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บทคัดย่อ
ตัวตนของเมืองในล้านนายุคจารีต ประกอบขึ้นด้วยหัวใจส�ำคัญ คือ “เจ้า”
“พุทธ” (พราหมณ์) และ “ผี” มีการจัดระบบตัวตนทางจินตภาพซ้อนทาบทับไปกับระบบ
ตัวตนทางกายภาพ ตัวตนของเมืองผ่านระบบเจ้ามีการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองและ
เวียงออกเป็นส่วนต่างๆ โดยให้คุ้มหลวงหอค�ำเวียงแก้วเป็นศูนย์กลางของเมือง ระบบ
พุทธ (พราหมณ์) มีการสร้างวัดส�ำคัญขึ้นเป็นองค์ประกอบของเมือง ทั้งวัดมิ่งเมือง
วัดหัวข่วง วัดหลวงประจ�ำเมือง และวัดสี่มุมเมือง มีการจัดระบบพระธาตุองค์ส�ำคัญ
ภายในเมืองหรืออาณาจักร ทั้งระบบบูชาพระธาตุประจ�ำปีเกิด ระบบบูชาพระธาตุ
ประจ�ำพระเจ้าห้าพระองค์ และระบบบูชาพระธาตุสี่มุมเมือง (ระบบพระธาตุสี่จอม)
การสร้างเวียงพระธาตุหรือเวียงทางศาสนา ตลอดจนสถาปนาพระธาตุประจ�ำเมืองขึน้
ตามภูเขาหรือพืน้ ทีส่ ำ� คัญต่างๆ ระบบผีมกี ารจัดล�ำดับศักดิข์ องผีให้ควบคุมสังคมชุมชน
ระดับต่างๆ ภายในเมือง ทั้งจัดระบบผีรักษาทิศทั้ง ๔ ของเมือง ระบบผีรักษาเวียง
และพื้นที่ส�ำคัญต่างๆ ของเมือง เสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) ตลอดไปจนถึงไม้ใจเมือง
หรือไม้หมายเมือง

๑

อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาวั ฒ นธรรมศึ ก ษา ภาควิ ช าสั ง คมและวั ฒ นธรรมศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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City Identity of Lanna Kingdom
Phoodeit Saensa๒

Abstract
In the traditional era, the city identity of the Lanna Kingdom consisted
of three essential aspects – King, Buddhism (or Brahmanism) and Spirit. The
Lanna Kingdom had a systematic management of city identification through
the institution of the King by considering the visual identity, together with
physical identity, with the center of the city called Khum Luang Hor Kham
Kaew. The kingdom separated the city areas to be many districts. For the
Buddhist or Brahmin system, important temples were built as components
of the city; for example, Ming Mueang temple, Hua Khuang temple, Si Mum
Mueang temple and Luang temple in each city in the Lanna Kingdom.
For the important relics in the city or in the kingdom, there were
systems of management by following relics birth years, systems for
worshiping the relics of five god kings, and systems for worshiping the
relics that were kept in temples that were locate at the four corners of city,
called the Si Mum Mueang or the Si Chom Relics system. Construction and
location of relics district temples or Buddhist/Brahmin districts were on
mountains and important areas in the kingdom. For the spirit system, there
was a gradation of spirits to control and cover each community level in the
city. There was also a spirit systems to protect each corner of the four
directions of the city, as well as guardian spirits for protecting inside the city
and important areas in the city, such as a pillar (called Inthakhin Pillar), even
including old trees in the city.
๒
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บทน�ำ
โดยเฉพาะเมื อ งเชี ย งใหม่ ที่ ถู ก ก� ำหนดสร้ า งขึ้ น ด้ ว ยอุ ด มคติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางของล้านนาทัง้ ความเชือ่ และทางอ�ำนาจการปกครอง จึงสร้างตามคติจกั รวาล
เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นประดุจศูนย์กลางจักรวาลที่ส�ำคัญที่สุด ส่วนหัวเมืองบริวาร
อื่นๆ เป็นทวีปเล็กทวีปน้อยหรืออนุจักรวาลรายรอบออกไป โดยมีจักรวาลทัศน์ของ
“เจ้า” “พุทธ”(พราหมณ์) และ “ผี” ครอบซ้อนกันอยู่ ด้วยการเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน
ของทั้ง ๓ ประการ ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของผู้คนภายในแต่ละเมือง สะท้อน
จากค�ำศัพท์ที่ใช้เรียกเกี่ยวกับทั้ง ๓ ก็ใช้ร่วมกัน เช่น “ตน”(องค์) “โรงไชย” “โรงหลวง”
“หอไชย” “จอง” และ “แท่นแก้ว” เป็นต้น หรือข้าวของเครื่องใช้ส�ำคัญบางอย่างก็
ปรากฏมีใช้เหมือนกัน เช่น “กลองชัยมงคล”(กลองชัย หรือ กลองสะบัดชัย หรือ
กลองอุ่นเมือง) หรือ “กลองปูชา” (ออกเสียง “กล๋องปู๋จา”) ที่ปรากฏใช้ทั้งใน “วัด”
“หอค�ำ” (คุม้ หลวง) และ “หอผีเมือง” หรือช่วงปีใหม่ (สงกรานต์) ก็มกี ารสระเกล้าด�ำหัว
(สรงน�้ำ) ทั้ง “เจ้า” “พุทธ” และ “ผี” เป็นต้น

๑. “เจ้า” กับตัวตนของเมืองในล้านนา
๑.๑ ประมุขเมือง
“กษั ต ริ ย ์ ” จะเป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในเมื อ งหลวงและภายในอาณาจั ก ร
หรือแว่นแคว้น ส่วน “เจ้าเมือง” ก็มีอ�ำนาจปกครองสูงสุดภายในบ้านเมืองรวมถึง
เหนื อ หั ว เมื อ งที่ ขึ้ น ตรง คติ ล ้ า นนาเชื่ อ ว่ า กษั ต ริ ย ์ คื อ องค์ ส มมติ ข องพระอิ น ทร์
ดังต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังราย
(พ.ศ. ๑๙๘๔ - ๒๐๓๐) ทรงเป็นเสมือนพระอินทร์ที่เสด็จลงมาจุติบนโลกมนุษย์๔ และ
ต�ำนานยังกล่าวว่าดวงแก้วยอดพระเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นลูกเดียวกับ

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,
(เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หน้า ๗๗.
๔
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หอคำ�เมืองนครลำ�ปาง
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
ดวงแก้วยอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นตาวติงสา (ดาวดึงส์)๕
ซึง่ ชัดเจนมากในสมัยพระเจ้ากาวิละ พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ ๑ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน
(พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๕๘) ที่ทรงตั้งชื่อเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองรัตนติงสาอภินวปุรี”๖
หมายถึงเป็นเมืองสวรรค์ช้ันดาวดึงส์อันมีพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ประทับอยู่
นั่นก็คือกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์น่ันเอง ที่ทรงประทับในคุ้มหลวงหอค�ำ
ภายในเวียงแก้ว (พระราชวัง) อันจ�ำลองปราสาทเวชยนต์ของพระอินทร์ที่ตั้งอยู่
ยอดเขาพระสุเมรุบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ “เวียงแก้ว” จึงเป็นศูนย์กลางเมือง
เชียงใหม่ในความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้า” โดยมี “แท่นแก้ว” (ราชบัลลังก์) ภายใน “หอค�ำ”
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่, (เอกสาร
อัดส�ำเนา, ๒๕๒๔), หน้า ๒๙.
๖
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,
(อ้างแล้ว), หน้า ๑๓๑.
๕
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และ “เวียงแก้ว” เป็นแกนกลางจักรวาลของเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา๗
ส่วนคุ้มเจ้านายองค์ต่างๆ ที่กระจายรายล้อมเวียงแก้วออกไป ก็คือจ�ำลอง
วิมานปราสาทของเทพเทวาผู้เป็นบริวารของพระอินทร์ที่อยู่ตามสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ
ด้วยคติทเี่ จ้านายเป็นบุคคล “สูงศักดิ”์ และ “ศักดิส์ ทิ ธิ”์ ของบ้านเมือง เป็นผูท้ ถี่ อื ก�ำเนิด
มาจากสรวงสวรรค์ชนั้ ฟ้าเพือ่ ลงมาสร้างสมบุญบารมี เมือ่ ยังมีชวี ติ อยูใ่ นโลกมนุษย์กไ็ ด้
ประทับอยู่ในคุ้มปราสาทหอค�ำ  ที่เป็นการจ�ำลองสรวงสวรรค์มาไว้บนโลกมนุษย์ เมื่อ
ถึงกาลสิ้นชีพก็ต้องสร้างวิมานปราสาท หรือหากพิเศษก็สร้างเป็นวิมานปราสาท
ตั้งบนหลังสัตว์หิมพานต์รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะรูปนกหัสดีลิงค์ให้ประทับและ
ส่งสการ(เผา)ไปด้วยทั้งหมด เพราะมีความเชื่อว่าสัตว์หิมพานต์เหล่านี้มีถิ่นอาศัยอยู่
เชิงเขาพระสุเมรุ สามารถน�ำพาดวงพระวิญญาณกลับขึ้นสู่เขาพระสุเมรุได้ ส่วนเมื่อ
ปลงพระศพแล้วจะมีการก่อสร้างกู่เก็บพระอัฐิหรือสร้างหอผีไว้เป็นที่เคารพสักการะ
เพื่อให้ดวงพระวิญญาณของเจ้านายผู้วายชนม์นั้นสามารถกลับมาคืนพลังชีวิตให้แก่
แผ่นดินอีกครัง้ ๘ หรือก็คอื เพือ่ ให้เสด็จกลับมาเป็น “ผีอารักษ์” หรือ “ผีเมือง” คอยปกปัก
รักษาดูแลบ้านเมืองและชาวเมืองตลอดไป ดังเช่นกษัตริย์และปฐมต้นราชวงศ์ของ
เมืองเชียงใหม่ เมื่อเสด็จสวรรคตก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “ผีอารักษ์หลวงเมือง
เชียงใหม่”
“...เทวดาอารักข์เชนเมืองเจ้าทังหลาย หมายมีเจ้าหลวง
ฅ� ำ แดงเปนเค้ า เปนใหญ่ ก ว่ า อารั ก ข์ เ จ้ า ทั ง หลาย แลอารั ก ข์
หลวงเมืองแคน (ออกเสียง“เมืองแกน”) ตน ๑ เจ้าหลวงมังราย
ตน ๑ มังครามตน ๑ แสนพูตน ๑ ฅ�ำฟูตน ๑ ผายูตน ๑ กือนาตน
๑ แสนเมืองมาตน ๑ สามประหญาฝั่งแกนตน ๑ ท้าวลกตน ๑
ท้าวยอดเชียงรายตน ๑ ท้าวอ้ายตน ๑ แก้วตาหลวงตน ๑
พระแม่ กุ ตน ๑ พระเมื อ งแก้ ว ตน ๑ พระเมื อ งเกล้ า ตน ๑
เจ้ า พระญายอดติ โ ลกราชตน ๑ ...ขุ น หลวงวิ ลั ง คะตน ๑...
๗

สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ต�ำนานพืน้ เมืองล้านนาเชียงใหม่, (อ้างแล้ว),

หน้า ๑๖.

