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บทความนี้เป็นการศึกษา ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการศึกษา 

รูปแบบทางพื้นที่โดยวิธีวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์เนื้อหาชี้ให้

เห็นว่า ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เป็นวรรณกรรมเก่ียวกบัการเดนิทางอันศกัด์ิสทิธิ ์ทีค่ดัลอก

สืบต่อกันมาในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา  (พุทธศตวรรษที่  21-25)  ส่วนการศึกษา 

รูปแบบทางพื้นที่แสดงให้เห็นว่า ต�ำนำนฯ เป็นการผูกโยงเรื่องราวเก่ียวกับการเดินทางเพ่ือ

เผยแผ่พทุธศาสนาของพระพทุธเจ้าจากอนิเดียสู่ดินแดนตอนในของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ขณะเดียวกันก็มีการสร้างล�าดับช้ันของพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ผ่านเรื่องเล่าเก่ียวกับกิจกรรมของ

พระพทุธเจ้า  อนัเป็นกระบวนการประกอบสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึง่

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการเผยแผ่ศาสนาพุทธแบบล้านนา  ไปยัง 

ดนิแดนภายในของเอเชยีตะวันออกภาคพืน้ทวีปและเส้นทางการค้าโบราณในภมูภิาค  และ 

ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวัฒนธรรมการเดินทางสู่พ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิตามเส้นทางใน ต�ำนำน 

พระเจ้ำเลยีบโลก ทีย่งัคงปฏบัิติสืบต่อกันมาถงึปัจจบุนั

ค�ำส�ำคญั  ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก, พืน้ทีศ่กัด์ิสทิธิ,์ รปูแบบทางพืน้ที,่ ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์

This paper presents a content analysis and a study of spatial pattern of Tamnan 
Phra Chao Liep Loke (The Legend of the Buddha’s Travels Around the World). 
Archival research and content analysis discusses the relationship between the 
reproduction of these Buddhist religious manuscripts and geo-politics of pre-
modern states in Southeast Asia. The spatial pattern analysis with Geographic 
Information System (GIS) method illustrates how an idea of Lanna as the region’s 
cosmological centre has been reified through a) the juxtaposition of the Buddha’s 
journey from India to Southeast Asia with those from Lanna to the region’s 
“hinterland” and b) narratives about the Buddha’s holy practices which form a 
hierarchical structure of the region’s sacred places. This spatial pattern resembles 
historical record on Lanna’s Buddhist mission and trade routes from 16th to mid 
20th century, and still persists in contemporary pilgrimage practices that follow 
various Tamnan routes.

keywords  Tamnan Phra Chao Liap loke, sacred spaces, spatial pattern, Geographic 

Information System

บทคัดย่อ

abstract



23รูปแบบทางพื้นที่ของตำานานพระเจ้าเลียบโลก: บทวิเคราะห์ตำานานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

บทน�า

ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  หรือท่ีมีชื่อเรียกต่างๆ  กัน  เช่น  “พุทธต�านานพระเจ้าเลียบโลก” 

“ต�านานพระบาทพระธาตุ”  หรือ  “พุทธจารีต”  และโดยเฉพาะชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า  “พุทธ

ต�านาน” (กตัญญ ูชชูืน่ 2525, 91) คอืเอกสารท่ีกล่าวถงึการเสด็จมาถึงของพระพทุธเจ้าตาม

สถานที่ต่างๆ  ในเขตล้านนาและพื้นท่ีใกล้เคียง  พร้อมด้วยพุทธสาวกเพ่ือเทศนาสั่งสอน 

ประดิษฐานรอยพระบาท  ประทานพระเกศาและมีพุทธท�านายเกี่ยวกับพ้ืนที่นั้นๆ ต�ำนำน

พระเจ้ำเลยีบโลก พรรณนาถงึสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนทีแ่ละเรือ่งราวของผูค้นใน

ท้องถ่ิน  รวมถึงการประดิษฐานของพระบรมธาตุภายหลังการปรินิพพาน ความรุ่งเรืองและ

เสือ่มสญูของพุทธศาสนาในรอบห้าพนัปีและการมาถงึของพระศรอีริยเมตไตรย 

ทีผ่่านมา การศกึษาวิเคราะห์ ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก อาจจ�าแนกได้เป็นในสองกลุม่

หลกัๆ คอื การศกึษาสาระส�าคัญของเอกสารในด้านความเป็นมาเชงิประวตั ิอกัขรวธิ ีลกัษณะ

การประพนัธ์ ภาษาในฐานะเป็นวรรณกรรมชิน้ส�าคญัของล้านนาเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาและ

สร้างความเลือ่มใสแก่พทุธศาสนิกชน (กตัญญ ูชชูืน่ 2525) รวมถงึความส�าคญัของต�านาน

ในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ ซึง่ได้รบัอิทธิพลการเขียนต�านานจากลงักา โดย

ต�านานได้สถาปนาพืน้ทีศ่กัด์ิสทิธิข์ึน้ในพ้ืนทีข่องกลุม่ชาตพัินธ์ุต่างๆ (Nimmanahaeminda 

2012) และโดยเฉพาะในกลุม่ชาติพนัธ์ุไทน้ัน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เป็นตวับททีเ่ชือ่มโยง

ผูค้นจากกลุม่ต่างๆ คือ กลุม่ลือ้ ไทใหญ่ และล้านนาเข้าไว้ด้วยกนั (ตรศีลิป์ บญุขจร 2548) 

การศึกษา ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ในลักษณะที่สองนั้น  เป็นการศึกษาความหมายของ

ต�านานที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  (เธียรชาย  

อกัษรดษิฐ์ 2552; ไฉไลฤดี ยวุนะศริ ิและ ภัชรบถ ฤทธิเ์ตม็ 2548; Swearer et al 2004) 

โดย ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ได้เชื่อมโยงเข้ากับต�านานของแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่นที่

ประกอบด้วยเมอืง ชมุชน และระบบการค้า ภายใต้ความสมัพนัธ์ของคตคิวามเชือ่เดยีวกนัคอื

พุทธศาสนา ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นผลมาจากวิวาทะเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่อง 

พระธรรมวนิยัของคณะสงฆ์ในล้านนาและการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสถาบนัทางศาสนา

และการเมอืง นอกจากน้ัน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ยงัมบีทบาทส�าคญัในการสถาปนาพืน้ท่ี

ทางธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงใหม่ให้เป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธิข์องอาณาจกัรล้านนา
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บทความนีเ้ป็นการศกึษา ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก โดยการวเิคราะห์เนือ้หา (content 

analysis) ร่วมกับการศกึษารปูแบบทางพืน้ทีข่อง ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก โดยอ้างองิข้อมลู

จากเอกสาร พทุธต�ำนำน พระเจ้ำเลยีบโลก (สิงฆะ วรรณสยั 2518) ซึง่เป็น ต�ำนำนพระเจ้ำ

เลยีบโลก ฉบบัแปลจากภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยฉบบัแรกทีแ่พร่หลายและได้รบัการตพิีมพ์

ซ�า้มากทีส่ดุ  เป็นฐานข้อมลูในการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์  (Geographic 

Information System: GIS) โดยมตัีวแปรคือ สถานที ่กจิกรรมของพระพทุธเจ้า ชาตพินัธุ์ 

ลุ่มน�้า  และอาณาจักร  โดยข้ันตอนแรก  ท�าการลงต�าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์เฉพาะสถานที่ 

ทีส่ามารถยนืยนัได้ในปัจจบัุน ได้แก่ 1) ลงต�าแหน่งพกิดัภมูศิาสตร์จรงิของสถานทีใ่นกรณทีี่

