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เรื่องจากปก
พิเศษ เจียจันทรพงษ ผูทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร

พระเจาพรหม ในตํานานของลานนา
เรื่องพระเจาพรหมมหาราชมีที่มาจากเรื่องราวที่ปรากฏอยูในเอกสารโบราณของลานนา ที่มีชื่อ
เรียกตางๆ กัน เมื่อตนป ๒๕๔๕ กรมศิลปากรไดรับเรื่องในลักษณะตํานานจากจังหวัดเชียงราย
เพื่อใชประกอบการพิจารณาสรางอนุสาวรียพระเจาพรหมมหาราช ตํานานที่จังหวัดเชียงรายสง
มาเรียกชื่อวาตํานานโยนกนาคนครไชยบุรศี รีชางแสน (ฉบับวัดรองบง) เนื้อหาสาระของตํานาน
เรื่องนี้ไดมีการคัดลอกกันไปมาในสมัยโบราณ มีการรวบรวมจัดพิมพออกเผยแพรโดยวัดใน
ภาคเหนือเขตลานนาแลวหลายฉบับ เทาที่พบมีฉบับพิมพวัดเจดียหลวง เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. ๒๕๑๖) กับฉบับพิมพวดั ศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ในสวนกลางที่กรุงเทพฯ มีฉบับหอสมุดแหงชาติที่มีการนํามาจัดพิมพรวมอยูในประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ ในชื่อวาตํานานสิงหนวัติ แตเปนฉบับพิมพที่มีการตัดทอนขอความบาง
ตอนออกไปดวยคิดวาไมมีความสําคัญในทางประวัติศาสตร พระยาประชากิจกรจักร (แชม
บุนนาค) ก็ไดเก็บความรวบรวมอยูใ นหนังสือพงศาวดารโยนก ปริเฉท ๓ วาดวยสรางเมืองนาค
พันธุนคร
นอกจากทีก่ ลาวมานี้ เทาที่ทราบมีฉบับตัวเขียนอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมตามสถาบันการศึกษาของ
ลานนา และทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ก็นาจะมีอยูด ว ยเชนกัน ฯลฯ ซึ่งเอกสารเรื่องนี้เปนที่
รูจกั กันโดยทัว่ ไปในชื่อวาตํานานสิงหนวัติ

๑. สังเขปเรื่องพระเจาพรหม
ในตํานานสิงหนวัติ
เนื้อหาสาระของตํานานสิงหนวัติมวี า เจาชายสิงหนวัติเปนโอรสองคที่ ๒ (บางฉบับวาเปนองค
สุดทอง ในโอรสทั้งหมด ๓๐ พระองค) ของกษัตริยก รุงราชคฤหในอินเดีย โอรสองคโตพระ
นามภาทิยะ เปนผูสืบราชสมบัติกรุงราชคฤห คือพระเจาภาทิยะพระราชบิดาของพระเจาพิม
พิสาร และพระเจาพิมพิสารคือกษัตริยกรุงราชคฤห ผูทรงมีพระชนมายุรวมวัยเดียวกับพระพุทธ
องคในพุทธประวัติ สวนเจาชายสิงหนวัตทิ รงไดรับแบงราชสมบัติผูคนเดินทางมาตัง้ บานเมือง
บนที่ราบเชียงแสนชื่อเมืองโยนกนาคพันธ มีทายาทสืบเชือ้ สายราชวงศกษัตริยก ันตอๆ มา โดย
มิไดปะปนกับชาวพื้นเมือง (เปนวงศกษัตริยบริสุทธิ์) เมื่อแรกๆ ไดปราบปรามพวกขอมดํา เมือง
อุมงคเสลา ชนพื้นเมืองที่อยูมากอนจึงไดเปนใหญอยูในดินแดนทีภ่ ายหลังเปนลานนา
จนถึงสมัยบิดาของพระเจาพรหม พวกขอมไดกลับมายึดเมืองโยนกนาคพันธได ตองเปน
เมืองขึ้นขอมอยูหลายป จนพระเจาพรหมเติบโตทรงไดปราบขอมดําใหพายแพไป พี่ชายของ
พระเจาพรหมทรงไดขึ้นครองเมืองโยนกนาคพันธตอไป สวนพระเจาพรหมไดทรงแยกมาตั้ง
เมืองใหมชื่อวาเมืองไชยปราการ ตามหลักฐานที่บรรยายในตํานานตั้งอยูบนฝงใตของแมน้ํากก
ในเขตทองที่อาํ เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในปจจุบนั
เมื่อ พระเจาพรหมลวงลับไปแลว เมืองไชยปราการมีกษัตริยองคตอมา คือพระเจาไชยศิริผูเปน
พระโอรส ก็ถูกกองทัพเมืองสุธรรมวดีโจมตี พระเจาไชยศิริตองทรงอพยพผูคนทิ้งเมืองหนีลง
ใตไปสรางเมืองอยูบริเวณ ละแวกเดียวกันกับที่ภายหลังตั้งขึ้นเปนบานเมืองกําแพงเพชร สวนที่
เมืองโยนกนาคพันธมีกษัตริยสืบตอจากพีช่ ายของพระเจาพรหมสอง พระองค ถึงพระเจามหา
ไชยชนะมีคนไปหาปลาไดปลาไหลเผือกตัวใหญเอามาแบงกันกินทั้ง เมือง ตกกลางคืนเมืองได
ถลมจมลงกลายเปนหนองน้ําเรียกวาหนองหลมในบัดนี้ เหลือยายแกที่ไมไดกินปลาไหลเผือก
คนเดียวที่รอดตายมาได มาเลาเหตุการณเมืองลมใหคนทั้งหลายฟง

จึงเปนอันวาเชือ้ สายราชวงศกษัตริยจ ากอินเดียไดหมดสิ้นไปจากที่ราบเชียงแสนตั้งแตบัดนั้น
๒. เวลาในตํานานสิงหนวัติ
และความบิดเบือน
ตํานานสิงหนวัติมีปญหาที่ทาํ ใหตองถกเถียงกันมาแตเดิมคือเรื่องของเวลา ประเด็นหนึ่งคือ
ตัวเลขศักราช เนื่องจากเปนเอกสารตนฉบับตัวเขียนที่คัดลอกกันตอๆ มา และแพรกระจายอยาง
กวางขวาง การคัดลอกเอกสารเกาๆ ที่เปนลายมือทําใหมกี ารผิดพลาดในการคัดลอก ตัวเลข
ศักราชที่กํากับเรื่องราวตามตนฉบับตัวเขียนที่พบแลวหลายฉบับจึงอาจไมตรงกัน ผิดเพี้ยนกัน
ไปบาง ทําใหบางครั้งมีการถกเถียงกันวาตัวเลขศักราชของฉบับใดจะถูกตองมากกวากัน
อีกประเด็นหนึ่งคือ ศักราชที่ใชในตํานานปรากฏวามีถึง ๓ แบบ ซึ่งตํานานเรียกวาโบราณ
ศักราช ทุติยศักราช และตติยศักราช โดยไมบอกวาเปนศักราชอะไร และเนื่องจากตํานานสิงหน
วัติที่ใชกันแพรหลายแตเดิมในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ เปนการถอดความจากใบลานเดิม มี
การตัดทอนขอความที่คิดวาไมสําคัญออกไป คือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติพระพุทธศาสนา ทํา
ใหมีการแปลความหมายเวลาในตํานานผิดพลาดมาแตสมัยโบราณ ปจจุบันไดพบตํานานสิงหน
วัติอีกหลายฉบับ มีการปริวรรตจัดพิมพโดยมิไดตัดทอนขอความใดๆ ออกไป และเมื่อได
วิเคราะหเปรียบเทียบกับเรื่องราวทางศาสนาที่จะมีการกลาวถึงสลับกันอยู คือพุทธประวัตแิ ละ
เรื่องการสังคายนาพระไตรปฎก ก็จะสามารถทราบไดวาศักราชที่กลาวถึงในตํานานสิงหนวัติ
นั้นประกอบดวย ที่เรียกวาโบราณศักราชนั้นคืออัญชนะศักราช ซึ่งเกากวาพุทธศักราช ๑๔๘ ป
ทุติยศักราช ก็คือพุทธศักราช อันเปนจํานวนปหลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
และตติยศักราช ก็คือมหาศักราช ซึ่งหลังกวาพุทธศักราช ๖๒๑ ป
โดยเฉพาะตํานานสิงหนวัตฉิ บับวัดรองบงของจังหวัดเชียงรายที่สงไปนั้น มีขอดีที่ผูคัดลอกใน
สมัยโบราณไดพยายามกลาวเปรียบเทียบในเหตุการณแตละตอนวา ตรงกับพระพุทธเจาเสด็จ

