แนะนำ�หนังสือ

“ตำ�นานพระพุทธรูปล้านนา:
พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น”
โดย ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล บรรณาธิการ
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

(พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ใน ชุดโครงการวิจัย “วรรณกรรมล้านนา:
ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า” โดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
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หนังสือ “ตำ�นานพระพุทธรูปล้านนา: พลังปัญญาทางความเชื่อและ
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น” เล่มนี้ตีพิมพ์มาจากผลงานวิจัยที่ใช้ชื่อเรื่องเดียวกันของ ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชุดโครงการวิจัย “วรรณกรรมล้านนา: ลักษณะเด่น
ภูมิปัญญา และคุณค่า” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ เป็นหัวหน้า
โครงการ งานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้รวบรวมค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง จนส่งผลให้งานวิจัยเล่มนี้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ความดีเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ การรวบรวมตำ �นาน
พระพุ ท ธรู ป สำ � คั ญในดิ น แดนล้ า นนา อั น ประกอบไปด้ ว ย ตำ � นานพระพุ ท ธรู ป ที่
ประดิษฐานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ น่าน พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน ทั้งที่เป็นตำ�นานของกลุ่มชนชาวล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อาศัย
อยู่ร่วมดินแดนเดียวกัน กระทั่งกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมตำ�นานพระพุทธรูป
ไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตำ�นานของพระพุทธรูปองค์ที่
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อาทิ พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระแก้ว
ดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำ�ปาง และตำ�นานของพระพุทธรูปองค์ที่อาจ
ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนักสำ�หรับคนในท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พระเจ้าบอก
เกลือ วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำ�พูน พราอะลอง (ภาษาไทใหญ่ แปลว่า
พระพุทธรูปทรงเครื่อง) วัดหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ทำ�ให้ผู้อ่านสามารถ
มองเห็นภาพรวมของตำ�นานพระพุทธรูปล้านนา อันมีทั้งลักษณะร่วมในความเป็น
วัฒนธรรมล้านนา และลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่อง แต่ละวัตถุประสงค์การสื่อ
ความได้เป็นอย่างดี
ไม่เพียงแต่ตำ�นานพระพุทธรูปล้านนาจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาในแง่มุม
ต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลในทางสังคมวัฒนธรรมอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้เขียนซึ่งเป็น
“นักคติชน”ก็ยังสามารถเจียระไนข้อมูลให้เห็น “เหลี่ยมมุม”ที่น่าสนใจอันแฝงเร้นอยู่ใน
เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ประเภทดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เขียนใช้วิธีวิทยาการศึกษา
อนุ ภ าค การศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ข องคติ ช น ตลอดจนวิ ธี คิ ด แบบ “คู่ ต รงข้ า ม”
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(binary opposition)ที่ปรากฏอยู่อย่างโดดเด่นในตำ�นานพระพุทธรูปแต่ละองค์ใน
ฐานะ “สัญลักษณ์”ซึ่งสื่อความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มชนเจ้าของตำ�นาน ซึ่งในแง่หนึ่งก็
เป็นคนในชุมชนที่พระพุทธรูปนั้นๆ ประดิษฐานอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตำ�นานที่มี
เนื้อหาโดดเด่นชัดเจน
สำ�หรับวิธีวิทยาการศึกษาอนุภาค ผู้เขียนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์อิริยาบท
ของพระพุทธรูปซึ่งไม่ได้เป็นแต่เพียง “ปางพระพุทธรูป”ตามรายละเอียดในเรื่องเล่า
