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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาความเป็นมา คติ วิธีการ และ

รูปแบบการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิมณฑลเป็นศูนย์กลางของธาตุเจดีย์ใน
เขตอาณาจักรล้านนา 2) ศึกษากระบวนทัศน์ที่แฝงอยู่ในการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้
คติมหาโพธิมณฑลเป็นศูนย์กลาง จาก เพ่ืออธิบายถึงกระบวนทัศน์ของชาวล้านนาในอดีต 
3) รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อสืบสานและถ่ายทอด คติการสถาปนาเจดีย์
ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิมณฑล โดยการศึกษาผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเช่นพับสา จารึก และพงศาวดาร รวมถึงจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถาปัตยกรรมธาตุเจดีย์ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
ผ่านมุมมองที่หลากหลาย  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างเจดีย์ในล้านนามีความเกี่ยวเนื่องกับคติมหาโพธิ
มณฑลในการสถาปนาธาตเุจดย์ี 2) กระบวนทศัน์ของชาวล้านนาต่อการสร้างเจดีย์ภายใต้คติ
มหาโพธมิณฑลมคีวามรบัรูอ้ย่างหลากหลายอาทเิช่นเป็นภาพแทนศนูย์กลางจักรวาล เป็นคติ
ทับซ้อนเขาพระสุเมรุ อีกทั้งเป็นเครื่องมือของชนชั้นน�าในการสร้างสิทธิธรรมและอ�านาจ 3) 
ผลการศึกษาสามารถช่วยสืบสาน และถ่ายทอด เผยแพร่คต ิและวธิกีารสร้างเจดย์ีในล้านนา
ภายใต้คติมหาโพธิมณฑล

ค�าส�าคัญ : คติมหาโพธิมณฑล, การสร้างเจดีย์ในล้านนา
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  This research possesses  3 objectives: 1) Study the history, mot-
to, methodology and style of building pagodas in Lanna under the Ma-
habodhimontology as the center of the pagoda in the Lanna Kingdom, 2) Study 
the paradigm in Lanna under the Mahabodhimonthon  apocalypse, from the 
concept of the Lanna people to the ancient, 3) gather knowledge from this 
study to weave and convey the founding of the Pagoda in Lanna under the 
Maha bodhimonthon motto. 

The findings showed that 1) The creation of a pagoda in Lanna is 
related to the Mahabodhimonthon in the establishment of the pagoda 2) The 
Lanna paradigm towards the creation of the pagoda under Mahabodhimon-
thon has a wide range of perceptions, such as as the image representing the 
center of the universe, as well as the overlapping motto of Phra Sumeru Hill, 
as well as the leading tools of the people to create the dhamma and authority 
3) The results of the study can help carry on and propagate the principles and 
methods of building Chedi in Lanna under the principle of Mahabodhimonthon. 

Keywords: Mahabodimonthon View, The construction of Lan Na Chedi

บทน�า
มหาโพธิมณฑล คือมณฑลสถานที่ตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมี

จุดศูนย์กลางคือมหาโพธิบัลลังก์ ซึ่งตามคติในคัมภีโลกศาสตร์ของพุทธศาสนาก็คือแผ่นดิน
จุดแรกที่ถืออุบัติขึ้นมาในโลก เป็นแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาประทับเพื่อ
ตรสัรูบ้นโลกนี ้อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีแ่สดงบุพนมิติว่าในกปัป์นีจ้ะมพีระพทุธเจ้ากีพ่ระองค์มา
ตรสัรู ้และนอกจากนีก้ารเกดิข้ึนของพระพทุธเจ้าแล้ว พระอรหนัต์ พทุธสาวก พระจกัรพรรดิ
ราช ล้วนแล้วแต่ต้องมาอุบัติลงบน “มัชฌิมประเทศ” คือชมพูทวีป อันมีมหาโพธิบัลลังก์ต้ัง
อยู่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นการสถาปนา สร้างพระเจดีย์โดยจ�าลองมหาโพธิ
มณฑลเป็นศูนย์กลางภายในกรุหรือครรภธาตุ จึงเป็นการสร้างสิ่งสมมุติที่เป็นศูนย์กลาง
ของมงคลจักรวาลจากวัสดุอิฐ หิน ปูน ทราย ให้สมควรเป็นเจติยะไว้เพื่อการเคารพสักการะ

โดยแรกเร่ิมที่มาของคติธาตุบูชาในพระพุทธศาสนานั้น สืบค้นลงไปที่มหา
ปรนิิพพานสตูรในพระไตรปิฎก ซึง่กล่าวถงึเหตกุารณ์ในช่วงเวลาทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าใกล้
จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระภายหลังปรินิพพานแล้ว 
และยงัได้กล่าวรวมถงึเหตกุารณ์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ อกีทัง้การกระท�า “ธาตุนธิาน” 
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คือการก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระเจ้าอชาตศัตรู ซึ่งคติธาตุบูชาเริ่ม
แรกในอนิเดยีนัน้ มจีดุมุง่หมายเพ่ือเป็นอนสุตริะลกึถึงคณุแห่งพระรัตนตรัย อกีท้ังเป็นพยาน
วัตถุในการบรรลุธรรมโดยช�าระกิเลสจนหมดจากจิตและฟอกธาตุขันธ์จนบริสุทธ์ิไปด้วยกัน 
(อมรเทโวภิกขุ, 2550: 21)  ซึ่งต่อมาคติการบูชาพระบรมธาตุอันเป็นเรื่องราวของศาสนาได้
ถูกน�ามาเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองโดยมีนัยยะแฝง นั่นคือการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาด้วยการมอบพระบรมธาตุจากแคว้นหนึ่งไปยังอีกแคว้นหนึ่งท�าให้เกิดการสร้างพระ
ธาตุเจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมา  ดังนั้นจึงพบความเชื่อมโยงอารยธรรม
ระหว่างกันในศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนาเสมอ และด้วยความส�าคัญ
ของพระบรมธาตุเจดีย์ภายใต้กระบวนทัศน์และบริบทท่ีหลากหลายจึงเป็นที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่งว่า คติ แนวคิดส�าคัญของการสร้างผังมณฑล ระบบการประดิษฐานพระธาตุภายในพระ
มหาธาตเุจดย์ี ส่งผลให้การสถาปนามหาธาตเุจดย์ี กลายเป็นส่ิงส�าคญั เป็นจุดศนูย์กลางของ
บ้านเมือง ว่ามี ความเป็นมาอย่างไร โดยสามารถศกึษาบรบิทจากเปลอืกนอกคอืรปูแบบทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของธาตุเจดีย์ และจากบริบทภายในจากวิธีการกระท�าธาตุ
นิธาน รูปแบบการสถาปนามณฑลครรภธาตุที่บรรจุพระบรมธาตุภายในห้องกรุ และระบบ
การประดษิฐานพระบรมธาต ุว่ามีแนวคดิการวางผัง ล�าดับ ข้ันตอนอย่างไรในการสร้างความ
ศักดิ์สิทธ์ิ บ่งบอกนัยยะอันใดท่ีแฝงอยู่ได้จากการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทาง
โบราณคด ีรวมถงึข้อมลูจากพบัสา จารกึ ต�านานทีเ่กีย่วข้อง  ซ่ึงในการศกึษาคติการสร้างพระ
ธาตเุจดย์ีนัน้ ได้มีผูศ้กึษาก่อนหน้านีใ้นแนวทางประวัตศิาสตร์ศลิปะหลายท่านแล้ว โดยมคี�า
อธบิายหลายชุด รองรบัความส�าคญัของการสถาปนาพระธาตเุจดย์ีในล้านนาว่ามนียัยะส�าคญั
หมายถงึการสถาปนาเขาพระสเุมร ุซึง่เป็นศนูย์กลางจักรวาล และมนียัยะถงึพระเกศแก้วจุฬา
มณธีาตเุจดย์ี บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ซึง่ในค�าอธิบายดงักล่าว มักเน้นการสมมตุใิห้ตอบรบักบั
แผนผงัคตจิกัรวาลทัศน์แบบล้านนา โดยมพีระธาตเุจดีย์เป็นเขาพระสเุมรนุัน้ เป็นทีท่ราบกนั
ดีในหมู่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรม (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2552: 290)

จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบรรจุกรุ หรือครรภธาตุของเจดีย์ในล้านนา

นั้น ยังไม่ปรากฎมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือการวาง

ผังมณฑลของห้องกรุภายในครรภธาตุเจดีย์อย่างเป็นระบบ อาจเป็นเพราะข้อจ�ากัดด้าน

หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารท่ีไม่เพียงพอ โดยในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้พบหลัก

ฐานที่จะไขข้อกระจ่างดังกล่าว คือ ต้นฉบับเอกสารประเภทพับสาต�าราการสร้างเจติยธาตุ 

เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา อายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 24 หลายฉบับ  ล้วนกล่าวตรง

กันถึงวิธีการสถาปนา “มหาโพธิมณฑล” ให้เป็นศูนย์กลางมณฑลในการวางฤกษ์ท่ีฐานราก

ในการก่อสร้างพระเจดีย์ที่จะสถาปนาขึ้นใหม่ สิ่งนี้เป็นเครื่องชี้ชัดถึงความส�าคัญของ “มหา
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โพธิมณฑล” ได้เป็นอย่างดี เมื่อศึกษาจากพับสาต�าราสร้างเจดีย์ประจุพระธาตุดังกล่าวแล้ว 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส�าคัญที่พบจากต้นฉบับพับสาท้ัง 10 

ฉบบั) พบว่ามร่ีองรอยการเชือ่มโยงของแนวคิด คติสายดือทวปี จุดศนูย์กลางท่ีต้ังโพธบิลัลังก์

