
ตัวตนของเมืองในล้านนา 113

 
๑
	 อาจารย ์ประจ�าสาขาวัฒนธรรมศึกษา	 ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวตนของเมืองในล้านนา

ภูเดช แสนสา
๑

บทคัดย่อ

	 ตัวตนของเมืองในล้านนายุคจารีต	 ประกอบขึ้นด้วยหัวใจส�าคัญ	 คือ	 “เจ้า”	

“พทุธ”	(พราหมณ์)	และ	“ผี”	มกีารจัดระบบตวัตนทางจินตภาพซ้อนทาบทบัไปกบัระบบ

ตวัตนทางกายภาพ	ตวัตนของเมอืงผ่านระบบเจ้ามกีารจัดแบ่งปรมิณฑลของเมอืงและ

เวยีงออกเป็นส่วนต่างๆ	โดยให้คุ้มหลวงหอค�าเวียงแก้วเป็นศูนย์กลางของเมือง	ระบบ

พุทธ	 (พราหมณ์)	 มีการสร้างวัดส�าคัญขึ้นเป็นองค์ประกอบของเมือง	 ทั้งวัดมิ่งเมือง	

วัดหัวข่วง	วัดหลวงประจ�าเมือง	และวัดสี่มุมเมือง	มีการจัดระบบพระธาตุองค์ส�าคัญ

ภายในเมืองหรืออาณาจักร	 ทั้งระบบบูชาพระธาตุประจ�าปีเกิด	 ระบบบูชาพระธาตุ

ประจ�าพระเจ้าห้าพระองค์	 และระบบบูชาพระธาตุส่ีมุมเมือง	 (ระบบพระธาตุส่ีจอม)	

การสร้างเวียงพระธาตหุรอืเวียงทางศาสนา	ตลอดจนสถาปนาพระธาตปุระจ�าเมอืงข้ึน

ตามภเูขาหรอืพืน้ทีส่�าคญัต่างๆ	ระบบผีมกีารจัดล�าดบัศกัดิข์องผีให้ควบคมุสังคมชุมชน

ระดับต่างๆ	 ภายในเมือง	 ทั้งจัดระบบผีรักษาทิศทั้ง	 ๔	 ของเมือง	 ระบบผีรักษาเวียง

และพื้นที่ส�าคัญต่างๆ	ของเมือง	เสาอินทขีล	(เสาหลักเมือง)	ตลอดไปจนถึงไม้ใจเมือง

หรือไม้หมายเมือง
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City Identity of Lanna Kingdom

Phoodeit Saensa
๒

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	
Lecturer	of	Department	of	Social	and	Cultural	Studies,	Faculty	of	Humanities	

and	Social	Science,	Chaing	Mai	Rajabhat	University.
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บทน�า

	 โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ที่ถูกก�าหนดสร้างขึ้นด้วยอุดมคติเพื่อให้เป็น

ศนูย์กลางของล้านนาทัง้ความเชือ่และทางอ�านาจการปกครอง	จึงสร้างตามคตจัิกรวาล

เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นประดุจศูนย์กลางจักรวาลที่ส�าคัญที่สุด	 ส่วนหัวเมืองบริวาร

อ่ืนๆ	 เป็นทวีปเล็กทวีปน้อยหรืออนุจักรวาลรายรอบออกไป	 โดยมีจักรวาลทัศน์ของ	

“เจ้า”	 “พุทธ”(พราหมณ์)	 และ	 “ผี”	 ครอบซ้อนกันอยู่	 ด้วยการเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน

ของทั้ง	๓	ประการ	ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของผู้คนภายในแต่ละเมือง	สะท้อน

จากค�าศัพท์ที่ใช้เรียกเกี่ยวกับทั้ง	๓	ก็ใช้ร่วมกัน	เช่น	“ตน”(องค์)	“โรงไชย”	“โรงหลวง”	

“หอไชย”	 “จอง”	 และ	 “แท่นแก้ว”	 เป็นต้น	 หรือข้าวของเครื่องใช้ส�าคัญบางอย่างก็

ปรากฏมีใช้เหมือนกัน	 เช่น	 “กลองชัยมงคล”(กลองชัย	 หรือ	 กลองสะบัดชัย	 หรือ

กลองอุ่นเมือง)	 หรือ	 “กลองปูชา”	 (ออกเสียง	 “กล๋องปู๋จา”)	 ที่ปรากฏใช้ทั้งใน	 “วัด”	

“หอค�า”	(คุม้หลวง)	และ	“หอผีเมอืง”	หรอืช่วงปีใหม่	(สงกรานต์)	กม็กีารสระเกล้าด�าหวั

(สรงน�้า)	ทั้ง	“เจ้า”	“พุทธ”	และ	“ผี”	เป็นต้น	

๑. “เจ้า” กับตัวตนของเมืองในล้านนา 

 ๑.๑ ประมุขเมือง 

	 “กษัตริย์”	 จะเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในเมืองหลวงและภายในอาณาจักร

หรือแว่นแคว้น	 ส่วน	 “เจ้าเมือง”	 ก็มีอ�านาจปกครองสูงสุดภายในบ้านเมืองรวมถึง

เหนือหัวเมืองที่ขึ้นตรง	 คติล้านนาเช่ือว่ากษัตริย์คือองค์สมมติของพระอินทร์	

ดังต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงพระเจ้าติโลกราช	 กษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังราย

(พ.ศ.	๑๙๘๔	-	๒๐๓๐)	ทรงเป็นเสมือนพระอินทร์ที่เสด็จลงมาจุติบนโลกมนุษย์
๔
	และ

ต�านานยังกล่าวว่าดวงแก้วยอดพระเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่	 เป็นลูกเดียวกับ

 
๔	
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,	ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,

(เชียงใหม่	:	มิ่งเมือง,	๒๕๓๘),	หน้า	๗๗.
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ดวงแก้วยอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี	ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นตาวติงสา	(ดาวดึงส์)
๕
 

ซ่ึงชัดเจนมากในสมยัพระเจ้ากาวิละ	พระเจ้านครเชยีงใหม่องค์ที	่๑	ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน

(พ.ศ.๒๓๒๕	 -	 ๒๓๕๘)	 ที่ทรงต้ังช่ือเมืองเชียงใหม่ว่า	 “เมืองรัตนติงสาอภินวปุรี”
๖
 

หมายถึงเป็นเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันมีพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ประทับอยู่	

น่ันก็คือกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์น่ันเอง	 ที่ทรงประทับในคุ้มหลวงหอค�า

ภายในเวียงแก้ว	 (พระราชวัง)	 อันจ�าลองปราสาทเวชยนต์ของพระอินทร์ที่ตั้งอยู่

ยอดเขาพระสุเมรุบนสรวงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 “เวียงแก้ว”	 จึงเป็นศูนย์กลางเมือง

เชียงใหม่ในความเชื่อเกี่ยวกับ	“เจ้า”	โดยมี	“แท่นแก้ว”	(ราชบัลลังก์)	ภายใน	“หอค�า”	

หอค�าเมืองนครล�าปาง

(ที่มา	:	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

 
๕	
สถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	ต�านานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่, (เอกสาร

อัดส�าเนา,	๒๕๒๔),	หน้า	๒๙.

 
๖	
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,	ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,

(อ้างแล้ว),	หน้า	๑๓๑.
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และ	 “เวียงแก้ว”	 เป็นแกนกลางจักรวาลของเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา
๗

	 ส่วนคุ้มเจ้านายองค์ต่างๆ	 ที่กระจายรายล้อมเวียงแก้วออกไป	 ก็คือจ�าลอง

วิมานปราสาทของเทพเทวาผู้เป็นบริวารของพระอินทร์ที่อยู่ตามสรวงสวรรค์ช้ันต่างๆ	

ด้วยคตทิีเ่จ้านายเป็นบคุคล	“สูงศกัดิ”์	และ	“ศกัดิส์ทิธิ”์	ของบ้านเมอืง	เป็นผู้ทีถ่อืก�าเนิด

มาจากสรวงสวรรค์ชัน้ฟ้าเพือ่ลงมาสร้างสมบญุบารม	ีเมือ่ยงัมชีวิีตอยูใ่นโลกมนุษย์กไ็ด้

ประทับอยู่ในคุ้มปราสาทหอค�า	 ที่เป็นการจ�าลองสรวงสวรรค์มาไว้บนโลกมนุษย	์ เมื่อ

ถึงกาลส้ินชีพก็ต้องสร้างวิมานปราสาท	 หรือหากพิเศษก็สร้างเป็นวิมานปราสาท

ตั้งบนหลังสัตว์หิมพานต์รูปแบบต่างๆ	 โดยเฉพาะรูปนกหัสดีลิงค์ให้ประทับและ

ส่งสการ(เผา)ไปด้วยทั้งหมด	 เพราะมีความเช่ือว่าสัตว์หิมพานต์เหล่าน้ีมีถิ่นอาศัยอยู่

เชิงเขาพระสุเมรุ	 สามารถน�าพาดวงพระวิญญาณกลับขึ้นสู่เขาพระสุเมรุได	้ ส่วนเมื่อ

ปลงพระศพแล้วจะมีการก่อสร้างกู่เก็บพระอัฐิหรือสร้างหอผีไว้เป็นที่เคารพสักการะ	

เพื่อให้ดวงพระวิญญาณของเจ้านายผู้วายชนม์น้ันสามารถกลับมาคืนพลังชีวิตให้แก่

แผ่นดนิอีกครัง้
๘
	หรอืกค็อืเพือ่ให้เสดจ็กลับมาเป็น	“ผีอารกัษ์”	หรอื	“ผีเมอืง”	คอยปกปัก

รักษาดูแลบ้านเมืองและชาวเมืองตลอดไป	 ดังเช่นกษัตริย์และปฐมต้นราชวงศ์ของ

เมืองเชียงใหม่	 เมื่อเสด็จสวรรคตก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น	 “ผีอารักษ์หลวงเมือง

เชียงใหม่”	

 “...เทวดาอารักข์เชนเมืองเจ้าทังหลาย หมายมีเจ้าหลวง

ฅ�าแดงเปนเค้าเปนใหญ่กว่าอารักข์เจ้าทังหลาย แลอารักข์

หลวงเมืองแคน (ออกเสียง“เมืองแกน”) ตน ๑ เจ้าหลวงมังราย

ตน ๑ มังครามตน ๑ แสนพูตน ๑ ฅ�าฟูตน ๑ ผายูตน ๑ กือนาตน

๑ แสนเมืองมาตน ๑ สามประหญาฝั่งแกนตน ๑ ท้าวลกตน ๑ 

ท้าวยอดเชียงรายตน ๑ ท้าวอ้ายตน ๑ แก้วตาหลวงตน ๑ 

พระแม่กุตน ๑ พระเมืองแก้วตน ๑ พระเมืองเกล้าตน ๑ 

เจ้าพระญายอดติโลกราชตน ๑ ...ขุนหลวงวิลังคะตน ๑...

 
๗	
สถาบนัวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	ต�านานพืน้เมืองล้านนาเชยีงใหม่, (อ้างแล้ว),	

หน้า	๑๖.