สุจิตต์ วงษ์เทศ(บรรณาธิการ), พระเมรุ ท�ำไม? มาจากไหน, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ
: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๘.
๘
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พระเจ้าตนพ่อตน ๑ เจ้าฟ้าหลวงชายแก้วตน ๑ พระเจ้ากาวิละ
องค์เถ้าปราบปถวีล้านนาไทตน ๑ เจ้าช้างเผือก (เจ้าหลวงธรรม
ลังกา)ตน ๑ เจ้ามหาเสฏฐี (เจ้าหลวงค�ำฝั้น) ตน ๑...”๙
ขณะที่ในเมืองน่านกษัตริย์และเจ้าเมืองก็ถูกสถาปนาให้เป็น “ผีอารักษ์หลวง
เมืองน่าน” “...โรงอารักษ์พระญาพัวก็สบื แต่แรกนัน้ มาเพือ่ อัน้ แล ตัง้ แต่พระญาสรีจนั ท์
ล�ำดับไปรอดพระญาผาแสงมีสิบเอ็ดตน...”๑๐ ส่วนเมืองบริวารอื่นๆ เจ้าเมืองเมื่อ
วายชนม์ก็ถูกสถาปนาขึ้นเป็นผีอารักษ์ประจ�ำเมืองเช่นเดียวกัน ดังเช่นเมืองลอง
อดีตเจ้าเมืองลองที่วายชนม์ก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “ผีอารักษ์หลวงเมืองลอง”
“แม่นว่ากุศลบุญราสีมีหลายหลาก มูลละสัทธาจักอยาดน�้ำ
อุทสิ ไพหาเทพาอารักข์ อันรักสาเมืองลองแก้วกว้าง หมายมีอารักข์
เจ้ า เชิ ญ เมื อ งตนใจหาญ มี ทั ง อารั ก ข์ เ จ้ า ช้ า งปานตนใจห้ า ว
เรืองไรอะคร้าว มีทังตนด่านด้าวดงลาน อันปริวารหลายเอนก
มีทังอารักข์เจ้าเขาเหล็กตนใสส่องแจ้ง มีทังท่งแล้งแลเจ้าสิบสอง
เมือง แลจอมเชียงชื่นชื่อดอยอาง เจ้าจอมผางค์ชื่อหูหิ้น มีทัง
ท้าว สะหรูอ่ คู่ ำ� แดง พรหมธาตุสดุ ทีเ่ ท้ามีเจ้ากุมภัณฑ์แลเจ้าเลาค�ำ
แม่เจ้าจามเทวีตนหื้อก�ำเนิดเวียงไชย ขอจุ่งมารับเอากุศลผลบุญ
แด่เทอะ”๑๑
หรือเมืองต้า อดีตเจ้าเมืองต้าก็ได้รับสถาปนายกขึ้นเป็น “ผีอารักษ์หลวง
เมืองต้า” เช่น พญาอุปเสน พญาค�ำแดง พญาเจ็ดเมือง พญาช้างงาปลี และพญาค�ำฟุน่
เป็นต้น๑๒
ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ จารโดยพระไชยวุฒิ ฉบับวัดอัมพาราม
บ้านกลาง อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๑๐
สรัสวดี อ๋องสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,
๒๕๓๙), หน้า ๖๕.
๑๑
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), สมุดโหราของพ่อหนานค�ำมูล บุญส่ง ต�ำบลห้วยอ้อ
อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่, อักษรธรรมล้านนา.
๑๒
สัมภาษณ์พ่ออุ๊ยชื่น กัญญมี อายุ ๘๐ ปี เลขที่ ๑๑๒/๑ หมู่ ๘ บ้านเหล่าศรีภูมิ
ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐.
๙
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นอกจาก “กษัตริย์” หรือ “เจ้าเมือง” ที่เป็นประมุขสูงสุดภายในเมือง ก็ยังมี
กลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์ช่วยบริหารบ้านเมือง รองลงมามีกลุ่มขุนนางส�ำคัญบริหาร
ส่วนกลางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเรียกว่า “ขุนนางเสนาเค้าสนามหลวง” มีทั้งหมด
จ�ำนวน ๓๒ ต�ำแหน่งในเมืองขนาดใหญ่ หรือ ๑๒ ต�ำแหน่งในเมืองขนาดเล็ก ขุนนาง
เค้าสนามหลวงทั้ง ๓๒ ต�ำแหน่ง หรือ ๑๒ ต�ำแหน่งยังสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
คือ “พญาพืน้ ทัง้ ๔” หรืออาจเรียกว่า “พ่อเมืองทัง้ ๔” “สิงเมืองทัง้ ๔” หรือ “สิงงาเมือง
ทั้ง ๔” กับ “ขุนเมืองทั้ง ๒๘” หรือ “ขุนเมืองทั้ง ๘” ภายในเค้าสนามหลวงก็จะมีขุนนาง
ผู้ช่วยเสนาบดีเค้าสนามหลวงทั้ง ๓๒ ต�ำแหน่ง หรือ ๑๒ ต�ำแหน่งอีกจ�ำนวนหนึ่ง และ
นอกจากขุนนางเค้าสนามหลวงและผู้ช่วยที่บริหารในส่วนกลาง ก็ยังมีขุนนางนอกเค้า
สนามท�ำหน้าที่ดูแลในแต่ละท้องถิ่นอีกจ�ำนวนมาก ดังนั้นระบบการจัดวางต�ำแหน่ง
ของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง เจ้านาย และขุนนาง จึงเป็นการจ�ำลองศูนย์กลางจักรวาล
ไว้ที่กษัตริย์หรือเจ้าเมืองที่เป็นองค์สมมติพระอินทร์ ขุนนางเสนาเค้าสนามหลวงทั้ง
๓๒ ต�ำแหน่งเสมือนเทวดาบริวารของพระอินทร์ทั้ง ๓๒ โดยเฉพาะพญาพื้นทั้ง ๔
เป็นเสมือนท้าวทั้ง ๔ (ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔) ที่สถิตประจ�ำในทวีปทั้ง ๔ ทิศของเขา
พระสุเมรุ ส่วนเจ้านายและขุนนางอื่นๆ ก็เสมือนเป็นเทพเทวาบริวารที่ประจ�ำอยู่
อนุทวีปรายรอบออกไป
๑.๒ หน่วยปริมณฑลการปกครองระดับต่างๆ ที่รวมกันเป็นเมือง
เมื อ งมี ห น่ ว ยการควบคุ ม คนในสั ง คมเริ่ ม จากหน่ ว ยขนาดเล็ ก ที่ สุ ด คื อ
“เรือน” แต่ละเรือนอาจมีหลังเดียวหรือหลายหลังตั้งบนพื้นที่ว่างในรั้วเดียวกันเรียกว่า
“ข่วงบ้าน” กลุ่มเรือนหลายหลังรวมเป็น “พ้งบ้าน” หลายพ้งบ้านรวมเป็น “หมู่บ้าน”
หลายหมู่บ้านรวมเป็น “แคว่น” และหลายแคว่นรวมกันเป็น “เมือง” ทุกหน่วยมี
ความเชื่อเรื่องมีชีวิต ตัวตน และจิตวิญญาณก�ำกับอยู่เสมอ โดยเมื่อมนุษย์เข้าไปอยู่
อาศัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของปริมณฑลนั้นๆ จึงใช้ตัวเองเป็นต้นแบบความคิด ซึ่งแต่ละ
หน่วยผู้อยู่อาศัยก็มีมโนทัศน์แบ่งออกเป็นส่วน “หัว” “กลาง” และ “หาง” (ตีน) เช่น
“หัวเรือน” “กลางเรือน” “หางเรือน” (ตีนเรือน) หรือ “หัวบ้าน” “กลางบ้าน” (ท้องบ้าน)
และ “หางบ้าน” (ตีนบ้าน) การจัดแบ่งศักดิ์พื้นที่น�ำมาสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
โดยหน่วยการปกครองขนาดย่อยทั้งหมดเหล่านี้ เป็นเสมือนทวีปเล็กทวีปน้อยที่
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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รวมกันอยู่ภายใต้จักรวาลใหญ่ของเมือง มีรายละเอียดของแต่ละหน่วยปริมณฑลดังนี้
คือ
(๑) เรือน เป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็กที่สุด ผู้ปกครองเรือนเรียกว่า
“พ่อเรือน” “แม่เรือน” ความเชื่อปริมณฑลของเรือนปรากฏในยันต์หัวเสาทั้ง ๔ ทิศ
หรือ ๘ ทิศ และแต่ละส่วนของเรือนมีศกั ดิจ์ งึ น�ำมาสูก่ ารจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในเรือน
เช่น บริเวณหัวเรือนในห้องนอนมีหิ้งผีปู่ย่าเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะคนภายในเรือน มี
ห้ามยนต์ (ห�ำยนต์) และข่มประตูเป็นสัญลักษณ์ขอบเขต หากมีการล่วงละเมิดถือว่า
ผิดผีต้องเสียผีเป็นการปรับไหม กลางเรือนมีเติ๋นรับรองแขก หางเรือนเป็นครัวไฟ
(ห้องครัว)ที่มีการท�ำอาหารและชะล้างสิ่งต่างๆ มี “ขี้หม่า” แอ่งน�้ำขัง และใต้ถุนเรือน
เป็นที่เลี้ยงสัตว์ เป็นพื้นที่เกิดความสกปรกได้ง่าย การอยู่เรือนหลังเดียวกันน�ำมาสู่
การนิยามว่า “คนร่วมหอร่วมเรือน” หรือ “คนเรือนเดียวกัน”
(๒) ข่วงบ้าน หมายถึงอาณาบริเวณที่ปลูกเรือน บางครั้งอาจมีเรือน ๒ – ๓
หลังตัง้ บริเวณข่วงบ้านเดียวกัน ผูอ้ าศัยจะรูข้ อบเขตปริมณฑลของตนเอง ดังมีคำ� สอน
เกี่ยวกับการจัดการขอบเขตของข่วงบ้านว่า “ขด (รั้ว) ออกแพ้เจ้า ขด(รั้ว) เข้าแพ้ของ”
โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกตามศักดิ์ เช่น บริเวณหน้าเรือนจะท�ำความสะอาดทุกเช้า
เพือ่ เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ต้อนรับแขก หรือท�ำงานในยามว่าง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งหอผีเจ้าที่หรือเสาท้าวทั้ง ๔ หลังเรือนเป็นที่ปลูก
ผักสวนครัว (สวนฮี้) และเลี้ยงสัตว์
(๓) พ้งบ้าน เทียบได้กับหมวด เขต หรือคุ้มในปัจจุบัน เป็นกลุ่มเรือนที่ตั้ง
ใกล้กนั และมักเป็นเครือญาติหรือถือผีปยู่ า่ สายตระกูลเดียวกัน มีผอู้ าวุโสหรือผูม้ คี วามรู้
เช่น เก๊าผี พ่ออาจารย์ เป็นผูป้ กครองอย่างไม่เป็นทางการ แต่ละพ้งบ้านมีผเี ป็นทีน่ บั ถือ
ของกลุ่มตน เช่น หอผีปู่ย่า ผีเตาเหล็ก ผู้อาศัยอยู่ภายในพ้งบ้านจะรู้ขอบเขตปริมณฑล
ของตนและจะเรียกชื่อแต่ละพ้งบ้านตามทิศ ลักษณะพื้นที่ หรือสัญลักษณ์ส�ำคัญ
เมือ่ พ้งบ้านมีจำ� นวนคนมากขึน้ ก็สามารถแยกออกเป็นหมูบ่ า้ นขึน้ ใหม่ได้ในทีส่ ดุ พ้งบ้าน
เป็นหน่วยแบ่งท�ำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน การเป็นเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
“พริกมีเรือนเหนือ เกลือมีเรือนใต้ หมากค�ำพลูใบ หกไปเรือนพี่เรือนน้อง” น�ำมาสู่
การนิยามว่า “คนพ้งเดียวกัน” หรือ “คนถือผีเดียวกัน”
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(๔) หมู่บ้าน “บ้าน” หรือ “หมู่บ้าน” ในความหมายนี้เป็นหน่วยแบบโบราณ
ไม่ได้หมายถึงหมู่บ้านที่แบ่งตามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหมู่บ้านแบบจารีตในอดีตอาจ
หมายถึง ๒ - ๓ หมู่บ้านในปัจจุบันขึ้นไปรวมกัน ภายในหมู่บ้านหนึ่งจะมีหลายกลุ่ม
เครือญาติและถือผีปู่ย่าหลายสายตระกูลตั้งรวมกัน ผู้ปกครองมักเป็นคนในหมู่บ้าน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์หรือเจ้าเมืองให้มียศต่างๆ ชาวบ้านเรียกผู้ปกครอง
หมู่บ้านต่างกันไปว่า “พ่อเฒ่าบ้าน” “พ่อหลวง” “แก่บ้าน” “พ่อหลัก” หรือ “พ่อก๊าง”
และเรียกภรรยาว่า “แม่หลวง” จัดแบ่งหมู่บ้านออกเป็น “หัวบ้าน” “กลางบ้าน”
(ท้องบ้าน) และ “หางบ้าน” (ตีนบ้าน)๑๓ ดังปรากฏในจารึกท้ายคัมภีร์ใบลานของหัววัด
ต่างๆ ว่า “...วัดสรีดอนมูล หางบ้านร่องอ้อ...” (เมืองลอง) “...บ้านม่วงหล่ายท่า
หางบ้านแล...”๑๕ (เมืองแจ้ห่ม) การจัดแบ่งศักดิ์พื้นที่น�ำมาสู่การใช้ประโยชน์ เช่น
หัวบ้านเป็นที่ตั้งหอผีเจ้าบ้าน(ผีเสื้อบ้าน หรือ ผีเสี้ยวบ้าน) กลางบ้านเป็นที่ตั้งวัด
หางบ้านเป็นป่าช้า ผู้อาศัยภายในหมู่บ้านจะนิยามตัวตนว่า “คนบ้านเดียวกัน” “ตีนจอง
รองวัดเดียวกัน” หรือ “ศิษย์ร่วมหัววัดเดียวกัน” เป็นต้น
(๕) แคว่น รวมหลายหมู่บ้านเข้าไว้ด้วยกัน แต่เมืองขนาดเล็กอาจรวมหลาย
หมู่บ้านขึ้นเป็นเมือง เช่น เมืองต้า เมืองตีบ และเมืองสะเอียบ เป็นต้น แคว่นจะแบ่ง
ตามหมวดอุโบสถเป็นหลัก กษัตริย์หรือเจ้าเมืองจะแต่งตั้งให้ผู้ปกครองแคว่นมียศ
ต่างๆ แคว่นเกิดจากการรวมกันของหมู่บ้านแบบหลวมๆ ไม่ปรากฏเป็นตัวตนชัดเจน
มีการใช้อุโบสถหรือใช้ฝายร่วมกัน จึงน�ำมาสู่การนิยามตัวตนว่า “คนแคว้นเดียวกัน”
“ศิษย์หมวดอุโบสถเดียวกัน” หรือ “คนใช้น�้ำฝายเดียวกัน” เป็นต้น
(๖) เมือง คือรวมหน่วยการปกครองทัง้ หมดข้างต้นเข้าไว้ดว้ ยกัน มี “กษัตริย”์
“เจ้าฟ้า” หรือ “เจ้าเมือง” เป็นศูนย์กลางและมีอ�ำนาจสูงสุดภายในเมือง
๑๓

ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์สุวรรณสังข์ ผูก ๒ จารโดยพระอินทะ วัดแม่
ลานเหนือ ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๔๗๗ และจารึกท้ายคัมภีร์มูลกิตติ จาร
โดยพระยาวิไชยปัญญาซ้อน วัดไฮสร้อย ต�ำบลปากกาง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๔๓๔
๑๔
ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์พญาคางคาก ผูกต้น จารโดยพระกัญจนะ
วัดดอนมูล ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๔๕๐
๑๕
ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์มหาปัฏฐาน จารโดยพระป๋า วัดผาแดงหลวง
ต�ำบลแจ้ห่ม อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง พ.ศ. ๒๔๗๗
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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๑.๓ การจัดแบ่งปริมณฑลของเมือง
เมืองมีศักดิ์ของการใช้พื้นที่ไม่เท่ากัน สิ่งที่ส�ำคัญขององค์ประกอบความ
เป็นเมืองในยุคจารีตคือ เวียงแก้ว (คุ้มหลวงและหอค�ำ) อันแสดงถึงอ�ำนาจของ
เจ้าผู้ปกครอง ก�ำแพงและประตูที่สร้างป้องกันศึกสงคราม และตลาดกลางเวียง
(กาดหลวงกลางเวียง) อันเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมือง ความส�ำคัญนีป้ รากฏหลักฐาน
เมื่อพญามังราย ปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านนา พร้อมพระสหายคือพญาง�ำเมือง
กษัตริย์แคว้นพะเยา และพ่อขุนรามค�ำแหง กษัตริย์แคว้นสุโขทัย เมื่อทรงแรกเริ่ม
สถาปนาเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. ๑๘๓๙ ได้โปรดให้ก่อสร้างขึ้นพร้อมกันทั้งเวียงแก้ว
(คุ้มหลวงและหอค�ำ) ตลาดกลางเวียง ก�ำแพงเวียง ประตูเวียง และมีการอัญเชิญ
เทพยดาอารักษ์มารักษาตามจุดเหล่านี๑๖้ ซึ่งการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองในล้านนา
มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) แบ่งโดยใช้ปริมณฑลของเวียง และ (๒) แบ่งโดยใช้ปริมณฑล
ของเมือง
(๑) แบ่งโดยใช้ปริมณฑลของเวียง
เมืองหนึ่งเมืองอาจประกอบด้วย “เวียง” (คูน�้ำคันดิน) จ�ำนวนหลายเวียง
หรือบางเมืองก็ไม่มกี ารก่อสร้างเวียงแล้วแต่ความส�ำคัญของเมืองนัน้ ๆ การสร้างเวียง
เกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งความจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต เช่น ป้องกัน
กลุ่มคนทรัพย์สินให้ปลอดภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดถึงเพื่อความเชื่อ เช่น
ก�ำหนดขอบเขตให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แสดงสถานะอ�ำนาจบารมีของเจ้าผู้ปกครอง
จึงเกิดการสร้าง “เวียง” ที่มีขอบเขตแน่นอนโดยขุดคูน�้ำก่อคันดินหรืออิฐล้อมรอบขึ้น
ภายในเมือง การสร้างเวียงเป็นสิ่งส�ำคัญมากต่อผู้คนที่อาศัยรวมตัวกันเป็นเมือง
ดั ง สะท้ อ นในความเชื่อ ของคนบริเ วณแอ่ง ลอง - วั งชิ้ น สื บ มาว่ า ถ้ า เมื องไหนไม่
สร้างเวียงเป็นขือ่ บ้านขือ่ เมือง เมือ่ ผีปกู่ ลิง้ หล้อง (กลิง้ โลงศพ) มาดูแล้วไม่เห็นจะลงมา
กินคนในบ้านเมืองนั้น๑๗ เวียงแต่ละแห่งจึงมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น เวียง
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,
(อ้างแล้ว), หน้า ๓๕ - ๓๖.
๑๗
สัมภาษณ์พ่อหนานทอง(ประทีป) กันทะเขียว(ปู่อาจารย์วัดต้าม่อนและผู้ประกอบ
พิธกี รรมต่างๆ) อายุ ๖๘ ปี เลขที่ ๕๗/๓ หมู่ ๓ บ้านม่อน (บ้านใหม่) ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง จังหวัด
แพร่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐.
๑๖
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ศูนย์กลางการปกครอง เวียงที่ประทับของเจ้าผู้ปกครอง เวียงหน้าด่าน และเวียงทาง
ศาสนาหรือเวียงพระธาตุ เป็นต้น ดังนั้นบางเมืองจึงสร้างเวียงขึ้นหลายแห่งเพื่อ
ท�ำหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะเมืองหลวง เมืองขนาดใหญ่ หรือเมืองส�ำคัญ

พญาราชสีห์ ที่ช่วงสิงห์ หัวเวียงเชียงใหม่
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
“เวียง” ที่มีรูปธรรมชัดเจนโดยการสร้างก�ำแพงล้อมรอบ ได้ถูกใช้เป็นตัว
ก�ำหนดปริมณฑลพื้นที่ทางกายภาพและจินตภาพ มีการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
“หัวเวียง” “กลางเวียง” และ “หางเวียง”(ตีนเวียง) ดังปรากฏการรับรู้ในโลกทัศน์ของ
ชาวเมืองในอดีต บ่งบอกอยู่เสมอว่าวัดหรือชุมชนหมู่บ้านของตนอยู่ส่วนไหนของเวียง
เช่น เมืองเชียงใหม่ “...วัดศรีบุญเรือง หัวเวียงเชียงใหม่...”๑๘ “...เกิดนมดี (วัดดวงดี)
๑๘

จารึกท้ายคัมภีร์สังรวมธาตุ จารโดยปัญญาภิกขุ วัดศรีบุญเรือง พ.ศ.๒๔๔๐ อ้างใน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, (เชียงใหม่ :
มิ่งเมือง, ๒๕๔๔), หน้า ๘๕.
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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กลางเวียงเชียงใหม่...”๑๙ “...วัดยางกวงแก้วกว้าง ท่าท้างหางเวียงเชียงใหม่...”๒๐
เมืองล�ำปาง “...วัดสรีเชียงยืนหมื่นกาดแก้ว หัวเวียงนครไชย...”๒๑ หรือเมืองท่ากาน
“...วัดศรีจอมเมือง หัวเวียงตะกาน...”๒๒
เมือ่ มีการสร้างก�ำแพงเวียง มีประตูเวียง ก็มกี ารก�ำหนดประโยชน์การใช้สอย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บทิศ ทักษาเมือ ง ดัง ประตูทิศ ใต้ห รื อทิ ศ ตะวั น ตกใช้ เป็ น ประตู
เอาศพออก เช่น ประตูแสนปุง (ทิศใต้) เมืองเชียงใหม่ ประตูมาน(ทิศใต้) เมืองแพร่
ประตูท่าลี่ (ทิศใต้) เมืองน่าน และประตูผี(ทิศตะวันตกเฉียงใต้) เมืองเชียงราย
(ยกเว้นเวียงล�ำปางรุ่นแรกเอาศพออกประตูม่าห์ (ม้า) ทิศตะวันออก) ส่วนประตู
ด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นประตูมงคลใช้เสด็จเข้าเมืองของกษัตริย์หรือ
เจ้าเมือง เช่น ประตูหัวเวียง (ทิศเหนือ) เชียงใหม่ ประตูหัวเวียง (ทิศตะวันออก)
เมืองล�ำปาง (เวียงรุน่ ๓) ประตูชา้ งสี (ทิศเหนือ) เมืองล�ำพูน ประตูไชย (ทิศตะวันออก)
เมืองแพร่ และประตูไชย (ทิศตะวันออก) เมืองน่าน เป็นต้น
(๒) แบ่งโดยใช้ปริมณฑลของเมือง
บางเมืองก็ปรากฏมีการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองตามหน่วยเมือง โดย
เฉพาะเมืองที่ไม่มีการสร้างเวียงขึ้นเป็นศูนย์กลางการปกครอง มีการแบ่งออกเป็น
๓ ส่วนเช่นเดียวกับเวียง คือ “หัวเมือง” “กลางเมือง” และ “หางเมือง” เช่น เมืองลอง
(รุ่นที่ ๓) “...อยู่บ้านนาหลวง หัวเมืองเววาทภาสี ไทว่าเมืองลองนี้แล...”๒๓ “...วัดแม่ลาน
๑๙

