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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยศูนยศิลปวัฒนธรรมไดผลิตผลงาน
ทางวิชาดานลานนาคดีออกเผยแพรเปนรายปอยางตอเนื่อง ในปนี้ก็เชนกันไดจัดพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ลานนาคดีเรื่อง “โลกหนาลานนา : พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู” เพื่อเปน
ผลงานทางวิชาการที่จัดพิมพออกเผยแพรประจําป ๒๕๕๖ สามารถสรางความรูและเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร
พัฒนาการของปราสาทศพตางสัตวหิมพานต และการกอกูเก็บอัฐิภายหลังจากการปลงศพของชาวลานนา
ไดเปนอยางดี และทีพ่ เิ ศษเพิม่ เขามาอีกก็คอื ภายในหนังสือเลมนีย้ งั รวบรวมรูปภาพปราสาทศพโบราณของลานนา
ตลอดไปจนถึงพมา รัฐฉาน (ปจจุบนั อยูใ นประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) ลานชาง (ปจจุบนั คือประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ยูนนาน(ปจจุบนั อยูใ นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) และอีสาน (ปจจุบนั
อยูในประเทศไทย) มานําเสนอไวจํานวนหลายรอยภาพ ทําใหนอกจากเห็นพัฒนาการทางดานประวัติศาสตรแลว
ยังสามารถไดเห็นถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมของปราสาทศพ อันเปนฝมือของสลา (ชาง)
โบราณ ตลอดจนสามารถสัมผัสถึงสภาพแวดลอมและบรรยากาศงานศพของแตละทองที่ และแตละยุคสมัยไดอยาง
ชัดแจง
ขาพเจาในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดสง เสริมใหมกี ารศึกษาสืบคนองคความรูด า นประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม ตลอดจนถึง
คติความเชื่อ ของการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตรูปแบบตางๆ และการกอกูเก็บอัฐิของชาวลานนา
ขอชื่นชมอาจารยภูเดช แสนสา ที่ไดวิริยะอุตสาหะทําการสืบคนขอมูลที่มีอยูอยางจํากัด และนํามาวิเคราะห
เรียบเรียงจนปรากฏเปนเอกสารทางวิชาการดานลานนาคดีฉบับนี้ ใหสามารถเห็นถึงพัฒนาการ และสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการปลงศพแบบปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต กับธรรมเนียมการกอกูเก็บอัฐิไดเปนอยางดี และ
ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมทําใหเอกสารนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกประการ
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คํานิยมผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดทําการจัดพิมพ
เอกสารทางวิชาการออกเผยแพรเปนประจําทุกป โดยในประจําปพ.ศ.๒๕๕๖ นีท้ างศูนยศลิ ปวัฒนธรรมไดพจิ ารณา
จัดพิมพเรื่อง “โลกหนาลานนา : พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู” เนื่องจากองค
ความรูแขนงนี้ยังมีการศึกษาคนควาจํานวนนอย ทําใหสามารถเขาใจถึงประวัติศาสตรพัฒนาการของการสราง
ปราสาทศพตางบนสัตวปาหิมพานตและการกอกูเก็บอัฐิของชาวลานนาที่ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบมาจนถึงปจจุบัน
ขณะเดียวกันยังสามารถเห็นรูปภาพโบราณของปราสาทศพและงานศพทั้งของลานนา พมา รัฐฉาน ยูนนาน
ลานชาง และภาคอีสานของไทย
การสงเสริมใหศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนาและจัดเก็บ
รวบรวมเปนแหลงขอมูลทางดานลานนาคดี เปนบทบาทหนาที่หลักของศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อเปนองคความรูใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงผูสนใจทั่วไป
ไดนําไปศึกษาคนควาตอไป ในนามของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอ
ชื่นชมอาจารยภูเดช แสนสา ที่ไดศึกษาคนควาขอมูลและวิเคราะหเรียบเรียงเปนเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ และ
ขอขอบคุณผูที่ไดมีสวนรวมทําใหเอกสารนี้สําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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คํานํา
มนุษยเราเมื่อเกิดมาแลวยอมมีแก เจ็บ และตาย เหมือนกันทุกชนชาติทุกภาษา เมื่อคนเราสิ้นชีวิตลง ผูคนที่อยู
เบือ้ งหลังจึงมีการประกอบพิธเี กีย่ วกับศพใหเหมาะสมกับฐานะของแตละชนชัน้ ในสังคม ดังนัน้ พิธจี ดั งานศพของแตละพืน้ ที่
จึงยอมมีเอกลักษณทแี่ ตกตางกันไป เฉกเชนเดียวกับในลานนาทีม่ งี านปลงศพทีเ่ ปนเอกลักษณ โดยการสรางเปนปราสาท
ศพตางสัตวหิมพานตรูปแบบตางๆ ของเจานายและครูบามหาเถระ เชน นกหัสดีลิงค ชางเอราวัณ หงส นกการเวก และ
พญานาค เปนตน และพิธีศพลักษณะนี้ก็มีสิ่งที่เปนวัฒนธรรมรวมกันอยูของกลุมแวนแควนที่อยูใกลเคียงกัน ทั้งลานนา
และอีสาน (ประเทศไทย) ลานชาง (ประเทศลาว) พมา และรัฐฉาน (ประเทศเมียนมาร) สิบสองพันนา (ประเทศจีน) แต
ดวยหลักฐานทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด ผูเ ขียนจึงถือวาหนังสือเลมนีเ้ ปนเพียงเบือ้ งตนของการศึกษาคนควาทางดานประวัตศิ าสตร
พัฒนาการและคติความเชื่อ ของพิธีปลงศพแบบการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตและการกอสรางกูบรรจุอัฐิใน
ลานนา ที่เชื่อมโยงกับพิธีปลงศพที่คลายคลึงกันในพมา รัฐฉาน ลานชาง อีสาน และสิบสองพันนา พรอมกันนี้ไดรวบรวม
จัดหมวดหมูรูปภาพโบราณและภาพหายากเกี่ยวกับพิธีศพ ทั้งแบบปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและปราสาทศพแบบ
ธรรมดาของลานนาและพื้นที่ใกลเคียงที่มีวัฒนธรรมรวมกัน จํานวนทั้งหมด ๗๖๑ ภาพ มานําเสนอไวภายในเลม โดย
ผูเขียนมีความตั้งใจที่จะจัดทําหนังสือเลมนี้ใหเปนทั้งหนังสือที่นําเสนอเนื้อหาพรอมทั้งเปนสมุดภาพภายในเลมเดียวกัน
หนังสือเลมนี้เสร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ประพันธ ธรรมไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญสนับสนุนการศึกษาคนควาและจัดพิมพเผยแพร
ศาสตราจารยสรัสวดี อองสกุล สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กรุณาเปนผูทรง
คุณวุฒไิ ดตรวจแกใหคาํ แนะนํา อยางไรก็ตามผลงานนีอ้ ยูใ นความรับผิดชอบของผูเ ขียนแตเพียงผูเ ดียว ผูช ว ยศาสตราจารย
ลมูล จันทนหอม อาจารยยุพิน เข็มมุกด ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่กรุณาใหแนวคิดตางๆ คุณปนัดดา โตคํานุช ที่เปนผูติดตอประสานงานในการจัดพิมพ
ขอขอบคุณผูใหขอมูล ขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนถึงกัลยามิตรผูที่เอื้อเฟอรูปภาพเกาอันทรงคุณคาทุกภาพ คือ
พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส พระอธิการพิพัฒนพงษ ฐานวุฒฺโฑ พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ พระมหาอาทิตย
อาทิจฺโจ พระสมุหสุเมธ สุเมโธ เจากรองแกว ลังการพินธุ เจาศิริพร ณ เชียงใหม อาจารยณัฐวุฒิ ดอนลาว อาจารยวุฒิชัย
ทะนันชัย อาจารยชาญคณิต อาวรณ อาจารยพิเชษฐ ตันตินามชัย อาจารยธรรศ ศรีรัตนบัลล อาจารยศุภวัตร ทองละมุล
คุณแมสังเวียน เครือแกว คุณแมแกวมา แกวดํา คุณแมบุญลอม คําไหว คุณแมบัวจิ๋น ปนไชยเขียว คุณแมวิไล วงศแสนศรี
คุณแมยพุ นิ สิงหประทาน คุณครูสมพิศ เดชะพรหม พอหนานอินจันทร ไชยขันแกว พอหนานบุญศรี วรรณศรี คุณบุญเสริม
ศาสตราภัย คุณรําไพ ทาปน คุณเจษฎา อิ่นคํา คุณกฤตดนัย สมบัติใหม คุณวิฆเณศ ทองเกล็ด คุณอุกฤษฏ อินตะสาร
คุณปยพัทธ ศรีธิทอง คุณชัชวาล บังวัน คุณวิศาลทัศน รัตนมงคลเกษม คุณฐาปกรณ เครือระยา คุณเทวพันธ มานพกวี
คุณกรกช อินทรพรหม คุณสุทธิศกั ดิ์ ปาลโพธิ์ คุณลิขติ เครือบุญมา คุณพรรษา ทาปน คุณภัทรพงค เพาะปลูก คุณพุทธิคณ
ุ
กอกอง คุณณัฐวุฒิ ใจบุญ คุณณัฐพล แสงบุญ คุณณัฐคม กาวิละ คุณกิตติธัช จันทรชุม คุณนิทัศน กับเปง คุณนครินทร
ประดิษฐ คุณบุญฤทธิ์ โพธิจันทร คุณพงศกร สุดดวงรัตน คุณสงกรานต สมจันทร คุณนภสินธุ ภูติเศรณี คุณวีระยุทธ
สระทองแกน คุณเชษฐา สุวรรณสา คุณศิริชัย ศรีสุนทร คุณพายุ เปยศร คุณอภิเกียรติ ชื่นสมบัติ คุณภูวดล แสนสา และ
โดยเฉพาะไดรับการอนุเคราะหรูปภาพปราสาทศพเกาชุดใหญจากคุณจิรกาล สุพรรณรัตน ประธานชมรมคนฮักผาสาท
สมาชิกชมรมคนฮักผาสาท (สงสการดอทคอม www.songsakarn.com) สมาชิกกลุมอนุรักษผาสาทลานนา สมาชิกกลุม
สงการเมืองแป พิพิธภัณฑชุมชน วัด และอื่นๆ ที่ไมสามารถกลาวนามไดทั้งหมด ที่ทําใหผูเขียนรูสึกวาไมไดจัดทําหนังสือ
เลมนี้ขึ้นอยางโดดเดี่ยวเพียงลําพัง
โดยรูปภาพปราสาทศพยุคเกาทีไ่ ดรวบรวมนํามาประกอบไวในหนังสือเลมนี้ ตนฉบับบางรูปสูญหาย บางรูปชํารุด
จึงเปนการสืบตออายุของรูปภาพทีท่ รงคุณคาเหลานีไ้ วอกี ทางหนึง่ ขณะเดียวกันก็เปนภาพขอมูลใหผสู นใจไดขยายประเด็น
ทําการศึกษาเชิงลึกในดานอืน่ ๆ ทัง้ ทางดานศิลปะ สถาปตยกรรม วัฒนธรรม ตลอดถึงดานคติความเชือ่ และพิธกี รรมตอไป

(ภูเดช แสนสา)
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๖
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สารบัญ
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คํานิยมผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
คํานํา
๑. พัฒนาการปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตของลานนาและพื้นที่ใกลเคียง
ความเชื่อเรื่องสงดวงพระวิญญาณชนชั้นสูงของลานนา
ใหกลับไปสถิตบนเขาพระสุเมรุโดยมีสัตวหิมพานตเปนพาหนะ
พิธีปลงพระศพชนชั้นสูงในยุคแวนแควนถึงยุคอาณาจักรลานนา
การปลงพระศพชนชั้นสูงของแควนโยนก
การปลงพระศพชนชั้นสูงของแควนหริภุญไชย
การปลงพระศพชนชั้นสูงของลานนาใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต
ที่ไดรับอิทธิพลจากพมาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒
การปลงศพใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตในลานชางราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓
ลานชางรับอิทธิพลจากพมา
ลานชางรับอิทธิพลผานลานนา
ลานชางสงอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค
ใหอีสาน (เมืองอุบลราชธานี) เมื่อตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ความขัดแยงทางการเมืองในลานชาง สูการสรางบานแปลงเมืองใหม
และเกิดพิธีศพแบบสรางปราสาทนกสักกะไดลิงคของเจานายสายใหม
ในอีสาน (เมืองอุบลราชธานี)
การเกิดคําบอกเลาเชื่อมโยงกับเจานายเมืองนครเชียงรุง สิบสองพันนา
การปลงพระศพชนชั้นสูงลานนาบนพระเมรุแบบชนชั้นสูงสยาม
ในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔
๒. คติแนวคิดและพัฒนาการของการกอ “กู” อัฐิในลานนา
การกอสราง “กู” ในดินแดนลานนายุคกอนสถาปนาราชวงศเจาเจ็ดตน พ.ศ.๒๒๗๕
กูเจานายยุคราชวงศเจาเจ็ดตนกอนรวบรวมกูพระอัฐิ
สรางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม พ.ศ.๒๒๗๕ – ๒๔๕๑
ยุคหลังรวบรวมกูพระอัฐิสรางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม
และแพรขยายความนิยมใหราชสํานักอื่นของลานนา พ.ศ.๒๔๕๒ - ปจจุบัน

๔
๕
๖

๙
๑๓
๑๓
๑๔
๑๖
๒๔
๒๔
๒๕
๒๘
๒๘
๓๐
๓๕
๔๗
๕๔
๕๙
๗
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๓. ภาพปราสาทศพของลานนาและพื้นที่ใกลเคียง
ภาพปราสาทศพจังหวัดเชียงใหม
ภาพปราสาทศพจังหวัดลําปาง
ภาพปราสาทศพจังหวัดลําพูน
ภาพปราสาทศพจังหวัดแพร
ภาพปราสาทศพจังหวัดนาน
ภาพปราสาทศพจังหวัดเชียงราย
ภาพปราสาทศพจังหวัดพะเยา
ภาพปราสาทศพจังหวัดแมฮองสอน
ภาพปราสาทศพจังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ
ภาพปราสาทศพในลานนา
ภาพปราสาทศพพมา (เมียนมาร)
ภาพปราสาทศพรัฐฉาน (พมา) และยูนนาน (จีน)
ภาพปราสาทศพลานชาง (ลาว)
ภาพปราสาทศพอีสาน
ภาพปราสาทศพเชียงตุง (พมา)
สรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คําเวนทานปราสาทศพนกหัสดีลิงคของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทศ ณ ลําพูน)
เมืองนครลําพูน พ.ศ.๒๔๖๙
คําเวนทานปราสาทศพนกหัสดีลิงคของแมเจาสุนา ณ ลําพูน เมืองนครลําพูน
พ.ศ.๒๔๗๒ แตงโดยครูบาอิ่นคํา วิสารโท วัดบุปผาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผูเขียน
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พัฒนาการการสรางปราสาทศพ
ตางบนสัตวหิมพานต
ของลานนาและพื้นที่ใกลเคียง

๑

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปจจุบัน หรืออดีตเคยเปนปริมณฑลหลักของอาณาจักร
ลานนา ปรากฏมีขนบธรรมเนียมการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานตรปู แบบตางๆ เชน นกการเวก พญานาค
หงส ชางเอราวัณ หรือที่นิยมสรางกันมากที่สุดคือ “นกหัสดีลิงค” เพื่อ “สงสการ”๑ หรือเผาศพของครูบามหาเถระ
และในชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ก็เริม่ มีการนําเอาปราสาทศพรูปแบบนีไ้ ปจัดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องภูมภิ าคอืน่ ๆ
อีกดวย เชน ภาคกลางทีก่ รุงเทพฯ ฯลฯ ซึง่ เปนสิง่ ทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจสําหรับบุคคลตางถิน่ ตางวัฒนธรรมทีไ่ ดเขามาสัมผัส
พบเห็นไปพรอมๆ กับเกิดคําถามขึ้นตามมาอยางมากมาย ผูเขียนจึงไดพยายามคนควาเรื่องราวของพิธีปลงศพ
แบบปราสาทตางบนสัตวหิมพานต โดยเนนใหเห็นภาพรวมของพัฒนาการทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม
คติความเชื่อ ตลอดถึงความสัมพันธของการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ใกลเคียง
กับลานนา ทั้งจากเอกสารชั้นรองและเอกสารชั้นตนที่เปนอักษรธรรมลานนา เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ตํานานพื้นเมืองเชียงแสน และตํานานพื้นเมืองนาน ฯลฯ รวมถึงเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองของรัฐฉาน
สิบสองพันนา ลานชาง อีสาน และสยาม (ภาคกลาง) มาเปนขอเสนอใหมเบื้องตน เพื่อรอการศึกษาใหชัดแจงมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อคนพบหลักฐานใหมตอไปในอนาคต

ความเชื่อเรื่องสงดวงพระวิญญาณชนชั้นสูงของลานนา ใหกลับไปสถิตบนเขาพระสุเมรุ โดยมี
สัตวหิมพานตเปนพาหนะ
ในยุคจารีตดวยพิธีศพถือเปนเกียรติยศครั้งสุดทายใหแกผูวายชนม ที่สามารถเนนย้ําสิทธิธรรมประการ
หนึ่งของกลุมชนชั้นปกครอง รวมกับคติความเชื่อของลานนาที่รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ พราหมณ และผี วา
“สงสการ” มาจากคําวา “สงสักการะ” ทีม่ าของคําศัพทนผี้ เู ขียนสันนิษฐานวาดวยแตเดิมในลานนามีพธิ เี ผาศพใชกบั เจานายและครูบามหาเถระซึง่ เปนชนชัน้
สูงของสังคม เมื่อสิ้นชีวิตจึงมีการสรางปราสาทศพและเครื่องสักการะตางๆ เผาสงไปพรอมกับศพเพื่อเปนทั้งเครื่องเกียรติยศและเครื่องสักการบูชาผูวายชนม รวม
ถึงเปนเครื่องทําบุญอุทิศถวายเพื่อสงใหผูวายชนมนําไปใชในโลกหนา ดังนั้นชาวลานนาจึงเรียกพิธีการเผาศพวา “สงสการ” หรือ “สงสักการะ”
๑

๙
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เจานายเปนบุคคล “สูงศักดิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” ของบานเมือง เปนผูที่ถือกําเนิดมาจากสรวงสวรรคชั้นฟาเพื่อลง
มาสรางสมบุญบารมี เมือ่ ยังมีชวี ติ อยูใ นโลกมนุษยกไ็ ดประทับอยูใ นคุม ปราสาทหอคําทีเ่ ปนการจําลองสรวงสวรรค
มาไวบนโลกมนุษย เมื่อถึงกาลสิ้นชีพก็ตองสรางวิมานปราสาทหรือหากพิเศษก็สรางเปนวิมานปราสาทตั้งบนหลัง
สัตวหมิ พานตรปู แบบตางๆ โดยเฉพาะรูปนกหัสดีลงิ คใหประทับและสงสการ (เผา) ไปดวยทัง้ หมด เพราะมีความเชือ่
วาสัตวหมิ พานตเหลานีม้ ถี นิ่ อาศัยอยูเ ชิงเขาพระสุเมรุ จึงสามารถเปนพาหนะพาดวงพระวิญญาณและวิมานปราสาท
บินเหาะขึ้นไปสูสรวงสวรรค เพื่อใหกลับไปเปนเทพสถิตอยูในสรวงสวรรคชั้นตางๆ บนเขาพระสุเมรุ ดังสะทอน
จากคําโอกาสเวนทานปราสาทศพตางนกหัสดีลิงคของเจาแมสุนา ณ ลําพูน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ กลาววา
“...สวนตีนธอรณีปราสาท ทําเปนรูปสกุณาชาต เหมือนดั่งจักยกเอาปราสาทเจาแมพาบิน คือวา
เปนรูปนกหัสสดีลิงคยาวใหญ มีปกหางไขวขวางเขิง หัวเปนเซิงฝายหัตถี มีงวงยาวรีแกวงปาย ซายขวา
หวายไปมา ผายบุปผาเขาตอก ยามจักเดินออกมัคคา สองพายงาขาวผอง คิ้วคอมกองตาไหล สองหูไกว
กวัดแกวง เดิมตามตําแหนงบัวราณ...” ๒
สวนครูบามหาเถระถือวาเปนบุคคลพิเศษของสังคม เมื่อไดถึงแกมรณภาพก็จะไดรับการอุปถัมภปลงศพ
จากกษัตริยและเจานาย หรือคณะลูกศิษยศรัทธาตีนจองรองวัด จึงมีการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต
เพื่อใหเปนพาหนะสงดวงวิญญาณขึ้นไปสูสรวงสวรรคหรือแดนพระนิพพานเชนเดียวกันกับเจานาย ดังนั้นการ
สรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตของชนชั้นสูง จึงเปนการนําเอาวิมานปราสาทของพระอินทรและเทพยดา
ทั้งหลายบนเขาพระสุเมรุ และมีสัตวปาหิมพานตที่อยูรายรอบเชิงเขามาจําลองไวบนโลกมนุษย เพื่อเปนภาพ
เสมือนวาผูที่ยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยไดพากันนอมสง (สงสักการะ) สรีระราง และดวงพระวิญญาณของผูลวงลับ
ใหไดเสด็จกลับคืนไปประทับบนสรวงสวรรคชั้นฟาจนถึงที่แลว
ตามความเชือ่ ของลานนา “กษัตริย” หรือ “เจาหลวง” คือสมมติของ “พญาอินทา” (พระอินทร) เจาผูเ ปนใหญ
ทีป่ ระทับในวิมานปราสาทบนยอดเขาพระสุเมรุ สวนบรรดาเจานายพระญาติวงศกค็ อื สมมติของเทพยดาผูเ ปนบริวาร
ทีล่ งมาอุบตั ขิ นึ้ ในโลกมนุษย ดังปรากฏในคําโอกาสสระเกลาดําหัวเจาหลวงนครเชียงใหมทแี่ สดงถึง “กษัตริย” หรือ
“เจาหลวง” คือ “พระอินทร” วา “...แมนพระปรมพิตร พระเปนเจาจักสถิตยอยูในสุวรรณผางคาปราสาท หื้อดู
วิลาสดัง่ นรินทรา...” ๓ และงานพิธปี ลงพระศพเดิมไมใชงานทีเ่ นนใหเกิดความโศกเศราแตเปนงานเฉลิมฉลองทีย่ งิ่
ใหญ เพราะเชือ่ วาผูว ายชนมจะไดกลับคืนไปอยูถ นิ่ เดิมรวมกับบรรพบุรษุ หรือกลับคืนขึน้ ไปอุบตั เิ ปนพญาอินทาหรือ
ู เสีย
เปนเทพยดาบนสรวงสวรรค พรอมกับเปนการชดเชยพลังชีวติ ของบานเมืองและผูค นทีข่ าดหายไป เพราะไดสญ
เจานายผูที่ซึ่งสามารถรับพลังชีวิตจากสิ่งเหนือธรรมชาติไดสูงกวาบุคคลทั่วไป และเปนการปลอบขวัญผูที่ยัง
มีชวี ติ อยู สวนเมือ่ ปลงพระศพแลวจะมีการกอสรางกูเ ก็บพระอัฐหิ รือสรางหอผี (ศาล) ไวเปนทีเ่ คารพสักการะ เพือ่ ให
ดวงพระวิญญาณของเจานายผูว ายชนมนนั้ สามารถกลับมาคืนพลังชีวติ ใหแกแผนดินอีกครัง้ ๔ หรือก็คอื เพือ่ ใหเสด็จ
กลับมาเปน “ผีอารักษ” หรือ “ผีเมือง” คอยปกปกรักษาดูแลบานเมืองและชาวเมืองตลอดไป ดังเชน “กษัตริย” และ
ปฐมตนราชวงศของเมืองนครเชียงใหมเมือ่ เสด็จสวรรคตก็ไดรบั การสถาปนาขึน้ เปน “ผีอารักษเมืองนครเชียงใหม”
ดังมีบันทึกไววา
๒

วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, คําเวนทานในงานศพของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๓), หนา
๔๓ – ๔๔.
๓
คําโอกาสสระเกลาดําหัวเจาหลวงนครเชียงใหม พับสาวัดศรีสองเมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม ปริวรรตโดยศรีเลา เกษพรหม อางใน กูเจาหลวงนครเชียงใหม,
เอกสารที่ระลึกในวันพิธีสักการะกูเจาหลวงนครเชียงใหม, เชียงใหม, พ.ศ. ๒๕๕๒, หนา ๓๖.
๔
สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๑๔๘.

๑๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“...เทวดาอารักขเชนเมืองเจาทังหลาย หมายมีเจาหลวงฅําแดงเปนเคาเปนใหญกวาอารักข
เจาทังหลาย แลอารักขหลวงเมืองแคน (ออกเสียง“เมืองแกน”) ตน ๑ เจาหลวงมังรายตน ๑ มังคราม
ตน ๑ แสนพูตน ๑ ฅําฟูตน ๑ ผายูตน ๑ กือนาตน ๑ แสนเมืองมาตน ๑ สามประหญาฝงแกนตน ๑
ทาวลกตน ๑ ทาวยอดเชียงรายตน ๑ ทายอายตน ๑ แกวตาหลวงตน ๑ พระแมกตุ น ๑ พระเมืองแกวตน ๑
พระเมืองเกลาตน ๑ เจาพระญายอดติโลกราชตน ๑ ...ขุนหลวงวิลังคะตน ๑...พระเจาตนพอตน ๑ เจาฟา
หลวงชายแกวตน ๑ พระเจากาวิละองคเถาปราบปถวีลานนาไทตน ๑ เจาชางเผือก (เจาหลวงธรรมลังกา)
ตน ๑ เจามหาเสฏฐี (เจาหลวงคําฝน) ตน ๑...” ๕
ขณะที่กลุมของชาวไทลื้อในสิบสองพันนา ซึ่งมีความสัมพันธอยางแนบชิดกับลานนาทั้งความสัมพันธทาง
พระญาติวงศของชนชั้นปกครองและทางพุทธศาสนา ผูเขียนไดสํารวจเอกสารชั้นตนจาก “ตํานานพื้นเมือง” ตางๆ
ของกลุมไทลื้อสิบสองพันนา เชน ตํานานพื้นเมืองสิบสองพันนาเชียงรุง คราวพื้นเมืองสิบสองพันนา และตํานาน
เมืองยอง ในขณะนี้ยังไมพบมีการปลงพระศพแบบปราสาทตางบนสัตวหมิ พานต แตก็ปรากฏรองรอยคติความเชื่อ
ที่คลายคลึงกัน ดังมีการสรางปราสาทพระศพของกษัตริยและเชื้อพระวงศชั้นสูงที่เมืองนครเชียงรุง เจาเมืองใน
หัวเมืองตางๆ และครูบามหาเถระ แลวแกะสลักไมเปนรูปพญาลวงใสไวในปราสาทพระศพ เพื่อใหเปนพาหนะ
พาดวงพระวิญญาณขึ้นสูสรวงสวรรค๖ หรือแกะสลักไมเปนรูปพญานาคติดประกบไวกับแทนฐานปราสาทศพ
ดัง “คราวพื้นเมืองสิบสองพันนา” หรือ “รีตคลองเจาแผนดินสรางบุญนอนแร” กลาววา
“...คันวาไมไดเปนเหลมมาแลว เจาหลวงหัวรอยไดมาขวักเปนหัวนาค เยียะเปนตัวนาค แล
ตองเปนเกล็ดนาค ประดับแกวพอกฅําแดงทังเสี้ยง พายหนาหีดติดหัวนาคหื้อกวางสะนอย หื้อพอสังฆะ
นั่งสูตตปฏฐานหลวงลากตามทางไปแล ดั่งเชือก ๓ เสน เสน ๑ ตกเจาราชปุตตาราชปุตตีเปนจิกจอมเหนือ
สนามเอา เสน ๑ ตกพระญานาฝอยเอา เสน ๑ ตกพันนา ๔ ปองเปนเคลา ไพรไทเชียงรุงเอามาแล...”๗
สาเหตุที่ไมมีการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตใหกับชนชั้นสูงของสิบสองพันนา สันนิษฐาน
วาดวยสิบสองพันนาเปนเมืองสองสวย (สองฝายฟา) สวามิภักดิ์ตอทั้งจีนและพมา แตจีนจะมีอิทธิพลเหนือ
สิบสองพันนามากกวาพมา ดังปรากฏวากษัตริยจีนจะรับรองการสถาปนากษัตริยสิบสองพันนาใหมีตําแหนง
“ชวนอวุย ซือ” หรือทีส่ บิ สองพันนาเรียกวา “แสนหวีฟา ”๘ จึงทําใหสบิ สองพันนาไดรบั อิทธิพลจากพมานอยกวาทาง
รัฐฉานและลานนา และทําใหมีพิธีการปลงพระศพกษัตริยที่เมืองนครเชียงรุงหรือเจาเมืองไทลื้อหัวเมืองตางๆ ใน
สิบสองพันนายังคงใสปราสาทศพแบบธรรมตามธรรมเนียมโบราณที่เคยกระทําในรัฐฉาน ลานนา และลานชาง
ทวาก็ยังปรากฏรองรอยที่อาจไดรับอิทธิพลจากพมาผสมกับคติของจีนบางในชวงหลัง แตไมถึงกับมีการสรางเปน
ปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานต นัน่ ก็คอื การแกะสลักไมทาํ รูปพญาลวง (คลายมังกรมีปก ) ใสไวในปราสาทพระศพ
ดังนั้นจึงกลาวไดวาการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตในลานนาเพื่อเปนการแสดงสถานภาพของการเปน
ชนชั้นสูงหรือชนชั้นพิเศษของบานเมือง และสงดวงพระวิญญาณใหกลับไปสถิตอยูทิพยวิมานปราสาทบนเขา
พระสุเมรุ (สวรรค) หรือแดนพระนิพพาน จึงมีพิธีเกี่ยวกับพระศพของชนชั้นสูงที่พิเศษยิ่งกวาบุคคลทั่วไป
๕

ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ตํานานเชียงใหม จารโดยพระไชยวุฒิ ฉบับวัดอัมพาราม บานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปนนา เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๗), หนา ๒๘๑ และ ๒๙๒
๗
นคร ปญญาวชิโร, พระ, และคณะ (บรรณาธิการ), วิถีไทลื้อเมืองสิบสองพันนา, (เชียงใหม : แม็กซพริ้นติ้ง, ๒๕๕๕), หนา ๑๓๘.
๘
ณัชชา เลาหศิรนิ าถ, การสลายตัวของรัฐแบบจารีตในลุม แมนา้ํ โขงตอนกลาง : สิบสองพันนา พ.ศ.๒๓๖๙ - ๒๔๓๗, วิทยานิพนธภาควิชาประวัตศิ าสตร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๑๙.
๖

๑๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ในส ว นของล า นนานั้ น มี พิ ธี ศ พที่ พิ เ ศษสํ า หรั บ ชนชั้ น สู ง คื อ การปลงศพบนวิ ม านปราสาทต า งบน
สัตวหิมพานต ที่แตเดิมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เคยมีการสันนิษฐานวาพิธีศพลักษณะนี้ของลานนารับมาจากเขมร
ผานทางอีสาน โดยพระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) ไดทาํ หนังสือถวายสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศวา “ชาวเชียงใหมทําศพโดยทํารูปนกหัสดีลิงค นาจะเอาอยางมาจากอุตตรกุรุ (อินเดีย)” สมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงประทานคําตอบวา “ประเพณีจากอินเดียมาสูเขมร จากเขมรเขามาไทยภาคอีสาน
แลวทางพายัพ (ลานนา – ผูเขียน) จึงเอาอยางมาจากอีสาน” เพราะ “...เรื่องนกหัสดีลิงคนั้นรูสึกเห็นชอบกล
ชื่อนั้นจะมาแตไหนเรา (สยาม – ผูเขียน) เรียกกันวานกหัสดินตางหาก สงสัยวาจะมาทางเขมรเพราะลึงคเปนลิงค
ทีจ่ ะเขามาทางอีสานกอน แลวทางพายัพจึงจําเอาอยางไป...”๙ แตหากพิจารณาจากหลักฐานตํานานพืน้ เมืองตางๆ
ของลานนาโดยเฉพาะพืน้ เมืองเชียงแสน กลับใหภาพวาพมาสงอิทธิพลการปลงศพใสปราสาทตางบนสัตวหมิ พานต
ใหแกลา นนา รัฐฉาน และลานชาง ซึง่ ในสวนของลานชางก็ไดสง อิทธิพลใหกบั อีสาน (เมืองอุบลราชธานี) อีกชัน้ หนึง่
กรอปกับพิธกี ารสรางปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานตกไ็ มปรากฏหลักฐานวาเคยจัดขึน้ ในเขมร ในเขมรนัน้ ปรากฏ
สรางเปนพระเมรุที่จําลองเขาพระสุเมรุ สวนทางสยามก็สรางเปนพระเมรุโดยสรางเลียนแบบมาจากปราสาทหิน
นครวัดในเขมรทีจ่ าํ ลองเขาพระสุเมรุโดยจินตนาการขึน้ จากภูเขาหิมาลัย แตแทนทีส่ ยามจะสรางจากศิลาขนาดใหญ
เหมือนปราสาทหินในเขมร ก็ปรับเปลี่ยนทําเปนเครื่องไมใหอลังการออนชอยแทน มีการสันนิษฐานวาเริ่มสราง
พระเมรุขึ้นครั้งแรกในสยามประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ หรือราว พ.ศ. ๒๑๘๑ สมัยพระเจาปราสาททอง
กษัตริยอยุธยา (พ.ศ.๒๑๗๒ – ๒๑๙๘) ปฐมราชวงศปราสาททองซึ่งปรากฏปฏิบัติสืบมาจนถึงปจจุบัน๑๐

ภาพปราสาทศพตางบนชางเผือก (ชางเอราวัณ) และตางบนนกการเวกของพระเถระชาวพมาในอดีต
(ที่มา : หนังสือสิ้นชาติสิ้นแผนดินการลมสลายของราชวงศในพมาและชมรมคนฮักผาสาท)

๙
๑๐

๑๒

วัดเจดียหลวง, จดหมายเหตุพญานกหัสดีลิงค, (เชียงใหม : นันทพันธ, ๒๕๕๓), หนา ๘ และ ๑๑.
สุจิตต วงษเทศ(บรรณาธิการ), พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน,(อางแลว), หนา ๑๑.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พิธีปลงพระศพชนชั้นสูงในยุคแวนแควนถึงยุคอาณาจักรลานนา
พิธีการปลงศพในบริเวณที่ตอมาเปนอาณาจักรลานนา ดั้งเดิมกอนรับพุทธศาสนาเขามาจะนิยมใชการ
ฝงศพ ดังปรากฏพบหลักฐานการฝงศพของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรกระจายอยูทั่วไปในลานนา อยางเชน
แหลงโบราณคดีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แหลงโบราณคดีออบหลวง จังหวัดเชียงใหม แหลงโบราณคดีบานไร
และถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ที่ปรากฏมีการฝงศพอายุประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาป ถึง
๗,๐๐๐ ปมาแลว๑๑ ภายหลังเมื่อรับอิทธิพลศาสนาพุทธ – พราหมณจากชมพูทวีป (อินเดีย) เขามาในยุค
หริภุญไชย (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓) ชนชั้นสูงจึงไดรับพิธีการปลงพระศพแบบเผาเขามาใชดวย ซึ่งลักษณะ
ของพิธีปลงพระศพของชนชั้นสูง (เจานายและครูบามหาเถระ) ยุคแวนแควนในดินแดนลานนานั้น ผูเขียนพบวา
มีลักษณะเดน ๒ กลุมหลัก คือ (๑) กลุมแควนโยนก และ (๒) กลุมแควนหริภุญไชย
การปลงพระศพชนชั้นสูงของแควนโยนก
กลุมแควนโยนกที่อยูลุมน้ํากก และน้ําของ (โขง) ในยุคราชวงศมังรายมีธรรมเนียมการปลงพระศพ
ของชนชัน้ สูงโดยสรางปราสาทศพเผาริมฝง แมนา้ํ หรือสรางปราสาทศพตัง้ บน “เรือพวง” “พวงแพ” เผากลางแมนา้ํ
ของ (โขง) ปลอยใหพระอัฐสิ ลายลอยไปตามแมนา้ํ จารีตนีส้ บื มาถึงพิธปี ลงพระศพ “เจาฟาเชียงแสน” ยุคลานนาอยู
ภายใตการปกครองของพมา (พ.ศ. ๒๑๐๑ – ๒๓๔๗) ทีส่ รางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลงิ คหรือตางบนชางเอราวัณ
ตัง้ บนเรือพวงหรือพวงแพถวายพระเพลิงพระศพกลางแมนา้ํ ของ๑๒ สันนิษฐานวาพิธศี พชนชัน้ สูงลักษณะนีอ้ าจมีมา
ตัง้ แตยคุ แควนโยนก ทีไ่ ดรบั คติ (พุทธ) มาจากพมาในการปลงศพเจานายริมฝง แมนา้ํ แลวปลอยพระอัฐลิ อยทีแ่ มนา้ํ
เอยาวดี (อิระวดี)๑๓ และคลายกับการเผาศพริมฝงแมน้ําคงคาแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ
ในอินเดีย ประกอบกับเปนคติดั้งเดิม (ผี) ที่เชื่อวาเมื่อตายไปแลวจะตองสงวิญญาณกลับสูโลกเดิมคือบาดาลหรือ
นาคพิภพ โดยมีนาคเทานัน้ ทีจ่ ะนําพาดวงวิญญาณไปสงทีบ่ าดาลไดอยางปลอดภัย จึงพบการปลงพระศพชนชัน้ สูง
บนเรือกลางแมน้ําแลวสรางรูปพญานาคมาประกอบไวดวย หรือแมแตในยุคหลังที่ไมไดปลงศพกลางแมน้ําแตที่
รองปราสาทศพเมือ่ ใชแหชกั ลากทางบกก็ยงั เรียกชือ่ วา “ไมแมเรือ” ทีม่ กั มีรปู พญานาคประกอบไว และในปจจุบนั ที่
สรางเปนราชรถหรือรถลากศพก็มรี ปู พญานาคสรางประกอบไวดว ยเสมอ ซึง่ ในอาณาจักรอยุธยาก็ปรากฏหลักฐาน
มีการปลงพระศพกษัตริยในยุคกอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ บนเชิงตะกอนไมจันทนตั้งบนเรือนาคกลางแมน้ํา
กอนมีการสรางเปนพระเมรุมาศในยุคหลัง เชน ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระไชยราชา กษัตริยอยุธยา
(พ.ศ. ๒๐๗๗ – ๒๐๘๙)๑๔ เปนตน โดยเฉพาะชวงลานนาอยูภายใตการปกครองของพมา ๒๐๐ กวาป ประเพณี
การปลงศพแบบพมาจะเขามามีอทิ ธิพลอยางมากสําหรับชนชัน้ สูงลานนาทีก่ ษัตริยพ มาใหการอุปถัมภปลงพระศพ
และภายหลังไดสง อิทธิพลตอพิธปี ลงพระศพเจานายหัวเมืองตางๆ ในยุคเจาหลวงทีน่ ยิ มเผาพระศพริมฝง แมนา้ํ เชน
ถวายพระเพลิงพระศพพระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๘) ราชวงศเจาเจ็ดตน

๑๑

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย, ขอมูลใหมกอนประวัติศาสตรนาน : ลําพูน, เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๓๓.
๑๒
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๙๒, ๑๒๓ และ ๑๒๔.
๑๓
ส. พลายนอย, เลาเรื่องพมารามัญ, (กรุงเทพฯ : พิมพคํา, ๒๕๔๔), หนา ๙๓.
๑๔
สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน, (อางแลว), หนา ๒๓ - ๒๗.

๑๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๙ ริมทาแมน้ําปงที่ขวงเมรุ๑๕ หรือถวายพระเพลิงพระศพเจาหลวงพิมพิสารราชา (เจาพิมพิสาร)
เจาผูค รองนครแพรองคที่ ๕ (พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๔๒๙) ราชวงศแสนซาย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ทีร่ มิ ฝง แมนา้ํ ยม๑๖ เปนตน
การปลงพระศพชนชั้นสูงของแควนหริภุญไชย
กลุมแควนหริภุญไชยที่มีเมืองลําพูนเปนเมืองหลวง จากตํานานมูลศาสนาก็สะทอนวามีการนําพระศพ
ใสปราสาทศพเหมือนแควนโยนก ที่อาจมีการสรางขึ้นมาพรอมกับที่แควนหริภุญไชยไดรับพิธีการเผาศพมา
ตามอิทธิพลพุทธศาสนา แตตา งกันตรงที่แควนหริภุญไชยมีการเก็บพระอัฐิใสหมอไวตามบริเวณวัด๑๗ หรือมีการ
กอกูเก็บพระอัฐิเหมือนเปนการประกอบพิธีศพครั้งที่สอง ดังเชื่อวามีพระอัฐิพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริยแควน
หริภุญไชย (ชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔) ที่กูกุด วัดจามเทวี หรือพระอัฐิพญาอนันตยศ (โอรสของพระนางจามเทวี)
กษัตริยเขลางคนคร (ลําปาง) ที่ปาไมยางเมืองลําพูน๑๘ ซึ่งอาจเปนตนแบบธรรมเนียมการเก็บพระอัฐิใหกับ
พระนครเชียงใหม เมื่อพญามังราย กษัตริยแควนโยนกองคที่ ๒๕ ทรงผนวกแควนหริภุญไชยเขากับแควนโยนก
แลวสถาปนาพระนครเชียงใหมราชธานีขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ เพราะพญามังรายทรงรับอิทธิพลหลายประการ
จากแควนหริภุญไชยโดยเฉพาะทางพุทธศาสนาและคติความเชื่อตางๆ ดังพระองคทรงสรางกูคํา (เจดียเหลี่ยม) ที่
เวียงกุมกามจําลองรูปแบบมาจากกูกุดที่เวียงลําพูน ซึ่งเชื่อวาเปนกู
บรรจุพระอัฐิพระมเหสีของพญามังราย๑๙ แตพิธีปลงพระศพเจานายที่
พระนครเชียงใหมยคุ ราชวงศมงั รายไมไดกระทําริมฝง แมนา้ํ ดังปรากฏ
ขอหามนีใ้ นสมัยพญาแมกุ กษัตริยล า นนา (พ.ศ. ๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) วา
“...สงสะกานเผาผีในเวียง ในเมือง ในวัด ยังเกาะทรายและยังน้ํานั้น
ก็อยาไดกระทําเทอะ...”๒๐ สันนิษฐานวายุคนัน้ แมนา้ํ ปงเปนแหลงน้าํ
สําคัญที่ใชอุปโภคบริโภคและแมน้ํามีขนาดเล็กไหลชากวาแมน้ําของ
(โขง) จึงไมเหมาะประกอบพิธีเผาพระศพกลางแมน้ําหรือริมฝงน้ํา
อยางกรณีแมนา้ํ ของทีเ่ มืองเชียงแสน พบแตเพียงในยุคหลังทีม่ กี ารทํา
พิธีเผาปราสาทศพบนเกาะทรายกลางแมน้ําปง ทางเมืองนครลําปาง
ก็ปรากฏเคยทําพิธีเผาปราสาทศพบนเกาะทรายกลางแมน้ําวังดังมี
บันทึกชวง พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๔๒ “...สันดอนทรายขามแมน้ําจาก
สถานที่พํานักของคณะผูสอนศาสนาฝายใตในเมืองลคร (ลําปาง) นั้น
ใชเปนสถานที่เผาศพของชาวพื้นเมืองไมใชของชนชั้นเจา โดยทั่วไป
เขาจะบรรทุกแทนตั้งศพลงเรือลองไปตามแมน้ํา...” ๒๑ สวนเมืองลอง
(เมืองขึ้นของเมืองนครลําปาง) ก็ปรากฏประกอบพิธีเผาปราสาทศพ ปราสาทศพศิลปะแบบไทใหญของ
ครูบามหาเถระชาวไทใหญที่วัดศรีรองเมือง
บนเกาะทรายกลางแมน้ํายมเชนกัน
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๑๔

(ที่มา : ชมรมฮักผาสาท)

สรัสวดี อองสกุล(ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๘.
จดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๔๙ อางในพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ, เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต, (ลําปาง : จิตวัฒนาการพิมพลําปาง, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๔.
สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), เมืองพะเยา, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๒๗), หนา ๓๓.
บําเพ็ญ ระวิน (ปริวรรต), มูลสาสนา สํานวนลานนา, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๑.
ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภุญชัย, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : พระจันทร, ๑๕๑๖), หนา ๔๗ - ๔๘.
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม, (เอกสารอัดสําเนา, พ.ศ.๒๕๒๔), หนา ๒๓.
กรมศิลปากร, ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ ๑, (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๑๗๕.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ดังนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏในขณะนี้จึงแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมทั้ง ๒ แวนแควนกอนหลอมรวมเขาเปน
อาณาจักรลานนา มีพิธีการนําพระศพชนชั้นสูงใสวิมานปราสาทอยูแลวและสืบทอดมาจนถึงยุคราชวงศมังราย ซึ่ง
เมื่อพญามังราย ปฐมกษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๘๐๔ – ๑๘๕๔) เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๑๘๕๔ พญาไชยสงคราม
ผูเปนพระราชบุตรก็สรางปราสาทพระศพสงสการ
“...เจาพระญาไชยสงครามคันรูวาพอตนจุตติ ...ค็สางแปลงยังวิมานเมรุปราสาทใสคราบพอตน
แลวกะทําบุญหื้อทานเลิกซากสงสการเผาเสียในกลาดเชียงใหม แลวค็กอกูจุดูกพอตนไวที่กลาดเชียงใหม
กลางเวียงที่นั้น...” ๒๒
แตรูปแบบที่มีการสรางปราสาทศพตางบนหลังสัตวหิมพานต เชน นกหัสดีลิงค ชางเอราวัณ นกการเวก
หงส หรือพญานาค ไมไดเปนธรรมเนียมดั้งเดิมของลานนา สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลจากการปลงพระศพ
ชนชัน้ สูงของพมาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เมือ่ ลานนาไดเปนเมืองประเทศราชของพมา เพราะในพมาก็ปรากฏ
มีรปู แบบธรรมเนียมการปลงพระศพชนชัน้ สูงใสปราสาทตางบนสัตวหมิ พานตเชนกัน แตมขี นาดสูงและยิง่ ใหญกวา
ทางลานนามาก ซึ่งลานนาไดรับอิทธิพลในระยะเวลาใกลเคียงกับรัฐฉานและลานชาง แลวลานชางจึงสงอิทธิพล
ผานไปใหอีสาน (เมืองอุบลราชธานี) อีกชั้นหนึ่งในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ที่เชื่อวามีการสรางปราสาทศพ
นกหัสดีลิงคขึ้นครั้งแรกในงานศพของพระตาที่สิ้นชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔๒๓ แตที่อีสานปรากฏมีการสรางเปนรูป
“นกสักกะไดลิงค” (นกหัสดีลิงค) เพียงอยางเดียวเทานั้น ไมไดสรางเปนรูปสัตวหิมพานตหลากหลายรูปแบบ
เหมือนของพมา ลานนา รัฐฉาน และลานชาง๒๔

ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคของครูบามหาเถระ (ซาย) และเจานาย (ขวา) ของลานนาในอดีต
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

๒๒

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘),หนา ๔๓.
อรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลงิ ค” เนือ่ งในงานพระราชทานเพลิงศพเจาคุณอาริยานุวตั ร, (กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๘๙.
๒๔
“ยกเวนยุคหลังใน พ.ศ.๒๔๗๓ ทีป่ รากฏมีการสรางปราสาทศพตางบนคชสีหข องพระอุบลกิจประชากร (บุญเพ็ง บุตโรบล) ขึน้ เปนครัง้ แรกและครัง้ เดียว โดยใหเหตุผลวา
พระอุบลกิจประชากรไมไดเปนชัน้ อัญญาสี่ คือ เจาเมือง อุปฮาด (อุปราช) ราชวงศ ราชบุตร ไมมสี ทิ ธิส์ รางปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงคจงึ หาทางออกโดยการสรางเปน
รูปคชสีหแ ทน” อางในอรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลงิ ค”, (อางแลว), หนา ๙๒.
๒๓

๑๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

การปลงพระศพชนชั้นสูงของลานนาใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต ที่ไดรับอิทธิพลจากพมา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒
ในลานนานัน้ ปรากฏหลักฐานวามีการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานตขนึ้ ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๑๒๑
ในงานพระราชพิธีปลงพระบรมศพของพระนางวิสุทธิเทวี กษัตริยลานนาราชวงศมังรายพระองคสุดทาย (พ.ศ.
๒๑๐๗ – ๒๑๒๑) ซึ่งปกครองลานนาในฐานะเปนเมืองประเทศราชของพมา และไดกลายเปนตนแบบธรรมเนียม
การปลงพระศพชนชั้นสูงของลานนาในชวงเวลาตอมา ดังมีบันทึกไววา
“...ลุศักราช ๙๔๐ (พ.ศ. ๒๑๒๑) ปขาล สัมฤทธิศก เดือนอาย ขึ้นสิบสองค่ํา นางพระยาวิสุทธิ
ราชเทวี ผูครองนครพิงคเชียงใหมถึงแกพิราลัย พระยาแสนหลวงแตงการศพทําเปนพิมานบุษบกตั้งบน
หลังนกหัสดินทรขนาดใหญรองเลือ่ นดวยแมสะดึง เชิญหีบพระศพขึน้ ไวในบุษบกฉุดชักไปดวยแรงคชสาร
เจาะพังกําแพงเมืองไปถึงทุงวัดโลกก็กระทําฌาปนกิจถวายเพลิง ณ ที่นั้น เผาพรอมทั้งรูปสัตวและวิมาน
ที่ทรงศพนั้นดวย...”๒๕
ทวาการปลงพระศพเจานายลานนาใสปราสาทตางบนสัตวหิมพานต ก็อาจมีมากอนยุคพมาปกครอง
แตยังไมมีหลักฐานหนักแนนเพียงพอ เพราะปรากฏภาพสะทอนเพียงในวรรณกรรมของลานนาเรื่องอุสสาบารส
ที่มีการสันนิษฐานวาแตงขึ้นในชวง พ.ศ. ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ กลาวถึงพิธีศพแบบปราสาทนกหัสดีลิงคไววา
“...กันอวนตายหื้อพี่แปลงปราสาทแกว
ทั้งโกศนอยยองปลียาย
ประตูโขงใสแสนลาย
มาใสตนนองแกว
ดาวคําทั้งโกศเกี้ยว
ดาแตงแปลงหัสดีลิงคไกว
ไฟมาแตงตามใจ
ดาแตงเผานองแกว

เจ็ดชาย ใสเนอ
ชอฟา
คําขีด งามเนอ
เมื่อมรณ
ภายใน ใสเนอ
ลากนอง
เจาะกอม อวนเนอ
เมือมรณ...”๒๖

นาสังเกตคือไมปรากฏในตํานานพื้นเมืองใดเลย วาดินแดนลานนาตั้งแตยุคแวนแควนจนกระทั่งถึงยุค
ราชวงศมังรายกอนตกเปนประเทศราชของพมามีการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต แตเมื่อถึงชวงลานนา
อยูภ ายใตการปกครองของพมากลับมีปรากฏอยูเ สมอในตํานานพืน้ เมือง โดยเฉพาะในพืน้ เมืองเชียงแสนทีเ่ ขียนขึน้
ตามทัศนะของผูป กครองชาวพมา๒๗ และขณะนัน้ มี “เจาฟาเชียงแสน” สืบเชือ้ สายกันปกครองอยูภ ายใตอาํ นาจและ
เปนศูนยกลางการปกครองลานนาใหพมา ซึง่ เจาฟาเชียงแสนจะไดรบั พระราชทานเครือ่ งราชกกุธภัณฑ (เครือ่ งสูง)
ตามแบบพมาจากกษัตริยพมา ดังนั้นเมื่อเจาฟาถึงกาลสิ้นพระชนมการสรางปราสาทตางบนสัตวหิมพานตเพื่อใส
สรีระ ก็อาจเปนเครือ่ งแสดงฐานันดรศักดิอ์ ยางหนึง่ ตามธรรมเนียมของพมาไดเชนกัน ดังปรากฏในพืน้ เมืองเชียงแสน
ชวงนี้กลาวอยูเสมอ ถึงการปลงพระศพเจานายชั้นสูงหรือครูบามหาเถระชั้นผูใหญของเมืองเชียงแสนใสปราสาท
๒๕
๒๖
๒๗

๑๖

พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก,(พระนคร : รุงเรืองรัตน, ๒๕๐๗), หนา ๔๐๓.
ไพฑูรย ดอกบัวแกว, อุสสาบารสโคลงดัน้ ลานนา, (เชียงใหม : กลางเวียงการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๓๓.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๕.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ศพตางบนสัตวหิมพานต เชน ปราสาทพระศพตางบนนกหัสดีลิงคของเจาฟาเมืองหลวง พ.ศ. ๒๒๓๙, เจาฟา
ยอดงําเมือง พ.ศ. ๒๒๗๑, เจาฟางาม พ.ศ. ๒๓๐๓, พระราชครูเจาวัดหลวง พ.ศ. ๒๒๒๖, สมเด็จเจาวัดปางัวเชียง
พ.ศ. ๒๒๒๖, พระมหาปาเจาวัดศรีดอนไชย พ.ศ. ๒๒๕๘, พระสังฆราชาเจาสบเกี๋ยง พ.ศ. ๒๓๐๖, ครูบามหาสังฆราชากุลวงศ พ.ศ. ๒๓๔๖ และครูบาวัดตนลาน พ.ศ. ๒๓๔๖๒๘ หรือปราสาทศพตางบนชางเอราวัณของ
สมเด็จมหาปาเจาวัดเชตวัน พ.ศ. ๒๒๓๙ และพระมหาสังฆราชาเจาวัดปาแดงหลวง พ.ศ. ๒๒๖๗ เปนตน โดยตํานาน
พื้นเมืองเชียงแสน, ตํานานคํามะเกาเมืองเชียงแสน และตํานานปกกะตืนเชียงแสน - ละกอน กลาวระบุไวดังนี้
“...สักกพทได ๑๐๔๕ ตัว (พ.ศ. ๒๒๒๖) ราชครูเจาวัดหลวงอนิจจะไปแลว ใสปราสาทนกหัสดี
ลิงคสงสการดวยเรือพวงกลางน้ําแมของแล รอดเดือน ๑๒ สมเด็จเจาวัดปางัวเชียงอนิจจกัมมไปก็ใส
ปราสาทรูปนกหัสดีลิงคสงสการฉันเดียวแล...”
“...สักกราชได ๑๐๕๐ ตัว (พ.ศ. ๒๒๓๑) มหาปาเจาสรีไชยตนหลวงอนิจจะแลว ใสปราสาท
รูปนกหัสดีลิงคสงสการดวยพวงแพ...”
“...สักกพทได ๑๐๕๗ ตัว (พ.ศ. ๒๒๓๘) ฟาเมืองหลวงกินเมืองเชียงแสนได ๔ ป แลวก็จุติตาย
ไปแลว ก็ใสปราสาทรูปนกหัสดีลิงคสงสการเสียแล...” ๒๙
“...สักกราชได ๑๐๕๘ ตัว (พ.ศ. ๒๒๓๙) สมเด็จมหาปาเจาวัดเชตวันอนิจจกัมมไปแลว ใส
ปราสาทรูปชางเอราวัณสงสการดวยเรือพวงกลางน้ําแมของที่ทาหลวง หั้นแล...” ๓๐
“...สักกราชได ๑๐๗๖ ตัว (พ.ศ. ๒๒๖๐)...เดือนยี่ มหาปาเจาวัดสรีไชยตนนอยอนิจจะไปแลว
ใสปราสาทตางรูปนกหัสดีลิงคสงสการแล...” ๓๑
“...สักกพทได ๑๐๘๖ ตัว (พ.ศ. ๒๒๖๗) มหาสังฆราชเจาวัดปาแดงหลวงตนใหญอนิจจะไป
แลว สรางปราสาทตางรูปชางเอราวัณสงสการ...” ๓๒
“...สักกพทได ๑๐๙๐ ตัว (พ.ศ. ๒๒๗๑) เจาฟายอดงําเมืองกินเมืองมาได ๔ ป อายุได ๒๕ ป
ก็จุติตายไปแลว สรางปราสาทตางรูปนกหัสดีลิงคแลวสงสการเสียแล...” ๓๓
“...สักกราชได ๑๑๒๒ ตัว (พ.ศ. ๒๓๐๓) ...เจาองคฅําเชียงใหมก็จุติตายปนั้นแล เดือน ๔ ออก ๒
ฅ่ํา วัน ๗ ไทยดับใค เจาฟางามไดเสวยเมืองได ๒๐ ป แลวก็จุติตายไปก็ปนี้ แลวก็สรางมหาปราสาทใส
รูปนกหัสดีลิงค แลวสงสการเสียนอกปะตูหนองมุดหั้นแล...”
“...รอดสักกราชได ๑๑๒๕ ตัว (พ.ศ. ๒๓๐๖) ...เดือน ๔ แรม ๖ ฅ่ํา สังฆราชาเจาสบเกียงอนิจ
จะแลว ใสปราสาทรูปนกหัสดีลิงคสงสการเสียกลางน้ําแมของ วันนั้นแล...”
“...สักกราชได ๑๑๖๕ ตัว (พ.ศ. ๒๓๔๖) เดือน ๘ เพ็ง เม็งวัน ๗ แล ไทยกัดเหมา ครูบามหา
สังฆราชาวัดสังกามีนามกรวา กุลวงส อนิจจกัมมไปยามรุงแจงแลว ก็ใสปราสาทหางรูปนกหัสดีลิงค
แลวก็ทําเรือใสสงสการเสียที่ทาหลวงหั้น...”๓๔
“...สกราชได ๑๑๖๕ ตัว (พ.ศ. ๒๓๔๖) ...เดือนยี่ดับ ครูบาตนลานอนิจจะ เดือน ๓ ออก ๕ ค่ํา
สงสการใสปราสาทนกหัสดิ.์ ..”๓๕
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

พระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ (ปริวรรต), ปคคทืนเชียงแสน - ละกอน พ.ศ.๒๒๘๒ – ๒๔๒๘, (ลําปาง : น้ําโทงการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๘.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๓ และ ๑๒๔.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๔.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๗.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๘.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๙.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๓๒, ๒๓๔ และ ๒๕๔.
พระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ (ปริวรรต), ปคคทืนเชียงแสน - ละกอน พ.ศ.๒๒๘๒ – ๒๔๒๘, (อางแลว), หนา ๘..