สามารถก�าหนดได้ทั้งงานสนาม  งานภาพถ่ายดาวเทียม  และ  2)  ลงพิกัดภูมิศาสตร์ระบุ

ต�าแหน่งเมอืง ชมุชน ภูมปิระเทศ หรือหมูบ้่าน ในกรณทีีเ่นือ้หาในต�านานกล่าวถงึโดยเลอืก

ต�าแหน่งท่ีสามารถเป็นตัวแทนของพ้ืนทีไ่ด้ เช่น จดุสงูสดุของภูเขาหรอืทีต่ัง้ของเมือง เช่น เมอืง

เชียงตงุ ขัน้ตอนทีส่อง นับต�าแหน่งพืน้ท่ีโดยเฉพาะจดุทีม่เีนือ้หาใน ต�ำนำนฯ อ้างถงึกจิกรรม

หลกัของพระพทุธเจ้า เช่น ประทบัรอยพระบาท มพีทุธพยากรณ์ และยกเว้นการนบัจดุทีพ่ระพทุธ

องค์ทรงท�ากิจกรรมย่อยในพื้นที่  และ  ขั้นตอนที่สุดท้ำย  ท�าการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยใช้เทคนคิการซ้อนทับแผนที ่(overlay techniques) 

ผสานจดุ  เส้น  และข้อมลูคณุลกัษณะ  (attributed data)  เพือ่การวเิคราะห์  และน�าเสนอ

ข้อมลูด้วยการบรรยาย แผนท่ี และตารางประกอบ 

ต�านานพระเจ้าเลยีบโลก: ชวิีตและบรบิททางสงัคมของเอกสาร

ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นเอกสารต�านานท่ีไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  โดยข้อมูลจากหน่ึงใน

ต้นฉบบั ต�ำนำนฯ อ้างถงึการคัดลอกลงใบลานเป็นคร้ังแรกในล้านนาโดยพระมหาโพธสิมภาร 

วัดเชงิดอยเกิง้ เมอืงฮอด จงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่ พ.ศ. 2066 ดงัความว่า แต่เดมิพระธรรมรโส 

เมืองหงสาวดี  ในสมัยพระเจ้าอนุรุธมหาราชได้คัดลอก ต�ำนำนฯ จากจารึกบนแผ่นหินวัด 

มหาเสลอาราม (วดัพระหิน) ประเทศศรีลงักา และต่อมาได้ออกเดนิทางจารกิแสวงบญุตาม 

สถานทีท่ีป่รากฏใน ต�ำนำนฯ  จนมาถงึดอยเกิง้  (ไฉไลฤด ี ยุวนะศิร ิ และ ภชัรบถ ฤทธิเ์ตม็ 
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2548,  11)  นบัจากนัน้มกีารคดัลอก ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก สบืต่อกนัมาจนถงึอย่างน้อย 

ใน พ.ศ. 2506 ซ่ึงเป็นปีท่ีมกีารคัดลอกต�านานพระบาทพระธาต ุฉบบัวดัแม่สกุ ต�าบลแม่สขุ 

อ�าเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยา โดยในประเทศไทยปัจจบุนัพบเป็นเอกสารใบลานเกบ็อยูต่ามวดั

ต่างๆ ทัง้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ในส่วนของภาคเหนอื สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้เกบ็รวบรวมส�าเนา

ของเอกสาร ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ฉบบัภาคเหนอืในเขตจงัหวดัล�าปาง เชยีงใหม่ และพะเยา 

รวม  12  ฉบบั  แบ่งเป็นสองกลุม่  คอื  ฉบับควำมพสิดำร หรอืทีบ่างแห่งเรยีกว่า  “ฉบับเลยีบ 

โลกหลวง” จ�านวน 9 ฉบับ  และ ฉบับควำมย่อ หรอืทีบ่างแห่งเรยีกว่า “ฉบบัเลยีบโลกน้อย” 

จ�านวน 3 ฉบบั ซ่ึงมเีน้ือหาเพยีงฉบับละ 1-2 ผกู (สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2525 และ กตัญญ ูชชูืน่ 2525) ส่วนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืพบเอกสาร ต�ำนำนพระเจ้ำ

เลยีบโลก  6  ส�านวน  อยูท่ีวั่ดในจงัหวัดขอนแก่น มหาสารคาม  และอบุลราชธาน ี และม ี 2 

ฉบับท่ีได้รับการอนุรักษ์เพื่อการเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษาในจังหวัด

มหาสารคาม โดยท้ังหมดเป็นการคัดลอกเน้ือหาจาก ต�ำนำนฯ ฉบบัภาคเหนอื โดยไม่มกีาร

อ้างถึงพระธาตุเจดีย์หรือรอยพระพุทธบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่อย่างใด  (วีณา 

วสีเพญ็ และ ณรงค์ศกัด์ิ ราวะรนิทร์ 2553)

 ในบรรดาต้นฉบับ ต�ำนำนฯ ท่ีรวบรวมโดยสถาบนัวจัิยสงัคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่นัน้ 

ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ฉบับวัดกู่ค�า  ต�าบลวัดเกตุ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  (จาร 

คดัลอกโดยพระภิกษอุนิทมลุ ช่วง พ.ศ. 2454 - 2460) นอกจากจะมคีวามสมบรูณ์ในแง่ตวั

เขยีน เส้นอกัษรมคีวามต่อเนือ่ง ราบเรยีบ และอกัขรวธิสีมบูรณ์มากแล้ว (กตญัญ ูชชูืน่ 2525, 

23) ยงัเป็นฉบับท่ีมจี�านวนผกูมากท่ีสุด คือ 12 ผกู มคีวามยาว 470 หน้าลาน จงึอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นฉบบัท่ีมเีน้ือความสมบูรณ์มากกว่าฉบับอืน่ๆ (ไฉไลฤด ียวุนะศริ ิและ ภชัรบท ฤทธิ์

เตม็  2548,  11)  กตัญญ ู ชชูืน่  ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบเนือ้ความจากเอกสารใบลาน  ต�ำนำน

พระเจ้ำเลยีบโลก ฉบับวัดกูค่�า กับ “พทุธต�านาน” ฉบบัวดัเชยีงมัน่ (จารคดัลอก พ.ศ. 2377) 

ซึง่มอีายตุ่างกนั 83  ปี โดยอาศยัฉบับวัดกู่ค�าเป็นหลกั พบว่าเอกสารฉบบัวดักูค่�าซึง่มทีัง้สิน้ 

12  ผูกนั้น  ผูกที่  1-11  เป็นเนื้อหาของเรื่องพุทธต�านานหรือต�านานพระธาตุพระบาทโดย

สมบรูณ์ ส่วนเน้ือหาในผกูท่ี 12 เป็นการย่อเน้ือความจากผกูที ่1-11 โดยตอนท้ายของผกูที ่
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12 กล่าวถงึการประดิษฐานพระบรมธาตใุนอาณาจกัรล้านนา 23  แห่ง  พระบาท  12  แห่ง 

ซ�า้กับท่ีกล่าวมาแล้วในผกูท่ี 11 จงึอาจกล่าวได้ว่า ต�ำนำนฯ ผกูที ่12 เป็นต�านานพระเจ้าเลยีบ

โลกหรอื “พทุธต�านาน” ฉบับย่อ (กตัญญ ูชชูืน่ 2525, 89)

ส่วนเอกสาร พทุธต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก (สงิฆะ วรรณสยั 2518) ทีผู่เ้ขยีนบทความ

ได้ใช้เป็นฐานข้อมลูหลกัในการวเิคราะห์ทีจ่ะได้น�าเสนอต่อไปในเนือ้หาส่วนทีส่องนัน้ เป็นการ

เรยีบเรียง “แปลพทุธต�านานพระเจ้าเลยีบโลก” เป็นภาษาไทยเป็นครัง้แรกเพ่ือใช้ในการศึกษา

วิจัยของ  โดนัลด์  สแวร์เรอร์  (Donald  K.  Swearer)  ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนศึกษา 

