบบอณัฑชะ คอืก�าเนดิมาจากฟองไข่ ชอบอาศยัอยูใ่นแม่น�า้ ล�าคลอง 

และ มหาสมุทรใหญ่ มีรูปร่างออกไปทางงูใหญ่ ชอบขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์และชอบแปลงรูปกายมาเป็น

มนุษย์มาก รปูร่างของนาคในตระกลูฉพัยาปตุตะ ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาทกล่าวถึงรปูร่างของนาค 

ตระกูลฉัพยาปุตตะเอาไว้ว่า เป็นนาคที่มีผิวกายสีรุ้ง  มีก�าเนิดแบบชลาพุชะ คือก�าเนิดจากครรภ์มารดา  

มีผิวกายเจ็ดสี และเป็นนาคที่ปลอดภัยจากครุฑ เมื่อหมดบุญบารมีจากความเป็นนาค ร่างกายจะแตกดับ
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สลายและขดตัวเป็นบัลลังก์นาค เรียกว่า นาคบัลลังก์ คือนอนราบเหยียดยาว และไม่ย่อยสลายเหมือน 

ซากสัตว์ทั่วไป รูปร่างของนาคในตระกูลกัณหาโคตมะ คือใน คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า  

นาคที่ก�าเนิดในตระกูลกัณหาโคตรมะเป็นนาคตระกูลสีด�า มีก�าเนิดแบบสังเสทชะ คือก�าเนิดมาจาก 

เหงื่อไคลและสิ่งหมักหมม 

 หน้าที่ของนาคในการบ�าเพ็ญศีลบารมีในคัมภีร์มหานิบาตชาดกกล่าวถึงนาคในฐานะของพระมหา

โพธิสัตว์ในภูริทัตชาดก อันเป็นพระชาติที่หกของพระมหาโพธิสัตว์ ทรงเสวยพระชาติเป็น ภูริทัตนาคราช 

ในพระชาตินี้ทรงบ�าเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่งยวด ในขณะที่รักษาศีลอยู่นั้นทรงพบกับปัญหาต่างๆ แต่ว่า 

ไม่ทรงท้อพระทัยในการบ�าเพ็ญศีลบารมี เพ่ือให้บารมีเต็มเปี่ยม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต 

เบือ้งหน้า ท�าให้เห็นว่านาคไม่สามารถบรรลธุรรมได้ หน้าทีข่องนาคในการพทิกัษ์พระพทุธศาสนา คอืคมัภร์ี

ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวว่า พวกนาคนั้นมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ ในการพิทักษ์พระพุทธศาสนา 

เอาไว้ ได้แก่ พญามุจลินทนาคราช  ได้แผ่พังพานใหญ่บนพระเศียร เพื่อปกป้องพระพุทธองค์จากสภาพ

อากาศหนาวร้อน หน้าที่ของนาค ในการมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า คือคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึง

หน้าที่ของนาค ไว้ว่า สัปดาห์ที่ หกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับ

นัง่ขดัสมาธ ิกาลนัน้ฝนตกพร�าตลอดเจด็วนั พญามจุลินทนาคราชมฤีทธิม์าก มคีวามเล่ือมใสในพระพุทธองค์ 

จึงขดกาย แผ่พังพานใหญ่ปกป้องเบื้องบนพระเศียร  

 อิทธิพลของนาคในคติไตรภูมิพระร่วง คือในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคเอาไว้ว่า นาค  

เป็นใหญ่ในบรรดาหมู่สัตว์ที่ไม่มีขา นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทหนึ่ง ซึ่งนาคมีสมบัติมาก มีความสุข 

สบายมาก และวิมานปราสาททองค�าอยู่ดุจเทวดาบนสวรรค์ แต่ว่านาคมีความทุกข์ใจมาก เพราะอัตภาพ

ของสตัว์เดรจัฉานนัน้ ท�าให้นาคไม่สามารถทีจ่ะบรรลธุรรมได้เลย อทิธพิลของนาคในวรรณกรรมชาดก คือ

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวถึงนาคว่า นาคที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมชาดกนั้น สามารถ 

แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประการแรก คอืนาคในคมัภร์ีมหานบิาตชาดก ได้แก่ นาคเป็นพระโพธสัิตว์

อุทิศตนเพื่อบ�าเพ็ญเพียร ประการสอง คือนาคในคัมภีร์ปัญญาสชาดก ได้แก่ นาคมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ 