ประเภทพุทธประวัติเท่านั้น แต่กลับแฝงความคิดเชิงสังคมวัฒนธรรมแบบล้านนาไว้
ได้อย่างแนบเนียน กล่าวคือ อิริยาบทนั่ง โดยเฉพาะ ตำ�นานพระเจ้านั่งดิน วัด
พระเจ้านั่งดิน จังหวัดพะเยา สื่อความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินล้านนา
รวมถึงการกลมกลืนความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนาจนกลาย “พุทธศาสนาแบบชาว
บ้าน” อิริยาบทยืน มักเชื่อมโยงกับความคิดความเชื่อที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เคย
เสด็จมาในดินแดนล้านนา แล้วให้พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองในแถบนี้ไว้ หรือที่
รู้จักกันดีในชื่อ “ตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก” ซึ่งตำ�นานประเภทนี้หลายเรื่องที่สัมพันธ์
กับการสร้างพระพุทธรูปในอิริยาบทยืน อาทิ พระยืน วัดพระยืน จังหวัดลำ�พูน ซึ่ง
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พะพุทธเจ้าประทับยืนทอดพระเนตรแหล่งน้�ำ แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างพระพุทธรูปกับความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ (fertility) ส่วน
พระพุทธรูปยืน ๔ ทิศ นอกจากจะมาจากคตเรื่องพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ไปแล้ว ๔
พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ แต่ยังแฝงความคิดเรื่องการบูชา “ท้าวทั้งสี่” หรือท้าวจตุ
โลกบาลในวัฒนธรรมล้านนา อิริยาบทเดิน แม้ไม่ค่อยปรากฏพระพุทธรูปในอิริยาบท
นี้โดยตรง แต่ตำ�นานพระพุทธรูป เช่น ตำ�นานพระเจ้าวัดไผ่เหลือง จังหวัดน่าน
ตำ�นานพระนอนถ้ำ�ดับเตา ถ้ำ�หลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนตำ�นานพระ
ธาตุหลายตำ�นานได้กล่าวถึงการที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดชนกลุ่มต่างๆ ในดิน
แดนล้านนา อันสื่อถึงการที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนนี้ และร้อยรัด
กลุ่มชนทุกชาติพันธุ์ ทุกฐานะ ไว้ภายใต้ความเชื่อเดียวกัน ตลอดจนฉายภาพผู้คน
กลุ่มต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน อิริยาบทกิน โดยเฉพาะตำ�นาน
พระเจ้าบอกเกลือ จังหวัดลำ�พูน สะท้อนร่องรอยความคิดความเชื่อเรื่อง “อาหาร
กับอำ�นาจ” และ “สีกับอำ�นาจ”ผ่านอนุภาค “เกลือ” และ “สีแดง”อันมีความ
สัมพันธ์ในพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้านายในสังคมล้านนาแต่โบราณ อิริยาบทนอน ผู้เขียนได้
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ตั้งข้อสังเกตว่า สถานที่ที่มีพระพุทธรูปในอิริยาบทนอน เช่น พระนอนม่อนช้าง วัด
พระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำ�พูน นอกจากจะเป็นชุมชนมาแต่เดิม เป็นสถานที่อุดม
สมบูรณ์ หรือเชื่อว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่แล้ว บางแห่งยังเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับที่อยู่
ของผีอารักษ์เดิม ทำ�ให้สามารถเชื่อมโยงความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธ
รูปเข้ากับความคิดเรื่องอารักษ์หรือผู้ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงปกป้อง
รักษาที่นาในวัฒนธรรมล้านนาได้ อริยาบทเหาะ เช่น ตำ�นานพระเจ้าตนหลวง วัดศรี
โคมคำ� จังหวัดพะเยา ยังเป็นร่องรอยความคิดความเชื่อเรื่อง “ผู้มีบุญ” ที่เหาะลง
มาจากสวรรค์ที่มักปรากฏในตำ�นานล้านนา
นอกเหนื อ จากอิ ริ ย าบทของพระพุ ท ธรู ป แล้ ว ผู้ เ ขี ย นยั ง วิ เ คราะห์ พุ ท ธ
ลักษณะของพระพุทธรูปที่ปรากฏผ่านตำ�นานในฐานะอนุภาคสำ�คัญ อันได้แก่ พระ
รัศมี ซึ่งในแง่หนึ่งเป็นการแสดงพระบุญญาธิการของพระพุทธองค์ออกมาอย่างเป็น
รู ป ธรรมในตำ � นาน แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง ก็ แ ฝงความคิ ด เรื่ อ งบุ ญ ญาบารมี ข องชนชั้ น
ปกครองผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นั้นๆ พระเศียร สัมพันธ์กับความคิดเรื่องน้ำ�และ
ความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับการพบน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ในพระเศียรพระพุทธรูปบาง