ในคัมภีร์โลกศาสตร์ โดยสือ่ผ่านออกมาในรปูแบบของผงัมหาโพธมิณฑล อนัมโีพธบิลัลงัก์ซึง่

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางในการก่อสร้างพระเจดีย์ท่ีจะสถาปนาข้ึน ท่ีคัมภีร์

ทีร่จนาขึน้ในดนิแดนล้านนาราวครึง่แรกพทุธศตวรรษที ่21 อาทิเช่น โลกทปีน ีโลกทปีกสาร 

ไตรภุมม์ล้านา ซึ่งในเน้ือความลานออกช่ือเรียกคัมภีร์นี้ว่า ติโลกทีปนี เนื้อความผูกที่ 3 ได้

กล่าวถึงความส�าคัญของชมพูทวีปน้ีว่าเป็นทวีปอันส�าคัญมากนัก เหตุที่นับว่าเป็นอุตมทวีป

นั้นเนื่องจากเป็นท่ีตั้งแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้า เป็นท่ีตั้งแห่งไม้พระศรีมหาโพธิ และเมื่อ

พระพุทธเจ้าดับขันธ์ไปแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งพระบรมธาตุ (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2524: 31)  

ใจความของเอกสารพับสาต�าราสร้างเจตยิประจพุระธาต ุทีพ่บนีล้้วนกล่าวถงึการ

วางผังมณฑลภายในครรภธาตุ ห้องกรุหลักเป็นห้องส่ีเหล่ียม กล่าวโดยสรุปคือเป็นมหาโพธิ

มณฑลทีร่ายล้อมด้วยมณฑลสตัตมหาสถานมกัต้ังอยูใ่จกลางห้องกรุ หรือครรภธาตุ แวดล้อม

ไปด้วยเครือ่งมหรรฆภณัฑ์ทีอ่ทุศิเป็นพทุธบชูา แต่เนือ่งจากข้อจ�ากดัของอายกุารเส่ือมสภาพ

ของวัตถุเอกสารต้นฉบับพับสา ระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล จึงท�าให้พบพับสาที่

กล่าวถึงคติการสร้างพระธาตุเจดีย์ของล้านนาน้อยมาก  พับสาต้นฉบับดังกล่าวท่ีพบ มีอายุ

เก่าแก่สุดคือ 250-300 ปี อายุน้อยที่สุดที่พบ คือ 80 ปี ซึ่งเข้าใจว่าคงมีการบันทึก และคัด

ลอกคตดิงักล่าวมาอย่างสบืเนือ่ง อนัเป็นลกัษณะของการบนัทกึองค์ความรู้ ภมูปัิญญาลงใน

พบัสาของชาวล้นนา ซ่ึงเมือ่ศึกษาลงไปในรายละเอยีด กจ็ะพบข้อแตกต่างกนับ้าง แต่ใจความ

ส�าคัญล้วนกล่าวถงึมหาโพธมิณฑล ให้เป็นมหามณฑลส�าคญัในการสถาปนาเจตยิธาตนุัน้เอง 
ด้วยวิธีการ กระบวนการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากท้ังรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏของวัตถุ อีกทั้งข้อมูล
จากพับสาและพงศาวดาร และต�านานทีเ่กีย่วข้อง อนัจะแสดงเหน็ได้ชดัเจนถงึกระบวนทศัน์
ที่แฝงภายใต้แนวคิดการกระท�าธาตุนิธาน รวมไปถึงอิทธิพล ปัจจัยแวดล้อม สภาพบริบท
สังคมการเมืองเข้ามาแฝงอยู่เบ้ืองหลังคติ ความคิดความเชื่อของคนในยุคสมัยนั้น ประเพณี
เก่ียวกับคติธาตุบูชา บทบาทหน้าที่ของธาตุเจดีย์มิได้มีบทบาทแต่ในเชิงศูนย์กลางความตั้ง
มั่นของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยังเป็นเครื่องประกาศความชอบธรรม พระราชอ�านาจของ
กษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นคติการกระท�าธาตุนิธานของล้านนาที่มี “มหาโพธิ
มณฑล” เป็นศูนย์กลางอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยิ่งในล้านนา ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญในการศึกษา
นี ้โดยผูว้จิยัได้ท�าการปรวิรรต ศกึษาและวเิคราะห์จากเอกสารต้นฉบบัพับสาต�าราการสร้าง
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เจติยธาตุล้านนา ร่วมกับข้อมูลจ�าพวกต�านานพื้นเมือง ท�าให้เห็นถึงคุณค่าและภูมิปัญญาใน
คติการสร้างเจติยธาตุในดินแดนล้านนาอีกท้ังอธิบายภาพสังคมล้านนาอันสะท้อนผ่านจาก
คติการสถาปนาธาตเุจดีย์แบบมมีหาโพธมิณฑลเป็นศนูย์กลาง อนัจะยงัให้เข้าใจ ภาพลกัษณ์
ของพระพุทธศาสนาและสังคมล้านนาชัดเจนยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความเป็นมา คติ วิธีการ และรูปแบบการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติ

มหาโพธิมณฑลเป็นศูนย์กลางของธาตุเจดีย์ในเขตอาณาจักรล้านนา
2. ศึกษากระบวนทัศน์ที่แฝงอยู่ในการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิ

มณฑลเป็นศูนย์กลาง จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นพับสา จารึก 
และพงศาวดาร รวมถงึจากหลกัฐานทางโบราณคดทีีไ่ม่เป็นลายลักษณ์อกัษร อาทเิช่น โบราณ
วตัถ ุศลิปวตัถแุละสถาปัตยกรรมธาตเุจดีย์ทีเ่กีย่วเนือ่ง เพ่ืออธบิายถงึกระบวนทศัน์ของชาว
ล้านนาในอดีต

3. รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อสืบสานและถ่ายทอด คติการ
สถาปนาเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิมณฑล

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม ตัง้ข้อสงัเกต สรปุประเดน็ทีไ่ด้ แล้ว ท�าการปริวรรตพิบัสา

ต้นฉบับ รวบรวมข้อมูล หลักฐานชั้นต้น เช่น พงศาวดาร ต�านาน จารึกและหลักฐานชั้นรอง 
เช่นรายงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วข้อง จดัจ�าแนกประเภทของข้อมลูกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ก�าหนดแนวทางการท�างานต่อไป 

2. จัดจ�าแนกกลุ่มข้อมูล วางโครงเรื่องเพ่ือท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ส�ารวจประเด็นที่ได้จากเอกสารชั้นต้นอย่างครอบคลุม เปิดพื้นที่วิเคราะห์ส�าหรับข้อมูลใหม่
ที่พบ 

3. ท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ท้ังด้านรูปแบบแนวคิด พิจารณาเปรียบ
เทียบถึงงานศิลปกรรมท่ีร่วมสมัยกัน และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของคติธาตุนิธานกับสิ่ง
ที่แฝงอยู่ภายใต้คติ กระบวนทัศน์ บริบทผ่านจากต�านาน พงศาวดารต่างๆ  

4. สรุปผลการศึกษา โดยอธิบายประเด็นการศึกษา โดยเชื่อมโยงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

ผลการวิจัย
คติการกระท�าธาตุนิธานเร่ิมปรากฏในมหาปรินิพานสูตร การสร้างสถูปเจดีย์
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ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติถูปารหบุคคล วรรณกรรมพุทธศาสนาสายลังกาท่ี

ส�าคัญ คือ พงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวถึงข้ันตอนการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยมี

ระบบการจัด และการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ต�าแหน่งบริเวณแกนกลางพระสถูป 

ก่อก้ันห้องกรุรูปสี่เหลี่ยมกรุด้วย แผ่นศิลา 6 แผ่น ภายในประกอบด้วยประติมากรรม เรื่อง

พุทธประวัติตอนต่างๆ ประติมากรรมชุดชาดก 550 ชาติ และอสีติมหาสาวก 80 รูป ที่กลาง

ห้องกรุท�าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ ตกแต่งด้วยรูปเทวดา สัญลักษณ์มงคลอย่างวิจิตร ในขั้น

ตอนการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการอัญเชิญประดิษฐานพระธาตุในผอบที่สร้าง 

ด้วยวัตถุมีค่าครอบซ้อนลดหลั่นกันเป็นชุดประดิษฐานที่ต�าแหน่งกลางห้อง แล้วปิดผนึก

ห้องกรุชั้นล่าง จากน้ันจึงท�าการก่อ ห้องกรุชั้นบน เพื่อประดิษฐานผอบพระบรมสารีริกธาตุ

รูปแบบต่างๆ ซึ่ง เป็นผอบที่ราษฎรอัญเชิญมา มีทั้งผอบรูปสัตว์จตุบาท สัตว์ทวิบาท ที่อาจ

เก่ียวข้องกบัเรือ่งชาดก และการเสวยพระชาติในอดีต จากนัน้จงึถวายเครือ่งสกัการะบชูาปิด

ผนึกห้องกรุ แล้วก่อสร้าง สถูปทรงระฆังที่ต�าแหน่งสูงขึ้นไป

ส่วนคมัภร์ีถปูวงศ์ คมัภร์ีโลกทีป่กสารและคมัภร์ีโลกบญัญติั เป็นวรรณกรรมพุทธ

ศาสนา ท่ีได้รบัอทิธพิลโดยตรงจากพงศาวดารมหาวงศ์ มกีารล�าดบัเรือ่งราวขัน้ตอน ตลอดจน

ระบบการจดั และการประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ หากแต่แตกต่างในส่วนของรายละเอยีด 