๑๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

หีบศพมีแมวควบตางบนนกหัสดีลงิ คของเจาหญิงสองหลา ณ เชียงใหม
ราชธิดาในเจาอินทยงยศโชติ เจาผูค รองนครลําพูน องคท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๕๔)
และเปนชายาในเจาราชสัมพันธวงศ (เจานอยพุทธวงศ ณ เชียงใหม) เมืองนครลําพูน เมือ่ พ.ศ.๒๔๘๘
(ที่มา : พิพิธภัณฑชุมชนเทศบาลนครลําพูน)

ปราสาทศพตางบนนกการเวก
ทีเ่ มืองลําปางชวงทศวรรษ ๒๔๙๐

(ที่มา : พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย)
๑๘

ปราสาทศพตางบนหงส(เรือสุพรรณหงส)
จังหวัดเชียงใหม
(ที่มา : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางบนนกการเวก
ทีเ่ มืองลําปางชวงทศวรรษ ๒๔๙๐
(ที่มา : พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย)

ภาพวาดปราสาทศพตางบนพญาลวง
บนผืนผาพระบฏของวัดกาญจนาราม จังหวัดแพร
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๖๙
(ที่มา : ประวัติศาสตรเมืองแพร (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐))

ปราสาทศพตางบนพญานาค
ของครูบามหาเถระเมืองลําพูนในอดีต
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

พิธีศพแบบปราสาทตางบนสัตวหิมพานตนี้ไมไดเนน “วัยวุฒิ” แตใหความสําคัญที่ “ชาติวุฒิ” และ
“คุณวุฒิ” เปนหลัก ดังเจาฟายอดงําเมือง เจาฟาเมืองเชียงแสนที่มีพระชนมายุเพียง ๒๕ พรรษา แตก็ใสปราสาท
ศพตางบนนกหัสดีลงิ ค สามารถสรางใสพระศพไดทงั้ เจานายฝายชายและเจานายฝายหญิง และปรากฏมีพธิ ปี ลงศพ
ลักษณะนี้อยูเสมอสืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๓๔๖ กอนเมืองเชียงแสนที่ตั้งมั่นของพมาในลานนาแตกเพียงหนึ่งป๓๖
ที่ภายหลังเจานาย พระสงฆ ขุนนาง นักปราชญราชบัณฑิต ชางฝมือ และชาวเมืองเชียงแสนกลุมใหญไดกระจาย
ไปตั้งถิ่นฐานอยูตามหัวเมืองตางๆ ของลานนา อันเปนปจจัยสําคัญที่สงอิทธิพลตอการสรางปราสาทศพตางบน
สัตวหิมพานตใหกับเจานายและครูบามหาเถระลานนาในยุค “เจาหลวง” ที่เปนประเทศราชของสยาม โดยเฉพาะ
กลุมเจานายราชวงศเจาเจ็ดตน แมวาขณะนั้นอิทธิพลพมาดานการปกครองหมดไปจากลานนาโดยมีสยามเขามา
มีอิทธิพลแทนที่แลวก็ตาม หลักฐานที่ปรากฏเชน พ.ศ. ๒๓๙๙ เมืองนครลําปางสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดี
ลิงคของเจาหญิงบัวลม ราชธิดาในเจาหลวงวรญาณรังษีราชธรรม (เจานอยญาณรังษี) เจาผูครองนครลําปางองคที่
๙ (พ.ศ. ๒๓๙๓ – ๒๔๑๖) ซึ่งมีการเขียนบันทึกไววา
๓๖

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๙ และ ๒๕๔.

๑๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางบนพญานาค ๓ เศียร ของเจานอยมรกฎ ณ เชียงใหม
เหลนเจาหลวงคําฝน เจาผูค รองนครเชียงใหมองคท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๕ – ๒๓๖๘)
๒๐

(ที่มา : เจาศิริพร ณ เชียงใหม)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“...จุลศักราช ๑๒๑๘ (พ.ศ. ๒๓๙๙) เจาบัวลม ธิดาเจาหลวงวรญาณรังษีราชธรรม ถึงแกอนิจกรรม
ไดทําปราสาทรูปนกหัศดีลิงคชักลากไปประชุมเพลิง...”๓๗
ทางดานเมืองนครนาน (ราชวงศตื่นมหาวงศ) และเมืองนครแพร (ราชวงศแสนซาย) ขณะนี้ยังไมปรากฏ
หลักฐานบันทึกการปลงศพแบบปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตในยุคจารีตของเจานายเชื้อพระวงศ ปรากฏ
เพียงคําบอกเลาถึงการปลงศพแบบปราสาทตางบนนกหัสดีลิงคของครูบามหาเถระ ๒ รูป คือ ปราสาทศพตาง
นกหัสดีลิงคของครูบาไชยทัต (พระไชยทัตตะภิกขุ) วัดนาหวาย อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน และปราสาทศพ
ตางนกหัสดีลงิ คของครูบาวัดศรีชมุ อําเภอเมือง จังหวัดแพร๓๘ ซึง่ อาจเปนภาพสะทอนวาในอดีตเมืองนครนานและ
เมืองนครแพร ก็มีการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตเชนกัน เพียงแตไมเปนที่นิยมแพรหลายเหมือนในเมือง
นครเชียงใหม เมืองนครลําพูน เมืองนครลําปาง เมืองเชียงแสน และเมืองเชียงราย โดยรูปแบบพิธีศพของเจานาย
ลานนามีชาวตะวันตกไดบันทึกไวในชวง พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๔๒ วา
“...ศพของเจาผูมีทรัพยสมบัติมั่งคั่งมหาศาลมักจะเก็บศพเอาไวตั้งแตหนึ่งถึงสองป...ศพที่จะจัด
พิธีเผานั้นจะถูกรักษาไวไมใหเนาในทันทีที่สิ้นใจตามวิธีการของชาวพื้นเมือง ซึ่งงายดายแตใหผลอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด แลวพวกเขาจะวางโลงที่แนนหนาซึ่งมีเครื่องเทศที่จะชวยรักษาสภาพศพโรยอยูรอบๆ
ทีป่ ลายดานลางของโลงมีรเู จาะไวใหนา้ํ เหลืองซึง่ หลงเหลืออยูไ หลออกมา และทีป่ ลายฝง ตรงขามมีปลองเตา
ขนาดเล็กติดไวเพือ่ ใหไอและแกสลอยออกไปได ซึง่ ปลองนีจ้ ะตองสูงลอดหลังคาจากหรือกระเบือ้ ง โดยทัว่ ไป
เขาจะวางโลงศพไวตรงชายคาเฉลียง โลงศพมีผาสีสดใส ซึ่งแพรวพราวไปดวยเครื่องประดับแวววับคลุมอยู
และมีชุดหีบหมากและสมบัติสวนตัวของผูตายจํานวนไมกี่ชิ้นวางไวโดยรอบ ...ในแตละวันจะมีการนิมนต
พระสงฆมาสวดมนต...หลังจากสองสามวันลวงเลยไปแลวศพที่อยูตรงหนาก็จะไมทําใหครอบครัวของเขา
ทุกขระทม และจะไมทาํ ใหเกิดบรรยากาศเศราโศกอีกตอไป ครอบครัวของเขาจะหัวเราะพูดคุยและวางแผน
การเผาศพดวยความเอาใจใสอยางจริงจัง ซึ่งไมไดเปนการเคารพผูตาย แตในทางตรงกันขามพวกเขา
กลับพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะจัดงานเผาศพใหผตู ายอยางประณีตและหรูหราทีส่ ดุ เทาทีพ่ วกเขาจะมีเงินกระทํา
ได ผลบุญซึง่ ไดจากการกระทําเชนนัน้ มีสองชัน้ โดยแบงกันระหวางผูม ชี วี ติ อยูแ ละผูต าย บุญทีไ่ ดรบั จะมาก
หรือนอยนั้นวัดไดจากความดีของการประทําซึ่งปรากฏใหเห็น...ในชวงเวลาที่ศพนอนอยูในโลง พวกเขา
จะตระเตรียมในเรื่องการเผาศพ แทนตั้งศพ (ปราสาทศพ – ผูเขียน) ทําดวยไมไผและไมชนิดอื่นๆ ซึ่งมี
น้ําหนักเบาและติดไฟงาย มีความสูงตั้งแตสิบถึงสามสิบฟุต มีผา กระดาษสีสดใส เครื่องประดับแวววับ
และทองคําเปลวปดคลุมไวอยางสวยงาม ตรงกลางเปนที่ตั้งโลงศพ เหลาพระสงฆจะประกอบพิธี ซึ่งให
ความประทับใจอยางลึกซึ้งในขณะที่มีการตั้งโลงศพไวบนแทนตั้งศพนั้น
ไมมีพิธีใดจะไดรับการรอคอยดวยความสนใจและพึงพอใจอยางยิ่งเทาพิธีเผาศพ ดังนั้นฝูงชน
จํานวนมากมายจึงมักจะมารวมกันหนาแนนและเพลิดเพลินไปกับการแขงขันชกมวย ชนไก ฟงพระสวดมนต
ชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป การเลนกล การแสดงเบ็ดเตล็ด ตลอดจนชมการแสดงตางๆ ที่มีลักษณะ
๓๗

พระครูโสภิตขันตยาภรณ, ประวัติวัดปงสนุกเหนือและประวัติ, บันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, พิมพที่ระลึกบูรณะวิหารพระเจาพันองค
วัดปงสนุกเหนือ, ๒๕๕๐, หนา ๑๐.
๓๘
สัมภาษณแมกบ สมุทรเพชร ธิดาพอเจานอยปน รัตนวงศ (บานพระนอน) บานเหมืองคา ตําบลเหมืองคา อําเภอเมือง จังหวัดแพร สัมภาษณโดย
นายภัทรพงค เพาะปลูก.

๒๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
เหมาะแกงานศพ ตลอดเวลาพระสงฆจะผลัดเปลี่ยนกันมาสวดมนตจากบทสวด และพระธรรมคําสอน
บางบทดวยสําเนียงที่สูงต่ําอยางเสียงดนตรีและนุมนวลอยูเสมอ ...พิธีและงานทําบุญเลี้ยงพระดังกลาวนี้
อาจจะสิน้ สุดในวันเดียวหรือหนึง่ สัปดาหแลวจึงจัดการเผาศพ พวกเขาจะลากแทนตัง้ ศพซึง่ อยูบ นแครเลือ่ น
เล็กๆ (ไมแมเรือ – ผูเขียน) ไปยังสถานที่เผาศพ เชือกที่ใชลากนั้นเปนเสนยาวเพื่อใหเจาภาพสามารถ
ไดรับสวนแบงผลบุญจากการรวมลากแทนตั้งศพได สวนปลายเชือกเปนดายซึ่งทําดวยไหมสําหรับใหญาติ
ทีส่ นิทสนมกับผูต ายมากทีส่ ดุ ถือไว เมือ่ แทนตัง้ ศพเคลือ่ นไปถึงสถานทีเ่ ผาศพ เหลาพระสงฆจะประกอบพิธี
เพิ่มขึ้นอีกหลายพิธี มีการนําผาผืนยาวจํานวน ๑๒ ผืน หรือมากกวานั้น มารวบปลายดานหนึ่งเขาดวยกัน
ในลักษณะเปนชอแลวสอดเขาไปในโลงศพ สวนปลายดานที่เหลือนั้นใหพระสงฆแตละรูปถือและยืนรอบ
โลงศพเปนวงกลม ...ตอมาก็จะมีการจุดไฟเผาแทนตั้งศพใหลุกโพลงเปนกองไฟ แลวในไมชาก็มอดลง
กลายเปนขี้เถา ในขณะที่มีการถวายของที่เปนกุศลแดพระภิกษุสงฆ ฝูงชนซึ่งมาในงานจะแยกยายจากกัน
ไปอยางรวดเร็ว คงเหลือแตเพียงคนรับใชสองสามคนที่ยังคงรออยูจนกระทั่งไฟเริ่มคุแลวจึงจากไป...ที่นี่
มีกฎหมายคุมครองสิ่งที่ยังหลงเหลืออยูจากการเผาไหมของเพลิง และหากผูใดไปแตะตองถานที่กําลังคุก็
อาจจะถูกปรับและจําคุกได แลวก็เกิดคําถามวาทําไมคนถึงอยากจะไปยุงกับกองไฟ สําหรับคําตอบนั้นเริ่ม
จะชัดเจนขึน้ เมือ่ นึกขึน้ ไดวา มักจะมีการใสเงินและเพชรพลอยไวในโลงศพเพือ่ ใหวญ
ิ ญาณไดนาํ ไปใช...เมือ่
มีคนไปเขี่ยกองไฟใหกระจัดกระจายแมเพียงเล็กนอยก็จะทําใหกองไฟมอดลงอยางรวดเร็ว...”๓๙

ปราสาทศพตางหงสของชาวบานเวียงทอง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๒๑
(ที่มา : พุทธิคุณ กอกอง)

๓๙

กรมศิลปากร, ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ ๑,(อางแลว), หนา ๑๗๑ – ๑๗๖.

๒๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
สวนกลุมเจานายไทใหญและไทเขินในรัฐฉาน ผูเขียนสันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลการปลงพระศพโดยการ
สรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตจากพมาเชนเดียวกันกับลานนา เพราะรัฐฉานไดเปนประเทศราชของพมา
มาตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒๔๐ ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใกลเคียงกับลานนาที่เปนประเทศราชของพมา
ดังปรากฏรูปภาพเกาของเจานายรัฐฉานที่สรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต และสะทอนจากตํานาน
พืน้ เมืองแลจารีตราชประเพณีเขมรัฐตุงคบุรี ทีบ่ นั ทึกโดยพญากางหลวง ขุนนางชัน้ ผูใ หญเมืองนครเชียงตุง กลาวถึง
ปราสาทพระศพที่มีนกหัสดีลิงคประกอบรวมอยูดวยของเจาฟาชายสาม (เจาเมืองสาม) เจาฟาเมืองนครเชียงตุง
(พ.ศ. ๒๒๐๓ – ๒๓๐๙ และ พ.ศ. ๒๓๑๒ – ๒๓๒๙) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ วา
“...ถึ ง ป ร วายสง า จุ ล ศั ก ราช ๑๑๔๘
(พ.ศ. ๒๓๒๙) เดือน ๖ แรม ๒ ค่ํา วันเสาร ยาม
เทีย่ งคืน เจากระหมอมสรางสมภาร (ตาย) แสนลัง
กับผูต ดิ ตาม ๓ คนลงไปอังวะสงขาวใหเจากองไตย
ซึ่งเปนลูกเจาเมืองสามใหไหวสากษัตริยพมา
ด า นเมื อ งเชี ย งตุ ง พระยาเมื อ งเชี ย งจื น เป น
ประธานพรอมกับทาว พระยา พวก นายขา เจา
ไดจัดงานศพตามแบบอยางเจาเจ็ดพันตูสัตต
พันธุราชาดังนี้ ผาประดับแกว ๑๕ ชัน้ หนาแวน ๔
หนา มี ๘ แหง ดอกแกวพอกคําตัน ๑๔ ชัน้ ขันคว่าํ
ขันหงายใสปนแกว หนาวัวติดทองคํา เทวบุตร
มี ๔ องค รูปเทวบุตร ๔ องค รูปเทวดามี ๔
องค นั่งคุกเขาเหนือหัสดีลิงคราชาหงส ๒
ตัว ตั้งเหนือรถ ประเพณีมีฉะนี้...แหศพไปที่ปา
จันทน ลอมรัว้ ราชวัตร ๓ ชัน้ เสาหอแผนผาแดง
ดอกบัวยอดเสาติดทองใบทุกเลม ตีนเสาปลูก
กลวยออย...” ๔๑
ปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานตของเจานายในรัฐฉาน
(ที่มา : คนไทยในพมา)

สวนที่ตํานานของเชียงตุงอางถึงประเพณีการจัดพระศพลักษณะนี้มีมาตั้งแตเจาเจ็ดพันตู ราชบุตรของ
พญาผายู กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๘๗๙๗ – ๑๘๙๘) ราชวงศมังราย ที่สงไปเปนเจาผูครองเมืองเชียงตุงใน พ.ศ.
๑๘๙๓ คงเปนเพียงตองการอางใหเห็นความเกาแกและเปนผูสืบเชื้อสายมายาวนานของผูวายชนม เพราะทั้งใน
“ตํานานพื้นเมืองเชียงตุง” และ “ตํานานพื้นเมืองแลจารีตราชประเพณีเขมรัฐตุงคบุรี” ชวงที่ระบุถึงพระราชประวัติ
ของเจาเจ็ดพันตูก็ไมไดกลาวถึงเมื่อเจาเจ็ดพันตูสิ้นพระชนมมีการสรางปราสาทพระศพตางบนสัตวหิมพานตแต
อยางใด ดังนั้นจึงกลาวไดวาทั้งลานนาและรัฐฉานไดรับอิทธิพลการปลงพระศพเจานายและครูบามหาเถระ
๔๐
๔๑

สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๑), หนา ๒๖๑.
ทวี สวางปญญางกูร, พงศาวดารเมืองเชียงตุง, (เชียงใหม : มปพ, ๒๕๓๒), หนา ๕๙.

๒๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
โดยการสรางปราสาทตางบนสัตวหิมพานตมาจากพมา
แลวนํามาปรับและพัฒนาสั่งสมใหเหมาะกับพื้นฐานคติ
ความเชื่อเดิมรวมกับรสนิยมความชื่นชอบ จนมีรูปแบบ
ทางศิลปะ คติความเชื่อ และพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณ
ของแตละกลุม รวมถึงลานนาก็นํามาปรับพัฒนาสั่งสม
จนเปนเอกลักษณแบบลานนาเชนกัน ซึ่งในลานนาโดย
เฉพาะชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เริ่มปรากฏความนิยมสราง
“รูปสัตวปเปง” (นักษัตร) หรือรูปสัตวประจําปเกิดของ
ผู ต ายต า งปราสาทศพเพิ่ ม เข า มานอกจากรู ป สั ต ว
หิมพานต เชน ปราสาทศพตางไก (ผูตายเกิดปเลา
หรือประกา) และปราสาทศพเทียมมา (ผูตายเกิดปเม็ด
หรือปมะเมีย) เปนตน ที่แตเดิมรูปสัตวปเปงเหลานี้จะ
ตัดเปนรูปติดที่ตุงสามหางและทําเปนรูปหุนสัตวปเปง
ของผูตายนําขบวนปราสาทศพ เนื่องจากชาวลานนา
ใหความสําคัญกับสัตวประจําปเกิดเปนอยางมาก ขณะ
เดี ย วกั น แสดงถึ ง ความคลี่ ค ลายของคติ จั ก รวาลใน
พิธีกรรมศพ ที่เดิมกอนหนานี้ปรากฏมีการสรางเฉพาะ
รูปสัตวหิมพานตตางปราสาทศพเทานั้น สวนในพมา รูปขบวนแหนกหัสดีลงิ คคาบโลงศพในพมา
จะรับอิทธิพลมาจากมอญอีกชั้นหนึ่งหรือไมนั้นยังคง
(ที่มา : ปยพัทธ ศรีธิทอง)
ตองศึกษาคนควากันตอไป เนื่องจากหลักฐานในขณะนี้ยังไมพบวามีการปลงพระศพเจานายหรือพระมหาเถระ
แบบปราสาทตางบนสัตวหิมพานตของกลุมมอญ แตปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเปนของกลุมพมา ที่จัดพิธีศพแบบ
สรางปราสาทตางบนสัตวหิมพานตขึ้นอยางใหญโตแมเปนเพียงพระสงฆระดับเจาอาวาส ดังนั้นในเบื้องตนขณะนี้
จึงสันนิษฐานวาลานนาและรัฐฉานไดรับอิทธิพลมาจากพมาในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน สวนลานชางอาจไดรับ
อิทธิพลมาในชวงเวลาใกลเคียงกันหรือยุคหลังลงมาเล็กนอย แลวภายหลังลานชางก็ไดสงอิทธิพลผานไปใหอีสาน
(เมืองอุบลราชธานี) อีกชั้นหนึ่งในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔

การปลงศพใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตในลานชางราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓
เมื่อลานนาและรัฐฉานไดรับอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตจากพมามาตั้งแตประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ โดยเฉพาะเมืองเชียงแสนทีป่ รากฏมีการปลงพระศพเจาฟาเมืองเชียงแสนและครูบามหาเถระใน
รูปแบบนี้อยูอยางสม่ําเสมอ สวนลานชางนั้นผูเขียนไดตั้งขอสันนิษฐานไว ๒ ประการ คือ (๑) ลานชางรับอิทธิพล
จากพมา และ (๒) ลานชางรับอิทธิพลผานลานนา
ลานชางรับอิทธิพลจากพมา
ลานชางรับอิทธิพลการปลงศพแบบปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตจากพมาโดยตรงในชวงระยะเวลา
ที่ใกลเคียงกับลานนาและรัฐฉาน เนื่องดวยลานชางเปนเมืองประเทศราชของพมาในชวง พ.ศ. ๒๑๑๗ – ๒๑๔๖
๒๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
มีกษัตริยจ าํ นวน ๕ พระองคปกครองลานชางภายใตอาํ นาจกษัตริยพ มา และมีเจานายลานชางหลายพระองคไดอยู
ในพมากอนที่กษัตริยพมาจะสงใหกลับคืนมาเปนกษัตริยลานชาง ไดแก พระมหาอุปราชาวรวังโส, พระสุมังคลไอยโกโพธิสัตว และพระหนอเมือง เปนตน๔๒
ดังนั้นเปนไปไดวาลานชางเริ่มรับอิทธิพลการปลงพระศพเจานายและพระมหาเถระใสปราสาทศพตาง
บนนกหัสดีลิงคขึ้นตั้งแตชวงนี้เปนตนมา เพราะเมื่อคราวกษัตริยลานชางเสด็จสวรรคตก็จะไดรับอุปถัมภการปลง
พระศพจากกษัตริยพมา และในขณะที่กอนหนานี้ชนชั้นสูงของลานชางก็อาจมีการสรางปราสาทศพแบบธรรมดา
อยูก อ นแลวเหมือนชนชัน้ สูงของลานนา เนือ่ งดวยลานชางกับลานนามีความสัมพันธอยางแนบแนนมาตัง้ แตชว งยุค
ราชวงศมังราย แลวจึงรับอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตจากพมาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒
ลานชางรับอิทธิพลผานลานนา
ลานชางรับอิทธิพลการปลงศพแบบปราสาทศพ
ตางบนสัตวหิมพานตผานทางลานนา เมื่อลานนา
ได รั บ อิ ท ธิ จ ากพม า ในช ว งต น พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๒
ภายหลังดวยลานนามีความสัมพันธทั้งมีพื้นที่ที่อยู
ติดตอกันกับลานชางตอนเหนือ (เมืองนครหลวงพระบาง)
รวมถึงความสัมพันธทางการปกครองและเครือญาติ ดัง
กรณีของเจาองคคํา (เจาหมอมนอย หรือ เจาองคนก)
ราชบุ ต รของเจ า อิ น ทกุ ม าร เมื อ งนครเชี ย งรุ ง
ทีห่ นีราชภัยมาพรอมกับเจานางจันทกุมารี พระขนิษฐา
และบาวไพรมาพึง่ พระเจาสุรยิ วงศาธรรมิกราช กษัตริย
ล า นช า ง (พ.ศ. ๒๑๘๑ – ๒๒๓๘) ที่ เ มื อ งนคร
เวี ย งจั น ทน ซึ่ ง เจ า นางจั น ทกุ ม ารี ไ ด เ สกสมรสกั บ
เจ า ราชบุ ต ร พระราชบุ ต รของพระเจ า สุ ริ ย วงศา
ธรรมิกราชมีราชบุตร คือ เจากิง่ กิสราช กับ เจาอินทโฉม
สวนเจาอินทกุมารเสกสมรสกับเจานางสาวคํา เมือง
นครเวียงจันทน ไดราชบุตรคือเจาองคคํา ใน พ.ศ.
โกศศพพระหลักคําวีระวิสทุ ธิคณ
ุ ตางบน
๒๒๕๖ เจาองคคําก็ไดขึ้นครองราชยเปน “สมเด็จ สัตวหมิ พานตแหชกั ลากไปสูพ
 ระเมรุชว่ั คราว
เมืองหลวงพระบาง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระบรมขัตติยวงศา” กษัตริยน ครหลวงพระบาง (พ.ศ.
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)
๒๒๕๖ – ๒๒๖๖) สืบตอจากเจากิ่งกิสราช กษัตริย
เมืองนครหลวงพระบางองคแรก (ถึง ๒๒๕๖) ภายหลังเจาอินทโฉมที่หนีราชภัยมาอยูเมืองแพร ไดกลับไปทําการ
แยงชิงราชสมบัติจากเจาองคคํา เจาองคคําจึงหนีราชภัยมาผนวชที่วัดบุพพา เมืองนครเชียงใหมใน พ.ศ. ๒๒๖๖
และตอมา พ.ศ. ๒๒๗๐ ไดขึ้นเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม (พ.ศ. ๒๒๗๐ – ๒๓๐๒)๔๓ พรอมทั้งไดสืบตออํานาจ
๔๒
๔๓

มหาสิลา วีระวงศ (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (ลําพูน : เทคนิคการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๖๘ – ๗๐.
มหาสิลา วีระวงศ (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (อางแลว), หนา ๗๙ และ ๙๗.

๒๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
มาถึงเจาจันทราชา (เจาจันทร) พระราชบุตรของเจาองคคาํ ไดขนึ้ เปนกษัตริยล า นนาเชียงใหม (พ.ศ. ๒๓๐๒ – ๒๓๐๔)๔๔
และปรากฏหลักฐานวาเจาหญิงศรีอโนชา ราชธิดาในเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานี เจาฟาเมืองนครลําปาง
(พ.ศ. ๒๓๐๒ – ๒๓๑๗) และเปนราชขนิษฐาในพระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหมในราชวงศเจาเจ็ดตน
(ทิพจักราธิวงศ) ก็ไดเสกสมรสครั้งแรกกับราชอนุชาของเจาองคคําใน พ.ศ. ๒๓๑๗ กอนที่จะทําการเสกสมรส
ครั้ ง ที่ ๒ กั บ กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท (บุ ญ มา) ราชอนุ ช าและวั ง หน า ของพระบาทสมเด็ จ พระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก (ทองดวง) กษัตริยสยามรัชกาลที่ ๑ ราชวงศจักรี๔๕
ดวยความสัมพันธที่ยกขึ้นมาเปนตัวอยางในขางตน สันนิษฐานวาลานนาอาจสงอิทธิพลใหลานชาง
ประกอบกับในลานชางก็ปรากฏมีความนิยมสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคเหมือนลานนา ซึ่งการสรางเปน
ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคไมเปนที่นิยมในพมา ดวยพมานิยมสรางปราสาทศพตางชางเผือก (ชางเอราวัณ)
หรือ นกการเวก สาเหตุที่มีปรากฏอยูในลานนานั้นสันนิษฐานวาเมื่อลานนาไดรับอิทธิพลมาจากพมาก็นํามา
ปรับปรุงพัฒนาสัง่ สมองคความรู จนเปนเอกลักษณแบบลานนาทีม่ คี วามนิยมสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลงิ ค
มากกวาสัตวหิมพานตรูปอื่นๆ และเมื่อลานชางรับอิทธิพลไปจากลานนาจึงนํารูปแบบที่นิยมในลานนาคือ
สรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคไปใชที่ลานชางดวย โดยเฉพาะลานชางตอนเหนือคือเมืองนครหลวงพระบาง
จะนิยมปฏิบัติมากกวา๔๖ ลานชางตอนกลาง (เมืองนครเวียงจันทน) และลานชางตอนใต (เมืองนครจําปาศักดิ์)
และเมือ่ ลานชางสงผานอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คใหอสี านอีกชัน้ หนึง่ ก็จงึ ทําใหปรากฏในอีสาน
สรางเปนรูปนกสักกะไดลิงค (นกหัสดีลิงค) เพียงอยางเดียวเทานั้นดังปรากฏสืบมาจนถึงปจจุบัน
ภายหลังใน พ.ศ. ๒๓๒๑ ลานชางทั้ง ๓ นคร คือ เมืองนครหลวงพระบาง เมืองนครเวียงจันทน และ
เมืองนครจําปาศักดิ์ ไดเปนเมืองประเทศราชของสยามเหมือนกับทั้ง ๕ นครของลานนา (เมืองนครเชียงใหม
เมืองนครลําปาง เมืองนครลําพูน เมืองนครนาน และเมืองนครแพร) อิทธิพลแบบราชสํานักสยามจึงเขามาสู
ลานชาง โดยเฉพาะในเมืองนครหลวงพระบางทีเ่ คยมีราชพิธปี ลงพระศพชนชัน้ สูงแบบปราสาทตางบนนกหัสดีลงิ ค
ก็ไดปรับเปลีย่ นรูปแบบพิธศี พบางอยางตามแบบอิทธิพลสยามเมือ่ ไดรบั อุปถัมภการปลงพระศพจากกษัตริยส ยาม
ที่สําคัญไดแกสรางนกหัสดีลิงคตางหีบพระศพหรือโกศพระศพแหชักลากไปสูพระเมรุ (สวนทางลานนาในยุคนี้
ก็ใชวิธีแหชักลากปราสาทใสหีบพระศพหรือโกศพระศพไปสูพระเมรุ) เปนตน แทนการสรางปราสาทศพตางบน
นกหัสดีลิงคแลวชักลากไปเผาทั้งหมดตามที่รับอิทธิพลมาจากลานนาหรือพมา แตท้ังนี้ดวยขอจํากัดของหลักฐาน
ทางฝายลาวที่ไมปรากฏบันทึกเกี่ยวกับการปลงศพแบบสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคในอดีตไวเลย พบ
เพียงรูปภาพโกศพระศพเจาอุปราช (เจาเพชรราช) ตางบนนกหัสดีลิงคสามหัว ที่ชักลากไปสูพระเมรุในเมืองนคร
หลวงพระบางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ ภาพปราสาทศพตางพญานาคของพระเถระเมืองสุวรรณเขต พ.ศ.๒๔๙๗ และ
พิธีปลงพระศพของพระหลักคําวีระวิสุทธิคุณ (สาธุใหญคําจันทร) พระสังฆราช (ประธานสงฆ) ลาว ที่เมือง
หลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เทานั้น ดังนั้นคงเปนเพียงขอสันนิษฐานเบื้องตนของผูเขียน ที่ตองทําการ
ศึกษาคนควาใหลุมลึกกันตอไปเมื่อพบหลักฐานสนับสนุนหนักแนนขึ้นในอนาคต

๔๔
๔๕
๔๖

๒๖

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๐๓..
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม (บรรณาธิการ), ขัตติยานีศรีลานนา, (กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗), หนา ๙๖ และ ๑๐๔.
สุกัญญา ภัทราชัย, มรดกอีสาน, (มหาสารคาม : ประสานการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๔๐ - ๔๑.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พระเมรุ (ภาพซาย) และโกศพระศพเจานายลานชางตางบนนกหัสดีลิงค ๓ เศียร (ภาพขวา)
ในภาพเปนงานพระศพเจาอุปราช (เจาเพชรราช) เมืองหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ที่มา : พระมหาอาทิตย อาทิจฺโจ)

ปราสาทศพตางพญานาคของพระเถระเมืองสุวรรณเขต ประเทศลาว พ.ศ. ๒๔๙๗
(ที่มา : ศุภวัตร ทองละมุล)

๒๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ลานชางสงอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค ใหอีสาน (เมืองอุบลราชธานี) เมื่อตน
พุทธศตวรรษที่ ๒๔
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน เดิมคือพื้นที่ทางการปกครองและ
พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมของอาณาจักรลานชาง (ลาว) ดังนัน้ ศิลปวัฒนธรรมตลอดถึงคติความเชือ่ ตางๆ จึงมีความเหมือน
หรือคลายคลึงกับวัฒนธรรมลานชาง รวมถึงพิธีการปลงศพแบบสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตของอีสาน
ที่ผูเขียนจะกลาวรายละเอียดดังตอไปนี้
ความขัดแยงทางการเมืองในลานชาง สูก ารสรางบานแปลงเมืองใหมและเกิดพิธศี พแบบสราง
ปราสาทนกสักกะไดลิงคของเจานายสายใหมในอีสาน (เมืองอุบลราชธานี)
หั ว เมื อ งอี ส านในยุ ค จารี ต ปรากฏมี เ มื อ งอุ บ ลราชธานี เ พี ย งหั ว เมื อ งเดี ย วที่ มี ก ารสร า งปราสาทศพ
ตางบนนกสักกะไดลิงค (นกหัสดีลิงค) ซึ่งเมืองอุบลราชธานีเชื่อวามีปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงคครั้งแรกคือ
งานศพของพระตา และครั้งที่ ๒ ในงานศพของพระวอ ซึ่งพระวอและพระตา (บางตํานานกลาววาเปนพี่นองกัน
บางตํานานกลาววาเปนพอลูก) เปนเสนาบดีชั้นผูใหญของเมืองนครเวียงจันทนที่ไมยอมอยูภายใตพระราชอํานาจ
ของพระเจาสิริบุญสาร (เจาองคบุญ) พระเจานครเวียงจันทน (พ.ศ. ๒๒๙๔ – ๒๓๒๒) จึงไดพาไพรพลอพยพมา
อยูบริเวณภาคอีสาน แลวยกหมูบานหนองบัวลุมภู (หนองบัวลําภู) ตั้งขึ้นเปนเมืองใหมชื่อวา “เมืองนครเขื่อนขันธ
กาบแกวบัวบาน” พระเจาสิรบิ ญ
ุ สารทรงไมพอพระทัยจึงไดสง ขุนนางเมืองนครเวียงจันทนมาหามปราม แตพระวอ
พระตาไมยอมทําตาม พระเจาสิรบิ ญ
ุ สารจึงทรงสงกองทัพเมืองนครเวียงจันทนมาปราบปรามพระวอ พระตาสูร บกัน
รวม ๓ ป พระวอ พระตาเห็นวาสูกําลังกองทัพของพระเจาสิริบุญสารไมไหว จึงไดสงคนขอเขาพบโปมะยุงวน
ผูค รองเมืองนครเชียงใหม (พ.ศ. ๒๓๑๑ – ๒๓๑๗) ทีข่ ณะนัน้ ลานนาเปนประเทศราชของพมา ขอออนนอมสวามิภกั ดิ์
ตอพมาเพื่อเจรจาขอความชวยเหลือสูรบกับพระเจาสิริบุญสาร โปมะยุงวนจึงใหหมองละแงะเปนแมทัพเมือง
นครเชียงใหมนํากองกําลังไพรพล (พมาและลานนา) จํานวน ๔,๐๐๐ คน ไปชวยพระวอ พระตา
แตเมื่อพระเจาสิริบุญสารทรงทราบจึงทรงใหขุนนางเมืองนครเวียงจันทนนําเครื่องราชบรรณาการมา
ดักรอมอบใหกองทัพเมืองนครเชียงใหมระหวางทาง แลวเจรจาขอกําลังจากเมืองนครเชียงใหมใหหนั มาชวยพระเจา
สิริบุญสารแทน ซึ่งกองทัพเมืองนครเชียงใหมก็ไดเปลี่ยนมาชวยพระเจาสิริบุญสาร สันนิษฐานวาอาจเนื่องดวย
เห็นวาเมืองนครเวียงจันทนเปนเมืองนครใหญเกาแกมั่นคง มีกษัตริยปกครองเหมือนกัน และเพื่อเปนราชไมตรี
ไปภายภาคหนา เพราะกอนหนานั้นในชวง พ.ศ. ๒๒๗๐ – ๒๓๐๖ ก็มีเจานายในราชวงศลานชาง (รวมกับราชวงศ
เชียงรุง) หรือกษัตริยที่เคยปกครองลานชาง ไดเขามาสืบทอดอํานาจปกครองเมืองนครเชียงใหมถึง ๓ พระองค
(เจาองคคํา เจาจันทราชา และเจาขี้หุด)๔๗ และขณะนั้นก็ยังมีเจานายของราชวงศลานชาง (รวมกับราชวงศเชียงรุง)
ตกคางอยูหลายองคในเมืองนครเชียงใหมและเมืองอังวะที่กลาวไดวาเปนพระญาติวงศกับพระเจาสิริบุญสาร๔๘
ดวยปจจัยเหลานี้จึงอาจทําใหกองทัพเมืองนครเชียงใหมไดหันมารวมมือกับกองทัพเมืองนครเวียงจันทนเขาปราบ
๔๗

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๐๓ - ๑๐๔.
เจาองคคําเมื่อครั้งเปนกษัตริยเมืองนครหลวงพระบางไดเสกสมรสกับเจานางแทนสาว เจานางแทนคํา พระราชธิดาของเจากิ่งกิสราช กษัตริยเมืองนครหลวง
พระบาง (ถึง พ.ศ. ๒๒๖๕) และเจานางพระดวงบุปผา เมืองสบแอกเชียงคอ มีราชบุตรที่ภายหลังตามเขามาอยูเมืองนครเชียงใหมกับเจาองคคํา ๗ องค คือ (๑)
เจาสุวรรณ (๒) เจาแกว (๓) เจาฟู (๔) เจาชายใหญ (๕) เจาพรหม (๖) เจาชายนอย (๗) เจาอโนชา และเจาองคคําเสกสมรสกับเจาหญิงไทยวนมีราชบุตรราชธิดา
ที่ในเมืองนครเชียงใหม คือ (๑) เจาตน (๒) เจาวงษ (๓) เจาทิศ (๔) เจาจันทราชา (๕) เจาปด ซึ่งเจาจันทราชาผูขึ้นครองเมืองนครเชียงใหมตอมาก็มีราชบุตรราช
ธิดา ๖ องค คือ (๑) เจานางเทพ (๒) เจานางทุม (๓) เจาอินทะ (๔) เจาสุภา (๕) เจาสุพรรณ (๖) เจาคําเครื่อง สวนเจาสุวรรณก็มีราชบุตรราชธิดา ๓ องค คือ (๑)
เจาอุน (๒) เจาเทพ (๓) เจานางเทพ ดังนั้นแมจะถูกพมากวาดตอนลงไปไวเมืองอังวะเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๖ แตเจานายเชื้อสายราชวงศเชียงรุงผสมราชวงศลานชางก็ยัง
ตกคางอยูในเมืองนครเชียงใหมหลายพระองค อางใน “พงษาวดารลานชาง” ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑, (กรุงเทพฯ : ไทย ณ สะพานยศเส, ๒๔๕๗), หนา
๔๒๒ – ๔๓๑.
๔๘

๒๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
พระวอ พระตา จนเมืองที่สรางขึ้นใหมแตกและพระตาสิ้นชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔๔๙ สวนพระวอและบุตรหลาน
จึงไดหนีไปออนนอมสวามิภักดิ์ตอเจาไชยกุมาร (เจาองคหลวง) เจาผูครองนครจําปาศักดิ์ (พ.ศ. ๒๒๘๐ – ๒๓๓๔)
แต ภ ายหลั ง เกิ ด เรื่ อ งขั ด แย ง กั บ เจ า ไชยกุ ม ารอี ก จึ ง หนี ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ด อนมดแดง (อยู ใ นบริ เวณจั ง หวั ด
อุบลราชธานีในปจจุบัน) พระเจาสิริบุญสารทรงเห็นเปนโอกาสที่เหมาะสมจึงสงกองทัพเมืองนครเวียงจันทน
มาปราบพระวอและบุตรหลานอีกครั้งจนพระวอสิ้นชีวิตใน พ.ศ. ๒๓๒๐
ภายหลังจากพระวอถูกปราบโดยกองทัพเมืองนครเวียงจันทน ทาวก่ําบุตรชายของพระวอ ทาวฝายหนา
ท า วคํ า ผง และท า วทิ ด พรหมบุ ต รชายของพระตา จึ ง พากั น เข า อ อ นน อ มสวามิ ภั ก ดิ์ ต อ พระเจ า กรุ ง ธนบุ รี
(พระเจาตากสิน) กษัตริยสยาม (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕) แลวตั้งมั่นอยูที่หวยแจระแม จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๓๓๕
รัชกาลที่ ๑ ราชวงศจักรีทรงโปรดเกลาฯ ยกบานหวยแจระแมขึ้นเปนเมืองอุบลราชธานีและตั้งทาวคําผงบุตรชาย
ของพระตาเปน “พระปทุมวรราชสุริยวงศ” เจาเมืองอุบลราชธานีคนแรก (พ.ศ. ๒๓๓๕ – ๒๓๓๘) มีฐานะเปนเมือง
“พระประเทศราช” ขณะเดียวกันทาวคําผงก็ไดสมรสกับเจานางตุย พระธิดาของเจาอุปราช (เจาธรรมเทโว) เมือง
นครจําปาศักดิ์ ดังนั้นชนชั้นปกครองเมืองอุบลราชธานีที่เปนเมืองประเทศราชตั้งขึ้นใหมของสยาม จึงสรางความ
ชอบธรรมวาเปน “เจานายสายใหมในอีสาน” เพือ่ ใหไดรบั การยอมรับของผูท อี่ ยูภ ายใตการปกครองตลอดถึงแสดง
อํานาจยศศักดิท์ เี่ หนือกวา “เจาเมือง” หัวเมืองอืน่ ๆ ในอีสาน โดยแตงพืน้ เมืองอุบลระบุเรือ่ งของบรรพบุรษุ รวมถึง
นําเอาพิธีปลงศพแบบเจานายในลานชางมาปฏิบัติ พรอมแตงพื้นเมืองอุบลวาเคยจัดมาแลวในงานศพของพระตา
พระวอผูเปนบรรพบุรุษ แตสังเกตวาพระวอ พระตาไดสิ้นชีวิตในสนามรบอยูในชวงสถานการณวุนวาย และกอน
ตั้งเมืองอุบลราชธานี เปนไปไดวาพิธีนี้ไมไดจัดขึ้นในสมัยพระวอ พระตา หรือหากจัดขึ้นก็คงจัดเก็บศพไวแลวจัด
ภายหลังเมื่อตั้งเมืองอุบลราชธานีมั่นคงแลว สวนที่มีการจัดในเมืองอุบลราชธานีเมืองเดียว ก็ดวยแรกตั้งเมือง
กษัตริยสยามไดสถาปนาใหเจาเมืองอุบลราชธานีมีฐานะเปน “พระประเทศราช” ตางกับหัวเมืองอื่นในอีสาน
ขณะนัน้ ทีก่ ษัตริยส ยามแตงตัง้ ใหเปนเจาเมืองมีตาํ แหนงเปนขุนนางเหมือนเจาเมืองหัวเมืองทัว่ ไปของสยาม (ยกเวน
เจาเมืองในอีสานบางเมืองที่ยุคหลังอาจไดรับการแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ ใหเจาเมืองมียศเทียบเทาหรือเสมือน
ผูครองนครประเทศราชเปนรายๆ ไป แตก็ไมไดมีการปกครองแบบสืบระบบประเทศราช)
และที่นาสังเกตคือการแตงตั้งเปนเมืองประเทศราชของเมืองอุบลราชธานี รวมถึงหัวเมืองอื่นๆ ในอีสานที่
เจาเมืองไดรับการแตงตั้งยศใหเทียบเทาผูครองนครประเทศราช ทางกษัตริยสยามอวยยศใหเฉพาะเจาเมืองเปน
กรณีพิเศษเปนรายๆ ไป และปรากฏมีการสงเพียงสวยปละครั้งเหมือนหัวเมืองธรรมดาทั่วไป ดังใน พ.ศ. ๒๓๗๓
เมืองอุบลราธานีไดจัดสงไหมหนัก ๑ หาบเปนสวยแทนการสงสวยเงินใหทางสยาม๕๐ พ.ศ. ๒๓๗๕ พระพรหมราช
วงศา เจาเมืองอุบลราชธานีจัดสงสวยเงิน ๗๙ ชั่ง ๑๐ ตําลึง งาชาง ๓๐ กิ่ง สีผึ้งหนัก ๑ หาบ ไหมหนัก ๑ หาบ๕๑
หรือแมกระทัง่ ในกฎมณเฑียรบาลทีก่ ลาวถึงหัวเมืองประเทศราชของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็ไมปรากฏมีชอื่ เมือง
อุบลราชธานีแตอยางใด๕๒ ดังนั้นภายหลังจากพระปทุมวรราชสุริยวงศ (ทาวคําผง) เจาเมืองอุบลราชธานีคนแรก
(พ.ศ. ๒๓๓๕ – ๒๓๓๘) สิ้นชีวิตความเปนเมือง “พระประเทศราช” ก็สิ้นสุดลงตามไปดวย เจาเมืองอุบลราชธานี
๔๙

สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙ - ๑๙๗๕, (กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๓๐.
หวญ. ร.๓ เลขที่ ๑๗ ชื่อฎีกาขุนอุดมโกสาฯ รับสวยเรวหัวเมืองตางๆ จ.ศ. ๑๑๙๒
๕๑
หวญ. ร.๓ เลขที่ ๓๑ ใบบอกพระยาสระบุรี พ.ศ. ๒๓๗๕.
๕๒
จังหวัดอุบลราชธานี, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, (อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ,๒๕๒๗), หนา ๒๑ – ๒๓. หมอมราชวงศวิจิตร,
“พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน” ประชุมพงศาวดารเลม ๓, (พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๖), หนา ๒๑๖. “ผูครองเมืองประเทศราชมียศสูงไปต่ําดังนี้คือ (๑)
พระเจาประเทศราช (มีเศวตฉัตร ๗ ชั้น, ศักดินา ๑๕,๐๐๐ ไร) (๒) เจาประเทศราช(มีเศวตฉัตร ๕ ชั้น, ศักดินา ๑๐,๐๐๐ ไร) (๓) พระยาประเทศราช (มีเศวตฉัตร
๓ ชั้น, ศักดินา ๘,๐๐๐ ไร) และ (๔) พระประเทศราช (ไมมีเศวตฉัตร, ไมมีในทําเนียบศักดินาประเทศราช) ซึ่งเจาเมืองในอีสานที่ไดรับอวยยศเปนกรณีพิเศษ
จากกษัตริยสยามใหเทียบเทาหรือเสมือนผูครองนครประเทศราชจะมียศลําดับที่ ๔ เปน “พระประเทศราช”.
๕๐

๒๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
คนตอมากษัตริยสยามจึงทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมีฐานะเปนเจาเมืองเหมือนหัวเมืองอื่นของสยาม (อีสาน)๕๓
แตพิธีปลงศพแบบปราสาทตางบนนกสักกะไดลิงคเคยจัดมาแลวตั้งแตยุคแรกที่เปนประเทศราช และภายในเมือง
อุบลราชธานีเองชาวเมืองก็ยงั นับถือวาเครือญาติและทายาทของพระปทุมวรราชสุรยิ วงศเปน “เจานาย” โดยเฉพาะ
ความเปนเจานายสายจําปาศักดิข์ องเจานางตุย จึงถือเปนธรรมเนียมปฏิบตั สิ บื มา แมวา จะถูกปรับเปลีย่ นใหมฐี านะ
เปนเจาเมืองและหัวเมืองธรรมดาหัวเมืองหนึ่งของสยามแลวก็ตาม จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีการจัดปฏิรูป
การปกครองและจัดสงขาหลวงจากสยามเขามาในเมืองอุบลราชธานี จึงถูกสั่งใหยกเลิกและปรับเปลี่ยนบางอยาง
เกี่ยวกับพิธีศพของกลุมผูปกครองเมืองอุบลราชธานีซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไป
การเกิดคําบอกเลาเชื่อมโยงกับเจานายเมืองนครเชียงรุง สิบสองพันนา
ที่สําคัญเกิดมีคําบอกเลาในยุคหลังวาเจาเมืองอุบลราชธานีไดสืบเชื้อสายมาจาก “เจาปางคํา”เมืองนคร
เชียงรุง สิบสองพันนา(มีคําบอกเลาวา “เจาปางคํา” เปนบิดาของพระวอ พระตา) ที่หนีราชภัยมาอยูเมือง
นครเวียงจันทนพรอมกันกับเจาอินทกุมารและเจานางจันทกุมารี จึงรับรูปแบบพิธีปลงศพสรางปราสาทศพตาง
บนนกหัสดีลิงคมาจากเมืองนครเชียงรุง ดังคําบอกเลาวา “เจาเมืองอุบลราชธานีสืบเชื้อสายมาจากเจาเชียงรุง
จึงรับธรรมเนียมปลงศพปราสาทนกสักกะไดลิงคแบบเจาเชียงรุงแสนหวีสิบสองปนนา”๕๔ และไดมีการนําไปใช
อางอิงอยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน แตเมื่อศึกษาจากเอกสารทั้งของฝายลาว ฝายสยาม (สวนกลาง) และพื้นเมือง
อุบล ระบุไวตรงกันวาพระตา (รวมถึงพระวอ) บรรพบุรุษของเจาเมืองอุบลราชธานีเปนสามัญชนที่ไดเปนขุนนาง
มีตําแหนงเปนนายกองนอกอยูบานหินโงม ภายหลังไดมีสวนชวยสนับสนุนพระเจาสิริบุญสารขึ้นครองเมือง
นครเวียงจันทน พระเจาสิริบุญสารจึงทรงโปรดแตงตั้งใหมียศเปน “พระ” กินตําแหนงเสนาบดีผูใหญ เมือง
นครเวียงจันทน ๕๕ และเอกสารฝายลาว (รวมถึงเอกสารฝายสยาม) ก็ไมไดระบุวามี “เจาปางคํา” ติดตามมาดวย
ปรากฏเพียงเจานายจากเมืองนครเชียงรุง ๒ องคพี่นอง คือ เจาอินทกุมารกับเจานางจันทกุมารีเทานั้น สวน
ความทรงจําของชาวเมืองอุบลราชธานีและชาวอีสานก็กลาวถึงเฉพาะพระวอ พระตา ดังเมื่อกลาวถึงสิ่งที่เปน
สมัยเกาแกโบราณก็นิยมพูดเปนสํานวนติดปากวา “ตั้งแตปางพระวอ พระตาพุน”๕๖
ส ว นเรื่ อ งราวของเจ า ปางคํ า นั้ น ปรากฏในตํ า นานเมื อ งนครจํ า ปาศั ก ดิ์ ก ล า วว า เป น เจ า นายเมื อ ง
นครเวียงจันทนที่ถูกสงออกไปเปนนายกองชางอยูบานหนองบัวลุมภู ใน พ.ศ. ๒๑๘๑ ไดออกไปคลองชางที่
เมืองจําปากนาคบุรศี รี (จําปาศักดิ)์ ลักลอบไดเสียกับเจานางเภา ธิดาเจาเมืองจําปากนาคบุรศี รี แลวทิง้ เจานางเภา
๕๓

ยกเวนสมัยเจาหนอคําเปนเจาเมืองอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๔๐๙ – ๒๔๒๕) เจาเมืองชวงนี้จึงมีฐานะเปน “เจา” เพราะเจาหนอคําเปนราชนัดดาของเจาอนุวงศ
เจาผูครองนครเวียงจันทน (พ.ศ. ๒๓๔๗ – ๒๓๗๐) กอนเจาหนอคําไดรับยศเปน “เจาพรหมเทวานุเคราะหวงศ” เจาเมืองอุบลราชธานีก็ไดเปนเจาราชวงศเมือง
นครจําปาศักดิ์มากอน แตหลังพระพรหมราชวงศา (ทาวกุทอง) เจาเมืองอุบลราชธานีคนที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๘๓ – ๒๔๐๙) ถึงแกกรรมไมมีเจาเมือง ทางสยามจึงได
แตงตัง้ เจาราชวงศ (เจาหนอคํา) เมืองนครจําปาศักดิม์ าเปนเจาเมืองอุบลราชธานี แตกไ็ มไดมฐี านะเปนเมืองประเทศราชเพราะไมไดสง เครือ่ งราชบรรณาการตนไม
เงินตนไมทอง เพียงแตเจาเมืองมียศสูงขึ้นเปน “เจา” สวนตําแหนงอื่นๆ ของกลุมผูปกครองเมืองอุบลราชธานีก็ยังคงเดิมเหมือนหัวเมืองอื่นในอีสาน.
๕๔
“สัมภาษณพอบําเพ็ญ ณ อุบล” อางในวีรศักดิ์ กลิ่นถาวร, การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พ.ศ. ๒๕๓๘, หนา ๙๕.
๕๕
“เอกสารของลาวและสยาม (สวนกลาง) ระบุตรงกันวา พระวอพระตาไมพอใจทีม่ สี ว นชวยสนับสนุนพระเจาสิรบิ ญ
ุ สารขึน้ ครองเมืองนครเวียงจันทน แลวพระเจา
สิริบุญสารทรงไมยอมใหพระตาเปนเจาอุปราช เมืองนครเวียงจันทน ดวยทรงเห็นวาเปนเพียงสามัญชน แตไดทรงโปรดรับรองแตงตั้งใหเจาดวงหนา ราชอนุชา
ของพระองคขึ้นเปนเจาอุปราช และพระองคทรงโปรดแตงตั้งใหทาววอ ทาวตา มียศเปน “พระ” กินตําแหนงเสนาบดีชั้นผูใหญแทน พระวอ พระตาไมพอใจจึงได
อพยพไพรพลจํานวนมากหลบหนีมาตั้งบานเมืองใหมที่อีสาน” อางในมหาสิลา วีระวงศ (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (อางแลว),
หนา ๙๐. และหมอมราชวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน” ประชุมพงศาวดารเลม ๓, (อางแลว), หนา ๒๐๐ - ๒๐๑. “สวนเอกสารพื้นเมืองอุบล
ระบุวา เปนเพราะพระเจาสิรบิ ญ
ุ สารทรงขอธิดาของพระตาไปเปนชายา พระวอ พระตาไมพอใจจึงพาไพรพลอพยพหนีมาตัง้ บานเมืองใหมอยูท อี่ สี าน” อางในอรรถ
นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลิงค”, (อางแลว), หนา ๙๐.
๕๖
อรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลิงค”, (อางแลว), หนา ๖๕.

