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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา” เปนการ

ศึกษาวิจัยที่ผสมผสานระหวางการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและการศึกษาเชิงประยุกตที่นําความรูมา

จัดการในลักษณะของการวิเคราะหเชิงความสัมพันธเพื่อคนหาแนวคิด ความหมายและทัศนคตติอ

องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา โดยมีวัตถุประสงค

หลัก คือ ๑)  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และความสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ลานนา ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา และ ๓) เพื่อศึกษา

บริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในลานนา ที่มีความสัมพันธกับวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา  

 ผลการวิจัยพบวา ลานนาหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน มีความเปนมาที่

ยาวนานเริ่มตั้งแตอาณาจักรโยนกแถบลุมแมน้ํากก จังหวัดเชียงราย และอาณาจักรหิรัญนครเงิน

ยาง หรือเมืองเชียงแสน มาปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในสมัยหริภุญชัย (พ.ศ.๑๒๐๔) และเจริญ

สูงสุดใน สมัยราชวงศมังรายที่มีนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหมเปนราชธานี (พ.ศ.๑๘๓๙ -๒๑๐๑) 

ความเจริญของลานนานั้นมีความเปนมาควบคูกับพระพุทธศาสนา ซึ่งกอใหเกิดการรจนา

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญ เชน  มังคลัตถทีปนี จักรวาฬทีปนี  ที่รจนาขึ้นโดยพระสิริมัง

คลาจารย  ชินกาลมาลีปกรณ และวชิรสารัตถสังคหะ ที่รจนาโดยพระรัตนปญญาเถระ รวมถึง



  

(๒) 

วรรณกรรมของพระเถระรูปอ่ืนๆ ในลานนาที่ถือวา เปนวรรณกรรมชั้นครูที่มีความไพเราะและชั้น

เชิงในการแตงที่ใหอรรถรสและความรูในศาสตรตางๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งไดเปนแบบอยางของการ

รจนาวรรณกรรมหรือคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนาลานนาในยุคตอมา และแตละเรื่องลวนมี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมที่ทําใหทราบถึงความเปนมาและบริบท

ทางสังคมในลานนาไดเปนอยางดี 

 ในบรรดาวรรณกรรมเหลานั้น วรรณกรรมที่มีความสําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ 

วรรณกรรมเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา ดวยเหตุที่คัมภีรธรรมทั้ง

สองประเภทไดมีสวนสําคัญในฐานะที่เปนฐานความเชื่อของการรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ในลานนา เปนรากฐานที่สําคัญของการสงเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และที่สําคัญเปนแนวคิด 

ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติข้ันพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาของชาวลานนา ซึ่งปรากฏเปนองค

ความรูในดานตางๆ คือ ๑)องคความรูที่แสดงถึงความเปนมา แนวคิด และหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนา ๒)องคความรูที่มีผลตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และคานิยม

ทางสังคมของชาวลานนา และ ๓)องคความรูที่สรางกระบวนการผสมผสานความรูในทาง

พระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นเขาดวยกัน ซึ่งองคความรูเหลานั้น มีความเชื่อมโยงกับ

หลักคิด และวิธีการปฏิบัติที่นําไปสูการสรางกฎเกณฑทางสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี  โดยมี

อิทธิพลตอแนวความคิด ความเชื่อ การเมือง การปกครอง จารีตประเพณีในแผนดินลานนา รวมทั้ง

การสรางสรรควรรณกรรมในสังคมไทย และที่สําคัญยิ่ง คือ เพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม  

   สวนบริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีความสัมพันธกับ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้น พบวา ๑)การใหการอุปถัมภของกษัตริย ชนชัน้ผูปกครอง 

๒)การเขามาของพระพุทธศาสนาจากที่ตางๆ  ๓)ความแตกฉานในพระไตรปฎกและอรรถกถาของ

พระเถระ และ ๔)ความเชื่อในเรื่องของอานิสงสการสรางธรรม/เขียนธรรมถวายวัด มีความสัมพันธ

กับการสรางสรรควรรณกรรมในลานนา ซึ่งไดสงผลตอความคิด ความเชื่อ และหลักศีลธรรมของ

คนในสังคมปจจุบัน  

 ขอเสนอแนะ องคความรูและภูมิปญญานั้น จะไดรับการยอมรับและสืบตอไปได ก็

เพราะการมีสวนรวมของชุมชนในดานการจัดการความรู และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งนี้ 

เพื่อเปนการรักษามรดกทางปญญา และนํามาสูการประยุกตใชในสถานการณที่เหมาะสม 
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Abstract 

 
 The Thesis entitled “A Study of the Body of Knowledge and the Local  

Wisdom Appearing in Lân-nâ Buddhist literature : A Case Study of “Ânisamsa” and 

Scriptures Preached on Various Occasions in Lân-nâ”. The thesis methodology is the 

documentary research and the applied research by using the correlation analysis of 

managing knowledge in order to search for concept, meaning and attitude towards the 

body of knowledge and the local wisdom appearing in Lân-nâ Buddhist literature. The 

main purposes of this study are (1) to study the history of Buddhism in Lân-nâ  (2) to 

analyze the body of knowledge and the local wisdom appearing in Buddhist literature 

about Ânisamsa and scriptures preached on various occasions in Lân-nâ (3) to study 

the social context, culture and  Buddhism in Lân-nâ relating to Buddhist literature in 

Lân-nâ. 

 The results of this study showed that Lân-nâ or Northern  Thailand has a 
long historical region. This region originated from the area  consisting of Yonok 
Naknakorn in the basin of MeaKok River in Chiang Rai Province and Hiran Nakorn 
Ngoen Yâng or Chiang Saen City. The obvious evidence appeared in Haribhunchai 
Period (B.E.1204) and was the most developed in Mangrai Period in which Chiang Mai 
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was a capital city (B.E.1839-2101). Lân-nâ region had such equal progress Buddhism 

that contributed to the most important Buddhist literature such as Mangalatthadîpanî 

and Jakkavâladîpanî which were written by Phra Sirimanghkalâcârya, and 

Jinakâlamâlipakarana Vajirasârathasamgaha which were written by Phra Rattanapañna 
Thera. Moreover, there were some of the Buddhist literature that were written by other 
monks in Lân-nâ. All of the some  literature was the most supreme Buddhist literature 
which showed the best of rhyme writing strategy that provided utility and knowledge in 
different types of science. It was the best pattern of Lân-nâ Buddhist literacy works. 
Every single story had the important point of introduction and context about history, 
religion and culture. 
 One of the best Buddhist literature was Ânisamsa and the scriptures  
preached on various occasions in Lân-nâ. These types of literature were the most 
important part of Lân-nâ Buddhist literacy works and were  the foundation for 
supporting Lân-nâ’s culture and tradition. These were also the important concept, 
belief and basic practices of Lân-nâ Buddhism. It appeared to be the body of 
knowledge as showed that (1) the body of knowledge that presented in the history, 
culture and Buddhist teaching, (2) the body of knowledge  to encourage the culture, 
tradition and social convention of Lân-nâ, and (3) the body of knowledge contributed to 
the process of mixed Buddhist knowledge and local belief. These bodies of knowledge 
were related to Buddhist concept and practical way that led to build the rule of society, 
culture and tradition. It also effected to concept, belief, politics and tradition in Lân-nâ  
including the most important literature in Thai society and the everlastingness state of 
Dhamma.  
 Context of society, culture and Buddhism that are related to Buddhist 
literature in Lân-nâ showed that  (1) the encouragement of the kings and the 
governors, (2) the entry of Buddhism from other places, (3) the excellent Buddhist 
Monks in the Tipiöaka and the commentaries, and (4) the belief of virtue in Buddhist 
literary works. These were related to Buddhist literacy works in Lân-nâ which effected 
to concept, belief, and moral principles in present society. 
 The suggestion in the thesis on the body of knowledge and the local wisdom 
will be extensively accepted by the participation of the community in both knowledge 
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management and culture resource management in order to preserve the intellectual 
heritage and to apply to the appropriate situations. 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี ดวยความเมตตาอนุเคราะหของพระมหาเถระ ครูบา

อาจารยผูเชี่ยวชาญในภาษาธรรมลานนา โดยเฉพาะ พระธรรมราชานุวัตร รองเจาคณะภาค ๖ วัด

พระแกว จังหวัดเชียงราย พระครูสมุหสุวิทย  ปฺญาวุโธ เจาอาวาสวัดสูงเมน จังหวัดแพร พระ

มหาจรินทร  จิรวุฑฺโฒ เจาอาวาสวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย ที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําใหผู

ศึกษาไดรับรูและเขาใจความเปนมาของพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมในลานนา ที่แสดงถึง

ความเจริญรุงเรืองและเอกลักษณของแผนดินลานนา 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสิงหคํา รักษปา ผูที่ใหแบบอยางในการศึกษาวิเคราะห

คัมภีรธรรมเรื่องอานิสงสในลานนา และพระเถระ นักปราชญผูที่เปนเจาผลงานวิจัยเกี่ยวกับ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา โดยเฉพาะรองศาสตราจารยสมหมาย  เปรมจิตต ที่คอยให

คําแนะนํา คนควาหาหนังสือมามอบใหจนไดรับขอมูลและองคความรูที่มากมาย 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ  สิริาโณ) ประธานคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ ที่ไดคอยติดตาม ถามไถความเปนไปของลูกศิษยคนนี้ และใหความเมตตา 

กรุณาตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ เจริญพรขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย และรองศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร คณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธที่ใหความอนุเคราะหในการใหคําปรึกษาและตรวจแกดวยความเมตตาและมีขันติ

ธรรมที่สูงยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได

อบรมบมนิสัย ฝกหัดเพื่อใหเปนผูที่รูจักคนควาหาความรู ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนา 

รวมถึงครูบาอาจารย เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหความอนุเคราะหดวยความยินดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาครูบาอาจารยและเพื่อนๆ นิสิตปริญญาเอกรุน 

“ทวาทส”  ทุกทาน โดยเฉพาะพระราชปริยัติ เจาคณะจังหวัดนครสวรรค ดร.มนูญ มุกขประดิษฐ 

รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่คอยใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา

ในสถาบันการศึกษาแหงนี้ ผูซึ่งเปนมิตรยิ่งกวามหามิตรใดๆ  

 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุทธิวราภิวัฒน เจาอาวาสวัดสุทธิวราราม ที่ใหความ

อุปถัมภในการพักอาศัยและเลาเรียนหนังสือตลอดชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งหากขาดวัดสุทธิวราราม ผู

ศึกษาคงไมมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 



  

(๖) 

 ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัย

ประจําป ๒๕๔๙ แกผูศึกษาและคณะจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผานโครงการวิจัยการจัดการ

ความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร ซึ่งเปนการศึกษาคนควา

รวมกันเพื่อนําองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรธรรมวัดสูงเมน ออกมาเผยแพร

ตอสาธารณชน 

 ขอขอบคุณอนุโมทนา รองศาสตราจารยปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณาจารยจากภาค

วิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข 

(สรส.) ผูวางรากฐานความรูในกระบวนการวิจัยและการพัฒนาชุมชนแกผูศึกษา  

 ขอบพระคุณแมจันทรแกว  อบอุน ผูที่ใหกําลังใจในการตอสูชีวิต ใหการศึกษา การ

อบรมบมนิสัยในทุกยางกาวของชีวิต และอุทิศคุณงามความดีที่ไดศึกษาผลงานอันมีคุณคาของ

พระมหาเถระนักปราชญลานนาใหกับคุณพอต๊ิบ อบอุน ผูที่ลวงลับ 

 คุณงามความดีที่เกิดจากความมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอนอมบูชา

พระมหาเถระนักปราชญเจาชาวลานนา ผูมีสติปญญาอันเฉียบแหลมในการรจนาวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาที่มีคุณคาและความหมายประดุจดังประทีปที่สองแสงในยามค่ําคืนอันมืดมิดให

ความคิดและปญญาตอชาวลานนา  

 ขอความเปนไปในโลกจงเปนประดุจด่ังคําปรารภของพระสิริมังคลาจารยที่รจนาไวใน

นิคมคาถาจักวาฬทีปนีวา  “…ขอพระสัทธรรมคําสอนของพระโลกนาถสองแสงตลอดกาลนาน ขอ

สัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจงเปน ผูเลื่อมใสในพระศาสนา ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล หลั่งอทุกธารโดยด ี

นําปฐพีไปสูความมั่งคั่ง รักษาพืชและสัตวที่เกิดบนแผนดินทุกเมื่อ  ขอพระราชาทั้งหลายจงรักษา

ประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อ ประดุจมารดาบิดารักษาบุตรนอยที่เกิดจากตนเปนนิตยเทอญ...” 

 

 

 

      พระมหาสุทิตย   อาภากโร (อบอุน) 

            วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

 

 

 



  

(๗) 

สารบัญ 
                
เรื่อง  หนา  

บทคัดยอภาษาไทย (๑) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (๓) 

กิตติกรรมประกาศ  (๕) 

สารบัญ  (๗) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  (๑๐) 

  
บทที่ ๑ บทนาํ  ๑ 
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวจิัย ๘ 

 ๑.๓ ปญหาทีต่องการทราบ ๘ 

 ๑.๔ คําจํากัดความของศพัทที่ใชในการวจิัย ๘ 

 ๑.๕ วิธกีารดําเนินการศึกษาวิจัย  ๑๐ 

 ๑.๖ ขอบเขตของการวิจยั ๑๒ 

 ๑.๗ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศกึษา 

๑๖ 

 ๒๕ 

 
บทที่ ๒ ประวัติพระพทุธศาสนาและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ๒๖ 
 ๒.๑ ประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา      ๓๓ 

        ๒.๑.๑ สมัยอาณาจักรหริภุญชัย ๓๕ 

        ๒.๑.๒ สมัยราชวงศมงัราย   ๓๘ 

        ๒.๑.๓ สมัยภายใตการปกครองของพมา   ๕๑ 

        ๒.๑.๔ สมัยประเทศราชและมณฑลพายพั     ๕๕ 

 ๒.๒ ประวัติวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาที่สําคัญ   ๖๓ 

 ๒.๓ ลักษณะการบันทึกวรรณกรรมพระพทุธศาสนาในลานนา ๑๐๑ 

 ๒.๔ ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพระพทุธศาสนาในลานนา ๑๐๕ 

         ๒.๔.๑ วรรณกรรมประเภทลายลกัษณ ๑๐๖ 

         ๒.๔.๒ วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ ๑๑๐ 



  

(๘) 

 ๒.๕ ลักษณะนิยมในการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ๑๑๖ 

 ๒.๖ บริบททางสังคมและพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการแตง 

       วรรณกรรมในลานนา     

 

๑๒๐ 

 ๒.๗ อิทธพิลวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาทีม่ีตอวิถีชีวิต 

        และวรรณกรรมดานอืน่ๆ 

 

๑๒๕ 

 

  

๒.๘ สรุปและบทวิเคราะหประวัติพระพทุธศาสนาและวรรณกรรม 

        พระพุทธศาสนาในลานนา       

 

๑๓๖ 
 

บทที่ ๓ องคความรูและภมูิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม              
พระพุทธศาสนาในลานนาเรื่อง “อานิสงส”  

 
๑๔๔ 

 ๓.๑ ความหมาย ประวัติ และความเปนมาของอานิสงสในพระพุทธศาสนา        ๑๔๔ 

  ๓.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะสําคญั และประเภทของอานิสงสในลานนา  ๑๗๒ 

 ๓.๓ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอานสิงส        ๒๐๖ 

 ๓.๔ คานิยม ความเชื่อ ในการสราง และกระแสสังคมทีม่ีตอ 

       วรรณกรรมเรื่องอานิสงส      

 

๒๑๓ 

 ๓.๕ อิทธพิลของวรรณกรรมเรื่องอานิสงสที่มีตอวิถชีีวิตและ 

       วรรณกรรมของชาวลานนา             

 

๒๑๗ 

 ๓.๖ ผลการศกึษาวิเคราะหและขอสังเกตวรรณกรรมเรื่องอานสิงส           ๒๒๓ 

 ๓.๗ สรุปและบทวิเคราะหวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

       เร่ือง “อานิสงส”           

 

๒๒๖ 
 
บทที่ ๔ องคความรูและภมูิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศน 
 ในเทศกาลตางๆ ของลานนา   

 
๒๓๒ 

 ๔.๑ ขอมูลพืน้ฐาน บริบททางสังคมเกี่ยวกบัคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  

       ของลานนา  

 

๒๓๗ 

         ๔.๑.๑ ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางและวรรณกรรมที่เปนกรณีศึกษา 

                  ใน ๒ จังหวัด  

 

๒๔๐ 

         ๔.๑.๒ ประเภทและลกัษณะของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  

                   ของลานนา 

 

๒๔๗ 



  

(๙) 

 ๔.๒ บริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาทีม่ีอิทธพิลตอความเชื่อ 

       และการใชคัมภีรในการเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา  

 

๒๕๐ 

 ๔.๓ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศน 

       ในเทศกาลตางๆ ของลานนา       

 

๒๖๑ 

 ๔.๔ ความสาํคัญขององคความรูและภูมปิญญาทองถิน่ที่มีตอสังคม  

       วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในลานนา  

 

๒๗๓ 

 ๔.๕ ผลการศกึษาวิเคราะห การจัดประเภท หมวดหมู วรรณกรรม  

       พระพทุธศาสนาและคมัภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา    

 

๒๘๒ 

 ๔.๖ อิทธพิลของวรรณกรรมพระพทุธศาสนาในลานนาที่มีตอสังคม    ๒๘๗ 

 ๔.๗ ผลการศกึษาวิเคราะหและขอสังเกตเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

       ในลานนา  

 

๒๙๒ 

 ๔.๘ สรุปและบทวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน 

       คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา  

 

๒๙๗ 

 
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ๓๐๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๓๐๓ 

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ ๓๑๘ 

   
บรรณานุกรม ๓๒๐ 
ภาคผนวก ก เรื่องยอคัมภีรอานิสงสลานนา ๓๓๖ 
ภาคผนวก ข รายชื่อคัมภรีใบลานวัดสงูเมน จังหวัดแพร ๓๖๓ 
ประวัติผูวิจยั ๔๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

(๑๐) 

คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ 
 

ก. คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก   
 วิทยานิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ และพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบบที่ระบุ เลม/ขอ/หนา หลัง

คํายอช่ือคัมภีร  ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค 

พระไตรปฎกภาษาบาลี เลมที่ ๙ ขอที่ ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๙ ขอที่ ๑๗๐ หนา ๕๖  

 
พระวินยัปฎก 

วิ. มหา.  (บาลี) =   วินยปฎก  มหาวิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาล)ี 

วิ. มหา.  (ไทย) =   วินัยปฎก  มหาวิภังค     (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (บาลี)  =   วินยปฎก  มหาวคฺคปาล ิ    (ภาษาบาล)ี 

วิ.ม. (ไทย)  =   วินัยปฎก  มหาวรรค     (ภาษาไทย) 

วิ.จู.   (บาลี) =   วินยปฎก  จูฬวคฺคปาล ิ    (ภาษาบาล)ี 

วิ.จู.   (ไทย) =   วินัยปฎก  จูฬวรรค     (ภาษาไทย) 

วิ. ป.  (บาลี) =   วินยปฎก  ปริวารวคฺค     (ภาษาบาล)ี 

วิ. ป.  (ไทย) =   วินัยปฎก  ปริวารวรรค     (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎก 

ท.ีสี.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนกิาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ   (ภาษาบาล)ี 

ท.ีสี.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนกิาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 

ท.ีม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนกิาย มหาวคฺคปาล ิ  (ภาษาบาล)ี 

ท.ีม.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนกิาย มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

ท.ีปา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนกิาย ปาฏิกวคฺคปาล ิ  (ภาษาบาล)ี 

ท.ีปา.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทฆีนกิาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 

ม.มู.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาล)ี 

ม.มู.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก   (ภาษาไทย) 

ม.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสกปาล ิ (ภาษาบาล)ี 

ม.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 



  

(๑๑) 

ม.อุ.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาล ิ (ภาษาบาล)ี 

ม.อุ.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก  (ภาษาไทย) 

สํ.ข.  (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาล)ี 

สํ.ข.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค   (ภาษาไทย) 

อง.เอกก. (บาล)ี =  สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาล)ี 

อง.เอกก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.จตุกก  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาล ี (ภาษาบาล)ี 

อง.จตุกก  (ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.ปญจก. (บาลี) =  สุตฺตนตฺปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาตปาล ิ (ภาษาบาล)ี 

อง.ปญจก.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.อฏฐก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาล ิ (ภาษาบาล)ี 

อง.อฏฐก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.ทสก. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปฎก  องคฺุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาล)ี 

อง.ทสก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.เอกาทสก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก  เอกาทสกนบิาต    (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาล ิ  (ภาษาบาล)ี 

ขุ.ชา.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก    (ภาษาไทย) 

ขุ.อป.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาล ิ  (ภาษาบาล)ี 

ขุ.อป.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน   (ภาษาไทย) 

 
ข. อักษรยอและเครื่องหมายที่ใช  
 อักษรยอและเครื่องหมายที่ใชในวทิยานพินธฉบับนี้ ใชสําหรับเพื่อศึกษาบัญชีรายชือ่

คัมภีรใบลานของวัดสูงเมน จ.แพร ที่ปรากฏในภาคผนวก 

  มปก  = ไมปรากฏ 

  ตจศ  = ตางจุลศักราช 

  +  = ถายไมโครฟลม (ของสถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม) 

  -  = ไมไดถายไมโครฟลม 

  ๑_ _ _   = ปจุลศักราช 

  ๒_ _ _  = ปพุทธศักราช 



  

(๑๒) 

 การเรียงลําดับพยัญชนะและสระในดัชนีคนเรื่อง จะเรียงตามลําดับพยัญชนะอักษร ก 

ถึง ฮ ยกเวนในกรณีที่มีสระอยูขางหนาพยัญชนะ จะเรียงไวในสวนทายของดัชนี ตามสระ คือ  เ – 

แ -  โ - และ ไ -  

 
ค. รหัสหมวดเอกสาร  
 รหัสหมวดเอกสารในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชสําหรับเพื่อศึกษาหมวดเอกสารตามที่

ปรากฏในโครงการอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา 

 ๐๑ พระวินัย      ๐๒ พระสุตตันตปฎก   

 ๐๓ พระอภิธรรม  ๐๔ คัมภีรบาลี     

 ๐๕ บทสวดมนต  ๐๖ อานิสงส 

 ๐๗ ชาดก      ๐๘ โอวาทคําสอน   

 ๐๙ ประเพณีพิธีกรรม  ๑๐ ธรรมทั่วไป     

 ๑๑ นิยายธรรม  ๑๒ นิยาย/นิทานพื้นบาน 

 ๑๓ ตํานานพุทธศาสนา  ๑๔ ตํานานเมือง/ราชวงศ 

 ๑๕ กฎหมาย   ๑๖ ตําราอักษรศาสตร    

 ๑๗ กวีนิพนธ/รอยกรอง ๑๘ ตําราโหราศาสตร 

 ๑๙ ตํารายาสมุนไพร     ๒๐ รวมหลายหมวด   

 ๒๑ หมวดอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ ๑  
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 มนุษยในโลกนี้ไมวาชาติใด ภาษาใด ยอมจะตองมีความเชื่อและศาสนาเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณแหงศรัทธาความเชื่อของชนชาตินั้นๆ  เร่ิมต้ังแตการนบั

ถือผีสางเทวดาของชนเผาบางกลุมและในศาสนาที่จัดวาเปนศาสนาสากลของโลก ความเชื่อ 

ความเขาใจในศาสนาเหลานั้น  เปนบอเกิดแหงอารยธรรมตางๆ  ของมนุษยไมวา  ดาน

ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ภาษา วรรณกรรม การเรียนรู ฯลฯ ถาสังเกตถึงศาสนาที่สําคัญของ

โลกและของลัทธิตางๆ จะพบวา ตั้งแตโบราณกาลจะมีเร่ืองราวการกลาวถึงพระผูเปนเจา ศาสดา 

สาวก และหลักธรรมคําสอนในศาสนานั้นๆ เชน บทสวดในคัมภีรพระเวทเพื่อใชสําหรับสรรเสริญ

เทพเจาของศาสนาพราหมณในอินเดีย  คัมภีรพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนา และคัมภีรไบเบิล

ของคริสตศาสนา เปนตน ๑ ซึ่งวรรณกรรมเหลานี้ลวนเกิดมาจากศรัทธา ความเชื่อ แลวนํามา

ถายทอดเพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาและปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเกิดการบันทึกและประพันธ

เร่ืองราวความเชื่อ และหลักคําสอนเหลานั้น สืบตอกันมาจนกลายเปนวรรณกรรมประเภทตางๆ ที่

มีคุณคาแกการศึกษาที่ทําใหอนุชนไดทราบถึงความเปนมาทางดานประวัติศาสตร ภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม และที่สําคัญคือไดรับทราบถึงองคความรู คติธรรม ความเชื่อ และภูมิปญญาซึ่ง

ลวนมุงสอนใหผูสนใจไดศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่บัญญัติไวในหลักคําสอนเหลานั้น 

 วรรณกรรมนั้น เปนสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวและวิถีแหงการดํารงอยูทั้งของมนุษยและ

สรรพสิ่ง และมีความสําคัญตอการศึกษาคนควาเรื่องราวในอดีตไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ

วรรณกรรมที่ เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนานั้น  ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาของ

พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคําสอนที่มุงสอนใหผูคนรูจักละเวนความชั่ว ทําความดี มีจิตใจที่

สงบ สรางระบบความสัมพันธและพัฒนาสังคมใหเรียบรอยดีงาม นอกจากนี้ ยังไดเสนอเรื่องราวที่

มีคุณคาที่นาติดตาม มีอรรถรสแหงศิลปศาสตร เพื่อใหเกิดความสนใจ เกิดแรงบันดาลที่จะนอมนํา

จิตใจผูอาน ผูศึกษา ใหมีสติปญญาที่จะเสริมสรางความดีงาม เพื่อใหเปนรากฐานแหงความคิด 

                                                  
 ๑ สนิท  ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 

๒๕๒๗), หนา ๖๐.  



  

๒ 

และการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจตอชีวิตและโลกที่ชัดเจน ซึ่งนํามาเปนคติ

สอนใจ และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางออม ๒                                                         

 ในประเทศไทยนั้น วรรณกรรมประเภทตางๆ นั้น สวนใหญไดรับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ–ฮินดู ที่พบเห็นอยางเดนชัด เชน ในสมัยสุโขทัยมี

วรรณกรรมเรื่อง เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนพระราชนิพนธในพระมหาธรรมราชาลิไท ที่

ทรงนิพนธข้ึนในป พ.ศ. ๑๘๘๘ โดยเปนเรื่องของศาสนธรรมและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับไตรภูมิอันไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ที่ทรงศึกษาจากคัมภีรพระพุทธศาสนาทั้งจาก

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมถึง ๓๐ คัมภีร ๓  และในวรรณคดีอ่ืน 

เชน วรรณคดีชาดกก็สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา เชน นิบาตชาดก ปญญาสชาดก มหาชาตคิาํ

หลวง  นันโทปนันทสูตรคําหลวง เวสสันดรชาดก เปนตน ซึ่งมีเกือบในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแตสมัย

ลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร หรืออาจกลาวไดวา วรรณกรรมไทยเกือบทุกเรื่องมี

ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนา สวนในทางศาสนาพราหมณนั้น มีวรรณกรรมที่สําคัญ เชน  

รามเกียรติ์  ศกุนตลา  สาวิตรี เปนตน ทั้งนี้ เปนเพราะวาพระพุทธศาสนาเปนสถาบันทางจิตใจของ

คนไทยมาตั้งแตอดีต กวีไทยมีความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาและความเขาใจในพระพุทธศาสนา 

ก็แสดงความรูสึกที่เปนความคิด ความเชื่อ และความรูเหลานั้นลงสูภาษาเขียนเปนวรรณกรรม 

และดวยเหตุแหงความเชื่อถือศรัทธาในหลักธรรมคําสอนนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสรรคสราง

วรรณกรรม อันมีเนื้อหาเกี่ยวของกับหลักธรรม ความเปนมาของพระพุทธศาสนา และวรรณกรรม

ความรูในศาสตรอ่ืนๆ  ดังนั้น ผลงานวรรณกรรมประเภทนี้ จึงเปนสิ่งที่มีคุณคาในฐานะที่ชวยทํา

หนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา และชวยย้ําถึงความสําคัญของหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา

ใหเดนชัด รวมทั้งไดนําเสนอเรื่องราวที่เปนประวัติศาสตร ความรู และภาษาของชนชาติที่ดํารงอยู

ในยุคสมัยนั้นใหปรากฏชัดยิ่งขึ้น 

 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยนั้น  โดยสวนใหญจะมีลักษณะการเขียน การ

แตงที่ เกิดขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาสาระจากพระไตรปฎก อรรถกถา ชาดก และหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ตลอดจนประวัติบุคคลตางๆ ในอดีต ไดแก พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวกและผูที่

เกี่ยวของมาเปนโครงเรื่องและรวมถึงเรื่องราวที่คิดแตงขึ้นใหมใหเปนดังเรื่องหรือนิทานในศาสนา 

                                                  
 ๒ เดือน  คําดี, ศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑), 

หนา ๒๕๕. 

 ๓ เอกรัตน  อุดมพร, วรรณคดีสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, 

๒๕๔๔), หนา ๕๓.  



  

๓ 

ทั้งดวยแรงบันดาลใจและความจงใจเพื่อสรางสรรคความดีงามใหกับสังคม โดยมีวัตถุประสงค

หลัก เพื่อกลอมเกลาจิตใจของบุคคลใหยึดมั่นในความดีงามที่จะนําตนไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ดี 

มีความรู ความเขาใจตอสรรพสิ่งอยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาสังคมในภาพรวม  

 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะที่เปนเอกลักษณที่สําคัญหลายประการ

ตามเนื้อหาสาระและประเภทของการแตงโดยมีลักษณะที่สําคัญ  ๔ ดังนี้  

 ๑. เปนเรื่องที่แตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนเพื่อให

ผูอานเขาใจและเขาถึงแกนแทหรือองคความรูของศาสนา ตลอดจนเพื่อใหเกิดความศรัทธาและ

ความเชื่อมั่นในศาสนาหรือหลักธรรมคําสอนยิ่งขึ้น เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค  มิลินทปญหา ฯลฯ  

 ๒. เปนเรื่องที่อธิบายขยายเนื้อความในคัมภีรทางศาสนาใหเปนที่เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น

และงายขึ้น เชน คัมภีรอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส  มังคลัตถทีปนี  จักวาฬทีปนี  ฯลฯ 

 ๓. เปนเรื่องที่แตงขึ้นเพื่อแสดงคําสอนหรือบันทึกหลักธรรมของพระพุทธเจาและสาวก 

และอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ไตรภูมิพระรวง พระมาลัยคําหลวง  ฯลฯ 

 ๔. เปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลทางศาสนา เชน พระปฐมสมโพธิ มหาเวสสันดรชาดก 

มหาชาติคําหลวง ฯลฯ 

 ๕. เปนบทสวด บทออนวอน หรือบทสดุดี เชน บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ บทสวดชินบัญชร ลิลิตโองการแชงน้ํา ฯลฯ  

 ๖. เปนเรื่องที่มีเนื้อหาแสดงถึงความรุงเรืองของศาสนา ลักษณะเชนนี้  จะแทรกอยูใน

วรรณกรรมเรื่องตางๆ เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ปุณโณวาทคําฉันท นันโทปนันทสูตรคํา

หลวง นิราศนรินทร นิราศพระบาท ฯลฯ 

 ๗. เปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับศาสนามีบันทึกเปนทํานองประวัติศาสตร และ

ความสําคัญ เชน รัตนพิมพวงศ  ชินกาลมาลีปกรณ มูลศาสนา ฯลฯ 

 ๘. เปนเรื่องที่แตงขึ้นเพื่อใหเปนบันเทิงคดี โดยนําเคาโครงเรื่องตอนใดตอนหนึ่งจาก

ศาสนาหรือนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาเปนโครงเรื่องแลวสอดแทรกจินตนาการของผูเขียน

ลงดวย เชน ปญญาสชาดก หรือวรรณกรรมในยุคหลังที่ไดรับอิทธิพลจากชาดกและวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เชน วรรณกรรมเรื่อง  “หลวงตา” ของ แพรเยื่อไม  และ “กฎแหงกรรม” ของ       

ท. เลียงพิบูลย   เปนตน 

                                                  
 ๔ ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. วิคตอเรียการพิมพ, 

๒๕๒๔), หนา ๒๑๒. 



  

๔ 

 จากลักษณะและความสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาดังกลาว จะเห็นไดวา 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนานั้น เปนสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีต หลักธรรมคําสอน และศิลปะ

วิทยาการใหเชื่อมตอกับบุคคลในรุนหลัง หรือทําใหผูศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการศึกษา

คนควาในวรรณกรรมเหลานั้น ดังนั้น วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงนับวามีบทบาทสําคัญ ที่

ทําใหอนุชนรุนหลังไดรับความรู ความเขาใจในพระพุทธศาสนาและศาสตรตางๆ อยางชัดเจน  

 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นนับวา เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยเปนศาสตรใน

ฐานะที่วางแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ เปนประทีปใหความสวางแหงสติปญญา เปนเครื่อง

บันทึกเหตุการณของสังคม เปนวิทยาการที่ใหแนวคิด ความรูแกมนุษยในดานตางๆ ทั้งในดาน

นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ฯลฯ  เปนขุมทรัพยแหงปญญาของบุคคลที่จะศึกษาคนควา

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจอันจะนําไปสูการปฏิบัติที่ดีงาม  

 สวนที่เปนศิลปนั้น ไดแก การที่วรรณกรรมนั้น สามารถการถายทอดอารมณ ความรูสึก 

ความเชื่อ ความศรัทธาตางๆ ออกมาโดยอาศัยภาษาที่ประกอบความหมายอันไพเราะเพราะพริ้ง

และเหมาะสม โดยมีเจตนาเพื่อใหผูศึกษาไดรับความรู ความในใจที่กวีสงสารออกมาอยางประณีต

และมีชั้นเชิง ซึ่งเปนเหมือนการสรรเสริญสิ่งที่ตนไดพบไดเห็น และใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสใน

ส่ิงนั้น ที่สําคัญ คือ การยกระดับการเรียนรูและการกลอมเกลาจิตใจของบุคคลใหดีข้ึนในการที่จะ

กระทําในสิ่งที่ดีงาม 

 สําหรับวรรณกรรมในลานนานั้น เนื่องจากมีประวัติศาสตรและความเปนมาที่เกี่ยวของ

กับพระพุทธศาสนาที่ยาวนานตั้งแตคร้ังสรางบานแปลงเมือง พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญ

และมีอิทธิพลตอศิลปะวิทยาการ ชุดความรู และภูมิปญญาตางๆ ในลานนา โดยเฉพาะ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนานั้น มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและวิทยาการตางๆ ของชาว

ลานนาและประเทศไทย วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา  เชน มังคลัตถทีปนี จักรวาฬทีปนี  

เวสสันดรชาดก  ที่รจนาขึ้นโดยพระสิริมังคลาจารย และชินกาลมาลีปกรณ วชิรสารัตถสังคหะ ที่

รจนาโดยพระรัตนปญญาเถระ และวรรณกรรมผลงานของพระเถระรูปอ่ืนๆ ในลานนาถือวาเปน

วรรณกรรมชั้นครูที่มีความไพเราะและชั้นเชิงในการแตงที่ใหอรรถรสและความรูในศาสตรตางๆ ได

เปนอยางดี และวรรณกรรมบางฉบับ เชน มังคลัตถทีปนี มีอิทธิพลตอการศึกษาคนควาของบุคคล

ผูสนใจทั่วไป ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งปจจุบันไดใชเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนแผนกบาลี

ในระดับเปรียญโทและเอกของคณะสงฆไทย  



  

๕ 

 นอกจากนี้ วรรณกรรมประเภทชาดก เชน ปญญาสชาดก ก็มีอิทธิพลตอวรรณคดีที่

สําคัญของไทยหลายเรื่อง เชน สังขทอง สมุทรโฆษคําฉันท ทาวสุธน มโนราห ฯลฯ ๕  ดังนั้น จึง

อาจกลาวไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเหลานี้ ลวนมาจากผลงานพระเถระและปราชญชาว

ลานนาในอดีตที่ไดสรางสรรค ส่ิงที่มีคุณคาใหกับสังคม เ ร่ิมต้ังแตสมัยของราชวงศมังราย 

โดยเฉพาะหลังจากสมัยของพระเจาติโลกราชกษัตริยองคที่  ๑๑  แหงราชวงศมังราย ๖

 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้น มีความเปนเอกลักษณที่แสดงถึงความ

เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาและความเปนไปของบานเมืองในแตละยุคสมัย มีความ

หลากหลายทั้งในดานเนื้อหาสาระและองคความรู ถึงแมวาสวนใหญจะมีจุดมุงหมายไปในแนว

เดียวกัน คือ มุงที่จะอบรม เพาะบมคุณธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคคลผูที่ศึกษาใหเกิดความรู ความ

เขาใจตอสรรพสิ่ง มีระบบ ระเบียบ และประเภทในการแตงที่มีความสละสลวยทั้งประเภทรอยแกว 

รอยกรอง และทั้งที่จารึกดวยภาษาบาลี ภาษาลานนา/ภาษาทองถิ่น ที่สําคัญอยางยิ่ง คือ มี

อิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมและวรรณกรรมประเภทอื่นๆ ทั้งในลานนาและประเทศไทย  

 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้นมีมากมาย และมีมากกวาที่พบในภาคตางๆ 

ของประเทศไทย โดยมีกระจัดกระจายอยูตามวัดและสถานที่ตางๆ ใน ๘ - ๙ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน แมกระทั้งในถ้ําตามภูเขาและตามหนาผาริมฝงแมน้ํา เชน ตามริมฝงแมน้ําปง เหนือเขื่อน

ภูมิพล  ซึ่งจากการศึกษา คนควา การสํารวจคัมภีรและวรรณกรรมลานนาของสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สํารวจตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖ และสํารวจเพิ่มเติมภายหลังอีก

บางสวนใน ๕๒๕ วัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบวา มีคัมภีรวรรณกรรมลานนาถึง ๔๑๐,๗๗๕ 

ผูก ซึ่งบางสวนไดถายไมโครฟลมเก็บรักษาไว ๗ และจากการศึกษาของนักวิชาการดานวรรณกรรม 

ลานนาพบวา ในลานนามีวรรณกรรมในดานตางๆ รวมกันไมต่ํากวาหนึ่งลานผูก/ฉบับ๘  และ

                                                  
 ๕ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนาปริวรรตและวิเคราะห

เนื้อหา, (เชียงใหม :  โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 

 ๖ มณี พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย, (เชียงใหม :  คนเมืองการพิมพ, ๒๕๑๓), หนา

๑๕. 

               ๗ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการสํารวจคัมภีรใบลาน/วรรณกรรมลานนา

ตนฉบับของวัดตางๆ ในภาคเหนือและถายไมโครฟลมเก็บรักษาไวจํานวน ๑๕,๒๕๒ ผูก/ฉบับ ดูรายละเอียดใน, 
รายช่ือหนังสือโบราณลานนา : เอกสารไมโครฟลมของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 
๒๕๒๑-๒๕๓๓, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๔), หนา ๑๓ - ๑๔. 

 ๘ บุญคิด  วัชรศาสตร, แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ ๖๕ ช่ัวโมง, (เชียงใหม :  ธาราทองการพิมพ, 

๒๕๒๗), หนา ๓. 



  

๖ 

มากกวารอยละ ๙๐ เปนวรรณกรรมทางดานพระพุทธศาสนา นอกนั้นเปนวรรณกรรมในดานอื่น ๆ 

เชน นิทานพื้นบาน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร จริยศาสตร ลัทธิพิธีกรรม  เปนตน  

 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนานั้นเปนแหลงที่

ใหความรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมากมาย๙   ทั้งนี้เปนเพราะวาในคัมภีรและวรรณกรรมในแต

ละเรื่องนั้นสามารถใหขอมูลหรือใหความรูในศาสตรแขนงตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ซึ่งมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาคนควาและการนํามาเผยแพรตอสาธารณชน  และถือวาเปนสิ่ง

ที่มีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องบงบอกถึงความเจริญในดานตางๆ ทั้งในดานภาษา วัฒนธรรม และ

ศิลปวิทยาการที่เปนรากฐาน เปนหลักความคิด และเปนกระบวนการในการศึกษาเรียนรูแกผูคนใน

สังคมลานนา ซึ่งไดมีการถายทอดสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  

 อยางไรก็ตาม องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนาที่มีอยางมากมายเหลานั้น สวนใหญขาดการดูแล รักษา การจัดหมวดหมู และการจัดการ

ในเชิงทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสม ที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ขาดการสํารวจ วิเคราะห สังเคราะห 

และปริวรรตองคความรูและภูมิปญญาเหลานั้น มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู

ของสังคมในวงกวาง นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่ผาน

มายังมีขอจํากัดหลายประการทั้งในดานความสมบูรณของคัมภีร/วรรณกรรมที่คนพบและในดาน

ของบุคคลผูศึกษาที่ยังมีจํานวนนอยและสวนหนึ่งยังขาดความรู ความเขาใจในภาษาและบริบท

ตางๆ ในสังคมลานนา รวมถึงขาดการยกระดับเปนองคความรู และการสรางความรูใหมสูการ

ประยุกตใชในสังคม  

 ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา รวมถึงประวัติ ความเปนมา และอิทธิพลของวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอวิถีชีวิตและวรรณกรรมในดานอื่นๆ ของลานนา  ผูศึกษาจึงสนใจ

ที่จะศึกษาวิเคราะหถึงองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ในลานนาที่วาดวยเรื่อง “อานิสงส”  และ “คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของชาวลานนา”  ทั้งนี้ 

ดวยเหตุผล ๔ ประการ คือ 

                                                  
๙ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแบงประเภทของคัมภีร/วรรณกรรมลานนาออกเปน 

๑๑ หมวดใหญๆ  คือ พระพุทธศาสนา นิทานพื้นบาน กฎหมายโบราณ จริยศาสตร ประวัติศาสตร โหราศาสตร 

โคลงกลอน ยาสมุนไพร ลัทธิพิธีกรรม  ไสยศาสตร และปกิณกะ โดยในหมวดพระพุทธศาสนานั้นไดแบงออกเปน

หมวดยอยอีก ๑๗ หมวด เชน   พุทธตํานาน ทศชาติชาดก  ชาดกทั่วไป  พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม  

อานิสงสตางๆ  ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล  พยากรณอนาคต ตํานานปูชนียวัตถุ ฯลฯ 



  

๗ 

  ๑) เพื่อเปนการยกระดับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหมี “ความหมาย” และ 

“สาระสําคัญ” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   

 ๒) เพื่อเปนการเสริมสรางองคความรูและภูมิปญญาในดานวรรณกรรมลานนาที่มี

ความถูกตองเหมาะสมตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา  

 ๓) ดวยเหตุที่วรรณกรรมเรื่อง “อานิสงส” และ “คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ

ชาวลานนา” ที่มีความสําคัญตอการสรางสรรควรรณกรรมและการเผยแพรพระพุทธศาสนาใน

ลานนา ตามความเชื่อในเรื่องอานิสงสของการใหธรรมเปนทานและการสรางคัมภีรธรรมถวายวัด 

ซึ่งเปนประเพณีอยางหนึ่งของชาวลานนาในอดีต ที่ไดประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธพจนที่วา 
๑๐ “การใหธรรมเปนทานยอมชนะการใหทั้งปวง”  ดวยความเชื่อดังกลาว จึงมีการสรางวรรณกรรม

และคัมภีรพระพุทธศาสนาอยางมากมายในดินแดนลานนา ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา มีวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่วาดวยเรื่องอานิสงสตางๆ ถึง 

๑,๖๗๓ ชื่อเรื่อง จํานวน ๑,๖๘๔ ผูก และที่ไดถายไมโครฟลมเก็บรักษาไวถึง ๒๒๘  ตนฉบับ 

จํานวน ๒๘๓ ผูก/ฉบับ   สวนคัมภีรธรรมที่พระสงฆชาวลานนานิยมใชเทศนหรือแสดงธรรมใน

เทศกาลและงานพิธีตางๆ ของลานนา  พบวา มีคัมภีรธรรมที่วาดวยเรื่องตางๆ อยางมากมายนับ

หลายพันเรื่อง เชนกัน อาทิ พุทธสังคหโลก มหาวิบาก ชัยสังคหะ สรากริวิชชาสูตร  นิพพานสูตร 

อานิสงสไตรปฎก ฯลฯ ซึ่งวรรณกรรมเหลานี้มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ

ในทางพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีคุณคาควรแกการศึกษาวิเคราะหเปนอยางยิ่ง  

 ๔) เพื่อเปนการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมชมุชน 

โดยมีกรณีศึกษาจาก ๒ วัดในลานนา คือ วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และวัดบานโปง 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๑๑ เปนตัวอยางของการศึกษาที่แสดงถึง “รองรอย” และ 

“อิทธิพล” ของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีความเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีต องคความรู 

ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตของชาวลานนาเขาดวยกัน 

                                                  
 ๑๐ ขุ.ธ.๒๕/๓๕๔/๑๔๔. 

                 ๑๑ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดทําการสํารวจคัมภีรใบลานตามวัดตางๆ ใน

ลานนา พบวา วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เปนวัดที่มีการเก็บรวบรวมคัมภีรวรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนาที่ยังคงมีความสมบูรณและมีมากที่สุดในลานนา โดยมีคัมภีรลานนารวมกันไมนอยกวา ๒๓,๐๐๐ ผูก มี

ใบลานมากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ใบลาน สวนวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนั้น เปนวัดที่มีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตรในทองถิ่นโดยมีธรรมาสนใหญที่สุดในลานนา และมีคัมภีรใบลานมากเชนกัน แตยังไมไดรับ

การสํารวจจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมและหนวยการศึกษาอื่นๆ   



  

๘ 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาประวัต ิความเปนมา และความสาํคัญของวรรณกรรม

พระพทุธศาสนาในลานนา 

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพทุธศาสนาในลานนาเรื่องอานิสงส และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา   

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาบริบททางสงัคม วัฒนธรรม และพระพทุธศาสนาในลานนา ทีม่ี

ความสัมพันธกับวรรณกรรมพระพทุธศาสนาในลานนา 

  
๑.๓ ปญหาทีต่องการทราบ 
 ๑.๓.๑ ลักษณะ ประเภทขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาที่วาดวยเรื่องอานิสงส และของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ

ชาวลานนา  

 ๑.๓.๒ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา

ที่มีความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตรของลานนา 

 ๑.๓.๓ อิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีผลตอวิถีชีวิต และ

วรรณกรรมในดานอื่นๆ ของชาวลานนาและสังคมไทย 

 ๑.๓.๔  การวิเคราะห สังเคราะห การยกระดับความรู และการประยุกตใชองคความรู

และภูมิปญญาทองถิ่น จากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอสังคมและการเรียนรู

ทางดานพระพุทธศาสนา 

 ๑.๓.๕ กระบวนการอนุรักษ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การศึกษาคนควาเกีย่วกบั

วรรณกรรมและคัมภีรพระพุทธศาสนาในลานนาในฐานะที่เปนแหลงความรูดานพระพุทธศาสนา 

และศาสตรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอชาวลานนาและสังคมในวงกวาง 

 
๑.๔  คําจํากดัความของศพัทที่ใชในการวิจัย 
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา หมายถึง วรรณกรรมหรือคัมภีรธรรมที่พระ

เถระ นักปราชญชาวลานนารจนาขึ้นเพื่ออธิบายประวัติความเปนมา หลักธรรมคําสอน ความเชื่อ 

และภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา โดยเปนวรรณกรรมประเภทลายลักษณที่จารึกดวยภาษาบาลี

และภาษาทองถิ่นลานนา โดยในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนการศึกษาวรรณกรรมที่วาดวยเรื่อง

อานิสงส และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 



  

๙ 

 ลานนา หมายถึง ดินแดนทางภูมิศาสตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ประกอบดวย ๘ จังหวัดไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร นาน และแมฮองสอน 

ซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากอาณาจักรลานนาในอดีต 

 องคความรู หมายถึง ชุดความรูหรือขอสรุปรวบยอดที่ไดจากการศึกษาคนควา

สาระสําคัญในศาสตรหรือสาขาวิชานั้นๆ อยางชัดเจน โดยเปนชุดความรูที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 

  ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึงแนวคิด ความเชื่อ ความรู ความสามารถ ในทาง

พฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับจากการถายทอดในเชิงศีลธรรมจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ลานนาที่นําไปสูการจัดการในดานตางๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรชุมชน ระบบความสัมพันธใน

ชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน  

 อานิสงส หมายถึง  ผลฝายดีหรือประโยชนที่จะพึ่งไดรับจากการกระทําในสิ่งที่เชื่อวา 

เปนบุญกุศลหรือการทําความดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอํานวยผลแกผูปฏิบัติทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต เชน เชื่อวา เมื่อสรางพระพุทธรูปถวายวัดจะไดรับอานิสงส คือ มีอายุยืน มี

ทรัพยสมบัติมั่งคั่ง เปนตน 

 คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  หมายถึง คัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง

ตางๆ ที่พระสงฆ นักปราชญชาวลานนา ไดรจนาขึ้นและนํามาเทศน/แสดงธรรมแกพุทธบริษัทจน

กลายเปนประเพณีนิยมตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา เชน คัมภีรเร่ือง “ธรรม ๗ คัมภีร” 

“นิพพานสูตร“  “มหาวิบาก”   “มาลัยโผดโลก”  “ธรรมเลมหลวง” เปนตน  

 การเทศนแบบทั่วไป หมายถึง การเทศนในโอกาสตางๆ เชน ทําบุญขึ้นบานใหม 

ทําบุญสืบชะตา งานศพ การเทศนประจําวันพระของพระสงฆชาวลานนาที่นําคัมภีรธรรมในเรื่อง

ตางๆ มาแสดงใหประชาชนไดรับฟงจนกลายเปนประเพณีการเทศนที่มีทํานองตางๆ   

 การเทศนแบบตั้งธรรมหลวง   หมายถึง การเทศนที่มีการจัดทําพิธีที่ยิ่งใหญ โดย

เปนการเทศนในหมวดมหาชาติชาดก โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก ซึ่งสวนใหญจัดขึ้นในวันเพ็ญ

เดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔  ซึ่งอาจใชเวลาถึง ๗ วันในการเทศน 

 ธรรมชาตา หมายถึง คัมภีรธรรมที่พระเถระ นักปราชญชาวลานนา ไดใชกุศโลบาย

อางอิงคัมภีรในหมวดอภิธรรม หมวดมหาชาติชาดก และหมวดอื่นๆ มาเชื่อมโยงใหเปนเรื่องของ

คัมภีรธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิดของบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลไดยึดถือเปนหลักคติ

เตือนใจและมีความผูกพันใกลชิดพระศาสนา    

 



  

๑๐ 

๑.๕ วธิีการดําเนินการศึกษาวิจยั 
 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่

ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่อง อานิสงส และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ 

ลานนา”  มีข้ันตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 

 ๑.๕.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) โดยทําการศึกษา รวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา คัมภีรโบราณ

ลานนา โบราณวัตถุ ศิลาจารึก หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และบทความที่เกี่ยวของกับ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา  ดังนี้   

  (๑) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วรรณกรรมลายลักษณที่

เกี่ยวของทั้งที่จารึกดวยภาษาบาลี ภาษาธรรมลานนา (ตั๋วเมือง) และเอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา โดยเนนวรรณกรรมลายลักษณเร่ืองอานิสงส และเรื่องอื่นๆ ที่มีความ

เกี่ยวของหรือใกลเคียงกัน และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ตามประเพณีและความเชื่อของ

ชาวลานนา  เชน ธรรมะที่ใชเทศนในเทศกาลสงกรานต งานทําบุญมงคลและอวมงคล หรืองานที่

ชาวลานนากระทําในรอบป เปนตน 

  (๒) ทําการศึกษา วิเคราะห องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา โดยจัดประเภทและแยกหมวดหมูใหเห็นถึงองคความรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นในดานตางๆ  ทั้ งในดานประวัติความเปนมา  บริบททางสังคม  วัฒนธรรม  และ

พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา โดยเฉพาะการศึกษา

วิเคราะหองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่อง “อานิสงส” และ

คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของชาวลานนาที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 

  (๓) ศึกษา วิเคราะหถึงอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มี

อิทธิพลตอความรู ความเชื่อ ภูมิปญญาและวรรณกรรมในดานอื่นๆ ของชาวลานนา  

  (๔) สรุปผลการศึกษาจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนา เร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่

ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของชาวลานนา  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาในภาคสนาม 

 ๑.๕.๒ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอความรู ความเชื่อ วิถีชีวิต และวรรณกรรมในดานอื่นๆ ของชาว

ลานนาในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเพื่อสืบคนรองรอย รวมทั้งศึกษาวิเคราะหถึง

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนา โดยการเชื่อมโยงกับองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ ในพืน้ที่

ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 



  

๑๑ 

  (๑)  ทําการศึกษาและคัดเลือกวัดที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และ

ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการรวบรวมวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาจํานวน  ๒ จังหวัด โดย

การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสําคัญของเรื่อง คือ 

  - วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ซึ่งเปนวัดที่มีการเก็บรวบรวมคัมภีร

                                                 

 และ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีความสมบูรณและมีมากที่สุด ๑๒

  - วัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนวัดที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรในทองถิ่น โดยมีธรรมาสนที่ใหญที่สุดในลานนา และเปนวัดที่มีคัมภีรใบลาน/

วรรณกรรมมาก รวมทั้งยังไมเคยมีการศึกษาสํารวจของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โดยมีเกณฑการศึกษา คือ ๑) เปนวัดที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรใน

ระดับจังหวัด ๒) เปนวัดที่มีการเก็บรวบรวมคัมภีรโบราณและวรรณกรรมทางดานพระพุทธศาสนา

และของทองถิ่นไวอยางเหมาะสม ๓) เปนวัดที่มีพระภิกษุหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับวัดมีความรู 

ความสามารถในการอาน เขียน และเขาใจถึงคัมภีรโบราณลานนาและวรรณกรรมในทองถิ่น ๔) 

พระภิกษุ ชาวบาน ปราชญทองถิ่น รวมทั้งนักวิชาการสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

สํารวจ รวบรวม และศึกษา วิเคราะหถึงองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นในวรรณกรรมที่คนพบ  

  (๒)  ศึกษาขอมูลที่ไดรวบรวมจากการคนควาทั้งเอกสาร คัมภีรโบราณ และคํา

บอกเลาของพระสงฆและนักวิชาการในวัดที่เปนกรณีศึกษา โดยการจัดประเภทและแยกหมวดหมู

ใหเห็นถึงความสําคัญ องคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น ของวรรณกรรมที่คนพบเหลานั้น โดย

กําหนดเกณฑ คือ ใหมีคัมภีรที่ศึกษารวมกันอยางนอยวัดละ ๓ คัมภีร หรือตามความเหมาะสม

ของเรื่องที่ศึกษา คือ เร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 

  (๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหการประยุกตใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

ในลักษณะของการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการ

วิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น 

  (๔)  สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ

ภาคสนาม โดยนํามาอธิบายโดยแยกออกเปนบทตางๆ ในลักษณะของการพรรณนาตามเนื้อหา

สาระที่สําคัญและการศึกษาคนควา 

  (๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 
  

 
 ๑๒ สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนาปริวรรตและวิเคราะห

เนื้อหา, หนา ๑๘๖.     



  

๑๒ 

๑.๖  ขอบเขตของการวิจยั 
 ๑) ขอบเขตในดานพื้นที่  วัดที่เปนกรณีศึกษา ๒  วัด ใน ๒ จังหวัด คือ วัดสูงเมน 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยทั้งสองวัดเปนวัดที่

มีความพรอมทั้งในดานเอกสารและคัมภีรวรรณกรรมพระพุทธศาสนา และบุคคลที่มีทั้งพระสงฆ 

ชาวบาน ปราชญทองถิ่นที่มีความสนใจในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา นอกจากนี้ยัง

ศึกษาคนควา รวบรวมคัมภีร/วรรณกรรมลานนาจากสถานที่ตางๆ เชน สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม บานของปราชญทองถิ่น และวัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง เปนตน  

 ๒) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก พระสงฆ ปราชญในทองถิ่นและ

บุคคลที่เกี่ยวของที่มีความรู ความสามารถในการอาน เขียน และเขาใจถึงอักษรธรรมลานนา/

คัมภีรโบราณ และวรรณกรรมในทองถิ่น โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) วัดละ ๑๐ ทาน รวมเปน ๒๐ รูป/คน โดยใชวิธีการสัมภาษณและการศึกษารวมกัน 

 ๓) ขอบเขตดานเนื้อหาและวรรณกรรม  ไดแก การศึกษาวิเคราะหองคความรู และ

ภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่วาดวยเรื่อง “อานิสงส” และ 

“คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา” โดยแยกใหเห็นเปนประเภท ตามเนื้อหาสาระ และ

ขอที่คนพบจากการศึกษาในภาคสนามและเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (๑) เนื้อหาและวรรณกรรมเรื่องอานิสงส ทําการสํารวจเอกสารตนฉบับคัมภีร

อานิสงสลานนา (ที่ถายไมโครฟลม) ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน ๒๒๘ 

ฉบับ สํารวจเอกสารตนฉบับที่วัดสูงเมน พบจํานวน ๓๘ ฉบับ วัดบานโปง ๓๕ ฉบับ และรวบรวม

จากคัมภีรเร่ืองอานิสงสที่จัดพิมพเปนภาษาไทยกลางของสํานักพิมพทองถิ่นซึ่งจัดทําขึ้นในการ

เผยแพรใหกับวัดตางๆ อีก ๒๕ ฉบับ จากนั้นจึงตรวจทาน โดยพิจารณาจากเนื้อหาและความถี่ของ

คัมภีรที่ปรากฏ แลวนํามาศึกษาวิเคราะหคัมภีรอานิสงสที่มีความสมบูรณทั้งในดานเนื้อหา ความ

สมบูรณของคัมภีร และเนื้อหาที่สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมในลานนา โดย

กําหนดศึกษาวิเคราะห คนหาองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นจํานวน ๓๐ คัมภีร 

  (๒) เนื้อหาและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา  โดย

ทําการศึกษา สํารวจทั้งจากเอกสาร และการสัมภาษณพระเถระ นักวิชาการ และบุคคล

ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ และประเพณีในรอบเดือนและรอบปของ

ชาวลานนา เชน  

  พระธรรมราชานุวัตร รองเจาคณะภาค ๖ วัดพระเกว จังหวัดเชียงราย 

  พระครูวิมลกิตติสุนทร เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร 



  

๑๓ 

  พระครูสมุหสุวิทย  ปฺญาวุโธ เจาอาวาสวัดสูงเมน จังหวัดแพร 

  พระครูไพศาลพัฒนาภิรัตน เจาคณะอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

  พระครูรัตนวรโชติ  เจาคณะอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

  พระมหาสุบัน มหาคมฺภีโร รองเจาคณะอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

  พระมหาจรินทร จิรวุฑฺโฒ เจาอาวาสวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย 

  นายพรหมา กาศมณี ผูทรงคุณวุฒิ อดีตเจาอาวาสวัดสูงเมน จังหวัดแพร 

  นายเกษม ปุกคํา ผูทรงคุณวุฒิ อดีตเจาอาวาสวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย 

  ผูทรงคุณวุฒิ ปราชญทองถิ่นในวัดที่เปนกรณีทั้งสองวัดอีก จํานวน ๑๕ คน 

 นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสารของนักวิชาการและผูที่มีความรูในทองถิ่น เชน ศ.อุดม 

รุงเรืองศรี รศ.สมหมาย เปรมจิตต  สุรพล ดําริหกุล บุญเสริม สตราภัย เปนตน จากนั้นนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหถึงคัมภีรที่ใชเทศน โดยพิจารณาจากความนิยมในการเทศนและประเพณีของชาว

ลานนาที่เกี่ยวของกับงานพิธีตางๆ เชน การเกิด การขึ้นบานใหม งานศพ งานสืบชะตา เปนตน ซึ่ง

จากการศึกษาพบวา มีคัมภีรที่เกี่ยวของและนิยมเทศนในเทศกาลตางๆ จํานวนมากกวา ๔๐ เร่ือง 

และเมื่อพิจารณาพบวา มีเร่ืองอานิสงสเกี่ยวของในเทศกาลตางๆ ของลานนาอีก เชน เร่ือง

อานิสงสปใหม อานิสงสงานศพ ฯลฯ ดังนั้น จึงตัดคัมภีรที่ซ้ําในเรื่องอานิสงส ออก และกําหนด

ศึกษาวิเคราะหคัมภีรที่ใชในเทศนในเทศกาลตางๆ  จํานวน ๑๕ คัมภีร/เร่ือง 

 ๔) กรอบแนวคิดและขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห การศึกษาวิเคราะห

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา ผูวิจัย

ไดกําหนดในการศึกษาวิเคราะหตีความโดยยึดหลักการ ๓ ประการ คือ  

 - การศึกษาวิเคราะห ตีความตามความคิดเห็นผูแตง (Author Centered) ที่ตองการสือ่

เร่ืองใดๆ ออกมาจากวรรณกรรม เชน เร่ือง ความกตัญู ความสามัคคี การปฏิบัติตามหลักธรรม  

คําสอน ประวัติความเปนมา รวมทั้งบริบทในการแตง เชน แรงจูงใจในการแตง วิธีการสอน การ

นําเสนอ การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย เปนตน 

 - การศึกษาวิเคราะห ตีความตามความคิดเห็นของผูอาน (Reader Centered) คือ 

ผูวิจัย และพระสงฆ นักวิชาการ ผูที่มีความสนใจในวัดที่เปนกรณีศึกษา โดยเปนการศึกษาถึง 

คัมภีร วรรณกรรมในความหมายที่หลากหลาย ตามเนื้อหาสาระสําคัญ และวิธีการนําเสนอของผู

แตง โดยการเปรียบเทียบ เชื่อมโยงใหเห็นความเหมือน ความแตกตาง หรือความหมายในนัยอื่นๆ 

โดยเฉพาะการประยุกตใชในสังคม 



  

๑๔ 

 - การศึกษาวิเคราะหตีความตามเนื้อหา (Text Centered ) ความถูกตองของ

วรรณกรรมที่มีความเกี่ยวของและสอดคลองกับหลักการและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และความ

เชื่อในทองถิ่น รวมถึงบทสรุปของคัมภีรและวรรณกรรมในเรื่องนั้นๆ วาสอนใหรูถึงเรื่องอะไร องค

ความรูที่แทจริง และภูมิปญญาที่ปรากฏอยูคืออะไร ฯลฯ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจยั 

 
 
 
 

กระบวนการศึกษา 

(Process) 

ผลลัพธ 

(Output) 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรม 

พระพุทธศาสนาในลานนา 

ประวัติพระพุทธศาสนา 

ในลานนา 

-  วรรณกรรมเรื่องอานิสงส 

-  คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาล 

    ตางๆ ของลานนา 

- Author Centered 

- Reader Centered 

- Text Centered   

-  องคความรู 

-  ภูมิปญญาทองถิ่น   

   จากกรณีศึกษา 

ศึกษารองรอย/อิทธิพลจาก

กรณีศึกษา ๒ วัดในลานนา 

 

บริบททางสังคม 

วัฒนธรรม และ 

พระพุทธศาสนาในลานนา 

-  การเผยแผพุทธศาสนา 

-  การพัฒนาชุดความรู 

   และภูมิปญญาทองถิ่น 

-  การประยุกตใช 

-  การจัดการทรัพยากร 

   วัฒนธรรมชุมชน 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาดังกลาว มุงเนนศึกษาถึงประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในลานนา ที่มีความเชื่อมโยง

กับวรรณกรรมเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา โดยลักษณะของ

การศึกษาเพื่อใหเห็นความเปนมาของพระพุทธศาสนา วรรณกรรมพระพุทธศาสนา องคความรู

และภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมเหลานั้น โดยเฉพาะเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ  อันเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดคติธรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีของชาว

ลานนา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําองคความรูทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสังคม  



  

๑๕ 

๑.๗ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  
 ๑.๗.๑ เอกสารความรูเกีย่วกับวรรณกรรมพระพทุธศาสนาในลานนา 
 ฉัตรยุภา สวัสดิพงษ และอุดม รุงเรืองศรี ๑๓ ไดศึกษาและรวบรวมวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา นับต้ังแตยุคกอนและหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ณ 

วัดเจ็ดยอดเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ในสมัยของพระเจาติโลกราช  โดยกลาวถึงความเจริญทาง

พระพุทธศาสนาและการสังคายนาพระไตรปฎก ที่กอใหเกิดวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แตง

โดยพระเถระและบุคคลชาวลานนาอยางมากมาย  ดังตอไปนี้  

 

ผูแตง ผลงาน ป พ.ศ. ที่แตง 

พระโพธิรังส ี

 

๑. จามเทวีวงศ 

๒. สิหิงคนิทาน 

๑๙๕๐–๒๐๐๐ 

๑๙๕๔– ๒๐๐๐ 

พระธรรมบดีเสนาเถระ         ๑.ปทักกมโยชนา 

๒.สัททัตถเภทจินดา 

๒๐๒๐– ๒๐๔๕ 

พระสงฆชาวเชียงใหม ๑. ปญญาสชาดก ๒๐๐๐–๒๒๐๐ 

พระติปฏกจุฬาภยเถระ ๑.มิลินทปญหา 

๒.มธุรัตถปกาสินีฎีกา  

- 

พระสัทธมัมกติติ 

มหาผุสสเทวเถระ 

๑.สัททพินทุอภินวฎีกา - 

พระญาณวิลาสเถระ ๑.สังขยาปกาสก ๒๐๕๘ 

พระสิริมังคลาจารย ๑.เวสสันตรทปีน ี

๒. จักกวาฬทปีน ี

๓.สังขยาปกาสฎีกา 

๔.มังคลัตถทปีน ี

๒๐๖๐ 

๒๐๖๓ 

๒๐๖๓ 

๒๐๖๗ 

พระนนัทาจารย ๑.สารัตถสังคหะ - 

พระพรหมราชปญญา ๑.รัตนพิมพวงศ - 

 

                                                  
 ๑๓ ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ และ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลายลักษณลานนา, เอกสารประกอบ

นิทรรศการวรรณกรรมลานนา, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๒๗ (อัดสําเนา). 



  

๑๖ 

ผูแตง         ผลงาน ป พ.ศ. ที่แตง 

พระรัตนปญญาเถระ ๑. ชินกาลมาลีปกรณ 

๒. มาติกัตถสรุป อภิธรรมสังคณี 

๓. วชิรสารัตถสังคหะ 

๒๐๖๐–๒๐๗๑ 

- 

๒๐๗๘ 

พระพทุธพุกาม ๑.มูลศาสนา - 

พระญาณกิตติเถระ ๑.สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา  

๒.ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐีทีปน ี

๓.สีมาสังกรวนิิจฉัย 

๔.อัฏฐสาลินี อัตถโยชนา 

๕.สัมโมหวโินทน ีอัตถโยชนา 

๖.ธาตุกถา อัตถโยชนา  

๗.กถาวัตถ ุอัตถโยชนา 

๘. ปุคคลบัญญัติ อัตถโยชนา 

๙. ยมก อัตถโยชนา 

๑๐. ปฏฐาน อัตถโยชนา 

๑๑.อภิธัมมัตถภาวนิี อัตถโยชนา 

๑๒. มูลกัจจายน อัตถโยชนา 

๒๐๒๘–๒๐๔๓ 

พระสุวรรณรังสีเถระ ๑. คันถาภรณฎีกา 

๒.ปฐมสัมโพธกิถา 

๒๑๒๘ 

- 

พระเถระชาวเชียงใหม ๑.อุปปาตสันติ - 

พระอุตตราราม ๑.วิสุทธมิัคคทีปน ี - 

 

 นอกเหนือจากวรรณกรรมภาษาบาลี ที่เกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาที่

พระเถระชาวลานนาไดรจนาดังกลาวมาแลวนั้น ยังไดมีผลงานวรรณกรรมประเภทชาดกอีก

มากมาย โดยเฉพาะเวสสันดรชาดกนั้นที่พบแลวมีมากกวา  ๒๐๐  สํานวน  สวนชาดกนอกนิบาต

เร่ืองอื่นๆ  ที่ภิกษุและฆราวาสชาวลานนาไดรจนาไวที่พบแลวมีมากกวา ๒,๐๐๐ เร่ือง เชน เร่ือง 

พรหมจักร คันธนะ สังขวัฒนะ ศรีวิชัยยนตหงส  รัตนแสงพือ ชางโพลง โคลงปทุมสังกา มหาชาติ

ลานนา ธรรมดาสอนโลก เจาสุวัตรนางบัวคํา  ตํานานมูลศาสนาเชียงใหมและเชียงตุง เปนตน 

 



  

๑๗ 

 สถาบันวิจัยสงัคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ๑๔  ไดศึกษาสํารวจวรรณกรรม/คัมภีรธรรม

ทางพระพุทธศาสนาและศาสตรตางๆ ใน ๕๒๕ วัดใน ๘ จังหวัด และถายไมโครฟลมเก็บไว  พบวา 

มีวรรณกรรมประเภทตางๆ ถึง ๔๑๐,๗๗๕ ผูก/ฉบับ โดยมีผลการศึกษาดังนี ้

 

ที่ จังหวัด วัดที่สาํรวจ จํานวนคัมภรีที่สํารวจ คัมภีรที่ถายไว 

๑ เชียงใหม ๒๗๖ ๒๒๕,๑๒๕ ๔,๕๖๔ 

๒ ลําพนู ๒๔ ๒๔,๙๐๙ ๑,๔๘๕ 

๓ ลําปาง ๖๙ ๖๐,๕๖๔ ๒,๙๕๘ 

๔ แพร ๑๕ ๒๕,๕๔๙ ๑,๐๓๘ 

๕ นาน ๔๑ ๒๔,๑๔๙ ๑,๕๖๑ 

๖ พะเยา ๑๙ ๑๖,๖๐๗ ๕๑๔ 

๗ เชียงราย ๖๘ ๒๘,๗๘๔ ๕๖๖ 

๘ ตาก ๑๓ ๘,๘๐๘๘ ๓๑ 

รวม ๘ ๕๒๕ ๔๑๐,๗๗๕ ๑๒,๑๔๔ 

 

 นอกจากนี้ยังไดแบงประเภทของคัมภีร/วรรณกรรมลานนาออกเปน ๑๑ หมวดใหญๆ  

คือ พระพุทธศาสนา นิทานพื้นบาน กฎหมายโบราณ จริยศาสตร ประวัติศาสตร โหราศาสตร โคลง

กลอน ยาสมุนไพร ลัทธิพิธีกรรม ไสยศาสตร และปกิณกะ โดยในหมวดพระพุทธศาสนานั้น ไดแบง

ออกเปนหมวดยอยอีก ๑๗ หมวด คือ พุทธตํานาน มหาชาติชาดก  ทศชาติชาดก ชาดกทั่วไป  พระ

สูตร พระอภิธรรม พระวินัย ธรรมะทั่วไป ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา อานิสงสตางๆ ทรรศนะ

เกี่ยวกับจักรวาล ตํานานปูชนียวัตถุ พยากรณเหตุการณอนาคต บทสวดและพิธีกรรม พระสงฆ

สาวกที่มีชื่อเสียง และเทพนิยาย  โดยมีการถายไมโครฟลมเก็บรักษาไวถึง ๑๒,๑๔๔ ผูก/ฉบับ 

 มณี พยอมยงค ๑๕ ไดศึกษาถึงลักษณะการบันทึกของวรรณกรรมลานนาวา กรณีที่มี

การบันทึกเปนลายลักษณอักษรนั้น  วัตถุที่ใชในการบันทึกตั้งแตโบราณจะมีทั้งการจารึกบนหลัก

ศิลา ใบเสมา ระฆัง กรอบประตู  กรอบหนาตาง  ฐานพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาท  เปนตน 

                                                  
 ๑๔ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  “แนะนําสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ,

ใน ลานนาไทย หนังสืออนุสรณพระราชพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย, (เชียงใหม :  ทิพยเนตรการ

พิมพ, ๒๕๒๖) : ๙๓ - ๑๑๐.  

 ๑๕ มณี พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย, หนา ๔.  



  

๑๘ 

ตลอดไปจนถึงการจารึกบน “หลาบเงิน” คือแผนเงิน ที่ทําใหบางและเรียวยาว มีลักษณะคลาย   

ใบลานมีจารึกตัวอักษร เชน หลาบเงินจารึกของพระนางวิสุทธิเทวี หลาบเงินจารึกพระเจาสุทโธ

ธรรมราชา    อีกลักษณะหนึ่งคือ การจาร ไดแกการใชเหล็กแหลมจารบนใบลาน  ตอมาก็มีการใช

ปากกาที่ทําจากกานกูด  (พืชชนิดหนึ่ง)  จุมหมึกดํา ซึ่งทําจากเขมาไฟผสมน้ํา  เขียนบันทึกลงใน

กระดาษสาหรือสมุดขอย ภาษาลานนาเรียกวา “ปบสา“ ลักษณะการจารึกเชนนี้ มีมาตั้งแตโบราณ 

และมีอยูตามวัดตางๆ  จนกระทั่งปจจุบัน 

 ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล ๑๖ ไดศึกษาถึงลักษณะตัวอักษรที่ใชในการจารึกวรรณคดี

ในลานนา พบวาจากหลักฐานที่คนพบ มีการใชอักษรในการจารึก ๓ ชนิด  คือ      

 ๑. “ตัวอักษรไทยยวน” ไทยลานนา  หรือ “ตัวหนังสือเมือง” เปนอักษรของลานนาไทยที่

ใชกันมาแตดั้งเดิม และเปนที่แพรหลายในภาคเหนือซึ่งในปจจุบันยังมีการใชจารึกอยูบาง ซึ่งสวน

ใหญเปนการจารึกเรื่องราวตางๆ ของลานนา 

 ๒. ”ตัวอักษรสุโขทัย” หรือตัวหนังสือฝกขามไดแกตัวอักษรที่พอขุนรามคําแหงทรงคิด

ประดิษฐข้ึน  สันนิษฐานวา คงไดรับเขามาใชในสมัยพระเจากือนา เมื่อพระมหาสุมนเถระไดนํา

พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามาเผยแผในลานนาไทย  ปรากฏใชศิลาจารึกลงบนศิลา  ลักษณะ

คลายคลึงกับตัวอักษร “ไทยนอย” ของอีสาน หรืออักษรลาวลานชาง 

 ๓. ”ตัวอักษรขอมไทย” (ขอมเมือง, ขอมเสียบ) หรือ “อักษรไทยนิเทศ” ไดแกการเอาตัว

อักษรไทยยวนกับตัวอักษรสุโขไทยมาผสมกัน โดยใชตัวอักษรสุโขทัยเขียนตัวกลมๆ แบบ

อักษรไทยวน  มีการเติมสะกดตามแบบอักษรของขอม ตัวขอมไทยนี้สันนิษฐานวาไดใชใน

ระยะเวลาหลังจากที่เชียงใหมพนจากการยึดครองของพมาแลวระยะหนึ่ง ตัวอักษรชนิดนี้ผูรูบาง

ทานไมแยกเปนชนิดตางหาก  เพราะเปนเพียงการผสมผสานจากตัว อักษร ๒ ชนิดแรก จึงมีการ

แบงอักษรที่ใชในลานนาเปน ๒ ชนิดคือ “อักษรไทยยวน” กับ “อักษรฝกขาม” เทานั้น  

 สิงฆะ วรรณสัย ๑๗  ไดศึกษาและแบงวรรณกรรมลานนาตามลักษณะเนื้อเร่ือง  

ออกเปน ๒ ประเภท  คือวรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมทางโลก  และไดแบงวรรณกรรม

ทางโลกออกเปน ๒ สมัย คือ  สมัยกอนรัตนโกสินทรและสมัยรัตนโกสินทร   โดยอาศัยการ

สันนิษฐาน   ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการแบงตามยุคสมัยในขอบเขตและระยะเวลาที่กวางเกินไป  

                                                  
 ๑๖ ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนา”,  ใน รายงานสัมมนาทาง

วิชาการวรรณกรรม ลานนา เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๒๗) : ๑๑๑- ๑๒๕. 

 ๑๗ สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนา, (เชียงใหม : ฝายผลิตตําราและเอกสารวิชาการ 

ภาควิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๒๓. 



  

๑๙ 

 ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ และ อุดม  รุงเรืองศรี ๑๘ ไดแบงวรรณกรรมลานนาออกเปน ๒ 

ประเภทใหญ ๆ ไดแก วรรณกรรมลายลักษณ และวรรณกรรมมุขปาฐะ หรือวรรณกรรมที่ถายทอด

ดวยตัวอักษรกับวรรณกรรมที่ถายทอดดวยวาจาและแบงยอยออกไปอีกตามวรรณกรรมทั้ง ๒ 

ประเภทนั้น เชน วรรณกรรมมุขปาฐะ ไดแก  นิทานชาวบาน ภาษิตลานนา ปริศนาคําทาย เปนตน 

สวนวรรณกรรมลายลักษณนั้น ไดแก วรรณกรรมประเภทบาลี วรรณกรรมชาดก ตํานาน 

ประวัติศาสตร ตํารา กฎหมาย คําสอน กวีนิพนธ คราว โคลง กาพย ราย เปนตน  

 ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล ๑๙ ไดศึกษาและแบงวรรณกรรมลานนาตามรูปแบบของ

วรรณกรรมตนฉบับที่ปรากฏในลานนานั้นเรียบเรียงดวยภาษา ๒ ภาษา ไดแก วรรณกรรมที่แตง

หรือเรียบเรียงเปนภาษาบาลีประเภทหนึ่ง  และที่แตงดวยภาษาทองถิ่นไทยลานนาอีกประเภทหนึ่ง

และกลาวถึงลักษณะนิยมในการแตงวรรณคดีลานนาวา การแตงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาใน

ลานนานั้นมีลักษณะหรือธรรมเนียมในการแตงที่คลายคลึงกัน คือ 

 ก. บทไหวครู หรือบทสรรเสริญพระคุณของครู ซึ่งกวีจะยกยองพระคุณครูที่ใหความรู 

โดยกอนจะเขียนวรรณกรรมหรือเร่ืองราวตางๆ จึงไหวครูกอนเพื่อความเปนสิริมงคล 

 ข. บทชมความรุงเรืองของศาสนา  ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยที่มีความสัมพันธ

กัน หากบานเมืองเจริญรุงเรือง กษัตริยทรงทศพิธราชธรรมแลว ศาสนาก็รุงเรืองตามไปดวย  

 ค. บทหลักธรรม หรือเนื้อเร่ือง ซึ่งจะกลาวถึงหลักใหญของการเขียน ไดแก หลักธรรม

คําสอน ประวัติศาสตร ความเปนมา โดยเฉพาะคําสอน และชาดกตางๆ  

 ง. บทลงทายหรือบทอวสาน เปนการกลาวถึงเรื่องที่เขียนโดยสรุป มุงหวังความ

เจริญรุงเรืองของบานเมืองและพระพุทธศาสนา การปกครองโดยธรรมของชนชั้นผูปกครอง รวมทั้ง

เขียนถึงความปรารถนาของผูเขียนที่มุงเขาสูนิพพาน และกลาวถึงวันเดือนปที่เขียนสําเร็จบริบูรณ  

 พระปริยัติธรรมธาดา และคณะ ๒๐ ไดศึกษาถึงตํานานจามเทวีและเมืองหริภุญชัยหรือ

ลําพูนที่มีความเกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของบานเมือง ประวัติพระนางจามเทวี ความ

เปนไปพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมในลานนา 

                                                  
 ๑๘ ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ และ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลายลักษณลานนา, เอกสารประกอบ

นิทรรศการวรรณกรรมลานนา, คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๒๗ (อัดสําเนา).  

 ๑๙ ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนา”,  ใน รายงานสัมมนาทาง

วิชาการวรรณกรรม ลานนา เลม ๑, ๒๕๒๗ : ๑๑๔–๑๑๖. 

 ๒๐ พระปริยัติธรรมธาดา และคณะ, จามเทวีวงศพงศาวดารเมืองหริภุญชัย. (เชียงใหม : มิตร

นราการพิมพ), ๒๕๑๙. 



  

๒๐ 

 ศรี  แนวณรงค ๒๑ ไดศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่อง “จามเทวีวงศฉบับจังหวัดแพร”  

ซึ่งพบวา มีความคลายคลึงกับฉบับที่พระปริยัติธรรมธาดาแปล โดยมีเนื้อหาวาดวยราชวงศของ

พระนางจามเมวีที่ไดครองเมืองหริภุญชัยและประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา การสรางเมืองหริ

ภุญชัย  การสรางวัดพระธาตุหริภุญชัย และธรรมะของกษัตริยและความที่ไมสมควร อันเปนเหตุให

บานเมืองเดือดรอนลมจม  

 กรมศิลปากร ๒๒ ไดมอบหมายให ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปลและปริวรรต

ตํานานจามเทวีวงศ เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนทราบถึงประวัติและความเปนมาของพระนางจาม-

เทวีและพระพุทธศาสนาในลานนา โดยมีการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุ 

โบราณสถาน เพิ่มเติมอีกดวย 

 ประคอง  นิมมานเหมินท ๒๓ ไดกลาวถึงลักษณะวรรณกรรมลานนาหรือภาคเหนือที่มี

ประเภทตางๆ ทั้งลายลักษณและมุขปาฐะ ที่ไดสะทอนถึงพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาและ  

วรรณคดีในลานนาที่สงผลตอคติธรรม ความเชื่อและภูมิปญญาของสังคม 

 สมหมาย เปรมจิตต และคณะ ๒๔ ไดทําการศึกษาวิจัยและทําการอนุรักษพระคัมภีร

ลานนา โดยศึกษา  วิเคราะห  คติธรรม ความเชื่อ ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาบางฉบับที่คนพบ

ในลานนา โดยพยายามรักษาตนฉบับของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่คนพบและปริวรรตเปน

ภาษาไทย โดยการศึกษาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระและบริบทตางๆ ที่สําคัญ 

 คัมภีร  เขียนยันต ๒๕ ไดรวบรวมคติธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมที่มีอยูในคัมภีร

ประเภทตางๆ ของลานนา มาประยุกตใชในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อตาม

ทองถิ่น โดยแบงออกเปนบทตางๆ เชน ประเภทคําบูชา ความเชื่อในทองถิ่น คติธรรมสอนใจ  และ

ศาสนาพิธีของชาวลานนา 

                                                  
 ๒๑ ศรี  แนวณรงค, “ศึกษาวิเคราะหจามเทวีวงศฉบับจังหวัดแพร”,  วิทยานิพนธอักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต,  (คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๓๓.  

 ๒๒ พระโพธิรังสี, จามเทวีวงศ, แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร, กรมศิลปากร จัดพิมพ, (พระนคร : 

บรรณกิจเทรดดิ้ง) ๒๕๑๖. 

 ๒๓ประคอง  นิมมานเหมินท, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ, (พระนคร :  สมาคมสังคมศาสตร

แหงประเทศไทย), ๒๕๑๖. 

 ๒๔สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนาปริวรรตและวิเคราะห

เนื้อหา, (เชียงใหม :  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา), ๒๕๔๖.  

 ๒๕คัมภีร  เขียนยันต (นามแฝง), ของดีจากปบสา, (ลําพูน :  รานภิญโญ), ๒๕๓๕. 



  

๒๑ 

 เรณู  อรรฐาเมศร  ๒๖ ไดศึกษาเรื่องโลกทรรศนชาวลานนาไทยจากวรรณกรรม พบวา 

โลกทรรศนของชาวลานนาที่มีตอการอบรมสั่งสอนนั้น ชาวลานนาเห็นวา กอใหเกิดประโยชนอัน

ยิ่งใหญตอมวลมนุษย คือ เปนการรักษาไวซึ่งระบบสังคม และกอใหเกิดสันติสุขแกชีวิตและสังคม 

 พระมหาวัฒน  วฑฺฒนสุธี (อุปคํา) ๒๗ ไดศึกษาถึงประวัติพัฒนาการพระพุทธศาสนา

ของลานนาและอิทธิพลคําสอนเรื่องคุณธรรมและการจําแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่

ปรากฏในภาษิตลานนา เฉพาะดานสุภาษิต ผลจากการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอ

วิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวลานนาในทุกระดับช้ัน โดยชาวลานนาผูที่มีความรูไดนอมนําคติ

ธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อด้ังเดิมมาผสมผสานกันโดยใชภาษาพื้นเมือง

ลานนาพรอมทั้งยกตัวอยางที่คนสวนใหญรูเห็นเขาใจไดงายมาเปนคติธรรมสอนผูคนในสังคม  

 
 ๑.๗.๒ ความรูเกี่ยวกับประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนาในดินแดน
ลานนา 
 ร.ต.ท.แสง มนวิทูร ๒๘ ไดแปลคัมภีรชินกาลมาลีปกรณที่รจนาโดยพระรัตนปญญาเถระ 

ที่วาดวยเรื่องของประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการเมืองการปกครองในดินแดนลานนา โดย

เนื้อความในชินกาลมาลีปกรณ กลาวถึงพระพุทธเจาและกาลเวลาที่พระองคไดปรารถนาความ

เปนพระพุทธเจา เรียกวา  ชินกาล หรือ พระพุทธเจาผูชนะแลว และไดกลาวพระโพธิสัตวไวเปน ๓ 

พวก คือ 

๑) พระโพธิสัตวสัทธาธิก 

๒) พระโพธิสัตววิริยาธิก 

๓) พระโพธิสัตวปญญาธิก 

 สําหรับพระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญบารมีถึง ๔ อสงไขยแสนกัลป จึงสําเร็จเปน

พระพุทธเจา  จัดเปนพวกปญญาธิก  และกล

                                                 

าวถึงคราวเปนไป ตั้งแตเสด็จสูพระครรภพระมารดา

 
 ๒๖ เรณู  อรรฐาเมศร, “โลกทรรศนชาวลานนาไทยจากวรรณกรรม”,  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๘), บทคัดยอ.  

 ๒๗พระมหาวัฒน วฑฺฒนสุธี, “คําสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตลานนา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๔๕. 

 ๒๘ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร, วัดโสธรวราราม 

จัดพิมพ ในงานพระราชทานเพลิงพระพรหมคุณาภรณ  (ด.เจียม จิรปุญโญ) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๐. 



  

๒๒ 

และออกบวชเปนพระพุทธเจา  ประกาศพระศาสนาและปรินิพพาน โดยเปนการกลาวถึงพุทธ

ประวัติอยางยอๆ แตไดใจความ แสดงถึงความรูในพุทธประวัติของทานเปนอยางดี โดยมีการ

เรียงลําดับตามพุทธประวัติ และการสังคายนาพระธรรมวินัยตั้งแตคร้ังที่  ๑-๕ ในสถานที่ตางๆ เร่ิม

ตั้งแตในอินเดียหรือชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช รวมทั้งการ

กลาวถึงประวัติพระพุทธศาสนาที่เผยแผจากชมพูทวีปไปสูลังกาทวีป และประชาชนในลังกา

ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงอยางเต็มที่   

 ตอมากลาวถึงการสรางนครหริภุญชัย การสรางอาณาจักรลานนาของพระเจามังราย 

และลําดับกษัตริยของลานนาเกือบทุกพระองค โดยกลาวใหเห็นถึงความเปนไปของบานเมืองและ

ความเปนไปของพระพุทธศาสนาที่มีการเชื่อมโยงกันพรอมทั้งกลาวถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนา

ในอดีต ประวัติพระแกวมรกต วัดเจดียหลวง  ฯลฯ  และความรุงเรืองแหงบานเมือง  และ

พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจาติโลกราช  ซึ่งนับวาเปนยุคทองของลานนาไทย และตอมาก็

                                                 

กลาวถึงลําดับกษัตริยอีก ๒ พระองค กอนที่ทานจะรจนาไวตอนจบในสมัยพระเมืองแกว  โดยใน

ตอนจบ  ทานผูรจนาไดบอกไววา “คัมภีรชินกาลมาลีปกรณขาพเจาไดรจนาเอาไวเพื่อให

พระพุทธศาสนายั่งยืนนาน จบเมื่อปชวด จุลศักราช  ๘๗๘  ตรงกับพระศาสดาปรินิพพานแลวได  

๒๐๖๐ ป” 

 กรมศิลปากร ๒๙ ไดจัดปริวรรตและเรียบเรียงคัมภีรศาสนวงศ ที่รจนาโดยพระปญญา

สามีเถระ ซึ่งเปนคัมภีรที่กลาวถึง การเขามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแตใน

สมัยปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ หรือตนพุทธศตวรรษที่ ๔ หลังจากการสงสมณทูตของพระเจาอโศก

มหาราช  ซึ่งแตเดิมดินแดนแถบนี้ เชื่อกันวา มีการนับถือผี สาง เทวดา หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับ

ไสยศาสตร ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  เมื่อพระพุทธศาสนาแพรเขามา พระโสณเถระ

และพระอุตตรเถระ ไดแสดงพรหมชาลสูตรใหประชาชนชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส   ซึ่งกลาวกันวา

การที่พระเถระทั้งสอง ไดแสดงพรหมชาลสูตรนั้นก็เพื่อใหชาวสุวรรณภูมิไดเขาใจถึงความเชื่อหรือ

ทิฐิตางๆ และสอนใหมีความสอดคลองกับความเชื่อของตนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

 ปริญญา  กายสิทธิ์ ๓๐ ไดศึกษาประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนาในชวง พ.ศ. 

๑๙๑๒– ๒๑๐๑  โดยศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

 
 ๒๙ พระปญญาสามีเถระ, ศาสนวงศ, แปลและเรียงเรียงโดย กรมศิลปากร, (พระนคร :  กรม

ศิลปากร), ๒๕๒๐. 

 ๓๐ ปริญญา  กายสิทธิ์, “ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในลานนาไทยตั้งแต พ.ศ.๑๙๑๒–๒๑๐๑”,

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๒๘. 



  

๒๓ 

โดยเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวกับโครงสรางของสถาบันพระพุทธศาสนา  และบทบาทของ

พระพุทธศาสนาในลานนาที่มีอิทธิพลตอการเมือง การปกครองและวิถีชีวิตของชาวลานนา 

 ยุพิน  เข็มมุกด  ๓๑ ไดศึกษาถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรลานนาสมัย

ราชวงศมังรายตั้งแต พ.ศ. ๑๘๓๘– ๒๑๐๑ ที่ไดมีการศึกษาและพิจารณาถึงรูปแบบและอิทธิพล

ของพระพุทธศาสนาที่ เขามาในอาณาจักรลานนา  โดยอาศัยหลักฐานจากวรรณคดีทาง

พระพุทธศาสนา และเอกสารในประเภทตางๆ ทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมุขปาฐะ รวมทั้งศิลา

จารึกที่ปรากฏในภาคเหนือ ซึ่งสวนใหญเปนผลงานของพระมหาเถระและบุคคลชาวลานนาที่แตง

ไวในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ 

 พระยาประชากิจกรจักร ๓๒ ไดแตงเรื่องราวเกี่ยวกับพงศาวดารโยนกที่วาดวยเรื่องราว

ของลานนาไทยในอดีต ที่รวบรวมถึง สภาพภูมิศาสตร สังคม การเมืองการปกครอง และประเพณี

วัฒนธรรมที่สําคัญของลานนา โดยทานไดรวบรวมจากหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏอยูในดินแดน

ลานนา เชน ศิลาจารึก ประวัติศาสตรของเชียงใหม เปนตน โดยพงศาวดารโยนกฉบับนี้มีความ

สมบูรณทางดานประวัติศาสตรอีกฉบับหนึ่ง 

 อรุณรัตน  วิเชียรเขียว ๓๓ ไดศึกษาและเสนอบทความเกี่ยวกับลานนาคดีในแงของ

ประวัติศาสตรที่กลาวถึงการปกครองของราชวงศมังรายที่มีตออาณาจักรลานนาและความสัมพันธ

กับพระพุทธศาสนาในแงของวรรณคดีลานนา  โดยยกตัวอยางพระราชกรณียกิจของ

พระมหากษัตริยสมัยนั้นวาทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางดี เชน ในรัชสมัยพระเจาแสน

เมืองมา (ราว พ.ศ.๑๙๒๘ - ๑๙๔๔) ทรงโปรดใหหุมองคพระธาตุหริภุญชัยดวยแผนทอง 

ขณะเดียวกันก็มีพระเถระชาวเชียงใหม  เชน  พระเมธังกร  พระคัมภีร  พระญาณมงคล  พระสารี

บุตร  พระอานนท ฯลฯ  พรอมกับพระสงฆชาวรามัญจํานวนหนึ่ง ไดเดินทางไปศึกษาหลักธรรมที่

เกาะลังกา พรอมทั้งได

                                                 

บวชใหมอีกครั้ง และกลาวถึงการอันเชิญพระพุทธสิหิงคมาประดิษฐานที่

เชียงใหม รวมทั้งการสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุสถาน  โดยโปรดใหสรางเจดียหลวงขึ้นกลาง

เมืองเชียงใหมเพื่ออุทิศถวายใหกับพระราชบิดา เปนตน  

 
 ๓๑ ยุพิน  เข็มมุกด, “พระพุทธศาสนาในลานนาไทยสมัยราชวงศมังราย พ.ศ. ๑๘๓๙ – ๒๑๐๑”, 

รายงานการวิจัย, รายงานการวิจัยเสนอสภาวิจัยแหงชาติ,  (กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแหงชาติ), ๒๕๒๗. 

 ๓๒ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, (พระนคร : สํานักพิมพคลังวิทยา), ๒๕๐๗, 

 ๓๓ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, “ความรูพื้นฐานดานลานนาคดี : ประวัติศาสตร”, ใน วรรณกรรม- 

ลานนาเลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ), ๒๕๒๗ : ๓๓- ๔๐. 



  

๒๔ 

 ไกรศรี  นิมมานเหมินท ๓๔ ไดศึกษาและเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา

ของพระพุทธศาสนาในลานนา เชน เร่ืองการสังคายนาในสมัยพระเจาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ - 

๒๐๓๐) ที่ทรงเลื่อมใสทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางดี  และทรงมีแนวความคิดที่จะรักษา

พระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์โดยใหมีพระไตรปฎกอันบริสุทธิ์ ดวยการอุปถัมภการจัดทําการ

สังคายนาคัมภีรพระไตรปฎก ที่นับวาเปนการสังคายนาคัมภีรพระไตรปฎกครั้งแรกในดินแดน

ประเทศไทย และเปนครั้งที่  ๘  ของโลก  ในปพุทธศักราช  ๒๐๒๐  ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ด

ยอด  โดยมีพระธรรมทินมหาเถระเจาอาวาสวัดปาตาลนอยเปนประธานของที่ประชุมสงฆในการ

จัดสังคายนา มีพระเถระและพระภิกษุอีกจํานวนมากเขารวมการสังคายนาซึ่งลวนเปนผูมีความ

เชี่ยวชาญในภาษาบาลี และมีความแตกฉานในพระไตรปฎก  การรวบรวมชําระพระคัมภีร

พระไตรปฎกบาลีใหถูกตองบริสุทธิ์ตองใชเวลาประมาณ  ๑  ป 

 ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง  มนวิทูร ๓๕ ไดศึกษาถึงความเปนมาเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาในลานนานับต้ังแตเร่ิมเผยแพรในดินแดนสุวรรณภูมิ สุโขทัย หริภุญชัย เชียงใหม 

ในยุคตางๆ โดยการเชื่อมโยงกับหลักฐานทางดานประวัติศาสตร วรรณคดี และโบราณวัตถุสถาน 
 
 ๑.๗.๓ เอกสารความรูเกีย่วกับองคความรู คติธรรม ความเชื่อ และภูมิปญญา
ทองถิ่นในลานนา 
 มณี  พยอมยงค ๓๖ ไดศึกษาถึงวัฒนธรรมลานนาทั้งในดานประเพณี เชน ประเพณีใน

การเทศน การสวดที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวลานนาที่ใชหลักความเชื่อ

ของพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นซึ่งความเชื่อทั้งสองมีความสัมพันธตอกัน 

 ชุม ณ บางชาง ๓๗ ไดศึกษาและอธิบายถึงโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหมที่มี

ความสําคัญในดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม โดยกลาวถึงสถานที่สําคัญ

ของโบราณสถานในเชียงใหม เชน วัดเจดียเหลี่ยม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

เปนตน โดยเชื่อมโยงโบราณวัตถุสถานเขากับหลักฐานทางดานประวัติศาสตร 

                                                  
 ๓๔ ไกรศรี  นิมมานเหมินท, “ความรูพื้นฐานดานลานนาคดี : ศาสนาและวัฒนธรรม”, ใน 

วรรณกรรมลานนาเลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ), ๒๕๒๗ : ๘๓ - ๙๐. 

 ๓๕ แสง มนวิทูร,  “ความเปนมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย”, เอกสารประกอบการสัมมนา

ทางวิชาการ เร่ืองวรรณกรรมลานนา, (คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔ (อัดสําเนา). 

 ๓๖ มณี  พยอมยงค, วัฒนธรรมลานนา, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๒๙. 

 ๓๗ ชุม  ณ บางชาง, นําชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหม, (พระนคร : กรมศิลปากร

จัดพิมพ, โรงพิมพการศาสนา,  ๒๕๑๖), หนา ๓.  



  

๒๕ 

 สุรพล ดําริหกุล ๓๘ ไดศึกษาถึงวิวัฒนาการของแผนดินลานนาในแงมุมตางๆ ทั้งใน

ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม บุคคลสําคัญ และสภาพทางภูมิศาสตรที่มีความสําคัญตอการดํารง

อยูของชาวลานนา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ๓๙ ไดศึกษาและ

รวบรวมประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย ที่ เปนรูปธรรมจากหลักฐานทางดาน

ประวัติศาสตรทั้งในดานวรรณคดี และหลักฐานทางโบราณวัตถุ และอธิบายวรรณคดีที่ทานได

รจนาไว ทั้ง ๔ เร่ือง คือ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี 

 ยุทธ  เดชคํารณ ๔๐ ไดกลาวถึงลานนาภาษิตที่มีอยางมากมายในลานนาโดยอาศัยคติ

ธรรมของทองถิ่นและพระพุทธศาสนาในการสั่งสอนเพื่อเปนคติสอนใจใหคนรุนหลังไดศึกษา โดย

เปนการเรียบเรียงลานนาภาษิตที่นาสนใจและควรคาแกการศึกษา 
 
๑.๘  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศกึษา 
 ๑ .๘ .๑   ทราบถึงประวัติ  ความเปนมา  และความสําคัญของวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในลานนา  

 ๑ .๘ .๒  ทราบถึงองคความรู  และภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา โดยเฉพาะวรรณกรรมที่วาดวยเรื่องอานิสงส และองคความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของชาวลานนา 

   ๑.๘.๓ ทราบถึงอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีผลตอวถิชีวีติและ

วรรณกรรมในดานอื่นๆ ของชาวลานนา  

 ๑.๘.๔  ทราบถึงบริบททางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และบริบททาง

พระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลตอการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา และองคความรู คติ

ธรรม ความเชื่อ และภูมิปญญาทองถิ่นในลานนา 

 ๑.๘.๕ เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนา ที่

เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาในลานนา และเปนประโยชนตอแนวทางการศึกษา 

คนควา และรวบรวมคัมภีร วรรณกรรมที่สําคัญที่มีอยูในวัดตางๆ ในดินแดนลานนา 

                                                  
 ๓๘ สุรพล  ดําริหกุล, แผนดินลานนา, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพเมืองโบราณ), ๒๕๔๕. 

 ๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม,  ชีวิตและผลงานของ 

พระสิริมังคลาจารย,   (เชียงใหม : ดาวคอมพิวกราฟก, ๒๕๔๒), หนา ๓๘-๕๐.  

 ๔๐ ยุทธ  เดชคํารณ, ลานนาภาษิต, (เชียงใหม : โรงพิมพชางเผือก), ๒๕๒๐. 



 
บทที่ ๒ 

ประวัติพระพทุธศาสนาและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 
 
ประวัติและความเปนมาของลานนา 
 
 ลานนา ๑ หมายถึงดินแดนที่มีนาจํานวนมาก จากหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและ

ในคัมภีรใบลานหลายฉบับใหชื่ออาณาจักรนี้เปนภาษาบาลีวา “ทสลกฺขเขตฺตนคร” ๒ แปลวา นคร

ที่มีนาจํานวนสิบแสน อาณาจักรนี้ตั้งอยูในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีสภาพทาง

ภูมิศาสตรเปนเทือกเขาสลับซับซอนเปนจํานวนมาก โดยมีบริเวณที่ราบลุมระหวางหุบเขาซึ่งมี

ความอุดมสมบูรณและมีแมน้ําตางๆ เชน แมน้ํากก  แมน้ําอิง แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํา

                                                  
 ๑ มีการศึกษาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเกี่ยวกับการเรียกชื่ออาณาจักร “ลานนา” กับ 

“ลานนา” วาคําไหนนาจะมีความถูกตอง นักวิชาการกลุมหนึ่งอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่คณะกรรมการ

ชําระประวัติศาสตร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาวา มีหลักฐานที่เกี่ยวของ คือ ๑)จารึกวัดเชียงสา 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจารึกในป พ.ศ. ๒๐๙๖ ที่เปนหลักฐานเกาแกปรากฏคําเรียกวา “ลานนา” ๒) 

ในตํานานพระยาเจื๋องมีขอความวา “ในเมืองเงินยางเขตฺตทสลขราชธานี  อันกลาวคืวาเมิงลานนา” (เขตฺตทสลข 

แปลวา สิบแสนนา หรือลานนา) ๓) คําวา “ลาน” เปนคําที่แสดงถึงอาณาจักรในสมัยนั้นที่มีอยู ๓ อาณาจักร คือ 

อาณาจักรลานนา ลานชาง และลานพญา ซึ่งมีความสัมพันธตอกัน ๔)พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ไดทรงแตงตั้งเจากาวิโลรสสุริยวงศดํารงนพสีนครสุนทรทศลักษณนคร...เปนเจาครองเชียงใหม เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๙ 

ซึ่ง “ทศลักษณนคร”  ก็คือ สิบแสน หรือ ลานนา ๕) โครงมังทราตีเชียงใหม ที่คัดไวในป ๒๓๘๑ ใชคําวา 

“ลานนา” ๖) ในตํานานสุวรรณคําแดงกลาวถึงชนกลุมหนึ่งที่อพยพเขามาตั้งหลักแหลงบริเวณลุมแมน้ําปง  อัน

เปนดินแดนของชาวลัวะ แลวเรียกเมืองวา “เวียงลานนา”  ๗) ในสมัยพระเจากือนาแหงราชวงศมังราย (พ.ศ. 

๑๘๙๘- ๑๙๒๘) และจารึกหลักที่ ๖๒ วัดพระยืน พ.ศ.๑๙๑๓ เรียกพระเจากือนาวา “พระเจาสองแสนนา”  และ

พระเจาสามฝงแกนสถาปนาเจาผูครองเมืองเชียงแสนใหเปนเจาศรีสุวรรณคําลานนาไชยสงครามเปนใหญกวา

ลานนาเชียงแสนทั้งมวล, ดูรายละเอียดใน สุรพล ดําริหกุล. แผนดินลานนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), หนา ๑๐-๑๑,  ศรีศักร  วัลลิโภดม, ลานนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

มติชน, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ , ๒๕๔๕), หนา ๑๐-๑๑, และ สมหมาย  เปรมจิตต. โครงการปริวรรตพระ

คัมภีรลานนา ปริวรรตและวิเคราะหเนื้อหา, (เชียงใหม : โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๔๖) หนา ๑.  โดยในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชคําวา “ลานนา”  เปนหลักในการอธิบายความตามหลักฐานที่ปรากฏ 

 ๒ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

๒๕๔๖), หนา ๑-๒. 



  

๒๗ 

นาน และแมน้ําโขง ไหลผาน ทําใหมีกลุมชนเผาพันธุตางๆ เขามาอยูอาศัยมาตั้งแตดกึดาํบรรพ จน

เกิดเปนชุมชนเกษตรกรรมเชื่อมโยงกันดวยลักษณะของเครือญาติ ในตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 

ไดพบวา มีกลุมบานเมืองเกิดขึ้นอยูแลว กระจัดกระจาย ตามที่ราบลุมแมน้ําสายตางๆ ซึ่งเกิดเปน

ลักษณะแควนเล็กๆ โดยแตละแควนตางก็เปนอิสระตอกันซึ่งมีแควนที่สําคัญๆ ดังนี้ 

 แควนหริภุญชัย ๓ เปนกลุมบานเมืองที่ตั้งอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําปงมีเมืองหริภุญ

ชัยหรือจังหวัดลําพูนในปจจุบันเปนศูนยกลางแควนกับที่ราบลุมแมน้ําวังมีเมืองเขลางคนครหรือ

จังหวัดลําปางเปนสวนหนึ่งของแควนในฐานะเปนเมืองลูก แควนหริภุญชัยนั้น ถือไดวาเปนกลุม

บานเมืองหรือรัฐแหงแรกๆ ที่ปรากฏขึ้นในดินแดนภาคเหนือตอนบน โดยมีตํานานและหลักฐานที่

ตรงกันวา  ฤษีวาสุเทพไดสรางเมืองหริภุญชัยขึ้นในป พ.ศ. ๑๒๐๔ ๔ หลังจากนั้นไดขอทูลใหพระ

นางจามเทวีซึ่งเปนธิดาของกษัตริยผูปกครองเมืองละโวข้ึนไปปกครอง การเสด็จมาครองราชยของ

พระนางจามเทวีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมแกบานเมืองที่ราบลุม

เชียงใหมอยางมาก เพราะพระองคทรงนําคณะสงฆ นักปราชญ ราชบัณฑิต ชางศิลปะและ

นักวิชาการมาดวยจํานวนมาก ๕ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นแบงออกเปน ๓ ดาน คือ  

 ๑) ดานศาสนา เปนการนําพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากภาคกลางขึ้นมาเปน

ศาสนาที่สําคัญของบานเมือง มีพระสงฆสอนศาสนาและมีการสรางวัดอารามขึ้น  

 ๒) ดานการปกครอง มีสถาบันกษัตริยและลักษณะการปกครองเปนแบบบานเมืองทาง

ภาคกลางที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย  

 ๓) ดานสังคม มีประชาชนจากภาคกลางอพยพเขามาพรอมกับศิลปะวิทยาการตางๆ 

ทําใหเกิดกลุมผูชํานาญงานในดานตางๆ ข้ึน  

 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานของเมืองโบราณที่ปรากฏอยูรอบๆ แควนหริภุญชัย อีก

หลายแหง เชน เวียงมโน (อยูในเขตตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) เวียงทากาน 

(อยูในเขตตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง) เวียงเถาะ (อยูในเขตบานสองแคว อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม) และพบโบราณวัตถุแบบหริภุญชัย อีกหลายแหงในแถบที่ราบเชิงดอยสุเทพที่  

                                                  

 ๓ สุรพล ดําริหกุล, แผนดินลานนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๕),  

หนา ๑๔. 

 ๔ พระรัตนปญญาเถระ , ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร แปล

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๒๖๕. 
 ๕ ศรีศักร  วัลลิโภดม, ลานนาประเทศ,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ศิลปวัฒนธรรม

ฉบับพิเศษ , ๒๕๔๕), หนา ๔๑. 



  

๒๘ 

ถ้ําฤาษี วัดดอยคํา บริเวณกลางปาเขตตําบลสันโปง อําเภอแมริม และที่เวียงกุมกาม เขตอําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวา แควนหริภุญชัยเปนแควนที่ใหญ มีความเจริญรุงเรือง

และมีความตอเนื่องโดยมีกษัตริยปกครอง ๔๙ พระองครวมระยะเวลา ๖๑๘ ป แลวสิ้นสุดลงใน

สมัยพระยายีบาป พ.ศ. ๑๘๒๔ หลังจากนั้น แควนหริภุญชัยไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ

ลานนาที่ยังคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันงดงามตราบจนปจจุบัน เชน เจดียส่ีเหลี่ยม เจดียแปด

เหลี่ยม ในวัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย และศิลปะอ่ืน เชน พระพิมพซึ่งเปนที่นั่งอยูใตซุมโพธิ์ 

มีขนาดใหญเล็กลดลั่นกันไป คือ พระลือ พระเปม พระรอด เปนตน   

 แควนโยนก เปนดินแดนที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา มี

แมน้ํากก แมน้ําลาว แมน้ําสาย แมน้ําอิง และแมน้ําโขงไหลผานทางที่ราบลุมเชียงแสน ซึ่งถือไดวา

เปนที่ราบลุมที่ใหญและอุดมสมบรูณ มีรองรอยมนุษยอาศัยอยูมาตั้งแตกอนประวัติศาสตร รวมทั้ง

มีรองรอยของคูน้ําคันดินที่เปนลักษณะของชุมชนโบราณกระจายอยูโดยทั่วไปถึง ๑๐๕ แหงและมี

เร่ืองราวที่เปนตํานานปรัมปราเกี่ยวของกับดินแดนนี้หลายฉบับ  ซึ่งมีหลักฐานทางตํานานและ

พงศาวดารที่อาจแยกเปน ๒ เร่ืองใหญ คือ เร่ืองเกี่ยวกับกษัตริยในราชวงศของพระเจาสิงหนวัติ

กุมาร และเรื่องของราชวงศลวจังกราช โดยเรื่องแรกเปนการกลาวถึงการอพยพผูคนมาจากดนิแดน

ตอนเหนือแลวมาสรางเมืองที่ชื่อวา “นาคพันธุสิงหนวัตินคร”  ตามชื่อสิงหนวัติกุมารผูนํากลุมชนที่

อพยพเขามา ตอมาเมืองนี้ไดชื่อวา “โยนกนคร” อันเปนที่มาของชื่อแควนและกลุมชนที่อาศัยใน

พื้นที่แถบนี้ ตอมาเมืองโยนกไดลมสลายลงกลายเปนหนองน้ําใหญทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในปจจุบัน ซึ่งเรียกวา “เวียงหนองลม”   

 สวนเรื่องของราชวงศลวจังกราชนั้น เดิมเปนชาวพื้นเมืองในเขตดอยตุง อําเภอแมสาย 

และอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายในปจจุบัน ตนตระกูล คือ ลาวจกอาศัยอยูบนดอยตุง 

ตอมาไดลงมาสรางเมืองหิรัญนครเงินยางหรือเมืองเชียงแสน (พ.ศ.๑๑๘๑) กษัตริยองคแรกของ

ราชวงศ คือ ลวจังกราช ทรงมีโอรส ๓ องค คือ ลาวกอ ลาวเกื้อ ลาวเกา โอรสสองพี่นองอิจฉากัน 

พระราชบิดาจึงโปรดใหไปสรางเมืองใหมในดินแดนไกล คือ ลาวกอ ไดตั้งรกรากในเขตจังหวัดนาน 

ลาวเกื้อไปอยูเมืองผาลานผาพวง สวนลาวเกานั้น โปรดใหสืบราชสมบัติในเวียงหิรัญนครเงินยาง

นับตั้งแตพระยาลวจังกราชเปนตนมา อาณาจักรหิรัญนครเงินยางมีกษัตริยปกครองติดตอกันมา

โดยตลอด จนกระทั่งในสมัยของพระยาลาวเม็งรัชกาลที่ ๒๔ แหงราชวงศลวจังกราช พระเจาลาว

เม็งมีโอรสที่เกงกลาสามารถชื่อ “มังราย” ซึ่งประสูติแตพระนางเทพคําขาย เมื่อพระชนมายุ ๒๑ 

พรรษา ไดข้ึนครองราชยในเมืองหิรัญนครเงินยางแทนพระราชบิดา ในป พ.ศ. ๑๘๐๒ เปนกษัตริย

องคที่ ๒๕ แหงราชวงศลวจังกราช ซึ่งตอมาพระองคไดขยายอิทธิพลมาทางใตยึดเมืองหริภุญชัย 



  

๒๙ 

และเจริญสัมพันธไมตรีกับพระยางําเมือง แหงเมืองภูกามยาว พระรวงหรือพอขุนรามคําแหง แหง

สุโขทัยในป ๑๘๓๐  และยายไปตั้งราชธานีใหม จนกลายเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศมังรายที่

ครองนครเชียงใหม   ซึ่งกลุมแควนโยนกมี ๓ กลุมเมืองใหญๆ  คือ กลุมเมืองเชียงราย กลุมเมือง

พะเยา กลุมเมืองเชียงแสน ที่แสดงใหเห็นวา แควนโยนกนั้นมีความเกาแกกวาอาณาจักรลานนา  

 แควนนาน เปนกลุมบานเมืองเขตลุมแมน้ํานาน เดิมเปนแควนอิสระ มีเมืองปว หรือ

พลั่ว หรือวรนคร เปนจุดศูนยกลาง ซึ่งมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเมืองหลวงพระบางและเมือง

สุโขทัย ความสําคัญของแควนนาน นาจะเปนเพราะพื้นที่ราบลุมน้ําสาขาสายเล็กๆ ของแมน้ํานาน

นั้น อุดมไปดวยแหลงเกลือสินเธาวตามธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ตองการสําหรับมนุษยที่อยูหางไกลทะเล 

ดังไดพบมีบอเกลือทั้งที่เลิกผลิตแลวและยังคงมีการผลิตอยูหลายแหงเชนที่บานบอหลวง ตาํบลบอ

เกลือใต อําเภอปว จังหวัดนาน รวมทั้งเสนทางตามลําน้ํายังเปนเสนทางการคา ที่สามารถติดตอ

กับกลุมบานเมืองในแถบลุมแมน้ําโขงและดินแดนในประเทศลาว ๖  

 ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แควนนานไดถูกผนวกเขาไปอยูภายใตอิทธิพลของแควน

พะเยา และในเวลาไมนานก็ไดตอสูจนหลุดพนจากอํานาจของเมืองพะเยา ตอมาอาจจะเนื่องจาก

การขยายตัวของประชากรมากขึ้น รวมทั้งคงมีการติดตอคาขายกับดินแดนตอนใต เชน แควน

สุโขทัยมากขึ้น จึงไดมีการเคลื่อนยายถิ่นฐานลงมาตั้งเมืองแหงใหมข้ึนใน พ.ศ.๑๙๑๑ ซึ่งก็คือที่ตั้ง

ในจังหวัดนานในปจจุบัน ในชวงเวลาตอนตนของอาณาจักรลานนา แมวาเมืองพะเยาจะถูก

รวมเขากับอาณาจักรลานนา แตเมืองนานยังคงเปนแควนอิสระและมีความสัมพันธกับแควน

สุโขทัยอยางใกลชิด จนกระทั่งตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ แควนนานจึงไดถูกผนวกเขามาเปนสวน

หนึ่งของลานนา ซึ่งบางตํานานกลาววา ถูกผนวกเขามาในสมัยพระเจาติโลกราช ในป พ.ศ.๒๐๓๐  

 ดังนั้น แผนดินลานนาสมัยกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ มีบานเมืองเกาแกอยูที่บริเวณที่

ราบลุมแมน้ําปงหรือที่ราบลุมเชียงใหม-ลําพูน โดยมีเมืองหริภุญชัยเปนศูนยกลาง มีเมืองเขลางค

นครเปนเมืองลูก ชาวเมืองนับถือพระพุทธศาสนา เร่ิมต้ังแตสมัยพระนางจามเทวี ที่โดยทรงนํา

พระสงฆ และนักปราชญจากละโว (ลพบุรี) เขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ สวน

แควนโยนกบริเวณที่ราบลุมแมน้ําโขง แมน้ํากก แมน้ําอิง มีเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนเปน

ศูนยกลาง มีเมืองภูกามยาวหรือพะเยา เปนแควนอิสระที่เปนมิตรตอกัน แควนเหลานี้ไดถูกผนวก

เขาดวยกันตั้งแตสมัยราชวงศมังราย ในขณะที่เขตลานนาตะวันออกที่มีเมืองแพรและนานนั้น ถูก

ผนวกเขาสูลานนาในภายหลัง  

                                                  
 ๖ สรุพล  ดําริหกุล, แผนดินลานนา,  หนา ๒๔-๒๕. 



  

๓๐ 

 การกอต้ังอาณาจักรลานนา จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูและเปนที่ยอมรับ

กันทั่วไปวา อาณาจักรลานนานั้น เร่ิมตนในสมัยพระเจามังราย กษัตริยพระองคที่ ๒๕ ของราชวงศ

ลวจังกราชผูครองราชสมบัติที่เมืองหิรัญนครเงินยางในป พ.ศ. ๑๘๐๒ จากนั้นพระองคก็ไดแผ

อํานาจออกปราบปรามเมืองตางๆ ในเขตลานนา เชน เมืองฝาง เมืองเชียงของ  เปนตน   

 พระเจามังราย ๗ ทรงทราบขาวถึงความอุดมสมบูรณของแควนหริภุญชัยซึ่งขณะนั้นมี

อํานาจปกครองอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําปงและแมน้ําวัง จึงประสงคจะยึดครองเมืองหริภุญชัยไว

ในพระราชอํานาจ ทรงใชความพยายามอยูหลายป ทรงมีอุบายโดยการสงไสศึกชื่อ อายฟา เขาไป

อยูในเมืองหริภุญชัยเพื่อยุยงใหชาวเมืองเกิดความแตกแยก พระองคยกทัพมาจากเมืองเชียงราย

เพื่อจะไปตีเอาเมืองหริภุญชัย โดยไดสรางเมืองพราวขึ้นเปนที่ชุมนุมพลกอนจะยกกองทพัไปตเีมอืง

หริภุญชัย ในที่สุดก็สามารถยึดเมืองหริภุญชัยไดใน พ.ศ. ๑๘๒๔ ๘  

 พระเจามังรายทรงประทับอยูที่เมืองหริภุญชัยเพียง ๒ ป จึงไดมอบใหขุนนางที่เปนไส

ศึกชื่อ อายฟา ปกครองเมืองหริภุญชัย ตอมาสรางเวียงกุมกามเปนที่ประทับในป พ.ศ. ๑๘๒๙ แต

เนื่องจากเวียงกุมกามประสบปญหาน้ําทวม ตอมาพระองคไดเชิญพระยารวง (พอขุนรามคําแหง) 

และพระยางําเมืองแหงเมืองพะเยา ผูทรงเปนพระสหายมารวมใหคําปรึกษาที่จะสรางเมืองขึ้นใหม 

ในที่สุดก็ไดเร่ิมสราง “เมืองนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม”  ข้ึนในบริเวณระหวางเชิงดอยสุเทพและ

แมน้ําปง เมื่อ วันพฤหัสบดี เพ็ญเดือน ๘  (เดือน ๘ เหนือ) ปวอก อัฐศก จุลศักราช ๖๕๘ (ตรงกับ

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๑๘๓๙) เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.  ซึ่งตอมาไดมีความสําคัญกลายเปน

ศูนยกลางทางการเมือง การปกครองการเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา ๙

 หลังจากสรางเมืองเชียงใหมเสร็จไมนาน พระยาเบิกผูครองนครเขลางคซึ่งเปนราชบุตร

ของพระยายีบาอดีตกษัตริยผูครองแควนหริภุญชัย ไดยกทัพจากเมืองเขลางคนครมาเพื่อจะชิงเอา

                                                  
 ๗ การใชพระนามหรือคํานามหนาของกษัตริยในลานนานั้น มีนักวิชาการใชคํานําหนาที่หลากหลาย

เพื่อใหเหมาะสมกับฐานันดรของพระองค คําที่นิยมใชกันแพรหลาย คือ “พระเจา”   “พระยา”  “พระญา”   

“พญา”  หรือแมกระทั้ง “พอขุน” เชน พระเจาแสนภู พระยาสามฝนแกน  พระญาผายู พญางําเมือง พอขุนมังราย 

เปนตน ซึ่งทุกคําลวนมีความหมายถึงความเปนพระมหากษัตริย ในอาณาจักรลานนา โดยในที่นี้จะใชคําวา 

“พระเจา” ควบคูกับคําวา “พญา” เนื่องจากคําวา “พระเจา” นั้น นักวิชาการสวนใหญนิยมใชกันทั่วไป สวนคําวา 

“พญา” นั้น เปนคําดั้งเดิมที่แสดงถึงความกษัตริยลานนาในอดีต 

 ๘ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๙) ไดเสนอ

วา ศักราชที่พระเจามังรายยึดครองหริภุญชัยไดนั้น ควรเปน พ.ศ. ๑๘๓๕ ตามที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ ซึ่ง

จะแตกตางไปจากที่ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมที่ระบุวาเปน พ.ศ. ๑๘๒๔ 

 ๙ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๓.  



  

๓๑ 

เมืองหริภุญชัยคืน แตกองทัพเมืองเชียงใหมสามารถรบชนะ  ตอมา ก็โปรดแตงตั้งขุนนางชาว      

เขลางคนครเปนเจาเมืองปกครองและขึ้นตรงตอเชียงใหมซึ่งนับเปนการขยายดินแดนและรวมเอา

บานเมืองในเขตลุมน้ําวังเขาไวเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาตั้งแตนั้นเปนตนมา๑๐ 

นอกจากนี้ พระเจามังรายยังไดขยายอิทธิพลไปถึงรามัญประเทศเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๑ ถึงพุกามเมื่อ 

พ.ศ. ๑๘๓๓ ซึ่งก็ไดพาผูคนและชางฝมือมาไวใชในเชียงใหมเปนอันมาก ๑๑

 พระเจามังรายไดใชเวลาตลอดพระชนมชีพประทับอยูที่เมืองเชียงใหม เพื่อสรางความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดขึ้นภายในดินแดนแหงใหมที่พระองคไดเขามายึดครองนี้ พระองค

พยายามที่จะสรางความกลมกลืนใหเกิดขึ้น ในระหวางผูคนที่มาจากแควนโยนกกับชาวหริภุญชัย 

ตลอดจนชนพื้นเมืองที่อยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําปง โดยการรับและสืบทอดอารยธรรมทาง

พระพุทธศาสนาจากเมืองหริภุญชัยไวและใหเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค 

 ในระยะเริ่มแรกของการกอต้ังอาณาจักรลานนานั้น เมืองเชียงใหมยังคงมิไดเปน

ศูนยกลางของอาณาจักรลานนาอยางแทจริง เพราะหลังจากที่พระเจามังรายสิ้นพระชนมที่เมือง

เชียงใหมใน พ.ศ. ๑๘๕๔ แลว ๑๒ พระเจาชัยสงครามผูเปนราชโอรสไดครองราชยสืบตอมา พระ

เจาชัยสงครามประทับอยูที่เมืองเชียงใหมเพียงสี่เดือนเทานั้น ก็เสด็จกลับไปประทับอยูที่เมือง

เชียงราย  สวนเมืองเชียงใหมทรงมอบใหพระเจาแสนภูราชโอรสปกครองแทน สาเหตุที่ตองประทับ

อยูที่เมืองเชียงรายนั้น คงเนื่องมาจากดินแดนเดิมที่เปนแควนโยนกนั้นยังไมปลอดภัย เนื่องจาก

เมืองพะเยายังคงเปนรัฐอิสระที่มีความเขมแข็งอยู หากยายศูนยกลางและกองทัพไปอยูที่เชียงใหม

แลว บริเวณพื้นที่ในแถบที่ราบลุมเชียงรายอาจเสี่ยงอันตรายตอการขยายอิทธิพลของเมืองพะเยา 

อยางไรก็ตามเมื่อพระเจาชัยสงครามสิ้นพระชนมที่เมืองเชียงรายแลว พระเจาแสนภูไดข้ึน

ครองราชสมบัติแทน พระเจาแสนภูทรงแตงตั้งใหพระเจาคําฟูราชโอรสครองเมืองเชียงใหม สวน

พระองคเสด็จไปประทับที่เมืองเชียงราย และตอมาทรงสรางเมืองเชียงแสนขึ้นในบริเวณที่เชื่อวา

เปนเมืองหิรัญนครเงินยางเดิมเมื่อ พ.ศ. ๑๘๗๑ เมื่อสรางเมืองเชียงแสนเสร็จแลวศูนยกลางของ

อาณาจักรลานนาไดเลื่อนมาอยูที่เมืองเชียงแสนแทน เพราะหลังจากนั้นพระเจาแสนภูไดเสด็จมา

ประทับอยูที่เมืองเชียงแสนตลอดพระชนมชีพ ในขณะที่นครเชียงใหมมีความเจริญเติบโตขึ้น

ตามลําดับมีความแขงแกรงทั้งดานทหาร การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ  โดยมีกษัตริย

                                                  
 ๑๐ สุรพล  ดําริหกุล, แผนดินลานนา,  หนา ๒๕- ๒๘. 

 ๑๑ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก,  หนา ๒๕๙-๒๖๔.  

 ๑๒ สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ, (เชียงใหม :  

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  ๒๕๔๐), หนา  (๑๕) – (๒๓). 



  

๓๒ 

ราชวงศมังรายขึ้นครองราชยอีก ๒๐ พระองค จนถึงสมัยของพระเจาเมกุฏิสุทธิวงศ (ราว พ.ศ. 

๒๐๙๔–๒๑๐๑) นับเปนกษัตริยองคสุดทายของราชวงศมังรายที่ปกครองเมืองเชียงใหม บานเมือง

เต็มไปดวยความแตกแยก  ออนแอและในที่สุดเสียเอกราชใหแกพระเจาบุเรงนอง ในป  พ.ศ.

๒๑๐๑ เปนการสิ้นสุดราชวงศมังราย  ซึ่งหลังจากพระเจามังรายสวรรคตใน พ.ศ. ๑๘๖๐ แลว 

กษัตริยในราชวงศนี้ก็ไดปกครองเมืองเชียงใหมโดยลําดับมาดังนี้ คือ  

 ๑. พระเจามงัราย     พ.ศ. ๑๘๐๒ – ๑๘๖๐ 

 ๒. พระเจาไชยสงคราม    พ.ศ. ๑๘๖๐ – ๑๘๖๐ 

 ๓. พระเจาแสนภู (คร้ังที ่๑)    พ.ศ. ๑๘๖๑ – ๑๘๖๒ 

 ๔. เจาขุนเครอื     พ.ศ. ๑๘๖๒ - ๑๘๖๓ 

 ๕. พอทาวน้ําทวม (หรือน้ําถวม)   พ.ศ. ๑๘๖๕ – ๑๘๖๗ 

 ๖. พระเจาแสนภู (คร้ังที ่๒)    พ.ศ. ๑๘๖๗ – ๑๘๗๐ 

 ๗. พระเจาคาํฟ ู     พ.ศ. ๑๘๗๑ – ๑๘๘๑ 

 ๘. พระเจาผายู     พ.ศ. ๑๘๘๘ – ๑๙๑๐ 

 ๙. พระเจากือนา (ตื้อนา)    พ.ศ. ๑๙๑๐ – ๑๙๓๑ 

 ๑๐. พระเจาแสนเมืองมา    พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๔๓ 

 ๑๑. พระเจาสามฝงแกน    พ.ศ. ๑๙๔๔ – ๑๙๘๕ 

 ๑๒. พระเจาตโิลกราช     พ.ศ. ๑๙๘๕ – ๒๐๓๐ 

 ๑๓. พระเจายอดเชียงราย    พ.ศ. ๒๐๓๐ – ๒๐๓๘ 

 ๑๔. พระเมืองแกวหรือพระเจาติลกปนัดดาธิราช   พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘ 

 ๑๕. พระเจาเกศเชษฐราช (พระเมืองเกษเกลา) คร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๐๖๘ – ๒๐๘๑ 

 ๑๖. เจาชายหรือเจาชายคาํ    พ.ศ. ๒๐๘๑ – ๒๐๘๖ 

 ๑๗. พระเจาเกศเชษฐราช (พระเมืองเกษเกลา) คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๐๘๖ – ๒๐๘๘ 

 ๑๘. พระนางจิรประภา    พ.ศ. ๒๐๘๘ – ๒๐๘๙ 

 ๑๙. พระเจาอปุโย (พระเจาไชยเชษฐาธิราช-ลานชาง) พ.ศ. ๒๐๘๙ – ๒๐๙๐ 

 ๒๐. ทาวแมกุ (พระเจาเมกุฏิสุทธิวงศ)   พ.ศ. ๒๐๙๔ – ๒๑๐๑ 

 ในชวงเวลาดังกลาว ไดมีกษัตริยหลายพระองคที่มีพระราชกรณีกิจสําคัญซึ่งเห็นได

ชัดเจน ในชวงเริ่มแรก คือ พระเจากือนา พระองคไดสงราชทูตไปขอพระสุมนเถระจากสุโขทัยเพื่อ

สืบศาสนาในเชียงใหมเมื่อประมาณป พ.ศ. ๑๙๑๒ และพุทธศาสนานิกายลังกาวงศที่สืบเนื่องจาก

พระสุมนเถระดังกลาว มีความเจริญรุงเรืองเปนอันมาก จนกระทั้งมีการนําพระพุทธศาสนานิกาย



  

๓๓ 

ลังกาวงศใหมเขามาในสมัยของพระเจาสามฝงแกน และตอมาในสมัยพระเจาติโลกราช ซึ่งมีการ

สรางวัดเพิ่มข้ึนอีกหลายวัด มีการทะนุบํารุงการศึกษาของพระสงฆอยางจริงจังจนสามารถ

ดําเนินการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ของโลกขึ้นที่วัดเจ็ดยอด เชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๐๒๐ 

นอกจากนี้ในรัชกาลของพระเจาติโลกราช ก็ยังไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากวัดพระธาตุลําปาง

หลวง มาประดิษฐานที่วัดเจดียหลวงอีกดวย  สวนทางดานการทหาร พระองคก็ไดยกกองทัพไปรบ

ถึงเมืองพิษณุโลกและแผแสนยานุภาพไปตลอดทั่วเขตลานนา ๑๓

 กษัตริยเชียงใหมที่สําคัญอกีพระองคหนึง่ในยุคทีถ่ัดจากพระเจาติโลกราช คือพระเมือง

แกว ในยุคนี้เปนยุคทีว่รรณกรรมลานนารุงเรืองเปนอยางยิ่ง พระสงฆที่ทรงความรูกไ็ดรจนาคัมภีร

เปนภาษาบาลีไวหลายเรื่อง เชน ชนิกาลมาลีปกรณ ของพระรัตนปญญาเถระ มงัคลัตถทีปน ีและ

เวสสันตรทีปน ีของพระสิริมงัคลาจารย เปนตน๑๔

 เมื่อส้ินสมัยพระเมืองแกว เชียงใหมก็เร่ิมเสื่อมลงอํานาจในการปกครองบานเมืองก็ตก

อยูในมือขาราชการที่สามารถตั้งหรือถอดถอนกษัตริยได โดยเฉพาะยุคของพระเจาเมกุฏิซึ่งเปน

กษัตริยองคสุดทายของราชวงศมังรายนั้นบานเมืองระส่ําระสายอยางหนักและพระเจาเมกฏิุไมอาจ

แกไขได ดังนั้น เมื่อพระเจาบุเรงนองยกมาตีเชียงใหมเมื่อพ.ศ. ๒๑๐๑ พระเจาบุเรงนองกษัตริย

เมืองพมาก็สามารถยึดไดเมืองเชียงใหมในวันสงกรานตหลังลอมเมืองเพียงสามวันสามคืน ๑๕

 
๒.๑ ประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา 
 พระพุทธศาสนาเขาสูดินแดนประเทศไทยหรือสุวรรณภูมิตั้งแตในสมัยปลายพุทธ

ศตวรรษที่ ๓ หรือตนพุทธศตวรรษที่ ๔ หลังจากการสงสมณทูตของพระเจาอโศกมหาราช  แตเดิม

ดินแดนแถบนี้ เชื่อกันวา มีการนับถือผี สาง เทวดา หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร ที่มี

ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  เมื่อพระพุทธศาสนาแพรเขามา พระโสณเถระและพระอตุตรเถระ 

ไดแสดงพรหมชาลสูตรใหประชาชนชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส ๑๖  ซึ่งกลาวกันวาการที่พระเถระทั้ง

สอง ไดแสดงพรหมชาลสูตรนั้นก็เพื่อใหชาวสุวรรณภูมิไดเขาใจถึงความเชื่อหรือทิฐิตางๆ และสอน

                                                  
 ๑๓ มณี  พยอมยงค,  ลานนาไทยคดี, หนา ๒๑. 

 ๑๔ มณี  พยอมยงค, ประวัติศาสตรลานนา,  หนา ๑๔๙. 

 ๑๕ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ , “ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม”,   ใน โครงการปริวรรตพระ

คัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปลพรอมกับความนํา, (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา, 

๒๕๔๖)  : ๖๕-๒๓๙. 

 ๑๖ พระปญญาสามีเถระ, ศาสนวงศ, หนา ๕๖. 



  

๓๔ 

ใหมีความสอดคลองกับความเชื่อของตนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตอจากนั้นทานทั้งสอง

ก็ประกาศสั่งสอนพระธรรมวินัย ทําการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรทั่วไป ตอมาก็ไดขยายไปใน

ดินแดนใกลเคียงทั้งในอาณาจักรโคตรบูร โยนกหรือลานนา ก็ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาใน

สมัยนี้ดวย  โดยจะเห็นไดจากรองรอยโบราณวัตถุสมัยทวารวดี เฉพาะในลานนาที่จังหวัดลําพูน 

คือเจดียวัดกูกุด หรือวัดจามเทวี ที่เปนที่บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี อีกแหงหนึ่งคือพระพุทธรูป

ในซุมเจดียวัดกูกุด กับเจดียกูคําที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งนักปราชญทางโบราณคดีกลาววา สมัย

ทวารวดี เร่ิมต้ังแต พ.ศ. ๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๓๐๐ รวมระยะเวลาประมาณ ๘๐๐ ป  

 สวนนครหริภุญชัยหรือลําพูนนั้น ตามคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ กลาวไววาสรางในป 

พุทธศักราช ๑๒๐๔ โดยฤษีวาสุเทพ ๑๗  ในขณะที่นักวิชาการบางกลุมกลาววา พระพุทธศาสนา

นาจะขยายจากทางภาคใต และภาคกลางของประเทศไทย โดยไดมีการคนพบหลักฐานทาง

โบราณคดีที่สําคัญ  คือ  ศิลาจารึกที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาเปนจารึกหัวใจพระพุทธศาสนา  

คาถา  เย ธัมมา  ภาษาบาลี  ๒  หลักโดยพบที่เมืองไทรบุรี ๑๘ ในขณะที่ยังเปนดินแดนของประเทศ

ไทยอยู ซึ่งนักวิชาการทางโบราณคดีสันนิษฐานวา นาจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๘ ถึงพุทธ

ศตวรรษที่  ๑๒ และยังปรากฏโบราณวัตถุที่สําคัญ  คือ  พระพุทธรูปแบบอมราวดีที่ทําดวยสัมฤทธิ์

พบที่อําเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๑ -๑๒ 

 นอกจากนี้ ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  ปจจุบันก็ปรากฏหลักฐานทาง

โบราณคดีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกระพุทธศาสนา  เชน  พระพุทธรูปยืนสัมฤทธิ์ ที่พระปฐมเจดีย  

จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  ๑๑  ถึงพุทธศตวรรษที่  ๑๒  เปนศิลปะแบบคุปตะ

ไดสันนิษฐานวา สรางขึ้นมาในประเทศอินเดีย โดยการคนพบหลักฐานประวัติศาสตรและ

โบราณคดีที่สําคัญ ๆ  จํานวนมากในระยะเวลาตอมา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา

ปรากฏในรูปแบบศิลปะแบบทวารวดี ซึ่งมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๒  ถึงพุทธศตวรรษที่  

๑๖  เปนการนับถือพุทธศาสนาแบบหินยานหรือนิกายเถรวาท ๑๙ ซึ่งมีคัมภีรพระไตรปฎกเปนหลัก

                                                  
 ๑๗ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๒๖๕. 

 ๑๘ H.S. Quaritch Wales, “Archaeological Researches on Ancient  Indian Coloization’, in 

Journal of the Malayan Researches Branch of the Royal Asiatic Society.  (Singapore : Printers 

Limited, 1940 ), p. 7. 

 ๑๙ ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ, 

๒๕๓๔), หนา ๔. 



  

๓๕ 

ของพระพุทธศาสนา โดยใชภาษาบาลีในการเขียนเปนคัมภีรพระไตรปฎกและวรรณคดีตาง ๆ  

ดังเชน  ไดปรากฏหลักฐานศิลาจารึกเปนภาษาบาลี ที่จังหวัดนครปฐม และยังมีการพบการจารึก

ดวยภาษามอญที่กลาวถึงการอุทิศถวายสิ่งของตางๆ  ใหกับวัดเปนจํานวนมาก  ๒๐   

 ดังนั้น อาจกลาววาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายทั่วไปยังบริเวณภาคกลางของประเทศ

ไทยและไดขยายตัวขึ้นไปเผยแพรในดินแดนลานนาและในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  โดย

ดูไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรในลานนา   ที่มักกลาวถึงเมืองในเขตที่ราบลุมแมน้าํเจาพระยา

กอนหนาพุทธศตวรรษที่  ๑๙  โดยกลาวถึงละโว (ลพบุรี) เสมอ ๒๑  ในฐานะที่เปนเมืองสําคัญ เปน

ศูนยกลางการศึกษาดานศาสนา  ศิลปะวิทยาการตาง ๆ  ดังเชน หลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมที่ศาล

สูงเมืองลพบุรีซึ่งจารึกดวยอักษรมอญโบราณ มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่   ๑๓ - ๑๔  ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองละโวในฐานะศูนยกลางสําคัญของทวารวดี ๒๒  

 ในขณะที่ดินแดนสวนอื่นในลานนา ก็มีอาณาจักรที่ตั้งอยูกอนแลว เชน อาณาจักร

โยนก หรือ โยนกนาคนคร อาณาจักรหิรัญนครเงินยางเชียงแสน เชียงราย และพะเยา ซึ่งมีการนับ

ถือพระพุทธศาสนามากอน โดยสันนิฐานวา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากพมาหรืออาณาจักรพุกามที่

แพรขยายจากพมาสูดินแถบนั้นหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน โดยมีหลักฐานจาก

วรรณกรรมประเภทตํานานตาง ๆ เชน ตํานานพระธาตุดอยตุง เปนตน ที่กลาวถึงประวัติ

พระพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้  
 
๒.๑.๑ สมัยอาณาจักรหริภุญชัย  
 คัมภีรชินกาลมาลีปกรณกลาววา เมื่อครั้งพระพุทธเจาปรินิพพานได ๑๒๐๔ ป ฤษี

วาสุเทพไดสรางเมืองหริภุญชัยและในปถัดไปไดเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองลวปุระหรือเมือง

ลพบุรี ๒๓  มาปกครองในเมืองหริภุญชัยหรือลําพูน และกลาวถึงความเปนไปของพระพุทธศาสนา

ในดินแดนภาคเหนือตอนบนจนถึงการสรางสุวรรณเจดีย (เจดียกูคํา) และจากตํานานจามเทวีวงศ 

                                                  
 ๒๐ สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

,(คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), หนา ๓๑–๓๒. 

 ๒๑ อุษณีย ธงไชย, “ความสัมพันธระหวางอยุธยาและลานนา พ.ศ. ๑๘๓๙–๒๓๑๐”,  วิทยานิพนธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), หนา ๘. 

 ๒๒ ยอรช เซเดส ชําระและ แปล, ศิลาจารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ 

(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๐๔), หนา ๘– ๙. 

 ๒๓ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๒๖๕. 



  

๓๖ 

ก็ไดกลาวถึงการสรางเมืองหริภุญชัยและกลาวถึงฤษีวาสุเทพและฤษีสุกกทันต ที่ไดทูลเชิญพระ

นางจามเทวี  ข้ึนมาเสวยราชยยังเมืองหริภุญชัย  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเผยแพรพระพุทธศาสนา

และรูปแบบอารยธรรมจากบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง ของประเทศไทยโดยเฉพาะอารยธรรมแบบ

ทวารวดีหรือลพบุรี ที่มีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดแพรขยายมาสูภาคเหนือในบริเวณที่ราบ

ลุมแมน้ําปงในอาณาจักรหริภุญชัย และหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาไดเร่ิมเขามาประดิษฐานใน

ดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปจจุบัน  ซึ่งอยูในราวตนพุทธศตวรรษที่  ๑๓  โดย

พระนางจามเทวี ผูเปนพระราชธิดาของกษัตริยแหงอาณาจักรทวารวดี  และการขึ้นมาปกครอง

เมืองหริภุญชัยในครั้งนี้  พระนางไดนําพุทธศาสนาเถรวาท และอารยธรรมตาง ๆ   ข้ึนมาดวย ซึ่ง

ในตํานานมูลศาสนาไดกลาวถึงวา ๒๔

   “…พระนางจามเทวีประกอบดวยศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ชักชวนกันสรางวัดวาอารามทั้งหลายถึง  ๒,๐๐๐ หลังวัดใหญ  อัน

เปนที่อยูแหงชาวเจาทั้งหลาย (ภิกขุสังฆะ)  ที่มาดวยพระนางจาม

เทวี  แตเมืองละโวโพน ที่ทรงปฎกทั้ง  ๓ ถึง  ๕๐๐ องค...”  

 การขึ้นมาปกครองเมืองหริภุญชัยของพระนางจามเทวี  ไดแสดงใหเห็นถึงในการนํา

วัฒนธรรมชั้นสูงขึ้นมาปกครอง  แตขณะเดียวกันก็ไดเกิดความขัดแยงกับพวกลัวะ   ซึ่งเปนชน

พื้นเมืองเดิม จนตองทําสงครามกัน แตในที่สุดพระนางก็ไดสรางอาณาจักรหริภุญชัยใหเปน

ปกแผน และขยายไปกระทั่งสามารถสรางเมืองเขลางคนคร (ลําปาง) ๒๕  อีกเมืองหนึ่งโดยใหพระ

ราชโอรสไปปกครองอีกพระองคหนึ่ง นอกจากนี้พระนางจามเทวีทรงอาราธนาพระมหาเถรอุบาลี ผู

เปนพระสังฆราชของพระสงฆในหริภุญชัย และโปรดใหสรางวัดวาอารามอีกมากมาย  

 นครหริภุญชัยนั้น มั่นคงสืบตอมา โดยมีกษัตริยปกครองถึง ๔๙ พระองค และได

ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาจํานวนมากทั้งที่เปนศิลาจารึกที่ใชอักษรมอญ และ

การสรางสุวรรณเจดียหรือเจดียกูคํา วัดพระธาตุหริภุญชัย และวัดอื่นๆ อีกมากมาย ในสมัยพระ

เจาอาทิตย พระองคไดสรางปราสาทขึ้นมาทามกลางพระนคร ทรงถวายทานแกภิกษุดวยความ

เลื่อมใสอยางมาก และขายปราสาทเพื่อถวายเปนกัปปยภัณฑแกพระสงฆ จวบจนกระทั่งกษัตริย

องคสุดทาย ของอาณาจักรหริภุญชัยในปพุทธศักราช ๑๘๒๕ - ๑๘๓๕  

                                                  
 ๒๔ กรมศิลปากร, ตํานานมูลศาสนา, (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๗), หนา ๑๔๑. 

 ๒๕ พระโพธิรังสี, จามเทวีวงศ : พงศาวดารเมืองหริภุญชัย, แปลโดย พระปริยัติธรรมธาดา และ

คณะ, (พระนคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๙), หนา ๙๓ - ๙๖. 



  

๓๗ 

 นับแตสมัยพระนางจามเทวีเปนตนมา  อาณาจักรหริภุญชัยไมคอยมีศึกใหญมารุกราน

ดังนั้น บานเมืองและพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุงเรืองควบคูกันไป  พระนางจามเทวีนั้นทรงเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญอยางแนนแฟน  พระองคทรงสรางวัดและทรงอุปถัมภ

พระสงฆที่นิมนตมาจากลพบุรี  พระองคทรงสรางวัดประจํามุมเมือง  คือ  วัดอรัญญิการาม  วัดมา

ลุวาราม  วัดพัทธาราม  วัดลังการาม  และวัดมหาวนาราม นครรัฐหริภุญชัย  อุดมสมบูรณไปดวย

สมบัติขาวของทุกอยางมีหมูบานถึง ๗,๐๐๐ หมูบานแตละหมูบานก็ประกอบดวยแหลงน้ําสําคัญๆ  

ชาวบานทุกคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพากันสรางวัดวาอารามถึง ๒,๐๐๐ วัดทั่วอาณาเขตนคร

หริภุญชัย  พระสงฆชาวเมืองละโวที่มากับพระนางจามเทวีนั้น นับเฉพาะพระเถระมีมากกวา  

๕๐๐ รูป  สวนที่เปนสานุศิษยของทานเหลานั้นมีจํานวนนับไมถวน  จึงนับไดวาพระพุทธศาสนาใน

นครหริภุญชัยเจริญรุงเรืองเพราะพระนางจามเทวี ๒๖

 พระนางจามเทวี  สวรรคตเมื่อพระชนมายุได  ๙๒  พรรษา  พระเจาหันตยศและพระ

เจาอนันตยศ  พระโอรสคูแฝดทั้งสอง  ไดพรอมกันจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ  และสราง

พระเจดียบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชมารดา  ที่ดานทิศใตของตัวเมือง  ปจจุบันเรียกวาวัดกูกุด  

หรือวัดจามเทวี 

 จากรัชสมัยของพระนางจามเทวี  จนถึงสมัยของพระเจาอาทิตยธรรมิกราช  มีกษัตริย

ครองนครหริภุญชัย  ๓๑  พระองค  นับเปนปได ๓๘๗  ป  ชวงเวลาอันยาวนานนี้นับเปนยุคทอง

ของหริภุญชัย  เพราะเปนชวงที่ประวัติศาสตรไมไดกลาวถึงสงครามใหญ  แตกลาวถึงการทําบุญ

สรางวัด  ถวายนา  ถวายคนและสัตวแกวัดมากกวา  การทําบุญใหญอยางนี้แสดงถึงความเจริญ

ในเมืองลําพูนเปนอยางดี  ราวป พ.ศ. ๑๗๐๐  พระเจาอาทิตยราชทรงสรางพระธาตุหริภุญชัย  ซึ่ง

มีลักษณะเปนปราสาท  ๔ เหลี่ยม  มีซุมประตู ๔   ดาน  สูงประมาณ ๖   เมตร  มองเห็นโกศบรรจุ

พระบรมธาตุจากขางนอกได  พระเจดียสูงขนาดนี้เปนที่นิยมกันทั่วไปในสมัยทวารวดี ๒๗  

 นอกจากนี้  หลักฐานที่บงบอกความเปนมาของพระพุทธศาสนาในนครหริภุญชัยอีก

อยางหนึ่ง  ไดแกวัดพระยืนลําพูน  ซึ่งถือวาเปนวัดที่มีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร

พระพุทธศาสนาในเมืองไทย  คือ สมัยพระเจากือนาแหงลานนา  พระองคไดอาราธนาพระมหา

                                                  
 ๒๖ สถาพร อรุณวิลาศ, “การศึกษาคติ ความเชื่อ และรูปแบบหอไตรในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔),   

หนา ๑๕. 

 ๒๗ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก,  หนา ๒๙๐ – ๒๙๗. 



  

๓๘ 

สุมนเถรจากสุโขทัย ไปประกาศศาสนาที่เชียงใหม  กอนที่จะเดินทางตอไปยังนครเชียงใหมทานได

แวะพักจําพรรษาที่วัดพระยืนนี้ ความเปนเอกราชของหริภุญชัยไดส้ินสุดลง  เมื่อพระเจามงัราย  ได

ยกทัพมายึดเมืองลําพูนตามที่กลาวแลว แตพระพุทธศาสนาแบบมอญลพบุรี  ก็ยังคงอยูตอไปกับ

ชุมชนนั้นๆ  และภายหลังถูกอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศครอบงําในเวลาตอมา 

 

๒.๑.๒ สมัยราชวงศมังราย ๒๘

 ในปพุทธศักราช ๑๘๓๖ พระเจามังราย (พอขุนมังรายมหาราช) กษัตริยผูปกครอง

เมืองเชียงราย ก็ไดมายึดครองอาณาจักรหริภุญชัยและสําเร็จราชการอยูระยะหนึ่ง ๒๙ หลังจากนั้น

พระองคทรงหาทําเลที่ตั้งสรางเมืองใหม โดยพระเจามังรายไดสรางเมืองกุมกามขึ้นกอนจะทรงหา

ทําเลในการสรางเมืองใหมในเวลาตอมา เพื่อเปนศูนยกลางของพระราชอาณาจักร อีกทั้งทรงยัง

ตองการใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา และในปพุทธศักราช ๑๘๓๙  พระเจามังรายทรง

เลือกทําเลที่ตั้งเมืองใหมบริเวณที่ราบลุมเชิงดอยสุเทพ เนื่องจากเห็นชัยภูมิที่เหมาะสม จึงไดเชิญ

พญางําเมือง พอขุนรามคําแหง ผูเปนพระสหายมารวมกันสรางเมืองไดสําเร็จ และสถาปนาเมือง

ใหมวา “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” ๓๐ และพระองคทรงสงเสริมพระพุทธศาสนา ใหประดิษฐาน

มั่นคงเปนปกแผนในอาณาจักรลานนา 

 เมื่อพระเจามังรายไดสถาปนาเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนาในป

พุทธศักราช ๑๘๓๙ และตอมาทรงสราง “วัดเชียงมั่น” ข้ึนในบริเวณที่ประทับ และทรงดูแลการ

สรางเมืองเชียงใหมดวยพระองคเอง   ซึ่งในชวงนี้พระองคทรงไดประสานระหวางแนวคิดของ

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ กับแนวคิด ความเชื่อด้ังเดิมที่ชาวบานยังนับถือกันอยู คือ นบัถอืส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ ผีสาง เทวดา และบรรพบุรุษ  ซึ่งลักษณะของการนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยตน

ราชวงศมังรายนั้น มีการนับถือแนวความคิดทั้งสองเขาดวยกัน ซึ่งเปนผลใหการนับถือทั้งสอง

                                                  
 ๒๘ ดูรายละอียดใน สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ, 

(เชียงใหม :  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา (๑๕) – (๒๓). ซึ่งคณะศึกษาไดนํา

ตนฉบับตํานาน ๔ ชุดมาตรวจสอบชําระ ไดแก ตํานานสิบหาราชวงศฉบับวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร ตํานาน

พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับวัดพระงาม จังหวัดเชียงใหม ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ยืมมา

จากวัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม และ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Professor 

David K.Wyatt  และ ผศ.อรุณรัตน  วิเชียรเขียว คัดลอกมา.  

 ๒๙ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา  ๒๘๓. 

 ๓๐ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, หนา ๒๗๑. 



  

๓๙ 

ประเภทนี้ไดรับการถายทอดและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เชน การนับถือในเรื่องเทวดาอารักษ 

การบวชปา  ที่เปนผสมผสานกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่น  เปนตน 

 ในทีน่ี้จะกลาวถึงประวัต ิ ความเปนมา ของพระพุทธศาสนาในสมยัราชวงศมังรายที่มี

ความเปนมาควบคูกับประวตัิของอาณาจกัร โดยใหความสาํคัญการสงเสริมพระพระพทุธศาสนา

ของกษัตริยและกิจการของคณะสงฆ ดังนี ้ 

 
สมัยพระเจามังรายมหาราช (พ.ศ. ๑๘๐๒ - ๑๘๖๐) ๓๑

 พระเจามังรายทรงปกครองนครเชียงใหม ระหวางป พ.ศ.๑๘๓๙-๑๙๖๐ อันเปนยุคที่

อาณาจักรหงสาวดี พุกาม อังวะและหริภุญชัย มีความเขมแข็งและนโยบายที่จะผนวกเอาดินแดน

ของกันและกัน ดังนั้น พระเจามังรายจึงพยายามขยายอิทธิพล โดยสรางเมืองเชียงรายเปนราชธานี

แหงใหม ในป พ.ศ. ๑๘๐๕ ขณะเดียวกันก็ไดสรางเมืองฝางในเวลาตอมา นอกจากนี้พระองคยังได

เจริญสัมพันธไมตรีกับพญางําเมือง แหงภูกามยาว (พะเยา) และพญารวง (พอขุนรามคําแหง) แหง

สุโขทัยในป พ.ศ. ๑๘๓๐ ๓๒

 ในป พ.ศ. ๑๘๓๕ พระเจามังรายยึดไดอาณาจักรหริภุญชัยจากพระเจายีบา ทรง

ปกครองอยู ๒ ป ก็มอบเมืองใหขุนนางชื่ออายฟาขึ้นครองแทน สวนพระองคไดยายมาสรางเมือง

ใหมติดกับแมน้ําปงชื่อเวียงกุมกาม ปจจุบันอยูในเขตอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม ตอมาทรงเห็น

วา เวียงกุมกาม ไมเหมาะที่จะสรางเปนราชธานีถาวรได เพราะน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก จึงสรรหา

ทําเลและไดพบวาบริเวณที่ราบเหนือเวียงกุมกามขึ้นไป คือ เชิงดอยสุเทพ เหมาะที่จะสรางเปน

เมือง จึงไดเชิญพระสหายร

                                                 

วมน้ําสาบานคือ พญางําเมือง และพญารวงมาชวยพิจารณา ทั้งสาม

กษัตริยทรงเห็นพองกันวา บริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน่ําปงเหมาะสมดี จึงชวยกันวางผังเมือง โดย

กําหนดสรางกําแพงเมืองกวางดานละ ๙๐๐ วา ยาวดานละ ๑,๐๐๐ วา มาบรรจบกันเปนรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผาแลวสรางเมืองเชียงใหมข้ึน ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๑๘๓๙ 

 
 ๓๑ พระเจามังราย ทรงไดรับการยกยองวาเปน  “มหาราช” ๑ ใน ๙ พระองคของพระมหากษัตริย

ไทยโดยพระองคทรงเปนมหาราชพระองคแรกของไทย  โดยผูศึกษาสามารถดูรายละเอียดการบําเพ็ญพระราช

กรณียกิจ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาของกษัตริยในราชวงศมังรายไดใน สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, 

โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปลพรอมกับความนํา, (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย วิทยาเขตลานนา, ๒๕๔๖), หนา ๒-๑๒. 

 ๓๒ Joel John Barlow, Chiang Rai  : Lanna, (Chiang Rai  : Siam Printing, ๑๙๙๙), p. ๑๔. 



  

๔๐ 

 พระเจามังราย ประทับที่นครเชียงใหมตลอดพระชนมชีพ สวนเมืองอื่นๆ โปรดเกลาฯให

พระโอรสและขุนนางไปปกครอง ในสมัยนี้เชียงใหมเปนศูนยกลางความเจริญ เพราะมีความ

เขมแข็งทางการทหาร  มีอาณาเขตกวางขวาง และมีประชากรมาก  นอกจากนั้นยังสราง

สัมพันธไมตรีกับเมืองพะเยา สุโขทัย และพุกาม โดยตลอดเวลา ๕๙ ป ของการครองราชย พระ

เจามังรายทรงใชเวลาสวนใหญในการขยายอํานาจและอาณาเขต นอกจากนั้น ก็ทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ทรงยกที่นาจํานวนมากถวายทานแกวัดกานโถม สําหรับเก็บดอกผลถวายเปนคา

ภัตตาหาร คาหมากพลู พรอมถวายคนทั้ง ๕๕ หมูบาน จํานวน ๕๐๐ ครัวเรือน ที่นํามาจากเมือง

หงสาวดี โดยพระองคไดสรางและปฏิสังขรณศาสนสถาน ดังนี้ 

 ๑) สรางพระเจดียกูคําทรงสีเ่หลี่ยม มีซุมจระนําบรรจุพระพุทธรูปทัง้หมด ๔ ดานๆละ 

๑๕ องค รวมเปน ๖๐ องค (วัดเจดียเหลีย่ม) 

 ๒) ปฏิสังขรณตอเติมพระธาตุหริภุญชัยใหสูง ๑๖ วา และหุมดวยแผนทองจงัโก ตั้งแต

พื้นดนิถึงคอระฆัง หุมแผนทองคําตัง้แตยอดแหลมลงมาถึงตรงกลางพระเจดีย 

 ๓) สรางวัดเชียงมัน่และพระเจดียครอมหอบรรทมของพระองค ในปที่ทรงสรางเมือง

เชียงใหม (พ.ศ. ๑๘๓๙) ดังนั้น วัดเชยีงมัน่ จงึถือวาเปนวัดแหงแรกของนครเชียงใหม 

 ๔) ประกาศใหเสนาอํามาตย ตลอดจนไพรฟาประชาชนทั่วไป ทําบุญใหทาน รักษาศีล

และเจริญภาวนา 

 ภายหลังสมัยพระเจามังราย กษัตริยตอมา ไดแก ขุนคราม พระเจาแสนภู พระเจาน้ํา

ทวม ไดพยายามสรางเมืองเชียงใหมใหเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแทนหริภุญชัย  ดวยการ

สรางปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน พระพุทธรูป ตางๆ ๓๓  แตหริภุญชัยยังคงมีความสําคัญในฐานะเปน

ศูนยกลางของพระพุทธศาสนา เพราะกษัตริยลานนาหลายพระองคทรงมีความเลื่อมใสในพระธาตุ

หริภุญชัย ๓๔ โดยยังคงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง  ดังเชน  พระเจาผายู กษัตริยองค

ที่  ๖ แหงราชวงศมังราย  (ราว  พ.ศ. ๑๘๗๙–๑๘๙๘) ที่ไดปกครองอาณาจักรลานนาไดทรงสราง

พระเจดียเพื่อบรรจุอัฐิพระเจาคําฟู  ผูเปนพระบิดาโดยทําเปนเจดียประดิษฐานพระพุทธรูปไว ๔ 

ทิศ  แลวสถาปนาขึ้นเปนวัดนามวา ลีเชียงพระ  ตอมาก็คือ  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  และยังได

                                                  
 ๓๓ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา,  หนา ๒๑. 

 ๓๔ ปริญญา  กายสิทธิ์, “ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนาไทย ตั้งแตสมัย พ.ศ. ๑๙๑๒ ถึง พ.ศ. 

๒๑๐๑”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๒๘), หนา ๒๓. 



  

๔๑ 

นิมนตพระมหาจุฬาอภัยเถระพรอมดวยภิกษุสงฆ  ๑๐ รูป  จากเมืองหริภุญชัยมาเปนพระสังฆราช

อยูที่วัดลีเชียงพระ โดยเปนการรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศภายหลังที่เชียงใหมเปน

ศูนยกลางของอาณาจักรลานนา ๓๕

 
สมัยพระเจากือนา (พ.ศ.๑๙๑๐-๑๙๓๑) 
 สมัยพระเจากือนา มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในลานนา คือ พระเจากือนา ทรงแตงตั้ง

ราชทูตไปขอนิมนตพระสงฆจากพระมหาธรรมราชาลิไทที่กรุงสุโขทัย เพื่อขออาราธนาพระอุทุมพร

มหาสามีมายังเมืองเชียงใหม  แตดวยพระอุทุมพรมหาสามีเห็นวา  เมืองสุโขทัยมีพระสุมนเถระผู

เคยไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกามาแลวอีกทั้งยังแตกฉานรอบรูในคัมภีรพระไตรปฎกอยางดี  

และเห็นวาเมืองเชียงใหมมีผูชวยบํารุงพระพุทธศาสนาอยูแลว  พระอุทุมพรมหาสามีจึงสงพระ

อานนทเถระผูเปนศิษยมาแทนโดยที่พระเจากือนาใหตั้งสํานักอยูที่วัดโลก ๓๖ พระเจากือนาทรง

ขอใหพระอานนทเถระ ทําสังฆกรรมตามแบบอยางลังกาทวีปที่เมืองเชียงใหม แตพระอานนทเถระ

ยังไมกลาทําสังฆกรรม  เนื่องจากยังไมไดรับอนุญาตจากสํานักสงฆ  จึงทูลใหพระเจากือนา ทรง

อาราธนาพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมา  เพื่อมาประกอบสังฆกรรม  อุปสมบทและสั่งสอนธรรม

ที่เมืองเชียงใหม พระเจากือนาจึงโปรดใหสงราชทูตเดินทางมาเพื่ออาราธนาพระสุมนเถระยังเมือง

สุโขทัย  เพื่อนําพระพุทธศาสนาลังกาวงศไปสืบพระพุทธศาสนาลังกาวงศ ไปสืบพระศาสนายัง

เมืองเชียงใหมศูนยกลางของอาณาจักรลานนา พระเจากรุงสุโขทัยก็ทรงอนุญาต ๓๗   

 พระสุมนเถระออกเดินทางมาเมืองเชียงใหม  พรอมกับนําพระบรมสารีริกธาตุมาดวย 

พระเจากือนาเสด็จไปรับพระสุมนเถระถึงเมืองหริภุญชัย  ป พุทธศักราช ๑๙๑๒  โดยโปรดใหพระ

สุมนเถระพํานักอยูที่วัดพระยืน  ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองหริภุญชัย  เมื่อเตรียมการทุก

อยางเรียบรอยแลว ก็ทรงอาราธนาใหทําสังฆกรรมอุปสมบทกุลบุตร รวมกับพระรามัญทั้ง ๑๐  รูป 

โดยสมมตินทีสีมาในแมน้ําแมระมิงค ใกลวัดจันทรพานิชกระทําอุปสมบทกรรม บวชสามเณรกุมาร

กัสสปะ (หลานที่นําไปจากสุโขทัย) เปนพระภิกษุในนทีสีมานั้นเปนรูปแรก จากนั้นจึงไดอุปสมบท

กุลบุตรชาวเมืองเชียงใหมและชาวเมืองลําพูนเปนจํานวนมาก 

                                                  
 ๓๕ สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา,   หนา ๓-๔. 

 ๓๖ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก,  หนา ๒๙๔–๒๙๕. 

 ๓๗ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๒๙๗. 



  

๔๒ 

 ตอมาพระเจากือนาจึงไดทรงสรางวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก ในป  พ.ศ. ๑๙๑๔ 

แลวจึงอาราธนาพระสุมนเถระไปครองและสถาปนาเปนพระสังฆราชพรอมทั้งสรางพระเจดียข้ึนใน

วัดนี้ในปพุทธศักราช ๑๙๑๖ ๓๘  ตอมาพระเจากือนาจึงทรงโปรดใหสรางพระเจดียที่ยอดดอยสุ

เทพในปพุทธศักราช ๑๙๒๙ อันเปนที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่พระสุมนเถระนํามาจากกรุง

สุโขทัย  และพระพุทธศาสนาในลานนาก็ไดรับการสงเสริม เผยแพร ใหเจริญรุงเรืองมากที่สุดอีก

สมัยหนึ่ง เพราะมีสถานที่ศึกษาเลาเรียนของคณะสงฆ คือ วัดสวนดอก  ซึ่งไดกลายเปนศูนยกลาง

ของการศึกษาพระธรรมวินัยแบบลังกาวงศ ซึ่งปรากฏหลักฐานในตํานานมูลศาสนา  ฉบับวัดปา

แดงวา 

   “…หื้อพระทั้งหลายอันมีในชนบททั้งมวลตราบเถินเชียง

แสน  เชียงตุง  หื้อลามาเรียนอักขระ  และระบํา (ทํานองสวด)  บวช

ทั้งมวล  ชุเมือง เถิงวัดสวนดอกไม…”  ๓๙

 พระสุมนเถระเปนผูที่มีบทบาทอยางมาก  ในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาแบบ

ลังกาวงศใหเจริญรุงเรืองในลานนา  โดยเฉพาะดานการศึกษาพระธรรมวินัย และเริ่มมีการรจนา

คัมภีรทางศาสนา โดยทานเปนเจาอาวาสวัดบุปผาราม  ๑๘ พรรษา  จึงไดมรณภาพ 

 พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ที่พระมหาสุมนเถรนํามาเผยแผในเชียงใหม ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง หัวเมืองใกลเคียงคือ เชียงราย เชียงของ เชียงแสน ลําพูน ลําปาง ไดหันมา

นับถือพระพุทธศาสนาแบบเชียงใหม พระสงฆจากสํานักตางๆ ทั้งใกลและไกล พากันมาศึกษา

พระพุทธศาสนาที่วัดบุปผาราม จากนั้นวัดบุปผารามสวนดอกไมก็ไดกลายเปนศูนยกลาง

การศึกษาพระพุทธศาสนาในลานนาเชียงใหม ดังนั้น ตลอดระยะเวลาในชวง ๒๑ ป  แหงการ

ครองราชยของพระเจากือนาอาจกกลาวไดวา ทั้งอาณาจักรและพุทธศาสนจักรไดเจริญกาวหนาไป

โดยลําดับ 

  
สมัยพระเจาแสนเมืองมา (พ.ศ.๑๙๓๑-๑๙๕๔) 
 พระเจาแสนเมืองมา พระโอรสของพระเจากือนาขึ้นครองราชยเมื่อพระชนมมายุเพียง 

๑๕ พรรษา เมื่อแรกเสวยราชย เจามหาพรหมพระเจาอาที่ครองเมืองเชียงราย ไดยกทัพมาลอม

เมืองเชียงใหมเพื่อแยงชิงราชสมบัติแตไมสําเร็จ ภายหลังเจามหาพรหมยอมสวามิภักดิ์ และขอ

พระราชทานอภัยโทษจากพระเจาแสนเมืองมา พระองคก็ทรงยกโทษให การมาสวามิภักดิ์คร้ังนี้ 

                                                  
 ๓๘ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๗–๑๑๔. 

 ๓๙ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๒๙๗. 



  

๔๓ 

เจามหาพรหมไดนําพระพุทธสิหิงคจากเมืองกําแพงเพชรมาถวาย เพื่อเปนการไถโทษดวย พระเจา

แสนเมืองมาจึงนําไปประดิษฐานไวที่วัดลีเชียงพระ คือวัดพระสิงห เชียงใหมทุกวันนี้ 

 พระพุทธสิหิงคองคนี้ ตามตํานานกลาววากษัตริยลังกาเปนผูสรางประมาณ พ.ศ. 

๑๗๐๐ กษัตริยสุโขทัยโปรดให

                                                 

เจาผูครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนประเทศราช สงทูตไปของจาก

ลังกาและพระองคไดลงไปรับถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อสุโขทัยตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยาพระ

พุทธสิหิงคไดตกไปอยูอยุธยาสมัยขุนหลวงพะงั่ว แลวตกไปอยูเมืองกําแพงเพชรเพราะถูกพระสนม

ทูลขอไปใหบุตรชายที่ เปนเจาเมือง เจามหาพรหมเจาเมืองเชียงราย ยกทัพมาลอมเมือง

กําแพงเพชรเพื่อชิงพระพุทธสิหิงค ในที่สุดเจามหาพรหมก็ไดพระพุทธสิหิงคและตอมาก็ไดนํามา

ถวายพญาแสนเมืองมาเพื่อไถโทษดังไดกลาวมาแลว 

 พระเจาแสนเมืองมา ทรงมีศรัทธามัน่คงในพระพทุธศาสนา โปรดใหสรางเจดียหลวง

ข้ึนที่ใจกลางนครเชียงใหม แตยังไมทนัจะแลวเสร็จ พระองคก็สวรรคตกอน พ.ศ.๑๙๕๔ พระมเหสี

ของพระองคทรงจัดการสรางจนสําเร็จในเวลาตอมา ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวสรรเสริญพระเจา

แสนเมืองมาตอนหนึ่งวา  

   “...พญาลักษณบุราคม เจาเชียงใหมองคนี้ เปนผูไดรํ่าเรียนรูพุทธ

วจนะ แคลวคลองในทางธรรม เฉลียวฉลาดเปนปราชญอันประเสริฐ 

ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตรวจตราบํารุงผูเรียนรูพระปริยัติมี

บัญชีไวทั้งสิ้น พระราชทานนิตยภัตปจจัยปวยไข…กุลบุตรใดเลา

เรียนคัมภีรศัพทศาสตร แมเพียงสนธิหรือนาม พระองคก็ทรง

ทะนุบํารุงกุลบุตรนั้นดวยปจจัย ๔ ทุกคน...” ๔๐

 
สมัยพระเจาสามฝงแกน (พ.ศ.๑๙๕๔-๑๙๘๕) 
 สมัยพระเจาสามฝงแกน เปนราชโอรสของพระเจาแสนเมืองมา ทรงเปนวีรกษัตริย

สามารถปองกันอาณาเขตของพระองคใหพนจากอริราชศัตรูทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

นอกจากภารกิจฝายอาณาจักรแลว ยังทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรอยตามบุรพมหา

กษัตริยอยางอเนกอนันต 

 เหตุการณสําคัญในรัชกาลนี้ คือ ลัทธิลังกาวงศจากลังกาทวีปมาสูเชียงใหม โดย

พระสงฆลานนาไทยหลายรูป เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา โดยเฉพาะในป 

พ.ศ.๑๙๖๗ พระสงฆชาวเชียงใหม ๒๕ รูป มีพระธรรมคัมภีระ พระเมธังกร พระญาณมงคล  พระ

 
 ๔๐ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๐๑. 



  

๔๔ 

สีลวงศ พระสารีบุตร พระรัตนกร พระพุทธสาคร เปนตน กับพระกัมพูชาอีก ๘ รูป รวม ๓๓ รูป ได

รวมกันเดินทางจากเมืองกัมพูชาไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาในสํานักของพระวันรัตนในป 

พ.ศ.๑๙๖๗  เมื่อศึกษาที่ลังกาพอสมควรแลว ก็พากันเดินทางกลับเชียงใหมและไดอาราธนาพระ

ลังกา ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปญญา เขามาชวยเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ลานนาดวย เมื่อถึงอยุธยาก็หยุดจําพรรษาที่นั่น ออกพรรษาแลว พ.ศ.๑๙๗๓ จึงไดเดินทางตอไป

เมืองเชียงใหม ผานเมืองศรีสัชชนาลัย เมื่อถึงเชียงใหม ไปพํานักอยู ณ วัดปาแดง เชิงดอยสุเทพ 

เมืองเชียงใหม ตอมาไดเดินทางไปเผยแผศาสนาที่ลําปาง เชียงแสน และ เชียงราย ทานไดทําพิธี

บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเปนจํานวนมาก คณะสงฆที่ เขามาเผยแผศาสนาครั้งนี้ นับเปน

พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศรุนที่ ๒ และถือเปนนิกายปาแดง เพราะสืบมาจากพระวันรัตน และ

ทานเหลานั้นไดรวมกันจัดตั้งคณะสงฆลังกาวงศชุดใหม และเครงครัดวัตรปฏิบัติ ในชวงนี้ถือเปน

การเขามาของพระพุทธศาสนานิกายสิงหล ทําใหพระสงฆเกิดการขัดแยงกัน เชน สํานักสิงหลอยูที่

วัดปาแดง สํานักลังกาวงศอยูที่วัดสวนดอก ๔๑ ซึ่งการขัดแยงดังกลาวนําไปสูการสังคายนา

พระไตรปฎกในสมัยพระเจาติโลกราช ในปพุทธศักราช  ๒๐๒๐ 
 
สมัยพระเจาติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕ - ๒๐๓๐) 
 พระเจาติโลกราชเปนราชโอรสองคที่ ๖ ของพระเจาสามฝงแกนเมื่อข้ึนครองราชยแลว

เฉลิมพระนามวา พระมหาศรีสุธรรมติโลกราช หรือสิริธรรมจักรวรรดิติโลกราช ขณะนั้นพระชนมายุ

ไดเพียง ๓๔ พรรษา ตรงกับปพุทธศักราช ๑๙๘๕ พระพุทธศาสนาในรัชกาลนี้ ไดรับการสงเสริม

อยางจริงจังและกวางขวาง  

 พระเจาติโลกราชเปนกษัตริยลานนาที่มีพระเกียรติยศปรากฏไกลเปนที่รูจักกันดีใน

บรรดานักประวัติศาสตร ทรงเปนวีรกษัตริยที่เขมแข็ง เคยตอสูกับกองทัพอยุธยาหลายครั้งซึ่งตรง

กับรัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศสรางความ

เจริญรุงเรืองแกชาติบานเมืองมาก โดยในสมัยนี้ พระพุทธศาสนาจัดไดวาเปนสมัยที่เจริญรุงเรือง

สูงสุดในอาณาจักรลานนา เนื่องจากพระเจาติโลกราชทรงเลื่อมใสและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะคณะสงฆนิกายสิงหล  ไดทรงอาราธนาพระมหาเมธังกรจากเมืองลําพูนมาจําพรรษาอยู

ที่วัดราชมณเฑียร และไดสถาปนาใหพระมหาเมธังกร เปนพระมหาสวามี และพระองคทรงผนวช

ชั่วคราว  ณ  วัดปาแดงมหาวิหาร พระเจาติโลกราชมีแนวความคิดที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให

                                                  
 ๔๑  ไกรศรี  นิมมานเหมินท, “ความรูพื้นฐานดานลานนาคดี : ศาสนาและวัฒนธรรม”, ใน ลานนา

ปริทัศน, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๗), : ๕๗.    



  

๔๕ 

บริสุทธิ์โดยมีพระไตรปฎกอันบริสุทธิ์ ดวยการอุปถัมภการจัดการสังคายนาคัมภีรพระไตรปฎกอัน

เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ ๔๒ ในขอขัดแยงระหวางคณะสงฆสิงหลกับคณะสงฆรามัญ  ภายหลัง

สมัยของพระเจาสามฝงแกน  พระเจาติโลกราชจึงตองสรางความเปนเอกภาพทางศาสนาและ

ความมั่นคงในการเมือง  แตความขัดแยงดังกลาวก็ชวยกอใหเกิดความตื่นตัวในการศึกษาเลาเรยีน

พระพุทธศาสนา การสังคายนาคัมภีรพระไตรปฎกนับเปนครั้งแรกในดินแดนประเทศไทย และเปน

คร้ังที่  ๘  ของโลก  พระเจาติโลกราชซึ่งเปนองคอุปถัมภการสังคายนา พระไตรปฎกในพุทธศักราช  

๒๐๒๐  ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด  โดยมีพระธรรมทินมหาเถระเจาอาวาสวัดปาตาลนอย

เปนประธานของที่ประชุมสงฆในการจัดสังคายนา มีพระเถระ อาทิ พระญาณกิตติเถระ และ

พระภิกษุอีกจํานวนมาก เขารวมการสังคายนาลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี  และมี

ความแตกฉานในพระไตรปฎก  การรวบรวมชําระพระคัมภีรพระไตรปฎกบาลีใหถูกตองบริสุทธิ์

ตองใชเวลาประมาณ  ๑  ป  ไดคัมภีรพระไตรปฎกฉบับที่ชําระแลวยึดถือเปนหลักของคณะสงฆทุก

คณะในลานนาสืบตอมา  ถือเปนพระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่งในรัชสมัยพระเจาติโลกราชที่

เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ พระองคยังไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางเอนกอนันต 

โดยเฉพาะการกอสราง การบูรณะวัดวาอาราม และปูชนียสถานที่สําคัญในเชียงใหม และนคร

ลําพูน ผลงานของพระองคสรุปไดดังนี้ 

 ๑) พ.ศ.๑๙๘๙ - ๑๙๙๐  รวมกับพระมหาเมธังกรเถรบูรณะตอเติมพระธาตุหริภุญชัย

ใหสูงขึ้นเปน ๓๒  วา ฐานกวาง ๑๒ วา ๒ ศอก ปลองไฉน ๒๒ ชั้น ฉัตร ๗  ชั้น ประตูทอง ๕  ประตู 

ชั้นใน ๑ ประตู ส้ินหินกอ ๔๗๓,๐๐๐ กอน ส้ินอิฐกอ ๔๖๐,๐๐๐ กอน ส้ินคากอสรางทั้งหมด 

๔,๔๒๕,๓๐๒ บาทเฟอง นอกจากนี้ ยังใชทองหุมพระเจดียและประดับสวนตางๆ เปนจํานวนมาก 

เฉพาะคาทองเกาที่ร้ือลงมามีถึง ๑๒๗,๐๐๐ บาทเฟอง  

 ๒) สรางระเบียงชั้นใน กวางจากทิศใตถึงทิศเหนือ ๔๓ วา ๑ ศอก ยาวจากตะวันออก

ถึงตะวันตก ๗๐ วา จรดกันทั้ง ๔ ดาน สรางประตูโขง ๓ ประตู คือ ประตูทิศตะวันออก ทิศใต และ

ทิศเหนือ และพระราชทานที่นาสําหรับพระธาตุเจา ๕๔,๙๗๔,๙๔๐ นา กับขาทาสอีกดานละ 

๔,๐๐๐ ครัวเรือน 

 ๓) พ.ศ.๑๙๙๖ โปรดใหสรางโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ดยอดในปจจุบัน เพื่อปลูก

ตนพระศรีมหาโพธิ์ที่นํามาจากลังกา และเพื่ออุทิศสวนกุศลแกพระอุตตมปญญาเถระซึ่งมาจาก

ลังกาในรัชกาลพระเจาสามฝงแกน 

                                                  
 ๔๒ สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา,  หนา ๖-๗. 



  

๔๖ 

 ๔) ภายหลังการทําสังคายนา ๒ ป ใหหมื่นดามพราคดและคณะออกไปศึกษาและถอด

แบบโลหปราสาทและรัตนมาลีสถูปที่ลังกาทวีปมาลานนาไทย ใหหมื่นดามพราคดเปนประธาน

อํานวยการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดียหลวงที่ชํารุด ใหสรางโลหปราสาทแบบลังกา เพื่อ

ประดิษฐานพระแกวมรกต เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๐ ทรงใหหลอพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญหนัก 

๓๓ แสน (๓,๙๖๐ กิโลกรัม) และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๕๐๐ องค ไวในพระพุทธรูป แลวถวาย

นามวา พระปาตาลนอย นําไปประดิษฐานไวที่วัดปาตาล ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ

เชียงใหม   

 นอกจากนี้ ยังมีการอันเชิญพระแกวมรกต ที่ไดคนพบในสมัยพระเจาสามฝงแกน โดย

พระองค อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเจดียหลวงในเมืองเชียงใหม เมื่อปพุทธศักราช ๒๐๒๕๔๓ ทรง

ใหสรางเสริมเจดียหลวง มีมูลฐานพระเจดียหลวงตามแบบรัตนมาลีเจดียที่เกาะลังกาผสมผสาน

กับเจดียพุทธคยาประเทศอินเดีย และโปรดใหสรางโลหะปราสาทหลังเล็กที่ซุมบนองคดานเจดีย

ดานตะวันออก เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตโดยเฉพาะ  

 ในยุคนี้ถือวาเปนยุคที่เร่ิมตนความเจริญสูงสุด ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ลานนา  มีพระภิกษุชาวลานนาที่แตงวรรณกรรมพุทธศาสนาที่สําคัญๆ  อันเปนผลมาจากการ

สังคายนาพระไตรปฎกและสืบตอความรูอันแตกฉานดวยการแตงวรรณกรรมภาษาบาลีเปน

จํานวนมากและมีชื่อเสียง เชน  พระโพธิรังสี ผูรจนาสิงคหนิทาน จามเทวีวงศ พระสิริมังคลาจารย 

ผูรจนามังคลัตถทีปนี  และพระรัตนปญญาเถระ  ผูรจนา ชินกาลมาลีปกรณ ตามที่ไดกลาวแลว 
 
สมัยพระเจายอดเชียงราย (พ.ศ.๒๐๓๐ - ๒๐๓๘) 
 พระเจายอดเชียงรายเปนพระราชนัดดาของพระเจาติโลกราช อันเกิดแตทาวบุญเรือง  

ผูเปนราชโอรสของพระเจาติโลกราช ในชินกาลมาลีปกรณ  ไดกลาวถึงการที่พระองคทรงไดถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระเจาติโลกราช  ณ วัดมหาโพธารามแลว โปรดใหสรางสถูปใหญเพื่อบรรจุ

อัฐิในปพุทธศักราช ๒๐๓๕ ๔๔   ในวัดแหงนี้ทรงใหความอุปถัมภคณะสงฆนิกายสิงหลเชนเดียวกัน

กับพระเจาติโลกราช นอกจากนี้พระองคทรงโปรดใหสรางวัดตโปธารามตลอดจนพระพุทธรูปเพื่อ

เปนพระประธานนามวา  “พระเจาตโปทาราม”  และยังมีการอุทิศแรงงานคนและนาตลอดจน

ผลประโยชนเพื่อทํานุบํารุงวัดนี้  และในยุคนี้ก็มีการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนามากมายซึ่ง

                                                  
 ๔๓ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๑๒. 

 ๔๔ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา,   หนา ๗-๘.  



  

๔๗ 

เปนผลสืบเนื่องมากจากการสังคายนา ดวยเหตุพระสงฆมิตองทําการสังคายนาจึงมีเวลาในการ

แตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น และทานเหลานั้นมีความรู มีความแตกฉานในภาษาบาลี 

จึงมีผลงานมากมาย เชน พระโพธิรังษี รจนา จามเทวีวงศ และสิหิงคนิทาน พระธรรมบดีเสนาเถระ 

รจนา ปทักกมโยชนา สัททัตถเภทจินดา พระญาณกิตติเถระ รจนา สมันนตปาสาทิกา อัตถโยชนา 

ฯลฯ  พระราชกรณีกิจที่สําคัญเกี่ยวกับการศาสนาของพระองค คือ 

 ๑) โปรดใหสรางสถูปใหญบรรจุพระอัฐิของพญาติโลกราช ณ ที่ถวายพระเพลิงที่วัด

มหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) 

 ๒) เสด็จไปประกอบพิธีถวายธงแผนผา๑๐๐,๐๐ ผืน บูชาพระธาตุหริภุญชัย 

 ๓) พระอัครมเหสีของพระองค คือ พระนางอตปาเทวี ไดขอบรมราชานุญาตสรางวัด

และหลอพระพุทธรูปใหญถวายไวในพระพุทธศาสนาเมื่อป พ.ศ.๒๐๓๕ ตั้งชื่อวา วัดตโปทาราม ซึง่

นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ระบุวา พระพุทธรูปองคนี้สวยงามที่สุดในเชียงใหม ๔๕

 
สมัยพระเจาเมืองแกว (พ.ศ.๒๐๓๘ - ๒๐๖๘) 
 พระเจาเมืองแกวเปนราชโอรสของพระเจายอดเชียงราย ทรงไดรับมอบราชสมบัติจาก

พระเจายอดเชียงราย  จากความเปนปกแผนที่พระมหากษัตริยของลานนาวางรากฐานอยาง

ตอเนื่องควบคูกับการเผยแพรพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ  พระเมืองแกวทรงสงเสริม

พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองทรงสรางและซอมแซมวัดปรากฏการกัลปนาที่ดินขาพระใหกับวัด

จํานวนมาก โดยวัดที่ทรงสรางไดแก  วัดสุธรรมาราม  และทรงปฏิสังขรณวัดที่สําคัญเชน  วัดมหา

โพธาราม  วัดเจดียหลวง  วัดบุปผาราม  กอสรางเพิ่มเติมวัดปาแดงหลวงมหาวิหาร  การที่พระ

เมืองแกวทรงใหความอุปถัมภทะนุบํารุงศาสนสถานทําใหพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองนั้น  ดวยทรงมี

พระราชศรัทธาอยางมั่นคงตอพระพุทธศาสนา   โดยไดปรากฏพระนามของพระเมืองแกวและพระ

มหาเทวีในศิลาจารึก  ที่จะกลาวถึงการบํารุงพระพุทธศาสนา  ตลอดจนการกัลปนาสิ่งของใหกับ

วัดเปนจํานวนมาก ในรัชสมัยของพระองคไดมีผูมีจิตศรัทธาบวชเรียนในพุทธศาสนาเปนจํานาน

มาก   อีกทั้งไดทรงสรางพระธรรมมณเฑียรสําหรับประดิษฐานคัมภีรพระไตรปฎกและในป  พ.ศ. 

