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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น เปนที่ตั้งของแหลงอารยธรรมที่
สําคัญแหงหนึ่ง ที่เรียกวา “ลานนา” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน
ลําปาง พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน พื้นที่ดังกลาว พบหลักฐานทางอารยธรรมเกาถึงสมัยกอน
ประวัติศาสตร
และพบหลักฐานทางอารยธรรมที่เกิดขึ้นภายใตคติพุทธศาสนาเกาสุดราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 โดยพบหลักฐานทางดานโบราณคดีที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมในลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งได
แผเขามาในดินแดนแถบนี้ นอกจากนี้หลักฐานทางดานเอกสาร กลาวคือ ในตํานานมูลศาสนาและ
จามเทวีวงศ ยังไดกลาววาพุทธศาสนาเขามาในดินแดนแถบนี้ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 11
ในพื้นที่ดังกลาวกอนที่พุทธศาสนาจะเขามานั้น ชุมชนแถบนี้มีความเชื่อดั้งเดิมปรากฏ
อยูกอนแลว เปนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผีสางเทวดา เวทมนตรคาถาตางๆ ซึ่งสัมพันธ
กับวิถีชีวิตทุกแงมุมของชาวบาน แมวาพุทธศาสนาเขามาภายหลังนั้นก็ไมไดทําลายความเชื่อดัง
กลาว แตกลับเสริมสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับความเชื่อเหลานี้และความเชื่อดังกลาวคอนขางที่จะมี
ความสําคัญกวากิจกรรมทางพุทธศาสนา ชาวบานมีความเชื่อในสัญญลักขณหรือสัญญานอันเปน
มงคลและอัปมงคล ซึ่งทําใหตนตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากหลักฐานที่พบและแสดงถึงการผสม
ผสานระหวาง 2 ความเชื่อนี้นั้นมีอยูมาก เชน พิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อบานเสื้อเมือง(ผีปูแสะยาแสะ) พิธี
สะเดาะเคราะห สืบชาตา ความเชื่อเรื่องยันต เปนตน ซึ่งปรากฏพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเขา
ไปเกี่ยวของดวย (นฤจร อิทธิจีระจรัส 2523:153)
พุทธศาสนาที่เขามาในยุคแรกนั้นคงจะยอมรับ แนวความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานกันจน
แยกไมได และอาจจะกลาวไดวาพุทธศาสนาที่เขามาในยุคแรกนั้น นาจะเปนพุทธศาสนามหายาน
ดวยเหตุผลที่วา พุทธศาสนาในลัทธิดังกลาว ไดพัฒนาองคความรูทางดานปรัชญาตางๆ หลายแขนง
และสามารถยอมรับ ความเชื่อทางไสยศาสตร เวทมนตร คาถาตางๆ และความเชื่อนอกเหนือจาก
พุทธศาสนาไดมากกวาพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมหรือเถรวาท
ซึ่งอาจจะปะปนแนวความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณดวยในยุคนั้น(แสง จันทรงาม 2523:135)
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สวนหลักฐานทางดานโบราณคดีปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อเกิดการขยายตัวของวัฒน
ธรรมทวารวดีจากภาคกลางของไทย ขึ้นมาในดินแดนแถบนี้ และวิวัฒนาการมาเปนวัฒนธรรมหริ
ภุญไชยขึ้น จากการศึกษาพบวาในดินแดนลานนาหรือเขตภาคเหนือตอนบนของไทย พบรองรอย
และอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 15-16(หริภุญไชย) โดยพบ
หลักฐานดานประติมากรรม คือ กลุมพระพิมพปรกโพธิ์ ซึ่งมีรูปแบบคลายกับศิลปะอินเดียสมัย
ราชวงศปาละ(พุทธศตวรรษที่ 13-14)ที่จังหวัดลําพูน
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางดาน
ประติมากรรมอื่นๆอีก เชน พระพิมพแสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง 3 องค ประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชร ปางมารวิชัย หรือที่เรียกวาพระตรีกาย ซึ่งมีลักษณะคลายกับศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศ
ไทย(ศิลปะลพบุรี) ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานจากเขมร นอกจากนี้ก็ยังปรากฏ
พระพิมพในรูปแบบตางๆ เชน พระแผง พระแปด พระสิบสอง พระสิบแปด เปนตน ซึ่งมีลักษณะ
ทําเปนพระหลายองคติดกัน ซึ่งเปนคตินิยมของพุทธมหายานที่วา พระพุทธเจามีมากมายเทากับเม็ด
ทรายในมหาคงคานที และเปนแบบนิยมในการทําพระพิมพในเชียงใหมมาจนถึงปจจุบัน(ผาสุข
อินทราวุธ 2536)
จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบของพระพิมพแบบตางๆ ที่พบในจังหวัดลําพูนนั้น พบวา
ไดมีการสรางขึ้นตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 เปนตนมา โดยนาจะมีการนํารูปแบบของศิลป
กรรมทวารวดีจากลวปุระมาสราง รวมทั้งรับอิทธิพลพุทธศาสนาทั้งจากอินเดียโดยตรงและผานทาง
พุกามดวย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2533)
นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานทางสถาปตยกรรม คือ เจดียกูกุด หรือสุวรรณจังโกฏิเจดีย
ที่มีลักษณะเปนเจดียเหลี่ยม และมีซุมพระพุทธรูปประดับทั้งสี่ดาน รวม 60 ซุม ซึ่งอาจหมายถึง
จํานวนเหลาปจเจกพุทธเจาที่มีอยูมากมายนับไมถวน หรืออาจหมายถึงเหลาอดีตพุทธเจาที่เสด็จมา
ตรัสรูบนโลกนานเปนกัลปเปนอสงไขยกอนพระพุทธเจาองคปจจุบัน
ซึ่งเปนคติหนึ่งของพุทธ
มหายาน (สันติ เล็กสุขุม 2538:30)
สมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 20 นั้นในลานนายังปรากฏรองรอยของพุทธศาสนามหายาน
อยูถึงแมวาจะรับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาท(ลังกาวงศ)มาจากสุโขทัยแลวก็ตาม
ตั้งแตรัช
สมัยพญากือนา กษัตริยองคที่ 8 ของราชวงศมังราย ทรงไดอาราธนาพระมหาสุมนเถระ มาจาก
สุโขทัย เพื่อมาเผยแพรศาสนาลังกาวงศ ที่พระมหาสุมนเถระไดไปเรียนมาจากเมือง พัน หรือพันธ
รัฐ ซึ่งพุทธศาสนาที่ทานนําเขามานั้นจะเปนอยางไรไมปรากฏชัดเจน แตรองรอยจากตํานานแสดง
ใหเห็นวาพุทธศาสนาในชวงนั้นไมนาจะเปนพุทธศาสนาเถรวาทอยางบริสุทธิ์ หากผสมกับความ
คิดของพุทธศาสนาฝายอาจาริยวาท(บําเพ็ญ ระวิน 2539:208) ดังเชนการที่ตํานานบอกวาพระมหา
สุมนเถระจะไดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคต
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ดังความวา”…เจาสุวัณณรัตตนมหาสวามีค็เปนหนอพุทธังกูรตน๑แทดาย ทานจักได
เปนพระตน๑ ถัดพระเมตเตยยะมี มีหั้นชะแล…”(มูลสาสนา สํานวนลานนา 2538:161)
ขอความขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนามหายานนั้นยังคงมีบทบาทและอิทธิ
พลตอแนวคิดและความเชื่อบางประการของชาวลานนาอยู ถึงแมวาในชวงระยะเวลาหลังนี้จะไดมี
การหันมานับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท แตยังคงปรากฏรองรอยดังกลาวในกิจกรรมและพิธีกรรม
บางอยาง เชน คติการสรางพระพุทธรูป พระพิมพ การสรางวิหาร และจิตรกรรมฝาผนัง ตลอดจน
พีธีกรรมและความเชื่อตางๆ ซึ่งยังคงปรากฏรองรอยมาจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ยังปรากฏรองรอยและหลักฐานอื่นๆอีกที่บงบอกถึงอิทธิพลคติพุทธศาสนา
มหายานในเขตภาคเหนือตอนบน กลาวคือ
1 ธารณีมนตร ซึ่งเปนมนตรของมหายานสาขามันตรยาน ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
2 ในลานนานั้นจากการศึกษาพบ พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริยหลายองคดวยกัน
ซึ่งมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-21 โดยคติการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น มาจากคติพุทธ
ศาสนามหายานที่เรียกวาพระพุทธเจาไมใชมนุษยธรรมดาที่สะสมบารมีจนไดตรัสรูเปนพระพุทธ
เจา แตพระองคเปนโลกุตตร พนจากกิเลสทั้งปวง พระอานุภาพของพระองคไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น
พุทธศาสนิกชนที่นับถือนิกายมหายานจึงนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริยไวบูชา ซึ่งแสดง
ถึงอานุภ าพอันยิ่ งใหญ ของพระพุ ทธองคเปรียบไดกั บมหาจักรพรรดิ์(สังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย 2542 : 410)
3 ในงานมงคลตางๆของชาวไทยภาคเหนือนั้น ไมวาจะเปนงานวันเกิด พิธีสืบชะตา
พระสงฆจะไดรับการนิมนตมาสวดอุณหิสวิชัยสูตร ซึ่งเปนสูตรนอกพระไตรปฎก ซึ่งไดแตงเลียน
แบบ อุษณีวิชัยธารณีของมหายานและอาจมีการสวดชมพูบดีสูตรของมหายานดวย
4 พระสงฆและฆราวาสผูเครงครัดในศาสนา ซึ่งโดยมากจะเปนผูสูงอายุมักจะละเวน
จากการกินเนื้อสัตว เชนเดียวกับชาวพุทธฝายมหายาน
5 ในสมัยกอน พระสงฆในลานนาไทยไมคอยเครงครัดนักในการปฏิบัติตามวินัยบางขอ
บางองคก็ไมปฏิบัติตาม สิกขาบทปาจิตตีย ที่หามฉันอาหาร ในเวลาวิกาลในตอนเย็น สามเณรมัก
จะเดินสูหมูบาน เพื่อไปฉันอาหารเย็นนี้ทางครอบครัวจัดเตรียมไวให (แสง จันทรงาม 2523)
6 ลานนายังมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนหรือดินแดนใกลเคียงทั้งทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและการคาขาย จึงสงผลใหอิทธิพลทางดานศาสนาจากดินแดนเหลานั้น เขามามีบทบาท
ในดินแดนนี้ดวย เชน พุกาม(พมา) จีน สุโขทัย เปนตน โดยอาจรับมาในรูปแบบแนวคิดทางศิลปะ
และวัฒนธรรมบางประการ จากสิ่งที่เขาไดเห็น เชน รูปแบบสถาปตยกรรม ของเจดียที่มีลักษณะ
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คลายกับประสาทของจีนที่เรียกวา “ถะ” ซึ่งยังคงพบเห็นอยูโดยทั่วไปในเชียงใหม(สันติ เล็ก
สุขุม,2538) นอกจากเจดียทรง ถะ แลวในลานนายังปรากฏรูปแบบเจดียที่มีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
หรือจัตุรัส มีมุขดานหนาและมักสรางซุมพระพุทธรูปประดับทั้ง 4 ดาน ขององคเจดีย ซึ่งเปนอิทธิ
พลของพุกามที่รับมา โดยอาจจะสรางเปนพระพุทธรูปประทับยืนหรือประทับนั่งทั้ง 4 ดาน ซึ่งอาจ
หมายถึงพระอดีตพุทธเจาทั้งสี่องคคือ
พระกกุสันธะ
พระอดีตพุทธเจาประจําทิศเหนือ
พระโกนาคมนะ
พระอดีตพุทธเจาประจําทิศตะวันออก
พระกัสสปะ พระอดีตพุทธเจาประจําทิศใต
พระศรีศากยมุนี
พระอดีตพุทธเจาประจําทิศตะวันตก
ซึ่งคติดังกลาวเปนของพุทธศาสนาฝายมหายาน เกี่ยวกับพระอดีตพุทธเจาที่ไดตรัสรูไป
แลวโดยคตินี้พุทธศาสนาเถรวาทรับมาอีกที่หนึ่ง โดยปรากฏหลักฐานองคเจดียวัดพระยืนจังหวัด
ลําพูน
ซึ่งการประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสีทิศนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับการประดิษฐานพระ
พุทธรูปในซุมจรนําทั้งสี่ดานของเจดียและวิหารทรงปราสาทของลานนาในสมัยตอมา เชนที่วัดเจดีย
หลวง วัดโลกโมฬี เปนตน (วรลัญจก บุณยสุรัตน 2542)
จากการศึ ก ษาพบว า หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ร อ งรอยและอิ ท ธิ พ ลของคติ พุ ท ธศาสนา
มหายานนั้น สวนใหญมักจะปรากฏอยูในความเชื่อและพิธีกรรมที่ชาวลานนาไดถือปฏิบัติมาเปน
เวลาชานาน โดยพิธีกรรมและความเชื่อบางประการก็ปฏิบัติกันเฉพาะชาวลานนาเทานั้น เชน
ประเพณีปอยขาวสังข ซึ่ง เปนประเพณีการทําบุญอุทิศใหแกผูลวงลับผูทําปอยชนิดนี้จะจัดที่นอน
หมอน มุง เสื้อผา สิ่งของที่คนตองใช เตียงนอน เครื่องหมากพลู อาหารถวายพระ ซึ่งคลายกับการ
สวดกงเตกของพระจีน ผูทําบุญนี้จะจัดสิ่งของตางๆ เชน ตึกรามบานชอง รถยนต รถมา ตลอดจน
เงินทอง แตทําดวยกระดาษเผาอุทิศไปใหแกผูลวงลับ ซึ่งเปนหนึ่งในคติมหายานที่ไดรับจากจีน
(สงวน โชติสุขรัตน,2510)และยังมีประเพณีอื่นๆอีก เชน ประเพณีทานตุง และการขึ้นทาวทั้งสี่(ซึ่ง
จะตองกระทํากอนการทําพลีกรรมตางๆ ในความเชื่อของชาวลานนา)
นอกจากนี้คติมหายานนั้นยังปรากฏและสอดแทรกเขาไปในวิถีชีวิตของชาวลานนา โดย
ปรากฏในรูปของพิธีกรรมและความเชื่อตางๆดังกลาว ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาโดยตรงและ
ความเชื่ออื่นๆ ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลานี้ลวนมีอิทธิพลและมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวลานนา
มานาน จนกลายเปนสวนหนึ่งของระเบียบสังคมตางๆของชุมชนแถบนี้ไป
ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรมของลานนาที่ผานมานั้นมีนัก
วิชาการและผูสนใจศึกษาเอาไวหลายเรื่อง เชน คัมภีรใบลานและประเพณีตั้งธรรมในภาคเหนือ
ของ สมหมาย เปรมจิตต,ความเชื่อในผีสางเวทมนตรของชาวนาไทยภาคเหนือ ของ นฤจร อิทธิจีระ
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จรัส,การนับถือผีในหมูบานภาคเหนือ ของ สุรพล ดําริหกุล,ความเปนมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในลานนาไทยและประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมตางๆ ของ สงวน โชติสุขรัตน,พิธีกรรมและ
ความเชื่อลานนา: การผลิตใหมของอํานาจทางศีลธรรม ของ อนันท กาญจนพันธ,ความเปนมาของ
วิธีพวง วัน ทิศ และราศีตามความเชื่อถือของคนไทยในลานนา ของ ศรีเลา เกษพรหม,ประเพณีสิบ
สองเดือนลานนาไทยและเครื่องสักการะในลานนาไทย ของ มณี พยอมยงค,พิธีกรรมการฟอนผีกับ
การจัดระเบียบสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลําปาง ของ ศิริลักษณ สุภากุล ซึ่งสวนใหญจะเนน
ศึกษาในเรื่อง ความเปนมา วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนตางๆ ของการทําพิธีกรรม ตามแนวความเชื่อและ
ความคิดดั้งเดิมโดยเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน แตยังไมมีเรื่องใดบงบอกถึงอิทธิพลของคติพุทธ
ศาสนามหายานที่แฝงอยูไดอยางชัดเจน
จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษารองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนา
มหายาน โดยใชหลักฐานทางดานเอกสาร ตํานาน พงศาวดาร จารึก ประกอบกับรองรอยอิทธิพล
ที่ปรากฏในพิธีกรรมและความเชื่อตางๆ ตลอดจนงานวิชาการ งานวิจัย ที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใช
ประกอบกับหลักฐานดานโบราณคดีอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงความเปนมา รองรอยตลอดจนอิทธิพลดัง
กลาว ที่ยังคงปรากฏและมีบทบาทตอความเชื่อและกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อกอ
ให เกิดความเข าใจในสภาพสังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบนไดดียิ่งขึ้น และเปน
ประโยชนกับลานนาคดีศึกษาตอไป
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงความเปนมาของรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่มีตอ
ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีพื้นบานในจังหวัดเชียงใหม
ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาจากเอกสารภาษาทองถิ่นโบราณ และเอกสารภาษาตาง
ประเทศ ซึ่งบางครั้งไมสามารถที่จะเขียนเปนคําไทยได ผูศึกษาจึงเขียนทับศัพท เปนภาษาดังกลาว
ในงานวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตของการศึกษา
ทําการศึกษาจากหลักฐานทางดานเอกสาร เชน ตํานาน พงศาวดาร จารึก ประกอบกับ
รองรอยและอิทธิพลที่ปรากฏในความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีพื้นบานที่ถือปฏิบัตกันในจังหวัด
เชียงใหมในรอบ 12 เดือน ดังตอไปนี้
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1 ประเพณีทานตุง
2 ประเพณีสืบชาตา
3 ประเพณีใสขันดอกอินทขีล(การบูชาเสาอินทขีล)
4 ประเพณีใสบาตรเพ็งพุธ(เปงปุด)
5 ประเพณีสงเคราะห(สงนพเคราะห)
6 พิธีกรรมขึ้นทาวทั้งสี่
7 พิธีกรรมเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ
โดยจากการสัมภาษณและสํารวจ ตลอดจนงานวิชาการ งานวิจัย ที่มีผูศึกษาไวแลว โดย
ใชประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆที่พบในจังหวัดเชียงใหมหรืออาจจะรวมถึงจังหวัดใกล
เคียง เพื่อหารองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏ
วิธีการศึกษาวิจัย
1 ขั้นรวบรวมขอมูล
1.1รวบรวมขอมูลทางดานเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงถึงรองรอยและอิทธ
พลของพุทธศาสนามหายาน
1.2เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสํารวจหาหลักฐานจากพิธีกรรมตางๆ โดย
การสัมภาษณผูรูและผูถือปฏิบัติความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีพื้นบานตางๆเหลานี้ ที่ปรากฏคติ
พุทธศาสนามหายาน ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกล
เคียง
2 ขั้นศึกษาวิเคราะหขอมูล
2.1ศึกษาหลักฐานที่ไดจากการเก็บขอมูล สัมภาษณและสํารวจภาคสนาม
จากพิธีกรรมตางๆ ในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนหลักฐานโบราณคดีอื่นๆ นํามาศึกษาวิเคราะหและจัด
ประเภทขอมูล เพื่อใหทราบถึงความเปนมา รองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่
ปรากฏ
2.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักฐานขอมูลที่ไดเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะห
2.3เรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล สัมภาษณและสํารวจภาคสนาม
จากพิธีกรรมตางๆ ที่ไดทําการสํารวจเพิ่มเติม ตลอดจนผลการศึกษาวิเคราะห หลักฐานดานตางๆที่
นํามาศึกษา มาจัดทํารายงานฉบับสมบรูณ
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3 ขั้นสรุปผลการวิจัย
3.1สรุปผลการวิเคราะห
3.2เสนอผลงานวิจัย เปนภาคนิพนธ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชุติมา สุภาพ."การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบตุงกระดางที่พบในจังหวัดลําปาง."วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชา
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530.
บุณย นิลเกษ.พระพุทธศาสนามหายานเขาสูประเทศไทย.กรุงเทพฯ : เอกสารงานวิจัย โครงการ
วิจัยโดยงบประมาณแผนดิน สภาวิจัยแหงชาติ,2533.
อภิชาติ ยอดสุวรรณ."บทบาทของพระอุปคุตในเรื่องมหาอุปคุตฉบับลานนา".วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2534.
ธนันท เศรษฐพันธ."การใชเรื่องเลาผีปูแสะยาแสะ:ศึกษาเฉพาะกรณีชาวบานปาจี้".วิทยานิพนธ
ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2536.
สมยศ ตุยเขียว.ความเชื่อถือตางๆ .เชียงใหม : งานปริวรรตจาก เอกสารโบราณลานนา สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2527.
วิจัยสังคม,สถาบัน.อานิสงสทานทุง ภาคปริวรรต ลําดับที่ 29/2528.เชียงใหม : โครงการศึกษาวิจัย
คัมภีรใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชัยงใหม,2528
แหลงขอมูล
1 เอกสาร
-สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
-หองสมุดคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 ภาคสนาม
-พิธีกรรมและประเพณีที่ถือปฏิบัติในจังหวัดเชียงใหม
-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
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-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย
-สัมภาษณผูรู ผูถือปฏิบัติความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีพื้นบานตางๆในจังหวัด
เชียงใหมและอาจรวมถึงจังหวัดใกลเคียง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงความเปนมาของรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายาน ตลอดจน
หลักฐานตางๆ ที่ปรากฏ และมีอิทธิพลตอความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีพื้นบานตางๆในลานนา

บทที่ 2
พุทธศาสนามหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน เปนพุทธศาสนานิกายหนึ่ง ที่ไดรับการนับถืออยางมากใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออก โดยถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดียราว พุทธศตวรรษที่ 5-7 กอกําเนิดขึ้น
จาก การรวมหลักอภิปรัชญาของนิกายยอย 18 นิกาย ซึ่งไดแยกออกมาจาก นิกายดั้งเดิม หรือเถรวาท
และมหาสังฆิกะ(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 2)
มหายานมาจากธาตุศัพทที่วา มหา+ยาน ซึ่งมีความหมายวา "พาหนะที่ใหญ" เปนคําเรียก
ที่อาศัยการเปรียบเทียบ จากคําวา "หินยาน" ซึ่งมาจากคําวา หิน+ยาน ซึ่งทางมหายานใหความหมาย
วา "พาหนะที่เล็ก ๆ" (เสถียร โพธินันทะ 2516)
สาเหตุของการแบงแยกนิกายของมหายานนั้นมีหลายประการ แตโดยสรุปแลวเกิดจากขอ
ขัดแยงในทางความคิดเกี่ยวกับพระวินัยปฏก การเชื่อในสิ่งที่เปนอภิปรัชญาของพระภิกษุรุนหลังจากที่
พระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพานแลว ตลอดจนวิธีการเผยแพรแบบใหมและอิทธิพลของสภาพแวด
ลอมในประเทศอินเดียขณะนั้น(อภิชัย โพธิประสิทธศาสต 2527)
กําเนิดของพุทธศาสนามหายาน
กอนที่พระพุทธองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นทรงตรัสกับพระอานนทเกี่ยวกับการละ
พระวินัยบางขอวา
"ดูกอนอานนท สงฆเมื่อตองการก็พึงถอนสิกขาบทเสียเล็กนอย โดยการที่เราลวงไปแลว"
(พระอาจารยจีนธรรมคณาธิการ 2513 : 39)
ซึ่งพระสาวกบางองคก็ปฏิบัติ แตบางองคก็ละพระวินัยบางขอลง การแตกแยกก็เริ่มปรากฏ
ตั้งแตนั้นมา ไมเฉพาะในเรื่อง การถอนพระวินัยบางขอเทานั้น แตปรากฎวามีพระสงฆบางหมูเกิด
ความยินดีที่พวกตนจะไดอิสระนั้นจากการถูกบังคับบัญชา และพากันพูดจาเปนปรปกษตอศาสนา ซึ่ง
นับเปนสาเหตุสําคัญที่พระมหากัสสปะอางที่จะทําการสังคายนาพระไตรปฏก (พระอาจารยจีนธรรม
คณาธิการ 2513 : 39)
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การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งแรก
การทําสังคายนาครั้งนี้พระภิกษุ มาประชุมกันเพียง 500 รูปเทานั้น ซึ่งยังมีภิกษุอื่น ๆ อีก
หลายรูป ที่ไมไดเขารวมทําการสังคายนา หนึ่งในนั้นคือพระปุราณะ การทําสังคายนา ครั้งนั้นกระทําขึ้น
ที่กรุงราชคฤห แควนมคธ โดยมีพระมหากัสสปะ เปนองคประธาน พระอานนทเปนผูวิสัชชนาพระ
สูตร พระอุบาลีเปนผูวิสัชชนา พระวินัย และพระมหากัสสปะ เปนผูวิสัชชนาพระอภิธรรม การ
สังคายนาครั้งนั้นกระทําภายใตการอุปถัมภของพระเจาอชาติศัตรู กระทํา 7 เดือนจึงแลวเสร็จ
ในการทําสังคายนาครั้งนี้ พระสงฆหลายรูปตางก็มีความเห็นไมเหมือนกันในเรื่องพระวินัย
เล็กนอย แตในที่สุด พระมหากัสสปะ สรุปใหปฏิบัติพระวินัยเหลานั้นตอไปเพื่อรักษาพระวินัยแบบ
เดิมไว และที่ประชุมสวนใหญก็เห็นชอบดวย
ตอมาเมื่อพระปุราณะไดรับแจงในภายหลัง จากภิกษุที่ไดทําการสังคายนาแลว และขอให
พระปุราณะไดรับรูและรับรองการกระทําของพวกตนซึ่งตอมา ไดทําการสังคายนาใหมแตพระปุราณะ
ไมเห็นดวย กับพระวินัยจํานวน 8 ขอ กลาวคือ
1. อันโตวุตถะ ของอยูภายในที่อยู
2. อันโตปกกะ
ใหสุกในภายในที่อยู
3. สามปกกะ
ใหสุกเอง
4. อุคคหิตะ หยิบของที่ยังไมไดรับประเคน
5. คโตนีหฏะ
ของที่นํามาจากที่นิมนต
6. ปุเรภัตตะของรับประเคนในกาลกอนแหงภัตต
7. วนัฎฐะ ของอยูในปา
8. โปกขรัฏฐะ
ของอยูในสระ (พระอาจารยจีนธรรมคณาธิการ 2513 : 42)
ซึ่งพระปุราณะเห็นวา พระวินัยดังกลาวนาจะละเวนได โดยอางพุทธานุญาตดังที่ไดกลาว
ไปแลวขางตน เปนเหตุผล พระสงฆจึงมีความเห็นแบงกันเปน 2 ฝาย
การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 2
การทําสังคายนาครั้งนี้มีพระสงฆเขารวมทําการสังคายนา 700 รูป โดยกระทําขึ้นที่กรุง
เวสาลี ในราวพุทธศตวรรษที่ 1 ภายใตการอุปภัมภของพระเจากาฬาโศกราช
การทําสังคายนาครั้งนี้ มีพระสัพพกามีมหาเถระ เปนองคประธาน และมีพระเถระองค
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สําคัญ ๆ คือ พระสัมภูตสาณวาสี พระเรวตะ พระสาฬหะ พระอุชชโสภิตะ พระยศ (ทั้ง 5 รูปนี้ตางก็
เปนศิษยของพระอานนททั้งหมด) โดยในการทําสังคายนา พระสัมภูตสาณวาสี มีบทบาทมากในการ
ตัดสินปญหาตาง ๆ ในการทําสังคายนาครั้งนี้(พระอาจารย จีนธรรมคณาธิการ 2513 : 43)
สังคายนาครั้งนี้ พระสงฆ มีความเห็นตางกันในเรื่องพระวินัย เล็กนอย แตในทายที่สุดก็ยึด
ตามมติเหมือนการทําสังคายนาในครั้งแรกเพื่อรักษาไวซึ่งพระวินัย ซึ่งกระทําอยู 8 เดือนจึงสําเร็จ
ผลจากการทําสังคายนาครั้งนี้สงผลใหพระสงฆแยกออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน กลาวคือ
พระสงฆที่เห็นดวยกับการลดหยอนพระวินัยพากันมาประชุมสังคายนาตางหาก และมีพระสงฆจํานวน
มากเขารวมดวย จึงเรียกการประชุมครั้งนี้วา "มหาสังคีติ" และตอมาเรียกตัวเองวา "มหาสังฆิกะ"
แปลวา สงฆหมูใหญ พุทธศาสนาเลยแตกแบงเปน 2 นิกาย(อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 18)
1. ฝายมคธ ไดแยกเปนสถวีระหรือเถรวาทนิกาย โดยถือมติของพระเถระตามการทํา
สังคายนาครั้งแรกเปนหลัก
2. ฝายสันสกฤต ไดแยกออกมาเปน มหาสังฆิกะ หรืออาจริยวาทนิกาย ซึ่งเปนคณะสงฆ
ถือเอาพุทธานุญาตในการลดหยอนพระวินัย 10 ประการ เห็นวาชอบดวยพระธรรมวินัยประกอบกับ
ทิฐิ 5 ขอ ที่พูดถึงพระอรหันตกลาวคือ
2.1 หามภิกษุสะสมเกลือไว เพื่อไปใสเวลาฉันอาหารในวันตอไป
2.2 หามภิกษุฉันอาหารตั้งแตเที่ยงไปแลว
2.3 หามภิกษุฉันอาหารเปนครั้งที่ 2 อีก หลังจากที่ฉันเสร็จเรียบรอยไปจากวัด
แลว
2.4 หามภิกษุทําอุโบสถในวัดกําหนดเสมาเดียวกัน มากกวาหนึ่งครั้งในวัน
เดียวกัน
2.5 หามภิกษุเพิกเฉยตอการบอกลาสงฆกอนการทําอุโบสถ
2.6 หามภิกษุสงฆปฏิบัติผิดกฎ ตามที่อุปชฌายอาจารยพากันปฏิบัติกันมากอน
2.7 หามภิกษุสงฆฉันอาหารแลวมิไดทําวินัยกรรมกอน
2.8 หามภิกษุดื่มน้ําดองที่มึนเมา (เชน เหลาดิบ)
2.9 หามภิกษุใชผูปูนั่งที่ยังเย็บตะเข็บไมเรียบรอย (ตองเย็บใหเรียบรอยกอน)
2.10 หามภิกษุรับสตางคหรือธนบัตรใดๆ ทั้งสิ้น (Thomas 1971 : 29-33)
ทิฐิ 5 ประการ
1. พระอรหันตอาจกระทําบาปไดโดยไมรูสึกตัว
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2. บุคคลอาจจะบรรลุพระอรหันตไดโดยไมรูสึกวาตนบรรลุ
3. พระอรหันตอาจมีขอกังขา
4. ผูที่รูวาตนเองบรรลุ ก็โดยการแนะนําของผูอื่น
5. มรรคผล จะปรากฎตอเมื่อบุคคลผูบําเพ็ญเปลงคําวาทุกขหนอ
และถือปฏิบัติกันตอมา ซึ่งตอมานอกจากจะมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องพระวินัยแลว
การตีความหลักธรรมบางประการ บางขอก็ไมเหมือนกัน และตอมาไดเกิดนิกายตาง ๆ ขึ้นมาอีก 18
นิกาย(พระอาจารยจีนธรรมคณาธิการ 2513 : 46)
การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3
มูลเหตุสืบเนื่องมาจากมีผูวิพากษวิจารณถึงพระสงฆปลอม กลาวคือผูแสดงลัทธิผิดพุทธ
ดํารัส และกอใหเกิดความวุนวายแกสงฆ จนไมไดทําอุโบสถสังฆกรรมนาน ถึง 7 ป พระเจาอโศก
มหาราช ทรงไดนิมนต พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เพื่อมาแกปญหาดังกลาว และทําการชําระพระ
ไตรปฏกใหมอีกครั้ง จึงกระทําการสังคายนาขึ้นโดยมีพระอรหันตเขารวมการสังคายนาครั้งนี้ 1000 องค
ณ อโศกรามนครปาฏลีบุตร ทําอยู 9 เดือนจึงสําเร็จ ซึ่งหลังจากการสังคายนาครั้งนี้ พระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระไดรอยกรอง คัมภีรกถาวัตถุขึ้นเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับพระไตรปฏกใหชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ พระเจาอโศกมหาราช ยังสงสมณทูตไปยังแควนตาง ๆ เพื่อเผยแผพุทธศาสนาดวย(อภิชัย
โพธิประสิทธิศาสต 2527)
หลังจากที่ชําระพระไตรปฏกแลวมีพระสงฆปลอม ถูกบังคับใหสึกถึง 60,000 รูป ซึ่งพระ
ภิกษุเหลานั้นนาจะเปนพระภิกษุในนิกายอื่น ๆ ที่ไมใชเถรวาท โดยนาจะเปนภิกษุฝายตรงขามมากกวา
เพราะผูเขียนปกรณเปนพระลังกา (เสถียร โพธินันทะ 2513)
โดยสรุปแลวการทําสังคายนาครั้งที่ 3 นั้นเปนเพียงการฝกซอมหลักธรรมของฝายเถรวาท
ใหแนชัดลงไปอีกเทานั้น (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)ไมไดมีการกลาวถึงพุทธศาสนาฝาย "มหา
สังฆิกะ" แตอยางใด แตก็ปรากฎหลักฐานของการแบงแยกนิกายออกมาอยางชัดเจน โดยกลาวถึง
พระสงฆปลอม จํานวน 60,000 รูป ซึ่งพระสงฆเหลานั้นนาจะเปนพระสงฆนิกาย "มหาสังฆิกะ"
สวนหนึ่งดวย(เสถียร โพธินันทะ 2513)
หลังจากสมัยพระเจาอโศกมหาราชพระพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมจากอินเดียดวยสาเหตุสําคัญ
ที่เนื่องมาจาก พระมหากษัตริย ชวงหลังนี้นับถือศาสนาฮินดู จึงทําให ศาสนาพราหมณและฮินดู ได
พัฒนากาวหนา ทางดานความคิดและอภิปรัชญาอยางมากสงผลใหพุทธศาสนามีผูนับถือนอยลง พระ
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เถระผูใหญจึงหันมาปรับปรุงแนวคิดและวิธีการเผยแพรใหมใหเหมาะสม
การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 4
การทําสังคายนาครั้งนี้ ทําขึ้นหลังจากที่พุทธศาสนามหายาน ไดแผเขาไปในแถบเอเชีย
กลาง และจีน วรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตไดเจริญขึ้นแทนภาษาบาลี มีพระภิกษุผูมีความรูเปน
จํานวนมากเกิดขึ้น เชน พระปารศวะ พระอัศวโฆษ พระวสุมิตร ซึ่งตําราพุทธศาสนา ที่เปนภาษา
สันสกฤตจํานวนมาก ไดถูกแตงขึ้นในชวงนี้ดวยเชนกัน
สาเหตุของการกระทําสังคายนาครั้งนี้เนื่องจาก พระเจากนิษกะ ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา สันนิษฐานวาอาจจะเปนพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งเปนพุทธศาสนาสาขาหนึ่งในเถร
วาทที่ใชภาษาสันสกฤต และตอมาสงอิทธิพลใหเกิดลัทธิมหายานขึ้น โดยไดทรงนิมนตพระเถระผูแตก
ฉานในพระไตรปฏกมาตอบปญหาธรรมกับพระองคทุกวัน ซึ่งทรงเกิดขอสงสัยมากมาย เกี่ยวกับธรรม
เหลานั้น จึงทรงตรัสปรับทุกขกับพระปารศวะเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ จึงเกิดการกระทําการสังคายนาขึ้น
โดยการทําสังคายนาครั้งนี้มีพระเถระเขารวมจํานวน 500 รูป โดยมี พระปารศวะเปนประธาน และพระ
วสุมิตรเถระเปนผูแถลงมติ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังประกอบดวยพระเถระสําคัญอื่น ๆ อีกหลายรูป
เชน พระธรรมการะ พระพุทธเทวะ พระอัศวโฆษ เปนตน ผลของการสังคายนาในครั้งนี้ไดมีการแตง
อรรถกถาธิบายพระไตรปฏก ขึ้น 3 คัมภีรใหญ
- วินัยวิภาษา แสนโศลก
- อุปเทศศาสตร แสนโศลก
- พระอภิธรรมวิภาษาศาสตรแสนโศลก(พุทธศาสนประวัติระหวาง 2500 ปที่ลวงแลว
2502)
และไดจดปกรณเหลานี้ขึ้นเปนหลักฐาน สงผลใหนิกายสรวาสติวาทินเปนที่รูจักและไดรับ
การยอมรับตั้งแตนั้นมา พระเจากนิษกะยังไดสงสมณฑูตออกแผศาสนาทั่วเอเชียกลางดวย(อภิชัย โพธิ
ประสิทธิศาสต 2527)
การสังคายนาครั้งนี้มิไดมีหลักฐานแสดงถึงพุทธศาสนานิกายมหายานอยางเดนชัด แตอาจ
จะสันนิษฐานไดวา นาจะมีแนวคิดและหลักปฏิบัติเขาไปมีอิทธิพลอยูบางเนื่องจากพระเถระผูเขารวมทํา
การสังคายนาสวนใหญ ตอมากลายเปนพระเถระองคสําคัญในการกอตั้งนิกายมหายานในชวงหลัง
(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)
หลังจากที่นิกายตาง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 18 นิกาย ไดแตกแยกออกมาจาก 2 นิกายหลัก กลาวคือ
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เถรวาท และมหาสังฆิกะแลว ตอมาพุทธศาสนามหายานไดถือกําเนิดขึ้น จากการแยกออกมาจากนิกาย
ตาง ๆ ทั้ง 18 นิกาย ดังกลาว โดยรวบรวมหลักธรรมสําคัญจากทั้ง 18 นิกาย ซึ่งคณาจารยของมหายาน
ในยุคนั้นเดิมเคยเปนภิกษุใน นิกายตาง ๆ เหลานั้นมากอน โดยเฉพาะ "มหาสังฆิกะ" ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการกอตั้งนิกายมหายาน(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)
ซึ่งนิกายมหาสังฆิกะมีศูนยกลางอยูทางตอนใตของอินเดีย ในแควนอันธระ และนิกายดัง
กลาวมีคตินิยมที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขพระธรรมวินัยใหเหมาะสมกับกาละเทศะอยูแลว ตอมาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังไดกอใหเกิดนิกายมหายาน และไมขึ้นอยูกับนิกายมหาสังฆิกะอีก
ตอไป หลักธรรมสวนใหญจึงมีของนิกายมหาสังฆิกะอยูมากและยังมีอิทธิพลของนิกายอื่นดวย เชน สร
วาสติวาทิน วัชชีบุตร เปนตน
นอกจากนี้แนวความคิดที่แตกตางกันในเรื่องตาง ๆ ก็เปนเหตุใหเกิดการแบงแยกนิกายนี้
ขึ้นมาดวยเชนกัน อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธองค มหาสังฆิกะ เชื่อวา พระพุทธองคนั้นมิใชมนุษย
ธรรมดา แตมีกายทิพย ทั้งนามและรูปเปนโลกุตตระ การแสดงองคเปนมนุษยนั้นเปนเพียงมายา
ธรรมที่พระพุทธองคสรางขึ้นเพื่อชวยเหลือสัตวโลกใหพนทุกข ความคิดดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดนิกายมหายานขึ้น เพราะถือวาเปนลัทธิใหญเนื่องดวยอุดมคติที่ใหญโต ถึงปรารถนาพุทธภูมิ
และประพฤติวัตรเชนพระโพธิสัตว(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)
แนวคิดดังกลาวไดเกิดขึ้นภายหลังที่พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม หลังจากสมัยราชวงคโมริ
ยะ เนื่องจากกษัตริยชวงหลังนั้นหันมาทํานุบํารุงศาสนาพราหมณ รามายณะและมหาภารตะ จึงถูกแตง
ขึ้นมาในสมัยนี้ ในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาประสบกับการเสื่อมอยางมากในทุกดาน คณาจารยในพระ
พุทธศาสนาในขณะนั้นจึงตองหันมาปรับแนวคิดและวิธีการเผยแผตลอดจนหลักธรรมตาง ๆ ใหเหมาะ
กับสภาพของสังคม เพื่อจูงใจใหคนมานับถือกันมากขึ้น การปรับปรุงนั้นแบงออกเปน 2 แนวทางใหญ
2 แนว
1. แนวแหงบุคลาธิษฐาน หมายถึงปรับตามความศรัทธาของสามัญชนเปนสําคัญ
2. แนวแหงธรรมาธิษฐาน หมายถึง เมื่อบัญญัติแนวแหงบุคลาธิษฐานแลวก็ตองใหมี
ปญญากํากับดวย (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)
ซึ่งจากแนวคิดนี้ สงผลใหพระสูตรตาง ๆ ไดรับการแกไขดัดแปลงอยางมาก และพระสูตร
ใหมก็ถือกําเนิดขึ้นหลายเรื่องในชวงนี้
นอกจากอิทธิพลดังกลาวแลวยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกที่สงผลใหเกิดนิกายมหายาน ซึ่งไดรับ
การนับถืออยางกวางขวางในเวลาตอมา สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่ทําใหพุทธศาสนามหายานไดรับ
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การนับถืออยางกวางขวาง คือ คณะพุทธบริษัทฝายคฤหัสถ ที่พยายามเผยแผพระพุทธศาสนาตามสังคม
ดานตางๆ อยางใกลชิด ดวยเหตุที่วา เพราะคฤหัสเหลานั้น สามารถที่จะเขารวมกับคนทั่วไป ในการทํา
สาธารณะประโยชนตาง ๆ เพื่อสังคมโดยสวนรวมไดสะดวกกวาพระสงฆ ซึ่งยอมจะตองเครงครัด
รักษาสมณสารูป ไมอาจเผยแพรศาสนาไดเต็มที่ นอกจากนี้คณะคฤหัสดังกลาวซึ่งเปนผูทําการปฏิรูป
ศาสนาทั้งในดานบุคลาธิษฐานและปรัชญา คือธรรมาธิษฐานผสมกัน ไดพยายามเผยแผพุทธศาสนา
ตามสังคมดานตาง ๆ อยางใกลชิด(พระอาจารยจีนธรรมคณาธิการ 2513 : 58)
แนวทางทั้งหมดนี้ ก็มาจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการเผยแพรแบบ
ใหม ของพระพุทธศาสนา ยุคหลังพระเจาอโศกที่ประสบกับความเสื่อม โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสังคมในสมัยนั้น เพื่อใหมีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง
ทั้งนี้ก็เนื่องดวยประชาชนสวนใหญทั่ว ๆ ไป ยังของอยูดวยกิเลส ตัณหา ซึ่งเปนอวิชชาที่คอยปดบังอยู
(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527)
บุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการกอตั้งนิกายมหายาน
1 พระเจากนิษกะมหาราช
ไดรับสมญานามวา พระเจาอโศกองคที่ 2 เพราะพระองคมีจิตใจฝกใฝในพุทธศาสนา
อยางมาก และโปรดการทําบุญทําทานตาง ๆ เปนกิจวัตรตลอดจนศึกษาพระธรรมจนรอบรู และโปรด
ให ทําการสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งที่ 4 ขึ้นดวยเชนกัน หลังจากนั้นก็ทรงใหบันทึกหลักธรรมตาง ๆ
เปนลายลักษณอักษร และสงสมณทูตออกเผยแผศาสนาทั่วเอเชียกลางและตะวันออก
หลักธรรมที่พระองคไดทําการบันทึกนั้นสวนใหญจะมีแนวคิดของนิกายสรวาสติวาทิน ที่
ใชภาษาสันสกฤต ซึ่งตอมานิกายมหายานไดรับเอาแนวคิดจากนิกายนี้เขามาเปนสวนหนึ่งดวยเชนกัน
โดยเฉพาะในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
จากการเผยแผศาสนาของพระองคนี่เองที่ทําใหพุทธศาสนากลับมาไดอยางมั่นคงอีกครั้ง
หนึ่งและแผเขาสูประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกดวยเชนกัน ซึ่งตอมานิกายมหายานไดปรากฏ
ออกมาอยางชัดเจนหลังจากการสังคายนาครั้งที่ 4 นี้ดวย(บุณย นิลเกษ 2526)
2 พระอัศวโฆษ
เปนผูที่มีความสามารถในการเทศนา สั่งสอน ไดไพเราะและจับใจจนไดสมญานามดัง
กลาว เนื่องจากไดไปเทศนาธรรม จนมาที่อดอาหารมา 7 วัน ยืนฟงจนน้ําตาไหล โดยไมกินอาหารที่
เตรียมไวให พระอัศวะโฆษเปนนักโตวาทีที่มีความสามารถในการหาเหตุผลและยังแตงกวีนิพนธที่มีชื่อ
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เสียงอยางพุทธจริต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยแตงเปนบทกาพย ในสมัยนี้พระสูตรมหายาน
ไดรับการขยายความจํานวนไมนอย และทานก็ยังเปนบุคคลสําคัญที่กอตั้งนิกายมหายานดวยเชนกัน(ผา
สุข อินทราวุธ 2543 : 4)
3 พระนาคารชุน
ทานเปนนักปรัชญาทางพุทธศาสนา แตงมาธยมิกศาสตร ซึ่งไดรวบรวมหลักปรัชญาของ
พุทธศาสนาทั้งหมด และของพราหมณดวย ในสมัยทานพุทธศาสนามหายานไดรับการนับถืออยางมาก
และเจริญอยางรวดเร็ว โดยทานไดคิดระบบวิธีวิภาษา และที่สําคัญทานเปนผูกอตั้งมหาวิทยาลัยนาลัน
ทา ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสงฆ ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งชวงพุทธศตวรรษที่ 7-9 อีก
นอกจากทั้ง 3 ทานแลวยังมีบุคคลอื่น ๆ อีกที่มีบทบาทสําคัญในการกอกําเนิดพุทธศาสนา
ฝายมหายานดวย กลาวคือ
- พระอารยเทพ เปนศิษยของพระนาคารชุน
- พระอสังคะ ผูกอตั้งนิกายโยคาจาร และแตงหนังสือมหายานสัมปริครหะ และโยคาจาร
ภูมิศาสตร
- พระวสุพันธุ ไดรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาลันทา และไดแตงปกรณชื่อวาวิชญาณ
มาตราสิทธิตรีทศศาสตร และฏีกาอื่น ๆ อีกหลายเลม(ผาสุข อินทราวุธ 2543 :6)
- พระทินนาคะไดรับสมญานามวา "บิดาแหงนิยายศาสตร" ทานเปนผูตั้งตรรกวิทยาทาง
พระพุทธศาสนา และแตงหนังสือเกี่ยวกับตรรกวิทยาทางพุทธศาสนา เชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ดวย
- พระธรรมกีรติ เปนทายาทของพระทินนาคะ ไดศึกษาตรรกวิทยาอยางแตกฉาน และ
กลายเปนอาจารยชั้นนําของนิกายวิชญาณวาท แตงหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีความรูทางพุทธศาสนาและ
แสดงถึงปรัชญาชั้นสูง เชน ประมาณวินิศฉัย นิยายพินทุสัมพัธปรึกษา เปนตน
และยังมีบุคคลอื่นๆอีกที่สําคัญและมีอิทธิพลทําใหเกิดพุทธศาสนาฝายมหายาน ตลอดจน
ดํารงพุทธศาสนานิกายนี้ใหแพรหลาย เชน พระสภิรมติ พระจันทรมนตรี พระรัตนเกียรติ พระธรรม
ปาละ พระคุณประภา พระวิโมกขาเสน พระพุทธปาลิทะ พระภาววิเวก พระสันติเทวะ(บุณย นิลเกษ
2526)
นิกายสําคัญในพุทธศาสนาฝายมหายาน
เนื่องจากการเกิดนิกายใหมของมหายานนั้น มีสาเหตุมาจากการปรับปรุงวิธีการเผยแผและ
หลักธรรมบางประการใหเขากับสิ่งแวดลอมและสถานที่ ฉะนั้นนิกายใหม จึงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ
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ในที่นี้จะกลาวถึงมหายานในยุคแรกที่กําเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย กอนเพราะนิกายเหลา
นั้นตอมาไดพัฒนามาเปนนิกายตาง ๆ ในจีน ธิเบต และญี่ปุน หรือแมแตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตบาง
ประเทศซึ่งการปรับหลักธรรมตาง ๆ นั้นมหายานไดอาศัยหลักในการปรับซึ่งมีขอสําคัญดังนี้
1. ฝายมหายานไดยกหลัก โพธิจิต คือสอนใหทุกคนตั้งความปรารถนาในโพธิญาณอยา
ปรารถนาเพียงอรหัตญาณเทานั้น
2. หลักการของเถรวาทถือเอาคุณภาพของศาสนิกชนเปนเกณฑแตมหายานถือเอาปริมาณ
ของศาสนิกชนเปนสําคัญกอน ภายหลังจึงอบรมเรื่องคุณภาพ
3. ฝายมหายานถือหลักโพธิจิตเปนใหญ เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด กลาวคือบุคคลปรารถนา
พุทธภูมิบุคคลนั้นชื่อวามีโพธิจิต หากจําเปนตองประพฤติสิ่งใดขัดกับพระวินัยบางแตเพื่อประโยชน
ของสรรพสัตวก็ตองทํา
4. ฝายมหายานไดเพิ่มลัทธิพิธีกรรมตาง ๆ รวมทั้งดุริยางคเขามาเปนธรรมสังคีต เปน
เครื่องมือประกาศพระศาสนาขึ้นกลอมชักจูงศรัทธาของประชาชน
5. คณาจารยฝายมหายานไดอรรถาธิบายพุทธมติออกไปอยางกวางขวาง ทําใหพระพุทธ
ศาสนาซึ่งเปนปฏิฐานนิยม สัจจนิยม กลายเปนอภิปรัชญาและตรรกวิทยา
6. คณาจารยมหายานไดแตงพระสูตรใหม เปนจํานวนมาก แตงขึ้นเพื่อใหพุทธศาสนาเกิด
ความแพรหลาย
7. เนื่องจากมหายานไดแกไขปรับปรุงนโยบายการเผยแผโดยมุงสามัญชนสวนใหญเปน
ประมาณ ดังนั้นลัทธิธรรมเนียมใดซึ่งสามัญชนเคยเชื่อถืออยู หากไมขัดกับหลักธรรมในพุทธศาสนา
แลว ฝายมหายานก็รับเขาไวหมด เพราะฉะนั้นจึงทําใหพุทธศาสนาซึ่งโดยลักษณะดั้งเดิมเปนอเทวนิยม
ครั้นมาบัดนี้ในลัทธิมหายานกลายเปนเทวนิยม (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 155-157)
ซึ่งโดยสรุปแลวมหายานยึดหลัก 3 ประการเปนอุดมคติในการดําเนินการปรับแนวคิดตาง
ๆ กลาวคือ
1. มหาปรัชญา เปนผูสติปญญาเห็นแจงในหลักธรรม ไมตกเปนทาสของกิเลส
2. มหากรุณา จะตองเปนผูมีจิตใจกรุณาตอสัตวทั้งหลาย อยางปราศจากขอบเขต พรอม
ทั้งสละตนเพื่อชวยเหลือสัตวตาง ๆ ใหพนทุกข
3. มหาอุปาย พระโพธิสัตวจะตองมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนําอบรมสั่งสอนผูอื่นให
เขาถึงสัจจธรรม
จากที่กลาวมาขางตนนี้ สงผลใหมหายานไดเพิ่มคติธรรมและพิธีการ ซึ่งไมเคยมีในเถรวาท
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เขาไป (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 159) โดยมีนิกายหลักดังนี้
1 นิกายมาธยมิก หรือ ศูนยวาท
นิกายนี้ตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีทานนาคารชุน เปนบุคคลสําคัญของนิกาย ทาน
ไดอรรถาธิบาย พุทธมติดวยระบบวิภาษาวิธี งานชิ้นสําคัญของทานคือ การยอทัศนะขอคิดในมหา
ปรัชญาปารมิตาสูตร แลวจัดระบบวิภาษาวิธี เพื่อใหเขาถึงความจริงในปรัชญานั้น โดยปรากฎในงานชื่อ
อรรกถาแหงมหาปรัชญาปารมิตาสูตร และคัมภีรมาธยมิกการิกา
หลักธรรมสําคัญของนิกายนี้กลาวถึง คํา 8 คํา แบงเปน 4 คู นั้นใหทัศนะของนิกายนี้ เห็น
วาโลกที่ปรากฎแกเรา มิไดเปนสิ่งสัตหรืออสัต กลาวคือ
"ไมมีความเกิดขึ้น ไมมีความดับ ไมมีความขาดสูญ ไมมีความเที่ยงแท ไมมีอรรถแตอยาง
เดียว ไมมีอรรถนานาประการ ไมมีการมา ไมมีการไป ทานใดกลาวไว เปนปฏิจจสมุปบาทธรรม ทานผู
นั่นคือพระพุทธเจา ซึ่งขอนอบนอมแดพระพุทธองคนั้น ผูดับเสียได ซึ่งปจญธรรม เปนเลิศยิ่งกวาวาทะ
ทั้งหลาย" (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 160-161) นอกจากนี้ยังกลาวถึงความหมายของศูนยวาท
ดวยวาศูนยวาท หมายถึง ความไมมีสวลักษณะหรือสภาวะ เทานั้น คือไมมีสิ่งใดในโลกก็จะเปนอยูดวย
ตัวมันเอง โดยไมมีความสัมพันธกับสิ่งอื่น ๆ อีก นิกายศูนยวาท เห็นวาทุกสิ่งเปนสิ่งสัมพันธกันหมด
เพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาทธรรมอันใด ศูนยตาก็อันนั้น ศูนยตาอันใด มัชฌิมาปฏิปทาก็อันนั้น ใน
เรื่องทัศนะเกี่ยวกับพุทธภาวะนั้นฝายมาธยมิก ถือวา พุทธภาวะไมเปนเหมือนธาตุทองที่มีอยูในดินทราย
ไมใชภาวะสมบูรณที่มีอยูแลวในธาตุรูของสัตวทั้งหลาย แตพุทธภาวะเกิดจากเหตุปจจัยที่บารมีตาง ๆ
อบรมบมใหสุกขึ้น(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 166)
2 นิกายวิชญาณวาท หรือนิกายโยคาจาร
มีกําเนิดในพุทธศตวรรษที่ 8 ในสมัยราชวงศคุปตะ ปฐมาจารยของนิกายนี้คือ ทานไมตรี
นาถ สํานักอยูที่เมืองอโยธยา ในแควนโกศล นิกายนี้บางครั้งก็เรียกวา "อัสตวาทิน" ตรงกันขามกับ "
ศูนยตวาทิน"
หลักปรัชญาสําคัญของนิกายนี้ไดอาศัยพระสูตรสําคัญสูตรหนึ่ง คือ สนธินิรโมจนสูตร ซึ่ง
มีหลักถือวาสรรพสิ่งในโลกลวนเปนภาพสะทอนออกไปจากดวงใจเรียกวา "อาลยวิญญาณ" อาลย
วิญญาณเปนธาตุรูมีหนาที่อยู 3 ประการคือ
1. หนาที่รูเก็บ คือสามารถเก็บเอาพลังตาง ๆ ของกรรม โดยไมขาดตกบกพรอง สี่งที่เก็บ
ไวในอาลยวิญญาณเรียกวา "พีชะ"
2. หนาที่รูกอ คือ กอสรางอารมณตาง ๆ ออกมา อารมณคือโลภ เปนปรากฎการณของ พี
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ชะในอาลยวิญญาณนั้น
3. หนาที่รูปรุง คือปรุงแตงอารมณใหวิจิตร ใหพิศดารตาง ๆ เปนไปตามคลองแหงตัณหา
ทําใหประกอบกรรม เกิดวิบาก สงผลเปนพีชะเขาไปเก็บไวในอาลยวิญญาณอีก แลวงอกเงยเปนอารมณ
ออกมา อีกวนเวียนอยูอยางนี้ จนกวาจะหมดภพหมดชาติ นิกายนี้จึงสอนวา โลกวัตถุเปนเพียงมโน
ภาพ เพราะเปนสิ่งปรุงออกไปจากพีชะในจิต ถึงไมมีอาลยวิญญาณเสียแลว สิ่งทั้งปวงก็ไมมี ทัศนะ
เกี่ยวกับสภาวธรรมของนิกายนี้ไดแบงออกเปน 3 ประเภท เรียกวา "ไตรสภาวะ" มีดังนี้คือ
- ปรกัลปกลักษณะ คือลักษณะไมมีอยูจริง แตเขาใจผิดวามี
- ปรตันตรลักษณะ ไดแก พีชะ ตาง ๆ ในอาลยวิญญาณ จะเปนของไมมีอยูจริงมิได
- ปริณิษปนนลักษณะ ไดแก นิพพาน และธรรมธาตุตาง ๆ (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต
2527 : 168-169)
3 นิกายจิตอมตวาท
มหายานนิกายนี้ไดเจริญขึ้นในสมัยราชวงศคุปตะ ซึ่งเปนระยะที่มีการฟนฟูวรรณคดี
สันสกฤต และปรัชญาฮินดู อิทธิพลทางปรัชญาฮินดูไดเขามาครอบงําทัศนะของพวกนักคิดชาวพุทธ
ในยุคนี้ ทําใหเกิดนิกายใหมขึ้น นิกายนี้หาผูตั้งนิกายไมได แตความคิดนี้ปรากฎอยูในวรรณคดีพระ
สูตรสันสกฤตจํานวนมาก สวนมากเปนของแตงหลังสมัยทานคุรุนาครชุน อาทิ ศรีมาลาเทวีสิงหนาท
สูตร สุวรรณประภาสูตร ศูรางคมสมาธิสูตร ตถาคตครรภสูตร พุทธยานสาครสมาธิสูตร อจินเตยย
สูตร วิเศษจินตาพรหมปริปฤจฉาสูตร เปนตน (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 172)
ซึ่งสมัยดังกลาว เปนยุคทองแหงวรรณคดีสันกฤต (พุทธศตวรรษที่ 8-9)คําสอนของ
มหายานนิกายนี้ ขอแตกตางที่สําคัญที่สุดคือ คําสอนที่วา
จักรภพมีปทัฎฐานจากสมบูรณภาพจากสิ่งนี้ถือสมบูรณภาพ จึงกอใหเกิดจักรภพชีวิตขึ้น
ภาวะอันเปนแกนเดิมของโลกคือความจริงแท สิ่งที่เปนมายามีรากฐานมาจากภาวะอันแทจริงไมแปร
ผัน ภาวะอันนี้เปนนิตยํ สุขํ ศานตํ คือเปนสัต จิต อานันท อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนเพียงบุรพภาค
เปนเพียงปริยายธรรมซึ่งมีธรรมที่สุขุม คัมภีรภาพไปกวานั้น คือธรรมที่แสดงถึง นิจจัง สุขัง อัตตา
การที่พระพุทธองคทรงแสดงอนัตตา ก็เพื่อใหเราไดเขาถึงอัตตาที่แทจริง กลาวคือ สมบูรณภาพหรือ
พุทธภาวะ โลกจะปรากฎขึ้นไดก็ตองอาศัยสมบูรณภาพที่เปนแกนเปนเอกีภาวะคือทุก ๆ สิ่งอยูในพุทธ
ภาวะและพุทธภาวะมีในทุก ๆ สิ่ง (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 173)
นิกายนี้เชื่อมั่นวา สัตวทั้งปวงในวันหนึ่งขางหนาที่จักตองตรัสรู เหมือนกัน ตองเปนพุทธะ
หมด เพราะทุกคนมีทุนเดิมอยูในจิตดวยกันทุกคน นิกายนี้มีอิทธิพลตอนิกายมหายานที่เกิดในอินเดีย
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ยุคหลังมากกวา 2 นิกาย แรก
4 นิกายพุทธตันตรยาน
นิกายนี้เกิดขึ้นในปลายสมัยราชวงศคุปตะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา "มันตรยาน รหัสยาน
คุยหยาน และสหัชยาน ซึ่งไดมีอิทธิพลของศาสนาฮินดู เขามาปะปนมาก คือกลับไปยกยองเวทมนต
อาคม พิธีหาลาภ พิธีเสกเปาตาง ๆ ตลอดจน ลงเลขลงยันตตาง ๆ(David 1973 : 208)
นิกายนี้ไดเจริญขึ้นในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแควนเบงกอล มีศูนยกลางการ
ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยวิกรมศิลาวิหาร ซึ่งสอนพระพุทธศาสนาควบคูไปกับมหาวิทยาลัยนาลันทา
นักปราชญชาวอินเดีย และนักประวัติศาสตรชาวธิเบต เชื่อวานิกายนี้นาจะมีมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล โดยพระพุทธองคทรงจัดใหมีการประชุมขึ้นที่เมืองศรีธานยกฏกะ (อมราวดี) และทรงสั่งสอน
หลักปฏิบัติ แบบตันตระ มนต มุทราและธารณี เกี่ยวกับทางลี้ลับที่เรียกวา "มันตรยาน" ดวยเชนกัน
(ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 8)
พุทธศาสนาแบบตันตระนี้เริ่มปรากฏขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เนื่องจากวรรณกรรม
ตาง ๆ ของนิกายนี้ปรากฏในชวงเวลาดังกลาวจํานวนมาก
ผูกอตั้งนิกายนี้คืออาจารยอสังคะ ซึ่งเปนผูแตงคัมภีรโยคาจารยภูมิศาสตรโดยพุทธศาสนา
นิกายนี้มีหลักการและแนวคิดดังนี้
1. พระอาทิพุทธะ เปนผูสรางทุกสิ่งเปนพระผูเกิดเอง พระศากยมุนี เปนเพียงภาคหนึ่ง
ของพระอาทิพุทธะที่แบงลงมา พระปฏิมาพระอาทิพุทธะจะอยูในรูปพระทรงเครื่อง พระพุทธรูปทรง
เครื่องจึงเกิดขึ้นจากนิกายนี้
2. นับถือพระธยานิพุทธะ 5 องคมากเปนพิเศษ คือพระไวโรจนพุทธะ พระอักโษภย
พุทธะ พระอโมฆสิทธิพุทธะ พระอมิตาภะพุทธะ พระรัตนสมภาวพุทธะ ซึ่งเปนพระธยานิพุทธประจํา
ขันธที่ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) สีกายของพระธยานิพุทธ มี 5 สีตาง ๆ กันไป คือ
เหลือง เขียว แดง น้ําเงิน แสด
3. ใหพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมีปางดุราย ปางโกรธ และปางใจดี ซึ่งลักษณะที่ดุ
รายนั้นเปนเพียงมายา ลักษณะที่พระองคนิรมิตขึ้นเพื่อปราบมาร
4. บัญญัติใหมีมนตรเรียกวาธารณี ประจําองคพระพุทธเจา และพระโพธิสัตวตาง ๆ
5. บัญญัติมุทรา คือ เครื่องหมายตาง ๆ มีการตวัดนิ้ว ยกมือ ดุจปางพระพุทธรูป มีหลาย
รอยภาค หรือหลายรอยปาง อาการเชนนี้เปนเครื่องหมายของอํานาจสีนั้น
6. บัญญัติมณฑลบูชา หรือเรียกวา มนตรเวที เชนจะทําพิธีใดพิธีหนึ่ง จะบูชาพระ

