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บทความนี้เป็นการศึกษา ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการศึกษา
รูปแบบทางพื้นที่โดยวิธีวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาชี้ให้
เห็นว่า ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมเกีย่ วกับการเดินทางอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีค่ ดั ลอก
สืบต่อกันมาในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 21-25) ส่วนการศึกษา
รูปแบบทางพื้นที่แสดงให้เห็นว่า ต�ำนานฯ เป็นการผูกโยงเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อ
เผยแผ่พทุ ธศาสนาของพระพุทธเจ้าจากอินเดียสูด่ นิ แดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกันก็มีการสร้างล�ำดับชั้นของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมของ
พระพุทธเจ้า อันเป็นกระบวนการประกอบสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึง่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการเผยแผ่ศาสนาพุทธแบบล้านนา ไปยัง
ดินแดนภายในของเอเชียตะวันออกภาคพืน้ ทวีปและเส้นทางการค้าโบราณในภูมภิ าค และ
ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวัฒนธรรมการเดินทางสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางใน ต�ำนาน
พระเจ้าเลียบโลก ทีย่ งั คงปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาถึงปัจจุบนั
ค�ำส�ำคัญ  ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก, พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ,์ รูปแบบทางพืน้ ที,่ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
บทคัดย่อ
abstract
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 premodern 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
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บทน�ำ

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก หรือที่มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น “พุทธต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก”
“ต�ำนานพระบาทพระธาตุ” หรือ “พุทธจารีต” และโดยเฉพาะชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “พุทธ
ต�ำนาน” (กตัญญู ชูชนื่ 2525, 91) คือเอกสารทีก่ ล่าวถึงการเสด็จมาถึงของพระพุทธเจ้าตาม
สถานที่ต่างๆ ในเขตล้านนาและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วยพุทธสาวกเพื่อเทศนาสั่งสอน
ประดิษฐานรอยพระบาท ประทานพระเกศาและมีพุทธท�ำนายเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆ ต�ำนาน
พระเจ้าเลียบโลก พรรณนาถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพืน้ ทีแ่ ละเรือ่ งราวของผูค้ นใน
ท้องถิ่น รวมถึงการประดิษฐานของพระบรมธาตุภายหลังการปรินิพพาน ความรุ่งเรืองและ
เสือ่ มสูญของพุทธศาสนาในรอบห้าพันปีและการมาถึงของพระศรีอริยเมตไตรย
ทีผ่ า่ นมา การศึกษาวิเคราะห์ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก อาจจ�ำแนกได้เป็นในสองกลุม่
หลักๆ คือ การศึกษาสาระส�ำคัญของเอกสารในด้านความเป็นมาเชิงประวัติ อักขรวิธี ลักษณะ
การประพันธ์ ภาษาในฐานะเป็นวรรณกรรมชิน้ ส�ำคัญของล้านนาเพือ่ การเผยแผ่ศาสนาและ
สร้างความเลือ่ มใสแก่พทุ ธศาสนิกชน (กตัญญู ชูชนื่ 2525) รวมถึงความส�ำคัญของต�ำนาน
ในฐานะทีเ่ ป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลการเขียนต�ำนานจากลังกา โดย
ต�ำนานได้สถาปนาพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ นึ้ ในพืน้ ทีข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ (Nimmanahaeminda
2012) และโดยเฉพาะในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทนัน้ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นตัวบททีเ่ ชือ่ มโยง
ผูค้ นจากกลุม่ ต่างๆ คือ กลุม่ ลือ้ ไทใหญ่ และล้านนาเข้าไว้ดว้ ยกัน (ตรีศลิ ป์ บุญขจร 2548)
การศึกษา ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ในลักษณะที่สองนั้น เป็นการศึกษาความหมายของ
ต�ำนานที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม (เธียรชาย
อักษรดิษฐ์ 2552; ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม 2548; Swearer et al 2004)
โดย ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ได้เชื่อมโยงเข้ากับต�ำนานของแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่นที่
ประกอบด้วยเมือง ชุมชน และระบบการค้า ภายใต้ความสัมพันธ์ของคติความเชือ่ เดียวกันคือ
พุทธศาสนา ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นผลมาจากวิวาทะเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่อง
พระธรรมวินยั ของคณะสงฆ์ในล้านนาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางศาสนา
และการเมือง นอกจากนัน้ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ยังมีบทบาทส�ำคัญในการสถาปนาพืน้ ที่
ทางธรรมชาติของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องอาณาจักรล้านนา
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บทความนีเ้ ป็นการศึกษา ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (content
analysis) ร่วมกับการศึกษารูปแบบทางพืน้ ทีข่ อง ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยอ้างอิงข้อมูล
จากเอกสาร พุทธต�ำนาน พระเจ้าเลียบโลก (สิงฆะ วรรณสัย 2518) ซึง่ เป็น ต�ำนานพระเจ้า
เลียบโลก ฉบับแปลจากภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยฉบับแรกทีแ่ พร่หลายและได้รบั การตีพมิ พ์
ซ�ำ้ มากทีส่ ดุ เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ดว้ ยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic
Information System: GIS) โดยมีตวั แปรคือ สถานที่ กิจกรรมของพระพุทธเจ้า ชาติพนั ธุ์
ลุ่มน�้ำ  และอาณาจักร โดยขั้นตอนแรก ท�ำการลงต�ำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์เฉพาะสถานที่
ทีส่ ามารถยืนยันได้ในปัจจุบนั ได้แก่ 1) ลงต�ำแหน่งพิกดั ภูมศิ าสตร์จริงของสถานทีใ่ นกรณีที่
สามารถก�ำหนดได้ทั้งงานสนาม งานภาพถ่ายดาวเทียม และ 2) ลงพิกัดภูมิศาสตร์ระบุ
ต�ำแหน่งเมือง ชุมชน ภูมปิ ระเทศ หรือหมูบ่ า้ น ในกรณีทเี่ นือ้ หาในต�ำนานกล่าวถึงโดยเลือก
ต�ำแหน่งทีส่ ามารถเป็นตัวแทนของพืน้ ทีไ่ ด้ เช่น จุดสูงสุดของภูเขาหรือทีต่ งั้ ของเมือง เช่น เมือง
เชียงตุง ขัน้ ตอนทีส่ อง นับต�ำแหน่งพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะจุดทีม่ เี นือ้ หาใน ต�ำนานฯ อ้างถึงกิจกรรม
หลักของพระพุทธเจ้า เช่น ประทับรอยพระบาท มีพทุ ธพยากรณ์ และยกเว้นการนับจุดทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงท�ำกิจกรรมย่อยในพื้นที่ และ ขั้นตอนที่สุดท้าย ท�ำการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (overlay techniques)
ผสานจุด เส้น และข้อมูลคุณลักษณะ (attributed data) เพือ่ การวิเคราะห์ และน�ำเสนอ
ข้อมูลด้วยการบรรยาย แผนที่ และตารางประกอบ
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก: ชีวต
ิ และบริบททางสังคมของเอกสาร