เช่น ต�าแหน่งการสร้างห้องกร ุการถวายวตัถส่ิุงของเป็นพุทธบชูา ข้ันตอนวิธกีารก่อสร้างพระ

สถปูเพือ่ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาต ุตามความเชือ่ทีว่่ามหาชนทีส่ร้างพระสถปูและบชูา

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุม้เพยีงขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุผั์กกาด คร้ันเมือ่กายแตกดับ

ไปจะได้ไปบงัเกดิบนโลก สวรรค์ ในคมัภร์ีทาฐาธาตุวงศ์ เป็นพระคัมภร์ีทีใ่ห้ความส�าคญัใน

การประดษิฐานพระทนัตธาตเุขีย้วแก้ว อาจมคีวามสัมพันธ์กบัการประกอบพิธกีรรมเกีย่วกบั

พระธาตใุนล้านนา เช่นกรณีพระบรมธาตศุรจีอมทอง เชียงใหม่ เป็นต้น

ในส่วนของ คมัภร์ีมญัชศุรวีาสตศุลิปศาสตร์ เป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาทีร่จนา

ขึน้ใน ศรลีงักาสมยัอนรุาธปรุะ คมัภีร์นีก้ล่าวถงึขัน้ตอนการก่อสร้างพระสถปูและสิง่ก่อสร้างที่

ส�าคญั ตลอดจนการสร้างพระพทุธปฏมิาตัง้แต่การเตรียมพ้ืนท่ี การวางแผนผัง มีประเพณแีละ

ขัน้ตอนการก่อสร้าง โดยให้ความส�าคญักบัการบรรจคุรรภบาตรลกัษณะกล่องรปูสีเ่หลีย่มด้าน

เท่า ภายในมช่ีองตารางเรยีกว่า ยนัตรคลับรรจรุปูสญัลกัษณ์วตัถมุงคล สญัลกัษณ์มงคลชนดิ

ต่างๆ ประดษิฐานในต�าแหน่ง ส�าคญัท่ีระดบัต่างๆเพือ่ความเป็นสริแิละสวสัดิมงคล อาทส่ิวน

บนของโครงสร้าง ส่วนกลางใต้ต�าแหน่งการประดิษฐานรูปเคารพ และส่วนล่างระดับลึกจาก 

ภาพที่ 1 หินยันตรคัลที่วางฤกษ์จาก Yatala Stupa ประเทศศรีลังกา  ภาพท่ี2สถูปในหมู่

เกามัลดีฟ Thoddu island Buddhist ruin  อาจมีนัยยะสัมพันธกับสะตวงขุมธาตุของล้าน
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นา  (ภาพที่ 3.  ขุมธาตุวัดนาแก้วตะวันตก จ.น่าน)

พืน้ดนิเพ่ือก่อให้เกิดสวสัดมิงคล ต่อเนือ่งไปไม่มทีีส่ิน้สดุ มกีารประกอบพิธกีรรม

ตามขัน้ตอนและรปูแบบดงักล่าว สนันษิฐานว่าได้รบัอทิธพิลมาจากศาสนาฮนิดู ในส่วนของ

คัมภร์ีมยมตะเป็นคมัภร์ีกล่าวถึงการก่อสร้างเทวาลยั ขัน้ตอนการเตรยีม พืน้ทีก่่อสร้าง ซ่ึงจะ

มกีารก�าหนดขอบเขตพืน้ท่ีอย่างชดัเจน บรรจใุนช่องตารางแบบเดยีวกบั คมัภร์ีวาสตศุาสตร์

แผนผังวาสตุมณฑล การวางศิลาฤกษ์ มีการบรรจุกล่องโลหะช่อง ตาราง ที่บรรจุสัญลักษณ์ 

เครื่องหมาย วัตถุมงคลท่ีจะก่อให้เกิดสวัสดิ รวมทั้งการบรรจุ หินอัญมณีชุด นพรัตนะ และ

สัญลักษณ์มงคลชนิดต่างๆ จากนั้นจึงอัญเชิญบรรจุตามต�าแหน่ง และ ทิศส�าคัญต่างๆ ตาม

ที่ได้มีการค�านวณไว้อย่างละเอียด บูชาด้วยเครื่องหอม สวดมนต์คาถาบูชาเทพ เจ้า บรรเลง

ดุริยดนตรี

ส่วนในด้านเอกสารโบราณล้านนา ทีก่ล่าวถงึวธิกีารสถาปนาสร้างพระธาตเุจดย์ี

ที่เก่ียวของกับคติมหาโพธิมณฑล   พบเอกสารพับสาอักษรธรรมล้านนา ฉบับเก่าสุดเป็น

สมุดภาพไตรภูมิอักษรธรรมล้านนากล่าวถึงผังมหาโพธิมณฑลปัจจุบันอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ  

ส่วนฉบับที่เป็นสมบัติของวัดต่างๆในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบเพียงฉบับคือฉบับวัดบวก

ครก อ.สันก�าแพง พับสาอีกบางส่วนจากโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา มหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตล้านนา โดดยคณุสมหมาย เปรมจิตต์ิ  มกีารบนัทกึข้อความคล้ายคลึงกบั

สมุดภาพไตรภูมิ และมีแผนผังมหาโพธิมณฑลประกอบโดยย�้าว่าเป็นผังการสร้างธาตุเจดีย์   

ส่วนฉบับอื่นๆที่ใช้ในการศึกษานั้น ได้มีกระจายกันตามจังหวัดต่าง ๆ  ในเขตดินแดนล้านนา 

คือ ล�าปาง ล�าพูน และน่าน โดยอาศัยต้นฉบับจากส�าเนาไมโครฟีลม์ของส�านักส่งเสริมศิลป

วฒันธรรมล้านนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ถ่ายส�าเนาเกบ็รกัษา ซึง่พบัสาเหล่านี ้มกัจะไม่ได้

บนัทกึเกีย่วกบัคตกิารสร้างธาตเุจดย์ีโดยตรงเพยีงอย่างเดยีว แต่หากเป็นพบัสาทีก่ล่าวรวมถงึ

พธิกีรรมต่าง ๆ  ในพระศาสนาท่ีเกีย่วข้องกบัเสนาสนะ เช่นการสร้างอโุบสถ การรือ้ศาลา การ
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สร้างสมโภชพระพทุธรปู และพระเจดย์ี อกีทัง้บนัทกึปกณิกะศาสนพธิแีบบล้านนาอกีด้วย ใน

ต�าราการสร้างพระเจดย์ีฉบับท่ีกล่าวไว้ละเอยีดมกัจะกล่าวถงึขัน้ตอนการสร้างพระธาตุเจดีย์ 

ตัง้แต่การเริม่ต้นก่อสร้างจนสิน้สดุกระบวนการคอืการสมโภชยกฉัตรพระเจดีย์   ส่วนในฉบับ

ทีย่่นย่อ มกักล่าวไว้แต่เพยีงภาพแผนผงัห้องกรุหลักส�าหรับบรรจุพระธาตุ และระบยุนัต์ทีไ่ว้

ใส่ยอดฉตัรเท่านัน้ พบัสาต้นฉบับดงักล่าวท่ีพบ มอีายเุก่าแก่สดุคอื 250-300 ปี อ่อนสดุทีพ่บ

ประมาณอายทุี8่0 ปี ซึง่เข้าใจว่าคงมกีารบนัทกึ และคดัลอกคติดังกล่าวมาอย่างสืบเนือ่ง ใน

กรณีของพับสาพิธีกรรม หมวดเรื่องการสร้างเจติยธาตุนั้น ซึ่งเมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียด 

กจ็ะพบข้อแตกต่างกันบ้าง แต่ใจความส�าคญัล้วนกล่าวถงึมหาโพธมิณฑล ให้เป็นมหามณฑล

ส�าคัญในการสถาปนาเจติยธาตุ  ซ่ึงด้วยกาลเวลา ท�าให้พับสาต้นฉบับช�ารุด สูญหายไป ก็ไม่

สามารถตรวจให้แน่ชดัว่าต้นฉบับพธิกีรรม คติแนวคดิลกัษณะนีเ้ริม่แรกมาแต่ไหน ต้องอาศยั

การเปรียบเทียบและตีความต่อไป 

ในหมวดทีเ่กีย่วข้องกบัคตมิหาโพธมิณฑล และการสร้างเจตยิธาต ุทีน่�ามาศกึษา

โดยทีภ่าพน�ามาแสดงในท่ีน้ีมใิช่การปริวรรตทัง้เอกสาร แต่ได้ส�าเนาภาพพบัสาทีเ่กีย่วข้องกบั

คติมหาโพธิมณฑลมาเป็นบางส่วนเท่านั้น เรียงตามอายุเอกสารแล้วมีดังต่อไปนี้

1. สมดุข่อยไตรภมู ิเขยีนด้วยอกัษรธรรมล้านนา ฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิเลขที ่ก.2

2. พับสาวัดเชียงมั่นพับสาสัตตมหาสถาน รหัส 051420012_00

3. พับสาวัดเชียงมั่น ผังขุมธาตุหน้า 31 รหัส051420003_00

4. พับสาวัดพระธาตุล�าปางหลวง โพธิบัลลังก์ หน้า 6 รหัส030220047_00

5. พับสาวัดบวกครกหลวง ปกิณกะพิธีกรรม

6. พับสาไตรภูมิอักษรธรรมล้านนา asian collection ,Cornel university

7. พับสาวัดนาเลา ต�าราส้างเจดีย์ปจุพระธาตุ จังหวัดล�าปาง

8. พับสาวัดบ้านเอื้อม จังหวัดล�าปาง เรื่องวิธีเอาอุปปฅุตร์,ต่างฉัตตมหาธาตุเจ้า 

9. พบัสาวดัตุน่กลาง จงัหวดัพะเยาจาร  จ.ศ. 1270 วธิสูีตกะท�ามงัคละกัมมทงัมวล  

10. พับสาอักษรธรรมล้านนาวัดบ้านตอง จังหวัดล�าพูน

ผลการศกึษาวเิคราะห์เอกสารพบัสาต�าราสร้างธาตุเจดีย์ เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนและแตกต่างดังกล่าวมาอย่างละเอียดแล้วนั้น สามารถสรุปเรียบเรียงล�าดับขั้น

ตอนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ตามต�าราดังกล่าวได้ 8. ขั้นตอน โดยจะมีรายละเอียดใน

แต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ข้ันตอนท่ี 1. ก�าหนดวันท่ีจะสร้างพระเจดีย์ฤกษ์กระท�าการควรจะให้เป็นวันใน

ดิถีข้างขึ้นจะดีมาก วันดีที่จะสร้างตามต�ารานั้นส่วนมาก จะท�ากันในวัน 1 ค�่า 3 ค�่า 7 ค�่า 13 



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1  |   มกราคม - มิถุนายน  2563 Journal of Buddhist Studies Vol.11  No. 1  |  Januray - June 2020168

ค�า่ การก�าหนดฤกษ์โดยละเอยีดนัน้จะมกีล่าวในเนือ้หาต�าราการสร้างพระเจดย์ี ซึง่มกัใช้ฤกษ์

เดียวกับการสร้างพระปฎิมา

ขั้นตอนท่ี 2. การเตรียมอิฐวางฤกษ์การสร้างพระเจดีย์นั้นดินที่จะใช้ปั้นอิฐตาม

ต�าราระบวุ่าจะต้องเป็นดนิทีอ่ยูใ่นที ่สะอาดเป็นมงคล น�ามาป้ันอฐิโดยท�าให้เป็นรปูสีเ่หลีย่ม

จัตุรัสกว้างด้านละ 5 นิ้ว น�าไปเผาไฟให้สุกแล้วลงรักปิดทองค�าเปลวแล้วจารยันต์ตามต�า

รา(ตัวยันต์เดียวกับการก่อพระปฏิมา) 

ขัน้ตอนท่ี 3. การเตรยีมปูชนียวตัถุเพือ่บรรจใุนพระเจดย์ี คอืพระบรมสารริีกธาตุ 

หรอืพระอรหนัต์ธาต ุถอืว่าเป็นมงคลวตัถทุีฐ่าปนาบรรจไุว้ แต่ถ้าไม่มพีระธาตกุส็ร้างเป็นธรรม

เจดย์ี ส�าหรบับรรจคุ�าสอน หรอือเุทสกเจดย์ีบรรจพุระพมิพ์ รวมถงึของมค่ีาต่าง ๆ  บรรจลุงใน

ห้องครรภธาตอุโุมงค์โขงธาต ุซึง่การบรรจนุัน้มอียู ่2 แบบ คอืแบบสามญัท่ัวไปจะใช้พระพุทธ

รูป ทั้ง 7 ปางตามสัตตมหาสถาน แต่ถ้าบรรจุแบบพิสดารนั้นจะเพ่ิมพระพุทธรูป ตามโสฬส

มหาสถานเข้าไป ดังความในพับสาว่า

...คันจักแปลงซื้อวิเสษเหลือกว่านี้นั้น ซื้อแต่งแปลงยังรูปรัทธะพะยัตตะ

กะระณาสํานัก ทีปังกร รูปพระเจ้าเกิด รูปหันยังนิมิตตะทั้ง 4 ประการ รูปออกบวช 

รูปตัดโมลี  รูปทุกขะจะริยา รูปนางสุชาดาทานเข้ามธุปายาส 49 ก้อน รูปโสตถิยะ

พราหมณ์ทานตา 8 กํามือ รูปลอยไถรคํา ยังแม่นํ้าเนรัญชะรา รูปอัฏฐะมังคะละ 8 
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ประการเกิด รูปเทสนาธัมม์ยังป่าอิสีปะตะนะ รูปโผดเอาสารีปุตตะโมคคัลลาน รูป

ผายยะมะกะปะฏิหาร รูปขึ้นสู่ตาวะติงสา รูปสอนเจ้าอุรา เวละกัสสะปะ รูปเข้าสู่

เมืองกุสินาราย สังรวมรูปพระเจ้าที่ปัจจุทั้งมวลมี 23 ตน ค้นหาบ่ได้ทั้งหมดนั้น ก็ซื้อ

ได้เท่ารูปพระเจ้าในสัตตะมหาสถานะทั้ง 7 แห่งค็ยังแควนประเสิฐดีดังกันแท้ แลฯ...

ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมสถานที่สร้างพระเจดีย์ สถานที่จะสร้างพระเจดีย์นั้น

โดยส่วนมากนั้น ถ้าเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ราบ ท�าพิธีสวดถอนพื้นที่ เมื่อสวดถอนเสร็จให้ท�า

พิธี โจทย์ถามที่ดิน การเลือกสถานที่ก่อสร้างสถาปนาเจติยธาตุ ควรเป็นสถานที่มงคล ควร

เปนที่บริสุทธิ์ สงบ ไม่เป็นที่ขัดขวางหวงแหนของบุคคลและท้าวพระยาทั้งหลายเมื่อท�า

พิธีในส่วนนี้เสร็จก็ให้ขุดหลุมท�าเป็นอุโมงค์โขงธาตุ ส�าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ

เครื่องพุทธบูชา เมื่อได้ขุดหลุมใหญ่แล้วก็ให้ขุดหลุมตรงกลางส�าหรับใช้เป็นที่ให้ พระมหา

เถระวางอิฐมงคลฤกษ์ทั้ง 5 ก้อน แล้วขุดหลุม อีก 4 มุม เพื่อท�าเป็นหลุมใส่หม้อทองบรรจุ

ของมีค่า แล้วก่ออิฐถือปูนเป็นหลุมช่องสี่เหลี่ยม สะตวงเก้าห้องไว้เพื่อกระท�ามณฑลบรรจุ

สัตตมหาสถาน

ขั้นตอนที่5. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมวางฤกษ์ ก่อนถึงวันประกอบพิธี 1 

วัน ให้ไปอาราธนาพระอุปคุตมารักษาพิธี เมื่อเริ่มพิธีกรรมโดยบูชาพระรัตนตรัย โยงขัน 5 

โกฐาก พระมหาเถระทั้งหลายเริ่มสูตรมนต์ตั๋นอบรมสมโภชก้อนอิฐมงคลฤกษ์ทั้ง 5 ก้อน 

กับอิฐมงคล 120 ก้อน พร้อมหม้อทองบรรจุแก้วแหวนเงินทองของมีค่า เมื่อถึงเวลาฤกษ์

ยามดีอันเป็นมงคล นิมนต์พระมหาเถระทั้งสี่รูปที่สมมุติเป็นพระพุทธรักขิตตาเถร พระ

ธรรมรักขิตตาเถร พระมหาสังฆะรักขิตตาเถร พระอนุสังฆะรักขิตตาเถร วางอิฐมงคลที่ลง

ยันต์ไว้แล้ว ให้ช่างสมมุตติชื่อไชยะมังคะละ ธรรมปัญญาวางอิฐมงคลฤกษ์ครบ ทั้ง 5 ก้อน

แล้วให้ยกหม้อทองลูกแรกวางบนอิฐมงคล ปิดฝาให้มิดชิดแล้วโปกปูน ลั่นฆ้องชัย ไกว

บัณเฑาะว์ เป่าแตรสังข์ ตีฆ้องกลองดุริยะดนตรีสรงเสพบูชา

ขั้นตอนที่ 6.  พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เมื่อได้

ท�าพิธีวางอิฐมงคลฤกษ์ทั้ง 5 ก้อนเสร็จจึงเป็นขั้นตอนการก่อขุมธาตุ สะตวงเก้าห้องโดยใช้

อิฐมงคลก่อแต่ถ้าจะบรรจุแบบพิสดารนั้นให้ท�าเป็น 25 ช่อง การประกอบพิธีกรรมนั้นก็ให้

ท�าเหมือนกับพิธีวันวางอิฐมงคลฤกษ์นั้นทุกอย่าง เพื่ออบรมสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ กับ

พระพุทธรูปตลอดถึงเครื่องพุทธบูชาที่จะท�าการฐาปนาบรรจุลงในอุโมงค์โขงธาตุ จากนั้น

ให้พระมหาเถระกล่าวค�าโอกาสอาราธนาพระธาตุให้สถิตในองค์พระเจดีย์ แล้วน�าพระบรม

สารีริกธาตุ และเครื่องพุทธบูชาบรรจุลงในขุมธาตุตามผังตามผังสัตตมหาสถานและพุทธ

ประวัติตอนส�าคัญต่างๆ (อัฐมหาสถาน) ไว้ในแผ่นทองส�าริดวางรองไว้ในห้องครรภธาตุที่จะ
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ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาจจะกระท�าเป็นขุมธาตุก็ได้เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่ลง

ใส่แผ่นทองจังโกส�าริดเพื่อวางเป็นมณฑลใต้พระพุทธปฏิมาที่จะท�าการอบรมสมโช (ไขตา

พระเจ้าใหม่)ก็ใช้ผังนี้เช่นเดียวกัน ดังความในพับสาฉบับวัดเชียงมั่นว่า 

....อันนี้ ผังอุโมงค์โขงธาตุ..ไว้ครัวต่างๆ.แลพระประจําวัน.ตามห้อง

นั้นๆ..หื้อจําลองเอามหาโพธิบัลลังและสัตตะมหาสถานมาอยู่ในเจติยะ. มีกําไหว้

ไว้ว่า..มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรนตัง กะปาระมีสันติ ปัตโต 

สัมโพธิมุตตะมัง  ... “ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จักกะมัญ

เจวะ จะตุตถัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปัลลังกัง มุจจะลินตัง ฉะกังสะมัง สัต

ตะนัง ราชายะตะนัง เอเต สัตตะ มหาฐานะ มิสัพเพ วันทามิ เต อะหัง” คําไหว้นี้ที่ 

เอาไว้ไหว้สถานที่อันจําลองมาอยู่ในห้องเจติยะนั้นนะ..

