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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 2) เพือ่ ศึกษาพุทธปรัชญา
ที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคล
ตามคติชาวจีน วิทยานิพนธ์นเี้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
แล้วจึงน�ำเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า
1. สัตว์มงคลตามคติชาวจีนเป็นสัตว์ทชี่ าวจีนเชือ่ ว่าน�ำความเจริญรุง่ เรืองมาสูช่ าวจีน และชาวจีน
เชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมาจากมังกร กล่าวคือชาวจีนเป็นชาวมังกร และวรรณกรรมต่าง ๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสัตว์ เช่น เรื่อง มังกรหยก ไซอิ๋ว นางพญางูขาว ซึ่งสัตว์เหล่านี้ในวรรณกรรมจะสามารถกลายร่างเป็น
มนุษย์ได้ด้วยอ�ำนาจของการบ�ำเพ็ญเพียรตามหลักพุทธปรัชญา
2. พุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน พบว่าพุทธปรัชญามีหลักอิทธิบาท 4 เป็นต้น
ชาวจีนได้ถือปฏิบัติเป็นหลักส�ำคัญมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และชาวจีนได้ยึดถือคติการท�ำงานแบบ
สัตว์มงคล เพราะสัตว์มงคลท�ำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
3. วิเคราะห์คณ
ุ ค่าของพุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน พบว่าชาวจีนมีความเชือ่
และนับถือมังกร เพราะมังกรเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนของความดี ความงาม ความตั้งใจ
ความพยายาม ความกล้าหาญ และความอดทน และชาวจีนถือว่ามังกรคือจิตวิญญาณของการเปลีย่ นแปลง
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.
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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�ำคัญของปัญหา
คนจีน เป็นชาติทมี่ คี วามเป็นมาทีย่ าวนานอีกประเทศหนึง่ อยูม่ อี ายุของการเป็นประเทศชาติทยี่ าว
นานพอๆ กับประเทศอินเดีย ซึ่งจะสังเกตได้ง่าย คือ การมีประชากรที่มีจ�ำนวนมากเป็นอันดับต้นของโลก
มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ (พ. สุวรรณ,2550: หน้า 1-2) และประกอบกับลัทธิเต๋า
ขงจือ้ ทีเ่ ป็นลัทธิหลักของจีนทีเ่ ผยแผ่แนวความคิดเรือ่ งเกีย่ วกับธรรมชาติ จึงท�ำให้คนจีนมีความรักเกีย่ วกับ
ธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ที่คนจีนเห็นแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เช่น
สิงโต ทีถ่ อื ว่าเป็นเจ้าแห่งป่า มีเสียงค�ำรามทีก่ กึ ก้องไปทัว่ แดนไพร เสือ เป็นสัตว์ทอี่ อกหากินในเวลาหิว มังกร
เป็นสัตว์ทสี่ ามารถอยูไ่ ด้ทงั้ ในน�ำ้ และบนบก มีอำ� นาจเหนือกว่าสัตว์อนื่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นธรรม (ปิยะแสง จันทรวงศ์
ไพศาล, 2552 : หน้า 250) แต่ยงั มีหงส์เป็นสัตว์ทมี่ คี วามเฉลียวฉลาดในการเอาชนะคูต่ อ่ สูอ้ ย่างมังกร เพราะ
ด้วยเหตุดังกล่าว คนจีน จึงถือคติที่มีต่อการใช้สัตว์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์มงคลนานัปการที่มีปรากฏอยู่ใน
วัฒนธรรมจีน ที่มีความยาวนานกว่า 5,000 ปี เปรียบประหนึ่งมรดกแห่งอารยธรรมทางภูมิปัญญาที่คนจีน
ได้สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน สัญลักษณ์อันหลากหลายล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงคติ
ความเชือ่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี ทีส่ ะท้อนให้เห็นวิถแี ห่งชนชาติสงั คม และประวัตศิ าสตร์ทมี่ มี าอย่าง
ยาวนานของประเทศจีน การเรียนรู้และศึกษาในสัญลักษณ์ต่างๆของจีน จึงเท่ากับเป็นการเข้าใจในตัวตน
แห่งชนชาติจีนอย่างท่องแท้ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 135)
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คติชาวจีนที่สร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ นั้น เพราะมีคติในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