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเอกสารต�ำนานที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง โดยข้อมูลจากหนึ่งใน
ต้นฉบับต�ำนานฯ อ้างถึงการคัดลอกลงใบลานเป็นครัง้ แรกในล้านนาโดยพระมหาโพธิสมภาร
วัดเชิงดอยเกิง้ เมืองฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ พ.ศ. 2066 ดังความว่า แต่เดิมพระธรรมรโส
เมืองหงสาวดี ในสมัยพระเจ้าอนุรุธมหาราชได้คัดลอก ต�ำนานฯ จากจารึกบนแผ่นหินวัด
มหาเสลอาราม (วัดพระหิน) ประเทศศรีลงั กา และต่อมาได้ออกเดินทางจาริกแสวงบุญตาม
สถานทีท่ ปี่ รากฏใน ต�ำนานฯ จนมาถึงดอยเกิง้ (ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม
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2548, 11) นับจากนัน้ มีการคัดลอก ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก สืบต่อกันมาจนถึงอย่างน้อย
ใน พ.ศ. 2506 ซึง่ เป็นปีทมี่ กี ารคัดลอกต�ำนานพระบาทพระธาตุ ฉบับวัดแม่สกุ ต�ำบลแม่สขุ
อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในประเทศไทยปัจจุบนั พบเป็นเอกสารใบลานเก็บอยูต่ ามวัด
ต่างๆ ทัง้ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของภาคเหนือ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมส�ำเนา
ของเอกสาร ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับภาคเหนือในเขตจังหวัดล�ำปาง เชียงใหม่ และพะเยา
รวม 12 ฉบับ แบ่งเป็นสองกลุม่ คือ ฉบับความพิสดาร หรือทีบ่ างแห่งเรียกว่า “ฉบับเลียบ
โลกหลวง” จ�ำนวน 9 ฉบับ  และ ฉบับความย่อ หรือทีบ่ างแห่งเรียกว่า “ฉบับเลียบโลกน้อย”
จ�ำนวน 3 ฉบับ ซึง่ มีเนือ้ หาเพียงฉบับละ 1-2 ผูก (สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2525 และ กตัญญู ชูชนื่ 2525) ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเอกสาร ต�ำนานพระเจ้า
เลียบโลก 6 ส�ำนวน อยูท่ วี่ ดั ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และอุบลราชธานี และมี 2
ฉบับที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อการเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม โดยทัง้ หมดเป็นการคัดลอกเนือ้ หาจาก ต�ำนานฯ ฉบับภาคเหนือ โดยไม่มกี าร
อ้างถึงพระธาตุเจดีย์หรือรอยพระพุทธบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่อย่างใด (วีณา
วีสเพ็ญ และ ณรงค์ศกั ดิ์ ราวะรินทร์ 2553)
ในบรรดาต้นฉบับต�ำนานฯ ทีร่ วบรวมโดยสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนั้
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดกู่ค�ำ  ต�ำบลวัดเกตุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จาร
คัดลอกโดยพระภิกษุอนิ ทมุล ช่วง พ.ศ. 2454 - 2460) นอกจากจะมีความสมบูรณ์ในแง่ตวั
เขียน เส้นอักษรมีความต่อเนือ่ ง ราบเรียบ และอักขรวิธสี มบูรณ์มากแล้ว (กตัญญู ชูชนื่ 2525,
23) ยังเป็นฉบับทีม่ จี ำ� นวนผูกมากทีส่ ดุ คือ 12 ผูก มีความยาว 470 หน้าลาน จึงอาจกล่าว
ได้วา่ เป็นฉบับทีม่ เี นือ้ ความสมบูรณ์มากกว่าฉบับอืน่ ๆ (ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบท ฤทธิ์
เต็ม 2548, 11) กตัญญู ชูชนื่ ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบเนือ้ ความจากเอกสารใบลาน ต�ำนาน
พระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดกูค่ ำ 
� กับ “พุทธต�ำนาน” ฉบับวัดเชียงมัน่ (จารคัดลอก พ.ศ. 2377)
ซึง่ มีอายุตา่ งกัน 83 ปี โดยอาศัยฉบับวัดกูค่ ำ� เป็นหลัก พบว่าเอกสารฉบับวัดกูค่ ำ� ซึง่ มีทงั้ สิน้
12 ผูกนั้น ผูกที่ 1-11 เป็นเนื้อหาของเรื่องพุทธต�ำนานหรือต�ำนานพระธาตุพระบาทโดย
สมบูรณ์ ส่วนเนือ้ หาในผูกที่ 12 เป็นการย่อเนือ้ ความจากผูกที่ 1-11 โดยตอนท้ายของผูกที่
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12 กล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมธาตุในอาณาจักรล้านนา 23 แห่ง พระบาท 12 แห่ง
ซ�ำ้ กับทีก่ ล่าวมาแล้วในผูกที่ 11 จึงอาจกล่าวได้วา่ ต�ำนานฯ ผูกที่ 12 เป็นต�ำนานพระเจ้าเลียบ
โลกหรือ “พุทธต�ำนาน” ฉบับย่อ (กตัญญู ชูชนื่ 2525, 89)
ส่วนเอกสาร พุทธต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก (สิงฆะ วรรณสัย 2518) ทีผ่ เู้ ขียนบทความ
ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ทจี่ ะได้นำ� เสนอต่อไปในเนือ้ หาส่วนทีส่ องนัน้ เป็นการ
เรียบเรียง “แปลพุทธต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก” เป็นภาษาไทยเป็นครัง้ แรกเพือ่ ใช้ในการศึกษา
วิจัยของ โดนัลด์ สแวร์เรอร์ (Donald K. Swearer) ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนศึกษา
สิงฆะได้อาศัยต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดกู่ค�ำ เป็นต้นฉบับเทียบเคียงกับเอกสาร
ต�ำนานฯ อีก 4 ฉบับ ซึง่ คัดจารในช่วง พ.ศ. 2394 - 2543 จากวัดสามแห่งในจังหวัดล�ำพูน
และล�ำปาง และ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับทีช่ ำ� ระโดยมหาสีลา วีรวงศ์ และพิมพ์เป็นอักษร
ไทยภาคกลาง เมือ่ พ.ศ. 2504 โดยสิงฆะได้บนั ทึกไว้ในบทน�ำของเอกสารชิน้ นีว้ า่ “การแปล
ไม่ได้ร่างก่อน คือดูจากใบลาน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว ก็พิมพ์ลงกระดาษทันที” (สิงฆะ
วรรณสัย 2518)
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก กับวัฒนธรรม “การคัดจาร ลิขต
ิ แต้มเขียน”