21

โพธิสัตวองคใดองคหนึ่ง จะตองมีเครื่องบูชาเทานั้นเทานี้ จะตองจัดอุปกรณและบริเวณพิธีอยางนั้น
อยางนี้เปนตน(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 8-9)
ซึ่งหลักตาง ๆ เหลานี้ไดถูกบันทึกลงในคัมภีรยุคหลัง ๆ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา
คัมภีรที่สําคัญของพุทธตันตระไดแก
1. ปรัชญาปารมิตา
2. คุหยสมาช
3. มัญชุศรีมูลกะ
4. เหวัชระตันตระ
5. สาธนมาลา
คัมภีรและพระสูตรสําคัญของพุทธศาสนาฝายมหายาน
พระสูตรตามแนวคิดของมหายาน หมายถึง หลักการ หรือแนวคําสอน ซึ่งจะแตกตางจาก
ฝายเถรวาท ที่มีลักษณะเปนบทสนทนา หรือบทเทศนา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 10 - 20 หนาเทานั้น แต
ลักษณะของพระสูตรฝายมหายาน มีลักษณะการเขียนแบบรอยแกวสลับรอยกรอง ซึ่งมีจํานวนมากถึง
100 หลักหรือมากกวานั้น ซึ่งพระสูตรฝายมหายานจะมุงแสดงใหเห็นพลานุภาพตาง ๆ ตลอดจน
อิทธิปาฏิหาริยของจิต และตัวของพระสูตรเองดวยเชนกัน
แนวความคิดของมหายานนั้นสามารถแบงออกได 2 ลักษณะ กลาวคือ กลุมแรกจะมี
ลักษณะเปนศรัทธานิยม ซึ่งยึดถือพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว อีกกลุมหนึ่ง มีลักษณะเปนปญญา
นิยมเปนพวกที่มีแนวคิดเปนของตัวเอง ถือวาปรมัตภาวะเปนตนกําเนิดของทุกอยางรวมถึงพระพุทธ
เจาดวย
พระสูตรตาง ๆ ของพุทธศาสนามหายานกอกําเนิดประมาณ 100 ปกอน คริสตกาล - ค.ศ.
ที่ 600 ซึ่งตอมาไดมีการแปลเปนภาษาจีนและธิเบต เกือบทั้งหมดใชชวงเวลาหลังจากนั้น คัมภีรฝาย
มหายานไมไดเกิดขึ้นอยางเปนระบบหลังจากการสังคายนาครั้งใหญ ๆ เหมือนคัมภีรของฝายเถรวาท
แมวาจะมีการสังคายนาครั้งใหญ (ครั้งที่ 4) ในสมัยของพระเจากนิษกะก็ตาม แตก็ไมไดมีหลักฐานเดน
ชัดวา ไดมีการเขียนคัมภีรขึ้น ซึ่งอาจจะมีสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่วา แนวคิดฝายมหายานแบง
ออกเปนหลายนิกาย และมีแนวความคิดแตกตางกัน ซึ่งการผลิตคัมภีรจึงตางกัน ตามนิกายที่เกิดขึ้น (ผา
สุข อินทราวุธ, 2543)
พระสูตรและคัมภีรตาง ๆ ของฝายมหายานนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ
กลาวคือ
1 ไวบูลยสูตร ไดแก ทศภูมิกะ, คันธวยูหะ คุณกรันฑวายูหะ, กรุณาปุณฑริก, รัตนกูฏ,
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ลังกาวตาระ, ปรัชญาปารมิตา, สัทธรรมปุณฑริกะ, ศีลัสตัมภะ, สมาธิราชา, สุขาวดีวยูหะ, สุวรรณ
ประภาษ
2 ปรัชญาปารมิตา ไดแก อัธยารธสติกะ, อัษฏาคสสาหริกะ, อัษฏาสาหริกะ, หฤทยะ,
มัญชูศรีปริวรรต, ปญจวิงสติสาหริกะ, รัตนคุณสัมจัยคาถา, ศตสาหสิกา, สารธทวิสาหริกา, สวิลป
กษณะ, และวัชรเฉทิกะ (บุณย นิลเกษ 2533 : 12)
ซึ่งพระสูตรในกลุมหลังจะเปนเนื้อหาไปทางดานปรัชญา มหายานอยางเดนชัดกวากลุม
แรก ซึ่งนักวิชาการสวนใหญเชื่อวา อัษฏาสาหัสริตะ ปรัชญาปารมิตาสูตร เปนคัมภีรที่มีอายุราว 100
ปกอนคริสตศักราช (บุณย นิลเกษ 2526)
นอกจากคัมภีรในระดับพระสูตรแลวยังมีคัมภีรในระดับอรรถกาดวยซึ่งเรียกวา "ศาสตร"
ซึ่งจะเขียนขึ้นชวงพุทธศตวรรษที่ 7-15 ซึ่งตอมาไดถูกแปลเปนภาษาจีนและธิเบตในเวลาตอมา ซึ่งในธิ
เบตเรียกคัมภีรหลักของตนวา "กันจูร" และอรรถกถาวา "ตันจูร"(ผาสุข อินทราวุธ 2543)
พระสูตรสําคัญของฝายมหายาน ซึ่งถือเปนแนวคิดหลักและเปนหลักปรัชญานั้น มีดังนี้
1 ปรัชญาปารมิตาสูตร (Prajana paramita Sutra)
เปนพระสูตรสําคัญที่สุดในกลุม ที่เปนหลักปรัชญามหายาน อีกทั้งเปนมูลฐานทฤษฏีที่วา
ดวย ศูนยตา
เนื้อหาสวนใหญจะกลาวถึงบารมีธรรม 6 และ 10 ประการ ของพระโพธิสัตว โดยเนน
ความสําคัญมาที่ปญญา ซึ่งสําคัญและสามารถนําไปสูศูนยตา (การหยั่งรู)ได อาทิ ในวัชรัจเฉทิกสอนวา
"ทุกสิ่งทุกอยาง" เปนเพียงมายา เปนเพียงปรากฎการณและเปนเพียงผลิตกรรมของจิตของเราเทานั้น
เปนตน
เนื้อหาของพระสูตรจะเปนบทสนทนาระหวางพระพุทธเจา กับสุภูติ เกี่ยวกับหลักธรรม
ตาง ๆ (ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2523)
ปรัชญาปารมิตาสูตรเปนรอยแกว เขียนเปนแบบโศลก เชื่อกันวามีทั้งหมด 120,000
โศลก ตอมาถูกยอใหสั้นลงเหลือเพียง 8,000 โศลก เทานั้น
พระสูตรนี้ไดถูกแปลเปนภาษาจีนโดยทานกุมารชีพและบางเลมก็มีอิทธิพลอยางมากตอ
ชาวจีน (อภิชัย โพธิประสิทธิศาสตร 2527)
2 อวตังสกสูตร หรือ คันธวยูหสูตร พุทธาวตังสกสูตร (Avatangsaka Sutra)
พระสูตรนี้เนื้อหาสวนใหญตองการจะแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของพระโพธิสัตวมัญชู
ศรี โดยผูที่จะตองการบรรลุสัมมาสัมโพธินั้นก็สามารถใหพระโพธิสัตวมัญชูศรีชวยได นอกจากนี้เนื้อ
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หายังสอดแทรกปรัชญามหายานตาง ๆ เกี่ยวกับการชําระจิตอีกดวย
ใจความสําคัญของพระสูตร กลาววา เมื่อเราพิจารณาโลกในแสงจิตภาพของไวโรจนพุทธ
พุทธที่สูงสุดหรือธรรมกาย เราเห็นโลกเปนไปดวยความแจมใสเห็นโลกแหงแสงบริสุทธิ์แทจริง ทุก
สิ่งทุกอยางในโลก ลวนเปนหนึ่ง หนึ่งนั้นคือสัจจสูงสุด พุทธะ จิต สรรพสัตว เปนหนึ่ง
ฉบับเดิมของพระสูตรนี้นาจะเขียนเปนภาษาสันสกฤต แตหายไป ซึ่งมีการแปลงเปนภาษา
จีนในชวงระหวาง ค.ศ. 317 - 420 และกลายเปนพระสูตรสําคัญของนิกายเคงอนในญี่ปุน (ผาสุข อินท
ราวุธ 2543 : 31)
3 กรัณทวยูหสูตร (Krandavyuha Sutra)
มีชื่อเดิมวา "อวโลกิเตศวร คุณกรัณทวยูหสูตร" ซึ่งมีความหมายวา การพรรณาคุณของ
พระโพธิสัตว อวโลกิเตศวร เนื้อหากลาวถึงการสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร กลาวคือ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรคือพระโพธิสัตวผูปฏิเสธการบรรลุอรหันต และนิพพาน จนกวาจะสามารถ
ชวยสัตวโลกใหพนทุกขไดเสียกอน
เนื้อหาพระสูตรเปนลักษณะเทวนิยม กลาวถึงการสรางโลกของพระอาทิพุทธดวยสมาธิ
พระองคทรงถือกําเนิดเองและทรงเปนตนกําเนิดของสรรพสิ่งทั้งปวง (บุณย นิลเกษ 2526 : 55)
พระสูตรนี้ไดถูกแปลเปนภาษาจีนและธิเบตในเวลาตอมา และเนื้อหามีลักษณะแนวคิด
แบบพุทธตันตระปรากฎอยูดวยเชนกัน (ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 30)
4 สุขาวดีวยูหสูตร (Sukhavativyuha Sutra)
เนื้อหาของพระสูตรจะใหความสําคัญกับสวรรคชั้นสุขาวดี และพระอมิตาภะพุทธ ซึ่งเปน
ประธานของสวรรคชั้นนี้ สุขาวดีมีสภาพเปนสวรรคที่เต็มไปดวยความสุขสมบูรณ เปนดินแดนที่สวย
งาม เปนดินแดนที่ทุกคนจะมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันหมด ผูที่ตองการไปเกิดในสวรรคชั้นดัง
กลาวเพียงแตนึกถึงพระอมิตาภพุทธอยูตลอดเวลาในขณะทําสมาธิ หรือแมแตในชั่วโมงแหงความตายก็
ตาม จะไดไปเกิดในแดนสุขาวดี(บุณย นิลเกษ 2526 : 56)
ซึ่งในสูตรสุขาวดีกลาววา "พระพุทธเจาไดสนทนากับพระอานนท ถึงเรื่องพระภิกษุธรรม
ภาวะวาตอไปจะไดตรัสรูเปนอมิตาภพุทธ" (อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 193)
สุขาวดีวยูหสูตร มี 2 ฉบับ กลาวคือฉบับสมบูรณและฉบับยอ และไดมีการแปลพระสูตร
ออกเปนภาษาจีนระหวาง ค.ศ. 148-170 และทานกุมารชีพไดมาแปลอีกใน ค.ศ. 402 และนิยมใชกันใน
จีนมาก และพระสูตรนี้ยังไดแปลเปนภาษาธิเบต และอังกฤษในเวลาตอมาดวย(ชลธิรา สัตยาวัฒนา
2523)
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5 ลังกาวตารสูตร (Langkavatara Sutra)
มีอีกชื่อหนึ่งวา "สัทธรรมลังกาวตาร" เนื้อหาเปนการเลาเรื่องการเสด็จโปรดชาวลังกา
ของพระพุทธองค ตลอดจนการเขาเฝาของพระเจาแผนดินลังกาดวยเชนกัน
เนื้อหาดานคําสอนเนนไปในแนววิชญาณวาท เปนเรื่องความคิดและการฝกสมาธิ ขอ
สําคัญที่วาดวยศูนยตา และปรัชญาตาง ๆ ซึ่งสวนมากจะเปนหลักคําสอนของนิกายโยคาจารย ซึ่งกลาว
ถึงเรื่องธรรม 5 วิญญาณ 3 อมิตตา 2 เปนตน(อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 202-3)
พระสูตรนี้ไดรับการแปลเปนภาษาจีนโดยทานคุณภัทร ประมาณ ค.ศ. 433 ซึ่งนิยมใชกัน
มากที่สุด(บุณย นิลเกษ 2526 : 56)
6 สมาธิราชาสูตร (Samadhiraja Sutra)
เนื้อหาเปนบทสนทนาระหวางพระพุทธเจากับพระโพธิสัตวจันทรประภา เกี่ยวกับการฝก
สมาธิ คุณสมบัตินี้ทําใหเกิดสมาธิอยางไดผลสูงสุดและนําไปสูการบรรลุโพธิญาณ กลาวคือ การมี
เมตตากรุณา การมีหิริโอตตัปปะตลอดจนอุเบกขาธรรมตอสรรพสัตวทั้งปวง หากมีความจําเปนในการ
ปฏิบัติ อาจสละไดแมกระทั่งชีวิตของตัวเอง(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 31)
ในการฝกสมาธิที่ไดผลอีกวิธีหนึ่งคือการยึดเอาพระพุทธเจามาเปนอารมณเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวใจ หรือพุทธปฏิมาก็ไดเพราะถือวาพระพุทธเจานั้นเปนตนกําเนิดของทุกสิ่งอยูแลว(บุณย นิลเกษ
2526 : 57)
7 รัษตระปาลสูตร (Rashtrapala Sutra)
พระสูตรนี้มีลักษณะเปนการสนทนาระหวางพระพุทธเจากับพระรัษตระปาละ เกี่ยวกับ
คุณธรรมตาง ๆ ของพระโพธิสัตวโดยตรง และซึ่งกลาวถึงชาดก 50 กวาเรื่องดวย พระสูตรนี้แสดงให
เห็นคุณลักษณะพระสงฆสาวกของพระพุทธองคตองเปนผูมีพิธีโอตัปปะ มีความโอบออมอารี และมีจิต
ใจยึดมั่นในพระธรรมอยางแทจริง(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 32)
พระสูตรนี้ถูกแปลเปนภาษาจีน ราว ค.ศ. 589-618 โดยใชชื่อวา "รัษตระปาละปริปุจฉา"
(บุณย นิลเกษ 2526 : 57-58)
8 สัทธรรมปุณฑริกสูตร (Saddharmapundarika Sutra)
พระสูตรนี้มีความสําคัญมากสําหรับชาวพุทธนิกายมหายาน เปนพระสูตรที่บงชี้อยางเดน
ชัดถึงหลักคําสอนและหลักปฏิบัติตาง ๆ ของนิกายมหายานที่แตกตางออกไปจากนิกายเถรวาท และเปน
พระสูตรสําคัญของนิกายสุขาวดีในจีนดวย ตลอดจนนิกายเทนไดและนิชิเรนในญี่ปุน (ผาสุข อินทราวุธ
2543 : 29)
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เนื้อหาชี้ใหเห็นพระพุทธเจาในโลกุตตรภาวะ คืออยูเหนือสภาวะทั้งปวง แตเนื่องจากวา
พระองคทรงมีพระมหากรุณาตอสรรพสัตวทั้งปวงจึงยังใชชีวิตโปรดสัตวใหพนทุกขไปจนหมดกอน
พระองคทรงเปนพระพุทธเจาของพระพุทธเจาทั้งปวง เปนบิดาของโลก และเปนสภาวะสัจจะอยูตลอด
ไปไมมีวันสูญสิ้น พระองคมิไดทองเที่ยวไปทุกหนทุกแหงเชนเดียวกับพระโคตมพุทธะ นั่นเปนเพียง
ภาคหนึ่งของพระองคที่แบงมาเพื่อโปรดสรรพสัตวเทานั้น หากแตพระองคประทับเทศนาตลอดเวลาที่
ยอดเขาคิชฌกูฏเทานั้นดังความในพระสูตรที่วา
“ครั้งหนึ่งพระพุทธองคทรงประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ทามกลางพระภิกษุพระโพธิสัตวและเทวดา
อื่น ๆ เมื่อพระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมจบแลวก็เขาสมาธิและแผรัศมีไปถึงโลกทางทิศตะวันออก
เมื่อพระองคออกจากสมาธิไดตรัสบอกแกพระสารีบุตรวา เหตุที่พระองคทรงสั่งสอนสรรพสัตวถึง
อุบายวิธีตาง ๆ กัน เนื่องดวยพระมหากรุณาของพระองคที่มีตอสรรพสัตว คําสั่งสอนอันแทจริงของ
พระตถาคตนั้นมีเพียงเพื่อหนึ่งเทานั้นคือเพื่อสรรพสัตว” (อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 190)

