Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

Received: 2020-06-17

Revised: 2020-12-09

Research Articles
345
Accepted: 2020-12-16

วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา

An Analytical of Ideology in Symbolic as a Belief
of Buddhism in Lanna Community
พระอธิษฐณัฏฐ์ รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว)
ทรงศักดิ์ พรมดี, โผน นามณี

AthittanutSurinkaew
Songsakdi Promdee, Phon Namanee
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Graduate School Mahamakut Buddhist Unviersity; Lanna Campus
Corresponding Author, E-mail: Dechnarin_050@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและความ
เป็นมาของสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุม่ ผู้
ให้ขอ้ มูลส�ำคัญแบ่งเป็น 1) กลุม่ พระสงฆ์ และ2) กลุม่ ฆราวาส (ในกรณีศกึ ษา ราชสีห์ จ�ำนวน
4 รูป/คน พญานาค จ�ำนวน 4 รูป/คน ธรรมจักร จ�ำนวน 4 รูป/คน) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 รูป/คน
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเท่านั้น
ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธ
ศาสนาในสังคมล้านนา โดยมีคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาคือ (1) เป็นเครือ่ ง
เชื่อมประสานคนในชุมชนให้เกิดความรักความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว (2) เป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในชุมชน ให้เริม่ ต้นกระท�ำสิง่ ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน (3) ท�ำให้
สมาชิกในชุมชนได้เรียนรูร้ ะเบียบแบบแผน วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ท�ำให้สมาชิกชุมชน
มีวถิ ชี วี ติ เป็นไปตามครรลองของหมูค่ ณะ (4) เป็นเครือ่ งน้อมน�ำความเชือ่ และศรัทธาให้เข้าสู่
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หลักธรรมในพระศาสนา มีความเกรงกลัวต่อบาป น้อมน�ำจิตใจให้เจริญในกุศลธรรม และ(5)
เป็นรูปแบบการสือ่ ความหมายของคติความเชือ่ ของชุมชน เป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะชักน�ำสมาชิกให้
เข้าถึงเนื้อหาสาระในคติความเชื่อของชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพชน

ค�ำส�ำคัญ : คติความเชื่อ, สื่อสัญลักษณ์, พระพุทธศาสนา, สังคมล้านนา
Abstract

The objectives of this thesis were as follows; 1) to study history
and background of Buddhist symbolic media, 2) to study beliefs of Buddhist
symbolic media in Lanna society, and 3) to analyze beliefs in Buddhist symbolic
media in Lanna society (in the case study of lion, great serpent and wheel of
the doctrine). It was qualitative research through in-depth interview with groups
of 12 key informants as 1) a group of monks and 2) a group of laymen (4 in the
case study of lion, 4 in the case study of great serpent and 4 in the case study
of the doctrine) in the areas of Chiang Mai province and Chiang Rai province.
The results of research were found that: The values of beliefs
towards Buddhist symbolic media in Lanna society in terms of beliefs in
Buddhist symbolic media could be as follows; 1) it linked to connect people
in the communities to create love solidarity and harmony, 2) it became the
center of mind of members of communities to start doing things in unison,
3) it allowed communities members to learn rules, patterns and cultures of
communities and to make ways of life of communities in accordance with
the groups’ ways of life, 4) it brought beliefs and faiths into the principles of
religion as to have fear of sin and brought the mind to prosper in virtue, and 5)
it became a form of communication of beliefs of communities and it became a
starting point to induce members to access content in the beliefs of communities
that had inherited since the ancestors.