๓๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
กลับมาอยูท บี่ า นหนองบัวลุม ภู สวนเจานางเภาไดใหกาํ เนิดธิดาคนหนึง่ ชือ่ เจานางแพง (เกิด พ.ศ. ๒๑๘๒) ภายหลัง
เจานางแพงไดยกเมืองใหพระครูโพนเสม็ดปกครองใน พ.ศ. ๒๒๕๒ และอีก ๔ ปตอ มาก็ยกเมืองใหเจาสรอยศรีสมุทร
(เกิด พ.ศ. ๒๒๓๐ ราชบุตรของเจาหญิงสุมังคลา ราชนัดดาของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช เมืองนครเวียงจันทน)
ปกครองแลวเปลี่ยนชื่อเมืองเปนเมืองนครจําปาศักดิ์ สวนเจาสรอยศรีสมุทรก็คือเจาปูของเจานางตุย ภริยาของ
พระปทุมวรราชสุรยิ วงศ สะใภของพระตา๕๗ เมือ่ พิจารณาหลักฐานเหลานีท้ าํ ใหเห็นวาเจาปางคํากับพระตามีชวี ติ อยู
ในชวงระยะเวลาที่หางกันมาก เปนคนละชวงสมัยกัน (เจาปางคําอยูรวมรุนพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช) ประกอบ
กับหลักฐานทั้งฝายลานชางและสยามก็ไมเคยปรากฏบันทึกถึงความสัมพันธวาเจาปางคําเปนบิดาของพระวอ
พระตา สวนพื้นเมืองอุบลเองก็ไมปรากฏกลาวถึงเจาปางคําหรืออางถึงความสัมพันธกันแตอยางใด
และที่เมืองอุบลราชธานีมีตํานานบอกเลาวาสืบทอดพิธีการปลงศพตามแบบเจานายในเมืองนครเชียงรุง
สิบสองพันนา เพราะ “เจาปางคํา” บรรพบุรุษเจาเมืองอุบลราชธานีเปนเจานายจากเมืองนครเชียงรุง แตหลักฐาน
ขณะนี้ยังไมปรากฏวาเมืองนครเชียงรุงหรือหัวเมืองตางๆ ในสิบสองพันนา เคยจัดปลงพระศพกษัตริย เจาเมือง
เจานายเชื้อพระวงศ หรือครูบามหาเถระไทลื้อใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตหรือตางบนนกหัสดีลิงค รวมถึง
ในเมืองอุบลราชธานีก็ไมปรากฏรองรอยที่บงบอกถึงความเปนไทลื้อทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน การแตงกาย หรือ
คติความเชื่อตางๆ และที่สําคัญเมื่อเจาองคคํา (เจาหมอมนอย) กษัตริยลานนาเชียงใหม ซึ่งเปนราชบุตรของ
เจาอินทกุมาร เมืองนครเชียงรุง ที่สิ้นพระชนมในเมืองนครเชียงใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ ก็ไมปรากฏวาจัดพิธีปลง
พระศพเจาองคคําแบบปราสาทตางบนนกหัสดีลิงคแตอยางใด๕๘ ดังนั้นใจความสําคัญของคําบอกเลานี้จึงไมได
อยูท ขี่ อ เท็จจริง แตเปนการสรางขึน้ มาเพือ่ ใหเห็นความสําคัญกับเชือ้ สายกลุม ผูป กครอง เพือ่ รองรับทีม่ า ความเกาแก
และความสืบเนื่องของพิธีกรรมการปลงศพตางบนนกสักกะไดลิงคของเมืองอุบลราชธานี ที่สามารถเนนย้ําให
เห็นความสําคัญของชนชั้นปกครองของเมืองอุบลราชธานีในอดีต ไปพรอมกับเปนการเนนย้ําความสําคัญใหกับ
ผูเปนเชื้อสายเจาเมืองอุบลราชธานีที่สืบมาในรุนปจจุบัน
เมืองอุบลราชธานีเมื่อรับรูปแบบการจัดพิธีศพชนชั้นสูงมาจากลานชาง ก็มีการปรับและพัฒนาเพิ่มเติม
จนเปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี โดยเฉพาะมีพิธีกรรมฆานกสักกะไดลิงคที่ตางปราสาทศพโดย
รางทรงของเจานางสีดากอนทําพิธีการเผาศพ ที่ไมมีปรากฏขั้นตอนพิธีกรรมนี้ทั้งในพมา รัฐฉาน ลานนา และ
ลานชาง ซึง่ ในเมืองอุบลราชธานีจะจํากัดการสรางปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงคเฉพาะกลุม ผูป กครองระดับสูง
ของเมืองที่เรียกวา “อาญาสี่” ที่ประกอบดวย (๑) เจาเมือง (๒) อุปฮาด (อุปราช) (๓) ราชวงศ (๔) ราชบุตร๕๙
และพระมหาเถระชั้นผูใหญของบานเมืองเทานั้น ดังนั้นในยุคจารีตการสรางปราสาทศพตางนกสักกะไดลิงค
จึงมีเฉพาะชนชั้นปกครองฝายชาย๖๐ ไมไดจัดขึ้นบอยครั้ง และจํากัดเฉพาะในเมืองอุบลราชธานีเพียงหัวเมืองเดียว
๕๗

“ตํานานเมืองนครจําปาศักดิ์” ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๐, (กรุงเทพฯ : พระจันทร, ๒๔๘๔), หนา ๓ – ๔. และมหาสิลา วีระวงศ (เรียบเรียง)
สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (อางแลว), หนา ๑๐๒.
๕๘
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๐๓. และสรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เชียงแสน,
(อางแลว), หนา ๑๓๒.
๕๙
ระบบตําแหนงอาญาสี่ในอีสานแมรับรูปแบบมาจากลานชางแตก็มีลําดับศักดิ์ที่แตกตางกัน คือ เมืองนครหลวงพระบาง เมืองนครเวียงจันทน และเมือง
นครจําปาศักดิ์ ในชวงที่เปนประเทศราชของสยามมีเปนฐานะเปน “เจาประเทศราช” อาญาสี่มีตําแหนงเปน “เจา” คือ (๑) เจาผูครองนคร (กษัตริยประเทศราช)
(๒) เจาอุปราช (เจาอุปฮาด) (๓) เจาราชวงศ (๔) เจาราชบุตร สวนหัวเมืองในอีสานที่ยกหมูบานขึ้นเปนเมืองสยามแตงตั้งตําแหนงอาญาสี่เปน “ขุนนาง” คือ
(๑) เจาเมือง (๒) อุปราช (อุปฮาด) (๓) ราชวงศ (๔) ราชบุตร ถาหัวเมืองขนาดเล็กที่ขึ้นตอหัวเมืองใหญอีกชั้นหนึ่งสยามแตงตั้งอาญาสี่มีตําแหนง (๑) เจาเมือง
(๒) อัคคราช(อัคคฮาด) (๓) อัคควงศ (๔) อัคคบุตร.
๖๐
ปรากฏหลักฐานการสรางปราสาทนกสักกะไดลิงคใหชนชั้นปกครองฝายหญิงของเมืองอุบลราชธานีครั้งแรกคือ งานศพหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา
ธิดาทาวสุรินทรชุมภู (หมั้น) กับนางดวงจันทร บุตโรบล ไดเปนพระชายาของพระเจานองยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ซึ่งไดถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
อางในอรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลิงค”, (อางแลว), หนา ๘๙.

๓๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ไมไดจัดขึ้นอยางกวางขวางเหมือนในปจจุบัน เห็นไดจากในชวงที่แมสุกัณ ปราบภัย เปนรางทรงเจานางสีดา
(ถึงแกกรรมชวงประมาณทศวรรษ ๒๔๘๐)ไดทําการเขาทรงฆานกสักกะไดลิงคเพียง ๔ ครั้ง คือ
(๑) งานศพพระอุบลเดชประชารักษ (เจาเมือง, ทาวเสือ ณ อุบล)
(๒) งานศพพระอุบลการประชานิตย (อุปฮาด, ทาวบุญชู พรหมวงศานนท)
(๓) งานศพพระอุบลศักดิ์ประชาบาล (ราชวงศ, ทาวกุคํา สุวรรณกูฏ)
(๔) งานศพพระครูวิโรจนรัตโนบล
หรือภายหลังชวงทศวรรษ ๒๔๘๐ ที่คลี่คลายจารีตในการจัดงานพิธีใหกับกลุมคนที่กวางขึ้น เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจขยายตัวและระบบสังคมมีความเสรีมากขึน้ แตกย็ งั จัดไมบอ ยครัง้ และจํากัดอยูใ นจังหวัดอุบลราชธานี
เปนสวนใหญ ดังในชวงแมมณีจันทร ผองศีล รางทรงเจานางสีดาคนตอมา (ถึงแกกรรมพ.ศ.๒๕๓๕) ไดทําการ
เขาทรงฆานกสักกะไดลิงคเพียง ๑๓ ครั้ง เปนงานศพพระสงฆ ๙ ครั้ง งานศพเชื้อสายเจาเมืองอุบลราชธานี ๒ ครั้ง
และงานศพชาวบาน ๒ ครั้ง โดยทั้ง ๑๓ ครั้ง จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ๑๐ ครั้ง จังหวัดรอยเอ็ด ๒ ครั้ง และ
จังหวัดมหาสารคาม ๑ ครั้ง๖๑ และในอุบลราชธานีบางครั้งในรอบ ๒๐ ปถึงจะมีขึ้นครั้งหนึ่ง ดังเชนหลังจากจัดขึ้น
ในงานศพของพระครูนวกรรมโกวิทย (นาค ภูริปณฺโณ) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ก็มีการจัดอีกครั้งใน
งานศพของพระราชรัตโนบล (พิมพ นารโท) อดีตเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
วางเวนการจัดงานศพแบบสรางปราสาทตางบนนกสักกะไดลิงคไปเกือบ ๒๐ ป๖๒
พิธีศพแบบปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงคของเมืองอุบลราชธานีก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
หลายชวง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่จัดสงพระเจานองยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค มาเปนขาหลวง
ตางพระองคมณฑลลาวกาว ทรงประทับอยูที่เมืองอุบลราชธานีระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๕๓ ไดทรงใหยกเลิก
พิธีศพอาญาสี่ที่ชักลากไปเผาที่ทุงศรีเมือง เพราะในทัศนะของเจานายสยามมองวาหลังจากสมัยพระปทุมวรราช
สุรยิ วงศ (ทาวคําผง) เจาเมืองอุบลราชธานีคนแรกทีม่ ฐี านะเปน “พระประเทศราช” กลุม ผูป กครองเมืองอุบลราชธานี
เปนเพียงขุนนางเหมือนหัวเมืองอื่นๆ ของสยาม จึงถือวาจะเปนการเทียบกับพระราชพิธีปลงพระบรมศพของ
กษัตริยและเจานายสยามที่ทุงพระเมรุ (ทองสนามหลวง) พรอมกับทรงประทานอนุญาตใหจัดพิธีศพลักษณะนี้
ใหกับพระเถระผูทรงคุณธรรมได โดยไมจํากัดเฉพาะพระมหาเถระชั้นผูใหญของเมืองอุบลราชธานีเหมือน
กอนหนานี้๖๓ ตางจากลานนาที่สยามไมไดเขามาหามการจัดพิธีปลงพระศพเจานายลานนา เพราะมีการสืบทอด
ระบบเจานายประเทศราช โดยเฉพาะเมืองนครเชียงใหมที่มี “ขวงเมรุ” เพื่อปลงพระศพเจานายเหมือนกับ
“ทุงพระเมรุ” ของเจานายสยาม และยังปรากฏงานปลงพระศพเจานายชั้นสูงของเมืองนครเชียงใหมมีความนิยม
สรางเปนพระเมรุขึ้นที่ขวงเมรุ เหมือนกับพระเมรุของเจานายชั้นสูงของสยามที่ทุงพระเมรุอีกดวย
สวนการแพรขยายการสรางปราสาทนกสักกะไดลิงคจากจังหวัดอุบลราชธานีไปสูจ งั หวัดอืน่ ๆ ในภาคอีสาน
คือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน และจังหวัดหนองคาย เพิ่งมีตั้งแตประมาณชวงทศวรรษ
๒๕๑๐ - ๒๕๒๐ เปนตนมา เนือ่ งจากชางทําปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของจังหวัดอุบลราชธานีมกี ารขยายตัวมาก
ขึ้น รวมจนถึงลูกศิษยชางบางคนก็แตงงานไปตั้งครอบครัวตั้งถิ่นฐานอยูในจังหวัดเหลานี้ เชน จังหวัดมหาสารคาม
จัดขึ้นครั้งแรกในงานศพพระครูพิทักษโกสุมพิสัย (โมง พรหมสโร) อดีตเจาคณะอําเภอโกสุมพิสัยใน พ.ศ. ๒๕๑๙
๖๑

อรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลิงค”, (อางแลว), หนา ๙๐.
กาญจนา ชินนาค, การเมืองวัฒนธรรมในพิธีกรรมปลงศพแบบนกหัสดีลิงคจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘,
หนา ๒ - ๓.
๖๓
กาญจนา ชินนาค, การเมืองวัฒนธรรมในพิธีกรรมปลงศพแบบนกหัสดีลิงคจังหวัดอุบลราชธานี, (อางแลว), หนา ๗ – ๘.
๖๒

๓๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ครั้งที่ ๒ ในงานศพพระอริยานุวัตร (อารีย เขมรจารี) อดีตรองเจาคณะจังหวัดมหาสารคามใน พ.ศ. ๒๕๓๖ จังหวัด
รอยเอ็ดจัดขึน้ ครัง้ แรกในงานศพพระครูอดุลวิหารกิจ (สาย ติสโฺ ส) อดีตรองเจาคณะจังหวัดรอยเอ็ดเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๙
ครั้งที่ ๒ งานศพพระครูสถิตจันทสาร (สา จนฺทสาร) อดีตเจาอาวาสวัดเมืองนอย จังหวัดรอยเอ็ดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
หรือในจังหวัดขอนแกนจัดขึน้ ครัง้ แรกในงานศพอดีตเจาคณะจังหวัดขอนแกนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๔๖๔ จากเดิมกลุม ชาง
ทีส่ รางปราสาทตางบนนกสักกะไดลิงคทงั้ ชางพระและชางฆราวาส รวมถึงรางทรงเจานางสีดาทีส่ บื มาจนถึงปจจุบนั
มี ๔ รุนลวนแตเปนชาวเมืองอุบลราชธานี รางทรงเจานางสีดาที่สืบทอดเชื้อสายกันมา คือ (๑) แมสุกัณ ปราบภัย
(๒) แมมณีจันทร ผองศีล (ธิดาแมสุกัณ) (๓) แมสมวาสนา รัศมี (ธิดาแมมณีจันทร) และ (๔) แมยุพิน ผองศีล
จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงปรากฏมีเจานางสีดาสายใหมเกิดขึ้นครั้งแรกของอีสานในจังหวัดรอยเอ็ด
โดยใหเหตุผลวารางทรงเจานางสีดาที่เมืองอุบลราชธานีชรามากเดินทางลําบาก แตเจานางสีดาและผูชวยกลุมนี้
ใชวิธีครอบครูจากพระสงฆผูเปนชางสรางปราสาทนกสักกะไดลิงคแลวแสดงบทบาทไมไดเขาทรงเจานางสีดา
เหมือนเมืองอุบลราชธานี จึงสงผลใหรูปแบบพิธีกรรมการฆานกถูกปรับเปลี่ยนใหมีรายละเอียดแตกตางออกไป
จากเดิม๖๕ หรือชางบางกลุมก็ตัดปญหาที่ตองเชิญรางทรงเจานางสีดามาจากจังหวัดอุบลราชธานี ใชวิธีฆา
นกสักกะไดลิงคโดยใหชางผูสรางปราสาทศพถอดหัวออกกอนเผา หรือชางบางกลุมก็ใชวิธีใหคนแตงตัวเปนทหาร
และนายพรานทําการฆานกสักกะไดลิงคแทนรางทรงของเจานางสีดาแบบเดิม๖๖ และบางงานก็ตดั ขัน้ ตอนพิธกี รรม
ฆานกสักกะไดลิงคออกไป

ปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงค (ซาย) และตางคชสีหของเมืองอุบลราชธานีในอดีต (ขวา)
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

๖๔
๖๕
๖๖

วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร, การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด, (อางแลว), หนา ๑๑๖.
อรรถ นันทจักร, รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลิงค”, (อางแลว), หนา ๙๓ - ๙๘.
วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร, การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด, (อางแลว), หนา ๒๐๙ และ ๒๑๓.

๓๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพนกสักกะไดลิงคของเมืองอุบลราชธานีในอดีต
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

จากหลักฐานที่ปรากฏขณะนี้จึงสามารถกลาวไดวาเดิมลานชางอาจมีธรรมเนียมการปลงพระศพชนชั้นสูง
โดยการสรางปราสาทศพอยูกอนแลวเหมือนลานนา จนกระทั่งในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓
เปนตนมา ลานชางจึงไดรับอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคมาจากพมาหรืออาจรับผานทาง
ลานนา และภายหลังชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เมืองอุบลราชธานีเมื่อตั้งขึ้นเปนเมืองศูนยกลางสําคัญของอีสาน
จึงไดรับอิทธิพลการสรางปราสาทศพตางบนนกสักกะไดลิงคมาจากลานชาง ซึ่งในภาคอีสานยุคจารีตไดจัดพิธีศพ
แบบปราสาทตางบนนกสักกะไดลิงคที่เมืองอุบลราชธานีเพียงหัวเมืองเดียว และจํากัดเฉพาะชนชั้นปกครอง
ระดับสูงของบานเมืองคือ “อาญาสี่” กับพระมหาเถระชั้นผูใหญเทานั้น ตอมาภายหลังในชวงปฏิรูปการปกครอง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ จึงปรับเปลี่ยนจารีตหลายอยาง ทั้งหามจัดพิธีเผาศพ
ที่ทุงศรีเมืองและอนุญาตใหจัดกับพระสงฆทั่วไปที่ทรงคุณธรรมได โดยเฉพาะภายหลังชวงทศวรรษ ๒๔๘๐ มี
การคลี่คลายจากจารีตเดิมลงไปมาก จึงปรากฏจัดงานศพแบบปราสาทตางนกสักกะไดลิงคใหกับชนชั้นปกครอง
ฝายหญิง เชื้อสายเจาเมืองอุบลราชธานีที่ไมอยูในระดับกลุมอาญาสี่ ตลอดถึงจัดใหกับชาวบานทั่วไปที่มีผลงาน
ดีเดนทางการชางและวัฒนธรรม๖๗ที่แตเดิมเชื่อถือกันอยางเครงครัดวาหากสรางปราสาทศพนกสักกะไดลิงคให
ชาวบานสามัญชนจะ “...ขะลํา จะฉิบหาย ๗ ชั่วโคตร...”๖๘ และชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ ก็มีการแพรขยาย
เปนวงกวางจากจังหวัดอุบลราชธานีใหกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานอีกดวย

๖๗
๖๘

๓๔

วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร, การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด, (อางแลว), หนา ๑๘๘.
บําเพ็ญ ณ อุบล “พิธีกรรมฆานกหัสดีลิงค งานศพเจานายเมืองอุบล” ในเมืองโบราณ ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย.), ๒๕๓๓, หนา ๑๒๓.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

การปลงพระศพชนชั้นสูงลานนาบนพระเมรุแบบชนชั้นสูงสยามในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔
จุดเพิ่มรูปแบบธรรมเนียมพิธีปลงพระศพของเจานายลานนาอีกระลอก คือการสรางพระเมรุตามแบบ
เจานายสยาม เมื่อลานนากลายเปนเมืองประเทศราชของสยามในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา๖๙
โดยเฉพาะเจานายชั้นสูงในกลุมเจาขันทั้ง ๕ คือ
(๑) เจาผูครองนคร (กษัตริยประเทศราช, เจาหอหลวง หรือ เจาหอคํา)
(๒) เจาอุปราช (เจาหอหนา)
(๓) เจาราชวงศ
(๔) เจาบุรีรัตน (เจารัตนหัวเมืองแกว หรือ เจาหอหลัง)
(๕) เจาราชบุตร
ที่ไดรับการรับรองอํานาจราชศักดิ์หรือไดรับอุปถัมภการปลงพระศพจากกษัตริยสยามก็นิยมสรางพระเมรุ
ตามแบบเจานายสยาม โดยมีการผสมผสานพระราชพิธีแบบลานนากับสยามเขาไวดวยกัน คือ นิยมนําพระศพ
เจานายชั้นสูงไวในหีบพระศพปดทองใสไวบนปราสาทตางบนราชรถ แลวแหชักลากราชรถปราสาทพระศพไปสู
พระเมรุ (ขณะทางเมืองหลวงพระบางไมใสปราสาทศพแตตางบนนกหัสดีลิงคไปสูพระเมรุ) แลวจึงอัญเชิญพระศพ
ใสในโกศเพือ่ ถวายพระเพลิงพระศพในพระเมรุ ดังปรากฏหลักฐานทีม่ กี ารบันทึกไวเกีย่ วกับพระราชพิธปี ลงพระศพ
เจานายชั้นสูงของลานนาทั้งในเอกสารของลานนาและสยามดังนี้
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระศพพระเจาหอคําดวงทิพย พระเจานครลําปางองคที่ ๕ (พ.ศ. ๒๓๓๗ – ๒๓๖๘)
เมื่อพ.ศ.๒๓๖๘ มีการแหชักลากราชรถปราสาทพระศพไปสูพระเมรุที่สรางไว ณ ทุงวังธาร
“...(พ.ศ. ๒๓๖๘) เถิงเดือน ๕ เพ็ง วัน ๒ กอแรกสรางแปงตัดไมปราสาทเมรุอันจักสงสการ
เจาอภยะหอคําทีท่ ง วังทาน ตอเทารอดเดือน ๗ แรม ๔ ค่าํ วัน ๒ ฝนตกฟารองลมรายนักก็มาพัดตีปราสาท
ยอดเมรุอันนั้นหื้อหักกานตกเสียหั้นแล เดือน ๗ แรม ๖ ค่ํา วัน ๖ เจาหลวงละพูน (พระเจาศรีบุญมา)
มาแผวแลวซ้ําแปงมณฑกยอดขึ้นใสแถมหั้นแล สรางแปงตูบใหญตูบนอยหอโรง (ปะรําพิธี) ที่ทงวังทาน
ทังมวลมี ๑๓๐ หลังแลว เหลนมโหรสพอุนงันพาทยคองกลองวง ฟอนมโนรา ฟอนมาน ฟอนไต
เหลนยนตเปนมหาสมัยปางใหญนัก
แลวรอดเดือน ๗ แรม ๑๓ ค่ํา วัน ๔ ก็ปลงกะเรวรซากเจาชีวิตลงใสปราสาทบุสรถ แลวเถิง
ยามเที่ยงวันมีทาวพระญาหัวบานหัวเมืองแลสิงสาตรราชบุตรเอาหมูยสปริวาร ดุริยนนตรีคองกลอง
สรงเสพลากเอาบุสรถออกจากเวียงไปใสในเมรุปราสาทก็กะทําเหลนมโหรสพหื้อเปนมหาสมัยอันใหญ
รอดเดือน ๘ ออกค่ํา ๑ ออก ๒ ค่ํา ๓ ค่ํา ก็หื้อทานแกสังฆะเจา ๕๐๐, ๖๐๐ พระองคแลว ออก ๓ ค่ํา
วัน ๑ ก็เผายังกะเรวรซาก ก็เผาบอกไฟชางมาสัพพะรูปทังมวลเปนที่แลวบัวระมวลในวันเดือน ๘ ออก
๓ ค่ําหั้นแล...” ๗๐

๖๙

เมืองนครแพรสวามิภักดิ์ตอสยาม พ.ศ. ๒๓๑๔, กลุมราชวงศเจาเจ็ดตน คือ เมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง และเมืองนครลําพูน สวามิภักดิ์ตอสยาม
พ.ศ. ๒๓๑๗ และเมืองนครนานสวามิภักดิ์ตอสยาม พ.ศ. ๒๓๓๑.
๗๐
พระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ (ปริวรรต), ปคคทืนเชียงแสน-ละกอน พ.ศ. ๒๒๘๒ – ๒๔๒๘, (อางแลว), หนา ๑๒ - ๑๓.

๓๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
หรือราชพิธีถวายพระเพลิง
พระศพพระเจาอินทวิชยานนท (เจา
อินทนนท) พระเจานครเชียงใหม
องคที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๔๐) มี
การแหพระศพของพระเจาอินทวิช
ยานนท ไ ปสู พ ระเมรุ ใ นวั น ที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึ่งวันที่ ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เวลาบายโมง
เจาอุปราช (เจานอยสุริยวงศเมฆะ)
และเจานายบุตรหลานพระญาติวงศ
พรอมกันทีห่ นาคุม หลวง ไดอญ
ั เชิญ
หีบพระศพใสในปราสาทศพตั้งไว
หนาคุมหลวง ๑ คืน มีมหรสพชวง
พระเมรุพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมพระองคท่ี ๗
กลางคืน เวลา ๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ บริเวณขวงเมรุ (ตลาดวโรรสในปจจุบัน) ที่สรางพระเมรุแบบ
เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑ ทําบุญชักผา เจานายสยามแทนปราสาทตางบนสัตวหมิ พานตแบบเจานายลานนา
มหาบังสุกลุ เวลาบายโมงเจาอุปราช
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ถายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑)
พรอมกับเจานายพระญาติวงศและ
ขุนนางแหชักลากปราสาทพระศพออกจากคุมหลวงไปทางคุมเจานอยคําตัน เลี้ยวไปทางถนนหนาวัดพระสิงห
ออกเวียงนครเชียงใหมทางประตูแสนปุง (สวนปรุง) ประตูไหยา (หายยา) เลี้ยวออมทิศตะวันออกมาทางประตู
ขัวกอม ประตูไลแกง (ระแกง) ผานทุงชางคลาน ออกมาทางถนนหลวงขางวัดอุปคุตริมที่วาการแขวงเมือง
นครเชียงใหมเขาสูพระเมรุที่ขวงเมรุ (บริเวณกาดหลวงในปจจุบัน) เจาอุปราชไดทรงเปดหีบพระศพยกอัญเชิญ
พระศพใส ไว ใ นโกศตั้ ง บนฐานรองโกศภายในพระเมรุ ป ก ฉั ต รเบญจาประดั บ แล ว มี ก ารทํ า บุ ญ จนถึ ง วั น ที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ ในการนี้เจาอุปราชทรงปลอยทาส
ของพระเจานครเชียงใหมจาํ นวน ๖๕ คน ใหเปนไพรพลเมืองเพือ่ อุทศิ เปนราชกุศลถวายแดพระเจาอินทวิชยานนท
พระเจานครเชียงใหม๗๑
งานปลงพระศพเจานายชั้นสูงของลานนาถือเปนงานที่ยิ่งใหญ จะมีเจาผูครองนคร เจานาย ขุนนางผูใหญ
ผูนอยจากเมืองนครตางๆ ที่เปนพระญาติวงศหรือเคารพนับถือเสมือนญาติมิตรมารวมงาน รวมถึงเจาเมือง
เจานาย พอเมือง ขุนนางในเมืองหัวเมืองขึ้นของเมืองนครนั้นๆ ก็มาเขารวมดวย ดังงานปลงพระศพพระเจา
อินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหม ก็มีเจาเมืองเจานายขุนนางราษฎรในหัวเมืองขึ้นของเมืองนครเชียงใหม เชน
เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองแมฮองสอน เมืองปาเปา และเมืองพราว ฯลฯ เขามารวมงาน หรือ
ครูบาไชยลังการ (คําตั๋น) เจาอาวาสวัดพระหลวง (พ.ศ. ๒๔๒๘ – ๒๔๗๖) เมืองมาน (อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ในปจจุบัน) หัวเมืองขึ้นของเมืองนครแพร ก็เปนผูนําคณะศรัทธานําบอกไฟหลอ (บั้งไฟ) เดินทางจากเมืองมาน
ขึ้นมารวมจุดในงานปลงพระศพของพระเจาอินทวิชยานนทที่เมืองนครเชียงใหมดวย๗๒
๗๑

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๒๗ เรื่องจัดการปกครองเมืองนครเชียงใหม (๒ มิ.ย. ๑๑๙ – ๑๔ ต.ค. ๑๒๖)
สัมภาษณอาจารยจํานง แมนยํา (ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลพระหลวง) อายุ ๖๖ ป เลขที่ ๑๙๔/๑ หมู ๓ บานพระหลวง ตําบล
พระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๗๒

๓๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
กรณี ข องเจ า นายชั้ น สู ง ฝ า ยหญิ ง ของ
ลานนาก็มีพิธีปลงพระศพเหมือนกันกับเจานาย
ชั้นสูงฝายชาย ดังเชน งานปลงพระศพแมเจาเทพ
ไกรสร (เจาหญิงทิพเกษร, พ.ศ. ๒๓๗๒ - ๒๔๒๗)
ราชธิดาพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (เจาหนาน
สุริยวงศ) พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๖ (พ.ศ.
๒๓๙๙ – ๒๔๑๓) และเปนมหาอรรคราชเทวีใน
พระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองค
ที่ ๗ ที่ทําการถวายพระเพลิงพระศพเมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๘ ก็มีการชักลากปราสาทพระศพออกจาก
คุมหลวงไปสูพระเมรุที่ขวงเมรุ

บอกไฟหลอ (บัง้ ไฟ) ทีส่ ว นหัวทําเปนรูปสัตวหมิ พานต
หรือรูปสัตวตา งๆ
ใชจดุ เขาหาปราสาทศพใหเกิดไฟลุกไหม
ในพิธปี ลงพระศพเจานาย และครูบามหาเถระ
ของลานนาในอดีต

“...จุ ล ศั ก ราช ๑๒๔๗ (พ.ศ.
๒๔๒๘) ประกาสัปตศก วันจันทร เดือน
๖ ขึ้น ๑๒ ค่ํา เชิญศพปราสาทพระแมเจา
เทพไกรษรไปใสพระเมรุและทําบุญ ๓ วัน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)
เดือน ๖ ลง ๑ ค่ํา ประทานเพลิง ๒ ค่ํา
กอกูบรรจุพระอัฐิไวเรียงกูพระเจากาวิโร
รสองคพระบิดาที่เคาไมลุงทาขัวแมปง ฟากตะวันตก (บริเวณบานพักอธิบดีศาลภาค ๕ เชิงสะพานนวรัฐ
ในปจจุบัน)...”๗๓
หรือพิธีปลงพระศพของแมเจาเมืองชื่น ณ ลําปาง ราชธิดาเจาหลวงวรญาณรังษี (เจานอยญาณรังษี)
เจาผูครองนครลําปางองคที่ ๙ (พ.ศ. ๒๓๙๓ – ๒๔๑๖) และเปนมหาอรรคราชเทวีในเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต
(เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง) เจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๖๕) ที่ทําการถวายพระเพลิง
พระศพใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ก็มีการชักลากปราสาทพระศพแมเจาเมืองชื่นออกสูพระเมรุที่
ขวงหลวงขางคุมหลวงของเจาผูครองนครลําปาง และอยูตรงดานหนาเคาสนามหลวง๗๔ ดังมีบันทึกไววา
“...จุลศักราช ๑๒๖๖ (พ.ศ. ๒๔๔๗)...อัญเชิญศพแมเจาเมืองชื่น แมเจาเมืองละกอนขึ้นใสราชรถ
ชักลากแหไปหนตะวันตก แลวออกมาทางตะวันออกเลีย้ วเขาสูพ ระเมรุกลางขวงคุม กลางเมือง...ในงานนีเ้ จา
หลวงจากเชียงใหม ลําพูน เมืองแพร และจากเมืองพะยาว พรอมดวยเจานายอาณาประชาราษฎรก็มารวม
งานพระราชทานเพลิงมากนักแล... ” ๗๕
๗๓

“จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม บันทึกโดยพระครูญาณลังกา วัดทุงยู” อางในสงวน โชติสขุ รัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, (พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ,
๒๕๑๕), หนา ๖๒๖.
๗๔
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๕ ไฟไหมที่ทํางานศพภรรยาเจานครลําปาง (๖ ก.ค. ร.ศ.๑๒๓ – ๘ ก.ค. ร.ศ.๑๒๓).
๗๕
พระครูโสภิตขันตยาภรณ, ประวัติวัดปงสนุกเหนือและประวัติ, บันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, พิมพที่ระลึกบูรณะวิหารพระเจาพันองค
วัดปงสนุกเหนือ, ๒๕๕๐, หนา ๑๙.

๓๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
และในงานปลงพระศพของแมเจาจามรี
ณ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๐๓ - ๒๔๗๒) พระธิดา
ของเจาราชภาคินยั (เจานอยแผนฟา) เมืองนคร
เชียงใหม และเปนอรรคราชเทวีในเจาหลวง
แกวนวรัฐ (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) เจาผู
ครองนครเชียงใหมองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๕๔ ๒๔๘๒) ก็ทาํ เปนปราสาทพระศพตางบนราชรถ
แหขบวนชักลากไปสูพระเมรุที่วัดสวนดอกเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๐ เชนกัน๗๖
ส ว นรู ป แบบรายละเอี ย ดขบวนแห
ราชรถปราสาทพระศพไปสูพระเมรุนั้น ผูเขียน
พบมีการบันทึกไวในงานพระศพของเจาหลวง
ดาราดิเรกรัตนไพโรจน (เจานอยดาวเรือง) เจา
ผูครองนครลําพูนองคที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๑๔ –
๒๔๓๕) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในงานมีเจาผูครอง
นคร เจานาย เจาเมือง พอเมือง และขุนนาง
ผูใหญผูนอยจากเมืองนครเชียงใหม เมืองนคร
ลําปาง เมืองนครแพร เมืองนครนาน เมือง
เถิน และเมืองหัวเมืองขึ้นตางๆ ของเมืองนคร
ลําพูน เชน เมืองพาน เมืองลี้ มารวมจํานวน
แมเจาเทพไกรสร (เจาหญิงทิพเกษร)
มาก ซึ่ ง ตั ว แทนฝ า ยสยามมี พ ระมนตรี บ วร
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
เป น ผู อั ญ เชิ ญ ไฟพระราชทานเพลิ ง พระศพ
เจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหม พระยาไกร
พระอภิบาล ตระลาการใหญ โดยพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมทรงเสด็จถึงเมืองนครลําพูนวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๔๓๕ ทรงจัดใหมีแหพาทยฆอง (ปพาทยลานนา) เปดวงไพงาไพปอก หมากแกว วันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๔๓๕ ทรงจัดใหมีการแสดงละครพมามาจนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งเปนวันอัญเชิญพระศพเจาดารา
ดิเรกรัตนไพโรจนออกจากคุมหลวง โดยอัญเชิญหีบปดทองบรรจุพระศพออกจากคุมหลวงมาใสไวบนปราสาทพระ
ศพตั้งบนราชรถ อัญเชิญโกศที่ไดรับพระราชทานจากกษัตริยสยามขึ้นตั้งไวหนาหีบปดทองบรรจุพระศพ ชักลาก
ปราสาทพระศพไปพักไวที่ประตูชางสี ๑ คืน พอวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เวลา ๑๑ นาิกาเศษ มีการจัด
ขบวนแหชักลากพระศพของเจาหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจนไปสูพระเมรุที่สุสานหลวงบานหลวยดังนี้
(๑) เจาพนักงานตีกลองชนะ (กลองชุม) จํานวน ๔ คู
(๒) ทหารกองเกียรติยศจํานวน ๑๒ คู
(๓) เจาพนักงานถือดาบฝกทองคํา (ดาบหลูบคํา) จํานวน ๑๒ คู
๗๖

๓๘

มีรูปภาพงานพระศพของแมเจาจามรี ณ เชียงใหม จัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
(๔) เจาพนักงานถือทวนขาวจํานวน ๕ คู
(๕) เจาพนักงานถือทวนแดงจํานวน ๒ คู
(๖) พระเจ า อิ น ทวิ ช ยานนท พระเจ า
นครเชียงใหม ทรงเครื่องยศพระเจาประเทศราช
ประทับนั่งบนเสลี่ยงกง กั้นพระกลดสีแดงลาย
มังกรทอง ชายกลดเปนแพรเขียว
(๗) เจาพนักงานถือทวนแดงจํานวน ๒ คู
(๘) เจาพนักงานตางๆ ตามหลังจํานวน ๑
หมู (เชน เจาพนักงานอัญเชิญเครือ่ งราชกกุธภัณฑ
(เครื่องทียมยศ) พนักงานแหพาทยฆอง เปนตน)
(๙) เจาพนักงานหามและตีฆอง ๑ คู
(๑๐) เจาพนักงานสวมหมวกจีนปกทอง
ถือปนจํานวน ๑๗ คู
(๑๑) เจาพนักงานถือปนจํานวน ๑๘ คู
(๑๒) เจาพนักงานถือดาบไมมีฝก (ดาบ
ทรงงาว) จํานวน ๗ คู
(๑๓) เจาพนักงานถือดาบฝกทองคํา (ดาบ
หลูบคํา) จํานวน ๑๘ คู
(๑๔) เจาพนักงานตีกลองชนะ (กลองชุม)
จํานวน ๕ คู
(๑๕) ครูบามหาเถระนั่งบนเสลี่ยงอาน
ปราสาทศพตางบนราชรถเทียมมาในปจจุบนั
พระอภิธรรมจํานวน ๒ รูป
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)
(๑๖) เจานายบุตรหลานของเจาหลวง
ดารารัตนดิเรกไพโรจน เจาผูครองนครลําพูน ประทับนั่งบนเสลี่ยงสวมหมวก
(๑๗) ยอดเกี้ยวยอดทองโปรยขาวตอกดอกไม
(๑๘) เจาพนักงานถือหอกตามหลังจํานวน ๓๐ กวานาย
(๑๙) เจาพนักงานอัญเชิญเสลี่ยงรูปตัวเปง (นักษัตรประจําปเกิด) ตางเทียนไฟ
(๒๐) เจานายบุตรหลานและพระญาติวงศแบงออกเปน ๒ แถว มีเชือกหนัง ๒ เสน ชักลากปราสาทตาง
บนราชรถอัญเชิญพระศพ โดยสองขางราชรถมีพญานาค ๒ ตัว มีรูปมาเทียมราชรถอยูขางหนา ๑ คู มีฉัตรเบญจา
๔ คัน ปก ๔ มุม (หากอดีตใสปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตก็จะอยูตรงจุดนี้)
(๒๑) ขบวนชาง (ชางทรงเครื่อง) เดิน ๒ แถวๆ ละ ๙ เชือก
(๒๒) เจาพนักงานตีฆอง
(๒๓) เจาพนักงานอัญเชิญโกศพระราชทานจากกษัตริยสยาม
๓๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
เมื่อชักลากปราสาทพระศพเจาหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจนไปถึงพระเมรุ มีการอัญเชิญพระศพออกจาก
หีบปดทองใสในโกศเพื่อถวายพระเพลิงพระศพ เวลาบายมีการชกมวย การแสดงละครพมา การแสดงละครไทย
ทิ้งทาน ทิ้งฉลาก (โหงมะนาว)๗๗ และถวายเครื่องไทยทานแกครูบามหาเถระหัววัดตางๆ๗๘ ซึ่งการประกอบ
ราชพิธปี ลงพระศพในลักษณะนีส้ นั นิษฐานวาเปนทีน่ ยิ มสําหรับเจานายชัน้ สูงของลานนาชวงเปนประเทศราชของสยาม
จึงทําใหตํานานพื้นเมืองเชียงใหมชวงนี้กลาวถึงการชักลากปราสาทพระศพเจานายชั้นสูงของเมืองนครเชียงใหม
โดยไมไดสรางปราสาทศพตางบนหลังสัตวหิมพานต เปนไปไดวามีการชักลากพระศพในปราสาทศพไปสูพระเมรุ
อีกชั้นหนึ่ง ดังปรากฏกลาวถึงการสรางปราสาทศพในยุคนี้ของเจาผูครองนครและอรรคราชเทวีวา
“(งานพระศพเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔)...ค็พรอม
กันสางแปลงยังปราสาทอันประจิตริสสนาดวยลายประดับแตมเขียนตางๆ มี ๗ ยอด สูง ๙ วา ๒ สอก (๑๙
เมตร) แลวค็เอาสรีรสพเขาใสโกฏฅําขึ้นตั้งปรังคปราสาท กะทําบุญหื้อทานเหลนมโหรสรพอันใหย ๗ วัน
๗ ฅืน เถิงเดือนยี่ออก ๓ ฅ่ํา วันอาทิตย ค็ไดพรอมกันชักลากปราสาททานเปนเจาออกไพถวายพระเพลิง
เลิกซากสงสการเปนปริโยสานหั้นแล...” ๗๙
“(งานพระศพเจาหลวงคําฝน เจาผูค รองนครเชียงใหมองคที่ ๓ เมือ่ พ.ศ.๒๓๖๘)...พระเปนเจามหา
สุภัทระเสด็จเขาสูสวัรคตไพวันนั้นแล...สมเด็จพระเปนเจาหอฅําลคอร (พระเจาหอคําดวงทิพย)...เจาเมือง
ละพูน(พระเจาศรีบุญมา) องคเปนนองหลา...ค็พรอมกันสางแปลงยังวิมานปราสาทอันจักใสบรมมสพไพ
ทุกวัน...” ๘๐
“(งานพระศพแมเจาจันทา อรรคราชเทวีในพระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๑ เมือ่ พ.ศ.
๒๓๖๙)...เถิง ณ วัน ๒ เดือน ๑๑ แรม ๑๐ ค่ํา มหาอัคคราชเทวีแหงสมเด็จพระเจาบัวรมมราชาพระเจา
เชียงใหมองคเปนพี่เคลาแกทานทังหลาย ชื่อจันทเทวีค็เถิงแกอนิจจกัมมไพอายุทานได ๗๘ ป ขัตติยราช
ชวงสาทาวพระญาเสนาอามาจจทงั มวลค็พรอมกันสางแปลงวิมานปราสาทอันตัง้ เหนือรถใสสพแหงราชเทวี
บัวรมวณแลวค็กะทําบุญหื้อทาน เหลนมวนเถิง ณ วันเดือนยี่ ออก ๓ ค่ํา ค็ไดชักปราสาทสัปปกายแหง
จันทเทวีออกไพสงสการเสียวันนั้นแล...” ๘๑
“(งานพระศพแมเจาฟองสมุทร อรรคราชเทวีในเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหม
องคที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙)...อัคคราชเทวีแหงพระเปนเจาเสตหัตถีสุวัณณปทุมมาตนชื่อฟองสมุททราชเทวี
ค็อนิจจกัมมไพ...ขัตติยะลูกหลานทังมวลค็พรอมกันเอาสัปปกายทานใสหดี ...เถิง ณ วันเดือน ๗ ออก ๙ ฅ่าํ
ค็ไดกะทําบุญหื้อทาน ชักสัปปกายปราสาทอัคคราชเทวีแมเจาฟองสมุททออกไพสงสการ...” ๘๒
จนกระทั่งชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เจานายชั้นสูง ครูบามหาเถระ และขุนนางชั้นผูใหญของลานนา
โดยเฉพาะบริเวณเมืองนครเชียงใหมและเมืองนครลําพูนจึงไดจัดพิธีปลงพระศพตามแบบเจานายสยามมากขึ้น
กวาเดิม ซึ่งยุคนี้พระศพจะใสในโกศตั้งบนราชรถแหขบวนชักลากไปสูพระเมรุโดยไมมีการทําเปนปราสาทศพ
ตางบนราชรถเหมือนชวงกอน ตัวอยางพิธีปลงพระศพเจานายและครูบามหาเถระที่ประกอบพิธีลักษณะนี้ เชน
๗๗

วิธีการโหงมะนาวหรือทิ้งในฉลากงานพระศพเจานายชั้นสูงของลานนาสมัยโบราณ จะนําผลมะนาวมาผาแลวใสเงินหรือที่พิเศษก็ใสฉลากที่มีชื่อชาง มา วัว
ควาย ขาคน หรือของมีคาตางๆ เมื่อทําการโหงมะนาวผูคนที่มารวมงานจับไดอะไรก็นํามาแลกที่เจาพนักงาน.
๗๘
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๐๙ หนังสือมหาดไทยราชการฝายเมืองนครเชียงใหม นาน แพร ลําพูน ลําปาง ๓๐ มิ.ย.๑๐๙ – ๑๓ ต.ค.๑๐๙.
๗๙
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๐.
๘๐
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๔.
๘๑
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๐.
๘๒
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๔.

