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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม ๒) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล
ความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา   การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาจากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์  ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน ๖ รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า  

แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทาง
สังคม เนื่องจากครูบาเกิดมาในวิถีของคนจนและเป็นวิถีแห่งคนพุทธ จึงทําให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
ทางด้านวิถีการดําเนินชีวิต ด้านความฝักใฝ่ในธรรมะ และในด้านการปฏิบัติธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่ง
เป็นคุณสมบัติของคําว่า “ครูบา” ครูบาบุญชุ่ม จึงถือเป็นบุคคลสําคัญ ที่มีบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค
เป็นพระมหาเถระในสายการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางแห่ง
การเป็นพระนักเผยแผ่ และนักพัฒนาที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ การสร้างเครือข่ายและการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม 
เพ่ือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของชาวพุทธทุกกลุ่ม เป็นแนวปฏิบัติที่พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรนํามาเป็น
ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบัติ รวมไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเห็น
คุณค่าของการเผยแผ่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ผ่านความ
เป็นตัวตนของพระครูบาบุญชุ่ม ที่ก้าวสู่การเป็น “ตนบุญข้ามพรหมแดน” โดยแท้จริง 
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Abstract 

This research aims to  1) to study the concept and identity of Kruba Boon 
jum  2) to study the role of Kruba Boon jum in connecting regions in term of cultural 
way and 3) to analyze the relationship among regions that influenced from Kruba Boon 
jums’ work in term of education, distribution of Buddhist culture. This research was 
qualitative research, researchers had collected data from the documentary, books, 
related research and in-depth interview. The participants of this research were             
3 Buddhist monks and 3 Buddhist people in Chiangrai province and Chiangmai province. 
The result were as follows: 

The concept and identity  of  Kruba  Boon jum relationship with environment 
and social factors. Because  Kruba  was born in the way of the poor and the way of the 
Buddhist. It is linked to the way of life. The focus in the Dharma and in the field of 
meditation. The characteristic feature of the word "Kruba". Kruba Boon jum is 
considered a key figure in the regional links. He is a great Mahathera monk in practice, 
who has the concept and identity reflect the way of being a missionary. And the 
developers are the new phenomenon of Buddhism in this era. Ability to associate 
ethnic groups,  building a network and building a good Buddhist culture for the unity of 
all Buddhist groups. It is a practice that the monks of the modern age should bring as a 
model to develop knowledge and practice. Including the study of Buddhism and the 
value of propaganda, building a solid foundation for Buddhism across the Mekong 
region. Through the identity of Kruba Boon jum to step into "Meritorious Cross the 
Border” truly. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์พระมหาเถระและประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติและผลงานของครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญและเป็นต้นแบบต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน และขอขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต
อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ ได้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยจนส าเร็จในครั้งนี้   
 คุณงามความดีและอานิสงส์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติและผลงานและ
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นครูบาใน
ล้านนา มีผลงานที่โดดเด่นในด้านการสร้างศาสนสถานมากมายเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อัน
ปรากฏสู่สายตาสาธารณชน จนได้รับการยกย่องว่าและเป็น “ตนบุญข้ามพรหมแดน”  ขอจงเป็น
ผลส าเร็จแก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษาธรรมและใฝ่ในการฝึกฝนปฏิบัติวิปัสสนาตลอดกาลเป็นนิตย์  
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ    
ใคร่ศึกษาตามสมควร หากมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด 
คณะผู้วิจัยขออภัยในความบกพร่องนั้นและยินดีน้อมรับค าแนะน าด้วยความเต็มใจยิ่ง 
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ภาคผนวก  ข  ตารางกิจกรรมเก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัย   
          ไปใช้ประโยชน์       ๘๑ 

ภาคผนวก  ค  ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่วางแผนไว้  ๘๓ 
ภาคผนวก  ง  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย      ๘๗ 
ภาคผนวก  จ  ประมวลภาพถ่ายในการเก็บข้อมูล     ๙๑ 
ภาคผนวก  ฉ  บทสรุปโครงการวิจัย      ๙๔ 

 
ประวัติคณะผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 
 

สารบัญแผนภาพ 
 
เรื่อง                   หน้า 
 
รูปภาพที่ ๓.๑ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   

       จากตารางที่ ๓.๑ จากกรอบของผู้วิจัย     ๔๒ 
รูปภาพที่ ๓.๒ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   
                 จากตารางที่ ๓.๑ แบบแผนที่       ๔๓ 
รูปภาพที่ ๓.๓ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   

       ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย     ๔๖ 
 



 
 

ง 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
 
บทคัดย่อภาษาไทย          ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ          ข 
กิตติกรรมประกาศ          ค 
สารบัญ            ง 
สารบัญภาพ           ช              
 

บทที่ ๑ บทน า           ๑ 
๑.๑ ความความส าคัญและที่มาของปัญหา                         ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์หลักของแผนการวิจัย                 ๓ 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ                  ๓ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย          ๓ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย                  ๔ 
๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 ๔ 
๑.๗ วิธีด าเนินการวิจัย        ๑๐ 
๑.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย       ๑๒ 
๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย      ๑๒ 
       

