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บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี 2) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญา
ที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในสัตว์มงคล
ตามคตชิาวจนี วทิยานพินธ์นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมแิละทตุยิภมูิ  
แล้วจึงน�าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า 
1.  สตัว์มงคลตามคติชาวจนีเป็นสตัว์ทีช่าวจนีเชือ่ว่าน�าความเจรญิรุง่เรอืงมาสูช่าวจนี และชาวจนี

เชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมาจากมังกร กล่าวคือชาวจีนเป็นชาวมังกร และวรรณกรรมต่าง ๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสัตว์ เช่น เรื่อง มังกรหยก ไซอิ๋ว นางพญางูขาว ซึ่งสัตว์เหล่านี้ในวรรณกรรมจะสามารถกลายร่างเป็น
มนุษย์ได้ด้วยอ�านาจของการบ�าเพ็ญเพียรตามหลักพุทธปรัชญา 

2.  พุทธปรชัญาท่ีปรากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี พบว่าพทุธปรชัญามหีลกัอทิธบิาท 4 เป็นต้น 
ชาวจีนได้ถือปฏิบัติเป็นหลักส�าคัญมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และชาวจีนได้ยึดถือคติการท�างานแบบ
สัตว์มงคล เพราะสัตว์มงคลท�างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

3.  วิเคราะห์คุณค่าของพทุธปรชัญาท่ีปรากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี พบว่าชาวจนีมคีวามเช่ือ
และนับถือมังกร เพราะมังกรเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนของความดี ความงาม ความตั้งใจ  
ความพยายาม ความกล้าหาญ และความอดทน และชาวจนีถอืว่ามงักรคอืจติวญิญาณของการเปลีย่นแปลง
และฟื้นฟูให้ดีขึ้น

ABSTRACT

The purposes of this thesis were: 1) to study on Auspicious Animals following  
Chinese’s Beliefs, 2) to study on Buddhist philosophies existent in Auspicious Animals  
following Chinese’s Beliefs and, 3) to analyze values of Buddhist philosophies existent in 
Auspicious Animals following Chinese’s Beliefs. It was the qualitative research methodology,  
collecting data from both primary and secondary sources. Research’s findings were  

presented through the analytical description. 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, สาขาวชิาพระพทุธศาสนาและปรชัญา, 2557. 
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The results of the study were as follows:

1.  The auspicious creature was that Chinese totally believed that it brought growth 

and prosperity to them. In particular, they strongly believed that they were descended 

from Dragon. Literarily, It had been noticed that Chinese’s such legends had to do with 

creatures as ‘The Jaded Dragon’, ‘Sai Iu’, and ‘The Great White Female Snake’. Above all, 

they also believed that these creatures were able to change their bodies into human  

beings by virtue of observing energy as stated in Buddhist philosophies.

2.  Buddhist philosophy existent in Auspicious Animals following Chinese’s Beliefs 

was found that superimposed in their auspicious creatures was ‘Iddhipada’, Four Paths of 

Accomplishment’ since they had as yet taken these auspicious animals as their role  

models for leading their everyday lives. Still, they also took the exemplary way of doing 

jobs as the same as auspicious creatures did tirelessly. 

3.  Values of Buddhist philosophies existent in Auspicious Animals following  

Chinese’s Beliefs was found that they had faith and believed in Dragon as they strongly 

believed that it was a sacred creature, symbolizing goodness, aesthetics, intention,  

industry, attempt, bravery and patience. As a result, Chinese regarded it as being the soul 

of change and enhancement. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

คนจนี เป็นชาตทิีม่คีวามเป็นมาทีย่าวนานอกีประเทศหนึง่อยูม่อีายขุองการเป็นประเทศชาตท่ีิยาว

นานพอๆ กับประเทศอินเดีย ซึ่งจะสังเกตได้ง่าย คือ การมีประชากรที่มีจ�านวนมากเป็นอันดับต้นของโลก 

มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ (พ. สุวรรณ,2550: หน้า 1-2) และประกอบกับลัทธิเต๋า 

ขงจือ้ ทีเ่ป็นลทัธหิลกัของจนีทีเ่ผยแผ่แนวความคดิเรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาต ิจึงท�าให้คนจีนมคีวามรกัเกีย่วกับ

ธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ที่คนจีนเห็นแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เช่น 