Keywords : Ideology/ Symbolic/ Belief/ Buddhism/ Lana Community
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มนุษย์มศี าสนาเป็นเครือ่ งน�ำทางชีวติ ความเชือ่ และศรัทธา ทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมก็พฒ
ั นา
เป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเป็นไปตามศิลปะต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนา ต่างนิยมไปสักการะและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังสถานที่ ที่พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้
ปฐมเทศนา และปรินิพพาน หรือมีความเชื่อว่าเป็นวัตถุพยาน วัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสื่อ
สัญลักษณ์ในฐานะความเชื่อต่างๆ บรรดาพุทธศาสนิกชนที่ไปยังสังเวชนีย์สถานหรือตาม
สถานที่ ที่คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิต และประทับทรงอยู่ ณ ภายในวัตถุพยานต่างๆ ดังกล่าว
เหล่านั้น ซึ่งบางคนก็ชอบหาสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุน�ำกลับไปบูชาที่บ้านของตน หลักค�ำสอน
ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “พุทธธรรม” มีความส�ำคัญต่อสังคมไทยอย่างมาก ในฐานะที่เป็น
รากฐาน ความรู้ ความเชื่อ ก�ำหนดความคิด และแสดงออกในเรื่องคุณค่าของชีวิตเป้าหมาย
และวิถีชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคล และเป็นหลักพื้นฐานในฐานะองค์ประกอบร่วมของสังคม
ไทย (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2535: 2)
คนไทยเรานัน้ เวลารูส้ กึ ไม่สบายใจหรือมีปญ
ั หาใดๆ ก็มกั จะนึกถึงวัด นึกถึงพระ
ก่อนเสมอ ความเชื่อความศรัทธาเหล่านั้น เป็นพลังใจอันแรงกล้า ที่จะท�ำให้เผชิญกับภาวะ
ทางอารมณ์ทสี่ ร้างความหวัน่ ไหว สิง่ เหล่านี้ เกิดจากการนับถือศาสนาด้วยความศรัทธา โดย
เชือ่ ว่าพระและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คุม้ ครองได้ เครือ่ งรางของขลังต่างๆ รวมไปถึงพระเครือ่ ง หรือสือ่
สัญลักษณ์ในฐานะความเชือ่ จึงกลายเป็นตัวแทนหรือภาพตัวแทนความเชือ่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา
เพือ่ ใช้เคารพบูชา กราบไหว้ หรือให้ชว่ ยคุม้ ครอง และเวลาเกิดปรากฏการณ์ ทีห่ าเหตุผลมา
อ้างไม่ได้ ก็มักเชื่อกันว่า เป็นปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสื่อสัญลักษณ์ในฐานะความเชื่อ
นั้น จากคติความเชื่อของไทยถือว่า พระหรือสื่อสัญลักษณ์ในฐานะความเชื่อช่วยได้ ไปที่ใด
ย่อมมีพระหรือสือ่ สัญลักษณ์ในฐานะความเชือ่ ไปกับตนด้วย ความนิยมพระหรือสือ่ สัญลักษณ์
ในฐานะความเชือ่ จึงกลายเป็นก�ำลังใจอันส�ำคัญและฝังอยูใ่ นจิตใจของคนไทยส่วนหนึง่ ด้วย
(เจือ สตะเวทิน, ม.ป.ท., ม.ป.ป.: 6)
เรือ่ งราวของพระพุทธศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องในดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบน
จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมชาวล้านนาที่ปรากฏกอยู่จนถึงทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าสังคมชาวล้วนเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราต้องการที่จะท�ำความเข้าใจในเรื่องราวทางสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา ให้อย่างจัดเจนถ่องแท้แล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องศึกษา และท�ำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏใน
ดินแดนล้านนา “ล้านนา” เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์
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พระพุทธศาสนา จึงมีอทิ ธิพลต่อความเชือ่ ของคนในล้านนาเป็นอย่างมาก ผสมผสานกับความ
เชื่อดั้งเดิมและอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ท�ำให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
พิธกี รรม แสดงถึงวิถชี วี ติ อันงดงาม ทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นเฉพาะของล้านนาเอง ความเชือ่ เป็น
พืน้ ฐานการกระท�ำทัง้ ในทางทีเ่ ป็นไปทัง้ ในทางทีเ่ ป็นกุศลและอกุศล และความเชือ่ ส่วนใหญ่
จะเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละสังคม
ดังนั้นผู้วิจัย จึงประสงค์ที่จะท�ำการศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อ
สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา ทีม่ ผี ลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและหมายรวมถึง เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของสื่อ
สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ในสังคมล้านนา และเพื่อศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมล้านนา (ในการศึกษากรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) ดังปรากฏในงาน
วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคม
ล้านนา” ต่อไป