จารึกท้ายคัมภีร์วิธูรบัณฑิต จารโดยพระมหาธัมมสถิรเจ้า วัดดวงดี(พันธนุนมดี)
พ.ศ. ๒๐๙๗ อ้างในทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์
ล้านนา, (อ้างแล้ว), หน้า ๑๐๔.
๒๐
จารึกท้ายคัมภีรน์ สิ ยั นาม จารโดยชวนะภิกขุ วัดยางกวง พ.ศ. ๒๓๗๗ อ้างในทุนอุดหนุน
การวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, (อ้างแล้ว), หน้า ๙๕.
๒๑
ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์โวหารติกกนิบาต ผูก ๑๓ วัดหมื่นกาด ต�ำบล
หัวเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง พ.ศ.๒๓๔๔
๒๒
จารึกท้ายคัมภีร์ตุลปุญญณคัณฐะ จารโดยกาวินทาภิกขุ วัดศรีจอมเมือง พ.ศ.
๒๒๙๒ อ้างในทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา,
(อ้างแล้ว),หน้า ๑๐๖.
๒๓
ภูเดช แสนสา(อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์ต�ำนานห้วยอ้อ วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ  ต�ำบล
ห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ จารพ.ศ. ๒๔๐๑
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กลางเมืองลอง...”๒๔ “...วัดนาทุ้มแก้วกว้าง หางเมืองลองฅ้อใต้...”๒๕ เมืองแจ้ห่ม
“...วัดหลวงป่าแดง หัวเมืองแช่ห่ม...”๒๖ หรือบางเมืองก็ใช้พระพุทธรูปเป็นหมุดหมาย
ปริมณฑลของเมือง เช่นเมืองต้า มีพระเจ้าแสนตอง เป็นพระเจ้าองค์นอ้ งประดิษฐ์สถาน
ไว้หัวเมืองต้า (วัดสบปุง ต�ำบลเวียงต้า) ส่วนพระเจ้าล้านตื้อ เป็นพระเจ้าองค์พี่
ประดิษฐ์สถานไว้หางเมืองต้า (วัดน�้ำริน ต�ำบลต้าผามอก)๒๗

๒. “พุทธ” (พราหมณ์) กับตัวตนความเป็นเมืองของล้านนา
๒.๑ วัดกับองค์ประกอบส�ำคัญของเมือง
วัดที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นเมืองในล้านนา ปรากฏมีลักษณะที่
ร่วมกัน ได้แก่ (๑) วัดมิ่งเมือง (๒) วัดหัวเวียง หรือ วัดหัวข่วง (๓) วัดหลวงประจ�ำ
เมือง (๔) วัดสี่มุมเมือง หรือ วัดสี่มุมเวียง
(๑) วัดมิ่งเมือง เป็นวัดมิ่งขวัญของบ้านเมือง ปรากฏมีทั้งตั้งอยู่ภายใน
ใจกลางเวียงและอยูภ่ ายในเวียง บางวัดใช้องค์พระธาตุเป็น “มิง่ เมือง” หรือ “ใจเมือง”
บางเมืองก็สร้าง “เสามิ่งเมือง” (เสามิ่งบ้านมิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง) ขึ้นมาโดยเฉพาะ
ภายหลังเสามิ่งเมืองได้ถูกสวมทับด้วยคติเสาหลักเมืองตามแบบสยามในช่วงหลัง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นต้นมา วัดมิ่งเมืองที่ปรากฏมีการสร้างขึ้น เช่น วัดมิ่งเมือง
เมืองแพร่มีพระธาตุมิ่งเมืองหรือพระธาตุใจเมืองเป็นวัดประจ�ำองค์ของกษัตริย์หรือ
เจ้าเมืองแพร่๒๘ วัดมิ่งเมือง เมืองน่าน มีเสามิ่งเมือง (เมืองน่านมีเสาเจนเมืองคู่กับ
๒๔

ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์ปฐมสมโพธิจาร วัดแม่ลานเหนือ ต�ำบลห้วยอ้อ
อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๓๕๓
๒๕
ภูเดช แสนสา (อ่าน), จารึกท้ายคัมภีร์โวหารเทสนาจริยาปิฏกะ วัดนาตุ้ม ต�ำบล
บ่อเหล็กลอง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ จารพ.ศ. ๒๓๗๘
๒๖
ภูเดช แสนสา(อ่าน), จารึกท้ายคัมภีรอ์ ปุ คุต วัดผาแดงหลวง ต�ำบลแจ้หม่ อ�ำเภอแจ้หม่
จังหวัดล�ำปาง จารพ.ศ. ๒๓๙๑
๒๗
วัดต้าแป้น ต.เวียงต้า อ.ลอง, พระเจ้าแสนทอง. (เอกสารแผ่นพับ) “ปัจจุบันพระเจ้า
แสนตองเป็นพระประธานวัดต้าแป้น ต�ำบลเวียงต้า”
๒๘
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร, ประวัติวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘.
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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เสามิ่งเมือง)๒๙ และวัดมิ่งเมือง เมืองเชียงราย มีพระธาตุมิ่งเมือง เป็นต้น
(๒) วัดหัวเวียง หรือ วัดหัวข่วง เป็นวัดที่อยู่ทิศเหนือสุดของเวียงหรือ
เมือง คืออยู่หัวข่วงเมืองหรือหัวข่วงหลวง ดังนั้นทิศใต้ถัดลงมาจากวัดหัวข่วงจึงเป็น

พระธาตุมิ่งเมือง เมืองแพร่
(ที่มา : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่)
สรัสวดี อ๋องสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,
๒๕๓๙), หน้า ๘๖ – ๘๗.
๒๙
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“ข่วงเมือง” หรือ “ข่วงหลวง” ถัดจากข่วงหลวงก็นิยมสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่ง ส่วนด้าน
ทิศตะวันตกข่วงหลวงนิยมสร้างเวียงแก้ว (คุ้มหลวงหอค�ำ) ของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง
เช่น เมืองเชียงใหม่ มีวัดหัวข่วงอยู่ด้านทิศเหนือ วัดดวงดีอยู่ด้านทิศใต้ เวียงแก้วอยู่
ด้านทิศตะวันตก วัดหมื่นคองอยู่ด้านทิศตะวันออก เมืองน่าน มีวัดหัวข่วงอยู่ด้าน
ทิศเหนือวัดภูมินทร์อยู่ด้านทิศใต้ หอค�ำอยู่ด้านทิศตะวันตก วัดพระธาตุช้างค�้ำ
(วัดหลวงกลางเวียง)อยู่ด้านทิศตะวันออก เป็นต้น วัดหัวข่วงปรากฏมีการสร้าง
ทั้งในเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองล�ำพูน เมืองล�ำปาง เมืองพะเยา
เมืองน่าน เมืองแพร่ และเมืองลอง
(๓) วัดหลวงประจ�ำเมือง จ�ำนวนวัดหลวงประจ�ำเมืองของแต่ละเมือง
มีมากน้อยขึน้ อยูก่ บั กษัตริยห์ รือเจ้าเมืองสถาปนาขึน้ ทีส่ ำ� คัญพบว่าวัดหลวงประจ�ำเมือง
จะตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองหรือเวียง บางเมืองก็มีวัดหลวงประจ�ำเมืองตั้งอยู่
ประจ�ำศูนย์กลางปริมณฑลทั้ง ๓ ของเมือง คือ วัดหลวงหัวเมือง (วัดหลวงหัวเวียง)
วัดหลวงกลางเมือง (วัดหลวงกลางเวียง) และวัดหลวงหางเมือง (วัดหลวงหางเวียง)
เช่น เมืองลอง มีวัดปิ่นลอง (วัดบ้านปิน) เป็นวัดหลวงหัวเมือง วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ
(วัดหลวงร่องอ้อ) เป็นวัดหลวงกลางเมือง วัดนาตุ้ม (วัดหลวงนาตุ้ม) เป็นวัดหลวง
หางเมือง เมืองเถิน มีวัดอุมลองเป็นวัดหลวงหัวเมือง๓๐ วัดเวียงเป็นวัดหลวงกลาง
เมือง (วัดหลวงกลางเวียง) วัดล้อมแรด (วัดหลวงล้อมแรด) เป็นวัดหลวงหางเมือง
หรือเมืองเชียงรายมีวัดกลางเวียง (วัดจันทโลกกลางเวียง) เป็นวัดหลวงกลางเวียง
เมืองเชียงใหม่ มีวัดอินทขีล (วัดสะดือเมือง)เป็นวัดหลวงกลางเวียง (ภายหลัง
วั ด เจดี ย ์ ห ลวงเป็ น วั ด หลวงกลางเวี ย ง) วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย (วั ด หลวงล� ำ พู น )
เป็นวัดหลวงกลางเวียงล�ำพูน วัดอินทขิลเป็นวัดหลวงกลางเมืองป่าซาง เมืองน่าน
มีวดั สถารศเป็นวัดหลวงกลางเวียง (เวียงเหนือ)๓๑ หรือเมืองสะเอียบมีวดั หลวงปงสนุก
เป็นวัดหลวงประจ�ำเมือง เป็นต้น
๓๐