ดังกล่าวแล้วว่าลักษณะเด่นของ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก คือเป็นเอกสารที่ไม่ปรากฏนาม
ผูแ้ ต่ง และอยูใ่ นรูปแบบของเอกสารทีค่ ดั จารลงใบลานสืบต่อกันมา การตรวจสอบต้นฉบับ
ใบลานของ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดย
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีตน้ ฉบับทีเ่ รียบเรียงขึน้ ใหม่ มีแต่การ
คัดลอกต่อกันมาเท่านั้น (กตัญญู ชูชื่น 2525, 16) จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการ
คัดจาร ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก จากเนือ้ หาผูกที่ 11 ของ ต�ำนานฯ ฉบับวัดกูค่ ำ 
� ดังทีป่ รากฏ
ในงานของ สิงฆะ วรรณสัย (2518) และ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบท ฤทธิเ์ ต็ม (2548)
พบว่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2066 จนถึง พ.ศ. 2454 - 2460 ทีม่ กี ารคัดจาร ต�ำนานฯ ฉบับวัดกูค่ ำ� นัน้
มีการอ้างถึงการคัดจารต�ำนานสืบต่อกันมารวม 25 ครัง้ แต่มบี างฉบับทีไ่ ม่ปรากฏช่วงเวลา
ของการคัดลอก โดยผูค้ ดั จารเกือบทัง้ หมดเป็นพระภิกษุ มีเพียงการคัดจารสามครัง้ ทีม่ กี าร
อ้างถึง “อุบาสก” ในฐานะผูค้ ดั จาร (พ.ศ. 2090, พ.ศ. 2324 และ พ.ศ. 2355) โดยในการ
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คัดจารทุกครั้งจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับของการคัดจารครั้งนั้นๆ ซึ่งท�ำให้เห็นความ
เชือ่ มโยงสืบย้อนกลับไปถึงการคัดจารครัง้ แรก ขณะเดียวกัน การพิจารณาเปรียบเทียบ ต�ำนาน
พระเจ้าเลียบโลก ฉบับต่างๆ โดยละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์รปู แบบและโครงสร้างเนือ้ หา
ของ ต�ำนานฯ จะสามารถเชือ่ มโยงสูน่ ยั เชิงสังคมวัฒนธรรมของ ต�ำนานฯ ได้ เช่น ข้อมูลจาก
ต�ำนานฯ ผูกที่ 11 ชีใ้ ห้เห็นว่า นอกจากจะพบ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ในวัดต่างๆ ของภาค
เหนืออย่างกว้างขวาง เช่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา และน่านแล้ว ยังมี
การอ้างถึงต�ำนานฯ ทีไ่ ด้รบั การคัดจารในพืน้ ทีส่ บิ สองปันนา (เมืองลา เมืองลวง และเชียงรุง่ )
ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดจารต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
แต่ละครั้ง จะเห็นว่า กรณีของฉบับวัดกู่คำ� นั้น แต่ละผูกมีผู้คัดจารต่างกันหรือไม่ได้ทำ� การ
คัดจารพร้อมกัน เช่น ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบท ฤทธิ์เต็ม (2548) ให้รายละเอียด
เกีย่ วกับผูค้ ดั จาร ต�ำนานฯ ฉบับวัดกูค่ ำ 
� ไว้วา่ ใน พ.ศ. 2459 อินทมุลภิกขุ เจ้าอาวาสวัดกูค่ ำ 
�
ได้คดั จาร ต�ำนานฯ ผูกที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 ส่วนผูกที่ 4 มีพทุ ธมูลภิกขุเป็นผูค้ ดั จาร และ
ผูกที่ 5 มีพระดวงดีเป็นผู้คัดจาร ก่อนที่ต่อมาใน พ.ศ. 2460 อินทมุลภิกขุ จะได้คัดจาร
ต�ำนานฯ ผูกที่ 10 และ 11 โดยผูกที่ 3 ไม่ปรากฏชือ่ ผูค้ ดั จาร จึงเป็นประเด็นทีค่ วรพิจารณา
ต่อมาว่าต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก หนึง่ ฉบับ ซึง่ ประกอบด้วยผูกต่างๆ เรียงต่อกันนัน้ อาจไม่ใช่
เอกสารจากการคัดลอกในคราวเดียวกันทัง้ ชุด และเป็นไปได้วา่ อาจเป็นการน�ำมาประกอบ
ให้เป็นเรือ่ งชุดเดียวกันในภายหลัง
ประเด็นดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นผ่านการพิจารณาความเชือ่ มโยงด้านเนือ้ หาของแต่ละ
ผูก ซึง่ เนือ้ หาของบางผูกเหมือนเป็นส่วนหนึง่ ของ “ต�ำนานพระบาทพระธาตุ” บางเรือ่ งทีน่ ำ�
เอามารวมกันไว้เป็นชุดเดียวกันในภายหลัง เช่นในกรณีของ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับ
วัดกูค่ ำ 
� ซึง่ เนือ้ หาตัง้ แต่ผกู ที่ 4-9 มีความชัดเจนว่าบอกเล่าถึงการเดินทางในคราวเดียวติดต่อ
กันของพระพุทธองค์ โดยเริม่ ต้นจากผูกที่ 4 ทีเ่ สด็จออกจากเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยอรหันต์
3 รูป คือ พระโสณเถร พระอุตตรเถระ และพระอานันทเถระ ขณะทีพ่ ระองค์มพี ระชนมายุได้
60 พรรษา จนถึงเมือ่ เสด็จกลับวิหารเชตวัน เมืองกุสนิ ารา ในท้ายของผูกที่ 9 ในขณะทีเ่ นือ้ หา
ในผูกที่ 1, 2 และ 3 นัน้ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของพระพุทธองค์ไปตามเส้นทางต่างๆ ใน
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ช่วงเวลาแตกต่างกัน เช่น ในผูกที่ 2 ทีก่ ล่าวถึงการเสด็จฯ ของพระพุทธองค์จากเมืองกุสนิ ารา
ผ่านเมืองระแวกและเมืองหงสาวดีซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตะโค่ง โดยสรุปไว้ชัดเจนใน
ตอนท้ายผูกว่า “กล่าวเรือ่ งการอุบตั แิ ห่งพระมหาเจดียธ์ าตุดอยสิงคุตตระ อันประเสริฐทีเ่ มือง
ธัญญวดีนครก็เพียงเท่านี”้ (สิงฆะ วรรณสัย 2518, 13)
แบบแผนของ “การคัดจาร ลิขติ แต้มเขียน” ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ดังกล่าว จึงอาจ
เป็นค�ำอธิบายว่าเหตุใดจึงมีผเู้ รียกเอกสาร ต�ำนานฯ ในชือ่ อืน่ ๆ ดังได้กล่าวถึงตอนต้น และ
เหตุใดเนื้อหาของ ต�ำนานฯ ในผูกที่ 12 จึงมีรูปแบบเหมือนเป็นพุทธต�ำนานฉบับความย่อ
(กตัญญู ชูชนื่ 2525, 89) หรืออาจเป็นส่วนทีพ่ ระสงฆ์ชาวล้านนาคัดจารความโดยย่อเสริมเอา
ไว้โดยมิได้เพิม่ เติมเนือ้ หานอกเหนือจากทีป่ รากฏในผูกอืน่ ๆ (ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ ภัชรบท
ฤทธิเ์ ต็ม 2548, 59)
บริบททางสังคมของต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก

หากพิจารณาว่ามีการคัดลอกต�ำนานฯ เป็นครัง้ แรกในล้านนาเมือ่ พ.ศ. 2066 ตรงกับรัชสมัย
พระเมืองแก้วหรือพญาแก้ว (พ.ศ. 2038 - 2068) อันเป็นช่วงรุง่ เรืองของอาณาจักรล้านนา
สืบต่อจากรัชสมัยพญากือนา (พ.ศ. 1898 - 1928) และพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030)
นับได้วา่ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ปรากฏขึน้ ในยุคทีพ่ ทุ ธศาสนารุง่ เรือง และเป็นยุคทองของ
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา ในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏวรรณกรรมล้านนาที่สำ� คัญหลาย
เรือ่ ง เช่น จามเทวีวงศ์ และ สิหงิ คนิทาน โดยพระโพธิรงั สี (ช่วง พ.ศ. 1953 - 1960) ต�ำนาน
มูลศาสนา  โดยพระพุทธญาณเจ้าและพระพุทธพุกาม (ประมาณ พ.ศ. 1999 - 2020)
จักกวาฬทีปนี โดยพระสิริมังคลาจารย์ (พ.ศ. 2063) และ ชินกาลมาลีปกรณ์ โดยพระ
รัตนปัญญาเถระ (พ.ศ. 2066 - 2071) รวมถึง ปัญญาสชาดก (พ.ศ. 2000 - 2020) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามใน พ.ศ. 2020 ซึ่งนับ
เป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกในล้านนาและดินแดนแถบนี้ ตลอดจนในสมัย
พระเมืองแก้วก็ได้มีการแต่งตั้งพระเถระคณะสงฆ์ลังกาใหม่เป็นสังฆราชา พร้อมกับสร้าง
วัดบุปผารามขึน้ ใน พ.ศ. 2038 (เธียรชาย อักษรดิษฐ์ 2522, 21-22 และ ศิรศิ กั ดิ์ นันตี
2556, 24)
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การแพร่หลายของต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกในล้านนา ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจากเป็นต�ำนาน
ทีพ่ ระภิกษุสงฆ์ใช้เทศนาสัง่ สอนประชาชน ซึง่ ใช้คมั ภีรฉ์ บับความพิสดารประกอบการเทศนา
ในช่วงเข้าพรรษา เพือ่ ย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของปูชนียสถานในท้องถิน่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการเดินทาง
มาถึงของพระพุทธเจ้า และการประดิษฐานพระบาท พระเกศาธาตุ และพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ขณะทีภ่ กิ ษุสงฆ์จะน�ำคัมภีรฉ์ บับย่อมาใช้เทศนาในโอกาสทีม่ งี านเทศกาลฉลองและสักการะ
บูชาประจ�ำปี ซึง่ อาจเป็นอีกรูปแบบการใช้งาน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ผูกที่ 12 เช่นในกรณี
ของ ต�ำนานฯ ฉบับวัดกูค่ ำ 
� ทีม่ ลี กั ษณะเป็นเนือ้ หาโดยย่อดังได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น
กล่าวได้วา่ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมเกีย่ วกับการเดินทางอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ คั ด ลอกสื บ ต่ อ กั น มาโดยมี จุ ด ประสงค์ ส�ำ คั ญ เพื่ อ การเทศนาและการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
พุทธศาสนิกชนผ่านการฟังการเทศนา ต�ำนานฯ แม้ว่าในปัจจุบันการเทศนา ต�ำนานพระเจ้า
เลียบโลก หรือ “พุทธต�ำนาน” ตามวัดต่างๆ จะค่อยๆ เสือ่ มความนิยมลงไป แต่นา่ สนใจว่า
ยังคงมีการสืบทอดต่อมาในรูปของ “ซอพระเจ้าเลียบโลก” ในรูปของวิดที ศั น์ทแี่ พร่หลายอยู่
ในปัจจุบนั และวรรณกรรมเพือ่ การฟังนีย้ งั คงมีผลต่อการเดินทางไปตามรอยพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ทัง้ ในกลุม่ ของพระภิกษุสงฆ์เพือ่ การจาริกสัง่ สมบุญ และดังจะเห็นได้จากเส้นทางการเดินทาง
และการท�ำกิจกรรมทางศาสนาหรือการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซ้อนทับอยู่บน
เส้นทางของต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกทีย่ งั คงปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาในปัจจุบนั
รูปแบบทางพืน
้ ทีข
่ องต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
“พุทธอาณาบริเวณ” ของต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับวัดกู่ค�ำ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยสิงฆะ วรรณสัย
(2518) บรรยายการเดินทางของพระพุทธเจ้าจากชมพูทวีปสูพ่ นื้ ทีภ่ ายในของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากการประมวลเนื้อหาทั้ง 12 ผูก พบว่า ต�ำนานฯ กล่าวถึงการเดินทางทั้งหมด
4 ครั้ง ครั้งแรก ปรากฏในผูกที่ 1 เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางจากเมืองพาราณสี
ประเทศอินเดีย เดินทางเข้าสู่อาณาจักรล้านนาที่เมืองลี้ จังหวัดล�ำพูน ไปยังเมืองวิเทหะ
(ต้าลี)่ ในสิบสองปันนา แล้วเสด็จกลับเชตวันมหาวิหาร ครัง้ ทีส่ อง ปรากฏในผูกที่ 2 เป็น
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การเสด็จจากเมืองกุสินาราถึงเมืองระแวกสู่พระธาตุตะโค่ง กรุงย่างกุ้ง ครั้งที่สาม ปรากฏ
ในผูกที่ 3 เสด็จสูเ่ มืองเชียงตุงและเมืองยอง และ ครัง้ ทีส่ ี่ ปรากฏในผูกที่ 4 - 9 ซึง่ บรรยาย
การเดินทางต่อเนือ่ งจากการเสด็จขึน้ ไปอาณาจักรสิบสองปันนา ในผูกที่ 4 - 7 เสด็จกลับมา
อาณาจักรล้านนาในผูกที่ 8 - 9 จนเสด็จกลับเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ในตอนท้าย
ของผูกที่ 9 เนือ้ หาในผูกที่ 10 และ ผูกที่ 11 กล่าวถึงการเจริญและเสือ่ มของพุทธศาสนาและ
พุทธกิจรายพรรษา รวมถึงเมืองต่างๆ ทีเ่ ป็นทีป่ ระดิษฐานพระธาตุ ส่วนผูกที่ 12 เป็นเรือ่ งราว
สรุปของทุกผูกดังที่ได้อภิปรายแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ผูกที่ 2 เป็นผูกที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสถานทีใ่ นเส้นทางเสด็จน้อยทีส่ ดุ ส่วนผูกที่ 5 ทีก่ ล่าวถึงการเดินทางในอาณาจักร
สิบสองปันนา เป็นผูกทีม่ กี ารอ้างถึงสถานทีใ่ นเส้นทางเสด็จมากทีส่ ดุ (ตาราง 1)
ตาราง 1 สถานทีเ่ สด็จของพระพุทธเจ้าในต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
ลุม
่ นำ�้