๒๐๖๖  พระเมืองแกวทรงโปรดใหพระเทพมงคลเถระไดนําคัมภีรพระไตรปฎกจํานวน  ๖๐ คัมภีร  

ไปเผยแพรยังอาณาจักรลานชาง    ในสมัยนี้ถือวาวรรณกรรมดานพระพุทธศาสนาเจริญอยาง

ตอเนื่อง มีวรรณกรรมมากมายที่แตงสืบเนื่องมาจากสมัยของพระเจาติโลกราช เชน  พระรัตน

                                                  
 ๔๕ A.B.Gris wold  อางใน สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ,  โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา 

: ปริวรรตและแปลพรอมกับความนํา,   หนา ๗-๙.  



  

๔๘ 

ปญญาเถระ แตงชินกาลมาลีปกรณ พระสิริมังคลาจารย แตง มังคลัตถทีปนี  จักรวาฬทีปนี เวส

สันตรทีปนี  และสังขยาปกาสกฎีกา  พระญาณวิลาสเถระ แตง สังขยาปกาสก เปนตน โดย

พระองคทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเหมือนบุรพกษัตริยองคกอนๆ พระราชกรณีกิจที่เกี่ยวของ

กับพระศาสนามีดังนี้  

 ๑) พ.ศ.๒๐๕๙ สรางมหามณฑปในวัดปาแดงหลวง เชิงดอยสุเทพ ยาว ๑  เสน ๙ วา 

กวาง ๑ เวน ๓ วา  

 ๒) พ.ศ.๒๐๖๐ สรางกุฏิและเสนาสนะในวัดปาแดงหลวง บวชกุลบุตรโดยคติลังกาวงศ

จํานวน ๒๒๕ รูป กอกําแพงเมืองเชียงใหม จัดงามสมโภชฉลองวัดนันทาราม อนุสรณสถานที่

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดา 

 ๓) พ.ศ.๒๐๖๑ สถาปนาพระราชาคณะเจาอาวาสวัดโพธารามขึ้นเปนพระสังฆราช

อธิบดีสงฆ กอวิหารหลวง และเจดียวัดโพธาราม และวัดสิงหฬาราม กอกําแพงแกวลอมพระวิหาร 

และกอพระพุทธรูปยืนสูง ๙ ศอก องคหนึ่ง 

 ๔) พ.ศ.๒๐๖๒  กอพระวิหารวัดบุปผาราม วันศุกรเดือน ๔  ข้ึน ๑๐ ค่ํา ใหขุดทําราก

เจดียลักษณบุราคมาราม (เจดียหลวง) คร้ันถึงวันอาทิตยเดือน ๕ ข้ึน ๑๐  ค่ํา ปมะเส็ง ตรีศก จุล

ศักราช ๘๘๓ ลงมือกอเจดียกวาง ๘ วา สูง ๑๔ วา ๒ ศอก และใหสรางคัมภีรพระไตรปฎกไว

สําหรับหอมณเฑียรธรรมดวย 

 
สมัยพระเจาเมืองเกษเกลา (พ.ศ.๒๐๖๘-๒๐๘๑) 
 ในรัชสมัยพระเกษเกลา  ครั้งที่ ๑  (พ.ศ. ๒๐๖๘–๒๐๘๑) พระเมืองเกษเกลาทรงเปน

พระอนุชาของพระเมืองแกว เหลาขุนนางไดอัญเชิญใหครองราชย และเนื่องจากพระองคกอนขึ้น

ครองราชยไดเปนเจาเมืองนอย ไมมีฐานกําลังในเชียงใหม   พระเมืองเกษเกลาไมสามารถควบคุม

การบริหารงานในราชอาณาจักรได  โดยเฉพาะขุนนางมีอิทธิพลมาก  มีการกอกบฏตอพระองค

หลายครั้ง เชน พ.ศ.๒๐๗๓ ไฟไหมพระราชวังเขาใจวาถูกวางเพลิง พ.ศ.๒๐๗๘ เจาเมืองลําปาง

กบฏ พ.ศ. ๒๐๘๑  เจาซายคําพระโอรสที่เกิดจากพระสนมรวมกับขุนนางบางสวนกบฏปลด

พระองคออกจากตําแหนงกษัตริย แมจะปราบปรามไดสําเร็จแตกลุมขุนนางอื่นก็ไมพอใจพระองค

จึงถูกยึดอํานาจและถูกเนรเทศไปอยูเมืองฟาหรือเมืองนอย  แควนเชียงตุง  พระเจาซายคาํเปนพระ

ราชโอรสผูที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุมขุนนางใหเปนกษัตริยอยูได  ๕  ป ในราวพุทธศักราช 

๒๐๘๖  ก็ถูกขุนนางลอบปลงพระชนม  กลุมขุนนางไดหันกลับไปอัญเชิญพระเมืองเกษเกลามา



  

๔๙ 

ครองราชยคร้ังที่  ๒  ในราว  พ.ศ.๒๐๘๖–๒๐๘๘ ตอมาพระเกษกลาก็ถูกลอบปลงพระชนมเชนกนั 

โดยพระองคมีพระธิดาที่เกิดกับพระมเหสี ๒ องค คือ พระนางยอดคําทิพย และพระนางจิรประภา   

 ในสมัยนี้เปนชวงสุดทายของการบันทึกคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ซึ่งผูแปล ไดสรุป

ราชวงศมังรายที่ครองนครเชียงใหม ที่ปรากฏในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณไว คือ พระเจามังราย 

พระเจาคราม พระเจาแสนภู เจาขุนเครือ พระยาน้ําทวม พระเจาแสนภู พระเจาคําฟู พระเจาผายู  

พระเจากือนา  พระเจาแสนเมืองมา พระเจาสามฝนแกน พระเจาติโลกราช พระเจายอดเชียงราย 

พระเมืองแกว พระเกษเกลา ๔๖  แตรวมราชวงศมังรายตั้งแต พ.ศ. ๑๘๐๑ จนถึง พ.ศ. ๒๑๐๑  รวม 

๓๐๐ ป มีกษัตริยรวม ๑๕ พระองค 

 
สมัยพระเจาซายคํา (พ.ศ.๒๐๘๑-๒๐๘๖) 
 พระเจาซายหรือซายคํา เปนโอรสของพระเจาเมืองเกษเกลากับพระสนมไดครองราชย

แทนขณะครองราชยไดทําตัวเปนราชภัย ทําใหชาวเมืองเดือดรอนไปทุกหยอมหญา จึงถูกขุนนาง

ลอบปลงพระชนม คณะขุนนางไปกราบทูลเชิญพระเมืองเกษเกลามาครองราชยเปนครั้งที่ ๒ 

พระองคครองราชยในเชียงใหมอยูเพียง ๕ ป ก็ถูกกลุมขุนนางลอบปลงพระชนม  

  
สมัยพระนางจิรประภา (พ.ศ.๒๐๘๘-๒๐๘๙) 
 พระนางจิรประภาหรือมหาเทวีจิรประภา เปนธิดาของพระเจาเมืองเกษเกลา เมื่อพระ

เจาเมืองเกษเกลาสิ้นพระชนม พวกขุนนางในเมืองเชียงใหมและหัวเมืองก็แตกแยกชิงกันเปนใหญ 

ตางฝายตางก็สนับสนุนใหเจานายฝายตนขึ้นครองราชย 

 ฝายเชียงใหมใหแสนคราวไปทาบทามเจาเมืองเชียงตุง แตเจาเมืองเชียงตุงปฏิเสธ จึง

ไปเชิญเจาเมืองนาย ฝายขุนนางหัวเมือง เชน ลําปาง เชียงราย เชียงแสน ไปเชิญพระไชยเชษฐา

จากลานชางมาครองราชย จึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ผลสุดทายฝายพระไชยเชษฐาชนะ 

ระหวางที่รอกษัตริยองคใหมและบานเมืองยังไมสงบ กลุมขุนนางจึงเชิญพระนางจิรประภา ข้ึน

ครองราชยแทน ในรัชกาลนี้เกิดฝนตกหนักติดตอกันหลายวันและเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ ทําให

ยอดพระเจดียหลวงพังทลายลง ฝายกรุงศรีอยุธยา สมัยพระเจาบรมไตรจักร หรือพระไชย

ราชาธิราช ก็ยกทัพมาตีลานนา พระนางจิรประภาขอสวามิภักดิ์ และมอบราชบรรณาการใหเปน

จํานวนมาก กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงไดถอยทัพกลับไป 

 

                                                  
 ๔๖ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๖๙–๓๗๑. 



  

๕๐ 

สมัยพระเจาไชยเชษฐาธริาช (พ.ศ.๒๐๘๙-๒๐๙๐) 
 พระไชยเชษฐาหรือพระยาอุปโย เปนโอรสของพระเจาโพธิสารแหงลานชาง และพระ

นางยอดคําทิพย ราชธิดาของพระเจาเมืองเกษเกลา จึงมีความชอบธรรมที่จะขึ้นครองราชย ตอมา

พระเจาโพธิสารสวรรคต พระราชบุตร ๒  องค ซึ่งเปนอนุชาของพระไชยเชษฐาไดทําสงครามแยง

ราชสมบัติ พระไชยเชษฐาเห็นสบโอกาสจึงกลับไประงับศึกตามคําทูลเชิญของฝายลานชาง เมื่อ

พระองคเสด็จกลับไปไดนําสมบัติอันล้ําคาของลานนากลับไปดวยหลายอยาง เชน พระแกวมรกต 

พระพุทธสิหิงค พระเสตังคมณี พระศิลาดํา พระแกนจันทนแดง คัมภีรพระไตรปฏก เปนตน  

 เมื่อพระไชยเชษฐากลับไปลานชาง อาณาจักรลานนาไดวางกษัตริยถึง ๔ ป คือ

ระหวาง พ.ศ.๒๐๙๑- ๒๐๙๔ ชวงนั้นเกิดสงครามกลางเมืองและบานเมืองแตกแยกลานนาออนแอ

ยิ่งจนมีคํากลาววา “เกิดเปนกลียุคมากนัก” แตอยางไรก็ตาม สมัยนี้มีการเชื่อมวัฒนธรรมของ

เชียงใหมกับลานชางเขาดวยกัน  และตอมาบรรดาขุนนางจึงอัญเชิญพระเจาเมกุฏิสุทธิวงศเปน

กษัตริยครองสืบตอมา 

 
สมัยพระเจาเมกุฏ ิ(พ.ศ.๒๐๙๔-๒๑๐๗) 
 พระเจาเมกุฏิ (เจาฟาแมกุ) หรือพระเจาเมกุฏิสุทธิวงศ ๔๗ นับเปนกษัตริยองคสุดทาย

ของราชวงศมังรายที่ปกครองเมืองเชียงใหม บานเมืองเต็มไปดวยความแตกแยก  ออนแอและใน

ที่สุดจึงสูญเสียเอกราชใหแกพระเจาบุเรงนอง ในป  พ.ศ.๒๑๐๑ เปนการสิ้นสุดราชวงศมังราย  

 พระเจาเมกุฏิ ๔๘ เปนเชื้อสายของขุนเครือราชบุตรของพระเจามังราย ขณะนั้นครอง

เมืองนายอยู บรรดาขุนนางไดไปอัญเชิญมาเปนกษัตริยลานนา สืบราชวงศมังรายองคสุดทาย 

เพราะเหตุที่ไมมีฐานอํานาจในเชียงใหม พระองคจึงไดนําขุนนางที่ใกลชิดจากเมืองนายมาดวย

ขนบธรรมเนียมตางๆ ในยุคนี้จึงหันไปใชแบบเงี้ยว ทําใหขุนนางเชียงใหมไมพอใจ เกิดปญหาใน

อาณาจักรอีกมากมาย ทําใหบานเมืองที่ออนแออยูแลวกลับออนแอลงไปอีก ตอมาพระเจาบุเรง

                                                  
 ๔๗ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, เรียกวาเจาฟาแมกุ เพราะมาจากฝงน้ําแมกุ. 

             ๔๘ ผูสนใจสามารถศึกษาประวัติศาสตรตํานานพระแมกุ ซึ่งมาลา  คําจันทร ไดศึกษาจากคัมภีรใบ

ลานตนฉบับวัดควรคามา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และสอบเทียบกับฉบับของวัดปางสาน ตําบลดงดํา 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยเปนเรื่องของการอภิเษกเจาฟาแมกุ การปกครองบานเมือง ความสับสนวุนวายของ

บานเมือง การตอสูกับกองทัพพมาและสุดทายเปนเรื่องของความลมสลายของเมืองเชียงใหม, (ดูรายละเอียดได

ใน  ตํานานพระแมกุ, ปริวรรต โดย มาลา คําจันทร (เชียงใหม :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา, ๒๕๔๙) 

และเผยแพรเปนบทความทางวิชาการในหัวเรื่อง “ซะปะเรื่องเมืองลานนา” ใน www.lannaworld.com.  



  

๕๑ 

นองยกทัพมาปดลอมเมืองเชียงใหมไวเพียง ๓ วัน พระเจาเมกุฏิก็ยอมออกไปออนนอมขอเปน

ประเทศราช พระเจาบุเรงนองมอบอํานาจใหพระเจาเมกุฏิปกครองเมืองเชียงใหมตอไป 

 ตอมาพระเจาเมกุฏิ คิดแข็งเมือง พระเจาบุเรงนองจึงยกกองทัพมาปราบ และนําพระ

เจาเมกุฏิและราชวงศตลอดจนขุนนางที่ฉลาดไปไวที่กรุงหงสาวดีในป พ.ศ. ๒๑๐๗ ทําให

ราชวงศมังรายสิ้นสุดลงหลังจากสามารถครองเอกราชในอาณาจักรลานนาอยูได ๒๖๒ ป 

 อาณาจักรลานนาสมัยราชวงศมังราย นับแตเร่ิมกอตั้งในป พ.ศ.๑๘๓๙ จนถึงเสื่อมลง

ใน พ.ศ.๒๑๐๑ สามารถสรุปเปนยุคสมัยได ๓ สมัย คือ  

 ๑) สมัยสรางอาณาจักร เร่ิมต้ังแต พ.ศ.๑๘๓๙ ถึง พ.ศ.๑๘๙๘ รวม ๕๙ ป มีกษัตริย

ปกครอง ๘ พระองค  

 ๒) สมัยอาณาจักรรุงเรืองเริ่มจาก พ.ศ.๑๘๙๘ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘  รวมเวลา ๑๗๐  ป มี

กษัตริยปกครอง ๖ พระองค  

 ๓) สมัยอาณาจักรออนแอและเสื่อมสลาย เร่ิมจาก พ.ศ.๒๐๖๘ ถึง พ.ศ.๒๑๐๑ รวม

เวลา ๓๓ ป มีกษัตริยปกครอง ๖ พระองค รวมมีกษัตริยราชวงศมังรายปกครองอาณาจักรลานนา 

ทั้งหมด ๒๐ พระองค   

 
๒.๑.๓ สมัยภายใตการปกครองของพมา  
 เมื่อพระเจาบุเรงนองยึดครองเมืองเชียงใหมไดแลว ในระยะแรกนั้นพมามิไดเขามา

ปกครองโดยตรง แตยังไดมอบหมายใหพระเจาเมกุฎิปกครองบานเมืองตามเดิมในฐานะเมือง

ประเทศราชของพมา ซึ่งเชียงใหมจะตองสงเครื่องบรรณาการ ตนไมเงิน ตนไมทอง จะตองเขาเฝา

พระเจาแผนดินพมาปละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย จะตองสงสวยเปนสิ่งของตามที่พมาตองการ เชน 

ชาง มา น้ํารัก เครื่องแพรพรรณตางๆ และจะตองจัดหากําลังคน เสบียงอาหารชวยพมาในยามเกิด

ศึกสงคราม ตอมาพมาไดปลดพระเจาเมกุฎิออกจากตําแหนงเจาเมือง เนื่องจากพระเจาเมกุฎิมี

ความพยายามตั้งตนเปนอิสระจากพมา ขณะเดียวกันพระเจาไชยเชษฐาธิราชจากลานชางไดยก

ทัพมาตีเชียงแสน และพยายามสรางพันธมิตรกับหัวเมืองไทยใหญตางๆ ดังนั้น พมาจึงไดแตงตั้ง

สตรีเชื้อสายราชวงศมังรายเปนเจาเมืองเชียงใหม คือ พระนางราชเทวีหรือพระนางวิสุทธิเทวี เมื่อ

พระนางราชเทวีส้ินพระชนม พมาไดแตงตั้งเจานาย และขาราชการของพมาเขามาปกครองเมือง

เชียงใหมโดยตรง ซึ่งเจานายมาปกครองทั้งสิ้น  ๑๓ เจานาย คือ 

 ๑. มังนรธามังคุย (มังนรธามังฉอ) พ.ศ. ๒๑๒๒ – ๒๑๕๐ (ราชบุตรบุเรงนอง) 

 ๒. มองซวยเทา(พระซอย)  พ.ศ. ๒๑๕๐- ๒๑๕๒ (อนุชามังนรธาฉอ) 



  

๕๒ 

 ๓. มองกอยตอ (พระชัยทิพ)  พ.ศ. ๒๑๕๒ – ๒๑๕๔ (บุตรมังนรธาฉอ)   

 ๔. อนุชามองกอยตอ   พ.ศ. ๒๑๕๔- ๒๑๕๗ 

 ๕. เจาเมืองนาน   พ.ศ. ๒๑๕๗- ๒๑๗๔ (บุตรเลี้ยงมังนรธาฉอ) 

 ๖. พระยาหลวงทิพยเนตร  พ.ศ. ๒๑๗๔ – ๒๑๙๓ (ตางวงศ) 

 ๗. พระแสนเมืองหรือพระยาแสนหลวง พ.ศ. ๒๑๙๓ – ๒๒๐๖ 

 ๘. พระเจาเมืองแพร   พ.ศ. ๒๒๐๖ – ๒๒๑๕ 

 ๙. อ้ึงแซะกรุงอังวะ   พ.ศ. ๒๒๑๕ – ๒๒๒๘ (ราชบุตรพระเจาอังวะ) 

 ๑๐. มังแรนรา(เจพูตรา)  พ.ศ. ๒๒๒๘ – ๒๒๗๐ (ราชบุตรอึ้งแซะ) 

 ๑๑. เทพสิงห และเจาองคคํา  พ.ศ. ๒๒๗๐ – ๒๓๐๔ (ชาวลานชาง) 

 ๑๒.เจาขี้หุด (อดีตพระวัดดวงดี) พ.ศ.๒๓๐๔ – ๒๓๐๖ (เจาจันทร) 

 ๑๒. โปอภัยคามินี   พ.ศ. ๒๓๐๖ – ๒๓๑๒ (พมาตีเชียงใหมไดอีก) 

 ๑๓. โปมะยุงวน   พ.ศ. ๒๓๑๒ – ๒๓๑๗   

      (เสียแกกองทัพไทยเมื่อพ.ศ. ๒๓๑๗) ๔๙

 การปกครองของลานนาในชวงที่พมายึดครองนั้น จะมีศูนยกลางอยูที่เมืองเชยีงใหม ซึง่

จะเปนเมืองที่อยูของผูปกครองที่พมาสงมาทําหนาที่คอยดูแลเมืองตางๆ นอกจากนี้พมายังแตงตั้ง

ตําแหนง นาซาย นาขวา คอยดูแลและเก็บภาษี ตลอดจนคอยดูแลและควบคุมหัวเมืองตางๆ มิให

กอการกบฏ พันธะสําคัญประการหนึ่งของเมืองเชียงใหมในฐานะประเทศราช คือ ตองเกณฑสวย

จากเมืองตางๆ สงไปยังพมาและเมื่อมีศึกสงครามโดยเฉพาะคราวศึกระหวางพมากับกรุง            

ศรีอยุธยา เมืองเชียงใหมจะมีหนาที่ในการเกณฑกําลังคนและสงเสบียง อํานาจของพมาในเมือง

เชียงใหมนั้นมิใชอํานาจที่ถาวรหรือมั่นคงตลอดเวลา ทั้งนี้เปนเพราะวา ตัวอาณาจักรของพมาเองก็

มิไดมีความมั่นคงตลอดเวลา แตมีการขึ้นและลงของราชวงศตางๆ อยูตลอดเวลาเชนกัน ซึ่งความ

วุนวายในพมาจะสงผลตอการปกครองของพมาในลานนาดวย ประกอบกับสภาพที่ตั้งของเมือง

ตางๆในลานนาตลอดจนระบบพันนาตางๆ ของแตละเมืองไดกลายเปนขุมกําลังที่ดีของเจาเมืองใน

ทองถิ่นที่จะพยายามสรางสมอํานาจภายในเมืองเสมอมา พมาจึงไมสามารถควบคุมหัวเมืองตางๆ

ได ทําใหไมสามารถปกครองเมืองตางๆ ไดอยางเด็ดขาด ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่พมาปกครอง

ลานนา ไดมีกบฏของเมืองตางๆ เกิดขึ้นเสมอมา 

                                                  
 ๔๙ วาสนา ใจเที่ยง และคณะ. “อิทธิพลของพมาที่มีตอวัฒนธรรมในลานนาไทย”,  ในเอกสาร

ประกอบการสัมมนา นิทรรศการลานนาไทย, มหาวิทยาลัยพายัพ , เชียงใหม  ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๔  : ๒-๓. 

(อัดสําเนา). 



  

๕๓ 

 จากการกบฏที่เกิดขึ้นในอาณาจักรตลอดมาจึงทําใหใน พ.ศ. ๒๒๔๔ พมามีนโยบายที่

จะแบงแยกการปกครองลานนาออกเปนสองสวน โดยสวนแรกไดแยกเมืองเชียงแสนออกจาก

อํานาจของเมืองเชียงใหม ใหเมืองเชียงแสนขึ้นตรงตอกรุงอังวะ โดยถือเปนประเทศราชมณฑล

หนึ่ง ๕๐ ในระยะแรกไดรวมเอาเมืองกาย เมืองไร เมืองเลน เมืองแหลว เมืองพยาก เมืองเชียงราย 

และเมืองหลวงภูคาเขาไวดวยกันอยูภายใตอํานาจของขาราชการพมาโดยตรง 

 ตอมาพมาไดใหเมืองตางๆ ดังตอไปนี้ คือ เมืองแพร เมืองนาน เมืองนครลําปาง เมือง

ฝาง เมืองสาด เมืองเชียงของ และเมืองเทิงขึ้นอยูกับเมืองเชียงแสน  แตการแบงแยกเมืองเชยีงแสน

และเมืองบริวารออกไปมิไดแกปญหากบฏในเมืองตางๆ ได เพราะยังมีการกบฏหรือแยงชิงอํานาจ

กันอยูตลอดเวลา ๕๑

 ตั้งแตคร่ึงหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เปนตนมา จะมีการแยงชิงอํานาจระหวางผูปกครอง

ระดับทองถิ่นกันเอง เชน กรณีของเทพสิงห ผูปกครองเมืองยวมเขาแยงชิงเมืองเชียงใหมจาก

ผูปกครองพมา และในตอนหลังก็ถูกเจาองคคําจากเมืองลานชางเขามาแยงชิงเมืองอีกตอหนึง่ ทาง

เทพสิงหจึงรวมมือกับเจาเมืองนานที่จะยึดกลับคืนอีก แตไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้น เจาองคคําจึง

สามารถปกครองเมืองเชียงใหมสืบมา เมื่อเจาองคคําถึงพิราลัยก็เกิดศึกแยงเมืองภายในเมือง

เชียงใหม จึงเปนเหตุใหพมายกกองทัพมายึดครองเมืองเชียงใหมไดอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๓๐๖ ในสมัย

ของราชวงศอลองพญา โดยมิไดยกทัพไปตีเมืองลําปาง และไดใชลานนาเปนฐานกําลังสําคัญใน

การยกกองทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา 

 ดานพุทธศาสนา พมาไดนําเอาพุทธศาสนาหินยานแบบพมาเรียกวา “นิกายมาน” ๕๒ 

ซึ่งเปนพระพุทธศาสนาแบบพมาที่รับมาจากนิกายเถรวาทเชนเดียวกับลานนา แตมีขอวัตรปฏิบัติ

บางประการแตกตางกันเขามาเผยแพรในลานนา  พมายังนําเอาพระสงฆเขามาสรางวัดพมา  

ปรากฏศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สําคัญ  เชน การสรางเจดียแบบพมา  ประติมากรรมของ

พระพุทธรูปแบบพมาจํานวนมาก  การสรางประติมากรรมรูปสิงห ก็นิยมใชประดับสถาปตยกรรม

ภายในวัดโดยทั่วไป อิทธิพลศิลปกรรมของพมาไดเขามามีบทบาทที่ทําใหพระสงฆมีความ

ประพฤติที่เสื่อมลงเนื่องจากนิกายมาน ไมคอยเครงครัดในพระธรรมวินัยเหมือนแบบลังกาวงศ   

                                                  
 ๕๐ ใน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับวัดพระงาม เชียงใหม, หนา ๘๒  และ พงศาวดารโยนก, 

หนา ๔๔๗  กลาวไวตรงกันวาใน พ.ศ. ๒๒๔๔. 

 ๕๑ สมหมาย  เปรมจิตต, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม,  หนา ๘๔. 

 ๕๒ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว,”ความรูพื้นฐานลานนาคดี : ประวัติศาสตร”, ใน วรรณกรรมลานนาเลม 

๑,  : ๔๑. 



  

๕๔ 

 ในดานศิลปะลานนาไดมีการประยุกตสถาปตยกรรมของพมาเขามาเปนสวนหนึ่ง

ศิลปกรรมรวมแบบลานนา  โดยเฉพาะที่ปรากฏในศาสนสถานและวัดจํานวนมาก  ซึ่งฝายพมาก็

พยายามควบคุมชาวลานนาในการปฏิบัติตนตอทางการอยางเขมงวด  จนสรางความไมพอใจให

ชาวเมืองจนมีการคิดกบฏตลอดเวลา  ภายหลังชาวลานนา ไดรวมมือกับพระเจากรุงธนบุรี และ

พระมหากษัตริยศึก จึงสามารถขับไลอิทธิพลพมาออกจากลานนาไดสําเร็จ รวมระยะเวลาพมาได

ครองอาณาจักรลานนานานถึง ๒๑๖ ป (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๓๑๗) ในระหวางที่พมาปกครองอาณาจักร

ลานนานี้จะจัดวา เปนยุคเสื่อมของลานนาอยางเห็นไดชัด  

 สวนการกอบกูเอกราชของลานนานั้น ไดเร่ิมข้ึนใน พ.ศ. ๒๓๑๔ เมื่อพระยาจาบานบุญ

มาขุนนางที่เมืองเชียงใหมกับพระยากาวิละ ลูกเจาฟาเมืองนครลําปางตระกูลเจาเจ็ดตน ได

รวมมือกันกอบกูเอกราชคืนจากพมา โดยเขาสวามิภักดิ์ตอสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พรอมทั้งขอ

ความชวยเหลือใหสงกองทัพไปตีพมาในดินแดนลานนา คร้ังนั้นพระเจากรุงธนบุรีพรอมดวย

เจาพระยาจักรีและเจาพระยาสุรสีหยกกองทัพหลวงขึ้นมาทางเมืองนครลําปาง และเขาตีเมือง

เชียงใหมไดใน พ.ศ. ๒๓๑๗ หลังจากนั้นสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดพระราชทานแตงตั้งพระยาจา

บานบุญมาขึ้นเปนเจาเมืองเชียงใหม และใหพระยากาวิละเปนเจาเมืองนครลําปาง  

 อยางไรก็ตามกองทัพพมาที่แตกหนีจากเมืองเชียงใหมไปไดเพียงหนึ่งเดือนก็กลับยกรี้

พลจํานวนมากมาลอมเมืองเชียงใหมอีกใน พ.ศ. ๒๓๑๘ ขณะนั้นไพรพลของเมืองเชียงใหมมี

จํานวนนอย แตก็ไดกําลังจากเมืองนครลําปางมาชวยสูรบปองกันเมืองกั

                                                 

บพมา พมาลอมเมือง

เชียงใหมอยูแปดเดือนจนเสบียงของเมืองเชียงใหมหมด พอดีกองทัพไทยมาถึงชวยตีทัพพมาจน

แตกพายไป เมืองเชียงใหมที่เคยเจริญรุงเรืองก็ถึงกาลเสื่อมโทรม พลเมืองแตกฉานซานเซ็นหนีไป

อยูที่อ่ืนสิ้น พระยาจาบานเจาเมืองเชียงใหมไดทิ้งเมืองเชียงใหมไปอยูเมืองนครลําปางระยะหนึ่ง 

แลวจึงกลับมาตั้งอยูที่ตําบลวังพราว เขตเมืองลําพูน ดังนั้น เมืองเชียงใหมจึงกลายเปนเมืองรางไป

เปนเวลาถึง ๒๑ ป ๕๓

 ความวุนวายที่เกิดข้ึนในดินแดนลานนา โดยเฉพาะในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ อัน

เปนผลจากการสูรบแยงชิงเมืองระหวางไทยกับพมานั้น ไดสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นกับ

บานเมืองตางๆ ในลานนาเปนอันมาก มิเพียงเมืองเชียงใหมซึ่งเปนเมืองที่สําคัญที่สุดจะรางไป

ระยะหนึ่งเทานั้น เมืองอื่นๆ ก็เสียหายถูกทอดทิ้งไปเกือบทั้งสิ้น เชน เมืองนครลําปางนั้นขณะที่

กองทัพพมาลอมเมืองเชียงใหมใน พ.ศ. ๒๓๑๘ กองทัพพมาอีกสวนหนึ่งไดยกมาตีเมืองนคร

 
 ๕๓ สรุพล  ดําริหกุล, แผนดินลานนา, หนา ๔๙ – ๕๑. 



  

๕๕ 

ลําปางดวย ขณะนั้นไพรพลเมืองนครลําปางมีนอย เนื่องจากไปชวยรักษาเมืองเชียงใหมดวย ไม

อาจตานทานจึงไดทิ้งเมืองพากันหนีไปอยูเมืองสวรรคโลกเปนเวลาหนึ่งปจึงไดกลับมาอยู

เหมือนเดิม สําหรับเมืองลําพูนหรือหริภุญชัยนั้น เมื่อเมืองเชียงใหมถูกปลอยทิ้งราง พระยาจาบาน

ไดอพยพมาอยูในเมืองลําพูน ตอมากองทัพเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายไดมาตีเมืองลําพูนจน

แตก พระยาจาบานไดทิ้งเมืองหนีไปอยูปากแมน้ําล้ี เมืองลําพูนจึงกลายเปนเมืองราง  

 สวนทางดานเมืองนานก็เชนกัน ไดถูกองทัพเมืองเชียงแสนเขาตีและกวาดตอนผูคนไป

ไวยังเมืองเชียงแสน ดังนั้น เมืองนานจึงกลายเปนเมืองราง สวนเมืองพะเยาและแพรนั้น เมื่อ

กองทัพอะแซหวุนกี้ ไดยกทัพมาตีหัวเมืองฝายเหนือ ไดทําใหเจาเมืองและประชาชนแตกตื่นตกใจ

กลัวพากันอพยพหนีไปอยูที่อ่ืนสิ้น ทําใหเมืองรางเปนเวลานานเชนกัน อยางไรก็ตามเมืองเชียง

แสนและเมืองเชียงรายนั้นไดถูกกองทัพของพระยากาวิละเขาตีได ใน พ.ศ. ๒๓๔๗ โดยเฉพาะ

เมืองเชียงแสนไดถูกเผาทําลายเมืองเพื่อมิใหเปนที่ซองสุมพลของพมาตอไป รวมทั้งไดกวาดตอน

ครอบครัวพลเมืองของเมือเชียงแสน และเชียงรายตลอดจนหัวเมืองรายทางไปไวยังเมืองสําคัญ

ตางๆ เชน เชียงใหม ลําปาง แพร นาน และสวนหนึ่งสงไปยังกรุงเทพ จึงทําใหเมืองในลานนาหลาย

เมืองทรุดโทรมและกลายเปนเมืองราง 

 
๒.๑.๔ สมัยประเทศราชและมณฑลพายัพ (สมัยเจาผูครองนคร พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๘๒) 
 นับต้ังแตที่พระยาจาบานบุญมาและพระยากาวิละ ไดสวามิภักดิ์ตอพระเจากรุงธนบุรี

และตองพึ่งพิงกองทัพจากกรุงธนบุรีชวยรับกับพมานั้น มีผลเทากับวา สวนหนึ่งของลานนา

โดยเฉพาะเมืองเชียงใหมและลําปางมีฐานะเปนเมืองขึ้นที่อยูภายใตอํานาจของกรุงธนบุรี  

จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ไดปราบดาภิเษกเปนกษัตริยสยาม

ประเทศแลว จึงพระราชทานโปรดเกลาใหพระยากาวิละเจาเมืองลําปางเปนพระยาวชิรปราการเจา

เมืองเชียงใหม แทนพระยาจาบานบุญมาที่เสียชีวิตลง เมื่อพระยากาวิละไดรับเจาเมืองเชียงใหม

แลว ก็รวบรวมไพรพลจากลําปาง เวียงปาซาง ลําพูน และไดกวาดตอนผูคนจากเมืองตางๆ ใน

ดินแดนตอนเหนือและฝงแมน่ําสาละวิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตสิบสองปนนา และเชียงตุง เชน 

เมืองยอง เมืองเขิน เมืองมาง เมืองวะ เมืองเล็น เปนตน ซึ่งประกอบดวยชาติพันธุตางๆ  เชน เงี้ยว 

ไตลื้อ ไตยอง ไตเขิน ขา ลัวะ ยาง และอ่ืนๆ ใหเขามาเปนพลเมืองในลานนา ทั้งนี้ เพราะในระยะ

เร่ิมแรกกําลังคนมีจํานวนนอยไมพอที่จะบูรณะบานเมืองได   

 ในชวงเวลาดังกลาว จึงไดชื่อวา “ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง”  ซึ่งพลเมืองเหลานี้ 

ไดเปนกําลังสําคัญในการฟนฟูบูรณะนครเชียงใหม เมื่อบานเมืองมีความสงบดีข้ึนในป พ.ศ. 



  

๕๖ 

๒๓๔๕ พระยากาวิละ ก็ไดรับสถาปนาขึ้นเปนเจาประเทศราชปกครองเมืองเชียงใหม จากนั้น

ราชวงศ “เจาเจ็ดตน” ของพระยากาวิละก็ไดเปนผูครองนครเชียงใหมสืบมา โดยมีเจาผูครองนคร 

ดังนี้  ๕๔

 ๑. พระยากาวิละ  พ.ศ. ๒๓๒๓ – ๒๓๕๖ 

 ๒. พระยาธัมมลังกา  พ.ศ. ๒๓๕๖ – ๒๓๖๔ (อนุชาพระยากาวิละ) 

 ๓. พระยาคําฟน  พ.ศ. ๒๓๖๔ – ๒๓๖๗ (อนุชาพระยาธัมมลังกา) 

 ๔. พระยาพุทธวงศ  พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๘๙ (บุตรของพอเรือน) 

 ๕. พระเจามโหตรประเทศ พ.ศ. ๒๓๘๙ – ๒๓๙๖ (บุตรพระยาธัมมลังกา) 

 ๖. พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ พ.ศ. ๒๓๙๖ – ๒๔๑๓ (บุตรพระยากาวิละ) 

 ๗. พระเจาอินทวิชยานนท พ.ศ. ๒๔๑๓ – ๒๔๓๙ (บุตรเจาคําคง) 

 เมื่อเจาเทพไกษร ชายาของพระเจาอินทวิชยานนท ผูที่มีความสามารถในการปกครอง

ถึงแกพิราลัยในป พ.ศ. ๒๔๒๖ รัฐบาลกลางจึงเขาควบคุมการปกครองเชียงใหมโดยตรง ตั้งแต 

พ.ศ. ๒๔๒๖ ถัดจากนั้น เจาหลวงเชียงใหมจึงสิ้นสุดในฐานะประเทศราช แตยังคงเปนประมุขของ

บานเมืองตามประเพณีโดยไมมีอํานาจอยางแทจริง คือ 

 ๘. เจาอินทวโรรส  พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๒ (บุตรพระเจาอินทวิชยานนท) 

 ๙. เจาแกวนวรัฐ  พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๘๒ (บุตรพระเจาอินทวิชยานนท 

และเปนเจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย) 

 เมื่อ พลตรีเจาราชบุตร ไดรับแตงตั้งเปนเจาเมืองเชียงใหม อาณาจักรลานนาและ

เชียงใหม ก็กลายเปนมณฑลพายัพ และจังหวัดเชียงใหมของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เปน

การสิ้นสุดอาณาจักรลานนาอยางสมบูรณ 

 สวนสถานการณทางพระพุทธศาสนาในยุคนี้นั้น อาจเรียกไดวา อยูในลักษณะทรงตัว

ไมเส่ือมจนเกินไป เพราะสภาพบานเมืองไมมีศึกสงคราม และมีการขยายตัวของการศึกษา

ทางดานพระพุทธศาสนาในพื้นที่บางแหงในลานนา เชน เมืองแพร เมืองนาน และเชียงราย โดยมี

เหลาพระเถระในเมืองนั้นๆ เปนผูนําในการสรางศรัทธาของประชาชนและมีการคัดลอกวรรณกรรม

ที่พระมหาเถระในยุครุงเรืองเก็บรักษาไวและมีการสรางสรรควรรณกรรมขึ้นมาใหมภายใตบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการศึกษาในวัดสูงเมน จังหวัดแพร และวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย พบวา 

คัมภีรลานนาที่ยังเหลืออยูถึงปจจุบัน สวนใหญจะไดรับการคัดลอกและการแตงขึ้นในยุคนี้ 

                                                  
 ๕๔ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๕-๖. 



  

๕๗ 

 ดั่งตัวอยางของ ครูบากัญจนอรัญญวาสี แหงเมืองโกศัยธชัคคะหรือเมืองแพร ซึ่งเปน

พระเถระผูสรางสรรควรรณกรรมและเก็บรักษาคัมภีรธรรมของลานนาไว เปนตัวอยางของการสืบ

ตอพระพุทธศาสนาในสมัยประเทศราชหรือเจาผูครองนคร  

 จากคําจารึกในตํานานธรรมครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรเจา ซึ่งเจาหลวงวิชัยราชา

เปนหนานจันทรติ๊บและหมื่นวัดเขียนไวเมื่อจุลศักราชได ๑๒๐๐ หรือป ชวงพ.ศ.๒๓๘๑ - ๒๔๐๐ 

เปนใบลานหนาถึง ๔๕ ใบ พบที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีความ

กลาวถึงครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถระ กับเจาเมืองเชียงใหม เชนวา ๕๕

    “…เจาหลวงพุทธวงษ สงขาวไปเวียงโกศัยธชัคคะ โดยให

ขุนหมื่นโวหารไปทูลเชิญพอไดรับเชิญ เจาหลวงอินทวิชัยราชา จึง

แตงตั้งให ตาวจัยยาวุธเปนทูตและหมื่นวัด ๒ คน เปนอุปทูตพรอม

ทั้งอุบาสก อุบาสิกา...พอรุงแจงเจาพอเจาไชยยลังกาพิศาลโสภา

คุณ เจาหลวงองคที่ ๖ ของราชวงศคําฟน ไดนําหมูนางใน ออกไป

ถวายบิณฑบาต หยาดน้ําทําบุญและฟงธรรมกับครูบากัญจน

อรัญญวาสีเจาตนบุญใหญ …” 

 หรือกลาวถึงการรวบรวมคัมภีรวรรณกรรมลานนาไววา   

   “…สิริรวมพระคัมภีรที่ไดบรรจุไวในหอไตรวัดสุงเมน คร้ังนี้มี 

๒๕๖๗ มัด นับเปนผูกได ๘,๘๔๕ ผูกนับเปนโปฏกาใบลานได 

๘๔,๕๐๐ ใบลานลวนแลวแตเปนบาลีตางๆ เชนมูลกัจจายนะ นิเทศ

นาม นิเทศศัพทสูตร บาลีสูตรสังขยา นิเทศ สมาส-กิต-ตัทธิท ธัมมะ

ปาตะ ...”  

 จากการศึกษาของ ดร.ฮันเพนธ (Hans Penth) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจารึกลานนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตามสืบคนพบวา ในอดีตมีพระมหาเถระจากวัดสูงเมนเมืองโกศัยธชัคคะ 

(จังหวัดแพร) นามวา ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร  (พ.ศ. ๒๓๓๒- ๒๔๑๒) ไดสรางมิติ

ความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม โดยทานไดเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง เพื่อรวมสรางคัมภีร

พระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืนๆ และนําคัมภีรสวนหนึ่งกลับมายังเมืองแพร ซึ่งศิลาจารึกบนแผนหินนั้น

แบงเปน ๒ ดานๆ ที่ ๑ จารึกวา 

                                                  
 ๕๕ คณะกรรมการวัดสูงเมน. ประวัติวัดสูงเมนและครูบากัญจนอรัญญวาสี, (แพร :  วัดสูงเมน, 

๒๕๓๙), หนา ๓๘-๔๐. 



  

๕๘ 

    “จุลศักราชได ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) ปรวายสัน เดือน ๔ 

เปง เม็งวาวันอังกาน ไทยวาวันกาไก ไดฉลองธรรมในวิหารวัดวิชุร

ที่นี้แหล ธมมฺลิขิตฺต โชตกพุทฺธสฺส  สหสฺสานิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ โน 

นิจฺจํ”  ดานที่ ๒  จากรึกวา “จุลศักราชได ๑๑๙๘ ตัว ปรวายสัน ยังมี

มหาเถรเจาตนหนึ่ง จื่อกัญจนอรัญญวาสี เมืองแป ไดมาเถิงเมือง

หลวงพระบางที่นี่ ไดนําเอาหนาบุญขึ้น เถิงเจาเมืองหลวงพระ

บางตนจื่อมังธา เปนเกาและราชวงศแกเฒาทั้งมวล พรอมกันสราง

ยังธรรมคัมภีรพระไตรปฎกทั้งมวลไว โจตกะศาสนาพระพุทธเจา

ตลอดตอเตา ๕๐๐๐ พระวัสสา และไดฉลองธรรมที่นี้ เมื่อเดือน ๔ 

เปง เม็งวาวันอังกาน ไทยวาวันกาไส จิ่งแลวบรมวลแตแหล”  และวา  

“คร้ังนี้สังรอมธรรมไดทั้งมวล ๒๔๒ มัด จัดเปนผูกวาได ๒,๘๒๕ ผูก 

จัดเปนเงินกาจางแตมเขียนสมเด็จพระเจามังธาเจาเมืองหลวงพระ

บาง มีเงินฮอม ๘๕ ตั้ง เจาราชวงศมีเงินลางหนักได ๑๘,๒๐๒ บาท 

๗ กา ๒ แดง  เงินฝายศรัทธาจาวเมืองแปที่มานี้มีเงิน ๑ จั่ง ๑๐ 

ตําลึง กับ ๑๐ สลึง แตคําปว ปดปอกธรรม เส้ียง ๑๒,๘๐๐  แผน 

ธรรมที่เจาเมืองหลวงพระบาง สรางเปนธรรม ๓๔ มัด ธรรมที่

ราชวงศสรางเปนธรรม ๑๗๗ มัด และธรรมที่จาวเมืองแปสรางเปน

ธรรม ๓๑ มัด และก็ไดฉลองธรรมถวน ๗ วัน ๗ คืน เมื่อเสร็จแลว ครู

บาเจาเอาธรรมไปเมืองแป ๒๔๒ มัดก็มีวันนั้นแหล” ๕๖

 จากตัวอยางของครูบากัญจนอรัญญวาสี แหงเมืองแพร ดังกลาว จะเห็นไดวา ถึงแมวา

บานเมืองชาวลานนาภายใตการปกครองของเจาผูครองนคร จะมีอํานาจที่ลดลง แตการสงเสริม

พระพุทธศาสนายังคงมีอยู เพียงแตวา กระบวนการบันทึกเรื่องราวของพระเถระเหลานั้นถูกบดบัง

ดวยความสัมพันธที่มาจากกรุงเทพมหานคร  และภายหลังสมัยเจาอินทวิชยานนท และเจาแกว- 

นวรัฐ การศึกษาของคณะสงฆลานนาไดผนวกรวมกับคณะสงฆสวนกลางภายหลังปฏิรูปการ

ปกครองและระบบการศึกษาของทางกรุงเทพมหานคร 

                                                  
 ๕๖  ดร.ฮันเพนธ (Hans Penth) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจารึกลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตาม

สืบคนและแปลศิลาจารึกวัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เนื่องจากพบวา วัดสูงเมนมีการระบุถึงการ

เดินทางไปหลวงพระบางของครูบากัญจนอรัญญวาสี วัดสูงเมนจึงนําขอความดังกลาวมาจัดพิมพเผยแพร  ดูราย

ละอียดไดใน ประวัติวัดสูงเมนและครูบากัญจนอรัญญวาสี, (แพร :  วัดสูงเมน, ๒๕๓๙), หนา ๓๘-๔๐. 



  

๕๙ 

 จากสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาวจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาไดมีการเจริญรุงเรือง

ควบคูกับอาณาจักรลานนามาตลอด เมื่อพระมหากษัตริยหรือชนช้ันผูปกครองสงเสริมทะนุบํารุง 

พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญอยางเต็มที่ แตถาการเมืองการปกครองออนแอลง พระพุทธศาสนา

ก็ได รับผลกระทบเชนเดียวกัน  สวนการบันทึกเรื่องราวความเปนมา  ประวัติศาสตรของ

พระพุทธศาสนา  และการอธิบายหลักธรรมคําสอนนั้น  ก็เปนผลที่ สืบเนื่องมาจากการที่

พระพุทธศาสนาไดรับการยกยอง และการสงเสริมการศึกษาการอยางจริงจังในยุคทองของลานนา

ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๖๘ ระหวางรัชสมัยของพระเจาติโลกราช พระเจายอด

เชียงราย และพระเจาเมืองแกว รวมเวลา ๘๓ ป โดยในชวงเวลาดังกลาว มีการศึกษาพระธรรม

วินัย และรจนาคัมภีรภาษาบาลีเปนจํานวนมาก 

 
สรุปประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา  

 สืบเนื่องจากวรรณกรรมประเภทตํานานเรื่องตํานานสิบหาราชวงศ และตํานานพระ

ธาตุดอยตุง ที่มีการระบุถึงการกําเนิดราชวงศลวจังกราช จนถึงมีการสรางเมืองหิรัญนครเงินยาง 

เชียงแสน (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ -๑๓ หรือ พ.ศ. ๑๑๘๑) ที่กลาวถึงการนับถือพระพุทธศาสนา

ของกลุมคนในที่ราบลุมแมน้ํากกและเชียงแสนวา มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดียบน

ดอยตุง และยายมาสรางเมืองหิรัญนครเชียงแสน ซึ่งนาจะเปนการกลาวถึงการเขามาของ

พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้เปนครั้งแรก โดยสันนิษฐานวา นาจะไดรับมาจากกลุมคนไตในรฐั

ฉาน ประเทศพมา และกลุมคนทางตอนใตของมณฑลยูนาน ประเทศจีนที่มีติดตอคาขายกับ

อินเดียและจีน  โดยความที่ไมปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แนชัด จึงทําใหความนาเชื่อถือวา 

กลุมคนเหลานี้นับถือพระพุทธศาสนามากอนมีน้ําหนักนอยลง แตถาพิจารณาจากการที่พระเจามัง

รายไดทราบถึงกิตติศัพทความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในหริภุญชัยและพุกามและมคีวาม

ประสงคที่จะยึดครองและนําเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเขามาในลานนา ก็อาจแสดงใหเห็น

วา พระเจามังรายนับถือพระพุทธศาสนามามากอน นับตอเนื่องมาจากราชวงศลวจังกราช ตาม

ความเชื่อที่ปรากฏในตํานานสิบหาราชวงศ 

 อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งทางโบราณคดีและวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาจะพบวา พระพุทธศาสนาเขามาสูลานนาตั้งแตสมัยหริภุญชัย และเมื่อ

ส้ินยุคหริภุญชัย ศูนยกลางพระพุทธศาสนาไดยายไปอยูกับอาณาจักรลานนาของพระเจามังราย 

ซึ่งมีศูนยกลางการปกครองอยูที่นครเชียงใหม  อาณาเขตของอาณาจักรลานนาสมัยนั้นครอบคลุม  

๘  จังหวัด  คือ  แมฮองสอน  เชียงราย  เชียงใหม  พะเยา  ลําพูน  ลําปาง  แพร  และนาน   รวมทั้ง



  

๖๐ 

ขยายไปในรัฐฉาน ประเทศพมา สิบสองปนนา เชียงรุง มณฑลยูนาน ประเทศจีน และบางสวนทาง

ตอนเหนือของประเทศลาว เมื่ออาณาจักรลานนาเปนใหญในภูมิภาคนี้  พระพุทธศาสนาเถรวาท

แบบลังกาไดเจริญขึ้นมาบดบังรัศมีพระพุทธศาสนาแบบมอญ   (สมัยหริภุญชัย) รวมทั้ง

พระพุทธศาสนาที่มีอยูในแถบลุมแมน้ํากก เชียงแสนใหหมดไป   อั

                                                 

นเปนผลมาจากการติดตอ

สัมพันธระหวางลานนากับสุโขทัย (การนิมนตพระสุมนเถระจากสุโขทัยไปลานนา) และระหวาง

ลานนากับลังกาทวีป (สงพระเถระไปศึกษาธรรมที่ลังกา) จึงเปนเหตุผลใหพระพุทธศาสนาใน

ลานนามีพระสงฆอยู  ๓  นิกาย  คือ ๕๗

 ๑) พระพุทธศาสนานิกายมอญหริภุญชัย  ที่พระนางจามเทวีไดนําจากลพบุรีในราวป  

พ.ศ.๑๒๐๔  ซึ่งสันนิษฐานกันวา  เปนพระพุทธศาสนาแบบมอญทวาราวดี  ซึ่งสืบมาแตสมัยที่

พระโสณะและพระอุตตระนํามาจากชมพูทวีป มาประดิษฐานไวที่สุวรรณภูมิ ซึ่งนักวิชาการระบุวา

เปนพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม หรือไมก็ที่เมืองสะเทิม ประเทศพมา โดยมีรูปกวางหมอบและเสมา

ธรรมจักรรวมทั้งจารึกพระพุทธพจน   

  “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา    เตสํ เหตุ ตถาคโต    

   เตสฺจ โย นิโรโธ จ    เอวํ วาที มหาสมโณ”  เปนหลักฐานทางโบราณคดี 

 ๒) พระพุทธศาสนานิกายสวนดอก  นิกายรามัญวงศหรือพระพุทธศาสนานิกายลังกา

วงศเกา ที่พระเจากือนา ทรงสงราชทูตไปขอนิมนตมาจากกรุงสุโขทัยในป  พ.ศ.๑๙๑๒ โดยพระ

สุมนเถระเปนผูนํามาพรอมดวยพระสงฆ ๑๐  รูป  พระเจากือนา ทรงอุทิศพระราชอุทยานสวน

ดอกไมสรางเปนพระอาราม  ถวายพระสุมนเถระ พระราชทานนามวา  “วัดบุปผาราม”  หรือ วัด

สวนดอก ในสมัยปจจุบัน  นอกจากนี้ พระองคยังสรางพระเจดียองคใหญบรรจุ  ณ  ยอดดอยสุเทพ

ปจจุบันเรียกวา  “พระธาตุดอยสุเทพ”  พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ที่พระมหาสุมนเถระนํามา

เผยแพรในเชียงใหม  ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหัวเมืองใกลเคียง  คือ  เชียงราย   เชียง

ของ  เชียงแสน  ลําพูน  ลําปาง โดยชาวเมืองไดหันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบเชียงใหม  

พระสงฆจากสํานักตางๆ ทั้งใกลและไกล  พากันมาศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา

และภาษาบาลีที่วัดสวนดอก นครเชียงใหม   

 
 ๕๗ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนรุักษพระคัมภีรลานนา :  ปริวรรตและ

วิเคราะหเนื้อหา, (เชียงใหม :  โรงพิมพม่ิงเมืองเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๔-๖. 



  

๖๑ 

 ๓) พระพุทธศาสนานิกายปาแดง (นิกายลังกาวงศใหม)  ระหวาง พ.ศ.๑๙๖๕ – 

๑๙๗๓ ในรัชกาลพระเจาสามฝงแกน พระชาวเชียงใหม ๒๕ รูป  มีพระญาณคัมภีระ  พระเมธังกร  

พระสีลวงศ  พระสารีบุตร  พระญาณมงคล  พระรัตนากร  พระพุทธสาคร  เปนตน  กับพระกัมพูชา

อีก ๘  รูป มีทานพระญาณสิทธิ  เปนหัวหนา  พากันลงเรือสําเภาไปศึกษาพระพุทธศาสนาและ

ภาษาบาลีที่ลังกาทวีป  แลวไดทําการอุปสมบทใหม  ขากลับไดอาราธนาพระลังกา ๒  รูป  คือ  

พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปญญา  เขามาชวยประกาศศาสนาในอาณาจักรลานนา  เมื่อ

มาถึงเชียงใหมแลว  ไดตั้งสํานักวัดขึ้นใหมใหชื่อวาวัดปาแดงหรือรัตตวนาราม ที่เชิงดอยสุเทพ 

ดังนั้น พระสงฆกลุมนี้จึงไดรับการขนานนามวา  นิกายปาแดง  พระสงฆนิกายใหมนี้ไดนํา

พระพุทธศาสนาไปเผยแพรถึงเมืองตาง ๆ  ในรัฐเชียงตุง  และเชียงรุงซึ่งสมัยนั้นยังเปนดินแดนสวน

หนึ่งของอาณาจักรลานนา 

 ประเสริฐ  ณ นคร ๕๘  ไดกลาวถึงผลดีและผลกระทบจากการนําพระพุทธศาสนานิกาย

ลังกาวงศใหมเขามาในลานนาวา ผลดี คือ พระภิกษุทั้งทุกฝายตางก็ตั้งใจศึกษาเลาเรียนพระธรรม

คําสอนในทางพระพุทธศาสนา และภาษาบาลีใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนกระทั่งสามารถมีความรู

ดําเนินการสังคายนาพระไตรปฎกไดเปนครั้งแรกในลานนา หรือในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ 

ณ วัดมหาโพธาราม หรือ วัดเจ็ดยอดในปจจุบัน ซึ่งความแตกฉานในภาษาบาลีและในพระ

สัทธรรมคําสอนดังกลาว เปนสาเหตุใหพระสงฆชาวลานนาสามารถรจนาวรรณกรรมภาษาบาลีใน

เร่ืองตางๆ ไดตามที่กลาวแลว 

 ผลกระทบ คือ การที่พระสงฆฝายปาแดงนําพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศใหมเขามา

สูลานนา ทําใหพระภิกษุสงฆแตกออกเปนสองฝายคือ ฝายปาแดงกับฝายสวนดอก  โดยเกิดขอ

พิพาทในเรื่องตางๆ ระหวางคณะสงฆทั้งสอง ๕๙ จนมีการระบุของคณะสงฆฝายวัดสวนดอกที่

กลาวถึงพระเถระที่นํานิกายใหมมาจากลังกาวา  “เจาธรรมกําเพียร (พระมหาญาณคัมภีระ) ลูก

ศิษยพระมหาญาณกิตติเถระไปลังกา มามะลางชาวเจาสังฆะใหแตกเปนปกษ ...”   สวนฝาย

นิกายลังกาวงศใหมหรือฝายปาแดง ก็ใหพระสงฆในเขตอาณัติของตนจดจําไวทุกวัดวา “พระมหา

ญาณคัมภีระนําพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์มาแตโหรณชนบท”  

                                                  
 ๕๘ ประเสริฐ  ณ นคร, “ตํานานมูลศาสนาเชียงใหมและเชียงตุง”, ใน วรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนา,  พรรณเพ็ญ เครือไทย  บรรณาธิการ, (เชียงใหม  :  สุริวงศบุคเซนเตอร, สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐) : ๔๑.  

 ๕๙ นพคุณ  ตันติกุล, ลานนาในมิติกาลเวลา, (เชียงใหม  :  The Knowledge Center, ๒๕๔๘), 

หนา ๙๕-๑๐๕.  



  

๖๒ 

 อยางไรก็ตาม พระมหาญาณคัมภีร  ถือวา เปนผูบทบาทอยางยิ่งในการนําลัทธิลังกา

วงศใหมเขามาเผยแพรในลานนา จนไดรับความนับถือจากประชาชนในดินแดนใกลเคียง เชน 

เชียงตุง หลวงพระบาง ถึงแมวา จะมีขอพิพาทระหวางคณะสงฆในลานนาก็ตาม ๖๐

 จากสาเหตุดังกลาวจึงนําไปสูการสังคายนาพระไตรปฎกและผลจากการสังคายนาและ

การศึกษาเลาเรียนในทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ ในสมัยตอมา คือ สมัยพระเจายอด

เชียงราย และสมัยพระเจาเมืองแกว พระเถระนักปราชญลานนา เชน พระสิริมังคลาจารย พระรัตน

ปญญาเถระ พระญาณกิตติเถระ พระโพธิรังสี เปนตน ก็ไดแสดงใหเห็นถึงภูมิความรู ความ

แตกฉานในพระไตรปฎกและภาษาบาลี จนสามารถรจนาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา

อยางมากมาย ซึ่งวรรณกรรมเหลานั้นไดกลายเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ และเปน

วรรณกรรมที่สามารถใหความรู ความเขาใจทางดานพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี โดยนกัวชิาการ

เรียกยุคนี้วา  “ยุคทองของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา” 

 

   

                                                  
  ๖๐ พระมหาชัชวาล  โชติธมฺโม (มวงกิติ), “บทบาทของพระมหาญาณคัมภีรในการเผยแผพระ

พระพุทธศาสนาในเชียงใหมและเชียงตุง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาพุทธศาสนา  บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 



  

๖๓ 

๒.๒  ประวัติวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาที่สําคัญ 
 จากหลักฐานที่มีอยูและความเปนมาของพระพุทธศาสนาในลานนาดังกลาว ทําให

ทราบวา อยางนอยที่สุดพระพุทธศาสนาไดเขามาสูหริภุญชัยพรอมกับพระนางจามเทวีเมื่อ พ.ศ. 

๑๒๐๔  และไดรุงเรืองตามลําดับถึงกับมีการสรางพระธาตุหลวงหริภุญชัยใน พ.ศ. ๑๕๘๖  สวนใน

ดานเชียงใหมนั้น สืบเนื่องตั้งแตพระเจามังรายไดมาสรางบานแปลงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค

เชียงใหม ก็มีการสงเสริมพระพุทธศาสนาดวยดีมาตลอด พระเจากือนาไดนิมนตพระสุมนเถระจาก

สุโขทัยมาประจําที่ลําพูนเมื่อ พ.ศ.๑๘๘๓ และหลังจากนั้นพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ ก็ไดรุงเรือง

ข้ึนตามลําดับจนมีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ณ วัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เมื่อ

ป พ.ศ. ๒๐๒๐ ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช จากผลสืบเนื่องของความเจริญทาง

พระพุทธศาสนา ความศรัทธาเลื่อมใสและการอุปถัมภค้ําชูของสถาบันพระมหากษตัรยิ รวมทัง้การ

สังคายนาพระไตรปฎกดังกลาว ไดเสริมสรางใหพระเถระชาวลานนามีความแตกฉานใน

พระไตรปฎกและภาษาบาลี โดยทานเหลานั้นไดรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในเรื่องตางๆ 

อยางมากมาย ซึ่งในยุคนี้เรียกวา ยุคทองของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา โดยเริ่มต้ังแต

ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช พระเจายอดเชียงราย และพระเจาเมืองแกว รวมระยะเวลา

ประมาณ ๙๐ ป ที่เปนผลทําใหวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาไดฉายรัศมีอยางเจิดจรัสทั้ง

ในแผนดินลานนาและดินแดนใกลเคียง 

 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แตงโดยพระภิกษุชาวลานนาในชวงนี้ หรือในสมัย

พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ นั้น  จํานวนหนึ่งเปนเอกสาร/หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ โดย

ไดรับอิทธิพลจากการเผยแพรพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา ดังจะเห็นไดจากการเขียนเปน

ภาษาบาลีที่มีพื้นฐานจากลังกา ซึ่งอาจมีบางสวนที่ผิดแผกไปจากภาษาบาลีตามมาตรฐานของ

ไทยในปจจุบันอยูบาง แตก็เปนภาษาที่ไพเราะและแสดงถึงภูมิความรูของทานผูรจนาเหลานั้น  

ยกเวนเร่ือง “ตํานานมูลศาสนา” เทานั้นที่เขียนเปนภาษาลานนาหรือไทยยวน (ตั๋วเมือง) แมแต

รูปลักษณะโครงเรื่องก็ใชวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนา ที่แสดงถึงอิทธิพลของตํานานภาษาบาลี

ของลังกาอยางเห็นไดชัด  ในที่นี้จะกลาวถึงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่สําคัญ อันเปน

ผลงานพระมหาเถระนักปราชญผูทรงคุณวุฒิตามหลักฐานที่พอจะปรากฏ ดังนี้ 

               ๑. ตํานานมูลศาสนา เปนตํานานที่มีเร่ืองราวกลาวถึงประวัติพุทธศาสนา และการ

ประดิษฐานพุทธศาสนาในดินแดนลานนาและสุวรรณภูมิ โดยเปนตํานานแรกสุดของยุคทอง

วรรณกรรมลานนา เขียนเปนภาษาลานนา (ตั๋วเมือง) ตนฉบับมีความยาว ๑๐ ผูกใบลาน โดย

พระภิกษุชาวเชียงใหม ๒ รูป คือ พระพุทธญาณเจา เปนผูเขียนสวนใหญ และมีพระพุทธพุกาม 



  

๖๔ 

เสริมแตงชวงทาย ตํานานนี้แตงขึ้นประมาณป พ.ศ. ๑๙๖๐ พระภิกษุทั้งสองรูปนี้ เปนพระสงฆใน

สังกัดวัดสวนดอก ในนครเชียงใหมเปนวัดที่พระเจากือนาทรงสรางใหเปนที่พํานักของพระสุมน

เถระที่นิมนตมาจากกรุงสุโขทัย และผูนําเผยแพรศาสนาลังกาวงศในลานนาเปนรูปแรก และตอมา

นิกายดังกลาวก็ไดเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในลานนา  

 ตํานานมูลศาสนานี้ กรมศิลปากร ไดมอบหมายให นายสุด ศรีสมวงศ และนายพรหม  

ขมาลา (เปรียญ) อดีตขาราชการในกองวรรณคดีและประวัติศาสตร เปนผูแปล จัดพิมพคร้ังแรกใน

ป พ.ศ. ๒๔๘๒ ในงานศพคุณหญิงทรงพลภาพ (ชุน พลธร)   โดยเรื่องราวในตํานานมูลศาสนานี้ 

เนนประวัติของพระพุทธองคตั้งแตเร่ิมปรารถนาพุทธภูมิ พุทธประวัติ ปฐมสังคายนา การเผยแพร

พระพุทธศาสนาในหริภุญชัย พญามังรายไดเมืองหริภุญชัยและสรางเมืองเชียงใหม ประวัติ

อาณาจักรลานนา ลําดับราชวงศพญามังราย พยากรณศาสนาวงศ  ไปจนถึงกิจกรรมของสํานัก

สงฆสวนดอกและการสืบสายของเจาอาวาส และถือวาเจาอาวาสวัดสวนดอกสืบสายการเผยแพร

ศาสนาจากพระพุทธองคแทจริง ในตอนทายของตํานานนี้ไดกลาวถึงอันตรธาน ๕  ประการ หรือ

ลักษณะการสูญสลายในอนาคตของพระพุทธศาสนา  ๖๑  

                ๒. จามเทวีวงศ  จัดเปนหนังสือพงศาวดาร รจนาเปนภาษาบาลี ปรากฏตอนทายทุก

ปริเฉทวา อันมหาเถรมีนามวา โพธิรังสี หรือพระโพธิรังสี ซึ่งพระมหาเถระชาวเชียงใหมเปนผูแตง

ในระหวางป พ.ศ. ๑๙๕๐-๒๐๐๐ วรรณกรรมเรื่องนี้แบงเปน ๑๕ ปริจเฉท มีเนื้อหาเริ่มต้ังแตสมัย

พุทธพยากรณ การกําเนิดเมืองหริภุญชัย ประวัติพระนางจามเทวีราชธิดาของกษัตริยเมืองลพบุรี 

ซึ่งไดรับเชิญจากฤษีผูสรางนครใหข้ึนมาครองเมืองหริภุญชัย ประวัติความเปนมาของวัดพระธาตุ

หริภุญชัย และการสรางเมืองลําพูน ลําปาง ตลอดจนถึงเรื่องการคนพบพระสารีริกธาตุในสมัยพระ

เจาอาทิตตยราชผูครองราชยในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และประวัติของผูครองเมืองหริภุญชัยอีกหลาย

พระองค  รวมถึงเรื่องหลักธรรมของกษัตริยและความที่ไมสมควรอันเปนเหตุใหบานเมืองเดือดรอน

ลมจม นับวา พระโพธิรังสีเถระสามารถนําเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาสัมพันธกับเร่ืองราว

ทางพุทธศาสนาไดเปนอยางดี จึงนับวา จามเทวีวงศ เปนวรรณกรรมที่ทรงคุณคาเรื่องหนึ่ง  

 คัมภีรจามเทวีวงศเร่ืองนี้  กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ใหพระยา

ปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ) เปรียญ รวมกับ พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท) เปรียญ 

                                                  
 ๖๑ พระพุทธญาณเจา และ พระพุทธพุกาม, ตํานานมูลศาสนา, แปลโดย นายสุด ศรีสมวงศ และ

นายพรหม  ขมาลา (เปรียญ)  พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร :  คณะพระสังฆาธิการเขตยานนาวา จัดพิมพเปน

ธรรมทานงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร, โรงพิมพมิตรสยาม), ๒๕๓๐. 



  

๖๕ 

ชวยกันแปลเปนภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖  และพิมพเผยแพรคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๔๖๓ ๖๒ โดย

พระราชชายาเจาดารารัศมี โปรดใหพิมพแจกในงานศพเจาทิพยเนตร อินทวโรรสสุริยวงศ ในการ

พิมพคร้ังแรกนั้นไดจัดพิมพทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเทียบกันวรรคตอวรรค จากนั้นไดพิมพคร้ัง

ที่สองในป พ.ศ. ๒๕๑๐ บุตรธิดานางกิมฮอ  นิมมานเหมินท พิมพแจกในงานฉลองอายุครบ ๖ 

รอบของนางกิมฮอ  นิมมานเหมินท ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพแจกในงานศพนายชัช แดงดีเลิศ 

และในป พ.ศ.๒๕๑๖ สํานักพิมพบรรณกิจเทรดดิ้งไดพิมพออกจําหนาย โดยการพิมพใน ๓ ครั้ง

หลัง มิไดพิมพภาษาบาลีเทียบไวดวย 

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ สิงฆะ  วรรณสัย ไดเรียบเรียงเรื่องจามเทวีวงศข้ึนมาใหม โดยแตง

เปนทํานองพระธรรมเทศนาใหชื่อเร่ืองวา “พระธรรมเทศนาเมืองเหนือเร่ืองจามเทวีวงศ” พิมพลง

กระดาษแลวพับเปนสมุดขอย แบงออกเปน ๕ พับๆ ละ ๑ ปริเฉท โดยนําเรื่องจากมูลศาสนา

บางสวนมาตอเติมใหเต็มเปนเรื่องจามเทวีวงศ  (จามเทวีวงศตนฉบับตั้งแตครึ่งหลังของปริเฉทที่  

๔ ถึง ปริเฉทที่ ๖ ไดสูญหายไป)  

 สดุภณ จังกาจิตต ไดศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องจามเทวีวงศพบวา ๖๓ วรรณกรรม

ดังกลาวแตงขึ้นในระหวางสมัยของพระเจาแสนเมืองมา (พ.ศ. ๑๙๓๑ - ๑๙๕๔) ถึงรัชสมัยพระ

เจาติโลกราชนครเชียงใหม (พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๓๐) ทั้งนี้ เพราะพระโพธิรังสีไดกลาวไวในผลงาน

เร่ืองสิหิงคนิทาน ปริเฉทที่ ๘ เกี่ยวกับการครองราชย การถวายเครื่องบูชาสักการะ และการถวาย

พระพุทธรูปของพระเจาสามฝงแกน โดยเนื้อหาเปนประเภทพงศาวดารปนตํานานศาสนากับ

ประวัติของบานเมือง ที่ตอนตนจะกลาวถึงพุทธประวัติอยางละเอียดกอนที่จะถึงตัวเนื้อเร่ือง 

 อยางไรก็ตาม สดุภณ จังกาจิตต  ไดตามสืบคนและพบคัมภีรใบลานที่วัดสูงเมน 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ๒ ฉบับ และวัดชางค้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนาน ๑ ฉบับ ซึ่งแตละฉบับมี 

๕ ผูก จารดวยอักษรลานนา แลวนํามาเปรียบเทียบกับฉบับที่พระยาปริยัติธรรมธาดา รวมกับ พระ

ญาณวิจิตร ชวยกันสอบชําระเปนภาษาไทย ปรากฏวา เร่ืองจามเทวีวงศฉบับภาคเหนือมีขอความ

ที่สูญหายมากกวาฉบับของกรุงเทพมหานคร ทั้งๆ ที่ฉบับตางๆ ดังกลาว ตางก็จารลงใบลานใน

ระยะเวลาใกลเคียงกัน คือ ประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยผูกที่ ๑ ของทั้ง ๔ 

ฉบับ มีขอความตรงกัน ผูกที่ ๒ ฉบับกรุงเทพไดสูญหาย แตฉบับภาคเหนือกลับใชขอความในผูกที่ 

                                                  
 ๖๒ พระโพธิรังสี. จามเทวีวงศ, หนา ข. 

 ๖๓ สดุภณ  จังกาจิตต, “จามเทวีวงศ :  วรรณกรรมที่ถูกลืม”,  ใน วรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนา,  พรรณเพ็ญ เครือไทย  บรรณาธิการ, (เชียงใหม  :  สุริวงศบุคเซนเตอร, สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐) : ๒๓๕-๒๔๖.  



  

๖๖ 

๓ และในผูกที่ ๓ ฉบับภาคเหนือนําเรื่องในสิหิงคนิทานมาจารเพิ่มเติม ผูกที่ ๔ ฉบับภาคเหนือใช

ขอความในอภิธรรมมาจารเพิ่มเติม และผูกที่ ๕ มีขอความตรงกันทั้งหมด   

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๓  ศรี  แนวณรงค ๖๔ ไดศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่อง “จาม

เทวีวงศฉบับวัดสูงเมน จังหวัดแพร” ที่จารไวในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงราชวงศจักรี พบวา มีความ

คลายคลึงกับฉบับที่พระปริยัติธรรมธาดาแปล โดยมีเนื้อหาวาดวยวงศของพระนางจามเมวีที่ได

ครองเมืองหริภุญชัยและประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา การสรางเมืองหริภุญชัย  การสรางวัด

พระธาตุหริภุญชัย และธรรมะของกษัตริยและความที่ไมสมควร อันเปนเหตุใหบานเมืองเดือดรอน

ลมจม จากการศึกษาทําใหทราบถึงลักษณะอักษรธรรมลานนาที่จารเปนภาษาบาลีวาสามารถ

แทนกันได

                                                 

บางตัว เชน ตัว ถ แทน ตัวอักษร ฐ เปนตน และเปนผลสะทอนใหความกระจาง ความ

เปนมาของเมืองหริภุญชัย ความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อของชาว

ลานนาในสมัยนั้น  นอกจากนี้ Donald K. Suraru และ สมหมาย  เปรมจิตต ไดเปนภาษาอังกฤษ

เพื่อเผยแพรใหนักวิชาการและผูสนใจชาวตางประเทศไดศึกษาเพิ่มเติมอีก 

 ๓. สิหิงคนิทาน หรือ ตํานานพระพุทธสิหิงค พระโพธิรังสี แตงขึ้นในระหวาง พ.ศ.

๑๙๕๔ - ๒๐๐๐  วรรณกรรมเรื่องนี้ มี ๘ ปริเฉท วาดวยประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปสําคญั

ซึ่งหลอในประเทศลังกาดวยทอง เงิน ตะกั่วและทองเหลือง โดยพระโพธิรังสีกลาววา ทานไดยินคํา

บอกเลาวา เมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ พระราชาแหงเกาะสีหล ๓ องค อยากเห็นพระพุทธเจา คร้ังนั้น

พญานาคตนหนึ่งมีอายุยืนยาวเคยเห็นพระพุทธเจา จึงรับอาสาแปลงรางใหเหมือนเพื่อให

พระราชาจะไดทอดพระเนตร เมื่อพระราชาไดทอดพระเนตรรูปเนรมิตอันงดงาม เกิดศรัทธาอยาง

สูงจึงใหชางฝมือดีปนหลอพระพุทธสิหิงคข้ึนใหเหมือนรูปเนรมิตนั้น และหลังจากนั้น พระพุทธรูป

องคนี้ จึงไดรับการอันเชิญผานมาทางเมืองนครศรีธรรมราช กําแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดตางๆ 

รวมทั้งเชียงใหม ๖๕  

 ศาสตราจารย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร ไดแปลเปนภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  โดยความที่

พระพุทธสิงหิงค เปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนจึงทําใหนิทานพุทธสิหิงค เปนที่

แพรหลาย และมีหลายสํานวนที่คัดลอกตอๆ กันมา ซึ่งอาจกลาวสรุปไดวา เร่ืองราวตํานานของ

พระพุทธสิหิงคนั้น มีความเปนมาที่ยาวนานทั้งในดานวรรณกรรมตํานานและองคพระพุทธรูป 

 
 ๖๔ ศรี  แนวณรงค, “ศึกษาวิเคราะหจามเทวีวงศฉบับจังหวัดแพร”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต,  (คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๓๓.  

 ๖๕ สุจิตต  วงศเทศ บรรณาธิการ, “พระพุทธสิหิงคจริงทุกองคไมมีปลอม แตไมไดมาจากลังกา”, ใน 

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖). 



  

๖๗ 

เร่ิมตนจากพระโพธิรังสี กลาวถึงการเขามาของพระพุทธสิหิงคจากลังกา การปรากฏพระพุทธรูป

แบบสิงหในหริภุญชัย  จากนั้นก็ไปปรากฏที่นครศรีธรรมราช กําแพงเพชร และที่เชียงใหม ๖๖

 ๔. รัตนพิมพวงศ  (ตํานานพระแกวมรกต) วรรณกรรมเรื่องนี้วาดวยตํานานพระแกว

มรกต ซึ่งพระพรหมราชปญญาเถระ พระชาวเชียงใหม ไดแตงไวเปนภาษาบาลีในระหวางป พ.ศ. 

๒๐๔๐ - ๒๐๖๘ พระยาธรรมปุโรหิต (แกว)  ไดแปลข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.๒๓๓๑  ในรัชกาลที่ 

๑  ตอมาพระยาปริยัติธรรมธาดา  (แพ  ตาละลักษณ)  เมื่อยังเปนหลวงประเสริฐอักษรนิติ  ไดแปล

เปนภาษาไทยอีกสํานวนหนึ่ง เสร็จเมื่อ  พ.ศ.๒๔๔๙  ในรัชกาลที่ ๕  และโรงพิมพไทยไดตีพิมพ

ฉบับแปลของพระยาปริยัติธรรมธาดาเปนครั้งแรก  เมื่อ ร.ศ.๑๓๑  (พ.ศ.๒๔๕๕)  โดยพิมพรวมกับ

เร่ืองตํานานพระแกวมรกต  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมพระแกวมรกต  ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดทรง

นิพนธคํานําอธิบายไวในคราวพิมพคร้ังนั้นดวย  สวนฉบับแปลของพระยาธรรมปโรหิตนั้น ไดพิมพ

เผยแพร  เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐   

 ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมศิลปากร ไดมอบหมายให ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร 

(เปรียญ) ตรวจสอบและแปลรัตนพิมพวงศข้ึนใหม ซึ่งไดพิมพเผยแพรในโอกาสตอมา ๓ คร้ัง  คร้ัง

แรกพิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางผิน แซพัว เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ คร้ังที่ ๒ พิมพเปน

อนุสรณในงานพระราชเพลิงศพพระพุทธวงศวิวัฒน อดีตเจาอาวาสวัดพระแกว จังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๓ พิมพในวโรกาสพิธียกฉัตรพระเจดียและเปดหอพระพุทธรตนากรนวุติวัสสานุสรณมงคล 

ณ วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย  

 นอกจากนี้ กรมศิลปากร มอบหมายใหนางสาวฉวีงาม  มาเจริญ นักอักษรศาสตร กอง

วรรณกรรมและประวัติศาสตร เรียบเรียงเรื่องพระแกวมรกตขึ้นอีกในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ๖๗  อยางไรก็

ตามตํานานพระแกวมรกตนี้มีหลายฉบับ เชน  ตํานานพระแกวมรกต ฉบับหลวงพระบาง ตํานาน

พระแกวมรกตฉบับกัมพูชา  

                                                  
 ๖๖ พระโพธิรังสี , สิงหิคนิทาน (นิทานพุทธสิหิงค), แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร, จัดพิมพโดย 

กรมศิลปากร, (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖). 

 ๖๗ พระพรหมราชปญญาเถระ, รัตนพิมพวงศ (ตํานานพระแกวมรกต), แปลโดย ร.ต.ท. แสง    

มนวิทูร พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : รําไทยเพรส, ที่ระลึกงานสัฏฐีวัสสาพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน  

สุทสฺสโน ป.ธ.๖) วัดพระแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย), ๒๕๔๘.  



  

๖๘ 

 ในที่นี้จะนําพระนิพนธคํานําของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ ซึ่งพิมพในหนังสือรัตนพิมพวงศฉบับพระยาปริยัติธรรมธาดา แปล เนื่องจากเห็นวา มีเกล็ด

สาระอันนาสนใจเกี่ยวกับพระแกวมรกต ดังนี้  

 “หนังสือเรื่องรัตนพิมพวงศเปนเรื่องวาดวยตํานานพระแกวมรกต  ซึ่งพระพรหมราช

ปญญา  เปนผูแตง  ไดบอกไวในเรื่องนี้เมื่อแตงหนังสือนี้อายุ  ๒๓  ป  บวชเปนพระภิกษุได  ๒  

พรรษา  อยูวิหาร ณ ภูเขาหลวงชื่อเขามหาธรรมราชา  พระพรหมราชปญญาคงจะบวชเปน

สามเณรมาแตรุนหนุม  จึงมีสติปญญาเฉียบแหลม  อุตสาหะเลาเรียนภาษามคธจนมีความรู  

ความสามารถแตงหนังสือภาษานั้นได  แตเมื่อเปนภิกษุไดเพียง ๒ พรรษา  เดิมทานคงจะชื่อ  

พรหมที่เรียกพรหมราชปญญาอาจเปนชื่อพระราชทานหรือช่ือผูใหญตั้งให  โดยเห็นวาเปนผูรู

พระไตรปฎกแตกฉานก็ได  ในเรื่องบอกเวลาที่แตงหนังสือรัตนพิมพวงศนี้ไววา แตงสําเร็จเมื่อวัน

พระครุวาร  เดือน ๕  ข้ึน ๑๐  ค่ํา  ประกา  ทานผูแตงบอกไวในเรื่องดวยวา  เร่ืองราวของพระแกว

มรกตมีอยูแลวในสยามภาษา  ทานนําเรื่องเหลานี้มาแตงเปนภาษามคธ ความขอนี้นาจะเขาใจวา

เร่ืองราวของพระแกวมรกต  เมื่อกอนแตงหนังสือรัตนพิมพวงศ  จะมีเร่ืองคลายนิทานที่เลาบอก

ตอๆกันมาอยูแลว   พระพรหมราชปญญา นําเรื่องที่ไดฟงเขาบอกเลามาแตงขึ้นเปนหนังสือ  

เพราะฉะนั้น  ถาจะตัดสินความจริงเท็จของตํานานพระแกวมรกตที่ปรากฏในเรื่องรัตนพิมพวงศนี้  

หลักฐานที่ควรเชื่อมีเพียงตั้งแตไดพระแกวมรกตในพระเจดียที่เมืองเชียงราย  ตอนกอนขึ้นไปไมมี

หลักฐานทั้งสิ้น  เพราะเหตุนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ

ประกาศที่อานวันสวดมนตเย็นพิธีถือน้ํา  จึงไมทรงรับรองเรื่องพระแกวมรกตกอนที่ไดในพระเจดีย  

ณ  เมืองเชียงรายขึ้นไป  ไดพระราชทานกระแสพระราชดําริไววา  เนื้อแกวและฝมือชางที่ทําพระ

แกวมรกตพระองคนี้เห็นจะมาจากทางเมืองจีน  ซึ่งพิจารณาแลวนาจะตองเห็นชอบดวยกระแส

พระราชดํารินี้” 

 สวนเรื่องปกิณกะเกี่ยวกับพระแกวมรกตนั้น  สมเด็จฯพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดทรง

เลาไววา  คือ  แตโบราณถือกันวาเทพดาที่รักษาพระแกวมรกตกับเทพดาที่รักษาพระบางที่อยูเมอืง

หลวงพระบางเปนอริกัน  ถาพระแกวมรกตกับพระบางอยูดวยกันในที่ใดมักมีเหตุจลาจลหรือความ

ไมเรียบรอยในที่นั่น  ความขอนี้เคยยกตัวอยางอางกันแตกอน  วาเมื่อพระแกวมรกตประดิษฐาน

อยูที่เมืองนครเชียงใหมและพระบางอยูกรุงศรีสัตนาคนหุต  ทั้ง  ๒  นครนี้ก็เจริญรุงเรือง  จนพระ

ไชยเชษฐาเจานครเชียงใหม  เชิญพระแกวมรกตไปไวกรุงศรีสัตนาคนหุต  พระแกวมรกตมาอยูที่

เมืองหลวงพระบางแหงเดียวกันกับพระบาง  นครเชียงใหมก็เปนขบถ  พระไชยเชษฐาเสียนคร

เชียงใหมและตองทําศึกสงครามกับพวกเชียงใหมชานาน  ที่สุดตองยายราชธานีลงมาตั้งที่เมือง



  

๖๙ 

เวียงจันทน  เชิญพระแกวพระบางลงมาไวที่เมืองเวียงจันทน  ก็ไมมีความสุข  ตองทําศึกสงคราม

พายแพพมารามัญ  และที่สุดพระไชยเชษฐาเองสิ้นชีวิตลงในการสงคราม  ตอมานั้นนครศรีสัต

นาคนหุตก็ไมเรียบรอยเกิดแยงชิงราชสมบัติและรบพุงกันเอง  จนตองแยกนครศรีสัตนาคนหุต

ออกเปนฝายเหนือและฝายใต  แลวยังเบียดเบียนกันเองตอมาจนถึงครั้งกรุงธนบุรี  นครเวียงจันทน

เสียแกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงเชิญพระแกวพระบางลงมากรุง

ธนบุรี  อยูตอมาในรัชกาลพระเจาตากสินมหาราช  กรุงธนบุรีก็เกิดจลาจลในบานเมือง  เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ไดทรงทราบคติที่ถือ

กันในเรื่องพระแกว  พระบาง  จึงพระราชทานพระบางคืนกลับขึ้นไปไวเมืองเวียงจันทน  คร้ันถึง

แผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ  เจาพระยาบดินทรเดชา

ข้ึนไปตีเมืองเวียงจันทนได  จึงเชิญพระบางลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  คง

จะไดทรงทราบเรื่องเดิมที่เขาถือกันในเรื่องพระบาง  พระแกว  จึงไมทรงรับไวในพระราชวัง  โปรด

ใหพระยาบดินทรเดชารับพระบางไปประดิษฐานไวในวัดจักรวรรดิราชาวาส  ซึ่งเปนวัดที่

เจาพระยาบดินทรเดชาปฏิสังขรณ  พระบางอยูที่วัดจักรวรรดิราชาวาสมาจนรัชกาลที่  ๔  จนเมือ่ป

ขาลอัฐศก จุลศักราช   ๑๒๒๘  เกิดฝนแลงขาวแพงติดกัน  ๓  ป  ผูคนคิดคนหาสาเหตุไปตางๆ  

พวกที่ถือลัทธิเกาพากันสงสัยวาจะเปนเพราะเหตุพระบางกับพระแกวมรกตเขามาอยูในกรุงเทพฯ 

ดวยกัน จึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมโปรดใหคน

คิดเห็นกันไปตางๆ  จึงพระราชทานพระบางกลับคืนไปไวที่เมืองพระบาง 

 ๕. ชินกาลมาลีปกรณ เปนวรรณกรรมภาษาบาลีที่พระรัตนปญญาเถระ พระเถระชาว

ลานนา (อุปสมบทและพํานักอยูที่วัดปาแกว เชียงราย ตอมาไดมาศึกษาตอที่เชียงใหมและพํานัก

อยูวัดสีหลารามหรือวัดเจ็ดยอดในปจจุบัน ทานเคยพํานักที่วัดฟอนสรอย (เดิมอยูใกลตลาดประตู

เชียงใหม) กอนจนไดเปนเจาอาวาส จากนั้นจึงยายไปเปนเจาอาวาสวัดเจ็ดยอดในสมัยพระเมือง

แกว ซึ่งเปนพระอารามหลวง) แตงขึ้นในป พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๗๑ ขณะที่ทานอุปสมบทได ๒๓ 

พรรษา ซึ่งขณะที่แตงนั้นเปนรัชสมัยของพระเมืองแกว วรรณกรรมเรื่องนี้กลาวถึง กาลของ

พระพุทธเจาโดยเรียบเรียงอยางมีระเบียบ จึงไดชื่อวา ชินกาลมาลีปกรณ ทานผูรจนาไดกลาวถึง

กาลกอนที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโดยพิสดาร กลาวถึงพระพุทธกรณียกิจวาทรงทําอะไร 

ประทับอยูที่ไหน จนกระทั่งดับขันธเขาสูนิพพาน โดยบอกไวถี่ถวนวากิจกรรมดังกลาวเกิดขึ้นในป

ไหน กลาวถึงการทําสังคายนาครั้งตางๆ การจําแนกพระบรมสารีริกธาตุ การขยายพุทธศาสนาไป

ประดิษฐานในประเทศตางๆ  โดยบอกเวลาและสถานที่อยางชัดเจน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง

ประวัติของบุคคลและสถานที่ของเมืองสําคัญในคัมภีรนี้คือ  เมืองเชียงแสน เชียงราย ลําพูน และ



  

๗๐ 

เชียงใหม เปนตน จึงอาจถือไดวาวรรณกรรมบาลีฉบับนี้อันมีความยาว ๕ ผูก กับ ๑๔ ใบลาน 

นับเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรลานนาที่ใชเปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรไดเปนอยางดี 

พระรัตนปญญาเถระกลาววา แตงเรื่องนี้จบลงเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ แตยังแตงตออีกจนจบอยาง

บริบูรณเมื่อ พ.ศ.๒๐๗๑  

 ชินกาลมาลีปกรณ นับเปนผลงานชิ้นเอกของนักปราชญชาวลานนา ที่ไดรับการแปล

เปนภาษาอื่นๆ หลายภาษา เร่ิมต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหราชบัณฑิต ๕ ทาน คือ พระยาพจนาพิมล พระวิเชียรปรีชา หลวงอุดมจินดา หลวง

ราชาภิรมย และหลวงธรรมาภิมณฑ ชวยกันแปลเปนภาษาไทย และใหชื่อวา “ชินกาลมาลินี” 

ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ ใหพิมพแจกเปนครั้งแรกในงานพระศพของพระวรวงศเธอ

พระองคเจาศิริวงศวัฒนเดช และหมอมแมนในสมเด็จในกรมวังบูรพา พิมพแจกเปนครั้งแรกเมื่อ 

ร.ศ.๑๒๗  หรือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑  และนายเสฐียร พันธรังษี ไดแปลเปนภาษาไทยเปนครั้งที่ ๒ ใน 

พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยใชชื่อเดิมวา ชินกาลมาลินี ๖๘

 ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมศิลปากร ไดมอบหมาย ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร 

ไดแปลเปนภาษาไทยขึ้นอีกเปนครั้งที่ ๓  มีเชิงอรรถ อธิบายความใหเขาใจงายยิ่งขึ้นและใหชื่อวา 

“ชินกาลมาลีปกรณ” ๖๙ ตามความหมายแหงการรอยเรียงความเปนมาของพุทธประวัติ และ

ประวัติของพระพุทธศาสนาและอาณาจักรลานนา 

 สวนการแปลเปนภาษาตางประเทศนัน้ เร่ิมดวย ยอรช เซเดส แปลเปนภาษาฝรั่งเศส 

โดยตีพิมพคูกบัภาษาบาลี ลงในวารสารวชิาการของฝรัง่เศสชื่อ Bulletin de l’  Ecole Francaise 

d’ Extreme orient, tome xxv  เมื่อฉบับประจําเดือนมกราคมถงึมิถนุายน  พ.ศ. ๒๔๖๘  รวม ๖ 

ฉบับ ในขณะที่สมาคมบาลปีกรณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไดพมิพเปนภาษาบาลีดวยอักษร

โรมันตอมาก็ไดพิมพเปนภาษาอังกฤษในป ๑๙๖๓ ดวย ๗๐

 ในประเทศลังกา พระภิกษุชื่อพุทธทัตตะ ก็ไดแปลเปนภาษาสิงหล พิมพคูกับภาษา

บาลี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘  จึงนับไดวา ชินกาลมาลีปกรณ เปนวรรณคดีลานนาที่ไดรับการแปลและ

พิมพเผยแพรมากที่สุด ซึ่งเสมือนเปนคูมือที่นักศึกษาชาวตางประเทศไดใชเปนหลักในการศึกษา

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของลานนาไทย  

                                                  
 ๖๘ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๑๙๑.   

 ๖๙ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา คํานํา. 

 ๗๐ F.L. Woodward, Book of the Gradual Sayings Vol. I, (London, Pali Text Society), 

๑๙๘๙. 



  

๗๑ 

                ๖. มาติกัตถสรุป-อภิธัมมสังคณี เปนคัมภีรอธิบายคัมภีรพระอภิธรรม ๗ คัมภีร ซึ่ง

เปนปฎกหนึ่งของพระไตรปฎก โดยพระรัตนปญญาเถระเปนผูแตง แตมิไดระบุวันเดือนปที่แตงไว

สันนิษฐานวา ทานคงแตงหลังหนังสือชินกาลมาลีปกรณ ๗๑ ปจจุบันไมพบตนฉบับ 

                ๗. วชิรสารัตถสังคหะ พระรัตนปญญาเถระ รจนาเมื่อป พ.ศ. ๒๐๗๘ ณ วัดมหาวนา

ราม ในเมืองเชียงใหม คัมภีรวชิรสารัตถสังคหะ วาดวยศัพทยอๆ ที่เมื่อขยายใจความออกแลว จะ

ทําใหรูความหมายอยางแจมชัด อี

                                                 

กนัยหนึ่งคัมภีรเร่ืองนี้วาดวยหัวใจของธรรมะที่มาจากคาถา

ตางๆ ในพระไตรปฎกและอรรถกถา แลวอธิบายศัทพนั้นเพื่อใหเขาใจไดงาย  โดยกรมศิลปากร

มอบหมายให อาจารยแยม  ประพัฒนทอง แปลเปนภาษาไทยและจัดพิมพในงานฉลองหิรัญยบัฏ

และทําบุญอายุพระวิสุทธิวงศาจารย วัดสุทัศนเทพวราราม ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ๗๒

                  ๘. เวสสันตรทีปนี พระสิริมังคลเถระ หรือพระสิริมังคลาจารย พระเถระชาวเชียงใหม 

เปนผูรจนา โดยทานมีชีวิตอยูในราว พ.ศ. ๒๐๒๐-๒๑๐๐ ในรัชกาลแหงกษัตริยลานนาหลาย

พระองค คือ ตั้งแตพระเจาติโลกราช ถึงพระเจาเมกุฏิ ทานรจนาคัมภีรทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด 

๔ เร่ือง คือ เวสสันตรทีปนี จักวาฬทีปนี  มังคลัตถทีปนี และสังขยาปกาสกฎีกา ในรัชสมัยของพระ

เมืองแกว ขณะที่จําพรรษาอยูที่วัดสวนขวัญ (ปจจุบันเรียกวาวัดตําหนักหรือวัดสิริมังคลาจารย) ซึ่ง

อยูทางทิศใตหางจากนครเชียงใหมประมาณ  ๔ กิโลเมตร ในหนังสือ ศาสนวงศ ไดกลาวถึงทาน

สิริมังคลาจารยวา ทานประจําอยูที่อารามของพระเถระผูเคยไปลังกา ในสมัยของพระเมืองเกษ

เกลา ทานสิริมังคลาจารยไดเปนพระราชอุปชฌายาจารยของพระเกษเกลา เมื่อทรงผนวช และ

พระองคไดโปรดใหสรางรัตนาวิหารถวายแกทานสิริมังคลาจารย เชื่อกันวาทานสิริมังคลาจารยเคย

ไปประเทศลังกา และไดศึกษาพระพุทธศาสนาที่นั่น ทานพระสิริมังคลาจารยไดสรางชื่อเสียงของ

ทานดวยการแตงคัมภีรพระพุทธศาสนาเปนภาษาบาลีตามที่กลาวแลว ทานคงมีอายุยืนนานมาก

และส้ินชีวิตในรัชกาลพระเจาเมกุฏิ ๗๓

           เวสสันตรทีปนี เปนคัมภีรอธิบายเวสสันดรชาดกในขุททกนิกาย พระสุตตันตปฎกเปน

วรรณกรรมเรื่องแรกที่พระสิริมังคลาจารย แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแกว ขณะที่

พักอยูวัดสวนขวัญ เวสสันตรทีปนี เปนคัมภีรที่มีเนื้อหายาวบั้นตนมี  ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก วา

 
 ๗๑ ปริญญา  กายสิทธิ์, วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๒๗๓. 

 ๗๒ พระรัตนปญญาเถระ, , วชิรสารัตถสังคหะ, แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง  (พระนคร :  โรง

พิมพอักษรสัมพันธ, ๒๕๑๒). 

 ๗๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม,     ชีวิตและผลงานของพระ

สิริมังคลาจารย, หนา ๓๖-๓๘. 



  

๗๒ 

ดวยประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจาองคปจจุบัน ขณะที่เปนพระโพธิสัตว บําเพ็ญทานบารมี

เพื่อความเปนพระพุทธเจา โดยเปนการอธิบายเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ ซึ่งรจนาเปนคาถา

ลวนๆ ตอมาพระอรรถกถาจารยไดรจนาอธิบายคาถานั้น ๆ ดวยคํารอยแกว 

 ขอความตอนใดที่ยังครุมเครืออยูและพระอรรถกถาจารยมิไดอธิบายอยางแจมแจงโดย

อางหลักฐานที่มาไวอยางละเอียดละออ และอธิบายย้ําแลวย้ําอีก ทั้งนี้เพื่อใหผูอานผูฟงเกิดความ

เขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น  

 ผลงานเวสสันตรทีปนีเร่ืองนี้ มีการจารคัดลอกกันตอๆ มา และพบที่วัดสูงเมน อําเภอ

สูงเมน จังหวัดแพร มี ๑ ฉบับ จํานวน ๑๐ ผูก ซึ่งพระครูบากัญจนอรัญญวาสีแหงวัดสูงเมนไดจาร

คัดเลือกไวในคัมภีรใบลานดวยตัวอักษรลานนา (เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๗๖) นอกจากนั้นก็มีฉบับ

ตัวเขียนจารในใบลานดวยตัวอักษรขอมหลายฉบับ ซึ่งอยูในหอสมุดแหงชาติ และอาจมีอยูตามวัด

ตางๆ อีกจํานวนหนึ่ง ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๗๖ มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจัดพิมพข้ึนเปนเลมดวยตัว

อักษรไทย แตพิมพเพียงภาคแรกตั้งแตกัณฑที่ ๑-๗ เทานั้น สวนภาคที่สองต้ังแตกัณฑที่ ๘-๑๓ ยัง

ไมไดจัดพิมพ ตอมาพระมหานคร เขมปาลี (ปธ.๖ M.A, Ph.D.) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร 

หรือพระอมรเมธาจารย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดวิจัยสอบ

ชําระและปริวรรตออกเปนตัวอักษรโรมันหมดทั้ง ๑๓ กัณฑ เพื่อทําเปนวิทยานิพนธในระดับช้ัน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 นอกจากนี้ มีการศึกษาคุณคาการเทศนมหาชาติในลานนา โดย พระมหาสมชาติ 

นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย) ๗๔ ระบุวา การเทศนมหาชาติลานนานั้น ไดนําเร่ืองในเวสสันตรทีปนี หรือ

พระเวสสันดร มาเทศนมหาชาติ เพื่อใหประชาชนเขาใจถึงการเสียสละ การใหทาน คุณทางทาง

ศีลธรรม จริยธรรม ที่บุคคลในสังคมพึงมี เปนการนําคุณคาทางดานวัฒนธรรมของลานนาเขามา

ประยุกตใช จนกอใหเกิดคานิยม ความเชื่อและประเพณีในการเทศนวามีอานิสงสมาก ที่สําคัญ

เปนการนําความรูจากเวสสันตรทีปนีออกมาเผยแพรแกประชาชนใหรับทราบ  

 ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองเวสสันดรชาดก ที่มีความเกี่ยวของกับเวสสันตรทีปนีที่

พระสิริมังคลาจารยแตงนั้น มีปจจัยหลายประการที่ทําใหพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยหรือใน

อุษาอาคเนยนิยมชมชอบจนกลายเปนประเพณีเทศนมหาชาตินั้น ทั้งนี้เพราะเหตุผล คือ ๑)ความ

เชื่อที่วาเปนพุทธวจนะที่พระพุทธองคทรงตรัสไว ๒) ความเชื่อที่วา เมื่อไดฟงเวสสันดรชาดกจะทํา

                                                  
  ๗๔ พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย), “ศึกษาคุณคาการเทศนมหาชาติในลานนา”,   

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 



  

๗๓ 

ใหไดรับอานิสงสมาก คือ การไดส่ิงที่เต็มความปรารถนา และจะไดเกิดในศาสนาของพระศรีอริย

เมตไตรย และ ๓) เวสสันดรชาดกมีเนื้อหา สํานวน และการอธิบายความที่ชัดเจนเขาใจงาย จึงทํา

ใหประชาชนนิยมและกลายเปนเนื้อเร่ืองหลักของจิตกรรมฝาผนังในวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย  

                 ๙. จักรวาลทีปนี (จักกวาฬทีปนี) เปนวรรณกรรมเรื่องที่สองของพระสิริมังคลาจารย 

โดยทานไดรจนาสําเร็จในป พ.ศ. ๒๐๖๓ ในรัชกาลแหงพระเจาเมืองแกว ทานรจนาคัมภีรนี้ที่วัด

สวนขวัญ สถานที่เดียวกันกับที่ทานแตงเวสสันตรทีปนี วรรณกรรมจักรวาฬทีปนีนี้วา ๗๕  ดวย

เร่ืองราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตวทั้งหลาย อาหารของสัตว ภูเขา 

แมน้ํา เทวดา อสูร และพรหม โดยทานพระสิริมังคลาจารยไดพรรณนาถึง อายุ  กาล และอาหาร

ของสัตวและเทพในแตละชั้นหรือภูมิที่กลาวถึง ตลอดจนกลาวถึงตนไมประจําทวีปตางๆ และใน

ตอนทายเรื่อง ทานยังไดอธิบายถึงศัพทตางๆ เชน ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก ฯลฯ โดยทานได

ไดเลือกเก็บขอความที่เกี่ยวกับเร่ืองจักรวาลพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณพิเศษตางๆ มา

เรียบเรียงและแจงชื่อคัมภีรที่ทานอางไวทุกแหง รวมทั้งแสดงมติของทานกํากับไวดวย พระคัมภีรที่

ทานนํามาแตงเรื่องนี้มีประมาณ ๑,๒๐๐ พระคัมภีร  ซึ่งผลงานเรื่องนี้ เปนเรื่องเดียวที่ไมเหมือนกับ

ผลงานเรื่องอื่น ๆ ของพระสิริมังคลาจารย เพราะไมไดเปนการอธิบายคัมภีรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะ แตเร่ืองนี้ พระสิริมังคลาจารยไดผูกโครงเรื่องขึ้นกอน โดยแบงเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

จักรวาลออกเปนตอน ๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้น ๆ อยางละเอียดละออ โดยอางหลักฐาน

จากไตรปฎกและคัมภีร ตาง ๆ มาประกอบ  

 เนื้อหาของเรื่องจักกวาฬทีปนีที่พระสิริมังคลาจารยไดผูกโครงเรื่องขึ้นแบงออกเปน ๖ 

กัณฑ โดยขึ้นตนดวยปฌามคาถา และตอดวยกัณฑตางๆ คือ  

 กัณฑที่ ๑ การชี้แจงเรื่องจักกวาล พรอมทั้งสิ่งที่มีรูปราง เปนตน 

 กัณฑที่ ๒ การชี้แจงเรื่องภูเขา โดยแบงออกเปนเรื่องภูเขาสีเนรุ  เร่ืองภูเขายุคนธร  เรือ่ง

ภูเขาหินพานตและอ่ืน ๆ เร่ืองภูเขาจักรวาล  

 กัณฑที่ ๓ การชี้แจงเรื่องชลาลัย โดยแบงออกเปนเรื่องสมุทร เร่ืองสระ เร่ืองแมน้ํา 

เร่ืองชลาสัยมีโบกขรณี เปนตน 

 กัณฑที่ ๔ การชี้แจงเรื่องทวีป แบงออกเปนทวีปใหญ ๔ ทวีป พรรณนาชมพูทวีป 

พรรณนาอุตตรกรุทวีป และทวีปเล็ก 

                                                  
 ๗๕ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม,  ชีวิตและผลงานพระสิริมังคลาจารย, หนา 

๓๘-๔๑. 



  

๗๔ 

 กัณฑที่ ๕ การชี้แจงเรื่องภูมิ แบงออกเปนเรื่องอบายภูมิ เร่ืองเทวภูมิ เร่ืองอสูร เร่ือง

กามาวจรเทพ ๖ ชั้น เร่ืองพรหม 

 กัณฑที่ ๖ วินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบดวยเรื่องอายุ เร่ืองอาหาร เร่ืองการคํานวณภูมิ 

เร่ืองตนไม เร่ืองโลก เร่ืองโลกธาตุ เร่ืองความไมมีที่สุด  และลงทายดวยปจฉิมคาถา  เร่ืองตางๆ ที่

ปรากฏในคัมภีรจักรวาฬทวีปนี้แสดงใหเห็นวา คัมภีรนี้มิไดเปนอรรถกถาของคัมภีรเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งโดยเฉพาะเชนเดียวกับผลงานอีก ๓ เร่ืองของพระสิริมังคลาจารย ซึ่งเปนการอธิบายคัมภีรที่มี

มาแตเดิม ทําใหการดําเนินเรื่องตองดําเนินไปตามเนื้อหาของคัมภีรที่อธิบายนั้น ๆ  

 คัมภีรจักรวาฬทีปนีนี้ เปนที่แพรหลายในแวดวงวรรณกรรม โดยพระสังฆราชาจันทรสี 

อรัญญวาสีเจาใหสรางในปเปลิก (เปก) เส็ด ศักราชได ๙๐๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๑) หลังจากที่พระ

สิริมังคลาจารยรจนาสําเร็จเพียง ๑๘ ป คัมภีรฉบับนี้พบที่วัดบุปผาราม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม จากนั้นก็มีการจารคัดลอกกันตอๆ มา ที่เปนใบลานจารเปนตัวอักษรลานนามีหลายฉบับ 

นอกจากฉบับของวัดบุปผารามดังกลาว ก็มีที่วัดอื่นๆ เชน ฉบับวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่จารไวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ที่ทาน

ครูบากัญจนอรัญญวาสีจารคัดลอกไวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖  ฉบับวัดชางคําวรมหาวิหาร ที่จารไวเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๑๒ นอกจากนี้ยังไดมีการถายไวในไมโครฟลมไวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ "มูลนิธิ

แหงสภาวิจัยแหงประเทศเยอรมันตะวันตก" ก็ไดถายลงไมโครฟลมไปไวที่ประเทศเยอรมันดวย 

และยังมีฉบับที่จารไวในใบลานเปนตัวอักษรขอม เปนของหอสมุดแหงชาติจํานวน ๑๓ ฉบับ และ

เปนของวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร  

 จักกวาลทีปนี นี้ นาวาเอกพิเศษแยม  ประพัฒนทอง ไดแปลเปนภาษาไทย เปนทาน

แรก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๔ ตอมีผูศึกษาอีกหลายทาน 

 สดุภณ  จังกาจิตต ๗๖ ไดวิจัยสอบชําระตนฉบับทั้งที่เปนอักษรลานนาและอักษรขอม 

ปริวรรตออกเปนอักษรไทยและแปลเปนภาษาไทยตั้งแตกัณฑที่ ๑-๓  เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สําเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  ตอมาไดมีผูวิจัยสอบชําระปริวรรตเปนตัวอักษรไทยและแปลออกเปน

ภาษาไทยอีก ๓ ทาน ตามลําดับ คือ 

                                                  
 ๗๖ สดุภณ  จังกาจิตต, “จักกวาฬทีปนี กัณฑที่ ๑-๓ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิง

วิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร, 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๐. 



  

๗๕ 

 วรศักดิ์ ศรีบุญ  ๗๗ ไดสอบชําระปริวรรตเปนตัวอักษรไทยและแปลออกเปนภาษาไทย

ในกัณฑที่ ๔ โดยนําคัมภีรจักกวาลทีปนีฉบับอักษรขอมของหอสมุดแหงชาติ ฉบับวัดบวรนิเวศ 

ฉบับวัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม ฉบับวัดสูงเมน จังหวัดแพร มาศึกษาวิเคราะห และทําสําเร็จเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 บาลี พุทธรักษา ๗๘ ไดสอบชําระปริวรรตเปนตัวอักษรไทยและแปลออกเปนภาษาไทย

ในกัณฑที่ ๕ โดยนําคัมภีรจักรวาลทีปนีฉบับอักษรขอมของหอสมุดแหงชาติ ฉบับทองทึบของวัด

บวรนิเวศ ฉบับลองชาดวัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม ฉบับลองชาดวัดสูงเมน จังหวัดแพร และฉบับ

ลองชาดของวัดชางค้ําวรวิหาร จังหวัดนาน มาศึกษาวิเคราะห และทําสําเร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ 

 นพพร เคลาดี ๗๙ ไดสอบชําระปริวรรตเปนตัวอักษรไทยและแปลออกเปนภาษาไทยใน

กัณฑที่ ๖ โดยนําคัมภีรจักรวาฬทีปนีฉบับอักษรขอมของหอสมุดแหงชาติ (ฉบับรดน้ําโท) ฉบับ

อักษรธรรมลานนาหรือฉบับลองชาดวัดสูงเมน จังหวัดแพร และฉบับลองชาดวัดชางค้ําวรวิหาร 

จังหวัดนาน มาศึกษาวิเคราะห และทําสําเร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓  

 ใน พ.ศ.๒๕๒๓  กรมศิลปากร ไดจัดพิมพเปนเลม โดยพิมพรวมกันทั้งภาษาบาลีและ

แปลออกเปนภาษาไทยดังขอความตอนหนึ่งในคําของหนังสือเร่ืองนี้วา  "กรมศิลปากรเห็น

ประโยชนอันจะพึงเกิดจากการจัดพิมพหนังสือเลมนี้เผยแพร ๓ ประการ คือ เพื่อใหมีคัมภีร

จักรวาฬทีปนี ที่เปนอักษรไทยสําหรับใชศึกษาคนควาประการหนึ่ง ใหมีหนังสือประเภทโลกศาสตร

เพื่อเผยแพรและศึกษาแนวความคิดเรื่องโลกตามแนวศาสนาเพิ่มข้ึนประการหนึ่ง และเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาและผูสนใจคนควาศึกษาวิชาประเภทวรรณคดีบาลีอีกประการหนึ่ง จึงได

มอบใหนายทินกร ทองเสวต เปรียญธรรม ๙ ประโยค สํานักวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เปนผู

คัดถายจากอักษรขอมเปนภาษาไทย ชําระและแปลเปนภาษาไทยไวชั้นหนึ่งกอน ตั้งแต พ.ศ.

                                                  
 ๗๗ วรศักดิ์  ศรีบุญ , “จักกวาฬทีปนี กัณฑที่ ๔ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓. 

 ๗๘ บาลี  พุทธรักษา, “จักกวาฬทีปนี กัณฑที่ ๕ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร , จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓. 

 ๗๙ นพพร  เคลาดี, “จักกวาฬทีปนี กัณฑที่  ๖ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร , จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓. 



  

๗๖ 

๒๕๑๓ และเมื่อจะพิมพข้ึนในครั้งนี้ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ไดมอบให นายทองยอย แสงสินชัย เปรียญ

ธรรม ๙ ประโยค สํานักวัดมหาธาตุ ราชบุรี นักภาษาโบราณ กองหอสมุดแหงชาติ เปนผูตรวจสอบ

คนหาที่มาในภาคภาษามคธและตรวจแกสํานวนภาษาไทยพิมพคูกันไวตามที่ปรากฏนี้"  

 นอกจากนี้ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ก็ยังไดปริวรรตคัมภีรจักรวาฬทีปนีจากอักษรขอม

ออกเปนอักษรไทยอีกฉบับหนึ่งดวย 

               ๑๐. ฎีกาสังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา เปนหนังสืออธิบายพระคัมภีร 

“สังขยาปกาสก” ที่พระญาณวิลาสเถระ ภิกษุชาวเชียงแสนรจนาไวในป พ.ศ.๒๐๕๙ เปนคาถา 

๗๓ คาถา โดยทานพระสิริ

                                                 

มังคลาจารย ไดแตงคัมภีรนี้ในป พ.ศ. ๒๐๖๓  วาดวยเรื่องราวเกี่ยวกับ

การนับเวลา เครื่องชั่งตวง น้ําหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใชเงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทาง

พระพุทธศาสนา โดยทานพระสิริมังคลาจารยไดรจนาเปนรอยแกว เพื่ออธิบายขยายความใหเขาใจ

งายขึ้น นอกจากนั้นมาตราตางๆ  ซึ่งมีหลายแบบและหลายมติ ทานพระสิริมังคลาจารยก็ไดนํามติ

ของอาจารยตาง ๆ มากลาวเทียบไวเพื่อความฉลาดรอบรูในสังขยาทั้งหลาย ๘๐

 ผลงานเรื่องนี้แพรหลายในระดับหนึ่ง โดยการสํารวจยังไมพบฉบับตัวเขียนอักษร

ลานนา พบแตฉบับตัวเขียนอักษรขอมเปนของหอสมุดแหงชาติมีอยูจํานวน ๘ ฉบับ แตไมปรากฏ

วามีฉบับอักษรพมาอยูที่จังหวัดสกาย ประเทศเมียนมา (พมา) พระอาจารยธัมมานันทมหาเถระ 

อัครมหาบัณฑิตแหงพมา ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดทามะโอ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ไดคัดลอกดวยตัวพิมพดีดอักษรพมานําเขามายังประเทศไทย  ตอมาทางจิตตภาวัน วทิยาลยัชลบรีุ 

ไดมอบใหพระมหาราเชนทร อคฺคธมฺโม ปริวรรตจากอักษรพมาออกเปนอักษรไทย พิมพแจกในงาน

ออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณณสิริมหาเถระ) 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ บุญหนา สอนใจ ๘๑ ไดวิจัยสอบชําระทั้งสังขยาปกาสกปกรณและ

สังขยาปกาสกฎีกา ปริวรรตออกเปนอักษรไทยและแปลเปนภาษาไทยทั้งหมด เพื่อเสนอเปน

วิทยานิพนธระดับข้ันปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทําสําเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓   

 
 ๘๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม,  ชีวิตและผลงานของพระ

สิริมังคลาจารย,  หนา ๔๒.  

 ๘๑ บุญหนา  สอนใจ, “สังขยาปกาสกปกรณและฎีกา : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หนา ๑๘๘-๒๓๐. 



  

๗๗ 

 ในป ๒๕๔๓ ประมวล เพ็งจันทร และชัชวาล ปุญปน ๘๒ ไดศึกษาวิเคราะหและเสนอ

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับเร่ือง “สังขยาปกาสกฎีกา : อุปกรณหยั่งถึงความจริง จากโลก

วิทยาศาสตรพุทธศาสนา “ โดยมองเห็นนัยสําคัญของสังขยาปกาสกฎีกาที่มีตอการเรียนรูทางดาน

การวัด การตวง การนับ การชั่งในมิติวิทยาศาสตรและพระพุทธศาสนา โดยทั้งสองทานใหขอเสนอ

วา สาระสําคัญของสังขยาปกาสกฎีกานั้น เนื่องจากเปนงานนิพนธเพื่ออธิบายขยายความ 

สังขยาปกาสกปกรณของพระญาณวิลาสเถระ  ดังนั้น การศึกษาเพื่อทําความเขาใจในคัมภีร

สังขยาปกาสกฎีกา จึงตองศึกษาควบคูกับการศึกษาสังขยาปกาสกปกรณ และสังขยาปกาสกฎีกา 

โดยสังขยาปกาสกปกรณเปนปกรณภาษาบาลีประเภทรอยกรองประกอบดวยคาถา ๗๓ คาถา วา

ดวยการคํานวนนับในลักษณะตางกัน ๖ ประเภท มาตรานับ คือ. 

 ๑) อัทธาสังขยา ไดแก มาตราวัดระยะทาง  

 ๒) ธัญญสังขยา ไดแก มาตราตวงสิ่งของ  

 ๓) ปมาณสังขยา ไดแก มาตราชั่งสิ่งของ  

 ๔) ภัณฑสังขยา ไดแก ระบบการนับจํานวน  

 ๕) มูลภัณฑสังขยา ไดแก มาตรานับเงินตรา 

 ๖)นีลกหาปณสังขยา ไดแก การนับมูลคาและการกําหนดขนาดของนีลกหาปณะ  

 การกําหนดนับทั้ง ๖ ประเภทนี้ พระญาณวิลาสเถระ ประพันธไวเปนรอยกรองกถา ซึ่ง

ประดับประดาดวยฉันทลักษณะแหงตันติภาษา โดยมีมีเจตนาที่ตองการใหผูศึกษาสังขยาปกาสก

ปกรณ ศึกษาโดยใชวิธีทองจํา มาตรานับตางๆ เพื่อการนําไปใชไดอยางสะดวก 

 พระสิริมังคลาจารย เมื่อมาศึกษางานของพระญาณวิลาสแลวคงพบขอปญหาในการ

ตีความและเล็งเห็นถึงความยุงยากที่จะเกิดแกผูศึกษาทั่วไป ทานจึงไดรจนาสังขยาปกาสกฎีกาขึ้น 

เพื่ออธิบายขยายความสังขยาปกาสกปกรณ เดิมพระสิริมังคลาจารยไมไดเรียกชื่องานของทานวา 

สังขยาปกาสกฎีกา แตทานเรียกชื่อวา สังขยาปกาสกปกรณ เหมือนงานของพระญาณวิลาส และ

ทานกําหนดลักษณะงานของทานไววา เปนงานประเภท "อรรถวรรณนา" (สํขยาปกาสกปก

รณตฺถวณฺณนา) แตตอมานักวิชาการศึกษาบาลี นิยมเรียกชื่องานของพระสิริมังคลาจารยวา 

                                                  

          ๘๒ ประมวล  เพ็งจันทร และชัชวาล ปุญปน, “สังขยาปกาสกฎีกา : อุปกรณหยั่งถึงความจริง จาก

โลกวิทยาศาสตรพุทธศาสนา”, บทความทางวิชาการ เสนอ ตอมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 

http://www.midnightuniv.org /midnight2545/newpage8.html. 

http://www.midnightuniv.org/


  

๗๘ 

สังขยาปกาสกฎีกา ทั้งนี้ คงเปนเพราะเหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อไมใหชื่อผลงานของพระ

สิริมังคลาจารยซ้ํากับงานของพระญาณวิลาสเถระ และ ๒) งานของพระสิริมังคลาจารยเปนงาน

ประเภทอธิบายขยายความ (อรรถวรรณนา) ผลงานฉบับอ่ืนอีกทีหนึ่ง ซึ่งงานในลักษณะนี้ถาเปน

การอธิบายขยายความ พุทธวจนะ ก็จะเรียกชื่อวา "อรรถกถา" และงานที่อธิบายขยายความอรรถ

กถาก็จะเรียกชื่อวา "ฎีกา" เมื่องานของพระญาณวิลาสเถระ (ไมใชอธิบายพุทธวจนะ) จึงจัดอยูใน

ประเภทฎีกา เพราะเหตุนี้จึงเรียกชื่อคัมภีรวา “สังขยาปกาสกฎีกา”  

 พระสิริมังคลาจารย รจนาเปนภาษาบาลี ประเภทรอยแกว เพื่ออธิบายขยายความ

สังขยาปกาสกปกรณที่เปนงานประพันธประเภทรอยกรอง การอธิบายจะเปนการอธิบายไป

ตามลําดับทีละคาถา  ลักษณะแหงการอธิบาย จะเปนไปทั้งอธิบายศัพทหรือที่นักภาษาบาลี

เรียกวา วิเคราะหศัพท อธิบายความหรือขยายความพรอมทั้งมีการวิจารณ ถาพบวาขอความสวน

ใดบกพรองไมสมบูรณ รวมทั้งยกขอความจากคัมภีรอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบประกอบ เพื่อหาบทสรุป

ที่ชัดเจน  

                ๑๑. มังคลัตถทีปนี หรือ มงคลทีปนี เปนวรรณกรรมเรื่องเอกที่นําชื่อเสียงเกียรติคุณมา

สูพระสิริมังคลาจารย ทานรจนามังคลัตถทีปนี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ โดยมิไดระบุสถานที่ที่ทานแตง

พระสิริมังคลาจารยรจนาคัมภีรนี้ ณ สถานที่เงียบสงัดซึ่งอยูไกลไปทางทิศใตของนครเชียงใหม

ประมาณ ๔ กิโลเมตร (คงเปนวัดสวนขวัญ) มังคลัตถทีปนี คือคัมภีรที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่ง

เปนสูตรหนึ่งในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต สุตตันตปฎก มีอรรถกถาชื่อปรมัตถโชติ

                                                 

กา ซึ่งพระ

พุทธโฆสะเปนผูรจนาไว มังคลัตถทีปนี เปนสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเปนมงคล ๓๘ ประการ  เชน 

การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบํารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห

ชวยเหลือบุตรภรรยา และญาติพี่นอง การประพฤติปฏิบัติธรรม เปนตน ทานพระสิริมังคลาจารย

อธิบายความหมายของสูตรนี้ไดอยางละเอียดไพเราะสละสลวย โดยแสดงความรอบรู และ

ความสามารถในการแตงภาษาบาลีไดอยางดี  อางอิงหลักไวยากรณอยางถูกตอง และนําเรื่อง

ตางๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท และจากคัมภีรพุทธศาสนาอื่นๆ มากกวา ๙๐ คัมภีรมารจนา

อธิบายประกอบ 

 คัมภีร มังคลัตถทีปนี เปนที่รูจักกันดีในหมูผูศึกษาวรรณกรรมและภาษาบาลี ผลงาน

เร่ืองนี้เปนที่แพรหลายมากที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมดของพระสิริมังคลาจารย โดยแพรหลายทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ ศักดิ์ศรี แยมนัดดา ๘๓  ไดกลาวถึงประวัติและความเปนมาของคัมภีร

 
 ๘๓ Saksri Yamadda, The Mangalatthadipani , Chapter 1-2, (Ph.D. thesis, University of 

Pennsylvania, Philadelphia), 1970.   



  

๗๙ 

มังคลัตถทีปนีนี้ ไวในวิทยานิพนธเร่ือง “มังคลัตถทีปนี กัณฑที่ ๑ และ ๒”  ซึ่งเปนวิทยานิพนธใน

ระดับขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางบูรพาคดีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

โดยอธิบายสรุปไววา พระเจากิตติสิริราชสีหะ (พ.ศ.๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) กษัตริยแหงลังกา ไดสงทูต

มายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจาบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑) เพื่อทูลขอพระเถระผูทรง

พระไตรปฎกไปฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา พระเจาบรมโกศโปรดใหพระอุบาลีเถระเปนหัวหนา

นําคณะสงฆไทยไปลังกา ตอมาโปรดใหพระวิสุทธาจารยเถระเปนหัวหนาคณะสงฆไทยไปลังกาอกี

การไปฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกานี้ ไดโปรดใหนําคัมภีรตางๆ ของไทยไปดวย ทางลังกาได

คัดลอกปริวรรตคัมภีรเหลานั้นจากอักษรขอมเปนอักษรสิงหลแลวสงตนฉบับกลับคืนมา  

 ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาไดเสียกรุงแกพมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ คัมภีรตางๆ ไดถูกเผา

ทําลายไปเมื่อไทยไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทรข้ึนเปนราชธานี และจัดการการปกครองจน

บานเมืองสงบเรียบรอย ก็ไดมีการฟนฟูการพระพุทธศาสนาและชําระพระไตรปฎกขึ้นใหมให

บริสุทธิ์ การศึกษาภาษาบาลีเร่ิมเจริญรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔)  

 การพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองอยางมากในกรุงรัตนโกสินทร ระหวางปพ.ศ.๒๓๘๖ -

๒๓๘๗ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหยืมคัมภีรตาง ๆ จากลังกามายังไทย เพื่อ

คัดลอกปริวรรคจากอักษรสิงหลมาเปนอักษรขอม ซึ่งคัมภีรสวนใหญก็เปนเรื่องที่พระเจากิตติสิริ

ราชสีหะไดทรงยืมไปคัดลอกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเอง  

 ในบรรดาคัมภีรที่ยืมมาจากลังกานั้น มีคัมภีรมังคลัตถทีปนีรวมอยูดวย ทั้งนี้เพราะมี

คัมภีรเร่ืองนี้เปนอักษรสิงหล จารลงในใบลานจํานวน ๓๐๐ ลาน รวมเปนผูกเดียวและจารหนาละ 

๘ บรรทัด ตามความนิยมการจารคัมภีรใบลานของลังกาอยูในหอสมุดแหงชาติตราบจนทกุวนันี ้ซึง่

สันนิษฐานวา เปนคัมภีรที่พระเจากิตติสิริราชสีหะทรงยืมไปคัดลอกที่ลังกา เมื่อไทยยืมกลับมา

คัดลอกปริวรรคเปนอักษรขอมแลว คงจะไมไดสงคัมภีรเรื่องนี้ กลับไปลังกาพรอมกับคัมภีรเร่ืองอื่น  

ทั้งนี้ เพราะมังคลัตถทีปนีเปนเรื่องที่รจนาในประเทศไทยและพระสงฆไทยเปนผูรจนา จึงไม

จําเปนตองสงคืน 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจาเกลาอยูหัว (พ.ศ.๒๔๑๑- ๒๔๕๓) เมื่อ

พระองคทรงปฏิรูปการปกครองทั้งทางอาณาจักรและศาสนจักรใหเปนระเบียบเรียบรอยแลว 

ทางศาสนจักรโปรดใหตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ เพื่อสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม กันไดโปรดใหมี

การปริวรรตคัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืนๆ จากตัวอักษรขอมที่จารึกไวในใบลาน มาเปน

อักษรไทยแลวพิมพเปนเลม คัมภีรมังคลัตถทีปนี ก็ไดการปริวรรคและพิมพเปนเลมเชนกัน และได



  

๘๐ 

แปลออกมาเปนภาษาไทยโดยจัดพิมพเปนหนังสือที่มีความยาวถึง ๘๙๓ หนาและพิมพหลายครั้ง

แลว ปจจุบันไดใชเปนตําราเรียนในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม

ตั้งแตประโยค ๔ ถึง ประโยค ๘  

 ในลานนา จากการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๑๗ กลับไมคอยพบคัมภีรมังคลัตถปทีปนีที่จารึกลงในใบลานเปนตัวอักษรลานนามากนัก 

เทาที่พบจากการรายงานการสํารวจคัมภีรใบลานและสมุดขอยพบคัมภีรมังคลัตถปทีปนี เพียง ๒ 

แหง คื

                                                 

อ ที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ซึ่งครูบากัญจนอรัญญวาสีไดจารคัดลอกไวเมื่อ

ประมาณ พ.ศ.๒๓๗๖ โดยใชชื่อวา “มหามังคลสูตร”  จํานวน ๒ ฉบับๆ  ละ ๑๑ ผูก และ ๑๕ ผูก 

ตามลําดับ และพบที่วัดมหาวัน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ๑ ฉบับมีทั้งหมด ๑๒ ผูก เทานั้น 

และยังอาจจะหลงเหลืออยูตามวัดตางๆ ซึ่งยังไมไดสํารวจอีก  

 ในป ๒๕๔๑ พระมหาอดุลย  คนแรง ๘๔ ไดศึกษาเชิงวิเคราะหมังคลัตถทีปนี ทําให

ทราบเนื้อหามงคลสูตรและที่มาของมังคลัตถทีปนีในไทยที่ชัดเจนขึ้น 

 ในตางประเทศคัมภีรมังคลัตถทีปนี ไดเผยแพรไปยังประเทศพมา โดยไมปรากฏ

หลักฐานวาเขาสูพมาเมื่อไร แตสันนิษฐานไดแตเพียงวา อาจจะเปนครั้งสงครามระหวางเชียงใหม

กับพมาหรือกรุงศรีอยุธยากับพมา โดยพมาไดนําคัมภีรตางๆ ไปดวย อูกวิ (Nyaungan Sayadaw 

U Kaw ) ชาวพมาไดแปลคัมภีรมังคลัตถทีปนีออกเปนภาษาพมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๓๕ คือ

ประมาณ ๒๐๐ กวาปมาแลว ปจจุบันบริษัทหันถวดี (Hunthavati Publishing Company) เมือง

ยางกุงไดนําฉบับแปลเปนภาษาพมานี้มาพิมพเปนเลมไว ๓ เลม เลมละประมาณ ๓๐๐ หนา    

 ในกัมพูชาภายหลังสงครามมหาเอเซียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒ ) เสร็จส้ินไปแลวได

มีการแปลคัมภีรมังคลัตถทีปนี ออกเปนภาษาเขมรและไดจัดพิมพเปนเลมเชนกัน 

 ในฝรั่งเศสพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฝร่ังเศส ไดเก็บฉบับตัวเขียนในใบลานจารเปน

อักษรขอม จํานวน ๒๕ ผูก ๖๙๖ ใบลาน ซึ่งฉบับนี้สันนิษฐานวา จารในระหวาง พ.ศ.๒๒๗๖-

๒๓๒๕  คือ ระหวางสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงสิ้นสมัยกรุงธนบุรี   

 ที่สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอรค ไดเก็บฉบับตัวเขียนในใบลานจาร

เปนอักษรขอม จํานวน ๒๘ ผูก ซึ่งฉบับนี้สันนิษฐานวา จารในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรระหวาง 

พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๙๔ และที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รัฐฟลาเดเฟย ศักดิ์ศรี แยมนัดดา ไดวิจัย

สอบชําระตนฉบับปริวรรตออกเปนอักษรโรมันและแปลเปนภาษาอังกฤษ ในกัณฑที่ ๑-๒ เปน

 
 ๘๔ พระมหาอดุลย  คนแรง, “การศึกษาเชิงวเคราะหมังคลัตถทีปนี”,  วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาจารึกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๔๑. 



  

๘๑ 

วิทยานิพนธข้ึนปริญญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ และไดทราบวา มีพระภิกษุชาวศรีลังกาทํา

การวิจัยสอบชําระฉบับปริวรรตออกเปนอักษรโรมันและแปลเปนภาษาอังกฤษ ตั้งแตกัณฑที่ ๓ 

ตอไปจนจบ เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเชนเดียวกัน 

 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ผลงานของพระสิริมังคลาจารยนับต้ังแตไดรจนาสาํเรจ็

เมื่อ ๕๐๐ ปที่ผานมาไดมีการเผยแพรผลงานอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําให

พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปไดมีวรรณกรรมตําราเรียนชั้นเลิศอันแสดงถึงภูมิปญญาของ

พระเถระชาวลานนาหรือมรดกทางปญญาของชาติ นอกกจากนี้ อาจกลาวไดวา ผลงานของพระ

เถระเหลานั้น ทําใหคนรุนปจจุบันไดรับความรู ความเขาใจในประวัติความมา หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และประวัติความเปนไปของบานเมืองและองคความรู ภูมิปญญาที่มีคุณคายิ่ง  

                 ๑๒. ปทักกมโยชนา-สัททัตถเภทจินดา เปนคัมภีรคูมืออธิบายหลักไวยากรณภาษา

บาลี โดยพระธรรมเสนาบดีเถระ พระเถระชาวเชียงแสนไดแตงขึ้น ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๔๕ ซึ่ง

พระธรรมเสนาบดีเถระผูแตงปทักกมโยชนา-สัททัตถเภทจินดานี้ เขาใจวา คือพระมหาธรรม

เสนาบดีผูอัญเชิญพระพุทธรูปแกนจันทมาประดิษฐานไวในวัดอโศการาม ในป พ.ศ. ๒๐๔๐ ได

ประดิษฐานอยูที่ “ธรรมเสนาบดีวิหาร” ในวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดดวย 

                 ๑๓. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา เปนวรรณกรรมประเภทอนุอรรถกถา คูมืออธิบาย 

(Sub-commentary) หนังสืออรรถกถา (Commentary) ที่อธิบายเนื้อความในพระไตรปฎกอยาง

ละเอียด โดยสมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา นั้นเปนคัมภีรอธิบายความหมายของศัพท คํา ประโยค 

และขอความยากในอรรถกถาวินัยปฏกชื่อ สมันตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปฎกซึ่งแตงโดยพระ

พุทธโฆษาจารย)   ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ ขอแนะนําตักเตือนและบทลงโทษ สําหรับ

พระภิกษุผูประพฤติผิดพระวินัย เปนตน แตงโดย พระญาณกิตติเถระ พระเถระชาวเชียงใหม ซึ่ง

ทานเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในสมัยของพระเจาปรักมพาหุที่ ๖ และพระเจาภูวเนกพาหุที่ ๖ 

(พ.ศ.๑๙๕๕- ๒๐๑๔) ทานเปนพระอาจารยของพระเจาติโลกราช และพักอยูที่วัดปนสาราม หรือ

วัดสวนขนุนในปจจุบัน ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเชียงใหม เขาใจวาจะแตงขึ้นในตน

พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในระหวางป พ.ศ. ๒๐๒๘-๒๐๔๓  

 พระญาณกิตติ เถระ  นับวาเปนนักปราชญที่ยิ่ งใหญและมีความแตกฉานใน

พระไตรปฎกอีกทานหนึ่งของแผนดินลานนา เพราะทานแตงพระคัมภีรมากกวา พระเถระทานอื่นๆ 

พระคัมภีรที่ปรากฏวาทานแตงมีถึง ๑๒ เร่ือง โดยเปนการอธิบายเนื้อหาในพระวินัย พระอภิธรรม 

และบาลีไวยากรณ คือ 



  

๘๒ 

 ๑๓.๑ ภิกษุปาฏิโมกขคัณฐิทีปนี เปนวรรณกรรมที่อธิบายความในพระปาฏิโมกข คือ

ระเบียบหรือกฎหมายสําหรับพระสงฆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระวินัยปฎก เนื้อหาสาระหลักมุงเนน

พระปาฏิโมกข หรือศีลของพระภิกษุโดยเฉพาะ เชน สงฆควรปฏิบัติอยางไรกอนพิธีสวดปาฏิโมกข 

และอธิบายขยายความในพระปาฏิโมกข รจนาเมื่อ พ.ศ.๒๐๓๕ 

              ๑๓ .๒  สีมาจักรวินิจฉัย   เปนวรรณกรรมคูมืออธิบายเกี่ยวกับสีมาอันเปน

เครื่องหมายบอกเขตแดน สําหรับเปนที่กระทํากิจกรรมของสงฆอันเปนสวนหนึ่งในพระวินัยปฎก 

โดยพระญาณกิตติเถระแสดงถึงสีมาหรือโบสถอันเปนที่ทําสังฆกรรม กิจกรรมที่ตองทําโดยความ

สามัคคีเปนเอกฉันท มีเสียงคัดคานเพียงเสียงเดียว สังฆกรรมนั้นยอมเปนโมฆะ 

๑๓.๓ อัฏฐสาลินี อัตถโยชนา เปนวรรณกรรมวาดวย คําอธิบายขยายใจความในอรรถ

กถาอภิธรรมธัมมสังคณี ที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย เพื่อใหคําและความหมายแจมแจงชัดเจน

เปนที่เขาใจงาย และเปนคูมือสําหรับผูที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระอภิธรรมปฎก  

                 ๑๓.๔ สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา เปนวรรณกรรมอธิบายอรรถกถาอภิธรรมวิภังค 

หรือคัมภีรอัฏฐสาลินี ที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย โดยเปนคูมือที่ใหความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๑๓.๖ ธาตฺกถา อัตถโยชนา   เปนคัมภีรอธิบายอภิธรรมธาตุกถา 

 ๑๓.๗ ปฺคคลปญญัติ อัตถโยชนา เปนคัมภีรอธิบายอภิธรรมปุคคลบัญญัติ 

 ๑๓.๘  กถาวัตถฺ อัตถโยชนา เปนคัมภีรอธิบายอภิธรรมกถาวัตถุ 

  ๑๓.๙  ยมก อัตถโยชนา เปนคัมภีรอธิบายอภิธรรมยมก  

 ๑๓.๑๐ ปฏฐาน อัตถโยชนา  เปนคัมภีรอธิบายอภิธรรมปฏฐาน 

 คัมภีรทั้ง ๕ เร่ืองนี้เรียกวา  ปญจกรณัฏฐกถาอัตถโยชนา ซึ่งพระญาณกิตติเถระรจนา

คัมภีรคูมือเหลานี้เพื่ออธิบายคัมภีรปญจปกรณัฏฐกถา ที่พระพุทธโฆสาจารยแหงลังกาไดรจนาไว 

โดยพระพุทธทัตตเถระ ชาวลังกาไดกลาววา คัมภีรเหลานี้และคัมภีรอ่ืนๆ อีกหลายคัมภีรจารดวย

อักษรขอม สงจากประเทศไทย ไปถวายเปนบรรณาการแกพระมหาเถรปุรัตคามธัมมลังสิริกาสุมน-

ติสสะเถระ แหงปรมานันทวิหาร เมืองกอลเล ประเทศลังกา โดยผานราชทูตแหงกรุงศรีอยุธยา 

 ๑๓.๑๑ อภิธัมมัตถวิภาวินี อัตกโยชนา  เปนคัมภีรที่ทานพระญาณกิตติเถระรจนา

ข้ึนเพื่ออธิบาย  “คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี” ที่รจนาโดยพระสุมังคลเถระ พระเถระชาวศรีลังกา โดย

ทานพระญาณกิตติเถระรจนาคัมภีรเร่ืองนี้ที่วัดปนสาราม (วัดสวนขนุน) ในป พ.ศ. ๒๐๔๕ ๘๕

                                                  
 ๘๕ ลิขิต  ลิขิตานนท, วรรณกรรมพุทธศาสนาเถรวาท, (เชียงใหม :  คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๓๔ (อัดสําเนา). 



  

๘๓ 

                ๑๓.๑๒ มูลกัจจายน อัตถโยชนา เปนคัมภีรคูมือที่ทานพระญาณกิตติเถระไดรจนาขึ้น

เพื่ออธิบายตําราไวยากรณบาลี ชื่อ “มูลกัจจายนะ”  อันเปนคัมภีรไวยากรณดั้งเดิม รจนาโดย

พระกัจจายนเถระ พระภิกษุรุนหลังพระพุทธโฆสาจารย (ในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ -๑๒) แหง

ลังกา โดยทานพระญาณกิตติเถระไดแตงอัตถโยชนาสําหรับอธิบายคัมภีรนี้เพื่อใหเขาใจงายขึ้น  

 สวนมณี พยอมยงค ไดศึกษาและสรุปวา ผลงานของทานพระญาณกิตติเถระมีเร่ือง

ตางๆ คือ ๑)โยชนาวินัย ๒) สัทธัมมสังคหะ ๓)โยชนาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร (๗ เลม) ๔) โยชนา

ฎีกาอภิธรรมสังคหะ ๕) โยชนากัจจายนะ และ ๖) คันถทีปนีภิกขุปาฏิโมกข ซึ่งผลงานทั้งลวนแตง

ข้ึนในระหวางป พ.ศ.๒๐๒๘- ๒๐๓๖ ๘๖   

                ๑๔. สัททพินทุอภินวฎีกา เปนคัมภีรอธิบายตําราไวยากรณบาลี ชื่อคัมภีรสัททพินทุ 

ซึ่งแตงโดยกษัตริยพมา พระนามวา กฺยจฺวะ หรือ กยจวะ ๘๗ ผูแตงคัมภีรสัททพินทุอภินวฎีกา คือ 

พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวเถระ ชาวเมืองหริภุญชัย โดยทานเปนพระเถระรุนเดียวกับพระญาณ

กิตติเถระ ทานประพันธคัมภีรเลมนี้ ในขณะที่จําพรรษาอยูที่วัดรัมมะหรือรมณียาราม (กูละมัก) 

เมืองลําพูน ในราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ บางแหงกลาววา แตงปในพ.ศ. ๒๐๕๐  

     ๑๕. ปญญาสชาดก เปนวรรณกรรมพระพุทธศาสนานอกพระไตรปฎกที่ถือวา เปน

เพชรเม็ดเอกของวรรณกรรมลานนาอีกเรื่องหนึ่ง ผูรจนาไมไดบอกชื่อของทาน และวันเดือนปที่แตง

ไว แตเชื่อวา เปนผลงานของพระเถระชาวเชียงใหม แตงในระหวางป พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘ ใน

รัชกาลแหงกษัตริยเมืองแกว ซึ่งกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีมติวา เปนพระพุทธวรรณกรรม

ที่เกาแก เรียบเรียงโดยพระเชียงใหม ในระหวาง พ.ศ. ๒๐๐๐ - ๒๒๐๐ เพราะในระยะนั้นพระภิกษุ

ชาวเชียงใหมหลายรูปไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา เมื่อสําเร็จการศึกษาก็กลับมาสูประเทศ

มาตุภูมิของทานในจํานวนหลายรูปนั้น คงมีรูปหนึ่งแตงปญญาสชาดกขึ้นเปนไปในทํานอง

เลียนแบบชาตกัฏฐกถา (อรรถกถาชาดก) เพื่อเปนการสอนศาสนาในรูปชาดก ชาวพมารูจัก

ปญญาสชาดกในนามของซิมเมปญญาสชาดก (เชียงใหม ปญญาสชาดก) และเชื่อวา แตงโดย

สามเณรชาวเชียงใหมผูไมปรากฏนาม ซึ่งเปนผูรอบรูในคดีโลกและคดีธรรม 

 จากการศึกษาของนิยะดา เหลาสุนทร กลาววา ตนตอที่มาของเรื่องนาจะเกากวานั้น

เพราะมีหลักฐานเปนศิลาจารึกหลักหนึ่งของพมาซึ่งจารึกเมื่อ จ.ศ.๖๒๗ (พ.ศ.๑๘๐๘) ตั้งอยูที่วัด 

Kusa-samuti หมูบาน Pwasaw หางจากพุกามไปทางทิศตะวันออกราว ๔ ไมล มีขอความตอน

                                                  
 ๘๖ มณี  พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย,  หนา ๙๗-๙๘.   

 ๘๗ ดูรายละเอียดเร่ืองพระเจากฺยจฺวา ในคัมภีรศาสนวงศ ฉบับกรมศิลปากร จัดแปลชําระและพิมพ

ในป ๒๕๑๓, หนา ๑๑๕. 



  

๘๔ 

หนึ่งกลาวถึงพระเจา Thombameik หรือสมภมิต/สุมภมิตต ซึ่งเปนชื่อตัวละครเอกในเรื่องดังกลาว

ลําดับที่ ๙ ในภาษาไทย และเปนลําดับที่ ๓ ของปญญาสชาดกฉบับพมา ๘๘  ซึ่งพระพมาเรียก

ปญญาสชาดกวา   “ซิมเม  ปณณาสะ”  คือ  คัมภีรปญญาสชาดกของเชียงใหม  (ซิมเม = 

เชียงใหม)  เปนตน   

               เร่ืองในปญญาสชาดก เปนการแตงทํานองเลียนแบบในพระไตรปฎก แตมีเนื้อเร่ืองไม

เหมือนกัน เพื่อเปนการสอนศาสนา โดยใชชาดกและแตงเปนชาดกนอกนิบาต ๕๐ เร่ือง ฉบับที่

หอสมุดแหงชาติไดรวบรวมและจัดพิมพแบงเปนสองเลมในเลมแรกมี ๔๘ เร่ืองและเลมที่สองมี ๒ 

เร่ืองผนวกกับปจฉิมภาค อีก ๑๑ เร่ือง ดังนี้  

  ๑. สมุททโฆสชาดก  ๒. สุธนชาดก   

  ๓. สุธนุชาดก   ๔. รัตนปโชตชาดก   

  ๕. สิริวิบุลกิตติชาดก  ๖. วิบุลราชชาดก 

  ๗. สิริจุฑามณิชาดก  ๘. จันทราชชาดก  

  ๙. สุภมิตตชาดก  ๑๐. สิริธรชาดก   

  ๑๑. ทุลกบัณฑิตชาดก  ๑๒. อาทิตชาดก 

  ๑๓. ทุกัมมานิกชาดก  ๑๔. มหาสุรเสนชาดก  

  ๑๕. สุวรรณกุมารชาดก  ๑๖. กนกวรรณราชชาดก  

  ๑๗. วิริยบัณฑิตชาดก  ๑๘. ธรรมโสณฑกชาดก 

  ๑๙. สุทัสนชาดก  ๒๐. วัฏฏังคุลีราชชาดก  

  ๒๑. โบราณกบิลราชชาดก ๒๒. ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก  

  ๒๓. จาคทานชาดก  ๒๔. ธรรมราชชาดก 

  ๒๕. นรชีวชาดก   ๒๖. สุรูปชาดก   

  ๒๗. มหาปทุมชาดก  ๒๘. ภัณฑาคารชาดก   

  ๒๙. พหลาคาวีชาดก  ๓๐. เสตบัณฑิตชาดก 

  ๓๑. ปุปผชาดก   ๓๒. พาราณสิราชชาดก  

  ๓๓. พรหมโฆสราชชาดก  ๓๔. เทวรุกขกุมารชาดก  

  ๓๕. สลภชาดก   ๓๖. สิทธิสารชาดก 

  ๓๗. นรชีวกฐินชาดก  ๓๘. อติเทวราชชาดก  

                                                  
 ๘๘ นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรอง

ของไทย, หนา.๓๗-๓๘. 



  

๘๕ 

  ๓๙. ปาจิตตกุมารชาดก  ๔๐. สรรพสิทธิกุมารชาดก  

  ๔๑. สังขปตตชาดก   ๔๒. จันทเสนชาดก 

  ๔๓. สุวรรณกัจฉปชาดก  ๔๔. สิโสรชาดก   

  ๔๕. วรวงสชาดก  ๔๖. อรินทมชาดก   

  ๔๗. รถเสนชาดก  ๔๘. สุวรรณสิรสาชาดก 

  ๔๙. วนาวนชาดก  ๕๐. พากุลชาดก     

 และมีปจฉิมภาค คือ 

  ๑. โสนันทชาดก   ๒. สีหนาทชาดก   

  ๓. สุวรรณสังขชาดก  ๔. สุรัพภชาดก   

  ๕. สุวรรณกัจฉปชาดก  ๖. เทวันธชาดก 

  ๗. สุบินชาดก   ๘. สุวรรณวงศชาดก  

  ๙. วรนุชชาดก   ๑๐. สิรสาชาดก   

  ๑๑. จันทคาธชาดก  ปญจพุทธพยากรณ 

 และปญจพุทธศักราชวรรณนา 

 จากการศึกษาเรื่องปญญาสชาดกของ พิชิต  อัคนิจ และคณะ ๘๙ พบวา มีการศึกษา

จากคัมภีรใบลานฉบับครบชุดที่พบในวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในคัมภีรชุดนี้บางผูก

จารดวยอักษรธรรมหลวงพระบาง และบางผูกระบุดวยวา  “ครูบากัญจนะไปคัดลอกชาดกจากวัด  

วิชุนราช เมืองหลวงพระบาง”  โดยไดไปคัดลอกเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ โดยคณะผูศึกษาไดจัดปญญาส

ชาดกเขาชุดตามลําดับเร่ืองดังนี้ คือ 

  ๑. สมุททโฆสชาดก  ๒. สุธนูชาดก   

  ๓. สุธนชาดก   ๔. สิรสากุมมารชาดก   

  ๕. สุมภมิตตชาดก  ๖. สุวัณณสังขราชกุมมารชาดก 

  ๗. จันทฆาตชาดก  ๘. กุรุงคมิคชาดก  

  ๙. เสตปณฑิตชาดก  ๑๐. ตุลกชาดก   

  ๑๑. มฆชาดก   ๑๒. อริฏฐชาดก 

  ๑๓. รัตนปชโชตชาดก  ๑๔. โสนันทชาดก  

  ๑๕. พาราณสีชาดก  ๑๖. ธัมมัทธัชชชาดก  

                                                  
 ๘๙ พิชิต อัคนิจ และคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะหปญญาสชาดกฉบับลานนาไทย,  (เชียงใหม : 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๔๑ (อัดสําเนา). 



  

๘๖ 

  ๑๗. ทุกัมมชาดก  ๑๘. สัพพสิทธิกุมมารชาดก 

  ๑๙. ปญญาพลชาดก  ๒๐. ทธิวาหนชาดก  

  ๒๑. มหิสสชาดก  ๒๒. ฉัททันตชาดก  

  ๒๓. จัมเปยยชาดก  ๒๔. พหลคาวีชาดก 

  ๒๕. กปราชชาดก  ๒๖. นรชีวชาดก   

  ๒๗. สิทธิสารชาดก  ๒๘. กุสสราชชาดก  

  ๒๙. ภัณฑาคาริกชาดก  ๓๐. สิริวิปุลกิตติชาดก 

  ๓๑. สุวัณณกุมมารชาดก ๓๒. วัฏฏกชาดก  

  ๓๓. ติสสเถรวัตถุ  ๓๔. สุตตโสมชาดก  

  ๓๕. มหาพลชาดก  ๓๖. พรหมโฆสชาดก 

  ๓๗. สาทินนราชชาดก  ๓๘. สิริธรชาดก   

  ๓๙. อชิตตราชชาดก  ๔๐. วิปุลราชชาดก  

  ๔๑. อรินทุมมราชชาดก   ๔๒. วิริยปณฑิตชาดก 

  ๔๓. อาทิตตราชชาดก  ๔๔. สุรุปปราชชาดก  

  ๔๕. สุวัณณพรหมทัตตชาดก ๔๖. มหาปทุมมกุมมารชาดก  

  ๔๗. มหาสุรเสนชาดก  ๔๘. สิริจุฑามณีชาดก 

  ๔๙. นลกชาดก   ๕๐. กุกกุรชาดก 

 นอกจากนี้ยังมีชาดกในภาคผนวกอีก ๖ เร่ือง คือ 

  ๑. สุวัณณมิคคชาดก  ๒. จันทชาดก   

  ๓. สรภชาดก   ๔. โปราณกัปปลปุรินทราชชาดก  

  ๕. ทุฏฐราชชาดก  ๖. กนกวัณณราชชาดก 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา มีชาดกที่อยูในกลุมนิบาตชาดกปรากฏอยูดวยจํานวน 

๑๓ เร่ือง คือ 

  ๑. กุรุงคมิคคชาดก  ๒. มฆชาดก   

  ๓. ทธิวาหนชาดก  ๔. มหิสสชาดก(เทวธมฺมชาตก)  

  ๕. ฉัททันตชาดก  ๖. จัมเปยยชาดก 

  ๗. กปราชชาดก   ๘. กุสสราชชาดก  

  ๙. วัฏฏกชาดก   ๑๐. สุตตโสมชาดก   

  ๑๑.นลกชาดก(นฬปานชาตก) ๑๒. กุกกุรชาดก  และ ๑๓. สุวัณณมิคคชาดก  



  

๘๗ 

 ปญญาสชาดก อันเปนผลงานของภิกษุชาวลานนานี้ นอกจากที่ไดปริวรรตจากอักษร

ธรรมลานนามาสูอักษรภาษาไทยแลว ยังไดมีการแปลเปนภาษาไทยและพิมพเผยแพรหลายครั้ง

นอกเหนือจากการแปลในรูปชาดกแลว ยังมีผูนําเรื่องในปญญาสชาดกไปแตงเปนสํานวนรอยกรอง 

และกลายเปนวรรณกรรมสําคัญของไทยอยูหลายเรื่อง เชน ๙๐

 ๑) เร่ือง สมุททโฆส เปนที่มาของสมุทโฆษคําฉันท ในสมัยสมเด็จพระนารายณ แหง

กรุงศรีอยุธยา 

 ๒) เร่ือง สุวรรณสังขชาดก สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๓ ทรงนําไป

แปลงและทรงพระราชนิพนธเปนละครนอกเรื่อง สังขทอง 

 ๓) เร่ือง พหลคาวีชาดก สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงนําไปเปนตนเรื่องของ

ละครนอกเรื่อง คาวี และเรื่องพหลคาวีชาดกนี้ พระมหาราชครูในสมัยพระนารายณก็ไดนําไปแตง 

เปนเรื่องเสือโคคําฉันท อีกดวย 

 ๔) เร่ือง สุธนชาดก มีผูนําไปแตงเปนบทละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ๕) เร่ือง รถเสนชาดก เปนเรื่องที่ใชเลนละครกันมาแตโบราณ 

 ๖) เร่ือง สรรพสิทธิชาดก เปนตนเรื่องที่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส นําไปเปน

พระนิพนธ เร่ือง สรรพสิทธิคําฉันท 

 ๗) เร่ือง สิริวิบุลกิตติชาดก เปนเรื่องที่ หลวงศรีปรีชา (เชง) ในสมัยสมเด็จพระเจาบรม

โกศ นําไปแตงเปนโครงเรื่องของกลอนกลบทชนิดตางๆ เรียกรวมวา กลบทศิริวิบุลกิตติ  

 นอกจากปญญาสชาดก จะเปนที่นิยมในหมูคนไทยดวยกันแลว ปญญาสชาดกยัง

แพรหลายไปยังประเทศตางๆ ในแหลมสุวรรณภูมิ  เชน ที่ประเทศพมาเปนที่รูจักกันในนามโลกีย

ปญญาส หรือ ยวนปญญาส แตในฉบับพิมพคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ เปนอักษรพมา ภาษาบาลี 

ใชชื่อวา ซิมเมปญญาส (ซิมเม = เชียงใหม) และในการพิมพคร้ังที่สองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็ใชชื่อ 

ซิมเมปญญาส  

 ตอมาสมาคมปาลีปกรณ (Pali Text Society) แหงกรุงลอนดอน ตีพิมพเร่ืองนี้เมือ่ พ.ศ.

๒๕๒๖ ก็ใชชื่อวา PANNASA JATAKA or ZIMME PANNASA ตอมาเมื่อกรมศิลปากรจัดแปล

เปนภาษาไทยและพิมพเผยแพรใน พ.ศ. ๒๕๔๑  ไดใหชื่อวาเชียงใหมปณณาสชาดก นับเปน

ชาดกจํานวน ๕๐ เร่ือง ซึ่งมีบางเรื่องที่ไมตรงกับฉบับภาษาไทย 

                                                  
 ๙๐ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๑๙๓-๑๙๕. 



  

๘๘ 

 G.Terral ๙๑ ไดศึกษาเรื่องสมุททโฆสในปญญาสชาดก เพื่อใหเปนที่รูจักของ

ชาวตะวันตก โดยไดจัดพิมพเผยแพรในฝรั่งเศส เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ปญญาสชาดกฉบับเชียงตุงมีชื่อวา ปญญาสชาติ ซึ่งในฉบับวัดเขมินทร เชียงตุง ที่  

นิยะดา เหลาสุนทร ใชศึกษานั้นมี ๒๖ กัณฑ นับเปนเรื่องได ๒๑ เร่ือง 

 ปญญาสชาดกฉบับลาว มีชื่อวาพระเจาหาสิบชาติ ซึ่งในการพิมพนั้นมีการสะกดชื่อ

เพี้ยนไปจากฉบับไทย แตทําใหรูวาเรื่องนั้นๆ ตรงกับเร่ืองใดแตบางเรื่องที่พิมพรวมไวนั้น ไมปรากฏ

ในปญญาสชาดกฉบับไทย เชน เร่ืองทาวปนยาพะละชาดก, เร่ืองชางสะทัน ทาวทรายคํา เปนตน 

เร่ืองที่ผนวกเขามานี้บางเรื่องตรงกันกับชาดกนอกนิบาตของลานนา 

 ปญญาสชาดก ฉบับเขมร หรือ ปญญาสชาดกสัมราย นางสาวซูซาน กาปริเล ได

รวบรวมและขอรองใหภิกษุเขมร ๓ รูป ถายทอดจากภาษาบาลีเปนภาษาเขมรใน พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่ง

จากการศึกษาของนิยะดา เหลาสุนทรนั้น ทําใหทราบวา ปญญาสชาดกสัมรายทั้ง ๕๐ เร่ือง และ

ฉบับที่คลายคลึงกับฉบับภาษาไทยมากที่สุด คือ ฉบับเขมร สวนฉบับเชียงตุงนั้นไมสามารถศึกษา

ไดกวางขวางเพราะตนฉบับมีเพียง ๒๖ เร่ืองเทานั้น ๙๒

 นอกจากเปนที่สนใจของผูศึกษาดานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว คัมภีร

ปญญาสชาดก ยังเปนวรรณกรรมที่ใหความรูแกผูศึกษา โดยเฉพาะในระดับชั้นมหาบัณฑิตและ

ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีผูศึกษาวิเคราะหปญญาส

ชาดกในกัณฑหรือเร่ืองตางๆ  ดังตอไปนี้  ๙๓

                                                  
 ๙๑ Terral Ginetle, “Samuddaghosa Jataka, Conte Pali Trie’-du Pannasa Jataka”, Bulletin 

de l’ Ecole Francaise d’ Extre’me Orient, TOME XLVIII, Fas l, Ler  semetre, ๑๙๕๔. 

 ๙๒ นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรอง

ของไทย,   หนา ๕๒-๕๙. 

  ๙๓พระมหามานะ มุนิวํโส (กลมกลาง), “ปญญาสชาดก เร่ืองที่ ๑–๗ : การตรวจชําระและศึกษาเชิง

วิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

  พระมหาธานินทร อาทิตวโร (คํากมล), “ปญญาสชาดกเรื่องที่ ๘-๒๗ : การตรวจชําระและศึกษาเชิง

วิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

  พระมหาประสิทธิ์  อหึสโก (ทองปาน), “ปญญาสชาดกปฐมภาค เร่ืองที่ ๒๘–๔๔ : การตรวจชําระ

และศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗. 



  

๘๙ 

 พระมหามานะ มุนิวํโส (กลมกลาง) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห ปญญาส

ชาดกเรื่องที่ ๑-๗  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชาดกในเรื่องที่ ๑-๗ โดยเฉพาะดาน

ภาษาบาลี และความเปนไปของชาดกดังกลาว 

 พระมหาธานินทร อาทิตวโร (คํากมล) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห ปญญาส

ชาดกเรื่องที่ ๘-๒๗  

 พระมหาประสิทธิ์  อหึสโก (ทองปาน) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห ปญญาส

ชาดกเรื่องที่ ๒๘-๔๔  

 พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร (ตรีพงษศิลป) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห

ปญญาสชาดกปฐมภาค เร่ืองที่ ๔๕–๕๐ ๙๔

 พระมหาอาคม สุมณีโก (แกวใส) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห ปญญาสชาดก

ปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๑-๔ ๙๕

 พระเมธีสุตาภรณ (เฉลา เตชวนฺโต ตะทองดวง)  ตรวจชําระศึกษาวิเคราะหปญญาส

ชาดกปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๕-๘  

 พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม (บัวชูกาน) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะหปญญาส

ชาดกปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๙–๑๑  

 ผลงานเหลานี้ทั้งหมดไดสรางความรูและความเขาใจใหกับผูศึกษาและผูสนใจจํานวน

มาก โดยเฉพาะความรูทางดานภาษาบาลีและการแปลความหมายสูความเขาใจในเรื่องดังกลาว

ในเชิงวิเคราะหที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

                                                  
 ๙๔ พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร (ตรีพงษศิลป), “ปญญาสชาดกปฐมภาค เร่ืองที่ ๔๕–๕๐ : การ

ตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

  ๙๕ พระมหาอาคม สุมณีโก (แกวใส), “ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๑-๔ : การตรวจชําระและ

ศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

  พระเมธีสุตาภรณ (เฉลา เตชวนฺโต ตะทองดวง),  “ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๕-๘ : การ

ตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

  พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม (บัวชูกาน),  “ปญญาสชาดกปจฉิมภาค เร่ืองที่ ๙–๑๑ : การตรวจชําระ

และศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 



  

๙๐ 

                ๑๖. สังขยาปกาสกะ หรือ สังขยาปกาสกปกรณ ในคัมภีรศาสนวงศไดกลาววา พระ

ญาณวิลาสเถระรจนาคัมภีรสังขยาปกาสกขึ้นประมาณป พ.ศ. ๒๐๕๘ และในหนังสือประวัติ

พระพุทธศาสนาของพมาชื่อ Pitaka Thamain กลาววา สังยาปกาสก แตงโดยพระญาณวิลาสเถระ 

แหงเชียงใหม พระเถระพมาชื่อกวินทะไดแปลเปนภาษาพมาในรัชกาลแหงกษัตริยพมา พระนาม

วา โปตอพระยา ผูทรงสถาปนาอมรปุระนครหลวงพมาในสมัยนั้น 

                พระญาณวิลาสเถระ เปนพระภิกษุชาวเชียงแสน เปนพระมหาเถระรุนเดียวกับพระ

สิริมังคลาจารย หนังสือชินกาลมาลีปกรณอางถึงทานวา ทานเปนพระเถระผูมีความสามารถ

เชี่ยวชาญในพระไตรปฎก ทานไดรับอาราธนาใหไปทําพิธีสังฆกรรมครั้งสําคัญ คือ ไดรวมผูกพัทธ

สีมาวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ในรัชสมัยของพระเมืองแกว เมื่อป พ.ศ. ๒๐๕๕ 

                สังขยาปกาสกะ เปนวรรณกรรมที่อธิบายถึงการนับ และคํานวณ วัน เวลา การชั่งตวง

ดวยตราชั่ง ระยะทาง ฤดูกาล และการใชเงินตราในสมัยพุทธกาล  ซึ่งพระสิริมังคลาจารย ไดแตง

หนังสืออธิบายคัมภีรสังขยาปกาสกของทานญาณวิลาสเถระ โดยมีชื่อวา “สังขยาปกาสกฎีกา” ดัง

ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 บุญหนา  สอนใจ  ๙๖ ไดศึกษาเชิงวิ เคราะห สังขยาปกาสกปกรณและฎีกา  ใน

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เมื่อป ๒๕๒๓ ไดสรุปใจความแหงการวัด ๖ ประเภท ดังนี้ 
๑) อัทธาสงัขยา (มาตราวัดระยะ)   

 ๓๖  ปรมาณู  เปน  ๑ อณู  

๓๖  อณู   เปน  ๑ ตัชชารี  

๓๖  ตัชชารี   เปน  ๑ รถเรณู  

๓๖  รถเรณู   เปน  ๑ ลิกขา (ไขเหา)  

๗  ลิกขา   เปน  ๑ อูกา (ตัวเหา)  

๗  อูกา   เปน  ๑ ธัญญมาส  

๗  ธัญญมาส  เปน  ๑ อังคุลี (นิว้)  

๑๒  อังคุลี   เปน  ๑ วิทัตถ ิ(คืบ)  

๒  วิทัตถ ิ  เปน  ๑ หัตถะ (ศอก)  

                                                  
  ๙๖ บุญหนา สอนใจ, “สังขยาปกาสกปกรณและฎีกา : การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หนา ๑๘๘-๒๓๐. 



  

๙๑ 

๔  หัตถะ   เปน  ๑ พยามะ(วา)  

๒๕  พยามะ   เปน  ๑ อูสภะ  

๘๐  อูสภะ   เปน  ๑ คาวุต  

๔  คาวุต   เปน  ๑ โยชนะ (โยชน) 
 ๒) ธัญญสังขยา (มาตราตวง)  

  ๔  มุฏฐิ   เปน  ๑ กุฑวะ  

๔  กุฑวะ   เปน  ๑ ปตถะ  

๔  ปตถะ   เปน  ๑ อาฬหกะ  

๔  อาฬหกะ  เปน  ๑ โทณะ  

๔  โทณะ   เปน  ๑ มาณิกา 

๔  มาณิกา  เปน  ๑ ขารี  

๒๐  ขารี   เปน  ๑ วาหะ  
 ๓) ปมาณสงัขยา (มาตราชั่ง) 
  ๔  วีห ิ  เปน  ๑ คุญชา 

๒  คุญชา   เปน  ๑ มาสกะ 

๕  มาสกะ   เปน  ๒ อักขะ  

๘  อักขะ   เปน  ๑ ธรณะ 

๕  ธรณะ   เปน  ๑ สุวัณณะ  

๕  สุวัณณะ  เปน  ๑ นิกขะ  

๔  นิกขะ   เปน  ๑ ปละ 

๑๐๐  ปละ   เปน  ๑ ตุลา 

๒๐  ตุลา   เปน  ๑ ภาระ  

๑๐  ภาระ   เปน  ๑ สกฏะ (เกวยีน)  
 ๔) ภัณฑสังขยา (ระบบการนับ) 

เอก  =  ๑  

ทสะ   =  ๑๐  

สตะ   =  ๑๐๐ 

สหัสสะ  =  ๑,๐๐๐  

นยุตตะ   =  ๑๐,๐๐๐ 

ลักขะ   =  ๑๐๐,๐๐๐ 



  

๙๒ 

ทสสตสหัสสะ =  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

โกฏิ   =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  

ปโกฏิ   =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

โกฏิปโกฏิ  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

นหุตะ   =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

นินนหุตะ  =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

อักโขภินี  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

พินทุ   =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อัพพทุะ  =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

นิรัพพทุะ  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อพพะ   =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อฏฏะ   =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อหหะ   =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

กุมุทะ   =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

โสคันธิกะ  =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อุปปละ   =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

ปุณฑรีกะ  =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

ปทุมะ   =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

กถานะ   =  ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

มหากถานะ  =  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

อสังเขยยะ  =  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  

 ๕) ภัณฑสังขยา (มาตราเงิน) ภัณฑสังขยา เปนมาตราเงินของอินเดียที่ใชอยูในครั้ง

พุทธกาลและในเวลาตอมา ในคัมภีรตางๆ ของพุทธศาสนาจึงมีขอความหลายแหงที่กลาวถึง

มาตราเงินของอินเดียไว  

 ๖) นีลกหาปณปมาณสังขยา การกําหนดมูลคาและนับขนาดของนีลกหาปณะ นีลก

หาปณปมาณสังขยา เปนระบบการกําหนดมูลคาและกําหนดขนาดของนีลกหาปณะ ซึ่งเปน

เงินตราของชาวมคธ ประเทศอินเดียในอดีต   

 ระบบการนับนี้ที่จริงแลวมีหลายรูปแบบ พระญาณวิลาสเถระกลาวถึงขอแตกตาง

เหลานั้นไวเพียงสั้นๆ สวนพระสิริมังคลาจารยไดอธิบายขอแตกตางในรายละเอียดและยกตัวอยาง



  

๙๓ 

ประกอบจากคัมภีรตางๆ เพื่อใหผูศึกษาเขาใจความหมาย โดยเฉพาะการยกตัวอยางเพื่อใหเกิด

จินตนาการในจํานวน ดังเชน การอธิบายความหมายของจํานวน "อักโขภินี" พระสิริมังคลาจารย 

จะอธิบายขยายความวา คําวา อักโขภินี ใชทั้งอธิบายความวา มาก โดยไมกําหนดจาํนวน และการ

นับจํานวน การอธิบายความวา มาก โดยไมนับจํานวน ทานยกตัวอยางที่แสดงไวในขัตติยวรรค วา  

"เมื่อไมไผ ๖๐ มัด มัดละ ๖๐ ลํา ถูกเสนาที่กําลังเคลื่อนไป เหยียบจนปนป เสนาเชนนี้ ชื่อวา 

“อักโขภินี"  แลวทานก็อธิบายความสรุปวา หมูเสนาที่สามารถเหยียบไมไผ ๖๐ มัด มัดละ ๖๐ ลํา 

แหลกละเอียดปนป ขณะเดินเหยียบผานไป จะถูกเรียกวาหมูเสนาที่มีจํานวนมาก อักโขภินี    

 สวนคําวา อักโขภินี ที่หมายถึงการกําหนดจํานวนนับที่แนนอน ทานยกตัวอยางที่

พระอัคควงสาจารย กลาวไวในสัททนีติปกรณวา "ชาง ๙๐๐ เชือก แตละเชือกมีรถ ๑๐๐ คัน รถแต

ละคัน มีมา ๑๐๐ ตัว มาแตละตัวมีชาย ๑๐๐ คน ชายแตละคน มีหญิง ๑๐๐ นาง หญิงแตละนาง

มีทาสี ๑๐๐ คน จํานวนทั้งหมดนี้ ชื่อวา “อักโขภินี" ๙๗  

                 ๑๗. คันถาภรณฎีกา พระสุวรรณรังสีเถระ พระเถระชาวเชียงใหมเปนผูแตง  ซึ่ง

ภายหลังทานไดไปจําพรรษาอยูที่วัดวิชยารามในนครเวียงจันทร และตอมาไดรับการแตงตั้งใหเปน

สมเด็จพระสังฆราช ทานไดแตงคัมภีรนี้ข้ึนเพื่อเปนหนังสืออธิบายคัมภีร “คันถาภรณะ” ซึ่งแตงโดย

พระเถระชาวพมา โดยเปนคัมภีรที่วาดวยหลักเกณฑทางภาษาบาลี ไวยากรณ ทานแตงเรื่องนี้ใน

ระหวางปพ.ศ. ๒๑๒๖ - ๒๑๒๘ นอกจากนี้ยังมีคัมภีรเร่ือง คันถาภรณสังเขป ซึ่งไมปรากฏนามผู

แตงและปที่แตง แตนักวิชาการกลาววา ทานนาจะเปนผูแตงในเรื่องดังกลาวดวย นอกจากคัมภีร

เร่ืองคันถาภรณฎีกา และปฐมสมโพธิกถา  

                 ๑๘. ปฐมสัมโพธิกถา พระสุวรรณรังสีเถระ ไดแตงเรื่องนี้หลังจากแตงคันถาภรณฎีกา 

โดยไมระบุปและสถานที่แตง คัมภีรปฐมสมโพธิกถานี้ วาดวยเรื่องประวัติของพระพุทธเจา เร่ิมตน

ดวยประวัติบรรพบุรุษของพระพุทธองค สังคมวัฒนธรรมในชมพูทวีป ชีวิตในวัยพระเยาว การเสดจ็

                                                  
 ๙๗ บุญหนา สอนใจ ไดอธิบายคําวา “อักโขภินี” ใหเขาใจงายๆ วา ระบบการนับที่เรียกวา อักโขภินี  

มีขอนาสังเกตวา มีการใชกันในสํานวนไทยมาแตโบราณดังคํากลาวที่วา "มากอักโข" คําวา อักโข ก็มาจากคําวา 

อักโขภินี  จํานวนนับหลักอักโขภินี นี้คือ จํานวน หนึ่งลานลานนั่นเอง เชน ไดมีการประชาสัมพันธความสําเร็จ

ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยสามารถมีสินคาสงออกจําหนายไปตางประเทศมีมูลคาถึงหนึ่งลานลานบาท  แตการ

ประชาสัมพันธในครั้งนั้นมีปญหาเรื่องภาษาที่จะใชส่ือความ เพราะคําวาลานลาน เปนคําซ้ําที่กอใหเกิดความ

สับสน (ตอมาไมนาน ประเทศไทยก็เปนหนี้ตางชาติ ดวยจํานวนเปนลานลานเชนเดียวกัน) ก็ใครที่จะขอเสนอไว

ในที่นี้วา ถาตองการจะมีคําเรียกจํานวนลานลานใหมีคําเฉพาะเพื่อแสดงจํานวนที่แนนอนนาจะใชคําวา "อักโข" 

หรือ "อักโขภินี"  



  

๙๔ 

ออกอภิเนกษกรม การตรัสรู การเผยแพรพระพุทธศาสนา รวมถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ฯลฯ 

โดยพระสุวรรณรังสีไดอธิบายพุทธประวัติดวยภาษาบาลีอยางพิศดารยิ่ง  

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  วัดพระ 

เชตุพนวิมลมังคลาราม แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงนิพนธเร่ือง “ปฐมสมโพธิกถา”  โดยถือเอา

ปฐมสัมโพธิกถาฉบับบาลีที่พระสุวรรณรังสีเถระรจนาเปนหลักในการเรียบเรียง ๙๘

 จากนั้นปฐมสมโพธิกถาจึงกลายเปนวรรณกรรมสําคัญที่คณะสงฆในประเทศไทยใช

ศึกษาเลาเรียนในหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ซึ่งทําใหปฐมสมโพธิกถาเปนที่แพรหลาย  

 นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาวิเคราะหในระดับตางๆ ทั้งงานวิจัยและวิทยานิพนธในระดับ

มหาบัณฑิตอีกจํานวนมาก เชน ๙๙

 พระมหาบุญเทียม  ญาณินฺโท (มุสุ) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะหปฐมสมโพธิ

กถา ปริจเฉทที่ ๘ - ๑๕ เสนอเปนวิทยานินพนธในระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

บาลี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พระมหาดุสิตศักย ติกฺขปฺโญ (สุวรรณอาสน) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห 

ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๑๖ - ๒๓  

 พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี (หนองสูง) ไดตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะหปฐมสมโพธิ

กถา ปริจเฉทที่ ๒๔ - ๓๐  

 ผลงานเหลานี้ไดใหความรู ความเขาใจในวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถามากขึ้นทั้ง

ในดานภาษาบาลีและความรู ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพุทธประวัติ 

                                                  
 ๙๘ ผูสนใจศึกษารายละเอียดไดใน “ปฐมสมโพธิกถา”  ที่พระนิพนธ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แหงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.   

  ๙๙ พระมหาบุญเทียม  ญาณินฺโท (มุสุ, “ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๘ - ๑๕ : การตรวจชําระและ

ศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗.  

  พระมหาดุสิตศักย ติกฺขปฺโญ (สุวรรณอาสน), “ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๑๖ - ๒๓ : การตรวจ

ชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖.  

  พระมหาวชิราวุธ  วชิรเมธี (หนองสูง), “ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๒๔ - ๓๐ : การตรวจชําระและ

ศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗.  



  

๙๕ 

 จรรยา คงเจริญ ๑๐๐ ศึกษาเรื่องปฐมสมโพธิฉบับทองถิ่นอีสานจากตนฉบับ วัดใหมทอง

สวาง จังหวัดอุบลราชธานี  สวน ณัฏฐินี พรหมเกิด ไดศึกษาเรื่องปฐมสมโพธิฉบับมอญจาก

ตนฉบับวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เปนตน 

                ๑๙. อุปปาตสันติ  คัมภีรอุปปาตสันติ หรือ อุปปาตะสันติ เปนวรรณกรรมประเภท

ปริตร ชาวลานนาเรียกวา “มหาสันติงหลวง” แปลวา บทสวดเพื่อสงบเคราะหกรรม ใชสวดมนต

เพื่อสงบเหตุราย และเพื่อสงบระงับส่ิงที่กระทบกระเทือน ๑๐๑  คัมภีรอุปปาตสันติ เปนวรรณกรรม

ภาษาบาลี มีจํานวน ๒๗๑ คาถา แตงโดยพระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระนักปราชญของชาว

เชียงใหม ในสมัยของพระเจาติโลกราช รัชกาลที่ ๑๑ แหงราชวงศมังราย ในคัมภีรศาสนวงศกลาว

วา  ทหารผูออกสงครามทองบทสวดในคัมภีรนี้ สามารถพิชิตขาศึกจนไดชัยชนะในการรบ ๑๐๒  

 อุปปาตสันติ เปนคัมภีรที่รวบรวมเอานามพระพุทธเจา ๒๘ พระองค พระปจเจกพุทธ

เจา พระมหาสาวก และพระอรหันตสาวกอื่นๆ อยางครบถวน ทั้งที่มีมาในอดีต ในปจจุบัน และจัก

มีในอนาคต รวมทั้งทานที่ทรงคุณ ทรงอํานาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอ่ืนๆ เชน เทวดา อินทร พรหม 

ยักษ นาค คนธรรพ ครุฑ อสูร เปนตน  เนื้อความในอุปปาตสันติคาถานั้น สรุปไดดังนี้ ๑๐๓

๑) เปนธรรมที่กระทําความสงบอันยิ่งใหญ  
๒) เปนธรรมเครื่องสงบเหตุรายทั้งปวง 

                                                  
  ๑๐๐ จรรยา คงเจริญ, “การศึกษาเรื่องปฐมสมโพธิฉบับทองถิ่นอีสานจากตนฉบับ วัดใหมทองสวาง 

จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะอักษณศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), ๒๕๓๒.  

  ณัฏฐินี พรหมเกิด, “การศึกษาเรื่องปฐมสมโพธิฉบับมอญจากตนฉบับวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี”, 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะอักษณศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๓๒.  

 ๑๐๑ สัมภาษณ พระครูรัตนวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๔๘.  โดยทานอธิบายวา ทานไดรับฟงจากครูบาอาจารยมาวา ในสมัยที่ทานพระมหามังคละสีลวังสะ แตงอุป

ปาตสันตินั้น ที่เชียงใหมมีโจรผูรายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติ มีเหตุรายและสิ่งกระทบกระเทือนอยูเสมอ 

พระมหาเถระสีละวังสะ จึงใหพระสงฆสามเณรและประชาชนพากันสวดและฟงอุปปาตะสันติ เพื่อสงบเหตุราย

ทั้งมวล ที่เกิดขึ้นในบานเมือง และความไมมีโรค มีชัยชนะ และมีอายุยืนยาว รวมทั้งคุมครองใหพนจากเหตุ

เภทภัยนานัปการ อันจะบังเกิดขึ้นในกาลทุกเมื่อ  

 ๑๐๒ กรมศิลปากร, ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา, (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๗๖. 

  ๑๐๓ ดูรายละเอียดในอุปปาตะสันติ หรือ มหาสันติงหลวง ในหนังสือธรรมานุสรณ จัดพิมพเนื่องใน

วาระเฉลิมฉลองและสมโภชครบ ๗๐๐ ปแหงการสรางนครเชียงใหม วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๙  

 



  

๙๖ 

๓) เปนธรรมเครื่องปองกันอมนุษย และยักษ  
๔) เปนธรรมเครื่องพนจากความตายกอกําหนดเวลา  

๕) เปนธรรมเครื่องย่ํายีกําลังของขาศึก  

๖) เปนธรรมเครื่องจําเริญชัยชนะแดพระราชา  

๗) เปนธรรมเครื่องนําสิ่งที่ไมนาปรารถนาทั้งปวงออกไป  

 โดยมีการกลาวถึงอานิสงสวา ผูใดสวดหรือฟง “อุปปาตะสันติ“บุคคลนั้นจะพึงชนะ

จากสิ่งชั่วรายทั้งปวง จักเจริญดวยคุณคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความวิบัติยอมไมมาแผวพาน  

 หลักฐานเกี่ยวกับคัมภีรอุปปาตสันตินั้น บางแหงกลาววาไดหายไปจากลานนาและไป

ปรากฏที่ประเทศพมา ตอมาพระธรรมคุณาภรณ (เชา ฐิตปฺโญ ป.ธ.๙) วัดมหาโพธาราม จังหวัด

นครสวรรค ไดแปลชําระคัมภีรนี้เปนภาษาไทย เพื่อความสะดวกแกผูอานที่ไมสันทัดบาลี โดยได

ตนฉบับภาษาบาลีอักษรพมาจากพระภัททันตะธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต วัดทามะโอ 

จังหวัดลําปาง นอกจากนี้ เสถียรพงษ  วรรณปก ก็ไดตรวจสอบและแปลเปนภาษาไทยเผยแพรตอ

สาธารณชน 

 อยางไรก็ตาม พบหลักฐานเกี่ยวกับคัมภีรอุปปาสันติ ที่มีการคัดลอกสืบตอกันมา ดังที่

พบขอความบางสวนในสมุดขอยของครอบครัวสุรีย มีผลกิจ ผูที่สืบตอตนฉบับอุปปาตะสันติฉบับ

ภาษาบาลี ในจังหวัดเชียงใหมซึ่งเขียนไวในสมุดขอย หมึกจีน อาบน้ําชาด ความวา ๑๐๔

   “...ในปจุลศักราช ๑๒๗๙ ปดับไก เดือน ๘ เหนือ เพ็ญวัน

ศุกร ปกุน สัปตศก พ.ศ.๒๔๗๘ เจาภาพเขียนตนฉบับนี้ คือ นาย

นอยปง มารวิชัย บานประตูทาแพ เปนประธานพรอมทั้งภริยาลูก

และญาติทุกคน ไดจางคนเขียนธรรม ๕ ผูก คือมลชัย ๑ ผูก อินทนิล 

๑ ผูก สังขยาปริตตมังคลสูตร ๑ นัครฐาน ๑ ผูก อุปปาตสันติ ๑ 

ผูก  รวม  ๕  ผูก  พรอมทั้งสรางบอน้ําถวาย  พระครูบาศรีวิชัย 

(ปฏิคาหก) ทานวัดศรีโสดาและถนนขึ้นดอยสุเทพขอกุศลบุญเยี่ยงนี้ 

จงเปนปจจัยค้ําชูตัวแหงผูขาฯ (นายนอยปง) ทั้งหลายทุกคน ตราบ

ถึงนิพพานในอนาคตกาลโนนเทอญ” 

                                                  
 ๑๐๔ ดูรายละเอียดใน http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=553 



  

๙๗ 

               ๒๐. วิสุทธิมัคคทีปนี พระอุตตราราม พระเถระชาวโยนกเชียงแสน  รจนาในระหวาง

ป พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๔๕  คัมภีรนี้เปนคูมืออธิบายคัมภีรวิสุทธิมัคคที่แตงโดยพระพุทธโฆษาจารย

แหงศรีลังกา โดยในคัมภีรศาสนวงศ ระบุวา พระอุตตรารามเถระ แตงคัมภัรวิสุทธิมัคคทีปนีไวดังนี้  

   “...พระเถระองคหนึ่งชื่ออุตตรารามเปนอรัญยวาสีเครงครัด

ไดทําปกรณชื่อวิสุทธิมัคคทีปนี พระสิริมังคละ ทําปกรณชื่อมงคล

ทีปนี พระเถระไมปรากฏชื่อองคหนึ่งทําปกรณชื่ออุปปาตสันติ นัยวา 

สวดอุปปาตสันตินั้นแลว ชนะพวกทหารจีน...” ๑๐๕

 

 ๒๑. สารัตถสังคหะ เปนคัมภีรวาดวยสาระสําคัญของสงเคราะหดวยธรรมตางๆ แตง

โดยพระนันทาจารยในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปจจุบันมีการแปลเปนภาษาไทยแลว 

 ๒๒. มธุรัตถปกาสินีมิลินทปญหา เปนคัมภีรอธิบายคัมภีรมิลินทปญหา รจนาโดย

ทานพระติปฎกจุฬาภยเถระ ไมปรากฏปที่แตง ซึ่งทานพระมหาติปฎกจุฬาภยเถระ กลาวถึงคัมภีร 

มิลินทปญหา วาพระพุทธโฆษาจารย ไดแตงนิทานกถาและนิคมกถาประกอบเขา  สวนตัวปญหา

ทานมิไดระบุวาผูใดเปนผูแตง คัมภีรดังกลาว ไดมีผูศึกษาเปนวิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแลว 

 ๒๓. อัตถาอุปริปณณาส แตงในป พ.ศ.๒๐๙๓ พบที่วัดสูงเมน จังหวัดแพร แตไม

ปรากฏนามผูแตง โดยเปนคัมภีรวาดวยการอธิบายเนื้อหาบางตอนในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก 

 ๒๔. มูลกัมมัฏฐานภวิรติ แตงขึ้นประมาณป พ.ศ. ๒๑๙๑ พบที่วัดสงูเมน จงัหวดัแพร 

แตไมปรากฏนามผูแตง โดยคัมภีรเลมนี้ นาจะมีผลทําใหครูบากัญจนอรัญญวาสีนํามาแตงใหมชื่อ 

“มูลกัมมัฏฐานรอม” ซึ่งจากประวัติพบวา ทานไดมาจากคุรุประเทศ ตนฉบับเดิมเปนใบลานนับ

ได ๓๘ ใบแตงเปนภาษาบาลี เลขเปนเลขโหรา ๑๐๖  

 ปวงคํา  ตุยเขียว อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสืบคนมาจาก

วัดเมธัง อําเภอเมือง เชียงใหม ระบุวา คัมภีรเร่ืองนี้ ครูบากัญจนอรัญญวาสี ไดมาจากคุรุประเทศ 

เปนของเกาและจารลงใบลานเปนคัมภีรเพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษา 

 นอกเหนือจากวรรณกรรมภาษาบาลีที่มีอยูอยางมากมายและเปยมดวยคุณคา ดังที่ได

กลาวแลว ยังมีคัมภีรอีกมากมายที่พระเถระนักปราชญรุนตอมาไดประพันธข้ึนเพื่อถวายไวใน

                                                  
 ๑๐๕ กรมศิลปากร, ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา, (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๗๖. 

 ๑๐๖ ดูรายละเอียดใน มูลกัมมัฏฐานรอม, ฉบับวัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร จัดพิมพโดยคณะ

ลูกหลานของคุณแมนอย เลขะวัฒนาภรณ ในป ๒๕๔๗. 



  

๙๘ 

พระพุทธศาสนา ซึ่งหากศึกษาจากคัมภีรที่ชื่อวา  “อานิสงสสรางธรรม”  แลวจะพบวามีการระบุถึง 

“อานิสงส” หรือผลตอบแทนแกผูสรางคัมภีรไวเปนอยางสูงวา ๑๐๗

   “...บุคคลผูใดยินดีในศาสนาตถาคตและไดสรางเขียนธัมม

ปฎกกะทั้ง ๓ คือวา อภิธัมมา ๗ คัมภีร สุตตันตปฎกะและอัตถกถา

ฎีกาคัณฐีทั้งหลายก็ดี บุคคลทั้งหลายฝูงนั้นก็ไดอานิสังสผละมาก

นัก บอาจจักวัณณนาสังขยานับประมาณแหงบุญอันหาที่สุดที่เมี้ยน

บไดแล ดังวามีเทพบุตรตนหนึ่งมีอายุไดแสนกัปป มีปากแลลิ้นได

แสนอัน...ก็บอาจเพื่อจักอานนับหื้อเสี้ยงหื้อเมี้ยน ปริจเฉทวาเทานั้น 

เทานี้แทแล..แมนบไดสรางไดเขียนพรอมทั้งมวล เทาคัมภีรหนึ่งก็ดี 

บได บทหนึ่งก็ดี ลวงสุดไปแมอักขระตัวเดียวหนึ่งก็ดี แมนบไดสราง

ไดเขียน เทามีน้ํามันน้ําหมิ่นและแตงแปลงน้ําประทัดลานหื้อไดเขยีน

ธัมมดั่งอั้นก็ดี บุคคลผูนั้นก็จักไดผลบุญกัมมมากนักจักไดเสวย

สมบัติเปนพระญาจักกวัติราช...”  