ผู้ที่ท�าความดี แต่ว่าได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน นาคจึงได้ข้ึนมาช่วยเหลือคนเหล่านั้น เพื่อให้รอดพ้น 

ภัยอันตราย อิทธิพลของนาคในคัมภีร์มหาวงศ์ คือคัมภีร์มหาวงศ์ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมา 

เพื่อโปรดนาคสองตน คือนาคลุงกับนาคหลานที่ท�าศึกสงครามกันเพ่ือแย่งชิงเอาบัลลังก์แก้วมณี ต่อมา

พระพทุธเจ้าทรงมาโปรดนาคท้ังสองต่างมคีวามเลือ่มใสในพระพทุธเจ้าจึงได้ยกบลัลงัก์ให้พระพทุธองค์แทน 

คัมภีร์มหาวงศ์นี้แสดงให้เห็นว่า นาคสามารถเข้าใจในค�าสอนของพระพุทธองค์ นาคเป็นผู้กราบทูลให้

พระพุทธองค์ประทานรอยพระบาทเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธองค์ เป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์

ของทางลังกามาจนถึงปัจจุบันนี้
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 วัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓ การเปรียบเทียบนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท

พบว่า เปรียบเทียบก�าเนิดของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ก�าเนิด 

ของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ นาคก�าเนิดจากพระฤษีกัศยปะมุนีกับนางกัทรุ นาคก�าเนิดจาก 

น�้าพระเนตรของพระพรหมเทพ นาคก�าเนิดมาจากน�้าในเกษียรสมุทร และนาคก�าเนิดมาจากพระแม่ 

มนสาเทวี ส่วนก�าเนิดของนาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ นาคก�าเนิดแบบโอปปาติกะ (เกิดขึ้นมา

แล้วโตขึ้นทันที) นาคก�าเนิดแบบชลาพุชะ (เกิดจากครรภ์ของมารดา) นาคก�าเนิดแบบอัณฑชะ (เกิดจาก

ฟองไข่) และนาคก�าเนิดแบบสังเสทชะ (เกิดจากสิ่งหมักหมม) กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบก�าเนิดของนาคใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูและพระพทุธศาสนาเถรวาทแล้ว จึงท�าให้เหน็ว่า ก�าเนดิของนาคทัง้สองศาสนานัน้ 

ได้มีความต่างกันมาก

 เปรียบเทียบที่อยู่ของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท คือท่ีอยู่ของนาค

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ นาคาโลก (คัมภีร์พรหมปุราณะ) ปาตาลนคร (คัมภีร์วิษณุปุราณะ)  

สมุทรมณฑล (คมัภร์ีครฑุปรุาณะ) นาคพภิพ (คมัภร์ีเทพปกรณมั) เกาะรมณยีะกลางสะดอืทะเล (ปรมัปรา) 

เกษียรสมุทร (ทะเลน�า้นม) นครโภควด ี(คมัภร์ีปรุาณะ) ส่วนทีอ่ยูข่องนาคในพระพทุธศาสนาเถรวาท ได้แก่ 

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (พระไตรปิฎก) นาคโลก (คัมภีร์อรรถกถา) นาคพิภพ (คัมภีร์มหานิบาตชาดก) 

ป่าหิมพานต์ ภูเขา พื้นดิน (ไตรภูมิพระร่วง) ภูเขาพระสุเมรุราช (คัมภีร์โลกศาสตร์) สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  

(พระสตุตนัตปิฎก)และมหาสมทุรสตัตะสทัีนดร (พระสตุตนัตปิฎก) กล่าวคอืเมือ่เปรยีบเทียบทีอ่ยูข่องนาค

ในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละพระพทุธศาสนาเถรวาทแลว้ จึงท�าให้เห็นวา่ ทีอ่ยู่ของนาคทั้งสองศาสนานั้น 

มีความต่างกันอยู่ไม่มาก

 เปรียบเทียบรูปร่างของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท คือรูปร่างของ

นาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่า นาคเป็นงูใหญ่ มีหงอน มีเครา มีเกล็ด 

หางมีลาย มีฤทธิ์ สามารถแปลงกายได้ทุกอย่าง บันดาลให้เกิดฝนตก คัมภีร์ครุฑปุราณะกล่าวว่า นาคเป็น