อาณาจักร/
เมือง

ผูก

สถานที่

จ�ำนวน

1

เมืองพาราณสี อินเดีย เมืองลี้ ท่าหัวเคียน
ริมฝั่งแม่น�้ำปิงหริภุญชัย ดอยอุจฉุบรรพต
(สุเทพ) ดอยพระนอน ท่ากาบกว้าง สบสา
ยางหมอก เมืองฝาง ดอยเชียงดาว เมืองลัวะ
เมืองอุตรปัจจาละ เมืองวิเทหะ ดอยรังรุ้ง

15

แม่น�้ำปิง ล้านนา

2

เมืองกุสินารา เมืองระแวก และ ตะโค่ง

2

แม่น�้ำ
ย่างกุ้ง

3

เมืองคาง เมืองเชียงตุง เมืองอติกมะ
เมืองสูง ดอยผาช่อ และ ดอยมหิยังคะ
เมืองยอง

6

แม่น�้ำโขง เชียงตุง

4

เมืองลื้อ บ้านแจ้งค�่ำ ดอยช้างนอนหมอบ
บ้านข้อนยามแอ ห้วยแม่อุ่น เมืองลือหาญ
เมืองลี บ้านใจหมิ่น เมืองบาง เมืองแช่ทอง
เมืองฟ้ารม เมืองอุทัย เมืองเล็ก และ
เมืองแรม

14

แม่น�้ำโขง สิบสองปันนา

พะโค หงสาวดี

รูปแบบทางพื้นที่ของตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก: บทวิเคราะห์ตำ�นานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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อาณาจักร/
เมือง

ผูก

สถานที่

จ�ำนวน

5

เมืองชะลางลวงงิม เมืองล้าเหนือ เมืองบ้าน
บ้านวังลวง บ้านบ่อหลวง บ่อเป็ดลางแครง
เมืองลาใต้ บ้านหน้าผงลวง เมืองเชียงแข็ง
ดอยรูปช้าง บ้านท่าคอง ดอยผานุ่มผานวล
ต้นน�้ำ ดอยผาลวงกู ดอยล�ำแท้บ้านจี่จ�ำปู
คทิงชี บ้านแลวูลูกหนู ผาน้อย บ้านเคริ่ง
หาดผาค�ำ และบ้านลัวะ

21

แม่น�้ำโขง สิบสองปันนา

6

บ้านสุทธาวาส ท้ายน�้ำบ้านลอง ดอย
จอมไกล ยอดเขาบ้านเชียงมน ยอดเขา
บ้านวังแดง เมืองน้อยเมืองงาม เขาแร่
บ้านกูมา ดอยดอกไม้ เมืองลาย ห้วยตุมต้ม
เมืองอองเต่า บ้านง้างหลัว บ้านเติ่มกิน
ดอยผาแดง บ้านเจียงและดอยหินช้างสาร

17

แม่น�้ำโขง สิบสองปันนา

7

ดอยช้างสาร บ้านจิ่งแจ้งรุ่ง ดอยปางเยอ
ดอยคชสาร เมืองอาฬวี ต้นน�้ำบ้านคู่ปี
บ้านเพียงดิน บ้านกลางหวาน บ้านพั่งทวย
เมืองโค เมืองวัง แม่น้ำ� ใหญ่พระบาทดอกไม้
เมืองวัง บ้านพวกทมิฬ บ้านเลาทาง
บ้านผากิน และเมืองเชียงตุง

17

แม่น�้ำโขง สิบสองปันนา/
เชียงตุง

8

เมืองพยาก ดอยโลหะบรรพต เชียงแสน
เชียงราย พะยาว ล�ำปางหลวง น่าน แพร่
ท่าสร้อย ท่าทราย แม่น้ำ� ปิง ห้วยต้ม
ห้วยแม่หาด หมื่นวา และดอยผาเรือ

15

แม่น�้ำโขง เชียงตุง/
แม่น�้ำปิง	  ล้านนา

9

เมืองฮอด ริมน�้ำปิง สังเวคฐานเจดีย์
ภุญชานคร เวียงกุมกาม ดอยเขาค�ำหลวง
(และสถานที่ในเมืองเชียงใหม่) ดอยนาง
นอน ขุนยวม เมืองธราง เมืองแซร ตะโค่ง
และเสด็จกลับเมืองกุสินารา อินเดีย

11

แม่น�้ำปิง ล้านนา/
สาละวิน พะโคอิระวดี หงสาวดี
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การบรรยายการเดินทางของพระพุทธเจ้าใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นการเชือ่ มโยง
พืน้ ทีใ่ นลักษณะจุดต่อจุด (point to point) ท�ำให้เกิดเป็นเส้นทางการเดินทาง (route) ซึง่
น�ำมาสูก่ ารประกอบสร้าง “พุทธอาณาบริเวณ” ซึง่ สามารถอ้างอิงกับพืน้ ทีเ่ ชิงกายภาพได้ จาก
การสังเคราะห์ตำ� นานและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ส่วนใหญ่ของสถานทีต่ า่ งๆ ทีอ่ า้ งถึง
ใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งภูมศิ าสตร์ในปัจจุบนั ได้ โดยสถานที่
ในต�ำนานฯ ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งเหนือสุด คือเมืองวิเทหะ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (พิกดั ภูมศิ าสตร์ละติจดู 25 องศา 35 ลิปดา 05 พิลปิ ดาเหนือ ลองจิจดู 100
องศา 12 ลิปดา 44 พิลปิ ดาตะวันออก) ต�ำแหน่งสถานทีใ่ ต้สดุ และตะวันตกสุดเป็นต�ำแหน่ง
เดียวกันคือพระธาตุตะโค่ง เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พิกดั ภูมศิ าสตร์
ละติจดู 16 องศา 49 ลิปดา 10 พิลปิ ดาเหนือ ลองจิจดู 96 องศา 07 ลิปดา 54 พิลปิ ดา
ตะวันออก) ต�ำแหน่งตะวันออกสุดคือเมืองอูใต้ แขวงพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (พิกดั ภูมศิ าสตร์ ละติจดู 22 องศา 07 ลิปดา 22 พิลปิ ดาเหนือ ลองจิจดู 101
องศา 47 ลิปดา 26 พิลปิ ดาตะวันออก) “พุทธอาณาบริเวณ” ตาม ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่าสามแสนตารางกิโลเมตร ซึง่ หากพิจารณาตามพรมแดนรัฐชาติในปัจจุบนั
จะครอบคลุมอาณาบริเวณใน 4 ประเทศ คือ ดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เขต
พะโค-หงสาวดี และดินแดนฟากตะวันออกของแม่น�้ำสาละวิน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เขตสิบสองปันนาในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมภิ าคตอนบน
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แผนที่ 1)
หากพิจารณาตามบริบทเชิงประวัตศิ าสตร์ของการคัดจาร “พุทธอาณาบริเวณ” ตาม
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ครอบคลุมการรับรูเ้ กีย่ วกับรัฐจารีต 4 แห่ง คือ อาณาจักรล้านนา
อาณาจักรเชียงตุง อาณาจักรสิบสองปันนา และพืน้ ทีแ่ ถบพะโค-หงสาวดีรวมถึงดินแดนฟาก
ตะวันออกของแม่น�้ำสาละวิน อาณาจักรที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ได้รับการอ้างถึงใน ต�ำนานฯ
มากทีส่ ดุ คืออาณาจักรสิบสองปันนามีจำ� นวน 68 แห่ง รองลงไปคืออาณาจักรล้านนา 33 แห่ง
อาณาจักรเชียงตุง 8 แห่ง และพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งเขตพะโค-หงสาวดีกบั ดินแดนฟากตะวันออกของ
แม่นำ�้ สาละวินจ�ำนวน 4 แห่ง (ตาราง 1)
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แผนที่ 1 “พุทธอาณาบริเวณ” ใน ตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก
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ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกกับเครือข่ายของพืน
้ ทีศ
่ ก
ั ดิส
์ ท
ิ ธิ์