 ดวยประเพณีนิยมและความเชื่อในเรื่องอานิสงสในการเขียนธรรม สรางคัมภีรถวายวัด

และพุทธศาสนาดังกลาว จึงทําใหมีผูสรางและเขียนคัมภีรตางๆ ไวเปนอันมาก ซึ่งความเชื่อและ

คานิยมในผลานิสงสดังกลาว ก็ใหเกิดการยอมรับและการคติแหงพระสงฆและชาวพุทธลานนา

จะตองจัดสรางคัมภีรถวายวัด ดวยเหตุเพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรมและอานิสงสตอผูสรางที่

จะไดรับผลทั้งในปจจุบันคือ ความมีสติปญญาและผลในอนาคต คือ สวรรคสมบัติ ผลที่เกิดขึ้น คือ 

การคนพบคัมภีรธรรมจํานวนมากในลานนา  ซึ่ งจากการสํารวจของสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๖ จนถึงปจจุบัน พบวา ในลานนามีคัมภีรตางๆ มากกวา 

๔๐๐,๐๐๐ ผูก และมากกวา ๒๗,๙๙๓ ชื่อเร่ือง ซึ่งนักวิชาการบางทานกลาววา ในลานนามีคัมภีร

ธรรมตางๆ มากกวา ๑ ลานผูก ที่เปนภูมิปญญาของพระเถระ นักปราชญชาวลานนาไดเขียน

ถายทอดสืบตอกันมาจนถึงสมัยปจจุบัน  

 นอกเหนือจากวรรณกรรมภาษาบาลีเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาที่พระ

เถระชาวลานนาไดรจนาดังกลาวมาแลวนั้น ยังไดมีผลงานวรรณกรรมประเภทชาดกอีกมากมาย 

โดยเฉพาะเวสสันดรชาดกนั้นที่พบแลวมีมากกวา  ๒๐๐  สํานวน  สวนชาดกนอกนิบาตเรื่องอื่นๆ  

ที่ภิกษุและฆราวาสชาวลานนาไดรจนาไวที่พบแลวมีประมาณหลายพันเรื่อง เชน ๑๐๘

                                                  
 ๑๐๗ คัมภีรอานิสงสสรางธรรม  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร .   

 ๑๐๘ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๙๘-๒๐๑. 



  

๙๙ 

  ๑. ศรีวิชัยยนตหงส   ๑๕  ผูก 

  ๒. พรหมจักร   ๙    ผูก 

  ๓. นันทิกาพระยาบาวนอย ๕    ผูก 

  ๔. คันธนะ   ๓    ผูก  

  ๕. รัตนแสงพือ   ๗    ผูก 

  ๖. สังขวัฒนะ   ๓    ผูก 

  ๗. สังขสิงหธนูชัย  ๑๐  ผูก 

  ๘. ชางโพลง   ๔    ผูก 

  ๙. ทุคคตกุมาร   ๑    ผูก 

  ๑๐.มะลิซอน   ๑    ผูก 

  ๑๑.สูญโญ   ๑    ผูก 

  ๑๒. ปลาชอน   ๑    ผูก 

  ๑๓.งัวนอย   ๑    ผูก 

  ๑๔.จันทสมุทท   ๓    ผูก 

  ๑๕.ดอกแกวมหาวัน  ๑    ผูก 

  ๑๖.คามณีจันท   ๒    ผูก 

  ๑๗.บัวรมบัวเรียว  ๕    ผูก 

  ๑๘.กุมารมดสม   ๖    ผูก 

  ๑๙.เตโชวายาโม  ๑    ผูก 

  ๒๐ ชาง ๗ หัว ๗หาง  ๑    ผูก 

  ๒๑. ไภยราช   ๘    ผูก 

  ๒๒.มณีจันทกุมาร  ๑๓  ผูก ฯลฯ  

 จากรายชื่อวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนาดังที่ยกตัวอยางมานี้ หากศึกษาดูแลว 

จะพบวาบางเรื่องนาจะมีที่มาจาก ปญญาสชาดก บางเรื่องอาจจะมาจากนิทานพื้นบาน  และบาง

เร่ืองอาจเกิดจากการที่กวีไดคิดผูกเรื่องขึ้นเอง แตก็มีบางเรื่องเชนกันที่เห็นไดวามีที่มาจากวรรณคดี

ของพราหมณ  เชนเรื่อง หอรมาน พรหมจักร และอุสสาบารส  ซึ่งทั้งสองเรื่องแรกนั้นมาจากเรื่อง  

รามเกียรติ์ และ อุณรุทมา ผสมกันและผนวกเขากับจินตนาการของผูแตง จึงกลายเปนวรรณกรรม

ชาดกนอกนิบาตลานนาที่นาสนใจ 



  

๑๐๐ 

 นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมลานนาอีกประเภทหนึ่ง ที่ปรากฏอยูไมนอย คือ วรรณกรรม

ประเภทตํานานที่กลาวถึงเรื่องราวหรือประวัติความเปนมาของสถานที่และบุคคล เชน พระดอยตุง 

พระพุทธรูปทองทิพย เมืองเชียงแสน พระยาธรรมิกราช ฯลฯ วรรณกรรมดังกลาวนี้ปรากฏอยูทั้งใน

ใบลานและในสมุดขอยหรือที่ชาวลานนาเรียกวา “ปปสา” ทั้งนี้หากจะดูจากชื่อของตํานาน ที่มีผู

ปริวรรตและนําศึกษาไปบางแลว เชน  

  ๑. ตํานานสิงหหนวัติโยนกชัยบุรีศรีเชียงแสน 

  ๒. ตํานานสุวรรณคําแดง หรือ ตํานานเจาอินทขีล ในจังหวัดเชียงใหม 

  ๓. ตํานานราชวงศปกรณ 

  ๔. ตํานานพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 

  ๕. ตํานานวัดพระธาตุจอมพิงคชัยมงคล อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

  ๖. ตํานานพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

  ๗. ตํานานพระศีลา วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม 

  ๘.ตํานานพระแกนจันทน 

  ๙. ตํานานพระเจาทองทิพย  จังหวัดเชียงราย พะเยา ฯลฯ 

 ในการเขียนวรรณกรรมประเภทตํานานเหลานี้ สวนใหญนิยมเขียนแบบชาดก กลาวคือ

จะมีการใชเขียนเปนภาษาบาลีแทรกในการดําเนินเรื่องบางจุด มักจะโยงเรื่องไปหาพุทธประวัติ

หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ การนิยมใหชื่อบาลีแกบุคคลหรือสถานที่ในลานนามาตลอด 

จนการอิงเรื่องอิทธิปาฏิหาริยนั้น ทําใหวรรณกรรมของลานนาบางเรื่องมีความนาเชื่อถือลดลงมาก

เมื่อเทียบกับคุณคาทางประวัติศาสตรตามที่ควรจะเปน สวนในแงของตําราลานนานั้นอาจจําแนก

ออกเปนกลุมยอยๆ ไดอีก เชน ตําราพระพุทธศาสนา ตําราประเพณีและพิธีกรรม ตํารา

โหราศาสตรและไสยศาสตร ตํารายาสมุนไพร ตําราคําสอนจริยศาสตร ตํารากฎหมาย  เปนตน ซึ่ง

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแบงประเภทของคัมภีร/วรรณกรรมลานนาออกเปน 

๑๑ หมวดใหญๆ  เชน หมวดพระพุทธศาสนา หมวดนิทานพื้นบาน  หมวดกฎหมายโบราณ   

หมวดจริยศาสตร  หมวดประวัติศาสตร หมวดสมุนไพร หมวดอานิสงส และหมวดโหราศาสตร 

ตามที่กลาวแลว  โดยมีการถายไมโครฟลมเก็บรักษาไวที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มากถึง ๑๒,๑๔๔ ผูก/ฉบับ  

 อยางไรก็ดี ถาเทียบกับคัมภีรที่มีอยูมากมายในวัดตางๆ ในลานนา และบางสวนถกูเผา

ทําลายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาจกลาวไดวา กระบวนการเก็บรักษาคัมภีรใบลานใน

ลานนายังมีนอยมาก 



  

๑๐๑ 

             วรรณกรรม/คัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่พระเถระชาวลานนาไทย ไดรจนาไวในระหวาง

กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ นี้ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา เปนงานชิ้นเอก

ในทางพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆของลานนาไทยไดประพันธงานของทานขึ้น เพื่อเปนบทเรียนของ

การศึกษาภาษาบาลีในพระพุทธศาสนา มีลักษณะเปนคําสอนศีลธรรมจรรยา และชี้แนวปฏิบัติ

ใหกับผูที่ศรัทธาเลื่อมใส ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญา ความรู ความแตกฉานในพระไตรปฎกและภาษา

บาลี ซึ่งมีหลายรูปที่ไดเดินทางไปศึกษา ณ ลังกา  ความเจริญรุงเรืองนี้ถึงขั้นสูงสุดตั้งแตในสมัยที่

ไดมีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ของโลก และมีความสืบเนื่องจนถึงสมัยพระเจาเมืองแกว 

และคอยๆ เสื่อมลงพรอมกับราชวงศมังรายและการเขามาครองเชียงใหมของพมา แตโดยความที่

อิทธิพลของวรรณกรรมในยุคนั้นไดแพรขยายไปหลายพื้นที่ เชน เมืองแพร เชียงตุง เชียงราย เปน

ตน  จึงทําใหมีการรักษาจารีตประเพณีดังกลาวจนถึงปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม วรรณกรรม/คัมภีรลานนาในสมัยตอมานั้น ก็มีขอที่นาสังเกตวา สวน

ใหญไมคอยระบุนามผูแตง และวันเดือนปที่สราง ซึ่งนักวิชาการผูที่มีความรูในวรรณกรรมลานนา

ใหความเห็นวา คัมภีรที่คัดลอกตอกันมาและที่หลงเหลืออยูนั้น สวนหนึ่งเปนภูมิความรูของพระ

มหาเถระ นักปราชญในยุคทองของวรรณกรรมลานนา  การที่มีผูนํามาคัดลอกตอนั้น อาจจะเปน

ลูกศิษย สิทธิวิหาริกจึงไมกลาที่จะออกนามวาเปนของตน ถึงแมวาบางเรื่องบางคัมภีรอาจระบุวา

ตนเองเปนผูจารตอมาพระเถระเหลานั้น และบางฉบับอาจระบุวาไดตนฉบับมาจากไหนเทานั้น 

เพื่อมิใหเปนการลดเกียรติภูมิความรูของครูอาจารย แตทานเหลานั้นก็มีเจตนาดีที่จะสืบตอองค

ความรูและสรางคัมภีรนั้นๆ ใหปรากฏถึงคนรุนตอไป 

 
๒.๓ ลักษณะการบันทึกวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 
 วรรณกรรม/คัมภีรลานนาที่ไดบันทึกเปนลายลักษณอักษร หากพิจารณา วัตถุที่ใชใน

การบันทึก มาแตโบราณจะเห็นวา  มีทั้งการจารึกบนหลักศิลา  ใบเสมา ระฆัง กรอบประตู  กรอบ

หนาตาง  ฐานพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาท เปนตน ตลอดไปจนถึงการจารึกบน “หลาบเงิน” คือ

แผนเงิน ที่ทําใหบางและเรียวยาว มีลักษณะคลายใบลานมีจารึกตัวอักษร เชน หลาบเงินจารึกของ

พระนางวิสุทธิเทวี  หลาบเงินจารึกของพระเจาสุทโธธรรมราชา  และบางครั้งก็มีการจารไวบนหนัง

สัตว เชน หนังวัว หนังควาย เชน การจารเรื่องราวความเปนมาและความเชื่อเร่ืองยันตไวที่หนัง

ควาย ที่วัดกานโถม หรือวัดชางค้ํา เวียงกุมกาม ในอําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม เปนตน 

  อีกลักษณะหนึ่งคือ การจาร ไดแกการใชเหล็กแหลมจารบนใบลาน  ตอมาก็มีการใช

ปากกาที่ทําจากกานกูด  (พืชชนิดหนึ่ง)  จุมหมึกดําซึ่งทําจากเขมาไฟผสมน้ํา  เขียนบันทึกลงใน



  

๑๐๒ 

กระดาษสา หรือสมุดขอย ภาษาลานนา เรียกวา “ ปบสา “ ลักษณะการจารึกเชนนี้ มีมาตั้งแต

โบราณ และมีอยูตามวัดตางๆ  จนกระทั่งกิจการพิมพเร่ิมมีข้ึน  จึงไดมีการพิมพบนหนังสือ ทําเปน

รูปเลมตอมาภายหลัง และในบางครั้งก็ทํารูปเลมคลายกับปบสา หรือสมุดขอยที่มีแตโบราณ 

 ลักษณะตัวอักษร ที่ใชในการจารึก ตามหลักฐานที่คนพบมี ๓ ชนิด  คือ      

 ๑. “ตัวอักษรไทยยวน”  “อักษรธรรมลานนา” หรือ “ตั๋วเมือง” เปนอักษรของลานนาไทย

ที่ใชกันมาแตดั้งเดิม และเปนที่แพรหลายในภาคเหนือ และดินแดนใกลเคียง เชน เมืองเชียงตุง รัฐ

ฉาน ของประเทศพมา ในปจจุบันยังมีการใชจารึกอยูบาง ซึ่งสวนใหญใชในการเขียนคัมภีรธรรม

และการจารึกเรื่องราวตางๆ ทางพระพุทธศาสนาในลานนา นอกจากนี้การใชตัวภาษาไทยลานนา

ดังกลาว ยังถือวาเปนภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ไดแพรกระจายไปสูภาคอีสานตั้งแตโบราณ

ดวยนิยมใชในการจารคัมภีรตางๆ   จึงเรียกกันวา “ตัวธรรม” หรือ อักษรธรรม 

 ๒. “ตัวอักษรสุโขทัย” หรือ “ตัวอักษรฝกขาม” ไดแก ตัวอักษรที่พอขุนรามคําแหงทรง

คิดประดิษฐข้ึน  สันนิษฐานวา คงไดรับเขามาใชในสมัยพระเจากือนา เมื่อพระมหาสุมนเถระไดนํา

พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามาเผยแผในลานนาไทย  สวนใหญใชในการจารศิลาจารึก  ลักษณะ

คลายคลึงกับตัวอักษร “ไทยนอย” ของอีสาน หรืออักษรลาวลานชาง ที่ปรากฏอยูในเมืองตางๆ  

เชน หลวงพระบาง ประเทศลาว  โดยพบหลักฐานที่อักษรดังกลาว ที่จารึกเจดียกูคํา บริเวณเวียง

กุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

 ๓. “ตัวอักษรขอมไทย” (ขอมเมือง, ขอมเสียบ) หรือ “อักษรไทยนิเทศ” ไดแกการเอาตัว

อักษรไทยยวนกับตัวอักษรสุโขไทยมาผสมกัน โดยใชตัวอักษรสุโขทัยเขียนตัวกลมๆแบบอักษรไทย

ยวน  มีการเติมสะกดตามแบบอักษรของขอม ตัวขอมไทยนี้สันนิษฐานวาไดใชในระยะเวลา

หลังจากที่เชียงใหมพนจากการยึดครองของพมาแลวระยะหนึ่ง ตัวอักษรชนิดนี้ผูรูบางทานไมแยก

เปนชนิดตางหาก  เพราะเปนเพียงการผสมผสานจากตัวอักษร ๒ ชนิดแรก จึงมีการแบงอักษรที่ใช

ในลานนาเปน ๒ ชนิดคือ “อักษรไทยยวน” กับ “อักษรฝกขาม” เทานั้น และนิยมใชในการบันทึก

วรรณกรรมทางคดีโลก เชน โคลงนิราศหริภุญชัย  โคลงอมรา เปนตน ๑๐๙

 สวนวิธีการเก็บรักษาคัมภีร/วรรณกรรมลานนานั้น จากการศึกษาที่วัดสูงเมน จังหวัด

แพร และวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนพบวา พระสงฆชาวลานนามีวิธีเก็บรักษาคัมภีรที่อยูใน

รูปสมุดขอยและปบสาใน ๔ ระดับใหญ คือ  

                                                  
 ๑๐๙ ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนา”,  ใน รายงานสัมมนาทาง

วิชาการวรรณกรรมลานนา เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ), ๒๕๒๗ : ๑๑๓. 



  

๑๐๓ 

 ๑. ระดับคัมภีร เมื่อพระเถระ นักปราชญไดเขียนธรรม วรรณกรรม หรือเร่ืองราวตางๆ 

ลงในสมุดขอย ใบลานแลว ทานเหลานั้นจะใชเชือกผูกรอยใบลานเขาดวยกันเปนแตละผูก/ฉบับ 

ตามเนื้อเร่ือง จากนั้นก็มัดดวยดายที่มีสีแดง บางครั้งก็ลงรักปดทองทับตัวอักษรที่เขียนดวยเหล็ก

แหลม นําไมที่มีลวดลายสวยงามและขัดแลวอยางดีมาประกบหนา-หลัง แลวใชผาหอคลุมทับ มัด

คัมภีรแตละผูก/ฉบับรวมกันเปนชุดคัมภีร บางแหงทําไมเล็กๆ หรือที่เรียกวา   “ไมปนจั๊ก” หรือ 

“ไมบัญชัก”  เพื่อบอกวา คัมภีรเร่ืองนั้น วาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีธรรมกี่ผูก ใครเปนผูแตง 

แตงขึ้นเมื่อไร และใครใหความอุปถัมภ เปนตน นับไดวา เปนการจัดระบบขอมูลอางอิงที่ดี ที่แสดง

ถึงภูมิปญญาในการรักษาคัมภีรของชาวลานนาไดเปนอยางดี   

 ๒. ระดับตูพระธรรม เมื่อมีการจารคัมภีร หอคัมภีรตางๆ เรียบรอยแลว พระเถระ 

นักปราชญเหลานั้น ถือวา ผลงานที่ทานไดแตงขึ้นมีคุณคาตอพระพุทธศาสนา สมควรที่จะเก็บ

รักษาไวอยางดี จึงมีการจัดเก็บไวในตูที่มิดชิดสามารถปองกันแมลง หนู หรือสภาพภูมิอากาศที่

แปรเปลี่ยนได  ซึ่งเปนที่มาของการสรางตูพระธรรมถวายวัด โดยมีลวดลายที่สวยงามแสดงถึงภูมิ

ปญญาและศิลปะของชาวลานนา 

 ๓. ระดับหอพระไตรปฎก หรือ หอไตร เมื่อมีตูพระธรรมหลายๆ ตู พระเถระ นักปราชญ

จึงไดสรางหอไตรขึ้น เพื่อเปนที่รวบรวมคัมภีรตางๆ ไวในที่เดียวกัน และเพื่อประโยชนในการ

คนควาหาความรูของอนุชนรุนหลัง หอไตรที่มีความสวยงามและเปนเอกลักษณของลานนา เชน 

หอไตรวัดพระสิงห หอไตรวัดเจดียหลวง หอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม และหอไตรวัดพระธาตุ

หริภุญชัย จังหวัดลําพูน เปนตนนั้น ไดสะทอนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีรของชาวลานนาไดเปน

อยางดี บางวัด มีการสรางหอไตรโดยมีน้ําลอมรอบ เพื่อปองกันปลวก แมลง ที่จะเขามากัดทําลาย

คัมภีรที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรและความรูในทางพระพุทธศาสนา ดังเชน หอไตรวัดสูงเมน 

จังหวัดแพร เปนตน  

   ๔. ระดับประเพณีความเชื่อ เพื่อใหวิธีการเก็บรักษาและสืบตอวรรณกรรม/คัมภีรใหยืน

ยาว บางพื้นที่ เชนที่ วัดสูงเมน จังหวัดแพร และในบางอําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดมีประเพณี

การรักษาคัมภีรธรรม ที่เรียกวา  “ประเพณีตากธรรม”  ซึ่งเปนกระบวนการรักษาคัมภีรผาน

พิธีกรรม ความเชื่อ โดยการนําคัมภีรใบลาน ปปสา  ที่อยูในหอไตรหรือในที่ตางๆ ออกมาตากแดด 

ควบคุมความชื้น เก็บรักษาโดยการหอผา และการเขียนคัมภีรชุดใหมข้ึนมา โดยประเพณีตากธรรม 

นั้นมีความเกี่ยวของกับการสรางความรูใหมและการสืบทอดคัมภีรโบราณ กลาวคือ กอนที่จะมี

ประเพณีตากธรรมในเดือนยี่เปง (วันเพ็ญเดือน ๑๒) ของทุกป พระสงฆและชาวบานจะใชความรู

ทางดานพุทธศาสนาและความรูในศาสตรตางๆ ที่ตนมีอยูมาเขียน/บันทึกเรื่องราวของชุมชน 



  

๑๐๔ 

กอนที่จะนํามาเทศน (บอกเลา) และรวมแหฉลองในพิธีตากธรรมดังกลาว หลังจากนั้นก็ถวาย

คัมภีรธรรมเหลานั้นใหกับวัด จนกลายเปน “ประเพณีทานธรรม”  นอกจากนี้ ก็เปนการสํารวจ

คัมภีรธรรมที่วัดตางๆ ไดยืมไปเทศนใหประชาชนไดฟงในชวงเทศกาลเขาพรรษาวา ไดสงคืนวัดที่มี

คัมภีรมาครบหรือไม คัมภีรไหนชํารุดหรือไมอยางไร ๑๑๐

 ประเพณีที่เกิดข้ึนดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระเถระ นักปราชญชาวลานนาในอดีต มี

ความสามารถในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการจัดการความรูทั้งในรูปแบบของการสราง

ความรูใหมและการรักษาความรูที่มีอยูมิใหสูญหายไปจากความทรงจําและการเรียนรู ซึ่งนับวา

เปนผลงานที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจในวิธีการเก็บรักษาคัมภีรไวเปนอยางดี เปนการสราง

โอกาสและพื้นที่หรือแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา 

 อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายวา ประเพณีในการรักษา สืบทอดคัมภีรใบลานบาง

อยางเชน ประเพณีตากธรรม ที่วัดสูงเมน  จังหวัดแพร ที่บูรพาจารยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง

นั้น ไดสูญหายไปในชวงเวลาประมาณ ๕๐ ปที่ผานมา  

 โดยกระบวนการเก็บรักษาคัมภีรทั้งหมดนั้น เปนการจัดการรักษาคัมภีรใบลานในระดบั

วัดและชุมชนทองถิ่นเทานั้น ยังไมมีการรักษาที่เปนระบบในระดับพื้นที่ภาคเหนือหรือการสงเสริมที่

เปนทางการจากภาครัฐ ซงจะตองมีการจัดการทรัพยการวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางปญญาของ

ชนชาติตอไป 

 

 

                                                  
 ๑๑๐ “ประเพณีตากธรรม” มีปรากฏเปนประเพณีของชุมชนวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และ

บางวัด ในเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งปจจุบันไดสูญหายแลว สวนประเพณีตานธรรม หรือถวาย

ธรรมนั้น จัดวาเปนประเพณีที่ชาวพุทธลานนาจะตองประพฤติปฏิบัติและรักษาสืบเนื่องกันมา โดยเฉพาะการ

ถวายธรรมเพื่อเปนปุพพเปตพลี ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เหนือ หรือกลางเดือน ๑๐ ของภาคกลางนั้น ชาวพุทธ

ลานนานิยมนําคัมภีรธรรมมาถวายวัด ถึงแมวาปจจุบันจะมีเพียงการซื้อคัมภีรจากโรงพิมพทองถิ่นที่จัดพิมพเปน

อักษรไทยและพับเปนสมุดขอยเลียนแบบกระดาษสาในอดีตมาถวายวัดก็ตาม แตก็ถือวา เปนประเพณีนิยมที่

สรางวิถีแหงชาวพุทธ ซึ่งแสดงถึงคติธรรม ความเชื่อ และความเปนชุมชนแหงชาวพุทธที่มีความศรัทธาเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา. 



  

๑๐๕ 

๒.๔ ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีอยางมากมายในดินแดนลานนานั้น สามารถจัดเปน

หมวดหมูตางๆ ตามความเหมาะสมของทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบคําประพันธ ความมุงหมายใน

การใช ตามภาษาที่เขียน แมกระทั้งยุคสมัยที่แตง  ซึ่งการจัดจําแนกประเภทของวรรณกรรมนั้น  

อาจกระทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับวาจะอาศัยหลักเกณฑอะไรในการแบง แตก็เปนที่เขาใจกัน

โดยทั่วไปวา  วรรณกรรมนั้น อาจแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ  คือ วรรณกรรมมุขปาฐะ และ

วรรณกรรมลายลักษณ  แตในดานของวรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรมบางเรื่องอาจเปนเรื่องที่เลา

สืบตอกันมาและบันทึกในภายหลังซึ่งผูแตงสามารถเพิ่มเติมแนวคิดและประเด็นตางๆ เขามาได   

 สิงฆะ วรรณสัย ๑๑๑  ไดแบงวรรณกรรมลานนาไทยตามลักษณะเนื้อเร่ือง  ออกเปน ๒ 

ประเภท  คือวรรณกรรมทางศาสนา และวรรณกรรมทางโลก  และไดแบงวรรณกรรมทางโลก

ออกเปน ๒ สมัย คือ  สมัยกอนรัตนโกสินทรและสมัยรัตนโกสินทร  โดยอาศัยการสันนิษฐาน   ซึ่ง

จะเห็นไดวาเปนการแบงตามยุคสมัยในขอบเขตระยะเวลาที่กวางมาก  

 ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล ๑๑๒ มีความเห็นวาวรรณกรรมลานนานั้นยังไมสามารถแบง

ประเภทตามยุคสมัยที่แตงไดเดนชัด เพราะขาดหลักฐานบงบอก และตองอาศัยการศึกษา

วิเคราะหวิจัยอยางมาก  โดยการแบงวรรณกรรมลานนาไทยตามเนื้อเร่ืองออกเปนวรรณกรรมทาง

ศาสนาและวรรณกรรมทางโลกนั้นก็แบงใหเดนชัดไดโดยยาก  เนื่องจากตนกําเนิดของวรรณกรรม

ลานนาสวนใหญลวนแลวแตเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนานับต้ังแตวัด ซึ่งเปนศูนยกลางแหงการศกึษา

ของลานนามาแตโบราณ  ผูรจนาวรรณกรรมจึงลวนแตเปนพระภิกษุ หรือ ผูที่เคยบวชเรียนมากอน  

พุทธศาสนาจึงเปนบอเกิดทั้งในดานเรื่องของวรรณกรรม และอิทธิพลในดานแนวคิดหรือหลักธรรม

ตางๆ  ที่ปรากฏในวรรณกรรมดวย  การจัดแบงประเภทวรรณกรรมลานนาไทย  จึงนาจะยึดถือการ

แบงอยางกวางๆ ตามลักษณะรูปแบบเปนขั้นแรกและพิจารณาจําแนกตามเนื้อหาเปนขั้นที่สอง

โดยขั้นแรกสุดที่ควรจะพิจารณาในดานรูปแบบของวรรณกรรมลานนา คือ  ตนฉบับวรรณกรรมที่

ปรากฏดวยภาษา ๒ ภาษา ไดแก วรรณกรรมที่แตงหรือเรียบเรียงเปนภาษาบาลีประเภทหนึ่ง  และ

ที่แตงดวยภาษาทองถิ่นไทยลานนาอีกประเภทหนึ่ง และทั้งสองสวนใหญจารึกหรือเขียนดวยอักษร

ลานนาโดยแยกวรรณกรรมทั้ง ๒ ประเภทออกจากกัน  

                                                  
 ๑๑๑ สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนา, (เชียงใหม, ภาควิชาภาษาไทย, คณะ

มนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๒๓. 

 ๑๑๒ ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนา”,  ใน วรรณกรรมลานนาเลม

๑, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ), ๒๕๒๗ : ๑๑๔.  



  

๑๐๖ 

 มณี  พยอมยงค และอุดม  รุงเรืองศรี ๑๑๓ ไดแบงวรรณกรรมลานนาออกเปน ๒ 

ประเภทใหญ ๆ ไดแก วรรณกรรมลายลักษณ และวรรณกรรมมุขปาฐะ หรือวรรณกรรมที่ถายทอด

ดวยตัวอักษรกับวรรณกรรมที่ถายทอดดวยวาจา/คําพูด ซึ่งอาจแบงยอยออกไปอีกตามวรรณกรรม

ทั้ง ๒ ประเภทนั้น เชน วรรณกรรมมุขปาฐะ ไดแก เพลงกลอมเด็ก นิทานชาวบาน ภาษิตลานนา 

ปริศนาคําทาย เปนตน สวนวรรณกรรมลายลักษณนั้น ไดแก วรรณกรรมประเภทบาลี วรรณกรรม

ชาดก ตํานาน ประวัติศาสตร ตํารา กฎหมาย คําสอน กวีนิพนธ คราว โคลง กาพย ราย เปนตน   

 ดังนั้น ในที่นี้จะกลาวถึงประเภทและลักษณะของวรรณกรรมลานนาออกเปน ๒ 

ประเภท คือ วรรณกรรมประเภทลายลักษณ และวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ 
 
๒.๔.๑ วรรณกรรมประเภทลายลกัษณ 
 วรรณกรรมประเภทลายลักษณนั้น ไดแก วรรณกรรมที่จารึกดวยอักษรอยูในรูปแบบ

คัมภีรใบลาน หรือศิลาจารึกอ่ืนๆ  ซึ่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาไดแบงออกอีกเปน ๒ 

ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณภาษาบาลี และวรรณกรรมลายลักษณภาษาลานนา ซึ่งมี

ลักษณะการประพันธในรูปแบบของรอยแกวและรอยกรอง ดังนี้ 

 
 ๒.๔.๑.๑ วรรณกรรมลายลักษณภาษาบาลี 
 วรรณกรรมลานนาที่เรียบเรียงเปนภาษาบาลีมีปรากฏอยูเปนจํานวนไมนอย ทั้งนี้เนื่อง

ดวยพระมหาเถระหรือนักปราชญชาวลานนาในยุคทองมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี  โดยเฉพาะ

หลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ณ วัดโพธารามมหาวิหาร ในป พ.ศ. ๒๐๒๐ และเนื่อง

ดวยความศรัทธาของพระเถระ/นักปราชญ ที่จะสรางกุศล โดยการแตงหนังสือภาษาบาลีข้ึนถวาย

วัดเปนอานิสงส และเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง จึงเกิดวรรณกรรมภาษาบาลีใน

ลานนา  โดยอาจแบงประเภทตามเนื้อหาได ๔ ประเภท  คือ 

 ก. วรรณกรรมประเภทตํานาน ตํานานเปนแบบฉบับการบันทึกที่เกาแกที่สุด  เนื้อหา

สวนใหญของตํานานจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา พระธาตุ และพระพุทธรูป  

ลักษณะการเขียนตํานานมักเริ่มตนจากการกลาวถึงสมัยของพระพุทธองคหรือกอนหนานั้น  

ครอบคลุมถึงเหตุการณในอดีตของพุทธศาสนาในอินเดีย  ลังกา  เร่ือยมาจนถึงการวางรากฐาน

พุทธศาสนาในลานนาไทย  นอกจากนี้  ก็มีลักษณะที่จัดเปนคําสอนศีลธรรมดวย  โดยเฉพาะ

                                                  
 ๑๑๓ ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ และ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลายลักษณลานนา, เอกสารประกอบ

นิทรรศการวรรณกรรมลานนา, (คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยพายัพ), ๒๕๒๗ : ๗. (อัดสําเนา). 



  

๑๐๗ 

ตํานานที่เปนภาษาบาลีในลานนา นับวามีคุณคาตอการศึกษาวิเคราะหทางประวัติศาสตรและ

พระพุทธศาสนาเปนอันมาก  เชน จามเทวีวงศ และ สิหิงคนิทาน ที่รจนาโดยพระโพธิรังษีเถระ   ชนิ

กาลมาลีปกรณ  รจนาโดยพระรัตนปญญาเถระ  และ รัตนพิมพวงศ ที่รจนาโดยพระพรหมราช

ปญญาเถระ ตามที่กลาวแลว เปนตน 

 ข.วรรณกรรมประเภทอธิบายขยายความพระสูตร พระวินัย  และพระอภิธรรม 

วรรณกรรมประเภทนี้มีลักษณะเนื้อหา เปนการอธิบายขยายความพระไตรปฎกและคัมภีรตางๆ ใน

พระพุทธศาสนาซึ่งมีปรากฏเปนจํานวนมาก เชน  ผลงานของ พระสิริมังคลาจารย  ไดแก เวส

สันตรทีปนี คัมภีรอธิบายเรื่องเวสสันดรชาดก มังคลัตถทีปนี คัมภีรอธิบายความในมงคลสูตร 

ผลงานของพระญาณกิติเถระ ไดแก สมันตปาสาทิกาอัตถโยชนา ที่อธิบายความในอรรถกถาพระ

วินัยปฎกอยางละเอียด สีมาสังกรวินิจฉัย คูมืออธิบายสีมาเขตแดนประกอบกิจกรรมของพระสงฆ  

ผลงานของ พระรัตนปญญาเถระ เชน  วชิรสารัตถสังคหะ  อธิบายหัวขอธรรมะตางๆ  เปนตน ซึ่ง

วรรณกรรมประเภทนี้ เปนการอธิบายพระสูตร พระวินัย ใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ค.วรรณกรรมประเภทคูมืออธิบายเกี่ยวกับตําราภาษาบาลี  วรรณกรรมประเภทนี้มี

ลักษณะเปนคูมืออธิบายตําราบาลีไวยากรณ เชน มูลกัจจายนอัตถโยชนา  แตงโดย พระญาณ

กิตติเถระ สัททพินทุ-อภินวฎีกา  แตงโดย พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวเถระ คันถาภรณฎีกา  ที่

แตงโดยพระสุวัณณรังสีเถระ เปนตน วรรณกรรมประเภทนี้เปนการอธิบายโครงสรางภาษาบาลีให

มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ง. วรรณกรรมประเภทชาดก ไดแก ปญญาสชาดก  ซึ่งเปนหนังสือรวมนิทานชาดก ๕๐ 

เร่ือง แตงทํานองเลียนแบบชาดกในพระไตรปฎก  เชื่อวาเปนผลงานรวบรวมโดยพระเถระชาว

เชียงใหม เรียบเรียงขึ้นในราวพุทธศักราช  ๒๐๐๐ – ๒๒๐๐ ซึ่งสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของพระ

เถระชาวลานนา  ที่ไดรจนาวรรณกรรมเหลานี้ดวยภาษาบาลี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของ

พระพุทธศาสนาในดินแดนลานนาไทย ที่มีการรับและถายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและ

ประวัติศาสตรสูอนุชนรุนหลัง 

 
 ๒.๔.๑.๒ วรรณกรรมลายลักษณภาษาลานนา 
 วรรณกรรมภาษาลานนา เปนวรรณกรรมที่แตงขึ้นดวยภาษาลานนา (อาจมีภาษาบาลี

ผสมบางบางสวน)  แตสวนใหญก็เปนการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและความเปนไป

ของบานเมือง โดยมีลักษณะตามวรรณกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 



  

๑๐๘ 

 ก.วรรณกรรมประเภทตํานาน ตํานานที่เรียบเรียงเปนภาษาลานนาและภาษาบาลี ซึ่ง

เขียนดวยอักษรลานนานั้นไมอาจจะหาหลักฐานเกี่ยวกับผูแตงและเวลาที่แตงได  สวนใหญ

ตนฉบับจะเปนการคัดลอกสืบทอดกันมาโดยเริ่มจากการบันทึกคําบอกเลาแตโบราณเปนพื้นและมี

หลายสํานวนดวยกัน  ซึ่งบางทีเนื้อความก็แตกตางกันออกไป  ตํานานเหลานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กําเนิดและประวัติความเปนมาของเมืองตางๆ ในลานนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุคเกาแกที่สุด ไดแก 

ตํานานสุวรรณโคมคํา  ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน  และตํานานสิงหนวัติกุมาร ที่มีเนื้อหา

กลาวถึงยุคใกลๆ เขามาก็มีอยูเปนจํานวนมาก  เชน  ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม  ตํานานมูลศาสนา 

ตํานานสิบหาราชวงศ พงศาวดารเมืองนาน เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีตํานานเกี่ยวกับประวัติศาสนา  พระธาตุ  และพระพุทธรูป  ที่เขียนดวย

อักษรลานนาอีกเปนจํานวนมาก  เชน ตํานานพระธาตุแชแหง  ตํานานพระเจาทองทิพย  ตํานาน

วัดพระธาตุจอมพิงคชัยมงคล  ตํานานเมืองฝาง   เปนตน 

 ตํานานตาง ๆ ที่เขียนขึ้นในลานนาไทย ไมวาจะเปนการเขียนดวยภาษาไทยลานนา

หรือภาษาบาลีตามที่กลาวมาแลว  แมวาจะมีลักษณะผสมผสานระหวางเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 

เร่ืองราวที่เปนอภินิหารและความเชื่อในนิยายปรัมปราตางๆ แตก็มีคุณคาในดานการศึกษา การ

วิเคราะหเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การมุงสูความเขาใจโครงสรางความคิดและสถาบนั

ตางๆ  ของสังคมในอดีต ๑๑๔

 ข.วรรณกรรมประเภทกฎหมาย กฎหมายลานนาเขาใจวาไดรวบรวมและตราขึ้นใชใน

สมัยพอขุนมังรายปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรลานนาผูสรางเมืองเชียงใหม กฎมายฉบับเกาแก มี

ชื่อวา “มังรายศาสตร” หรือ  “วินิจฉัยมังราย”   ซึ่งสันนิษฐานกันวา พอขุนมังรายมหาราช อาจจะ

ตรากฎหมายฉบับนี้โดยไดรับอิทธิพลของ “กฎหมายธรรมศาสตร” ของมอญจากหริภุญชัย  ตํารา 

มังรายศาสตร คงเปนกฎหมายที่ใชในการพิจารณาตัดสินคดีตางๆ  สืบทอดกันมาหลายสมัย  โดย

มีการเขียนขอความเพิ่มเติมลงไป ซึ่งไมอาจทราบไดวาขอความตอนใดเขียนขึ้นในสมัยใดบาง  

ตนฉบับมังรายศาสตร  ที่สืบทอดมา  จารึกดวยอักษรลานนาลงในใบลานและสมุดขอยมีหลาย

ฉบับดวยกัน และมี “กฎหมายเชานา”  ฉบับจากวัดฝายหิน  

 วรรณกรรมประเภทกฎหมายของลานนามีคุณคาอยางมาก ในดานการศึกษาถึง

ประวัติกฎหมายไทย  การจัดระเบียบสังคมลานนา และการวิเคราะหเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึง

                                                  
 ๑๑๔ นาฎวิภา  ชลิตานนท, ประวัติศาสตรนิพนธไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๔), หนา ๑๐๖–๒๐๐. 



  

๑๐๙ 

สถานภาพสังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม  และคานิยมของสังคมตางๆ ตลอดจน

การศึกษาถึงอักษรวิธี และสํานวนภาษาที่ใชในการเขียนกฎหมายในสมัยโบราณดวย 

 ค.วรรณกรรมประเภทตํารา วรรณกรรมประเภทนี้มีลักษณะเปนตําราที่จดบันทึก

ความรูตางๆ  ในสมัยโบราณ ไดแก ตําราโหราศาสตร  ตําราสมุนไพร  ตําราประเพณี และพิธีกรรม

ตางๆ  เชน  “พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม”  “พิธีแห ทาวสามพระยาและติโลกราช” วาดวยพิธีสืบ

ชะตาเมือง  การบูชาอารักษเมืองและเทพเจาทั้งหลาย  “ประเพณี  ๖  ประการ”  วาดวยพุทธ

ประเพณี ศาสนประเพณี โบราณประเพณี  ราชประเพณี  โลกประเพณี  และประเทศราชประเพณี  

“มูลประทีป”  วาดวยประเพณีการจุดประทีปตามบานเมือง  “บูชาเคราะหหลวง”  วาดวยประเพณี

การสะเดาะเคราะห  และลักษณะขึด หรืออุบาทวตางๆ “ธรรมโภสพ”  วาดวยประเพณีการทําขวัญ

ขาว   เปนตน  ซึ่งวรรณกรรมประเภทนี้ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต  ขนบประเพณี ความรู ความคิด 

และความเชื่อถือของชาวลานนาไทยที่สืบเนื่องมาแตโบราณกาล 

 ง.วรรณกรรมประเภทชาดก วรรณกรรมประเภทชาดกของลานนาไทยมีอยู เปน

จํานวนมาก  สวนใหญจะเปนชาดกนอกนิบาต  สืบเนื่องมาจากการนํานิทานทองถิ่นมาแตง  เพื่อ

ใชเทศนาสั่งสอนประชาชน โดยกลาวอางวา เปนเรื่องของพระโพธิสัตว  การแตงจะมีลักษณะยก

คาถาบาลีข้ึนตั้งแลวพรรณนาเปนภาษารอยแกวและรอยกรอง (ราย)  ซึ่งทําใหเขาใจวาบางเรื่อง

อาจจะมีการแตงเปนภาษาบาลีกอน  แลวตอนหลังจึงมีผูแปลหรือแปลงเปนภาษาไทยลานนาอีกที

หนึ่ง บางเรื่องมีลักษณะแตงเปนรายที่เรียกกันวา “ธรรมคาว” และนิทานชาดกที่มีการปริวรรตพมิพ

เผยแพรแลวไดแก เร่ืองอุสสาบารส  โลกนัยชาดก  หรมาน  พรหมจักร  เปนตน   

 จ.วรรณกรรมประเภทคําสอน วรรณกรรมคําสอนที่แตงเปนรอยแกว มักจะแตงใชเทศน

เชนเดียวกับวรรณกรรมประเภทชาดก  มีการยกภาษาบาลีข้ึนตั้งแลวอธิบายขยายความเปนรอย

แกวหรือมีการแตงเปนรอยกรอง (ราย) วิธีการสอนนั้นมีทั้งการใชเทศนาโวหารและสาธกโวหาร 

โดยการยกอุทาหรณเปนนิทานประกอบ  คําสอนตางๆ คือ  จริยธรรมหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติ

ตามขนบธรรมเนียมของสังคมลานนามาแตโบราณ  ตัวอยางเชน วรรณกรรมเรื่อง  “ปูสอนหลาน”   

“ยาสอนหลาน”  “โลกนัยคําสอน”  “โลกหานีคําสอน”  “โลกธนะ”  “คําสอนพญามังราย”  

“ธรรมศาสตรเจาฟาหริภุญชัย”   เปนตน  วรรณกรรมเหลานี้สวนใหญยังไมไดปริวรรตออกเผยแพร

และตนฉบับที่เปนสมุดขอยหรือใบลานยังคงกระจัดกระจายอยูตามวัดตางๆ ในภาคเหนือ 

 วรรณกรรมประเภทลายลักษณ ทั้งที่แตงดวยภาษาบาลีและภาษาลานนานั้น ลวนมี

ความสําคัญตอประวัติความเปนของพระพุทธศาสนาในลานนา และองคความรูเกี่ยวกับธรรมะ 

และหลักคําสอนในดานอื่นๆ เปนอยางดี 



  

๑๑๐ 

๒.๔.๒ วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ 
 วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนรูและ

การสรางวิถีชีวิตของชาวลานนาในอดีต การบอกเลาหรือการเลาเรื่องดวยคําพูดสั้นๆ บางครั้ง

สามารถสื่อความหมายแหงชุดความรูนั้นไดเปนอยางดี วรรณกรรมประเภทสุภาษิตสอนใจ หรือคํา

ใหพรในโอกาสตางๆ สามารถสรางพลังความรัก ความสามัคคีใหกับหมูคณะได และสามารถเปน

คติธรรมนําทางใหอนุชนไดประพฤติปฏิบัติตามได 

 อุดม รุงเรืองศรี ๑๑๕ ไดกลาวถึงหมวดหมูวรรณกรรมมุขปาฐะของชาวลานนาวา 

ประกอบดวย เพลงกลอมเด็ก เพลงชาวบาน โวหารรักของหนุมสาว นิทานชาวบาน ปริศนาคําทาย 

และที่สําคัญ คือ สุภาษิต และคําใหพร คํากลาวในโอกาสตางๆ  ที่มีเนื้อหามุงสอนใหคนรูถึงคติ

ธรรมและขอคิด ขอควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีและความเชื่อในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีประโยชน

ตอการดํารงตนของบุคคลในสังคม 

 สวนการแตงวรรณกรรมมุขปาฐะที่เปน “รอยกรอง” หรือ “ฉันทลักษณ” ของชาวลานนา

นั้น มีรูปแบบคําประพันธที่หาฉันทลักษณแนนอนไดยาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะการกําหนด

คณะและบังคับสัมผัสตางๆ  ไมมีกฎที่แนนอนตายตัว   ทั้งนี้ อาจเปนเพราะรอยกรองที่ปรากฏเปน

ลายลักษณนั้นมาจาก  “รอยกรองชาวบาน”  ที่ขับขานทางมุขปาฐะ และมีทวงทํานองที่จัดอยูใน

ลักษณะของเพลงพื้นบานดวย  โดยกวีชาวลานนาจะมีอิสระในการแสดงออกเชิงสรางสรรค  

ถอยคํา  สัมผัส  จังหวะตางๆ  จะสังเกตไดจาก  “คําคราว-คําเครือ”  หรือที่ภาษาลานนาออกเสียง

วา  ”คําคาว-คําเครือ”  ที่ชาวบานขับรองกัน อันเปนลักษณะรอยกรองเบื้องตน  กอนที่พัฒนามาสู

ฉันทลักษณของบทรอยกรองที่เปนลายลักษณ วรรณกรรมทั้งประเภทลายลักษณและมุขปาฐะนีจ้ะ

แสดงความสัมพันธควบคูกันไป  สวนการสืบทอดการแตงบทรอยกรองของกวีลานนานั้น  จะอาศัย

การฝกฝนจากการอานและฟงวรรณกรรมเกาๆ  ที่กวีโบราณแตงเอาไว  แลวจดจําหรือเลียนแบบ

ตอๆ กันมา  ลักษณะรูปแบบคําประพันธจึงเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล และการเวลา ประการ

สุดทายกวีชาวลานนา มุงคํานึงถึงการใชคําใหไดตรงตามความหมายที่ตองการในการแตง 

มากกวาที่จะคํานึงถึงความเครงครัดทางฉันทลักษณที่ถูกตองตามกฎเกณฑ ๑๑๖

 ดังนั้น การจัดแบงประเภทวรรณกรรมรอยกรองของลานนาที่ปรากฏเปนลายลักษณ

เปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่ง  อยางไรก็ดี สามารถแบงตามลักษณะรูปแบบใหญๆ ได  ๗  ประเภท คือ  

โคลง ราย คาวซอ  คํารํ่า บทซอ  กาพย และสุภาษิตกอม โดยมีตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

                                                  
 ๑๑๕ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๒๗. 

 ๑๑๖ มณี  พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย,  หนา ๑๗๓-๑๘๐. 



  

๑๑๑ 

 ก.วรรณกรรมประเภทโคลง โคลงเปนคําประพันธที่เกาแกของลานนาไทย  ซึ่งนัก

วรรณคดีหลายทานสันนิษฐานกันวานาจะเปนคําประพันธที่มีตนกําเนิดมาจากลานนาไทยกอน

แลว  เผยแพรไปสูอยุธยาอีกทีหนึ่ง  รูปแบบของโคลงที่ปรากฏในวรรณกรรมลานนาไทยแบงออก

ไดเปน ๓ ชนิดคือ  โคลงสี่สุภาพ  โคลงสามสุภาพ  และโคลงสองสุภาพ ครรโลง ๔ หอง  ครรโลง ๓ 

หอง ครรโลง ๒ หอง โคลงสามสุภาพและโคลงสองสุภาพนั้นกวีมักจะนิยมแตงสลับกับโคลงสี่

สุภาพอีกทีหนึ่ง  นอกจากนี้ ยังมีโคลงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งพึ่งคนพบตนฉบับมีลักษณะเปนโคลงส่ี

ดั้นโบราณ   วรรณกรรมประเภทโคลงของลานนาไทยเทาที่สํารวจพบในปจจุบัน  อาจแบงประเภท

ตามเนื้อเร่ืองหรือลักษณะของเนื้อหาที่เขียน ไดอีก เชน  

  ๑) ประเภทนิราศ  ไดแกวรรณกรรมที่กลาวถึงการเดินทางและคร่ําครวญถึงนาง

อันเปนที่รัก  โคลงนิราศของลานนาไทยเทาที่พบในขณะนี้มี ๒ เร่ือง  ทั้ง ๒ เร่ืองกลาวถึงการ

เดินทางไปนมัสการพระธาตุอันแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาดวยไดแก    “โคลง

นิราศหริภุญชัย”  และ “โคลงนิราศดอยเกิ้ง” 

  ๒) ประเภทเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ไดแกวรรณกรรมที่กลาวบันทึกเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร  เร่ืองที่ไดตีพิมพเผยแพร  แลวคือ “โคลงมังทรา”  หรือ “โคลงมังทรารบเชียงใหม”  

วรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะกึ่งนิราศ  คือเนื้อเรื่องกลาวถึงสภาพทั่วๆ ไปของเชียงใหม  เมื่อถูก    

มังตรากษัตริยหงสาวดีของพมายกทัพมาตีและยึดครองอยูเปนเวลา ๒๐๐ ปเศษ  ชาวเชียงใหมถูก

กวาดตอนไปเปนเชลย ในระหวางเดินทางผูแตงไดพรรณนาสิ่งที่ไดพบเห็นและรําพันถึงคนรักดวย 

  ๓) ประเภทนิทานหรือชาดก  เปนการนําเอานิทานทองถิ่น ซึ่งมักจะกลาวอางวา

เปนชาดกหรือเร่ืองราวของพระโพธิสัตว มาแตงเปนคําโคลง  ที่แตงเปนโคลงสี่สุภาพลวนๆ  ไดแก

โคลงเรื่อง  “โคลงปทุมลังกา”  “โคลงพรหมทัต”  “โคลงอมรา”  สวนเรื่องที่แตงดวยโคลงสี่สุภาพ

สลับกับโคลงสามและโคลงสองสุภาพ  คือ “โคลงหงสผาคํา”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาโคลงหงสหิน 

  ๔) ประเภทคําสอน  เปนการสอนจริยธรรม  ขอควรประพฤติปฏิบัติตนในสังคม

เทาที่พบมีวรรณกรรมอยู ๓ เร่ืองที่มีตนกําเนิดมาจากเรื่องเดียวกัน   แตไดมีการคัดลอกดัดแปลง

แตงเติมตลอดจนตั้งชื่อเร่ืองใหตางกันออกไป  ไดแก  “โคลงวิทูรสอนโลก”  “โคลงเจาวิทูรสอน

หลาน”  และ  “โคลงพระลอสอนโลก”  นอกจากนี้ก็มี  “โคลงนิติคําสอน”  และโคลงเรื่องสั้นอีก

หลายๆ เร่ือง  เชน  โคลงชรา โคลงศีลหา  โคลงปาปธรรม  ๑๐ หมู  โคลง ๕๐๐๐ วัสสา   เปนตน 

  ๕) ประเภทเบ็ดเตล็ด  ไดแก โคลงกลบทประเภทตางๆ  ซึ่งปรากฏอยูในตํารา  

โคลงโบราณ ของลานนาและโคลงเหลานี้มีชื่อตรงกับโคลงกลบทตางๆ  ที่ปรากฏอยูในหนังสือ

จินดามณีหลายบทดวยกัน  แตละบทมีชื่อคลองจองกันไดแก  บาทกุญชร  กรนารายณ หมายกงรถ  



  

๑๑๒ 

บทสังขยา  สราสังวาลย  ขนานเกากลอน  อักษรบังไทย  วิไสยลมพอ  กลาวหยอตบทาน  

ผสมผสานเลิศล้ํา  ดนหน  ดนป  ดนชื่อ  ยนตทิพย  และยังมีโคลงที่มีชื่อเปนภาษาบาลีดวย เชน 

ปฐมวุฒิ ทุติยวุฒิ  ตติยวุฒิ  เปนตน  

 ข.วรรณกรรมประเภทราย  คําประพันธประเภท “ราย”  ของลานนาไทยนั้น  มีลักษณะ

คลายรายโบราณและรายยาว   แตไมเครงครัดในฉันทลักษณ  โดยปกติจํานวนคําในวรรคหนึ่งๆ  

ไมแนนอนและคําสุดทายของวรรคตนจะสงสัมผัสไปยังคําใดก็ไดของวรรคตอไป   วรรณกรรมที่

แตงดวยคําประพันธประเภทรายของลานนาไทยสวนใหญจะเปนเรื่องนิทานชาดก  หรือคติธรรม  

คําสอนที่นํามาใชเทศนในวันสําคัญทางศาสนา โดยลักษณะการแตงจะมีการตั้งภาษาบาลีแลว

ขยายความเปนเร่ืองบรรยายหรือเทศนาโวหารแลวแตกรณีมีทั้งที่แตงเปนรายผสมกับรอยแกวใน

บางชวงบางตอนก็มี  วรรณกรรมเหลานี้ เรียกวาธรรมคาว  คาวธรรม  กลอนธรรม  หรือธรรมนิยาย  

(ไมมีการเรียกชื่อคําประพันธนี้วา  ราย  ในลานนา) นอกจากนี้ยังมีการแตง  “คําเวนทาน” หรือ คํา

ถวายทาน ถือวาเปนรายดวย วรรณกรรมประเภทรายของลานนาไทย  อาจแบงตามเนื้อหาได ๓ 

ประเภท  ดังนี้ 

  ๑) ประเภทนิทานหรือชาดก  เร่ืองที่ไดรับความนิยมมากที่สุดก็คือ  มหาชาติ หรือ

มหาเวสสันดรชาดก  มหาชาติลานนานั้นมีมากกวา ๒๐๐ สํานวน  และกระจักกระจายอยูตามวัด

ตางๆ   แตละสํานวนจะมีชื่อเรียกคลายๆ กันเปนนามแฝง  โดยผูแตงมักไมบอกนามจริง เชน

สํานวนไมไผแจเรียวแดง  อินทรหลงเหลา  สรอยสังกร  สําเภานอยเชียงใหม  พญาพื้น เหลาเจ็ดไห  

หิ่งแกวมโนวร  วิงวอนนอย  วิงวอนหลวง  เปนตน   

 มหาชาติลานนานับเปนวรรณกรรมทองถิ่นที่มีคุณคานาศึกษาอยางมากทั้งในดาน

ศิลปะการประพันธ  ดานเนื้อหาที่สะทอนสภาพสังคมวัฒนธรรมลานนาดานตางๆ  นอกจากเรื่อง

มหาชาติแลว วรรณกรรมประเภทราย  ซึ่งบางทีมีลักษณะแตงปนรอยแกวเปนสํานวนเทศนเรียก

กันวา  “ธรรมคาว”  สวนใหญจะเปนนิทานหรือชาดกเรื่องตางๆ  ซึ่งอาจจะไดโครงเรื่องมาจาก

นิทานพื้นเมือง  อรรถกถาชาดก  และปญญาสชาดก  ลวนแตงขึ้นเพื่อใชเทศนยกอุทาหรณ เชน 

เร่ือนกกระจาบ  เจาสุธน  มูลละกิตติ  สุทธนู  จําปาสี่ตน  นางสิบสอง  จันตะฆา   สุวรรณหอยสังข  

สังสินธนูชัย  เปนตน 

  ๒) ประเภทคติธรรมคําสอน  จุดประสงคเพื่อใชเทศนาสั่งสอนมีลักษณะเปนการ

แตงรายโบราณ  เชน  คําสอนพญามังราย  ปูสอนหลาน   ส่ิงกอใหเกิดความชั่ว   ส่ิงกอใหเกิด

ความดี   สิ่งกอใหเกิดความฉิบหาย   ธรรมดาสอนโลก  และโลกหานีคําสอน  ทุกเรื่องมีลักษณะ

เปนราย  ยกเวนเรื่องคําสอนพญามังราย  ที่มีคําสอนเปนรายขึ้นตนแลวอธิบายความเปนรอยแกว 



  

๑๑๓ 

  ๓) ประเภทแสดงอารมณสวนตัว  เชน “คําจม” (คําจม-คํารําพัน) ของพญาพรหม

โวหาร กวีเอกชาวลานนา ที่แตงดวยรายโบราณ ผูแตง แตงในขณะที่อยูในคุกที่เมืองแพร  เนื้อเร่ือง

เปนการรําพันถึงชีวิตของผูแตงที่ตองทนทุกขดวยความนอยใจ  และประชดประชันไปถึงเจาเมือง

แพร  ซึ่งผูแตงกลาววาไมยุติธรรมจับตนเขาคุกโดยปราศจากความผิด นับเปนเรื่องเอกเรื่องหนึ่ง

ของพญาพรหมโวหาร ที่มีชื่อเสียงมาก ๑๑๗

 ค.วรรณกรรมประเภทคาวซอ  “คาวซอ” เปนคําประพันธของลานนาไทยชนิดหนึ่งที่มี

รูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะวรรณกรรมคาวซอเปนวรรณกรรมที่สืบเนื่องมาจาก  “ธรรมคาว” 

นักเขียนลานนาไทยนิยมแตงกันมากในราวรัตนโกสินทรตอนตน เร่ิมต้ังแตประมาณพุทธศักราช 

๒๓๐๐ ซึ่งเปนชวงที่เชียงใหมพนจากการปกครองของพมาแลวในชวงที่กวีรัตนโกสินทรนิยมแตง

วรรณกรรมดวยกลอนแปด หรือ กลอนสุภาพ  กวีลานนาไทยนิยมแตงวรรณกรรมดวยคาวซอเปน

สวนใหญ จุดมุงหมายในการแตงเพื่อ  “เลาคาว” คือหมายถึงการที่ผูรูอักษรลานนาเปนผูอานคาว

ซอเปนทํานองเสนาะใหผูที่ไมสามารถอานออกเขียนไดฟงอันเปนประเพณีที่นิยมกันในสมัยนั้น 

โดยมีประเภทยอยอีก ไดแก 

  ๑) คาวซอประเภทนิทานหรือชาดก วรรณกรรมคาวซอสวนใหญจะมีลักษณะเปน

นิทานชาดก  คือกลาวอางวาเปนเรื่องพระโพธิสัตว มีโครงเรื่องเปนจักรวงศ วรรณกรรมประเภทนี้มี

ตนฉบับเปนจํานวนมากทั้งที่เปนสมุดขอย  และที่ปริวรรตพิมพเผยแพรแลว  เร่ืองที่เปนที่รูจักกันดี

เชนเรื่อง  หงสหิน  เจาสุวัตรนางบัวคํา  สุวรรณหอยสังข  จันตะฆา  บัวระวงศหงสอํามาตย  อาย

รอยขอด  เปนตน 

  ๒) คาวซอประเภทแสดงอารมณรั

                                                 

ก   คาวซอประเภทนี้เรียกวา “คาวใช” มี

ลักษณะเนื้อเร่ืองเปนการแสดงอารมณสวนตัว  ทํานองจดหมายรักหรือเพลงยาว   ซึ่งหนุมสาวใน

สมัยกอนเขียนเปนสารรักโตตอบกัน  ประกอบไปดวยโวหารรัก   เกี้ยวพาราสี   หรือตัดพอตอวา  

กลาวถึงความรักความหวังตางๆ คาวซอที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งที่จัดอยูประเภทนี้  คือ  “คาว

ส่ีบท” หรือคาวฮ่ํานางจม (นางชม)  หรือ  คาวพญาพรหม  เปนผลงานพญาพรหมโวหาร  มี

เนื้อความกลาวรําพันถึงความรักของผูแตงที่มีตอ “นางจม” หรือ “ศรีจม”  ซึ่งหนีจากไป  

ประกอบดวยโวหารรักที่สะเทือนใจและสอดแทรกคติคําคมที่ไพเราะมาก  นอกจากนี้ก็มีคาวใช

สํานวนของ  ศรีวิชัย  (โข)  กวีบอดแหงเมืองแพร  เปนตน 

 
 ๑๑๗  อํานวย กลําพัด, คําคมแหงลานนา (กําบะเกา), (เชียงใหม :  รานประเทืองวิทยา, ๒๕๓๐), 

หนา ๑๒๓- ๑๔๒. 



  

๑๑๔ 

  ๓) คาวซอประเภทร่ําบันทึกประวัติหรือเหตุการณ    คาวซอประเภทนี้มีลักษณะ

คลายกับจดหมายเหตุเปนทํานองเลาเรื่องราวตางๆ  เรียกวา “คาวร่ํา“  (คาวฮ่ํา)  เนื้อเร่ืองอาจเปน

การบันทึกเหตุการณแปลกๆ ที่เกิดขึ้น  เชน  คาวร่ําน้ํานอง  กลาวถึงเหตุการณน้ําทวมคร้ังใหญ  

คาวร่ําพอเอาลูกสาวเปนเมีย เปนตน อาจกลาวบันทึกการปลูกสรางสิ่งสําคัญ  เชนคาวร่ําการสราง

พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย หลังจากที่พายุพัดไปเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๙ นอกจากนี้ยังมีการ

แตงเปนทํานองประวัติบุคคลสําคัญเชน  “คาวร่ําประวัติครูบาศรีวิชัย”  คาวร่ําเรื่องกาวิละ  เปนตน 

  ๔) คาวซอประเภทคําสอน เรียกวา “คาวร่ําคําสอน”  เปนการสอนจริยธรรมและ

การประพฤติปฏิบัติตางๆ  เชน เร่ืองคําสอนเจาราช (คาวเจาราช) คาวร่ําคําสอนเรื่องศีล  เปนตน 

 ง.วรรณกรรมประเภทคํารํ่า  คํารํ่า หรือ ฮ่ํา ในภาษาลานนาเปนคําประพันธชนิดหนึ่ง

ของลานนา  มีลักษณะการแตงคลายๆ กับราย คือ สงสัมผัสสอดคลองกันตลอด โดยปกติวรรค

หนึ่งๆ จะมี ๔-๕ คํา  วรรณกรรมประเภทคํารํ่า  นี้หาตนฉบับไดยาก   

 จ. วรรณกรรมประเภทบทซอ ซอเปนเพลงพื้นบานของลานนาไทย   ที่จัดอยู ใน

ลักษณะ “เพลงปฏิพากย” คือ มีนักรองชายหญิงที่เรียกกันวา  “ชางซอ”  ขับรองโตตอบกัน ทํานอง

เดียวกันกับลําตัด เพลงฉอย  หรือหมอลํา นอกจากนี้ ในปจจุบันยังมีการเลนละครซออีกดวย  

ทํานองในการขับซอนั้นมีหลายทวงทํานอง เปนทํานองที่สืบทอดกันมาแตโบราณ  ตัวอยางทํานอง

ซอที่นิยมขับกันไดแก 

 ๑) ทํานองขึ้นเชียงใหม 

 ๒) ทํานองละมายเชียงแสน 

 ๓) ทํานองเพลงพมา 

 ๔) ทํานองเพลงอื่อ 

 ๕) ทํานองเพลงเงี้ยว  หรือ เสเลมา 

 ๖) ทํานองลองนานหรือพระลอเดินดง 

 ๗) ทํานองปนฝาย 

 ๘) ทํานองจะปุ 

 ๙) ทํานองซอยิ้น  เปนตน 

 บทซอที่ชางซอใชขับรองไมคอยมีการบันทึกไว  ทั้งนี้เพราะชางซอมักจะใชปฏิภาณขับ

ซอโตตอบกันสดๆ  ซึ่งเปนลักษณะของวรรณกรรมที่ถายทอดทางมุขปาฐะ เขาใจวาบทซอที่ชางซอ

ใชขับโตตอบกันคงมีตนฉบับที่แตงขึ้นเปนลายลักษณและจดจําคัดลอกกันตอๆ  มาดวย  แต

เนื่องจากขาดการรวบรวม  เก็บรักษาจึงสูญหายไปชวงสมัยตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ สวนเนื้อเร่ืองใน



  

๑๑๕ 

บทซอจะมีลักษณะหลากหลาย มีทั้งที่เปนเรื่องนิทานหรือชาดกเชน ซอทํานองเพลงอื่อ เร่ืองดาววี

ไกนอย ซอทํานองเพลงพมาเรื่องเจาสุวัตรนางบัวคํา ซอทํานองเสเลเมา เร่ืองหอยรองให เปนตน  

 ฉ. วรรณกรรมประเภทกาพย คําประพันธที่เรียกวา “กาพย” ของลานนาไทยมีลักษณะ

รูปแบบที่แตกตางจากกาพยที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นอื่นใด  กาพยของลานนาไทยเกี่ยวของ

กับการเทศนของพระภิกษุโดยเฉพาะ คือ นิยมใชแตงคําสอนหรือแตงสรุปทายกัณฑของมหาชาติ  

การแตงจะคํานึงถึงทํานองและมาตรฐานของเสียงที่ใชเปนหลักแบงออกไดเปน ๒ ประเภทคือ  

กาพยเสียงเล็ก  และกาพยเสียงใหญ  เชน “ทศพิธราชธรรม”  และตัวอยางกาพยเสียงเล็ก เร่ือง     

”ศีลหา”  อาจกลาวไดวา  กาพยของลานนาไทยเปนทวงทํานองการแหลหรือเทศนของพระภิกษุ

แบบหนึ่งซึ่งแตกตางไปจากการแตงคําประพันธประเภทอื่นๆ 

 ช. สุภาษิตกอม หรือสุภาษิตสั้น เปนวรรณกรรมคลายกับพุทธศาสนสุภาษิต ที่เนนการ

สอนดวยคติธรรมสั้น แตมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยอาจแบงเปนหมวดตางๆ เชน หมวดจริยธรรม 

หมวดคําสอนผูหญิง หมวดการประพฤติตนในสังคม หมวดความขยัน เปนตน ตัวอยางเชน    

 “กันใครมีเงินคําหื้อหมั่นกึ๊ดสราง กันใครอยากหื้อเปนอวดอาง หื้อหมั่นกิ๋นหมั่นตาน” 

(ถาอยากจะมีเงินทองใหขยันสรางตัว ถาอยากใหคนสรรเสริญ มีชื่อเสียง ก็ใหหมั่นทําบุญทําทาน)  

 “จะเจ็บเมื่อยไข ก็เปออาหาร จะเตียวสงสาร ก็เปอใจบาป จะไดตุกขไดยาก ก็เปอกิเลส

ตัณหา จะไดวิบากหนา ก็เปอเอายศเปนหลักเอาศักดิ์เปนใหญ”  (จะเจ็บปวยไข ก็เพราะอาหาร

การกิน จะอยูวัฏสงสาร เกิด แก เจ็บ ตาย  ก็เพราะจิตใจติดอยูในบาป จะไดตกยาก ก็เพราะยังตัด

กิเลสตัณหาไมได  จะมีวิบากผลกรรมก็เพราะมัวเมาอยูในลาภยศสรรเสริญ)   เปนตน 

 พระมหาวัฒน  วฑฺฒนสุธี (อุปคํา) ๑๑๘ ไดศึกษาอิทธิพลคําสอนเรื่องคุณธรรมและการ

จําแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตลานนา เฉพาะดานสุภาษิต พบวา 

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวลานนาในทุกระดับชั้น โดยชาว

ลานนาผูที่มีความรูไดนอมนําคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อด้ังเดิมมา

ผสมผสานกันโดยใชภาษาพื้นเมืองลานนาพรอมทั้งยกตัวอยางที่คนสวนใหญรูเหน็ เขาใจไดงายมา

เปนคติธรรมสอนผูคนในสังคมใหมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสม  

 วรรณกรรมมุขปาฐะดังกลาว เปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมลานนาที่มีความเกี่ยวของ

กับพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนในลานนา  

                                                  
 ๑๑๘พระมหาวัฒน วฑฺฒนสุธี, “คําสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิต

ลานนา”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕. 



  

๑๑๖ 

๒.๕ ลักษณะนิยมในการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 
 ในการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้น มีลักษณะหรือธรรมเนียมในการ

แตงที่คลายคลึงกัน เพราะผูแตงสวนใหญตางไดรับอิทธิพลจากแนวคิดในการรจนาวรรณกรรมของ

พระพุทธศาสนาแบบลังกา และจากความรูในการมีสวนรวมในการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ รวมถึงแรงบันดาลใจที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา  โดยลักษณะนิยมในการแตง

วรรณกรรมลานนามีดังนี้  

 ก. บทไหวครู  พระเถระ นักปราชญ หรือผูแตงถือวาครู อุปชฌาย อาจารย เปนผู

ประสิทธิ์ประสาทความรู ครูเปรียบเหมือนดวงประทีปนําทางใหเกิดปญญา ผูแตงจึงยกยองครู 

ฉะนั้นกอนที่ทานเหลานั้นจะเขียนวรรณกรรมหรือเร่ืองราวตางๆ จึงไหวครูกอนเพื่อความเปนสิริ

มงคล ครูที่เคารพของผูแตง ไดแก พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา  เทพเจา หรือบุคคล

สําคัญอื่นๆ ที่ตนเองเคารพนับถือ เชน ในชินกาลมาลีปกรณ มีบทไหวครู ที่กลาววา 

   “…พระพุทธเจาพระองคใด ละความมืดโมหะอันหนาทึบใน

ภพทั้งสามดวยพระรัศมี คือ พระปญญาตรัสรู ยังเผาพันธุเวไนยชน 

เปรียบเหมือนดอกบัว ๓ เหลา ใหคลี่บาน คือ ใหตรัสรู ดวยพระรัศมี

อันประเสริฐ คือ พระธรรมเจา ขาพเจา (ผูชื่อวารัตนปญญาเถระ) 

ขอนมัสการ พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรงชนะแลว มีละอองพระ

บาทเปนพวงมาลัยมีระเบียบอันดีงาม…” ๑๑๙

 บทไหวครูนั้น เรียกวา ปณามพจน หรือปณามคาถา เปนบทที่กลาวถึงความนอบนอม

และคําสรรเสริญที่มีแตงมีตอครูผูสอน หรือพระพุทธองคที่ตนนับถือ 

 

 ข. บทชมความรุงเรืองของศาสนา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  หรือบาง

วรรณกรรมเรียกวา บทพาหิรนิทานกถา บทนี้จะอยูในลําดับถัดมา โดยแสดงถึงประวัติความ

เปนมา ความสัมพันธของเนื้อเร่ือง เชน กลาวถึงความเจริญของบานเมืองวา หากบานเมือง

เจริญรุงเรือง กษัตริยทรงทศพิธราชธรรมแลว ศาสนาก็รุงเรืองตามไปดวย เมื่อศาสนาเจริญรุงเรือง

บานเมืองก็สงบสุข เมื่อบานเมืองสงบสุข วัฒนธรรม วรรณกรรมจึงเกิดขึ้นมากมาย และบท

วรรณกรรมสวนใหญ นอกจากจะชมความเจริญของบานเมืองแลว ยังชมความกาวหาญของ

กษัตริย และศาสนาอันเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน  ในตํานานมูลศาสนากลาววา  

                                                  
 ๑๑๙ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๑๕๔. 



  

๑๑๗ 

   “...ลุจุลศักราช  ๘๓๙  ปสัน (วอก) นพศกพระพุทธศาสนายุ

กาลลวงแลว ๒๐๒๐  พรรษา  พระเจานครเชียงใหม  ไดประชุมพระ

เถรานุเถระมีพระธรรมทินมหาเถร  เจาอาวาสวัดปาตาล เปน

ประธานกระทําสังคายนาชําระพระไตรปฎก  ณ โพธารามวิหาร  ป

หนึ่งจึงสําเร็จบริบูรณนับเปนอัฏฐมสังคายนาที่ ๘  แลวจึงเฉลิมพระ

ประมาภิไธย พระเจาแผนดินวา  “พระเจาศรีธรรมจักรวัติโลกราชา

มหาธรรมิกราชพระเจานครพิงคเชียงใหม…” ๑๒๐

   “...ทาวก็มีใจชมช่ืนดวยศรัทธา ใหตีกลองรองปาวบอก 

กลาวแกชาวเมืองทุกคน ใหขวนขวายหาดวงดอกขาวตอก ดอกไม 

คันธะ ปญจดุริยดนตรี มี่กองทั่วทองทั้งเมือง ก็ขวนหญิงชายขยาย

เปนคูเปนหมูดูงามไปตามพระยาเพื่อไปรับ  ผิจักคณนาหนทางได

สองโยชนปลายหนึ่งคาวตุ นั้นแล ทาวมองเหนพระมหาสุมนะเจาตน

อุดมอันสํารวมอินทรีย มีหมูสิสสานิศิษยทั้งหลายหากยายแวดลอม 

ยอมประกอบดวยจตุปริสุทธิศีลทุกตน...” 

 

  ค. บทหลักธรรม หรือเนื้อเรื่อง  หลักใหญของการเขียนบทนี้ ไดแก การกลาวถึง

หลักธรรมคําสอน ประวัติศาสตร ความเปนมา โดยเฉพาะคําสอน และชาดกตางๆ โดยมุงถึงการ

บําเพ็ญกุศลตามพระพุทธศาสนา มุงเนนผลของการกระทํา กลาวคือ การทําดียอมไดรับผลแหง

ความดี ทํากรรมชั่วยอมไดรับผลช่ัว ชีวิตดําเนินไปตามกฎแหงกรรม  นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับคํา

สอน จริยธรรมในสังคมที่เปนการกลาวถึงชาดกในอดีต และเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสมัย

นั้นๆ  และสุดทายก็พยามยามปลูกฝงการทําความดีใหกับสังคม เชน ตัวอยางของโลกนัยชาดก ที่

กลาวถึงหนาที่ของนายสารถีวา  

   “... สวนวาปุคคละผูเปนสารถีนั้น ควรประกอบดวยคุณ

กิจจะ ๔ ประการคือ สีลสมฺปนฺโน ประกอบดวยสีลแลเมตตากรุณา 

มีจิตใจอันออนยอบ จักสั่งสอนชาง มา วัว ควาย อยาเยียะดาน

ทารุณกัมมอันหยาบชาสาหัส เชน คอยเฝก (ฝก) คอยสอนดวยใจ   

มุทุกรุณา (ออนโยน) เลาโลมหื้อเขายินดี แมนจักใสเกียนไถนาชัก

                                                  
 ๑๒๐ กรมศิลปากร, ตํานานมูลศาสนา, หนา ๓๑๐. 



  

๑๑๘ 

ลากตั้งตางก็ดี อยาเยียะ (อยาทํา) เหลือประมาณ เพิงแยงดูตัวแรง

แลบแรง หวนพอกําลังสัตวตัวใดบได หื้อพิจารณาดูตัวเถาตัวหนุม...

ผูเปนนายสารถี นายรถ นายเกียน (เกวียน) ก็หื้อพิจารณาดูมาแลงัว

ตัวแรงเสมอกัน ตัวอด ตัวบอด ตัวรูเยื่องบรูเยื่องควรแกการและบหื้อ

แลวแกการหื้อฉลาดรูชูอันเตอะ..” ๑๒๑

 นอกจากนี้ในบทเนื้อเร่ืองนั้น ยังมีการสรุปความในแตละตอน เพื่อใหเกิดความรู ความ

เขาใจในเรื่องนั้นอยางแทจริง  

 

 ง. บทลงทายหรือบทอวสาน บทนี้ผูแตงจะกลาวถึงเรื่องที่เขียนโดยสรปุ มุงหวงัความ

เจริญรุงเรืองของบานเมืองและพระพุทธศาสนา การปกครองโดยธรรมของชนชั้นผูปกครอง และ

เขียนถึงความปรารถนาของผูเขียนที่มุงเขาสูนิพพาน โดยบอกกลาวถึงวันเดือนปที่เขียนสําเร็จ

บริบูรณ ดวย เชน ในชินกาลมาลีปกรณ กลาววา ๑๒๒

   “…คัมภีรชินกาลมาลีนี้นั้น มีขอความบันทึกไวยอๆ  ตาม

ความประสงคเสนอแกประชาชนทั้งหลาย  โดยปราศจากอันตราย

ฉันใด ขาพเจาจึงหวังใหประชาชนเหลานั้นทั้งหมด จงปราศจาก

อันตรายฉันนั้นเถิด ขอพระมหากษัตริยทั้งหลาย จงมีน้ําพระทัยยินดี 

ในสามัคคีกันทั่วพื้นแผนดิน ขอจงปกครองรักษาประชาราษฎรของ

พระองคตามพระราชกําหนดกฎหมาย ขอฝนจงตกมาบนพื้นแผนดนิ

ตามฤดูกาล ขอประชาชนทั้งหลาย จงไดรับความสุขกันทั่วหนา 

ขอใหขาพเจาพึงเปนผูสามารถรอบรูกาลเวลาของพระพุทธเจา คร้ัน

ไดรูกาลเวลานี้แลว ขอใหเกิดมี ญาณคติ โดยงาย เมื่อฟงธรรมอัน

ประเสริฐของพระศรีอริยเมตตรัยขอใหขาพเจาไดตรัสรูมรรคผล เปน 

ขิปปาภิญญา ในอนาคตกาลเทอญ…คัมภีรชินกาลมาลีปกรณนี้ 

ขาพเจารจนาไวเพื่อใหพระพุทธศาสนายั่งยืนนาน จบบริบูรณ เมื่อป

ชวด จุลศักราช ๘๗๘ ตรงกับพระศาสดา ปรินิพพานแลว ได ๒๐๖๐ 

ป ดังนี้แล…”  

                                                  
 ๑๒๑ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๓๕๘. 

 ๑๒๒ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๖๓–๓๖๔. 



  

๑๑๙ 

 บทนิคมคาถาในคัมภีรจักกวาฬทีปนี ที่พระสิริมังคลาจารยรจนาไว เปนนิคมคาถาใน

เชิงคําอธิษฐานขออานิสงสที่มุงถึงการสงเสริมศีลธรรมที่มีตอสังคมในลักษณะของการสรางโลกให

เปนสวรรค หรือความอุดมสมบูรณของบานเมือง ดังนี้  

   “...ขอพระสัทธรรมคําสั่งสอนของพระโลกนาถสองแสง

ตลอดกาลนาน ขอสัตวทั้งหลายจงเปนผูเลื่อมใสในพระศาสนา  ขอ

ฝนจงตกตองตามฤดูกาลหลั่งอุทกธารโดยดี นําปฐพีไปสูความมั่งคั่ง 

รักษาพืชและสัตวที่ เกิดบนแผนดินทุกเมื่อ  อนึ่งขอพระราชา

ทั้งหลายจงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อประดุจบิดามารดารกัษา 

  บุตรนอยที่เกิดแตตนเปนนิตยเทอญ...” ๑๒๓

 ลักษณะหรือธรรมเนียมในการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาดังกลาว มีความ

เหมือนและคลายคลึงกับวรรณกรรมที่รจนาในทองถิ่นอื่น เชน วิสุทธิมรรค ของพระพทุธโฆษาจารย 

ในเกาะลังกา ที่เร่ิมดวยดวยการสรางศรัทธา ตั้งคําถามเปนปฐมบท และนําเสนอเรื่อง สาระสําคัญ

ใหจบความ โดยพยามมุงเนนการสรางความดีงาม โดยยกตัวอยางชาดก หรือพาหิรนิทานมา

ประกอบ ใหเห็นเปนตัวอยาง ซึ่งจะทําใหผูอานไดเขาใจในเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น หรือเขาใจใน

หลักธรรมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนลักษณะที่มีความสมบูรณนาติดตาม และเกิดประโยชนตอ

ผูอานหรืออนุชนรุนหลังอยางแทจริง  นอกจากลักษณะการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ดังกลาวแลว ยังมีวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนาที่มีลักษณะการแตงเฉพาะ โดยมีลักษณะ

การแตง ๔ แบบ คือ ๑๒๔  

 ๑. แตงดวยภาษาบาลี ชาดกจําพวกนี้มีไมมากนัก ดังพบในชุดปญญาสชาดกจํานวน

หนึ่งเทานั้น 

 ๒. แตงแบบ “นิสสัย” หรือ การแปลยกศัพท คือ การแตงแบบยกศัพทภาษาบาลีมาตั้ง

คําหนึ่งแลวแปลเปนภาษาลานนาสลับกันไปจนจบใจความ ดังพบวาเรื่องสวนใหญใน “ปญญาส

ชาดก” ฉบับ วัดสูงเมน ที่ปริวรรตออกเปนปญญาสชาดกฉบับปริวรรตจากอักษรธรรม หรือ 

การศึกษาเชิงวิเคราะหปญญาสชาดกฉบับลานนา ซึ่งชาดกสวนใหญเปนการแตงประเภทนี้ 

                                                  
 ๑๒๓ ดูรายละเอียดใน นพพร  เคลาดี ที่ไดศึกษาวิเคราะหกัณฑที่ ๖ และบทนิคมคาถาคัมภีรจักรวาฬ

ทีปนี ที่พระสิริมังคลาจารย รจนาไวในวิทยานินพนธเรื่อง, “จักรวาฬทีปนี กัณฑที่  ๖ : การตรวจสอบชําระและ

การศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

อักษรศาสตร, จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓.  

 ๑๒๔ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๒๒๑. 



  

๑๒๐ 

 ๓. แตงแบบสํานวนเทศน  ใชฉันทลักษณประเภทรายยาว การแตงแบบนี้จะเริ่มดวย

การยกคาถาหรือจุณณียบทภาษาบาลีมาตั้งแลวใชภาษาลานนาดําเนินความตอไป โดยแบงเปน

วรรคละ ๗-๑๓ คํา คําสุดทายของวรรคจะสงสัมผัสไปยังคําที่ ๓-๗ ของวรรคถัดไป ในตอนทายของ

ความในแตละชวงจะจบดวยคําลงทาย เชน “แล/แลนา” เปนตน พบวาชาดกที่แตงแบบนี้จะมีการ

ใชโวหาร พรรณนาคอนขางยาว เชน ใน เวสสันดรชาดก หรือคัมภีรที่ใชเทศนในสมัยหลังๆ  

 ๔. แตงแบบรอยแกว การแตงชาดกแบบนี้จะคลายกับการแตงแบบสํานวนเทศน 

เพียงแตภาษาลานนาที่บรรยายในการดําเนินเรื่องไมจําเปนตองสงสัมผัสเทานั้น ชาดกนอกนิบาต

ในลานนาสวนใหญ มักแตงในลักษณะนี้ 

 ลักษณะนิยมในการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาดังกลาว เปนสวนหนึ่งของ

การสรางสรรคผลงานที่มีคุณคา บางเรื่องผูแตง แตงดวยการเลาเรื่องที่เรียบงาย ไมมีบทขึ้นตนและ

บทลงทาย แตบอกเลาถึงความเปนมาไดชัดเจนซึ่งสวนใหญจะเปนวรรณกรรมประเภทตํานาน 

และสุภาษิตที่เปนคติธรรมสอนใจ 
 
๒.๖  บริบททางสังคมและพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการแตงวรรณกรรม 
       พระพุทธศาสนาในลานนา 
 ความมั่นคงของอาณาจักรลานนา นับต้ังแตพระเจามังรายสรางนครนพบุรีศรีนครพิงค

เชียงใหม  และ สงเสริมลานนาใหเปนจุดศูนยกลางพระพุทธศาสนา ควบคูกับกรุงสุโขทัย  และ

กษัตริยลานนาในยุคตอมาไดมีศรัทธาปสาทะใหความอุปถัมภสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่  

จนถึงสมัยพระเจาติโลกราชที่ไดมีการสังคายนาพระไตรปฎก ที่วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด  

ซึ่งเปนการสังคายนาครั้งที่  ๘  ของโลก  ทําใหพระสงฆ  นักปราชญ  ไดเรียนรูถึงพระธรรมวินัย

และภาษาบาลีอยางดียิ่ง  มีการสงเสริมการศึกษาใหแกพระสงฆ  เชน ใหมาเรียนธรรมะ ภาษา

บาลี  ที่วัดสวนดอก  ซึ่งเปนศูนยกลางการเรียนของพระสงฆนิกายลังกาวงศ ซึ่งปจจัยดังกลาว เปน

เหตุใหเกิดวรรณกรรมและเหตุการณที่สําคัญของลานนา  

 ดังนั้น  ถาจะกลาวถึงบริบททางสังคม และพระพุทธศาสนาที่มีผลตอสรางสรรค

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนา ก็นาจะเปนดวยเหตุ  ๓  ประการ คือ ๑) การเมืองการปกครอง

และการอุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริยในอาณาจักรลานนา ๒) ความ

เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในแผนดินลานนาอันสืบเนื่องมาจากความแตกฉานใน

พระไตรปฎก อรรถกถา และภาษาบาลี ของพระเถระ ที่มีผลใหเกิดการสังคายนาพระไตรปฎกครั้ง

ที่ ๘ ในป พ.ศ. ๒๐๒๐ และ ๓)ความเชื่อเร่ืองอานิสงสเขียนธรรมของพระเถระ นักปราชญชาว

ลานนา 



  

๑๒๑ 

         ๑. การเมืองการปกครองในราชวงศมังรายแหงอาณาจักรลานนา ที่สืบเนื่องมาตั้งแต 

พระเจามังรายผูสรางบานแปลงเมืองนครพิงคทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  โดย

พยายามสรางเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแทนนครหริภุญชัย  และเมื่อ

พระองคสรางเมืองเชียงใหมมีความมั่งคั่งแลว  กษัตริยในสมัยตอมา  คือ  พระเจาแสนภู  ซึ่งทรง

นับถือพระพุทธศาสนาอยางแรงกลาก็ไดสรางพระพุทธปฏิมาดวยแกนจันทน และสรางมหาวิหาร

ในเมืองเชียงแสน  ในสมัยพระเจาผายู ก็โปรดใหสรางวัดเจดียหลวงและมีการนิมนตพระสุมนเถระ 

ชาวเมืองสุโขทัย  ซึ่งมีความแตกฉานในพระธรรมวินัยและภาษาบาลีเปนอยางดีมาสูลานนา  การ

นิมนตพระเถระจากสุโขทัยของพระเจากือนา  นั้นเปนเหตุใหเกิดความตื่นตัวในการศึกษาและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน  เชน  ใหมีการทําสังฆกรรมในเมืองเชียงใหมได  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  

การสงเสริมของพระมหากษัตริยนั้นมีความสําคัญตอการความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา 

ความเปนปกแผนของการปกครอง  และบารมีของชนชั้นปกครอง  ยอมเปนปจจัยใหเกิดความสงบ

สุขและความสงบสุขของบานเมือง และเปนปจจัยกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมอันดีงาม ทั้ง

ในดานวรรณกรรม  ศิลปกรรม  ซึ่งวรรณคดีพุทธศาสนาในลานนา  ก็มีลักษณะการเกิดขึ้นเชนนี้  

โดยเฉพาะสมัยพระเจาติโลกราช ที่ไดสานตอพระพุทธศาสนาจากพระเจากือนาโดยมีการ

สังคายนาพระไตรปฎกครั้ งที่   ๘   ของโลก   ณ   วัดเจ็ดยอด  ตามที่กลาวแลว  ซึ่ งถือวา

พระมหากษัตริยทรงใหความอุปถัมภพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่  ในสมัยพระเจายอดเชียงราย  

และพระเมืองแกว  พระสงฆไมตองทําการสังคายนาพระไตรปฎก  และมีความรู ความเขาใจ 

แตกฉานในพระธรรมวินัยและไดเรียนรูภาษาบาลีเปนอยางดี  พรอมทั้งการเดินทางเขามาของ

คณะสงฆจากลังกา  พมา  มอญ  จึงเกิดความตื่นตัวในการบันทึกเรื่องราวตางๆ  และเขียน

หลักธรรมคําสอน  ที่กลายเปนวรรณคดีที่สําคัญของไทย  เชน  ชินกาลมาลีปกรณ  มังคลัตถทีปนี  

ซึ่งกลาวกันวา  วรรณกรรมสมัยพระเจายอดเชียงรายและพระเมืองแกวนี้  เปนวรรณกรรมชั้นครู  ที่

มีการแตงอยางเปนระบบและเปนที่นิยมใชในงานวิจัยในปจจุบัน   

 ดังนั้น  จึงอาจกลาวไดวา  การเมืองการปกครองที่มั่นคง ตั้งแตยุคสรางบานแปลงเมือง

ของราชวงศมังราย  และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา โดยใหการอุปถัมภค้ําจุน

พระพุทธศาสนาของกษัตริยทุกพระองค การสงพระเถระไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา จนถึง

ใหมีการสรางวัดวาอาราม  และจัดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกนั้น  เปนปจจัยหลักใหเกิด

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีความงดงามในดานภาษาและประวัติศาสตร 

 ๒. ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา  เมื่อกลาวถึงความสัมพันธของ

อาณาจักรกับศาสนจักรในลานนาแลว  จะพบวามีความสัมพันธกันอยางดียิ่ง  เพราะเมื่อกษัตริย



  

๑๒๒ 

ใหความอุปถัมภ คุมครองพระพุทธศาสนา พระสงฆก็ทําหนาที่ในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนให

ชาวบาน ซึ่งสงผลใหบานเมืองเกิดความสงบสุขดวยหลักธรรมคําสอน  เกิดการสรางสรรคอารย

ธรรมลานนาที่ดีงาม  ความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา ที่สืบเนื่องมาจากกษัตริยที่มี

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และสงเสริมการเรียนพระพุทธศาสนาแกประชาชนทั่วไป จึงทํา

ใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองดังปรากฏในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ วา  

   “...พระสีหลปฏิมาอันสูงสุดที่ประชาชนและพระมหากษตัรยิ

บูชาแลวไดประดิษฐานอยูในที่ตางๆ  คือ  ลังกาทวีป  เมืองสิริธรรม  

เมืองสุโขทัยเมืองชัยนาท  อโยชชปุระ  เมืองกําแพงเพชร  เมือง

เชียงใหม  เมืองเชียงรายและเกาะดอนแทน  พระเจาแสนเมืองมา

ทรงนับถือพระรัตนตรัย  ทรงเปนพหูสูต  ทรงรูธรรม  ทรงเลาเรียน

และไตถาม  ทรงสอนธรรมเปนนิตยแกประชุมชนอันมาก  กุลบุตรใด

ไดเลาเรียนคัมภีร  ศัพทศาสตร แมเพียงสนธิหรือนาม  พระองคก็

ทรงทะนุบํารุงกุลบุตรนั้นดวยปจจัย  ๔  ทุกคน...” ๑๒๕

 การสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนาดังกลาว จึงทําใหพระสงฆมีความแตกฉานใน

พระธรรมวินัยยิ่งขึ้น  และเมื่อรูพระธรรมวินัย  จึงนําไปส่ังสอนใหผูคนในสังคมใหมีความสามัคคี มี

สงบสุข  และเกิดการสรางคุณงามความดีกัน  ปจจัยดังกลาวจึงทําใหเกิดวรรณกรรม  ที่มีความ

งดงามและอารยธรรมทางสังคมที่ดี และในขณะเดียวกันการที่พระสงฆยกยอพระมหากษัตริย  ก็

เปนการสรางความชอบธรรมในการปกครอง  ทําใหประชาชนยอมรับพระมหากษัตริยไดดีข้ึน  เปน

การเชื่อมโยงที่ใหคุณประโยชนแกกันและกัน  ความเจริญทางพระพุทธศาสนา  และความมั่นคงใน

การปกครองบานเมือง  จึงเปนปจจัยหลักที่ทําใหวรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนามีความงดงาม  

นอกจากนี้ การตั้งใจที่จะใหพระพุทธศาสนาไดอยูยั่งยืนนาน  ของพระเถระผูรจนาคัมภีรตางๆ  ก็

เปนปจจัยอันหนึ่งที่ทําใหเกิดวรรณกรรมที่สะทอนใหสังคมไดคํานึงถึง  เพราะผูแตงวรรณกรรม

ยอมคํานึงถึงผลประโยชนที่จะตามมาของการรจนาและการบันทึกเรื่องราวเหลานี้        ผูแตงผลิต 

วรรณกรรม ก็เพื่อความเจริญยั่งยืนของพระพุทธศาสนา และรักษาความมั่นคงของบานเมืองเอาไว

และการที่พระสงฆและพระมหากษัตริย ไดรวมกันสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ในป พ.ศ. 

๒๐๒๐ นั้น เปนผลใหพระพุทธศาสนามีความมั่นคง พระสงฆมีความแตกฉานทั้งในพระไตรปฎก

และภาษาบาลี มีขวัญกําลังใจในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป  

                                                  
๑๒๕ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,  หนา ๓๐๑. 



  

๑๒๓ 

 ๓. ความเชื่อเร่ืองอานิสงสเขียนธรรมของพระเถระ นักปราชญชาวลานนา การที่

อาณาจักรลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมานั้น  มีผลกระทบตอความเจริญของลานนาและ

พระพุทธศาสนาอยางยิ่ง  นั่นคือ การสรางสรรควรรณกรรมพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลีและภาษา

ลานนาก็เขาสูภาวะชะงักงันทันที  นอกจากนี้ วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาบาลีที่พระชาวลานนา

นิพนธไวในสมัยนั้น  ก็ไดถูกนําไปประเทศพมาหลายเรื่อง  เชน  ปญญาสชาดก  อุปปาตสันติ  เปน

ตน ๑๒๖   การที่บานเมืองสูญเสียเอกราชนั้น  ขวัญและกําลังใจของพลเมืองทั่วไปตลอดจน

พระภิกษุสงฆ  ยอมจะไดรับการกระทบกระเทือนอยางแรง กิจกรรมการสรางสรรควรรณกรรมสวน

ใหญจึงมีเพียงการคัดลอกคัมภีรที่พระเถระเคยสรางสรรคไวเพื่อสืบตออายุพระศาสนา จะมีเพียง

สวนนอยที่สรางสรรคข้ึนมาใหม โดยเนนหลักธรรมที่งายและอานิสงสของการประกอบกุศลหรือ

การทําบุญเทานั้น ดั่งเชน การสรางธรรม/เขียนธรรมถวายวัด ผูมีศรัทธาตองการจะสรางถวายวัด

เพื่อบุญกุศลเทานั้น  กิจการพระศาสนาไดดําเนินไปเชนนี้ตลอดมา  ตามความเชื่อของชาวพุทธ

ลานนายุคนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนชั้นเจานายที่ยึดมั่นอยูกับคานิยมวา  ถาหากใคร

ตองการจะใหบุตรหลานของตนเปนคนเฉลียวฉลาดเรียนหนังสือเกง  พอแมจะตองพาสรางพระ

คัมภีรหรือ  “สรางธรรม”  ถวายวัดเพื่อสืบตออายุพระศาสนา หรือใหศาสนาเจริญรุงเรืองสวนการ

สรางวัดและเสนาสนะตางๆ  ประจําวัด  ก็ถือเปนบุญเขตที่สําคัญเหมือนกัน  แตไมดลบันดาลให

เกิดผลทางดานความเฉลียวฉลาดเหมือนการสรางพระคัมภีร  และเปนที่นาสังเกตวา  เมื่อกองทัพ

ลานนาสามารถขับไลทหารพมาออกไปจากดินแดนลานนาไดหมดสิ้นดวยความชวยเหลือจาก

กองทัพไทยสมัยพระเจาตากสินแลว

                                                 

 สภาพการณของพระพุทธศาสนาในลานนาก็คงเปนเหมือนที่

ผานมา  และดูเหมือนวา ในดินแดนลานนาจะขาดพระสงฆที่มีความแตกฉานในภาษาบาลีและ

พระไตรปฎก  แตคติการสรางพระคัมภีรก็มีการสืบทอดเร่ือยมา  และถือเปนการทําบุญที่สําคัญ

อยางหนึ่งสําหรับเจานายหรือเจาประเทศราชทุกองคที่ไดรับการแตงตั้งใหข้ึนครองหัวเมืองฝาย

เหนือที่สําคัญ ๕  เมือง  คือ  เชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน  แพร  นาน  โดยจะมีการบําเพ็ญบุญกุศล

เปนการเฉลิมฉลองและเสริมบารมี  และดูเหมือนจะเปนความคาดหวังของประชาชนทั่วไปดวยวา  

ผูนําใหมของพวกเขาจะตองเปนคนใจบุญสุนทาน  ใฝใจในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให

เจริญรุงเรือง  ถาหากบกพรองในจริยาวัตรเชนนี้ ความนิยมจากพลเมืองดูเหมือนจะตกต่ําลง  และ

มักจะมีการพูดจาเปรียบเทียบระหวางผูนําเกากับผูนําใหมวาเปนอยางไร อาจจะเปนเพราะเหตุนี้

เองเมื่อเจาประเทศราชแตละองคไดรับการแตงตั้งใหครองหัวเมืองดังกลาว  จึงมีการสรางพระ

 
 ๑๒๖ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา, หนา ๑-๑๖. 



  

๑๒๔ 

คัมภีรถวายวัด พรอมกับการบําเพ็ญกุศลใหญเนื่องในโอกาสขึ้นครองเมืองใหม  ตัวอยางเชน  พระ

เจาอินทวิชยานนทหลังจากไดรับแตงตั้งใหเปนเจาประเทศราชครองเมืองเชียใหมแลว  พระองคได

บําเพ็ญกุศลใหญตามจารีตประเพณีที่เคยมีมา  และในขณะเดียวกันก็ไดสรางคัมภีรพระไตรปฎก

กวาสองพันผูก พรอมทั้งตูไมสักสําหรับเก็บพระคัมภีรดวย  และบางองคเมื่อถึงวันอุโบสถก็ไปวัด

ฟงเทศนฟงธรรมและบางองคก็รักษาศีลอุโบสถไปพรอมกัน  เจาประเทศราชองคตอๆ  มาก็ปฏิบัติ

เชนเดียวกัน  ในจํานวนนั้นเจาหนานมหาวงศ  หรือพระเจามโหตรประเทศ  เมื่อไดข้ึนครองเมือง

แลวไดร้ือพระตําหนักไมสักมาสรางวิหารที่วัดพันเตา  ซึ่งถือวาเปนวิหารไมที่มีลวดลายสวยงาม

หลังหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมที่มีอายุเกาแกที่สุด  ๑๒๗

 จากสถานการณดังกลาว คัมภีรอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ จึงมี

ปรากฏชัดเจนขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูคนในสังคม โดยเฉพาะระดับชาวบานที่สนใจ

ในเรื่องอานิสงสของบุญกุศลที่ไดทํามากกวาการเขาใจถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้ง เหมือนในสมัย

ราชวงศมังราย ซึ่งก็ถือวา คติธรรม ความเชื่อและวิถีการปฏิบัติข้ันพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา

ไดเขาถึงประชาชนในระดับชาวบานมากขึ้น มีการอางในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรธรรม

และการทําบุญอันสืบเนื่องมากจากความศักดิ์สิทธิ์มากข้ึน ซึ่งมีผลใหมีการสรางธรรมถวายวัดใน

เวลาตอมา 

 ดังนั้น ความเชื่อในการสรางคัมภีรหรือการสรางธรรมถวายวัดของชาวลานนา 

นับต้ังแตระยะเริ่มตนถึงสมัยปจจุบันมีจุดมุงหมายที่ตางกัน  โดยในสมัยแรกๆ  การทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาและการสรางคัมภีรถวายวัด ถือวาเปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  

เพราะถือตามราชประเพณีที่มีมาแตสมัยโบราณนั้นอยางหนึ่ง  และถือวาการศึกษาเลาเรียน

ทั้งหมดมีวัดเปนศูนยกลางและเปนหนาที่ของพระสงฆที่จะเรียนรูหลักคําสอนในศาสนา  เพื่อเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆ และเพื่อนําไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหเปน

พลเมืองดี ซึ่งมีสวนเกื้อกูลตอการปกครองบานเมืองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ดังนั้น การสรางคัมภีรถวายวัดจึงถือเปนหนาที่สําคัญของผูปกครองบานเมือง  แตเมื่อ

กาลเวลาผานไประบบการปกครองเปลี่ยนไป  สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  คานิยมในการสราง

คัมภีรถวายวัดไดเปลี่ยนแปลงไปดวย การสรางคัมภีรในสมัยหลังหลังจึงมุงเนนเพื่อใหผูสรางมี

สติปญญาเฉลียวฉลาด และมุงที่จะอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสรางคัมภีรนั้นแกผูที่ลวงลับไปแลว

                                                  
 ๑๒๗ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปล

พรอมกับความนํา, หนา ๑๔. 

 



  

๑๒๕ 

มากกวาที่จะสรางสมบุญเพื่อตนเองรวมถึงความยั่งยืนของศาสนา  หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา การ

สรางคัมภีรในระยะหลังๆ  นี้มุงไปที่จะใหไดบุญเพื่อเปนเครื่องนําพาผูที่ลวงลับไปสูภพภูมิที่ดีตาม

คติความเชื่อทางศาสนาที่มีความผูกพันกับการตาย โดยมีจุดมุงหมายอยูที่อานสิงสของการถวายที่

จะเกิดตามมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความเชื่อในเรื่องอานิสงสการสรางคัมภีรถวายวัดที่มีอยูใน

ลานนานั้น เปนเรื่องที่พระเถระผูมีความคิดสรางสรรคตองการที่จะใหมีพระธรรมคัมภีรเพียงพอตอ

การศึกษาเลาเรียนของพระภิกษุ สามเณร  เพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม 

 ดวยความเชื่อในอานิสงสในการสรางธรรม เขียนคัมภีรธรรมถวายวัดงกลาว จึงถึงวา

เปนบริบทที่สําคัญในการสรางสรรควรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ถึงแมวา จุดมุงหมายใน

การสรางธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นถึงกุศโลบายหรือหลักการ

สําคัญที่ทําใหลานนามีวรรณกรรมหรือคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ

พระพุทธศาสนาอยางมากมาย 

 
๒.๗  อิทธิพลวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอวิถีชีวิต 
        และวรรณกรรมดานอื่นๆ  
 วรรณกรรมของทุกชาติทุกภาษายอมกอใหเกิดประโยชนแกชนชาตินั้นเสมอ โดยเฉพาะ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ที่จะเปนหลักเปนกรอบความคิด ใหคนในสังคมไดประพฤติปฏิบัติ

ตาม วรรณกรรมและสังคมมีความสัมพันธกัน โดยเหตุที่วานักปราชญผูแตงวรรณกรรมเปนสมาชิก

ของสังคม ยอมไดรับอิทธิพลจากสังคม และในขณะเดียวกันผูแตงหรือกวีก็อาจมีอิทธิพลตอสังคม

ไมมากก็นอย เชนเดียวกันกับคุณคาของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่ไดมีบทบาท

สําคัญยิ่งในการสะทอนแนวคิด มุมมอง และวิธีการปฏิบัติ จนกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญของ

ชาวลานนา หากพิจารณาอยางถองแทจะพบวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้น มีความ

เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้อยางชัดเจน และถานับวา 

พระไตรปฎก อรรถถา ฎีกา และปกรณวิเสส หรือวรรณกรรมฉบับอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของ

วรรณกรรมลานนาที่ไดมีการสังคายนาและรจนานับต้ังแตในสมัยของพระเจาติโลกราชเปนตนมา 

ก็อาจกลาวไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีอิทธิพลตอสรางสรรควรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในแผนดินไทย และมีอิทธิตอวิถีชีวิตของชาวลานนาและชาวไทยที่ยอมรับใน

ผลงานอันมีคุณคาของวรรณกรรมเหลานั้น    

 ในที่นี้จะกลาวถึงการแพรขยายของพระไตรปฎกลานนาและอิทธิพลของวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอวิถีชีวิตและวรรณกรรมดานอื่นๆ ในสังคมไทยปจจุบัน 



  

๑๒๖ 

 มณี พยอมยงค ๑๒๘  กลาวถงึ การแผขยายของพระไตรปฎกลานนาและอรรถกถาวา 

ในสมัยพระเจาติโลกราชหลงัจากสังคายนาแลวมีการสงพระไตรปฎกฉบับลานนาไปยังเมืองสําคัญ

ตางๆ เชน อยุธยา ลาว กัมพูชา เขมรัฐ เชียงรุง เปนตน และทรงใหคัดลอกลงในใบลานตัวอกัษร

สุโขทัย ซึง่นยิมนํามาเขียนในสมัยนั้น เก็บไวตามหอธรรม หอไตรของพระอารามที่สําคัญหลายแหง

ในลานนา  

 โดยการนําพระไตรปฎกลานนาสูอยุธยานั้น หลังจากการที่ลานนาทําสงครามกับ

อยุธยา ในสมัยพระเจาติโลกราชกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว  ลานนากับอยุธยาก็มีสัมพันธ

ไมตรีตอกันมาตลอด  การนําเอาพระไตรปฎกไปสูอยุธยาคาดวา จะมีในหลายสมัยที่สามารถ

นํามากลาวในที่นี้ คือ 

 ๑) ในสมัยพระเจาดิลกปนัดดาธิราช  ไดมีราชทูตมาประจําอยูในเชียงใหม  และ

ลานนาก็สงราชทูตไปประจําอยุธยา ทั้งสองเมืองมีสัมพันธกันดีมากทั้งพุทธจักรและอาณาจักร  

พระไตรปฎกอาจนําไปสูอยุธยาในครั้งนี้ 

 ๒) ในสมัยที่พระยากลาโหมหรือขุนเหล็กมาโจมตีลานนา  สมัยพญาแสนหลวงเปน

กษัตริยที่เปนเมืองออกของพมา  ไดมีการกวาดตอนครัวพญาแสนหลวงและครอบครัว  รวมทั้ง

พระสงฆและคัมภีรพระไตรปฎกมาสูอยุธยา ซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของชาวลานนา  ไปอยูที่

ไหนจะตองนําคัมภีรธรรมไปดวย 

 ๓) การกวาดตอนชาวลานนาในสมัยพระเจากรุงธนบุรี  ก็มีเปนจํานวนมาก  และชาว

ลานนาก็ไดนําคัมภีรใสหีบธรรมไปดวย และตัวอักษรที่จารึกก็เปนตัวอักษรลานนาบาง  แต

โดยมากเปนอักษรสุโขทัย 

 พระไตรปฎกเหลานี้  กลายมาเปนขอมูลใหพระเถระและนักปราชญทั้งหลายของ

รัชกาลที่ ๑  แหงกรุงรัตนโกสินทร ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ เทียบเคียงกับพระไตรปฎก

ฉบับตางๆ เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

  สวนวรรณกรรมที่สําคัญฉบับอ่ืน เชน มังคลัตถทีปนี ที่พระสิริมังคลาจารยรจนาขึ้น 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนํามาชําระตรวจสอบ จนกลายเปน

หลักสูตรการเรียนบาลีในระดับเปรียญธรรม ๔-๗ ของคณะสงฆไทยในปจจุบัน 

 นอกจากนี้ พระไตรปฎกลานนา ยังไดไปสูประเทศพมา กลาวคือ ในสมัยที่มีการ

สังคายนานั้น มีพระเถระของพมาหลายรูปเขารวมสังคายนาดวย  เชน  พระพุทธพุกามมหาเถระ  

                                                  
 ๑๒๘ มณี  พยอมยงค, “วรรณกรรมพระไตรปฎกและอรรถกถา”, ใน วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ในลานนา, พรรณเพ็ญ  เครือไทย บรรณาธิการ, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๐) :  ๔๖-๔๗. 



  

๑๒๗ 

เมื่อสังคายนาแลว  พระไตรปฎกที่จารลงในใบลานจะตองสงไปสูฝายพุทธจักรของพมา  และพมา

ไดใชเปนหลักฐานตรวจสอบกับพระไตรปฎกของตน ใน  พ.ศ.๒๑๑๐  พระเจาบุเรงนอง  ไดกวาด

ตอนชาวเมืองและพระเจาเมกุฏิสุทธิวงศ กษัตริยลานนาพรอมดวยพระราชวงศไปกรุงหงสาวดี 

และลานนาไดตกเปนเมืองขึ้นของพมา  คัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีรตาง ๆ  เชน  ปญญาสชาดก 

อุปปาตสันติคาถา  ถูกนําเขาไปไวในพมาและไดทําการศึกษามาโดยตลอด  ตอนสังคายนาที่เมือง

ยางกุงในสมัยรัฐบาลอูนุ  ก็ถูกนํามาประกอบการพิจารณาและตรวจสอบรวมกัน 

 พระไตรปฎกสูอาณาจักรลานชาง  ในรัชสมัยพระเมืองเกษเกลา  พระองคไดสงพระ

เถระ คัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรธรรมไปยังราชสํานักพระเจาโพธิสาร  ซึ่งเปนพระราชบุตรเขย

ของพระองค  หนังสือธรรมพระไตรปฎกจึงไปสูลานชางโดยเหตุนี้ และในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช  

โอรสของพระเจาโพธิสารและพระนางยอดคําทิพย ซึ่งเปนพระราชธิดาของพระเมืองเกษเกลา  มา

ครองนครเชียงใหมได  ๒  ป  พระอนุชา ๒ พระองคทรงแยงราชสมบัติกัน  พระไชยเชษฐาไดเสด็จ

กลับไประงับเหตุและถือโอกาสนําเอาสิ่งสําคัญทางศาสนาไปเปนอันมาก  ส่ิงที่พระไชยเชษฐาให

นําไปนั้น ทางวรรณกรรมมีเปนอเนกอนันตนับต้ังแต คัมภีรพระไตรปฏก ปญญาสชาดก  พระเจา

เลียบโลก  เปนตน ซึ่งปรากฏอยูในหอไตรของเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน มาตราบทุกวันนี้  

สวนดานศิลปวัตถุ พระเจาไชยเชษฐาธิราชไดนําของมีคาของลานนาไปมาก เชน พระแกวมรกต  

ซึ่งเคยประดิษฐานอยู  ณ  วัดเจดียหลวง พระเสตังคมณี และพระศิลาดํา ของวัดเชียงมั่น พระสิงห

คําหรือ พระพุทธสิหิงค  ปจจุบันอยูที่เมืองหลวงพระบาง  ๑๒๙

 ในสมัยที่ลานนาอยูภายใตการปกครองของพมานั้น  เจานายสมัยนั้นมิไดสงเสริม

พระพุทธศาสนาเทาที่ควร ประชาชนในแผนดินพยายามรักษาสิ่งตางๆ ไว ทั้งในดานอักษรศาสตร 

วรรณกรรม สถาปตยกรรม และประติมากรรม แตทางบานเมืองมีการสนับสนุนนอย จึงทําใหเกิด

ความเสื่อมตามมา 

 ในสมัยเจาผูครองนครเชียงใหม มีการสงเสริมใหคัดเขียนพระไตรปฎกฉบับยอที่เรียก

กันวา ปฎกะทั้ง ๓ ซึ่งพบทั่วไปในหอไตรหรือหอธรรมของชาวลานนา  

 จากปรากฏการณดังกลาว จะเห็นไดวา อิทธิพลของวรรณกรรมลานนา โดยเฉพาะ

พระไตรปฎกและวรรณกรรมที่สําคัญไดมีผลการเรียนรู และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

                                                  
 ๑๒๙ มณี  พยอมยงค, “วรรณกรรมพระไตรปฎกและอรรถกถา”, ใน วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ในลานนา, พรรณเพ็ญ  เครือไทย บรรณาธิการ, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๐) :  ๔๗-๔๘. 

 



  

๑๒๘ 

พระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ อยางมากมาย  วรรณกรรมที่สําคัญ เชน ปญญาสชาดกนั้น ไดมี

อิทธิพลการสรางสรรควรรณกรรมของไทยหลายเรื่อง เชน  

 ๑) เร่ือง สมุททโฆส เปนที่มาของสมุทโฆษคําฉันท ในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 

 ๒) เร่ือง สุวรรณสังขชาดก สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงนําไปแปลงและทรง

พระราชนิพนธเปนละครนอกเรื่อง สังขทอง 

 ๓) เร่ือง พหลคาวีชาดก สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงนําไปเปนตนเรื่องของ

ละครนอกเรื่องคาวี และเรื่อง พหลคาวีชาดก นี้พระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราชก็ไดนําไปแตง เปนเรื่อง เสือโคคําฉันท อีกดวย 

 ๔) เร่ือง สุธนชาดก มีผูนําไปแตงเปนบทละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ๕) เร่ือง รถเสนชาดก เปนเรื่องที่ใชเลนละครกันมาแตโบราณ 

 ๖) เร่ือง สรรพสิทธิชาดก เปนตนเรื่องที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสนําไปเปน

พระนิพนธ เร่ือง สรรพสิทธิคําฉันท เปนตน 

 นอกเหนือจากจะเปนที่นิยมในหมูคนไทยดวยกันแลว ปญญาสชาดกนี้ยังแพรหลายไป

ยังประเทศตางๆ ในแหลมสุวรรณภูมิ เชน ที่พมาเปนที่รูจักกันในนามโลกียปญญาส หรือ ยวน

ปญญาส แตในฉบับพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ เปนอักษรพมา ภาษาบาลี ใชชื่อวา ซิมเม

ปญญาส และในการพิมพครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็ใชชื่อ ซิมเม ปญญาส คร้ันสมาคมบาลี

ปกรณ (Pali Text Society)  แหงลอนดอน ตีพิมพเร่ืองนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ก็ใชชื่อวา PANNASA 

JATAKA or ZIMME PANNASA ตอมาเมื่อกรมศิลปากรจัดแปลเปนภาษาไทยและพิมพเผยแพร

ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ไดใหชื่อวาเชียงใหมปณณาสชาดก นับเปนชาดกจํานวน ๕๐ เร่ือง ซึ่งมีบาง

เร่ืองที่ไมตรงกับฉบับภาษาไทย ๑๓๐

 ปญญาสชาดก ฉบับเชียงตุง มีชื่อวา ปญญาสชาติ ซึ่งในฉบับวัดเขมินทร เชียงตุง มี 

๒๖ กัณฑ นับเปนเรื่องได ๒๑ เร่ือง 

 ปญญาสชาดก ฉบับลาว มีชื่อวา พระเจาหาสิบชาติ ซึ่งในการพิมพนั้นมีการสะกดชื่อ

เพี้ยนไปจากฉบับไทย แตก็พอรูวาเรื่องนั้นๆ ตรงกับเร่ืองใด แตบางเรื่องที่พิมพรวมไวนั้น ไมปรากฏ

ในปญญาสชาดกฉบับไทย เชน เร่ืองทาวปนยาพะละชาดก เร่ือง ชางสะทัน ทาวทรายคํา เปนตน 

เร่ืองที่ผนวกเขามานี้บางเรื่องตรงกันกับชาดกนอกนิบาตของลานนา ตามที่กลาวแลว 

                                                  
 ๑๓๐ นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดกประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรอง

ของไทย , หนา. ๕๒ – ๕๙. 



  

๑๒๙ 

 สวนคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ที่พระรัตนปญญาเถระ ไดแตงไวเปนภาษาบาลีเมื่อ พ.ศ. 

๒๐๖๐ ในสมัยพระเมืองแกวกษัตริยลําดับที่ ๑๓ แหงอาณาจักรลานนานั้น ก็มีอิทธิพลตอการ

เรียนรูทางดานประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาในลานนาและสังคมไทยเปนอยางดี 

ตัวอยางเชน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร  

พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหราชบัณฑิต ๕ ทาน คือ พระวิเชียรปรีชา พระยาพจนา

พิมล หลวงอุดมจินดา หลวงราชาภิรมย และหลวงธรรมาภิมณฑ แปลออกมาเปนภาษาไทยเมือ่จุล

ศักราช ๑๑๕๖  (พ.ศ. ๒๓๓๗) ตอมาเจาภาพในงานพระศพพระวรวงศเธอพระองคเจาศิริวงศ

วัฒนเดช และหมอมแมนในสมเด็จในกรมวังบูรพา พิมพแจกเปนครั้งแรกเมื่อ ร.ศ.๑๒๗  (พ.ศ. 

๒๔๕๑) ๑๓๑

 ตอมา เสฐียร  พันธรังษี  ไดแปลเปนภาษาไทยขึ้นอีกประมาณปลายป ๒๔๗๓ ถึง พ.ศ.

๒๔๗๔ นับเปนการแปลเปนภาษาไทยครั้งที่ ๒  และในการแปลครั้งผูแปลใชชื่อวา “ชินกาลมาลินี”   

 นอกจากนี ้ศาสตราจารย  ยอรช เซเดย  ไดแปลออกเปนภาษาฝรั่งเศส และตีพิมพทั้ง

ฉบับแปลเปนภาษาฝรั่งเศส และฉบับภาษาบาลีลงใน Bulletin de l’Ecole Francaise d’ Extreme 

Orient, tome xxv  เมื่อฉบับประจําเดือนมกราคมถงึมถิุนายน  พ.ศ. ๒๔๖๘ เปนคูมือที่นกัศึกษา

ชาวตางประเทศ ใชเปนหลักในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของประเทศไทยมากกวา 

๗๐ ป  

 ตอมาศาสตราจารย N.A. Jayawickrama ๑๓๒ ไดแปลชินกาลมาลีปกรณให สมาคมบาลี

ปกรณในอังกฤษ (Pali Text Society) เพื่อเปนตาํราทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตรของ

อุษาอาคเนยและลานนาไทย 

 สวนในประเทศลังกา พระภิกษุลังกา ชื่อพุทธทัตตะ ไดคัดลอกภาษาบาลีตามตนฉบับ

พิมพ พรอมทัง้แปลเปนภาษาสิงหลและตีพิมพแลว เมือ่พุทธศกัราช ๒๔๙๘ 

 ในปพทุธศักราช ๒๕๐๐ ร.ต.ท.แสง  มนวิทูร  ไดแปลเปนภาษาไทยขึ้นอีกฉบับหนึง่  มี

เชิงอรรถและอธิบายความไวใหเขาใจยิง่ขึ้นในการแปลครั้งนี ้ ผูแปลใชชื่อหนงัสือวา “ชินกาลมาลี

ปกรณ”  ตามตนฉบับภาษาบาลี  

  

                                                  
 ๑๓๑ พระรัตนปญญาเถระ,  ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๒๖๕-๒๗๐. 

 ๑๓๒ Jayawickrama, N.A., The Sheaf of Garlands of the Epochs of the Concqueror, 

London : Pali Text Society, 1968. 



  

๑๓๐ 

 ดังตัวอยางที่กลาวมา ก็เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา เพียงเรื่องปญญาสชาดก ๑ เร่ือง

และชินกาลมาลีปกรณ  วรรณกรรมลานนา ก็เปนที่รูจักและเผยแพรไปอยางกวางขวางทั่วแหลม

สุวรรณภูมิและประเทศในตะวันตก 

 นอกจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาแลว วรรณกรรมลานนาในดานอื่นๆ ก็ยังได

สะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมลานนาอยางชัดเจน เชน มังรายศาสตร โลกนัยคําสอน ปูสอน

หลาน โคลงนิราศหริภุญชัย คาวเจาเจ็ดตน ฯลฯ  ซึ่งนอกจากใหความเพลิดเพลินเชิงอรรถรสแลว

วรรณกรรมยังมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ตลอดจนเปนการชี้แนะความคิดหรือวิธีการปฏิบัติ

อยางใดอยางหนึ่ง เชน หลักธรรมทางพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา การยกยองสดุดี 

หรือการพรรณนาความเจริญรุงเรืองของบานเมือง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเสริมสราง

ระบบการควบคุมสังคมใหปกติสุข และใหคติธรรมสุภาษิตที่งายตอการจดจํา เพื่อที่คนในสังคมจะ

นําไปปฏิบัติในวิถีชีวิตได 

 วรรณกรรมในลานนา อยางเชน โลกนัยคําสอน ที่สนับสนุนพระมหากษัตริยลานนา

เปนธรรมราชามีอิทธิพลตอสังคม เพราะโดยปกติพระสงฆจะยกยองพระมหากษัตริยในฐานะ

ศาสนูปถัมภก สวนพระมหากษัตริยก็เคารพนับถือพระสงฆ และยอมรับความคิดจากพระสงฆ 

พระเถระผูแตงปญญาสชาดก คงจะเห็นวา ผูนํามีความสําคัญยิ่ง สังคมจะดําเนินไปดวยดีหรือลม

สลาย ยอมข้ึนอยูกับผูนํา จึงไดแทรกบทบาท หนาที่ของพระมหากษัตริยหรือชนช้ันผูปกครองไวใน

วรรณกรรมดังกลาว เชนกลาวถึงหนาที่ของทาวพญาวา ๑๓๓

   “...ดูรา เสนาผูบพิจารณาดูยังโทษของตนหื้อแจงกอน คอย

นับติโทษแหงผูอ่ืนดั่งอั้น  อันวาโทษตังหลายฝูงนั้นยอมคืนตอบเลาก็

มีดาย เหมือนดังปุคคละผูเอาไมกลวงแหงพุงตกน้ํา ไมอันนั้นผุด

ออกมาตอบตนเลานั้นแล  ดูรามหาเสนา ปุคคละอันทาวพญาไวหื้อ

เปนใหญ ก็ควรพิจารณาดูยังโทษและคุณดวยปญญาหื้อแจงกอน..” 

 หรือกลาวหนาที่ของอุปราช วา 

   “... อุปราชา ปน สวนวาผูเปนอุปราชา แตงแปลงอันใดก็หื้อ

เครงใจทาวพญา แลตั้งอยูในปญจมสีล แลอัฏฐมสีล ในวันเดือนดับ 

เดือนเปงแลแตงแปลงหื้อแลวราชกิจจุอัน  เลงดูราชตระกูลมีแม

พญาเปนตนแลแปลงรั้วเวียงทั้งมวล ควรเมือเขาเฝาพระญาจุ(ทุก)

                                                  
 ๑๓๓ประคอง นิมมานเหมินท, “วรรณกรรมลานนากับสังคม”, รายงานสัมมนาวิชาการ 

วรรณกรรมลานนา เลม 1, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๒๗) : ๑๓๘. 



  

๑๓๑ 

วัน อยาหื้อขาดแลเขาใจรูดวยไรนาที่แดนบานเมือง แลพิจารณา

ถอยคํา เปนประธานแกเสนาอามาตยทั้งหลาย  ใจรูสรรพกิจจกัมม

อันราชสํานักทาวพญา..” ๑๓๔

 สวนวรรณกรรมประเภทคําสอน เชน โคลงพระลอสอนโลก และโคลงเจาวิทูรสอนหลาน 

ก็ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูปกครองระดับขุนนาง และคนธรรมดา ชี้ใหเห็นวา

ผูปกครองที่ดีจะตองไมมีอคติ ไมเอาเปรียบผูนอย และคนทั่วไปก็ตองเคารพผูปกครอง  มีความ

ขยันหมั่นเพียรหาความรูใสตัว รูจักประมาณตน และรูจักเลือกคูครอง สวนเจาวิทูรสอนหลาน 

มุงเนนผูเปนใหญในแผนดินจะตองรูจักพูดจาออนหวาน และมีทศพิธราชธรรม ซึ่งเปนการสืบทอด

แนวคิดที่มาจากพระพุทธศาสนา ดวยเหตุที่คุณลักษณะของกษัตริยถูกกําหนดมาในวรรณกรรม 

จึงไมนาสงสัยวา เหตุใดพญาพรหมโวหารจึงกลาตัดพอตอ เจาหลวงเมืองแพร ซึ่งหวงนางสนมจน

ขาดความรอบคอบยั้งคิด จับพญาพรหมโวหารเขาคุก และส่ังประหาร ถอยคําที่ตอวาเจ็บแสบชนิด

ที่จะหาไมไดในวรรณกรรมแบบฉบับ เชน ประทวงสิทธิความเปนคนวา 

  “…เต็มขาไพรนอย ก็หากใจคน บใชสัตวหนาขนกิ๋นหญา บใชข้ีขาหมูยางแดง...”  

(ความวาถึงเปนขาทาส ก็มีจิตใจเหมือนคนอื่น ไมใชสัตวเดรัจฉาน หรือคนชาวปาชาวเขา) 

 จากวรรณกรรมดังกลาวจึงเปนเหตุใหเกิด “คติธรรม ความเชื่อ คติสอนใจ และสุภาษิต 

หรือ ”ภาษิตกอม” ดังนั้น ในที่นี้จะกลาวถึงประโยชนของวรรณกรรมลานนาหรืออิทธิพลคุณคาของ

วรรณกรรมที่สะทอนออกมาเปนคติธรรม สุภาษิตลานนาที่ใหคุณคาในดานตางๆ และมีอิทธิตอวิถี

ชีวิตของชาวลานนา ดังนี้  

 ๑.ในดานจริยธรรม  ชาวลานนาไทยไดรับการยกยองวาเปนผูมีความออนโยน 

ออนหวานละมุนละมัยมีจิตใจงดงาม  เอื้อเฟอตอคนทั่วไป ทั้งนี้ก็เพราะไดรับเอาคติธรรมจาก

วรรณกรรมตางๆ  มาบํารุงจิตใจ เชน คําในคาวอุทาหรณ ตอนหนึ่งวา ๑๓๕

 “…เราเปนไพรนอย บุญกอยบุญเขียม อยาจาเผียบเทียม กับทานบุญกวาง 

 หลอนบสม  อารมณใฝอาง  เหมือนเทียว ทางแปลกพลัด 

 จาเผียบเทียมเหมือน ทานเทวทัต มาจาเผียบเจาโคดม 

 จักไปเปนพระพุทธสะหรม  บสมอารมณกิ๋นแหนงไดเตา…”  

 ความหมายวา เราเปนไพรฟาราษฎร  มีบุญวาสนานอย อยาพูดเปรียบทําเทียมกับ

ทานผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญ  หากไมสมหวังขึ้นก็เสมือนเดินทางผิด ดังพระเทวทัตมาพูดจา

                                                  
 ๑๓๔ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๓๕๖-๓๕๗.  

 ๑๓๕ มณี  พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย,  หนา ๑๑–๑๕. 



  

๑๓๒ 

เปรียบเทียบตัวเองเทากับพระพุทธเจาสมณโคดม  บอกสาวกตนเองวาจะเปนพระพุทธเจา เมื่อไม

สมหวังก็เสียแรงที่ไดไปหาพระพุทธเจา และสุภาษิตสั้น เชนวา 

 “ หลงเหยหลง  เขาดงปาไม  แหมวาซาววัน  ยังจั๊กปอกปกคืนได ตังหลัง  หลงใจหลง

คํา  หลงคืนบได” หมายความวา เราจะหลงเขาไปในปาสัก ๒๐ วัน  ก็ยังหาหนทางกลับได  แตหลง

คําพูดของคนนั้นหลงแลวคืนไมได ซึ่งสอนใหเห็นถึงการรูจักฟงและแยกแยะคําพูดของคนใหเปน 

 “อดเผ็ดกิ๋นหวาน  อดสานไดซา"  ศัพท  ซา  คือ ตระกรา หมายความวา  ใหรูจักเปนคน

ที่อดทน  ในการทํางานตางๆ  แลวจะไดส่ิงที่ตนเองปรารถนา  เหมือนกับสุภาษิตทางภาคกลางที่

กลาวไววา  ชาๆ  ไดพราเลมงาม และคําวา “กิ๋นกอนตาน  มานกอนแตง” ศัพท  กอนตาน  คือ  

กอนถวาย  มาน  คือ  มีทอง หมายความวา  กินของกอนที่จะทําบุญ  ตั้งครรภกอนแตงงาน  วรรค

หลังเปรียบเทียบกับภาคกลางวา  ชิงสุกกอนหาม ๑๓๖

 “เสียเงินเสียคํา  ยังฮิหาได  ของอยูใต  ยังลุมวิสัย  เสียน้ําใจจะหาไหนได” ศัพท เสีย

เงินเสียคํา  คือ  เสียเงินเสียทอง   ลุมวิสัย  คือ  อยูใตวิสัย หมายความวา  เงินทองนั้นเปนของนอก

กาย  ถาไมตายหาเมื่อไหรก็ได  แตคนที่มีน้ําใจจะหาที่ไหนไมได  ควรจะรักษาน้ําใจกันไว  การใดที่

ทําไปแลวถาเปนการเสียน้ําใจกันไมควรทํา  

 ๒.ในดานคติธรรม  คติธรรมคําสอนตางๆ  ที่ไดสอนกันมาตามลําดับมีมากมายลวน

แตนาศึกษาทั้งนั้น เปนอุปกรณในการอยูรวมกันในสังคมเปนอยางดี กอใหเกิดความสามัคคีกันใน

หมูคณะตลอดมา เชน คําคาวที่พระยาพรหมเขียนไวตอนหนึ่งวา ๑๓๗

  “...เต็มวาเขาจาหยาบกลาจมฟอง  อยาบังตอบถอยเนอนาย  

  กันวิวาททอดายอกั๋นหลาย  เปนที่อับอายพี่นองชาวบาน  

  ทานจักจาขวัญนินทาเลาตาน  อยาจากําไปลวงล้ํา 

  พี่นองผิดกัน เหมือนพราฟนน้ํา  อยากําผูกหมั้นตือเวร  

  เปอะเปกนั้นน้ําหากปาเปน เอาน้ําใสเย็น ซวยเปอะจึงเสี้ยง 

  พี่นองผิดกันเหมือนเหล็กขี้เมี้ยง เต็มฝนแลวหากตึงมี 

  หื้อนายนาฏนองคอยอดขั๋นตี๋ หื้อแปงใจดีเหมือนน้ําตังหา 

  รายเสียออนชางดีปางหลา ก็หุมมีมาปาลา 

  อยาถือไผดีอยาควี่ไผจา  กลัวเปนเมฆฟาปามัว 

  คอยอยูตามน้ําหื้อทําตามตั๋ว น้ําเพียงใดดอกบัวเพียงนั้น…” 

                                                  
 ๑๓๖ เร่ืองเดียวกัน. 

  ๑๓๗ มณี พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย,  หนา ๑๔ 



  

๑๓๓ 

 หมายความวา แมนวาเขาจะพูดจาหยาบคาย  บนวาตางๆ นานา  ก็อยาไดโตตอบเขา  

เพราะวาถาเกิดความโกรธดาทอกันยอมเปนที่อับอายแกชาวบาน  เขาจะเลาขวัญนินทาเอา  

อยาไดพูดคําที่ลวงเกินเพราะพี่นองทะเลาะกันเหมือนเอาพราฟนน้ํา  (ไมมีรอย)  อยาไดถือเวรผูก

เวรเลยเปอะตมนั้น เราจะเปอะเปอนนั้นก็เพราะน้ํา (น้ําไมสะอาด)  ถาตองการจะใหสะอาด ก็เอา

น้ําใสสะอาดนั่นเองมาลาง   พี่นองทะเลาะกันเปรียบดังสนิมเหล็ก  แมจะลับแลวสนิมก็จะเกิดขึ้น

อีก  ขอใหพี่นองใชขันติธรรมอดทนเอา  ทําใหใจเย็นเหมือนแมน้ําหาสาย  (คงคา  ยมนา  อจิรวดี  

สรภู  มหี  เปนแมน้ําในวรรณคดีอยูในประเทศอินเดีย)  ในที่สุดก็จะไดดี  ส่ิงนี้เคยเปนมามากแลว  

อยาถือวาคนนั้นสูงสง  คนนั้นชั่วชาจะทําใหตัวไดรับความหมองมัว  ขอใหอยูพอดีเพียงน้ํา  ทําตัว

เหมือนบัวปร่ิมน้ําฉะนั้น ซึ่งเปนการสอนที่มีคติธรรมเรื่องความอดทนในการดํารงอยูกับพี่นองและ

สังคมเพื่อนบาน ที่ตองใชความอดทนตอการวารายตางๆ นานา  

 นอกจากนี้ สุภาษิตยังเกี่ยวของกับการดํารงอยูของผูคนที่จะสอนแทรกในสุภาษิต โดย

ยกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกฎไตรลักษณ คือ อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มาเปนเครื่อง

ประกอบใหเขาใจในชีวิต ตัวอยางเชน ๑๓๘

   “...งัวควายจางมาตายแลวเหลือหนัง ดูก (กระดูก) ขนเขา

ยังเอาใจกานได จาที่สุด (ถึงที่สุด) แมปุมและไส (กระเพาะ) คน

ยังกิ๋นลําอิ่มตอง(นํามาทานใหอรอย) มนุษยเฮาตาย สหายปนองใผ

บหวงของอาลัย สุดแตดูกพั๊วะ (กระดูกผุๆ ) ยังเอาขวางเสียไกล 

กลั๋วจักเปนภัย ผีจักหลอกบาน ความชั่วรีบหนี ความดีรีบใกล ตาย

แลวชื่อหากตึงยัง...”   

 หมายความวาสัตว เชน วัว ควาย เมื่อตายไปแลว งาและเขาก็ยังใชงานได  มีประโยชน  

คนสามารถนํามาเปนอาหารได สวนคนเรานั้นเมื่อตายไปแลว  ก็มีแตความดี ความชั่วเทานั้น ที่

โลกคนยังกลาวถึงอยู ฉะนั้น ควรทําความดีเอาไว คติธรรมดังกลาว ถาเปรียบก็คลายกบัพระนพินธ

ในสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในหนังสือ “กฤษณาสอนนอง” ที่วา ๑๓๙

  “พฤกษภกาสร           อีกกุญชร อันปลดปลง 

          โททนตเสนหคง       สําคัญหมายในกายมี  

          นรชาติวางวาย        มลายสิ้นทั้งอินทรีย 

          สถิตทั่วแตชั่วดี        ประดับไวในโลกา...” 

                                                  
 ๑๓๘ เร่ืองเดียวกัน. 

 ๑๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ, กฤษณาสอนนอง, (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๓), หนา ๑๙.  



  

๑๓๔ 

 ๓. ในดานวัฒนธรรม  วรรณกรรมลานนาใหประโยชนหลายอยางทางวัฒนธรรม

หลายประการ ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมตอสถานการณ วรรณกรรมเกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมในดานตางๆ โดยสามารถสรุปเปน ๒ ดาน คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเทศกาล 

 วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ไดแก วัฒนธรรมการเกิด การอยูรวมกันในสังคม 

มารยาทผูหญิง การแตงงาน การตาย เปนตน ตัวอยางเชน วัฒนธรรมการเกิดจะใหผูหญิงตั้งครรภ

รักษาศีล อยูไฟ อยูเดือน และหามกระทําการในสิ่งที่เปนอัปมงคล เปนตน 

 มารยาทในสังคม เชน “นั่งปากประตูมันขึด”  หมายถึง การนั่งขวางประตูมันไมดีเปน

เสนียดจัญไร  เพราะคนไปมาไมสะดวกทําใหเกิดกระทบกระทั่งและทะเลาะกัน ประเพณี

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ โดยการยกยองผูมีอายุ  โดยใหรับประทานอาหารกอน อยางมีเร่ืองที่

กลาวไวในคาวโบราณวา  “มีหญิงสองคนรูปพรรณสัณฐานเหมือนกันแตงตัวอยางเดียวกัน“  อยาก

ทราบวาคนไหนเปนแม เปนลูก ทราบดวยการใหรับประทานอาหารแมจะทานกอน และกําบะเกา

สอนใหผูหญิงมีความประพฤติที่ดี ไมเกียจคราน ไมเปนผูหญิงในลักษณะตางๆ คือ   

 “แมญิง แมยาง แมกางกายฮั้ว แมหัวกายคุม แมจมบอแลว แมแกวลืมกอน แมนอน

กลางบาน..” ๑๔๐ กลาวคือ เปนผูหญิงใหมีกิริยามารยาที่เรียบรอยดีงาม ไมข้ีเกียจ และรูรักษาตน

สงวนตัวตน เปนตน 

 วัฒนธรรม ประเพณี เกี่ยวกับเทศกาลในฤดูกาลตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต 

ประเพณียี่เปง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เปนตน โดยวัฒนธรรมเหลานี้ลวนไดรับอิทธิพลจาก     

วรรณกรรมในลานนา ตัวอยาง ประเพณีสงกรานต ที่มุงเนนการทําความดีงามใหกับตนเอง 

ครอบครัวและสวนรวม คือ วัด หมูบาน และระดับสูงขึ้นไป โดยวรรณกรรมจะมีบทคํากลาวสอนใน

ลักษณะของการปฏิบัติตนใหเหมาะสม เชน ๑๔๑  

   “…กันวันสังขารมาครบใคว   จุงไดขัดสีและเผี้ยวกวาดยัง

อาวาสเคหา ชําระกายหื้อผองแผว ปาแปงแลวเซิ่งศรัทธา หื้อขน

ทรายมากอกอง เปนวาลุหนอเจดีย…นําน้ําอบจนทรนหอมสะอาด 

มาสะรงพระธาตุเจดียตั้งไมสะหร๋ีมหาโพธิ…ดําหัวตนปอแม…” 

 

                                                  
 ๑๔๐ ญาณสัมปนโน, กําบะเกาสอนคน, (ลําพูน : รานภิญโญ), ๒๕๔๐. 

 ๑๔๑ บุญคิด  วัชรศาสตร, ธรรมอานิสงสปใหม, (เชียงใหม : ธาราทองการพิมพ), ๒๕๓๐. 



  

๑๓๕ 

 ๔. ในดานศิลปกรรม  ศิลปกรรมการชางตางๆ  ทางลานนาไทยไดอาศัยแบบอยางมา

จากวรรณกรรมลานนาไมนอย จะเห็นไดจากการพรรณาลักษณะปราสาทที่พระเวสสันดร ทรงมี

การจินตนาการตอนพระนางมัทรี วิสัญญีภาพวาจะทําปราสาทใสพระศพมีรูปรางอยางนั้นอยางนี้  

กลายมาเปนแบบอยางแหงการทําปราสาททั่วไปในสมัยนี้  ตัวอยางเชน ๑๔๒

   “…พี่จักสรางวิมานปราสาท  งามสะอาดบวร แตงแมเรือ

นอนเหนือแผน แทบทองแทนปฐวี  ปองรูจีสะหรอด  ใสตงรอด

ขัดขวาง เจื๋อแปนวางลาดเลื่อน  บหื้อคดคลายเคลื่อนไปมา  อันนาย

ชางหาก ริษนาตกแตง  ทุกที่แหงตํากลาง  ตีนเจียวางตั้งหีด  งาม

ประณีตโสภัณ เสาขอมยันถอยถี่  ถุงก้ําที่ตุงมัน  เบงใสพาดขั้นขัด

ไขว  ชายหลวงใสมุงดี…มีหลายพรรณหลายภาค  รูปนาคน้ํานาคี  

รูปอัสสะหัตถีชางมา หลายหลากหนาเสือสิงห  รูปผูหญิงโฉมแฉลม  

ชายจูบแกมโลมใจ รูปเมฆไหลเดระดาษ  เครือวัลยวาดสมตัว  รูป

ดอกบัวบานสะอาดดอกปานหยาดแจน  ดอกนิลบลเขียวอะตูม  

ดอกแกหนุมแกมกันปราสาทแกวแววยูง…”  

 หมายความวา พระเวสสันดรรําพันวา  ถานอง  (มัทรี)  ไปสวรรคตในพระนครแลว  พี่

จักสรางปราสาทวิมานอันสะสวยงดงามยิ่ง  แตงแมเรือน  (ฐานรองปราสาท)  ชิดกับแผนดิน เปน

ชองเจาะไชตลอดใสตงรอดสลับกันไปมา  ปูดวยกระดานไมใหขยับเขยื้อน  ตามที่ชางผูฉลาดจะ

ตกแตง  ทั้งสวนดานนอกและทามกลางพื้นฐานที่วางหีบศพ  ทําอยางประณีตสวยงามไรที่ติ  ฯลฯ   

มีรูปสัตวหลากหลายชนิด  รูปนาคตัวผูและตัวเมีย  ลายกนกเครือวัลย  ที่ประจงวาดมีทั้งรูป

ดอกบัวบานสะพรั่ง  ดอกนิลุ

                                                 

บลและดอกบัวศรีแดงดาระดาษ  ดอกแกดอกออน   สลับกันในเครือ

กนกที่เขียนกับปราสาทแกวแววฟา  ฯลฯ  

 จากขอความดังกลาว ทําใหทราบวา วรรณกรรมลานนานั้น สะทอนภาพความจริงของ

สังคมลานนาใหปรากฏขึ้นทั้งในดานศีลธรรม คติธรรม  วัฒนธรรมประเพณี และศิลปกรรม ซึ่ง

วรรณกรรมนั้น สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตใหผูคนในสังคมปจจุบันไดเขาใจ และที่สําคัญ คือ 

มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวลานนาและประชาชนผูสนใจตามที่ไดกลาวแลว แมวาเรือ่งราวทีบ่นัทกึ

นั้นจะเปนเพีงเรื่องที่เปนคําคาว คําโบราณ และหรือตํานานบอกเลาก็ตาม  แตก็สามารถสะทอน

ความเปนจริงในชีวิตได  

 
 ๑๔๒ มณี  พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย, หนา๑๖. 



  

๑๓๖ 

 อยางไรก็ตาม อิทธิพลของวรรณกรรมลานนาที่มีตอสังคมในดานตางๆ นั้น ก็มิอาจ

สะทอนภาพความจริงทั้งหมด ถาพุทธศาสนิกชนมิไดนําหลักธรรมคําสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติ 

แตถาพิจารณาจากสังคมลานนาที่ผานมา จะเห็นไดวา ชาวพุทธลานนามีความศรัทธาเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนามากพอสมควร และเชื่อมั่นในเรื่องอานิสงสของบุญ-กรรมที่ไดกระทาํ ซึง่จะพบเหน็

วัฒนธรรมประเพณีตางๆ รวมถึงการถวายทาน บริจาคปจจัยตางๆ นั้น ชาวพุทธในลานนาได

กระทํามาอยางตอเนื่อง จนปรากฏเปนถาวรวัตถุ และศิลปะทางพระพุทธศาสนาอยางมากมาย มี

วัด โบสถ วิหาร ธรรมมาสน ตูพระธรรม หอไตรที่สวยงาม ที่บงบอกถึงความศรัทธาและการเอาใจ

ใสดูแลพระพุทธศาสนา เปนการประยุกตใชองคความรู และภูมิปญญามาในการสรางสรรคส่ิง

ตางๆ และที่สําคัญ คือ การเสริมสรางคติธรรม ความเชื่อของผูคนและสังคมอันมีรากฐานมาจาก

พระพุทธศาสนา หรือกลาวอยางงายๆ ไดสืบเนื่องมาจากองคความรูและภูมิปญญาของบุรพจารย

ในอดีต และโดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อในเรื่องของบุญ-บาป  นรก-สวรรค หรือความเชื่อในเรื่อง

กรรมนั้น ที่ทําใหพุทธศาสนิกชนสนใจเขาวัด ใหทาน รักษาศีลและฟงธรรม ซึ่งทําใหความเปนไป

ของพระพุทธศาสนามีความตอเนื่อง 

 
๒.๘ สรุปและวิเคราะหประวัติพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา  

 ลานนา หรือดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน มีประวัติความเปนมาที่

ยาวนาน เร่ิมต้ังแตอาณาจักรโยนกแถบลุมแมน้ํากก แมน้ําลาว ในจังหวัดเชียงราย อันเปนทีต่ัง้ของ

กลุมชนที่เรียกวาคนไต (Thai) หากพิจารณาตามเอกสาร หลักฐานที่ปรากฏ และตามความเชื่อที่

กลาววา คนไตอาศัยอยูในแถบธิเบต มณฑลเฉสวนของประเทศจีนและถูกรุกรานจนถอยอพยพลง

มาอยูที่มณฑลยูนานทางตอนใตของประเทศจีนและกระจัดกระจายไปสูดินแดนตางๆ อยาง

กวางขวางทั้งในรัฐฉานของพมา เขตกวางสี เชียงรุง และยูนาน รวมถึงดินแดนแถบจงัหวดัเชยีงราย

หรือภาคเหนือตอนบน  

 เนื่องจากลุมชนเหลานี้มีการทํามาคาขายกับชนกลุมตางๆ จึงมีการเดินทางไปยัง

อินเดียและจีนโดยมีเมืองทาที่สําคัญในสมยันั้น คือ ตาลี่ (Da-li) ๑๔๓ และสันนิษฐานกันวา นาจะรบั

เอาพระพุทธศาสนาแบบหินยานเขามาดวยตั้งแตในชวงศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ และจากการขยาย

อิทธิพลของจีนจึงทําใหกลุมคนเหลานี้ถอยอพยพลงมาดินแดนแถบโยนก คือ เมืองเชียงแสนและ

                                                  
 ๑๔๓ Joel John Barlow, Chiang Rai Lanna, (Chiang Rai : Siam Printers   Limited , ๒๐๐๐), 

p.4. 



  

๑๓๗ 

เชียงรายมากขึ้น จนกระทั้งในศตวรรษที่ ๑๓ ประมาณป พ.ศ. ๑๑๘๑ ตามความเชื่อที่ปรากฏใน

ตํานานพระธาตุดอยตุงและตํานานสิบหาราชวงศ ๑๔๔  ที่กลาวถึงการกําเนิดของราชวงศลวจังก

ราช ซึ่งเปนกลุมชนที่อาศัยอยูบริเวณดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยในตํานานมี

การระบุวา ไดมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาไวบนพระธาตุดอยตุง ในปจุลศักราช 

๑ (พ.ศ. ๑๑๘๑) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาของชนกลุมนี้มาแตดั้งเดิม 

ตอมาจึงไดยายอพยพลงมาสรางเมืองบริเวณที่ราบลุมแมน้ํากกและบริเวณดอยจอมทองปรากฏ

ชื่อวา  “เมืองหิรัญนครเงินยาง” หรือ “เมืองเชียงแสน”  และมีราชวงศสืบเนื่องตอกันมาหลาย

พระองค จนกระทั้งสมัยพระเจามังราย  ซึ่งเปนราชโอรสของพระยาลาวเม็งกับพระนางคําเพทาย 

ไดครองเมืองเชียงแสน พระองคทรงทราบถึงความเจริญรุงเรืองของบานเมืองและพระพุทธศาสนา

ในแควนหริภุญชัย ซึ่งในสมัยนั้นหริภุญชัย ไดมีการยอมรับถือพระพุทธศาสนาแบบหินยานที่พระ

นางจามเทวีนํามาจากเมืองละโว (ลพบุรี) ตั้งแตป พ.ศ. ๑๒๐๔ ตามความในชินกาลมาลปีกรณ จงึ

มีความประสงคที่จะยึดครองแควนหริภุญชัยไวในพระราชอํานาจเพื่อใหเปนแผนดินเดียวกัน โดย

ทรงพยายามอยูหลายป และสุดทายพระองคก็สามารถเขายึดครองหริภุญชัยไดในป ๑๘๒๔ 

 ตอมาพระเจามังรายทราบถึงกิตติศัพทความเจริญรุงเรืองของเมืองพุกาม อังวะ 

โดยเฉพาะดานพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปพุกามและเสด็จกลับมาในป พ.ศ.๑๘๓๓  พรอมกับนํา

ชางประเภทตางๆ ประมาณ ๕๐๐ ครอบครัวและพระสงฆ นักปราชญที่ทรงพระไตรปฎกมาดวย 

พระเจามังรายประทับอยูที่เมืองหริภุญชัยไดประมาณ ๒ ป จึงมอบหมายใหขุนนางชื่ออายฟา

ปกครองแทน โดยพระองคไปสรางเมืองใหมที่ชื่อวาเวียงกุมกาม ณ บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปงในป 

พ.ศ. ๑๘๒๙ โดยมีการสรางวัดกานโถมและพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระเถระจาก

ลังกานํามาถวาย พรอมปลูกตนมหาโพธิ์ที่วัดนั้นดวย แตเนื่องจากเวียงกุมกามประสบปญหาน้ํา

ทวม พญามังรายจึงหาทําเลที่ตั้งเมืองใหมและไดชวนพระสหายคือ พอขุนรามคําแหง แหงสุโขทัย

และพระยางําเมือง แหงเมืองพะเยา มารวมสรางเมืองใหม บริเวณเมืองละมิงค พิงครัตน และเวียง

เจ็ดรินซึ่งเปนชุมชนเกาของชนชาติหวาและสราง “เมืองนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” ในป ๑๘๓๙ 

ในเวลาตอมาเมืองเชียงใหมก็ไดกลายเปนศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของอาณาจักรลานนา 

 การอธิบายถึงความเปนมาและการขยายอิทธิพลของพระเจามังราย ในการรวบรวม

เมืองตางๆ  การสรางเมืองเชียงใหมเพื่อสถาปนาเปนอาณาจักรลานนา  และการนับถือ

                                                  
 ๑๔๔ สมหมาย  เปรมจิตต, ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ, หนา (๑๕).  



  

๑๓๘ 

พระพุทธศาสนาของพระเจามังรายนั้น ในตํานานบางเรื่องดูเหมือนเปนเรื่องของการถือโชคลาง

และนิทานปรัมปรา โดยเฉพาะการกําเนิดของราชวงศลวจังกราช แตก็มีเหตุผลที่สมควรในเชิง

ประวัติศาสตร คือ 

 ๑) ที่ตั้งเมืองใหมอยูระหวางแมน้ํากก แมน้ําลาวและแมน้ําปง ซึ่งเปนสภาพทาง

ยุทธศาสตรที่ดี สะดวกตอการควบคุมดูแลอาณาจักรทั้งเมืองเชียงแสน พะเยา หริภุญชัย เมืองฝาง

และเมืองใหม คือ เชียงใหม 

 ๒) เสนทางแมน้ําปงจากเหนือลงสูใต เหมาะแกการเปนศูนยกลางทางการคา และการ

ติดตอทางวัฒนธรรม 

 ๓) พื้นที่ราบลุมของเชียงใหม-ลําพูน กวางใหญและใกลแมน้ําปงเหมาะแกการ

เพาะปลูก สวนพื้นที่ทางดานตะวันตกถึงตะวันออกมีธารน้ําไหลจากดอยสุเทพซึ่งเปนแหลงน้ําที่

อุดมสมบูรณ 

 ๔) ดวยการมีชัยภูมิที่ดี มีการติดตอที่สะดวกทําใหสามารถรองรับวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

พระพุทธศาสนาไดงายทั้งจากหริภุญชัย พุกาม สุโขทัย และจากเมืองเชียงแสนเดิม ไปจนถึงตาลี่  

สิบสองปนนา เชียงรุง และหลวงพระบาง 

 ๕) สําหรับการนับถือพระพุทธศาสนานั้น กลาวไดวา กลุมชนในบริเวณที่ราบลุม

เชียงราย เชียงแสน ในสมัยกอนพระเจามังราย (ตั้งแตกําเนิดราชวงศลวจังกราช) มีการนับถือ

พระพุทธศาสนามากอนสมัยหริภุญชัยซึ่งปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวา พระนางจามเทวีทรงนํา

พระสงฆผูทรงพระไตรปฎกจากละโวในป ๑๒๐๔ โดยกลุมชนที่เมืองโยนกนาคพันธุ เชียงแสนรับ

พระพุทธศาสนามาจากการติดตอคากับจีนและอินเดีย ซึ่งนาจะเปนพระพุทธศาสนาทั้งแบบ

มหายานและหินยาน แตไมปรากฏที่แนชัดเทานั้น แตถาพิจารณาถึงอาณาจักรนานเจาทางตอนใต

ของจีนก็สันนิษฐานไดวา ดินแดนแถบนี้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตการเผยแพร

พระพุทธศาสนาที่สืบเนื่องมาจากสมัยพระเจาอโศกมหาราช  

 จากตํานานสิบหาราชวงค และวรรณกรรมที่สําคัญ เชน ศาสนวงศ  ชินกาลมาลีปกรณ 

มูลศาสนา จามเทวีวงศ รวมถึงวรรณกรรมประเภทตํานานของสถานที่ตางๆ ในลานนา เชน 

ตํานานพระดอยตุง ตํานานพระเจาทองทิพย ตํานานสุวรรณโคมคํา เปนตน จะเห็นวา กษัตริยของ

ลานนาในสมัยตอมาไดมีการสรางบานแปงเมืองและมีการสงเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาเปน

อยางดี ในขณะเดียวกันก็ไมละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมของมีมาแตโบราณกาล เชน ความเชื่อในเรื่องผี 

ขวัญ ความเชื่อในเรื่องกฎของธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทพเจา และการนับถือ



  

๑๓๙ 

บรรพบุรุษ เปนตน ซึ่งทําใหพระพุทธศาสนาในลานนามีลักษณะที่หลากลายทั้งพระพุทธศาสนา

ดั้งเดิมของหินยานแบบเถรวาท พระพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับความเชื่อในทองถิ่นซึ่งจะปรากฏ

ในสมัยหลังจากราชวงศมังราย ๑๔๕

 หลังจากสิ้นยุคหริภุญชัย ศูนยกลางพระพุทธศาสนาไดยายไปอยูกับอาณาจักรลานนา

ของพระเจามังราย ซึ่งมีศูนยกลางการปกครองอยูที่นครเชียงใหม  อาณาเขตของอาณาจกัรลานนา

สมัยนั้นจึงขยายครอบคลุมไปดินแดนตางๆ คือ ในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด บางสวนของรัฐฉาน 

ประเทศพมา  เมืองสิบสองปนนา เชียงรุง มณฑลยูนาน ประเทศจีน และบางสวนทางตอนเหนือ

ของประเทศลาว ตามความสัมพันธและการติดตอคาขายที่มีมาแตดั้งเดิม การที่พระเจามังรายทรง

นําพระพุทธศาสนามาจากพุกาม  ตอมาพระเจากือนาทรงนิมนตพระสุมนเถระจากสุโขทัยไป

ลานนา  รวมถึงการสงพระเถระไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาในสมัยพระเจาสามฝงแกน เปน

เหตุผลใหพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบลังกา ไดเจริญขึ้นมาบดบังรัศมีพระพุทธศาสนาแบบ

มอญในสมัยหริภุญชัย และพระพุทธศาสนาที่มีมาแตดั้งเดิมในดินแดนแถบเชียงรายอยางไรก็ตาม 

อาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเขามาสูลานนาใน ๔ ชวงเวลา คือ  

 ๑) ในสมัยราชวงศลวจังกราช สืบเนื่องจนถึงเมืองหิรัญนครเงินยาง เชียงแสน(ราวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๒ -๑๓ หรือ พ.ศ. ๑๑๘๑) ที่ปรากฏในตํานานสิบหาราชวงศ โดยระบุถึงการนับถือ

พระพุทธศาสนาวา มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดียบนดอยตุง และการยายมาสราง

เมืองหิรัญนครเชียงแสน ซึ่งพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้นาจะไดรับมาจากกลุมคนไตในรัฐ

ฉาน ประเทศพมา และกลุมชนทางตอนใตของมณฑลยูนาน ประเทศจีนที่มีติดตอคาขายกับ

อินเดียและจีน และนาจะเปนทั้งพระพุทธศาสนาแบบหินยานมากกวามหายาน และถาพิจารณา

จากการที่พระเจามังรายไดทราบถึงกิตติศัพทความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในหริภุญชัย

และพุกามและมีความประสงคที่จะยึดครองและนําเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเขามาใน

ลานนา ก็แสดงใหเห็นวา พระเจามังรายนับถือพระพุทธศาสนามาแบบหินยานมากอน นับตอ

เนื่องมาจากราชวงศลวจังกราช ตามความเชื่อที่ปรากฏในตํานานสิบหาราชวงศ อยางไรก็ตาม 

แนวคิดดังกลาว ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนแถบนี้ 

เนื่องจากขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่แนชัด เปนเพียงการระบุในตํานานที่ปรากฏในสมัยหลัง

เทานั้น ซึ่งเชื่อวาอาจเปนการเขียนตํานานที่เลาสืบตอกันมามากกวา 

                                                  
 ๑๔๕ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนรุักษพระคัมภีรลานนา :  ปริวรรตและ

วิเคราะหเนื้อหา, (เชียงใหม :  โรงพิมพม่ิงเมืองเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๔-๖. 



  

๑๔๐ 

 ๒) พระพุทธศาสนานิกายมอญหริภุญชัย ที่พระนางจามเทวีไดนําจากละโว (ลพบุรี) ใน

ราวป พ.ศ.๑๒๐๔  ซึ่งสันนิษฐานกันวา  เปนพระพุทธศาสนาแบบมอญทวาราวดี  ที่สืบต้ังแตสมัย

ที่พระโสณะและพระอุตตระเถระนํามาจากชมพูทวีป และประดิษฐานไวที่สุวรรณภูมิระหวางเมือง

สะเทิมของพมาและนครปฐมของไทย 

   ๓) พระพุทธศาสนานิกายสวนดอกหรือพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศเกาที่พระเจากื

อนาทรงสงราชทูตไปนิมนตพระสงฆจากกรุงสุโขทัยในป พ.ศ.๑๙๑๒ นําโดยพระสุมนเถระและ

พระสงฆจํานวน ๑๐  รูป  โดยพระเจากือนาทรงอุทิศพระราชอุทยานสวนดอกไมสรางเปนพระ

อาราม พระราชทานนามวา  “วัดบุปผาราม”  หรือ วัดสวนดอกสมัยปจจุบัน  พระพุทธศาสนาแบบ

ลังกาวงศที่พระมหาสุมนเถระนํามาเผยแพรในเชียงใหม  ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหัว

เมืองใกลเคียง  คือ  เชียงราย  เชียงของ  เชียงแสน  ลําพูน  ลําปาง โดยชาวเมืองไดหันมานับถือ

พระพุทธศาสนาแบบเชียงใหม  พระสงฆจากสํานักตางๆ ทั้งใกลและไกล  พากันมาศึกษา

พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีที่วัดสวนดอกในนครเชียงใหมตามที่กลาวแลว   

 ๔) พระพุทธศาสนานิกายปาแดง (นิกายลังกาวงศใหม) ที่พระเจาสามฝงแกน  (พ.ศ.

๑๙๖๕ – ๑๙๗๓) สงพระชาวเชียงใหม ๒๕ รูป มีพระมหาคัมภีระ  พระเมธังกร และพระสีลวงศ 

เปนตนกับพระกัมพูชาอีก ๘  รูป โดยมีทานพระญาณสิทธิเปนหัวหนาคณะ พากันลงเรือสําเภาไป

ศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีที่ลังกา แลวไดทําการอุปสมบทใหม ขากลับไดอาราธนาพระ

ลังกา ๒  รูป  คือ  พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปญญาเขามาชวยประกาศศาสนาในลานนา 

 การที่สังคมลานนานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยมีนิกายยอยๆ เชน นิกาย

รามัญจากละโว นิกายลังกาวงศเกาจากสุโขทัย และนิกายลังกาวงศใหม (นิกายปาแดง) จากลังกา 

ทําใหพระสงฆมีความตื่นตัวในการศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเปนอยางมาก เพราะ

นําไปสูการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทําใหพระสงฆมีความรู 

ความแตกฉานในพระไตรปฎกและภาษาบาลีเปนอยางดี แตในขณะเดียวกันก็มีความขัดแยง

ระหวางนิกายตางๆ  จนปรากฏเปนเรื่องราวขอพิพาทในประวัติศาสตรที่มีการบันทึกเอาไวในกรณี

ที่พระสงฆทะเลาะเรื่องการอุปสมบทที่คณะสงฆไมยอมใหกุลบุตรอุปสมบทจนพระเจากือนา ตอง

นิมนตพระสุมนเถระมาจากสุโขทัย หรือในกรณีมีขอพิพาทในเรื่องความเชื่อและที่มาของ

พระพุทธศาสนา จนมีการระบุของคณะสงฆฝายวัดสวนดอกที่กลาวถึงพระเถระที่นํานิกายใหมมา

จากลังกาวา  “เจาธรรมกําเพียร (พระมหาญาณคัมภีระ) ลูกศิษยพระมหาญาณกิตติ ไปลังกามา

มะลางชาวเจาสังฆะใหแตกเปนปกษ ...”    



  

๑๔๑ 

 สวนฝายนิกายลังกาวงศใหมหรือฝายปาแดง ก็ใหพระสงฆจดจําไวทุกวัดวา “พระมหา

ญาณคัมภีระนําพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์มาแตโหรณชนบท”  ๑๔๖

 จากหลายสาเหตุดังกลาวจึงนําไปสูการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ของโลกขึ้นในป 

พ.ศ.๒๐๒๐ ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ผลจากการสังคายนาและการศึกษาเลาเรียนในทาง

พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ ในสมัยตอมา คือ สมัยพระเจายอดเชียงราย (พ.ศ.๒๐๓๐-

๒๐๓๘) และสมัยพระเจาเมืองแกว (พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) นับระยะเวลารวม ๙๐ ป พระเถระ

นักปราชญลานนา เชน พระสิริมังคลาจารย พระรัตนปญญาเถระ พระญาณกิตติเถระ พระโพธิรังสี 

เปนตน ก็ไดแสดงใหเห็นถึงภูมิความรู ความแตกฉานในพระไตรปฎกและภาษาบาลี จนสามารถ

รจนาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางมากมายตามที่กลาวแลว ซึ่งวรรณกรรม

เหลานั้นไดกลายเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ และเปนวรรณกรรมที่สามารถใหความรู 

ความเขาใจทางดานพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี โดยนักวิชาการเรียกยุคนี้วา “ยุคทองของ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา” 

 ภายหลังสิ้นสุดราชวงศมังรายในป พ.ศ. ๒๑๐๑ ภายใตการปกครองของพมา ลานนาก็

เขาสูความเสื่อมลงทั้งในดานการเมือง การปกครอง และการพระศาสนา โดยพมาไดนําเอาลัทธิ

พุกามและศิลปวัฒนธรรมของพมาเขามาเผยแพรในลานนา แตดวยเหตุผูปกครองชาวพมากน็บัถอื

พระพุทธศาสนาเชนกัน การบังคับกดขี่ถึงแมจะมีแกราษฎรทั่วไป แตการที่ประชาชนเขาวัดฟง

ธรรม มีกิจกรรมที่วัดจึงอยูนอกเหนือจากการควบคุมของพมา  

 ดังนั้น การสืบตอพระพุทธศาสนาสวนใหญจึงกระทําไดเพียงการคัดลอกคัมภีรที่พระ

มหาเถระในยุคทองวรรณกรรมลานนาไดรจนาไว มีเพียงบางสวนเทานั้นที่มีการรจนาขึ้นมาใหม 

โดยคัมภีรใหมในยุคนี้จะมีการประพันธในลักษณะที่ผสมผสานกับเร่ืองราวในทองถิ่น แตรจนาให

เปนเรื่องราวที่สามารถถายทอดเพื่อใหเกิดความบันเทิงใจ ความสบายใจมากกวาการสรางความรู

ในทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง มีการแตงวรรณกรรมในลักษณะของคราว หรือ “ธรรมคาว” 

เพื่อใหฟงแลวสบายใจ และเรื่องราวสวนใหญก็เนนเรื่องบุญกุศลที่หวังผลทั้งในชาตินี้และชาติหนา 

ในลักษณะของ “ธรรมอานิสงส”  ทั้งนี้เพื่อประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักการพื้นฐานของ

พระพุทธศาสนาที่เนนการทําบุญกุศลและอานิสงสที่จะพึงไดรับ ในลักษณะที่วา “ถาทําความดีจะ

ไดผลที่ดีตามมาทั้งในชาติและชาติหนา” หรือวา  “ทําบุญกุศลก็จะไดรับผลแหงการทํากุศลนั้น” 

ความเชื่อดังกลาว ไดมีการนําเรื่องราวที่เปนประโยชนตอการรักษาพระศาสนา เชน ความเชื่อใน

                                                  
 ๑๔๖ นพคุณ  ตันติกุล, ลานนาในมิติกาลเวลา, (เชียงใหม  :  The Knowledge Center, ๒๕๔๘), 

หนา ๙๕-๑๐๕.  



  

๑๔๒ 

เร่ืองการเขียนธรรม การสรางธรรมถวายวัด มาประยุกตใชเพื่อใหมีอานิสงสตอผูสรางถวาย โดยนัย

ดังกลาวจึงมีความแตกตางจากสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในราชวงศมังราย ซึ่ง

วรรณกรรมในสมัยนั้นมีความชัดเจนถูกตองตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เปนแหลงที่ให

ความรูแกคณะสงฆและประชาชนทั่วไป 

 เมื่อส้ินสุดการปกครองของพมา ๒๐๐ ป  ลานนาก็อยูในฐานะประเทศราชของสยาม

ประเทศ มีการแตงเจาเมืองหรือผูครองนคร ซึ่งในยุคนี้ไดมีการฟนฟูพระพุทธศาสนาและบานเมือง

ใหมีความเจริญรุงเรือง โดยเจาผูครองนครไดพยายามสงเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและนํา

ความเชื่อในทองถิ่นเขามาผสมผสานมากขึ้นทั้งในเรื่องความเชื่อของโชคลาง ประเพณี พิธีกรรม 

และเกิดคติการสราง “คัมภีรธรรมชาตา” โดยถือวาเปนประจําวันเกิด เดือนเกิด ปเกิด รวมทั้งมี

การสรงธรรมอานิสงสและคัมภีรธรรมเพื่อใชเทศนในเทศนกาลตางๆ ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปน

คัมภีรธรรมชาดก ที่มักมีการอางอิงหลักธรรม บุคคลและสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในอดีต เพื่อ

สรางความชอบธรรมหรือความนาเชื่อถือใหกับคัมภีรเร่ืองนั้นๆ  โดยเจาเมืองผูครองนครจะตอง

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางและลงมาพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวตอกัน ในยุคนี้จึงปรากฏวาเปน “ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ผลที่ปรากฏขึ้นจาก

กระบวนการพลิกฟนวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาทั้งของเจาผูครองนครและประชาชนทั่วไป ทํา

ใหเกิดวัฒนธรรมประเพณีของชาวลานนาอยางมากมาย ในลักษณะของพระพุทธศาสนาในเชิง

พิธีกรรม ที่มีการนําหลักธรรมคําสอนมาบอกกลาวและจัดเปนพิธีกรรมโดยเชื่อวา การทําบุญกุศล

ในพิธีกรรมนั้น มีอานิสงสมาก มีผลบุญมาก ความเชื่อเหลานี้ปรากฏจนถึงสมัยปจจุบัน นอกเหนือ

ความเชื่อในเรื่องการเขียนธรรม การสรางธรรมถวายวัดที่มาตั้งแตอดีตกาล ซึ่งเปนผลในลานนามี

คัมภีรธรรมและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยางมากมาย 

 สวนการประพันธวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนานั้น ดวยความที่พระสงฆมีการ

เรียนรูพระไตรปฎกและภาษาบาลีสืบตอจากคณะสงฆผูเดินทางไปยังลังกา จึงทําใหรูปแบบการ

ประพันธวรรณกรรมในลานนามีลักษณะที่คลายคลึงกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่แตงขึ้นใน

ลังกา เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค มีการตั้งบทปณามคาถา บทชมความเจริญรุงเรืองของบานเมือง บท

หลักธรรมหรือสาระสําคัญ และบทนิคมคาถา เชนเดียวกัน  แตภายหลังที่ลานนาอยูภายใตการ

ปกครองของพมาและการเปนประเทศราชของสยามประเทศ ผลงานดานวรรณกรรมของลานนาจึง

มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น โดยเปนคัมภีรชาดกที่อางอิงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามากกวา คัมภีร

อธิบายหลักธรรม เชน มังคลัตถทีปนี หรือวรรณกรรมในยุคทองของวรรณกรรมในลานนา ทัง้นี ้เปน

เพราะความตอเนื่องการเรียนรูของพระมหาเถระในยุคทองไดส้ินสุดลง เมื่อลานนาตกอยูภายใต



  

๑๔๓ 

การปกครองของพมา รวมทั้งอิทธิพลของสยามประเทศที่มีการปฏิรูปทางการศึกษาจึงทําใหผูสืบ

ตอภูมิความรูดานภาษาบาลีและพระไตรปฎกในลานนาหมดสิ้นลง 

 อยางไรก็ตาม ลักษณะขององคความรูในดานวรรณกรรมที่สืบทอดตอๆ กันมาตาม

ความเชื่อในเรื่องอานิสงสของการเขียนธรรม การสรางธรรมถวายวัดนั้น ก็ไดเปนปจจัยที่สําคัญทํา

ใหคนพบวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของลานนา โดยเฉพาะในวัดที่มีพระมหาเถระใหความ

สนใจในการรักษาคัมภีร ดังเชน กรณีครูบากัญจนอรัญญวาสี วัดสูงเมน จังหวัดแพร วัดไหลหิน 

จังหวัดลําปาง หรือแมกระทั้งวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย 

 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีอิทธิพล

อยางยิ่งตอตอความเชื่อถือ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวลานนา เปนรากฐานที่สําคัญตอการ

เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของชาวลานนา และไม

เพียงแตในดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเทานั้น สาระสําคัญของ

วรรณกรรมลานนายังใหความรูในดานประวัติศาสตรของชนชาติ ความเปนไปของบานเมือง หลัก

และธรรมเนียมในการปกครอง ซึ่งพระมหาเถระ นักปราชญ ไดแสดงภูมิความรูออกมาเพื่อให

สังคมลานนามีความสงบสุข ทั้งนี้ดวยการเอาใจใสดูแลของทุกฝายทั้งสถาบันพระมหากษัตริย ชน

ชั้นผูปกครอง คณะสงฆ และประชาชนทั่วไปที่ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางดี  ถึงแมวา

ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะทั้งที่แสดงถึงความเปนพระพุทธศาสนา

แบบดั้งเดิมหรือแบบพุทธแท และพระพุทธศาสนาในเชิงพิธีกรรมที่ผสมผสานความรู ความเชื่อใน

ทองถิ่นเขามาเปนสวนหนึ่งในวิถีแหงชาวพุทธก็ตาม แตทั้งหมดก็แสดงใหเห็นวา เปนการปรับ

ประยุกตเพื่อใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนที่มิไดเกิดขึ้นเพียงในสังคม

ลานนาเทานั้น แตไดเกิดขึ้นกับสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไป  

 

 



 
บทที่ ๓ 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาเรื่อง “อานิสงส” 

 
๓.๑ ความหมาย ประวัติ และความเปนมาของ “อานิสงส” ในพระพุทธศาสนา 
 
ประวัติความเปนมาของ “อานิสงส” ในพระพุทธศาสนา 
 อานิสงส มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค

ทรงแสดงอานิสงสที่หมายถึง “ผลฝายดี”  ไวในอนุปุพพิกถาและหลักธรรมที่มีความเกีย่วของกบัผล

ของการกระทําในฝายดีที่นาสรรเสริญอันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตองตามหลัก

พระธรรมวินัย โดยเฉพาะผลของการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ  ไตรสิกขา และกุศลกรรมบถ 

พระพุทธองคทรงแสดงอานิสงสแหงธรรมฝายดีเพื่อเปนการกลอมเกลาจิตใจของผูที่รับฟงใหราเริง 

แจมใส และคลอยตามเพื่อที่จะนอมนําจิตเขาสูการเรียนรูและการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมขั้น

สูงตอไป  

 ในอนุปุพพิกถาซึ่งเปนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากครั้งที่สุดแกบุคคลผูเร่ิมตนเขาสู

พระศาสนาหรือผูฟงพระธรรมเทศนาครั้งแรก พระพุทธองคจะทรงแสดงอนุปุพพิกถากอนแลวจึง

ตรัสถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค หรือหลักธรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับจริตของบุคคล

นั้นๆ เปนลําดับถัดไป อนุปุพพิกถานั้นมีหัวขอพระธรรมเทศนา ๕ ประการ คือ 

 ๑. ทานกถา กลาวถึงการใหทาน 

 ๒. ศีลกถา กลาวถึงศีล 

 ๓. สัคคกถา กลาวถึงสวรรค 

 ๔. กามาทีนวกถา กลาวถึงโทษความเศราหมองของกาม 

 ๕. เนกขัมมานิสังสกถา กลาวถึงอานิสงสแหงการออกบวช  

 ในอนุปุพพิกถานั้น พระพุทธองคไดแสดงอานิสงสหรือผลดานดีแหงการออกบวช ใน

ขณะเดียวกันก็แสดงถึงโทษหรือผลดานไมดีของกามคุณไวเชนเดียวกัน  โดยพระพุทธองคจะแสดง

ถึงอานิสงสและโทษควบคูกันไป เพื่อใหผูฟงมองเห็นและเขาใจในคําสั่งสอนไดชัดเจน จนนอมนํา

จิตของตนเขาสูกระแสแหงพระดํารัสอันจะมีผลตอการบรรลุมรรคผลหรือไดรับฟงพระธรรมเทศนา

ในขออ่ืนๆ ตอไป ดั่งเชน การแสดงอานิสงสแหงการออกบวชควบคูกับการแสดงทานกถา ศีลกถา 

สัคคกถา และกามาทีนพหรือโทษแหงกาม เพื่อนอมนําจิตใจของยสกุลบุตรใหราเริง แจมใสวา  



  

๑๔๕ 

   “...ขณะนั้น ยสกุลบุตรเปลงอุทานในที่ไมไกล พระผูมี

พระภาควา ทานผูเจริญ ที่นี่วุนวายหนอ ทานผูเจริญ ที่นี่ขัดของ

หนอ พระผูมีพระภาคไดตรัสกับยสกุลบุตรนั้นดังนี้วา ยสะ ที่นี่ไม

วุนวาย ที่นี่ไมขัดของ มาเถิดยสะ จงนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก

เธอ ลําดับนั้นยสกุลบุตร ราเริงเบิกบานใจวา ไดยินวา ที่นี่ไม

วุนวาย ที่นี่ไมขัดของ จึงถอดรองเทาทองเขาไปเฝาพระผูมีพระ

ภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลวไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค

แลวนั่ง ณ ที่สมควร พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุปุพพิกถา คือ 

ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถาโทษความต่ําทราม 

ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความออก

จากกาม (เนกขัมมานิสังสกถา) เมื่อทรงทราบวา ยสกุลบุตรมีจิต

ควร ออน ปราศจากนิวรณ เบิกบาน ผองใสแลวจึงทรงประกาศ

สามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย คือ ทุกข 

สมุทัย นิโรธ มรรค...”  ๑

 หลังจากจบพระธรรมเทศนา ยสกุลบุตรไดดวงตาเห็นธรรม มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี

ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา และไดขอบวชในพระพทุธศาสนา

อันเนื่องมาจากการไดรับฟงอนุปุพพิกถาที่พรรณนาเรื่องอานิสงสแหงการออกบวช ทาน ศีล สวรรค 

และโทษของกามคุณนั้น 

 จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา พระพุทธองค ไดทรงแสดงเรื่องอานิสงสประกอบกับ

หลักธรรมอื่นๆ เพื่อบอกกลาวถึงคุณและโทษของสิ่งที่ปรากฏขึ้น ซึ่งทําใหผูฟงไดรับความรู ความ

เขาใจที่ชัดเจน ดังนั้น อาจกลาวไดวา อานิสงสนั้นเปนปฐมเหตุ เปนแรงจูงใจของบุคคลที่ตองการ

เขาถึงพระสัทธรรม โดยเปนธรรมที่โนมนาวจิตใจของบุคคลใหสงบ พรอมที่จะรับรูในหลักธรรมใน

ข้ันตอไป  

 อีกนัยหนึ่ง พระพุทธองคทรงแสดงถึงอานิสงสของการปฏิบัติโดยตรงเพื่อใหผูฟงเกิด

ความสนใจหรือ “สรางแรงจูงใจ” ในการที่จะปฏิบัติดวยเหตุที่เห็นคุณของการกระทํานั้นๆ ดั่งเชน 

ในมหาวิภังค วินัยปฎก ที่กลาวถึงการแสดงอานิสงสของพระพุทธองค ดังนี้   

   “...คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถา ทรงพรรณนา

คุณแหงพระวินัย ตรัสสรรเสริญการเรียนพระวินัย ทรงพรรณนา

                                                 
 ๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๖/๒๙.วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๖/๓๒. 



  

๑๔๖ 

คุณพระอุบาลีโดยประการตางๆ  ภิกษุทั้งหลายกลาววา พระผูมี

พระภาคตรัสวินัยกถา ทรงพรรณนาคุณแหงพระวินัย ตรัส

สรรเสริญการเรียนพระวินัย ทรงพรรณนาคุณทานพระอุบาลีโดย

ประการตางๆ อยากระนั้นเลย ทานทั้งหลาย พวกเราจะเรียน

พระวินัยในสํานักทานพระอุบาลี “ ๒

 การตรัสถึงคุณแหงการเรียนพระวินัยหรือแสดงผลฝายดีที่เกิดขึ้นจากการเรียนพระวินัย

ของพระพุทธองคนั้น เปนเหตุใหหมูภิกษุเกิดความสนใจในการที่จะศึกษาเลาเรียน ดังนั้น การ

กลาวถึงอานิสงสจึงเปน “การคาดหวังผล” เพื่อใหเกิดการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

 นอกจากนี้ พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงส ในความหมายของประโยชนที่เกิดจากการ

ปฏิบัติของบุคคลในเชิงเงื่อนไขวา ถาบุคคลนอนหลับโดยมีสติ รูสึกตัวจะพึงไดรับผลแหงการนอน

เชนนั้นวา   

   “...อุบาลี บุคคลผูนอนหลับมีสติ รู สึกตัว มีอานิสงส ๕ 

ประการนี้ คือ หลับเปนสุข๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไมเห็นความฝนเลวทราม 

๑ เทวดารักษา ๑ น้ําอสุจิไมเคลื่อน ๑  อุบาลีบุคคลผูนอนหลับมีสติ

รูสึกตัว มีอานิสงส ๕ ประการนี้...”  ๓

 อีกประการหนึ่ง พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงส ในแงของการเห็นคุณประโยชนที่จะพึง

เกิดขึ้น โดยเปนการกลาวอธิบาย แนะนําเพื่อใหผูฟงคลายความสงสัยในเบื้องตน  อันจะนําไปสู

การ  “สรางความเขาใจรวมกัน”  ดังกรณีที่พระพุทธองคตรัสอธิบายประโยชนหรืออานิสงสในการ

กําจัดราคะ โทสะ โมหะ กับภิกษุทั้งหลายวา    

   “...หากคนผูเปนบัณฑิตใครรูถามวา ก็พระศาสดาของ

ทาน ทรงเห็นอานิสงสอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป

...ใน เวทนา ...ใน สัญญา ...ใน สังขาร ...ในวิญญาณ ทาน

ทั้งหลายถูกถามอยางนี้ พึงตอบอยางนี้วา เมื่อบุคคลปราศจาก

ความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก 

ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน  ปราศจาก

ความความทะยานอยากในรูป  เพราะรูปนั้นแปรผันและเปน

                                                 
 ๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๔๓๘/๕๔๓, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๓๘/๕๔๘. 

 ๓ วิ.ป.  (บาลี)  ๘/๔๖๖/๖๕๗. วิ.ป.  (ไทย)  ๘/๔๖๖/๖๖๕. 



  

๑๔๗ 

อยางอื่น  โสกะ ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส  และอุปายาสจึงไม

เกิดขึ้น… 

   พระศาสดาของเราทรงเห็นอานิสงสนี้แล  จึงตรัสสอนให

กําจัดฉันทราคะในรูป...ในเวทนา ...ในสัญญา ...ในสังขาร จึงตรัส

สอนใหกําจัดฉันทราคะในวิญญาณ...” ๔

 การตรัสถึงอานิสงสในกรณีดังกลาว แสดงใหถึงการอธิบายความเพื่อใหเร่ืองตางๆ 

ปรากฏชัดเจนขึ้น โดยเปนการแสดงอานิสงสในลักษณะของตั้งคําถามและการอธิบายคําตอบ 

เพื่อใหเห็นคุณ ประโยชนที่เกิดขึ้น อันนําไปสูการสรางความเขาใจรวมกัน 

 คําวา อานิสงสที่ปรากฏในเบื้องตนนี้ หมายถึงประโยชนหรือผลที่ไดรับจากการปฏิบัติ

ในธรรมฝายดี ซึ่งอานิสงสที่ผูปฏิบัติตามจะไดรับเหลานี้ สวนใหญจะเปนอานิสงสที่เห็นและไดรับ

ประโยชนปจจุบันหรือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ซึ่งอาจมีคําที่ใชใกลเคียงหลายคําแตมีความหมาย

เดียวกัน คือ  การไดรับผลจากการกระทํา  

 อยางก็ตามในที่นี้จะกลาวถึง “อานิสงส” ที่ปรากฏในพระไตรปฎกโดยสังเขป ดังนี้ 
 
อานิสงสในพระไตรปฎก 
 คําวา “อานิสงส” มีปรากฏชัดเจนในพระไตรปฎกทั้งในพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก 

และพระอภิธรรมปฎก โดยมีความหมายและการใชคํานั้นแตกตางกันบาง แตสวนใหญลวน

หมายถึง   ”ผลฝายดี” และ “ประโยชนที่จะพึงไดรับ”  ซึ่งบางครั้งมีการใชศัพทที่มีความหมาย

ใกลเคียงกับคําวา อานิสงส เชนคําวา วิบากผล (ผลอันไหลออกหรือผลแหงกรรมที่ไดกระทําไว) 

อัตถะ (ประโยชน,ผลที่มุงหมาย)  และก็ใชคําดังกลาวขยายความเพื่อแสดงผลที่นาปรารถนาหรือ 

“ผลฝายดี” อันเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมที่บุคคลจะพึงไดรับหรือไดรับแลว

ในฐานะที่ไดปฏิบัติตามขอแนะนํานั้น ซึ่งเปนการกลาวแสดงใหเห็นถึง “คุณประโยชน” และ “ผลที่

จะพึงไดรับ” จากการกระทําในดานตางๆ ที่เปนธรรมฝายดีทั้งการใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ

ภาวนา และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา รวมทั้งผลที่เกิดจากการใชปญญาหรือการมีปญญาใน

ขอนั้นๆ อันเปนไปตามหลักการสําคัญทางพุทธศาสนาที่มุงเนน ศีล สมาธิ และปญญา 

 ๑.  อานิสงสในพระวินัยปฎก แนวคิด และความหมาย “อานิสงส” ตามที่ปรากฏการ

ใชในพระวินัยปฎกนั้น มีปรากฏอยูอยางมากมาย  โดยมุงเนนคุณประโยชนและผลแหงการปฏิบัติ

ตามพระวินัย เชน การรักษาศีล การรักษาอาจาระแหงพระวินัย การทําสังฆกรรม การทํากิจวัตร

                                                 
 ๔ สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๒/๘, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒/๙. 