 
๘	
สุจิตต์	วงษ์เทศ(บรรณาธิการ),	พระเมรุ ท�าไม? มาจากไหน, พิมพ์ครั้งที่	๒	(กรุงเทพฯ	

:	เรือนแก้วการพิมพ์,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๔๘.
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พระเจ้าตนพ่อตน ๑ เจ้าฟ้าหลวงชายแก้วตน ๑ พระเจ้ากาวิละ

องค์เถ้าปราบปถวีล้านนาไทตน ๑ เจ้าช้างเผือก (เจ้าหลวงธรรม

ลังกา)ตน ๑ เจ้ามหาเสฏฐี (เจ้าหลวงค�าฝั้น) ตน ๑...”
๙
 

	 ขณะที่ในเมืองน่านกษัตริย์และเจ้าเมืองก็ถูกสถาปนาให้เป็น	“ผีอารักษ์หลวง

เมอืงน่าน”	“...โรงอารกัษ์พระญาพวักสื็บแต่แรกน้ันมาเพือ่อ้ันแล ตัง้แต่พระญาสรีจันท์

ล�าดับไปรอดพระญาผาแสงมีสิบเอ็ดตน...”
๑๐
	 ส่วนเมืองบริวารอ่ืนๆ	 เจ้าเมืองเมื่อ

วายชนม์ก็ถูกสถาปนาข้ึนเป็นผีอารักษ์ประจ�าเมืองเช่นเดียวกัน	 ดังเช่นเมืองลอง	

อดีตเจ้าเมืองลองที่วายชนม์ก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น	“ผีอารักษ์หลวงเมืองลอง”	

 “แม่นว่ากุศลบุญราสีมีหลายหลาก มูลละสัทธาจักอยาดน�้า

อุทสิไพหาเทพาอารกัข์ อันรกัสาเมอืงลองแก้วกว้าง หมายมอีารกัข์

เจ้าเชิญเมืองตนใจหาญ มีทังอารักข์เจ้าช้างปานตนใจห้าว

เรืองไรอะคร้าว มีทังตนด่านด้าวดงลาน อันปริวารหลายเอนก

มีทังอารักข์เจ้าเขาเหล็กตนใสส่องแจ้ง มีทังท่งแล้งแลเจ้าสิบสอง

เมือง แลจอมเชียงช่ืนช่ือดอยอาง เจ้าจอมผางค์ช่ือหูหิ้น มีทัง

ท้าว สะหรูอู่ค่�าแดง พรหมธาตสุุดทีเ่ท้ามเีจ้ากมุภณัฑ์แลเจ้าเลาค�า 

แม่เจ้าจามเทวีตนหื้อก�าเนิดเวียงไชย ขอจุ่งมารับเอากุศลผลบุญ

แด่เทอะ”
๑๑

	 หรือเมืองต้า	 อดีตเจ้าเมืองต้าก็ได้รับสถาปนายกขึ้นเป็น	 “ผีอารักษ์หลวง

เมอืงต้า”	เช่น	พญาอุปเสน	พญาค�าแดง	พญาเจ็ดเมอืง	พญาช้างงาปลี	และพญาค�าฟุน่	

เป็นต้น
๑๒

 
๙	

ภูเดช	 แสนสา(ปริวรรต),	 ต�านานเชียงใหม่	 จารโดยพระไชยวุฒิ	 ฉบับวัดอัมพาราม

บ้านกลาง	อ�าเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่

 
๑๐	

สรัสวดี	อ๋องสกุล	(ปริวรรต),	พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์,	

๒๕๓๙),	หน้า	๖๕.

 
๑๑	

ภูเดช	 แสนสา	 (ปริวรรต),	 สมุดโหราของพ่อหนานค�ามูล บุญส่ง ต�าบลห้วยอ้อ

อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่,	อักษรธรรมล้านนา.

 
๑๒	

สัมภาษณ์พ่ออุ๊ยช่ืน	 กัญญมี	 อายุ	 ๘๐	 ปี	 เลขที่	 ๑๑๒/๑	 หมู่	 ๘	 บ้านเหล่าศรีภูม	ิ

ต�าบลเวียงต้า	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	วันที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๐.



ตัวตนของเมืองในล้านนา 119

	 นอกจาก	“กษัตริย์”	หรือ	“เจ้าเมือง”	ที่เป็นประมุขสูงสุดภายในเมือง	ก็ยังมี

กลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์ช่วยบริหารบ้านเมือง	 รองลงมามีกลุ่มขุนนางส�าคัญบริหาร

ส่วนกลางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเรียกว่า	 “ขุนนางเสนาเค้าสนามหลวง”	 มีทั้งหมด

จ�านวน	๓๒	ต�าแหน่งในเมืองขนาดใหญ่	หรือ	๑๒	ต�าแหน่งในเมืองขนาดเล็ก	ขุนนาง

เค้าสนามหลวงทั้ง	๓๒	ต�าแหน่ง	หรือ	๑๒	ต�าแหน่งยังสามารถแบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม

คอื	“พญาพืน้ทัง้	๔”	หรอือาจเรยีกว่า	“พ่อเมอืงทัง้	๔”	“สิงเมอืงทัง้	๔”	หรอื	“สิงงาเมอืง

ทั้ง	๔”	กับ	“ขุนเมืองทั้ง	๒๘”	หรือ	“ขุนเมืองทั้ง	๘”	ภายในเค้าสนามหลวงก็จะมีขุนนาง

ผู้ช่วยเสนาบดีเค้าสนามหลวงทั้ง	๓๒	ต�าแหน่ง	หรือ	๑๒	ต�าแหน่งอีกจ�านวนหนึ่ง	และ

นอกจากขุนนางเค้าสนามหลวงและผู้ช่วยที่บริหารในส่วนกลาง	 ก็ยังมีขุนนางนอกเค้า

สนามท�าหน้าที่ดูแลในแต่ละท้องถิ่นอีกจ�านวนมาก	 ดังน้ันระบบการจัดวางต�าแหน่ง

ของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง	 เจ้านาย	 และขุนนาง	 จึงเป็นการจ�าลองศูนย์กลางจักรวาล

ไว้ที่กษัตริย์หรือเจ้าเมืองที่เป็นองค์สมมติพระอินทร์	 ขุนนางเสนาเค้าสนามหลวงทั้ง

๓๒	 ต�าแหน่งเสมือนเทวดาบริวารของพระอินทร์ทั้ง	 ๓๒	 โดยเฉพาะพญาพื้นทั้ง	 ๔	

เป็นเสมือนท้าวทั้ง	 ๔	 (ท้าวจตุโลกบาลทั้ง	 ๔)	 ที่สถิตประจ�าในทวีปทั้ง	 ๔	 ทิศของเขา

พระสุเมรุ	 ส่วนเจ้านายและขุนนางอ่ืนๆ	 ก็เสมือนเป็นเทพเทวาบริวารที่ประจ�าอยู่

อนุทวีปรายรอบออกไป	

 ๑.๒ หน่วยปริมณฑลการปกครองระดับต่างๆ ที่รวมกันเป็นเมือง

	 เมืองมีหน่วยการควบคุมคนในสังคมเริ่มจากหน่วยขนาดเล็กที่สุด	 คือ

“เรือน”	แต่ละเรือนอาจมีหลังเดียวหรือหลายหลังตั้งบนพื้นที่ว่างในรั้วเดียวกันเรียกว่า	

“ข่วงบ้าน”	 กลุ่มเรือนหลายหลังรวมเป็น	 “พ้งบ้าน”	 หลายพ้งบ้านรวมเป็น	 “หมู่บ้าน”	

หลายหมู่บ้านรวมเป็น	 “แคว่น”	 และหลายแคว่นรวมกันเป็น	 “เมือง”	 ทุกหน่วยมี

ความเชื่อเรื่องมีชีวิต	 ตัวตน	 และจิตวิญญาณก�ากับอยู่เสมอ	 โดยเมื่อมนุษย์เข้าไปอยู่

อาศัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของปริมณฑลนั้นๆ	จึงใช้ตัวเองเป็นต้นแบบความคิด	ซึ่งแต่ละ

หน่วยผู้อยู่อาศัยก็มีมโนทัศน์แบ่งออกเป็นส่วน	 “หัว”	 “กลาง”	และ	 “หาง”	 (ตีน)	 เช่น	

“หวัเรอืน”	“กลางเรอืน”	“หางเรอืน”	(ตนีเรอืน)	หรอื	“หวับ้าน”	“กลางบ้าน”	(ท้องบ้าน)	

และ	“หางบ้าน”	(ตีนบ้าน)	การจัดแบ่งศักดิ์พื้นที่น�ามาสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม	

โดยหน่วยการปกครองขนาดย่อยทั้งหมดเหล่าน้ี	 เป็นเสมือนทวีปเล็กทวีปน้อยที่
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รวมกันอยู่ภายใต้จักรวาลใหญ่ของเมือง	มีรายละเอียดของแต่ละหน่วยปริมณฑลดังนี้	

คือ	

 (๑) เรือน	 เป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็กที่สุด	 ผู้ปกครองเรือนเรียกว่า

“พ่อเรือน”	 “แม่เรือน”	 ความเชื่อปริมณฑลของเรือนปรากฏในยันต์หัวเสาทั้ง	 ๔	 ทิศ

หรอื	๘	ทศิ	และแต่ละส่วนของเรอืนมศีกัดิจึ์งน�ามาสู่การจัดแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยภายในเรอืน	

เช่น	 บริเวณหัวเรือนในห้องนอนมีหิ้งผีปู่ย่าเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะคนภายในเรือน	 มี

ห้ามยนต์	 (ห�ายนต์)	 และข่มประตูเป็นสัญลักษณ์ขอบเขต	 หากมีการล่วงละเมิดถือว่า

ผิดผีต้องเสียผีเป็นการปรับไหม	 กลางเรือนมีเติ๋นรับรองแขก	 หางเรือนเป็นครัวไฟ

(ห้องครัว)ที่มีการท�าอาหารและชะล้างสิ่งต่างๆ	มี	“ขี้หม่า”	แอ่งน�้าขัง	และใต้ถุนเรือน

เป็นที่เล้ียงสัตว์	 เป็นพื้นที่เกิดความสกปรกได้ง่าย	 การอยู่เรือนหลังเดียวกันน�ามาสู่

การนิยามว่า	“คนร่วมหอร่วมเรือน”	หรือ	“คนเรือนเดียวกัน”

 (๒) ข่วงบ้าน	หมายถึงอาณาบริเวณที่ปลูกเรือน	บางครั้งอาจมีเรือน	๒	–	๓	

หลังตัง้บรเิวณข่วงบ้านเดยีวกนั	ผู้อาศยัจะรูข้อบเขตปรมิณฑลของตนเอง	ดงัมคี�าสอน

เกี่ยวกับการจดัการขอบเขตของข่วงบ้านว่า “ขด (รั้ว) ออกแพ้เจ้า ขด(รั้ว) เข้าแพ้ของ” 

โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกตามศักดิ์	 เช่น	 บริเวณหน้าเรือนจะท�าความสะอาดทุกเช้า

เพือ่เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ	ต้อนรบัแขก	หรอืท�างานในยามว่าง	ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ	

ทิศเหนือ	หรือทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งหอผีเจ้าที่หรือเสาท้าวทั้ง	๔	หลังเรือนเป็นที่ปลูก

ผักสวนครัว	(สวนฮี้)	และเลี้ยงสัตว์	

 (๓) พ้งบ้าน	 เทียบได้กับหมวด	 เขต	 หรือคุ้มในปัจจุบัน	 เป็นกลุ่มเรือนที่ตั้ง

ใกล้กนัและมกัเป็นเครอืญาตหิรอืถอืผีปูย่่าสายตระกลูเดยีวกนั	มผู้ีอาวุโสหรอืผู้มคีวามรู้	

เช่น	เก๊าผี	พ่ออาจารย์	เป็นผู้ปกครองอย่างไม่เป็นทางการ	แต่ละพ้งบ้านมผีีเป็นทีนั่บถอื

ของกลุ่มตน	เช่น	หอผีปู่ย่า	ผีเตาเหล็ก	ผู้อาศัยอยู่ภายในพ้งบ้านจะรู้ขอบเขตปริมณฑล

ของตนและจะเรียกช่ือแต่ละพ้งบ้านตามทิศ	 ลักษณะพื้นที่	 หรือสัญลักษณ์ส�าคัญ

เมือ่พ้งบ้านมจี�านวนคนมากขึน้กส็ามารถแยกออกเป็นหมูบ้่านขึน้ใหม่ได้ในทีสุ่ด	พ้งบ้าน

เป็นหน่วยแบ่งท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของหมู่บ้าน	 การเป็นเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	