โดยเรียงตามลําดับการบรรจุดังนี้ ให้ทําพิธีสวดบรรจุช่องกลางเมื่อสวดเสร็จ 

อัญเชิญพระพุทธรูปอยู่โพธิปัลลังกังเจติยัง คือ นั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 1 องค์ปางนั่ง

ลงบรรจุลงในหลุมกลางโดยหันหน้าพระพุทธรูปไป

แผนผงัแสดงสตัตมหาสถาน จากพบัสาวดัเชยีงมัน่ สําเนาไมโครฟีลม์ จากสํานกั

ส่งเสริมศิลปวัมนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขรหัสเอกสาร  030420085_01

ทางทิศตะวันออก แล้วเอา เรือเงินเรือทองพร้อมกับพระพิมพ์ 28 องค์บรรจุลง

พร้อมกันต่อจากนั้นพระสงฆ์ที่อยู่โดยรอบหลุมท�าพิธีสวดบรรจุหลุมที่ 2 จนครบตามผังสัต
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ตมหาสถาน แต่จะท�าพิธีบรรจุแบบพิสดารอีกก็ได้ ก็ให้จัดเตรียมพระพุทธรูปเพิ่มตามพุทธ

ประวัติตามในปฐมสมโพธิกถา แล้วบรรจุเครื่องพุทธบูชาอื่นๆต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 การบรรจุพระพิมพ์ กรุในองค์ระฆัง หลังจากท�าการบรรจุใน

อุโมงค์โขงธาตุเสร็จ แต่โบราณไม่นิยมบรรจุตรงนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระบรม

สารีริกธาตุจึงไม่นิยมบรรจุไว้ตรงน้ีส่วนมากจะบรรจุไว้ท่ีต�าแหน่งระดับฐานพระเจดีย์ เหนือ

จุดที่วางฤกษ์คือในขุมสัตตมหาสถาน 

ขั้นตอนท่ี 8 พิธีกรรมยกยอดฉัตรพระเจดีย์ พิธีกรรมสถาปนาฉัตรขึ้นเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าการอบรมสมโภชเบิกบายพุทธาภิเษก พิธีกรรมรวมอยู่สองพิธี คือ วันแรก

พธิอีบรมสมโภชพทุธาภเิษก วนัท่ีสองเป็นพธิยีกยอดฉัตร แล้วจึงถวายทานพระเจดีย์ไปพร้อม

กันด้วย ดังความในพับสาว่า

... เถิงเวลากาละฅํ่าแล้วหื้อชาวเจ้าทังหลายมานั่งพร้อมแล้ว สัคเคหลวง 

3 ที แล้วหื้อตั้งสูต์ว่า สมันตาจักกะวาเฬ.ฯลฯ.แล้ว ธัมมะสวัณณะกาโล แล้ว นะโม

ตัสส แล้ว นะโมเม แล้วมหาสะเมยยะ แล้ว สูต์มนต์ตั้งลํา....แล้วหื้อสูต์เบิกอบรมไพ

หื้อเสี้ยงทัง 4 ยามตราบเถิงรุ่ง คันสายอรุณอาทิตย์ร่ามยกแสดเหลืองแดงขึ้นมาแล้ว 

หื้อชาวเจ้าทังหลายได้ตั้งสูต์ อวิชชาปัจจะยา.. และ อะวิชชายะเตวะ..อเนกะชา..ยะ

ทาหะเว ทัง ๓ แล้วสูต์ธัมมะจักก์ แล้ว สุโข อะโรคยะ เสี้ยงแล้วตีตุริยะนนตรี พาด 

พิน ค้อง กอง ปูชาแล้วหื้อทานยังเข้ามธุปายาส 49ก้อน ค็หากจักวุฒิรุ่งเรืองแก่วัตวา

สาสนาและรัฏฐะปัชชานราชบ้านเมืองชะแล” ....

มีข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการอบรมสมโภชพระเจดีย์ท่ีก่อข้ึนมาใหม่เพ่ือให้มีความ

ศักดิ์สิทธิ์ ควรแก่การบูชานั้น มีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการอบรมสมโภช พุทธาภิเษก

พระพุทธรูปโดยมีข้อสังเกตว่า ความคล้ายคลึงกันของพิธีกรรมอบรมสมโภชพระเจดีย์ กับ

พธีิกรรมอบรมสมโภชพระพุทธรปู อาจเป็นการสร้างย�า้ภาพของความหมาย ของโพธมิณฑล 

สารีริกธาตุ และพระพุทธรูป ที่ล้วนมีนัยยะหมายถึงพระพุทธองค์ที่ทรงพระชนม์ชีพอยู่ 

อภิปรายผล 
จากการเปรียบเทียบผังการบรรจุพระธาตุจากข้อมูลที่พบจากพับสาต�าราการ

สร้างพระธาตุหรือที่เรียกกันอย่างล�าลองว่า สะตวงเก้าห้องนั้น ใจความส�าคัญที่พบตรงกัน

ของพับสาทุกฉบับคือ ศูนย์กลางของผังมณฑลที่ใช้ในการสถาปนาพระธาตุเจดีย์นั้นใช้วิธี

การจ�าลองมหาโพธิมณฑล ล้อมรอบด้วยสัตตมหา พื้นที่ใจกลางห้องกรุ แบ่งมณฑลเป็น 9 

ช่อง โดยมี “มหาโพธิบัลลังก์” แท่นแก้วท่ีตรัสรู้เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยสัตตมหาสถาน
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ทั้ง7แห่ง และที่เหลือบรรจุขุมเงินขุมค�า โดยจากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดี บางครั้ง

ในจุดที่เป็นโพธิมณฑล สร้างเป็นพระพุทธปฏิมาปางสมาธิใต้ควงไม้มหาโพธิ หรือเป็นพระ

สถูปซ้อนชั้นสร้างด้วยวัสดุต่าง ๆ  กัน อาทิแก้วผลึก ทองค�า ไม้จันทน์  วางไว้บนมณฑลที่

จารกึว่าเปน ปฐม� โพธบิลลฺ� ก็ม ี ซึง่มณฑลดงักล่าวล้อมรอบด้วย “สตัตมหาสถาน” คอืสถาน

ที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขท้ัง 7 แห่ง ตลอด 7 สัปดาห์ภายใน ปริมณฑลของต้นพระ

ศรมีหาโพธิ ์หลงัตรสัรู ้“อฏัฐมหาสถาน” คอืสถานทีส่�าคญัทัง้ 8 แห่งทีพ่ระพุทธองค์ทรงแสดง

ปาฏิหาริย์ส�าคัญในพุทธประวัติ ในบางกรณี ส่วนต่อมาคือ มณฑลล้อมชั้นนอกสุด รายล้อม

ด้วยโสฬสนคร มหานครชนบทน้อยใหญ่ แลป่าหมิพานต์ อนัต้ังอยูใ่นชมพูทวปีนัน้เอง ซ่ึงบาง

ครั้งเรื่องราวเหล่านี้ แสดงเป็นภาพพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ 550 ชาติก็มี กล่าวโดยสรุป

คือเป็นมหาโพธมิณฑลทีร่ายล้อมด้วยมณฑลสตัตมหาสถานต้ังอยูใ่จกลางห้องกรุ หรือครรภ

ธาตุ แวดล้อมไปด้วยเครื่องมหรรฆภัณฑ์ที่อุทิศเป็นพุทธบูชา

ความส�าคัญของสัตตมหาสถาน และมหาโพธิบัลลังก์นั้น ในคัมภีร์ไตรภูมิโลก

วินิจฉัย ได้อธิบายลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินชมพูทวีปและความส�าคัญเอาไว้ว่าณ 

จุดศูนย์กลางแผ่นปฐพีของชมพูทวีปจะเป็นท่ีตั้งของ “โพธิบัลลังก์” ความส�าคัญของพื้นที่

และ “ชมพูทวีป” คืออะไร ในไตรโลกวินิจฉัยท้ัง 2 ส�านวนได้กล่าวไว้ตรงกันว่า “ศีรษะแผ่น

ดิน” คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส�าคัญมากในความเชื่อทางพุทธศาสนาเถรวาท มีรากความ

คดิอนัเก่าแก่ ปรากฏในคมัภร์ีโลกศาสตร์โบราณหลายเล่มในรูปสัญลักษณ์ของ“โพธบิลัลังก์” 

ต่อมา ความคดินีไ้ด้ถูกเน้นเป็นพเิศษ มกีารขยายความให้กว้างขวางออกไป และนยิามใหม่ใน

รปูสญัลกัษณ์ว่า “ศรีษะแผ่นดนิ” หรอื “สายดอืทวปี ” นัน้เอง ซ่ึงจดุทีต่รสัรนูบัว่าเปนศรีษะ

แผ่นดนิ ตามความเช่ือของพทุธศาสนาเถรวาทคอืแผ่นดินแรกท่ีถอืก�าเนดิขึน้มาในโลกนี ้ก่อน

เขาพระสุเมรุและก่อนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และศีรษะแผ่นดินยังเป็นแผ่นดินที่สุดท้ายที่จะถูก