๔๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
งานถวายพระเพลิงพระศพพระราชชายาเจาดารารัศมี (พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๗๖) ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗
ที่อัญเชิญโกศพระศพจากคุมทาเจดียกิ่วตั้งบนราชรถแหขบวนชักลากไปสูพระเมรุวัดสวนดอก๘๓ งานถวายเพลิง
พระศพเจาหลวงแกวนวรัฐ (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทายเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๘๒ งานถวายเพลิงศพเจาราชบุตร (เจานอยวงษตวัน ณ เชียงใหม, พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๒๕๑๖) เมือง
นครเชียงใหมในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่อัญเชิญโกศพระศพจากคุมวงษตวันตั้งบนราชรถแหขบวนชัก
ลากไปสูพระเมรุวัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม๘๔ งานพระราชทานเพลิงศพครูบาเจาศรีวิไชย (พ.ศ.
๒๔๒๑ - ๒๔๘๑) ในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่อัญเชิญโกศตั้งบนราชรถแหขบวนชักลากไปสูเมรุวัดจาม
เทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และงานศพเจาพญาหลวงแสนหลวงบดีศรีรัษฎามาตย (หนานเมือง ทิพยมณฑล)
ปฐมอรรคมหาเสนาบดีเมืองนครเชียงใหมคนสุดทาย (เทียบเทานายกรัฐมนตรีเมืองนครเชียงใหม) ที่ภายหลังได
รับตําแหนงแบบสยามเปน “พระนายกคณานุการ” ไดปลงศพบนเมรุชั่วคราวที่บานศาลาแดงหนาสุสานหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตน
แตบางกรณีก็อาจใชพิธีทั้งแบบลานนาและสยาม ดังงานพิธีปลงพระศพของเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต
เจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๖๕) เมื่อไดรับพระราชทานเพลิงพระศพบนพระเมรุแบบ
สยาม ฝายเจาอุปราช (เจานอยทิพจักร ณ ลําปาง) ที่มีฐานะเปนราชอนุชาพรอมกับเปนราชบุตรเขยองคโตก็สราง
ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคจําลองตั้งไวขางพระเมรุเผาอุทิศถวาย งานศพพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา)
จังหวัดลําพูนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ชักลากปราสาทนกหัสดีลิงคแลวยกหีบศพไวบนเมรุชั่วคราว สวนเจานายทั่วไป
ชั้นรองลงมาที่ไมไดรับการอุปถัมภหรือไดรับการพระราชทานเพลิงจากกษัตริยสยาม ก็ยังนิยมใชปราสาทศพตาง
บนสัตวหิมพานตหรือปราสาทศพธรรมดาตามราชศักดิ์ ดังเชน ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ มีการสรางปราสาทศพของ
เจานอยคําเจียง (เปนเจานายเมืองนครเชียงตุง) สวามีของเจาหญิงแวนฟา และเปนหลานเขยของเจาหลวงคําฝน

ชักลากปราสาทศพแมเจาแสงแกว วังซาย เชื้อสายเจานายเมืองนครแพร ไปสูเมรุสุสานประตูมาน
ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ คลายกับการชักลากราชรถปราสาทพระศพของเจานายชั้นสูงของลานนา
ไปสูพระเมรุในอดีต ที่ไดรับอิทธิพลรูปแบบมาจากพิธีศพของเจานายสยาม
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)
๘๓
๘๔

วงศสักก ณ เชียงใหม (บรรณาธิการ), พระราชชายาเจาดารารัศมี, (เชียงใหม : วิทอินดีไซน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑๘.
วัดเจดียหลวง, จดหมายเหตุพญานกหัสดีลิงค, (อางแลว), หนา ๙.

๔๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๖
– ๒๓๖๘) เป น รู ป นกหั ส ดี ลิ ง ค แกว ง หั ว ได
ตากระพริบได แลวแหชักลากปราสาทศพที่คุม
หนาวัดพระเจาเม็งรายออกจากเวียงเชียงใหม
ไปเผาทีส่ สุ านหายยา๘๕ หรือ พ.ศ.๒๔๗๒ แหชกั
ลากปราสาทศพตางนกหัสดีลิงคของเจาหญิงสุ
นา (เจาสุวรรณา) ณ ลําพูน ชายาเจาบุรรี ตั น (เจา
นอยพรหมเทศ ณ ลําพูน) ออกจากเวียงลําพูนไป
เผาที่ปาชาบานหลวย๘๖ เปนตน
และในยุคนี้ก็คอยเริ่มขยายธรรมเนียม
สรางปราสาทศพใหกับขุนนางชั้นผูใหญและ
เครือญาติ ดังปรากฏหลักฐานวามีการสราง
ปราสาทศพของขุนนางขึ้นครั้งแรกของเจาพญา
หลวงแสนหลวง ปฐมอรรคมหาเสนาธิบดี เมือง
นครเชียงใหม ใน พ.ศ. ๒๓๖๙๘๗ หรือปราสาท
ศพบิดาและเครือญาติของเจาพญาหลวงสาม
ลาน (หนานขัตยิ ะ) อรรคมหาเสนาบดี เมืองนคร
เชียงใหม๘๘ เปนตน ทวาแมไมปรากฏหลักฐานมี
การสรางปราสาทศพแบบตางบนสัตวหิมพานต
ใหกับชนชั้นขุนนางในลานนา แตเมื่อปรากฏมี
การสรางปราสาทศพของขุนนางชั้นผูใหญและ
พระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ (เจาหนานสุรยิ วงศ)
เครือญาติจึงสะทอนถึงขุนนางที่เริ่มมีอิทธิพล
หรือ “เจาชีวติ อาว”
มากขึน้ ดังนัน้ พระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ พระเจา
(ทีม่ า : หจช, ถายประมาณพ.ศ.๒๔๑๒)
นครเชียงใหมพระองคที่ ๖ (พ.ศ. ๒๓๙๙ –
๒๔๑๓) จึงทรงมีพระราชบัญญัติกฎหมายออกมาใชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ หลังจากทรงขึ้นครองเมืองนครเชียงใหมได
เพียงหนึ่งป เพื่อจําแนกลําดับชนชั้นทางสังคมใหชัดเจนผานพิธีปลงศพดวยปราสาทศพ ควบคุมไมใหขุนนาง (มา
จากไพร) ทัดเทียมกับเจานาย และใหขุนนางรูฐานันดรศักดิ์ชั้นผูใหญผูนอยตามที่เจาหลวงทรงโปรดประทานแตง
ตั้ง ดังระบุวา
“...ไพรผนู อ ยยังมีสมศักดิน์ ามศักดิ์ (ไพรผนู อ ยไดเปนขุนนาง)จักกระทําสงสการ แปลงมุจลินก็หอื้
เปนมุจลินแท แปลงหลังกลายก็หอื้ แปลงหลังกลายแท จักแปลงปราสาทก็หอื้ แปลงปราสาทแท อยาไดแหม
ใหมใสแถมอีกแอมแกมใส เปนอยางใหมหลายประการ อยาผิดโบราณจารีต...” ๘๙
๘๕

“สัมภาษณเจาสมบูรณ ณ เชียงใหม เกิดพ.ศ.๒๔๕๖ เปนเหลนของเจานอยคําเจียงกับเจาหญิงแวนฟา” อางใน อนุ เนินหาด, สังคมเมืองเชียงใหม เลม ๙
(เจาสมบูรณ ณ เชียงใหม), (เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๓
๘๖
วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, คําเวนทานในงานศพของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน, (อางแลว), หนา ๒๙.
๘๗
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๖.
๘๘
พระครูธินวงศานุวัตร, วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามลาน, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๒๘), หนา ๒๗.
๘๙
จารีตเมืองเชียงใหม อางใน ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวิตคนเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงใหม : นพบุรี, ๒๕๔๔), หนา ๙๙.

๔๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
จากกฎหมายนี้แสดงถึงพิธีศพเปนสิ่งสําคัญ ที่
สามารถบงบอกถึงชนชัน้ ตลอดจนสถานภาพของตระกูล
และบุคคลนั้นในสังคมลานนา เพราะปเดียวกันนี้ (พ.ศ.
๒๔๐๐) เมืองนครแพรเจาหลวงพิมพิสารราชา (เจา
พิมพิสาร) เจาผูครองนครแพรองคที่ ๕ (พ.ศ. ๒๓๙๐
– ๒๔๒๙) ก็ทรงรวมกับครูบามหาเถระชั้นผูใหญ เชน
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเมน ออกกฎหมาย
เกีย่ วกับพิธปี ลงศพภายในเมืองนครแพรเชนกัน๙๐ ขณะ
ที่สลา (ชาง) ผูสรางปราสาทศพ ก็มีการเขียนเปนตํารา
การสรางปราสาทศพขึ้นอยางเปนแบบแผน ดังตัวอยาง
มีการบันทึกไวเชน
“...จักกลาวดวยอันแปลงปราสาทเลีย้ ม
ไวเลาแล หื้อหักหนาแทนหลวงเปน ๗ พุนเสีย
พุน ๑ ปากชายหลวงเอา ๔ พุน ปากชายหลวง
เถิงหนาแทนเอาเทาหนาแทน พายบนปาก
แทนไชยขึ้นดั้งหลังขอมแลขอมเทสดั่งนี้ แปลง
สูงตามอันควร กิ่วทองแทนกับทังเสาหลวงหื้อ
ไดกันจักงาม แทนหลวงสนอยก็งาม รอดทอง
เสาบงาม เสาหลวงเทาปากชายหลวง ปากชาย
หลวงหักเปน ๓ พุนเปนหลังชายหลวง แทนบน
พออุย หนิว้ วงศปญ
 ญา
ชายหลวงสูงเอาเกิ่งชายหลวง กิ่วแทนเกิ่งชาย
สลา (ชาง) ทําปราสาทศพฝมอื ดีในเวียงเชียงใหม
หลวงทองเสากลางเทาปากชายหลวง ปากชาย
บานดวงดี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กลางเอาเกิ่งปากชายหลวง แตปากชายกลางนี้
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
ขึ้นเถิงยอดฉันเดียว แลยอดชุมพูสูงเอาเกิ่งชาย
(ทีม่ า : วิศาลทัศน รัตนมงคลเกษม)
หลวงงามแล...” ๙๑
ตลอดไปจนถึงมีบทบัญญัติแบงฐานันดรศักดิ์ผานทางการใชฟนเผาศพระหวางชั้นเจานายเชื้อพระวงศ
ของลานนากับชนชั้นรองลงมา ดังปรากฏในคัมภีรมูลโลกหลวงวา “...หลัวสงสะการฝูงไพรนอย มีไมสัก ไมขาม
ไมตึง ไมขอย ไมงิ้ว ไมเสา ไมรัง ไมภิมานขาว ไมชะเคียน ไมหลับมืนหลวง ไมขระตัน ไมเหมือด ไมมูก ไมเสี้ยว
ตังหลายฝูงนี้ อันกวรแกตาวพญามหากษัตราตังหลายนั้น คือ ไมสารภี ไมสัก ไมจั๋นทนแดง ไมจอง ตังหลายฝูงนี้
กวรสงสะการผูใหญแล...” ๙๒
ดวยเหตุที่พิธีศพมีความสําคัญทั้งแสดงสถานภาพและสนองความเชื่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเปนประชาธิปไตยของประเทศสยาม (ไทย) ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ผูคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ความเครงครัด
เรือ่ งชนชัน้ และพิธกี รรมของชนชัน้ สูงถูกทําใหมคี วามศักดิส์ ทิ ธิล์ ดลง ชนชัน้ กลาง “คหบดี” มีบทบาทสูงขึน้ สําหรับ
๙๐
๙๑
๙๒

พระครูสมุหวาร ปญญาวุโธ (ปริวรรต), อาชญาเจาเมืองแพร, เอกสารอัดสําเนา.
อภิธาน สมใจ, งานศพลานนา : ปราสาทนกหัสดิลิงคสูไมศพ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑), หนา ๙๖.
คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช, ขึด : ขอหามในลานนา, พิมพครั้งที่ ๓, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๑๕๐.

๔๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ผูค นทีเ่ ปนสามัญชนทัว่ ไปในกลุม วัฒนธรรมลานนาจึงเกิดความตองการปลงศพของบรรพบุรษุ ใสปราสาทศพแบบ
ชนชัน้ สูง ตามความเชือ่ วาจะดวงวิญญาณจะไดไปสูภ พภูมทิ ดี่ แี ละไดอาศัยอยูใ นวิมานปราสาทหลังทีไ่ ดใสใหไปนัน้
จึงเปนชวงเริ่มขยายธรรมเนียมการเผาศพและสรางปราสาทศพจากเจานาย ครูบามหาเถระ และขุนนางชั้นผูใหญ
ลงมาสูขุนนางชั้นผูนอย คหบดี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีรานขายปราสาทศพยิ่งทําใหแพรกระจาย
ความนิยมออกไปสูชาวบานอยางรวดเร็ว รานทําปราสาทศพขายรานแรกของจังหวัดเชียงใหมคือรานของนาย
สิงหแกว ประธานศิลป ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปดกิจการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ แลวหลังจากนั้น
ไดมีชางมาเรียนทําปราสาทศพที่อําเภอแมริม แลวกลับไปเปดรานขายปราสาทศพที่อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมอีกจํานวนหลายรานในชวงทศวรรษ ๒๕๒๐ เชน รานสิงหคําสวางศิลป รานบุญมีศิลป รานบุญธรรม
ปราสาททอง และรานประพันธศิลป เปนตน๙๓

ปราสาทศพเจาพญาหลวงจาบานรัษฎาโยนัคราช (กอนแกว อินทวิวฒ
ั น)
ขุนนางชัน้ ผูใ หญระดับอรรคมหาเสนาบดี (เทียบเทารองนายกรัฐมนตรี) ของเมืองนครเชียงใหม
และดํารงตําแหนง “พญาจาบาน” คนสุดทายของเมืองนครเชียงใหม
(ทีม่ า : วิศาลทัศน รัตนมงคลเกษม)

ขณะทีเ่ ดิมชาวบานไมนยิ มเผาศพแตใชวธิ กี ารฝงศพ ดังมีบนั ทึกของชาวตะวันตกชวง พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๔๒
วา “...หากครอบครัวของผูต ายมีฐานะยากจนมากและไมสามารถจัดพิธฌ
ี าปนกิจได ก็จะทําการหอศพดวยผาอยาง
หนาแนน และถาไมนําไปใสในหีบก็มัดไวแลวหอดวยเสื่อ ตอจากนั้นจะตรึงศพไวกับไมยาว แลวใหคนสองคน
๙๓

รัชตะ ชุณหะนันทน, การศึกษารูปแบบของปราสาทศพภายในตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม, รายงานวิจยั ฝกประสบการณ
วิชาชีพหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, พ.ศ. ๒๕๔๘, หนา ๒๘.

๔๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
แบกไปยังปาชา ขุดหลุมตื้นๆ ฝงศพ และในไมชาก็ลืมบริเวณที่ฝงไปเอง...พวกเขาไมยอมเผาศพของผูที่เสียชีวิต
อยางกะทันหัน หรือเสียชีวิตจากโรคติดตอ หรือโรคลําไส หรือผูหญิงที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร แตจะใชวิธีฝง
แทน...ในกรณีเชนนี้ศพของเขาจะถูกหามไปยังปาชาและจัดการฝงโดยเร็วที่สุดดวยคนเพียงสองคน...” ๙๔ ดังนั้น
ในชวง พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๒๐ หมูบานแตละทองที่ในลานนาจึงคอยๆ มีการปรับเปลี่ยนจากฝงศพมานิยมเผาศพ
สืบมาถึงปจจุบัน เชน หมูบานหนองอาบชาง ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เริ่มเปลี่ยนจากฝงศพมา
ทําการเผาศพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๙๙๕ หมูบ า นดอนตอง ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เริม่ มีการใสปราสาท
ศพและเผาศพเมื่อประมาณทศวรรษ ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ กอนหนานั้นศพจะไมใสโลงศพแตจะสานไมไผครอบศพ
(แมวควบ) บางศพก็ทําเปนเสาสี่เสาและขึงดวยผาครอบศพแลวหามไปฝงที่ปาชา๙๖ และหมูบานนาตุม ตําบล
บอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ไดทําการลางปาชาโดยขุดกระดูกศพที่เคยฝงมาทําการเผาและเริ่มเผาศพ
มาตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๑๐๙๗ งานศพบางแหงยังปรากฏรองรอยการฝงศพจนถึงปจจุบนั เชน ทีห่ มูบ า นดอนกลาง ตําบล
พงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน เมื่อมีศพตายโหงกอนนําขึ้นกองฟอน (ที่เผาศพ) จะนําโลงศพตั้งบนพื้นดินแลว
ขุดดินทัง้ สีม่ มุ ของโลงศพและเอาดินวางบนโลงศพพอเปนพิธแี ทนการฝงศพแลวจึงยกโลงศพขึน้ เผาบนกองฟอน๙๘
เปนตน สวนปราสาทศพตางสัตวหมิ พานตบางอยางก็นาํ มาใชกบั ศพชาวบานทัว่ ไปโดยเฉพาะปราสาทศพตางหงส
รวมถึงรูปแบบที่เคยใชกับพิธีศพเจานายก็ถูกนํามาใชดวย เชน มีวงปพาทยลานนาแห มีขบวนชักลากปราสาทศพ
เปนตน แตในยุคแรกๆ ที่นําปราสาทศพและรูปแบบพิธีของชนชั้นสูงมาใชกับการปลงศพของชาวบานสามัญชน
ทัว่ ไป ก็ไมไดรบั การยอมรับจากผูเ ฒาผูแ กทเี่ คยใชชวี ติ อยูใ นยุคจารีตเพราะถือวา “ขึด”๙๙ และบางทองทีแ่ มคลีค่ ลาย
การใสปราสาทศพลงสูชาวบาน แตก็ยังมีคติจะใสปราสาทศพเฉพาะพระสงฆและผูเฒาผูแกของชุมชนเทานั้น หรือ
ไมทําการแหชักลากปราสาทศพแตใชวิธีหามปราสาทศพทั้งหลังเหมือนหามศพไปฝงในอดีต ซึ่งทองที่เหลานั้น
ก็ยังสืบทอดคตินี้มาจนถึงปจจุบัน
สวนทางสยามเองการสรางพระเมรุที่แตเดิมใชสําหรับชนชั้นสูงและภายหลังก็มีการใชกับขุนนาง แตใน
ยุคนี้โดยเฉพาะชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา ตามวัดตางๆ ของชาวบานก็เริ่มนิยมสรางเมรุเผาศพเลียนแบบ
ชนชัน้ สูงทีเ่ ผาบนพระเมรุทสี่ บื มาจนถึงปจจุบนั เชนกัน๑๐๐ ซึง่ เปนชวงเวลาใกลเคียงกับการเริม่ นิยมสรางปราสาทศพ
เขาสูชาวบานอยางแพรหลายของคนในวัฒนธรรมลานนา และเริ่มมีชางทําการตั้งรานสรางปราสาทศพเพื่อ
จําหนายขึน้ ๑๐๑ สวนผูส บื เชือ้ สายเจานายลานนาในยุคนีท้ คี่ อ ยกลายสถานภาพเปนสามัญชน หลังจากถูกลดบทบาท
ลงตั้งแตยกเลิกระบบประเทศราชลานนาใน พ.ศ. ๒๔๔๒ เปนตนมา ก็เริ่มหันมาใชปราสาทศพธรรมดาแทน
ปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต ดังนั้นปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต โดยเฉพาะปราสาทศพนกหัสดีลิงค
ที่เคยนิยมใชควบคูกันมากับเจานายเชื้อพระวงศและพระมหาเถระชั้นผูใหญของลานนาในอดีต จึงเหลือใชแตเพียง
พิธีปลงศพของครูบามหาเถระที่ยังคงนิยมปฏิบัติสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
๙๔

กรมศิลปากร, ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ ๑, (อางแลว), หนา ๑๗๐ – ๑๗๑.
อภิธาน สมใจ, งานศพลานนา : ปราสาทนกหัสดิลิงคสูไมศพ, (อางแลว), หนา ๑๒๕.
๙๖
สัมภาษณแมคํา ขาวดา อายุ ๘๕ ป ๔๗ บานดอนตอง หมู ๔ ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.
๙๗
สัมภาษณพอหลักคําตั๋น อินตะคํา (อดีตผูใหญบานนาตุม พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๑๗) อายุ ๙๒ ป ๒/๑ บานนาตุม หมู ๒ ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัด
แพร วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙.
๙๘
สัมภาษณนายปฏิภาน สารใจ อายุ ๒๑ ป ๑๑๒ บานดอนกลาง หมู ๘ ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖.
๙๙
อภิธาน สมใจ, งานศพลานนา : ปราสาทนกหัสดิลิงคสูไมศพ, (อางแลว), หนา ๑๕๑ - ๑๕๒.
๑๐๐
สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน,(อางแลว), หนา ๑๓.
๑๐๑
วัฒนศักดิ์ ไชยกุล, บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของการสรางปราสาทศพในจังหวัดเชียงใหม, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวะ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๑๖.
๙๕

๔๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พระสงฆถือไมเทากางรมนําขบวนหามโลงศพชาวบาน
ไปฝงที่ปาชาบานแลง อําเภอเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๔๘๐
(ที่มา : ยุพิน สิงหประทาน)

ศพชาวบานใสโลงศพแลวสานแมวควบครอบขางบน
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

การหามปราสาทศพของชาวบานไปสงสการ (เผา) ที่ปาชา ซึ่ง
เปนคติดั้งเดิมเหมือนตอนหามศพไปฝงเพราะถือวา
การชักลากปราสาทศพใชกับเจานายหรือครูบามหาเถระ ดังนั้น
เมื่อศพชาวบานเริ่มนิยมใสปราสาทศพ
แตก็ยังใชวิธีหามเหมือนเดิม (ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนหามปราสาทศพของชาวบานยุคแรกๆ
ที่มีการแหดนตรีเลียนแบบธรรมเนียมของเจานาย
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพของชาวบานในยุคแรกที่มีการผสมผสานระหวาง
ปราสาทศพที่สรางขึ้นตามธรรมเนียมเจานาย กับแมวควบ
(สามเหลี่ยมที่ครอบศพอยูภายในปราสาท)
ที่เคยใชกับศพของชาวบานมาแตเดิม
(ที่มา : ชมรมคนฮักผาสาท)

๔๖

ชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบานบางทองที่ในวัฒนธรรมลานนา
ยังคงใชวิธีฝงศพไมไดใสปราสาทศพสงสการ (เผา)
แบบเจานายหรือครูบามหาเถระ ในภาพเปนพิธีฝงศพ
ของแมแปง มาละวรรณา อําเภอปาซาง ลําพูน
(ที่มา : พิพิธภัณฑชุมชนเทศบาลนครลําพูน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

คติแนวคิดและพัฒนาการ
ของการกอ “กู” อัฐิในลานนา

๒

“กู” ในยุคจารีตของลานนาจะสรางสําหรับบรรจุพระอัฐิของชนชั้นสูง สันนิษฐานวาเปนคติไดรับมาจาก
พุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงตรัสถึงบุคคล ๔ จําพวก อันสมควรสรางสถูปไวบูชา (ถูปารหบุคคล) ใหผูคน
์ คําวา
ระลึกถึง คือ (๑)พระพุทธเจา (๒) พระปจเจกพุทธเจา (๓) พระอริยสาวก และ (๔) พระเจาจักรพรรดิ๑๐๒
“กู” (Gu) มีการสันนิษฐานวามาจากคําวา “คูหา” (Guha) ในภาษาสันสกฤตหมายถึงถ้ําหรือหองประกอบ
พิธกี รรม๑๐๓ แตทวาคําวา “กู” ในความหมายเปนทีบ่ รรจุอฐั ิ จะปรากฏใชเรียกในกลุม วัฒนธรรมลานนาเทานัน้ ๑๐๔
และจะมีการกอกูเฉพาะกษัตริยพระองคสําคัญ เชน กูพญามังราย กูพญาคําฟู กูพญาสามฝงแกน และกูพระเจา
ติโลกราช ฯลฯ เพื่อเห็นพัฒนาการของการกอกูเก็บอัฐิในลานนาไดชัดเจนผูเขียนไดแบงออกเปน ๓ ยุค คือ
(๑) ยุ ค ก อ นสถาปนาราชวงศ เจ า เจ็ ด ตน (ตั้ ง แต ยุ ค แว น แคว น ยุ ค ราชวงศ มั ง ราย จนถึ ง ยุ ค พม า ปกครอง)
(๒) ยุคราชวงศเจาเจ็ดตนกอนรวบรวมกูพระอัฐิสรางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม และ (๓) ยุคหลังการรวบรวม
กูพระอัฐิสรางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม

การกอสราง “กู” ในดินแดนลานนา ยุคกอนสถาปนาราชวงศเจาเจ็ดตน พ.ศ.๒๒๗๕
ยุคจารีตโดยเฉพาะกอนราชวงศเจาเจ็ดตน กษัตริยและเชื้อพระวงศชั้นสูงในลานนามีรูปแบบพิธีศพ
หลากหลายเทาที่ปรากฏหลักฐาน เชน พญาแสนพู กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๘๖๘ – ๑๘๗๗) ใชวิธีฝงพระศพแลว
๑๐๒

อมรเทโว ภิกขุ, พระธาตุ “มหัศจรรยแหงพระพุทธศาสนา”, (เชียงใหม : วิทอินดีไซน, ๒๕๕๐), หนา ๑๐.
สถาบันไทยคดีศึกษา ธรรมศาสตร, พื้นที่และมุมมองเรื่องของไท(ย)ถึงสากล, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๖.
๑๐๔
ในกลุมวัฒนธรรมลานชาง (หลวงพระบาง, เวียงจันทน, จําปาศักดิ์, อีสาน) เรียกที่บรรจุอัฐิวา “ทาด” (ธาตุ) อางในทองคํา ออนมะนีสอน, วัดจะนานุกมพา
สาลาว, (เวียงจัน : โรงพิมเวียงจัน, ๑๙๙๒), หนา ๔๒๘.
๑๐๓

๔๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ปลูกหอ (หอผี) ไวดา นบน พรอมกับมีการกัลปนาคน
ใหเปน “ขาผี” เฝาดูแลรักษา๑๐๕ พญายอดเชียงราย
กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) ไดสราง
อุโบสถครอบบริเวณถวายพระเพลิงแทนการกอกู๑๐๖
หรือพญาน้ําทวม (ราชนัดดาพญามังราย) เจาเมือง
เชียงตุงที่สิ้นพระชนมใน พ.ศ. ๑๘๗๑ ก็สรางวัดทับ
บนพืน้ ทีถ่ วายพระเพลิงพระศพ๑๐๗ ดังนัน้ จึงกลาวได
วาลานนายุคกอนราชวงศเจาเจ็ดตนมีพธิ เี กีย่ วกับพระ
ศพและพระอัฐิของเจานายที่หลากหลาย ไมไดมีการ
ถวายพระเพลิงและกอกูเ ก็บพระอัฐแิ ตเพียงอยางเดียว
กูก ดุ (องคขวามือ) วัดจามเทวี
การกอกูพระอัฐิเจานายในดินแดนลานนาที่
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ปรากฏตามความเชือ่ เกาแกทสี่ ดุ คือ กูพ ระนางจาม เทวี
เชือ่ วาเปนกูพ
 ระนางจามเทวี
ปฐมกษัตริยแ ควนหริภญ
ุ ไชย (พุทธศตวรรษที่ ๑๔) ที่
ปฐมกษัตริยแ ควนหริภญ
ุ ไชย
วัดจามเทวี ในเวียงลําพูน ตอมา คือ กูพ ญาอนันตยศ
(ทีม่ า : หจช. ถายประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๕)
ปฐมกษัตริยเขลางคนคร (ราชบุตรพระนางจามเทวี)
ที่ปาไมยางลําพูน๑๐๘ และกูพญาเจืองฟาธัมมิกราช กษัตริยแควน
โยนกราชวงศลวจักราช พระองคที่ ๑๙ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๓๕ ในเวียง
เชียงแสน๑๐๙ แตกเ็ ปนเพียงความเชือ่ ทีเ่ ปนภาพสะทอนวาอาจมีการ
กอกูในยุคแวนแควน และเปนพื้นฐานของคติเรื่องกอกูใหเจานาย
ลานนายุคราชวงศมังรายที่พบมีมากขึ้น เนื่องจากหลักฐานบันทึก
หางไกลจากเหตุการณเปนระยะเวลายาวนานมาก อีกทัง้ ปรากฏการ
กอกูพระอัฐิเพียงพระองคหรือสองพระองคไมปรากฏหลักฐานการ
กอกูของกษัตริยพระองคตอมาที่ปกครองแควน และบางกูที่ตํานาน
กลาวถึงก็ไมปรากฏพบในปจจุบัน จนกระทั่งสมัยอาณาจักรลานนา
จึงปรากฏมีการกอกูชัดเจนขึ้น เพราะมีหลักฐานการบันทึกทั้งรวม
สมัยหรือไมไกลจากเหตุการณ และยังปรากฏตัวกูเปนหลักฐานคง
อยูมาจนถึงปจจุบัน
กูอ ฐั ใิ นลานนาทีป่ รากฏทัง้ ในตํานานและคําบอกเลากอนยุค
ราชวงศเจาเจ็ดตน สามารถจัดจําแนกได ๕ กลุม คือ
(๑) กูกษัตริย เชน กูพญามังราย ที่กลางเวียงเชียงใหม และ
กูพ
 ญามังราย วัดงําเมือง เชียงราย
ที่วัดงําเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, กูพญาคําฟู ที่วัดพระสิงห
เชียงใหม, กูพญาสามฝงแกน ที่วัดปาแดง เชียงใหม และกูพระเจาติ (ทีม่ า : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ)
โลกราช ที่วัดเจ็ดยอด เชียงใหม เปนตน
๑๐๕

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๔๘.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๘๔.
๑๐๗
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๘๔.
๑๐๘
บําเพ็ญ ระวิน (ปริวรรต), มูลสาสนา สํานวนลานนา, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๑.
๑๐๙
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๔๕.
๑๐๖

๔๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
(๒) กูเชื้อพระวงศชั้นสูง เชน กูคํา บรรจุพระอัฐิพระมเหสีของพญามังราย ที่วัดกูคํา เวียงกุมกาม จังหวัด
เชียงใหม, กูปูดง บรรจุพระอัฐิเจาหมื่นดงนคร (อดีตเจาเมืองลําปาง) ราชบุตรพญาแสนเมืองมา กษัตริยลานนา
(พ.ศ. ๑๙๒๘ – ๑๙๔๔) ที่วัดเวียงดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และกูแสนคํา เชื่อวาบรรจุพระอัฐิเจาแสนคํา
เจาอุปราชสมัยพญาแสนเมืองมา ที่วัดพระธาตุจอมมอญ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปนตน
(๓) กูพระมหาเถระ เชน กูครูบามหาปาเกสรปญโญอรัญวาสี เจาอาวาสวัดไหลหินหลวง (ชวงพ.ศ. ๒๒๒๖)
ที่ปาแพะนอกวัดไหลหินหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เปนตน
(๔) กูขุนนาง คือ กูหมื่นเรือง ขุนนางสมัยพญาแสนพู กษัตริยล านนา (พ.ศ. ๑๘๖๘ – ๑๘๗๗)
(๕) กูสัตวคูบารมีหรือสัตวสําคัญ เชน เชื่อวามีกูของสัตวสําคัญคูบารมี คือ กูชาง กูมา บรรจุซากชางปูก่ํางา
เขียวและมาคูบ ารมีของพญามหันยศและพญาอนันตยศ ราชบุตรฝาแฝดของพระนางจามเทวี ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัด
ลําพูน หรือ กูไก บรรจุซากไกที่เปนอารักษรักษาเมืองหริภุญไชย ที่วัดไกแกว อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนตน

กูพ
 ญาคําฟู วัดพระสิงห เชียงใหม
ปรากฏ “ขะอูบ” ๓ ชัน้ (ทองสําริด เงิน ทองคํา)
ทีบ่ รรจุพระอัฐภิ ายในกู
(ทีม่ า : ฮันส เพนธ, ลานนาไทย, ถาย พ.ศ.๒๔๖๙)

กูช า งปูก าํ่ งาเขียว
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : จังหวัดลําพูน)

๔๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

 ญามังราย ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหมระบุวา เปนตลาดกลางเวียงทีส่ วรรคต
บริเวณทีต่ ง้ั ดัง้ เดิมของกูพ
พญาไชยสงครามพระราชบุตรไดถวายพระเพลิงและกอกูพ
 รอมปลูกตนโพธิไ์ วตดิ กับกูด า นทิศเหนือ
เมือ่ พ.ศ. ๑๘๕๔ สังเกตตนโพธิด์ า นซายมืออาจเปนหนอของตนโพธิท์ ป่ี รากฏในตํานาน
(ทีม่ า : บุญเสริม สาตราภัย, ถาย พ.ศ. ๒๔๖๙)

กูที่ปรากฏทั้งหมดที่กลาวมานาสังเกตวาตํานานพื้นเมืองจะระบุเฉพาะกูกษัตริยเทานั้น ซึ่งสะทอนภาพ
สังคมชนชัน้ สูงของลานนายุคจารีตวา ยอมรับเฉพาะการกอกูก ษัตริยผ เู ปนประมุขสูงสุดของบานเมือง เนือ่ งจากการ
กอกูไดแสดงถึงฐานะอันสูงสงของผูตายที่ศูนยกลางของอาณาจักรและพุทธจักรจะไดรับการเคารพกราบไหว
เฉกเชนเสมือนพระพุทธเจา ดังเราจะเห็นวากูพระอัฐิของกษัตริยกับพระธาตุของพระพุทธเจาโดยเฉพาะในยุคทอง
ของลานนาสรางขึ้นภายในวัดและมีขนาดใหญเหมือนกัน อีกทั้งการกอกูถวายกษัตริยพระองคกอน ยังสามารถ
บงบอกความชอบธรรมประการหนึ่งของผูจะขึ้นเปนกษัตริยพระองคตอไป ดังปรากฏในตํานานพื้นเมืองอยู
เสมอวา การกอกูอดีตกษัตริยเปนพระภารกิจพึงกระทําแรกสุดของรัชทายาทผูจะเสด็จขึ้นครองราชยเปนกษัตริย
พระองคใหม๑๑๐ สวนกูข องบุคคลลําดับชัน้ รองลงมานัน้ ปรากฏในคําบอกเลาเปนหลัก แตโดยภาพรวมแลวก็สะทอน
ใหเห็นวากูตั้งแตยุคกอนราชวงศมังราย จนถึงยุคราชวงศเจาเจ็ดตนกอนพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวม
กอกูเจานายเปนสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม ณ วัดสวนดอกใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ยังจํากัดอยูที่ชนชั้นเจานายเชื้อ
พระวงศ สวนระดับขุนนางปรากฏมีเพียงกูเ ดียวคือ กูห มืน่ เรือง (ออกเสียงวา “หมืน่ เฮือง”) จากการทีพ่ บกูอ ฐั ขิ นุ นาง
มีเพียงกูเ ดียว ผูเ ขียนสันนิษฐานวามีความเปนลักษณะพิเศษทีแ่ สดงถึงวัตถุประสงคในการกอกูอ าจตางจากกูเ จานาย
ทัว่ ไป คือเปนการฝงอัฐไิ วเพือ่ ใหเปนอารักษรกั ษา “แจง” เวียงเชียงใหม ดังนัน้ จึงเรียกมุมกําแพงเวียงเชียงใหมดา น
ตะวันตกเฉียงใตที่ตั้งของกูขุนนางผูนี้วา “แจงกูเฮือง” สืบมาจนปจจุบัน
๑๑๐

๕๐

สามารถดูรายละเอียดไดใน “ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม” “ตํานานชินกาลมาลีปกรณ” หรือ “ตํานานมูลศาสนา”.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ลักษณะพัฒนาการของการกอกูนั้นจะสัมพันธ
กับพัฒนาการของอาณาจักรลานนา ที่ยึดโยงกับระบบ
การปกครอง เศรษฐกิจ และศาสนา ในยุคแรกเริ่ม
สถาปนาพระนครเชียงใหมจึงปรากฏกูเจานายมีขนาด
เล็กและอยูภายในเขตกําแพงเวียง แสดงถึงอํานาจ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังไมมั่นคง พรอมกับ
ยังไมมีการจัดระเบียบคติความเชื่อเกี่ยวกับปริมณฑล
ตั ว ตนของเวี ย งที่ ล งตั ว ดั ง ปรากฏในการก อ กู พ ญา
มังราย ปฐมกษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๘๐๔ – ๑๘๕๔)
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๕๔ ที่ตลาดกลางเวียงเชียงใหม และ
กูพญาคําฟู กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๘๗๗ - ๑๘๗๙)
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘ ที่วัดพระสิงห (ขณะที่กูพระมเหสีของ
พญามังรายที่กูคํา เวียงกุมกาม แตเดิมก็มีขนาดเล็ก
แตมีการกอเสริมใหขนาดใหญภายหลัง หรือที่เชื่อวา
เปนกูพญามังราย ที่วัดงําเมือง จังหวัดเชียงราย เดิม
ก็มีขนาดเล็กมีการบูรณะเสริมใหมีขนาดใหญขึ้นใน
ภายหลังเชนกัน) แตภายหลังจากนี้โดยเฉพาะชวง
สมัยพญากือนา (พ.ศ. ๑๘๙๘ – ๑๙๒๘) เปนตนมา
อาณาจั ก รล า นนาขยายตั ว มากขึ้ น ทั้ ง ทางศาสนา
ราชอาณาเขต และเศรษฐกิจ จนกระทั่งเจริญสูงสุด
ที่เรียกวายุคทองของลานนาในสมัยพระเจาติโลกราช
(พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ที่พระองคทรงทําใหพระนคร
เชียงใหมเปนศูนยกลางอาณาจักรลานนาอยางแทจริง
ทั้งทางดานอาณาจักรและพุทธจักร สามารถรวบรวม
เมื อ งแพร เมื อ งน า น สิ บ สองพั น นาและรั ฐ ฉาน
เขาไวในพระราชอาณาเขต ตลอดจนขยายอิทธิพล
เข า สู อ าณาจั ก รล า นช า งและอาณาจั ก รอยุ ธ ยาจน
สามารถยึ ด บางหั ว เมื อ งฝ า ยเหนื อ ของอาณาจั ก ร
อยุธยาไวได ดังนัน้ ชวงระยะเวลานีจ้ งึ ปรากฏมีการกอกู
เจ า นายขนาดใหญ สู ง หลายสิ บ เมตร เพื่ อ แสดงถึ ง
ความยิ่งใหญเปนศูนยกลางที่มีแสนยานุภาพ และ
มีการจัดแบบแผนกฎเกณฑเกี่ยวกับตัวตนของเวียง
เชียงใหมเริม่ ลงตัว โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดแบงศักดิข์ อง
ปริมณฑลเวียงเชียงใหมออกตามสวนและทิศตางๆ เพือ่
กําหนดพืน้ ทีใ่ ชประโยชน ซึง่ ลานนายุคนีม้ กี ารขยายตัว
ทุกดานไปพรอมกับผูคนภายในเวียงที่หนาแนนขึ้น
จึ ง เริ่ ม เคร ง ครั ด เรื่ อ งการนํ า ศพออกส ง สการ (เผา)

กูพ
 ญาสามฝง แกน วัดปาแดง เชียงใหม

(ทีม่ า : หจช. ถายประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๗๐)

กูค าํ เวียงกุมกาม (วัดเจดียเ หลีย่ ม เชียงใหม)
เชือ่ วาเปนกูพ
 ระมเหสีของพญามังราย
(หจช.ถายประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๐)

๕๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
นอกเวียงเชียงใหม พรอมกับเกิดคติไมนําอัฐิเถาอังคารกลับเขามาภายในเวียง ดังปรากฏขอหามนี้วา “...สง
สะกานเผาผีในเวียง ในเมือง ในวัด ยังเกาะทราย และยังน้ํานั้นก็อยาไดกระทําเทอะ...” ๑๑๑ (พบการเผาศพ
ภายในเวียงเชียงใหมยุคจารีตมีเพียงพญามังรายพระองคเดียวเทานั้น) ดังนั้นตั้งแตชวงนี้จึงปรากฏมีการกอกูไว
ภายนอกกําแพงเวียงเชียงใหมทงั้ หมด ขณะเดียวกันก็เริม่ กอกูเ ขาไวภายในวัดทีส่ ะทอนถึงความสูงสงขององคกษัตริย
ทีม่ พี ระสถานะเปน “พระเจา” จนสามารถกอกูพ ระอัฐขิ นึ้ ภายในวัดได พรอมสรางใหมขี นาดใหญเหมือนกับพระธาตุ
ของพระพุทธเจาทีเ่ ปนเจดียป ระธานของวัด ดังปรากฏในการกอกูพ ญาสามฝง แกน กษัตริยล า นนา (พ.ศ. ๑๙๔๕ –
๑๙๘๔) เมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๐ ที่วัดปาแดง (ปตอมาไดนําพระอัฐิพระมเหสีของพระองคมาบรรจุรวมดวย) กูพระเจา
ติโลกราช กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๕ ที่วัดเจ็ดยอด๑๑๒ และกูพระเมืองเกษเกลา
กษัตริยลานนา (พ.ศ. ๒๐๖๙ – ๒๐๘๑, ๒๐๘๖ – ๒๐๘๘) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๘ ที่วัดโลกโมี (พ.ศ. ๒๑๒๑ เมื่อมีการ
ถวายพระเพลิงพระศพพระนางวิสุทธิเทวี กษัตริยลานนาราชวงศมังรายพระองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๑๐๗ – ๒๑๒๑)
ไดนําพระอัฐิมาบรรจุรวมในกูเฝาวัดโลกโมีดวย)๑๑๓ ขณะที่ชวงกอนหนานี้กูมีขนาดเล็ก สรางไวภายในเขต
กําแพงเวียง และไมมีการกอกูไวภายในวัด แตอาจจะสรางตรงบริเวณพื้นที่ที่ตั้งกูนั้นขึ้นเปนวัดเพื่ออุทิศถวายเปน
พระราชกุศลในภายหลัง

กูพ
 ระเจาติโลกราช วัดเจ็ดยอด เชียงใหม

(ทีม่ า : หจช. ถายประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๔๕)
๑๑๑

กูพ
 ระเมืองเกษเกลา วัดโลกโมี เชียงใหม

(ทีม่ า : หจช. ถายประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๒)

หนวยงานศึกษาวิจัยคัมภีรใบลานในภาคเหนือ, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม, เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๔, หนา ๒๓.
ร.ต.ท.แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ, พิมพเปนอนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท - ชุติมา”, ๒๕๑๐, หนา ๘๔.
๑๑๓
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๔๓, ๕๐ และ ๘๘.
๑๑๒

๕๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ดวยการยายกูเ ขามากอไวภายในวัดและมีขนาดใหญมาก ตัง้ แตกพู ญาสามฝง แกน (พระราชบิดาของพระเจา
ติโลกราช) ในสมัยพระเจาติโลกราช มาจนถึงสมัยพระนางมหาเทวีจิรประภา (พ.ศ. ๒๐๘๘ – ๒๐๘๙) ที่ทรงสราง
กูพระเมืองเกษเกลาพระสวามี จึงทําใหเกิดความสับสนระหวาง “พระธาตุ” หรือ “เจติยะ” (เจดีย) ที่บรรจุพระ
บรมธาตุของพระพุทธเจากับ “กู” พระอัฐิของกษัตริย สะทอนจากตํานานที่เขียนในชวงนี้ที่บางครั้งก็เรียกที่
บรรจุพระอัฐิวา “เจติยะ” หรือเรียกที่บรรจุพระบรมธาตุวา “กู”๑๑๔ ดังนั้นเมื่อลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมา
ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ พืน้ เมืองลานนาเชียงใหมจงึ ถือการกอกูข นาดใหญและตัง้ ผิดเทศะวาทําใหเกิด “ขึด” หนึง่ ในสาเหตุ
ที่ทําใหชะตาของกษัตริยและพระราชธานีเชียงใหมขาด
“...เหตุถวน ๓ นั้นดวยกอกูหื้อเหมือนเจดียนั้นไวกับเมือง ๓ แหงนั้นแล ...อันนี้บถูกบแมนแทแล
มันมากอกูหื้อเหมือนเจดียนั้นไวกับเมือง ๓ แหง กลางเวียงแหง ๑ ฝายก้ําเหนือริมเวียงภายนอกแหง ๑
ฝายก้ําใตริมเวียงภายนอกแหง ๑ ...” ๑๑๕
ภายหลั ง จากก อ กู ข นาดใหญ ข องพระเมื อ ง
เกษเกลาแลว ไมปรากฏมีการกอกูเจานายราชวงศ
มั ง รายขึ้ น อี ก เพราะสถานะของกษั ต ริ ย ข าดความ
มัน่ คงและระบบเศรษฐกิจเริม่ ตกต่าํ จนถึงจุดวิกฤตสมัย
พญาแมกุ (พระเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ, พ.ศ. ๒๐๙๔ – ๒๑๐๗)
ที่อาณาจักรลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมา๑๑๖ เพิ่ง
เริ่มปรากฏกอกูเจานายลานนาอีกครั้งในยุคราชวงศ
เจาเจ็ดตนของพระเจากาวิละ และสันนิษฐานวาคติ
ขอหามกอกูข นาดใหญเหมือนพระธาตุของพระพุทธเจา
ได ก ลายเป น จารี ต สื บ มาถึ ง ราชวงศ เจ า เจ็ ด ตน ดั ง
กูเ ตา วัดกูเ ตา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ระบุถึงเจาอุปราช
(ทีม่ า : วัดกูเ ตา)
(เจาพุทธวงศ) ทําการบูรณะกอเสริมกูเจาหลวงนคร
เชียงใหมใหสงู ขึน้ แตกม็ คี วามสูงเพียง ๑๒ ศอก (๖ เมตร)๑๑๗ และทีน่ า สังเกตคือในยุคพมาปกครองสองศตวรรษเศษ
ไมปรากฏตํานานพื้นเมืองกลาวถึงการกอกูเจานายเลย มีเพียงคําบอกเลาที่เชื่อวามีการสรางกูเตาเพื่อบรรจุ
พระอัฐิของพระเจานรธามังสอ (เจาฟาสาวัตถี) กษัตริยลานนาเชียงใหม (พ.ศ. ๒๑๒๑ – ๒๑๕๐) ราชบุตรพระเจา
บุเรงนอง กษัตริยพมา ราชวงศตองอู ที่วัดกูเตา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สันนิษฐานวาเพราะชวงนี้ไมมีการ
บันทึกถึงรายละเอียดการนําพระอัฐิไปบรรจุ เราจึงไมสามารถทราบวามีบรรจุอยูที่ใดบาง อีกทั้งมีการสับเปลี่ยน
ราชวงศและกษัตริยหรือเจาผูปกครองอยูเสมอ และไมไดสืบเชื้อสายปกครองอยางมั่งคงดั่งกษัตริยในยุคราชวงศ
มังราย
ดวยเหตุการกอกูเ ปนธรรมเนียมของกษัตริยแ ละเชือ้ พระวงศชนั้ สูง ทีป่ ระทับอยูใ นพระนครเชียงใหมราชธานี
จึงมีจารีตการกอกูพ ระอัฐไิ วในปริมณฑลเมืองหลวงเปนหลัก ขณะทีห่ วั เมืองบริวารทัง้ หลายกษัตริยน ยิ มจัดสงขุนนาง
ออกไปปกครอง ประกอบกับความเชือ่ เรือ่ ง “ขึด” เกีย่ วกับการกอกูด งั ทีก่ ลาวมา จึงทําใหการกอกูไ มเปนทีน่ ยิ มสราง
๑๑๔

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๕๐. และ สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมือง
เชียงแสน, (อางแลว), หนา ๔๕.
๑๑๕
หนวยงานศึกษาวิจัยคัมภีรใบลานในภาคเหนือ, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๑๓ และ ๒๐.
๑๑๖
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๑), หนา ๑๘๑.
๑๑๗
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๘.

๕๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ทัว่ ไปในลานนากอนพระราชชายาเจาดารารัศมี ราชธิดาของพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๗
ราชวงศเจาเจ็ดตน (ทิพจักราธิวงศ) และเสด็จไปเปนพระราชชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กษัตริยสยามรัชกาลที่ ๕ ราชวงศจักรี ทรงรวบรวมกูเจานายเชียงใหม และทําใหการสรางกูสมัยหลังมีขนาดเล็กลง
เพื่อไมใหทัดเทียมกับพระธาตุเจดีย แมผูสรางจะมีกําลังไพรพลและทุนทรัพยมากมายก็ตาม

กูเจานายยุคราชวงศเจาเจ็ดตน กอนรวบรวมกูพระอัฐิสรางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม
พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๔๕๑
เมือ่ เริม่ ฟน ฟูลา นนาในยุคราชวงศเจาเจ็ดตนในปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๓ และกลายเปนประเทศราชของสยาม
ตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เมืองนครประเทศราชลานนา
ทั้ง ๕ (นครเชียงใหม นครลําปาง นครลําพูน นครนาน นคร
แพร) ตางมีเจาผูครองนครที่มีพระสถานะเปน “กษัตริย”
ซึ่งมีอํานาจราชศักดิ์เปนทั้ง “เจาแผนดิน” และ “เจาชีวิต”
ปกครองในแตละนคร แตเมืองนครเชียงใหมยังไดรับการ
ยอมรับจากหัวเมืองอื่นๆ ที่เปนพระญาติวงศ (นครลําปาง
นครลําพูน) หรือนับถือกันฉันญาติมติ ร (นครนาน นครแพร)
ใหเปนเสมือนเมืองหลวง๑๑๘ จึงปรากฏมีการกอกูบ รรจุพระอัฐิ
ของพระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๑ (พ.ศ.
๒๓๒๕ – ๒๓๕๘) ขึ้นเปนครั้งแรกที่ขวงเมรุ (บริเวณตลาด
วโรรสริมน้ําปง)ใน พ.ศ. ๒๓๕๙ หรือเจานายเชื้อพระวงศ
ชั้ น ใกล ชิ ด กั บ เจ า ผู ค รองนครบางองค ก็ ป รากฏมี ก ารก อ กู
พระอัฐิ เชน กอกูเจาเทพวงศเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ที่ดานหนา
เชือ่ วาเปนกูพ
 ระอัฐขิ องเจานางศรีอโนชา
วัดเกตการาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังมีบันทึกไว
วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ลําปาง
วา “ศักราชได ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔)...เอาศพเจาเทพวงศขึ้น
(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๓)
ใสหลังชางลงมาทําฌาปนการที่ทุงหนาวัดเชตุพนฝายพิงใน
ระหวางเดือน ๑๐ ทางเหนือเปนขึน้ ๑๓ ค่าํ เสร็จเรียบรอยแลว เอาเถากอไวหนาวัดเกดนัน้ แล...” ๑๑๙ ชวงนีห้ วั เมือง
อื่นที่ใกลเคียงก็เริ่มปรากฏมีการกอกูเจานายชั้นสูงบางบางองคเชนกัน ดังเมืองนครลําปางมีการกอกูเจาอุปราช
(เจาหมูหลา) ที่ปาแพะพระบาท เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๙๑๒๐ หรือเชื่อวามีกูบรรจุพระอัฐิของเจานางศรีอโนชา พระราช
ขนิษฐาของพระเจากาวิละ และเปนพระมเหสีของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) พระราชอนุชากษัตริย
สยามรัชกาลที่ ๑ ที่นอกเขตกําแพงพุทธาวาสดานทิศใตของวัดพระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ลักษณะของการกอกูนั้นจะมี “ขะอูบ” (ผอบ) บรรจุพระอัฐิที่ทําดวยของมีคา เชน ทองคํา เงิน หรือนาค แลวจึง
นําไปบรรจุในกูอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดกลาวถึงลักษณะการสรางกูเจาผูครองนครเชียงใหมไววา
๑๑๘

สามารถดูรายละเอียดที่ “ลําดับศักดิ์เมืองของลานนาระบบจารีตในยุคราชวงศเจาเจ็ดตน” ในภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารใน
ลานนาประเทศ, (เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ,๒๕๕๔), หนา ๔๒๖ – ๔๔๙.
๑๑๙
“จดหมายเหตุฉบับพญาอินทวิชา เมืองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๔๔๑” อางใน หอสมุดแหงชาติ, ตํานานพระเจา ๗ พระองคเชียงใหมและประวัตินายทิพย
ชางฉบับแปล, (กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ, ๒๕๑๗), หนา ๖๕.
๑๒๐
พระครูโสภิตขันตยาภรณ, ประวัติวัดปงสนุกเหนือและประวัติ, บันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุน,ี (อางแลว), หนา ๑๐.