“พริกมีเรือนเหนือ เกลือมีเรือนใต้ หมากค�าพลูใบ หกไปเรือนพี่เรือนน้อง” น�ามาสู่

การนิยามว่า	“คนพ้งเดียวกัน”	หรือ	“คนถือผีเดียวกัน”	
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 (๔) หมู่บ้าน	 “บ้าน”	 หรือ	 “หมู่บ้าน”	 ในความหมายนี้เป็นหน่วยแบบโบราณ

ไม่ได้หมายถึงหมู่บ้านที่แบ่งตามกระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงหมู่บ้านแบบจารีตในอดีตอาจ

หมายถึง	 ๒	 -	 ๓	 หมู่บ้านในปัจจุบันข้ึนไปรวมกัน	 ภายในหมู่บ้านหน่ึงจะมีหลายกลุ่ม

เครือญาติและถือผีปู่ย่าหลายสายตระกูลต้ังรวมกัน	 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�ามาสู่การใช้ประโยชน์	 เช่น

หัวบ้านเป็นที่ตั้งหอผีเจ้าบ้าน(ผีเส้ือบ้าน	 หรือ	 ผีเส้ียวบ้าน)	 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�ามาสู่การนิยามตัวตนว่า	 “คนแคว้นเดียวกัน”	

“ศิษย์หมวดอุโบสถเดียวกัน”	หรือ	“คนใช้น�้าฝายเดียวกัน”	เป็นต้น

 (๖) เมอืง	คอืรวมหน่วยการปกครองทัง้หมดข้างต้นเข้าไว้ด้วยกนั	ม	ี“กษัตรย์ิ”	

“เจ้าฟ้า”	หรือ	“เจ้าเมือง”	เป็นศูนย์กลางและมีอ�านาจสูงสุดภายในเมือง	

 
๑๓	

ภูเดช	แสนสา	(อ่าน),	จารึกท้ายคัมภีร์สุวรรณสังข์	ผูก	๒	จารโดยพระอินทะ	วัดแม่

ลานเหนือ	 ต�าบลห้วยอ้อ	 อ�าเภอลอง	 จังหวัดแพร่	 พ.ศ.๒๔๗๗	 และจารึกท้ายคัมภีร์มูลกิตติ	 จาร

โดยพระยาวิไชยปัญญาซ้อน	วัดไฮสร้อย	ต�าบลปากกาง	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	พ.ศ.	๒๔๓๔

 
๑๔	

ภูเดช	 แสนสา	 (อ่าน),	 จารึกท้ายคัมภีร์พญาคางคาก	 ผูกต้น	 จารโดยพระกัญจนะ

วัดดอนมูล	ต�าบลห้วยอ้อ	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	พ.ศ.	๒๔๕๐

 
๑๕	

ภูเดช	แสนสา	 (อ่าน),	จารึกท้ายคัมภีร์มหาปัฏฐาน	จารโดยพระป๋า	วัดผาแดงหลวง	

ต�าบลแจ้ห่ม	อ�าเภอแจ้ห่ม	จังหวัดล�าปาง	พ.ศ.	๒๔๗๗	
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 ๑.๓ การจัดแบ่งปริมณฑลของเมือง

	 เมืองมีศักด์ิของการใช้พื้นที่ไม่เท่ากัน	 ส่ิงที่ส�าคัญขององค์ประกอบความ

เป็นเมืองในยุคจารีตคือ	 เวียงแก้ว	 (คุ้มหลวงและหอค�า)	 อันแสดงถึงอ�านาจของ

เจ้าผู้ปกครอง	 ก�าแพงและประตูที่สร้างป้องกันศึกสงคราม	 และตลาดกลางเวียง

(กาดหลวงกลางเวียง)	อันเป็นแหล่งเศรษฐกจิของเมอืง	ความส�าคญัน้ีปรากฏหลักฐาน

เมื่อพญามังราย	 ปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านนา	 พร้อมพระสหายคือพญาง�าเมือง

กษัตริย์แคว้นพะเยา	 และพ่อขุนรามค�าแหง	 กษัตริย์แคว้นสุโขทัย	 เมื่อทรงแรกเริ่ม

สถาปนาเมืองเชียงใหม่ใน	 พ.ศ.	 ๑๘๓๙	 ได้โปรดให้ก่อสร้างข้ึนพร้อมกันทั้งเวียงแก้ว

(คุ้มหลวงและหอค�า)	 ตลาดกลางเวียง	 ก�าแพงเวียง	 ประตูเวียง	 และมีการอัญเชิญ

เทพยดาอารักษ์มารักษาตามจุดเหล่าน้ี
๑๖
	 ซ่ึงการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองในล้านนา

มี	๒	ลักษณะ	ได้แก่	(๑)	แบ่งโดยใช้ปริมณฑลของเวียง	และ	(๒)	แบ่งโดยใช้ปริมณฑล

ของเมือง	

 (๑) แบ่งโดยใช้ปริมณฑลของเวียง

	 เมืองหน่ึงเมืองอาจประกอบด้วย	 “เวียง”	 (คูน�้าคันดิน)	 จ�านวนหลายเวียง

หรอืบางเมอืงกไ็ม่มกีารก่อสร้างเวียงแล้วแต่ความส�าคญัของเมอืงน้ันๆ	การสร้างเวียง

เกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่หลากหลาย	 ทั้งความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 เช่น	 ป้องกัน

กลุ่มคนทรัพย์สินให้ปลอดภัย	 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 ตลอดถึงเพื่อความเชื่อ	 เช่น

ก�าหนดขอบเขตให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	 แสดงสถานะอ�านาจบารมีของเจ้าผู้ปกครอง

จึงเกิดการสร้าง	 “เวียง”	ที่มีขอบเขตแน่นอนโดยขุดคูน�้าก่อคันดินหรืออิฐล้อมรอบขึ้น

ภายในเมือง	 การสร้างเวียงเป็นส่ิงส�าคัญมากต่อผู้คนที่อาศัยรวมตัวกันเป็นเมือง	

ดังสะท้อนในความเช่ือของคนบริเวณแอ่งลอง	 -	 วังชิ้นสืบมาว่าถ้าเมืองไหนไม่

สร้างเวียงเป็นขือ่บ้านขือ่เมอืง	เมือ่ผีปูก่ล้ิงหล้อง	(กล้ิงโลงศพ)	มาดแูล้วไม่เหน็จะลงมา

กินคนในบ้านเมืองน้ัน
๑๗
	 เวียงแต่ละแห่งจึงมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป	 เช่น	 เวียง

 
๑๖	

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,	ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,

(อ้างแล้ว),	หน้า	๓๕	-	๓๖.

 
๑๗	

สัมภาษณ์พ่อหนานทอง(ประทีป)	 กันทะเขียว(ปู่อาจารย์วัดต้าม่อนและผู้ประกอบ

พธิกีรรมต่างๆ)	อาย	ุ๖๘	ปี	เลขที	่๕๗/๓	หมู	่๓	บ้านม่อน	(บ้านใหม่)	ต�าบลเวียงต้า	อ�าเภอลอง	จังหวัด

แพร่	วันที่	๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๕๐.
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ศูนย์กลางการปกครอง	เวียงที่ประทับของเจ้าผู้ปกครอง	เวียงหน้าด่าน	และเวียงทาง

ศาสนาหรือเวียงพระธาตุ	 เป็นต้น	 ดังน้ันบางเมืองจึงสร้างเวียงขึ้นหลายแห่งเพื่อ

ท�าหน้าที่ต่างๆ	โดยเฉพาะเมืองหลวง	เมืองขนาดใหญ่	หรือเมืองส�าคัญ	

	 “เวียง”	 ที่มีรูปธรรมชัดเจนโดยการสร้างก�าแพงล้อมรอบ	 ได้ถูกใช้เป็นตัว

ก�าหนดปริมณฑลพื้นที่ทางกายภาพและจินตภาพ	 มีการแบ่งออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 คือ	

“หัวเวียง”	“กลางเวียง”	และ	“หางเวียง”(ตีนเวียง)	ดังปรากฏการรับรู้ในโลกทัศน์ของ

ชาวเมืองในอดีต	บ่งบอกอยู่เสมอว่าวัดหรือชุมชนหมู่บ้านของตนอยู่ส่วนไหนของเวียง	

เช่น	เมืองเชียงใหม่	“...วัดศรีบุญเรือง หัวเวียงเชียงใหม.่..”
๑๘
 “...เกิดนมดี (วัดดวงดี) 

พญาราชสีห์  ที่ช่วงสิงห์  หัวเวียงเชียงใหม่

(ที่มา	:	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

 
๑๘	

จารึกท้ายคัมภีร์สังรวมธาตุ	 จารโดยปัญญาภิกขุ	 วัดศรีบุญเรือง	 พ.ศ.๒๔๔๐	 อ้างใน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล,	 โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา,	 (เชียงใหม่	 :	

มิ่งเมือง,	๒๕๔๔),	หน้า	๘๕.
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กลางเวียงเชียงใหม่...”
๑๙

 “...วัดยางกวงแก้วกว้าง ท่าท้างหางเวียงเชียงใหม่...”
๒๐ 

เมืองล�าปาง	 “...วัดสรีเชียงยืนหมื่นกาดแก้ว หัวเวียงนครไชย...”
๒๑
	 หรือเมืองท่ากาน	

“...วัดศรีจอมเมือง หัวเวียงตะกาน...”
๒๒

 

	 เมือ่มกีารสร้างก�าแพงเวียง	มปีระตเูวียง	กม็กีารก�าหนดประโยชน์การใช้สอย

ที่มีความสัมพันธ์กับทิศทักษาเมือง	 ดังประตูทิศใต้หรือทิศตะวันตกใช้เป็นประตู

เอาศพออก	เช่น	ประตูแสนปุง	(ทิศใต้)	 เมืองเชียงใหม่	ประตูมาน(ทิศใต้)	 เมืองแพร่	

ประตูท่าล่ี	 (ทิศใต้)	 เมืองน่าน	 และประตูผี(ทิศตะวันตกเฉียงใต้)	 เมืองเชียงราย

(ยกเว้นเวียงล�าปางรุ่นแรกเอาศพออกประตูม่าห์	 (ม้า)	 ทิศตะวันออก)	 ส่วนประตู

ด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นประตูมงคลใช้เสด็จเข้าเมืองของกษัตริย์หรือ

เจ้าเมือง	 เช่น	 ประตูหัวเวียง	 (ทิศเหนือ)	 เชียงใหม่	 ประตูหัวเวียง	 (ทิศตะวันออก)

เมอืงล�าปาง	(เวียงรุน่	๓)	ประตชู้างส	ี(ทศิเหนือ)	เมอืงล�าพนู	ประตไูชย	(ทศิตะวันออก)

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	
จารกึท้ายคมัภร์ีนิสัยนาม	จารโดยชวนะภกิข	ุวัดยางกวง	พ.ศ.	๒๓๗๗	อ้างในทนุอุดหนุน

การวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล,	โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา,	(อ้างแล้ว),	หน้า	๙๕.

	 ๒๑	
ภูเดช	แสนสา	(อ่าน),	จารึกท้ายคัมภีร์โวหารติกกนิบาต	ผูก	๑๓	วัดหมื่นกาด	ต�าบล

หัวเวียง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	พ.ศ.๒๓๔๔	

	 ๒๒	
จารึกท้ายคัมภีร์ตุลปุญญณคัณฐะ	 จารโดยกาวินทาภิกขุ	 วัดศรีจอมเมือง	 พ.ศ.	

๒๒๙๒	 อ้างในทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล,	 โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา,

(อ้างแล้ว),หน้า	๑๐๖.