สงิโต ทีถ่อืว่าเป็นเจ้าแห่งป่า มเีสยีงค�ารามทีก่กึก้องไปทัว่แดนไพร เสอื เป็นสตัว์ทีอ่อกหากนิในเวลาหวิ มงักร 

เป็นสตัว์ทีส่ามารถอยูไ่ด้ทัง้ในน�า้ และบนบก มีอ�านาจเหนอืกว่าสตัว์อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นธรรม (ปิยะแสง จนัทรวงศ์

ไพศาล, 2552 : หน้า 250) แต่ยงัมหีงส์เป็นสตัว์ทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดในการเอาชนะคูต่่อสูอ้ย่างมงักร เพราะ

ด้วยเหตุดังกล่าว คนจีน จึงถือคติที่มีต่อการใช้สัตว์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์มงคลนานัปการที่มีปรากฏอยู่ใน

วัฒนธรรมจีน ที่มีความยาวนานกว่า 5,000 ปี เปรียบประหนึ่งมรดกแห่งอารยธรรมทางภูมิปัญญาที่คนจีน

ได้สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน สัญลักษณ์อันหลากหลายล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงคติ

ความเชือ่ ขนบธรรมเนยีมและประเพณ ีทีส่ะท้อนให้เหน็วถีิแห่งชนชาตสิงัคม และประวตัศิาสตร์ทีม่มีาอย่าง

ยาวนานของประเทศจีน การเรียนรู้และศึกษาในสัญลักษณ์ต่างๆของจีน จึงเท่ากับเป็นการเข้าใจในตัวตน

แห่งชนชาติจีนอย่างท่องแท้ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 135)
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คติชาวจีนที่สร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ นั้น เพราะมีคติในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ 

การเป็นสิริมงคลกับตนเอง หรือที่คนจีนเรียกกันว่า “จี๋เสียง” และลักษณะการสร้างสัญลักษณ์แบบจีน 

นัน้เรยีกว่า “วฒันธรรมมงคล” หรอื “จ๋ีเสยีงเหวนิฮัว่” (พัลลภ อ�าพนักลู, 2552: หน้า 157) ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของชนชาติจีน ตามความหมายในวฒันธรรมมงคล เป็นการแสวงหาในสิง่ดีๆ  ส่ิงทีด่ลบันดาลให้เกดิ

ความสุข เป็นการใฝ่หาในความสขุทางจิตใจ การสมหวงัดัง่ใจปรารถนา รวมถึงความสมบูรณ์และเพยีบพร้อม

ที่ชีวิตมนุษย์ทุกรูปนามล้วนต้องการ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 158) ส�าหรับคติทางวัฒนธรรมมงคลที่ก่อ

ให้เกดิการสร้างสญัลกัษณ์ มผีูเ้ปรยีบเทยีบไว้อย่างน่าฟังว่า หากปลาเป็นส่วนเดียวกันกับสายน�า้ นกเป็นส่วนหน่ึง 

ของท้องฟ้า สัญลักษณ์เป็นมงคลก็เป็นดังส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาว จีนเฉกเช่นนั้นในยุคบุพกาลมนุษย ์

ในสมัยโบราณแสวงหาส่ิงท่ีคิดว่าเป็นมงคลมาสวมใส่ไว้กับร่างกายของตน ดังเช่นท่ีปรากฏการค้นพบเข้ียว

เสือ กระดูกสัตว์ ลูกปัด หรือแม้แต่ ขนนกที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งชนเผา ก็มีปรากฏในร่องรอยตั้งแต่

สมัยยุคหินใหม่นานมาแล้ว ในประวัติศาสตร์จีนยุคดึกด�าบรรพ์ ลายสัญลักษณ์มังกรก็ได้กลายมาเป็น

สัญลักษณ์แห่งอ�านาจ สมัยราชวงศ์ซาง สัญลักษณ์รูปหน้าเสือมีปรากฏเป็นลวดลายประดับบนภาชนะ

กระถางส�าริดในยุคชุนชิว–จ้านกว๋อ ก็มีการใช้ค�าอันเป็นสัญลักษณ์มงคล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านวันเวลา

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งวัฒนธรรม จนกระท่ังได้หลอมรวมจนกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลท่ีเป็น 

ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในวิถีชีวิตของจีนในที่สุด (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552: หน้า 250)

ปัญหา คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคติชาวจีนที่มีต่อสัตว์มงคลที่ชาวจีนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

