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พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน 
The Buddha in Isan People’s Viewpoints 
 
ชาญยุทธ  สอนจันทร์ * 
 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้เขยีนไดศ้ึกษาวิธีคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในมุมมองหรือมโนทัศน์แบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน  
โดยใช้ข้อมูลจากวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งมีเรือ่งเล่าเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าโดยตรง เช่น นิทานปรัมปรา ต านานพระธาตุ ต านานพระบาท เป็นต้น ตลอดถึงข้อมลูทางวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์ เพือ่ให้ทราบถึงวิธีคิดเกี่ยวกับพระพทุธเจ้าในมุมมองของชาวบ้านผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน 
จากการศึกษาพบว่า พระพุทธเจ้าในวิธีคิดชาวอีสาน เรียกว่า “พระพุทธเจ้าแบบชาวบ้าน” มีลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้า 
ในคัมภีร์กระแสหลัก กลา่วคือ วิธีคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแบบชาวบ้าน พระองค์ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ห่างไกลจากความรูส้ึกของ
ชาวบ้าน หรือไม่ใช่บุคคลอื่น (ผู้คนในชมพูทวีป) แต่พระองค์จะมีความชิดใกล้กับชาวบ้าน ใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน และมีปฏสิัมพันธ์
กับความเช่ือดั้งเดิมที่ชาวบ้านเชื่อถือมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามาได้อย่างลงตัว ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ท า 
การศึกษาวิธีคิดที่เป็นโลกทัศน์อีสาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับความเช่ือดั้งเดิม และพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีคดิของชาวอีสานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ในประเด็นโลกทัศน์อีสาน พบว่า ชาวอีสานมีโลกทัศน์
เกี่ยวกับความเช่ือแบบดั้งเดิม (ผี นาค แถน) ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะเข้ามา เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาได้มีการ
ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดมิกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพทุธเจ้าจึงมีปฏสิัมพันธ์กับความเชื่อแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว 
ส าหรับประเด็นพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแบบท้องถิ่นอีสาน พบว่า ตัวละครพระพุทธเจ้ามพีฤติกรรมสัญลักษณ์
หลายลักษณะ ได้แก่ การแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ การประทับรอยพระพุทธบาท การพยากรณ์ และสัญลักษณ์ของความ 
อุดมสมบรูณ์ วิธีคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจา้ไดส้ะท้อนให้ถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และเป็นการ
สร้างความชอบธรรมในบริบทวิถีวฒันธรรมท้องถิ่นอีสานที่อยู่ภายใตก้รอบแนวคิดของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพลังอ านาจอ านาจ
เหนือกว่าอ านาจของความเชื่อดั้งเดิม โดยไดม้ีการประกอบสร้างเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้มีกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธ์ิ 
ในพื้นที่ท้องถิ่นอีสานได้อย่างน่าสนใจ  
 
ABSTRACT 

In this study, the author has studied the viewpoints of Isan people (North Eastern, Thailand)  
on the Buddha by analyzing Isan literatures found in this area.  According to the study, it has been found 
that the Buddha in Isan people’s beliefs is different from the Buddha scriptures.  Isan people believe that  
the Buddha is the one close to them, spends time, lives his life, and interacts with the villagers.  The author 
also studies the way the world is thinking about the Buddha, the interaction between the Buddha and 
traditional beliefs, and the symbolic behavior of the Buddha in order to understand the way people  
think about the Buddha.  In Isan point of views, Isan people had a strong belief in ghosts before Buddhism 
existed. When Buddhism introduced to the villagers, there is a mix of traditional beliefs with Buddhism.  
So the Buddha interacts with the traditional beliefs perfectly.  From studying the symbolic behavior of  
the Buddha in the North East, it is found that the Buddha character has many symbolic behaviors; 
miracles, the footprints, and the symbol of exuberant.  The symbolic behaviors of the Buddha in Isan 
literature reveal the villagers’ viewpoints in Buddhism.  The belief of the Buddha forms Isan social norms 
and values which is more powerful than the original belief, the belief in ghosts.  The combination of those 
two beliefs produces many interesting stories found in Isan area. 
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บทน า 

เมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้า ต่างกร็ับรูด้ีว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาของพุทธศาสนา หรือเป็นผู้น าในพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธ
ทั่วโลกต่างให้ความเคารพนับถือ และเช่ือว่าพระพุทธเจา้เป็นบุคคลทีม่ีอยู่จริงในประวตัิศาสตร์ พระองค์ได้ประสตูิ ณ ประเทศ
อินเดีย ข้อมูลการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าได้มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่ 33 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ภาคที่ 2 พุทธวงศ ์
ได้กลา่วเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไว้ว่า “ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 3 องค์ คือ พระกุกกุสนัธะ พระโกนาคมนะ  
และพระกัสสปะ บัดนีเ้ราเป็นพระสัมมาพุทธเจา้และจักมีพระเมตไตรยสมัพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้า 5 องค์นี้ก็เป็นนักปราชญ์ 
อนุเคราะหโ์ลก”  (พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 33, 2542 : 368) 

ในการศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในที่น้ีหมายถึงการศึกษาเฉพาะประวัติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือพระโคตม
พระพุทธเจ้าเท่าน้ัน หากแต่จะเล่าถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่น ๆ ท่ีมีมาตัง้แต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งสิ้น 25 พระองค์ 
และไม่ได้กล่าวเนื้อหาสาระเกีย่วกบัพระพุทธเจ้าโดยละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามประวตัิพระพุทธเจา้ได้มปีรากฏในคัมภีร์      
นอกพระไตรปิฎก ได้แก่ คัมภีร์ปฐมสมโพธิคาถา สัมภารวิบาก พุทธจริต ชินาลังการ ตลอดถึงคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
ได้แก่ ลลิตวสิตระ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พระอรรถกถาจารย์ไดเ้ขียนขึ้นในภายหลังอาจมี 
การเพิ่มเสรมิ ขยายความ แต่งประวัติของพระพุทธเจ้าให้มีความพิสดารมากยิ่งข้ึน และใช้เป็นแบบฉบับของการศึกษาประวัติ
ของพระพุทธเจ้าให้กับพุทธศาสนกิชนได้ศึกษาเรยีนรู้อย่างแพรห่ลาย  (อนันต์  เหล่าเลิศวรกลุ, 2546 : 6) 
 การรับรู้เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการรับรู้ประวัติของพุทธเจ้าในระดับสากล ที่ชาวพุทธ
เชื่อว่าเป็นประวัติทีเ่กิดขึ้นจริง คนทั่วไปเชื่อถือและใช้เป็นหลักของการศึกษาเล่าเรยีนประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งจัดเป็นข้อมูลที่อยู่ในคมัภีร์แม่แบบกระแสหลักท่ีชาวพุทธรับรู้กันอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ไม่ได้มีปรากฏอยูเ่ฉพาะคัมภีร์พระพุทธศาสนากระแสหลักเท่านั้น หากแต่ยังมีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีการ
เล่าเรื่อง เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในบางส่วนของพุทธประวัติ คือ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าไดต้รัสรู้แล้ว  
ได้เสด็จออกเผยแพรห่ลักธรรมค าสอน และเหตุการณ์หลังจากเสด็จปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เช่น 
ต านานอุรังคนิทาน ต านานพระธาตุเชิงชุม ต านานพระพุทธบาทเวินปลา ต านานพระพุทธบาทบัวบก เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ที่พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังภมูิภาคแห่งนี้ประหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจริง แต่เหตุการณ์เหลา่นี้ไม่ได้มีปรากฏหลักฐาน
ในคัมภีร์กระแสหลักของพุทธประวัติแต่อย่างไร เป็นเพียงเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอีสานเท่านั้น เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า
เสด็จไปท้องถิ่นต่าง ๆ มักจะกล่าวถึงพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดผู้คนในท้องถิ่น และทรงมีพุทธท านายถึงอนาคตของดินแดน 
ที่น่ัน ทรงพบกับชนพ้ืนเมืองบ้าง พบกับอ านาจดั้งเดิม เช่น ผี นาค ผีเสื้อน้ า เงือก เป็นต้น มีการประทับรอยพระพุทธบาท 
ประทานพระบรมธาตุ ต่อมาก็จะมีการสร้างเมืองหรือเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิที่ส าคญัทางพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า
เสด็จมายังท้องถิ่นต่าง ๆ ไมไ่ด้มปีรากฏอยู่เฉพาะในคัมภรี์แม่แบบทางพระพุทธศาสนากระแสหลัก หากแต่เป็นเรื่องราวท่ีมี
ลกัษณะเป็นนิทานประจ าถิ่นของคนไทที่อยู่ในดินแดนต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ลาว ไทใหญ่ ไทลื้อ พม่า คนไทในยูนนาน
ประเทศจีน เป็นต้น ส่วนใหญ่มิไดอ้ธิบายเหตุการณ์ในดินแดนลังกาทวีปเช่นเดียวกับคัมภีร์แม่แบบแต่อย่างไร แต่เป็นการอธิบาย
เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในพื้นที่หรือดินแดนของชาวชาติไท เช่น ต านานอุรังนิทานได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า
เสด็จมายังภูก าพร้า (พระธาตุพนมปัจจุบัน) แล้วทรงท านายทายทักว่าสถานท่ีดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา  
ธาตุส่วนหน้าอก (อุรังคธาตุ) จะมาประดิษฐาน ณ บริเวณแห่งนี้ ต านานพระธาตลุ าปางหลวง อธิบายถึงบริเวณแห่งนี้มีกลุ่มชน
พื้นเมืองโบราณ เช่น ชาวลัวะ เม็ง ท่ีเป็นกลุ่มชนท่ีไม่นับถือพระพุทธศาสนา ต านานพระธาตดุอยตุง อธิบายเกี่ยวกับประวัติ 
การเผยแพร่พุทธศาสนาจะมีการประทานพระบรมสารรีิกธาตุ สร้างบ้านเมืองขึ้นในดินแดนล้านนา  (ประคอง  นิมมานเหมินท,์ 
2554 : 219-225) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวถึง
พระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่สะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้คนในท้องถิ่น โดยจะศึกษาข้อมูลจากต านานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น 
เช่น ต านานปรัมปรา ต านานพระธาตุ ต านานพระบาท เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีการประกอบสร้างเรื่องราว
ให้มีกลิ่นอายของความเป็นท้องถิน่อีสาน โดยมีการสร้างสรรค์เตมิแต่งเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นสญัลักษณ์ในมิติ
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ท้องถิ่นอีสานโดยใช้แนวคิดโลกทัศน์อีสาน, พฤติกรรมสญัลักษณ,์ มนุษย์วิทยา หรือคติชนวิทยา มาเปน็เครื่องมือในมุมมอง 
วิธีคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อท าให้เกิดความเช้าใจในระบบคดิ ความเชื่อ ค่านิยม 
โลกทัศน์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอสีานได้ดียิ่งข้ึน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก ่

1. ความคิดดา้นความเชื่อดั้งเดิมแบบชาวบ้าน 
2. ความคิดดา้นปฏสิัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับความเช่ือดั้งเดิมแบบชาวบ้าน 
3. ความคิดดา้นพฤติกรรมสญัลักษณข์องพระพุทธเจ้าแบบชาวบ้าน 

 
วัตถุประสงค ์                     
 เพื่อศึกษาวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ในบริบทสังคมท้องถิ่นอีสาน 
 
ความคิดด้านความเชือ่ด้ังเดิมแบบชาวบ้าน 

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนพยายามจะช้ีให้เห็นว่า โลกทัศน์แบบท้องถิ่นอีสานก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาเผยแพร่เข้ามา 
ผู้คนในภูมิภาคแห่งนี้มีความเช่ืออย่างไร เพราะการที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ดีนั้น เป็นไปไมไ่ด้เลยที่จะปฏิเสธการไมร่ับรู้โลกทัศน์ 
ความคิด ความเชื่อ หรือข้อมูลดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น โดยผูเ้ขียนได้แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  การนับถือผีในชมุชนอีสาน   
   กลุ่มชนท่ีอยู่ในดินแดนอนุภมูิภาคกลุ่มชาติพันธ์ุไทลาวล้วนมีความเช่ือเรื่องผี โดยเฉพาะผีแถนหรือผีบรรพบุรุษ 
ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแตบ่รรพบุรุษ ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามา ซึง่ความเชื่อเรื่องผีนั้น  
ในชุมชนอีสานมีผีอยู่หลายประเภท ซึ่งมีท้ังผีดี และผีร้าย ผีที่คนอีสานให้ความเคารพและนับถือมาจึงถึงปัจจุบัน เช่น ผีแถน
หรือผีฟ้า  ผีมเหศักดิ์ ผีปู่ตา ผีด้ าหรือผีเรือน ผีตาแฮก เป็นต้น ในท่ีนีจ้ะอธิบายคณุลักษณะของผีแตล่ะประเภทพอให้เข้าใจ
คร่าว ๆ ดังนี ้
   1.1  ผีแถน  ชาวอีสานเชื่อว่าผีแถน เป็นเทวดาที่อยู่บนฟ้า มีอ านาจเหนือมนุษย์ ผีแถนสามารถบันดาลให้เกิด
เหตุการณ์ตา่ง ๆ แก่มนุษย์ได้ มีทัง้ดีและรา้ย ดังน้ันมนุษย์ท่ีมีความเช่ือเรื่องผีแถนจึงต้องเซ่นไหวเ้พื่อให้ผีแถนพึงพอใจ 
ในพงศาวดารล้านช้าง พญาแถนหลวงให้ขุนหลวงลงมาอยู่ยังโลกมนษุย์ แถนแต่ง แถนกรม แถนตรา แถนแนน ซึ่งแถนต่าง ๆ 
เหล่านีต้่างอยู่ในการควบคุมดูแลของแถนหลวง แถนแต่งมีหน้าท่ีสร้างสรรพสิ่งในโลกมนุษย์ แถนแนนเป็นผู้ตั้งมิ่งขวัญ 
ของมนุษย์ ท าให้ชายหญิงได้พบรกักันและก าหนดอายุของมนุษย์  (ภานุพงษ์ อุดมศิลป,์ 2554 : 29) 
  นอกจากน้ี ชาวบ้านยังเช่ือว่าแถนเป็นผู้ก าหนดให้ฟ้าฝนตกลงมาเมื่อถึงฤดูกาลท านา ดังนั้น เมื่อถึงเดือน 6 
ชาวบ้านจะต้องจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการบูชาและช่วยเตือนแถนบันดาลให้ฝนตกลงมา   
    1.2  ผีมเหศักดิ์  ในชุมชนอีสานเชื่อว่า ผีมเหศักดิ์หลักบ้านหลักเมืองมักเป็นเจ้าเมือง นักรบ ท่ีพาผู้คนอพยพ 
มาตั้งบ้านเรือนและเมื่อตายไปชาวบ้านก็ตั้งศาลและอัญเชิญดวงวิญญาณให้เป็นมเหศักดิ์หลักบ้านหลกัเมือง เช่น มเหศักดิ ์
ผะหลา มเหศักดิ์เหล็กซี มเหศักดิช์มพู เจ้าพ่อมหาธาตุ เป็นต้น  (บ าเพ็ญ อุบล, 2542 : 3542-3546) นอกจากน้ัน ผีมเหศักดิ ์
หรือหลักบ้านหลักเมือง ส่วนใหญช่าวบ้านจะเรียกว่า “เจ้าพ่อ” ในแต่ละชุมชนจะมีเจ้าพ่อที่เป็นมเหศักดิ์แตกต่างกัน เช่น  
เจ้าพ่อกุดป่องเป็นมเหศักดิ์หลักเมอืงเลย เจ้าพ่อพระวอเป็นมหาศักดิ์หลักเมืองหนองบัวล าภู เจ้าพ่ออเุทนเป็นมเหศักดิ์ 
หลักเมืองท่าบ่อ เจ้าพ่อค าแดงเปน็มเหศักดิ์หลักเมืองบ้านแพง เป็นต้น   
    มเหศักดิห์ลักเมืองส่วนใหญ่มมีาตัง้แต่การก่อตั้งชุมชน และยังมีหลักบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคอสีาน 
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเชื่อว่ามเหศักดิ์หลักเมือง หรือหลักบ้านเป็นเจ้าเมืองหรือนักรบในสมยัโบราณ ท่ีพาพวกตนอพยพมา 
และตั้งบ้านเมืองอยู่กันเป็นกลุม่ ๆ และชุมชน การนับถือผีมเหศักดิ์ในแต่ละชุมชนจะมีพิธีบวงสรวงเซน่ไหว้เป็นประจ าทุกปี 
ส่วนใหญ่จะบวงสรวงในช่วงเดือน 6 และเดือน 7 ตามฮีตสิบสอง (ภานุพงษ์  อุดมศิลป์, 2554 : 30)  
   1.3  ผีปู่ตา  ผีปู่ตาเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจ าหมู่บ้านทีท่ าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง ไม่อาจจะรู้ได้ว่า
เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษสายใด สกุลใด แต่ชาวอีสานเชื่อว่าเป็นวญิญาณของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะตั้ง 
ศาลปู่ตาไว้ในที่ดอนน้ าไม่ท่วมถึง บางครั้งเรียกว่า ดอนปู่ตา  (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 8, 2542 : 2819-2822)   
ปู่ตาเป็นท่ีเคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองปกปักรักษาชาวบ้าน ลูกหลานในหมู่บา้น ชาวบ้านนิยมไปบนบาน 



ให้แคล้วคลาดปลอดภัยการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น เวลาลูกหลานจะเดินทางไปท างาน หรือไปเกณฑ์ทหาร ชาวบ้านมักจะ
มาบนบานขอพรต่าง ๆ ซึ่งการบนบานมักเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล  
   1.4  ผีด้ าหรือผีเรือน  ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษของปู่ย่าตายาย ท่ีคอยปกปักรักษาลูกหลานภายในบ้าน
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอสีาน เลม่ 8, 2542 : 2804) การนับถือผีด้ ามลีักษณะปฏิบตัิแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุม่ชน 
เช่น ชาวผู้ไท นิยมท าหิ้งผดี้ าไว้มมุหนึ่งของห้อง หรือชาวไทอีสานบางท้องถิ่นที่นับถือผีด้ าจะมีห้องส าหรับไว้หิ้งผดี้ า บุคคลอื่น 
ที่มิใช่ตระกูลเดียวกัน ห้ามเข้าไปในห้องที่มีหิ้งผีเด็ดขาด  
   1.5  ผีตาแฮก  เป็นผีประจ าท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรกัษาพืชสวนไร่นา และท าให้ข้าวกล้า  
เจริญงอกงาม อุดมสมบรูณ์ การท านาจะได้ผลดี จึงมีการเซ่นไหว้ผตีาแฮกทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนลงมือปักด า และหลังการ
เก็บเกี่ยว ฉะนั้นในท่ีนาของแต่ละคนจะมีที่ท่ีให้ผตีาแฮกอยู่ ซึ่งบางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็ก ๆ บางคนจะปักเสาเป็น
สัญลักษณ์ว่าท่ีตรงนี้ คือ ที่อยู่ของผีตาแฮก หรือบางแห่งจะท ารั้วถี่ ๆ ล้อมบรเิวณใดบริเวณหนึ่งไว้ ซึ่งชาวบ้านจะทราบดี 
ถึงที่อยู่ของผีตาแฮกนี ้ 
  จะเห็นได้ว่าผีทั้งหลายที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นผีที่ชาวอีสานให้ความเคารพ เป็นผีที่ให้คณุมากกว่าโทษ ชาวอีสาน 
เชื่อว่าถ้าท าการบูชาบวงสรวงผีอยา่งถูกวิธี ผีก็จะให้คุณ ช่วยปกปักรกัษาคุ้มครอง ดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมในการปฏิบัติ 
ให้เป็นแบบแผนปฏบิัติสบืทอดกันมาเพื่อให้ผีเหล่านั้นบันบาลพรใหต้ามที่ตนเองต้องการ ผีแถนหรือผีฟา้เชื่อว่าเป็นเทวดา 
ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ ท้ังด้านเกษตรกรรม และการรักษาอาการเจบ็ป่วย ส่วนผีมเหศักดิ์อาจจะเป็นหลักบ้านหลักเมือง 
ชาวบ้านมักเรียกว่า “เจ้าพ่อ” และเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตน ผีปูต่า อาจไม่ทราบท่ีมาว่าอพยพมาอย่างไร แต่ชาวบ้าน 
เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษ หรือปู่ ย่า ตา ยาย 
  2.  ความเชื่อพญานาค  
  ความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นโลกทัศน์ท่ีอยู่คู่กับคนอีสานมาช้านานแล้ว ซึ่งมีปรากฏอยู่ในต านาน พงศาวดาร 
ตลอดถึงวรรณกรรมพื้นบ้านต่าง ๆ ทั่วไปในดินแดนลุ่มน้ าโขง ความเช่ือเกี่ยวกับการมีอยู่ของพญานาคนั้นสามารถพบเห็นได้
หลายแห่งโดยเฉพาะในเขตพื้นที่พรมแดนติดกับแม่น้ าโขง หรือพื้นที่ท่ีติดกับแหล่งน้ าทางธรรมชาติสายอื่น ๆ ที่เช่ือมต่อแม่น้ าโขง 
ในปัจจุบันต านานและความเชื่อเรือ่งพญานาคก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมสมัยใหม่ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา  
ในประเทศไทยต านานพญานาคมักจะเป็นการได้รับการถ่ายทอดทั้งโดยมุขปาฐะและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีการบันทึก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าเรื่องเล่าและต านานเกีย่วกับนาคนั้นมีความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตของคน 
ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีการท านาพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขง ท้ังนี้พบต านานการเกิดแหล่งน้ าตามธรรมชาตินัน้สัมพันธ์กับนาค เช่น 
ต านานการเกิดแม่น้ าโขงและแม่น้ าน่าน เกิดจากการที่พญานาค “คุย้ควัก” แหล่งน้ าส าคัญ  (ปุณณฑรยิ์  เจียวิริยบุญญา, 2556 : 
55) ดังนั้นพญานาคจึงเป็นเสมือนแหล่งน้ าเพื่อให้ผู้คนในดินแดนอีสานไดส้ามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีประเพณี
หลายประเพณีในภาคอสีานมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาค ความเช่ือเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานให้ความส าคัญ 
และเคารพบูชาพญานาค เช่น ในฤดูกาลท านา คนอีสานจะมีประเพณีจุดบั้งไฟ เพื่อเป็นสัญญาณส่งไปบอกให้พญานาคส่งน้ ามาให้
พวกเขาได้ท านา นอกจากนั้นยังมปีระเพณีไหลเรือไฟท่ีมีการจัดขึ้นบริเวณแม่น้ าโขง พบว่า การไหลเรือไฟนอกจากจะเป็น 
การไหวร้อยพระพุทธบาทแล้วยังเป็นการบูชาพญานาคด้วย  
   ความเชื่อเรื่องพญานาคในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงมีความน่าสนใจ  (พิเชฐ สายพันธ์, 2539 : 67-79)  ได้เสนอว่า
สัญลักษณ์ของนาคในวัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น้ าโขง ความหมายของนาคถูกตีความในหลายรูปแบบ ได้แก่  1)  นาคเปรียบเสมือน
พลังอ านาจของธรรมชาติ กล่าวคือ นาคมีอ านาจในการคุ้มครองรักษาแผ่นดินและบันดาลน้ า นาคจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเจ้าพื้นดิน
และเจ้าแห่งน้ าที่สามารถให้คุณและโทษได้  2)  นาค คือผู้ปกป้องพุทธศาสนา กล่าวคือ นาคได้ถูกมองในฐานะของผู้ต้องเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่บริบทพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในศีลธรรม  3)  นาค คือ บรรพบุรุษเก่าแก่ของคนในลุ่มแม่น้ าโขง กล่าวคือ นาคจะถูกโยง
ให้มีความเป็นมาตุพงศ์ของคนลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีมีเรื่องราวเกีย่วกับการสืบเชื้อสายตระกูลของมนุษยม์าจากพญานาค นอกจากน้ัน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รปูแบบสถาปัตยกรรมมีรูปทรงคล้ายนาคของพุทธสถาน เช่น บันไดนาค คันทวย รางรดสงฆ์ 
หรือรางเทียน รวมถึงพิธีกรรมเปลีย่นผ่านเช่นพิธีบวชซึ่งมีข้ันตอนชัดเจนว่าการบวชจะสมบรูณไ์ดต้้องมีการบวชนาคก่อน  
ผู้บวชจึงสามารถก้าวสูส่ถานะภิกษุสงฆ์ได้อย่างสมบรูณ์ ในแง่นี้จึงกล่าวได้ว่า พญานาคได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของฝ่าย
ความเชื่อดั้งเดิมไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิของฝ่ายพุทธ (ปุณณฑริย์  เจียวริยิบุญญา, 2556 : 56) 
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   ศรีศักร  วัลลิโภดม ได้อธิบายเกี่ยวกับนาคจากต านานอุรังคธาตุว่า “นิยายปรัมปราคติอันเกี่ยวกับว่าเป็นความจริงนี้ 
ถ้าหากวิเคราะห์และแปลความหมายตามหลักวิชามานุษยวิทยาแล้ว อาจมองได้ 2 ลักษณะคือ  1)  นาคในลักษณะที่เป็นกลุ่มชน
ดั้งเดิม และ  2)  นาคในลักษณะทีเ่ป็นลัทธิหนึ่งในทางศาสนา โดยอิงกลุ่มชนดั้งเดมิเหล่านี้ว่า เป็นกลุ่มชนท่ีเคลื่อนย้ายจาก
หนองกระแส ในเขตมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน มาตามล าแม่น้ าโขง และเข้าไปตั้งถิ่นฐานชุมนุมกันอยู่ตามที่ราบลุ่ม
ของสองฝั่งน้ า และบริเวณลุ่มน้ าอื่นที่ใกล้เคียง และมีลัทธิทางศาสนาแบบถือผีมีการบูชานาคเป็นส าคัญ ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนา
แพร่เข้ามา นาคจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา” (ศรีศักร  วัลลโิภดม, 2533 : 11-13)  
  3.  ศาสนาพราหมณ์  
  โลกทัศน์อีกข้อหนึ่งในบริบทสังคมท้องถิ่นอีสาน คือ การยอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์ของชาวบ้าน ศาสนาพราหมณ์
เป็นศาสนาหนึ่งที่มีความสมัพันธ์กับวิถีชีวิตชาวบ้าน คติความเชื่อแบบพราหมณ์ได้ถูกน ามาผสมผสานให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม
ความเชื่อแบบดั้งเดมิของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่อง ผี พญานาค ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม หรอืน าเอาความเชื่อ 
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์นี้  
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความเช่ือทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และแหล่งโบราณวัตถตุ่าง ๆ อิทธิพลในความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงเรื่องเทพเจ้า 3 องค์ พระอิศวร พระนารายณ์ 
และพระพรหม น้ัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมภาคกลางและภาคใต้ สว่นภาคอีสานไม่ค่อยนิยมเท่าไรนัก จะมีบ้างก็ด้วยน าเอาช่ือ
ของพระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม มาใช้ในการประกอบพิธีกรรมพราหมณ์แบบอีสาน เช่น พิธีสูตรขวัญ พิธีบายศรี 
เป็นต้น ดังน้ันศาสนาพราหมณ์จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมตามแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน แต่กลบัมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 
แบบชาววัง หรือแบบราชส านักมากกว่า ดังนั้นเช่ือในศาสนาพราหมณ์แบบชาวบ้านจึงไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะน าไป
ประกอบเข้ากับความทางพระพุทธศาสนา จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกจากกันระหว่างพุทธกับพราหมณ์ได้เลย อ านาจพุทธคุณ
แบบชาวบ้านก็คือ อ านาจของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อันเดียวกัน ดังนั้นความเช่ือแบบชาวบ้านจึงยึดติดอยู่กับอ านาจพุทธศาสนา
และอ านาจของความเชื่อดั้งเดิมมากกว่าความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์อย่างเดียว 
 