  

๑๔๘ 

ของบุคคล เปนตน  โดยแสดงใหวา ถาบุคคลใดไดรักษาวินัยหรือไดปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวินัย 

บุคคลนั้นพึงไดรับอานิสงสที่เหมาะสมกับการปฏิบัติในกิจวัตรนั้น 

 อานิสงสในพระวินัยนั้น ปรากฏความตั้งแตที่พระพุทธองคทรงเล็งเห็นความสําคัญใน

การบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลายอันมีคุณประโยชนเปนตนวา  เพื่อความยอมรับวาดีแหงสงฆ 

เพื่อความผาสุกของสงฆ เพื่อขมผูเกอไดยาก เพื่อความอยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลดีงาม เพื่อปดกั้น

อาสวะที่จะพึงบังเกิด เพื่อความเลื่อมใสของบุคคลผูไมเลื่อมใส เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 

และเพื่ออนุเคราะหวินัย เปนตน ซึ่งพระอุบาลีไดทูลถามอานิสงสในการเรียนพระวินัยกับพระพุทธ

องควา  

   “...การเรียนวินัย มีอานิสงสเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา 

พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ในการเรียนวินัย มีอานิสงส ๕ 

ประการนี้คือ   เปนอันคุมครองรักษากองรักษาศีลของตนไวดีแลว ๑ 

ผูที่ถูกความรัง เกียจครอบงํายอมหวนระลึกได๑  กลาพูดใน

ทามกลางสงฆ ๑ ขมดวยดีซึ่งฆาศึกโดยสหธรรม ๑ เปนผูปฏิบัติเพื่อ

ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม...” ๕

 นอกจากการเรียนพระวินัยที่มีอานิสงสหลายประการดังกลาวแลว พระพุทธองคไดตรัส

สรรเสริญถึงประโยชนของการเรียนพระวินัยและพรรณนาคุณพระอุบาลีเนืองๆ  จึงทําใหเหลา

พระภิกษุสนใจเลาเรียนและปฏิบัติตามพระวินัยเปนอันมาก ในขณะเดียวกัน พระพุทธองคก็ได

ตรัสถึงศีลสมบัติ ๕ ประการ หรืออานิสงสของการรักษาศีล ในแงของคุณประโยชนที่จะพึงไดรับ

จากการรักษาศีล ดังนี้   

 “...คหบดีทั้งหลาย   ศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล มี

อานิสงส๕ ประการ อานิสงส ๕ ประการนี้ คือ   

 คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ ยอม

ไดโภคทรัพยใหญหลวง ซึ่งมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปน

อานิสงสประการที่ ๑ แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล 

คหบดีทั้งหลาย กิตติศัพทอันดีงามของบุคคลผูมีศีล มี

ศีลสมบัติยอมกระฉอนไป นี้เปนอานิสงสประการที่ ๒ แหงศีล

สมบัติของบุคคลผูมีศีล 

                                                 
 ๕ วิ.ป. (ไทย) ๘/๔๒๓/๖๐๐. 



  

๑๔๙ 

คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ จะเขาไปขัต

ติยบริษัทก็ตาม พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม 

สมณบริษัทก็ตาม ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไป นี้เปน

อานิสงสประการที่ ๓ แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล 

คหบดีทั้งหลาย  บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ ยอมไม

หลงลืมสติตาย นี้เปนอานิสงสประการที่ ๔ แหงศีลสมบัติของ

บุคคลผูมีศีล  

คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ หลังจากตาย

แลว ยอมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค นี้เปนอานิสงสประการที่ 

๕ แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล…” ๖

 นอกจากนี้ พระพุทธองคไดตรัสถึงกรรมอันนาเลื่อมใสที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระ

ธรรมวินัยที่เหมาะสมวา มีอานิสงส ๕ ประการ คือ  

   “...ตนเองก็ไมติเตียนตน ๑ ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็

สรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันดีงามยอมขจรไป ๑ ไมหลงลืมสติตาย 

๑ หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ๑” ๗

 สวนอานิสงสแหงการปฏิบัติในกิจของสงฆหรือการทําสังฆกรรมตางๆ  เชน การกราน

กฐินของภิกษุสงฆนั้น พระพุทธองคไดตรัสอานิสงสไว โดยนัยแหงคุณพิเศษที่พระสงฆจะพึงไดรับ

เมื่อไดกระทํากรานกฐินแลววา  

 “...ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอยูจําพรรษา

แลวไดกรานกฐิน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูกรานกฐินแลวจะได

อานิสงส ๕ อยาง คือ  เที่ยวไปโดยไมตองบอกลา ๑ ไมตองถือ

ไตรจีวรไปครบสํารับ ๑ ฉันคณะโภชนะได ๑ ทรงอติเรกจีวรได

ตามตองการ ๑ พวกเธอจะไดจีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้น ๑” ๘  

 นอกจากนี้ พระพุทธองคยังไดตรัสถึงโทษของการไมปฏิบัติและอานิสงสของการปฏิบัติ

ตามกิจวัตรแหงการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพของบุคคลวา เปนสิ่งที่พระภิกษุสงฆควรปฏิบัติ

เพื่อสุขภาพของตนเอง ดังนี้  

                                                 
                 ๖ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๘๕/๘๙, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๘๕/๙๙. 

 ๗ วิ.ป. (บาลี) ๘/๓๒๕/๔๗๓, วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๔. 

 ๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๗/๑๔๕, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๗/๑๔๖. 



  

๑๕๐ 

 “...สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมเคี้ยวไมชําระฟน ปากมีกลิ่น

เหม็น ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรง

ทราบ พระผูมีพระภาครับส่ังวา ภิกษุทั้งหลาย การไมเคี้ยวไมชําระ

ฟนมีโทษ ๕ ประการ โทษ ๕ ประการนี้ คือ ตาฝาฟาง ๑ ปากมีกลิ่น

เหม็น ๑ ประสาทลิ้นรับรสไดไมดี ๑ น้ําดีและเสมหะหุมหออาหาร ๑ 

เบื่ออาหาร ๑ ภิกษุทั้งหลาย การไมเคี้ยวไมชําระฟนมีโทษ ๕ 

ประการนี้แล ภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไมชําระฟนมีประโยชน ๕ 

ประการ คือ ตาสวาง๑ ปากไมมีกลิ่นเหม็น ๑ ประสาทลิ้นรับรสไดดี 

๑ น้ําดีและเสมหะไมหุมหออาหาร ๑ เจริญอาหาร ๑ ภิกษุทั้งหลาย 

การเคี้ยวไมชําระฟน มีประโยชน ๕ ประการนี้แล...”  ๙

 สวนอานิสงสที่เกิดจากการปฏิบัติตามกิจวัตรบางขอบางประการ เชน การกวาดลาน

วัด ลานเจดีย พระพุทธองคตรัสวา มีอานิสงสที่ผูกวาดจะไดรับซ่ึงอํานวยประโยชนทีเ่ปนทัง้ปจจุบนั

และอนาคต  ดังนี้  

 “...การกวาดมีอานิสงส ๕ อยางคือ จิตของตนเลื่อมใส 

๑ จิตของผูอ่ื

                                                

นเลื่อมใส ๑ เทวดาชื่นชม ๑ ส่ังสมความเปนไป

เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ๑ หลังจากตายแลว ยอมไปบังเกิดใน

สุขติโลกสวรรค ๑ การกวาดแมอ่ืนอีกก็มีอานิสงส ๕ อยางคือ 

จิตของตนเลื่อมใส ๑ จิตของผูอ่ืนเลื่อมใส ๑ เทวดาชื่นชม ๑

เปนอันทําตามคําส่ังสอนของพระศาสนา ๑ ชนรุนหลังยึดถือ

เปนแบบอยาง ๑...” ๑๐

 แนวคิด  และความหมายของ “อานิสงส” ที่ปรากฏในพระวินัยปฎกตามที่ยกมาเปน

ตัวอยางมาขางตนดังกลาว สามารถสรุปเปนสาระและความหมายของอานิสงส ไดดังนี้ 

 ๑. อานิสงส หมายถึง ผลดีหรือคุณประโยชนของการกระทําหรือปฏิบัติตามพระวินัย

หรือขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาตรัสแนะนําไว ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องที่เปนประโยชนตอบุคคลผู

ปฏิบัติ เชน การรักษาศีล  การรักษาสุขภาพ การบําเพ็ญเพียรทางจิต และการปฏิบัติเพื่อความตั้ง

มั่นแหงพระสัทธรรม 

 
  ๙ วิ.จู. (บาลี)  ๗/๒๘๒/๖๕, วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๘๒/๖๙. 

 ๑๐ วิ.ป. (บาลี)  ๘/๓๒๕/๔๖๔, วิ.ป. (ไทย)  ๘/๓๒๕/๔๖๖. 



  

๑๕๑ 

 ๒. อานิสงส เปนสิทธิพิเศษบางประการหรือการผอนปรนสิกขาบทวินัยบางขอ เชน 

อานิสงสที่ไดรับภายหลังการกรานกฐินแลว ที่ภิกษุสงฆสามารถมีสิทธิบางอยางในการไมลวงเกิน

พระวินัยที่บัญญัติไว เปนตน 

 ๓. อานิสงส เปนเครื่องกําหนดประโยชนที่พึงจะไดรับหรือเปนเกณฑบางประการที่

บุคคลหรือภิกษุ ภิกษุณี คาดหวังวา เมื่อตนเองหรือบุคคลกระทําเชนนั้น จะเปนประโยชนตอ

ตนเองและหมูคณะ โดยยกเอาอานิสงสข้ึนมาแสดง ดั่งเชน การเห็นประโยชนของการถวายผา    

วัสสิกสาฏกของนางวิสาขาแลวจึงขอพร ๘ ประการจากพระพุทธองค  

 อานิสงสที่มีปรากฏในพระวินัยปฎกดังกลาว แสดงถึง “ผลฝายดี”  “ผลที่คาดหวัง” และ 

“ผลที่จะพึงไดรับในปจจุบัน”  จากการปฏิบัติตามพระวินัยและกิจวัตรของบุคคล ซึ่งมีจุดหมาย

หลักวา  ตองการใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง มุงหวังสูความเปนผูมีจริยาวัตรที่งดงาม 

และคาดหวังถึงความเจริญกาวหนาของบุคคลและความยั่งยืนของพระสัทธรรม โดยแสดงผลหรือ

อานิสงสที่จะพึงไดรับในปจจุบัน เชน การบัญญัติพระวินัยสิกขาบทแตละขอก็เพื่อความผาสุกใน

หมูพระสงฆ เพื่อผลดี คือ ความสามัคคีของหมูคณะที่อยูรวมกันและความยั่งยืนของพระสัทธรรม 

เปนตน 

 ๒. อานิสงสในพระสุตตันตปฎก พระสุตตันตปฎกเปนพระสูตรอธิบายพระธรรม

เทศนาของพระพุทธองคที่ตรัสแกหมูชนในกาลและโอกาสที่ตางกัน ประกอบไปดวย ๕ นิกาย คือ 

ทีฆนิกาย (พระสูตรที่วาดวยเรื่องราวขนาดยาว) มัชฌิมนิกาย (พระสูตรขนาดกลาง) สังยุตตนิกาย 

(พระสูตรที่เกี่ยวของบุคคล สถานที่หรือธรรมะเรื่องเดียวกันที่จัดเปนหมวด) อังคุตตรนิกาย (พระ

สูตรที่จัดตามจํานวนธรรมเปนหมวด) และขุททกนิกาย (พระสูตรขนาดสั้น) มีจํานวนทั้งหมด ๒๕ 

เลมในพระสุตตันตปฎกภาษาไทย  ซึ่งแนวคิดและความหมาย “อานิสงส”  ที่ปรากฏในพระ

สุตตันตปฎกนั้น มุงเนนการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา หลัก

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และการเจริญกุศลตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐  ที่ใหความสําคัญ

กับการประพฤติปฏิบัติทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมในฝายดี มีการงดเวนจากการฆาสัตว 

การใชวาจาสุภาษิต เปนตน โดยเฉพาะในอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต คัมภีรอปทาน และวิมาน

วัตถุนั้น ไดแสดงอานิสงสตางๆ อยางมากมาย ซึ่งมีผลตอการรจนาคัมภีรอานิสงสของลานนาใน

สมัยตอมา 

 ผลแหงอานิสงสที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎกนั้น จะปรากฏในลักษณะของผลแหง

ความดีที่ใหผลทั้งในปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) และในอนาคต (สัมปรายิกัตถะประโยชน) 

อันสืบเนื่องมาจากการกระทําที่ถูกตอง เหมาะสม เปนไปตามธรรม ในที่นี้จะกลาวถึง “อานิสงส” 



  

๑๕๒ 

ในพระสุตตันตปฎก โดยนําหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๓ หลักไตรสิกขา ๓ และผลหรืออานิสงสของ

การบรรลุธรรมเปนแนวทางในการอธิบาย โดยจัดกลุมเรียงตามเนื้อหา คือ ทาน ศีล สมาธิ 

(ภาวนา) ปญญา และผลหรืออานิสงสของการบรรลุธรรมในชั้นตางๆ  ดังนี้ 

 อานิสงสเกี่ยวกับการถวายทานในพระสุตตันตปฎก แนวคิดเรื่องอานิสงสของการ

ใหทานนั้นมีปรากฏอยางมากมายในพระสุตตันตปฎก เพราะเปนการสรางความศรัทธาแรงจูงใจ

ข้ันพื้นฐานของบุคคลใหเสียสละความเห็นแกตัว และเพื่อที่จะนอมนําจิตของตนเขาสูการปฏิบัติที่

ยิ่งขึ้นไป ซึ่งการกลาวถึงอานิสงสของการใหทานนั้น มุงเนนแสดงถึงผลที่จะพึงไดรับทั้งที่เปนผลใน

ปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) คือ การเสียสละความตระหนี่ การเอื้อเฟอตอผูอ่ืน และผลในอนาคต

(สัมปรายิกัตถะ)   คือ การไดรับทรัพยสมบัติในเทวโลก พรหมโลก หลังจากตายไปแลว  รวมทั้งผล

หรือประโยชนจากการที่ไดเห็นวา ส่ิงนั้นจะเปนประโยชนตอหมูคณะและความยั่งยืนของพระ

สัทธรรม 

 พระพุทธองคตรัสอานิสงสของการใหทาน ในทานานิสังสสูตร โดยแสดงผลแหงการให

ทานที่เปนไปทั้งในปจจุบันและอนาคตวา   

   “...ผูที่ใหทานยอมเปนที่รักที่พอใจของคนหมูมาก ๑  

สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน ๑ กิตติศัพทอันงามของผูให

ทานยอมขจรไป ๑  ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของ

คฤหัสถ ๑  หลังจากตายแลว ยอมเกิดในสุคติโลกสวรรค ๑” ๑๑

 นอกจากนี้ พระพุทธองคยังไดตรัสถึงอานิสงสของสัปปุริสทาน  หรือทานของสัตบุรุษที่

ใหประกอบดวยองค ๕ คือ การใหทานดวยศรัทธา ๑ ใหดวยเคารพ ๑ ใหทานตามกาลอันควร ๑ 

เปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑ ใหทานไมกระทบทั้งตนเองและผูอ่ืน ๑ วามีอานิสงส ๕ ประการคือ 

   “...สัตบุรุษครั้นใหทานดวยความศรัทธาแลว ยอมเปนผู

มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส  

มีฉวีวรรณผุดผอง ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

   คร้ันใหทานโดยเคารพแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย

มาก มีโภคะมาก  บุตร ภรรยา ทาส คนใช และกรรมกร ตั้งใจฟง

ดวยดี เงี่ยโสตฟง ตั้งใจใฝรู   

                                                 
 ๑๑ องฺ. ปฺจก. (บาลี)  ๒๒/๓๕/๕๔, องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๓๕/๕๖. 



  

๑๕๓ 

   คร้ันใหทานตามกาลอันสมควร ยอมเปนผูมั่งคัง่ มทีรพัย

มาก มีโภคะมาก และเปนผูมีความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามกาล

บริบูรณในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

   ครั้นเปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง 

มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภคกาม

คุณ ๕ อันสูงขึ้นไปในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

   คร้ันใหทานไมกระทบตนและผูอ่ืนแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มี

ทรัพยมาก มีโภคะมาก ไมมีภยันตรายมาแตที่ไหนๆ คือ จากไฟ จาก

น้ํา จากพระราชา จากโจร จากคนไมเปนที่รัก หรือจากทายาทในที่ที่

ทานนั้นเผล็ดผล” ๑๒

 พระพุทธองคตรัสบุญกิริยาวัตถุ ๑๓ หรือการทําบุญ ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา 

และอานิสงสของการทําบุญ ๓ ประการดังกลาวนั้นวา ใหผลที่แตกตางกันไป คือ  ๑. บุคคลผูให

ทานและศีลบางเล็กนอย ไมมีภาวนา ส้ินชีวิตแลวจะไปเกิดเปนมนุษยขัดสนหรือโชคราย  ๒. ให

ทานและมีศีลพอประมาณ ไมมีภาวนา ส้ินชีพแลว ไดเกิดเปนมนุษยที่สมบูรณพูนสุข ๓. มีศีลดี ให

ทานมาก ไมมีภาวนา ส้ินชีพแลวไปเกิดเปนเทพในสวรรคชั้นจาตุมหาราช ๔.หากมีศีลดี ใหทาน

มาก และมีภาวนา จะไดเกิดเปนเทพในสวรรคชั้นดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และชั้นปรนิม

มิตวัสวดี เปนตน 

 สวนผลที่เกิดจากการใหทานนั้น พระพุทธองคตรัสไวในทานูปปตติสูตร วา มีผล ๘ 

ประการ เชน มโนปณิธานของผูใหทาน เชน ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม ที่นอน ที่พักและ

เครื่องประทีปแกสมณะและพราหมณ อีกทั้งผูนั้นมีศีลดวย ยอมสําเร็จได โดยการไดรับอานิสงส

ประเภทตางๆ คือ หลังจากตายยอมเกิดรวมกับพวกขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคหบดี

มหาศาล ไปเกิดในสวรรคชั้นจาตุมหาราช  ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต  ชั้นนิมมานรดี และ

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี สวนผูที่ใหทานและมีจิตปราศจากราคะแลว ยอมอุบัติในชั้นพรหมกายิกา   

 ในขณะเดียวกัน พระพุทธองคก็ตรัสถึงอานิสงสของการถวายทานเจาะจงบุคคล 

(ทักษิณาเปนปาฏิปุคคลิก) ๑๔ ประการ วามีอานิสงสที่แตกตางกัน ดังนี้  

   “...อานนท ในทักษิณาปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการนั้น บุคคล

ใหทานในสัตวดิรัจฉานแลว พึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส ๑๐๐ 

                                                 
 ๑๒ องฺ. ปฺจก (บาลี)  ๒๒/๑๔๘/๒๔๐, องฺ. ปฺจก (ไทย)  ๒๒/๑๔๘/๒๔๕. 

                 ๑๓ องฺ. อฏฐก. (บาลี)  ๒๓/๓๖/๒๙๔, องฺ. อฏฐก. (ไทย)  ๒๓/๓๖/๒๙๔-๒๙๖. 



  

๑๕๔ 

อัตภาพ ใหทานในปุถุชนผูทุศีลแลวพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส 

๑,๐๐๐ อัตภาพ ใหทานในปุถุชนผูมีศีลแลว พึงหวังทักษิณาอันมี

อานิสงส ๑๐๐,๐๐๐ อัตภาพ  ถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู

ปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลายพึงหวังทักษิณาอันมี

อานิสงสแสนโกฏิอัตภาพ ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดา

ปตติผลแลว พึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงสนับๆไมได ประมาณไมได 

ไมจําเปนตองกลาวถึงการถวายทานในพระโสดาบัน  . . .พระ

สกทาคามี...พระอนาคามี..พระอรหันต...ไมจําเปนตองกลาวถึงการ

ถวายในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลย” ๑๔

 อานิสงสที่ปรากฏในพระสูตรนี้ พระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง

บุญที่ทํากับผลที่ไดรับ วามีผลที่ตางกันตามปฏิคาหกผูรับ โดยมีการนับอานิสงสเปนตัวเลข เปน

ระยะเวลา เชน อัตภาพ และกัป และหากพิจารณาในคัมภีรอปทาน จะเห็นไดวา ผลที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งการบําเพ็ญบารมีนั้น มีระยะเวลาเปนเครื่องบงบอกถึงความพยามและผลานิสงสที่เกิดขึ้น 

ซึ่งหลักการดังกลาว ไดสงผลตอแนวคิด ความเชื่อของการแตงคัมภีรอานิสงสลานนาในสมัยตอมา  

 นอกจากนี้ พระพุทธองคไดตรัสแนะนําภิกษุทั้งหลาย ที่ตองการใหปฏิบัติสมณธรรม

ของตนเปนประโยชนและมีอานิสงสตอมนุษยและเทวดาที่ไดถวายปจจัยสี่ มีจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และเภสัช วา ตองบําเพ็ญศีลของตนใหบริสุทธิ์ หมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิตใจของ

ตน ไมทําฌาณใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร (การอยูในเรือนวาง) ตาม

ความในอากังเขยยสูตร มูลปณณาสก ๑๕  ที่วา  อานิสงสที่เกิดจากการถวายปจจัยสี่แกภิกษุ จะ

เกิดขึ้นอยางบริบูรณแกผูถวาย ตอเมื่อภิกษุนั้นประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบพระวินัย และพอก

พูนปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทานั้น แมการอุทิศสวนกุศลใหผูตายก็ดุจเดียวกัน ผูตายจะไดรับ

อานิสงสมาก ก็ตอเมื่อภิกษุผูรับการถวายปฏิบัติตนใหอยูในกรอบแหงพระวินัยดวย ญาติที่ลวงลับ

ไปแลวไดทราบ ระลึกถึงการประพฤติของภิกษุนั้น มีจิตเลื่อมใส ยอมจะอนุโมทนา จึงจะได

อานิสงสมาก ความที่ปรากฏในอากังเขยยสูตรนี้ มีอิทธิอยางยิ่งตอการแตงคัมภีรธรรมอานิสงสวา

ดวยการทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูตายในลานนา เชน คัมภีรเร่ืองอานิสงสเสียศพ 

อานิสงสตาน (ทําบุญ)หาคนตาย เปนตน 

                                                 
 ๑๔ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๖-๓๘๐/๔๒๔-๔๓๐. 

 ๑๕ ม. มู. (ไทย)  ๑๒/๖๔-๖๙/๕๖-๖๑. 



  

๑๕๕ 

 ในคัมภีรอปทาน ไดมีการกลาวถึงอานิสงสอยางมากมายแจกแจงเปนประเภทของ

อานิสงสตางๆ อยางละเอียดถึง ๔๑ วรรค ซึ่งตอมามีรจนาคัมภีรที่วาดวยอานิสงสโดยเฉพาะ 

ดังเชน ทสวัตถุทานกถา วาดวยอานิสงสและอุทาหรณแหงทานวัตถุ ๑๐ มีการใหขาวน้ํา  อรรถ

สาวกบําเพ็ญบารมี วาดวยอานิสงสของการสรางพระไตรปฎก วตฺถทานานิสสกถา  วาดวย

อานิสงสของการถวายผา เตปฎกานิสํสกถา วาดวยอานิสงสการสรางพระไตรปฎก อฒฺฑภาคพุทฺธ

รูปานิทาน วาดวยอานิสงสการสรางพระพุทธรูป เปนตน ๑๖

 โดยในคัมภีรอปทานกลาวถึงอานิสงสของการถวายทานทั้งที่เปนวัตถุส่ิงของตางๆ   

เชน บาตร รองเทา ตั้ง ภาชนะ และโภชนาหารวา การถวายสิ่งเหลานี้ลวนมีอานิสงสตอผูถวาย ซึ่ง

เปนการกลาวถึงอานิสงสในมิติของผลบุญกุศลที่จะพึงไดรับทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยพระ

พุทธองคไดยกตัวอยางการถวายสิ่งของและปจจัยตางๆ ของพระองคในอดีต ดังนี้  

    “...ขาพเจาไดถวายบาตรในพระสุคตและพระสงฆซึ่ง

เปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงสซึ่งสมควรแกกรรม

ของขาพเจา ๑๐ ประการ คือ ขาพเจาบริโภคโภชนาหารใน

ภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ทําดวย

ทับทิม ทุกครั้ง ๑ ขาพเจาเปนผูไมมีอันตราย ๑ ไมมีเสนียด

จัญไร ๑ ชนทั้งหลายยําเกรง ทุกเมื่อ ๑ เปนผูไดขาว น้ํา ผา และ

ที่นอน เปนปกติ ๑ โภคสมบัติของขาพเจาไมพินาศ ๑ ขาพเจา

เปนผูมีจิตมั่นคง ๑ เปนผูใครธรรมทุกเมื่อ ๑ เปนผูมีกิเลสนอย ๑ 

ไมมีอาสวะ ๑ คุณเหลานี้ ติดตามขาพเจาไปทั้งในเทวโลกและ

มนุษยโลก ไมละขาพเจาในที่ทุกแหง เปรียบเหมือนเงาตนไม...” 

   “...ขาพเจาไดถวายมีดเล็กที่ทําอยางสวยงาม เนื่องดวย

เครื่องผูกอยางวิจิตรจํานวนมาก แกพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด

และแกสงฆแลว ไดรับอานิสงสซึ่งสมควรแกกรรมของขาพเจา ๘ 

ประการ คือ ขาพเจาเปนผูกลา ๑ เปนผูไมมีความเดือดรอน ๑ 

ถึงความสําเร็จในเวสารัชชธรรม ๑ เปนผูมีปญญาเครื่องทรงจํา 

๑ มีความเพียร ๑ประคองใจไวไดทุกเมื่อ ๑ ไดญาณอันสุขุมเปน

                                                 
 ๑๖ บัญชีคัมภีรภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต, กรรมการหอพระสมุด จัดพิมพในงานเฉลิมพระ

ชันษาซายิด สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาญาณวชิรวโรรส, ๒๔๖๔, อางใน นิยดา  เหลาสุนทร, 

ปญญาสชาดก :  ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรองของไทย,  หนา ๑๐๘.  



  

๑๕๖ 

เครื่องตัดกิเลส ๑ ไดความบริสุทธิ์ไมมีอะไรเทียมเทาในที่ทั้งปวง 

๑ เพราะผลกรรมของขาพเจานั้น...”  

   “... ขาพเจามีจิตเลื่อมใสไดถวายมีดเล็กอันราบเรียบ ไม

หยาบ ขัดถูดีแลว จํานวนมากในพระพุทธเจาและในพระสงฆ

แลว ไดรับอานิสงสซึ่งสมควรแกกรรมของขาพเจา ๕ ประการ 

คือ ขาพเจายอมไดกัลยาณมิตร๑ ความเพียร ๑ ขันติ ๑ ศาตรา

คือไมตรี ๑ เพราะตัดลูกศร คือ ตัณหา จึงไดศัสตราคือปญญา

อันยอดเยี่ยมและญาณที่เสมอดวยเพชร ๑ เพราะผลแหงกรรม

เหลานั้น...”  

   “... ขาพเจาไดถวายเข็มในพระสุคต และในพระสงฆซึ่ง

เปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลว ไดรับอานิสงสซึ่งสมควรแกกรรม

ของขาพเจา ๕ ประการ คือ เมื่อขาพเจาเวียนวายตายเกิดอยูใน

ภพนอยภพใหญ เปนผูที่มหาชนนอบนอม ๑ ตัดความสงสัยได 

๑ มีรูปรางงดงามงาม ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีปญญาฉลาดหลัก

แหลม ๑  ทุกเมื่อ ชาพเจาพิจารณาเห็นอรรถซึ่งเปนฐานะ

ละเอียดลึกซึ้งดวยญาณ ญาณของขาพเจาเสมอดวยยอดเพชร 

เปนเครื่องกําจัดความมืด...” 

   “...ขาพเจาไดถวายมีดตัดเล็บในพระสุคตและพระสงฆ 

ซึ่งเปนหมูคณะผูประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงสซึ่งสมควรแก

กรรมของขาพเจา ๕ ประการ คือ ขาพเจายอมไดทาสชายหญิง 

๑ โคและมา ๑ ลูกจางที่เปนนางฟอนรํา ๑ ชางตัดผม ๑ พอครัว

ผูทําอาหารจํานวนมากในที่ทั้งปวง ๑...” 

   “....ขาพเจาไดถวายพัดใบตาลสวยงามในพระสุคตแลว 

ไดรับอานิสงส ๘ ประการ คื

                                                

อ ขาพเจายอมไมรูสึกหนาวรอน ๑ 

ไมมีความเรารอน ๑ ไมรูสึกความกระวนกระวาย ที่ทําจิตของ

ขาพเจาใหเรารอน ๑ ไฟทั้งหมด คือ ไฟคือราคะ ๑  ไฟคือโทสะ 

๑ ไฟคือโมหะ ๑ ไฟคือมานะ ๑ ไฟคือทิฏฐิ ๑ ขาพเจาดับไดแลว 

เพราะผลกรรมของขาพเจานั้น ...” ๑๗

 
 ๑๗ ขุ.อป. (ไทย)  ๓๒/๙๘-๑๓๐/๕๙๒-๖๐๐. 



  

๑๕๗ 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสการถวายทานในขุททกนิกาย อปทานดังกลาว ถือไดวามีอิทธิพล

อยางยิ่งตอการบําเพ็ญกุศล การถวายทานของพุทธศาสนิกชน และการรจนาคัมภีรวาดวยอานสิงส

ของการถวายทานวัตถุส่ิงของในยุคตอมา ซึ่งรวมถึงคัมภีรอานิสงสในลานนาดวย  

 อานิสงสเกี่ยวกับศีลและการรักษาศีลในพระสุตตันตปฎก แนวคิดเรื่องอานิสงส

ของการรักษาศีลในพระสุตตันตปฎกนั้น สวนใหญกลาวถึงอานิสงส หรือคุณประโยชนที่จะพึงได

จากการรักษาศีล เปนการกลาวในเชิงเงื่อนไขและเหตุปจจัยที่สัมพันธตอกัน เชนวา ถาบุคคลใดตั้ง

มั่นรักษาศีล บุคคลนั้นยอมไดรับอานิสงสในดานตางๆ อันเกิดขึ้นจากการรักษาศีลนั้น  ซึ่งแสดงถึง

อานิสงสที่บุคคลจะพึงไดรับทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงสแหงศีลในฐานะที่เปนมูลเหตุแหงการบรรลุธรรมข้ันสูงขึ้น

ไป โดยตรัสตอบพระอานนทที่ทูลถามวา ศีลที่เปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส โดยพระ

ผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   

   “...อานนท ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสาร(ความไมรอน

ใจ)เปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ...อวิปปฏิสารมีอะไรเปน

ผล มีอะไรเปนอานิสงส...อวิปปฏิสารมีปราโมทย(ความบันเทิง

ใจ)เปนอานิสงส มีปราโมทยเปนอานิสงส...ปราโมทยมีปติเปน

ผล เปนอานิสงส...ปติมีปสสัทธิ เปนผล...เปนอานิสงส...ปสสัทธิ

มีสุขเปนผล เปนอานิสงส...สุขมีสมาธิเปนผล เปนอานิสงส...

สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผลเปนอานิสงส...ยถาภูตญาณ 

ทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล เปนอานิสงส...นิพพิทาวิราคะมี

วิมุตติญาณทัสสนะเปนผล เปนอานิสงส...” ๑๘

 นอกจากนี้ พระพุทธองคยังตรัสถึงอานิสงสของศีล สมาธิ ปญญา  อันบุคคลอบรมดี

แลววามีอานิสงสมากและเปนเหตุที่นําไปสูความหลุดพนได ดังนี้  

“… พระผูมีพระภาคเมื่อประทับอยูในปาปาวาริกัมพ

วัน เขตเมืองนาฬันทา ทรงแสดงธรรมมีกถาเปนอันมากแก

พระภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา  ศีลมีลักษณะอยางนี้ สมาธิมี

ลักษณะอยางนี้ ปญญามีลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคลอบรม

โดยมีศีลเปนฐานยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคล

                                                 
 ๑๘ องฺ. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๑-๓. 



  

๑๕๘ 

อบรมโดยมีปญญาเปนฐานยอมหลุดพนอาสวะ คือ กามาสวะ 

ภวาสวะ และอวิชชาสวะ...” ๑๙

 ในพระสูตรดังกลาว แสดงใหเห็นถึงกระบวนการไดอานิสงสหรือผลแหงการปฏิบัติตาม

หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งหลักไตรสิกขานี้ เปนหลักการศึกษา ที่มีความสัมพันธเกี่ยว

โยงกันเปนเหตุเปนผลที่เกื้อกูลกัน ดังความที่ปรากฏในพระสูตรวา สมาธินั้นมีอานิสงสมาก ตอง

เปนสมาธิที่ไดรับการอบรม คือ มีศีลดีและบริสุทธิ์เปนรากฐานกอน และปญญาที่มีอานิสงสมาก 

ตองเปนปญญาที่ไดรับสมาธิที่อบรมดีแลว กลาวคือ ตองเปนปญญาที่ผานการอบรมดวยสมาธิ

กอน ดังนั้น ไตรสิกขาจึงตองอาศัยซึ่งกันและกันจึงมีอานิสงสมาก ในที่นี้ “อานิสงส” จึงใชใน

ความหมายที่เปนกระบวนการศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา อาจจะกลาวไดวา เปนความหมาย

และการใชที่แทจริงของคําวาอานิสงสในพระไตรปฎก 

 อีกนัยหนึ่ง พระพุทธองค ทรงตอบคําถามของกูฏทันตพราหมณที่ถามถงึ การบชูายญัที่

ใชทุนทรัพยและการตระเตรียมนอยกวา แตมีผลานิสงสมากกวายัญที่เกี่ยวของกับการฆา การ

ประหาร  หรือการลากคอสัตว  เปนตน  โดยแสดงเปรียบเทียบการบูชายัญตามคติของ

พระพุทธศาสนาซึ่งไมมีการฆา การเบียดเบียนใดๆ วา เปนยัญที่มีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา 

เพราะไมตองเปลืองแรงในการตระเตรียม ริเร่ิมนอยกวา แตอานิสงสมากกวา คือ   

 ๑) การใหทานเปนนิตยอุทิศผูมีศีล 

 ๒) การสรางวิหาร (ที่อยู) อุทิศพระสงฆผูมาจาก ๔ ทิศ 

 ๓) การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ 

 ๔) การสมาทานศีล ๕ คือ เวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม การพูด

เท็จพูดปด และการดื่มสุราเมรัย 

 ๕) การออกบวชประพฤติพรหมจรรยตั้งอยูในศีล การบําเพ็ญสมาธิจนไดฌาน ๔ 

รวมทั้งบําเพ็ญปญญาจนไดวิชชา ๘ ๒๐

 อานิสงสที่กลาวในพระสูตรนี้ เปนการใชในความหมายของผลที่จะเกิดมีแกผูไดทําการ

บูชายัญตามคติของพระพุทธศาสนา ๕ ประการ อานิสงสหรือผลที่จะเกิดมีข้ึนนั้น มีมากกวาการ

บูชายัญพลีกรรมที่ตองใชส่ิงมีชีวิตเปนเครื่องบูชา เปนยัญที่ไมตองตระเตรียมใหมากแตมีอานิสงส

มาก ซึ่งการบูชายัญที่กลาวถึงนั้นในความหมายของพุทธศาสนา ก็คือ การใหทาน การสมาทาน

รักษาศีล และการประพฤติพรหมจรรยที่ตั้งอยูในศีล 

                                                 
 ๑๙ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๗/๙๒. 

 ๒๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๔๙-๓๕๑/๑๔๖-๑๔๘. 



  

๑๕๙ 

 นอกจากพระผูมีพระภาคตรัสถึงอานิสงสของการรักษาศีลแลว พระพุทธองคยังตรัสถึง

การกระทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตวา มีอานิสงส ๕ ประการ เพื่อเปนการตอบคําถามของ

พระอานนทที่ทูลถามวา เมื่อบุคคลทํากายสุจรติ วจีสุจริต และมโนสุจริตแลว บุคคลนั้นจะไดรับ

อานิสงสอะไรดังนี้  

   “...อานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

ที่เรากลาววาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว บุคคลนั้นจะไดรับ

อานิสงสดังตอไปนี้  คือ แมตนก็ติ เตียนตนเองไมได ๑  ผู รู

ใครครวญแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันดียอมขจรไป ๑ ไม

หลงลืมสติตาย ๑  หลังจากตายแลว ยอมจะไปเกิดในสุคติโลก

สวรรค...” ๒๑

 สวนอานิสงสการประพฤติธรรมนั้น พระพุทธองคทรงสรรเสริญในลักษณะที่เปนธรรม

สงเสริมใหบุคคลสนใจในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมมากขึ้น โดยตรัสอานิสงสแหงการประพฤติ

ธรรมวา  

   “...ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคล

ประพฤติดีแลว ยอมนําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมที่บุคคล

ประพฤติดีแลว ผูมีปกติประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ...” ๒๒

 จากพระสูตรดังกลาว จะเห็นไดวา อานิสงสเกี่ยวกับการรักษาศีล และการประพฤติ

ตามธรรมที่พระพุทธองคทรงนํามาตรัสแนะนํานั้น เปนการกลาวถึงคุณประโยชนแหงการปฏิบัติที่

สามารถมองเห็นได จับตองไดในภพปจจุบัน ความหมายอานิสงสการรักษาศีลนี้ มีปรากฏในคัมภีร

ในยุคตอมา รวมทั้งคัมภีรอานิสงสการรักษาศีลในลานนาดวย ซึ่งมีเนื้อหาคลายคลึงกัน คือ การ

แสดงคุณประโยชนในลักษณะของเงื่อนไขและความสัมพันธของเหตุปจจัยที่วา ถาบุคคลตั้งมั่นอยู

ในศีล ก็จะไดรับอานิสงสและสามารถพัฒนาตนเองในธรรมขั้นสูง คือ สมาธิ และป

                                                

ญญาสืบตอไป  

ดังนั้น อานิสงสในความหมายนี้ ก็คือ ผลหรือประโยชนในปจจุบันที่บุคคลไดรับจากการปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย หรือการกระทํากิจแหงความดีนั้นๆ   

 อานิสงสเกี่ยวกับสมาธิและการเจริญสมาธิในพระสุตตันตปฎก แนวคิดเรื่อง

อานิสงสที่เกี่ยวของกับการเจริญสมาธินั้นปรากฏในพระสุตตันตปฎกอยางมากเชนกัน และเปน

ปฐมเหตุแหงการรจนาคัมภีรดานการเจริญสมาธิ วิปสสนากัมมัฏฐานในยุคตอมา โดยมีการอางถึง

 
 ๒๑ องฺ. เอกก. (บาลี) ๒๐/๑๘/๖๙, องฺ. เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘/๗๑. 

 ๒๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๓๘๕/๕๓๕, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๘๕/๕๓๗. 



  

๑๖๐ 

ที่มาจากพระไตรปฎก โดยเฉพาะเกี่ยวสติปฏฐาน ๔ และการเจริญอนุสติ ๑๐ มีพุทธานุสติ ธัมมานุ

สติ สังฆานุสติ สีลานุสติ  กายคตานุสติ อานาปาณสติ เปนตน  

 พระพุทธองคตรัสอานิสงสแหงการเจริญสติปฏฐาน  ๒๓ หรืออานิสงสของการปฏิบัติ

ตามแนวทางของสติปฏฐาน ๔ คือ การพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรมวา จะเปนเหตุใหบุคคล

บรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง คือ การบรรลุอรหัตผลในปจจุบัน ถายังมีอุปาทานหรือเชื้อก็จะไดบรรลุ

ความเปนอนาคามีหรือโลกุตตรธรรมอื่นๆ ภายใน ๗ ป ๖ ป ๕ ป... ดังนี้ 

   “...ภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ 

นี้ อยางนี้ตลอด ๗ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยาง

หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทาน

เหลืออยู ก็จักเปนพระอนาคามี ๑ ...๗ ป ยกไว ผูใดผูหนึ่งพึง

เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ ป...๕ ป...๔ ป...๓ ป...

๒ ป...๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระ

อรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระ

อนาคามี  ๑ ป ยกไว ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ 

อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยาง

หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทาน

เหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑  ๗ เดือนยกไว ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญ

สติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ เดือน...๕ เดือน...๔ เดือน...

๓ เดือน...๒ เดือน...๑ เดือน...กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ

อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมี

อุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว ผูใดผูหนึ่ง

พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ 

ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือ

เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑...ภิกษุทั้งหลาย 

ทางนี้เปนทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโส

กะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 

เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ...” 

                                                 
 ๒๓ ที.มหา (บาลี) ๑๐/๔๐๔/๓๓๕-๓๓๘, ที.มหา (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘-๓๔๐. 



  

๑๖๑ 

 นอกจากนี้ พระพุทธองคยังตรัสถึงอานิสงสของการเจริญสมาธิ เชน การเดินจงกรม 

การอยูมีกําหนดพอดี การไมหลงลืมสติ โดยตรัสอานิสงสที่เกี่ยวกับคุณประโยชนหรืออานิสงสที่

ไดรับของการเจริญสมาธิในอาการตางๆ เชน   

   “. . .ภิกษุทั้ งหลาย  อานิสงสแหงการเดินจงกรม  ๕ 

ประการนี้ อานิสงสแหงการเดินจงกรม ๕ ประการอะไรบาง  คือ 

ภิกษุผูเดินจงกรมเปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑ เปนผูอดทน

ตอการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูมีอาพาธนอย ๑ อาหารที่กิน ดื่ม 

เคี้ยว ล้ิมแลวยอยไปดวยงาย ๑  สมาธิที่ไดเพราะการเดินจงกรม

ยอมต้ังอยูไดนาน ๑ ” ๒๔   

 สวนการเจริญสมาธิที่เกี่ยวของกับการพิจารณาหรือการใชสติเปนไปในกายนั้น พระ

พุทธองค ไดตรัสไวในคราวที่พระองคประทับอยูที่พระเชตวนาราม โดยตรัสถึงกายคตาสติ คือ สติ

กําหนดพิจารณากายที่เจริญใหมากแลววา  มีผลมาก มีอานิสงสมาก โดยยกการกําหนดพิจารณา

กายแบงออกเปน ๖ สวน คือ ๑) พิจารณาลมหายใจเขาออก  ๒)พิจารณาอิริยาบถของกายเชน ยืน 

เดิน นั่ง นอน  ๓) พิจารณาความเคลื่อนไหวของกาย เชน คูแขน เหยียดแขน เปนตน  ๔) พิจารณา

ความนาเกลียดของกาย ๕) พิจารณารางกายโดยความเปนธาตุ ๖)  พิจารณารางกายที่เปนศพ มี

ลักษณะตางๆ  

 โดยตรัสถึงอานิสงสของกายคตาสติวา เปนสวนแหงวิชชามีอานิสงส ๑๐ ประการ คือ  

   “...เปนผูอดกลั้นตอความไมยินดีและความยินดีได ๑  

อดกลั้นตอความหวาดกลัวได ๑  อดทนตอความหนาว ความ

รอน  ความหิว  ความกระหาย  ตอถอยคําที่ล วง เกินและ

ทุกขเวทนา เปนตน ๑  ไดฌานตามปรารถนา ๑ ไดอิทธิวิธี 

(แสดงฤทธิ์ได) ๑ ไดหูทิพย ๑ ไดเจโตปริยญาน (ญานที่กําหนดรู

ใจผูอ่ืน) ๑ ระลึกชาติได ๑  เห็นความตายความเกิดของสัตว

ทั้งหลาย (ทิพยจักษุ) ๑ ทําอาสวะใหส้ินเชิง ๑”  ๒๕

 อีกประการหนึ่ง พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงสของการเจริญโพชฌงค คือ ธรรมที่เปน

องคแหงการตรัสรู หรือองคของผูตรัสรูมี ๗ อยางคือ ๑ สติ ๒ ธัมมะวิจยะ (การสอดสองวิจัยเลือก

เฟนธรรม) ๓ วิริยะ ๔ ปติ ๕ ปสสัทธิ ๖ สมาธิ ๗ อุเบกขา ดังนี้   

                                                 
 ๒๔ องฺ. ปฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๙/๔๑. องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑. 

 ๒๕ ม. อุ. (บาลี) ๑๔/๑๕๙/๒๐๐-๒๐๓, ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๙/๒๐๕-๒๐๗. 



  

๑๖๒ 

“...ภิกษุทั้งหลาย เพื่อโพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว

อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังผลานิสงส ๗ ประการ  

ผลานิสงส ๗ ประการอะไรบาง  คือ จะไดบรรลุอรหัตผลทันทใีน

ปจจุบัน ๑ หากในปจจุบันไมไดบรรลุ ก็จะไดบรรลุในเวลาใกล

ตาย ๑ หากปจจุบันและในเวลาใกลตายยังไมไดบรรลุ ก็จะได

เปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชน เบื้องต่ํา 

๕ ประการสิ้นไป๑   หากในปจจุบันและในเวลาใกลตายยัง

ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปริพพายี ก็จะ

ไดเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะละสังโยชนเบื้อง

ต่ํา ๕ ประการสิ้นไป ๑ หากในปจจุบันและในเวลาใกลตายยัง

ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปริพพายี ก็จะ

ไดเปนพระอนาคามีผู อุปหัจจปรินิพพายีเพราะละสังโยชนเบื้อง

ต่ํา ๕ ประการสิ้นไป ๑ หากในปจจุบันและในเวลาใกลตายยัง

ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ก็

จะไดเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฎฐคามี เพราะละ

สังโยชน เบื้องต่ํา  ๕  ประการสิ้นไป๑  ภิกษุทั้ งหลาย  เมื่อ

โพชฌงค ๗ ประการที่ภิกษุ เจริญ กระทํามาแลวอยางนี้ พงึหวงั

ผลานิสงส ๗ ประการนี้ ” ๒๖

 สวนอานิสงสของการเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา พระพุทธองคก็

ตรัสไวในลักษณะของความขยัน และการเอาใจใสวา  

 “...ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่ง

อิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน

เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ...ใชอํานาจ

ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําให

มาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ 

ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวย

ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู...” ๒๗

                                                 
 ๒๖สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๕. 

 ๒๗ องฺ. เอก. (ไทย) ๒๐/๑๘๔/๑๑๕. 



  

๑๖๓ 

 อานิสงสเกี่ยวกับสมาธิในพระไตรปฎกดังกลาว มีความเกี่ยวของผลของการเจริญ

สมาธิที่พระพุทธองคจําแนกไวหลากหลาย ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการปฏิบัติในขั้นสูง โดย

หลักการเจริญสมาธิกัมมัฏฐานในทางพระพุทธศาสนานั้น ไดกอใหเกิดการแตงวรรณกรรมที่วา

ดวยการเจริญสมาธิกัมมัฏฐาน และอานิสงสของสมาธิกัมมัฏฐานอยางมากมาย 
 อานิสงสเกี่ยวกับปญญา ผลของการเจริญปญญา และผลของการบรรลุธรรม
ในพระสุตตันตปฎก อานิสงสวาดวยปญญาและการบรรลุที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎกนั้น สวน

ใหญจะมีความเชื่อมโยงกับอานิสงสที่วาดวยศีล สมาธิ และการเจริญปญญา  เปนการกลาวถึงผล

ที่ไดรับจากการปฏิบัติในกุศลกรรมบถเหลานั้นวา กอใหเกิดปญญา จิตใจที่ผองใส ปราศจากเครือ่ง

เศราหมอง หรือกรไดบรรลุธรรมในระดับชั้นตางๆ  โดยพระพุทธองคไดตรัสถึงอานิสงสในการฟง

ธรรม ๕ ประการที่กอใหเกิดปญญาของบุคคลวา   

   “...ไดฟงสิ่งที่ไมเคยฟง๑ เขาใจชัดในสิ่งที่เคยฟงแลว ๑ 

บรรเทาความสงสัยได๑  ทําความเห็นใหตรง (มีสัมมาทิฏฐิ) ๑ 

จิตของผูฟงธรรมยอมเลื่อมใส ๑  ๒๘   

 นอกจากนี้พระพุทธองคไดตรัสถึงอานิสงสของจิตที่ผองใสวาเปนเหตุใหไปสวรรค และ

อานิสงสการเจริญเมตตาจิตแมเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ชื่อวาอยูอยางไมวางจากฌาณ บริโภค

อาหารของชาวบานก็ไมเสียเปลา 

 อีกประการหนึ่ง พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงสแหงการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๖ 

ประการ คือ ๒๙ บุคคลยอมเปนผูแนนอนในพระสัทธรรม ๑ ยอมเปนผูมีความไมเสื่อมเปนธรรมดา 

๑ ทําที่สุดแหงทุกขได และยอมไมมีความทุกข ๑  เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ (ญาณที่ไม

ทั่วไปสําหรับปุถุชน) ๑ เห็นเหตุไดดี ๑ เห็นธรรมที่เกิดแตเหตุไดดี ๑  และตรัสถึงพรหมจรรยวามิใช

เพียงแคการไดรับอานิสงสตางๆ เทานั้น แตมีความหลุดพนเปนที่สุด ดังนี้  

   “...ภิกษุทั้งหลาย...พรหมจรรยนี้จึงมิใชมีลาภ มิใชมี

ความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส สักการะและความ

สรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส       

มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานิสงส แตพรหมจรรยนี้ มีเจโตวิมุติอัน

ไมกําเริบเปนประโยชน เปนแกน เปนที่สุด...” ๓๐

                                                 
 ๒๘ องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔. 

 ๒๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๗/๖๒๐. 

 ๓๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๒๖๓. 



  

๑๖๔ 

 อีกนัยหนึ่ง พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงสหรือผลแหงการประพฤติพรหมจรรยใน

ลักษณะของการสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น ดังนี้  

   “…ภิกษุทั้งหลาย เราอยูประพฤติพรหมจรรยนี้อันมี

สิกขาเปนอานิสงส มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน มีสติเปน

อธิปไตย พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงส เปนอยางไร สิกขา คือ 

อภิสมาจาร เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อ

ความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของ

ผูที่เลื่อมใสแลว ...” ๓๑

 สวนผลที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีจิตสงบ เกิดสติปญญานั้น พระพุทธองคก็ตรัสไว

เชนกัน ดังที่ตรัสถึงอานิสงสของเมตตาเจโตวิมุติที่บุคคลจะพึงไดรับจากการเจริญหรือการปฏิบัติ

ในเมตตาเจโตวิมุตินั้น   

   “...ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ ที่บุคคลเสพแลว 

เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้งแลว 

ใหตั้งมั่นแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ 

ประการ อานิสงส ๑๑ ประการอะไรบาง คื

                                                

อ  คือ หลับเปนสุข ๑ 

ตื่นเปนสุข ๑ ไมฝนลามก ๑ เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย ๑ เปน

ที่รักของอมนุษยทั้งหลาย ๑ เทวดาทั้งหลายรักษา ๑ ไฟ ยาพิษ

หรือศาตรากล้ํากรายมิได ๑ จิตตั้งมั่นไดเร็ว ๑ สีหนาสดใส ๑ ไม

หลงลืมสติตาย ๑ เมื่อไมแทงตลอดคุณอันยิ่ง ยอมเปนผูเขาถึง

พรหมโลก ๑ ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ ที่บุคคลเสพแลว 

เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้งแลว 

ใหตั้งมั่นแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว พึงหวังไดอานิสงส ๑๑ 

ประการนี้ ” ๓๒

 อีกประการหนึ่ง พระพุทธองคตรัสถึงพระญาณที่สามารถพยากรณการอุบัติ (เกิด) ใน

ภพหนาของพระสาวกทั้งหลาย แกพระอนุรุทธเถระ ในลักษณะของการหวังผลคือการนอมจิตใน

การที่จะประกอบคุณงามความดี ดังนี้   

 
 ๓๑ องฺ. จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๒๔๕/๓๖๔. 

 ๓๒ องฺ. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕-๔๒๖. 



  

๑๖๕ 

   “...พระองคตรัสพยากรณ อยางนั้นเพื่อใหคนพิศวง ก็หา

มิได เพื่อเกลี้ยกลอมคน ก็หามิได เพื่ออานิสงส คือลาภสักการะและ

ความสรรเสริญก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจักเราดวย

เหตุนี้ก็หามิได (แต) กุลบุตรผูมีศรัทธามีความยินดีมาก มีปราโมทย

มากมีอยู กุลบุตรเหลานั้นไดฟงคําพยากรณเชนนั้นแลวจะนอมจิต

เขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง ขอนั้นจะมีประโยชนเกื้อกูลเพื่อ

ความสุขแกกุลบุตรเหลานั้นสิ้นกาลนาน...”  ๓๓

 อานิสงสในพระสุตตันตปฎกตามที่ยกมาดังกลาว จะเห็นไดวามีนัยและความหมายที่

หลากหลายทั้งในดาน “การแสดงผลประโยชนที่จะพึงไดรับ”  “การแนะนําวาเปนสิ่งที่ควรกระทํา” 

“การสรางความเขาใจเบื้องตนเพื่อใหจิตเปนกุศล”  และ “การพรรณนาคุณแหงบุญกิริยาวัตถุ และ

กุศลกรรมบถ”   ซึ่งเปนการกลาวถึงผลหรือประโยชนที่จะพึงไดรับทั้งในปจจุบัน และการหวังผลใน

อนาคตหรือภพหนาชาติหนาที่เรียกวาสัมปรายิกธรรม มีการยกตัวอยางขึ้นมาสาธกหรือยก

เร่ืองราวมาสนับสนุนประกอบเพื่อใหเร่ืองราวนาสนใจ และเพื่อโนมนาวใหผูฟงเกิดศรัทธาและ

ความเขาใจ ซึ่งมีปรากฏทั้งทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตนิกาย อังคุตตรนิกาย  โดยเฉพาะใน

นิกายลําดับสุดทายของพระสุตตันตปฎก คือ ขุททกนิกายนั้น มีคัมภีรที่แสดงอานิสงสประเภท

ตางๆ อยางชัดเจน เชน ในคัมภีรอปทาน วิมานวัตถุ จริยาปฎก ชาดก พุทธวงศ ซึ่งคัมภีรดังกลาวนี้ 

จะแสดงอานิสงสของการประกอบกุศลของมนุษยโดยละเอียด เนนใหเห็นถึงผลหรืออานิสงสที่เปน

สัมปรายิกธรรมหรือผลที่ขามภพขามชาติ แตบางทีก็แสดงอานิสงสที่ใหเห็นผลในปจจุบัน  เชน  

อานิสงสการฟงธรรม อานิสงสการพูดอยางมีปญญากํากับ อานิสงสของโภคทรัพย อานิสงสแหง

ศรัทธา เปนตน  

 อานิสงสที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎกนั้น มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการรจนาคัมภีรอานิสงส

ในยุคตอมา รวมถึงคัมภีรอานิสงสในลานนา ถึงแมวาบางคัมภีรจะมิไดระบุวาเปนเรื่องอานิสงส

โดยตรงก็ตาม แตก็ไดแสดงถึงอานิสงสหรือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการไดแสดงและปฏิบัติใน

หลักธรรมนั้นๆ  

 ๓. อานิสงสในพระอธิธรรมปฎก พระอภิธรรมปฎกวาดวยการแสดงและอธิบาย

หลักธรรมตางๆ ในรูปหลักวิชาที่ไมเกี่ยวดวยเหตุการณและบุคคล เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับจิต เจตสิก  

รูป  และนิพพาน แยกเปนหัวขอสําคัญ  ๗  หัวขอคือ  ธัมมสังคณี  วิภังค ธาตุกถา  ปุคคลบัญญัติ

กถาวัตถุ  ยมก  ปฏฐาน  หัวขอธรรมทั้ง  ๗  นี้เรียกกันในบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยวา  

                                                 
 ๓๓ ที . ทีปา. (ไทย) ๑๓/๒๐๒/๑๖๔. ที . ทีปา. (ไทย) ๑๓/๒๐๒/๑๖๗. 



  

๑๖๖ 

“อภิธรรม  ๗  คัมภีร” มีความสําคัญในฐานะที่เปนคัมภีรวาดวยหลักปรมัตถธรรมที่แสดงใหเห็น

สภาวะที่เปนจริงตามธรรมชาติและสภาวะของจิต 

 ในพระอภิธรรมปฎกนั้น ถึงแมไมไดกลาวถึงเรื่องอานิสงสไวตรงๆ  เหมือนในพระวินัย

ปฎกหรือพระสุตตันปฎก  แตมีการอธิบายถึงสภาวะของจิตที่เปนกุศลอันนําไปสูการประกอบคุณ

งามความดีโดยเฉพาะในธัมมสังคณี  มีการกลาวถึงเรื่องธรรมที่เปนกุศล  ( ฝายดี )  ธรรมที่เปน

อกุศล  ( ฝายชั่ว )  และธรรมที่เปนกลางๆ  ไมดีไมชั่ว  ความหมาย ก็คือ ธรรมทั้งสามนั้นก็คือ  จิต  

และส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่เรียกวา เจตสิก  ตามหลักพระอภิธรรม จิตของมนุษยแบงออกเปน  ๓  

ประเภท คือ กุศลจิตหรือจิตที่เปนกุศล  อกุศลจิต และจิตที่เปนกลางๆ  ในการที่มนุษยจะประกอบ

คุณงามความดี  ยอมมีจิตอันเปนกุศลที่อยูในฝายกามาวจร  ( ทองเที่ยวไปในกาม )  ยอมมี

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบวา  ทําดีไดดีเกิดขึ้นดวย  กลาวคือ จิตที่เปนกุศลนั้นเปนฐานของ

การสรางสัมมาทิฏฐิ  และสัมมาทิฏฐิยอมไปสูการประกอบคุณความดีอีกมากมาย โดยมีการ

อธิบายสภาวะจิตหรือสภาวะแหงธรรมนั้นๆ ในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความชัดเจน ซึ่งมี

ความคลายคลึงกับการแสดงผลที่ไดรับ แตเปนเพียงการบอกใหทราบเทานั้นวา สภาวะนั้นเปน

เชนใด และควรจะพึงกําหนดอยางไร 

 โดยในอภิธรรมปฎกนั้น สวนใหญไดมุงเนนการอธิบายถึงสภาวะจิตของบุคคลผูเจริญ

สมาธิจนกระทั่งไดรูปฌานระดับใดระดับหนึ่ง  เมื่อดับจิตหรือตายลงขณะอยูในฌานนั้น  ยอมนํา

บุคคลนั้นใหไปบังเกิดในรูปพรหมประเภทใดประเภทหนึ่ง

 นอกจากนี้ ในพระอภิธรรมปฏกยังกลาวถึงอานิสงสวา เปนกุศลจิตอันเปนที่มาและ

แรงดันใหมนุษยประกอบกุศลกรรมทั้งปวง ดังนั้น พระอภิธรรมปฎกจึงเปนคําอธิบายที่ดีสําหรับ

การสืบคนที่มาหรือตนเหตุของการประกอบกุศลกรรมของมนุษย รางวัลที่ไดรับนี้เปนเพียงปลาย

เหตุ หากศึกษาถึงตนเหตุหรือสาเหตุที่ทําใหรับผลฝายดีหรือรางวัลแหงความดีก็จะพบวา จิตที่เปน

กุศลของมนุษยนั่นเองที่เปนที่มาของการไดรับส่ิงที่พึงปรารถนาและความหมดจดแหงธรรม แมวา 

พระอภิธรรมปฎกจะไมไดระบุเร่ืองราวที่กลาวยืนยันถึงผลแหงกุศลธรรม เหมือนที่กลาวไวในพระ

สุตตันปฎกก็ตาม แตก็ทําใหทราบถึงที่มาของสภาวะจิตของมนุษยที่เปนตัวขับหรือผลักดันให

มนุษยประกอบกรรมได

 ดังนั้น แนวคิดเรื่องอานิสงสในอภิธรรม  จึงเปนคําอธิบายที่ดีสําหรับการศึกษาถึง

สาเหตุที่เกิดขึ้นของกุศลกรรมทั้งหลายได  ซึ่งตางจากในพระวินัยและพระสุตตันตปฎกที่กลาวถึง

อานิสงสที่บุคคลจะพึงไดรับ เพราะไดประกอบกุศลอยางใดอยางหนึ่ง  โดยผลหรืออานิสงสที่ไดรับ 

คือ การไดรับส่ิงที่เปนประโยชนในปจจุบัน และการไดไปเสวยผลในอนาคตหรือสัมปรายิกธรรม  



  

๑๖๗ 

 สวนอานิสงสแหงการเรียนรูในพระอภิธรรมนั้น ปรากฏในพระสุตตันตปฎก โดย

กลาวถึงอานิสงสการเรียนพระอภิธรรมวาเปนสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู  ดังปรากฏความวา ในสมัย

หนึ่งพระสารีบุตรไดปรารภกับพระภิกษุที่อยูปาชื่อโคลิสสานิ แลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาใหโอวาท

หลายประการ โดยมีกลาวถึงการเรียนรูในอภิธรรมวา   

   “...อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ควรทํา

ความเพียรในอภิธรรมในอภิวินัยกับภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถา

ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ผูถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินัยแลว 

แลวตอบไมได จะมีภิกษุติเตียนภิกษุผูอยูปานั้น วามีประโยชนอะไร

ในการสมัครใจอยูปาแตผูเดียวนั้น...เพราะฉะนั้น ภิกษุผูถือการอยู

ปาเปนวัตร ควรทําความเพียรในอภิธรรม ในอภิวินัย...” ๓๔

 ในขณะที่พระพุทธองคทรงมีพระดํารัสตรัสเตือนแกพระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับการทํา

ความเพียรหรือการศึกษาเลาเรียนในอภิธรรม อภิวินัย ที่เปนการสรางที่พึ่งใหกับตนเอง เร่ิมตั้งแต 

การเปนผูมีศีล เปนพหูสูต มีมิตรดี  เปนผูวางาย เปนผูขยัน เปนผูใครในธรรม ปรารภความเพียร 

สันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชชบริขาร เปนผูมีสติ เปนผูมีปญญาวา  

   “...ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงผูที่มีที่พึ่งอยูเถิด อยา

เปนผูไมมีที่พึ่งอยูเลย บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข นาถ

กรณธรรม (ธรรมเครื่องกระทําที่พึ่ง) ๑๐ ประการนี้ ...เปนผูใคร

ธรรม เปนผูฟงและผูแสดงธรรมอันเปนที่พอใจ มีปราโมทยใน

อภิธรรม(หมายถึงสัตตัปปกรณธรรม คือ อภิธรรม ๗ คัมภีร) ใน

อภิวินัย (หมายถึงขันธกปริวาร คือ ธรรมที่เปนเครื่องระงับกิเลส)  

เปนการทําที่พึ่งใหแกตนอยางหนึ่ง...ภิกษุทั้งหลาย ยังมีอีกขอ

หนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูรวมสนทนาดวยอาการเปนที่

รัก เปนผูปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย ภิกษุทั้งหลาย 

การที่ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูรวมสนทนาดวยอาการเปนที่

รัก เปนผูปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัยแมนี้ แมธรรม

ขอนี้ก็เปนนาถกรณธรรม (ธรรมเครื่องกระทําใหเปนที่พึ่ง)...”  ๓๕

                                                 
 ๓๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๙.  

 ๓๕ องฺ. ทสก. (ไทย)  ๒๔/๑๗/๓๒-๓๓. 



  

๑๖๘ 

 อานิสงสในพระอภิธรรมปฎกนั้น แมจะไมปรากฏชัดเทากับในพระวินัยและพระ

สุตตันตปฎก แตก็อาจกลาวไดวา อานิสงสในพระอภิธรรมนั้นเปนการเสวยอารมณของจิตและ

สภาวะที่เกิดขึ้นจากการปรุงแตงนั้นๆ ถึงมิไดเรียกวา อานิสงสก็คือผลของการเสวยอารมณ  

 

 สรุปแนวคิดและความหมายเรื่องอานิสงสในพระไตรปฎก แนวคิดเรื่องอานิสงส

ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ๑. ความหมาย คําวา “อานิสงส” ที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้น มีความหมายที่

หลากหลายโดยนัยตางๆ ดังนี้  

 ๑) หมายถึง “ผลฝายดี” คือ คุณประโยชนจากการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือขอควร

ปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงสั่งสอน  โดยเปนผลหรือรางวัลแหงความสําเร็จที่ไดกระทําในธรรมฝายดี 

เชน เมื่อบุคคลไดใหทาน รักษาศีล  บําเพ็ญเพียรเจริญสมาธิ  ยอมไดรับผลแหงการกระทํานั้น คือ 

มีจิตใจที่ผองใส ไมขุนมัว เกิดสติปญญา เปนตน โดยมีความหมายที่คลายคลึงกับคําวา “อัตถะ” 

หรือผลจากการกระทํากิจอยางใดอยางหนึ่งที่เปน “รางวัลแหงความสําเร็จ” ซึ่งแสดงผลทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

 ๒) หมายถึง “ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ” “ผลที่คาดหวัง” จากการประกอบกุศลกรรม

หรือกรรมฝายดีที่เปนความสัมพันธเชิงเงื่อนไขในลักษณะของเหตุปจจัย เชนวา  ถาบุคคลกระทํา

กรรมฝายดีอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไดรับอานิสงส คือ คุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่งเชนกัน 

ดังเชน เมื่อบุคคลงดเวนจากการดื่มสุรา  ผลที่จะพึงได คือ มีสุขภาพดี ไมส้ินเปลืองทรัพยสินเงิน

ทอง เปนตน ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “วิบากผล” ที่บุคคลจะพึงไดรับจากการที่ได

กระทําในกิจกรรมนั้นๆ  

 ๓) หมายถึง “คุณคาที่ควรสรรเสริญ”  หรือ “รางวัลพิเศษ” ที่บุคคลพึงไดรับจากการ

ปฏิบัติในธรรมฝายดีขอใดขอหนึ่ง เชน ถาบุคคลซื่อสัตยสุจริต ยอมไดรับความไววางใจ หรือ

ตัวอยางที่วา พระภิกษุยอมไดรับการผอนปรนสิกขาบทวินัยบางขอหลังจากที่ไดกรานกฐนิ และการ

ไดรับคุณบางประการซึ่งเปนผลมาจากการเลาเรียนพระวินัย ซึ่งเปนคุณคาที่ควรสรรเสริญในการ

ปฏิบัติตามธรรมฝายดีนั้นๆ    

 ๔) หมายถึง “กรอบการปฏิบัติที่พึงประสงค”  และ “เครื่องเตือนสติ”  ที่พระพุทธองค

ทรงแนะนําใหประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุกของปจเจกบุคคลและหมูคณะ เชน อานิสงสจากการ

รักษาศีล การรักษาความสามัคคีของหมูคณะ และประโยชนของการงดเวนจากอกุศลกรรมบถ เปน

ตน ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการตั้งตนอยูในความดี 



  

๑๖๙ 

 ๕) หมายถึง “คุณสมบัติที่ดีงาม” หรือ “เครื่องกําหนดประโยชนที่พึงจะไดรับ” ซึ่งเปน

เกณฑบางประการที่บุคคลคาดหวังวา เมื่อตนเองหรือบุคคลกระทําเชนนั้น จะเปนประโยชนตอ

ตนเองและหมูคณะ โดยยกเอาอานิสงสข้ึนมาเปนปฐมเหตุ ดั่งเชน การเห็นประโยชนของการถวาย

ผาวัสสิกสาฏกของนางวิสาขา แลวจึงขอพร ๘ ประการ จากพระพุทธองค และกระทําตามพรที่

ไดรับนั้น  

 อยางไรก็ตาม ความหมาย “อานิสงส” ที่ปรากฏในพระไตรปฎกดังกลาวนั้น ไดมีผลตอ

การนิยามความหมายของ “อานิสงส” ในสมัยตอมา ดังเชน  

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหความหมายอานิสงสตามพระไตรปฎกวา ๓๖ แผลแหง

ความดี ผลแหงบุญกุศล และประโยชน ผลดี ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในธรรมฝายดี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง ๓๗ ใหความหมายคําวา “อานิสงส” 

วา อานิสํส (น) แปลวา ผลแหงกุศลกรรม, ผลบุญ ,ประโยชน 

 ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๓๘ แปลความหมาย

วา คุณอันไหลออกยิ่ง คุณเปนที่ไหลมาเปนนิตยแหงผล  

 พจนานุกรมบาลี – ไทย ป.หลงสมบูรณ ใหความหมายวา  ๓๙ ผลอันนาชื่นใจจากการ

กระทําความดี มี อา นิ บทหนา สํส ธาตุ  

 พจนานุกรม บาลี – สันสกฤต – ไทย – อังกฤษ โดยนาวาอากาศตรี ฉลาด บุญลอย 

และคณะใหความหมายเพิ่มเติมวา อานิสงส คือ ผลประโยชนที่ไดรับ, ความปราศจากอันตราย 

เปนตน  

 อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการศึกษาความหมายอานิสงสที่มีลักษณะของ 

“ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ” เพราะมีความสอดคลองกับคัมภีรอานิสงสลานนา ดังจะกลาวตอไป 

 ๒. องคประกอบของอานิสงส จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา คําวา อานิสงส 

นั้นมีองคประกอบที่สําคัญ คือ  

                                                 
 ๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๐ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๔๗. 

 ๓๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๒๔), หนา ๙๔๑. 

 ๓๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, 

(กรุงเทพมหานคร :   มหามงกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๒๐. 

 ๓๙ ประยุทธ หลงสมบูรณ,  พจนานุกรมบาลี – ไทย, (กรุงเทพมหานคร :   โรงพิมพคุรุสภา.),

๒๕๒๐. 



  

๑๗๐ 

 ๑) ผลประโยชนที่ไดรับ ไดแก ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําในธรรมฝายดีหรือตามหลัก

บุญกิริยาวัตถุ ไตรสิกขา และกุศลกรรมบถนั้น 

 ๒) ผลที่คาดหวัง ไดแก ผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการที่ไดปฏิบัติในธรรมฝายกุศลเหลานั้น 

 ๓) การกระทําในฝายดี ไดแก อานิสงสจะปรากฏขึ้นในเมื่อบุคคลนั้นปฏิบัติในธรรม

ฝายกุศล แตถาเปนผลจากธรรมฝายอกุศลไมใชคําวาอานิสงส 

 ๔) การใหผลทั้งที่เปนปจจุบันและอนาคต (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และสัมปรายิกัตถ

ประโยชน) อานิสงสถือวา เปนผลที่มาจากบุญกุศล หรือหมายถึง คุณเปนที่ไหลมาเปนนิตยแหงผล

โดยไมจํากัดสถานที่และกาลเวลา 

 ๕) ความสัมพันธเชิงเงื่อนไขของเหตุปจจัย ไดแก อานิสงสจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีเหตุ

ปจจัยจากการปฏิบัติหรือไดทําการสิ่งใดสิ่งในธรรมฝายกุศลแลว  

 ๓. จุดประสงคของอานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎก จากการศึกษาอานิสงสที่

ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นพบวา มีจุดมุงหมายหลัก ๕ ประการสําคัญ คือ  

 ๑) เพื่อโนมนาวจิตใจของบุคคลใหราเริงแจมใส เพื่อที่จะรับฟงพระธรรมเทศนาหรือเขา

สูการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงตอไป ดังเชน พระพุทธองคตรัสอานิสงสของการออกบวช เพื่อโนมนาวใจ

ของยสกุลบุตรใหราเริง แจมใสกอนที่จะตรัสอริยสัจ ๔ เพื่อใหบรรลุโสดาบัน 

 ๒) เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมฝายกุศล ดังเชน การกลาวถึงคุณของการเรียน

พระวินัยวา มีประโยชนตอผูเรียน 

 ๓) เพื่อสรางความเขาใจรวมกันและคลี่คลายความสงสัยในพระสัทธรรมหรือขอปฏิบัติ

นั้นๆ ดังเชน การชี้แจงของพระพุทธองคตอบุคคลเกี่ยวกับการสอนใหละความกําหนัด ความพอใจ 

ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ

วิญญาณ ดวยเห็นประโยชนของการปฏิบัติในธรรมขอนั้น 

 ๔) เพื่อแสดงประโยชนของบุคคลและหมูคณะที่จะพึงไดรับจากการประกอบธรรมฝาย

กุศล  ดังเชน  การแสดงอานิสงสของการถวายทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิและปญญา ซึ่ง

เปนประโยชนตอบุคคลและหมูคณะที่จะไดรับจากการปฏิบัติในธรรมขอนั้น 

 ๕) เพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม  อานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎกสวนใหญลวน

มุงเนนใหบุคคลมีศรัทธาความเลื่อมใส ใฝใจในการปฏิบัติและการบรรลุมรรคผล อันเปนการสืบตอ

พระสัทธรรมใหยั่งยืนดวยปฏิบัติบูชา หรือการทําคุณอันยิ่งของตนใหไหลออกและการรักษาพระ

สัทธรรมคําสอนใหยั่งยืน 



  

๑๗๑ 

 ๔. วิธีการแสดงอานิสงสในพระไตรปฎก การกลาวถึงอานิสงสในพระไตรปฎกสวน

ใหญจะเปนการตรัสแสดงโดยพระพุทธองค ที่เหลือจะเปนการแนะนําของพระมหาเถระ เชน พระ

สารีบุตร พระอุบาลี ซึ่งมีเพียงจํานวนนอย อยางไรก็ตามพบวา วิธีการนําเสนอหรือการกลาวถึง

อานิสงสในพระไตรปฎกมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

  ๑) การเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง ดังเชน การแสดงคุณ (อานิสงส) และโทษ

ของการรักษาศีลวามีคุณและโทษอยางไร ซึ่งคลายกับพุทธลีลาในการสอนขอที่วา สนฺทสฺสนา คือ 

การชี้แจงจําแนกอธิบายและแสดงเหตุผลใหชัดเจนจนผูฟงเขาใจ  

 ๒) การพรรณนาคุณคาแหงธรรมและการปฏิบัติในธรรมฝายดี  ดังเชน  การพรรณนา

อานิสงสแหงการเดินจงกรม การเจริญสติปฏฐาน อานิสงสแหงเจโตเมตตาวิมุติ เปนตน ซึ่งคลาย

กับหลัก สมาทปนา คือ การอธิบายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสําคัญที่จะตองฝกฝนจนใจ

ยอมรับและอยากลงมือปฏิบัติ หรือนําไปปฏิบัติ 

 ๓) การอธิบายตามลําดับความยาก-งาย ดังเชน การแสดงอานิสงสในอนุปุพพิกถาและ

การแสดงอานิสงสของการเรียนพระวินัย เปนตน เพื่อใหบุคคลกระตือรือรนเกิดความอุตสาหะใน

การที่เรียนรู มีความมั่นใจที่จะทําใหสําเร็จ ประดุจหลักสมุตเตชนา 

 ๔) การแสดงในลักษณะการถามตอบโดยมุงประโยชนเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจที่ชัดเจน ดังเชน การแสดงอานิสงสของการบัญญัติพระวินัย เพื่อความผาสุกของหมูคณะ 

เปนตน 

 ๕) การแสดงเพื่อใหบุคคลมีจิตใจราเริง แชมชื่นเบิกบาน ดังเชน การแสดงอานิสงสของ

การถวายทานโดยการพรรณนาผลที่บุคคลจะพึงไดรับ ซึ่งจะทําใหผูถวายทานมีจิตใจแชมชื่นเบิก

บาน ซึ่งคลายกับหลัก สมฺปหงฺสนา การปลอบปโลมใจใหสดชื่น 

 ความหมาย องคประกอบ วัตถุประสงค และวิธีการแสดงอานิสงสในพระไตรปฎก

ดังกลาว แสดงใหเห็นวา อานิสงส มีความสําคัญตอการโนมนาวจิตใจของบุคคลใหใฝในการ

ประกอบสิ่งที่เปนกุศลหรือธรรมฝายดี เปนเครื่องบงบอกคุณลักษณะและคุณคาของการปฏิบัติ

ธรรมฝายดีวามีคุณอันอเนกอนันต ที่บุคคลจะพึงไดรับ เปนกรอบแหงการปฏิบัติที่ควรนําไปยึดเปน

แบบอยาง และประการสําคัญ คือ การสรางแรงจูงใจเพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม 

 



  

๑๗๒ 

๓.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะสําคัญ และประเภทของอานิสงสในลานนา 
 จากการศึกษาเรื่อง “อานิสงส” ในพระไตรปฎกดังกลาว จะเห็นไดวา คําวา “อานิสงส” 

นั้น มีความหมาย องคประกอบ และจุดมุงหมายที่หลากหลายซึ่งมีอิทธิพลตอการรจนาคัมภีรที่วา

ดวยอานิสงสในยุคตอมา รวมทั้งวรรณกรรมอานิสงสในลานนา ในที่นี้จะกลาวถึงวรรณกรรมที่

เกี่ยวของกับอานิสงสในลานนา ดังนี้  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอานิสงสในลานนา 
 หากพิจารณาถึงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากพระธรรมวินัยในสมัย

พุทธกาล และพระไตรปฎกที่พระสาวกองคสําคัญๆ เชน พระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี พระ

อานนท ไดรวบรวมรอยกรองพระธรรมวินัยใหเปนหมวดหมูซึ่งจัดวาเปนวรรณกรรมหรือหลักธรรมที่

สําคัญแลว วรรณกรรมในยุคตอมาหรือที่เรียกวา  “ยุคหลังพระไตรปฎก” ๔๐ ตั้งแต ๑) ยุคอรรถกถา 

ที่พระอรรถกถาจารยไดแตงหนังสือข้ึนเพื่ออธิบายขยายความและเนื้อหาในพระไตรปฎก ๒) ยุค

ฎีกาที่พระฎีกาจารยแตงหนังสือข้ึนเพื่ออธิบายขยายความในคัมภีรอรรถกถา ๓) ยุคอนุฎีกา ที่พระ

อนุฎีกาจารยแตงหนังสือข้ึนเพื่ออธิบายเนื้อความในคัมภีรฎี

                                                

กา ๔) ยุคปกรณพิเศษ ที่มีการแตง

หนังสือเพื่ออธิบายธรรมะในทางพระพุทธศาสนา  โดยที่ไมไดอธิบายคัมภีรใดคัมภีรหนึ่งโดยเฉพาะ 

เชน มิลินทปญหา วิสุทธิมรรค เปนตน ๕) ยุคโยชนา ที่มีการแตงหนังสือข้ึนเพื่ออธิบายคําและ

ความหมายในคัมภีรเดิมใหเขาใจงาย เชน หนังสือ โยชนาสมันตปาสาทิกา ของพระพุทธโฆสา

จารย  ๖) ยุคบาลีไวยากรณ ที่มีการแตงหลักไวยากรณบาลีข้ึนมา เชน คัมภีรกัจจายนะ เปนตน 

และ ๗) ยุคพจนานุกรมหรือสัททาวลี ที่มีการรวบรวมคําบาลีไวเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกใน

การคนควาโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน  จะเห็นไดวา มีวรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

อยางมากมาย ซึ่งในจํานวนคัมภีรเหลานั้น ก็มีคัมภีรจํานวนหนึ่งที่ไดกลาวถึงเรื่อง “อานิสงส” ไว

ดวย ถึงแมวาบางเรื่องบางคัมภีรมิไดกลาวถึง “อานิสงส”  โดยตรง แตก็มีบางบท บางตอนกลาวถึง

เร่ืองอานิสงสไว โดยอาจยกเปนอุปมาเปรียบเทียบใหเห็นเปนตัวอยางของการประกอบกุศลกรรม 

แสดงเปนผลานิสงสที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกุศลกรรม และบางครั้งใชเหมือนดังคํา 

“อธิษฐาน” คือการปรารถนาขออานิสงสใหเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม หลังจากที่ไดกระทําความดี 

เชน การแตงหนังสือถวายในพระพุทธศาสนา   

 
 ๔๐ เสนาะ  ผดุงฉัตร, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, (กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๓๙-๔๐. 



  

๑๗๓ 

 จากการศึกษาของ นิยะดา เหลาสุนทร ๔๑ พบวา คัมภีรอานิสงสที่รจนาขึ้นภายหลังยุค

พระไตรปฎกนั้น สวนใหญไดรับอิทธิพลมากจากพระสุตตันตปฎกในขุททกนิกาย ชาดก ขุททก

นิกายวิมานวัตถุ และอปทาน โดยในขุททกนิกาย อปทานนั้น มีการกลาวถึงอานิสงสอยางมากมาย

แจกแจงเปนประเภทของอานิสงสตางๆ อยางละเอียดถึง ๓๔ วรรคตามที่กลาวแลว ซึ่งตอมามีการ

รจนาคัมภีรที่วาดวยอานิสงสเพิ่มเติมข้ึน  ดังเชน ทสวตฺถุทานกถา วาดวยอานิสงสและอุทาหรณ

แหงทานวัตถุ ๑๐ มีการใหขาว น้ํา วัตถุส่ิงของ เปนตน วตฺถทานานิสํสกถา  วาดวยอานิสงสของ

การถวายผา เตปฎกานิสํสกถา วาดวยอานิสงสการสรางพระไตรปฎก อฒฺฑภาคพทุธฺรูปานทิาน วา

ดวยอานิสงสการสรางพระพุทธรูป เปนตน สาระสําคัญของวรรณกรรมวาดวยอานิสงสเหลานั้น 

ตางมุงหวังการประกอบกุศลกรรมซึ่งมีประเภทตางๆ ทั้งการใหทาน การสรางพระพุทธรูป การจาร

พระไตรปฎก เปนตน โดยมีการกลาวถึงอานิสงสในมิติของผลบุญกุศลที่จะพึงไดรับทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

 ความตอเนื่องของวรรณกรรมในแตละยุคดังกลาว มีความสําคัญยิ่งตอการรจนา

วรรณกรรมวาดวยอานิสงสในลานนา  คัมภีรประเภทอรรถกถา ประเภทปกรณพิเศษ ประเภททีปนี 

และคัมภีรอ่ืนๆ ที่กลาวถึงแนวคิดเรื่องอานิสงสนั้นเปนหลักฐานที่ควรพิจารณาวา  ผูแตงคัมภีร

อานิสงสลานนาไดอาศัยแนวคิดมาจากคัมภีรเหลานั้น มาเปนแมแบบในการเรียบเรียงคัมภีร

อานิสงสลานนาในยุคตอๆ มา ถึงแมวาในความเปนจริงแนวคิดเรื่องอานิสงสจะมีปรากฏในคัมภีร

อ่ืน ๆ มากมาย ซึ่งบางครั้งมิไดระบุเปนคําตายตัววา “อานิสงส” ตามที่กลาวแลว 

 ดังนั้น ในที่นี้ ผูศึกษาวิจัยจะกลาวถึงวรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่สําคัญโดยแยก

ออกเปน ๒ กลุมใหญๆ เพื่อการศึกษาโดยสังเขป คือ  

 ๑) วรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่รจนาขึ้นในสมัยอรรถกถา  

 ๒) วรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่แตงขึ้นในสมัยราชวงศมังรายของลานนา (ยุคทองของ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา)  

 โดยเหตุผลสําคัญของการแบงออกเปน ๒ กลุมดังกลาว เพื่อแสดงตัวอยางและ

พัฒนาการของวรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่มีความเกี่ยวของกับการเรียนรูในสังคมไทย หรือที่

พุทธศาสนิกชนชาวไทยรูจักกันเปนสวนใหญ โดยวรรณกรรมเรื่องอานิสงสที่นํามากลาวอาจเรียก

ไดวา “เปนวรรณกรรมหรือคัมภีรชั้นหลัง” แตก็แสดงถึงที่มา แนวคิดและความหมายของอานิสงส

ไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 

                                                 
 ๔๑ นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญาสชาดก ประวัติและความสําคัญที่มีตอวรรณกรรมรอยกรอง

ของไทย,  หนา ๑๐๗. 



  

๑๗๔ 

 ๑. วรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่รจนาขึ้นในสมัยอรรถกถา  ๒ เร่ือง คือ คัมภีรมิลิ

นทปญหา และคัมภีรวิสุทธิมรรคปกรณหรือวิสุทธิมรรคอรรถกถา   

 แนวคิดเรื่องอานิสงสในคัมภีรมิลินทปญหา มิลินทปญหาเปนคัมภีรที่แตงขึ้นเมื่อ

ประมาณ พ.ศ.๕๐๐ พระคันถรจนาจารย (พระติปฎกจุฬาภัย) ประสงคจะชี้แจงขอพระธรรมวินัย

ในพระพุทธศาสนาใหแจมแจงพนมติกังขาจึงนําเอาอดีตนิทานเรื่องพระนาคเสนเถระแกปญหาของ

พระยามิลินทโยนกราช อันเปนเรื่องที่มีความเปนจริงเปนเคามูลมาต้ังแลวแตงอธิบายพระธรรม

วินัยตามอนุมัติของทาน ๔๒  ซึ่งนักวิชาการหลายทาน เชน ศาสตราจารยริส เดวิดส (Rhys Davids)  

ยกยองวา คัมภีรมิลินทปญหาเปนหนังสือที่แตงดี  นับเปนอยางยอดไดคัมภีรหนึ่งในบรรดาหนังสือ

ที่แตงภายหลังพระไตรปฎกดวยกัน คัมภีรที่ใกลเคียงกับคัมภีรมิลินทปญหา ก็มีแตคัมภีรวิสุทธิ

มรรคของพระพุทธโฆษาจารยคัมภีรเดียว แตมิลินทปญหาเกากวาคัมภีรวิสุทธิมรรค โดยพระพุทธ

โฆษาจารยแตงขึ้นประมาณป พ.ศ. ๙๔๙ และยังอางถึงมิลินทปญหาเปนหลักความวินิจฉัยใน

หนังสืออรรถกถา เนื้อหาในคัมภีรมิลินทปญหามีความสอดคลองกับพระไตรปฎก ซึ่งแสดงใหวาผู

แตงมีความแตกฉานในพระไตรปฎก มีสติปญญา และฉลาดอยางยิ่งในทางวินิจฉัยและในกระบวน

วิสัชนาพระธรรมเทศนาใหเขาใจไดดวยวิธีอุปมา 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสที่ปรากฏในคัมภีรมิลินทปญหานั้นพบอยูในหลายวรรค เชน ใน

ปรารภเมณฑกปญหา จตุตถวรรค ข

                                                

อที่ ๖  กลาวถึงอานิสงสของการถวายวิหารแดพระภิกษุสงฆที่

เปนพระพหูสูตทรงพระไตรปฎกวา ๑) อาจสําเร็จพระนิพพาน พนจากชาติทุกข ชราทุกข พยาธิ

ทุกข และมรณทุกข  ๒) เพื่อเปนที่พบปะพระภิกษุสงฆของมหาชน เพราะเมื่อไดสรางวิหารถวาย

แลว พระภิกษุผูเที่ยวจาริกสัญจรอยูในปา ยอมไดพักอาศัยเปนครั้งคราว และมหาชนก็มีโอกาสได

ทําบุญกุศล โดยเหตุผลของการกลาวถึงอานิสงสในขอนี้ เกิดขึ้นจากการถามปญหาของพระยามิ

ลินทเกี่ยวกับ อนิเกตานาลย กรณปญหา หรือปญหาที่วาดวยหามมิใหภิกษุยึดถืออาลัยที่อยูอาศัย 

เหตุไรจึงพรรณนาอานิสงสการสรางวิหารถวายภิกษุ ๔๓

 ในปพพชาปญหาที่ ๕ แหงปฐมวรรค  พระยามิลินทไดถามปญหาเรื่องการบรรพชาวา 

มีประโยชนอยางไร พระนาคเสนเถระ ถวายพระพรตอบวา  

 “...ขอถวายพระพร บรรพชานี้ เพื่อจะใหระงับทุกข คือ 

ทุกข ๔ กอง มีชาติทกุขเปนตน ใหระงับไป มิใหทุกขอ่ืนบังเกิดขึ้น 

 
 ๔๒ พระติปฎกจุฬาภัย, มิลินทปญหา, ฉบับแปลชําระของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ

ครั้งที่ ๘ (กรุงเทพมหานคร :  ในงานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร, ๒๕๓๖), หนา (๒๙). 

 ๔๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๑๒.  



  

๑๗๕ 

คือ จะเกิดอีกนั้นมิใหมีประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเลา มีอรรถอัน

อุดม คือ จะใหไดพระนพิพาน อันหาเชื้อกิเลสตัณหามไิด...” ๔๔

 ในปญจมวรรค ขอที่ ๔ กลาวถึงอานิสงสของเมตตาพรหมวิหารที่พระโยคาวจร

อุตสาหะจําเริญภาวนา ทําใหมากแลว มีความเพียร ไมประมาท วามี ๑๑ ประการ คือ  หลับเปน

สุข ๑ ตื่นอยูก็เปนสุข ๑ ยอมไมฝนราย ๑ ยอมเปนที่รักแหงมนุษยทั้งหลาย ๑ เปนที่รักแหงอมนุษย

ทั้งหลาย ๑ เทวดาทั้งหลายยอมอภิบาลรักษา ๑ ไฟก็ดี ยาพิษ อสรพิษหรือศาตราวุธก็ดี มิไดทํา

อันตราย ๑ จิตยอมต้ังมั่นโดยรวดเร็ว ๑ สีหนายอมผองใส ๑ เปนผูไมหลงใหลทํากาละ ๑ เมื่อไม

รูคุณอันยิ่ง คงไดบังเกิดในพรหมโลก ๑ อานิสงสเมตตาพรหมวิหารในขอนี้ พระยามิลินทถามพระ

นาคเสนเถระวาผูเจริญเมตตาพรหมวิหารยอมไดอานิสงส ๑๑ ประการดังกลาว แตสุวรรณสาม

บัณฑิต (ในสุวรรณสามชาดก) เจริญเมตตาพรหมวิหารตลอด ทําไมจึงถูกพระยายักษชื่อกปลยัก

ขาธิราชยิงใหไดรับบาดเจ็บจนสิ้นชีวิต พระนาคเสนกลาววิสัชนาวา เปนเพราะสุวรรณสามกําลัง

ผอนหายใจเผลอไป มิไดจําเริญเมตตาพรหมวิหาร ดังนั้น จึงถูกลูกศรทําลายได เปรียบเหมือน

ทหารหุมเกราะเพชร เมื่อเขาไปทําการศึกสงครามโดยมิยอหยอน โยธาอื่นยิงลูกศรมาก็มิอาจเขา

ติดเกราะเพชรได 

 เนื้อหาพรรณนาอานิสงสเมตตาพรหมวิหารในมิลินทปญหานี้ มีความสอดคลองกับ

อานิสงสที่พระพุทธองคตรัสไวในอังคุตตรนิกาย ปฐมปณณาสก ทุกประการ ซึ่งเปนการอางอิงได

อยางถูกตอง  นั่นแสดงใหเห็นวา  แนวคิดเรื่องอานิสงสในพระไตรปฎกมีอิทธิพลตอคัมภีรตางๆ ใน

ยุคตอมา ถึงแมวาคัมภีรนั้นมิไดระบุถึงเรื่องอานิสงสโดยตรงก็ตาม  ๔๕

 อยางไรก็ตาม ในปญหาและการพยากรณปญหาเร่ืองมิลินทปญหาดังกลาว จะพบวา 

มีการใชคําที่คลายคลึงกับคําวาอานิสงสในดานความหมายอยู ๒ คําคือ คําวาประโยชน (อัตถะ) 

และคําวา ผล ซึ่งเมื่อพิจารณาดูความในคําถามและคําตอบแลว เห็นไดชัดเจนวา มีความหมายที่

เรียกวา เปนไวพจนของกันและกัน  คือ  เปนคําที่มีความหมายที่สามารถใชแทนกันไดใน

สถานการณที่คลายกัน หรือแตกตางกันได เชน คําวา อัตถะ ที่แปลวา ประโยชน ในบางโอกาสก็ใช

คําวา ประโยชน แทนความหมายของคํา อานิสงส 

 

 

 

                                                 
 ๔๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๗. 

 ๔๕ องฺ. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๒๒๒/๓๑๖. 



  

๑๗๖ 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสในคัมภีรวิสุทธิวรรค คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรที่รจนาขึ้น

โดยพระพุทธโฆษาจารยในป พ.ศ.๙๔๙ เปนคัมภีรที่มีความสําคัญที่พระอรรถกถาจารยในสมัยอนุ

ราธปุระไดอาศัยเปนหลักในการเขียนอรรถกถา นับถือกันวาเปนปกรณพิเศษที่สําคัญเรื่องหนึ่งซึ่ง

ทานพระพุทธโฆษาจารยไดประมวลธรรมในพระไตรปฎกมาแสดงไวเปนหมวด โดยมี ๓ หมวด คือ 

๑) หมวดศีล  ๒)หมวดสมาธิ  และ ๓) หมวดปญญา ตามลําดับ ๔๖ วิธีการแตงเปนลักษณะของ

การขยายความยอใหพิสดาร โดยสาระสําคัญของคัมภีรวิสุทธิมรรค วาดวยหลักไตรสิกขา ซึ่งเปน

หัวขอใหญในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น นับวาเปนหัวใจการปฏิบัติธรรม ซึ่งทานพระพุทธโฆษาจารย

แตงอธิบายอยางวิจิตรพิสดาร เปนระเบียบเรียบรอยและไดอางอิงพระพุทธพจนเปนอาคตสถานไว

ในที่นั้นๆ ซึ่งแสดงวาทานมีความรูแตกฉานในพระไตรปฎก สามารถยกเอาธรรมที่วาดวยศีล มา

รวมไวในหมวดศีล ยกเอาธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิรวมไวในหมวดสมาธิ ยกเอาธรรมที่กลาวถึงปญญา

มารวมไวในหมวดปญญา โดยแยกออกเปนนิเทศๆ รวมทั้งหมด ๒๓ นิเทศ 

 อานิสงสที่ปรากฏในวิสุทธิมรรค เนื้อที่ปรากฏเหมือนกับอานิสงสที่พระพุทธองคตรัสไว

ในพระไตรปฎก โดยพระพุทธโฆษาจารยจะนํามากลาวไวเปนสวนประกอบของแตละหมวดใน

ลักษณะของการตั้งคําถาม เชนวา อะไรเปนศีล ที่เรียกวาศีล เพราะอรรถวากระไร อะไรเปน

ลักษณะ เปนรส เปนปจจุปฏฐาน เปนปทัฏฐานของศีลนั้น ศีลมีอานิสงสอยางไร ศีลนั้นมีกี่อยาง 

อะไรเปนความเศราหมอง และอะไรเปนความผองแผวของศีลนั้น  หรือหมวดสมาธิที่วา อะไรเปน

สมาธิ  ที่ชื่อวาสมาธิ เพราะอรรถวากระไร อะไรเปนลักษณะ เปนรส เปนปจจุปฏฐาน และ

ปทัฏฐานแหงสมาธินั้น สมาธิ มีกี่อยาง อะไรเปนความเศราหมอง และอะไรเปนความผองแผวแหง

สมาธินั้น สมาธิจะพึงบําเพ็ญขึ้นอยางไร อะไรเปนอานิสงสแหงการบําเพ็ญสมาธิ หลังจากนั้นก็

อธิบายความตามที่ไดตั้งถามนั้น   

 ในที่นี้จะกลาวถึงอานิสงสของศีลที่ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค โดยสังเขปดังนี้ ๔๗

    “...ขอวา ศีลมีอานิสงสอยางไร  แกวา มีอันไดรับคุณ

เปนอเนกมีความไมตองเดือดรอนเปนตนเปนอานิสงสสมคําที่

พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  

   อานนท ก็แลศีลเปนกุศล มีความไมตองเดือดรอนใจ

เปนผลมีความไมตองเดือดรอนใจเปนอานิสงส ...ตรัสไวอ่ืนอีกก็

                                                 
 ๔๖ มหามกุฎราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน๑, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒-๑๐.  

 ๔๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘-๒๐. 



  

๑๗๗ 

 คฤหบดีทั้งหลายอานิสงสแหงศีลสมบัติของผูมีศีล ๕ 

ประการนี้ อานิสงส ๕ ประการเปนไฉน ?  

   คฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้เปนผูมีศีล ถึงพรอม

ดวยศีล ยอมไดประสบกองโภคะใหญ มีความไมประมาทเปน

เหตุ นี้เปนอานิสงสที่ ๑  แหงศีลสมบัติของผูมีศีล คฤหบดี

ทั้งหลายขออ่ืนยังมีอยูอีก  กิตติศัพทอันงามของผูมีศีล ผูถึง

พรอมดวยศีล ยอมฟุงไป นี้เปนอานิสงสที่ ๒ แหงศีลสมบัติของ

ผูมีศีล 

   คฤหบดีทั้งหลาย ขออ่ืนยังมีอยูอีก ผูมีศีล ถึงพรอมดวย

ศีล จะเขาไปสูบริษัทใดๆ จะเปนขัตติยบริษัทก็ตามพราหมณ

บริษัทก็ตาม คฤหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ยอมเปนผู

องอาจ ไมเคอะเขินเขาไป นี้เปนอานิสงสที่ ๓ แหงศีลสมบัติของ

ผูมีศีล 

   คฤหบดีทั้งหลาย ขออ่ืนยังมีอยูอีก ผูมีศีล ถึงพรอมดวย

ศีล เปนผูไมหลงทํากาลกิริยา นี้เปนอานิสงสที่ ๔ แหง ศีลสมบัติ

ของผูมีศีล  

   คฤหบดีทั้งหลาย ขออ่ืนยังมีอยูอีก ผูมีศีลถึงพรอมดวย

ศีล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 

นี้เปนอานิสงสที่ ๕ แหงสมบัติของผูมีศีล   

   อานิสงสของศีลเปนอเนกอื่นอีกเลา มีความเปนที่รักที่

ชอบใจเปนเบื้องตน มีความสิ้นอาสวะเปนที่สุด พระผูมีพระภาค

เจาตรัสไวโดยนัยวา  ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังวา เราพึง

เปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ เปนที่ยกยอง ของสหพรหม

จารีทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย

เถิด  ดังนี้เปนตน ศีลมีคุณเปนอเนก มีความไมตองเดือดรอนใจ

เปนตนเปนอานิสงส มีประการดังกลาวมาฉะนี้

   อีกนัยหนึ่ง เวนศีลใดเสียแลว ที่พึ่ง ( อ่ืน ) ของกุลบุตร

ในพระศาสนาหามีไม ใครเลาจะพึงกลาวกําหนดอานิสงสของ

ศีลนั้นได น้ํา คือ ศีลยอมชําระมลทินอันใดของสัตวมีชีวิตในโลก



  

๑๗๘ 

 แมน้ําใหญทั้งหลาย คือ แมน้ําคงคาก็ดี ยมุนาก็ดี สรภูก็ดี 

สรัสวดีก็ดี แมน้ํา อจิรวดีก็ดี มหีก็ดี หาอาจชําระมลทินอันนั้นได

ไม ศีลที่บุคคลรักษาดีแลว เปนอริยศีลนี้ มีความเย็นอยางยิ่ง

ยอมระงับความเรารอนอันใด ของสัตวทั้งหลายโลกนี้ได ลมเจือ

ฝนก็ระงับความเรารอนอันนั้นไมได และแมแกนจันทนแดงก็

ระงับไมได สรอยมุกดาก็ไมได แกวมณีก็ไมได รัศมีออนๆ แหง

จันทรก็ไมได กลิ่นที่เสมอดวยกลิ่นศีล ซึ่งฟุงไปไดทั้งในที่ตามลม

และทวนลมเทาๆ กัน จักมีแตที่ไหน ส่ิงอ่ืนที่จะเปนบันไดขึ้นสู

สวรรค หรือจะเปนประตูในอันที่จะยังสัตวใหแจงพระนิพพาน 

อันเสมอดวยศีล จักมีแตที่ไหน พระราชาทรงประดับแลวดวย

มุกดาและมณี  ก็ยังไมงามเหมือนนักพรต ผูประดับดวย

เครื่องประดับ คือ ศีลแลวงาม ศีลยอมกําจัดภัยอันมีอัตตานุ

วาทภัยเปนตนได โดยประการทั้งปวง  ศีลยอมยังความมี

ชื่อเสียงและความราเริงใหเกิดแกผูมีศีลทุกเมื่อ กถามุขแสดง

อานิสงสของศีลอันเปนมูลแหงคุณทั้งหลาย  อันมีปกติทําลาย

กําลังแหงโทษทั้งหลาย สาธุชนพึงทราบดวยประการฉะนี้แล…”  

 อานิสงสที่ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้น มีเนื้อหาเหมือนกับอานิสงสที่พระพุทธองค

ตรัสไวเกี่ยวกับคุณสมบัติของศีลในมหาวรรค  ๔๘  นอกจากนี้พระพุทธโฆษาจารยไดอธิบาย

อานิสงสของศีลเพิ่มเติมในตอนทายอีกนับวาเปนการอธิบายในพระไตรปฎกใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ตัวอยางของที่มาและแนวคิดเรื่องอานิสงสที่ปรากฏในวรรณกรรมยุคหลังพระไตรปฎก

หรือในยุคอรรถกถา จะเห็นไดวา แนวคิดเรื่องอานิสงสก็ยังคงไดรับอิทธิพลจากพระไตรปฎกเปน

สําคัญ โดยมีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมใหมีเนื้อความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการยกอุปมาขึ้นมา

เปรียบเทียบ ซึ่งจุดมุงหมายของอานิสงสในยุคนี้ก็มุงเนนอานิสงสตามหลักบุญกิริยาวัตถุ และหลัก

ไตรสิกขา นับไดวา วรรณกรรมดังกลาวมีความเกี่ยวของกับวรรณกรรมและแนวคิดเรื่องอานิสงสใน

ยุคตอมา  

 ๒. วรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่รจนาขึ้นในสมัยราชวงศมังรายของลานนา (ยุค

ทองวรรณกรรมพุทธศาสนาลานนา) ประกอบดวยมังคลัตถทีปนี ปญญาสชาดก และคัมภีรสารัตถ

สังคหะ เหตุผลสําคัญของการศึกษาที่มาและแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมดังกลาว เพื่อใหทราบ

                                                 
              ๔๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๖๙/๗๑ 



  

๑๗๙ 

วา อิทธิพลของแนวคิดเรื่องอานิสงสในพระไตรปฎกและอรรถกถายังคงปรากฏในวรรณกรรม

ลานนาหรือไม ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนตอการศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ปรากฏในวรรณกรรมลานนา  ซึ่งจากการศึกษาของ สุภาพรรณ ณ บางชาง ๔๙  กลาวถึงผลงาน

วรรณกรรมที่แตงในยุคนี้วา มีลักษณะเดนเฉพาะตัวสูง คือ มีลักษณะดังตอไปนี้  

 ๑) มีลักษณะเปนงานสรางสรรคของตนเอง 

 ๒) มีลักษณะเปนงานวิชาการ  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากคัมภีรตางๆ  ทั้ง

พระไตรปฎก อรรถกถา เปนจํานวนมาก 

 ๓) มีความสุนทรียและความรอบรูในด

                                                

านการใชภาษาบาลีและการประพันธทั้งในรูป

รอยแกวและรอยกรอง  

 ๔) มีเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสในคัมภีรมังคลัตถทีปนี มังคลัตถทีปนีเปนวรรณกรรมพุทธ

ศาสนาที่แตงดวยภาษาบาลีในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๑ โดยพระสิริมังคลาจารยแหงวัดสวนขวัญ 

(วัดตําหนัก) เมืองเชียงใหม ผลงานวรรณกรรมบาลีของทานนั้นได รับการยอมรับวา เปน

วรรณกรรมเยี่ยมยอดทั้งในประเทศและตางประเทศ มังคลัตถทีปนี เปนคัมภีรที่อธิบายความใน

มงคลสูตร ซึ่งเปนสูตรหนึ่งในสุตตนิบาต สุตตันตปฎก เปนสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเปนมงคล ๓๘ 

ประการ  เชน การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบํารุงเลี้ยงบิดามารดา 

การสงเคราะหบุตรภรรยา และการประพฤติปฏิบัติธรรม เปนตน พระสิริมังคลาจารยอธิบาย

ความหมายของสูตรนี้ไดอยางละเอียดไพเราะสละสลวย โดยแสดงความรอบรู และความสามารถ

ในการแตงภาษาบาลีไดอยางดี  อางอิงหลักไวยากรณอยางถูกตอง และนําเรื่องตางๆ จากชาดก

อรรถกถาธรรมบท และจากคัมภีรทางพุทธศาสนาอื่นๆ อีกหลายคัมภีรมาเขียนอธิบายประกอบ

ตามที่กลาวแลว  

 อานิสงสที่ปรากฏในมังคลัตถทีปนีนั้น เปนการกลาวถึงผลของการบูชาและการปฏิบัติ

ตามธรรมวามีอานิสงสใหผูปฏิบัติไดรับความสุข ความเจริญ ตัวอยางเชน มงคลขอที่ ๑ และ ๒ 

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา กลาวถึงการไมคบคนพาล คบแตบัณฑิต พระสิริมังคลา

จารยกลาวชี้ใหเห็นถึงอานิสงสของการคบบัณฑิตไวดังนี้ 

 ๑. จะเปนผูพนจากทุกขในอบาย 

 ๒. จะเปนผูแกลวกลาในทามกลางบริษัท 

 
            ๔๙ สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๓), หนา ๑๒.  



  

๑๘๐ 

 ๓. ไมมีความโศกเศรา เดือดเนื้อรอนใจโลกนี้และโลกหนา 

 สวนโทษของการคบคนพาลก็ตรงกันขามกับอานิสงสการคบบัณฑิต คือพบแตความ

ทุกข ไมแกลวกลาในทามกลาง และมีความเศราโศกทั้งในโลกนี้และโลกหนา นอกจากนี้ในมังค

ลัตถทีปนี ยังมีการกลาวถึงอานิสงสตามหลักบุญกิริยาวัตถุ และหลักไตรสิกขา โดยเปนการ

กลาวถึงคุณประโยชนของการปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการ ดังเชน อานิสงสของการถวายดอก

ธูปเทียน ของหอม ขาวน้ํา การสรางอุโบสถวิหาร การสรางพระพุทธรูป และส่ิงสาธารณประโยชน 

เชน ศาลา บอน้ํา ถนน ในมงคลที่วาดวยการบูชาที่ควรบูชา ฯลฯ อานิสงสของการปฏิบัติตามธรรม 

เชน การถึงไตรสรณคมณ การรักษาศีล การเจริญสมาธิกรรมฐาน การเลาเรียนพระสูตร พระวินัย 

หรือคุณประโยชนของการประพฤติตามมงคลแตละประการ เชน ประโยชนของการมีศิลปะ การ

เลี้ยงดูบิดามารดา และอานิสงสของการฟงธรรม ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาในพระไตรปฎก  

เปนตน 

 จากการศึกษาของพระมหาสิงหคํา รักษปา ๕๐ พบวา เนื้อหาของมังคลัตถทีปนีมุงเนน

แสดงมงคล ๓๘ ประการที่มนุษยควรปฏิบัติ และทําใหเกิดใหมีข้ึน เปนขอปฏิบัติที่ทําใหผูปฏิบัติ

ประสบความสุขในการดําเนินชีวิตในสังคม เพราะมงคลแตละขอนั้นลวนแตเปนขอปฏิบัติที่อํานวย

ประโยชนหรืออานิสงสใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติและสังคมโดยสวนรวม ซึ่งเนื้อหาของมงคลจะกลาวถึง

ผลหรืออานิสงสของการปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่ทําใหเกิดมีมงคลแตละขอไว และผลหรืออานิสงสที่

ผูปฏิบัติจะไดรับนั้น แบงไดเปน ๓ ลักษณะตามเวลาการใหผลคือ 

 ๑) อานิสงสที่เปนทิฏฐธรรม คือ อานิสงสที่ผูปฏิบัติจะไดรับในปจจุบันชาตินี้ 

 ๒) อานิสงสที่เปนสัมปรายิกธรรม คือ อานิสงสที่ผูปฏิบัติจักไดรับในภพชาติตอ ๆ ไป 

 ๓) อานิสงสที่เปนโลกุตตรธรรม คือ ประโยชนสูงสุดไดแก พระนิพพาน 

 นอกจากอานิสงสในมังคลัตถทีปนีและ พระสิริมังคลาจารยยังกลาวถึงอานิสงสในการ

แตงผลงานของทาน ดังกลาวไวในนิคมคาถาของวรรณกรรมเรื่องจักรวาฬทีปนี วา 

   “...ขอพระสัทธรรมคําสอนของพระโลกนาถสองแสง

ตลอดกาลนาน ขอสัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจงเปน ผูเลื่อมใสในพระ

ศาสนา  ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล หลั่งอุทกธารโดยดี นํา

ปฐพีไปสูความมั่งคั่ง รักษาพืชและสัตวที่เกิดบนแผนดินทุกเมื่อ 

                                                 
 ๕๐ พระมหาสิงหคํา  รักษปา, “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรอานิสงสลานนา”,  วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา (บัณฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

๒๕๔๓), หนา ๖๗-๖๙. 



  

๑๘๑ 

ขอพระราชาทั้งหลายจงรักษาประชาชนโดยธรรมทุกเมื่อ ประดุจ

มารดาบิดารักษาบุตรนอยที่เกิดจากตนเปนนิตยเทอญ” ๕๑

 อานิสงสที่ปรากฏในมังคลัตถทีปนีดังกลาว จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับแนวคิด

อานิสงสในพระไตรปฎกและอรรถกถา ซึ่งเปนความรู ความแตกฉานในพระไตรปฎกของผูรจนา

เปนอยางดี นอกจากนี้ ยังแสดงถึงการปรารถนาอานิสงสในมิติที่มากกวาการประกอบบุญกุศล

ตามหลักไตรสิกขาและบุญกิริยาวัตถุ โดยมุงถึงผล คือความยั่งยืนของพระสัทธรรม ความชุมชื่น

ของแผนดิน และการมีคุณธรรม/จริยธรรมของชนชั้นปกครองในสังคม 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสในปญญาสชาดก ปญญาสชาดกเปนวรรณกรรมพุทธศาสนา

นอกพระไตรปฎกตามที่กลาวแลว โดยปรากฏการกลาวถึงอานิสงสในชาดกเรื่องตางๆ กลาวคือ  

ในชาดกจํานวน ๕๐ ที่ปรากฏในปญญาสชาดกนั้น  มีชาดกสวนหนึ่งไดกลาวถึงอานิสงสไว ซึ่งจาก

การศึกษาของนิยะดา เหลาสุนทร ๕๒ พบวา แนวคิดเรื่องอานิสงสที่มีปรากฏในคัมภีรปญญาส

ชาดกนั้นมุงเนนแสดงอานิสงสของการประกอบกุศลกรรม โดยมีลักษณะโครงเรื่องไมสลับซับซอน 

มุงแตแสดงอานิสงสเทานั้น คือจะกลาวถึงอานิสงสของการประกอบกุศลกรรมตามความเชื่อที่วา 

อานิสงสของการกระทําเชนนี้ จะอํานวยผลใหเกิดความสุขสบาย ความสมบูรณพูนสุขดวยโภค

สมบัติทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยชาดกที่วาดวยอานิสงส ๑๐ เร่ืองตามประเภทอานิสงส ดังนี้ 

 ๑) ชาดกที่แสดงอานิสงสของการถวายภัตตาหาร ไดแก สิริธรชาดก (ลําดับที่ ๑๐) โดย

กลาวถึงสิริธรเศรษฐีถวายภัตตาหารแดพระปจเจกโพธิสัตว และไดตั้งปณิธานขอเปนพระพุทธเจา 

โภคทรัพยไดบังเกิดขึ้นทันตาเห็น ตอมาไดเกิดเปนเทพบุตร 

 ๒) ชาดกที่แสดงอานิสงสของการบูชาพระพุทธรูป  และการปฏิสังขรณพระพุทธรูป  

ไดแก วิริยบัณฑิต (ลําดับที่ ๑๗) กลาวถึงวิริยบัณฑิตผูยากจนขายบุตรภรรยา เพื่อแลกกับ

ทองคําเปลวสําหรับปดพระพุทธรูป แตทองคําเปลวไมพอจึงเชือดเนื้อของตนเองกระทําการบูชา 

ดวยอานิสงสนี้จึงไดไปบังเกิดเปนพระเจาบรมจักรพรรดิ มีเดชานุภาพแผไปทั่ว 

 วัฏฏังคุลีราชชาดก (ลําดับที่ ๒๐) กลาวถึงนายพาณิชย ชื่อกุลภัททกุมาร ไดปฏิสังขรณ

นิ้วของพระพุทธปฏิมากรที่หักทําลายไปนิ้วหนึ่งใหสมบูรณดังเดิม อานิสงสนี้ทําใหไดไปเกิดเปน

                                                 
 ๕๑ นพพร  เคลาดี, “จักรวาฬทีปนี กัณฑที่  ๖ : การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห”, 

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร , จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓).

 ๕๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๕-๑๐๘.  



  

๑๘๒ 

พระเจาวัฏฏังคุลีราช ผูมีเดชานุภาพยิ่งนัก คร้ังใดที่พระองคยกนิ้วไปทางหมูอริราชศัตรู ชนเหลานั้น

มีอันตองลมเซซวนในทุกครั้งไป 

 เทวรุกขกุมารชาดก (ลําดับที่  ๓๔) กลาวถึงเทวรุกขกุมารบุรุษเข็ญใจไดบูชา

พระพุทธรูปดวยความเคารพ พรอมไดตั้งปณิธานขอเปนพระพุทธเจาในอนาคต ดวยอานิสงสอันนี้

ทําใหปราสาทเกิดขึ้นและทาวสักกะไดมาแสดงความชื่นชม ตอมาความลวงรูถึงพระราชาและทรง

บังเกิดความริษยา ยกทัพมาหวังจะจับเทวรุกขกุมาร แตตองพายแพไป 

 จันทเสนชาดก (ลําดับที่ ๔๒) กลาวถึงทุคคตบุรุษโพธิสัตวและภริยาไดชวยกัน

ปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่ชํารุด ตอมาบังเกิดความศรัทธาไดขายภรรยาใหแกเศรษฐีผูหนึ่ง เพื่อนํา

เงินมาซื้อทองคําเปลวปดพระพุทธรูป ดวยอานิสงสนี้ก็ไดไปบังเกิดในเทวโลก และตอมากไ็ดมาเปน

พระราชกุมารผูมีบุญญาธิการ มาตั้งแตกําเนิด สวนภรรยานั้นไดเกิดเปนพระราชธิดาผูมีผิวงดงาม

ดังทองคํา และรัศมีกายสวางไปทั่ว 

 ๓) ชาดกที่แสดงอานิสงสการจารพระไตรปฎก ไดแก โบราณกบิลราชชาดก (ลําดับที่ 

๒๑) ในกาลสมัยแหงพระพุทธเจาปุราณโคดม อํามาตยโพธิสัตวไดจารพระไตรปฎกถวาย อานิสงส

นี้สงผลใหไดเปนพระเจาบรมจักรพรรดิราช 

 ๔) ชาดกที่แสดงอานิสงสของการถวายผา  ไดแก จาคทานชาดก (ลําดับที่ ๒๓) 

กลาวถึงมาณพโพธิสัตวถวายผากาสาวพัสตรแดพระปจเจกพระพุทธเจาผูซึ่งถูกโจรชิงผาจีวร และ

ไดตั้งความปรารถนาขอเกิดในสกุลที่รํ่ารวย และมีผาทิพยเปนสมบัติตลอดไปทุกชาติ ทาวสักกะจึง

โยนผามาบูชาเปนที่ประจักษแกมหาชนในทันตาเห็น 

 นรชีวกฐินทานชาดก (ลําดับที่ ๓๗) กลาวถึงนรชีวบุรุษเข็ญใจ แนะนําใหกฏมพีผูหนึ่ง

ถวายกฐินทานแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ และตนไดตั้งปณิธานขอใหบรรลุพระ

สัพพัญุตญาณ ตอมาก็ไดไปบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต 

 อติเทวราชชาดก (ลําดับที่ ๓๔) กลาวถึงพระเจาวิจิตรราชผูเปยมลนดวยศรัทธาทูน

สมุดซึ่งบรรจุผาบนเศียรของพระองค กระทํากฐินทานแดพระพุทธิเจาโกณฑัญญะและสาวก 

พระองคไดตั้งความปรารถนาขอเปนพระพุทธเจา ตอมาไดบังเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิอติเทวบรม

กษัตริยครองเมืองกุสาวดี เมื่อส้ินพระชนมก็ไดไปบังเกิดในเทวโลก 

 ๕) ชาดกที่แสดงอานิสงสของการสรางศาลา  ไดแก ธรรมราชชาดก (ลําดับที่๓๘) 

กลาวถึงพระเจาธรรมราชใหสรางศาลาเพื่อบําเพ็ญทานแกมหาชน ดวยอานิสงสนี้ ทาวสักกะนํา

วิมานมารับพระองคไปเที่ยวชมสวรรค 



  

๑๘๓ 

 ๖) ชาดกที่แสดงอานิสงสของการสรงน้ํา ไดแก บุปผชาดก (ลําดับที่ ๓๑) กลาวถึงพระ

เจาบุปผกุมารในอดีตชาติไดสรงน้ําหอมแกพระเถระพรอมกับถวายเครื่องสักการะ พระองคไดตั้ง

ปณิธาณขอเปนผูไดรับการบูชาในทุกเมื่อ ดังนั้น เมื่อเวลาที่พระองคประสูติ เทวดานําน้ําทิพยมา

สนาน ตอมาพระองคก็เปนผูพร่ังพรอมดวยรัตนทั้ง ๗ มีกษัตริยจํานวนมากมายมาออนนอมและ

ขอรับโอวาท 

 นอกจากนี้ ยังมีการกลาวถึงอานิสงสที่เกิดจากการสละอวัยวะรางกาย เปนทาน อันถือ

วา เปนอัชฌติกทาน มีปรากฏในปญญาสชาดกฉบับลานนาไทย คือ สิริจุฑามณีชาดก มีเนื้อเร่ือง

การสละเลือดเนื้อเปนทานของพระโพธิสัตว พระอินทรไดทราบความประสงค จึงแปลงกายเปน

พราหมณคร่ึงซีกมาขอรางกายเพื่อสมทบสวนที่ขาดไป มียักษสองตนโผลจากแผนดิน พระโพธิสัตว

จึงขอใหยักษสองตนเอาเลื่อยๆ รางตนออกเปนสองสวน ซีกหนึ่งมอบใหพราหมณ อีกซีกหนึ่งมอบ

ใหยักษเปนอาหาร 

 เร่ืองราวแสดงอานิสงสที่ปรากฏในปญญาสชาดกนี้ มีอิทธิพลตอคัมภีรอานิสงสลานนา

ในยุคตอมา เพราะผูรจนาไดนําเอาแนวคิดในปญญาสชาดกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอานิสงสตาง ๆ ไป

ตั้งชื่อคัมภีรอานิสงส หรือไดนําขอมูลไปสนับสนุนการรจนาคัมภีรอานิสงสลานนา ที่เห็นชัดเจนก็

คืออานิสงสสรางธรรม อานิสงสสรางพระพุทธรูป อานิสงสสรางศาลา เปนตน ซึ่งมีเนื้อหาเปน

คลายคลึงกับอานิสงสในปญญาสชาดก 

 แนวคิดเรื่องอานิสงสในคัมภีรสารัตถสังคหะ คัมภีรสารัตถสังคหะหรือคัมภีรสาร

สังคหะ พระนันทาจารย รจนาขึ้นในระหวางป พ.ศ. ๑๘๔๒-๑๘๕๘ ซึ่งสุภาพรรณ ณ บางชาง ๕๓ 

ไดศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้พบวา มีอยู ๒ สํานวนดวยกัน สํานวนแรกเปนของพระสิทธัตถเถระ ชาว

ลังการจนาขึ้นในสมัยของพระเจาภูวเนกพาหุ ระหวางป พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๓๑ ชื่อวา สารสังคหะ 

สํานวนที่ ๒ เปนของพระนันทาจารย ชาวลานนา ใชชื่อคัมภีรวา สารัตถสังคหะ เนื้อความและการ

ลําดับเนื้อความในคัมภีรทั้งสองตรงกันจึงสรุปไดในเบื้องตนวา พระนันทาจารยไดนําคัมภีรสาร

สังคหะของพระสิทธัตถะแหงลังกา มาเรียบเรียง ตกแตงในลักษณะที่เปนงานเขียนใหมของทาน 

เนื้อเร่ืองของคัมภีรสารสังคหะแบงออกเปนตอนๆ เรียกวา มาติกามีทั้งหมด ๔๐ หัวขอ โดยมีตอน

ที่วาดวยเรื่องอานิสงส ดังตอไปนี้ 

 หัวขอที่ ๖  สัมมัชนานิสังสกถา กลาวถึงอานิสงสของการกวาดวัด ๕ ประการ ไดแกการ

ทําจิตใจของตนเลื่อมใส ทําจิตใจของผูอ่ืนใหเลื่อมใส เทวดาทั้งหลายชื่นชม ส่ังสมบุญที่จะทําให

                                                 
 ๕๓ สภาพรรณ ณ บางชาง , วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีพระสุตตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย,  

หนา  ๒๕. 



  

๑๘๔ 

เกิดรูปรางงดงาม ตายไปแลวไดไปเกิดในมนุษยสุคติและสวรรคเทวโลก ตัวอยางผูประกอบกุศลนี้ 

เชน พระปุสสเทวเถระ พระทัตตะ เปนตน 

 หัวขอที่ ๗  ธัมมัจฉริยกถา กลาวถึงอานิสงสแหงการฟงธรรมไว 5 ประการ คือ ไดฟงสิ่ง

ที่ไมเคยไดฟง ไดฟงสิ่งที่เคยฟงแลวชัดเจนดีข้ึน ทําความเห็นใหถูกตอง มีจิตโสมนัสปรีดี 

 หัวขอที่ ๙ นิททาวิภาวนกถา วาดวยการหลับ กลาวถึงอานิสงสของการหลับอยางมีสติ 

๕ ประการคือ หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ไมฝนราย เทพยดาคุมครอง อสุจิไมเคลื่อน 

 หัวขอที่ ๑๒ สรณปเภทกถา วาดวยประเภทแหงสรณคมน คือ โลกิยสรณคมน และโล

กุตตรสรณคมน โลกิยสรณคมนมีอานิสงส ทําใหบุคคลบริบูรณดวยสวรรคสมบัติและมนุษยสมบัติ 

คือ โภคทรัพยสมบัติ สวนโลกุตตรสรณคมน มีอานิสงสทําใหบุคคลหลุดพนจากทุกข 

 หัวขอที่ ๑๓ สีลปเภทกถา วาดวยเรื่องประเภทแหงศีล และกลาวถึงอานิสงสของศีล

และกลาวถึงอานิสงสแหงการรักษาธุดงค 

 หัวขอที่ ๒๔ วาดวยทานาทิปุญญกัมมกถา กลาวถึงเร่ืองอานิสงสแหงขาวยาคู ๑๐ 

ประการ อานิสงสแหงจีวรทาน ความแตกตางของอานิสงสแหงการทํางาน เฉพาะบุคคลตางๆ 

 หัวขอที่ ๓๘ ปกิณณกกถา วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ด กลาวถึงอานิสงสของการสีฟน 

อานิสงสของการตั้งอยูในอธิวาสนขันติ อานิสงสของการจงกรม 

 อานิสงสตางๆ ที่ปรากฏในคัมภีรสารัตถสังคหะดังกลาว เชน อานิสงสการฟงธรรม 

อานิสงสการรักษาศีล อานิสงสของการนอนที่มีสติกํากับ มีความสอดคลองกับอานิสงสที่ปรากฏใน

พระไตรปฎก ซึ่งแสดงใหเห็นวา แนวคิดเรื่องอานิสงสในพระไตรปฎกมีอิทธิพลตอการรจนาคัมภีร

ในยุคตอมา ถึงแมวา จะมีการจําแนกประเภทของอานิสงสออกไปเปนอานิสงสประเภทตางๆ อีก

มากมาย เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  แนวคิดเรื่องอานิสงสในคัมภีรยุค

หลังดังกลาวนั้น มีลักษณะที่ยึดหลักการเดิมคือ การแสดงกฎแหงกรรม การประกอบกุศลตามหลัก

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา และหลักไตรสิกขา ๓ ตามที่กลาวแลว  

 จากแนวคิดเรื่องอานิสงสที่ปรากฏในวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหทราบวา 

แนวคิดเรื่องอานิสงสนั้นปรากฏในคัมภีรตางๆ สามารถสรุปได ดังนี้  

 ๑) การอธิบายอานิสงสในเร่ืองตางๆ เชน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา ตามที่

พระพุทธองคทรงอรรถาธิบายไว ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาในพระไตรปฎก  เชน การอธิบาย

อานิสงสการรักษาศีลในคัมภีรวิสุทธิมรรค  การอธิบายอานิสงสการถวายทานในปญญาสชาดก ที่

มีเนื้อหาคลายคลึงกับอานิสงสในขุททกนิกาย อปทาน วิมานวัตถุ เปนตน 



  

๑๘๕ 

 ๒) การอธิบายอานิสงสข้ึนมาประกอบการอธิบายหลักธรรมที่นํามาแตงใหม เพื่อแสดง

คุณประโยชนของการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ซึ่งเนื้อหาสวนใหญมีความสอดคลองกับเนื้อหาใน

พระไตรปฎก และบางสวนมีการอธิบายอานิสงสข้ึนมาใหมเพื่อแสดงความชัดเจนในหลักธรรมนั้น 

เชน การพรรณนาอานิสงสในการบรรพชาของพระนาคเสนในคัมภีรมิลินทปญหา การอธิบาย

ประโยชนของการปฏิบัติธรรมตามหลักมงคลชีวิตในมังคลัตถทีปนี  

 ๓) การอธิบายแนวคิดเรื่องอานิสงส ข้ึนมาใหม เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาใน

พระไตรปฎกและวรรณกรรมในสมัยตอมา แตอธิบายประเด็นแยกยอยเพื่อใหสอดคลองกับบริบท

ทางสังคมและการตีความหมายที่แตกตางออกไป เชน อานิสงสการสรางคัมภีร

                                                

 สรางอักขระธรรม

ในคัมภีรปญญาสชาดก 

 สวนการอธิบายผลของอานิสงสที่ไดรับนั้น พบวา ไมมีความแตกตางกันมาก  กลาวคือ 

อานิสงสที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรม  เชน การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย การประกอบ

กุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุและหลักไตรสิกขา  ผลที่ไดรับ คือ ผูปฏิบัติยอมไดรับผลจากการปฏิบัติ

ที่มีความสุขกาย สบายใจ การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขในปจจุบัน และผลที่จะพึงไดรับใน

อนาคต คือ สวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ   

 แนวคิดเรื่องอานิสงสดังกลาว มีอิทธิพลตอการรจนาคัมภีรวาดวยอานิสงสในลานนาใน

ยุคตอมา ซึ่งพระมหาสิงหคํา รักษปา ๕๔ ไดสรุปวา แนวคิดเรื่องอานิสงส มีสองสายคือ  

 แนวคิดสายแรก มีเนื้อหาเนนที่ผลอานิสงสที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรม ขอ

ปฏิบัติที่อํานวยอานิสงสทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ แนวคิดสายแรกนี้มีปรากฏใน พระไตรปฎก 

ชวงแรกคือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎกโดยเฉพาะสี่นิกายแรกและเปนแมแบบของคัมภีรชั้น

หลังที่พรรณนาอานิสงสโดยยึดวิธีการดังกลาว 

 แนวคิดสายที่สอง คือการพรรณนาอานิสงสของการทํากรรมดีโดยมีการยกเรื่องราวมา

ประกอบ อานิสงสที่ไดรับสวนใหญเปนโลกิยะ คือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และเปนปจจัยให

เกิดตอโลกุตตรสมบัติตอไป คัมภีรอปทาน วิมานวัตถุ ชาดก เปนตนแบบของการพรรณนาอานิสงส

ของคัมภีรชั้นหลัง โดยเฉพาะคัมภีรอานิสงสลานนาในยุคตอมา ซึ่งนักปราชญลานนาไดอาศัย

แนวคิดทั้งสองประการแลวนํามาเรียบเรียงคัมภีรอานิสงสข้ึนมาเพื่ออธิบายเรื่องอานิสงส

โดยเฉพาะ ผลก็คือ คัมภีรอานิสงสไดรับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนไมนอยไปกวาคัมภีรกลุม

อ่ืนๆ ที่สําคัญคือคัมภีรอานิสงสที่มีเนื้อหาระบุอานิสงสสรางคัมภีรถวายไวในพระพุทธศาสนา

เพราะเปนคัมภีรที่ชวยหนุนเสริมใหเกิดประเพณีการสรางคัมภีรถวายวัดขึ้นในลานนา 

 
๕๔ พระมหาสิงหคํา  รักษปา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา  ๗๕- ๗๘. 



  

๑๘๖ 

ลักษณะสําคัญและประเภทของอานิสงสในลานนา 
 การศึกษาลักษณะสําคัญของวรรณกรรมวาดวยอานิสงสในลานนาจากแหลงขอมูล ๒ 

สวนใหญๆ  คือ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาทั่วไปที่มีความเกี่ยวของกับเร่ืองอานิสงส เชน คัมภีร

ปญญาสชาดก  มังคลัตถทีปนี  และวรรณกรรมที่วาดวยอานิสงสโดยเฉพาะ เชน อานิสงสเขียน

ธัมม อานิสงสศีลหาศีลแปด อานิสงสดอกไม อานิสงสถวายสลากภัตต ฯลฯ จากวัดสูงเมน จังหวัด

แพร และวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย วัดที่เปนกรณีศึกษา รวมทั้งวรรณกรรมวาดวยอานิสงสที่

ปรากฏในสถานที่ตางๆ เชน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวัดในภาคเหนอืตอนบน

ที่คัดรวมไว ๓๐ เร่ืองนั้น พบวา วรรณกรรมอานิสงสลานนามีลักษณะที่สําคัญรวมกัน ๓ ประการ 

คือ  ๑) ความสําคัญดานที่มาและแนวคิด  ๒) รูปแบบการประพันธและองคความรู ๓) ดานคุณคา 

ความมุงหมาย และการนําไปประยุกตใชในสังคม    

 ๑. ลักษณะสําคัญดานที่มาและแนวคิด ที่มาและแนวคิดวาดวยวรรณกรรมอานสิงส

ในลานนานั้นมีความเกี่ยวของกับแนวคิดและบริบททางสังคม คือ  ๑) อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส

ในพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา และคัมภีรอธิบายหลักธรรมในสมัยหลังมาเปนองคประกอบ

สําคัญในการรจนา   ๒) อาศัยแนวคิดเรื่องอานสงสในตํานานและนิทานพื้นเมืองมาเปน

องคประกอบเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหมที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของบานเมือง ๓) 

อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงสที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยซึ่งเปน

ความสัมพันธเชิงอํานาจและภูมิความรูของนักปราชญในยุคสมัยเหลานั้น 

ิ

                                                          

     ๑) วรรณกรรมอานิสงสในลานนาที่อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงสในพระไตรปฎก คัมภีร

อรรถกถา และคัมภีรอธิบายหลักธรรมชั้นหลังนั้น สวนใหญมุงเนนการอธิบายการประกอบกุศล

ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไตรสิกขา ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐   รวมถึงผลหรืออานิสงสของการบรรลุ

ธรรม โดยเปนการนําเรื่องราวที่มีปรากฏในพระไตรปฎก อรรถกถา พรอมทั้งโครงเรื่องและ

จุดประสงคมานําเสนอ โดยอาจมีเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญบางเล็กนอย  เพื่อแสดงอานิสงสและ

จุดมุงหมายของเรื่องนั้นๆ  ตัวอยางเชน คัมภีรอานิสงสเขารุกขมูล ปริวาสกัมม ที่กลาวถึงอานิสงส

การบําเพ็ญทางจิต (เมตตาเจโตวิมุตติ) ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลและการเขารุกขมูล ปริวาสกัมม  

ฉบับวัดบานโปง จังหวัดเชียงราย ที่กลาวถึงอานิสงสในขอนี้วา ๕๕

 

 ๕๕ การเขารุกขมูล  ปริวาสกัมม หมายถึง การที่ภิกษุและพุทธศาสนิกชนไดปวารณาเพื่อรักษาศีล

และบําเพ็ญเพียรทางจิตใหบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ในสถานที่กําหนด คลายกับการเจริญธุดงคประเภทอยูโคนไม คัมภีร

อานิสงสเขากัมมรุกขมูลนี้  พบที่วัดบานโปง ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย  ผูแตงระบุวาตนเองชื่อ วชิร

ปญญา  แตไมระบุปที่จาร.  



  

๑๘๗ 

   “... ดั่งพระพุทธเจาหากเตสนาเปนคาถาวา สุขํ สุปติ สุขํ 

ปฏิพุชฺฌนฺติ น ปาปกํ สุปนํ ปสฺสติ มนุสฺสานํ ปโย โหติ อมนุสฺสานํ 

ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ 

ตุวุฎถํ จิตฺตํ สมาธิยติ มุกฺขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมูฬฺโห กาลํ กโรติ 

อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกุปโค โหติ  …ปุคคละผูใดมีศีลหา 

ศีลแปดรักษาภาวนาบขาดดั่งอ้ัน ปุคคละผูนั้นก็จักไดถึงสุข บมีตุกข

นอยใหญมาปาน ยามหลับก็หากสุขเจยบายจมจื่น บฝนรายหื้อต่ืน

ตกใจ แมนไปตางใดเหนือใต ร้ือตกออกใควกูทิสา มีแตคนมาหูมฮัก

ใคร ผีและปศาจนอยใหญปยาแปง เตวบุตรเตวดาแฝงรักษาค่ําเจา 

ศรัตราอาวุธนั้นเลาบฆาหื้อตาย จิตใจมุงหมายเปนสมาธิเตี่ยงหมั้น 

วรรณะตัวตนนั้นผองผิวใส สติมีบหลงใหลลืมหนาลืมหลัง เมื่อจีวิ

ตยังอยูนั้นเลาตราบตอเตาแกเถาชรา กันถึงมารณาขว้ําหนา ไดตา

ยจากโลกหลาเมืองคน ยอมมีจั๊นพรหมเปนตี่บังเกิด...”  

 อานิสงสที่กลาวในคัมภีรอานิสงสฉบับนี้ มีเนื้อที่สอดคลองกับอานิสงสของการเจริญ 

เมตตาเจโตวิมุติที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย ปฐมปณณาสก ซึ่งกลาวถึงอานิสงสของเมตตา

เจโตวิมุติที่บุคคลจะพึงไดรับจากการปฏิบัติในเมตตาเจโตวิมุตินั้น  

 วรรณกรรมอานิสงสในลานนาที่อาศัยแนวคิดอานิสงสจากพระไตรปฎก อรรถกถา และ

คัมภีรชั้นหลังดังกลาว มีปรากฏอยางมากมายในวรรณกรรมอานิสงสลานนาในยุคตอมา ซึ่ง

สามารถจัดเปนวรรณกรรมอานิสงสกลุมตางๆ ไดโดยยึดหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไตรสิกขา ๓ และ

กุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเนื้อหาสวนใหญสอดคลองกับอานิสงสในพระไตรปฎกและอรรถกถา แตได

แตงเปนวรรณกรรมอานิสงสโดยเฉพาะ โดยสามารถแบงออกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  

 ๑. กลุมทาน ตัวอยางเชน  อานิสงสถวายอัฎฐบริขาร อานิสงสถวายขาวยาคู อานิสงส

ถวายสลากภัตต อานิสงสทอดกฐิน อานิสงสสรางวิหาร อานิสงสถวายกุฏิ ฯลฯ    

 ๒. กลุมศีล ตัวอยางเชน  อานิสงสรักษาศีลเสนเดียว  อานิสงสศีลสิบประการ อานิสงส

ศีลแปด อานิสงสศีลหา ฯลฯ 

 ๓. กลุมสมาธิภาวนา ตัวอยางเชน  อานิสงสจงกรม  อานิสงสพุทโธ  อานิสงสสูตร

อานิสงสอดโกรธ  อานิสงสอัปปจฉตา ฯลฯ 

 ๔. กลุมปญญา  ตัวอยางเชน อานิสงสฟงธรรม อานิสงสคําสอน อานิสงสโปราณชาดก 

อานิสงสปฏกจริยา อานิสงสปฎกะตั้งสาม อานิสงสแปดหมื่นสี่พันขันธ อานิสงสสัตตปกรณ ฯลฯ 



  

๑๘๘ 

 ๕. กลุมเบ็ดเตล็ด ตัวอยางเชน  อานิสงสบวช อานิสงสตามผะตีส อานิสงสบวชวิหาร 

พุทธรูป แทนพุทธรูป ฯลฯ 

 ๒) วรรณกรรมอานิสงสที่อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงสในตํานานและนิทานพื้นเมือง 

วรรณกรรมอานิสงสในลานนาที่ไดแนวคิดมาจากตํานานและนิทานพื้นบานนั้น พบวา มีปรากฏ

อยางมากมายเชนกัน โดยมีการนําแนวคิดและความเชื่อที่ปรากฏในตํานานและนิทานพื้นบานมา

อธิบายผลหรืออานิสงสเพื่อใหสังคมไดเขาใจถึงประโยชนนั้น บางครั้งมีการอางอิงบุคคล สถานที่

และหลักธรรม ที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถามาอธิบาย เชน อางวาพระพุทธเจาเปนผูตรัส 

หรือสถานที่ในพุทธกาล เชน เชตวนาราม เมืองสาวัตถี เปนตน ประยุกตเนื้อหาใหเขากันแลวแตง

เปนวรรณกรรมอานิสงสลานนา ตัวอยาง อานิสงสตานตุงเหล็กตุงตอง (อานิสงสถวายธงเหล็กธง

ทอง) ที่อาศัยแนวคิดเรื่องการสรางตุง หรือ “ธง” ที่แสดงถึงชัยชนะของชาวลานนามาประยุกตเปน

คัมภีรอานิสงสเพื่อใหบุคคลสรางกุศลกรรมดวยการสรางตุง ถวายเจดียทราย เจดียขาวสาร และ

ตุงเหล็กตุงตองดังนี้   

    “...อันวาคนหญิงจายตั้งหลาย แมนจักตานกุฏิ วิหาร โบสถ 

โรงธรรม ศาลาและขัวไตขามน้ํา น้ําบอ ถนนหนตาง ก็เตียนยอม

สรางเจดียทราย ๑๐๘ กอง เจดียขาวเปลือก ๑๐๘ กอง เจดีย

ขาวสาร ๑๐๘ กอง ตุงเหล็กตุงตองกาง (วางตั้งไว) เปนเครื่อง

สักการะปูจา (บูชา)หื้อตานแลว จะมีผละอานิสงสกวางขวางมากนัก

แตแล...หื้อเหล็กเปนตาน ตองเปนตาน เงินเปนตาน คําเปนตาน ก็มี

ผละอานิสงสกวางขวางมากนัก...แมนวาเกิดมาจาติใดก็ไดรวม

พระพุทธเจาจุภาวะจาติ ผะกอบดวยผญาปญญาเฉลียวฉลาด และ

โภคะสมบัติขาวของเงินคํามากนัก พรํ่าดั่งปณฑิกัสสะและนาง

วิสาขา...”  ๕๖

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา คัมภีรอานิสงสตานตุงเหล็กตุงตอง อาศัยแนวคิด

จากตํานานพื้นบาน (ตํานานตุง) มาเปนแนวทางในการสรางวรรณกรรมอานิสงสที่เชื่อมโยงกับ

บริบททางพุทธศาสนา คือ การถวายทาน ซึ่งจากการศึกษาพบวา วรรณกรรมอานิสงสของลานนา

ในสมัยหลัง โดยเฉพาะหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๔ จะมีวรรณกรรมอานิสงสประเภทจํานวนนี้มาก 

และสวนใหญมีการตั้งชื่อคัมภีรที่เปนเอกลักษณะของลานนา ตามตํานาน/นิทานพื้นบาน และ

                                                           

 
๕๖

 อานิสงสตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดหัวฝาย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย, ไมปรากฏนามผูแตง 

มีเพียงระบุปที่จารวาในป จ.ศ.๑๒๐๔ เพื่ออุทิศใหนายนอย นามวงศ . 



  

๑๘๙ 

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในวิถีชีวิตของชาวลานนา เชน อานิสงสตามผะติส (อานิสงสจุดประทีปโคมไฟ) 

อานิสงสกองหลัว (อานิสงสถวายไมฟน) อานิสงสขาวจี่ขาวหลาม อานิสงสสัพพทาน เปนตน   

 นอกจากนี้ นักปราชญลานนายังไดแตงวรรณกรรมอานิสงสลานนาใหสอดคลองกับ

ความเชื่อตามตํ

                                                          

านานของปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุตางๆ โดยมีการกลาวถึงผลอานิสงสของการ

สรางและการสักการะเคารพปูชนียสถานเหลานั้นไว เชน ตํานานพระแกวดอนเตา ซึ่งเปนคัมภีรที่

แพรหลาย เพราะคัมภีรนี้ระบุไวชัดเจนวา ผูที่ไดเผยแพรโดยการคัดลอกหรือเอาคัมภีรนี้ไปเทศน

หรือไปสักการะพระธาตุจะไดรับอานิสงสมาก ดังนั้น จึงมีการสรางคัมภีรอานิสงสและคานิยมทาง

สังคมขึ้นมาใหม โดยใชวรรณกรรมนําไปสูการสรางความดีและการใฝใจสูความดีงาม หรือเพื่อ

สรางความผูกพันใหพุทธศาสนิกชนใกลชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งนับวาเปนภูมิปญญาลานนาที่

นาศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยศาสตราจารยมณี พยอมยงค ไดกลาวถึงวิธีการสรางความผูกพัน

ใกลชิดระหวางพุทธศาสนิกชนกับพระพุทธศาสนาดวยการสักการะปูชนียสถานในลานนาและปู

ชนียสถานในที่อ่ืนในหนังสือประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทยวา ๕๗

 ๑.คนเกิดปไจ (ปชวด) พระธาตุประจําปเกิด คือ  พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 ๒. คนเกิดปเปา (ปฉลู) พระธาตุประจําปเกิด       พระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 

 ๓. คนเกิดปยี (ปขาล)  พระธาตุประจําปเกิด  พระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร 

 ๔ คนเกิดปเหมา (ปเถาะ) พระธาตุประจําปเกิด    พระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 

 ๕. คนเกิดปสี (ปมะโรง) พระธาตุประจําปเกิด   พระเจดียพระสิงห จังหวัดเชียงใหม 

  ๖. คนเกิดปไส (ปมะเส็ง) พระธาตุประจําปเกิด     พระเจดียมหาโพธิพุทธคยา อินเดีย 

 ๗. คนที่เกิดปสะหงา (ปมะเมีย) พระธาตุประจําปเกิด พระธาตุชเวดากองประเทศพมา 

 ๘. คนที่เกิดปเม็ด (ปมะแม) พระธาตุประจําปเกิด พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 

 ๙. คนที่เกิดปสัน (ปวอก) พระธาตุประจําปเกิดคือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ๑๐. คนที่เกิดปเลา (ประกา) พระธาตุประจําปเกิด พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 

 ๑๑. คนที่เกิดปเส็ด (ปจอ)  พระธาตุประจําปเกิด   พระธาตุจุฬามณี สวรรคชั้นดาวดึงส 

 ๑๒. คนที่เกิดปไค (ปกุน) พระธาตุประจําปเกิดคือ  พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา  นักปราชญลานนาไดสรางแนวคิด และคัมภีร

อานิสงสข้ึนมาใหม โดยอาศัยตํานาน/นิทานพื้นบานมาประยุกตใหสอดคลองกับความเชื่อใน

ทองถิ่น ซึ่งไมมีปรากฏในพระไตรปฎก โดยยกเอาผลที่จะเกิดขึ้นวา “มีอานิสงสมาก”   นับวาเปน

ภูมิปญญาที่สําคัญยิ่งของนักปราชญลานนา 

 

 ๕๗ มณี  พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย,  หนา ๑๐๒–๑๐๓. 



  

๑๙๐ 

 ๓) วรรณกรรมอานิสงสที่อาศัยแนวคิดอานิสงสที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมที่เกิดขึ้น

ในแตละยุคสมัยซึ่งเปนความสัมพันธเชิงอํานาจและภูมิความรูของนักปราชญในยุคสมัย ซึ่งจาก

การศึกษาของสมหมาย เปรมจิตต ๕๘ พบวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีพัฒนาการ

อยางตอเนื่องตั้งแตยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุงเรืองและยุคหลังวา การสรางคัมภีร

ลานนายุคหลังมุงที่จะอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสรางคัมภีรนั้นแกผูที่ลวงลับไปแลว  มากกวาที่

จะสรางสมบุญและภูมิปญญาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  ซึ่งตรงกันขามกับวรรณกรรมสมัยที่

พุทธศาสนากําลังเจริญรุงเรือง (สมัยราชวงศมังรายและยุคทองวรรณกรรมพุทธศาสนาลานนา) ที่

มุงเนนการสรางความรู ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง   

 สวนแนวคิดอานิสงสการสรางพระคัมภีรถวายวัดที่มีอยูในลานนานั้นเห็นไดชัดวา เปน

เร่ืองที่พระเถระนักปราชญผูมีความคิดสรางสรรค ตองการที่จะใหมีพระธรรมคัมภีรเพียงพอตอ

การศึกษาเลาเรียนของอนุชนรุนหลัง และเพื่อความถูกตอง ยั่งยืนของพระสัทธรรม 

 แรงจูงใจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในเรื่องของอานิสงสการสราง-เขียนพระธรรมคัมภีร

หรือคัมภีรใบลานถวายวัดนั้น คือ แนวคิดเรื่องอานิสงสของการจารหรือเขียนอักษรธรรม  ถึงแมวา

คัมภีรใบลานประเภทอานิสงสแมจะไมใชแกนแทของพระพุทธศาสนา แตก็วาดวยผลบุญที่ผูสราง

พระคัมภีรถวายวัดจะไดรับหากจะมีการสรางพระคัมภีรถวายวัด  พุทธศาสนิกชนระดับชาวบาน

ธรรมดามักจะเกิดศรัทธาเพราะอิทธิพลของอานิสงสมากกวาแรงกระตุนอยางอื่น ผูรจนาพระ

คัมภีรในแตละยุคจะสรางคัมภีรตามกระแสนิยมของชาวพุทธดวยเชนกัน  

 ดังนั้น การแตงคัมภีรรุนตอๆ  มาจึงเนนเรื่องที่จะชักจูงใหประชาชนสนใจ  โดยเริ่มตน

อาจจะมีคานิยมวาการสรางพระคัมภีรถวายวัดจะทําใหไดอานิสงส คือ มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  

ต

                                                          

อมาคานิยมเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น  เชนวา  การสรางพระคัมภีรมุงไปเปลี่ยนไปดวย  แตเดิมมา

นิยมสรางพระไตรปฎกบาลี  หรือพระไตรปฎกยอภาษาลานนาฉบับ ๓  ผูกจบ (รวมทั้งอานิสงสอีก 

๑  ผูก เปน ๔  ผูก)  แตปจจุบันเปนการสรางคัมภีรอุทิศใหกับผูตายไมใหไปสูอบายภูมิตามความ

เชื่อในเรื่องกรรม ดังนั้น พระเถระ นักปราชญสมัยตอมาจึงเปลี่ยนมาใชพระคัมภีรที่มีชื่อสอดคลอง

กับความเชื่อของชาวพุทธทั่วไป  เชน  “ธรรมกรรม”  หรือ กัมมวาจา  (กรรมวาจา)  ธรรมมหาวบิาก  

และธรรมมาลัยโผด เปนตน  

 จากการศึกษาวิเคราะหของสมหมาย เปรมจิตตดังกลาว จะเห็นไดวา วรรณกรรม

อานิสงสลานนาก็ไดรับอิทธิพลจากบริบททางสังคมที่เกี่ยวของ ซึ่งนักปราชญลานนาไดมีการ

ประพันธคัมภีรอานิสงสที่สอดคลองกับสภาพความเชื่อ และบริบททางสังคม โดยยกเอากจิกรรมใน

 

 ๕๘ สมหมาย  เปรมจิตต, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา,  หนา ๑๓.  



  

๑๙๑ 

รอบปของชาวลานนามาเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการเขียนคัมภีรอานิสงส ถึงแมกระนั้นก็ยังมี

การอางอิงหลักพุทธธรรมและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของมาเพื่อสรางความนาเชื่อถือ

ใหกับคัมภีรนั้นๆ ตัวอยางเชน การสรางคัมภีรอานิสงสตามวันเกิด เดือนเกิด ปเกิด  กิจกรรมใน

รอบป และกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามประเพณีและวิถีชีวิต  

 จากการศึกษาของอุดม รุงเรืองศรี  ๕๙ พบวา นักปราชญลานนาไดสรางคัมภีรอานิสงส

ที่อิงอาศัยบริบททางสังคมและภูมิปญญาเพื่อสรางสรรคสังคมสูความดีงาม สรางบุคคลใหมีความ

ใกลชิดพระศาสนาโดยพยายามอธิบายการสรางบุญกุศลเสริมชะตาชีวิตใหดีข้ึน เชน การพยายาม

นําเอาเหตุการณเร่ืองราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในคัมภีรชาดก โดยเฉพาะทศชาติ

ชาดกหรือ มหานิบาตชาดก มาอธิบายและกําหนดเปนคัมภีรธัมมประจําวันเกิด เดือนเกิด และป

เกิด เรียกชื่อคัมภีรเหลานี้วา “ธัมมชาตา” คือ เปนคัมภีรประจําวัน เดือน ปของบุคคลนั้น ซึ่งนับวา

เปนกุศโลบายสําคัญที่ใหพุทธศาสนิกชนชาวลานนาไดมีโอกาสฟงธรรมและสรางคัมภีรถวายวัด 

กลาวคือ ไดมีความพยายามสรางความผูกพันใหผูคนใกลชิดพระศาสนา โดยการโยงความเชื่อ

เร่ืองราศีหรือ “ตัวเปง” หรือ “ตัวพึ่ง” ซึ่งเปนแนวคิดพื้นบานใหสัมพันธกับการไดมีโอกาสสราง

ถาวรวัตถุที่อํานวยประโยชนใหเกิดแกสังคมโดยรวม เชน การสรางศาลา สะพาน บอน้ํา เปนตน 

โดยกําหนดใหคนที่เกิดในแตละราศีไดมีโอกาสสรางสาธารณวัตถุหรือการสรางคัมภีรถวายวัดให

เหมาะสมกับวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด ดังรายชื่อคัมภีรธรรมที่กําหนดใหเปน ธัมมชาตา ดังนี้   

 คัมภีรธรรมประจําวันเกิด นักปราชญลานนามีการกําหนดธัมมชาตาประจําวันขึ้น 

โดยกําหนดเอาจากเนื้อหาในคัมภีรอภิธรรมทั้ง ๗ คือ คัมภีรสังคิณี วิภังค ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ 

กถาวัตถุ ยมก และปฏฐาน มาเปนคัมภีรธรรมประจําวันเกิด วาถาบุคคลไดสรางธรรมและฟงธรรม

ตามที่ตรงกับวันเกิดของตนจะมีอานิสงสมาก ดังนี้ 

 ผูที่เกิดในวันอาทิตย  ใหสรางคัมภีรสังคิณี เปนธัมมชาตา (ของตนเอง) 

 ผูที่เกิดในวันจันทร  ใหสรางคัมภีรภังค  เปนธัมมชาตา  

 ผูเกิดในวันอังคาร  ใหสรางคัมภีรธาตุกถา เปนธัมมชาตา   

 ผูเกิดในวันพุธ  ใหสรางคัมภีรปุคคลบัญญัติเปนธัมมชาตา  

 ผู

                                                          

เกิดในวันพฤหัสบดี  ใหสรางคัมภีรกถาวัตถุ เปนธัมมชาตา   

 ผูเกิดในวันศุกร  ใหสรางคัมภีรยมก เปนธัมมชาตา    

 ผูเกิดในวันเสาร  ใหสรางคัมภีรปฏฐาน เปนธัมมชาตา   

 

 ๕๙ อุดม  รุงเรืองศรี, “วรรณกรรมชาดกที่มีลักษณะเปนลานนา”,  ใน วรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนา, พรรรเพ็ญ  เครือไทย บรรณาธิการ, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๐), : ๕๑- ๕๒.  



  

๑๙๒ 

 คัมภีรธรรมประจําเดือนเกิด นักปราชญลานนา กําหนดธัมมชาตาขึ้นโดยนําเอา

เหตุการณเร่ืองราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในคัมภีรชาดก โดยเฉพาะทศชาติชาดกหรือ 

มหานิบาตชาดก มาอธิบายและกําหนดเปนคัมภีรธัมมประจําเดือนเกิด คือ  

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนเกี๋ยงหรือจียง  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ สุทธนู หรือปฐมกัปป 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนยี่             ใหถวายทานคัมภีรชื่อชางฉัททันต/ปทุมกุมาร 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนสาม  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ มัฎฐกุณฑลี หรือมโหสถ 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนสี่  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ หงสผาคํา หรือภูริทัตต 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนหา  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ อุทธรา หรือ โปริสาท 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนหก  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ พุทธโฆสา 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนเจ็ด  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ อรินทุม หรือ เนมิราช 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนแปด  ใหถวายทานคัมภีรชื่อ สารทมาณพ หรือ 

      สิทธัตถะ บางตําราวานารทมาณพและเนมิราช 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนเกา   ใหถวายทานคัมภีรชื่อ พุทธาภิเสก หรือสิบชาติ 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบ     ใหถวายทานคัมภีรชื่อ สุวัณณสาม/ธัมมจักก 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบเอ็ด             ใหถวายทานคัมภีรชื่อพุทธนิพพาน/เวสสันตระ 

 สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบสอง            ใหถวายทานคัมภีรชื่อมงคลสูตรหรือสมภมิตร 

 คัมภีรธัมมชาตาปเกิด  นักปราชญลานนา ไดกําหนดธัมมชาตาประจําปเกิด จาก

เกณฑของโปราณาจารย ซึ่งพบวา สวนใหญมีที่มาจากชาดกในมหานิบาตชาดก ดังนี้ 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปใจ (ชวด)     คือ เตมิยะ (เตมิยชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปเปา (ฉลู)     คือมหาชนก หรือ  เวสสันดรชาดก 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปยี (ขาล)     คือ สุทธนู (สุทธนูชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปเหมา (เถาะ)     คือ เนมิราช (เนมิราชชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปสี (มะโรง)     คือ สมภมิตร (สมภมิตชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปใส (มะเส็ง)     คือ ภูริทัต (ภูริทัตชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปสะหงา (มะเมีย)  คือ สุธน (สุธนชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปเม็ด (มะแม)     คือ ชางสะทัน (ชางฉัททันต) 

                       (ชางฉัททันตชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปสัน (วอก)     คือ มโหสถ (มโหสถชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปเลา (ระกา) คือสิทธัตถะ (ประวัติเจาชายสิทธัตถะ) 



  

๑๙๓ 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปเส็ด (จอ) คือ กุสราช (กุสราชชาดก) 

 คัมภีรธัมมชาตาสําหรับคนที่เกิดปไค (กุน) คือ สุตตโสม (สุตตโสมชาดก) 

 เกณฑในการกําหนดวา ธรรมเรื่องใด ชาดกเรื่องใด เปนธัมมชาตาประจําวันเกิด เดือน

เกิด และปเกิดนั้น ไมมีการใหคําอธิบายถึงเหตุผลการกําหนดเชนนั้น มีแตเพียงคําอธิบายวา ผูเปน

เจาของชาตาหรือผูเกิดในวัน เดือน ปนั้นๆ เชน วันเกิดที่มี ๗ วัน ควรสรางอภิธรรม ๗ คัมภีรให

เหมาะสมกับวันเกิดของตน สวนปเกิด ก็ถือวา เปนการเกิดรวมชาติกับพระโพธิสัตวในอดีตชาติ ให

สรางคัมภีรธัมมเร่ืองที่สอดคลองกับปเกิดของตน ดังกลาวไวใน สมภมิตธัมมชาตาผูเกิดปสี 

(มะโรง) วา  

   “…โย ปุคฺคโล อันวาปุคคละหญิงชายฝูงใดเกิดปสี ไดรวม

ชาติ

                                                          

พระยาสมภมิตแลว ไดเอาจิตวิญญาณ ไปอาศัยยอยูกอขาวมี

หมูและไกรักษาอยูเฝา ปายลูน (ภายหลัง)ไดเอาตนมาเกิด เอา

กําเนิดในคัพภะแมแหงตน จิ่งไดเกิดมาเปนมนุสสานี้และนา ...คน

เกิดปสีลงธาตุดินไดกําเนิดไหวพระธาตุเจาพระสิงห ยอดทานแหง

ตนหื้อสรางธัมมสมภมิตทานเปนธัมมชาตา และหื้อไดสรางเจดีย

เปนทาน ก็จักสมฤทธี จุเยือง จุประการ บอยาชะแลนา...” ๖๐

 เหตุผลของการกําหนดใหคัมภีรเหลานี้เปนคัมภีรประจําชาตาวันเกิด เดือนเกิด และป

เกิดนั้น นักปราชญผูรจนา ระบุไวในตอนสงทายของคัมภีรเพียงวา เพื่อใหเปนสิริมงคลแกบุคคลผู

เกิดในแตละวัน กลาวคือ บุคคลใดที่เปนเจาของประจําวันเกิด ควรประกอบกิจกรรมตอไปนี้คือ 

การสรางคัมภีร รวมไปถึงการเขียนเอง จางใหบุคคลที่มีความรูเขียน หรือสักการบูชา และกิจกรรม

สุดทายคือการฟงธัมมประจําชาตาของตนเอง ก็จะเปนกุศลยิ่ง ซึ่งแนวคิดดังกลาว สะทอนใหเห็น

วาเปนความชาญฉลาดของพระเถระนักปราชญชาวลานนา ที่มุงเนนใหบุคคลสนใจเกี่ยวกับ

หลักธรรมคําสอน ซึ่งหากพิจารณาจากคัมภีรธัมมชาตาที่พระเถระเหลานั้นกําหนดขึ้น จะเห็นไดวา

เปนหลักธรรมที่แสดงถึงการบําเพ็ญบารมีที่ตองการใหบุคคลมีศีลธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ความมี

เมตตา ความอดทน การมีปญญา การมีศีล เปนตน และการใหเขาใจถึงสัจธรรมของชีวิตในหมวด

หลักอภิธรรม ๗ คัมภีร ดังนั้น พระเถระเหลานั้น จึงไดกําหนดหลักธรรมและชาดกเหลานั้น มาเปน

คัมภีรธัมมชาตา ประจําวันเดือนปเกิดของแตละบุคคล  

 อยางไรก็ตาม ที่มาและแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา มิไดปรากฏในพระไตรปฎกและ

อรรถกถา แตนักปราชญผูรจนาคัมภีรลานนาไดพยายามสรางคานิยมขึ้นมาใหมเพื่อใหบุคคล

 

 ๖๐ รานภิญโญ, ธัมมชาตา ๑๒ ราศี,  (ลําพูน  :  รานภิญโญ, ๒๕๓๕). 



  

๑๙๔ 

ใกลชิดพระพุทธศาสนา เขาหาพระธรรมโดยการอางอิงหลักธรรมหรือเนื้อความในพระไตรปฎก 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดความชอบธรรมของคัมภีรที่แตงขึ้นมาใหมนั้น  แตถา

พิจารณาโดยมิติของจุดมุงหมายแลวอาจกลาวไดวา เปนกุศโลบาย ภูมิปญญาของนักปราชญ

ลานนาที่เชื่อมโยงคติธรรม ความเชื่อในทองถิ่นมาประยุกตใหเขากับพระพุทธศาสนา ใหบุคคลมี

สนใจในหลักธรรม แมอยางนอยที่สุด ก็ขอไดสรางและฟงธรรมที่สอดคลองกับวันเกิด เดือนเกิด ป

เกิดของตนก็เพียงพอ 

 ๒. ลักษณะสําคัญดานรูปแบบการประพันธ จากที่มาและแนวคิดดังกลาว จะเห็น

ไดวา นักปราชญผูรจนาคัมภีรอานิสงสลานนา ไดดําเนินการสรางคัมภีรอานิสงสโดยนัยตางๆ คือ 

 ๑) นําเร่ืองอานิสงสของการประกอบกุศลที่มีปรากฏในพระไตรปฎก อรรถกถา พรอม

ทั้งโครงเรื่องและจุดประสงคมานําเสนอวา การประกอบกุศลนั้นทําใหบุคคลไดรับอานิสงส โดย

กําหนดชื่อเร่ืองคัมภีรอานิสงสข้ึนมาใหม เชน อานิสงสการรักษาศีล เปนตน 

 ๒) นําอนุภาคบางสวนมาจากคัมภีรที่กลาวถึงเรื่องอานิสงสไว โดยเฉพาะคัมภีรชาดก

และเรื่องราวในพระคัมภีรธรรมบท อปทาน ในขุททกนิกาย มาแตงเปนเรื่องใหสอดคลองกันซึ่งอาจ

มีหลายๆ เร่ืองรวมกัน โดยชื่อคัมภีรก็แตงคลายกับที่ปรากฏในพระไตรปฎก หรืออาจมีชื่อเปน

ลักษณะของลานนาบาง เชน อานิสงสถวายขาวยาคู ก็เปนอานิสงสยาคู เปนตน    

 ๓) นําแนวคิด โครงสรางจากพระไตรปฎก แตเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางสวน เชนสถานที่

และบุคคล (ตัวละคร) ประยุกตเขากับคติธรรม ความเชื่อ ตํานาน/นิทานพื้นบานซึ่งไมมีปรากฏใน

คัมภีรพระไตรปฎก มาแตงเปนคัมภีรอานิสงสใหม ใหคุณคาและความหมายใหม 

 จากลักษณะสําคัญของที่มาและแนวคิดทั้ง ๓ แลว ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ง

ของคัมภีรอานิสงสลานนา คือ รูปแบบในการแตงหรือประพันธ จากการศึกษาพบวา รูปแบบการ

แตงวรรณกรรมอานิสงสลานนาไมมีความแตกตางจากการแตงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในดาน

อ่ืนๆ มากนัก โดยมีลักษณะรวมกันหลายประการ แตมีลักษณะที่เดนชัด คือ การผสมผสาน

ระหวางหลักธรรมคําสอนกับผลหรืออานิสงสเขาดวยกัน มิเปนการนําเสนอหลักธรรมลวนๆ และไม

นําเสนออานิสงสลวนๆ เชนกัน แตเอาเหตุปจจัยทั้งสองสวนเขารวมกัน เพื่อใหผูศึกษารับรูวาสิ่งใด

เปนเหตุ ส่ิงใดเปนผล หรือนําเสนอในลักษณะที่วา ถาทําแบบนี้ จะไดผลเชนนี้ เปนตน  ดังนี้  

 ๑) รูปแบบคําประพันธ คัมภีรอานิสงสลานนาจัดเขาในประเภทสารคดี โดยมีรูปแบบ

ที่เปนความเรียง เปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  มุงนําเสนอสาระสําคัญที่สอดแทรกคําสอนทาง

ศาสนาและผลหรืออานิสงสที่สําคัญ หรือการผสมผสานหลักธรรมและอานิสงสตามที่กลาวแลว 

โดยมีรูปแบบคําประพันธใน ๓ ลักษณะ คือ แตงเปนรอยแกวลวน  รอยแกวปนดวยคําประพันธที่มี



  

๑๙๕ 

สัมผัสคลายราย  และการแตงเปนนิสสัย  คือการแปลยกศัพทหรือที่เรียกกันวา  “แปลรอย“  ไดแก

การยกศัพทบาลีข้ึนตั้งแลวแปลเปนภาษาลานนาศัพทตอศัพทจนจบเรื่อง 

 รูปแบบคําประพันธที่เปนรอยแกวลวน วรรณกรรมคําสอนนั้นถาหากแตงดวยรอย

แกวก็จะมีรูปแบบคําประพันธที่แตงขึ้นเพื่อใชเทศนอยางเดียว โดยมีการยกคาถาภาษาบาลีตั้งแลว

อธิบายขยายความเปนรอยแกว มีเนื้อหาที่สอดคลองกับไปจนจบเรื่อง ดังตัวอยาง คัมภีรอานิสงส

สรางธัมม  ฉบับวัดนันทาราม  จังหวัดเชียงใหม ที่วา  

   “  ปุคคละผูใดไดสรางไดเขียนธรรม  อุบาทภัยยะก็บมี  ก็จัก

ไดไปเกิดเปนพญาจักกวัตติราช  ปราบทิสทังสี่  ก็จักไดเปนพญา

ประเทศราช ก็บอาจจักนับไดดีหลี ... กันตายจากชาตินั้นแลว  ลภติ

ก็จักไดเสวยสุขในเทวโลกและมนุสสโลกเรา  จักมีรูปโฉมโนมพรรณ

วรรณะอันงามตั้งแตพื้นที่เหยียบดินถึงปลายผม บมีติสักแหงเทียร

ยอมลือชาปรากฏดวยผญาปญญาทุกชาติ...“ 

   “ ...ปุคคละผูใดไดหื้อเข็มแลฝายเย็บเปนทานแกเจาภิกขุใน

ศาสนาพระพุทธเจาดังอั้น  ปุคคละผูนั้นเดินเตียวไปมาในสงสารนี้  

ยอมเกิดมามีปญญาอันกลาคม วิสารท อาจหาญนัก  เทียรยอม

ปรากฏดวยผญาอันฉลาด  รู อั

                                                          

ตถธัมมอันเลิกแลบแหงอริยเจา

ทั้งหลาย  อันนี้ก็เปนผละอันไดหื้อเข็มเปนทานแกเจาภิกขุ  ใน

ศาสนาพระพุทธเจาแล... “ ๖๑   

 รูปแบบคําประพันธแบบรอยแกวปนราย  มีคัมภีรอานิสงสลานนาบางเรื่องที่มี

รูปแบบคําประพันธเปนรอยแกวปนดวยคําประพันธที่มีสัมผัสคลองจองกัน และใหสาระเหมือนกับ

คัมภีรอานิสงสเร่ืองอื่นๆ  ดังเชน อานิสงสตานขาวเปลือกขาวสาน  ฉบับวัดคงคานิมิต  อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม ที่ประพันธดวยรอยแกวปนรายและปรากฏในชวงเริ่มแรกของคัมภีร ที่วา  

   “  ...ยังมีเมืองอันนึ่ง ชื่อวา เมืองพาราณสี  เปนราชธานี

เมืองใหญ มีล้ีพลไพรบาวหลวงหลาย  ตั้งงัวควาย ชางมา พีชขาว

กลาชื่นชาย คนอยูหลวงหลายมีศีลธรรม...” ๖๒

 

 ๖๑ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสเขียนธัมม ฉบับวัดนันนทาราม จังหวัดเชียงใหม,  และอานิสงสบริขาร

แปดประการ ฉบับวัดทาดอยครั่ง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน. 

 ๖๒ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสตานขาวเปลือกขาวสาน  ฉบับวัดคงคานิมิต  อําเภอฝาง  จังหวัด

เชียงใหม. 



  

๑๙๖ 

 

 รูปแบบคําประพันธที่เปนนิสสัย รูปแบบคําประพันธที่ปรากฏใชในคัมภีรอานิสงส

ลานนา  คือ  การแตงดวยการแปลที่เรียกวา นิสัย หรือการแปลรอย  ไดแก การยกศัพทภาษาบาลี

ตั้งแลวแปลเปนภาษาลานนาศัพทตอศัพท  ดังปรากฏใน  อานิสงสสรางพระพุทธรูป  วัดบานแทน  

จังหวัดลําปางดังนี้ ๖๓

   “... ภิกฺขเว  ดูราภิกษุทั้งหลาย  เย  ชนา อันวาคนฝูงใดมี

จิตใจใสศรัทธา  กโรนฺติ  และมากระทําสรางแปงสารูปแหงพระ 

ตถาคตะ แตงแปงดวยตนก็ดี ปเรสํ  การาเปนฺติ และหื้อทานผูอ่ืน

แตงแปงหื้อแลว  ปูชาเอาเพื่อไวค้ําชูศาสนา หื้อเปนที่ไหวและปูชา

แกคนและเทวดาทังหลาย ดังอั้น  เต  ชนา  อันวา  คนทังหลายฝูง

นั้น  อนุภาวนฺติ  ก็จักไดมหาอานิสงสยังมหาอานิสงสอันใหญนัก...” 

   “...อถโข  ในกาลเมื่อนั้น  อายสฺมา มหากสฺสโป  อันวา

มหากัสสปเจา  ตนมีอายุ  คนฺตฺวา  ก็เขาไปสู  สตฺถุ  สนฺติกํ  สูสํานัก

พระพุทธเจา   อภิวาเทตฺวา   ก็ ไหวนบคบยํา   ภควนฺตํ   เซิ่ ง

พระพุทธเจา อาปุสฺสิตฺวา  ก็ส่ังอําลาแลว  กตฺวา  ก็กระทํา  ปทกฺขิณํ  

ยังอันเวียนวัตรปทักขิณะ นิกฺขมิตฺวา ออกไป เชตวนา จากปาเชตวัน 

วิจริตฺวา ก็จรเดินไป ปสุกุลตฺถาย เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล...” ๖๔

 

  ๒) รูปแบบการนําเสนอของคัมภีรอานิสงสลานนา  ตามที่ไดกลาววา ลักษณะการ

นําเสนอวรรณกรรมอานิสงสลานนาไมมีความแตกตางจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในดานอืน่ๆ 

มาก โดยสวนใหญก็จะมีจารีตนิยมรวมกัน คือ มีปณามพจน (สวนเกริ่นนํา) ตอนนําเรื่อง (บทชม

ความเจริญรุงเรืองของบานเมือง) สวนอธิบายเนื้อหาหรื

                                                          

อแกนธรรม และการจบเรื่องโดยมีการ

บันทึกทายเรื่องหรือการสงทายที่คลายคลึงกัน ดังนี้    

 ๑) สวนเกริ่นนําหรือปณามพจน  หมายถึง  บทที่เปดเรื่องผูรจนาใชกลาวเปดเรือ่งซึง่

แสดงถึงการนอมไหวครูอาจารยผูสอน เปนบทไหวครูที่ผูรจนามีตอพระรัตนตรัยและครูอาจารย

 

 ๖๓ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสสรางพระพุทธรูป  วัดบานแทน อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง. 

                 ๖๔ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสผาทอดบังสุกุล  วัดชมพูหลวง  อําเภอ เมือง จังหวัดลําปาง, ผูสนใจ

สามารถศึกษาคัมภีรเหลานี้ ไดที่สถาบันวิจัยสังคมและสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีเก็บรักษาโดย

ถายไมโครฟลมไวแลว 



  

๑๙๗ 

โดยมีจารีตนิยมเปน ปณามวัตถุ คือบทนมัสการพระรัตนตรัย มี ๒ แบบ คือ แบบยอและแบบเต็ม

รูปโดยสวนใหญเขียนดวยภาษาบาลี ตัวอยางปณามวัตถุแบบยอที่พบมาก คือ   

นโม  ตสฺสตถุฯ  หมายความวา  ขอความนอบนอมจงมีแดพระพุทธเจาประองคนั้น  และ

แบบเต็มรูป  

คือ  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  แปลวา ขอความนอบนอมจงมีแดพระ

ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา และปณามวัตถุ อีกแบบหนึ่งคือ 

นมตฺถุ  รตฺนตยํฯ  แปลวา  ขอความนอมจงมีแดพระรัตนตรัย ตอจากปณามพจนจะมี จุณณียบท 

คือ บทที่ระบุถึงสถานที่ เวลา และการผูฟงเรื่องนั้นจากพระพุทธเจา  เชนวา   

  “อตีเต  เอกสฺมึ  นคเร  ธนราชา  นาม  รชฺชํ  กาเรสิ…”   

  “อตีเต  กาเล  กสฺสโป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน..”  

  “อตีเต  กิร  อิมสฺมึ  เอว  กปฺเป  พาราณสิยํ…”  

 จุณณียบทที่ระบุสถานที่  สมัยเวลาที่พระพุทธเจาประทับอยู   เชน   

  “อถโข  ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรติ...”    

  “เอกสฺมึ  สมเย  สตฺถา  เวฬุวเน..”  

  “เอกํ  สมยํ  ภควา  เวฬุวเน...”  

  “เอกทา  กิร  สมเย  ฯลฯ  ภควา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อารพฺภ  กเถสิ..”   

  “ตทา  กิร  สมเย  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  วิหรนฺโตฯ สตถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  

อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม...”  เปนตน   

 ขอมูลที่ปรากฏในจุณณียบทที่ยกมานี้ มีนัยที่ใหทราบถึงแหลงขอมูลบางประการที่ผู

รจนาใชประกอบในการแตงคัมภีรอานิสงส  เพื่อสรางความชอบธรรมและความนาเชื่อถือใหกับ

คัมภีรอานิสงสลานนา ซึ่งผูรจนาคัมภีรอานิสงสก็จะกลาวอางจุณณียบทดังกลาว เพื่อสนับสนุน  

เร่ืองที่ตนรจนาวา  มีหลักฐานมาตั้งแตสมัยพุทธกาล  ดังเชน จุณณียบทที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงส

ทานผามหาปงสุกุล  วัดศรีบุญยืน  จังหวัดเชียงราย แตงในป จ.ศ.๑๒๖๖  วา ๖๕  

   “...เอวมฺเม  สุตํ  เอกํ  สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ  เชตวเน 

อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมฯ  สาธโว  ดูราสัปปุริสทั้งหลาย  คํามีตน

วา เอวมฺเม  สุตํ  ดังนี้  เปนนิทานแหงสูตรทั้งหลายมีตนวา  พรหม

ชาลสูตรเปนเคลา  เจาอานันทหากกลาวแกหมูอรหันตตาเจา

ทั้งหลาย เมื่อปฐมะสังคายนาธรรมวันนั้น...” 

                                                           

 ๖๕ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสทานผามหาปงสุกุล  วัดศรีบุญยืน  อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย .  



  

๑๙๘ 

 แตอานิสงสบางเรื่องซึ่งมีจุณณียบทเชนนี้ ผูรจนาก็ไมไดอางบทบาทของพระอานนทใน

การเขารวมสังคายนา ดังเชน อานิสงสสรางพระพุทธรูป วัดแมคําน้ําลัด จังหวัดเชียงรายวา  

   “ ...เอวมฺเม  สุตํ  เอกํ  ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรติ  เชตวเน 

อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมฯ สาธโว  ดูราสัปปุริสทังหลาย  เอกํ  สมยํ  

ยังมีในสมัยกาลคาบหนึ่ง  ภควา  อันวา  พระพุทธเจา  ตนประกอบ

ไพดวยศรีโสภาอันงาม วิหรติ ก็อยูสถิตสําราญอยูในปาเชตวัน...” ๖๖

 
 ๒) ตอนนําเรื่อง หรือบทที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือบทปรารภสถานการณบานเมือง

รวมถึงบทชมความเจริญรุงเรืองของบานเมือง เปนตอนที่ผูรจนาจะกลาวถึงที่มาของอานิสงสตางๆ  

โดยปรารภพระพุทธองค พระสาวก พระมหากษัตริย และสถานการณบานเมือง ซึ่งสวนมากจะอยู

ในลักษณะตางๆ เชน กลาวถึงพระพุทธองควาเปนผูตรัสเร่ืองนั้นดวยพระองคเอง  โดยปรารภ

เหตุการณที่เกิดขึ้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และในลักษณะการตอบคําถามที่ผูอ่ืนทูลถาม  ที่สวน

ใหญจะเปนพระสาวกที่มีชื่อเสียง เชน  พระอานนท พระสารีบุตร พระมหาโมคัลลานะ  พระ

มหากัสสปะ หรือ ฆารวาสที่มีชื่อเสียงสําคัญอื่นๆ  เชน พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาพิมพิสาร ที่มี

ความสงสัยในเรื่องอานิสงสหรือเร่ืองธรรมที่เกี่ยวของ แลวถามเรื่องนั้นกับพระพุทธองค และเปน

เร่ืองที่พระอานนทเลาเอง โดยเปนเรื่องที่ทานไดฟงมาจากพระพุทธองคโดยตรง เชนวา   

   “...ยังมีในกาลสมัยคาบหนึ่ง  ขาไดสดับรับเอาแตอูปแกว 

กลาวคือ มุขวัณโณปากแหงพระพุทธเจา และพระมหาเถรเจาตนชื่อ

วาอานนท จักวิสัชชนาไปปายหนานี้แล...”  ๖๗

 นอกจากนี้เปนเรื่องเลาในรูปของนิทาน  ที่ผูรจนาตองการเลาถึงอานิสงสอยางใดอยาง

หนึ่งมีการยกนิทานมาสาธกประกอบ โดยมมีลักษณะตอนนําเร่ืองเหมือนคัมภีรอานิสงสที่กลาว

แลว ดังเชน  คัมภีรเร่ืองอานิสงสสรางขัวสาลา  ของวัดเสาหิน  จังหวัดเชียงใหม ที่วา  

   “  ...ดูกราสัปปุริสะทังหลาย  ดังไดยินมานี้  ในกาลอันขาม

ลวงพนไปแลวนานนัก  ยังมีพญาตนหนึ่งชื่อวา  ทนราช ก็เสวย

สมบัติเปนพญาในเมืองโกสัมพีก็มีแล  ในกาลนั้นยังมีชายผูหนึ่งเปน

อันทุกขไรเข็ญใจมากนักก็อยูในเมืองโกสัมพี ในกาลนั้นยังมีคหปติผู

หนึ่งก็มาสรางแปงยังสาลาหลังหนึ่งที่มีขางหนทางที่หนึ่งไวหื้อคนทัง

                                                           

 ๖๖ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสสรางพระพุทธรูป วัดแมคําน้ําลัด จังหวัดเชียงราย. 

 ๖๗ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสสูต วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร. 



  

๑๙๙ 

หลายมาอยูหยั้งหั้นแล  ชายผูเข็ญใจนั้นก็ไปเพื่อประโยชนจักนําเอา

ยังหลัวและหยามาดั่งอั้น  มันไปเถิงที่นั้นก็หันยังสาลาอันนั้น  มันก็

ถามวา  ดูราทานทังหลายเจาคุมากระทํายังกรรมเยื่องนี้ เพื่อ

ประโยชนอันใดนั้น  คหปติผูนั้นก็กลาววา  ดูราทานทังหลายเรามา

กระทํากัมมเยื่องนี้คือวาจักฉลองสาลาแหงขาฯ...”  ๖๘

 

 ๓) สวนอธิบายความ ในการอธิบายเนื้อหาในคัมภีรอานิสงส  ผูรจนามีวิธีการอธิบาย  

อันถือวา เปนการดําเนินเรื่อง ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ การนําเสนอดวยการผสมผสานเนื้อหาสาระ

หลักธรรมหรือการประกอบกุศลกรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ไตรสิกขา และกุศลกรรมบถ และผล

อานิสงสจากการประกอบกุศลกรรมนั้น โดยมีการอธิบายใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ คือ ประการแรกการ

ดําเนินตามรูปแบบของชาดก  หรือเลียนแบบชาดกทุกประการ คือ มีทั้งปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ  

และสโมธาน  การอธิบายความจะอยูในรูปของสาธกโวหาร  เพราะมีเร่ืองราวประกอบเปน

บุคลาธิษฐาน  ประการที่สองดําเนินตามวิธีเทศนาโวหาร  คือ การพรรณนาอานิสงสโดยไมมีการ

ยกเรื่องราวมาประกอบ  เปนการเนนถึงอานิสงสที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมลวนๆ  ในสวน

นี้อาจเรียกวิธีการดําเนินเรื่องแบบนี้  เปนธรรมาธิษฐาน ซึ่งทั้งสองสวนมุงเนนการนําเสนอที่เปน

เงื่อนไขของเหตุปจจัย วาถาเหตุเปนแบบนี้จะไดผลรับหรืออานิสงสเชนนี้ เปนตน  

 อยางไรก็ตาม เนื้อหาสาระของคัมภีรอานิสงสลานนา ก็ปรากฏในสวนที่คลายกับคัมภีร

อ่ืนๆ ที่กลาวถึง เร่ืองราว บุคคล สถานที่ ความคิดเห็นของผูรจนา โดยเฉพาะในสวนความคิดเห็น

ของผ็รจนานั้น นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะไดนําเสนอในสวนที่แสดงเหตุผล ปจจัยที่

เกี่ยวของ บริบทและความเชื่อตางๆ   ซึ่งอาจนําเสนอแนวคิด  ทัศนะ  หรือเจตนารมณอยางใด

อยางหนึ่งของผูแตงที่ตองการสื่อสารมาถึงผูอาน บางทีผูแตงอาจจะบอกผูอานตรงๆ  หรือใหตัว

ละครเปนผูบอกหรืออาจปรากฏที่ชื่อเร่ือง แตโดยมากแลวผูแตงจะไมบอกตรงๆ  ผูอานตองคนหา

สารัตถะของเรื่องเอาเอง  โดยเนื้อหาที่ปรากฏนั้นอาจมีทั้งเนื้อหาหลักและเนื้อหารอง คือ เนื้อหา

หลัก ในที่นี้อาจหมายถึงเนื้อหาที่เปนตัวเดินเรื่องทั้งหมดในคัมภีรอานิสงส  ซึ่งจะระบุเจาะจงวา

เปนอานิสงสที่มุงเนนอานิสงสที่เปนโลกุตตรหรืออานิสงสที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขอใด

ขอหนึ่ง   

 คัมภีรอานิสงสที่มีเนื้อหาดังกลาวนี้ จะเนนผลของอานิสงสที่เปนปจจุบันมากกวา

อานิสงสที่แสดงผลในอนาคต  เนื้อหาหลักประเภทที่  ๒  คือเนื้อหาที่เนนอานิสงสที่เกิดจากการ

                                                           

 ๖๘ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสสรางขัวสาลา  ของวัดเสาหิน  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. 