เพราะการสร้างสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นรปูสตัว์ต่าง ๆ  ไว้เพือ่เป็นสิรมิงคลแก่ตนเอง เพราะชาวจนีมคีวามเชือ่ว่า สตัว์

มงคลเหล่านัน้จะน�าความร�า่รวย สขุภาพร่างกายแขง็แรง และจติใจเบกิบาน สิง่เหล่านี ้เป็นคตทิีม่คีวามเชือ่

ในเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มเช่ือว่า วัวเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้า ไม่ยอมรับประทานเนื้อวัว ไม่มีบุคคลใด

กล้าท�าร้ายวัว บางกลุ่ม เชื่อว่า เป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า ที่มีนามว่า “สมณโคดม” (พระญาณวโรดม, 

2533: หน้า 58) แต่บางกลุม่เชือ่ว่า เนือ้ววัเป็นอาหารทีอ่ร่อย คติอย่างนี ้จงึมคีวามขดัแย้งกนัในบางครัง้ เมือ่

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในทางคติความเชื่อ จึงท�าให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติ

ชาวจนี ซ่ึงเป็นชาตทิีม่คีวามเก่าแก่อกีชาตหินึง่ จงึเป็นชาตท่ีิได้สัง่สมประสบการณ์ ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ตลอดถึงวัฒนธรรมที่ชาวจีนได้สั่งสมไว้ให้แก่ชาวจีนมาจนถึงปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

2. เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

2. ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 
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3. ท�าให้ทราบการวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

4. สามารถน�าไปศึกษาถึงคติความเชื่อของชาวจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในครั้งนี้  

ผู้วิจัย ได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูล

 1)  รวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ มีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม พ.ศ. 2525 

ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 2)  รวบรวมจากเอกสารทุติยภูมิ มีเอกสารและผลงานของท่านผู้รู ้พร้อมผลงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

4.2  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 1)  วิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล  

โดยมาแยกประเภทของสัตว์มงคลออก ซึ่งประกอบด้วยสัตว์มงคลตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาที่ปรากฏใน

สัตว์มงคลตามคติชาวจีน และการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 2)  ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการแยกประเภทออกจากกัน และน�ามาวิเคราะห์อธิบายความ  

ให้ความหมาย ที่เหมาะสมตามเนื้อหาในแต่ละบท ที่ได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์

4.3  ขั้นน�าเสนอผลงานการวิจัย

 ในการน�าเสนอผลงานการวจัิย เรือ่งการศกึษาเชงิวเิคราะห์คณุค่าพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์

มงคลตามคติชาวจีน จากขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้วิจัย จะน�าเสนอตามล�าดับขั้นตอนด้วยวิธีบรรยายตามความ

เหมาะสมแก่เนื้อหาในแต่ละบท

5.  บทสรุป

1.  สัตว์มงคลตามคติชาวจีน 

 ลักษณะคติของชาวจีน จึงมีลักษณะท่ีมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ มีความเช่ือว่า ธรรมชาต ิ

เป็นส่ิงที่มีอ�านาจสูงสุด มีลักษณะที่มีความมั่นคงทางคติ เช่นเดียวกับขุนเขา มีความยึดมั่นในหลักธรรม 

ค�าสอนพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ ความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันให้รอดพ้นจาก

ภยันตรายต่างๆ โดยมีหลักค�าสอนของลัทธิเต๋า และขงจ้ือ เป็นจารีต ประเพณี ที่จะต้องสืบทอดเพื่อเป็น

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวจีนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาล

 ความส�าคัญคติของชาวจีน จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน เพราะชาวจีน เป็น

ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนานหลายทศวรรษ จึงมีคติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ บรรพบุรุษ ศาสนา 

และลัทธิต่างๆ ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน และลัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

เองก็มีลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ ดังนั้น คติ จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน ที่คอยเตือนให้รู้ว่า 

จีน เป็นชนชาติที่มีประวัติที่ยาวนาน และมีความหลากหลายในทางคติ เป็นต้น
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 คณุค่าคติของชาวจีนนัน้ จะเน้นหนักในเรือ่งของความเป็นมงคล ซึง่เริม่จากภาษา จรยิาศาสตร์ 