	 ๒๓	
ภูเดช	 แสนสา(อ่าน),	 จารึกท้ายคัมภีร์ต�านานห้วยอ้อ	 วัดพระธาตุศรีดอนค�า	 ต�าบล

ห้วยอ้อ	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	จารพ.ศ.	๒๔๐๑	



ตัวตนของเมืองในล้านนา 125

กลางเมืองลอง...”
๒๔

 “...วัดนาทุ้มแก้วกว้าง หางเมืองลองฅ้อใต้...”
๒๕
	 เมืองแจ้ห่ม	

“...วัดหลวงป่าแดง หัวเมืองแช่ห่ม...”
๒๖
	 หรือบางเมืองก็ใช้พระพุทธรูปเป็นหมุดหมาย

ปรมิณฑลของเมอืง	เช่นเมอืงต้า	มพีระเจ้าแสนตอง	เป็นพระเจ้าองค์น้องประดษิฐ์สถาน

ไว้หัวเมืองต้า	 (วัดสบปุง	 ต�าบลเวียงต้า)	 ส่วนพระเจ้าล้านตื้อ	 เป็นพระเจ้าองค์พี่

ประดิษฐ์สถานไว้หางเมืองต้า	(วัดน�้าริน	ต�าบลต้าผามอก)
๒๗

๒. “พุทธ” (พราหมณ์) กับตัวตนความเป็นเมืองของล้านนา

 ๒.๑ วัดกับองค์ประกอบส�าคัญของเมือง

	 วัดที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นเมืองในล้านนา	 ปรากฏมีลักษณะที่

ร่วมกัน	ได้แก่	 (๑)	วัดมิ่งเมือง	(๒)	วัดหัวเวียง	หรือ	วัดหัวข่วง	(๓)	วัดหลวงประจ�า

เมือง	(๔)	วัดสี่มุมเมือง	หรือ	วัดสี่มุมเวียง	

 (๑) วัดมิ่งเมือง	 เป็นวัดมิ่งขวัญของบ้านเมือง	 ปรากฏมีทั้งตั้งอยู่ภายใน

ใจกลางเวียงและอยูภ่ายในเวียง	บางวัดใช้องค์พระธาตเุป็น	“มิง่เมอืง”	หรอื	“ใจเมอืง”	

บางเมืองก็สร้าง	 “เสามิ่งเมือง”	 (เสามิ่งบ้านมิ่งเมือง	หรือ	 เสามิ่ง)	 ขึ้นมาโดยเฉพาะ	

ภายหลังเสามิ่งเมืองได้ถูกสวมทับด้วยคติเสาหลักเมืองตามแบบสยามในช่วงหลัง

พุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 เป็นต้นมา	 วัดมิ่งเมืองที่ปรากฏมีการสร้างข้ึน	 เช่น	 วัดมิ่งเมือง

เมืองแพร่มีพระธาตุมิ่งเมืองหรือพระธาตุใจเมืองเป็นวัดประจ�าองค์ของกษัตริย์หรือ

เจ้าเมืองแพร่
๒๘
	 วัดมิ่งเมือง	 เมืองน่าน	 มีเสามิ่งเมือง	 (เมืองน่านมีเสาเจนเมืองคู่กับ

	 ๒๔	
ภูเดช	แสนสา	(อ่าน),	จารึกท้ายคัมภีร์ปฐมสมโพธิจาร	วัดแม่ลานเหนือ	ต�าบลห้วยอ้อ	

อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	พ.ศ.๒๓๕๓	

	 ๒๕	
ภูเดช	 แสนสา	 (อ่าน),	 จารึกท้ายคัมภีร์โวหารเทสนาจริยาปิฏกะ	 วัดนาตุ้ม	 ต�าบล

บ่อเหล็กลอง	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	จารพ.ศ.	๒๓๗๘	

	 ๒๖	
ภูเดช	แสนสา(อ่าน),	จารกึท้ายคมัภร์ีอุปคตุ	วัดผาแดงหลวง	ต�าบลแจ้ห่ม	อ�าเภอแจ้ห่ม	

จังหวัดล�าปาง	จารพ.ศ.	๒๓๙๑

 
๒๗	

วัดต้าแป้น	ต.เวียงต้า	อ.ลอง,	พระเจ้าแสนทอง. (เอกสารแผ่นพับ)	“ปัจจุบันพระเจ้า

แสนตองเป็นพระประธานวัดต้าแป้น	ต�าบลเวียงต้า”

 
๒๘	

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร,	 ประวัติวัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ 

ฉบับสมบูรณ์,	พิมพ์ครั้งที่	๓,	(แพร่	:	เมืองแพร่การพิมพ์,	๒๕๕๕),	หน้า	๒๘.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘126

เสามิ่งเมือง)
๒๙
	และวัดมิ่งเมือง	เมืองเชียงราย	มีพระธาตุมิ่งเมือง	เป็นต้น

 (๒) วัดหัวเวียง หรือ	 วัดหัวข่วง	 เป็นวัดที่อยู่ทิศเหนือสุดของเวียงหรือ

เมือง	 คืออยู่หัวข่วงเมืองหรือหัวข่วงหลวง	 ดังน้ันทิศใต้ถัดลงมาจากวัดหัวข่วงจึงเป็น	

 
๒๙	

สรัสวดี	อ๋องสกุล	(ปริวรรต),	พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์,	

๒๕๓๙),	หน้า	๘๖	–	๘๗.

พระธาตุมิ่งเมือง เมืองแพร่

(ที่มา	:	วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	จังหวัดแพร่)
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“ข่วงเมือง”	หรือ	“ข่วงหลวง”	ถัดจากข่วงหลวงก็นิยมสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่ง	ส่วนด้าน

ทิศตะวันตกข่วงหลวงนิยมสร้างเวียงแก้ว	(คุ้มหลวงหอค�า)	ของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง

เช่น	 เมืองเชียงใหม่	มีวัดหัวข่วงอยู่ด้านทิศเหนือ	วัดดวงดีอยู่ด้านทิศใต้	 เวียงแก้วอยู่

ด้านทิศตะวันตก	 วัดหมื่นคองอยู่ด้านทิศตะวันออก	 เมืองน่าน	 มีวัดหัวข่วงอยู่ด้าน

ทิศเหนือวัดภูมินทร์อยู ่ด้านทิศใต้	 หอค�าอยู ่ด้านทิศตะวันตก	 วัดพระธาตุช้างค�้า

(วัดหลวงกลางเวียง)อยู่ด้านทิศตะวันออก	 เป็นต้น	 วัดหัวข่วงปรากฏมีการสร้าง

ทั้งในเมืองเชียงใหม่	 เมืองเชียงตุง	 เมืองยอง	 เมืองล�าพูน	 เมืองล�าปาง	 เมืองพะเยา	

เมืองน่าน	เมืองแพร่	และเมืองลอง	

 (๓) วัดหลวงประจ�าเมือง	 จ�านวนวัดหลวงประจ�าเมืองของแต่ละเมือง

มมีากน้อยขึน้อยูก่บักษตัรย์ิหรอืเจ้าเมอืงสถาปนาขึน้	ทีส่�าคญัพบว่าวัดหลวงประจ�าเมอืง

จะตั้งอยู ่ศูนย์กลางของเมืองหรือเวียง	 บางเมืองก็มีวัดหลวงประจ�าเมืองตั้งอยู ่

ประจ�าศูนย์กลางปริมณฑลทั้ง	๓	ของเมือง	คือ	วัดหลวงหัวเมือง	(วัดหลวงหัวเวียง)	

วัดหลวงกลางเมือง	(วัดหลวงกลางเวียง)	และวัดหลวงหางเมือง	(วัดหลวงหางเวียง)	

เช่น	เมืองลอง	มีวัดปิ่นลอง	(วัดบ้านปิน)	เป็นวัดหลวงหัวเมือง	วัดพระธาตุศรีดอนค�า

(วัดหลวงร่องอ้อ)	 เป็นวัดหลวงกลางเมือง	 วัดนาตุ้ม	 (วัดหลวงนาตุ้ม)	 เป็นวัดหลวง

หางเมือง	 เมืองเถิน	 มีวัดอุมลองเป็นวัดหลวงหัวเมือง
๓๐
	 วัดเวียงเป็นวัดหลวงกลาง

เมือง	 (วัดหลวงกลางเวียง)	 วัดล้อมแรด	 (วัดหลวงล้อมแรด)	 เป็นวัดหลวงหางเมือง	

หรือเมืองเชียงรายมีวัดกลางเวียง	 (วัดจันทโลกกลางเวียง)	 เป็นวัดหลวงกลางเวียง	

เมืองเชียงใหม่	 มีวัดอินทขีล	 (วัดสะดือเมือง)เป็นวัดหลวงกลางเวียง	 (ภายหลัง

วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดหลวงกลางเวียง)	 วัดพระธาตุหริภุญชัย	 (วัดหลวงล�าพูน)	

เป็นวัดหลวงกลางเวียงล�าพูน	 วัดอินทขิลเป็นวัดหลวงกลางเมืองป่าซาง	 เมืองน่าน

มวัีดสถารศเป็นวัดหลวงกลางเวียง	(เวียงเหนือ)
๓๑
	หรอืเมอืงสะเอียบมวัีดหลวงปงสนุก

เป็นวัดหลวงประจ�าเมือง	เป็นต้น	

 
๓๐	

หจช.	 ร.๕	 ม.๒.๑๒	 ก/๔๙	 ใบบอกเมืองขุนยวม	 แม่ฮ่องสอน	 เมืองใหม่	 เมืองแจะ

เมอืงน่าน	ล�าพนู	สวรรคโลก	เมอืงเถนิบุร	ีเมอืงท่าสะยา	(ท่าสองยาง)	(๑๐	ธ.ค.	๑๐๘	-	๓๐	ม.ิย.	๑๐๙)	

 
๓๑	

กองอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม,	แผนท่ีชมุชนเมืองเก่าน่าน, (ม.ป.ท.:

ม.ป.พ.,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๐.
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	 สังเกตว่าทุกเมืองทั้งเมืองขนาดใหญ่และเล็ก	 จะมีวัดหลวงกลางเมืองหรือ

วัดหลวงกลางเวียงประจ�าอยู่ทุกเมือง	 ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้าเมือง

ภายในเมอืงน้ันๆ	วัดหลวงกลางเมอืงหรอืวัดหลวงกลางเวียงจ�านวนหลายเมอืงจะเป็น

ทีต่ัง้ของ	“สะดอืเมอืง”	(สายดอืเมอืง)	และ	“เสาอินทขีล”	เช่น	วัดอินทขลี	(วัดสะดอืเมอืง)

หรอืภายหลังคอืวัดเจดย์ีหลวง	เมอืงเชียงใหม่	วัดปงสนุก	(วัดสะดอืเมอืง)	เมอืงล�าปาง

(รุ่น	๒)	วัดพระธาตุหริภุญชัย	เมืองล�าพูน	วัดอินทขิล	เมืองป่าซาง	และวัดกลางเวียง	

เมืองเชียงราย	เป็นต้น	แต่บางเมืองก็ไม่มีเสาสะดือเมือง	พระธาตุ	หรือวัด	เช่น	เมือง

สะเอียบ	สร้างเป็นศาลาสะดือเมือง	(ศาลาศรีเมือง)	อยู่กลางเมือง	

 (๔) วัดสี่มุมเมือง หรือ วัดสี่มุมเวียง	 มีการสร้างวัดขึ้นบริเวณประตูเวียง

ทั้ง	๔	ทิศ	เช่น	เมืองล�าพูน	มีวัดพระคงฤาษีอยู่ด้านทิศเหนือ	วัดประตูลี้อยู่ด้านทิศใต้	

วัดต้นแก้วอยู่ด้านทิศตะวันออก	และวัดมหาวันอยู่ด้านทิศตะวันตก	

 ๒.๒ การใช้ระบบพระธาตุเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนภายในเมือง

	 คติการสร้างพระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาปรากฏทั่วไปในล้านนา	และความเชื่อ