  

๒๐๐ 

ประกอบบุญกุศลตามหลักของบุญกริยาวัตถุ ๓ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่มีเนื้อหาโนมนาวใหผูฟง

เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาหลักในคัมภีรอานิสงสประเภทนี้จึงเนนไปที่อานิสงสที่เปนโลกิยะเสีย

เปนสวนใหญ 

 สวนเนื้อหารองนั้น ไดแก เร่ืองราวสําคัญรองลงไปจากเนื้อหาหลัก  แตมีความสําคัญ

ชวยใหเนื้อหาของคัมภีรอานิสงสแตละเร่ืองมีความสมบูรณมากขึ้น  เนื้อหารองดังกลาวนี้จะพบ

มากในคัมภีรอานิสงสที่มีการยกเรื่องราวมาประกอบ  เปนนิทานบาง  เปนชาดกบาง  ซึ่งการที่ผู

รจนาไดนําเรื่องราวมาประกอบ ก็จะมองเห็นความสําคัญของการยกตัวอยางประกอบวา สามารถ

ชวยใหผูฟงเขาใจเรื่องที่ตองการจะสื่อไดดีกวาเนื้อหาลวนๆ 

 เนื้อหาจึงเปนตัวบงบอกขอคิดและพรอมกันนั้นก็สามารถบอกผูฟงไดวา  ใครทําอะไรที่

ไหนเมื่อไร  กับใคร  อยางไร  สวนที่ขาดไมไดของวรรณคดีก็คือตัวละคร  ในคัมภีรอานิสงสลานนา  

ก็เชนกันบุคคลในเร่ืองที่เปนผูรจนานํามาไวในคัมภีรอานิสงสก็คือ  พระพุทธเจา  พระสาวก  

กษัตริย  และตัวละครในนิทานหรือชาดก  ที่ยกมาประกอบ  ในการกลาวถึงเรื่องราวใดๆ  ก็ตาม

จะตองมีการระบุสถานที่และเวลาดวย  ในที่นี้ไดแกสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ทุกดาน  ในคัมภีรอานิสงสลานนาเอง  นอกเหนือไปจากเวลาและสถานที่  ซึ่งสวนใหญจะเนนไป

ที่ดินแดนชมพูทวีป คือ  อินเดียสมัยพุทธกาลก็ตาม  แตการแสดงออกของตัวละคร  วัฒนธรรม  วถิี

ชีวิตของผูคน  ในคัมภีรอานิสงสบางเรื่องก็บงบอกใหทราบวา  เปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่ผูรจนา

ตองการบันทึกไวในสิ่งที่ไดพบเห็น  คัมภีรอานิสงสบางสวนก็มีลักษณะเชนนี้เชน  คัมภีรอานิสงสที่

แตงขึ้นมารองรับความเชื่อทองถิ่น  จึงเห็นไดชัดวา  สภาพวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  เปนสิ่งที่พบเห็นได

ในลานนาทั้งสิ้น  เชน อานิสงสปใหม  อานิสงสเดือนยี่เปง  เปนตน 

 ในสวนของทัศนะหรือความคิดเห็นซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของเนื้อหา  เปนสวนที่ผู

รจนาแสดงความคิดเห็นหรือปรัชญาสิ่งที่พบในวรรณกรรมแตละเรื่องก็คือ  ทัศนะของผูเขียน  

ทัศนะของตัวละครและทัศนะของสังคม  ในคัมภีรอานิสงสลานนาก็มีสวนประกอบทั้งสามดานนี้

ครบสมบูรณ  

 เนื้อหาของคัมภีรอานิสงสลานนาที่ผูรจนาตองการสื่อกับผูฟง ก็คือ  หลักการและ

วิธีการรวมไปถึงแนวทางการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเปนไปตาม

หลักของการบําเพ็ญตน ตามหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไตรสิกขา ๓ และหลักกุศลธรรมบถ ๑๐  

ประการ  เมื่อพุทธศาสนิกชนไดฟงเนื้อหาอันกอใหเกิดศรัทธาปสาทะในกุศลจริยาของตัวละครหรือ  

เร่ืองราวที่ปรากฏและปรารถนาที่จะปฏิบัติตามตัวอยางนั้น ก็ยอมนําพาใหเกิดความสงบสุขให

เกิดขึ้นในสังคมได  จึงนับเปนกุศโลบายในการกลอมเกลาสังคมไดดียิ่ง 



  

๒๐๑ 

 ๔) การจบของคัมภีร การจบของคัมภีรเปนการสรุปสาระของอานิสงสตางๆ  ที่กลาว

มาโดยจะมีการพรรณนาใหเห็นถึงผลหรืออานิสงสของการประกอบกรรมดี  ทั้งนี้พบวา 

นอกเหนือไปจากเนื้อหาสาระของคัมภีรอานิสงสที่มีแนวในการโนมนาวใจผูฟงแลว  ผูรจนาก็จะ

ปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมของการจบของคัมภีรของศาสนาทั่วไปคือ  การบรรลุธรรมของพุทธ

บริษัทและผลที่จะพึ่งเกิดขึ้นตอผูแตง ดังเชน  

        “...เทสนาปริโยสาเน  พหุชนา โสตาปฏิผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ใน

เมื่อแลวธรรมเทสนาแหงพระพุทธเจานั้น  พหุชนา อันวา คนตัง

หลายมากนักมีภิกขุบริษัทเปนตน  ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงธรรมวิเสสมี

ประเภทวา  โสดา  สกกิทาคา  อนาคา  อรหนฺตา ตามบุญสมพาน

แหงตนอันไดกตาธิการมาแตกอน  ก็มีวันนั้นแล...”  ๖๙

 และจบลงดวยธรรมเนียมนิยมของการจบคัมภีรธัมมลานนา ก็คือ  การบอกตอนจบ

ของคัมภีรคือ 

  “...ปสกุลานิสํสา  นิฏฐิตา  ขียา  อันกลาวยังอานิสงสผาปงสุกุล ก็สมเร็จเสด็จ...”  

หรือวา 

 “...นิฏฐิตํ ขียา อันกลาวยังอานิสงสสัพพทาน ก็บังคมสมเร็จเสด็จ...” 

 รูปแบบการประพันธทั้งรูปแบบคําประพันธและรูปแบบการนําเสนอคัมภีรอานิสงส

ลานนาดังกลาว จะเห็นไดวา มีลักษณะสําคัญและจารีตนิยมที่เดนชัด คือ การนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไตรสิกขา ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ มาเปนเหตุ และ

อธิบายผลจากการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น เปนปจจัยหรือเปนอานิสงสในดานตางๆ โดยนํา

เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ ในสมัยพุทธกาล และทัศนะของผูแตงมาอธิบายใหเปน

วรรณกรรมที่รอยเรียงดวยความรูและภูมิปญญา ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสรางสรรคบุคคลและสังคม

ใหเขาสูเสนทางแหงความดีงาม 

 ๓. ลักษณะสําคัญดานคุณคาและความมุงหมาย  คุณคาและความมุงหมายของ

วรรณกรรมเร่ืองอานิสงสในลานนานั้น มีลักษณะที่สําคัญหลายประการคือ การสรางความรูและ

ความเขาใจใหมแกบุคคลผูศึกษาที่จะพึงไดรับจากเรื่องราวที่มีในสมัยพุทธกาล หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมหรือการประกอบกุศลกรรม  ทัศนะและความ

มุงหมายของผูรจนาที่ตองการอธิบายหลักการนั้นๆ    และจากการศึกษาพบวา ความมุงหมายของ

การรจนาคัมภีรอานิสงสลานนามีจุดประสงคที่สําคัญ ๖ ประการ คือ  

                                                           

 ๖๙ คัมภีรอานิสงสผามหาปงสุกุล วัดศรีบุญเรือง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.  



  

๒๐๒ 

 ๑) เพื่ออธิบายผลแหงการประกอบกุศลกรรมดานตางๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

หลักไตรสิกขา และการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ตัวอยางเชน การอธิบายประโยชนใน

การรักษาศีล ในอานิสงสศีลหา ศีลแปด หรือการประกอบกุศลดวยการถวายทานในอานิสงสถวาย

สลากภัตต อานิสงสจงกรม ฯลฯ 

 ๒) เพื่อโนมนาวจิตใจและชักชวนผูคนในสังคมใหมีสวนรวมในการทะนุบํารุงใน

พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวพุทธ โดยเฉพาะการสรางวัด วิหาร โบสถ เจดีย 

หรือถาวรวัตถุภายในวัด  

 ๓) เพื่อความรุงเรืองดํารงม่ันแหงพระสัทธรรม ดวยการสรางสมองคความรูทางดาน

พระพุทธศาสนาใหเปนหลักในการพัฒนาชีวิตและใหคนสนใจและเขาใจพระพุทธศาสนา โดยการ

แตงอานิสงสการเขียนธัมม/สรางธัมม และอานสิงสการสรางคัมภีรถวายวัด  

 ๔) เพื่อสนับสนุนประเพณีความเชื่อทองถิ่นอันมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐาน ดวยการ

สรางความรูใหมที่ประยุกตจากพุทธธรรมและประเพณีของชาวพุทธ อานิสงสปใหม อานิสงสตาม

ประทีปโคมไฟ  

 ๕) เพื่อชักชวนผูคนในสังคมใหมีสวนรวมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน การ

สรางศาลา บอน้ํา ถนน หรือส่ิงสาธารณประโยชนอ่ืนๆ เชน อานิสงสสรางศาลา-น้ําบอ อานิสงส

ลางคาบ เปนตน 

 ๖) เพื่อนําเสนอแนวทางหรือกรอบการปฏิบัติที่พึงประสงคทางสังคม โดยยกเอา

อานิสงสมาเปนเครื่องกําหนด “เกณฑบางประการ” ที่สังคมควรยึดถือ และนําไปปฏิบัติเพื่อความ

สงบสุขของสังคมและสิ่งแวดลอม ดังตัวอยาง คําปรารถนาหรือคําขออานิสงสจากการรจนาผลงาน

ของพระสิริมังคลาจารย ที่มุงเนนความยั่งยืนของพระสัทธรรม ความสมบูรณของสิ่งแวดลอม และ

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของชนชั้นผูปกครองตามที่กลาวแลว 

 จากคุณคาและความหมายของอานิสงสดังกลาว จะเห็นไดวา คัมภีรและวรรณกรรม

ที่วาดวยอานิสงสลานนานั้น มุงเนนความรูความเขาใจของบุคคล และความสงบสุขของสังคมเปน

สําคัญ พรอมทั้งปรารถนาถึงสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความสมดุลตอมนุษย ถึงแมวรรณกรรม

อานิสงสในยุคตอมา จะแสดงถึงคุณคาบางประการที่ไมเดนชัดเทากับยุคที่พระพุทธศาสนาใน

ลานนารุงเรืองก็ตาม แตก็ไดแสดงถึงคุณคาและความหมายที่มีประโยชนตอสังคมไดอยางชัดเจน 

โดยการนําเอาความรู และภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใหสอดคลองกับบริบททางสังคมซึ่งสราง

เกณฑใหมข้ึนมา โดยความคาดหวังที่จะใหสังคมและสิ่งแวดลอมดํารงอยูรวมกันได เหมือนดั่งที่

พระสิริมังคลาจารยไดรจนาไวในตอนทายของคัมภีรจักรวาฬทีปนีตามที่กลาวแลว 



  

๒๐๓ 

ประเภทวรรณกรรมอานิสงสในลานนา  
 จากการศึกษาตนฉบับคัมภีรอานิสงสลานนาในสถานที่ตางๆ เชน สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากที่คนพบในวัดสูงเมน และวัดบานโปง ซึ่งเปนแหลงกรณีศึกษา 

คัมภีรอานิสงสที่ปริวรรตและจัดพิมพโดยโรงพิมพอีกจํานวนหนึ่ง รวมไปถึงคัมภีรอานิสงสที่แฝงอยู

ในรูปของวรรณกรรมตํานานและคัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นมาภายหลัง พบวา สามารถจัดคัมภีร

อานิสงสลานนาออกเปนประเภทตางๆ ได ทั้งในดานที่มาของแนวคิดหรือพัฒนาการคัมภีร

อานิสงส และตามเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร  ซึ่งผูศึกษาไดจัดเปนประเภทตางๆ ตามการศึกษาของ

นักวิชาการที่สนใจในวรรณกรรมอานิสงสลานนา ดังนี้ 

 พรรณเพ็ญ เครือไทย ๗๐ ไดจัดแบงคัมภีรอานิสงสออกเปน ๖ ประเภทตามเนื้อหา โดย

พิจารณาจากเนื้อเร่ืองดังตอไปนี้ 

 ๑. อานิสงสของการสราง การถวายทาน เชน การสรางวิหาร สรางพระพุทธรูป การ

ถวายขาวบิณฑบาต อานิสงสดอกไม 

 ๒. อานิสงสของการบวช เชน อานิสงสบวรสามเณร อานิสงสบวชวิหาร พุทธรูป แทน

พระพุทธรูป 

 ๓. อานิสงสของการรักษาศีล เชน อานิสงสศีลหาศีลแปด อานิสงสศีลภาวนาอานิสงส

ศีลเสนเดียว 

 ๔. อานิสงสของการทําศพ เชน อานิสงสลางคาบ อานิสงสหนาศพ อานิสงสศพเด็ก

นอยซาวคน อานิสงสฌาปนกิจ อานิสงสสงสการ อานิสงสทําบุญใหคนตาย 

 ๕. อานิสงสของการบําเพ็ญกุศล ในวันสําคัญตางๆ เชน อานิสงสปใหม อานิสงส

เขาพรรษา อานิสงสมาฆบูชา อานิสงสกอเจดียทราย อานิสงสขนน้ําขนทราย 

 ๖. อานิสงสของการบําเพ็ญกุศลตางๆ นอกจากที่กลาวมาแลวเชนอานิสงสกองขี้เหยื้อ 

อานิสงสปลูกไมสะลี (ตนโพธิ์) อานิสงสเลี้ยงพอแม 

 สวนพระมหาสิงหคํา  รักษปา ๗๑ ไดจัดแบงคัมภีรอานิสงสลานนาออกเปน ๔ ประเภท

ตามที่มาและแนวคิดวาดวยอานิสงสในพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 ๑. คัมภีรอานิสงสที่มีที่มาจากแนวคิดในพระไตรปฎกและคัมภีรอรรถกถายุคหลัง ซึ่ง

สามารถตรวจสอบกับพระไตรปฎกได 

                                                           

 ๗๐ พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา,  หนา ๖๐.   

 ๗๑ พระมหาสิงหคํา  รักษปา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๗๒. 



  

๒๐๔ 

 ๒. คัมภีรอานิสงสที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อสนับสนุนความเชื่อประเพณีทองถิ่น เชน ความ

เชื่อเร่ืองชาตาหรือเร่ืองคัมภีรประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด ตามแนวคิดจากพระไตรปฎก โดย

มีขบวนการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ใหกับคัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นดวย 

 ๓. คัมภีรอานิสงสที่แฝงอยูในวรรณกรรมตํานานและนิทานพื้นบาน โดยเฉพาะตํานาน

ปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน 

 ๔. คัมภีรอานิสงสยุคใหมที่เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยหลักการเดิมเปาหมายเดิม เพียงแต

เพิ่มผนวกเหตุการณปจจุบันที่ผูเรียบเรียงเห็นวามีประโยชนในการกลอมเกลาผูคนในสังคม 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงคัมภีรอานิสงสออกเปนประเภทตางๆ 

ตามจุดประสงคหลักของการประพันธคัมภีรอานิสงสโดยยึดหลักการสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 

คือ อานิสงสในกลุมทาน ศีล สมาธิ  และปญญา ทั้งนี้ เพื่อเปนการอธิบายถึงผลของการประกอบ

คุณงามความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ หลักไตรสิกขา ๓ และหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

ตามที่กลาวไวในอานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

 อีกนัยหนึ่ง คัมภีรอานิสงสในลานนาสามารถแบงออกตามยุคสมัยของการประพันธ คือ  

 ๑) ยุคสมัยที่พระพุทธศาสนารุงเรืองในสมัยราชวงศมังราย คัมภีรวาดวยอานิสงสสวน

ใหญเนนอธิบายหลักธรรมคําสอนตามที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้น เชน การอธิบายอานิสงสการให

ทาน การรักษาศีล การไมคบคนพาล การเจริญสมาธิภาวนา เปนตน โดยเปนการอธิบายอานิสงส

ควบคูกับหลักธรรมหรือเร่ืองที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา จะมีเพียงบางสวนเทานัน้ทีเ่ปน

คัมภีรอานิสงสโดยเฉพาะ เชน อานิสงสสรางธรรม สรางพระพุทธรูป เปนตน ที่สืบเนื้อหามาจาก

วรรณกรรมบางเรื่อง  เชน  ปญญาสชาดก  เปนตน  ทั้งนี้ เปนเพราะวา  ความเจริญทั้งทาง

พระพุทธศาสนา ความแตกฉานในพระไตรปฎกของพระมหาเถระ นักปราชญ และความเจริญของ

บานเมือง  เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรูและความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ เปนไปตาม

พระไตรปฎกและอรรถกถา ดังนั้น คัมภีรอานิสงสลานนาในสมัยแรก จึงเปนคัมภีรอานิสงสที่

ผสมผสานหรือสอดแทรกอยูในคัมภีรที่อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน มังคลัตถทีปนี 

จักกวาลทีปนี เปนตน 

 ๒) หลังจากสิ้นสุดยุคทองวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา บานเมืองมีการ

เปลี่ยนแปลง ความเชื่อในเรื่องอานิสงสของการประกอบกุศลกรรมบถ กลับปรากฏขึ้นในหมูชนชั้น

ชาวบาน ที่เห็นวา อานิสงสเปนเรื่องสําคัญที่บุคคลผูประกอบกุศลกรรมในประเภทตางๆ จะพึง

ไดรับ เปนคานิยมทางสังคมที่ผูคนในสังคมพึงกระทํา โดยเฉพาะความเชื่อในเร่ืองอานิสงสการ

สรางธรรมถวายวัดนั้น ไดมีอิทธิพลอยางยิ่งตอชาวพุทธในระดับชาวบาน ดวยเหตุนี้ พระเถระ 



  

๒๐๕ 

นักปราชญ ในสมัยนั้น จึงมีการประพันธคัมภีรอานิสงสในเรื่องตางๆ ข้ึนมา เพื่ออธิบายอานิสงส

เฉพาะดานใดดานหนึ่ง เชน อานิสงสการใหทาน การรักษาศีล การบวช เปนตน เพื่อช้ีแจงให

ชาวบานไดรับทราบในกุศลกรรมที่ตนเองไดกระทําลงไป โดยนัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา คัมภีร

อานิสงสไดเขามามีบทบาทในการตอบสนองตอความเชื่อและวิถีการปฏิบัติข้ันพื้นฐานในทาง

พระพุทธศาสนาของชาวบานมากขึ้น โดยวัตถุประสงคก็เพื่อสรางความอิ่มใจในบุญกุศลที่กลุมคน

เหลานั้นไดกระทํา และเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับ 

 ๓) หลังจากที่ไดมีความพยายามในการพลิกฟนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณี ในสมัยเจาผูครองนครเชียงใหม สมัยตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ คัมภีรอานิสงสลานนา ก็

ยังคงตอบสนองตอความเชื่อและวิถีการปฏิบัติข้ันพื้นฐานของชาวพุทธทั้งในระดับชาวบานและชน

ชั้นผูปกครอง แตดวยความที่บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก มีผูคนมาจากหลายถิ่นฐาน

เขามาอาศัยอยูในเชียงใหมและหัวเมืองตางๆ มากขึ้น ซึ่งเรียกวา “ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” 

ดังนั้น จึงมีความพยายามในการที่สรางกฎเกณฑทางสังคมในระดับวัฒนธรรม จารีตประเพณี

ข้ึนมา คัมภีรอานิสงสในยุคนี้ จึงเริ่มปรากฏเปนคัมภีรที่ตอบสนองตอการเสริมสรางวัฒนธรรม 

ประเพณี และระบบการอยูรวมกันในสังคม โดยใหกลุมคนยึดหลักการตามวัฒนธรรมประเพณี  

พระเถระ นักปราชญในสมัยนี้ จึงประพันธคัมภีรอานิสงสที่เปนเรื่องเฉพาะมากขึ้น โดยเนนการ

เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อในทองถิ่นเขามา ดังปรากฏเปนคัมภีรอานิสงสที่

เกื้อหนุนตอการเสริมสรางวัฒนธรรม ประเพณี และการอยูรวมกันในสังคม เชน คัมภีรอานิสงสลาง

คาบ หรืออานิสงสตานกองหลัว (อานิสงสการจัดการศพ)  อานิสงสขนทรายเขาวัด อานิสงสปใหม

เมือง อานิสงสตามผะตีส (จุดประทีปโคมไฟ)  อานิสงสตามขาวหลาม ขาวจี่ ฯลฯ  ซึ่งสะทอนให

เห็นระบบความเชื่อและการสงเสริมจารีตประเพณีในลานนา   

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา คัมภีรอานิสงสในลานนามีการเปลี่ยนแปลงและการประยุกตใช

เพื่อตอบสนองความตองการและความสนใจของคนในสังคม เปนเหตุและปจจัยที่สืบเนื่องกัน 

กอใหเกิดคานิยม ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติข้ันพื้นฐานที่เชื่อมโยงความรูทั้งทางพระพุทธศาสนา

และความเชื่อในทองถิ่นเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางแรงจูงใจใฝกุศลของหมูพุทธ

บริษัททั้งในระดับชาวบานและชนชั้นผูปกครอง 

 



  

๒๐๖ 

๓.๓ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอานิสงส 
     ไมวากลุมชนใด สังคมใด เมื่อไดส่ังสมประสบการณมาเปนเวลายาวนาน  ผานการ

เรียนรูในวิถีชีวิตทั้งดีและราย ทั้งสุขและทุกขมามากแลว  ยอมเรียนรูและส่ังสมองคความรู 

ประสบการณเหลานั้นไวเปนเครื่องเตือนสติคนในสังคมและเพื่อส่ังสอนคนรุนหลังใหการดําเนิน

ชีวิตเปนไปโดยราบรื่น มีขอผิดพลาดนอยที่สุด และเพื่อเกิดดุลยภาพในระบบความสัมพันธ

ระหวางคนดวยกันและระหวางคนกับสภาพแวดลอม  

 โดยที่สังคมลานนาเปนสังคมเกษตรกรรมตั้งแตโบราณและเปนสังคมชาวพุทธที่ไดรับ

อิทธิพลจากความรู ความเขาใจทางดานพระพุทธศาสนาตั้งแตคร้ังสรางบานแปลงเมือง ดังนั้น 

ความรูและประสบการณจึงสอนใหผูคนไดคนหาและสรางองคความรูของสังคมขึ้นมา 

 ในสวนที่เกี่ยวของกับคัมภีรอานิสงสลานนา ซึ่งเปนวรรณกรรมคําสอนที่แสดงถึงเหตุ

ปจจัยควบคูกัน ก็เชนกัน ไดมีการสั่งสมองคความรูที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นมา โดย

จุดมุงหมายหลัก คือ เพื่อที่จะกลอมเกลาผูคนในสังคมใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เห็นคุณคาของ

ความดีและการประพฤติปฏิบัติในทางดี ซึ่งสารัตถะหรือองคความรูในคัมภีรอานิสงสลานนานั้นมี

บทบาทตอสังคมอยางมากมายทั้งในดานชุดความรูที่สะทอนสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดแก ศิลปะ

ส่ิงกอสราง  ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน และศาสนธรรม  และชุดความรูที่สงผลเปนนามธรรม ไดแก 

แนวคิด ความเชื่อ ประเพณี คานิยมตางๆ เชน แนวคิดเรื่อง การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว การประกอบ

กุศลกรรมบถตามหลักพระพุทธศาสนา  คานิยมเรื่องการสราง/การเขียนคัมภีรถวายวัด โลกทัศน

เร่ืองสัจธรรมของชีวิต ดานความเชื่อทองถิ่นที่อธิบายดวยหลักการของพระพุทธศาสนา และ

แนวคิดดานการบําเพ็ญดานสาธารณประโยชน 

 ความสําคัญของคัมภีรอานิสงสลานนาที่มีตอสังคมลานนานั้นมีความชัดเจนและมี

ความเหมาะสมกับบริบททางสังคม เพราะนอกจากจะใหความรู ความเขาใจตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนาที่ถูกตองแลว คัมภีรอานิสงสในลานนายังสรางคุณคาใหมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตใน

แตละเดือนในรอบปของชาวลานนาดวย โดยนักปราชญลานนาไดกําหนดใหมีประเพณีในแตละ

เดือนซึ่งเกี่ยวของกับพิธีกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวย   

 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คัมภีรอานิสงสลานนาเปนภูมิปญญาของนักปราชญลานนา

ไทยที่ไดสรางสรรคคัมภีรที่วาดวยรูปแบบของการทําบุญในลานนาภายใตหลักการของ

พระพุทธศาสนา และแบบแผนของวิถีชีวิตที่มีความสอดคลองกับความเปนอยูของคนในสังคม 

ดวยการสรางแนวคิดหรือการใหคุณคาใหมที่อางอิงหลักพุทธธรรม ดังตัวอยางคัมภีรอานิสงสที่

สรางขึ้นใหมในลานนา เชน อานิสงสทานขาวใหม อานิสงสตานขาวหลามขาวจี่ อานิสงสกองหลัว 



  

๒๐๗ 

ในเดือนมกราคม (เดือนสี่เหนือ) อานิสงสบวชพระเปกตุ (ปอยลูกแกว) ในเดือนกุมภาพันธ (เดือน

หาเหนือ) อานิสงสปอยเขาสังฆ (งานทําบุญอุทิศใหคนตาย) อานิสงสตานหาคนตาย ในเดือน

มีนาคม (เดือนหกเหนือ) อานิสงสปใหม อานิสงสกองเจดียทราย ในเดือนเมษายน (เดือนเจ็ด

เหนือ) เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนองคความรูและภูมิปญญาที่สําคัญ ทําใหคนสนใจและเขาหา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถึงแมหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสเหลานั้น จะมิใช

หลักธรรมที่แสดงถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด แตก็เปนแนวทางที่ใหบุคคลผูศึกษา

เรียนรูไดนําไปคิดและสรางคติธรรมพื้นฐานใหกับตนเองและสังคม 

 ในที่นี้จะกลาวถึงองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมวาดวยเรื่อง

อานิสงสในลานนา ซึ่งจากการศึกษาพบวา องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏนั้นมี

ลักษณะรวมกัน ๕ ประการคือ 

๑. องคความรูและภูมิปญญาที่ตั้งอยูบนหลักการของพระพุทธศาสนา  

๒. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตั้งอยูบนฐานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  

ประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิต 

๓. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตั้งอยูบนความเชื่อและโลกทัศนที่บงบอก
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทาง

ธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ 

๔. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตั้งบนอยูบนฐานปญญาและจริยธรรมนิยม  

๕. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตั้งอยูบนกระบวนการแกปญหาและการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

 ๑. องคความรูและภูมิปญญาที่ต้ังอยูบนหลักการของพระพุทธศาสนา จากที่มา 

แนวคิด และรูปการประพันธของคัมภีรอานิสงสลานนาที่ไดกลาวแลว จะเห็นไดวา องคความรูและ

ภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสลานนานั้น ตั้งอยูบนหลักการของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ

ความรูที่แสดงถึงการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ หลักไตรสิกขา และหลักกุศลกรรมบถ 

องคความรูที่ปรากฏนี้มีความสอดคลองกับเนื้อหาในพระไตรปฎก และอรรถกถา รวมทั้งหลักธรรม

ที่โบราณาจารยกลาวไว ซึ่งแสดงลักษณะที่สําคัญ คือ 

 ๑) ความเชื่อในเรื่องของกรรม 

 ๒) ความเชื่อในเรื่องของการทําดีและผลของการทําดี 

 ๓) ความเชื่อในเรื่องเหตุปจจัยที่สัมพันธกัน 

 ๔) ความเชื่อเร่ืองโลกหนา และผลในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) 



  

๒๐๘ 

 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเหลานี้ ชาวบานหรือพุทธศาสนิกชนจะเขาถึงไดงายขึ้น

โดยผานการบอกเลาจากคัมภีรอานิสงส เพราะคัมภีรอานิสงสเหลานี้ ไดสอดแทรกความรูทาง

พระพุทธศาสนาเขาดวย ซึ่งเปนการแสดงเหตุและผลของการประกอบกุศล วาเมื่อไดกระทําเหตุ

เชนนี้ ผลที่จะพึงไดรับก็สอดคลองกับเหตุนั้น ตัวอยางเชน คัมภีรอานิสงสศีลหา ศีลแปด ที่กลาวถึง

วาเมื่อบุคคลรักษาศีลแลวยอมไดอานิสงสหลายประการ มีการไมหลงลืมสติ ไมเสียทรัพย เปนตน 

ตรงขามกับการไมรักษาศีลยอมไดรับผลวิบาก คือ เสียสติหลงลืม เสียทรัพย เสียชื่อเสียง เปนตน 

 แนวคิดและหลักการทางพุทธศาสนาเหลานี้ไดรับการถายทอดผานคัมภีรอานิสงสที่

ชี้แจงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาอยางงายๆ และใหเหตุผลประกอบกันไป   
 ๒ .  องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ ต้ั งอยูบนฐานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิต จากการศึกษาคัมภีรอานิสงสที่

ปรากฏในกิจกรรมรอบปของชาวลานนาพบวา มีคัมภีรอานิสงสเกี่ยวของกับกิจกรรมเหลานั้นทุก

เดือน ซึ่งถือวาเปนชุดความรูและภูมิปญญาที่ตั้งอยูบนฐานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  

ประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิต รวมถึงการสรางสัญลักษณทางวัฒนธรรมใหสังคมลานนา 

เชน ในคัมภีรใบลานเรื่อง อานิสงสตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดสันขวาง  ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม และฉบับวัดดอกแดง  ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ได

อธิบายถึงคติการทานตุงที่ทําดวยวัสดุตางๆ วาสัมพันธกับเร่ืองทศชาติชาดก ดังนี้ ๗๒

 ๑. ตุงดิน          พระเตมีย  (เนกขัมมบารมี) 

 ๒. ตุงทราย       พระมหาชนก (วิริยบารมี) 

 ๓. ตุงไม               พระสุวัณณสาม (เมตตาบารมี) 

 ๔. ตุงจืน (ตะกั่ว)         พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) 

 ๕. ตุงเหียก (ดีบุก)     พระมโหสถ (ปญญาบารมี) 

 ๖. ตุงเหล็ก                 พระภูริทัต (ศีลบารมี) 

 ๘. ตุงตอง (ทองเหลือง) พระจันทกุมาร (ขันติบารมี) 

๙. ตุงขาวเปลือก     พระนารทะ (อุเบกขาบารมี) 

๑๐ ตุงขาวสาร            พระวิธูรบัณฑิต (สัจจบารมี) 

๑๑. ตุงเงิน                 พระเวสสันดร (ทานบารมี) 

๑๒. ตุงคํา                  พระสิทธัตถะ (สัพพัญุตญาณ) 

                                                           

 ๗๒ อานิสงสตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดดอกแดง  ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. 



  

๒๐๙ 

 ความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏดังกลาว แสดงใหเห็นวา บุคคลควรสรางและถวายตุง

ประเภทดังกลาว เพื่อที่จะไดมีอานิสงสและแนวทางปฏิบัติใหเปนดั่งพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี ซึ่ง

ใหความรูและความหมายที่ปรากฏในรูปลักษณของ  “ตุง” ๗๓ กลายเปนพุทธศิลปสําคัญในวัด

ตางๆ ของลานนาอยางหลากหลาย  

 แมจนกระทั่งปจจุบันความเชื่อเร่ืองตุง ก็ยังมีหนาที่สําคัญผูกพันกับชาวลานนา 

นอกจากนั้น ก็ยังมีหนาที่ใหมเพิ่มเขามาไดแก การแหแหนหรือการประดับประดาในงานเฉลิม

ฉลองความสําเร็จหรือเทศกาลงานบุญ จนมีการพัฒนารูปแบบที่ยิ่งใหญอลังการมากขึ้นไปอีก 

ดังเชน การแหตุงพันวาในขบวนแหสลุงหลวงที่จังหวัดลําปาง และในขบวนแหเพื่อแสดงชัยชนะ

และความเปนสิริมงคลตางๆ ที่ จังหวัดเชียงราย เปนตน ๗๔

 ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากคัมภีรอานิสงสดังกลาว ไดพัฒนาจนกลายเปน

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวลานนาในปจจุบัน  
 ๓. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ต้ังอยูบนความเชื่อและโลกทัศนที่บง
บอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทั้งทาง
ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ คัมภีรอานิสงสที่แบงประเภทตามกลุมการประกอบกุศล

กรรมบถที่กลาวแลวจะเห็นไดวาตั้งอยูบนความเชื่อและโลกทัศนที่สานสรางความสัมพันธระหวาง

คนกับคน และคนกับธรรมชาติ ในที่นี้จะกลาวถึงกิจกรรมในรอบปของชาวลานนาที่มีความ

เกี่ยวของกับความรูในคัมภีรอานิสงสลานนาดังนี้  ๗๕  

 

 

                                                           

 ๗๓ คําวา “ตุง”  เปนภาษาถิ่นลานนา หมายถึง “ธง”   ในภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งตรงกับลักษณะของ 

“ปฏากะ”  ที่เปนธงของประเทศอินเดีย โดยมีลักษณะเปนแผนผา ใชผูกติดปลายไมหรือปลายเสาที่ทําเปนการ

เฉพาะ ใหหอยลงมา มีสีสันสวยงามและหลากหลายตามความเชื่อ เชน ตุง ๑๒ ราศี ตุงเหล็ก ตุงตอง เปนตน 

เพื่อแสดงถึงชัยชนะ การเฉลิมฉลอง  เครื่องนําทางบอกสถานที่ และแสดงถึงความเปนมงคลที่มีความเกี่ยวของ

กับพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น ซึ่งปรากฏในวัดตางๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการทําบุญฉลองโบสถ 

วิหาร หรือถาวรวัตถุอื่นๆ  ที่ชาวลานนาเรียกวา “งานปอยหลวง”  เกี่ยวกับอานิสงสนั้น มีคัมภีรที่วาดวยอานิสงส

การถวายตุงไวอยางมากมาย เชนกัน อานิสงสตุงเหล็กตุงตอง เปนตน 

 ๗๔ ชไมพร  พรเพ็ญพิพัฒน,  ตุง มรดกแผนดินลานนา, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัทสํานักพิมพทีเจ

เจ, ๒๕๔๖), หนา ๑๕ 

 ๗๕ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๑๑-๑๓.  และ บทความทางวิชาการเรื่อง 

“ประเพณีลานนา”,  ใน www.lannaworld.com/believe. 



  

๒๑๐ 

ตารางที่ ๓.๑ 

แสดงกิจกรรมในรอบปที่มีความสัมพนัธกบัคัมภีรอานิสงสในลานนา 

 

เดือน กิจกรรมชาวพุทธลานนา คัมภีรอานิสงส 

มกราคม (เดือนสี่เหนือ) จุดไฟผิงพระพทุธรูป/พระสงฆ 

ถวายขาวใหมแดพระสงฆ 

อานิสงสทานกองหลวั 

อานิสงสขาวหลามขาวจี ่

อานิสงสทานขาวใหม 

กุมภาพนัธ (เดือนหาเหนือ) ปอยบวชพระ บวชเณร 

ปอยเขาขาวสงัฆ 

สรงน้ําพระธาตุ 

อานิสงสบวช 

อานิสงสตานหาคนตาย 

อานิสงสสรงน้าํพระธาต ุ

มีนาคม (เดือนหกเหนือ) ปอยหลวงถวายเสนาสนะตางๆ  

ปอยขาวสงัฆ 

ปอยลอ (งานประชุมเพลงิ

สําหรับพระสงฆที่มีชื่อเสยีง) 

อานิสงสถวายวิหาร โบสถ ฯลฯ 

อานิสงสทาํบญุไปหาพอแม 

อานิสงสเสียศพ/อานิสงสลางคาบ 

อานิสงสสงสะการตานคาบ 

เมษายน (เดือนเจ็ดเหนือ) สงกรานต ปใหมเมือง 

รดน้ําดําหัวผูใหญ 

สืบชะตา เปกขตุ 

อานิสงสปใหม 

อานิสงสตานเจดียทราย 

อานิสงสบวช 

พฤษภาคม  

(เดือนแปดเหนือ) 

ข้ึนพระธาตุ สรงน้ําพระธาตุ 

เชน พระธาตดุอยสุเทพ พระ

ธาตุดอยตุง พระธาตุชอแฮ 

พระธาตุแชแหง เปนตน 

 

อานิสงสมุงมณฑปดวยดอกรัง 

อานิสงสการกางเสวตฉัตร 

อานิสงสทาํเรอืนโพธิ์(ไมก้ําสลี) 

อานิสงสการกางรมถวาย 

อานิสงสสรางปะรํามุงดวยดอก  

มิถุนายน (เดอืนเกาเหนือ) ประเพณีไหวพระธาต ุ

จุดบั้งไฟเปนพทุธบูชา 

และงานที่เกี่ยวกับพืน้บาน เชน 

เลี้ยงผีขุนน้าํ ผีปูยา 

อานิสงสถวายน้ํามนัตามประทีป

บูชาพระธาต ุ

อานิสงสจุดบัง้ไฟ 

กรกฎาคม (เดอืนสิบเหนือ) เขาพรรษา 

เขาวัดฟงธรรมในวนัศีล 

อานิสงสเขาพรรษา 

อานิสงสรักษาศีล 

อานิสงสถวายทานตางๆ  



  

๒๑๑ 

เดือน กิจกรรมชาวพุทธลานนา คัมภีรอานิสงส 

สิงหาคม  

(เดือนสิบเอ็ดเหนือ) 

เขาวัดฟงธรรม 

ประเพณีสูขวญัควาย 

อานิสงสฟงธรรม 

อานิสงสเขียนธรรม 

กันยายน 

(เดือนสิบสองเหนือ) 

จาคะขาว บริจาคทานแก

ผูรักษาศีล และปอยเขาสงัฆ 

วัน ๑๒ เปงตานธัมมหาคนตาย 

ถวายสลากภัตต “กวยสลาก” 

อานิสงสตานธรรม 

อานิสงสสรางธรรม/เขียนธรรม 

อานิสงสทาํบญุตางๆ  

 

ตุลาคม (เดือนเกีย๋ง) ออกพรรษา 

ตานกวยสลาก 

อานิสงสออกพรรษา 

อานิสงสสลากภัตต 

พฤศจิกายน (เดือนยี่) การทอดกฐนิ 

ตั้งธรรมหลวง (เทศนมหาชาติ) 

ประเพณียี่เปง  

จุดประทีปโคมไฟ 

ลอยกระทง 

อานิสงสทอดกฐิน 

อานิสงสจุดประทีปโคมไฟ 

อานิสงสไตรปฎก 

อานิสงสฟงธรรมหลวง 

ธันวาคม (เดือนสามเหนือ) พระสงฆเขาโสสานกมัม  

พิธีสูขวัญขาว/ถวายขาวใหม 

อานิสงสเขากมัมรุกขมูล 

อานสงิสถวายขาวยาคู 

 

 จากกิจกรรมในรอบปที่มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและคัมภีรอานิสงส

ดังกลาว จะเห็นไดวา นักปราชญลานนาไดพยายามนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและภูมิปญญา

ทองถิ่นมาผสมผสานเปนหนึ่งเดียว โดยแสดงออกทั้งในเรื่องของความสัมพันธระหวางคนกับคน

และคนกับธรรมชาติ ที่สําคัญสรางจารีตประเพณีทางสังคมเพื่อกลอมเกลาบุคคลในสังคมใหมีการ

พึ่งพาอาศัยและการอยูรวมกันอยางสันติ 

 องคความรูและภูมิปญญาดังกลาว มีปรากฏในคัมภีรอานิสงสลานนา ถึงแมวาที่มา

ของคัมภีรเหลานั้นมิไดมาจากพระไตรปฎกทั้งหมด แตก็สามารถมีอิทธิพลตอวิถีชวีติชาวลานนามา

จนถึงปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในคัมภีรลานนามีชุดความรูที่ตั้งอยูบนความเชื่อและโลกทัศนที่

บงบอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ

และส่ิงเหนือธรรมชาติ 

 



  

๒๑๒ 

 ๔. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ต้ังอยูบนฐานปญญาและจริยธรรมนิยม 
ในบทลงทายของคัมภีรอานิสงสลานนา เกือบทุกฉบับ จะเห็นไดวา ผูแตงมุงหวังความมีสติปญญา

ของตนเองและบุคคลในสังคมเปนสําคัญ ขอใหชนชั้นปกครองเปนผูมีจริยธรรมนําพาสังคมไปสู

ความสงบสุข และในการพรรณนาอานิสงสดานตางๆ ก็เชนกัน ผลที่หวังไดประการหนึ่ง คือ การมี

สติปญญาเฉลียวฉลาด และการประพฤติตนที่เหมาะสม 

 นอกจากนี้ไดสรางจริยธรรมทางสังคมในลักษณะของการควบคุมความประพฤติที่ไม

เหมาะสม โดยยกเอาความรูทางพุทธศาสนามาประยุกตกับความรูในทองถิ่นเพื่อมิใหบุคคลผิดตอ

ผูอ่ืน กฎเกณฑทางสังคม และตอสภาพแวดลอมที่เรียกวา “ไมผิดผี ผิดฮีต ผิดคลอง ผิดบาน ผิด

เมือง ผิดปา ผิดครู”  เปนตน ซึ่งมีคัมภีรอานิสงสเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณเปนตน ซึ่งไดรับแนวคิด

มาจากความกตัญูในพระพุทธศาสนา 

 ดังนั้น องคความรูและภูมิปญญาในคัมภีรอานิสงสลานนาจึงถือวาตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของปญญาและจริยธรรม โดยมีการกลาวถึงการสรางปญญา และการไดรับผลของการใชปญญา

ในรูปแบบของคัมภีรเขียนธรรม สรางธรรมตามที่กลาวแลว 
 ๕. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ต้ังอยูบนกระบวนการแกปญหาและการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม อานิสงสลานนาใน

ยุคหลังโดยเฉพาะพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีการนําเสนออานิสงสในรูปแบบใหมเพื่อรวมแกไขปญหา

สังคมและการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป คัมภีรอานิสงสไดสรางจารีตใหม

เกี่ยวกับการประยุกตใชวัฒนธรรม ประเพณีใหเขากับบริบททางสังคม เชน การบวชปา การสืบ

ชะตาแมน้ํา การผสมผสานความเชื่อในทองถิ่นในการรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เชน มี

คัมภีรอานิสงสสรางศาลา บอน้ํา  อานิสงสสรางสะพาน เปนตน  

 จากการศึกษาของเอกวิทย ณ ถลาง ที่ไดทําการศึกษาเรื่องภูมิปญญาและกระบวนการ

เรียนรูของชาวบ

                                                          

านไทย ไดกลาวถึงลักษณะภูมิปญญาลานนาไววา ๗๖ ภูมิปญญาทองถิ่นลานนา

เปนพัฒนาการของคนไทยโยนกใหเขากับธรรมชาติแวดลอมและสรางสรรค ส่ังสม และสืบสาน

ประสบการณใหตอเนืองกัน โดยเฉพาะการจัดการระเบียบทางสังคมลานนา ที่ไดผสมผสานความรู

ทองถิ่นกับความรูทางดานพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน มีการสรางความเชื่อเกี่ยวกับผีและขวัญ 

และความเชื่อหรือโลกทัศนที่บงบอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ

และส่ิงเหนือธรรมชาติ และระหวางมนุษยดวยกัน รวมทั้งภูมิปญญาที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม  การ

แกปญหาและการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

 ๗๖ เอกวิทย  ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๔๔), หนา ๑.  



  

๒๑๓ 

 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงสลานนาดังกลาว จะเห็นได

วามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูในสังคม ซึ่งองคความรูและภูมิปญญาในคัมภีรอานิสงส

ในลานนาก็สามารถตอบคําถามดังกลาวได โดยมีความสําคัญรวมกันหลายประการคือ ชวยให

สังคมเปนปกแผน มีความมั่นคง ชวยสรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยาง

ยั่งยืน และชวยเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุงวิถีชีวิตคนลานนาใหเหมาะสมไดตามยุคตามสมัย 

 องคความรูและภูมิปญญาดังกลาว เปนพื้นฐานที่สําคัญของภูมิปญญาลานนาในดาน

ตางๆ ไมวาจะเปนดานเกษตรกรรม หัตถกรรม แพทยแผนโบราณ/สมุนไพร การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การสะสมทุนในสังคม ศิลปกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  

วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศีลป ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ  ทั้งนี้เปนเพราะวา ทุกฝายตาง

มองเห็นผลประโยชนหรืออานิสงสในการที่สรางสรรคผลงานเหลานั้น ถึงแมวา องคความรูบางดาน

ไมสอดคลองโดยตรงก็ตาม แตคัมภีรอานิสงสลานนาไดเสริมสรางใหผูคนในสังคมไดแนวคิดเรื่อง

ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและนําไปประยุกตใชในกิจกรรมเหลานั้น 

 สรุปไดวาคัมภีรอานิสงสลานนาเปนผลงานที่เปนภูมิปญญาของปราชญลานนา ที่ไดมี

ความอุตสาหะประกอบดวยฉันทวิริยะแมปราศจากเครื่องอํานวยความสะดวกทั้งปวง แตก็ยัง

สามารถรังสรรคผลงานวรรณกรรมคําสอนที่มีคุณคานี้ประดับวงวรรณกรรมพุทธศาสนา แมมิได

เปนวรรณกรรมที่โดดเดนมีชื่อเสียงเทียบเทาวรรณกรรมพุทธศาสนาประเภทอื่น แตดวยหลักการ

และกุศโลบายอันชาญฉลาดของปราชญลานนาที่ตองการแสดงหลักการการทําความดี ผนวกไป

กับการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลานนา คัมภีรอานิสงสลานนาจึงไดมีความหมายตอวิถีชีวิต

ความเชื่อของชาวลานนาตลอดมา  
 
๓.๔ คานิยม ความเชื่อในการสรางและกระแสสังคมที่มีตอวรรณกรรมเรื่องอานิสงส 
 ดวยเหตุที่คัมภีรอานิสงสลานนามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและสังคมลานนาตามที่

กลาวแลว ในที่นี้จะกลาวถึง ปจจัยที่เกี่ยวของ คือ คานิยมและความเชื่อในการสรางสรรค

วรรณกรรมอานิสงส และกระแสความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่มีตอวรรณกรรมอานิสงสลานนา  

 คานิยมและความเชื่อมที่มีตอการสรางสรรควรรณกรรมอานิสงสประเภทตางๆ ใน

ลานนา มีจุดเริ่มตนจากการที่นักปราชญลานนามองเห็นคุณคาที่จะนําความรู ความเขาใจ หรือ

หลักธรรมทางดานพระพุทธศาสนามาแสดงใหกับประชาชน และดวยอุบายที่ชาญฉลาดจึงรจนา

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใหมีบทที่วาดวยอานิสงสในการประกอบกุศลกรรมนั้น จุดสําคัญ

ของคานิยมและความเชื่อที่มีตอการสรางสรรควรรณกรรมอานิสงส คือ การรจนาคัมภีรอานิสงสวา



  

๒๑๔ 

ดวยเรื่องการเขียนธัมม การสรางธัมมถวายวัด อานิสงสปฎกทั้งสาม อานิสงสสรางธัมมปฎกะ 

อานิสงสโบราณชาดก อานิสงสคําสอน คัมภีรอานิสงสเหลานี้ มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางสรรค

วรรณกรรมทั่วไปและคัมภีรอานิสงส และสะทอนคานิยมเรื่องการสรางคัมภีรถวายวัดโดยมีเนื้อหา

สาระกลาวถึงเหตุการณในสมัยพุทธกาลบาง อานิสงสที่มากกวาการทําบุญบางอยางบาง ซึ่งทําให

แนวคิดดังกลาวเปนสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันในกลุมชนลานนา ถึงแมวาคติธรรม ความเชื่อเหลานั้น

นักวิชาการจะกลาววาเปนวรรณกรรมนอกนิบาตที่ไมแสดงถึงแกนธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม  

แตคนสวนใหญก็ยอมรับผลานิสงสในวรรณกรรมอานิสงสวา มีคุณคาทางจิตใจที่ชวยเสริมสรางให

บุคคลใฝในทางดีหรือสรางสมความรูใหเกิดขึ้นประดับวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาดวยการ

สรางธัมม ดั่งตัวอยางที่ปรากฏในอานิสงสสรางธัมม ฉบับวัดชัยชนะ  อําเภอหางดง  จังหวัด

เชียงใหม ที่วา  

  

                                                          

 “...ดูรามหาสารีบุตร  บุคคลหญิงชายผูใด  ผูหนึ่งใน

โลกนี้แลไดหื้อทานเขียนยังธัมมปฏกะ  ตังสามก็ดี  เขียนก็ดี  

เปนคําสอนแหงตถาคตะนี้แมนบทเดียวอันก็ดี  ลวงสุดไปแมน

อักขระตัวเดียวอั้นก็ดี อันวาผละอันนั้นก็หาที่สุดบได และ

บุคคลหญิงชายตังหลายไดสรางเขียนธัมมพระตถาคตะ  แมน

หื้อทานผูอ่ืนเขียนก็ดี  ก็เที่ยงไดยังสุขสมบัติอันมากนัก  อัน

ประเสริฐเสี่ยงกาละอันยาวนานประมาณแปดหมื่นสี่พันกัปป

แล...”  ๗๗

 สวนอุดม รุงเรืองศรี กลาววานอกเหนือจากคัมภีรภาษาบาลีที่มีอยูอยางมากมาย 

เปยมดวยคุณคาและแสดงถึงอานิสงสในวรรณกรรมเหลานั้นแลว ยังมีคัมภีรอีกมากมายที่มีผูแตง

ข้ึนเพื่อถวายในพระพุทธศาสนา ซึ่งหากศึกษาจากคัมภีรชื่อ อานิสงสสรางเขียนธรรม แลวพบวา มี

การระบุถึง “อานิสงส” หรือผลตอบแทนแกผูสรางคัมภีรไวเปนอยางสูงวา 

   “...บุคคลผูใดยินดีในศาสนาตถาคตและไดสรางเขียน

ธัมมปฎกกะทั้ง ๓ คือวา อภิธัมมา ๗ คัมภีร สุตตันตปฎกะ

และอัตถกถาฎีกาคัณฐีทั้งหลายก็ดี บุคคลทั้งหลายฝูงนั้นก็ได

อานิสังสผละมากนัก บอาจจักวัณณนาสังขยา นับประมาณ

แหงบุญอันหาที่สุดที่เมี้ยนบไดแล ดังวา มีเทพบุตรตนหนึ่งมี

อายุไดแสนกัปป มีปากแลลิ้นไดแสนอันก็บอาจเพื่อจักอานนับ

 

 ๗๗ คัมภีรเร่ืองอานิสงสสรางธัมม ฉบับวัดชัยชนะ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม. 



  

๒๑๕ 

หื้อเสี้ยงหื้อเมี้ยน ปริจเฉทวาเทานั้น เทานี้แทแล  แมนบได

สรางไดเขียนพรอมทั้งมวล เทาคัมภีรหนึ่งก็ดี บไดบทหนึ่งก็ดี 

ลวงสุดไปแมอักขระตัวเดียวหนึ่งก็ดี แมนบไดสรางไดเขียน เทา

มีน้ํามันน้ําหมิ่นและแตงแปลงน้ําประทัดลานหื้อไดเขียนธัมม

ดั่งอั้นก็ดี บุคคลผูนั้นก็จักไดผละบุญกัมมมากนัก จักไดเสวย

สมบัติเปนพระญาจักกวัติราช..” ๗๘

 ดวยประเพณีนิยมดังกลาวนี้ จึงไดมีผูสรางเขียนคัมภีรตางๆ ไวเปนอันมาก ซึ่งปรากฏ

จากการสํารวจของของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๓ ใน

เขตภาคเหนือตอนบน รวม ๒๔๔ วัด ไดพบและทําการบันทึกชื่อคัมภีรใบลานไว ๒๒๒,๕๖๐ ผูก 

โดยเฉพาะคัมภีรอานิสงสนั้น มีมากถึง ๑,๖๗๓ เร่ือง ซึ่งสมหมาย เปรมจิตตและคณะ กลาววา 

ลักษณะของวรรณกรรมลานนาทั้งที่เปนภาษาบาลีและภาษาทองถิ่นที่นักปราชญทั้งหลายผลิต

ออกมาตั้งแตยุคทองของอาณาจักรลานนาจนถึงยุคเสื่อมนั้น  มีความแตกตางกันไปตามสภาพ

และเหตุการณบานเมืองในแตละยุค  ถึงแมเอกสารตัวเขียนลานนาจะตกทอดมาถึงสมัยปจจุบนัไม

ครบถวนสมบูรณก็ตาม  โดยจัดแบงประเภทคัมภีรเหลานั้น ออกเปนหมวดหมูตามเนื้อหาสาระ  

๑๑  หมวดหลัก  คือ  

 ๑)  หมวดพระพุทธศาสนา  (มีมากที่สุดเพราะเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวพุทธ)   

 ๒)  หมวดนิทานพื้นบาน  (มีบางเล็กนอย  สวนใหญจะเลาแทนบันทึกเปนหนังสือ) 

 ๓)  หมวดกฎหมายโบราณ  (มีนอย  และมักจะชํารุด  แตก็ไดถายไมโครฟลมไวหมด) 

 ๔)  หมวดจริยศาสตร  (มีมากเพราะเปนเรื่องธรรมะที่เกี่ยวกับความประพฤติของคน) 

 ๕)  หมวดประวัติศาสตร  (มีนอยเพราะไมเกี่ยวดวยบุญกุศล  มีคนสนใจนอยมาก) 

 ๖)  หมวดโหราศาสตร  (มีนอยเพราะจะรูกันเฉพาะในกลุมหมอโหรเทานั้น) 

 ๗)  หมวดโคลงกลอน  (มีนอย  เพราะสายเลือดกวี  ยอมมีนอยเปนธรรมดา) 

 ๘)  หมวดยาสมุนไพร  (มีคอนขางมาก  แตการเก็บรักษาไมดี  มักจะสูญหายหมด) 

 ๙)  หมวดลัทธิพิธีกรรม  (มีนอยเชนเดียวกัน  สวนมากจะมาคูกับไสยศาสตร) 

 ๑๐)  หมวดไสยศาสตร  (มีไมมาก  และมักจะถูกคนยืมไปหายสาบสูญไมสงคืนวัด) 

 ๑๑)  หมวดปกิณกะ  (สวนใหญเปนสมุดขอยที่รวมเรื่องสั้นๆ  หลายเรื่องไวดวยกัน) 

                                                           

 ๗๘ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา๑๙๕ - ๒๐๐.  



  

๒๑๖ 

 ในบรรดา ๑๑  หมวดหลักนี้  หมวดพระพุทธศาสนาไดแบงหมวดยอยออกไปอีกเปน  

๑๗  หมวดยอยตามเนื้อหาที่มีอยูในหมวดนั้น เชน พุทธตํานาน มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก 

ชาดกทั่วไป พระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย และธรรมะทั่วไป ตามที่กลาวแลว 

 นอกจากนี้ สมหมาย เปรมจิตต ๗๙ ยังไดวิเคราะหวา การสรางคัมภีรศาสนาหรือการ

สรางธรรมถวายวัดตามความเชื่อของชาวลานนา จากระยะเริ่มตนถึงสมัยปจจุบันวา มีจุดมุงหมาย

ที่ตางกัน ในสมัยแรกๆ  การทํานุบํารุงพระศาสนาถือเปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  

เพราะถือตามราชประเพณีที่มีมาแตสมัยโบราณนั้นอยางหนึ่ง  และถือวาการศึกษาเลาเรียน

ทั้งหมดมีวัดเปนศูนยกลางและเปนหนาที่ของพระสงฆที่จะเรียนรูหลักคําสอนในศาสนา  เพื่อเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆเอง  และเพื่อนําไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหเปน

พลเมืองดีซึ่งมีสวนเกื้อกูลตอการปกครองบานเมืองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ดังนั้น การสรางคัมภีรถวายวัดจึงถือเปนหนาที่สําคัญของผูปกครองบานเมือง  แตเมื่อ

กาลเวลาผานไป  ระบบการปกครองเปลี่ยนไป  สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  คานิยมในการสราง

คัมภีรถวายวัดไดเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะสมัยหลังๆ การสรางธรรมถวายวัดเปนเพียงความ

เชื่อและเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับเทานั้น 

 ความนิยมในการสรางคัมภีรถวายวัดในลานนานั้น เปนปรากฏการณปกติเชนเดียวกับ 

คานิยมในการสรางหนังสือถวายวัดของคนไทยภาคอื่นๆ เพราะมีหลักฐานพิสูจนใหเห็นถึงความ

นิยมดังกลาว คัมภีรบางเรื่อง ชาดกบางเรื่อง เชนเรื่อง เวสสันดรชาดก หรือมหาชาติซึ่งมีมากมาย

หลายสํานวน ดังที่ ประครอง นิมมานเหมินท ๘๐  ไดกลาวถึงสํานวนของคัมภีรมหาชาติของลานนา 

วามีมากกวา ๒๐๐ สํานวน และก็มีขอนิยมในการสรางคัมภีรดังกลาวถวาย เพราะถือวาได

อานิสงสมหาศาล และยังมีประเพณีนิยมตราบเทาทุกวันนี้ก็คือ การฟงธรรมหรือเทศนมหาชาติ 

เพราะถือวามีอานิสงสเปนอันมาก และยังจะเปนบารมีสงหนุนใหผูมีโอกาสไดฟงแมสักครั้งหนึ่งใน

ชีวิตไดมีโอกาสพบพระศรีอาริยเมตไตยในอนาคตกาลเบื้องหนา 

  ดังนั้น ในหอไตรของวัดหนึ่งๆ อาจพบวา มีวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมากกวาหนึ่ง

สํานวน หรือหลายชุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล ๘๑  ที่กลาวถึง

จํานวนตนฉบับคัมภีรใบลานหมวดชาดก โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก ที่สํารวจโดยโครงการอนุรักษ

                                                           

 ๗๙ สมหมาย  เปรมจิตต, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา, หนา ๑๐-๑๒ 

 ๘๐ ประคอง  นิมมานเหมินท, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ,  หนา ๗. 

 ๘๑  ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนา,  หนา ๒. 



  

๒๑๗ 

คัมภีรใบลาน ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็พบสาเหตุเชนเดียวกันวา 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาที่มีมากมายนั้น ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ  

 ๑. เปนชาดกที่ไดรับความนิยมมาก โดยพระสงคนิยมนํามาใชเทศนา เนื่องจากมีเนื้อ

เร่ืองที่สนุกสนาน เปนที่ชื่นชอบของผูฟง ตัวอยางเชน คราวธรรมเรื่องหงสผาคํา สุวรรณหอยสังข 

แสงเมืองหลงถ้ํา เปนตน  

 ๒. เปนชาดกที่ใชประกอบในพิธีกรรม ชาดกประเภทนี้พบมาก มิใชเพราะความนิยมใน

การฟงเทศน แตเปนเพราะเกี่ยวของกับความเชื่อในเรื่องการ “ตานธรรม” หรือการถวายคัมภีรธรรม

เปนทาน 

 จากคานิยม ความเชื่อและการยอมรับในการสรางและการนําไปประยุกตใชคัมภีร

อานิสงสโดยเฉพาะคัมภีรอานิสงสที่สอดคลองกับกิจกรรมในรอบปของชาวลานนาดังกลาว อาจ

กลาวไดวา สังคมลานนายอมรับและสรางสรรคผลงานเกี่ยวกับอานิสงสในพระพุทธศาสนา 

ถึงแมวาคานิยม ความเชื่อในการสรางสรรคคัมภีรอานิสงสจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แตดวยความ

ที่เปนเรื่องของการชี้แจงผลประโยชนผสมผสานกับหลักธรรมและนิทานชาดก จึงทําใหคัมภีร

อานิสงสลานนาเปนที่ยอมรับและปรากฏอยูในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาตลอดมา 

 
๓.๕ อิทธิพลวรรณกรรมอานิสงสที่มีตอวิถีชีวิตและวรรณกรรมของชาวลานนา 
 อิทธิพลและคุณคาของวรรณกรรมนั้น สามารถพิจารณาจากการยอมรับและการ

นําไปใชในดานตางๆ ทั้งในดานภาษา วรรณกรรม  ศาสนา การปกครองของบานเมือง และการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน วรรณกรรมเรื่องอานิสงสในลานนานั้น นับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอการ

นําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตของชาวลานนา ซึ่งหากพิจารณากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ

ประเพณีในรอบ ๑๒ เดือนของชาวลานนาแลว  จะพบวา โอกาสการใชคัมภีรอานิสงสในประเพณี

แตละเดือน ประเพณีทางศาสนาและความเชื่อ เชน การบูชาพระธาตุ ประเพณีปอยหลวง 

ประเพณีเนื่องในการดําเนินชีวิต เชน งานศพ ข้ึนบานใหม รวมทั้งประเพณีเชิงพิธีกรรม เชน การ

ทําบุญเกี่ยวกับขาว การแรกนา เปนตนนั้น กลาวไดวา มีความสอดคลองกับวรรณกรรมอานิสงส

ลานมากพอสมควร กลาวคือ นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวลานนาไดประยุกตใชคัมภีรอานิสงส

ใหเขากับกิจกรรมในแตละประเพณีเปนอยางดี ถึงแมวาประเพณีบางอยางไมไดรับการสืบทอด

และหายไปจากสังคมก็ตาม  แตคัมภีรอานิสงสที่สรางขึ้นมารองรับนั้น ก็ยังคงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต

ของชาวลานนาอยูในระดับหนึ่ง ในหลายโอกาสการถวายคัมภีรอานิสงสลานนากลายเปนเพียง

คัมภีรประดับตูพระธรรม หรือไมก็มีโอกาสการใชเพียงแคปละครั้งเทานั้น บางครั้งพระสงฆบางแหง



  

๒๑๘ 

ก็ใชเทศนเพียงแคเพื่อ “เทศนเปนประเพณี หรือเทศนเอาอานิสงส”  เทานั้น เนื้อหาสาระจึงไมคอย

มีใครเอาใจใสและบางครั้งพระก็เทศนรวบรัดตัดความใหส้ันลงเพราะตองการรักษาเวลาก็มี เชน 

ประเพณีการถวายสลากภัตตของบางวัดในลานนา มีการจงใจยอการเทศนอานิสงสสลากภัตต 

โดยเทศนหรือแสดงเฉพาะตอนตนและตอนปลายของคัมภีรเทานั้น โดยอางวา หัวใจของการถวาย

สลากภัตตอยูที่การถวายและการกระทําดวยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งคลายกับประเพณีหรือคัมภีรอานิสงส

อ่ืน เชน อานิสงสทานหาพอแมผูลวงลับ อานิสงสเผาศพ อานิสงสตุงเหล็กตุงตอง ฯลฯ ที่เร่ิมมี 

“การเทศนเอาอานิสงส”  เชนกัน  

 อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมอานิสงสลานนาที่มีตอสังคมลานนา

นั้น อาจกลาวไดวา มี ๒ ประการใหญๆ  คือ ๑)อิทธิพลตอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ลานนา และ ๒) อิทธิพลตอวิถีชีวิต/การนําไปใชในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 

 ๑. อิทธิพลตอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมดานอื่นๆ ของลานนานั้น 

สามารถกลาวไดอยางชัดเจนวา ความเชื่อในเรื่องการสรางธัมม/เขียนธัมมถวายวัดนั้นมีอิทธิอยาง

ยิ่งตอการรจนาคัมภีรอานิสงสและคัมภีรที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาในลานนา โดยมีอิทธิพลทั้ง

ตอการรจนาคัมภีรอานิสงสและการรจนาคัมภีรพระพุทธศาสนาในดานอื่นๆ ซึ่งปรากฏในลักษณะ

ของคุณคาหรืออิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมตางๆ  ดังนี้ 

  ๑) อิทธิพลและคุณคาที่มีตอภาษาและวรรณกรรมในลานนา ดั่งที่กลาวแลววา 

ความเชื่อในเรื่องการสรางคัมภีรถวายวัดนั้นมีผลตอการรจนาวรรณกรรมในลานนา ส่ิงที่ปรากฏใน

วรรณกรรมลานนาตั้งแตยุคสมัยที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองและสมัยตอมา คือ 

นักปราชญไดพยามแทรกคุณประโยชนที่สําคัญหรืออานิสงสในวรรณกรรมเหลานั้น เพื่อใหเห็นวา 

การกระทําทุกอยางตางก็มีผลตอบแทนทั้งในกรรมดีและกรรมชั่ว ในกรณีการแสดงถึงกรรมฝายดี 

นักปราชญลานนาก็แสดงอานิสงสประกอบดวย ซึ่งจะพบวา วรรณกรรมลานนาในทุกยุคสมัยได

แสดงอานิสงสประกอบกับหลักคําสอนเหลานั้น โดยแสดงความเปนเหตุ เปนผลที่สืบเนื่องกัน 

นอกจากนี้ ก็แสดงความปรารถนาขอผลานิสงสที่เกิดขึ้นจากการรจนาคัมภีรนั้น เพื่อใหเปนเกณฑ

หรือมาตรฐานทางสังคมที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะพึงมี คือ ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนทั้งใน

ดานการปกครองของชนชั้นผูปกครองและความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม อิทธิพลดังกลาว มี

ผลตอการแตงวรรณกรรมในลานนาในยุคตอมา  

 สวนภาษาที่ใชในการแตงวรรณกรรมอานิสงส ก็ยังคงเนนการเขียนดวยภาษาลานนา

ผสมผสานกับภาษาบาลี ที่ถือวาเปนการรักษาแบบแผนที่มีมาแตโบราณมิใหสูญหาย ถึงแมวา

รูปแบบการแตงคัมภีรอานิสงสในยุคตอมาจะคัดสรรเฉพาะประเด็นตามเนื้อหาสําคัญ เชน การ



  

๒๑๙ 

รักษาศีล เปนหลักก็ตาม แตก็แสดงถึงรูปแบบการเขียนและภาษาที่ใชมีความสวยงาม โดยเฉพาะ

การแสดงถึงวัตถุประสงคในการแตงที่ชัดเจน กลาวคือ วรรณกรรมอานิสงสลานนา ไดแสดงคุณคา

วา หากกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพึงมีผลเกิดขึ้นจากการกระทําในกิจนั้นๆ แนนอน ซึ่งเปน

ลักษณะที่สําคัญของวรรณกรรมลานนาที่จะประกอบดวยแนวคิดเชนนี้ 

  ๒) คุณคาทางจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาทางดานพระพุทธศาสนา ส่ิงที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมอานิสงสที่สําคัญ คือ การแสดงคุณคาทางจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาทางดาน

พระพุทธศาสนา โดยมีการแสดงถึงความเปนเหตุเปนผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

ของบุคคล และการกลาวถึงแนวคิดที่สําคัญซึ่งมีผลตอสังคมลานนา คือ  แนวคิดเรื่องการทําดีไดดี  

แนวคิดเรื่องโลกนี้และโลกหนา แนวคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิต แนวคิดที่ผสมผสานความเชื่อใน

ทองถิ่น แนวคิดเรื่องการสรางสิ่งสาธารณประโยชน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโลกนี้โลกหนาและเรื่อง

สัจธรรมของชีวิตนั้น ไดมีอิทธิพลตอความคิดของชาวลานนา คือ วรรณกรรมอานิสงสมีผลตอการ

สรางความรู ความเขาใจในสัจธรรมที่วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนของสรรพสิ่ง  ซึ่งเปนเรื่องที่

ชาวลานนาอาจไมตระหนักหรือคิดก็ไดวา  อิทธิพลความคิดเรื่องความเปนอนิจจังของสรรพสิ่งได

ซึมซาบเขาสูจิตใจของชาวลานนาโดยไมรูตัวและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยาง

นาชื่นชม  ตัวอยางเชน  ยามเมื่อคนลานนาประสบกับปญหาที่หนักหนาสาหัส  จะมีคําปลอบโยน

ใหแกตนเองและคนอื่นวา  ชางมันเถิดเปนธรรมดา  เปนการเขาใจในสภาพที่ผันแปรของสรรพสิ่งที่

ไมอยูในการควบคุมของมนุษย  ดังนั้น จึงควรพัฒนาตนเองใหบรรลุถึงจุดหมายเปาหมาย คือ พระ

นิพพาน 

 ๒. อิทธิพลตอวิถีชีวิต/การนําไปใชในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต อิทธิพลของ

วรรณกรรมอานิสงสลานนาที่มีตอวิถีชีวิตของชาวลานนานั้น จากการศึกษาพบวา วรรณกรรม

อานิสงสมีอิทธิพลใน ๓ ดาน คือ 

  ๑) ในการสรางคานิยม ความคิด ความเชื่อในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับพุทธ

ศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น นอกจากแนวคิดเรื่องชาติชาติหนา ผลที่จะพึงบังเกิด ความเชื่อใน

เร่ืองของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแลว นักปราชญลานนายังไดแตงคัมภีรอานิสงสที่นับเนื่อง

กับความเชื่อในทองถิ่น คือ การสรางคานิยมในการสรางคัมภีรถวายวัด โดยไดนําเอาเรื่องราวการ

บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว  ในคัมภีรชาดกมาอธิบายกําหนดเปน  คัมภีรธรรมประจําวันเกิด 

เดือนเกิด และปเกิดที่เรียกวา  “ธัมมชาตา”  โดยการโยงเอาความเชื่อเร่ืองราศีหรือ  “ตัวเปง“  ให

สัมพันธกับการสรางคัมภีร  และการสรางถาวรวัตถุอ่ืนๆ  ก็กําหนดใหสรางสอดคลองกับราศีที่เกิด 

ซึ่งการกําหนดคานิยมดังกลาว ก็เพื่อสรางความผูกพันใกลชิดระหวางชาวบานกับพระศาสนา มิให



  

๒๒๐ 

ประชาชนหางจากพระธรรมคําสอนและยึดเปนหลักในการบําเพ็ญบุญกุศล แนวคิดดังกลาวที่มา

จากความเชื่อในคัมภีรอานิสงสยังคงปรากฏตราบจนปจจุบัน      

 ๒) การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีลานนา ในเนื้อหาของคัมภีรอานิสงส ที่แสดงผล

ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในลานนา ถาสังเกตกิจกรรมในรอบป

ของชาวลานนาจะเห็นไดวา มีวรรณกรรมอานิสงสเกี่ยวของในทุกเดือนและเกือบทุกกิจกรรม ซึ่ง

เทากับวา วรรณกรรมอานิสงสมีอิทธิพลตอการสงเสริมประเพณีในลานนา ดังตัวอยาง คัมภีร

อานิสงสที่เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต  เชน  อานิสงสปใหม  อานิสงสขนน้ํา-ขนทรายเขาวัด  

อานิสงสกอเจดียซาย  ฯลฯ  สะทอนประเพณีนิยมเรื่องวันขึ้นปใหมและประเพณทีีเ่กีย่วของกบัวนัป

ใหมลานนา  เชน  การปลอยสัตว การคารวะผูเฒาผูแก  การกอเจดียทราย  ดังที่ปรากฏในคัมภีร

อานิสงสปใหม  ฉบับวัดหมื่นเงินกอง  จังหวัดเชียงใหมดังนี้ 

   “...ตนตังหลายก็เอากันอาบองคสรงเกสยังเจาสมณะ

พราหมณ คือ เจาภิกขุสังฆะดวยน้ําอบน้ําหอม  แลวหื้อทานยัง

วัตถุทังหลายตางๆ  มีตนวาเขาน้ําโภชนะ  อาหาร...คนตังหลาย

บางพรองก็ปลอย  นก  สัตวทังหลาย  นก  ปู  ปลา  หอยก็มีแล 

บางพรอง ก็หื้อขาวแช ขาวสารจานดวยน้ําเผึ้ง น้ําออย เปนทาน

ก็มีแล...ดูรามหาราช...แมนวาไดไปเกิดเปน  เทวบุตรเทวดาก็ได

เปนใหญกวาเทวบุตรเทวดาอันมีในชั้นฟาตาวติงสา สวรรคเทว 

โลกนั้นแล...   

   ...ดูรามหาราช  เต  ชนา  คนทังหลายฝูงนั้นเกิดมาแลว 

หาอุปททวะกังวนอนทราย (อันตราย)บได  มีอายุก็ยืนยาวมาก  

นักแล...เกิดมาในภาวะชาติใดก็ประกอบไปดวยปญญาอัน

ฉลาดองอาจยิ่งนัก อาจจักแกปญหาแหงคนเทวดาทังหลายได

ทุกเมื่อแล  ดวยเดชะบุญอันไดอาบองค  สรงเกสพระพุทธเจา

และ  พระอริยสังฆะทังหลายนั้นแล  ดูรามหาราช  คนทังหลาย

ฝูงใดแล  ไดปลอยยังสัตวทังหลายคือวา  ปู  แล  หอย  กบ  

เขียด  เตา  แลน  และนกหนูทังหลาย  และไดเอาวายมาผายไว

ในขวง  เจดียและวัดวาอารามไมสรีมหาโพธิ์  และไดเอาน้ําอบ

น้ําหอมไดเปนทานแกพระพุทธเจาและ  พระสังฆะเจา  ผูเถาผู

แกครูบาอาจารยทังหลายในวันสังกรานตข้ึนสังกรานตปใหมดั่ง



  

๒๒๑ 

อ้ัน...บุคคลตังหลายฝูงนั้น  ไดเกิดมาในภาวะชาติใดค็หาเพียธิ

โรคาและกังวนอนทราย (อันตราย)บได  มีรูปก็งาม  มีกลิ่นก็

หอม  เทียรยอมมีอายุยืนยาวมากนัก...” ๘๒

 ตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา วรรณกรรมอานิสงส ไดมีสวนสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีลานนาใหคงอยู เพราะชาวบานสวนหนึ่งเชื่อวา การมีประเพณีเชนนั้น เปนเพราะครู

อาจารยโบราณไดกลาวแนะนําไวเชนนั้น  ดังนั้น ถาพิจารณากิจกรรมในรอบปของชาวลานนา จะ

พบวา ทุกกิจกรรมมีความสัมพันธใกลชิดกับคัมภีรอานิสงสเปนอยางยิ่ง ซึ่งถือวา เปนการเชื่อมโยง

ความเชื่อทางศาสนาใหเขาจารีตประเพณีในสังคม 

 ๓) คุณคาในการสรางสรรคสังคมและการสงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน  ใน

วรรณกรรมอานิสงสลานนานั้น ส่ิงที่ปรากฏเปนใหเห็นอีกดานหนึ่งคือ นักปราชญลานนาได

พยายามสงเสริมใหคนไดสรางสรรคสังคมใหอยูเย็นเปนสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนให

คนทํากิจกรรมสาธารณประโยชน นับต้ังแตการสงเคราะหคนใกลชิด ญาติ เพื่อนบาน ไปจนถึงคน

ตาย และการสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนเชน สรางศาลา บอน้ํา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเปนการ

สงเสริมใหคนทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษย ดังตัวอยางคัมภีรอานิสงสสงเคราะหคน

ตาย ในอานิสงสหนาศพ วัดลัฎฐิวนาราม  ตําบลผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ที่วา  

    “...มหาอานันทเถรเจาหากไดสดับรับฟงเอามาแตปาก

พระพุทธเจามาเทศนเมื่อสังคายนาธรรมหัวทีวันนั้นวาดังนี้  อัน

วาบุคคลใด ไดหามผีก็ดีแล  ไดตีฆอง  ตีกลองสงเสพไปก็ดี แล

ไดสงสการ (สังขาร/รางกาย)ยาแหงตนก็ดี  ฝูงนี้ไดอานิสงส  ๓  

กัปป  แลผูใดไดเผาผี ไดอานิสงส  ๖  กัปป  แลผูใดไดนําไปกอน

หนาเมื่อหามไปนั้นไดอานิสงส  ๓  กัปป  แลบุคคลผูใดไดตาม

ไปรอดเถิงปาชาไดอานิสงส ๒๐ กัปป แลบุคคลใดไดบวชตอ

หนาเมื่อสงสการซากผีนั้นไดอานิสงส  ๙๐  กัปป แลบุคคลใดได

สงสการพอแลแมแหงตนไดอานิสงส  ๓๐  โกฏกัปป แลไดเปน

พระยาอินทรมีนางฟาไดสองตื้อหาลานเปนบริวาร  อยูประสาท

สูงไดโยชนหนึ่ง  ปุคคละผูใดไดสงสการญาติพี่นอง  คือวา ผัว

สงสการเมีย  เมียสงสการผัว  ลุกเตา  หลาน  เหลน  ปูยา  ลุง  

อาว  อา  นา  ปาทังหลายมวลฝูงนั้น  ก็จักไดเสวยผลอานิสงส

                                                           

 ๘๒ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสปใหม  ฉบับวัดหมื่นกอง  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. 



  

๒๒๒ 

อันมากนักเสมอกันเสี้ยงแล เหตุดังอ้ัน ปุคคละญิงชาย  คฤหัฏฐ 

นักบวชทังหลายปรารถนาเถิงสุข  ๓  ประการมีนิพพานเปนยอด  

ก็จุงชวนกันเลิกซากสงสการเผาผี  อันจุติตายไปสูปรโลกภาย

หนาดวยใจชื่นชมยินดีตอกุศลอันนั้นก็เที่ยงจักไดเถิงสุข  ๓  

ประการมีนิพพานเปนยอดบชะแล...” ๘๓

 จากตัวอยางดังกลาว  จะเห็นไดวา  คัมภีรอานิสงสพยายามสงเสริมการสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันและกันของชาวลานนา โดยการใชความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกิจกรรม

ตางๆ ทั้งการเกิด การตาย รวมทั้งสงเสริมใหบุคคลพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้คัมภีร

อานิสงสก็สนับสนุนกิจกรรมชุมชนใหมีมากขึ้นอีก เชน  การสรางอานิสงสสงสการ  อานิสงสลาง

คราบ  อานิสงสศพเด็กนอยซาวคน  อานิสงสเผาศพ  อานิสงสหนาศพ  อานิสงสทานหาคนตาย  

ฯลฯ  ซึ่งสะทอนสัจธรรมแหงความเปนและความตาย  โลกทัศนเร่ืองชีวิตนี้ในโลกหนา  ความมี

น้ําใจไมตรีระหวางเพื่อนบาน  และสนับสนุนใหคนในชุมชนไปแบงเบาความลําบาก  เปนเพื่อนกับ

ผูสูญเสีย  เปนตน 

 สวนการสงเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่ออํานวยประโยชนแดสังคมโดยรวมก็พบวา มี

ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงสมากมายเชนกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

ชาวลานาจนถึงปจจุบัน  ตัวอยางเชน การสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อใหธรรมชาติยั่งยืน ที่ปรากฏ

ในคัมภีรอานิสงสขัวหัวงัว วัดตนแทนหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหมวา  

   “...ปุคคละผูใดไดปลูกตนไมบุนนาค  ไมดีหมี  ไมหา  

ไมลุงและไมอันมีรมอันกวางขวาง  อันนาร่ืนรม  แกคนเดินตาง

และสัตวทังหลาย  ยอมจักไดอานิสงสหาประมาณบได  ปุคคละ

ผูใด  ไดสรางศาลาที่พักคนเดินทางขุดบอน้ํา  เพื่อหื้อคนและ

สัตวไดดื่มกิ๋นยอมมีอานิสงสหาประมาณบได  การสรางขัว 

(สะพาน) ไตขามแมน้ําที่มีตม จาลวงสุดการเอากะโหลกหัวงัว

แหง (กะโหลกหัววัวแหง) และกอนหิน กอนดิน ไมกวง ไมตัน มา

แปงขังหื้อคนไตขามยอมจักไดอานิสงสหาประมาณบได...”  ๘๔

                                                           

 ๘๓ คัมภีรเร่ืองอานิสงสหนาศพ วัดลัฎฐิวนาราม  ตําบลผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม. 

 ๘๔ คัมภีรใบลานเรื่องอานิสงสขัวหัวงัว (สะพานหัววัวที่ทําดวยกะโหลกหัววัวแหง) วัดตนแทนหลวง  

อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  (จ.ศ. ๑๒๔๕). 



  

๒๒๓ 

 กลาวโดยสรุป คัมภีรอานิสงสทุกเรื่องที่ปราชญลานนารจนาขึ้นนั้น  ไมมีเร่ืองใดที่ไมมี

บทบาทในการรับใชสังคม เพราะแตละเรื่องนั้นลวนสะทอนใหเห็นความคิด  ความเชื่อ  ประเพณี  

ในสังคมลานนาทั้งสิ้น จากตัวอยางดังกลาวแลว จะเห็นไดวา คัมภีรอานิสงสลานนา มีอิทธิพลตอ

วรรณกรรมและวิถีชีวิตของชาวลานนาตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน ซึ่งพระมหาสิงหคํา รักษปา ๘๕ 

ไดสรุปวา คัมภีรอานิสงสลานนานั้นมีบทบาทตอสังคม ๒ ทาง คือ ทางนามธรรม คือ ดานแนวคิด 

ความเชื่อ และในดานรูปธรรม ซึ่งสามารถพบเห็นไดจาก ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ศิลปะ

กอสรางตางๆ ที่มีผลมากจากความเชื่อในคัมภีรอานิสงสลานนา 

 อีกนัยหนึ่ง คัมภีรอานิสงสลานนานั้น ไดทําหนาที่ของวรรณกรรมคําสอน คือ เปน

ปจจัยที่สงเสริมระบบการควบคุมศีลธรรม จริยธรรมในสังคม มีบทบาทสําคัญในการสรางจิตสํานึก

ใหกับสังคมใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม และหลักการในเรื่องกฎแหงกรรม ที่วา

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว รวมทั้งแนวคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิต  ความไมเที่ยงแทแนนอน  การเวียนวาย

ตายเกิด เปนตน โดยสิ่งที่เปนรูปธรรมมากที่สุด คือ การนําคัมภีรมาอานิสงสมาเปนสวนหนึ่งของ

พิธีกรรมในแตละกิจกรรมของชาวลานนาที่วาดวยการประกอบกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาและ

การดํารงอยูของผูคน ทั้งนี้ เพื่อใหคุณคากับการพัฒนาจิตใจของบุคคลและสงเสริมการพัฒนาใน

ระดับสังคม 

๓.๖ ผลการวเิคราะหและขอสังเกตวรรณกรรมเรื่องอานิสงสในลานนา  

 จากการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมวาดวยอานิสงสตั้งแตในพระไตรปฎก อรรถกถา 

คัมภีรสําคัญในลานนาในยุคพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง และคัมภีรอานิสงสในสมัยหลังจะเห็น

ไดวา  “คัมภีรอานิสงส”  มีพัฒนาทางความคิด ความเชื่อ และความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลาวคือ มีการนําแนวคิดและความหมายของอานิสงสไปรับใชสังคมและกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

กิจกรรมของทองถิ่นมากขึ้น โดยอิงอาศัยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่นี้จะกลาวถึง

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับวรรณกรรมวาดวยอานิสงสในลานนา ดังนี้ 

 ๑ .  ดานแนวคิดและความหมาย   วรรณกรรมอานิสงสในลานนาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดและความหมายที่กลาวถึง  “ผลฝายดี” หรือประโยชนจากการปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงสั่งสอน  โดยเปนผลที่ไดจากการกระทําในธรรมฝายดี ซึ่งมี

ความหมายที่คลายคลึงกับคําวา “อัตถะ” หรือผลประโยชนจากการกระทํากิจอยางใดอยางหนึ่งที่

                                                           

 ๘๕ พระมหาสิงหคํา  รักษปา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๗๘-๘๐.  



  

๒๒๔ 

เปน “รางวัลแหงความสําเร็จ” ที่อํานวยผลทั้งในปจจุบันและอนาคตในความหมายที่วา  “ผลที่พึง

จะไดรับ” “ผลที่คาดหวัง” จากการประกอบกุศลกรรมหรือกรรมฝายดีที่เปนความสัมพันธเชิง

เงื่อนไขในลักษณะของเหตุปจจัย และ “คุณคาที่ควรสรรเสริญ”  หรือ “รางวัลพิเศษ” ที่บุคคลพึง

ไดรับจากการปฏิบัติในธรรมฝายดีขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเปน “แรงจูงใจใหใฝดีอยูเสมอ”  “กรอบการ

ปฏิบัติที่พึงประสงค” และ “เครื่องเตือนสติ”  รวมทั้งเปนเกณฑบางประการที่บุคคลและสังคม

คาดหวังวา เมื่อตนเองหรือบุคคลกระทําเชนนั้น จะเปนประโยชนตอตนเองและหมูคณะ 

 แนวคิดและความหมายที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว แสดงใหเห็นถึงนัยขององคความรูที่

ปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องอานิสงส ที่วา “องคความรูนั้นมิไดตั้งอยูโดยปราศจากบริบททาง

สังคม”  ที่มีความสัมพันธกับประวัติศาสตร ความเปนมาของชนชาติ ศาสนา และความเปนไปทาง

สังคมที่เกี่ยวของกับความรู ความเชื่อพื้นฐาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 แนวคิด ความหมาย และความรูที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสลานนานั้น มีความ

เกี่ยวของกับกรอบแหงความคิดที่เปนเรื่องของคุณคา ความหมาย และความเชื่อทั้งในทองถิ่นและ

พระพุทธศาสนา เกี่ยวของกับองคความรูที่เปนทั้งรูปแบบ กฎเกณฑทางสังคมและระบบการ

จัดการที่ส่ือความหมายถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต และประการสุดทายวรรณกรรมอานิสงส

ลานนามีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการยอมรับของผูคนในสังคม ที่ได

นําแนวคิด ความหมายและความเชื่อในคัมภีรอานิสงสนั้นมาประยุกตใชในกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

รอบเดือน รอบป และวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปของสรรพสิ่ง 

 ๒. ดานการประยุกตใชในสังคม จุดประสงคหลักของคําวาอานิสงสในสมัยพุทธกาล

นั้นมุงเนนการโนมนาวจิตใจของบุคคลใหราเริงแจมใส เพื่อที่จะรับฟงพระธรรมเทศนาในขั้นสูง 

เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมฝายดี และเปนการสรางความเขาใจรวมกันเพื่อคลี่คลาย

ความสงสัยในพระสัทธรรมหรือขอปฏิบัตินั้นๆ โดยแสดงในลักษณะของประโยชนที่บุคคลหรือหมู

คณะจะพึงไดรับจากการประกอบธรรมฝายกุศลนั้น   

 สวนจุดมุงหมายของคัมภีรอานิสงสในยุคตอมาไดเพิ่มเติมจุดประสงคเกี่ยวกับการ

สรางความเชื่อ ความศรัทธาในผลฝายดีที่บุคคลจะพึงไดรับจากการปฏิบัติในสิ่งที่เปนกุศล โดยมี

จุดมุงหมายหลักเพื่อความเจริญรุงเรืองของพระสัทธรรม ความสุขของปวงชน และความอุดม

สมบูรณของบานเมือง โดยเฉพาะอานิสงสในลานนาแลว ความมุงหมายของการใชคัมภีรอานิสงส 

คือ การสรางความเชื่อในผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในธรรมฝายดี  การสรางสรรคความ

เจริญทางสังคม และเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญลานนามีความประสงคจะ

กําหนดขึ้น แตองคความรูที่เกิดขึ้นนั้น ก็มีหลักการที่สอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
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ที่วาดวยกฎแหงเหตุผล  และความเห็นที่เปนสัมมาทิฏฐิ ที่เชื่อวา ผลของกรรมดีกรรมช่ัวมีจริง ซึ่ง

คัมภีรอานิสงสลานนาก็ไดอธิบายดวยกฎของเหตุและผลและไดยึดหลักการและจุดประสงคในการ

เสนอเนื้อหาใหผูสนใจเปนลักษณะเดียวกันกับพระไตรปฎก  

 อยางไรก็ตาม การที่นักปราชญลานนาไดรจนาคัมภีรที่วาดวยอานิสงสและธัมมชาตา 

ที่เกิดขึ้นในแตละรอบเดือน รอบป หรือประจําวันเกิด เดือนเกิด ปเกิดนั้น  เปนการแสดงถึงภูมิ

ปญญาและการประยุกตใชคัมภีรอานิสงสที่สอดคลองกับบริบททางสังคม กลาวคือ เปนการใช

คัมภีรอานิสงสนําไปสูการสรางความใกลชิดพระศาสนาและใชคัมภีรเพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณะ

ในสังคม ซึ่งเรียกไดในภาษาปจจุบันวา เปนการสรางทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้น 

โดยการนําภูมิปญญามาประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลและสังคม ซึ่งทําใหคัมภีร

อานิสงสเปนที่ยอมรับในลานนาดวยเหตุผล คือ มีการปรับวิธีการนําเสนอและกรอบคิดใหเขาวิถี

ชีวิตของผูคนในสังคม 

 ๓. ดานการแพรกระจายและการยอมรับคัมภีรอานิสงสลานนา  จากศึกษาถึง

คัมภีรอานิสงสในวัดที่เปนกรณีศึกษาและจากสถานที่ตางๆ พบวา คัมภีรอานิสงสในลานนานั้นมี

มากมายไมนอยไปกวาคัมภีรพระพุทธศาสนาประเภทอื่นๆ  และคัมภีรอานิสงสบางเรื่องก็มีจํานวน

ตนฉบับมากกวาหนึ่งฉบับบางเรื่องมีมากถึง  ๑๐  ฉบับ  สาเหตุที่มีคัมภีรอานิสงสตามตูพระธรรม 

และหอไตรวัดตางๆ มากมาย ก็เพราะประเพณีนิยมการสรางธัมมถวายวัดตามที่กลาวแลว  

 การที่คัมภีรอานิสงสไดมีบทบาทรับใชสังคมโดยเฉพาะการนําคัมภีรอานิสงสมาเปน

สวนหนึ่งในกิจกรรมในรอบเดือนและปของชาวลานนา และการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการบําเพ็ญ

ส่ิงที่เปนสาธารณะประโยชนนั้น  คัมภีรอานิสงสจึงกลายเปนวรรณกรรมคําสอน  ที่ใชเทศนใน

โอกาสตางๆ  เปนการสนับสนุนใหสังคมมีความเปนปกแผน และสรางศรัทธาแกประชาชนที่มา

ประกอบกุศลกิจตางๆ  ดังนั้น คัมภีรอานิสงส จึงไดรับการยอมรับและแพรกระจายไปยังวัดตางๆ 

ทั่วลานนา วัดบางแหงใชเปนคัมภีรหลักในการเทศนส่ังสอนพุทธศาสนิกชน บางแหงใชเปนเครื่อง

ส่ือถึงพิธีกรรม ความเชื่อ ตามประเพณีเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ผลที่คาดหวังจากการใชคัมภีร

อานิสงสก็คือ เพื่อสรางศรัทธา ความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนา และเพื่อความตั้งมั่นของพระ

สัทธรรม รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของลานนาใหคงอยูสืบตอไป   
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๓.๗ สรุปและบทวิเคราะหวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาเรื่อง “อานิสงส” 
 คําวา “อานิสงส”  มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยเปน

คําที่แสดงถึงผลอันบุคคลจะพึงไดรับหรือผลที่ใหผลฝายดี ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงอานิสงส

ควบคูกับหลักธรรมอ่ืนๆ เพื่อชี้แจงใหเห็นสิ่งที่เปนประโยชนจากการที่บุคคลนั้นไดประพฤติปฏิบัติ

ในสิ่งที่เปนกุศลเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติในธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป โดยอานิสงสมีความหมาย

ใกลเคียงกับคําวา “อัตถะ” ที่แปลวา ประโยชน และตรงกับขามกับคําวา “วิบาก” ที่หมายถึงผลที่

ใหกรรมฝายชั่วหรือผลแหงกรรมที่ไดกระทําไว 

 ในพระไตรปฎกคําวา “อานิสงส” มีปรากฏชัดเจนทั้งในพระวินัยปฎก พระสุตตันปฎก 

และพระอภิธรรมปฎก  โดยเปนการกลาวถึงอานิสงสจากการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ และกุศลกรรมบถ ๑๐  ที่เนนในเรื่องของ

การใหทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา และการเจริญปญญา  พระพุทธองคทรงแสดง

อานิสงสในธรรมเหลานั้น ในลักษณะตางๆ โดยมีจุดมุงหมาย คือ 

๑) เพื่อโนมนาวจิตใจใหราเริงแจมใสใหการรับฟงธรรมในขั้นสูงตอไป 

๒) เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมฝายกุศล 

 ๓) เพื่อสรางความเขาใจและคลี่คลายความสงสัยในหัวขอธรรมหรือแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัท 

 ๔) เพื่อแสดงถึงคุณประโยชนที่บุคคลจะพึงไดรับหากมีการประพฤติปฏิบัติในธรรมขอ

นั้น โดยแสดงเปนเหตุเปนผลที่สืบเนื่องตอกัน 

๕) เพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม อันสืบเนื่องจากการนอมนําจิตสูการปฏิบัติธรรม 

 โดยนัยทั้ง ๕ ประการดังกลาว แสดงใหเห็นวา การกลาวถึงเรื่องอานิสงสนั้น มี

ความสําคัญมากเชนเดียวกับหลักธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติทั่วไป เพราะอานิสงสเปนของการ

ชี้แจงใหเห็นความสําคัญของหลักธรรมและผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆ ถาปจเจกบุคคล

หรือพุทธบริษัท ปราศจากการเล็งเห็นผลประโยชนที่จะพึงเกิดขึ้นแลว บุคคลเหลานั้น อาจไมมี

ความสนใจในเรื่องของการใหทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา และการเจริญปญญา ที่

นําไปสูความหลุดพนอันเปนเปาหมายของพระพุทธศาสนาได แตเพราะบุคคลเล็งเห็นผลอันเลิศ

หรือเห็นอานิสงสที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมเหลานั้น พวกเขาจึงไดประกอบกุศล

กรรมบถตามสมควรแกตน 

 ดังนั้น อานิสงส จึงมิใชมีความหมายเพียงวา “ผลฝายดี” เทานั้น แตหากหมายถึง “การ

คาดหวังผลที่บุคคลจะพึงไดรับ” และเปนเครื่องชี้วัดบางประการที่บงบอกถึง “คุณคาที่ควร
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สรรเสริญ” เพราะในระดับของการประกอบกุศลประเภทตางๆ ทั้งการใหทาน การรักษาศีล การ

เจริญสมาธิภาวนา และการเจริญปญญา ยอมใหผลที่ตางกัน คนที่ใหทานยอมไดรับอานิสงสที่ตน

ทําในระดับหนึ่ง เชน เปนที่รักที่พอใจของคนรับ หลังจากตายยอมเกิดในสวรรค เปนตน ในขณะที่

คนที่รักษาศีลก็ไดรับอานิสงสอีกระดับหนึ่ง เชนเดียวกับผูที่เจริญสมาธิและปญญา ยอมไดรับผลที่

แตกตางออกไป  ซึ่งเปน “กรอบแหงการปฏิบัติที่ดีงาม” หรือเปน  “คุณสมบัติที่ดีงาม”  รวมทั้งเปน 

“เคร่ืองเตือนสติ” ใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในธรรมฝายดี เพื่อปองกันวิบากอันจะเกิดขึ้นจากธรรม

ฝายอกุศล เพราะฉะนั้น การแสดงเรื่องอานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎกจึงเปนความสัมพันธเชิง

เงื่อนไขของเหตุปจจัย ที่จะสําเร็จไดตอเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติในธรรมฝายดี เร่ิมตั้งแตการคิดดี 

พูดดี และกระทําในสิ่งที่ดี  โดยอานิสงสนั้น จะแสดงผลหรือใหผลทั้งในปจจุบันและอนาคตที่

เรียกวาใหผลทั้งในภพภูมิปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) และในอนาคตกาล (สัมปรายิกัตถะ

ประโยชน) เปนคุณที่ไหลออกมาเปนนิตย โดยไมจํากัดกาลเวลาและสถานที่ ถามีการปฏิบัติตาม

ธรรมฝายดีนั้นๆ  

 ในพระไตรปฎก ถึงแมวา พระพุทธองคจะมิไดยกเรื่องอานิสงสใหเปนเรื่องที่สําคัญ

โดยตรงก็ตาม แตพระพุทธองคทรงแสดงเรื่องอานิสงสตางๆ ในการประกอบกุศลของบุคคลทั้งการ

ใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ ภาวนาตามที่กลาวแลว ซึ่งก็เทากับวา พระพุทธองคทรงแสดงเรื่อง

อานิสงสใหเปนแบบอยางของการชี้แจงเพื่อใหเห็นประโยชนในดานตางๆ  โดยเฉพาะในหลักธรรม

พื้นฐานในหัวขอ “อนุปุพพิกถา” นั้น ถือไดวา พระพุทธองคทรงแสดงแนวคิดเบื้องตนที่แนะนํา

บุคคลใหเขาใจพระพุทธศาสนาและนอมนําจิตของตนเขาสูการประพฤติปฏิบัติในธรรมฝายกุศล 

เชน หลักอริยสัจ ๔ ตอไป 

  ในสมัยหลังพุทธกาล ความสําคัญของ “อานิสงส” ก็ปรากฏมาตามลําดับ โดยพระมหา

เถระ นักปราชญ ไดรจนาวรรณกรรมวาดวยเรื่องตางๆ อยางมากมาย และมักจะกลาวถึง การ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆ วามีอานิสงสตอผูกระทํา โดยจะอธิบายอานิสงสสอดแทรกใน

วรรณกรรมเหลานั้น วรรณกรรมบางเรื่องความหมายของอานิสงสถูกตีความในลักษณะของ “คํา

อธิษฐาน”  คือ การขอปวารณาใหอานิสงสเกิดขึ้นแกตนจากการไดประกอบกุศลในเรื่องนั้นๆ  และ

เปนเครื่องบงบอกถึงเกณฑชี้วัดบางประการ ที่สังคมควรจะมีดังเชน คําปวารณาขออานิสงสแหง

การรจนาคัมภีรจักวาฬทีปนีของทานพระสิริมังคลาจารย ที่ปรารถนาขอความสมบูรณของ

บานเมือง การปกครองที่ถูกตองตามธรรม และความยั่งยืนของพระสัทธรรม เปนตน 

 ในวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน มิลินทปญหา คัมภีรวิสุทธิมรรค  หรือ

คัมภีรที่รจนาในลานนา เชน มังคลัตถทีปนี จักกวาฬทีปนี ปญญาสชาดก และคัมภีรสารัตถสังคหะ 



  

๒๒๘ 

เปนตน ก็ไดกลาวถึงเรื่องอานิสงสในหลักคําสอนเหลานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา “อานิสงส” มี

ความสําคัญตอการเรียนรูและการสรางแรงจูงใจของบุคคลใหประพฤติปฏิบัติในธรรมฝายดี จน

กระทั้งเกิดการประพันธคัมภีรอานิสงสวาดวยเรื่องตางๆ ในสมัยตอมา ซึ่งคัมภีรเหลานั้น ไดแสดง

ถึงอานิสงสของการประกอบกุศลตามหลักไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ และกุศลกรรมบถ ตามที่กลาว

แลว โดยลักษณะของประพันธคัมภีรเหลานั้น มีความสอดคลองกับเร่ืองอานิสงสที่ปรากฏใน

พระไตรปฎก โดยเฉพาะในอปทาน และวิมานวัตถุ ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปฎก 

 สวนคัมภีรอานิสงสในลานนา ก็เชนเดียวกัน ดวยเหตุที่พระมหาเถระ นักปราชญไดเห็น

ความสําคัญของอานิสงสวามีผลตอการโนมนาวจิตใจของบุคคลใหเขาสูการประกอบกุศลกรรม 

และกอปรดวยบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ทานเหลานั้น จึงไดรจนาคัมภีรอานิสงส

วาดวยเรื่องตางๆ ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใหผูคนไดเขาใจ

หลักการพื้นฐานและเห็นความสําคัญของการประพฤติตามธรรมวาจะมีอานิสงสแกตน 

 ดังนั้น เราจึงพบคัมภีรอานิสงสวาดวยเรื่องตางๆ อยางมากมายในลานนาและมีการตั้ง

ชื่อคัมภีรที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการรจนาคัมภีรนั้น ตัวอยางเชน  

 ๑) กลุมทาน มีชื่อเร่ือง เชน  อานิสงสถวายอัฎฐบริขาร อานิสงสถวายขาวยาคู 

อานิสงสถวายสลากภัตต อานิสงสทอดกฐิน อานิสงสสรางวิหาร อานิสงสถวายกุฏิ ฯลฯ    

 ๒) กลุมศีล เชน  อานิสงสรักษาศีลเสนเดียว  อานิสงสศีลสิบประการ อานิสงสศีลแปด 

อานิสงสศีลหา ฯลฯ 

 ๓) กลุมสมาธิภาวนา เชน อานิสงสจงกรม  อานิสงสพุทโธ  อานิสงสสูตรอานิสงสอด

โกรธ  อานิสงสอัปปจฉตา ฯลฯ 

 ๔) กลุมปญญา  เชน อานิสงสฟงธรรม อานิสงสคําสอน อานิสงสโปราณชาดก 

อานิสงสปฏกจริยา อานิสงสปฎกะตั้งสาม อานิสงสแปดหมื่นสี่พันขันธ อานิสงสสัตตปกรณ ฯลฯ 

 ๕) กลุมเบ็ดเตล็ด เชน  อานิสงสบวช อานิสงสตามผะตีส (จุดประทีป) อานิสงสบวช

วิหาร อานิสงสสรางพุทธรูป แทนพุทธรูป ฯลฯ 

 นอกจากอาศัยแนวคิดและที่มาจากพระไตรปฎกและอรรถกถาที่สําคัญแลว ผูรจนา

คัมภีรอานิสงสในลานนา ยังไดนําความรู ความเขาใจและบริบทที่เกี่ยวของทั้งจากวรรณกรรม

ประเภทตํานาน นิทานพื้นบาน และองคความรูที่เปนทองถิ่นเขามาผสมผสานใหเกิดเปนคัมภีร

อานิสงสในลานนา เชนเรื่อง อานิสงสการสรางและการถวายตุง (ธง) เปนตน มีการนําความเชื่อใน

ทองถิ่นในเรื่องการบูชาพระธาตุ การสรางธรรม เขียนธรรม รวมทั้งการถือโชคลางที่ตรงกับวันเกิด 

เดือนเกิด และปเกิดของตนมาสรางเปนคัมภีรอานิสงส วาถาบุคคลไดกระทํากุศลกรรมที่สอดคลอง



  

๒๒๙ 

กับชะตาชีวิตของตนแลว ส่ิงที่จะไดรับ “ยอมมีอานิสงสมาก”  ซึ่งแสดงใหเห็นวา พระเถระ 

นักปราชญ ไดสรางแนวคิดเพื่อใหผูคนใกลชิดพระศาสนาและสนใจในหลักธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป 

 ตอมาดวยความที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น คัมภีรอานิสงสในลานนาก็มีการ

ประยุกตใหสอดคลองกับความเชื่อในทองถิ่นมากขึ้น เชน อานิสงสการสรางสิ่งที่เปนสาธารณะ

ประโยชนวา มีอานิสงสมากเชนกัน ซึ่งพัฒนาการของคัมภีรอานิสงสในลานนา นามีอยูใน ๓ 

ชวงเวลา โดยพิจารณาจากสภาพสังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมในลานนา คือ   

 ๑) ในสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองแหงราชวงศมังราย คัมภีรอานิสงสที่ปรากฏ

ในสมัยนั้น จะมีลักษณะของการอธิบายความตามพระไตรปฎกและอรรถกถา เชน การอธิบาย

อานิสงสการรักษาศีล ก็จะมีความสอดคลองกับเนื้อหาในพรไตรปฎก สวนความมุงหมายในการ

สรางคัมภีรอานิสงสในยุคนั้น มุงเนนการเสริมสรางสติปญญาของบุคคลใหมีความรู ความเขาใจ

ในหลักการทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ การสรางคัมภีรในสมัยนี้ ถึงแมวา มิไดระบุวาเปนเรื่อง

อานิสงสโดยตรงก็ตาม แตก็มักจะมีการกลาวถึงอานิสงสในตอนทายของคัมภีรเกือบทุกเรื่อง เพื่อ

แสดงใหพุทธบริษัทเขาใจวาความโดยสรุปวา “ธรรมเร่ืองนี้ มีอานิสงสตอผูปฏิบัติเชนนี้”  

 ๒) ในสมัยภายใตการปกครองของพมาตอเนื่องในสมัยประเทศราชของสยามประเทศ 

คัมภีรอานิสงสในสมัยนี้ สวนใหญจะมีการนําความรู ความเชื่อในทองถิ่น เขามาผสมผสานมากขึ้น 

ดังเชน เร่ืองธรรมชาตา และมีการประพันธแบบยอความเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจของผูคน 

โดยความมุงหมายในการสรางคัมภีรอานิสงส เพื่ออุทิศสวนบุญ สวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับ ตาม

ความเชื่อที่วา การใหธรรมเปนทานมีอานิสงสมากกวาการใหทานประเภทอื่นๆ  ดังนั้น จงึพบคมัภีร

อานิสงสที่เกี่ยวการทําบุญใหกับผูลวงลับมากขึ้น สวนการประพันธเพื่อเสริมสรางสติปญญาของ

บุคคลนั้น ก็ยังคงมีอยู แตปรากฏในกลุมพระเถระจํานวนนอยเทานั้น 

 ๓) ในสมัยตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ คัมภีรอานิสงสในลานนายังคงมีสภาพการประพันธ

คลายกับในสมัยภายใตการปกครองของพมาและรัตนโกสินทร  แตจุดมุงหมายนอกจากเพื่ออุทิศ

ใหกับผูที่ลวงลับแลว ยังมุงหมายเพื่อสรางสรรคสังคมและการอยูรวมกันในสังคมมากขึ้น  โดยมี

การสรางคัมภีรที่สงเสริมระบบวัฒนธรรม ประเพณีในสังคม เชน อานิสงสปใหมเมืองเหนือ  

อานิสงสกองเจดียทราย  เพื่อสงเสริมประเพณีวันสงกรานต เปนตน  

 สวนรูปแบบการประพันธของคัมภีรอานิสงสในลานนาทั้ง ๓ ยุค มีรูปแบบที่คลายคลึง

กัน คือมีบทนํา บทสาระสําคัญและบทลงทาย ที่เปนธรรมคาวของลานนาทั่วไป โดยสาระสําคัญก็

เพื่อใหความรูทางพระพุทธศาสนา โนมนาวจิตใจใฝกุศล การอุทิศสวนบุญ สวนกุศลใหผูที่ลวงลับ 

และเพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม 



  

๒๓๐ 

 ดังนั้น องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงสลานนา จึง

เปนเรื่องที่ประกอบดวย 

 ๑) การแสดงอานิสงสแหงการประกอบกุศลกรรมตามหลักในพระพุทธศาสนา  

 ๒) การนําความรูในทองถิ่นมาประยุกต เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตในแตละชวงเวลาในรอบป  

 ๓) องคความรูที่ต้ังบนความเชื่อและโลกทัศนที่บงบอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

มนุษยและระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ  

 ๔) องคความรูที่ตั้งบนอยูบนฐานปญญานิยมและจริยธรรมนิยม  

 ๕) องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตั้งอยูบนกระบวนการแกปญหาและการปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมและกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

 ดวยเหตุที่คัมภีรอานิสงสลานนามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและสังคมลานนาตามที่

กลาวแลว กระบวนการดังกลาว จึงกอใหเกิดคานิยมและความเชื่อในการสรางสรรควรรณกรรม

พระพุทธศาสนาและคัมภีรอานิสงสในลานนา  โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องอานิสงสการสรางธรรม 

เขียนธรรมถวายวัดนั้น มีอิทธิพลตอการรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาอยางมากมาย 

รวมทั้งความเชื่อในเรื่องของการใหทานรักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา เพราะถาปราศจาก

ความเชื่อพื้นฐานในเรื่องอานิสงสเหลานี้ พระพุทธศาสนาอาจดํารงอยูมิได เพราะประชาชน/พุทธ

บริษัทไมใหความสนใจและใหการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและพระสงฆ แตเพราะประชาชน

เล็งเห็นประโยชนที่จะพึงเกิดขึ้นตอตนเองและสังคมในระบบที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม ประเพณี 

รวมทั้งหลักการทางพระพุทธศาสนา จึงทําใหผูคนในสังคมยอมรับนับถือ และใหความอุปถัมภ

พระพุทธศาสนาสืบตอมา  ดังนั้น ความเชื่อในเรื่องอานิสงสจึงมีผลตอการสรางสรรคการทําความ

ดีในระดับบุคคลและสงเสริมกิจกรรม ระเบียบปฏิบัติทางสังคม ในเชิงจารีต ประเพณี ซึ่งมีความ

สอดคลองกับความเปนไปของพระพุทธศาสนาในภายหลังที่เปนไปในลักษณะของศาสนาเชิง

พิธีกรรม ที่เนนใหมีพิธีกรรมการประกอบกุศลเพื่อหวังอานิสงส คือ “การไดบุญ”  

 คัมภีรอานิสงสลานนามีอิทธิตอสังคมลานนาอยางมากมาย ทั้งในดานภาษาและ

วรรณกรรม และการเสริมสรางคุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม และใหแนวคิดและปรัชญาในการ

ดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา   เนนการสงเสริมระบบทางสังคมในรูปแบบของการ

สนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมที่เปนความรวมมือของชุมชนในระดับ

ตางๆ  ทั้งในดานพื้นที่ของกลุมวัฒนธรรมลานนาและในประเทศไทย   



  

๒๓๑ 

 คัมภีรอานิสงสลานนานั้น นับวาเปนผลงานที่เปนภูมิปญญาของปราชญลานนา ที่ได

สรางสรรคข้ึนมา แมมิไดเปนวรรณกรรมที่โดดเดนมีชื่อเสียงเทียบเทาวรรณกรรมพุทธศาสนา

ประเภทอื่น แตดวยกุศโลบายอันชาญฉลาดของปราชญลานนาที่ตองการแสดงใหเห็นถึงประโยชน

ของการทําความดี ผนวกไปกับการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลานนาเพื่อรวมสรางสรรคสังคม 

คัมภีรอานิสงสลานนาจึงไดมีความหมายตอวิถีชีวิตความเชื่อของชาวลานนาตลอดมา 

 

 

 



 
บทที่ ๔ 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏ 
ในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 

 
 สังคมลานนาในอดีตมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีศูนยกลางการ

แลกเปลี่ยนผลิตผลทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม โดยการคาขายทั้งในระดับทองถิ่นและการคา

กับตางเมืองที่อาศัยระบบ “วัวตาง”  (การคาขายโดยใชวัวขนสินคาไปในสถานที่ตางๆ) โครงสราง

ของสังคมลานนานั้นเริ่มจากจุดเล็กระดับครอบครัวไปถึงหมูบานซึ่งมี “แกบาน” หรือผูใหญบาน

คอยดูแล และมีวัดเปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน และขยายจากหมูบานหลาย

หมูบานที่อาศัยแหลงน้ําสายเดียวกันรวมกันเปน “ปนนา” และหลายสายน้ํา หลาย “ปนนา” รวม

เปน “เมือง” และแตละเมืองมีเจาเมืองปกครองเปนอิสระข้ึนตรงตอเมืองใหญ ๑ ซึ่งเปนแหลงที่

เจริญแลวหรือเปนแหลงที่มีอารยธรรม 

 ในการปกครองบานเมืองนั้น ผูปกครองและผูถูกปกครองมีความรวมมือในลักษณะที่

เอ้ือเฟอพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนตองเสียภาษีหรือสวยและแรงงานชวยราชการ

บานเมือง สวนทางผูปกครองก็ปองกันอันตรายจากศัตรูภายนอก แมจะมีข

                                                

าทาสก็มิไดควบคุมกัน

โดยเขมงวดเกินไป จึงทําใหเขาใจวา ชาวลานนาจะมีความผูกพันกันอยางแนนแฟน โดย

ความสัมพันธทางเครือญาติและแนวนิยมเชิงพระพุทธศาสนาเปนปฐม 

 ลานนานั้น มีการรวมตัวเปนสังคมเมืองตั้งสมัยกอนสรางเมืองเชียงใหม หรือสมัยกอน

ราชวงศมังราย  มีความเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศมังราย และคอยๆ เสื่อมลงในสมัยที่เปน

ประเทศราชของพมาและรัตนโกสินทร สุดทาย คือ การผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย  

ดังนั้น ในชวงระยะเวลา ๗๐๐ กวาปของลานนา จึงมีการสั่งสมองคความรู วัฒนธรรม ประเพณี

อยางมากมาย ทั้งในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคน   

 การสืบทอดความรู ความคิดที่มีพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นเปนแกน

สําคัญนั้น ทําใหลานนาดํารงอยูไดภายใตการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่มีความเจริญรุงเรืองนั้น ลานนา

ไดสรางผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ ซึ่งกลายเปนมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ มรดกที่

สืบทอดมาไดนั้น สวนหนึ่งมาจากวิธีการศึกษาเรียนรู รวมถึงการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

 ๑ อุดม  รุงเรืองศรี อธิบายคําวา  “เมิง – เมือง”  เดิมหมายถึง “สวาง รุงเรือง เจริญ” เม่ือใชเรียก

แหลงที่อาศัยของคนแลวก็หมายความวาที่นั้นเปนแหลงที่ เจริญแลว หรือเปนแหลงที่มีอารยธรรม ดูใน 

วรรณกรรมลานนา, หนา ๗-๑๐.   



  

๒๓๓ 

ซึ่งมรดกที่สําคัญของลานนา ก็คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางปญญา ที่แทรกอยูในวิถี

ชีวิตของชาวลานนาอันมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานที่สําคัญ ถึงแมวาการเมืองการปกครองในแต

ละยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แตมรดกทางวัฒนธรรมและทางปญญาที่ปรากฏอยูในรูปแบบ

ของคานิยม ความเชื่อ และวรรณกรรม รวมถึงโบราณวัตถุและโบราณสถานนั้น ยังคงเปนหลักฐาน

ที่สําคัญ ที่ทําใหอนุชนรุนหลังไดรูวา ลานนามีความเปนมาที่ตอเนื่อง มิไดสูญหายไปจากความทรง

จําและรูปแบบการปกครองของบานเมืองในสมัยใหม ซึ่งเปนเชนเดียวกับองคความรูและภูมิ

ปญญาที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมตางๆ ที่สะทอนถึงวิธีคิดของชนชาติ และความเปนไปของสังคม   

 ในบทนี้จะกลาวถึง องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอน 

หรือคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา อันเปนการศึกษาที่จะนําพาไปสูความรู ความ

เขาใจในบริบททางสังคม ความเปนไปของพระพุทธศาสนา และอิทธิพลขององคความรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่นเหลานั้นที่ไดทําหนาที่ใหสังคมลานนาใหมีความเปนไปที่ตอเนื่อง ถึงแมวา จะเปน

การศึกษาเพียงสวนหนึ่งที่สะทอนมาจากวรรณกรรมหรือเฉพาะคัมภีรธรรมที่พระสงฆผูนําทางดาน

จิตใจและสังคมของชาวลานนานํามาแสดงในเทศกาลตางๆ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต

ของชาวลานนา ใหประชาชนไดรับทราบถึงแนวคิดและวิถีชีวิตที่ควรจะเปนไปโดยนัยแหงธรรมตาม

หลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
ความเปนมาของการเทศนหรือการแสดงธรรมในลานนา 
 หากกลาวถึงการแสดงธรรม หรือการเทศนเพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจในหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา นับต้ังแตสมัยพุทธกาลถือวาหนาที่ของพระสงฆสาวกที่จะตองนําความรู

ความเขาใจหรือหลักธรรม คําสอนของพระพุทธองคไปเผยแผใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ จาก 

พระพุทธพจนที่พระพุทธองคทรงมอบหมายใหพระสงฆ ๖๐ รูปเดินทางไปประกาศพระศาสนาครั้ง

แรกที่วา ใหภิกษุทั้งหลายเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขของคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห

หมูประชาคือหมูสัตวนั้น แสดงใหเห็นวา พระสงฆสาวกจะตองเปนผูนําหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนาไปเผยแผแกพุทธบริษัท และจะตองมีจริยวัตรที่งดงามซึ่งตอมาไดมีการกลาวถึง 

องคคุณของพระธรรมกถึกและระเบียบวินัยวาดวยการแสดงธรรม รวมถึงอานิสงสการฟงธรรม ซึ่ง

กระบวนการเหลานั้นไดกลายเปนวัฒนธรรมประเพณี หรือศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จะตองมี

การฟงธรรมจากพระสงฆ และการสนทนาธรรมตามกาลที่พระพุทธองคตรัสวาเปนมงคลชีวิตแก

บุคคลที่สนใจฟงธรรม  กลาวคือ เปนการสรางและพัฒนาสติปญญาของบุคคล การประกอบกุศล

กรรมและการไดรับแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม 



  

๒๓๔ 

 พัฒนาการเกี่ยวกับการเทศนและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาก็เชนกัน  

มีความเปนมาที่ตอเนื่อง ในฐานะที่เปนองคความรูและภูมิปญญาที่มีความสัมพันธกับฐานคิด

และศาสนพิธีที่ไดรับมาจากพระพุทธศาสนา ตลอดถึงความเชื่อในทองถิ่น  และในฐานะความรูที่

ไดรับการยอมรับและการประยุกตใชอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เปนเพราะความเชื่อเหลานั้น มีความ

สอดคลองกับหลักคิดหรือทฤษฎีทางสังคม การยอมรับ และการนําไปปฏิบัติไดจริงของผูคนใน

สังคมลานนา 

 สวนบริบททางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของกับการใชคัมภีรที่พระสงฆ 

และนักปราชญลานนานํามาแสดงในเทศกาลตางๆ ของชาวลานนานั้น มีความเกี่ยวของกับบริบท

ตางๆ ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีในรอบป การเมืองการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในแตละยุคสมัย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตางๆ เหลานั้นที่เกิดขึ้น ไดรวมตัวกันจนกลายเปนมรดกทางปญญา

และวัฒนธรรม ที่หลอเลี้ยงจิตใจและวิถีชีวิตผูคนในลานนาใหมีคติธรรม คานิยม ความเชื่อและ

ความรูในลักษณะนั้นๆ ทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  

 ในที่นี้จะกลาวถึงลักษณะการเทศนและบริบทที่เกี่ยวของกับการใชคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ ของลานนาการเทศนและการฟงธรรมในลานนา มี ๒ ประเภท คือ การเทศนแบบ

ทั่วไปและการเทศนแบบตั้งธรรม  

 ๑) การเทศนแบบทั่วไป คือ การเทศนในโอกาสตางๆ เชน งานทําบุญขึ้นบานใหม 

ทําบุญสืบชะตา งานศพ งานบุญพิธีทั่วไป หรือการเทศนประจําวันพระ การเทศนแบบนี้มักจะมี

การเทศนตามใบลานมากกวาการเทศนบรรยายดวยปฏิภาณและความรู ยิ่งหากเปนการเทศนใน

เทศกาลพรรษาแลว พระสงฆชาวลานนามักจะเลือกเอาชาดกเรื่องขนาดยาวซึ่งอาจเปนตั้งแต ๕ 

ผูก จนถึง ๓๐ ผูก (เชน เร่ืองจําปาสี่ตน) เทศนติดตอกันไปจนจบ ทั้งนี้อาจมีธรรมบางเรื่องที่

กําหนดพิธีตั้งธรรมไวดวย ๒  

 ๒) การเทศนแบบตั้งธรรม หรือ “การตั้งธรรมหลวง” นี้ การเทศนแบบนี้สวนมากจะจัด

ข้ึนในวัน ”ยี่เปง” คือวันเพ็ญเดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔  ซึ่งชาวบานและทางวัดอาจจะหารือ

กันกอนวา จะตั้งธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปนธรรมในหมวดทศชาติชาดก ปญญาสชาดก หรือ

ชาดกนอกนิบาตเรื่องอื่นๆ แตสวนมากมักเปนเวสสันดรชาดก ในการตั้งธรรมนี้หากมิใชคัมภีรธรรม

มหาชาติแลว ก็มักจะฟงกันในกลุมชุมชนเดียวกันซึ่งใชเวลาอยางมากไมเกิน ๓ วัน แตหากเทศน

เร่ืองมหาชาติแลวนับเปนเรื่องใหญและอาจใชเวลาถึง ๗ วัน ดังนั้น การตั้งธรรมเชนนี้มักจะเรียกวา 

“ตั้งธรรมหลวง”   

                                                 
 ๒ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา.  หนา ๑๙๙-๒๐๐. 



  

๒๓๕ 

 การตั้งธรรมหลวงนี้ ในบางครั้งเปนเวลาที่ชาวบานสรางคัมภีรชาดกถวายวัด แลวถือ

โอกาสตั้งธรรมหรือเร่ิมการใชคัมภีรที่ตนสรางถวายวัดนั้นดวย และสวนมากมักจะปดทายดวยการ

เทศนมหาชาติ กลาวคือ กอนจะเทศนมหาชาติก็จะเทศนคัมภีรธรรมเรื่องอื่นไปเร่ือยๆ พอจวนจะ

ถึงวันสุดทาย ๑ วันจะเทศน “คาถาพัน” “มาลัยตน” “มาลัยปลาย” และ “อานิสงสมหาชาติชาดก” 

พอรุงขึ้นก็เร่ิมเทศนกัณฑทศพรตั้งแตเชามืดเรื่อยไปจนครบ ๑๓ กัณฑ ซึ่งมักจะไปเสร็จในเวลา

ประมาณทุมเศษ ถาเปนฉบับที่ส้ันก็อาจจบในเวลาพลบค่ําพอดี 

 อยางไรก็ดี ในการเทศนแบบต้ังธรรม บางครั้งก็ไมนําคัมภีรธรรมเร่ืองอ่ืนเขามาเทศน

รวมคงเทศนเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรชาดกเทานั้น แตเปนหลายสํานวนในคราวเดียวซึ่งอาจใช

เวลาถึง ๗ วันก็ได ในการเทศนมหาชาตินี้ ก็ตองพยายามจัดบรรยากาศใหคลายกับที่พรรณนาไว

ในเรื่องมหาชาติชาดก รวมทั้งที่กลาวไวในอานิสงสมหาชาติอีกดวย ในบริเวณวัดจะมีการปกราช

วัตร ฉัตร ธง ตนกลวย ตนออย ตนกุก ตนขา รอบวิหาร สวนเครื่องบูชาก็มี ดอกบัวพันดอก ดอก

ปาน (บัวกานออน) พันดอก ชอ (ธงทิว) พันชอ ประทีปพันดวง เทียนพันเลม โคมไฟธรรมดา โคม

ผัด (โคมหมุน)  รูปชางรอย รูปมารอย รูปผูหญิงรอย รูปผูชายรอย ประดับไวในวิหาร นอกจากนี้ยัง

มีตุง ธงตะขาบ ที่เปนแผนขนาดยาวปกอยูในบริเวณวัดอีกดวย ซึ่งพิธีกรรมในการเทศนของแตวัด

แตละทองถิ่นอาจมีความแตกตางกันบางตามความสะดวกในการจัดหาวัสดุไทยธรรม  

 การเทศนของพระภิกษุสงฆชาวลานนาดังกลาว ไดสืบเนื่องมาตั้งแตอดีตในสมัย

ราชวงศมังราย และแทรกพิธีกรรมตางๆ เพิ่มในยุคสมัยที่ลานนาเปนประเทศราชของสยามประเทศ

หรือรัตนโกสินทร ดวยสาเหตุหลัก คือ การสรางความรู ความเขาใจให

                                                

กับผูฟง ความเปนสิริมงคล

ใหกับบานเมือง และการสรางศรัทธาปสาทะใหกับอนุชนคนรุนหลังที่จะไดมีความสนใจใน

พระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงจะพบวา ในระหวางพรรษา วัดทุกวัดในลานนาทั้งเขตเมืองและชนบท

ตางก็มีการเทศนโดยนําคัมภีรที่เกี่ยวของกับธรรมชาตาหรือทศชาติชาดกมาเทศนใหประชาชน

ไดรับฟงควบคูกับการปฏิบัติธรรม คือ การรักษาศีล เจริญภาวนา  

 จากการศึกษาวิเคราะหของสมหมาย  เปรมจิตตและคณะ๓ พบวา ความเจริญรุงเรือง

ของพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการเกิดขึ้นขององคความรูทางดานพระพุทธศาสนา

ในลานนามีความสัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งในดานความรู ความเชื่อ วัฒนธรรมที่สรางขึ้นใหม 

และการเมืองการปกครองหรือการสงเสริมทํานุบํารุงของชนชั้นผูปกครอง โดยสมหมาย เปรมจิตต

มองวา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือมรดกทางปญญาของนักปราชญชาวลานนาในอดตี  ที่

 
 ๓ สมหมาย  เปรมจิตต และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา :  ปริวรรตและ

วิเคราะหเนื้อหา,  หนา ๑-๑๖. 



  

๒๓๖ 

ไดรับการถายทอดมาในรูปของคัมภีรและภาษาลานนาที่เรียกวาเปนภาษาทองถิ่นวา  “ตัวเมือง”  

และ  “คําเมือง”  นั้น ไดรับการบันทึกลงในใบลานและสมุดขอยหรือกระดาษสา  และที่เหลือเปน

มรดกตกทอดมาถึงสมัยปจจุบันนี้นั้น (ซึ่งนาจะเปนเพียงสวนนอยเทานั้น)  ในบรรดาเอกสาร

เหลานั้นที่จัดวามีความสําคัญตอวงการศึกษาสาขาตาง ๆ  คือ งานนิพนธภาษาบาลีที่พระเถระ

ชาวลานนาแตงขึ้นในยุคทองของพระพุทธศาสนาในลานนา  ซึ่งครอบคลุมถึงสามแผนดินหรือสาม

รัชกาล คือ  พระเจาติโลกราช พระเจายอดเชียงราย และพระเมืองแกว เร่ิมแตราวป  พ.ศ.๑๙๘๕  

ถึง  พ.ศ. ๒๐๖๘ รวมเวลา ๘๓ ป หรือเกือบถึงหนึ่งศตวรรษ  หลังจากนั้น ก็ยางเขาสูยุคเสื่อมจน

เสียเอกราชใหแกพมาในป พ.ศ. ๒๑๐๑  และตกอยูภายใตการปกครองของพมานานเกือบจะถึง

สามศตวรรษเทากับเปนการกาวเขาสูยุคเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาในลานนา 

 การที่อาณาจักรลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมานั้น  มีผลกระทบตอความเจริญของ

ลานนาและพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง  นั่นคือ การผลิตวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลี

และภาษาลานนาก็เขาสูภาวะชะงักงันทันที นอกจากนี้วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาบาลีที่พระ

ชาวลานนานิพนธไวในสมัยนั้น ก็ไดถูกนําไปประเทศพมาหลายเรื่อง เชน ปญญาสชาดก อุปปาต

สันติ  เปนตน และนาจะมีนักปราชญราชบัณฑิตสวนหนึ่งรวมอยูดวย  นับตั้งแตพมาไดเขามากุม

อํานาจการปกครองโดยตรง  และแตงตั้งใหเจานายลานนาปกครองกันเองบาง  ภายใตการ

ควบคุมดูแลของพมาผูเปนนาย  การที่บานเมืองสูญเสียเอกราชนั้น  ขวัญและกําลังใจของพลเมือง

ทั่วไปตลอดจนพระเจาพระสงฆ  ยอมจะไดรับการกระทบกระเทือนอยางแรง  จะมีก็เพียงแตการ

คัดลอกคัมภีรเพื่อสืบตออายุพระศาสนา  โดยผูมีศรัทธาตองการจะสรางถวายวัดเพื่อบุญกุศล

เทานั้น  กิจการพระศาสนาไดดําเนินไปเชนนี้ตลอดมาเกือบ ๒๒๐ ป    

 อยางไรก็ดี ตามความเชื่อของชาวพุทธลานนาในยุคนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคม

ชนชั้นเจานายที่ยึดมั่นอยูกับคานิยมวา  ถาหากใครตองการจะใหบุตรหลานของตนเปนคนเฉลียว

ฉลาดเรียนหนังสือเกง  พอแมจะตองพาสรางพระคัมภีรหรือ  “สรางธรรม”  ถวายวัดเพื่อสืบตออายุ

พระศาสนา  หรือใหศาสนาเจริญรุงเรือง สวนการสรางวัดและเสนาสนะตางๆ  ประจําวัด  ก็ถือเปน

บุญเขตที่สําคัญเหมือนกัน  แตไมดลบันดาลใหเกิดผลทางดานความเฉลียวฉลาดเหมือนการสราง

พระคัมภีร  และเปนที่นาสังเกตวา  เมื่อกองทัพลานนาสามารถขับไลทหารพมาออกไปจากดินแดน

ลานนาไดหมดสิ้นดวยความชวยเหลือจากกองทัพไทยสมัยพระเจาตากสินแลว สภาพการณของ

พระพุทธศาสนาในลานนาก็คงเปนเหมือนที่ผานมา  และดูเหมือนวาในดินแดนลานนาทั้งหมดจะ

ขาดพระสงฆที่มีความรูแตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปฎก  แตคติการสรางพระคัมภีรถวาย

วัดก็มีการสืบทอดเรื่อยมาและถือเปนการทําบุญที่สําคัญอยางหนึ่ง 



  

๒๓๗ 

๔.๑ ขอมูลพื้นฐาน บริบททางสังคมเกี่ยวกับคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 
 นอกจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและบริบททางสังคมดังกลาวแลว ในสมัยที่

ลานนาเปนประเทศราชของสยามประเทศ เจานายหรือเจาประเทศราชทุกองคที่ไดรับการแตงตั้ง

ใหข้ึนครองหัวเมืองฝายเหนือที่สําคัญๆ  ๕  เมือง  คือ  เชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน  แพร  นาน  ก็จะ

มีความนิยมในการสรางพระคัมภีรถวายวัด พรอมกับการบําเพ็ญกุศลใหญเนื่องในโอกาสขึ้นครอง

เมืองใหม  เชน  พระเจาอินทวิชยานนทหลังจากไดรับแตงตั้งใหเปนเจาประเทศราชครองเมือง

เชียงใหมแลว  พระองคไดบําเพ็ญกุศลใหญตามจารีตประเพณีที่เคยมีมา  และในขณะเดียวกันก็

ไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกกวา ๒,๐๐๐ ผูก พรอมทั้งตูไมสักสําหรับเก็บพระคัมภีรดวย  และบาง

องคเมื่อถึงวันโบสถก็ไปวัดฟงเทศนฟงธรรมและบางองคก็รักษาศีลอุโบสถไปพรอมกัน  เจา

ประเทศราชองคตอๆ  มาก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน  จนกลายเปนประเพณีเขาวัดฟงธรรม หรือการเทศน

ในรูปแบบตางๆ ในเวลาตอมา 

 สวนแนวคิดการสรางคัมภีรศาสนาหรือการสรางธรรมถวายวัด  ตามความเชื่อของชาว

ลานนาจากระยะเริ่มตนถึงสมัยปจจุบันมีนัยและจุดมุงหมายที่แตกตางกัน  โดยในสมัยแรกการ

ทํานุบํารุงพระศาสนาถือเปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  เพราะถือตามราชประเพณีที่มี

มาแตสมัยโบราณนั้นอยางหนึ่ง  และถือวาการศึกษาเลาเรียนทั้งหมดมีวัดเปนศูนยกลางและเปน

หนาที่ของพระสงฆที่จะเรียนรูหลักคําสอนในศาสนา  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

สําหรับพระสงฆเอง  และเพื่อนําไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหเปนพลเมืองดี  ซึ่งมีสวนเกื้อกูลตอ

การปกครองบานเมืองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น การสรางคัมภีรถวายวัดจึงถือเปนหนาที่

สําคัญของผูปกครองบานเมือง  แตเมื่อกาลเวลาผานไป  ระบบการปกครองเปลี่ยนไป  สังคม

วัฒนธรรมเปลี่ยนไป  คานิยมในการสรางคัมภีรถวายวัดและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศนกาลตางๆ ก็

ไดเปลี่ยนแปลงไปดวย  ซึ่งสามารถแบงออกไปตามยุคสมัยดังนี้ 

 ๑. ยุคฟนฟูพระพุทธศาสนา  ในยุคนี้กษัตริยลานนาผูปกครองบานเมืองเปนผูริเร่ิม

และถือเปนธุระในการแสวงหาพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์บริบูรณและพระไตรปฎกบาลีที่เปน

หลักฐานสําคัญของคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  ดังนั้น การสรางหรือการคัดลอกคัมภีร

พระไตรปฎกที่ไดมาใหม  เพื่อถวายไปตามวัดตางๆ  จึงอยูในพระอุปถัมภหรือการริเร่ิมของพระเจา

แผนดินมาโดยตลอด  สามารถเห็นไดจากเหตุการณที่เกี่ยวกับศาสนาที่เกิดขึ้นเปนชวงๆ  ใน

ประวัติศาสตรแหงดินแดนลานนา  ดังนี้ ๔

                                                 
 ๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕-๖. 



  

๒๓๘ 

 ๑.๑ ยุคแรกตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีข้ึนมาปกครองเมืองหริภุญชัย  ในตอนนั้น

ตํานานจามเทวีวงศระบุวา  พระนางไดนําเอาพระสงฆที่ทรงพระไตรปฎกจํานวน ๕๐๐  รูปพรอม

ทั้งคัมภีรใบลานจํานวนมากมาดวย  สันนิษฐานวา พระไตรปฎกบาลีที่พระนางจามเทวีนํามายัง

เมืองหริภุญชัยในคราวนั้น  นาจะเปนอักษรมอญภาษาบาลีที่กษัตริยมอญสงสมณทูตไปขอมาจาก

ลังกาทวีป  เพราะกษัตริยมอญนั้น ทรงมีพระราชศรัทธาแรงกลาในพระพุทธศาสนา  และทรงทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก  ศิลาจารึกอักษรมอญที่พิพิธภัณฑแหงชาติลําพูน  เปนเครื่อง

ยืนยันไดดีวา พระไตรปฎกบาลีอักษรมอญไดเขามาสูอาณาจักรหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี  

ในยุคนี้ไมมีหลักฐานวา ชาวบานธรรมดาไดสรางคัมภีรถวายวัด  แตโดยความเปนจริงคงจะมี

เหมือนกัน  แตคัมภีรใบลานที่ทําการคัดลอกในสมัยโนนไมมีปรากฏมาถึงสมัยนี้  เพราะการเก็บ

รักษาไมดีประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเพราะบานเมืองเกิดสงคราม ประชาชนทิง้บานเรอืนและ

วัดวาอารามทําใหของมีคาถูกทอดทิ้งหรือถูกลักขโมยไปและกาลเวลาก็ไดผานพนไปนานแลว 

 ๑.๒ ยุคที่สองเมื่อพระเจามังรายขึ้นครองราชยและตั้งเมืองเชียงใหมเปนราชธานีแลว  

พระองคไดยกทัพไปที่พุกาม  หงสาวดี  และอังวะ  ในการเสด็จไปแตละแหงนั้นพระองคไดนําเอา

ส่ิงใหมๆ  ที่ไมมีในแผนดินของพระองคมาดวย ในจํานวนนั้นมีคัมภีรพระไตรปฎกดวย แตดวยเหตุ

ที่คานิยมของคนสมัยนั้นมุงเนนการประกอบกุศลกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประชาชนสวน

ใหญจึงนําทรัพยสินที่มีอยูเพื่อการทําบุญสรางวัด และศาสนวัตถุตามคตินิยมเรื่องสั่งสมบุญ ดังนั้น  

การสรางวัดก็ดี  การสรางพระพุทธรูปก็ดี  การสรางหอไตรและคัมภีรใบลานก็ดี  จึงเปนการริเร่ิม

ของกษัตริย โดยมีพระเถระผูใหญเปนฝายตอบสนองพระราชดําริ  โดยเฉพาะการจารคัมภีรใบลาน

ถวายวัดนั้นถือบุญเขตที่สําคัญ โดยพระสงฆจะเปนฝายแนะนําวาควรจะสรางคัมภีรอะไรบาง 

รวมทั้งการจัดเตรียมใบลานเพื่อใหกษัตริยไดเปนผูนําในการสรางสรรควรรณกรรม   

 ๑.๓ ยุคที่สามในสมัยพระเจากือนารัชกาลที่ ๖  แหงราชวงศมังราย พระองคไดจัดสง

สมณทูตไปขอพระสงฆสายลังกาวงศจากสุโขทัย  มาประกาศพระพุทธศาสนาที่เชียงใหมการที่

พระเจากือนาทรงริเร่ิมในเรื่องนี้  เพราะพระองคตองการใหมีการสืบทอดพระศาสนาและการศึกษา

ภาษาบาลี ผลงานที่เห็นไดชัดอยางหนึ่งที่เกิดจากการเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทสาย

ลังกานี้  คือ พระเณรชาวลานนาเกิดการตื่นตัวในการศึกษาภาษาบาลี อาจกลาวไดวา การศึกษา

ภาษาบาลีของคณะสงฆไดเร่ิมอยางจริงจังในรัชสมัยของพระเจากือนา 

 ในยุคสมัยดังกลาว ประชาชนชาวบานไดมีการเขาวัด ฟงธรรม มีการศึกษาภาษาบาลี 

มีการนําคัมภีรธรรมที่พระเถระรจนาไว มาแสดงธรรม จนกลายเปนประเพณีการเทศนธรรมใน

ระหวางพรรษาที่เรียกวาการเทศนธรรมเร่ือง ซึ่งมีสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 



  

๒๓๙ 

 ๒. ยุคพระพุทธศาสนาถดถอย  ในชวงที่อยูภายใตการปกครองของพมาและสยาม

ประเทศในฐานะเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชนั้น  วรรณกรรมลานนาแมจะไมมีหลักฐานชี้ใหเห็น

วามีการสรางสรรคข้ึนใหม จะมีเพียงแตการคัดลอกคัมภีรที่ไดรับมาตั้งแตสมัยที่พระพุทธศาสนา

เจริญรุงเรือง อยางไรก็ดี ในยุคนี้เร่ิมมีการผลิตวรรณกรรมพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับคดีโลก  เชน  

“คาว”  นิทานพื้นบานลัทธิพิธีกรรม  ตํานานพระธาตุ  อานิสงส  เปนตน  โดยมุงหมายทีจ่ะอทุศิบญุ

กุศลที่เกิดจากการสรางคัมภีรนั้นแกผูที่ลวงลับไปแลวมากกวาที่จะสรางสมบุญเพื่อตนเองหรือการ

สรางคัมภีรธรรมเพื่อความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 

 สวนความเชื่อในเรื่องของอานิสงสการสราง/เขียนธรรมคัมภีรถวายวัดนั้น  ถึงแมวา

คัมภีรประเภทอานิสงส จะไมใชแกนแทของพระศาสนาก็ตาม แตก็วาดวยผลบุญที่ผูสรางพระ

คัมภีรถวายวัดจะไดรับ  หากจะมีการสรางพระคัมภีรถวายวัด พุทธศาสนิกชนระดับชาวบานมักจะ

เกิดศรัทธาเพราะอิทธิพลของอานิสงสมากกวาแรงกระตุนอยางอื่น ผูรจนาคัมภีรในแตละยุคจึงจะ

สรางคัมภีรตามความนิยมของชาวพุทธดวย   

 ดังนั้น  การประพันธคัมภีรในรุนตอๆ  มาจึงเนนเรื่องการโนมนาวจิตใจของประชาชน

ใหสนใจดวยการสรางคตินิยมวา การสรางคัมภีรถวายวัดจะทําใหไดอานิสงส คือ มีสติปญญา

เฉลียวฉลาด  ตอมาคานิยมเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น ทําใหการสรางคัมภีรไปเปลี่ยนไปดวย เชน มี

ความนิยมสรางพระไตรปฎกบาลีหรือพระไตรปฎกยอภาษาลานนา ฉบับ  ๓ ผูกจบ  (รวมทั้ง

อานิสงสอีก ๑  ผูก เปน ๔  ผูก) แตปจจุบัน เมื่อเปาหมายเปลี่ยนไปเปนการชวยปองกันผูตายไมให

ไปสูอบายภูมิ จึงเปลี่ยนมาใชคัมภีรที่มีชื่อสอดคลองกับความเชื่อของชาวพุทธทั่วไป เชน  “ธรรม

กรรม”  หรือ  กัมมวาจา  (กรรมวาจา)  “ธรรมมหาวิบาก”  “มาลัยโผด”  ซึ่งกลายเปนคัมภีรที่ใชใน

เทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา ข้ึนมา  

 บริบททางสังคม วัฒนธรรมประเพณี พระพุทธศาสนา และการเมืองการปกครองและ

ศาสนาดังกลาว จะเห็นไดวา บริบทที่เกี่ยวของในดานการเมืองการปกครองและการสงเสริมทํานุ

บํารุงของชนชั้นปกครองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองนั้น มีความสัมพันธกับการ

สรางสรรคผลงานทางพระพุทธศาสนา และการสรางคานิยมเกี่ยวกับการใชคัมภีรเพื่อใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ ของลานนา  

 อยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดทําการศึกษาจากวัดที่เปนกรณีที่ศึกษา เพื่อ

คนหา “รองรอย” ของการสรางสรรคและประยุกตใชคัมภีรลานนา ซึ่งเปนการศึกษาจากสภาพ

สังคมในปจจุบันอันเปนการแสดงถึงความเปนมา ความเชื่อ และคานิยมที่มีตอคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ ของลานนา ดังนี้ 



  

๒๔๐ 

๔.๑.๑ ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางและวรรณกรรมที่เปนกรณีศึกษาใน ๒ จังหวัด 
 ในการศึกษาจากกรณีตัวอยางใน ๒ วัด คือ วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และ

วัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยเปนการศึกษาในลักษณะ ๒ คือ ลักษณะแรกเปน

การศึกษาเพื่อทราบถึงความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ ของพุทธศาสนิกชนซึ่งเปนกลุมตัวอยางในชุมชนดังกลาว และลักษณะที่สองเพื่อ

ศึกษาถึงคัมภีร/วรรณกรรมที่ปรากฏในวัดทั้งสองแหงโดยเปนการศึกษาเพื่อทราบวา ในวัดดังกลาว

มีการเก็บรักษาและใชคัมภีรเหลานั้นมาเทศนในเทศกาลตางๆ อยางไร  ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึง 

“รองรอย” และ “อิทธิพล” ของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาวา ยังมีการประยุกตใช

และสืบทอดมาอยางไร โดยนําขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางเหลานั้น  มาอธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

 ขอมูลพื้นฐานของวัด พบวา ทั้งสองวัดเปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีตอเนื่อง

สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด แตก็ถือวาอยูในชวงรอยตอ

ระหวางสมัยที่พมาปกครองลานนาและในชวงที่ชาวลานนารวมกับพระเจาตากสินขับไลพมา ซึ่ง

เปนชวงเริ่มมีการพลิกฟนอารยธรรมลานนาใหกลับมามีบทบาทในการพัฒนาบานเมือง และการ

ค้ําชูพระพุทธศาสนา หลังจากในชวงที่พมาปกครองลานนานั้น ชาวลานนาแทบมิไดสรางสรรค

ผลงานทางดานวรรณกรรมทางดานพระพุทธศาสนา มีแตเพียงการคัดลอกคัมภีรที่ไดสรางสรรคใน

ยุคทองของลานนาเทานั้น  โดยในชวงนี้หัวเมืองตางๆ เชน แพร นาน เชียงราย ไดมีการฟนฟู

บานเมืองและพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง โดยมีพระมหาเถระในเขตเมืองนั้นๆ เปนผูนําในการนํา

อารยธรรมลานนาและคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขาสูประชาชนในพื้นที่หางไกล โดยมีการ

ปรับปรุงและรจนาคัมภีรธรรมลานนาขึ้นมาใหม ซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏในประวัติวัดสูงเมนและ

ครูบากัญจนอรัญญวาสี ที่ไดมีการรวบรวบและรจนาคัมภีรข้ึนมาใหม ดังนี้ 

 จากคําจารึกในตํานานธรรมครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรเจา (พ.ศ. ๒๓๓๒- 

๒๔๑๒)  ซึ่งเจาหลวงวิชัยราชา หนานจันทรติ๊บ และหมื่นวัดเขียนไวเมื่อจุลศักราชได ๑๒๐๐ หรือ

ชวง พ.ศ. ๒๓๘๑ - ๒๓๙๐ เปนใบลานหนาถึง ๔๕ ใบ พบที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อําเภอ

เมือง จังหวัดแพร มีขอความกลาวถึงครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถระกับเจาเมืองเชียงใหม เชนวา  

   “เจาหลวงพุทธวงษ สงขาวไปเวียงโกศัยธชัคคะ โดยใหขุน

หมื่นโวหารไปทูลเชิญ พอไดรับเชิญ เจาหลวงอินทวิชัยราชา จึง

แตงตั้งให ตาวจัยยาวุธเปนทูตและหมื่นวัด ๒ คน เปนอุปทูตพรอม

ทั้งอุบาสก อุบาสิกา...พอรุงแจงเจาพอเจาไชยยลังกาพิศาลโสภา



  

๒๔๑ 

คุณ เจาหลวงองคที่ ๖ ของราชวงศคําฟน ไดนําหมูนางใน ออกไป

ถวายบิณฑบาต หยาดน้ําทําบุญและฟงธรรมกับครูบากัญจน

อรัญญวาสีเจาตนบุญใหญ …” 

 หรือกลาวถึงการรวบรวมคัมภีรวรรณกรรมลานนาไววา   

          “สิริรวมพระคัมภีรที่ไดบรรจุไวในหอไตรวัดสุงเหมน คร้ังนี้มี 

๒๕๖๗ มัด นับเปนผูกได ๘,๘๔๕ ผูกนับเปนโปฏกาใบลานได 

๘๔,๕๐๐ ใบลาน ลวนแลวแตเปนบาลีตางๆ เชน มูลกัจจายนะ 

นิเทศนาม นิเทศศัพทสูตร บาลีสูตรสังขยา นิเทศ สมาส-กิต-ตัทธิท 

ธัมมะปาตะ รายนามหมวดธรรมนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น พวก

ชาดกตางๆ ยังไมไดกลาวถึง หากผูใครการศึกษา ขอใหดูไดที่หอไตร

วัดสูงเมน...” ๕

 และกลาวถึงการเดินทางเพื่อไปรวมสรางคัมภีรธรรมที่วัดชางค้ํา จังหวัดนาน และวัด   

วิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ของครูบากัญจนอรัญญวาสี เปนตน วา  

   “...มหาเถรเจาจักมักมาสังคายนา พระธรรมคัมภีรอันมีใน

วัดจางก้ํา ...ยามนั้นจุลศักราชเปยงขึ้นแถมตัว ๑ เปน ๑๑๙๖ ตัวป

กดยี เขาไปเถิงนันทบุรีแกวกวาง หลวงพระบาง เขาไปในมหาอาราม

ขวงใหญนามชื่อไดวา “วัดวิชุนราช” แลวจึ่งขึ้นเมตตากับเจาพระยา

เมืองใหญ อันไดเอาพระสัทธรรมมาไว หั๋นเรือเตียวไปมาขวักไขวเหตุ

ใจใครยกศาสนาเพราะกลัวจักตกต่ํากอย ขอพระยอดสรอยจิ่ง

พิจารณาดูเตอะ...” 

 จากการศึกษาของ ดร.ฮันสเพนธ (Hans Penth) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยจารึกลานนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตามสืบคนพบวา ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร วัดสูงเมน เมือง

โกศัยธชัคคะ (จังหวัดแพร)  ที่ไดสรางมิติความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม โดยทานไดเดินทางไปยังวัด 

วิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เพื่อรวมสรางคัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืนๆ และนํา

คัมภีรสวนหนึ่งกลับมายังเมืองแพร ซึ่งไดกลาวแลวในตอนตน  

 จากตัวอยางประวัติและผลงานของครูบากัญจนอรัญญวาสี แหงเมืองแพร  จะเห็นได

วา วัดที่เปนกรณีศึกษานั้น มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในยุคหลังจากที่ลานนาไดพนจาก

                                                 
 ๕ วัดสูงเมน. ประวัติวัดสูงเมนและครูบากัญจนอรัญญวาสี, (แพร :  คณะกรรมการวัดสูงเมน, 

๒๕๓๙), หนา ๓๘. 



  

๒๔๒ 

การปกครองของพมา ซึ่งไดมีการรวบรวมและสรางคัมภีรธรรมข้ึนมาใหม ซึ่งเปนทั้งคัมภีรธรรม

ทั่วไปและหลักไวยากรณทางภาษาบาลี  อันเปนหลักฐานที่แสดงถึงความตอเนื่องของ

พระพุทธศาสนาที่ไดแพรกระจายไปยังหัวเมืองตางๆ  ในลานนาและดินแดนใกลเคียง โดยเฉพาะ

ทานครูบากัญจนอรัญวาสีนั้น นับไดวา เปนพระมหาเถระที่มีคุณูปการตอการรักษาคัมภีรธรรม 

และมรดกทางปญญาของพระพุทธศาสนาในลานนาไวเปนอยางดี 

 สวนวัดบานโปงนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏในตํานานพระเจาทองทิพย ๖ ของวดับานโปง

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สรุปความไดวา ในสมัยพญาไชยเชฎฐาธิราชไดเสด็จกลับไปยัง

เมืองหลวงพระบางนั้น ไดนําเอาพระเจาทองทิพย (ชื่อพระพุทธรูปองคหนึ่ง) ลองแมน้ําลาวมาถึง

เมืองหนองขวาง แตแพไดแตก หมูเสนาอามาตย ไดสรางแพขึ้

                                                

นมาใหม แตแพก็ไดแตกอีกหลาย

คร้ัง เสนาอามาตยคิดวา จะตองมีส่ิงที่ไมดีหรือมีเทวดามาดลใจไมใหสามารถเดินทางตอไปได 

ทดลองเหตุหลายประการ สุดทายจึงไดอันเชิญเอาพระพุทธรูปทองทิพยไวที่ฝงแมน้ําลาว โดยการ

สรางวิหารนอยใกลฝงแมน้ํา...กาลตอมาประชาชนไดสรางวัดขึ้นในที่พบพระเจาทองทิพย โดยให

ชื่อวาวัดพระเจาทองทิพย   

 ภายหลังชาวบานไดสรางวัดขึ้นมาใหมในที่ใกลเคียงอีก โดยใหชื่อวาวัดศรีบุญเรือง

เมืองหนองขวาง ซึ่งในปจจุบันยังคงมีพระพุทธรูปทองทิพย หรือ “พระเจาตองติ๊บ”  โดยประวัติวัด

บานโปงนั้น ครูบาจัยวชิรปญญา พระมหาเถระผูไดบูรณะวัดบานโปงในชวงป พ.ศ. ๒๓๒๘ -

๒๓๙๘ ไดนําคัมภีรธรรมมาจากวัดตางๆ ในเขตเมืองหนองขวาง (อําเภอแมสรวย) มาไวที่วัดบาน

โปง และทานไดจาริกไปยังเมืองเชียงตุงและเชียงแสนหาชางสรางธรรมาสนซึ่งกลาวกันวาที่ใหญ

และสูงที่สุดในลานนาโดยไดนํามาแสดงในงานสมโภช ๗๐๐ ปเมืองเชียงราย ซึ่งแสดงถึงหลักฐาน

ของความเจริญพระพุทธศาสนาในหัวเมือง แตเปนที่นาเสียดายวา คัมภีรธรรมตางๆ นั้น ไดถูกไฟ

ไหมเปนจํานวนมากในประมาณป พ.ศ. ๒๔๖๐ และสวนหนึ่งก็ถูกทําลาย ในสมัยรัฐบาลจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม โดยยังมีคัมภีรเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งก็มีความสําคัญตอการเรียนรูทางดาน

พระพุทธศาสนา 

 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จุดประสงคยอยของการศึกษาคือ เพื่อทราบถึง

ความคิดเห็น ความเชื่อ และความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาล

ตางๆ ของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่ทั้งสองวัดพบวา มีขอมูล

ในดานตางๆ ดังนี้ 

 
 ๖ ตํานานพระเจาทองทิพย, คัมภีรใบลานเรื่องนี้ พบที่วัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ผูจารใชชื่อวา วชิรปญญา  จารเมื่อ จ.ศ. ๑๒๕๖.  



  

๒๔๓ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวยพระภิกษุและคฤหัสถจํานวนวัดละ ๑๐ รูป/

คน รวมเปน ๒๐ รูป/คน ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในภาษาธรรมลานนา ประวัติของวัด และ

ความรูทางดานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะดานอานิสงสและคัมภีรที่ชุมชนทั้งสองแหงนํามาใช

เทศนในเทศกาลตางๆ ของชุมชน ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการประยุกตใชและการเปรียบเทียบกับคัมภีรที่

ใชเทศนของวัดตางๆ ในลานนา  

 ในดานอายุและเพศของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุ

อยูในระหวาง ๖๐ – ๖๕ ป เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนา และมีความรู ความสามารถอานและ

เขียนในภาษาธรรมลานนา (ตั๋วเมือง) ได  

 ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชคัมภีรอานิสงสลานนา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความคิดเห็นวา  คัมภีรอานิสงสที่นํามาเทศนในเทศกาลตางๆ นั้น โบราณาจรยไดนํามาเทศนส่ัง

สอนกอนแลว โดยมีการเทศนและเขียนสืบตอกันมา โดยมีความเชื่อวา เปนบุญกุศลหรือมี

อานิสงสใหกับบุคคลผูสรางและผูถวายคัมภีรนั้น   กิจกรรมที่นําคัมภีรอานิสงสมาใชมากได แก 

อานิสงสเกี่ยวกับงานศพ อานิสงสการรักษาศีล ถวายทาน และการเขียนธรรมถวายวัด ซึ่งกลุม

ตัวอยางกลาววา จะตองมีการเทศนคัมภีรอานิสงสเพราะจะทําใหผูประกอบกุศลมีกําลังใจที่ดีงาม 

มีสติปญญาเขาใจในการประกอบกุศลนั้น และทําใหมีศรัทธาในการปฏิบัติยิ่งๆ ข้ึนไป ซึ่งในบรรดา

กลุมตัวอยางนั้น กลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆไดมีขอแนะนําวา การนําคัมภีรธรรมอานิสงส

สมัยใหมที่โรงพิมพจัดทํามาเทศนนั้น มักจะมีการกลาวถึงอานิสงสเกินความเปนจริง เชนวา ผูตาย

จักไดอานิสงสพนจากความทุกขและอบาย ผูถวายจะไดอานิสงสเปนเจาของทรัพยสมบัติ เปนตน 

โดยมองวา คัมภีรธรรมอานิสงสนั้น มีความแตกจากไปจากเนื้อหาที่ไดเรียนรูในพระไตรปฎก มีการ

ยกและอางอิงบุคคลโดยปราศจากการตรวจสอบที่ถูกตอง ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความเสียหายตอ

ความรู ความเขาใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา 

 สวนความรู ความเขาใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับคัมภีรธรรมที่ใชเทศนในเทศกาล

ตางๆ ของลานนานั้น  กลุมตัวอยางสวนใหญ ยอมรับวา คัมภีรธรรมเร่ือง “มาลัยโผด” “มหาวบิาก” 

“นิพพานสูตร”  “มหามูลนิพพาน”  “ชัยสังคหะ” “สรากวิชชาสูตร”  “ธรรมสิบสองราศี” “ปฎกะทั้ง

สาม” และ “เวสสันดรชาดก”  ในกัณฑตางๆ  นั้นไดรับความนิยมจากชาวบานมาก โดยเฉพาะ

กัณฑมัทรี รองลงมาไดแก  ทศชาติชาดกทั้งพระมโหสถ พระเตมีย  และธรรมที่เปนลานนา เชน  

พรหมจักร รัตนแสงพือ  พุทธเสนกะ มหาวงศแตงออน ฯลฯ ซึ่งลวนเปนคัมภีรที่แตงขึ้นมาในสมัย

หลัง  โดยกลุมตัวอยางระบุวา การใชคัมภีรเทศนดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามประเพณีแตโบราณ

และเปนการเสริมสรางความรู  ความเขาใจทางศีล  สมาธิ  ปญญา  และความรูทางดาน



  

๒๔๔ 

พระพุทธศาสนาใหแกพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลเขาพรรษานั้น พระสงฆในวัดทั้ง

สองจะแสดงธรรมหรือเทศนธรรมเรื่องหรือชาดกตางๆ มาเทศนใหประชาชนไดรับฟงอันเปนการ

สรางศรัทธาใหประชาชนยิ่งๆ ข้ึนไป 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมรูความเปนมาของคัมภีรเหลานั้นมากนัก เพียงแตระบุไดวา 

มาจากครูบาอาจารย และเนื้อความในพระไตรปฎก ไมมีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากบริบทและ

ความเชื่อในทองถิ่นที่จะตองนําคัมภีรธรรมเหลานั้นมาเทศน และสวนใหญยอมรับวา เนื้อหาที่

ปรากฏในคัมภีรเหลานั้น ไดใหความรูทางดานศีล สมาธิ ปญญา และความสงบแหงจิตใจที่ไดรวม

ทํากิจกรรมในวัด โดยเชื่อวา การฟงเทศนจะมีอานิสงสมากกวาที่ไดทําบุญกุศลประเภทอื่นๆ และ

มองวา จะเปนสมบัติติดตัวไปวันขางหนาหรือในสัมปรายภพโลกสวรรคมากกวาผลที่จะพึงไดรับ

ในปจจุบัน โดยเฉพาะคัมภีรธรรมมหาวิบากนั้น กลุมตัวอยางจะเชื่อมากในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ 

และการกระทํากรรมตางๆ  

 ความคิดเห็นดานศาสนธรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญนั้น มีความคลายคลึงกับ

ความคิด ความรู ความเขาใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป แตส่ิงที่กลุมตัวอยางทั้งสองวัดมี คือ ความ

สํานึกตอการรักษาจารีตประเพณี และการรักษาคัมภีรธรรมของวัด โดยพวกเขามองวา การที่

วัฒนธรรมประเพณี และสังคมจะสงบสุขอยูได ก็เพราะมีธรรมประจําใจ ซึ่งเปนหนาที่ของพระสงฆ

และคนในชุมชนที่จะตองรวมกันรักษาและนําคัมภีรธรรมหรือเร่ืองราวตางๆ มาบอกตอเพื่อใหคน

ในชุมชนไดกระทําในสิ่งที่ถูกตองตามหลักการทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น 

 สวนความรูที่ชัดเจนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาในคัมภีรเหลานั้น พบวา สวน

ใหญสามารถอางอิงถึงความถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาได ถึงแมวาจะมีความเชื่อในเรื่อง

ทองถิ่นเขามาผสมผสานก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จะตองมีการประยุกตใหเขากับ

กาลสมัย โดยความเชื่อในเรื่องการเวียวายตายเกิดและกฎแหงกรรมจะมีความชัดเจนมากที่สุด 

 ขอมูลเกี่ยวกับคัมภีร/วรรณกรรม ที่ปรากฏในวัดสูงเมนและวัดบานโปงนั้น พบวา มี

มากมาย โดยเฉพาะที่วัดสูงเมนมีมากกวาวัดบานโปงมาก ซึ่งจากการศึกษาสํารวจคัมภีรภายใน

วัดทั้งสอง สามารถจําแนกคัมภีรตามประเภทที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได

กําหนดไว โดยมีจํานวนและหมวดหมูตางๆ ดังนี้ 

 ๑) หมวดพระวินัย   ๔๖  มัด 

 ๒) หมวดพระสุตตันตะ  ๒๑๖  มัด  

 ๓) หมวดพระอภิธรรม   ๓๙ มัด 

 ๔) หมวดคัมภีรภาษาบาลี  ๒๕๙ มัด  



  

๒๔๕ 

 ๕) หมวดบทสวดมนต   ๒ มัด 

 ๖) หมวดอานิสงสตางๆ  ๔  มัด 

 ๗) หมวดชาดก   ๑๖๙ มัด 

 ๘) หมวดโอวาทคําสอน  ๘  มัด 

 ๙) หมวดประเพณีพิธีกรรม  ๓๘  มัด 

 ๑๐) หมวดธรรมทั่วไป   ๒๔๗ มัด 

 ๑๑) หมวดนิยายธรรม  ๒๒ มัด 

 ๑๒) หมวดนิทานพื้นบาน  ๑  มัด 

 ๑๓) หมวดตํานานพุทธศาสนา ๑๙ มัด 

 ๑๔) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ ๔  มัด 

 ๑๕) ตําราอักษรศาสตร  ๑๗ มัด 

 ๑๖) หมวดกวีนิพนธรอยกรอง  ๒ มัด 

 ๑๗) หมวดตํารายาสมุนไพร  ๒ มัด 

 ๑๘) หมวดอื่นๆ เชน โหราศาสตร ๒๕ มัด 

 รวมทั้งหมด    ๑๑๙๓ มัด 

 จากการศึกษาของสถาบันวิจัย สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คัมภีรที่มีอายุ

เกาแกที่สุดในวัดสูงเมน เทาที่จะตรวจสอบได คือ คัมภีรอัตถกถาอุปริปณณาส จารขึ้นในปจุล

ศักราช ๙๑๒ หรือ ในป พ.ศ. ๒๐๙๓  หรือเมื่อประมาณ ๔๕๖ ปที่ผานมา  สวนทีว่ดับานโปงพบวา 

คัมภีรที่เกาแกที่สุดไดแก คัมภีรธัมมจักก  จารขึ้นในป จ.ศ. ๑๐๙๓ หรือเมื่อประมาณ ๒๗๕ ปที่

ผานมา โดยสามารถจัดเปนหมวดตางๆ ไดเชนกัน ดังนี้ 

 ๑) หมวดพระวินัย   ๕  มัด 

 ๒) หมวดพระสุตตันตะ  ๑๙  มัด  

 ๓) หมวดพระอภิธรรม   ๗ มัด 

 ๔) หมวดคัมภีรภาษาบาลี  ๑๒ มัด  

 ๕) หมวดบทสวดมนต   ๖ มัด 

 ๖) หมวดอานิสงสตางๆ  ๙  มัด 

 ๗) หมวดชาดก   ๗๕ มัด 

 ๘) หมวดโอวาทคําสอน  ๑๔  มัด 

 ๙) หมวดประเพณีพิธีกรรม  ๔๒ มัด 



  

๒๔๖ 

 ๑๐) หมวดธรรมบาลี   ๑๑๐ มัด 

 ๑๑) หมวดนิยายธรรม  ๓๔ มัด 

 ๑๒) หมวดนิทานพื้นบาน  ๕  มัด 

 ๑๓) หมวดตํานานพุทธศาสนา ๒๑ มัด 

 ๑๔) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ ๑  มัด 

 ๑๕) ตําราอักษรศาสตร  ๓ มัด 

 ๑๖) หมวดกวีนิพนธรอยกรอง  ๓ มัด 

 ๑๗) หมวดตํารายาสมุนไพร  ๑๕ มัด 

 ๑๘) หมวดอื่นๆ เชน โหราศาสตร ๒๗ มัด 

 รวมทั้งหมด    ๔๐๑ มัด 

 คัมภีรธรรมที่ปรากฏทั้งสองวัดดังกลาว แสดงถึง “รองรอย” และ “อิทธิพล” ของ

พระพุทธศาสนาที่ไดแพรขยายจากเชียงใหมไปยังหัวเมืองตางๆ โดยเฉพาะในยุคที่พมาถอนกําลัง

ออกจากเชียงใหม ซึ่งบรรดาหัวเมืองตางๆ ไมวา ลําปาง แพร นาน ไดพยายามตั้งตัวเปนใหญ 

ในขณะที่เชียงรายนั้น ไมไดรับผลกระทบจากการที่พมาปกครองมากนัก จึงปรากฏหลักฐานที่

เดนชัดในเมืองหิรัญนครเงินยาง หรือเชียงแสนและเขตพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งยังคงสภาพบานเมืองไว

คอนขางดี สวนวรรณกรรมที่ปรากฏสืบมานั้นสวนใหญเปนการคัดลอกกันมา 

 จากการศึกษาของผูศึกษาที่ไดเดินทางไปศึกษา ณ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพมา 

และเมืองสิบสองปน เมืองเชียงรุง เขตมณฑลยูหนาน ประเทศจีน พบวา อิทธิพลของอักษรธรรม

ลานนาและวรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในลานนายังปรากฏอยูในเขตพื้นที่เหลานั้น 

โดยเฉพาะหัวขอธรรมที่พระสงฆจะใชกลาวหรือนํามาเทศนแสดงนั้น จะกลาวอางวา ในสมัย

พญามังราย เมืองเชียงใหม ไดมีการสรางธรรมและสืบวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ๆ ไว และจากนั้น

ก็เทศนแสดงธรรม โดยอางถึงความเจริญรุงเรื่องในราชวงศมังรายของลานนา ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีมาตั้งแตสมัยราชวงศมังราย ไดมีอิทธิพลตอกลุม

ประชาชนในเขตพื้นที่ลานนาและประเทศใกลเคียง   

 ในขณะที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวนั้น จากหลักฐานที่ปรากฏในวัดวิชุนราช ที่ให

ทราบวา มีศิลาจารึกอักษรธรรมลานนา ๒ แผน ที่กลาวถึงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา

และความสัมพันธของครูบากัญจนอรัญญวาสีที่ไดสรางพระไตรปฎก คัมภีรธรรม รวมกับชาว

หลวงพระบางจนปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งทําใหวัดสูงเมน จังหวัดพร มีคัมภีรใบลาน

ลานนามากที่สุดในภาคเหนือ 



  

๒๔๗ 

๔.๑.๒ ประเภทและลักษณะของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 
 ประเภทและลักษณะของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น สามารถแบง

ไดหลายประเภทหลายหมวด โดยอาจยึดเนื้อหาตามพระไตรปฎก หรือตามกลุมคัมภีรที่ปรากฏใน

วัดทั้งสอง ที่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดหมวดตางๆ ไว อยางไรก็ตามหาก

พิจารณาถึงคานิยมและความถี่ในการนําคัมภีรมาใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาในปจจุบัน 

จะพบวา มีอยู ๕ กลุมใหญๆ ตามลักษณะของการใชและความเชื่อ คือ 

 ๑) กลุมคัมภีรธรรม/วรรณกรรมที่ใชเทศนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาตาหรือ

ธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด ไดแก 

  - คัมภีรธรรมวันเกิด ๗ คัมภีร (ตามพระอภิธรรม ๗ คัมภีร) 

  - คัมภีรธรรมประจําเดือนเกิด ๑๒ คัมภีร (ตามทศชาติชาดก ๑๐ เร่ือง และคัมภีร

ธรรมที่มีในสมัยพุทธกาล เชน ธัมมจักก มงคลสูตร  และคัมภีรที่แตงขึ้นใหมตามคติของลานนา 

เชน หงสผาคํา ชางฉัททันต เปนตน 

  - คัมภีรธรรมประจําปเกิด ๑๒ คัมภีร (ตามทศชาติชาดก) 

 ๒) กลุมคัมภีรที่เกี่ยวของกับการดําเนินวิถีชีวิต เชน การเกิด การบวช การเจ็บไขไดปวย 

การตาย ก็ใชคัมภีร เชน โลกวุฑฒิ, สรากริวิชชาสูตร,  มหาวิบาก, พุทธสังคหะโลก, กุมารภังค, ชัย

สังคหะ, อุณหัสวิชัย,มาลัยโผด, นิพพานสูตร, มหามูลนิพพาน เปนตน  

 ๓) กลุมคําสอนตามชาดกในขุททกนิกาย โดยเฉพาะทศชาติชาดกและปญญาสชาดก 

ซึ่งกลุมคัมภีรธรรมเหลานี้  สวนใหญจะนิยมแตงและนํามาเทศนในระหวางพรรษาเปนธรรมเรื่องที่

มีขนาดยาว และนิยมใชเทศนสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน โดยมีการคัดลอกธรรมเหลานั้นตอๆ กัน

มาจนกลายเปนคัมภีรประดับตูพระธรรมตามวัดตางๆ ในภาคเหนือ 

 ๔) กลุมคําสอนทั่วไป เชน โลกนัยคําสอน, ธรรมเลมหลวง, คําสอนพญามังราย ธรรมปู

สอนหลาน ฯลฯ คัมภีรธรรมคําสอนเหลานี้ สวนใหญเปนวรรณกรรมที่แตงขึ้นในลานนา โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อนํามาสั่งสอนพุทธบริษัทใหมีความรู ความเขาใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา

และจริยธรรมของบุคคลในสังคม ซึ่งลักษณะการแตงสวนใหญก็คลายกับวรรณกรรมในลานนา

ทั่วไป คือ การอางอิงหลักธรรม และเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปฎกมาผสมผสานความรู ความ

เชื่อในทองถิ่น และแตงเปนคัมภีรธรรมใหมข้ึนมา 

 ๕) กลุมคัมภีรอานิสงส ที่นาํใชเทศนควบคูกับกิจกรรมในรอบเดือน รอบป และกิจกรรม

ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น ตามที่กลาวแลว 



  

๒๔๘ 

 ประเภทและลักษณะการใชคัมภีรทั้ง ๕ กลุม มีหลักฐานปรากฏชัดและสอดคลองกับ

การศึกษาคนควาของนักวิชาการในลานนาหลายทาน เชน  

 การศึกษาของ อุดม รุงเรืองศรี ๗  พบวา วัดในแผนดินลานนานั้น สวนใหญจะมีหอ

ธรรม  คือ  อาคารที่เก็บคัมภีรตางๆ  อยูเกือบจะทุกวัด ในหอธรรมหรือหอไตรดังกลาว ก็เปนที่เก็บ

ธรรมหรือคัมภีรตางๆ  มากมาย  ซึ่งหากเราเปดดูในหอธรรมแลว  จะพบวามีคัมภีรหลากชนิดคละ

กันไป  นอกจากคัมภีรหลักในพระไตรปฎก และคัมภีรซึ่งแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถิ่นอันลึกซึ้ง

แลว  อาจพบไดวามีคัมภีรซึ่งมีลักษณะของทองถิ่นอยูจํานวนมาก  เชน  ปฏกะทังสาม  หรือพระ

ไตรปฏกฉบับยอ  ธรรมมาลัยโผด  หรือคัมภีรพระมาลัยโปรดโลก  ธรรมเสฏฐีทังหา  หรือเศรษฐีหา

จําพวก  ธรรมกัมมวาจา  ธรรมอานิสงสตางๆ  และคัมภีรที่ถือวาใหอานิสงสแกผูถวาย ซึ่งกลุม

ผูสํารวจจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรียกในเชิงลบวา  “ธรรมโหล”  คือเปน

คัมภีรที่มีจํานวนไมนอยและมีเนื้อหาซ้ําๆ กัน กลาวคือ ในลานนามีคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาล

ตางๆ นั้นอยางมากมาย โดยเฉพาะในสมัยหลังจะมีคัมภีรธรรมที่คลายคลึงกันจํานวนมาก และไม

ปรากฏหลักฐานที่มาที่ชัดเจน แตก็เปนที่นิยมนํามาเทศนในงานบุญกุศลของชาวลานนา 

 สวนการศึกษาของสมหมาย เปรมจิตต และคณะตามที่ไดกลาวแลวในตอนตน กจ็ะพบ

เชนเดียวกันวา ในลานนาจะมีความนิยมในการสรางคัมภีรถวายวัด เพราะถือวาจะทําใหได

อานิสงสมาก และตอมาก็สรางพระไตรปฎกยอภาษาลานนา ฉบับ  ๓ ผูกจบ แตป

                                                

จจุบัน ก็

เปลี่ยนไปเปนการใชพระคัมภีรที่มีชื่อสอดคลองกับความเชื่อของชาวพุทธทั่วไป  เชน  “ธรรมกรรม”  

หรือ  กัมมวาจา  (กรรมวาจา)  “ธรรมมหาวิบาก”  “มาลัยโผด”  เปนตน  ซึ่งจากการสํารวจเอกสาร

ใบลานในภาคเหนือตอนบนเกือบทุกวัด  สามารถเห็นไดชัดวา  คัมภีรใบลานรุนหลังๆ  ที่ชาวพุทธ

ทั่วไปในลานนานิยมสรางมากที่สุดคือ  กัมมวาจา  มาลัยโผด  และมหาวิบาก  ซึ่งเชื่อวา มี

อานิสงสมากและจะชวยใหผูตายไปสูภพภูมิที่ดีได นอกจากนี้ก็มี “ธรรมเรื่อง” ที่นําเอาชาดกเรื่อง

ตางๆ มาแตงเปนธรรมเรื่องยาวที่ใชเทศนในระหวางพรรษาของพระชาวลานนา 

 ผลจากการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาจากวัดที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองวัดที่

แสดงใหเห็นวา  คัมภีรที่ใช เทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น มีอยางมากมายและมี

ความสัมพันธกัน กลาวคือ ในสังคมลานนามีการสรางกิจกรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา

ใหม โดยนําเอาคัมภีรที่คิดวาเปนประโยชน ใหสาระความรูแกผูฟง มาสรางเปนคัมภีรธรรมตางๆ 

เพื่อใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา ซึ่งอาจเปนทั้งกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีการ

ดําเนินชีวิต ประเพณีในเชิงกิจกรรม และประเพณีในรอบเดือนรอบปของชาวลานนา  

 
๗ อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา, หนา  ๕๑. 



  

๒๔๙ 

 ในที่จะกลาวถึงตัวอยางคัมภีรธรรม/วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมประเพณีในลานนา ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑ 

แสดงความสมัพันธระหวางประเพณีและคัมภีรธรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

 

กิจกรรมตามประเพณ ี คัมภีรที่ใชเทศน คัมภีรอานิสงส 
ประเพณเีนื่องในการดําเนนิ
ชีวิต 
- การเกิด 

 

 

- การศึกษา 

- การบวชเรียน 

- การเจ็บไขไดปวย 

- การสืบชะตา 

 

- การตาย 

 

- โลกวฑุฒ ิและธรรมประจาํวนั 

เดือน และปเกดิ ตามทีก่ลาว  

- สรากริวิชชาสูตร 

- ปฎกะทัง้สาม 

- มหาวิบาก, พุทธสงัคหะโลก 

- กุมารภังค, ชยัสังคหะ  

- อุณหัสวิชยั 

- มาลัยโผด, นิพพานสูตร 

- มหามูลนพิพาน  

 

- อานิสงสทาํบุญวันเกิด 

- อานิสงสสัพพทาน 

- อานิสงสถวายทานรักษาศลี 

- อานิสงสบวช 

- อานิสงสเขียนธัมม/สราง

ธัมม 

- อานิสงสตานหาคนตาย,  

-  อานิสงสทําบุญไปหาพอแม  

 - อานิสงสเสยีศพ 

 - อานิสงสลางคาบ 

ประเพณใีนเชิงพิธกีรรม เชน 

- การบวช 

- การเขาพรรษา-ออกพรรษา 

- การทาํบุญในรอบ ๑๒ เดอืน 

- การตานขันขาว และการ 

  ถวายสังฆทาน 

-มีการเทศนโดยนําคมัภีรชาดก

เร่ืองตางๆ โดยเฉพาะในทศ

ชาติชาดก และชาดกที่มีใน

พระสุตตันตปฎก และ

ปญญาสชาดก 

 

- อานิสงสประเภทตางๆ ทัง้

กลุมทาน ศีล สมาธิ และ

ปญญา 

 

 จากคัมภีรธรรม/วรรณกรรมที่ใชเทศนตามวัฒนธรรมประเพณีดังกลาว จะเห็นไดวา มี

ความสัมพันธกันระหวางประเพณีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับการใชคัมภีรของพระสงฆใน

ลานนา โดยมีความเกี่ยวเนื่องตั้งแตการสราง การเขียน และการถวายคัมภีรธรรม ซึ่งคัมภีร

เหลานั้นกลายเปนวรรณกรรมที่สําคัญในลานนา ที่สอดแทรกความรู ความเขาใจในประวัติความ

เปนมา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรูดานจริยศาสตร ศิลปศาสตร คําสอนในทองถิ่น  



  

๒๕๐ 

ความรูดานสมุนไพรและความรูเชิงพิธีกรรม ซึ่งกลายขนบธรรมประเพณีที่ดีงามของลานนา อัน

เปนที่มาของประเภทและลักษณะสําคัญของคัมภีร/วรรณกรรมที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ

ลานนา จนกลายเปนคติธรรม ความเชื่อและประเพณีที่สําคัญของชาวลานนา 
 
๔.๒ บริบททางสังคม วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอความเชื่อและการใช
คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 
 นอกจากพัฒนาการทางสังคมและพระพุทธศาสนาตามที่กลาวแลว อาจกลาวไดวา 

บริบททางสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อทองถิ่น เชน ความเชื่อในเรื่องผีและขวัญ ที่มีอิทธิพลตอ

ความเชื่อและการใชคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น โดยมีความเกี่ยวของกับ

บริบททางดานการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะกิจกรรมในรอบเดือนและป  รวมทั้งบริบท

ดานการเมืองการปกครอง โดยมีขอมูลที่นาสนใจดังนี้ 

 ๑. บริบทดานการศึกษาของลานนา การศึกษาในสมัยโบราณของลานนานั้น อาจ

กลาวไดวาเปนการดําเนินงานของคนที่สังกัดอยูในกลุม ๓ กลุม ไดแก ๘

  ๑) กลุมชนชั้นสูงหรือเจานาย การศึกษาที่คนกลุมนี้เปนผูจัดขึ้น จะเปนการ

อบรมคนในสังกัดของตนในดานการปกครองและการทหารเปนหลัก การศึกษาในแงนี้ผูศึกษาตอง

มีพื้นความรูทั่วไปมาจากวัดเสียกอนแลวจึง “ฝกงาน” ในหนวยงานตางๆ และรับภาระเพิ่มขึ้น

ตามลําดับ 

  ๒) กลุมอาชีพ การศึกษาของกลุมนี้ เปนการศึกษาเพื่อมุงไปประกอบอาชีพเปน

หลัก โดยมากมักจะศึกษาผานครอบครัวหรือตระกูลของตน เชน การชางสาขาตางๆ การคาขาย 

และการเกษตร เปนตน  

  ๓) การศึกษาในวัด การศึกษาที่ทางพระภิกษุสงฆเปนผูจัดขึ้นนี้ เปนไปอยาง

กวางขวางในอดีต ขบวนการศึกษานี้ นับต้ังแตการที่พอแมพาลูกของตนไปฝากเปน “เด็กวัด” หรือ 

“ขะโยม-ขะยม” เพื่อเรียนขนบธรรมเนียมของชาววัด รับใชพระและเริ่มการศึกษาไปบาง เปนการ

เตรียมตัวกอนที่จะบวชเปนสามเณรได ในเวลาดังกลาว “ขะโยม” จะตองอยูในความดูแลของพระ

หรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง คร้ันมีอายุประมาณ ๑๒ ป เด็กวัดมักจะบวชเปนสามเณร ในระยะนี้

สามเณรจะตองฝกหัดจารใบลาน ฝกสวดมนตตางๆ และฝกเทศน เมื่อสามเณรอายุครบ ๒๐ ปแลว

ก็จะเขารับการอุปสมบทเปนภิกษุ ซึ่งในระยะนี้ภิกษุจะตองหัดแสดงธรรมเทศนา หัดสั่งสอน เรียน

ภาษาบาลี เรียนธรรมชั้นสูง และตองฝกแตงคําประพันธประเภทตางๆ เพื่อจะไดเปนครูสอนผูอ่ืน

                                                 
๘

 อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา, อางแลว หนา ๙-๑๐.   



  

๒๕๑ 

ตอไป และในชวงที่บวชอยูนั้น พระภิกษุยังอาจศึกษาวิชาการดานอื่นๆ ไปดวย นอกเหนือจากที่จะ

ศึกษาเกี่ยวกับวัตรของสงฆแลว เชน โหราศาสตร แพทยแผนโบราณ หรือการชางเชิงวิจิตรศิลป 

เปนตน และในระหวางขั้นตอนของการบวชเรียนดังกลาวนี้ ผูศึกษาอาจยุติการศึกษาของตนได

ตามที่เห็นสมควร ดังเชน ผูที่เปนภิกษุนั้นหากลาสิกขาบทออกมาแลวจะไดรับคํานําหนาวา

“หนาน” หากลาสิกขาบทขณะดํารงเพศสามเณรอยูจะไดรับคํานําหนาชื่อวา “นอย” สําหรับบุคคล

ที่ไมเคยบวชมากอนจะถือวาเปน “คนดิบ” ซึ่งหมายถึงคนที่ไมผานการศึกษาเลาเรียนผานวัดมา

กอน ทั้งนี้ บุคลากรที่วัดผลิตออกมาไมวาจะเปน “นอย” หรือ ”หนาน” ก็ดี ตางอาจรับการศึกษา

อบรมตอไปในกลุมชนชั้นสูงหรือกลุมอาชีพตอไปไดตามโอกาส ขอที่นาสังเกตก็คือ คนที่มี

ความสามารถสูง อาจไดรับการเลื่อนชั้นทางสังคมได เพียงแตผูที่จะเปนกษัตริยนั้นจะตองมีเชื้อ

สายเจานายมากอน คนอื่นๆ ถึงจะมีความสามารถสูงเพียงใดก็ไมอาจครองตําแหนงนี้ได แมวาใน

วรรณกรรมจะกลาววายาจกผูมีบุญก็สามารถเปนกษัตริยได แตวาในประวัติศาสตรมิไดเปนเชนนั้น  

 ระบบการศึกษาของลานนาในอดีตดังกลาว แสดงใหเห็นวา องคความรูและภูมิปญญา

ของลานนาสวนใหญจะปรากฏอยูที่ “วัด” และใน “ผูชาย” เปนหลัก วรรณกรรมและชุดความรูที่

ปรากฏขึ้นจึงเปนชุดความรูที่วาดวยพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร จริยศาสตร สมุนไพรและ

โหราศาสตร เปนหลัก วรรณกรรมคําสอนและตํารากฎหมายบางประการอาจปรากฏขึ้นในกลุมคน

ชั้นสูงบาง แตไมมากเทากับวิชาวาดวยความรูทางดานพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในสังคม ซึ่ง

ถาสังเกตจากวรรณกรรมรุนหลังจากยุครุงเรืองของลานนา จะพบวา คัมภีรหรือวรรณกรรมสวน

ใหญผูที่เขียนจะเปนพระภิกษุและผูที่เคยเปนพระภิกษุมากอน โดยจะระบุวันเดือนปที่จาร และชื่อ

ของตนเองวาไดเขียนขึ้นเพื่ออุทิศใหกับผูที่ตนเองนับถือ หรือไมบางทีก็ไมระบุชื่อผูเขียน ระบุแต

เพียงวันเดือนปที่เขียนเทานั้น 

 จากการศึกษาของอานันท กาญจนพันธุ ๙ ที่กลาวถึงการรจนาวรรณกรรมของ

พระภิกษุในลานนาเกี่ยวกับเอกสารประเภทตํานานพบวา วรรณกรรมเหลานั้นแมจะสรางภาพอดีต

ของลานนาไทยใหอุดมไปดวยรายละเอียดของเหตุการณตางๆ แตเนื่องจากลักษณะของตํานาน

ผสมผสานเอาเรื่องราวที่เปนอภินิหารและความเชื่อในนิยายปรัมปราเขาไวมาก ทําใหถูกทอดทิ้ง

ไมไดรับความเชื่อถือเทาที่ควรในฐานะเปนเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร แทที่จริงนัก

ประวัติศาสตรลานนาในปจจุบันอานตํานานเพียงเพื่อจะคนเอารายละเอียดของเหตุการณโดย

ปราศจากความเขาใจในความหมาย วัตถุประสงคและลักษณะความคิดพื้นฐานที่ประกอบกัน

                                                 
๙ อานันท กาญจนพันธุ, ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอัมรินทร, ๒๕๔๓), หนา ๒๕-๔๐. 