ความคิดด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับความเชื่อด้ังเดิมแบบชาวบ้าน 
 เมื่อหนัมามองดคูวามสมัพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับความเชื่อดั้งเดมิพบว่า พระพุทธเจ้ามีปฏิสมัพันธ์กับระบบความ
เชื่อแบบดั้งเดิมแบบชาวบ้านอย่างน่าสนใจ ในที่น้ี ผู้เขียนได้แบ่งประเด็นการอธิบายไดด้ังนี้ 
 1.  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพญานาค  
  มีนิทานปรัมปราแบบชาวบ้านได้กล่าวถึงปฏิสมัพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพญานาคไว้หลายเรื่องด้วยกัน เช่น 
ต านานอุรังคธาตุ ได้กลา่วถึงมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพญานาคในลักษณะการยอมรับและการขัดแย้ง ปฏสิัมพันธ์ 
ที่เป็นการยอมรับจะส่วนใหญ่จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมาพบพญานาค เมื่อพญานาคเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกดิความเลื่อมใส 
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พญานาคตั้งอยู่ในศีลธรรม เช่น เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบริเวณหนองหานหลวง ได้พบกับ
พญานาคท่ีช่ือโททะนาคก าลังหากนิปลาอยู่ พระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม นาคมีความชื่นชมยินดี ได้ปฏิบัตติาม 
ค าสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้พญานาคไดส้ักการะบูชาสืบไป หรืออีกเหตุการณ์หนึ่ง 
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังบริเวณภูก าพร้าเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้พบกับหัตถีนาคท่ีเนรมติเป็นช้างเชือกหนึ่งมาขอ 
รอยพระพทุธบาท พระองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีริมแมน่้ าแห่งหนึ่ง และทรงสั่งสอนใหต้ั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นต้น 
ส่วนปฏิสัมพันธ์ด้านความขัดแย้ง พบว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้พบพญานาค และพญานาคไม่พอใจ
ในพระพุทธเจ้าจึงมีการต่อสู้กัน เชน่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทีภู่กูเวียง ได้ทรงเปล่งรศัมีเข้าไปในเมืองนาค สุวรรณนาคเห็นรัศมี
ของพระพุทธเจ้า จึงโกรธได้เป่ามนต์ให้เป็นคืนมืดปกคลุมภูกูเวียง ต่อสู้กับพระพุทธเจ้า ท้ายสุดสุวรรณนาคจึงยอมแพ้และยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนา  (อุดร  จันทวัน, 2553 : 25-38) จากตัวอย่างดังกล่าวท าให้เห็นว่า พระพุทธเจา้เมื่อเข้ามามีปฏสิัมพันธ์
กับอ านาจของความเชื่อดั้งเดิมแลว้ อ านาจของความดั้งเดิมอาจมีปฏิกิริยาทั้งตอบรบัและปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตามผลสดุท้าย
อ านาจดั้งเดิมคือพญานาคก็จะยอมรับและตกอยูภ่ายใต้อ านาจของพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสดจ็เผยแพร่ศาสนาเข้ามา  
 2.  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับผี 
  ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วค าว่า “ผ”ี เป็นกระบวนคิดแบบความเช่ือแบบดั้งเดิมของระบบคิดของชาวอีสานที่มีมาก่อน
พุทธศาสนาจะเผยแพรเ่ข้ามา ผีในความเชื่อของชาวอีสานมีอยู่หลายประเภทมีทั้งผีดีและผีร้าย ส าหรับผีที่ปรากฏอยู่ในต านาน