การเป็นสิริมงคลกับตนเอง หรือที่คนจีนเรียกกันว่า “จี๋เสียง” และลักษณะการสร้างสัญลักษณ์แบบจีน
นัน้ เรียกว่า “วัฒนธรรมมงคล” หรือ “จีเ๋ สียงเหวินฮัว่ ” (พัลลภ อ�ำพันกูล, 2552: หน้า 157) ซึง่ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของชนชาติจนี ตามความหมายในวัฒนธรรมมงคล เป็นการแสวงหาในสิง่ ดีๆ สิง่ ทีด่ ลบันดาลให้เกิด
ความสุข เป็นการใฝ่หาในความสุขทางจิตใจ การสมหวังดัง่ ใจปรารถนา รวมถึงความสมบูรณ์และเพียบพร้อม
ที่ชีวิตมนุษย์ทุกรูปนามล้วนต้องการ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 158) ส�ำหรับคติทางวัฒนธรรมมงคลที่ก่อ
ให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ มีผเู้ ปรียบเทียบไว้อย่างน่าฟังว่า หากปลาเป็นส่วนเดียวกันกับสายน�ำ้ นกเป็นส่วนหนึง่
ของท้องฟ้า สัญลักษณ์เป็นมงคลก็เป็นดังส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาว จีนเฉกเช่นนั้นในยุคบุพกาลมนุษย์
ในสมัยโบราณแสวงหาสิ่งที่คิดว่าเป็นมงคลมาสวมใส่ไว้กับร่างกายของตน ดังเช่นที่ปรากฏการค้นพบเขี้ยว
เสือ กระดูกสัตว์ ลูกปัด หรือแม้แต่ ขนนกที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งชนเผา ก็มีปรากฏในร่องรอยตั้งแต่
สมัยยุคหินใหม่นานมาแล้ว ในประวัติศาสตร์จีนยุคดึกด�ำบรรพ์ ลายสัญลักษณ์มังกรก็ได้กลายมาเป็น
สัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจ สมัยราชวงศ์ซาง สัญลักษณ์รูปหน้าเสือมีปรากฏเป็นลวดลายประดับบนภาชนะ
กระถางส�ำริดในยุคชุนชิว–จ้านกว๋อ ก็มีการใช้ค�ำอันเป็นสัญลักษณ์มงคล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านวันเวลา
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งวัฒนธรรม จนกระทั่งได้หลอมรวมจนกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลที่เป็น
ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในวิถีชีวิตของจีนในที่สุด (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552: หน้า 250)
ปัญหา คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคติชาวจีนที่มีต่อสัตว์มงคลที่ชาวจีนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เพราะการสร้างสัญลักษณ์ทเี่ ป็นรูปสัตว์ตา่ ง ๆ ไว้เพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ตนเอง เพราะชาวจีนมีความเชือ่ ว่า สัตว์
มงคลเหล่านัน้ จะน�ำความร�ำ่ รวย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจเบิกบาน สิง่ เหล่านี้ เป็นคติทมี่ คี วามเชือ่
ในเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มเชื่อว่า วัวเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้า ไม่ยอมรับประทานเนื้อวัว ไม่มีบุคคลใด
กล้าท�ำร้ายวัว บางกลุ่ม เชื่อว่า เป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า ที่มีนามว่า “สมณโคดม” (พระญาณวโรดม,
2533: หน้า 58) แต่บางกลุม่ เชือ่ ว่า เนือ้ วัวเป็นอาหารทีอ่ ร่อย คติอย่างนี้ จึงมีความขัดแย้งกันในบางครัง้ เมือ่
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในทางคติความเชื่อ จึงท�ำให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติ
ชาวจีน ซึง่ เป็นชาติทมี่ คี วามเก่าแก่อกี ชาติหนึง่ จึงเป็นชาติทไี่ ด้สงั่ สมประสบการณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดถึงวัฒนธรรมที่ชาวจีนได้สั่งสมไว้ให้แก่ชาวจีนมาจนถึงปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
2. เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
2. ท�ำให้ทราบพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
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3. ท�ำให้ทราบการวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
4. สามารถน�ำไปศึกษาถึงคติความเชื่อของชาวจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในครั้งนี้