สิงฆะได้อาศัยต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  ฉบับวัดกู่ค�ำ  เป็นต้นฉบับเทียบเคียงกับเอกสาร 

 ต�ำนำนฯ อกี 4 ฉบับ ซ่ึงคัดจารในช่วง พ.ศ. 2394 - 2543 จากวดัสามแห่งในจงัหวดัล�าพนู

และล�าปาง และ ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ฉบบัทีช่�าระโดยมหาสลีา วีรวงศ์ และพิมพ์เป็นอกัษร

ไทยภาคกลาง เมือ่ พ.ศ. 2504 โดยสิงฆะได้บันทึกไว้ในบทน�าของเอกสารชิน้นีว่้า “กำรแปล

ไม่ได้ร่ำงก่อน  คือดูจำกใบลำน  เมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว  ก็พิมพ์ลงกระดำษทันที”  (สิงฆะ 

วรรณสยั 2518)

ตำานานพระเจ้าเลยีบโลก กบัวฒันธรรม “การคดัจาร ลขิติ แต้มเขยีน”

ดังกล่าวแล้วว่าลักษณะเด่นของ ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  คือเป็นเอกสารที่ไม่ปรากฏนาม 

ผู้แต่ง  และอยูใ่นรปูแบบของเอกสารทีคั่ดจารลงใบลานสบืต่อกนัมา  การตรวจสอบต้นฉบบั

ใบลานของ ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ในภาคเหนือ  โดยเฉพาะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดย

สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ไม่ปรากฏว่ามต้ีนฉบบัทีเ่รยีบเรยีงขึน้ใหม่ มแีต่การ

คัดลอกต่อกันมาเท่านั้น  (กตัญญู  ชูชื่น  2525,  16)  จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการ 

คัดจาร ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก จากเน้ือหาผกูท่ี 11 ของ ต�ำนำนฯ ฉบบัวดักูค่�า ดงัทีป่รากฏ

ในงานของ สงิฆะ วรรณสัย (2518) และ ไฉไลฤดี ยวุนะศริ ิและ ภชัรบท ฤทธิเ์ตม็ (2548) 

พบว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2066 จนถงึ พ.ศ. 2454 - 2460 ทีม่กีารคดัจาร ต�ำนำนฯ ฉบบัวดักูค่�านัน้ 

มีการอ้างถงึการคดัจารต�านานสืบต่อกันมารวม 25 ครัง้ แต่มบีางฉบบัทีไ่ม่ปรากฏช่วงเวลา

ของการคัดลอก  โดยผูคั้ดจารเกอืบทัง้หมดเป็นพระภกิษุ  มีเพียงการคดัจารสามคร้ังท่ีมีการ

อ้างถงึ “อบุาสก” ในฐานะผูคั้ดจาร (พ.ศ. 2090, พ.ศ. 2324 และ พ.ศ. 2355) โดยในการ 
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คัดจารทุกคร้ังจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับของการคัดจารครั้งนั้นๆ  ซึ่งท�าให้เห็นความ 

เชือ่มโยงสืบย้อนกลบัไปถงึการคัดจารครัง้แรก ขณะเดยีวกนั การพจิารณาเปรยีบเทยีบ ต�ำนำน

พระเจ้ำเลยีบโลก ฉบับต่างๆ  โดยละเอยีด  รวมถงึการวิเคราะห์รปูแบบและโครงสร้างเนือ้หา

ของ ต�ำนำนฯ  จะสามารถเชือ่มโยงสู่นัยเชงิสังคมวฒันธรรมของ ต�ำนำนฯ  ได้  เช่น  ข้อมลูจาก 

 ต�ำนำนฯ ผกูท่ี 11 ชีใ้ห้เห็นว่า นอกจากจะพบ ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ในวดัต่างๆ ของภาค

เหนอือย่างกว้างขวาง เช่น ในเขตจงัหวัดเชยีงใหม่ ล�าพนู ล�าปาง พะเยา และน่านแล้ว ยงัมี

การอ้างถงึ ต�ำนำนฯ ท่ีได้รบัการคัดจารในพ้ืนท่ีสบิสองปันนา (เมอืงลา เมอืงลวง และเชยีงรุง่) 

ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นเขตมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี อกีด้วย

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดจารต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก 

แต่ละคร้ัง  จะเห็นว่า  กรณีของฉบับวัดกู่ค�านั้น  แต่ละผูกมีผู้คัดจารต่างกันหรือไม่ได้ท�าการ 

คัดจารพร้อมกัน  เช่น  ไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ  และ ภัชรบท  ฤทธิ์เต็ม  (2548)  ให้รายละเอียด 

เกีย่วกบัผูค้ดัจาร ต�ำนำนฯ ฉบับวัดกูค่�า ไว้ว่า ใน พ.ศ. 2459 อนิทมลุภกิข ุเจ้าอาวาสวดักูค่�า 

ได้คดัจาร ต�ำนำนฯ ผกูท่ี 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 ส่วนผกูที ่4 มพีทุธมลูภกิขเุป็นผูค้ดัจาร และ

ผูกท่ี  5  มีพระดวงดีเป็นผู้คัดจาร  ก่อนที่ต่อมาใน  พ.ศ. 2460  อินทมุลภิกขุ  จะได้คัดจาร 

ต�ำนำนฯ ผกูที ่10 และ 11 โดยผกูท่ี 3 ไม่ปรากฏชือ่ผูค้ดัจาร จงึเป็นประเดน็ทีค่วรพจิารณา

ต่อมาว่า ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก หน่ึงฉบับ ซ่ึงประกอบด้วยผกูต่างๆ เรยีงต่อกนันัน้ อาจไม่ใช่

เอกสารจากการคัดลอกในคราวเดียวกนัท้ังชดุ  และเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการน�ามาประกอบ 

ให้เป็นเรือ่งชดุเดียวกนัในภายหลงั 

ประเดน็ดงักล่าวยงัปรากฏให้เห็นผ่านการพจิารณาความเชือ่มโยงด้านเนือ้หาของแต่ละ

ผกู  ซ่ึงเนือ้หาของบางผกูเหมอืนเป็นส่วนหนึง่ของ  “ต�านานพระบาทพระธาต”ุ  บางเรือ่งทีน่�า

เอามารวมกันไว้เป็นชุดเดียวกันในภายหลัง  เช่นในกรณีของ ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ฉบับ 

วดักูค่�า ซึง่เนือ้หาต้ังแต่ผูกท่ี 4-9 มคีวามชดัเจนว่าบอกเล่าถงึการเดนิทางในคราวเดยีวตดิต่อ

กนัของพระพุทธองค์ โดยเริม่ต้นจากผกูที ่4 ทีเ่สดจ็ออกจากเชตวนัมหาวหิารพร้อมด้วยอรหนัต์ 

3 รปู คอื พระโสณเถร พระอตุตรเถระ และพระอานนัทเถระ ขณะทีพ่ระองค์มพีระชนมายไุด้ 

60 พรรษา จนถงึเมือ่เสดจ็กลบัวิหารเชตวนั เมอืงกสุนิารา ในท้ายของผกูที ่9 ในขณะทีเ่นือ้หา

ในผกูที ่1, 2 และ 3 นัน้แสดงให้เหน็ถงึการเดนิทางของพระพทุธองค์ไปตามเส้นทางต่างๆ ใน
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ช่วงเวลาแตกต่างกัน เช่น ในผูกที ่2 ทีก่ล่าวถงึการเสดจ็ฯ ของพระพทุธองค์จากเมอืงกสุนิารา 

ผ่านเมืองระแวกและเมืองหงสาวดีซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตะโค่ง  โดยสรุปไว้ชัดเจนใน

ตอนท้ายผูกว่า “กล่ำวเรือ่งกำรอบุตัแิห่งพระมหำเจดย์ีธำตดุอยสงิคตุตระ อนัประเสริฐทีเ่มอืง