นอกจากนี้ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรยังไดกลาวถึง คําสั่งสอนของธรรมกายพุทธ พุทธ
นิรันดร วาอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏโดยสั่งสอนจากความนิรันดรสูความนิรันดร
พระสูตรไดพูดถึงการบรรลุนิพพานในลักษณะงาย ๆ วา เมื่อบุคคลไดบําเพ็ญทาน ศีล
ภาวนา ตลอดจนการสรางและบูชาพระสถูปและพระเจดีย การสรางและการบูชาพระพุทธรูป (แม
กระทั่งสรางดวยทราย) ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ตาม ดวยจิตศรัทธาแลวก็สามารถเขาถึงบรมสุข
ไดเชนกัน(บุณย นิลเกษ 2526 : 55)
พระสูตรไดพูดถึงลักษณะการเขาถึงนิพพานใน 3 ลักษณะ คือ (1) สาวกยาน (2) ปจเจก
พุทธยาน (3) โพธิสัตวยาน นอกจากนี้ยังกลาวถึงพุทธยานซึ่งเปนหลักการที่สําคัญกวาทุกยานที่กลาวมา
ขางตนและพระสูตรไดกลาวถึงจํานวนพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว มีจํานวนมากกวาเม็ดทรายใน
มหาคงคานที และกลาวสรรเสริญพระโพธิสัตวองคตาง ๆ โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวร สมันตภัทร
ตลอดจนพระไภสัชยราช(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 29-30)
พระสูตรนี้ตนฉบับเดิมเปนภาษาสันสกฤต (ราว พุทธศตวรรษที่ 7) และไดแปลเปนภาษา
จีน 6 ฉบับ แตที่ใชกันมากและรูจักกันมาก มีฉบับของอาจารยธรรมรักษ (พ.ศ.883) ฉบับของอาจารย
กุมารชีพ (พ.ศ.949) และพระสูตรนี้ไดถูกแปลเปนภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษดวย (ชลธิรา สัตยาวัฒนา
2523)
9 สุวรรณประภาสสูตร (Surarnaprabhasa Sutra)
พระสูตรนี้แบงแนวความคิดออกเปน 3 สวน กลาวคือ (1) ปรัชญา (2) เทพนิยาย (3) พุทธ
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ตันตระ และถือวาพระพุทธเจาทรงเปนองคอมตะนิรันดร เปนธรรมกายและธรรมธาตุ เนื้อหาเนนเรื่อง
ของปรัชญา จริยศาสตร ตลอดจนตํานานตาง ๆ และมีแนวคิดแบบพุทธตันตระปรากฏดวย (บุณย นิล
เกษ 2526 : 57)
พระสูตรนี้มีอิทธิพลตอชาวพุทธในเนปาล ธิเบต และมองโกเลีย และเปนตนกําเนิดของ
นิกายตันตระ ตลอดจนพิธีกรรมตาง ๆของพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมนอกเหนือจากนั้นดวย (ผาสุข
อินทราวุธ 2543 :31)
พระสูตรนี้ไดถูกแปลเปนภาษาจีนราว คริสตศตวรรษที่ 6 และภาษาอังกฤษราว ค.ศ. 703
(ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2523)
10 ทศภูมิกสูตร (Dosabhumika Sutra)
พระสูตรกลาวถึงการบําเพ็ญภูมิ 10 ประการ เพื่อใหบรรลุความเปนพระโพธิสัตว กลาวคือ
(1)ปรมุทิตา ขั้นนี้พระโพธิสัตวบําเพ็ญทานบารมี
(2) วิมาลา บําเพ็ญศีลบารมี
(3) ปรภาตรี บําเพ็ญขันติบารมี
(4) อธิสมติ บําเพ็ญวิริยบารมี
(5) สุทุธชย บําเพ็ญธยานบารมี (สมาธิ)
(6) อภิมุกต บําเพ็ญปรัชญาหรือปญญาบารมี
(7) ทุรงคม ขั้นนี้ใหเกิดความชํานาญในอุบายวิธีตาง ๆ แหงปญญา
(8) อจล บําเพ็ญปณิธานบารมี (ขั้นนี้พระโพธิสัตวอยูในสภาพที่ไมเกิดไม
ตาย)
(9) สาทุมติ บําเพ็ญพลบารมี
(10)ธรมเมฆ การบรรลุขั้น สุ ด ทายโดยบําเพ็ ญญาณบารมี (อภิชัย โพธิ
ประสิทธิ์ศาสต 2527 : 187)
พระสูตรนี้ไดถูกแปลเปนภาษาจีนโดย อาจารยธรรมรักษ (พ.ศ.840) ซึ่งตนฉบับเดิมนา
จะเปนภาษาสันสกฤต
11 ตถาคตครรภสูตร (Tathagatagarnbha Sutra)
พระสูตรนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา “มหาไพบูลยตถาคตครรภสูตร” เนื้อหาพระสูตรกลาวถึงพุทธ
ภาวะ กลาวคือ ตถาคตครรภ นั้นก็คือพุทธภาวะ คือจิตของคนธรรมดานั้น แมจะถูกหุมหอดวยกิเลส แต
ภายในก็ยังมีภาวะเทากับพระตถาคตเจา (อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 194)
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สูตรนี้ไดแปลเปนภาษาจีน ราว พ.ศ.893-974 ซึ่งคําวาตถาคตครรภนี้มีปรากฏในทศภูมิ
สูตรดวยเชนกัน (ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2523)
12 มหาปรินิรวานสูตร หรือมหาปรินิพพานสูตร
พระสูตรนี้ก็ไดบรรยายถึงแนวคิดของตถาคตครรภ หรือพุทธภาวะของสูตรตาง ๆ ลวนแต
เปนการคนหาความสําเร็จในความเปนพุทธะโดยสัญชาติญาณอันนี้มาแตกอน
สูตรนื้ถือวาการนิพพานของพระพุทธองคไมไดเปนแงลบตามที่เคยเขาใจกัน แตเปนการ
แสดงออกของความยิ่งใหญของมหาอัตตา เปนนิจจัง เปนสุข เปนวิสุทธิ แมพระวรกายที่เราเห็นจะดับ
ไปก็ตาม แตพระวรกายที่แทจริงยังคงมีอยู และอยูเพื่อที่จะชวยสรรพสัตว จึงบันดาลใหมีนิรมานกาย
และสัมโภคกาย(อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต 2527 : 197)
นอกจากนี้พระสูตรนี้ซึ่งถือวา สัตวโลกมีพุทธภาวะอยูทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนั้นก็เปนอันรับ
รองวาสัตวโลกจะสําเร็จเปนพระพุทธเจาไดทั้งสิ้น
พระสูตรนี้เดิมนาจะเปนภาษาสันสกฤตและไดถูกแปลเปนภาษาจีนโดยอาจารยธรรมรักษ
พ.ศ. 966(ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2523)
13 มหาวัสตุ (Mahavastu)
เขียนเปนภาษาสันสกฤตผสมปรากฤต เนื้อหาเปนพุทธประวัติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระ
วินัยปฏกของนิกายโลกุตตรวาท ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของนิกายมหาสังฆิกะ ในมหาวัสตุจะสอดแทรก
อิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนบําเพ็ญของพุทธประวัติ เชน ประสูติ ตรัสรู ผจญ
มาร และปฐมเทศนาเปนตน (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :18)
คัมภีรมหาวัสตุนั้นจัดวาเปนเนื้อเรื่องที่อานยากเรื่องหนึ่ง เนื่องจากจะสอดแทรกชาดก
และอวทานตาง ๆ เปนระยะ ๆ บางครั้งก็เปนการเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง แตอยางไรก็
ตามชาดกและอวทานบางเรื่องในมหาวัสตุนี้ก็ไมเคยปรากฏในวรรณกรรมฝายบาลีมากอน
มหาวัสตุนี้ไดพบแนวคิดและคติความเชื่อของฝายมหายานอยางเดนชัด อาทิ กลาวถึงทศ
ภูมิสูตรของพระโพธิสัตว และการกลาวยกยองพระพุทธเจาวาทรงมีพระอานุภาพมาก หากบุคคลใด
ศรัทธาในพระพุทธองคอยางจริงใจแลวก็สามารถเขาถึงนิพพานได หรือแมแตการบูชาสถูปดวยการทํา
ประทักษิณก็จะไดบุญมหาศาลมากมาย
นักวิชาการหลายทานลงความเห็นวามหาวัสตุนี้นาจะเขียนในราว 200 ปกอน ค.ศ. และมี
การแตงเติมตอในชวง คริสตศตวรรษ ที่ 4 ซึ่งเปนชวงที่แนวคิดมหายานเจริญรุงเรืองอยู จึงไดรับแนวคิด
ไปปะปนอยูมาก (ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 19)
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14 ลลิตวิสตระ (Lalitavistara)
เขียนเปนภาษาสันสกฤตผสมภาษาปรากฤตเปนคัมภีรสําคัญในกลุมไวบูลยสูตร เนื้อหา
ของคัมภีรแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและคติของฝายมหายานอยางชัดเจน
เนื้อหาเปนพุทธประวัติ แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาอยูในภาวะเหนือธรรมชาติ เนื่องจากมี
อิทธิปาฏิหารยตาง ๆ ปรากฏมากมาย ในเนื้อเรื่องตลอดจนเรื่องของนรกสวรรคและการเวียนวายตาย
เกิดตามความเชื่อของพราหมณเขามาผสมดวย และพบวาเทพเจาในศาสนาพราหมณเขามามีบทบาทอยู
ตลอดเวลา แสดงใหเห็นถึงการสรางแนวคิดและคติตางๆ ใหอยูเหนือศาสนาพราหมณ(ผาสุข อินทราวุธ
2543 :19)
ลลิตวิสตระไดรับการแปลเปนภาษาจีนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 7 แตหายไป เหลือแตฉบับ
แปลเปนครั้งที่ 2 (พุทธศตวรรษที่. 9) และฉบับภาษาธิเบตไดแปลในชวง พุทธศตวรรษที่ 11
15 พุทธจริต (Buddhacarita)
เขียนเปนภาษาสันสกฤตผลงานของพระอัศวโฆษะ (ปลาย คริสตศตวรรษที่ 1) เนื้อหาเปน
ชีวประวัติและภารกิจของพระพุทธเจา ตั้งแตกอนตรัสรูและจนถึงปรินิพพาน ซึ่งจัดเปนมหากาพยที่มี
ความไพเราะเทียบไดกับรามายณะของฮินดู โดยเนื้อหากลาวถึงพุทธประวัติตาง ๆ อยางมีชีวิตชีวา และ
สอดแทรกอิทธิปาฏิหาริยแตก็ไมไดขยายความจนเกินจริง (Nariman 1972 : 30-32)
พุทธจริตไดถูกแปลเปนภาษาจีนชวงระหวาง พ.ศ. 957-965 โดยอาจารยธรรมรักษ และได
แปลเปนภาษาธิเบตในชวงคริสตศตวรรษที่ 7-8 ซึ่งตอมาก็ไดรับการแปลเปนภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ
(ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2523)
16 เสานทรนันทะกาพย
แตงโดยพระอัศวโฆษดวยเชนกัน เนื้อหาตัดตอนมาจากพุทธประวัติบางตอนที่ไมไดกลาว
ไวในพุทธจริต แตมีตัวละครสําคัญคือ นนทะ ซึ่งในเรื่องนี้ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดแบบมหภพเรื่องของพระ
โพธิสัตววาเปนบุคคลสําคัญ สามารถที่จะชวยสรรพสัตวใหพนทุกขได และขอดีของการชวยเหลือผูอื่น
ใหพนทุกข หรือโพธิสัตวยานนักปราชญ ชาวอินเดียเปนผูคนพบตนฉบับและนํามาตีพิมพเผยแพร นับ
วาเปนหนังสือที่เปนของนิกายมหายานดวย (ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 22)
นอกจากพระสูตรและคัมภีรสําคัญทั้ง 16 ฉบับที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีพระสูตรและคัมภีร
อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลทางแนวความคิดและปรัชญาตาง ๆ ตอพุทธศาสนิกชนในยุคหลัง ๆ ดวย ซึ่งตอมา
เปนตนกําเนิดลัทธิและพิธีกรรมตาง ๆ ที่เนื่องดวยพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คัมภีรฝายตันตรยาน กลาวคือ
ในยุคพระเจาหรรษวรรธนะ ราว ค.ศ. 600-647 นักปราชญหลายทานไดแตงสุประภาต
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สโตตระ (Suprabhata Stotra) อัษฎ-มหากรีจริตะ สโตตระ (Ashta- Mahakricarita Stotra) โลเกศวร สโต
ตระ (Lokesavara Stotra) สริกธารา สโตตระ (Srikadhara Stotra) เปนตน ซึ่งทั้งหมดเปนการแตงเพื่อ
สรรเสริญพระพุทธเจา
พระโพธิสัตว เทพและเทพีตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีคัมภีรธารณีหรือมนตรา ซึ่งธารณีนั้นเปน
แนวคิดที่เนื่องมาจากพระปริตตและพระเวทยุคหลัง ซึ่งคําวาธารณีนี้มีปรากฏในคัมภีร ปรัชญาปารมิตา
สูตร ซึ่งมีที่สําคัญ 2 ฉบับ กลาวคือ อุษณีษวัชระธารณี และรัตนโลกาธารณี(ผาสุข อินทราวุธ, 2543)
บทธารณีหรือมนตรานี้ปรากฏทั้งในบาลีและสันสกฤต ตลอดจนในพระเวท หากแตเปน
เรื่องที่กลั่นกรอง หรือยอขอความดังกลาวมาใชจนทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงและดูขลังขึ้น เนื่องจาก
ในยุคหลังนั้นพุทธตันตระยานและวัชรยานเจริญขึ้นมา ซึ่งพุทธตันตรยานก็มีการผลิตคัมภีรตาง ๆ ขึ้น
มา โดยคณาจารยของตนเอง ซึ่งหลัก ๆ มีดังนี้
1. อาทิกรมประทีป
2. อัษฎามีวรตะ
3. จัณฑ-มหาโรษณ-ตันตระ
4. มหากาละตันตระ
5. สิงวโรทัยตันตระ เปนตน (บุณย นิลเกษ 2526 : 60)
ซึ่งคัมภีรดังกลาวไดมีอิทธิพลตอชาวพุทธในเนปาล ธิเบตอยางมาก ซึ่งเปนตนกําเนิด
ปรัชญาตันตระ พิธีกรรม คาถาอาคมตาง ๆ ในยุคหลังปรากฏในรูปพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องดวยพระ
พุทธศาสนา ซึ่งไดสงอิทธิพลตอมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตดวย
ปรัชญาตันตระ
เนื่องจากนิกายตันตระไดเพิ่มเติมหลักตาง ๆ จากหลักพื้นฐานแนวคิดมหายานเดิมเขามา
มาก โดยปรัชญาตรีกาย ไดเปลี่ยนเปนพุทธภาวะ 4 คือ เพิ่มสุญญาตาภาวะเขาไปดวย ในสมัยตอมาไดมี
การสรางภาษาทางจิตวิทยา (อภิธรรม) ใหยากแกการเขาใจยิ่งขึ้นไปอีก
ตันตรยานไดพัฒนาแนวคิดและหลักการตาง ๆ ไปในทั้งทางลบและทางบวกโดยสามารถ
แบงได 4 แนวคิดกลาวคือ
1 ปรัชญามันตรยาน
ยึดหลักปรัชญามหายาน แตเพิ่มการทองมนต หรือภาวนาใหจิตใจสงบเพิ่มการใชเวท
มนตร คาถาตาง ๆ มากมาย เพื่อใหหลุดพนจากอํานาจของกิเลส อันไดแก
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1.1ธารณี (มนต) เปนเพียงบทสวดซึ่งไมไดมีความหมายอะไรเลย ไมใชขอ
ความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําใหผูสวดบรรลุธรรมไดอยางปาฏิหารย หากแตเปนบทสวดหรือภาวนาเพื่อจิตใจ
สงบและเกิดดวงปญญาแจงในหลักธรรมดวยตนเอง
1.2ยันต หรือมณฑล คือแผนภาพจักรวาล ของสรรพสิ่งทั้งปวง (ไมใช
จักรวาลทางดาราศาสตร) ที่แสดงออกดวยสัญลักษณแทนสรรพสิ่งในเชิงบุคลาธิษฐาน ดวยรูปเทพตาง
ๆ หรือแสดงออกดวยสัญลักษณแทนเทพนั้น ๆ เชน ศาสตราวุธ อักขระ ธารณีมนต เปนตน ซึ่งจะสื่อ
ใหเห็นจุดกําเนิดหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง ทั้งปวงและการถูกครอบคลุม อยางทั่วถึง โดยมายาแหงความ
ไมเที่ยงแท อีกนัยหนึ่ง มณฑลอาจเปนแผนภาพอนุจักรวาลแหงกลุมเทพ หรือเทพองคใดองคหนึ่ง
แวดลอมดวยบริวารมีลักษณะคลายยันต สําหรับผูเลื่อมใสในเทพนั้น ๆ จะใชเปนสื่อในการเขาถึงและ
การเขารวมกับเทพนั้น ๆ เพื่อบัลดาลผลตาง ๆ เชน การคุมครอง การขจัดความเลวราย หรือเพื่อใหมี
อิทธิปาฏิหาริย เปนตน
1.3มุทรา ลักษณะหรือทาทางในเวลาประกอบพิธี จึงมีความสัมพันธกับบท
สวดหรือมนตราโดยตรง (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :10)
มันตรยานถือวา โลกิยภาวะ กับโลกุตตระภาวะ เปนสิ่งเดียวกันโดยกําเนิด พระไวโรจนะ
เปนมูลธาตุของสากลจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้นทุกสรรพสิ่งทั้งปวงลวนมีภาวะธาตุเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกับพระไวโรจนะ และมีธาตุพุทธะอยูแลวในตัวเอง แตถูกอวิชชาบดบังพุทธภาวะจึงไม
ปรากฏ การบําเพ็ญ เพียร มิใชมุงกําจัดกิเลส ใหหมดไป แตเปนการมุงสูภาวะดั้งเดิมของตนเองและ
สากลจักรวาล หากผูใดรูชัดวาจิตของตนเปนเชนนั้นเองไมเกิดดับมาแตดั้งเดิม ผูนั้นก็จะบรรลุธรรมภูมิ
นอกจากนี้ มันตระยานซึ่งเชื่อวาพระวัชรสัตวไดรวบรวมพระธรรมแหงพระไวโรจนะ
บรรจุไวในเจดียเหล็ก ตอมาอาจารยนาคารชุนไดเปดกรุพระธรรมนี้และไดรับอภิเษกจาก พระวัชรสัตว
ใหเปนผูถายทอดเผยแผ "พุทธลี้ลับ" นี้แกสรรพสัตวทั้งปวง ตอมาจึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงค
รัดวา หากไมไดรับอภิเษกจากอาจารยแลวจะร่ําเรียนและประกอบโยคกรรมอันใดก็ไมไดผลสมบูรณ
ปรัชญามันตรยานนี้ยึดหลักปฏิบัติโดยถือเอาการบําเพ็ญสมาธิตองทําควบคูไปกับการ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยใชสื่อ ทางกาย วาจา ใจ ธารณี มุทรา ประกอบดวยเครื่องใชในพิธีกรรม
อาทิ มณฑล วัชระ ดอกบัว กระดิ่ง ยันต ธงมนต เปนตน ในภายหลังปรัชญาสายนี้สงผลกอใหเกิด
ตันตระสายอื่น ๆ อีกมากมาย (Schumann 1973 : 158)
2 ปรัชญาวัชรยาน
ปรัชญาสายนี้ใหความสําคัญกับเวทมนต คาถา เชนกัน แตเนนหนักดานการนับถือ พระ
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อาทิพุทธ พระธยานิพุทธ และพระโพธิสัตว ตาง ๆ มากขึ้น โดยการจัดกลุมเทพและเทพีตาง ๆ ใหเปน
ระเบียบระบบมากขึ้น
โดยมีหลักแนวคิดดังนี้ "ถือวาอวิชชาเปนตนเหตุทําใหคนเรามองเห็นโลกแตกตางกันออก
ไป ซึ่งแทจริงแลวสภาวะของโลกมีอยางเดียว คือ สิ่งที่เราเรียกวา "ปรมัตถ" โดยธาตุแทแลวตัวเราเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับปรมัตถ หรือวา ปรมัตถอยูในตัวเรา ผูปฏิบัติสมาธิและวิปสสนาจะทราบวา ตัวเอง
ถูกครอบดวยอวิชชา และสามารถทําลายสิ่งเหลานั้นใหหมดไป และกาวขึ้นสูสภาพอันแทจริงของตัว
เอง (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :11)
3 ปรัชญาสหัชยาน
ปรัชญาสายนี้ไดปรากฏครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 14 โดยยึดหลักแนวคิดที่วาสังสารวัฏ
และนิพพานนั้นมีดวงจิตเกี่ยวกันอยูกอนแลว และเกิดมาพรอมกันในดวงจิตนั้น ๆ แลว สภาวะเชนนี้ไม
ใชสิ่งที่มีอยูหรือไมมีอยู มันเปนภาวะที่ ปรากฏอยูเชนนั้น แตจิตของเราเองเปนตัวการที่มองเห็นวาสิ่ง
ทั้งหลายแตกตางกันไปเอง โดยปรัชญาสายนี้ไมสนับสนุนการดําเนินชีวิตที่ตองผูกมัดตัวเองอยูกับขอ
ปฏิบัติหรือพิธีกรรมตาง ๆ แตเนนการทําเพื่อสังคมและความเมตตากรุณาตอผูอื่น(ผาสุข อินทราวุธ
2543 :12) (Schumann 1973 : 163)
4 ปรัชญากาลจักรยาน
ปรัชญาสายนี้ปรากฏครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 16 ใหความสําคัญกับเวทมนตคาถา และ
เนนความสําคัญของสภาวะแหงปญญา+อุปายะ หรือ ความรู + ความฉลาดหรือสภาวะแหง มหาปญญา
และมหากรุณา ซึ่งเปนคุณธรรมไปสูการตรัสรู
กาลจักรยานถือวาพระอาทิพุทธะทรงเปนตนกําเนิดของสุริยะจักรวาลทั้งหมด ซึ่งได
ประยุกตนําเอาระบบดาราศาสตร มาอธิบายสิ่งตาง ๆ ใหเขากับทางศาสนา
ถือวาชีวิตของปวงสัตวเปนระบบที่ดําเนินไปภายใตภาวะการณทางตรรกศาสตร หรือ
สุริยจักรวาล หากเราสามารถรูถึงความสัมพันธภายในระหวางมนุษยกับระบบสากลจักรวาลแลวเราก็จะ
พบปญญาอันสูงสุดและนําไปสูการพนทุกข(Schumann 1973 : 165-166)
จากทั้งหมดที่กลาวมานั้น เปนหลักและแนวคิดทั้ง 4 แนวทางของพุทธศาสนาสายตันตร
ยานแตโดยทั่วไปแลวแนวคิดสายวัชรยานจะมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอตันตรยานในยุคหลังอยาง
มาก และแนวคิดนี้ไดเริ่มผลิตคัมภีรตันตรยานเปนครั้งแรก จากทั้งหมดและไดเพิ่มแนวคิด ใหม ๆ ขึ้น
มาในแนวคิดตันตรยานดวย อาทิ คติมหาสุข หรือการรวมกันระหวางความกรุณาและปญญา ทฤษฏี
ของพระธยานิพุทธทั้ง 5 ประทับอยูในขันธ 5 ซึ่งจะถือกําเนิดในเวลาที่โลกตองการ แมแตการบูชาศักติ
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ซึ่งเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเปนครั้งแรกรวมทั้งเทพและเทพีตางๆ
การใหความสําคัญกับคุรุหรือบรมครูซึ่งมีความสําคัญมากกวาบรรดาครูทั้งหลาย ซึ่งมักจะ
ปรากฏการไหวครูหรือบูชาครู ในวรรณกรรมสําคัญของพุทธตันตระสายนี้แทบทุกเลม ในนิกายนี้กฎ
ขอบังคับของศิษยหรือผูที่จะมาฝกปฏิบัตินั้นมีความสําคัญเชนกัน กฎขอตาง ๆ นั้นในเวลาตอมาสงอิทธิ
พลใหกับแนวคิดของนิกายอื่น ๆ ในสมัยหลังดวย อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับการทานอาหารแบบมังสวิรัติ
เปนตน แตกฎบางขอก็สรางความเสื่อมเสียใหกับพระพุทธศาสนา จนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพระพุทธ
ศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียในเวลาตอมา (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :15)
ซึ่งกฏขอบังคับนั้นแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ขั้นแรก(กริยาตันตระ) และขอสอง (จริยา
ตันตระ) ขั้น 3 (โยคะตันตระ) และขั้นสุดทาย (อนุตตระโยคะตันตระ)
ขั้นที่ 1 (กริยาตันตระ)
เปนขั้นฝกกายและจิต เชนการงดเวนการเสพของมึนเมา งดอาหารประเภทเนื้อสัตว รักษา
พรหมจรรย บูชารูปเคารพของเทพตาง ๆ ประกอบกับการฝกฝนจิตไปดวย
ขั้นที่ 2 (จริยาตันตระ)
เปนขั้นฝกจิตทําสมาธิเบื้องตน บูชารูปเคารพของเทพตาง ๆ โดยฟงคําสั่งสอนจากอาจารย
โดยตรง และทําการทดลองจิตที่ฝกไว โดยการเสพสิ่งที่เรียกวาตัณหาทั้งปวง
ขั้นที่ 3 (โยคะตันตระ)
เปนขั้นทําสมาธิจิตชั้นสูง
ขั้นที่ 4 (อนุตตระโยคะ ตันตระ)
เปนขั้นจิตหลุดพนจากกิเลส ตัณหา ทั้งปวงแลว จะมีอิทธิฤทธิ์และกําลังอํานาจเหนือคน
ทั่วไป ซึ่งเรียกวา "สิทธะ" (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :15)
นอกจากขั้นตอนที่กลาวมาแลวนั้น ตันตรยาน ยังใหความสําคัญกับสิ่งที่ใชประกอบการฝก
กายและจิตเหลานี้ดวยกลาวคือ
1 มนตร เปนปจจัยสําคัญของนิกายตันตระ มนตประกอบดวยคําที่ไมมีความหมาย ซึ่ง
วิวัฒนาการมาจากธารณีในวิทยาธรปฏก ธารณีเหลานี้ปรากฎในพุทธศาสนามานานแลว ซึ่งเปนที่นิยม
ของกลุมผูดอยการศึกษาที่ไมสามารถอานพระสูตรเขาใจไดจึงตองการที่จะทองจดจําพระสูตรสําคัญ
อยางยอ ๆ วัชรยานเชื่อวาธารณีมนตเหลานั้นหลังจากเมื่อกลาวมนตบทใดบทหนึ่งซ้ํา ๆ กันจะไดสิ่งที่
ปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรม (หลุดพน)
2 โพธิจิต หมายถึง การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ เจาของจิตนั้นจะตองพยายามควบคุมจิตของ
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ตนเองหากไมสามารถควบคุมจิตใจของตนได จะตองเวียนวายอยูในสังสารวัฏ เพื่อชําระจิตใจให
บริสุทธิ์แลว จิตใจจะถูกยกระดับอยูในภูมิที่สูงขึ้นซึ่งภูมิของจิตหรือภูมิตาง ๆ ที่สําคัญปรากฏอยูในทศ
ภูมิกสูตร
3 อหังการ หมายถึง การรวมโพธิจิตเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับเทพที่ตนบูชา โดยการ
ปฏิบัติโยคะ (การหลุดพนจากกิเลส ตัณหาทั้งปวง)
4 อัทวยะ หมายถึง คติมหาสุข การรวมกันระหวาง ศูนยตากับความกรุณา ศูนยตาหมายถึง
การหยั่งรู ความจริงของโลก กรุณา หมายถึง ความเมตตา สงสาร และปรารถนาที่จะนําทางสรรพสัตว
สูความหลุดพน (ผาสุข อินทราวุธ 2543 :15-16)
จากหลักและแนวคิดดังกลาวมาทั้งหมดของมหายานนิกายตันตระยานนี้ เปนสวนสําคัญ
และสงอิทธิพลกอใหเกิดสัทธิและนิกายตาง ๆ ตลอดจนพิธีกรรม ที่ปฏิบัติกันในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออก เชน จีน ญี่ปุน เนปาลและธิเบต
พุทธศาสนานิกายตันตระในดินแดนตางๆ
พุทธศาสนานิกายตันตระ จากการศึกษาพบวาไดพัฒนาแนวความคิดทางดานวิธีปฏิบัติ
แตกตางไปจากนิกายอื่นๆ ทั้งยังเปนนิกายที่สรางรูปแบบของพิธีกรรมตางๆในพุทธศาสนาดวย ซึ่งนอก
จากจะเจริญขึ้นอยางมั่นคงในธิเบตและเนปาลแลว ยังสงอิทธิพลไปยังดินแดนใกลเคียงอื่นๆดวย
1 นิกายตันตระในจีน
นิกายตันตระในจีน เปนสายมันตรยาน และจะเรียกวานิกายมันตรยาน ซึ่งตรงกับภาษา
จีนวา "เจินเอิ้น" โดยเขามาในจีนราวพุทธศตวรรษที่ 13 โดยอาจารย วัชรโพธิและอโมฆะวัชระ จาก
อินเดีย โดยนิกายนี้ไดนําเอาหลักธรรมและพิธีกรรมตางๆ จากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพุทธ
ตันตระไดเจริญขึ้นอยางมาก โดยการอุปถัมภของราชวงศปาละ ตอมาสมัยราชวงศหยวนจีนไดรับอิทธิ
พลตันตระแบบลามะจากธิเบต เนื่องจากพระเจากุบไลขานทรงเลื่อมใสในลัทธิดังกลาวดวย ตันตระใน
จีนนี้ถือคัมภีรไวโรจนสูตร และ วัชรเลขสูตรเปนคัมภีรสําคัญ(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 182)
2 นิกายตันตระในมองโกเลีย
ตันตระในมองโกเลียนั้นเปนสายมันตรยานเหมือนจีน และยังมีลัทธิลามะแบบธิเบตปนอยู
ดวยเชนกัน ซึ่งเขามาในสมัยของพระเจากุบไลขาน(สมัยราชวงศหยวนของจีน) ราวพุทธศตวรรษที่ 2021 (เสถียร โพธินันทะ 2515) กอนที่พุทธศาสนาจะเขามานั้นชาวมองโกเลียนับถือลัทธิชามัน ซึ่งคลาย
กับลัทธิบอนปะในธิเบต ซึ่งลัทธินี้มีอิทธิพลอยางมากตอชาวมองโกเลีย(บุณย นิลเกษ 2526)
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ลัทธิลามะในมองโกเลียนั้นเปนแบบของนิกายเคลุคปะ หรือหมวกเหลือง ในธิเบต ซึ่งหลัง
จากที่เขามาแลว 200 ปหลัง อิทธิพลของนิกายนี้กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตชาวมองโกเลียในทุกดาน
เชน ศิลปกรรม วรรณกรรม ปรัชญา การศึกษาตางๆ สถาบันสงฆเปนศูนยกลางของทุกอยาง ทั้งการ
ปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมตางๆดวย(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 50)
3 นิกายตันตระในเนปาล
พุทธศาสนาไดเขาสูเนปาลในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งพระองคทรงสงสมณ
ทูตไปเผยแพรศาสนาที่ แควน แคชเมียรและบริเวณใกลเคียงและไดเสด็จไปนมัสการสังเวชนียสถานที่
ลุมพินีและสรางเสาหินขนาดใหญไวเปนหลักฐานดวย ซึ่งพระองคไดทรงสรางจารึกดวยเชนกัน(250 ป
กอนคริสตศักราช)ซึ่งสังเวชนียสถานดังกลาวเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา(Shakya 1986 : 7)
พุทธศาสนาในยุคแรก ๆ ของเนปาลนั้นเปนแบบเถรวาทตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 7 พุทธ
ศาสนานิกายสรวาสติวาทินก็ไดเจริญขึ้นในเนปาล
ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 14 พุทธศาสนามหายานตันตระไดเจริญขึ้นในแควนแคชเมียร
ไดเขามามีอิทธิพลในเนปาล จึงสงผลใหพุทธศาสนามหายานตันตระสายวัชรยานและมันตรยานไดเขา
มาเจริญอยูในเนปาลดวย และราวพุทธศตวรรษที่ 15 แควนแคชเมียรไดถูกกองทัพอิสลามรุกรานสงผล
ใหพระสงฆจํานวนมากหลบหนีเขามาอยูในเนปาลและธิเบต(ผาสุข อินทราวุธ 2543) ซึ่งพุทธศาสนา
ตันตระไดเจริญขึ้นอยางมากในเนปาลซึ่งในตํานานหลายเรื่องก็กลาวถึง เชน สวยมภูปุราณะ เปนตน
และตอมาไดเกิดนิกายยอยขึ้นอีก 4 นิกายคือ 1.สวาภาวิกะ 2.ไอศวริก 3.การมิกะ 4.ยาติกระ และไดรับ
การนับถือมาจนถึงปจจุบัน (บุณย นิลเกษ 2526)
แตอยางไรก็ตามพุทธศาสนาในเนปาลหลังพุทธศตวรรษที่ 19 -20 เปนตนมาก็เริ่มเสื่อมลง
พระสงฆรุนหลังตางก็ไมสามารถดํารงสมณเพศและรักษาพระวินัยได จึงพากันลาสิขาบท โดยแตงงาน
มีครอบครัวและยึดอาชีพชางทอง , รับจางประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ภายในวัดซึ่งคลายกับนักบวชใน
ศาสนาฮินดู ตอมาภายหลังพุทธศาสนาในเนปาลไดเรียกตัวเองวา "เนวาธพุทธร" เกิดจากการผสมผสาน
พุทธศาสนากับศาสนาฮินดู โดยการนําเอาหลักการของฮินดูมาอธิบายในรูปของพุทธศาสนา(ผาสุข
อินทราวุธ 2543 : 43)
4 นิกายตันตระยานในธิเบต
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 พุทธศาสนาเริ่มแพรหลายเขาสูธิเบต ซึ่งนักประวัติศาสตรสวน
ใหญลงความเห็นวาตรงกับรัชสมัยของพระเจา สรองตะสันคัมโป ซึ่งพระองคไดรวบรวมแผนดินธิเบต
ใหเปนปกแผนและแผอิทธิพลไปยังดินแดนใกลเคียงดวย พระองคไดอภิเษกกับพระธิดาของกษัตริยเน
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ปาลนามวา "ภฤกุฏี"และพระธิดาของกษัตริยจีนนามวา "บุนเซงกงจู" ซึ่งพระมเหสีทั้งสองพระองคเปน
ผูชักนํากษัตริยธิเบตเขาสูพระพุทธศาสนา(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 328)
กอนที่พุทธศาสนาจะเขามาในธิเบตนั้นชาวธิเบตยังนับถือลัทธิบอนปะหรือษมัณคือการ
นับถือสิ่งเหนือธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งคลายกับลัทธิเตาของจีน (ผาสุข อินทราวุธ,2543)พระเจาสรองตะสัน
คัมโปทรงสงราชบัณฑิตไปศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดีย เนปาล และจีน หนึ่งในนั้นคือ ธอนมิสัมโภตะซึ่ง
เมื่อกลับมาไดแปลคัมภีรมหายานออกเปนภาษาธิเบตไดแก กรัณฑวยุหสูตร รัตนเมฆสูตร ปาฏิโมกข
สูตรและยังไดคิดประดิษฐอักษรธิเบตขึ้นดวย(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527 : 313)
พระเจาสรองตะสันคัมโป ทรงโปรดใหสรางมหาวิหารโปตะระซึ่งตอมากลายเปนที่
ประทับขององค ทะไลลามะ และสรางวัดใหญ ๆ ในธิเบตอีกหลายแหง
เมื่อเขาสูรัชสมัยของพระเจาถิสรองเดตสัน พระองคมีความสามารถในการสงคราม ทรง
เคยยกทัพไปตีมณฑลฮุนหนําและนครเชียงอานของจีน พระองคทรงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาโดย
การชักนําของพระมารดา ตอมาราชครูศานติรักษิตไดแนะนําใหอัญเชิญ คุรุปทมสมภพ ซึ่งเปน
คณาจารยในลัทธิตันตระ เขามาในธิเบต เมื่อพุทธศักราช 1290 (ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 44)
คุรุปทมสมภพไดทําใหประชาชนเลื่อมใสเปนอันมาก และไดนําพิธีเซนพลียักษ ภูตผี
ปศาจ และลัทธิบอนปะ ซึ่งเปนคตินอกพุทธศาสนาเขาไปผสม จนกลายเปนลัทธิลามะในที่สุด
พุทธศักราช 1409 ตรงกับรัชสมัยของพระเจาวัลปสัน ซึ่งเปนพระราชนัดดาของพระเจาถิ
สรองเดตสัน รัชกาลนี้ไดทําการแปลคัมภีรและอรรถกถาตางๆ ของคุรุนาคารชุน อารยเทพและวสุพันธุ
และสรางวัดในลัทธิลามะขึ้นจํานวนมาก ตอมาพุทธศักราช 1518 อติศะ ภิกษุชาวอินเดียไดเขามาปรับ
ปรุงแกไขวิธีปฏิบัติของลัทธิลามะใหม และไดแตงคัมภีรที่เกี่ยวกับลัทธิลามะ โดยไดกอตั้งนิกายกดัม
ปะขึ้นดวยเชนกัน (ผาสุข อินทราวุธ2543 : 45)
พุทธศตวรรษที่ 18 ลัทธิลามะไดเจริญขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนจากพระเจากุบไลขาน
(ตนราชวงศหยวน)เนื่องจากพระองคทรงเลื่อมใสลัทธินี้มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษของพระองค และยังได
สรางวัดลามะขึ้นในมองโกเลียและจีนอีกดวย ประมุขลามะนิกายสัสกยะไดรับการสนับสนุนจาก
กษัตริยราชวงศหยวนทุกพระองค
เมื่อเขาสูสมัยราชวงศหมิง กษัตริยราชวงศหมิง ทรงไดแตงตั้งประมุขลามะในลัทธิอื่นใหมี
ฐานะทัดเทียมกันหมด เพื่อลดทอนอํานาจของประมุขลามะนิกายสัสกยะลง
พ.ศ. 1950 นักบวชลามะชื่อ ตสองขะปะ (tsong khapa)ไดทําการแกไขและปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติเดิมของนิกายกะดัมปะขึ้นใหมและเปลี่ยนชื่อเปน นิกายเคลุคปะ ประพฤติพรหมจรรย ถือปาฏิ
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โมกขสังวรศีล ตลอดจนศึกษาพระปริยัติธรรมอยางเครงครัดโดยนุงหมสีเหลือง ซึ่งแตกตางจากนิกาย
เดิมที่นุงหมสีแดง สงผลใหลามะแบงเปน 2 นิกาย คือ นิกายหมวกแดง นับถือคุรุปทมสมภพเปน ปฐ
มาจารย และนิกายหมวกเหลือง นับถือตสองขะปะ เปนปฐมาจารย(อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต 2527:
314)
พ.ศ. 2138 เมื่อกษัตริยตาดมองโกลตีธิเบตได ไดมอบอํานาจการปกครองธิเบตทั้งหมดแก
นัควังโลษัง ประมุขในนิกายเคลุคปะ หลังจากนั้นมาอํานาจของธิเบตไดขึ้นอยูกับประมุขลามะเพียงผู
เดียว โดยมีกษัตริยจีนรับรองอํานาจและไดพระราชทานนาม "ทไล" แปลวา"กวางขวางดั่งทะเล"อีก
ดวย(ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 46)
ทไลลามะนัควังโลษัง ไดทําการปรับปรุงแกไขเรื่องราวตางๆใหเขากับเรื่องของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรอวตารลงมาเกิดเปนมนุษยเพื่อปกครองธิเบตและลามะลัทธิอื่นก็ยอมรับ ดังนั้น
องคทไลลามะจึงเปนผูปกครองทั้งฝายอาณาจักรและศาสนจักรตั้งแตนั้นเปนตนมา
จากการศึกษาพบวาประชาชนชาวธิเบตสวนมากจะเปนนักบวชในศาสนาถึง 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งหมด ดังนั้นงานหัตถกรรมสวนใหญมักจะเปนการผลิตของใชในพิธีกรรมทางศาสนา ได
แก กระบอกมนต ทําดวยโลหะมีดามถือและหมุนได ภายในบรรจุอักษรมนต นอกจากนี้ยังพบ การปก
เสาสูงปลายผูกผืนผาจารึกมนต ไวใหลมพัด ซึ่งชาวธิเบตเชื่อวาจะไดอานิสงสมาก(คงเปนตนแบบของ
ตุงในภาคเหนือของไทย) (ผาสุข อินทราวุธ 2543:46)
นิกายสําคัญของลัทธิลามะ
1 นิกายเคลุคปะ
เดิมเรียกวา นิกายกะดัมปะ เปนนิกายที่ใหญที่สุด นิกายนี้ใชหมวกเหลือง และนับถือตสอง
ขะปะ เปนปฐมาจารย นับถือพระวัชรธร เปนพระอาทิพุทธ ทไลลามะทุกพระองคมาจากนิกายนี้
2 นิกายสัสกยะ
นิกายนี้ใชหมวกแดงเปนสัญลักษณ ไดแกไขมาจากลัทธิลามะเดิมโดยใชแนวของอติศะ
บางประการ นับถือพระวัชรสัตวเปนพระอาทิพุทธ
3 นิกายยิงมะปะ
นิกายนี้ไมยอมแกไขแนวปฏิบัติแบบเดิม และมีหลายนิกายยอย แตรวมเรียกวา ยิงมะปะ ใช
หมวกสีแดงของนิกายเกาเปนสัญลักษณ นับถือ คุรุปทมสมภพเปนปฐมาจารย และนับถือพระสมันต
ภัทรเปนพระอาทิพุทธ(ผาสุข อินทราวุธ 2543: 47)
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พิธีกรรมและประเพณีสําคัญของพุทธศาสนานิกายตันตระ
พิธีกรรมและประเพณีสําคัญของพุทธศาสนาตันตระนั้นสวนมากจะปฏิบัติกันในประเทศธิ
เบต และเนปาล ซึ่งพุทธศาสนาลัทธิดังกลาวไดเจริญขึ้น ซึ่งพิธีกรรมสวนใหญจะปฏิบัติกันเกือบตลอด
ปและแทบทุกสวนของประเทศธิเบต โดยพิธีกรรมเหลานี้นักบวชลามะจะเปนผูประกอบพิธีกรรม และ
มักจะเกี่ยวเนื่องกับพระวินัยและหลักธรรมตางๆ ตลอดจนเหตุการณสําคัญในพุทธประวัติฝายมหายาน
ซึ่งที่สําคัญมีดังนี้
1.เทศกาลรําลึกการแสดงมหาปาฏิหาริยที่เมืองศราวัสติ จะมีขึ้นระหวางวันที่ 10-15 วันแรก
ของเดือนแรกของทุกป เทศกาลนี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของพุทธศาสนาที่สามารถไดรับการนับ
ถือมากกวาความเชื่ออื่นๆในธิเบต
2.เทศกาลรําลึกการประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา (คลายกับวันวิสาขบูชา)
และจะมีขึ้นชวง7-15วันแรกของเดือนที่ 4 ของทุกป
3.พิธีฉลองการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา จะมีขึ้นชวง 4 วันแรกของเดือนที่ 6 ของ
ทุกป
4.พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสของพระพุทธเจา ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนที่ 9
ของทุกป
5.เทศกาลรําลึกการแสดงสูตรกาลจักรตันตระ ซึ่งเปนการแสดงสูตรตันตระครั้งแรกของ
พระพุทธเจา ที่เมือง Sri Dhanyakataka (อมราวดี)(บริเวณอินเดียตะวันออก) ซึ่งจะมีในชวง 15 วันแรก
ของเดือนที่ 3 ของทุกป และจะมีขึ้นตามศาสนสถานแตละแหงที่สําคัญของนิกายตันตระทั้งหมดดวย
โดยนิกายสําคัญของตันตระ จะแสดงหลักธรรมสําคัญของแตละนิกายออกมาในวันนี้ดวยเชนกัน และ
จัดวาเปนเทศกาลที่สําคัญของชาวพุทธตันตระอีกดวย(Tucci 1978 : 147-148)
เทศกาลที่กลาวมานั้นเปนเทศกาลที่ชาวธิเบตปฏิบัติกันเปนประจําทุกป นอกจากนี้แลวยังมี
พิธีกรรมอื่นๆอีกที่ปฏิบัติกันเฉพาะในแตละนิกาย และลัทธิตางกันไปดวย สวนมากจะเกี่ยวของกับ
ความเชื่อเดิมและลัทธิลามะเดิม
พิธีกรรมสําคัญของนิกายยิงมะปะนั้นสวนมากจะเกี่ยวของกับ ปฐมาจารยของนิกาย คือ คุรุ
ปทมสมภพ ซึ่งจะมีขึ้นทุก 3 เดือนของทุกป
ในนิกายสัสกยปะ จะมีพิธีสวดสูตรตางๆ แกเทพเหวัชระ ชวง 7-15 วันแรกของเดือนที่ 4
ของทุกป และชวง 4 วันแรกของเดือนที่ 6 จะมีเทศกาลอรหันต(Arhat) โดยจะมีการจุดตะเกียงนับพัน
ทั่วเมือง ชวงวันที่ 22-29 วันแรกของเดือนที่ 9 จะมีพิธีกรรมไลผี(gtor zlog) เพื่อปดเปาสิ่งชั่วรายและ
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เพื่อบูชา เทพ และเทพีตางๆอีกดวย( Tucci 1978 : 148)
ในพิธีกรรมสวนมากจะมีบทสวดเปนสวนสําคัญ โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบูชา
เทพและเทพีตางๆ บทสวดเหลานี้จะแบงเปน 3 สวนสําคัญ ไดแก สวนแรก เพื่อพระพุทธเจา สวนที่สอง
เพื่อพระธรรมและหลักธรรมตางๆ และสวนสุดทาย เพื่อความเปนสุขและปลอดภัยของชุมชน โดยการ
ทองบทสวดซ้ําๆกันหลายครั้ง โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อบรรลุถึงความเห็นแจงทางปญญา และหลุด
พน ซึ่งพิธีกรรมสวนใหญจะแบงเปนขั้นตอนไดดังนี้
1.การแสดงความเคารพ
2.การสารภาพบาป
3.แสดงความยินดีตอพระพุทธเจา
4.ขอใหพระพุทธเจาแสดงหลักธรรมตางๆ
5.ขอใหพระโพธิสัตวละทิ้งการเขาสูนิพพานและชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข
6.ผูเขารวมพิธีทําบุญดวยผลไมและอาหาร
ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทําพรอมกับการรองเพลงศักดิ์สิทธิ์และบทสวดตางๆ
เทศกาลและพิธีกรรมตางๆของธิเบตที่ปฏิบัติกันมาจนปจจุบันนั้น สวนมากจะมาจากการ
ดัดแปลงและปรับปรุงจาก พิธีกรรมเกาแกของลัทธิลามะ หรือจากนิกายเคลุคปะ ซึ่งพิธีกรรมที่กลาวมา
ทั้งหมดนั้นเปนพิธีกรรมที่ทําตามปฏิทินเทศกาลของธิเบต แตอยางไรก็ตาม ยังปรากฏพิธีกรรมอื่นๆอีก
ที่ปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ เชน พิธีกรรมที่เรียกวา bkra shis dgu rtsega เปนพิธีกรรมเกี่ยวกับการพยากรณ
หรือการทํานายเหตุการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในปถัดไป ซึ่งจะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของชาวธิเบต
โดยจะจัดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 30 ของเดือนสุดทายของปจนถึงเย็นวันที่ 15 ของเดือนแรกในปถัดไป
ซึ่งจะมีการแสดงดนตรีและบทสวดตางๆ เพื่อขจัดสิ่งชั่วรายและภูตผีตางๆ ที่ชาวธิเบตเชื่อวาจะออกมา
ทํารายในกลางดึกของชวงเวลาดังกลาว(Tucci 1978 : 149)
อุปกรณสําคัญที่ใชในพิธีกรรมพุทธตันตระ
1 วัชระและกระดิ่ง
สวนใหญจะใชในพิธีสวด โดยการแสดงทาทางในลักษณะตางๆตามคัมภีร เหมือนการสง
สัญลักษณตางๆ โตตอบกับเทพเจา ซึ่งจะทําไปพรอมกับการสวดมนตเพื่อบูชาเทพเจาและพระโพธิสัตว
ในแตละองค(ดูภาพที่1,4)
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2 หมอน้ํา
ใชในพิธีสวดเชนเดียวกับวัชระและกระดิ่ง ใชลางพระพักตรรูปเคารพ เทพเจาตางๆ หรือ
แมแตการพรมน้ํา สวนมากหมอน้ําจะมี 2 ลักษณะ เปนหมอมีพวยธรรมดา และเปนหมอมีพวยที่ประดับ
ดวยหางนกยูง ซึ่งอาจจะใชใสน้ํา หรือเมล็ดพืชตางๆ แลวแตพิธีกรรม และทําในวัสดุตางๆกัน เชน ทอง
เงิน ทองแดง หรือแมแตดินเผา
3 ชามและถวย
พบในแทบทุกพิธีกรรมของตันตระ ใชใสอาหาร เมล็ดพืช เมล็ดขาว ขนม น้ํา ตลอดจนผล
ไมดวย วัสดุที่ทําจะคลายกับหมอน้ําทั่วไป เชน ดินเผา โลหะ แตจะมีเฉพาะบางพิธีกรรมเทานั้นที่จะทํา
จากวัสดุพิเศษอื่นๆ เชน พิธีกรรมไลผี ถวยจะทําจากกะโหลกสัตวหรือมนุษย(ดูภาพที่ 2)
4 หอยสังข
ใชในพิธีสวดทั่วไป บางครั้งใชเปนเครื่องดนตรี หรือแมแตเครื่องบูชาเทพเจา โดยใส
กํายานและเครื่องหอมตางๆลงไป(ดูภาพที่ 3)
5 กํายานและเครื่องหอมตางๆ
พบแทบทุกพิธีกรรมของตันตระ โดยจะถูกใสลงในภาชนะรูปแบบตางๆกัน แลวแตพิธี
กรรม เพื่อบูชาเทพเจาและพระโพธิสัตวตลอดจนสรางบรรยากาศใหศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
6 โคมไฟและตะเกียง
สวนมากจะใชตกแตง และประดับ ตามศาสนสถานตางๆ ในชวงเวลาที่มีเทศกาลทาง
ศาสนาที่สําคัญ หรือบางครั้งถูกใชเปนเครื่องบูชาดวย เชน ในพิธีกรรมการทํามณฑล เปนตน
7 เครื่องดนตรี
การแสดงดนตรี และการเตนรําในพิธีกรรมของธิเบตนั้นจะเปนสวนสําคัญ และมักจะพบ
เห็นบอยครั้ง โดยทําประกอบกับการสวดมนตและพิธีสวดตางๆ หรือใชเปนสิ่งบอกขั้นตอนของพิธี
กรรม สงสัญญาณ เรียกประชุมนักบวช ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหนา เกรงขามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งที่
พบนั้นมีดังนี้
1.ฉิ่ง,ฉาบ
2.ฆอง 9 วง, ฆองเล็ก,ฆองใหญ(ตีสงสัญญาณ)
3.กลอง(ใชในพิธีไลผี)
4.หอยสังข
5.ปธรรมดา,ปจีน,ปยาว,ปสั้น(ใชในพิธีไลผี)
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6.ฟลุต(Tucci 1978 : 118-119)(ดูภาพลายเสนที่ 1)
อุปกรณและเครื่องมือตางๆเหลานี้ มักจะใชในพิธีกรรมสวนใหญของพุทธตันตระในธิเบต
โดยมีวัตถุประสงคในการใชแตกตางกันออกไป ดังไดกลาวไปแลวขางตน นอกจากนี้อุปกรณบางอยาง
ยังใชเปนสัญลักษณแทนความหมายตางๆอีกดวย เชน กระจก มีความหมายแทนการมองเห็น,ฉิ่ง แทน
การไดยิน,หอยสังขใสกํายาน แทนการไดกลิ่น,หมอหรือชามใสอาหาร แทนการรับรสและ ผา แทนการ
สัมผัส เปนตน นอกจากอุปกรณที่ใชในพิธีกรรมแลว ยังพบสิ่งที่ใชตกแตงอาคารศาสนสถานตางๆอีก
ดวย เชน ผาที่มีลักษณะ แคบๆ ยาวๆ เปนสีรุง ใชผูกติดกับหัวมังกรบริเวณเสาของอาคาร และผาที่มีรูป
รางคลายรมเล็กๆใชผูกติดกับเพดาน ระหวางเสาภายในอาคาร เปนตน
นอกจากนี้ยังพบอุปกรณที่ใชในขบวนแหตางๆ ในแตละพิธีกรรมดวย เชน ธงที่มีลักษณะ
เปนรูปสามเหลี่ยม ผูกกับไมยาว , ผาที่มีลักษณะคลายฉัตรเล็กๆ และ ธงที่มีลักษณะเปนผาผืนยาวทํา
ด ว ยสีหลากสี และลวดลายตางๆกัน(คลา ยตุงในภาคเหนือ) ซึ่งจะพบในการทําพิธีกรรมมณฑล
(Mandala ritual)(Tucci 1978)