วัตถุประสงค์

ล้านนา

1. เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคม

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา (ในการศึกษา
กรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 รูป/คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ และฆราวาส/บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ประกอบด้วย
1) พระสงฆ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา จ�ำนวน 6 รูป โดยมีเงือ่ นไข คือ เป็นพระภิกษุสงฆ์ ทีร่ เิ ริม่ ใน
การจัดสร้าง หรือมีความต้องการที่จะจัดสร้าง และตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา ดังนี้ ราชสีห์ จ�ำนวน 2 รูป
พญานาค จ�ำนวน 2 รูป ธรรมจักร จ�ำนวน 2 รูป
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2) ฆราวาส/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธ
ศาสนาในสังคมล้านนา จ�ำนวน 6 คน โดยมีเงือ่ นไข คือ เป็นฆราวาส/บุคคล ทีร่ เิ ริม่ ในการจัด
สร้าง หรือมีความต้องการที่จะจัดสร้าง และตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคติความ
เชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา ดังนี้ ราชสีห์ จ�ำนวน 2 คน พญานาค
จ�ำนวน 2 คน ธรรมจักร จ�ำนวน 2 คน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Study) และบูรณาการด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
กับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ตามรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านเนือ้ หาและเอกสาร: ประกอบด้วย ศึกษาก�ำเนิดและพัฒนาของสือ่
สัญลักษณ์ (ในการศึกษากรณีของราชสีห,์ พญานาค และธรรมจักร) ในฐานะคติความเชือ่ สือ่
สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ด้านตัวแทนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ ด้วยการบูรณาการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
จากกลุม่ ตัวแทน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่ จากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 รูป/คน โดยมีเงื่อนไขในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ดังนี้ (1)
เป็นบรรพชิต จ�ำนวน 6 รูป (2) เป็นคฤหัสถ์ จ�ำนวน 6 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องเคยมี
ประสบการณ์ ในการเข้าใจบริบทของสื่อสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา (ในการศึกษา
กรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) เท่านั้น
ขอบเขตด้านพื้นที่: ท�ำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อให้
ครอบคุลมบริบทในสังคมล้านนา