ดับขันธปรินิพพานไปแลวกีป่  (คือตรงกับปพุทธศักราชใด) บอยครั้งกวาตํานานสิงหนวัติฉบับ
อื่นๆ ทําใหมีตวั เทียบกับพุทธศักราชไดมากกวา
จึงอาจกลาวโดยสรุปวา สาระตํานานสิงหนวัตินนั้ ไดสมมติเวลาวาเกิดขึ้นกอนพระพุทธเจา
นิพพาน (กอนพุทธศักราช) ๑๔๘ ป และเรือ่ งจะจบลงทีว่ งศกษัตริยจ ากอินเดียหมดไป (คือเวียง
ลมจมหายไปกลายเปนหนองหลม) จากดินแดนที่ราบเชียงแสนกอนเริม่ จุลศักราช คือกอน
พุทธศักราช ๑๑๘๑ อันเปนชวงเวลาเริ่มตนของเรื่องลวจกราช ปฐมบรรพบุรุษของราชวงศพระ
เจามังรายบนที่ราบเชียงแสน
ปเกิดของพระเจาพรหมในตํานานฉบับวัดรองบง ตรงกับมหาศักราช ๒๘๓ ซึ่งเปนตัวเลขที่
ถูกตองเมื่อเทียบกับฉบับตัวเขียนอื่นๆ คือมหาศักราช ๒๘๓ ตรงกับพุทธศักราช ๙๐๔ (๒๘๓ +
๖๒๑) แตเปนที่นาสังเกตวาอาจเปนมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายแลว ที่ตํานานสิงหนวัติไดตก
ทอดมาสูกรุงศรีอยุธยา ไดมีการเขาใจผิดวาศักราช ๒๘๓ เปนจุลศักราช จึงมีการคํานวณโดย
เขาใจผิดวาพระเจาพรหมเกิดเมื่อพุทธศักราช ๑๔๖๔ (๒๘๓ + ๑๑๘๑) ในหนังสือจดหมายเหตุ
โหร (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘)
เรื่องการเขาใจผิดวามหาศักราชเปนจุลศักราชนี้ มีหลักฐานเปนมาตั้งแตสมเด็จพระนารายณ
มหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ดังปรากฏเรื่องเลาในบันทึกของลาลูแบร อัครราชทูตฝรั่งเศส
ที่เขามาสมัยนัน้ ที่ไดฟงจากชาวอยุธยาเกี่ยวกับปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเปน
ตํานานทํานองเดียวกันกับเรือ่ งพระเจาไชยศิริทรงอพยพผูคนจากเมืองไชยปราการ (เชียงราย)
หนีขาศึกลงใตมาสรางเมืองใหมในตํานานสิงหนวัตวิ า เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.
๑๔๐๐ กวาๆ
ขอที่ทําความยุง ยากแกตํานานเรื่องนี้มากขึน้ คือ เมื่อศักราชเรื่องพระเจาพรหมและทายาทผู
อพยพลงมาทางใต ถูกดึงใหใหมขึ้นโดยความเขาใจผิดถึง ๖๖๐ ป ภายหลังไดมีการนําตํานาน
ของคนภาคกลางเรื่องทาวแสนปมเขาไปตอ (มีหลักฐานจากเรื่องพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

ของวันวลิต เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองแลว ที่สอใหเห็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
พระเจาพรหมเปนตนราชวงศกษัตริยอยุธยา) จึงทําใหเรื่องพระเจาพรหมและทายาททีอ่ พยพทิ้ง
เมืองไชยปราการที่เชียงราย กลายเปนตนบรรพบุรุษของปฐมกษัตริยผ ูสถาปนากรุงศรีอยุธยา
คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจาอูทอง ดวยเหตุนี้ในแบบเรียนประวัติศาสตรสมัยกอนที่
ศึกษาจากเรื่องตํานานแทๆ อยางเดียว โดยมิไดนําตํานานมาทําการวิพากษเสียกอน จึงเรียก
ราชวงศกษัตริยผูสถาปนากรุงศรีอยุธยาวาราชวงศเชียงราย
๓. การทําความเขาใจ
เรื่องประเภทตํานานของลานนา
เรื่องราวที่ปรากฏสาระในเอกสารประเภทตํานานนัน้ ควรเขาใจวาเรื่องประเภทตํานานนั้นมิใช
เรื่องที่แสดงเรือ่ งราวที่ผานมาอยางตรงไปตรงมา ตํานานบางเรื่องเปนเพียงคําอธิบายงายๆ
เกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ทําไมฝนตกฟารอง การเกิดขึ้นของหนองน้ําขนาดใหญ
ฯลฯ ตํานานบางเรื่องเปนคําอธิบายเกี่ยวกับกําเนิดของบานเมืองผูคน ซึ่งคําอธิบายเหลานี้ก็มี
หลายระดับ ขึ้นอยูกับภูมิความรูของผูรูในสมัยโบราณ ผูสรางคําอธิบาย ตํานานประเภทนี้อาจมี
ที่มาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับบรรพบุรุษคนสําคัญในอดีต ซึ่งไดรับความเชือ่ ถือในลักษณะของการ
เปนผีของชนเผามากอน ตอมาภายหลังก็ไดรับการเสริมเติมแตงเรื่องราวใหพิสดารยิ่งขึ้น เรื่องที่
นํามาตกแตงเพิ่มเติมเทาที่พบสวนมากจะไดเคาโครงมาจากเรื่องในชาดก ตํานานบางเรื่องก็แตง
ขึ้นจากเคาโครงเดิมที่เปนคติในทางศาสนา ดังเชนเรื่องในตํานานสิงหนวัติ อันเปนเรือ่ งตํานาน
ที่จะกลาวเนนเปนสําคัญในบทความนี้ ฯลฯ
ดังนั้นกอนที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับพระเจาพรหมที่เปนเรื่องอยูในตํานานสิงหนวัติตอไป ใน
ที่นี้ควรที่จะทราบเกี่ยวกับคติในทางพุทธศาสนาที่สําคัญที่ควรทราบ อันเปนพื้นฐานที่จะเขาใจ
เรื่องในตํานานที่จะกลาวถึงตอไป

๓.๑ เรื่องของวงศกษัตริยในโลกนี้ ปรากฏอยูในอัคคัญสูตร ทีฆนิกายปาฏิกวัคค ในพระ
สุตตันตปฎก ความวา เมื่อไฟไดเผาผลาญสรรพสิ่งและชีวิตทั้งหลายในกัปปที่แลวหมดไป ฝน
ตกน้ําทวมดับไฟแลว และน้าํ ลดลง เกิดทวีป ๔ ทวีป กับอีก ๒,๐๐๐ อนุทวีป กัปปใหมชื่อวา
ภัททกัปป อันเปนกัปปปจจุบนั ไดเกิดขึ้น กัปปนี้มีพระโพธิสัตวที่พรอมแลวจะตรัสรูเปน
พระพุทธเจา ๕ พระองค ไดสถิตรออยูแลวในสวรรคชนั้ ดุสิต
ในชวงเวลาทีแ่ รกเกิดภัททกัปป ยังไมมีพระโพธิสัตวพระองคใดลงมาตรัสรูเปนพระพุทธเจานี้
เรียกวาชวงเวลาปฐมกัปป พรหมทั้งหลายในชัน้ อกนิฏฐา ไดกลิ่นหอมของดินที่เกิดขึ้นใหมๆ จึง
ลงมาเกิดเองเปนมนุษยในโลก ๘๔,๐๐๐ คน เมื่อแรกกินดินเขาไปกิเลสตัณหาทั้งหลายก็ได
พัฒนาขึ้นในมนุษยเหลานั้น แรกก็เปนเรื่องราคะที่เกิดขึ้นกอน มนุษยจึงเกิดมีเพศชายหญิง เสพ
ผสมพันธุกันเกิดลูกหลานเปนมนุษยสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
เมื่อเวลาลวงนานเขา ความเสือ่ มโทรมในโลกมนุษยก็มีมากขึ้น อาทิ อาหารที่มีอยูเองทั่วไปอยาง
ไมจํากัดก็ไมเหมือนเดิม ตองมีการเพาะปลูก สะสม แบงที่ดินทํากิน ฯลฯ เกิดการแยงชิงทะเลาะ
เบาะแวงไมมคี วามสงบ พระโพธิสัตวองคที่ ๔ คือพระโคตมะโพธิสัตวจึงลงมาเกิดเปนมนุษย
มหาชนทั้งหลายจึงแตงตั้งใหเปนกษัตริย คําวากษัตริยมคี วามหมายวาผูเปนใหญแหงนา และ
ดวยเหตุที่มหาชนรวมกันแตงตั้งขึ้น ปฐมกษัตริยจึงมีพระนามวาพระมหาสมมติ ตํานานของ
ลานนาบางฉบับเรียกวาพระสมันตราชก็มี พระมหาสมมติปฐมกษัตริยไ ดทําหนาที่แบงปน ดูแล
ตัดสินขอขัดแยงในดานทรัพยากร มหาชนจึงมีความสงบสุข กษัตริยจึงไดรับการเรียกอีกอยาง
หนึ่งวาพระราชา คือผูที่ทําความสุขใจใหแกผูอื่น
พระมหาสมมติเปนกษัตริยป กครองประชาชนอยูชวงเวลาหนึ่งก็สวรรคต กลับไปเปนพระ
โพธิสัตวอยูบนสวรรคชั้นดุสิตอยางเดิม ในโลกมนุษยกม็ ีวงศวานวานเครือปกครองบานเมือง
กันตอๆ มาจํานวนนับไมถวน ผานเวลาของพระพุทธเจาองคที่ ๑ คือพระพุทธกกุสันธะ
พระพุทธเจาองคที่ ๒ คือพระพุทธโกนาคม พระพุทธเจาองคที่ ๓ คือพระพุทธกัสสปะ จนถึง
เวลาของพระพุทธเจาของเราองคปจจุบัน คือพระพุทธโคตมะ เชื้อสายของพระมหาสมมติก็ได

เปนกษัตริยปกครองบานเมืองทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิน้ ไมวาจะเปนราชวงศของพระ
เวสสันดร หรือราชวงศของเจาชายสิทธัตถะ (ไดตรัสรูเปนพระพุทธโคตมะ พระพุทธเจาของเรา
ปจจุบัน) ก็ลวนแตสืบสายตระกูลมาจากพระมหาสมมติทั้งสิ้น เพราะวงศกษัตริยใ นโลกตามคติ
เดิมของชาวอินเดียนั้นถือวามีเพียงวงศเดียว
จากแนวคิดเกีย่ วกับวงศกษัตริยในพระไตรปฎกเชนนี้ เมื่อพิจารณาตํานานสิงหนวัตทิ ี่กลาววา
เจาชายสิงหนวัติกุมารเปนโอรสกษัตริยกรุงราชคฤห นําไพรพลเสด็จมาตั้งเมืองโยนกนาคพันธ
บนที่ราบเชียงแสน โดยเดินทางขามแมน้ําสรภูมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตนั้น แสดงวาตํานาน
เรื่องนี้ตองการจะชีว้ าราชวงศกษัตริยว งศนมี้ าจากชมพูทวีป (คืออินเดีย) สืบเชื้อสายมาจากพระ
มหาสมมติปฐมกษัตริย ชื่อแมน้ําสรภู ก็เปนชื่อแมน้ําหนึง่ ในปญจมหานทีในชมพูทวีปตามที่
ระบุอยูในอัคคัญสูตรนั่นเอง
เมื่อเปนกษัตริยครองเมืองโยนกนาคพันธสืบตอๆ กันมา ตํานานสิงหนวัติกก็ ลาววาไมมีการ
ผสมกับไพรเมือง คือเปนวงศกษัตริยบริสุทธิ์ ไมผสมปนเปกับคนพื้นเมืองทองถิ่น ดังนั้นเมื่อ
ตอนสุดทายทีก่ ลาวถึงเมืองลมจมหาย เพราะคนกินปลาไหลเผือก กลายเปนหนองหลม ใน
ทองที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาถึงบัดนี้นั้น เชือ้ สายวงศกษัตริยที่อยูในเมืองตายหมด
ไพรบานที่อยูน อกเมืองจึงตกลงกันเลือกโภชกนายบานขึ้นมาปกครองกันเอง การที่ไมไดให
โภชกนายบานเปนกษัตริย ก็เพราะผูแตงตํานานเรื่องนีต้ องการชี้ใหเห็นความชอบธรรมของผูที่
จะไดราชาภิเษกเปนกษัตริยน ั้นวา ตองเปนวงศกษัตริยท ี่สืบตอๆ กันมา ซึ่งมีอยูวงศเดียวในโลก
คือวงศของพระมหาสมมติ คนพื้นเมืองไมมสี ิทธิ์เปนกษัตริย
กอนเวลาที่เวียงโยนกลมสิ้นวงศกษัตริยนนั้ ตํานานสิงหนวัติไดกลาวถึงพระเจาพรหม ซึ่งทรง
แยกไปสรางเวียงไชยปราการ (ซึ่งพิจารณาตามสาระในตํานานเดิม ควรอยูประมาณทองที่อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในปจจุบัน) ดังนัน้ จึงยังคงมีวงศกษัตริยอยูที่เมืองนี้อีกเมืองหนึ่ง แตเมื่อ
ถึงรุนลูกของพระเจาพรหมในชวงเวลากอนการตั้งจุลศักราช ก็ตองหนีภัยขาศึกทิง้ บานเมือง
อพยพผูคนไปจนหมด ลงไปตั้งหลักแหลงบานเมืองใหมใตลงไป (เชื่อกันวาตรงกันกับเมืองไตร

ตรึงส ในจังหวัดกําแพงเพชรปจจุบัน)
ดวยเหตุนี้ตํานานสิงหนวัติจงึ ตองการชี้ใหเห็นวา ในที่สุดในสมัยเวลาของพระพุทธเจาองค
ปจจุบัน (กอน พ.ศ. ๑๑๘๑ อันเปนปตั้งจุลศักราช) พื้นที่ราบเชียงแสนปราศจากวงศกษัตริยจ าก
ชมพูทวีปอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับราชวงศใหม คือวงศลาวจก ตนผีบรรพบุรุษ
ของพระเจามังรายที่จะลงมาเกิดเปนกษัตริยป กครองที่ราบเชียงแสนตอไป ตั้งแตจุลศักราช ๑
ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๑๘๑
๓.๒ เรื่องความเจริญความเสื่อมของบานเมือง เปนคติทางพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งที่ควร
ทราบ เพื่อเปนแนวคิดในการนํามาพิจารณาตํานานของลานนาและตํานานอื่นๆ ในสยาม
ประเทศไดอกี เรื่องหนึ่ง มีปรากฏในพระไตรปฎกในตอนตนเรื่อง มหาสุทัสสนสูตร ทีฆนิกาย
มหาวัคค ความวา
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาถึงราวปาเมืองกุสินารา เพื่อเตรียมเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ณ ทีน่ ั้น พระอานนทจึงถามพระพุทธองควา ทําไมทรงเลือกเมืองกุสินารา ซึ่งเปนเมือง
เล็กสําหรับเปนที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ทําไมไมทรงเลือกเมืองใหญที่มีพระราชามหากษัตริย
เปนพุทธสาวก ใหเหมาะสมกับการเสด็จปรินิพพานอันยิ่งใหญของพระพุทธองค
พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทมิใหคิดเชนนัน้ เปนสําคัญ เพราะบานเมืองตางๆ ที่เปนเมือง
เล็กหรือเมืองใหญ ในอดีตกาลนั้นตางก็เคยเปนเมืองไมใหญก็เล็กมากอนทั้งสิ้น ดังเชนเมืองเล็ก
คือเมืองกุสินาราในปจจุบนั ในอดีตอนันตกาลก็เคยเปนเมืองใหญ ชื่อเมืองกุสาวดีของพระเจา
จักรพรรดิทรงพระนามพระเจามหาสุทัสสนะมากอนแลว
หลังจากนัน้ ก็เปนการบรรยายความใหญโตมโหฬารของเมืองพระเจาจักรพรรดิอยางยืดยาว ซึ่ง
ประเด็นสําคัญของพระสูตรเรื่องนี้นั้น ก็เพือ่ แสดงใหเห็นความไมเทีย่ งแทของบานเมืองที่มีการ
เกิดและลมสลายสลับสับเปลี่ยนกันไป เหมือนเมืองกุสาวดีของพระเจาจักรพรรดิพระเจามหา

สุทัสสนะที่ยิ่งใหญ ในที่สุดก็ตองสิ้นสลายไป มาบัดนี้ไดเกิดเปนบานเมืองขึ้นมาใหมอีก
กลายเปนเมืองขนาดเล็กชื่อเมืองกุสินารา
แนวคิดเชนนี้เห็นไดวามีการนํามาแตงตํานานของลานนาดวย ซึ่งในการพิจารณาเรื่องตํานานสิง
หนวัติ ควรพิจารณาประกอบกับตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา ซึ่งจัดอยูในประชุมพงศาวดาร ภาค
ที่ ๗๒ จึงจะสามารถทําความเขาใจไดกระจางที่จะโยงไปยังตํานานอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของ
ลาวจกตนวงศของพระเจามังราย
ตํานานสุวรรณโคมคํา กําหนดเวลาของเรื่องตั้งแตสมัยปฐมกัปป กลาวตามอัคคัญสูตรที่เกิด
แผนดิน ๔ ทวีป เกิดสรรพสิ่งตางๆ ในโลกมนุษย และเกิดแผนดินที่ราบเชียงแสนอันเปน ๑ ใน
๒,๐๐๐ อนุทวีป คนสัตวทั้งหลายก็ไดเขามาอยูอาศัย เวลาลวงเลยผานสมัยพระพุทธเจาองคที่ ๑
คือพระพุทธกกุสันธะ มาจนถึงสมัยปลายของพระพุทธเจาองคที่ ๒ คือพระพุทธโกนาคม
ครั้งนั้นเกิดโรคระบาดในชมพูทวีป วงศกษัตริยเชื้อสายพระมหาสมมติพระองคหนึ่งพรอมพระ
มเหสีทรงหนีโรคระบาดเสด็จมาถึงเมืองของพวกขอมดํา และไดเกิดโอรสพระองคหนึ่ง ดวย
บุญญาธิการในระยะเวลาตอมาพระโอรสองคนี้ทรงไดมอี ํานาจเหนือพวกขอมดํา เปนกษัตริย
ครองเมืองโพธิสารหลวง (คือเมืองพระนครหลวง หรือเมืองนครธมในกัมพูชา) ตอมาทรงได
อภิเษกสมรสกับราชธิดาผูสืบวงศกษัตริยจากพระมหาสมมติเหมือนกัน ผูซึ่งเดินทางหนีโรค
ระบาดมาอยูใ นดินแดนแหงนี้ดวยอีกผูหนึง่
เชื้อสายกษัตริยพระมหาสมมติวงศแหงเมืองโพธิสารหลวงพระองคหนึ่ง ในเวลาตอมาไดเกิด
เหตุถูกใสรายจากขุนนางทีเ่ ปนพวกขอมดํา ตองออกจากบานเมือง เสด็จขึ้นมาตามลําน้ําโขง ถึง
บริเวณปากแมน้ํากกของบริเวณที่ราบเชียงแสน จึงตั้งเมืองขึ้น ณ ที่นั้น ชื่อเมืองสุวรรณโคมคํา
สวนที่เมืองโพธิสารหลวงภายหลังกษัตริยว งศพระมหาสมมติที่นั่นทรงไดทราบขอเท็จจริง จึง
คืนดีกันกับกษัตริยเมืองสุวรรณโคมคํา และขับไลพวกขอมดําออกจากเมือง ขอมดําบางพวกได
ขึ้นมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมืองสุวรรณโคมคํา บางพวกไปตั้งบานเมืองที่ตนแมน้ํากก ชื่อ

