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เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพญานาคในชุมชนคำชะโนด 

 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพญานาคของชุมชนในคำชะโนด เป็นการศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และใช้แบบสนทนากลุ่ม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในการประกอบพิธีกรรม ผู้ร่วมพิธีกรรม และชาวบ้านท่ัวไปในหมู่บ้าน โดยนำมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดและ
ทฤษฏีสัญลักษณ์สัมพันธ์ แล้วนำเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
   ผลการวิจ ัยสรุปได้ว่า เรื ่องราวความเชื ่อ ความศรัทธาและพิธีกรรมที ่มีต่อ “พญานาคศรีสุทโธ” มีบทบาทในทาง
วัฒนธรรมและทางสังคม โดยเฉพาะชุมชนคำชะโนด ท่ีเชื่อว่าเป็นพญานาคท่ีอาศัยอยู่ในวังนาคินทร์ (คำชะโนด) สามารถ
กลายร่างเป็นมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ มีอิทธิฤทธิ์ในการดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่เมืองมนุษย์ได้ จากความเชื่อของ
ชุมชนท่ีมีต่อองค์พญานาคศรีสุทโธ ชุมชนจึงมีการปฏิบัติตามความเชื่อผ่านพิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธา โดยใน
รอบปีจะมีประเพณีท่ีชุมชนต้องการสื่อถึงธรรมชาติและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เน่ืองจากเชื่อว่าพญานาคศรีสุทโธ เป็นผู้ควบคุมฟ้าฝน
และธรรมชาติ ดังน้ันจึงมีการเซ่นสรวงต่อองค์พญานาคศรีสุทโธประจำทุกปี เพื่อเป็นความสิริมงคลของหมู่บ้าน และผู้คน
ในชุมชน 
คำสำคัญ : พญานาค, ความเชื่อ, พิธีกรรม, คำชะโนด 

 

     ความเชื่อเร่ืองพญานาคเป็นอีกหน่ึงในบรรดาความเชื่อพื้นฐานท่ีโดดเด่นของชาวอีสาน ซ่ึงเชื่อว่าพญานาคน้ันอยู่ในโลก
ใต้บาดาลอันศักดิ ์สิทธิ ์ สามารถบันดาลให้ฝนตกลงในทั ้งจ ักรวาลประกอบไปด้วย มหาสมุทร โลก และป่าหิมพานต์  
พญานาคจึงมักปรากฏในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ์ในลักษณะสัญลักษณ์ โดยพบได้จากงานสถาปัตยกรรม  วัดวาอารามใน
พระพุทธศาสนา และปราสาทอารยธรรมขอมสำคัญ ๆ ท่ีกระจายตัวในภาคอีสาน เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก็มีรูปพญานาคทอดยาวไปตามราวบันได (จิตกร เอมพันธุ์, 2545) 
   พิธีกรรมเป็นสื่อสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นจริง ซ่ึงพิธีกรรมส่วนมากจะมีความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน 
เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นท่ีมักจะอ้างเร่ืองความเชื่อท่ียึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมา และในภาคอีสานน้ันก็จะเห็นได้
ว่าเกิดความเชื่อ ความศรัทธา และบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีหลากหลาย และอีกสิ่งหน่ึงท่ีคนอีสานต่างให้ความเคารพบูชาก็คือ
ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับพญานาค (สุเมธ  เมธาวิทยานุกูล, 2532) โดยเฉพาะความเชื่อและพิธีกรรมในชุมชน       
คำชะโนด 
  เมืองคำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 
พ.ศ. 2559 เกิดปรากฏการณ์ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลกขึ้น เน่ืองจากพื้นท่ีคำชะโนดได้ถูกหยิบยกเอาตำนานเก่ียวกับพญานาคไป
สร้างละครท่ีมีชื่อว่านาคี ทำให้คำชะโนดเป็นสถานท่ีท่ีมีผู้คนให้ความสนใจ และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเ ป็นเมืองแห่ง
ตำนานเล่าขานอย่างมากมายในเร่ืองความศักด์ิสิทธิ์ ปาฏิหาริย์ นอกจากน้ีผู้ท่ีมีความเชื่อเก่ียวกับพญานาคต่างก็เดินทางมา
ไม่เพียงเพื่อบนบานศาลกล่าว หากยังประสงค์นำน้ำศักด์ิสิทธิ์ท่ีคำชะโนดเพื่อไปรักษาโรค บ้างก็นำไปบูชา สิ่งเหล่าน้ีได้เข้า
มาเพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น  
   จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพญานาคในชุมชนคำ
ชะโนดอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดร ท่ีมีความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อคนอีสาน ตลอดจนคนในชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นความเชื่อและเป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีผู้คนต่างให้ความสำคัญ เคารพบูชา และศรัทธาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ใน
ปัจจุบันจะมีการพบเจอมากมายในหลายพื้นท่ีจากเมื่อก่อน แต่ก็ยังคงหลงเหลือสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะทำให้เราสามารถศึกษาใน

หลายแง่มุมความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพญานาคในพื้นท่ีคำชะโนดน้ีได้ 

 