ผลการวิจัย

ประวัติและความเป็นมาของสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ประวัติและความเป็นมาของสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา (ในการศึกษา
กรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) มีวิวัฒนาการผ่านทางภาษา พบทั้งฝั่งตะวันตก
และตะวันออก และศาสนาทุกๆ ศาสนาจะสร้างสือ่ สัญลักษณ์ผา่ นทางธรรม เพือ่ แสดงสัญญะ
ให้เกิดความเชือ่ และศรัทธาต่อผูค้ นมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นอันถือได้วา่ มีประโยชน์ตอ่
บุคคล ครอบครัว ศาสนา และสังคมชุมชน เพราะว่าการทีบ่ างสิง่ บางอย่าง สามารถอยูเ่ คียงคู่
กับวิถชี วี ติ ของชุมชนมาอย่างยาวนานได้นนั้ แสดงว่าย่อมเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์และคุณค่าอย่าง
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แน่นอน เปรียบได้กับสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ย่อมมีคุณ
ประโยชน์ เพราะเป็นกุศโลบายในการชักน�ำให้ผคู้ นเข้าถึงหลักธรรมในพระศาสนา อีกประการ
หนึง่ นัน้ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนคอกทีล่ อ้ มคนในสังคมให้เข้ามารวม
กันไว้เป็นหมูเ่ ป็นพวก เพือ่ ไม่ให้กระจัดกระจายกันไป เพราะหากต่างคนต่างท�ำคนละทิศละทาง
ก็ไม่อาจจะรวมกันเป็นปึกแผ่นสามัคคีกนั ได้
คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา (ในการศึกษา
กรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
นัน้ เป็นเรือ่ งของกลุม่ ชน คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นการ “รวมพลัง”
ของคนในสังคม การประกอบสร้างคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาแต่ละครัง้
ท�ำให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคงอบอุ่น คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาช่วย
สร้างความรู้สึก “ความเป็นพวกเดียวกัน” ดังนั้น คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธ
ศาสนา จึงเป็นกลไกในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน นอกจากนั้น หน้าที่ประการส�ำคัญ
ของคติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา คือ ช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงทางใจ มี
ความสบายใจขึน้ เพราะคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มักเกีย่ วข้องกับการ
ขอร้องให้อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ
วิเคราะห์คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
การวิเคราะห์คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา (ใน
การศึกษากรณีของราชสีห์, พญานาค และธรรมจักร) เป็นภาพสะท้อนความเชื่อของสังคม
ชาวล้านนา มีคุณประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้าน คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมแต่ละสังคม ซึ่งคนส่วนใหญ่
ให้การยอมรับ แล้วน�ำมาเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ด�ำเนินชีวิต คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ต้องมีการสั่งสมและสืบทอดกัน
มาเป็นเวลานาน โดยมีความคิดความเชือ่ ความศรัทธา ค่านิยม สภาพความเป็นอยูข่ องคนใน
สังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นตัวก�ำหนด ฉะนั้นแล้วความเชื่อใน คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์
ทางพระพุทธศาสนาใดๆ จะคงอยูไ่ ด้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นไปตามเงือ่ นไขของเวลาด้วยเช่นกัน
ความเชือ่ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างสรรค์ขนึ้ เมือ่ เกิดเป็นระบบขึน้ ในสังคมมักเรียกว่า
คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ งโยงสถาบันต่างๆ
ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อศาสนา จึงเป็นสถาบันหลัก
ทางวัฒนธรรมความเจริญของสังคมโดยตรง ความเชื่อ จึงหมายถึงการไว้วางใจกัน การเชื่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ถือ การนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาสนา แปลตามศัพท์ว่า ค�ำสอน การสอน เป็นระบบความ
เชือ่ อย่างใดอย่างหนึง่ ในขณะทีล่ ทั ธิ หมายถึงสิง่ ทีร่ บั เอามานับถือ และปรัชญา หมายถึงหลัก
แห่งความรูแ้ ละความจริง เรือ่ งก�ำเนิดศาสนามีหลายทฤษฎี มีทงั้ ทีเ่ ห็นว่า เป็นเรือ่ งธรรมชาติ
ของมนุษย์ เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ ทฤษฎีที่ว่าเกิดเพราะความกลัว และที่เห็นว่าเป็นปรากฎ
การณ์ในสังคมมนุษย์ ระบบส�ำคัญต่าง ๆ ของคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
มีหลายระบบคือ ระบบปรัมปราคติ ระบบทางจักรวาลวิทยา ระบบศีลธรรมจริยธรรม ระบบ
เรือ่ งการบรรลุถงึ จุดมุง่ หมายสูงสุดในศาสนา ระบบพิธกี รรม และระบบความคิด-ปรัชญา คติ
ความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก�ำกับสังคมตัง้ แต่หน่วยแรก คือ ครอบครัว ต่อถึง
ชุมชน แล้วไปถึงบ้านเมือง คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา จึงเกี่ยวพันอย่าง
ใกล้ชิดทั้งกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม

อภิปรายผล

ความเชือ่ เป็นลักษณะความคิดอย่างหนึง่ ของมนุษย์ มีความเชือ่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ ว
เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้
เกิดพิธีกรรม ประเพณีเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส�ำคัญในสังคมล้านนา จึงเกิดเป็นศาสนาขึ้นมา
สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ า่ “สังคมไทยมีความเชือ่ ทีห่ ลากหลาย หากจะแบ่งประเภท อาจแบ่ง
ออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ ดังนี้ (ชัยพร วิชชาวธุ, 2540: 5-6) 1) ความเชือ่ เกีย่ วกับลัทธิและ
ศาสนา 2) ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ผีสางเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย 4) ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและฤกษ์ยาม 5) ความเชื่อ
เกี่ยวกับความฝันและค�ำท�ำนายฝัน 6) ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ และ7) ความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งที่ควรท�ำและสิ่งที่ไม่ควรท�ำ
ในสังคมล้านนาความเชื่อและศาสนาหลากหลาย มีลักษณะความเป็นไทย
ร่วมกัน คือ ความอดกลั้นทางความเชื่อและศาสนา ท�ำให้ความเชื่อและศาสนาแสดงถึง
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ การจะเข้าใจและเข้าถึงสภาพความคิดของในสังคมล้านนา และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตา่ ง ๆ จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจลักษณะความเชือ่ และศาสนาของไทยด้วย
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “ความเชื่อของมนุษย์มีอยู่มากมาย แต่ละภูมิภาคอาจจะมีส่วนที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ประเภทของความเชือ่ ของชาวล้านนา (เสฐียร พันธรังสี, 2513: 30 – 35) 1) ความ
เชือ่ ทัว่ ๆ ไป หรือความเชือ่ ธรรมดา (beliefs) ซึง่ คนส่วนใหญ่จะมีอยู่ สามารถแบ่งย่อยออกไป
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ได้ ดังนี้ 1.1 ความเชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ 1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้าน 1.3 ความ
เชือ่ เกีย่ วกับฤกษ์ยาม นิมติ ฝัน 1.4 ความเชือ่ เกีย่ วกับลักษณะของคนและสัตว์ 1.5 ความเชือ่
อันเนือ่ งมาแต่ศาสนา 1.6 ความเชือ่ เกีย่ วกับการท�ำมาหากินและอาชีพ 1.7 ความเชือ่ เกีย่ วกับ
ประเพณี 1.8 ความเชื่อเรื่องเคล็ดและแก้เคล็ด 1.9 ความเชื่อเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ ชาติ ภพ
1.10 ความเชื่อเกี่ยวกับเลขดี เลขร้าย วันดี วันร้าย 2) ความเชื่อที่แฝงไว้ด้วยความกลัว หรือ
ความเชือ่ ทางไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์ คือการเชือ่ ถือโดยรูส้ กึ เกรงขามหรือกลัวในสิง่ ทีเ่ ข้าใจว่า
อยูเ่ หนือธรรมชาติหรือในสิง่ ลึกลับ อันไม่สามารถจะทราบด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์
และสิง่ นัน้ อาจจะให้ดหี รือร้ายแก่ผทู้ เี่ ชือ่ ถือก็ได้ ประเภทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับไสยศาสตร์ แบ่งออก
เป็น 4 ประเภท คือ วิญญาณ ผีสางเทวดา เครื่องรางของขลัง และโชคลาง 1) วิญญาณ 2) ผี
สางเทวดา 3) เครื่องรางของขลัง และ4) โชคลาง”
ความเชื่อและศาสนาย่อมเปลี่ยนแปร หรือมีผู้น�ำไปใช้ในทางต่างๆ จึงนับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สังคม ความคิดโดยรวมของคนเปลี่ยนแปลง หรือถูกชักน�ำไปในทาง
ต่างๆ ได้ ท�ำให้เกิดช่องว่างทางความคิดและแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ๆ ส่งผลต่อเนื่องใน
กระแสของศาสนาใหม่ๆ หรือแนวใหม่ๆ ในศาสนาหลักแต่เดิม สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า
“การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ (คาร์ล โรเจอร์, (Roger’s Self Theory), 1988: 357) ความ
เชื่อของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรขึ้นอยู่กับว่า ความเชื่อนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
บุคคลได้ใช้ความเชื่อนั้น ไปเป็นแนวปฎิบัติในการด�ำเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้น
ยังมีองค์ประกอบอื่นที่เปลี่ยนไป ได้แก่ เวลา กลุ่มบุคคล วัฒนธรรม และความต้องการของ
บุคคล เมื่อความเชื่อเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไปด้วย การเปลี่ยน
ความเชือ่ มีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้คนเปลีย่ นความเชือ่ ได้ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ตรง โดยทีต่ นเอง
ได้ประสบกับเหตุการณ์ หรือสิ่งใหม่อื่นๆ ที่คัดค้านกับความเชื่อเดิม 2) ความเชื่อบางอาจได้
รับการพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามทีเ่ ชือ่ ถือ 3) การล้มเลิกพิธกี รรมหรือ
ประเพณีการปฏิบตั บิ างอย่างทีท่ ำ� สืบต่อกันมา 4) การรูจ้ กั ใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์ความ
เชื่อของตนเอง หรือปฏิบัติด้วยตนเองจนรู้ความเป็นจริง และหลักความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนา เมื่อกล่าวถึงศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาก�ำกับอยู่ในหลักธรรมนั้นเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่า
เมือ่ มีความเชือ่ อย่างเดียว โดยไม่มปี ญ
ั ญาก็จะเป็นความเชือ่ ทีง่ มงาย (Blind Faith) ปราศจาก
เหตุผล (Cause and Effect) และการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นความเชื่อ จึงเป็นลักษณะความ
รู้แบบหยาบๆ โดยไม่ผ่านการเจียระไนทางความคิด หรือไม่ผ่านการไตร่ตรองด้วย โยนิโส
มนสิการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องศรัทธาไว้ที่ไหน ก็จะมีปัญญามาพร้อมด้วย ทั้งนี้ก็
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เชื่อเกิดความงมงาย”
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องค์ความรู้จากงานวิจัย