๕๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“...สกราช ๑๑๘๙ ตัว (พ.ศ. ๒๓๗๐)...เดือน ๕ แรม ๗ ฅ่ํา ปลีเมิงใคนั้น เจาพระวรมหาอุปราชา
(เจาพุทธวงศ-ผูเขียน)... ไดกอกูพระอัฏฐิพระเจาบอรมมราชา พระเจาเชียงใหม ขึ้นแถมเปน ๘ เหลี่ยม
สูง ๑๒ สอก (๖ เมตร- ผูเขียน) กอกําแพงลอมทัง ๔ ดาน ขุดฅือแวดทัง ๔ ดานหั้นแล...” ๑๒๑
ในสวนพิธีสงสการ (เผา) พระศพเจานายใสวิมานปราสาทแมวามีทั่วไปในลานนาและจัดยิ่งใหญสม
พระเกียรติยศ โดยเฉพาะเจานายเชือ้ พระวงศชนั้ สูงทีม่ กี ารสรางปราสาทพระศพตางบนสัตวหมิ พานตรปู แบบตางๆ
ดังกลาวมาแลว หรือแมแตเจาเมืองบริวารขนาดเล็กทีไ่ มไดเปนพระญาติวงศกบั ราชวงศเจาเจ็ดตนก็จดั งานพิธใี หญ
โต ดังเชน พญาเววาทะภาษิต (เจาพญาเฒา) เจาเมืองลอง (เมืองขึ้นนครลําปาง) ที่สิ้นชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ ก็ทํา
ปราสาทใสศพตั้งไวหนาคุมเจาเมืองถึงหนึ่งปเพื่อใหชาวเมืองลอง ชาวเมืองตา (เมืองขึ้นเมืองลอง) ไดเคารพศพ
และทําบุญ แตขณะที่การกอกูบรรจุพระอัฐิภายหลังสงสการกลับยังไมแพรหลายดังเดิมแมในกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ แลวก็ตาม ดังบันทึกของชาวตะวันตกเกี่ยวกับงานพระศพเจานายพระองคหนึ่งในลานนาชวง พ.ศ. ๒๔๓๘ –
๒๔๔๒ วา
“...ที่นี้ไมมีการเก็บขี้เถาใสโกศอยางชาวสยาม และในไมชาหลังจากมีฝนตกสักสองสามครั้ง
น้ําฝนจะชะลางรองรอยของงานเอิกเกริกและการแสดงตางๆ ไปจนหมดสิ้น คาใชจายในงานศพ... จํานวน
มหาศาลถึงสี่แสนเหรียญดอลลาร ซึ่งเปนงานพระราชทานเพลิงศพของราชสํานัก...” ๑๒๒
ขณะที่ในเมืองนครเชียงใหมกอนหนาที่ชาวตะวันตกจะมาพบพิธีศพเจานายครั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๐๐
พระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ หรือ “เจาชีวติ อาว” เจาผูค รองนครเชียงใหมผทู รงอาญาสิทธิ์ ไดทรงรวมกับครูบามหาเถระ
ทั้งหลายออกพระราชอาชญา “จารีตเมืองเชียงใหม” โดยระบุไวอยางชัดเจนวาหามบุคคลทั่วไปนําอัฐิจากปาชา
กลับมากอกูไวภายในบริเวณบานหรือวัด โดยเฉพาะภายในเวียงเชียงใหม (ในกําแพงลอม) หามเด็ดขาดแมแต
พระอัฐิของเจาผูครองนคร ดังจารีตเมืองเชียงใหมบัญญัติวา
“...(เปน) พอแมพนี่ อ งครูบาอาจารยและเอาไปสงสการถึงปาชาแลว อยาไดเอากระดูกขืนมาบรรจุ
ไวในวัดวาอาราม ในรั้ว ในเวียง บควร บเปนแตโบราณกับบานกับเมืองเชียงใหมที่นี้ บดี บมีแตสันตติมา
แล บเหมือนดั่งบานเมืองชาวใต (สยาม-ผูเขียน) ทังหลาย ไผอยาไดนับกระทําหามขาด...” ๑๒๓
คตินสี้ นั นิษฐานวามีมาตัง้ แตสมัยพระเจากาวิละ ทีส่ บื ทอดคติไมกอ กูไ วในเวียงมาจากในชวงราชวงศมงั ราย
ยุครุงเรืองและไมกอกูในวัดในชวงปลายราชวงศมังราย ซึ่งไดรับการเนนย้ําเปนกฎหมายลายลักษณอักษรในสมัย
พระเจากาวิโลรสสุริยวงศผูเปนราชบุตรของพระเจากาวิละ ดวยเหตุนี้จึงไมปรากฏมีการกอกูเจานายยุคราชวงศ
เจาเจ็ดตนไวภายในเวียงเชียงใหม หรือภายในวัดเลยกอน พ.ศ. ๒๔๕๒ แตมีการกอกูเจาผูครองนครและ
อรรคราชเทวีอยูภ ายนอกเวียงมี ๒ กลุม คือ กูส ายพระเจากาวิละ (ราชบุตรองคแรกของเจาฟาหลวงชายแกว) ทีข่ ว งเมรุ
นอกเวียงนครเชียงใหมทศิ ตะวันออกเฉียงเหนือ และกูส ายเจาหลวงธรรมลังกากับเจาหลวงคําฝน (ราชบุตรพระองค
ที่ ๓ และ ๖ ของเจาฟาหลวงชายแกว) ที่บริเวณประตูหายยา นอกเวียงนครเชียงใหมดานทิศใต แมแตพระศพ
ของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศเองเมื่อทรงถึงแกพิราลัย ภายหลังจากเสด็จกลับขึ้นมาจากสยามไมทันเขาสูกําแพง
เมือง (เวียง) นครเชียงใหม ก็ไมสามารถนําพระศพเขาสูภายในกําแพงเมืองได จึงออมไปไวที่สวนอุทยานนอกเวียง
ริมแมน้ําปง (บริเวณเทศบาลนครเชียงใหมปจจุบัน) ดังศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. บันทึกไวในปลาย
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๓ วา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๘.
กรมศิลปากร, ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ ๑, (อางแลว), หนา ๑๗๕.
“จารีตเมืองเชียงใหม” อางใน ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวิตคนเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงใหม : นพบุรี, ๒๕๔๔), หนา ๑๐๙.

๕๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“...พระญาติวงศและขาราชบริพารรวมทัง้ มิตรสหายไดมารวมกันอยู เพือ่ เขาเฝาตอหนาพระพักตร
เปนครั้งสุดทาย สิ่งสุดทายที่ตองทํากอนบรรจุพระวรกายลงในโกศ ก็คือการปดทองไปทั่วพระวรกาย เพื่อ
ใหดูงามประหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา...พระญาติวงศยังคงพํานักอยูตอไปอีกสองสามวัน บางก็เพื่อพักให
หายจากความเหน็ดเหนือ่ ย แตสว นใหญกเ็ พือ่ รอคอยฤกษทดี่ ที จี่ ะนําพระวรกายขององคเจาหลวงกลับคืนสู
พระนคร...ขบวนแหอนั ยาวเหยียดและหรูหราของทหาร ของฝายสงฆและสามัญชนโดยทัว่ ไปทีเ่ ดินเรียงแถว
กันไปยังพระเมรุ อือ้ อึงไปดวยเสียงคร่าํ ครวญร่าํ ไห ปนเปไปกับเสียงฆองเสียงกลองทุม ต่าํ ทีต่ ลี งอยางเชือ่ งชา
เกือบจะถึงดานหนาของขบวน เจาอินทนนทราชบุตรเขยประทับเหนือคชสารพรอมที่จะเปนเจาหลวง
องคตอไป เยื้องไปทางเบื้องหลังเพียงเล็กนอยคือพระวรกายของเจาหลวงองคกอน ประทับอยูเหนือเสลี่ยง
ทองคํา ตามติดมาดวยขบวนสงฆในจีวรเหลืองอราม ตอจากนัน้ คือราชบัลลังกอนั วางเปลา มีเพียงแตมงกุฎ
วางอยู ไมวา จะเปนราชบัลลังกหรือพระมงกุฎตางก็เปนสักขีพยานของความวางเปลาของยศถาบรรดาศักดิ์
และอํานาจของมวลมนุษย ตอจากนั้นคือมาทรงซึ่งองคเจาหลวงเคยขับขี่ แลวก็เปนคชสารตัวโปรดของ
พระองค รางกายมหึมาของมันปกคลุมไปดวยเครื่องทรงทองคํา ถัดไปอีกคือพระญาติวงศของเชียงใหม
ประมาณสิบนาิกา ขบวนแหไดเคลื่อนใกลเขามาสูนครตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาชานาน
จะตองไมมกี ารเปดประตูเมืองรับบุคคลทีต่ ายแลว - ไมวา ผูต ายผูน นั้ จะเปนผูท มี่ พี ระวาจาประหนึง่ กฎหมาย
มานานนับปก็ตาม ความลุมหลงงมงายของประเพณีมีอยูเหนือเกียรติยศชื่อเสียงของมนุษยมากมายเชนนี้
หรือ เมือ่ ขบวนแหเคลือ่ นเขามาถึงประตูเมืองทางทิศใตแลว ก็เลีย้ วไปทางขวา ผานดานนอกของกําแพงเมือง
ไปยังประตูเมืองตะวันออก ณ ทีแ่ หงนัน้ ตรงบริเวณทีเ่ ปนอุทยานฤดูรอ นติดแมนา้ํ ขององคเจาหลวง พระวรกาย
ของพระองคประทับอยูในอุทยานอยางสมเกียรติเพื่อรอคอยการถวายพระเพลิงซึ่งจะกระทําขึ้นในหนึ่งป
ถัดไป ในระหวางนัน้ จะตองมีโคมจุดไฟวางอยูใ กลกบั เศียรและพระบาทตลอดทัง้ วันทัง้ คืน เจาชายองคหนึง่
จะตองอยูเ ฝาเสมอ ในขณะเดียวกับพระภิกษุจะสวดมนตเพือ่ สงวิญญาณของผูต ายอยางสม่าํ เสมอ นอกจาก
นีต้ ลอดเวลาค่าํ คืนทีไ่ มมกี ารสวดมนต ผูค นจะไดยนิ เสียงฆองกลองตีผา นความมืดของราตรีกาล เพือ่ เตือน
ทวยประชาราษฎรของนครนั้น ถึงกษัตริยยิ่งใหญที่สุดพระองคหนึ่งของอาณาจักรแหงนี้...” ๑๒๔
จากการออกกฎหมายเรื่องกอกูจึงสะทอนถึงโลกทัศนของเจานายเมืองนครเชียงใหม ที่มองวาการกอกู
เปนเรือ่ งสําคัญยิง่ กวาการใสปราสาทศพ เพราะพระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศทรงยอมใหขนุ นางชัน้ ผูใ หญและเครือญาติ
ทําปราสาทใสศพได๑๒๕ แตหา มมีการกอกูเ ก็บอัฐโิ ดยเด็ดขาด โดยเฉพาะยุคประเทศราชทีเ่ จาหลวงมีอาํ นาจราชศักดิ์
เปนกษัตริย จะมีการกอกูเฉพาะของเจาผูครองนครกับอรรคราชเทวีผูเปนประมุขของเมืองนครเชียงใหมหรือ
เจานายชัน้ สูงทีใ่ กลชดิ กับเจาผูค รองนคร สันนิษฐานวาเนือ่ งจากเมือ่ กูส รางขึน้ แลวจะกลายเปนถาวรวัตถุทไี่ ดรบั การ
เคารพสักการะเสมือนพระธาตุเจดีย อันแสดงถึงสถานะการเปนศูนยกลางอํานาจทัง้ ฝายอาณาจักรและพุทธจักรใน
บานเมืองของเจาผูครองนคร พรอมกับเปนสิ่งสรางความชอบธรรมการเปนชนชั้นสูงหรือชนชั้นพิเศษในบานเมือง
ของบรรดาเจานายผูส บื เชือ้ สายราชตระกูลมาจากเจาหลวงทีส่ ง ผานทัง้ สัญลักษณของตัวกูแ ละประเพณีพธิ กี รรมตางๆ
ดังนั้นชวงกอนพระราชชายาเจาดารารัศมีจะเสด็จกลับนครเชียงใหม และทรงรวบรวมพระอัฐิของเจานาย
เชียงใหมมากอกูรวมไว ณ วัดสวนดอกใน พ.ศ. ๒๔๕๒ จึงปรากฏมีการกอกูที่สุสานหลวงขวงเมรุเพียงเฉพาะ
เจาผูครองนครและอรรคราชเทวีเทานั้น ยกเวนเพียงกูแมเจารินคํา ที่แมไมไดเปนอรรคราชเทวีแตก็เปนถึง
“มหาเทวี” (แม) ของเจาหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ (เจานอยสุริยวงศเมฆะ) เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๘
๑๒๔
๑๒๕

๕๖

จิตราภรณ ตันรัตนกุล (แปล), กึ่งศตวรรษในหมูคนไทยและคนลาว, (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, ๒๕๓๗). หนา ๑๗๙ – ๑๘๑.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๖.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
(พ.ศ.๒๔๔๔ – ๒๔๕๒) และเปนราชธิดาของเจาผูครองนครลําพูน (เจาหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคยคุณ)
ที่นาสังเกตคือเจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๑ - ๓ นั้นไมมีการนําพระอัฐิของอรรคราชเทวีมากอกู เพิ่งเริ่ม
ตั้งแตแมเจาปนตอง อรรคราชเทวีของเจาหลวงพุทธวงศ เจานครเชียงใหมองคที่ ๔ เปนตนมา๑๒๖ ทั้งที่เจาผูครอง
นครเชียงใหมองคกอนหนานี้ ก็มีอรรคราชเทวีและชายาเปนกุลสตรีสูงศักดิ์จากหัวเมืองตางๆ เชน พระเจากาวิละ
มีเจานางอิ่นคํา พระธิดาเจาหมอมจันทร ราชนัดดากษัตริยเมืองนครเชียงรุง (สิบสองพันนา) และเจานางมิกอง
เมืองกึงเมืองกุน เปนชายา, เจาหลวงธรรมลังกา มีเจานางเกี๋ยงคํา พระราชภคินีของเจาฟาเมืองยอง เจานางแกว
กัญญา เมืองลวง เจานางยอดจอมเมือง เมืองฮาย เจานางอุบลวรรณา เมืองวะ เจานางอูบแกว เมืองเชียงขาง
เปนชายา หรือเจาหลวงคําฝน มีเจานางตาเวย ราชธิดาเจาฟาละผอ เมืองยางแดง เปนอรรคราชเทวี๑๒๗ แตก็
ไมปรากฏมีการกอกูพระอัฐิของเจานางผูสูงศักดิ์ที่กลาวมานี้แตอยางใด สันนิษฐานวาเพราะสังคมลานนายุคจารีต
แมเคยเปดโอกาสใหสตรีชนั้ สูงไดขนึ้ เปนถึงกษัตริย แตขณะเดียวกันสังคมก็ยงั ถือวาผูช ายมีลกั ษณะเปนผูน าํ มากกวา
ผูหญิง ดังพระอัฐิของพระนางวิสุทธิเทวีก็ไมไดกอกูไวเฉพาะแตไดนําไปบรรจุรวมไวในกูพระเมืองเกษเกลา ที่กูเฝา
วัดโลกโมี จากการกอกูเจาหญิงปนตองจึงสะทอนถึงการคอยคลี่คลายใหบทบาทเจานายฝายหญิงมีมากขึ้น จนมี
บทบาทโดดเดนมากที่สุด ๓ องคในเวลาตอมา คือ เจาหญิงทิพเกษร (ดานปกครอง) เจาหญิงอุบลวรรณา (ดาน
เศรษฐกิจ) และเจาหญิงดารารัศมี (ดานฟน ฟูตวั ตนลานนา) แตขณะทีเ่ มืองนครเชียงตุงนัน้ กู (กุด) ทัง้ ๙ กู มีเฉพาะ
ของเจานายฝายชาย คือ “เจาฟา” ผูครองนครเชียงตุงเทานั้น
สวนเหตุทมี่ กี ารกอกูพ ระเจากาวิละเปนพระองคแรกของเจานายราชวงศเจาเจ็ดตน สันนิษฐานวาเจาผูค รอง
เชียงใหมพยายามสรางความชอบธรรมแทนที่ราชวงศมังราย ที่นอกจากสืบทอดพระราชพิธีอุสสาราชาภิเษก
เครื่องราชูปโภค (ดาบสรีกัญไชย) ระบบจารีตการปกครอง แตงตั้งตําแหนงขุนนางและกลุมขุนนางเคาสนามหลวง
๓๒ ขุน บูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง หรือสรางหอคําขึ้นกลางเวียง (เวียงแกว) เปนศูนยกลางของบานเมืองและ
คติจักรวาล เมื่อถึงแกพิราลัยก็มีการปลงพระศพและสรางกูบรรจุพระอัฐิข้ึนเหมือนกับกษัตริยในราชวงศมังราย
ตามจารีตการกอกูบรรจุพระอัฐิของกษัตริยที่มีเมืองหลวงอยูพระนครเชียงใหม แตก็สรางใหมีขนาดเล็กเพื่อไมให
เหมือนพระธาตุเจดีย และไมกอ กูไ วภายในวัดและภายในเวียงเชียงใหม ดังทีร่ ะบุในตํานานพืน้ เมืองลานนาเชียงใหม
วา “ขึด” และเปนขออางแสดงถึงการขาดความชอบธรรมของประมุขพระนครเชียงใหมที่เคยมีมาแลวในราชวงศ
มังราย ซึ่งสิ่งที่เนนย้ําวาเจาหลวงเชียงใหมพยายามสรางสิทธิธรรมประการหนึ่งผานการกอกู ดังเห็นจากชวง
กอนหนานี้ในนครลําปางที่เปนปฐมราชวงศเจาเจ็ดตนกลับไมปรากฏมีการกอกูพระอัฐิ ทั้งของเจาพญาสุลวะ
ลือไชยสงคราม (เจาขนานทิพจักร) และเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานี ผูเปนราชอัยกา (ปู) และราชบิดาของ
พระเจากาวิละ ดังนัน้ การกอกูเ จานายชวงกอนพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวมกอกูไ ววดั สวนดอกจึงมีจาํ กัด
เฉพาะบางเมืองโดยเมืองนครเชียงใหมมีมากที่สุด
ซึง่ ในชวงพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงยายกูพ ระอัฐจิ ากขวงเมรุ สุสานหลวงนครเชียงใหมและบริเวณอืน่ ๆ
มารวมไววัดสวนดอกใน พ.ศ. ๒๔๕๒ จึงมีเพียงจํานวน ๑๑ กู คือ
(๑) พระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๘)
(๒) เจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๙ – ๒๓๖๔)
(๓) เจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๖ – ๒๓๖๘)
(๔) เจาหลวงพุทธวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๘๙)
(๕) พระเจามโหตรประเทศ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๕ (พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๓๙๗)
๑๒๖
๑๒๗

กูเจาหลวงนครเชียงใหม, เอกสารที่ระลึกในวันพิธีสักการะกูเจาหลวงนครเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๔๗.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๔๑ และ ๑๔๗.

๕๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๖ (พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๑๓)
พระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๔๐)
แมเจาอุสาห อรรคราชเทวีพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ
แมเจาเทพไกรสร (ทิพเกษร) อรรคราชเทวีพระเจาอินทวิชยานนท
แมเจารินคํา ชายาพระเจาอินทวิชยานนท
แมเจาพิณทอง (เจาหญิงปนตอง) อรรคราชเทวีเจาหลวงพุทธวงศ๑๒๘

การสราง “กู” จึงมีมานานแลวในดินแดนลานนา ดังตํานานตางๆ สะทอนใหเห็นวาอาจมีการกอกูมา
ตั้งแตยุคแวนแควนกอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา และสืบเนื่องปรากฏหลักฐานชัดเจนในยุคราชวงศมังราย
แตก็จํากัดเฉพาะกษัตริยหรือเชื้อพระวงศชั้นสูง และมีปริมณฑลจํากัดเฉพาะในพระนครเชียงใหมที่เปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรลานนาเปนหลัก อันเปนปจจัยพืน้ ฐานสําคัญทีท่ าํ ใหเริม่ มีการกอสรางกูพ ระเจานครเชียงใหมพระองค
แรก (พระเจากาวิละ) ของยุคราชวงศเจาเจ็ดตน และสงอิทธิพลการกอกูเจานายเขาสูเมืองนครเชียงตุงในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ อันเปนอีกศูนยกลางหนึ่งของกลุมเมืองไทเขิน-ไทลื้อ-ไทใหญ (เมืองนครเชียงตุงมีเมืองขึ้น
จํานวน ๓๗ หัวเมือง) ทีป่ กครองโดยเจานายราชวงศมงั ราย และมีความสัมพันธเปนพระญาติวงศทางการเสกสมรส
กับเจานายเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง และเมืองนครลําพูน เพราะตํานานตางๆ ของเมืองนครเชียงตุง
ไมปรากฏกลาวถึงการกอกูพระอัฐิเจานายนครเชียงตุงเลย เพิ่งปรากฏการกอกูพระอัฐิเจานายเมืองนครเชียงตุง
ครั้งแรกของเจาฟามหาขนาน (เจาดวงแสง) เจาผูครองนครเชียงตุง (พ.ศ. ๒๓๕๖ – ๒๔๐๑) ที่สิ้นพระชนม
พ.ศ. ๒๔๐๑ และยุคราชวงศมงั รายจนถึงยุคลานนาภายใตพมาปกครองยังไมปรากฏหลักฐานมีการสรางสุสานหลวง
ของเจานาย ไดเริ่มมีในยุคราชวงศเจาเจ็ดตนของเจานายนครเชียงใหมที่เรียกวา “ขวงเมรุ” และปรากฏชัดเจนเมื่อ
พระราชชายาเจาดารารัศมี ทรงรวบรวมกอกูเ จานายเชียงใหมไว ณ วัดสวนดอกเปนสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม
พรอมเปนจุดแพรหลายอยางกวางขวางของการกอกูเ จานายเขาสูห วั เมืองทัง้ หลายในลานนาตัง้ แตหลัง พ.ศ. ๒๔๕๒
เปนตนมา

กลุม กูเ จานายนครเชียงตุง
ทีส่ สุ านหลวงราชตระกูลเชียงตุง (พมา)
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๒๘

๕๘

เจานายเมืองนครเชียงตุงสักการะกูบ รรพบุรษุ
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

หนานปวงคํา ตุยเขียว, คําจารึกที่กูของเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม, เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๗, หนา ๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ยุคหลังรวบรวมกูพ ระอัฐสิ รางสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม และแพรขยายความนิยมใหราชสํานัก
อื่นของลานนา พ.ศ. ๒๔๕๒ - ปจจุบัน
ในชวงตนทศวรรษ ๒๔๕๐ คติแบบแผนเกี่ยวกับเจานายของลานนาบางอยางยังคงปรากฏมีการสืบทอด
อยู แมสยามจะยกเลิกระบบการปกครองแบบประเทศราชมารวมสิบปแลวก็ตาม ดังปรากฏเมื่อพระราชชายา
เจาดารารัศมีเสด็จกลับถึงนครเชียงใหมในเชาวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒ มีขบวนแหพระองคเขาสูภายใน
เวียงนครเชียงใหม ตามราชประเพณีวาเจานายที่ไปประกอบพระภารกิจตางบานตางเมือง เมื่อเสด็จกลับตอง
เขาภายในเวียงจึงถือวากลับถึงบานเมืองอยางแทจริง หรือแมแตราชอาคันตุกะผูมาเยือนหากไดรับเกียรติอยางสูง
ก็จะไดรับเชิญเขาประทับภายในเวียงเชียงใหม และภายหลังเมื่อพระราชชายาเจาดารารัศมีเสด็จเขาเวียง และเสด็จ
กลับออกมาทางประตูชางเผือกประทับที่พลับพลาหนาคุมเจาอุปราช (ตอมาคือเจาหลวงแกวนวรัฐ) พระเชษฐา
ตางพระชนนีของพระองค เพื่อทอดพระเนตรขบวนตอนรับการเสด็จกลับจากชาวเมืองทุกแขวง (อําเภอ) ถึง
๓,๒๐๐ คนแลว ชวงบายพระองคก็ทรงรีบเสด็จไปสักการะกูบรรพบุรุษ๑๒๙ อันแสดงถึงพระองคทรงมีความกตัญู
ตอบุพการีและบรรพชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะพระองคทรงทําพระภารกิจเพื่อบานเมืองไดตามคําราชสัจจะที่ใหไวกับ
เจาพอเจาแมวา “จะทนอยูกรุงเทพฯ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น” ๑๓๐ ซึ่งพระองคทรงอยูกรุงเทพฯ ถึง ๒๒ ป เพิ่งไดรับ
พระบรมราชานุญาตใหเสด็จกลับนครเชียงใหม ทีแ่ มแตเจาพอ (พระเจาอินทวิชยานนท) ทรงถึงแกพริ าลัยและมีการ
ถวายพระเพลิงพระศพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ก็ไมสามารถขึ้นมารวมพระราชพิธีปลงพระศพได จากการที่พระองคเมื่อ
กลับถึงเมืองนครเชียงใหมก็ทรงรีบเสด็จไปสักการะกูพระอัฐิเจาพอ เจาแม และบรรพบุรุษโดยทันที อีกทั้งพระองค
ไมไดทรงรวมงานพระราชพิธีปลงพระศพของเจาพอ อาจเปนอีกปจจัยประการสําคัญที่ทําใหพระองคไดแสดง
ความกตัญูโดยการสรางกูพ ระอัฐขิ นึ้ ใหมในสถานทีส่ มพระเกียรติ และไดกลายเปนจุดขยายความนิยมกอกูใ หกบั
เจานายในลานนาอยางกวางขวาง
กอนพระราชชายาเจาดารารัศมีจะทรงยายกูพระอัฐิเจานายมากอกูขึ้นใหมที่วัดสวนดอก ปรากฏที่ขวง
เมรุมีเฉพาะกูของเจาผูครองนครและอรรคราชเทวีเทานั้น เมื่อทรงกอกูไวเปนหมวดหมูหลังจากนี้จึงเริ่มมีเจานาย
เชื้อพระวงศเชียงใหมชั้นรองลงไปกอกูเพิ่มอีกจํานวนมาก ดังหลังจากกอกูเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ในปนี้ก็มีกูของ
เจาแมศรีกยุ ณ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๓๘๕ – ๒๔๔๐) เจาสินทร ณ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๒๙ – ๒๔๕๒) มากอรวมดวย๑๓๑
ซึ่งเมื่อครบ ๗๕ ปใน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระอัฐิเจานายเพิ่มขึ้นเปน ๖๖ กู๑๓๒
 และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบรอบ ๑๐๐ ป
ของการรวบรวมกอกูไว ณ วัดสวนดอกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนถึง ๑๐๕ กู พระองคทรงควบคุมและดูแลเอาใจใสกับ
การกอกูครั้งนี้เปนอยางยิ่ง ตั้งแตคัดเลือกเจาสุริยวงศ (เจานอยคําตัน สิโรรส) เจานายผูมีฝมือทางการชาง
เปนแมกองจัดสรางกู เริ่มกอสรางวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ และทรงเสด็จไปทอดพระเนตรเพื่อควบคุมการ
กอสรางดวยพระองคเองเปนประจํา และเสด็จมาควบคุมดูแลดวยพระองคเองอยูเ สมอตลอดระยะเวลา ๔ เดือนกวา
ของการกอสรางและตกแตง แมวาจะเพิ่งกลับจากไปประกอบพระภารกิจที่หางไกล ดังบันทึกของทาวโสภานิเวศน
ขาหลวงผูตามเสด็จวา
“...๒ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ เจาดารารัศมีพระราชชายา เสด็จโดยกระบวนรถมาเวลา
บาย ๔ โมง ๓๐ นาที เสด็จไปทอดพระเนตรกูเจานครเชียงใหม รับสั่งใหเจาสุริยยายกูไปที่วัดสวนดอก
รับสั่งใหทําขึ้นใหม
๑๒๙

สําเนาโทรเลขพระยาสุรสีหว สิ ษิ ฐศกั ดิ์ อางในนงเยาว กาญจนจารี, ดารารัศมี พระประวัตพ
ิ ระราชชายาเจาดารารัศมี, (กรุงเทพฯ : ทรีดกี ารพิมพ, ๒๕๓๓),
หนา ๗๔.
๑๓๐
สิริรัตน จันทรมะโน, พระราชชายาเจาดารารัศมี พระศรีมิ่งเมืองเชียงใหม, (เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๕.
๑๓๑
หนานปวงคํา ตุยเขียว, คําจารึกที่กูของเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม, (อางแลว), หนา ๑๒ - ๑๓.
๑๓๒
สํารวจโดยภูเดช แสนสา และคณะนักศึกษาชมรมพื้นบานลานนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

๕๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
...๕ มิถนุ ายน...เวลาย่าํ ค่าํ เจาดารารัศมีพระราชชายา เสด็จไปทีค่ มุ เจานครเชียงใหมทรงซอมลคร
เรื่องพระลอ
...๑๗ มิถุนายน...เวลาบาย ๔ โมง ๕๕ นาที เสด็จโดยกระบวนรถมาไปทอดพระเนตรกูที่
วัดสวนดอก เสร็จแลวเสด็จมาที่คุมเจานครเชียงใหม
...๑๘ มิถุนายน...เวลาบาย ๔ โมง ๕๐ นาที เจาดารารัศมีพระราชชายา เสด็จโดยกระบวนรถมา
ไปทีก่ วู ดั สวนดอก ทรงกะทีจ่ ะทําพลับพลา แลโรงครัว โรงเลีย้ งตางๆ กับทีจ่ ะพักขาราชการฝายนาแลฝายใน..
เสด็จกลับที่คุมเจานครเชียงใหม ทรงทอดพระเนตรฉากละคร
...๒๓ มิถุนายน...เวลาบาย ๔ โมง ๓๐ นาที..เจาดารารัศมีพระราชชายา เสด็จโดยกระบวนรถมา
ไปที่คุมเจานครเชียงใหม ทรงซอมลครเรื่องพระลอ...” ๑๓๓
เมือ่ แลวเสร็จในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๒ พระองคไดทรงจัดใหมขี บวนพิธแี หอญ
ั เชิญพระอัฐิ
เจาผูค รองนครเชียงใหมและอรรคราชเทวี ตัง้ แตหนาวัดแสนฝางมาประดิษฐานไว ณ กูเ จานายวัดสวนดอก๑๓๔ พรอม
กับจัดงานฉลองกูอยางใหญโต จึงถือวาเสร็จสิ้นพระภารกิจอันสําคัญยิ่งอยางสมบูรณ และหลังจากงานฉลองกูเสร็จ
ไดทรงพักผอนอยู ๒๒ วันก็ทรงกราบลากูพระอัฐิแลวเสด็จกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๒
รวมถึงพระองคทรงเปนผูว างแผนผังกูเ จาหลวงและอรรคราชเทวีไดอยางลงตัว ดังกลุม กูป ระธานหลักสําคัญ
ทั้ง ๕ กู จัดสรางบนฐานเดียวกันรูปกากบาทยกสูงมีกําแพงลอม มีบันไดขึ้น ๓ ทางคือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต เปนกูบ รรจุพระอัฐขิ อง “สมเด็จพระเปนเจานครเชียงใหมทงั้ ๕ พระองค” คือ
(๑) กูพระเจากาวิละ ตั้งตรงกลาง
(๒) กูพระเจามโหตรประเทศราชา ตั้งดานทิศเหนือ
(๓) กูพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ตั้งดานทิศตะวันตก
(๔) กูพระเจาชางเผือกธรรมลังกา ตั้งดานทิศใต๑๓๕
(๕) กูพระเจาอินทวิชยานนท ตั้งดานทิศตะวันออก
กูองคกลางของพระเจากาวิละจะมีขนาดสูงใหญที่สุด สวนกูพระเจานครเชียงใหมอีกสี่กูในทิศหลักทั้งสี่
มีขนาดเทากัน และทั้งสี่กูจะหันหนาเขาหากูองคกลางของพระเจากาวิละ เสมือนเปนการจําลองคติระบบจักรวาล
มาสรางกูเจานายในครั้งนี้ เนื่องจากคติลานนาที่รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ พราหมณ และผี เชื่อวาเจานายเปน
บุคคลศักดิ์สิทธิ์ของบานเมือง เปนผูที่ถือกําเนิดมาจากสรวงสวรรคเพื่อลงมาสรางสมบุญบารมี เมื่อยังมีชีวิตอยู
ในโลกมนุษยกป็ ระทับอยูใ นคุม ปราสาทหอคํา เมือ่ ถึงกาลสิน้ ชีพก็ตอ งมีวมิ านปราสาทใหประทับและสงสการ (เผา)
ไปดวยทั้งหมด เพื่อใหกลับไปเปนเทพสถิตอยูในสรวงสวรรคชั้นตางๆ บนเขาพระสุเมรุ สวนทางโลกมนุษยเมื่อ
สงสการเจานายแลวก็กอกูพระอัฐิเหมือนสถิตอยูในวิมานปราสาทใหผูคนไดสักการะบูชา ดังปรากฏกูพระอัฐิ
เจานายลานนาตัง้ แตยคุ ราชวงศมงั รายมาจนถึงยุคราชวงศเจาเจ็ดตน จะสรางกูร ปู สีเ่ หลีย่ มบนฐานซอนชัน้ มียอดแหลม
คลายกับรูปทรงของปราสาท และคติความเชื่อนี้ยังสะทอนจากคําโอกาสสระเกลาดําหัวเจาหลวงนครเชียงใหม
“...แมนพระปรมพิตร พระเปนเจาจักสถิตยอยูใน สุวรรณผางคาปราสาท หื้อดูวิลาสดั่งนรินทรา...
แลวขอหื้อสุวรรณเปกขนา แผกวางเหลื่อมงํา ปกหมขาพระบาททั้งปวง ไดสุขยอนเตชะบารมี บุญพระพุทธิ
เจา ลนเกลาลนกระหมอม สัพพะกิจอภิวันทนกรรมทั้งปวง ขาพระบาททั้งปวง ถวายกราบไหว พระราช
อาชญาคํา”๑๓๖
๑๓๓

บันทึกราชกิจของพระราชชายาเจาดารารัศมี โดยทาวโสภานิเวศน อางในนงเยาว กาญจนจารี, ดารารัศมี, (อางแลว), หนา ๘๐ – ๘๒.
กูเจาหลวงนครเชียงใหม, เอกสารที่ระลึกในวันพิธีสักการะกูเจาหลวงนครเชียงใหม, เชียงใหม, พ.ศ. ๒๕๕๒, หนา ๑๑.
๑๓๕
แมวา ไมปรากฏหลักฐานการสถาปนาเจาหลวงธรรมลังกาจากสยามขึน้ เปน “พระเจา” แตทางลานนาใหความยกยองขึน้ เปน “พระเจาชางเผือก” หรือตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหมเรียกพระนามวา “พระเปนเจาเสตหัตถิสุวัณณปทุมมาเจาชางเผือกดอกบัวคํา”
๑๓๖
คําโอกาสสระเกลาดําหัวเจาหลวงนครเชียงใหม พับสาวัดศรีสองเมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม ปริวรรตโดยศรีเลา เกษพรหม อางใน กูเจาหลวงนครเชียงใหม,
เอกสารที่ระลึกในวันพิธีสักการะกูเจาหลวงนครเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๓๖.
๑๓๔

๖๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
โดยใหกูพระเจากาวิละเปนแกนกลางจักรวาล
หรือเขาพระสุเมรุ กูพระเจานครเชียงใหมทั้งสี่ทิศเปน
ทวีปใหญทั้งสี่ สวนเจาหลวงและอรรคราชเทวีองคอื่นๆ
ก็ มี การกอ กูแยกเฉพาะองคบนฐานยกสูง มีกํา แพง
ลอม มีบันไดขึ้นหนึ่งทาง ที่กอถัดออกไปอีกชั้นในรูป
ปริมณฑลรัศมีวงกลมลอมรอบกลุมกูประธาน แตที่
นาสนใจก็คือทุกกูจะตั้งอยูทิศยอยลงไป และหันหนา
กูพรอมกับสรางบันไดหันหนาเขาหากลุมกูประธาน
เหมือนกับกูพระเจานครเชียงเชียงใหมทั้งสี่ที่หันหนา
เขาหากูพ ระเจากาวิละ เชน กูเ จาหลวงคําฝน ตัง้ ทิศตะวัน
ออกเฉียงใต กูเจาหลวงพุทธวงศ ตั้งทิศตะวันออกเฉียง กูแ มเจาเทพไกรสร (เจาหญิงทิพเกษร) วัดสวนดอก
(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, พ.ศ. ๒๕๕๒)
เหนือ กูแ มเจาทิพเกษร ตัง้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และกู
แมเจาอุสาห ตัง้ ทิศตะวันตกเฉียงใต ฯลฯ ภายหลังก็มกี ู
เจานายชัน้ รองลงไปกอขยายรายรอบจํานวนมากตามสายสกุล เสมือนทวีปเล็กทวีปนอยทีเ่ ปนบริวาร และมีกาํ แพง
ลอมสุสานหลวงเปนขอบกําแพงจักรวาล ดังนั้นสุสานหลวงของราชตระกูลเชียงใหมแหงนี้ จึงเกิดขึ้นดวยความตั้ง
พระทัยและใสพระทัยของพระราชชายาเจาดารารัศมีในทุกรายละเอียดดวยความกตัญูตอบุพการีและบรรพชน
เพื่อใหสมดั่งพระประสงคที่ทรงไมตองการให “เสื่อมเสียพระเกียรติยศแลเกียรติคุณขัตติยราชตระกูล” ๑๓๗ และให
เปนพื้นที่ปริมณฑลอันเขมขลังศักดิ์สิทธิ์ แผบารมีปกปกดูแลรักษาเขตขอบขัณฑสีมาและไพรฟาขาแผนดินในฐานะ
อารักษพระนครเชียงใหม เนือ่ งจากขณะนัน้ เจาผูค รองนครเชียงใหมหลายพระองคกไ็ ดรบั การเคารพนับถือเปน “ผี
เมือง” หรืออารักษพระนครเชียงใหมอยูแลว ดังตํานานเชียงใหมระบุพระนามเจาผูครองนครในราชวงศเจาเจ็ดตน
ที่รับการสถาปนาเปนอารักษพระนครเชียงใหมวา
“...พระเจาตนพอตน ๑ เจาฟาหลวง
ชายแกว ตน ๑ พระเจาชีวิตกาวิละองคเถาตน
ปราบปถวีลานนาไท ตน ๑ เจาชางเผือก(เจา
หลวงธรรมลังกา) ตน ๑ เจามหาเสฏฐี(เจาหล
วงคําฝน) ตน ๑...” ๑๓๘

ภาพงานพิธฉี ลองกูเ จานายนครเชียงใหม
ณ วัดสวนดอก ในพ.ศ. ๒๔๕๒
(ทีม่ า : ดารารัศมีสายใยรักสองแผนดิน)

๑๓๗
๑๓๘

การสรางกูเจาหลวงที่วัดสวนดอก จึงเปนการ
สือ่ จินตภาพผีอารักษหลวงเมืองนครเชียงใหมใหเปนรูป
ธรรม อีกทั้งตั้งอยูบริเวณขวงหนาวัดสวนดอก สามารถ
พบเห็นไดชัดเจนตั้งเดนเปนสงาเมื่อชาวเมืองไดเขามา
ทําบุญที่วัด และสอดรับกับคติความเชื่อดั้งเดิมของชาว
ลานนาทีถ่ อื วากูเ จานายเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังกรณี กูข อง
พญามังราย ในพิธสี บื ชะตาเมืองนครเชียงใหมทปี่ ฏิบตั ิ
สืบทอดมาตัง้ แตยคุ ราชวงศมงั ราย ก็มขี นุ นางตําแหนง

หนานปวงคํา ตุยเขียว, คําจารึกที่กูของเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม, (อางแลว), หนา ๒.
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ตํานานเชียงใหม จารโดยพระไชยวุฒิ ฉบับวัดอัมพาราม บานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

๖๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“แสนศรี” (ออกเสียงวา-แสนสะหรี) เปนหัวหนาสักการะบูชากูพ ญามังรายในฐานะผีอารักษหลวงเมืองนครเชียงใหม
องคหนึง่ ๑๓๙ หรือกูเ จานายเมืองนครเชียงตุงในปจจุบนั ทีว่ ดั ปาดาราภิรมย อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ชวงปใหม
(สงกรานต) ทายาทผูสืบเชื้อสายจากเจาฟาเชียงตุงที่นําโดยเจาวรจักร ณ เชียงตุง ก็มีพิธีดําหัวกูเจาฟาเมืองนคร
เชียงตุง และทุกวันนี้กูเจาฟาที่เมืองนครเชียงตุง (พมา) ยังไดรับการสักการบูชาจากชาวเมืองเชียงตุงเปนประจํา
ทุกป๑๔๐
การที่ทรงรวบรวมกอกูพระอัฐิเจานายเชียงใหมครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากเหลาราษฎร อัน
บงบอกถึงพระบารมีของพระราชชายาเจาดารารัศมีและเจานายเมืองนครเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งอดีต “เจา
หลวงเชียงใหม” และ “อรรคราชเทวี” ทุกพระองคยังคงเปนที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง เมื่อสําเร็จมีการจัดเฉลิม
ฉลองสมโภชที่เรียกวา “ฉลองกู” ใหญโตถึง ๕ วัน ๕ คืน ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ มีโรงหนัง
โรงละคร สนามมวย โรงเลีย้ ง ฯลฯ ถวายไทยทานแดพระสงฆจาํ นวน ๗๒๙ รูป มีเจาผูค รองนคร เจานาย ขุนนางและ
ประชาชนจากหลายหัวเมืองรวมไปจนถึงชาวพมา ไทใหญเขามารวมงาน๑๔๑ แมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ก็ทรงรวมสมทบพระราชทรัพย จัดหาแผนปายศิลาจารึกพระนามเจาหลวงนครเชียงใหมติดกู
จัดทําเหรียญที่ระลึกรูปดาวฉลองกู (ทองคํา ๕๐ เหรียญ กะไหลทอง ๒๕๐ เหรียญ และเงิน ๗๐๐ เหรียญ) และ
จัดสงบทละครแสดงฉลองกู (เรื่องพระลอตามไก สาวเครือฟา และอิเหนา) ขึ้นมาใหพระราชชายาเจาดารารัศมี
การรวมแรงรวมใจของชาวเมืองและความยิ่งใหญของงานฉลองกูเจานาย ดังปรากฏในสําเนาโทรเลขของพระยา
สุรสีหวิศิษฐศักดิ์ ขาหลวงใหญมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๕๘) ถวายกราบทูลรัชกาลที่ ๕ วา

กลุม กูเ จาผูค รองนครนาน ๓ พระองคสดุ ทาย วัดชางค้าํ
อําเภอเมือง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อัตชีวประวัตหิ มอมศรีพรหมา กฤดากร)

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

๖๒

เชือ่ วาเปนกูเ จาหลวงพิรยิ เทพวงศ
ทีว่ ดั เชียงแมน
เมืองหลวงพระบาง (ลาว)
(ทีม่ า : ประวัตศิ าสตรเมืองแพร)

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ,(กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเมนท, ๒๕๕๔.), หนา ๔๑๖.
สัมภาษณเจาวรจักร ณ เชียงตุง (ราชบุตรเจาฟาพรหมลือ นัดดาเจาฟารัตนะกอนแกวอินแถลง) วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม(บรรณาธิการ), เจาหลวงเชียงใหม, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร, ๒๕๓๙), หนา ๒๐๘.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
“งานฉลองกู ๕ วันแลวเสร็จเมื่อวานนี้ เปนอันสําเร็จเรียบรอยดวยความพรอมเพรียงดีทุกอยาง
ขอสําคัญที่ควรชมอยางยิ่งก็คือ พวกราษฎรที่ถูกไหววานมาทํางานตั้งแตเริ่มปลูกสรางไดทําดวยความ
ตั้งใจแทบจะวาทุกตัวคนก็ได เปนครั้งแรกที่เกลาฯ ไดเห็นน้ําใจดีของราษฎรหลายพันคน มีความภักดี
พรอมเพรียง ชาวเมืองแตกตืน่ พากันมาดูออกปากวาไมไดเคยพบเห็นงานการทีใ่ หญอยางคราวนีเ้ ลย” ๑๔๒
ดวยการจัดงานยิ่งใหญสมพระเกียรติของการเปนชนชั้นสูงของเจานายนครเชียงใหมครั้งนี้ จึงขยาย
ธรรมเนียมความนิยมกอกูและรวบรวมกูเจานายเปนสุสานหลวงราชตระกูลสูเมืองนครลําพูนและเมืองนครลําปาง
ที่กอนหนานี้ปรากฏมีการกอกูบรรจุพระอัฐิเฉพาะเจาผูครองนครและเจานายชั้นสูงบางองคเทานั้น ซึ่งเมือง
นครลําพูนเริ่มปรากฏหลักฐานชัดเจนวามีการกอกูครั้งแรกของเจาหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจน (เจานอยดาวเรือง)
เจาผูครองนครลําพูนองคที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๑๔ – ๒๔๓๕) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕๑๔๓ แตก็อาจมี
การกอกูกอนหนานี้ของเจาหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคยคุณ (เจานอยไชยลังกา) เจาผูครองนครลําพูนองคที่ ๖
(พ.ศ. ๒๓๘๖ – ๒๔๑๔) ที่ทรงถึงแกพิราลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ เนื่องจากในรัชสมัยของเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ (เจา
นอยจักรคํา ณ ลําพูน) เจาผูครองนครลําพูนพระองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๘๖) เมื่อพระองคทรงทําการ
รวบรวมกูพระอัฐิเปนสุสานหลวงของเมืองนครลําพูนที่บานหลวย ก็ปรากฏมีกูของเจาหลวงไชยลังกาพิศาลโสภา
คยคุณ (เจาทวด) เจาหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจน (เจาปู) และเจาหลวงอินทยงยศโชติ (เจานอยอินทยศ, เจาพอ)๑๔๔
ในเมืองนครลําปางปรากฏหลักฐานมีการกอกูบรรจุพระอัฐิระดับเจาผูครองนครครั้งแรกคือ กูพระอัฐิของเจาหลวง
บุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง) เจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๖๕)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐๑๔๕ และกูแมเจาเมืองชื่นอรรคราชเทวี สวนในเมืองนครนานนั้นมีการกอกู
เจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช (เจานอยอนันตยศ) เปนครัง้ แรกใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ทีว่ ดั พระธาตุชา งค้าํ ๑๔๖ ดังบันทึกไววา
“...ถึงจุลศักราช ๑๒๕๕ ตัว เดือน ๘ ขึ้น ๖ ค่ํา ก็เชิญเอาบรมศพเจาอนันต ฯ ลงจากหอคํา
ราชโรงหลวง ก็กระทําสงเสพดวยดุริยดนตรีนันทเภรีพันสอาด แตงรูปเทวบุตร ๓๒ ตนไปกอนนาแหน
แห เอาศพพระเจาฟาไปสูปราสาทพระเมรุหลวงวันนั้นแล แลวก็ตั้งเขาอันมวน มโหศพอันใหญ ฝูงประชา
ไพรสนุกใจ กระทําบุญหื้อทานไปบหื้อขาดหยาดน้ําอุทิศสวนบุญ คือวามหาบังสกุลเปนตนหั้นแล ถึงวัน
เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ํา ก็ไดพรอมกันเชิญเอาบรมศพทานไปถวายพระเพลิงวันนั้นแล ถึงวันเดือน ๘ ลง ๑ ค่ํา
นั้น หมายอาญาตนเปนเจามหาอุปราชาสุวรรณฝายนาหอคําเปนเคาแลตนเปนเจาราชวงษาเปนประธาน
แลหนอขัติยวงษาเสนาอามาตยทั้งหลายก็พรอมกันอังคาตราธนาเอายังมหาอัฐิเจา เสด็จลงจากพระเมรุ
แลวก็สงเสพดวยดุรยิ ดนตรีแหนาํ เขามาเสีย้ งหือ้ สถิตยอยูใ นวิหารหลวงชางคําหัน้ กอนแลว ก็กระทําบังสกุล
พระอัฐิเจาทําบุญหื้อทานอยูในที่นั้น ครั้นถึงเดือน ๘ ลง ๓ ค่ํา ก็พรอมราธนาเอาพระมหาอัฐิเจาขึ้นสถิตย
อยูกูในขวงพระธาตุเจาชางค้ําที่ฝากก้ําวันตกแจงเหนือหั้นแล...” ๑๔๗

๑๔๒

นงเยาว กาญจนจารี, ดารารัศมี, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๓๙), หนา ๘๖.
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๐๙ หนังสือมหาดไทยราชการฝายเมืองนครเชียงใหม นาน แพร ลําพูน ลําปาง ๓๐ มิ.ย. ๑๐๙ – ๑๓ ต.ค. ๑๐๙
๑๔๔
วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, ที่ระลึกในการบูรณะกูบรรจุอัฐิเจาผูครองนครลําพูน ชายา และเจานายสกุล ณ ลําพูน ณ เชียงใหม, (กรุงเทพฯ :
อัมรินทร, ๒๕๕๐), หนา ๑๑.
๑๔๕
หจช.ร.๗ มร.๗ ว ๕๔/๑๓ เรื่องการศพการเมรุเจาลาว งานศพเจาบุญวาทยวงศมานิต เจาหลวงนครลําปาง (๔ ก.พ. ๒๔๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๒๔๗๔)
๑๔๖
สํานักพิมพกาวหนา, ประชุมพงศาวดารเลม ๔, (พระนคร : รุงเรืองรัตน, ๒๕๐๗), หนา ๕๒๘.
๑๔๗
ประชุมพงษาวดารภาคที่ ๑๐ เรื่องวงษปกรณพงษาวดารเมืองนาน, (กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๖๑), หนา ๑๙๕ – ๑๙๖.
๑๔๓

๖๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ภายหลังไดกอ กูข องพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช (เจานอยสุรยิ ะ ณ นาน) พ.ศ. ๒๔๖๒ และกูเ จาหลวงมหาพรหม
สุรธาดา (เจานอยมหาพรหม ณ นาน) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ถัดจากเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดชผูเปนราชบิดา๑๔๘ สวน
เมืองนครแพรนั้นไมปรากฏการสรางกูบรรจุพระอัฐิเจาผูครองนครแพร เนื่องจากเจาหลวงพิริยเทพวงศ (เจานอย
เทพวงศ) เจาผูครองนครแพรองคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๒๙ – ๒๔๔๕) ไมยอมรับอํานาจสยามจึงจําตองเสด็จลี้ภัย
การเมืองไปอยูเ มืองนครหลวงพระบางตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๔๕๑๔๙ แตสาํ หรับสถานทีต่ งั้ ในการรวมกอกูเ ปนสุสานหลวง
ราชตระกูลไวภายในวัดอยางที่วัดสวนดอกนั้น ไมไดสงอิทธิพลถึงทุกเมือง บางเมือง เชน เมืองนครลําพูนและเมือง
นครลําปาง ก็กอกลุมกูเปนสุสานหลวงราชตระกูลไวภายนอกวัดและเวียง อันเปนผลมาจาดคติความเชื่อที่หามนํา
อัฐิเขามากอกูไวในบาน วัด และเวียงที่ยังฝงแนนอยู ซึ่งการเริ่มนิยมกอกูเจาผูครองนครในแตละหัวเมืองครั้งนี้ ก็
จะขยายธรรมเนียมการกอกูสูเจานายชั้นรองลงไป
ดังปรากฏมีกูเจานายเมืองเชียงใหมที่เปนสุสานประจําราชตระกูลอีกกลุมหนึ่งที่บานศาลาแดง ประตูหาย
ยา แยกจากสุสานหลวงวัดสวนดอก คือ กูสายเจาบุรีรัตน (เจานอยหนอเมือง ณ เชียงใหม พ.ศ. ๒๓๘๗ – ๒๔๖๖
เปนราชบุตรเจาอุปราช (เจาหนานพิมพิสาร, ราชนัดดาเจาหลวงคําฝน) ปจจุบันมีกูทายาทสายเจาบุรีรัตนหนอ
เมืองทั้งหมด ๓๒ กู (กูอัฐิของนายจรัล มโนเพ็ชร “นักรองโฟลคซองคําเมือง” บุตรของเจาแมตอมคํา ณ เชียงใหม
ก็อยูใ นสุสานนี)้ ๑๕๐ หรือมีกเู จานายลําปางสรางสุสานประจําราชตระกูลอีกกลุม หนึง่ แยกจากกลุม กูเ จาหลวงทีส่ สุ าน
หลวงพระบาท คือ กูสายเจาราชวงศ (เจานอยแกวปราบเมรุ ณ ลําปาง ราชบุตรเจาบุรีรัตน (เจาบุญเลิศ) นัดดาเจา
บุรีรัตน (เจาแสนบุญมา) ปนัดดา (เหลน) เจาอุปราช (เจาหมูหลา) ที่ดานหลังนอกวัดปงสนุกเหนือ รวมถึงมีการ
กอกูของเชื้อสายเจาฟาเมืองยองที่ถูกอพยพมาอยูที่เมืองนครลําพูน๑๕๑ ตลอดจนสงอิทธิพลใหมีการกอกูหรือสราง
สุสานประจําตระกูลของขุนนางลานนาและคหบดีตระกูลตางๆ ขณะที่กอนหนานี้ไมเคยมีมากอน (ยกเวนกูหมื่น
เรืองในสมัยราชวงศมังรายเพียงกูเดียว ที่อาจสรางขึ้นเปนกรณีพิเศษดังผูเขียนกลาวไวแลวในขางตน) เชน กูเจา
พญาเสน (เสน ทําหนัก) นอกเขตกําแพงพุทธาวาสดานทิศใตวัดพระธาตุลําปางหลวง, กูพญาดวงฤทธิ์กิจนรากรณ
(ดวง สุจริตธรรม, พ.ศ. ๒๔๐๖ – ๒๔๗๗) ที่กําแพงดานหลังวัดสวนดอก, กูเจาพญาไจธาตุ (ทองดี โสภาดี, พ.ศ.
๒๔๐๙ - ๒๔๘๙), กูพญาสรรพธุรการ (บุญยืน ปุรณะพรรค, พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๙๕) และกูแสนภักดี (บรรจุอัฐิ
พ.ศ. ๒๔๖๑) ที่วัดฝายหิน เปนตน
ขณะที่ครูบามหาเถระก็เกิดความนิยมกอกูเก็บอัฐิขึ้นในยุคนี้เชนกัน เชน กูพระอภัยสารทะ (ครูบาโสภา,
พ.ศ. ๒๓๗๕ - ๒๔๕๗) พระสังฆราชเมืองนครเชียงใหมรูปสุดทายและเจาคณะจังหวัดเชียงใหมรูปแรกที่วัดฝาย
หิน และกูครูบาเจาศรีวิไชย (พ.ศ. ๒๔๒๑ – ๒๔๘๐) ที่วัดสวนดอก เปนตน สวนสุสานที่ตั้งกูอัฐิประจําตระกูลของ
ขุนนางลานนาหรือคหบดีที่เลียนแบบมาจากการสรางสุสานหลวงประจําราชตระกูลของเจานาย เชน สุสานประจํา
ตระกูลพญาวังในและเจาพญาหลวงจาบานรัษฎาโยนัคราช (กอนแกว อินทวิวัฒน, บุตรชายของพญาวังใน) อรรค
มหาเสนาบดีนครเชียงใหมรนุ สุดทาย ทีเ่ ชิงดอยสุเทพ๑๕๒ หรือสุสานประจําตระกูลแสนภักดี ทีว่ ดั ฝายหิน สวนสุสาน
ประจําตระกูลของคหบดี เชน สุสานประจําตระกูลนิมมานเหมินทและชุติมา ที่เชิงดอยสุเทพ เปนตน
๑๔๘

เจาศรีพรหมา (ณ นาน) กฤดากร ณ อยุธยา, อัตชีวประวัติหมอมศรีพรหมา กฤดากร,(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๐), หนา ๔๒๙. และ สมเจตน วิมล
เกษม (บรรณาธิการ), ประวัติวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหารและโคลงโบราณเมืองนาน,(นาน : รานสาริน, ๒๕๔๙), หนา ๒๗.
๑๔๙
มีการสันนิษฐานของนักวิชาการทองถิ่นในจังหวัดแพรวากูพระอัฐิของเจาหลวงพิริยเทพวงศ อาจอยูที่วัดเชียงแมน เมืองหลวงพระบาง (ประเทศลาว) อางใน
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร ๒๕๕๐, (แพร : เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๓๐๒.
๑๕๐
สํารวจโดยผูเขียนเมื่อวันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕๑
แสวง มาละแซม, คนยองยายแผนดิน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๐.
๑๕๒
สมโชติ อองสกุล และคณะ, แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสองขางทางถนนสุเทพ, (เชียงใหม : ล็อคอินดีไซนเวิรค, ๒๕๕๓), หนา ๕๑.