หจช. ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๔๙ ใบบอกเมืองขุนยวม แม่ฮ่องสอน เมืองใหม่ เมืองแจะ
เมืองน่าน ล�ำพูน สวรรคโลก เมืองเถินบุรี เมืองท่าสะยา (ท่าสองยาง) (๑๐ ธ.ค. ๑๐๘ - ๓๐ มิ.ย. ๑๐๙)
๓๑
กองอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, แผนทีช่ มุ ชนเมืองเก่าน่าน, (ม.ป.ท.:
ม.ป.พ., ๒๕๔๘), หน้า ๑๐.
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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สังเกตว่าทุกเมืองทั้งเมืองขนาดใหญ่และเล็ก จะมีวัดหลวงกลางเมืองหรือ
วัดหลวงกลางเวียงประจ�ำอยู่ทุกเมือง ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้าเมือง
ภายในเมืองนัน้ ๆ วัดหลวงกลางเมืองหรือวัดหลวงกลางเวียงจ�ำนวนหลายเมืองจะเป็น
ทีต่ งั้ ของ “สะดือเมือง” (สายดือเมือง) และ “เสาอินทขีล” เช่น วัดอินทขีล (วัดสะดือเมือง)
หรือภายหลังคือวัดเจดียห์ ลวง เมืองเชียงใหม่ วัดปงสนุก (วัดสะดือเมือง) เมืองล�ำปาง
(รุ่น ๒) วัดพระธาตุหริภุญชัย เมืองล�ำพูน วัดอินทขิล เมืองป่าซาง และวัดกลางเวียง
เมืองเชียงราย เป็นต้น แต่บางเมืองก็ไม่มีเสาสะดือเมือง พระธาตุ หรือวัด เช่น เมือง
สะเอียบ สร้างเป็นศาลาสะดือเมือง (ศาลาศรีเมือง) อยู่กลางเมือง
(๔) วัดสี่มุมเมือง หรือ วัดสี่มุมเวียง มีการสร้างวัดขึ้นบริเวณประตูเวียง
ทั้ง ๔ ทิศ เช่น เมืองล�ำพูน มีวัดพระคงฤาษีอยู่ด้านทิศเหนือ วัดประตูลี้อยู่ด้านทิศใต้
วัดต้นแก้วอยู่ด้านทิศตะวันออก และวัดมหาวันอยู่ด้านทิศตะวันตก
๒.๒ การใช้ระบบพระธาตุเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนภายในเมือง
คติการสร้างพระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาปรากฏทั่วไปในล้านนา และความเชื่อ
เกีย่ วกับพระธาตุกถ็ กู กลุม่ ผูป้ กครองน�ำมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมคนในสังคม มีการเขียนต�ำนานเพื่อเป็นคู่มืออธิบายสิ่งต่างๆ ซึ่ง “ต�ำนาน” เป็นการเขียนประวัติศาสตร์
โบราณในล้านนา ที่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาและภายหลังได้บันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่องราวที่ต�ำนานกล่าวเชื่อกันว่าเกิดขึ้นจริงทั้งเหตุการณ์ที่ล่วง
มาแล้วและก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อถึงกาลเวลา ดังนั้นต�ำนานจึงมีอิทธิพล
ต่อความเชื่อและก�ำหนดพฤติกรรมร่วมของคนภายในเมือง โดยเฉพาะในยุคจารีต
เป็นอย่างมาก ดังพระเจ้าติโลกราชทรงมีนโยบายดึงอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่เมือง
เชียงใหม่ นอกจากใช้วิธีทางการเมืองการสงครามแล้วยังสร้างเครือข่าย “ระบบบูชา
พระธาตุประจ�ำปีเกิด” หรือ “ระบบบูชาพระธาตุ ๑๒ ราศี” โดยสถาปนาพระมหาธาตุ
หลักประจ�ำแต่ละเมืองที่มีมาแต่เดิมให้อยู่ในระเบียบเดียวกัน๓๒ ส่วนระดับเมือง
ขนาดเล็กผู้เขียนก็พบมีการสร้างระบบการบูชาพระธาตุขึ้นเช่นกัน เช่น
กรกนก รัตนวราภรณ์, จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อน
อ�ำนาจรัฐในอนุภมู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๕).
๓๒
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(๑) เมืองลอง (อ�ำเภอลอง อ�ำเภอวังชิ้น และบางส่วนอ�ำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่) ปรากฏมีการสถาปนา “ระบบพระธาตุประจ�ำพระเจ้าห้าพระองค์”
เป็ น การจั ด พระธาตุ ใ ห้ เ ป็ น ระบบตามคติ พ ระเจ้ า ห้ า พระองค์ ที่ จ ะเสด็ จ ตรั ส รู ้ ใ น
ภัทรกัปนี้ คือ พระธาตุไฮสร้อย (บ้านไฮสร้อย ต�ำบลปากกาง อ�ำเภอลอง) ประจ�ำ
พระกกุสันธะและพระโกนาคมนะ พระธาตุขวยปู (บ้านแม่ป้าก ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอ
วังชิ้น) ประจ�ำพระกัสปะ พระธาตุแหลมลี่ (ต�ำบลปากกาง อ�ำเภอลอง) ประจ�ำพระ
โคตมะ และพระธาตุปูตั้บ (ต�ำบลทุ่งแล้ง อ�ำเภอลอง) ประจ�ำพระศรีอริยเมตตรัย๓๓

พระธาตุจอมแจ้ง เมืองยวม พ.ศ. ๒๕๑๑
(ที่มา : ปิยพัทธ์ ศรีธิทอง)
๓๓

ภูเดช แสนสา, ต�ำนานเมืองลอง ฉบับตรวจสอบ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐, (เอกสารอัด

ส�ำเนา).
ตัวตนของเมืองในล้านนา
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(๒) เมืองยวม (อ�ำเภอแม่สะเรียง อ�ำเภอแม่ลาน้อย อ�ำเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน) ปรากฏมีการสถาปนา “ระบบพระธาตุสมี่ มุ เมือง” หรือ “พระธาตุสจี่ อม”
สร้างบนยอดภูเขาสี่มุมเมือง คือ พระธาตุจอมแจ้ง (บ้านจอมแจ้ง ต�ำบลแม่สะเรียง
อ� ำ เภอแม่ ส ะเรี ย ง) ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของเมื อ งยวม พระธาตุ จ อมมอญ
(บ้านพะมอลอ ต�ำบลบ้านกาศ อ�ำเภอแม่สะเรียง) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองยวม
พระธาตุจอมทอง (บ้านทุง่ พร้าว ต�ำบลแม่สะเรียง) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยวม
และพระธาตุจอมกิตติ (บ้านจอมกิตติ ต�ำบลแม่ยวม อ�ำเภอแม่สะเรียง) ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเมืองยวม
การสถาปนาระบบพระธาตุจะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง
เมือง กรณีเมืองลองมีการตั้งชุมชนเรียงรายไปตามแม่น�้ำยมในแนวเหนือ - ใต้ จึงมี
การสร้างพระธาตุองค์ต่างๆ ขึ้นเรียงรายกันตามชุมชนต่างๆ ในแนวเหนือ - ใต้ เมื่อมี
การสร้างระบบบูชาพระธาตุก็จัดให้เป็น “ระบบพระธาตุประจ�ำพระเจ้าห้าพระองค์”
ส่วนเมืองยวมตั้งอยู่ในแอ่งที่มี “จอมดอย” (ยอดเนินเขา) ทั้งสี่ลูกล้อมรอบ จึงสร้าง
พระธาตุขึ้นบนยอดเนินเขาทั้งสี่ และสถาปนาขึ้นเป็น “ระบบพระธาตุสี่จอม” หรือ
“ระบบพระธาตุสี่มุมเมือง”
นอกจากมีการสร้างระบบการบูชาพระธาตุ ก็ปรากฏมีการสร้างพระมหาธาตุ
ส�ำคัญประจ�ำเมืองที่นิยมสร้างไว้บนยอดภูเขาหรือบริเวณพื้นที่ส�ำคัญ เช่น พระธาตุ
ดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
พระธาตุจอมทอง เมืองพะเยา พระธาตุดอยตุง เมืองเชียงราย พระธาตุแหลมลี่
เมืองลอง พระธาตุอักโขคีรี เมืองแจ้ห่ม พระธาตุจอมแว่ เมืองพาน และพระธาตุ
ดอยป่าตาล (ม่อนงัวนอน) เมืองเถิน เป็นต้น
ส่วนเวียงศูนย์กลางการปกครองของแต่ละเมือง ก็จะมี “พระธาตุกลางเวียง”
หรือ “พระธาตุใจเมือง” หรือ “พระธาตุสะดือเมือง” เป็นศูนย์กลางของเมืองหรือเวียง
เช่น พระธาตุสะดือเมือง (ภายหลังคือพระธาตุเจดีย์หลวง) เวียงเชียงใหม่ พระธาตุ
หริภุญไชย เวียงล�ำพูน พระธาตุไฮสร้อย เวียงลอง(รุ่นแรก) เวียงแพร่ พระธาตุช้างค�้ำ 
เวียงน่าน พระธาตุพระแก้วดอนเต้า (เวียงล�ำปางรุ่นแรก) พระธาตุปงสนุก (พระธาตุ
ศรีจอมไคล หรือ พระธาตุสะดือเมือง) เวียงล�ำปาง(รุ่น ๒) และพระธาตุวัดเวียง
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เมืองต้า เป็นต้น บางเมืองไม่มีการสร้างเวียงเป็นศูนย์กลางการปกครอง ก็ปรากฏ
สร้างพระธาตุขึ้นเป็นหมุดหมายกลางเมือง เช่น พระธาตุจอมทอง เมืองจอมทอง
(เมืองอังครัฐ) พระธาตุจอมแจ้ง เมืองตื๋น และพระธาตุศรีดอนค�ำ เมืองลอง (รุ่น ๓)
เป็นต้น
๒.๓ เวียงพระธาตุกับความเป็นเมือง
เมืองหลวง หัวเมืองขนาดใหญ่ หรือหัวเมืองส�ำคัญ นอกจากสร้างเวียง
ศูนย์กลางการปกครอง เวียงทีห่ ลบลีภ้ ยั หรือเวียงหน้าด่าน ยังปรากฏมีการสร้างเวียง
ทางศาสนาหรือ “เวียงพระธาตุ” คือมีการขุดคูน�้ำคันดินล้อมรอบองค์พระธาตุส�ำคัญ
ประจ�ำเมืองนั้นๆ ไว้ เช่น เวียงสวนดอก เมืองเชียงใหม่ เวียงพระธาตุจอมทอง
เมืองพะเยา เวียงพระธาตุล�ำปางหลวง เมืองล�ำปาง เวียงพระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
และเวียงพระธาตุแหลมลี่ เมืองลอง เป็นต้น
๒.๔ ระบบทักษาเมือง
ชาวล้านนาเชือ่ ว่าเมืองมีชวี ติ มีดวงชะตาเหมือนคน เมือ่ สร้างบ้านแปลงเมือง
ขึ้นวันไหนถือว่าเป็นวันถือก�ำเนิดของเมือง และน�ำมาค�ำนวณทักษาเมืองเพื่อจัดแบ่ง
ปริมณฑลของเมืองหรือเวียงตามทิศต่างๆ ระบบทักษาเมืองมีปรากฏชัดเจนของ
เมืองเชียงใหม่ ที่สร้างเมืองวันพฤหัสบดีจึงมีทักษาเมืองดังนี้คือ (๑) บริวารเมือง
อยูท่ ปี่ ระตูแสนดอก(สวนดอก) ทิศตะวันตก (๒) อายุเมือง อยูท่ แี่ จ่งหัวริน ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ (๓) เตชะเมือง อยู่ที่ประตูช้างเผือก(ประตูหัวเวียง) ทิศเหนือ (๔) ศรีเมือง
อยู่ที่แจ่งศรีภูมิชัยสุขาวดี ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (๕) มูลละเมือง อยู่ที่ประตูช้างเลิก
(ประตูเชียงเรือก) ทิศตะวันออก (๖) อุสสาหะเมือง อยู่ที่แจ่งกะต�๊ำ  ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ (๗) มนตรีเมือง อยู่ที่ประตูแสนปุง(ประตูสวนปรุง) ทิศใต้ และ (๘) กาลกิณี
เมือง อยู่ที่แจ่งกู่เฮือง ทิศตะวันตกเฉียงใต้๓๔ จากระบบทักษานี้จึงก�ำหนดให้ปริมณฑล
พืน้ ทีบ่ ริเวณตอนเหนือของเวียงเชียงใหม่มคี วามส�ำคัญมากกว่าพืน้ ทีต่ อนใต้ สอดคล้อง
กับลักษณะของพื้นที่ที่ลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาสู่ที่ลุ่มน�้ำด้านทิศใต้ ทักษาเมือง
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม,
(เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๓๗), หน้า ๔๖.
๓๔

ตัวตนของเมืองในล้านนา
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ทั้ง ๘ แห่งเพื่อสร้างเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงต้องมีขุนนางท�ำหน้าที่
พลีกรรมประจ�ำทุกปีหรือกรณีพิเศษเมื่อมีขึดอาเพศเกิดขึ้นในทักษาทั้ง ๘ พร้อมกับ
ที่อื่นๆ ของเมือง