งูใหญ่มีหงอน ล�าตัวยาวมาก มีฤทธิ์มาก สามารถแปลงกายได้ทุกอย่าง มีพิษร้าย และพ่นไฟบรรลัยกัลป์ 

คัมภีร์เทพปกรณัมกล่าวว่า นาคเป็นงูใหญ่มีหงอนยาว ล�าตัวยาวมาก มีเคราแดง นัยน์ตาแดง เขี้ยวมีพิษ 

พ่นน�้าพ่นไฟได้ แปลงกายเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์กึ่งเทพ มีเครื่องหมายสวัสดิกะที่เศียร มีล้ินแตกออกเป็น 

สองแฉก เป็นศัตรูกับครุฑ ส่วนรูปร่างของนาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ นาคตระกูลวิรูปักษ์  

ผิวสีทอง มีร่างกายใหญ่ มีหงอนยาว มีฤทธิ์ ก�าเนิดชั้นสูงคือโอปปาติกะ ก�าเนิดแล้วโตทันที อยู่ใน 

วิมานทิพย์บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และนาคตระกูลเอราปถ ผิวสีเขียวมรกต ก�าเนิดแบบอัณฑชะคือ

ก�าเนิดจากไข่ อยู่ในล�าคลอง มหาสมุทรถูกพบมากที่สุด มีรูปร่างใหญ่มาก หนวดเครายาว มีหงอนใหญ่  

ขึน้มาอยูบ่นโลกมนษุย์บ่อยครัง้ และชอบแปลงกายเป็นมนษุย์ นาคตระกลูฉพัยาปตุตะ ผวิสรุ้ีง ก�าเนดิแบบ
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ชลาพุชะคือก�าเนิดจากครรภ์ อยู่ในพื้นดิน ป่าลึก เขาสูง มีสีรุ้ง เป็นนาคที่ปลอดภัยจากครุฑ มีร่างกายใหญ่ 

มีหนวด มีหงอน มีนัยน์ตาแดง อายุยืนยาว ซึ่งพบเห็นน้อยได้ เมื่อสิ้นอัตภาพร่างกายแตกดับสลายทันที 

นาคตระกูลกัณหาโคตมะ มีผิวสีด�านิล เป็นนาคชั้นต�่า ก�าเนิดแบบสังเสทชะคือก�าเนิดจากเหงื่อไคล 

สิ่งหมักหมม ไม่มีฤทธิ์มาก อยู่ในที่ลึกลับ มีหน้าที่เฝ้าสมบัติ มีร่างกายใหญ่โต นิสัยดุร้าย ผิวกายด�า  

เกล็ดสีด�า กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบรูปร่างของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา 

เถรวาทแล้ว จึงท�าให้เห็นว่า รูปร่างนาคทั้งสองศาสนานั้นมีความเหมือนกันมาก เพราะว่านาคเป็นงูใหญ่ 

มีล�าตัวยาวมาก มีพิษร้ายแรง และเป็นศัตรูกับพวกครุฑ

 เปรยีบเทยีบหน้าทีข่องนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูและพระพทุธศาสนาเถรวาท คอืหน้าทีข่องนาค

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ นาคเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ นาคเป็นเชือกกวนเกษียรสมุทร  

นาคเป็นสังวาลคล้องพระศอของพระอศิวร นาคเป็นสายธรุ�าคล้องพระกายของ พระคเณศ นาคเป็นบรวิาร

รับใช้พระผู้เป็นเจ้าของฮินดู นาคเป็นผู้บันดาลให้ฝนตกลงมาในสามโลก และนาคเป็นผู้มีความกตัญญ ู

เชือ่ฟังค�าสอนมารดา ส่วนหน้าทีข่องนาคในพระพทุธศาสนาเถรวาท ได้แก่ นาคเป็นผูช่้วยเหลือพระโพธสิตัว์

สร้างบุญ นาคเป็นผู้เฝ้ารักษาถาดทองของพุทธองค์ นาคเป็นทวารบาลรักษาเขาพระสุเมรุราช นาคเป็น

ทวารบาลรักษาสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคเป็นทวารบาลรักษาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาคเป็นผู้มีความ

ศรัทธาต่อพระศาสนา และนาคเป็นมูลเหตุให้บัญญัติพระวินัยบางข้อ คือเมื่อเปรียบเทียบหน้าที่ของนาค