บทที่ 3
การเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
กอนที่จะกลาวถึงการเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ขอกลาวถึง
การเขามาของพุทธศาสนาในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอน เนื่องจากดินแดนเหลานี้มี
ความสัมพันธและเกี่ยวของกันอยางมากมายในหลายดานดวยกัน เชน การเมือง การคา เศรษฐกิจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนพุทธศาสนา
การเขามาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หลักฐานทางดานเอกสารคือคัมภีรมหาวงศของลังกา กลาววา พุทธศาสนาเขามาใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 3 ตรงกับรัชสมัยของพระเจาอโศก
มหาราช ที่ทรงสงสมณทูตออกเผยแผศาสนาหลังจากการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3 เสร็จ
สิ้นลง หนึ่งในดินแดนเหลานั้นคือ สุวรรณภูมิ ซึ่งนักวิชาการสวนใหญเห็นวา คือ ดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตปจจุบัน
นอกจากนี้ในวรรณกรรมสําคัญของอินเดีย ไดปรากฏชื่อของสุวรรณภูมิดวย เชน รา
มายณะ มหาภารตะ วายุปุราณะ หรือแมแตในชาดกอยางพระมหาชนกก็ตาม โดยไดกลาวถึงการ
เดินทางของพระมหาชนกมากับเรือพอคา ที่ชื่อวา สุมุทรสุระ(Sumudrasura) เพื่อเดินทางมาสุวรรณ
ภูมิ( Weatley 1961)
วรรณกรรมทางพุทธศาสนาอื่นๆ เชนชาดก มิลินทปญหา ตลอดจน มหานิเทศ ได
ปรากฏชื่อของ สุวรรณภูมิ วาเปนดินแดนแหงความมั่งคั่งร่ํารวย ผูใดตองการแสวงหาโชค และ
ความร่ํารวยจะตองเดินทางมาดินแดนนี้ ซึ่งนอกจากจะกลาวถึงสุวรรณภูมิแลว ยังไดกลาวถึงบริเวณ
สําคัญของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย เชน ตักโกละ (Takkola), ตามพรลิงค (Tambralinga)
(Chandra 1977)
เอกสารตางๆดังกลาวมานี้ มีอายุอยูในชวงราว คริสตศตวรรษที่ 1-2 ทั้งสิ้น สวน
เอกสารและบันทึกของชาวจีน ยังไดกลาวถึงการตั้งถิ่นฐานของพอคาชาวอินเดียตามเมืองทาโบราณ
ตางๆ ที่กระจายตัวอยูตามคาบสมุทรมาเลย ตั้งแตราวตนคริสตศตวรรษถึง คริสตศตวรรษที่ 2 ซึ่ง
นอกจากพอคาแลวยังปรากฏพระและนักบวช ทั้งในศาสนาพราหมณและพุทธ(Weatley 1961)
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กลุมคนเหลานี้บางคนไดเขามาตั้งถิ่นฐาน ตามเมืองทาตางๆ และไดแตงงานกับคนพื้น
เมืองในแถบนี้ โดยไดนําความรูและความเชื่อตางๆเขามาเผยแพรใหกับคนแถบนี้ จนพัฒนาเปน
สังคมที่มีระบบมากขึ้น ตามพื้นฐานวัฒนธรรมแบบอินเดีย ทั้งแบบพราหมณและพุทธ(Rawson
1990) (Weatley 1961)
การเดินทางของชาวอินเดียในขณะนั้น สวนใหญจะมาจากการเดินทางติดตอคาขาย
จากอินเดียไปสูจีน โดยใชเสนทางผานคาบสมุทรมาเลย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งหลักฐาน
ทางดานจารึกเกาสุดที่ยืนยันถึงการเดินทางเขามาของชาวอินเดียคือจารึกที่เมืองVocanh ในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเปนจารึกภาษาสันสกฤต( Indrawooth 1992 : 163)
นอกจากนี้ยังพบจารึกอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงการเดินทางเขามาของชาวอินเดียเชน จารึกตรุ
มา (Taruma) ของชวา จารึกศรีเกษตร ( Weatley 1961) ซึ่งพอจะสามารถสรุปถึงเสนทางหลักของ
การเขามาของวัฒนธรรมอินเดียได 2 ทางคือ เสนทางแรกผานเขามาทางตอนบนของคาบสมุทรมา
เลยหรือบริเวณดินแดนทางเหนือแถบประเทศพมาปจจุบัน เสนทางที่ 2 ผานเขามาทางตอนลางของ
คาบสมุทรมาเลย หรือบริเวณประเทศมาเลเซียและหมูเกาะอินโดนิเซียปจจุบัน
จากหลักฐานทางดานเอกสารอาจสรุปไดวา พุทธศาสนาเขามายังดินแดนเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ราวพุทธศตวรรษที่ 2 - 6 โดยสวนมากจะมาจากการติดตอคาขายของพอคาชาวอินเดีย
กับจีนโดยใชเสนทางผานมายังดินแดนแถบนี้ โดยอาศัยเปนเมืองทาขนถายสินคา ซึ่งปรากฏทั่วไป
ตามคาบสมุทรมาเลย นอกจากพอคาแลวพระหรือนักบวชไดเดินทางเขามาดวยเชนกัน
สวนหลักฐานทางดานโบราณคดีกลาวคือ หลักฐานศิลปกรรมตาง ๆ ที่เนื่องในพุทธ
ศาสนาพบหลักฐานเกาสุดมีอายุไมเกินไปกวาพุทธศตวรรษที่ 8 โดยไดพบพระพุทธรูปแบบ
อมราวดีจากลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี ตามเมืองทาโบราณและแหลงโบราณคดีหลายแหงในดิน
แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพระพุทธรูปดังกลาวเปนแบบนิยมในอินเดียสมัยราชวงศ อิกษวากุ
ซึ่งก็เปนหลักฐานยืนยันไดวาเมืองทาตาง ๆ เหลานี้มีพระและนักบวชในศาสนาพุทธไดติดตามพอ
คาชาวอินเดียเขามา และไดนําศาสนาเขาเผยแพรดวยเชนกัน เมืองทาโบราณเหลานี้บางแหงไดเจริญ
สืบตอมาและกลายเปนศูนยกลางทางศาสนาพุทธ และมีหลายเมืองไดรับอิทธิพลและพบหลักฐาน
ทางโบราณวัตถุที่เนื่องในพุทธศาสนาดวย(ผาสุข อินทราวุธ 2542)
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เมืองอูทอง
ตั้งอยูบริเวณภาคกลางของประเทศไทยปจจุบัน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี พบหลักฐาน
ดานประติมากรรม ทั้งดินเผาและปูนปน ใชเปนสวนประดับศาสนสถาน ทั้งสถูปและวิหาร เปน
ศิลปะแบบอมราวดีตอนปลาย ซึ่งพบรูปประติมากรรมพระสาวก 3 องคอุมบาตร ลักษณะการหม
จีวรเปนแบบอมราวดี และ พบประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งเปนแบบอมราวดีเชนกัน ซึ่ง
มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 8 - 10
เมืองไบกถโน
ตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําอิรวดี บริเวณภาคกลางของประเทศพมา พบหลัก
ฐานจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 2 ในเมือง โดยพบวาผังอาคารดังกลาวมีรูปแบบเหมือน
ผังอาคารหมายเลข 20 ที่เมืองนาคารชุนโกณฑะ บริเวณลุมแมน้ํากฤษณาประเทศอินเดีย ซึ่งเปนศูนย
กลางทางพุทธศาสนาในอินเดียขณะนั้น โบราณสถานดังกลาวมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9 -10
(Stargardt 1991 : 192)
เมืองศรีเกษตร
เปนเมืองหลวงเกาของชาวปยู ตั้งอยูบริเวณภาคกลางของประเทศพมาปจจุบัน พบหลัก
ฐาน จารึกที่เปนแผนทองคํา 2 แผน ที่แหลงโบราณคดีมวงคัน(Maunggan) รวมถึงแผนหินที่เปน
จารึก แตแตกเปน 3 ชิ้น ตอมานักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ไดพบคัมภีรที่ทําจากแผนทองคําเปลว
จํานวน 20 แผน ซึ่งตัวอักษรในจารึกที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ใชตัวอักษรแบบเดียวกัน และเปนตัว
อักษรแบบเตกูลู ของอินเดียใตซึ่งคลายกับตัวอักษรของพวกกะดัมพะ (Kadampbas) แตแตกตางกัน
เล็กนอย นักวิชาการดานจารึกเรียกวาอักษรปยู มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ( Finot 1912) นอก
จากนี้ยังพบพระพิมพดินเผาจํานวนมาก แสดงภาพพระพุทธเจาประทับนั่ง ใตบัลลังกมีจารึกคาถา เย
ธมมาฯ เปนภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งจารึกนี้มีอายุอยูชวงเดียวกับจารึกแผนทองคําที่กลาวมาแลว
แตอยางไรก็ตามยังไดพบพระพิมพในลักษณะอื่นอีกดวย คือ พระพิมพแสดงภาพพระ
พุทธเจาเคียงขางดวยพระโพธิสัตว อวโลกิเตศวร และ เมไตรย มีจารึกคาถา เย ธมมาฯ เปนภาษา
สันสกฤต ใชตัวอักษรเทวนาครี และพบประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 4 กร
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 152)
ซึ่งหลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดนั้น อาจสรุปไดวา เมืองนี้มีอิทธิพลของพุทธศาสนาทั้ง 2
นิกาย คือ มหายาน และ เถรวาท เจริญควบคูกันไป
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เมืองออกแกว(Oc Eo)
ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศเวียดนามปจจุบัน พบหลักฐาน คือ หัวแหวน
ที่สลัก คาถา เย ธมมาฯ เปนภาษาสันสกฤต มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 โดยนักวิชาการสวนใหญ
สันนิษฐานวา เมืองนี้เปนเมืองทาโบราณของรัฐฟูนัน ซึ่งเปนรัฐโบราณรุนแรกในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต(ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 68-69)
บริเวณภาคใตของประเทศไทย
บริเวณนี้พบแหลงโบราณคดีหลายแหลงที่เคยเปนเมืองทาทางการคาขาย ทั้งฝงตะวัน
ตกและตะวันออก เชน แหลงโบราณคดีบานทุงตึก จ.พังงา แหลงโบราณคดีบานควนลูกปด จ.กระบี่
แหลงโบรารณคดีวัดอัมพาวาส จ.สงขลา และแหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์ จ.สุราษฎรธานี ดังไดพบ
หลักฐานสินคาตางๆ เชน ลูกปดตางๆ ตะเกียงสําริด เปนตน นอกจากนี้แหลงโบราณคดีหลายแหง
ยังพบหลักฐานทางพุทธศาสนาดวย คือ พบพระพุทธรูปทั้งที่ทําจากศิลา และสําริด ในเขตอําเภอพุน
พิน จ.สุราษฎรธานี อําเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส และอําเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพระพุทธ
รูปดังกลาว เปนอิทธิพลพุทธศาสนาจากบริเวณลุมแมน้ํากฤษณา สมัยราชวงศอิกษวากุ(ผาสุข อินท
ราวุธ 2542 : 71)
หลักฐานที่พบในบริเวณตางๆที่กลาวมานี้ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 7-10 และเปนชวง
แรกที่ พุทธศาสนาเขามามีอิทธิพลในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งตอมาพุทธศาสนาไดเจริญ
ขึ้นเปนลําดับและเปนพื้นฐานสําคัญของอารยธรรมตางๆในดินแดนแถบนี้
จากหลั ก ฐานทางด า นเอกสารและโบราณคดี ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น นั้ น สามารถ
สันนิษฐานไดวาพุทธศาสนาเขามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการเดินทางติดตอคาขาย
ของชาวอินเดียโบราณ จากอินเดียไป จีน โดยใชเสนทางผานมาทางคาบสมุทรมาเลยและแหลมอิน
โดจีน โดยแบงเปน 2 เสนทางหลัก คือ เสนทางแรกจากอินเดียตอนใตผานมาทางตอนลางของคาบ
สมุทรมาเลย และเกาะสุมาตรา และจากอินเดียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขามาทางพมา จีน
ตอนลางและบริเวณตอนเหนือของไทย
พุทธศาสนาที่เขามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น สามารถสันนิษฐานไดวา
เปนแบบเถรวาทและมหายาน โดยพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นเขามามีบทบาทในชวงแรกๆ ราว
พุทธศตวรรษที่ 8-11 และตอมาพุทธศาสนาแบบมหายาน ไดเขามามีบทบาทในราวพุทธศตวรรษที่
12-14
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การเขามาของพุทธศาสนาในพมา
พมาเปนอีกดินแดนหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย จากหลักฐานทาง
ดานเอกสาร และชาดกตางๆ ของอินเดียและลังกา ไดกลาวถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ชาวอินเดียได
มาติดตอคาขาย และพมาก็อยูในพื้นที่ดังกลาวดวยเชนกัน จากหลักฐานทางดานโบราณคดีตางๆ ได
แสดงใหเห็นอิทธิพลพุทธศาสนาจากอินเดียที่มีตอความเชื่อของชุมชนในบริเวณนี้ แมวากอนที่
พุทธศาสนาจะเขามานั้น ชุมชุนในพมาไดยอมรับนับถือ ความเชื่อเกี่ยวกับ ผี และพญานาค เมื่อพุทธ
ศาสนาเขามาก็ไดผนวกเอาความเชื่อดังกลาวรวมเขาไปดวยอยางกลมกลืน
จากหลักฐานดานเอกสาร และตํานานตางๆ ของพมา กลาววาพุทธศาสนาไดเขามามี
อิทธิพลในดินแดนแหงนี้ ราว พุทธศตวรรษที่ 3 ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชของอินเดีย ที่ไดสง
สมณทูต ออกเผยแผศาสนาพุทธ หลังจากการทําสังคายนาพระไตรปฏกครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นลง โดยเขา
มาที่เมืองสะเทิม(THATON) หรือบริเวณพมาตอนใตเปนที่แรก โดยในตํานานกลาววา ดินแดน
ประเทศพมานั้นคือ สุวรรณภูมิ
นอกจากนี้ในตํานานพระเจดียชเวดากอง ไดกลาวอีกวา มีพี่นองชาวพมา 2 คน คือ ตะ
ปุสะ และปะลิกัต ไดรับเสนพระเกศา 8 เสน จากพระพุทธเจา และไดนํามาบรรจุไวในพระเจดียชเว
ดากอง ที่เมืองยางกุงอีกดวย นอกจากนี้หลักฐานบันทึกของพระชาวจีน อยาง อี้จิง ไดกลาวถึงเมือง
ศรีเกษตร ที่ตั้งอยูบริเวณตะวันออกของแควนเบงกอล วาเปนเมืองที่มีพุทธศาสนามาประดิษฐาน
ดวย(ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2522 : 175-176)
จากหลักฐานเอกสารที่กลาวมานั้นสามารถสันนิษฐานไดวา พุทธศาสนาเขามามีบท
บาทในพมานี้ เริ่มแรกราว พุทธศตวรรษที่ 3-4 โดยการนํามาของชาวอินเดีย ซึ่งอาจจะเปนพระ
สอนศาสนา หรือพอคาที่เดินทางมาติดตอคาขาย โดยผานเขามาทางพมาตอนบน และตอนลาง(Ray
1936)
ในขณะที่หลักฐานทางดานโบราณวัตถุ-สถาน เชนจารึก ไดปรากฏรองรอยของพุทธ
ศาสนาเกาสุด ราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 ที่เมืองศรีเกษตร(Prome) โดยพบจารึกภาษาสันสกฤต
จารึกแผนทองคํา และแผนหินที่เปนจารึกที่แตกออกเปน 3 ชิ้น โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ซึ่ง
แบบอักษรของจารึกทั้งหมดนั้นคลายกับ อักษรเตกูลู (พุทธศตวรรษที่ 9-10)ที่ใชอยูในอินเดียภาคใต
ในขณะนั้น นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานที่เมืองไบกถโน มีผังคลายโบราณสถานที่เมืองนาคารชุน
โกณฑะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 และยังพบกอนดินเผาที่มีรอยประทับ ทางดานทิศเหนือของ
ประตูทางเขาโบราณสถานดังกลาวอีกดวย โดยจารึกเปนภาษาบาลี อักษรพราหมี พุทธศตวรรษที่
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9-10 (Stargardt 1990 : 192) ซึ่งนอกจากจะพบที่ เมืองดังกลาวแลวยังคนพบที่เมืองสะเทิม อีก
จํานวนหนึ่งซึ่งมีอายุรวมสมัยเดียวกันกับจารึกที่เมืองศรีเกษตร
จากหลักฐานโบราณคดีที่กลาวมาขางตนนี้ สามารถสันนิษฐานไดวาพุทธศาสนาเขามา
มีบทบาทในดินแดนพมานี้เริ่มแรกราวพุทธศตวรรษที่ 10-12 โดยเขามาทางพมาตอนบนเปนที่แรก
บริเวณเมืองศรีเกษตร และตอมาไดเขาสูพมาตอนกลางและตอนลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
หลักฐานดานเอกสารของพมาสวนใหญ ซึ่งจากหลักฐานทั้งเอกสารและโบราณคดีสามารถแบงการ
เขามาของพุทธศาสนาไดเปน 2 เสนทางหลัก คือ เสนทางแรกผานทางอินเดียภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เขาสูพมาตอนบน และอีกเสนทาง ผานเขามาทางอินเดียภาคใตและลังกา เขาสูพมาตอนลาง
โดยพุทธศาสนาที่เขามามีบทบาทในพมานั้น สันนิษฐานวาเปนพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย คือ เถรวาท
และมหายาน โดยมหายานจะมีอิทธิพลในพมาตอนบน สวนเถรวาทจะมีอิทธิพลในพมาตอนลาง
(Coomaraswamy 1972 : 169)
พุทธศาสนาฝายสันสกฤตในพมา
พุทธศาสนาที่พมารับมาจากอินเดียนั้น สันนิษฐานวารับมาทั้ง 2 นิกาย กลาวคือ เถร
วาท และ มหายาน รวมถึงศาสนาพราหมณดวยเชนกัน โดยจากหลักฐานทางดานตางๆที่กลาวมา
แลวขางตนไดยืนยันถึงการเขามาของความเชื่อเหลานี้ ซึ่งในภายหลังไดปรับเปลี่ยนมานับถือพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทจนปจจุบัน และกอนที่พมาจะเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้น ได
เคยยอมรับนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานและความเชื่ออื่นๆ มากอน
จากการศึกษาทางดานชาติพันธุวิทยา นักวิชาการสวนใหญสันนิษฐานวา ชนชาติปยู
(PYU) ซึ่งเคยอาศัยอยูในแถบพมาตอนบน ราวพุทธศตวรรษที่ 3-4 เปนกลุมชนที่มีเชื้อสาย TibetoBurman ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานและถิ่นกําเนิดที่แถบประเทศธิเบต ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ได
อพยพลงมาตามแมน้ําตางๆ บางกลุมไดเขามาตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําอิรวดี และสาละวิน หรือ
บริเวณประเทศพมาปจจุบัน และตอมาไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ไดมีพัฒนาการมาเปนชุมชนที่มีอารยธรรม หรืออาณาจักรศรีเกษตร ซึ่งไดปรากฏหลักฐาน
ตางๆ เชน บันทึกของชาวจีน ที่กลาวถึงอาณาจักรนี้ดวย(Takakusu 1966 : LI)
พุทธศาสนาที่ชาวปยูไดยอมรับนับถือในระยะเริ่มแรกนั้น สันนิษฐานวานาจะเปนพุทธ
ศาสนาแบบมหายาน โดยพบจารึกภาษาสันสกฤตที่มีลักษณะเนื้อหาเปนแบบมหายาน ที่เมืองศรี
เกษตร ซึ่งจากการศึกษาจารึกดังกลาวนั้น สวนใหญจะพบในกลุมพระพิมพดินเผา มักจะใชตัว
อักษรเทวนาครี(Nagari)และ เบงกาลี (Proto-Bengali) ซึ่งตัวอักษรดังกลาวเปนตัวอักษรที่นิยมใชกัน
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ในอินเดียภาคเหนือ (พุทธศตวรรษที่ 12-13)และยังเปนตัวอักษรที่ใชบันทึกคัมภีรของฝายมหายาน
(Duroiselle 1915) จากการขุดคนของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่บริเวณเมืองศรีเกษตร ระหวางป
ค.ศ. 1927-28 ยังไดพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูป เปนภาษาสันสกฤต ตัวอักษรพราหมี(GuptaBrahmi) ซึ่งตัวอักษรและองคพระพุทธรูปนั้นเปนแบบศิลปะคุปตะ ซึ่งเจริญอยูทางภาคตะวันออก
ของอินเดีย ราวพุทธศตวรรษที่ 13 และยังไดพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูปที่เมือง หมาวสา(Hmawza)
ตั้งอยูทางเหนือของเมืองศรีเกษตร เปนจารึกภาษาสันสกฤต คาถา "เย ธมมาฯ" และใชตัวอักษรเท
วนาครี เชนกัน ซึ่งตัวอักษรแบบดังกลาวจะพบมากในพมา(Ray 1936 : 3) และจากการศึกษาจารึกที่
พบที่เมืองศรีเกษตร สวนใหญ จะถูกบันทึกเปนภาษาสันสกฤต และใชอักษร คลายกับตัวอักษร
พราหมีที่ใชในอินเดียภาคตะวันออกดวย (พุทธศตวรรษที่ 12-13) ซึ่งในพื้นที่อินเดียภาคตะวันออก
และภาคเหนือขณะนั้นพุทธศาสนาแบบสรวาสติวาทินและมหายานเจริญอยู โดยอาจสันนิษฐานได
วาพุทธศาสนาแบบดังกลาวมีอิทธิพลในพมาในระยะเริ่มแรก นอกจากนี้จากการศึกษาเสนทางทาง
การคาของชาวอินเดียที่เขามาติดตอคาขายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ไดพบเสนทางการคา
ระหวาง แควนอัสสัมของอินเดียกับเมืองมณีปุระในเขตพมาตอนบน โดยเสนทางดังกลาวไดถูก
กลาวถึงในพงศาวดารพมาฉบับหอแกว ไดกลาวถึง การอพยพของชาวอินเดียในระยะแรกจาก
อินเดียภาคเหนือเขามาในพมา บางสวนไดเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุมแมน้ําอิรวดี ซึ่งอาจจะเปน
ไปไดวาอิทธพลพุทธศาสนาแบบมหายาน และตันตระยานไดเขามาในพมาดวย โดยชาวอินเดียได
ใชเสนทางดังกลาวติดตอคาขายมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งสอดคลองกับบันทึกของ
Ptolemy ที่กลาวถึงดินแดนแถบนี้ดวยเชนกัน(Ray 1936)
พุทธศาสนาในพมา โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือนั้นมีความใกลชิดกับเนปาลและธิเบต
มาก ซึ่งนักวิชาการบางทานไดสันนิษฐานวานาจะเปนพุทธศาสนาแบบตันตระยาน ที่ชาวพมานับ
ถือกอนมีการปรับเปลี่ยนมาเปนเถรวาทในภายหลัง(Coomaraswamy 1972 : 169) และจากการ
ศึกษาวรรณกรรมสันสกฤต ตํานานทางศาสนาภาษาสันสกฤต ไดปรากฏอิทธิพลพุทธศาสนา
มหายานตันตระสาขากาลจักรยาน กลาวคือ ในเนื้อหาบางสวนของคัมภีรศาสนวงศ ซึ่งแตงโดยพระ
สงฆชาวพมา (พระปญญาสามี) ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ไดกลาวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชดารา
ศาสตรและศาสตรอีกหลายแขนงเขามาเปนสวนหนึ่งในการอธิบายความเปนไปของโลกและสรรพ
สิ่ง โดยใชคําวา "เวทสัตตส(Vedasattas)" ซึ่งนอกจากเรื่องของดาราศาสตรแลวยังมีเรื่องของ
โหราศาสตร แพทยศาสตรไวยากรณและอื่นๆ โดยปรากฏขอความที่แสดงถึงรองรอยของพุทธ
ศาสนามหายานและตันตระยานดวย กลาวคือในหมวดของ อรรถกถา และ ตรรกวิทยา ที่เปนหมวด
เกี่ยวกับการอธิบายหลักธรรมตางๆนั้น ในบางหมวดนั้นไดปรากฏอิทธิพลแนวคิดแบบมหายาน
และตันตระยานอยู คือนยายพินทุ(Nyaya-bindu),นยายพินทุฎีกา(Nyaya-bindu-tika),เหตุพินทุ
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(Hetu-bindu),เห ตุ พิน ทุฎี ก า(Hetu-bindu-tika),มฤตยู วั น จน(Mrtyuvancana),มหากาลจั ก ร
(Mahakalacakka),มหากาลจักรฎีกา(Mahakalacakka-tika) แตมิไดแบงแยกออกมาอยางชัดเจนซึ่ง
เปนที่นาสังเกตวาเอกสารเหลานี้มีชื่อเรียก เปนภาษาบาลีทั้งหมด ยกเวน หมวดมฤตยูวันจน
(Mrtyuvancana) ที่เขียนเปนรูปภาษาสันสกฤต และเอกสารหมวด มหากาลจักร(Mahakalacakka)
และมหากาลจักรฎีกา(Mahakalacakka-tika) นั้น ปรากฏแนวคิดแบบตันตระยานกลาวถึงพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนากับพิธีกรรมกาลจักรซึ่งมีเนื้อหาคลาย อรรถกถาของเนปาลในหมวด ลคุกาลจักร
ตันตระฎีกา(Laghukalacakratantraraja-tika) จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาแบบตันตระยาน กาลจักรไดปรากฏในพมาเชนกัน ซึ่งอิทธิพลดังกลาวนาจะมีบทบาทใน
พมาตอนบนราว 200 ป (Ray 1936 : 37-38)
นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานดานอื่นที่มีอิทธิพลพุทธศาสนามหายานสายตันตระยาน
ในพมาดวยเชนกัน กลาวคือ ไดพบประติมากรรมหินรูปพระวัชรสัตวและศักติ ปรากฏในลักษณะคู
หรือ ยับยัม เปนศิลปะแบบปาละ ซึ่งพระวัชรสัตวเปนพระธยานิพุทธ ที่ชาวเนปาลและธิเบตนับถือ
และไดพบภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพ เทพและเทพีในลักษณะ ยับยัม ที่ศาสนสถานพยะตองสู
และ นันปะยะ ซึ่งมีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 15-16(ดูภาพที่ 5-6) ซึ่งรับอิทธพลมาจากอินเดียภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Ray 1936 :56)
นอกจากนี้จากการสํารวจหลักฐานทางดานประติมากรรม เนื่องในพุทธศาสนาไดพบ
ประติมากรรมลอยตัว และ พระพิมพ ขนาดเล็ก รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทั้งที่ทําจากสําริด
และดินเผา ที่แหลงโบราณคดี เมือง หมาวสา(Hmawza) จํานวนหลายชิ้น อยูในทายืนตริภังค แสดง
ปางประทานอภัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14
พบรูปนางตาราสําริด ขนาดเล็ก บริเวณหมูบาน Manawgon ในเมือง Myothit อีก
จํานวนหนึ่ง ลักษณะประทับนั่งบนบัลลังกดอกบัว แสดงปางวิตรกะ นอกจากนี้ยังพบรูปนางตารา
อีกรูปหนึ่งที่แหลงโบราณคดี Hmawza เปนพระพิมพดินเผา แสดงรูปยืนตริภังค และมีจารึกอักษร
เทวนาครีอยูโดยรอบ พุทธศตวรรษที่ 14-15
และพบประติมากรรมหิน รู ปฟระโพธิสัตวมั ญชูศรี รู ปชัม ภล(Jambhala)ที่แหลง
โบราณคดี Hmawza ดวย ซึ่งหลักฐานที่กลาวมานี้มีอายุอยูราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 เปนแบบศิลปะ
แบบปาละ จากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก นาลันทา และ สารนาถ ซึ่งแสดงใหเห็นวาพมา
ในแหลงโบราณคดี Hmawza ดังกลาวขณะนั้นไดมีการติดตอกับอินเดียบริเวณภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และจากการขุดคนของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ที่แหลงโบราณคดีนี้ พบวาเปนแหลงที่พบ
ประติมากรรมหินจํานวนมากอีกแหงหนึ่งในพมาดวย(Duroiselle 1915 )
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พุทธศาสนานิกายอารี(Ari)
จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในพุกาม ที่ศาสนสถาน พยะตองสู และ นันปะยะ
จากกลุมภาพพระโพธิสัตว ฝายมหายาน ตันตระ ทําใหนักวิชาการหลายทานสันนิษฐานวา ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15-16 พุทธศาสนามหายาน สายตันตระยาน นาจะมีอิทธิพลในพมาตอนบน จากการ
ศึกษาหลักฐานทางดานเอกสาร ตํานาน และ พงศาวดารทางพุทธศาสนาของพมาที่เกี่ยวกับหลัก
ธรรม และประวัติศาสตรพุทธศาสนา ตลอดจนจารึก ไดปรากฏการกลาวถึงพุทธศาสนา ลัทธิหนึ่งที่
ชาวพมาเคยยอมรับนับถือ คือ นิกายอารี (Ari) ซึ่งพุทธศาสนานิกายดังกลาวมีความใกลชิดกับพุทธ
ศาสนามหายาน และตันตระยานอยางมาก(Ray 1936)
หลักฐานเอกสาร
หลักฐานเอกสารที่กลาวถึงพุทธศาสนานิกายอารีนั้น มี 2 ฉบับ กลาวคือ
1. พงศาวดารฉบับหอแกว(Hmannan Yazawin)
เปนเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนและประวัติศาสตรของพุทธศาสนาใน
พมา โดยไดปรากฏขอความหลายตอนที่กลาวถึงพุทธศาสนานิกายอารี เชน การสรางสถูป เจดีย
ของพระเถระในนิกายดังกลาวตามเมืองตางๆ เชน Yathepyi และ Thaton และยังกลาวถึง พิธี
กรรมการบูชา พระพุทธเจา เทพและเทพีตางๆ ดวยขาว อาหาร และเครื่องดื่มตางๆ ในรัชสมัยของ
กษัตริย นยวง เสารหาน(Nyaung Sawrahan) (พุทธศักราช 1474-1507) และในสมัยของพระองคนั้น
ประชาชนสวนใหญนับถือหลักธรรมของนิกายดังกลาวอยางมาก ตอมาเอกสารไดกลาวถึงการ
ปฏิรูปพุทธศาสนา ในสมัยของพระเจาอนิรุธ(พุทธศักราช 1560-1596) โดยพระชินอรหันต ที่นํา
พุทธศาสนา แบบเถรวาทเขามาภายใตการอุปถัมภของพระองค และพุทธศาสนานิกายอารีก็ถูกลด
บทบาทลงเปนลําดับตั้งแตนั้นมา(Ray 1936 : 64)
2. คัมภีรศาสนวงศ
ในคัมภีรศาสนวงศ ไดกลาวถึงลัทธิของสงฆที่ปฏิบัติตนนอกรีต โดยเรียกวา "สมณกุต
ตกส(Samanakuttakas)" พระสงฆดังกลาวสามารถดื่มสุรา และมีภรรยาได(เสถียร โพธินันทะ 2515)
โดยเรียกตนเองวา อาจาริยะ(acariyas) ซึ่งขอความตอนหนึ่งไดกลาวถึงธรรมเนียมเกี่ยวกับ การแตง
งาน วา
"ถาผูใดตองการจะใหลูกชายหรือลูกสาวแตงงานแลวผูนั้นจะตองถวายลูกของพวกเขา
แก อาจาริยะกอนการแตงงาน บุคคลผูนั้นก็จะพนจากความเปนบาป"(Ray 1936 : 69)
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หลักฐานดานจารึก
1 จารึก ที่ศาสนสถานนันปะยะ (พุทธศักราช 1791)
จารึกนี้ไดปรากฏขอความ เกี่ยวกับพิธีกรรมและเครื่องบูชาตางๆ ที่จะถวายแกพระสงฆ
ในนิกายอารี ซึ่งไดแก หมอขาว 2 หมอ ใบหมากกับผลหมากใสถวย เนื้อ และสุรา โดยพิธีกรรมดัง
กลาว เปนการบูชาผี บรรพบุรุษ ของ กษัตริย (Ray 1936 : 69)
2 จารึก หมายเลข176 ที่พบในพมา(พุทธศตวรรษที่ 18-19)
จารึกหลักนี้ไดกลาวถึงพิธีกรรมและการบูชาพระสงฆในนิกายอารีดวยเครื่องบูชาตางๆ
ดังขอความดังนี้
" …ชามที่เต็มไปดวยขาวสุก หนึ่งพันใบถูกถวายใหแก อรัญ(Aran) ∗พระพุทธรูปเงิน ถูกถวายแก
อรัญดวยเชนกันเพื่อการบูชา ลูกชายของฉันจะกลายเปนนักบวช และไดฟงการเทศนาครั้งแรกพระ
พุทธรูปทองคําไดถูกทําขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นลูกชายของฉันไดเขาพิธีบรรพชาแลว และไดฟง การ
เทศนาครั้งแรกแลว และทาส วัว ควาย สัตวตางๆ ทรัพยสิน ก็ถูกถวายใหดวยเชนกัน…"(List of
Inscriptions found in Burma 1921 : 22-23)

ซึ่งจารึกหลักนี้ไดแสดงใหเห็นถึง การบูชาและสักการะพระพุทธรูป พิธีกรรมตางๆ
ของพุทธศาสนา และพิธีกรรมอื่นๆ ที่ทําขึ้นพรอมกับพิธีบรรพชา ที่ทําโดยนักบวชและฆราวาส
นอกจากนี้ยังพบจารึกหลักอื่นๆ ที่พบที่ พุกาม เมืองAva ,Pinya และ Myingyan ในเขต
Tambadvipa โดยไดถูกแปลเปนภาษาอังกฤษในชวงที่พมาเปนอาณานิคมของอังกฤษ ในป พุทธ
ศักราช 2380 โดยกลาวถึงลัทธิทางศาสนาที่พวกคนกระทําผิดสามารถไปไถบาปได และลัทธินี้มี
อํานาจมาก ซึ่งเจริญขึ้นในเขต Tambadvipa อําเภอ Thayet ฝงตะวันออกของลุมแมน้ําอิรวดี(Ray
1936)
ซึ่งพุทธศาสนานิกายดังกลาวเปนแบบตันตระยาน และมีความใกลชิดกับพุทธศาสนา
ในเนปาลและธิเบตมาก โดยการผนวกความเชื่อ เรื่องผี นาค เขาไปดวย กลาวคือ พระสงฆกลายเปน
สื่อกลาง ระหวางประชาชนกับความเชื่อเหลานั้น โดยจัดใหมีพิธีกรรม เครื่องบูชา สําหรับการบูชาผี
และ นาค ตลอดจนพีธีกรรมตางๆที่มีความใกลชิดกับ ความเชื่อพื้นเมืองเปนอยางมาก และไดผนวก
การบูชาศักติของเทพในพุทธศาสนามหายาน ซึ่งบางครั้งก็ไดปรากฏการสอดแทรกคติของวัชรยาน

∗

อรัญ(Aran) เปนภาษาเขียนของคําวา"อารี" ซึ่ง อรัญ มากจากคําวา"อารย(Araya)"ใน
ภาษาบาลี มีความหมายวา ประเสริฐ มีคุณธรรม สาเหตุที่เปลี่ยนคํานั้นเพื่อใหงายตอการออกเสียง
ในภาษาพมา
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ของเนปาลและแควนเบงกอลเขาไปดวย ซึ่งรองรอยเหลานั้นยังคงปรากฏอยู เชน การนับถือศักติ
พญานาค รวมถึงความเชื่อเรื่องนัต(ผีนัต) เปนตน (Cerre, Thomas 1995)(Duroiselle 1915)
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา พุทธศาสนา นิกายอารี มีความใกลชิดกับพุทธ
ศาสนาในเนปาลและธิเบตอยางมาก ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนพุทธศาสนาแบบตันตระยาน ซึ่ง
พุทธศาสนาลัทธิดังกลาวเจริญขึ้นอยางแนนแฟนในเนปาลและธิเบต และไดมีอิทธิพลในพมา ชวง
ราวพุทธศตวรรษที่ 14-17 โดยสรางแรงศรัทธาใหกับประชาชนชาวพมาไดมากในขณะนั้น ตลอด
จนเปนผูใหกําเนิดการทําพิธีกรรมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงและความเชื่ออื่นๆนอก
เหนือพุทธศาสนา และรวมความเชื่อเหลานั้นเขาไปเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนาดวย โดยพุทธศานาลัทธินี้เปนอิทธิพลที่รับมาจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการ
หลบหนีภัยจากการรุกรานของชาวอิสลามของพระสงฆในลัทธิมหายาน ตันตระยาน จากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของอินเดียเขาสู เนปาลและธิเบต ตลอดจนพื้นที่ประเทศพมาบางสวน และหลังจาก
นั้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 พมาไดมีการปฏิรูปพุทธศาสนาขึ้นโดยการนําพุทธศาสนาแบบเถรวาท
ขึ้นมาจากลังกา จากนั้นมาพุทธศาสนานิกายอารีไดถูกลดบทบาทลงตามลําดับ(Luce 1969)
การเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
การเขามาของพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้มีหลักฐานหลายประเภทที่แสดงถึงรอง
รอยดังกลาว ทั้งเอกสาร ตํานาน พงศาวดาร ตลอดจนโบราณวัตถุ-สถานตางๆ ซึ่งไดยืนยันถึงการ
เขามาของพุทธศาสนา
หลักฐานดานเอกสาร
1. ตํานานมูลศาสนา
ในตํานานมูลศาสนากลาวถึงการเขามาของพุทธศาสนาในลานนาหลายครั้งดวยกัน
กลาวคือ ครั้งแรกตํานานกลาวถึง พุทธทํานาย ที่จะเกิดพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้โดยขอความ
เขียนวา
"ถัดนั้น พระพุทธเจา ค็หันดวย ทิพพจักขุ นั้นวา แตคูตถาคตะ นิพพานไปแลว นับเปน
ปเปนเดือนเปนวันแหงโลก ได 1008 ปนั้นมีหั้น มหานัคคระ อัน ๑ ชื่อ หริภุญไชยนั้นจักเกิดมีในสา
มันตเทสะ นั้นแลว สาสนา คูตถาคตะ ค็จักไปรุงเรืองในเมืองอันนั้นมีหั้นชะแล"(มูลสานา สํานวน
ลานนา 2538 : 87)
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ตอมาในสมัยพระนางจามเทวีจากเมืองละโวพุทธศาสนาก็ไดเขามาประดิษฐานตาม
พุทธทํานายโดยไดนําพระสงฆ ชางฝมือ และพอคาตางๆ อยางละ 500 คน ขึ้นมาดวย ตํานานกลาว
วา
"…ขาจักขอเอามหาเถระเจาทังหลายฝูง ทรงปฏกะ ประหมาณ ๕๐๐ คน ผาขาวทังหลายฝูง ตั้งอยู
ในปญจะสีละสีล ๕ อัฏฐสีละสีล ๘ ค็ได ๑๐๐ คน ปณฑิตะ ๕๐๐ คน ชางจลักค็ ๕๐๐ คน ชาวแกว
ชางแหวนค็ ๕๐๐ คน พอเลี้ยงค็ ๕๐๐ คน แมเลี้ยงค็ได ๕๐๐ คน หมอหูรา ๕๐๐ คน หมออยาค็
๕๐๐ คน ชางเงินค็ ๕๐๐ คน ชางคําค็ ๕๐๐ คน ชางตีเหล็กค็ ๕๐๐ คน ชางแตมค็ ๕๐๐ คน หมูชาง
ทังหลาย ๕๐๐ หมู พอคาทังหลาย ๕๐๐ หมู พอเวียกพอการทังหลาย ๕๐๐ เพื่อหื้อแลวประโยชนะ
พายในพายนอกแล…" (มูลสานา สํานวนลานนา 2538 : 97)

ซึ่งการเขามาของพุทธศาสนาในครั้งนั้นเปนการเขามาครั้งแรก และตอมาในรัชสมัย
ของพญากือนา กษัตริยองคที่ 8 ของราชวงศมังราย ก็ไดมีการอันเชิญพระพุทธศาสนามาจากสุโขทัย
มาประดิษฐานที่ลานนาอีกครั้งโดยการนําขึ้นมาของพระสุมนเถระ และ ในตํานานก็ไดกลาวถึงดวย
เชนกัน
"…ถัดนั้นพระญาค็หื้อธัมมปฏกะทัง ๓ กอน กับทังธาตุพระเจาอันอุดมสม แกเจาไทอันมาสูนคร
พิงคไชยเชียงใหมเพรวันนั้นแล…"
"…เมื่อพระญาสุโขไทยสุตมโสมเสวิยเมืองวันนั้น มหาสุมุนะเจาค็ไพรับเอาสาสนาแตสํานักมหา
มติมาเจาแลวค็ตั้งไวในเมืองสุโขไทยแลวมาตั้งสูวัดพระอยืนในปกัดเราสกราชะ ๗๓๘ ตัววันนั้น
แล เจาไทค็กระทําอุปสัมปทกัมมแลผูกสีมาแลว ค็มาตั้งสวนดอกไม ในปกดเส็ดสกราชะได ๗๓๒
ตัววันนั้นแล…"(มูลสานา สํานวนลานนา 2538 : 154)

และหลังจากนั้นตํานานก็ไดกลาวถึงเหตุการณที่สําคัญตางๆ ของพุทธศาสนาในลาน
นา ตลอดรัชสมัย ราชวงศมังราย
2 ชินกาลมาลีปกรณ
ในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณไดกลาวถึงการเขามาของพุทธศาสนาในลานนาถึง 3 ครั้ง
ดังจะกลาวตอไป
ครั้งแรกเปนการเขามาพรอมกับการเสด็จขึ้นมาของพระนางจามเทวี จากเมืองละโว
โดยนํา พระสงฆ และ พระไตรปฏกขึ้นมาดวย
"ฝายพระนางพรอมดวยบริวารหมูใหญจําพวกละ ๕๐๐ องคกับพระมหาเถระ ทรงไตร
ปฏก ๕๐๐ องค ลงเรือมาตามแมน้ําพิงค ๗ เดือนจึงบรรลุถึงเมืองนี้" (ชินกาลมาลีปกรณ 2509 : 92)
ซึ่งหลักจากนั้นพระนางก็ไดทํานุบํารุงพุทธศาสนาในแควนหริภุญไชยใหเจริญรุงเรือง
มาโดยตลอด
ครั้งที่สองเปนการเขามาพรอมกับการมาของพระสุมนเถระ จากสุโขทัย ซึ่งตรงกับรัช
สมัยของพญากือนา
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"พระสุมนเถรถวายพระพรลาพระเจาธรรมราชาแลวอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุของ
ทานออกเดินทางมาเมืองเชียงใหมกับราชทูต"(ชินกาลมาลีปกรณ 2509 : 111)
โดยเดินทางมาที่เมืองลําพูนเปนที่แรก และพญากือนาไดมารับพระบรมสารีริกธาตุดวย
เชนกัน
"พระสุมนเถรไดปฏิบัติปรับปรุง โดยความเคารพ พระเจากือนา โปรดใหสรางพระ
พุทธรูป ๔ องค ประดิษฐานไวในพุทธมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกนครหริปุญชัยเมื่อจุล
ศักราช ๗๓๑ "(ชินกาลมาลีปกรณ 2509 : 111)
และหลังจากนั้นพญากือนาไดอันเชิญพระสุมนเถระพรอมดวยพระบรมสารีริกธาตุ สู
นครเชียงใหม และใหทานพํานักที่วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอกไม
ครั้งที่สามเปนการเขามาพรอมกับพระธรรมคัมภีรและคณะที่ตัดสินใจเดินทางไปสืบ
พุทธศาสนาที่ลังกา ดวยเห็นวาพุทธศาสนาในลานนาขณะนั้นไมบริสุทธิ์
"แมพวกเราควรจะไปลังกาทวีป นําเอาหลักการแหงศาสนามาปลูกฝงในประเทศของ
เรา พระเถระเหลานั้นตกลงเปนเอกฉันท จึงไปลังกาทวีปโดยลําดับ"(ชินกาลมาลีปกรณ 2509 : 121)
โดยหลังจากที่กลับมาจากลังกาแลวก็ไดพํานักที่วัดปาแดงหลวงนอกเมืองเชียงใหม
3 ตํานานวัดปาแดง
เนื่องจากวัดปาแดงเปนที่พํานักของนิกายสงฆ ที่สําคัญอีกนิกายหนึ่งในเชียงใหมจึงขอ
กลาวถึงการเขามาของศาสนาในตํานานดังกลาวดวย ในตํานานไดกลาวถึงการเขามาของพุทธ
ศาสนาเพียง 2 ครั้ง กลาวคือ การเขามาในสมัยของพญากือนา โดยพระสุมนเถระ
"เมื่อนั้น ทาวกือนาค็ฟงคําอานันทภิกขุแลวค็ใชคนไพราธนามหาสุมนรังสีเจาเทื่อ ๑ ค็
บมา ถวนสองที ค็บมา ถวนสามทีจิ่งมา ทานค็เอาพระธาตุพระเจา กับทังธัมมปฏกะทังสาม ทาวกือ
นาค็ยินดีมากนักแลว"(ตํานานวัดปาแดง 2538 : 6)
และการเขามาในสมัยพระญาสามฝงแกน จากการกลับมาของพระธรรมคัมภีรหรือ
พระญานคัมภีรและคณะหลังจากที่ไปสืบศาสนาจากลังกามา
"เมื่อนั้นพระญาจิ่งไหววา เจาคูบอกแกขาค็ยินดีนักแล ขอเจาคูจุงอุตสาหะไพเถิงที่เคา
หื้อไดรูแจงแหงอัตถธัมมดวยอันชอบแท แลวจุงมาเทิอะ"(ตํานานวัดปาแดง 2538 : 12)
หลักจากนั้นในตํานานก็ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการแผศาสนาของพระญานคัมภีรไป
ยังที่ตางๆ
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หลักฐานดานศิลาจารึก
หลักฐานดานจารึกที่กลาวถึงพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบนเกาสุดพบที่เมือง
ลําพูนซึ่งเนื้อหาสวนใหญจะกลาวถึงการบําเพ็ญพระราชกุศลในพุทธศาสนาของพระมหากษัตริยใน
ชวงเวลาดังกลาว ดังนี้
จารึกที่ขุดพบนั้นมีจํานวน ทั้งหมด 7 หลักที่อยูบริเวณเมืองลําพูนเกา ซึ่งมีผูไดอานและ
ทําการแปลความแลว ทั้งหมด ซึ่งตัวอักษรที่ใชทั้งหมดเปนตัวอักษรมอญ แบบเดียวกับที่ใชในจารึก
มะยะเซดี ของพระเจากยันสิตถา กษัตริย ของพุกาม อายุประมาณ พ.ศ. 1628-1630(ดูภาพที่ 7-8) ซึ่ง
ทําใหเราสันนิษฐานไดวาจารึกทั้ง 7 หลักของลําพูนนั้นนาจะมีอายุในชวง พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งมี
ดังนี้
1. ศิลาจารึกวัดดอนแกว (วัดตนแกว) ต. เวียงยอง อ.เมือง พบ 2 หลัก
2. ศิลาจารึกวัดกูกุด (วัดจามเทวี) ต.ในเมือง อ. เมือง พบ 2 หลัก
3. ศิลาจารึกวัดมหาวัน ต. ในเมือง อ. เมือง พบ 1 หลัก
4. ศิลาจารึกวัดบานหลวย ริมฝงน้ําแมกวง ต. ในเมือง อ. เมือง พบ 1 หลัก
5. ศิลาจารึกวัดแสนขาวหอ ต. ในเมือง อ.เมือง พบ 1 หลัก
จากการศึกษาศิลาจารึกทั้ง 7 หลักพบวา ปรากฏพระนามของกษัตริยในสมัยนั้น คือ
พระเจาสรรพสิทธิ์ ซึ่งครองราชยอยูในชวง พ. ศ. 1596-1641 โดยเนื้อหา กลาวถึงการสรางศาสน
สถานตางๆ เชน พระเจดีย การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอาราม ตลอดจนการบูรณะ
ปฏิสังขรณ วัด และพระอารามในเขตเมืองลําพูน (ผาสุข อินทราวุธ 2536)
ซึ่งแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนานั้น นาจะมีอิทธิพลในบริเวณเมืองลําพูนนี้กอนหนา
พุทธศตวรรษที่ 17 และจากหลักฐานดานนี้ก็ไดยืนยันถึงการเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ในเขตเมืองลําพูนเปนที่แรก ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานเอกสารดังไดกลาวไปแลว
หลักฐานดานโบราณคดี
หลักฐานทางดานโบราณคดีที่ยืนยันถึงการเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอน
บนนั้นมีหลายประเภทที่ยืนยันถึงรอยรอยดังกลาว ดังจะกลาวตอไปนี้
1 ประติมากรรม
หลักฐานดานประติมากรรมนั้นเกาสุดพบที่เมืองหริภุญไชย หรือเมืองลําพูนเกา ซึ่ง
ปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรม ทวารวดี จากลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 ไดแผ
เขามาในเมืองหริภุญไชยโดยไดพบกลุมพระพุทธรูป ซึ่งมีอิทธิพลวัฒนธรรมทวารดี กระจายอยูตาม
แหลงโบราณคดีในเมืองลําพูน และบริเวณใกลเคียง(ดูภาพที่ 9 )
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นอกจากนี้ยังพบพระพิมพดินเผาจํานวนมากในบริเวณแหลงโบราณคดีดังกลาวดวย
กลาวคือพระพิมพเหลานั้นเปนรูปแบบศิลปะอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 มีรูปแบบเปน
พระพิมพซุมพุทธคยา ซึ่งพบทั้งขนาดเล็กและใหญ ซึ่งพระพิมพแบบดังกลาวนี้เปนแบบพิมพนิยม
ของชาวเมืองหริภุญไชย และพุกาม และมีรูปแบบคลายกับพระพิมพที่พบในพมาชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 16 ดวย
นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมดินเผาอื่นๆ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 กระจายอยูทั่ว
ไป ตามแหลงโบราณคดีในเมืองลําพูน และเมืองโบราณบริเวณใกลเคียงดวยเชนกัน โดยพบพระ
พิมพดินเผาที่เปนแบบวัฒนธรรมหริภุญไชย(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2533)
2 สถาปตยกรรม
หลักฐานทางดานสถาปตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา ที่พบเกาสุดสวนมากจะพบที่
เมืองหริภุญไชย โดยอายุของสถาปตยกรรมเกาสุดราว พุทธศตวรรษที่ 15-16 โดยมีรูปแบบอิทธิพล
วัฒนธรรมพุกาม โดยมักจะพบการสรางเจดียเหลี่ยม หรือที่เรียกวา ทรงปราสาท เชน ที่วัดกูกุด จาม
เทวีเปนตน ซึ่งมีรูปแบบคลายมหาโพธิ์เจดียที่ พุทธคยา โดยรับอิทธิพลผานพมาเขามาอีกทีหนึ่ง
และยังพบโดยทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย(ผาสุข อินทราวุธ 2536)
จากหลักฐานดานโบราณคดีตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้นแสดงใหเห็นวา พุทธศาสนาเขามา
มีบทบาทในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 โดยพุทธศาสนาที่เขามานั้นนาจะ
เปนอิทธิพลพุทธศาสนาจากภาคกลางของประเทศไทย หรือวัฒนธรรมทวารวดีในชวงแรก และได
ปรากฏอิทธิพลพุทธศาสนาจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผานทางพมาเขามาอีกทีหนึ่ง
ในชวงหลัง
จากการศึกษาหลักฐานที่แสดงถึงการเขามาของพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบน
ทั้งหมด สามารถสันนิษฐานไดวา พุทธศาสนาที่เขามามีบทบาทในชงแรกนั้นไดรับอิทธพลจากัฒน
ธรรมในลุมน้ําเจาพระยา และตอมาชุมชนในบริเวณนี้ไดมีการปฏิสัมพันธกับชุมชนบริเวณใกลเคียง
และรับเอาอิทธิพลพุทธศาสนาจากดินแดนใกลเคียงเขามาดวย กลาวคือ พุกาม และอินเดียภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสันนิษฐานวาพุทธศาสนาที่เขามาในชวงแรกนั้นเปนพุทธศาสนาแบบเถร
วาท และมหายาน ซึ่งเราจะเห็นไดจากหลักฐานตางๆที่ยืนยันถึงการเขามาของพุทธศาสนา ดังได
กลาวไปแลว
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รองรอยของอิทธิพลพุทธศาสนามหายานในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
จากการศึกษาหลักฐานดานตางๆที่เนื่องในพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือเหนือตอนบน
ของไทยนั้น พบหลักฐานหลายอยางที่แสดงถึงรองรอยของพุทธศาสนามหายานที่สงอิทธิพลทาง
ดานคติความเชื่อบางประการของชุมชนในบริเวณนี้ ซึ่งสามารถจะสรุปไดดังนี้
หลักฐานดานเอกสาร
1 ตํานานมูลศาสนา
จากการศึกษาเอกสารชิ้นนี้ปรากฏการแฝงแนวคิดของพุทธศาสนามหายาน กลาวคือ
เนื้อหาสวนใหญจะกลาวถึง ประวัติพุทธศาสนา ตั้งแตอดีตพระพุทธเจาองคแรกจนถึงองคปจจุบัน
หลังจากนั้นจะเปนประวัติศาสตรพุทธศาสนาที่เขาสู แควนลานนา และเหตุการณสําคัญตางๆ แนว
คิดของมหายานที่ปรากฏคือ
1.1 การสอดแทรก เหตุการณที่เปนอภินิหารเขาไปในเนื้อหาเพื่อแสดงถึง
อานุภาพ และอิทธิฤทธิ์ตางๆ ของพระสาวก พระพุทธองคตลอดจน พระบรมสารีริกธาตุ โดย
ปรากฏขอความมากมายนี้แสดงถึงแนวคิดดังกลาว
“…ในขณะนั้นโกฏตําอันธัมมอโสกะหากริจจนา เทวดาเอาธาตุใสแลว เอามาไวในที่นั้น ค็สระเด็จ
ออกมาปรากฏในท่ํากลางขวง อันเตมไพดวยของหอมค็เปนอันรุงใสงาม สูงกวาแผนดินประหมาณ
๓ สอก เปลงรัสสมีออก ๖ สิ่ง อาจเปนอารัมมณะแกจักขุทวารวิถีแหงสัปปุริสสะตนดีอันมาอยืนอยู
ที่นั้นดวยสติกําลังอธิฐานเจตนาแหงพระพุทธะเจานั้นแล…” (มูลสาสนาสํานวนลานนา2538:127128)