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เชือ่ มโยงพืน้ ทีต่ า่ งๆ กับเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับวัตรปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้า
เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา บิณฑบาต ปราบยักษ์ ประทานรอยพระบาท ประทานพระเกศา
ธาตุ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พุทธท�ำนายการประดิษฐานพระสารีรกิ ธาตุ เป็นต้น ผูศ้ กึ ษาได้
ประมวลเนือ้ หาใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เพือ่ สังเคราะห์แบบแผนการจัดล�ำดับชัน้ ของพืน้ ที่
ศักดิส์ ทิ ธิใ์ น ต�ำนานฯ โดยพิจารณาจากความส�ำคัญของกิจกรรมต่างๆ ของพระพุทธเจ้า เช่น
ในผูกที่ 8 กล่าวถึงเมือ่ พระพุทธองค์ทรงเหยียบรอยพระบาทไว้ทหี่ นิ ก้อนหนึง่ และมีด�ำรัสสัง่ ว่า
“เมือ่ ตถาคตนิพพานไปแล้ว ท่านทัง้ หลายจงน�ำเอาธาตุองุ้ มือซ้ายของตถาคต มาประดิษฐาน
ไว้ที่นี้เถิด” (สิงฆะ วรรณสัย 2518, 2) หรือพระด�ำรัสของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของพืน้ ทีต่ า่ งๆ เช่น ในผูกที่ 5 เมือ่ ชาวลัวะทูลขอรอยพระบาท พระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่า “เราจะไว้รอยพระบาททีร่ มิ น�ำ้ เช่นนี้ เป็นทีน่ ำ�้ ท่วม ไม่สมควร ถ้าหากท่านทัง้ หลายมีความ
ประสงค์ใคร่ได้ไว้ เพือ่ เป็นทีส่ กั การบูชานัน้ จงน�ำผ้าขาวมา ตถาคตจะเหยียบไว้ให้” (สิงฆะ
วรรณสัย 2518, 11) หรือในผูกที่ 6 เมือ่ คนทัง้ หลายทูลอาราธนาพระเกศาธาตุ ทรงด�ำรัสตอบ
ว่า “บ้านแห่งนีเ้ ป็นดอยหินดอยแร่ทงั้ หมด ยากทีจ่ ะขุดเจาะเข้าไปลึก ไม่สมควรไว้พระเกศาธาตุ”
(สิงฆะ วรรณสัย 2518, 1) เป็นต้น
ผูศ้ กึ ษาได้นำ� แบบแผนดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเกณฑ์การจัดล�ำดับชัน้ ของพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
โดยแบ่งเป็น 3 ล�ำดับ ล�ำดับแรก คือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปรากฏของพระธาตุ ล�ำดับสอง คือพืน้ ทีท่ มี่ ี
การปรากฏของพระเกศาธาตุ และ ล�ำดับสาม คือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปรากฏของพระบาท โดยพืน้ ที่
ทีม่ กี ารปรากฏทัง้ พระธาตุ พระเกศาธาตุ และพระบาท ถือเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญสูงสุด จาก
จ�ำนวนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างถึงใน ต�ำนานฯ รวม 124 แห่ง ใน 4 อาณาจักร คือ ล้านนา
สิบสองปันนา เชียงตุง และเขตพะโค - หงสาวดี สามารถจ�ำแนกได้เป็นพืน้ ทีพ่ ระธาตุ 20 แห่ง
พระเกศาธาตุ 17 แห่ง และพระบาท 87 แห่ง (ตาราง 2) โดยพืน้ ทีพ่ ระธาตุและพระเกศาธาตุ
จะปรากฏในเมืองใหญ่ เช่น พระธาตุล�ำปางหลวง เมืองล�ำปาง พระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
พระธาตุเมืองพยากและเชียงตุง (เขตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบนั ) พระธาตุ
เมืองเชียงแข็ง (เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนั ) พระเกศาธาตุปางเยอ
ในสิบสองปันนา (เขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน) ส่วนพระบาทจะ
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ตาราง 2 จ�ำนวนพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิพ์ ระธาตุ พระเกศาธาตุ พระบาท จ�ำแนกตามอาณาจักร
อาณาจักร/เมือง

พระธาตุ

พระเกศาธาตุ

พระบาท

รวม

ล้านนา
เชียงตุง
สิบสองปันนา

15
3
2

14
1
1

20
28
39

49
32
42

พะโค-หงสาวดี

ไม่ปรากฏ
20

1
17

รวม

ไม่ปรากฏ 1
87
124

ทีม่ า: สังเคราะห์จาก ศิรศิ กั ดิ์ นันตี (2556) และ สิงฆะ วรรณสัย (2518).