๖๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

กลุม กูเ จานายนครลําพูน เมืองลําพูน

(ทีม่ า : ฉลองกูบ รรจุอฐั เิ จาผูค รองนครลําพูน)

กลุม กูเ จานายนครลําปาง เมืองลําปาง
(ทีม่ า : ภูวดล แสนสา, พ.ศ. ๒๕๕๒)

กลุม กูต ระกูลอินทวิวฒ
ั น ตระกูลขุนนางชัน้ ผูใ หญ
ของเมืองนครเชียงใหม ทีเ่ ชิงดอยสุเทพ

กลุม กูอ ฐั เิ ชือ้ สายเจาฟาเมืองยอง วัดหัวขัว ลําพูน

กูพ
 ญาเสน (เสน ทําหนัก) ลําปาง

กลุม กูเ ชือ้ สายเจาบุรรี ตั น (เจานอยหนอเมือง
ณ เชียงใหม) บานศาลาแดง ประตูหายยา

(ทีม่ า : แหลงเรียนรูท างประวัตศิ าสตรสองขางทางถนนสุเทพ)

(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๔๗)

(ทีม่ า : คนยองยายแผนดิน)

(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๒)

๖๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ที่นาสังเกตคือกูบรรจุอัฐิระดับเจาเมืองที่เปนหัวเมืองขึ้นของเมืองนครประเทศราชในยุคจารีต เชน
เจาเมืองพะเยา (ขึ้นเมืองนครลําปาง) เจาเมืองฝาง เจาเมืองเชียงแสน เจาเมืองเชียงราย (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
เจาเมืองเชียงของ(ขึ้นเมืองนครนาน) ฯลฯ แมเจาเมืองที่กลาวมาเหลานี้ลวนเปนผูสืบเชื้อสายหรือเปนพระญาติวงศ
ของเจาผูครองนคร แตไมปรากฏมีการสรางกูบรรจุอัฐิเจาเมืองขึ้นภายในบานเมือง และเจานายภายในหัวเมืองขึ้น
ทั้งหลายก็ไมมีคติจะเก็บอัฐิแตอยางใด ดังกรณีพระยาประเทศอุดรทิศ (เจานอยมหาไชย ศีติสาร) เจาเมืองพะเยา
องคสดุ ทายทีถ่ งึ แกอนิจกรรม พ.ศ. ๒๔๕๘ ก็สงั่ เสียทายาทใหนาํ อัฐบิ ดละเอียดจุดเปนบอกไฟ (บัง้ ไฟ) ใหสญ
ู สลาย
๑๕๓
ไปในอากาศ หรือพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ (เจาหนานคันธิยะ โลหะ) เจาเมืองลองคนสุดทาย ที่สงสการศพใน
พ.ศ. ๒๔๔๘ ก็ใสปราสาทเผาปลอยใหสูญสลายไป สันนิษฐานวาเพราะมีสถานะเปนเพียงเจาเมืองหัวเมืองขึ้น
หรือเมืองบริวาร ไมไดมีฐานะเปนเจาประเทศราชหรือเจาผูครองนครที่มีอํานาจราชศักดิ์เปน “กษัตริย” ที่แมแต
เมืองนครเชียงใหมเองเจานายเชื้อพระวงศผูใหญชั้นเจาขันทั้ง ๕ รองจากเจาหลวง คือ เจาอุปราช เจาราชวงศ
เจาบุรรี ตั น และเจาราชบุตร ก็เริม่ นิยมกอกูภ ายหลังจากพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวมกอกูไ ววดั สวนดอกแลว
และจากตํานานพื้นเมืองของลานนาก็แสดงถึงคติดั้งเดิมตั้งแตยุคราชวงศมังรายวา การกอกูเปนราชประเพณีหลวง
ที่จํากัดปริมณฑลในพระนครเชียงใหมเปนหลัก เพราะหัวเมืองบริวารทั้งหลายสวนใหญเปนเพียงขุนนางที่กษัตริย
ที่พระนครเชียงใหมสงออกไปปกครอง
ยกเวนเมืองแมฮองสอนและเมืองปาย หัวเมืองขึ้นนครเชียงใหม ที่มีการกอกูบรรจุอฐั ิเจาเมือง สันนิษฐาน
วาเพราะคอนขางมีเอกเทศทีช่ าวเมืองกลุม หลักเปนชาวไทใหญ มีความสัมพันธทางเครือญาติกบั เจาฟาเมืองหมอก
ใหมในรัฐฉาน และมีระบบเศรษฐกิจดีจากการติดตอคาขาย โดยเฉพาะกับเมืองนครเชียงตุงที่มีกูพระอัฐิเจาฟา
เชียงตุงซึ่งไดรับอิทธิพลจากนครเชียงใหมอีกชั้นหนึ่ง จึงมีการกอกูอัฐิตั้งแตของพญาสิงหนาทราชา (ชานกะเล)
“เจาฟาแมฮองสอน” องคแรก (พ.ศ. ๒๔๑๗ – ๒๔๒๙) เปนตนมา ที่วัดพระนอน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
และ “กูเจาฟาเมืองปาย” ที่ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกวัดหลวง ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

ชาวบานนํากระดูกญาติพน่ี อ งทีเ่ ก็บไวมาปนผสมดินไฟ
และตําเปนบอกไฟจุดเปนพุทธบูชา
ทีบ่ า นแมคาํ สบเปน อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

กระดูกนํามาบดและเผาอีกครัง้
ทีจ่ งั หวัดพะเยา ๒๕๔๕
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

๑๕๓

๖๖

สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), เมืองพะเยา, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๒๗), หนา ๑๗๗.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
การที่พระราชชายาเจาดารารัศมี ทรงกอกูเปนสุสานหลวงราชตระกูลไวภายในวัดเชนนี้ สันนิษฐานวา
มีปจ จัยพืน้ ฐานมาจากพระองคทรงเห็นวา ในยุคราชวงศมงั รายก็เคยมีการกอกูก ษัตริยเ ชียงใหมไวภายในวัด รวมกับ
ปจจัยสําคัญคือทรงรับอิทธิพลมาจากเจานายกรุงเทพฯ ที่มีการเก็บพระอัฐิไวเปนสุสานหลวงราชสกุลภายในวัด
ดังเมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นครองราชยในปแรกก็ทรงสรางสุสานหลวงราชสกุลสายรัชกาลที่ ๕ ในวัดราชบพิตรสถิต
มหาสีมาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ แตพระราชชายาเจาดารารัศมีก็ทรงนําเพียงวิธีคิดมาปรับใชกับเมืองนครเชียงใหม
ที่มีธรรมเนียมการกอกูเจานายอยูแลว ไมไดนํารูปแบบธรรมเนียมของสยาม เชน การบรรจุพระอัฐิใสโกศตั้งไว
ภายในหองโถงพระราชวังหรือเจดียมาใชโดยตรง ดังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธไววา
“...เหตุที่เรามาเก็บอัฐิไวในบาน ..เปนประเพณีตั้งขึ้นใหมในกรุงรัตนโกสินทรนี้เอง..ในการที่ทํา
โกศพระอัฐิประกอบดวยมหัฆภัณฑนั้นก็จําเปนอยูเอง ดวยวาเชิญออกตั้งออกอวดแขกอยูเนืองๆ มีเหตุให
นึกขัน เมื่อครั้งงานพระศพพระราชชายาเจาดารารัศมี เราทําพระโกศทองสําหรับทรงพระอัฐิเก็บไวในวัง
ตามแบบทางกรุงเทพฯ ขึ้นไปใหเขา เขาหัวเราะ เขาวาประเพณีทางเขาไมเก็บอัฐิไวในบานดอก เขาเก็บอัฐิ
ไปฝงกูในวัดกันทั้งนั้น แตจะใสสิ่งไรไปบรรจุนั้นยังหาเคยทราบไม...” ๑๕๔
เมือ่ พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวม
กอกูเ จานายในสุสานหลวงราชตระกูล ณ วัดสวนดอก
แหงนีแ้ ลว ปริมณฑลสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม
จึงเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละสูงสงยิง่ ของคนในยุคนัน้
ที่ ถื อ ว า เป น ตั ว แทนเจ า เหนื อ หั ว ของไพร ฟ า
ขาแผนดินลานนามาสถิตอยู เพราะกูทั้งหลายลวน
แต เ ป น ของเจ า นายผู สื บ เชื้ อ สายมาจากราชวงศ
เจาเจ็ดตนและราชวงศมังราย (สายเจาฟาเมืองนคร
เชียงตุง) ดังนั้นจะสังเกตวาบรรดา “หมอม” ของ
เจาผูครองนครเชียงใหมซึ่งเปนสามัญชน ก็จะกอกู
แยกออกไปไมกอรวมไวกับกูเจานาย เชน กูหมอม
บัวไหล (พ.ศ. ๒๓๙๙ - ๒๔๗๙) เชื้อสายไทใหญ
หมอมในพระเจาอินทวิชยานนท ไดกอกูไวที่วัด
ปาเปา๑๕๕ กูหมอมบัวเขียว ณ เชียงใหม (พ.ศ.
๒๔๒๖ – ๒๔๘๙) หมอมในเจาหลวงแกวนวรัฐ
(เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) เจาผูค รองนครเชียงใหม
องคสุดทาย (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๘๒) ที่วัดเกาตื้อ
(ปจจุบันคือดานหลังวัดสวนดอก) โดยเฉพาะหมอม
บัวเขียว ณ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๔๗๖)
เชื้อสายไทเขิน หมอมในพระเจาอินทวิชยานนท
ทีไ่ ดสงั่ เสียไวไมใหนาํ อัฐทิ า นไปกอกูไ วกบั กูเ จานาย
๑๕๔
๑๕๕

เวียงเชียงใหม (สีเ่ หลีย่ มใหญดา นบน)
และเวียงสวนดอก (สีเ่ หลีย่ มเล็กดานลาง)
(ทีม่ า : สรัสวดี อองสกุล, ถายเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖)

องคการคาของคุรุสภา, สาสนสมเด็จ เลม ๑๕, (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๖ – ๗.
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม (บรรณาธิการ), ขัตติยานีศรีลานนา, (กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗), หนา ๒๘๖.

๖๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ดวยทานมีเชื้อสายเปนสามัญชน เมื่อทานถึงแกกรรมใน พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อปลงศพแลวเจาหลวงแกวนวรัฐจึงไดนํา
อัฐิไปกอกูไวดานทิศเหนือของบันไดทางขึ้นหนาอุโบสถพระเจาเกาตื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗๑๕๖ กรณีนี้จึงสะทอนภาพ
ของผูที่ถูกอบรมขัดเกลามาดวยดีในสังคมลานนายุคจารีตที่ยึดถือเรื่อง “ชาติตระกูล” เปนสําคัญ แมวาทานจะได
เปนถึง “หมอม” ในพระเจานครเชียงใหมและมีทายาทเปนเจาผูครองนคร (เจาหลวงแกวนวรัฐ เจาหลวงเชียงใหม
องคสุดทาย)

กูห มอมบัวเขียว ณ เชียงใหม หนาอุโบสถพระเจาเกาตือ้
วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชินกาลมาลีปกรณ)

กูข องแมเจาทิพสม ณ เชียงใหม
ราชนัดดาของเจาหลวงพุทธวงศ
กูเ จานายเชียงใหมวดั สวนดอกเพียง
หนึง่ เดียวทีม่ ศี ลิ ปะแบบพมา-ไทใหญ
(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๒)

สาเหตุที่พระราชชายาเจาดารารัศมี ทรงรวมกับเจาหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ (เจานอยสุริยวงศเมฆะ) และ
เจาอุปราช (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) พระเชษฐาทั้งสององค ทรงเลือกวัดสวนดอกเปนที่กอกูและสุสานหลวง
ราชตระกูล แทนที่จะทรงเลือกพื้นที่กลางเวียงเชียงใหมหรือบริเวณพื้นที่อื่น นอกจากวัดสวนดอกเปนวัดหลวงที่
กษัตริยลานนาทรงอุปถัมภมาแตโบราณ มีอาณาบริเวณกวางขวาง และขณะนั้นมีสภาพรกราง๑๕๗ สันนิษฐานวา
อาจแฝงแนวคิดอื่นๆ อีกตามที่ผูเขียนตั้งขอสังเกต คือ พระเจาตาของพระองค (พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ) ทรง
ออกพระราชอาชญาหามเด็ดขาด ในการนําอัฐิกลับจากปาชาเขามากอกูภายในเวียงเชียงใหม พระองคจึงทรงเลือก
พื้นที่เวียงสวนดอกที่มีกําแพงรูปสี่เหลี่ยมลอมรอบเชนเดียวกับเวียงเชียงใหม และทรงสรางกูเจานายไวในวัดสวน
ดอกซึ่งเปนวัดที่ตั้งอยูใจกลางเวียงสวนดอก จึงเทากับเปนการเนนความเปนศูนยกลางจักรวาลของกูเจานาย โดย
มีกําแพงสี่เหลี่ยมของเวียงสวนดอกเปนกําแพงจักรวาล และซอนคติจักรวาลหรือความเปนศูนยกลางนี้ลงไปอีกชั้น
หนึง่ ในรูปแบบการกอสรางกู ทีใ่ หกพู ระเจากาวิละเปนศูนยกลางจักรวาลหรือเขาพระสุเมรุดงั ผูเ ขียนไดกลาวมาแลว
การสรางกูเจานายในวัดสวนดอกจึงเสมือนจําลองจินตภาพอดีตที่เจาผูครองนครไดทรงสรางหอคําและคุมหลวง
ประทับอยูก ลางเวียงแกวหรือเวียงเชียงใหมเพือ่ เปนศูนยกลางการปกครองและจักรวาล ประกอบกับดานทิศตะวันตก
เวียงเชียงใหมเปนปริมณฑลศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีต่ งั้ แตเชิงดอยสุเทพอันเปนพืน้ ทีผ่ อี ารักษหลวงสําคัญของเมือง โดยเฉพาะผีปู
๑๕๖
๑๕๗

๖๘

ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชรลานนา เลม ๒, (เชียงใหม : นอรทเทิรนพริ้นติ้ง, ๒๕๓๘), หนา ๗๗.
หนานปวงคํา ตุยเขียว, คําจารึกที่กูของเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม, (อางแลว), หนา ๒.

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
แสะยาแสะทีม่ กี ารพลีกรรมอยูเ สมอ ไปจนถึงยอดดอย
สุเทพที่มีพระธาตุดอยสุเทพเปนพระธาตุสําคัญของ
เมืองเชียงใหม ซึ่งมีประเพณีขึ้น (ไหว) ธาตุประจํา
ทุ ก ป ดั ง นั้ น วั ด สวนดอกเป น วั ด อยู ใจกลางเวี ย ง
สวนดอกสามารถเนนความเปนศูนยกลางของเจา
หลวงและเจ า นายได ชั ด เจน อี ก ทั้ ง ตั้ ง อยู บ ริ เวณ
เชิ ง ดอยสุ เ ทพใกล พื้ น ที่ อ ารั ก ษ สํ า คั ญ ของเมื อ ง
เชียงใหม และอยูทางผานขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
ดอยสุเทพ จึงเหมาะสมเปนพื้นที่ตั้งกูบรรพบุรุษของ
ราชตระกู ล ผู ที่ เ คยเป น บุ ค คล “สู ง ศั ก ดิ์ ” และ
“ศักดิ์สิทธิ์” ของบานเมืองเมื่อยังมีชีวิต และเมื่อ
สิ้นชีวิตก็ถือวาเปน “ผีอารักษหลวง” ของเมืองนคร
เชียงใหม
การยายกูมาไวที่แหงใหมของพระราชชายา
เจาดารารัศมี ก็มีการสรางความชอบธรรมในบุญ
บารมีของพระองค และความเชื่อเรื่อง “ขึด” ก็คงมี
อิทธิพลตอพระองคอยูไมนอย ดังกอนทําการยายกู
เวียงสวนดอก มีวดั สวนดอก
บรรพบุรุษพระองคไดทรงประกอบพิธีสักการะและ
(รูปสีเ่ หลีย่ มเล็กซอนดานใน)
อธิษฐาน “เสี่ยงดอกไม” เพื่อจะยายกูวา
เปนทีต่ ง้ั ของกลุม กูเ จานายนครเชียงใหมอยูก ลางเวียง
“...ถาดอกไมนเี้ หีย่ วแหง บุญขาเจาที่
จะยายกูไวที่วัดสวนดอกก็บมี แตหากบุญขา
เจาเกื้อหนุนที่จะยายไปสรางใหมได ขอดอก
ไมอยาไดเหี่ยวเฉารวงโรยไป...” ๑๕๘

(ทีม่ า : สรัสวดี อองสกุล, ถายเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖)

ผลปรากฏวาดอกไมที่พระองคทรงเสี่ยงยังสดใสดังเดิมไมเหี่ยวแหง เหตุการณนี้หากไมมองในดาน
ปาฏิหาริย จะเห็นวาเปนกุศโลบายอันชาญฉลาดของพระองคที่ทรงสรางความชอบธรรมในการเคลื่อนยายกู
บรรพชนที่ไดประดิษฐานมาตั้งแตการสถาปนาราชตระกูลเชียงใหม โดยถือวาการยายพระอัฐิไปกอกูขึ้นใหมที่
วัดสวนดอกครั้งนี้ ไดรับพระราชานุญาตจากบรรพชนผีบานผีเมืองแลวจากพิธีการ “เสี่ยงดอกไม” โดยเฉพาะ
ไดรับพระราชานุญาตจากพระเจาตาของพระองค (พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ) ผูที่ทรงเคยออกพระราชบัญญัติ
กฎหมายหามกอกูไวภายในวัดและในเวียงนครเชียงใหม (กําแพงลอม) มาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๐๐๑๕๙
กูเจานายสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม วัดสวนดอก จึงกลายเปนสถานที่ประกอบประเพณีพิธีกรรม
ของเจานายเมืองนครเชียงใหมไดอยางสมพระเกียรติ สามารถแสดงตัวตนของพระองคและบรรดาเจานายเมือง
นครเชียงใหมไดชดั เจน เพราะขณะนัน้ สยามไดรวม “ลานนาประเทศ” เขาไวเปนสวนหนึง่ ของสยามไดอยางสมบูรณ
การกอกูจึงทําใหเจานายสามารถรักษาสถานภาพไดผานทางประเพณีพิธีกรรมที่สรางความชอบธรรม ผลิตซ้ําวา
๑๕๘
๑๕๙

อนุสรณวัฒนมงคล ๘๐ ป ของพอเจาถวิล ณ เชียงใหม ๒๔๕๗-๒๕๓๗, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๓๗), หนา ๙๘.
“จารีตเมืองเชียงใหม” อางใน ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณีชีวิตคนเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงใหม : นพบุรี, ๒๕๔๔), หนา ๑๐๙.

๖๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
เปนกลุมชนชั้นพิเศษของบานเมือง เชน มีพิธี “ดําหัวกู” หรือบวงสรวงกูบรรพบุรุษในชวงปใหมเมือง (สงกรานต)
โดยเฉพาะตั้งแตฉลองสมโภชครบรอบ ๗๐๐ ปเชียงใหม และครบ ๒๐๐ ป พระเจากาวิละฟนฟูนครเชียงใหมใน
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา มีกลุมขาราชการและเอกชนหันมาใหความสนใจกูและเจานายเชียงใหม พรอมกับได
เขามามีสว นรวมอยางมากมาย ขณะเดียวกันกูเ จานายสุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหม ณ วัดสวนดอกแหงนี้ ยังเปน
สถานทีเ่ จานายสยามในราชวงศจกั รี และราชอาคันตุกะมาแสดงความเคารพตอเจานายลานนา (เจานายฝายเหนือ)
อยูเสมอ ดังเชน สมเด็จฯ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต (พระราชโอรสรัชกาลที่ ๕) เสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ.
๒๔๖๕, พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีเสด็จมณฑลพายัพ
พ.ศ. ๒๔๖๙ (ทรงวางพวงมาลาสักการะพระองคละ ๘ พวง) หรือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนาถเสด็จเยือนเชียงใหมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนตน๑๖๐ ตลอด
ถึงไดรับการยกยองใหกูเจานายฝายเหนือแหงนี้เปนมรดกสําคัญของประเทศชาติ ที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานแหงชาติตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘๑๖๑
นอกจากพระองคทรงรวบรวมกอกูพระอัฐิพระญาติวงศไว ณ สุสานหลวงราชตระกูลเชียงใหมวัดสวนดอก
ทีส่ าํ คัญหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคตและไดรบั พระบรมราชานุญาต
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ใหเสด็จกลับเมืองเชียงใหมเปนครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๕๗
ซึ่งครั้งนี้ตางจากการเสด็จกลับครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ คือพระองคเสด็จกลับมาประทับที่เมืองเชียงใหมเปนการ
ถาวร ดังนัน้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระองคไดทรงปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เสียของเจาพอ (พระเจาอินทวิชยานนท)
คือ หากทรงถึงแกพิราลัยใหนําพระอัฐิขึ้นไปประดิษฐานไวบนยอดดอยอางกา (ดอยหลวง) พระองคจึงเสด็จทรงมา
นําตลับทองคําบรรจุพระอัฐิของเจาพอที่ติดพระองคตลอดเวลา ขึ้นไปกอกูพระอัฐิไวที่บนยอดดอยอางกาซึ่งสูงที่สุด
ของประเทศดวยพระองคเอง๑๖๒ และทรงเปลี่ยนนามของดอยนี้เปน “ดอยอินทนนท” ตามพระนามของเจาพอวา
“เจาอินทนนท” จึงทําใหพระนามเจาพอของพระองคเปนชื่อของดอยที่สูงที่สุด และกูพระอัฐิ “...พระเจาอินตะ
วิชัยนนทถี ตนบุญมี สะทานปานปอง...”๑๖๓ ก็ทรงสถิตอยูสูงสุดบนแผนดินไทยตราบมาจนถึงในปจจุบัน๑๖๔

๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

เจาวงศสักก ณ เชียงใหม(บรรณาธิการ), ขัตติยานีศรีลานนา, (กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๑.
บัญชีรายชื่อและแผนผังกูเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑.
ศุภลักษณ ฤกษสัณฑิติวงศ และคณะ, ๑๒๐ ป พระราชชายาเจาดารารัศมี วันวาน....ที่ขานไข, (เชียงใหม : กาดสวนแกว, ๒๕๓๖),หนา ๑๖.
“คาวลําดับเจาเจ็ดตนของเจาไชยวรเชษฐ” อางใน อนุสรณฌาปนกิจศพเจาอินทนนท ณ เชียงใหม, (เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๓๔), หนา ๒๗.
วงศสักก ณ เชียงใหม, เจา (บรรณาธิการ), เจาหลวงเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๒๒๔.

๗๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ
ทรงวางพวงมาลาและทรงสักการะกูเ จานายฝายเหนือ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑
(ทีม่ า : บุญเสริม สาสตราภัย และหนังสือดารารัศมีสายใยรักสองแผนดิน)

กูพ
 ระเจาอินทวิชยานนทบนยอดดอยอินทนนท
จุดสูงสุดในประเทศไทย
(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๔๘)

ภาพถายมุมสูงกลุม กูเ จานายฝายเหนือ
วัดสวนดอกในอดีต
(ทีม่ า : วัดสวนดอก)

กูพ
 ระเจาอินทวิชยานนททพ
่ี งั ทลาย
กอนไดทาํ การบูรณะ พ.ศ. ๒๕๐๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงฉายพระรูปหนากูเ จานายวัดสวนดอก
รวมกับเจานายฝายเหนือและกรมพระนครสวรรควรพินติ พ.ศ. ๒๔๖๕
(ทีม่ า : หนังสือดารารัศมีสายใยรักสองแผนดิน)

๗๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพของลานนา
และพื้นที่ใกลเคียง

๓

ภาพปราสาทศพจังหวัดเชียงใหม

๗๒

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบามหาเถระเมืองเชียงใหมในอดีต
(ทีม่ า : ชมรมฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาพรหมปญญา วัดดับภัย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐
(ทีม่ า : ชมรมฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค พ.ศ. ๒๔๙๙
(ทีม่ า : วารสารคนเมือง)

ปราสาทศพชาวบานปูคาเหนือ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางบนพญานาคของเจานอยแกวมูล
ณ เชียงใหม ราชบุตรเจาบุรรี ตั น (เจานอยหนอเมือง
ณ เชียงใหม) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐
(ทีม่ า : เจาถวิล ณ เชียงใหม)

๗๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางบนหงสของครูบากอง ธมฺมเสโน วัดทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๔
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาคําอาย อินทฺ จกฺโก
วัดนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาแกว ชยเสโน
วัดน้าํ จํา ตําบลรองวัวแดง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาอินชัย วัดปูคาเหนือ
ตําบลแมปคู า อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาวัดศรีออนกลาง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เมือ่ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๐ (ทีม่ า : งานศพลานนาปราสาทนกหัสดีลงิ คสไู มศพ)

๗๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของพระสังฆราชาเจาเทพวงศ (พระครูสรภังค) วัดนันทาราม
พระสังฆราชาหนึง่ ในเจ็ดรูปรุน สุดทายของเมืองนครเชียงใหม
ทีโ่ ปรดสถาปนาแตงตัง้ โดยพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองคท่ี ๗ (ทีม่ า : วัดนันทาราม)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาอินตา
วัดนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาวัดกูค าํ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๗๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเทียมมาของพระครูอาทรศาสนกิจ
(ครูบาดวงทิพย อินทฺ จกฺโก) วัดกิว่ แลหลวง อําเภอสันปาตอง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ (ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางพญานาคของครูบาคําอาย ชยวุฑโฺ ฒ
วัดธรรมชัย ตําบลบานแม อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๑๔ (ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาไชยลังกา วัดปาปอง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด พ.ศ.๒๕๐๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพบานแม ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๗๖

ปราสาทศพแมหมอนหวัน นาวะระ ภรรยาพญานาวา
เมืองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๕๐๑
(ทีม่ า : ๕๕ ปถนนศรีวชิ ยั ชวงสุดทาย)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบามหายศ ปฺโญ วัดทาวังพราว
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๘๐
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

เตรียมแหชกั ลากปราสาทศพครูบามหาเถระ
ในเมืองฝาง (อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม)
(ทีม่ า : อดีตลานนา)

ปราสาทศพครูบาโสภา (เบา โสภโณ) เจาอาวาสวัดถวาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพครูบามหาเทพวัง วัดตนเฮือด (วัดเทพประสิทธิ)์
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๗๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

แหปราสาทศพทางแมนาํ้ ปงของหมูบ า นทีอ่ ยูส องฝง ริมแมนาํ้ ปงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๗๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาเขียว อินโฺ ท วัดทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๗๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอหนานควาย อดีตคือครูบาอิน่ คํา อินทฺ วิชโย เจาอาวาสวัดแมขอ ง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พระสงฆกาํ ลังชักผาบังสุกลุ และเผาศพทีเ่ กาะกลางแมนาํ้ ปงชวงหนาแลง
(ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ใจบุญ)

ปราสาทศพอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

๘๐

ปราสาทศพขุนกันชนะนนท
(สางกะณะ ชนะนนท)
(ทีม่ า : ๕๕ ป ถนนศรีวชิ ยั
ชวงสุดทาย)

ปราสาทศพชาวบานแมปคู าใต
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอแดง ชัยรัตน วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ซาย) ปราสาทศพพอเย็น คุณานุรกั ษ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๙๘
(ขวา) ชุมชนวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทีป่ า ชาบานเดน
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑวดั เกตุการาม เชียงใหม และจิรกาล สุพรรณรัตน)

ชาวบานมารวมสงสการ (เผาศพ) ครูบามหาเถระในอดีต
(ทีม่ า : อดีตลานนา)

ปราสาทศพชาวบานสันขวาง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพสรางแบบเมรุของพระครูปริยตั ยิ านุรกั ษ
เจาอาวาสวัดเกตการาม ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพพระครูชยั ศีลวิมล (พ.ศ. ๒๔๒๙ – ๒๕๐๐)
เจาอาวาสวัดเกตการาม วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๑
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : กลุม รักษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพชาวบานปาสักยาว
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๒

ปราสาทศพครูบาญาณะ วัดทาโปง
ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๑๐
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพชาวบานทากาน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพแมอยุ มล สุทธิคาํ บานปาสักยาว จังหวัด
เชียงใหม วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพคนเชือ้ สายจีนชุมชนวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพทัง้ ๒ หลังเปนของชาวบานทากาน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานปูคาเหนือ จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลงศพชาวบานปูคาเหนือตัง้ ชัว่ คราวทีศ่ าลาปาชาเมือ่ หามมาถึง
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพพระนรินทร วัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม
ประชุมเพลิงทีป่ า ชาบานเดน พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพภรรยาของขุนปูคาคณินธร
กํานันตําบลแมปคู า อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

กําลังหามปราสาทศพชาวบานปูคาเหนือไปปาชา
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพชาวบานสบแมขา จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพในวัดเกตการาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๖
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑวดั เกตการาม)

ปราสาทศพพระกุศล เปมงฺคโล
(เมืองใจ ชายคลอง, พ.ศ. ๒๔๐๙ – ๒๔๙๑)
วัดเกตการาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันอาทิตย ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพพระอธิการอินถา
วัดศรีบญ
ุ เรือง ตําบลไชยสถาน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพชาวบานชางคําหลวง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๘๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานปาบงนอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

หามปราสาทศพขามแมนาํ้ ปง เมืองนครเชียงใหมไปปาชา
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๘๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานชางคําหลวง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
คนกลางคือขุนเปาเปรมประชา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทชาวบานขอนตาล
อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ขบวนหามปราสาทศพชาวบานปาบงนอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานปาบงนอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทพอมาลัย บันสิทธิ์
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๐๓ (ทีม่ า : แสงดา บันสิทธิ)์

ปราสาทศพชุมชนวัดเกต อําเภอเมือง ปราสาทศพพระสุข (ตุล งุ สุข) วัดทาวังพราว ปราสาทศพชาวบานเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๓
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๘

ปราสาทศพเชือ้ สายชาวไทใหญในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเชือ้ สายชาวไทใหญในอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพจเรจองมู จเรหลวงเมืองนาย (รัฐฉาน)
ทําหนาทีแ่ จกไมลาํ ดับใหขนุ นางเขาเฝาเจาฟาเมืองนายในหอคํา
ยายมาอยูอ าํ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ประมาณทศวรรษ ๒๔๙๐
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

ปราสาทศพอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพครูบาทีว่ ดั เจดียส งู อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพครูบาญาณลังการ วัดทรายมูล
เจาคณะอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม รูปแรก
(ทีม่ า : ณัฐพล แสงบุญ)

ปราสาทศพครูบาจัน๋ วัดทาวังพราว
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๘๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาเตปน วัดเทพินทราราม ตําบลแมคอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๘๑
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตัง้ ครอบบนหลุมฝงศพของชาวบานหวยบอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๘
ผสมผสานระหวางการฝงศพแบบชาวบานดัง้ เดิมกับรับอิทธิพลนําศพใสปราสาทศพจากชนชัน้ สูง
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๙๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

งานศพเด็กทีป่ า ชาหายยา อําเภอเมือง
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหศพเด็กผานหนาวัดพวกเปย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหปราสาทศพคุณสุบนิ อุปโยคิน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๙๐
(ทีม่ า : สังคมเมืองเชียงใหมเลม ๔)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กอน พ.ศ. ๒๔๙๗
(ทีม่ า : งานศพลานนาปราสาทนกหัสดีลงิ คสไู มศพ)

หามปราสาทศพชาวบานไปปาชา บานปาบงนอย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๕
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระวัดหนองแขม (สันคอกชาง)
ตําบลแมกะ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๙๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

เตรียมชักลากปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค
ของครูบามหาเถระไปสูส ถานทีส่ ง สการ
(ทีม่ า : ประเพณีการตาย)

ปราสาทตางราชรถเทียมมาของครูบากองคํา
วัดเตาไห อําเภอแมวาง พ.ศ. ๒๕๒๗
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางหงสของพระวัดจอมแจง
ตําบลน้าํ บอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

งานศพชาวบานอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๙๒

ปราสาทศพชาวบานเชียงใหม
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานหนองปลามัน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพพอเฒาจองมู คําเจือง ตําบลเวียง
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๒
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพแมเจาทิพวรรณ ณ เชียงตุง (ณ ลําปาง)
มหาเทวีเจาฟาสิรสิ วุ รรณราชยสสรพรหมลือ (เจาพรหมลือ ณ เชียงตุง) เจาผูค รองนครเชียงตุง
และเปนราชนัดดาเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง) เจาผูค รองนครลําปาง
ทีว่ ดั สวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๙๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

หามปราสาทศพชาวบานไปปาชา บานปาบงนอย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

หามปราสาทศพชาวบานไปปาชา
บานปาบงนอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๙๔

ปราสาทศพเจาขุนศึกสุวรรณสงคราม ขุนศึกเม็งราย
ราชบุตรเจาฟารัตนกอนแกวอินทรแถลง เจาผูค รองนครเชียงตุง (ซาย)
ปราสาทศพหลังเล็กของเจาฟาขุนศึกสุวรรณสงครามชวงทีต่ ง้ั ในวิหาร (ขวา)
ทีว่ ดั สวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๕
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนชักลากปราสาทศพ สันนิษฐานวาเปนขบวนปราสาทศพเจานายเมืองนครเชียงใหม
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ขบวนชักลากราชรถปราสาทบุษบกพระศพเจาหลวงอินทวโรรสสุรยิ วงศ (เจานอยสุรยิ วงศเมฆะ)
เจาผูค รองนครเชียงใหมองคท่ี ๘ ออกทางประตูหายยาไปสูส สุ านหลวงวัดสวนดอก
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

ราชรถเชิญศพเจาหญิงศิรปิ ระกาย ณ เชียงใหม
ราชธิดาเจาหลวงแกวนวรัฐ (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม)
เจาผูค รองนครเชียงใหมองคสดุ ทาย
(ทีม่ า : อดีตลานนา)

ราชรถเชิญศพครูบาเถิม้
วัดแสนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(ทีม่ า : พิเชษฐ ตันตินามชัย)

๙๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

โกศพระศพพระราชชายาเจาดารารัศมีทค่ี มุ เจดียก ว่ิ
(ทีม่ า : พระราชชายาเจาดารารัศมี)

โกศพระศพเจาหลวงแกวนวรัฐ ประดับดวยราชบัลลังก
พรอมเครือ่ งประกอบเกียรติยศอืน่ ๆ
(ทีม่ า : museum for Collectibles)

ขบวนเชิญโกศพระศพเจาหลวงแกวนวรัฐ (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) เจาผูค รองนครเชียงใหมองคสดุ ทาย
จากคุม หลวงริมแมนาํ้ ปงไปสูพ
 ระเมรุวดั สวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
(ทีม่ า : เจาหลวงเชียงใหม, Musee Davivongs)

ขบวนเชิญโกศพระศพพระราชชายาเจาดารารัศมีจากคุม เจดียก ว่ิ ไปสูพ
 ระเมรุวดั สวนดอก พ.ศ. ๒๔๗๗
(ทีม่ า : พระราชชายาเจาดารัศมี)

๙๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พระเมรุพระราชชายาเจาดารารัศมีทว่ี ดั สวนดอก
พ.ศ. ๒๔๗๗ (ทีม่ า : ดารารัศมีสายใยรักสองแผนดิน)

โกศพระศพเจาราชบุตร (เจานอยวงษตวัน ณ เชียงใหม)
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

พระเมรุเจาราชบุตร (เจานอยวงษตวัน ณ เชียงใหม) วัดสวนดอก ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ (ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

พระเมรุเจาหลวงแกวนวรัฐ (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม)
เจาผูค รองนครเชียงใหมองคสดุ ทาย ทีว่ ดั สวนดอก
คืนวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๘๒ (ทีม่ า : museum for Collectibles)

เมรุเจาพญาหลวงแสนหลวงบดีศรีรษั ฎามาตย
หรือ พระนายกคณานุการ
(หนานเมือง ทิพยมณฑล) พ.ศ. ๒๔๘๔
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

๙๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดลําปาง

ปราสาทศพตางนกการเวก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทศวรรษ ๒๔๙๐ (ทีม่ า : พระเทพวิสทุ ธิโสภณ)

ปราสาทศพทีท่ า เกามวง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (ทีม่ า : แผนทีม่ รดกทางวัฒนธรรมนครลําปาง)

๙๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจาหญิงแกวกาบเมือง ณ ลําปาง ธิดาเจาราชภาคินยั (เจาแกวเมืองมูล ณ ลําปาง)
นัดดาเจาราชบุตร (เจามหาเทพ ณ ลําปาง) เชือ้ สายเจานายนครลําปางกับเจาฟาเมืองเชียงราย (เจานอยจิตตะ)
ชายาเจาราชบุตร (เจานอยแกวเมืองพวน ณ ลําปาง)
ทีป่ า ชาศาลาวังธาร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗
(ทีม่ า : วัดปาดัว๊ ะ จังหวัดลําปาง)

ปราสาทศพเจาแมคาํ ปน มณีไชย (ณ ลําปาง)
เจานายเชือ้ สายเจาฟาเมืองเชียงแสน
ทีอ่ พยพมาอยูอ าํ เภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

เมรุทรงปราสาทของเจาหญิงบุษบง ณ ลําปาง
ราชธิดาเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต
(เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง)
เจาผูค รองนครลําปางองคสดุ ทาย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

๙๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : ฐาปกรณ เครือระยา)

๑๐๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพจังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : ฐานกรณ เครือระยา)

พิธศี พในศาลาปาชาทีจ่ งั หวัดลําปาง
(ทีม่ า : ฐานกรณ เครือระยา)

ขบวนแหปราสาทศพจังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ขบวนแหศพนางบุญเรือน ล่าํ ใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๔๙๙
(ทีม่ า : ชาญคณิต อาวรณ)

ขบวนแหปราสาทศพพอเฒานอย สุวรรณวงศ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(ทีม่ า : สมพิศ เดชะพรหม)

ของทานในงานศพแมเฒาบุญมี สุวรรณวงศ
บานเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๔
มีกลุม เจานายเชือ้ สายเจาฟาเมืองเชียงราย
ทีอ่ พยพมาอยูบ า นเชียงรายมารวมงาน
(ทีม่ า : สมพิศ เดชะพรหม)

๑๐๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอเฒานอย สุวรรณวงศ
บานเชียงราย อําเภอเมืองลําปาง
พ.ศ.๒๕๑๔ (ทีม่ า : สมพิศ เดชะพรหม)

ปราสาทศพทีอ่ าํ เภอเมืองลําปาง
พ.ศ. ๒๕๑๙
(ทีม่ า : วัดปาดัว๊ ะ จังหวัดลําปาง)

๑๐๒

ปราสาทศพแมเฒาบุญมี สุวรรณวงศ บานเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๔ (ทีม่ า : สมพิศ เดชะพรหม)

ปราสาทศพแมเฒาไหว วรรณศรี
อําเภอเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๘
(ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

ปราสาทศพชาวบานในจังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๓๓
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมเฒาเกีย๋ งแกว กุย เลีย๊ ะ
ธิดาเจาแมบวั แกว อุบลศรี
เชือ้ สายเจาฟาเชียงราย
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพจังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : เสียงโยนก)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจาแมแหว ณ ลําปาง ธิดาเจาหนานนอย เจาแมก้ี ณ ลําปาง
นัดดา (หลาน) เจาหลวงพรหมาภิพงษธาดา (เจาหนานพรหมวงศ) เจาผูค รองนครลําปางองคท่ี ๑๑
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพเจาพออุดม ณ ลําปาง บุตรเจาไชยสงคราม (เจานอยโทน ณ ลําปาง) กับเจาแมรนิ แกว ณ ลําปาง
นัดดาเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต (เจานอยทนันไชย) เจาผูค รองนครลําปางองคท่ี ๑๒
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

แหชกั ลากปราสาทศพแมเฒาเกีย๋ งแกว กุย เลีย๊ ะ ธิดาเจาแมบวั แกว อุบลศรี เชือ้ สายเจาฟาเชียงราย
บานเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๐๑ (ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

๑๐๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

งานศพเจาพอมงคล ณ ลําปาง
นัดดาเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต ทีศ่ าลาพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๐๖ (ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพแมเฒาเกีย๋ งแกว กุย เลีย๊ ะ บานเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๐๑
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพแมเฒาไหว วรรณศรี
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

ชักผาบังสุกลุ ทีห่ บี ศพพออุย อาย ขัดทุง ฝาย พ.ศ. ๒๕๑๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาทลานนา)

ปราสาทใสอฐั เิ จาแมบวั จอน มณีอรุณ
(ณ ลําปาง) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒
นัดดาเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต
มารดาของครูบาเจาเกษม เขมโก
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

๑๐๔

ปราสาทศพเจาแมจนั ทรฟอง รายะนคร
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๓๕
(ทีม่ า : สมพิศ เดชะพรหม)

ปราสาทศพพอบุญมี วรรณศรี
อําเภอเมืองลําปาง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘
(ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

แหชกั ลากปราสาทศพพอบุญมี วรรณศรี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
(ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

ปราสาทศพพอบุญมี วรรณศรี พ.ศ. ๒๕๑๘
(ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

ปราสาทศพพอเฒาบุญมา (โองบอ) อินตะชัย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพแมบวั เขียว วรรณศรี อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๒๑
(ทีม่ า : บุญศรี วรรณศรี)

ปราสาทศพพอเลีย้ งเจริญ ศิรเิ ถาว พอคาไมในอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๐๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอเลีย้ งเจริญ ศิรเิ ถาว พอคาไมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพพออุย อาย ขัดทุง ฝาย ชางทําปราสาทศพบานทุง ฝาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพเจาพอหนานมหาอินทร เชิงปญญา อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๐๖

เผาปราสาทศพในวัดเกาะวารุการาม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : Lampang 108.com)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

เจานายขุนนางอัญเชิญหีบศพเจาราชวงศ (เจานอยแกวปราบเมรุ ณ ลําปาง) ออกจากคุม เจาราชวงศขน้ึ สูร ถไปใสปราสาทศพ
เจ็ดยอดทีส่ ะพานรัษฎาภิเศก แลวแหชกั ลากปราสาทไปปลงศพทีว่ ดั พระแกวดอนเตา พ.ศ. ๒๔๘๒ (ทีม่ า : หจช.)