ผู้วิจัย ได้ท�ำการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ มีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม พ.ศ. 2525
ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
2) รวบรวมจากเอกสารทุติยภูมิ มีเอกสารและผลงานของท่านผู้รู้พร้อมผลงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
4.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
โดยมาแยกประเภทของสัตว์มงคลออก ซึ่งประกอบด้วยสัตว์มงคลตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาที่ปรากฏใน
สัตว์มงคลตามคติชาวจีน และการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
2) ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการแยกประเภทออกจากกัน และน�ำมาวิเคราะห์อธิบายความ
ให้ความหมาย ที่เหมาะสมตามเนื้อหาในแต่ละบท ที่ได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์
4.3 ขั้นน�ำเสนอผลงานการวิจัย
ในการน�ำเสนอผลงานการวิจยั เรือ่ งการศึกษาเชิงวิเคราะห์คณ
ุ ค่าพุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์
มงคลตามคติชาวจีน จากขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้วิจัย จะน�ำเสนอตามล�ำดับขั้นตอนด้วยวิธีบรรยายตามความ
เหมาะสมแก่เนื้อหาในแต่ละบท
5. บทสรุป
1. สัตว์มงคลตามคติชาวจีน
ลักษณะคติของชาวจีน จึงมีลักษณะที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ มีความเชื่อว่า ธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่มีอ�ำนาจสูงสุด มีลักษณะที่มีความมั่นคงทางคติ เช่นเดียวกับขุนเขา มีความยึดมั่นในหลักธรรม
ค�ำสอนพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ ความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันให้รอดพ้นจาก
ภยันตรายต่างๆ โดยมีหลักค�ำสอนของลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นจารีต ประเพณี ที่จะต้องสืบทอดเพื่อเป็น
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวจีนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาล
ความส�ำคัญคติของชาวจีน จึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวจีน เพราะชาวจีน เป็น
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนานหลายทศวรรษ จึงมีคติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ บรรพบุรุษ ศาสนา
และลัทธิต่างๆ ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน และลัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศจีน
เองก็มีลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ ดังนั้น คติ จึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวจีน ที่คอยเตือนให้รู้ว่า
จีน เป็นชนชาติที่มีประวัติที่ยาวนาน และมีความหลากหลายในทางคติ เป็นต้น
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คุณค่าคติของชาวจีนนัน้ จะเน้นหนักในเรือ่ งของความเป็นมงคล ซึง่ เริม่ จากภาษา จริยาศาสตร์
และผลคติของชาวจีน ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นมงคล และคติของชาวจีนก�ำลังเริม่ ครองโลกในปัจจุบนั และอนาคต
เพราะคติชาวจีนส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติตามค�ำสั่งสอนของลัทธิเต๋า ขงจื้อ แต่พอพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานแผ่ขยายเข้าสูจ่ นี จึงท�ำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นคติหลักในการน�ำหลักค�ำสอนไปปฏิบตั ิ
คือ การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ไปพร้อม ๆ กับตน ดังนั้น คติของชาวจีน คือ การช่วยเหลือคนจีนด้วย
กันให้ร�่ำรวยพร้อมๆ กันทุกคน ซึ่งจะสังเกตเห็นจากค�ำอวยพรของชาวจีน คือ ขอให้ร�่ำรวย มั่งคั่ง ประสบ
ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานทุกเรื่อง เป็นต้น
สัตว์มงคลตามคติของชาวจีนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ การมี
ความเมตตาต่อสัตว์โลกทุกๆ ชีวิต เพราะทุกๆ ชีวิต มีความรักในชีวิตของตนเอง ชาวจีนจึงได้พิจารณาเห็น