และผลคตขิองชาวจีน ล้วนแต่เป็นสิง่ทีเ่ป็นมงคล และคตขิองชาวจนีก�าลงัเริม่ครองโลกในปัจจบัุน และอนาคต 

เพราะคติชาวจีนส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติตามค�าสั่งสอนของลัทธิเต๋า ขงจื้อ แต่พอพระพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานแผ่ขยายเข้าสูจ่นี จงึท�าให้พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นคตหิลกัในการน�าหลกัค�าสอนไปปฏบิตัิ 

คือ การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ไปพร้อม ๆ กับตน ดังนั้น คติของชาวจีน คือ การช่วยเหลือคนจีนด้วย

กันให้ร�่ารวยพร้อมๆ กันทุกคน ซึ่งจะสังเกตเห็นจากค�าอวยพรของชาวจีน คือ ขอให้ร�่ารวย มั่งคั่ง ประสบ

ความส�าเร็จในหน้าที่การงานทุกเรื่อง เป็นต้น

 สัตว์มงคลตามคติของชาวจีนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ การมี

ความเมตตาต่อสัตว์โลกทุกๆ ชีวิต เพราะทุกๆ ชีวิต มีความรักในชีวิตของตนเอง ชาวจีนจึงได้พิจารณาเห็น

ความส�าคญัของสตัว์แต่ละชนดิ มคีวามส�าคญักบัมนษุย์มากน้อยเพยีงไร ถ้ามคีวามส�าคญัมาก ย่อมเป็นมงคล

มาก มีความส�าคัญปานกลาง ย่อมเป็นมงคลปานกลาง และมีความส�าคัญน้อย ย่อมเป็นมงคลน้อยเช่นกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมุ่งศึกษาสัตว์มงคลตามคติของชาวจีน ที่ถูกชาวจีนยกย่องให้เป็นสัตว์มงคล

 สตัว์มงคลตามคตชิาวจนี หมายถงึ สตัว์ท่ีท�าให้เกดิความเจรญิรุง่เรอืงส�าหรับผูเ้ลีย้งสตัว์มงคล 

หรือการน�าเอกลักษณ์ของสัตว์ชนิดนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน โดยการน�ารูปภาพ หรือสัญลักษณ์

ของสัตว์นั้น ๆ มาเป็นตัวแทนในการปกปักรักษา คุ้มครอง ขับไล่ภูตผีปีศาจ ท�าให้มีอายุยืนยาว ปราศจาก

โรคภยัไข้เจบ็ มโีชคลาภ มคีวามโชคดี มคีวามส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน การศกึษา มอี�านาจ และน�าไปสูส่นัตสิขุ 

ตามคติความเชื่อของชาวจีน

 ประเภทสัตว์มงคลตามคตชิาวจนีนัน้ จะยดึถอืหลกัการด�าเนนิชวีติของสตัว์แต่ละชนดิ เพือ่น�า

มาเป็นสัญลักษณ์ในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น มงักร หงส์ กเิลน เต่า ได้ถกูจดัไว้ในประเภทสตัว์มงคลทีม่อีทิธฤิทธิ ์หรอื

มีความศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็ได้จัดไว้ตามประเภทของสัตว์มงคลนั้น ๆ คือ สัตว์ที่มีอายุยืน ก็เป็น

สัตว์มงคลประเภทอายุวัฒนะ สัตว์ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ จนตาย ก็จะเป็นสัตว์ประเภทมงคลสมรส สัตว์ที่มี

อ�านาจเป็นเจ้าป่าอย่างสิงโต ก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์มงคลประเภทที่มีอ�านาจ เป็นต้น

 ลกัษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีนนัน้ สตัว์ท่ีลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชนดิ ทีช่าวจนี 

น�ามาเป็นสัญลักษณ์ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวจีน โดยเฉพาะการให้รูปสัตว์ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้เป็นมงคล 

ในเทศกาลนั้น ๆ เช่น การมอบรูปภาพ หรือรูปปั้นของมังกร หงส์ กิเลน และ เต่า อันเป็นสัตว์ในต�านาน 

เก่าแก่ของจีน ในสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิทั้งสี่นอกจากเต่าแล้ว ท่ีเหลือต่างเป็นสัตว์ในจินตนาการและเป็นสัตว์แห่ง

เทพนิยายปรัมปราของจีน ถือเสมือนสัตว์ศุภมงคลแห่งชีวิต กิเลนเปรียบเป็นสัตว์แห่งคุณธรรม มังกรเป็น