บทที่  ๒  แนวคิดและวิถอีัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม        ๑๓ 
๒.๑ ประวัติของครูบาบุญชุ่ม       ๑๔ 

๒.๑.๑ ชาติภูมิ        ๑๔ 
๒.๑.๒ ช่วงชวีิตในวัยเยาว ์      ๑๔ 
๒.๑.๓ บรรพชา        ๑๕ 
๒.๑.๔ อุปสมบท        ๑๕ 
๒.๑.๕ ล าดับการจ าพรรษา (ช่วงชีวิตของสามเณร)    ๑๖ 
๒.๑.๖ ล าดับการจ าพรรษา (หลังการอุปสมบท)    ๑๗ 
๒.๑.๗ ล าดับครูบาอาจารย์ของครูบาบุญชุ่ม     ๑๘ 
 
 
 



 
 

จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง                   หน้า 
 

๒.๒ ผลงาน         ๑๘ 
๒.๒.๑ ผลงานด้านสาธารณูปการ (การสร้างศาสนสถาน)   ๑๘ 

๒.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม     ๒๑ 
๒.๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการด าเนินชีวิต    ๒๑ 
๒.๓.๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการฝักใฝ่ในธรรมะ   ๒๓ 
๒.๓.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการปฏิบัติธรรม    ๒๓ 

๒.๔ บทสรุป         ๓๐ 
 

บทที่  ๓  บทบาทการเช่ือมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   ๓๑ 
๓.๑ บทบาทของครูบาบุญชุ่มในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๓๑ 
๓.๒ การเชื่อมโยงวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม     ๓๗ 

๓.๒.๑ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
         ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย      ๔๔ 

๓.๒.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
         ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่      ๔๕ 
 

บทที่  ๔  วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา  ๔๘  
การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
๔.๑ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา  ๔๙ 
๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่  ๕๐ 
๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่าย ๕๗ 
      และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔.๔ บทสรุป         ๖๐ 
 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย        ๖๑ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย        ๖๑ 
๕.๒ อภิปรายผล        ๖๓ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ        ๖๖ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ      ๖๖ 



 
 

ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง                   หน้า 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป     ๖๖ 
 

บรรณานุกรม          ๖๗ 
 
ภาคผนวก          ๗๐ 
 ภาคผนวก  ก  บทความวิจัย         ๗๐ 

ภาคผนวก  ข  ตารางกิจกรรมเก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัย   
          ไปใช้ประโยชน์       ๘๑ 

ภาคผนวก  ค  ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่วางแผนไว้  ๘๓ 
ภาคผนวก  ง  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย      ๘๗ 
ภาคผนวก  จ  ประมวลภาพถ่ายในการเก็บข้อมูล     ๙๑ 
ภาคผนวก  ฉ  บทสรุปโครงการวิจัย      ๙๔ 

 
ประวัติคณะผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 
 

สารบัญแผนภาพ 
 
เรื่อง                   หน้า 
 
รูปภาพที่ ๓.๑ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   

       จากตารางที่ ๓.๑ จากกรอบของผู้วิจัย     ๔๒ 
รูปภาพที่ ๓.๒ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   
                 จากตารางที่ ๓.๑ แบบแผนที่       ๔๓ 
รูปภาพที่ ๓.๓ Maping จ าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม   

       ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย     ๔๖ 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิดและวิถีอตัลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม” เป็นการศึกษาที่เน้นองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งในที่นี้
หมายถึง พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ที่คณะผู้วิจัยจะได้นําเสนอแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบา
บุญชุ่มเป็นการเฉพาะ ตามลําดับหัวข้อต่อไปนี้ 

๒.๑ ประวัติของครูบาบุญชุ่ม 
๒.๑.๑ ชาติภูมิ 
๒.๑.๒ ช่วงชวีิตในวัยเยาว ์
๒.๑.๓ บรรพชา 
๒.๑.๔ อุปสมบท 
๒.๑.๕ ลําดับการจําพรรษา (ช่วงชีวิตของสามเณร) 
๒.๑.๖ ลําดับการจําพรรษา (หลังการอุปสมบท) 
๒.๑.๗ ลําดับครูบาอาจารย์ของครูบาบุญชุ่ม 

๒.๒ ผลงาน 
๒.๒.๑ ผลงานด้านสาธารณูปการ(การสร้างศาสนสถาน) 

๒.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
๒.๓.๑ ด้านการดําเนินชีวิต 
๒.๓.๒ ด้านการฝักใฝ่ในธรรมะ 
๒.๓.๓ ด้านการปฏิบัติวิปัสสนา 

๒.๔ บทสรุป 
 
การศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ในด้านต่างของครูบาบุญชุ่ม จะนําไปสู่การวิเคราะห์ถึง

อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม ทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงบทบาทของพระมหาเถระในล้านนาที่
โดดเด่น และมีคุณค่าของพระมหาเถระในล้านนา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนาในที่ต่างๆ ดังที่คณะผู้วิจัยจะได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ ตามลําดับหัวข้อ
ต่อไปที่ได้เสนอไว้ต่อไป 

 
 
 



 
 

๑๔ 
 

๒.๑ ประวัติของครูบาบุญชุ่ม 
๒.๑.๑ ชาติภูมิ 
ชื่อเดิม : เด็กชายบุญชุ่ม ทาแกง 
บิดาและมารดาผู้ให้ก าเนิด : พ่อคําหล้า แม่แสงหล้า ทาแกง 
วันเดือนปี เกิด : วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขึ้น ๓ ค่ํา  

    เดือน ๔ 
สถานที่เกิด : หมู่บ้านแม่คําหนองบัว ตําบลแม่คํา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
พีน่้อง : ๑. พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร 
          ๒. พระครูบาวีนัส กตปุญโญ 
          ๓. เด็กหญิงเอ้ืองฟ้า (เสียชีวิต) 
          ๔. นางอ้อมใจ ปูอุตรี สมรสกับนายประทีบ ปูอุตรี 
 
๒.๑.๒ ช่วงชีวิตในวัยเยาว์ 
คุณแม่แสงหล้าได้แต่งงานกับคุณพ่อคําหล้า ก่อนตั้งครรภ์พระครูบาเจ้าฯ คุณแม่แสงหล้า

นิมิตฝันว่า “ได้ขึ้นภูเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่เหลืองอร่ามงามมากนัก” แล้วสะดุ้งตื่นอยู่
มาไม่นานนัก คุณแม่แสงหล้าเริ่มตั้งครรภ์ พอตั้งครรภ์ได้ครบ ๑๐ เดือน ก็ได้ให้กําเนิดเด็กชายบุญชุ่ม 
ซึ่งเป็นเด็กหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู จากนั้นก็มีเหตุแยกจากพ่อคําหล้ากลับไปดูแลแม่อุ้ยนางหลวงที่เคย
อยู่ด้วยกัน เพราะไม่มีใครดูแล ส่วนพ่อคําหล้าก็กลับไปดูแลแม่หลวงอุ่น จึงเป็นเหตุให้ต้องแยกกันอยู่ 
เมื่ออายุครบ ๖ เดือน พ่อคําหล้าได้มาเยี่ยม ซื้อเสื้อผ้ามาฝากลูกด้วย แต่กลับไปไม่นาน คุณพ่อก็ได้ล้ม
ป่วยด้วยโรคบิดกระทันหัน ถึงแก่กรรม เมื่ออายุได้ ๒๕ ปี เท่านั้น เมื่อพระครูบาฯ อายุได้ ๔ ขวบ แม่
อุ้ยนางหลวงและคุณแม่แสงหล้าได้ย้ายจากบ้านด้ายไปอยู่บ้านทาดอนชัย ตําบลป่าสักอําเภอสัน
กําแพง เชียงใหม่ และสมรสใหม่กับนายสม ชัยวงศ์คํา มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่า เด็กชายวีนัส (แดง) 
และบุตรหญิง ๒ คน คือเด็กหญิงเอ้ืองฟ้า ถูกสุนัขกัดตาย เมื่ออายุได้ ๔ ขวบ และเด็กหญิงอ้อมใจ เมื่อ
แม่อุ้ยนางหลวงได้ถึงแก่กรรมไป ครอบครัวของเด็กชายบุญชุ่ม ยิ่งลําบากมากกว่าเก่า บ้านก็ถูกรื้อขาย 
แล้วอพยพไปอยู่เชิงดอยม่อนเรียบ ทํากระต๊อบน้อยอยู่กัน ๔-๕ คน แม่ลูก ฝาเรือนก็ไม่มี เวลาฝนตก
หลังคาก็รั่ว เอามุ้งขาดเป็นเรือน ผ้าห่มก็มีผืนเดียวเวลาหน้าหนาวก็หนาวเหน็บ ต้องนอนผิงไฟเหมือน
สุนัข ผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อกางเกงก็มีชุดเดียวเวลาไป โรงเรียนก็นุ่งกางเกงขาสั้นไป เรื่องอาหารก็ตามมีตาม
ได้ เก็บกินเต้าแตง เผือกมัน ผักผลไม้กิน เพ่ือยังชีพไปวันๆ บางทีแม่แสงหล้าก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวและ
ปลูกหอม กระเทียม ได้ข้าวมาเลี้ยงกัน วันละลิตร สองลิตร ก็เอามาหุงต้มเลี้ยงกัน วันไหนข้าวมีน้อย 
ก็เอาต้มใส่เผือกใส่มัน บางครั้งก็ได้กินหัวกลอยต่างแทนข้าว บางครั้งได้กินข้าวกับพริกกับเกลือบ้าง 
บางทีแม่แสงหล้า ไม่สบายไปรับจ้างไม่ได้ พระครูบาเจ้าบุญชุ่มและน้องๆ ก็เที่ยวขอทานห่อข้าว ตาม
หมู่บ้านมาเลี้ยงดูกัน บางวันก็ได้มากบ้างน้อยบ้าง พอประทังชีวิต บางคนก็ด่าว่าต่างๆ นานา บางคนก็
ดีใจ บางคนก็ทุบต่อยตีไล่หมาใส่ ท่านก็ไม่ถือสาโกรธแค้น ส่วนพ่อเลี้ยงก็ไม่สบายเป็นโรคบวมพอง
ทํางานไม่ได้ พระครูบาบุญชุ่มบางทีก็ต้องเก็บใบตองไปแลกข้าวบางทีก็หาฟืนไปขาย บางวันก็ไป
รับจ้างเก็บถั่วลิสง ได้เงินมา ๑ บาท ๒ บาท ก็เอาไปซื้อข้าว น้ํามันและพริก เกลือมาเลี้ยงครอบครัว
ถึงแม้ชีวิตท่านจะลําบากเพียงใดก็ไม่เคยเป็นเด็กเกเร ลักเล็กขโมยน้อยเด็ดขาย แม่แสงหล้าจะสอนว่า 