๓. “ผี” กับตัวตนความเป็นเมืองของล้านนา
ความเชื่อเรื่องผีมีมานานในคน “ไท” กลุ่มต่างๆ ผีเป็นศาสนาเก่าแก่ของคน
ในแถบนี้ก่อนจะนับถือพุทธศาสนา ลักษณะของพุทธศาสนาชาวล้านนาให้ความเคารพ
และศรัทธา แต่ผีนอกจากเคารพศรัทธาแล้วยังมีความกลัวและย�ำเกรงอีกด้วย ผีจึง
ทรงอิ ท ธิ พ ลและใกล้ ชิ ด กั บ ผู ้ ค นมากดั ง บั น ทึ ก ของชาวตะวั น ตกผู ้ เ ข้ า มาเผยแผ่
คริสตศาสนาได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องผีของคนล้านนาว่า “...การนับถือผีไม่จ�ำเป็น
ต้องมีวัด แต่อยู่ในใจของคนทุกคน...”๓๕
๓.๑ การใช้ระบบผีควบคุมสังคมระดับต่างๆ ภายในเมือง
ผี มี ค วามผู ก พั น แนบแน่ น กั บ โลกทั ศ น์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค น ดั ง นั้ น กลุ ่ ม
ผู้ปกครองเมืองจึงเลือกใช้ผีเป็นอีกวิธีหนึ่งในการควบคุมสังคม อันเป็นจินตภาพ
ทางอ�ำนาจรูปแบบหนึ่งซ้อนกันอยู่ระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ ที่คอยก�ำกับชีวิต
ควบคุมความประพฤติของผู้คนและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของหน่วยการปกครอง
ตัง้ แต่ระดับครอบครัวจนถึงเมือง ปริมณฑลอ�ำนาจของผีมลี ำ� ดับศักดิเ์ ป็นชัน้ ๆ มีอำ� นาจ
ตามระบบหน้าที่ซ้อนทับอยู่บนโครงสร้างการเมืองการปกครองทางกายภาพ
(๑) “ผีปู่ย่า” หรือ “ผีหอผีเรือน” เป็นบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วและเชื่อว่า
จะกลับมาดูแลรักษาลูกหลาน ดังเมื่อขึ้นเรือนใหม่ต้องเชิญ “...ขึ้นทังกุมภัณฑาอารักข์
ปู่ย่า ค็เพื่อว่าไว้กั้งก่าหอเรือนมูล เปนคุณหาประหมาณบ่ได้ ลือรอดใต้ปถวี...”๓๖ ผีปู่ย่า
จึงเป็นผีที่ใกล้ชิดผู้คนมากที่สุด สามารถติดตามลูกหลานไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง และ
คอยก�ำกับควบคุมดูแลให้ประพฤติตนตามกรอบทีส่ งั คมพึงประสงค์ เช่น ไม่ให้หนุม่ สาว
๓๕

“The Laos of North Siam” อ้างใน วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, ขัตติยานีศรีล้านนา,
(กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗๑.
๓๖
ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พับสาค�ำเรียกขวัญขึ้นเรือนใหม่ ฉบับบ้านนาตุ้ม เมืองลอง,
อักษรธรรมล้านนา.
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ล่วงละเมิดภายในเรือน ไม่ให้คู่ผัวเมียหรือญาติพ่ีน้องทะเลาะกัน๓๗ ผีปู่ย่าจึงช่วย
จัดระเบียบ เชื่อม และรักษาความสัมพันธ์ของคนในเครือญาติหรือตระกูล มีม้าขี่
(ร่างทรง)เป็นสื่อกลางอ�ำนาจผีปู่ย่ากับโลกมนุษย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยที่นั่งจะกลาย
เป็นผู้น�ำชุมชนตามธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกับกลุ่มผู้ปกครอง ดังเมือง
ล�ำปางเมื่อเลี้ยงผีปู่ย่า (ผีเม็ง, ผีมด) เก๊าผีต้องบอกกล่าวเจ้าผู้ครองนครและจะได้รับ
ช่วยอุปถัมภ์๓๘ ผีปู่ย่าจึงเป็นเครื่องมือควบคุมไพร่อีกวิธีหนึ่งของเมือง ดังลูกหลาน
ในสายผี จ ะออกบวชต้อ งได้รับการอนุญาตจากผีปู่ย่า ก่ อน สาเหตุ ที่ ต ้ องควบคุ ม
นอกจากท�ำให้ครอบครัวขาดแรงงานยังมีผลต่อก�ำลังแรงงานไพร่ของเมือง ซึ่งผีปู่ย่า
หรือผีเรือนจะมีผีรองลงไปอีก เช่น ผีครู ผีปู่ย่าหม้อนึ่ง ผีหัวขั้นใด ผีข่ม(ธรณี)
ประตู เป็นต้น
(๒) “ผีเจ้าที่” คือผีที่รักษาข่วงบ้านมีปริมณฑลอ�ำนาจวงกว้างกว่าผีเรือน
นอกจากนี้พื้นที่อื่นๆ ก็มีผีเจ้าที่ที่เรียกต่างกันออกไปว่า “ผีเจ้าวัด” (ผีเสื้อวัด หรือ
ผีเสี้ยววัด) “ผีเจ้านา” “ผีเจ้าไร่” หรือ “ผีขุนน�้ำ” ผีเจ้าที่มาจากบุคคลหรือสัตว์ส�ำคัญ
มาสิ้นชีวิตหรือมีวีรกรรมที่นั้น หรือเป็นผีที่นับถือขึ้นตามธรรมชาติ ผีเจ้าที่จะช่วยจัด
ระเบียบและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้าไปใช้พื้นที่นั้นๆ ดังเช่น ผีเจ้าวัด ควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณรให้อยู่ในวินัย ผีขุนน�้ำ  ช่วยจัดระเบียบการใช้
น�้ำและรักษาแหล่งต้นน�้ำ  และอ�ำนาจของผีเจ้าที่จะมีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกับกลุ่ม
ผู้ปกครอง ควบคู่ไปกับการใช้ผีเจ้าที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือพื้นที่ เช่น
ผีเจ้านาของที่นาเจ้านาย ผีเจ้านาบริเวณนี้จะมีอ�ำนาจมากเป็นที่ย�ำเกรงกว่าผีเจ้านา
บริเวณอื่นของชาวบ้านทั่วไป ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่บริเวณนี้

สมพงษ์ จิตอารีย,์ “การศึกษาบทสูข่ วัญและพิธสี ขู่ วัญของชาวไทลือ้ อ�ำเภอปัว จังหวัด
น่าน” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๕.
๓๘
ศิริลักษณ์ สุภากูล, “พิธีกรรมฟ้อนผีกับการจัดระเบียบสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดล�ำปาง” วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒, หน้า ๒๓.
๓๗

ตัวตนของเมืองในล้านนา
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หอผีอารักษ์ที่บ้านถ�้ำ อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
(ที่มา : วัดสุวรรณคูหา จังหวัดพะเยา)
(๓) “ผีเจ้าบ้าน” หรือ “ผีเสือ้ บ้าน” หรือ “ผีเสีย้ วบ้าน” คือผีอารักษ์หมูบ่ า้ น
อาจเป็นผีดั้งเดิมก่อนเข้ามาตั้งชุมชน อดีตผู้น�ำ หรือ วีรบุรุษของหมู่บ้านเมื่อสิ้นชีวิตลง
ก็ได้ยกขึ้นเป็นผีเจ้าบ้าน ปริมณฑลอ�ำนาจจะเหนือกว่าผีเรือนและผีเจ้าที่ มีการผลิตซ�้ำ
ความเชือ่ ทุกปีดว้ ยพิธกี รรมด�ำหัวผีเจ้าบ้านช่วงปีใหม่(สงกรานต์)หรือเมือ่ มีการบนบาน
เหมือนกับผีระดับอื่นๆ ถือว่าผีเจ้าบ้านเป็นผีที่ควบคุมควบคู่กับหน่วยการปกครอง
หมู่บ้าน เมื่อคนภายในหมู่บ้านออกไปไกลค้างแรมที่อื่นนอกจากบอกแก่บ้านก็ต้อง
บอกกล่าวผีเจ้าบ้านด้วย ดังนั้นผีเจ้าบ้านนอกจากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน
ยังท�ำหน้าที่ควบคุมสมาชิกหมู่บ้านไม่ให้ท�ำผิดกฎระเบียบ ช่วยจัดระเบียบเชื่อมรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มตระกูลต่างๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุขภายในหมู่บ้าน บางหมู่บ้านจะมีม้าขี่เป็นสื่อกลางเหมือนผีปู่ย่าและผีเมือง หากบาง
หมู่บ้านไม่มีม้าขี่ก็ใช้สัญลักษณ์แทน เช่น หอผี ต้นไม้ใหญ่ หรือจอมปลวก เป็นต้น
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(๔) “ผีเมือง” หรือ “ผีเจ้าเมือง” หรือ “ผีเสื้อเมือง” หรือ “ผีเสี้ยวเมือง”
หรือ “ผีควบเมือง” เป็น “ผีอารักษ์หลวง” ที่มีศักดิ์สูงสุดและมีอ�ำนาจแผ่กว้างใหญ่
ไพศาลไปทั่วทั้งเมือง จะดูแลคุ้มครองปกปักรักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดถึงบันดาล
ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง ผีเมืองนอกจากเป็นผีอารักษ์ที่รักษาสถานที่
ส�ำคัญของเมืองแล้ว กษัตริย์หรือเจ้าเมืองเมื่อสิ้นชีวิตก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
ผีเมืองด้วย และผีเมืองจะเพิ่มขึ้นตามกลุ่มผู้ปกครองในยุคนั้นนับถือ โดยผีเมือง
นอกจากเป็นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของหมู่บ้านต่างๆ ยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการสร้างส�ำนึกร่วมของคนต่างชาติพันธุ์ให้มีส�ำนึกในความเป็นชาวเมืองร่วมกัน ซึ่ง
ชาวเมืองบางกลุ่มไม่ได้นับถือพุทธศาสนา จึงสร้างส�ำนึกร่วมให้ทุกหมู่บ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเลี้ยงผีเมือง จึงเป็นวิถีสร้างส�ำนึกร่วมในความเป็นคนภายในเมืองได้
อย่างดี อีกทั้งผีเมืองยังเป็นแหล่งที่มาของอ�ำนาจและความชอบธรรมประการส�ำคัญ
ของการขึน้ เป็นเจ้าเมือง เนือ่ งจากผีเมืองก็คอื ผีปยู่ า่ ของกษัตริยห์ รือเจ้าเมือง จึงน�ำมา
สู่การจัดล�ำดับศักดิ์ผีเมืองเพื่อให้ท�ำหน้าที่ตามระบบของตน และมีการจัดปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผีเมืองอยู่ตลอด เพื่อให้เชื่อมโยงเกื้อหนุนสิทธิธรรม
อ�ำนาจของกลุ่มผู้ปกครองเมืองในช่วงเวลานั้นๆ ผีเมืองจะมีม้าขี่เป็นสื่อกลาง และ
มีหอผีเมืองเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรม
๓.๒ การจัดระบบผีรักษาเมืองประจ�ำทิศ
ผีเมืองในล้านนาปรากฏมีการจัดระบบให้เป็นผีประจ�ำทิศทัง้ ๔ เพือ่ ให้ทำ� หน้าที่
ดูแลรักษาตามปริมณฑลของตนเอง และผีเมืองทั้ง ๔ ก็จะขึ้นตรงต่อผีอารักษ์เมือง
ที่มีอ�ำนาจสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง เช่น
ผีรกั ษาประจ�ำทิศทัง้ ๔ ของเมืองลอง (๑) ผีพญามือเหล็ก(พญาข้อมือเหล็ก)
รักษาเมืองด้านทิศเหนือ หัวเมืองลองถึงเขตเมืองสองและเมืองแพร่ (๒) ผีพญาเป็ก
ขะจา (พญาหูหิ้น) รักษาเมืองด้านทิศใต้ หางเมืองลองถึงเขตเมืองเถิน เมืองลับแล
และเมืองศรีสชั นาลัย (๓) ผีเจ้าช้างปาน รักษาเมืองด้านทิศตะวันออกถึงเขตเมืองแพร่
และ (๔) ผีเจ้าเชิญเมือง รักษาเมืองด้านทิศตะวันตกถึงเขตเมืองล�ำปาง นอกจากนี้
ก็มีผีเจ้ากุมภัณฑ์และผีเจ้าชินธาตุ รักษาพระธาตุศรีดอนค�ำ  ที่เป็นพระธาตุใจเมือง
หรือ พระธาตุสะดือเมือง และผีเจ้าเลาค�ำ  รักษากลางเมืองลองชั้นใน ทั้งหมดอยู่
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ภายใต้อ�ำนาจของผีพ่อเฒ่าหลวงที่เป็นผีหลวงเมืองลอง๓๙
ผีรักษาประจ�ำทิศทั้ง ๔ ของเมืองสะเอียบ (๑) ผีพญาขุนแก้วและผีพญา
ขุนหาญ รักษาเมืองด้านทิศเหนือ (๒) ผีพญาผ่านและผีพญาหลวง(ผีพญาอ้น) รักษา
เมืองด้านทิศใต้ (๓) ผีพญาหลวงภูคา รักษาเมืองด้านทิศตะวันออก และ (๔) ผีพญาปูตบั้
ปูตองและผีพญาแสนนา รักษาเมืองด้านทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีขื่อเมืองหรือ
ประตูเมืองทัง้ สีท่ ศิ มีหอผีรกั ษา คือ ผีพอ่ เฒ่าต๊าวรักษาขือ่ เมืองเหนือ เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
รักษาขื่อเมืองใต้ ผีนางแก๋วนางแมนรักษาขื่อเมืองตะวันตก และผีฝายรักษาขื่อเมือง
ตะวันออก โดยผีอารักษ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ผีเจ้าเชิญเมือง (เจ้าเจนเมือง) ที่เป็นผีหลวง
เมืองสะเอียบ
เมื่อสถาปนาระบบผีเมืองขึ้น ผีประจ�ำแต่ละทิศก็จะควบคุมผีเจ้าบ้าน ผีเจ้าที่
และผีเรือนเป็นล�ำดับชั้น ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงถึงผีรักษาแดนเมือง เช่น เมืองลอง
ผีอารักษ์ผาหลักหมื่น รักษาเขตแดนเมืองลองกับเมืองแพร่ ผีอารักษ์พญาข้อมือเหล็ก
เขตเมืองต้ากับเมืองแพร่ ผีเจ้ามโนระสีกบั บริวาร(ผาช้างมูบ ผาเต่าระสี) เขตเมืองลอง
กั บ เมื อ งล� ำ ปาง และผี เ จ้ า พ่ อ ขุ น ตาน(พญาเบิ ก )เขตเมื อ งล� ำ ปางกั บ เมื อ งล� ำ พู น
ซึ่งยุคจารีตไม่มีการขีดเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเมืองอย่างชัดเจนเหมือนยุครัฐชาติ
เพิ่งมีการฝังหลักปักปันก�ำหนดเขตแดนชัดเจนในพ.ศ.๒๔๔๒๔๑ เดิมจึงปลูกต้นไม้เป็น
ไม้หมายแดนเมืองหรือใช้สิ่งธรรมชาติ เช่น ปลูกไม้รวก ปลูกต้นไม้ หาดน�้ำ  และ
หนองน�้ำ  แบ่งเขตระหว่างเมือง ดังนั้นผีอารักษ์แดนเมืองจึงเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญ
อันแสดงถึงเขตเปลี่ยนผ่านทางอ�ำนาจของพื้นที่ เมื่อชาวเมืองจะออกนอกเมืองหรือ
กลับเข้าเมืองจึงต้องบอกกล่าวและมีสัญลักษณ์ เช่น เอาใบไม้เอาหญ้าไปวางไว้ หรือ
เอาก้อนหินไปวางไว้ที่หอผีหรือที่ขื่อเมือง เป็นต้น
๓๙