ธญัญวดนีครกเ็พยีงเท่ำน้ี” (สิงฆะ วรรณสัย 2518, 13)

แบบแผนของ “การคัดจาร ลขิิต แต้มเขียน” ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ดงักล่าว จงึอาจ

เป็นค�าอธบิายว่าเหตใุดจงึมผีูเ้รยีกเอกสาร ต�ำนำนฯ  ในช่ืออืน่ๆ  ดงัได้กล่าวถงึตอนต้น  และ

เหตุใดเนื้อหาของ ต�ำนำนฯ  ในผูกที่  12  จึงมีรูปแบบเหมือนเป็นพุทธต�านานฉบับความย่อ 

(กตญัญ ูชชูืน่ 2525, 89) หรอือาจเป็นส่วนท่ีพระสงฆ์ชาวล้านนาคดัจารความโดยย่อเสรมิเอา

ไว้โดยมิได้เพิม่เติมเนือ้หานอกเหนือจากทีป่รากฏในผกูอืน่ๆ (ไฉไลฤด ียวุนะศริ ิและ ภชัรบท 

ฤทธิเ์ตม็ 2548, 59) 

บรบิททางสงัคมของตำานานพระเจ้าเลยีบโลก

หากพจิารณาว่ามกีารคดัลอก ต�ำนำนฯ เป็นครัง้แรกในล้านนาเมือ่ พ.ศ. 2066 ตรงกบัรชัสมยั

พระเมอืงแก้วหรือพญาแก้ว  (พ.ศ. 2038 - 2068)  อันเป็นช่วงรุ่งเรอืงของอาณาจักรล้านนา 

สบืต่อจากรชัสมยัพญากอืนา (พ.ศ. 1898 - 1928) และพระเจ้าตโิลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) 

นับได้ว่า ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ปรากฏขึน้ในยคุทีพ่ทุธศาสนารุง่เรือง  และเป็นยคุทองของ

วรรณกรรมทางพุทธศาสนา  ในช่วงเวลาดังกล่าว  ปรากฏวรรณกรรมล้านนาท่ีส�าคัญหลาย

เร่ือง เช่น จำมเทววีงศ์ และ สิหิงคนิทำน โดยพระโพธริงัส ี(ช่วง พ.ศ. 1953 - 1960) ต�ำนำน 

มูลศำสนำ  โดยพระพุทธญาณเจ้าและพระพุทธพุกาม  (ประมาณ  พ.ศ. 1999 - 2020) 

จักกวำฬทีปนี  โดยพระสิริมังคลาจารย์  (พ.ศ.  2063)  และ ชินกำลมำลีปกรณ์  โดยพระ 

รัตนปัญญาเถระ  (พ.ศ.  2066 - 2071)  รวมถึง ปัญญำสชำดก  (พ.ศ. 2000 - 2020)  และ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามใน พ.ศ.  2020  ซึ่งนับ

เป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังแรกในล้านนาและดินแดนแถบน้ี  ตลอดจนในสมัย 

พระเมืองแก้วก็ได้มีการแต่งตั้งพระเถระคณะสงฆ์ลังกาใหม่เป็นสังฆราชา พร้อมกับสร้าง 

วัดบปุผารามขึน้  ใน พ.ศ. 2038  (เธียรชาย อกัษรดษิฐ์ 2522, 21-22 และ ศริศิกัดิ ์ นนัต ี 

2556, 24)
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การแพร่หลายของ ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ในล้านนา ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากเป็นต�านาน

ท่ีพระภกิษสุงฆ์ใช้เทศนาสัง่สอนประชาชน ซึง่ใช้คมัภร์ีฉบับความพสิดารประกอบการเทศนา

ในช่วงเข้าพรรษา เพือ่ย�า้ถงึความส�าคัญของปชูนยีสถานในท้องถิน่ทีเ่ชือ่มโยงกบัการเดนิทาง

มาถงึของพระพทุธเจ้า  และการประดิษฐานพระบาท พระเกศาธาต ุ และพระบรมสารรีกิธาตุ 

ขณะท่ีภกิษสุงฆ์จะน�าคัมภร์ีฉบับย่อมาใช้เทศนาในโอกาสทีม่งีานเทศกาลฉลองและสกัการะ

บชูาประจ�าปี ซึง่อาจเป็นอกีรปูแบบการใช้งาน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ผกูที ่12 เช่นในกรณี

ของ ต�ำนำนฯ ฉบับวัดกูค่�า ท่ีมลีกัษณะเป็นเน้ือหาโดยย่อดงัได้กล่าวถงึแล้วข้างต้น

กล่าวได้ว่า ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เป็นวรรณกรรมเกีย่วกบัการเดนิทางอันศกัด์ิสทิธิ์ 

ที่คัดลอกสืบต่อกันมาโดยมีจุดประสงค์ส�าคัญเพื่อการเทศนาและการมีส่วนร่วมของ

พุทธศาสนิกชนผ่านการฟังการเทศนา ต�ำนำนฯ  แม้ว่าในปัจจุบันการเทศนา ต�ำนำนพระเจ้ำ

เลยีบโลก หรอื “พทุธต�านาน” ตามวัดต่างๆ จะค่อยๆ เสือ่มความนยิมลงไป แต่น่าสนใจว่า

ยงัคงมกีารสบืทอดต่อมาในรูปของ  “ซอพระเจ้าเลยีบโลก”  ในรปูของวดิทีศัน์ทีแ่พร่หลายอยู่

ในปัจจบุนั  และวรรณกรรมเพือ่การฟังนีย้งัคงมผีลต่อการเดนิทางไปตามรอยพ้ืนทีศั่กด์ิสทิธิ์

ทัง้ในกลุม่ของพระภกิษสุงฆ์เพือ่การจารกิสัง่สมบญุ และดงัจะเหน็ได้จากเส้นทางการเดนิทาง

และการท�ากิจกรรมทางศาสนาหรือการเดินทางท่องเท่ียวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซ้อนทับอยู่บน 

เส้นทางของต�านานพระเจ้าเลยีบโลกท่ียงัคงปฏบิตัสิบืต่อกนัมาในปัจจบุนั

รปูแบบทางพืน้ท่ีของต�านานพระเจ้าเลียบโลก

“พทุธอาณาบรเิวณ” ของตำานานพระเจ้าเลยีบโลก

ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ฉบับวัดกู่ค�า  ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยสิงฆะ  วรรณสัย 

(2518) บรรยายการเดนิทางของพระพทุธเจ้าจากชมพทูวปีสูพ่ืน้ทีภ่ายในของเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้  จากการประมวลเนื้อหาทั้ง  12  ผูก  พบว่า ต�ำนำนฯ  กล่าวถึงการเดินทางทั้งหมด 

4  ครั้ง  ครั้งแรก  ปรากฏในผูกที่ 1  เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางจากเมืองพาราณสี  

ประเทศอินเดีย  เดินทางเข้าสู่อาณาจักรล้านนาที่เมืองลี้  จังหวัดล�าพูน  ไปยังเมืองวิเทหะ  

(ต้าลี)่  ในสบิสองปันนา  แล้วเสดจ็กลบัเชตวนัมหาวหิาร  ครัง้ทีส่อง  ปรากฏในผกูที ่ 2  เป็น 
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การเสด็จจากเมืองกุสินาราถึงเมืองระแวกสู่พระธาตุตะโค่ง  กรุงย่างกุ้ง ครั้งที่สำม ปรากฏ 

ในผกูท่ี 3  เสดจ็สูเ่มอืงเชยีงตงุและเมอืงยอง  และ ครัง้ทีส่ี ่ปรากฏในผกูที ่4 - 9  ซึง่บรรยาย 

การเดนิทางต่อเนือ่งจากการเสด็จข้ึนไปอาณาจกัรสิบสองปันนา ในผกูที ่4 - 7 เสดจ็กลบัมา