อุรังคธาตุ มีชื่อเรียกต่าง ๆ ได้แก่ ผีนาค ผีฟ้า ผีแถน ผีเสื้อน้ า ผีเสื้อบก พระพุทธเจ้าทรงมีปฏิสัมพันธ์กับผีดังกล่าว ดังตัวอย่างเช่น 
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังภูก าพรา้แล้วตรสักับพระอานนท์ว่า ภูก าพรา้นี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของผีเสื้อน้ าและผีเสื้อบก หรืออีกตัวอย่าง 
เช่น สมัยพระเจ้าสารโพธิราชกุมาร เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้ว พระองค์ไดส้ั่งให้ผู้คนเลิกนบัถือผีฟ้า ผีแถน เป็นต้น  
(อุดร จันทวัน, 2553 : 13-17) อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์เกีย่วกับอ านาจทางพุทธศาสนากับอ านาจ 
ของความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ ต านานพระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย พระธาตศุรสีองรักเป็นธาตุทางพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งตามคติความเช่ือของชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามพระธาตุศรีสองรักยังเป็นที่สถิตแห่งดวงวิญญาณ
ของผีวีระบุรุษ หรือผีบรรพชนรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะความเช่ือท่ีว่าเป็นท่ีรวมดวงวิญญาณผีวีระบรุุษหรือผีบรรพชน ซึ่งเป็น
ความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านที่เช่ือในเรื่องภูติ ผี วิญญาณ ดังนั้นจากกรณีตัวอยา่งที่ยกมานี้ท าให้ทราบว่า พระพุทธศาสนา 
แบบชาวบ้าน จะมีการผสมผสานความเช่ือดั้งเดิมกับความเช่ือทางพระพุทธศาสนา (พุทธ+พราหมณ+์ผ)ี เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว   
  นอกจากน้ัน การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับผีในระบบคิดของชาวอีสานท่ีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่  
ผีอารักษ์ เป็นผู้คอยคุ้มครองปกปักรักษาพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าประจ าวดัวาอารามต่าง ๆ ได้แก่ ผีมเหศักดิ์ พระแม่ธรณี
หรือผีพระแม่ธรณ ี
  ผีมเหศักดิ์ เป็นผีบรรพบุรุษที่คนอสีานให้ความเคารพนับถือ ภาพตัวแทนของผีมเหศักดิ์นอกจากจะเปน็ผู้คอยดูแล
ให้ความคุ้มครองชาวบ้านแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นผู้รักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วย การสร้างศาลเจ้าผีมเหศักดิ์จะสร้างไว ้
ใกล้บริเวณวัด แต่นิยมสร้างไว้ให้อยู่นอกเขตวัด ความเช่ือนี้ ช้ีให้เห็นว่าเป็นอ านาจฝ่ายผีที่เป็นอ านาจเกิดจากอ านาจของชาวบ้าน 
หรืออ านาจที่ไม่ใช่ฝา่ยพระพุทธศาสนา เมื่ออ านาจของพระพุทธศาสนาถูกสถาปนาให้อยู่เหนืออ านาจฝ่ายผี จึงท าใหผ้ีจ าต้อง
สวามิภักดิ์ต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพทุธเจ้าที่ประทับนั่งภายในโบสถ์หรอืวิหาร ซึ่งเป็นภาพท่ี 
เต็มเปีย่มด้วยความเมตตากรณุา อาจจะท าให้คนช่ัวได้ช่องทางที่ท าความช่ัว ขณะเดยีวกันผีมเหศักดิ์ คือ ภาพตัวแทนของ
ผู้รักษาคุ้มครองพระพุทธเจ้า ไม่ให้คนช่ัวร้ายมาท าร้ายพระพุทธเจ้า หรือถ้าใครล่วงเกิน ดูถูกดหูมิ่นพระพุทธเจ้า ผมีเหศักดิ์ 
จะลงโทษ ดังนั้นภาพของผีมเหศักดิ์นอกจากจะดูแลรักษาคุ้มครองบ้านเมืองแล้วจะต้องดูแลปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธรูปด้วย 
ตัวอย่างเช่น พระธาตุพนม มศีาลผีมเหศักดิ์ไวเ้พื่อคอยปกปักรักษาองค์พระธาตุพนม เป็นต้น หรือตามวัดต่าง ๆ ท่ัวภาคอสีาน
นิยมสร้างศาลเจ้ามเหศักดิ์เพื่อใหดู้แลรักษาคุ้มครองวัดวาอารามด้วยเช่นกัน 
  พระแม่ธรณี เป็นเทพฝ่ายหญิงท่ีในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู และพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจา้ผู้ปกครอง
แผ่นดิน มีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าดังปรากฏในตอนท่ีพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามาร พระแม่ธรณเีป็นผู้มีบทบาทส าคัญ    
ในการต่อสู้กับพญามารเพื่อช่วยให้พระองค์ได้บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้า แต่ในความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่ธรณี 
ในระบบคิดของท้องถิ่น เช่ือว่า พระแม่ธรณี คือ ภาพตัวแทนของเทวดาอารักษ์ หรือผีผูร้ักษาคุ้มครองพระพุทธเจ้า ดังน้ัน 
วัดวาอารามของคนอีสานส่วนใหญ่เมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปก็จะมีการสร้างพระแม่ธรณีไว้เป็นผู้รักษาพระพุทธรูปด้วย  
ซึ่งรูปของพระแม่ธรณีจะตั้งอยู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป บางวัดจะตั้งรูปพระแม่ธรณีไว้ในพระพุทธรูปในวิหาร หรือบางวัด
อาจจะตั้งไวด้้านหน้าหรือด้านหลังพระพุทธรูป แสดงให้เป็นภาพตัวแทนของการรักษาคุ้มครอง ส าหรับปราบหมูม่ารทั้งหลาย 
หรือก าจัดคนช่ัวท่ีจะมาท าร้ายพระพุทธรูป หรือไม่ให้พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้รับความร าคาญใจ ดังนั้น
ผู้คนที่จะเข้าไปยังโบสถ์ หรือวิหาร จะต้องอยู่ในความดูแลของพระแม่ธรณี พระแม่ธรณีจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้เฝ้าประตูด่าน 
คอยตรวจผู้คนท้ังหลายหรือสิ่งช่ัวร้ายทั้งหลายทีเ่ข้าไปยังวิหารหรือโบสถ์ ถ้าใครที่มีความประสงค์ไมด่ี หรือพูดในลักษณะลบหลู่
อาจจะได้รับการลงโทษจากพระแม่ธรณี ดังนั้นภาพตัวแทนของพระแม่ธรณีจึงเป็นผู้ดูแลพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ คือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้า 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากบัอ านาจของความเชื่อดั้งเดิมที่กลา่วมาข้างต้นนี้ ไม่ว่าปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
พระพุทธเจ้ากับพญานาค และปฏสิัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับผี สะท้อนให้ถึงอ านาจบางอย่างที่พระพุทธศาสนา 
อ านาจเหนือกว่าอ านาจของความเชื่อแบบดั้งเดิม กลา่วคือเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในบริเวณพื้นที่แม่น้ าโขง กษัตริย์
หรือผู้ปกครองบ้านเมืองจะยอมรบันับถือพระพุทธศาสนาและน าเอาอ านาจทางพระพุทธศาสนาสร้างเป็นกรอบทางศีลธรรม
คุณธรรมเข้ามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อสรา้งความชอบธรรมเชิงอ านาจในการบริหารจัดการพื้นที่ ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า
อ านาจทางพระพุทธศาสนานอกจากจะสื่อออกมาให้เห็นถึงการสร้างความชอบธรรมเชิงอ านาจแล้ว อ านาจทางพระพุทธศาสนา
ได้มีนัยแฝงถึงพลังอ านาจของความศักดิ์สิทธ์ิอยู่ในตัวโดยที่มีอ านาจปกครองเหนือกว่าอ านาจศักดิส์ิทธิ์แบบดั้งเดิม เช่น ต านาน
พระธาตุเชิงชุมได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทลงบนบริเวณเหนือรูพญานาค ซึง่การที่พระพุทธเจ้า 
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ทรงใช้พระบาทท่ีเป็นอวัยวะที่ต่ าสดุประทับลงบนรูพญานาค สะท้อนให้ถึงอ านาจฝ่ายพระพุทธศาสนามีอ านาจเหนือกว่า
อ านาจฝ่ายความเช่ือดั้งเดมิ พญานาคท่ีเคยทะนงตัวว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินในลุม่แม่น้ าโขง เมื่อพระพทุธเจ้าเสด็จมาเผยแพร่
ศาสนา ก็จะยอมสยบอ านาจของพระพุทธศาสนาโดยปริยาย และได้เป็นผูดู้แลรักษาพระพุทธศาสนา  
 