ปราสาทศพครูบาคํามี อินทฺ นนฺโท วัดดงเย็น อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพชาวบานตัง้ อยูท ว่ี ดั ปากลวย
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : วัดปากลวย)

ปราสาทศพครูบาวัดศรีรองเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : ชมรมฮักผาสาท)

ปราสาทศพพระสงฆวดั ทุง คา
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ปราสาทศพพระบุญทา ธมฺมชโย
พระลูกวัดวัดหวยแหน อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : ฐาปกรณ เครือระยา)

๑๐๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาเจาสุรยิ า (พระครูเสาร สุรโิ ย)
วัดหวยแหน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : มุนวิ โํ สภิกขุ, อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระบุญทา ธมฺมชโย พระลูกวัดวัดหวยแหน
(ทีม่ า : มุนวิ โํ สภิกขุ, อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานหวยแหน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : ฐาปกรณ เครือระยา)

ปราสาทศพครูบาเมืองไหว ขนฺตโิ ร วัดชมพูหลวง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : วัดชมภูหลวง)

๑๐๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

งานศพครูบาเมืองไหว ขนฺตโิ ร วัดชมพูหลวง
อําเภอเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : วัดชมภูหลวง)

ปราสาทศพพระสงฆวดั ศาลาเม็ง
จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๓๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนปราสาทศพแมเฒาปน ตะมาฟู บานเมาะหลวง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓
(ทีม่ า : ลิขติ เครือบุญมา)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอแจหม
ชวงทศวรรษ ๒๕๒๐ - ๒๕๓๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพนางสาวจันทรสม อุบลศรี เชือ้ สายพญาแถม
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๒๕
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

เมรุพระเทพวิสทุ ธิโสภณ
(เจาสิงหคาํ จนฺทวํโส)
บุตรเจาแมคาํ ปุย ขัตเิ ชียงราย
เจาคณะจังหวัดลําปาง
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

หีบศพแมเฒาจันทรเปง สายเตชะ ทีว่ ดั เชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

๑๐๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอสลาศรีวงศ มานัส อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
(ที่มา : เทวพันธ มานพกวี)

ปราสาทศพเจาพอประเวทย ณ ลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๓
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ราชรถเชิญพระโกศ
เจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต
เขาไปสูพ
 ระเมรุ พ.ศ. ๒๔๗๐
(ทีม่ า : ๑๐๐ ป
โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย)

๑๑๐

ปราสาทศพแมเฒาบุก วงศแกวเขียว บานหัวทุง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๒๙
(ที่มา : ลิขิต เครือบุญมา)

พระเมรุเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง)
เจาผูค รองนครลําปางองคสดุ ทาย
บริเวณโรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัยในปจจุบนั ถายเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐
(ทีม่ า : 90 ป บุญวาทยฯ รําลึก)

ปราสาททีใ่ สศพเจาราชบุตร
(เจานอยอินทรหวัน)
ชวงอยูใ นคุม เจาราชบุตรเมือ่
พ.ศ. ๒๔๒๙
ภายหลังไดถวายเปนธรรมาสนวดั เชียงราย
(ทีม่ า : กรกช อินทรพรหม)

ปราสาทศพเจาแมคาํ ปอ ขันธรักษ
อําเภอเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดลําพูน

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของเจาบุรรี ตั น (เจานอยพรหมเทศ ณ ลําพูน) ทีป่ า ชาบานหลวย
มีเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ เจาผูค รองนครลําพูนองคสดุ ทายเปนประธานพิธี เมือ่ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
(ทีม่ า : คําเวนทานในงานศพของเจาบุรรี ตั น (เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน)

หีบศพมีแมวควบตางบนนกหัสดีลงิ คของเจาหญิงสองหลา ณ เชียงใหม (ณ ลําพูน)
ชายาเจาราชสัมพันธวงศ (เจานอยพุทธวงศ ณ เชียงใหม) ขนิษฐาเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ (เจานอยจักรคํา ณ ลําพูน)
เจาผูค รองนครลําพูนองคสดุ ทาย พ.ศ. ๒๔๘๘ (ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเทศบาลนครลําพูน)

๑๑๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ควดั ประตูปา (ซาย) และปราสาทศพตางพญานาค (ขวา) ในจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๑๒

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค
ของครูบามหาเถระในจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค
ของครูบามหาเถระในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบามหาเถระในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพครูบามหาเถระของจังหวัดลําพูน (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๑๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาแกว คุณากโร วัดบานลอง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของ
ครูบามหาเถระในจังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : University of Pennsyvania Museum of Archaeology
and Anthropology Films)

หามปราสาทศพไปปาชาบริเวณจังหวัดลําพูน – เชียงใหม
พ.ศ.๒๕๐๐
(ทีม่ า : Watson Kintner มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเทศบาลนครลําพูน)

๑๑๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาคันธา คนฺธาโร วัดทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพหลังเล็กของครูบาคันธา คนฺธาโร
ชวงทีต่ ง้ั อยูภ ายในศาลาบาตรวัดทาขุมเงิน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพในจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ใจบุญ)

ปราสาทศพสามเณรประสงค อินปน
วัดกอมวง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(ทีม่ า : วัดกอมวง)

๑๑๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ศรัทธาประมาณหาพันคนรวมแหชกั ลากปราสาทศพครูบาศรี อริยวํโส วัดปาบุก ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ พอหนานนวล โปรงใจ เชือ้ สายชาวยองเปนชางสรางปราสาทศพหลังนี้
(ทีม่ า : ณัฐพล แสงบุญ)

๑๑๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาอิน่ คํา คมฺภโี ร
วัดสะปุง หลวง อําเภอปาซาง พ.ศ.๒๕๑๑
(ทีม่ า : วัดสะปุง หลวง)

ปราสาทศพของสามเณร
วัดทาขุมเงิน อําเภอแมทา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานทีห่ นาวัดประตูปา
ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : วัดประตูปา )

โลงศพของกํานันในอําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน ชวงทีย่ งั มีการฝงศพ
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเทศบาลนครลําพูน)

ลากปราสาทศพไปปาชาบริเวณจังหวัดลําพูน – เชียงใหม
พ.ศ.๒๕๐๐
(ทีม่ า : Watson Kintner มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย)

ปราสาทศพอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเทศบาลนครลําพูน)

๑๑๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาอินตา อินทฺ ปฺโญ
วัดฉางขาวนอยใต อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๑๘

ปราสาทศพชาวบานอําเภอปาซาง
ใชสะลอซึงบรรเลงแหขบวนหามปราสาทศพ
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพและพระสงฆกาํ ลังชักบังสุกลุ ปราสาทศพเจานายเมืองนครลําพูน
ทีป่ า ชาบานหลวย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท, จิรกาล สุพรรณรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจานายชัน้ สูงของเมืองนครลําพูน ประดับยอดปราสาทศพดวยฉัตร ๙ ชัน้
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๑๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

๑๒๐

ปราสาทศพครูบาดวงดี วัดหวยไซ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพชาวบานในจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ใจบุญ)

ปราสาทศพชาวบานในจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ใจบุญ)

ปราสาทศพแมหลวงปุก มโนวรรณา พ.ศ. ๒๕๑๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๘
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑชมุ ชนเทศบาลนครลําพูน)

ปราสาทศพพอเจานอยสิงหไชย ลังการพนิ ธุ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : เจากรองแกว ลังการพนิ ธุ)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอเจานอยสิงหไชย ลังการพนิ ธุ นัดดา (หลาน) เจาหลวงเหมพินธุไพจิตร เจาผูค รองนครลําพูนองคท่ี ๘
ทีท่ งุ นาของเจานอยสิงหไชย บานลอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : เจากรองแกว ลังการพนิ ธุ)

๑๒๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอหลวงแสน ปาลี ผูใ หญบา นหวยไซ ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๐๖
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพชาวบานหลุก ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

แหปราสาทศพแมหลวงปุก มโนวรรณา
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๑๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๒๒

พระสงฆจงู โลงศพแมหลวงปุก มโนวรรณา ขึน้ สูป ราสาทศพ
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๑๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาวัดหวยไซ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพแมอยุ เอย มะโนชัย
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๑๑
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานประตูปา
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : วัดประตูปา )

ปราสาทศพแมจนั ทรดี ชัยวงศ บานปาตาล
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๑๙
(ทีม่ า : วุฒชิ ยั ทะนันชัย)

ปราสาทศพชาวบานหวยไซ
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพแมจนั ทรดี ชัยวงศ
อําเภอบานธิ พ.ศ. ๒๕๑๙
(ทีม่ า : วุฒชิ ยั ทะนันชัย)

ปราสาทศพสรางแบบเมรุของครูบาพอเปง โพธิโก
จังหวัดลําพูน ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๒๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพหลังเล็กภายในคุม เจาบุรรี ตั นของเจาแมสนุ า (เจาสุวรรณา) ณ ลําพูน
ชายาเจาบุรรี ตั น (เจานอยพรหมเทศ ณ ลําพูน) กอนเชิญขึน้ ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๒
(ทีม่ า : คําเวนทานในงานศพของเจาบุรรี ตั น (เจานอยพรหมเทพ) และ เจาสุนา ณ ลําพูน)

ปราสาทศพและโกศทีท่ าํ ขึน้ เองของครูบาคําวัง คมฺภรี ปฺโญ
วัดทาปาสัก ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๑๓
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๒๔

ปราสาทศพชาวบานทาขุมเงิน
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : วัดประตูปา )

ปราสาทศพพระตา วัดบานหลุก ตําบลเหมืองงา
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพชาวบานจังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบาน
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพตางหงสของพระญาณมงคล
วัดมหาวัน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : นิทศั น กับเปง)

ปราสาทศพชาวบานในจังหวัดลําพูน
พ.ศ. ๒๕๐๒
(ทีม่ า : ปราสาทนกหัสดิลงิ คสไู มศพ)

๑๒๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาบุญชุม โพธิโก วัดวังมุย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(ทีม่ า : วัดชัยมงคล)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผา
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
นําหีบศพไปสูป ราสาทศพทรงเมรุหลังใหญ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑
(ทีม่ า : จิรกาล สุภาพรรณ)
(ซาย) ปราสาทศพครูบาเจาศรีวไิ ชย
ชวงทีต่ ง้ั ศพบําเพ็ญกุศล พ.ศ. ๒๔๘๑
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

(ขวา) ไฟกําลังไหมปราสาทศพ
ครูบากาบ สุรโิ ย วัดมวงตนผึง้
ตําบลบานแปน อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : วัดมวงตนผึง้ )

๑๒๖

ปราสาทศพชาวบานอุโมงค
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๒๒
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพนางสาวสมศรี สุภาวงศ
บานศรีเตีย้ อําเภอบานโฮง ทศวรรษ
พ.ศ. ๒๕๒๐ (ทีม่ า : พงศกร สุดดวงรัตน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

พระเมรุเจาหลวงอินทยงยศโชติ (เจานอยอินทยศ)
เจาผูค รองนครลําพูนองคท่ี ๙
ทรงถึงแกพริ าลัยพ.ศ.๒๔๕๓
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

ราชรถตางโกศศพครูบาเจาศรีวไิ ชย สิรวิ ชิ โย
ไปสูเ มรุในวัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โกศพระศพเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์
(เจานอยจักรคํา ณ ลําพูน) เจาผูค รองนครลําพูนองคสดุ ทาย
ตัง้ อยูภ ายในคุม หลวงเมืองนครลําพูน พ.ศ. ๒๔๘๖
(ทีม่ า : เจาหลวงลําพูน)

ปราสาทใสศพเมือ่ ครัง้ ตัง้ ไวภายในคุม หลวง พ.ศ. ๒๔๖๘
ของแมเจารถแกว ชายาในเจาหลวงอินทยงยศโชติ
เจาผูค รองนครลําพูน ภายหลังไดถวายเปนธรรมาสนวดั พระธาตุหริภญ
ุ ไชย
(ทีม่ า : ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๕)

๑๒๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดแพร

ปราสาทศพพระธรรมธร (ครูบาการินตา)
เจาอาวาสวัดชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดแพร
แหชกั ลากปราสาทศพเมือ่ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔
(ทีม่ า : พระฉลอง กรสมบัติ (คุณวโร))

ปราสาทศพครูบาโยย ธมฺมเสนา (ปยดา)
เจาอาวาสวัดเหมืองคา อําเภอเมือง จังหวัดแพร
มีเชือ้ สายไทใหญจงึ มีการลากเหลิมเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

๑๒๘

ปราสาทครูบาอุตมะ (มา อุตตฺ โม) วัดหัวฝาย ตําบลกาญจนา
อําเภอเมือง จังหวัดแพร ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔
(ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

สันนิษฐานวา
เปนปราสาทศพเจานายเมืองนครแพร
(ทีม่ า : วัดพระธาตุถน่ิ แถนหลวง)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพราชธิดาของเจาผูค รองนครแพร ประมาณชวง พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๑ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ถวายเพลิงปราสาทศพราชธิดาของเจาผูค รองนครแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพครูบาแดง คมฺภโี ร วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๐๓
(ทีม่ า : วัดพระธาตุศรีดอนคํา)

๑๒๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพแมเจาบัวถา มหายศปญญา ชายาองคแรกในเจาหลวงพิรยิ เทพวงศ (เจานอยเทพวงศ)
เจาผูค รองนครแพรองคสดุ ทาย ทีป่ า ชาประตูมาน อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๔๗๘
มีเจานายบุตรหลานพระญาติวงศมารวมงานจํานวนมาก
(ทีม่ า : คุม วงศบรุ ,ี กิตติธชั จันทรชมุ )

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพแมเจาบัวถา มหายศปญญา จากคุม วงศบรุ ไี ปสูป า ชาประตูมาน พ.ศ. ๒๔๗๘
(ทีม่ า : คุม วงศบรุ )ี

๑๓๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพระญาณสิทธิสนุ ทร วัดเทพสุนทรินทร
อําเภอสอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : วัดเทพสุนทรินทร)

สันนิษฐานวาเปนปราสาทศพเจานายเมืองนครแพร
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

ปราสาทศพพอเจานอยศรีมลู เทพขัตยิ ส หี  บานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗
(ทีม่ า : นครินทร ประดิษฐ)

๑๓๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพแมอยุ แกว ไชยแกว อําเภอลอง จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๐๗
(ทีม่ า : บุญฤทธิ์ โพธิจนั ทร)

งานศพชาวบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : วัดโพธิบพุ ผาราม)

งานศพพอเจิม อักษรเจริญ บานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
(ทีม่ า : วัดโพธิบปุ ผาราม)

งานศพบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : วัดโพธิบปุ ผาราม)

งานศพบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : วัดโพธิบปุ ผาราม)

๑๓๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจาแมฟนุ ประดิษฐ ธิดาเจาแมคาํ เอย หลานเจาวังซาย
(เฒา) บานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
(ทีม่ า : นครินทร ประดิษฐ)

ปราสาทศพแมเฒาบัวคํา ไชยขันแกว ธิดาคนเล็ก
ของพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ (เจาหนานคันธิยะ)
เจาเมืองลองคนสุดทาย พ.ศ. ๒๕๐๔

ปราสาทศพแมเฒาบัวคํา ไชยขันแกว
งานศพแมอยุ เฮือน พลเสริม
ธิดาของพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ทีม่ า : อินจันทร ไชยขันแกว) หลานพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ทีม่ า : สังเวียน เครือแกว)

งานศพแมอยุ เฮือน พลเสริม หลานพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ เจาเมืองลอง ทีป่ า ชาบานแมลานเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๐
(ทีม่ า : สังเวียน เครือแกว)

๑๓๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอเฒาสางนวล วิจติ ร ชาวไทใหญ
หลานเขยเจาหลวงพิรยิ เทพวงศ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

ปราสาทศพชนชัน้ เกีย่ วเนือ่ งกับเจานายเมืองนครแพร
อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : วัดพระธาตุถน่ิ แถนหลวง)

๑๓๔

ปราสาทศพพอมโน มานพกวี บานเหมืองหมอ
อําเภอเมืองแพร พ.ศ. ๒๔๙๙
(ทีม่ า : เทวพันธ มานพกวี)

ปราสาทศพพอหมอนหลวง บรรเลง
บานเหมืองคา อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๖
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหปราสาทศพบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : วัดโพธิบปุ ผาราม)

งานศพพอเฒากอน เดชปกษ บานวังหงส อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ทศวรรษ ๒๕๐๐ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพจังหวัดแพร (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

งานศพพอนอยเถิง เสนาปา บานวังหงส อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ทศวรรษ ๒๕๐๐ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมเฒาศรีมอย หานตระกูล ธิดาเจาแมคาํ แปง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๔๙๙ (ทีม่ า : นภสินธุ ภูตเิ ศรณี)

ปราสาทศพแมเฒาอน เดชปกษ
บานวังหงส อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๓๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพกํานันเจริญ สุวรรณชัย หลานเจาแมชน่ื เทพขัตสิ หี 
บานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : นครินทร ประดิษฐ)

๑๓๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพและเมรุเจาแมแสงแกว วังซาย ภริยาเจานอยหมวก วังซาย สะใภของพระวังซาย (เจาหนานมหาจักร)
ทีป่ า ชาประตูมาน อําเภอเมือง จังหวัดแพร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนชักลากปราสาทศพชาวบานนาแหลมเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดแพร (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบาน อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ประวัตศิ าสตรเมืองแพร)

ปราสาทศพพระบุญชวย บุญยนต จังหวัดแพร
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๓๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาวัดพระหลวง ตําบลพระหลวง
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร (ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

ปราสาทศพคหบดีในอําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑวดั พระธาตุศรีดอนคํา)

ชักลากปราสาทศพครูบาวัดน้าํ คือ (เมธังกราวาส)
ปราสาทศพแมหมอนตอม บรรเลง บานเหมืองคา อําเภอเมือง
จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๔ (ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)
ไปปาชาจีน อําเภอเมือง จังหวัดแพร (ทีม่ า : นิทรรศการวัดพระนอน)

ปราสาทศพพอใหญหมืน่ เวียงนาค บานเวียงทอง อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๒๓ (ทีม่ า : พุทธิคณ
ุ กอกอง)

๑๓๘

ปราสาทศพแมใหญเขียว กันยะมี บานดงเจริญ
อําเภอสอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๒๑
(ทีม่ า : วีระยุทธ สระทองแกน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพแมหมอนมา ไชยมงคล
ปราสาทศพเจาแมไขแกว ทิพยวชิ ยั
หลานพระยาบุรรี ตั น (เจานอยหนู มหายศปญญา) ธิดาขุนอารักษ กํานันตําบลหวยออ
ทีห่ นาคุม วงศบรุ ี อําเภอเมือง จังหวัดแพร
อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๕๒๕
(ทีม่ า : คุม วงศบรุ ,ี กิตติธชั จันทรชมุ )
(ทีม่ า : พรรษา ทาปน)

แหปราสาทศพชาวบานพระนอน
ไปปาชาประตูมาน
(ทีม่ า : นิทรรศการวัดพระนอน)

ปราสาทศพแมอยุ คําปอ สุรยิ ะแกว ธิดาของแสนศิริ ขุนนางเคาสนามเมืองลอง
บานดอนทราย อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
(ทีม่ า : อภิเกียรติ ชืน่ สมบัต)ิ

ศพแมเฒาเสาร อินทุง ธิดาเจาแมคาํ แปง
บานเหมืองหิต อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : นภสินธุ ภูตเิ ศรณี)

พระสงฆเทศนาธรรมในงานศพอําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

๑๓๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทแมหมอนคําสุข แสนพล
บานนาหมอ อําเภอลอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : เทศบาลตําบลหวยออ)

ปราสาทพอหมอนปน วงศสวุ รรณ
บานสะบู อําเภอเมืองแพร พ.ศ. ๒๕๑๕
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

ปราสาทศพแมไข วงศสวุ รรณ
บานสะบู อําเภอเมืองแพร พ.ศ. ๒๕๒๐
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

ปราสาทศพพอใหญตา เชียงสา บานดงเจริญ
(ทีม่ า : วีระยุทธ สระทองแกน)

โลงศพทรงบัวหงายและมีฐานรองรับทําเปนทรงบัวคว่าํ
ทีเ่ รียกวา “หีดแอว” ตัง้ อยูบ นบานในจังหวัดแพร
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

งานศพแมใหญปา น เชียงสา บานดงเจริญ อําเภอสอง
จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๙ (ทีม่ า : วีระยุทธ สระทองแกน)

งานศพแมหลวงอูบ บานเหมืองหมอ
อําเภอเมือง จังหวัดแพร (ทีม่ า : สงสการเมืองแป)

๑๔๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพอใหญตา เชียงสา บานดงเจริญ ตําบลหัวเมือง
อําเภอสอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๓
(ทีม่ า : วีระยุทธ สระทองแกน)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอสอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

เผาศพพอพรหม เตปะนะ อําเภอสอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอสอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพพอพรหม เตปะนะ อําเภอสอง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพในอําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : นิทรรศการวัดพระนอน)

๑๔๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจาแมบวั เงิน (เงิน) สุรนิ ทร (ณ ลําปาง) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ซาย)
ปราสาทศพเจาแมบวั ทอง (ทอง) ตาปอ (ณ ลําปาง) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ขวา)
เหลนเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต เจาผูค รองนครลําปาง บานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : แกวมา แกวดํา, บุญลอม คําไหว)

โลงศพตางบนลอเกวียนของชาวบานแมบง อําเภอวังชิน้
จังหวัดแพร ทศวรรษ ๒๕๓๐
(ทีม่ า : แกวมา แกวดํา)

ปราสาทศพแมใหญแกว ปน ไชยเขียว
บานแมลาน อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๒๐
(ทีม่ า : บัวจิน๋ ปน ไชยเขียว)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพผานสีแ่ ยกเหมืองหิตไปปาชาจีน
อําเภอเมือง จังหวัดแพร
(ทีม่ า : นิทรรศการวัดพระนอน)

งานศพพออุย สุข ทาปน บานขวงเปา ตําบลหวยออ
อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : รําไพ ทาปน)

๑๔๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพออุย ปน ทวมแกว บานหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
(ทีม่ า : วิไล วงศแสนศรี)

ปราสาทศพทรงเมรุพระโอภาสพุทธิคณ
ุ (คําหลา โอภาสี)
วัดถิน่ ใน อําเภอเมือง จังหวัดแพร วันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ทีม่ า : ณัฐคม กาวิละ)

ไฟกําลังลุกไหมปราสาทศพ
เจานอยอาจ ขัตยิ ากุล
ทีป่ า ชาบานหวยออ อําเภอลอง
จังหวัดแพร
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑวดั พระธาตุศรีดอนคํา)

ปราสาทศพนางสาวแกวมูล ทวมแกว บานหวยออ
อําเภอลอง จังหวัดแพร ทศวรรษ ๒๕๒๐
(ทีม่ า : วิไล วงศแสนศรี)

ปราสาทศพแมตอ มแกว สุวรรณสา
อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๔๙๑
(ทีม่ า : เชษฐา สุวรรณสา)

ปราสาทศพพระครูถาวรชัยกิจ วัดปทุม
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๕๑๖
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

๑๔๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทใสศพพอเจานอยโข เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๓ ภายหลังถวายเปนธรรมาสนวดั สุวรรณาราม ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร (ซาย)
ปราสาทใสศพเจาพอพรหม วงศพระถาง ภายหลังถวายเปนธรรมาสนวดั เหมืองแดง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร (ขวา)
(ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก)

๑๔๔

เมรุและโกศพระมหาเมธังกร (พรหม พรหมเทโว) เจาคณะจังหวัดแพร วัดเมธังกราวาส
อําเภอเมือง จังหวัดแพร เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
(ทีม่ า : ทีร่ ะลึกงานวันกตัญูกตเวทีพระมหาเมธังกร)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดนาน

ขบวนหามปราสาทศพในจังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๔๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพระครูมานิตยบญ
ุ การ (ครูบาปญญา)
เจาอาวาสวัดหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเรือนไทลือ้ วัดหนองบัว)

๑๔๖

ปราสาทศพพระชยานันทมุนี
(พรหม พฺรหฺมโชโต)
เจาคณะจังหวัดนาน วัดกูค าํ
อําเภอเมือง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานเชือ้ สายไทลือ้
บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเรือนไทลือ้ วัดหนองบัว)

ปราสาทศพครูบาอริยะ อริโย
วัดพญาวัด อําเภอเมือง จังหวัดนาน
พ.ศ. ๒๕๐๒
(ทีม่ า : พิศาลนันนทเวชนุสรณ)

ปราสาทศพครูบาวัดวังหวา
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพระครูมานิตยบญ
ุ การ (ครูบาปญญา)
วัดหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเรือนไทลือ้ วัดหนองบัว)

ปราสาทศพชาวบานเชือ้ สายไทลือ้ บานหนองบัว
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑเรือนไทลือ้ วัดหนองบัว)

เชิญโลงศพครูบาอริยะ อริโย วัดพญาวัด ขึน้ บนปราสาทศพ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ทีม่ า : พิศาลนันนทเวชนุสรณ)

ปราสาทศพบุตรของเจาฟองคํา จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพเจาอินตะ ผานวัดกูค าํ
อําเภอเมือง จังหวัดนาน พ.ศ. ๒๔๘๒
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๔๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

๑๔๘

ปราสาทศพแมอยุ ปน ไชยศิลป
บานขอน อําเภอปว จังหวัดนาน ทศวรรษ ๒๕๐๐
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระปลัดขายคํา เจาอาวาสวัดมหาโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : วัดพุม มาลา (คัว๊ ะ))

ปราสาทศพชาวบานศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานนาผา อําเภอเมือง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาอําเภอปว จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระครูจนั ทสารคุณ
จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระอธิการทอง
วัดนางิว้ อําเภอปว จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพในจังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพครูบาญาณะ ญาณสาโร
วัดสวนดอก อําเภอปว จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๔๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจาคณะตําบลทานาว
อําเภอเมืองนาน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

งานศพชาวบานตนแหลง
ตําบลไชยวัฒนา
อําเภอปว จังหวัดนาน ทศวรรษ ๒๕๒๐
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานจังหวัดนาน
พ.ศ. ๒๕๓๔
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพชาวบานศาลา ตําบลสถาน อําเภอนานอย จังหวัดนาน
(ทีม่ า : อภิรกั ษ ตาเสน)

ปราสาทศพชาวบานปรางค ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน
(ทีม่ า : พระสมุหส เุ มธ สุเมโธ)

๑๕๐

ปราสาทศพชาวบานทุง สุน อําเภอทุง ชาง จังหวัดนาน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

หีบศพเจาแมบญ
ุ โสม ณ นาน
ชายาในเจาราชบุตร (เจานอยหมอกฟา ณ นาน)
ชวงทีต่ ง้ั อยูบ นคุม เจาราชบุตร
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โกศพระศพพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช (เจาสุรยิ ะ ณ นาน)
ตัง้ ภายในหอคําเมืองนครนานทรงถึงแกพริ าลัยเมือ่ วันที่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ (ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

โกศพระศพพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช (เจาสุรยิ ะ ณ นาน)
พระเจานครนาน ตัง้ ภายในหอคําเมืองนครนาน
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

เชิญพระโกศเจาหลวงมหาพรหมสุรธาดา
เจาผูค รองนครนานไปสูพ
 ระเมรุ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

พระเมรุเจาราชบุตร (เจานอยหมอกฟา ณ นาน)
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โกศพระศพบนหอคําของเจาหลวงมหาพรหมสุรธาดา
(เจานอยมหาพรหม ณ นาน)
เจาผูค รองนครนานองคสดุ ทาย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๕๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

โกศพระศพเจาราชบุตร
(เจานอยหมอกฟา ณ นาน)
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ โกศทําขึน้ เองโดย
ชางเมืองนครนาน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

พระเมรุเจาราชวงศ
พระโกศและพระเมรุของเจานายชัน้ สูง
(เจาสิทธิสาร ณ นาน)
เมืองนครนาน
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๒ โกศทําขึน้ เอง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)
(ทีม่ า : อัตชีวประวัตหิ มอมศรีพรหมมา กฤดากร)

พระเมรุของพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช (เจาสุรยิ ะ ณ นาน)
พระเจานครนาน ยอดพระเมรุประดับฉัตรขาว ๗ ชัน้
ทรงถึงแกพริ าลัย พ.ศ. ๒๔๖๑
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

๑๕๒

พระเมรุของเจาหลวงมหาพรหมสุรธาดา
(เจานอยมหาพรหม ณ นาน)
เจาผูค รองนครนานองคสดุ ทาย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดเชียงราย

ปราสาทศพตางหงสของสามเณรจํารัส ทนทาน วัดอภัย บานปลองใต
ตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ)

๑๕๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาสุข วัดปากลวย จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพปูอ าจารยวดั (มัคทายก)
วัดปาออ จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๕๔

ปราสาทศพครูบาวัดแมคาํ ปาถอน
อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

ปราสาทศพพระสงฆวดั กาสา ตําบลแมจนั
อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

หามโลงศพพระสงฆวดั กาสาขึน้ ปราสาทศพ (ซาย) และปราสาทศพพระสงฆวดั กาสา อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย (ขวา)
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

ปราสาทศพพระสงฆวดั กาสา อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

งานศพชาวบาน อําเภอแมจนั พ.ศ. ๒๕๑๐
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

ชักผาบังสุกลุ ปราสาทศพชาวบานอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ)

ปราสาทศพพระสงฆวดั กาสา อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

๑๕๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหปราสาทศพชาวบานปางลาว ตําบลแมขา วตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ดอนลาว)

ปราสาทศพชาวบานปางลาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : ณัฐวุฒิ ดอนลาว)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๕๖

งานศพอุย มา มะโนหาญ อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานแมคาํ สบเปน
อําเภอแมจนั ทศวรรษ ๒๕๐๐
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

ปราสาทศพชาวบาน
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๗
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

แหชกั ลากปราสาทศพครูบาพรหมสรณ วัดตนปลอง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ)

แหชกั ลากปราสาทศพครูบาพรหมสรณ วัดตนปลอง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ)

งานศพอุย จัน๋ มะโนเรือง อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ชักผาบังสุกลุ ศพชาวบานหนองแรด
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : พระอธิการสุทธพงษ ธมฺมสรโณ)

ปราสาทศพชาวบานแมคาํ สบเปน
อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย ทศวรรษ ๒๕๐๙
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

ปราสาทศพพระสงฆวดั แมคาํ สบเปน
อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

๑๕๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานทีเ่ ชียงรายมีชา งทํามาจากเชียงใหม
เปนศพแรกๆ ของหมูบ า นทีใ่ สปราสาทศพ พ.ศ. ๒๕๑๙
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานแมคาํ สบเปน อําเภอแมจนั พ.ศ. ๒๕๑๓
(ทีม่ า : กฤตดนัย สมบัตใิ หม)

ขบวนแหปราสาทศพชาวบานอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

งานศพทีอ่ าํ เภอเชียงแสน ประมาณพ.ศ.๒๔๙๐
(ทีม่ า :ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาคําปา สุรโิ ย
วัดสันโคง อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๖
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกการเวกของพระครูมงคลธรรมสถิต
เจาอาวาสวัดมวงชุม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๑๕๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดพะเยา

ปราสาทศพครูบาอภิวรรณ อภิวโํ ส วัดดอนไชยปาแขม อําเภอปง จังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๕๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบาแกว คนฺธวํโส
วัดพระเจาตนหลวง พ.ศ. ๒๕๐๙
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค
พระครูสทุ ศั นบญ
ุ โกวิท วัดดอนเชียงหมัน้
อําเภอเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๘
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพพอเลิศ ออนเขียว บานถ้าํ อําเภอดอกคําใต พ.ศ. ๒๕๑๒
(ทีม่ า : อุกฤษฎ อินตะสาร)

ปราสาทศพรอยตํารวจเอกฟุง หองมิม้
จังหวัดพะเยา ทศวรรษ ๒๕๒๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมเฒาทุมมา อิน่ คํา
บานผาฮาว อําเภอเชียงคํา พ.ศ. ๒๕๒๒
(ทีม่ า : เจษฎา อิน่ คํา)

ชักลากปราสาทศพชาวบานจังหวัดพะเยาไปสูป า ชา พ.ศ. ๒๕๑๘ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหลากปราสาทศพแมอยุ หลาน ไชยสาร บานถ้าํ
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๑๔
(ทีม่ า : พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส)

ปราสาทศพชาวบานเชือ้ สายไทลือ้ บานแพด อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ทศวรรษ ๒๕๐๐
(ทีม่ า : จดหมายขาวสมาคมจดหมายเหตุไทย)

ปราสาทศพชาวบานถ้าํ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : อุกฤษฎ อินตะสาร)

ปราสาทศพชาวบานหมุน อําเภอปง จังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : พระอธิการพิพฒ
ั นพงษ ฐานวุฒโฺ ฑ)

ปราสาทศพชาวบานจังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพแมอยุ จันทร ใจกวาง ใสเรือขามแมนาํ้ งิมไปปาชาทีอ่ ยูฝ ง ตรงขาม บานหมุน อําเภอปง
จังหวัดพะเยา ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ แบงกันตามคติความเชือ่ ระหวาง “โลกนี”้ (คน) กับ “โลกหนา” (ผี)
(ทีม่ า : พระอธิการพิพฒ
ั นพงษ ฐานวุฒโฺ ฑ)

ปราสาทศพชาวบานจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๑๘ (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพชาวบานจังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพชาวบานจังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบาสวน
วัดไชยอาวาส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ศิรชิ ยั ศรีสนุ ทร)

ปราสาทศพครูบาคําหลา สํวโร วัดขุนหวยสวด
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๕
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมคาํ ธิวงศษา บานถ้าํ อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๑๖
(ทีม่ า : อุกฤษฎ อินตะสาร)

ปราสาทศพครูบาศรีลยั อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดแมฮองสอน

ปราสาทศพครูบาติบ๊ อภิวโํ ส วัดปาหนาด (ชัยลาภ) อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๖๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ลากเหลิมปราสาทศพครูบาติบ๊ อภิวโํ ส วัดปาหนาด ทีส่ นามบินอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : ชัชวาล บังวัน, ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๖๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบามหาเถระทีอ่ าํ เภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน กอน พ.ศ. ๒๕๐๐
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง, ชัชวาล บังวัน)

๑๖๖

ปราสาทศพพระอูกอจะละ เจาอาวาสวัดน้าํ ฮู อําเภอปาย จังหวัดแมฮอ งสอน พ.ศ. ๒๔๘๑
(ทีม่ า : ธรรศ ศรีรตั นบัลล)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนชักลากปราสาทศพครูบามหาเถระทีอ่ าํ เภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

ขบวนชักลากปราสาทศพพระจาอูเหนยะ
วัดผาบองใต อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
(ทีม่ า : ยอนรอยตํานานวัดผาบองใตบนเสนทางโบราณ
หนทางบเกา)

ปราสาทศพชาวบานทีอ่ าํ เภอขุนยวม จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมเฒานุ เชือ้ สายไทใหญบา นทุง โปง
ตําบลทุง ยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : วัดทุง โปง)

หามปราสาทศพชาวบานในจังหวัดแมฮอ งสอนไปปาชา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพชาวบานอําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

ปราสาทศพพระครูปญ
 ญาวรวัตร
(ครูบาผาผา) วัดผาผา อําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮอ งสอน พ.ศ. ๒๕๐๕
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๘

ลากเหลิมปราสาทศพครูบาทีท่ งุ นาหนาวัดแสนทอง
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอเมือง
จังหวัดแมฮอ งสอน
(ทีม่ า : ธรรศ ศรีรตั นบัลล)

ปราสาทศพแบบเมรุของเจาคณะจังหวัด
แมฮอ งสอน เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
(ทีม่ า : เจน และชีลา เลหแมน)

ปราสาทศพสรางแบบเมรุของพระราชวีรกร วัดมวยตอ เจาคณะจังหวัดแมฮอ งสอน เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
(ทีม่ า : เจน และชีลา เลหแมน)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบามหาเถระในจังหวัดตาก ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๖๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

๑๗๐

ปราสาทศพครูบาวัดทาชาง
ตําบลไมงาม อําเภอตาก จังหวัดตาก
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพชาวบานอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
(ทีม่ า : สุทธิศกั ดิ์ ปาลโพธิ)์

ปราสาทศพชาวไทยวนในอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
(ทีม่ า : สุทธิศกั ดิ์ ปาลโพธิ)์

ขบวนหามศพพอหมอนอินคํา เปย ศร เชือ้ สายชาวเมือง
เชียงแสนทีถ่ กู กวาดตอน พ.ศ. ๒๓๔๗ ไปอยูบ า นดอนแร
ตําบลดอนแร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ศพถูกพันดวยผา
แลวสานไมไผเปนแมวควบครอบศพไวไมใสโลงศพ
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖
(ทีม่ า : พายุ เปย ศร)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ภาพปราสาทศพในลานนา

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของเจานายองคหนึง่ ในลานนา
เจานายขุนนางนุง ชุดขาวและสวมปลอกแขนสีดาํ ไวทกุ ข
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๗๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบามหาเถระ (ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ คของครูบามหาเถระประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ (ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๗๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพครูบามหาเถระลานนา (ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพชาวบาน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกหัสดีลงิ ค
ครูบามหาเถระ
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางไก ทีเ่ ปนปเปง
หรือปนกั ษัตรของพระสงฆ
ผูม รณภาพ
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๑๗๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

๑๗๔

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ
(ทีม่ า : ประเพณีชวี ติ คนเมือง, ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางเรือสะเปา (สําเภา) ของเจานายในลานนา สันนิษฐานวาเปนเจานายเมืองนครเชียงใหม
(ทีม่ า : A half century among the Siamese and the Lao an autobiography)

๑๗๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพลานนา
(ทีม่ า : พระมหาอาทิตย อาทิจโฺ จ, ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๗๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพลานนารูปแบบตางๆ
(ทีม่ า : พระมหาอาทิตย อาทิจโฺ จ, ชมรมคนฮักผาสาท, อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๗๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพลานนารูปแบบตางๆ
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๗๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของชาวบานในลานนา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางพญานาค กางสัปทนดามหุม เงิม สันนิษฐานวาเปนปราสาทศพของเชือ้ สายเจานายลานนา
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๑๗๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

เผาศพบนกองฟอนประมาณทศวรรษ ๒๕๐๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

แทนวางหีบพระศพเจานายลานนาเมือ่ ตัง้ อยูภ ายในคุม
ฝากูบทําดวยเหล็กลงรักปดทอง
(ทีม่ า : พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม)

ปราสาทศพของชาวบานลานนา (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ผูค นมารวมงานศพครูบาทีว่ ดั ปาแดด ทศวรรษ ๒๕๐๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพแมหมอนตุย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพ (ซาย) และเอาหญาคามัดเปนกําวางทีป่ ราสาทศพ (ขวา) พ.ศ. ๒๕๒๐
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

โลงศพของเด็ก (ซาย) และปราสาทศพของบุคคลสําคัญทีป่ า ชา (ขวา)
(ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพของลานนารูปแบบตางๆ (ทีม่ า : กลุม อนุรกั ษผาสาทลานนา)

๑๘๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพพมา

ปราสาทศพตางบนหลังชางเผือก (ชางเอราวัณ) ของพระมหาเถระพมาชัน้ ผูใ หญ (ทีม่ า : National Library of Australia)

ปราสาทศพตางบนหลังชางเผือก (ชางเอราวัณ) ของพระมหาเถระพมาชัน้ ผูใ หญและเคลือ่ นศพขึน้ สูป ราสาทศพ
(ทีม่ า : อนุรกั ษผาสาทลานนา)

แหชกั ลากปราสาทศพ
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพคหบดีในพมา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๘๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางบนหลังชางเผือก (ชางเอราวัณ) ของพระมหาเถระพมาชัน้ ผูใ หญ
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๙๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกการเวกในพมา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๙๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางบนนกการเวกของพมาเตรียมแหขบวนชักลาก (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

งานศพชาวบานในพมา (ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๙๒

วงปพ
 าทยแหบรรเลงหนาปราสาทศพในพมา
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพในพมา พ.ศ. ๒๔๔๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางบนลอเกวียนของผองคจีในพมา พ.ศ. ๒๔๔๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพของผองคจีในพมา พ.ศ. ๒๔๔๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางชางของพระสงฆพมา
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๙๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหชกั ลากและเผาปราสาทศพตางบนรูปเรือของพระสงฆพมา พ.ศ. ๒๔๘๐
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ศพพระมหาเถระเจาอาวาสวัดทอง พมา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหพระศพราชธิดาของพระเจามินดง กษัตริยพ
 มา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ภาพวาดเผาปราสาทศพพระสงฆพมาดานบนขึงผาเพดานเหมือนกับลานนา (ซาย) ปราสาทศพพมา (ขวา)
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๙๔

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

แหปราสาทศพทางน้าํ ไปสูป า ชาในพมา (ทีม่ า : ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ ๑, ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

ไฟกําลังลุกไหมปราสาทศพในพมา (ซาย) ปราสาทศพตางชางเผือก (เอราวัณ) ของพระสงฆพมา (ขวา)
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพพระเถระพมา พ.ศ. ๒๔๓๓
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกการเวกของพระเถระชาวปะโอในพมา
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

๑๙๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพรัฐฉานและยูนนาน

ปราสาทศพชาวไทใหญในรัฐฉาน (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๑๙๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทพระศพเจาฟาในรัฐฉาน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทพระศพเจาสวยไตก ฟาเมืองยองหวย
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนพระศพเจาหมฟา เจาฟาเมืองแสนหวี
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

เชิญหีบพระศพเจาฟาในรัฐฉาน
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหปราสาทศพเจาขุนแสง เจาฟาเมืองสีปอ
(ทีม่ า : ปยพัทธ ศรีธทิ อง)

๑๙๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนชักลากปราสาทศพเทียมมาของพระเถระไทใหญในเมืองมาว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
(ทีม่ า : digitalavchives.tw)

ปราสาทศพเทียมมาของพระเถระไทใหญในเมืองมาว
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
(ทีม่ า : digitalavchives.tw)

(ซาย) ปราสาทศพชาวไทใหญในยูนนาน
(ทีม่ า : digitalavchives.tw)

๑๙๘

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพลานชาง

ขบวนแหชกั ลากพระโกศตางนกหัสดีลงิ คไปสูพ
 ระเมรุของเจาอุปราช
(เจาเพชรราช) พ.ศ. ๒๕๐๒ (ทีม่ า : พระมหาอาทิตย อาทิจโฺ จ)

ปราสาทศพตางพญานาคของ
พระเถระเมืองสุวรรณเขต
ประเทศลาว พ.ศ. ๒๔๙๗
(ทีม่ า : ศุภวัตร ทองละมุล)

๑๙๙

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพและขบวนแหปราสาทศพของชาวไทลือ้ ในเมืองหลวงพระบาง (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหพระบรมศพของกษัตริยล าวไปสูพ
 ระเมรุมาศ
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

พระเมรุมาศสมเด็จพระเจาสวางวัฒนา กษัตริยล าว
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

พระเมรุมาศสมเด็จพระเจาสวางวัฒนา กษัตริยล าว (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๒๐๐

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพอีสาน

ปราสาทศพของพระบริบาลศุภกิจ (ทาวคําสาย ศิรขิ นั ธ) บุตรพระเสนาภักดี (ขันธ) หลานเพียสีสวุ งษ (ทาวรี)
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๐ ชางผูส รางปราสาทศพและโลงศพมาจากเมืองหลวงพระบางจํานวนหาคน
(ทีม่ า : เกรียงไกร ปริญญาพล)

ขบวนแหปราสาทศพของพระบริบาลศุภกิจ (ทาวคําสาย ศิรขิ นั ธ) จังหวัดสกลนคร
(ทีม่ า : เกรียงไกร ปริญญาพล)

๒๐๑

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
(ซาย) ปราสาทศพตัง้ อยูใ น
เมรุชว่ั คราว
ของพระบริบาลศุภกิจ (ทาวคําสาย)
พ.ศ. ๒๔๘๐
(ทีม่ า : เกรียงไกร ปริญญาพล)

(ขวา) ปราสาทศพทีจ่ งั หวัด
ศรีษะเกษ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๓
(ทีม่ า : ประวัตจิ งั หวัดศรีษะเกษ)

ปราสาทศพชนชัน้ ปกครองเชือ้ สายชาวญอ
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

งานศพของชาวอีสานใต (เขมร)
มีกรรชุ (โลงศพ) มุงดวยผาขาว (ทีม่ า : เมืองโบราณ)

ปราสาทศพแมเนาว วงศกาฬสินธุ (ซาย) ปราสาทศพพอสังข วงศกาฬสินธุ (ขวา)
สะใภและหลานชายของพระศรีธงไชย (ทาวคําตา วงศกาฬสินธุ) จังหวัดสกลนคร
(ทีม่ า : ตระกูลวงศกาฬสินธุ & Wongkalasin family)

๒๐๒

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพตางนกสักกะไดลิงค (นกหัสดีลงิ ค) ของจังหวัดอุบลราชธานี
สันนิษฐานวาเปนงานศพพระราชมุนี (ออน) วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
(ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

๒๐๓

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเมืองเชียงตุง

ปราสาทศพเจานายตัง้ อยูข ว งหนาหอเจาฟาเมืองนครเชียงตุง พ.ศ.๒๔๖๑ (ทีม่ า : Enriquez, C. M. (Colin Metcalfe))

หีบศพเจาฟารัตนะกอนแกวอินทรแถลง (เจากอนแกว) เจาผูค รองนครเชียงตุง ภายในหอหลวง พ.ศ. ๒๔๗๘
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหปราสาทศพในเมืองเชียงตุง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๒๐๔

เจาฟาชายหลวง เจาผูค รองนครเชียงตุงองคสดุ ทายถือ
พระแสงดาบนําหนาปราสาทศพเจานางบัวสวรรคออกจากหอ
(ทีม่ า : ชีวติ รักเจาฟา)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ขบวนแหปราสาทศพเจานางบัวสวรรคออกจากหอเชียงตุง
(ทีม่ า : ชีวติ รักเจาฟา)

ปราสาทศพเจานายเมืองนครเชียงตุง
(ทีม่ า : วิฆเณศ ทองเกล็ด)

ขบวนแหปราสาทศพในเมืองเชียงตุง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ศพหญิงสาวชาวเชียงตุงอายุประมาณ ๑๔ – ๑๕ ป
(ทีม่ า : จิรกาล สุพรรณรัตน)

ปราสาทศพตางนกการเวก
ของครูบามหาเถระเมืองเชียงตุง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพตางนกการเวกของพระสวาธิใส เขมวิโร
เมืองเชียงตุง พ.ศ. ๒๕๕๖
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๒๐๕

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

๒๐๖

ปราสาทศพเจานางสุวรรณา ราชมารดาเจาฟารัตนกอนแกวอินทรแถลง เจาผูค รองนครเชียงตุง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

ปราสาทศพเจานางสุวรรณา ราชมารดาเจาฟารัตนกอนแกวอินทรแถลง เจาผูค รองนครเชียงตุง
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ขบวนแหชกั ลากปราสาทศพเจานางสุวรรณา
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

ปราสาทศพเจาฟารัตนะกอนแกวอินทรแถลง
เจาผูค รองนครเชียงตุง พ.ศ. ๒๔๗๘
(ทีม่ า : ชมรมคนฮักผาสาท)