กระจายตัวอยู่ตามชุมชนในชนบท เช่น พระบาทบ้านเฟยลง พระบาทดงน�ำ  (เขตมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน) พระบาทเมืองอูใต้ (เขตพงสาลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนั ) พระบาทห้วยต้ม อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน เป็นต้น
หากพิจารณาในแง่ของจ�ำนวนพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละล�ำดับชัน้ ของพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ (ตาราง
2 และ แผนที่ 2) จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนามีสถานะเป็นศูนย์กลางใน “พุทธอาณาบริเวณ”
ของ ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เนื่องจากเป็นที่ต้ังของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม ต�ำนานพระเจ้า
เลียบโลก รวมเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ คือ 49 แห่ง รองลงมาคือ สิบสองปันนา 42 แห่ง และ
เชียงตุง 32 แห่ง และยังเป็นทีต่ งั้ ของพระธาตุซงึ่ มีล�ำดับชัน้ ความศักดิส์ ทิ ธิส์ งู สุดเป็นจ�ำนวน
มากทีส่ ดุ ถึง 15 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นบริเวณลุม่ น�ำ้ ปิง (9 แห่ง) และกระจายอยูต่ าม
เมืองส�ำคัญในอาณาจักรล้านนา เช่น ล�ำปาง แพร่ ล�ำพูน และพะเยา เมืองละ 1 แห่ง ส่วน
เชียงตุงเป็นทีต่ งั้ ของพระธาตุ 3 แห่ง ส่วนสิบสองปันนามีเพียง 2 แห่ง นอกจากนี้ อาณาจักร
ล้านนายังมีพนื้ ทีท่ ปี่ รากฏทัง้ พระบาท พระเกศาธาตุ พระธาตุ ถึง 3 แห่ง จากจ�ำนวนทัง้ หมด
4 แห่ง ได้แก่ 1) เมืองเชียงใหม่ 2) พระธาตุลำ� ปางหลวง 3) พระธาตุดอยเกิง้ โดยมีเมือง
เชียงตุงเป็นพืน้ ทีน่ อกอาณาจักรล้านนาแห่งเดียว ทีป่ รากฏทัง้ พระบาท พระเกศาธาตุ พระธาตุ
ในขณะทีส่ บิ สองปันนาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหมายของการเป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ชนบท ดังจะเห็นได้
จากการมีพระบาทซึง่ มีลำ� ดับชัน้ ความศักดิส์ ทิ ธิต์ ำ�่ สุดกระจายอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ถึง 39
แห่ง รองลงมาคือเชียงตุง 28 แห่ง และมีพระบาทอยูใ่ นเขตอาณาจักรล้านนาเป็นจ�ำนวนน้อย
ทีส่ ดุ คือ 20 แห่ง (แผนที่ 2)
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ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก:
การเดินทางของพุทธศาสนาสูด
่ น
ิ แดนภายใน (hinterland)

เส้นทางการเสด็จของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่อ้างถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นการ
เดินทางสู่ “ดินแดนภายใน” ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากเริม่ ต้นการเดินทางจากเมือง
พาราณสี สูอ่ าณาจักรล้านนา และเมืองวิเทหะในสิบสองปันนา ดังทีบ่ รรยายใน ต�ำนานฯ ผูก
ที่ 1 การเดินทางในผูกที่ 2 - 9 มีอาณาจักรล้านนาเป็นจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุด ได้แก่ การ
เสด็จพระธาตุตะโค่งในผูกที่ 2 การเสด็จเมืองเชียงตุงและเมืองยองในผูกที่ 3 และการเสด็จ
สิบสองปันนา เมืองเชียงแข็ง และเมืองเชียงตุง ในผูกที่ 4, 5, 6 และ 7 ตลอดจนการเสด็จเมือง
พยากและเมืองต่างๆ ในล้านนาในผูกที่ 8 และสุดท้ายในผูกที่ 9 อ้างถึงการเสด็จไปยัง
สถานที่ต่างๆ ในอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ เวียงกุมกาม ทั้งนี้ หากพิจารณา
การเดินทางที่อ้างถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ยกเว้นการเสด็จไปตะโค่งในผูกที่ 2 และ
การเสด็จออกจากดอยเกิง้ ลุม่ น�ำ้ ปิง ผ่านเมืองเชียงใหม่ และตะโค่ง หงสาวดี เพือ่ เสด็จกลับ
เชตวันมหาวิหาร ในตอนท้ายของผูกที่ 9 จะเห็นว่าการเดินทางทัง้ หมดมีทศิ ทางทีม่ งุ่ ขึน้ ไปทาง
ทิศเหนือสู่ดินแดนภายในของภาคพื้นทวีป โดยพื้นที่ห่างไกลที่สุดที่ปรากฏใน ต�ำนานฯ คือ
ดินแดนอาณาจักรสิบสองปันนา (แผนที่ 3)
เมือ่ ทดลองวิเคราะห์นยั ความสัมพันธ์ของเส้นทางทีอ่ า้ งถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ โดยใช้ขอ้ มูลการเดินทางในผูกที่ 1 เป็นกรณีตวั อย่าง (แผนที่
4) จะเห็นว่าเมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเมืองพาราณสี จุดเริม่ ต้น (origin) ของการเดินทาง
คือ เมืองลี้ ซึง่ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย (หมายเลข 2 ใน แผนที่ 4) แล้วมุง่ ขึน้
เหนือสูเ่ มืองเชียงใหม่และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ปิง (หมายเลข 4-11 ในแผนที่ 4) ก่อน
จะเสด็จสูป่ ลายทางทีเ่ มืองวิเทหะ ในสิบสองปันนา (หมายเลข 14 ในแผนที่ 4) ก่อนเสด็จกลับ
สูอ่ าณาจักรล้านนา ท�ำให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ ว่าเส้นทางเสด็จจากจุดเริม่ ต้นเป็นการเดินทางที่
มุง่ ตรงเป็นเส้นทางขึน้ เหนือไปสูด่ นิ แดนภายในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพืน้ ทวีป ซึง่
เป็นเส้นทางทีส่ อดคล้องกับประวัตศิ าสตร์การเผยแผ่พทุ ธศาสนาจากล้านนาหรือทีร่ จู้ กั กันใน
นาม “นิกายโยน” ขึน้ ไปสูด่ นิ แดนทางเหนือ
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กิโโลเมตร
ลเมตร
ล