ความส�ำคัญของสัตว์แต่ละชนิด มีความส�ำคัญกับมนุษย์มากน้อยเพียงไร ถ้ามีความส�ำคัญมาก ย่อมเป็นมงคล
มาก มีความส�ำคัญปานกลาง ย่อมเป็นมงคลปานกลาง และมีความส�ำคัญน้อย ย่อมเป็นมงคลน้อยเช่นกัน
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมุ่งศึกษาสัตว์มงคลตามคติของชาวจีน ที่ถูกชาวจีนยกย่องให้เป็นสัตว์มงคล
สัตว์มงคลตามคติชาวจีน หมายถึง สัตว์ทที่ ำ� ให้เกิดความเจริญรุง่ เรืองส�ำหรับผูเ้ ลีย้ งสัตว์มงคล
หรือการน�ำเอกลักษณ์ของสัตว์ชนิดนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน โดยการน�ำรูปภาพ หรือสัญลักษณ์
ของสัตว์นั้น ๆ มาเป็นตัวแทนในการปกปักรักษา คุ้มครอง ขับไล่ภูตผีปีศาจ ท�ำให้มีอายุยืนยาว ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ มีโชคลาภ มีความโชคดี มีความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน การศึกษา มีอำ� นาจ และน�ำไปสูส่ นั ติสขุ
ตามคติความเชื่อของชาวจีน
ประเภทสัตว์มงคลตามคติชาวจีนนัน้ จะยึดถือหลักการด�ำเนินชีวติ ของสัตว์แต่ละชนิด เพือ่ น�ำ
มาเป็นสัญลักษณ์ในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น มังกร หงส์ กิเลน เต่า ได้ถกู จัดไว้ในประเภทสัตว์มงคลทีม่ อี ทิ ธิฤทธิ์ หรือ
มีความศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็ได้จัดไว้ตามประเภทของสัตว์มงคลนั้น ๆ คือ สัตว์ที่มีอายุยืน ก็เป็น
สัตว์มงคลประเภทอายุวัฒนะ สัตว์ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ จนตาย ก็จะเป็นสัตว์ประเภทมงคลสมรส สัตว์ที่มี
อ�ำนาจเป็นเจ้าป่าอย่างสิงโต ก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์มงคลประเภทที่มีอ�ำนาจ เป็นต้น
ลักษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีนนัน้ สัตว์ทลี่ กั ษณะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนิด ทีช่ าวจีน
น�ำมาเป็นสัญลักษณ์ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวจีน โดยเฉพาะการให้รูปสัตว์ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้เป็นมงคล
ในเทศกาลนั้น ๆ เช่น การมอบรูปภาพ หรือรูปปั้นของมังกร หงส์ กิเลน และ เต่า อันเป็นสัตว์ในต�ำนาน
เก่าแก่ของจีน ในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่นอกจากเต่าแล้ว ที่เหลือต่างเป็นสัตว์ในจินตนาการและเป็นสัตว์แห่ง
เทพนิยายปรัมปราของจีน ถือเสมือนสัตว์ศุภมงคลแห่งชีวิต กิเลนเปรียบเป็นสัตว์แห่งคุณธรรม มังกรเป็น
สัตว์วเิ ศษทีก่ ลายเป็นความหมายของชนเผ่าจีนแต่กอ่ นเก่า หงส์เป็นราชาแห่งฝูงวิหคทัง้ มวล การมอบรูปภาพ
หรือรูปปั้นสัตว์มงคลเหล่านี้ เพื่อแทนค�ำอวยพรของชาวจีน จึงเป็นลักษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
คุณค่าของสัตว์มงคลตามคติของชาวจีนนั้น เป็นคุณค่าที่มีต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวจีน ที่ได้
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้เห็นคุณค่าของสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ เป็นการเรียนรู้จากสัตว์ที่มีการอยู่ร่วมกัน สัตว์
บางชนิดชอบอยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ สัตว์บางชนิดชอบอาศัยด้วยกันเป็นฝูง แต่จะมีหัวหน้าฝูงเป็นผู้คอยดูแล
ความสงบเรียบร้อยของฝูง เรียนรูก้ ารต่อสูข้ องสัตว์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ สัตว์มงคลตามคติชาวจีน จึงเป็นสัตว์ทสี่ ร้าง
ความเป็นไปในทางที่ดีให้แก่ชาวจีนในด้านต่าง ๆ
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2. พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
พุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน ท�ำให้ทราบว่า มงคลในพุทธปรัชญา หมายถึง
ข้อปฏิบตั ทิ กี่ อ่ ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผปู้ ฏิบตั ทิ งั้ ขณะทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นปัจจุบนั และในอนาคตเมือ่ สิน้ ชีวติ