ท�าลายไปเมื่อวันสิ้นโลก ส�าคัญท่ีสุด “ศีรษะแผ่นดิน” คือที่ต้ังโพธิบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าทุก

พระองค์จะต้องมาประทับเพื่อตรัสรู้บนโลกน้ี และยังเป็นที่แสดงบุพพนิมิตเมื่อต้นกัล์ปว่า 

ในกัล์ปนี้จะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ นอกจากนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า พระ

อรหันต์ พุทธสาวก พระจักรพรรดิราช ล้วนแล้วแต่ต้องมาอุบัติลงบน “มัชฌิมประเทศ” 

อันมีโพธิบัลลังก์ตั้งอยู่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น (สรุปความจาก กองวรรณคดีและ

ประวตัศิาสตร์ หน้า 245-270) การประกอบเพือ่สร้างมณฑล ยกสถาปนา สิง่ก่อสร้างนัน้ เพือ่

ให้ควรแก่การเคารพเปนอนุสติ นอกจากการสถาปนามณฑลแล้ว การอบรมสมโภชอภิเษก

สถานที่มณฑลศักดิ์สิทธิ์ ก็ยังได้จ�าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในพุทธประวัติ คล้ายกับการ

สมโภชพระพุทธรูปแบบล้านนา
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ใจความส�าคญัจากพบัสาการสร้างมณฑลธาตุเจดีย์นัน้ ไม่ได้กล่าวถงึการสถาปนา

เขาพระสเุมรอุนัเป็นศนูย์กลางของจกัรวาลตามคตเิดมิทีเ่คยมนีกัวชิาการศกึษามาก่อน หาก

แต่การสถาปนาเจตยิธาตนุัน้ คอืการสถาปนา “มหาโพธมิณฑล” ศูนย์กลางของจกัรวาลตาม

คตโิลกศาสตร์แบบพทุธศาสนานัน้เอง ในส่วนของสมโภชพระเจดีย์ทีก่่อขึน้ใหม่นัน้ด้วย โดย

มีข้อสังเกตว่า ความคล้ายคลึงกันของพิธีกรรมอบรมสมโภชพระเจดีย์ กับพิธีกรรมอบรม

สมโภชพระพทุธรปู อาจเป็นการสร้างย�า้ภาพของความหมาย ของโพธมิณฑล สารรีกิธาตุ และ

พระพุทธรูป ที่ล้วนมีนัยยะหมายถึงพระพุทธองค์ท่ีทรงพระชนม์ชีพอยู่ ดังข้อความในจารึก

นครชุมที่กล่าวว่าการเคารพนบไหว้บ�าเพ็ญบุญต่อพระศรีมหาโพธิ(โพธิมณฑล) พระธาตุ ก็

ประดุจดังกราบไหว้พระศาสดาเมื่อยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นั้นเอง (กรมศิลปากร, 2513: 82) 

จากข้อความบนัทกึในพบัสา ประกอบกบัข้อความในจารึกดังกล่าว ย่อมเป็นมมุมองสะท้อน

แนวคดิทีร่บัสบืทอดมาแต่สมยัล้านนายคุรุ่งเรือง จากคติ พับสาต�าราทีเ่กีย่วข้องกบัพระธาตุ

ที่กล่าวมานั้น จะเห็นความส�าคัญของพระบรมธาตุในหลากหลายมิติ จนเกิดพัฒนาการของ

คติ แนวคิด ขั้นตอน ระบบการประดิษฐานพระบรมธาตุ โดยการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับ

การกระท�าธาตนุธิาน และพบัสาต�าราสร้างพระธาตดุงักล่าวมาแล้วนัน้ เชือ่ว่าน่าจะส่งอทิธพิล

ต่อคติการสร้างพระธาตุเจดีย์ในล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะตวงขุมธาตุ ที่คล้ายคลึงกับ

ประเพณีวางฤกษ์ของลังกา หรือแม้กระทั่งเครื่องพุทธบูชา รูปเคารพที่บรรจุในกรุ ตลอดจน

ขั้นตอนการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับตามการสร้างพระ

เจดีย์ในพงศาวดารมหาวงศ์ การเครารพนบไหว้บ�าเพ็ญบุญต่อพระศรีมหาโพธิ(โพธิมณฑล) 

และพระธาต ุกป็ระดจุดงักราบไหว้พระศาสดาเมือ่ยงัทรงพระชนม์ชพีอยูน่ัน้เอง  ดงัแนวคดิ

ที่ปรากฏมาแต่พุทธศาสนาลังกาวงศ์สุโขทัย อันเป็นสายธารเดียวกันกับพุทธศาสนาลังกา

วงศ์ล้านนาจากข้อความบันทึกในพับสา ประกอบกับข้อความในจารึกดังกล่าว ย่อมเป็นมุม

มองสะท้อนแนวคิดท่ีรับสืบทอดมาแต่สมัยล้านนายุครุ่งเรือง ซ่ึงมีแนวคิดพุทธศาสนาลังกา

วงศ์เป็นแกนหลักได้อย่างเด่นชัดโดยพุทธศาสนาในล้านนานั้น มีการรับอิทธิพลมาจากศรี

ลังกา หลายระลอก ท้ังผ่านสายลังกาโดยตรงเองจากการเดินทางไปสืบศาสนาของพระสงฆ์

ล้านนา และผ่านทางอ้อม คอืทางรามญั และสโุขทยั ดงันัน้คตศิาสนารวม ถึงศาสนพธิ ีศาสน

ธรรม ศาสนวตัถ ุและการสถาปนาธาตเุจดย์ี ซึง่เป็นหวัใจหลกัของศาสนสถาน อนัเป็นเครือ่ง

ชีป้ระกาศแสดงความมัน่คงของศาสนาและนกิาย ย่อมได้รบัคตนิยิมตามแบบนกิายลงักาวงศ์ 

(ศรีศักร วลัลโิภดม, 2546: 163)  แต่ต้องท�าความเข้าใจว่าความเป็นนกิายลงักาวงศ์นี ้กไ็ม่ใช่

พทุธแบบในสมัยครัง้พุทธกาล กล่าวคอื พุทธศาสนาลังกาวงศ์ในล้านนาผ่านการแลก รับ ปรับ 

ใช้ คติ พิธีกรรมจากหลายแหล่ง  จนตกผลึกมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
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องค์ความรู้จากการวิจัย

การสถาปนาพระธาตเุจดย์ีประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตใุนล้านนานัน้ มตี�ารา

แบบแผนที่สืบเนื่องกันมา โดยใน ความรับรู้เดิมด้านการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นที่รับรู้ว่าเป็นการสร้างมโนภาพของมณฑลจักรวาลนั้นเอง ค�า

อธิบายที่เราคุ้นชินกันในการศึกษาพุทธสถาปัตยกรรมไทยโดย มักมีแนวคิดในเบื้องต้นใน

กระบวนการรงัสรรค์สถาปัตยกรรมไทยโดยมแีนวคดิจากตวัเลข จ�านวนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัค�า

สอน ข้อธรรมหมวดต่างๆ โดยก�าหนดให้เขาพระสเุมรซ่ึุงเป็นศนูย์กลางจักรวาลคอืศนูย์กลาง

มณฑลทั้งหมด (เอเดรียน สนอดกราส, 2541: 134 )  โดยมีความเชื่อว่าส่ิงท่ีก�าหนดรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือคติไตรภูมิจักรวาล (ชาตรี ประกิตนนทการ, 

2552: 258) แต่ในการศกึษานี ้ได้พบความหมายเพิม่เติมของคติความเป็นศนูย์กลางจกัรวาล

ในมิติทับซ้อน มากกว่าการนิยามพระธาตุเจดีย์คือเขาพระสุเมรุซ่ึงค�าอธิบายเดิมเหล่านี้ 

เป็นการตีความอิงกับคติพราหมณ์ที่แฝงมาในพุทธศาสนาสุวรรณภูมิ ความหมายเพ่ิมเติม

ของใจความส�าคญัของการสถาปนาธาตุเจดย์ีในล้านนา ให้ความส�าคญักบั“มหาโพธมิณฑล” 

ซึ่งคือบริเวณมณฑลสถานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์ บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณ ว่าเป็นสายดือทวีป เป็นศูนย์กลางน้ันเอง ซึ่งในความส�าคัญของความเป็นศูนย์กลาง

จักรวาลเชิงพุทธศาสนา ความส�าคัญของมหาโพธิมณฑลตามนอกจากจะมีมากมายตามนัย

ยะของคัมภีร์โลกศาสตร์ฉบับต่างๆแล้ว สถานท่ีนี้ยังเป็นที่รองรับเหตุการณการเปลี่ยนผ่าน

จากมนุษยโพธิสัตว์ เกิดการตรัสรู้พระพุทธเจ้าสูงส่งไม่มีสิ่งใดเปรียบเสมือน ดังนั้นการตรัสรู้

ของพระพทุธเจ้าจงึเป็นเหตกุารณ์ทีส่�าคญัทีส่ดุ แสดงให้เห็นว่า พระพทุธเจ้าคอืผูท้ีต่รสัรูแ้ล้ว

ไม่แพ้อีก ทรงเป็นพระจักรพรรดิ (ประทับที่ราชายตนะ) เป็นศูนย์กลางจักรวาล

แนวคิดความส�าคัญของ “มหาโพธิมณฑล”  ในรูปสัญลักษณ์

ของ“โพธิบัลลังก์”ไม่เพียงแต่ปรากฎตัวตนผ่านการรจนาคัมภีร์ทางศาสนาเท่านั้น หากมอง

เบื้องลึกลงไปการกระท�าโพธิมณฑลนั้นย่อมมีนัยยะแฝงเกี่ยวกับพระราชอ�านาจ ของพระ

มหากษัตรย์ิ การสถาปนาตนขึน้เป็นพระจกัรพรรดริาชโดยอาศยัการสถาปนาโพธมิณฑล โดย

กล่าวแฝงไปกบัเรือ่งราวการบ�าเพญ็พระราชกศุลในการก่อสร้าง หรือปฏสิงัขรณ์พระธาตเุจดย์ี