๒๐๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู

สรุป
จากหลักฐานในขณะนี้จึงสามารถกลาวไดวา พิธีศพแบบสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตของ
ชนชั้นสูงลานนา เกิดจากการไดรับอิทธิพลสําคัญมาจากพมาผานจากความสัมพันธทางการปกครอง เครือญาติ
และศาสนาความเชือ่ ระยะเวลาใกลเคียงกันกับรัฐฉานในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ สวนลานชางนัน้ อาจไดรบั อิทธิพล
โดยตรงจากพมาหรืออาจรับผานจากลานนาในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓ เปนตนมา และลานชาง
ไดสงอิทธิพลเขาสูเมืองอุบลราชธานีในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และจังหวัดอุบลราชธานีไดสงอิทธิพลใหจังหวัดตางๆ
ของอีสานในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ เปนตนมา
ในลานนานั้นปรากฏการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตขึ้นครั้งแรกในสมัยปลายราชวงศมังราย
ครั้งงานพระราชพิธีปลงพระศพของพระนางวิสุทธิเทวี กษัตริยลานนาพระองคสุดทาย ที่ปกครองลานนาในฐานะ
เปนเมืองประเทศราชของพมา เพราะตอจากนี้พระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมา ราชวงศตองอู ก็ทรงโปรดให
พระเจานรธาเมงสอ (เจาฟาสาวัตถี) พระราชบุตรของพระองคเปนกษัตริยล า นนาเชียงใหม (พ.ศ. ๒๑๒๑ - ๒๑๕๐)
แทนเจานายราชวงศมังราย แตดวยตํานานพื้นเมืองเชียงใหมในชวงนี้จดบันทึกไวอยางยนยอ จึงทําใหไมปรากฏ
หลักฐานการปลงพระศพแบบสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตของเจานายเมืองเชียงใหมในยุคนี้ แตสันนิษฐาน
วาอาจมีการจัดพิธีปลงพระศพในลักษณะนี้เชนกัน เนื่องจากผูที่มาเปน “กษัตริยลานนาเชียงใหม” ในฐานะ
ประเทศราชของพมาสวนใหญเปนเจานายเชื้อพระวงศชั้นสูงของพมา และเหมือนกับเมืองเชียงแสนที่ชวงนี้กษัตริย
พมาไดสถาปนาใหผปู กครองเปน “เจาฟาเชียงแสน” จึงรับอิทธิพลจารีตขนบธรรมเนียมบางอยางตามแบบชนชัน้ สูง
ของพมา รวมจนถึงการปลงพระศพแบบปราสาทตางบนสัตวหิมพานตที่ไดรับการอุปถัมภการปลงพระศพจาก
กษัตริยพมา ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗ มีการขับไลพมาออกจากลานนาและนําเจานายเชื้อสายเจาฟาเชียงแสน
ครูบามหาเถระ ขุนนาง นักปราชญราชบัณฑิต ชางฝมือ และไพรพล มาไวในหัวเมืองตางๆ ทั้งเมืองนครลําปาง
เมืองนครลําพูน เมืองนครเชียงใหม เมืองนครนาน และเมืองนครแพร และมีการเสกสมรสระหวางเจานายเชียงแสน
กับเจานายกลุมใหม จึงสงอิทธิพลใหเจานายที่สถาปนาขึ้นใหมของหัวเมืองเหลานี้ใน “ยุคเจาหลวง” ไดนําเอา
ธรรมเนียมแบบเจานายเชียงแสนมาปฏิบัติ ถึงแมวาขณะนั้นลานนาจะกลายเปนประเทศราชของสยามแทนพมา
แลวก็ตาม แตเจานายบางองครวมจนถึงครูบามหาเถระที่ไมไดรับการอุปถัมภปลงศพจากกษัตริยสยาม ก็ยังคง
นิยมมีพธิ กี ารปลงพระศพแบบปราสาทศพตางบนสัตวหมิ พานตตามทีไ่ ดรบั อิทธิพลมาในยุคพมาปกครอง (หรือแม
เจานายชั้นสูงบางองคของลานนาไดรับการอุปถัมภปลงพระศพจากกษัตริยสยาม ก็ยังนิยมปลงพระศพดวย
ปราสาทศพตางสัตวหิมพานต)
จนกระทั่งเมื่อมีการยกเลิกระบบประเทศราชลานนาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๒ เปนตนมา เหลาเจานายลานนา
ก็ถูกลดบทบาทลงและคอยกลืนกลายเปนสามัญชนในรุนทายาทชั้นหลังลงมา จึงสงผลตอรูปแบบธรรมเนียม
ปฏิบัติตางๆ ของเจานายลานนารวมถึงพิธีการปลงพระศพเจานายใสปราสาทตางบนสัตวหิมพานตก็คอยหมดลง
ตามไปดวย ดังนั้นจึงเหลือเพียงมีการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต หรือ “ปราสาทนกหัสดีลิงค” ของ
ครูบามหาเถระ ทีส่ ามารถพบเห็นไดในกลุม วัฒนธรรมลานนาหรือทีเ่ รียกวาเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ในยุคปจจุบัน
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สวนการกอกูเ ก็บอัฐขิ องลานนานัน้ ภาพสะทอนจากตํานานพืน้ เมืองตางๆ มีมานานแลวตัง้ แตกอ นสถาปนา
อาณาจักรลานนา และสืบเนื่องมาจนถึงยุคราชวงศมังราย แตมีการกอกูของกษัตริยที่พระนครเชียงใหมเปนหลัก
สวนลานนาในยุคพมาปกครองตํานานพื้นเมืองไมระบุถึงการกอกูผูปกครองเมืองเชียงใหมเลย มีเพียงความเชื่อ
ตามคําบอกเลาเทานั้น พอถึงชวงฟนฟูลานนาในยุคราชวงศเจาเจ็ดตนเปนตนมาจึงเริ่มฟนฟูมีการกอกูพระเจา
นครเชียงใหม และเจานายชั้นสูงบางพระองคในหัวเมืองใกลเคียงเชนที่นครลําปางขึ้นมาอีกครั้ง แตก็ยังจํากัดอยู
บริเวณปริมณฑลนครเชียงใหมเปนหลัก และยุคนี้ไดปรากฏมีการสรางสุสานหลวงที่เรียกวา “ขวงเมรุ” เพื่อถวาย
พระเพลิงพระศพไวชดั เจน จากกอนหนานีใ้ นยุคราชวงศมงั รายและพมาปกครองไมปรากฏมีแตอยางใด สันนิษฐาน
วาเจานายนครเชียงใหมไดรับอิทธิพลตามแบบการปลงพระศพเจานายกรุงเทพฯ ที่ถวายพระเพลิงพระศพที่
“ทุงพระเมรุ(สนามหลวง)” แตสุสานหลวงอันเปนที่ประดิษฐานกูพระอัฐิยังไมไดรวมเปนแหงเดียวจะกระจายไป
หลายจุดตามที่กลุมเจานายบุตรหลานของเจาผูครองนครเชียงใหมแตละพระองคนําไปกอกูและสะดวกที่จะไป
สักการะ ดังปรากฏกูข องพระเจากาวิละอยูท ขี่ ว งเมรุ (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกเวียงเชียงใหม) แตกขู องเจาหลวง
ธรรมลังกาและเจาหลวงคําฝนอยูบริเวณประตูหายยา (ทิศใตนอกเวียงเชียงใหม)
จนกระทั่งพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวมกอกูเจาหลวงเชียงใหมและอรรคราชเทวีเปนสุสานหลวง
ราชตระกูลเชียงใหม ณ วัดสวนดอก จึงเปนการสถาปนาพื้นที่นี้ขึ้นเปนสุสานหลวงของเจานายราชตระกูลเชียงใหม
ทั้งเปนที่ถวายพระเพลิงพระศพและเปนที่กอกูเก็บพระอัฐิไวบริเวณแหงเดียว ซึ่งคติการกอกูและการสรางสุสาน
เปนที่รวบรวมกอกูประจําตระกูลรูปแบบนี้จึงเริ่มขยายความนิยมใหกับทั้งเจานายนครเชียงใหม ดังมีสุสานประจํา
ราชตระกูลของกลุมกูสายเจาบุรีรัตน (เจานอยหนอเมือง ณ เชียงใหม) บริเวณประตูหายยา และแพรหลายเขาสู
เจานายในนครลําพูน ที่มีการสรางสุสานหลวงราชตระกูลลําพูนขึ้นในรัชสมัยเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ เจาผูครอง
นครลําพูนพระองคสดุ ทายทีต่ าํ บลบานหลวย และสุสานประจําตระกูลกลุม กูเ ชือ้ สายเจาฟาเมืองยอง ทีว่ ดั หัวขัว สวน
เจานายนครลําปางนั้นปรากฏมีการกอกูอยูบางแลว และมีสุสานหลวงราชตระกูลลําปางอยูที่ตําบลพระบาท แตยัง
ไมปรากฏมีการกอกูของเจาผูครองนครลําปางพระองคกอนเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต เจาผูครองนครลําปาง
พระองคสุดทายเลย จึงกลาวไดวาสุสานหลวงอันเปนที่รวบรวมกอกูของเจานายนครลําปางก็มีความชัดเจน
และนิยมกอกูกันมากขึ้นในยุคนี้นี่เอง ดังชวงนี้ปรากฏมีการสรางสุสานประจําราชตระกูลเจานายนครลําปางอีก
แหงหนึ่งที่หลังวัดปงสนุกเหนือ คือ กลุมกูสายเจาราชวงศ (เจานอยแกวปราบเมรุ ณ ลําปาง) สวนเจานายนคร
นานนั้นก็ปรากฏมีการสรางเปนสุสานหลวงกอกูประจําราชตระกูลนานที่วัดพระธาตุชางค้ําในยุคนี้เชนกัน (ขณะ
กอนหนาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการกอกูเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดชเพียงกูเดียว) จนถึงเจานายนครแพร แมไมมีกูของ
เจาผูครองนครแพรพระองคตางๆ หรือมีการรวบรวมกูเจานายไวเปนกลุมใหญ แตยุคนี้ก็มีการกอกูของเจานาย
แยกสายอยูตามวัดที่กลุมราชตระกูลอุปถัมภ ซึ่งธรรมเนียมการกอกูหรือรวบรวมกอกูเปนสุสานหลวงประจํา
ราชตระกูลของเจานาย ในยุคหลังพระราชชายาเจาดารารัศมีทรงรวบรวมกูเจานายและสรางเปนสุสานหลวง
ราชตระกูลเชียงใหม ณ วัดสวนดอก นอกจากสรางรูปแบบความนิยมใหกบั เจานายในเมืองนครอื่นๆ แลว ยังได
สงอิทธิพลเปนธรรมเนียมปฏิบัติใหกับเชื้อสายเจาเมืองบริวารตามหัวเมืองตางๆ ครูบามหาเถระ ตลอดจนตระกูล
ขุนนาง (ทั้งที่มีตําแหนงของลานนาและตําแหนงทางสยาม) คหบดี และไดกระจายธรรมเนียมการกอกูเก็บอัฐิ
เขาถึงประชาชนทั่วไปที่อยูในเขตวัฒนธรรมลานนา ในกาลเวลาตอมาจวบจนถึงปจจุบัน
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ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๐. กรุงเทพฯ : พระจันทร, ๒๔๘๔.
ประเสริฐ ณ นคร. โคลงนิราศหริภุญชัย. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : พระจันทร, ๒๕๑๖.
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชรลานนา เลม ๒. เชียงใหม : นอรทเทิรนพริ้นติ้ง, ๒๕๓๘.
ปวงคํา ตุยเขียว, หนาน. คําจารึกที่กูของเจานายฝายเหนือ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม.เอกสารอัด
สําเนา, ๒๕๒๗.
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติหริภญ
ุ ไชย. ขอมูลใหมกอ นประวัตศิ าสตรนา น : ลําพูน. เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ
เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย, ๒๕๕๓.
ไพฑูรย ดอกบัวแกว. อุสสาบารสโคลงดั้นลานนา. เชียงใหม : กลางเวียงการพิมพ, ๒๕๔๓.
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต). ตํานานเชียงใหม จารโดยพระไชยวุฒิ ฉบับวัดอัมพาราม บานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม. เอกสารอัดสําเนา.
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______________(ปริวรรต). ธัมมมหาเวสสันตระ ฉบับละหอย วัดผาแดงหลวง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง.
เอกสารอัดสําเนา, พ.ศ. ๒๕๔๘.
______________. ประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ. เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ,
๒๕๕๔.
มู ล นิ ธิ ส ารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทยธนาคารไทยพาณิ ช ย . สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทย ภาคเหนื อ . กรุ ง เทพฯ :
สยามเพรสแมเนจเมนท, ๒๕๕๔.
รัชตะ ชุณหะนันทน. การศึกษารูปแบบของปราสาทศพภายในตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม. รายงานวิจยั ฝกประสบการณวชิ าชีพหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๔๘.
รัตนวัฒน พุทฺธิสิริ (ปริวรรต), พระครูสมุห. ปคคทืนเชียงแสน - ละกอน พ.ศ.๒๒๘๒ – ๒๔๒๘. ลําปาง :
น้ําโทงการพิมพ, ๒๕๕๓.
วาร ปญญาวุโธ (ปริวรรต), พระครูสมุห. อาชญาเจาเมืองแพร. เอกสารอัดสําเนา.
วิฑิตพิพัฒนาภรณ, พระครู. เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต. ลําปาง : จิตวัฒนาการพิมพลําปาง, ๒๕๔๘.
วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร. การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พ.ศ.๒๕๓๘.
วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช. คําเวนทานในงานศพของเจาบุรีรัตน(เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน.
กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๓.
________________. ที่ระลึกในการบูรณะกูบรรจุอัฐิเจาผูครองนครลําพูน ชายา และเจานายสกุล ณ ลําพูน
ณ เชียงใหม. กรุงเทพฯ : อัมรินทร, ๒๕๕๐.
วงศสักก ณ เชียงใหม (บรรณาธิการ), เจา. ขัตติยานีศรีลานนา. กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗.
_______________(บรรณาธิการ). เจาหลวงเชียงใหม. กรุงเทพฯ : อัมรินทร, ๒๕๓๙.
_______________(บรรณาธิการ). พระราชชายาเจาดารารัศมี. เชียงใหม : วิทอินดีไซน, ๒๕๕๒.
วัดเจดียหลวง. จดหมายเหตุพญานกหัสดีลิงค. เชียงใหม : นันทพันธ, ๒๕๕๓.
วัฒนศักดิ์ ไชยกุล. บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของการสรางปราสาทศพในจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวะศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, พ.ศ. ๒๕๔๖.
ศุภลักษณ ฤกษสัณฑิติวงศ และคณะ. ๑๒๐ ปพระราชชายาเจาดารารัศมี วันวาน....ที่ขานไข. เชียงใหม :
กาดสวนแกว, ๒๕๓๖.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘.
ศรีพรหมา (ณ นาน) กฤดากร ณ อยุธยา. อัตชีวประวัติหมอมศรีพรหมา กฤดากร. กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๕๐.
ศรีเลา เกษพรหม. ประเพณีชีวิตคนเมือง. พิมพครั้งที่ ๒. เชียงใหม : นพบุรี, ๒๕๔๔.
สิลา วีระวงศ (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล). ประวัติศาสตรลาว. ลําพูน : เทคนิคการพิมพ, ๒๕๓๕.
ส. พลายนอย. เลาเรื่องพมารามัญ. กรุงเทพฯ : พิมพคํา, ๒๕๔๔.
สงวน โชติสุขรัตน. ประชุมตํานานลานนาไทย. พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๑๕.
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๔.
สถาบันไทยคดีศึกษา ธรรมศาสตร. พื้นที่และมุมมองเรื่องของไท(ย)ถึงสากล. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต). พื้นเมืองเชียงแสน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร, ๒๕๔๖.
______________. ประวัติศาสตรลานนา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๑.
สิรริ ตั น จันทรมะโน. พระราชชายาเจาดารารัศมี พระศรีมง่ิ เมืองเชียงใหม. เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ, ๒๕๔๙.
สุกัญญา ภัทราชัย. มรดกอีสาน. มหาสารคาม : ประสานการพิมพ, ๒๕๓๕.
สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ). พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๕๑.
_____________(บรรณาธิการ). เมืองพะเยา. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๒๗.
สุวิทย ธีรศาศวัต. ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙ - ๑๙๗๕. กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ, ๒๕๔๓.
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แสง มนวิทูร (แปล). ร.ต.ท. ชินกาลมาลีปกรณ,พิมพเปนอนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท ชุติมา”, ๒๕๑๐.
แสวง มาละแซม. คนยองยายแผนดิน. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔.
สมเจตน วิมลเกษม(บรรณาธิการ). ประวัตวิ ดั พระธาตุชา งค้าํ วรวิหารและโคลงโบราณเมืองนาน. นาน : รานสาริน,
๒๕๔๙.
สมโชติ อองสกุล และคณะ. แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสองขางทางถนนสุเทพ. เชียงใหม : ล็อคอินดีไซนเวิรค,
๒๕๕๓.
โสภิ ต ขั น ตยาภรณ , พระครู . ประวั ติ วั ด ปงสนุ ก เหนื อ และประวั ติ บั น ทึ ก ครู บ าอาโนชั ย ธรรมจิ น ดามุ นี
พิมพที่ระลึกบูรณะวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุกเหนือ, ๒๕๕๐.
สํานักพิมพกาวหนา. ประชุมพงศาวดารเลม ๔. พระนคร : รุงเรืองรัตน, ๒๕๐๗.
หอสมุดแหงชาติ. ตํานานพระเจา ๗ พระองคเชียงใหมและประวัตินายทิพยชางฉบับแปล. กรุงเทพฯ : กรุงเทพ
การพิมพ, ๒๕๑๗.
หนวยงานศึกษาวิจัยคัมภีรใบลานในภาคเหนือ. ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๔.
อนุ เนินหาด. สังคมเมืองเชียงใหม เลม ๙ (เจาสมบูรณ ณ เชียงใหม). เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๗.
อนุสรณฌาปนกิจศพเจาอินทนนท ณ เชียงใหม. เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๓๔.
อนุสรณวัฒนมงคล ๘๐ ป ของพอเจาถวิล ณ เชียงใหม ๒๔๕๗-๒๕๓๗. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๓๗.
อภิธาน สมใจ. งานศพลานนา : ปราสาทนกหัสดิลิงคสูไมศพ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑
อมรเทโว ภิกขุ. พระธาตุ “มหัศจรรยแหงพระพุทธศาสนา”. เชียงใหม : วิทอินดีไซน, ๒๕๕๐.
อุดม รุงเรืองศรี. โคลงอมรา. เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๔.
องคการคาของคุรุสภา. สาสนสมเด็จ เลม ๑๕. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕.
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร. ประวัติศาสตรเมืองแพร ๒๕๕๐. แพร : เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๐.
อรรถ นันทจักร. รวมบทความวาดวย “นกหัสดีลงิ ค” เนือ่ งในงานพระราชทานเพลิงศพเจาคุณอาริยานุวตั ร. กาฬสินธุ
: ประสานการพิมพ, ๒๕๓๖.
วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน), ๒๕๓๓.
การสัมภาษณ
เจากรองแกว ลังการพินธุ อายุ ๖๗ ป บานแซม ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
นางกบ สมุทรเพชร (ธิดาพอเจานอยปน รัตนวงศ บานพระนอน) บานเหมืองคา ตําบลเหมืองคา อําเภอเมือง จังหวัดแพร
นายจํานง แมนยํา (ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลพระหลวง) อายุ ๖๖ ป เลขที่ ๑๙๔/๑ หมู ๓
บานพระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
นางคํา ขาวดา อายุ ๘๕ ป ๔๗ บานดอนตอง หมู ๔ ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
นายคําตั๋น อินตะคํา (หลานแสนอินตะ) อายุ ๙๒ ป ๒/๑ บานนาตุม หมู ๒ ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙
นายปฏิภาณ สารใจ อายุ ๒๑ ป ๑๑๒ บานดอนกลาง หมู ๘ ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖
เจ า วรจั ก ร ณ เชี ย งตุ ง (ราชบุ ต รเจ า ฟ า พรหมลื อ นั ด ดาเจ า ฟ า รั ต นะก อ นแก ว อิ น แถลง เจ า ผู ค รองนครเชี ย งตุ ง )
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
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ภาคผนวก
คําเวนทานปราสาทศพนกหัสดีลิงค๑
ของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทศ ณ ลําพูน) เมืองนครลําพูน พ.ศ. ๒๔๖๙๒
อโหวตสงฺขารา อันวาสังขารธัมมนนี้ าบหมัน้ เทีย่ ง รูข ว้าํ เบีย่ งกลับหาย บึดนึง่ ตายบึดนึง่ เกิด บึดนึง่ ตัง้ กําเนิด
เอาปฏิสนธิ์ สวนวาสังสารจักกนี้นาเวียนวนผัดรอบ อุปมาดั่งขอบวงจักกเกวียน โอยนออันวาวัฏฏะวนเวียนนี้นา
ก็มาเปนทุกขแทไส ตามธัมมกลาวไววา ชาติปท กุ ขฺ า ชราปทกุ ขฺ า พฺยาธิปท กุ ขฺ า มรณมฺปท กุ ขฺ า อปเยหิสมฺปโยโคทุกโฺ ข
ปเยหิวิปฺปโยโคทุกฺโข ยมฺปจฺธํนลพฺภนฺติตมฺปทุกฺขํ สํขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธาปทุกฺขา ดั่งนี้ ชาติ อันวาฅวามเกิด
ก็เปนทุกขล้ําเลิสเหลือใจ เมื่อเถิงชราไลเถาแก พยาธิเกิดแตสันดาน ก็เปนทุกขหลายประการตางๆ บมีหวางสุข
สบาย มรณมฺปทุกฺขํ อันวาสภาวะอันตายนี้นา ก็มาเปนทุกขนักแทไส อปเยหิสมฺปโยโค แมนไดประสพพบกับดวย
ฅนชัง ปกิณฺณกทุกฺขํ ก็เปนทุกขบใชหนอย ปเยหิวิปฺปโยโค ไดพลัดพรากจากที่รักฅะฅอย ก็เปนทุกขเทาบนอยมาก
สุดใจ ยมฺปจฺธํ แมนปราถนาใครไดอันใด นลพฺภนฺติ แลบได ตมฺปวตฺถุงฺ ยังวัตถุอันนั้น ก็เปนทุกขมากนักดีหลี
องคสมเด็จพระมุนีตรัสเทเทสน เปนจุนิยบทวิเสสไวยากรณา กลาวสังรวมยอดทุกขาวา สํขิตฺเตน ปฺจุปาทา
นกฺขนฺธาปทุกฺขา ดั่งนี้ อันวาทุกขทังหลายนี้นาไส นักปราชญเจากลาวรวมยอดไวมีสองประการ คือสภาวะทุกขเกิด
ประจําสันดาน แลปกิณกะทุกข คือทุกขอนั จอรมาพายนอก อันวาทุกขานีน้ า ใผบอาจเวนออกไดสกั ชูฅ งิ ฅน แมนวา
องคสมเด็จพระทสพลตนประเสิฐ ก็ยังไดตองทุกขเกิดโรคา เทาเวนไวแตมหานคราอันเปนมิ่งมงกุฎ วิสุทธิมโหฬาร
อันเปนบอรมสุขเชียงครานเลิสแลว กลาวคือเวียงแกวอมตมหาเนรพาน อันเปนปรัมมสัฏฐานจอมยอด จิ่งจักได
พนออกจากทุกขทงั มวลแลนา ทีนจี้ กั กิตนา ยังปวัตติกาลจําเดิมแตเกิดมา แหงองคเจาปุรรี ตนราชผูจ ตุ จิ ากพิราไลย
นําเอาจิตใจออกจาก ละไวยังสรีระคราบกายา เดิมเปนปุตตาแหงเจาแกวรํามนุสสแลแมเจาปอ ทานเกิดเมื่อภอสอ
๒๔๐๓ ตัว กงกับจุลสกราชได ๑๒๒๒ ตัว ปกดสัน เดือนฅ่ํา เมงพร่ําวาไดวัน ไท ยามฤกษไดตัวชื่อ ฤกษ คันวาเกิด
มาแลว พอแลแมเจาเบิกบายนามวา คันวัฒนกาลเจริญขึ้นใหญ ๑๒ ปไฅวมาเทิง ก็ออกจากยาวเรือนไปร่ําเรียน
วิซาการนักบวช ไดแลวลวดบัณพชาบวชเปนสามเณร อยูก บั ดวยอุปช ฌายอาจารยในอาวาส ตราบอายุได ๑๘ ภันส
จิ่งไดลาสิกขาเจียรจาก มาอยูในฆราวาสเดิมที คันเถิงอายุยี่สิบปมาไฅว ก็ไดกะทําอวาหะวิวาหะมงคล ตามปะเภณี
นิยมคูโลกกับแมเจาสุนา ราชเสวกะกัมมนาท เจาก็ไดเขารับราชการสาลยุตติธัมมมาเมินมาก ตราบอายุได ๔๐ ป
เปนตรา ปฏิตามกฎอาชญามาบใหคลาคลาด ซ้ําไดเลื่อนยสขึ้นเปนราชสัมพันธ ปฺญาสวาสยุกํ ตอมาบชา
เมื่ออายุได ๕๐ ป ซ้ําไดเลื่อนขึ้นเปนปุรีรตนราช ฅิดทางราชการมาบขาดเปนนิรันตรา บมีทางเสียหาย
ในทางอาชญาอันใดสักสิ่ง บไดพลัดวิ่งจากพระราชบัญซาสังสักอัน สตฺตสฐีวสายุกํ คันเถิงอายุ ๖๗ ปมาไฅว เมื่อ
พอสอได ๒๔๖๙ องคทา นเจาไดถกู ตองจักขุโรคา คือพยาธิเจ็บตาลําบาก จักขุเจาหากพิการไป จิง่ ไดหาเวชา (หมอ)
อันอยูไกลแลที่ใกล ทังแภทยหลวงฝายใตแลหมอหลวงอเมริคัน หื้อมาชวยกันรักสาโรคาทานเจา ทุกวันฅ่ําเชา
๑

“คําเวนทานปราสาทศพนกหัสดีลิงค” หมายถึงคํากลาวอุทิศถวายปราสาทศพนกหัสดีลิงคใหแกเจานายหรือครูบามหาเถระผูวายชนม โดยปูอาจารยผูทําพิธี
จะกลาวคําโวหารเวนทานถวายเปนทํานอง ตอจากนั้นครูบามหาเถระจะสวดพุทธมนตอุทิศบุญกุศลถวาย.
๒
ตนฉบับสมุดโหราของวัดสันปายางหลวง จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๔๖๙ ผูเขียนปริวรรตจากตนฉบับตีพิมพใน วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, คําเวนทานในงาน
ศพของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน, (อางแลว), หนา ๑๒ – ๒๓.
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ชวยกันโยยา พหุรตฺตินิงฺวา หลายวันฅืนลวงขาม พยาธิอันนั้นก็บพรอยบางธุเลาแฅวน ซ้ํามีอาการแผไปแถมเลา
ปะซวร (ประชวร) หนักยิ่งกวาเกาแถมมา ซ้ํากลายเปนโรคปกขันติกา คือโรคบิดหรืออุจาระธาตุ กะทําหื้อล้ํา
ในใจ หมอใสยาอันใดก็บถูกตอง กุจฺถิโรโค พยาธิในทอง ก็ซ้ําปลิ้นแผไป ลําบากในใจเปนอันมาก ฝูงหมูเวชาก็
สุดสามาถทีจ่ กั โยยา อเหวิจจฺ า หมอบอาจเยียวยาได เพราะสุดเสีย้ งไสอาผูพ ามา ภุมม (พรหม) ชาตาทานมาเทาอัน้
อุปมาเปนดั่งสีสายไสสั้นน้ํามันกับไฟ คันวาน้ํามันแลสีสายสุดไหน ไฟก็ดับเสียหั้น ใผบไดลวงล้ําอายุเขตเขยยัง
คืออุปไมยเหมือนกันอายุทานเสี้ยง กัมมทานหากมาเมี้ยนหมอจิ่งบสามาถโยยา สวนพยาธิโรคาแหงองคทานเจา
ก็หนักยิ่งเขาทุกวันๆ สาวนมาสํ คันเถิงเดือน ๑๑ แรม ๑๑ ฅ่ําหั้นวัน ๖ ไทดับเม็ด ยามขอนรุงแหงราตรี กงกับ
นึ่งนาิกาปลาย ๑๕ นาทีกอนเที่ยง จัดถี่แทแมนไดยามกลางฅืน ลักคนายืนคือแมนไดยามตูดชาย พระจันทจรณ
สระเด็จเทียวผายเขาสูเ ทียมดาว ตาราฤกษดวงขาวๆ ๗ ตัวฤกษหนั้ ขณะเมือ่ นัน้ มจุราชธัมม เขามายุทธกัมมจงจุจอด
จุติรอดอารมณ วิถีสมผัดผั่น ภวังคจรณะหลั่นถวน ๗ ที ยามนั้นภวังควิถีดับขาด จิตคลอยคลาดจากกายน ละยัง
อัตตะตัวตนดักหนิมกวาจอย ไปเองเดียวซอยลอยบมีคูเทียมทัน ทานก็มาละเสียยังญาติพงสพันธุพี่นอง ละไวทัง
แหงหองเคหา ละเสียภริยาปุตตีปุตตาลูกเตา สัมปตติแหงเจาละไวชูอันๆ แมแตสริรังก็บติดตามไปได เทาเวนไว
แตกุสลาแลอกุสลกัมม อันตนไดกะทําเทาอั้น สิ่งของอื่นกวานั้นก็บติดตนไป ยามนั้นญาติกาหลายมวลมาก มีทุกข
โสกเสาหากเหลือใจ บมีอันใดจักเปรียบเทียมได จิ่งรีบซวะไซว เอยียดคราบสริรัง จัดหามายัง มัญชุสังไมโรงหีด
หื้อชางผูฉลาดแปลงดวยประหณีตจีตเจียรดี ประดับดวยพรัณณรังสีหลาย หลาก ใสไวยังสรีระคราบกายา
ซ้าํ แปลงยังเบงจางามสะอาด รองหีดไวหากบัวรมวณกาลสมควรแลวเปนหอง ยามนัน้ จิง่ หามายังอายหลวง
แลนายปญโญกับนายธา ผูเปนนายวสกาผูฉลาด แตงแปลงยังปราสาทปวอร แตงแมเรือนนอนเหนือแผน ทัดทอง
แทนธอรณี แปลงยังรูปปกขีตัวองอาจ คือสกุณชาตตัวงาม ธอรณีปราสาทวางตั้งแทน ที่ปสสฎางคแหงปกขีนก
หัสสดีลิงคตัวเอกอาง มีสีรสะเปนรูปชางไกวกวัดแกวงงวงงา ดูงามพอตาชูแหงอันนายนักแตงหากริสนา ประดับ
ประดาดีสะอาด ซ้ําแปลงรูปนาคตางแมเรือนชอน ยังหัวงอนอาปาก ตั้งเสาปราสาทยายกัน มีเสาขอมยันถอยถี่
คุงค้ําที่หลังบน ซ้ําตางลํายนตแลกาบจวา ตั้งโกงปลิวหนาออกทุกพาย ชอฟายายเปนถอยดูงาม เรียบรอยสะอาด
โสพรัณณ ตั้งขันวางทําจดถี่ ตั้งแตขันเคาถี่เทียวไป ตลอดเถิงฉัตตใบไรยาบยอย ซ้ําแปลงเปนมุขขายหอยสะอาด
เชียงคราน คันวาเถิงที่ปริโยสานบัวรมวณคลาคลาด หากไดวางอารมณอาไลยจิตใจไปบชาง ไดตกตองหวาง
จตุราบายแลนวสัตตวาสาถานะที่ใดที่นึ่ง อันเปนอัปปมงคลคือที่บจําเริญใจตนดั่งอั้น ขอกุสลสวนบุญเยื่องนี้จูง
จักไป อุมพกยกยายหื้อไดเถิงที่ดีมีสรีวิลาส แมนหากไดเทิงที่ดีแลวอันเปนอุตมชาตมไหสวัรค ขอจุงจักหื้อนาบุญ
เยื่องนี้ไปเทิงทันเตื่อมแถง ยังทิพพสัมปตติเกา หื้อจําเริญวฒนายิ่งขึ้นเลา หลายรอยเทาแสนที แลวจุงกลับเปน
สะเพาฅําลําดีใหญกวาง นําเอาตนตัวแหงองคเจาปุรีไดขี่ขามเถิงฝงกล้ําหนา แหงสมุททสาคอรดีหลี บเทาแตนั้น
จักอุทิสะฝากไปหายังเทพคณาหลายมวลหมู ถวนหนาชูพิมาน อันรักสายังเคหะสถานที่นี้เปนเคา แลเทพดาอัน
อยูรักสามหาชินธาตุเจาชูองค อันอยูในโขงหริพุญไชยผืนแผนพายบน ตราบตอเทารอดแหงหองเนวสัญญา
พายลุมเถิงพิภพนาคราชาพายต่ํา ในโลกพร่ําตลอดอนันตาจักรวาล ลวงยาวแลลวงขวางผับรอดสัตตสัพพะสัตต
อันมีลมดังหายใจเขาออกตลอดทั่วหนาปถวี จุงไดรับกุสลสวนบุญเยื่องนี้ทุกหมูทุกตัวสัตตจุงมีดีหลี
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คําเวนทานปราสาทศพนกหัสดีลิงค
ของแมเจาสุนา ณ ลําพูน เมืองนครลําพูน พ.ศ.๒๔๗๒
แตงโดยครูบาอิ่นคํา วิสารโท วัดบุปผาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน๓
สุรณนฺตโุ ภนโต เทวสงฺฆาโย ฟงราทังเทพานรินทบน ทังปชชาชนหลายทัว่ หนา คาอันมาตัง้ หนาอยูช มทาน
ยังกลอนคําสุภาสิต ตามจารีตสโมสอร อันเราไดแตงเปนคําวอนกลอนร่ํา ในที่ปราสาทตั้งนอกปะตูทวาร กลาง
ถนนมัคคาทางที่นี้ไส อันองคเจาคุณญาณมงคลไดตกแตงไวแลว หื้อเจาแขกแกว ณ ลําพูน เพื่อเอาใสสพคราบแหง
พระมาดาตนผานแผว อันไดลาโลกแลว ชื่อแมเจาสุนานี้แลนา อนิจฺจวสงฺขารา โอวยนอสงสารนี้นอ ก็มาดูบหมั้น
บเที่ยง รูขว้ําเหงี่ยงไปมา รูเอาชาติซรา พยาธิมอรณาตายเกิด บึดนึ่งซ้ําเอากําเนิดเกิดเปนมา เหมือนพระสุริยา
เดินปวงอากาสลวงเวหา ยายจากหนปุพพาอารุณณาเรส ไปสูหนปจฉิมเขตวันตก งวายพิกปกวันออก ผัดเกี้ยว
พอกไปมา สงสารนี้นาก็พร่ําเปนดั่งอี้ ยอมเปนดั่งนี้ดีหลี มนุสสในโลกีทั่วหนา ก็ไดตองพร่ําชาเหมือนกัน เถิงที่
วันจักดับขันธมอรณาส มวยเมี้ยนจากสันดาน ใผก็บประมาณแขวดไว จื่อจําไดดีหลี อันองคพระมุนีตนโลกไหว
หากเทสนาไววาวตสังขาราแลนา บัดนี้นาเลย ดวยดั่งผูขาจักกิตตนา จาเถิงมูลเหตุ ดวยนามเพสแหงแมเจาสุนา
เมื่อไดเอาจิตตามาตั้งกอ ปฏิสนธิตอปุพเพ ปญจขันเธกอเหงา ในคัรภแมเจาบัวฅํา
สวนพระปตตังพอเจา นามชื่อเคาวาเจาฅําเฟอน ดวยบุญจําเริญตามไต ปติใฝอภิรัมมา คอยรักสา
อารีอารอบ บุญประกอบอิตถี สิบเดือนมีเตมไฅว เมื่อจุลสกราชได ๑๒๒๔ ปเตาเส็ด เดือน ๑๒ เหนือ ขึ้น ๑๓ ฅ่ํา
เมงพร่ําวาไดวันจันท ยามสายอารุณพรัณณสระเด็จพุง ยามจักใกลรุงรวายตรี สวนเจานารีก็ไดประสูติมาจากคัรภ
เจาแม มีสารูปแดโฉมใส ฝูงสัมพันธะในวงสอุราช พรอมทุกปากอางยินดี เอากันพาทีใฝเฝา มีนักปราชญเจาปา
โมกขอาจารย จิ่งใสชื่อวาเจาสุนานามเนต มีวัณณเรสหมดใส เมื่อปถมไวยบมีอาพาธ ลนขนาดเหลือเกิน บุญเจริญ
สมใฝ ผงขึ้นใหญกัลยาณี เจียรจาดีตานมวน บรีบดวนถนัดใจ มีคลองวัตตปฏิบัตในพอแลแม ฝูงเถาแกลุงอาว
โฉมเพิงพาวใหมหมา บจาสงาเกิดโกธา หมูท าสาทาสีแลนใช ชูผ ฝู า ยบจงชัง อันนึง่ คือวามีมติ ตแกวสหายฅํารายลอง
บไดเขาชองมุสา ตราบมาไดยังสามิกาแฝงใฝเฝา นามชื่อเจาพรหมเทสเรืองสรี อายุได ๑๖ ปเตมเขต ที่ไดมาสมสู
กับเจาพรหมเทสเมื่อหัวที ตราบทานไดเพิ่มยสเปนเจาปุรีรัตตนะเอกอาง บไดคลาคลาดรางจากคดีโลกคลองธัมม
บมีวิวาทกันเปนโกธาดั่งเขมกลา ดวยบุญสองหนอหนาก็ผายโปรดไดนารี จิ่งปราสูติไดปุตตี ธิดาดีผูที่แรก
ถูกในแบบวาจา ซ้ํามีประหญาผองแผว จิ่งใสชื่อวาเจาขานแกว ณ ลําพูน อยูดวยบุญเรืองราช มีอายุหากบยืนนาน
กัมมมาพานเทียมแทก เถิงอายุได ๒๘ ก็เลยมอรณภาพเมือมอรณ
ตอนั้นบุตตถวนสองบังเกิด ตามกําเนิดชื่อวาเจาสิงหฅํา มรณธัมมทันไฅว บไดเลี้ยงใหญก็ลวดตายพลัน
ตอนั้นมาตติยะปุริสสัง ซ้ําประสูติไดบุตตแถมผูนึ่งเลา จิ่งมาใสชื่อเจาเมืองฅํา มีกายายังออนละเอียด จบระเบียบ
วิซาไธย มัชฉิมไวยมีอายุได ๒๘ มจุราชกัมมมาทันยับแยก ก็ลวดมอรณาสวายชนม เพราะกัมมมาดลทันที่ ก็ซ้ํามี
บุตตแถมถวนสี่ ใสชื่อวาเจาเมืองดี มีอายุ ๑๐ ปแทพร่ํา พยาธิเกิดซ้ําดลไภย ลวดพิราลัยขว้ําหนา ซ้ํามีบุตตแถม
ถวน ๕ เกิดเทียมตาม มีชอื่ นามวาเจาสายแกว มีอายุเทิงรอดแลวเขาแฅวน ๕ ป ก็ลวดมาเสีย้ งอินทรียว ายวอด ก็มา
เวทนากับดวยเจานอยยอดนารี ตอนั้นมาก็ซ้ําประสูติไดปุตตี ถวน ๖ มีเทียมแทก จิ่งใสชื่อวาเจาแขกแกว ณ ลําพูน
ไดอยูอุหนุนปฏิบัตพอแม สองเถาแกคอยรุมรา การฆาวาใจใส ครอบครองไฅวพาที สมบัตดีดูทางสละจายสาง
กินทาน บหื้อพอแมผานทุกขยาก ไดอุปฐากรักสา คลายดั่งนางวิสาขาแลอุปลวัณณาปางกอน บไดอยุดอยอน
ปจสาทสัทธา ไดเปนปุตตีธิดาหนอเหนา ปฏิบัตอุปฐากเจาปตตรมาดา ไดเปนอุปาสิกาคิลานุปฐาก ไดบอริจาค
สางสภาคสาลา จําสีลภาวนาปริจาคาหลายนักโสด ไดทรงประหมวชเนกขัมมา ก็ไดเถิงพระนิพานาเปนที่แลว
๓

ตนฉบับสมุดโหราของวัดสบปะ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๔๗๒ ผูเขียนปริวรรตจากตนฉบับตีพิมพใน วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, คําเวนทานในงาน
ศพของเจาบุรีรัตน (เจานอยพรหมเทพ) และเจาสุนา ณ ลําพูน, (อางแลว), หนา ๓๑ – ๔๙.
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บัดนี้เจาแขกแกว ณ ลําพูน ก็หวังเอากุสลบุญพอแม อันคราวแกชราโรย ลุกก็โอวยนั่งก็อืด หาใจฝดชราลาม
ก็ไดอุปฐากตามบหื้อไดทุกขยาก ขัดสีลางอาบใจใสเยายา
สวนวาพระปตตา ก็ลวดจุตติไคลคลามอรณภาพ ก็ไดปลงสพซากบคราวนาน ตอนั้นก็ไดอุปฐากตามใจใส
แมแกวแกนไธ บหื้อบังเกิดไดโสกา ปฎิบัตรักสาอยูใจๆ เมื่ออายุพระมาดาแหงเจาได ๖๘ มาเถิง สังขารธัมมก็มา
ทันเทิงแมแหงเจา ซรากาลแกเถาไตตามมา คือตนแมเจาสุนาก็มาบังเกิด ตามกัมมกําเนิดชาตา สวนเจาแขกแกว
ณ ลําพูนปุตตีธิดา ก็จิ่งรีบเอาพิชชา คือหมอยามาใส เกิด็กั้งไวพยาบาล บหื้อมีฅวามโสกไหม อยาเกาอยาใหม
ถมถอง สังรวมรอมจุธาตุ สวนวาอัมพาธก็มารายมากเหลือเกิน บทนั นานเมินสักอยาด บรสู กั พากคุณอยา มจุราชา
รอนเรง มันก็มาหนีบเหนน หื้อเสี้ยงเชนวายซนม สวนธัมมดาฅนมาเอาปฏิสนธกอชาต เกิดแลวหากมีตาย
อริยเจาทังหลายบกดหมายวาเปนการแกนหมั้น แมเจาจิ่งแตงตั้ง สังรวมจิต หื้อเปนนิมิตไปใจๆ ระนึกเอา
คุณแกว ๓ ดวงนี้ไว วาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ระนึกอยูใจๆ หันที่บหลุดพนได เหตุโรครายบแฅวนมาย บรูที่จักสบาย
หิวหอด เปรียบเหมือนไฟจักวอดเสียผาง น้ํามันบางบกแหง บึดนึ่งก็มาแจงสวางแสงสี บึดนึ่งก็บมีรัสสมีแสงแสด
บึดนึ่งก็มายอบแวบ บึดนึ่งก็ยังเทินมจุราชกัมมมาเถิง ก็ยอมเปนดั่งอี้ ฅนเราในโลกนี้บเวนแวไดสักผูคูยิงชาย
แมเจาก็มานอนหงายอิดออน ระนึกสอนเถิงกัมมัฏฐาน ผันเอาดวงพระนิพพานเปนจอมยอด จิตก็มาถอดออกจาก
หั้นกายา เทามาหันนิมิตปรากฏอยูที่วัจจมุกขา แมเจาก็มาเหงยหนาขึ้นสนอย ก็ลวดมาหายไปกวาจอยภวังคไคล
แมเจาก็มาดับขันธไปยามปลอด มานับไดยอดมัคคญาณ คือจิตลูกนิพพานดวงยิง่ ใหญ หากมาจับแมนไดอริยธัมมา
ยามรัตติยารุงแจง เปนยามพระองคทานแสงสองมัคคญาณ กาลกัญจกัมมคลองโลก
ยามนั้นเจาแขกแกว ณ ลําพูน อันเปนปุตตีธิดาตน ก็มีกังวลแสนโสก วิปโยคมารอบ ทุกขนึ่งแลวก็มาเตื่อม
แถมสอง มีอสุนีนองยอยอยาด เหมือนดั่งใจจักขาด พอสยบทาวลืมฅิง เหมือนดั่งดอยผาหินลงหนีบ คับแกนคีบ
หัททยา ไหไปมากลิ้งเกลือกทาวลมเลิกเววา มีสติฅืนมาคึดไฅว จิ่งหางเอาภานดอกไมคันธบุปผา มาขอราชา
โทสให เซิ่งแมแกวแกนไธตามรีตบัวราณ ยอมือสานกราบเกลา มาหันแมเปนเจาเมื่อเสี้ยงที่ลมดัง โอวยทุกขังนอ
ก็มาเปนทุกขแทแลนอบใชหนอย ก็มีทุกขฅะฅอยอยูเองเดียว เหมือนตกกลางเปลวฟองแกง ใจฟุงแลนหิวตน
ฝูงใยวงสก็มีหลายมวลมาก จิ่งพากันลางคราบเอยียดอยืนดี จิ่งไปเอาวฒกีมาเรวรีบ หื้อมาประดับหลองหีดพอก
สุวัณณ เบงจาทําเรวรอด แตงเปนดอกดวงคราญ ริสสนางามองอาจ จิ่งไปนิมนตเอาพระสังฆชาตอริยสงฆ มาถอน
เอาสพแมเจาสุนาลงบันจุหีด สังคหะตามจารีตบัวราณ ยกขึ้นอยองบนเบงจางามซะวาง ตกแตงหางไวทัดที่เรือนคัล
แลวจิ่งเอากันอยาดน้ําฟงธัมมโอกาส บหื้อหวิดขาดชูวันปกขะแลอุโปสถา เถิงที่วันจักริสสนาปราสาท กาลหาก
สมควร เจาแขกแกว ณ ลําพูน ก็มาจัดเอาฅนผูฉลาด เขาใจแปลงปราสาทที่ใสสพซากพระแมเจามาดา ก็มาไดดั่ง
คําปราถนาจงใฝ ซลาชางไมก็มาดวนไดทันกัน ถะถากฟนไมแบบ ที่หึกที่แลบบเสมอกัน พะทัดฟาดปนเปนมอก
ทีย่ าวสอกแลยาววา ใหญนอ ยบางหนาตามหวางง ผอเอาแบบอยางสะเกณฑหมาย สิว่ ฅมผายจดตอก ดูเอามอกแหง
ใผมัน พรองก็เอามูยลันตามชางเหื่อยอยยั่ง พอเปยะเปยกตนตัว พรองก็ใครหัวอูอวน เสียงเลาลวนสลาฅนหลาย
เขาก็พายตามลายเสี้ยงดังกกๆ กากๆ ดังเสียงมะถบมะถาบ ตีนมือเขาก็ดูเรวมาก เหมือนพวกเช็กเขากาด กกปาด
ชิ้นหมูขาย เดือดนันหลายซะซาว
สล า หมู นี้ เขาก็ ม าห า วแข็ ง แรง สิ่ ว ไม แข็ ง เหมื อ นเสี ย งฟ า ผ า หากเปนช า งไม ส ล า สั ท ธาวั ด มหาวั น
เจาคุณญาณมงคลก็ไดแตลงการ บันดาลเอาใจใส หือ้ เขาทําหมดใหมสระอาดงามตา เพราะทานมีฅวามกรุณณาหัน
คุณแมเจา นับเปนสัทธาเคากับองคพอเจาปุรี กับเจาแขกแกวปุตตี ณ ลําพูนนี้ไส ในวัดมหาวัณณนั้นอันที่ไดสางไว
เหลือทีจ่ กั พรัณรนา ค้าํ ชูสาสนาหลายๆ อยาง อันเปนของแกนหมัน้ ถาวอร คือทีโ่ รงนอนโรงเรียนวิไนยธอรนวโกวาท
ไวเปนที่นักปราชญสอบซอมสึกสา ตอบถามปญหาในธัมมชาต กับแทนธัมมาสนกุฏิธัมมปฏกัง รตนปลลังกคือวา
แทนแกวแลหอพระไควิเสส เหตุนี้แลองคเจาทานก็บหดหยอทอเสียดประการใด ก็เรียกเอาสัทธาในมาทําแปลง
ปราสาท วันเดือน ๔ ขึ้นนึ่งฅ่ํา ก็เอามาปกแตงตั้งจดเจือ จิ่งเอาแมเรือวางไวที่ ในที่หนี้หัวที ตีนฐานมีพายต่ํา เอา
๒๑๖

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
หลาบสอดดั้นไขวกันไป พรองก็ตีสลําไนมะกอก ใสจิ่มยอกจนขัน กับแพกทําเปนกลีบ ที่ใดคับกีดสงไส เขาค็คอย
ดูในแบบอยาง อันหอยอยูหวางปราการ โอวยผูชะนาญจบเกง ที่ไหนเบี้ยวเบี่ยงก็ฟงเรงแกไข ผอเลงไปชูอยาง ก็สัง
มาดูงายวิซาดล เสาขอมสูงอยายอยาดตั้ง บหื้อกีดกวางเสมอกัน ตงแวงยันสนสอด คะดานลวาดจอดแหนนหนา
บมีที่สังกาอาแงก ตีเหล็กแทบบอริเวณวน สวนหลังมุงบนตระบอบ ลงจุจอดที่ปลายเสา ฝูงสลาเขาชุมชาง ก็ลงลาย
หวางเสมอกัน ก็เอากันทําประดับประดาไปตกแตง ทังชอฟาแลพานลม ประดับลายสนเกล็ดนาค มีชูภาคจตุทิสัง
พายบนหลังชูฝ า ย เอาธองยุบา ยไคลเลา น้าํ สีเอาอยดหวาง งามกะจางคูร าสี ทังอยองปลีแลกาบจวา มุขหลังมุขหนา
แตงชูพาย ขันขว้ําหงายทุกที่ ประดับลายถี่สานสน
หมู เ ดิ น ถนนก็ ม าชมผ อ เหงื้ อ ไหลตาเบี่ ย งเนื้ อ ผ อ คอยแยง อั น เขาได จั ด แจงประดั บ งามเสี้ ย งช า ง
มีทงั รูปมังกุมแลมังกอร งามปวอรซะแลม ลายรูปแตงสัพพะอันมี รูปกินนรีควิ้ กอง หนาขาวผองใสสุทธ รูปเทวบุตต
จลักขวักตอง มาทรงเครื่องอยองหากดูเพิง จุกอยืนเขิงตามแจง เหมือนดั่งมาฆวาสแตงลงมา ถือบุปผาประหนม
มือไหว เหมือนดั่งจักปากไดปลานคําฅน ในปะตูโขงชูฝาย ประดับขายสอยใบไร ยามเมื่อพระพายไกวลวาดตอง
เหมือนดั่งจักเนือกนอมยกยายหอนเอายาม สวนตีนฐานพายต่ํา มีดอกหลายส่ําแสงสี ผูฝมือดีรับสวนจาง ลงลาย
คะดางแลวจิ่งบายลูน น้ําสีเพิ่มพูลแสงใส เปนดอกนอยใหญนาๆ พรองก็ลงลายใสคะดาสซอนกันหนาแลวจิ่งเอา
สิ่วตอง ทวยตามลายลองประจักสตา คันสําเรจแลวจิ่งไขแกะคลี่อา เอาน้ําเขาเหนียวปกชูหนา แลวจิ่งผะหนึกดอก
ลงไป ประดับเสาใสสุดสอดออม ลายดอกตองแสดดําแดง ผาหมานแสงชูดาน งามชูถานประดับสพ พรองก็ทําเปน
ดอกกระหนกลายตางประเทสนอก ลางที่ก็มาทําเปนดอกบุธอง ติดตามขันอยองบนหลายหลืบชั้นลําดับไป ทุงมัน
ไหวยะยาบ เหลื้อมมะมาบหลายเหลือ แลวแตงแมเรือสํารับลาก เสี้ยงไมมากหลวงหลาย ใสคะดุมอยายกลิ้งแกวง
วางเจือแผนปถวี แหนนหนาดีสระอาด สวนตีนธอรณีปราสาท ทําเปนรูปสกุณาชาต เหมือนดั่งจักยกเอาปราสาท
เจาแมพาบิน คือวาเปนรูปนกหัสสดีลงิ คยาวใหญ มีปก หางไขวขวางเขิง หัวเปนเซิงฝายหัตถี มีงวงยาวรีแกวงปายซาย
ขวาหวายไปมา ผายบุปผาเขาตอก ยามจักเดินออกมัคคา สองพายงาขาวผอง คิว้ คอมกองตาไหล สองหูไกวกวัดแกวง
เดิมตามตําแหนงบัวราณ เถาแกขานบอกเลา วานกตัวนัน้ หากมีอยูเ ทาพอมัน หากเปนสัตตตวั สําฅัญใหญยงิ่
กินชางจิ่งลืนอม ฝูงมนุสสาไปดลหันใส เหตุบเคยหันสัตตใหญผวนตา เมื่อมันกินกุญชราขําปาก ลวดลงมติหลาก
สังหอรณ วานกมีงวงงางอนยาวซะวาง หัวเปนชางคชาธาร ดัง่ สลาเขาทําระบายตามเหมือนเสีย้ ง ปกหางเกลีย้ งแกวง
ไกวงวง เขียนบันชง (บรรจง) สนสอด พรอมตลอดสระอาดงามดี เปรียบดั่งปราสาทนางแกวราชมทรีสรีองอาจ อัน
นางไดสยบลงเหนือแผนลาดพระสุนทอร พระเวสสันดอรก็มาตกสลั้ง ผะเอิญพร่ํานั้นหอบเอานาง เอาหัวพาดไว
ใสตักขวาง จาเลาโลมนางไขบอก คันวานองแกวยอดพี่เมือมอรณ ในพระนครหลวงใหญกวาง กูพี่จักหื้อเพื่อนสาง
ปราสาทหลังคราญ อันนี้ก็มาเปนบัวราณสืบไว หื้อเราทังหลายรูไดสืบตํารานาง เหตุนี้แลฝูงพิชชานักการเขาก็ได
ลงมือทําการตามอยาง บหื้อเสสฅางปริปุณณา รวมทังเครื่องประดับประดาลายเงินสวนสาง ตั้งแตลงมือหางเมื่อ
หัวที ๕ รอยมีปลายเสส สําเร็จเรจเปนฐาน จิ่งยกเอาปราสาทงามอะทุม มาตั้งไวหนาขวงฅุมเจาแขกแกว ณ ลําพูน
ปุณณะเมื่อพายลูนอันจักได นําเอาสพซากเจาแมของตนลงใสปราสาท ตามนักปราชญองคบุญ ทานเจาคุณญาณ
มงคลเปนประธานกลาวไว วาเดือน ๔ เหนือขึ้น ๑๐ ฅ่ํานั้นไส การอื่นบไดอับจน กงกับเดือนธันวาฅมวันที่ ๒๙
เปนวันสรีใสบเสา ตอนบายยามดี จิ่งไปนิมนตเอาพระสงฆดีมีหลายอาวาส นําเอาสพซากแมเจาสุนา ขึ้นใสวิมานา
หลังเอกอาง แลวก็จิ่งไดตกแตงหางยังเครื่องปูชา มีตนวาอัคคิบุปผาคือวาบอกไฟดอก บอกไฟนอกนั้นตางๆ กันไป
ตามแตผูวินิจไฉย ทําอยางไสมยคือบอกไฟจีนไธยแลยี่ปุน
แตกเปนรู ป หุ น กลางหาว อั น นึ่ ง คื อ ว า แตกเปนดั่ ง ดาวเหลื อ งแดงเขี ย วขาวทั่ ว อากาส เหมื อ นเสี ย ง
ม็อกนาดธนูปน เวลากลางฅืนสนั่น เหมือนเสียงฟาลั่นเมื่อฝนลม บอกไฟเทียนวงคางไห เจาะตามไตปูชา บอกไฟ
บุปผาดวงดอก ปานดั่งเม็ดเขาตอกสนสาน ในงานสพแมเจา เสียงรวนเราทั่วสากล เตมถนนผอเหงื้อ มีผาเสื้อเปยก
ทังตัว บรูสึกตัวมัวเมาคอยหุน เปนหนังยี่ปุนอยางไสมย ออกเรื่องจีนไธยฝาหลั่ง มีทุกอยางคูภาสา แปลกเหลือตา
๒๑๗

โลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู
ปุนใฝ สนุกใชลอื เรือง ฅนทังเมืองสักเสิญอวดอาง ตางผูต า งลือชา บมไี ภยยาสุดโสด เพราะบุญเจาแมโปรดปรารมภ
ปางเมือ่ เจาแขกแกว ณ ลําพูน มาคึดสงสการแมเจา คันวาไดทาํ บุญทําทานเส็จแลว ก็จกั ไดนาํ เอาแมเจาเขาสูส สุ าน
สวนอัชชะในวันนี้นา ก็เปนนักขัตตาเรืองบเสา สวนวาลูกเตาราชปุตตี หมายมีเจาแขกแกว ณ ลําพูน พรอมดวย
บุตตลูกเตาแลหลานตน ฝูงใยวงสเครือญาต พรอมทุกภาคเจาหมูสักดา ไวยาวัจจกราหลายมาก ทังไพรราชปชชา
มาตกแตงดาของทานาหลายเยื่อง หมายมีอญิมัญจัง เครื่องชองเหล็ก สัตตะเจ็ดกัณฑใหญ เครื่องอัฏฐะใสถวาย
สงฆ เอาวัตถุของตนซื้อแลก เครื่องสัมมณะแจกถวายทาน สหปริวารของไขว จัดแจงใสชูอันมี เปนเครื่องบัวริสุทธ
ดีทุกอยาง อันจักถวายเถิงแกทานตนบัวริสุทธ หมายมีองคพระพุทธเรืองบเสา แลถวายเถิงแดพระรัสสธัมม แลเจา
ตนเปนธัมมกถิกา แลพระชินธาตุพุทธา แลพระภิกขุชินปุตตาครบไฅวถวน สามเณรนับลวน คาอันไดนิมนตมา
นับคณนามีสํารับเปนขนาด จักบอริจาคถวายทาน
บัดนีก้ เ็ ปนกาลควรงามยามดีบเ สา ขอนิมนตพระไตรรตนะแกวเจาทัง ๓ รับเอายังไทยวัตถุทานอันวิเสสนีแ้ ลว
อันเจาแขกแกว ณ ลําพูน ไดบอริจาคถวายทาน ก็เพื่อจักอุทิสสะกุสลสาน ภิบูลบานอันนี้แด ไปเถิงรอดแมมารดา
อันชื่อวาแมเจาสุนาตนกอน หลอนไดวางจิตผอนจากกายา ไดนําจิตตาไปเกิด เอากําเนิดที่แดนใด อารัญญะไกล
ขอบเขต ตางประเทสครุฑนาคไอสวร บบอริบุณหลอนไดทุกขยาก ไดทรงฅวามลําบากประการใดๆ บสบายใจ
เจาแม บัดนี้ลูกเตาแดถวายทาน ขอมเหสิกขาตนมีจักขุญาณวิเสส ฝูงเทเวสหมูอินทพรหม ขออังเชิญเจาทังหลาย
จุงมานําเอาพระกุสลอันประเสิฐ อันไดบังเกิดเจตนา ฝากไปหาพระมาดาแมเปนเจา ขอทานเจาอยาชารีบนําไป
แมนตกอยูถานะที่แดนใดคืออรัญญวาส ขอหื้อพนฅวามทุกขยากจากสันดาน หื้อไดเสวยของทานอันยิ่งใหญ วิลาส
ใชสามาน จุงไดสุขสําราญหายโสกเสา หลอนสมพารองคพระแมเจามีมากหลวงหลาย เมื่อจุติตายละคราบ ไดไป
เกิดภาคเมืองบน กลับกลายเปนอินทพรหมตนยสโยด บมีฅวามโสกเสาเทาใยยวง ไดไปเกิดเปนเทวบุตตเทวดา
ตนหลวงมีปริวารแวดเฝา อยูในปรังคปราสาทเจาที่เมืองบน ขอเดชกุสลอันนี้แด ไปเตื่อมแถมแกสมพาร อยาบก
บางกองกอ เหมือนน้ําบอแกวออกชึมซาย หื้ออยูสุขกายสบายใจเทอะเนอแมเจา อยาไดถอยเถาดั่งเมืองฅน สวน
พระกุสลอันนี้นาผานแผว อันเจาแขกแกว ณ ลําพูน ไดสางกองบุญอยูใจๆ อันอินทพรหมยอมไดสาธุสวนยินดี
ขอหื้อบุญราสีอันนี้นายิ่งโยด มาผายโปรดค้ําชูตนๆ หื้อไดอยูสางพระกุสลค้ําชูสาสนา พระสรีโคดมไปอยาขาด
ปญจสหัสสังตราบยาวนาน จุงหื้ออายุสังขารยืนเที่ยงเทา รอยซาวขอบเขาพระวัสสา อยามีโสกาโสกเสา ตามบาลี
พระพุทธเจาวาทีฆายุโกนั้นเทอะเนอ
“ทองแคว” หรือ “ทองแควแมวควบ”
หมายถึงที่ใสศพจักสานดวยไมไผ
ทําเปนฐานบัวควํ่า สวนที่บรรจุศพ
ทําเปนบัวหงาย เรียกวา “ทองแคว”
และดานบนสานเปนฝา “แมวควบ”
รูปโคงเพื่อปดบังศพมีไมคานสอดหาม
ประดับดวยดอกไมปกบนกาบกลวย
อดีตนิยมทําขึ้นในบริเวณจังหวัดแพร
ลักษณะของทองแควแมวควบนี้
สันนิษฐานวาไดพัฒนามาเปน
“หีดแอว” ที่นิยมใชในจังหวัดแพร
ปจจุบัน
(วาดโดย : ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๕)
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ผูเขียน
ภูเดช แสนสา
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สาขาสหวิทยาการสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๒
ศป.บ. ศิลปะไทย (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๙
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๕
ปก. ภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือประวัติวัดพระธาตุไฮสรอย วัดหลวงกลางเวียง เมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือซาวหาปขวบเขา หมูเฮาชาวพื้นบานลานนา (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือรอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเมืองลอง (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๕
วารสารพื้นบานลานนา (บรรณาธิการ) ปที่ ๑๕ ประจําป ๒๕๕๕
หนังสือคุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา พ.ศ.๒๕๕๖
บทความวิชาการดานลานนาคดีตีพิมพในหนังสือและวารสารตางๆ จํานวน ๒๙ บทความ
งานพิมพคัดลอกและปริวรรตจากคัมภีรใบลานและพับสาจํานวน ๙๕ เรื่อง ๑๘๒ ผูก/ฉบับ
งานการศึกษาคนควาวิจัย (อัดสําเนา) จํานวน ๗ เรื่อง
นักวิจัยรวม ๓ โครงการ และผูชวยนักวิจัย ๗ โครงการ
สํารวจจารึกทายคัมภีรใบลานในภาคเหนือจํานวน ๗ วัด
สํารวจจารึกบนฐานพระพุทธรูปไมในภาคเหนือจํานวน ๑๑ วัด
วิทยากรบรรยายและฝกอบรมทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน ๖๐ ครั้ง
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““คันบัวรมวลแลวแหง
จุดูกสรีนงคราน
เปนเฉลิมโลกบาดาล
คันกอจุตั้งแลว

มหาทาน
กอไว
ลือเลา ไพแล
หากผายฅืนมา””
(โคลงอมรา)