สตัว์วเิศษทีก่ลายเป็นความหมายของชนเผ่าจีนแต่ก่อนเก่า หงส์เป็นราชาแห่งฝงูวิหคทัง้มวล การมอบรปูภาพ 

หรือรูปปั้นสัตว์มงคลเหล่านี้ เพื่อแทนค�าอวยพรของชาวจีน จึงเป็นลักษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 คุณค่าของสัตว์มงคลตามคติของชาวจีนนั้น เป็นคุณค่าที่มีต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน ที่ได้

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้เห็นคุณค่าของสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ เป็นการเรียนรู้จากสัตว์ที่มีการอยู่ร่วมกัน สัตว์

บางชนิดชอบอยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ สัตว์บางชนิดชอบอาศัยด้วยกันเป็นฝูง แต่จะมีหัวหน้าฝูงเป็นผู้คอยดูแล

ความสงบเรียบร้อยของฝงู เรยีนรูก้ารต่อสูข้องสตัว์ต่าง ๆ  ดังนัน้ สตัว์มงคลตามคตชิาวจนี จงึเป็นสตัว์ทีส่ร้าง

ความเป็นไปในทางที่ดีให้แก่ชาวจีนในด้านต่าง ๆ
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2.  พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 พทุธปรัชญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคติชาวจนี ท�าให้ทราบว่า มงคลในพทุธปรชัญา หมายถึง  

ข้อปฏบิตัทิีก่่อให้เกดิความสขุความเจรญิแก่ผูป้ฏบิตัทิัง้ขณะทีม่ชีวีติอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคตเมือ่สิน้ชวีติ

ไปแล้ว หากปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจังย่อมสามารถท�าให้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเข้าสู่พระนิพพานอันเป็น

เป้าหมายสูงสุดทางพุทธปรัชญา

 ลกัษณะของมงคลในพทุธปรชัญา จงึเป็นการลงมอืปฏบัิตด้ิวยตนเองอย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ความ

สามารถ ไม่ใช่คอยแต่จะพึง่พาผูอื้น่หรอืเกดิจากผูอ้ืน่คอยหยบิยืน่ให้อย่างเดยีว แต่ให้เป็นผูล้งมอืกระท�าโดย

มกีารเตรยีมความพร้อม และวางแผนการไว้อย่างรอบคอบอนัจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตัวเอง และส่วนรวม 

ซึ่งเป็นการแสดงออกมาในลักษณะของกุศลกรรมบถ เป็นหลักของคุณธรรมในการของการละความช่ัวมา

ท�าความดีเรียกว่า “การเว้น” ซึ่งเป็นการไม่กระท�า สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง และผู้อื่น  

พร้อมหันกลับมากระท�าความดี เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สมคัสมานสามคัคคีนในครอบครวั

และชมุชนทีต่นอาศยัอยู ่คอื การท�าความสจุรติให้เกดิขึน้ มกีายสจุรติ การเว้นในการท�าความชัว่ทางกายใน

ลักษณะต่าง ๆ วจีสุจริต การเว้นในการพูดชั่วในลักษณะต่าง ๆ มโนสุจริต การเว้นจากการมีความเห็น 

ที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง

 ประเภทของมงคลในพทุธปรชัญาทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่สร้างบารม ี10 ประการทีใ่ช้

ส�าหรับการด�าเนินชีวิตของอุบาสก อุบาสิกานั้น จึงเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญบารมี 10 ประการ 

คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา อุเบกขา เพราะเป็นผู้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า 

พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หรือเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย จึงเป็นผู้มีหลักปฏิบัติที่ข้ึนจากพุทธศาสนิกชน

โดยทั่วไป

 ความส�าคัญของมงคลในพุทธปรัชญาท่ีเป็นมงคลทั้ง 38 ประการเป็นมงคลท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม

ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักเหตุผลเพื่อให้เกิดผลคือความสงบสุข  

เมื่อเป็นเช่นนี้ มงคลเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นอันดับแรกคือไม่คบกับ

คนที่ไม่ดีหรือคนพาลเพราะการที่เราจะเป็นคนท่ีมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรก็ย่อมจะข้ึนอยู่กับคนท่ีเราคบค้า