 
 

๑๕ 
 

“ห้ามลักขโมยของคนอ่ืนมาโดยเด็ดขาด” วันหน้าถ้ามีบุญก็จะสบายได้แล บางวันน้องซนไม่มีใครดูแล
พระครูบาเจ้าบุญชุ่มก็ฉีกเอาชายผ้าถุงของแม่ผูกขาน้องๆ ติดกับเสาบ้านเสาเรือนไว้ แล้วก็เที่ยว
ขอทานมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง๑ 

 
๒.๑.๓ บรรพชา 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้เข้ามาเป็นเด็กวัด โดยมีพ่อลุงทาเอาไปฝากกับเจ้าอธิการสิน    

จิรธัมโม วัดบ้านด้ายตอนท่านอายุได้ ๑๑ ปี หลังจากเป็นเด็กวัดได้ 3 ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร 
ท่านชอบสงบอยากบวชตั้งแต่อายุ ๔-๕ ปีแล้ว ในสมัยเป็นเด็กนักเรียนชอบนั่งสมาธิภาวนาไม่สุงสิง 
กับใคร เวลาว่างก็เดินจงกรมที่สนามหญ้าโรงเรียน จนเพ่ือนฝูงว่าท่านเป็นบ้า ใครจะว่าอย่างไร        
ไม่สนใจ ท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า 

ใน พ.ศ.๒๕๑๙ ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาว์วัย 
ถึงเวลาท่านก็กําหนดขอขมาลุงและป้าแทนพ่อแม่ แล้วจึงอาบน้ําและนุ่งผ้าขาวในคืนหนึ่ง พอใกล้รุ่ง
ท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อปู่องค์หนึ่งแก่ๆ ผมหงอกสักไม้เท้าจากต้นโพธิ์ใหญ่ที่ในวัดเดินเข้ามาห่านแล้ว
สอนธรรม กัมมัฏฐานให้ภาวนาว่า พุทโธๆและบอกว่าให้หมั่นภาวนาในภายหน้าจะได้เป็นครูบา
อาจารย์เป็นที่พ่ึงของ คนทั่วไปและมนุษย์โลกทั้งหลาย แล้วท่านครูบาเฒ่าก็เดินลับหายไป พอสว่างก็
ได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืน ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครู
หิรัญเขตคณารักษ์ วัดศรีบุญเรือง อําเภอแม่จัน เจ้าคณะอําเภอเชียงแสนเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ 
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ตรงกับเดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วันพฤหัสฯ เวลา 
๙.๓๙ น. ได้บวชเสร็จเรียบร้อย มีสามเณรที่บรรพชารวมกันทั้งตําบลสามสิบสองรูป ปัจจุบันเหลือ
พระครูบาฯเจ้าองค์เดียว 

ครั้นเสร็จพิธีบรรพชาแล้วก็กลับมาวัดบ้านด้ายเข้ากรรมฐานภาวนา ๓ วัน เริ่มเรียนสวด
มนต์ภาวนาทํากิจวัตรต่างๆ มีล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามทําความสะอาดวัด ดายหญ้า ท่านทําทุกอย่าง
ที่ทําได้ในวัด จําเป็นที่สุดคือ การเจริญภาวนา ท่านนอนองค์เดียว นอนในกุฏิที่เก็บกระดูกผีตายชอบ
อยู่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ พอบวชเป็นสามเณรไม่นานเกือบ ๑ เดือน คนทั้งหลายก็เล่าลือกันว่ามีสามเณร
น้อยต๋นบุญถือกําเนิดที่วัดบ้านด้ายธรรม ประสิทธ์ ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็พากันมาทําบุญขอให้ทํา
น้ํามนต์สะเดาะเคราะห์ให้ สามเณรบุญชุ่มก็บอกว่า “เราบวชเป็นสามเณรใหม่ยังไม่รู้อะไรสักอย่างให้
ตั้งจิตอธิษฐานกันเอาเองเถอะ บางคนก็ขอให้เทศน์สั่งสอน เราก็บอกว่ายังไม่รู้อะไรเลยให้หั่นไหว้พระ
ทําบุญให้ทานรักษาศีลห้าข้อให้ดี และภาวนาพุทโธๆ ไปก็จะได้พ้นทุกข์”๒ 
 