เกีย่วกบัพระธาตกุถ็กูกลุ่มผู้ปกครองน�ามาใช้เป็นกลไกในการควบคมุคนในสังคม	มกีาร-

เขียนต�านานเพื่อเป็นคู่มืออธิบายส่ิงต่างๆ	 ซ่ึง	 “ต�านาน”	 เป็นการเขียนประวัติศาสตร์

โบราณในล้านนา	 ที่ครั้งหน่ึงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาและภายหลังได้บันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษร	 เรื่องราวที่ต�านานกล่าวเช่ือกันว่าเกิดขึ้นจริงทั้งเหตุการณ์ที่ล่วง

มาแล้วและก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อถึงกาลเวลา	 ดังน้ันต�านานจึงมีอิทธิพล

ต่อความเชื่อและก�าหนดพฤติกรรมร่วมของคนภายในเมือง	 โดยเฉพาะในยุคจารีต

เป็นอย่างมาก	 ดังพระเจ้าติโลกราชทรงมีนโยบายดึงอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่เมือง

เชียงใหม่	นอกจากใช้วิธีทางการเมืองการสงครามแล้วยังสร้างเครือข่าย	“ระบบบูชา

พระธาตุประจ�าปีเกิด”	หรอื “ระบบบชูาพระธาตุ ๑๒ ราศ”ี	โดยสถาปนาพระมหาธาตุ

หลักประจ�าแต่ละเมืองที่มีมาแต่เดิมให้อยู ่ในระเบียบเดียวกัน
๓๒
	 ส่วนระดับเมือง

ขนาดเล็กผู้เขียนก็พบมีการสร้างระบบการบูชาพระธาตุขึ้นเช่นกัน	เช่น	

 
๓๒	

กรกนก	รตันวราภรณ์,	จักรวาลคตใินการวางผงัวดัหลวงล้านนา : สญัลกัษณ์สะท้อน

อ�านาจรฐัในอนุภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๑, (กรงุเทพฯ	:	ม.ป.พ.,	๒๕๔๕).
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 (๑) เมืองลอง	 (อ�าเภอลอง	 อ�าเภอวังช้ิน	 และบางส่วนอ�าเภอเด่นชัย	

จังหวัดแพร่)	 ปรากฏมีการสถาปนา	 “ระบบพระธาตุประจ�าพระเจ้าห้าพระองค์” 

เป็นการจัดพระธาตุให้เป็นระบบตามคติพระเจ้าห้าพระองค์ที่จะเสด็จตรัสรู ้ใน

ภัทรกัปน้ี	 คือ	 พระธาตุไฮสร้อย	 (บ้านไฮสร้อย	 ต�าบลปากกาง	 อ�าเภอลอง)	 ประจ�า

พระกกุสันธะและพระโกนาคมนะ	พระธาตุขวยปู	 (บ้านแม่ป้าก	ต�าบลแม่ป้าก	อ�าเภอ

วังชิ้น)	 ประจ�าพระกัสปะ	พระธาตุแหลมลี่	 (ต�าบลปากกาง	อ�าเภอลอง)	ประจ�าพระ

โคตมะ	 และพระธาตุปูตั้บ	 (ต�าบลทุ่งแล้ง	 อ�าเภอลอง)	 ประจ�าพระศรีอริยเมตตรัย
๓๓

พระธาตุจอมแจ้ง เมืองยวม พ.ศ. ๒๕๑๑

(ที่มา	:	ปิยพัทธ์	ศรีธิทอง)

 
๓๓	

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

ส�าเนา).
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 (๒) เมืองยวม	(อ�าเภอแม่สะเรียง	อ�าเภอแม่ลาน้อย	อ�าเภอสบเมย	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน)	ปรากฏมกีารสถาปนา	“ระบบพระธาตุสีมุ่มเมือง”	หรอื	“พระธาตุสีจ่อม” 

สร้างบนยอดภูเขาสี่มุมเมือง	 คือ	 พระธาตุจอมแจ้ง	 (บ้านจอมแจ้ง	 ต�าบลแม่สะเรียง	

อ�าเภอแม่สะเรียง)	 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยวม	 พระธาตุจอมมอญ

(บ้านพะมอลอ	ต�าบลบ้านกาศ	อ�าเภอแม่สะเรยีง)	ทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงยวม

พระธาตจุอมทอง	(บ้านทุง่พร้าว	ต�าบลแม่สะเรยีง)	ทศิตะวันออกเฉยีงใต้ของเมอืงยวม	

และพระธาตุจอมกิตติ	(บ้านจอมกิตติ	ต�าบลแม่ยวม	อ�าเภอแม่สะเรียง)	ทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของเมืองยวม	

	 การสถาปนาระบบพระธาตุจะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง

เมือง	 กรณีเมืองลองมีการตั้งชุมชนเรียงรายไปตามแม่น�้ายมในแนวเหนือ	 -	 ใต้	 จึงมี

การสร้างพระธาตุองค์ต่างๆ	ขึ้นเรียงรายกันตามชุมชนต่างๆ	ในแนวเหนือ	-	ใต้	เมื่อมี

การสร้างระบบบูชาพระธาตุก็จัดให้เป็น	 “ระบบพระธาตุประจ�าพระเจ้าห้าพระองค์”

ส่วนเมืองยวมตั้งอยู่ในแอ่งที่มี	 “จอมดอย”	 (ยอดเนินเขา)	 ทั้งสี่ลูกล้อมรอบ	 จึงสร้าง

พระธาตุขึ้นบนยอดเนินเขาทั้งส่ี	 และสถาปนาขึ้นเป็น	 “ระบบพระธาตุส่ีจอม”	 หรือ	

“ระบบพระธาตุสี่มุมเมือง”	

	 นอกจากมกีารสร้างระบบการบูชาพระธาต	ุกป็รากฏมกีารสร้างพระมหาธาตุ

ส�าคัญประจ�าเมืองที่นิยมสร้างไว้บนยอดภูเขาหรือบริเวณพื้นที่ส�าคัญ	 เช่น	 พระธาตุ

ดอยสุเทพ	 เมืองเชียงใหม่	 พระธาตุช่อแฮ	 เมืองแพร่	 พระธาตุแช่แห้ง	 เมืองน่าน

พระธาตุจอมทอง	 เมืองพะเยา	 พระธาตุดอยตุง	 เมืองเชียงราย	 พระธาตุแหลมล่ี	

เมืองลอง	 พระธาตุอักโขคีรี	 เมืองแจ้ห่ม	 พระธาตุจอมแว่	 เมืองพาน	 และพระธาตุ

ดอยป่าตาล	(ม่อนงัวนอน)	เมืองเถิน	เป็นต้น

	 ส่วนเวียงศนูย์กลางการปกครองของแต่ละเมอืง	กจ็ะม	ี“พระธาตกุลางเวียง”	

หรือ	“พระธาตุใจเมือง”	หรือ	“พระธาตุสะดือเมือง”	เป็นศูนย์กลางของเมืองหรือเวียง	

เช่น	พระธาตุสะดือเมือง	 (ภายหลังคือพระธาตุเจดีย์หลวง)	 เวียงเชียงใหม่	พระธาตุ

หริภุญไชย	เวียงล�าพูน	พระธาตุไฮสร้อย	เวียงลอง(รุ่นแรก)	เวียงแพร่	พระธาตุช้างค�้า	

เวียงน่าน	พระธาตุพระแก้วดอนเต้า	(เวียงล�าปางรุ่นแรก)	พระธาตุปงสนุก	(พระธาตุ

ศรีจอมไคล	 หรือ	 พระธาตุสะดือเมือง)	 เวียงล�าปาง(รุ่น	 ๒)	 และพระธาตุวัดเวียง
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เมืองต้า	 เป็นต้น	 บางเมืองไม่มีการสร้างเวียงเป็นศูนย์กลางการปกครอง	 ก็ปรากฏ

สร้างพระธาตุขึ้นเป็นหมุดหมายกลางเมือง	 เช่น	 พระธาตุจอมทอง	 เมืองจอมทอง

(เมืองอังครัฐ)	พระธาตุจอมแจ้ง	เมืองตื๋น	และพระธาตุศรีดอนค�า	เมืองลอง	(รุ่น	๓)	

เป็นต้น

 ๒.๓ เวียงพระธาตุกับความเป็นเมือง

	 เมืองหลวง	 หัวเมืองขนาดใหญ่	 หรือหัวเมืองส�าคัญ	 นอกจากสร้างเวียง

ศนูย์กลางการปกครอง	เวียงทีห่ลบล้ีภยั	หรอืเวียงหน้าด่าน	ยงัปรากฏมกีารสร้างเวียง

ทางศาสนาหรือ	 “เวียงพระธาตุ”	 คือมีการขุดคูน�้าคันดินล้อมรอบองค์พระธาตุส�าคัญ

ประจ�าเมืองน้ันๆ	 ไว้	 เช่น	 เวียงสวนดอก	 เมืองเชียงใหม่	 เวียงพระธาตุจอมทอง

เมืองพะเยา	เวียงพระธาตุล�าปางหลวง	เมืองล�าปาง	เวียงพระธาตุแช่แห้ง	เมืองน่าน	

และเวียงพระธาตุแหลมลี่	เมืองลอง	เป็นต้น	

 ๒.๔ ระบบทักษาเมือง

	 ชาวล้านนาเช่ือว่าเมอืงมชีีวิตมดีวงชะตาเหมอืนคน	เมือ่สร้างบ้านแปลงเมอืง

ขึ้นวันไหนถือว่าเป็นวันถือก�าเนิดของเมือง	 และน�ามาค�านวณทักษาเมืองเพื่อจัดแบ่ง

ปริมณฑลของเมืองหรือเวียงตามทิศต่างๆ	 ระบบทักษาเมืองมีปรากฏชัดเจนของ

เมืองเชียงใหม่	 ที่สร้างเมืองวันพฤหัสบดีจึงมีทักษาเมืองดังน้ีคือ	 (๑)	 บริวารเมือง	

อยูท่ีป่ระตแูสนดอก(สวนดอก)	ทศิตะวันตก	(๒)	อายเุมอืง	อยูท่ีแ่จ่งหวัรนิ	ทศิตะวันตก

เฉียงเหนือ	(๓)	เตชะเมือง	อยู่ที่ประตูช้างเผือก(ประตูหัวเวียง)	ทิศเหนือ	(๔)	ศรีเมือง	

อยู่ที่แจ่งศรีภูมิชัยสุขาวดี	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	(๕)	มูลละเมือง	อยู่ที่ประตูช้างเลิก

(ประตูเชียงเรือก)	 ทิศตะวันออก	 (๖)	 อุสสาหะเมือง	 อยู่ที่แจ่งกะต�๊า	 ทิศตะวันออก

เฉียงใต้	(๗)	มนตรีเมือง	อยู่ที่ประตูแสนปุง(ประตูสวนปรุง)	ทิศใต้	และ	(๘)	กาลกิณี

เมือง	อยู่ที่แจ่งกู่เฮือง	ทิศตะวันตกเฉียงใต้
๓๔
	จากระบบทักษานี้จึงก�าหนดให้ปริมณฑล

พืน้ทีบ่รเิวณตอนเหนือของเวียงเชียงใหม่มคีวามส�าคญัมากกว่าพืน้ทีต่อนใต้	สอดคล้อง

กับลักษณะของพื้นที่ที่ลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาสู่ที่ลุ่มน�้าด้านทิศใต้	 ทักษาเมือง

 
๓๔	

สถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ปริวรรต),	 ต�านานเชียงใหม่ปางเดิม, 

(เอกสารอัดส�าเนา,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๖.	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘132

ทั้ง	 ๘	 แห่งเพื่อสร้างเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ	 จึงต้องมีขุนนางท�าหน้าที่