ในงานวิจยั เรือ่ ง “วิเคราะห์คติความเชือ่ ทีป่ รากฏในสือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธ
ศาสนาในสังคมล้านนา” ได้ข้อค้นพบองค์ความรู้ ดังนี้ (1) ความเชื่อเป็นลักษณะความคิด
อย่างหนึ่งของมนุษย์ มีความเชื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความมั่นคงทางจิตใจ เป็นเครื่องหล่อ
เลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีเป็นส่วนเชื่อมโยงที่
ส�ำคัญในสังคมล้านนา จึงเกิดเป็นศาสนาขึ้นมา (2) ในสังคมล้านนาความเชื่อ(คติความเชื่อ
สื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา) และศาสนาหลากหลาย มีลักษณะความ
เป็นไทยร่วมกัน คือ ความอดกลัน้ ทางความเชือ่ และศาสนา ท�ำให้ความหลากหลายทางความ
เชื่อและศาสนา ไม่ค่อยเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งทางด้านการเมืองและสังคมโดยรวม ความ
เชือ่ และศาสนามีอทิ ธิพลต่อสถาบันส�ำคัญ เช่น การปกครอง กฎหมาย การศึกษา ท�ำให้ความ
เชื่อและศาสนาแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สอดประสานกันไปอย่างแยกไม่ออก การ
จะเข้าใจและเข้าถึงสภาพความคิดของในสังคมล้านนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ จึง
จ�ำเป็นต้องเข้าใจลักษณะความเชือ่ และศาสนาของไทยด้วย และ(3) คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร... ความเชื่อและศาสนาย่อม
เปลี่ยนแปร หรือมีผู้น�ำไปใช้ในทางต่างๆ จึงนับเป็นตัวจักรและปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สังคม
ความคิดโดยรวมของคนเปลีย่ นแปลง หรือถูกชักน�ำไปในทางต่าง ๆ ได้ เมือ่ สังคมเปลีย่ นแปลง
มีปญ
ั หาใหม่ๆ เกิดขึน้ ศาสนาย่อมมีสว่ นช่วยแก้ไขหรือท�ำให้ปญ
ั หาซับซ้อนขึน้ ได้ในสังคมล้าน
นาร่วมสมัยทีด่ ำ� รงอยูใ่ นขณะนี้ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ มาก ท�ำให้เกิดช่องว่างทางความคิด
และแสวงหาสิง่ ยึดเหนีย่ วใหม่ๆ ส่งผลต่อเนือ่ งในกระแสของศาสนาใหม่ๆ หรือแนวใหม่ๆ ใน
ศาสนาหลักแต่เดิม
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สรุป