สัมภาษณ์พ่อหนานค�ำมูล บุญส่ง อายุ ๕๙ ปี (ปู่อาจารย์วัดพระธาตศรีดอนค�ำ)
เลขที่ ๑๒๓/๒ หมู่ ๗ บ้านดอนทราย ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๐
๔๐
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง (บรรณาธิการ), แม่น�้ำยม ป่าสักทอง วิถีชีวิตของคนสะเอียบ,
(กรุงเทพฯ : วนิดาเพลส, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗ – ๒๘.
๔๑
กจช.ร.๕ ม.๕๘ การเบ็ดเตล็ด “ปักหลักเขตแดนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.
๒๔๔๒)”
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๓.๓ การจัดระบบผีรักษาเวียงและพื้นที่ต่างๆ
ผีเมืองของล้านนามีการจัดระบบให้รักษาประจ�ำตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะ
เวียงศูนย์กลางการปกครองของแต่ละเมือง ที่นอกจากสร้างความมั่นใจด้านกายภาพ
โดยการก่อสร้างคูน้�ำคันดินหรือก่อก�ำแพงที่มั่นคงแข็งแรง ก็มีการสร้างความมั่นใจ
ทางด้านจินตภาพโดยการสถาปนาให้มีผีอารักษ์ (เทวดา) รักษาตามจุดต่างๆ ของเวียง
ตลอดไปจนถึงบริเวณพื้นที่ส�ำคัญของบ้านเมือง เช่น
ระบบผีรักษาเวียงล�ำพูน มีผีอารักษ์ที่เป็น “ยักษ์” รักษาเวียงทั้ง ๔ ทิศ
ร่วมกับ “ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔” ได้แก่ (๑) พุทธยักษ์ และ ท้าวธตรัฏฐะ รักษาเวียง
มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) สัตตาคีรียักษ์ และ ท้าววิรุฬหะ รักษาเวียง
มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๓) ทีฆรตายักษ์ และ ท้าวกุเวระ รักษาเวียงมุมด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ (๔) ฆันตรยักษ์ และท้าววิรูปักขะ รักษาเวียงมุมด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนประตูเมืองทัง้ สีด่ า้ นก็มผี อี ารักษ์รกั ษา คือ (๑) รักขิโตเทวบุตร
รักษาประตูเวียงด้านทิศตะวันออก (๒) ไชยภูมโมเทวบุตร รักษาประตูเวียงด้านทิศใต้
(๓) สุรชาโตเทวบุตร รักษาประตูเวียงด้านทิศตะวันตก และ (๔) คันธรักขิโตเทวบุตร
รักษาประตูเวียงด้านทิศเหนือ ซ้อนทับอีกชั้นด้วยความเชื่อฤาษีรักษาเมืองทั้ง ๔ ทิศ
คือ (๑) สุเทวฤาษี รักษาเมืองทิศเหนือ (๒) สุกกทันตะฤาษี รักษาเมืองทิศใต้ (๓)
สุพรหมฤาษี รักษาเมืองทิศตะวันออก และ (๔) สุมนนารทะฤาษี รักษาเมืองทิศ
ตะวันตก นอกจากนี้ก็มีผีอารักษ์รักษาตามจุดส�ำคัญต่างๆ เช่น ผีเจ้าสุริยะ รักษา
พระธาตุหริภุญชัย ผีอนันตฤกษ์รักษาสายดือเมือง ผีอินทยักษ์รักษาพระอัฏฐารส
ผีแม่นางจามเทวี ผีเจ้าสุริโย ผีเจ้าเตโฆ และผีแม่เจ้าตนหน้อย รักษาภายในเวียง
ล�ำพูน ผีอารักษ์เจ้าร่มขาวรักษาดอยขะม้อ และผีเจ้าอูบค�ำ รักษาหนองหล่ม เป็นต้น๔๒
ระบบผีเวียงเชียงใหม่ มีนามผีอารักษ์ประตูทั้ง ๔ ด้านเหมือนกับเวียงล�ำพูน
แจ่งเวียงและประตูเวียงทุกประตู ทั้งประตูเวียงชั้นในและชั้นนอกมีผีอารักษ์เทพดา
รักษาเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายเขาสู่ภายในเวียง มีการสร้างสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง
ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมและมีพิธีกรรมเป็นตัวผลิตซ�้ำ  ที่ส�ำคัญคือมีเสาหลักอินทขีลที่
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ปฐมมัชฌิมต�ำนานเมืองละคร ฉบับวัดพิชัย ต�ำบลพิชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
๔๒
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ทางเข้า ๒ ข้างประตูเมืองทั้ง ๕ แจ่งเวียงทั้ง ๔ และกลางเวียง จารึกเป็นยันต์ต่างๆ
กลับหัวกลับข้างเหมือนเงาในกระจก เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวเมืองและ

หอเสาอินทขีล เมืองเชียงใหม่
(ที่มา : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่)
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ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าสู่ภายในเวียง๔๓ หัวเวียงมีรูปปั้นพญาสิงห์(ข่วงสิงห์) รูปปั้นพญา
ช้างเผือก (ข่วงช้าง) หางเวียงมีรูปปั้นพญาเสือ (ข่วงเสือ) และภายในเวียงอันเป็น
ปริมณฑลที่ศักดิ์สิทธิ์มีผีอารักษ์เทวดารักษา การอวมงคลต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ขึ้นภายในเวียง รวมถึงการเผาศพภายในเวียงอีกด้วย๔๔ หรือหากตายนอกเวียงก็ห้าม
เอาศพหรือเถ้ากระดูกกลับเข้าภายในเวียง๔๕
ผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่มีทั้งหมดจ�ำนวน ๒๘ แห่ง ที่ส�ำคัญคือเสาอินทขีล
(สะดือเมือง) ที่กลางเวียง ประตูเวียงทั้ง ๕ และแจ่งเวียงทั้ง ๔๔๖ มีผีอารักษ์ช้าง ๘
เชือกรอบพระเจดีย์หลวง๔๗ มีพญาช้างเผือก ๒ เชือก พญาราชสีห์ ๒ ตัว อยู่หัวเวียง
พญาเสือ ๒ ตัวอยูห่ างเวียง ผีอารักษ์แม่ปงิ ต้นไม้ยางกลางเวียง พญามังราย นางหลวง
นางแสนนง ขุนหลวงวิลังคะ๔๘ พญากุมภัณฑ์ ๔ ตนที่รักษาเสาอินทขีล พญากุมภัณฑ์
๒ ตนหามเสาอินทขีลลงมาฝังไว้กลางเวียง ทัง้ ๒๘ แห่งจะมีการบูชาและสืบชะตาเมือง
ประจ�ำทุกปี จึงเกิดมีประเพณีพธิ กี รรมส�ำคัญเกีย่ วกับผีและพุทธของเมืองเชียงใหม่ คือ
พลีกรรมบูชาเสาอินทขีล (เดือน ๘ - ๙) สืบชะตาเมือง (เดือน ๙) เลี้ยงออกหลักเมือง
ที่แจ่งศรีภูมิ (เดือน ๙) เลี้ยงปู่แสะย่าแสะ (เดือน ๙) และเลี้ยงเข้าหลักเมืองที่
แจ่งศรีภูมิ (เดือน ๔) ขณะเดียวกันรายรอบหอเสาอินทขีลเมื่อถึงประเพณีบูชาก็สร้าง
หอด้วยไม้อ้อควายไว้รอบเสาอินทขีล คือ หอพญาราชสีห์อยู่ทิศเหนือ หอพญาช้าง
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (บรรณาธิการ), ล้านนาอันอุดม, (เชียงใหม่ : มิ่งเมือง,
๒๕๔๒), หน้า ๕๒ - ๕๓.
๔๔
หน่วยงานศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ, ต�ำนานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม่,
(อ้างแล้ว), หน้า ๒๓.
๔๕
“จารีตเมืองเชียงใหม่” อ้างในศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวิตคนเมือง, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (เชียงใหม่ : นพบุรี, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๙.
๔๖
ศูนย์สง่ เสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (ปริวรรต), ต�ำนาน
ธรรมิกราช ต�ำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา, (เอกสารอัดส�ำเนา,
๒๕๒๓), หน้า ๕๘.
๔๗
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม,
(เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๓๗), หน้า ๓๓ – ๓๔.
๔๘
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม,
(อ้างแล้ว), หน้า ๔๕.
๔๓
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อยู่ทิศตะวันออก หอพญาเสืออยู่ทิศใต้ และหอฤาษีอยู่ทิศตะวันตก๔๙ ส่วนหอผีอารักษ์
ที่สร้างเป็นการถาวรข้างหอเสาอินทขีล คือ หอพระดาบส (พระฤาษี) กับหอพญาเสือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หอพญาช้างกับพญาสิงห์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากระบบผีดงั กล่าวมาในข้างต้น บางเมืองยังมีลกั ษณะพิเศษออกไป เช่น
เมืองสะเอียบ มี “มิดเมือง” ใช้ต้นไม้ใหญ่และหอผีมิดเมืองเป็นสัญลักษณ์ เป็นผีที่
บันดาลน�้ำฟ้าสายฝนให้กับบ้านเมือง พร้อมไปกับควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนของ
หญิงสาวไม่ให้มีการชู้สาวก่อนการสมรส (ใส่ผี) และมีประเพณีเกี่ยวกับผีเมือง คือ
ปอยผี เป็นการอัญเชิญผีทั้งเมืองสะเอียบมาฟ้อนและพลีกรรม ส่วนเมืองล�ำปางก็มี
สนามผีเพือ่ อัญเชิญผีทงั้ เมืองมาฟ้อนและพลีกรรม และพิธหี งายเมือง ทีม่ กี ารอัญเชิญ
ผีเมืองมาประกอบพิธกี รรมผ่านม้าขีเ่ มือ่ เจ้าเมืองคนใหม่จะขึน้ ครองเมืองสะเอียบ โดย
ผีทั้งหมดในแต่ละเมืองของล้านนาแทบทั้งหมดจะขึ้นตรงต่อ “ผีเจ้าหลวงค�ำแดง”
ที่ถ�้ำหลวงเชียงดาว เมืองเชียงใหม่๕๐ เช่น เมืองสะเอียบ (ต�ำบลสะเอียบ อ�ำเภอสอง
จังหวัดแพร่) เมืองต้า (ต�ำบลเวียงต้าและต�ำบลต้าผามอก อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่)
และเมืองเถิน (อ�ำเภอเถินและอ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง) เมื่อถึงวันพระผีในแต่ละ
เมืองจะต้องเข้าร่วมประชุมที่ถ�้ำหลวงเชียงดาว๕๑ อันเป็นการสร้างระบบเครือข่าย
ทางการปกครองของล้านนาทางจินตภาพผ่านระบบ “ผี” ไปพร้อมกับสร้างระบบ
เครือข่ายทางการปกครองทางกายภาพผ่านระบบ “เจ้า” (กษัตริย์ หรือ เจ้าเมือง)
ตัวตนของเมืองในล้านนา จึงประกอบขึ้นด้วยหัวใจส�ำคัญ คือ “เจ้า” “พุทธ”
(พราหมณ์) และ “ผี” มีการจัดระบบทางจินตภาพซ้อนทาบทับไปกับระบบทากายภาพ
ทั้งการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองและเวียงออกเป็นส่วนต่างๆ มีการสร้างวัดส�ำคัญ
เป็นองค์ประกอบของเมือง ทั้งวัดมิ่งเมือง วัดหัวข่วง วัดหลวงประจ�ำเมือง และ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม,
(อ้างแล้ว), หน้า ๑๙.
๕๐
สัมภาษณ์แม่อุ๊ยสังวาลย์ ยอดค�ำ(ธิดาขุนระบิน) อายุ ๗๕ ปี เลขที่ ๔ หมู่ ๓ บ้านม่อน
ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙.
๕๑
สัมภาษณ์พระครูวธิ านพัฒนาภรณ์ (พระประหยัด อคฺคเตโช) เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน
(พ.ศ.๒๕๓๓ – ปัจจุบัน) อายุ ๖๔ ปี บ้านแม่พริกบน ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖.
๔๙
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วัดสี่มุมเมือง มีการจัดระบบพระธาตุ ทั้งระบบบูชาพระธาตุประจ�ำปีเกิด ระบบบูชา
พระธาตุประจ�ำพระเจ้าห้าพระองค์ และระบบบูชาพระธาตุสี่มุมเมือง (ระบบพระธาตุ
สีจ่ อม) สร้างเวียงพระธาตุหรือเวียงทางศาสนา ตลอดจนสถาปนาพระธาตุประจ�ำเมือง
ขึน้ ตามภูเขาหรือพืน้ ทีส่ ำ� คัญต่างๆ มีการจัดระบบผีให้ควบคุมสังคมระดับต่างๆ ภายใน
เมือง จัดระบบผีรักษาทิศทั้ง ๔ ของเมือง ตลอดไปจนถึงระบบผีรักษาเวียงและพื้นที่
ส�ำคัญต่างๆ ของเมือง ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนได้พยายามน�ำเสนอเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตัวตนของเมืองในล้านนา แต่ทว่าตัวตนของเมืองในล้านนามีความสลับซับซ้อนและ
ยังมีเมืองอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ได้นำ� มาศึกษาเปรียบเทียบ ดังนัน้ เพือ่ ให้ครอบคลุมและ
ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น จึงต้องท�ำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม
เอกสารชั้นต้นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
จารึกท้ายคัมภีร์ต�ำนานห้วยอ้อ วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ  ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
พ.ศ. ๒๔๐๑
จารึกท้ายคัมภีร์ปฐมสมโพธิจาร วัดแม่ลานเหนือ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ พ.ศ.๒๓๕๓
จารึกท้ายคัมภีร์พญาคางคาก ผูกต้น วัดดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ พ.ศ.๒๔๕๐
จารึกท้ายคัมภีร์มหาปัฏฐาน วัดผาแดงหลวง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง พ.ศ.๒๔๗๗
จารึกท้ายคัมภีร์มูลกิตติ วัดพระธาตุไฮสร้อย ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ พ.ศ.๒๔๓๔
จารึกท้ายคัมภีร์โวหารติกกนิบาต ผูก ๑๓ วัดหมื่นกาด ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง
พ.ศ. ๒๓๔๔
จารึกท้ายคัมภีร์โวหารเทสนาจริยาปิฏกะ วัดนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
พ.ศ. ๒๓๗๘
จารึกท้ายคัมภีรส์ วุ รรณสังข์ ผูก ๒ วัดแม่ลานเหนือ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ พ.ศ. ๒๔๗๗
จารึกท้ายคัมภีร์อุปคุต วัดผาแดงหลวง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง พ.ศ. ๒๓๙๑
ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พับสาค�ำเรียกขวัญขึ้นเรือนใหม่ ฉบับบ้านนาตุ้ม เมืองลอง
___________(ปริวรรต), ต�ำนานเชียงใหม่ ฉบับวัดอัมพาราม บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
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___________, ต�ำนานเมืองลอง ฉบับตรวจสอบ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐.
___________ (ปริวรรต), สมุดโหราของพ่อหนานค�ำมูล บุญส่ง
___________ (ปริวรรต), ปฐมมัชฌิมต�ำนานเมืองละคร ฉบับวัดพิชัย ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ล�ำปาง
หจช. ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๔๙ ใบบอกเมืองขุนยวม แม่ฮ่องสอน เมืองใหม่ เมืองแจะ
เมืองน่าน ล�ำพูน
สวรรคโลก เมืองเถินบุรี เมืองท่าสะยา (ท่าสองยาง) (๑๐ ธ.ค. ๑๐๘ - ๓๐ มิ.ย. ๑๐๙)
หจช.ร.๕ ม.๕๘ การเบ็ดเตล็ด
เอกสาร ชั้นต้นที่ตีพิมพ์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี.
เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘.
ศูนย์สง่ เสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (ปริวรรต). ต�ำนาน
ธรรมิกราช
ต�ำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา. เอกสารอัดส�ำเนา,
๒๕๒๓.
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริวรรต). ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม. เอกสาร
อัดส�ำเนา, ๒๕๓๗.
___________. ต�ำนานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่. เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๒๔.
สรัสวดี อ๋องสกุล (ปริวรรต). พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด. กรุงเทพฯ : อมรินทร์,
๒๕๓๙.
หนังสือ
กรกนก รัตนวราภรณ์. จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อน
อ�ำนาจรัฐในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๕.
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม. แผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่าน. ม.ป.ท. :
ม.ป.พ., ๒๕๔๘.
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ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล. โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา.
เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๔.
ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล(บรรณาธิการ), ล้านนาอันอุดม,(เชียงใหม่ : มิง่ เมือง, ๒๕๔๒
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร. ประวัติวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
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สุจิตต์ วงษ์เทศ(บรรณาธิการ). พระเมรุ ท�ำไม? มาจากไหน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :
เรือนแก้วการพิมพ์,๒๕๕๑
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง (บรรณาธิการ). แม่น�้ำยม ป่าสักทอง วิถีชีวิตของคนสะเอียบ.
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ศิรลิ กั ษณ์ สุภากูล. พิธกี รรมฟ้อนผีกบั การจัดระเบียบสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจงั หวัด
ล�ำปาง วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
สมพงษ์ จิตอารีย.์ การศึกษาบทสูข่ วัญและพิธสี ขู่ วัญของชาวไทลือ้ อ�ำเภอปัว จังหวัด
น่าน วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ.๒๕๔๕.

ตัวตนของเมืองในล้านนา
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การสัมภาษณ์
พ่อหนานค�ำมูล บุญส่ง อายุ ๕๙ ปี ๑๒๓/๒ หมู่ ๗ บ้านดอนทราย ต�ำบลห้วยอ้อ
อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐.
พ่ออุย๊ ชืน่ กัญญมี อายุ ๘๐ ปี ๑๑๒/๑ หมู่ ๘ บ้านเหล่าศรีภมู ิ ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง
จังหวัดแพร่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐.
พ่อหนานทอง (ประทีป) กันทะเขียว อายุ ๖๘ ปี ๕๗/๓ หมู่ ๓ บ้านม่อน (บ้านใหม่)
ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐.
พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (พระประหยัด อคฺคเตโช) เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน อายุ
๖๔ ปี บ้านแม่พริกบน ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
แม่อุ๊ยสังวาลย์ ยอดค�ำ  อายุ ๗๕ ปี ๔ หมู่ ๓ บ้านม่อน ต�ำบลเวียงต้า อ�ำเภอลอง
จังหวัดแพร่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙.
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