ความคิดด้านพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแบบชาวบ้าน 
 การศึกษาวิธีคิดเกีย่วกับพระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้าน ผู้เขียนได้ศึกษาโดยวิธีการศึกษาจากพฤตกิรรมสัญลักษณ์
ของพระพุทธเจ้าผ่านวรรณกรรม โดยจะศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมของพระพุทธเจ้า กล่าวคือ ตัวละครพระพุทธเจ้าที่ปรากฏ
อยู่ในวรรณกรรมนั้น มีพฤติกรรมอย่างไร จากการศึกษาพบว่า พฤตกิรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในบริบทท้องถิ่นอีสาน
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกัน ในท่ีนี้ผู้เขยีนได้แบ่งประเด็นการอธิบายออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
 1.  พฤติกรรมสัญลักษณข์องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏหิาริย์  
  วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานหลายเรือ่งได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์
อีสานได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ พระพุทธเจ้าในสายตาชาวบ้าน พระพุทธเจ้า คือ ผู้มีอิทธิฤทธ์ิเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ ่
ที่มีพลังอ านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่แตกต่างไปจากเทพเจา้ สังเกตได้จากการตั้งช่ือวรรณกรรมหลาย ๆ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้า จะตั้งช่ือเรื่องด้วยค าว่า “พระเจ้า” แทน “พระพุทธเจา้” เช่น นิทานพระเจ้าเลียบโลก พระเจ้าโคตรมะ  
พระเจ้าแทนน้ านมแม่ กาพย์พระเจ้าสอนนายพราน พระเจา้สอนโลก เป็นต้น การตั้งช่ือลักษณะเช่นนีไ้ด้สะท้อนให้ถึงนัย 
ของความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไป หากแต่เป็นเทพเจ้าทีม่ีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ นอกจากน้ันตัวละคร
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม ก็มลีักษณะเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารยิ์ ในต านานอุรังคธาตุปรากฏร่องรอยการต่อสู้
ระหว่างพระพุทธเจา้กับอ านาจความเช่ือดั้งเดิมอยูห่ลายตอนด้วยกัน ซึ่งในการต่อสู้นั้นพระพุทธองค์ทรงใช้พลังอ านาจอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหารยิ์ปราบอ านาจของความเช่ือดั้งเดิม เช่น ในต านานอุรังคธาตุ กล่าวถึงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังภูกูเวียน (ภูพาน)  
ทรงปราบสุวรรณนาคที่ทะนงว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเหยยีบพื้นที่ของตนก็โกรธต่อพระพุทธองค์เกิดการ
ต่อสู้กันข้ึน พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ด้วยการเข้าเตโชกสณิให้เป็นเปลวไฟเข้าไปเกีย่วพันสุวรรณนาคกระเด็น
ไปในน้ าปู่เวียน เปลวไฟได้ไหม้เมืองพญานาคจนถึงหนองบัวบานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพุทโธปาปนาค เป็นต้น  (พระธรรมราชานุวัตร 
(แก้ว  อุทุมมาลา), 2551 : 24-25)  นอกจากน้ันยังมีตัวอย่างจ านวนมากเกี่ยวกับการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า 
ทีป่รากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เช่น ต านานพระธาตุศรีสองรัก ได้กล่าวถึงนิทานปรัมปราเกี่ยวกับแม่น้ าหมัน ที่อยู่บริเวณ
พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย ไดก้ล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จเลยีบโลกมา พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งวิปัสสนาอยู่ทีภู่เขาลูกหนึ่ง
บริเวณแม่น้ าหมันปัจจุบัน พญานาคไม่พอใจที่พระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เหนือตนเองจึงแผลงฤทธิ์ต่อสู้ พระพุทธเจ้าจึงส าแดงพลังอ านาจ
อิทธิปาฏิหาริย์ให้เห็นจนในที่สุดพญานาคยอมแพ้และเคารพพระพุทธเจ้า พญานาคจึงได้บีบน้ ามันของตนช าระล้างบริเวณดังกล่าว
ท าให้เกิดเป็นล าน้ าไหลมาจากภูเขาเรียกว่า “ล าน้ ามันพญานาค” ต่อมาเพี้ยนเป็น “น้ าหมัน”  (บัวริน  วังคีรี, 2551 : 183-184) 
  พฤติกรรมการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏหิาริย์ของพระพระพุทธเจา้ทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นนี้ สะท้อนใหเ้หน็ถึงวิธีคิดแบบชาวบา้น
ที่ยกให้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษท่ีแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป แต่พระองค ์คือ ภาพตัวแทนของเทพเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหารยิ์ในวิธีคิดแบบชาวบ้านในบริบทสังคมท้องถิ่นอีสาน  
 2.  พฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการพยากรณ์  
  พฤติกรรมสัญลักษณ์อีกข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของปราชญ์ท้องถิ่นอีสาน ได้แก่ พระพุทธเจ้า
เป็นเสมือนบุคคลที่ให้การพยากรณ์ในเขตพื้นท่ีภาคอสีาน ท าให้พื้นที่ดังกล่าวดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยได้เสด็จผ่าน
บริเวณพื้นท่ีส าคัญ ๆ ทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นอีสาน และพื้นท่ีมีความผูกพันกับพระพุทธเจา้ พระพทุธเจ้าได้ทรงเสดจ็มาแล้ว
กระท าพยากรณ์ยังพ้ืนท่ีดังกล่าว เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์
เสด็จมาแล้วยังพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้วเกิดเหตุการณส์ าคญั ๆ หรือเกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดปกติ พระอานนท์เถระได้ถาม
เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์เปน็เหตุการณ์ของบ้านเมือง 
การตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา กษัตริย์ผู้เป็นราชูปถัมภ์ต่อพระพุทธศาสนา เช่น ต านานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพื้นที่ส าคัญที่มีเหตุการณ์
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสดจ็เผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ีภูก าพร้า (บริเวณพระธาตุพนมปัจจุบัน) ได้พบกับแลนค าแลบลิ้น
เป็นสองแฉก จากน้ันพระอานนท์ได้ถามเหตุการณ์ดังกลา่ว พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ถึงอนาคตกาลวา่ พระพุทธศาสนา 
จะเจรญิรุ่งเรืองในพื้นที่แถวนี้  (อุดร จันทวัน, 2553 : 13) ต านานพระธาตเุชิงชุมกล่าวถึงการประทับรอยพระบาท ในปัจจุบัน 