สมาคมด้วย และเป็นการเริม่ต้นทีด่จีงึห้ามไม่ให้คบคนพาลเป็นอนัดบัแรกให้คบกบับณัฑติแล้วปฏบิตัพิฒันา

ขึ้นไปตามล�าดับจนถึงประการสุดท้าย คือ ให้มีจิตใจท่ีเกษมผ่องใสปราศจากกิเลสและบุคคลท่ีปฏิบัติจน

กระทัง่มจิีตใจทีผ่่องใส ถือได้ว่าเป็นอริยบคุคลทีป่ระเสรฐิสดุในพระพทุธศาสนาคอืพระอรหนัต์ซึง่เป็นบคุคล

ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ

 ส่วนพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี จึงท�าให้ทราบว่า พทุธปรชัญาทีป่รากฏ

ในสตัว์มงคลทีมี่ความศักด์ิสทิธิใ์นตัวตามคติชาวจนี จงึเป็นสัตว์ท่ีสามารถบ�าเพญ็เพยีร รักษาศลีได้ สตัว์มงคล

เหล่านั้นจะสามารถแสดงความศักดิ์ในตัวได้ ด้วยการอาศัยพลังที่เกิดจากจิต เพื่อบังคับ หรือการดลบันดาล

ให้สิ่งนี้ เปลี่ยนเป็นสิ่งนี้ได้ตามความปรารถนาแห่งจิต เช่น มังกรเป็นสัตว์ที่ไม่มีปีก แต่สามารถแสดงความ

ศักดิ์ในตัว ด้วยการบินอยู่บนอากาศได้ เป็นพาหนะให้เจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์ได้ ตามคติของ 

ชาวจีนที่ได้ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน
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 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เป็นสิริมงคลตามคติชาวจีน จึงเป็นหลักพุทธปรัชญาที่

เกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 และหลักของพระรัตนตรัย คือ สัตว์มงคลที่เป็นม้าตามคติของชาวจีน จะมีความ

ส�าเร็จเข้ามาเยือนในระยะเวลาอันใกล้ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็ว มีความฉลาดรอบรู้ตามคติของชาวจีน 

ส่วนนกกระเรียน เป็นสัตว์มงคลท่ีสวยงาม สามารถดแูลตนเองให้มอีายยุนืยาวได้ และค้างคาวเป็นสตัว์มงคล

ทีอ่อกหาอาหารในเวลากลางคนื จงึอาศยัความโชคด ีซึง่เปรยีบเสมอืนมนุษย์มคีวามโชคดท่ีีได้เกดิเป็นมนษุย์ 

ได้พบพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า จึงเป็นความโชคดีของมนุษย์

 พทุธปรัชญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลทีม่อี�านาจตามคตชิาวจนี คอื พทุธปรชัญาเกีย่วกบัการบนัลอื

สีหนาทของพระพุทธเจ้า ที่ทรงประกาศออกมาให้ชาวโลกทราบถึงความเป็นผู้มีอ�านาจ มีความองอาจหา 

ผูเ้สมอเหมือนพระพทุธองค์ไม่มอีกีแล้ว เช่นเดียวกบัสงิโตผูม้อี�านาจเหนอืกว่าสตัว์ท้ังปวง จงึเป็นพทุธปรชัญา

ที่เกี่ยวกับการบันลือสีหนาท 20 และพุทธไสยาสน์ของพระพุทธองค์

 พุทธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลทีม่คีณุธรรมตามคตชิาวจนี ทีเ่กีย่วกบัคณุธรรม ซึง่เป็นหลกั

ของความมีธรรมโดยการละเว้นจากอคติ 4 ประการ คือ การละเว้นจากการล�าเอียงเพราะชอบ ละเว้นจาก

การล�าเอียงเพราะชัง ละเว้นการล�าเอียงเพราะหลง และการละเว้นจากการล�าเอียงเพราะกลัว จึงจะเป็น 

ผู้มีคุณธรรมตามหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีคุณธรรมตามคติชาวจีน

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีความส�าเร็จก�าลังมาเยือนตามคติชาวจีน ที่นอกจาก 

อิทธิบาท 4 แล้วยังมีความเพียรภายใน 4 ประการ และการรักษารักษาตระกูลให้มีความมั่นคง จึงจะท�าให้