อาณาจกัรล้านนาในผกูท่ี 8 - 9 จนเสด็จกลบัเชตวันมหาวหิาร ประเทศอนิเดยี ในตอนท้าย

ของผูกท่ี 9 เนือ้หาในผกูที ่10 และ ผกูที ่11 กล่าวถงึการเจรญิและเสือ่มของพทุธศาสนาและ

พทุธกจิรายพรรษา รวมถงึเมอืงต่างๆ ท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระธาต ุส่วนผกูที ่12 เป็นเรือ่งราว

สรุปของทุกผูกดังที่ได้อภิปรายแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้  ทั้งน้ี  ผูกที่  2  เป็นผูกที่มีเนื้อหา

ครอบคลุมสถานท่ีในเส้นทางเสดจ็น้อยทีส่ดุ ส่วนผกูที ่5 ทีก่ล่าวถงึการเดนิทางในอาณาจกัร

สบิสองปันนา เป็นผกูท่ีมกีารอ้างถึงสถานท่ีในเส้นทางเสดจ็มากทีส่ดุ (ตำรำง 1)

ตำรำง 1 สถานทีเ่สด็จของพระพทุธเจ้าในต�านานพระเจ้าเลยีบโลก

ผกู สถานที่ จำานวน ลุม่นำา้ อาณาจักร/
เมือง

1 เมืองพาราณสี อินเดีย เมืองลี้ ท่าหัวเคียน 

ริมฝั่งแม่น�้าปิงหริภุญชัย ดอยอุจฉุบรรพต  

(สุเทพ) ดอยพระนอน ท่ากาบกว้าง สบสา 

ยางหมอก เมืองฝาง ดอยเชียงดาว เมืองลัวะ 

เมืองอุตรปัจจาละ เมืองวิเทหะ ดอยรังรุ้ง

15 แม่น�้าปิง ล้านนา

2 เมืองกุสินารา เมืองระแวก และ ตะโค่ง 2 แม่น�้า

ย่างกุ้ง

พะโค หงสาวดี

3 เมืองคาง เมืองเชียงตุง เมืองอติกมะ  

เมืองสูง ดอยผาช่อ และ ดอยมหิยังคะ  

เมืองยอง

6 แม่น�้าโขง เชียงตุง

4 เมืองลื้อ บ้านแจ้งค�่า ดอยช้างนอนหมอบ 

บ้านข้อนยามแอ ห้วยแม่อุ่น เมืองลือหาญ 

เมืองลี บ้านใจหมิ่น เมืองบาง เมืองแช่ทอง 

เมืองฟ้ารม เมืองอุทัย เมืองเล็ก และ 

เมืองแรม 

14 แม่น�้าโขง สิบสองปันนา
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ผกู สถานที่ จำานวน ลุม่นำา้ อาณาจักร/
เมือง

5 เมืองชะลางลวงงิม เมืองล้าเหนือ เมืองบ้าน 

บ้านวังลวง บ้านบ่อหลวง บ่อเป็ดลางแครง 

เมืองลาใต้ บ้านหน้าผงลวง เมืองเชียงแข็ง 

ดอยรูปช้าง บ้านท่าคอง ดอยผานุ่มผานวล 

ต้นน�้า ดอยผาลวงกู ดอยล�าแท้บ้านจี่จ�าปู 

คทิงชี บ้านแลวูลูกหนู ผาน้อย บ้านเคริ่ง 

หาดผาค�า และบ้านลัวะ

21 แม่น�้าโขง สิบสองปันนา

6 บ้านสุทธาวาส ท้ายน�้าบ้านลอง ดอย 

จอมไกล ยอดเขาบ้านเชียงมน ยอดเขา 

บ้านวังแดง เมืองน้อยเมืองงาม เขาแร่  

บ้านกูมา ดอยดอกไม้ เมืองลาย ห้วยตุมต้ม 

เมืองอองเต่า บ้านง้างหลัว บ้านเติ่มกิน 

ดอยผาแดง บ้านเจียงและดอยหินช้างสาร

17 แม่น�้าโขง สิบสองปันนา

7 ดอยช้างสาร บ้านจิ่งแจ้งรุ่ง ดอยปางเยอ 

ดอยคชสาร เมืองอาฬวี ต้นน�้าบ้านคู่ปี  

บ้านเพียงดิน บ้านกลางหวาน บ้านพั่งทวย 

เมืองโค เมืองวัง แม่น�้าใหญ่พระบาทดอกไม้ 

เมืองวัง บ้านพวกทมิฬ บ้านเลาทาง  

บ้านผากิน และเมืองเชียงตุง

17 แม่น�้าโขง สิบสองปันนา/

เชียงตุง

8 เมืองพยาก ดอยโลหะบรรพต เชียงแสน 

เชียงราย พะยาว ล�าปางหลวง น่าน แพร่  

ท่าสร้อย ท่าทราย แม่น�้าปิง ห้วยต้ม  

ห้วยแม่หาด หมื่นวา และดอยผาเรือ

15 แม่น�้าโขง 

แม่น�้าปิง  

เชียงตุง/ 

ล้านนา

9 เมืองฮอด ริมน�้าปิง สังเวคฐานเจดีย์  

ภุญชานคร เวียงกุมกาม ดอยเขาค�าหลวง 

(และสถานที่ในเมืองเชียงใหม่) ดอยนาง

นอน ขุนยวม เมืองธราง เมืองแซร ตะโค่ง

และเสด็จกลับเมืองกุสินารา อินเดีย

11 แม่น�้าปิง 

สาละวิน 

อิระวดี

ล้านนา/ 

พะโค- 

หงสาวดี
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การบรรยายการเดินทางของพระพทุธเจ้าใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เป็นการเช่ือมโยง

พืน้ทีใ่นลกัษณะจดุต่อจดุ (point to point) ท�าให้เกดิเป็นเส้นทางการเดนิทาง (route) ซึง่

น�ามาสูก่ารประกอบสร้าง “พุทธอาณาบรเิวณ” ซึง่สามารถอ้างองิกบัพืน้ทีเ่ชงิกายภาพได้ จาก

การสงัเคราะห์ต�านานและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์  ส่วนใหญ่ของสถานทีต่่างๆ ทีอ้่างถงึ 

ใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก  สามารถก�าหนดต�าแหน่งภูมศิาสตร์ในปัจจบุนัได้  โดยสถานที่

ใน ต�ำนำนฯ ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งเหนือสุด คือเมอืงวิเทหะ สบิสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรฐั

ประชาชนจนี (พกิดัภูมศิาสตร์ละติจดู 25 องศา 35 ลปิดา 05 พลิปิดาเหนอื ลองจจิดู 100 

องศา 12 ลปิดา 44 พลิปิดาตะวันออก) ต�าแหน่งสถานทีใ่ต้สดุและตะวนัตกสดุเป็นต�าแหน่ง

เดยีวกนัคือพระธาตตุะโค่ง  เมอืงย่างกุง้  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  (พิกดัภูมิศาสตร์

ละตจิดู 16 องศา 49 ลปิดา 10 พลิปิดาเหนือ ลองจจิดู 96 องศา 07 ลปิดา 54 พลิปิดา 

ตะวันออก)  ต�าแหน่งตะวันออกสุดคือเมืองอูใต้  แขวงพงสาลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (พกิดัภูมศิาสตร์ ละติจดู 22 องศา 07 ลปิดา 22 พลิปิดาเหนอื ลองจจิดู 101 

องศา 47 ลปิดา 26 พลิปิดาตะวันออก) “พทุธอาณาบรเิวณ” ตาม ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก

ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่าสามแสนตารางกิโลเมตร ซึง่หากพิจารณาตามพรมแดนรฐัชาตใินปัจจุบัน 