๒.๑.๔ อุปสมบท 
ในเดือนวิสาขะวันที่ ๑๑ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ํา โยมแม่แสงหล้าและพ่อน้อยใจมาและลูก

ศิษย์ทุกคนก็จัดพิธีอุปสมบทให้ในวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พัทธสีมาในโบสถ์วิหาร

                                                           
๑ โจโฉ เสียงธรรม, เสียงอ่าน ๓๐ พรรษาในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาบุญชุ่ม 

ญาณส วโร ตอนที่ ๑, แหล่งที่มา : [ออนไลน์] http://www.jozho.net/, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒

 เรื่องเดียวกัน, ตอนที่ ๒. 

http://www.jozho.net/,%20สืบค้น


 
 

๑๖ 
 

พระเจ้าเก้าตื้อเชียงใหม่ มีคนคณะศรัทธามาร่วมเต็มวัด ทําให้ปลื้มปีติยินดีมาก ได้เข้าอุปสมบทเมื่ อ
วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับเดือน ๘ เหนือขึ้น ๑๑ ค่ําวัน เวลา ๙.๑๙ น. ในโบสถ์
วิหารพระเจ้าเก้าตื้อ พระราชพรหมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์ พระครูเวสุวัน
พิทักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระครูศรีปริยัตินุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์ร่วม   
หัตถบาท จํานวน ๒๙ รูป  

หลังจากนั้น พระครูบาเจ้าบุญชุ่มได้ให้ศีลให้พรคุณแม่แสงหล้าและศรัทธาทั้งหลายแล้วก็
ได้ไปเข้ากรรมภาวนาที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่เจ็ดวัน แล้วได้กลับไปที่เมืองพงจําพรรษาที่วัดพระเจ้านอน
บ้านทุ่งในปีนี้ คุณแม่แสงหล้าก็มาเข้าพรรษาถือศีลด้วย ท่านดีใจที่สุดได้อยู่ใกล้โยมแม่นําพาแม่ไหว้
พระสวดมนต์ภาวนา ตอนอยู่ที่เนปาลนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าโยมมารดาอีกแล้ว ท่านได้กลับมาดูแลแม่
เหมือนในนิมิตบอกทุกอย่าง ได้ปลูกบ้านหลังน้อยๆ ให้คุณแม่อยู่ที่บ้านห้วยน้ําราก ได้สร้างเจดีย์พุทธ
รูปวิหารทุกอย่างก็ได้ลงชื่อคุณแม่แสงหล้าหมด หลังจากบวชเป็นพระได้สามพรรษา พ่อน้อยใจมา ชัย
เผือกก็ถึงแก่กรรมไป ท่านและคุณแม่ก็จัดพิธีศพอย่างดี ทําบุญอุทิศให้ทุกอย่าง โยมแม่กลับมาอยู่บ้าน
หลังน้อย บ้านห้วยน้ํารากด้วยความผาสุก ท่านดูแลตามใจแม่ทุกอย่างเอาใจใส่ตลอด บางครั้งก็ชวน
โยมแม่มาอยู่วัดถือศีลภาวนาในพรรษาบําเพ็ญกุศลภาวนาไม่ขาด คุณแม่เป็นห่วงท่าน และน้องๆทุก
คน พระครูบาฯ มีน้ําใจกว้างขวางดูแลญาติพ่ีน้อง ใครมาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านก็ให้เงินใช้จ่ายตาม
สมควร เวลาญาติพ่ีน้องมาวัดจะไม่มามือเปล่าจะเตรียมอาหารผักผลไม้มาทุกครั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือยา
หอมเป็นขวดของวัดโพธิ์กับมะนาวมาถวายท่านทุกครั้งบางทีก็ทําอาหารถวายผักกาดจอ น้ําพริกตา
แดงทําถวายพระเณร คุณโยมแม่ใจบุญที่สุด เป็นห่วงท่านมาก 

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านได้พาโยมแม่ไปกราบสังเวชนียสถานที่อินเดีย ท่านดีใจที่สุดในชีวิต
ได้ตอบบุญคุณท่านจนสุดยอด ได้พาไปกราบสถานที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ปฐมเทศนาและที่ดับขันธ์เข้าสู่
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ได้ชื่อว่าท่านเป็นอุตะมะบุตรผู้โปรดพระแม่มารดาโดยแท้ และปกติ
ตลอดเวลาช่วงเข้าพรรษา ท่านจะไปบําเพ็ญศีลภาวนา ณ พุทธสถานสําคัญหลายแห่ง ได้สัมผัส 
“ธรรมนิมิต” มากมาย ระหว่างที่เป็นสามเณรและพระสงฆ์๓ 

 
๒.๑.๕ ล าดับการจ าพรรษา (ช่วงชีวิตของสามเณร) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามลําดับ ดังนี้ 

พรรษาที่ ๑ จําที่วัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 
พรรษาที่ ๒ จําที่วัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 
พรรษาที่ ๓ จําที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน 
พรรษาที่ ๔ จําที่วัดทุ่งหลวง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พรรษาที่ ๕ จําที่วัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พรรษาที่ ๖ จําที่วัดจอมแจงที่เดิม 
พรรษาที่ ๗ จําที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ําราก อําเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย 

                                                           
๓ อ้างแล้ว. 