ความส�าเร็จมาเยือนตามคติชาวจีน เป็นต้น

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน จึงเป็นหลัก

พทุธปรชัญาทีเ่กีย่วกบัการรูจ้กัการค้าขาย การรูจ้กัการจดัสรรแบ่งส่วนทรพัย์สมบติั เพือ่ในการใช้สอยให้ได้

พอเหมาะ โดยการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดเหมาะสม ส่วนใดไม่เหมาะสม จึงจะได้จัดสรรถูก  

และที่ส�าคัญ คือ การรู้จักหลักพุทธปรัชญาที่ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน คือ ความขยัน การรักษา 

การคบคนด ีและรูจ้กัการเลีย้งชพีทีเ่หมาะสมกบัรายรบั รายจ่าย จงึจะได้ช่ือว่า มหีลกัพทุธปรชัญาทีป่รากฏ

ในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน เป็นต้น

 พุทธปรัชญาท่ีปรากฏในสัตว์มงคลท่ีมีอายุวัฒนะตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาท่ีเก่ียวกับหลัก

อิทธิบาท 4 สาราณียธรรม 6 และฌาน 4 เพราะสัตว์มงคลที่มีอายุวัฒนะตามคติชาวจีนที่เป็นนกกระเรียน

จึงมีอายุยืน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลท่ีเป็นมงคลสมรสตามคติชาวจีน ซ่ึงเป็นธรรมแห่งความ

เสมอกันระหว่างสามี และภรรยา คือ มีความศรัทธาเท่ากัน มีศีลเท่ากัน มีการบริจาคเท่ากัน และมีปัญญา

เท่ากัน

3. วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 

 วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนปัจจุบัน จึงท�าให้ทราบว่า 

คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านปฏิบัติจะเห็นได้ว่า ชาวจีนมีคติความเชื่อมา

จากธรรมชาติ ซึ่งเห็นว่าสัตว์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ มีหลักปฏิบัติไปตามธรรมชาติ 

เป็นสิง่ทีคู่ก่นักับธรรมชาติ ชาวจีนจึงมคีติเกีย่วกบัความเป็นมงคล เพราะสตัว์ไม่ท�าลายระบบนเิวศ ไม่ท�าลาย
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ธรรมชาติ ชาวจีนจึงถือตามหลักของการไม่รับประอาหารจ�าพวกเนื้อสัตว์ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ นอกจาก

นั้น ยังยึดหลักหลักปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญา คือ หลักการกุศล การไหว้วัด ถวายสังฆทาน เพื่อ

ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

 คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านภาพสัญลักษณ์ภาพแกะสลัก 

เพ่ือเป็นของขวญัในวาระต่าง ๆ  ซึง่การมอบภาพสญัลกัษณ์สตัว์มงคล เพือ่เป็นสือ่ในการสอนให้ผู้รบัได้ทราบ

ถึงคติของผู้มอบ และคติดังกล่าวนั้นจะปรากฏหลักพุทธปรัชญาในการมอบสัญลักษณ์อยู่ทุกชนิด เช่น  

การมอบภาพสัญลักษณ์ม้า เพื่ออวยพรให้มีความส�าเร็จโดยเร็ว จึงมีหลักพุทธปรัชญาปรากฏอยู่ คือ  

อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ คือ ผูกพันกับกิจการ วิริยะ คือ ความพยายาม จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ และวิมังสา 

คือ การไตร่ตรองในการท�างานเพื่อหาข้อผิดพลาด เป็นต้น

 คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องมังกรหยก  

ซ่ึงเป็นการยกความส�าคัญของมังกรให้มีความส�าคัญต่อชาวจีน โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อผดุงคุณธรรมของ

มนุษย์ทีใ่ช้การต่อสูใ้นลกัษณะท่าทางของมงักร ส่วนคณุค่าพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี

ในด้านวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว จะมีหลักพุทธปรัชญาเรื่องอิทธิบาท 4 เป็นคุณค่าส�าคัญในการไปอัญเชิญ 

พระไตรปิฎกในครัง้นี ้จงึท�าให้ประเทศจนีมพีระพทุธศาสนาเข้ามาสูป่ระเทศได้ยาวนานแล้ว และคณุค่าพทุธ

ปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องนางพญางูขาว ท่ีท�าให้นางพญางูขาว

กลายเป็นมนุษย์ได้ เพราะจิตใจของนางมีพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  

จึงท�าให้นางพญางูขาวกลายเป็นมนุษย์ได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่สามารถกลายเป็นพระพรหม หรือพรหมได้ 