เมืองอุมงคเสลา
วงศกษัตริยพระมหาสมมติทรงปกครองเมืองสุวรรณโคมคําสืบตอกันมาจํานวนนับไมถวน
ตํานานสุวรรณโคมคํากลาววา กษัตริยบางพระองคที่ดีกม็ ีที่ไมดีก็มี ครองเมืองมาจนถึงสมัย
พระพุทธเจาองคที่ ๓ คือพระพุทธกัสสปะ ก็สิ้นกษัตริยวงศพระมหาสมมติแหงเมืองสุวรรณ
โคมคํา พวกขอมดําไดเขามาอยูครอบครองเมืองแทน
ครั้งหนึ่งขอมดําเมืองสุวรรณโคมคําคดโกงพอคาที่เปนคนดี พญานาคผูมีความสัมพันธชอบพอ
กับพอคาจึงโกรธ ขึ้นมาคุยควักถลมทลายเมืองสุวรรณโคมคําจมแมน้ําโขงไป พวกขอมดําจึง
หนีกระจัดกระจายไปทั่วทั้งสองฟากแมน้ําโขง บางก็กลับไปเมืองอุมงคเสลา บางหลบซอนอยู
ตามปาเขา ซึ่งพวกขอมดําเหลานี้ตํานานตองการจะอธิบายที่มาของคนผิวดําที่เปนอนารยชน ที่
พบกระจัดกระจายอยูทวั่ ไปในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย เผาพันธุหนึ่งที่รูกนั ดีในปจจุบนั คือพวกขมุ
จากตํานานเมืองสุวรรณโคมคําที่กลาวผานมา เมื่อพิจารณาประกอบกับตํานานสิงหนวัติ จะเห็น
วาตํานานทัง้ สองแตงขึ้นใหมีความสืบเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อแสดงวาบนพืน้ ที่ราบเชียงแสน
อันเปนหนึ่งใน ๒,๐๐๐ อนุทวีปที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ไดเคยเปนบานเมืองที่มีวงศกษัตริยสืบมา
แตพระมหาสมมติไดเขามาปกครอง เมืองแรกคือเมืองสุวรรณโคมคํา ในสมัยพระพุทธเจาองคที่
๒-๓ แตก็ตองลมจมลงในแมน้ําโขงไป ตอมาถึงสมัยพระพุทธเจาองคที่ ๔ ก็เปนบานเมืองใหม
ของพระเจาสิงหนวัติ คือเมืองโยนกนาคพันธ แตในที่สดุ เมืองก็ลมจมหายกลายเปนหนองหลม
ไปอีก
ทั้งหมดก็เพื่อปูทางไปสูเรื่องในตํานานอีกเรื่องหนึ่ง คือตํานานลาวจก ผูเปนตนผีบรรพบุรุษของ
พระเจามังราย ผูจะสรางบานเมืองขึ้นมาใหมบนที่ราบเชียงแสนอีกครั้งหนึ่ง คือเมืองหิรัญนคร
เงินยางเชียงแสน แตครั้งนี้ผูเปนกษัตริยเปนวงศพนื้ เมืองที่มิไดสืบมาจากพระมหาสมมติตาม
เรื่องที่กลาวผานมา

๓.๓ ตํานานลาวจก หรือลวจกราช เปนเรื่องที่นํามาพิมพตอจากตํานานสิงหนวัติในประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ เนื้อเรือ่ งสืบเนื่องมาจากตํานานสิงหนวัติเชนกัน โดยเลาวาหลังจากเมือง
โยนกนาคพันธลมสลายสิ้นวงศกษัตริยพระมหาสมมติแลว พระเจาอนิรุธทรงไดลบศักราชเดิม
ตั้งจุลศักราชขึ้นมาใหม หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได ๑๑๘๑ ป (พ.ศ.
๑๑๘๑)
พระ เจาอนิรุธจึงทรงเรียกกษัตริยเมืองตางๆ เพื่อมาประชุมรับทราบการลบศักราชเกา ตั้งศักราช
ใหมของพระองค ครั้งนั้นไมมีกษัตริยจ ากบริเวณที่ราบเชียงแสนมาประชุม เนื่องจากวงศกษัตริย
ไดสูญสิ้นไปแลวตั้งแตเวียงโยนกนาคพันธลมและวงศ กษัตริยเมืองไชยปราการอพยพหนีขาศึก
ลงใต พระเจาอนิรุธจึงทรงขอใหพระอินทรขึ้นไปเชิญเทพบุตรลาวจกที่อยูบนสวรรคลง มาเปน
กษัตริยปกครองบานเมืองทีว่ างกษัตริยแหงนี้
ที่มาของลาวจกมีกลาวอยูกอนแลวในตํานานสิงหนวัติ และในตํานานพระธาตุดอยตุงวา เมื่อ
ครั้งที่พระพุทธเจาโคตมะ พระพุทธเจาของเราเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระมหากัสสปะ
อรหันตไดนําพระธาตุรากขวัญเบื้องซาย (กระดูกไหปลารา) มายังเมืองโยนกนาคพันธ ตามคํา
ทํานายของพระพุทธเจาเมื่อครั้งยังทรงพระชนมายุอยู และไดเคยเสด็จมา ณ ที่นี้ ขณะนั้นกษัตริย
เมืองโยนกเปนผูสืบเชื้อสายมาจากเจาชายสิงหนวัติ จึงไดมาขอซื้อที่บนดอยตุงจากลาวจกเพื่อ
เปนที่สถาปนาพระธาตุ และไดสรางสถูปขึ้นโดยใหปูเจาลาวจกกับเมียเฝาดูแลรักษา
ปูเจาลาวจกกับเมียคือยาเจาลาวจกดูแลรักษาพระธาตุเปนเวลาถึง ๒๐๐ ปก็ตาย เมื่อตายแลวดวย
ผลบุญที่เฝาปรนนิบัติพระธาตุมานาน จึงไดไปเกิดเปนเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค เมื่อแผนดิน
ที่ราบเชียงแสนวางกษัตริยลง พระอินทรจงึ เชิญใหลงมาเกิดเปนมนุษย เทพบุตรเทพธิดาทั้งคูได
เนรมิตบันไดเงินเปนทางลงมาบนแผนดินนี้ อุปปาติกะกําเนิดคือเกิดเปนตัวตนมนุษยชายหญิง
อายุ ๑๖ ป สรางเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนขึ้นเปนกษัตริยปกครองมีลูกหลานสืบตอกันมา
จนถึงพระเจามังราย ปฐมกษัตริยผูเสด็จไปสรางเมืองเชียงใหมตอมา

ตํานานเรื่องปูเจาลาวจกหรือลวจกราชกับเมีย ลงมาจากสวรรคอุปปาติกะกําเนิดเปนมนุษยอายุ
๑๖ ป สรางเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ตนบรรพบุรุษของพระเจามังรายนี้ ปรากฏอยูใน
ตอนตนของตํานานเมืองพะเยา และตํานานเมืองเชียงแสนในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ และ
ตอนตนของตํานานเมืองเชียงใหม ที่มีการตีพิมพโดยสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมหลาย
ฉบับ ซึ่งบางฉบับก็มีชื่อเรียกตางกันออกไปบางก็มี
กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาตํานานของลานนาอันเปนเรื่องหลักสําคัญ ๓ เรื่อง คือเรื่องเมือง
สุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติ และตํานานลาวจก รวมทั้งตํานานพระธาตุดอยตุง จังหวัด
เชียงราย จะสามารถประมวลเรื่องราวไดวา เปนคําอธิบายในสมัยโบราณเกีย่ วกับการเกิดขึ้นมา
ของแผนดินทีร่ าบเชียงแสน อันเปนแผนดินบรรพบุรุษกษัตริยราชวงศมังราย ผูครอบครอง
ดินแดนลานนาในเวลาตอมา
มีความชัดเจนวาคําอธิบายการเกิดขึ้นของแผนดิน บานเมืองที่มีวงศกษัตริยปกครองที่เกิดขึ้น
แลวลมสลายไป ๒ ครั้ง มีที่มาจากพระสูตรสําคัญในพระสุตตันตปฎก คืออัคคัญสูตร และมหา
สุทัสสนสูตร เปนการแสดงถึงหลักธรรมคือ ความไมเทีย่ งแทของสรรพสิ่งในโลก ที่เมื่อเกิดมา
ไดก็ตองสิ้นสุดลงหาความแนนอนไมได
สวน เรื่องวงศกษัตริยที่สืบมาจากพระมหาสมมติที่ไดครอบครองเมืองทั้งสองนั้นก็ เปนการ
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวรรณะกษัตริยที่สืบมาแตสมัยโบราณในชมพูทวีป ที่มีความชอบธรรมใน
การสืบสันตติวงศขึ้นเปนกษัตริยปกครองบานเมือง อันเปนการถือความสําคัญของการสืบ
สายเลือดในวงศตระกูล
ตํานาน ลานนาทั้งหลายลวนแตแตงขึ้นโดยพระภิกษุที่ทรงภูมิรูในสมัยลานนา ซึ่งปกครองโดย
กษัตริยราชวงศของพระเจามังราย การที่จะแสดงความชอบธรรมของราชวงศมังรายที่มีอํานาจ
ขึ้นเปนกษัตริยครอบ ครองบานเมืองเริ่มแรกในพืน้ ที่ราบเชียงแสนเปนครั้งที่ ๓ ตอจากวงศ
กษัตริยสิงหนวัติ ใหมีเชื้อสายสืบมาจากพระมหาสมมตินนั้ เปนเรื่องที่ไมอาจเปนไปได เพราะ