1.2 ปรากฏแนวคิดเรื่องการนักถือพระเถระเปรียบไดกับพระพุทธเจา หรือ
การเปนพระพุทธเจาในอนาคต
“…ในฅืนนั้น ทาวกีอนาค็ฝนหันหราหมณผู ๑ มาจากับดวยตนวาฉันนี้ ดูกรามหาราชะฐานะที่นี้
เปนอารามแกสังฆะควรแทชะแล คูนี้ใชผูอื่นนา คูนี้ค็พระญาอินทแล เจาสุมนวัณณรัตตนมหา
สวามี ค็เปนหนอพุทธังกูรตน ๑ แทดาย ทานจักไดเปนพระตน ๑ ถัดพระเมตเตยยะมีหั้นชะแล…”
(มูลสาสนา สํานวน ลานนา 2538 : 161)

1.3 ปรากฏเรื่องราวของพระอุปคุตซึ่งเปนพระเถระตามคติมหายาน ที่มี
อานุภาพและอิทธิฤทธิ์ตางๆ มากมาย
“…ดูราเพิ่นทังหลาย สูจุงกะทําวิหารแลอันแลอันในเมืองแลเมืองทังมวล ๘ หมื่น ๔ พันเมืองนี้เทิ
อะ วาอั้น สวนตนพระญานั้นค็กะทําวิหารในอโสการามหั้นแล สังฆะทังหลายค็ภาระ อันหี้ออธิฎ
ฐานในนวกกัมมทังมวลแกมหาอินทคุตตเถระตนเปนขีณาสวะอันมีริทธีอานุภาวะมากนักนั้น หั้น
แล นวกัมมะอันใดไปแลวนั้น เจาไทยค็อธิฎฐานหื้อแลวชูอัน ดวยอานุภาวะแหงตนทุกอันแล สวน
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วาวิหารกัมมทังหลาย ค็แลวดวยปทังหลายได ๓ ปวันนั้นแล อามาตยทังหลายค็หื้อหนังสือขาวสาร
บอกแกพระญาแตเมืองทังหลาย ได ๘ หมื่น ๔ พันเมืองนั้นค็เปนอันพรอมกันในวันเดียวดีหลีวา
ขาแดมหาราชะเจา ผูขาทังหลาย มากะทํามหาวิหารในเมืองที่นี้ค็บัวรมวณแลวชูอันแล วาฉันนั้น
พรอมกันในวันเดียวหั้นแล…” (มูลสาสนา สํานวน ลานนา 2538 : 73)

นอกจากคติดังกลาวแลวในตํานานยังปรากฏความเชื่อนอกเหนือพุทธศาสนาเขามา
สอดแทรก เชน เทวดารักษาเมือง เปนตน ซึ่งคติดังกลาวปรากฏอยูบอยครั้งในตํานาน ซึ่งแนวคิด
การผสมผสานความเชื่ออื่นๆ นอกเหนือพุทธศาสนาเขามาเปนสวนหนึ่งหรือเสริมความศักดิ์สิทธิ์
ใหกับพุทธศาสนานี้ เปนแนวคิดของมหายานอยางเดนชัด
2 ชินกาลมาลีปกรณ
เอกสารชิ้นนี้นั้น จากการศึกษาแลวพบวามีแนวคิดของมหายานแฝงอยูในชวงแรกของ
ตํานานกลาวคือ กลาวถึงการทําทานบารมีแหงชีวิตของพระโพธิสัตว ซึ่งมีลักษณะคลาย ชาดกมาลา
ของอาจารยอารยะ – ศูระ (บุณย นิลเกษ 2533) โดยในชินกาลมาลีปกรณปรากฏในหมวดของ มโน
ปณิธาน ดังความวา
“แตนั้น ในเวลาตอมา พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลก บังเกิดเปนคนตระกูลพราหมณ นับถือพรหม ณ
ตําบลสาลัททิยพราหมณแควนมคธ สอนไตรเพทแกพราหมณมานพ ๕๐๐ คน เมื่อบิดามารดาสิ้น
ชีพแลว ไดบริจาคทรัพยจนหมด ออกบวชเปนพระฤษีอยูที่ภูเขาปญฑร ภูเขาปณฑรในครั้งนั้นก็
เหมือนภูเขาเอรกะ พระเมตไตรยโพธิสัตวไดเปนหัวหนาศิษยฤษีของพระมหาสัตว อยูมาวันหนึ่ง
พระโพธิสัตวเห็นแมเสือตัวหนึ่งทําทาจะกินลูกของตนที่เชิงภูเขาแหงหนึ่ง จึงมาคิดวา “ทุด ทุด โลก
เอยโลกเอย” แลวพูดกับหัวหนาศิษยวา “เราชวยกันไปแสวงหาอาหารที่เปนเดนสิงโตเปนตน แลว
เอามาใหแกแมเสือตัวนี้เถอะ” เมื่อหัวหนาศิษยไปแลว พระโพธิสัตวเล็งเห็นวา “รางกายของตน
เกลือกกลั้วบาปมิใชนอย และเห็นวารางกายเปนเหตุแหงทุกข คนหาอุบายที่จะปลดเปลื้องทุกขนั้น
เห็นอยูแตพุทธการกธรรม คือ ธรรมที่จะใหตรัสรูเปนพระพุทธ” ครั้นเล็งเห็นดังนั้นแลวจึงคิดวา “ผู
ที่ไมปฏิบัติพุทธการกธรรมอันยากยิ่ง ไมสละสิ่งที่สละยาก ไมไดบริจาคสิ่งที่บริจาคยาก ไมอดทน
ตอสิ่งที่ไมอดทนยาก ไมอาจบรรลุพุทธภูมิได แลวเกิดความคิดขึ้นในใจวา “ดวยอํานาจบุญนี้ ขอให
ขาพเจาไดตรัสเปนพระพุทธในอนาคตภายภาคหนาขอใหขาพเจาชวยสัตวทั้งหลายใหถึงความดับ
สนิทจากสังสารทุกขเถิดฯชั่วเวลาที่ศิษยยังไมมา พระโพธิสัตวทิ้งตัวลงจากยอดภูเขาปณฑร ตกลง
มาตรงหนาแมเสือ แมเสือเห็นรางของพระโพธิสัตวแลว งดกินลูกของตัวไว มากินรางของพระ
โพธิสัตวนั้นแทน พระโพธิสัตวก็ไดบังเกิดในเทวโลกดวยกุศลกรรมนั้น” (ชินกาลมาลีปกรณ 2509:
5-6)

ซึ่งแนวคิดดังกลาว ปรากฏในคัมภีรของพุทธศาสนามหายานบอยครั้ง เกี่ยวกับทาน
บารมีดังกลาว
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3 คัมภีรโลกบัญญัติ
คัมภีร นี้พระเถระลานนา คือ พระสัทธรรมโฆษะเถระ แตงขึ้นเปนอักษรพมา ภาษา
บาลี ประมาณ พ.ศ. 2038-2068 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแกว เนื้อหาที่แสดงอิทธิพลมหายาน ใน
คัมภีรนี้อยูในตอนทาย ดังนี้
3.1 มนุสสวิภาค (พระเจาจักรพรรดิ)
3.2 เทววิภาค (เทพเจาฮินดู)
3.3 มารวิภาค (วสวดีมารและพระอุปคุต)
ซึ่งในการกลาวถึงเทพเจาฮินดูนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจาเหลานี้ไดมาสดับตรับฟง
ธรรมะจากพระพุทธองค เมื่อพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว เทพเหลานี้ (พระอิศวร)
ไดสรางหอพระพุทธปฏิมาไว เพื่อใชเปนที่สักการะ
นอกจากนี้ยังกลาวถึง พระอรหันต 500 รูปไดเหาะไปรับบิณฑบาตรทิพย จากพระ
อิศวรที่เขามันทาคีริอีกดวย (บุณย นิลเกษ 2533)
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจาฮินดูดังกลาวเปนแนวคิดพุทธศาสนามหายาน สายตันตระ
ยาน ที่แสดงถึงพุทธศาสนานั้นมีอานุภาพมากกวาเทพเจาในศาสนาฮินดู นอกจากจะกลาวถึงเทพเจา
ฮินดูเหลานั้นแลว ยังปรากฏความเชื่อเรื่องพระอุปคุตอีกดวย
4 คัมภีรปฐมมูลมูลี
คัมภีรนี้ไมทราบผูแตง แตจากการสันนิษฐานของนักวิชาการแลว คัมภีรนี้เปนคัมภีรที่
แตงขึ้นในสมัยพระเมืองแกว ประมาณ พ.ศ. 2038-2068 รวมสมัยกับคัมภีรโลกบัญญัติ และจักรวาล
ทีปนี โดยเนื้อหาของคัมภีรนี้ กลาวถึง การกําเนิดดาวนพเคราะห ตางๆ ทั้ง 9 ดวง จักรราศีทั้ง 12
และนักษัตรทั้ง 12 อีกทั้งยังปรากฏเรื่องราวของฤกษยามตางๆ ดวยเชนกัน อีกทั้งกลาวถึงการกําเนิด
จักรวาล และสรรพสิ่งตางๆ ตลอดจนเคาผี หรือผีคูแรกในการกําเนิดโลก ตามความเชื่อของชาวลาน
นา ซึ่งคัมภีรนี้ไดสงอิทธิพลอยางมากในความเชื่อเรื่องนักษัตรทั้ง 12 จนในภายหลัง เกิดแนวคิดใน
การไหวพระธาตุประจําปเกิด ตลอดจนการพยากรณตางๆ ซึ่งแนวคิดนี้ เปนอิทธิพลพุทธศาสนา
สายกาลจักรยาน ที่เนนเกี่ยวกับระบบดาราศาสตรและความเปนไปของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
(บุณย นิลเกษ 2533)
จากหลักฐานทางดานเอกสาร ซึ่งไดแกตํานานและวรรณกรรมตางๆ ในลานนา ดังที่
กลาวมาแลวนั้น ปรากฏวาอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน ทางดานแนวคิด คติความเชื่อตลอดจนวิธี
การตางๆ โดยจะสังเกตไดจากเนื้อหาในเอกสารและวรรณกรรมตางๆ ดังไดกลาวไปแลว ซึ่งอิทธิ
พลดังกลาวยังคงปรากฏในดานความเชื่อและคติบางประการของชาวลานนามาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะ
กลาวในรายละเอียดตอไป
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หลักฐานทางดานโบราณคดี
นอกจากหลักฐานทางดานเอกสารแลว ยังปรากฏหลักฐานดานโบราณคดีอื่นๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงรองรอยและอิทธิพลคติพุทธศาสนามหายาน ในเขตภาคเหนือตอนบนอีกดวย
1 ประติมากรรม
ประติมากรรม ที่แสดงใหเห็นถึงรองรอย พุทธศาสนามหายานและมักพบ
โดยทั่วไปตามโบราณสถานและแหลงโบราณคดีในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย คือ พระพิมพ
ดินเผารูปแบบตางๆ โดยพบตั้งแตชวง อารยธรรมหริภุญไชย มาจนถึงลานนา (พุทธศตวรรษที่ 1420) โดยคติการสรางพระพิมพนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในคติพุทธศาสนามหายาน โดยเชื่อวา ผูที่สรางจะ
ไดบุญกุศลมาก และสืบพระพุทธศาสนาไดอีกดวย พระพิมพที่ปรากฏรองรอยของมหายานคือ พระ
พิมพปรกโพธิ์ โดยแสดงภาพพุทธประวัติ ตอนตรัสรูใตตนโพธิ์ ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่
นิยมกันในศิลปะปาละ ของอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พุทธศตวรรษที่ 13-14) ซึ่งพบมากที่
เมืองเกาลําพูน ซึ่งเปนแบบนิยมในชุมชนแหงนี้ โดยพระพิมพรูปแบบดังกลาวนิยมกันในพมาชวง
พุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งอาจะสงอิทธิพลมาใหชุมชน หริภุญไชย ในชวงเวลาดังกลาวดวย(ดูภาพที่ 1011 )
นอกจากนี้ยังพบการทําพระพิมพทรงเครื่องกษัตริยและพระพิมพที่มีหลาย
องคติดกัน ซึ่งคติดังกลาวเปนพระพิมพคติมหายานที่รับอิทธิพลอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชวง พุทธศตวรรษที่ 16-17
และยังพบพระพิมพที่ปรากฏคติมหายานอีกรูปแบบหนึ่งคือ พระตรีกาย
หรือทําเปน 3 องคติดกัน ซึ่งปรากฏในคติมหายานเรื่อง กายของพระพุทธเจาที่มี 3 กาย คือ
ธรรมกาย สัมโภคกาย นิรมาณกาย เปนตน โดยลักษณะ พระพิมพแสดงเปนรูปพระพิมพทรงเครื่อง
กษัตริย ซึ่งพระพิมพรูปแบบนี้นิยมในเขตหริภุญไชย ชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 (ผาสุข อินทราวุธ
2536)
นอกจากพระพิ ม พ ดิ น เผาแล ว ยั ง ปรากฏการทําพระพุ ท ธรู ป ตามคติ
มหายาน อีกดวย คือ พระพุทธรูปในยุคแรกของลานนานั้น มักจะปรากฏรูปพระพุทธเจานั่งขัด
สมาธิเพชร ปางมารวิชัย หรือ ที่เรารูจักกันในแบบศิลปะวาสิงห 1(พุทธศตวรรษที่ 21)
ซึ่งการขัดสมาธิ แบบนี้เปนทาหนึ่งในพุทธศาสนามหายานสายโยคาจารย
ที่เนนการปฏิบัติโยคะ ซึ่งรูปแบบพระพุทธรูปแบบดังกลาวเปนที่นิยมกันมาจนปจจุบัน (เอ.บี. กริส
โวลต 2523)
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2 สถาปตยกรรม
หลั ก ฐานทางด า นสถาป ต ยกรรมที่ แ สดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลของพุ ท ธศาสนา
มหายานนั้น ในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น พบการทําเจดียที่มีลักษณะเฉพาะหลายรูปแบบ เชน เจดีย
ทรงถะ ที่วัดกูเตา เจดียทรงปราสาทตางๆ ซึ่งจากเจดียทรงถะนั้น มีนักวิชาการบางทานสันนิษฐาน
วา นาจะไดรับอิทธิพลรูปแบบมาจากจีน ซึ่งมักจะพบการสรางศาสนสถานในรูปแบบดังกลาวทั่ว
ไปในประเทศจีน(ดูภาพที่ 12) (เสนอ นิลเดช 2539)
สวนเจดียทรงปราสาทนั้นจากการศึกษาพบวา มักจะพบเจดียรูปแบบดัง
กลาวทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย และในพมาดวยเชนกัน ซึ่งเจดียรูปแบบนี้มีตนกําเนิด
มาจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสงอิทธิพลผานมาทางพมาและเขามาทางเขตภาคเหนือ
ตอนบนของไทย โดยจะสังเกตไดจากเจดียทรงปราสาทรูปแบบแรกของหริภุญไชย เชน เจดียกูกุด
เปนตน(ดูภาพที่ 13)(ผาสุข อินทราวุธ 2536)
นอกจากนี้ยังปรากฏรูปแบบเจดียทรงปราสาท 4 ดาน มีซุมจระนําพระ
พุทธรูป ทั้ง 4 ดาน ซึ่งอาจจะหมายถึง พระอดีตพุทธเจาที่ไดตรัสรูไปแลวในกัลปนี้ ซึ่งคติดังกลาว
เกิดครั้งแรกในพุทธศาสนามหายาน โดยพุทธศาสนาแบบเถรวาทรับมาอีกทีหนึ่ง เปนตน(ดูภาพที่
14)(สันติ เล็กสุขุม2538)
จากการศึกษาลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมของเจดียตางๆในเชียงใหม
ยังปรากฏลวดลายการประดับตกแตงแบบจีน และพุกาม ซึ่งอาจจะสันนิษฐานไดวาชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนบนของไทย ไดรับอิทธพลทางศิลปะและรูปแบบการตกแตงตลอดจนคติความเชื่อใน
การสรางศาสนสถานมาจากดินแดนดังกลาวบางไมมากก็นอย
และยังปรากฏพบหลักฐานโบราณวัตถุ อื่นๆ กลาวคือปรากฏพบหลาบ หรือ ลานเงิน ที่
บันทึกอักษรมนตร สายมันตระยาน หรือ ที่เรียกวา ธารณีมนตร ที่ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดยบันทึกเปนภาษาบาลี วา “ปสยํหปตตํ ริตติ ตีติ ตีติ มิตติ จุติ จุติ มุตติ ธรณี นาม อิทํ อหํ วันทามิ
สักกจจํ” (แสง มนวิทูร 2510)
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อาจสันนิษฐานไดวา พุทธศาสนามหายานไดมีอิทธิพลในเขต
ภาคเหนือตอนบนของไทย หรือ แควนลานนา ในชวยระยะเวลาหนึ่ง โดยนาจะเขามาราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 และยังปรากฏรองรอยในหลักฐานทางดานเอกสารในสมัยหลังอีกดวย โดยปรากฏ
คติความเชื่อและแนวคิดตลอดจนการสรางสรรคงานศิลปกรรมตางๆ เชน พระพิมพดินเผา พระ
พุทธรูป ตลอดจนในงานวรรณกรรมและตํานานตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงแนวคิดแบบมหายานที่
แฝงอยู ซึ่งอิทธิพลดังกลาว นาจะเปนอิทธิพลจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสงผานพมา
เขามา และคตินี้ยังปรากฏในวิถีชีวิตของชุมชน ในรูปแบบของพิธีกรรมพื้นบาน ถึงแมวาจะมีการ
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นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ตาม แตรองรอยและอิทธิพลดังกลาวยังคงปรากฏอยูจนปจจุบัน ซึ่ง
จะกลาวในรายละเอียดตอไป

บทที่ 4
พิธีกรรมพื้นบาน :รองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏ
พิธีกรรมหมายถึง การกระทําตามหลักเกณฑ ที่วางไวในสถาบันนั้นๆ เชน พิธีกรรม
พุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาคริสต เปนตน (มณี พยอมยงค 2532 :1)
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของพิธีกรรมไวอีก กลาวคือ พิธีกรรมหมายถึง การ
กระทําที่เราสมมติขึ้น เปนขั้นตอน มีระเบียบวิธี เพื่อใหเปนสื่อกลาง หรือหนทาง ที่จะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว และทําใหเกิดความสบายใจ มีกําลังใจ ที่จะดําเนินชีวิตตอไป
ลักษณะสําคัญของพิธีกรรม มีดังนี้
1. เปนสื่อสัญลักษณ แสดงถึงความเปนจริง เชนการกราบไหว การคํานับตางๆ
2. ทําเพื่อเกิดความสบายใจ กําลังใจ เพราะความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติของมนุษย
(สุเมธ เมธาวิทยากุล 2532)
จากความหมายของพิธีกรรมดังกลาวสามารถสรุปไดวา พิธีกรรมเปนการกระทําเพื่อ
กอใหเกิดความสบายใจ และเปนสื่อกลางระหวางความเชื่อตางๆของมนุษย ซึ่งพิธีกรรมนี้เกิดขึ้น
และอยูคูกับมนุษยมานานแลว ซึ่งปรากฏหลักฐานดานตางๆ ทางโบราณคดีตั้งแตสมัยกอนประวัติ
ศาสตรจนปจจุบัน และปรากฏในหลายพื้นที่ของโลก เชน ยุโรป เอเชีย เปนตน ซึ่งจะแตกตางตาม
ความเชื่อของแตละชุมชน และศาสนา และบางพิธีกรรมก็ปฏิบัติกันเฉพาะกลุมชุนเทานั้น
ในการศึกษาพิธีกรรมพื้นบานในจังหวัดเชียงใหม พบวามีบางพิธีกรรมเทานั้นที่ปฏิบัติ
กันในเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกมาศึกษา 7
พิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมเหลานี้ บางก็ยังคงถือปฏิบัติกันอยางแพรหลาย แตบางพิธีกรรมก็จะถือปฏิบัติ
เฉพาะในบางชุมชนเทานั้น
รองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏนี้ ไดทําการศึกษาจาก คัมภีร
ของพุทธศาสนาฝายมหายาน บทสวดตางๆ ตลอดจนอุปกรณ ที่ใชในพิธีกรรม ที่ปฏิบัติกันใน
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน เชน เนปาล ธิเบตและจีน เปนตน ตลอดจนบางพื้นที่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ปรากฏรองรอยของพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยศึกษาถึงหนาที่การใช
ความหมาย และคติความเชื่อตางๆ ที่ปรากฏ และนํามาเปรียบเทียบกับคัมภีร บทสวด และอุปกรณ
ตางๆ ตลอดจนคติความเชื่อ ที่ปรากฏในพิธีกรรมพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อใหทราบ
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ถึงที่มาของรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานดานตางๆ ที่ปรากฏในพิธีกรรมพื้นบาน
เหลานั้น
ประเพณีทานตุง
วัตถุประสงค

-เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
-เพื่ออุทิศแกผูที่ลวงลับไปแลว

อุปกรณสําคัญ
ในการถวายตุงหรือการทานนั้นรูปแบบในการถวายจะมีลักษณะตางกันออกไป ซึ่งทั้ง
นี้จะขึ้นอยูกับ จุดมุงหมายของการถวายตุงนั้น และการทําในแตละทองถิ่น ซึ่งจากการศึกษา
สามารถแบงไดดังนี้
1. ตุงคาคิง
เพื่อสะเดาะเคราะห
2. ตุงเหล็กตุงทอง
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว ซึ่งเปนการ
ตายที่ผิดปกติ
3. ตุงขอนนางผาน
เพื่ออุทิศแกผูตายที่ฐานะยากจนหรือไรญาติ (เปนของ
ชาวไทใหญ)
4. ตุงสามหาง
เพื่อใชนําหนาขบวนศพไปสุสาน
5. ตุงไชย
เพื่ออุทิศแกผูที่ลวงลับไปแลว และเพื่อกุศลในภายภาค
หนาตลอดจนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา
6. ตุงใย
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา(ใชแขวนหนาวิหารพระ
ประธาน)
7. ตุงดอกบวงหรือตุงไสหมู ใชเปนเครื่องสักการะและเครื่องไทยทานตางๆ
8. ตุงขอนงวงชาง
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
9. ตุงพันวา
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
10. ตุงเงินตุงคํา
เพื่ออุทิศใหผูตาย หรือปองกันอันตรายและ
อํานวยโชคลาภ
11. ตุงตะขาบและตุงจระเข ใชในพิธีทอดผาพระกฐิน แทนรูปสัตวดังกลาว
12. ตุงใบไม
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
13. ตุงราว
ใชประดับตามสถานที่ตางๆ ในงานทางศาสนา
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14. ตุงเปง

ใชในพิธีกรรมทานเจดียทราย และเพื่อถวายเปนพุทธ

บูชา
15. ตุงกระดาง
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
นอกจากจะใชตุงแลว ยังปรากฏ จอหรือชอ มีลักษณะเปนธงรูปสามเหลี่ยม ใชในการ
สักการะและเปนเครื่องไทยทานซึ่งมี 2 แบบ ไดแก
1. ชอนอยหรือชอนําทาน ใชปกบนเครื่องไทยทานตางๆ
2. ชอชาง ใชแหครัวทานตางๆ หรือปกสลับกับตุงไชยในงานมงคล(ชุติมา สุภาพ
2530) การทานตุงในลานนานี้จากการศึกษาพบวามีมานานแลว โดยหลักฐานทางเอกสารตางๆ ได
กลาวถึงการใชตุงในพิธีกรรมบอยครั้ง ซึ่งสันนิษฐานวานาจะมีขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
เปนตนมา
ในประเพณีทานตุงนั้น จากการศึกษาพบ รองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนา
มหายานที่ปรากฏไดแก ตุง ซึ่งจะพบในพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมอื่นๆแทบทุกพิธีกรรมใน
ลานนา
ตุง คือ ธงที่มรี ูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผืนยาว มีลักษณะยาวและแคบ จะมีหลายรูปแบบ ตาม
หนาที่การใช
จอ หรือ ชอ หมายถึง ธงที่มีรูปสามเหลี่ยม ชายธง มี 2 ขนาด คือ ชอนอย และ ชอชาง
ซึ่งในการแหเครื่องบูชาและเครื่องไทยทานตางๆ หรือใชปกบนเครื่องบูชาเหลานั้น
ตุง หรือ การใชธงในพิธีกรรมนั้น ปรากฏมานานแลวในแถบเอเชียใต เอเชียตะวันออก
ตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งในแตละที่จะแตกตางกันที่รูปแบบในการใชและการทํา ในที่นี้
จะกลาวถึงธงที่ถูกใชหรือปรากฏหลักฐานวาใชในพิธีกรรมเทานั้น จากหลักฐานเอกสารและโบราณ
คดีตลอดจนหลักฐานจากพิธีกรรมที่ยังปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน
คัมภีรที่ปรากฏเรื่องราวของธง
คัมภีรที่ปรากฏเรื่องราวธงนั้นมีอยูหลายลัทธิทางศาสนาดวยกัน ไมวาจะเปนศาสนา
พราหมณ หรือพุทธศาสนา ซึ่งเทาที่ปรากฏมีดังนี้
1 คัมภีรปุราณะของศาสนาฮินดู
ในคัมภีรนี้ไดพูดถึงพิธีศักดิ์สิทธิ ที่สามารถชวยขจัดบาปที่มีอยูใหหมดไป เพื่อเกิด
ความพอใจแกพระวิษณุ โดยการปกธงไวบนหลังคาหรือประตูทางเขา ตลอดจนแทนบูชาของศาสน
สถานที่เปนของพระวิษณุ โดยพิธีกรรมนี่เรียกวา “ ธวชะโรปนะ” (Dhvaja-Ropana) นอกจากนี้ใน
พิธีกรรมดังกลาว มีการบูชาไฟในบริเวณที่จัดพิธีนี้ดวย ซึ่งในการทําพิธีกรรมดังกลาวนั้น มีการเตน
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รํา การประโคมดนตรี ตลอดจนการสวดมนต ซึ่งผูที่ทําพิธีกรรมนี้จะไดรับบุญกุศลมาก และ
สามารถ ขจัด บาปเคราะหตางๆออกไปได เมื่อธงเหลานั้นโบกสบัด
2 คัมภีรลลิตวิสตระของพุทธศาสนามหายาน
คัมภีรนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งมีการกลาวถึงการใชธงในหนาที่ตางๆกัน
ดังนี้
2.1 ใชประดับตกแตงสถานที่และราชยาน ปรากฏในอัธยายที่ 7 โดยมีการ
นําเอาธงไชย ธงปตาก มาประดับราชรถของพระนางสิริมหามายา ครั้งที่เด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ
และในอัธยาย ที่ 19 กลาวถึงการประดับ ธงชัย ธงปตาก ไวสองขางทางระหวาง การเสด็จจากแมน้ํา
เนรัญชราสูควงไมโพธิ โดยประดับรวมกับฉัตร ราชวัฏตางๆ โดยเทบุตรชั้น กามาพจร
2.2 ใชเปนเครื่องบูชา อยางหนึ่ง รวมกับเครื่องบูชาอื่นๆ ปรากฏในอัธยาย
ที่ 20 กลาวถึงการสรรเสริญของพระโพธิสัตว มหาสัตว ตางๆ ที่มีตอพระพุทธเจา ซึ่งไดกลาวถึง
เครื่องบูชา ที่ประกอบดวย ดอกไม เครื่องหอม ธูป พวงมาลัย ผงไมจันทนหอม จีวร ผา เครื่อง
ประดับ ฉัตร ธงชัย ธงปตาก ธงหางยาว รัตนะ มณี ทอง เงิน มุกดาหาร พลมา พลรถ พลราบ ยาน
พาหนะ ตนไมมีดอกไม เด็กชาย เด็กหญิงถือใบไม ผลไมที่ไมเคยเห็นและไมเคยไดยิน ที่มีอยูใน
พุทธเกษตร
2.3 ใชเปนเครื่องหมายแหงชัยชนะ ไดปรากฏ ในอัธยายที่ 22 กลาววา
เมื่อพระองคทรงชนะพวกมารแลวไดยกฉัตร ธงชัย ธงปตาก ขึ้นแลว จึงทรงเขาถึงประถมธยาน
ทุติมธยาน ตฤตียธยาน และจตุรถธยาน เปนลําดับ
3 คัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตรของพุทธศาสนามหายาน
ในบทที่ 11 ของคัมภีรไดกลาวถึงการบูชาสถูปดวยเครื่องบูชาตางๆ ไดแก ดอกไม ธูป
เครื่องหอม พวงมาลัย น้ํามัน ผงหอม ผาแพรพรรณ ฉัตรและธง ตลอดจนมีการบรรเลงดนตรี ขับ
รองบทเพลง ฟอนรําตางๆ นอกจากนี้ในพระสูตรยังกลาวถึงการบูชาพระสูตร ดวย ดอกไม ธูป พวง
มาลัย น้ํามัน ผงหอม ผาแพร ฉัตรและธง ซึ่งไดบุญกุศล สามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาและพนภัย
อันตราย และอุปสรรคทั้งปวงอีกดวย (ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห 2543 : 183-184)
4 คัมภีรไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตรของพุทธศาสนามหายาน
ในคัมภีรนี้ไดกลาวถึงเครื่องบูชา พระสูตรนี้ ดวยสิ่งของตางๆไดแก ดอกไม เครื่อง
หอม ผงจันทน ผลไมตางๆ ตลอดจนธงชนิดตางๆ และในคัมภีรไดกลาวถึงพิธีกรรมการตออายุ
สําหรับคนเจ็บ หรือ ผูที่ตองการหายจากโรคภัยตางๆนั้น จะใชเครื่องบูชา เหมือนกันกับที่กลาวมา
โดยจะเพิ่มการสวดรพระสูตรนี้ 49 จบ ตั้งประทีบ 49 ดวง จุดติดตอกันโดยไมใหดับนาน 49 วัน
ประดับธงแถบ 5 สี ผืนยาว 49 ผืน โดยการทําดังกลาวจะสามารถปลดปลอยสัตวทั้งหลาย ในเขตที่
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ปกธงนั้นใหพนจากความตาย ได 49 วัน ซึ่งผูที่ทําเชนนี้ จะรอดพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ และหาย
เปนปกติ(ชุติมา สุภาพ 2530)
ธงในดินแดนตางๆ
นอกจากหลักฐานทางดานคัมภีรตางๆแลวยังปรากกหลักฐานดานอื่นอีกที่ปรากฏเรื่อง
ราวตางๆของการใชธงซึ่งพบอยูทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดัง
จะกลาวตอไปนี้
อินเดีย
ปรากฏพบหลักฐานภาพสลักที่สถูปสาญจี เปนภาพ ธงรูปแบบตางๆ (พุทธศตวรรษที่
4-5) ดังนี้ ภาพธงปกไวบนหลังชางพระที่นั่ง ผืนธงมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา แขวนบนทอนไม ซึ่งผูก
ขวางไวที่สวนบนของเสาธง ภาพสลักที่ประตูทางเขาดานทิศตะวันออก ของสถูป หมายเลข 1
แสดงภาพ ขบวนแหเครื่องบูชาสถูป ซึ่งประกอบดวย เครื่องพลีกรรมตางๆ พวงดอกไม มีการ
บรรเลงดนตรี และขบวนแหธง ซึ่งมีลักษณะ ผืนธงเปนรูปสี่เหลี่ยม ผืนยาว ประดับดวยรูปพระ
จันทรเสี้ยวและจักร
ธงที่ใชในพิธีกรรมของอินเดียที่ปรากฏทั้งหมดมี 3 ลักษณะ คือ
1. ธช หรือ ธวชะ ทําดวยแผนผาหรือกระดาษ รูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม
2. ปฏากะ หรือ ปตากะ เปนผาหอยลงมา แขวนบนปลายไม หรือ เสาธง เปนเครื่อง
หมายแหงความมีชัย ความเปนมงคลตางๆ
3. โตรณะ ธงราวรูปสามเหลี่ยมมักทําดวยกระดาษ ใบมะมวง ใบอโศก(แสง มนวิทูร
2515)
ธิเบต
ธิเบตเปนประเทศหนึ่งที่นับถือพุทธศาสนามหายาน สายตันตระยาน ซึ่งนิกายดังกลาว
เปนตนกําเนิดของการทําพิธีกรรมตางในพุทธศาสนา โดยคัมภีรสายตันตระยานสวนมากจะกลาวถึง
การสักการะบูชา และการทําพิธีกรรมตางๆเหลานั้น ประชากรชาวธิเบตสวนใหญมักเปนนักบวช
จึงสงผลใหอาชีพสวนใหญของชาวธิเบตทําเกี่ยวกับเครื่องบูชาที่ใชในพิธีกรรม เชน กระบอกมนต
ธงรูปแบบตางๆ เปนตน จากการศึกษาพบ ธงที่มีลักษณะคลาย ตุงในภาคเหนือของไทยดวย กลาว
คือมีลักษณะยาวและแคบ ผืนยาว โดยมีหนาที่และการใชในโอกาสตางๆกัน เชน ใชประดับศาสน
สถาน ใชในขบวนแห ใชเปนเครื่องบูชา ในการประกอบพิธีกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
1. รกยะ ดาร(rkya dar) คือธงรูปสี่เหลี่ยม จตุรัสหรือ สี่เหลี่ยมผืนผา มีสีตางๆกัน
ชายธง ทําเปนแฉกคลายพู