 
 

๑๗ 
 

พรรษาที่ ๘ จําที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 
พรรษาที่ ๙ จําที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 
พรรษาที่ ๑๐ จําที่วัดอนันทกุฏีวิหาร กรุกัฏมันฑุ ประเทศเนปาล รวมปีที่บรรพชาเป็น

สามเณรทั้งหมด ๑๐ พรรษา 
 
๒.๑.๖ ล าดับการจ าพรรษา (หลังการอุปสมบท) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลําดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ พรรษาที่ ๑ จําที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง 
พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๐ พรรษาที่ ๒ จําที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๑ พรรษาที่ ๓ จําที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๒ พรรษาที่ ๔ จําที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๓ พรรษาที่ ๕ จํา ณ สวนพุทธอุทยาน ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๔ พรรษาที่ ๖ จํา ณ ห้วยดอนเรือง ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พรรษาที่ ๗ จํา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พรรษาที่ ๘ จํา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ พรรษาที่ ๙ จํา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ พรรษาที่ ๑๐ จํา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ พรรษาที ่๑๑ จํา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ-เมืองขัน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พรรษาที่ ๑๒ จํา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ-เมืองขัน 

เขตหว้าแดง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรษาที่ ๑๓ จํา ณ ถ้ําผาจุติง ประเทศภูฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พรรษาที่ ๑๔ จํา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ-เมืองขัน 

เขตหว้าแดง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ พรรษาที่ ๑๕ จํา ณ ถ้ําน้ําตก เมืองแสนหวี สีป้อ ชายแดนพม่า กับ

ประเทศจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรษาที่ ๑๖ จํา ณ ถ้ําน้ําตก เมืองแสนหวี สีป้อ ชายแดนพม่า กับ

ประเทศจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พรรษาที่ ๑๗ จํา ณ ถ้ําผาจุติง ประเทศภูฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พรรษาที่ ๑๘ จํา ณ กองร้อยทหารตระเวณชายแดน เมืองปูนาคา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พรรษาที่ ๑๙ จํา ณ กองร้อยทหารตระเวณชายแดน เมืองปูนาคา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรษาที่ ๒๐ จํา ณ ถ้ําผาแดง บ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว จ.

เชียงใหม่๔ 
รวมจํานวนพรรษาท่ีบวชเป็นพระภิกษุทั้งหมด ๒๐ พรรษา 

                                                           
๔ บรรณาธิการ, บทความสังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์, https://www.phuttha.com/พระสงฆ์/

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์/ครูบาเจ้าบุญชุ่ม-ญาณสํวโร. สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐. เวลา ๐๒.๐๕ น. 

https://www.phuttha.com/พระสงฆ์/สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์/ครูบาเจ้าบุญชุ่ม-ญาณสํวโร.%20สืบค้นเมื่อวันที่%20๒๕%20กันยายน%20๒๕๖๐
https://www.phuttha.com/พระสงฆ์/สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์/ครูบาเจ้าบุญชุ่ม-ญาณสํวโร.%20สืบค้นเมื่อวันที่%20๒๕%20กันยายน%20๒๕๖๐


 
 

๑๘ 
 

๒.๑.๗ ล าดับครูบาอาจารย์ของครูบาบุญชุ่ม 
๑. หลวงปู่ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทราวตากผ้า จังหวัดลําพูน 
๒. หลวงปู่ครูบาอินทจักร์ วัดวนาราม (น้ําบ่อหลวง) สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
๓. หลวงปู่ครูบาชัยวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลําพูน 
๔. หลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕. หลวงปู่ครูบาน้อย วัดบ้านปง แม่แตง 
๖. หลวงปู่ครูบาคําแสน วัดดอนมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
๗. หลวงพ่อฤาษีลิงดํา (มหาวีระ ถาวโร) 
๘. หลวงปู่หล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. หลวงปู่ฤาษีธนะธัมโม วัดถ้ําผาแตก อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
๑๐. หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร 
๑๑. หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.อยุธยา 
๑๒. พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เป็นพระสหธรรมิก 
ครูบาอาจารย์ภาคอีสาน ที่ท่านได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ 
๑. หลวงปู่นิล วัดครบุรี จ.นครราชสีมา 
๒. หลวงปู่พุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา 
๓. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย 
๔. หลวงพ่อแสวง วัดถ้ําพระ จ.สกลนคร 
๕. หลวงปู่คูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา๕ 
ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระ

บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือความดับทุกข์เพ่ือทํานิพพานให้แจ้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ไป
ถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้ว ส่วนมากไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ด้วย 

 
๒.๒ ผลงาน 

๒.๒.๑ ผลงานด้านสาธารณูปการ (การสร้างศาสนสถาน) 
๒.๒.๑.๑ ผลงานสร้างศาสนสถานต่างๆ ในขณะเป็นสามเณร 
พ.ศ. ๒๕๑๙ จําพรรษาท่ีวัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 

- ได้สร้างพระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ จําพรรษาท่ีวัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 
พ.ศ. ๒๕๒๑ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน 

- ได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตําบลศรีดอนมูล 
- ได้สร้างพระธาตุงําเมืองท้าววังนั่ง ตําบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๒ จําพรรษาท่ีวัดทุ่งหลวง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ได้สร้างพระธาตุดอยดอกคํา ตําบลเมืองพง พม่า 

                                                           
๕ เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๑๙ 
 

- ได้สร้างพระธาตุจอมยอง เมืองยอง พม่า 
- ได้สร้างพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง และดอยเวียงหว้า ตําบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๓ จําพรรษาที่วัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ได้สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๒๔ จําพรรษาท่ีวัดจอมแจ้งที่เดิม 

- ได้สร้างพระธาตุจอมศรีดับเภมุง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๒๕ จําพรรษาที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ําราก อําเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 
- ได้สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๒๖  จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง พม่า 
- ได้สร้างศาลาเก้าห้องและกุฏิสงฆ์ วัดพระนอน วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๗ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 
- ได้สร้างวิหารพระเจ้านอน เมืองพง พม่า และสร้างแท่นแก้ววัดแม่คําบัว แท่น

แก้ว พระเจ้านอนวัดพระธาตุ จอมศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๒๘  จําพรรษาท่ีวัดอนันทกฏิวิหาร กรุกัฏมันฑุ ประเทศเนปาล 

- ได้สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรือง พม่า และสร้างแท่นแก้ว วัดปากว๋าว ตําบล
ห้วยไคร้ 

พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศเนปาลในครั้งนี้ ได้รับเมตตาธรรม
จาก หลวงปู่โง่น โสรโย จ.พิจิตร ไปส่งที่สนามบิน ได้พบพุทธศาสนิกชนในต่างแดน ที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่ค่อนข้างขัดสนและมีวิถีชีวิตแปลกๆ ท่านได้แผ่เมตตาและแนะนําให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยว และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป 

๒.๒.๑.๒ ผลงานสร้างศาสนสถานต่างๆ หลังอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ จําพรรษาวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง (พม่า) 

- สร้างกุฏิสงฆ์ญาณสํวโรอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างศาลาเก้าห้องพระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๑ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างพระวิหารวัดป่าสา และกุฏิสงฆ์ห้อยน้ํารุกถวาย อุทิศให้โยมพ่อคําหล้า 
พ.ศ. ๒๕๓๒ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า 
- สร้างแท่นแก้ววัดบ้านป่าข่า พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๓ จําพรรษา ณ สวนพุทธอุทยาน ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
- สร้างพระวิหารวัดบ้านโปร่ง ตําบลเมืองพง 
- สร้างปราสาทเก้าชั้น ที่พักสงฆ์พระธาตุดอนเรือง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ จําพรรษา ณ ห้วยดอนเรือง ใกล้พระธาตุดอนเรือง 



 
 

๒๐ 
 

- สร้างวิหารบ้านทุ่ง และสร้างสะพานข้ามแม่น้ําป่าข่า ตําบลเมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จําพรรษา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระธาตุดอนเรือง 

- สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง และสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับ 
- สร้างวิหารพระเจ้าอินทร์สานวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และ

สร้างพระธาตุถ้ําผาเรือง อําเภอแม่สาย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุดอยตุงคํา พระธาตุงําเมืองป่าข่า เป็นครั้งที่สอง 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุวัดเชียงเจืองเมืองแจ่สิบสองปันนา และแท่นแก้ว วิหารวัดบ้าน
จ้อง ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย 

- สร้างพระธาตุจอมสิงห์ เมืองยู้ พม่า 
- สร้างพระแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงิน อําเภอเชียงแสน พระธาตุจอมคํา จอมแก้ว 

บ้านป่ากุ๊ก และวิหารวัดบ้านนา วัดหัวขรัว 
- สร้างโบสถ์ยอดปราสาทกลางน้ํา วัดบ้านทุ่ง ตําบลเมืองพง และสร้างวิหารวัด