กษัตริยราชวงศในตํานานพระเจามังรายมีคติความเชื่อพืน้ เมืองที่สืบตอ กันมาอยูแ ลวกอนรับ
พระพุทธศาสนา เกีย่ วกับตนผีบรรพบุรุษของตนคือปูเจาลาวจกซึ่งสถิตอยูบนดอยตุง
หลักธรรมอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการเปนธรรมทายาท จึงถูกนํามาใชเพื่อสราง
ความกลมกลืนกับคติพื้นเมืองที่นับถือผีบรรพบุรุษ ดังจะเห็นจากตอนหนึ่งในตํานานสิงหนวัติ
และตํานานพระธาตุดอยตุง ที่เลาถึงเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระมหากัสสปะอรหันตไดนําพระธาตุรากขวัญมายังดินแดนโยนกนาคพันธ กษัตริยเมืองโยนก
ไดขอซื้อที่ดินปูเจาลาวจกบนดอยตุง เพื่อสถาปนาพระธาตุรากขวัญ ปูเจา-ยาเจาลาวจกไดเฝา
ปรนนิบัติพระธาตุบนดอยตุงถึง ๒๐๐ ป เมื่อตายจึงไปเกิดบนสวรรค รอเวลาเมื่อบานเมืองบนที่
ราบเชียงแสนวางกษัตริยลง พระอินทรจึงขึ้นไปอัญเชิญลงมาอุปปาติกะกําเนิดเปนมนุษยชาย
หญิง ลวจกราชสรางเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน เปนกษัตริยตนราชวงศของพระเจามังราย
สืบตอมา
ปูเจา-ยาเจาลาวจกทีไ่ ดเฝาปรนนิบัติพระธาตุ จึงหมายถึงตนผีบรรพบุรุษของพระเจามังรายตาม
คติพื้นเมืองทีภ่ ายหลังตอมาไดรับนับถือพระพุทธศาสนา เทากับเปนธรรมทายาท คือผูสืบตอ
จากพระพุทธองคผูทรงมีวรรณะเดิมเปนวรรณะกษัตริย ราชวงศของพระเจามังรายจึงมี
ความชอบธรรมที่จะเปนกษัตริยครองแผนดินลานนา แมมิไดสืบสายเลือดมาจากพระมหา
สมมติก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนผูสืบสันดานอยางแทจริงโดยทางธรรมจากพระพุทธองค
ดังนั้นเรื่องในตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติ และตํานานลาวจก จึงมิใชเรื่องราว
ประวัติศาสตรที่เปนความจริงในระดับโลกยธรรม แตจะเปนหลักฐานประวัติศาสตรความคิด
ของคนในชวงเวลาหนึ่ง ที่มองโลกผานแนวคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผสมผสาน
กับคติพื้นเมือง เปนการมองขามความจริงทางโลกยธรรม เพื่ออธิบายความจริงในระดับ
โลกุตรธรรม
หมายเหตุ มีหลายพระสูตรในพระสุตตันตปฎก ที่กลาวถึงการถกเถียงปญหาระหวาง

พระพุทธเจากับพราหมณ ในประเด็นเรื่องวรรณะกษัตริยมีความสําคัญมากกวาวรรณะพราหมณ
ซึ่งในตอนทายก็จะมีการสรุปวา แมวรรณะกษัตริยจะมีความสําคัญมากกวา แตผูที่นับถือปฏิบัติ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค ก็มีความหมายยิง่ กวาการอยูในวรรณะใดๆ ทั้งสิ้น นั่น
คือพระพุทธศาสนาใหความสําคัญการสืบทอดทางสันดานมากกวาการสืบทอดทางสายโลหิต
พระธรรมขอนี้พิจารณาไดจากพระสูตรในพระสุตตันตปฎก เชน โสณทัณฑสูตร อัมพัฏฐสูตร
เปนตน
๔. ความหมายของเรื่อง
พระเจาพรหมในตํานานลานนา
ดังไดกลาวแลวถึงเรื่องพระเจาพรหมวา ปรากฏอยูในตํานานสิงหนวัติ ซึ่งในการจัดลําดับเวลา
ในตํานานเรื่องสิงหนวัติ (ซึ่งรวมทั้งเรื่องของพระเจาพรหมดวย) จะตองสิ้นสุดลงกอน พ.ศ.
๑๑๘๑ อันเปนเวลาเริ่มตนของตํานานลาวจก แตดว ยความสับสนในเรือ่ งเวลามหาศักราชที่
เขาใจผิดวาเปนจุลศักราช ทําใหเรื่องของพระเจาพรหมถูกยืดเวลาใหใหมขึ้นอีก ๖๖๐ ป
กลายเปนเรื่องเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ เศษ และถูกนํามาตอเขากับตํานานภาคกลางเรื่องทาว
แสนปม ดังนั้นเรื่องพระเจาพรหมจึงกลายเปนตํานานตนบรรพบุรุษของกษัตริยผูสถาปนากรุง
ศรีอยุธยา ความเชื่อเชนนี้มีมาตั้งแตสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแลว อยางนอยก็ตั้งแตแผนดิน
สมเด็จพระเจาปราสาททอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเริ่มแรกมีการศึกษาทางประวัติศาสตรขึ้นในประเทศไทย ผูรูที่ศึกษา
ทางดานนี้ลวนเปนนักวิชาการในสวนกลาง ประวัติศาสตรไทยที่แรกเริ่มศึกษากัน จึงใชขอมูล
จากเอกสารทีม่ ีลักษณะการมองออกไปจากศูนยกลางเปนหลัก เรื่องตํานานพระเจาอูท อง ผู
สถาปนากรุงศรีอยุธยา มีบรรพบุรุษสืบมาจากพระเจาพรหมแหงเมืองเชียงรายโบราณ จึงไดรับ
การเรียนรูสืบกันตอมาโดยระบบโรงเรียน หาใชโดยระบบความเชื่อที่มสี ืบตอกันมาในทองถิ่น

ไม
แท ที่จริงแลว หากกลับมาพิจารณาเรื่องพระเจาพรหมที่ปรากฏในตํานานทองถิ่นของลานนาเอง
ก็จะ เห็นวา มิใชวัตถุประสงคหลักของตํานานทองถิ่นแตอยางใดที่มกี ารเลาเรื่องพระเจา พรหม
เพราะโดยรวมของตํานานทั้งตํานานเมืองสุวรรณโคมคําและตํานานสิงหนวัติ ก็มีความเพียง
พอที่จะอธิบายการเกิดขึ้นและลมสลายลงของบานเมืองบนที่ราบ เชียงแสน ที่มีกษัตริยสืบจาก
วงศพระมหาสมมติปกครองอยู กอนที่จะตัง้ ขึ้นมาใหมในครั้งที่ ๓ โดยกษัตริยพื้นเมืองตาม
ความชอบธรรมที่เปนธรรมทายาทของพระพุทธศาสนาในตํานาน ลาวจกอันเปนจุดประสงค
ของตํานานทั้งสามเรื่องนี้
ยิ่งพิจารณาโดยชื่อพระเจาพรหม ก็มีความชัดเจนวาเปนชื่อที่เปนภาษาทางศาสนา หาไดมีชื่อที่มี
ลักษณะของการเปนผีทองถิ่น เชน ลาวจก ลาวเกา ขุนเจือง พระยารวง ฯลฯ ไม ดังนั้นเรื่องพระ
เจาพรหมจึงเปนเรื่องเพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่มิใชวตั ถุประสงคหลัก ดังที่แสดงใหเห็นแลว
ในภาพรวมของตํานานทั้งสามเรื่อง
ในที่นี้จะขอกลาวถึงลักษณะตํานานของคนไทยอีกเล็กนอยวา ตํานานที่เปนเรื่องยืดยาวหลาย
เรื่องติดตอกันนั้น บางทีตองมีการสอบคนพอสมควร ที่จะทราบวัตถุประสงคหลักที่ตาํ นาน
ตองการอธิบาย ในขณะเดียวกันเรื่องตํานานที่กลาวอยางยืดยาวยอมมีวตั ถุประสงครองที่ตํานาน
ตองการอธิบายแทรกอยูดว ยเปนบางตอน ที่ชัดเจนในตํานานเมืองสุวรรณโคมคําก็คือ การ
อธิบายที่มาของชนเผาผิวดําที่พบอยูทั่วไปตามปาเขาในเอเชียอาคเนยวา มีที่มาจากพวกขอมดํา
ที่ในอดีตเคยมีบานเมืองใหญบางเล็กบางอยูก ันมากอน เรื่องเมืองโพธิสารหลวง ก็เปนคําอธิบาย
เกี่ยวกับชนชั้นปกครองที่มีอารยธรรมแหงเมืองนครหลวงกัมพูชา วาสืบมาแตราชวงศกษัตริย
พระมหาสมมติจากชมพูทวีป ที่เขามาแทนที่พวกขอมดําชนพื้นเมืองเดิม
สําหรับตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา และตํานานสิงหนวัตยิ อมแตงขึ้นโดยพระภิกษุผทู รงภูมิรูใน
สมัยกษัตริยราชวงศมังรายครองแวนแควนลานนา ซึ่งในสมัยนั้นมีบานเมืองที่มีความ

เจริญรุงเรืองในภาคกลางทีพ่ ระภิกษุเหลานี้รูจัก ที่สําคัญคืออยุธยาและละโวหรือลพบุรี
บานเมืองในภาคกลางเหลานี้ลวนไดรับพระพุทธศาสนา และศาสนาของพราหมณจากชมพูทวีป
มาเปนเวลานานแลว กอนเวลาการเขียนตํานานของลานนา (เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑) ก็
เปนเวลารวม ๑,๐๐๐ ปมาแลว
เวลา ๑,๐๐๐ ปมิใชเวลาสั้นๆ จึงนาเปนไปไดที่ความเชื่อใหมจากชมพูทวีปไมวาจะเปนพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาของพราหมณไดเขามาครอบงําลึกลงถึงรากเหงา จนคติเดิมเกี่ยวกับผีบรรพ
บุรุษพื้นเมืองในทองถิ่นภาคกลางไดสูญสิ้นไป ดังนั้นเมือ่ ภิกษุลานนาแตงตํานานทีเ่ กี่ยวของกับ
บานเมืองในภาคกลาง เชน เรื่องพระนางจามเทวี จึงเลาวาเปนธิดากษัตริยแหงกรุงละโว คําวา
กษัตริยใ นตํานานจามเทวีวงศนั้นจะหมายถึงอื่นใดมิได นอกไปจากหมายถึงราชวงศกษัตริยผู
สืบสายพระมหาสมมติจากชมพูทวีป
และเชนเดียวกันกับกษัตริยแ หงกรุงศรีอยุธยา อันเปนบานเมืองเกาแกสบื กันมาในภาคกลาง จึง
ไดรับการอธิบายวา สืบมาจากวงศกษัตริยพ ระมหาสมมติเชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดวาสืบมา
แตพระเจาพรหมแหงเมืองไชยปราการ (เชียงราย) ผูสืบสายมาจากพระเจาสิงหนวัติ โอรส
กษัตริยสมมติวงศแหงกรุงราชคฤหในชมพูทวีป
หลักฐานที่ชดั เจนเรื่องนี้ปรากฏอยูในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ ๖๑ ตอนที่กลาวถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ความวา
...จุลศักราช ๙๓๐ ตัว ฟามังทลาไปรบเมืองอโยธยาได แลวฆาพระมหากษัตริยอโยธยาอันเปน
ชาติเชื้อวงศาแหงพระยาพรหมกุมารเมืองโยนกนครเชียงแสนนั้นเสีย แลวเอาพระยาพิษณุโลก
อันเปนชาติเชือ้ เมืองละโวเกานั้นไปกินเมืองอโยธยา สืบไป...
ใครขอเปรียบเทียบ เมื่อตํานานของลานนากลาวถึงผูครองเมืองสุโขทัยคือพระรวงหรือพระยา
รวง เนื่องจากสุโขทัยพัฒนาขึ้นเปนบานเมืองและนับถือพระพุทธศาสนา กอนหนาบานเมือง