67

2. ดาร(Dar) คือ ธงรูปสามเหลี่ยม รูปคลายสี่เหลี่ยม ชายธงจะมีธงผืนเล็ก ติดอยูเปน
ระยะเทานั้น กัน 3 ผืน ซึ่งจะทําในสีตางๆกัน
3. กดุคส(Gdugs) คือ ธงที่มีลักษณะคลายรม และ มีขนาดเล็กกวา
4. พาง ทษาร(Phang tshar) คือ ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวมีที่แขวนอยูดานบนซึ่ง
สามารถแบงไดดังนี้
4.1 กา พาน(ka phan) คือธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีลักษณะยาวและแคบใช
แขวนตามเสาของศาสนสถาน สวนบนจะทําเปนรูปมังกร สวนตัวธงจะทําเปนสีตาง ๆ คลายสีรุง
มักจะมีขนาดความยาวเทากับเสาที่แขวน
4.2 ภูร มาง(phur mang) คือธงที่ใชแขวนเพดานระหวางชวงเสา สวนบนทํา
เปนรูปโคงปดทับดวยแถบผา 5 สีผืนธงใชแถบผาจีบมวนเปนระยะๆ เรียงลงมา 5 แถว
4.3 ภเย มา(phye ma) คือธงที่มีรูปคลายรมดานบนปดดวยแถบผา 5 สีผืนธง
เปนผาหลายสี หลายผืนสวนปลายมีลักษณะแหลมและมีพู
5. รคยาล มตษาน(rgyal mtshan) คือธงรูปทรงกระบอกคลายฉัตรแตมีขนาดเล็ก(ดู
ภาพลายเสนที่ 2-3) ( Tucci 1980 : 122-123)
นอกจากนี้ยังปรากฏธงที่ใชในพิธีกรรมศาสนาอื่น ๆ อีก กลาวคือ มีการปกธงตามเจดีย
สถูป และทางเขาศาสนสถานเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ซึ่งธงเหลานั้นนอกจากจะมีรูปรางตางกันแลว
บนผืนธงยังมีการเขียนอักษรมนตรตาง ๆ ไวดวย โดยชาวธิเบตมีความเชื่อวา มนตรเหลานั้นจะชวย
ขจัดปดเปา สิ่งชั่วรายและความไมดีออกไปตลอดจนการขับไลภูตผีปศาจ ราย ตางๆ โดยมักจะทํา
เปนจํานวน 108 อัน( McDonald 1798) ซึ่งมีทั้งหมดก็มี 4 ชนิด คือ ลุงตะ (Lung –Ta) (ดูภาพลาย
เสนที่ 4),ชิว (cho-pen) , คยาน ตสาน ดเสโม(Gyal-Tsan Dsemo),กลาน โป สโตบ รยยาส
( Glan-po Stob Ryyas) เปนตน(ชุติมา สุภาพ 2530)
จีน
หลักฐานเกี่ยวกับธงในพุทธศาสนาของจีน ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ําตุนฮวง
(Tunhuang)(พทธศตวรรษที่ 11-12) มีภาพธงผืนยาว แขวน อยู บนเสา ดานขางรูปพระพุทธเจา
สวนบนเปนรูปสามเหลี่ยม มีแถบผาประดับดานขางและดานลางของผืนธง ที่แสดงภาพกินนร
นอกจากนี้ในคัมภีรยูลั่นพุนฮวย ซึ่งเปนคัมภีรหนึ่งในนิกายโยคาจารย ยังไดกลาวถึง
พิธีกรรมที่จะทําใหวิญญาณพนจากความทุกขทรมานจะตองมีการเผาธงขนาดใหญกอนเสมอ ธงที่
ใชในพิธีศพของชาวจีนก็ไดปรากฏเชนกัน โดยญาติของผูตาย จะเปนผูถือธงดังกลาวนําหนาศพ
กอนที่จะนําไปสุสาน (ดูภาพที่ 15-16)(ชุติมา สุภาพ 2530)
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พมา
พมาเรียกธงที่ผูกติดกับเสาสูงๆ วา “Tagun-daing” ซึ่งพบอยูในแทบทุกวัดของพมา
โดยบนยอดเสามักจะทําเปนรูปหงสประดับ ผืนธงมักทําดวยกระดาษ ปะทับบนโครงไมไผขนาด
เล็ก มักมีการเขียนคาถา หรือมนตร ตางๆ ลงบนผืนธงดวย ซึ่งชาวพมาเชื่อวา จะไดอานิสงสผลบุญ
มาก มีพลังอํานาจแกผูทํา ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ตลอดจนสะเดาะหเคราะหจากสิ่งชั่วรายและ
สิ่งไมดีไดอีกดวย (ชุติมา สุภาพ 2530)
ไทใหญ
ไทใหญเรียกตุงวา ตําขอน มีหลายประเภทและหลายขนาด ซึ่งชาวไทใหญมักจะใชธง
ในพิธีกรรมทางศาสนาบอยครั้ง(ดูภาพที่17-19) ซึ่งตุงนั้นจะแตกตางตามหนาที่การใชในแตละพิธี
กรรม สามารถสรุปไดดังนี้
1. นาม เปนธงขนาดเล็ก ใชประดับตกแตงศาสนสถานตางๆ เชน เจดีย พระวิหาร
เปนตน ในชวงเวลาที่มีงานเทศกาลทางศาสนา
2. ตุงขอน ธง ที่มีรูปสี่เหลียมผืนผา ผืนยาว ใชในพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายและพิธี
กรรมทางพุทธศาสนาตางๆ
3. เมง ซะลาง ธงรูปตะขาบ ใชประดับราชวัตร และบริเวณพิธีกรรม หรือที่มีการ
เฉลิมฉลองตางๆ
ซึ่งวัสดุที่ชาวไทใหญนิยมนํามาทําตุงนั้น คือ ผา กระดาษ ไม ตลอดจน โลหะตางๆ
โดยสวนใหญจะทําเพื่ออุทิศใหผูที่ลวงลับไปแลว และเพื่อ อานิสงสผลบุญตอตนเอง ตลอดจนการ
ปดเปาสิ่งชั่วรายและอุปสรรคตางๆใหหมดไป ซึ่งชาวไทใหญจะมีการทานตุงกันในชวง วันขึ้น 1
ค่ํา ถึง วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 (พระจิตตะ ฐานธมโม 2545)
คติความเชื่อเรื่องตุงในลานนา
จากการศึกษาคติความเชื่อเรื่องตุงในลานนานั้นพบวา ตุงมักถูกใชในพิธีกรรมทาง
ศาสนาและพิธีกรรมอื่นๆ บอยครั้ง โดยจะปรากฏใชเปนเครื่องประดับตกแตงวัด พระวิหาร ตลอด
จนภายในบริเวณวัด ใชเปนเครื่องบูชา ในพิธีกรรมตางๆ ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรดาน
ตางๆก็ปรากฏดวยเชนกัน
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หลักฐานเอกสาร
1 ตํานานสิงหนวัติกุมาร
ตํานานไดกลาวถึง พระยาอชุตราชไดทําการบูชาพระบรมสารีริกธาตุดวย
เครื่องบูชาตางๆ ไดแก ขาวตอกดอกไม เงิน ทอง ชอธง ฉัตร จอง เปนตน (ตํานานสิงหนวติกุมาร
2516 )
2 ตํานานพระธาตุดอยตุง
ในตํานานกลาวถึงพระกัสสปมหาเถระ ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
บน ดอยลูกหนึ่ง พระเจาอชุตราช ทรงอุปฏฐากบํารุง แลว มหากัสสปะก็อธิษฐาน โดยทําตุงยาว เจ็ด
พันวา เพื่อบูชาพระบรมธาตุ แตนั้นมาจึงเรียกวาดอยตุง (ตํานานพระธาตุเจาดอยตุง 2534)
3 ตํานานมูลศาสนา
ตํานานกลาวถึง พระยาอาทิตตราช กษัตริย ผูครองนครหริภุญไชย ได
เตรียมเครื่องสักการะ เพื่ออันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ดวย ธงผา ธงไชย และพวงดอกไม มีสีตางๆ
กันไป(ตํานานมูลศาสนา 2509)
4 จามเทวีวงศ
กลาวถึงในสมัยพระยาอาทิตตราช เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแลว ก็
ไดจัดบริเวณพิธี เพื่อใหประชาชนมาทําการสักการะบูชา โดยประดับดวยธงชาย ธงปฏาก ปกอยู
โดยรอบราชวัตร
5 พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
ไดกลาวถึง อานิสงส ที่ไดจากการสักการะ บูชา พระพุทธรูป พระเจดีย
ตางๆ ดวยตุง นั้น สามารถ ชวยใหขึ้นสวรรคไดเมื่อตายไปแลว
6 ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
กลาวถึงพระยากาวิละ พรอมดวย ราชวงศ และเสนาอํามาตย ทั้งหลาย นํา
เครื่องบูชามาจากเชียงใหมเพื่อ ทําการสักการะบูชา พระพุทธรูปที่เมืองลําปาง ซึ่งรวมถึงตุงรูปแบบ
ตางๆดวย เชน ชอชาง ตุงไชย และตุงกระดาง(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม 2538)
หลักฐานทางดานโบราณวัตถุ-สถาน
จากการขุดคนโบราณวัตถุ-สถาน ที่กรุ วัดเจดียสูง อ. ฮอด จ. เชียงใหม ไดพบโบราณ
วัตถุ จํานวน 208 ชิ้น ในจํานวนนั้น ไดพบตุงที่ทําจากแผนเงิน และแผนทองคํา หลายชิ้น บนผืนตุง
ดังกลาวพบลายดุน เปนรูป พระพุทธรูป ลายกนกตางๆ ตลอดจนคาถา หรือ มนตร ตางๆ หรือบาง
ผืนก็ไมมีลายใดปรากฏ(แสง มนวิทูร 2515)
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จากการศึกษาการทานตุง เพื่อใชในหนาที่ตางๆนั้น สามารถแบงหนาที่ไดออกเปน 2
หนาที่ หลัก ดังนี้
1 ใชประดับตกแตงสถานที่ และใชในขบวนแห
ตุงที่ใช ในหนาที่นี้ มักจะทานเพื่อถวายเปนพุทธบูชา โดยมีตุงหลายประเภทดังนี้
1.1 ตุงไชย ตุงที่มีรูปรางแคบ ผืนยาว ทําดวยผา หรือเสนดาย เสนไหมนํา
มาทอเปนผืนตุง และมักมีการปกลวดลายตางๆ(ดูภาพที่ 20)
1.2 ตุงใย ตุง ที่ทําจากเสนดาย หรือเสนไหม นํามาผูกติดกัน เปนรูปคลาย
รูปใยแมงมุม
1.3 ตุงพันวา ตุง ที่มีคามยาวมากๆ ทําจากเสนดายนํามาทอเปนผืน(ดูภาพ
ที่21)
1.4 ตุงกระดาง ตุง ที่ทําจากวัสดุที่คงทน เชน ไม ปูนปน เปนตน
1.5 ตุงขอนงวงชาง หรือ ขอนตม ตุงประเภทนี้มีลักษณะเปนปลอง มีรูป
ราง คลายวงแหวนทําจากไมไผ ขึงโยงกัน ปดดวยกระดาษสีตางๆ
1.6 ตุงราว ตุงขนาดเล็ก ทําดวยกระดาษฉลุเปนลวดลายบนผืนธง รูปทรง
สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม
1.7 ตุงตะขาบ และตุงจระเข ตุง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีรูปตะขาบ หรือ
จระเขอยูบนผืนธง เดิมนั้นมักทําเปนรูปคลายตัวตะขาบ แตปจจุบันมักเขียนภาพลงบนผืนธงแทน
1.8 ชอชาง ธงรูปสามเหลี่ยม ชายธง ขนาดใหญ ทําดวย ผาแพรสี่ตางๆ
ปกดิ้นอยางสวยงาม ขอบมักปกลวดลายตางๆ
ตุง ในประเภทนี้จะใชในการตกแตงสถานที่ตางๆ เชน รอบฐานเจดีย รอบฐานชุกชี
วิหารพระประธาน ทั้งภายนอกภายใน ทางเขาวัด และบริเวณวัดในขณะที่มีงานมงคล ตลอดจนใช
แหในขบวนในพิธีกรรมตางๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อถวายเปนพุทธบูชา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
ตลอดจนเพื่ออานิสงสและผลบุญในภายภาคหนา
2 ใชเปนเครื่องบูชา และเครื่องไทยทานตางๆ
2.1 ตุงคาคิง ตุงนี้มีลักษณะแคบ ผืนยาว เทากับความสูง ของผูทําหรือผู
ทาน สวนบนกวาง สวนลางแคบ ผืนธงทําดวยกระดาษสีขาว ตกแตงลวดลายดวยกระดาษเงิน
กระดาษทอง
2.2 ตุงเหล็ก ตุงทอง ตุงที่ทําจากโลหะ เชนแผนสังกะสี แผนทองเหลือง มี
ลักษณะ สวนบนคลายกับศีรษะคน สวนลางเรียวแหลม บางอันคลายใบไม มีฐานรองรับ บางผืนมี
การนําเอาขาว ดิน ทราย มาติดบนผืนธงดวย
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2.3 ตุงสามหาง ตุงนี้มีลักษณะสวนบนคลายกับศีรษะคน สวนลางทําเปน
สามชาย หรือสามหาง ทําดวยกระดาษสา ผาดิบ ผาแพร หรือผาเนื้อบางสีขาว ตกแตงลวดลายดวย
กระดาษเงินทอง ผืนตุง ยาวเทากับความสูงของคน
2.4 ตุงขอนนางผาน ตุงนี้ มีขนาดเล็ก ประดับอยูที่ปลายทั้งสองขางของ
กานไมเล็ก ที่ติดขวางบนผืนธงใหญเปนระยะ(ดูภาพที่22)
2.5 ตุงดอกบวง หรือตุงไสหมู ตุงที่มีรูปรางคลายจอมแห ทําจากกระดาษ
สีตางๆ
2.6 ตุงเงินตุงคํา เปนตุงขนาดเล็กที่ทําจากแผนเงิน และแผนทองคํา บาง
ครั้งมีลายดุน รูปตางๆ เชน พระพุทธรูป ลายกนก ลายสัตวตางๆ คาถา อาคม หรือ มนตรตางๆ หรือ
เปนแผนเปลาไมมีลวดลาย
2.7 ตุงเปง เปนตุงประจําปเกิด มีลักษณะผืนยาว ทําดวยกระดาษพิมพ
หรือ เขียนเปนรูปสัตวประจําปเกิด สีตางๆ บางครั้งทอจากผาประดับดวยกระดาษสี
2.8 ชอนําทานธงรูปสามเหลี่ยม ชายธง ขนาดเล็ก มีการฉลุลวดลายบนผืน
ธง ใหสวยงาม บางอันมีการเขียน คาถาและมนตรตางๆ ลงไปดวย
ตุงประเภทนี้จะใชในพิธีกรรมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และพิธีกรรมอื่นๆ โดย
ใชเปนเครื่องบูชา ปกบนเครื่องพลีกรรม หรือเครื่องบูชา ใชในพิธีศพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่ออุทิศ
สวนกุศลใหกับคนตาย ปองกันอันตรายและโรคภัยไขเจ็บตางๆ สะเดาะเคราะห อํานวยโชคลาภ
ตลอดจนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา(สงวน โชติสุขรัตน 2511)
การทานตุง และอานิสงสการทานตุง
การทานตุงนั้นนาจะปรากฏในดินแดนแถบภาคเหนือตอนบนของไทยมานานแลว
เนื่องจากชุมชนบริเวณใกลเคียง เชน พมาตอนบน ตอนใตของจีน ตลอดจนชาวไท เชื้อสายตางๆ
ตางก็ปรากฏพบพิธีกรรมตางๆที่มีตุงไปเกี่ยวของอยูอยางมากมาย ซึ่งจะมีประเพณีคลายกับชุมชน
ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย และชาวไทหลายเชื้อสายเหลานี้ ตางก็อาศัยอยูในบริเวณมณทล
ยูนนานทางใตของจีน แควนอัสสัม ในอินเดีย ทางตอนบนของพมา ตอนเหนือของ ลาว และ เวียด
นาม เชน ชาวไทคําตี่ ชาวไทคํายาง ชาวไทอาหม ชาวไทนุง ชาวไท ขาว ชาวไทดํา และชาวไทใหญ
เปนตน
ซึ่งการทานตุงนี้ชุมชนในบริเวณดังกลาว มีความเชื่อ เกี่ยวกับ อานิสงส การทานตุง
และนิยมทานตุง มากอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่งการทานตุงนี้ก็ไดปรากฏในหนังสือ ตํานาน ตางๆ ของชุม
ชน ในบริเวณดังกลาวดวยเชนกัน เชน ในตํานานชาวไทใหญ ไดกลาวถึง เรื่องราวของหญิงสาวที่
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ไดมีโอกาสพบพระพุทธเจา และไดถวายผาผืนยาว เนื่องจากไมมีเงินพอที่จะถวายของอยางอื่น พระ
พุทธองคทรงตรัสวา ของสิ่งนี้ เปนของที่มีคายิ่งใหญและดีที่สุด กวาของสิ่งอื่นๆ
ในลานนานั้นการทานตุงตามความเชื่อของชาวลานนา การทานตุงจะไดอานิสงสมาก
มาย ซึ่งไดพบคัมภีรใบลาน ที่กลาวถึงอานิสงสในการทานตุงหลายฉบับ ซึ่งสามารถสรุปสาระสัง
เขบไดดังนี้
1. คัมภีรสังขยาโลก
ในคัมภีร ไดกลาวถึง การทานตุงเหล็ก ตุงทอง วา เมื่อทานแลว จะไดพนจากเคราะหกรรม และ
บาปตางๆ(ชุติมา สุภาพ 2530)
2. ตํานานหิรัญนครเงินยางศรีเชียงแสน
ในตํานานกลาวถึง การทานตุง จะไดอานิสงส คือ สามารถหลุดพน จากการตกนรกได(ชุติมา สุภาพ
2530)
3. คัมภีรอานิสงสทานตุง
กลาววา การสรางตุง หรือ การทานตุง ถวายเพื่อเปนพุทธบูชานั้น อานิสงสจะสงผลใหไปเกิดในภพ
ที่ดี ซึ่งจะแตกตางตามการทําและสีของตุงนั้นๆ จะสามารถหลุดพนจากการตกนรก ไดเกิดใน
สวรรค ไดเปนทาวพระยามีบริวารมากมาย ไดลาภ ยศ ศักดินาตางๆ อีกดวย
นอกจากนี้การพัดและโบกสะบัดของตุง ไปตามทิศตางๆ ยังไดอานิสงสหลายเรื่องดวย
กัน เชน ไดพบพระศรีอริยเมตตรัย ไดเปนทาวมหาพรหม ไดเปนพระอินทร ตลอดจนไดเปนพระ
พุทธเจา และไดพบพระพุทธเจาทุกพระองคที่มาตรัสรูในโลก และในคัมภีรยังไดกลาวถึง การทํา
ทานที่ไดอานิสงสมากนั้นจะตองทําทานดวยสิ่งของเหลานี้ ดิน น้ํา ไม เหล็ก ทราย ทองเหลือง ทอง
คํา เงิน ขาวเปลือก ขาวสาร เปนตน(อานิสงสทานทุง ภาคปริวรรต 2528)
จากการศึกษารองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานจากพิธีกรรมทานตุงนั้น
สามารถสรุปไดวา ตุง คืออุปกรณสําคัญในการทําพิธีกรรม ซึ่งจะพบในพิธีกรรม ไมวาจะเปนพิธี
กรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมอื่นๆ ที่ถือปฏิบัติกันในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย
โดยปรากฏตุง ใชเปนสวนประกอบ และเปนอุปกรณสําคัญในพิธีกรรมบอยครั้ง ซึ่งอาจจะใชเปน
เครื่องสักการะบูชาเอง หรือ ใชปกบนเครื่องบูชาหรือ เครื่องไทยทานตางๆในพิธีกรรม ตุง ที่ใชกัน
นั้น มี 2 รูปแบบ กลาวคือ
1. ตุง คือ ธงที่มีรูปทรงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีลักษณะเปนธง ผืนยาว
2. ชอ คือ ธงที่มีรูปสามเหลี่ยมชายธง มี ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
ซึ่งธง หรือ ตุง ในลักษณะดังกลาว ปรากฏในคัมภีรตางๆหลายฉบับ ทั้งในศาสนาฮินดู
และพุทธศาสนา ตลอดจน หลักฐานทางดานประติมากรรม ภาพจิตรกรรม และศิลปวัตถุอื่นๆ นอก
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จากนี้ยังปรากฏการใชตุงในพิธีกรรมของชุมชนตางๆ ในหลายพื้นที่ ในแถบ ทางตอนเหนือของ
อินเดีย ธิเบต พมาตอนบน ตอนใตของจีนตอนเหนือของเวียดนาม และภาคเหนือของไทยดวยเชน
กัน และจากการศึกษาคัมภีรอานิสงสทานตุง ไดปรากฏขอความตางๆ กลาวถึง การใชตุงในหนาที่
ตางๆกัน ตลอดจนอานิสงสตางๆที่ไดจากการทานตุง ซึ่งคลายกับขอความที่ปรากฏในคัมภีรของ
พุทธศาสนามหายาน เชน สัทธรรมปุณฑริกสูตร ไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร เปนตน และ
การใชตุง หรือธงในพิธีกรรมยังพบมากในธิเบต พมา และชุมชนตางๆที่มีพื้นที่ติดตอใกลเคียงกับ
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งจะถูกใชในหนาที่ที่คลายกัน
จากที่กลาวมานี้สามารถสันนิษฐานไดวา ตุง หรือ การทานตุง และการใชในพิธีกรรม
ของตุงในลานนา ไดรับอิทธิพลจากคติของพุทธศาสนามหายาน จากธิเบต โดยผานมาทางพมา และ
ชุมชนชาวไทหลายเชื้อสายในบริเวณใกลเคียงดวย โดยปรากฏอิทธิพลในดานของคติความเชื่อ เรื่อง
อานิสงส ตางๆ และทางดานรูปแบบของตุง ซึ่งปรากฏอยางมากมายในคัมภีรของพุทธศาสนาฝาย
มหายาน โดยคติดังกลาวยังคงปรากฏในการทําพิธีกรรมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ไทยมาจนปจจุบัน
ประเพณีใสบาตรเพ็งพุธ
ประเพณีใสบาตรเพ็งพุธ เปนประเพณีที่มีเฉพาะแตในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย
เทานั้นที่ถือปฏิบัติกัน โดยประเพณีดังกลาวเปนประเพณีการใสบาตรในวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ
หรือวันขึ้น 15 ค่ํา ที่ตรงกับวันพุธ ในเดือนใดก็ตาม โดยชาวลานนาเชื่อวา ในวันดังกลาวพระอุปคุต
จะแปลงกายมาเปนเณรนอยมาโปรดสัตวโลก ซึ่งจะปะปน กับ พระภิกษุสงฆและสามเณรอื่นทั่วไป
และหากผูใดไดตักบาตรกับพระอุปคุตแลว จะเกิดเปนสิริมงคลและร่ํารวยขึ้นอยางรวดเร็ว และได
อานิสงสผลบุญมาก ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตนี้ ไดปรากฏในคัมภีรของพุทธศาสนาหลาย
ฉบับ โดยไดกลาววา พระอุปคุตเปนพระเถระที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถปราบพระยามาร และจะคอยคุม
ครองงานหรือเทศกาลสําคัญของพุทธศาสนา ตลอดจนจะคอยปกปกรักษาพุทธศาสนาจากสิ่งที่ชั่ว
รายตางๆไดอีกดวย(ดูภาพที่ 23) จากการศึกษา พบวาพิธีกรรมดังกลาวไมทราบความเปนมาวาถือ
ปฏิบัติตั้งแตเมื่อใด แตจากหลักฐานทางดานเอกสารเกาสุดที่กลาวถึงคติเรื่องพระอุปคุตนั้น ไดกลาว
ไวใน คัมภีรโลกบัญญัติ ซึ่งสันนิษฐานวาเขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งอาจจะกลาวไดวาคติ
ความเชื่อเรื่องนี้นาจะปรากฏในเขตภาคเหนือตอนบนในชวงเวลาดังกลาวเปนตนมา
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คติเรื่องพระอุปคุตในคัมภีรตางๆ
พระอุปคุตเปนพระเถระสมัยหลังพุทธกาล ที่ไดรับการยอมรับวาเปนพระคุมครอง
พุทธศาสนา และงานสําคัญตางๆ โดยคติความเชื่อเรื่องดังกลาวไดปรากฏในคัมภีรตางๆของพุทธ
ศาสนา ทั้งที่เปนของอินเดียและที่แตงขึ้นมาใหมตามทองถิ่นตางๆในแถบประเทศพมา และเขตภาค
เนือตอนบนของไทย ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1 คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา
เปนคัมภีรรุนแรกของพุทธศาสนามหายาน เรื่องราวของพระอุปคุตที่ปรากฏในปฐม
สมโพธิกถานี้ ปรากฏในตอนมารพันธปริวัตต ปริเฉทที่ 28 โดยมีเรื่องยอวาในสมัย พระเจาศรี
ธรรมาโศกราชไดทรงสรางวิหาร และพระเจดีย 84000 องค สําเร็จแลวพระองคตองการจะจัดงาน
เฉลิมฉลอง 7 ป 7 เดือน 7 วัน แตเกรงวางานดังกลาวจะมีอุปสรรค จึงไดตรัสถามแกพระสงฆวารูป
ใดที่จะพอปองกันอุปสรรค และอันตรายตางๆ ไมใหเกิดขึ้นกับงานได หมูพระสงฆจึงกลาววา พระ
อุปคุตซึ่งจําศีลอยูที่สะดือทะเล พระองคจึงทรงขอใหพระเหลานั้นไปอาราธนา พระอุปคุตขึ้นมา คุม
ครองงานดังกลาว เมื่อเริ่มงานพระยามารไดมากอกวนงาน แตก็ถูกพระอุปคุตปราบและนําไปจอง
จําที่ภูเขาเปนเวลาเทากับการจัดงาน จึงสงผลใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี(สงวน โชติสุขรัตน
2511)(บําเพ็ญ ระวิน 2532)
2 คัมภีรอวทาน-ศตก(Avadana-Sataka)
อวทานศตก หมายถึง อวทาน 100 เรื่อง ของพุทธศาสนามหายาน โดยไดถูกแปลเปน
ภาษาจีนเมื่อ ราว พุทธศตวรรษที่ 9 นักปราชญหลายทานถือวาเปนคัมภีรที่เกาแกมากเลมหนึ่ง ซึ่ง
ในอวทานศตกนี้ ไดกลาวถึงพระอุปคุตในอวทานเรื่องที่ 100 ชื่อ สังคีติ โดยไดกลาวถึงพระอุปคุต
ไดมีบทบาทในการอธิบายเรื่องกรรมตางๆถวายแดพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งพระองคตรัสถามเรื่อง
กรรม เกี่ยวกับพระราชโอรสของพระองค( Winternitz 1972)
3 คัมภีรทิพยาวทาน (Divyavadana)
คัมภีรนี้เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 8 ในคัมภีรไดกลาวถึงประวัติของพระอุปคุตโดย
ละเอียด ซึ่งอยูในอโศกาวทาน ซึ่งเปนหมวดหนึ่งในคัมภีรทิพยาวทาน อโศกาวทาน เขียนดวยภาษา
สันสกฤต แตงโดยพระคันถรรจนาจารย เปนชาวแควนแคชมีร แตงขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 5-6 และ
ไดถูกแปลเปนภาษาจีน ราวตนพุทธศตวรรษที่ 8-9 โดย ในอโศกาวทานนี้ แบงเนื้อหาได 4 สวนคือ
3.1 ปศุปรทานวทาน มีหลายอวทานยอยดวยกัน เนอหาหลักกลาวถึงชีว
ประวัติ และบทบาทดานตางๆของพระอุปคุต อยางละเอียด และตอนทาย กลาวถึงเรื่องราวของพระ
เจาอโศกมาหราช ทรงกลับพระทัยจากความโหดราย มาเลื่อมใสในพุทธศาสนา
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3.2 วีตาโศกาวทาน หมวดนี้กลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระขนิษฐาภาดา
ของพระเจาอโศกมหาราช
3.3 กุณาลวทาน มีหลายอวทานยอย เนื้อหากลาวถึง เรื่องของพระอุปคุต
นําพระเจาอโศกมหาราชเสด็จประพาสสัวเวชนียสถาน 4 แหงของพระพุทธเจา และชี้นําใหพระเจา
อโศกมหาราชใหหันมานับถือพุทธศาสนาอีกดวย
3.4 อโศกาวทาน เนื้อหากลาวถึงบั้นปลายพระชนมชีพของพระเจาอโศก
มหาราช(Cowell , Byles 1970)
4 คัมภีรโลกทีปกสาร (Lokadipasara)
คัมภีรนี้แตงโดย พระสังฆราชเมธังกร พระภิกษุชาวพมา (พุทธศตวรรษที่ 19 ) เนื้อหา
กลาวถึงการคุมครองงานกอสรางพระวิหาร 84000 หลัง พระเจดีย 84000 องค เพื่อเปนการบูชาพระ
ธรรม 84000 พระธรรมขันธ ของพระเจาอโศกมหาราช ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ภายใน 3 ป โดย
ในคัมภีรใชชื่อ อินทคุตต แทน อุปคุต โดยมีบทบาทคลายกัน(โลกทีปกสาร 2529)
5 คัมภีรโลกบัญญัติ
คัมภีรนี้ แตง พระสัทธรรมโฆษเถระ พระเถระลานนา โดยแตงเปนภาษาบาลี อักษร
พมา (พุทธศตวรรษที่ 20-21 ) ในสมัยพระเมืองแกว โดยเรื่องราวของพระอุปคุต นั้น ปรากฏในตอน
มารวิภาค กลาวถึง พระอุปคุตที่มีบทบาทในการคุมครองงานเฉลิมฉลองของพระเจาอโศกมหาราช
ที่จัดขึ้นหลังจากที่พระองคไดทรงสราง พระวิหาร ตลอดจน พระเจดีย จํานวน 84000 องคสําเร็จ
เปนเวลา 7 ป 7 เดือน 7 วัน โดยงานดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีเชนกัน(อภิชาติ ยอดสุวรรณ
2534)
6 ตํานานมูลศาสนา
ตํานานนี้แตงโดย พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ แตงรวมกัน โดยมีอายุรวมสมัย
กับคัมภีรโลกบัญญัติ(พุทธศตวรรษที่ 20-21)โดยเนื้อหาสวนใหญ จะกลาวถึงเหตุการณสําคัญของ
พุทธศาสนาในลานนา สวนเรื่องราวของพระอุปคุตนั้น ในตํานานไดกลาวถึงการกอสรางพระวิหาร
84000 หลัง ของพระเจาอโศกมหาราช และพระอุปคุตไดมีบทบาทในการคุมครองงานกอสรางดัง
กลาวในสําเร็จลุลวงไปดวยดี ภายใน 3 ป โดยใชชื่อ พระอินทคุตต เหมือนในคัมภีรโลกทีปกสาร
ของพมา(ตํานานมูลศาสนา 2509)
คติเรื่องพระอุปคุตในพมา
คติดังกลาวไดปรากฏอยางมากมาย โดยเราจะสังเกตเห็นไดจากวัดแทบทุกวัดในพมา
นั้นจะมีหอพระอุปคุต และในงานปอยหลวงของชาวพมานั้น ก็จะมีการสรางหอพระอุปคุต ใหมา
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คุมครองงาน และมีการถวายเครื่องอัฐบริขาร เสื่อ หมอน บาตร ดวยเชนกัน โดยชาวพมาเชื่อวา พระ
อรหันตอุปคุตยังมีชีวิตอยู โดยจําศีลอยูในปราสาทใตมหาสมุทรทางทิศใต และสามารถอาราธนา
ทานใหกลับมาได โดยใชบทสวดมนตรพิเศษ ทานสามารถปองกันภัยธรรมชาติตางๆได เชน น้ํา
ทวม พายุ และภัยพิบัติตางๆ ได โดยไมตองปรากฏตัว(สงวน โชติสุขรัตน 2511) (Maung Htin
Aung 1978)
คติเรื่องพระอุปคุตในลานนา
จากการศึกษาคติความเชื่อเรื่องพระอุปคุตในลานนานั้นพบการกลาวถึง เรื่องพระอุป
คุต ในคัมภีรมหาอุปคุต ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาคลายกับ อโศกาวทาน ในคัมภีรทิพยาวทานของพุทธ
ศาสนามหายาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ในผูกที่ 1-4 กลาวถึงการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 และ 2 โดยเนื้อหาจะเนนใน
สมัยพระเจาอโศกมหาราช มากที่สุด
ในผูกที่ 5 เปนเรื่องราวของพระเจาอโศกมหาราช พระโมคคัลลีบุตรติสสะ และพระ
อุปคุต ในการปราบเสี้ยนหนามของพุทธศาสนา และสืบทอดพุทธศาสนาสูดินแดนตางๆ ตลอดจน
กลาวถึงการสรางพระวิหารและเจดียตางๆ รวม 84000 แหง โดยพระอุปคุต ไดมาคุมครองงานดัง
กลาวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ในผูกที่ 6-10 จะเปนการกลาวถึง พุทธศาสนาเขาสูลังกา และเรื่องราวของพระเจาทุฏฐ
คามณีอภัย โดยลักษณะเนื้อหาคลายกับในผูกที่ 5 ของพระเจาอโศกมหาราชมาก
โดยสรุปแลวคัมภีรมหาอุปคุตของลานนานี้ไดใหความสําคัญตอบทบาทของพระอุป
คุตอยางเดนชัด และละเอียดมากกวาคัมภีรอื่นๆ(อภิชาติ ยอดสุวรรณ 2534)
จากการศึกษาคติความเชื่อเรื่องพระอุปคุตในลานนาที่พบในประเพณีใสบาตรเพ็งพุธนี้
ไดปรากฏในคัมภีรมหาอุปคุต ของลานนา และคัมภีรอื่นๆ เชน โลกบัญญัติ ตํานานมูลศาสนา
เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาคติดังกลาวปรากฏในเขตภาคเหนือตอนบนมานานแลว(พุทธศตวรรษที่
20) โดยรับอิทธิพลความเชื่อนี้มีจากคติเรื่องพระอุปคุตในคัมภีรของพุทธศาสนาฝายมหายาน ไดแก
คัมภีรทิพยาวทาน ในอโศกาวทาน ในดานของอิทธิฤทธิ์ และสามารถคุมครองพุทธศาสนา และงาน
เทศกาลตางๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา จากสิ่งที่ไมดี ตลอดจนสามารถดลบรรดาลความโชคดี และ
ความร่ํารวยใหไดอีกดวย โดยคติดังกลาวชาวลานนานี้นาจะรับอิทธิพลทางดานความคิดมาจากพมา
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งก็ปรากฏคติดังกลาวในพมาดวยเชนกัน
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พิธีกรรมเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ
วัตถุประสงค

-เพื่อทําการสักการะบูชาผีเสื้อบานเสื้อเมือง
-เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผีเสื้อบานเสื้อเมือง
-เพื่อใหเกิดความรมเย็นเปนสุขของบานเมืองตอไป

อุปกรณสําคัญ
1. เครื่องบูชาที่ใสกระทง ไดแกเทียนเงิน เทียนคํา หมาก เมี่ยง บุหรี่ ปลาดิบ ไกตม
ขาวนึ่ง ผลไม ขาวตมขาวหนม และขาวตอกดอกไม
2. เนื้อควายสด
3. ภาพพระบถรูปพระพุทธเจาและพระสาวก
4. หอผี คือเปนไมไผมี 4 เสาสูง 75 ซม. กวาง-ยาวประมาณ 50 ซม.ดานบนเปนไมไผ
สานหยาบๆวางอยู เพื่อที่จะวางกระทงและเครื่องบูชาตางๆ
บทสวดที่ใชในพิธีกรรม -บทเจริญพุทธมนต
ขั้นตอนการทําพิธีกรรม
1. เตรียมเครื่องบูชาและเลี้ยงผีซึ่งจะเตรียมกอนหนึ่งวัน
2. เตรียมสถานที่ ชาวบานจะเรียกสถานที่ทําพิธีกรรมวาดงผียักษ(ผีปูแสะยาแสะ)
3. ขนเครื่องบูชาและหามภาพพระบถ ซึ่งจะใชคนหาม 4 คน
4. สรางหอผี ขนาดเล็ก 11 หอ ตามแนวเหนือ-ใต และหอขนาดใหญ 1 หออยูทางทิศ
ตะวันออกของหอผีเล็ก
5. หอยภาพพระบถ ซึ่งจะหอยบริเวณดานหนาของลานพิธีกรรมที่จะใชฟอนผี
6. พระสงฆเจริญพุทธมนต โดยใชพระสงฆจํานวน 8 รูป
7. บูชาทาวทั้ง 4 และอันเชิญผีปูแสะยาแสะ มาลงทรง (ธนันท เศรษฐพันธ 2536)
พิธีกรรมที่ปฏิบัติกันในปจจุบันนี้ จะจัดกันที่ บริเวณเชิงดอยคํา หมูบานปาจี้ ต.แมเหี่ยะ
อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากสถานที่ดังกลาวชาวบานเชื่อวาเปนที่สิงสถิตของผีปูแสะยาแสะ
และจะจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นทุกปกอนประเพณีบูชาเสาอินทขีล แตปจจุบันนั้นไมมีกําหนดแนนอน แต
จะอยูในชวงเดือน 8 ถึง เดือน 9 ของทางภาคเหนือ คือประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
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พิธีกรรมเลี้ยงผีปูแสะยาแสะนี้ เปนพิธีกรรมเลี้ยงผี เจนบาน เจนเมือง หรือ ผีเสื้อบาน
เสื้อเมือง ที่จะจัดขึ้นเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น โดยจัดขึ้นประมาณ เดือนพฤษภาคม หรือ
เดือน 8 เหนือ เพื่อทําการสักการะบูชา ผีปูแสะยาแสะ ที่สิงสถิตอยูที่เชิงดอยคํา จากการศึกษาการ
ทําพิธีกรรมดังกลาว เปนการทําพิธีกรรมการเซนพลี โดยในพิธีกรรมมีการฆาควายเพื่อเปนการเซน
พลีแกผีปูแสะยาแส ประกอบกับเครื่องบูชาอื่น เชน เทียนเงิน เทียนคํา หมาก เมี่ยง ปลาดิบ ไกตม
ขาวนึ่ง ผลไม ขาวตมขาวหนม และขาวตอกดอกไม ตางๆ โดยในพิธีกรรมนี้มีสวนของพิธีสงฆเขา
ไปเกี่ยวของอยูดวย กลาวคือ การใชภาพพระบถพระพุทธเจาแทนพระพุทธองค(ดูภาพที่ 24) โดย
การแกวงและ แขวนภาพ บริเวณพิธี โดยมีการสวดเจริญพระพุทธมนต กอนการทําพิธีกรรม โดย
พระสงฆจํานวน 8 รูป จากการศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมดังกลาว ไมปรากฏวาเริ่มปฏิบัติกัน
ตั้งแตเมือใด แตจากการศึกษาหลักฐานที่กลาวถึงความเชื่อดังกลาวที่ปรากฏในตํานานพื้นเมืองลาน
นาเชียงใหม นั้น นาจะมีขึ้นราวกอนพุทธศตวรรษที่ 20-21 เปนตนมา
จากการศึกษาพบวา ผีปูแสะยาแสะนี้ บางครั้ง ชาวบานเรียกผียักษ ซึ่งจากคัมภีรปฐม
มูลมูลี ที่เปนคัมภีรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสรางโลกและเคาผีตางๆของชาวลานนานั้น ไดกลาวถึง ผีปู
แสะยาแสะ เปนผียักษมากอน และถูกพระพุทธเจาทรงเสด็จมาโปรดสัตว และไดพายแพตอพุทธานุ
ภาพของพระพุทธองค โดยนักวิชาการสวนใหญเชื่อวา ความเชื่อดังกลาวนาจะเปนความเชื่อดั้งเดิม
ของชาวลัวะ และมีพิธีกรรมดังกลาวปฏิบัติกันมากอน การอพยพเขามาของชุมชนในสมัยหลัง และ
ชุมชนที่เขามาในภายหลังก็ยอมรับเอาวัฒนธรรมดังกลาวมาปฏิบัติสืบตอมาและไดถูกผนวกเขากับ
พุทธศาสนาในภายหลัง(ดูภาพที่ 25)
แตจากการศึกษาหลักฐานเอกสารตางๆที่เกี่ยวกับการสรางเมืองเชียงใหม หรือ ประวัติ
ศาสตรพุทธศาสนา เชน ตํานานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม(พุทธ
ศตวรรษที่ 20-21) เปนตน ไมไดปรากฏหลักฐานที่ยืนยันถึงเรื่องดังกลาว แตเทาที่ศึกษาหลักฐานที่
กลาวถึงความเชื่อผีปูแสะยาแสะนั้น ปรากฏในตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม(พุทธศตวรรษที่ 21)
แตก็กลาวเฉพาะพิธีกรรมการบูชาและเลี้ยงผีเสื้อบานเสื้อเมืองและอารักขเมืองตางๆในสมัยทาวเมกุ
เทานั้น มิไดกลาวเจาะจง หรือกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปูแสะยาแสะ นักวิชาการบางทานเชื่อวา
ความเชื่อดังกลาวนาจะเปนความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามากอน โดยตอมาผนวกเอาความเชื่อ
เรื่องผีเขาไปภายหลัง จากตํานานพระธาตุดอยสุเทพที่กลาวถึงยาแสะและลูกเปนผูดูแลรักษาพระ
เกศธาตุของพระพุทธองคที่ไดทรงประทานไวกับทั้งสองในครั้งที่เสด็จมายังสถานที่แหงนี้ (ธนันท
เศรษฐพันธ 2536)
จากการศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องผีปูแสะยาแสะ นั้น ความเชื่อดังกลาวนาจะ
เปนความเชื่อเรื่องผีดั้งเดิมของชุมชนเมื่อพุทธศาสนาเขามาในดินแดนดังกลาว ไดผนวกเอาความ
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เชื่อนี้เขาไป โดยสามารถเห็นไดจากพิธีกรรมสงฆที่ปรากฏในพิธีกรรม และจากการศึกษารูปแบบ
พิธีกรรมนี้แลว สันนิษฐานไดวาเปนพิธีกรรมดั้งเดิมผนวกกับพุทธศาสนา การปฏิบัติพิธีกรรมใน
ลักษณะนี้ มักปรากฏอยางมากในพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ ซึ่งถือปฏิบัติกันในชุมชนในเขต
ประเทศธิเบต พมาตอนบน และจีนตอนใตตลอดจนชุมชนตางๆที่มีเขตติดตอใกลเคียงกับ ชุมชนใน
เขตภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งพอที่จะสรุปไดดังนี้
พิธีกรรมเซนพลีของธิเบต
พิธีกรรมเซนพลีของธิเบตสวนใหญจะเกิดขึ้นในสมัยของคุรุปทมสมภพ(ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13) ซึ่งเปนผูกอตั้งนิกายยิงมะปะ ไดนําเอาพิธีเซนพลียักษ และภูตผีปศาจตางๆ ของชาว
ธิเบต ตลอดจนพิธีกรรมในลัทธิบอนปะ ซึ่งเปนลัทธิเดิมของชาวธิเบตเขาไปผนวกกับพุทธศาสนา
จนกลายเปนลัทธิลามะในที่สุด ซึ่งพิธีกรรมดังกลาวก็ไดปรากฏในคัมภีรของพุทธศาสนานิกาย
ตันตระดวย ซึ่งพิธีกรรมดังกลาวชาวธิเบตจะเรียกวา พิธีไลผี (gtor bzlog) ซึ่งจากการศึกษาเครื่อง
บูชานั้นประกอบดวย น้ํา นม อาหาร ผลไมตางๆ และนอกจากนี้ยังปรากฏ การบูชาดวยเนื้อสด
เลือด และสุราอีกดวย(ดูภาพลายเสนที่ 5-7) โดยพิธีกรรมดังกลาวจะทําขึ้นเพื่อบูชาเทพเจาตางๆ ทั้ง
ที่เปนเทพของพุทธศาสนาตันตระ และเทพเจานอกเหนือจากนั้นเชนผียักษ ตางๆเปนตน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกเทพเจาเหลานั้น เพื่อใหเกิดความสุขความโชคดี ตลอดจนสิ่งที่ดีแกชุมชน รวมไป
ถึงการพยากรณเกี่ยวกับความเปนไปตางๆของชุมชนดวย(Tucci 1980 : 116-117)
พิธีกรรมเซนพลีของพมา
พมามีรองรอยอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน สายตันตระยาน หรือที่เรียกวานิกาย
อารี(ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16) โดยลัทธิดังกลาวไดผนวกเอาความเชื่ออื่นๆ เชน ผี นาค ตางๆ เขา
ไปเปนสวนหนึ่ง ความเชื่อเรื่องผีที่ชาวพมานับถือนั้น คือ ผีนัต และจากการศึกษาพิธีกรรมการบูชา
ผีหรือการเลี้ยงผีนัต ไดปรากฏพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเซนพลี มีการถวายของตางๆเพื่อเปนการเซน
พลีแกผีนัตดวยกลาวคือ ขนม ไขตม ใบพลู ดอกไมเงิน พวงมะลิ น้ําสะอาด ตลอดจนขนมหวาน
ตางๆดวย โดยปรากฏพิธีสงฆเขาไปเกี่ยวของดวย กลาวคือ กอนการถวายเครื่องพลีกรรมตางๆ จะ
ตองมีการบูชาพระรัตนตรัย และถวายดอกไมแกพระพุทธกอนเสมอ(ดูภาพลายเสนที่ 6)(อุบลรัตน
พันธุมินทร 2538: 34)
และจากการศึกษาหลักฐานที่แสดงถึงรองรอยของพุทธศาสนานิกายอารีนั้นพบวามี
การกลาวถึงพิธีกรรมเซนพลีและเครื่องบูชาตางๆ คือ ขาว ใบหมาก ผลหมาก เนื้อสด และสุราซึ่งพิธี
กรรมดังกลาวเปนพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษตางๆของกษัตริย(Ray 1936)

80

ซึ่งพิธีกรรมแบบดังกลาวยังคงปรากฏในวัฒนธรรมพมามาจนปจจุบันถึงแมวาจะไดมี
การปรับเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา แบบเถรวาทแลวก็ตาม โดยสันนิษฐานวาพิธีกรรมดังกลาวนา
จะรับอิทธิพลความเชื่อมาจากธิเบต โดยเขามาพรอมกับพุทธศาสนาในชวงแรกๆ ซึ่งจะสังเกตได
จากหลักฐานดานวรรณกรรมพุทธศาสนาของพมาตลอดจนหลักฐานดานอื่นๆ ดังที่ไดกลาวไปแลว
พิธีกรรมเซนพลีของไทใหญ
เนื่องจากชุมชนไทใหญมีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนในพมาและในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของไทย ทั้ง ทางดาน การเมือง การคา ตลอดจนทางดานวัฒนธรรม จึงขอกลาวถึงพิธีกรรม
ตางๆที่เกี่ยวกับการเซนพลีของชาวไทใหญดวย จากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมตางๆของชาว
ไทใหญ นั้นพบพิธีการบูชาผีเจาเมือง ซึ่งเปนประเพณีการไหวผีเจาเมืองและผีบรรพบุรุษ ซึ่งจะจัด
ใหมีในชวงหลังเทศกาลสงกรานตของชาวไทใหญ หรือชวงหลินหาและหลิน สิบเอ็ด คือ ประมาณ
เดือน เมษายนและตุลาคม ของทุกป โดยชาวบานจะรวมกันทําเครื่องพลีกรรมหรือเครื่องบูชาตางๆ
สําหรับการไหวผีเจาเมือง ซึ่งประกอบดวยเครื่องใช อาหาร ผลไมตางๆ เพื่อถวายแกผีเจาเมือง ซึ่ง
ชาวไทใหญจะมีการนับถือแตผีเจาเมืองเทานั้น ชาวไทใหญจึงไมนิยมมีศาลพระภูมิอยูในบาน โดย
พิธีกรรมดังกลาวนี้จะทําขึ้นเพื่อสักการะบูชาและขอความคุมครองใหปกปกรักษาใหอยูเย็นเปนสุข
และใหบานเมืองสงบ ซึ่งนอกจากเครื่องบูชาที่กลาวไปแลวยังมีการนําเอาขาวเปลือก น้ํา ตลอดจน
ทรายมาเปนเครื่องบูชาดวยเชนกัน(สุทิศ กันทะมา 2542) (Sai Kham Mong 2537)
จากที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาพิธีกรรมการเซนพลีตางๆ นั้นปรากฏมานานแลวใน
ชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน และพมา ซึ่งนาจะมีตนกําเนิดมาจากประเทศธิเบต โดยพิธีกรรมดังกลา
วจะเกี่ยวกับการนับถือผีที่มีหนาที่คอยปกปกรักษาบาน เมือง และชุมชนตลอดจนการขับไลผีราย
หรือสิ่งที่ไมดีออกไป ซึ่งจะมีการทรงผี หรือ ลงผี ซึ่งมีความคลายคลึงกับพิธีกรรมในพุทธศาสนา
แบบตันตระในประเทศธิเบต และอาจสันนิษฐานไดวา การปฏิบัติพิธีกรรมดังกลาวในเขตภาคเหนือ
ตอนบนนั้น ไดรับอิทธิพลจากลัทธิตันตระ โดยพิธีกรรมลักษณะดังกลาวยังปรากฏการปฏิบัติมาจน
ปจจุบันในชุมชนบริเวณประเทศธิเบต เนปาล พมาตอนบน โดยพิธีกรรมดังกลาวไดเขามาผสม
ผสานกับความเชื่อเรื่องผีเดิมของทองถิ่น โดยอิทธิพลดังกลาวสันนิษฐานวาชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบนนั้นนาจะรับมาจากพมาซึ่งไดรับมาจากอินเดียภาคเหนือ และ ธิเบตในชวงที่พุทธศาสนา
มหายานนิกายตันตระไดเจริญรุงเรืองในพื้นที่ดังกลาว และยังคงปรากฏรองรอยมาจนปจจุบัน โดย
สวนหนึ่งอาจจะสังเกตไดจากการที่มีพิธีทางสงฆเขาไปเกี่ยวของในพิธีกรรมดวย
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ประเพณีสืบชาตา
วัตถุประสงค

-เพื่อเปนการตออายุคน บาน เมือง
-เพื่อกอใหเกิดความสุข ความเจริญ และขจัดภัยอันตรายตางๆที่จะเกิดขึ้น
-เพื่อใหแคลวคลาดจากบาปเคราะหและสิ่งชั่วรายทั้งมวล
-เพื่อกอใหเกิดขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิต

อุปกรณสําคัญ
1. ไมค้ําสะหลี 3 อัน(ดูภาพที่ 26)
2. ขัวเงินขัวเงิน (สะพานจําลอง) 1 คู
3. ไมค้ําสะหลีเล็ก 109 อัน
4. ลวดเมี่ยง 3 เสน เมี่ยง 109 อัน
5. ลวดหมาก ลวดพลู อยางละ 3 เสน รวม 109 อัน
6. ลวดดอกไม 3 เสน รวม 109 ดอก
7. ลวดขาวตอก 3 เสน รวม 109 อัน
8. ลวดเงิน 3 เสน
9. ลวดคํา 3 เสน
10. ตุงคาคิง 3 ตัว(ดูภาพที่ 27)
11. ตุงนอย 109 ตัว(ดูภาพที่ 28)
12. บอกขาวเปลือก บอกขาวสาร บอกน้ํา บอกทราย อยางละ 1 บอก
13. เทียนพระพุทธมนต 1 เลม
14. ดายสายสิญจน ตาแหลว(ดูภาพที่ 29)
15. หนอกลวย หนอออย หนอมะพราว อยาง 3 หนอ (วางที่โคนไมสามดาน)
16. ใบไมมงคลนาม เชน พิกุล ขนุน พุทรา อยางละ 3 ยอด

เครื่องใชในขันตั้งสืบชาตา
เทียนเล็ก 8 คู, เทียนเลมบาท 1 คู, เทียนเลมเฟอง 1 คู, ขาวตอก ดอกไม, หมากหัว, พลูมัด
เบี้ย(หอยเบี้ย), กลวยเครือ, มะพราวเครือ, ขาวเปลือก 1 ขัน, ขาวสาร 1 ขัน, หมอน้ํา, หมอดิน(ดูภาพ
ที่30)
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บทสวดและคาถาสําคัญที่ใชในพิธีกรรม
1. มหาทิพพมนต
2. อุณหิสสะวิชัย
3. โลกาวุฒิ
4. สะลากะวิชชา
5. พุทธะสังคะหะโลก
6. มหาไชยมงคล

1
1
4
1
1
1

ผูก
ผูก
ผูก
ผูก
ผูก
ผูก

ขั้นตอนการทําพิธีกรรม
ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะขั้นตอนของการสืบชาตาหลวงหรือสืบชาตาเมือง เนื่องจากมี
รายละเอียดพิธีการที่นาสนใจ และมีขั้นตอนมากกวาพิธีสืบชาตาแบบอื่น
1. ตั้งเครื่องสืบชาตา และเครื่องบูชาตางๆ ตั้งอาสนะสงฆ 9 ที่หรือตามจํานวนที่
นิมนตมา
2. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ประเคนบาตรน้ํามนต ประเคนขันตั้งสืบชาตา สวด
มนต ถวายขันขอศีล และมานั่งที่ซุมสืบชาตา
3. อาจารยกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย
4. อาจารยอาราธนาศีล พระสงฆใหศีล
5. อาจารยอาราธนาพระปริต พระสงฆสวดชุมนุมเทวดา เจริญพระพุทธมนต
6. พระอาจารยสมาธรรม และครัวทาน ( ขอขมา )
7. อาจารยอาราธนาธรรม พระสงฆทั้งหมดจะเทศนธรรมสืบชาตา พรอมกัน 9 ผูก
8. ประธานสงฆมอบเครื่องสืบชาตาใหกับประธานในพิธีและคณะ
9. ประธานสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต พระสงฆอื่นๆเจริญชัยมงคลคาถา
10. ประธานถวายจตุปจจัยไทยธรรมแกพระสงฆ พระสงฆอนุโมทนา
11. อาจารยนํากราบพระบูชาพระรัตนตรัย(ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ 2538 : 156)
ประเพณีสืบชาตา ในลานนานั้น คือประเพณีการสวดตออายุ หรือสวดสืบชาตา ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก สืบชาตาคน สืบชาตาบาน และสืบชาตาเมือง (ดูภาพที่ 31-35) หรือที่ชาว
บานเรียกวา สืบชาตาหลวง ซึ่งโดยปกติแลวการสืบชาตานี้มักจะทําในโอกาสตางๆกันเชน วันขึ้นป
ใหม ขึ้นบานใหม ประสบกับความเจ็บปวย เปนตน ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะพิธีสืบชาตาเมือง
เทานั้น เนื่องจากพิธีกรรมดังกลาว ปฏิบัติกันในเฉพาะในเขตภาคเหนือ เทานั้น ซึ่งการสืบชาตา
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เมืองเกิดจากความเชื่อที่วา การสรางเมืองเปรียบไดกับการเกิดของคน ซึ่งเปนไปตามจักราศี และ
ดาวนพเคราะหตางๆ เมืองจึงมีดวงชาตาเมือง ซึ่งบางครั้งการโคจรของดาวนพเคราะหนั้น เปนผล
ตอชาตาเมือง เชนชาตาเมืองตก สงผลใหเกิดสิ่งที่ไมดีตางๆขึ้นกับชาวเมือง เชน ฝนไมตกตองตาม
ฤดูกาล การเก็บเกี่ยวไมไดผลดี ตลอดจนเกิดโรคภัยไขเจ็บระบาดตางๆ เปนตน เมื่อเปนเชนนั้น
ชาวเมื อ งจึ ง ร ว มกั น ทําพิ ธี สื บ ชาตาเมื อ ง หรือการสืบชาตาหลวงขึ้น เพื่อใหบ า นเมืองรมเย็น
ปราศจากสิ่งชั่วรายตางๆ ตลอดจนเปนการตออายุเมือง อีกดวย
จากการศึกษาหลักฐานทางดานคัมภีรใบลาน พบการทําพิธีสืบชาตาเมืองนั้นมาตั้งแต
สมัยพญาสามฝงแกน พญาติโลกราช และในสมัยพระเมืองแกว โดยครั้งหลังสุดนี้จากหลักฐาน
กลาววา เปนการทําพิธีที่ใหญ และไดมีการนิมนตพระสงฆจากวัดตางๆมาทําพิธีสวดสูตร∗ ตางเพื่อ
ความเปนมงคล อันไดแก
1. สูตรสาลากลิ
จากวัดเชียงมั่น
3 ผูก
2. สูตรมังคลตันติ จากวัดดวงดี
3 ผูก
3. สูตรนครัฏฐาน จากวัดชัยพระเกีรยติ 1 ผูก
4. สูตรบารมี
จากวัดพระสิงค
1 ผูก
5. สูตรอุณหิสสวิชัย จากวัดชัยสถาน
1 ผูก
6. สูตรนครฐาน จากวัดโชติการาม
1 ผูก
ซึ่งการเทศนาสูตรตางๆ เหลานี้จะเทศนาพรอมกัน โดยพระสงฆ แตละรูป รูปละ 1 ผูก
เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ และเปนมงคล โดยสวดไปจนกวาจะจบบทสวดนั้น และจากการศึกษา
บทสวดที่ใชและบทสวดที่เทศนาสวนใหญนั้น มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขจัดปดเปาโรคภัย สิ่งที่ไมดี
ตางๆ ออกไป และเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย เปนตน โดยลักษณะเนื้อหานั้นมีแนวคิดของพุทธศาสนา
มหายานปรากฏอยู ซึ่งสงอิทธิพลในบทสวดที่ใชในพิธีกรรมสืบชาตา และพิธีกรรมอื่นๆดวย และ
มักจะถูกใชบอยครั้งในพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา

∗

สูตร เปนคําเรียกการสวดมนตตางๆของชาวลานนา โดยกรอนเสียงมาจากพระ
สุตตันตปฎกโดยเรียกยอๆ วา พระสุตต โดยชาวลานนาจะเรียกบทสวดตางวาสูตรนําหนาเสมอ เชน
สูตรอุณหิสสวิชัย เปนตน(วัฒนธรรมลานนาไทย 2524)
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บทสวดที่ในในพิธีกรรมสืบชาตา
บทสวดที่นํามาศึกษานี้เปนบทสวดที่แสดงถึงแนวคิดและอิทธิพลของพุทธศาสนา
มหายานปรากฏ ทั้งในดานความหมาย และลักษณะการใชภาษา ซึ่งบทสวดดังกลาวยังคงถูกใช อยู
ในพิธีกรรมจนปจจุบัน
1 มหาทิพพมนตร
บทสวดนี้จะมีเนอหาทั้งหมด 10 ตอน กลาวคือ
ตอนที่ 1 เปนเนื้อหาที่กลาวถึงเทพเจา และพระอรหันตตางๆ ในพระไตรปฏก
ตอนที่ 2 เปนเนื้อหาที่กลาวถึงการบําเพ็ญบารมี 10 ทิศ และการตรัสรู
ตอนที่ 3 กลาวถึงพระอรหันตอยูในทิศทั้ง 8 รวมถึงพระพุทธเจาที่ประทับอยูกลาง
จักรวาล
ตอนที่ 4 กลาวถึงพระพุทธเจาสถิตในจักรวาฬทั้ง 10 ทิศ
ตอนที่ 5 เปนเนื้อหากลาวถึงจันทปริตตและ สุริยปริตต
ตอนที่ 6 เปนบทสวดตางๆซึ่งมีแนวคิดของมหายานแฝงอยู ไดแก
นะโม พุทธัสสะ
นะโม ธัมมัสสะ
นะโม สังฆัสสะ
เสยยะ ถีทัง หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ
ซึ่งเปนมนตรที่ใชทองซ้ําๆกันหลายรอบ เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์
ตอนที่ 7 เนื้อหากลาวถึง เรื่องดาวนพเคราะหตางๆ ราศีทั้ง 12 ราศี เรื่องนักษัตร ทั้ง 12
รวมถึงกลุมดาวตางๆ โดยกลาวถึง เพื่อขอความคุมครอง และขจัดทุกขโศก ตางๆให
หมดไป
ตอนที่ 8-9 เนื้อหาแสดงถึงความยิ่งใหญของทวยเทพตางๆ ดิน ฟา น้ํา ภูเขา ปาไมตางๆ
รวมถึงพระพุทธเจา พระมหาสาวก พระปจเจกพุทธเจา ยักษ เปนตน เพื่อความสงบสุขแกตนเอง
ตอนที่ 10 เนื้อหากลาวถึงอานุภาพของคาถาทิพพมนตร(บุณย นิลเกษ 2533)
บทสวดนี้ จากการศึกษาไดพบอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานปรากฏอยู ไมวาจะเปน
วิธีการทองมนตรหรือความหมาย ซึ่งการสวดมนตรดังกลาวคลายคลึงกับพุทธศาสนาสายมันตระ
ยาน และปรากฏเรื่องของดาวนพเคราะห ซึ่งมีแนวคิดคลายพุทธศาสนาสายกาลจักรยานดวย
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2 โลกาวุฑฒิ
บทสวดนี้เนื้อหาจะเปนคาถาตางๆ ที่มีความหมายไปในทางขจัดทุกขภัย อันตราย และ
สิ่งที่ไมดีตางๆ ใหหมดไป โดยมีลักษณะการสวดแบบพระปริตต ซึ่งการสวดเพื่อใหเกิดความคุม
ครอง ตางๆ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 “พุทโธ เสฏโฐ ติโลกัสมิง สัพพสัตตา หิตัง สังสาระพันธะนัง สิโน อะ
หัง วันทามิ สัพพทา” บทสวดนี้จะใชเพื่อใหแคลวคลาดจากทุกขโทษทั้งมวล
2.2 “ธัมโม มะหาเมโฆระตะนา ติโลเก สังสะรันโตป สัพพะสัตตานัง อัป
ปะมัตตัง ปะณะมามิ ธัมมังฯ” บทสวดนี้จะใชเพื่อใหแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
2.3 “สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินทะริโย สัพพะมะละปะหีโณ
คุเณหิ สะมิทธิปตโต อะนาสะโว ปะณะมามิ สังฆังฯ”บทสวดนี้จะใชเพื่อใหแคลวคลาดจากทุก๘
ภัยทั้งมวล(บุณย นิลเกษ 2533)
โดยการใชคาถา และมนตรตางๆนี้ มีอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน สายมันตระยาน
โดยนิกายดังกลาวเนนการสวดมนตรและคาถาอาคมตางๆ เพื่อใหเกิด สมาธิ ตลอดจนความศักดิ์
สิทธิ เพื่อใหบรรลุธรรมตางๆ
3 พุทธสังคหโลก
บทสวดนี้เปนเรื่องราว ที่กลาวถึงโรคระบาดที่เมืองเวสาลี ในสมัยพุทธกาล และพระ
พุทธเจา รับสั่งใหพระอานนท เรียนเอาพุทธมนตร แลวนําบาตรใสน้ํามาเสกเปาดวยมนตร แลวให
เดินปะพรม น้ํา พระพุทธมนตรใหทั่วเมือง เพื่อขจัดปดเปาสิ่งชั่วรายตางๆ และใหชาวเมืองไดอยูสุข
สบาย ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยเนื้อหาของพุทธมนตรมีดังนี้
พุทโธ สะติมะโต ปาปะกัมมัง วินาสันตุ
ธัมโม สะติมะโต ปาปะกัมมัง วินาสันตุ
สังโฆ สะติมะโต ปาปะกัมมัง วินาสันตุฯ
และบทตอไป จะเปลี่ยนจากคําวา ปาปะกัมมัง เปน สัมพะทุกขา สัมพะภะยา หรือ
สัพพะโรคา แทน เปนลําดับ(บุณย นิลเกษ 2533) เพื่อขจัดปดเปาสิ่งชั่วรายตางๆ ความโศกเศรา ให
หมดไปรวมถึงภัยจากพระราหูและพระเกตุดวยเชนกัน
4 สะลากะริวิชชา
บทสวดนี้มีเนื้อหาเปนคํามนตร 12 คํา ถาผูใดไดฟงคาถาเหลานี้จะสามารถหายจากการ
ปวย และโรคภัยตางๆ ซึ่งคํา ทั้ง 12 คํามีดังนี้
อุตถุลา อุตาถุลา สัตถุลา สัตถุลา
ทัณฑุลา ทัณฑุลา มะธุลา มะธุลา
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ปุปผะลา ปุปผะลา โลกีลา กะละลา
ซึ่งพระสูตรนี้ พระอานนทไดเรียนเรียนจากพระพุทธเจาเพื่อไปสาธยายหรือ ใหพระ
มหาเถระทั้ง 3 องค ที่อาพาธ ฟงจนพระเถระเหลานั้นหายจากโรคภัยไขเจ็บตางๆทุกองค (บุณย นิล
เกษ 2533)
นอกจากนี้ ช าวบ า นยั ง เชื่ อ อี ก ว า พระสู ต รนี้ ยั ง สามารถป อ งกั น ภั ย ภิ บั ติ จ ากมนุ ษ ย
อมนุษย และสัตวทั้งหลายได รวมถึงอาการเจ็บปวยก็จะหายไปอีกดวย
5 อุณหิสสวิชัย
บทสวดนี้มีลักษณะเปนคาถาทั้งหมด โดยเนื้อหาจะแบงออกเปน 3 ตอนหลักๆ ไดแก
5.1 กลาวถึง การบอกใหทองมนตรเหลานี้ซ้ําๆกับเพื่อความปลอดภัยจาก
อันตราย และการตายโดยยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจา
5.2 กลาวถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ หรือแกวสามประการ
ที่เสมือนยารักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆได
5.3 กลาวถึง การใชชีวิตเปนทาน มีคุณคามากอยางไร การสั่งสมบุญกุศล
และ การประพฤติธรรมตางๆ จะสงผลดีในอนาคต
ซึ่งคาถานี้นอกจากจะใชในพิธีสืบชาตาในภาคเหนือตอนบนแลว ภาคอีสานของไทย
ยังไดรับเอาบทสวดนี้ไปใชอีกดวย โดยบทสวดดังกลาวมีเนื้อหาคลายกับ อุษณีวิชัยธารณีมนตร เพื่อ
บูชา อุษณีวิชัยเทพี ตามความเชื่อของขาวพุทธฝายมหายาน สายตันตระยาน เพื่อใหแคลวคลาด
ปลอดภัยจากสิ่งที่ไมดีตางๆ และขจัดโรคภัยไขเจ็บใหแกมนุษย(บุณย นิลเกษ 2533)
จากบทสวดที่กลาวมาทั้งหมดนั้น แสดงใหเห็นอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน สาย
ตันตระยาน ,มันตระยาน และกาลจักรยาน เพียงแตบทสวดเหลานั้น เขียนเปนภาษาบาลีเทานั้น แต
ความหมาย และวิธีใช ตลอดจนวิธีสวดมีลักษณะคลายกับพุทธศาสนามหายาน ซึ่งบทสวดดังกลาว
เหลานี้มีบางบทที่คัดออกมาจากพระไตรปฎก หรือแตงขึ้นเองโดยอาศัยแบบอยางจากบทสวดเกา
ของพระเถระองคสําคัญที่มีความรูความสามารถ ในยุคที่พุทธศาสนาในอินเดียกลังรุงเรือง ซึ่งการ
แตงบทสวดใหมีความหมาย หรือกลายเปนเครื่องมือในการขจัดโรคภัย อันตรายตางๆ ทั้งจากภูตผี
ปศาจ และ วิญญาณ รายทั้งหลาย ไดปรากฏในพุทธศาสนามหายาน สายมันตระยาน โดยอาจจะรับ
แนวความคิดดังกลาวมาจากความเชื่อของพราหมณ มาอีกทอดหนึ่ง
สวนในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น บทสวดเหลานี้ถูกแตงขึ้นใหมีความหมายในทํานอง
เดียวกับ บทสวดของฝายมหายาน ซึ่งอิทธิพลนี้สันนิษฐานวา ลานนา จะรับมาจากอินเดียภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ในสมัยที่พุทธศาสนาแบบมหายาน ยังรุงเรืองอยู โดยผานพมาเขามาอีกทีหนึ่งและ
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เขามามีอิทธิพลราวพุทธศตวรรษที่ 20 โดยอิทธิพลดังกลาวยังคงปรากฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ของไทยจนปจจุบัน
ประเพณีบูชาเสาอินทขีล
ประเพณีบูชาเสาอินทขีล คือ ประเพณีไหวเสาหลักเมือง เชียงใหม ซึ่งตั้งอยูบริเวณ วัด
เจดียหลวง กลางเวียงเชียงใหมปจจุบัน(ดูภาพที่ 36-40) โดยประเพณีนี้จะจัดใหมีขึ้นทุกป ชวงเดือน
พฤษภาคม ถึง มิถุนายนหรือ เดือน 8 - 9 เหนือ หรือที่ชาวบานเรียกวา “ใสขันดอกอินทขีล” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อถวายการสักการะบูชาเสาหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุมครองเมืองใหปลอดภัย
อันไดแก อารักขเมือง ผีเสื้อบานเสื้อเมือง เจนบานเจนเมืองตางๆเปนตน เพื่อใหเกิดความคุมครอง
ตลอดจน ความอุดมสมบูรณ ตางๆ แกชาวเมือง โดยพิธีกรรมดังกลาวจากหลักฐานทางดานเอกสาร
คัมภีรใบลานตางๆ เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม นั้นพิธีกรรมนี้นาจะปฏิบัติกันมาตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 เปนตนมา
วัตถุประสงค
-เพื่อทําการสักการะบูชาเสาหลักเมือง ตลอดจนผีเสื้อบานเสื้อเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายที่คุมครองเมือง
-เพื่อการพยากรณถึงสภาพบานเมืองและความเปนไปตางๆที่จะเกิดขึ้นในปถัดไป
อุปกรณสําคัญ
1. เครื่องบูชาเสาอินทขิล ไดแก ขาวตอกดอกไม,เทียน 8 คู,ดอกไม 8 สวย,ดอกไม
เงิน 1 ดอก, ผาขาว 1 รํา, ชอขาว 8 ผืน, มะพราว 2 คะแนง, กลวย 2 หวี, ออย 2 เหลม, ขาว 4 กระทง,
แกงสมแกงหวาน อยางละ 4 , อาหาร 7 อยาง ใสขันบูชา
2. เครื่องบูชาตนยางหลวง ไดแก เทียน 2 คู, พลู 2 สวย, ดอกไม 2 สวย, หมาก 2 ขด 2
กอม, ชอขาว 4 ผืน, หมอใหม 1 ใบ, กลวย 1 หวี, ขาว 4 กระทง, แกงสมแกงหวานอยางละ 4 ,
อาหาร 7 อยาง
3. เครื่องบูชากุมภัณฑ 2 ตน ไดแก เทียนเงิน 4 เลม, เทียนคํา 4 เลม, ชอขาว 8 ผืน, ชอ
แดง 8 ผืน, ฉัตรขาว 2 อัน, ฉัตรแดง 2 อัน, มะพราว 4 คะแนง, กลวย 4 หวี, ออย 4 เลม, ไหสุรา 4
ไห, ปลาปง 4 ตัว, เนื้อสุก 4 ชิ้น, เนื้อดิบ 4 ชิ้น, แกงสมแกงหวานอยางละ 4 , เบี้ย 1300 เบี้ย, หมก
1000, ผาขาว 1 รํา , อาสนะ 12 ที่
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นอกจากนี้ยังมีเครื่องบูชาชาง 8 ตัวอีกดวยโดยเครื่องบูชาจะใชเหมือนกับการบูชา
กุมภัณฑ แตจะเปลี่ยนจากอาหารเปนหญาแทน(ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ 2538 : 37)
บทสวดที่ใชในพิธีกรรม
1. บทเจริญพุทธมนต
2. บทสวดขอฝน
นอกจากกิจกรรมการใสขันดอกแลวในประเพณีนี้ ยังมีการสรงน้ําพระพุทธรูป พระเจา
ฝนแสนหาดวย โดยชาวลานนาเชื่อวาพระพุทธรูปองคนี้สามารถชวยบันดาลใหฝนตกตองตามฤดู
กาล
จากการศึกษาพบวาในพิธีกรรมดังกลาวมีการพยากรณเกี่ยวกับ ดินฟาอากาศ ความ
อุดมสมบูรณ และความเปนไปตางๆของบานเมืองวาจะดีหรือรายอยางไร โดยพิธีบวงสรวงผีบรรพ
บุรุษ มาเขาทรง ซึ่งถาชะตาบานเมืองในปถัดไปไมคอยดีเทาที่ควร ก็จะจัดพิธีสืบชาตาเมืองขึ้น ซึ่ง
ปจจุบัน พิธีเขาทรงผีบรรพบุรุษ ไดถูกยกเลิกไปแลว(ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ 2538: 37)
จากการศึกษาพบวาการสรางเมืองเชียงใหมสรางตามคติจักรวาลโดยเรียกวาทักษาเมือง
จึงขอกลาวถึงคติจักรวาลในลัทธิความเชื่อตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ ดังจะกลาวตอไปนี้
ความหมายของเสาแกนแหงจักรวาล
เสาแกนแหงจักรวาลไดปรากฏในความเชื่อตางๆมานานแลว โดยมักจะเกี่ยวกับการ
กําเนิดของจักรวาล และสรรพสิ่งตางๆ ซึ่งปรากฏในลัทธิตางๆที่พอจะสรุปไดดังนี้
เสาแกนแหงจักรวาลในคัมภีรพระเวท
เสาแกนแหงจักวาลในคัมภีรพระเวท เรียกวา “ ขัมภะ” ซึ่งปรากฏในบทสวดของ อาถร
รพเวท โดยไดกลาวถึง “ ขัมภะแบกโลกทั้งสามไวไดแก โลกมนุษย ทองฟาและสวรรค ขัมภะไดค้ํา
พื้นที่กลางจักรวาล อันกวางใหญไพศาล ขัมภะแบกภูมิภาคที่กวางขวางทั้งหก และครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งจักรวาล ขัมภะ เปนผูยิ่งใหญในจักรวาล” (อุดม รุงเรืองศรี 2523)
ซึ่งในคัมภีรดังกลาว ยังไดกลาววา พระอินทร มีความเกี่ยวของกับสัญลักษณของเสา
แกน และการกอกําเนิดจักรวาล อีกดวย เพราะ พระอินทรในคัมภีรพระเวทมีบทบาทในการที่เปน
เทพแหงการแผขยาย แบงแยก และการค้ําพยุงโลกและสวรรคไว ดวยการทําใหพระอาทิตย ฉาย
แสง ทรงขจัดความมืดใหหมดไป เปนผูใหกําเนิดแสงสวาง โดยชาวอารยันจะมีการบูชาเสานี้ โดย
ใชไฟหรืออัคนีเปนสื่อซึ่งเปรียบเสมือน ตัวแทนของพระอาทิตยโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เสายูปะ
หมายถึง แสงสวาง และเสาค้ําจุนสวรรคอีกดวย(อุดม รุงเรืองศรี 2523)
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เสาแกนแหงจักรวาลในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
เสาแกนแหงจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดูนั้น มีความหมายและ
ลักษณะ คลายกับ พระเวท โดยในคัมภีร มหาภารตะ และปุราณะ เรียกวา เสาธุรวะ ซึ่งมีความหมาย
วา ดํารงอยูมั่น ไมเคลื่อนไหว หรือ มั่นคง ถาวร โดยในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ถือวา พระศิวะ หรือ
รุทระ เปนเทพสูงสุด และสถิตอยูแกนกลางของเสาแหงจักรวาล โดยเรื่องราวของพระศิวะนั้นได
ปรากฏในตํานานทางศาสนาฮินดู ไศวะนิกาย ที่กลาวถึงเสาของพระศิวะ ที่แมแตพระวิษณุและพระ
พรหม ไมสามารถคนหาปลายของเสานั้นไดและยอมรับในอํานาจของพระศิวะ ใหเปนเทพเจาสูง
สุด เสานั้นก็คือ เสาแกนแหงจักรวาลนั่นเอง นอกจากนี้ สัญลักษณแหงเสาแกนแหงจักรวาลอีกอยาง
หนึ่งคือ ลิงคะ หรือ ลึงค ซึ่งเปนเสาที่ใชในพิธีกรรมบูชาพระศิวะ ก็หมายถึงตัวแทนของพระศิวะ
ซึ่งหมายถึงเสาแหงจักรวาลนั่นเอง(เอเดรียน สนอดกราส 2541)
เสาแกนแหงจักรวาลในพุทธศาสนา
เสาแกนของจักรวาลในพุทธศาสนานั้นมีความหมายถึงการบรรลุนิพพาน และหมายถึง
พระพุทธเจา หรือความเปนพุทธะ ซึ่งเปรียบไดกับแสงสวางแหงธรรมะ และการหลุดพน ความ
หมายของเสาก็เปรียบไดกับพระพุทธองค ที่ทรงเปนแสงสวาง โดยรับแนวความคิดมาจาก พระเวท
โดยในคัมภีรทางพุทธศาสนาในยุคแรกๆนั้นไดปรากฏ พระนามของพระพุทธเจาวา “ รัตนเกตุ” ซึ่ง
หมายถึง แสงเพชร หรือ ธงเพชร ซึ่งจากความหมายนี้ พระพุทธองคเปนบุคลาธิษฐานของแสง
สวาง ซึ่งคลายกับพระอินทรในพระเวท นอกจากนี้ในคติของพุทธศาสนาวัชรยาน วัชระของพระ
อินทร ยังมีความหมายถึงแสงสวางดวยเชนกัน กลาวคือ เปนสิ่งที่โปรงใส และกระจางประดุจน้ํา จึง
หมายถึงความวางเปลา หรือศูนยตา นอกจากนี้วัชระ ยังเปรียบเสมือนความรูแจงในสัจธรรม หรือ
เปรียบไดกับดุมลอ ของธรรมจักร โดยที่ธรรมจักรมักปรากฏซี่ลอเปนรูปวัชระเสมอ ซึ่งก็อาจจะ
หมายถึงแสงสวางแหงธรรมะไดอีกดวยซึ่งการหมุนดุมลอของธรรมจักรก็เปรียบไดกับการแสดง
ธรรมของพระพุทธองค ซึ่งก็เปรียบไดกับแสงสวางที่แผออกจากจุดศูนยกลางตามทิศตางๆของซี่
วัชระอีกดวย(เอเดรียน สนอดกราส 2541)
จักรวาลวิทยาในลัทธิตางๆ
การศึกษาทางดานจักรวาลวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับการกําเนิดของจักรวาลและสรรพ
สิ่งทั้งปวงในจักรวาล ในความเชื่อของแตละศาสนาและลัทธิตางๆจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันซึ่ง
พอที่จะสรุปไดดังนี้
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จักรวาลวิทยาในพระเวท
การกําเนิดของจักรวาลในคัมภีรพระเวทนั้นเกิดจากการแยกจากกัน ของเทพคูแรกที่ถือ
กําเนิดขึ้นมาในจักรวาล คือ ทวายาปฤถิวี และ ธรณี การแบงแยกครั้งนี้ ทําใหโลกมนุษยถูกแยก
ออกจากโลกสวรรค และเปนการกําเนิดของจักรวาล
อีกแนวคิดหนึ่งคือ จักรวาลเกิดจากแสงของพระอาทิตยที่สองสวางสามารถทําใหเห็น
พื้นโลกนั้นแยกออกจากทองฟาได ลําแสงของพระอาทิตยนั้นเปรียบเสมือนเสาแกน ที่มาตัดแบง
ทองฟากับดินออกจากกัน และยังแผรัศมีไปยังที่ตางๆก็เปรียบไดกับขอบเขตของจักรวาลนั่นเอง
อีกแนวคิดหนึ่งกลาววา จักรวาลเกิดจากการที่พระอินทรไดขวางวัชระของพระองคไป
ตัดเศียรของนาควฤตระ เพื่อกอใหเกิดความชุมชื้นขึ้นบนโลก โดยหมุดหรือวัชระของพระอินทรได
กลายเปนแกนกลางของจักรวาลดวย สวนสันฐานของจักรวาล ในคัมภีรพระเวทนั้นมีสันฐานกลม
แบงเปน สามสวนหลัก คือ พื้นโลก อากาศ และสวรรค โดยแตละสวนจะมีเทพคอยดูแลอยูดวยเชน
กัน(อุดม รุงเรืองศรี 2523)
จักรวาลวิทยาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
การกําเนิดของจักรวาลในศาสนาพราหมณ-ฮินดูนั้นถือกําเนิดจากเรื่องราวที่วา พระ
พรหม และพระวิษณุ วิวาทกันในเรื่องวาใครเปนผูทรงอํานาจมากที่สุด ทันใดนั้น พระศิวะก็ปรากฏ
พระองคในรูปของเสา หรือ ลึงค ที่สวางโชติชวงดวยเปลวไฟ พระพรหม แปลงกายเปนหงสบินขึ้น
ไปเพื่อที่จะหาจุดสูงสุดของเสา พระวิษณุแปลงเปนหมูปาพยายามขุดลงไปหารากฐานของเสาแตทั้ง
คูก็ไมพบ แมเลาจะผานไปหลายพันปก็ตาม จึงยอมรับและสักการะเปนเทพเจาสูงสุด
อีกแนวคิดหนึ่งคือจักรวาลกําเนิดจากการกวนเกษียรสมุทร ระหวาง อสูรกับเทพ โดย
ใชเขาพระสมุทรเปนแกนกลางยังผลใหกอกําเนิดสิ่งตางๆมากมายขึ้นมานอกจากน้ําอมฤตซึ่งเสาที่
ใชกวนนั้นก็เปรียบเสมือนกับแกนกลางของจักรวาลดวยเชนกัน(เอเดรียน สนอดกราส 2541)
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาสามารถแบงได 2 แบบ ไดแก
แบบแรกนั้น จักรวาล มีอยูมากมายหลายหมื่นโลกธาตุ จักรวาลนั้นเปรียบเสมือนชวง
ตอเนื่องของฟองพรายน้ํา สามารถเปลี่ยนแปลง ขยับขยาย เคลื่อนไป ระเบิดดับสูญ หรือกอตัวขึ้น
ใหมไดอีก ฟองพรายน้ําแตละฟองนั้น ผุดขึ้นตอเนื่องกันกับแรงที่กอเกิดจากสวนที่ลวงพนไปแลว
(Williams1974:118) โดยจักรวาลนั้นไมมีที่สิ้นสุด อาจจะมีถึงหนึ่งพันจักรวาลหรือมากกวานั้น โดย
สันฐานของจักรวาล จะมีลักษณะกลม มีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลางของจักรวาล ซึ่งเปนที่อยูของ
เทพ และเทวดาทั้งหลายที่มีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลโลกมนุษย ถัดลงมาเปนเทือกเขาสัตตบริภัณฑ
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ทั้ง 7 โดยสูงลดหลั่นลงมา โดยมีทะเลสีทันดรขั้นระหวางเทือกเขาทั้ง 7 ถัดลงมาเปนทวีปของมนุษย
ทั้ง 4 ทวีป(อุดม รุงเรืองศรี 2523 : 10-11)
แบบที่ ส อง จั ก รวาลในพุทธศาสนาหมายถึงจั กรวาลแทนสรรพสิ่ งทั้ งปวงในเชิง
บุคลาธิษฐานหรือมักจะถูกเรียกวา มณฑลจักรวาล เปนจักรวาลแทนดวยรูปพระพุทธเจา หรือ พระ
โพธิสัตว โดยมีพระพุทธเจาเปนตัวแทนของความเปนหนึ่งหรือเปนที่รวมของทุกสิ่งทุกอยางใน
จักรวาล โดยถือวาพระพุทธองคเปนตนกําเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล เปนที่สถิตของสิ่งมีชีวิต
ทั้งปวง ซึ่งแนนอนความเปนพุทธะยอมแฝงอยูในทุกสรรพสิ่งดวยเชนกัน โดยมณฑลจักรวาลนี้จะ
เปนแผนภาพแสดงรูปพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว ตลอดจนเทพและเทพีตางๆในคติพุทธศาสนา
มหายานสวนใหญ(ดูภาพลายเสนที่ 8)
จักรวาลวิทยาในคติพุทธศาสนากาลจักรยาน
พุทธศาสนา สายกาลจักรยาน เปนพุทธศาสนานิกายหนึ่ง ในสายปรัชญาตันตระยาน
โดยปรัชญาสายนี้ ใหความสําคัญกับระบบดาราศาสตรดวยถือวาชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลาย นั้น
เปนไปตามระบบของตรรกศาสตรและระบบสุริยจักรวาล ทั้งรางกาย และจิตใจ จะคลายกับการเดิน
ทางของดวงดาวตางๆ ซึ่งถาเรารูถึงความสัมพันธภายในระหวางมนุษยกับระบบทางดาราศาสตร
หรือดวงดาวตางๆแลวเราก็จะสามารถหลุดพน และพบปญญาอันสูงสุดได โดยปรัชญาสายนี้ไดนํา
เอาระบบของดวงดาว หรือสุริยจักรวาล มาอธิบายความเปนไปของสรรพสิ่งตางๆบนโลก สงผลให
เกิด พยากรณศาสตร โดยมีความเชื่อวา การโคจรของดวงดาวตางๆรอบจักรวาล อันไดแก อาทิตย
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร ตลอดจน ราศี ทั้ง 12 นั้น สงผลตอทุกสรรพสิ่ง วาจะเปนไป
ในทางใด(Schumann 1974: 165)
จากคติจักรวาลที่กลาวมาในขางตนนั้น จากการศึกษาพบวาคติดังกลาวมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อตางๆของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา ในพื้นที่ตางๆทั้งในดานความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนการสรางศาสนสถานตางๆ อีกดวย โดยคติดังกลาวยังสงอิทธิพลตอชุม
ชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย โดยจะสังเกตไดจากพุทธสถาน สวนใหญมักจะปรากฏ
คติจักรวาลดวยเสมอ(เอเดรียน สนอดกราส 2541) ดังจะกลาวตอไป
คติมหาทักษาในพมา
คติมหาทักษาในพมานั้นคือคติเกี่ยวกับการจําลองจักรวาลทางดาราศาสตร หรือการ
โคจรของดาวนพเคราะห ซึ่งเปนคติหนึ่งในพุทธศาสนา โดยสวนใหญจะปรากฏในคติการสราง
พระเจดีย พระธาตุ หรือแมแตการสรางเมือง ซึ่งตําแหนงของดาวนพเคราะห นั้นจะอยูตามทิศตางๆ
ดังนี้
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1. พระอาทิตย
ประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2. พระจันทร
ประจําทิศตะวันออก
3. พระอังคาร
ประจําทิศตะวันออกเฉียงใต
4. พระพุธ
ประจําทิศใต
5. พระเสาร
ประจําทิศตะวันตกเฉียงใต
6. พระพฤหัสบดี
ประจําทิศตะวันตก
7. พระราหู
ประจําทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
8. พระศุกร
ประจําทิศเหนือ และ
9. พระเกตุ
ประจําทิศกึ่งกลาง(Maung Htin Aung 1959)
ซึ่งคติดังกลาวปรากฏอยางมากในการสรางศาสนสถานตางๆในพมา ซึ่งสวนใหญ
จะเปนเจดีย และพระสถูป และจากการศึกษาพบวาปรากฏในการสรางเมืองดวยเชนกันกลาวคือ
เมืองมัณฑเลย ซึ่งเปนเมืองหลวงในสมัยหลังของพมาสรางราวพุทธศตวรรษที่ 24 มีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยม มีประตู ดานละ 3 ประตูรวมเปน 12 ประตู ซึ่งเปรียบไดกับจักรราศี และการโคจรของดาว
ตางๆ กลางเมืองเปนพระบรมมหาราชวังเปรียบไดกับเขาพระสุเมรุแกนกลางของจักรวาล ซึ่งเปนที่
อยูของพระมหากษัตริย ซึ่งถือเปนเสาหลักของเมือง หรือเสาหลักแหงจักรวาลนั่นเอง(ดูแผนผังที่1)
(เอเดรียน สนอดกราส 2541)
จักรวาลวิทยาของเมืองเชียงใหม
เมืองเชียงใหมมีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมคอนขางจตุรัส มีเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมือง
อยูกลางเมือง และมีประตูเมืองเดิม 4 ประตู ไดแก ประตูชางเผือก(หัวเวียง) ประตูทาแพ ประตู
เชียงใหม(ทายเวียง) และประตูสวนดอก และแจงเมืองหรือมุมเมืองทั้ง 4 ไดแก แจงหัวลิน แจงศรี
ภูมิ แจงขะต๊ํา แจงกูเฮือง ซึ่งจากการศึกษาผังเมืองแลวสอดคลองกับคติจักรวาล โดยสามารถแบง
ความหมายหรือแนวคิดของเสาอินทขีลไดดังนี้
เสาอินทขีลในฐานะแกนกลางของจักรวาล
อินทขีล เปนภาษาบาลี ที่มีความหมายวา ตะปูของพระอินทร หมุดของพระอินทร
หรือเสาของพระอินทร ซึ่งตรงกับคําวา อินทรกีละ ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความหมายเดียวกัน อิ
นทรกีละ ปรากฏครั้งแรกในคัมภีรพระเวท หมายถึงหมุดของพระอินทร ที่ไดขวางไปตัดเศียรของ
นาควฤตระ ที่นอนขดกักหวงน้ําแหงชีวิตไวและขัดขวางการสรางจักรวาล ของพระอินทร ซึ่งวัชระ
ของพระองคเปรียบไดกับแสงสวาง ที่ทําใหสามารถมองเห็นพื้นโลกแยกออกจากทองฟา ดังนั้น
วัชระของพระอินทรก็เปรียบไดกับแกนกลางของจักรวาล หรือ หมุดแหงจักรวาล นอกจากนี้ยัง
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ปรากฏคําวา กีลาทริ หมายความวา เขาหมุด ในคัมภีรทางพุทธศาสนามหายานดวย ซึ่งในที่นี้หมาย
ถึง แกนกลางของพระสถูป โดยในการสรางพระสถูปตามคติพุทธศาสนามหายานนั้นแกนกลางของ
พระสถูปหรือแนวกลางก็หมายถึงแกนกลางของจักรวาลนั่นเอง ซึ่งตรงกับภาษาบาลีวา อินทขีล
โดยใชเรียกเสาแกนกลางของสถูปหรือรูปทรงสถูปในยุคแรกๆของลังกาอีกดวย(เอเดรียน สนอดก
ราส 2541), (สุเทพ สุนทรเภสัช 2529 : 188)
จากหลักฐานพบวาเปนบริเวณกลางเมืองเชียงใหมมีการสรางวัดอินทขีลหรือวัดสะดือ
เมือง พระราชวัง หอหลวง ขวงหลวง ตางๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญของเมือง หรือที่เรียกวากลางเวียง ซึ่ง
เปรียบไดกับแกนกลางของจักรวาลดวยเชนกัน
เสาอินทขีลในฐานะเสาของพระอินทร
อินทขีลนอกจากจะหมายถึงเสาแกนแหงจักรวาลแลวยังหมายถึงเสาแหงเทพเจา ใน
เมืองเชียงใหมนั้นทุกปจะมีการบูชาเสาอินทขีล โดยมีเครื่องสักการะบูชาตลอดจนพิธีสงฆตางๆก็
ปรากฏในพิธีกรรมดวยเชนกัน ซึ่งเปนการบูชาพระอินทร พิธีกรรมหนึ่ง ซึ่งการนับถือพระอินทร
เปนเทพเจาสูงสุดรองจากพระพุทธเจานั้น ยังคงปรากฏในพิธีกรรมตางๆมากมายในเชียงใหมซึ่งจะ
กลาวในรายละเอียดตอไป
พระอินทรในคติพุทธศาสนา คือเทพเจาประจําสวรรคชั้น ดาวดึงส เปนเทพผูปกครอง
สวรรค 2 ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา และดาวดึงส พระองคมีเทพบริวาร 32 องครายลอมพระองค และ
แบงเขตมณฑลบนสวรรค 32 เขตดวยเชนกัน นอกจากนี้พระอินทรยังมีบทบาทในฐานะ ผูปกปอง
พุทธศาสนา ศาสนูปถัมภก อีกดวยโดยจะสังเกตไดจากพระอินทรจะมีบทบาทในพุทธประวัติแทบ
ทุกตอน เชน มหาภิเนษกรม เปนตน(เอเดรียน สนอดกราส 2541)
นอกจากนี้ในคัมภีรทางพุทธศาสนามหายาน เชน สุขาวดีวยูหสูตร นั้นพระอินทรยัง
เปนผูดูแลทางขึ้นสวรรค กลาวคือดินแดนพุทธเกษตร หรือแดนสุขาวดี โดยแบงหนาที่ใหทาวจตุ
โลกบาลทั้ง 4 ดูแลทิศทั้ง 4 อีกดวย นอกจากนี้ในคติพุทธศาสนาวัชระยาน ยังเปรียบพระพุทธองค
เทียบเทาพระอินทร กลาวคือพระพุทธองค ทรงเปนจอมทัพผูยิ่งใหญ ประทับอยูกลางมณฑล
จักรวาล ทรงจีวรเหลืออราม ดุจประหนึ่งพระอาทิตย ซึ่งในมณฑลจักรวาลของวัชระยานมักปรากฏ
รูปพระพุทธเจา ทรงเครื่องแบบกษัตริย และประทับอยูกลางปราสาทของพระอินทรเชน ในวัชระ
ธาตุมณฑล ที่มีพระมหาไวโรจน เปนประธานซึ่งชื่อของพระองคยังมีความหมายวา พระอาทิตยผูยิ่ง
ใหญ อีกดวย เสาอินทขีล นั้นนอกจากจะหมายถึงเสาของพระอินทรแลวยังเปรียบไดกับตัวแทน
ของพระพุทธเจาที่ประทับอยูเหนือดินแดนของพระอินทร เพราะฉะนั้น การบูชาเสาอินทขีล นอก
จากจะบูชาพระอินทรแลวยังทําการสักการะพระพุทธองคไปดวยโดยในพิธีกรรมไดปรากฏพิธีสวด
เจริญพุทธมนตดวย
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เสาอินทขีลในฐานะเสาแหงการพยากรณ
เนื่องจากเสาอินทขีล เปนเสาแกนกลางของเมืองเชียงใหม และจากการศึกษาคติ
จักรวาลพบวา เมืองเชียงใหม สรางตามคติดังกลาว โดยเรียกวา ทักษาเมือง และไดปรากฏหลักฐาน
คัมภีรใบลานที่ วัดศรีภูมิ กลาวถึงเรื่องทักษาเมือง โดยมีชื่อวา มหาทักษา ซึ่งในแตละทิศของเมือง
นั้นจะมีดาวนพเคราะห ประจําอยูตามทิศตางๆ ตามจันทรคติดังนี้
1. อาทิตย
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนศรีเมือง
2. จันทร
ทิศตะวันออก
เปนมูลเมือง
3. อังคาร
ทิศตะวันออกเฉียงใต
เปนอุตสาหเมือง
4. พุธ
ทิศใต
เปนมนตรีเมือง
5. เสาร
ทิศตะวันตกเฉียงใต
เปนกาลกิณีเมือง
6. พฤหัสบดี
ทิศตะวันตก
เปนบริวารเมือง
7. ราหู
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนอายุเมือง
8. ศุกร
ทิศเหนือ
เปนเดชเมือง
9. เกตุ
ทิศกึ่งกลาง
เปนเกตุเมือง(ดูแผนผัง
ที่ 2-3)(สมโชติ อองสกุล 2539)
นอกจากนี้จากการศึกษาคัมภีรใบลานและสมุดขอยที่บันทึกเกี่ยวกับความเชื่อดังกลาว
ยังปรากฏการกําหนดราศีตามดาวตางๆไวดวยซึ่งก็หมายถึงจักรราศีตางๆรอบทิศของเมือง ดังความ
วา
“…นางอุมราชเทวี เขาอยูผิดกันฉันนั้นจึ่งเอาไปไวและคนและราศีเพื่ออั้นแล อังคารไว (ใหอยู)
เมษ (ราศี) ศุกร ไวประสบ (พฤษภราศี) พุธไวเมถุน จันทรไวกัฏ (กรกฏราศี) อาทิตยไวสิงห
(ราศี) พุธไวกันย (ราศี) ศุกรไวตุลยราศี อังคารไวประจิก (พิจิก) พฤหัสบดีไวธนู และมีน (ราศี)
เสารไวมังกร ราหูไวกุมภ แตนั้นมาราศีทั้งหลายนี้เปนเกตุเพื่ออั้นแล…”(ศรีเลา เกษพรหม
2527:4)

โดยดาวนพเคราะหเหลานี้เปนเทพที่อยูภายใตการดูแลของพระอินทร ซึ่งเปนเทพสูง
สุด สถิตอยูแกนกลางของจักรวาล ซึ่งการโคจรของดาวนพเคราะห ตางๆ นั้นจะสงผลตอความเปน
ไปของเมืองในเรื่องของดินฟาอากาศตางๆในแตละปดวย โดยจากการศึกษาพิธีกรรมนี้จะมีการอัน
เชิญผีเจานายหรือผีบรรพบุรษมาเขาทรงเพื่อบอกถึงสภาพความเปนไปของบานเมืองวาจะดีหรือราย
อยางไร และปรากฏการสวดขอฝนในพิธีสงฆดวย (เจาอาวาสวัดเจดียหลวง 2546)
นอกจากนี้การขึ้นของพระอาทิตย ยังสามารถวัดฤดูกาลไดอีกดวย โดยการขึ้นแตละวัน
นั้นยอมเคลื่อนยายไปตามวิถีการโคจรรอบทองฟา โดยเคลื่อนไปวันละหนึ่งองศาไปตามทรงกลม
ของทองฟา การโคจรนี้เกิดขึ้นพรอมๆกับการเคลื่อนจากฤดูกาลหนึ่งไปสูอีกฤดูกาลหนึ่งกลาวคือ
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ถาหากเรายืนอยูกลางเมืองเชียงใหม เมื่อดวงอาทิตยขึ้นที่แจงศรีภูมิหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองจะเปนฤดูหนาว เมื่อดวงอาทิตยขึ้นที่ประตูทาแพหรือทิศกึ่งกลางจะเปนฤดูรอน และเมื่อดวง
อาทิตยขึ้นที่แจงขะต๊ําหรือทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองจะเปนฤดูฝน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอการ
เก็บเกี่ยวพืชผลตางๆอีกดวย
ซึ่งจากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคติจักรวาลดังกลาวแลวสามารถสันนิษฐานไดวา
เมืองเชียงใหมสรางขึ้นตามคติจักรวาล ซึ่งไดรับอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องทักษา มาจากพมาซึ่ง
ปรากฏในการสรางสถูปตางๆ โดยพมารับอิทธิพลคติพุทธศาสนามหายานสายกาลจักรยาน และ
พราหมณบางสวน จากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และธิเบต
นอกจากนี้จากการศึกษาหลักฐานที่กลาวถึงความเปนมาของเสาอินทขีลนั้น ปรากฏพบ
หลักฐานตํานานของชาวลัวะซึ่งนักวิชาการสวนใหญเเชื่อวาเปนชุมชนดั้งเดิมกอนการเขามาของ
พุทธศาสนา โดยไดกลาวถึงการที่พระอินทรไดประธานเสาอินทขีลมาใหกับชาวลัวะเทานั้น แตมิ
ไดปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับพระอินทรแตอยางใด ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาความเชื่อเรื่องเสาของ
พระอินทรนี้นาจะเขามาพรอมกับพุทธศาสนาในชวงแรก และมาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของ
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย อีกครั้งหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาในยุคแรกนั้นนาจะเปนพุทธ
ศาสนาแบบมหายาน เนื่องจากความเชื่อดังกลาว สามารถยอมรับแนวความเชื่ออื่นๆ เขามาผนวกใน
พุทธศาสนาได เชน ในพุทธศาสนาสาย กาลจักรยานที่นําความเชื่อเรื่องดาวนพเคราะหเขามาอธิบาย
สรรพสิ่งตางๆ เปนตน ซึ่งยังคงปรากฏอิทธิพลดังกลาวจนปจจุบัน
ประเพณีสงนพเคราะห
วัตถุประสงค

-เพื่อบูชานพเคราะหทั้ง 9 ดวง
-เพื่อใหรอดพนจากเคราะหรายที่เกิดขึ้น และอันตรายทั้งปวง