มีจ านวน 4 รอยตามจ านวนพระพทุธเจ้า และพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณไ์ว้ว่า ในอนาคตพระศรีอารยิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า
องค์ที่ 5 จะมาประทับรอยพระพทุธบาทให้ครบรอยที่ 5 ตามจ านวนพระพุทธเจ้าในภัทรกัป  (กฐินพระราชทานวัดพระธาต ุ
เชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร, 2557 : 36-37)  
  จากพฤติกรรมสญัลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ยกมาข้างต้นสะท้อนให้ถึงวิธีคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในบริบท 
สังคมอีสานได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ พื้นที่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้เคยเหยียบย่ านั้นเป็นพื้นที่ส าคญัทางประวัติศาสตร์ มีต านาน 
ที่น่าสนใจและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิทางพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา การที่มีต านานหรือการประกอบสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังพื้นที่ส าคญั ๆ ดังกล่าวไดส้ะท้อนให้ถึงนัยของการอ้างสิทธ์ิแสดงความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
 โดยอาศัยตัวละครพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้ศักดิส์ิทธ์ิและเป็นบุคคลที่ไดร้ับการเคารพกราบไหว้ ดังนั้นพื้นที่ท่ีพระองค์ 
เสด็จมาจึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีประวัติศาสตรส์ าคญัและมีความศักดิ์สิทธ์ิไปในตัวด้วย อีกประการหนึ่งไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการ 
ไม่แสดงความเป็นอื่นกับพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ใช่บุคคลอื่นไกลไปจากวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน หากแต่พระองค์เป็นบุคคลหนึ่ง
ที่มีวิถีวัฒนธรรมไม่แตกต่างไปจากผู้คนในสังคมอสีาน วิธีคิดดังกลา่วจึงเป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดของปราชญ์อีสานท่ีพยายาม 
ดึงเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาสร้างเรื่องราวให้ไม่มีความเป็นอ่ืนจากพระพุทธเจ้า แต่พระองค์คือพระพุทธเจ้าแบบท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมในพ้ืนท่ีท้องถิ่นอีสาน 
  3.  พฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการประทับรอยพระพุทธบาท 

  พฤติกรรมสัญลักษณ์การประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งที่น่าสนใจในการประกอบ
สร้างเรื่องราวท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน พ้ืนท่ีที่พระพทุธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทได้เป็นพื้นที่ส าคัญ   
ทางประวัติศาสตร์ ในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานมีปรากฏเรื่องราวการประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าอยู่หลายเรื่อง
ด้วยกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดที่น่าสนใจ เหตุการณส์่วนใหญ่จะกล่าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าแล้วพบพญานาค  
หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง พญานาคเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า หรือต่อสู้กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 
ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม พญานาคขอรอยพระพุทธบาทไว้สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาท ในต านานอุรังคธาตุ       
ได้กลา่วถึงเหตุการณ์การประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าไว้หลายแห่งด้วยกัน เช่น  

  “พระพุทธเจ้าเสด็จมายังบริเวณเมอืงศรีโคตรบรู ได้พบกับพญาปลาตัวหนึ่งพาบริวารติดตามพระองค์  
พระองค์ทรงอธิษฐานจิตประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีโขนหินก้อนหนึ่ง ปัจจุบันคือพระพุทธบาทเวินปลา” 

  “พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีแผ่นหินก่อนหนึ่งที่มีน้ าไหลลงไปสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้น้ า เพื่อให้บ้านเมือง
และพระพุทธศาสนาที่อยู่ข้างใต้มคีวามซุ่มเย็น เป็นสุข” 

  “เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ดอยนันทกังรี ได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีข้างขวาของภูเขารอยหนึ่ง และประทับ
รอยพระพุทธบาทไว้ท่ีแผ่นหินข้างซ้ายของภูเขารอยหนึ่ง ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่ผู้คนไม่สามารถเหน็ได้ ให้แก ่ศรีสัตนาค” 
  นอกจากน้ัน ต านานพระพุทธบาทภูควายเงิน จังหวัดเลย ก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
สัญลักษณ์พระพุทธเจ้าในการประทับรอยพระพุทธบาท ในต านานได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จเลียบโลกมาแล้วได้พบกับ
นายพรานป่าผู้ชอบล่าสัตว์ พระพุทธองค์ได้โปรดให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้บวชในพระพุทธศาสนา บริเวณภูควายเงินมีนางยักขิณี 
ซึ่งมีช่ือว่า “นางเขียวค้อม” เป็นนางยักษ์ท่ีชอบจับชาวบ้านที่เป็นชายหนุ่มมากินเป็นอาหาร พระพุทธเจ้าทรงปราบนางยักขณิี
แล้วสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศลีธรรม นางยักขิณีและชาวบ้านเกิดความเลือ่มใสจึงขอรอยพระพุทธบาทไวเ้ปน็ท่ีสักการะบูชา  
พระพุทธองค์จึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีภูควายเงิน  (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 8, 2542 : 3361)  