ศูนยกลางของลานนาเล็กนอย ในชวงเวลาที่มีการเขียนตํานานของลานนา ทางสุโขทัยก็ยัง
ปรากฏความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษอยู (เชน ขุนจิดขุนจอด ในศิลาจารึกหลักที่ ๔๕) ดังนั้นเมื่อ
ตํานานลานนาอธิบายตนตระกูลของราชวงศพระรวง จึงกลาววาเปนลูกนางนาคหรือลูกของนาง
ผีเสื้อ มิไดยกใหเปนเชื้อสายกษัตริยสมมติวงศจากชมพูทวีป เหมือนกับกษัตริยของบานเมืองใน
ภาคกลาง ที่ความเชื่อผีบรรพบุรุษดั้งเดิม ไดถูกครอบงําโดยศาสนาจากชมพูทวีปหมดจนไมเห็น
เคาเดิมแลว
กลาวโดยสรุป เรื่องตํานานพระเจาพรหมมิใชวัตถุประสงคหลักของคําอธิบายความหมายใน
ตํานานสิงหนวัติ แตเสมือนเปนคําอธิบายเพิ่มเติม ถึงบานเมืองที่ลานนามีความเกีย่ วของดวย
ขณะทีแ่ ตงตํานาน เปนบานเมืองที่การเชื่อถือผีบรรพบุรุษดั้งเดิมไดลบเลือนไปหมดแลว เรื่อง
พระเจาพรหมซึ่งเปนเชื้อสายสมมติวงศตามคติทางศาสนา จึงไดรับการนํามาอธิบายถึงที่มาของ
ราชวงศกษัตริยกรุงศรีอยุธยา
ดัง นั้นพระเจาพรหมจึงมิใชผีบรรพบุรุษของชาวลานนาที่นับถือสืบตอกันมา แมวารายละเอียด
ของเรื่องราวพระเจาพรหม เชน เรื่องชางคูใจที่ไดมาจากแมน้ํา จะมีความเหมือนกันกับเรื่องชาง
ของขุนเจือง ผูเปนผีแหงภูมภิ าคลานนาลานชาง ก็มิไดหมายความวาพระเจาพรหมในตํานานจะ
เขามาแทนที่ผเี จือง เรื่องรายละเอียดที่เหมือนกันเปนเพียงการยืมเรื่องพืน้ เมืองเขามาเสริม เรื่องที่
แตงขึ้นใหมีความพิสดารมากยิ่งขึ้นเทานั้น
หรือ แมแตเรือ่ งพระเจาพรหมปราบขอมดํา ก็นาจะมีทมี่ าจากเรื่องพืน้ เมืองดั้งเดิมของสุโขทัย
เรื่องพระรวงปราบขอมก็เปนได ซึ่งเรื่องหลังนี้นาจะเปนเรื่องสมอารมณของการเขียน
ประวัติศาสตรแบบรวม ศูนยที่แพรหลายเรือ่ งพระเจาพรหมเขาสูการสืบทอดตามระบบ
โรงเรียนยิ่งขึ้น
สรุป

จากแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และหลักฐานที่เปนตํานานสามเรื่อง คือสุวรรณโคมคํา สิงหน
วัติ และลวจกราช (กับตํานานเบ็ดเตล็ด เชน ตํานานพระธาตุดอยตุง) อาจสรางคําอธิบายไดวา
เปนเรื่องที่ตองการยกยองกษัตริยในราชวงศของพระเจามังราย (ซึ่งสืบสายมาจากลวจกราช) วา
แมจะมิใชวงศกษัตริยที่มาจากชมพูทวีป (อินเดีย) เหมือนกษัตริยใ นเรื่องสุวรรณโคมคําและสิง
หนวัติ แตก็เปนกษัตริยที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงเปนธรรมทายาทหรือหนอพระพุทธเจา อัน
ถือไดวาเปนผูส ืบสายมาจากพระพุทธองค เปนการสืบสายโดยทางธรรมมิใชโดยสายโลหิต
เหมือนวงศกษัตริย ซึ่งตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญมากกวาการสืบ
สายโลหิต เพราะวงศกษัตริยท ี่เคยปกครองแผนดินที่ราบเชียงแสนที่ผานมา ๒ วงศนนั้ ก็มิได
เปนหลักประกันวาจะตองเปนคนดีเสมอไป ดังที่ตํานานสุวรรณโคมคําและสิงหนวัติกลาววามี
ทั้งดีทั้งไมดี
ตํานานของลานนาทั้ง ๓ เรื่อง จึงมีขอสรุปโดยรวมที่ตองการเนนพระธรรมคําสอน ในสวนที่
ไมใหความสําคัญของชาติตระกูล แตเห็นความสําคัญของการเปนธรรมทายาทมากกวา หรืออาจ
กลาวดวยสํานวนปจจุบันวา เห็นความสําคัญของการสืบสันดานมากกวาการสืบสายเลือด
เรื่องลาวจกวาเดิมเปนชาวเขาอยูบนดอยตุง (ไมนับถือศาสนา) แตตอมาเมื่อกษัตริยใ นวงศสิงหน
วัติองคหนึ่งนําพระธาตุรากขวัญมาไวบนดอยตุง ลาวจกและเมียไดมีโอกาสเฝาปรนนิบัติรักษา
เปนเวลา ๒๐๐ ปกวา จึงไดไปเกิดเปนเทพบุตรบนสวรรค เมื่อถึงเวลาเริ่มตนจุลศักราช (พ.ศ.
๑๑๘๑) แผนดินเชียงแสนวางกษัตริย (ซึ่งถือวาตองสืบสายมาจากวงศกษัตริยซึ่งมีราชวงศเดียว
ในโลก) ลาวจกจึงลงจากสวรรคมาเปนลวจกราช ปฐมกษัตริยราชวงศมังรายเปนใหญเหนือที่
ราบเชียงแสน ลวจกราชจึงมีความชอบธรรมที่จะเปนตนวงศกษัตริยที่แมจะมิไดสืบสายเลือด
จากวงศกษัตริยพระมหาสมมติ แตสามารถเปนกษัตริยไดเพราะเปนผูสืบสายจากพระพุทธองค
คือเปนธรรมทายาทนั่นเอง
เรื่องเชนนี้ชี้ใหเห็นอีกอยางหนึ่งถึงการผสมผสานความเชื่อทองถิ่นเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ
ราชวงศมังรายที่มีอยูกอน เมื่อนําพระพุทธศาสนาเขามาจึงไมอาจนําคติเกี่ยวกับกษัตริยวงศพระ

มหาสมมติมาลบความเชื่อเรื่องนี้ไปได จึงไดมีการปรับเรื่องโดยใหผีบรรพบุรุษนับถือ
พระพุทธศาสนาเสียกอน เมือ่ ตายไปขึ้นสวรรคแลวจึงไดเปนกษัตริยลงมาครองแผนดินไดโดย
ชอบธรรม ตามสาระในพระธรรมที่เนนการใหความสําคัญในเรื่องการสืบธรรมทายาทมากกวา
การสืบสายกันในวรรณะ
ราชวงศลวจกราชที่สืบมาถึงพระเจามังราย และกษัตริยในราชวงศนี้ตอๆ มา จึงเปนธรรมทายาท
และจะเปนผูคา้ํ ชูพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบชั่ว ๕,๐๐๐ พระวสา บนผืนแผนดินเชียงแสนที่
เคยมีวงศกษัตริย (ดีบาง ไมดีบาง) มาปกครองอยู ๒ วงศ แลวบานเมืองตองลมจมหายไปจาก
แผนดินเชียงแสนทั้ง ๒ เมืองกอนหนานี้แตดึกดําบรรพ
เมื่อเปนเชนนีจ้ ะเห็นวาเรื่องของพระเจาพรหมนั้น เปนสวนหนึ่งของการเลาเรื่องกษัตริยที่สืบมา
แตวงศกษัตริยพ ระมหาสมมติในอัคคัญสูตร อันมีลักษณะของเรื่องที่ตองการอธิบายในระดับที่
เปนโลกุตรธรรม หรือธรรมอันชวยใหพนโลก แตในรายละเอียดของเรือ่ งที่เลายอมหลีกไมพน
การนําเรื่องราวที่เปนโลกยธรรมไปใสไว ดังจะเห็นวาบทบาทบางตอนของพระเจาพรหมก็เปน
การยืมเรื่องราวของขุนเจือง ซึ่งเปนผีบรรพบุรุษตนหนึง่ ของพระเจามังรายไปใช ซึ่งถาหาก
พิจารณาใหลึกลงไปอีกก็จะพบอีกวา เรื่องของขุนเจืองบางตอนก็มีความเหมือนกันกับเรื่องของ
พระเจามังรายดวย
เพื่อความเขาใจที่งายขึ้นอาจกลาวไดวา พระเจาพรหมในตํานานสิงหนวัตินั้น เปนบุคคลที่ถูก
สรางขึ้น โดยมีพื้นฐานของเรื่องราวที่เปนคติพื้นเมือง เรื่องขุนเจืองและตํานานเกีย่ วกับพระ
เจามังราย ดวยวัตถุประสงคเพื่ออธิบายที่มาของวงศกษัตริยเมืองอื่นที่ชาวลานนามีความสัมพันธ
ดวย ซึ่งในที่นคี้ ือราชวงศกษัตริยกรุงศรีอยุธยา และเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาอยูในภาคกลาง ที่คติ
ทางศาสนาจากชมพูทวีปเขามาแพรหลายกอนหนาการเขียนตํานานของลานนานับพันป คติ
ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบรรพบุรุษในรูปของผีจึงถูกลบเลือนออกไปจนหมดสิ้น
ดวยเหตุนี้จึงเปนการงายสําหรับพระภิกษุผูทรงความรูของลานนาผูแตงตํานาน ที่จะอธิบาย