องค์ส�าคัญของล้านนา อาทิเช่นการก่อฐานรากของพระธาตเุจดีย์หลวง กลางเวยีงเชยีงใหม่ซึง่

พระเจ้าแสนเมืองมาโปรดให้สร้างพระศรีมหาโพธิ์มีล�าต้นเป็นเงิน สูงเท่าพระองค์(ค่าคิง) มี

พระพุทธรูปทองค�านั่งตรัสรู้ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ แล้วอัญเชิญเข้าประดิษฐานในชั้นฐานราก

เม่ือแรกก่อพระเจดีย์หลวง  ต่อมาในสมัยรัชกาลพระเจ้าติโลกราชก็ยิ่งเห็นถึงความส�าคัญ

ของราชกุฎาคาร ก่อสร้างเสริมข้ึนให้ใหญ่โตประดุจด่ังพระมหาธาตุกลางเมือง อีกทั้งในรัช



Mahachulalongkornrajavidyalaya University,  Chiang  Mai  Campus

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1  |   มกราคม - มิถุนายน  2563 Journal of Buddhist Studies Vol.11  No. 1  |  Januray - June 2020 175

สมัยของพระองค์ ได้มีการสร้าง“มหาโพธิมณฑล” และสัตตมหาสถานอันได้จ�าลองแบบมา

จากต้นแบบ คือมหาโพธิวิหารที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในปีพุทธศักราช 1999 ที่วัดมหา

โพธาราม (เจ็ดยอด) นอกจากนั้นยังท�าการท�านุบ�ารุง สังคายนาพระไตรปิฎกเพื่อเป็นการ

รักษาพระศาสนา เพ่ือป้องกันการตกต�่าลง อันตรธาน เสื่อมลงของพระพุทธศาสนาตามคติ    

“ปัญจอนัตรธาน”  ซึง่นอกจากนัน้อาจมนียัยะความเกีย่วข้องของคติธรรมราชาและการเป็น

พระเจ้าจกัรพรรด์ิของพระองค์ ท่ีมกีารแผ่พระราชอ�านาจทางการเมอืง และการอปุถมัภ์ค�า้ชู

พระศาสนาไปควบคู่กัน
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คติมหาโพธิมณฑลได้แสดงตัวตนผ่านงานพุทธศิลปกรรมตั้งแต่ในระดับใหญ่

เช่นรูปแบบผังวัด จนถึงระดับรายละเอียดย่อยอาทิองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ดังนั้น

พระเจดีย์จึงไม่ได้มีความหมายเชิงคติจักรวาลเท่ากับเขาพระสุเมรุเพียงอย่างเดียว หากแต่

การกระท�ามณฑลตรสัรูจ้�าลองไว้ในพระเจดย์ี คือการจ�าลองสายดือทวปีหรือโพธบิลัลังก์ ส่ง

ผลให้เหน็ภาพการทบัซ้อนของศนูย์กลางจกัรวาลชดัเจนขึน้ ดังทีพ่ญาแสนเมอืงมาสร้างโพธิ

พฤกษ์ที่ฐานรากพระเจดีย์หลวง โดยความรับรู้ในยุคสมัยดังกล่าวเป็นต้นมา หากเปรียบเขา

พระสุเมรุคือศูนย์กลางกายภาพในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว โพธิบัลลังก์ ก็คือศูนย์กลางจักรวาลใน

มติจิติวญิญาณน้ันเอง คตมิหาโพธมิณฑลนีย้งัมส่ีวนสร้างความมัน่คง ในพระราชอ�านาจของ

พระมหากษัตริย์ ผ่านคติพระเจ้าจักรพรรดิราช  ในสมัยต่อมาถึงแม้ระบบการปกครองจะ

เปลีย่นแปลงไป คติดงักล่าวกม็ไิด้สญูหาย แต่เปลีย่นผนัไปในบรบิทศาสนามากข้ึน การศกึษา

คตมิหาโพธมิณฑลท�าให้เห็นชดัถึงความหมาย คณุค่าและภมูปัิญญาในคติการสร้างเจติยธาตุ

ในดนิแดนล้านนา อีกท้ังมส่ีวนช่วยตคีวามโลกทัศน์สงัคมล้านนากบัพระพุทธศาสนาส่งผลให้ 

เข้าใจมโนทัศน์วิธีคิดของสังคมและพระพุทธศาสนาแบบล้านนาได้ชัดเจนมากขึ้น

ในส่วนของการตีความสถาปัตยกรรมโดยมีแนวคิดโพธิมณฑลมาประกอบ มอง

วิธิคิด ถอดรหัสสัญญะท่ีแฝงอยู่น้ันโดยผ่านกรอบคิดของอรรถกถากลิงคโพธิชาดกที่ 6 พระ

อานนททฺลูถามพระพทุธองค์ว่าสิง่ใดทีเ่ป็นเครือ่งร�าลกึแทนองค์พระพทุธเจ้าได้ เมือ่พระองค์

มิได้ประทบัอยูท่ีม่ลูคนัธกฎุพีระเชตนัน้ พระองค์ทรงตอบว่าต้นโพธิ ์ทีท่รงนัง่ตรัสรู้เป็นเจดีย์

ที่เหมาะสมได้ ดังนั้น เจดีย์จึงควรจะมีค่าเท่ากับพระพุทธองค์ และไม้โพธิพฤกษ์ ด้วยกรอบ

คดินี ้ยงัช่วยให้ตคีวามผงัในวดัหลวงในล้านนา อาทเิช่นวดัพระธาตลุ�าปางหลวง วดัพระธาตุ

หริภุญชัย วัดพระสิงห์วรวิหาร โดยในเขตพุทธาวาสจะมีอาคารในแนวแกนประธาน คือทิศ

ตะวันออก -ทิศตะวันตก ประกอบด้วยพระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของวัด มีพระวิหารหลวงอยู

ด้านหน้า ส่วนแนวแกนรอง ทิศเหนือใต้ จะมีวิหารทิศ โดยจะหันทางเข้าของวิหารทิศ วิหาร

บริวาร และพระประธานในวิหารบริวารก็หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเสมอ  ความ

ส�าคัญของทิศตะวันออกนั้น คือทิศที่พระโพธิสัตว์นั่งบนบัลลังก์นั้น ทรงช�านะมาร ตรัสรู้

อนตุรสมัมาสัมโพธญิาณใต้ต้นอตัสตัถะนัน้เอง เข้าใจว่าในความรบัรูข้องคนล้านนา เมือ่พทุธ

ศตวรรษที ่20 เปน็ต้นมาย่อมต้อง เข้าใจรบัรูค้วามหมายของมหาโพธมิณฑลแลว้ ต่อมาแนว

ความคิดนี้ ได้ขยายความส�าคัญ เน้นย�้าผ่านผังวัดหลวงต่างๆในล้านนา

แต่เดิม ในการศึกษาความหมาย ผังวัดล้านนามักจ�ากัดเขตตีความหมายสื่อถึง

ผังจักรวาล โดยยึดโยงความหมายของพระเจดีย์ ศูนย์กลางของสิ่งก่อสร้างในวัด เข้ากับเขา

พระสุเมรุ วหิารทศิหมายถงึทวปีทัง้สี ่ลานทรายหมายถงึสีทนัดร ศาลาบาตรหมายถงึก�าแพง
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จกัรวาล แต่ในกรณีวดัท่ีไม่มเีจดีย์เป็นประธาน  ดังเช่นวดัต้นเกว๋น ในหนงัสอืวดัต้นเกว๋น (อนิ

ทราวาส) : ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม และการสบืสานประเพณีวถิล้ีานนา ซ่ึงหนงัสอืเล่มนีจ้ดั

ท�าขึ้นในโอกาสพิเศษ งานตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) 

วันที่ 20 มกราคม 2562 ได้ให้ค�าอธิบายโดยยืนยันว่าคติการสร้างวัดดังกล่าวเป็นไปตาม

ค�าอธิบายคติไตรภูมิและจักรวาล แต่ไม่ได้ให้ความหมายความส�าคัญของพระวิหาร ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของเขตพุทธาวาสว่าหมายถึงเขาพระสุเมรุ แต่เน้นย�้าความส�าคัญของมณฑปจตุร

มุขที่สรงน�้าพระบรมธาตุศรีจอมทองนั้นเอง คือเขาพระสุเมรุและมีนัยยะหมายถึงพระเจดีย์

ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุชั่วคราว เมื่อมีงานแห่

พระธาตุเข้าเวียง (ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, 2562: 15-21) อีกท้ังเป็นวัดชุมชนขนาดเล็ก อาจ

ไม่มีก�าลังพอที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางวัด

แต่ผู ้ศึกษากลับเห็นต่าง ความหมายนัยยะของเขาพระสุเมรุและศูนย์กลาง

จักรวาลเชิงพุทธ เหตุผลของท่ีตั้งของศาลาจตุรมุขดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามองว่า เป็นอาคาร

รองจากประธาน เนือ่งจากมีขนาดใหญ่โต แต่กม็แีนวแกนเดยีวกบัศาลาบาตร ดงันัน้ การจะ

ให้ความหมายว่าอาคารหลังนี้ คือเขาพระสุเมรุศูนย์กลางวัด ดูจะมีน�้าหนักน้อยเกินไป ควร