พลีกรรมประจ�าทุกปีหรือกรณีพิเศษเมื่อมีขึดอาเพศเกิดขึ้นในทักษาทั้ง	 ๘	 พร้อมกับ

ที่อื่นๆ	ของเมือง	

๓. “ผี” กับตัวตนความเป็นเมืองของล้านนา

 ความเชื่อเรื่องผีมีมานานในคน	“ไท”	กลุ่มต่างๆ	ผีเป็นศาสนาเก่าแก่ของคน

ในแถบนี้ก่อนจะนับถือพุทธศาสนา	ลักษณะของพุทธศาสนาชาวล้านนาให้ความเคารพ

และศรัทธา	 แต่ผีนอกจากเคารพศรัทธาแล้วยังมีความกลัวและย�าเกรงอีกด้วย	 ผีจึง

ทรงอิทธิพลและใกล้ชิดกับผู ้คนมากดังบันทึกของชาวตะวันตกผู้เข้ามาเผยแผ่

คริสตศาสนาได้กล่าวถึงความเช่ือเรื่องผีของคนล้านนาว่า “...การนับถือผีไม่จ�าเป็น

ต้องมีวัด แต่อยู่ในใจของคนทุกคน...”
๓๕

 ๓.๑ การใช้ระบบผีควบคุมสังคมระดับต่างๆ ภายในเมือง 

	 ผีมีความผูกพันแนบแน่นกับโลกทัศน์และวิถีชีวิตของผู้คน	 ดังน้ันกลุ ่ม

ผู้ปกครองเมืองจึงเลือกใช้ผีเป็นอีกวิธีหน่ึงในการควบคุมสังคม	 อันเป็นจินตภาพ

ทางอ�านาจรูปแบบหนึ่งซ้อนกันอยู่ระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์	ที่คอยก�ากับชีวิต

ควบคุมความประพฤติของผู้คนและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของหน่วยการปกครอง	

ตัง้แต่ระดบัครอบครวัจนถงึเมอืง	ปรมิณฑลอ�านาจของผีมลี�าดบัศกัดิเ์ป็นช้ันๆ	มอี�านาจ

ตามระบบหน้าที่ซ้อนทับอยู่บนโครงสร้างการเมืองการปกครองทางกายภาพ	

 (๑) “ผีปู่ย่า” หรือ “ผีหอผีเรือน”	 เป็นบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วและเช่ือว่า

จะกลับมาดูแลรักษาลูกหลาน	ดังเมื่อขึ้นเรือนใหม่ต้องเชิญ	 “...ขึ้นทังกุมภัณฑาอารักข์

ปู่ย่า ค็เพื่อว่าไว้กั้งก่าหอเรือนมูล เปนคุณหาประหมาณบ่ได้ ลือรอดใต้ปถวี...”
๓๖
	ผีปู่ย่า

จึงเป็นผีที่ใกล้ชิดผู้คนมากที่สุด	 สามารถติดตามลูกหลานไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง	 และ

คอยก�ากบัควบคมุดแูลให้ประพฤตตินตามกรอบทีสั่งคมพงึประสงค์	เช่น	ไม่ให้หนุ่มสาว

 
๓๕	

“The	 Laos	 of	North	 Siam”	 อ้างใน	 วงศ์สักก์	ณ	 เชียงใหม่,	 ขัตติยานีศรีล้านนา,

(กรุงเทพฯ	:	วิทอินดีไซด์,	๒๕๔๗),	หน้า	๒๗๑.

 
๓๖	

ภูเดช	แสนสา(ปริวรรต),	พับสาค�าเรียกขวัญขึ้นเรือนใหม่ ฉบับบ้านนาตุ้ม	เมืองลอง,	

อักษรธรรมล้านนา.
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ล่วงละเมิดภายในเรือน	 ไม่ให้คู่ผัวเมียหรือญาติพี่น้องทะเลาะกัน
๓๗
	 ผีปู่ย่าจึงช่วย

จัดระเบียบ	 เช่ือม	 และรักษาความสัมพันธ์ของคนในเครือญาติหรือตระกูล	 มีม้าข่ี

(ร่างทรง)เป็นสื่อกลางอ�านาจผีปู่ย่ากับโลกมนุษย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม	โดยที่นั่งจะกลาย

เป็นผู้น�าชุมชนตามธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับกลุ่มผู้ปกครอง	 ดังเมือง

ล�าปางเมื่อเลี้ยงผีปู่ย่า	(ผีเม็ง,	ผีมด)	เก๊าผีต้องบอกกล่าวเจ้าผู้ครองนครและจะได้รับ

ช่วยอุปถัมภ์
๓๘
	 ผีปู่ย่าจึงเป็นเครื่องมือควบคุมไพร่อีกวิธีหน่ึงของเมือง	 ดังลูกหลาน

ในสายผีจะออกบวชต้องได้รับการอนุญาตจากผีปู ่ย่าก่อน	 สาเหตุที่ต้องควบคุม

นอกจากท�าให้ครอบครัวขาดแรงงานยังมีผลต่อก�าลังแรงงานไพร่ของเมือง	 ซ่ึงผีปู่ย่า

หรือผีเรือนจะมีผีรองลงไปอีก	 เช่น	 ผีครู	 ผีปู่ย่าหม้อน่ึง	 ผีหัวขั้นใด	 ผีข่ม(ธรณี)

ประตู	เป็นต้น

 (๒) “ผีเจ้าท่ี”	 คือผีที่รักษาข่วงบ้านมีปริมณฑลอ�านาจวงกว้างกว่าผีเรือน	

นอกจากน้ีพื้นที่อ่ืนๆ	 ก็มีผีเจ้าที่ที่เรียกต่างกันออกไปว่า	 “ผีเจ้าวัด”	 (ผีเส้ือวัด	 หรือ	

ผีเสี้ยววัด)	 “ผีเจ้านา”	 “ผีเจ้าไร่”	 หรือ	 “ผีขุนน�้า”	 ผีเจ้าที่มาจากบุคคลหรือสัตว์ส�าคัญ

มาส้ินชีวิตหรือมีวีรกรรมที่น้ัน	 หรือเป็นผีที่นับถือข้ึนตามธรรมชาติ	 ผีเจ้าที่จะช่วยจัด

ระเบียบและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้าไปใช้พื้นที่นั้นๆ	ดังเช่น	ผีเจ้าวัด	ควบคุม

การประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณรให้อยู่ในวินัย	ผีขุนน�้า	ช่วยจัดระเบียบการใช้

น�้าและรักษาแหล่งต้นน�้า	 และอ�านาจของผีเจ้าที่จะมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับกลุ่ม

ผู้ปกครอง	 ควบคู่ไปกับการใช้ผีเจ้าที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือพื้นที่	 เช่น

ผีเจ้านาของที่นาเจ้านาย	 ผีเจ้านาบริเวณน้ีจะมีอ�านาจมากเป็นที่ย�าเกรงกว่าผีเจ้านา

บริเวณอ่ืนของชาวบ้านทั่วไป	 ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่บริเวณนี้	

 
๓๗	

สมพงษ์	จิตอารย์ี,	“การศกึษาบทสูข่วญัและพธีิสูข่วญัของชาวไทลือ้ อ�าเภอปัว จังหวดั

น่าน”	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา	 บัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.๒๕๔๕.	

 
๓๘	

ศิริลักษณ์	 สุภากูล,	 “พิธีกรรมฟ้อนผีกับการจัดระเบียบสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี

จังหวัดล�าปาง”	วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๓๒,	หน้า	๒๓.
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 (๓) “ผเีจ้าบ้าน” หรอื “ผเีสือ้บ้าน” หรอื “ผเีสีย้วบ้าน”	คอืผีอารกัษ์หมูบ้่าน	

อาจเป็นผีดั้งเดิมก่อนเข้ามาตั้งชุมชน	อดีตผู้น�า	หรือ	วีรบุรุษของหมู่บ้านเมื่อสิ้นชีวิตลง

ก็ได้ยกขึ้นเป็นผีเจ้าบ้าน	ปริมณฑลอ�านาจจะเหนือกว่าผีเรือนและผีเจ้าท่ี	มีการผลิตซ�้า

ความเชือ่ทกุปีด้วยพธิกีรรมด�าหวัผีเจ้าบ้านช่วงปีใหม่(สงกรานต์)หรอืเมือ่มกีารบนบาน

เหมือนกับผีระดับอ่ืนๆ	 ถือว่าผีเจ้าบ้านเป็นผีที่ควบคุมควบคู่กับหน่วยการปกครอง

หมู่บ้าน	 เมื่อคนภายในหมู่บ้านออกไปไกลค้างแรมที่อ่ืนนอกจากบอกแก่บ้านก็ต้อง

บอกกล่าวผีเจ้าบ้านด้วย	 ดังน้ันผีเจ้าบ้านนอกจากเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชุมชน	

ยังท�าหน้าที่ควบคุมสมาชิกหมู่บ้านไม่ให้ท�าผิดกฎระเบียบ	 ช่วยจัดระเบียบเช่ือมรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มตระกูลต่างๆ	 ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติ

สุขภายในหมู่บ้าน	บางหมู่บ้านจะมีม้าขี่เป็นสื่อกลางเหมือนผีปู่ย่าและผีเมือง	หากบาง

หมู่บ้านไม่มีม้าขี่ก็ใช้สัญลักษณ์แทน	เช่น	หอผี	ต้นไม้ใหญ่	หรือจอมปลวก	เป็นต้น	

หอผีอารักษ์ที่บ้านถ�้า อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

(ที่มา	:	วัดสุวรรณคูหา	จังหวัดพะเยา)
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 (๔) “ผีเมือง” หรือ “ผีเจ้าเมือง” หรือ “ผีเสื้อเมือง” หรือ “ผีเสี้ยวเมือง” 

หรือ “ผีควบเมือง” เป็น	 “ผีอารักษ์หลวง”	 ที่มีศักด์ิสูงสุดและมีอ�านาจแผ่กว้างใหญ่

ไพศาลไปทั่วทั้งเมือง	 จะดูแลคุ้มครองปกปักรักษาทุกส่ิงทุกอย่าง	 ตลอดถึงบันดาล

ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง	 ผีเมืองนอกจากเป็นผีอารักษ์ที่รักษาสถานที่

ส�าคัญของเมืองแล้ว	 กษัตริย์หรือเจ้าเมืองเมื่อส้ินชีวิตก็ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็น

ผีเมืองด้วย	 และผีเมืองจะเพิ่มขึ้นตามกลุ่มผู้ปกครองในยุคน้ันนับถือ	 โดยผีเมือง

นอกจากเป็นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของหมู่บ้านต่างๆ	ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการสร้างส�านึกร่วมของคนต่างชาติพันธุ์ให้มีส�านึกในความเป็นชาวเมืองร่วมกัน	 ซึ่ง

ชาวเมืองบางกลุ่มไม่ได้นับถือพุทธศาสนา	 จึงสร้างส�านึกร่วมให้ทุกหมู่บ้านเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเล้ียงผีเมือง	 จึงเป็นวิถีสร้างส�านึกร่วมในความเป็นคนภายในเมืองได้

อย่างดี	 อีกทั้งผีเมืองยังเป็นแหล่งที่มาของอ�านาจและความชอบธรรมประการส�าคัญ

ของการขึน้เป็นเจ้าเมอืง	เน่ืองจากผีเมอืงกค็อืผีปู่ย่าของกษตัรย์ิหรอืเจ้าเมอืง	จึงน�ามา

สู่การจัดล�าดับศักดิ์ผีเมืองเพื่อให้ท�าหน้าที่ตามระบบของตน	 และมีการจัดปรับเปล่ียน

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างผีเมืองอยู่ตลอด	 เพื่อให้เชื่อมโยงเกื้อหนุนสิทธิธรรม