  

๒๕๒ 

ข้ึนมาเปนตํานาน จึงไมอาจเห็นคุณคาของตํานานได  ตํานานนั้นมีลักษณะเปนผลิตผลของ

จินตนาการที่เกิดจากความคิดและความเชื่อที่ตองการความเขาใจแบบหนึ่งโดยเฉพาะแตกตาง

จากปจจุบัน  เพราะการแสดงออกของตํานานมักจะเปนไปในรูปของสัญลักษณที่สรางขึ้นมาจาก

ลักษณะความคิดในสังคม  ดังนั้น การที่จะเขาใจหรือ  "แปล" สัญลักษณนั้นๆ ได  จําเปนจะตอง

สนใจลักษณะความคิดและระบบคุณคาของสังคมลานนาซึ่งเปรียบเสมือน "ไวยากรณ" หรือส่ือ

ชวยใหเขาใจภาษาของสังคมการทําความเขาใจกับ "ไวยากรณ" ที่อยูเบื้องหลังการสรางสัญลักษณ

ของตํานานเทากับเปดโอกาสใหสามารถอานตํานานจากทัศนะหรือภาษาของตํานานไดเอง 

 จากตํานานและวรรณกรรมที่มีนักปราชญเขียนขึ้นในลานนาระหวางพุทธศตวรรษที่ 

๒๐ และ ๒๑ คือ  ตํานานมูลศาสนา  จามเทวีวงศ นิทานพระพุทธสิหิงค  ชินกาลมาลีปกรณ  และ

รัตนพิมพวงศนั้น หากพิจารณาลักษณะโครงสรางความคิดของผูเขียนตํานานและวรรณกรรม

เหลานั้นพบวา   วรรณกรรม/ตํานานที่เขียนขึ้นโดยภิกษุสงฆในนครเชียงใหมนั้น สวนใหญได

อิทธิพลของการเผยแพรพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา  ดังจะเห็นไดจากการเขียนเปนภาษา

บาลีทั้งหมด  ยกเวนแตตํานานมูลศาสนาเลมเดียวที่เปนภาษาลานนา  แมแตรูปลักษณะโครงเรื่อง

ก็ใชวิวัฒนาการของศาสนาพุทธ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของวรรณกรรมภาษาบาลีของลังกาไดอยาง

ชัดเจน  ตัวอยางเชน ตํานานมูลศาสนา  เปนตํานานแรกสุดของยุคนี้  เขียนขึ้นเปนภาษาลานนา 

โดยพระภิกษุชาวเชียงใหม ๒ รูป  พระพุทธญาณเจา เปนผูเขียนสวนใหญและมีพระพุทธพุกาม

เสริมชวงทาย  ตํานานนี้เขียนขึ้นประมาณป พ.ศ. ๑๙๖๐  และเนื่องจากภิกษุทั้งสองรูปเปนสงฆใน

สังกัดวัดสวนดอกไม  ในนครเชียงใหม  อันเปนวัดที่พระเจากือนาสรางใหเปนที่พํานักของพระ

สุมนะ  ผูเผยแพรพระพุทธศาสนาลังกาวงศในลานนาองคแรกและตอมาเปนศูนยกลางของพุทธ

ศาสนานิกายนี้  เร่ืองราวในตํานานจึงเนนที่กิจกรรมของสํานักสวนดอกไม และการสืบสายของเจา

อาวาสโดยสืบมาจากพุทธองคเร่ือยมา และถือวาเจาอาวาสสวนดอกไม สืบสายการเผยแผศาสนา

จากพระพุทธองคที่แทจริง 

 สวนเนื้อหาของวรรณกรรมที่ปรากฏนั้น อานันท  กาญจนพันธุ กลาววา มิไดมีลักษณะ

เปนวิทยาศาสตร  เพราะพระเถระเหลานั้นแสดงความคิดออกมาในรูปของภาษาที่เขาใจกัน  

เฉพาะบุคคลรวมสมัยอันเปนลักษณะภาษาที่ไมใหความสนใจกับการศึกษาที่ตองมีการพิสูจนจาก

ขอมูล  และการสรางความสัมพันธของสิ่งตางๆ อยางเปนระบบตามทฤษฎี (Systematic)  หาก

เปนภาษาที่เนนเรื่องความรูสึกทางจิตใจเปนใหญ  แสดงออกโดยการอธิบายปรากฏการณที่อาศัย

สัญชาตญาณเฉพาะหนาซึ่งทําใหมีลักษณะความคิดที่ไมสนใจการแยกแยะ (Undifferentiated  

Continuum) เชน  ไมแยกแยะวาอะไร คือส่ิงที่เกิดขึ้นจริง  หรืออะไรคืออภินิหาร  ทําใหมองเห็น



  

๒๕๓ 

ปรากฏการณทั้งสองชนิดนี้วา มีความเปนจริงเชนเดียวกัน  ดวยเหตุนี้การทําความเขาใจกับการ

วิเคราะหโครงสรางความคิดของภิกษุผูเขียนตํานาน  จําเปนจะตองยึดหลักการใชภาษาในแบบ

ดังกลาว และพยายามขจัดหลักการของการใชภาษาในปจจุบันเพื่อการเขาถึงความคิดของ

พระภิกษุเหลานั้น โดยหลักคิดของพระภิกษุเหลานั้นมีความสอดคลองกับสถานการณและความรู

ทางดานพระพุทธศาสนาและการปกครองในสมัยนั้น  ดังนั้น วรรณกรรมที่ปรากฏขึ้นในสมัยแรกๆ 

ของลานนา จึงเปนองคความรูที่มีลักษณะเปนของตัวเองมีการอางอิงหลักการทางพระพุทธศาสนา

ไดอยางถูกตอง และที่สําคัญ คือ แสดงความแตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปฎก 

 จากบริบททางการศึกษาของลานนาในอดีตดังกลาว ทําใหมีหลักฐานและวรรณกรรมที่

เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยางมากและสวนหนึ่งกลายมาเปนหลักธรรมและคัมภีรที่สําคัญใน

ลานนาที่พระสงฆจะตองนํามาบอกตอหรือใชเทศนในเทศกาลตางๆ ดวยเหตุผลสําคัญ คือ ความ

ตอเนื่องของการศึกษาเรียนรู และเปนหลักธรรมที่มีสําคัญตอการเรียนรูของพระภิกษุสามเณร ที่

จะตองเร่ิมตนเรียนรูเกี่ยวกับหลักธรรมพื้นฐาน คือ ศีล สมาธิ และปญญา หรือการศึกษาในหลัก

กุศลกรรมบถ  อันจะเปนการปูพื้นฐานใหกับผูที่ เขามาเรียนรูในพระพุทธศาสนาไดเขาใจ 

เชนเดียวกับหลักอนุปุพพิกถาที่พระพุทธองคทรงแสดงเพื่อใหคนเขาใจหลักการพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนากอนที่จะเขาใจถึงหลักธรรมข้ันสูงตอไป ดังนั้น จึงไมแปลกที่จะพบวา วรรณกรรม

ที่วาดวยประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จะมีคัมภีรที่คลายคลึงกันนับหลายรอยเรื่อง หลายสํานวน 

โดยเฉพาะธรรม “มาลัยโผด”  “นิพพานสูตร”  “ชัยสังคหะ”  เปนตน ซึ่งทั้งหมดลวนเปนผลสืบเนื่อง

มากจากการศึกษาของพระสงฆในลานนา ที่มีการเตรียมผูคนตั้งแตเยาววัยจนถึงวัยที่มีความรู

ความสามารถในการแตงคัมภีรลานนา 

 ๒. บริบทดานวัฒนธรรมประเพณี จากที่ไดกลาวแลวในขอที่วาดวยองคความรูและ

ภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงสลานนา (บทที่ ๓) จะพบวาในแตละรอบเดือน รอบป

ของชาวลานนานั้น มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและประเพณีทองถิ่นอยางมากมาย 

ซึ่งอุดม รุงเรืองศรี ไดสรุปวา ๑๐ ประเพณีของชาวลานนาอิงอยูกับพระพุทธศาสนาและสังคม

การเกษตร ดังนั้น การสรางคัมภีรและประเพณีตางๆ จึงมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและ

ประเพณีเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในสังคมเกษตรกรรม  โดยมีประเพณีตางๆ ดังนี้   
 
 

                                                 
 ๑๐ อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  หนา ๑๓-๑๔. 



  

๒๕๔ 

 ๑) ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อ ไดแก ประเพณีที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น เชน  

 - การสวดมนต, การถวายทาน และทําบุญในโอกาสตางๆ  

 - การไหวพระ, พระธาตุเจดีย (กิจกรรมพิเศษเพิ่มจากการไหวพระที่กระทําในแตละวัน) 

 - วิสาขบูชา 

 - เขาพรรษา 

 - ทอดกฐิน  ทอดผาปา 

 - ถวายสลากภัตต 

 - ทําบุญขาวจี่ขาวหลาม 

 - งานปอยนอย-ปอยหนอยหรือบวชลูกแกว (บวชเณร) 

 - การเปกขทุ-เปกตุ (อุปสมบทพระ) 

 - งานปอยหลวง (งานฉลองถาวรวัตถุในวัดเพื่อสาธารณประโยชน) 

 - งานปอยลอ-ลากปราสาท (งานปลงศพพระภิกษุ) 

 - งานบุญปใหม (สงกรานต) 

 - การ ”ตั้งธัมมหลวง” (การเทศนมหาชาติ) นิยมกระทําในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง แต

ภายหลังนิยมจัดงานลอยกระทงตามแบบของภาคกลาง 

 - เขาอินทขีล, ข้ึนอินทขีล (บูชาหลักเมืองเชียงใหม) และการฟอนผี การเลี้ยงผี (สังเวย

ผีเจานายและผีบรรพบุรุษ) 

 ๒) ประเพณีเนื่องในการดําเนินชีวิต ของชาวลานนาตั้งแตเกิดจนตาย โดยมี

ประเพณีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและทองถิ่น ดังนี้ 

 - การดําหัว (คารวะผูอาวุโสหรือผูมีคุณแกตนในชวง “ปใหม” หรือเทศกาลสงกรานต) 

 - การสืบชะตา ตามโอกาส เชน วันเกิด หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพเจ็บไขไดปวย  

 - การแตงงาน 

 - การคลอด (รับขวัญสมาชิกในครอบครัว) 

 - การปลูกเรือนขึ้นบานใหม 

 - งานศพ 

 ๓) ประเพณีเชิงพิธีกรรม ไดแก งานประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อในทองถิ่นและ

พระพุทธศาสนา เชน  

 - การขึ้นทาวทังสี่ (อาน “ข้ึนตาวตังสี่”) (บูชาทาวจตุโลกบาล) 



  

๒๕๕ 

 - การเรียกขวัญลูกแกว (นาค), เจาบาวเจาสาว, วัวควาย, ขาว ฯลฯ 

 - การเลี้ยงผี 

 - การสงเคราะห สงแถน หรือการจัดพิธีสังเวยเพื่อลบลางเคราะหราย 

 - การสืบชาตา 

 - การฟอนผีมด ผีเม็ง 

 - การแรกนา 

 - การขนขาวขึ้นยุง 

 - การสูขวัญควาย 

 ประเพณีดังกลาวนั้น มีการผสมผสานความเชื่อทั้งพระพุทธศาสนาและความเชื่อใน

เร่ืองผี เร่ืองขวัญ ตามคติของโบราณลานนา  

 จากชวงเวลาแตละเดือนในรอบปดังกลาว ก็จะมีการจัดระบบของวรรณกรรมเขาแทรก

อยูดวย เชน ในชวงเขาพรรษาก็จะมีการนําเอาคัมภีรชาดกเรื่องตางๆ มาเทศน ชวงที่พอบานและ

ชายหนุมไปตีฝาย (ซอมเขื่อนกั้นน้ํา) และการปลูกหรือเกี่ยวขาวก็จะมีการเลานิทานหรือเร่ืองตลกสู

กันฟง ชวงหนาหนาวที่คนมาลอมวงผิงไฟนั้น ก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องตางๆ หรือผูเฒาอาจเลา

เร่ืองเลานิทานและธรรมใหลูกหลานฟง และเด็กๆ ก็อาจละเลนปริศนาคําทายไปตามประสา สวน

ในชวงเวลาค่ําคืนที่ฝนไมเปนอุปสรรค ชายหนุมและหญิงสาวก็จะมีโอกาสแสดงความสามารถใน

เร่ืองคําอูบาวอูสาวของตนเพื่อเลือกคูครอง ซึ่งอาจใชความรูในทองถิ่นเปนสื่อกลางในการพูดจา 

เหตุการณดังกลาวเหลานี้จะวนเวียนกันปตอป และรุนตอรุนสืบเนื่องกันมา  

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในลานนาดังกลาว โดยเฉพาะที่เกี่ยวของพระพุทธศาสนาแลพิธีกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตนั้น มีผลใหนักปราชญลานนาไดรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา

เพื่อรับใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งวรรณกรรมเหลานั้นไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา  

 บริบทดานวัฒนธรรมประเพณีดังกลาว จะเห็นไดวา มีประเพณีที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ตางๆ นั้น มีความเกี่ยวของกับการสราง/การเขียนคัมภีรธรรมถวายวัด ซึ่งคัมภีรเหลานั้นกลายเปน

วรรณกรรมที่สําคัญในลานนาที่สอดแทรกความรู ความเขาใจในประวัติความเปนมา หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา ความรูดานจริยศาสตร ศิลปศาสตร คําสอนในทองถิ่น  ความรูดานสมุนไพร

และความรูเชิงพิธีกรรม ซึ่งกลายเปนขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของลานนา ตามที่กลาวแลว  

 ๓. บริบทดานการเมืองการปกครอง ความเปนไปของบานเมืองนั้น ยอมมี

ความสัมพันธกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอยางลึกซึ้ง ดวยเหตุที่ชนชั้นผูนําอาศัยวัฒนธรรม

ประเพณี และศาสนาเปนที่หลอมรวมจิตใจใหคนในชาติมีความเปนปกแผน ดังนั้น ชนชั้น



  

๒๕๖ 

ผูปกครองจึงกําหนดวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งที่ประชาชนยอมรับนับถือใหเปนสวนหนึ่งของ

การกิจกรรมที่ทํารวมกันระหวางราชอาณาจักรกับผูใตปกครอง  ในสังคมลานนาก็เชนเดียวกัน 

พระมหากษัตริยและเจาผูครองนคร ก็อาศัยความเชื่อและเหตุผลดังกลาว ในการสรางสรรค

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกับประชาชน โดยเฉพาะการเขียนธรรม การสรางธรรมถวายวัด 

รวมถึงการสรางวัดวาอารามและการบํารุงพุทธศาสนานั้น ถือวาเปนหนาที่ของชนชั้นผูปกครองที่

จะตองดําเนินการใหเปนแบบอยางแกประชาชน และเพื่อเปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและ

ศาสนาของบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง 

 จากการศึกษาถึงยุคสมัยของลานนา จะพบว

                                                

า ในสมัยราชวงศมังรายนับต้ังแตพระ

เจามังราย สืบตอเนื่องถึงพระเจาเมืองแกว พระมหากษัตริยไดสงเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา

อยางมากมาย ตามที่ไดกลาวในตอนตน ซึ่งสมหมาย เปรมจิตต กลาววา ๑๑ ในสมัยนั้น ชนชั้น

ผูปกครองใหสรางวัด บํารุงพระพุทธศาสนา เพื่อสรางศรัทธาใหกับผูใตปกครอง ตอมาก็เปนการ

สงเสริมการศึกษาทางพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง โดยมีการจัดทําสังคายนาครั้งที่ ๘ เมื่อป พ.ศ. 

๒๐๒๐  เพื่อรักษาพระธรรมคําสอนและสะสางปญหาความขัดแยงระหวางหมูสงฆในลานนา 

สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพระไตรปฎก ภาษาบาลี และการรจนาวรรณกรรม คัมภีรตางๆ 

เพื่อใหพระสัทธรรมยั่งยืน 

 จากการศึกษาของปริญญา กายสิทธิ์ ๑๒ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในลานนา พบวา  

ชนชั้นปกครองมีบทบาทที่เดนชัดในการอุปถัมภพุทธศาสนามากกวาชนชั้นอื่น โดยชนชั้นปกครอง

มิไดกระทําเพื่อผลประโยชนของตนเองฝายเดียว แตเปนผลตอสังคมโดยสวนรวม ดังจะเห็นไดจาก

พระมหากษัตริยในลานนา นับตั้งแตพระเจาติโลกราช เปนตนมา ถึงแมวาจะทรงสนับสนุนคณะ

สงฆสีหล แตในขณะเดียวกันพระองคทรงพยายามสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูสงฆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสังคายนาพระไตรปฎก นอกจากจะแสดงถึงความแตกฉานในพระไตรปฎก

และภาษาบาลีของพระภิกษุสงฆในลานนาแลว การสังคายนาเปนการประชุมสงฆ เพื่อจัดระเบียบ

หมวดหมูพระพุทธวจนะแลวรับทราบโดยทั่วกันในที่ประชุม ตอจากนั้นใหถือเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตามมติของที่ประชุมสงฆ การสังคายนาครั้งนี้มิไดมีแตคณะสงฆสีหลเทานั้น แต

ประกอบดวยคณะสงฆทั้งหลาย ดังนั้น การสังคายนาพระไตรปฎกในรัชสมัยของพระองค จึงเปน

การประสานความเปนเอกภาพของสงฆในลานนา  ถึงแมวาจะอยูตางคณะกัน แตก็ยังมี

พระไตรปฎกฉบับเดียวกัน ตอมาจะพบวา คณะสงฆทั้ง ๓ คณะ ไดกระทําสังฆกรรมรวมกันเสมอ

 
 ๑๑ สมหมาย เปรมจิตต, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา, หนา ๒-๑๐. 

 ๑๒ ปริญญา  กายสิทธิ์, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  หนา ๒๔๔-๒๔๖.  



  

๒๕๗ 

ในสมัยพระเจาเมืองแกว ทั้งนี้เพราะความเปนเอกภาพของสงฆจะกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองของ

ศาสนาและของสังคม อาจกลาวไดวา ผูปกครองเองก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนา คงจะไม

ดอยไปกวาผูอยูใตการปกครอง 

 พระพุทธศาสนาในลานนาไดรับการอุปถัมภทะนุบํารุงในทุก ๆ ดาน อาทิ การ

อุปถัมภศาสนธรรม ที่ปรากฏความเจริญรุงเรืองในการศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษาบาลี จนทํา

ใหพระภิกษุสงฆลานนาไทยมีความแตกฉานภาษาบาลี และมีความเชี่ยวชาญในพระไตรปฎก 

สามารถทําการสังคายนาพระไตรปฎกและประพันธวรรณกรรมบาลีไวเปนจํานวนมาก ในดานการ

อุปถัมภศาสนบุคคลปรากฏวา พระภิกษุสงฆในลานนาไทยไดรับการทํานุบํารุงดวยปจจัยตาง ๆ 

อยางพอเพียง เพื่อมิใหพระภิกษุสงฆตองพะวักพะวงเกี่ยวกับการดํารงชีพ จึงปรากฏการอุทิศที่ดิน 

ผลประโยชน แรงงานคนและสัตว ตลอดจนทรัพยสิน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่ออุปฏฐากแกศาสนา 

และยังปรากฏวา  พระภิกษุสงฆที่มีความรูความสามารถ  ได รับการอุปถัมภโดยตรงจาก

พระมหากษัตริย อาทิเชน พระสิริมังคลาจารย ที่พระเมืองแกวทรงสรางที่พํานักใหเพื่อเปนที่ศึกษา

และประพันธวรรณกรรมบาลี นอกจากนี้ยังสละรายไดประจํานครเพื่อเปนคากัปปยภัณฑแก

พระสงฆปรินายก  สําหรับการอุปถัมภศาสนสถาน ไดมีการกอสรางศาสนสถานเปนจาํนวนมากทัว่

ราชอาณาจักร และยังปรากฏการสรางพระพุทธรูปขนาดใหญหลายองค เชน พระเจาเกาตื้อ พระ

เจาแขงคม พระเจาลานทอง ที่สําคัญที่สุดคือ การประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ คือ พระแกว

มรกต และพระพุทธสิหิงคในเมืองเชียงใหม 

 นอกจากนี้ในดานโครงสรางของสถาบันทางพุทธศาสนา ปรากฏวา ในรัชสมัยของพระ

เจากือนา ไดเร่ิมการจัดระเบียบการปกครองสงฆใหมีระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น โดยมีการแบงแยก

คณะสงฆออกเปนสองฝาย คือ ฝายคามวาสี และฝายอรัญวาสี มีการแตงตั้งพระมหาสวามีซึ่ง

เทียบไดกับตําแหนงสังฆปรินายก และมีตําแหนงสวามีเปนสมณศักดิ์ของสงฆ การปกครองสงฆใน

ลักษณะเชนนี้แสดงวา ไดรับอิทธิพลจากสุโขทัย โดยพระมหากษัตริยทรงมีหนาที่ในการจัดระเบยีบ

การปกครองสงฆ และทรงมีอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ นอกจากนี้ตําแหนง

พระสังฆราชเปนตําแหนงเฉพาะเมือง ตอมาสถาบันทางพุทธศาสนาเริ่มมีบทบาทและมีอํานาจ

มากยิ่งขึ้น นับต้ังแตรัชสมัยพระเจาติโลกราช พระสังฆปรินายกสวนใหญเปนพระภิกษุในคณะสงฆ

สีหล เนื่องจากสถาบันทางพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

อยางมาก สถาบันพระมหากษัตริยจําเปนจะตองไดรับการรับรองจากสถาบันทางศาสนา โดย

อาศัยมาตรฐานแหงความเปนกษัตริยผูทรงเปนธรรมราชา และจักรพรรดิราช ตามดวยความเชื่อ

ของพุทธศาสนาไดขยายตัวออกไปยังเมืองตาง ๆ โดยการสงพระภิกษุสงฆออกไปเผยแพรศาสนา



  

๒๕๘ 

และวางรากฐานพุทธศาสนาตามแนวทางที่ตนถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะสงฆสีหล 

ความสัมพันธดังกลาวทําใหคณะสงฆหัวเมืองมีความสัมพันธกับคณะสงฆในราชธานี  และยอมรบั

อํานาจของพระสังฆปรินายกในเมืองเชียงใหม นอกจากนี้การอุทิศที่ดิน แรงงาน และผลประโยชน

ใหกับสถาบันทางพุทธศาสนา ทําใหสถาบันทางพุทธศาสนามีอิสระในตนเองทางดานเศรษฐกิจ 

สามารถควบคุมแรงงาน การผลิตและการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจได  ถึงแมวา

พระมหากษัตริยจะทรงมีอํานาจในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ และทรงแตงตั้งหรือถอด

ถอนสมณศักดิ์ แตในทางปฏิบัติพระองคจะตองรับฟงขอคิดเห็นจากสถาบันทางพุทธศาสนา ทั้งนี้

เนื่องจากพระสังฆปรินายกจะมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริยในฐานะอาจารยกับศิษย ดวย

เหตุนี้สถาบันทางพุทธศาสนาถึงแมวาจะไดรับการอุปถัมภจากสถาบันกษัตริย แตก็มิไดถูกควบคุม

ทุกกรณี วัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาสามารถพัฒนาความกาวหนาทางดานวิชาการไดอยาง

เต็มที่ และการที่พุทธศาสนาในลานนาสามารถเจริญรุงเรืองสูงสุด สาเหตุประการหนึ่งก็คือเปนผล

มาจากสถาบันทางพุทธศาสนามีอิสระในการพัฒนาตัวเอง 

 สภาพทางการเมืองของลานนาไมวาจะเปนรูปแบบ แนวความคิดทางการเมือง 

ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูอยูใตปกครอง หลักคําสอนของพุทธศาสนา ไดมี

อิทธิพลตอการกําหนดฐานะและบทบาทของบุคคล ผูปกครองจะตองปกครองดวยความชอบธรรม 

“ธรรม” ที่เปนแนวทางที่ผูปกครองจะตองยึดถือและปฏิบัติ เชน ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม 

จักรวรรดิวัตร ประเพณีธรรม ถาผูปกครองไมประพฤติธรรม ยอมนําไปสูความวุนวาย เกิดภัยพิบัติ 

บานเมืองระส่ําระสาย และเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงผูปกครอง โดยอางเหตุการณเหลานี้ 

เนื่องมาจากผูปกครองบานเมืองไมประพฤติธรรม ในขณะเดียวกันผูอยูใตการปกครองก็ยึดถือหลัก

คําสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับบุญ – กรรม และบารมี ทําใหยอมรับสถานภาพของตนเองโดยไม

แยง มีความเชื่อวาชีวิตปจจุบันถูกกําหนดมาจากอดีต และหนาที่ของตนในปจจุบัน คือพยายาม

กระทําความดี สะสมบุญเพื่อจะไดเกิดในภพหนาที่ดีกวา แนวความคิดเชนนี้ปรากฏทั่วไปในคติคํา

สอน คําเทศนาสั่งสอนในนิทานชาดกตาง ๆ และสุภาษิต ส่ิงเหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลตอการกาํหนด

พฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งไดสงผลตอการแตงคัมภีรธรรมสมัยตอมา ที่เนนเรื่องกรรม ความเชื่อ

เร่ืองอานิสงส และการเวียนวายตายเกิด ที่ปรากฏในธรรมมาลัยโผด นิพพานสูตร และธรรมที่เปน

กิจกรรมในรอบเดือน รอบปของชาวลานนา  

 บริบททางดานการเมืองการปกครองดังกลาว จะเห็นไดวามีอิทธิอยางยิ่งตอการความ

เจริญทางพระพุทธศาสนา การอุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการรจนาและการเผยแพร

คัมภีรธรรมในลานนานั้น ถือวาเปนหลักฐานที่สําคัญพอๆ กับการสรางวัดวาอารามหรือถาวรวัตถุ  



  

๒๕๙ 

และภายหลังจากที่ลานนาเปนประเทศราชของสยามประเทศ คัมภีรที่สรางสรรคข้ึนใหม ก็เปน

เพียงสวนนอยที่สรางชุดความรูใหม โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อในทองถิ่นและความรูที่เปน

สากลมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพื่อตองการตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนและ

การสรางความชอบธรรมในการปกครองของชนชั้นปกครอง 

 ๔. บริบททางดานพระพุทธศาสนา ตามที่ไดกลาววา พระพุทธศาสนาที่เขาสูลานนา

นั้น มี ๓ กลุมหรือนิกายใหญ ในระยะแรกเปนพุทธศาสนาฝายเถรวาท ซึ่งเปนนิกายที่เผยแพรอยู

ทั่วไปในดินแดนของไทย และเมื่อพระนางจามเทวีเดินทางมาจากละโว พระนางไดนําพระสงฆผู

ทรงพระไตรปฎกจํานวน ๕๐๐ รูปติดตามมาดวย ทําใหพุทธศาสนาฝายเถรวาทไดเผยแพรและ

เจริญเรื่อยมาในแควนหริภุญชัย กระทั่งพระเจามังรายปราบนครหริภุญชัยไดในป พ.ศ. ๑๘๓๙ ก็

ทรงรับเอาพุทธศาสนาฝายเถรวาทเขาไวดวย ในขณะเดียวกันพระองคทรงมคีวามความสมัพนัธอัน

ดีกับอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาทแบบลังกาวงศ พุทธศาสนาในลานนาจึง

เปนแบบลังกาวงศไปดวย ตอมาในสมัยพระเจากือนาทรงนิมนตพระสุมนเถระมาจากสุโขทัย มา

เผยแผพุทธศาสนาในลานนาเมื่อ พ.ศ.๑๙๑๒ พระสุมนเถระนั้นเคยศึกษาและอุปสมบทในสํานัก

พระอุทุมพรเถระแหงอาณาจักรมอญ (รามัญ) ทําใหพุทธศาสนานิกายรามัญวงศแพรหลายใน

ลานนา ในสมัยพญาสามฝงแกน พระสงฆชาวลานนาหลายรูปไดเดินทางไปศึกษาที่ลังกาในราว 

พ.ศ.๑๙๖๗ ขากลับไดอาราธนาพระสงฆชาวลังกา ๒ รูปมาดวย พุทธศาสนานิกายสีหลหรือลังกา

วงศใหม จึงเผยแพรในลานนาตั้งแตบัดนั้น ภายหลังที่มีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ 

พระสงฆของลานนาไดศึกษาพระไตรปฎกอยางแตกฉาน และมีความเชี่ยวชาญภาษาบาลีอยางยิ่ง 

จนสามารถแตงวรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและตําราภาษาบาลีหลายเลมซึ่งคัมภีรเหลานั้น ได

เปนตนแบบใหกับวรรณกรรมหรือคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา  

 ดวยเหตุนี้ จึงทําใหพุทธศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอวิถีชีวิตของชาวลานนา ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ ของลานนา ไมวาจะเปนวรรณกรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม จิตรกรรม ที่

สําคัญ คือ การสรางสรรควรรณกรรมที่มีคุณคาตอการดํารงอยูของชาวลานนา จากบริบทในดาน

ตางๆ ดังกลาว จะเห็นไดวา บริบททางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การปกครองของบานเมือง และ

ความเปนไปของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับสรางสรรคคัมภีร ซึ่งมีการประยุกตให

เหมาะสมกับกาลเวลามากขึ้น ถึงแมวา ความถูกตองชัดเจนจะลดนอยลงกวาในยุคสมัยที่

พระพุทธศาสนารุงเรืองก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา การพระศาสนากับอาณาจักรและวิถี

ของชาวเมืองมิไดแยกออกจากกัน หากแตมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพื่อนําพาสังคมไปสู

ความสงบสุข และเพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้ 



  

๒๖๐ 

แผนภูมิที่ ๔.๑  

แสดงความสมัพันธของบรบิททางสงัคมกับกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาในลานนา 

องคความรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ผลที่ไดรับตอบุคคล/

สังคม /พุทธศาสนา 

บริบททางสังคมและ 

ปจจัยพื้นฐานตอการ

สรางสรรควรรณกรรมและ

พุทธศาสนาในลานนา 

การพัฒนา 

ปจเจกบุคคล 

วิธีการเรียนรู/การสืบตอ

ของชาวลานนา 

การสรางสรรค 

สังคมแหงความดี 

สานตอพุทธศาสนา 

/วัฒนธรรมทองถิ่น 

ความรูในภาษา

บาลี/พุทธศาสนา 

ความรูในเรื่อง

อานิสงส/ธัมมชาตา 

ความรูในการ

พัฒนาสังคม ฯลฯ 

การสรางจารีต

ประเพณีทองถิ่น 
การสังคายนา 

และการเขียนธัมม 

การประยุกต

ความรู/ภูมิปญญา 

การอุปถัมภของ

พระมหากษัตริย 

การเขามาของพุทธ

ศาสนาจากที่ตางๆ  

ความรูเดิม/การสราง

ความเชื่อในทองถิ่น 

 

 จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นไดวา บริบททางสังคม การเขามาของพระพุทธศาสนา การ

อุปถัมภค้ําชูของพระมหากษัตริย ชนชั้นปกครอง และความรู ความเชื่อเดิมในทองถิ่น มีสวนสําคญั

ที่สรางความกาวหนาใหกับพระพุทธศาสนาในลานนา และบุคลากร นักปราชญในพระพทุธศาสนา

ก็ไดรวมสรางสรรคผลงาน ที่ตอบสนองตอความสงบสุขของบานเมือง ซึ่งเปนผลดีตอทุกฝาย 

 



  

๒๖๑ 

๔.๓ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ
ลานนา 
 จากการศึกษาสํารวจทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของและการสัมภาษณพระเถระ นักวิชาการ 

และบุคคลผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  และประเพณีในรอบเดือนและ

รอบปของชาวลานนาตามที่กลาวแลว  พบวา คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนามี

ความสัมพันธกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมโดยนัยตางๆ ที่สําคัญ คือใหความรู ความเขาใจทั้งใน

ดานพระพุทธศาสนา การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมการพัฒนาทองถิ่น การสรางสรรค

วรรณกรรม/คัมภีรธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังไดรับการยอมรับจากประชาชนผูที่นับถือและสนใจใน

การนําไปประยุกตในกิจกรรมและประเพณีตางๆ ของลานนา  ในที่นี้ จะกลาวถึงองคความรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรเหลานั้น โดยจัดหมวดหมูตามประเภทและลักษณะการใช

คัมภีร ๕ กลุมตามที่กลาวแลวในตอนตน ดังนี้  
 ๑. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในกลุมคัมภีรที่ใชเทศนใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาตาประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด ไดแก  คัมภีรธรรมที่

นักปราชญลานนาไดกําหนดในเชิงกุศโลบายไววา มีความสัมพันธกับบุคคลในฐานธรรมประจําวัน

เกิด ๗ วัน ซึ่งหมายถึงคัมภีรตามพระอภิธรรม ๗ คัมภีร  คัมภีรธรรมประจําเดือนเกิด ๑๒ เดือน ที่

เปนคัมภีรตามเนื้อหาในทศชาติชาดก ๑๐ เร่ือง และ ธัมมจักก มงคลสูตร  รวมทั้งคัมภีรที่แตงขึ้น

ใหมตามคติของลานนา เชน หงสผาคํา ชางฉัททันต สุทธนู  และคัมภีรธรรมประจําปเกิด ๑๒ 

คัมภีร (ตามทศชาติชาดก) ซึ่งการเทศนในคัมภีรเหลานี้ สวนใหญพระสงฆจะใชเทศนในงานที่มี

การ “ตั้งธรรมหลวง” เปนหลัก เพราะถือวา การเทศนทศชาติชาดก โดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดร

ชาดกนั้น ถือวามีความสําคัญตอการสรางความรู ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนาแกประชาชน

และมีอานิสงสมาก  ซึ่งจากการศึกษาโดยภาพรวมพบวา องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่

ปรากฏในคัมภีรเหลานี้ จะใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาดกที่มีปรากฏในพระไตรปฎกไดเปน

อยางดี  โดยวัตถุประสงคหลัก คือมุงเนนการสรางบารมี ๑๐ ประการ ตามที่พระโพธิสัตวไดกระทํา

ไวกอนที่พระองคจะบรรลุความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เนื้อหาและชุดความรูที่ปรากฏก็จะแสดง

ถึงการบําเพ็ญบารมี ๑๐  ประการ ไดแก   

 ๑) การบําเพ็ญเนกขัมมบารมี (พระเตมีย)  

 ๒) การบําเพ็ญวิริยบารมี (พระมหาชนก)  

 ๓) การบําเพ็ญเมตตาบารมี (พระสุวัณณสาม) 

 ๔) การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี (พระเนมิราช)  

 ๕) การบําเพ็ญปญญาบารมี (พระมโหสถ) 



  

๒๖๒ 

 ๖) การบําเพ็ญศีลบารมี (พระภูริทัต) 

 ๗) การบําเพ็ญขันติบารมี (พระจันทกุมาร)  

๘) การบําเพ็ญอุเบกขาบารมี (พระนารทะ) 

๙) การบําเพ็ญสัจจบารมี (พระวิธูรบัณฑิต) 

๑๐) การบําเพ็ญทานบารมี (พระเวสสันดร) 

 อุดม รุงเรืองศรี ๑๔ ไดวิเคราะหองคความรูเกี่ยวกับคัมภีรที่วาดวยการบําเพ็ญบารมีของ

พระโพธิสัตวหรือในเรื่องพระเจาสิบชาติในภาพรวมวา คัมภีรเหลานี้ใหความรูในดานตางๆ ซึ่ง อาจ

สรุปลักษณะรวมของเรื่องที่ปรากฏไดดังนี้ 

 ๑) ครอบครัวของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวอาจมาจากครอบครัวระดับใดระดับ

หนึ่ง คือ กษัตริย พราหมณ เสนา ปุโรหิต เศรษฐี พอคา คนยากจน หรือเกิดเปนสัตว 

 ๒) สภาพที่พระโพธิสัตวเกิดมา พระโพธิสัตวอาจเกิดมาไดทั้งในสภาพรางกายที่

สมบูรณงดงามดังที่ปรากฏในเรื่องตางๆ ทั่วไป อาจเกิดมามีรางกายที่ไมสมประกอบ เชน มีแตหัว

อยางแตงโม ในเรื่องชมพูหมากเตา อาจมีผิวกายดําอยางในเรื่องก่ํากาดํา หรือเกิดมาเปนสัตวเชน

เปนกิ้งกา ซึ่งตอนหลังไดลอกคราบเปนหนุมรูปงามในเรื่องสุวัณณะจักกาขางคํา หรือเกิดเปนหนู

เผือก เปนตน 

 ๓) การเรียนวิชา พระโพธิสัตวอาจเรียนวิชาจากอาจารยทิสาปาโมกข ในเมืองตักกสิ

ลา เรียนจากฤาษีในปาหิมพานต จากอาจารยผูทรงศาสตรเพท หรือไมไดเรียนแตมีปญญาเกิดเอง 

 ๔) การออกผจญภัย พระโพธิสัตวอาจออกผจญภัยดวยเหตุที่ถูกขับออกจากเมือง ถูก

บังคับใหเดินทางไปคนหาของวิเศษ ติดตามสหายไปเที่ยว ไปเรียนวิชา หรือถูกลักพาตัว ก็ได 

 ๕) การไดรับอํานาจพิเศษ พระโพธิสัตวอาจไดรับพรพิเศษหรือของวิเศษจากพระ

อินทร จากฤาษี หรือคนพบของวิเศษเอง ของวิเศษที่เสริมอํานาจของพระโพธิสัตวของดังกลาวอาจ

เปน “ดาบสรีกัญชัย” หรือพระแสงขรรคชัยศรี “เกิบตีนทิพ” คือ รองเทาวิเศษสวมแลวเหาะได ไม

เทาวิเศษที่ใชฆาหรือชุบชีวิตได “ธนูสิงห” คือธนูวิเศษ “แกวมณีโชติ” หรือแกววิเศษ เครื่องใชวิเศษ

เชน แห หรือ เหล็กในปนฝาย ไมเทา และในบางเรื่อง เพียงอีกฝายหนึ่งเห็นลายฝามือฝาเทาที่เปน

รูปกงจักร ก็ยอมรับวาเปนผูมีบุญสมภารแลวชวยในกิจการตางๆ แมกระทั่งยกลูกสาวใหอยางใน

เร่ือง หงสผาคํา หรือหงสหิน เปนตน 

 

                                                 
 ๑๔  อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา, หนา ๑๙๙. 



  

๒๖๓ 

 ๖) สหายของพระโพธิสัตว ผูที่ติดตามพระโพธิสัตวไปผจญภัยอาจเปน พี่ชาย 

นองชาย แม เสนา เพื่อน โดยเฉพาะบางเรื่องที่มาของพระโพธิสัตวเปนไดทั้งพาหนะที่ไปทาง

อากาศ เปนผูใหญที่คอยเตือน และก็ยังใหความเปนกันเองแกพระโพธิสัตวอีกดวยอยางในเรื่อง

สุทธนู เปนตน  

 ๗) ตัวละครที่เปนปฏิปกษกับพระโพธิสัตว พบวาผูที่คอยผจญกับพระโพธิสัตวซึ่งมี

การเฉลยในทายเรื่องวาเปน “เทวทัตเถร” นั้น อาจพบไดวาในเรื่องเปน ยักษ วิทยาธร รากษส 

ปศาจ อมนุษย กษัตริยพาล เศรษฐี พอคา และ “พอเลี้ยง” (บิดาบุญธรรม) เปนตน 

 ๘) ผูชวยของพระโพธิสัตว โดยปกติแลวพระอินทรจะคอยชวยพระโพธิสัตวในยาม

คับขันหรือชวยชุบชีวิตของพระโพธิสัตวเสมอ แตในการดําเนินเรื่องนั้น นอกจากพระอินทรแลว 

พบวาพระโพธิสัตวอาจมีผูใหความชวยเหลืออีก เชน ฤาษี พอเฒาแมเฒา แมเฒา หญิงหมาย 

เศรษฐี พอคา พราหมณ เสนา ปุโรหิต เทวดา นางเทวดา ยักษ ปศาจ มา หมา นกยูง นกแขกเตา 

 ๙) ความสามารถของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวอาจมีความสามารถหลายอยาง

หรืออยางเดียวก็ได เชน การรบ การแกไขปญหา การแสดงธรรม การรักษาโรคภัย การแสดง

ความสามารถเชิงชาง เชน การปนรูป การบังคับสัตว การเลนดนตรี การรอยดอกไม  เปนตน 

 ๑๐) กิจกรรมของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวในแตละเร่ืองอาจประกอบกิจกรรม 

เพียงอยางเดียวหรือหลายอยางก็ได เชน การติดตามบุคคลที่หายไป การไปเรียนวิชา การสงคราม 

การไปคนหาของวิเศษ ในชวงของกิจกรรมดังกลาวนี้ พระโพธิสัตวก็มักจะไดพบกับคูครองอีกดวย 

 ๑๑) คูครองของพระโพธิสัตว พบวาบางเรื่องพระโพธิสัตวอาจมีคูครองเพียงคนเดียว

และบางเรื่องอาจมีหลายคน ซึ่งคูครองของพระโพธิสัตวนั้นอาจเปนมนุษยธรรมดา หญิงที่เกิดมา

ในดอกบัวที่ฤษีเลี้ยงไว ลูกสาวยักษ ลูกสาวพญานาค ลูกสาวพญาจระเข ดังในเรื่องนางแตงออน

มหาวงศแตงออน และพบวาพระโพธิสัตวในเรื่องเจาสุวัตรนางบัวฅํา ที่มีชายาหลายนางจากหลาย

แหลง เชน นางที่เกิดในดอกบัวที่พระฤษีเลี้ยงไว ธิดาพญายักษ ธิดาพญาเงือก นางกินรี และนาง

เทวดา นางเทพอัปสร เปนตน 

 ๑๒) เพศของตัวละครเอก วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนานี้ พบวาโดยปกติแลว

ตัวเอกของเรื่องจะเปนเพศชายเสมอ แตก็มีบางเรื่องที่ตัวละครเอกเปนหญิง เชน นางอุทธลา และ

เร่ืองนาง ออรพิมพา เปนตน 

 ๑๓) ที่มาของเรื่อง ที่มาของเรื่องในวรรณกรรมชาดกลานนานั้นพบวามีหลายแนว 

เชน จากนิทานพื้นบานเชน เร่ือง สิรสาชาดก ซึ่งเห็นวามาจาก ตํานานสุวัณณะโคมคํา ที่มาจาก

อรรถกถาชาดก เชน กุสราชชาดก และ ทธิวาหนชาดก ที่มาจากเรื่องจริง เชนเรื่อง เจาสามลอ ที่มา



  

๒๖๔ 

จากการแตงเลียนแบบเรื่องอื่น เชน สุวัณณะวัวหลวง-เกสนางาชาง และ กําพราบัวทอง-ทุลละแมว

ขาว ทั้งนี้ บางเรื่องมาจากวรรณคดีของพราหมณ เชนเรื่อง หอรมาน  พรหมจักร และ อุสสาบารส 

โดยที่สองเรื่องแรกนั้นมาจากเรื่องรามเกียรติ์ แตอุสสาบารสนั้น จะเห็นวาเกิดจากการนําเรื่อง 

รามเกียรติ์ และอุณรุทมาผสมกัน และผนวกเขากับจินตนาการของผูแตง ทําใหกลายมาเปน

วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนา  

 นอกจากความรูตามเนื้อเร่ืองที่ปรากฏแลวในคัมภีรดังกลาวแลว  นักปราชญลานนา

อาจสอดแทรกความรูในดานพิธีกรรมซึ่งเนนภูมิปญญาลานนาเขามาดวย ตัวอยางเชน การ

กลาวถึงพิธีการตั้งธรรมในเรื่องสสิุมชาดกที่กําหนดไววา 

   “..ทีนี้จักกลาววิธีเครื่องปูชาธรรมเทศนาสุสิมชาดกนี้

กอน หื้อเอาชอรอยตัว ธงรอย ขาวรอยกอน ประทีปรอยดวง 

สาดใหม หมอใหม น้ําตนใหม ขาวเปลือกตาง ขาวสารพัน เทียม

เลมบาท ๒ คู เทียนนอย ๔ คู หมากพลูตามนั้น ผาขาวผาแดง 

หมากหมื่น เบี้ยหมื่น เงินสามรอย เงินขันตั้งเงินปูชาธรรมนั้น แล

คนสามคน งัวตัวก่ํา ควายตัวก่ํา กลวยเครือหนึ่ง เปนเครื่องปูชา

ธรรมสุสิมชาดกทั้งมวล แลวหื้อแปลงซะตวง ๕ อันแล ซะตวง

ไหนหื้อใสรูปคน วัว ควาย ชาง มา เปด ไก หมู แลสิ่งแลสิบคู 

(ทุก) ซะตวง แกงสมหวาน กลวย ออย หมากพลู มะพราว ตาล 

ลูกสม ของหวาน ขาวตม ขาวหนม ขาวขาว ชอขาว ๔ ชอดํา ๔ 

ชอเหลือง ๔ ชอแดฃ ๔ ชอ คร้ันเทศนาแลว หื้อพระนําไปหื้อสวด 

ราชโต วา ไปรอด ปริตฺตํ ตมฺภณาม เห แลวหื้อสวดยนฺทุนฺนิมิตฺตํ 

ทั้ง ๓ หื้อไปรอดที่อันดาซะตวงไวนั้นเตอะ เมื่อเทศนาคูนั้นหื้อ

เอาซะตวงวางไว ๔ แจง (มุม) ก็ดีแล...” 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา ความรูดังกลาวเปนความที่ผสมผสานกับภูมิปญญา

ลานนา ที่บอกกลาวถึงความตั้งใจในการที่ฟงธรรม โดยมีการเตรียมสิ่งของตางๆ ซึ่งมิคอยได

ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในที่อ่ืนๆ  นอกจากนี้ องคความรูที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศน

เหลานี้ ยังไดแสดงถึง การใชคํา การเรียบเรียงความ การใชสํานวน จินตนาการ ความคิด ความรู 

และความเชื่อที่แสดงออกมาในฐานะวรรณกรรมที่มีความไพเราะ สะทอนถึงบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมของลานนาและอินเดียซึ่งเปนบอเกิดแหงวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

ตัวอยางเชน การพรรณนาบานชูชก กัณฑชูชกในเวสสันดรชาดกที่วา  



  

๒๖๕ 

   “... สวนวาเฮือนทานพราหมณก็เทามีส่ีเสา เอาไมเปลา

หนุมมาแปงยองแยง แมนวาหมาขึ้นแกวงหางก็ไหว แมนวาแมว

ไอก็ซาย จักยายถงคํารอยนั้นไปไวที่ไหนก็บได จักไวบนหัวก็เปน

ชอง จักไวหนาปลองก็กลัววาทานจักมาเอา...” ๑๕

 ความวา บานของชูชกพราหมณมีเพียงสี่เสา นําเอาไมเปลาหนุมมาสรางแตโยกเย 

หมาขึ้นแกวงหางก็ไหว แคแมวไอก็เอน ไมมีที่จะเก็บถุงทองคํา จะไวตรงหัวนอนก็เปนชอง จะไวที่

หนาตาง ก็กลัววา โจรจะมาขโมย  สํานวนการใชภาษาดังกลาวของผูแตง จะเห็นไดวา เปนภูมิ

ความรูที่แสดงถึงจินตนาการ ความคิดที่แสดงออกใหผูอาน ผูฟง มองเห็นภาพในวรรณกรรมได

อยางดี 

 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรกลุมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อจะให

ผูคนไดทราบถึงความเปนมา ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา การสรางศรัทธา แรงจูงใจใหผูคน

สนใจในหลักธรรมคําสอน โดยเฉพาะการรูจักอดทนประกอบกุศลกรรมตามแบบอยางของพระ

โพธิสัตว  ที่จะตองรูจักรอคอย เพื่อที่สรางความดีงาม นอกจากนี้ยังนําเสนอคติธรรม ความเชื่อที่

เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรม/จริยธรรม โดยเฉพาะการสรางธรรมชาตานั้น ก็เพื่อใหคนเขาหาและใกลชิด

พระศาสนา 
 ๒.องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในกลุมคัมภีรที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินวิถีชีวิต เชน การเกิด การบวช การเจ็บไขไดปวย การตาย ก็ใชคัมภีร เชน โลกวุฑฒิ,มหา

วิบาก,  สรากริวิชชาสูตร,  พุทธสังคหะโลก, กุมารภังค, ชัยสังคหะ, อุณหัสวิชัย, มาลัยโผด, 

นิพพานสูตร มหามูลนิพพาน ปฎกะทั้งสาม เปนตน  กลุมคัมภีรธรรมเหลานี้ เปนความเชื่อของชาว

ลานนาที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับความรูในทางสามัญลักษณของพระพุทธศาสนา 

และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ โดยมองวา คนเรานั้น ไมวาจะเกิด แก มีการเปลี่ยนในชีวิต เจ็บไขได

ปวย หรือตาย ยอมมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน นั่นคือ หวั่นไหว กลัวการพลัดพราก กลัวความเจ็บ 

กลัวความตาย  ดังนั้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ใหจิตใจมีความเขมแข็ง จึงตองมี

ธรรมะประจําใจ และมองเห็นสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเปนเรื่องธรรมดาที่จะตองมีการเกิดขึ้น 

ตั้งอยู และดับไป  

 นักปราชญลานนา จึงไดแตงคัมภีรธรรมขึ้นเพื่อเปนคติสอนใจใหบุคคลและสังคม

เขาใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นนั้นในชวงเวลาของชีวิต ตอมาจึงกลายเปนคัมภีรธรรมที่ใชเทศนในงานตางๆ 

                                                 
 ๑๕  อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, (เชียงใหม :  โครงการสืบสานภูมิ

ปญญาลานนา, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๘. 



  

๒๖๖ 

ไมวาจะเปนขึ้นบานใหม งานศพ งานบุญพิธี/งานปอย หรือเจ็บไขไดปวย ซึ่งองคความรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรเหลานี้ โดยสวนใหญจะแสดงถึงหลักไตรลักษณในทาง

พระพุทธศาสนา และความเชื่อเร่ืองกรรม –บาปบุญ คุณโทษ ที่บุคคลจะพึงพบเจอ  โดยการยกเอา

เร่ืองในชาดกทั้งในและนอกนิบาตมาเปนตัวอยาง เพื่อใหบุคคลเขาใจ และในที่สุดก็กลายเปน

ประเพณีที่วา เมื่อบุคคลและสังคมจะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตแลวจะตองมี

การนําคัมภีรธรรมเหลานี้มาเทศนเพื่อประดับสติปญญาของตนใหยิ่งๆ ข้ึนไป นอกจากความเชื่อใน

เร่ืองอานิสงสที่กลาวถึงการสรางธรรม เขียนธรรมถวายวัดตามที่กลาวแลว 

 ดั่งตัวอยางคัมภีรธรรมคําสอนในเรื่องมาลัยโผด ฉบับวัดสูงเมน จังหวัดแพร ที่กลาวถึง

พระมาลัยเถระเดินทางไปยังนรกพบเห็นสัตวนรกมากมายกําลังตกอยูในหวงของความทุกข จึง

ถามถึงกรรมที่สัตวนรกเหลานั้นไดสรางไว เมื่อทราบแลวจึงถามถึงแนวปฏิบัติที่จะทําใหไมตกนรก

กับพญายมบาล ซึ่งพญายมบาลกราบบอกพระมาลัยวา  

   “...ขาแตพระตนองอาจศีลศรี ขอกําสั่งดีเมือบอก แก

จาวเมืองจมปู วาหื้อปากั๋นมีศีลจูอยาไดขาด อยาไดประมาท

ตางตาน อยาไดมีใจหาญบาปเสา อยาดาพระสังฆะเจาและชี

พราหมณ หื้อไดปฏิบัติตามไปใจๆ อยาตัดไมสรีมหาโพธิ์ อยา

มางแกวโกฏิ์และเจดียกั้นวาตายหนีจากเมืองคน หื้อไดเอาตนไป

เกิดในหองฟาเลิศเมืองสวรรค...” 

 คัมภีรธรรมมาลัยโผดโลกนี้ นิยมใชเทศนในงานศพ เพื่อใหผูคนเขาใจเกี่ยวกับนรก 

สวรรค และสอนใหประกอบกุศล คือ มีศีล ใหทาน ไมประมาทในการกระทํากิจทั้งปวง 

 ในคัมภีรธรรมเรื่องมหาวิบากฉบับวัดบานโปง ที่กลาวถึงบุคคลไปถามพระพุทธองควา 

ทําไมในโลกนี้แตละคนจึงมีอายุ วรรณะ และทรัพยสมบัติไมเทากัน พระพุทธองคจึงแสดงวา 

เพราะแตละบุคคลกระทํากรรมดี-ชั่วไมเทากัน กรรมจึงเปนตัวกําหนดใหบุคคลแตกตางกัน ดังนั้น 

บุคคลควรกระทํากรรมฝายดีดวยการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และควรเขาใจในสิ่งที่

เกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไปวาเปนเรื่องธรรมดา คัมภีรนิยมใชเทศนเพื่อใหคนที่เจ็บปวยหรือคนแกที่

อายุสังขารเสื่อมฟง เพื่อใหเปนขอคิดสําหรับตนเองและมีจิตใจชุมช่ืนมองเห็นสภาพตางๆ ตาม

ความเปนจริงมากขึ้น 

 ในคัมภีรธรรมเร่ืองชัยสังคหะ ฉบับวัดบานโปง ที่กลาวถึงการที่บุคคลจะพนจากโรคภัย

ไขเจ็บได ก็เพราะมีศีล มีศรัทธา มีปญญาที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความไมประมาท โดย



  

๒๖๗ 

ในคัมภีรธรรมชัยสังคหะนี้ มีการกลาวถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาคนดวยยาสุมนไพรและ

พิธีกรรมที่วา 

   “...เจาก็มาผสมยาอันกระตําแลวดวยแกนจันทรแดง 

แลวก็มาแตงแปงดวยสิปปะคุณแหงตนดวยหนาดหนามตัง

หลาย แลวหื้อคนตังหลายแตงหางขันใหญ ใสดวยดอกไมและ

เตียนเหลมบาทกูหนึ่ง  เงินสามรอยเจียง  ขาวเปลือกหมื่น 

ขาวสารปน ผาขาวผาแดง พรอมกระตําแปงเปนรูปสัตวตังหลาย 

หมายมีรูปจาง รูปมา รูปวัว รูปควาย รูปเปดรูปไก...บัวระมวล

แลวก็มาแตงแปงไมออและคาเขียว พรอมตวยตาแหลวเจ็ดจั้น 

(ชั้น) แลวเจาก็กอกองไฟเจ็ดกอง กันวาของทุกอันๆ พรอมแลว

บัวระมวล เจาก็มาแกปดรํ่าไร...” 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา องคความรูที่ปรากฏในคัมภีรธรรมกลุมนี้ มุงสราง

ความรู ความเขาใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในหลักไตรลักษณ และการ

ประกอบกุศลฝายดี คือ การใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา คัมภีรธรรมเหลานี้ กลายเปน

คัมภีรหลักที่จะตองมีในวัดตางๆ ในลานนา ดวยปจจัยหลายประการ เชน มีหลักการที่สอดคองกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระสงฆจึงนิยมนํามาเทศน  ใชภาษาที่เรียบงาย เนื้อหาและ

เนื้อเร่ืองไมซับซอน มีการยกตัวอยางประกอบที่ชัดเจน จึงทําใหเปนที่นิยมของพุทธศาสนิกชน และ

ในสมัยอดีตจะมีคัมภีรเหลานี้ตามวัดตางๆ มาก จึงทําใหเกิดประเพณีนิยมวา พระสงฆจะตอง

เทศนคัมภีรเหลานี้ในงานบุญพิธีนั้นๆ  

 นอกจากนี้ คัมภีรธรรมกลุมดังกลาว ก็ไดใหความรูและเสริมสรางพิธีกรรมและประเพณี

ของชาวลานนาขึ้นมา โดยผสมผสานกับความเชื่อในทองถิ่นที่เนนการยอมรับในส่ิงที่อยูเหนือ

ธรรมชาติ และการสรางพิธีกรรมใหเปนเอกลักษณของชาวลานนา นั่นคือ การทําชะตวง หรือ

กระทงเพื่อสืบชะตา สงเคราะห สงนาม อันเปนความเชื่อที่สรางกําลังใจใหกับผูที่เจ็บปวยใหหาย

จากโรคภัย ซึ่งสงผลใหกิจกรรมดังกลาวกลายเปนประเพณีตางๆ เชน การสืบชะตาในเวลาตอมา 
 ๓. องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในกลุมคัมภีรธรรมคําสอนที่สืบเนื้อเรื่อง
มาจากชาดกที่ปรากฏในพระไตรปฎก กลุมคัมภีรธรรมเหลานี้ เปนคัมภีรที่มีการอางอิงเรื่องราว

ในชาดกซึ่งเปนเรื่องที่พระพุทธองคไดบําเพ็ญบารมีในชาติตางๆ กอนที่จะเปนเจาชายสทิธตัถะและ

สําเร็จเปนพุทธเจามากที่สุด ซึ่งชาดกในพระไตรปฎกนั้นจัดเปนสองกลุม คือ “นิบาตชาดก” และ 

“พาหิรชาดก”  นิบาตชาดก หมายถึง ชาดกที่เปนสวนหนึ่งของพระไตรปฎกมีทั้งหมด ๕๔๗ เร่ือง 
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แตละเรื่องจะกลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจากอนตรัสรู ซึ่งเสวยพระชาติเปนสัตวหรือมนุษย

ตางๆ กันไป ชาดกดังกลาวแบงเปน ๒๒ นิบาต แตละนิบาตมีจํานวนชาดกไมเทากัน โดยเฉพาะ

นิบาตที่ ๒๒ เรียกวา มหานิบาตชาดก หรือ “ทศชาติชาดก” นั่นเอง ชาดกที่ไมตรงนิบาตชาดก 

๕๕๐ เร่ืองนั้น ลวนแตเรียกวาเปน พาหิรชาดก หรือ ชาดกนอกนิบาต ซึ่งในลานนานั้น มีคัมภีร

ธรรมเกี่ยวกับชาดกทั้งสองประเภท โดยนักปราชญโบราณแตงขึ้น โดยนําเรื่องที่มีเคาโครงจาก

พระไตรปฎกบาง อรรถกถาบาง จากนิทานพื้นบานหรือนิทานที่ไดรับฟงสืบๆ กันมาบาง หรืออาจ

เปนเรื่องที่ผูรจนาไดคิดขึ้นมาเองบาง ซึ่ง พระสงฆสวนใหญจะนิยมแตงและนํามาเทศนในระหวาง

พรรษาเปนธรรมเรื่องหรือ “ ธรรมคาว” ที่มีขนาดยาว และนิยมใชเทศนสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

โดยมีการคัดลอกธรรมเหลานั้นตอๆ กันมาจนกลายเปนคัมภีรประดับตูพระธรรมตามวัดตางๆ ใน

ภาคเหนือ 

 องคความรูในคัมภีรธรรมเหลานี้ นอกจากการสรางคติธรรมตามธรรมชาตาที่เกี่ยวของ

กับบุคคลในรอบวันเกิด ปเกิดแลว  คัมภีรเหลานี้ก็สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรม

ชาดกใหกับพุทธศาสนิกชน และสรางแนวคิดดานประเพณี พิธีกรรมตางๆ ในลานนา ข้ึนมาอีก เชน 

ประเพณีการสวดกวม สูตรสียา หรือความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาอื่น ซึ่งเปนการผสมผสาน

ความเชื่อทองถิ่นกับพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน ซึ่งจากการศึกษาของมณี พยอมยงค ๑๖ กลาวถึง

ความเชื่อของชาวลานนา ที่ไดรับมาจากความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ/ส่ิงเหนือธรรมชาติ และ

ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาวา ประชาชนชาวลานนามีความเชื่อในทั้งสองสิ่งที่ใกลเคียงกัน 

ดวยเหตุความเชื่อด้ังเดิมนั้นมีมากอนที่พระพุทธศาสนาจะเขามาสูลานนา และมีการผสมผสานกัน

อยางเหมาะสมในประเพณีหลายๆ ประเพณี ดังเชน ประเพณีการสวด ซึ่งชาวลานนามีความเชือ่วา 

การสวดนี้สามารถเปนพลัง หรือแรงบันดาลใจ ใหบุคคลพนจากทุกขโศก โรคภัย โดยนําบทสวด

ในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช ซึ่งมีความแตกตางจากประเพณีทางภาคกลาง เชน การถอน 

สวดสืบชะตา สวดเบิก สวดสียา เปนตน ซึ่งเมื่อสวดแลวก็จะมีการเทศนคัมภีรที่เกี่ยวของดวย  

 ๔. องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในกลุมคําสอนทั่วไป เชน โลกนัยคํา
สอน ธรรมเลมหลวง คําสอนพญามังราย  คัมภีรธรรมคําสอนเหลานี้ สวนใหญเปนวรรณกรรม

ที่แตงขึ้นในลานนา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนํามาสั่งสอนพุทธบริษัทใหมีความรู ความเขาใจใน

หลักการทางพระพุทธศาสนาและจริยธรรมที่พึงประสงคของบุคคลในสังคม ซึ่งลักษณะการแตง

สวนใหญ

                                                

ก็คลายกับวรรณกรรมในลานนาทั่วไป คือ การอางอิงหลักธรรมและเรื่องราวที่ปรากฏใน

พระไตรปฎกมาผสมผสานความรู ความเชื่อในทองถิ่น และแตงเปนคัมภีรธรรมใหมข้ึนมา ซึ่งองค

 
 ๑๖ มณี  พยอมยงค, ประวัติวรรณคดีลานนา,  หนา ๑๗๙. 
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ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏนั้น สวนใหญมุงเนนคําสอนที่ใหผูคนมีศรัทธาความเชื่อตาม

หลักพระพุทธศาสนา และตามหลักศีลธรรมทางสังคมที่พึงประสงค โดยผสมผสานเขากับความ

เชื่อเร่ืองผีและขวัญในทองถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อรวมสรางสรรคจริยธรรมทางสังคม ในลักษณะของการ

ควบคุมความประพฤติที่ไมเหมาะสม โดยสรางเปนจารีตประเพณีขึ้

                                                

นมาใหม ซึ่งจารีตประเพณีที่

สังคมลานนาถือวา ถาผูใดฝาฝนหรืองดเวนไมกระทําตาม จะเปนความผิดรุนแรง เพราะอาจมีผล

ทําใหเกิดความเดือดรอนมาสูบุคคล ครอบครัว และชุมชนได ทั้งนี้มักเกี่ยวของกับศีลธรรม 

บทบัญญัติ หรือกฎหมาย ที่สังคมใหความเชื่อถือ ดังไดปรากฏเปนลักษณะความผิดตอบุคคลและ

กิจกรรมตางๆ  ซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรเกี่ยวกับคําสอนดังเชน โลกนัยคําสอน ปูสอนหลาน หรือ

แมกระทั่งในวรรณกรรมประเภทรอยกรองเชน โครงเจาวิฑูรสอนหลาน  ลักษณะคําสอนที่ปรากฏ

ในรูปของกฎหมาย จนกลายเปนจารีตประเพณีของลานนานั้น จะมีเนื้อหาที่เปนความรู ที่มี

โครงสราง ๘ ภาค ๑๗ คือ  

 ภาคที่ ๑ การปกครอง 

 ภาคที่ ๒  ความผิดอาญาแผนดิน 

 ภาคที่ ๓ วิธีพิจารณาคดีความ 

 ภาคที่ ๔ ครอบครัว และมรดก 

 ภาคที่ ๕ ความทางแพง 

    ภาคที่ ๖  ความผิดอาญาและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

 ภาคที่ ๗   ความเปนเจาของทรัพยสิน และ  

 ภาคที่ ๘ บทลงทาย 

 นอกจากนี้ องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏนั้น จะถูกอธิบายในรูปแบบของจารีต 

ประเพณี ที่สังคมควรยึดในลักษณะของสิ่งที่ไมควรกระทําที่เรียกวา “ผิดตอบุคคลและสังคม” ซึ่ง

จะปรากฏสอดแทรกในคัมภีรธรรมคําสอนเหลานั้น ซึ่งนักวิชาการ เชน บุญเสริม  สตราภัย ๑๘ ได

สรุปเปนชุดความรู ดังนี้ 

 
 ๑๗  อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา,  อางแลว หนา ๓๔๘. 

 ๑๘  บุญเสริม  สตราภัย, บทความทางวิชาการเกี่ยวกับจารีตในลานนา, ดูรายละเอียดไดที่ www. 

Lannaword.com 
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 ผิดผ ี คือการผิดประเพณีของหนุมสาว ที่มีการลวงเกินถึงขั้นจับมือถือแขนหรือเสียตัว 

ซึ่งตั้งแตโบราณมาชาวลานนาถือวา การกระทําเชนเปนความผิดตอผีปูยาตายายและผีบานผีเรือน 

การที่ลูกหลานคนใดโดยเฉพาะผูหญิง หากถูกลวงเกินแลวไมบอกกลาวแกผูใหญใหรับทราบ ถือ

เปนการไมเคารพยําเกรงตอผีที่คอยปกปองดูแลรักษาลูกหลานหรือครอบครัวจะถูกลงโทษ เชน ทํา

ใหเกิดความเจ็บปวย ทําใหไดรับเคราะหภัยตาง ๆ เปนตน แตถาหากมีการบอกกลาวผูใหญให

ทราบ จะมีการทําพิธีขอขมาผี โดยฝายชายผูที่ไดลวงละเมิดผีฝายหญิง จะนํา ธูปเทียน ดอกไม คา

เสียผี และเครื่องเซนไหวอ่ืนๆ ตามที่กําหนดทําการขอขมา ถาการขอขมานั้นมีการตกลงใหหนุม

สาวอยูกินกันฉันสามีภรรยาจะเรียกวา "ใสผี" แตถาไมตกลงจะเรียกวา "เสียผี"  

 ผิดรีตหรือ ผิดฮีต คือการผิดจารีต หมายถึงการกระทําสิ่งที่ผิดแผกไปจากจารีตเดิมที่

เคยปฏิบัติกันในครอบครัวหรือชุมชน เชน การเลี้ยงผีเสื้อบานหรือผีของหมูบานปกติจะประกอบพิธี

กันในชวงสงกรานต แตอยู ๆ ก็เปลี่ยนมาทําในเดือนอื่นถือเปนการผิดรีต หรือเครื่องเซนไหวผีปูยา

เคยกําหนดกันไววาไก ๑ ตัว เหลา ๑ ขวด แตกลับเปลี่ยนเปนบะหมี่ หรืออาหารแหงตามสะดวกก็

ถือวาผิดรีตเชนกันเปนตน การผิดรีตนี้ ถาเปนการปฏิบัติตอผีก็อาจทําใหผีปูยา ผีบานผีเมืองไม

พอใจ ทําใหเหตุเภทภัยตางๆ ข้ึนกับบุคคลหรือบานเมืองได  

 ผิดคลอง หรือ ผิดกอง ซึ่งแบงออกเปน คลองโลก และคลองธรรม การกระทําที่ผิด

คลองโลกเปนการกระทําที่ผิดระเบียบที่ชาวมนุษยโลกกระทํากัน เชน การเอาลูกสาวมาเปนภรรยา 

การเอาลูกชายเปนสามี การเหยียบย่ําทําลายเพื่อนมนุษยดวยกัน เปนตน สวนการกระทําผิดคลอง

ธรรม เปนการกระทําผิดศีลธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา เชน การเขนฆาทํารายผูอ่ืน การลัก

ขโมยของผูอ่ืน การมีชูไมซื่อตรงตอคูชีวิต การไมดูแลพอแมหรือผูมีพระคุณ เปนตน ซึ่งชาวลานนา

ถือวา หากมีการลวงละเมิดตอพระสงฆ เชน ตอวาหรือทํารายใดๆ ถือเปนการกระทําผิดทําใหเกิด

บาปได ซึ่งแนวคิดมีปรากฏในคัมภีรตางๆ อยางมากมาย เชน ที่ปรากฏในคัมภีรธรรมมาลัยโผดที่

กลาวไววา 

   “...ขาแตพระตนองอาจศีลศรี ขอกําสั่งดีเมือบอก แก

จาวเมืองจมปู วาหื้อปากั๋นมีศีลจูอยาไดขาด อยาไดประมาท

ตางตาน อยาไดมีใจหาญบาปเสา อยาดาพระสังฆเจาและชี

พราหมณ หื้อไดปฏิบัติตามไปใจๆ อยาตัดไมสรีมหาโพธิ์ อยา

มางแกวโกฏิ์และเจดีย กั้นวาตายหนีจากเมืองคน หื้อไดเอาตน

ไปเกิดในหองฟาเลิศเมืองสวรรค...” 



  

๒๗๑ 

 ผิดครู คือ การไมเคารพครูบาอาจารย ซึ่งชาวลานาแตเดิมมานั้นไมวาจะศึกษาเลา

เรียนวิชาใดๆ จะมีการขึ้นครูหรือไหวครูกอน และเมื่อไดวิชาติดตัวนําไปใชประโยชนแลว ถือวาควร

มีการบูชาครูสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่จะนําวิชาไปใชก็จะทําพิธีไหวครูกอน ดังนั้น ที่บานเรือน

คนสมัยกอนจะมีการทําหิ้งบูชาไว หากผูใดไมมีความเคารพครูบาอาจารย นอกจากจะเปนผูอก

กตัญูแลว ผีครูอาจทําใหไดรับความเจ็บปวย เสียสติ หรือไมมีความเจริญในชีวิต  

 ในการผิดตอครูนี้ หากพิจารณาพื้นฐานของจารีตประเพณีในลานนาจะพบวา การนับ

ถือบรรพบุรุษและความเชื่อศรัทธาในพุทธศาสนาเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ส่ิงที่ควรประพฤติปฏิบัติ

หากเพิกเฉยเรียกวา “ละฮีคพอฮอยแม”  ดังเชน “บดีตื่นรวนมี ๓ ประการ คือ ๑) พระพุทธเจาและ

ธรรมเทศนา ๒) พอแม ครูบาอาจารยและหาวขุน ๓) เมียขุนนาง...”  ๑๙ จารีตประเพณีที่สําคัญคือ 

นับถือ ยกยอง ครู มักจะถือวาพระพุทธเจาเปนบรมครู เวลาจะกระทําพิธีการใด ๆ จะตองมีการ

กราบไหวพระรัตนตรัยกอนเสมอ จากนั้นจะกราบไหวบูชาครูผูสอน ตั้งแตคนแรกจนคนสุดทาย๒๐ 

การไหวครูจึงมีความหมายอยางยิ่งในการเริ่มตนกิจการตาง ๆ ของชาวลานนา หากกระทําผิดหรือ

กระทําเกินกวาที่ครูส่ังสอนไว จะมีอันเปนไป  

 ผิดปา คือการกระทําที่ไมควรเมื่อเขาไปในปา เชน พูดไมดีเมื่อเขาปา ดาวาปาเขา

ทะเลาะกับผูรวมเดินทาง พูดเปนลางราย เปนตน อาจเกิดอาเพศ แกบุคคลและคณะที่เดินทางไป 

เชน หลงปา มีสัตวปามาทําราย หรือไดรับความเจ็บปวย เปนตน ทั้งนี้เชื่อกันวาในปามีผี คือผีเจา

ปาเจาเขาซึ่งจะคอยดูแลสถานที่แหงนั้นหากมีการละเมิดจะถูกผีปาทํารายได  

 ผิดบาน คือการลวงละเมิดกฎของหมูบาน เชน การไปตัดไมประจําหมูบานที่เรียกกัน

วา "ไมศรีบาน" หรือ "ไมนามบาน" ถือเปนการผิดบาน จะทําใหสังคมหมูบานเดือดรอน เปนตน ดัง

ตัวอยางในคําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง สมุตราช  ๒๑ ที่วา 

  “...ผิผูใดปานเมืองปานฝาย ทานหากินปลาน้ํานาทานบกเสีย 

(น้ําในนาของทานผูอ่ืนแหง) หื้อตีหัวมันแตก บอ้ันก็มัดมันมาหา

เจาขุนสั่งสอนมันเสีย ผิผูใดยาดฝายทานหาปลา (ร้ือฝาย) หื้อร่ัว

                                                 
 ๑๙ มณี พยอมยงค, “ความเชื่อและประเพณีของลานนาไทย” ใน ลานนาไทย, หนา ๑๓๔. 

 ๒๐ คําโยงครูของลานนาจะมีคําวา ครูเคา ครูปลาย ครูตาม ครูยัง ดูรายละเอียดใน มณี พยอมยงค 

“พิธีไหวครู” ศึกษาศาสตรสาร ๑๐ : ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ – กันยายน ๒๕๒๕. 

 ๒๑ วิทยาลัยครูเชียงใหม,  สมุตราชประเพณี ๖ ประการ, (เอกสารวิชาการของ ศูนยสงเสริมและ

ศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย, วิทยาลัยครูเชียงใหม, ๒๕๒๕), หนา ๑๑ (อัดสําเนา) 



  

๒๗๒ 

ลงเสียก็ดี หื้อแปงไวดั่งเกา ผิบแปงไวหื้อไหม ๑๑๐ เงิน ผิหาสังบ

ได (หากไมมีทรัพย)  หื้อมัดทอดคอกไว ผูใดจักไถหื้อเอา ๑๑๐ 

เงิน หากผูใดบไถ หื้อมันตายในคอกเตอะ..)  

 ผิดเมือง คือการทําประพฤติผิดรีตคลองของเมือง ไมวาจะผูเปนเจาเมือง เสนาอา

มาตยหรือไพรราษฎรก็ตาม เชน เจาเมืองตัดสินความโดยไมมีการไตสวน ไมยุติธรรม เสนาอามา

ตยรับสินบนเปนไสศึก การยุยงใหผูคนในเมืองเดียวกันแตกแยกฆาฟนกัน ที่เคยเปนหมูบานแลว

ไมใหเปนหมูบาน ที่ใดเคยเปนสะพานขามแมน้ํา แตร้ือถอนไมใหมีสะพาน เปนตน ความผิด

ลักษณะเหลานี้ถือเปนการผิดเมือง   

 ผิดกฏ คือการกระทําผิดกฎระเบียบที่ชุมชนหรือบานเมืองวางไว เชน กฎของสมาชิก

ผูใชน้ําในเหมืองฝายเดียวกันจะตองไปรวมกันซอมแซมเหมืองฝายทุกคน การใชน้ําจากเหมืองฝาย

จะตองเปนไปตามกฎ หากมีผูหนึ่ง ผูใดไมกระทําหรือละเมิดกฎ จะถือเปนความผิด จะตองมีการ

ลงโทษตามกฎเชนกัน ผิดอาชญา คือ การฝาฝนกฎหมายของบานเมือง ในแผนดินลานนาไดมี

กฎหมายที่ยึดถือกันแตเดิมมาชัดเจน ซึ่งบัญญัติมาตั้งแตสมัยพระเจามังราย ปฐมกษัตริยแหง

ลานนา เรียกวา กฎหมายมังรายศาสตร มีการบัญญัติตัดสินลงโทษผูที่กระทําผิดดานตางๆ เชน 

การลักขโมยวัวควายสัตวเลี้ยง การทํารายผูอ่ืนการลวงละเมิดประเวณีระหวางชายหญิง การ

ทะเลาะขัดแยงระหวางบุคคล เปนตน  อนึ่งในการกระทําผิดตาง ๆ ดังกลาว นอกจากจะนํามาซึ่ง

ความเดือดรอนตอบุคคลและชุมชนแลวความผิดจากการกระทําลวงละเมิดจารีตประเพณีที่

กําหนดไวโดยทั้งที่รูหรือไมรูก็ตาม เชื่อวาจะนํามาซึ่งความอัปมงคล ความไมดีไมงาม ความพินาศ 

ความทุกขหรือกังวลตาง ๆ ตามมา ซึ่งเรียกกันวา “ขึด” ซึ่งมี ๓ สถาน คือ ขึดตกตัว คือ ขึดตกตอง

แกบุคคลผูเดียว ขึดตกบาน คือ ขึดตกตองแกบุคคลในครอบครัวหรือสถานที่นั้นทุกคน และขึดตก

เมือง คือ ขึดตกตองแกคนในเมืองทั้งหมด 

 ความรูเกี่ยวกับความผิดในเชิงศีลธรรมและจริยธรรมดังกลาว มีปรากฏในธรรมคําสอน

เหลานี้ โดยอาจกําหนดชื่อเร่ืองขึ้นใหม เชน คําสอนพญามังราย ธรรมมุลลกัณฑ ธรรมศาสตรสัพพ

คําสอน เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักปราชญลานนาไดอาศัยแนวคิดทั้งทางพระพุทธศาสนาและ

ความเชื่อทองถิ่นมาผสมผสานใหเห็นเปนวรรณกรรมที่สําคัญและนํามาบอกกลาว เพื่อใหผูคนมี

แนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ซึ่งเปนไปตามหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา แนวคิดดังกลาว มีความคลายคลึงกับความเชื่อในเรื่องฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ 

ของภาคอีสาน 



  

๒๗๓ 

 ๕. องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในกลุมคัมภีรอานิสงส ตามที่ไดกลาวแลว

ในบทที่ ๓ คัมภีรอานิสงสนั้น นอกจากเปนวรรณกรรมคําสอนที่แสดงถึงเหตุปจจัยควบคูกันแลว 

ยังไดมีการสั่งสมองคความรูที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นมา โดยจุดมุงหมายหลัก คือ 

เพื่อที่จะกลอมเกลาผูคนในสังคมใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เห็นคุณคาของความดีและการ

ประพฤติปฏิบัติในทางดี ซึ่งสารัตถะหรือองคความรูในคัมภีรอานิสงสลานนานั้นมีบทบาทตอสังคม

อยางมากมายทั้งในดานชุดความรูที่สะทอนสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดแก ศิลปะสิ่งกอสราง ปูชนียวัตถุ  

ปูชนียสถาน และศาสนธรรม  และชุดความรูที่สงผลเปนนามธรรม ไดแก แนวคิด ความเชื่อ 

ประเพณี คานิยมตางๆ เชน แนวคิดเรื่อง การทําดีไดดี การประกอบกุศลกรรมบถตามหลัก

พระพุทธศาสนา  คานิยมเรื่องการสราง/การเขียนคัมภีรถวายวัด โลกทัศนเร่ืองสัจธรรมของชีวิต 

ดานความเชื่อทองถิ่นที่อธิบายดวยหลักการของพระพุทธศาสนา และแนวคิดดานการบําเพ็ญดาน

สาธารณประโยชน โดยสิ่งที่ปรากฏชัดที่สุด คือ เปนองคความรูที่ตั้งบนอยูบนฐานเหตุผลนิยมและ

จริยธรรมนิยม  เพื่อนําไปสูการแกปญหาในระดับตัวบุคคลที่ใหมีจิตใจใฝในการประกอบกุศลกรรม 

และในระดับสังคม ชุมชน เพื่อใหสังคมเกิดความสันติสุข ผูคนในสังคมมีความเอื้อเฟอตอกัน 

 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ จําแนกตาม

กลุมธรรมตามที่กลาวแลว  จะเห็นไดวา เปนชุดความรู ที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของผูคนใน

สังคม ชวยแนะนําสั่งสอนผูคนและสังคมใหเปนปกแผน มีความมั่นคงในแนวทางที่ถูกตอง ชวย

เสริมสรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติ ซึ่งถือวา เปนการปรับฐานคิดและวิถีการ

ดํารงอยูใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัย โดยไมละทิ้งหลักการที่ถูกตอง 

 
๔.๔ ความสําคัญขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอสังคม วัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนาในลานนา 
 หากพิจารณาถึงความสําคัญขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอสังคม 

วัฒนธรรมและความเปนไปของพระพุทธศาสนาในลานนาแลว จะพบวา มีความสําคัญอยางมาก

ทั้งในดานการสรางระบบคิดของผูคนในสังคม การกอใหเกิดวัฒนธรรมประเพณี และการสรางวิถี

ปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้  
 ๔.๔.๑ ความสําคัญตอการสรางระบบคิดของผูคนโดยผานคติธรรมและความ
เชื่อ องคความรูและภูมิปญญาตามที่กลาวแลว จะเห็นไดวา มีความสัมพันธกับการสรางคติธรรม 

ความเชื่อของชาวลานนา ที่แสดงออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมคําสอน คัมภีรธรรม และ

สุภาษิตตางๆ ซึ่งองคความรูและการศึกษาของชาวลานนานั้น ไดแสดงออกผานความเปนไปของ



  

๒๗๔ 

สรรพสิ่ง โดยผูรูไดนํามาผูกไวเปนภาษิต  คําคม  ความเปรียบ  คําพังเพย  หรือกวีพจน  เพื่อ

เตือนสติคนทั้งหลายใหรูจักวิถีการดํารงชีวิตและระบบความสัมพันธในสังคม ซึ่งจากการศึกษาของ

ศาสตราจารยมณี  พยอมยงค และไพรถ  เลิศพิริยกมล เกี่ยวกับสุภาษิตลานนาที่มีรากฐานมาจาก

ชุดความรูในคัมภีรธรรมตางๆ นั้น  พบวา คนลานนาไดอาศัยแนวคิดที่ไดมาจากพระพุทธศาสนา

และจากประสบการณการดําเนินชีวิต และการสังเกตจากสิ่งตางๆ  มากําหนดเปนสุภาษิต เพื่อให

เปนคติเตือนใจสําหรับบุคคลและสังคม ซึ่งมีนัยตอการเรียนรู ระบบความคิด มุมมองตอโลกและ

ตัวตน ๒๒ ดังเชน  สุภาษิตที่มีความสัมพันธกับการสรางสรรคสังคม  เชน  “บดีเลี้ยงคนตางดาว  บ

ดีเลี้ยงทาวตางแดน  บดีดูแคลนคนตุก”   หมายถึง  ไมควรไวใจคนที่เรายังไมรูจัก  และไมควรดูถูก

คนที่ทุกขยาก เพราะตอไปเขาอาจประสบความสําเร็จเปนใหญเปนโตก็ได   “เสียเงิน  เสียคํา  ยังฮิ

หาได ของอยูใตยังลุมวิสัย  เสียน้ําใจ  จะหาไหนได”  หมายถึง  เงินทองเปนของนอกกาย  ถาไม

ตายหาเอาเมื่อไหรก็ได  แตคนที่มีน้ําใจจะหาที่ไหนไมไดงายๆ  ควรรักษาน้ําใจกันไว  การใดทําไป

แลว  ถาเปนการเสียน้ําใจกันไมควรทํา  หรือวา “จะหนีก็หื้อเปนเสียดาย  จะตายก็หือเปนไดเลา”  

หมายถึง คนเราเมื่อจะจากกันไปก็ใหเคารูสึกดาย  อาลัย  เมื่อจะตายก็ใหเขาคิดถึง  เลาลือถึง

ความดีที่สรางเอาไว 

 สุภาษิตที่มีสัมพันธกับการเสริมสรางความรูและทัศนคติของบุคคล เชน “เสียมบคม  

ใสดามหนักๆ  ความฮูบนัก  หื้อหมั่นเรียนหนังสือ”  หมายถึง  จอบไมคมใหใสดามหนักๆ  ความรู

ไมมากใหหมั่นเรียนหนังสือ  “เปนคนหื้อมันตากวาง ผอตางไปไก”  หมายถึง  เปนคนควรมอง

การณไกล  การมองไกลจะรูวามีอะไรอยูขางหนา  ถามองใกลยอมทําใหเกิดความผิดพลาดไดมา

กวา  “เมื่อจะกิ่ว  ขอหื้อกิ่วคองู  เมื่อจะอู  ขอหื้ออูคอจาง (ชาง)”  หมายถึง  เมื่อจะคอดกิ่วก็ให

เหมือนคองู  เมื่อจะใหใหญก็ตองเหมือนคอชาง  เมื่อถึงเวลาตกอับก็จงทําตัวใหเหมือนงู  งูถึงคอ

จะเล็กก็ยังชูไวสงา  ไมยอมใหใครเหยียบย่ําไดงายๆ  เมื่อถึงเวลาร่ํารวยก็ขอใหรํ่ารวยจริงๆ  ไมใช

รวยแตเปลือกขางในกลวง หรือวา “หลงเหยหลง เขาดงไม แหมวาไดซาววัน ยังจั๊กปองปกคืนไดตัง

หลัง  หลงใจหลงกํา  หลงคืนบได“ หมายถึง  เราจะหลงเขาไปในปาชักยี่สิบวัน ก็ยังหาทางกลับ

ออกมาได  หลงคําพูดของคนนั้น  หลงแลวคืนไมได  

 จากการศึกษาของประคอง กระแสชัย ๒๓ เกี่ยวกับการวิเคราะหวรรณกรรมคําสอน

ลานนาเรื่องธรรมดาสอนโลก พบวา วรรณกรรมคําสอนลานนาเรื่องธรรมดาสอนโลก  เปน
                                                 

 ๒๒  มณี  พยอมยงค, วรรณคดีลานนา,  หนา ๖๙. 

 ๒๓  ประคอง กระแสชัย, วิเคราะหวรรณกรรมลานนาไทยเรื่อง ธรรมดาสอนโลก,  (ลําปาง :  

รายงานการวิจัยศูนยวัฒนธรรมวิทยาลัยครูลําปาง, ๒๕๓๔), หนาบทคัดยอ. 



  

๒๗๕ 

วรรณกรรมที่มีเนื้อหามุงสอนชาวบานทั่วไปใหรูหลักการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหถูกตอง

เหมาะสม  โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของภรรยาตอสามี  เพื่อความปกติสุขและความเจริญของ

ครอบครัว  โดยผูแตงใชคําเรียบๆ  งายๆ  มีความหมายตรงตามที่ตองการสื่อไปยังผูอาน  แตก็

ประกอบดวยศิลปะการประพันธ  จากการศึกษาวิเคราะหในเชิงสังคม  วรรณกรรมคําสอนลานนา

ไทยเรื่องธรรมดาสอนโลกสะทอนใหเห็นคานิยมของสังคมลานนาไทย  โดยเฉพาะคานิยมเกี่ยวกับ

สตรี  โดยจะมีคําสอนใหสตรีรูจักปฏิบัติหนาที่ของภรรยาที่ดี เชน ไมนอนกอนสามี ไมนําเรื่องที่ไม

ในบานไปพูดนอกบาน เปนตน  นอกจากนี้ยังมีคําสอนในเรื่องทั่วๆ  ไป  เพื่อใหนําไปใชเปนหลัก

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันใหถูกตองเหมาะสม  อันจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญของ

ครอบครัว  และยังสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาวลานนาไทยหลายประการ  นับวา

วรรณกรรมคําสอนลานนาไทยเรื่องธรรมดาสอนโลก  เปนวรรณกรรมที่มีคุณคาควรแกการศึกษา

เปนอยางยิ่ง  เพราะวรรณกรรมที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตชาวลานนาไทยในอดีตไดเปนอยางดี 

 จากตัวอยางสุภาษิตและคําสอนในวรรณกรรมเรื่องธรรมดาสอนโลกขางตน จะเห็นได

วา  ภูมิปญญาพื้นบานเหลานี้เกิดจากการสังเกตธรรมชาติและวิถีชีวิตแวดลอมที่ชาวบานประสบ

พบเห็นอยู  เมื่อนํามาเปนอุทาหรณหรือเปรียบกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ก็ทําใหเห็น

ภาพพจนและเขาใจนัยตางๆ ไดงาย  จึงกลาวไดวา  พฤติกรรมและบรรทัดฐานทางศีลธรรมของคน

ลานนานั้น  มีสวนไดรับการอบรมบมเพาะและหลอหลอมสวนหนึ่งจากภาษิตและคําคมเหลานี้  ซึ่ง

ก็ยังเปนความจริงอยูไมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  อีกทั้งมีความไพเราะ  บงบอกใหเห็นลํานํา

ชีวิตและระบบคุณคาที่นับถือสืบเนื่องกันมา  กอใหเกิดการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  และเปนไป

ตามอัธยาศัยในชีวิตประจําวัน  มีคุณคาและความหมายที่เขาใจไดงาย  แตมีความลึกซึ้งแฝงอยูไม

นอย  ภูมิปญญาเหลานี้ จึงเปนมรดกตกทอดที่เกิดจากการกลั่นกรองประสบการณที่ ”ตกผลึก“  

แลวสําหรับคนรุนหลัง 

 ๔.๔.๒ ความสําคัญตอการสรางระบบวัฒนธรรม จารีตประเพณีของลานนา 
องคความรูและภูมิปญญาที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานั้น ไดเปนรากฐานสําคัญที่กอใหเกิด

ประเพณีของชาวลานนา ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีความเกี่ยวของกับประเพณี ๒ กลุมใหญๆ  คือ 

๑) ประเพณีในรอบสิบสองเดือนของลานนา และ ๒) ประเพณีเชิงพิธีกรรมที่ผสมผสานความเชื่อ

ทองถิ่น  ลานนาและพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน   

 จาการศึกษาของพระมหาสิงห  รักษปา ๒๔ พบวา องคความรูจากคัมภีรธรรมอานิสงส

และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ นั้น ไดมีสวนเสริมสรางระบบวัฒนธรรม จารีต ประเพณีของ

                                                 
 

๒๔  พระมหาสิงหคํา  รักษปา, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๘๙. 



  

๒๗๖ 

ชาวลานนา  ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่ชาวพุทธลานนานิยมปฏิบัติกันมานานนั้น ไดมี

คัมภีรทางพระพุทธศาสนารองรับความเชื่อนั้นอยู ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา องคความรูทางพุทธ

ศาสนาจากคัมภีรธรรมตางๆ มีสวนสงเสริมระบบวัฒนธรรม ประเพณีในลานนา ดังตัวอยางเชน    

 ๑) ประเพณีปใหมสงกรานต   ซึ่ง เปนประเพณีที่คนลานนาใหความสําคัญ

เชนเดียวกับคนไทยภาคอื่นๆ เพราะเปนเดือนแหงการเปลี่ยนศักราชใหม  ในวันเถลิงศกคือ  วัน

พญาวัน  พุทธศาสนิกชนจะพากันตระเตรียมกันไปทําบุญที่วัดประจําหมูบาน  จะมกีารเทศนคมัภีร

อานิสงสปใหมเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกเหลาพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญ  ขอมูลนั้นมีทั้งที่

เปนความรูที่เกี่ยวกับความเปนมาของปใหมตามความเชื่อของลานนา  ความรูเร่ืองการพยากรณ

ความเปนไปของฟาดินซึ่งมีความแตกตางกันในแตละป  การพยากรณชะตาราศีของบุคคลที่เกิด

ในแตละป  พรอมทั้งคําแนะนําสําหรับการประกอบกุศลกรรมสําหรับบุคคลที่เกิดในแตละราศี  

และการปลอยนกปลอยปลา ก็ไดชื่อวาไดอานิสงสมาก 

 โดยความเปนมาของปใหมในลานนานั้นมีที่มานาสนใจ  และกลายเปนความเชื่อและ

ยึดถือปฏิบัติกันในลานนา  ที่มาของปใหมนั้น  นักปราชญลานนาไดสถาปนาความนาเชื่อถือ  โดย

การอางวา  พระพุทธเจาตรัสรับรอง  เร่ืองวันขึ้นปใหมไวเชนกัน  ดังที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสป

ใหมของวัดหมื่นเงินกอง  จังหวัดเชียงใหม จารเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕ วา 

   “...ภควา อันวาพระพุทธเจาแหงเรา ก็สถิตสําราญอยูใน   

เชตวันอารามในมหาวิหาร อันเปนอารามแหงนายอนาถปณ

ฑิกัสสะอันมีที่จิ่มใกลเมืองสาวัตถีนครราชธานีดวยอิริยาบถทัง 

๔ ดังนี้แล  อถโข ปเสนฺทิโกสลราชา  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ  

ดังนี้  เมื่อพระพุทธเจาอยูในปาเชตะวันอาราม ดังอั้น  สวนวา

พญาปเสนทิโกสลราชนั้น  เมื่อพระพุทธเจามีในที่ใด  พญาก็เขา

ไปในที่นั้น  คันวาเขาไป แลวก็ไหวพระพุทธเจา วา  ภันเต ภควา  

ขาแดสัพพัญูพระพุทธจา  สวนอันวา สุริยะเทวบุตรอันตั้งอยู

ในรวายสีอันชื่อมีน  กวางได ๖ โยชนนั้น ปอยเสด็จสูรวายศรีอัน

ชื่อวา  เมษ  นั้นเลาดั่งอั้น...คนทังหลายก็เอากันอาบองคสรงเกส

ยังสมณะพราหมณคือเจาภิกขุสังฆะแลวดวยน้ําอบน้ําหอมแลว

หื้อทานยังวัตถุทังหลายตางๆ  มีตนวาเขาน้ําโภชนะอาหาร...คน

ทังหลายลางพรองก็ปลอยนก ปลอยหนู  ปู  ปลา  และหอยก็มี

แล  ...”  



  

๒๗๗ 

 ๒) ประเพณีนิยมการสรางถาวรวัตถุตามชะตาปเกิด นักปราชญลานนานั้นมีกุศโล

บายในการนําเอาความเชื่อพื้นบาน  เชนเรื่อง  โชคชะตาราศรีมาอธิบายโดยใชหลักความเชื่อเร่ือง

บุญ  ในพระพุทธศาสนาอยางนาสนใจ  ถือวาเปนการผสมผสานภูมิปญญาโดยที่ใชหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาอธิบายอยางสมเหตุสมผล  ในลักษณะของพุทธศาสนาทองถิ่

                                                

นหรือที่เรียกวา  

Popular  Buddhism  หรือ  Folk  Buddhism  ดังเชน เร่ืองการสรางคานิยมในการสรางถาวรวัตถุ  

โดยนําเอาชะตาปเกิดของผูสรางเปนเกณฑ  ดังที่ปรากฏ ในคัมภีรอานิสงสปใหมฉบับวัดหมื่นเงิน

กอง  จังหวัดเชียงใหมวา 

    “...กันวาเกิดปเปานั้น  ทานสุขํ  หื้อเปนยอดทานแกตนดัง

อ้ัน  จุงหื้อไดสรางโรงไฟเปนทาน  ก็เที่ยงวาจักเปนดีมีเขาของ อายุ

หมั้นยืนยาวชะแล..”   

 จากประเพณีทั้งสองดังกลาว แสดงใหเห็นวา องคความรูในคัมภีรธรรมลานนานั้น ไดมี

สวนเสริมสรางระบบวัฒนธรรมลานนาใหมีความคงอยู โดยการอางถึงความเชื่อและหลักการใน

พระพุทธศาสนา 

 การศึกษาของ อานันท กาญจนพันธุ ๒๕  เกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรม

ลานนาวา ความเชื่อของชาวลานนาไดผสมผสานแนวคิดดั้งเดิม คือ เร่ืองผี ขวัญ และความเชื่อ

ทางพระพุทธศาสนา โดยมีการปรับประยุกตความรูทั้งสองสวนเขาดวยกัน ซึ่งอานนัท กาญจนพนัธ 

มองวา  ความรูและความเชื่อที่สืบเนื่องมาเหลานี้นั้น กอใหเกิดประเพณีของชาวลานนาขึ้นมาใหม 

คือ  ประเพณีพิธีกรรมของพุทธศาสนาที่ปรับเปลี่ยนมาจากผี และประเพณีพิธีกรรมที่เปนของ

พระพุทธศาสนาที่แทจริง ตัวอยางเชน  พิธีกรรมพุทธศาสนาที่ปรับเปลี่ยนมาจากผี ไดแก 

 ๑) การบูชาพระธาตุที่ต้ังอยูบนภูเขา  เปนการใหความสําคัญแกขุนเขาที่มักเชื่อวา

เปนที่สิงสถิตยของวิญญาณบรรพบุรุษของชาวลัวะ เชน พระธาตุดอยสุเทพที่ตั้งอยูบนดอยอุสุ

บรรพต ซึ่งเปนที่บําเพ็ญเพียรวาสุเทพฤาษี และที่สิงสถิตยดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของชาวลัวะ 

ตอมาในสมัยของพระเจากือนาก็ไดปรับเปลี่ยนขุนเขาที่อยูของผีมาเปนการประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุภายใตพระเจดียสีทองซึ่งเปนตัวแทนของพระพุทธองคแทนที่ผีบรรพบุรุษ ทั้งนี้ดวย

ความเชื่อเกี่ยวกับการสรางวัดและเจดียตามหลักของพระพุทธศาสนา 

 
 ๒๕ อานันท  กาญจนพันธุ, พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมลานา, (เชียงใหม :  สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๗), หนา ๖๐ . 



  

๒๗๘ 

 ๒) การบูชาผีเสื้อวัด / อารักษที่รักษาพระพุทธศาสนา   เมื่อเขาไปในวัดของ

ลานนาแทบทุกวัดจะพบอาคารขนาดเล็กที่ชื่อวาหองผีเสื้อวัด เมื่อเขาไปในวัดชาวลานนาจะตอง

นําดอกไมหรือขาวเหนียวไปวางในหองผีเสื้อวัด เพื่อการเซนสรวงและบูชาทั้งนี้ผีเสื้อวัดนั้น

เปรียบเสมือนวิญญาณที่มีหนาที่ปกปกรักษาวัด หรืออาจจะเปนเจาอาวาสวัดที่เสียชีวิตไปแลว 

การบูชานี้คลายกับการบูชาหอเสื้อบาน หากแตผีที่อยูในวัดที่เปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

 ๓) อารักษที่รักษาพระธาตุ เปนการบูชาที่คลายการบูชาเสื้อวัด หากแตพบเปนรูป

ปนตั้งอยูดานขางของพระธาตุเจดีย เชน วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 ๔) การขึ้นทาวทั้งสี่  กอนการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของลานนามักจะตองมีการขึ้น

ทาวทั้งสี่ อันเปนการบอกกลาวแกทาวจตุโลกบาลที่รักษาทิศทั้ง ๔ พระอินทรและ แมพระธรณี 

เพื่อใหพิธีกรรมตางๆ ประกอบไดอยางลุลวงสําเร็จ 

 ๕) องคประกอบของศาสนสถาน  เราจะพบวาวัดของลานนามักจะนําเอา รูปของ

พญานาคและพญาลวง พญาหงส อันเปนสัตวที่รักษาธรรมชาติ หรืออาจเรียกวาเปนผีที่รักษา

ธรรมชาติได เมื่อมีการสรางสรรคก็ไดนําเอารูปของสัตวมาประกอบศาสนสถานเพราะถือวามันมี

หนาที่ปกปองศาสนสถานเชนเดียวกับอารักษตางๆ การตกแตงนั้นจะประกอบในสวนของ หนาบัน 

โกงคิ้ว นาคะตัน  ( คันทวย ) ปานลม ประตูโขง บันไดนาค 

 ๖) เครื่องสักการะ  ชาวลานนามักจะประดิษฐเครื่องสักการะเปนรูปเครือเถา และ

สัตวตางๆ ผสมผสานกันเชนเดียวกับองคประกอบของศาสนสถาน ทั้งนี้คงเนื่องมาจากความเชื่อ

ในทํานองเดียวกัน ไดแก สัตตภัณฑ หรือเชิงเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 ๗) พระพุทธรูปปางนาคปรก  เปนการนําผีที่ รักษาธรรมชาติมาปกปกรักษา

พระพุทธศาสนา หากแตวาเปนเรื่องที่ปรากฏอยูในตํานานทางพุทธศาสนา 

 ในขณะที่ประเพณีพิธีกรรมที่เปนของพุทธศาสนาที่แทจริง  มักเปนเรื่องของพิธีกรรม

ของพุทธศาสนา ที่พัฒนามาจากพิธีกรรมเดิม โดยเนนเรื่องการประกอบบุญกุศล ทั้งนี้เพราะความ

เชื่อที่วาบุญกุศลเปนเครื่องมือที่สามารถพนจากการเวียนไหวตายเกิดได เชน 

 ๑) การสรางวัดวาอาราม เจดีย วิหาร  การสรางศาสนสถานเปนเรื่องของการ

ประกอบกุศลกรรมที่ดี เชื่อวาจะทําใหผูที่ไดมีสวนรวมจะไดไปเกิดในสวรรคหากยังไมพนจาก

วัฏสงสาร การสรางศาสนสถานนั้นมักมีการนําเรื่องระบบสัญลักษณของโลกหรือจักรวาลทางพุทธ

ศาสนามาสอดแทรกอยูเสมอ อาทิเชน กําแพงวัดหรือศาลาบาตรเปนการเชื่อวานั่นคือกําแพง

จักรวาล วิหาร โบสถตางๆ เปนตัวแทนของทวีปใหญที่ตั้งอยูในจักรวาล เจดียเปนตัวแทนของเขา



  

๒๗๙ 

พระสุเมรุอันเปนศูนยกลางของจักรวาล หรือเปนตัวแทนขององคสัมมาพระพุทธเจาอันเปน

ประธานแหงมงคลจักรวาล ลานทรายรอบวิหาร คือ ทะเลสีทันดร เปนตน 
 ๒) การประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เชนมาฆบูชา เขาพรรษาและการ
ประกอบพิธีบุญตางๆ  เปนการประกอบพิธีกรรมที่เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการทําบุญตาม

พุทธศาสนา ที่ไมคอยมีเร่ืองราวเกี่ยวของกับพิธีทางผีมากนัก ยกเวนแตการอุทิศสวนบุญกศุลใหแก

วิญญาณผูที่ลวงลับไปแลว ซึ่งจะเห็นไดวาเร่ืองราวของจิตวิญญาณแบบลานนา เปนเรื่องราวที่มี

ลักษณะที่โดดเดน และมักมีการเคารพนบนอบตอส่ิงที่มีคุณประโยชนตอชีวิตมนุษยมาตลอด ไม

วาจะเปนเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่ชาวลานนานํามา

ผสมผสานจนกลายเปนสวนหนึ่งของระบบความคิดและวิถีชีวิตที่ยากจะแยกออกจากกันได   

 นอกจากนี้อานันท กาญจนพันธุ ยังมองวาแมวาสังคมลานนาจะไดรับอิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อจากอินเดียที่มาพรอมกับพระพุทธศาสนาในระหวางพุธศตวรรษ

ที่  ๑๕-๑๖  เปนตนมาก็จริง  แตถาไดศึกษาเขาไปใหถึงรากฐานดั้งเดิมของระบบศีลธรรมใน

ลานนาโดยแทจริงแลว   ก็จะพบความจําเปนที่จะตองพิจารณาระบบคุณคาที่มีอยูในลานนากอน

การเขามาแพรกระจายของพระพุทธศาสนาดวย   ซึ่งจากการวิเคราะหตํานานตางๆ และพิธีกรรมที่

มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจากอดีตอันยาวนานจนถึงปจจุบันพบวา   คนในลานนามีความคิด  

ความเชื่อ  และระบบคุณคาที่มีพัฒนาการยาวนานกวาพันปแลว  ซึ่งเรียกรวมๆ วา เปนภูมิปญญา

ส่ังสม ที่แสดงใหเห็นระบบความคิด  ความเชื่อ  คุณคา  ความหมาย  ทาที  และความรูสึกที่มีตอ

การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตอเนื่องกันหลายศตวรรษในลานนา แลวกอตัวขึ้นเปนสิ่งที่

เรียกวา  “ระบบศีลธรรมหรือภูมิปญญาแหงลานนา”   ซึ่งในปจจุบันก็ยังปรากฏใหเห็นรองรอยอยู

มากในหลายทองถิ่นและหลายจังหวัดในภาคเหนือ  เปนภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับความเชื่อดั้งเดิม 

ซึ่งอาจจําแนกตามลักษณะของอุดมการณเกี่ยวกับอํานาจไวเปน ๕ ประการ คือ  ความเชื่อ

เกี่ยวกับตนกําเนิดของมนุษยและชนชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจของความอุดมสมบูรณ ความ

เชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี ความเชื่อเกี่ยวกับยุคอุดมคติและการปลดปลอยและความเชื่อเกี่ยวกับ

ขวัญ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพชนระดับเครือญาตินั้น ไดขยายขอบเขตจนกลายมาเปน  

“ผีอารักษ” ของหนวยทางสังคมที่ใหญข้ึน   เมื่อเกิดเปนชุมชนเมือง   ผีบรรพชนของผูปกครองเมอืง

ก็ไดรับการยกยองใหเปน “ผีเสื้อเมือง”  ตํานานของลานนาหลายฉบับสามารถยืนยนันยัสําคญัขอนี้

ไดเปนอยางดี   รวมถึงการพยายามเชื่อมโยงบรรพชนตนราชวงศไปสูความเชื่อเร่ืองมนุษยคูแรก

ดวย โดยอานันท  กาญจนพันธุ ไดวิเคราะหและตั้งขอสังเกตอันนาจะมีความสําคัญยิ่งไววา   



  

๒๘๐ 

 “ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีชวยตอกย้ําอุดมการณดั้งเดิม   โดยเฉพาะการเคารพ

ธรรมชาติ  บรรพชน   และความอุดมสมบูรณของชุมชน   ทําใหการนับถือผียิ่งถูกผลิตซ้ําอยาง

มั่นคงเรื่อยมา   จนกลายเปนอุดมการณอีกดานหนึ่งของลานนา   ครอบคลุมชีวิตเกือบทุกดานและ

ทุกระดับสังคม เคียงคูกับพุทธศาสนามาเปนเวลาชานาน   แตการนับถือผีในลานนาก็มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู เสมอ  ที่สําคัญที่สุดคือ    ในปจจุบันการนับถือผีไดเปลี่ยนจากที่เคยเปน

อุดมการณระดับรัฐมาเปนอุดมการณระดับชาวบานมากขึ้น   โดยมีชุมชนกลุมเครือญาติ   และ

แมกระทั่งปจเจกบุคคลที่เปนชนชั้นกลาง   ยึดมั่นเปนภูมิปญญาและศีลธรรมในการปรับตัวกับการ

พัฒนาที่ถูกกําหนดจากภายนอกชุมชนมากขึ้น” 

 สวนความเชื่อเกี่ยวกับขวัญนั้น อานันท กาญจนพันธุ มองวา ขวัญมีความสัมพันธ

ใกลชิดกับความเชื่อเร่ืองผี   ในเชิงจิตวิทยาของคนลานนา  ทุกสิ่งทุกอยางไมวาคน  สัตว    พืช  

ส่ิงของ  ตางก็มีขวัญทั้งสิ้น   เพราะขวัญเปนพลังของชีวิต   และความคิดเชนนี้ไมแยกแยะระหวาง

โลกทางวัตถุกับโลกทางจิตใจ   มีการทําพิธีเรียกขวัญของคน  ขาว  สัตวเลี้ยง  และขวัญบาน

ขวัญเมือง   ขวัญมีความหมายที่หลากหลายและคอนขางสับสน   แตโดยทั่วไปแลวขวัญหมายถึง 

“แกนชีวิต”  ซึ่งการกําเนิดคุณคาเชนนี้พองรับกันในหลายวัฒนธรรม   ดังเชน วัฒนธรรมของมาเลย

และมงในเวียดนาม   ในกรณีของชาวลานนาซึ่งไดรับอิทธิพลของคติพุทธศาสนาและพราหมณ   

ขวัญจึงถูกเอามาเชื่อมโยงกับเร่ืองเคราะหกรรมและบุญบาปมากขึ้น   ดังนั้น พิธีเกี่ยวกับขวัญจึง

ถูกนํามาผสมกับพิธีสืบชะตา   ทั้งสืบชะตาคน  ชะตาบานเมือง  และในปจจุบันก็ไดขยายไปถึงการ

สืบชะตาแมน้ํา   ตนไม  ปา  ซึ่งนับเปนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมใหเขากับความจําเปนและปญหา

ที่เปลี่ยนแปลงไป   

 ในสวนพิธีกรรมการเกี่ยวกับการ  “ฮองขวัญ  เชิญขวัญ” ที่ชาวลานนาถือวาสําคัญนั้น   

มณี  พยอมยงค ๒๖ ไดใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับประเพณีฮองขวัญวา   เปนประเพณีมงคลที่ตองการ

ใหเกิดความสุขสวัสดี   เพราะขวัญไดรับการผูกไวมิใหหนีไปไหน   คนที่มีขวัญดียอมมีสภาพจิตใจ

สมดุล  ในทางสังคม  พิธีฮองขวัญเปนการทําเพื่อใหกําลังใจ   เพื่อฉลองความสําเร็จในชีวิต   เพื่อ

สนองความเชื่อสืบมา   เพื่อรักษาประเพณีของบรรพบุรุษไว   เพื่อใหเกิดความรักและความสามัคคี   

เพื่อสนองคุณตอผูมีพระคุณและเพื่อเสริมสรางมิตรภาพแกผูมาเยือน การฮองขวัญผูกขอมือนิยม

ทํากันในหลายสถานการณ   ดังนี้ 

 - ฮองขวัญผูมาเยี่ยมเยือน   เปนการใหเกียรติและเสริมสรางมิตรภาพ 

 - ฮองขวัญผูจะเดินทางจากไป  เพื่อเรียกขวัญใหติดตามไปดวย 

                                                 
 ๒๖ มณี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย,  หนา ๖๕.  



  

๒๘๑ 

 - ฮองขวัญผูเจ็บปวย   ดวยเชื่อวาผูปวยอาจถูกผีสางนางไมทักทายหวาดสะดุง  ขวัญ

หนี  การทําพิธีฮองขวัญเปนการใหกําลังใจใหหายปวยได  

 - ฮองขวัญผูหายเจ็บปวยแลว   เปนการแสดงความชื่นชมยินดีและใหกําลังใจ 

 - ฮองขวัญแกผูอาวุโส  ทําบุญครบรอบอายุให   แลวฮองขวัญใหเกิดสุขสวัสดี  มีอายุ

ยืนยง  เปนที่พึ่งของลูกหลานตอไป 

 - ฮองขวัญผูจะบวชในพุทธศาสนา  คือ ฮองขวัญลูกแกว  (ในกรณีบวชเณร)  ใหเปนที่

พึ่งแกญาติโยม  และเปนเนื้ออนาบุญแกญาติพี่นอง   

 - ฮองขวัญคูสมรส  เพื่อใหกําลังใจและอวยชัยใหพรใหอยูดวยกันอยางมีความสุขความ

เจริญ  

 - การฮองขวัญแกสัตวเลี้ยง  ไดแก  ชาง  มา  วัว  ควาย เพราะสัตวเหลานี้ทําคุณแกคน

มากมาย การฮองขวัญก็ดวยความรักและกตัญูรูคุณตอสัตวเหลานี้     

 ระบบวัฒนธรรม ประเพณีดังกลาว แทบจะแยกไมออกวา เปนภูมิปญญาของพุทธ

ศาสนาหรือความเชื่อในทองถิ่น แตทั้งหมดก็อาจกลาวไดวา เปนความสืบเนื่องและความสําคัญ

ขององคความรูที่มาจากวรรณกรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อทองถิ่น ซึ่ง

อานันท  กาญจนพันธุ  ไดตั้งเปนขอสังเกตที่นาสันใจยิ่งไววา ๒๗

 “สังคมลานนาสามารถผลิตซ้ําหลักการเหลานี้มาไดจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะในระดับ

ชุมชน   ในขณะที่เสื่อมสลายไปบางสวนในระดับรัฐ เพราะอุดมการณเหลานี้เปนทั้งระบบศีลธรรม

และภูมิปญญาของสังคมเกษตรกรรม   ที่เนนใหเกิดความเคารพตอความอุดมสมบูรณของ

ธรรมชาติ  เครือญาติ  และชุมชน  ทําใหเกิดพลังค้ําจุนองคกรพื้นฐานของสังคมสององคกร  คือ  

ชุมชนและเครือญาติ  แตในสถานการณปจจุบันที่ธรรมชาติกําลังถูกรุกราน  และสังคมเกษตร

กําลังลมสลาย  จึงมีประเด็นคําถามที่นาสนใจติดตามศึกษาวาอุดมการณดั้งเดิมจะมีบทบาท

อยางไรตอไป”  

 ๔ .๔ .๓  ความสําคัญตอพระพุทธศาสนา  ความสําคัญขององคความรูตอ

พระพุทธศาสนา อาจกลาวไดอยางชัดเจนวา องคความรูที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนเหลานั้น 

เปนทั้งเหตุ คือ เปนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูในพระพุทธศาสนา และเปนผล คือ การยอมรับใน

ความรูเหลานั้นและนําไปปฏิบัติของผูคนในสังคม 

 จากการศึกษาพบวา การที่อาณาจักรลานนาเปนปกแผนขึ้นมาไดนั้น สวนหนึ่งเปนการ

สรางคนใหมีความรู ความเขาใจในกฎ ระเบียบ จารีต ประเพณี และกิจกรรมที่ควรกระทํา โดยนํา

                                                 
 ๒๗ อานันท  กาญจนพันธุ, พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมลานา,  หนา ๓๕.   



  

๒๘๒ 

ความรูที่มาจากพระพุทธศาสนามาเปนหลักการสําคัญในการสรางจารีต ประเพณี และวิถีชีวิตที่

ควรจะเปน ใชกระบวนการเรียนรูและตามแบบสังฆะ คือ การกระทําพรอมกันเปนหมูคณะ  ซึง่มผีล

ใหเกิดความเจริญกาวหนา ชุดความรูที่ปรากฏขึ้นจึงมีสวนสนับสนุนใหกิจกรรมพระพุทธศาสนามี

ความตอเนื่อง โดยมุงเนนการสรางคน นักปราชญ  สรางชุดความรูที่ถูกตองตามหลักการ

พระพุทธศาสนา และสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงแมวา ความรูที่เกิดขึ้น อาจมใิชความรู

ที่เปนพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ตาม  แตองคความรูที่เกิดขึ้นก็มีสวนใหกิจกรรมพุทธศาสนาและ

กิจกรรมของบานเมืองมีความเจริญรุงเรือง 

 
๔.๕ ผลการศึกษาวิเคราะหการจัดประเภท หมวดหมูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและ
คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา 

 ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาล

ตางๆ ของลานนานั้น สามารถแบงไดหลายประเภทหลายหมวดตามที่กลาวแลว  โดยอาจยึด

เนื้อหาตามพระไตรปฎกคือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก หรือตามกลุม

คัมภีรที่สมหมาย เปรมจิตต และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมคนพบและกําหนดไว

เปนหมวดตางๆ ซึ่งแสดงถึงลักษณะของวรรณกรรมลานนา คือ  

 ๐๑ พระพุทธศาสนา ประกอบดวย 

  - พุทธตํานาน เชน ตํานานพระเจาเลียบโลก, ตํานานพระเจาสิบพระองค ฯลฯ  

  - มหาชาติชาดก เชน เวสสันดรฉบับภูชมดวง, ฉบับแผนดินไหว , ฉบับพราวแสน 

    ยอด, ฉบับเฒาลืมต่ืน, ฉบับลานชาง ฯลฯ 

  - ทศชาติชาดก  เชน เตมียะ, มหาชนก, สุวรรณสาม ฯลฯ 

  - ชาดกทั่วไป  เชน จุลกุมาร, ปทุมบัวหอม, ทาวก่ํากาดํา, แสงเมืองหลงถ้ํา ฯลฯ 

  - พระสูตร  เชน อังคุตตรนิกาย, ฎีกามาลัย, ฎีกาธรรมจักร ฯลฯ 

  - พระอภิธรรม  เชน อภิธัมมากัญแจ, อภิธัมมาการแก, อภิธัมมาจอง ฯ 

- พระวินัย  เชน วินัยปอน, วินัยรอม, โอวาทานุสาสนี, ฯลฯ 

- ธรรมทั่วไป  เชน วิสุทธิมรรค, สังคหโลก, คุรุธรรม ฯลฯ 

- อานิสงสตางๆ  เชน อานิสงสบวช, อานิสงสสรางธรรมฯ 

- ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล  เชน ไตรภูมิ, ปฐมกัปป, มูลโลก ฯ 

- ประวัติศาสตรพุทธศาสนา  เชน ตํานานมูลศาสนา, มหาวงศลังกา ฯลฯ 

- ตํานานปูชนียวัตถุ  เชน ตํานานพระธาตุจอมทอง, ตํานานพระธาตุดอยสุเทพ,  

   ตํานานพระธาตุดอยตุง, ตํานานพระสิงห ฯลฯ 



  

๒๘๓ 

- พระสาวกที่มีชื่อเสียง  เชน พระพุทธโฆสาจารย, ครูบาศรีวิชัย ฯลฯ 

- พยากรณเหตุการณอนาคต  เชน ตํานานชุนธาตุ, ตํานานพระยาอินทร,   

   ตํานานแวนทิพย, ตํานานพระเจาไห ฯลฯ 

- บทสวดและพิธีกรรม  เชน ชัยทั้ง ๗, สมมาครัวทาน, คําไหวตางๆ 

- พิธีกรรมสงฆ  เชน หนังสือคําเบิก, พิธีอุปสมบท, โอวาทคําสอนฯ 

- เทพนิยาย  เชน นิยายวันเกากอง, รามเหียน, ฯลฯ 

 ๐๒ นิทานพื้นบาน  เชน หงสผาคํา อายรอยขอด ฯลฯ 

 ๐๓ กฎหมายโบราณ  เชน มังรายศาสตร, ธรรมศาสตรกือนา, ธรรมศาสตร, อวหาร 

๒๕, กฎหมายมังราย ฯลฯ 

 ๐๔ จริยศาสตร  เชน คดีโลกคดีธรรม, รีต ๑๒ คลอง ๑๔, โลกหานี, ธรรมดาสอนโลก, 

หนังสือโอวาท, ตํานานสุภาษิต ฯลฯ 

 ๐๕ ประวัติศาสตร  เชน ตํานานสุวรรณโคมคํา, ตํานานเชียงแสน, ราชวงศมังราย, 

ตํานานลําพูน, ตํานานโยนกเชียงแสน, ตํานานเมืองยอง ฯลฯ 

 ๐๖ โหราศาสตร  เชน มูลฤกษ, ทํานายฤกษยามดี, ดูชะตาพระบวชใหม, มัทเธียมสิ-

ธาร (มัทธยมสิทธานต), หนังสือกาลยามทํานาย ฯลฯ 

 ๐๗ โคลงกลอน เชน โคลงพรหมทัต, โคลงสอนใจ, โคลงกาพยมหาชาติ   

 ๐๘ ยาสมุนไพร  เชน ตํารายาตางๆ มียาสารพัดอยาง เปนตนวา ยาแกโรคพษิสุนขับา 

ยาบํารุงกําลัง, ยาปลูกผม, ยามะเร็ง, ยาสาร ฯลฯ 

 ๐๙ ลัทธิพิธีกรรม  เชน พิธีสวดถอนอุบาทว, พิธีเรียกขวัญขาว, พิธีเรียกขวัญควาย 

พิธีสืบชะตาเมือง, พิธีสืบชะตาคน, พิธีบูชาทาวทั้ง ๔ ฯลฯ 

 ๑๐ ไสยศาสตร  เชน ยันตรและคาถาตางๆ แบบยันตรพระสิงห, ยันตเทียนตางๆ ฯลฯ 

 ๑๑ ปกิณกะ  เชน ศัพทสุภาษิต, หนังสือคําไหวรวม, ธุตังควัตร, ฯลฯ เปนประเภทที่

รวมเรื่องตางๆไวในผูกหรือชุดเดียวกัน  

 สวนอุดม รุงเรืองศรี จัดเปนสองประเภทใหญๆ คือ  วรรณกรรมมุขปาฐะ และ

วรรณกรรมลายลักษณตามที่ไดกลาวในบทที่ ๒ โดยวรรณกรรมมุขปาฐะ ประกอบดวย เพลงเด็ก 

เพลงชาวบาน โวหารรักของหนุมสาว นิทานชาวบาน ปริศนาคําทาย และภาษิต สวนวรรณกรรม

ลายลักษณนั้น ประกอบดวย วรรณกรรมบาลี  ชาดก ตํานาน ประวัติศาสตร ตํารา กฎหมาย คํา

สอน กวีนิพนธ (คาว โคลง กาพย คํารํ่า ราย )  



  

๒๘๔ 

 สวนการศึกษาของ มณี  พยอมยงค และศิริรัตน  อาศนะ ๒๘ ที่ไดศึกษาถึงเครื่อง

สักการะในลานนา โดยไดจัดกลุมชื่อ “ธรรม” ไวไดอยางสนใจ ดังนี้  

 ธรรมวัตร ธรรมวัตรเปนชื่อของคัมภีรธรรมคําสอนทุกประเภทที่นักปราชญทั้งหลาย

นํามาจาก พระไตรปฎก โดยยกออกมาเทศนส่ังสอนประชาชนใหเหมาะสมกับวัย  ฐานะ  ของ

บุคคล  ซึ่งพระทาน เรียกวาใหถูกกับอุปนิสัย  ในสมัยกอนนักปราชญจะยกเอาหัวขอธรรมของ

พระพุทธเจามาเปน  หลักแลวอธิบายความโดยยกเอาสาเหตุและผลระหวางอดีต-ปจจุบันมา

เปรียบเทียบกัน  คัมภีรบางเรื่องมีนิทานประกอบอยูดวย  ธรรมวัตรนี้ใชเปนเครื่องมือเทศนสอน

ประชาชน  ตัวอยางเชน  ธรรมมงคลสูตร, ธรรมอภิธรรม, ธรรมเทวทูตทั้ง ๕  ฯลฯ 

 ธรรมคราว คือ  คัมภีรธรรมที่เปนชาดกนิทานซึ่งเปนเครื่องมือสอนอยางหนึ่งในนวังค

สตถุศาสน  คําสอนของพระพุทธเจา  ๙  ประการ  คือ 

 ๑. สุตตัง คือ อุภโตวิภังค นิทเทศ ปริวาร ฯลฯ ในพระสุตตันปฎก   

 ๒.เคยยัง  คือ  คําสอนที่มีขอความรอยกรอง  รอยแกว  ผสมกัน 

 ๓. เวยยากรณัง  ไดแก  ถอยคําที่เปนรอยแกวลวน  หมายเอาพระอภิธรรมปฎกทั้งหมด 

 ๔. คาถา  ไดแก  ขอความที่เปนรอยแกวลวน หมายถึง  คาถาธรรมบท  เถรคาถา  เถรี

คาถา  และคาถาในสุตตนิบาต  ที่ไมมีชื่อวาเปนสูตร 

 ๕. อุทานัง  ไดแก  พระคาถาที่ทรงเปลงดวยพระหฤทัยสหรคต  (ไปพรอมกับ)  โสมนัส 

 ๖. อิติวุตตกัง  ไดแก  พระสูตร  ๑๑๐  สูตร  ที่ตรัสดวยคําวา  “วุตตํ  เหตํ  ภควตา” 

 ๗. ชาตกัง  ไดแก  ชาดก  ๕๕๐ เร่ือง   

 ๘. อัพภูตธัมมัง  เร่ืองอัศจรรย  ไดแก  พระสูตรที่วาดวยขออัศจรรย  ไมเคยมีทุกสูตร  

เชนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลายขออัศจรรยไมเคยมี  ๔  อยาง  ในอานนท” เปนตน 

 ๙. เวทัลลัง  ไดแก  พระสูตรที่ถามตอบ  ซึ่งผูถามไดทั้งความรูและความพอใจ 

 นิทานชาดกเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา  ปรากฏในพระไตรปฎก  ๕๕๐  

เร่ืองบางครั้งเรียก  อรรถกถาชาดก  คือ  การเลาและอธิบายความเพิ่งเติมของพระอรรถกถาจารย

ทั้งหลายตอมาไดมีการแตงเพิ่มเติมอีกโดยพระสงฆที่เปนนักปราชญของชาติตางๆ  เชน  ลังกา  

พมา  ไทย  สวนที่สําคัญที่สุดคือ  พระสงฆในลานนาไทยไดศึกษาภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญสามารถ

นําเอานิทานพื้นเมืองตางๆ  มาเรียบเรียงแบบอรรถกถาชาดก ยกเอาหัวขอธรรมทางพุทธศาสนา

ข้ึนมากลาวแลวเลาเรื่องไปอยางพิสดาร  ตอนสุดทายมีการชุมนุมตัวละครเปนสโมธานชี้วา เปนผู

                                                 
 ๒๘  มณี พยอมยงค และศิริรัตน อาศนะ, เครื่องสักการะในลานนาไทย, (เชียงใหม : ส.ทรัพยการ

พิมพ, ๒๕๓๘) หนา ๖๖-๗๐. 



  

๒๘๕ 

นั้นผูนี้กลับชาติมาเกิดเรียกวา  ชุมนุมชาดก  นิทานชาดกที่แตงในลานนาไทยมีลักษณะเปนสตานิ

ชาตกานิ หรือชาดก  ๑๐๐ เร่ือง  แบงเปน  ๒ ภาค คือ  ปญญาสชาตกานิ หรือชาดก  ๕๐ เร่ือง  

ภาคที่  ๒  คือ สตานิชาตกานิ ทําอีก  ๕๐ เรื่อง รวมเปน  ๑๐๐  เร่ือง  ตอมาในภายหลังการลม

สลายของอาณาจักรลานนาคัมภีรชาดกของลานนาจึงถูกแยกออกไปเหลือแตสวนที่หนึ่ง  ๕๐  

เร่ือง  ไดใชเปนแมบทของวรรณคดีไทยจนถึงปจจุบัน  

 พระธรรมชาดกนิทานที่กลาวมา คือ  พระชาดกในสุตตันตปฎกเรียกชาดกในนิบาตหรอื

อรรถกถาชาดก  ซึ่งปรากฏในนิบาตตางๆ  สวนชาดกที่พระเถระทั้งหลายแตงในภายหลังเรียกวา  

ชาดกนอกนิบาต คือ เร่ืองราวนอกพระไตรปฎก  และการนําเอาชาดกธรรมเหลานี้มาเทศนสอน

ประชาชนเรียกวา  “ธรรมคราว”  คําวา  “คราว”  คือ  เร่ืองราวหรือวรรณกรรมที่เขียนหรือเรียบ

เรียงประดุจหวงโซ  พระธรรมชาดกเรียกวา  คราวธรรมบาง  ธรรมคราวบาง  ตอมาในระยะหลัง

ชวงเวลา  พ.ศ. ๒๓๐๐–๒๕๐๐  ไดมีกวีแตงเรื่องดวยฉันทลักษณคราวใหชายหนุมหญิงสาว

ชาวบานไดอานกันเรียกวา  คราวซอ  อานหรือเลาธรรมดาๆ  บาง  ใชประสานเสียงดนตรีอัน

ประกอบดวย  ซึง  สะลอ  บาง  อาจกลาวไดวา  ธรรมคราว หรือ คราวธรรม  เปนเรื่องของทางวัด

สวนคราวซอเปนเรื่องของทางชาวบานหรือวรรณกรรมสําหรับชาวบาน 

 ธรรมโทน  ชาวลานนา เรียกธรรมโตน  หมายถึง  ธรรมคัมภีรที่เขียนไวในธรรมคัมภีร

ผูกเดียวจบ  เกิดจากการแตงธรรมวัตรของนักปราชญใหจบภายในเวลาและการยอเร่ืองชาดก

ธรรมคราวที่ยาวใหส้ันเพียงผูกเดียว  เชน  เวสสันตระโทน  ชางฉันทันตโทน  สุธนูโทน  เตมียะโทร  

เปนตน 

 ธรรมผีตาย คัมภีรธรรมที่ใชเทศนในงานเฮือนเย็นหรืองานศพ  เรียกวา   ธรรมผีตาย  

คือธรรมสําหรับ  คนตาย  อยูใน  ๒  ลักษณะดวยกันคือ 

 ๑) ธรรมคัมภีรเทศนสําหรับอุทิศสวนกุศลแกคนตาย  โดยเชื่อวาคนตายจะไดรับสวน

บุญกุศลที่ญาติอุทิศให เชน  ธรรมาลัยโผด  ธรรมเปตพลี  ธรรมมหาวิบาก  ธรรมมหามูลนิพพาน  

ธรรมอมตปญหา  เปนตน 

 ๒) พระธรรมคัมภีรที่ใชเทศนเพื่อส่ังสอนคนเปน  คือ  ศรัทธาสาธุชนผูมีชีวิตอยูเรียกวา  

ธรรมสอน  ในคราวมีงานศพเพื่อใหประชาชนเกิดสลดสังเวช  เกิดปญญาคิดพิจารณาเห็นสภาวะ

ความเปนจริงของชีวิตที่คนเราเกิดมาตองประสบกับความแกความเจ็บและความตาย  ธรรม

เหลานี้ คือ เทวทูตทั้ง  ๕  ธรรมอานิสงสขอนดอก  หรือ  อานิสงสลางคาบ  ธรรมอนิจธรรม  ธรรม

เจ็ดคัมภีร ฯลฯ ตลอดถึงธรรมคําสอนตางๆ  ที่นักปราชญแตงขึ้นเพื่อใชสอนประชาชน  เพราะการ

เทศนตอหนาศพอยูนั้นเปนการเทศนที่มีตัวอยางใหเห็นอยางแทจริง 



  

๒๘๖ 

 ธรรมชาตา นักปราชญในลานนาไทยไดวางเกณฑไวสําหรับประชาชนไดทําบุญกุศล  

เพื่อตนเองและเพื่อสรางคัมภีรธรรมไวในพระพุทธศาสนา   โดยการจารใบลานในคัมภีรใชเปน

ธรรมชาตาเกิดประจํา  วัน  เดือน  ป  เรียกวา  ธรรมชาตาวัน  ธรรมชาตาเดือน  ธรรมชาตาป โดย

ธรรมชาตาวัน  ถือเอาพระอภิธรรม  ๗  คัมภีร สวนธรรมชาตาเดือน  ชาตาป  ถือธรรมชาดกหรือ

ธรรมคราวประเภทธรรมโทนเรื่องยอของธรรมคราวนั้น ๆ  เชน  ธรรมเวสสันตระโทน  ธรรมจันท

กุมารโทน  ธรรมกุสลาดโทน  ธรรมสุตโสมโทน  เปนตน   

 ธรรมอานิสงส นักปราชญในลานนาไทย  ไดแตงคัมภีรเกี่ยวกับการทําความดีของ

ประชาชนแลว  จะไดรับผลตอบแทนในรูปลักษณะตาง ๆ  เปนอันมาก เชน  ธรรมอานิสงสทาน

กฐิน  ธรรมอานิสงสบวช  ธรรมอานิสงส  การถวาย  กุฏิ  เจดีย  วิหาร  อุโบสถ  บอน้ํา  ศาลา  แต

ละอยางมีอานิสงสแตกตางกันไปตามลักษณะของวัตถุและเจตนารมณของผูถวาย 

 คัมภีรเหลานี้เปนเครื่องชวยเสริมศรัทธาปสาทะของประชาชนใหเลื่อมใสในศาสนาและ  

สรางถาวรวัตถุหรือศาสนสถานทั้งหลายทั่วไปในลานนา 

 ธรรมมหาชาติ บรรดาคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ชาดกที่ไดรับความนิยมมากที่สุด

ในลานนา  คือ  มหาเวสสันดรชาดก  ซึ่งชาวบานนิยมเรียกวา  ธรรมมหาชาติ  บางแหงเรียกการฟง

ธรรมมหาชาติวา  “ต้ังธรรมหลวง”  หมายถึงการฟงเทศน  ฟงธรรม  ครั้งใหญ  อันเปนประเพณี

นิยมแตโบราณ 

 การจัดหมวดหมูของมณี พยอมยงค และศิริรัตน อาศนะ ดังกลาว เปนการจัดการ

ประเภท หมวดหมูวรรณกรรมลานนาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความนาสนใจ เพราะสะทอนภาพคัมภีร

ธรรมลานนาไดอยางเหมาะสม  

 อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จัดเปน ๕ หมวด โดยพิจารณาถึงความนิยมและความถี่

ในการนําคัมภีรมาใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาในปจจุบันที่สืบเนื่องมาจากอดีต คือ 

 ๑) กลุมคัมภีรธรรม/วรรณกรรมที่ใชเทศนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาตาหรือ

ธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด  

 ๒) กลุมคัมภีรที่เกี่ยวของกับการดําเนินวิถีชีวิต เชน การเกิด การบวช การเจ็บไขไดปวย 

การตาย ก็ใชคัมภีร เชน โลกวุฑฒิ, สรากริวิชชาสูตร,  มหาวิบาก, เปนตน  

 ๓) กลุมคําสอนตามชาดกในพระไตรปฎกทั้งในและนอกนิบาต โดยเฉพาะทศชาติ

ชาดกและปญญาสชาดก ที่จะนิยมแตงและนํามาเทศนในระหวางพรรษาเปนธรรมเรื่องที่มีขนาด

ยาว และนิยมใชเทศนสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 



  

๒๘๗ 

 ๔) กลุมคําสอนทั่วไป เชน โลกนัยคําสอน, ธรรมเลมหลวง, คําสอนพญามังราย โลก

หานีคําสอน คัมภีรธรรมปูสอนหลาน 

 ๕) กลุมคัมภีรอานิสงส ที่นําใชเทศนควบคูกับกิจกรรมในรอบเดือน รอบป และกิจกรรม

ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น ตามที่กลาวแลว 

 การจัดหมวดหมู ประเภทของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ ของลานนาตามที่กลาวแลว ผูศึกษาพึงพิจารณาวา มีความเหมาะสมอยางไร โดย

การศึกษาในครั้งนี้นํามากลาวเพียงเพื่อแสดงใหเห็นถึงวรรณกรรมและคัมภีรธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในลานนา วา มีมากมายมหาศาลและเปนมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางปญญา

ที่สมควรไดรับการศึกษาวิเคราะหและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลและสังคม 

 
๔.๖ อิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีตอสังคม 
 เนื่องจากพระพุทธศาสนาในลานนามีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของลานนา และ

มีพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกันมาโดยตลอด ดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาในลานนา ถึงแมจะปรากฏ

หลักฐานวาไดรับอิทธิพลจากลังกาเปนหลัก แตโดยความเปนจริงแลว พระพุทธศาสนาในลานนามี

ลักษณะเฉพาะของตัวเองที่เปนการผสมผสานระหวางพุทธศาสนานิกายลังกาวงศกับความเชื่อ

ดั้งเดิมของพื้นบานและปะปนกับสถานะความเชื่อของศาสนาพราหมณ สําหรับแนวความเชื่อของ

พุทธศาสนามหายานมีบางแตไมมากนัก ลักษณะศาสนาในลานนาจึงมิไดเปนแบบลังกาทั้งหมด 

ลักษณะเชนนี้อาจเรียกวา “พุทธศาสนาของพลเมืองลานนา” ๒๙  ซึ่งมีสวนทําใหพุทธศาสนามี

บทบาทสําคัญตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของลานนาเปน

อยางมาก ลักษณะที่สะทอนใหเห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนา เชน สภาพทางการเมืองของ

ลานนาไมวาจะเปนรูปแบบ แนวความคิดทางการเมือง ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูปกครอง

และผู

                                                

อยูใตปกครอง หลักคําสอนทางพุทธศาสนา ไดมีอิทธิพลตอการกําหนดฐานะและบทบาท

ของบุคคล โดยผูปกครองจะตองปกครองดวยความชอบธรรม ในขณะที่ผูใตปกครอง ผูครองเรือนก็

ตองมีจริยธรรมในสังคมเชนกัน 

 ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

สังคมในลานนา คือ วรรณกรรมคําสอนและบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งเปนสิ่งที่จะสะทอนให

เห็นสภาพบางอยางในสังคม เนื่องจากกฎหมายเปนบรรทัดฐานของสังคม ถึงแมวากฎหมายอาจ

ไมใชส่ิงที่สะทอนสภาพความเปนจริงของสังคมที่ถูกตองทั้งหมด แตกฎหมายก็สามารถสะทอนให

 
๒๙ ปริญญา  กายสิทธิ์,วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๒๓๓-๒๓๕. 



  

๒๘๘ 

เห็นอุดมคติ แนวความคิดที่จะกําหนดมาตรฐานของสังคม กฎหมายลานนาไดปรากฏอยางชัดเจน

วา เปนสิ่งที่ผสมผสานทั้งแนวความคิดจากคัมภีรธรรมศาสตรของมอญ ลักษณะจารีตประเพณี

และหลักคําสอนของพุทธศาสนา มีกฎหมายหลายฉบับที่นําเอาพระวินัยของพุทธศาสนามา

เปรียบเทียบกับกฎหมายของบานเมือง โดยพยายามเปรียบเทียบการกระทําความผิดและการ

ลงโทษทางวินัยของพระสงฆมาเปนแบบอยางในการลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายบานเมือง 

ลักษณะความหนักเบาในการลงโทษก็พิจารณาตามลักษณะการลงโทษทางวินัยของพระสงฆ 

แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนามีบทบาทอยางมากในทางการเมือง การปกครอง และกฎหมายใน

ลานนา 

 ทางดานสังคม วรรณกรรมพระพุทธศาสนาไดมีบทบาทอยางมากตอการอบรมสั่งสอน 

ถายทอดแนวความคิดในการศึกษาแกสมาชิกในสังคมทุกระดับ หลักคําสอนของพุทธศาสนาให

เผยแพรไปสูสมาชิกในสังคม ทําใหผูในคนสังคมมีแนวความคิด อุดมการณรวมกัน และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้สถาบันทางพุทธศาสนายังรับบทบาทในการเปนศูนยกลางของชุมชน 

โดยการขยายตัวของชุมชนไดอาศัยการขยายตัวจากการพัฒนา อุทิศ ที่ดิน แรงงาน และ

ผลประโยชนในวัด ชุมชนเกิดใหมเปนจํานวนมากที่ขยายออกมาโดยมีวัดเปนศูนยกลาง วัดยังเปน

ศูนยรวมแหงความศรัทธาของสมาชิกในสังคม และชวยประสานชองวางของชนชั้นในสังคม 

 ทางดานธรรมประเพณีของลานนา กิจกรรมและพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออก ได

สะทอนใหเห็นวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอจารีตประเพณี ขนบประเพณี 

และธรรมเนียมประเพณี หลักคําสอนและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปนบอเกิดแหง

วัฒนธรรมประเพณีของลานนามากมาย ทําใหวิถีชีวิต คานิยมของชาวลานนาดําเนินตามแนวทาง

ของความศรัทธาในพุทธศาสนา ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลสูงตอแนวความคิด พฤติกรรม 

และวิธีชีวิตของชาวลานนา และสิ่งเหลานี้ไดปรากฏออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณี ที่

สังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม และถายทอดแนวทางการประพฤติปฏิบัติใหแกคนรุนตอไป ซึ่งเรื่อง

นี้อาจศึกษาไดโดยนัย ๓ ประการ คือ 

 ประการแรก คือ จารีตประเพณี เปนแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกในสังคมจะตองกระทํา

ตาม ถาหากฝาฝนหรือละเวนไมกระทําถือวาเปนความผิดตอจารีตประเพณีและศีลธรรม หาก

พิจารณาพื้นฐานของจารีตประเพณีในลานนาจะพบวา การนับถือบรรพบุรุษและความเชื่อศรัทธา

ในพุทธศาสนาเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ส่ิงที่ควรประพฤติปฏิบัติหากเพิกเฉยเรียกวา “ละฮีคพอฮอย

แม” หรือการผิดตอส่ิงตางๆ ตามที่กลาวแลว คือ ผิดผี ผิดครู ผิดปา ผิดบาน ผิดเมือง ผิดกฎ ผิด

คลอง เปนตน  



  

๒๘๙ 

 ประการที่สอง คือ ขนบประเพณี หมายถึง ประเพณีที่กําหนดขึ้นมาเปนระเบียบแบบ

แผน และถือปฏิบัติสืบตอกันมา เนื่องจากวัดเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชุมชน วัดจึงมี

บทบาทในการจัดระเบียบแบบแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 

พระสงฆจะมีบทบาทสําคัญในการประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนี้ สถาบันทางพุทธศาสนา ยัง

มีบทบาทในดานการจัดการศึกษา นอกจากจะทําใหพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการจัดระเบียบแบบ

แผนของสังคมแลว ยังทําหนาที่เปนผูถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีใหแกสมาชิกในสังคมสืบ

ตอไป  

 ประการที่สาม คือ ธรรมเนียมประเพณี ไดแกประเพณีที่ไมมีระเบียบแบบแผนเหมือน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และไมมีเงื่อนไขในความถูกผิดเหมือนจารีตประเพณี แตเปนความนิยมที่

ประพฤติปฏิบัติกันสืบตอมา ถามีการงดเวนหรือฝาฝนไมกระทําก็มิไดถือวามีความผิด แตอาจทํา

ใหดูเหมือนวา เปนคนขาดการศึกษา ธรรมเนียม ประเพณีเหลานี้ เชน กริยามารยาท การกิน การ

พูด การแตงกาย อัธยาศัย แนวทางการประพฤติเหลานี้ ถูกกําหนดโดยสังคมในลักษณะของคติ

ชาวบาน ภาษิตคําสอน คํานาม นิทานตาง ๆ และคําเทศนาสั่งสอนของพระสงฆหรือตามคัมภีรที่

ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  ตัวอยางเชน ในคําสอนของพระเจามังรายสอนวา ผูชายที่ดีนั้น ตองมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ เชน ควรจะมีกริยามารยาทดี รูจักสัมมาคารวะ และมีวาจา

สุภาพ ดังปรากฏขอความวา  “...ผูใหญ ฮองบไปหา ชายผูนั้นบดี ทาวขุนจาและปากคําผา ชายผู

นั้นบดี ทานใชหากมันสังวาบทัน ชายผูนั้นบดี...” ๓๐  หรือปรากฏคําสอนที่วา  “อยาคบคนเมา อยา

เกาคนบา อยาฆาของเลี้ยง อยาเถียงคําเจา...”  ๓๑ เปนตน 

 ประเพณีและศีลธรรมพื้นฐานในสังคมที่เกิดขึ้นดังกลาว จะเห็นไดวามีความเกี่ยวของ

กับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอวิถีชีวิตของชาวลานนา นอกจากนี้ ยังมีธรรมเนียม 

ประเพณีของชาวลานนา ที่แสดงออกในลักษณะของประเพณีสําคัญประจําป เชน ประเพณีสรงน้ํา

พระพุทธรูป ประเพณีดําหัวพอแม ครูบาอาจารย ประเพณีสืบชะตาเมือง ประเพณีตั้งธรรมหลวง 

ฯลฯ ประเพณีเหลานี้ จะกระทําเปนประจําและกําหนดระยะเวลาที่แนนอน และมีประเพณีบาง

ประเพณีที่กระทําเปนครั้งคราว เชน ประเพณีข้ึนบานใหม ประเพณีสูขวัญบายศรี ประเพณีบวช 

ฯลฯ ซึ่งประเพณีตาง ๆ เหลานี้ ลวนแตเปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องดวยพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 

                                                 
 ๓๐ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม,   คําสอนพระยามังราย, 

(เชียงใหม :   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๕), หนา ๑๑. (อัดสําเนา). 

 ๓๑ สมคิด วัชรศาสตร ,  ชุมชนโบราณคดีเมืองเหนือ , (เชียงใหม : โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๓๔) 

หนา ๒๑. 



  

๒๙๐ 

และก็ถือไดวามาจากคัมภีรที่พระสงฆนําบอกลาวหรือใชเทศน อันเปนการประยุกตหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเขาความเชื่อและกิจกรรมในทองถิ่น 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับคัมภีรที่ใชเทศนและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา จะ

เห็นไดวา วรรณกรรมเหลานั้นไดสะทอนใหเห็นแนวความคิด ประสบการณ ตลอดจนโลกทัศนของ

นักปราชญหรือกวี และอาจเปนตัวแทนของคนในสังคม ทั้งนี้เพราะเหตุวา กวีในลานนาสวนใหญ

ไดประพันธวรรณกรรมเกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการกําหนด

แนวความคิด การผลิตกวี การสรางสรรควรรณกรรม การกําหนดลักษณะสาระและเนื้อหาของ

วรรณกรรม ตลอดจนการอนุรักษและถายทอดวรรณกรรมพุทธศาสนาจึงมีความผูกพันกับสังคม

ลานนาในทุก ๆ ดาน กลาวคือ วรรณกรรมนั้นเปนผลิตผลทางปญญาที่สะทอนใหเห็นถึงกรอบและ

โครงสรางของความคิดซึ่งเปนนามธรรมที่ไดรับการถายทอดออกมาเปนรูปธรรม โดยนักปราชญจะ

เปนผูรวบรวมผสมผสานจากประสบการณแนวคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง และจินตนาการ 

ประกอบกันขึ้นเปนวรรณกรรม ซึ่งไดกลาวไวแลววา พุทธศาสนามีบทบาทอยางมากตอลานนาทั้ง

ทางดานการเมือง สังคม และวัฒนธรรม  

 ในที่นี้จะกลาวถึง บทบาทและอิทธิพลของวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีตอการสราง

วรรณกรรมลานนา จากที่ไดกลาวถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมในประเด็นอื่นๆ แลว

ในบทที่ ๒  โดยมีนัยและขอควรพิจารณา ดังนี้   

 การสรางสรรคนักปราชญหรือกวี  กวีหรือผูแตงวรรณกรรม ยอมเปนผูมีความ

แตกฉานในดานภาษาและอักษรศาสตร ตลอดจนมีประสบการณและแนวความคิดที่ละเอียดลึกซึ้ง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับนักปราชญ พระมหาเถระ หรือกวีที่สําคัญในลานนา จะพบวา สวนใหญเปน

พระภิกษุสงฆ ที่ไดรับการศึกษาจากสถาบันสงฆหรือพระพุทธศาสนามาแลวทั้งสิ้น ซึ่งอาจกลาวได

วา การจัดการศึกษาของสถาบันสงฆ นอกจากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแลว ยังมี

การศึกษาอักขรวิธี โดยเฉพาะภาษาบาลี จนอานออกเขียนได ตลอดจนไดรับการศึกษาในระดับสูง

ข้ึนเกี่ยวกับพระอภิธรรมและภาษาศาสตร จึงนับไดวาพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญที่สุดตอ

การศึกษาของพระภิกษุสงฆชาวลานนาจนไดรับการยกยองอยางสูง เชน พระญาณกิตติเถระ พระ

สิริมังคลาจารย พระโพธิรังสี พระรัตนปญญาเถระ และยังมีอีกหลายทานที่กลาวไวแลวในตอนตน  

 เนื้อหาสาระของวรรณกรรม วรรณกรรมที่ปรากฏในยุคทองของลานนา สวนใหญจะ

เปนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น สวนวรรณกรรมอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจาก

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ก็ลวนแลวแตมีเนื้อเร่ืองเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเชนเดียวกัน โดย

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวของกับเร่ืองราวของพระพุทธศาสนา และสวนใหญจะแตง



  

๒๙๑ 

เปนภาษาบาลี  วรรณกรรมเหลานี้ มักจะกลาวถึงพุทธประวัติ ความเปนไปของบานเมือง และการ

อรรถาธิบายคัมภีรหลักธรรมทางศาสนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ มังคลัตถทีปนี สมันตปาสาทิกา 

อัตถโยชนา คันถาภรณฎีกา เวสสันดรทีปนี  สวนวรรณกรรมชาดก ก็เปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

ศาสนา เชน เร่ืองมหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกของลานนา ซึ่งมีอยูกวา ๒๐๐  สํานวน ก็นับวา

ไดรับอิทธิพลจากเนื้อเร่ืองในพระไตรปฎก  

 นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมนิทานที่อางอิงพระพุทธศาสนา คือ อางอิงวา เปนชาดกของ

พุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญบารมี เมื่อคร้ังยังเปนพระโพธิสัตว พระสงฆชาวลานนาไดนําเอานิทาน

พื้นบานมาแตงเปนชาดก และคัมภีรเพื่อใชเทศนในกิจกรรมตางๆ  นิทานชาดกเหลานี้จัดเปนชาดก

นอกนิบาต อันเปนชาดกที่ไมปรากฏในคัมภีรศาสนาซึ่งมีจํานวนมากมาย ชาดกนอกนิบาตของ

ลานนานี้มีผูกลาวถึงมากที่สุด  คือ  ปญญาสชาดก ซึ่งปญญาสชาดกไดเปนบอเกิดของวรรณกรรม

อ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน สิงสันธนูไชย เจาสุธน สุวรรณะหอยสังข รวมทั้งคัมภีรอานิสงส และคัมภีรที่

ใชเทศนของพระสงฆลานนาในสมัยตอมา 

 สําหรับวรรณกรรมคําสอน ซึ่งเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาที่มุงจะสั่งสอนศีลธรรมหรือคติ

ธรรมแกสมาชิกในสังคมระดับตางๆ ตั่งแตชนชั้นปกครองจนถึงผูอยูใตการปกครองนั้น วรรณกรรม

คําสอนเหลานั้น ลวนมีเนื้อหาสาระที่ผูกพันกับคําสอนของพุทธศาสนาทั้งสิ้น โดยเฉพาะคําสอนที่

มุงเนื้อหา  ๒ ประการ คือ  ประการแรก แนวคิดเกี่ยวของกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน หลัก

ของไตรลักษณ อันมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แนวคิดกฎแหงกรรม และสังสารวัฏ ประการที่สอง 

ลักษณะเนื้อหาที่อาศัยเรื่องราวคัมภีรศาสนา ดังนั้น พุทธศาสนาจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในฐานะ

เปนแนวความคิดและการสรางสรรควรรณกรรมของกวีลานนา 

 การอนุรักษและการถายทอดวรรณกรรม เนื่องจากวัดเปนศูนยกลางทางวฒันธรรม

ของชุมชน แหลงสรางสรรควรรณกรรมสวนใหญคือวัด นักปราชญ กวีผูสรางสรรควรรณกรรมสวน

ใหญก็คือพระสงฆ วัดจึงเปนแหลงผลิตนักปราชญ กวี และเปนที่เก็บรวบรวมและรักษาวรรณกรรม

ตาง ๆ โดยวรรณกรรมเหลานั้นจะถูกจารึกไวในใบลานหรือใบปบสาดวยตัวอักษรลานนา และ

คัดลอกสืบตอกันมา นอกจากนี้ชาวลานนายังมี ประเพณีความเชื่อวาผูใดไดสรางคัมภีรถวายวัด 

หรือไดกระทําทานธรรมจะไดรับอานิสงส จนสามารถนําไปสูนิพพานตามที่กลาวแลว  ดวยเหตุ

ดังกลาวจึงมีผูคัดลอกคัมภีรใบลาน และปมหนังสาไปถวายตามวัดตาง ๆ อยางมากมายภายในตู

พระธรรมหรือหอไตรวัดจึงเปนศูนยกลางของการอนุรักษและถายทอดวรรณกรรม 

 การเผยแพรวรรณกรรม การที่พระสงฆมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนสมาชิกใน

สังคมทุกกลุม ทําใหพระสงฆมีบทบาทเปนผูเผยแพรวรรณกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งคัมภีรธรรมที่



  

๒๙๒ 

ใชในการเทศนาสั่งสอนประชาชน คัมภีรธรรมจะมีลักษณะคลายกับชาดก คือ มีการตั้งบทดวยพระ

คาถาบาลี แลวอธิบายความเปนรอยแกวหรือคาว ๓๒ และใชสํานวนบรรยาย พรรณนา เทศนา โดย

ยกนิทานชาดกประกอบเพื่อความเขาใจ ซึ่งพระสงฆจะใชการเทศนใน ๒ ลักษณะตามที่กลาวแลว  

คือ การเทศนาแบบทั่วไปเปนการเทศนในโอกาสตาง ๆ เชน การทําบุญขึ้นบานใหม การทําบุญสืบ

ชะตา การเทศนในวันพระ การเทศนประเภทนี้นิยมเทศนเร่ืองธรรมชาดก สวนการเทศน อีก

ประการหนึ่ง คือ การเทศนแบบตั้งธรรม เร่ืองที่ใชเทศนอาจเปนปญญาสชาดก ทศชาติชาดก และ

ที่นิยมมากที่สุด คือมหาเวสสันดรชาดก หรือการเทศนมหาชาติ โดยจะกระทําเปนพิธีใหญและ

เทศนนานถึง ๗ วัน ซึ่งเรียกกันวา ประเพณีตั้งธรรมหลวง จะมีพุทธศาสนิกชนไปชุมนุมเพื่อฟง

เทศนกันอยางคับค่ัง จึงนับวาพระสงฆมีบทบาทในการเผยแพรวรรณกรรม/คัมภีรธรรมไปสู

ประชาชน และเนื้อหาคัมภีรธรรมหรือชาดกเรื่องเหลานั้นจะถูกถายทอดไปสูสมาชิกอ่ืน ๆ  ใน

ลักษณะของวรรณกรรมมุขปาฐะ 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีบทบาททั้งตอการ

สรางสรรคส่ิงตางๆ ทั้งในดานการผลิตนักปราชญ กวี การสรางสรรคกรอบโครงสราง แนวความคิด 

สาระเนื้อหา ตลอดจนการอนุรักษสืบทอด และเผยแพรวรรณกรรม/คัมภีรธรรมแกอนุชนรุนตอไป 

 
๔.๗ ผลการศึกษาวิเคราะหและขอสังเกตเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 
 การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

โดยยกตัวอยางคัมภีรอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา พบวา มี

ลักษณะรวมกัน ๓ ประการ คือ 
 ๑. ที่มาและความสัมพันธกับบริบททางสังคม  วัฒนธรรม และการปกครอง 
จากการศึกษาที่กลาวมาขางตนทั้งหมด จะเห็นไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาไมวา

จะมีการแบงประเภทและหมวดหมูอยางไร ส่ิงที่สะทอนใหเห็นอยางประจักษชัด คือ ความสืบเนื่อง

ขององคความรูที่มีความสัมพันธกับบานเมือง พระพุทธศาสนา และความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี

ในทองถิ่น อันไดแก ประวัติศาสตรของอาณาจักรลานนาและองคความรูที่มาจากพระพุทธศาสนา 

ซึ่งหมายถึงวา ประวัติศาสตรของลานนากับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในลานนาไดดําเนินมา

พรอมๆ กัน ถากลาวโดยนัยของแหลงที่มา จะเห็นวา องคความรูที่ปรากฏขึ้นนั้นมาจาก

                                                 
 ๓๒ “คาว” คํานี้คือ “คราว” นั่นเอง แตชาวลานนาออกเสียงมักจะทําใหตัว “ร” หายไป คาวเปนคํา

ฉันทลักษณที่นิยมกันมากที่สุดในลานนา เหมือนกลอนของภาคกลางที่นิยมกันทุกชนชั้น คาวธรรมมักจะแตงเปน

เร่ืองจักรวงศ เชน คาวหงสหิน  คาวธรรมเวสสันตรชาดก คาวธรรมเรื่องเจาสุวัตรนางบัวคาํ เปนตน 



  

๒๙๓ 

พระไตรปฎก อรรถกถา และความเชื่อด้ังเดิมของชาวลานนา แนวคิดทั้งสองประการถูกนํามา

ผนวกเขาดวยกันอยางเหมาะสมจนกลายเปนจารีต ประเพณี เร่ิมตนจากการนําองคความรูที่

ปรากฏในพระไตรปฎกหรือนวังคสัตถุศาสน คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน ชาดก    

อิติวุตตกะ อัพภูตธรรม และ เวทัลละ  มาสรางเปนองคความรูใหมในลักษณะของการผสมผสาน

ทางความคิดจนปรากฏเปนวรรณกรรม/คัมภีรธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา ดังเชน มังคลัตถ

ทีปนี จักวาฬทีปนี ฯลฯ ที่มีความเจริญควบคูกับลานนาในยุคราชวงศมังราย ซึ่งในยุคดังกลาว องค

ความรูที่ปรากฏขึ้นนั้น มีความชัดเจนถูกตองตามหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มีเพียง

บางสวนที่ประยุกตเขากับความเชื่อในทองถิ่น ดังเชน วรรณกรรมเรื่อง ชินกาลมาลีปกรณ  มูล

ศาสนา จามเทวีวงศ หรือในวรรณกรรมประเภทตํานาน ที่มักจะกลาวถึงอภินิหารควบคูกับสาระ

ความเปนไปของบานเมือง และบางสวนก็เปนชาดกนอกนิบาต เชน ปญญาสชาดก ที่แสดงถึง

ความรู ความเขาใจในพระพุทธศาสนากับความเปนไปของบานเมืองในขณะนั้น และที่สําคัญยิ่งใน

ยุคทองของลานนานี้ พระมหาเถระนักปราชญในลานนา มีความรู ความเขาใจในพระไตรปฎกและ

ภาษาบาลีอยางแตกฉาน 

 ในยุคตอมา อิทธิพลของความเชื่อในทองถิ่นไดเขามามีบทบาทตอสังคมลานนามาก

ข้ึน เนื่องจากความไมเขมแข็งของบานเมืองที่ตองอยูภายใตการปกครองของพมา องคความรูที่

ปรากฏขึ้นในชวงนี้ถึงแมวาจะมีนอย แตก็เร่ิมอาศัยความรูในทองถิ่นและอางถึงความใกลชิดกับ

พระพุทธศาสนาวาเปนสิ่งที่พระพุทธองคไดตรัสไว  หรือวาสืบเนื่องมาจากพระไตรปฎก 

นวังคสัตถุศาสน โดยเฉพาะชาดกนอกนิบาต จนกลายเปนคัมภีรธรรมหรือวรรณกรรมที่เปน

เอกลักษณของลานนา กลาวคือ พระสงฆในลานนาที่ไดศึกษาภาษาบาลี ประวัติพุทธศาสนา และ

สภาพสังคมจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนําเอานิทานพื้นเมืองตางๆ  มาเลาเรยีนแบบอรรถกถา

ชาดก โดยยกเอาหัวขอธรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมากลาวแลวเลาเรื่องไปอยางพิสดาร ในชวงนี้จึง

ปรากฏกลุมคัมภีรธรรมที่เปนลานนา คือ การสรางคัมภีรธรรมข้ึนมาใหมเพื่อใหสอดคลองกับบริบท

ทางสังคม ซึ่งไดแก คัมภีรธรรมชาตา คัมภีรอานิสงสตางๆ รวมถึงคัมภีรที่อธิบายคัมภีรดั้งเดิมและ

ไวยากรณภาษาบาลี ที่ไดสรางจารีต ประเพณีของลานนาขึ้นมาใหม โดยมีคัมภีรธรรมรองรับ

วัฒนธรรม ประเพณีเหลานั้น เชน คัมภีรอานิสงสปใหม อานิสงสสัพพทาน  ธรรมมาลัยโผด มูล

นิพพาน เปนตน ซึ่งไดผสมผสานความเชื่อในทองถิ่นเขามาในคัมภีรเหลานั้นเปนอยางมาก 

 นอกจากนี้ แนวคิดจากคัมภีรอานิสงสการสรางธรรม เขียนธรรมถวาย ไดมีอิทธิพล

อยางยิ่งตอวงการวรรณกรรมหรือคัมภีรธรรมลานนา ในยุคสมัยดังกลาว จึงมีการคัดลอกและสราง

คัมภีรธรรมขึ้นมาใหม ซึ่งมีทั้งที่สอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและตามความเชื่อใน



  

๒๙๔ 

ทองถิ่น หรือผสมผสานแนวคิดทั้งสองประการเขาดวยกัน โดยการอางอิงความชอบธรรมวาเปนสิ่ง

ที่มาจากโบราณกาลและในพระไตรปฎก 

 คัมภีรธรรมประเภทชาดกนิทานทั้งที่มีที่มาจากชาดกในสุตตันตปฎกและนอกนิบาต ได

ถูกนํามากลาวถึงจนกลายเปนประเพณีในการเทศนส่ังสอนผูคน ที่เรียกวา  “ธรรมคาว”  “ธรรม

เรื่อง”  คือ  เร่ืองราวหรือคัมภีรธรรมที่เขียนหรือเรียบเรียงประดุจหวงโซ ซึ่งปรากฏเปนวรรณกรรม

หรือคัมภีรธรรมในเรื่องตางๆ ที่ประชาชนนิยมและสนใจ โดยเฉพาะ กลุมคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ  ทั้งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และการประกอบกุศลตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 

คือ การใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา และเปนที่แนนอนวา ยอมมีคัมภีรอานิสงสที่

จะตองนํามาบอกกลาวตามมา เพื่อแสดงใหเห็นถึง  ”ผลฝายดีที่ไดรับจากการประกอบกุศลนั้นๆ”  

หรือแสดงถึงอานิสงสที่ไดรับจากการกระทําความดี 

 ภายใตความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองในแตละยุคสมัย ไดสะทอนภาพของอาณาจักร

ลานนาและความเปนไปของพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี กลาวคือ ความเปนไปของ

พระพุทธศาสนาและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ลวนมีความสัมพันธบริบททางสังคม

และวัฒนธรรม  แนวคิด และความเชื่อตางๆ ไดถูกหลอหลอมใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

ในขณะที่หลักการทางพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมลง จนกลายเปนเพียงพิธีกรรมและความเชื่อทีว่า มี

อานิสงสตอผูทําเทานั้น 

 ๒. องคความรูและภูมิปญญา องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรม

ลานนาและคัมภีรธรรมที่ยกมาเปนตัวอยาง คือ เร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ 

ของลานนา อาจกลาวไดวา มี ๓ ลักษณะดวยกัน คือ 

 ๑) องคความรูที่เปนพุทธแท ไดแก องคความรูที่เปนไปตามแนวคิด หลักการทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งแหลงที่มามีความสอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา องคความรูที่

ปรากฏขึ้นจะเปนไปตามหลักธรรมที่สําคัญ คือ ไตรลักษณ ไตรสิกขา กฎแหงกรรม กุศลกรรมบถ 

ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค ฯลฯ โดยคัมภีรที่ปรากฏ เชน มังคลัตถทีปนี อานิสงสการรักษาศีล 

อานิสงสเจโตวิมุติ และเกี่ยวกับเร่ืองทศชาติชาดก ฯลฯ ซึ่งคัมภีรเหลานี้มีลักษณะการประพันธที่

เปนลานนา คือ มีการยกเรื่องในพระไตรปฎก อรรถกถามาอธิบายเนื้อความใหชัดเจน ซึ่งอาจ

สอดแทรกความรูในทองถิ่นผสมผสานเพื่อเปนตัวอยางบาง 

 ๒) องคความรูที่ เปนลักษณะตํานานพระพุทธศาสนา  ไดแก คัมภีรธรรม /

วรรณกรรมที่วาดวยตํานานทางพระพุทธศาสนาและความเปนไปของลานนา  เชน ชินกาลมาลี

ปกรณ  รัตนพิมพวงศ จามเทวีวงศ ตํานานพระแกวดอนเตา   องคความรูในคัมภีรเหลานี้ แสดงให



  

๒๙๕ 

เห็นถึงภูมิความรูทั้งที่เปนหลักการทางพระพุทธศาสนา ตํานานในทองถิ่น และนิทานพื้นบาน 

สอดแทรกดวยอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งบางครั้งแสดงผลเกินความเปนจริง ทําใหวรรณกรรม คัมภีรธรรม

รุนตอมาไดแบบอยางในการแตง เชน อานิสงสสรงน้ําพระธาตุ ตํานานพระเจาทองทิพย ซึ่งสะทอน

ใหเห็นวิธีคิดของนักปราชญลานนาที่เชื่อมสัมพันธบริบทของบานเมืองเขากับพระพุทธศาสนาใน

ลักษณะของการรับใชสังคม  

 ๓) องคความรูและภูมิปญญาที่ผสมผสาน ไดแก คัมภีรธรรม วรรณกรรม ที่

ผสมผสานองคความรูในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นเขาดวยกัน โดยมีการอางอิง

ถึงความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นวา เปนของโบราณาจารย องคความรู

เหลานี้ จึงปรากฏในลักษณะของความรูในดานตางๆ เชน  กฎหมาย  ประเพณี พิธีกรรม 

โหราศาสตร  ซึ่งใหความสําคัญกับการประยุกตใชในสังคม บางเรื่องอาจมิไดเกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนาโดยตรง แตมีการประพันธข้ึนเพื่อรองรับกิจกรรม ประเพณีของทองถิ่น เชน คัมภีร

ธรรมอานิสงสปใหม  อานิสงสขาวหลามขาวจี่ อานิสงสตานกองหลัว มูลนิพพาน ชัยสังคหะ 

กรรมวาจา เปนตน 

  นอกจากนี้ ยังมีลักษณะองคความรูที่จัดวา เปนกลุมธรรมใหม คือ การยอความใน

พระไตรปฎก ความรู ความเชื่อของทองถิ่น อานิสงส  และตํานานพื้นบานทั้ง ๔ สวนเขาดวยกัน 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนประเพณี พิธีกรรมที่สืบตอกันมาและความเชื่อวา “มีอานิสงส” 

 องคความรูและแนวคิดในวรรรกรรมเหลานั้น อาจกลาวไดวา นักปราชญลานนาไดรับ

อิทธิพลมาจากแนวคิดของศาสนาพราหมณในอินเดีย แนวคิดพระพุทธศาสนาจากลังกา และ

ความเชื่อที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อด้ังเดิมของพมาและขอม 

 อยางไรก็ดี องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมหรือคัมภีรเร่ืองอานิสงส

และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น มีลักษณะของจุดมุงหมายและหลักการ

รวมกัน คือ การตอบสนองตอการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนา ความเชื่อในทองถิ่น ความเปนไป

ของบานเมือง และการนําไปใชในสังคม ที่เชื่อมโยงกับหลักการ ๓ ประการ คือ  

 ๑) กรอบคิดหรือจักวาลความคิด (Cosmo)  

 ๒) องคความรูที่เปนกระบวนการและเทคนิค (Concept)   

 ๓) การนําไปประยุกตใชในสังคม (Practice) หรือการปฏิบัติและการยอมรับในสังคม 

ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 



  

๒๙๖ 

แผนภูมิที่ ๔.๑ 

แสดงความเชือ่มโยงองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นกับบริบทที่เกีย่วของ 

 

องคความรูและภูมิปญญา
ที่ปรากฏในวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในลานนา 

- คุณคา ความหมาย 

- ความเขาใจทางพุทธ 

- ความเชื่อในทองถิ่น 

องคความรู  

(Concept) 

 

จักวาลแหงความคิด 

 (Cosmo) 

(แนวคิดในพุทธศาสนา) 

ความสัมพันธกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

- อํานาจและการปรับตัว 

- การรับใชสังคม/วัฒนธรรม 

- การเปลี่ยนแปลง/พลวัต 

- เทคนิค พิธีกรรม 

- กฎเกณฑ  จารีต ประเพณี 

- สถาบันและการจัดการ 

การปฏิบัติ/การประยุกตใช 

(Practice) 

 

การตั้งอยูบนฐานระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรชุมชน 

 

 

 ๓. ผลขององคความรูและภูมิปญญา ผลหรืออิทธิพลขององคความรูและภูมิปญญา

ที่ปรากฏในวรรณกรรม คัมภีรธรรมในลานนานั้น  มีความสอดคลองกับการยอมรับ การนําไป

ปฏิบัติในสังคม ดังนี้ 

 ๑) สงเสริมตอการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับแนวคิด 

หลักการทางพระพุทธศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่น เชน การนําไปเปนหลักสูตรการเรียนรูของ

คณะสงฆ การเรียนรูของพุทธศาสนิกชนและนักประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณกรรม ที่กอใหเกิด

ความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสุข ความเจริญ แกชีวิตและสังคมได 



  

๒๙๗ 

 ๒) สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น โดยคัมภีรธรรมที่ประพันธข้ึนมาเพื่อรับใช

สังคมนั้น มีสวนทั้งที่เปนการสรางเสริมและรับผลของการสรางเสริมวัฒนธรรม ประเพณีนั้น เชน 

คัมภีรอานิสงสเร่ืองการสรางธรรม เขียนธรรม กอใหเกิดการสรางคัมภีรใหมข้ึนมาใหม  คัมภีรที่

เกี่ยวกับธรรมชาตาก็สะทอนแนวคิดเพื่อใหคนใกลชิดพระศาสนา 

 ๓) สืบตอหรือสรางกระบวนการเพื่อรักษาศรัทธาและความรู ความเขาใจในพระ

ศาสนา ที่เรียกวา “เพื่อความมั่นคงของพระสัทธรรม”  อันสืบเนื่องมาจากการประพฤติ ปฏิบัติ หรือ

ตามหลัก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

 ๔) สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงทางสังคม ในลักษณะของคําสอน ที่ให

คุณคา ดานศีลธรรม คติธรรม คานิยม  รวมถึงกรอบคิดในการดําเนินชีวิต ที่เปนเอกลักษณของ

ชาวลานนา 

 ๕) สงเสริมการเสริมสรางทุนทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรมและปญญา ที่เปน

กระบวนการสราง คน ใหเปนผูรูหรือนักปราชญ  สรางองคความรูใหเหมาะสมกับความเขาใจทาง

พระพุทธศาสนา และสรางกระบวนการใหเปนความสงบสุขของบานเมือง กลาวคือ องคความรู

และภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรม และคัมภีรอานิสงส คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ

ลานนา ไดเสริมสรางสิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ  การสรางคนใหเปนผูรู (หนอแหงพุทธะ) สรางองค

ความรู (ธรรมะ) ใหมีความชัดเจนตอการเรียนรูในพระพุทธศาสนา และสรางศรัทธา/หมูคณะ 

(สังฆะ) ใหเกิดการค้ําจุนพระศาสนาและความเปนไปของบานเมือง 

 
๔.๘ สรุปและบทวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศน
ในเทศกาลตางๆ ของลานนา  
 การที่สังคมลานนามีความเปนมาที่ตอเนื่องตั้งแตคร้ังสรางบานแปลงเมือง เร่ิมตนจาก

สมัยนครโยนกแถบบริเวณที่ราบลุม จังหวัดเชียงราย มีการสรางเมืองหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียง

แสน เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เชนเดียวกับที่ราบลุมบริเวณเชียงใหม – ลําพูนที่มีแควนหริภุญชัย 

ตอเนื่องไปจนถึงแพร นาน จนกอตั้งเปนอาณาจักรลานนาในสมัยพระเจามังราย และดวยพื้นฐาน

ความเชื่อของทองถิ่นในเรื่องผี-ขวัญ  ความเชื่อเร่ืองโชคลาง ความเชื่อในเรื่องบรรพบุรุษ และความ

เชื่อในส่ิงที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ ผนวกกับการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจนเปนศาสนา

ประจําของชนชาติในดินแดนแถบนี้ สังคมลานนา จึงมีการสั่งสมองคความรู วัฒนธรรม ประเพณี

อยางมากมาย ทั้งในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถีชีวิตของผูคน 

โดยเฉพาะในยุคที่ลานนามีความเจริญรุงเรืองนั้น นักปราชญลานนาไดสรางสรรคผลงานอันเปน

มรดกทางปญญา และมรดกดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอยางยิ่งใหญ  



  

๒๙๘ 

 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในลานนาไดแพรกระจายองคความรูไปยัง

ทองถิ่นตางๆ ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ สังคมพระพุทธศาสนาใหการยอมรับวาเปน

ผลงานที่มีอรรถรสและความไพเราะในระดับชั้นครู เปนแบบอยางของการศึกษาและการปฏิบัติ

ในทางพระพุทธศาสนาสืบตอมา และเปนที่ทราบกันดีวา เมื่อการสรางสรรคผลงานอันมีคุณคา 

ยอมมีการเผยแพร สืบทอดผลงานอันนั้นสืบตอกันไป เชนเดียวกับ วรรณกรรมหรือคัมภีรธรรมใน

ลานนาจําเปนตองมีการเผยแพรและสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลังใหไดมีการเรียนรู และนําคําสั่ง

สอนเหลานั้นไปสูการประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมกับฐานะของตน จํานวนหนึ่งในการสืบทอด

เจตนารมณของชาวพุทธก็คือ การที่พระสงฆนําคําสั่งสอนของพระพุทธองคออกไปเผยแพรใหกับ

ประชาชนพุทธบริษัท ใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา เพื่อนอมนําจิตของตน

เขาสูการปฏิบัติและการดํารงชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้น จึงเกิดประเพณี “การเทศน” หรือ “การแสดง

ธรรม” ตามแบบอยางที่มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เพราะการเผยแพรพระพุทธศาสนาหรือการนํา

หลักธรรมและระเบียบปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไปบอกกลาว เปนการโปรดหมูสัตวใหไดดวงตา

เห็นธรรม เปนการแนะนําเพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง อันจะเปนปฐมเหตุของ

การสรางศรัทธาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาสืบตอไป 

 สังคมพระพุทธศาสนาของชาวลานนาก็เชนกัน การเทศนของพระสงฆถือวา เปน

กิจวัตรที่พระสงฆจะตองทํา เพื่อสรางศรัทธาความเลื่อมใสใหแกพุทธบริษัท โดยมีระเบียบพิธีใน

การเทศนที่เปนลักษณะของพระพุทธศาสนาประจําทองถิ่น ซึ่งมีการเทศน ๒ แบบใหญๆ คือ การ

เทศนแบบทั่วไปในงานมงคลและอวมงคล และการเทศนแบบตั้งธรรมหลวงตามที่กลาวแลว 

 ในการเทศนทั้ง ๒ ประเภทนั้น ยอมมีการคัดสรรคัมภีร หรือชุดความรูทางดาน

พระพุทธศาสนาเรื่องใด เร่ืองหนึ่งมาเทศนใหกับพุทธบริษัทไดรับฟงตามสถานะและโอกาสที่

เหมาะสม ซึ่งเปนขอความสําคัญในพระไตรปฎก หรือในคัมภีรที่พระเถระนักปราชญไดรจนาไว  

และดวยความที่สังคมลานนามีจารีต ประเพณีที่คลายคลึงกัน จึงมีการนําคัมภีรธรรมที่มีเนื้อหาที่

สอดคลองกันมาเทศนใหประชาชนไดรับฟง เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกประชาชน โดยการ

คัดสรรคัมภีรธรรมหรือเร่ืองที่นํามาเทศน สวนใหญก็นิยมนําเรื่องทาน ศีล สมาธิ ปญญา และชาดก

ตางๆ มาเทศน จนมีการสรางเปนคัมภีรธรรมที่ใหสาระในหลักการเหลานั้น เหมือน “อนุปุพพิกถา” 

ซึ่งในสมัยหลังจะพบคัมภีรดังกลาวจํานวนมากและมีหลายสํานวนที่นิยมกัน คือ “ธรรมมาลัยโผด”  

”ธรรมมหาวิบาก”  “นิพพานสูตร”  “มหามูลนิพพาน”  “จัยยสังคหะ” ฯลฯ  โดยนักวิชาการกลาววา 

เปน “ธรรมสามัญประจําวัด” เพราะสามารถพบคัมภีรธรรมดังกลาวไดทุกวัดในแผนดินลานนา  

ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นนัยตางๆ คือ  



  

๒๙๙ 

 ๑) ในมิติทางดานประวัติศาสตร หลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ แลว 

พระสงฆในลานนามีความรู ความแตกฉานในพระไตรปฎกและภาษาบาลีเปนอยางมาก  มีการ

รจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญๆ อยางมากมาย เชน มังคัตถทีปนี ชินกาลมาลีปกรณ 

จักรวาฬทีปนี  ฯลฯ ตามที่กลาวแลว ในสมัยนั้น การเทศนหรือการแสดงธรรม ก็จะเปนหลักธรรมที่

ถูกตองตามหลักในทางพระพุทธศาสนา  พระมหากษัตริย ชนชั้นผูปกครองก็ใหความอุปถัมภ 

สงเสริมการเรียนรูในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี มีการสรางคัมภีรธรรมถวายวัดเพื่อใหเปนที่ศึกษา

เลาเรียนของคณะสงฆและประชาชนทั่วไป และพระมหากษัตริยเอง พระองคก็เสด็จไปรักษาศีลฟง

ธรรม เปนแบบอยางใหกับประชาชน มีการฟง “ธรรมเรื่อง” ที่สวนใหญเปนเรื่องราวในนิทานชาดก 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจและความเพลิดเพลินในการฟงธรรม ซึ่งประเพณีฟงธรรมเรื่อง

ดังกลาวมีสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยพระเจากือนา แหงราชวงศมังราย  นอกเหนือจากธรรมเรื่องที่เปน

ชาดกแลว เวสสันดรชาดก จะไดรับความนิยมจากประชาชน เพราะแสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมี

ของพระพุทธองค มีการแสดงเวสสันดรชาดกอยางมากมาย จนกลายเปนประเพณี “ตั้งธรรมหลวง”  

 เมื่อส้ินสุดราชวงศมังราย เขาสูภายใตการปกครองของพมา ขวัญ กําลังใจของคณะ

สงฆและประชาชนตกต่ํา การรจนาคัมภีรทางดานพระพุทธศาสนาแทบไมเกิดขึ้น การเทศนจึง

เหลือเพียงการนําคัมภีรบางสวนมายอใหส้ันลง และเทศนใหพอเปนพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น 

ความรูที่ได จึงเปนเพียงบางสวนที่ไมมีความตอเนื่องใหเห็นเปนองครวมของพระพุทธศาสนา การ

สรางคัมภีรถวายวัดจึงเปนการยอใหส้ันลง เชน การสรางคัมภีรปฎกทั้งสามใหเหลือเพียง ๓ ผูก 

และมีคัมภีรอานิสงสอีก ๑ ผูกตอทาย เปนพระไตรปฎกฉบับยอ ๔ ผูกเทานั้น  ในขณะที่หลักธรรม

อ่ืนๆ ก็ยอความลง จึงปรากฏเปนคัมภีรในเรื่องตางๆ คือ “ธรรมมาลัยโผด”  “ธรรมมหาวิบาก” 

“นิพพานสูตร” “มหามูลนิพพาน” ตามที่กลาวแลว ซึ่งคัมภีรธรรมเหลานี้ พระสงฆจะนําออกมา

แสดงใหประชาชนไดรับฟง จนกลายเปนประเพณีในงานมงคลและอวมงคลของชาวลานนา ที่

จะตองมีการเทศนในคัมภีรธรรมเหลานั้นจนถึงปจจุบัน  โดยสามารถแบงกลุมคัมภีรธรรมเปนกลุม

ตางๆ เชน กลุมธรรมชาตาที่เกี่ยวของกับการเกิดของชีวิต กลุมคัมภีรธรรมที่เกี่ยวของกับการดาํเนนิ

ชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย และกลุมธรรมอานิสงส ตามที่กลาวแลว ซึ่งสาเหตุการที่คัมภีรธรรม

เหลานั้นมีปรากฏจํานวนมากและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป อาจมีสาเหตุมาจาก การที่พระสงฆในยุค

ตอมาไมมีความรูในพระไตรปฎกและภาษาบาลีมากนัก จึงอาศัยหลักธรรมที่มาครั้งสมัย

ราชวงศมังรายเปนหลักในการนํามาเทศน เมื่อมีคัมภีรที่พระเถระรจนาไวก็เอาคัมภีรนั้นมาบอกตอ

อีกประการหนึ่งคือ สภาพบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ความนิยมของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงตาม

ไปดวย ประชาชนประกอบกุศลก็เพื่อมุงหวังอานิสงสมากขึ้น ในขณะที่การเทศนในรูปแบบดังเดมิก็



  

๓๐๐ 

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอความใหนอยลง ซึ่งคัมภีรเหลานั้นจะตอบสนองการเรียนรูของ

ประชาชนทั่วไปไดดีกวาหลักธรรมที่ลึกซึ้ง  

 ๒) ในมิติขององคความรูและภูมิปญญา คัมภีรธรรมที่ปรากฏเหลานั้น ถึงแมวาจะมี

การยอความลงในสมัยหลัง  แตก็สามารถคงไวซึ่ งชุดความรูที่ถูกตองตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนา ถึงแมวา จะมีบางสวน บางคัมภีรที่นําความรู ความเชื่อในทองถิ่นมาผสมผสาน  

แตก็แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญที่นอมนําบุคคลเขาสูการปฏิบัติในกุศลกรรม ดังนั้น องคความรู

และภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรธรรมที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาจึงมี

ลักษณะรวมกันหลายประการ คือ  

 ๒.๑ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ “ธรรมชาตา” ประจําวันเกิด 

เดือนเกิด และปเกิดของบุคคลที่นักปราชญลานนาไดกําหนดในเชิงกุศโลบายใหบุคคลมีความ

ผูกพันใกลชิดกับพระศาสนา โดยสาระเนนถึงการประพฤติปฏิบัติ ในหลักธรรมพื้นฐานที่บุคคลพึง

มี คือ ความเพียร ความเมตตา การใหทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิและปญญา ขันติความ

อดทน  และสัจจะความจริงใจ ที่เปนไปตามการสั่งสมบุญบารมีของพระพุทธองค  

 ๒.๒ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินวิถีชีวิต เชน การเกิด 

การบวช การเจ็บไขไดปวย การตาย ฯลฯ โดยการนําความรูในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับ

ชวงชีวิตดังกลาวมาแสดงเพื่อใหพุทธบริษัทเขาใจกับสาระของวิถีชีวิตในชวงเวลา ซึ่งชุดความรูก็จะ

เปนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลกับความรูในทางสามัญลักษณ คือ การเกิด แก  เจ็บ ตาย 

การตั้งตนใหอยูในธรรมฝายดี รวมทั้งความเชื่อเร่ืองกรรม –บาปบุญ คุณโทษ  

 ๒.๓ องคความรูและภูมิปญญาที่ เกี่ยวของกับพิธีกรรมและศาสนพิธีที่สงเสริม

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี โดยชุดความรูเหลานี้ เนนการอยูรวมกันของคนในสังคม  

  ๒.๔ องคความรูและภูมิปญญาที่คําสอนทั่วไป ในลักษณะของกฎเกณฑทางสังคม โดย

การนําความรูทางพระพุทธศาสนามาผสมกับระเบียบปฏิบัติในสังคมลานนา ที่ถูกอธิบายใน

รูปแบบของจารีต ประเพณี ที่สังคมควรยึดในลักษณะของสิ่งที่ไมควรกระทําที่เรียกวา “ผิดตอ

บุคคลและสังคม”  คือ ไมผิดผี ผิดบาน ผิดเมือง ผิดกฎ เปนตน   

 องคความรูและภูมิปญญาเหลานั้นไดแสดงเปนชุดความรูใน ๓ ลักษณะตามที่กลาว

แลว คือ ๑) องคความรูที่เปนพุทธแท อันเปนไปตามความรูในพระไตรปฎก อรรถกถา และระเบียบ

การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่มาตั้งแตสมัยพุทธกาล ๒) องคความรูที่เปนตํานานที่ให

ความรูในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของชนชาติ และ ๓) ความรูที่ผสมผสานกับความรู 

ความเชื่อในทองถิ่น ที่ชวยเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมในสังคมขึ้นมาใหม  โดยองคความรู



  

๓๐๑ 

เหลานั้นทั้งหมด สามารถเชื่อมโยงกับกรอบคิดในสังคม กระบวนการและเทคนิคเชิงพิธีกรรม 

รวมทั้งการประยุกตใชในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณในสังคม  

 ๔) ในมิติของความสัมพันธที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมลานนา องคความรูและ

กระบวนการเผยแพรหลักธรรมคําสอนผานวรรณกรรมคําสอน คัมภีรธรรม และสุภาษิตตางๆ นั้น 

ไดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางคติธรรม ความเชื่อของชาวลานนา เปนคติเตือนใจใหบุคคลและ

สังคมตระหนักถึงการประกอบกุศลกรรมและการอยูรวมกันในสังคม ที่มีผลตอการสรางระบบ

วัฒนธรรม จารีตประเพณีของลานนา ซึ่งเปนการเชื่อมโยงความรูทางพระพุทธศาสนาเขากับ

กิจกรรมในรอบเดือน รอบปของชาวลานนา และสรางระบบวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณคาขึ้นมา

ใหมในลักษณะของ  “ศาสนาประจําทองถิ่น” หรือ “Popular Buddhism”  

 ถึงแมวา แนวคิดพื้นฐานในการสรางสรรควรรณกรรมและการสรางระบบวัฒนธรรม 

ประเพณีของชาวลานนา สวนหนึ่งจะไดรับมาจากพระพุทธศาสนาที่มาจากลังกา และแนวคิด 

ความเชื่อในเรื่องธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติจากลัทธิพราหมณในอินเดีย รวมทั้งความเชื่อที่มี

อยูดั้งเดิมในทองถิ่นก็ตาม  แตระบบแนวคิดเหลานั้นทั้งหมด สามารถผสมผสานกันอยางลงตัวใน

แผนดินลานนา โดยทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อที่มาจากแนวคิดตางๆ ได

หลอมลงรวมกันในระบบประเพณีของชาวลานนา ตัวอยางเชน ประเพณีสงกรานต ที่เปนแนวคิด

ของลัทธิพราหมณในอินเดีย แตชาวลานนาก็สามารถนําแนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชรวมกันจนเกิดประเพณีที่ยิ่งใหญของชาวลานนา โดยมีการสรางคัมภีรอานิสงสปใหม

เมือง อานิสงสขนทรายเขาวัด หรือหลักธรรมอื่นๆ โดยแนวคิดทั้งทางพระพุทธศาสนาและความเชือ่

ในทองถิ่นหรือแนวคิดที่มาจากอินเดีย ไดสงผลกอใหเกิดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอ่ืนๆ อีก ซึ่ง

กระบวนการดังกลาว อาจเปนเพราะการใชกุศโลบายของพระเถระ นักปราชญชาวลานนาที่ได

สนับสนุนและการสรางวรรณกรรมเพื่อใหประเพณีและคตินิยมดังกลาว รวมทั้งการเสริมสราง

ระบบศีลธรรมในลานนา 

 โดยสรุปองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ 

ของลานนา มีความเชื่อมโยงกับประวัติความเปนของพระพุทธศาสนาในลานนา เปนการคัดสรร

เพื่อนําความรูทางพระพุทธศาสนาขอใด ขอหนึ่งมาอธิบายใหพุทธบริษัทไดรับรูตามฐานะและ

โอกาสที่เหมาะสม เปนการประยุกตใชความรูเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมมากกวาการ

แสดงถึงความเปนพระพุทธศาสนาในอุดมคติ  มีการสรางระบบทางสังคม จารีตประเพณี ข้ึนมา

ใหมภายใตการผสมผสานความรูทางพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่นและความเชื่อที่มา

จากสถานที่อ่ืนๆ เชน อินเดีย พมา ลังกา และขอม เพื่อสงเสริมใหความรูทางพระพุทธศาสนาให



  

๓๐๒ 

เขาสูวิถีการปฏิบัติในจารีตประเพณี  ซึ่งจะทําใหผูคนมีความผูกพันกับระบบในสังคมมากกวา การ

ปฏิบัติดวยตัวเอง ทั้งนี้ เปนเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบานเมือง ความชาญฉลาด

พระปราชญ็ลานนาและการสืบตอของอนุชนรุนหลัง 

 อยางไรก็ตาม ปจจัยที่เกื้อหนุนใหเกิดการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และความเชื่อ

ในเรื่องของกรรม และบาป บุญ คุณ โทษ ดังกลาว เปนเพราะการอุปถัมภของชนชั้นผูปกครอง 

ความชาญฉลาดของพระเถระ นักปราชญที่เชื่อมโยงเอาความรูทองถิ่นมาผสมผสาน เพื่อมิใหคํา

สอนเหลานั้นอยูในลักษณะของการหยุดนิ่ง การเชื่อมโยงความรูใหเขากับฐานคิดที่สําคัญในสังคม  

และการเชื่อมโยงชุดความรูใหเขาสูระบบของจารีตประเพณี ซึ่งกระบวนการทั้งหมด ทําให

พระพุทธศาสนาในลานนามีความเปนที่ตอเนื่อง และอาจดํารงอยูตอไปทามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลง ถึงแมวา ความรู ความเขาใจทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแตดั้งเดิมจะลดนอยลงไป

บางตามกาลเวลา แตก็แสดงใหเห็นถึงการปรับตัว และการเรียนรูในสังคมที่หลากหลายมากขึ้น  

 



 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน

วรรณกรรม  พระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ  ของลานนา”  มี

วัตถุประสงค  ๑) เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมา และความสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ในลานนา ๒)  เพื่อศึกษาวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนาเรื่องอานิสงส และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา  และ ๓) 

เพื่อศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในลานนา ที่มีความสัมพันธกับ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาที่ผสมผสานระหวางการศกึษาวจิยั

เชิงเอกสารและการศึกษาเชิงประยุกตที่นําความรูมาจัดการในลักษณะของการวิเคราะหเชิง

ความสัมพันธเพื่อคนหาแนวคิด ความหมาย และทัศนคติตอองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่

ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญ คือ 

 ๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ที่ทาํการศึกษาโดยการรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของทั้งพระไตรปฎก อรรถกถา  คัมภีรธรรมลานนา  ศิลา

จารึก หนังสอื รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ลานนา   

 ๒. การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) ในสองวัด คือ วัดสูงเมน จังหวัดแพร และ

วัดบานโปง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาถึงรองรอยและอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ลานนาที่มีตอความรู ความเชื่อ วิถีชีวิต และวรรณกรรมในดานอื่นๆ ของชาวลานนา โดยเปน

การศึกษาวิเคราะห เพื่ออธิบายถึงองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา อันเปนรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณีและระบบศีลธรรม

ในลานนา โดยมีขอสรุปจากผลการศึกษาในแตละประเด็นตามจุดประสงคหลักของการศึกษาใน

แตละบท ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ พระพุทธศาสนาในดินแดนลานนา ลานนาหรือภาคเหนือของไทยในปจจุบัน 

มีความเปนมาที่ตอเนื่องเร่ิมต้ังแตอาณาจักรโยนก แถบลุมแมน้ํากก จังหวัดเชียงราย อาณาจักร

หิรัญนครเงินยาง หรือเมืองเชียงแสน มาปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 



  

๓๐๔ 

ตามบันทึกในชินกาลมาลีปกรณกลาววา อาณาจักรลานนามีความมั่นคงเปนปกแผนในสมัย

พญามังราย พระมหากษัตริยผูกอต้ังนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหมเปนราชธานี ความเจริญของ

ลานนานั้นมีความเปนมาควบคูกับพระพุทธศาสนา จากตํานานจามเทวีวงศ ตํานานพระธาตุดอย

ตุง และพงศาวดารโยนก จะพบวา เร่ิมต้ังแตสรางบานแปลงเมืองของกษัตริยลานนา จะมีการ

นิมนตคณะสงฆจากดินแดนอื่น มารวมสรางเมืองและพัฒนาจิตใจของผูคนในเมืองดวย ดั่งเชน  

 ๑) คณะสงฆนิกายรามัญ ที่พระนางจามเทวีไดนิมนตมาจากลพบุรีในราวป  พ.ศ.