จะครอบคลมุอาณาบรเิวณใน 4 ประเทศ คือ ดินแดนภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย เขต

พะโค-หงสาวดี  และดินแดนฟากตะวันออกของแม่น�้าสาละวิน  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์ เขตสบิสองปันนาในมณฑลยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี และภมูภิาคตอนบน

ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (แผนท่ี 1)

หากพจิารณาตามบริบทเชงิประวัตศิาสตร์ของการคดัจาร  “พุทธอาณาบรเิวณ” ตาม

ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ครอบคลมุการรับรู้เกีย่วกับรฐัจารตี  4  แห่ง  คอื  อาณาจกัรล้านนา 

อาณาจกัรเชยีงตงุ อาณาจกัรสิบสองปันนา และพืน้ทีแ่ถบพะโค-หงสาวดรีวมถงึดนิแดนฟาก

ตะวันออกของแม่น�้าสาละวิน  อาณาจักรที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ได้รับการอ้างถึงใน ต�ำนำนฯ 

มากทีส่ดุคอือาณาจักรสิบสองปันนามจี�านวน 68 แห่ง รองลงไปคอือาณาจักรล้านนา 33 แห่ง 

อาณาจกัรเชยีงตงุ 8 แห่ง และพืน้ท่ีต่อเน่ืองเขตพะโค-หงสาวดีกบัดินแดนฟากตะวนัออกของ

แม่น�า้สาละวนิจ�านวน 4 แห่ง (ตำรำง 1)
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แผนท่ี 1 “พุทธอาณาบริเวณ” ใน ตำานานพระเจ้าเลียบโลก  
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในวิธีวิจัย
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ตำานานพระเจ้าเลยีบโลกกบัเครอืข่ายของพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เชือ่มโยงพืน้ท่ีต่างๆ กับเรือ่งเล่าเกีย่วกบัวตัรปฏบิตัขิองพระพทุธเจ้า 

เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา บณิฑบาต ปราบยกัษ์ ประทานรอยพระบาท ประทานพระเกศา

ธาต ุและโดยเฉพาะอย่างยิง่ พทุธท�านายการประดิษฐานพระสารรีกิธาต ุเป็นต้น ผูศ้กึษาได้

ประมวลเนือ้หาใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก เพือ่สังเคราะห์แบบแผนการจดัล�าดบัชัน้ของพ้ืนที่

ศกัดิส์ทิธิใ์น ต�ำนำนฯ โดยพจิารณาจากความส�าคัญของกจิกรรมต่างๆ ของพระพทุธเจ้า เช่น 

ในผูกท่ี 8 กล่าวถึงเมือ่พระพทุธองค์ทรงเหยยีบรอยพระบาทไว้ท่ีหินก้อนหนึง่และมดี�ารสัสัง่ว่า 

“เมือ่ตถำคตนพิพำนไปแล้ว ท่ำนทัง้หลำยจงน�ำเอำธำตอุุง้มอืซ้ำยของตถำคต มำประดษิฐำน

ไว้ที่นี้เถิด”  (สิงฆะ  วรรณสัย  2518,  2)  หรือพระด�ารัสของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความ 

เหมาะสมของพืน้ท่ีต่างๆ เช่น ในผูกที ่5 เมือ่ชาวลวัะทูลขอรอยพระบาท พระพุทธองค์ทรงตรสั

ว่า “เรำจะไว้รอยพระบำทท่ีริมน�ำ้เช่นน้ี เป็นท่ีน�ำ้ท่วม ไม่สมควร ถ้ำหำกท่ำนทัง้หลำยมคีวำม

ประสงค์ใคร่ได้ไว้  เพือ่เป็นท่ีสักกำรบูชำน้ัน จงน�ำผ้ำขำวมำ ตถำคตจะเหยยีบไว้ให้”  (สงิฆะ 

วรรณสยั 2518, 11) หรือในผูกท่ี 6 เมือ่คนท้ังหลายทลูอาราธนาพระเกศาธาต ุทรงด�ารสัตอบ

ว่ำ “บ้ำนแห่งนีเ้ป็นดอยหนิดอยแร่ทัง้หมด ยำกทีจ่ะขดุเจำะเข้ำไปลกึ ไม่สมควรไว้พระเกศำธำตุ” 

(สงิฆะ วรรณสยั 2518, 1) เป็นต้น

ผู้ศกึษาได้น�าแบบแผนดังกล่าวมาพฒันาเป็นเกณฑ์การจัดล�าดบัชัน้ของพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

โดยแบ่งเป็น 3 ล�าดับ ล�ำดับแรก คือพืน้ท่ีท่ีมกีารปรากฏของพระธาต ุล�ำดบัสอง คอืพืน้ทีท่ีม่ี

การปรากฏของพระเกศาธาตุ และ ล�ำดับสำม คือพืน้ทีท่ีม่กีารปรากฏของพระบาท โดยพืน้ที่

ทีม่กีารปรากฏท้ังพระธาต ุพระเกศาธาต ุและพระบาท ถอืเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ความส�าคญัสงูสดุ จาก

จ�านวนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีอ้างถึงใน ต�ำนำนฯ  รวม  124  แห่ง  ใน  4  อาณาจักร  คือ  ล้านนา  

สบิสองปันนา เชยีงตงุ และเขตพะโค - หงสาวดี สามารถจ�าแนกได้เป็นพืน้ทีพ่ระธาต ุ20 แห่ง 

พระเกศาธาต ุ17 แห่ง และพระบาท 87 แห่ง (ตำรำง 2) โดยพืน้ทีพ่ระธาตแุละพระเกศาธาตุ

จะปรากฏในเมืองใหญ่  เช่น  พระธาตุล�าปางหลวง  เมืองล�าปาง  พระธาตุแช่แห้ง  เมืองน่าน  

พระธาตเุมอืงพยากและเชียงตงุ  (เขตสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบนั) พระธาตุ

เมืองเชยีงแขง็ (เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจบุนั) พระเกศาธาตปุางเยอ 

ในสิบสองปันนา  (เขตมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน)  ส่วนพระบาทจะ
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ตำรำง 2 จ�านวนพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิพระธาต ุพระเกศาธาต ุพระบาท จ�าแนกตามอาณาจกัร

อาณาจกัร/เมอืง พระธาตุ พระเกศาธาตุ พระบาท รวม

ล้านนา 15 14 20 49

เชียงตุง 3 1 28 32

สิบสองปันนา 2 1 39 42

พะโค-หงสาวดี ไม่ปรากฏ 1 ไม่ปรากฏ 1

รวม 20 17 87 124

ท่ีมา: สังเคราะห์จาก ศิริศักด์ิ นันตี (2556) และ สิงฆะ วรรณสัย (2518).