ไปแล้ว หากปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจังย่อมสามารถท�ำให้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเข้าสู่พระนิพพานอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดทางพุทธปรัชญา
ลักษณะของมงคลในพุทธปรัชญา จึงเป็นการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองอย่างเต็มทีแ่ ละเต็มความ
สามารถ ไม่ใช่คอยแต่จะพึง่ พาผูอ้ นื่ หรือเกิดจากผูอ้ นื่ คอยหยิบยืน่ ให้อย่างเดียว แต่ให้เป็นผูล้ งมือกระท�ำโดย
มีการเตรียมความพร้อม และวางแผนการไว้อย่างรอบคอบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั เอง และส่วนรวม
ซึ่งเป็นการแสดงออกมาในลักษณะของกุศลกรรมบถ เป็นหลักของคุณธรรมในการของการละความชั่วมา
ท�ำความดีเรียกว่า “การเว้น” ซึ่งเป็นการไม่กระท�ำ สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง และผู้อื่น
พร้อมหันกลับมากระท�ำความดี เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สมัคสมานสามัคคีคนในครอบครัว
และชุมชนทีต่ นอาศัยอยู่ คือ การท�ำความสุจริตให้เกิดขึน้ มีกายสุจริต การเว้นในการท�ำความชัว่ ทางกายใน
ลักษณะต่าง ๆ วจีสุจริต การเว้นในการพูดชั่วในลักษณะต่าง ๆ มโนสุจริต การเว้นจากการมีความเห็น
ที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง
ประเภทของมงคลในพุทธปรัชญาทีเ่ ป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ สร้างบารมี 10 ประการทีใ่ ช้
ส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตของอุบาสก อุบาสิกานั้น จึงเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบ�ำเพ็ญบารมี 10 ประการ
คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา อุเบกขา เพราะเป็นผู้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หรือเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย จึงเป็นผู้มีหลักปฏิบัติที่ขึ้นจากพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป
ความส�ำคัญของมงคลในพุทธปรัชญาที่เป็นมงคลทั้ง 38 ประการเป็นมงคลที่มีมาแต่ดั้งเดิม
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักเหตุผลเพื่อให้เกิดผลคือความสงบสุข
เมื่อเป็นเช่นนี้ มงคลเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นอันดับแรกคือไม่คบกับ
คนที่ไม่ดีหรือคนพาลเพราะการที่เราจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับคนที่เราคบค้า
สมาคมด้วย และเป็นการเริม่ ต้นทีด่ จี งึ ห้ามไม่ให้คบคนพาลเป็นอันดับแรกให้คบกับบัณฑิตแล้วปฏิบตั พิ ฒ
ั นา
ขึ้นไปตามล�ำดับจนถึงประการสุดท้าย คือ ให้มีจิตใจที่เกษมผ่องใสปราศจากกิเลสและบุคคลที่ปฏิบัติจน
กระทัง่ มีจติ ใจทีผ่ อ่ งใส ถือได้วา่ เป็นอริยบุคคลทีป่ ระเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์ซงึ่ เป็นบุคคล
ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ
ส่วนพุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน จึงท�ำให้ทราบว่า พุทธปรัชญาทีป่ รากฏ
ในสัตว์มงคลทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิใ์ นตัวตามคติชาวจีน จึงเป็นสัตว์ทสี่ ามารถบ�ำเพ็ญเพียร รักษาศีลได้ สัตว์มงคล
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�ำเร็จเข้ามาเยือนในระยะเวลาอันใกล้ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็ว มีความฉลาดรอบรู้ตามคติของชาวจีน
ส่วนนกกระเรียน เป็นสัตว์มงคลทีส่ วยงาม สามารถดูแลตนเองให้มอี ายุยนื ยาวได้ และค้างคาวเป็นสัตว์มงคล
ทีอ่ อกหาอาหารในเวลากลางคืน จึงอาศัยความโชคดี ซึง่ เปรียบเสมือนมนุษย์มคี วามโชคดีทไี่ ด้เกิดเป็นมนุษย์
ได้พบพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า จึงเป็นความโชคดีของมนุษย์
พุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลทีม่ อี ำ� นาจตามคติชาวจีน คือ พุทธปรัชญาเกีย่ วกับการบันลือ
สีหนาทของพระพุทธเจ้า ที่ทรงประกาศออกมาให้ชาวโลกทราบถึงความเป็นผู้มีอ�ำนาจ มีความองอาจหา