อุปกรณสําคัญ
1. สะตวง 9 สะตวง
2. ชอนําทาน แบงสีตามดาวนพเคราะหทั้ง 9 ดวง
-พระอาทิตย ใชสีแดงออน
-พระจันทร ใชสีเหลือง
-พระอังคาร ใชสีแดงเขม
-พระศุกร ใชสีฟา
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-พระเกตุ ใชสีขาว
-พระพุธ ใชสีเขียว
-พระราหู ใชสีหมน
-พระพฤหัสบดี ใชสีขาวลาย
-พระเสาร ใชสีดํา(พิธีกรรมลานนาไทย 2529 : 73)
3. ดินเหนียวปนเปนรูปตางๆ เชน คน ราหู สัตวตางๆ ตามราศีที่เกิด
4. กลวย ออย หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง
5. อาหารคาว อาหารหวานจัดทําอยางละเล็กนอย
การสงเคราะหหรือนพเคราะหนี้มีหลายประเภทซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. สงเคราะหนารา
2. สงตัวโจน
3. สงแถน
4. สงทาวทั้ง 4
5. สงผีกะยักษ
6. สงราหู
7. สงเคราะหบาน, เด็ก
8. สงขาวพระเมืองแกว
ซึ่งอุปกรณที่ใชจะใชเหมือนกับที่กลาวมาแลวจะแตกตางกันที่อาหารในการสงบาง
ประเภท เชน การสงผีกะยักษ จะใชเนื้อสดๆ เปนตน(สงวน โชติสุขรัตน 2511)
บทสวดและคาถาสําคัญที่ใชในพิธีกรรม
1. คําอาราธนาเทวดา อารักษตางๆ (ภาษาบาลี+ภาษาเหนือ)
2. คําบูชานพเคราะหทั้ง 9 (ภาษาบาลี+ภาษาเหนือ)
3. บทสวดแบงตามนพเคราะหทั้ง 9 (ภาษาบาลี) สวดโดยพระสงฆ ซึ่งไดแก
3.1 พระอาทิตย
-อุเทตยัญจักขุมา เอกราชา
6 จบ
3.2 พระจันทร
-ยันทุนนิมิตตัง
15 จบ
3.3 พระอังคาร
-ยัสสานุภาวโต
8 จบ
3.4 พระศุกร
-ยัสสานุสสรเนนาป
21 จบ
3.5 พระเกตุ
-ชยันโต โพธิยา มูเล
1 จบ
3.6 พระพุธ
-สัพพาสีวิสะชาตีนัง
17 จบ
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3.7 พระราหู
-กินนุสันตะระ มาโน วะ
12 จบ
3.8 พระพฤหัสบดี
-ปูเรนตันโพธิ สัมภาเร
19 จบ
3.9 พระเสาร
-ยโตหัง ภคินิ
10 จบ
บทสวดที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะมีอยูในหมวดพระปริตต ซึ่งในหนังสือสวดมนต
ของภาคเหนือไดตีพิมพแลวดวยเชนกัน นอกจากบทสวดดังกลาวแลวยังปรากฏการสวดบทอื่นๆอีก
แตจะทํากันเฉพาะการสงขาวพระเมืองแกวเทานั้น ซึ่งจะวาเปนภาษาบาลีปนกับภาษาเหนือ(พิธี
กรรมลานนาไทย 2529 : 73)
ขั้นตอนการทําพิธีกรรม
1. จัดเตรียมเครื่องพลีกรรมและเครื่องบูชาตางๆ
2. นิมนตพระสงฆ 9 รูป โดยนิยมวัดที่มีชื่อเปนมงคลตางๆ เชน เชียงมั่น เชียงยืน ชัย
มงคล เปนตน
3. เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
4. อาจารยอาราธนาสวด (วิปตติปฏิพาหายะ) 3 จบ
5. ประธานสงฆ ตั้ง นโม สรณาคม 3 โย จักขุมา นโม 8 บท
6. อาจารยอาราธนาเทวดามารับเครื่องพลีกรรมตางๆ และอาราธนานพเคราะหทั้ง 9
โดยเมื่อจบแตละนพเคราะหแตละองค พระสงฆจะสวดบทสวดตางๆตามกําลังของนพเคราะหแต
ละองค
7. อาจารยอํานวยพรตางๆใหเจาภาพ เปนเสร็จพิธี(พิธีกรรมลานนาไทย 2529)
ประเพณีสงนพเคราะห จะทําขึ้นเมื่อผูใดผูหนึ่งเจ็บปวยไมหาย หรือ ประสบเคราะห
ราย ตางๆ โดยชาวบานจะทํากันสงนพเคราะห โดยเชื่อวา ดาวนพเคราะห ทั้ง 9 ดวงนั้น ในบางวง
โคจรจะสงผลใหเกิดสิ่งไมดีกับชีวิต โดยอาจประสบกับความผิดหวังหรือ เคราะหกรรมตางๆ
ฉะนั้นถาทําพิธีสงนพเคราะหหรือ ถวาย เครื่องพลีกรรมตางๆ แกดาวนพเคราะหแลว จะชวยให
เคราะหกรรมเหลานั้น บรรเทาหรือหลุดพน จากอันตราย หรือ เคราะหกรรมตางๆ ได โดยสมาชิก
ในครอบครัวจะรวมกันทําพิธีกรรมนี้ ถาหากเกิดกับสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง เกิดเจ็บปวย
ขึ้น(สมเจตน วิมลเกษม 2538) จากการศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมดังกลาวนั้นไมปรากฏวามี
มาตั้งแตสมัยใด แตจากคัมภีรปฐมมูลมูลี ที่กลาวถึงคติความเชื่อดังกลาวแลว สันนิษฐานไดวานาจะ
มีมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
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นพเคราะห ในลัทธิตางๆ
ความเชื่อเรื่องดาวนพเคราะหนี้จากการศึกษาพบวาปรากฎในหลายลัทธิความเชื่อและ
ในศาสนาตางๆ ซึ่ง บางลัทธิก็มีบทบาทมาก บางลัทธิก็นอย จึงสามารถที่จะสรุปไดดังนี้
ความเชื่อเรื่องนพเคราะหในศาสนาพราหมณ – ฮินดู
ความเชื่อเรื่องนพเคราะหดังกลาว ในศาสนาพราหมณ – อินดู เชื่อวามีอิทธิตอชีวิตคน
เราตั้งแตเกิด และเชื่อวาชีวิตของเราผูกพันธอยูกับดาวนพเคราะหตางๆ อันไดแก
-พระอาทิตย เปนเทพแหง แสงสวาง และ ความอบอุน
-พระจันทร เปนเทพแหงยาสมุนไพร เปนเทพเจาที่ทําความเยือกเย็นใหแกโลก
-พระอังคาร เปนเทพเจาแหงสงคราม
-พระพุธ เปนเทพเจาแหงวาจา และ การพาณิชย
-พระพฤหัส ทรงเปนพระเคราะหที่ใหความรู วิทยาการ แกมนุษย
-พระศุกร ทรงเปนเทพเจาแหงความรัก และ ความสวยงาม ตลอดถึงความเปนสันติ
ภาพ
-พระเสาร ทรงเปนเทพเจาแหงการกสิกรรม และ อารยธรรม
-พระราหู มักใหแตความรอน ไมคอยใหคุณ
-พระเกตุ เปนสวนหางของราหู ไมคอยใหคุณ จะโคจรอยูตรงขามกับพระราหูเสมอ
ซึ่ ง ความเชื่ อ เรื่ อ งดาวนพเคราะห นี้ มั ก จะปรากฏและมี บ ทบาทในพิ ธี ก รรมของ
พราหมณอยู
บอยครั้ง เชน ในพิธีแตงงาน หรือ การสะเดาะเคราะหตางๆ โดยมีความเชื่อวา พระ
เคราะหตางๆ เหลานี้เปนอํานาจภายนอกที่สามารถกําหนดวิถีชีวิตของมนุษยในแตละชวงได (พร
พรหม ชลารัตน 2544 : 25)
ความเชื่อเรื่องนพเคราะหในพุทธศาสนากาลจักรยาน
ความเชื่ อ เรื่ อ งนพเคราะห ใ นพระพุ ท ธศาสนา กาลจั ก รยานนั้ น ปรากฏในตํารา
โหราศาสตรของธิเบต และ ความเชื่อในเรื่องของจักรวาลวิทยา ตางๆ โดยเชื่อวา การโคจรของดวง
ดาวตางๆรอบจักรวาลนั้นจะเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลิกภาพ การแสดงออกของบุคคล ตลอดจน
การมีสุขภาพที่ดี ความสุขตางๆ ซึ่งบางครั้งการเดินทางของดวงดาวเหลานั้น อาจจะทําใหเกิดโรค
ภัยไขเจ็บ หรือสิ่งไมดีตางๆได นอกจากนี้ ชาวธิเบตซึ่งมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตรอีก
ดวย ซึ่งในแตละปจะมีสัตวตามความเชื่อ ที่คอยควบคุมดูแลในแตละปหนึ่งอันไดแก หนู วัว เสือ
กระตายปา มังกร งู มา แกะ ลิง นก สุนัข และ หมู ซึ่งจะเกี่ยวของกับ ธาตุทั้ง 5 อันไดแก ไม ไฟ
ดิน เหล็ก และ น้ํา ซึ่งความเชื่อเหลานี้จะสามารถพยากรณ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยตั้งแต
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การเกิด ความเจ็บปวย การแตงงาน หรือ แมแตการตาย ซึ่งความเชื่อตางๆ เหลานี้ จะถูกทําเปน
ปฏิทินใน 1 ป ไวดวยเชนกัน ซึ่งความเชื่อเหลานี้จะสอดคลองกับวันตาม สุริยคติ และ จันทรคติอีก
ดวย ซึ่งดาวนพเคราะหตางๆ ในความเชื่อของชาวธิเบต มี 9 ดวง ดังนี้ อาทิตย จันทร อังคาร พุธ
พฤหัสบดี ศุกร เสาร ราหู และ kalagni (หรือ เกตในศาสนาพราหมณ) ซึ่งมักจะใชในการพยากรณ
ตามจันทรคติตางๆ ซึ่งเกี่ยวของอยางมากกับรางกายของมนุษย หรือ ความเปนไปตางๆ (ดูภาพที่
41)( Bryant 1995: 237-8)
ซึ่งความเชื่อ ดังกลาวเหลานี้มีอิทธิพลตอชุมชนในหลายอันนี้ โดยจะสังเกตไดจาก พิธี
กรรมที่เกี่ยวกับการพยากรณตางๆ ของชุมชนในแถบ เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก ตลอดจนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยจะขอกลาวถึงเฉพาะที่มีความเกี่ยวของกับเขตภาคเหนือตอนบนของไทยเทา
นั้น
ความเชื่อเรื่องดาวนพเคราะหในพมา
คติเรื่องนพเคราะหในพมานั้น มีลักษณะคลายในธิเบต โดยเชื่อวาการโคจรของดาวนพ
เคราะหตางๆ ในจักรวาลสัมพันธและสอดคลองกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล และสงผลใหเกิดความ
เปนไปตางๆ ซึ่งคติดังกลาวสงอิทธิพลอยางมากตอความเชื่อของชาวพมา โดยจะสังเกตไดจาก พิธี
กรรมตางๆ ตางก็เกี่ยวพันธกับคติเรื่องดาวนพเคราะหทั้งสิ้น ซึ่งนพเคราะหในคติของพมานั้น มี 9
ดวง ไดแก อาทิตย จันทร อังคาร พุธ ราหู พฤหัสบดี ศุกร เสาร เกตุ ซึ่งแตละดวงจะมี ตําแหนงอยู
ตามทิศตางๆ ดังนี้
1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ราหู
2. ทิศเหนือ
ศุกร
3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
อาทิตย
4. ทิศตะวันออก
จันทร
5. ทิศตะวันออกเฉียงใต
อังคาร
6. ทิศใต
พุธ
7. ทิศตะวันตกเฉียงใต
เสาร
8. ทิศตะวันตก
พฤหัสบดี
9. ทิศกึ่งกลาง
เกตุ(ดูตารางที่1)
ซึ่งคตินี้ยังปรากฏในการสรางศาสนสถานตางๆ ในพมาดวยดังไดกลาวไปแลว ในการ
ทําพิธีกรรม ของพมานั้น นอกจากจะทํารูปนพเคราะหตางๆ แลว ซึ่งปรากฏการทํารูปพระพุทธเจา
และพระอัครสาวก ซึ่งจําประจําอยูตามตําแหนง และทิศตางๆ อีกดวย อันไดแก พระราหู พระโกญ
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ธัญญะ พระเรวัตตะ พระสารีบุตร พระอุปาลี พระอานนท พระคะวัมปติ พระโมคคัลลานะ(ดูตาราง
ที่ 2)
ความเชื่อเรื่องนพเคราะหยังปรากฏในพิธีกรรมสงเคราะหของชาวพมาดวย โดยพิธี
กรรมที่จะทําขึ้นเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในบานเจ็บปวย สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะรวมกันทําเพื่อ
เปนการสงเคราะหตางๆ ใหอาการเจ็บปวยเหลานั้นหมดไป โดยจะทําแบบจําลองศาสนสถานแบง
ตามดาวนพเคราะหทั้ง 9 ดวง และพระอรหันตและรูปพระพุทธเจา ตลอดจนมีการสักรูปในเทพเจา
ในศาสนาฮินดู 5 องค มาอยูในพิธีกรรมอีกดวย โดยในพิธีกรรมจะมีการนําแจกันดอกไมมาวางตาม
ตําแหนงของพระพุทธเจาและพระอัครสาวกและดาวนพเคราะหตางๆ นอกจากนี้ยังมี ธง สามชาย
รมหรือฉัตรสีทอง ขนาดเล็ก ทําอยางละ 9 อัน มาปกตามตําแหนงของนพเคราะห และ พระพุทธเจา
ตลอดจนพระอัครสาวก ทั้ง 8 องค โดยจะมีการถวายอาหาร และ น้ํา ตางๆ ตามความสําคัญของรูป
เคารพเหลานี้ และจะมีการนําชามอาหารและแจกันขนาดใหญวางไวหนารูปพระพุทธเจา และนพ
เคราะห เกตุ ซึ่งอยูทิศกึ่งกลาง สวนที่เหลือทั้ง 8 ทิศนั้นมีขนาดเล็กกวา และ เทาๆกันทั้งหมด สวน
รูปเทพเจาของฮินดูทั้ง 5 องคนั้นจะถูกทําการสักการะเพียงเล็กนอยเทานั้น หลักจากเตรียมชาม
อาหารแลวจะมีการถวายผลไม อาหาร และขนมตางๆ ตลอดจนขาว โดยจะมีการสวดมนตรตามนพ
เคราะหทั้ง 9 ดวง อีกดวย เพื่อยังผลใหเกิดการขจัดสิ่งชั่วราย สิ่งที่ไมดี ตลอดจนโรคภัยไขเจ็บตางๆ
ออกไป ซึ่งพิธีกรรมนี้ยังคงปฏิบัตกันจนปจจุบัน(Maung Htin Aung 1959)
ความเชื่อเรื่องนพเคราะหในลานนา
คติความเชื่อเรื่องดาวนพเคราะหนั้นปรากฏในความเชื่อของชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบนมานานแลว เชนกัน ดังปรากฏหลักฐานทางดานเอกสารในคัมภีรปฐมมูลมูลี(ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21) ที่กลาวถึงการกําเนิดของดาวนพเคราะห 9 ดวง จักรราศีทั้ง 12 ตลอดจน ปนักษัตรทั้ง
12 โดยกลาววา สิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนดชะตาชีวิต ฤกษยาม และความเปนไปตางๆ ดวย นอกจาก
นี้ในตําราพรหมชาติฉบับไทยวน ซึ่งไดกลาวถึง การกําเนิดของดาวพระเคราะหที่เกิดจากจํานวนผี
โขมดที่ตางกัน จึงทําใหดาวพระเคราะหทั้งหลาย มีกําลังตางกัน ดังนี้
-อาทิตย
กําลัง
6
-จันทร
กําลัง
15
-อังคาร
กําลัง
8
-พุธ
กําลัง
17
-เสาร
กําลัง
10
-พฤหัสบดี
กําลัง
19
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-ราหู
กําลัง
12
-ศุกร
กําลัง
21
-เกตุ
กําลัง
9(ดูตารางที่ 3)
ซึ่งนอกจากจะมีกําลังตางๆกันแลว ยังกําหนดใหดาวนพเคราะหไปอยูตามราศี และทิศ
ตางๆ กันไปอีกดวย ซึ่งดาวนพเคราะหเหลานี้จะเคลื่อนที่รอบจุดศูนยกลางหรือที่เรียกวาเกตุ เปรียบ
ไดกับเขาพระสุเมรุ แกนกลางของจักรวาล ซึ่งดาวนพเคราะหเหลานี้โดยความเชื่อแลวจะเปนผู
กําหนดชะตาชีวิตของคนและสรรพสิ่งตางๆ ในจักรวาล ซึ่งคตินี้ยังปรากฏในการสรางเมืองดวย ดัง
ไดกลาวไปแลว
จากการศึกษานั้นสันนิษฐานวา คติความเชื่อเรื่องนพเคราะหในเขตภาคเหนือตอนบน
นั้นพบวามีลักษณะพิธีกรรมและการนับถือคลายกับพุทธศาสนามหายานซึ่งนาจะเปนอิทธิพลทาง
ดานความเชื่อที่รับมาจากธิเบต โดยสงอิทธิพลใหกับชุมชนในพมาและสงมาถึงชุมชนในเขตภาค
เหนือตอนบนของไทย อีกทอดหนึ่ง ซึ่งอิทธิพลดังกลาวยังคงปรากฏในพิธีกรรมดังกลาวจนถึง
ปจจุบัน
พิธีกรรมขึ้นทาวทั้ง 4
วัตถุประสงค

-เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับทาวจตุโลกบาลทั้ง 4
-เพื่อขอความคุมครองและรักษาใหปลอดภัยจากอันตรายและอุปสรรคตางๆ
-เพื่อเปนสิริมงคล เกิดความสุขความเจริญ
-เพื่อการบรรลุเปาหมายโดยราบรื่นของกิจกรรมนั้นๆ

อุปกรณสําคัญ
1. หอปราสาทเสาเดียว (ดูภาพที่ 42)
2. สะตวง 6 สะตวง
3. เครื่องพลีกรรมในแตละสะตวงมีดังนี้
-ขาว
-ขาวเหนียว
-อาหาร จะเปน เนื้อ หรือปลาก็ได
-แกงสม
-แกงหวาน
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-หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง
-ดอกไมธูปเทียน
-ขนม น้ํา กลวย ออย
-ชอนําทาน แบงตามสีแตละสะตวง
ทาวธตรฐ ทิศตะวันออก ใช ชอสีขาว
ทาววิรุฬหก ทิศใต ใชชอสีแดง
ทาววิรุฬปกษ ทิศตะวันตก ใชชอสีเหลือง
ทาวกุเวร ทิศเหนือ ใชชอสีดํา
พระอินทร ทิศเบื้องบน ใชชอสีเขียว
พระแมธรณี ทิศเบื้องลาง ใชชอสีขาว
บทสวดและคาถาสําคัญที่ใชในพิธีกรรม
1 คาถาชุมนุมเทวดา
2 คําบูชาพระแมธรณี เปนภาษาเหนือ
3 คําบูชาพระอินทร และทาวจตุโลกบาล 4
ขั้นตอนการทําพิธีกรรม
1 จัดเตรียมเครื่องพลีกรรมและเครื่องบูชาตางๆ
2 อาจารยจุดธูป 20 ดอกไวที่ตีนเสา
3 อาจารยกลาวคําบูชาตางๆ และทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 เมื่อกลาวจบเปนเสร็จพิธี
(ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ 2538)
พิธีกรรมนี้เปนพิธีกรรม สักการะ ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ตลอดจนพระอินทรและแม
ธรณี ดวยความเชื่อที่วา เทพเหลานี้ มีความเกี่ยวพันธและดูแลเกี่ยวกับโลกมนุษยทั้งหมด เพราะ
ฉะนั้นเมื่อจะทําการใดๆ นั้นตองบอกกลาวเทพเหลานี้ใหทราบ เพื่อใหเกิดความคุมครอง ตลอดจน
ขจัดอุปสรรคตางๆ และใหงานหรือกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับทาวจตุ
โลกบาลทั้ง 4 นั้นปรากฏในหลาย ลัทธิ ศาสนา และ มีบทบาทตางๆ เกี่ยวกับการดูแลโลกมนุษย
จากการศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมดังกลาวนั้นไมปรากฏหลักฐานใดที่กลาวถึง ความเชื่อและ
พิธีกรรมนี้ แตจากการสันนิษฐานการปฏิบัติพิธีกรรมดังกลาว นาจะเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 2324 เปนตนมา
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โลกบาลในลัทธิตางๆ
จตุโลกบาล หมายถึง ผูเฝาประตูสวรรค ทั้ง 4 ทิศ ปรากฏทั้งใน ศาสนาพราหมณ –
ฮินดู และพุทธศาสนา โดยมีบทบาทตางๆในพุทธศาสนาอยางมากซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
โลกบาลในความเชื่อของศาสนาพราหมณ – ฮินดู
โลกบาลในศาสนาพราหมณ – ฮินดู มีเทพประจําอยูทิศตางๆ 8 ทิศ ทิศละ 1 องค ซึ่งแต
ละองคจะมีพลังที่ตางๆกันไป ซึ่งกอนหนาที่จะทํากิจกรรมใดๆ ของคนที่นับถือพราหมณ นั้นตอง
ทําการบวงสรวง บอกกลาว กอนเสมอ ซึ่งเทพทั้ง 8 องคไดแก
1. พระอินทร เปนเทพประจําทิศตะวันออก เปนเทพผูปกครอง สวรรค โลก และ
สรรพสัตว
2. พระยม เปนเทพประจําทิศใต หรือ โลกเบื้องลาง เปนเทพประจํานรก
3. พระวรุณ ทรงเปนเทพประจําทิศตะวันตก เปนเทพประจําทองฟา อยูทั่วไป
4. พระกุเวร (เวสสุวรรณ) เปนเทพประจําทิศเหนือ และเปนเทพแหงภูติผีปศาจอีก
ดวย
5. พระอัคนิ เปนเทพประจําทิศตะวันออกเฉียงใต เปนเทพสื่อกลางระหวางมนุษย กับ
เทวดา
6. พระสุริยา (อาทิตย) เปนเทพเจาประจําทิศ ตะวันตกเฉียงใต เปนเทพแหง แสง
สวาง และ ความอบอุน
7. พระวายุ เปนเทพประจําทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนเทพแหงลมฟาอากาศและพายุ
8. พระโสมนาถ เปนเทพประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเทพเจาแหงดวงจันทร
และยาสมุนไพร
ซึ่งความเชื่อโลกบาลทั้ง 8 ทิศนี้ปรากฏ ครั้งแรกในคัมภีรพระเวทและตอมาพราหมณ–
ฮินดู ไดรับอิทธิพลดังกลาวมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งถาจะมีกิจกรรมเชน ปลูกบาน งานมงคล ตางๆ จะตองมี
การบอกกลาวและสักการะโลกบาลทั้ง 8 กอน ซึ่งจะสงผลให อุปสรรคตางๆ หมดไป และ ประสบ
ความสําเร็จ ในงานนั้นดวย (พรพรหม ชลารัตน 2544 : 104)
โลกบาลในพุทธศาสนา
ทาวโลกบาลปรากฏครั้งแรกในคัมภีรทางพุทธประวัติของพุทธศาสนามหายาน ใน
ตอนที่พระพุทธองค สถิตอยูบนสวรรคชั้นดุสิต กอนที่จะเสด็จลงมาตรัสรู เปนพระพุทธเจา หรือ มา
นุษิพุทธะ ซึ่งจะมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกใหกับ พระพุทธเจา ตั้งแตประสูติ และตลอด
พระชนมชีพของพระพุทธองค โดยโลกบาลในพุทธศาสนานั้น เรียกวา จตุโลกบาล ซึ่งมีเทพประจํา
ทิศหลักอยู 4 ทิศ อันไดแก
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ทิศเหนือ คือ ทาวกุเวร หรือ เวสสุวรรณ
ทิศใต คือ วิรุฬหก หรือ วิรูธกา
ทิศตะวันออก คือ ทาว ธตรฎฐ หรือ ธฤตราษฎระ
ทิศตะวันตก คือ ทาววิรูปกข หรือ วิรูปกษ
โดยทั้ง 4 องคมีหนาที่เกี่ยวกับการดูแล ความเรียบรอยของทวีปทั้ง 4 ของมนุษย ดูแล
ทางขึ้นสวรรค โดยเทพเหลานี้จะสถิตอยูสวรรคชั้นที่หนึ่ง ที่เรียกวา จาตุมหาราชิกา หรือ บริเวณ
ยอดเขายุคนธร ถัดจากเขาพระสุเมรุลงมา ซึ่งจะสามารถติดตอและใกลชิดกับโลกมนุษยได โดยมี
เทพสูงสุดคือพระอินทร ซึ่งสถิตอยูบนยอดเขาพระสุเมรุ ซึ่งเปนแกนกลางของจักรวาลอีกทีหนึ่ง
(อุดม รุงเรืองศรี, 2523 : 35) ซึ่งแตละองคนั้น ในคัมภีรพุทธศาสนาหลายเรื่อง ไดกลาวถึงวามีหนาที่
ดูแลและปกปองพุทธศาสนา จากพวกมารทั้งปวง โดยมีพระอินทรเปนเทพสูงสุด และยังมีบทบาท
ในพุทธประวัติหลายตอน อีกดวย เชน มหาภิเนษกรม เปนตน(ผาสุข อินทราวุธ 2543)
คติความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาลในอินเดีย
โลกบาลในอินเดียนั้นนอกจากจะเปนเทพผูรักษาทิศแลวยังเปนเทพแหงความมั่งคั่ง
ร่ํารวย ซึ่งสวนใหญจะปรากฏในแถบอินเดียภาคเหนือ ซึ่งทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 มีดังนี้
1. ทาวกุเวร เปนใหญในหมูยักษ
2. ทาววิรูธกะ เปนใหญในหมูกุมภัณฑ
3. ทาวธฤตราษฎร เปนใหญในหมูคนธรรพ
4. ทาววิรูปกษา เปนใหญในหมู นาค
ซึ่งทั้งหมดนี้ ทาวกุเวร จะไดรับการนับถือมากที่สุด (Getty 1962 : 166)
คติความเชื่อ เรื่องโลกบาลในจีน
คติเรื่องทาวจตุโลกบาลในจีนสวนใหญจะปรากฏในตํานานทางศาสนาของจีน ซึ่งนอก
จากชาวจีนจะนับถือในความเชื่อที่วาเปนโลกบาลดูแลสวรรคแลว ยังเปนสัญลักษณของฤดูทั้ง 4 อีก
ดวย อันไดแก
1. ทาวกุเวร (To-men) ฤดูใบไมรวง ทิศเหนือ
2. ทาวิรูธกา (Tseng-chang) ฤดูใบไมผลิ ทิศใต
3. ทาวธฤตราษฏระ (Chi-kno) ฤดูรอน ทิศตะวันออก
4. ทาววิรูปกษ (Kwang-mu) ฤดูหนาวทิศตะวันตก
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ซึ่งอิทธิพลดังกลาวยังปรากฏ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังของจีนบอยครั้ง โดยแสดงเปน
สีประจํา องคเทพเหลานั้น ซึ่งนอกจากนี้ซึ่งปรากฏอิทธิพลนี้ ในมณฑลยูนนานทางตอนใตของจีน
อีกดวย (Getty 1962 : 167)
คติความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาลในธิเบต
คติเรื่องทาวจตุโลกบาลในธิเบต จะถูกนับถือรวมกับมหาปญจราช ซึ่งทั้งหมดจะมีหนา
ที่ดูแลและปกปอง วัด ศาสนสถาน ในพุทธศาสนา และ บานเมืองตางๆ ดวย นอกจากนี้ทาวจตุ
โลกบาลในธิเบต ยังเปนผูเฝาดูแลทางขึ้นสวรรคหรือ แดนสุขาวดีของพระพุทธองคอีกดวย ซึ่งมีดัง
นี้
1. ทาวไวศรวัณหรือ เวสสวัณ ประจําทิศเหนือ เปนใหญในหมูพวกยักษ
2. ทาววิรูธกา ประจําทิศใต เปนใหญในหมูกุมภัณฑ
3. ทาวธฤตราษฏระ ประจําทิศตะวันออก เปนใหญในหมูคนธรรพ และอสูร
4. ทาววิรูปกษ ประจําทิศตะวันตก เปนใหญในหมูนากทั้งหลาย (ดูภาพที่ 43-45)
ซึ่งเทพเหลานี้ จะสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย และเครื่องประดับตางๆ ซึ่งชาวธิเบตนับ
ถืออยางมากและมีการบูชากอนการทําพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหลายดวย (ผาสุข อินทราวุธ 2543)
คติความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาลในพมา
คติความเชื่อเรื่องโลกบาลในพมา มีปรากฏในความเชื่อเรื่องการสรางศาสนสถาน พระ
บรมมหาราชวัง หรือแมแตการแบงเขตการปกครอง หรือ พระราชวังของกษัตริย โดยบัลลังกของ
กษัตริยพมานั้นจะมีสัญลักษณตางๆ ของทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 นอกจากนี้การสรางศาสนาสถานนั้น
ยังเปนรูปสี่เหลี่ยม และมีทางเขา 4 ทาง คลายกับประตูสวรรคทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีทาวจตุโลกบาลคอยดู
แลอยูดวย นอกจากนี้จากการศึกษาพงศาวดารฉบับหอแกวของพมานั้นพบวา การแบงเขตการปก
ครองตางๆ ของกษัตริยพมานั้นยังแบงเปน 4 สวนหลัก โดยมีพระมหากษัตริยเปนศูนยกลางหรือที่
เรียกวาเสนาบดี 4 ฝายดวย (Luce and Pe Maung Ting 1923)
จากการศึกษาพิธีกรรมขึ้นทาวทั้ง 4 จะกระทํากับพิธีกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนาหรือที่ปรากฏพิธีสงฆรวมอยูดวย เชน การปลูกบาน ขึ้นบานใหม สืบชะตา งานมงคลตางๆ
เปนตน ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีรใบลาน ที่กลาวถึงความเชื่อนี้ ดังนี้
“…ที่นี้จักจาดวยชื่อทาวทั้ง 4 กอนแล ตน 1 ชื่อ คันธัพพะ ตน 1 ชื่อกุมภราช ตน 1 ชื่อกุเวระ ตน 1
ชื่อเวสสุวัน พระยา 4 ตนนี้หากเปนใหญเปนประธานกวายักษทลาย (ทั้งหลาย) ในโลกนี้แล เดือน
4 5 6 เขาอวาย (หันหรือเบน)หนาเมือ(ทิศ)วันออกชุตน เดือน 7 8 9 เขาอวายหนาเมือหนใต เดือน
10 11 12 เขาอวายหนาเมือหนวันตก เดือนเจี๋ยง (เดือนหนึ่ง) ยี่ 3 เขาอวายหนาเมือหนเหนือแล ผิ
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วาจักสรางบานแปงเรือนจักกทําการมงคลกรรมเยื่องใด(อันใด)กดี หื้ออวายหนาไปตามพระยา 4
คนนี้จิ่งดี คันวาอวายหนาไปตอง(จอง) เขาบดีจักฉิบหาย ผิวาจักแรกนาคาขาย เอาจางมาวัวควาย
ขาคนมาใหม เอาผัวเอาเมีย รบเสิก(ศึก) หื้ออวายหนาไปตามเขา อยาหื้อตองหนาเขาจักฉิบหาย
รบเสิกกบแพ(ชนะ)ทาน(ขาศึก)แล…”(สมยศ ตุยเขียว 2527 : 11)

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนับถือทาวจตุโลกบาล ทั้ง 4 อยางมากในเขตภาคเหนือตอนบน
ซึ่งพิธีกรรมนี้จะกระทํากอนการทําพิธีกรรมตางๆ โดยจะมีการบูชาเทพ 6 องค อันไดแก พระอินทร
ทาวธตรฐ ทาววิรุฬหก ทาววิรุฬปกษ ทาวกุเวร และ พระแมธรณี ซึ่งจากการศึกษาพบวา คติความ
เชื่อเกี่ยวกับทาวโลกบาลนั้นปรากฏในศาสนาพราหมณ – ฮินดูเปนลัทธิแรก ตอมาพุทธศาสนาได
รับเอาความเชื่อดังกลาวเขามา โดยเฉพาะฝายมหายาน โดยกําหนดใหโลกบาลเหลานั้นเฝาทางขึ้น
สรรค สุขาวดี หรือ พุทธเกษตร ซึ่งมีพระอินทร เปนผูปกครองเทพดังกลาว และมีกิจการคอยดูแล
ความเรียบรอยใหกับโลกมนุษย จากความเชื่อดังกลาวจึงเกิดพิธีกรรมการสักการะบูชา โลกบาลทั้ง
4 เพื่อยังผลใหเกิดความคุมครองและขจัดอุปสรรค ในการทําพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา ซึ่งคติดังกลาวสันนิษฐานวานาจะเปนอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน เนื่องจากปรากฏการนับ
ถือทาวจตุ โ ลกบาลทั้ง 4 ในชุมชนที่นับถือพุทธศาสนามหายาน เชน ธิเบต จีน เปนตน โดยสงอิทธิ
พลดังกลาวมายังชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผานทางจีนตอนใต และพมาเขามาอีกทีหนึ่ง
และยังคงปรากฏอิทธิพลนี้จนปจจุบัน

บทที่ 5
บทสรุป
พุทธศาสนามหายาน เปนพุทธศาสนานิกายหนึ่ง ที่แบงแยกออกมาจากนิกายดั้งเดิม
หรือเถรวาท โดยสาเหตุหลัก 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ความคิดเห็นของพระเถระที่มีความเห็นตางกันในเรื่องพระวินัย บางขอ
ประการที่สอง คืออิทธิพลภายนอกตางๆทั้งจากศาสนาพราหมณ – ฮินดู และสภาพ
สังคมในประเทศอินเดียในขณะนั้น
พุทธศาสนามหายานไดพัฒนาทางดานแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับพระวินัยปฎก พระ
สุตตันตปฎก ตลอดจนพระอภิธรรมปฎก จนกอกําเนิดปรัชญาสายตางๆ ขึ้น เชน มาธยมิก วิชญาณ
วาท จิตอมตวาท ตลอดจนปรัชญาตันตระ ซึ่งในสาขาหลังนี้ เปนสายปรัชญาที่เปนตนกําเนิด ลัทธิ
พิธีกรรมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาโดยตรง และความเชื่ออื่นๆ นอกเหนือพุทธศาสนา
โดยมีการกําหนดรูปแบบพิธีกรรม อุปกรณ และวิธีปฏิบัติตางๆ และผนวกสิ่งเหลานี้ เขามาเปนสวน
หนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนาสายตันตระยานนี้ไดเจริญขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่ 14-15
และไดเจริญอยางแพรหลายในหลายพื้นที่ เชน อินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนปาล ธิเบต
ตลอดจนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอนบน ในบางพื้นที่ดวย ซึ่งพุทธศาสนาสาขาดัง
กลาวมีศูนยกลางการศึกษาที่มหาวิทยาลัย นาลันทา ในอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเชนกัน
จากการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3 และ 4 ยังใหเกิดการเผยแผพุทธศาสนาเขาสู
ภูมิภาคตางๆ ของโลก ตลอดจนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย ซึ่งไดปรากฏรองรอยของ
พุทธศาสนาในยุคแรกตามเมืองโบราณตางๆ ในภูมิภาคนี้ เชน เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมือง
ไบกถโน ในประเทศพมา เมืองออกแกว ในเวียดนาม เปนตน
ซึ่งการเขามาของพุทธศาสนาในดินแดนดังกลาวนั้นสันนิษฐานวา นาจะเขามาพรอม
กันทั้ง 2 นิกาย คือ เถรวาท และ มหายาน โดยอิทธิพลพุทธศาสนามหายานไดปรากฏในชวงแรก
และอิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาทปรากฏในชวงหลัง โดยในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จากการศึกษาพบวา ยังคงมีรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานอยู เชน เขตประเทศ
พมาตอนบน มณฑลยูนนาน และ ตอนใตของจีน รัฐไทใหญ ตลอดจนบริเวณภาคเหนือตอนบน
ของไทย
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จากการศึกษาพบวาในบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยนั้น ปรากฏรองรอยและอิทธิ
พลของคติพุทธศาสนามหายาน จากหลักฐานทางดานปะติมากรรม เชน พระพิมพรูปแบบตางๆ
ตลอดจนงานศิลปกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา และอิทธิพลนี้ ยังปรากฏในคติความเชื่อ การทําพิธี
กรรม ทั้งที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาและอื่นๆ จากการศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานที่
ปรากฏในเขตภาคเหนือตอนบน สามารถสรุปไดดังนี้
หลักฐานเอกสาร
1 ตํานานมูลศาสนา ปรากฏอิทธิพลมหายานทางดานแนวคิด ดังนี้
1.1 การสอดแทรกเหตุการณที่เปนอภินิหารเขาไปในเนื้อหา
1.2 แนวคิดเรื่องการนับถือพระเถระเปนพระพุทธเจา
1.3 คติเรื่องพระอุปคุต
2 ชินกาลมาลีปกรณ ปรากฏอิทธิพลเรื่องทานบารมีแหงชีวิตของพระโพธิสัตว
3 คัมภีรโลกบัญญัติ ปรากฏอิทธิพลเรื่องพระพุทธเจาอยูเหนือเทพเจาฮินดู
4 คัมภีรปฐมมูลมูลี ปรากฏอิทธิพลแนวคิดเรื่องดาวนพเคราะห จักรราศีทั้ง 12 คลาย
กับแนวคิดพุทธศาสนาตันตระยานสายกาลจักรยาน
หลักฐานประติมากรรม
พระพิมพปรกโพธิ์ ซึ่งพระพิมพแบบนี้พบที่แหลงโบราณคดีตางๆ หลายแหลงในเขต
วัฒนธรรมหริภุญไชยและลานนา ซึ่งรูปแบบของพระพิมพเปนที่นิยมกันในศิลปะปาละ(พุทธ
ศตวรรษที่ 13-14) ในอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงที่พุทธศาสนามหายานเจริญอยู และพระ
พิมพตรีกาย ซึ่งคติการทําพระตรีกายเปนแนวคิดของพุทธศาสนามหายานในเรื่องกายทั้ง 3 ของพระ
พุทธเจา
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอื่นๆ อีก กลาวคือ รูปแบบพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ซึ่งเปน
รูปแบบนิยมหนึ่งในคติมหายาน เชน พระพุทธรูปแบบสิงห 1 (พุทธศตวรรษที่ 20) เปนตน และพบ
มากในเขตภาคเหนือตอนบนอีกดวย หลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดนั้น สามารถสันนิษฐานไดวา พุทธ
ศาสนามหายานนาจะมีอิทธิพลในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ชวงเวลาดวยกัน กลาวคือ ชวงแรก ราว
พุทธศตวรรษที่ 16-18 จากหลักฐานทางดานพระพิมพดินเผา ในวัฒนธรรมหริภุญไชย ชวงที่ 2 ราว
พุทธศตวรรษที่ 20 –21 จากหลักฐานทางดานเอกสารและวรรณกรรมตางๆ
จากการศึกษารองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในพิธีกรรม
พื้นบาน ในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 7 พิธีกรรมนั้น สามารถสรุปรองรอยและอิทธิพลตางๆไดดังนี้
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ตุง
ตุง หรือ ธง นั้นมักปรากฏอยูบอยครั้งในพิธีกรรมตางๆในเชียงใหม โดยปรากฏเปน
เครื่องบูชา เครื่องตกแตงสถานที่ในงานมงคลตางๆ ตลอดจนใชปกบนเครื่องไทยทาน ซึ่งรูปแบบตุง
หรือธงในลักษณะดังกลาวปรากฏอยูทั่วไปในชุมชนแถบตอนบนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เชน ในพมา ชุมชนไทใหญ ไทยาง ไทคําตี่ ตลอดจนในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดย
สันนิษฐานวาตุงนั้นมีกําเนิดมาจากอินเดียโดยปรากฏพบหลักฐานภาพสลักที่สถูปสาญจี ซึ่งตอมาก็
ไดแพรหลายไปตามพื้นที่ตางๆ เชน ธิเบต เนปาล จีน และญี่ปุน เปนตน ซึ่งคติการใชธงในพิธีกรรม
นั้นปรากฏอยางมากในพุทธศาสนามหายาน จากคัมภีรตางๆ เชน ลลิตวิสตระ และอื่นๆ ซึ่งในเขต
ภาคเหนือตอนบนของไทยนั้น ก็ไดปรากฏอิทธิพลดังกลาว โดยสันนิษฐานวา รับอิทธิพลนี้ผานทาง
พมาเขามา
คติความเชื่อเรื่องพระอุปคุต
คติความเชื่อนี้ไดปรากฏอยางมากในคัมภีรทางพุทธศาสนามหายาน โดยเกี่ยวกับพระ
เถระอุปคุตที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุมครองปองกันอุปสรรคตางๆ ใหกับงาน หรือเทศกาลตางๆของ
พุทธศาสนา อยางในสมัยพระเจาอโศกมหาราช เปนตน คติความเชื่อนี้ปรากฏในคัมภีรทิพยาวทาน
(Divyavadana) ในอโศกาวทาน และคัมภีรนี้ไดสงอิทธิพลอยางมากในคัมภีรทางพุทธศาสนาใน
พมาและลานนา โดยใน ลานนาเอง ไดปรากฏคัมภีรที่เขียนเกี่ยวกับพระอุปคุตดวย คือ มหาอุปคุต
ซึ่งมีเนื้อหาคลายกับทิพยาวทานของมหายานอยูมาก โดยสันนิษฐานไดวาอิทธิพลความเชื่อเรื่อง
พระอุปคุตนี้ในเขตลานนานั้นนาจะไดรับอิทธิพลดังกลาวมาจากพมา โดยปรากฏการนับถือความ
เชื่อดังกลาวดวยเชนกัน
คติความเชื่อเกี่ยวกับการสวดตออายุหรือสืบชาตา
ความเชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกในพุทธศาสนามหายาน เกี่ยวกับการสวดขอพรจากพระ
พุทธเจาและพระโพธิสัตวตาง ๆ โดยพระโพธสัตวแตละองคนั้นจะมีบทสวดและมนตประจําองค
เพื่อขอพรตางๆ เชน การคุมครอง ความโชคดี การรอดพนจากสิ่งเลวรายตางๆ ตลอดจนการตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน โดยแนวคิดนี้มีความคลายคลึงกับแนวคิดในพุทธศาสนามหายานสาย
มันตรยาน ที่เนนเรื่องมนตรและคาถาตางๆ โดยอิทธิพลดังกลาวไดแผไปในพื้นที่ตางๆ เชน ธิเบต
เนปาล จีน ญี่ปุน ตลอดจนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พมา และภาคเหนือตอนบนของ
ไทยดวยเชนกัน โดยปรากฏการสวดมนตและสูตรตางๆในพิธีสืบชาตาเมือง ซึ่งจากการศึกษาพบวา
เนื้อหานั้นมีความคลายคลึงกับบทสวดของฝายมหายาน ถึงแมวาจะเขียนเปนภาษาบาลีก็ตาม
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คติความเชื่อเรื่องนพเคราะห
ความเชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกในศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยที่พุทธศาสนารับอิทธิพลมา
อีกทีหนึ่งและปรากฏอยางมากในพุทธศาสนามหายาน ตันตรยาน สายกาลจักรยาน ที่เนนเรื่อง
ระบบตรรกศาสตร และดาราศาสตรตางๆ ที่เชื่อวาเกี่ยวพันกับชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายในสากล
จักรวาล โดยคติความเชื่อนี้มีอิทธิพลอยางมากใน ธิเบต (ลัทธิลามะ) และสงอิทธิพลใหชุมชน
บริเวณใกลเคียงดวย เชน เนปาล จีน และพมา ตลอดจนในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งจาก
การศึกษาพิธีกรรมสงนพเคราะหในลานนานั้นมีความคลายคลึงกับพิธีกรรมสงนพเคราะหในพมา
อยางมาก ซึ่งอาจจะแสดงถึงการรับสงอิทธิพลดังกลาวระหวางดินแดนทั้งสองดวย
คติความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาล
ความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาลนี้ปรากฏครั้งแรกในคัมภีรทางพุทธศาสนามหายาน คือ
สุขาวดีวยุหสูตร ที่เกี่ยวกับโลกบาลทั้ง 4 ที่ดูแลทางขึ้นสวรรค หรือแดนสุขาวดี ตลอดจนการดูแล
และรักษาความเรียบรอยของโลกมนุษย ซึ่งการนับถือและการทําการสักการะบูชาทาวจตุโลกบาลนี้
ปรากฏในหลายพื้นที่ เชน ธิเบต จีน ตลอดจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางพมา และเขตภาค
เหนือตอนบนของไทย โดยในภาคเหนือนั้นมีการนับถือคติดังกลาวอยางมาก ซึ่งจะทําการบูชาทุก
ครั้งกอนการทํากิจกรรมใดๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ โดยสันนิษฐานวาความ
เชื่อดังกลาวนาจะรับอิทธิพล มาจากพมา เพราะปรากฏการนับถือทาวจตุโลกบาลในพมาดวยเชนกัน
คติความเชื่อเรื่องอินทขีล
ความเชื่อดังกลาวจากการศึกษาพบวาปรากฏครั้งแรกในคติพุทธศาสนามหายาน เกี่ยว
กับแกนกลางของจักรวาล ซึ่งมีเสาหลักแหงจักรวาล หรือที่เรียกวา อินทขีล หรือที่มีความหมายวา
เสาของพระอินทรหรือ หมุดของพระอินทร โดยตรงกับคําวา อินทรกีละ ในพราหมณ-ฮินดู และ
พระเวท ซึ่งมีความหมาย เดียวกัน โดยพุทธศาสนามหายานรับอิทธิพลดังกลาวมาอีกทีหนึ่ง คําวา
“กีละ” หมายถึงหมุดหรือแกน โดยในภาษาบาลีใชคําวา “ขีละ” และคติเกี่ยวกับเสาของพระอินทร
นี้ ไดถูกผนวกเขามาในพุทธศาสนา ในยุคแรกๆและไดนําเอาพระอินทรเขามาเปนผูสถิตอยูกลาง
เสา โดยมีพระพุทธเจาเปนเทพสูงสุด ซึ่งประทับอยูเหนือพระอินทรอีกทีหนึ่ง เปรียบเสมือนแกน
กลางของจั ก รวาลนั่ น เอง คติ ดั ง กล า วส ง อิ ท ธิ พ ลอย า งมากในการสร า งสรรค ง านทางด า น
สถาปตยกรรม ในหลายพื้นที่ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พมา ที่เมืองมัณฑะเลย
พระเจดียชเวดากอง และพระธาตุมุเตา และในเขตภาคเหนือตอนบนไดปรากฏคติดังกลาวในการ
สรางเมืองเชียงใหมโดย เรียกวาทักษาเมือง และนาจะรับอิทธิพลดังกลาวมาจากพมา
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พิธีกรรมเซนพลี
พิธีกรรมดังกลาวเกิดขึ้นครั้งแรกในลัทธิลามะ ซึ่งเปนลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนามหายาน
ตันตระยาน ซึ่งเจริญขึ้นที่ ธิเบต โดยพิธีกรรมเซนพลีนี้เปนการกําหนดเครื่องบูชาตางๆตลอดจน วิธี
การปฏิบัติ และการสวดมนตเพื่อเปนการถวายเครื่องพลีกรรมตางๆโดยพระหรือนักบวชดวย โดย
พิธีกรรมนี้ไดปรากฏมากใน ธิเบต โดยอาจจะสงอิทธิพลเขามาในพมา โดยจะเห็นไดจากพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับ ผีนัต โดยจะมีการเซนพลีตางๆดวย และในเขตภาคเหนือตอนบนก็ไดปรากฏในพิธีกรรม ที่
มีลักษณะคลายกันดวย คือ พิธีกรรมเลี้ยงผี โดยพิธีกรรมเหลานี้นาจะเปนพิธีกรรมในพุทธศาสนา
แบบมหายาน ตันตระ และเขามาพรอมกันในยุคแรกโดยผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีของชุมชนที่
มีลักษณะการทําพิธีกรรมคลายกัน ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่สงผลใหพิธีกรรมดังกลาวยังไดรับ
การปฏิบัติมาจนปจจุบัน
และจากทั้งหมดนี้ สามารถสรุปรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่
ปรากฏในพิธีกรรมพื้นบานในจังหวัดเชียงใหมได 3 ประการ
ประการแรก อิทธิพลที่มีตอพิธีกรรมทางดานแนวคิดและคติความเชื่อตางๆ ที่ปรากฏ
เชน คติความเชื่อเรื่องพระอุปคุต คติความเชื่อเรื่องนพเคราะห และ จักรราศี คติความเชื่อเรื่องเสา
อินทขีล และ แกนกลางจักรวาล ตลอดจนคติความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาล
ประการสอง อิทธิพลที่มีตอพิธีกรรมทางดานอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช ของพิธี
กรรม เชน ตุง และเครื่องพลีกรรมตางๆ เชน อาหารและขนม ตลอดจนขาวสาร ขาวเปลือก และ
การทําอุปกรณตางๆ
ประการสุดทาย อิทธิพลที่มีตอพิธีกรรมทางดานวิธีปฏิบัติ และพิธีการตางๆ เชน การ
เซนพลีในพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูแสะ ยาแสะ บทสวดมนต คาถา หรือมนตรตางๆ ที่ใชในพิธีกรรม
โดยพระสงฆ เพื่อกอใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนความเปนมงคลตางๆ
จากการศึกษาหลักฐานทั้งหมดดังกลาวมานั้นอาจจะสันนิษฐานไดวา ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของไทยนั้น ปรากฏรองรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานครั้งแรกราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 โดยอาจจะผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมไดอยางเหมาะสม เนื่องจากพุทธศาสนา
มหายานนั้น สามารถที่จะยอมรับแนวความคิดและความเชื่ออื่นๆ เชน ผี เปนตน เขามาเปนวิธีการ
หนึ่งในการสั่งสอนหลักธรรม ซึ่งการปรับเปลี่ยนในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นมานานแลวในหลายพื้น
ที่โดยแสดงออกมาในลักษณะ พิธีกรรมที่แตกตางกันออกไป สวนในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ไทยนั้น จากการศึกษาไดพบวาอิทธิพลดังกลาวยังคงปรากฏในวิถีชีวิต ในหลายแงมุม โดยเฉพาะ
ในพิธีกรรมตางๆที่ถือปฏิบัติกัน โดยบางพิธีกรรมก็ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแตบางพิธีกรรมก็มี
ลักษณะและวิธีการตางๆ คลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของพุทธศาสนามหายาน จึงอาจจะ
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สันนิษฐานไดวา พิธีกรรมตางๆเหลานั้นนาจะมีอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานปรากฏอยูบาง และ
อาจจะสงผลใหพิธีกรรมเหลานั้น ไดรับการถือปฏิบัติมาจนปจจุบัน เนื่องจากมีความสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของชุมชน โดยอิทธิพลเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในเขตภาคเหนือตอนบนจนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษารองรอยและอิทธิพลของคติมหายานในพิธีกรรมตางๆ พบวา ในบท
สวดและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาตางๆในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น พบแนวคิดของมหายาน
ปรากฏอยูมาก จึงควรทําการศึกษาหลักฐานทางดานวรรณกรรม และเอกสารตางๆดังกลาว เพื่อ
แสดงถึงอิทธิพลและรองรอยของพุทธศาสนามหายาน ที่มีตอวรรณกรรมทางดานแนวคิดและวิถี
ปฏิบัติตางๆ เพื่อความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมลานนา ตลอดจนการศึกษาทางดานลานนาคดี
ศึกษาตอไป
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