องค์ อาทิ พระเจ้าอุ่นเมือง วัดน้ำ�ฮู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลักษณะเฉพาะถิ่นของ
พระพุทธรูปล้านนาที่มักมีพระเศียรคล้ายผลน้ำ�เต้า ซึ่งเป็นพืชสัญญลักษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมไท-ไทย พระพักตร์ สื่อถึงความคิดเรื่องความงามอันเป็น
อุดมคติ บริสุทธิ์และสูงส่ง พ้นจาก “ความเป็นชาย-ความเป็นหญิง” ที่เป็นคู่ตรงข้าม
ที่พบได้บ่อยในตำ�นานศาสนา พระเนตร โดยเฉพาะตำ�นานพระเจ้าตาเขียว วัดบ้าน
เหล่า จังหวัดลำ�พูน ยังมีร่องรอยความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ปรากฏอยู่ ส่วน
พระวรกาย มีที่มาจากความคิดเรื่องพุทธลักษณะอันงดงามยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
เช่นในกรณีของพระเจ้าตนหลวง จังหวัดพะเยา
นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ประยุกต์วิธีวิทยาการศึกษาอนุภาคและการศึกษา
บทบาทหน้าที่ทางคติชนเข้าด้วยกัน ด้วยการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตำ�นาน
พระพุ ท ธรู ป ผ่ า น “หน้ า ที่ ข องพระพุ ท ธรู ป ”และอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ที่ ป รากฏในตำ � นาน ใน
ประเด็นเรื่องหน้าที่ของพระพุทธรูปนั้น พระมิ่งเมือง เช่น พระนอนขอนม่วง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้แสดงถึงทั้งร่องรอยและการปรับประยุกต์ความคิดเรื่อง “มิ่งเมือง/
หมายเมือง” อันเป็นความคิดความเชื่อเดิมของกลุ่มชนไทย-ไท เข้ากับความคิดความ
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เชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้เข้ามาทำ�หน้าที่เป็น “หลัก”ของบ้านเมืองแว่นแคว้น แต่
ในขณะเดียวกันก็ทำ�หน้าที่ “ยกระดับ”ความเชื่อดั้งเดิมที่ว่านี้ให้กลืนกลายกับพุทธ
ศาสนา อาทิ พระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ความคิดเรื่องพระมิ่ง
เมืองยังนำ�ไปสู่การจัดสร้าง “พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง”ตามคตินิยมสมัยใหม่ ในกรณี
ของพระพุทธโกศัยศิริชัยศากยมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่ รวมถึงยังคง
เป็นร่องรอยของการให้ความสำ�คัญกับฝนฟ้าและความอุดมสมบูรณ์ที่สัมพันธ์กับ
ความเจริญของเมือง พระประจำ�เจ้านาย เช่น พระค่าคิงเม็งราย วัดพระเจ้าเม็ง
ราย จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนความคิดเรื่องขวัญ ความพยายามในการประกอบ
สร้างตัวตนผ่านวัตถุศักดิ์สิทธิ์ และความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองกับพุทธ
ศาสนาที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่ง พระบรรจุพระบรมธาตุ เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างวัตถุที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
อันได้แก่ พระบรมธาตุ กับวัตถุที่เป็นรูปธรรม อันได้แก่พระพุทธรูป ตลอดจนความ
คิดความเชื่อเรื่องขวัญที่สัมพันธ์กับตำ�แหน่งการบรรจุพระบรมธาตุภายในพระพุทธ
รูปแต่ละองค์ พระครอบพระพุทธบาท เป็นทั้งรูปธรรมของการสร้างอาณาเขตศักดิ์
สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ตามความคิดคู่ตรงข้ามระหว่างโลกสามัญกับโลกศักดิ์สิทธิ์ และ
หากพิจารณาในฐานะที่รอยพระพุทธบาทเป็น “แหล่งกักเก็บน้ำ�”พระพุทธรูปคร่อม
รอยพระพุทธบาทยังสะท้อนถึง “ตัวตน”ของพระพุทธเจ้าในฐานะ “ผู้รักษาความอุดม
สมบูรณ์”ในคติแบบล้านนา พระบันดาลน้ำ�บันดาลฝน เป็นการผสมผสานความคิด
ความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความคิดเรื่องผี (ผู้ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์)
และคติทางพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน พระทำ�นายและพยากรณ์ แสดงความสัมพันธ์อัน
เกี่ยวข้องแน่นแฟ้นระหว่างพระพุทธรูปกับชุมชน เนื่องด้วยพุทธศาสนาเองก็มีบทบาท
ในการควบคุมสังคม
ส่วนในประเด็นเรื่อง ที่มา สล่า (ช่าง) และ สมญานาม ของพระพุทธรูป
ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นความหลากหลายของที่มาของพระพุทธรูปตามตำ�นานว่า ในแง่หนึ่ง