เพราะจิตใจมีพรหมวิหาร 4 

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 คติของชาวจีน ซึ่งเป็นคติที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนช่ัวลูก ช่ัวหลาน มาจนถึงในยุค

ปัจจุบัน ชาวจีนก็ยังได้ยึดถือตามหลักคติการท�างานแบบสัตว์มงคล เพราะสัตว์ไม่รู้จักค�าว่า เหนื่อย ขี้เกียจ 

หรือมีความเกียจคร้านในการท�างาน จึงท�าให้ชาวจีนในปัจจุบันมีความร�่ารวย สามรถขยายตัวออกไปทั่วทุก

มุมโลก ถือปฏิบัติแบบชาวจีน ไม่เคยปล่อยปละละเลยในชาวนิยม อาศัยอยู่มุมใดของโลก ก็เป็นชาวจีน  

มีความขยันมั่นเพียรเหมือนสัตว์มงคลที่ชาวจีนยึดถือ โดยเฉพาะม้า เป็นสัตว์ที่เดินไม่เป็น มีแต่การวิ่ง 

ตลอดเวลา ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงมีดังนี้

 1)  รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีเทศกาลตรุษจีน

 2)  รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์รูปปั้น ภาพวาดสัตว์มงคลตามวัด

และสถานที่ส�าคัญต่างๆ ในประเทศ 

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1)  ศึกษาเปรียบเทียบสัตว์มงคลตามคติชาวจีนกับสัตว์มงคลตามคติพราหมณ์

 2)  ศึกษาวิเคราะห์สัตว์มงคลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 3)  ศึกษาความเชื่อประเพณีกินเจของชาวจีน



Vol.5 No.1 January - June 2016270

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

7.  บรรณานุกรม 

บุญชัย ใจเย็น. ไหว้เจ้าตามความเชื่อชาวจีน เสริมมงคลชีวิต ให้ร�่ารวย รุ่งเรือง. กรุงเทพมหานคร :  

เลิพบุ๊คส์, 2551.

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 108 สัญลักษณ์จีน. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.

พ. สุวรรณ. มงคลจีน. กรุงเทพมหานคร : หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550.

พัลลภ อ�าพันกูล. อุปกรณ์ฮวงจุ้ยน�าโชค และวิธีขับเสนียดจัญไร. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์เต๋า

ประยุกต์, 2550.

พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533. 

8.  ค�าขอบคุณ

 วิทยานพินธ์เล่มนีจ้ะส�าเรจ็ลงได้เพราะผูว้จิยัได้รบัการช่วยเหลอือย่างมเีมตตาจากบุคคลหลายท่าน

ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะแนวทางในการเขยีนวิทยานิพนธ์ ให้ก�าลังใจและอุปถมัภ์ด้วยด ีตลอดมาขอกราบขอบพระคุณ 

พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระราชธรรมานุวัตรปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 ขอกราบขอบพระคุณพระราชปริยัติวิมล, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยให้มีการเปิดสอนนักศึกษามหาบัณฑิตที่วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทกุท่านทีป่ระสทิธ์ิประสาทความรูท้กุแขนงวชิา จนกระทัง่ผูว้จิยั จงึได้มโีอกาส

ท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส�าเร็จ และขอกราบขอบคุณพระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, ดร.ที่ได้ให้ความเมตตาในการ

รับเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ และขอกราบขอบคณุพระปลดัประดษิฐ์ ว�สธมโฺม, ดร. ทีใ่ห้ความเมตตา

ในการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเล่มนี้จนส�าเร็จลงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ และขอขอบคุณ พระมหาประภาส 

ปรชิาโน, ดร. ดร.ไพฑรูย์ สวนมะไฟ คณะกรรมการ ทีไ่ด้มีความเมตตาให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไขวทิยานพินธ์

เล่มนี้ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดส�านักงานวิทยาเขต คณะเจ้าหน้าท่ี  

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เจ้าหน้าท่ี

หอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กราบขอบพระคุณ พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู้ที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา ขอเจริญพร

ขอบคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งญาติสนิท และกัลยาณมิตรที่ให้การอุปถัมภ์ทั้งก�าลังใจและก�าลังทรัพย์  

จนกระทั่ง ผู้วิจัยท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงด้วยดี