บทนำ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   ชุมชนในคำชะโนดมีความเชื่อความศรัทธาเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติและพญานาคแล้ว ก็ยังมีความ
เชื่อต่อผีและสิ่งลี้ลับถึงแม้จะเร่ิมลดน้อยลงมากแล้ว ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่สามารถตอบสนองความต้องของมนุษย์ 
หรือตอบสนองแต่ให้ได้ไม ่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้พระพุทธศาสนานั้นให้ความมั ่นคงทางจิตใจและเป็นด่ัง
จุดมุ่งหมายชีวิตอันเป็นเร่ืองของหลักธรรมะเป็นสำคัญ ผีก็มีความเก่ียวพันกับความอุดมสมบูรณ์เป็นสำคัญ แต่สำหรับเร่ือง
พญานาคน้ัน นับว่ายังคงมีความเชื่อท่ีหนาแน่นอยู่ และคิดว่าพญานาคมีอำนาจในการให้ท้ังคุณและโทษ แต่อย่างไรผู้คนก็
ยังเชื่อว่าพญานาคน้ันก็ยังสามารถบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและยังสามารถตอบสนองตามความปรารถนาต่อผู้คนได้ 

 

   ความเช่ือเก่ียวพญานาคในคำชะโนด เป็นการศึกษาถึงเร่ืองราวความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนท่ีมีต่อพญานาคในคำชะโนด 
ถือว่าเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีโด่งดังในจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน ซ่ึงผู้คนต่างมีความเชื่อท่ีว่าพญานาคสามารถบันดาล
ความเป็นสิริมงคลและบันดาลให้เกิดความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตกร เอมพันธุ์ (2545) ท่ีกล่าวว่า ความเชื่อ
เร่ืองพญานาคเป็นอีกหน่ึงในบรรดาความเชื่อพื้นฐานท่ีโดดเด่นของชาวอีสาน ซ่ึงเชื่อว่าพญานาคน้ันอยู่ในโลกใต้บาดาลอัน
ศักด์ิสิทธิ์ สามารถบันดาลให้ฝนตกลงในท้ังจักรวาล พญานาคมักปรากฏในสถานท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ในลักษณะสัญลักษณ์ โดยพบได้
จากงานสถาปัตยกรรมวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา และปราสาทอารยธรรมขอมสำคัญ ๆ ท่ีกระจายตัวในภาคอีสาน  
   พิธ ีกรรมเกี ่ยวกับพญานาคในคำชะโนด เป็นการประกอบพิธ ีกรรมแบบผสมผสานกัน คือ แบบของพุทธศาสนา แบบ
พราหมณ์ แบบผีวิญาณและเทวดา เพราะผู้คนท่ีประกอบพิธีกรรมน้ันเชื่อว่าพญานาคศรีสุทโธ เป็นเจ้าผู้ครองเมืองคำชะโนด 
สามารถดลบันดาลให้หมู่บ้าน ชาวบ้าน และผู้คนมีความสงบสุขร่มเย็น การปฏิบัติพิธีกรรมจึงเป็นประเพณีการบวงสรวงเลี้ยง
พญานาคศรีสุทโธ สืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นความสิริมงคลต่อตนเองและคนในครอบครัว และในการแก้บนน้ันก็
เชื่อว่าหากบุคคลใดไม่มีการแก้บนต่อองค์ปู่ตามท่ีตนได้ทำการอธิษฐานหรือบนบานไว้ บุคคลน้ันก็อาจจะเกิดโทษ เกิดความ
ขัดแย้ง จะทำการสิ่งใดก็จะเกิดการติดขัด และอาจไม่ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังใจไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์
ของ Mead ท่ีกล่าวไว้ว่า สังคม คือ แบบแผนท่ีประสานสอดคล้องกันของกิจกรรมท่ีมนุษย์ก่อขึ้น ซ่ึงดำรงรักษาไว้ เปลี่ยนแปลง
ไปตามกำหนดระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ระหว่างบุคคลหรือแต่ละคน ท้ังการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมกระทำ
ผ่านกระบวนการของจิตและอัตตา ถือว่าสังคมเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการจัดระเบียบ แล้วควบคุมโดยบุคคลสำคัญต่าง ๆ และ
เป็นแหลง่ท่ีบุคคลจะปรับตัวและร่วมมือระหว่างกัน 

 

   “พญานาคศรีสุทโธ” มีบทบาทในทางประเพณีและทางสังคม ซ่ึงเป็นบทบาทในวิถีชีวิตจริงของชุมชนคำชะโนด ท่ีเชื่อว่า
เป็นพญานาคท่ีอาศัยอยู่ในวังนาคินทร์ (คำชะโนด) สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ มีอิทธิฤทธิ์ในการดลบันดาล
ความอุดมสมบูรณ์แก่เมืองมนุษย์ได้ จากความเชื่อของชุมชนท่ีมีต่อองค์พญานาคศรีสุทโธ เป็นการประกอบพิธีกรรมแบบ
ผสมผสาน คือ แบบของพุทธศาสนา แบบพราหมณ์ แบบผีวิญาณและเทวดา ชุมชนจึงมีการปฏิบัติตามความเชื่อผ่านพิธีกรรม
เพื ่อแสดงออกถึงความศรัทธา พิธ ีกรรมเกี่ยวกับพญานาคในคำชะโนด โดยในรอบปีจะมีประเพณีที่ชุมชนต้องการสื่อถึง
ธรรมชาติและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เน่ืองจากเชื่อว่าพญานาคศรีสุทโธเป็นผู้ควบคุมฟ้าฝนและธรรมชาติ ดังน้ันจึงมีการเซ่นสรวงต่อองค์
พญานาคศรีสุทโธประจำทุกปี เพื่อเป็นความสิริมงคลของหมู่บ้าน และผู้คนในชุมชน  

 

  

 

 
ภาพพิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค/พิธีกรรมการแก้บน 



 

 