จะให้ค่าความส�าคัญไปที่พระวิหาร ซึ่งอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งพระประธานนั้น

เอง คือการจ�าลองภาพศูนย์กลางจักรวาล เนื่องจากพระประธานปูนปั้น เป็นพระปางมาร

วิชัย กระท�าภูมิผัสสะมุทรา เบื้องบนพระเศียร ประดับประดาไปด้วยดวงดารา สร้างสรรค์

จากเทคนิคไม้แกะสลักลงรักปิดค�า การวาลลายชาดลสยหาง คือการจ�าลองเหตุการณ์ตอน

ตรสัรูท่ี้โพธบัิลลงัก์ ปฐวีนาภี หรอืสายดอืทวีปนัน้เอง ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวก ็ ได้ย�า้ภาพความ

เป็นศูนย์กลางจักรวาล อีกทั้งพระพิมพ์ขนาดเล็กท่ีติดอยู่ที่ฝาผนัง ตามคติอดีตพุทธที่ตรัสรู้

แล้วดบัขนัธปรนิพิพานไปมากมายประมาณมิได้ เนือ่งจากติดอยูท่ีต่�าแหน่งใกล้เคยีงกบัพระ

ประธาน ก็จึงอาจอนุมานได้ว่า ณ จุดนี้เอง คือสายดือทวีปจ�าลองท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายได้

รบัอภเิษกตรสัรูแ้ล้วณแท่นแก้วโพธบิลัลงัก์นี ้ดังท่ีได้เสนอความส�าคญัของโพธบิลัลงัก์ไปแล้ว 

ส่วนในแง่ของพธิกีรรม การสรงน�า้พระธาตศุรีจอมทอง และการพักแรมค้างคนืของพระธาตุ

ที่วัดต้นเกว๋นน้ัน การประกอบพิธีกรรมสรงน�้า เกิดขึ้นที่หอสรงในศาลาจตุรมุข แล้วอัญเชิญ

พระธาตเุข้าหอนอน คอืบษุบกในวหิาร มกีารสวดมนต์ต๋ัน สวดเบกิ พิธกีรรมสมโภชแบบล้าน

นาตลอดทั้งคืน จากศักดิ์ของอาคารท่ีใช้งานในพิธีกรรมนั้น การสวมนต์ต๋น สวดเบิก เทศนา

ปฐมสมโพธินัน้มคีวามสงูศกัดิข์องพิธกีรรมมากกว่าการทีช่าวบ้านสรงน�า้พระธาต ุเหตกุารณ์

เหล่านัน้กเ็กิดข้ึนในคลองสายพระเนตรของพระประธาน วธิกีารสมโภชอย่างขนบธรรมเนยีม

ล้านนา คอืการจ�าลองเหตกุารณ์ ย�า้ภาพการตรสัรูข้องพระพทุธเจ้านัน้เอง อีกท้ัง การทีม่ลีาน



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1  |   มกราคม - มิถุนายน  2563 Journal of Buddhist Studies Vol.11  No. 1  |  Januray - June 2020178

ทราย และศาลาบาตรล้อมรอบวหิารนัน้ กย็ิง่ย�า้ภาพเขตแดนศกัดิส์ทิธ์ิได้ชดัเจนมากขึน้ และ

ในกรณีมณฑปท้ายวิหารวัดปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยขนาดใหญ่

หน้าตักประมาณหกศอก ภายนอกมณฑปท้ายวิหาร ทั้งสามทิศมีซุ้มจรน�าประดิษฐานพระ

พทุธปฎิมา เครือ่งยอดมณฑปมีห้ายอด ชวนให้นกึถึงคตจิกัรวาลเป็นอย่างมาก กูม่ณฑปวหิาร

หลงัน้ี มีระบบการจดัการ พืน้ทีป่ระดษิฐานพระพทุธปฏมิาคล้ายกบัมณฑปท้ายวหิารลายค�า 

วดัพระสิงห์เป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่เดิม อาคารประเภทนีม้กัได้รบัค�าอธบิายว่าเปรยีบเสมือนมลู

คนัธกุฎี ทีป่ระทบัส่วนพระองค์ หากแต่จากการวเิคราะห์หลกัฐานต่างๆ และบรบิทแวดล้อม 

ผู้ศึกษาจึงเห็นความเกี่ยวข้องของคติมหาโพธิมณฑลที่แฝงอยู่ในวิหารมณฑปนี้  หากมองว่า

เขาพระสุเมรุคือศูนย์กลางจักรวาลกายภาพที่เป็นภูมิประเทศตามคัมภีร์โลกศาสตร์ สถานที่

ตรัสรู้ โพธิบัลลังก์ที่พุทธคยาก็เป็น ศูนย์กลางในทางมิติจิตวิญญาณ

สรุป
ความเป็นมา คต ิวธิกีาร และรปูแบบการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิ

มณฑลเป็นศูนย์กลางของธาตุเจดีย์ในเขตอาณาจักรล้านนานั้น พบว่ามีสายธารประกอบมา

จากสองแหล่ง คือทั้งสายลังกา และสายปาละ-พุกาม ในแง่การวางผังรูปแบบของสะตวง

เก้าห้อง ผงัมหาโพธมิณฑล มทีีม่าจากยนัตรคลัและหนิครรภบาตรของศรลีงักา  ส่วนคตกิาร

จ�าลองโพธิมณฑล ซึ่งเป็นสังเวชนียสถาน อาจมีนัยยะมาจากปาละ-พุกาม ซ่ึงคติการจ�าลอง

สังเวชนียสถานสี่ ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปกรรม ขอม จาม ชวา พม่าโบราณอย่างศรีเกษตร

และสะเทิม หากแต่คติการจ�าลองสังเวชนียสถานในยุคสมัยทวารวดี วัดพระเมรุ นครปฐม

น้ันยังศึกษาไม่เป็นข้อยุติ จึงเริ่มนับที่สมัยพุกาม ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 โดยพบทั้งใน

สถาปัตยกรรม และประติมากรรม ซึ่งพุกามได้รับอิทธิพลคตินี้มาจากปาละโดยตรง แต่ไม่

สร้างสตตมหาสถาน สร้างเพียงแต่โพธิมณฑล ในการจ�าลองในพุกามนี้มีหลายประเภท ทั้ง

จ�าลองอย่างละเอียด และจ�าลองเพียงแต่คร่าวๆเท่านั้น การสร้างมหาโพธิวิหารของพระเจ้า

ติโลกราชเป็นเครื่องยืนยันคติการจ�าลองโพธิมณฑล และสัตตมหาสถาน อันมีนัยยะหมาย

ถึงสายดือทวีปและการ ส่วนทิศทาง ต�าแหน่งของสัตตมหาสถานที่จ�าลองก็ล้วนตรงกันกับ

สตัตมหาสถานทีพ่ทุธคยา การจ�าลองนีอ้าจมนียัยะการสถาปนาเชยีงใหม่ให้มศีกัด์ิ และสิทธิ์

เท่าเทียมกับพุทธคยา เป็นปฐวีนาภีนั้นเอง ซึ่งแผ่นดินที่เปนสายดือทวีป ก็ย่อมเป็นที่ตั้งแห่ง

พระพทุธเจ้าและจกัรพรรด ิจงึอาจมนียัยะการสถาปนาพระเจ้าติโลกราชเองขึน้เปนพระเจ้า

จักรพรรดิราช ซึ่งในชินกาลมาลีปกรณ์ ขนานพระนามพระองค์ว่า พระเจ้าสิริธรรมจักรพร

รดิพิลกมหาราช
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กระบวนทัศน์ท่ีแฝงอยู่ในการสร้างเจดีย์ในล้านนาภายใต้คติมหาโพธิมณฑล

เป็นศูนย์กลาง ความเข้าใจรับรู้เกี่ยวกับคติมหาโพธิมณฑล และคติการบูชาพระบรมธาตุใน

ล้านนาตามคติโบราณ นอกจากจะรับรู้ในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชิ้นส่วนของพุทธ

สรีระแล้ว การสถาปนาพระธาตุเจดีย์ข้ึนมายังถูกรับรู้ในแง่ของการเป็นสัญลักษณ์แทนองค์

ศาสดา และการประดิษฐานพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเป็นหลักของอาณาจักร มีการแผ่พระ

ราชอ�านาจทางการเมอืง และการอปุถมัภ์ค�า้ชพูระศาสนาไปควบคูก่นัหากมองเบือ้งลกึลงไป

ยังมีบริบททางสังคมการเมืองเข้ามาแฝงอยู่ กล่าวคือธาตุเจดีย์มีบทบาทเป็นเครื่องมือผสาน

ความเชื่อระหว่างท้องถ่ินกับพุทธศาสนา เป็นการแสดงอาณาเขตและพื้นที่ของอาณาจักร 

เป็นเครือ่งเสรมิสร้างบารมขีองชนชัน้ปกครอง อกีทัง้นยัยะการถือครองพระบรมธาตขุองพระ

มหากษัตริย์คือความเป็นผู้มีบุญญาธิการ และมีสิทธิธรรมในสิริราชสมบัติ ตลอดจนถึงเป็น

เครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของสังคม ดังนั้นพระธาตุเจดีย์จึงเป็นพื้นที่ส่วนกลาง 

ที่ความแตกต่างระหว่างชนชั้นปกครองและไพร่ สามารถสมานลงได้อย่างแนบยิ่งโดยอาศัย

ศรัทธาในพระพทุธศาสนา โดยอาศยัวตัถธุรรมคอืพระมหาเจตยิธาต ุเป็นเครือ่งผสานนัน้เอง
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