อ�านาจของกลุ่มผู้ปกครองเมืองในช่วงเวลาน้ันๆ	 ผีเมืองจะมีม้าขี่เป็นส่ือกลาง	 และ

มีหอผีเมืองเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรม	

 ๓.๒ การจัดระบบผีรักษาเมืองประจ�าทิศ

	 ผีเมอืงในล้านนาปรากฏมกีารจัดระบบให้เป็นผีประจ�าทศิทัง้	๔	เพือ่ให้ท�าหน้าที่

ดูแลรักษาตามปริมณฑลของตนเอง	 และผีเมืองทั้ง	 ๔	 ก็จะข้ึนตรงต่อผีอารักษ์เมือง

ที่มีอ�านาจสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง	เช่น

 ผรัีกษาประจ�าทิศท้ัง ๔ ของเมืองลอง (๑)	ผีพญามอืเหล็ก(พญาข้อมอืเหล็ก)	

รักษาเมืองด้านทิศเหนือ	หัวเมืองลองถึงเขตเมืองสองและเมืองแพร่	 (๒)	ผีพญาเป็ก

ขะจา	 (พญาหูหิ้น)	 รักษาเมืองด้านทิศใต	้ หางเมืองลองถึงเขตเมืองเถิน	 เมืองลับแล	

และเมอืงศรสัีชนาลยั	(๓)	ผีเจ้าช้างปาน	รกัษาเมอืงด้านทศิตะวันออกถงึเขตเมอืงแพร่	

และ	 (๔)	 ผีเจ้าเชิญเมือง	 รักษาเมืองด้านทิศตะวันตกถึงเขตเมืองล�าปาง	 นอกจากน้ี

ก็มีผีเจ้ากุมภัณฑ์และผีเจ้าชินธาตุ	 รักษาพระธาตุศรีดอนค�า	 ที่เป็นพระธาตุใจเมือง

หรือ	 พระธาตุสะดือเมือง	 และผีเจ้าเลาค�า	 รักษากลางเมืองลองช้ันใน	 ทั้งหมดอยู่
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ภายใต้อ�านาจของผีพ่อเฒ่าหลวงที่เป็นผีหลวงเมืองลอง
๓๙
   

 ผีรักษาประจ�าทิศทั้ง ๔ ของเมืองสะเอียบ (๑) ผีพญาขุนแก้วและผีพญา

ขุนหาญ	รักษาเมืองด้านทิศเหนือ	 (๒)	ผีพญาผ่านและผีพญาหลวง(ผีพญาอ้น)	 รักษา

เมอืงด้านทศิใต้	(๓)	ผีพญาหลวงภคูา	รกัษาเมอืงด้านทศิตะวันออก	และ	(๔)	ผีพญาปูตับ้

ปูตองและผีพญาแสนนา	 รักษาเมืองด้านทิศตะวันตก	 นอกจากน้ียังมีขื่อเมืองหรือ

ประตเูมอืงทัง้ส่ีทศิมหีอผีรกัษา	คอื	ผีพ่อเฒ่าต๊าวรกัษาข่ือเมอืงเหนือ	เจ้าพ่อข้อมอืเหล็ก

รักษาขื่อเมืองใต้	 ผีนางแก๋วนางแมนรักษาข่ือเมืองตะวันตก	 และผีฝายรักษาข่ือเมือง

ตะวันออก	โดยผีอารักษ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ผีเจ้าเชิญเมือง	(เจ้าเจนเมือง)	ที่เป็นผีหลวง

เมืองสะเอียบ	

	 เมื่อสถาปนาระบบผีเมืองขึ้น	ผีประจ�าแต่ละทิศก็จะควบคุมผีเจ้าบ้าน	ผีเจ้าที่	

และผีเรือนเป็นล�าดับชั้น	ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงถึงผีรักษาแดนเมือง	เช่น	เมืองลอง	

ผีอารักษ์ผาหลักหมื่น	รักษาเขตแดนเมืองลองกับเมืองแพร่	ผีอารักษ์พญาข้อมือเหล็ก	

เขตเมอืงต้ากบัเมอืงแพร่	ผีเจ้ามโนระสีกบับรวิาร(ผาช้างมบู	ผาเต่าระสี)	เขตเมอืงลอง

กับเมืองล�าปาง	 และผีเจ้าพ่อขุนตาน(พญาเบิก)เขตเมืองล�าปางกับเมืองล�าพูน	

ซ่ึงยุคจารีตไม่มีการขีดเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเมืองอย่างชัดเจนเหมือนยุครัฐชาต	ิ

เพิ่งมีการฝังหลักปักปันก�าหนดเขตแดนชัดเจนในพ.ศ.๒๔๔๒
๔๑
	 เดิมจึงปลูกต้นไม้เป็น

ไม้หมายแดนเมืองหรือใช้ส่ิงธรรมชาติ	 เช่น	 ปลูกไม้รวก	 ปลูกต้นไม้	 หาดน�้า	 และ

หนองน�้า	 แบ่งเขตระหว่างเมือง	 ดังน้ันผีอารักษ์แดนเมืองจึงเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญ

อันแสดงถึงเขตเปล่ียนผ่านทางอ�านาจของพื้นที่	 เมื่อชาวเมืองจะออกนอกเมืองหรือ

กลับเข้าเมืองจึงต้องบอกกล่าวและมีสัญลักษณ์	 เช่น	 เอาใบไม้เอาหญ้าไปวางไว้	หรือ

เอาก้อนหินไปวางไว้ที่หอผีหรือที่ขื่อเมือง	เป็นต้น 

 
๓๙	

สัมภาษณ์พ่อหนานค�ามูล	 บุญส่ง	 อายุ	 ๕๙	 ปี	 (ปู่อาจารย์วัดพระธาตศรีดอนค�า)

เลขที่	๑๒๓/๒	หมู่	๗	บ้านดอนทราย	ต�าบลห้วยอ้อ	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	วันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.

๒๕๕๐

 
๔๐	

สายัณน์	 ข้ามหน่ึง	 (บรรณาธิการ),	 แม่น�้ายม 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�าตามจุดต่างๆ	 โดยเฉพาะ

เวียงศูนย์กลางการปกครองของแต่ละเมือง	 ที่นอกจากสร้างความมั่นใจด้านกายภาพ

โดยการก่อสร้างคูน�้าคันดินหรือก่อก�าแพงที่มั่นคงแข็งแรง	 ก็มีการสร้างความมั่นใจ

ทางด้านจินตภาพโดยการสถาปนาให้มีผีอารักษ์	(เทวดา)	รักษาตามจุดต่างๆ	ของเวียง	

ตลอดไปจนถึงบริเวณพื้นที่ส�าคัญของบ้านเมือง	เช่น

 ระบบผีรักษาเวียงล�าพูน	 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

ทศิตะวันตกเฉียงใต้	ส่วนประตเูมอืงทัง้ส่ีด้านกม็ผีีอารกัษ์รกัษา	คอื	(๑)	รกัขิโตเทวบุตร

รักษาประตูเวียงด้านทิศตะวันออก	(๒)	ไชยภูมโมเทวบุตร	รักษาประตูเวียงด้านทิศใต้

(๓)	สุรชาโตเทวบุตร	รักษาประตูเวียงด้านทิศตะวันตก	และ	(๔)	คันธรักขิโตเทวบุตร	

รักษาประตูเวียงด้านทิศเหนือ	 ซ้อนทับอีกช้ันด้วยความเช่ือฤาษีรักษาเมืองทั้ง	 ๔	 ทิศ	

คือ	 (๑)	 สุเทวฤาษี	 รักษาเมืองทิศเหนือ	 (๒)	 สุกกทันตะฤาษี	 รักษาเมืองทิศใต้	 (๓)	

สุพรหมฤาษี	 รักษาเมืองทิศตะวันออก	 และ	 (๔)	 สุมนนารทะฤาษี	 รักษาเมืองทิศ

ตะวันตก	 นอกจากน้ีก็มีผีอารักษ์รักษาตามจุดส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 ผีเจ้าสุริยะ	 รักษา

พระธาตุหริภุญชัย	 ผีอนันตฤกษ์รักษาสายดือเมือง	 ผีอินทยักษ์รักษาพระอัฏฐารส	

ผีแม่นางจามเทวี	 ผีเจ้าสุริโย	 ผีเจ้าเตโฆ	 และผีแม่เจ้าตนหน้อย	 รักษาภายในเวียง

ล�าพูน	ผีอารักษ์เจ้าร่มขาวรักษาดอยขะม้อ	และผีเจ้าอูบค�า	รักษาหนองหล่ม	เป็นต้น
๔๒

 ระบบผีเวียงเชียงใหม	่มีนามผีอารักษ์ประตูทั้ง	๔	ด้านเหมือนกับเวียงล�าพูน	

แจ่งเวียงและประตูเวียงทุกประตู	 ทั้งประตูเวียงช้ันในและชั้นนอกมีผีอารักษ์เทพดา

รักษาเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายเขาสู่ภายในเวียง	มีการสร้างสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง

ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมและมีพิธีกรรมเป็นตัวผลิตซ�้า	 ที่ส�าคัญคือมีเสาหลักอินทขีลที่

 
๔๒	

ภูเดช	 แสนสา	 (ปริวรรต),	ปฐมมัชฌิมต�านานเมืองละคร	 ฉบับวัดพิชัย	 ต�าบลพิชัย	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
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หอเสาอินทขีล เมืองเชียงใหม่

(ที่มา	:	วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่)

ทางเข้า	๒	ข้างประตูเมืองทั้ง	๕	แจ่งเวียงทั้ง	๔	และกลางเวียง	จารึกเป็นยันต์ต่างๆ	

กลับหัวกลับข้างเหมือนเงาในกระจก	 เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวเมืองและ
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ป้องกันส่ิงช่ัวร้ายเข้าสู่ภายในเวียง
๔๓
	 หัวเวียงมีรูปปั้นพญาสิงห์(ข่วงสิงห์)	 รูปปั้นพญา

ช้างเผือก	 (ข่วงช้าง)	 หางเวียงมีรูปปั้นพญาเสือ	 (ข่วงเสือ)	 และภายในเวียงอันเป็น

ปริมณฑลที่ศักดิ์สิทธิ์มีผีอารักษ์เทวดารักษา	การอวมงคลต่างๆ	จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด

ขึ้นภายในเวียง	 รวมถึงการเผาศพภายในเวียงอีกด้วย
๔๔
	 หรือหากตายนอกเวียงก็ห้าม

เอาศพหรือเถ้ากระดูกกลับเข้าภายในเวียง
๔๕
 

	 ผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่มีทั้งหมดจ�านวน	 ๒๘	 แห่ง	 ที่ส�าคัญคือเสาอินทขีล

(สะดือเมือง)	ที่กลางเวียง	ประตูเวียงทั้ง	๕	และแจ่งเวียงทั้ง	๔
๔๖
	มีผีอารักษ์ช้าง	๘	

เชือกรอบพระเจดีย์หลวง
๔๗
	มีพญาช้างเผือก	๒	เชือก	พญาราชสีห์	๒	ตัว	อยู่หัวเวียง	

พญาเสือ	๒	ตวัอยูห่างเวียง	ผีอารกัษ์แม่ปิง	ต้นไม้ยางกลางเวียง	พญามงัราย	นางหลวง

นางแสนนง	ขุนหลวงวิลังคะ
๔๘
	พญากุมภัณฑ์	๔	ตนที่รักษาเสาอินทขีล	พญากุมภัณฑ์	

๒	ตนหามเสาอินทขลีลงมาฝังไว้กลางเวียง	ทัง้	๒๘	แห่งจะมกีารบชูาและสืบชะตาเมอืง

ประจ�าทกุปี	จึงเกดิมปีระเพณีพธิกีรรมส�าคญัเกีย่วกบัผีและพทุธของเมอืงเชียงใหม่	คอื	

พลีกรรมบูชาเสาอินทขีล	(เดือน	๘	-	๙)	สืบชะตาเมือง	(เดือน	๙)	เลี้ยงออกหลักเมือง

ที่แจ่งศรีภูมิ	 (เดือน	 ๙)	 เล้ียงปู่แสะย่าแสะ	 (เดือน	 ๙)	 และเล้ียงเข้าหลักเมืองที่

แจ่งศรีภูมิ	(เดือน	๔)	ขณะเดียวกันรายรอบหอเสาอินทขีลเมื่อถึงประเพณีบูชาก็สร้าง

หอด้วยไม้อ้อควายไว้รอบเสาอินทขีล	 คือ	 หอพญาราชสีห์อยู่ทิศเหนือ	 หอพญาช้าง

 
๔๓	

ทรงศักดิ์	 ปรางค์วัฒนากุล	 (บรรณาธิการ), ล้านนาอันอุดม, (เชียงใหม่	 :	 มิ่งเมือง,	

๒๕๔๒),	หน้า	๕๒	-	๕๓.