แผนที่ 5 กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะตำ�แหน่งพิกดั ภูมศิ าสตร์ทส่ี ามารถยืนยันได้ตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ในวิธวี จิ ยั
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นัยของการเดินทางสูด่ นิ แดนภายในอันเป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ยังสะท้อนให้เห็นผ่านการอ้าง
ถึงกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ี่ “เป็นอืน่ ” จาก
กลุม่ ชาติพนั ธุท์ พี่ ดู ภาษาตระกูลไท การกล่าวถึงกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ใน ต�ำนานฯ มีลกั ษณะ
เป็นการอ้างถึงแบบไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ จากการอ้างถึงกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ รวมทัง้ สิน้
48 ครัง้ เป็นการอ้างถึงโดยไม่ระบุชอื่ กลุม่ ชาติพนั ธุม์ ากกว่าครึง่ คือ 31 ครัง้ หรือเป็นการอ้าง
ถึงโดยใช้ชอื่ เรียกทีม่ นี ยั แบบเหมารวม ได้แก่ การอ้างถึงกลุม่ “ฮ่อ” 1 ครัง้ “ข่า ว้า ทมิฬ” 1
ครั้ง มีการอ้างถึงกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งกลุ่ม คือ “ลัวะ” ซึ่งปรากฏใน
เนือ้ หาทีบ่ รรยายถึงการเดินทางทัง้ ในอาณาจักรล้านนา เชียงตุง และสิบสองปันนา รวม 11
ครัง้ และยังปรากฏในการอ้างถึงร่วมกับกลุม่ อืน่ ๆ คือ “ทมิฬ-ลัวะ” และ “ลัวะ-ไทย” กลุม่ ละ
1 ครัง้ (แผนที่ 5)
ประเด็นสุดท้ายจากการวิเคราะห์นัยความสัมพันธ์ของเส้นทางที่อ้างถึงใน ต�ำนาน
พระเจ้าเลียบโลก ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ คือ ความเชือ่ มโยงระหว่างเส้นทางเสด็จ
ของพระพุทธเจ้ากับเส้นทางการค้า เส้นทางที่อ้างถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก มีลักษณะ
เป็นการมุง่ จากต้นทางสูป่ ลายทางโดยผ่านเมืองเล็กเมืองน้อย ซึง่ คล้ายคลึงกับเส้นทางการ
ค้าโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22 อันได้แก่ เส้นทางค้าชา เส้นทางค้าเกลือ และเส้นทาง
วัวต่าง เส้นทางค้าชา เป็นเส้นทางทีน่ ำ� ใบชาจากเมืองล่า เมืองอีงู เมืองผูเอ๋อ ในสิบสองปันนา
ไปจ�ำหน่ายในเขตเชียงตุงและตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัง้ เมืองสิงห์ เมืองบุนเหนือ และบุนใต้ เส้นทางค้าเกลือ เป็น
เส้นทางทีน่ �ำเกลือสินเธาว์จากเมืองบ่อแฮ่ในเขตสิบสองปันนาไปจ�ำหน่ายยังเมืองอืน่ ๆ ทีอ่ ยู่
ทางด้านใต้ลงมา เช่นเมืองฮ�ำในสิบสองปันนา และ เส้นทางวัวต่าง เป็นเส้นทางทีผ่ า่ นเมืองฮ�ำ 
เมืองฮาย เมืองลวง เจิงเจียง เมืองแจ ในสิบสองปันนาลงมาทางใต้ถงึ เมืองต่างๆ ในอาณาจักร
ล้านนา (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 2557, 196)
สรุป

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นต�ำนานที่แสดงถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนภายใน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ผ่านเรื่องเล่าที่อ้างถึงการเดินทางสู่สถานที่ต่างๆ
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ซึ่งประกอบสร้างเป็น “พุทธอาณาบริเวณ” ที่ครอบคลุมอาณาเขตของรัฐจารีตในภูมิภาค
ดังกล่าว 4 แห่ง ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงตุง อาณาจักรสิบสองปันนา และ
พืน้ ทีแ่ ถบพะโค-หงสาวดีรวมถึงดินแดนฟากตะวันออกของแม่นำ�้ สาละวิน โดยจุดหมายของ
การเดินทางทีอ่ ยูห่ า่ งไกลและลึกเข้าไปในภาคพืน้ ทวีปมากทีส่ ดุ ได้แก่อาณาจักรสิบสองปันนา
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ได้สถาปนาพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างพุทธศาสนาโดยมีลำ� ดับชัน้ ของ
ความศักดิ์สิทธิ์ตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า จากการประมวลเนื้อหาที่
สะท้อนใน ต�ำนานฯ เพือ่ สังเคราะห์แบบแผนการจัดล�ำดับชัน้ ของพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ผูศ้ กึ ษาเสนอ
เกณฑ์การจัดล�ำดับชัน้ ของพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ โดยจ�ำแนกเป็น 3 กลุม่ หลักๆ ได้แก่ พืน้ ทีท่ ที่ รง
ก�ำหนดว่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ พื้นที่ประทานพระเกศาธาตุ และ พื้นที่ประทาน
รอยพระบาท ตามล�ำดับ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุพบในบริเวณที่เป็นเขตเมือง
หลักๆ ซึ่งปรากฏมากที่สุดในเขตอาณาจักรล้านนา ส่วนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ประดิษฐาน
รอยพระบาทมักกระจายอยูต่ ามพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจากเมือง เมือ่ น�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
รูปแบบเชิงพืน้ ที่ พบว่าสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความรับรูเ้ กีย่ วกับความเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรล้านนาผ่าน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม
ต�ำนานฯ รวมเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เป็นทีต่ งั้ ของพระธาตุซงึ่ มีล�ำดับชัน้ ความศักดิส์ ทิ ธิส์ งู สุด
เป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาณาจักรล้านนายังมีพนื้ ทีท่ ปี่ รากฏทัง้ พระธาตุ
พระเกศาธาตุ และพระบาท ถึง 3 แห่ง จากจ�ำนวนทัง้ หมด 4 แห่ง ในขณะทีส่ บิ สองปันนาซึง่
เป็นเขตทีม่ พี นื้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นกลุม่ รอยพระบาทเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ มีสถานะสอดคล้องกับที่
ตัง้ ทางภูมศิ าสตร์อนั เป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกลของ “พุทธอาณาบริเวณ” ตามต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางและดินแดนภายใน ยังปรากฏให้เห็นผ่านการวิเคราะห์
นัยความสัมพันธ์ของเส้นทางที่อ้างถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ ซึง่ เกือบทัง้ หมดเริม่ ต้นจากศูนย์กลางในอาณาจักรล้านนามุง่ ขึน้ ไปทางทิศเหนือสู่
ดินแดนภายในของภาคพืน้ ทวีปก่อนจะกลับสูอ่ าณาจักรล้านนาอีกครัง้ นอกจากนี้ เส้นทางที่
อ้างถึงใน ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ยังมีรปู แบบเชิงพืน้ ทีส่ มั พันธ์กบั เส้นทางการค้าทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่างอาณาจักรล้านนา เชียงตุง และสิบสองปันนา เช่น เส้นทางค้าชา เส้นทางค้าเกลือ และ
เส้นทางวัวต่าง จึงอาจกล่าวได้ว่า ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นชุดของตัวบทที่สะท้อนถึง
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กระบวนการที่วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบล้านนา ได้รับการเผยแผ่สู่ดินแดนภายใน ในมิติ
ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและเศรษฐกิจ ระหว่างรัฐจารีตในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป อันน�ำไปสู่ปฏิบัติการที่หลากหลายและสืบเนื่อง นับจากยุค
อดีตถึงระยะเวลาร่วมสมัย เช่น การรับภาษาล้านนา การบูชาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน
พระธาตุ พระเกศาธาตุ และพระบาท รวมถึงการนับถือครูบาจากล้านนา และเส้นทางการ
จาริกแสวงบุญทัง้ ในยุคของรัฐจารีตและรัฐสมัยใหม่
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