กระจายตัวอยู่ตามชุมชนในชนบท  เช่น  พระบาทบ้านเฟยลง  พระบาทดงน�า  (เขตมณฑล 

ยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน)  พระบาทเมืองอูใต้  (เขตพงสาลี  สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวในปัจจบัุน) พระบาทห้วยต้ม อ�าเภอลี ้จงัหวดัล�าพนู เป็นต้น 

หากพจิารณาในแง่ของจ�านวนพืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิแ์ละล�าดับช้ันของพ้ืนทีศั่กดิส์ทิธิ ์ (ตำรำง 

2 และ แผนที ่2) จะเห็นว่าอาณาจกัรล้านนามสีถานะเป็นศนูย์กลางใน “พทุธอาณาบรเิวณ” 

ของ ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม ต�ำนำนพระเจ้ำ 

เลยีบโลก  รวมเป็นจ�านวนมากท่ีสุด  คือ 49 แห่ง รองลงมาคอื สบิสองปันนา 42 แห่ง และ 

เชยีงตงุ  32  แห่ง  และยงัเป็นทีต่ัง้ของพระธาตซุึง่มีล�าดบัช้ันความศักดิส์ทิธ์ิสงูสดุเป็นจ�านวน

มากทีส่ดุถงึ  15  แห่ง  โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นบรเิวณลุม่น�า้ปิง  (9  แห่ง)  และกระจายอยูต่าม

เมอืงส�าคญัในอาณาจกัรล้านนา เช่น ล�าปาง แพร่ ล�าพนู และพะเยา เมอืงละ 1 แห่ง ส่วน

เชยีงตงุเป็นทีต่ัง้ของพระธาตุ 3 แห่ง ส่วนสิบสองปันนามเีพยีง 2 แห่ง นอกจากนี ้อาณาจกัร

ล้านนายงัมพีืน้ท่ีท่ีปรากฏท้ังพระบาท พระเกศาธาต ุพระธาต ุถงึ 3 แห่ง จากจ�านวนทัง้หมด 

4  แห่ง  ได้แก่  1)  เมอืงเชยีงใหม่  2) พระธาตลุ�าปางหลวง  3) พระธาตดุอยเกิง้  โดยมเีมอืง 

เชยีงตงุเป็นพ้ืนท่ีนอกอาณาจกัรล้านนาแห่งเดียว ทีป่รากฏทัง้พระบาท พระเกศาธาต ุพระธาต ุ

ในขณะท่ีสบิสองปันนาเป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามหมายของการเป็นพืน้ทีห่่างไกล ชนบท ดงัจะเหน็ได้

จากการมพีระบาทซึง่มลี�าดบัชัน้ความศกัด์ิสทิธ์ิต�า่สดุกระจายอยูเ่ป็นจ�านวนมากทีส่ดุถงึ  39 

แห่ง รองลงมาคือเชยีงตุง 28 แห่ง และมพีระบาทอยูใ่นเขตอาณาจกัรล้านนาเป็นจ�านวนน้อย

ทีส่ดุคอื 20 แห่ง (แผนท่ี 2)



36 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วัลลภ ทองอ่อน

แผนท่ี 2 ตำาแหน่งของพ้ืนท่ีพระบาท พระเกศาธาตุ พระธาตุ ในตำานานพระเจ้าเลียบโลก 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในวิธีวิจัย
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ต�านานพระเจ้าเลียบโลก:  
การเดนิทางของพทุธศาสนาสูด่นิแดนภายใน (hinterland)

เส้นทางการเสด็จของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่อ้างถึงใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นการ 

เดนิทางสู ่“ดนิแดนภายใน” ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ นบัจากเริม่ต้นการเดนิทางจากเมอืง

พาราณส ีสูอ่าณาจกัรล้านนา และเมอืงวิเทหะในสบิสองปันนา ดงัทีบ่รรยายใน ต�ำนำนฯ ผกู

ที ่1 การเดนิทางในผกูที ่ 2 - 9 มอีาณาจกัรล้านนาเป็นจุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุด  ได้แก่  การ

เสดจ็พระธาตตุะโค่งในผกูท่ี 2 การเสด็จเมอืงเชยีงตงุและเมอืงยองในผกูที ่ 3 และการเสดจ็

สบิสองปันนา เมอืงเชยีงแข็ง และเมอืงเชยีงตุง ในผกูที ่4, 5, 6 และ 7 ตลอดจนการเสดจ็เมือง

พยากและเมืองต่างๆ ในล้านนาในผูกท่ี 8  และสุดท้ายในผูกที่ 9  อ้างถึงการเสด็จไปยัง 

สถานท่ีต่างๆ  ในอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่  เวียงกุมกาม  ทั้งนี้  หากพิจารณา 

การเดินทางที่อ้างถึงใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  ยกเว้นการเสด็จไปตะโค่งในผูกที่  2  และ 

การเสดจ็ออกจากดอยเก้ิง ลุม่น�า้ปิง ผ่านเมอืงเชยีงใหม่ และตะโค่ง หงสาวด ีเพือ่เสดจ็กลบั

เชตวนัมหาวิหาร ในตอนท้ายของผกูท่ี 9 จะเหน็ว่าการเดนิทางทัง้หมดมีทศิทางทีมุ่่งข้ึนไปทาง

ทิศเหนือสู่ดินแดนภายในของภาคพื้นทวีป  โดยพื้นที่ห่างไกลที่สุดที่ปรากฏใน ต�ำนำนฯ  คือ  

ดนิแดนอาณาจกัรสิบสองปันนา (แผนท่ี 3)

เมือ่ทดลองวเิคราะห์นยัความสมัพนัธ์ของเส้นทางทีอ้่างถงึใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก

ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยใช้ข้อมลูการเดนิทางในผกูที ่1 เป็นกรณตีวัอย่าง (แผนที่ 

4) จะเหน็ว่าเมือ่พระพทุธเจ้าเสด็จมาจากเมอืงพาราณส ีจดุเริม่ต้น (origin) ของการเดนิทาง

คอื เมอืงลี ้ซึง่ตัง้อยูท่างทิศใต้ของอาณาจกัรหรภิญุชยั (หมายเลข 2 ใน แผนที ่4) แล้วมุง่ขึน้

เหนอืสูเ่มอืงเชยีงใหม่และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในทีร่าบลุม่แม่น�า้ปิง (หมายเลข 4-11 ใน แผนที ่4) ก่อน

จะเสด็จสูป่ลายทางทีเ่มอืงวเิทหะ ในสิบสองปันนา (หมายเลข 14 ใน แผนท่ี 4) ก่อนเสดจ็กลบั

สูอ่าณาจกัรล้านนา ท�าให้เห็นภาพชดัเจนขึน้ว่าเส้นทางเสด็จจากจดุเริม่ต้นเป็นการเดนิทางที่

มุง่ตรงเป็นเส้นทางขึน้เหนอืไปสูด่นิแดนภายในของเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ภาคพ้ืนทวปี  ซึง่

เป็นเส้นทางท่ีสอดคล้องกบัประวตัศิาสตร์การเผยแผ่พทุธศาสนาจากล้านนาหรอืทีรู่จ้กักนัใน

นาม “นกิายโยน” ข้ึนไปสู่ดินแดนทางเหนือ
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แผนท่ี 3 ตำาแหน่งการเสด็จของพระพุทธเจ้าในตำานานพระเจ้าเลียบโลก ตามรายผูก 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในวิธีวิจัย
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แผนท่ี 4 เส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้าในตำานานพระเจ้าเลียบโลก (ผูกท่ี 1) 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในวิธีวิจัย
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แผนท่ี 5 กลุ่มชาติพันธ์ุในตำานานพระเจ้าเลียบโลก 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในวิธีวิจัย

กิโลเมตรกิโลโลเมตร
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นยัของการเดนิทางสูด่นิแดนภายในอนัเป็นพ้ืนทีห่่างไกล ยังสะท้อนให้เหน็ผ่านการอ้าง

ถงึกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุท์ี ่“เป็นอืน่” จาก

กลุม่ชาตพัินธุท่ี์พดูภาษาตระกลูไท การกล่าวถงึกลุม่ชาตพัินธุต่์างๆ ใน ต�ำนำนฯ  มลีกัษณะ

เป็นการอ้างถงึแบบไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ จากการอ้างถงึกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ รวมทัง้สิน้ 

48 ครัง้ เป็นการอ้างถงึโดยไม่ระบุชือ่กลุม่ชาติพนัธุม์ากกว่าครึง่ คอื 31 ครัง้ หรอืเป็นการอ้าง

ถงึโดยใช้ชือ่เรยีกท่ีมนัียแบบเหมารวม ได้แก่ การอ้างถงึกลุม่ “ฮ่อ” 1 ครัง้ “ข่า ว้า ทมฬิ” 1 

ครั้ง  มีการอ้างถึงกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งกลุ่ม  คือ  “ลัวะ”  ซึ่งปรากฏใน