๑๒๐๔  ซึ่งสันนิษฐานกันวา เปนพระพุทธศาสนาแบบมอญทวาราวดี ที่สืบมาต้ังแตสมัยที่

พระโสณะและพระอุตตระจากชมพูทวีปและนํามาประดิษฐานไวที่สุวรรณภูมิ   

 ๒) คณะสงฆจากสุโขทัย นําโดยพระสุมนเถระ ที่พระเจากือนาทรงสงราชทูตไปขอในป  

พ.ศ.๑๙๑๒  โดยพระเจากือนาทรงอุทิศพระราชอุทยานสวนดอกไมสรางเปนพระอาราม 

พระราชทานนามวา  “วัดบุปผาราม”  หรือ “วัดสวนดอก” ในปจจุบัน  ตอมาจงึเรียกคณะสงฆคณะ

นี้วา “นิกายสวนดอก”  หรือนิกายรามัญวงศซึ่งเปนพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศเกา คณะสงฆ

นิกายนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหัวเมืองใกลเคียง  คือ  เชียงราย   เชียงของ  เชียงแสน  

ลําพูน  ลําปาง ฯลฯ 

 ๓) คณะสงฆนิกายปาแดง (นิกายลังกาวงศใหม) ระหวาง พ.ศ.๑๙๖๕ – ๑๙๗๓ ใน

รัชกาลพระเจาสามฝงแกน ซึ่งคณะสงฆชาวเชียงใหม ๒๕ รูป  มีพระธรรมคัมภีระ  พระเมธังกร  

พระสีลวงศ  พระสารีบุตร  พระญาณมงคล  เปนตน  กับพระกัมพูชาอีก ๘  รูป มีทานพระญาณ

สิทธิ เปนหัวหนา  พากันลงเรือสําเภาไปศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีที่ลังกาทวีป  แลวได

ทําการอุปสมบทใหม  ขากลับไดอาราธนาพระลังกา ๒  รูป  คือ  พระมหาวิกรมพาหุและพระอตุตม

ปญญา  เขามาชวยประกาศศาสนาในอาณาจักรลานนาและไดตั้งสํานักวัดขึ้นใหมใหชื่อวา “วัดปา

แดง” ที่เชิงดอยสุเทพ คณะสงฆกลุมนี้จึงไดรับการขนานนามวา “นิกายปาแดง”   และมีการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปถึงเมืองตางๆ  ในเชียงตุงและเชียงรุง ซึ่งสมัยนั้นยังเปนดินแดนสวนหนึ่งของ

อาณาจักรลานนา 

 พระพุทธศาสนาในลานนามีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากควบคูกบักจิการบานเมอืง 

ในขณะเดียวกันก็มีความขัดแยงระหวางคณะสงฆอยูบาง ซึ่งเปนสาเหตุที่นําไปสูการสังคายนา

พระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ณ วัดเจ็ดยอด ในป พ.ศ.๒๐๒๐ ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช 

 พระพุทธศาสนาในลานนานั้น ถึงแมวาจะปรากฏอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายลังกา

วงศทั้งในดานแนวความคิดและการปฏิบัติ แตพระพุทธศาสนาในลานนามิไดเปนแบบลังกาทุก

ประการ ลักษณะของพุทธศาสนาในลานนา เปนพุทธศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ที่อาจ



  

๓๐๕ 

เรียกไดวาเปน “พุทธศาสนาของพลเมืองลานนา” โดยผสมผสานระหวางความเชื่อด้ังเดิมในลัทธิ

วิญญาณนิยม คติความเชื่อในศาสนาพราหมณ กับคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝายหินยานลัทธิ

ลังกาวงศ ซึ่งสงผลใหธรรมเนียมปฏิบัติและวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีเอกลักษณที่

แสดงถึงการผสมผสานในวิถีปฏิบัติ โดยเฉพาะคติธรรมและความเชื่อในทองถิ่น 

 นอกจากนี้ ความเปนไปของพระพุทธศาสนายังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของลานนา ซึ่งสงผลใหทั้งพระพุทธศาสนาและอาณาจักรลานนามี

บทบาทตอกันทั้งในดานแนวความคิดทางการเมือง การปกครอง กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี 

ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 ๕.๑.๒ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ความเจริญสูงสุดของอาณาจักร

ลานนา และพระพุทธศาสนา ที่ถึงขั้นมีการทําสังคายนาดังกลาว เปนปจจัยหลักใหพระสงฆมี

ความตื่นตัวมีการเรียนรูพระไตรปฎกและภาษาบาลีจนมีความเชี่ยวชาญ ตลอดระยะเวลาตั้งแต

สมัยพระเจาติโลกราช พระเจายอดเชียงราย จนถึงสมัยพระเมืองแกว หรือในระหวางป พ.ศ.

๑๙๘๕  ถึง  พ.ศ. ๒๐๖๘  รวมเวลา ๘๓ ป ที่ถือวา “เปนยุคทองของวรรณกรรมลานนา” นั้น ได

กอใหเกิดวรรณกรรมพระพุทธศาสนาอยางมากมาย วรรณกรรมในยุคนั้นมีความสมบูรณงดงามทัง้

ทางดานภาษาบาลีและอรรถรสในสาระสําคัญ วรรณกรรมชั้นครูอยางเชน มังคลัตถทีปนี  จักวาฬ

ทีปนี เวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสฎีกา ที่รจนาโดย พระสิริมังคลาจารย  สิหิงคนิทาน จามเทวีวงศ 

ของทานพระโพธิรังสี ชินกาลมาลีปกรณ  วชิรสารัตถสังคหะ ของพระรัตนปญญาเถระ ปฐมสมโพธิ

กถา ของพระสุวัณณรังสีเถระ  ไดเปนแบบอยางของการรจนาวรรณกรรมพุทธศาสนาลานนาในยุค

ตอมา ซึ่งมีมากมายนับพันเรื่อง และแตละเรื่องลวนมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ศาสนา 

และวัฒนธรรมที่ทําใหทราบถึงประวัติและความเปนมาของลานนาไดเปนอยางดี 

 ในบรรดาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนาที่มีอยางมากมายนั้นนักวิชาการหลาย

ทาน อาทิ ศาสตราจารยอุดม รุงเรืองศรี รองศาสตราจารยสมหมาย เปรมจิตต ศาสตราจารยมณี  

พยอมยงค  และทรงศักดิ์ ปรางวัฒนกุล เปนตน ไดจัดแบงเปนประเภทตางๆ เพื่อใหสะดวกตอ

การศึกษาคนควา  ซึ่งสรุปเปน ๒ ประเภทไดแก วรรณกรรมลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะ 

โดยวรรณกรรมลายลักษณนั้นสามารถจําแนกออกอีกหลายประเภท เชน วรรณกรรมบาลี 

วรรณกรรมชาดก ตํานาน ประวัติศาสตร ตํารา กฎหมาย คําสอน กวีนิพนธ ฯลฯ สวนวรรณกรรม

มุขปาฐะ ไดแก ภาษิตลานนา ปริศนาคําทาย นิทานชาวบาน  เปนตน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ

วิถีชีวิตอันเปนมรดกทางปญญาและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันในสังคมอยาง

สันติสุขตามหลักพระพุทธศาสนา 



  

๓๐๖ 

 ๕.๑.๓ ลักษณะสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา วรรณกรรม

ลานนาหรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา “คัมภีรธรรม” นั้นมีลักษณะที่สําคัญรวมกันหลายประการ คือ  

 ๑) ภาษาที่ใชในการบันทึกหรือการจารสวนใหญจะเปนภาษาบาลีและภาษาลานนา  

ซึ่งเขียนดวยอักษรไทยยวน หรือ “อักษรธรรมลานนา” หรือ “ตั๋วเมือง”  อักษรสุโขทัยหรือตัวอักษร

ฝกขาม และอักษรขอมไทย หรืออักษรไทยนิเทศ โดยมีการเก็บรักษาไว ๔ ระดับ คือ ระดับคัมภีรที่

มีการใชไมและผาหอรักษาไว ระดับตูพระธรรมที่มีการเก็บอยางมิดชิด ระดับหอไตรที่มีการรักษา

เพื่อกั้นปลวก กันแมลงตางๆ และระดับประเพณี คือ “ประเพณีตากธรรม” และ “ประเพณีตาน

ธรรม” (ถวายธรรม) ที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม 

 ๒) ลักษณะการแตง วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา มีธรรมเนียมในการแตงมี

ความคลายคลึงกับการแตงวรรณกรรมทั่วไป คือ เร่ิมตนที่บทไหวครู บทชมความรุงเรืองของ

บานเมือง และศาสนา บทสาระสําคัญหรือหลักธรรมที่ตองการนําเสนอ และบทอวสานที่แสดงถึง

แรงบันดาลใจของผูแตงที่แสดงความปรารถนาเพื่อความสงบสุขของบานเมืองและระยะเวลาใน

การแตงวรรณกรรม โดยมีการแตงใน ๔ ลักษณะ คือ  

 ก. แตงดวยภาษาบาลี  เชน มังคลัตถทีปนี ชินกาลมาลีปกรณ 

 ข. แตงแบบ “นิสสัย” หรือ การแปลยกศัพท คือ การแตงแบบยกศัพทภาษาบาลีมาตั้ง

คําหนึ่งแลวแปลเปนภาษาลานนาสลับกันไปจนจบใจความ ดังเชน “ปญญาสชาดก” ฉบับวัดสูง

เมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

 ค. แตงแบบสํานวนเทศนโดยใชฉันทลักษณประเภทรายยาว โดยการยกคาถาภาษา

บาลีมาตั้งแลวใชอธิบายดวยภาษาลานนาตอ โดยแบงเปนวรรคละ ๗-๑๓ คํา คําสุดทายของวรรค

จะสงสัมผัสไปยังคําที่ ๓-๗ ของวรรคถัดไป ดั่งเชน คัมภีรเวสสันดรชาดก หรือคัมภีรที่ใชเทศนใน

สมัยหลังๆ  

 ง. แตงแบบรอยแกว การแตงชาดกแบบนี้จะคลายกับการแตงแบบสํานวนเทศน 

เพียงแตภาษาลานนาที่บรรยายในการดําเนินเรื่องไมจําเปนตองสงสัมผัสเทานั้น ซึ่งชาดกนอก

นิบาตในลานนาสวนใหญมักจะแตงในลักษณะเชนนี้ 

 ๕.๑.๔ บริบทที่เกี่ยวของกับประพันธวรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา  บริบทที่

มีความเกี่ยวของการสรางสรรควรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามีอยางมากมาย แตที่มี

ความสําคัญไดแก บริบททางสังคม ความเชื่อ  วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวของ

กับส่ิงตางๆ คือ  



  

๓๐๗ 

 ๑) การใหการอุปถัมภของพระมหากษัตริยและชนชั้นผูปกครองในแผนดินลานนา ที่

สงเสริมการเรียนรู การเอาใจใสดูแลในกิจการของคณะสงฆเปนอยางดี  

 ๒) ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาอันสืบเนืองจากการสังคายนาพระไตรปฎก 

และความตั้งใจสืบทอดพระสัทธรรม รวมถึงความแตกฉานในพระไตรปฎก อรรถกถาและภาษา

บาลีของคณะสงฆ 

 ๓) ความเชื่อในเรื่องอานิสงสการสรางธรรม  เขียนธรรมถวายวัดของพระเถระ 

นักปราชญชาวลานนา 

 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนานั้นมีความสัมพันธกับคติธรรม ความเชื่อ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น ดังจะเห็นไดจากการผสมผสานแนวคิดของพระพุทธศาสนาเขากับความเชื่อดั้งเดิม

ของลานนา แลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมตามสถานการณ กอใหเกิดคุณคาทางจริยธรรมและ

ประเพณีของลานนา เชน ความเชื่อในเรื่องธรรมชาตา (ความเชื่อเรื่องการสรางคัมภีรธรรม

ประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด) ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับคานิยม

ทางสังคม ซึ่งปรากฏในวรรณกรรม เชน โคลงพระลอสอนโลก โคลงเจาวิทูรสอนหลานที่มุงเนน

บทบาทหนาที่ของคนในสังคม และการอยูรวมกัน ซึ่งหลักคําสอนและความเชื่อในวรรณกรรม

เหลานั้น ไดสงผลตอประเพณีนิยมของชาวลานนา เชน ประเพณีสงกรานตปใหม การสืบชะตา

บานเมือง เปนตน ซึ่งทําใหเห็นคุณคาของวรรณกรรมที่จะนําไปสูความปกติสุขในสังคม การ

สรางสรรคคุณคาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และที่สําคัญ คือ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให

ยั่งยืน  

 ๕.๑.๕ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องอานิสงสในลานนา  คัมภีรธรรม

อานิสงสในลานนานั้น มีฐานคิดและที่มาจากพระไตรปฎกทั้ง ๓ ปฎก โดยในพระวินัยปฎกมุงเนน

อานิสงสที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระวินัย เชน การรักษาศีล  การบําเพ็ญทางจิต ที่แสดงถึงผล

ที่จะพึงไดรับในปจจุบันมากกวาผลที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต  ในพระสุตตันปฎก อานิสงสที่ปรากฏ

สวนใหญจะเปนเรื่องของอานิสงสที่วาดวยการประกอบกุศลกรรมจากการที่ไดปฏิบัติตามหลัก

ไตรสิกขา ๓  บุญกิริยาวัตถุ ๓ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่แสดงผลทั้งในปจจุบันและในอนาคต สวน

อานิสงสในพระอภิธรรมปฎกนั้นมุงนําเสนอใหเห็นถึงจิตและเจตสิกอันเปนพื้นฐานของบุคคลที่จะ

นําไปสูการประกอบกุศลกรรมในดานตางๆ   

 ๑) ความหมายอานิสงส อานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้น มีความหมายรวมกัน

หลายประการ คือ  



  

๓๐๘ 

 ก.  “ผลฝายดี” คือ คุณประโยชนจากการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือขอควรปฏิบัติ 

โดยเปนผลหรือรางวัลแหงความสําเร็จที่ไดกระทําในธรรมฝายดี เชน การใหทาน การรักษาศีล  

บําเพ็ญเพียรสมาธิ  ยอมไดรับผลแหงการกระทํานั้น คือ มีจิตใจที่ผองใส ไมขุนมัว เกิดสติปญญา 

เปนตน ซึ่งมีความหมายที่คลายคลึงกับคําวา “อัตถะ” หรือผลประโยชนจากการกระทํากิจอยางใด

อยางหนึ่งที่เปน “รางวัลแหงความสําเร็จ” ซึ่งแสดงผลทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 ข. “ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ” และ “ผลที่คาดหวัง” จากการประกอบกุศลกรรมหรือ

กรรมฝายดีที่เปนความสัมพันธเชิงเงื่อนไขในลักษณะของเหตุปจจัย เชนวา  ถาบุคคลกระทํากรรม

ฝายดีอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไดรับอานิสงส คือ คุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่งเชนกัน ดังเชน 

เมื่อบุคคลงดเวนจากการดื่มสุรา  ผลที่จะพึงได คือ มีสุขภาพดี ไมส้ินเปลื้องทรัพยสิน เปนตน 

 ค. “คุณคาที่ควรสรรเสริญ”  หรือ “รางวัลพิเศษ” ที่บุคคลพึงไดรับจากการปฏิบัติใน

ธรรมฝายดีขอใดขอหนึ่ง เชน ถาบุคคลซื่อสัตยสุจริต ยอมไดรับความไววางใจ ดั่งตัวอยาง 

พระภิกษุยอมไดรับคุณบางประการซึ่งเปนผลมาจากการเลาเรียนพระวินัยซึ่งเปนคุณคาที่ควร

สรรเสริญ    

 ง.  “กรอบการปฏิบัติที่พึงประสงค”  และ “เครื่องเตือนสติ”  ที่พระพุทธองคทรงแนะนํา

ใหประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุกของปจเจกบุคคลและหมูคณะ เชน อานิสงสจากการรักษาศีล 

การรักษาความสามัคคีของหมูคณะ และประโยชนของการงดเวนจากอกุศลกรรมบถ เปนตน ซึ่ง

เปนหลักการสําคัญของการตั้งตนอยูในความดี 

 จ. “คุณสมบัติที่ดีงาม” หรือ “เคร่ืองกําหนดประโยชนที่พึงจะไดรับ” ซึ่งเปนเกณฑบาง

ประการที่บุคคลคาดหวังวา เมื่อตนเองหรือบุคคลกระทําเชนนั้น จะเปนประโยชนตอตนเองและหมู

คณะ โดยยกเอาอานิสงสข้ึนมาเปนปฐมเหตุ ดั่งเชน การเห็นประโยชนของการถวายวัสสิกสาฏ

กของนางวิสาขา แลวจึงขอพร ๘ ประการจากพระพุทธองค แลวจึงกระทําตามพรที่ไดรับนั้น  

 ๒) องคประกอบของอานิสงส อานิสงสในพระไตรปฎกมีองคประกอบที่สําคัญ คือ  

 ก. ผลประโยชนที่ไดรับ ไดแก ผลที่เกิดขึ้นจากกการกระทําในธรรมฝายดีหรือตามหลัก

บุญกิริยาวัตถุ ไตรสิกขา และกุศลกรรมบถนั้น 

 ข. ผลที่คาดหวัง ไดแก ผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการที่ไดปฏิบัติในธรรมฝายกุศลเหลานั้น 

 ค. การกระทําในฝายดี ไดแก อานิสงสจะปรากฏขึ้นในเมื่อบุคคลนั้นปฏิบัติในธรรมฝาย

กุศล แตถาเปนผลจากธรรมฝายอกุศลไมใชคําวาอานิสงส 

 ง. การใหผลทั้งที่เปนปจจุบันและอนาคต อานิสงสเปนถือวา เปนผลที่มากจากบุญกุศล 

หรือหมายถึง คุณเปนที่ไหลมาเปนนิตยแหงผลโดยไมจํากัดสถานที่และกาลเวลา 



  

๓๐๙ 

 จ. ความสัมพันธเชิงเงื่อนไขของเหตุปจจัย ไดแก อานิสงสจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีเหตุ

ปจจัยจากการปฏิบัติหรือไดทําการสิ่งใดสิ่งในธรรมฝายกุศลแลว  

 ๓) มุงหมายของอานิสงส  อานิสงสที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นมีจุดมุงหมายที่

สําคัญ หลายประการ คือ  เพื่อโนมนาวจิตใจของบุคคลใหราเริงแจมใส เพื่อที่จะรับฟงพระธรรม

เทศนาหรือเขาสูการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงตอไป ดังเชน พระพุทธองคตรัสอานิสงสของการออกบวช 

เพื่อโนมนาวใจของยสกุลบุตรใหราเริง แจมใสกอนที่จะตรัสอริยสัจ ๔ เพื่อใหบรรลุโสดาปน เพื่อ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมฝายกุศล ดังเชน การกลาวถึงคุณของการเรียนพระวินัยวา มี

ประโยชนตอผูเรียน เพื่อสรางความเขาใจรวมกันและคลี่คลายความสงสัยในพระสัทธรรมหรือขอ

ปฏิบัตินั้นๆ ดังเชน การชี้แจงของพระพุทธองคตอบุคคลเกี่ยวกับการสอนใหละความกําหนัด ความ

พอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ ดวยเห็นประโยชนของการปฏิบัติในธรรมขอนั้น เพื่อแสดงประโยชนของ

บุคคลและหมูคณะที่จะพึงไดรับจากการประกอบธรรมฝายกุศล  ดังเชน  การแสดงอานิสงสของ

การถวายทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิและปญญา ซึ่งเปนประโยชนตอบุคคลและหมูคณะที่

จะไดรับจากการปฏิบัติในธรรมขอนั้น และเพื่อความยั่งยืนของพระสัทธรรม  อานิสงสที่ปรากฏใน

พระไตรปฎกสวนใหญลวนมุงเนนใหบุคคลมีศรัทธาความเลื่อมใส ใฝใจในการปฏิบัติและการบรรลุ

มรรคผล อันเปนการสืบตอพระสัทธรรมใหยั่งยืนดวยการปฏิบัติบูชา หรือการทําคุณอันยิ่งของตน

ใหไหลออกและการรักษาพระสัทธรรมคําสอนใหยั่งยืน 

 อานิสงสในพระไตรปฎก โดยเฉพาะในวิมานวัตถุ และอปทานในพระสุตตันตปฎกนั้น  

ไดมีการกลาวถึงประเภทของอานิสงสตางๆ อยางละเอียด ซึ่งตอมามีรจนาคัมภีรที่วาดวยอานิสงส 

เชน ทสวัตถุทานกถา วาดวยอานิสงสและอุทาหรณแหงทานวัตถุ ๑๐ วตฺถทานานิสํสกถา  วาดวย

อานิสงสของการถวายผา เตปฎกานิสํสกถา วาดวยอานิสงสการสรางพระไตรปฎก อฒฺฑภาคพุทฺธ

รูปานิทาน วาดวยอานิสงสการสรางพระพุทธรูป เปนตน ซึ่งไดเปนแบบอยางของการรจนาคัมภีร

อานิสงสในสมัยตอมารวมทั้งคัมภีรอานิสงสในลานนา ถึงแมวาบางคัมภีรจะมิไดกลาวถึงเรื่อง

อานิสงสโดยตรงก็ตาม 

 ๕.๑.๖ ลักษณะสําคัญของคัมภีรอานิสงสในลานนา อานิสงสในลานนานั้น 

นอกจากมีที่มาจากพระไตรปฎก อรรถกถา และวรรณกรรมสําคัญที่เกี่ยวของเชน วิสุทธิมรรค มังค

ลัตถทีปนี แลว ความเชื่อเร่ืองการสรางธรรม เขียนธรรมถวายวัด ไดมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสราง

คัมภีรอานิสงสในลานนา ที่สงผลใหมีการสรางคัมภีรตางๆ ถวายวัดอยางมากมาย และเปนปฐม

เหตุของการกําหนดคัมภีรประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิด ที่เรียกวา “ธรรมชาตา”  อันเปนกุศโล



  

๓๑๐ 

บายที่สงเสริมใหบุคคลไดใกลชิดและสนใจในพระธรรมคําสอน ซึ่งรูปแบบการประพันธคัมภีร

อานิสงสในลานนา มีความคลายคลึงกับการประพันธวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา โดยมี

การอางอิงเนื้อหาบางสวนจากพระไตรปฎก ตํานานหรือนิทานพื้นบาน มาประยุกตในการแตง และ

ใชแนวทางการประพันธที่มีบทเกริ่นนํา หรือปณามพจน ตอนนําเรื่อง  สวนอธิบายความ และการ

จบของคัมภีร ซึ่งมีลักษณะการแตงทั้งรอยแกวปนรายและการแตงแบบนิสสัย 

 สวนจุดมุงหมายของคัมภีรอานิสงสลานนานั้นก็มีความคลายคลึงกับอานิสงสใน

พระไตรปฎก คือ  

 ก. เพื่ออธิบายผลแหงการประกอบกุศลกรรมดานตางๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

หลักไตรสิกขา และการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ  

 ข . เพื่อโนมนาวจิตใจและชักชวนผูคนในสังคมใหมีสวนรวมในการทะนุบํา รุง

พระพุทธศาสนา เชน การสรางวัด วิหาร โบสถ เจดีย หรือถาวรวัตถุภายในวัด  

 ค. เพื่อความรุงเรืองดํารงตั้งมั่นแหงพระสัทธรรมดวยการสรางสมองคความรูทางดาน

พระพุทธศาสนาใหเปนหลักในการพัฒนาชีวิตและใหคนสนใจและเขาใจพระพุทธศาสนา โดยการ

แตงอานิสงสการเขียนธรรม/สรางธรรม และอานิสงสการสรางคัมภีรถวายวัด   

 ง. เพื่อสนับสนุนประเพณีความเชื่อทองถิ่นอันมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐาน ดวยการ

สรางความรูใหมที่ประยุกตจากพุทธธรรมและประเพณีของชาวพุทธ อานิสงสปใหม อานิสงสตาม

ประทีป 

 จ.เพื่อชักชวนใหผูคนในสังคมใหมีสวนรวมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเชนการ

สรางศาลา บอน้ํา ถนน หรือส่ิงสาธารณประโยชนอ่ืนๆ  

 ฉ. เพื่อนําเสนอแนวทางหรือกรอบการปฏิบัติที่พึงประสงคทางสังคม โดยยกเอา

อานิสงสมาเปนเครื่องกําหนด “เกณฑบางประการ” ที่สังคมควรยึดถือ และนําไปปฏิบัติเพื่อความ

สงบสุขของสังคมและสิ่งแวดลอม ดังเชน คําปรารถนาในอานิสงสจากการรจนาผลงานของพระ

สิริมังคลาจารย ที่ไดกลาวไวในนิคมคาถาของคัมภีรจักรวาลทีปนี   
 ๕.๑.๗ องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงสในลานนา   
องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสลานนานั้น  มีความสัมพันธกับแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนองคความรูที่ตั้งอยูบน

หลักการของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการแสดงถึง “ผลฝายดี”  และบนฐานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตของชาวลานนา โดยเฉพาะในเรื่องโลกทัศน

ที่เปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ



  

๓๑๑ 

และส่ิงเหนือธรรมชาติ  นอกจากนี้ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในคัมภีรอานสิงสนัน้

ยังตั้งบนอยูบนฐานปญญาและจริยธรรมนิยมที่สงเสริมบนกระบวนการพัฒนาปจเจกบุคคลและ

สังคม รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการ

ความรู ความเขาใจมาประยุกตใชใหเขากับบริบททางสังคม 

 อิทธิพลของวรรณกรรมอานิสงสที่มีตอวิถีชีวิตและวรรณกรรมลานนา อิทธิพล

ของวรรณกรรมเรื่องอานิสงสลานนาที่มีตอสังคมลานนานั้นพบวา มีหลายประการ คือ    

 ก. อิทธิพลตอคุณคาทางจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาทางดานพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการทําดีไดดี  แนวคิดเรื่องโลกนี้และโลกหนา แนวคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิต 

แนวคิดที่ผสมผสานความเชื่อในทองถิ่น รวมถึงแนวคิดเรื่องการสรางสิ่งสาธารณประโยชน  

 ข. อิทธิพลตอวิถีชีวิต/การนําไปใชในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต เชน การสราง

คานิยม ความคิด ความเชื่อในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น 

โดยเฉพาะการนําเอาเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวมาอธิบายกําหนดเปนคัมภีรธรรม

ประจําวันเกิด เดือนเกิด และปเกิดที่เรียกวา  “ธรรมชาตา”  ที่โยงกับความเชื่อเร่ืองราศีหรือ  

“ตัวเปง“  ใหสัมพันธกับการสรางคัมภีร และการสรางถาวรวัตถุอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อสรางความผูกพัน

ใกลชิดพระธรรมคําสอนและยึดเปนหลักในการบําเพ็ญบุญกุศล 

 ค. การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีลานนา ในเนื้อหาของคัมภีรอานิสงส ที่แสดงผล

ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในลานนา ถาสังเกตกิจกรรมในรอบป

ของชาวลานนาจะเห็นไดวา มีวรรณกรรมอานิสงสเกี่ยวของในทุกเดือนและเกือบทุกกิจกรรม ซึ่ง

เทากับวา วรรณกรรมอานิสงสมีอิทธิพลตอการสงเสริมประเพณีในลานนา ดังตัวอยาง คัมภีร

อานิสงสที่เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต  เชน  อานิสงสปใหม  อานิสงสขนน้ํา-ขนทรายเขาวัด  

อานิสงสกอเจดียซาย  ฯลฯ   

 ง. คุณคาในการสรางสรรคสังคมและการสงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน  โดย

นักปราชญลานนาไดพยายามสงเสริมใหคนไดสรางสรรคสังคมใหอยูเย็นเปนสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน สนับสนุนใหคนทํากิจกรรมสาธารณประโยชน นับต้ังแตการสงเคราะหคนใกลชิด ญาติ 

เพื่อนบาน ไปจนถึงคนตาย และการสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนเชน สรางศาลา บอน้ํา ฯลฯ 

ซึ่งทั้งหมดถือวามีอานิสงสอยางมาก 

 จ. อิทธิพลและคุณคาที่มีตอภาษาและวรรณกรรมในลานนา ที่ทําใหทราบถึงลักษณะ

การใชภาษาที่มีการอางอิงหลักการทางพระพุทธศาสนา และลักษณะในการแตงวรรณกรรมที่เปน



  

๓๑๒ 

เอกลักษณเฉพาะตัว คือ การแสดงถึงอานิสงสประกอบกับหลักคําสอน ที่เปนเปนเหตุ เปนผลหรือ

เปนความสัมพันธเชิงเงื่อนไขตอเนื่องกัน 

 ฉ. อิทธิตอการเรียนรูดานประวัติศาสตร ความเปนมาของพระพุทธศาสนาและความ

เปนไปของบานเมือง 

 กลาวโดยสรุป วรรณกรรมอานิสงสลานนานั้น มีความสัมพันธกับคติธรรม ความเชื่อ 

และภูมิปญญาทองถิ่น โดยจะเห็นไดจากการผสมผสานแนวคิดของพระพุทธศาสนากับความเชื่อ

ดั้งเดิมของลานนาแลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมตามสถานการณ ซึ่งกอใหเกิดคุณคาทาง

คุณธรรมจริยธรรมและประเพณีของลานนา เชน การสรางธรรมชาตาประวันเกิด เดือนเกิด ปเกิด 

และธรรมอานิสงสที่เนนการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓  ไตรสิกขา ๓ กุศลกรรมบถ 

๑๐  รวมถึงการเสริมสรางบทบาทหนาที่ของคนในสังคม จนกลายเปนวัฒนธรรมประเพณีของ

ลานนา เชน ประเพณีสงกรานต การสืบชะตาบานเมือง เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นคุณคาของ

วรรณกรรมที่จะนําความปกติสุขสูสังคมและที่สําคัญ คือ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน 
 ๕.๑.๘ ผลการศึกษาวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน
คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา   พระพุทธศาสนาในลานนาไดมีประวัติความ

เปนมาและพัฒนาการที่ตอเนื่อง ตั้งแตยุคสมัยราชวงศมังรายที่มีความเจริญอยางสูงสุด และคอยๆ 

เสื่อมลงในสมัยภายใตการปกครองของพมา ถึงแมวาจะไดรับการฟนฟูในสมัยเปนประเทศราชของ

สยามประเทศ แตก็ถือวา ยังไมมียุคไหนที่เจริญรุงเรืองเทากับยุคทองของลานนาในระหวางป พ.ศ. 

๑๙๘๕  ถึง  พ.ศ. ๒๐๖๘  วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ถือวา เปนวรรณกรรมที่มีความสําคญัและ

ใหความรูทางดานพระพุทธศาสนาอยางมากมาย  จากการศึกษาของนักวิชาการ อาทิ รอง

ศาสตราจารยสมหมาย เปรมจิตต ศาสตราจารยอุดม  รุงเรืองศรี และทานอื่นๆ พบวา วรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนา ไมวาจะมีการแบงประเภทและหมวดหมูอยางไร ส่ิงที่สะทอนใหเห็น

อยางประจักษชัด คือ ความสืบเนื่องขององคความรูที่มีความสัมพันธกับบานเมือง  และ

พระพุทธศาสนา  อันไดแก ประวัติศาสตรของอาณาจักรลานนาและองคความรูที่มาจาก

พระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงวา ประวัติศาสตรของลานนากับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาใน

ลานนาไดดําเนินมาพรอมๆ กัน ถากลาวโดยนัยของแหลงที่มา จะเห็นวา องคความรูที่ปรากฏขึ้น

นั้นมาจากพระไตรปฎก อรรถกถา และความเชื่อดั้งเดิมของชาวลานนา แนวคิดทั้งสองประการถูก

นํามาผนวกเขาดวยกันอยางเหมาะสมจนกลายเปนจารีต ประเพณี เร่ิมตนจากการนําองคความรูที่

ปรากฏในพระไตรปฎก หรือนวังคสัตถุศาสน มาสรางเปนองคความรูใหมในลักษณะของการ

ผสมผสานทางความคิดจนปรากฏเปนวรรณกรรม/คัมภีรธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา ดังเชน 



  

๓๑๓ 

มังคลัตถทีปนี จักวาฬทีปนี ที่มีความเจริญควบคูกับลานนาในยุคราชวงศมังราย ซึ่งในยุคดังกลาว 

องคความรูที่ปรากฏขึ้นนั้น มีความชัดเจนถูกตองตามหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มี

เพียงบางสวนที่ประยุกตเขากับความเชื่อในทองถิ่น ดังเชน วรรณกรรมเรื่อง ชินกาลมาลีปกรณ  

มูลศาสนา จามเทวีวงศ หรือในวรรณกรรมประเภทตํานาน ที่มักจะกลาวถึงอภินิหารควบคูกบัสาระ

ความเปนไปของบานเมือง และบางสวนก็เปนชาดกนอกนิบาต เชน ปญญาสชาดก ที่แสดงถึง

ความรู ความเขาใจในพระพุทธศาสนากับความเปนไปของบานเมืองในขณะนั้น และที่สําคัญยิ่งใน

ยุคทองของลานนานี้ พระมหาเถระนักปราชญในลานนา มีความรู ความเขาใจในพระไตรปฎกและ

ภาษาบาลีอยางแตกฉาน 

 ในยุคตอมา อิทธิพลของความเชื่อในทองถิ่นไดเขามามีบทบาทตอสังคมลานนามาก

ข้ึน เนื่องจากความไมเขมแข็งของบานเมืองที่ตองอยูภายใตการปกครองของพมา องคความรูที่

ปรากฏขึ้นในชวงนี้ถึงแมวาจะมีนอย แตก็เร่ิมอาศัยความรูในทองถิ่นและอางถึงความใกลชิดกับ

พระพุทธศาสนาวาเปนสิ่งที่พระพุทธองคไดตรัสไว  หรือวาสืบเนื่องมาจากพระไตรปฎก 

นวังคสัตถุศาสน โดยเฉพาะชาดกนอกนิบาต จนกลายเปนคัมภีรธรรมหรือวรรณกรรมที่เปน

เอกลักษณของลานนา กลาวคือ พระสงฆในลานนาที่ไดศึกษาภาษาบาลี ประวัติพุทธศาสนา และ

สภาพสังคมจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนําเอานิทานพื้นเมืองตางๆ  มาเลาเรยีนแบบอรรถกถา

ชาดก โดยยกเอาหัวขอธรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมากลาวแลวเลาเรื่องไปอยางพิสดาร ในชวงนี้จึง

ปรากฏกลุมคัมภีรธรรมที่เปนลานนา คือ การสรางคัมภีรธรรมข้ึนมาใหมเพื่อใหสอดคลองกับบริบท

ทางสังคม ซึ่งไดแก คัมภีรธรรมชาตา คัมภีรอานิสงสตางๆ รวมถึงคัมภีรที่อธิบายคัมภีรดั้งเดิมและ

ไวยากรณภาษาบาลี ที่ไดสรางจารีต ประเพณีของลานนาขึ้นมาใหม โดยมีคัมภีรธรรมรองรับ

วัฒนธรรม ประเพณีเหลานั้น เชน คัมภีรอานิสงสปใหม อานิสงสสัพพทาน  มูลนิพพาน เปนตน ซึ่ง

ไดผสมผสานความเชื่อในทองถิ่นเขามาในคัมภีรเหลานั้น 

 นอกจากนี้ แนวคิดจากคัมภีรอานิสงสการสรางธรรม เขียนธรรมถวาย ไดมีอิทธิพล

อยางยิ่งตอวงการวรรณกรรมหรือคัมภีรธรรมลานนา ในยุคสมัยดังกลาว จึงมีการคัดลอกและสราง

คัมภีรธรรมขึ้นมาใหม ซึ่งมีทั้งที่สอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและตามความเชื่อใน

ทองถิ่น หรือผสมผสานแนวคิดทั้งสองประการเขาดวยกัน โดยการอางอิงความชอบธรรมวาเปนสิ่ง

ที่มาจากโบราณกาลและในพระไตรปฎก 

 คัมภีรธรรมประเภทชาดกนิทานทั้งที่มีที่มาจากชาดกในสุตตันตปฎกและนอกนิบาต ได

ถูกนํามากลาวถึงจนกลายเปนประเพณีในการเทศนส่ังสอนผูคน ที่เรียกวา  “ธรรมคราว”  “ธรรม

เรื่อง”  คือ  เร่ืองราวหรือคัมภีรธรรมที่เขียนหรือเรียบเรียงประดุจหวงโซ ซึ่งปรากฏเปนวรรณกรรม



  

๓๑๔ 

หรือคัมภีรธรรมในเรื่องตางๆ ที่ประชาชนนิยมและสนใจ โดยเฉพาะ กลุมคัมภีรที่ใชเทศนใน

เทศกาลตางๆ  ทั้งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และการประกอบกุศลตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 

คือ การใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา และเปนที่แนนอนวา ยอมมีคัมภีรอานิสงสที่

จะตองนํามาบอกกลาวตามมา เพื่อแสดงใหเห็นถึง  ”ผลฝายดีที่ไดรับจากการประกอบกุศลนั้นๆ”  

หรือแสดงถึงอานิสงสที่ไดรับจากการกระทําความดี 

 หากพิจารณาถึงการเทศนคัมภีรธรรมเหลานั้นก็มีการประยุกตเพื่อใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งการเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น มีอยู ๒ ประเภท คือ การเทศน

ทั่วไปในงานมงคล อวมงคลหรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต และการเทศนแบบ “ตั้งธรรมหลวง” ซึ่ง

การเทศนดังกลาว ไดมีความสืบเนื่องมาตั้งแตโบราณกาล และจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

สามารถแบงกลุมคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาออกเปน ๕ กลุม ตามความนิยม

และประเพณีทางพระพุทธศาสนาในลานนา ดังนี้ 

 ๑) กลุมคัมภีรธรรมที่ใชเทศนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาตาหรือธรรมประจําวัน

เกิด เดือนเกิด และปเกิด ไดแก  คัมภีรธรรมวันเกิด ๗ คัมภีร (ตามพระอภิธรรม ๗ คัมภีร)  คัมภีร

ธรรมประจําเดือนเกิด ๑๒ คัมภีร (ตามทศชาติชาดก ๑๐ เร่ือง และคัมภีรธรรมที่มีในสมัยพุทธกาล 

เชน ธัมมจักก มงคลสูตร  และคัมภีรที่แตงขึ้นใหมตามคติของลานนา เชน หงสผาคํา ชางฉัททันต 

มงคลสูตรเปนตน และคัมภีรธรรมประจําปเกิด ๑๒ คัมภีร (ตามทศชาติชาดก) 

 ๒) กลุมคัมภีรที่เกี่ยวของกับการดําเนินวิถีชีวิต เชน การเกิด การบวช การเจ็บไขไดปวย 

การตาย ก็ใชคัมภีร เชน โลกวุฑฒิ, สรากริวิชชาสูตร,  มหาวิบาก, พุทธสังคหะโลก, กุมารภังค, ชัย

สังคหะ, อุณหัสวิชัย,มาลัยโผด, นิพพานสูตร, มหามูลนิพพาน เปนตน  

 ๓) กลุมคัมภีรชาดกและคําสอน ตามในนิบาตชาดก และชาดกนอกนิบาต โดยเฉพาะ

ในทศชาติชาดกและปญญาสชาดก  

 ๔) กลุมคัมภีรธรรมคําสอนทั่วไป เชน โลกนัยคําสอน, ธรรมเลมหลวง, คําสอนพญามัง

ราย ธรรมปูสอนหลาน ที่มีการแตงขึ้นมาใหมดวยอางอิงหลักธรรม เรื่องราวที่ปรากฏใน

พระไตรปฎกมาผสมผสานกับความรู ความเชื่อในทองถิ่น  

 ๕) กลุมคัมภีรอานิสงส ที่นําใชเทศนแสดงผลควบคูกับหลักธรรม และกิจกรรมในรอบ

เดือน รอบป หรือกิจกรรมตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่น  
 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรธรรมที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ 
ของลานนา อาจกลาวไดวา มี ๔ ลักษณะดวยกัน คือ 



  

๓๑๕ 

 ๑) เปนองคความรูทางดานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับทศชาติชาดก 

การสงเสริมการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ และการประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา กุศลกรรมบถ 

และตามหลักอนุปุพพิกถา 

 ๒) เปนองคความรูและภูมิปญญาที่แสดงถึงหลักไตรลักษณในทางพระพุทธศาสนา 

และความเชื่อเร่ืองกรรม –บาปบุญ คุณโทษ ที่บุคคลจะพึงพบเจอ  โดยการยกเอาเรื่องในชาดกทั้ง

ในและนอกนิบาตมาเปนตัวอยาง เพื่อใหบุคคลเขาใจ 

 ๓) องคความรูที่ผสมผสานความรูทางดานพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่นตาม

คติธรรมเร่ือง  “คัมภีรธรรมชาตา” และองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมตางๆ ใน

ลานนา  เชน ประเพณีการสวดกวม สูตรสียา หรือความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาอื่น ซึ่งเปนการ

ผสมผสานความเชื่อทองถิ่นกับพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน  

 ๔) องคความรูที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมหรือระบบศีลธรรมพึงประสงคในสังคม ที่

นํามาอธิบายในรูปแบบของจารีต ประเพณี ที่สังคมควรยึดในลักษณะของสิ่งที่ไมควรกระทําที่

เรียกวา “ผิดตอบุคคลและสังคม”  และองคความรูเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมหรือ

ความรูในเรื่องอานิสงส 

 องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น 

เปนชุดความรู ที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของผูคนในสังคม ชวยแนะนําสั่งสอนผูคนและสังคม

ให มีความมั่นคงในแนวทางที่ถูกตอง ชวยเสริมสรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและ

ธรรมชาติ ซึ่งถือวา เปนการปรับฐานคิดและวิถีการดํารงอยูใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้น 

สามารถสรุปองคความรูในคัมภีรอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนาใน ๓ 

ลักษณะ  คือ  

 ๑) องคความรูที่เปนพุทธแท ไดแก องคความรูที่เปนไปตามแนวคิด หลักการทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งแหลงที่มามีความสอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา องคความรูที่

ปรากฏขึ้นจะเปนไปตามหลักธรรมที่สําคัญ คือ ไตรลักษณ ไตรสิกขา กฎแหงกรรม กุศลกรรมบถ 

ความเชื่อเร่ืองนรก สวรรค  โดยคัมภีรที่ปรากฏ เชน มังคลัตถทีปนี อานิสงสการรักษาศีล อานิสงส

เจโตวิมุติ และเกี่ยวกับเร่ืองทศชาติชาดก  ซึ่งคัมภีรเหลานี้มีลักษณะการประพันธที่เปนลานนา คือ 

มีการยกเรื่องในพระไตรปฎก อรรถกถามาอธิบายเนื้อความใหชัดเจน ซึ่งอาจสอดแทรกความรูใน

ทองถิ่นผสมผสานเพื่อเปนตัวอยางบาง 

 ๒) องคความรูที่เปนลักษณะตํานาน ไดแก คัมภีรธรรม/วรรณกรรมที่วาดวยตํานาน

ทางพระพุทธศาสนาและความเปนไปของลานนา  เชน ชินกาลมาลีปกรณ  รัตนพิมพวงศ จามเทวี



  

๓๑๖ 

วงศ ตํานานพระแกวดอนเตา  องคความรูในคัมภีรเหลานี้ แสดงใหถึงภูมิความรูทั้งที่เปนหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา ตํานานในทองถิ่น และนิทานพื้นบาน สอดแทรกดวยอิทธิปาฏิหาริย ซึ่ง

บางครั้งแสดงผลเกินความเปนจริง ทําใหวรรณกรรม คัมภีรธรรมรุนตอมาไดแบบอยางในการแตง 

เชน อานิสงสสรงน้ําพระธาตุ ตํานานพระเจาทองทิพย  ซึ่งสะทอนใหเห็นวิธีคิดของนักปราชญ

ลานนาที่เชื่อมสัมพันธบริบทของบานเมืองเขากับพระพุทธศาสนาในลักษณะของการรับใชสังคม  

 ๓) องคความรูและภูมิปญญาที่ผสมผสาน ไดแก คัมภีรธรรม วรรณกรรม ที่

ผสมผสานองคความรูในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นเขาดวยกัน โดยมีการอางอิง

ถึงความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นวา เปนของโบราณาจารย องคความรู

เหลานี้ จึงปรากฏในลักษณะของความรูในดานตางๆ เชน  กฎหมาย  ประเพณี พิธีกรรม 

โหราศาสตร ฯลฯ ซึ่งใหความสําคัญกับการประยุกตใชในสังคม บางเรื่องอาจมิไดเกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนาโดยตรง แตมีการประพันธข้ึนเพื่อรองรับกิจกรรม ประเพณีของทองถิ่น เชน คัมภีร

ธรรมอานิสงสปใหม อานิสงสตามประทีป อานิสงสขาวหลามขาวจี่ อานิสงสกองหลัว มูลนิพพาน 

ชัยสังคหะ กรรมวาจา เปนตน 

 อยางไรก็ดี องคความรูและภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมหรือคัมภีรเร่ืองอานิสงส

และคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนานั้น มีจุดมุงหมายและหลักการรวมกัน คือ การ

ตอบสนองตอการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนา ความเชื่อในทองถิ่น ความเปนไปของบานเมือง 

และการนําไปใชในสังคม ที่เชื่อมโยงกับหลักการ ๓ ประการ คือ ๑) กรอบคิดหรือจักวาลความคิด 

(Cosmo) ๒) องคความรูที่เปนกระบวนการและเทคนิค (Concept) และ ๓) การนําไปประยุกตใช

ในสังคม (Practice) หรือการปฏิบัติและการยอมรับในสังคม  

 ๕.๑.๙ บริบททางที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา  จาก

การศึกษาในพื้นที่และเอกสารที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา บริบททางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การ

ปกครองของบานเมือง และความเปนไปของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับสรางสรรคคัมภีร

ธรรมในลานนา โดยเปนเหตุ เปนปจจัยที่สงผลตอกันและกัน ถึงแมวาในบางเรื่องอาจไมสงผลตอ

กันโดยตรงก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่สะทอนวา การพระศาสนากับอาณาจักรและวิถีของชาวเมืองมิได

แยกออกจาก หากแตมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพื่อนําพาสังคมไปสูความสงบสุข และเพื่อ

ความยั่งยืนของพระสัทธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริบททางสังคม การเขามาของพระพุทธศาสนา 

การอุปถัมภค้ําชูของพระมหากษัตริย ชนชั้นปกครอง และความรู ความเชื่อเดิมในทองถิ่น มีสวน

สําคัญที่สรางความกาวหนาใหกับพระพุทธศาสนาในลานนา  



  

๓๑๗ 

 ๕.๑.๑๐ อิทธิพลขององคความรูและภูมิปญญา ผลหรืออิทธิพลขององคความรูและ

ภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรม คัมภีรธรรมในลานนานั้น  มีความสอดคลองกับการยอมรับ การ

นําไปปฏิบัติในสังคม ดังนี้ 

 ก. สงเสริมตอการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับแนวคิด 

หลักการทางพระพุทธศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่น เชน การนําไปหลักสูตรการเรียนรูของคณะ

สงฆ การเรียนรูของพุทธศาสนิกชนและนักประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณกรรม ที่กอใหเกิด

ความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสุข ความเจริญ แกชีวิตและสังคมได 

 ข. สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น โดยคัมภีรธรรมที่ประพันธข้ึนมาเพื่อรับใช

สังคมนั้น มีสวนทั้งที่เปนการสรางเสริมและรับผลของการสรางเสริมวัฒนธรรม ประเพณีนั้น เชน 

คัมภีรอานิสงสเร่ืองการสรางธรรม เขียนธรรม กอใหเกิดการสรางคัมภีรใหมข้ึนมาใหม  คัมภีรที่

เกี่ยวกับธรรมชาตาก็สะทอนแนวคิดเพื่อใหคนใกลชิดพระศาสนา 

 ค. สืบตอหรือสรางกระบวนการเพื่อรักษาศรัทธาและความรู ความเขาใจในพระศาสนา 

ที่เรียกวา “เพื่อความมั่นคงของพระสัทธรรม”  อันสืบเนื่องมาจากการประพฤติ ปฏิบัติ หรือตาม

หลัก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

 ง. สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงทางสังคม ในลักษณะของคําสอน ทีใ่หคณุคา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  คติธรรม คานิยม  รวมถึงกรอบคิดในการดําเนินชีวิต ที่เปนเอกลักษณ

ของชาวลานนา 

 จ. สงเสริมการเสริมสรางทุนทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรมและปญญา ที่เปน

กระบวนการสราง คน ใหเปนผูรูหรือนักปราชญ  สรางองคความรูใหเหมาะสมกับความเขาใจทาง

พระพุทธศาสนา และสรางกระบวนการใหเปนความสงบสุขของบานเมือง กลาวคือ องคความรู

และภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรม และคัมภีรอานิสงส คัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ

ลานนา ไดเสริมสรางสิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ   

  (๑) การสรางคนใหเปนผูรู (หนอแหงพุทธะ) เหมือนการเกิดขึ้นของพระมหาเถระ

นักปราชญในสมัยราชวงศมังราย  

  (๒) สรางองคความรู (ธรรมะ) ใหมีความเหมาะสมตอการเรียนรูทั้งในดาน

พระพุทธศาสนาและประวัติศาสตรทองถิ่น เหมือนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในยุคทองวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาลานนา 

  (๓) สรางศรัทธา/หมูคณะ (สังฆะ) ใหเกิดการค้ําจุนพระพุทธศาสนา และความ

เปนไปของบานเมือง รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ระบบศีลธรรมที่ดีงาม 



  

๓๑๘ 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 
 วัฒนธรรมและวรรณกรรมเปนสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตของมนุษยในสังคมใหสืบ

ตอเกาะเดี่ยวกัน สภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมในอดีต สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองหรือ

ลมสลายของอารยธรรม อาณาจักรลานนาก็เชนเดียวกัน ไดผานรอนผานหนาว การตอสูของ

มนุษยชาติ และความเปนไปของพระพุทธศาสนา สิ่งตางๆ เหลานี้เราสามารถศึกษาคนควาไดจาก

โบราณวัตถุ โบราณคดีตางๆ และที่สําคัญสามารถคนควาไดจากวรรณกรรมที่สําคัญ วรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในลานนานั้น ไดสะทอนภาพความจริงของสังคมลานนาในอดีตเปนอยางดี 

 ดังนั้น จากการศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาลานนาที่มีคุณคา โดยการยกคัมภีรอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ 

ของลานนามาเปนกรณีศึกษา จึงมีความคิดเห็นในเบื้องตน เพื่อเปนขอเสนอแนะในการเรียนรู

เกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนาหรือวรรณกรรมของไทย ดังนี้ 

 
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในระดับองคกร 
 ๑. สถาบันสงฆและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมอนุรักษคัมภีรโบราณตามวัด และ

สถานที่ตางๆ ใหอยูสภาพที่ดีและเหมาะสมกับการศึกษาคนควา 

 ๒. สถานบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตตางๆ 

ควรสงเสริมใหนิสิต และประชาชนไดเรียนรูภาษาถิ่นและวรรณคดีทองถิ่นตางๆ  เพื่อที่จะไดนํา

ความรูไปศึกษาคนควาวรรณกรรมในทองถิ่นของตน และนํามาแปลหรือเผยแพรตอสาธารณชน 

เพื่อที่จะประยุกตใชกิจกรรมในสังคม 

 ๓. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร กรมศาสนา สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ ควรสงเสริมการศึกษาคนควา โบราณคดี วรรณกรรมในทองถิ่นตางๆ  และเก็บ

รวบรวม หรือข้ึนทะเบียนเปนภูมิปญญาของชาติ 

 ๔. ควรมีการจัดตั้งศูนยการศึกษาเพื่อศึกษาพุทธศาสตรในลานนา โดยความรวมมือ

ของทุกฝาย เชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่  

 ๕. ควรจัดโครงการศึกษา ตีความ ขยายความ ปริวรรต และการวิเคราะห เปรียบเทียบ 

เพื่อนําความรูจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาออกไปปรับใชในศาสตรตางๆ เชน ปรัชญา 

กฎหมาย จริยศาสตร จิตวิทยา  จักรวาลวิทยา ฯลฯ 

 ๖. ควรสงเสริมการทํานามานุกรม หรือบัญชีรายชื่อคัมภีรธรรมตางๆ ที่ปรากฏในวัด

ตางๆ หรือเพื่อใหสะดวกตอการศึกษาคนควา 



  

๓๑๙ 

๕.๒.๒ ขอเสนอแนะสําหรับทองถิ่น 
 ๑. บุคคลและองคกรในทองถิ่นควรรวมมือในการอนุรักษ และใหความสําคัญตอคัมภีร

โบราณในทองถิ่นของตน เพื่อที่จะนําความรูมาประยุกตใชในกิจกรรม ประเพณีของทองถิ่น 

 ๒. ควรนําวรรณกรรมที่มีความสําคัญในดานประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมมา

เปนหนังสือเรียน หรือหลักสูตรในสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

 ๓. ควรมีการชําระหรือแปลวรรณกรรมที่มีความสําคัญและเผยแพรใหประชาชนได

เรียนรูและศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการประยุกตใชในประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่น 

 ๔. ทําการอนุรักษใน ๒ ลักษณะ คือ อนุรักษเพื่อเอาบุญโดยใชประเพณีเปนสือ่กลางใน

การอนุรักษ และการอนุรักษเพื่อวิชาการ คือ การคนควา วิจัยและศึกษาอยางเปนระบบโดยให

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

 ๕.  ควรมีการศึกษาวิเคราะหในคัมภีรธรรมอ่ืนๆ  ในลักษณะของการวิจัยและ

วิทยานิพนธ ที่เชื่อมโยงความรู ความเขาใจในบริบทตางๆ  

  
๕.๒.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 ๑. ควรมีการศึกษา ปริวรรตคัมภีรใบลานลานนาที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะที่มีอยูใน

วัดตางๆ เชน วัดสูงเมน เพื่อนําความองคความรูและภูมิปญญามาประยุกตใช 

 ๒. ควรมีการศึกษาประวัติของพระเถระที่มีบทบาทในกรอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา 

เชน ครูบากัญจนอรัญญวาสี เพื่อเปนแบบอยางของการสืบสานองคความรูของลานนาตอไป 

 ๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธทางดานพระพุทธศาสนาขามพรมแดนที่

เชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตรทองถิ่น 

 ๔. ควรมีการศึกษากระบวนการจัดการความรูและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถิ่นที่มีความเกี่ยวของกับวรรณกรรมลานนา 

 
 
 

 

 

 

 



บรรณานุกรม  
 
 ก. ขอมูลชัน้ปฐมภูม ิ
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.พระไตรปฎกภาษาบาล.ีฉบับมหาจฬุาเตปฎก,ํ ๒๕๐๐.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๕. 

 . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
 ข. คัมภรีใบลานลานนา 
คัมภีรอานิสงสสรางธัมม   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสสัพพทาน   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสรักษาศีล   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสฟงธมัม   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสเผาศพ   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร  

คัมภีรอานิสงสสูต  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสบวช  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสผาวัสสา  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสตามประทีป ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสปฎกะทงัสาม  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสงูเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสสรางหีดธรรม ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสเวสสันตระ ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรมาลัยโผด   ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรโวหารมหาวิบาก  ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวัดแพร 

คัมภีรอานิสงสแปดหมื่นสีพ่นัขันธ ฉบับวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จงัหวดัแพร 

คัมภีรโลกวุฒ ิ   ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรธรรมฟุพพเปตพลี   ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรมูลนิพพานสูตร  ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรมหามูลนิพพานสูตร ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรอานิสงสศีล ๘ เสน  ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรอานิสงสเขากัมมรุกขมูล  ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 
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คัมภีรมหาวิบาก   ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรอุณหัสวิจัย  ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรจัยยสังคหะ   ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรสรากริวิชชาสูตร  ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรตํานานพระเจาทองทพิย ฉบับวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรอานิสงสตุงเหล็กตงุตอง  ฉบับวัดหวัฝาย อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชยีงราย 

คัมภีรอานิสงสตานผาบงัสกุุล  ฉบับวัดศรีบุญยืน อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 

คัมภีรอานิสงสสรางพระพทุธรูป  ฉบับวัดแมคําน้ําลัด อําเภอแมจัน จงัหวัดชียงราย 

คัมภีรอานิสงสสรางขัวสาลา  ฉบับวัดเสาหนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม 

คัมภีรอานิสงสสรางธัมม   ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสเขียนธัมม   ฉบับวัดนนัทาราม อําเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสปใหม   ฉบับวัดหมืน่เงินกอง อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสตุงเหล็กตงุตอง  ฉบับวัดดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสหนาศพ   ฉบับวัดลัฎฐิวนาราม อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสตานขาวเปลอืกขาวสาร ฉบับวัดคงคานมิิต อําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสขัวหัวงัว   ฉบับวัดตนแทนหลวง อําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชียงใหม 

คัมภีรอานิสงสสรางพระพทุธรูป  ฉบับวัดบานแทน อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง 

คัมภีรอานิสงสทอดผาบังสกุุล  ฉบับวัดชมพหูลวง อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง 

คัมภีรสรากริวิชชาสูตร  ฉบับปริวรรต รานภิญโญ จงัหวัดลําพูน 

คัมภีรอานิสงสบริขารแปดประการ ฉบับวัดทาดอยครั่ง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

ศิลาจารึกวัดวชิุนราช    เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 

ศิลาจารึกวัดพระเจาหลวง  เมืองเชยีงตุง  ประเทศพมา 
 
 ค. ขอมูลทุติยภูม ิ
(๑) หนังสือ 
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พระครูกัญจนอรัญญวาสี. มูลกัมมฏัฐานรอม ฉบับวดัสูงเมน. แพร : จัดพิมพโดยคณะลูกหลาน 

 ของคุณแมนอย เลขะวฒันาภรณ, ๒๕๔๗. 

พระติปฎกจุฬาภัย. มิลินทปญหา. พิมพคร้ังที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : งานฉลองพระชนมายุ ๘๐ 

  พรรษา สมเดจ็พระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร, ๒๕๓๖. 

พระปญญาสามีเถระ. ศาสนวงศ.  แปลและเรียบเรียง โดย กรมศิลปากร, กรุงเทพมหานคร :  

 กรมศิลปากร, ๒๕๒๐. 

พระโพธิรังส.ี จามเทวีวงศ. แปลโดย ร.ต.ท.แสง  มนวิทรู, พระนคร :  กรมศิลปากรจดัพิมพ,  

 บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๖. 

 .นิทานพุทธสิหิงค. แปลโดย แสง มนวทิูร, พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖. 

พระพทุธญาณเจา และพระพุทธพกุาม. ตํานานมลูศาสนา. แปลโดยนายสุด ศรีสมวงศ และ 

 นายพรหม ขมาลา. พมิพคร้ังที ่๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๓๐. 

พระพรหมราชปญญาเถระ. รัตนพิมพวงศ (ตํานานพระแกวมรกต). แปลโดย กรมศิลปากร, 

 กรุงเทพมหานคร : รําไทยเพรส. ที่ระลึกงานสัฏฐีวัสสาพระธรรมราชานุวัตร  

 (สุทัศน สุทสฺสโน ป.ธ. ๖ ) วดัพระแกว อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย, ๒๕๔๘. 

พระธรรมราชานวุัตร (ฟู  อตตสิโว). หลักภาษาไทยพายัพ. พิมพคร้ังที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :  

 นีลนาราการพมิพ, ๒๕๓๖. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานกุรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังที ่๑๐. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระยาประชากิจกรจักร. พงศาวดารโยนก. พระนคร : สํานักพิมพคลงัวทิยา, ๒๕๐๗. 

พระรัตนปญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร.   กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

 . วชิรสารัตถสังคหะ. แปลโดย น.อ.แยม  ประพัฒนทอง. พระนคร :  โรงพิมพอักษร 

 สัมพันธ, ๒๕๑๒. 



  

๓๒๔ 

พระราชสทิธาจารย. ภาษิตเมืองเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มงคลการพิมพ, ๒๕๑๖. 

พระสิริมังคลาจารย รจนา. มังคลัตทีปนทีีปนี แปลภาค ๑-๒. กรุงเทพมหานคร :  

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘. 

พรรณเพ็ญ  เครือไทย, บรรณาธิการ. วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา. เชียงใหม :  

 สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๐. 

พิชิต  อัคนิจ และคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะหปญญาสชาดกฉบับลานนาไทย.  เชียงใหม :  

 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, ๒๕๔๑. 

เพนธ  ฮันส. ประวัติความเปนมาของลานนาไทย. พิมพคร้ังที่ ๒. เชียงใหม : สถาบันวิจัยสงัคม 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๓๒. 

ไพรถ  เลิศพิริยกมล. พุทธศาสนากับการศึกษาของเยาวชนในลานนาไทย. เชียงใหม :  

 ทิพยเนตรการพิมพ, ๒๕๒๓. 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. คําสอนพระยามงัราย.  

 เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๕. 

มณี  พยอมยงค. ประวัติวรรณคดีลานนาไทย.  เชียงใหม : บริษัทคนเมืองการพิมพ,  ๒๕๑๓. 

 . ลานนาไทยคดี. เชียงใหม : บริษัทคนเมอืงการพิมพ,  ๒๕๑๕. 

 . คติสอนใจชาวลานนา. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๒๑. 

 . วัฒนธรรมลานนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 

 . ประเพณสีบิสองเดือนลานนาไทย.  เชียงใหม : โครงการศนูยสงเสริม 

 ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๒๙. 

มณี พยอมยงค และศิริรัตน อาศนะ. เครื่องสักการะในลานนาไทย. เชียงใหม : 

 ส.ทรัพยการพมิพ, ๒๕๓๘. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. วิสทุธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑. พมิพคร้ังที ่๙/๒๕๔๒.  

 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย. ปทานุกรมบาล ีไทย อังกฤษ สันสกฤต.  

 กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม. ชีวิตและผลงานของ 

 พระสิรมิังคลาจารย.  เชียงใหม : ดาวคอมพิวกราฟก, ๒๕๔๒. 

มานิตย  สุทธจิตต. ภูมิปญญาลานนาชน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิัฒนาจริยธรรม, ๒๕๔๐. 

ยุทธ  เดชคาํรณ. ลานนาภาษิต. เชียงใหม : โรงพิมพชางเผือก, ๒๕๒๐. 



  

๓๒๕ 

ยุพนิ  เข็มมุกด. พระพุทธศาสนาในลานนาไทยสมยัราชวงศมังราย พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๒๑๐๑.  

      กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแหงชาต,ิ ๒๕๒๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร :  

 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔. 

รานภิญโญ. ธมัมชาตา ๑๒ ราศ.ี ลําพนู : รานภิญโญ,๒๕๓๕. 

ลมูล จันทรหอม. วรรณกรรมทองถิ่นลานนา. เชียงใหม : ห.จ.ก. สํานักพิมพตรัสวนิ, ๒๕๓๘. 

วัดสูงเมน. ประวัติวัดสงูเมนและครูบากญัจนอรัญญวาส.ี แพร : คณะกรรมการวดัสูงเมน,  

 ๒๕๓๙. 

สงวน  โชติสุขรัตน. ประเพณีไทยภาคเหนือ. พระนคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, ๒๕๑๒. 

 . ประชุมตํานานลานนาไทย. พระนคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, ๒๕๑๕. 

 . ประเพณลีานนาไทยและพิธีกรรม. เชียงใหม : ประเทืองวิทยา, ๒๕๑๗. 

สนิท  ตั้งทว.ี วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร,  

 ๒๕๒๗.  

สมคิด วัชรศาสตร. ชุมชนโบราณคดีเมอืงเหนือ. เชยีงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๓๔. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส นพินธ. กฤษณาสอนนอง.  

 กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ. พระนคร :  โรงพิมพคุรสภา, ๒๕๑๓. 

 . ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๓๐. 

สมหมาย  เปรมจิตต.  ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม. เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลยั 

 เชียงใหม, ๒๕๑๙. 

 . ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ. เชยีงใหม : สถาบนัวิจัยสงัคม 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๔๐. 

สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนาปริวรรตและ 

 วิเคราะหเนื้อหา. เชียงใหม : มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 วิทยาเขตลานนา, โรงพิมพมิง่เมือง, ๒๕๔๔. 

 .โครงการปรวิรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและวิเคราะหเนื้อหา. 

 เชียงใหม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลยั  วิทยาเขตลานนา, ๒๕๔๖. 

 , โครงการปรวิรรตพระคัมภีรลานนา : ปริวรรตและแปลพรอมกบัความนาํ.  

 เชียงใหม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลยั วิทยาเขตลานนา, ๒๕๔๖. 

สรัสวดี  อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. เชียงใหม :  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๒๙. 



  

๓๒๖ 

สรัสวดี  อองสกุล. เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนโบราณในลานนา.  

 พิมพคร้ังที ่๒. เชียงใหม : โรงพิมพมิง่เมือง, ๒๕๔๖.  

สิริกร  ไชยมา. ภูมิปญญาในวิถีชีวิตชาวลานนา.  แพร : โครงการพฒันาหลักสูตรทองถิน่  

 โรงเรียนรองกวางอนุสรณ จงัหวัดแพร, ๒๕๔๔. 

สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม. เจาหลวงเชียงใหม. กรุงเทพมหานคร : 

 อัมรินทรพร้ินติ้งแอนด พับลิชช่ิง, ๒๕๓๙. 

สํานักนายกรฐัมนตร.ี ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม. พระนคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี,  

 ๒๕๑๔. 

สิงฆะ  วรรณสัย. ปริทัศนวรรณคดีลานนา. เชียงใหม: ภาควิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร,  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๒๓. 

สุรพล  ดํารหิกลุ. แผนดินลานนา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  

 ๒๕๔๕. 

สุภาพรรณ  ณ บางชาง. ววิฒันาการวรรณคดีบาลพีระสุตันตปฎกที่แตงในประเทศไทย.  

 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๓๓. 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หมอมเจา. ศิลปะในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้งกรุฟ,   

 ๒๕๓๔. 

เสนาะ  ผดุงฉตัร. ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัวรรณคดีบาลี. กรุงเทพมหานคร :   

 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. ลานนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพมติชน,  

 ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, ๒๕๔๕. 

ศูนยวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม และศนูยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม. พจนานกุรม 

 ภาษาถิน่ภาคเหนือ The Northern Thai Dictionary. เชียงใหม : ศูนยวฒันธรรม 

 จังหวัดเชียงใหม และศนูยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๙. 

อุดม รุงเรืองศรี. ไตรภูมิฉบับลานนา. คณะมนุษยศาสตร, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,  ๒๕๒๔. 

 . โวหารลานนา. เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,  ๒๕๒๔. 

 . เวสสันดรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. เชียงใหม : โครงการสืบสานภูมิปญญา 

 ลานนา, ๒๕๔๕. 

 . วรรณกรรมลานนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

 ๒๕๔๖. 



  

๓๒๗ 

อุดม  รุงเรืองศรี และทว ีสวางปญญางกูร. วรรณกรรมลายลักษณลานนาและไทยเขิน.  

 กรุงเทพมหานคร : (ชุดความรูลานนาอันดบัที่ ๓๔) ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๘. 

อานนัท กาญจนพนัธุ. ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด. กรุงเทพมหานคร :  

 สํานักพิมพอัมรินทร, ๒๕๔๓. 

 . พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมลานนา. เชียงใหม : สถาบนัวจิัยสังคม  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,  ๒๕๒๗.  

อํานวย กลําพดั. คําคมแหงลานนา (กําบะเกา). เชียงใหม : รานประเทืองวิทยา, ๒๕๓๐. 

เอกรัตน  อุดมพร. วรรณคดีสมัยสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร :  สํานกัพมิพพฒันาศึกษา, ๒๕๔๔. 

เอกวทิย  ณ ถลาง. ภูมิปญญาลานนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมปิญญา, ๒๕๔๔. 
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 ลานนาปริทศัน. เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม,  ๒๕๒๗.  
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เอกสารประกอบนิทรรศการวรรณกรรมลานนา, คณะมนษุยศาสตร  
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 ศึกษาวฒันธรรมลานนาไทย, วทิยาลัยครูเชียงใหม, ๒๕๒๕ (อัดสําเนา). 
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 นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๐ : ๕๖-๗๐. 
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 ในลานนา. พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, เชียงใหม :  
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๓๓๐ 

(๓) วิทยานิพนธ :  
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 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาภาษาตะวันออก  
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 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓. 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
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ภาคผนวก ก 

เรื่องยอ  คัมภีรอานิสงสลานนา ๑

 
๑. คัมภีรอานิสงสสรางพระไตรปฎก (ฉบับวัดสูงเมน) 
 พระพุทธเจาประทับอยูที่พระเชตวัน ปรารภคําถามของพระสารีบุตรที่ทูลถามถึง

อานิสงสของการสรางธัมมคําสอนของพระพุทธเจา ตรัสวา มีอานิสงสมากมายกับการสรางคัมภีร

ดวยตัวเองแมบทเดียว อักขระตัวเดียวไดใหทาน ใหผูอ่ืนเขียนก็ดี ยอมไดอานิสงสตางๆ คือทั้ง

สวรรคสมบัติและมนุษยสมบัติ เชน สวรรคสมบัติ จะไดเปนพระยาพรหมเทวดา ๙  อสงไขย  พระ

ยาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ๙   อสงไขย เปนตน สวนมนุษยสมบัติ เชน จะเกิดในตระกูลดี มีผม 

ขน ฟน งดงาม และมีรูปรางสมสวน  

 
๒. อานิสงสสังรวมธาตุ (ฉบับวัดสูงเมน) 
 เปนคัมภีรที่กลาวถึงอานิสงสการสรางคัมภีร ชื่ออานิสงสสังรวมธาตุ ซึ่งมี ๔ ผูก และ

อานิสงสการฟงคัมภีรนี้ พิธีกรรมเครื่องบูชาตาง ๆ การแตงคาถา ก็ไดอานิสงสมาก ความวา สมัย

หนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่พระเชตะวันมหาวิหาร พระยาสุทธสนะไดฟงพระพุทธเจาแสดงธรรม

ชื่อ “สังรวมธาตุ” แกเทวดาจึงไดส่ังใหคนจัดเตรียมเครื่องบูชาคือดอกไมของหอมเขาไปวัดพระเช

ตวันและบูชาพระผูมีพระภาค และไดตรัสถามอานิสงสการฟงและการบูชาสังรวมธาตุทั้งสี่ผูก พระ

พุทธองคก็ตรัสวา บุคคลใดไดบูชา 

 กัณฑตนเมื่อส้ินชีวิต ก็จักเกิดในเทวโลกและเปนใหญแกเทวดาทั้งหลาย 

 กัณฑที่ ๒  ไดไปเกิดเปนเทวบุตรในวิมานปราสาทสูง ๕ โยชน 

 กัณฑที่ ๓  เกิดเปนพระยาเทวดาในชั้นดาวดึงส 

 กัณฑที่ ๔  ไดเกิดเปนพระยาเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา 

 อานิสงสเกิดจากการนําเครื่องบูชาไปไวตามเสาผาม (เสามณฑป) ปะรํา อานิสงสเกิด

จากการเขียนและจางใหผูอ่ืนเขียนคัมภีร และฟงคัมภีรนี้มีมากมายเหลือจะคณานับได การแตง

บาทคาถาก็ตองมีความแมนยําถูกตองมิฉะนั้นจะเปนบาปได หากแตงถูกตองก็จะไปเกิดเปนพระ

อินทรและเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูใดฟงธรรมนี้ แมวากระทําบาปตั้งแตเล็กจนโตก็อาจจะระงับไป 

                                                 
       ๑ เร่ืองยอคัมภีรอานิสงสเหลานี้ ไดรับความเอื้อเฟอจากพระมหาสิงหคํา  รักษปา ซึ่งไดสรุปความ

เพื่อศึกษาและเสนอเปนวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาของกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย.   
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๓. อานิสงสเดือนยี่เปง (วันเพ็ญเดือน ๑๒) 
 เร่ิมตนคัมภีรดวยการกลาวถึงพุทธกิจในเมืองสาวัตถี ทรงกระทํายมกปาฏิหาริยขม

เดียรถีย และเสด็จไปโปรดพุทธมารดายังดาวดึงสและเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสนคร และทรงแสดง

ธรรมสรางความอัศจรรยใจใหแกเจาเมืองที่มา พรรณนาอานิสงสของการจุดประทีปบูชาในเดือนยี่

เปงวา มีอานิสงสใหมีรูปโฉมวรรณะงดงามและไดพรรณนาถึงน้ํามันที่ไดจาก งา น้ํามันมะพราว 

น้ํามันลูกไมทั้งหลาย และอานิสงสอันเปนมนุษยสมบัติ นอกจากนั้นยังกลาวถึงอานิสงสอันไดเอา

ฝายมาทําใสสีสายประทีปลุกเปนเปลว – โคมชัก คือความเปนผูมีโภคสมบัติ และบริวาร มีปญญา

อันฉลาดหลักแหลม มีอานุภาพมาก เปนที่รักแกคนและเทวดาทั้งหลาย 
 
๔. อานิสงสขัวหัวงัว 
 เร่ิมคัมภีรภายหลังจุณณียบทวา – ดูราสัปปุริสทั้งหลาย สมัยหนึ่งพระบรมครูของเราได

ประทับอยูที่พระเชตวันตอนปจฉิมยาม มีเทวดาองคหนึ่ง มีรัศมีสวางไสวทั่วอาราม เขาไปกราบ

บังคมพระบรมศาสดาและยืนอยู ขางหนึ่งที่เหมาะสม และทูลถามปญหาที่คิดไวในเทวโลกวา “คน

ในโลกนี้จักทําอยางไรและชอบทํา และจะไปสูเทวโลกอยางไร” พระพุทธองคจึงตรัสวา “คนที่ปลูก

ตนไมบุญนาค ไมดีหมี ไมหา ไมลุง และไมอันมีรมอันกวางขวางแลรื่นรมยแกคนเดินทางและสัตว

ทั้งหลายยอมมีอานิสงสมากมายคณานับ บุคคลที่สรางสะพานขามแมน้ําที่มีโคลนตมอํานวย

ความสะดวกใหแกคน และสัตวทั้งหลาย โดยเฉพาะสมณพราหมณทั้งหลายผูมีศีล แมกระทั่งการ

เอากอนหินดินมาเกลี่ยหนทางที่มีตมนั้นเพื่อใหคนเดินได ก็มีอานิสงสมาก สรางศาลาใหคน

เดินทาง ถางทางใหเรียบเสมอ และขุดบอน้ําไวใกลศาลา ทํากระทอม มุงดวยใบไม และใบตองดิบ 

ยอมมีผลานิสงสอันมาก การสรางสะพานแมกระทั่งเอากระดูกกะโหลกวัว แหวและกอนหิน กอน

ดินไมกลวงและไมตันมาทําเปนสะพานไตขาม แมกระทั่งนํากอนดินกอนหินมา เรียง ๆ ใหคนเดินก็

ไดอานิสงสมาก ดังเรื่องตอไปนี้ 

 ชายผูหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีไปธุระนอกเมืองเพื่ออาบน้ําไดมองเห็นพระภิกษุที่เขาไป

บิณฑบาตในเมืองดวยความลําบากเพราะมีโคลนตมมาก จึงไดนํากะโหลกหัวงัว ที่เขาทิ้งไวตาม

หนทางมาเรียงรายตามทางที่มีโคลนมาก ขณะนั้นภิกษุก็สามารถเดินไปมาดวยความสะดวก จึง

อนุโมทนาใหพรวา ขอใหสมดวยปรารถนาทุกประการ และคนทั้งหลาย ไดอาศัย ขัวหัวงัวนั้นขาม

ไปมา เมื่อชายคนนั้นสิ้นชีวิตก็ไดไปเกิดในสวรรคอยูในวิมานทองคํา 
 
 



  

๓๓๘ 

 
๕. อานิสงสทานขาวเปลือกขาวสาร (ทานขาวใหม) 
 เร่ิมตนคัมภีรดวยการทักทายผูฟงวา สาธโว และบอกวาจะกลาวถึง “อานิสงสทานขาว

ใหม” และเลาอดีตนิทาน ในเมืองพาราณสีมีพระราชาชื่อ สิวิราช เทวีชื่อ พิมพา มีพระธิดาชื่อ ปทุ

มา ในขณะนั้นมีสองผัวเมียยากจนมีอาชีพหาฟนเลี้ยงชีวิต พระโพธิสัตวไดมาปฏิสนธิในทองและ

คลอดออกมา ไดชื่อวา สุริยกุมาร แมไดตายจากไปเมื่ออายุ ๗ ป อายุ ๑๖ ป พอก็มาตายจากไปอีก 

กอนตายไดส่ังใหลูกระลึกพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพอแมไว และใหเก็บกะโหลกศีรษะไว

บูชา ตอมาเมืองพาราณสีเกิดทุพภิกขภัย ฝนฟาแลงเดือดรอนกันไปทั่วชาวบานจึงไปรองเรียนตอ

เจาเมือง ๆ จึงใหทหารไปจับชายทุคคตะผูนั้น เพราะบูชากะโหลกศีรษะพอและสั่งใหไปทําไรนา

ปลูกขาวใหไดขาวเปลือก ๗๐๐ ลําเกวียน จึงจะพนโทษ ชายหนุมรับขาวเปลือกจากทหารและไป

ตามคําสั่ง คืนนั้นก็ฝนเห็นพอกับแมมาบอกวาจะมาชวยทํานา เขาก็ไปถางที่ทําไรและทําการไถ

หวานคืนนั้นฝนตกทําใหขาวกลางอกงามและมีการเก็บเกี่ยวจนพรอมที่จะนําไป ถวายเจาเมืองได

แมพอก็มาบอกวาใหถวายขาวใหมแกภิกษุเสียกอนเรียกวาดอยขาวสาร ดอยขาวเปลือก เขาก็นํา

ขาวเปลือก ขาวสารไปถวายตามคําแนะนําของพอและแม และเชิญเทพยาดา ฟาดิน นางธรณีมา

เปนสักขีพยาน 

  จากนั้นก็นําขาวเปลือกไปถวายแกเจาเมืองสิวิราช ทั้ง ๗๐๐ เลมเกวียน ไมพรองไป

แมแตนอย ไดดําเนินชีวิตมาดวยความสุข ใหทานดวยความสะดวกใจ ตอมาเทวดาพอแมตองการ

ลองจิตใจลูกวายังมั่นคงดุจเดิมหรือไม จึงแปลงรางเปนคนแกเขาไปแวะที่บานและเตือนเรื่องการ

ไหวกราบกะโหลกศีรษะพอแมนั้นเปนการกระทําที่ผิดอาเพศจงละทิ้งการกระทําอยางนั้นเสีย จึง

บอกวาตอใหเอาของมีคาปานใดมากองเพื่อแลกกับการเลิกละคําไหวนั้นก็ไมยอม พอแมก็

อันตรธานหายไปเมื่อเจาเมืองสิวิราชสิ้นบุญไปไมมีใครสืบราชบัลลังก เสนาอามาตย จึงตระเตรียม

รถบุษบกเทียมดวยมาสินธุวราช และเครื่องขัตติยะตาง ๆ เพื่อเสี่ยงหาผูสืบราชบัลลังกตาม

ประเพณี พระอินทรจึงบันดลใหรถบุษบกไปหยุดที่กระทอมราวปาเสนาอามาตยไดเสี่ยงอธิษฐาน

และอาราธนาใหชายหนุมผูยากไรข้ึนเสวยบัลลังกอภิเษกกับนางปทุมาและครองเมืองดวยความ

ยุติธรรมยึดมั่นในศีลในทานเมื่อส้ินชีวิตก็ไปบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต การทํ าบุญด วยการถวาย

ขาวสารขาวเปลือกประดุจด่ังชายทุคคตะ ผูนั้นก็จะไดอานิสงส ๑๖ กัปป  
 

๖. เรื่องอานิสงสทานผาบังสุกุล 
 สมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่พระเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห ทรงปรารภพระ

อานนทแลวตรัสเร่ืองผาบังสุกุลโดยที่มีเร่ืองราวของ พระอนุรุทธะผูมีผาเกาคร่ําครา ทานเดินเที่ยว



  

๓๓๙ 

หาผาบังสุกุลตามปาชา กองขยะ แตไมพบ ขณะนั้นมีเทพธิดานางหนึ่งชื่อ ผารี ซึ่งเคยเปนภรรยา

ในอดีตชาติ ไดอุบัติในสวรรคชั้นดาวดึงส ไดเห็นวาพระเถระตองการผาทําจีวร นางจึงนําผาขาวมา

สามผืนยาวหกศอกไปทอดวางไวที่กองขยะและหนทาง พระเถระเจาก็อธิษฐานเอาเปนผาบังสุกุล

จีวร พระพุทธองคและอริยสงฆทั้งหลายกลาวอนุโมทนา สัปปุริสะทานอันประเสริฐที่นางเทพธิดา

ไดประกอบแลว และไดทําพิธีเย็บจีวรทามกลางอสีติมหาสาวก มีพระมหากัสสปะ พระสารีบุตร 

พระมหาโมคคัลลานะ พระอานนท และพระสาวกอื่น ๆ แมพระพุทธองคเองก็เสด็จมาชวย และ

ทาวสักกเทวราชก็เสด็จลงมาตรัสถามถึงอานิสงสของการถวายผาบังสุกุลวามีมากนอยเพียงใด 

พระพุทธองคตรัสวา บุคคลใดที่ถวายผาสังฆาฏิ ผาจีวร ผาขาวแกภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ ถือ ธุดงควตัร

สืบศาสนกิจของพระตถาคต บุคคลผูนั้นก็จะไดอานิสงสมหาศาลหาที่เปรียบมิไดประดุจดังปองไม

ไผปองเดียวจะมาเปรียบเทียบกับภูเขาสิเนรุที่สูง ๘,๔๐๐ โยชนไมได และความยิ่งใหญของ

จักรวาล น้ําในมหาสมุทร ก็ยังนอยไปหากเทียบกับอานิสงสที่เกิดจากการถวายผาบังสุกุล 

 
๗. อานิสงสบวช 
 คัมภีรนี้มีเนื้อหากลาววา เร่ืองตอไปนี้เปนคําบอกเลาของพระอานนททามกลางพระ

อรหันตในคราวปฐมสังคายนาวา สมัยหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูที่พระเชตะวันมหาวิหาร ได

ตรัสอุดมมงคล ๓ ประการในโลก คือ พระพุทธเจาตรัสรูสัจธรรม ๔ ประการ (อริยสัจ) พระธรรมคํา

สอนอันอุดมเปนมงคลอุดมเปนอันดับสองและพระสงฆสาวกแหง พระตถาคตเปนอุดมมงคลที่ ๓ 

และทรงตรัสบุคคล ๔ จําพวกที่เกี่ยวเนื่องกับการบวชดังนี้ ๑) นายผูอนุญาตใหบวช (ทาสบวช) ๒)

ลูกที่พอแมอนุญาตแลว ๓) ภริยาอนุญาต ๔) เจาเรือนขอบวช นายที่อนุญาตใหทาสบวชเปน

สามเณร ไดอานิสงส ๔  กัปป พอแมที่อนุญาตใหลูกบวชเปนภิกษุ ไดอานิสงส ๑๐  กัปป  เปนตน 

 ตัวเองไมวาจะเปนใครก็ตาม กษัตริยคนมีทรัพยคนยากจน สละขาวของสมบัติ

มหาศาลเขามาบวชเปนสามเณรตามลําดับ ก็จะมีอานิสงสแกญาติพี่นองไมอาจคณานับได 

อานิสงสนั้นมากมายมหาศาล แมเทวดาจะเอาแผนดินมาเปนบดแลวผสมดวยน้ําในมหาสมุทร

เปนน้ําหมึก เอาทองฟาอากาศเปนใบลาน เอาเขาสินธุมาเปนหลักจารึกเขียนบรรยายอานิสงสการ

บวชนั้นก็ไมสามารถสาธยายใหหมดได เทวดานั้นสิ้นอายุไปแลวก็ยังไมอาจเขียนไดหมดสิ้นได 

และยังไดกลาวถึงการนําบุคคลที่ไมเปนลูกของตัวเองมาบวชก็ไดอานิสงสมากเชนกันจากนั้นได

กลาวถึงการสืบศาสนทายาทดวยการบวชกุลบุตร การบวชของโอรส พระธิดาของพระเจาอโศก

มหาราช คือ มหินทกุมาร และคัมภีรไดกลาวตอไปถึงอานิสงสของการบวชวา “ผูที่ไดบวช



  

๓๔๐ 

สามารถเปนพระพุทธเจาในอนาคตได” และสามารถชวยใหญาติพี่นองที่ตกอยูในอบายภูมิพน

จากภูมิเหลานั้น ดุจด่ังเรื่องของสุปนสามเณรที่ไดชวยแมจากขุมนรก 
 
๘. อานิสงสน้ํานอง อานิสงสพระพราหมณปญหา อานิสงสทานขาวสงฆ 
 สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ทรงปรารภ

พราหมณผูหนึ่งที่บุตรชายไดส้ินชีวิตไปเพราะโรคภัยอยางหนึ่ง ดวยความเปนหวงลูกชาย จึงให

ทาสคนหนึ่งคอยสงขาวสงน้ําใหโดยเสมอมา ตอมาวันหนึ่ง ฝนตกน้ําทวมทางที่ไปปาชา สงขาว

ปลาอาหารไมไดดังวันกอน ขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาตขางฝงน้ํานั้น จึงนําอาหารนั้นไป

ถวายและอุทิศกุศลไปถึงบุตรของพราหมณที่ตายไป บุตรชายพราหมณไปเกิดเปนเปรตในปาชานัน้

ไดรับกุศลทันที จึงไปเขาฝนบอกพอวา เพิ่งไดรับอาหารวันนี้เอง พราหมณจึงสอบถามคนทาสผูนั้น

ถึงสาเหตุก็ไดรับทราบวา ความจริงจึงเขาใจวาลูกชายตองการใหไปถวายทานแกพระพุทธเจา จึง

ไดจัดเตรียมของถวายทานทุกอยางไปวัดพระเชตวัน ถวายสักการะแลว จึงถามวา หากจะสงขาว

น้ําอาหารไปใหญาติที่ลวงลับไปทุก ๆ วัน จะไดรับหรือไม พระพุทธเจาตรัสวา ไมมีประโยชนในการ

กระทําอยางนั้น หากเวนการอุทิศกุศลใหอยางเดียว จึงมีความเลื่อมใส ปรารถนาจะใหทาน จึงได

จัดเตรียมโภชนาหารทุกอยางไปถวายพระสงฆพระพุทธเจาเปนประธาน และอุทิศกุศล ไปให

บุตรชายที่ลวงลับ เปรตลูกชายก็ไดรับสวนบุญนั้นและพนจากกําเนิดเปรตวิสัย จึงมาแจงความให

พอทราบพราหมณดีใจจึงมาถวายบังคมพระศาสดา ๆ แสดงพระธรรมเทศนาใหทราบถึงอานิสงส

ของการถวายทานแดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พราหมณก็เกิดความอัศจรรยใจ จึงยกยอง

สรรเสริญอานิสงสของทานเปนอันมาก พราหมณไดบรรลุธรรมโสดาปตติผล 
 
๙. อานิสงสบริขาร ๘ ประการ 
 สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับที่พระเชตวันอาราม ปรารภการใหบริขาร ๘ ประการ

ของกุลบุตรทั้งหลายในอดีต มีนันทราชบุตร ลูกลุงพระพุทธองค นันทราชกุมานพรอมทั้ง บริวารเกา

หมื่นโกฏิ ออกบวชในพระพุทธศาสนาแลวไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค และพระพุทธ

องคทรงประทานเอหิภิขุปสัมปทาให มีบริขาร ๘ ประการพรอมเพรียง เพราะอานิสงสที่ได ถวาย

ทานบริขาร ๘ ประการในอดีตชาติสมัยของพระพุทธเจาพระนามวา สุมังคละ พระโพธิสัตวได 

เสวยชาติเปนพราหมณในตระกูล สุรุจิ มีทรัพยมาก วันหนึ่งไดไปฟงพระธรรมเทศนาของ พระบรม

ศาสดาจึงไดอาราธนาพระพุทธเจาพรอมพระสงฆจํานวนแสนโกฏิ จึงสั่งการเตรียมขาวของ อัฏฐ

บริขาร เตรียมถวายวันรุงเชา ขาดแตอาสนะ รอนถึงพระอินทรตองลงมาเนรมิตอาสนะให โดย

ปลอมตัวเปนนายชางไมมาสรางมณฑปศาลา ตระเตรียมอาหารของคาวหวาน เชน ขาวหนมแดง 



  

๓๔๑ 

ขนมรวงผึ้ง ขาวหนมลูกหลาน ขาวหนมจั่น ขาวยาคูขาวหนมแดง โพธิสัตวเจาไดถวายทานเปน

เวลา ๗ วัน และวันสุดทายไดถวายบริขาร ๘ ประการแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน 

พระพุทธเจาตรัสอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว ตรัสอานิสงสของการถวายบริขาร (มีอังสะ) วา 

จักไดมีโภคะ เขาของมากมาย รูปกายสะอาดงามตา หากเปนผูหญิงถวายก็จะไดก็จะไดโภคะ

สมบัติมากมายและไดเครื่องประดับมหาลดปาปสาธนะ เหมือนเครื่องประดับของนางวิสาขาผูชาย

ที่ไดถวายมีโภคะมากมาย และรูปรางดีงามเปนที่รักของผูหญิงทั้งหลายมีนางเรือนหลวงและมี

กําลังทุกเมื่อถวายผา ๓ ผืน และไดผาที่มีราคามาก หากไดถวายบาต ยอมไดภาชนะรอนประเสริฐ

คือทองคําที่สมบูรณไปดวยความสุขหากไดถวายเข็มและฝายเย็บแกภิกษุยอมเกิดมาเปนคนที่มี

สติปญญาฉลาดเฉียบแหลมคมกลารูในอรรถธรรมหากถวายผานอย ยอมมีปญญาอันเฉียบคม

ยอมสามารถตัดราคะ โทสะ โมหะได มีศาสตรและศิลปหาใครเทียบไดยาก ใหเหล็กตีชุดไฟ ยอม

เกิดมีสุขภาพดีไมพร่ันพรึงตอความรอนและหนาว ไดถวายไมเทารองเทายอมเกิดมามีความสุขหา

มลทินไมได มีความสุขในทุกแหงที่ไป ถวายผาประคต (กัมพล) มีอายุยืนหาพยาธิไมได ถวายผา

กรองน้ํามีกายบริสุทธิ์หาพยาธิโรคภัยเบียดเบียนไมได พระพุทธเจา สุมังคละไดทํานายสุรุจิ

พราหมณวาจักไดเปนพระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ ในอนาคต รุจิพราหมณไดออกบวชได

สมาบัติ ๘ ไดฌาน ๕ บังเกิดในพรหมโลก 

 
๑๐. อานิสงสเผาศพ 
 คัมภีรเร่ิมที่ การเลาอดีตนิทานวา ในอดีตพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ สมัยนั้นใน

เมืองหงสาวดี มีเด็กเลี้ยงวัวสิบคนที่ขยันขันแข็งมากตื่นเชาทุกวัน วันหนึ่งไปพบซากนกแซงแซว จึง

เกิดอนิจจสัญญาธรรมสังเวชในไตรลักษณ จึงพากันเอาฟนมาเผาเมื่อสิ้นชีวิตไปก็ไดบังเกิดใน

สวรรคจนถึงสมัยพระพุทธเจาโคตมะ เทพบุตร ๑๐ องคนั้นก็ยังเสวยสมบัติในเทวโลกจนกระทั่ง

พระมหาโมคคัลลานะที่จาริกเทวโลก ไดไปพบวิมานที่สวยงามพอกันจึงไดจึงไดถามถึงบุรพกรรม

ทั้งมวลเทพบุตรทั้งสิบองคไดเลาบุรพกรรมใหทานฟง ทานไดกลับมายังโลกมนุษย ก็ทูลถามพระ

พุทธองคถึงอานิสงสของการสงศพเผาศพวามีประมาณเทาใด พระพุทธองคก็ตรัสวาทานก็เห็น

มาแลวไฉนกลับมาถามอีก มานก็บอกวายังไมทราบอานิสงสมีเทาไหร  พระพุทธองคตรัสวา บุคคล

ใดสงสการเผาศพดวยการกระทําตอไปนี้ ๑) ไปสงเองได ๕๐๐ กัปป   บริวารพันหนึง่ ๒) อนโุมทนา

แตไมไป ๔ หมื่นกัปป  บริวาร ๔ หมื่น เปนตน 

 พระพุทธองคตรัสวา การเผาศพ – การรวมงานศพกับเจาภาพและบริวารดวยใจศรัทธา

แทจริงชื่อวาไดบําเพ็ญประโยชน ๒ ประการ คือ 



  

๓๔๒ 

 ๑) อัตถานประโยชน คือ บําเพ็ญกุศลทั้งหลายคือ ทาน ศีล ภาวนาฟงธรรมเทศนา เพื่อ

ความสวัสดีในภายภาคหนาและจักไดบรรลุนิพพานในภายภาคหนา ๒ )  ปรมั ตถประ โ ยชน คื อ 

กระทําบุญอุทิศกรวดน้ําไปถึงญาติพี่นองเพื่อใหเขาเหลานั้นพนทุกข ไดชื่อวา อามิสบูชา 

 ผูรจนาเตือนผูฟงโดยกลาววาใหตั้งใจฟงธรรมดวงนี้คือใหผูฟงรูกฎของสังขารที่ตอง

ละลายไปตามกฎรักกันปานใด ก็ตองจากกันไป การรองไหก็เสียเวลาเปลา และเนื้อเร่ืองก็กลาวถึง

ประวัตินางปฎาจารา ที่ใครประสบความทุกขเพราะ พลัดพรากจากสามีลูกและพอแมจึงเสียสติ

เปนบา ไดสติเพราะคําเตือนสติของพระพุทธองค เร่ิมจากการชักชวนใหฟงอดีตธรรมบทสนทนา

โดยกลาวถึงชาดก ๑๐ เร่ือง (ชาดกใน นิบาต) มีวัตถุ ๑๐ อยางเปนอารมณกัมมัฎฐาน การ

สักการบูชาเอาจริยาของพระโพธิสัตวตาง ๆ เรียกวา คาถาบาลีชาติพระเจาก็จะพนจากอบายแม

การถวายตุงเหล็ก ตุงทอง พรอมกับฟงธัมมอานิสงส บาตรพระเจาและธัมมกัมมวาจา อุทิศให

ญาติ พี่นองก็จะพนทุกข  
 
๑๑. อานิสงสสรางธัมมาสน 
 นโมตสฺสตฺถุ ฯ อิมินา สุปริสาริตํ จนฺทสาเรนฯ สมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่ปาเวฬุ

วันทรงปรารภ อดีตกรรมของพระองค ใหเปนเหตุแหงการตรัสพระธรรมเทศนา จึงตรัสวา ดังไดยิน

มาเมื่อพระเจาพิมพิสารพรอมกับพสกนิกร พากันสรางมณฑป ถวายพระพุทธเจา วาระนั้น มี

อํามาตยของเจาเมืองคิดวา คนอื่น ๆ พากันทํามณฑป ตนเองควรจะทําที่แสดงธรรม จึงไดสรางธัม

มาสนดวยไมจันแดง ประดับประดาดวยดอกไมและเครื่องประดับตาง ๆ นําไปถวายพระพุทธเจา

และตั้งความปรารถนาวา ขอใหได รูอรรถ รูธรรม และไดบวชในพระพุทธศาสนา ขอปรารถนาเปน 

พระพุทธเจาองคหนึ่ง ที่สามารถขนสัพพสัตว ขาวโอฆสงสาร พระพุทธเจาไดตรัสทํานายวา จักได

เปน พระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตแนนอน เมื่อส้ินชีวิตก็ไดไปเกิดในช้ันดุสิต และไดเกิดในทอง

ของอัคมเหสีแหงพระยาอโสกราช มีปราสาททิพยผุดมาจากแผนดิน ดวยอานิสงสที่ไดถวายธัม

มาสน มีขาวแกว มาแกว จักรแกว เรือนแกว ลูกชายแกว แกวมีโชติ จะเดินทางไปไหน ก็มีความ

สะดวกสบาย มีเทวดาและมนุษย แวดลอม การปกครองแผนดินก็มีแตสันติ บุคคลใด สรางเองก็ดี 

ใหคนอื่นสรางก็ดี ก็มีอานิสงสมาก มีพระนิพพานเปนที่สุด  

 
๑๒. อานิสงสขาวบิณฑบาต 
 ในอดีตกาล ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจา ประทับอยูที่พระเชตวันอาราม ทรงปรารภหญิง

ชื่อ นางพิมพา ที่ไดถวายขาวบิณฑบาตแกพระรูปหนึ่ง ใหเปนเหตุแกธรรมเทศนา แลวตรัสวา 

บุคคลผูใดผูหนึ่ง ไดถวายขาวบิณฑบาต แกภิกษุผูมีศีล บุคคลผูนั้นไดอานิสงส ๑๐ หมื่น ถวาย



  

๓๔๓ 

สามเณรไดยศบริวาร ๑ หมื่น ใหแกยาจก ไดบริวาร พันหนึ่ง ใหแกสัตวเดรัจฉาน ไดบริวาร รอย

หนึ่ง และพุทธองคก็ตรัสอดีตนิทาน มี ชาย – หญิง ผัวเมียยากจนคูหนึ่งอยูในเมืองพาราณสี 

ภรรยามีรูปสวยงาม มีปญญามากแตตัวสามีนั้นเปนคนตระหนี่ ปญญาไมมี วันหนึ่งตัวภรรยาได

คิดวา การที่เปนคนเข็ญใจในชาตินี้ก็เพราะวา ไมทําบุญไวในกาลกอน จึงควรจะทําความดี

อะไรบาง จึงเขาไปชักชวนสามีใหไปทําบุญดวยกัน ฝายสามีไดยินก็มีความเห็นคัดคาน และวา

ความคิดในการใหทานรักษาศีล เปนสิ่งที่ไรประโยชน ถาอยากจะไปทําก็ไปเองเถอะ นางก็คิดวา 

ชายผูนี้ ไมรูคุณคาของการทําบุญกุศล ในตอนเชานางจึงแบงขาว ๒ สวน สวนหนึ่งแบงใหสามี อีก

สวนหนึ่งนางเก็บไวเพื่อตนเองและถวายทานในขณะนั้น ก็มีภิกษุรูปหนึ่งมายืนอยูหนาบานของนาง 

นางจึงไดเอาขาวที่แบงไวถวาย ได อธิษฐานวา ดวยผลที่ขาพเจาไดถวายทานไวนี้ ขอใหไดไปเกิด

ในตระกูลอันมั่งคั่ง ภิกษุรูปนั้นก็กลาว อนุโมทนา จากนั้นไดเขาไปทูลถามพระพุทธเจา ถึงความ

ปรารถนาและคําอธิษฐานของนาง พระพุทธเจาตรัสวา คําอธิษฐานของนางผูนี้จักสําเร็จคือ ไดเปน

อัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ถัดจากนี้ไป ๗ วัน จากนั้นอีก ๗ วัน นางก็ไดพบกับพระเจาพาราณ

สี เมื่อนางถึงวาระสละตัวเองเปนอาหารใหแกยักษตามคําสั่งของเจาเมืองพาราณสีที่ไดสัญญาไว

กับยักษ ยักษมีความเลื่อมใสในความเขมแข็งไมหวั่นเกรงของนาง และไดทราบวานางเปนผูที่

รักษาศีลดวย เหตุดั่งนั้น เมื่อนางมีชีวิตรอดคืนมาก็ไดสรางความมหัศจรรยใจใหกับชาวเมืองเปน

อันมาก เมื่อนางไดพายักษเขาสูเมือง พระเจาพาราณสีแปลกใจที่นางไดสามารถเปนเพื่อนกับยักษ

ดวย ไมมีภัย จึงไตถาม นางเลาใหฟง พระเจาพาราณสีไดยินก็มีความยินดีอยางยิ่ง จึงไดอภิเษก

นางเปนมเหสี และไดบําเพ็ญทานอยางเต็มที่ และไดดําเนินการจัดการถวายทานอยางใหญ

เรียกวามหาทาน และไดขอความชวยเหลือจากยักษและ งานมหาทานของนางก็ไดดําเนินไปอยาง

ราบร่ืนชาวเมืองก็สรรเสริญ นางไดสรางศาลาไว ๕ แหง เพื่ออนุเคราะหแกคนยากจน เมื่อนาง

ส้ินชีวิตก็ไดไปเกิดในสวรรค 
 
๑๓. อานิสงสขาวจี่ขาวหลาม 
 สมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่อารามเชตวัน ทรงปรารภการถวายทานดวยขาว

หลามของชายเข็ญใจผูหนึ่งไดเปนเหตุแหงการแสดงธรรม ตรัสถึงอานิสงสของการถวายทานดวย

ขาวหลามและทรงรับรองวา เปนธรรมดาและเปนธรรมเนียมที่พระพุทธเจาทั้งหลาย พระปจเจก

พุทธเจา พระอรหันตจะรับไทยธรรมของคนยากจนเพื่อสงเคราะหเขาเหลานั้น แลวทรงตรัสอดีต

นิทานวา ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติเมืองพาราณสี พระองคไดเกณฑคนหนุมมี

กําลังเปนจํานวนมากไปรักษาปราสาทและพระนครของพระองคทุกวัน ชายหนุมเข็ญใจคนหนึ่ง

เปนหนึ่งในจํานวนคนเหลานั้น เมื่อพนจากหนาที่ประจําวันนั้นแลวไดเดินทางกลับบาน ระหวาง



  

๓๔๔ 

ทางไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๗ องคกําลังบิณฑบาตอยู เกิดความเลื่อมใส จึงไดเอาขาวสารใส

กระบอกไมไผ นําไปเผาจนสุกดีแลว และปอกผิวไผออก ไดนําไปถวายพระปจเจกพุทธเจาทั้งเจ็ด

องค และจุดกองไฟถวายดวยความเลื่อมใส อธิษฐานวาขอใหไดไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต หากเกิด

ในภพมนุษยขอใหมีเดชอํานาจมากอยาไดพบกับคําวา ยากจน เลย พระปจเจกพุทธเจาอนุโมทนา

ทานของเขาและขอใหสําเร็จตามที่ปรารถนา เมื่อส้ินชีพชายผูนั้นก็ไดไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิตดังที่

อธิษฐานไว เมื่อเกิดในภพมนุษยก็เกิดในตระกูลชนชั้นปกครอง เปนคหบดี และในที่สุดไดออกบวช

ในพระศาสนาปรากฏชื่อวา อชิตเถระพระพุทธเจาไดตรัสถึงอานิสงสของการถวายขาวจี่ โดยได

ตรัสอดีตนิทานของนางทาสีผูหนึ่งที่ไดเอาขาวเหนียวทําเปนแผนแลวนําไปปงเหนือถานไฟ แลว

นําไปถวายพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งที่กําลังบิณฑบาตและไดอธิษฐานขอใหไดไปเกิดในสวรรค

ชั้นดุสิต และนางไดถูกเศรษฐีผูเปนนายทุบตีถึงแกชีวิต เมื่อนางเลาถึงสาเหตุการไปทํางานไมทัน 

ดวยอานิสงสการถวายขาวจี่ นางไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิตตามคําอธิษฐาน บุคคลใดไดถวายขาว

หลามและขาวจี่ดวยจิตที่เลื่อมใสแดพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็จะไดอานิสงสมากนัก ยอม

เกิดในตระกูลพระยามหากษัตริย มหาเศรษฐี และพราหมณ มีสมบัติมาก จบพระธรรมเทศนา

บริษัทสี่ไดบรรลุธรรมตามบุญบารมีที่ไดส่ังสมมา 

 
๑๔. อานิสงสปฎกจริยา 
 พระอานนทนําเรื่องนี้เขาสูประชุมการสังคายนาครั้งที่หนึ่ง โดยไดยืนยันวาไดรับฟงมา

จากพระโอษฐของพระพุทธเจาวา คร้ังหนึ่งพระสารีบุตรไดทูลถามพระพุทธองคถึงอานิสงสของการ

สรางพระธรรมปฎกวามีประการใดบาง พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเขียนเองก็ดี จางใหคนอื่นเขียน

ก็ดีก็ซึ่งพระธรรมปฎกจะไดอานิสงสดังนี้คือ ไดเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ และกษัตริยประเทศราช 

๘๔๐๐๐ กัปป เกิดเปนทาวสักกะ ๙๐ อสงไขย แมการสรางอักระเพียงตัวเดียวก็ไดอานิสงสถึง 

๘๔๐๐๐ กัปป เมื่อเกิดในภพ มนุษยยอมมีโอกาสไดสรางกุศลดวยการใหทาน รักษาศีล พบกับ

บัณฑิตนักปราชญ แมจะปรารถนา พุทธภูมิก็ไมเปนเรื่องเหลือวิสัย ยอมสมดังปรารถนาแนนอน 
 
๑๕. อานิสงสทานตุง (นิสัย) 
 พระอานนทนําเร่ืองนี้เขาสูที่ประชุมการสังคายนาครั้งที่ ๑ รับรองวา ไดฟงมาจาก

พระพุทธเจาโดยตรง พระพุทธองคตรัสปรารภใหตุง (ธงตะขาบ) เปนทาน (ถวายตุง) ในครั้งนั้น 

พระเจาปเสนทิโกศลพรอมกับบริวาร เดินทางไปอารามเชตวันกระทําสักการบูชา แลวทูลถามถึง

อานิสงสการทําทุงบูชา พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา คราวเมื่อแสดงในสวรรคชัน้ดาวดงึส ตงุที่

ถวายคือ ตุงแดง ตุงเหลือง ตุงหนา ตุงขาว ตุงชนิดใดมีอานิสงสมาก 



  

๓๔๕ 

 พระพุทธองค แสดงวา อานิสงสที่เกิดจากการถวายตุงทั้ง ๔ ชนิด เสมอกัน แตสงผลให

ผูถวายไปเกิดในที่ตางกันดังนี้คือ 

 ถวายตุงขาว ไปเกิดใน อุตตรกุรุทวีป และอมรโคยานทวีป มีอานุภาพมาก มีปญญา มี

ยศศักดิ์มาก เปนที่รักและเจริญใจของคนทั้งหลาย 

 ถวายตุงแดง เกิดในชมพูทวีป มีเดชอานุภาพ มีวรรณผิวพรรณงดงาม 

 ถวายตุงเหลือง เกิดใน อมรโคยานทวีป มีอานุภาพมาก มีปญญามาก เปนที่รักและ

เจริญใจแกคนทั้งหลาย 

 บุคคลผูใดถวายตุง จักไดเสวยอานิสงส ๓๐ กัปป จะไมสูสุคติเลย ยอมไปเกิดในเท

วโลก จุติจากเทวโลกแลว เกิดในภพมนุษย ยอมเปนคนมีอํานาจ กวาคนทั้งหลาย 

 พระเจาปเสนทิโกศล ทรงปลาบปลื้มในพระธรรมเทศนา ไดถวายการบูชาดวยตุง ดวย

ความเลื่อมใสเปนอันมาก 
 
๑๖. อานิสงสสรางเสาตุงเสาหงส = คางหงส คางตุง 
 สมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่ พระอารามเชตวัน เมืองสาวัตถีพระเจาปเสนทิ

โกศลเขาไปเฝา ทูลถามถึงอานิสงสของการสรางเสาตุงมีรูปหงสบูชา พระรัตนตรัย พระองคไดตรัส

วา ผลอานิสงสของการสรางเสาตุงที่มีรูปหงสบูชานั้นมีมาก และไดสาธกนิทาน ยอนไปยังสมัย

พระพุทธเจาพระนามวา วิปสสี มีกฏมภี ผูหนึ่ง ไดมีจิตเลื่อมใสจะสรางเสาตุงเสาหงส บูชา

พระพุทธเจา จึงไดตัดไมที่สมบูรณดีมาถาก และแกะ แตก็มาสิ้นชีวิตไป เพราะโรคปจจุบนัชนดิหนึง่ 

อานิสงสทําใหไปเกิดในสวรรค จากนั้นก็มีคนอื่น ๆ ที่เขามาสรางเสาไดสําเร็จ อีกหลายคน 

จนกระทั่งการแกะสลักเปนรูปหงส และทารักและปดทองสําเร็จลงดวยดี คนเหลานั้นที่มสีวนในการ

สราง และประดับประดา ก็ไดรับอานิสงสโดยทั่วกัน ทั้งในมนุษยโลก และเทวโลก หลายครั้ง นับไม

ถวน เมื่อมาถึงสมัยพระพุทธเจาของเรา คนเหลานั้น โดยเฉพาะพอคา ๕๐๐ คน ที่ไดนําผามาหอย

และมาณพที่นําทองคําเปลวมาติด ไดมาเกิดในตระกูลเศรษฐี 

 บุคคลผูสรางเสาตุงและเสาหงสถวายพระพุทธเจาก็จะไมไปสูสุคติเลย ไมไปเกิดใน

ตระกูลที่ต่ํา เกิดในปฏิรูปเทศ มีสุข ๒ ประการคือ กายสุข และจิตตสุข เปนใหญกวาคนทั้งหลาย 

แมเกิดเปนเทวดาก็มีอํานาจเหนือกวาเทวดาทั้งหลาย 

 
๑๗. อานิสงสสลากภัตต 
 ในสมัยพุทธกาล มีธิดาเศรษฐี ๒ คน ชื่อ นางจุลนันทาและนางสุภัทรา ทั้งสองพี่นองนี้

มีความแตกตางกันในดานนิสัยใจคอเปนอยางมาก นางจุลนันทาเปนผูที่ชอบใหทานแกคนยากจน 



  

๓๔๖ 

แตนางสุภัทราไมสนใจในการทําบุญใหทานนางจุลนันทาจึงสอนนองสาวของตนใหทําบุญทํากุศล

บางนางสุภัทราจึงนิมนตพระสงฆมาที่บาน และถวายทานสลากภัตตแดพระภิกษุเหลานั้นเมื่อ

ส้ินชีวิตแลวนางสุภัทราไดไปเกิดบนสวรรคชั้นนิมมานนรดี แตนางจุลนันทาไดไปเกิดในสวรรคชั้น

ต่ํากวา คือดุสิตา ทั้งนี้เพราะนางทําบุญใหทานเฉพาะแตคนยากจน แตไมเคยถวายทานสลากภัตต

แดพระสงฆสวนในเมืองราชคฤห พระยาเจาเมืองไดถวายทานสลากภัตตในชาติกอน เมื่อจุติจาก

สวรรคมาเกิดในเมืองมนุษย จึงเปนผูที่มีพละกําลังมหาศาล สามารถใชมือหักเหล็กไดอยางสบาย 

วันหนึ่งพระมเหสีทรงทักวาอยางไดลําพองตนมากนัก ทําใหพระยาเจาเมืองโกรธ จึงบอกวาภายใน 

๗ วัน ถาหากใครมาประลองพละกําลังไมได มเหสีจะถูกตัดหัว 

 ดวยความกลัววาตัวเองตองเสียชีวิต มเหสีจึงออกจากเมืองไปพรอมกับรําพึงรําพันวา 

ตัวเองคงตายแน เมื่อผานมาในปาแหงหนึ่ง พญาลิงจึงไตถามความจริง เมื่อทราบวา พระยาเจา

เมืองเปนผูมีกําลังมาก จึงทาใหมาประลองกําลังกัน มเหสีจึงกลับไปบอกใหสวามีของตนทราบ 

 พระยาเจาเมืองและเสนาอามาตยไดพากันเขามาในปา และไดตอสูประลองกําลังกับ

พญาลิงแตในที่สุดก็ถูกพญาลิงใชหางตวัดขึ้นไปบนอากาศทําใหพระยาเจาเมืองปลิวไปตกยังเมือง

สาวัตถีพระยาเจาเมืองสาวัตถีจึงบอกแกพระยาเจาเมืองราชคฤหวา ตนเองก็มีพละกําลังมหาศาล

เชนกันเพราะไดรับอานิสงสที่เคยถวายทานสลากภัตตมากอน จากนั้นจึงใชปากเปาใหพญาเจา

เมืองราชคฤหปลิวไปตกยังเมืองของตนเมื่อแสดงธรรมจบลง พระพุทธเจาจึงกลาววา ผูใดที่ถวาย

ทานสลากภัตตใหแกพระภิกษุสงฆสามเณร จะเปนผูที่มีพละกําลัง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

รวมทั้งเปนผูที่มีรูปรางลักษณะงดงามและมีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
 
๑๘. อานิสงสปใหมเมือง 
 ในคราวที่พระพุทธเจาอยูในเชตวนารามนั้น คร้ังหนึ่งพระเจาปเสนทิโกศลพาขาราช

บริพารไปนมัสการพระพุทธเจา ขณะนั้นเปนชวงที่พระอาทิตยที่ตั้งอยูในราศีมีนกําลังจะยายเขาสู

ราศีเมษนั้นเปนวันสงกรานตลอง (สังขารลอง) ในวันนั้น หญิงชายทั้งหลายจะเจ็บไขไดปวยกัน 

บางคนก็ตายบางคนก็พากันมาทําบุญทําทาน  รักษาศีล ฟงธรรม  เพื่อนอานิสงสผลบุญ 

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อถึงปใหม หญิงชายใดก็ดีไปกันที่วัด มีน้ําอบรํ่าขาวและตอกดอกไมเพื่อ

สักการบูชาพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูนั้นจะไมมีโรค จะไดมีแตความสุขสําราญ 

 การที่เขาสูราศีเมษแลวนั้น มีบางคนตายกันเพราะอดขาวอดน้ํา บางคนมีความสุข 

บางบานแหงแลง ฟาฝนไมตกตองตามฤดูกาล บางบานก็ไฟไหม นั้น กลาวกันวา คือ วันสงกรานต

ลอง ปใดสุริยเทวบุตรนั่ง ปนั้นคนทั้งหลายจะอดขาวอดน้ํา ปใดสุริยเทวบุตรนอน เสนาอามาตยจะ

ใจคดตอเจาพระยา ไฟจะไหมบานเรือน ปใดสุริยเทวบุตรยืน คนทั้งหลายจะมีความสุขมาก 



  

๓๔๗ 

 วากันวาวันสงกรานตลองที่ตรงกับวันอาทิตย (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีนาค

มือซายถือคอนเหล็ก มือขวาถือปน มุงหนาจากตะวันออกไปสูตะวันตก มีนางสิริเปนผูรับ ปนั้นฝน

จะตกดีตนป ปลายปฝนจะแลง ไมยางขาวจะเปนใหญกวาไมทั้งหลาย ลาจะเปนใหญ นกยูงเปน

ใหญ คนเกิดวันอังคารจะมีเคราะห คนเกิดวันศุกรจะมีโชคลาภ ของเหลืองของขาวจะแพง ของแดง

จะถูก ปนี้ดําหัว (สระผม) ในวันสงกรานตลอง ใหหันหนาไปทางตะวันตก จะอยูดีมีสุข 

 วันจันทร (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีครุฑ ไปจากทิศอีสานสูหรดี มือซายถือ

หอกมือขวาถือขอชาง มีนางมโหสถเปนผูรับ ปนี้ฝนจะดี คนจะเปนไขกันมาก ขวัญขาวอยูที่ไมเดื่อ 

(มะเดื่อ) คนเกิดวันพฤหัสจะมีเคราะห คนเกิดวันพุธจะมีโชค ของขาวของแดงจะแพง ของเขียวจะ

ถูก ดําหัวใหหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจะอยูมีสุข 

 วันอังคาร (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ียักษ จากทิศเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต 

มีนางสุนันทารับ ปนี้ฝนแลงตนป กลางป ปลายป ฝนจะมีมาก ไมกระชาวเปนใหญ หญาปลองเปน

ใหญ ขวัญขาวอยูที่ไมออ คนเกิดวันอาทิตยมีเคราะหคนเกิดวันศุกรจะมีโชค ดําหัวใหหันหนาไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะอยูดีมีสุข 

 วันพุธ (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีควาย จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก มือ

ซายถือดาบ มือขวาถือดอกไมขาว มีนางสิรินันทารับ ปนี้ฝนดีปานกลาง สัตว ๔ เทาจะแพง ของดํา

ของแดงจะถูก ขวัญขาวอยูที่ไมปานเถื่อน (ตนรัก) คนเกิดวันอาทิตยจะมีเคราะห เกิดวันจันทรจะมี

โชค ดําหัวใหหันหนาไปทางทิศเหนือ 

 วันพฤหัส (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีมา มือซายถือน้ําเตา มือขวาถือพัด ออก

จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีนางสิริกัญญารับ ปนี้ฟาฝนดี น้ําจะทวมบานเมือง คนเปนไขกันมาก 

สมณ ชี พราหมณ จะเดือดรอน สัตวมีปกจะแพง ของดําของเขียวจะถูก ไมกระชาวเปนใหญ ขวัญ

ขาวอยูที่ไมพราว คนเกิดวันจันทรจะมีเคราะห คนเกิดวันศุกรจะมีโชค ดําหัวใหหันไปทางทิศใต 

 วันศุกร (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีวัว มือซายถือไมเทา มือขวาถือคอนเหล็ก 

มุงหนาจากทิศตะวันออกสูทิศเหนือ มีนางสุชาดารับ ปนี้ตนปแลง กลางปมีฝนมาก มีผลหมากราก

ไม ไมชมหินเปนใหญแกไมทั้งหลาย หญาคาเปนใหญแกหญาทั้งหลาย ขวัญขาวอยูที่ตนพุทรา คน

เกิดวันจันทรมีเคราะห วันพุธมีโชค ดําหัวใหหันไปทางทิศตะวันตก 

 วันเสาร (พระยาสงกรานต, ขุนสงกรานต) ข่ีปราสาท มือซายถือขวาน มือขวาถือคอน

เหล็ก จากทิศอีสานไปทิศตะวันตกเฉียงใต มีนางโพธานั่งยอง ๆ รับเอา ปนี้ฟาฝนไมเสมอกัน ไฟจะ

ไหมบานเมือง ไมสะเดาเปนใหญ สัตวส่ีเทาสองเทาจะแพง ของดําเหลืองจะถูก คนเกิดวันอาทิตย
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จะมีโชค วันพฤหัสจะมีเคราะห ใหบูชาพระธาตุ ปลอยสัตวสองเทา ดําหัวใหหันไปทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ 

 ในอดีตมีเศรษฐีสองผัวเมีย มีทรัพยสมบัติมากมาย แตไมมีลูกไวสืบสกุล ใกลบานมีผัว

เมียทุกขยากมีลูกสองคนพี่นอง เศรษฐีอยากมีลูกไวสืบสกุลจึงไปขอแกรุกขเทวดา พระอินทรจึงไป

ขอเทวบุตรเจาลงมาเกิดในทองนางเศรษฐี เปนชายชื่อวา ธัมมปาละ ซึ่งแปลวา ผูรักษาธรรม ได

เรียนรูวิชา มีปญญาฉลาดและรูเสียงสัตวได ตอมามีมหาพราหมณชื่อ กบิลพรหม คิดอิจฉา

ตองการทดสอบปญญาถาธัมมปาละตอบปริศนาไดตนจะตัดหัวมอบให แตถาธัมมปาละตอบ

ไมไดภายใน ๗ วัน คอของธัมมปาละก็จะขาด ซึ่งปริศนามีวา ยามเชาราศีของคนอยูที่ไหน 

กลางวันอยูที่ไหน และกลางคืนอยูที่ไหน 

 ธัมมปาละ คิดปริศนาเทาไหรก็ไมออก จึงไปหยุดอยูที่ตนไมโพเปนที่อยูของนกทั้งหลาย 

มีนกหัศดีลิงค ๒ ผัวเมียสรางรังอยู ตัวเมียกลาววา วันพรุงนี้เปนวันพระเราจะไปหากินที่ไหน นกตวั

ผูก็บอกวา เราจะไมออกไปหากินที่ไหน เพราะจะไดกินเนื้อมนุษยของธัมมปาละที่ไมสามารถแก

ปริศนาได นกตัวเมียก็ยอนถามวาปริศนาคืออะไร นกตัวผูก็ตอบวา ยามเชาราศีของคนอยูที่ไหน มี

คําแกวา ยามเชาราศีอยูที่หนา เพราะตื่นเชามาคนตองลางหนา สวนกลางวันอยูที่หนาอก คนหนุม

หญิงชาย พอสายแลวเอาน้ําเย็นมาลูบที่อก ยามค่ําคืนอยูที่เทา กอนเขานอนก็จะเอาน้ํามาลางเทา 

ธัมมปาละที่นอนอยูใตตนไมไดยินดังนั้นก็รูคําตอบทันที พอถึง ๗ วัน กบิลมหาพรหมก็มาขอฟงคํา

แกปริศนา ธัมมปาละแกปริศนาไดหมด กบิลพรหมรูวาหัวจะขาดจึงไปเรียกลูกทั้ง ๗ คน มาหา 

แลวส่ังวา หัวพอขาดใหลูกเอาพานมารับไวอยาใหตก เพราะถาหัวของตนตกลงสูพื้นดิน ดินจะ

เปนไปลุกไหม ถาตกลงน้ํา น้ําจะแหง ถาโยนขึ้นฟา ฝนจะไมตกบานเมืองจะแหงแลง ใหลูก

ผลัดเปลี่ยน กันเอาพานไปไวที่เขาไกลลาศ อยาใหขาดทุกปใหม ราชธิดาทั้ง ๗ มีนาง ทุงสาทวี โค

ราสสสา ราคสสส มณฑาเทวี สิริณี กิมินทา มโหตร ก็ผลัดเปลี่ยนกันเอาพานใสหัวของพอแหไป 

ไมใหขาดทุกวันปใหม 
 
๑๙. อานิสงสตุงเหล็กตุงทอง 
 เร่ิมตนคัมภีรดวยการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ของพระพุทธเจา เร่ิมต้ังแต เตมีย จนถึง

เวสสันดรชาดก และชาติที่ ๑๑ คือชาติที่เปน เจาชายสิทธัตถะ ผูแตงแนะนําใหผูฟง ยึดถือเอาเปน

ตัวอยาง และรําลึกถึงบารมีเหลานั้น ยึดเปนอารมณ(พุทธานุสติ) ก็จะพนจากภัยมาร บาปกรรมทั้ง

ปวง อันกระทํามาตั้งแตอเนกชาติ ญาติพี่นองที่ไดกระทําบาปมา ตายในลักษณะที่เรียกวาไมดีทุก

ประเภท เชน ฟาผา ชางฆา เสือขบ ตกน้ํา ฯลฯ ใหสรางธรรมอานิสงสตุงเหล็กตุงทอง พรอมดวยตงุ

เหล็กทุงทอง ๑๑ ตัว ผาจีวรบริขาร บาตรพระเจา ถวายใหมัคทายก โอกาสเวนทานใหญาติ
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เหลานั้นอุทิศกรวดน้ําไปใหก็จะพนจากกรรมทั้งปวง หากเปนเปรตหลอกญาติพี่นอง ใหสรางเจดีย

ทราย ๑๐๘ กอง เจดียขาวเปลือก ๑๐๘ กอง เจดียขาวสาร ๑๐๘ กอง พรอมธรรมอานิสงสตุง

เหล็กตุงทอง และตุงเหล็กตุงทอง ชอธงเล็ก ๆ ปกที่เจดียทรายพรอมบริขาร อุทิศบุญไปใหผูตายนั้น 

ก็จะพนจากภาวะเปรต ดังเรื่องของภิกษุหมอยาที่ไดมรณภาพเพราะเปนไข แตยังหวงใยเขาของคือ

ไมสําหรับทํากลอง จึงเกิดเปนตุกแกอยูภายในโพรงไมหลายป ภายหลังญาติพี่นองทราบความจึง

ไดจัดหาธรรมอานิสงสตุงเหล็กตุงทอง พรอมทั้งบริวารอื่นดังกลาวแลว 

 การถวายทานสรางความดีอ่ืนก็ไมอาจชวยใหพนจากกรรมในอดีตชาติเลย ตองสราง

เจดียขาวเปลือก ขาวสาร เจดียทราย ๑๐๘ กอง และตุงเหล็กตุงทอง ใหถวายธรรมอานิสงสดวย นี้

เปนประเวณีนิยานิกธัมม ที่สืบมาแตพระพุทธเจาทุกองค 

 
๒๐. อานิสงสตามประทีส/จุดประทีป  
 เปนชื่อคัมภีรที่กลาวถึงอานิสงสในการจุดประทีปบูชา พบวามีอยู ๒ สํานวน สํานวน

แรกคลายกับเร่ืองกาเผือก ซึ่งมีเร่ืองโดยยอวา มีกาเผือกคูหนึ่งทํารังอยูบนตนไมในปาหิมพานต 

คร้ังหนึ่งกาตัวผูบินไปหาอาหารแลวถูกพายุพัดหลงทางไป พายุนั้นยังพัดรังของกาเผือกทําใหไขทั้ง

หาฟองกระจายไป แมการองไหจนขาดใจตายและไดไปเกิดในพรหมโลกชื่อผกาพรหม สวนไขทั้ง

หาฟกออกมาแลวกลายเปนมนุษยเพศชาย ซึ่งเมื่อเจริญอายุข้ึนตางก็เบื่อหนายตอเพศฆราวาส จึง

ลามารดาบุญธรรมไปบวชเปนฤาษี วันหนึ่งฤาษีทั้งหาบังเอิญไปพบกันตางก็ถามนามวงศ และ

นามมารดากันซึ่งก็มีคําตอบวา ชื่อกกุสันโธ – วงศไก โกนาคมโน – วงศนาค กัจฉโป – วงศเตา โค

ตโม – วงศโค และเมตตโย – วงศราชสีห สวนมารดานั้นไมมี มีแตมารดาบุญธรรมที่เปน ไก นาค 

เตา โค และราชสีห ฤาษีทั้งหาก็ชวนกันอธิษฐานขอใหไดพบแม ซึ่งผกาพรหมเมื่อทราบเหตุก็แปลง

เปนกาเผือกบินมาเลาเรื่องในอดีตใหฤาษีทั้งหาฟงแลวสั่งความวา หากคิดถึงแมก็ใหนําเอาดายดิบ

มาฝนทําเปนตันกาเพื่อจุดเปนประทีป เพื่อบูชาคุณมารดาในเดือนยี่ ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของ

ไทยภาคกลาง  

 
๒๑. อานิสงสทอดกฐิน 
 ธัมมหรือคัมภีรชื่ออานิสงสทอดกฐินเปนชื่อคัมภีรขนาดสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งนิยมใชเทศนเพือ่

เจริญใจศรัทธาประชาชนใหมีความอิ่มเอิบพอใจในการที่ไดมีสวนในการทอดกฐิน ธัมมหรือคัมภีร

นี้มีเร่ืองเลาโดยยอวา ในสมัยพุทธการครั้งหนึ่ง ยังมีเศรษฐีในเมืองปญจาละผูหนึ่งปรารถนาจะ

ถวายผากฐินแกพระสงฆ ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนประมุข จึงสั่งใหบริวารของตนเตรียมงานเปนการ

ใหญ คร้ังนั้นนางยาจกผูหนึ่งที่มาทํางานในบานของเศรษฐีทราบขาวนั้นก็มีใจอยากทําบุญดวย จึง
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นําเอาเงินที่เก็บไวนั้นไปซื้อผาเนื้อหยาบ แลวยอมสีเปนสีของสงฆแลวนําไปขอรวมทําบุญกับ

เศรษฐีและอธิษฐานวา ดวยอานิสงสของการถวายผากฐินนั้น ขอใหนางไดเกิดในสกุลของคนรวย

และใหมีรูปรางงาม ดวยอานิสงสของการไดถวายผากฐินดังกลาว นางยาจกนั้น เมื่อส้ินกรรมแลวก็

ไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงสระยะหนึ่งแลวจึงไดเกิดในตระกูลเศรษฐีใหญ เมื่ออายุ ๑๖ ป นางกม็ี

รูปงามจนทําใหชายทั้งหลายหลงใหลแทบเปนบาญาติพี่นองจึงใหชื่อนางวา “อุมาทันตี” ซึ่งแปลวา 

นางผูทําใหชายคลั่งไคลหลงใหล ตอมานางก็ไดเปนมเหสีของกษัตริยแหงเมืองปญจาลนคร  

 
๒๒. อานิสงสทานผากฐิน 
 ธัมมหรือคัมภีรเร่ืองอานิสงสทานผากฐินนี้ นิยมใชในงานทอดกฐินโดยทั่วไป มีใจความ

โดยยอ ดังนี้ เมื่อใกลถึงวันเขาพรรษา พระโกณทัญญะ และพระสาวกอีกจํานวนหนึ่งไดเดินทาง

เพื่อออกไปจําพรรษาระหวางทางนั้นไดผานเมืองสาเกต ครั้นเมื่อเจาเมืองสาเกตไดทราบขาวการ

มาของพระโกณทัญญะ ก็เกิดเลื่อมใสศรัทธา พรอมกับใหเหลาเสนาอํามาตยไปนิมนตเพื่อใหพระ

โกณทัญญะจําพรรษาอยูที่เมืองของตน ซึ่งพระโกณทัญญะก็ไดรับนิมนตจําพรรษาอยู ณ เมืองสา

เกตนั่นเองเมื่อถึงกาลกําหนดออกพรรษา พระโกณทัญญะจึงอําลาพระยาสาเกตเพื่อกลับ แตพระ

ยาสาเกตไดขอรองใหอยูกอน เมื่อพระยาสาเกตกลับไปยังปราสาทแหงตน ก็ไดพิจารณาดูวา 

บรรพบุรุษของตนนั้นตางก็ไดสะสมทรัพยสมบัติไวมากมาย คร้ันพอตายไปไมเห็นวาจะมีใครเอาไป

ไดสักคน จึงตัดสินใจนําทรัพสมบัติเหลานั้นไปทําทาน เพื่อใหเกิดประโยชนและอานิสงสแกตนเอง

เมื่อตายไปสูโลกหนาจึงคิดจะใหผากฐินเปนทานแกพระโกณทัญญะและภิกษุที่ที่จําพรรษาอยู การ

ทําทานดวยกฐินของพระยาสาเกตในครั้งนั้นเปนที่สดุดีทั่วไปในชมพูทวีป เมื่อพระพุทธเจาทราบ

ขาวนั้นก็เสด็จมาเทศนาธรรมแกภิกษุโดยเลาวาในชาติกอนนั้น คร้ังพระองคเกิดเปนพระยากมัพละ

ที่กัมพละนครเปนผูที่มีจิตเลื่อมใสในพุทธศาสนายิ่งนัก ไดถวายผากฐินแกภิกษุโดยมีพระพุทธเจา

เปนประธาน ครั้นพระยากัมพละตายไปก็ไดเกิดบนสวรรคชั้นดุสิตอยูได ๔ พันป ก็ตายและเวียน

วายตายเกิดในวัฏสงสารดวยความสุขสําราญดวยอานิสงสแหงการทําทานผากฐิน เมื่อมาถึงชาติ

สุดทายจึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาดังนี้ ผาที่จะนํามาทําผากฐินนั้นจะตองเปนผาที่หามาดวยวิธี

สุจริต ผากลางเกากลางใหมนํามาซักสะอาดผาเกาซักสะอาด ผาบังสุกุล ผาที่ซื้อมาดวยเงินสุจริต 

ทานทั้งหลายจงหมั่นบําเพ็ญรักษาศีลภาวนาใหสม่ําเสมอจะไดมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา

ตราบเทาถึงนิพพาน หากผูใดไดทานผากฐินก็จะมีความสุขความเจริญไมมีที่ส้ินสุด 
 
๒๓. อานิสงสทอดผาปา 



  

๓๕๑ 

 ธัมมหรือคัมภีรชื่ออานิสงสทอดผาปาเปนธัมมที่นิยมใชเทศนเพื่ออนุโมทนาในการทอด

หรือการทอดผาปา นอกจากนี้ยังมีผูนิยมสรางธัมมเร่ืองนี้เพื่อถวายไวตามวัดตาง ๆ อีกดวย ธัมม

เร่ืองดังกลาวมีใจความวา ในกาลครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูในปาเชตวัน ในครั้งนั้นมีชายผู

อุตสาหผูหนึ่งซึ่งอยูในเมืองสาวัตถีเปนผูมีใจศรัทธาพระรัตนตรัย ไดจัดหาเครื่องบริขาร แลวนําไป

ทอดไวที่ศาลาในยามนั้น พระมหากัสสปะเถรไดบิณฑบาตผานมายังศาลา เห็นผาบังสุกุลได

อธิษฐานรับผานั้นเปนของตน สวนชายผูนั้นเมื่อถึงวันพระก็ถือขาวตอกดอกไมไปฟงพระธรรม

เทศนาแหงพระพุทธเจาดวยใจยินดี ระหวางทางที่กลับบานไดเห็นไหทองคําผุดขึ้นขวางทาง เขาได

นําไหนั้นกลับบานไปดวย เจ็ดวันตอมาเขาก็นําขาวตอกดอกไมไปฟงธรรมเทศนาเชนเดิม และได

เลาถึงเหตุการณที่เขาไดไหทองคําใหพระพุทธเจาฟง พระสัมมาสัมมาพุทธเจาทรงกลาววา การ

ทํางานโดยทอดผาบังสุกุล และไดไหทองคําตอบแทนนั้น เคยมีมาแตกาลกอนแลว จากนั้นก็ทรง

เทศนาเลาวา เมื่อปางที่ทรงเทศนาโปรดสัตวในชมพูทวีป ทรงประทัปอยูที่เมืองพาราณสี มีอัคร

สาวกชื่อวา นาคตะเถร ผูอยูความพระพฤติอันดีงามอยูในศีลและวินัยอันดี กระภุมพีนายหนึ่งอยู

ในเมืองพาราณสีเมื่อถึงวันพระก็นําขาวตอกดอกไม ไปบูชาฟงธรรมเทศนามิไดขาด เมื่อวันออก

พรรษามาถึง เขาไดชักชวน ภริยาบุตรและญาติทั้งหลายทําทาน บางก็บริจาคผาบาง บางก็ผาพาด 

ผาจีวร ผาสบง ๓ ผืน และสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย เมื่อวันพระในเดือนสิบมาถึง ยอมนั้นพระยานาค

ตะเถระไดไปบิณฑบาตเมื่อยามเชา กระภุมพีนายนั้นกับเหลาญาติก็พรอมกันเอาเครื่องบริขารทั้ง

มวลไปทอดไวยังที่อยูของพระนาคตะเถระ และก็หยาดน้ําอุทิศทาน เมื่อพระยานาคตะเถระกลับ

จากบิณฑบาตไดเห็นเครื่องบริขารก็กลาววา ถาเปนของผูใดก็ใหมาเอาคืน แตก็ไมมีผูใดมาเอา จึง

อธิษฐานถือเอาของเหลานั้นเปนของแหงตน แลวก็อนุโมทนาผลบุญใหแกผูทําทาน กระภุมพีผูนั้น

และเหลาญาติเมื่อตายไปก็ไดไปจุติบนสวรรคเปนเทวบุตร เทวดา เสวยสุขบนชั้นฟา เมื่อจุติเปน

มนุษยก็พร่ังพรอมไปดวยบริวารและทรัพยสฤงคารมากมาย ชายหญิงใดไดทําทานดวยการทอดผา

และเครื่องบริขารยอมไดไหทองคําเปนผลตอบแทนผลบุญนั้น 

 
๒๔. อานิสงสเขาวัสสา (เขาพรรษา) 
 ธัมมหรือคัมภีรเร่ือง อานิสงสเขาวัสสานี้ นิยมนํามาเทศนในโอกาสเขาพรรษา ซึ่งมีเร่ือง

โดยยอดังนี้ กาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจาไดประทับอยูที่ดอยคิชกูฏ เมืองราชคหนคร พรอมกับภิกษุ

ทั้งหลายประมาณ ๕๐๐ รูป ขณะนั้นยังมีพญาผูหนึ่งชื่อวา พญาพิมพิสาร เปนเจาปกครองราษฎร

ชาวเมืองใหเปนสุข เมื่อเดือน ๙ มาถึง ฝนตกลงมา ใกลเวลาที่พระพุทธเจาจะเขาพรรษา ไม

เดินทางตามปาดง เมืองนอยใหญเหตุจากตองการอยูจําพรรษา ในยามนั้นพญาพิมพิสารจึงให



  

๓๕๒ 

เสนาตกแตงสรางวิหารและตกแตงภายใน สรางอาสนะ ๕๐๐ ผืน เมื่อถึงเดือน ๑๐ ออก ๑๕ ค่ํา 

พญาพิมพิสารพรอมดวยเสนาอํามาตย ประชาราษฎรชาวเมืองทั้งหลายก็ไดนําปจจัยทั้งหลายที่มี

ทั้งของหอม ดอกไม ธูปเทียน เครื่องบูชาทั้งหลาย ไปหาพําระพุทธเจา เพื่อขออาราธนายัง

พระพุทธเจาและภิกษุอรหันตซึ่งมีทั้งหมด ๕๐๐ องค ขอจงเขาพรรษาในที่ ๆ พวกตนไดจัดไวให ซึ่ง

พระพุทธเจาก็ไดรับเอาพรรษาตามคําอาราธนา 

 เมื่อนั้นพญาพิมพิสารก็ไดนมัสการถามพระพุทธเจาวา อานิสงสเขาพรรษามีประการ

ใดพระพุทธเจาก็ตรัสวา คนทั่วไปรักษาศีล ๕ ศีล ๘ กําหนดไวกับตนเปนมงคลอันประเสริฐแลว ได

เจริญบุญทั้งหลาย มีใหทาน รักษาศีล ฟงธรรม เมตตาภาวนา ในกลางพรรษาก็เปนมงคลอัน

ประเสริฐกับโลกทั้งมวล บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ ไมอาจจะนับคุณของพอของตนได แมวาบุคคลใด

จะนับคุณพอของตนโดยการกอเจดียทองคําหลังหนึ่ง สูงจากพื้นแผนดินสูงขึ้นไปถึงอากาศ ผลบุญ

อันกอเจดียนั้นก็มิไดถือวานับคุณพอของตน คนผูใดจะกตัญู คือ ตอบแทนคุณพอแม ใหอยูในโอ

วาสคําสั่งสอนของพอแมของตน รักษาศีล ๕  ศีล ๘ เจริญคุณแกว ๓ ประการผลอันนั้นไดชื่อวา 

ตอบแทนคุณพอแม คนทั้งหลายพวกใดไดบวช ไดทรงธรรมเทศนา ไดเรียนและทรงศีลบริสุทธิ์นั้น 

จึงจะไดชื่อวาตอบแทนคุณพอแม บุคคลผูจะตอบแทนคุณพอแมแหงตน ตองตั้งอยูในโอวาสคํา

สอนของพอแม รํ่าเรียนธรรมบวชเรียนค้ําศาสนา ใหทานรักษาศีล เมตตาภาวนา บําเพ็ญธรรม 

เรียนวินัยปฎก ๓ บุคคล ผูนั้นเมื่อตายก็ไดไปเกิดในสวรรค บุคคลผูใดมิไดตอบแทนคุณพอแม ครู

อาจารยบวชเรียน เมื่อตายก็จะ ไปตกนรกมีทุกขทรมาน อันวาบุคคลผูใดไดทําคุณตอบแทนพอแม 

ทั้งหมูญาติ ครูอาจารย คนผูนั้น ก็ไดรับอานิสงส เสวยราชสมบัติ ไมอาจจะนับได และก็จะไดเกิด

ในเมืองฟา เมืองสวรรค บุคคลผูใดไดอาราธนาพระพุทธเจาเขาพรรษาก็จะไดเสวยผลอานิสงส ใน

เมืองคนอันประกอบดวย ชาง ๑๐๐๐ ตัว เครื่องบริโภค ๑ แสน ยศ บริวารทั้งหลายก็เกิดดวยผล

บุญแหงตน อันวาการใหทานรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ฟงธรรมเทศนา เมตตาภาวนา หากเปนกองบุญอัน

ประเสริฐในโลกนี้ บุคคลหญิงชายทั้งหลายไดใหทานรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ฟงธรรมเทศนา เมตตา

ภาวนา ในกลางพรรษาจะไดอานิสงสทุกอยาง เมื่อถึงเดือน ๙ บุคคลผูใดไดนิมนตภิกษุสงฆ

เขาพรรษาดวยศรัทธาแหงตน ใหทานขาว น้ํา และปจจัยไมขาด สรางอาวาสใหเปนทาน เปนที่อยู

ภิกษุสงฆก็มีผลอานิสงสอันประเสริฐ อันวาผลอานิสงสอันไดในอาสนะที่อยู ที่กินเปนทาน และ

รักษาศีลฟงธรรมในกลางพรรษานั้น ไมสามารถที่จะนับอานิสงสได เกิดมาในชาติใดยอม

ประกอบดวยปญญา อยูปราสาททองคํา มีทรัพยสินบริวารเปนอันมาก  

 
๒๗. อานิสงสยี่เปง – ลอยประทีปโคมไฟ 



  

๓๕๓ 

 ธัมมหรือคัมภีรชื่ออานิสงสยี่เปง-ลอยประทีปโคมไฟ เปนคัมภีรที่พระใชเทศนเนื่องใน

เทศกาลประเพณียี่เปงหรืองานประเพณีในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสิบสองของภาคกลาง) ซึ่งมีการ

จุดประทีปโคมไปเพื่อเปนพุทธบูชา พระจะเทศนคัมภีรนี้ในตอนเย็นของวันยี่เปง เมื่อเทศนจบแลว

จะมีการตีกลองเปนสัญญาณและศรัทธาชาวบานจะไดจุดประทีปโคมไฟขึ้นในบานเรือนของตน 

ความวา ในครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยูที่เชตวนาราม พระองคไดตรัสเทศนาชาดกเรื่อง

อานิสงสยี่เปงวา ในยุคของพระพุทธเจาที่ชื่อ โกนาคมนะ ซึ่งตรัสรูในเขตเมืองตสําภวัตตินครของ

พญาตนหนึ่งชื่อ โสกราชา นั้น พุทธบิดาและพุทธมารดาชื่อสักกพราหมณและนางอุตัตถา โพธิ

พฤกษหรือตนไมที่ทรงตรัสรูคือไมมะเดื่อ พระองคสูง ๑๖ ศอก พระชนมายุยืนหนึ่งหมื่นป พระองค

มีอัครสาวกชื่ออุตตระ 

 คร้ังหนึ่งพระสาวกหนึ่งชื่ออุตตระ ไดเขานิโรธสมาบัติในถ้ําสุตตะคูหาในดอยสิริถัตกะ 

ในวันที่มหาเถรเจาออกจากนิโรธสมาบัติไดรําพึงในใจวา หากมีบุคคลใดมาใหทานแกตนในวันนี้ 

ผลอานิสงสแหงการใหทานก็จะมีมากนัก พระอุตตระ ไดพบวาชายเข็ญใจผูหนึ่งควรจะไดรับ

อานิสงสนั้น รุงเชามหาเถรก็อุมบาตรออกจากถ้ําเหาะไปเรือนชายผูนั้นแลวยืนอยูที่ประตูเรือน ชาย

ผูนั้นเมื่อเห็นมหาเถรเจาอุมบาตรเชนนั้น ก็มีใจเลื่อมใสศรัทธา จึงนําขาวและแคบหมูมาใหทาน 

แลวอธิษฐาน ขอใหตนไดเปนสาวกแหงพระพุทธเจาซึ่งจะมาตรัสรูในภายหนาชื่อวาพระอริยเมต

ไตยนั้น และหากยังตองอยูในสังสารวัฏก็ขออยารับความลําบาก มหาเถรเจาไดกลาวคําอนุโมทนา 

แลวก็เดินคืนสูที่อยูแหงตน เมื่อเสด็จถึงที่อยูแลว ก็เอาแคบหมูมาบีบเอาน้ํามันเติมลงไปในผาง

ประทีป (อาน “ผางผะตี๊ด”) คือถวยประทีปแลวจุดบูชาพระพุทธเจา เวลานั้นก็เปนวันเดือนยี่เปง 

คือเพ็ญเดือนยี่ หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง ผูคนทั้งหลายก็มาใหทานแกภิกษุทั้งหลายอันมี

พระพุทธเจาเปนประธาน พอค่ําลง คนทั้งหลายพรอมเสนาอํามาตยก็พากันมาชุมนุมเพื่อถวาย

สักการะบูชาพระพุทธเจาองคที่ชื่อ โกนากมนะ เมื่อจุดไฟที่ถวยประทีปนั้นแลว แผนดินที่หนาได

สองแสนสี่หมื่นโยชนก็หวั่นไหวเปนอัศจรรยพญาโสกราชารูวาแผนดินไหวดอยสั่น ก็ไปถาม

พระพุทธเจาวา เปนเพราะเหตุใด พระพุทธเจาตรัสวา มีชายยากจนผูหนึ่งเอากอนแคบหมูใสบาตร

เปนทานแกพระอุตตรเถรเจา แลวพระอุตตรเถรเจานั้นก็นําใสผางประทีสจุดไฟบูชา พญาโสกราชา

ถามวาการบูชาดวยประทีปมีผลอานิสงสมากหรือ พระพุทธเจาตรัสวา ไมวาผูวาใดไดฝนสีสาย

และจุดโคมไฟเปนทานในวันเดือนยี่เพงจะมีพลานิสงสมากนัก 

 พญาไดยินดังนั้นก็ทูลลากลับเมืองแลวใหเสนาอามาตยปาวประกาศวา คือนี้พญาแหง

เราจะจุดประทีปและโคมไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจา หามผูใดจุดประทีปและโคมไปกอนพระองค 

พญาก็จุดประทีปและโคมไฟจนรุงเชา แผนดินก็ไมไหวดังในวันกอน จึงเขาไปทูลถามพระพุทธเจา 



  

๓๕๔ 

พระพุทธเจาถามวาน้ํามันที่พระองคใสในถวยประทีปนั้นไดมาจากไหน พญาทูลวาน้ํามันนั้นมา

จากคลัง พระพุทธเจาจึงตรัสวา อันวาการใหทานมีหลายจําพวก ใหทานมัชฌิมยาม คือการไดวัตถุ

ขาวของมาโดยไมชอบธรรมแลวนํามาเปนทาน การใหทานโดยไมรูที่มา การใหทานเพื่อหวังผลให

คาขายดีหรือทานโดยหวังผลตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งและเห็นเขาทานก็ทานตามเขา ทานอีก

ประการชื่อ อุตตมาน คือการบริจาคทานดวยวัตถุขาวของที่ไดมาดวยกําลังแหงตน ประกอบดวย

ศีลธรรมและความศรัทธา 

 พญาโสกราชาไดฟงคําสอนก็ใหเสนาไปบอกชายทุคคตะมา เพื่อขอซื้ออานิสงสทาน

ประทีปและโคมไฟ ชายนั้นบอกวาตองไปทูลถามพระพุทธเจาวาตองทําอยางไร พระพุทธเจาตรัส

วาใหชายทุคคตะแบงสวนบุญใหพญาโสกราชา ชายทุคคตะก็ทําตาม พญาโสกราชาก็ชื่นชมยินดี 

และตั้งใหเปนเสนาบดีที่มีทรัพยสินเงินทองมากมาย เมื่อตายไปก็ไดไปเกิดในชั้นฟามีชื่อวา โชติก

เทวบุตร มีวิมานสูงไดส่ีรอยโยชน มีนางฟาเปนบริวารเจ็ดหมื่นสี่พันนาง 

 เมื่อพระพุทธเจาโคตรมะมาเกิดในโลกนี้ โชติกเทวบุตรก็ลามาเกิดในลังกาทวีป มีชื่อวา

พระเจาทุฏฐคามณี ผูสรางรัตนเจดียในลังกาทวีป ทรงรักษาศีลไมใหขาด เมื่อส้ินพระชนมก็ไดไป

เกิดในชั้นฟาดุสิดา สุดทายลงมาเกิดในโลกมนุษย ออกบวชเปนทักขิณสาวกะแหงพระพุทธเจาชื่อ

อริยเมตไตย 

 พระพุทธเจาเทศนาธัมมอานิสงสเดือนยี่เปงฯ ใหภิกษุทั้งหลายฟงดังนี้ ไมวาหญิงชาย

ใดจุดดวงประทีปและโคมไฟเปนทาน ไมวาจะเทียนแทงใหญหรือเล็กเพื่อบูชาพระพุทธเจาในเดือน

ยี่เปง เมื่อเกิดมาชาติใดจะมีรูปพรรณงดงามเปนที่รักแกคนและเทวดา ไมมีโรคภัยเบียดเบียน อายุ

มั่นขวัญยืนเมื่อตายไปจะไปเกิดในเมืองสวรรค 

 และยังมีกลาวเปนสวนผนวกตอไปอีกวา ในเดือนยี่เปง บุคคลใดที่ทําประทีปโคมไฟไป

ลอยในแมน้ํานอยใหญหนองวัง และโบกขรณี เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่อยูริมฝงแมน้ําที่เมือง

นาคราชบาดาลก็ดีเมื่อเกิดมาชาติใด จะไดเปนทาวพญาใหญโตในแผนดิน ผิวพรรณงามดั่ง

พระจันทรวันเพ็ญมีฤทธิ์มากปราบไดทวีปทั้งสี่ เปนที่เกรงขาม มีปญญาหลักแหลม มีทรัพยสมบัติ

ชางมาวัวควายคนใชมากมาย เมื่อตายก็จะไปเกิดในชั้นฟา ดังนั้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองจึงมีการ

ทําประทีปและโคมไฟลอยแมน้ําและบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจาสืบมา 

  
๒๘. อานิสงสออกวัสสา (ออกพรรษา) 
 ธัมมอานิสงสออกวัสสา หรือคัมภีรวาดวยอานิสงสของการบําเพ็ญบุญในวันออก

พรรษา นิยมใชเทศนในโอกาสพิเศษนี้ ซึ่งในคัมภีรจะกลาวถึงอานิสงสในการบําเพ็ญกุศลในวัน



  

๓๕๕ 

ออกพรรษาเปนการพิเศษวา ในอรรถกถาก็ไดกลาววาพระอินทรใหทาวจตุมหาราชตรวจดูผู

ประพฤติกุศลกรรม โดยกลาววาบุคคลผูประพฤติดูแลเอาใจใสบิดามารดาครูบาอาจารย ผูเฒาผู

แกในตระกูลและไดรักษาศีล บูชาดวยดอกไมของหอมฟงธรรมเทศนา ทําความสะอาดวิหารเจดีย 

เมื่อไดเห็นฝูงชนทําบุญรักษาศีลเชนนั้นทาวจตุมหาราชก็จะไปแจงแกเทวดาทั้งหลายในที่ประชุม

ในโรงธรรมสภา เมื่อเทวดาทั้งหลายไดรูวาคนในชมพูทวีปรักษาศีลเมตตาภาวนาดวยใจชื่นบาน ก็

เชื่อวาความดีก็จะเติบโตขึ้นดั่งพระจันทรวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา บุคคลผูทําบุญรักษาศีล เมตตา

ภาวนา ประกอบคุณงามความดี มีความสุจริต ยอมเปนบุญอันประเสริฐ ความดีนั้นยอมจะติดตัว

ไปทุกชาติ เมื่อนึกถึงยามใดก็อ่ิมเอมใจ เปนปจจัยใหเกิดสุขพนจากทุกขทั้งมวล ผูมีบุญพึงเจริญ

ทานภาวนารักษาศีลอยูเสมอ ดังพระพุทธเจากลาวไว บัณฑิตผูฉลาดยอมประกอบดวยความยินดี 

มีจิตใจผองแผวไมวาจะอยูหรือตายก็เปนสุขทุกเมื่อ กลาววาบุคคลผูมีปญญาไดเจริญตนในภาวะ

แหงตน อยางเสมอตนเสมอปลาย ไดชื่อวาเปนบัณฑิตผูมีปญญา มีความปติยินดีในการรักษา

ความดี ไมตกไปอยูในฝายต่ํา 

 ธรรมเทศนาอีกนัยยะหนึ่งไดชื่อวา อินทรีย ประกอบดวยความคิดพิจารณาความ

ขยันหมั่นเพียรมีสติ มีความตั้งหมั่น มีปญญาเปนใหญอาศัยเปนปจจัยสืบตอกันมา ความศรัทธา

ชอบมีสามประการคือปญญาคิดพิจารณาในกิจการของตนใหมีความเชื่อในกิจกรรมที่ตนไดกระทาํ

ดวยความอดทนเพื่อใหถึงจุดหมายดังที่ตั้งใจไว คําพูดและกิจกรรมที่ตนไดนําไปใหตั้งสติใหมั่นใน

กิจกรรมที่ตนกระทําดวยสติปญญา และความเขาใจในงานนั้นก็จะสําเร็จอันนี้ไดชื่อวาเปนคติโลก

แหงธรรม ดังที่พระพุทธเจากลาวไวผูมีความเชื่อตอปญญาอันประกอบดวยวิจารณญาณจะเปน

ผูสําเร็จไปดวยดี เปนผูรูโลกอันแทจริง และมีความเชื่อวาทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดรับกรรมชั่ว

ตอบแทน สาวกผูประเสริฐยอมบํารุงธรรมละเวนอกุศล และรักษากุศล แลวรักษากุศลนั้นไวดวยดี 

อันนี้ชื่อวา อินทรียะ คือวิริยะ พระอริยสาวกผูรักษาสติปญญาใหมั่นคง ระลึกถึงสิ่งที่ตนไดทาํไว ชือ่

วาอินทรียะ คือมีสติ สาวกผูประเสริฐจะหลุดพนจากกิเลสทําจิตใจใหมั่น ชื่อวา อินทรียะ คือสมาธิ 

สาวกผูประเสริฐกําหนดการเกิดภัยของสังขาร อินทรียะ คือปญญา ผูมีปญญาไดรักษาศีล เมตตา 

ภาวนา มีความเชื่อศรัทธาอาศัยความอุตสาหะตั้งจิตแสวงหาเหตุและผลในธรรมที่ตนไดยินไดฟง 

จึงคอยปฏิบัติตาม 

 การชวนทุกเพศทุกวัยไดมารวมปฏิบัติตามธรรมเทศนาบําเพ็ญบุญกุศล จะมีอานิสงส

มากเนื่องจากวันนี้เปนวันที่ภิกษุไดจําพรรษาครบ ๓ เดือน แตละรูปก็ไดปวารณาตอกัน พูด

ตักเตือนในการปฏิบัติตามวินัยแหงพระพุทธเจา ศรัทธาทั้งชายหญิงที่ตั้งมั่นในธรรมจงทําใจใหเบิก



  

๓๕๖ 

บาน ฝกกาย วาจาใจ ใหอยูในโอวาสของพระพุทธเจา หมั่นประกอบความดี ทําตนหนีจากความ

ชั่วทั้งปวง  

 

 
๒๙. อานิสงสสรางพระพุทธรูป 
 ครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายประทับอยูที่ เชตวนาราม วันหนึ่ง ในขณะที่

พระอานนท กําลังนวดพระวรกายอยูนั้นก็เห็นไฝดําเม็ดหนึ่งปรากฏอยู จึงทูลถามความเปนมา 

พระพุทธองคจึงนําเปนปฐมเหตุแหงพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรมแกพุทธบริษัททั้งหลายโดย

เนนใหเห็นถึงความไมแนนอนของสังขาร และตรัสพยากรณวา เมื่อพระตถาคต 

ปรินิพพานไปแลวสามพันเจ็ดรอยป จะมีพระอรหันต ๕ องคมาค้ําชูศาสนาคือ พระธัมมจุฬา พระทิ

สาขะ พระโอทิกา พระนรเทพ และพระผาคูอังคุ โดยพระธัมมจุฬาจะเปนผูสรางพระพุทธรูป

ทองเหลือง พระทิสาจะเปนผูสรางพระพุทธรูปไมจันทร พระโอทิกาจะเปนผูสรางพระพุทธรูป

ทองคํา พระนรเทพจะเปนผูสรางพระพุทธรูปหิน และพระผาคูอังคุจะเปนผูสรางพระพุทธรูปแกว 

 พระพุทธองคตรัสแสดงอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปวา บุคคลใดไดสรางพุทธรูป

ดวยจิตเลื่อมใส ยอมจะสําเร็จสมความปรารถนาในทุกเรื่องที่เปนโลกิยสมบัติ กลาวคือสมบัติ ขา

ทาสบริวารและโลกุตตรสมบัติกลาวคือการบรรลุอรหันตผล การไดไปเกิดเปนเทวดา เสวยทิพย

สมบัติมากมาย 

 พระเจาปเสนทิโกศล ไดฟงอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปแลว จึงขอประทาน

อนุญาตสรางพระพุทธรูปถวาย โดยหาไมจันทนแดงมาใหชางแกะสลักเปนพระพุทธรูป เมื่อนาย

ชางแกะพระพุทธรูปเสร็จแลว ก็โปรดใหสรางวิหารหลังหนึ่ง และนําพระพุทธรูปไปประดิษฐานไวใน

วิหารนั้นไดดําเนินการสมโภชฉลองพระพุทธรูปและวิหารเปนเวลา ๗ วัน หลังจากการทําบุญ

สมโภชแลวพระเจาปเสนทิโกศลไดอาราธนาพระพุทธเจามารับบิณฑบาตที่วิหารนั้น เมื่อ

พระพุทธเจาเสด็จเขาไปในวิหาร พระพุทธรูปไมที่ประดิษฐานอยูบนแทนลุกขึ้นและหลีกทางให

พระพุทธเจาประทับนั่งดูเปนที่นาอัศจรรยยิ่งนัก พระพุทธองคจึงขอใหพระพุทธรูปประทับนั่ง

ตามเดิม พรอมกับตรัสวาพระองคจะปรินิพพานในเวลาอันใกลนี้ 

 พระเจาปเสนทิโกศลพรอมบริวารและบริษัททั้งหลายไดพบกับเหตุอันนามหัศจรรย

เชนนั้นก็พากันกราบไหวบูชามากนัก ภายหลังถวายทานแกพระพุทธเจาแลว พระเจาปเสนธิโกศล

จึงทูลอาราธนาใหพระองคทรงแสดงธรรม กลาวถึงอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปใหประชุมชน

ที่แหงนั้นฟงอยางละเอียด 



  

๓๕๗ 

 พระพุทธองคจึงตรัสถึงอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปวา บุคคลใดไดสราง

พระพุทธรูปดวยตนเอง หรือมอบใหบุคคลอื่นเปนผูสราง ดวยทองคํา ทองเหลือง เงิน แกว หิน และ

ไมก็ดี ยอมไดรับอานิสงสมาก จักเปนผูที่มีบริวารมาก มีผิวพรรณงดงาม เปนที่รักใครแกเทวดา

และมนุษยทั้งหลายประกอบดวยลาภสักการะตาง ๆ ผูใดไดสรางพระพุทธรูปเปนทานยอม

ปราศจากโรครายตาง ๆ ไมวาจะเปนโรคเรื้อน กลากเกลื้อนและคุดทะราด มีนิ้วเรียวงาม มี

ประสาทตาแจมใส รูปรางหนาตาสมสวน มีทรัพยสมบัติมากมาย มีปราสาทที่ประดับดวยแกว ๗ 

ประการ มีความสนุกสุขใจดวยสิ่งที่ตนตองการ ปรารถนา มีผูปรนนิบัติเอาใจทุกเมื่อ 

 
๓๐. อานิสงสถวายผาจํานําพรรษา 
 คร้ังหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี คร้ังนั้นมีชายหนุมผูหนึ่งมี

ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ไดปาวประกาศชักชวนใหคนที่ชักชวนใหคนทั้งหลายทําบุญ

ถวายผาจํานําพรรษาและเครื่องไทยทานอื่น ๆ มีการนําผาไปทอดไวที่ศาลาแหงหนึ่ง ในกาลนั้น

พระมหากัสสปะไปบิณฑบาตเห็นผาที่ชายผูนั้นวางทอดไวจึงอธิษฐานเอาเปนผาบังสุกุล เมื่อถึงวัน

พระชายผูนั้นก็ถือเอาเครื่องสักการะมีดอกไมธูปเทียนไปยังอารามเพื่อฟงธรรมดวยความเลื่อมใส 

ไดฟงธรรมและสนทนากับภิกษุทั้งหลายจนค่ําจึงกลับบาน ระหวางทางก็เห็นขุมทองคําโผลจาก

แผนดิน จึงเอากลับไปบานดวย เมื่อถึงวันพระอีกก็ถือเอาสักการะทั่งหลายไปฟงธรรมอีก และเขาก็

ไดพบกับไหทองคําอีก ดวยอานิสงสที่ไดถวายผาบังสุกุล 

 เมื่อถึงฤดูกาลออกพรรษาชายผูนั้นก็ชักชวนญาติพี่นอง มิตรสหายผูมีจิตศรัทธาได

รวมกันเตรียมผาสบง จีวร สังฆาฏิ รวมทั้งภัตตาหาร ไปถวายพระภิกษุ เปนการถวายความสะดวก

แกภิกษุ ผูบําเพ็ญสมณะธรรม บางทานก็ไดบรรลุอรหันต คนเหลานั้นมีใจยินดีในกุศลกรรมของตน 

เมื่อส้ินอายุขัยก็ไดไปเกิดในสวรรค มีศักดานุภาพเหนือกวาเทวดาทั้งปวง เมื่อเปน 

พระเจาจักรพรรดิยอมมีเสนาสี่จําพวกคือ ชาง มา รถ และพลเดินเทา มีชางแกว มาแกว นางแกว 

รถแกว เสนาแกว และลูกแกวและเมื่อส้ินชีพแลวยอมเขาถึงความเปนเทวดาในสวรรคชั้นดุสิต 

 
๓๑. อานิสงสเลี้ยงพอแม 
 ในอดีตกาลยังมีชายเข็ญใจคนหนึ่ง มีความกตัญูไดเลี้ยงดูพอแมที่แกชรา โดยอาศัย 

การเก็บไม ฟน หญาคา ไปขายเลี้ยงชีวิต วันหนึ่งไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งกําลัง

บิณฑบาต มีความเลื่อมใส จึงนําเอาไทยธรรมเทาที่มีอยูออกมาถวายพระปจเจกพุทธเจา และ

อธิษฐานขอให พนจากความทุกขที่เกิดจากความยากจนทุกชาติไป และขอใหไดเปนพระสาวกของ



  

๓๕๘ 

พระพุทธเจา ดวยอานิสงสที่ไดอุปฏฐากบํารุงบิดามารดาและการถวายทาน ชายเข็ญใจไดไปเกิด

ในสวรรค มีทิพยสมบัติมากมาย 

 

 

 
๓๒. อานิสงสแปดหมื่นสี่พันขันธ 
 บุคคลใดเห็นแจงในพระธรรม ผูนั้นเชื่อวาเห็นพระคถาคต บุคคลใดแมพบพระคถาคต

ทุกวัน แตไมเขาใจในพระธรรมก็หาไดชื่อวาเห็นพระตถาคตไม บุคคลใดไดบูชาสักการะ

พระพุทธเจาในอดีต ในปจจุบันและอนาคตพุทธะ บุคคลนั้นยอมไดรับความสุขสามประการมีพระ

นิพพานเปนลําดับสุดทาย ตัวอยางอานิสงสการฟงธรรมก็ไดแก คางคาววกฝูงหนึ่งไดตั้งใจฟงภิกษุ

สาธยายอภิธรรมวา กุสลา ธมมา อกุสลา ธมมา แมไมเขาใจความหมายเลย ส้ินชีพแลวยังไปเกิด

ในสวรรค 

 บุคคลใดฟงธรรมโดยเคารพ ยอมเกิดเปนราชาแหงเทวดา เมื่อเกิดในเมืองมนุษยยอม

เกิดในตระกูลพราหมณและเศรษฐี 

 บุคคลที่ให เงินทอง ๘ หมื่น ๔ พัน ชาง ๘ หมื่น ๔ พันตัว มาอัสดร จํานวน ๘ หมื่น ๔ 

พันตัว แมโคนม ๘ หมื่น ๔ พันตัว แทน ๘ หมื่น ๔ พันแทน ผาแปดหมื่นสี่พันผืน สําเภาแปดหมื่นสี่

พันเลม ถวายขาวปลาอาหารเปนเวลา ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน อานิสงสที่ไดรับยังไมอาจเปรียบเทียบ

เส้ียวหนึ่งของอานิสงสของการฟงธรรม บุคคลใดตั้งใจฟงธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยยอมจะได

อานิสงสสามประการ มีพระนิพพานเปนลําดับสุดทาย พระพุทธองคตรัสวาบุคคลใดไดกระทํา

กรรมที่ชอบสภาธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม อนึ่งผูกระทําโดยชอบธรรมยอมไดรับความสุข 

ความเจริญในทุกอยาง 

 
๓๓. อานิสงสสัพพทาน  
 อานิสงสสรางวิหาร อานิสงส ๑๖ กัปป 

 อานิสงสบอกไฟดอก ๖๐๐๐ กัปป 

 ถวายฟูกนอนหมอน อานิสงส ๕ กัปป 

 ขาวลนบาตร อานิสงส ๒ กัปป 

 ทําตนดอกบูชา  ๒ กัปป 

 ทําฉัตรและจองทาน มีอานิสงส ๒ กัปป 

 ถวายมหากฐิน ๘๙ กัปป 



  

๓๕๙ 

 ถวายมหาบริขารหลวง ๔๕ กัปป 

 สรางเจดีย ๑๘ กัปป 

 อุโบสถ ๔๐๐ กัปป 

 ทุงสองหาง อานิสงส ๖ กัปป 

 สรางมณฑป หีบธรรมอานิสงส ๖ กัปป 

 สรางธมมาสน อานิสงส ๘ กัปป 

 ถวายฟนสําหรับผิงคลายหนาว อานิสงส ๑ กัปป 

 สรางพระพุทธรูป ๘๐ กัป ถาสรางดวยทอง ๑๕ กัปป 

 เขียนพุทธรูปบนผา ๖๐   กัปป 

 สรางดวยหีดดวยครั่งและมุกมีอานิสงส ๒๕ กัปปสรางดวยนอและงามีอานิสงส ๓๐ 

กัป ๔๐ กัป สรางดวยคําไดอานิสงส ๖๕ กัป สรางดวยแกวไดอานิสงส ๖๐ กัป 

 ใหขาวชีวิต เผาเปนจุก ทํารูปพุทธรูป  ไดอานิสงสหาที่สุดมิได 
 
๓๔.อานิสงสฟงธรรม 
 สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ประทับอยูที่ปาเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรง

แสดงธรรมโปรดมาณพหนุมบุตรชายพราหมณผูหนึ่ง กลางทางขณะที่เขาเดินทางไปสักการบูชา

อาจารยเขาไดถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง และไดถูกโจรฆาตาย ไดไปเกิดในสวรรคดวยจิตที่เลื่อมใส 

แมทาวสักกะเทวราชเองก็ยังพยายามหาโอกาสเวลาที่เหมาะสมลงมาอุปฏฐากบํารุงพระพุทธองค 

และเมื่อฟงธรรมจนไดบรรลุอริยธรรมดังที่กลาวไวใน สักกปญญาสูตร ยักษดุรายตนหนึ่งใจบาป

หยาบชาปรารถนาจักกินพระพุทธเจาเปนอาหาร พระพุทธเจาก็เทศนาใหยักษไดฟงและใหยักษ

สมาทานศีล เมื่อส้ินอายุขัย ก็ไปเกิดเปนเทวดามีอายุยืนพันป ดวยอานิสงสไดฟงธรรม ไกตัวหนึ่ง

นอนอยูที่ใกลศาลาไดยินภิกษุรูปหนึ่งสาธยาย พระธรรมมีใจยินดี ตอมาถูกเหยี่ยวโฉบไป ดวย

อานิสงสไกไปเกิดเปนลูกกษัตริย และออกบวชไดฌาณโลกียะ ส้ินชีวิตไปเกิดในพรหมโลก จุติจาก

พรหมโลกมาเกิดเปนลูกเศรษฐี ตายจากอัตภาพนั้น เกิดเปนลูกสุกร และไดเวียนวายเกิดในภพ

มนุษย สัตวดิรัจฉานจนสุดทายไดไปเกิด ในบุตรสาวของกฎมพี  และไดออกบวชเปนนางภิกษุณี 

บรรลุอรหัตผลก็ดวยการฟงธรรมเทศนา นางสุชาดาชายาพระอินทรที่ไปเกิดเปนนางนกกระยางที่

เกาะแหงหนึ่งไดฟงคําสอนของาวสักกะก็พนจากภพดิรัจฉาน กลับไปเกิดในสวรรคดังเดิม พระสารี

บุตร พระโมคคัลลานะ ไดบรรลุธรรมก็เพราะไดฟงธรรมเทศนาจากพระอัสชิเถระ 

 คนบางเหลาตั้งใจฟงธรรมเทศนายอมไดรับผลแหงการฟง บางเหลาก็ไมมีศรัทธา สัก

แตวาฟงอยางเดียว มีพฤติกรรมอาการขณะนั่งฟง ดังกิริยาอาการของอุบาสก ๕ คน ที่นั่งฟงธรรม



  

๓๖๐ 

ดวยอาการที่แตกตางกันไปคือ คนหนึ่งเอามือขีดแผนดิน คนหนึ่งนั่งหลับ คนหนึ่งแหงนหนาดู

อากาศ คนหนึ่งฟงธรรมและเขยาตนไมไปดวย อีกคนฟงดวยความตั้งใจ จึงบรรลุโสดาปตติผล 

 พระพุทธองคตรัสวา อุบาสกคนที่นั่งหลับฟงธรรม ในชาติกอนเกิดเปนงู คนที่นั่งขีด

เขียนแผนดินชาติกอนเกิดเปนไสเดือน คนที่แหงนหนาดูอากาศ เคยเกิดเปนหมอโหราศาสตร คนที่

ส่ีที่เขยาตนไม เคยเกิดเปนพราหมณเรียนไตรเทพมากอน การไดฟงธรรมของพระพุทธเจาเปนของ

ไดโดยยาก เพราะเหตุ ๒ ประการ เพราะผูเทศนาและผูฟง ผูเทศนไมรูแกนสารในพระไตรปฏก ไมรู

นิสัยคนฟง ผูฟงไรปญญา ก็ไมอาจสําเร็จผลได ถึงเกิดมาเปนมนุษยแตเกิดในถิ่นหางไกลพุทธ

ศาสนาหรือไปเกิดเปนเทวดา มาร พรหม หรือเกิดในจักรวาลอื่น ก็หมดโอกาสไดฟงธรรม การฟง

ธรรมยอมเปนหนทางนําผูฟงใหเขาใจในสภาวธรรมทั้งหลาย และยอมนําไปสูการตรัสรูธรรมได 

 
๓๕. อานิสงสศีลเสนเดียว 
 สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาของเรา ประทับอยูที่อารามเชตวัน พระองคไดตรัสแสดงธรรม

แกอุบาสก และสหาย พระองคทราบวา สหายของอุบาสกนั้นจะไดบรรลุโสดาปตติผล จึงใหเขา

สมาทานศีล เขาไดถามถึงขอปฏิบัติทั้งหมด ก็พบวามีเพียงขอเดียวคือขอ กาเม (๓) ที่ปฏิบัติได จึง

สมาทานรับศีลเพียงขอเดียว วันหนึ่งไดเขาไปขโมยของเศรษฐีผูหนึ่ง และไดเขาในหองหญิงภรรยา

นอยของเศรษฐี และไดถูกภรรยาสาวของเศรษฐียั่วยวน แตเขารักษาศีลขอที่ ๓ ไว จนกระทั่งถูก

เศรษฐีจับได และทราบความจริง จึงชื่นชมในความซื่อสัตย และอนุญาตใหหยิบเอาของทีป่รารถนา 

เขาก็ถือเอาของไปตามปรารถนา และกลับไปเลาใหภรรยาฟง และไดเขาไปกราบทูลพระพุทธองค 

และทูลถามถึงอานิสงสศีลหา พระพุทธองคก็ตรัสแสดงอานิสงสของการรักษาศีล และใหชายผูนั้น

สมาทานศีล ตั้งอยูในกองสุจริตสามประการและทําทาน เมื่อฟงธรรมเทศนาจบ เขาก็ไดบรรลุพระ

โสดาบัน 

 
๓๖. อานิสงสทุคคตะ 
 สมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่ กรุงกบิลพัสดุ ทรงปรารภทานของชายเข็ญใจผูหนึ่ง

พรอมกับภรรยา ใหเปนเหตุแหงพระธรรมเทศนา เขาทั้งสองนั้นมีอาชีพขอทาน ผานุงมีเพียงชุด

เดียวตองผลัดกันนุงหมไป วันหนึ่งเขาทั้งสอง ไดเห็นมาชนพากัน ถือสักการไปฟงธรรม จึงเกิด

ความเลื่อมใส จึงคิดเห็นพองกันวา เกิดมาเปนคนเข็ญใจ เพราะไมไดประกอบกุศลไวในชาติที่แลว 

จึงควรจะทําบุญไวเพื่อชาติหนา จึงตกลงจะไปฟงธรรมกัน โดยตกลงให สามีไปกลางคือ ภรรยาไป

กลางวัน เพราะมีเสื้อผาชุดเดียว สามีไดเดินทางไปฟงธรรมตอนกลางคืน ในยามตน ก็เกิดความ

เลื่อมใสใครจะบูชาพระธรรมเทศนาดวยผาที่นุงอยู แตก็ไมอาจตกลงใจได ยามที่สองก็คิดทํานอง



  

๓๖๑ 

เดียวกันในที่สุด ยามสุดทายใกลรุง ก็สามารถตัดอาลัยในผาผืนนั้นได จึงไดนําออกถวาย พรอมกับ

เปลงคําพูดวา “ขาชนะแลว” พระเจาปเสนทิโกศลพรอมกับบริวาร ไดเขามาสูปานั้น ไดยินคําอุทาน

ของชายผูนั้นก็สงสัยจึงไดสอบถามถึงความเปนจริง เมื่อไดทราบความเปนจริงจึงทราบวา ชายผู

นั้น เอาชนะความตระหนี่ได จึงเกิดความชื่นชม จึงประกาศใหผา ๒ ทอน ชายผูนั้นกลับนําไปถวาย

พระพุทธองค พระเจาปเสนทิโกศล จึงใหคนนําผาไปใหอีก ๘ ผืน ชายผูนั้น ไดถวาย พระพุทธองค 

๔ ผืน เก็บไวใหภรรยา ๒ ผืน และ ๒ ผืน สําหรับตัวเอง 

 พระสารีบุตรไดปรารภกับภิกษุทั้งหลายถึงกุศลกรรมของชายเข็ญใจนั้นวา เปนสิ่งที่

กระทําไดยาก พระพุทธองคตรัสวา หากชายผูนั้นไดถวายผานั้นตั้งแตยามตน ก็จะไดอานิสงส ๑๐ 

เทา แตถวายในยามที่ ๓ จะไดอานิสงส ๘ เทา เทานั้น 

 บุคคลผูเกิดมาพบศาสนาของพระพุทธเจา อยาไดประมาท ควรรีบเรงกระทําบุญ 

รักษาศีลภาวนา ก็จะไดบรรลุสุข ๓ ประการ มีพระนิพพานเปนที่สุด พระพุทธองคไดตรัสอนุโมทนา

ทานของชายเข็ญใจผูนั้นแลว ภิกษุทั้งหลาย ชื่นชมในพระธรรมเทศนาของพระพุทธองควันนั้นแลฯ 

 
๓๗. อานิสงสสราง กุฏิวิหาร สะพาน 
 สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ประทับอยูที่ ปาเชตวัน คร้ังนั้นเทวดา

องคหนึ่งมีอานุภาพรุงเรือง ไดลงจากวิมาน ไดมาทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 

 มนุษยจะทํากรรมอะไรจึงจะไดรับความรื่นรมยใจทุกวันคืน และจะกระทํากรรมอะไรจึง

จะไดสูสวรรค พระผูมีพระภาคตรัสแกปญหาของเทวดานั้นวา 

 บุคคลใดที่ไดประกอบสาธารณกุศล เปนตนวา ปลูกตนไมตาง ๆ มีรมเงาแกคน

ทั้งหลาย ยอมมีอานิสงสแกคนทั้งหลาย และผูประกอบกุศลหาประมาณมิได 

 สรางสะพาน, ศาลา, ขุดสระน้ําสรางกุฏิวิหาร แมกระทั่ง สรางดวยความรีบรอน คือทํา

อยางหยาบ ๆ คือ ทําดวยใบตองดิบ ก็มีอานิสงสมาก ยอมรักษาบุคคลนั้นทุกวันคืน พระพุทธองค

ไดสาธกอดีตนิทานมาสนับสนุนวา ในอดีตมีชายผูหนึ่งอยูในเมืองราชคฤห ไดออกไปทําธุระนอก

เมืองไดเห็นภิกษุ ๘ รูป กําลังเดินทางไปบิณฑบาต ทางที่เดินนั้นมีเปลือกตม ขามไปดวยความ

ยากลําบาก จึงคิดหาทางสงเคราะห ไปหาไมมาทําสะพาน แตหาไมไดจึงเอากะโหลกหัววัน ๘ ตัว 

มาทอดเปนสะพานขาม ดวยอานิสงสนั้น ชายผูนั้น ไดไปเกิดในสวรรคมีทิพยสมบัติมากมาย หมู

ตัวหนึ่งไดขุดดินหากินตามประสา กลายเปนแองน้ําเล็ก ๆ และเมื่อฝนตกมาก็กลายเปนแองน้ํา

ขนาดใหญ เมื่อส้ินอายุขัย หมูตัวนั้นก็ไดไปเกิดในสวรรคเสวยสมบัติมากมาย 

 เทวดาไดฟงแลวก็มีใจโสมนัสยินดีเปนอยางยิ่ง จึงทูลลาขึ้นสูวิมานของตน 



  

๓๖๒ 

 
๓๘. อานิสงสศพเด็กนอยซาวคน 
 เร่ิมดวยการบรรยายใหผูฟงเจริญใจแกสาธุชนผูฟง ดวยการบรรยายใหเห็นถึงคุณของ

พระรัตนตรัย ที่สามารถขจัดภัยตางๆ ได มีความสมบูรณพูนสุขตามสมควร เมื่อส้ินชีวิตไปยอมไปสู

สุคติ หางไกลจากอบายภูมิทั้งมวล เมื่อไปสูสภาโลก ยอมมีบริวารแวดลอมตลอด เมื่ออุบัติในภพ

มนุษย ยอมบังเกิดในตระกูลที่เหนือกวาคนอื่น มีปญหาวิชาวิริยขันติ  หิริโอตัปปะ ฉลาดในการให

ทานตางๆ มีศรัทธาในการใหทาน รักษาศีล และบําเพ็ญภาวนา พิจารณายังกฎไตรลักษณ คือ

อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เพื่อใหเกิดธรรมสังเวช ในการปลงอสุภะตามกําลังศรัทธาของตน ก็จะมี

อานิสงสมากนัก นําพาใหได สวรรคสมบัติ ดังเรื่องของเด็กเลี้ยงวัว ๒๐ คน จากบานฝงจันตคาม 

เมืองราชคฤหที่นําวัวไปเลี้ยงตามทุงหญา วันหนึ่งไดเห็นกระตายนอนตายก็บังเกิดธรรมสังเวชใน

กฎ อนิจจัง ความเปนธรรมดาของความตาย จึงไดพากันหาฟนมาเผาซากกระตาย เมื่อส้ินชวีติกไ็ป