ความเชือ่ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างสรรค์ขนึ้ เมือ่ เกิดเป็นระบบขึน้ ในสังคมมักเรียกว่า
คติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ งโยงสถาบันต่างๆ
ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อศาสนา จึงเป็นสถาบันหลัก
ทางวัฒนธรรมความเจริญของสังคมโดยตรง ความเชือ่ จึงหมายถึงการไว้วางใจกัน การเชือ่ ถือ
การนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาสนา แปลตามศัพท์ว่า ค�ำสอน การสอน เป็นระบบความเชื่อ
อย่างใดอย่างหนึง่ ในขณะทีล่ ทั ธิ หมายถึงสิง่ ทีร่ บั เอามานับถือ และปรัชญา หมายถึงหลักแห่ง
ความรูแ้ ละความจริง เรือ่ งก�ำเนิดศาสนามีหลายทฤษฎี มีทงั้ ทีเ่ ห็นว่า เป็นเรือ่ งธรรมชาติของ
มนุษย์ เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ ทฤษฎีทวี่ า่ เกิดเพราะความกลัว และทีเ่ ห็นว่าเป็นปรากฏการณ์
ในสังคมมนุษย์ ระบบส�ำคัญต่างๆ ของคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามีหลาย
ระบบคือ ระบบปรัมปราคติ ระบบทางจักรวาลวิทยา ระบบศีลธรรมจริยธรรม ระบบเรือ่ งการ
บรรลุถงึ จุดมุง่ หมายสูงสุดในศาสนา ระบบพิธกี รรม และระบบความคิด-ปรัชญา คติความเชือ่
สื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก�ำกับสังคมตั้งแต่หน่วยแรก คือ ครอบครัว ต่อถึงชุมชน
แล้วไปถึงบ้านเมือง คติความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา จึงเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด
ทั้งกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ

1) ในอดีตไม่มีกฎหมายเหมือนปัจจุบัน คนในชุมชนในสังคมล้านนา ได้ใช้ความ
เชือ่ และค่านิยมเป็นตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชนในสังคมล้านนา ซึง่ ปัจจุบนั ค่า
นิยมและความเชื่อนั้นก็ยังใช้ได้อยู่
2) บทบาทของคติความเชือ่ สือ่ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา มี
การประกอบสร้างขึน้ มาจากอ�ำนาจทีเ่ หนือธรรมชาติเกีย่ วกับ (ในการศึกษากรณีของราชสีห,์
พญานาค และธรรมจักร) แฝงอยู่
3) บรรพบุรุษยึดมั่นในเรื่องของความเชื่อพื้นบ้าน ถ่ายทอดสู่ลูกหลานผ่านคติ
ความเชื่อสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
4) เยาวชนในสังคมล้านนา มีความเชื่อพื้นบ้านในเชิงประจักษ์ต่อคติความเชื่อ
สื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา
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