กษัตริยตน ราชวงศของบานเมืองเหลานี้วา มีเชื้อสายพระมหาสมมติวงศตามคติทาง
พระพุทธศาสนา
ไมเหมือนกับบรรพบุรุษของราชวงศพระเจามังราย ที่ความทรงจําเกี่ยวกับตนผีบรรพบุรุษลาว
จกยังคงมีอยู เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาจึงตองใชความกลมกลืนกับคติความเชื่อดั้งเดิม
โดยใชหลักธรรมอีกดานหนึง่ เกี่ยวกับการเปนผูสืบธรรมทายาทจากพระพุทธองค มาสวมใหแก
ตนเคาผีในคติดั้งเดิม ใหมีความชอบธรรมตอการเปนลวจกราช ตนราชวงศกษัตริยพ ื้นเมืองของ
พระเจามังราย (และผูสืบราชวงศตอมาในขณะแตงตํานานอยูนนั้ )
จึงนับเปนความสับสนอยางยิ่ง ที่หากจะมีการดึงบุคคลในระดับโลกุตระใหลงมาปนเปกับบุคคล
ในระดับโลกียะ
หนา 82

แลกเปลี่ยนความรู - แสดงความคิดเห็นของทานไดที่นี่

[ 1 ][ 2 ]
วาดวยการชําระตํานาน...บางครั้งบางทีการถอดความหรือถายคํา หรือตีความ
เพียงวลีเดียว ก็อาจจะเปลี่ยนทุกสิ่ งทุกอยางได เชน
"จากแนวคิดเกี่ยวกับวงศกษัตริยในพระไตรปฎกเชนนี้ เมื่อพิจารณาตํานา นสิง
หนวัติที่กลาววา เจาชายสิงหนวัติกุมารเปนโอรสกษัตริยกรุงราชคฤห นําไพรพล
เสด็จมาตั้งเมืองโยนกน าคพันธบนที่ราบเชียงแสน โดยเดินทางขามแมน้ําสรภูมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตนนั้ แสดงวาตํานานเรื่องนี้ต องการจะชีว้ าราชวงศ

กษัตริยว งศนมี้ าจากชมพูทวีป (คืออินเดีย) สืบเชื้อสายมาจากพระมหาสมมติปฐม
กษัตริย ชื่อแมน้ําสรภู ก็เปนชื่อแมน้ําหนึ่งในปญจมหานทีในชมพูทวีปตามที่ระบุ
อยูในอัคคัญสูตรนั่นเอง"
จากขอความทีว่ า...โดยเดินทางขามแมน้ําสรภูมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตนั้น ...
หากเราคิดวาราชคฤหอยูที่อินเดีย เราก็จะคิดวา ตํานานกลาวอางโดยไมมีฐาน
ความจริง แต...
ถากรุงราชคฤห อยูที่ ใจกลางภาคอีสานของไทย ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของ "เชียงราย" ก็หมายถ ึงตนตระกูล "ลาวจก" อยูทภี่ าคอีสาน ซึ่งมีการ
เคลื่อนไหวไปมาของกลุมชน ดังเชน ผูคนแถบสีคิ้ว ที่สืบส ายไดวา เปนไทยวน
ที่มาจาก "เชียงราย"
ผมขอแสดงความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะจับเขาคุยถก ในประเด็นที่ผมได
คนพบ "ความบิดเบือนทางประวัติศาสตร" กับทั้ง อาจารยสุจิตต และคุณไมเคิล
ไรท ในเร ็ววัน ครับ เอกอิสโร โทร. 0-1702-0791
ความเห็นที่ 1 : โดยคุณ เอกอิสโร วรุณศรี
[ 202.133.131.197 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
มันเปนเรื่องทีอ่ านไวประดับสมองไมเสียหลาย เพราะผมเองก็เกิดไมทัน ไมรูวา
จริงหรือไมจริง ใชวิจา รณญาณสวนตัวพิจารณากันเอา อยางตํานาน
ปลาไหลเผือก แลวเกิดหนองหลม ผมวาไปพองกันเรื่องผาแดงนางไอ ที่ สกลที่
ชาวเมืองเอกคะชีตา กินกระรอกเผือกที่พังคีนาคแปลงกายมาลอบชมโฉมนางไอ
แลวก็เกิดวิปลิตบานเมืองถล มแผนดินทลาย กลายเปนหนองหารที่เมือง

สกลนครในปจจุบัน แลวไดมีโอกาสคุยกับชาวอุดร เขาก็วาจังหวัดเขา ก็มีตํานาน
ลักษณะเชนนี้เหมือนกัน ที่ อําเภอหนองหาน และอําเภอกุมภวาป ไมเชื่อลองไป
ถามชาวอุดรที่สนใจตําน านบานเมือง และเรื่องประวัติศาสตรดู ฟงหูไวหู แลว
มันก็ไปเชื่อมกับเรื่องตํานานในพุทธศาสนาไดยังไงก ็ไมรู อานแลวงง ๆ มัน
เหมือนกับราชวงศปจจุบนั ปฏิวัติพระเจาตากสิน แลวฆา โดยใสความวา
พระองคทร งพระสติวิปลาส จึงไดสั่งประหารทั้งพระทีว่ ัดบางยี่เรือ จนทุกวันนี้
คนก็เริ่มหูตาสวางเรื่องนี้กนั มาก ขึ้น ไมคอยอยากเชื่อแลวหละวาพระเจาตากสิน
เปนเชนในประวัติศาสตรที่ราชวงศปจจุบนั จารึกและ Make เอาไวหนะ เพื่อน
กับเพื่อนรวมตอสูกันมายังหักหลังกันไดลงคอ แคความอยากเปนเจาฟาเจา
แผนดินให คนกราบไหวบชู า เพราะซินแสแทๆที่ไปทํานายวายภิกษุ 2 องคนี้จะ
ไดเปนกษัตริยท ั้งคู ขณะไปบิณฑบาตสาย เดียวกัน ทีน่ ี่คนอายุรุนราวคราว
เดียวกัน ดังพรอมกัน เกงพรอมกัน เมื่ออีกคนไดเปนเจาแลว ถาอีก คนหนึ่งไมฆา
คนที่เปนอยูแ ลวจะไดเปนเจาไดอยางไร ในเมื่อแผนดินมีเพียงแผนดินเดียวที่จะ
ปกครองได  แตขอชื่นชมพระภิกษุ 2 รูปนั้นวา ที่ตอมาไดกูเอกราชจากพมา และ
ตอตานพมามิใหมาเอาสยามไปเปนเม ืองขึ้นได เพียงแคอยากบอกวาไมนะจะถึง
ขนาดฆาลูกเขาใหโคตรหมดเหงา ไมวาลูกเล็กเด็กแดง ที่ไมรู อิโหนอิเหนอะไร
รวมทั้งลูกเขาที่โตแลวที่มิไดมีอํานาจตีรันฟนแทงอะไร แถมเมียเขาที่เปนราชินี
ก็ปลด เขามาเปนหมอมสอน ซะอีก ไมควรอยางยิ่ง เวรกรรมคงมีจริงนะกับคนที่
ทําไวกับ พระเจากรุงธนบุรี
ความเห็นที่ 2 : โดยคุณ อนุชนผูไมงมงายกับตัวอักษรหลอกหลอนกันมา
[ 203.150.217.115 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
การใชวจิ ารณญาณสวนตัวพิจารณาประวัตศิ าสตรเปนความสับสนอยางยิ่ง
History should be for histo ry"s sake, it"s good for people to know the truth
about history, objectively.

To judge prese nt people politically using history as an argument is too
complicated to include all relevant facto rs to make the right judgement.
Should not be concluded in the same manner as if one were the Judge
considering a case of war crime in the Hagues, who is about to deliver a
conviction.
Nevertheless, history should not serve any political purposes.
ความเห็นที่ 3 : โดยคุณ different context
[ 132.181.7.1 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
อยากทราบวา นครไทยเทศ ที่คุณสุจิตตเคยออกความเห็นวาเปนเมืองไทยที่อยู
นอกประเทศหรือแควนไทยอะไรสักอ ยาง ไมแนใจวาเคยอานพบที่ไหนนาน
แลว แลวทานผูทรงคุณวุฒิกม็ าบอกใหมวาเปนกษัตริยอิงอินเดีย หรื อวาจะเปน
เพราะวิเคราะหชื่อ พรหม ทานจะโยงไปถึงพระพรหมพระอินทรหลงทางไปได
หรือไม เพราะทานพอก็ชื่ อเชยๆวา พัง ดังนั้นการจะจับตํานานลานนามาเลนแร
แปรธาตุ ประการสําคัญคงตองใชบริการจากนักสังคม-มานุษย วิทยาใหมากๆ
เรื่องภาษา+อักษรนั้นก็ถือวาสําคัญมาก ควรที่จะอานตัวเมืองไดดีพอสมควร การ
วิจารณืเอกสารต นฉบับใดๆของทานจะไมเห็นทางสวางเลย หากวาไมทําความ
เขาใจใหรอบดาน โดยเฉพาะเรื่องเมืองใตที่ทานว านัน้ มันเปนเรื่องเฉพาะอยุธยา
ที่คนลานนารูจักเมื่อพ.๑๙ เปนตนมาเทานั้น จะเอาไปโยงอางอิงอยางแน นหนัก
กําเรื่องราวบานเมืองในตํานานรุนกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนหลายรอยๆหรือ
บางทีออาจจะถึงพันปขึ้นไปไ ดอยางไร อีกอยางหนึ่งทีท่ านมองขามความสําคัญ
ที่จิตร ภูมิศักดิ์ เคยวิเคราะหและถือเปนแนวทางการศึกษ าอยางดี คือการ
วิเคราะหเรื่องราวใหรอบดานมากๆ ถามเปนความรู..ทานผูทรงคุณวุฒฯิ อานตัว
เมืองออกหรื อ?เทาที่ตามงานของทานอาจารยศรีศักรฯทีล่ งในเมืองโบราณก็
วิเคราะหกลับไปกลับมา ชาวบานนาจะงงกันมากพอ แลว ..หรือไม