 
๔๔	

หน่วยงานศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ,	 ต�านานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม่,

(อ้างแล้ว),	หน้า	๒๓.

 
๔๕	

“จารีตเมืองเชียงใหม่”	 อ้างในศรีเลา	 เกษพรหม,	 ประเพณีชีวิตคนเมือง, พิมพ์

ครั้งที่	๒,	(เชียงใหม่	:	นพบุรี,	๒๕๔๔),	หน้า	๑๐๙.	

 
๔๖	

ศนูย์ส่งเสรมิและศกึษาวัฒนธรรมล้านนาไทย	วิทยาลัยครเูชียงใหม่	(ปรวิรรต),	ต�านาน

ธรรมิกราช ต�านานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา, (เอกสารอัดส�าเนา,	

๒๕๒๓),	หน้า	๕๘.	

 
๔๗	

สถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ปริวรรต),	 ต�านานเชียงใหม่ปางเดิม, 

(เอกสารอัดส�าเนา,	๒๕๓๗),	หน้า	๓๓	–	๓๔.	

 
๔๘	

สถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ปริวรรต),	 ต�านานเชียงใหม่ปางเดิม,

(อ้างแล้ว),	หน้า	๔๕.	
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อยู่ทิศตะวันออก	หอพญาเสืออยู่ทิศใต้	และหอฤาษีอยู่ทิศตะวันตก
๔๙
	ส่วนหอผีอารักษ์

ที่สร้างเป็นการถาวรข้างหอเสาอินทขีล	คือ	หอพระดาบส	(พระฤาษี)	กับหอพญาเสือ	

ทิศตะวันตกเฉียงใต้	หอพญาช้างกับพญาสิงห์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นอกจากระบบผีดงักล่าวมาในข้างต้น	บางเมอืงยงัมลัีกษณะพเิศษออกไป	เช่น	

เมืองสะเอียบ	 มี	 “มิดเมือง”	 ใช้ต้นไม้ใหญ่และหอผีมิดเมืองเป็นสัญลักษณ์	 เป็นผีที่

บันดาลน�้าฟ้าสายฝนให้กับบ้านเมือง	 พร้อมไปกับควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนของ

หญิงสาวไม่ให้มีการชู้สาวก่อนการสมรส	 (ใส่ผี)	 และมีประเพณีเกี่ยวกับผีเมือง	 คือ	

ปอยผี	 เป็นการอัญเชิญผีทั้งเมืองสะเอียบมาฟ้อนและพลีกรรม	 ส่วนเมืองล�าปางก็มี

สนามผีเพือ่อัญเชิญผีทัง้เมอืงมาฟ้อนและพลีกรรม	และพธิหีงายเมอืง	ทีม่กีารอัญเชิญ

ผีเมอืงมาประกอบพธีิกรรมผ่านม้าข่ีเมือ่เจ้าเมอืงคนใหม่จะข้ึนครองเมอืงสะเอียบ	โดย

ผีทั้งหมดในแต่ละเมืองของล้านนาแทบทั้งหมดจะขึ้นตรงต่อ	 “ผีเจ้าหลวงค�าแดง”	

ที่ถ�้าหลวงเชียงดาว	เมืองเชียงใหม่
๕๐
	เช่น	เมืองสะเอียบ	(ต�าบลสะเอียบ	อ�าเภอสอง	

จังหวัดแพร่)	 เมืองต้า	 (ต�าบลเวียงต้าและต�าบลต้าผามอก	 อ�าเภอลอง	 จังหวัดแพร่)	

และเมืองเถิน	(อ�าเภอเถินและอ�าเภอแม่พริก	จังหวัดล�าปาง)	เมื่อถึงวันพระผีในแต่ละ

เมืองจะต้องเข้าร่วมประชุมที่ถ�้าหลวงเชียงดาว
๕๑
	 อันเป็นการสร้างระบบเครือข่าย

ทางการปกครองของล้านนาทางจินตภาพผ่านระบบ	 “ผี”	 ไปพร้อมกับสร้างระบบ

เครือข่ายทางการปกครองทางกายภาพผ่านระบบ	“เจ้า”	(กษัตริย์	หรือ	เจ้าเมือง)

	 ตัวตนของเมืองในล้านนา	จึงประกอบขึ้นด้วยหัวใจส�าคัญ	คือ	“เจ้า”	“พุทธ”

(พราหมณ์)	และ	“ผี”	มีการจัดระบบทางจินตภาพซ้อนทาบทับไปกับระบบทากายภาพ	

ทั้งการจัดแบ่งปริมณฑลของเมืองและเวียงออกเป็นส่วนต่างๆ	 มีการสร้างวัดส�าคัญ

เป็นองค์ประกอบของเมือง	 ทั้งวัดมิ่งเมือง	 วัดหัวข่วง	 วัดหลวงประจ�าเมือง	 และ

	 ๔๙	
สถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ปริวรรต),	 ต�านานเชียงใหม่ปางเดิม,

(อ้างแล้ว),	หน้า	๑๙.	

 
๕๐	

สัมภาษณ์แม่อุ๊ยสังวาลย์	ยอดค�า(ธิดาขุนระบิน)	อายุ	๗๕	ปี	เลขที่	๔	หมู่	๓	บ้านม่อน	

ต�าบลเวียงต้า	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	วันที่	๒๑	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๔๙.

 
๕๑	

สัมภาษณ์พระครวิูธานพฒันาภรณ์	(พระประหยดั	อคคฺเตโช)	เจ้าอาวาสวัดแม่พรกิบน	

(พ.ศ.๒๕๓๓	 –	 ปัจจุบัน)	 อายุ	 ๖๔	 ปี	 บ้านแม่พริกบน	 ต�าบลแม่พริก	 อ�าเภอแม่พริก	 จังหวัดล�าปาง

วันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๕๖.
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วัดสี่มุมเมือง	 มีการจัดระบบพระธาตุ	 ทั้งระบบบูชาพระธาตุประจ�าปีเกิด	 ระบบบูชา

พระธาตุประจ�าพระเจ้าห้าพระองค์	และระบบบูชาพระธาตุสี่มุมเมือง	(ระบบพระธาตุ

ส่ีจอม)	สร้างเวียงพระธาตหุรอืเวียงทางศาสนา	ตลอดจนสถาปนาพระธาตปุระจ�าเมอืง

ขึน้ตามภเูขาหรอืพืน้ทีส่�าคญัต่างๆ	มกีารจัดระบบผีให้ควบคมุสังคมระดบัต่างๆ	ภายใน

เมือง	จัดระบบผีรักษาทิศทั้ง	๔	ของเมือง	ตลอดไปจนถึงระบบผีรักษาเวียงและพื้นที่

ส�าคัญต่างๆ	 ของเมือง	 ซ่ึงบทความน้ีผู้เขียนได้พยายามน�าเสนอเป็นเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

ตัวตนของเมืองในล้านนา	 แต่ทว่าตัวตนของเมืองในล้านนามีความสลับซับซ้อนและ

ยงัมเีมอืงอีกจ�านวนมากทีย่งัไม่ได้น�ามาศกึษาเปรยีบเทยีบ	ดงัน้ันเพือ่ให้ครอบคลุมและ

ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น	จึงต้องท�าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปในอนาคต	

บรรณานุกรม

เอกสารชั้นต้นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์

จารึกท้ายคัมภีร์ต�านานห้วยอ้อ	 วัดพระธาตุศรีดอนค�า	 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�าปาง	พ.ศ.๒๔๗๗	

จารึกท้ายคัมภีร์มูลกิตติ	วัดพระธาตุไฮสร้อย	ต.ปากกาง	อ.ลอง	จ.แพร่	พ.ศ.๒๔๓๔

จารึกท้ายคัมภีร์โวหารติกกนิบาต	 ผูก	 ๑๓	 วัดหมื่นกาด	 ต.หัวเวียง	 อ.เมือง	 จ.ล�าปาง	

	 พ.ศ.	๒๓๔๔

จารึกท้ายคัมภีร์โวหารเทสนาจริยาปิฏกะ	 วัดนาตุ้ม	 ต.บ่อเหล็กลอง	 อ.ลอง	 จ.แพร	่

	 พ.ศ.	๒๓๗๘

จารกึท้ายคมัภร์ีสุวรรณสังข์	ผูก	๒	วัดแม่ลานเหนือ	ต.ห้วยอ้อ	อ.ลอง	จ.แพร่	พ.ศ.	๒๔๗๗	

จารึกท้ายคัมภีร์อุปคุต	วัดผาแดงหลวง	ต.แจ้ห่ม	อ.แจ้ห่ม	จ.ล�าปาง	พ.ศ.	๒๓๙๑ 

ภูเดช	แสนสา(ปริวรรต),	พับสาค�าเรียกขวัญขึ้นเรือนใหม	่ฉบับบ้านนาตุ้ม	เมืองลอง

___________(ปริวรรต),	ต�านานเชียงใหม	่ฉบับวัดอัมพาราม	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	

	 จ.เชียงใหม่
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___________, ต�านานเมืองลอง ฉบับตรวจสอบ	ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐.

___________	(ปริวรรต), สมุดโหราของพ่อหนานค�ามูล บุญส่ง

___________	(ปริวรรต),	ปฐมมัชฌิมต�านานเมืองละคร	ฉบับวัดพิชัย	ต.พิชัย	อ.เมือง	

	 จ.ล�าปาง

หจช.	 ร.๕	 ม.๒.๑๒	 ก/๔๙	 ใบบอกเมืองขุนยวม	 แม่ฮ่องสอน	 เมืองใหม่	 เมืองแจะ	

	 เมืองน่าน	ล�าพูน	

สวรรคโลก	เมืองเถินบุรี	เมืองท่าสะยา	(ท่าสองยาง)	(๑๐	ธ.ค.	๑๐๘	-	๓๐	มิ.ย.	๑๐๙)

	 หจช.ร.๕	ม.๕๘	การเบ็ดเตล็ด

เอกสาร ชั้นต้นที่ตีพิมพ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี.	

	 เชียงใหม่	:	มิ่งเมือง,	๒๕๓๘.

ศนูย์ส่งเสรมิและศกึษาวัฒนธรรมล้านนาไทย	วิทยาลัยครเูชยีงใหม่	(ปรวิรรต).	ต�านาน

 ธรรมิกราช 

ต�านานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา.	เอกสารอัดส�าเนา,	

	 ๒๕๒๓.

สถาบนัวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	(ปรวิรรต).	ต�านานเชยีงใหม่ปางเดิม.	เอกสาร

	 อัดส�าเนา,	๒๕๓๗.

___________.	ต�านานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม.่	เอกสารอัดส�าเนา,	๒๕๒๔.

สรัสวดี	อ๋องสกุล	(ปริวรรต).	พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด.	กรุงเทพฯ	 :	อมรินทร์,	

	 ๒๕๓๙.

หนังสือ

กรกนก	รัตนวราภรณ์.	จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อน

 อ�านาจรัฐในอนุภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑.	กรุงเทพฯ	:	ม.ป.พ.,	๒๕๔๕.

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.	แผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่าน.	ม.ป.ท.	:	

	 ม.ป.พ.,	๒๕๔๘.
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ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐบาล.	 โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา.	
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