  จากตัวอย่างที่ได้ยกมาข้างต้นเป็นพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับรอยพระพุทธบาท สะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีคิดในการประกอบสร้างเรื่องราวการประทับรอยพระพุทธบาทอย่างนัยส าคัญ กล่าวคือ การประทับรอยพระพุทธบาท
ซึ่งเป็นสัญลักษณต์ัวแทนของพระพุทธเจ้า หมายถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนที่เคยเปน็ท่ีอยู่อาศัยของอ านาจ
ความเช่ือแบบดั้งเดิม (นาค ผี ยักษ์) รอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ทรงประทับมีความศักดิ์สิทธิ์และพลังอ านาจเหนือความเช่ือ
ดั้งเดิม วิธีคิดเช่นนี้เป็นการสร้างความชอบธรรมเชิงอ านาจในการใช้อ านาจฝ่ายพุทธศาสนาเข้ามาครอบง าอ านาจความเช่ือดั้งเดิม 
ได้อย่างแยบยล การประกอบสร้างเรื่องราวการเสด็จมาแล้วประทบัรอยพระพุทธบาทในพื้นที่ท่ีเคยเป็นที่อยู่อาศัยของอ านาจดั้งเดิม 
จึงเป็นกลวิธีหนึ่งในระบบคดิที่ปราชญ์ท้องถิ่นอีสานพยายามสะท้อนให้ถึงอ านาจฝ่ายพุทธศาสนามีอ านาจอยู่เหนืออ านาจ 
ฝ่ายความเชื่อดั้งเดิม  
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  4.  พฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความอุดมสมบรูณ์  
  สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการท าไร่ท านา สิ่งท่ีสังคมอสีานต้องการคือน้ า กับข้าว น้ าคือเป็นหัวใจหลัก
ของการท านาปลูกข้าว ขณะเดียวกันข้าวคือ ปัจจัยหลักของการเลี้ยงชีวิตในสังคมเกษตร พฤติกรรมสญัลักษณ์อีกลักษณะหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้าคือ เป็นผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ให้เกดิขึ้นในบริบทสงัคมเกษตรกรรม ในนิทานปรมัปราได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า
ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง เช่น พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่าแบ่งเทือกเขาที่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่จนท าให้เป็นร่องน้ า
ไหลผ่านลงมาเบื้องล่าง เกิดเป็นชุมชนบ้านเมืองของมนุษย์ และมีความอุดมสมบูรณ์ แม่น้ าโขงจึงเป็นสายน้ าแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยง
ผู้คนในชุมชนลุ่มน้ าโขง ในต านานได้กลา่วถึงพระพุทธเจ้าทรงใช้พลังอ านาจผ่าแบ่งแอ่งน้ าให้เป็นเส้นทางของสายน้ าไหลผ่าน
ดินแดนต่าง ๆ และสายน้ าแห่งนี้ได้กลายมาเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ท่ีหล่อเลี้ยงสรรพสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัยพญานาค (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 
2556 : 139) ดังนั้นพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การบันดาลน้ าบันดาลฝนให้ชาวบ้าน 
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทรงผ่าแบ่งแอ่งน้ าโขงให้เป็นสายน้ า จนเกิดเป็นสายแม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มชนลุ่มน้ าโขง 
หล่อเลีย้งชีวิตผู้คนในลุม่น้ าโขง สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ความอุดมสมบูรณ์เกีย่วกับแหล่งน้ า
ในพื้นที่ของกลุ่มชนลุ่มแม่น้ าโขง นอกจากนั้นน้ าฝนซึ่งเป็นแหล่งน้ าหนึ่ง มีความเกี่ยวพันกับพญานาค และพญาแถน ในขณะเดียวกัน
พระพุทธเจ้าที่ถูกสถาปนาจากคนท้องถิ่นว่ายิ่งใหญ่มีอ านาจเหนือกว่าพญานาคและพญาแถนน้ัน พระพุทธเจ้าสามารถต่อรอง
กับพญานาคและพญาแถนได้ จะเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความแห้งแลง น้ าฝนที่ถูกมองว่าบังคับบัญชาโดยพญานาคและพญาแถน
ตามความเช่ือเดิม เมื่อถูกอ านาจของพระพุทธศาสนาควบคุมจึงมีความอ่อนตัว และปล่อยน้ าฝนมายังโลกมนุษย์ ดังนั้นพระพุทธเจ้า
สามารถต่อรองเกี่ยวกบัเรื่องน้ าฟ้าน้ าฝนไดเ้พื่อให้ชุมชนอีสานเกิดความอุดมบรูณ์ เมื่อมีน้ าจึงส่งผลให้สังคมอีสาน มีความอุดมสมบูรณ์
ทางพืชพันธัญญาหาร หรือสามารถปลูกข้าวได้ ดังนั้น น้ า ฝน และขา้วจึงเป็นระบบที่มคีวามผูกพันอยูก่ับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 
เมื่อสังคมท้องถิ่นอีสานวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับน้ า ฝน และข้าว จึงต้องอาศัยอ านาจบารมีจากพระพุทธเจา้ที่เป็นภาพตัวแทน 
ของความอุดมสมบรูณ์  
 
บทส่งท้าย  
 การศึกษาวิธีคิดเกีย่วกับพระพุทธเจ้าในบริบทท้องถิ่นอีสาน พบว่า เรื่องราวในวรรณกรรมได้สะท้อนให้เห็นถึง 
การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับอ านาจของความเชื่อแบบดัง้เดิม (นาค ผี แถน) ได้อย่างลงตัว ส าหรับกรอบแนวคิด 
ในการสร้างเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในระบบคดิแบบท้องถิ่นอีสาน ผู้เขียนได้ศึกษาจากพฤติกรรมสญัลักษณ์ของพระพุทธเจ้า 
ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม ต านานท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะต านานอุรังคธาตุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมสัญลักษณ์ที่มีการปรากฏซ้ า 
ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมสญัลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พฤติกรรมสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
เกี่ยวกับการพยากรณ์ พฤติกรรมสญัลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการประทับรอยพระพุทธบาท และพฤติกรรมสญัลักษณ์
ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ พฤติกรรมสัญลักษณ์เหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดในการประกอบ
สร้างเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอยา่งมีนัยส าคญัในบริบทสังคมท้องถิ่นอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างความชอบธรรม
เชิงอ านาจผ่านพฤติกรรมสญัลักษณ์ของพระพุทธเจ้า การประกอบสร้างในลักษณะเช่นนี้ จะสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อผู้คน   
ที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคดิการปกครองแบบพุทธศาสนาได้เป็นอย่างด ีและเป็นการอ้างสิทธ์ิเชิงอ านาจว่า พระพุทธศาสนา       
ที่มีอ านาจเหนือกว่าอ านาจความเช่ือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านเช่ือถือมาเป็นเวลาช้านาน และยอมรับนับถืออ านาจฝ่ายพระพุทธศาสนา
โดยการผสมผสานเข้ากบัอ านาจฝา่ยความเช่ือดั้งเดิมได้อย่างลงตัว 
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