เนือ้หาทีบ่รรยายถึงการเดินทางท้ังในอาณาจักรล้านนา เชยีงตงุ และสบิสองปันนา รวม 11 

ครัง้ และยงัปรากฏในการอ้างถึงร่วมกบักลุม่อืน่ๆ คอื “ทมฬิ-ลวัะ” และ “ลวัะ-ไทย” กลุม่ละ 

1 ครัง้ (แผนที ่5) 

ประเด็นสุดท้ายจากการวิเคราะห์นัยความสัมพันธ์ของเส้นทางที่อ้างถึงใน ต�ำนำน

พระเจ้ำเลยีบโลก ด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์  คอื  ความเช่ือมโยงระหว่างเส้นทางเสด็จ

ของพระพุทธเจ้ากับเส้นทางการค้า  เส้นทางท่ีอ้างถึงใน ต�ำนำนพระเจำ้เลียบโลก มีลักษณะ

เป็นการมุง่จากต้นทางสู่ปลายทางโดยผ่านเมอืงเลก็เมอืงน้อย ซึง่คล้ายคลงึกบัเส้นทางการ

ค้าโบราณในช่วงพทุธศตวรรษที ่19-22 อนัได้แก่ เส้นทางค้าชา เส้นทางค้าเกลอื และเส้นทาง

ววัต่าง เส้นทำงค้ำชำ เป็นเส้นทางทีน่�าใบชาจากเมอืงล่า เมอืงองี ูเมอืงผเูอ๋อ ในสบิสองปันนา

ไปจ�าหน่ายในเขตเชียงตุงและตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม ทัง้เมอืงสงิห์ เมอืงบนุเหนือ และบุนใต้ เส้นทำงค้ำเกลอื เป็น

เส้นทางท่ีน�าเกลือสนิเธาว์จากเมอืงบ่อแฮ่ในเขตสบิสองปันนาไปจ�าหน่ายยังเมืองอืน่ๆ  ทีอ่ยู่

ทางด้านใต้ลงมา เช่นเมอืงฮ�าในสิบสองปันนา และ เส้นทำงววัต่ำง เป็นเส้นทางทีผ่่านเมอืงฮ�า 

เมอืงฮาย เมอืงลวง เจงิเจยีง เมอืงแจ ในสิบสองปันนาลงมาทางใต้ถงึเมืองต่างๆ ในอาณาจักร

ล้านนา (บญุช่วย ศรสีวัสด์ิ 2557, 196) 

สรปุ 

ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นต�านานท่ีแสดงถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนภายใน

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป  ผ่านเรื่องเล่าที่อ้างถึงการเดินทางสู่สถานที่ต่างๆ  



42 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วัลลภ ทองอ่อน

ซึ่งประกอบสร้างเป็น  “พุทธอาณาบริเวณ”  ที่ครอบคลุมอาณาเขตของรัฐจารีตในภูมิภาค 

ดังกล่าว 4 แห่ง  ได้แก่ อาณาจกัรล้านนา อาณาจกัรเชยีงตงุ อาณาจกัรสบิสองปันนา และ

พืน้ทีแ่ถบพะโค-หงสาวดรีวมถงึดนิแดนฟากตะวนัออกของแม่น�า้สาละวิน  โดยจุดหมายของ

การเดนิทางทีอ่ยูห่่างไกลและลกึเข้าไปในภาคพืน้ทวีปมากทีส่ดุได้แก่อาณาจักรสิบสองปันนา 

ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ได้สถาปนาพืน้ทีศ่กัด์ิสทิธ์ิทางพุทธศาสนาโดยมีล�าดบัช้ันของ

ความศักดิ์สิทธิ์ตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า  จากการประมวลเนื้อหาท่ี

สะท้อนใน ต�ำนำนฯ เพือ่สังเคราะห์แบบแผนการจดัล�าดบัชัน้ของพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผูศ้กึษาเสนอ

เกณฑ์การจดัล�าดบัชัน้ของพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ โดยจ�าแนกเป็น  3  กลุม่หลักๆ  ได้แก่  พ้ืนทีท่ีท่รง

ก�าหนดว่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ  พื้นท่ีประทานพระเกศาธาตุ  และ  พ้ืนที่ประทาน 

รอยพระบาท ตามล�าดับ  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นท่ีตั้งของพระธาตุพบในบริเวณที่เป็นเขตเมือง

หลักๆ  ซ่ึงปรากฏมากที่สุดในเขตอาณาจักรล้านนา ส่วนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นท่ีประดิษฐาน 

รอยพระบาทมกักระจายอยูต่ามพืน้ท่ีทีห่่างไกลจากเมอืง  เมือ่น�าข้อมลูดงักล่าวมาวเิคราะห์

รปูแบบเชงิพืน้ท่ี  พบว่าสะท้อนให้เหน็ถงึการสร้างความรบัรูเ้กีย่วกบัความเป็นศนูย์กลางของ

อาณาจักรล้านนาผ่าน ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิตาม  

ต�ำนำนฯ  รวมเป็นจ�านวนมากทีส่ดุ  เป็นท่ีตัง้ของพระธาตซุึง่มีล�าดบัช้ันความศักด์ิสิทธิส์งูสดุ

เป็นจ�านวนมากท่ีสดุ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง อาณาจกัรล้านนายงัมพีืน้ทีท่ีป่รากฏทัง้พระธาต ุ

พระเกศาธาต ุและพระบาท ถึง 3 แห่ง จากจ�านวนทัง้หมด 4 แห่ง ในขณะทีส่บิสองปันนาซึง่

เป็นเขตทีม่พีืน้ทีศ่กัด์ิสิทธ์ิในกลุม่รอยพระบาทเป็นจ�านวนมากทีส่ดุ มสีถานะสอดคล้องกบัที่

ตัง้ทางภมิูศาสตร์อนัเป็นพ้ืนทีห่่างไกลของ “พทุธอาณาบริเวณ” ตาม ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศนูย์กลางและดินแดนภายใน ยังปรากฏให้เหน็ผ่านการวิเคราะห์

นัยความสัมพันธ์ของเส้นทางท่ีอ้างถึงใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ด้วยระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ ซ่ึงเกือบทัง้หมดเริม่ต้นจากศนูย์กลางในอาณาจกัรล้านนามุง่ขึน้ไปทางทศิเหนอืสู่

ดินแดนภายในของภาคพืน้ทวีปก่อนจะกลบัสู่อาณาจักรล้านนาอกีครัง้ นอกจากนี ้เส้นทางที่

อ้างถงึใน ต�ำนำนพระเจ้ำเลยีบโลก ยงัมรีปูแบบเชงิพืน้ทีส่มัพันธ์กบัเส้นทางการค้าทีเ่ช่ือมโยง

ระหว่างอาณาจกัรล้านนา เชยีงตุง และสิบสองปันนา เช่น เส้นทางค้าชา เส้นทางค้าเกลอื และ

เส้นทางวัวต่าง  จึงอาจกล่าวได้ว่า ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นชุดของตัวบทที่สะท้อนถึง
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กระบวนการที่วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบล้านนา  ได้รับการเผยแผ่สู่ดินแดนภายใน  ในมิติ 

ท่ีเชื่อมโยงกับเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและเศรษฐกิจ  ระหว่างรัฐจารีตในเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป  อันน�าไปสู่ปฏบิัติการที่หลากหลายและสืบเนื่อง  นับจากยคุ

อดีตถึงระยะเวลาร่วมสมัย  เช่น  การรับภาษาล้านนา  การบูชาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีประดิษฐาน 

พระธาต ุ พระเกศาธาต ุ และพระบาท  รวมถงึการนบัถอืครบูาจากล้านนา  และเส้นทางการ

จารกิแสวงบญุท้ังในยคุของรัฐจารตีและรัฐสมยัใหม่
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