ตำ�นานอาจกล่าวถึงตำ�นานที่เล่าว่าพระพุทธรูปมาจากลังกา ตัวอย่างที่สำ�คัญก็เช่น
พระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนความคิ ด เรื่ อ ง “ความบริ สุ ท ธิ์ แ ท้ จ ริ ง ”
(authenticity) ของ “พระพุทธศาสนาสายตรง”จากลังกา แต่ในอีกแง่หนึ่งก็แสดงให้
เห็นว่า สล่าพื้นบ้านก็สามารถรังสรรค์พระพุทธรูป “ของล้านนา”ได้เช่นเดียวกัน ใน
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แง่นี้ตำ�นานที่มาของพระพุทธรูปและเรื่องเล่าเกี่ยวกับสล่าผู้สร้างพระพุทธรูปจึงเป็น
เครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง ความมั่ น คงทางพุ ท ธศาสนา และความรุ่ ม รวยทางอารยธรรมศีลธรรม ของดินแดนล้านนา
อนึ่ง หลายตำ�นานยังกล่าวถึงพระพุทธรูปที่ไม่สามารถสร้างสำ�เร็จได้โดย
ฝีมือมนุษย์ พระอินทร์จึงต้องจำ�แลงเป็นสล่ามาเพื่อช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ตำ�นาน
ลักษณะนี้เป็นทั้งความพยายามในการอธิบายว่า เหตุใดพระพุทธรูปองค์ที่ถูกกล่าวถึง
ในตำ�นานจึงมีพุทธลักษณะงดงามเป็นพิเศษ และความพยายามในการสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระพุทธรูปในฐานะ“วัตถุศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งสร้างโดย “สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่องการตั้งสมญานามให้แก่พระพุทธรูป ผู้เขียน
ยังพิจารณาว่าความคิดเรื่องความศักด์สิทธิ์ของพระพุทธรูป รวมถึงการผสมผสาน
ความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับพุทธศาสนา ยังส่งผลต่อการตั้งสมญานามให้มี “ลักษณะ
เฉพาะ” พระพุทธรูปองค์หนึ่งๆ จึงแตกต่างจากองค์อื่นๆ อย่างมีนัยยะสำ�คัญ และ
เป็นเสมือน “เทพเจ้าท้องถิ่น”สำ�หรับกลุ่มชนที่เคารพบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นๆ
ในท้ายที่สุด ผู้เขียนได้ประยุกต์การศึกษาบทบาทหน้าที่ของคติชนเข้ากับ
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของชนชาติไท ของเอ็ดมันด์ อาร์ ลีช (Edmond R. Leach)
ในการศึกษาบทบาทหน้าที่ของตำ�นานพระพุทธรูปล้านนา เพื่อให้เห็นถึง “พลัง”ของ
ปัญญาความเชื่อที่ปรากฏผ่านตำ�นานพระพุทธรูปที่มีความสำ�คัญต่อ “ความเป็นท้อง
ถิ่น” ของสังคมล้านนา โดยชี้ให้เห็นว่าตำ�นานพระพุทธรูปบางตำ�นาน เช่น ตำ�นาน
พระเจ้าตนหลวง จังหวัดพะเยา ตำ�นานพระเสตังมณี วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
ได้บันทึกร่องรอยการเคลื่อนย้ายและภูมิปัญญาการเลือกทำ�เลที่ตั้งชุมชนจาก “แหล่ง
น้ำ�”เป็นสำ�คัญ รวมถึงสะท้อนวีถีชีวิตในระบบ “เจ้าฟ้า”ผ่านตำ�นานที่กล่าวถึงกษัตริย์
ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระพุทธรูปในประการต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง
พยายาม “ถอดรหัส” ทัศนคติที่คนล้านนามีต่อพุทธศาสนา ต่อสังคม และต่อชีวิต
กล่าวคือ พุทธศาสนาแบบล้านนาที่สะท้อนผ่านตำ�นานพระพุทธรูปนั้น แน่นอนว่า
ย่อมมีลักษณะเป็น “พุทธศาสนาแบบไทย” ที่ดำ�รงอยู่ควบคู่ไปกับความคิดเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์และความเชื่อเรื่องผี ตลอดจนมีความเชื่อเรื่อง “พหุพุทธะ” ทั้งนี้ทั้งนั้น
ชาวล้ า นนายั ง มี ทั ศ นคติ ว่ า พระพุ ท ธรู ป คื อ ตั ว แทนของพระพุ ท ธเจ้ า ในแง่
“ร่างกาย”นำ�มาสู่ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติบูชาพระพุทธรูปเสมือนหนึ่งมี
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ชีวิต และทัศนคติเรื่องเพศสภาวะบนพื้นฐานของระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม คือ “เพศ
ชาย-โลกุตตระ” ที่ตรงกันข้ามกับ “เพศหญิง-โลกียะ”ที่สังเคราะห์ได้จากบทบาทตัว
ละครในตำ�นานพระพุทธรูปอีกด้วย
งานวิจัยเรื่องนี้จึงนับได้ว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในแวดวงไทย
ศึกษา เพราะไม่เพียงจะให้ความรู้ และแนวทางการวิเคราะห์แก่นักวิชาการและผู้
สนใจทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้แก่นักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้สร้างสรรค์งานวิจัยต่อไปได้ในอนาคต
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