ผูเ้ สมอเหมือนพระพุทธองค์ไม่มอี กี แล้ว เช่นเดียวกับสิงโตผูม้ อี ำ� นาจเหนือกว่าสัตว์ทงั้ ปวง จึงเป็นพุทธปรัชญา
ที่เกี่ยวกับการบันลือสีหนาท 20 และพุทธไสยาสน์ของพระพุทธองค์
พุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมตามคติชาวจีน ทีเ่ กีย่ วกับคุณธรรม ซึง่ เป็นหลัก
ของความมีธรรมโดยการละเว้นจากอคติ 4 ประการ คือ การละเว้นจากการล�ำเอียงเพราะชอบ ละเว้นจาก
การล�ำเอียงเพราะชัง ละเว้นการล�ำเอียงเพราะหลง และการละเว้นจากการล�ำเอียงเพราะกลัว จึงจะเป็น
ผู้มีคุณธรรมตามหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีคุณธรรมตามคติชาวจีน
พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีความส�ำเร็จก�ำลังมาเยือนตามคติชาวจีน ที่นอกจาก
อิทธิบาท 4 แล้วยังมีความเพียรภายใน 4 ประการ และการรักษารักษาตระกูลให้มีความมั่นคง จึงจะท�ำให้
ความส�ำเร็จมาเยือนตามคติชาวจีน เป็นต้น
พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน จึงเป็นหลัก
พุทธปรัชญาทีเ่ กีย่ วกับการรูจ้ กั การค้าขาย การรูจ้ กั การจัดสรรแบ่งส่วนทรัพย์สมบัติ เพือ่ ในการใช้สอยให้ได้
พอเหมาะ โดยการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดเหมาะสม ส่วนใดไม่เหมาะสม จึงจะได้จัดสรรถูก
และที่ส�ำคัญ คือ การรู้จักหลักพุทธปรัชญาที่ท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน คือ ความขยัน การรักษา
การคบคนดี และรูจ้ กั การเลีย้ งชีพทีเ่ หมาะสมกับรายรับ รายจ่าย จึงจะได้ชอื่ ว่า มีหลักพุทธปรัชญาทีป่ รากฏ
ในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน เป็นต้น
พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีอายุวัฒนะตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาที่เกี่ยวกับหลัก
อิทธิบาท 4 สาราณียธรรม 6 และฌาน 4 เพราะสัตว์มงคลที่มีอายุวัฒนะตามคติชาวจีนที่เป็นนกกระเรียน
จึงมีอายุยืน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ
พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เป็นมงคลสมรสตามคติชาวจีน ซึ่งเป็นธรรมแห่งความ
เสมอกันระหว่างสามี และภรรยา คือ มีความศรัทธาเท่ากัน มีศีลเท่ากัน มีการบริจาคเท่ากัน และมีปัญญา
เท่ากัน
3. วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนปัจจุบัน จึงท�ำให้ทราบว่า
คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านปฏิบัติจะเห็นได้ว่า ชาวจีนมีคติความเชื่อมา
จากธรรมชาติ ซึ่งเห็นว่าสัตว์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ มีหลักปฏิบัติไปตามธรรมชาติ
เป็นสิง่ ทีค่ กู่ นั กับธรรมชาติ ชาวจีนจึงมีคติเกีย่ วกับความเป็นมงคล เพราะสัตว์ไม่ทำ� ลายระบบนิเวศ ไม่ทำ� ลาย
268 Vol.5 No.1 January - June 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ธรรมชาติ ชาวจีนจึงถือตามหลักของการไม่รับประอาหารจ�ำพวกเนื้อสัตว์ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ นอกจาก
นั้น ยังยึดหลักหลักปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญา คือ หลักการกุศล การไหว้วัด ถวายสังฆทาน เพื่อ
ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป
คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านภาพสัญลักษณ์ภาพแกะสลัก
เพือ่ เป็นของขวัญในวาระต่าง ๆ ซึง่ การมอบภาพสัญลักษณ์สตั ว์มงคล เพือ่ เป็นสือ่ ในการสอนให้ผรู้ บั ได้ทราบ
ถึงคติของผู้มอบ และคติดังกล่าวนั้นจะปรากฏหลักพุทธปรัชญาในการมอบสัญลักษณ์อยู่ทุกชนิด เช่น
การมอบภาพสัญลักษณ์ม้า เพื่ออวยพรให้มีความส�ำเร็จโดยเร็ว จึงมีหลักพุทธปรัชญาปรากฏอยู่ คือ
อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ คือ ผูกพันกับกิจการ วิริยะ คือ ความพยายาม จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ และวิมังสา
คือ การไตร่ตรองในการท�ำงานเพื่อหาข้อผิดพลาด เป็นต้น
คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องมังกรหยก
ซึ่งเป็นการยกความส�ำคัญของมังกรให้มีความส�ำคัญต่อชาวจีน โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อผดุงคุณธรรมของ
มนุษย์ทใี่ ช้การต่อสูใ้ นลักษณะท่าทางของมังกร ส่วนคุณค่าพุทธปรัชญาทีป่ รากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน
ในด้านวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว จะมีหลักพุทธปรัชญาเรื่องอิทธิบาท 4 เป็นคุณค่าส�ำคัญในการไปอัญเชิญ
พระไตรปิฎกในครัง้ นี้ จึงท�ำให้ประเทศจีนมีพระพุทธศาสนาเข้ามาสูป่ ระเทศได้ยาวนานแล้ว และคุณค่าพุทธ
ปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องนางพญางูขาว ที่ท�ำให้นางพญางูขาว
กลายเป็นมนุษย์ได้ เพราะจิตใจของนางมีพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
จึงท�ำให้นางพญางูขาวกลายเป็นมนุษย์ได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่สามารถกลายเป็นพระพรหม หรือพรหมได้
เพราะจิตใจมีพรหมวิหาร 4
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คติของชาวจีน ซึ่งเป็นคติท่ีได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนชั่วลูก ชั่วหลาน มาจนถึงในยุค
ปัจจุบัน ชาวจีนก็ยังได้ยึดถือตามหลักคติการท�ำงานแบบสัตว์มงคล เพราะสัตว์ไม่รู้จักค�ำว่า เหนื่อย ขี้เกียจ
หรือมีความเกียจคร้านในการท�ำงาน จึงท�ำให้ชาวจีนในปัจจุบันมีความร�่ำรวย สามรถขยายตัวออกไปทั่วทุก
มุมโลก ถือปฏิบัติแบบชาวจีน ไม่เคยปล่อยปละละเลยในชาวนิยม อาศัยอยู่มุมใดของโลก ก็เป็นชาวจีน
มีความขยันมั่นเพียรเหมือนสัตว์มงคลที่ชาวจีนยึดถือ โดยเฉพาะม้า เป็นสัตว์ที่เดินไม่เป็น มีแต่การวิ่ง
ตลอดเวลา ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงมีดังนี้
1) รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีเทศกาลตรุษจีน
2) รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์รูปปั้น ภาพวาดสัตว์มงคลตามวัด
และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ในประเทศ
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษาเปรียบเทียบสัตว์มงคลตามคติชาวจีนกับสัตว์มงคลตามคติพราหมณ์
2) ศึกษาวิเคราะห์สัตว์มงคลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
3) ศึกษาความเชื่อประเพณีกินเจของชาวจีน
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ขอขอบคุณคณาจารย์ทกุ ท่านทีป่ ระสิทธิป์ ระสาทความรูท้ กุ แขนงวิชา จนกระทัง่ ผูว้ จิ ยั จึงได้มโี อกาส
ท�ำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส�ำเร็จ และขอกราบขอบคุณพระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, ดร.ที่ได้ให้ความเมตตาในการ
รับเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบคุณพระปลัดประดิษฐ์ วํสธมฺโม, ดร. ทีใ่ ห้ความเมตตา
ในการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเล่มนี้จนส�ำเร็จลงด้วยดี
ขอกราบขอบพระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ และขอขอบคุณ พระมหาประภาส
ปริชาโน, ดร. ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ คณะกรรมการ ทีไ่ ด้มคี วามเมตตาให้คำ� แนะน�ำปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์
เล่มนี้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส�ำนักงานวิทยาเขต คณะเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
หอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กราบขอบพระคุณ พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู้ที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา ขอเจริญพร
ขอบคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งญาติสนิท และกัลยาณมิตรที่ให้การอุปถัมภ์ทั้งก�ำลังใจและก�ำลังทรัพย์
จนกระทั่ง ผู้วิจัยท�ำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงด้วยดี
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