ความเห็นที่ 4 : โดยคุณ XOX
[ 203.150.217.116 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
ประวัคิศาสตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ ความเชือถือก็จะหายไป ทําใหเกิด
ความสับสน เชน ลานนาไทย ศิล าจารึก เปนตน ผมยังไมยอมรับคําวาลานนา จึง
ขอทราบเหตุผลในการเติมไมโทบนคําวาลาน
ความเห็นที่ 5 : โดยคุณ อวน
[ 203.155.221.253 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
รูไดอยางไรวาราชคฤหไมใชไทยอาหม
ความเห็นที่ 6 : โดยคุณ x
[ 67.70.7.165 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
1. คําถาม
ลานนา เหตุใดจึงเปลี่ยนมาเปน ลานนา
2. หรือวาตองการซื่อวามีนามาก หนว ยวัด จํานวน 1 ลาน ไมนาจะเปนจํานวน
ใหญ มากมายอะไรนัก เรามีหนวยอื่นๆของการนับมากกวานี้
3.เค ยถาม อดีตรองผูวาฯ แมฮองสอน ทานเปนชาวเชียงใหม ทานก็ยังภูมิใจการ
เปนชาวลานนา
4. ลานชาง ก็เชนกัน
5. ลานกระบือ ตองเปลี่ยนหรือปลาว
ความเห็นที่ 7 : โดยคุณ สงสัยมานาน

[ 210.4.148.254 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
อยากให ผูใดก็ได เขียนเรื่อง ตักกศิลา (Taksila ของปากีสถาน) ไดขาววาจะมีคน
ไทยไปพัฒนาเปนเมืองท องเที่ยวของชาวพุทธ ผมดูจากภาพถายตางๆ รูสึกวาจะ
มีความยิ่งใหญมาก เกินกวาทีไ่ ดยนิ ไดฟงเวลาเรี ยนพุทธศาสนา
ความเห็นที่ 8 : โดยคุณ สงสัยมานาน อีกที่
[ 210.4.148.254 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
ผมมีความสงสัยวา จุลศักราชที่ 1 เปนป พ.ศ. 1182 หรือ พ.ศ. 1181 กันแน ใน
บทความนี้ ใช พ.ศ. 1181 เป นจุลศักราชที่ 1 ใชไหมครับ
ตามความคิดของผม จุลศักราชที่ 1 คือ พ.ศ. 1182 เพราะใช 11 81 + จุลศักราชที่
1 คือ พ.ศ. 1182 ใชหรือไม ผมเทียบกับ พ.ศ. 2325 เปน ร.ศ. ที่ 1 เพราะใช 2324
+ ร.ศ. 1 เปน พ.ศ. 2325 คําตอบของผมใชหรือไมอนุเคราะห อาจารยพิเศษ ไข
ความสงสัยใหผมทีครับ
ความเห็นที่ 9 : โดยคุณ โกศล
[ 203.172.144.130 ]
kosolkantha@chaiyo.com
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
for the opion #5 and 7
sorry that I can"t use Thai Font.
Both word Lanna (the plain of rice field) and Lânna (million rice field) are

correct in the form of caracters for t here own region.
Lanna (without Mai Tho), because there is no Mai Tho for writing in Aksorn
Tham (Northern Alphabet). Therefore, when you transform the name
"LANNA" which writen in Akso rn Tham into modern Thai Alphabet you
can"t add Mai Tho because there is no Mai Tho in the origin. B UT if you want
to do it into OFFICIAL THAI LANGUAGE (the central) you HAVE TO add
Mai Tho. Because i n the official language the word LAN mean only PLAIN
but the original word in northern means MILLION . .. .... Do you get it?
If you use The official Thai Language you have to add Mai Th o.
the CORRECT meaning of LANNA is MILLION RICE FIELD, that"s why the
Official Thai Language have to add Mai Tho.
Why do I said the correct meaning of "LAN" is MILLION? Because NA (field)
is the area of meassuring the social titles. (Sakdina). It will be nothing if the
meaning of "LAN" is a PLAIN.
So, Lanna means MILLION RICE FIELD
other that yo u should know are
Sib Song Panna (Xishuangbanna in chinese) means 12,000 Na.
L an Chang (Laos; chinese called Maekong River that is Lanxang) means
MILLION ELEPHANT

Lan Pia (the northeastern people call Ayuthaya) means MILLION NOBLE (pia
is coresponded with Phraya in central language.)
your sincerely,
ความเห็นที่ 10 : โดยคุณ Trongjai HUTANGKURA
[ 195.220.192.162 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
for opinion # 9
I am not sure ... but I will answer from my memory... if somebody can correct
or explain them better please do it, THANKS.
About the Minor Era (Chulla Sa kkarat) there is 2 schools of calculation.
The first school is come from Sri Lanka. T hey counted suddenly that the
Buddha went to Nirvana to be the first year (1 B.E. or Pho So Nueng). So you
have to add 1181 with the minor era.
The second school is Thailand. We counte d after the Buddha went to Nirvana
1 year. So you have to add 1182 with the minor era.
ความเห็นที่ 11 : โดยคุณ Trongjai HUTANGKURA
[ 195.220.192.162 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
I think M.Pises is going to work out the complexion of Northern - Central Thai

Chronicles.
Each chronicle has their own view. If one want to work it out one have to
read all.
I think this article is a good work for the "First Step" of this kind of study
because there is very very rare article that try to said about the
complexion.
I think his work is o n his own view based on documents such as chronicles
and old thai books.
Please don"t blame him that he didn"t use another sort of data such as
anthropology or language because I think he try to concentrate only with
chronicles and old Thai books. Other application science should be h is (or
any others) second work.
ความเห็นที่ 12 : โดยคุณ Trongjai HUTANGKURA
[ 195.220.192.162 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
ความเห็นที่ 9
อ.โกศลที่ปาย ราชฯ22 หรือเปลา?
หวังวาครอบครัวสบายดีนะครับ
เป น ผอ.หรือยัง
วางๆจะไปกินเบียรดว ย
ความเห็นที่ 13 : โดยคุณ แปะ

[ 203.150.217.115 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
ประวัติศาสตรเปนเรื่องที่เขียนโดยมนุษยธรรมดาอยางเราๆทานๆนี่แหละ ซึ่งตอง
มองเห็นเหตุการณตางๆเพี ยงดานเดียวแนๆ-ทั้งที่มีนัยนตาสองขาง(ไมตองพูดถึง
ความลําเอียง คือชอบ หรือไมชอบนะ) พอสรุปได วา มนุษยที่เขียนบันทึกตางๆ
ไดตรงจริงๆนัน้ มีอยูเพียงสองคนเทานั้น คนหนึ่งตายไปนานแลว อีกคนหนึ่งยังไ
มมาเกิด !
เพราะฉนั้น ประวัติศาสตรคอื เรื่องที่เราไมรู (ตามคําพูดของประธานาธิบดีคน
หนึ่งของสห รัฐอเมริกา) หรือพูดใหงายเขาก็คือประวัติศาสตรคือเรื่องที่ไมมีใคร
รูวาจริงหรือไมจริง มากนอยแค ไหน และมองจากดานไหน โดยคนพวกไหน
ฝายไหน
แตขอบอกตามตรง วาคนที่เติบโตมาดวยกัน ลําบากมาดวย กัน รบพุงกรําศึกมา
ดวยกัน จะมาหักหลังกันหรือฆากันนั้น ยาก! ถานายสินถูกนายทองดวงฆาจริง
แลวกระด ูกที่อยูในบาตร หนาพระประธานในโบสถวัดหนึ่งในนครศรีธรรมราช
คือกระดูกของใคร ?
เรื่องเกร็ดฝอยต างๆที่มีประกอบเรื่องนี้ เชนการกวาดลางคนสนิทและญาติพี่นอง
ของผูที่ถูกฆา จะเปนเรื่องจริงหรือเรื่ องแตง ก็ไมมีใครบอกได อาจเปนเรื่อง
สะสางหนี้สินที่กูมาจากเมืองจีนก็ได แตขอโทษทีเถอะ เราอยาก รูเรื่องจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับคดีการเมืองนี้ไปเพื่ออะไร ?
ความเห็นที่ 14 : โดยคุณ เจ็ดสิบเกาฝน
[ 210.246.75.87 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
ไชยปราการนครโบราณเกากอน พระพรหมมหาราช กูอิสรภาพจากขอม และ
ทรงสรางฝางนครไชยปราการเฉลิมชัย

ไดยนิ เพลงนี้มาตั้งแตเปนเด็ก ปจจุบันไมไดอยูที่บานเกิดแลวไมทราบวา เพลงนี้
ยังคงใหเด็กสมัย ปจจุบันไดฟงบางหรือเปลา จากเนื้อเพลงดังกลาว ฝางนครไชย
ปราการหรืออําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม เปนไชย ปราการที่พระเจาพรหม
มหาราชทรงสรางจริงหรือเปลา
ความเห็นที่ 15 : โดยคุณ นอยลูน
[ 203.209.44.33 ]
หากความเห็นนี้มีคําไมเหมาะสมโปรดคลิกที่นี่!....
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