บังเกิดในสวรรคมีวิมานและทิพยสมบัติมาก  

 เมื่อพระมหาโมคคัลลานะไปถาม จึงเลาเรื่องอดีตของตนเองใหทานฟง พระมหาโมค

คัลลานะ จึงทูลพระพุทธองคถึงอานิสงสของการกระทําสงสการสัตวและคนวามีเทาใด พระพุทธ

องคตรัสวา บุคคลใดไดเผาสรีระศพครูอาจารย และพอแมแหงตนดวยกตัญูกตเวที เปนธรรมที่

ควรยกยองสรรเสริญ ภายหนาจะไดเปนพระพุทธเจาแนนอน พระองคไดยกเอาอดีตชาติปางเมื่อ

พระองคเปนปุโรหิตของเจาเมืองพาราณสี และตอมาบิดามารดาก็ลวงลับไป จึงเกิดธรรมสังเวช

และไดสงสการเผาสรีระของบิดา มารดา ดวยความกตัญู และไดบูชาสักการะรําลึงคุณบิดา

มารดาทุกวันไมขาด เมื่อสิ้นชีพก็ไดไปเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิทุกชาติ จนกระทั่งไดตรัสรูเปน

พระพุทธเจา ก็ดวยผลานิสงสอันไดเผาศพพอและแม 

 บุคคลใดไดสงสการ สงศพคนยากไรอนาถา ยอมอุดมสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ มี

บริวารมากมาย และจักไดบรรลุอรหัตผล และเกิดรวมกับพระพุทธเจาในอนาคตแล บุคคลใดได

เห็นสรีระกระดูกของคนและสัตวอันเรี่ยราดเนือแผนดินไดทําการสงสการเก็บและทําการทอด

บังสุกุล ก็จักมีอานิสงสมาดุจดังเด็กนอยเลี้ยงวัว ๒๐ คน ดังกลาวมาแลว 

 บุคคลใดมีสวนรวมในการสงสการศพ เชน การใหความรวมมือในการจัดเตรียมของ

ถวายทานของในพิธีงานศพ, การชวยประกาศ  ประชาสัมพันธใหคนไดทราบ ก็ยอมไดรับอานิสงส

มากฯ 

 



  

๓๖๓ 

ภาคผนวก ข.  
ดัชนีรายชื่อคัมภีรใบลาน  วัดสูงเมน จังหวัดแพร 

 
ชื่อเรื่อง จํานวนผูก/เลม ปจาร/บันทึก รหัส ไมโครฟลม 
กฐินวิไสย (กถณิณวิไสย) ๑ ๑๑๔๒ ๒๐  ๑๒๗  ๐๑ + 

กถาวัตถ ุ ๒๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๖  ๐๐ + 

กถาวัตถ ุ ๑๐ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๘๓  ๐๐ + 

กถาวัตถ ุ ๑ ๑๑๔๓ ๒๐  ๑๕๓  ๐๔ - 

กถาวัตถ ุ ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๒  ๐๐ + 

กพยสารวิลาสนิ ี ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๖ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๐๕ ๐๒  ๐๙๒  ๐๔ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๐๓ ๐๒   ๒๐๗  ๐๑ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๐๒๗  ๐๗ + 

กลหววิาทสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๒ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๕ + 

กลหววิาทสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๗๖  ๐๕ - 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๐๓ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๒๒  ๐๓ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๒  ๐๗ - 

กลหววิาทสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๖  ๐๖ - 

กลหววิาทสูต ๖ ๑๒๒๙ ๐๒  ๐๕๘  ๐๐ + 

กลหววิาทสูต ๑ ๑๒๔๗ ๐๒  ๒๐๓  ๐๔ + 

กลาวลกัขณะอันถอยอนัรอยอันด ี ๑ มปก ๐๘  ๐๐๘  ๐๐ + 

กวิกัณดาภรณฎิกาวุตโตไทย ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๑ + 

กานคมณะ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๔  ๐๕ + 

กานคมนากาน ๑ ๑๑๙๘ ๐๔ ๐๙๔  ๐๒ + 

กานธัมม ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๔  ๐๖ + 

กานอธิกัมม ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๔  ๐๔ + 



  

๓๖๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

กาพยยาณี , สุรางคนางคและฉบัง ๑ มปก ๑๗  ๐๐๒  ๐๐ + 

การกะ ๑ ๑๑๘๓ ๐๔  ๒๓๙  ๐๕ + 

การกะ ๖ ๑๒๒๑ ๑๖  ๐๐๔  ๐๐ + 

การกัปเป ๑ ๑๒๒๒ ๑๖  ๐๑๕  ๐๐ + 

การแกสัททา ๕ ๑๑๙๗ ๑๖  ๐๑๖  ๐๓ - 

กาลัญ ู ๑ มปก ๒๐  ๑๔๔  ๐๒ + 

กาเผือก ๑ ๑๒๔๔ ๒๐  ๑๐๐  ๐๓ + 

กุณฑลชาดก ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙  ๐๕ + 

กุสสราช ๔ ๑๒๗๔ ๐๗  ๑๒๔  ๐๐ + 

กุสสราช ๑ ๑๒๔๕ ๐๗  ๑๕๘  ๐๙ + 

กุสสราช ๔ ๑๓๓๒ ๐๗  ๐๘๒  ๐๐ + 

กุสสราช ๕ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๕๖  ๐๒ + 

กิจจวิไนย ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๔  ๐๑  + 

กิตก ๓ ๑๒๔๕ ๑๖  ๐๐๒  ๐๒ + 

กิตก ๑ ๑๑๙๑ ๑๖  ๐๑๐  ๐๔ + 

กังขาวิตรณี ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๓  ๐๐ + 

กังขาวิตรณี ๑๓ ๑๒๐๑ ๐๔  ๑๙๙  ๐๐ + 

กังขาวิตรณี ๑๐ ๑๑๒๗ ๐๑  ๐๑๑  ๐๐ + 

กังขาวิตรณี ๑๐ ๑๒๙๒ ๐๔  ๒๑๒  ๐๐ + 

กังขาวิตรณี ๗ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๙๑  ๐๑ + 

กจัจยนาสสนธิ ๑ 1195 ๐๔  ๑๔๑  ๐๑ + 

กัจจยนาอัตถสมาส ๖ 1195 ๐๔  ๑๔๑  ๐๒  + 

กัจจยนาอัตถการก ๑ 1195 ๐๔  ๑๔๑  ๐๔ + 

กัจจยนาอัตถตัทธิต ๓ 1195 ๐๔  ๑๔๑  ๐๕ + 

กัมมวาจา ๑ มปก ๐๙  ๐๐๑  ๐๐ - 

กัมมวาจา ๑ มปก ๐๙  ๐๐๒  ๐๐ - 

กัมมวาจา ๑ มปก ๐๙  ๐๐๔  ๐๐ - 

 



  

๓๖๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

กัมมวาจา ๑ ๑๒๒๖ ๐๙  ๐๐๕  ๐๐ - 

กัมมวาจา ๑ มปก ๐๙  ๐๐๖  ๐๐ - 

กัมมวาจา ๑ ๑๑๒๖ ๐๙  ๐๐๗  ๐๐ + 

กัมมวาจา ๑ ๑๑๔๕ ๐๙  ๐๐๘  ๐๐ + 

กัมมวาจา ๑ มปก ๐๙  ๐๐๙  ๐๐ + 

กัมมวาจา ๑ ๑๒๒๘ ๐๙  ๐๑๐  ๐๐ - 

กัมมวาจา ๑ ๑๒๒๗  ๐๙  ๐๑๑  ๐๐ + 

กัมมวาจา-กฐนิ-สีมา-ปริวารฯ ๑ มปก ๒๐  ๑๕๕  ๐๐ + 

กัมมวาจา ๑ ๑๔๙๔ ๒๐  ๐๕๒  ๐๔  - 

กัมมวาจาแปล ๑ มปก ๒๐  ๑๕๘  ๐๗ + 

กัมมวาจาและกัมมวาจาแปล ๑ มปก ๐๙  ๐๒๖  ๐๐ - 

กัมมัฏฐาน ๕ ๑๒๒๕ ๑๐  ๐๘๖  ๐๐ + 

กัมมัฏฐาน ๑ มปก ๒๐  ๑๗๘  ๐๔ - 

กัมมัฏฐาน ๑ ๑๒๐๑ ๑๐  ๐๕๐  ๐๐ + 

กัมมัฏฐาน ๑ ๑๑๙๙ ๑๐  ๑๓๔  ๐๑ + 

ขุททกสกิขา ๒ ๑๑๔๒ ๒๐  ๑๒๗  ๐๒ + 

ขิตกิตก ๑ ๑๑๘๓ ๐๔  ๒๓๙  ๐๖ + 

ขัติยวงศเงีย้วอางวาฝร่ังเศสฯ ๑๘ ๑๑๖- ๒๑  ๐๐๑  ๐๐ + 

คราวจันทพราหม/คราวจนัทพราหมณ ๑ มปก ๑๗  ๐๐๑  ๐๐ + 

คาถา-โหราศาสตรไสยศาสตร ๑ มปก ๒๐  ๑๗๒  ๐๓  + 

คาถาตางๆ ๔ มปก ๒๑  ๐๑๖  ๐๐ + 

คาถาพัน ๒ ๑๒๒๘ ๐๗  ๐๓๒  ๐๐   + 

คาถาพัน ๒ ๑๒๗๓ ๐๗  ๐๖๔  ๐๓ + 

คาถาพัน ๑ มปก ๒๐  ๑๕๑  ๐๒ - 

คาถาพัน ๒ ๑๒๐๑ ๐๗  ๑๐๖  ๐๐ + 

คาถาพัน ๑ ๑๒๗๔ ๒๐  ๑๒๖  ๐๑ - 

คาถามหเวสสนัตระ ๒ ๑๒๐๕ ๒๐  ๐๓๐  ๐๒ + 

คาถาเวสสันตระ ๒ ๑๑๙๕ ๒๐  ๑๑๙  ๐๒ + 



  

๓๖๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

คําโอกาสเวนมหาทานปริยตัิธัมมานุธัมม  ๑ ๑๑๙๒ ๐๙  ๐๓๒  ๐๐ + 

คุยหัตถทีปนีมหาคัณฐีมัตตนะ ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๗  ๐๐ + 

คิริมานนัทสูต ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๘  ๐๒ - 

คิริมานนัทสูต ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๐๙  ๐๗ + 

คัณฐีมหาวัคค ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๕๘  ๐๐ + 

คัทธนกุมมาร ๗ ๑๒๓๗ ๐๗  ๐๔๙  ๐๐ + 

คันถีจริยมหาเวสสันตระ ๔ ๑๒๒๔ ๐๗  ๑๒๓  ๐๐ + 

คัมภีรไมปรากฏชื่อ ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๖๕  ๐๖ - 

จตุกกนิบาต ๗ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๗  ๐๑ + 

จตุกกนิบาต ๑๕ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๔๘  ๐๐ + 

จตุกกนิบาต ๑๑ ๑๒๐๕ ๐๗  ๑๒๘  ๐๐ + 

จตุกกนิบาต-อังคุตตรนิกาย ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๐  ๐๐ + 

จตุกกนิบาตองัคุตตรนิไสยอริยวังสสูต ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๒  ๑๑ + 

จตุรกัมมัฏฐาน ๑ มปก ๑๐  ๐๐๖  ๐๐ + 

จามเทววีังสะ ๕ มปก ๐๔  ๐๕๓  ๐๐ + 

จามเทววีังสะ ๕ มปก ๐๔  ๐๖๗  ๐๐ + 

จุนทสกูริกสูต ๔ ตจศ ๐๒  ๑๓๐  ๐๑ + 

จุนทสกูริกสูต ๑ มปก ๐๒  ๒๐๒  ๐๑ + 

จุนทสกูริกสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙ ๐๔ + 

จุนทสกูริกสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๕๘  ๐๘ - 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๓๕ ๒๐  ๑๐๒  ๐๒ + 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๐๕ ๐๒  ๐๙๒  ๐๓ + 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๐๒๗  ๐๕ + 

จุลลพยหุสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๓ + 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๒ + 

จุลลพยหุสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๗๖  ๐๖ - 

จุลลพยหุสูต ๒ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๐๗ + 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๒๒  ๐๔ + 



  

๓๖๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๐๗ ๒๐  ๑๔๒  ๑๒ + 

จุลลพยหุสูต ๑ ๑๒๒๙ ๒๐  ๑๔๖  ๐๕ - 

จุลลราหุโลวาทสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๒ - 

จุลลวิภังคะ ๑๑ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๕๑  ๐๑ + 

จุลลวัคค ๑ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๑๕  ๐๓ + 

จุลลวัคค ๗ มปก ๐๔  ๑๖๕  ๐๐ + 

จุลลวัคค ๒๓ ๑๑๘๔ ๐๔  ๑๖๖  ๐๐ + 

จุลลวัคค ๒๑ ๑๒๐๑ ๐๔  ๑๕๑  ๐๐ + 

จุลลวัคค ๑๗ มปก ๐๔  ๒๕๒  ๐๐ + 

จุฬคัณฐีมหาวคัค ๑๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๘  ๐๐ + 

จิตตคัณฐีทีปนีอัตถกถาสารสังคหะ ๑๑ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๗๕  ๐๐ + 

จักกวาฬทีปน ี ๑๐ ๑๒๐๔ ๐๒  ๑๗๕  ๐๐ + 

จักกวาฬทีปน ี ๑๐ ๑๑๙๕ ๐๔  ๐๕๕  ๐๐ + 

จักกวุตต ิ ๑ มปก ๒๐  ๑๖๐  ๐๖ + 

จักกวุตต ิ ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๔๘  ๐๒ + 

จักกวุตต ิ ๑ ๑๒๑๗ ๒๐  ๑๖๗  ๐๒ - 

จักกวุตติชาดก ๑ ๑๐๐๖ ๒๐  ๐๕๐  ๐๑ + 

จัตตาฬีสนิบาต ๔ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๘  ๐๑ + 

จตัตาฬีสนิบาต ๙ ๑๒๐๔ ๐๗  ๐๔๖  ๐๐ + 

จัตตาฬีสนิบาต ๙ ๑๑๙๒ ๐๗  ๐๕๑  ๐๐ + 

จัตตาฬีสนิบาต ๘ ๑๐๒๕ ๐๗  ๑๑๔  ๐๑ + 

จันทกุมมาร ๓ ๑๑๙๘ ๐๗  ๑๔๔  ๐๑ + 

จันทกุมมาร ๓ ตจศ ๐๗  ๑๖๗  ๐๓ - 

จันทกินนร ี ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๕๒  ๐๔ + 

จันทสุริยา ๑ ๑๒๕๓ ๐๗  ๑๕๒  ๐๓ + 

จันทสุริยา ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๕๖  ๐๘ + 

จันทสุริยา ๑ ๑๑๙๗ ๐๗  ๐๕๒  ๐๒ + 

ฉักกนิบาต ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๕  ๐๐ + 



  

๓๖๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ชฎิลเสฏฐี ๑ มปก ๒๐  ๑๒๕  ๐๓ - 

ชนกะ ๒ ตจศ ๐๗  ๑๕๘  ๐๘ + 

ชนกะ ๑ ๑๑๖๐ ๒๐  ๑๗๘  ๐๕ - 

ชนกะ ๓ ๑๑๙๙ ๐๗  ๐๘๘  ๐๒ + 

ชนสันธะ ๘ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๑๗  ๐๔ + 

ชนสันธะ ๑ มปก ๒๐  ๑๔๘  ๐๑ - 

ชมพูปติ ๓ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๘  ๐๑ + 

ชมพูราชแตงเขียว ๔ ๑๒๒๖ ๐๗  ๐๙๒  ๐๑ + 

ชมพูราชแตงเขียว ๔ ๑๒๗๒ ๐๗  ๑๓๓  ๐๐ + 

ชมพูราชแตงเขียว ๑ มปก ๒๐  ๑๕๘  ๐๓ - 

ชมพูราชแตงเขียว ๑ มปก ๐๗  ๑๕๒  ๐๒ + 

ชราสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๖๙  ๐๓ - 

ชราสูต ๑ ๑๑๙๖ ๒๐  ๐๘๑  ๐๓ + 

ชราสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๒๕  ๐๒ - 

ชํารุดหลายชื่อรวมกัน ๐ ตจศ ๒๑  ๐๒๖  ๐๐ - 

ชํารุดหาชื่อไมได ๗ มปก ๒๑  ๐๑๑  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๙ ตจศ ๒๑  ๐๐๙  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๘ ตจศ ๒๑  ๐๑๐  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑๒ มปก ๒๑  ๐๑๓ ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑๖ มปก ๒๑  ๐๑๔  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๑๗  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๑๘  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๑๙  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๒๐  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๒๑  ๐๐ - 

ชํารุดแยกประเภทไมได ๑ ตจศ ๒๑  ๐๒๒  ๐๐ - 

ชุมนุมสังคายนาธรรมครั้งที่ ๖* ๑ ๑๒๗๒  ๑๓  ๐๐๖  ๐๒ - 

ชินาลงัการ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๒  ๐๑ + 



  

๓๖๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ชินาลงัการ ๕ ๑๑๙๓ ๐๔  ๐๓๘  ๐๒ + 

ชิวหาลิ้นคาํ ๕ ๑๒๒๕ ๐๗  ๐๔๕  ๐๐ + 

ชื่อธัมมจองทอง-ถ้ํากิว่แล ๑ มปก ๑๓  ๐๐๖  ๐๑ - 

ชื่อธัมมเมืองหลวงพระบาง ๑ ๑๑๙๘ ๒๑  ๐๐๔  ๐๐ + 

ชางฉทันต ๑ ๑๒๗๔ ๒๐  ๐๒๒  ๐๓ + 

ชางฉทันต ๑ ๑๒๗๘ ๒๐  ๑๖๖  ๐๑ - 

ชางฉทันต ๒ ตจศ ๐๗  ๑๕๘  ๐๗ + 

ชางสามงาปลาสามเงี่ยง ๕ ๒๕๐๗ ๐๗  ๑๐๘  ๐๐ + 

ฏิกากรณ ี ๓ ๑๑๙๖ ๒๐  ๑๓๑  ๐๒ + 

ฏิกาการกปโพธิ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๑  ๐๒ + 

ฏิกากังขาวิตรณี ๑ ๙๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๑  ๐๐ + 

ฏิกากัจจายนสาร ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๕ + 

ฏิกากัจจายนสาร ๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๒  ๐๕ + 

ฏิกาจุลลวัคค ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๖  ๐๑ + 

ฏิกาชินาลังการ ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๒  ๐๒ + 

ฏิกาทีปนีสมนัตปาสาทกิา ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๒  ๐๐ + 

ฏิกาธาตกุถา ๑ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๒๒  ๐๑ + 

ฏิกาธาตกุถา ๑ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๓๓ ๐๓ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๑๐ ๑๑๘๐ ๐๒  ๑๑๕  ๐๐ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๑๒ ๑๒๐๓ ๐๒  ๑๑๘  ๐๐ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๖ มปก ๐๒  ๑๓๑  ๐๐ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๖ ๑๑๙๔ ๐๒  ๑๙๘  ๐๐ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๘  ๐๐ + 

ฏิกาธัมมจกัก ๑๒ ๑๑๙๔ ๐๒  ๑๒๒  ๐๐ + 

ฏิกานโม ๓ ๑๑๙๕ ๒๐  ๐๘๔  ๐๒ + 

ฏิกานีติปกรณะ ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๒  ๐๑ + 

ฏิกาปรมัตถวนิิจไฉย ๙ ๑๑๙๕ ๐๔  ๒๔๖  ๐๑ + 

ฏิกาปริวาฬ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๙  ๐๓ + 



  

๓๗๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ฏิกาปาจิตตีย ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๒  ๐๑ + 

ฏิกาพยสารทงัตวา ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๑๐ + 

ฏิกาพทุธา ๖ ๑๒๐๔ ๐๒  ๑๑๖  ๐๐ + 

ฏิกาพทุธา ๖ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๐๑  ๐๐ + 

ฏิกามหาวัคค ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๔  ๐๐ + 

ฏิกามหาวัคค ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๒  ๐๓ + 

ฏิกามุตตกวิไนยสงัคหะ ๘ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๖  ๐๓ + 

ฏิกามูลปณณาสมัชฌิมนิกาย ๑๐ ๑๑๖๙ ๐๔  ๑๕๕  ๐๑ + 

ฏิกายณ ี ๕ มปก ๐๒  ๑๒๘  ๐๑ + 

ฏิการิกา ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๑  ๐๒ + 

ฏิกาวทิธัคคมกุขมัณฑะ ๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๒  ๐๓ +   

ฏิกาวทิธัคคมกุขมัณฑะ ๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๕๔  ๐๒ + 

ฏิกาวทิธัคคมกุขมัณฑะ ๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๘ ๐๑ + 

ฏิกาวิภังค ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๒  ๐๑ + 

ฏิกาวิไนยวนิิจไฉย ๑๕ ๑๑๙๘   ๐๔ ๐๓๒  ๐๑ + 

ฏิกาวัชชิรสาร ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๑  ๐๑ + 

ฏิกาสมันตปาสาทิกา ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๐  ๐๐ + 

ฏิกาสมันตปาสาทิกา ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๐  ๐๐ + 

ฏิกาสฬายตนวัคคสังยุตตนกิาย ๔ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๔๕  ๐๑  + 

ฏิกาสารัตถทปีน ี ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๗  ๐๓ + 

ฏิกาสุโพธาลงัการ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๐  ๐๑ + 

ฏิกาสังคหะ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๗ + 

ฏิกาสัททวุตต ิ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๔ + 

ฏิกาสัททวตุต ิ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๐  ๐๕ + 

ฏิกาสัททวุตตวิิตถาร ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๐  ๐๖ + 

ฏิกาสัททวธิาน ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๑  ๐๓ + 

ฏิกาสัททวธิาน ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๐  ๐๗ + 

ฏิกาสัททาพินธุ ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๓  ๐๐ + 



  

๓๗๑ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ฏิกาสัททาเภท ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๐  ๐๑ + 

ฏิกาสัมเพียงมขุมัตตสาร ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๖  ๐๓ + 

ฏิกาหลวง ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๔  ๐๑ + 

ฏิกาอภิธานัปปทิปก ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๗  ๐๒ + 

ฏิกาอภิธานัปปทีปกรณะ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๒  ๐๓ + 

ฏิกาอภิธัมมอัตถสังคหะ ๘ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๓  ๐๐ + 

ฏิกาอัตถสาลนิ ี ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๘  ๐๒ + 

ฏิกาโยโส ๑๐ ๑๒๐๖ ๐๒  ๑๔๐  ๐๐ + 

ฏิกาโยโส ๑ มปก ๒๐  ๑๕๘  ๐๒ + 

ดาวลูกไก ๑ มปก ๒๐  ๑๗๘  ๐๓ - 

ตติยสังคิติ ๙ ๑๑๙๒   ๐๒  ๑๔๔  ๐๐ + 

ตติยสังคิติ ๑ มปก ๒๐  ๑๗๖  ๐๒ + 

ตํานานการตั้งสักกราช ๑ มปก ๒๑  ๐๑๕  ๐๑ + 

ตํานานดอนเตา ๑ มปก ๒๐  ๑๒๓  ๐๒ - 

ตํานานดอนเตาเวยีงดิน ๑ ๑๒๗๕ ๒๐  ๐๕๗  ๐๑ + 

ตํานานดาวควัน ๑ มปก ๑๓  ๐๑๕  ๐๐ + 

ตํานานธาตุหาหลงั ๑ มปก ๒๐  ๐๕๒  ๐๑ + 

ตํานานธมัมมหาเถรกัญจนตั้งสังคายนา๑ มปก ๑๓  ๐๐๖  ๐๓ + 

ตํานานปาไมหิมพานต ๑ ๑๑๒๒ ๒๐  ๐๓๗  ๐๖ + 

ตํานานพระธาตุชอแพร ๑ มปก ๑๓  ๐๑๗  ๐๐ + 

ตํานานพระธาตุชอแร ๑ มปก ๒๐  ๑๒๓  ๐๓ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ มปก ๑๓  ๐๑๘  ๐๐ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๒ ตจศ ๑๓  ๐๑๙  ๐๑ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๓ ๑๒๓๗ ๒๐  ๐๓๗  ๐๘ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๒๖ ๒๐  ๐๓๘  ๐๑ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๐๕ ๒๐  ๐๔๗  ๐๔ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๐๙๐  ๐๒ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ มปก ๒๐  ๑๒๓  ๐๔ - 



  

๓๗๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๓ - 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๔๒ ๒๐  ๑๓๗  ๐๓ - 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๑๙๖ ๒๐  ๑๗๗  ๐๒ + 

ตํานานพระธาตุตะโคง ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๖๗  ๐๑ - 

ตํานานพระพทุธรูปเจาทุงเอีย้ง ๑ มปก ๒๐  ๑๔๔  ๐๕ + 

ตํานานพระพทุธศาสนา* ๑ มปก ๑๓  ๐๐๔  ๐๐ + 

ตํานานพระยาธัมมกิราช ๑ มปก ๑๓  ๐๑๙  ๐๒ + 

ตํานานพระยาธัมมกิราช ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๐๓๗  ๐๒ + 

ตํานานพระยาธัมมกิราช ๑ มปก ๒๑  ๐๑๕  ๐๒ + 

ตํานานพระยาอินท ๑ ๑๒๒๙ ๒๐  ๐๓๕  ๐๒ - 

ตํานานพระยาอินท ๑ มปก ๑๓  ๐๑๙  ๐๘ + 

ตํานานพระเกสาธาตุดอยสงิคุตตระกโคง ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๐๓๗  ๐๕ + 

ตํานานพระเจาทุงเอี้ยง ๑ ๑๒๐๓ ๑๓  ๐๑๙  ๐๓ + 

ตํานานพระเจาสองพระองค ๑ มปก ๑๓  ๐๑๙  ๐๔ + 

ตํานานพระเจาเลียบโลก ๑๐ ๑๒๓๗ ๐๓  ๐๐๘  ๐๐ + 

ตํานานพระแกว ๒ ตจศ ๑๓  ๐๑๙  ๐๖ + 

ตํานานพระแกวดอนเตา ๔ ตจศ ๑๓  ๐๑๙  ๐๗ + 

ตํานานมทุุตาเทวดา ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๐๓๗  ๐๑ + 

ตํานานมทุุตาเทวราช ๑ มปก ๑๓  ๐๑๙  ๐๕ + 

ตํานานมูลสาสนา ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙  ๐๓ + 

ตํานานหอเมืองวอง ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๐๙๐  ๐๓ + 

ตํานานหอเมืองวอง ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๐๓๗  ๐๓ + 

ตํานานอางสรงเชียงดาว ๑ มปก ๑๓  ๐๑๒  ๐๐ + 

ตํานานเชยีงแสน ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๘  ๐๖ + 

ตํานานเมืองกรุง  (กรุงศรีอยุธยา) ๑ ๑๑๙๖ ๒๐  ๑๑๑  ๐๓ + 

ตํารายาตาง ๆ ๑ มปก ๑๙  ๐๐๑  ๐๐ + 

ตํารายาตาง ๆ ๒ มปก ๑๙  ๐๐๒  ๐๐ + 

 



  

๓๗๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ตําราโหราศาสตรพิธีกลาวเขาพรหลวงฯ  ๑ มปก ๒๐  ๑๗๒  ๐๒ + 

ตุณฑิลชาต ๑ ๒๒๒๐ ๒๐  ๑๕๒  ๐๖ - 

ตุลยคัณฐะ ๑ มปก ๒๐  ๑๕๒  ๐๓ + 

ตุลยคัณฐะ ๑ มปก ๒๐  ๑๖๑  ๐๖ + 

ตุลยคัณฐะ ๑ ๒๕๐๗ ๒๐  ๑๕๘  ๐๖ + 

ตุลลัพภะ ๑ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๗๙  ๐๑ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๐๕ ๐๒  ๐๙๒  ๐๖ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๐๒๗  ๐๘ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๖ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๓ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ มปก ๐๒  ๐๗๖  ๐๘ - 

ตุวัฏฏกสูต ๒ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๑๐ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๓๕ ๒๐  ๑๐๒  ๐๑ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๒๒  ๐๖ + 

ตุวัฏฏกสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๘ - 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๒๙ ๒๐  ๑๔๖  ๐๔ - 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๐๓ ๒๐  ๑๕๒  ๐๘ - 

ตุวัฏฏกสูต ๑ ๑๒๔๕ ๐๒  ๒๐๓  ๐๕ + 

ติกกนิบาต ๑๐ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๕๙  ๐๐ + 

ติกกนิบาต ๙ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๖๔  ๐๒ + 

ติกกนิบาต ๑๔ มปก ๐๗  ๑๗๐  ๐๐ + 

ติกกนิบาต ๑๕ มปก ๐๗  ๐๖๑  ๐๐ + 

ติกกนิบาตอังคุตตรนิกาย ๘ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๓  ๐๐ + 

ติคุณสาร ๑ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๐๑ + 

ติงสนิบาต ๙ มปก ๐๗  ๐๙๗  ๐๐ + 

ติงสนิบาต ๘ ๑๑๙๑ ๐๗  ๑๓๑  ๐๐ + 

ติลักขณสูต ๒ ตจศ ๐๒  ๒๐๙  ๐๑ + 

ติลักขณสูต ๗ ๑๒๗๒ ๐๒  ๒๑๐  ๐๐ + 



  

๓๗๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ตัทธิตกัปป ๑ ๑๑๘๓ ๐๔  ๒๓๙  ๐๒ + 

ตัวบาลีธัมมปาทะ ๑ ๑๒๐๕ ๒๐  ๑๒๐  ๐๔ - 

ทลุลัพภเถร ๑ ๑๒๒๖ ๒๐  ๑๕๖  ๐๕ + 

ทวาทสนิบาต ๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๕๘  ๐๕ + 

ทวาทสนิบาต ๘ ๑๑๙๑ ๒๐  ๐๒๐  ๐๑ + 

ทวาทสนบิาต ๘ ๑๒๕๓ ๒๐  ๐๑๖  ๐๑ + 

ทสชาตรอม ๒ ๑๑๙๖ ๒๐  ๑๗๗  ๐๑ + 

ทสชาตรอม ๑๑ ๑๒๓๒ ๐๗  ๐๙๙  ๐๐ + 

ทสธัมมสูตรอม ๑ มปก ๒๐  ๐๕๘  ๐๕ + 

ทสธัมม ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙  ๐๒ + 

ทสนิบาต ๔ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๕๘  ๐๓ + 

ทสนิบาตอังคตุตรนิกาย ๑๔ ๑๑๙๑ ๐๔  ๒๒๑  ๐๑ + 

ทสะสิบชาต ๑๒ ๑๒๐๑ ๐๔  ๑๕๔  ๐๐ + 

ทสะสิบชาต ๒ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๖๔  ๐๑ + 

ทสะสิบชาต ๒ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๓๔  ๐๔ + 

ทุกกตกิกปฏฐาน ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๐  ๐๑ + 

ทุกกนิบาต ๑๑ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๖๔  ๐๑ + 

ทุกกนิบาต ๒๑ ๑๒๔๓ ๐๗  ๐๑๕  ๐๐ + 

ทุกกนิบาต ๑๑ ๑๒๐๕ ๐๗  ๑๔๓  ๐๐ + 

ทุกกนิบาต ๒๑ มปก ๐๗  ๑๒๒  ๐๐ + 

ทุกกนิบาต ๒๑ ๑๒๐๕ ๐๗  ๐๘๓  ๐๐ + 

ทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย ๒ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๖๙  ๐๓ + 

ทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย ๒ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๑๐  ๐๒ + 

ทุกขชาดก ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๒ + 

ทุติยปาราชิกสิกขาบท ๑ ๑๑๖๑ ๒๐  ๐๔๑  ๐๓ + 

ทิพพมนต ๖ ๑๒๗๔ ๐๒  ๑๐๐  ๐๐ + 

ทีฆนกิาย  (พรหมชาลสูต) ๑๔ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๓๑  ๐๐ + 

ทีฆนกิาย - ปาฏิยวัคค ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๕  ๐๒ + 



  

๓๗๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ทีปนมีหาเวสสันตระ ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๑  ๐๐ + 

ทีปนีสังคิณ ี ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๖  ๐๑ + 

ทีปวงัสะ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๑  ๐๑ + 

ทักขิณวิภังคสตู ๘ ตจศ ๐๒  ๑๔๙  ๐๐ + 

ทักขิณวิภังคสตู ๑ ๑๑๖๑ ๒๐  ๐๔๑  ๐๑ + 

ทักขิณวิภังคสตู ๑ มปก ๒๐  ๑๗๐  ๐๑ - 

ทักขิณวิภังคสตู ๒ มปก ๒๐  ๑๓๘  ๐๒ - 

ทักขิณวิภังคะ ๑ ๑๒๓๑ ๐๒  ๑๕๔  ๐๔ - 

ทันตธาต ุ ๔ ๑๒๕๒ ๑๓  ๐๐๗  ๐๐ + 

ทันตธาต ุ ๔ มปก ๑๓  ๐๑๐  ๐๐ + 

ทันตธาต ุ ๔ มปก ๑๓  ๐๑๓  ๐๐ + 

ทันตธาต ุ ๔ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๔๖  ๐๒ + 

ทันตธาต ุ ๓ ตจศ ๒๐  ๑๖๘  ๐๓ - 

ทันตธาต ุ ๕ ๑๒๐๓ ๒๐  ๐๕๑  ๐๑ + 

ธาตุกถา ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๖  ๐๑ + 

ธาตุกถา ๓ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๒๒  ๐๓ + 

ธาตุวาหาร ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๗  ๐๑ + 

ธาตุวิภังคสูต ๒ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๖๕  ๐๕ + 

ธาตุวิภังคะ ๓ ๑๑๙๕ ๒๐  ๐๘๔  ๐๓ + 

ธุตังควัต ๒ มปก ๒๐  ๐๕๔  ๐๑ - 

ธุตังควัตตสิบสาม ๑ มปก ๒๑  ๐๐๓  ๐๐ + 

ธัมมจุลลวัคค ๗ ๑๒๐๗ ๐๒  ๑๒๕  ๐๐ + 

ธัมมจักกัปปวตัตนสูต ๑ มปก ๐๒  ๑๒๘  ๐๕ + 

ธัมมจักกัปปวตัตนสูต ๑ ๑๒๐๙ ๐๒  ๑๘๒  ๐๑ + 

ธัมมจักกัปปวตัตนสูต ๕ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๓๔  ๐๔ + 

ธัมมจักกัปปวตัตนสูต ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๒ - 

ธัมมจักก ๑ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๓๓  ๐๒ + 

ธัมมจักก ๑ มปก ๒๐  ๑๗๘  ๐๑ - 



  

๓๗๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ธัมมจักก ๑ ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๐๕  ๐๒ + 

ธัมมทายาม ๒ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๖๕  ๐๓ + 

ธัมมทายาม ๒ ตจศ ๒๐  ๑๖๙  ๐๔ - 

ธัมมธัชชะ ๑ มปก ๒๐  ๑๒๕  ๐๑ + 

ธัมมปาทสนุโย ๑ ๑๒๐๓ ๒๐  ๑๐๖  ๐๒ + 

ธัมมปาทะ ๑๙ มปก ๐๒  ๐๑๑  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๑๐ ตจศ ๐๒  ๑๔๘  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๑๕ มปก ๐๒  ๑๕๑  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๖ มปก ๐๒  ๑๗๑  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๔ ๑๑๗๘ ๐๒  ๒๐๘  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๑๐ ๑๒๐๔ ๐๒  ๒๑๔  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๗  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๑๔ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๒๗  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๘  ๐๐ + 

ธัมมปาทะ ๑๐ มปก ๐๔  ๑๒๙  ๐๐ + 

ธัมมสวัณณะ ๖ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๒  ๐๒ + 

ธัมมสาต/ธัมมศาสตร ๑ มปก ๑๕  ๐๐๓  ๐๓ + 

ธัมมสาตราชสาต/  ๑ มปก ๑๕  ๐๐๒  ๐๐ + 

ธัมมสังคิณ ี ๑ ๑๑๖๑ ๒๐  ๐๔๑  ๐๔ + 

ธัมมสังคิณ ี ๑๕ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๘๕  ๐๐ + 

ธัมมปลาชอน ๑ ๒๔๙๓ ๒๐  ๑๕๘  ๐๑ + 

นราชธาตุวงัสะ ๑ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๔๑  ๐๓ + 

นวฏิกาสัททตถะ ๘ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๒  ๐๒ + 

นวนิบาต ๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๕๘  ๐๒ + 

นวนิบาต ๕ ๑๒๐๙ ๒๐  ๐๔๒  ๐๑ + 

นวนิบาตองัคุตตรนิกาย ๕ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๙๖  ๐๑ + 

นาถอภิธมัมาวตาร ๑๕ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๔๖  ๐๐ + 

นามกัปปสมัตโต ๑ มปก ๒๐  ๑๖๗  ๐๑ - 



  

๓๗๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

นามสับ/นามสัพท ๕ ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๗๔  ๐๓ + 

นามสับจุลลวคัค/นามสพัทจุลลวัคค ๑๗ ๑๑๘๔ ๐๑  ๐๒๑  ๐๐ + 

นามสับปริวาร/นามสัพทปริวาร ๙ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๒๔  ๐๐ + 

นามสับปาจิตตีย/นามสพัทปาจิตตยี ๑๔ ๑๒๐๑ ๐๑  ๐๐๖  ๐๐ + 

นามสับปาราชิก/นามสพัทปาราชิก ๑๙ ๑๒๐๒ ๐๑  ๐๒๗  ๐๐ + 

นามสับมหาวคัค/นามสพัทมหาวัคค ๑๗ ๑๒๐๑ ๐๒  ๑๖๒  ๐๐ + 

นามสับวิสุทธมิัคค/  

นามสพัทวิสุทธิมัคค ๑๔ ๑๑๘๔ ๑๐  ๐๓๙  ๐๐ + 

นามสับสนธ/ินามสพัทสนธ ิ ๑  ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๗๔  ๐๒ + 

นามสับอัตถกถามหาวัคค/  

นามสพัทอัตถกถามหา ๑๖ ๑๒๐๒   ๐๑  ๐๑๘  ๐๐ + 

นามสพัทมหาวัคค ๕ ๑๒๓๙ ๒๐  ๑๗๖  ๐๑ + 

นารทะ ๑ ๑๒๒๖ ๐๗  ๐๙๒  ๐๒ + 

นารทะ ๒ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๔๐  ๐๓ + 

นิทานธาตุกงุ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๔๐  ๐๓ + 

นิทานนักขัตตฤกษ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๙  ๐๒ + 

นิทานพทุธัสสะ ๑ ๑๑๙๙ ๐๔  ๑๖๘  ๐๐ + 

นิทานวัคค ๑๑ มปก ๐๗  ๑๑๙  ๐๐ + 

นิทานสวุัณณมูสิกาหนูเผือก ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๔๐  ๐๑ + 

นิทานเตปทุมมา ๕ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๔๐  ๐๑ + 

นิพพานสูต ๑๐ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๖๕  ๐๐ + 

นิพพานสูต ๑ ๒๔๖๘ ๐๒  ๑๘๘  ๐๐ + 

นิพพานสูต ๒ ๑๒๒๔ ๑๐  ๐๘๑  ๐๒ - 

นิพพานสูต ๑ มปก ๑๐  ๐๙๑  ๐๑ + 

นิพพานสูต ๑๕ ๑๒๐๐ ๑๐  ๑๑๘  ๐๐ + 

นิพพานสูต ๑ ๑๒๓๘ ๑๐  ๑๒๘  ๐๑ + 

นิพพานสูต ๓ ตจศ ๑๐  ๑๔๘  ๐๑ + 

นิพพานสูต ๑ ๑๒๔๖ ๒๐  ๐๔๙  ๐๓ - 



  

๓๗๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

นิพพานสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๕๓  ๐๑ - 

นิพพานสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๖๙  ๐๕ - 

นิพพานสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๙๓  ๐๓ - 

นิพพานสูต ๑ ๑๒๗๒ ๒๐  ๐๙๐  ๐๒ + 

นิยายลายง ู ๗ ๑๒๐๔ ๐๗  ๑๕๕  ๐๐ + 

นิยายลายง ู ๑ มปก ๒๐  ๑๖๓  ๐๒ - 

นิริยชาดก ๑ มปก ๒๐  ๑๕๘  ๐๔ + 

นิไสยกิตก ๔ ๑๒๐๒ ๑๖  ๐๐๗  ๐๒ + 

นิไสยคดีโลก ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๙  ๐๔ + 

นิไสยคามณีจนัท ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๗๐  ๐๒ + 

นิไสยคัณฐันตระ ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๑  ๐๔ + 

นิไสยคันธนาปฏฐาน ๘ ๑๑๙๕ ๐๓  ๐๒๕  ๐๒ + 

นิไสยจตุกกนบิาต ๑๕ ๑๒๐๔ ๐๗  ๐๑๔  ๐๐ + 

นิไสยจตุกกนบิาต ๑๑ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๔๖  ๐๐ + 

นิไสยชินาลังการ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๖  ๐๑ + 

นิไสยฏิกาธมัมจักก ๙ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๑  ๐๐ + 

นิไสยฏิกาธมัมจักก ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๔  ๐๐ + 

นิไสยฏิกาธมัมจักก ๑๐ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๐  ๐๐ + 

นิไสยฏิกาธมัมจักก ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๕๘  ๐๐ + 

นิไสยทสวัตถ ุ ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๒๔  ๐๐ - 

นิไสยทุติยวังสมาลิน ี ๑๓ ๑๑๙๘ ๑๓  ๐๐๒  ๐๐ + 

นิไสยธัมมจักกัปปวัตตนสูต ๗ ๑๑๙๖ ๒๐  ๑๓๑  ๐๓ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๕  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๘  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๙  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๒๒  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๗๑  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๘๑  ๐๐ + 



  

๓๗๙ 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๙๔  ๐๐ +  

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๖ ๐๒  ๑๐๘  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๖๖  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๖ ๐๒  ๑๘๖  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๙๖ ๐๒  ๑๘๗  ๐๐ + 

นิไสยธัมมปาทะ ๑๐ ๑๑๘๗ ๐๒  ๑๘๙  ๐๐ + 

นิไสยนยาสการก ๘ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๒  ๐๑ + 

นิไสยนนัทปกอร/นิไสยนนัทปกอรณ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๗๐  ๐๑  + 

นิไสยบัวพันธะ ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๓๒  ๐๒ + 

นิไสยปาฏิยวคัคทีฆนิกาย ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๐๖  ๐๐ + 

นิไสยปาฏิยวคัคทีฆนิกาย ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๖  ๐๐ + 

นิไสยปุพพฏิกาปฏฐาน ๑๔ ๑๑๙๕ ๐๒  ๑๕๕  ๐๐ + 

นิไสยปญจนิบาต ๙ ๑๑๙๖ ๐๗  ๐๘๕  ๐๐ + 

นิไสยพทุธโฆสาจารย ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๔  ๐๑ + 

นิไสยพิมพาเถรี ๗ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๑๒  ๐๒ + 

นิไสยมธุรสชมพ ู ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๕๐๐ + 

นิไสยมธุรสลังกา ๑๗ ๑๑๙๘ ๑๑  ๐๐๓๐๐ + 

นิไสยมธุรสลังกา ๑๐ ๑๑๙๖ ๑๑  ๐๑๙  ๐๐ + 

นิไสยมหาวัคคทีฑนิกาย ๑๗ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๒๐  ๐๐ + 

นิไสยมาตกิาสติปฏฐานสูต ๑๔ ๑๒๐๓ ๐๒  ๑๙๖  ๐๐ + 

นิไสยมาไลยแสน ๔ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๑๘  ๐๒ + 

นิไสยมโหสถ ๙ ๑๑๓๐ ๐๗  ๑๒๑  ๐๐ + 

นิไสยมูลตันเถยยะ ๑๑ ๑๑๙๘ ๑๑  ๐๐๒  ๐๐ + 

นิไสยมิลินทปญหา ๑๕ ๑๑๙๕ ๐๒  ๑๘๑  ๐๐ + 

นิไสยมิลินทปญหา ๑๖ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๑๕  ๐๐ + 

นิไสยมิลินทปญหา ๑๕ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๔๒  ๐๐ + 

นิไสยมังคลัตถทปีน ี ๑๗ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๓๒  ๐๑ + 

นิไสยมัชฌิมนกิาย ๑๔ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๓  ๐๑ + 

นิไสยมัชฌิมนกิาย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๑๕  ๐๐ + 



  

๓๘๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

นิไสยมัชฌิมนกิาย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๓๘  ๐๐ + 

นิไสยมัชฌิมนกิาย ๑๖ ๑๑๙๙ ๐๒  ๑๖๘  ๐๐ + 

นิไสยมัชฌิมนกิาย ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๕๗  ๐๐ + 

นิไสยมัณฑปกอร/นิไสยมัณฑปกอรณ ๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๗๐  ๐๓ + 

นิไสยรอม ๑ มปก ๒๐  ๑๒๑  ๐๓ + 

นิไสยวนิิจไฉยสังคหะ ๖ ๑๒๐๔   ๐๒  ๑๔๗  ๐๑ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๙ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๒  ๐๐ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๒๑  ๐๐ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๒๗  ๐๐ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๘ ๑๑๙๘ ๑๐  ๐๐๒  ๐๐ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๑๐ ๑๑๙๘ ๑๐  ๐๐๓  ๐๐ + 

นิไสยวิสุทธิมคัค ๑๔ ๑๑๙๘ ๑๐  ๐๑๔  ๐๐ + 

นิไสยวิไนยกัมพีรัตถทีปน ี ๙ ๑๙๕ ๐๑  ๐๔๐  ๐๐ + 

นิไสยวิไนยสังคหะ ๖ ๑๑๙๖ ๐๑  ๐๓๓  ๐๑ + 

นิไสยวงัสมาลนิ ี ๑๕ ๑๑๙๘ ๑๓  ๐๐๓  ๐๐ + 

นิไสยสกุณณปกอร/  

นิไสยสกุณณปกอรณ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๙  ๐๓ + 

นิไสยสมาส ๑ ๑๑๙๒ ๑๖  ๐๑๐  ๐๕ + 

นิไสยสุตตสังคหะ ๑๔ ๑๑๙๒ ๐๒  ๑๙๔  ๐๐ + 

นิไสยสุตตสังคหะ ๑๔ ๑๒๐๔ ๐๒  ๑๙๙  ๐๐ + 

นิไสยสุตโสม ๖ ๑๒๐๔ ๐๗  ๐๓๐  ๐๐ + 

นิไสยสุตโสมชาดกอสีตินิบาต ๖ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๔๙  ๐๐ + 

นิไสยสูตมนต ๑๐ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๗  ๐๒ + 

นิไสยสิรสาปกอร/นิไสยสิรสาปกอรณ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๗๐  ๐๔ + 

นิไสยสีลขันธวคัคทีฆนิกาย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๖๑  ๐๐ +   

นิไสยสีลขันธวคัคทีฆนิกาย ๑๗ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๖๙  ๐๐ + 

นิไสยสีลขันธวคัคทีฆนิกาย ๑๙ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๐๗  ๐๐ + 

นิไสยสัจจสังเขป ๘ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๑๙  ๐๒ + 



  

๓๘๑ 

นิไสยสัททาเภทจินตา ๑๓ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๑๙  ๐๑ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๒  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๔  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๘  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๙  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๕ ๐๗  ๐๑๑  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๙ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๒  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๖  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๙ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๒  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๖  ๐๐ + 

นิไสยหาสิบชาต ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๒๑  ๐๐ + 

นิไสยอนุสสติกัมมัฏฐาน ๗ ๑๑๙๕ ๒๐  ๑๑๙  ๐๑ + 

นิไสยอภิธานสับ/นิไสยอภิธานสพัท ๑๐ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๖  ๐๒ + 

นิไสยอาขยาต ๔ ๑๒๐๒ ๑๖  ๐๐๗  ๐๑ + 

นิไสยอุปเทสขนัธสนัตระ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๑ + 

นิไสยอุปเทสคมนะ ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๔ + 

นิไสยอุปเทสอธิคมนะ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๒ + 

นิไสยอุปเทสโสภาพ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๓ + 

นิไสยอุรังคธาตุ ๖ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๑๒  ๐๑ + 

นิไสยอัฏฐกถาปุคคลปญญัตติ ๗ ๑๒๐๙ ๐๓  ๐๑๐  ๐๐ + 

นิไสยอัตถกถาปุคคลปญญัตติ ๗ ๑๑๔๕ ๐๓  ๐๑๐  ๐๐ +  

นิไสยเถรีคาถา ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๒  ๐๑๙  ๐๐ + 

นิไสยเถรีคาถา ๑๐ ๑๑๙๘ ๑๓  ๐๐๑  ๐๐ + 

นิไสยเอกนิบาต ๑๑ มปก ๐๗  ๐๗๖  ๐๐ + 

นิไสยเอกนิบาต ๑๕๑ ๑๙๕ ๐๗  ๑๔๕  ๐๐ + 

นิไสยเอกนิบาต ๑๕ ๑๒๐๔ ๐๗  ๑๔๘  ๐๐ + 

นิไสยเอกนิบาต ๑๑ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๑๖  ๐๐ + 

นิไสยแปดหมืน่สี่พนัขันธ ๕ ๑๒๐๕ ๒๐  ๑๗๔  ๐๑ + 

นิไสยโลกจกัขุ ๕ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๔  ๐๒ + 



  

๓๘๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

นิไสยโลกวิไนย ๘ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๐๘  ๐๐ + 

นิไสยโลกไนย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๙  ๐๐ + 

นิไสยโลกไนย ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๒๔  ๐๐ + 

นิไสยโลกไนย ๙ ๑๑๙๘ ๐๗  ๐๑๐  ๐๐ + 

นิไสยไชยะ ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๗  ๐๑ + 

นัตถัปปกาสนาฏิกาทีฆนกิาย ๑๐ มปก ๐๔  ๑๘๙  ๐๐ + 

นันทพราหม/นันทพราหมณ ๑ มปก ๒๐  ๑๑๒  ๐๓   + 

บมสวดเบิก ๑ มปก ๐๙  ๐๓๘  ๐๐ + 

บทสูตมนตทังหาและเจ็ดตาํนานแปล ๑ ๑๒๐๔ ๐๕  ๐๐๒  ๐๐ + 

บทสูตสืบชาตา ๑ มปก ๒๐  ๑๗๒  ๐๑ + 

บาลีกถาวัตถ ุ ๑๐ ๑๒๐๓ ๐๔  ๒๕๔  ๐๐ + 

บาลีกังขาวิตรณี ๑๐   ๑๑๘๔ ๐๑  ๐๑๒  ๐๐ + 

บาลีนาม ๑ ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๗๔  ๐๑ + 

บาลีอนุฏิกาวภัิงคปกรณะ ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๑  ๐๐ + 

บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ ๒ ๑๑๙๘ ๐๓  ๐๐๕  ๐๒ + 

บัวรพันธะ ๑ ๑๒๐๘ ๒๐  ๑๗๑  ๐๔ - 

ปกิณณกนิบาต ๖ ๑๑๒๔ ๐๗  ๐๓๓  ๐๐ + 

ปกิณณวัคค ๑ มปก ๐๒  ๑๙๕  ๐๐ + 

ปกิณณกสูต ๗ ๑๒๕๓ ๒๐  ๐๑๖  ๐๒ + 

ปกิณณกะ ๖ ๑๑๙๑ ๐๒  ๐๘๙  ๐๐ + 

ปฐมกัปป ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๑๗๑  ๐๒ - 

ปฐมกัปป ๑ ๑๑๙๕ ๒๐  ๐๘๔  ๐๔ + 

ปฐมมาไลย ๒ ๑๒๗๓ ๐๗  ๐๖๔  ๐๑ + 

ปฐมมาไลย – ทุติยมาไลย ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๕  ๐๑ + 

ปฐมสัมโพธ ิ ๗ ๑๒๐๑ ๐๒  ๑๑๐  ๐๐ + 

ปฐมสัมโพธ ิ ๖ มปก ๐๒  ๐๕๐  ๐๐ + 

ปฐมสัมโพธ ิ ๗ ๑๑๖๒ ๐๒  ๑๙๓  ๐๐ + 

ปฐมสัมโพธ ิ ๑ ๑ตจศ ๒๐  ๑๕๗  ๐๐ + 



  

๓๘๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

ปฐมสัมโพธ ิ ๖ ๑๒๐๒ ๒๐  ๐๘๒  ๐๒ + 

ปฐมสัมโพธ ิ ๘ มปก ๐๒  ๐๓๕  ๐๐ + 

ปทุมมกุมมาร ๔ ๑๒๐๕ ๐๗  ๐๓๔  ๐๑ + 

ปทุมมกุมมาร ๔ มปก ๐๗  ๑๒๐  ๐๐ + 

ปทุมมชาดก ๑ มปก ๒๐  ๑๖๐  ๐๑ + 

ปทุมมชาดก ๑ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๖๐  ๐๓ + 

ปทุมมมกุขราชชาดก ๑ มปก ๒๐  ๑๐๑  ๐๔ + 

ปทุมมะบัวหอม ๕ ๑๒๑๗ ๐๗  ๐๗๕  ๐๐ + 

ปทุมมะบัวหอม ๑ ๑๑๙๗ ๐๗  ๑๕๗  ๐๕ + 

ปทุมมะบัวหอม ๑ มปก ๒๐  ๑๕๒  ๐๕ - 

ปทุมมะบัวหอม ๕ ๑๒๐๑ ๒๐  ๑๖๕  ๑๐ + 

ปธานสูต ๑ มปก ๐๒  ๐๔๗  ๐๓ + 

ปรมโฆสา ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙  ๐๗ + 

ปรมัตถคัณฐี ๑ ๑๒๐๐ ๐๓  ๐๓๙  ๐๐ + 

ปรมัตถวินิจไฉย ๓ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๐๔  ๐๒ + 

ปรมัตถวินิจไฉย ๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๒๔๖  ๐๒ + 

ปรมัตถวิภูสิน ี ๑๒ ๑๑๒๔ ๐๔  ๒๑๕  ๐๐ + 

ประทีษตียกา ๑ ๒๔๒๙ ๒๐  ๑๒๖  ๐๒ + 

ปราภวสูต ๑ มปก ๐๒  ๑๒๘  ๐๖ + 

ปราภวสูต ๑ ๑๒๐๙ ๐๒  ๑๘๒  ๐๓ + 

ปราภวสูต ๑ ๑๑๙๓ ๐๔  ๐๙๓  ๐๑ + 

ปราภวสูต ๑ มปก ๐๒  ๒๐๙  ๐๓ + 

ปราภวสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๔ + 

ปราภวสูต ๑ ๑๒๔๗ ๐๒  ๒๐๓  ๐๖ + 

ปริวาร ๑๖ ๑๑๘๕ ๐๔  ๒๔๓  ๐๐ + 

ปริวาร ๑ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๑๕  ๐๕ + 

ปริวาร ๑๗ ๑๑๒๒ ๐๔  ๑๖๐  ๐๐ + 

ปริสุตตมังคละ ๓ ๑๑๙๒ ๒๐  ๑๕๐  ๐๒ + 



  

๓๘๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

ปาจิตตีย ๑๑ ๑๑๘๖ ๐๔  ๑๕๓  ๐๐ + 

ปาจิตตีย ๑๒ มปก ๐๔  ๒๐๒  ๐๐ + 

ปาจิตตีย ๑๑ ๑๒๐๒ ๐๔  ๒๑๙  ๐๐ + 

ปาฏิยวัคคทีฆนิกาย ๑๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๒  ๐๐ + 

ปาฏิยวัคคทีฆนิกาย ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๕  ๐๐ + 

ปาฏิยวัคคทีฆนิกาย ๑๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๖  ๐๐ + 

ปาฏิโมกข ๑ มปก ๐๔  ๑๐๔  ๐๐ + 

ปาฏิโมกข ๑ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๑๕  ๐๑ + 

ปาฐาอุปเทสสพัพัญ ู ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๖ + 

ปายาสิราชัญญสูต ๓ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๖๔  ๐๕ + 

ปายาสิราชัญญสูต ๓ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๓๔  ๐๒ + 

ปายาสิสูต ๔ ๑๒๐๔   ๒๐  ๑๐๗  ๐๒ + 

ปายาสิสูต ๔ ๑๑๙๓ ๒๐  ๐๒๘  ๐๑ + 

ปารม ี ๔ ๑๑๔๘ ๑๐  ๐๐๕  ๐๐ + 

ปารม ี ๓ ๑๑๕๑ ๑๐  ๐๔๕  ๐๑ + 

ปารม ี ๑ มปก ๒๐  ๑๐๑  ๐๒ + 

ปารม ี ๓ ๑๑๗๒ ๒๐  ๑๕๓  ๐๑ + 

ปารมีแกว ๑ ๑๒๒๔ ๒๐  ๑๖๓  ๐๑ + 

ปารมีแปดพันชั้น ๑ มปก ๑๐  ๐๙๑  ๐๒ + 

ปารมีแปดพันชั้น ๔ ตจศ ๒๐  ๑๖๙  ๐๒ - 

ปาราชิกสกิขาบท ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๑๕๔  ๐๓ - 

ปาราชิกสกิขาบท ๒ ตจศ ๒๐  ๑๖๑  ๐๕ - 

ปาราชิกะ ๙ มปก ๐๔  ๑๔๓  ๐๐ + 

ปาราชิกะ ๑๙ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๔๕  ๐๐ + 

ปาราชิกะ ๑๗ ๑๑๘๔ ๐๔  ๒๕๓  ๐๐ + 

ปาราชิกะ ๑๒ มปก ๐๔  ๒๒๘  ๐๐ + 

ปาราชกิะ ๒๐ ๑๑๙๗ ๐๔  ๒๐๖  ๐๐ + 

ปุคคลบัญญัตติ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๖  ๐๑ + 



  

๓๘๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

ปุคคลบัญญัตติ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๔  ๐๕ + 

ปุณณทาส ี ๑ มปก ๒๐  ๑๓๕  ๐๒ + 

ปุพพฏิกาปฏฐาน ๑๔ มปก ๐๒  ๑๐๓  ๐๐ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๐๕ ๐๒  ๐๙๒  ๐๒ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๐๒๗  ๐๔ + 

ปุราเภทสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๕ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๖ + 

ปุราเภทสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๗๖  ๐๔ - 

ปุราเภทสูต ๒ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๑๑ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๒๒  ๐๒ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๐๗ ๒๐  ๑๔๒  ๑๓ + 

ปุราเภทสูต ๑ ๑๒๔๕ ๒๐  ๑๔๖  ๐๓ + 

ปุราเภทสตู ๑ ๑๒๔๗ ๐๒  ๒๐๓  ๐๒ + 

ปฏกมาลา ๑ ๑๒๒๖ ๑๐  ๑๓๓  ๐๐ + 

ปฏกมาลาสงัเขป ๑ ๑๒๒๗ ๑๐  ๐๖๗  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๗๔ ๑๐  ๐๐๑  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ มปก ๑๐  ๐๑๑  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๗๒ ๑๐  ๐๑๒  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๑๒ ๑๐  ๐๑๗  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๗๖ ๑๐  ๐๑๘  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๓๘ ๑๐  ๐๒๒  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๑๙๖ ๑๐  ๐๒๓  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๔๖ ๑๐  ๐๒๕  ๐๐ - 

ปฏกะทงัสาม ๔ มปก ๑๐  ๐๒๖  ๐๐ - 

ปฏกะทงัสาม ๔ ๑๒๓๑ ๑๐  ๐๒๗  ๐๐ - 

ปฏกะทงัสาม , อานิสงสปฏกะ ๔ ๑๒๒๐ ๑๐  ๐๐๙  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม , อานิสงสปฏกะ ๔ ๑๒๗๓ ๑๐  ๐๑๐  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม , อานิสงสปฏกะ ๔ ๑๒๒๖ ๑๐  ๐๑๖  ๐๐ + 



  

๓๘๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

ปฏกะทงัสาม , อานิสงสปฏกะ ๔ ๑๒๑๒ ๑๐  ๐๒๐  ๐๐ + 

ปฏกะทงัสาม ๓ ๑๒๓๕ ๑๐  ๐๕๑  ๐๐ - 

ปฏกะทงัสาม ๔ มปก ๑๐  ๐๕๒  ๐๐ - 

ปฏกะทงัสาม ๓ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๑ - 

ปฏกะมาลา ๑ ๑๒๙๕ ๐๙  ๐๐๓  ๐๐ - 

ปจจกสูต ๑ มปก ๐๒  ๐๔๗  ๐๒ + 

ปจนิบาตองัคุตตรนิกาย ๑๐ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๘๒  ๐๑ + 

ปจไจยทีปนีปฏฐาน ๗ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๖  ๐๒ + 

ปญจนิบาต ๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๗  ๐๒ + 

ปญจนิบาต ๙ ๑๒๐๔ ๐๗  ๑๕๐  ๐๐ + 

ปญจนิบาตองัคุตตรนิกาย ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๐  ๐๑ + 

ปญจนิบาตองัคุตตรนิกาย ๑๔ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๘๗  ๐๐ + 

ปญญาพลกมุมาร ๒ ๑๑๙๗ ๐๗  ๑๕๗  ๐๓ + 

ปญญาพละ ๑ ๑๑๙๗ ๐๗  ๑๕๘  ๐๑ + 

ปญญาสชาต ๑๐ ๑๑๙๖ ๐๗  ๐๐๗  ๐๐ + 

ปญญาสนิบาต ๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๘  ๐๔ + 

ปญหาพระยาปเสนทโิกสล ๑ มปก ๒๐  ๑๕๒  ๐๗ + 

ปญหาเทวดา ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๕ + 

ปณฑิตดอกแกวมหาวัน ๑ มปก ๒๐  ๑๔๗  ๐๑ + 

ปพพัชชวนิิจไฉยกถา ๒ ๑๑๙๖ ๐๑  ๐๐๓  ๐๒ + 

ปพพัชชาทิวนิจิไฉยกถา ๒ ๑๒๐๔ ๐๒  ๑๔๗  ๐๒ + 

พรหมชาลลสตู ๑๒ มปก ๐๒  ๑๑๙  ๐๑ + 

พรหมทัต ๑ ๑๒๕๒ ๐๗  ๑๕๗  ๐๔ + 

พระยาคางคาก ๔ มปก ๐๗  ๐๕๘  ๐๐ + 

พระยาหนูเผือก ๑ ๑๒๒๐ ๒๐  ๐๑๗  ๐๒ + 

พระสมุหธัมม ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๖  ๐๓ + 

พระสัททวธิานลักขณะ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๖  ๐๑ + 

พระสัททาจกักลักขณะ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๖  ๐๒ + 



  

๓๘๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

พระอภิธานทปีน ี ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๙ + 

พระโมคคัลลานวุตต ิ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๖  ๐๕ + 

พราหมชาลสตู ๑๐ ๑๒๐๒ ๐๒  ๑๒๙  ๐๐ + 

พลสังขยา ๙ ๑๒๕๓ ๐๗  ๑๕๒  ๐๔ + 

พลสังขยา ๙ ๑๑๙๗ ๐๗  ๐๕๒  ๐๑ + 

พลสงัขยา ๙ ๑๒๐๔ ๐๗  ๐๔๔  ๐๑ + 

พาลปโพธะ ๑  ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๐๘  ๐๘ + 

พาหิยนิพพาน ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๐๗๗  ๐๒ + 

พาหิยเถรนิพพานวัตถ ุ ๑ ๑๒๑๒ ๐๒  ๑๗๔  ๐๒ + 

พุทธคุณ ๑๐ ๑๑๙๓ ๑๐  ๐๗๙  ๐๐ + 

พุทธคุณ ๑  ๑๒๐๓ ๒๐  ๐๕๑  ๐๓ + 

พุทธคุณ ๑๐ ๑๒๗๓ ๐๒  ๑๒๖  ๐๐ + 

พุทธคุณสงัคหโลก ๑ ๒๔๖๑ ๒๐  ๑๕๒  ๐๙ + 

พุทธจักก – อาณาจักกเทยีมกัน ๑ มปก ๑๕  ๐๐๔  ๐๐ + 

พุทธนพิพาน ๑ ๑๒๑๒ ๐๒  ๑๗๔  ๐๑ + 

พุทธนพิพาน ๑ ๑๒๐๓ ๒๐  ๐๔๗  ๐๑ + 

พุทธนิไสย ๑ มปก ๒๐  ๑๕๖  ๐๖ + 

พุทธปาทาน ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๙๑  ๐๒ + 

พุทธวงส ๑๖ ๑๒๐๓ ๐๒  ๐๘๕  ๐๐ + 

พุทธวงัสะ ๑๕ ๑๑๙๒ ๐๒  ๑๕๐  ๐๐ + 

พุทธวงัสะ ๑๕ มปก ๐๒  ๑๖๗  ๐๐ + 

พุทธวงัสะ ๒๕ ๑๒๐๒ ๐๒  ๒๑๓  ๐๑ + 

พุทธสมพาน ๖ ๑๑๙๔ ๐๒  ๐๙๕  ๐๐ + 

พุทธสมพาร ๖ มปก ๐๒  ๑๗๓  ๐๐ + 

พุทธานุสสติ ๖ มปก ๑๐  ๐๗๗  ๐๐ + 

พุทธาปทาน ๒ มปก ๐๒  ๒๑๒  ๐๑ + 

พุทธาภิเสก ๓  ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๒๗  ๐๑ + 

พุทธาภิเสก ๑ ๑๒๐๒ ๐๒  ๒๑๓  ๐๒ + 



  

๓๘๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม    

พุทธาภิเสก ๗ ตจศ ๐๙  ๐๓๔  ๐๐ + 

พุทธาภิเสก ๒ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๖๕  ๐๔ + 

พุทธาภิเสก ๑ ๑๒๖๑ ๒๐  ๐๖๘  ๐๒ + 

พุทธาภิเสก ๒ ๑๒๒๘ ๒๐  ๐๙๖  ๐๔ - 

พุทธาภิเสก ๑ ๑๒๔๓ ๒๐  ๑๔๓  ๐๑ + 

พุทธาภิเสก ๑ ๑๒๓๗ ๒๐  ๑๗๘  ๐๖ - 

พุทธาภิเสกฉบับยอ ๑ ๒๕๐๗ ๒๐  ๐๕๒  ๐๓ - 

พุทธโฆสาจาร ๕ ๑๑๙๑ ๑๓  ๐๑๖  ๐๐ + 

พิมพาขะนุนงิว้ ๓ ตจศ ๐๗  ๐๖๗  ๐๒ - 

พื้นเมืองกรงุสโียธิยา ๑ มปก ๒๐  ๑๗๑  ๐๑ + 

ภยวินาสะ ๓ ๑๑๙๖ ๒๐  ๐๘๑  ๐๑ + 

ภวิรติ ๔ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๑๗  ๐๑ + 

ภาณวาร ๑ ๑๑๙๒ ๒๐  ๑๕๐  ๐๒ + 

ภาณวาร ๑ ๑๑๙๕ ๒๐  ๑๗๐  ๐๕ + 

ภารตารัฏฐะ ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๙  ๐๒ + 

ภูริทัต ๕ ๑๒๗๕ ๐๗  ๑๓๗  ๐๐ + 

มณีทีป ๑๖ ๑๐๒๕ ๐๔  ๒๓๕  ๐๐ + 

มณีปทีป ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๖  ๐๐ + 

มณีปทีป ๑๖ ๑๑๙๕ ๐๔  ๐๓๘  ๐๐ + 

มณีสารมัญชสุสะ ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๑  ๐๐ + 

มธุรสกถา ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๐๗๗  ๐๖ + 

มธุรสพาหิณ ี ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๕  ๐๐ + 

มธุรสลังกา ๑๐ ๑๒๐๔ ๑๑  ๐๑๗  ๐๐ + 

มธุรสวาหิณ ี ๘ ๑๑๙๔ ๑๑  ๐๐๖  ๐๐ + 

มธุรสวาหิณ ี ๘ ๑๑๖๓ ๑๑  ๐๐๗  ๐๐ + 

มธุรสวาหิณ ี ๒ มปก ๒๐  ๑๗๑  ๐๓ + 

มธุรัสสสูต ๑ ๑๒๒๖ ๒๐  ๐๓๘  ๐๒ + 

มหากาลงิคชาดก ๑ มปก ๒๐  ๑๒๕  ๐๘ + 



  

๓๘๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

มหากัสสปนพิพาน ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๐๗๗  ๐๔ + 

มหาตุณฑิละ ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๓ + 

มหานิเทส ๑๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๒  ๐๐ + 

มหาปุริสลักขณะ ๗ ๑๑๐๒ ๑๓  ๐๑๔  ๐๐ + 

มหาปฏฐาน ๑๔ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๕๒  ๐๐ + 

มหาปฏฐาน ๑๐ ๑๑๙๓ ๐๔  ๑๖๑  ๐๐ + 

มหาปฏฐานปกรณะ ๑๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๘  ๐๐ + 

มหาปฏฐานปกอร/มหาปฏฐานปกอรณ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๖  ๐๐ + 

มหาปฏฐานปกอร/มหาปฏฐานปกอรณ๑๓ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๓๐  ๐๐ + 

มหาปฏฐานปกอร/มหาปฏฐานปกอรณ๑๔ ๑๑๘๕ ๐๔  ๒๔๒  ๐๐ + 

มหาพยหุสูต ๑ ๑๒๐๕ ๐๒  ๐๙๒  ๐๕ + 

มหาพยหุสูต ๒ ตจศ ๐๒  ๒๑๒  ๐๔ + 

มหาพยหุสูต ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๐๒๗  ๐๖ + 

มหาพยหุสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๙  ๐๔ + 

มหาพยหุสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๔ + 

มหาพยหุสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๗๖  ๐๗ - 

มหาพยหุสูต ๒ ๑๒๓๓ ๒๐  ๐๙๗  ๐๙ + 

มหาพยหุสูต ๒ ๑๒๓๕ ๒๐  ๑๐๒  ๐๔ + 

มหาพยหุสูต ๑ ๑๒๐๖ ๒๐  ๑๒๒  ๐๕ + 

มหาพยหุสูต ๑ ๑๒๐๗ ๒๐  ๑๔๒  ๑๐ + 

มหาพยหุสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๖  ๐๑ - 

มหาพยหุสูต ๖ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๓๕  ๐๐ + 

มหาพยหุสูต ๒ ๑๒๔๗ ๐๒  ๒๐๓  ๐๓ + 

มหาพลนคอร ๑ ๑๒๐๕ ๒๐  ๑๗๖  ๐๔ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑ ๑๒๒๗ ๑๐  ๐๔๔  ๐๑ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑ ๑๒๒๖ ๑๐  ๐๗๔  ๐๑ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑ ๑๒๕๖ ๑๐  ๑๑๗  ๐๒ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑๒ ตจศ ๑๐  ๑๔๑  ๐๐ - 



  

๓๙๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

มหามูลนพิพานสูต ๑๕ ตจศ ๑๐  ๑๔๔  ๐๐ - 

มหามูลนพิพานสูต ๒ มปก ๑๐  ๑๔๕  ๐๐ + 

มหามูลนพิพานสูต ๒ ตจศ ๑๐  ๑๔๘  ๐๒ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๓๒  ๐๒ + 

มหามูลนพิพานสูต ๑ ๑๒๔๖ ๒๐  ๔๙  ๐๒ - 

มหามูลนพิพานสูต ๑ ๑๒๑๔ ๒๐  ๐๗๒  ๐๙ + 

มหามังคลสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๓ - 

มหามังคลสูต ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๑ - 

มหาราหุโลสุต ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๕ - 

มหาวงสแตงออน ๑๐ ๑๒๓๙ ๐๗  ๑๐๓  ๐๐ + 

มหาวิบาก ๓ ตจศ ๑๐  ๑๔๘  ๐๓ + 

มหาวิบาก ๑ ๑๒๗๒ ๒๐  ๑๐๗  ๐๓ + 

มหาวิบาก ๑ ๒๕๐๙ ๒๐  ๑๖๖  ๐๒ - 

มหาวิบาก ๑๒ ตจศ ๑๐  ๑๔๐  ๐๐ - 

มหาวิบาก ๒ ๑๒๘๑ ๑๐  ๐๕๕  ๐๒ - 

มหาวิบากรอม ๑ มปก ๒๐  ๑๒๓  ๐๑ - 

มหาวัคคทีฆนกิาย ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๘  ๐๐ + 

มหาวัคคอัตถกถา ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๔ + 

มหาวัคค ๑ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๑๕  ๐๔ + 

มหาวัคค ๙ มปก ๐๑  ๐๒๘  ๐๐ + 

มหาวัคค ๕ ตจศ ๐๑  ๐๔๕  ๐๐ + 

มหาวัคค ๙ ๑๑๘๓ ๐๔  ๑๑๙  ๐๐ + 

มหาวัคค ๘ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๗๕  ๐๐ + 

มหาวัคค ๒๑ ๑๑๘๕ ๐๔  ๑๘๘  ๐๐ + 

มหาวัคค ๑๘ ๑๐๗๘ ๐๔  ๑๙๓  ๐๓ + 

มหาวังสะ ๑๑ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๔๒  ๐๐ + 

มหาวัณณา ๑ มปก ๒๐  ๑๕๑  ๐๓ - 

มหาสติปฏฐาน ๖ ๑๑๘๐ ๐๒  ๑๕๓  ๐๐ + 



  

๓๙๑ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

มหาสมยสูต ๑ ๑๒๐๙ ๐๒  ๑๘๒  ๐๔ + 

มหาสมยสูต ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๔ - 

มหาสมยสูต ๑ มปก ๐๒  ๑๒๘  ๐๓ + 

มหาสมยสูต ๑ ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๐๕  ๐๓ + 

มหาสมัตปาสาทิกา ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๘๔  ๐๐ + 

มหาสมันตปฏฐาน ๗ ๑๒๐๖ ๐๓  ๐๐๗  ๐๐ + 

มหาสมันปาสาทิกา ๑๘ ๑๑๙๒ ๐๔  ๒๑๓  ๐๐ + 

มหาสารีบุตตนิพพาน ๑ ๑๒๑๒ ๐๒  ๑๗๔  ๐๔ - 

มหาอานนัทนพิพาน ๑ ๑๒๑๒ ๐๒  ๑๗๔  ๐๗ + 

มหาเวสสนัตระ ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๐  ๐๑ + 

มหาเวสสนัตระ ๑๕ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๗๕  ๐๒ + 

มหาโมคคัลลานนิพพาน ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๐๗๗  ๐๓ + 

มหาโมคคัลลานะ ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๘๐  ๐๒ + 

มาติกาสูต ๑ ๑๑๘๓ ๐๒  ๑๗๐  ๐๒ + 

มาไลยโผด ๑ มปก ๒๐  ๑๗๐  ๐๘ + 

มโนรทบุรณีอัฏฐกถาจตุกก- 

-นิบาตอังคุตตรนิกาย ๖ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๙๖  ๐๒ + 

มโนรัฏฐปุรณี , อัตถกถาปญจนิบาตฯ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๐  ๐๒ + 

มโหสถ ๘ ๑๑๙๙ ๐๗  ๐๑๓  ๐๐ + 

มโหสถ ๗ มปก ๐๗  ๐๓๕  ๐๐ + 

มโหสถ ๑๗ ๑๑๙๙ ๐๗  ๐๘๖  ๐๐ + 

มโหสถ ๒ ตจศ ๐๗  ๑๕๘  ๐๓ + 

มโหสถ ๘ มปก ๐๗  ๐๓๑  ๐๐ + 

มุขมัตตทีปนกีารก ๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๙  ๐๓ + 

มุขมัตตทีปนีฏิกากิตก ๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๕  ๐๔ + 

มุขมัตตทีปนีฏิกาสมาส ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๕  ๐๑ + 

มุขมัตตทีปนีฏิกาอาขยาต ๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๕  ๐๓ + 

มุขมัตตทีปนีตทัธิต ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๕  ๐๒ + 



  

๓๙๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

มุขมัตตทีปนนีาม ๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๙  ๐๒ + 

มุขมัตตทีปนีสนธ ิ ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๖๙  ๐๑ + 

มูลกัมมัฏฐาน ๑๐ ๑๒๐๒ ๑๐  ๐๒๙  ๐๐ + 

มูลกัมมัฏฐาน ๒ ตจศ ๒๐  ๑๖๘  ๐๑ - 

มูลกัมมัฏฐาน ๑ ๑๒๒๖ ๑๐  ๐๙๒  ๐๑ + 

มูลกัมมัฏฐานภวิรติ ๒ ๑๐๑๐ ๑๐  ๑๓๐  ๐๐ + 

มูลฏิกสูตปจฉิมโอวาส ๓ ๑๑๙๔ ๐๒  ๒๐๕  ๐๐ + 

มูลฏิกาปุคคลปญญัตติ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๖  ๐๔ + 

มูลฏิกาปุคคลปญญัตติ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๔  ๐๑ + 

มูลติกสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๖๙  ๐๑ - 

มูลธัมมจกัก ๕ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๔๘  ๐๑ + 

มูลปฏิกสูต ๑ ๑๑๙๙ ๐๔  ๑๔๗  ๐๒ + 

มูลปฏิกสูต ๓ ๑๑๙๕ ๒๐  ๐๖๖  ๐๒ + 

มูลปณณาสมชัฌิมนิกาย ๑๒ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๑๖  ๐๐ + 

มูลฤกษ ๑ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๓๔  ๐๕ + 

มูลฤกษ ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๔๘  ๐๓ + 

มูลสาสนา ๑๐ ๑๑๙๒ ๐๓  ๐๑๑  ๐๐ + 

มูลสิกขา ๒ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๓๗  ๐๓ + 

มูลสิกขา ๑ ๑๒๐๕ ๒๐  ๑๒๐  ๐๓ + 

มิลินทปญหา ๙ ๑๒๐๔ ๐๒  ๐๘๐  ๐๐ + 

มิลินทปญหา ๙ ๑๑๙๖ ๐๒  ๑๙๗  ๐๐ + 

มิลินทปญหา ๙ ๑๒๒๕ ๐๗  ๑๐๕  ๐๐ + 

มิลินทปญหา ๖ ๑๑๖๗ ๐๗  ๑๒๙  ๐๐ + 

มิลินทปญหา ๑๕ ๑๑๙๖ ๐๗  ๐๙๕  ๐๐ + 

มิลินทปญหา ๑๕ ๑๑๙๖ ๐๒  ๐๓๓  ๐๐ + 

มังคลปญหา ๖ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๗๙  ๐๕ + 

มังคลปญหา ๕ มปก ๐๒  ๑๖๔  ๐๐ + 

มังคลปญหา ๖ ๑๑๙๐ ๐๒  ๑๘๔  ๐๐ + 



  

๓๙๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

มังคลสูต ๑ ๑๒๐๙ ๐๒  ๑๘๒  ๐๒ + 

มังคลสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๑๒  ๐๒ + 

มังคลสูต ๑ ๑๑๙๗ ๒๐  ๐๖๒  ๐๖ + 

มังคลเภทา ๗ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๒๗  ๐๒ + 

มังคลัตถทีปน ี ๑๓ ๑๒๐๙ ๐๒  ๐๘๓  ๐๐ + 

มังคลัตถทีปน ี ๙ มปก ๐๒  ๑๗๘  ๐๐ + 

มังรายสาต/มงัรายศาสตร ๑ มปก ๑๕  ๐๐๑  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๑๖ ๑๒๐๔ ๐๒  ๐๖๓  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๑๖ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๐๗  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๑๖ ๑๑๙๘ ๐๒  ๑๑๗  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๑๒ ๑๒๐๗ ๐๒  ๑๘๕  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๑๖ ๑๑๓๒ ๐๒  ๐๕๓  ๐๐ + 

มัชฌิมนิกาย ๗ มปก ๐๒  ๐๓๖  ๐๐ + 

มัชฌิมปณณาส ๗ ๑๒๐๔ ๐๒  ๐๗๔  ๐๐ + 

มัชฌิมปณณาส ๗ ๑๑๙๓ ๐๒  ๒๐๑  ๐๐ + 

มัฏฐกุณฑล ี ๑ มปก ๒๐  ๑๔๗  ๐๓ + 

มัฏฐกุณฑล ี ๑ ๑๒๒๒ ๒๐  ๑๒๔  ๐๒ - 

มัฏฐกุณฑล ี ๑ มปก ๒๐  ๑๕๒  ๐๔ - 

ยมกปกรณ ๑๗ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๘  ๐๐ + 

ยมกปกรณ ๑๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๒  ๐๐ + 

ยมกปกอร/ยมกปกอรณ ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๒๒  ๐๐ + 

ยมกะ ๑๗ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๙๑  ๐๐ + 

ยมกะ ๑๗ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๓๖  ๐๐ + 

ยอดทันตธาต ุ ๑ ๑๒๒๖ ๒๐  ๐๓๘  ๐๔ + 

ยอดไตร ๑ ๑๒๒๗ ๑๐  ๐๔๔  ๐๒ + 

ยอดไตร ๑ มปก ๑๐  ๑๑๙  ๐๒ - 

ยอดไตร ๑ ๑๒๐๕ ๒๐  ๑๑๖  ๐๒ + 

ยอดไตร ๑ ๑๒๒๔ ๑๐  ๐๘๑  ๐๓ - 



  

๓๙๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

ยอดไตร ๔ ตจศ ๒๐  ๑๖๘  ๐๖ + 

ยอดไตร ๑ ๑๑๐๕ ๑๐  ๐๘๔  ๐๒ + 

ยอดไตร ๑ ๑๒๔๓ ๑๐  ๑๓๘  ๐๓ + 

ยอดไตร ๑ ๑๑๙๗ ๒๐  ๐๖๒  ๐๗ + 

ยาน ี ๒ มปก ๒๐  ๑๕๒  ๑๐ + 

ยโสธรานิพพาน ๕ ๑๒๐๓ ๑๑  ๐๐๙  ๐๐ + 

ยันตเทียนตางๆและคาถา  

-โอกาสเวนทาน  ๑ มปก ๒๐  ๐๑๒  ๐๐ + 

รขุมัจฉรชากัง ๑ มปก ๒๐  ๑๕๖  ๐๔ + 

รตนสูต ๖ มปก ๐๒  ๑๕๙  ๐๐ + 

รถวินีตสูต ๑๐ ๑๑๒๖ ๐๒  ๑๐๕  ๐๐ + 

รถวินีตสูต ๑๑ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๑๗  ๐๐ + 

รามเหยีร ๑ ๑๑๙๙ ๑๒  ๐๐๑  ๐๑ + 

รามเหยีร ๕ ๑๒๒๓ ๑๒  ๐๐๑  ๐๒ + 

ราหุลสูต ๑ มปก ๐๒  ๑๒๘  ๐๔ + 

รัตนมาลา ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๘ + 

รัตนสูต ๖ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๑๓  ๐๐ + 

รัตนสูต ๑ ๑๑๙๖ ๒๐  ๐๘๘  ๐๓ + 

รัตนะแสงเมือง ๗ ๑๒๗๔ ๐๗  ๐๒๗  ๐๐ + 

รัตนะแสงเมือง ๗ ๑๒๔๕ ๐๗  ๐๓๖  ๐๐ + 

รํ่าสูตสปาทะ ๑ มปก ๒๐  ๑๔๕  ๐๑ + 

ลินนัตถปกาสนะ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๑๑ + 

ลินนัตถปกาสนาฏิกามัชฌิมปณณาส ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๑  ๐๑ + 

ลินนัตถปกาสนาฏิกาทีฆนิกายมหาวัคค๑๐ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๒๓  ๐๐ + 

ลินาถอภิธมัมาวตาร ๑๕ มปก ๐๔  ๒๒๖  ๐๐ + 

วชิรโพธิฏิกาสมันต ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๐  ๐๓ + 

วชิรโพธมิหาวคัค ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๙  ๐๕ + 

วชริโพธิสมันตปาสาทิกา ๑๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๔  ๐๐ + 



  

๓๙๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

วุตติพยาขยา ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๗  ๐๗ + 

วุตโตไทย ๕ ๑๑๘๓ ๑๖  ๐๑๗  ๐๐ + 

วุตโตไทย ๑ ๑๑๙๔ ๒๐  ๑๗๓  ๐๑ + 

วิชชรสูต ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๔๘  ๐๓ + 

วิชานสูต ๑ มปก ๒๐  ๐๖๙  ๐๒ - 

วิชานสูต ๑ ๑๒๓๕ ๒๐  ๐๑๓  ๐๑ + 

วิธูรบัณฑิต ๔ ๑๑๙๙ ๐๗  ๐๕๙  ๐๐ + 

วินิจไฉย ๙ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๐๔  ๐๑ + 

วินิจไฉยจุลลวคัค ๑๒ มปก ๐๑  ๐๒๓  ๐๐ + 

วินิจไฉยจุลลวคัค ๑๒ ๑๒๐๗ ๐๑  ๐๒๙  ๐๐ + 

วินิจไฉยวิไนย ๑ ๑๒๔๒ ๒๐  ๑๒๗  ๐๔ + 

วิภังคปกรณะ ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๖  ๐๐ + 

วิภังคะ ๑๗ ๑๑๙๖ ๐๔  ๒๒๐  ๐๐ + 

วิภังคะ ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๙  ๐๐ + 

วิมติวิโนทนีจลุลวัคค ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๙  ๐๑ + 

วิมติวิโนทนีฏิกาปริวาฬ ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๙  ๐๒ + 

วิมติวิโนทนีฏิกามหาวัคค ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๙  ๐๓ + 

วิมานวัตถ ุ ๗ ๑๒๐๒ ๐๒  ๐๗๘  ๐๐ + 

วิมานวัตถ ุ ๗ มปก ๐๒  ๑๑๑  ๐๐ + 

วิมานวัตถ ุ ๕ ๑๒๐๓ ๐๒  ๑๓๔  ๐๐ + 

วิมานวัตถ ุ ๗ ๑๒๐๗   ๐๒  ๐๒๙  ๐๐ + 

วิริยะ ๘ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๕๖  ๐๓ + 

วิสาขา ๔ ๑๒๐๕ ๑๑  ๐๑๖  ๐๐ + 

วิสาขา ๔ มปก ๒๐  ๑๓๕  ๐๑ + 

วิสุทธมิัคค ๙ ๑๑๘๙ ๐๔  ๑๕๐  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๙ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๘๐  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๑๕ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๑๗  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๑๓ ๑๒๐๔ ๑๐  ๐๔๙  ๐๐ + 



  

๓๙๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

วิสุทธมิัคค ๘ ๑๒๐๕ ๑๐  ๐๕๔  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๘ ๑๒๐๔ ๑๐  ๐๖๓  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๘ ๑๑๘๘ ๑๐  ๐๗๕  ๐๐ + 

วิสุทธมิัคค ๑๕ ๑๑๘๔ ๐๔  ๒๓๔  ๐๐ + 

วิสุทธมัิคค ๑๑ ๑๒๐๔ ๑๐  ๐๙๕  ๐๐ + 

วิสุทธยิา ๔ ตจศ ๒๐  ๑๖๘  ๐๒ - 

วิไนยปาจิตตีย ๒ ๑๑๘๕ ๐๑  ๐๑๕  ๐๒ + 

วิไนยวินิจไฉย ๑๓ ๑๑๙๑ ๐๑  ๐๓๑  ๐๐ + 

วิไนยวินิจไฉย ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๘  ๐๐ + 

วิไนยวินิจไฉย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗  ๐๒ + 

วิไนยวินิจไฉย ๑๓ ๑๒๐๕ ๐๑  ๐๑๔  ๐๐ + 

วิไนยสมนัตปาสาทิกา ๑๖ ๑๒๐๒ ๐๑  ๐๑๓  ๐๐ + 

วิไนยสงัคหะ ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๕  ๐๐ + 

วิไนยสงัคหะ ๖ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๖  ๐๔ + 

วิไนยสงัคหะ ๒๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๗๒  ๐๐ + 

วิไนยสงัคหะ ๑๒ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๐  ๐๐ + 

วิไนยสงัคหะ ๑๒ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๙๔  ๐๐ + 

วีณกัณฑสูต ๑ มปก ๐๒  ๒๐๙  ๐๗ + 

วีสตินิบาต ๘ ๑๒๐๕ ๐๗  ๐๘๙  ๐๐ + 

วีสตินิบาต ๘ ๑๑๙๑ ๐๗  ๐๕๓  ๐๐ + 

วีสตินิบาต ๘ ๑๒๐๖ ๐๗  ๐๖๐  ๐๐ + 

วัคคทีฆนกิาย ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๕  ๐๑ + 

วังสมาลิน ี ๑๐ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๖  ๐๐ + 

วัชชิรสาร ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๑๑  ๐๒ + 

วัชชิรโพธิฏิกาปริวาร ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๔๓  ๐๐ + 

วัฏฏังคุลี ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๘ + 

วัฏฏังคุลี ๑ ๑๑๒๐ ๒๐  ๐๙๘  ๐๑ + 

วัณณพราหม/วัณณพราหมณ ๕ ๑๒๐๕ ๐๗  ๐๓๔  ๐๒ + 



  

๓๙๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

วัตถทานกถานิสังโสเชยย ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๗  ๐๐ + 

สคาถวัคคสังยุตตนิกาย ๙ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๒๙  ๐๐ + 

สคาลวัตถ ุ ๕ ๑๒๐๔ ๒๐  ๑๒๖  ๐๑ + 

สติปฏฐาน ๑ มปก ๐๒  ๒๐๒  ๐๒ + 

สติปฏฐาน ๑ มปก ๐๒  ๒๐๙  ๐๖ + 

สติปฏฐาน ๓ มปก ๐๒  ๒๑๒  ๐๓ + 

สติปฏฐาน ๒ ๑๑๔๘ ๒๐  ๑๕๓  ๐๒ - 

สติปฏฐานสูต ๒ มปก ๒๐  ๐๕๔  ๐๒ - 

สถุปวังสวิฏฐาร ๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๑  ๐๓ + 

สถุปวังสลงัเขป ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๗๑  ๐๒ + 

สธัมโมปาจนะ ๗ ๑๒๐๓ ๒๐  ๐๔๔  ๐๒ + 

สธัมโมปายนะ ๖ ๑๒๗๕ ๐๒  ๐๑๔  ๐๐ + 

สธัมโมปายนะ ๖ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๗๙  ๐๐ + 

สนธ ิ ๑ ๑๑๙๔ ๒๐  ๐๗๔  ๐๔ + 

สนธ ิ ๑ มปก ๒๐  ๑๖๐  ๐๗ + 

สมจิตตสูต ๑ ๑๒๐๙ ๐๒  ๑๘๒  ๐๕ + 

สมจิตตสูต ๑ ๑๒๐๐ ๒๐  ๑๓๐  ๐๖ - 

สมจิตตสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๖ - 

สมจิตตสูต ๑ มปก ๒๐  ๑๒๘  ๐๒ + 

สมภมิต ๑ ๑๒๗๔ ๒๐  ๐๒๒  ๐๒ + 

สมภมิต ๑ ๑๒๗๒ ๒๐  ๑๐๕  ๐๒ + 

สมภมิต ๔ ตจศ ๐๗  ๑๖๘  ๐๐ - 

สมภมิต ๑ ๑๒๖๘ ๒๐  ๑๒๙  ๐๑ - 

สมาส ๑ ๑๑๘๓ ๐๔  ๒๓๙  ๐๑ + 

สมุทโฆส ๑ มปก ๒๐  ๑๕๙  ๐๑ + 

สมุทโฆส ๒ ๑๑๙๖ ๒๐  ๐๘๘  ๐๑ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๒ ๑๑๙๒ ๐๑  ๐๔๔๓  ๐๐ + 

สมนัตปาสาทกิา ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๓  ๐๐ + 



  

๓๙๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

สมันตปาสาทกิา ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๔๙  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๘ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๖๐  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๖ ๑๒๐๔ ๐๔  ๑๗๐  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๙ มปก ๐๔  ๒๐๐  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๖ ๑๑๙๒ ๐๔  ๒๑๑  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๘ ๑๑๙๗ ๐๔  ๒๐๗  ๐๐ + 

สมันตปาสาทกิา ๑๕ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๘๕  ๐๐ + 

สรีมหามายา ๖ ๑๑๙๒ ๑๑  ๐๑๒  ๐๐ + 

สรีมหามายานิพพาน ๖ มปก ๑๑  ๐๒๐  ๐๐ + 

สรีสุทโธทนนพิพาน ๒ ๑๒๑๒ ๐๒  ๑๗๔  ๐๙ + 

สลากริกวชิานสูต ๑ ๑๒๗๙ ๒๐  ๐๕๒  ๐๕ - 

สลากริกวชิานสูต ๔ ตจศ ๒๐  ๑๗๑  ๐๕ - 

สวดปาฏิโมกข ๑ มปก ๒๐  ๑๖๔  ๐๒ + 

สวดมนตแปล ๖ มปก ๐๖  ๐๐๕  ๐๐ + 

สวดเบิก,ยันตเทียน,โหราศาสตร* ๑ มปก ๒๐  ๑๖๕  ๐๐ + 

สฬายตนวัคคสังยุตตนิกาย ๑๘ ๑๑๙๖ ๐๔  ๑๕๖  ๐๐ + 

สฬายตนวัคคสังยุตตนิกาย ๑๗ ๑๑๙๑ ๐๔  ๑๗๑  ๐๐ + 

สฬายตนวัคคสังยุตตนิกาย ๑๗ ๑๒๐๔ ๐๔  ๒๓๗  ๐๐ + 

สามไตร ๓ ๑๒๓๔ ๑๐  ๑๒๐  ๐๐ + 

สามไตร ๑ มปก ๒๐  ๑๖ ๘  ๐๔ - 

สามัญญผลสตู ๘ ๑๒๐๐ ๐๒  ๐๔๖  ๐๐ + 

สามัญญผละ ๖ ๑๑๙๙ ๒๐  ๑๑๘  ๐๐ + 

สามัญญผละ ๘ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๔๒  ๐๐ + 

สามัญญผละ ๗ ๑๑๒๘ ๐๒  ๐๔๓  ๐๑ + 

สามัญญผละ ๗ ๑๒๗๕ ๐๒  ๑๐๙  ๐๐ + 

สารสังคหะ ๑๔ ๑๒๐๒ ๐๔  ๒๕๑  ๐๐ + 

สารัตถทีปน ี ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๐๑  ๐๐ + 

สารัตถทีปน ี ๕ ๑๑๙๒ ๒๐  ๐๗๑  ๐๑ + 



  

๓๙๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

สารัตถทีปน ี ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๙  ๐๑ + 

สารัตถทีปนีฏิกา  สมนัตปาสาทิกา ๑๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๕๙  ๐๐ + 

สารัตถทีปนีฏิกาจตุตถสมนัตปาสาทกิา ๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๗  ๐๑ + 

สารัตถสมุจเจยย ๑๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๑๔  ๐๐ + 

สเพารธมัม ๒ ๑๑๕๑ ๑๐  ๐๔๕  ๐๒ + 

สเสมิรา ๑ ๑๑๙๙ ๒๐  ๐๓๔  ๐๓ + 

สุกรวัตถ ุ ๑ มปก ๒๐  ๑๔๒  ๐๑ + 

สุชวัณณะ ๙ ๑๑๖๔   ๐๗  ๑๕๑  ๐๐ + 

สุชวัณณะ ๓ ตจศ ๒๐  ๑๖๙  ๐๑ - 

สุตตนิเทส ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๓๘  ๐๑ + 

สุตตนิเทสการก ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๖ + 

สุตตนิเทสการก ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๕ + 

สุตตนิเทสกิตก ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๑ + 

สุตตนิเทสกิตก ๑ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๓๙  ๐๒ + 

สุตตนิเทสตัทธิต ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๓ + 

สุตตนิเทสตัทธิต ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๔ + 

สุตตนิเทสนาม ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๗ + 

สุตตนิเทสนาม ๒ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๖ + 

สุตตนิเทสสนธิ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๘ + 

สุตตนิเทสสนธิ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๗ + 

สุตตนิเทสสมาส ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๕ + 

สุตตนิเทสสมาส ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๔ + 

สุตตนิเทสอาขยาต ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๒ + 

สุตตนิเทสอาขยาต ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๙  ๐๓ + 

สุตตนิเทสอุณณาท ิ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๐๙๕  ๐๘ + 

สุตตนิเทสอุณณาทิกะ ๑ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๓๙  ๐๑ + 

สุตตสังคหปกรณะ ๑๓ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๓๙  ๐๑ + 

สุตตสังคหะ ๑๒ ๑๒๐๖   ๐๒  ๐๙๓  ๐๐ + 



  

๔๐๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม     

สุตตสังคหะ ๑๐ ๑๒๐๔ ๐๒  ๑๓๒  ๐๐ + 

สุตตสังคหะ ๑ ๑๑๙๗ ๐๒  ๒๐๙  ๐๒ + 

สุตตสังคหะ ๑ ๓๑๒๐๔ ๐๒  ๐๙๑  ๐๐ + 

สุตตสังคหะ ๘ ๑๑๘๘ ๐๔  ๒๒๗  ๐๐ + 

สุตตโวหาร ๒ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๒๓  ๐๕ + 

สุตตันตวภัิงคจริยา ๑ มปก ๒๐  ๑๓๘  ๐๑ - 

สุตตันตวิภังคะ ๑ มปก ๐๒  ๒๐๙  ๐๔ + 

สุตตันตวิภังคะ ๑ มปก ๒๐  ๑๓๘  ๐๓ - 

สุตตันปฏกะ ๑ มปก ๒๐  ๑๗๘  ๐๙ - 

สุตโสม ๑ ๑๒๒๘ ๒๐  ๐๙๖  ๐๒ - 

สุตโสม ๑ ๑๒๓๑ ๒๐  ๑๕๔  ๐๒ - 

สุตโสม ๖ ๑๒๓๒ ๐๗  ๑๒๖  ๐๐ + 

สุตโสม ๑ มปก ๒๐  ๑๒๖  ๐๐ + 

สุตโสม ๔ ตจศ ๐๗  ๑๕๘  ๐๔ + 

สุทธน ู ๒ ๑๒๗๕ ๒๐  ๐๕๗  ๐๒ - 

สุทธน ู ๕ ตจศ ๐๗  ๑๖๗  ๐๑ - 

สุทธน ู ๒ มปก ๒๐  ๑๔๔  ๐๑ + 

สุทธาโภชนะ ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๒๔๕  ๐๕ + 

สุธน ๑ ๑๐๖๕   ๐๗  ๑๕๘  ๑๐ + 

สุนันทสูต ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๑๕๘  ๐๙ + 

สุนันทะน้ํานมอีน ๑ ๑๒๒๐ ๒๐  ๐๑๗  ๐๔ + 

สุพรหมโมกขะ   ๗ ๑๒๐๔   ๐๗  ๐๓๗  ๐๐ + 

สุพรหมโมกขะ ๗ ๑๑๙๖ ๐๗  ๑๕๖  ๐๐ + 

สุภัทธา ๑ ๑๒๑๘ ๒๐  ๑๐๔  ๐๒ + 

สุมนมาลาการ ๑ ๑๑๖๑ ๒๐  ๐๔๑  ๐๒ + 

สุมนเสฏฐ ี ๓ ๑๒๗๔ ๒๐  ๑๐๓  ๐๑ + 

สุริยวงสหงสอามาจ ๖ ๑๒๑๖ ๐๗  ๐๑๘  ๐๐ + 

สุวัณณชาดก ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๔๘  ๐๔ + 



  

๔๐๑ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สุวัณณชาดก ๑ ๑๒๐๕   ๒๐  ๑๑๖  ๐๑ + 

สุวัณณชาดก ๑ ๑๑๙๘ ๒๐  ๑๖๐  ๐๒ + 

สุวัณณปทุมมมุกขราช ๑ ๑๒๔ ๐๗  ๑๕๗  ๐๑ + 

สุวัณณปญหาปูคํา ๑ มปก ๐๗  ๑๕๓  ๐๐ + 

สุวัณณมิคะกวางคํา ๓ ตจศ ๐๗  ๑๖๗  ๐๔ - 

สุวัณณมังสะ ๑๑ ๑๑๒๔ ๒๐  ๑๐๘  ๐๓ + 

สุวัณณสยาม ๒ ๑๑๙๙ ๐๗  ๐๘๘  ๐๓ + 

สุวัณณสยาม ๒ ๑๑๙๘ ๐๗  ๑๔๔  ๐๒ + 

สุวัณณะขางคาํจะกาหวัเขียว ๑ ๑๒๕๒ ๒๐  ๑๕๒  ๐๒  + 

สุวัณณะหอยสังข ๖ ๑๑๕๒ ๐๗  ๑๓๙  ๐๐ + 

สุสิมชาดก ๑ ๑๑๙๗ ๐๗  ๐๕๒  ๐๓ + 

สุสิมชาดก ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๖๐  ๐๑ + 

สุสิมชาดก ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๖๐  ๐๑ + 

สุสิมะ ๑ ๑๒๐๔ ๐๗  ๐๔๔  ๐๒ + 

สุโข ๑ ๑๒๕๓ ๐๗  ๑๕๒  ๐๒ + 

สุโพธาลังการ ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๐๓  ๐๖ + 

สุโพธาลังการ ๑ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๐  ๐๒ + 

สูตมนตทงัหา ๕ มปก ๒๐  ๐๗๕  ๐๒ + 

สูตสนธินาม ๑ มปก ๒๐  ๑๖๐  ๑๐ - 

สูตสัททา ๑ มปก ๒๐  ๑๖๐  ๐๕ + 

สูตโวหาร ๑ ๑๒๓๕ ๒๐  ๑๐๒  ๐๕ + 

สิงคาลสูต ๗ ๑๒๐๕ ๐๒  ๑๔๒  ๐๐ + 

สิงคาลสูต ๑ ๑๒๑๘ ๒๐  ๑๐๔  ๐๑ + 

สิงสาราช ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๐๙๐  ๐๑ + 

สิธาตุโทน ๑ ๑๒๖๖ ๒๐  ๑๗๘  ๐๒ - 

สิรสา ๑ ๑๒๐๑ ๒๐  ๐๖๕  ๐๒ + 

สิรสา ๑ ๑๒๖๙ ๐๗  ๑๕๘  ๐๒ + 

สิรสา ๑ ๑๒๐๒ ๒๐  ๐๑๗  ๐๓ + 



  

๔๐๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สิริจุทามณ ี ๑ มปก ๒๐  ๑๒๕  ๐๙ + 

สิริจุรามณี ๑ ๑๒๗๔ ๒๐  ๑๒๕  ๐๙ + 

สิริมูลกิตติ ๑ ๑๒๐๔ ๒๐  ๐๐๙  ๐๑ + 

สิริมูลกิตติ ๒ ๑๒๐๐ ๒๐  ๐๗๗  ๐๙ + 

สีมาวนิิจไฉย ๒ ๑๑๙๘ ๒๐  ๐๒๑  ๐๑ + 

สีมาวนิิจไฉย,ปริวาสกัมม ๑ ๑๒๐๒ ๐๙  ๐๓๑  ๐๐ + 

สีลกถา ๑ ๑๑๙๗ ๒๐  ๐๖๒  ๐๓ + 

สีลขันธวัคคทฆีนิกาย ๑๔ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๐๑  ๐๐ + 

สีลขันธวัคคทฆีนิกาย ๑๓ ๑๑๙๘ ๐๔  ๑๓๕  ๐๐ + 

สีลขันธวัคค ๑๑ ๑๑๙๑ ๐๔  ๑๓๓  ๐๐ + 

สีลภาวนาชาดก ๑ ๑๑๙๗ ๒๐  ๐๖๒  ๐๕ + 

สีวิไสย/สรีวิไชย ๑๕ ๑๑๙๙ ๐๗  ๑๓๕  ๐๐ + 

สักกนิบาต ๔ ๑๑๙๕ ๐๔  ๑๙๗  ๐๓ + 

สักกปญหา ๑ ๑๑๙๒ ๐๒  ๐๕๑  ๐๒ + 

สักกปญหา ๑ ๑๑๒๔   ๒๐  ๑๐๘  ๐๒ + 

สักกปญหา           ๑                     ๑๒๐๔        ๐๒ ๐๗๕ ๐๒      + 

สักกาภิมาสมหาเวสสันตระ         ๔                ๑๑๙๘       ๐๔ ๐๘๐ ๐๒     + 

สัคคติทีปน ี          ๑๔                 ๑๑๗๗        ๐๔ ๐๔๑ ๐๐     + 

สัคคติทีปน ี          ๑๕                 ๑๑๙๒       ๑๐ ๐๕๓ ๐๐     + 

สัคคติทีปน ี           ๕                   ๑๒๐๔       ๐๐ ๐๘๓ ๐๐           + 

สัคคติทีปน ี            ๕       ๑๒๒๒      ๐๒ ๐๔๕ ๐๐     + 

สัคคาวตาล               ๖       ๑๑๙๒      ๒๐ ๑๕๐ ๐๑     + 

สัคคาวตาล           ๗                   ๑๑๙๙      ๐๒ ๐๘๗ ๐๐         + 

สังกิจจะ           ๑       ๑๒๐๓      ๒๐ ๐๔๔ ๐๑     + 

สังขวัฒนะ           ๕       ๑๒๗๒      ๑๐ ๑๒๕ ๐๐     + 

สังยุตตนิกาย          ๑๑       ๑๒๐๔      ๐๒ ๑๙๒ ๐๐     + 

สังยุตตนิกาย          ๑๘       ๑๒๐๕      ๐๒ ๑๕๒ ๐๐     + 

สังรวมธาต ุ          ๔       ๑๒๐๔       ๐๒ ๑๙๒ ๐๐     + 



  

๔๐๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก               รหสั    ไมโครฟลม 

สังรวมธาต ุ          ๔       ๑๑๙๙              ๒๐ ๑๓๔ ๐๓ + 

สังเขป           ๑       ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๐๘ ๑๑ + 

สังเวควัตถ ุ          ๑     ๒๕๐๒  ๐๒ ๑๓๐ ๐๒ + 

สังเวควัตถ ุ          ๑   ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๐๙ ๐๓ + 

สังเวควัตถ ุ          ๑    ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๙ ๐๔ + 

สัฏฐินิบาต          ๑       ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๘ ๐๒ + 

สัฏฐินิบาต          ๓       ๑๑๙๑  ๐๗ ๑๓๐ ๐๒ + 

สันตตินิบาต         ๕       ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๗ ๐๔ + 

สันตตตินิบาต         ๓       ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๘ ๐๕ + 

สันตตตินิบาต         ๔       ๑๑๙๖  ๐๗ ๑๑๒ ๐๐ + 

สันตตตินิบาต        ๑๐           มปก  ๐๗ ๑๔๗ ๐๐ + 

สัททวิธานลักขณะ       ๑    ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๑ ๐๑ + 

สัททสารัตถชาลิน ี       ๑    ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๐๘ ๑๐ + 

สัททา         ๘       ๑๒๑๖  ๐๔ ๐๙๑ ๐๑ + 

สัททา         ๘     ๑๑๑๐  ๐๔ ๒๒๙ ๐๐ + 

สัททาทงัแปด        ๘    ๑๒๐๒  ๐๔ ๑๔๘ ๐๐ + 

สัททาทงัแปด        ๘     มปก  ๐๔ ๑๗๓ ๐๐ + 

สัททาพนิท ุ       ๑    ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๒๐ ๐๓ + 

สัททายอย       ๑๗    ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๓๐ ๐๐ + 

สัททาวาจกลกัขณะ       ๒    ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๑ ๐๒ + 

สัททาวทิาน       ๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๒๐ ๐๒ + 

สัททาวิมาลา       ๑    ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๖๒ ๐๒ + 

สัททาวิเสส    ๑      ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๔๗  ๐๙ + 

สัททาโมกขลานะ   ๒    ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๖ ๐๒ + 

สัททัตถเถทจนิตา   ๑   ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๒ ๐๔ + 

สัทธัมโมปายนะ    ๘    ๑๒๐๐  ๐๒ ๑๕๔ ๐๐ + 

สันทวุตติ    ๑   ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๐ ๐๔ + 

สับกถาวัตถ/ุสัพทกถาวัตถ ุ  ๘   ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๓๕ ๐๐ + 



  

๔๐๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก               รหสั        ไมโครฟลม 

สับการกะ/สัพทการกะ   ๑๐   ๐๐๙๘  ๑๖ ๐๐๑ ๐๐ + 

สับการแกรํ่าสูต/สัพทการแกรํ่าสูตร ๑    ๑๘๗  ๒๐ ๑๑๔ ๐๕ + 

สับกิจจวิไนย/สัพทกิจจวิไนย  ๙   ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๒๔ ๐๒ + 

สับกิตก/สัพทกิตก   ๔   ๑๒๐๒  ๑๖ ๐๐๓ ๐๔ + 

สับกิตก/สัพทกิตก   ๒     ๑๑๙๑  ๑๖ ๐๐๕ ๐๐ + 

สับกังขาวิตรณี/สัพทกังขาวิตรณี  ๑๒   ๑๑๘๔  ๐๑ ๐๒๕ ๐๐ + 

สับกังขาเวตตรณี/สัพทกังขาเวตตรณี ๑๔   ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๓ ๐๐ + 

สับกังขาเวตตรณี/สัพทกังขาเวตตรณี ๑๐   ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๘ ๐๐ + 

สับขุททกสกิขา/สัพทขุททกสิกขา  ๕   ๑๒๐๔  ๐๑ ๐๓๔ ๐๐ + 

สับคุรุปเทส/สัพทคุรุปเทส   ๘     ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๑ ๐๐ + 

สับคัณฐี/สัพทคัณฐี   ๑     ๑๑๔๒  ๒๐ ๑๒๗ ๐๓ + 

สับฎิกาธาตกุถา/สัพทฎิกาธาตุกถา ๑๒   ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๑ ๐๐ + 

สัพทฎิกาอภิธมัมาสงัคหะ  ๑๖   ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๒๖ ๐๐ + 

สับติทธิต/สัพทติทธิต   ๒   ๑๒๐๒  ๑๖ ๐๐๓ ๐๒ + 

สับติทธิต/สัพทติทธิต   ๓    ๑๑๙๑  ๑๖ ๐๑๐ ๐๑ + 

สับธัมมจักก/สัพทธมัมจักก  ๑   ๑๑๘๓  ๐๒ ๑๗๐ ๐๓ + 

สับธัมมปาทะ/สัพทธัมมปาทะ  ๓   ๑๒๐๕  ๒๐ ๑๒๐ ๐๑  - 

สับธมมาสงัคณิี/สัพทธัมมาสังคิณี  ๑๒      ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๖๓ ๐๓ + 

สับธัมมแปดหมื่นสี่พนัขันธ  ๑    ๑๒๐๖  ๒๐ ๑๒๒ ๐๗ + 

สับนาม/สัพทนาม   ๘     ๑๑๙๖  ๑๖ ๐๐๖ ๐๐ + 

สับนาม/สัพทนาม   ๔      ๑๑๙๗  ๑๖ ๐๑๖ ๐๑  - 

สับนโมเมพทุธา/สัพทนโมเมพุทธา ๑      ๑๑๘๓  ๐๒ ๑๗๐ ๐๔ + 

สับนิขาทนทณัฑ/สัพทนิขาทนทัณฑ ๑      ๑๘๗  ๒๐ ๑๑๔ ๐๔ + 

สับนิปุณณปทะ/สัพทนิปุณณปทะ  ๒      ๑๑๗๘  ๑๖ ๐๑๑ ๐๐ + 

สับบาลีมหาปฎฐาน/สัพทบาลีมหาปฎฐาน ๓      ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๘ ๐๒ + 

สับบาลีมหาวคัค/สัพทบาลมีหาวัคค ๑๖         มปก  ๐๑ ๐๔๗ ๐๐ + 

สับบ้ังธาตกุิตก/สัพทบัง้ธาตกุิตก  ๒      ๑๑๙๘  ๒๐ ๑๔๑ ๐๒ + 

สับบ้ังธาตุอาขยาต/สัพทบัง้ธาตุอาขยาต ๑      ๑๑๙๘  ๒๐ ๑๔๑ ๐๑ + 



  

๔๐๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก               รหสั        ไมโครฟลม 

สับบ้ังธาตุอุณณาท/ิสัพทบั้งธาตุอุณณาท ิ ๒      ๑๑๙๘  ๒๐ ๑๔๑ ๐๓ + 

สับบ้ังตนโพธสัิต/สัพทบัง้ตนโพธิสัต ๒      ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๖๓ ๐๑ + 

สับปฐม/สัพทปฐม   ๒๒      ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๔๖ ๐๐ + 

สับปาจิตตีย/สัพทปาจิตตีย  ๑๐          มปก  ๐๑ ๐๓๐ ๐๐ + 

สับปาฎิโมกข/สัพทปาฎิโมกข  ๕      ๑๑๘๕  ๐๑ ๐๓๗ ๐๑ + 

สับปาฎิโมกข/สัพทปาฎิโมกข  ๕      ๑๒๓๗  ๐๑ ๐๓๘ ๐๐ + 

สับปาฎิโมกข/สัพทปาฎิโมกข  ๒      ๑๑๘๗  ๒๐ ๑๔๙ ๐๒  - 

สับปาทปุณณสังคหะ/สัพทปาทปุณณสงัคหะ๓      ๑๑๘๗  ๐๒ ๒๑๑ ๐๐ + 

สับปาราชิก/สัพทปาราชิก  ๒๑      ๑๑๑๒  ๐๑ ๐๒๐ ๐๐ + 

สับปาราชิก/สัพทปาราชิก  ๒๑      ๑๑๘๔  ๐๑ ๐๓๕ ๐๐ + 

สับปาราชิก/สัพทปาราชิก  ๒      ๒๓๑๐  ๒๐ ๑๖๑ ๐๓  - 

สับปุคคลบัญญัตติ/สัพทปุคคลบัญญัตติ ๖      ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๒๗ ๐๐ + 

สับปุณณสังคหะ/สัพทปุณณสังคหะ ๔      ๑๑๘๗  ๒๐ ๑๔๙ ๐๑ + 

สับมหาปฏฐาน/สัพทมหาปฏฐาน  ๑๒      ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๒๔ ๐๐ + 

สับมหาปฏฐานปกรณะ/สัพทมหาปฏฐานปกรณะ๔    ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๒๕ ๐๑ + 

สับมหาวัคคทฆีนิกาย/สัพทมหาวัคคทีฆนกิาย๑๑      ๑๑๙๖  ๐๒ ๑๙๐ ๐๐ + 

สับมหาวัคค/สัพทมหาวัคค  ๒๔      ๑๑๘๕  ๐๑ ๐๑๗ ๐๐ + 

สับมหาวัคค/สัพทมหาวัคค  ๑๑      ๑๒๐๔  ๐๑ ๐๒๒ ๐๐ + 

สับมหาสมยูต/สัพทมหาสมยูต  ๑      ๑๑๘๓  ๐๒ ๑๗๐ ๐๕ + 

สัพทมหาสมันตปาสาทกิา  ๑๒      ๑๑๘๓  ๐๑ ๐๓๖ ๐๐ + 

สับมหาเวสสนัตระ/สัพทมหาเวสสันตระ ๑๕      ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๗๕ ๐๑ + 

สับมูลสิกขา/สัพทมูลสิกขา  ๑     ๑๒๐๕  ๒๐ ๑๒๐ ๐๒  - 

สับยมกปกรณะ/สัพทยมกปกรณะ ๑      ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๒๓ ๐๓ + 

สับยมกะ/สัพทยมกะ   ๑      ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๓ ๐๒ + 

สับยมกะ/สัพทยมกะ   ๑      ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๖ ๐๑ + 

สับวุตโตไทย/สัพทวุตโตไทย  ๔      ๑๑๙๔  ๒๐ ๑๗๓ ๐๒ + 

สับวิภังคปกรณะ/สัพทวิภังคปกรณะ ๑๐      ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๑๓ ๐๐ + 

สับวิสุทธมิัคค/สัพทวิสุทธิมคัค  ๘      ๑๑๙๘  ๑๐ ๑๐๙ ๐๐ + 



  

๔๐๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สับวิสุทธมิัคค/สัพทวิสุทธิมคัค  ๘     ๑๑๔๓  ๑๐ ๑๑๒ ๐๐ + 

สับวิสุทธมิัคค/สัพทวิสุทธิมคัค  ๒๐     ๑๑๙๘  ๑๐ ๐๐๔ ๐๐ + 

สับวิสุทธมิัคค/สัพทวิสุทธิมคัค  ๑๔     ๑๑๘๔  ๑๐ ๐๘๗ ๐๐ + 

สับสนธ/ิสัพทสนธ ิ   ๓     ๑๑๙๗  ๑๖ ๐๑๖ ๐๒  - 

สับสนธ/ิสัพทสนธ ิ   ๒         มปก  ๒๐ ๑๓๗ ๐๑  - 

สับสมาส/สัพทสมาส   ๒     ๑๒๐๒  ๑๖ ๐๐๓ ๐๑ + 

สับสมาส/สัพทสมาส   ๓     ๑๑๙๑  ๑๖ ๐๑๐ ๐๒ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๑๐     ๑๑๙๒  ๐๒ ๑๗๒ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๘     ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๒ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๕ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๙     ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๗ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๑๒     ๑๑๒๓  ๐๑ ๐๑๙ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๑๖     ๑๑๙๑  ๐๑ ๐๔๑ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๑๗     ๑๑๙๒  ๐๑ ๐๔๑ ๐๐ + 

สับสมันตปาสาทิกา/สัพทสมันตปาสาทกิา ๕         ตจศ  ๐๑ ๐๔๔ ๐๐ + 

สับสมันตปฏฐาน/สัพทสมนัตปฏฐาน ๗     ๑๑๙๕  ๐๑ ๐๓๙ ๐๐ + 

สับสมันตาสงัฆาทิเสส/สัพทสมันตาสงัฆาทิเสส๑๐     ๑๒๐๒  ๐๑ ๐๔๒ ๐๐ + 

สับสุตตสังคหะ/สัพทสุตตสังคหะ  ๑๒     ๑๑๙๒  ๐๒ ๑๙๑ ๐๐ + 

สับสุโพธาลังการ/สัพทสุโพธาลังการ ๒     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๙ ๐๒ + 

สับสูตมนตทงัหา/สัพทสูตมนตทงัหา ๑     ๑๒๗๕  ๐๕ ๐๐๑ ๐๐ + 

สับสิกขาปทวนิิจไฉยเถทจนิตา  ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๑ ๐๐๔ ๐๐ + 

สับสัททาวุตต/ิสัพทสัททาวุตติ  ๓     ๑๑๘๗  ๒๐ ๑๑๔ ๐๒ + 

สัพทสัททาเถทจินดามณ ี  ๑๐     ๑๑๘๗  ๒๐ ๑๔๔ ๐๑ + 

สับสนธ/ิสัพทสนธ ิ   ๑         มปก  ๑๖ ๐๑๓ ๐๐ + 

สับสัมโม/สัพทสัมโม   ๑๕     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๔ ๐๐ + 

สับอภิธัมมาสงัคหะ/สัพทอภิธัมมาสงัคหะ ๙     ๑๑๙๖  ๐๓ ๐๓๒ ๐๐ + 

สับอภิธัมมาสงัคหะ/สัพทอภิธัมมาสงัคหะ ๑๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๙๒ ๐๒ + 

สับอภิธัมมาสงัคหะ/สัพทอภิธัมมาสงัคหะ ๘     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๕ ๐๑ + 



  

๔๐๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สับอภิธัมมาสงัคหะ/สัพทอภิธัมมาสงัคหะ ๕     ๑๑๗๐  ๐๓ ๐๒๐ ๐๐ + 

สับอาขยาต/สัพทสับอาขยาต  ๓     ๑๒๐๒  ๐๖ ๐๐๓ ๐๓ + 

สับอาขยาต/สัพทสับอาขยาต  ๔     ๑๑๙๑  ๑๖ ๐๐๓ ๐๓ + 

สับอุจจารณวธิี/สัพทอุจจารณวิธ ี  ๑     ๑๑๘๗  ๒๐ ๑๔๔ ๐๓ + 

สับอุณณาท/ิสัพทอุณณาท ิ  ๓     ๑๑๙๑  ๑๖ ๐๑๐ ๐๖ + 

สับอณุณาส/สัพทอุณณาส  ๓     ๑๒๔๕  ๑๖ ๐๐๒ ๐๑ + 

สับอิติปโส/สัพทอิติปโส   ๒     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๖๓ ๐๒ + 

สับอิสิคิลิมานนัทสูต/สัพทอิสิคิลิมานนัทสตู๓     ๑๑๘๓  ๐๒ ๑๗๐ ๐๑ + 

สับอักขรคัณฐี/สัพทอักขรคัณฐี  ๓     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๐๑ ๐๑ + 

สับอักขระ/สัพทอักขระ   ๕     ๑๑๘๘  ๑๐ ๐๓๔ ๐๐ + 

สับอักขระ/สัพทอักขระ   ๕     ๑๒๐๔  ๑๐ ๐๖๒ ๐๐ + 

สับอักขระ/สัพทอักขระ   ๘     ๑๐๑๒  ๑๐ ๐๙๐ ๐๐ + 

สับอักขระ/สัพทอักขระ   ๕     ๑๑๙๘  ๑๐ ๑๐๕ ๐๐ + 

สับอัตถกถาวตัถุ/สัพทอัตถกถาวัตถ ุ ๓     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๑๕ ๐๑ + 

สับอัตถกถาวตัถุ/สัพทอัตถกถาวัตถ ุ ๓     ๑๑๙๖  ๒๐ ๑๒๘ ๐๒  - 

สับอัตถยมกะ/สัพทอัตถยมกะ  ๔     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๖ ๐๒ + 

สับอัตถยมกะ/สัพทอัตถยมกะ  ๔     ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๒๓ ๐๑ + 

สับอัตถสาลิน/ีสัพทอัตถสาลนิ ี  ๑๑     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๒ ๐๐ + 

สับอัตถามหาปฏฐาน/สัพทอัตถามหาปฏฐาน๑๑     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๘ ๐๑ + 

สับอัตถายมกะ/สัพทอัตถายมกะ  ๔     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๓ ๐๓ + 

สับอัพพนัตรนทิาน/สัพทอัพพันตรนทิาน ๙     ๑๑๙๘  ๑๑ ๐๒๑ ๐๐ + 

สับเวสสันตระ/สัพทเวสสนัตระ  ๑๔     ๑๑๘๑  ๐๗ ๐๓๘ ๐๐ + 

สับโยชนายมกะ/สัพทโยชนายมกะ ๒     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๓ ๐๑ + 

สับโยชนายมกะ/สัพทโยชนายมกะ ๒     ๑๑๙๘  ๐๓ ๐๐๖ ๐๓ + 

สับโยชนายมกะ/สัพทโยชนายมกะ ๒     ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๒๓ ๐๒ + 

สับโลกสาสนา/สัพทโลกสาสนา  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๔ ๐๓ + 

สับสปเพส    ๑๒     ๑๑๙๘  ๑๐ ๑๔๗ ๐๐ + 

สัพพธมัม    ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๔ ๐๗ + 



  

๔๐๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สัพพนาม    ๑๐         มปก ๒๐ ๑๓๙ ๐๒  - 

สัพพัญ ู    ๑      ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๔ ๐๓ + 

สัมปโยคลักขณะ    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๐๘ ๐๕ + 

สัมภรสูต    ๑๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๒๔ ๐๐ + 

สัมมาปริพพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๔๗  ๐๒ ๒๐๓ ๐๑ + 

สัมมาปริพพาชนิยสูต   ๑         มปก  ๐๒ ๒๐๗ ๐๒ + 

สัมมาปริพพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๐๕  ๐๒ ๐๙๒ ๐๑ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๓๑  ๒๐ ๐๒๗ ๐๓ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑         มปก  ๒๐ ๐๓๙ ๐๗ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๑๔  ๒๐ ๐๗๒ ๐๑ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑         มปก  ๒๐ ๐๗๕ ๐๔ + 

สัมมาปริพาชนิยสตู   ๑         มปก  ๒๐ ๐๗๖ ๐๓  - 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๒     ๑๒๓๓  ๒๐ ๐๙๗ ๐๔ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๐๖  ๒๐ ๑๒๒ ๐๑ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑     ๑๒๐๗  ๒๐ ๑๔๒ ๐๙ + 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๖ ๐๒  - 

สัมมาปริพาชนิยสูต   ๑     ๒๔๙๗  ๒๐ ๑๖๑ ๐๒  - 

สัมเพียง     ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๐๗ ๐๐ + 

สัมโมหวิโนทน ี    ๑๓     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๐๔ ๐๐ + 

สัมโมหวิโนทน ี    ๑๓     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๕๐ ๐๐ + 

สงสผาคํา    ๓     ๑๒๕๓  ๐๗ ๑๕๒ ๐๑ + 

หนงัสื่อสําแดงราธนาอุโบสถ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๔ ๐๑ + 

หนงัสื่อเรียกขวัญควาย   ๑         มปก  ๒๐ ๑๗๖ ๐๖ + 

อกาลวัตตสูต    ๑         มปก  ๒๐ ๒๑๒ ๐๒ + 

อกาลวัตตสูต    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๔ ๐๓ + 

องคการหลวง    ๑         มปก  ๒๐ ๐๑๕ ๐๓ + 

อตุลคัณฐะ    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๔ ๐๓ + 

อนาคตวงส    ๕     ๑๑๙๒  ๑๓ ๐๐๙ ๐๑ + 



  

๔๐๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อนาคตวงส    ๕     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๓๖ ๐๒ + 

อนุฏิกาธาตุกถา    ๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๐ ๐๓ + 

อนุฏิกาธาตุกถา    ๑     ๑๑๙๖  ๐๔ ๒๒๒ ๐๔ + 

อนุฏิกาธมัมสังคิณี   ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๓ ๐๐ + 

อนุฏิกาปุคคลบัญญัตติ   ๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๖๖ ๐๓ + 

อนุฏิกาปุคคลบัญญัตติ   ๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๐๔ ๐๓ + 

อนุสสติกัมมัฏฐาน   ๗     ๑๒๐๕  ๒๐ ๐๓๐ ๐๑ + 

อนุโลกสาสนา    ๒     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๖๕ ๐๑ + 

อณุโลมทุกกติกกปฏฐาน   ๙     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๔๐ ๐๒ + 

อนันภารธมัมกิ    ๑         มปก  ๒๐ ๑๒๕ ๐๒  - 

อภิธัมมสังคหะ    ๑     ๑๑๙๓  ๐๔ ๐๙๓ ๐๓ + 

อภิธัมมสังคหะ    ๒     ๑๑๙๖  ๐๔ ๑๕๕ ๐๒ + 

อภิธัมมายมกะ    ๗     ๑๑๓๑  ๐๓ ๐๐๗ ๐๐ + 

อภิธัมมสังคหะ    ๕     ๑๑๔๔  ๐๓ ๐๒๘ ๐๐ + 

อภิธัมมสังคหะ    ๒     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๙๒ ๐๑ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๖     ๑๑๖๓  ๐๓ ๐๑๑ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๑๐     ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๑๔ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๔     ๑๑๓๓  ๐๓ ๐๑๘ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๗     ๑๑๘๖  ๐๓ ๐๑๙ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๗     ๑๒๒๕  ๐๓ ๐๒๙ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๗         มปก  ๐๓ ๐๓๓ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๗     ๑๒๐๑  ๐๓ ๐๓๖ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๑๕         ตจศ  ๐๓ ๐๓๗ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๒๑         ตจศ  ๐๓ ๐๓๘ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๘     ๑๑๙๒  ๐๔ ๑๔๔ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๙     ๑๑๙๖  ๐๔ ๑๗๖ ๐๐ + 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๗     ๑๒๒๓  ๒๐ ๐๙๕ ๐๑  - 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพ ี   ๑     ๑๒๓๑  ๒๐ ๐๕๔ ๐๕  - 



  

๔๑๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อภิธัมมาเจ็ดกมัภีร   ๑     ๑๑๖๖  ๒๐ ๑๗๐ ๐๙  - 

อภิธัมมาเจ็ดกมัพีจอง   ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๔ ๐๓ + 

อภิมมาสังคิณ ี    ๑๔     ๑๐๒๔  ๐๔ ๑๓๗ ๐๐ + 

อมตรสธาราฏิกาอนาคตวงัสะ  ๗     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๗ ๐๒ + 

อมตสูต     ๑         มปก  ๒๐ ๑๕๖ ๐๗  - 

อมิตตพินธ ุ    ๑     ๑๑๙๒  ๒๐ ๐๗๑ ๐๒ + 

อรุณณวดี    ๔     ๑๒๐๗  ๐๗ ๑๔๐ ๐๐ + 

อรินทุม     ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๐๓ ๐๗ + 

อสีตินิบาต    ๘     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๘ ๐๓ + 

อสีวิสสูต    ๑         มปก  ๒๐ ๑๗๐ ๐๖ + 

อฬวักกยักข    ๒     ๑๒๐๒  ๒๐ ๐๔๕ ๐๓ + 

อาขยาต    ๑     ๑๑๘๓  ๐๔ ๒๓๙ ๐๓ + 

อาขยาต    ๔     ๑๒๔๕  ๑๖ ๐๐๒ ๐๓ + 

อาขยาต    ๑         มปก  ๒๐ ๑๕๙ ๐๘  - 

อาชานียสูต    ๑         มปก  ๐๒ ๒๐๙ ๐๕ + 

อาฏานาฏิยสตู    ๑     ๑๑๙๓  ๐๔ ๐๙๓ ๐๒ + 

อานิสงส    ๕     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๓๖ ๐๑ + 

อานิสงสกฐนิ    ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๘ + 

อานิสงสกอเจดีซาย/อานิสงสกอเจดียซาย ๑     ๑๒๖๘  ๒๐ ๑๒๙ ๐๒  - 

อานิสงสธัมมจักกัปปวัตตนสูต  ๑     ๑๑๙๖  ๐ ๑๓๑ ๐๑ + 

อานิสงสน้าํบอ,สาลา,ขัว   ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๗๐ ๐๔ + 

อานิสงสบวช    ๑         มปก  ๒๐ ๑๗๐ ๐๓  - 

อานิสงสบวชใหม   ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๗ + 

อานิสงสประทปี    ๑     ๑๒๓๗  ๒๐ ๐๓๗ ๐๗ + 

อานิสงสปฏกะทังสาม   ๑     ๑๒๓๗  ๐๒ ๐๓๗ ๐๔ + 

อานิสงสปฏกะทังสาม   ๑     ๑๑๔๘  ๒๐ ๑๕๓ ๐๓  - 

อานิสงสปฏกะทังสาม   ๑     ๑๒๓๑  ๒๐ ๑๕๔ ๐๑  - 

อานิสงสปฏกะทังสาม   ๑         มปก  ๒๐ ๑๗๐ ๐๒  - 



  

๔๑๑ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อานิสงสผาทอด    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๔๘ ๐๕  - 

อานิสงสผาวัสสา   ๒     ๑๒๒๖  ๒๐ ๐๓๘ ๐๓ + 

อานิสงสราชภเิสก   ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๑๐ + 

อานิสงสรักษาสีล   ๑         มปก  ๒๐ ๐๖๙ ๐๔  - 

อานิสงสรักษาสีล   ๒     ๑๒๗๒  ๒๐ ๑๐๙ ๐๑ + 

อานิสงสสูต    ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๖ + 

อานิสงสสีล    ๑     ๑๒๔๒  ๐๖ ๐๐๔ ๐๓ + 

อานิสงสสังรวมธาต ุ   ๑     ๑๒๑๑  ๒๐ ๐๘๕ ๐๒ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๑๑     ๑๑๙๘  ๐๖ ๐๐๑ ๐๐ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๘     ๑๑๙๖  ๐๖ ๐๐๒ ๐๐ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๑๒     ๑๒๐๗  ๐๖ ๐๐๓ ๐๐ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๙ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๕     ๑๑๙๒  ๑๓ ๐๐๙ ๐๒ + 

อานิสงสสัพพทาน   ๑         มปก  ๒๐ ๑๒๕ ๐๕  - 

อานิสงสสางพทุธรูป   ๑     ๑๑๗๕  ๐๖ ๐๐๔ ๐๔ + 

อานิสงสสางหดีธัมม   ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๖๑ ๐๓ + 

อานิสงสสางหดีธัมมและอานิสงสฟงธัมม ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๑๑๑ ๐๒ + 

อานิสงสหนูเผอืก   ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๒ + 

อานิสงสหนูเผอืก   ๑     ๑๒๔๒  ๒๐ ๑๗๓ ๐๒ + 

อานิสงสเขียนธัมม   ๑     ๑๒๒๖  ๒๐ ๐๓๘ ๐๕ + 

อานิสงสเผาศพ    ๑         มปก  ๐๖ ๐๐๔ ๐๑ + 

อานิสงสเวสสนัตระ   ๑     ๑๒๗๓  ๐๗ ๐๖๔ ๐๒ + 

อานิสงสแปดหมื่นสีพ่นัขันธ  ๑     ๑๒๐๕  ๒๐ ๑๗๔ ๐๓ + 

อานิสงสโพธิสัตเจาหื้อผาเปนทาน  ๑     ๑๒๖๒  ๐๖ ๐๐๔ ๐๕ + 

อานนัทเถรนพิพาน   ๑     ๑๒๐๐  ๒๐ ๐๗๗ ๐๑ + 

อารัพภชาดก    ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๒๓ ๐๒ + 

อโยกุมมาร    ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๔ ๐๗ + 

อโสกธัมมราชนิพพาน   ๑     ๑๒๑๒  ๐๒ ๑๗๔ ๐๘ + 



  

๔๑๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อโสกนพิพาน    ๑     ๑๒๐๒  ๑๖ ๐๐๗ ๐๓ + 

อุณณาท ิ    ๓     ๑๒๐๒  ๑๖ ๐๐๗ ๐๓ + 

อุณณาทิกกัปป    ๑     ๑๑๘๓  ๐๔ ๒๓๙ ๐๔ + 

อุณณาทิกะ    ๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๑๕ ๐๕ + 

อุณหัสสวิไชย    ๑     ๑๒๗๓  ๒๐ ๑๓๓ ๐๒  - 

อุณหัสสวิไชย    ๗         ตจศ  ๐๒ ๒๐๐ ๐๐ + 

อุทธาหอร/อุทธาหอรณ   ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๐ ๐๔ + 

อุทธาหอรการกะ/อุทธาหอรณการกะ ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๖ + 

อุทธาหอรกิตก/อุธาหอรณกติก  ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๓ + 

อุทธาหอรตัทธิต/อุทธาหอรณตัทธิต ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๑ + 

อุทธาหอรสนธิ/อุทธาหอรณสนธ ิ  ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๔ + 

อุทธาหอรสมาส/อุทธาหอรณสมาส ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๗ + 

อุทธาหอรอาขยาต/อุทธาหอรณอาขยาต ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๘ + 

อุทธาหอรอาขยาต/อุทธาหอรณอาขยาต ๑     ๑๑๙๒  ๑๖ ๐๐๙ ๐๒ + 

อุทธาหอรอุณณาท/ิอุทธาหอรณอุณณาทิ ๑     ๑๑๙๒  ๑๖ ๐๐๙ ๐๑ + 

อุทธาหอรอุณณาท/ิอุทธาหอรณอุณณาทิ ๑     ๑๒๐๔  ๑๖ ๐๑๔ ๐๕ + 

อุทาหรณสัททาปาทะ   ๖     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๐๓ ๐๐ + 

อุปปาตสันติง    ๑     ๑๑๒๙  ๒๐ ๑๖๑ ๐๘ + 

อุปปาสัคคนิบาตสูตอาขยาต  ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๗ ๐๓  - 

อุปปโลกผากฐิน    ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๑ ๐๗ + 

อุปเทสปฏฐาน    ๔     ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๒๕ ๐๓ + 

อุปเทสปฏฐาน    ๔     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๗ ๐๒  - 

อุปโบสถกัมมกฐินกมัม    ๑         มปก  ๒๐ ๑๒๑ ๐๔ + 

อุมังคมโหสถ    ๘     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๓๙ ๐๐ + 

อุเทนราช    ๗     ๑๑๒๐  ๒๐ ๐๙๘ ๐๒ + 

อิติการกกัปเปฉัฏโฐ   ๑         มปก  ๒๐ ๑๖๐ ๐๙  - 

อิติการกกัปเปฉัฏโฐกัณโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๗ + 

อิติกิพพทิานกปัป   ๑         มปก  ๒๐ ๑๕๙ ๐๙ + 



  

๔๑๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อิติกิพพทิานกปัเปปญจโมกณัโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๓ + 

อิติตัทธิตกัปเปอัฏฐโมกัณโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๕ + 

อิตินามกปัเปปญจโมกัณโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๘ + 

อิตินามกปัเปปญจโมกัณโฑ  ๑     ๑๒๐๔  ๐๖ ๐๑๔ ๐๒ + 

อิติสนธิกัปเปปญจโมกัณโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๙ + 

อิติสมาสกัปเปสัตตโมกัณโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๖ + 

อิติอาขยาตกปัเปจตุตโล   ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๔ + 

อิติอุณณาทิกปัเปสัตโถกัญโฑ  ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๕ ๐๒ + 

อักขรนโม    ๑     ๑๒๓๓  ๒๐ ๐๙๗ ๐๕ + 

อักขรนโม    ๑         มปก  ๒๐ ๑๔๗ ๒๐ + 

อักขรนโม    ๑     ๑๒๓๑  ๒๐ ๐๒๗ ๐๒ + 

อักขรนโม    ๑     ๑๒๒๖  ๑๐ ๐๙๒ ๐๒ + 

อักขรสูต    ๑         มปก  ๒๐ ๑๐๑ ๐๓ + 

อักขรสูต    ๑     ๑๒๐๕  ๒๐ ๑๖๒ ๐๒ + 

อังคุตตรนิกาย    ๘     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๖๗ ๐๐ + 

อังคุตตรนิกาย    ๘     ๑๑๘๔  ๐๒ ๐๘๖ ๐๐ + 

อังคุตตรนิกาย    ๘     ๑๒๐๔  ๐๒ ๑๖๕ ๐๐ + 

อังคุตตรนิกาย    ๘     ๑๒๐๙  ๒๐ ๐๔๒ ๐๒ + 

อังคุตตรนิกาย    ๘     ๑๒๐๕  ๐๒ ๑๒๓ ๐๐ + 

อัญญพราหม/อัณณพราหมณ  ๑     ๑๒๒๖  ๒๐ ๑๕๘ ๑๐ + 

อัฏฐถาทกุกนบิาตอังคุตตรนิกาย  ๓     ๑๑๙๖  ๐๔ ๑๙๖ ๐๓ + 

อัฏฐกถาพุทธวิบาก   ๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๐ ๐๑ + 

อัฏฐกถามูลปนนาสมัชฌิมนิกาย  ๑๕     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๘๑ ๐๐ + 

อัฏฐกถาอัฏฐนิบาตอังคุตตรนิกาย ๓     ๑๒๐๔  ๐๔ ๑๖๗ ๐๒ + 

อัฏฐกวัคค    ๑     ๑๒๐๑  ๐๒ ๑๔๑ ๐๒ + 

อัฏฐนิบาต    ๓     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๕๘ ๐๑ + 

อัฏฐนิบาต    ๘     ๑๑๙๕  ๐๔ ๒๔๗ ๐๒ + 

อัฏฐนิบาตอังคุตตรนิกาย   ๘     ๑๒๐๔  ๐๔ ๑๖๗ ๐๑ + 



  

๔๑๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อัฏฐานวนิบาตอังคุตตรนิกาย  ๑     ๑๑๙๖  ๐๔ ๑๙๖ ๐๔ + 

อัฏฐเอกอังคุตตรนิกาย   ๑๐     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๐๘ ๐๒ + 

อัฏตาสูตนิบาต    ๑๒     ๑๒๐๖  ๐๔ ๑๔๙ ๐๐ + 

อัตกถาขันธกสังยุตตนิกาย  ๔     ๑๑๙๖  ๐๔ ๒๓๘ ๐๑ + 

อัตกถาสติปฏฐานสูต   ๑๒     ๑๒๐๒  ๐๔ ๑๙๕ ๐๐ + 

อัตตทัตตเถร    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๑๗๖ ๐๕ + 

อัตกถา(อุปเทส)    ๑         มปก  ๑๖ ๐๐๘ ๐๐ + 

อัตกถา กถาวตัถุ    ๘     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๑๗ ๐๐ + 

อัตถกถาจุลลวัคค   ๗     ๑๑๙๖   ๐๔ ๒๑๔ ๐๐ + 

อัตถกถาทสนบิาต-อังคุตตรนิกาย  ๓     ๑๑๙๑  ๐๔ ๒๒๑ ๐๒ + 

อัตถกถาทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย ๔     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๖๙ ๐๒ + 

อัตถกถาทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย ๔     ๑๒๐๔  ๐๔ ๑๕๑ ๐๐ + 

อัตถกถาธาตกุถา   ๑     ๑๑๙๖  ๐๔ ๒๒๒ ๐๒ + 

อัตถกถาธาตกุถา   ๑     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๓๓ ๐๒ + 

อัตถกถาปุคคลบัญญัตติ   ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๖๖ ๐๒ + 

อัตถกถาปุคคลบัญญัตติ   ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๐๔ ๐๔ + 

อัตถกถาปญจนิบาตอังคุตตรนิกาย ๔     ๑๑๙๖  ๐๔ ๑๘๒ ๐๒ + 

อัตถกถามหาวัคคทีฆนกิาย  ๘     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๖๒ ๐๐ + 

อัตถกถามหาวัคค   ๑๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๐๙ ๐๐ + 

อัตถกถาวุตโตไทย   ๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๔๗ ๐๒ + 

อัตถกถาวัตถ ุ    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๑๕ ๐๒ + 

อัตถกถาวัตถ ุ    ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๑๒๘ ๐๑  - 

อัตถกถาวัตถ ุ    ๗     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๓๓ ๐๑ + 

อัตถกถาสคาถวัคคสังยตุนกิาย  ๑๒         มปก  ๐๒ ๐๒๓ ๐๐ + 

อัตถกถาสพายตนวัคค   ๖     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๖๙ ๐๑ + 

อัตถกถาสฬายตนวัคค   ๖     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๑๐ ๐๑ + 

อัตถกถาอทุานขุททกนิกาย  ๑๗     ๑๑๙๕  ๐๔ ๒๕๐ ๐๐ + 

อัตถกถาอทุานขุททกนิกาย  ๑๗     ๑๒๐๒  ๐๔ ๒๔๑ ๐๐ + 



  

๔๑๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

อัตถกถาอุปริปณณาส   ๑๐        ๙๑๒  ๐๔ ๒๓๑ ๐๐ + 

อัตถกถาอัฏฐนิบาต   ๓     ๑๑๙๕  ๐๔ ๒๔๗ ๐๑ + 

อัตถกถาเวสสนัตระ   ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๒๕ ๐๒ + 

อัตถวิคคหะ    ๑๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๘ ๐๐ + 

อัตถสาลิน ี    ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๒๕ ๐๐ + 

อัตถสาลิน ี    ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๖๓ ๐๐ + 

อัตถสาลิน ี    ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๗๐ ๐๐ + 

อัตถสาลิน ี    ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๗๔ ๐๐ + 

อัตถสาลิน ี    ๑๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๐๘ ๐๐ + 

อัตถาจุลลวัคค    ๗     ๑๑๙๗  ๐๔ ๒๒๕ ๐๐ + 

อัตถานทิานวคัคสังยุตตนิกาย  ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๕๗ ๐๐ + 

อัตถานทิานวคัคสังยุตตนิกาย  ๙     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๔๐ ๐๐ + 

อัตถานทิานวคัคสังยุตตนิกาย  ๙     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๗๗ ๐๐ + 

อัตถาปริวาร    ๗     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๕๔ ๐๑ + 

อัตถาปริวาร    ๖     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๓๕ ๐๒ + 

อัตถาปาจิตตยี    ๑๑     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๘๖ ๐๐ + 

อัตถามหาปฏฐาน   ๘     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๒ ๐๐ + 

อัตถามหาวัคคทีฆนกิาย   ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๕๖ ๐๐ + 

อัตถามหาวัคคสังยุตตนิกาย  ๘     ๑๑๙๖  ๐๔ ๒๓๘ ๐๒ + 

อัตถาสุตตนิบาต    ๑๒     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๖๓ ๐๐ + 

อัตถาสีลขันธวัคคทีฆนกิาย  ๙     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๗๒ ๐๐ + 

อัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  ๑๐     ๑๑๙๕  ๐๔ ๒๐๓ ๐๒ + 

อัพภันตระ    ๕     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๘๑ ๐๐ + 

เตมิยะ     ๒     ๑๑๙๙  ๐๗ ๐๘๘ ๐๑ + 

เตมิยะ     ๒     ๒๕๑๔  ๐๗ ๐๔๒ ๐๐ + 

เตมิยะ     ๓     ๑๑๒๖  ๐๗ ๑๔๑ ๐๐ + 

เตมิยะ     ๒     ๑๒๗๔  ๒๐ ๐๒๒ ๐๔ + 

เตมิยะ     ๑         มปก  ๐๗ ๑๕๘ ๐๕ + 



  

๔๑๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

สักกปญหา    ๑     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๗๕ ๐๒ + 

สักกาภิมาสมหาเวสสันตระ  ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๘๐ ๐๒ + 

สัคคติทีปน ี    ๑๔     ๑๑๗๗  ๑๐ ๐๔๑ ๐๐ + 

สัคคติทีปน ี    ๑๕     ๑๑๙๒  ๑๐ ๐๕๓ ๐๐ + 

สัคคติทีปน ี    ๕     ๑๒๐๔  ๑๐ ๐๘๓ ๐๐ + 

สัคคติทีปน ี    ๕     ๑๒๒๒  ๐๒ ๐๔๕ ๐๐ + 

สัคคาวตาล    ๖     ๑๑๙๒  ๒๐ ๑๕๐ ๐๑ + 

สัคคาวตาล    ๗     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๘๗ ๐๐ + 

สังกิจจะ     ๑     ๑๒๐๓  ๒๐ ๐๔๔ ๐๑ + 

สังขวัฒนะ    ๕     ๑๒๗๒  ๑๐ ๑๒๕ ๐๐ + 

สังยุตตนิกาย    ๑๑     ๑๒๐๔  ๐๒ ๑๙๒ ๐๐ + 

สังยุตตนิกาย    ๑๘     ๑๒๐๕  ๐๒ ๑๕๒ ๐๐ + 

สังรวมธาต ุ    ๔     ๑๒๐๔  ๐๒ ๑๙๒ ๐๐ + 

สังรวมธาต ุ    ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๓๔ ๐๓ + 

สังเขป     ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๐๘ ๑๑ + 

สังเวควัตถ ุ    ๑     ๒๕๐๒  ๐๒ ๑๓๐ ๐๒ + 

สังเวควัตถ ุ    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๐๙ ๐๓ + 

สังเวควัตถ ุ    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๙ ๐๔ + 

สัฏฐินิบาต    ๑     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๘ ๐๒ + 

สัฏฐินิบาต    ๓     ๑๑๙๑  ๐๗ ๑๓๐ ๐๒ + 

สันตตตินิบาต    ๕     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๗ ๐๔ + 

สันตตตินิบาต    ๓     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๙๘ ๐๕ + 

สันตตินิบาต    ๔     ๑๑๙๖  ๐๗ ๑๑๒ ๐๐ + 

สันตตินิบาต    ๑๐     มปก   ๐๗ ๑๔๗ ๐๐ + 

เทวนิทสูต    ๓     ๑๒๐๔  ๐๔ ๑๓๔ ๐๐ + 

เนตติวิภาวนาปกรณ   ๑๘     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๔๕ ๐๒ + 

เนมิราช     ๒     ตจศ   ๐๗ ๑๕๘ ๐๖ + 

เนมิราช     ๓     ๑๑๙๙  ๐๗ ๐๘๘ ๐๔ + 



  

๔๑๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

เปกขนสูต    ๑     มปก   ๐๒ ๑๑๙ ๐๒ + 

เปตพล ี     ๑     ๒๔๙๕  ๒๐ ๑๖๘ ๐๕  - 

เปตวัตถ ุ    ๑๗     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๔๙ ๐๐ + 

เปตวัตถ ุ    ๑๗     ๑๒๐๒  ๐๒ ๑๑๔ ๐๐ + 

เปตวัตถ ุ    ๑๖     ๑๑๙๒  ๐๒ ๐๗๐ ๐๐ + 

เปตวัตถ ุ    ๑๘     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๘๔ ๐๐ + 

เมณฑกเสฏฐ ี    ๑     มปก   ๒๐ ๑๒๕ ๐๖  - 

เมตเตยยสูต    ๓     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๖๒ ๐๑ + 

เมตเตยยสูต    ๔     ๑๒๐๓  ๒๐ ๑๐๖ ๐๑ + 

เมตเตยยสูต    ๒     ตจศ   ๒๐ ๑๖๙ ๐๖  - 

เมตเตยยสูต    ๕     ๑๒๐๓  ๒๐ ๐๕๑ ๐๒ + 

เวมตติปริวาฬ    ๒     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๙๙ ๐๔ + 

เวมติสมนัตปาสาทิกา   ๙     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๘๓ ๐๐ + 

เวมัตติมหาวัคค    ๖     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๔ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๘     มปก   ๐๔ ๒๔๔ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๓     ๑๒๓๙  ๐๗ ๐๐๑ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๓     มปก   ๐๗ ๐๒๓ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๑๙๘  ๐๗ ๐๔๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๒     ๑๒๕๒  ๐๗ ๐๔๑ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๑     ๑๒๖๑  ๐๗ ๐๖๕ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๗     ๑๑๘๐  ๐๗ ๐๖๖ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๑     ๑๒๓๕  ๐๗ ๐๖๗ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๑     ๑๒๑๒  ๐๗ ๐๖๘ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๓     ๑๒๗๑  ๐๗ ๐๖๙ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๒๓๗  ๐๗ ๐๗๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๘     มปก   ๐๗ ๐๗๑ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๓     ๑๒๖๙  ๐๗ ๐๗๒ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕         มปก   ๐๗ ๐๗๓ ๐๐ + 



  

๔๑๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

เวสสันตระ    ๑๒     ๑๑๖๔  ๐๗ ๐๗๔ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕     ๑๒๔๒  ๐๗ ๐๙๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๘     มปก   ๐๗ ๐๙๑ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๖     ๑๒๐๔  ๐๗ ๑๐๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕     ๑๒๗๕  ๐๗ ๑๑๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๙     ๑๒๒๖  ๐๗ ๑๑๓ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๐     ๑๒๒๓  ๐๗ ๑๒๕ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๙     ๑๒๒๗  ๐๗ ๑๓๖ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๐     ๑๒๑๐  ๐๗ ๑๓๘ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๗     ตจศ   ๐๗ ๑๕๙ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๓     ตจศ   ๐๗ ๑๖๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๙     ตจศ   ๐๗ ๑๖๑ ๐๐  - 

เวสสันตระ    ๙     ตจศ   ๐๗ ๑๖๒ ๐๐  - 

เวสสันตระ    ๑๙     ตจศ   ๐๗ ๑๖๓ ๐๐  - 

เวสสันตระ    ๑๐     ตจศ   ๐๗ ๑๖๔ ๐๑  - 

เวสสันตระ    ๔     ๑๒๕๒  ๐๗ ๑๖๕ ๐๑  - 

เวสสันตระ    ๔     ๑๒๒๘  ๐๗ ๑๖๕ ๐๒  - 

เวสสันตระ    ๑๓     ตจศ   ๐๗ ๑๖๖ ๐๐  - 

เวสสันตระ    ๑๒     ตจศ   ๐๗ ๑๖๙ ๐๐  - 

เวสสันตระ    ๓     ๑๒๔๓  ๒๐ ๑๔๓ ๐๒  - 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๒๗๒  ๐๗ ๐๕๔ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕         มปก  ๐๗ ๐๕๕ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๒๗๓  ๐๗ ๐๕๖ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๐     ๑๒๑๙  ๐๗ ๐๕๗ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๙     ๑๒๑๔  ๐๗ ๐๖๒ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๒     ๑๒๕๒  ๐๗ ๐๖๓ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๘     ๑๒๗๕  ๐๗ ๑๑๘ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๔     ๑๑๗๘  ๐๗ ๐๐๖ ๐๐ + 



  

๔๑๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

เวสสันตระ    ๑๓     ๑๒๒๗  ๐๗ ๐๒๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๑๒๑  ๐๗ ๐๒๒ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕     ๑๒๔๙  ๐๗ ๐๔๗ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๕     ๑๒๓๗  ๐๗ ๐๕๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๑     ๑๒๖๔  ๐๗ ๐๗๗ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๖     ๑๒๑๘  ๐๗ ๐๗๘ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๒     มปก   ๐๗ ๐๗๙ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๘     ๑๑๖๓  ๐๗ ๐๘๐ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๙     ๑๒๒๘  ๐๗ ๐๘๑ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๓     ตจศ   ๒๐ ๑๗๘ ๑๐  - 

เวสสันตระ    ๓     ๑๑๗๙  ๐๗ ๐๑๗ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๑๐     ๑๒๐๑  ๐๗ ๑๕๔ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๕     ๑๑๘๒  ๐๔ ๒๓๒ ๐๐ + 

เวสสันตระ    ๙     ๑๑๓๕  ๐๗ ๑๐๗ ๐๐ + 

เวสสันตระฉบบัพันนาเชียงรุง  ๑๑     ๑๒๖๑  ๒๐ ๐๖๘ ๐๑ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๒๖๑  ๑๑ ๐๐๘ ๐๐ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๒๖๒  ๑๑ ๐๑๑ ๐๐ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     มปก   ๑๑ ๐๑๔ ๐๐ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๑๙๓  ๑๑ ๑๑๕ ๐๐ + 

เสฏฐีทังหา    ๖     ตจศ   ๑๑ ๐๒๒ ๐๐  - 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๒๓๑  ๒๐ ๐๒๗ ๐๑ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๐๐๖  ๒๐ ๐๕๐ ๐๒ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     ๑๑๒๘  ๐๒ ๐๔๓ ๐๒ + 

เสฏฐีทังหา    ๕     มปก   ๒๐ ๐๔๐ ๐๑  - 

เสฏฐีทังหา    ๕     มปก   ๒๐ ๐๗๖ ๐๒  - 

เสฏฐีทังหา( เสฏฐีทังแปด )  ๕     ๑๒๒๖  ๑๑ ๐๑๘ ๐๐ + 

เสฏฐีรอม    ๑     มปก   ๒๐ ๐๔๐ ๐๒  - 

เสื่อตายเสื่อนอน    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๓๔ ๐๑ + 



  

๔๒๐ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

เสนธรรมถ้าํแมวเมืองเถนิ*  ๑     มปก   ๑๓ ๐๐๖ ๐๕ + 

เสนธรรมเมืองเถิน*   ๑     มปก   ๑๓ ๐๐๖ ๐๔ + 

เสนธัมม    ๑     ๑๑๙๙  ๒๑ ๐๐๖ ๐๐ + 

เสนธัมมถ้ําแมหอกฯ   ๑     มปก   ๒๐ ๐๕๒ ๐๒ + 

เสนธัมมที่สรางในเมืองนาน  ๑     มปก   ๒๑ ๐๐๕ ๐๐ + 

เสนธัมมเมื่องลําพนู*   ๑     มปก   ๒๑ ๐๐๒ ๐๐ + 

เสนธัมมในถ้าํเงื้อมผา   ๑     มปก   ๒๐ ๐๕๒ ๐๖ + 

เสนรายชื่อธรรมตาง ๆ และบทสวดฯ* ๖     มปก   ๒๑ ๐๐๘ ๐๐ + 

เสนรายชื่อธรรมตาง ๆ*   ๓     มปก   ๒๑ ๐๐๗ ๐๐ + 

เหลมหลวง    ๑     มปก   ๒๐ ๐๗๕ ๐๑ + 

เหลมหลวง    ๒     ตจศ   ๒๐ ๑๖๙ ๐๕  - 

เอกนิบาต    ๑๔     ๑๑๙๘  ๐๗ ๑๐๙ ๐๐ + 

เอกนิบาตอังคตุตรนิกาย   ๒     ๑๑๙๕  ๐๔ ๒๐๓ ๐๑ + 

เอกนิบาตอังคตุตรนิกาย   ๒     ๑๒๐๔  ๐๔ ๒๐๘ ๐๑ + 

เอกาทสนิบาต    ๓     ๑๑๙๕  ๐๔ ๑๕๘ ๐๔ + 

เอตทัคคอังคุตตรนิกาย   ๑๑     ๑๑๙๒  ๐๒ ๐๕๔ ๐๐ + 

เอตทัคคอังคุตตรนิกาย   ๑๑     ๑๒๐๔  ๐๒ ๑๓๖ ๐๐ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     ๑๑๒๘  ๐๒ ๒๐๗ ๐๓ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๔     ๑๒๓๕  ๑๐ ๐๑๓ ๐๐ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๖     ๑๒๖๔  ๑๐ ๑๑๓ ๐๐ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๖     ตจศ   ๑๐ ๑๔๖ ๐๐ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     มปก   ๒๐ ๐๗๕ ๐๓ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     มปก   ๒๐ ๑๐๑ ๐๕ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     ๑๒๐๖  ๒๐ ๑๒๒ ๐๘ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     ๒๔๙๗  ๒๐ ๑๖๑ ๐๑  - 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๔     ๑๑๙๖  ๒๐ ๑๗๗ ๐๓ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๑     ๑๒๐๕  ๒๐ ๑๗๔ ๐๒ + 

ไสสลปญหา    ๑     ๑๑๙๒  ๑๐ ๐๔๒ ๐๒ + 



  

๔๒๑ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โควินทสูต    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๐๙ ๐๘ + 

โชตนานิรุตติ    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๒๑ ๐๓ + 

โชนาปาฐวิไนยวินจิไฉย   ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๐๕ ๐๑ + 

โบราณกับบิลวัตถ ุ   ๑     มปก   ๒๐ ๑๔๔ ๐๔ + 

โบราณชาดก    ๑     ๑๒๔๒  ๒๐ ๑๔๔ ๐๔ + 

โบราณสังคหสูต    ๘     ๑๒๐๐  ๐๒ ๐๑๓ ๐๐ + 

โบราณสังคหะ    ๑๐     ๑๒๐๕  ๐๒ ๑๓๗ ๐๐ + 

โบราณสังคหะ    ๑๐     ๑๑๙๒  ๐๒ ๑๔๖ ๐๐ + 

โบราณสังคหะ    ๑๐     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๖๙ ๐๐ + 

โพชฌังคะ    ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๐๓ ๐๙ + 

โพธิปกขิยธัมม    ๑     ๑๒๐๒  ๒๐ ๐๘๒ ๐๑ + 

โพธิปกขิยธัมม    ๑     มปก   ๐๓ ๐๓๔ ๐๐ + 

โพธิปกขิยธัมม    ๑     ๑๒๐๕  ๒๐ ๐๔๗ ๐๓ + 

โพธิปกขิยธัมมสามสิบเจ็ด  ๓     ๑๑๙๕  ๒๐ ๐๘๔ ๐๑ + 

โบกัปปโก    ๕     ๑๒๐๕  ๑๐ ๐๖๙ ๐๐ + 

โยจนสทัทา    ๑๙     ๑๑๙๙  ๐๔ ๑๔๗ ๐๑ + 

โยชนสมัโมหวโินทน ี   ๑๖     ๑๒๐๖  ๐๔ ๒๒๔ ๐๐ + 

โยชนาขุททกสิกขา   ๓     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๐๕ ๐๒ + 

โยชนาจุลลวัคค    ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๖ ๐๒ + 

แปดหมื่นสีพ่ันขันธ   ๓     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๐ ๐๒ + 

ไสสลปญหา    ๔     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๓๕ ๐๓ + 

โยชนาอัตถสาลิน ี   ๙     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๘๙ ๐๐ + 

โลกทิฏฐธมัม    ๑         มปก  ๒๐ ๑๕๖ ๐๓ + 

โลกทีป (โลกทวีป)   ๖     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๘ ๐๑ + 

โลกทีปน ี    ๑๐     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๒๙ ๐๑ + 

โลกปญญัตติ    ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๑๗ ๐๑ + 

โลกภาสา    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๓๔ ๐๒ + 

โลกภาสา    ๑         มปก  ๒๐ ๑๒๑ ๐๑ + 



  

๔๒๒ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โลกภาสา    ๑         มปก  ๒๐ ๑๒๑ ๐๒ + 

โลกวิไนย    ๑๑     ๑๑๙๙  ๐๘ ๐๐๑ ๐๐ + 

โลกวิไนย    ๑๕     ๑๒๐๔  ๐๘ ๐๐๔ ๐๐ + 

โลกวิไนย    ๑๕     ๑๑๙๙  ๐๘ ๐๐๕ ๐๐ + 

โลกสัณฐานวรตนคัณฐี   ๕     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๒๑ ๐๑ + 

โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  ๕     ๑๑๙๘  ๐๔ ๑๒๔ ๐๐ + 

โลกานุวิจรสูต    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๔๒ ๐๕ + 

โลกาวุฒ ิ    ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๑๗๘ ๐๘  - 

โวหารกถาวัตถุ    ๒     ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๑๕ ๐๑ + 

โวหารกลหววิาทสูต   ๑     ๑๒๓๕  ๒๐ ๑๐๒ ๐๓  + 

โวหารกลหววิาทสูต   ๑     มปก   ๒๐ ๑๕๒ ๐๑  - 

โวหารกุณาลชาดก   ๔     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๘๘ ๐๔ + 

โวหารกุณาละ    ๕     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๕๗ ๐๒ + 

โวหารกุสสราชชาดก   ๔     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๑ ๐๑ + 

โวหารกัสสปสังยุตตสูต   ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๐ ๐๒ + 

โวหารคดี    ๒     มปก   ๒๐ ๑๔๔ ๐๖ + 

โวหารศิริมานนัทสูตชาดก  ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๑ + 

โวหารคุงคาโลหนวัตถ ุ   ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๒๓ ๐๓ + 

โวหารฆฏบัณฑิต   ๑     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๒๕ ๐๓  + 

โวหารจุลลวิภังคะ   ๑๐     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๗๕ ๐๑ + 

โวหารจุลลวิภังคะ   ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๑๓ ๐๒ + 

โวหารจันทิมาโน    ๒     ๑๑๙๖  ๐๒ ๑๖๓ ๐๒ + 

โวหารฏิกสังเขป    ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๖๑ ๐๑ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๑๐     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๓๘ ๐๐ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๑๐     มปก   ๐๒ ๐๖๔ ๐๐ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๖     ๑๑๙๖  ๐๒ ๐๙๙ ๐๐ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๑๑     มปก   ๐๒ ๑๐๔ ๐๐ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๕     ๑๑๙๖  ๐๒ ๑๑๒ ๐๒ + 



  

๔๒๓ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๑๓     ๑๒๐๔  ๐๒ ๑๓๙ ๐๐ + 

โวหารฏิกธัมมจักก   ๑๓     ๑๑๙๙  ๐๒ ๑๗๙ ๐๐ + 

โวหารฏิกามาไลย   ๑๒     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๒๕ ๐๖ + 

โวหารฏิกามาไลยวัตถ ุ   ๑๒     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๐ ๐๔ + 

โวหารฏิกาอภธิัมมา   ๗     ๑๒๐๔  ๐๓ ๐๑๖ ๐๐ + 

โวหารฏิกาโยโส    ๑๐     ๑๑๙๕  ๐๒ ๐๔๑ ๐๐ + 

โวหารตํานานดอนเตา   ๑     ๑๒๗๔  ๒๐ ๐๒๒ ๐๑ + 

โวหารตํานานละแวก   ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๑ + 

โวหารตุลปุญญกานเิขปชาดก  ๑     ๑๑๙๗   ๒๐ ๐๘๗ ๐๕ + 

โวหารตุลปญญณนิคัตถะ  ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๙๙ ๐๔ + 

โวหารติกกนิบาต   ๑๕     ๑๒๐๔  ๐๗ ๐๙๔ ๐๐ + 

โวหารติกกนิบาต   ๑๖     ๑๒๐๒  ๐๗ ๐๙๖ ๐๐ + 

โวหารติกกนิบาต   ๑๕     ๑๒๐๔  ๐๗ ๑๐๑ ๐๐ + 

โวหารติกกนิบาต   ๑๕     ๑๑๙๒  ๐๗ ๑๒๗ ๐๐ + 

โวหารติกกนิบาต   ๘     ๑๒๐๕  ๐๗ ๑๐๒ ๐๐ + 

โวหารติโสทัตตคิณีชาดก   ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๔ + 

โวหารถูปวงส    ๙     ๑๑๙๒  ๑๓ ๐๐๕ ๐๐ + 

โวหารถูปวงส    ๑๐     มปก   ๒๐ ๐๓๑ ๐๑ + 

โวหารทสชาตรอม   ๑๐      ๑๒๒๔  ๐๗ ๐๙๘ ๐๐ + 

โวหารทสธมัมสูต   ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๔๖ ๐๓ + 

โวหารทสนิบาต    ๙     ๑๑๙๑  ๐๗ ๑๑๑ ๐๐ + 

โวหารทสวัตถ ุ    ๘     ๑๑๙๒  ๐๒ ๐๕๕ ๐๐ + 

โวหารทีฆนิกาย    ๑๔     ๑๒๐๔  ๐๒ ๐๘๘ ๐๐ + 

โวหารทีฆนิกาย    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๒ + 

โวหารทกัขิณวภัิงคะ   ๑     ๑๑๙๗  ๐๒ ๐๒๕ ๐๒ + 

โวหารทัณฑสตู    ๑     ๑๒๐๒  ๒๐ ๐๔๕ ๐๒ + 

โวหารทพัพเถรนิพพาน   ๑     ๑๒๑๒  ๒๐ ๑๗๔ ๑๐ + 

โวหารปารม ี    ๑๐     ๑๑๙๖  ๑๐ ๐๒๑ ๐๐ + 



  

๔๒๔ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารปารม ี    ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๑๗ ๐๒ + 

โวหารปารายนวัคค   ๕     ๑๒๐๑  ๐๒ ๑๔๑ ๐๑ + 

โวหารปุญญกริิยา   ๑     ๑๑๙๗  ๐๒ ๐๒๕ ๐๓ + 

โวหารปฏกะทงัสาม   ๔     ๑๒๗๑  ๑๐ ๐๑๙ ๐๐ + 

โวหารปยสูต    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๐ ๐๑ + 

โวหารปญญาพละ   ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๐ ๐๕ + 

โวหารปญญาสนิบาต   ๓     ๑๑๙๑  ๐๗ ๑๓๐ ๐๑ + 

โวหารพกุลเถรนิพพาน   ๑     ๑๒๑๒  ๐๒ ๑๗๔ ๐๓ + 

โวหารพรหมชาลสูต   ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๕๘ ๐๒ + 

โวหารพลสงัขยา    ๘     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๑๓ ๐๑ + 

โวหารพทุธนิพพาน   ๑     ๑๑๙๙  ๐๒ ๑๗๗ ๐๓ + 

       โวหารพทุธาภิเสก                                    ๒             ๑๑๙๕  ๒๐ ๐๘๖ ๐๒ + 

โวหารพทุธเสนกะ   ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๙ ๐๖ + 

โวหารภวิรติ    ๔     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๖๕ ๐๑ + 

โวหารภูริทัต    ๕     มปก   ๐๗ ๐๔๓ ๐๐ + 

โวหารมธุรสวาหิณ ี   ๑๐     ๑๒๐๑  ๑๑ ๐๐๔ ๐๐ + 

โวหารมธุรสวาหิณ ี   ๖     ๑๒๐๒  ๒๐ ๐๔๕ ๐๑ + 

โวหารมหานิพพานสูต   ๑๓     ๑๒๐๑  ๐๒ ๐๒๖ ๐๐ + 

โวหารมหาปทานสูต   ๑๑     ๑๒๐๕  ๐๒ ๐๖๑ ๐๐ + 

โวหารมหาปฏฐาน   ๔     ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๑๕ ๐๓ + 

โวหารมหามูลนิพพานสูต   ๑     ๑๒๒๑  ๒๐ ๐๑๗ ๐๑ + 

โวหารมหามูลนิพพานสูต   ๑     ๑๒๓๓  ๒๐ ๐๙๗ ๐๒ + 

โวหารมหาวิบาก    ๑๔     ๑๑๙๒  ๑๐ ๐๖๘ ๐๐ + 

โวหารมหาวัคคนิทาน   ๘     มปก   ๑๑ ๐๑๓ ๐๐ + 

โวหารมหาวัคควิไนย   ๙     ๑๒๐๕  ๐๑ ๐๐๙ ๐๐ + 

โวหารมหาวัคควิไนย   ๙     ๑๑๙๕  ๐๑ ๐๑๖ ๐๐ + 

โวหารมหาวัคค    ๑๐     ๑๒๐๔  ๐๑ ๐๑๐ ๐๐ + 

โวหารมหาวัคค    ๑๔     มปก   ๐๑ ๐๒๖ ๐๐ + 



  

๔๒๕ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารมหาวงัสะ    ๒๑     ๑๒๐๑  ๐๒ ๑๕๖ ๐๐ + 

โวหารมหาสมยสูต   ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๓ ๐๓ + 

โวหารมหาโมคคัลลานนพิพาน  ๑     ๑๒๑๒  ๐๒ ๑๗๔ ๐๕ + 

       โวหารมหาโมคคัลลาน                          ๑            ๑๑๙๙             ๒๐ ๐๕๕ ๐๑ + 

โวหารมโหสถ                  ๑     ๑๑๙๖             ๒๐ ๐๖๑ ๐๒ + 

โวหารมโหสถ    ๑๖     ๑๑๙๘  ๐๗ ๑๑๗ ๐๐ + 

โวหารมูลกัมมฏัฐาน   ๔     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๔๖ ๐๑ + 

โวหารมูลธัมมจักก   ๕     ๑๑๙๘  ๐๒ ๐๖๐ ๐๐ + 

โวหารมูลธัมมจักก   ๕     ๑๑๙๖  ๐๒ ๑๖๓ ๐๑ + 

โวหารมหากัสสัปปนิพพาน  ๑     ๑๒๑๒  ๐๒ ๑๗๔ ๐๖ + 

โวหารมัคคธัมมแปดประการ  ๑     ๑๑๙๗  ๐๒ ๐๒๕ ๐๖ + 

โวหารมังคลเภทา   ๗     ๑๑๙๕  ๒๐ ๐๘๖ ๐๑ + 

โวหารมังคลัตถทีปน ี   ๑๓     ๑๑๙๖  ๐๒ ๐๕๒ ๐๐ + 

โวหารมัชฌิมนิกาย   ๗     ๑๑๙๖  ๐๒ ๐๔๘ ๐๐ + 

โวหารมัชฌิมนิกาย   ๑๒     ๑๒๐๑  ๐๒ ๑๘๓ ๐๐ + 

โวหารมัชฌิมนิกาย   ๘     ๑๒๔๒  ๐๒ ๑๘๐ ๐๐ + 

โวหารมัฏฐกณุฑล ี   ๑     ๑๒๑๘  ๒๐ ๑๐๔ ๐๓ + 

โวหารยมกะ    ๔     ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๑๕ ๐๒ + 

โวหารยอดไตรปฏกะ   ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๐๓ ๑๐ + 

โวหารยอดไตรสอน   ๑     มปก   ๒๐ ๐๓๑ ๐๓ + 

โวหารยาณ ี    ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๘๘ ๐๒ + 

โวหารยาณ ี    ๓     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๘๑ ๐๒ + 

โวหารรัฏฐปาลสูต   ๒     มปก   ๒๐ ๐๑๕ ๐๑ + 

โวหารวามทนัตธาตุ   ๒     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๑๗ ๐๓ + 

โวหารวิชานสตู    ๑     ๑๒๐๒  ๒๐ ๑๑๒ ๐๑ + 

        โวหารวภัิงคะ                                         ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๑๑๓ ๐๓ + 

โวหารวิมานวตัถุ    ๗     ๑๒๐๒  ๐๒ ๐๓๗ ๐๐ + 

โวหารวิมานวตัถุ (วิมาลวัตถุ)  ๗     ๑๒๓๙  ๐๒ ๐๖๒ ๐๐ + 



  

๔๒๖ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารวิริยะ    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๙ ๐๒ + 

โวหารวิสาขา    ๔     ๑๒๐๐  ๑๑ ๐๐๕ ๐๐ + 

โวหารวิสุทธิมคัค    ๑๑     ๑๑๙๑  ๑๐ ๐๓๐ ๐๐ + 

โวหารวิสุทธิมคัค    ๑๓     ๑๑๙๑  ๑๐ ๐๓๗ ๐๐ + 

โวหารวิสุทธิมคัค    ๘     ๑๑๙๒  ๑๐ ๐๖๑ ๐๐ + 

โวหารวิไชยชาดก   ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๒ + 

โวหารวิไชยสตู    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๐๙ ๐๕ + 

โวหารวิไนยปฏกะ   ๑     ๑๑๖๔  ๒๐ ๑๖๑ ๐๔  - 

โวหารสติปฏฐาน   ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๓ ๐๑ + 

โวหารสมจิตตสูต   ๒     มปก   ๐๒ ๐๔๗ ๐๑ + 

โวหารสมภมิต    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๒๕ ๐๔ + 

โวหารสมุททโฆโส   ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๔๓ ๐๒ + 

โวหารสมันตะ    ๔     ๑๑๒๔  ๒๐ ๑๐๘ ๐๑ + 

โวหารสากยะ    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๓ ๐๕ + 

โวหารสารัตถทีปน ี   ๔     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๓ ๐๒ + 

โวหารสเพาธมัมหลงทา   ๑     ๑๑๙๗  ๐๒ ๐๒๕ ๐๑ + 

โวหารสุตตสังคหะ   ๑๐     ๑๑๙๑  ๐๒ ๐๔๔ ๐๐ + 

โวหารสุทธาโภชนะ   ๒     ๑๑๙๙  ๐๒ ๐๕๗ ๐๑ + 

       โวหารสุธน                                       ๙     ๑๑๙๖  ๐๗ ๑๐๔ ๐๐  + 

โวหารสนนัทอสงไขย   ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๓ + 

โวหารสุมนลามาการ   ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๔๘ ๐๔ + 

โวหารสุรุจิ    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๐ ๐๔ + 

โวหารสุวัณณกักกฏปูคํา   ๓     มปก   ๒๐ ๐๓๓ ๐๓ + 

โวหารสุวัณณทมมมกุขกุมมาร  ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๒๕ ๐๕ + 

โวหารสุสิมชาดก    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๒๕ ๐๒ + 

โวหารสูตมนต     ๘     มปก   ๒๐ ๐๑๕ ๐๒ + 

โวหารสิงคาลสูต    ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๒ ๐๑๐ ๐๐ + 

โวหารสิงคาลสูต    ๗     ๑๒๐๒  ๐๒ ๐๓๐ ๐๐ + 



  

๔๒๗ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารสิงคาลสูต    ๑๐     ๑๑๙๘  ๐๒ ๐๑๘ ๐๐ + 

โวหารสิงหปกอร/โวหารสิงหปกอรณ ๑๐     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๔๓ ๐๑ + 

โวหารสีหนาทะ    ๑     ๑๒๐๒  ๒๐ ๐๔๕ ๐๔ + 

โวหารสีหนาทะ    ๒     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๔ ๐๒ + 

โวหารสักกปญหา   ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๙๔ ๐๑ + 

โวหารสกัการวัตถ ุ   ๕     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๗๘ ๐๑ + 

โวหารสัคคติทปีน ี   ๑๕     ๑๑๙๖  ๐๒ ๐๒๘ ๐๐ + 

โวหารสังคปต    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๘๓ ๐๑ + 

โวหารสังคปตติ    ๒     มปก   ๒๐ ๐๓๑ ๐๒ + 

โวหารอกาลวตัตสูต   ๓     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๒๖ ๐๓ + 

โวหารอกาลวตัตสูตชาดก  ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๖ + 

       โวหารอตุละ                          ๑     ๑๑๙๗  ๐๒ ๐๒๕ ๐๔ + 

โวหารอนุรุทธเถร    ๑     ๑๑๙๘  ๒๐ ๐๑๐ ๐๓ + 

โวหารอนุโลกสาสนา   ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๖๒ ๐๔ + 

โวหารอภิธัมมาติกา   ๙        ๑๑๙๕  ๐๓ ๐๒๒ ๐๐ + 

โวหารอภิธัมมา    ๕     ๑๑๖๑  ๐๓ ๐๑๒ ๐๐ + 

โวหารอภิธัมมาจอง   ๑     ๑๑๙๖  ๒๐ ๐๗๘ ๐๒ + 

โวหารอภิธัมมาจอง   ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๓๖ ๐๒  - 

โวหารอภิธัมมาติกา    ๕     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๙๔ ๐๒ + 

โวหารอภิธัมมาปฎกะ   ๖     ๑๑๙๖  ๐๓ ๐๓๑ ๐๐ + 

โวหารอภิธัมมาเจ็ดกัมพี    ๘     ๑๑๓๗  ๐๓ ๐๓๐ ๐๐ + 

โวหารอรุณณวดี    ๗     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๕๕ ๐๒ + 

โวหารอรุณณวดี    ๗     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๘๐ ๐๑ + 

โวหารอสีตินิบาต   ๕     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๔ + 

โวหารอานิสงสปฎกะทงัสาม  ๑     ๑๑๙๖  ๑๐ ๐๗๓ ๐๒ + 

โวหารอาฬวักกสูต   ๓     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๒๓ ๐๑ + 

โวหารอุปคุตตเถร   ๑๐     ๑๑๙๙  ๐๒ ๑๗๗ ๐๑ + 

โวหารอุปคุตตเถร   ๑๖     ๑๑๙๘  ๑๑ ๐๐๑ ๐๐ + 



  

๔๒๘ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โวหารอุปคุตตเถร  ( ธัมมโทน )  ๑     ๑๑๙๙  ๐๒ ๑๗๗ ๐๒ + 

โวหารอัขรธัมม    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๗๓ ๐๔ + 

โวหารอังคุตตรนิกาย   ๘     ๑๑๙๘  ๐๒ ๐๙๗ ๐๐ + 

โวหารอังคุตตรนิกาย   ๘     ๑๒๐๕  ๐๒ ๑๔๓ ๐๐ + 

       โวหารอังคุตตรนิกาย                          ๘     ๑๑๙๖  ๐๒ ๑๔๕ ๐๐ + 

โวหารเตรสนบิาต   ๗     ๑๑๙๖  ๐๗ ๐๘๗ ๐๐ + 

โวหารเอกนิบาต    ๑๖     ๑๒๐๔  ๐๗ ๐๙๓ ๐๐ + 

โวหารเอกนิบาต    ๑๖     ๑๑๙๖  ๐๗ ๑๓๔ ๐๐ + 

โวหารแปดหมืน่สี่พนัขันธ   ๖        ๑๒๐๔  ๑๐ ๐๘๙ ๐๐ + 

โวหารโกสลสงัยุตตสูตชาดก  ๑     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๑ + 

โวหารโชติกะ    ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๘๙ ๐๒ + 

โวหารโชติกเถรวัตถุ   ๑     ๑๒๐๑  ๒๐ ๐๒๓ ๐๔ +  

โวหารโบราณะ     ๘     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๕ + 

โวหารโยกัปปโก    ๕     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๕๘ ๐๑ + 

โวหารโลกวิไนย    ๑๑     ๑๒๐๔  ๐๘ ๐๐๓ ๐๐ + 

โวหารโลกวิไนย    ๑๑     ๑๒๕๑  ๒๐ ๐๕๙ ๐๑ + 

โวหารโสทนัตกี    ๘     ๑๒๐๐  ๑๐ ๐๒๔ ๐๐ + 

โวหารโสทนัตกี    ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๐๙ ๐๒ + 

โวหารไชยสังคหะ   ๑     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๒๕ ๐๑ + 

โวหารไชยสังคหะ   ๑     ๑๒๐๔  ๒๐ ๐๖๐ ๐๒ + 

โวหารไตรภุมม    ๖     ๑๑๙๓  ๒๐ ๐๒๘ ๐๒ + 

โสตัพพมาลนิ ี    ๕     ๑๑๙๘  ๐๔ ๐๗๙ ๐๑ + 

โสทันตก ี    ๑     ๑๒๐๐  ๒๐ ๐๗๗ ๐๘ + 

โสทันตก ี    ๖     ๑๒๕๑  ๑๐ ๐๔๘ ๐๐ + 

โสทันตก ี    ๖     ๑๑๙๒  ๑๐ ๑๔๒ ๐๑ +  

โสทันตก ี                                            ๖     ๑๑๙๔  ๒๐ ๐๐๕ ๐๑ + 

โอวาทคําสอนพระยาอนิท  ๑     มปก   ๒๐ ๑๖๐ ๐๘ + 

โอวาทคําสอนภิกขุไหม   ๑     มปก   ๐๘ ๐๐๗ ๐๐ + 



  

๔๒๙ 

ชื่อเร่ือง จํานวนผกู/เลม ปจาร/บนัทึก รหัส ไมโครฟลม 

โอวาทสังเวคญาณวัตถ ุ   ๑     ๑๒๕๖  ๒๐ ๑๕๖ ๐๒ + 

โอวาทนุสาสิน ี    ๔        ๑๑๙๐  ๐๘ ๐๐๒ ๐๐ + 

โอวาทนุสาสิน ี    ๔     ๑๑๙๗  ๒๐ ๐๘๗ ๐๑ + 

ไชยสังคหะ    ๑     มปก   ๒๐ ๑๕๖ ๐๙  - 

ไตรภุมม    ๖     ๑๒๐๔  ๒๐ ๑๐๗ ๐๑ +  

โวหารโบราณะ     ๘     ๑๑๙๙  ๒๐ ๐๑๔ ๐๕ + 

 

หมายเหตุ :  คัมภีรธรรมใบลานดังกลาว มีการจารึกทั้งภาษาบาลีและภาษาลานนา เขียนดวย 

อักษรธรรมลานนา ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดไดที่วัดสูงเมน  

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

     สวนการคํานวณปที่จารหรือปที่บันทึกเพื่อทราบอายุของคัมภีรนั้น 

สามารถใชปจุลศักราชในปจจุบันเปนตัวตั้ง และลบดวยปจุลศักราชที่จาร เชน 

ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๙ ตรงกับ จุลศักราช (จ.ศ.) ๑๓๖๙  อยากทราบคัมภีรที่จาร

เร่ืองโวหารโบราณะที่จารป ๑๑๙๙ ก็ใชป จ.ศ.ปจจุบัน คือ ๑๓๖๙ ตั้ง ลบดวย 

๑๑๙๙  ซึง่เทากับ ๑๗๐ ป          

    ตัวอยาง จ.ศ. ๑๓๖๙   -   (ปจจุบัน ๒๕๔๙) 

  ปที่จาร จ.ศ.  ๑๑๙๙ 

   เทากับ           ๑๗๐  ป 

 คัมภีรที่เกาแกที่สุดในวัดสงูเมน คือ “คัมภีรอัตถกถาอุปริปณณาส” จารขึ้นใน 

 ปจุลศักราช ๙๑๒ (พ.ศ. ๒๐๙๓)  หรือจารขึ้นเมื่อประมาณ ๔๕๖ ปที่ผานมา    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๔๓๐ 

ภาพวัดสูงเมน อําเภอสงูเมน จังหวัดแพร 

(อโบสถ หอไตร ตูหีบธรรม วัดที่มีคัมภีรธรรมใบลานมากที่สุดในลานนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๔๓๑ 

ภาพตูพระคมัภีรธรรมวัดบานโปง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 
 
 

 
 
 
 
ภาพธรรมาสน และตูพระธรรมวัดบานโปง 

 
 

 
 
 

ศิลาจารกึ อักษรธรรมลานนา วัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

๔๓๒ 

ประวัติผูวิจยั 

 

ชื่อ         พระมหาสุทติย  อาภากโร  ( อบอุน ) 

สังกัด   วัดสทุธวิราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

บรรพชา       ณ  วัดบานโปง  ต.ปาแดด  อ.แมสรวย  จ.เชียงราย 

อุบสมบท     ณ  พทัธสีมา วัดสุทธวิราราม  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา     เปรียญธรรม  ๗  ประโยค  

                    รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

                    พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผลงานดานวิชาการ/รายงานการวิจยั 

 ๑. “คูมือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”   กรมการศาสนา  ๒๕๔๒. 

 ๒. “การพัฒนาแนวทางและศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูของชุมชน” กรมการศาสนา  ๒๕๔๒. 

 ๓. “กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา”  สกว. ๒๕๔๓. 

 ๔. “การประเมินผลกระทบอยางมีสวนรวมกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)”  

  กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ๒๕๔๕. 

 ๕.“สภาที่ปรึกษาฯ ในความคาดหวังของสังคมไทย และการเชื่อมโยงเครือขายภาค

ประชาชน”  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ๒๕๔๕. 

 ๖.“การประเมินผลการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”  กองแผนงาน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕. 

 ๗.“การศึกษาการประสานความรวมมือระหวางสภาที่ปรึกษาฯ กับเครือขายภาค

ประชาชนและการศึกษาผลการพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ “ สภาที่

ปรึกษาฯ  ๒๕๔๖.   

 ๘. “เครือขายธรรมชาติ ความรู และการจัดการ” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ๒๕๔๗. 

 ๙. “นวัตกรรมการเรียนรู :  คน ชุมชน และการพัฒนา” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) และสถาบันพัฒนาชุมชนทองถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๘. 
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