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว จึงได้ท�าให้เห็นว่า หน้าที่ของนาคทั้งสอง 

ศาสนานั้น มีความต่างกันมาก เพราะว่าหน้าที่ของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น นาคมีหน้าที่รับใช้ 

พระผูเ้ป็นเจ้าท้ังสามพระองค์ คอืพระพรหม พระนารายณ์ และพระอศิวร แต่ว่าหน้าท่ีของนาคในพระพทุธ-

ศาสนาเถรวาทน้ัน นาคมหีน้าท่ีคอยช่วยเหลอืพระพทุธองค์ในยามบ�าเพญ็บารม ีและเป็นผูพ้ทิกัษ์พระพทุธ-

ศาสนาเอาไว้

 เปรยีบเทยีบอทิธพิลของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละพระพทุธศาสนาเถรวาท คอือทิธพิลของ

นาคในศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูได้แก่ นาคถกูบชูาในฐานะเทพเจ้าองค์หนึง่ นาคก่อให้เกดิวฒันธรรมประเพณี

ต่าง ๆ นาคก่อให้เกิดวันส�าคัญของชาวอินเดีย นาคก่อให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับรัฐเขมร นาคถูกยกย่อง 

ให้เป็นบัลลังก์ของกษัตริย์ นาคเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชาธิบดี 

ส่วนอิทธิพลของนาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ นาคเป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวถึงในคติไตรภูมิ นาคเป็นผู้

ดูแลรักษาแม่น�้าล�าคลองให้สะอาด นาคคอยช่วยเหลือพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

บรรลุธรรมไม่ได้ นาคเป็นผู้ปกป้องพระอินทร์และเทพยดา นาคเป็นต้นก�าเนิดของงูและอสรพิษร้าย  

นาคเป็นผู้ก�าเนิดพิษร้ายต่าง ๆ  ในคติไตรภูมิ นาคเป็นผู้ให้ก�าเนิดวรรณคดีทางศาสนา นาคเป็นผู้ให้ก�าเนิด

วรรณกรรมทางศาสนา นาคเป็นนกัรบผูก้ล้าหาญของท้าวสกักะ นาคเป็นผูพ้ทิกัษ์สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เอาไว้ 

และนาคเป็นผู้ทูลขอรอยพระบาทในลังกาทวีป คือเมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของนาคในศาสนาพราหมณ์-
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ฮินดูและพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงได้ท�าให้เห็นว่า อิทธิพลของนาคในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความ

เก่ียวข้องกับศาสนา จารตี ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมของต่างประเทศ ส่วนอทิธพิลของนาค

ในพระพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ มคีวามเกีย่วข้องกบัพระศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรมต่าง ๆ  คอือทิธพิล

ของนาคทั้งสองศาสนานั้น มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมทั่วไปจนถึงพระราชา

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ๑.  ควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลว่า อิทธิพลของนาคเข้ามามีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับสังคมไทย

ด้านใดบ้าง เช่น ด้านความเชื่อ และประเพณีต่าง ๆ ของไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

 ๒.  ควรศกึษาเพือ่หาความจรงิว่า สงัคมไทยได้รับเอาอทิธพิลของการบชูานาคมาจากประเทศใดบ้าง 

เช่น อินเดีย ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น

 ๓.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบเกีย่วกบันาค ในคติโหราศาสตร์ไทยและภารตะว่ามคีวามเหมอืนกันหรือ

ต่างกันอย่างไรบ้าง เช่น ต�ารานาคให้น�้า นาคสถิต นาคสัญจร และเกณฑ์พิรุณศาสตร์

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

 ๑.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบในประเดน็เกีย่วกบั เทวรปูของพระพริณุทรงนาคราช ในฐานะสญัลกัษณ์

แห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และความเชื่อในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

 ๒.  ควรเปรียบเทยีบคมัภร์ีปุราณะต่าง ๆ  ของนกิายไวษณพ และนกิายไศวะในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 

ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของนาค รวมถึงการบูชานาคในฐานะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

 ๓.  ควรเปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ ที่ส�าคัญเก่ียวกับนาค ในคติความเช่ือของชาวลาวและ 

ชาวเขมร ที่มีผลต่อด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจในสังคมโลกยุคปัจจุบัน
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