สามปู เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๘ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุสบพง พระธาตุกําลัง บ้านมูเซอ เชียงตุง  
- สร้างพระธาตุวังลาว พระธาตุบ้านแม่คําหนองบัว อําเภอเชียงแสน  
- สร้างพระธาตุบ้านม่วงคํา, พระธาตุดอนแท่น บ้านห้วยผึ้ง ประเทศลาว 
- สร้างพระธาตุซุ้มพระเจ้า ๑๑๒ องค์ท่ีพระธาตุทันใจ ตําบลเมืองพง  
- สร้างพระธาตุเจ้าองค์ปฐม บ้านหัวขัว พม่า และศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย

อนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขต

หว้าแดง 
- วางศิลาฤกษ์ พระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) เขตชายแดน ๓ ประเทศ คือ 

จีน - หว้าแดง - พม่า 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขต

หว้าแดง 
- ก่อฐานรากพระพุทธหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) 
- บูรณะพระธาตุจอมยอง เมืองยอง ประเทศพม่า 
- บูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสา 
- บูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์ เชียงราก ประเทศลาว 
- โปรดลูกศิษย์ เมืองลง เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮาย ประเทศจีน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ จําพรรษา ณ ถ้ําผาจุติง ประเทศภูฐาน 
- ก่อสร้างพระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) หลัก กม. เขตชายแดนจีน - หว้า

แดง - พม่า 



 
 

๒๑ 
 

- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จังหวัดท่า

ขี้เหล็ก 
- บูรณะพระธาตุดอยตุงคํา เมืองพง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 
- บูรณะพระธาตุจอมหงษ์ เมืองพง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๒ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง เมืองแฮะ - เมืองขัน เขตหว้าแดง 
- ฉลองพระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) 
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง 
- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน เชียงราย 
- ก่อสร้างศาลา ดอยยางคํา 
- บูรณะพระธาตุจอมหงษ์๖ 

 

๒.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาจากประวัติของครูบาบุญชุ่ม ทําให้พบว่า แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของ

ครูบาบุญชุ่ม มีความแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ทั่วไปอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์ของชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ไป
จนถึงการอุทิศชีวิตเพ่ือพระพุทธศาสนา โดยมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมาย ประสบการณ์และ
สิ่งที่ท่านพบล้วนเป็นเหตุแห่งการเกิดธรรมะในจิตใจ ให้นําไปสู่แนวคิดที่ดีงามและอัตลักษณ์เฉพาะที่
จะนําไปสู่การเป็น “ครูบา” ซึ่งเป็นที่ยอมรับนักถือจากพุทธศาสนิกชนในเขตภาคเหนือ จนขยายไปสู่
การนับถือศรัทธาจากสาธุชนทั่วประเทศไทย และยังขยายไปสู่พุทธศาสนิกชนต่างประเทศ ที่ท่านได้
จาริกไปเพ่ือแสวงบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาและแยกเป็นแนวคิด
และวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่มออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
๒.๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการด าเนินชีวิต 
ในช่วงวัยเยาว์ในสมัยที่ยังเป็นเด็กชายบุญชุ่มนั้น ท่านดีรับความลําบากตั้งแต่ยังเล็กเมื่อ

พ่อกับแม่ของท่านมีเหตุต้องไม่ได้อยู่ด้วยกัน มิหนําซ้ําพ่อก็ยังมาเสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อย ทําให้ต้องใช้
ชีวิตอย่างลําบากขึ้นเมื่อต้องเสียผู้นําครอบครัว หลังจากนั้นได้ไม่นานแม่อุ้ยนางหลวงที่คอยเป็นกําลัง
หลักของครอบครัวต่อจากพ่อก็ได้ถึงแก่กรรมไป ครอบครัวของเด็กชายบุญชุ่ม ยิ่งลําบากมากกว่าเก่า 
บ้านก็ถูกรื้อขาย แล้วอพยพไปอยู่เชิงดอยม่อนเรียบ ทํากระต๊อบน้อยอยู่กัน ๔-๕ คนแม่ลูก ฝาเรือนก็
ไม่มี เวลาฝนตกหลังคาก็รั่ว เอามุ้งขาดเป็นเรือน ผ้าห่มก็มีผืนเดียวเวลาหน้าหนาวก็หนาวเหน็บ ต้อง
นอนผิงไฟเหมือนสุนัขผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อกางเกงก็มีชุดเดียวเวลาไป โรงเรียนก็นุ่งกางเกงขาสั้นไป เรื่อง
อาหารก็ตามมีตามได้ เก็บกินเต้าแตง เผือกมัน ผักผลไม้กิน เพ่ือยังชีพไปวันๆ บางทีแม่แสงหล้าก็ไป
รับจ้างเก่ียวข้าวและปลูกหอม กระเทียม ได้ข้าวมาเลี้ยงกัน วันละลิตร สองลิตร ก็เอามาหุงต้มเลี้ยงกัน 
วันไหนข้าวมีน้อย ก็เอาต้มใส่เผือกใส่มัน บางครั้งก็ได้กินหัวกลอยต่างแทนข้าว บางครั้งได้กินข้าวกับ
พริกกับเกลือบ้าง บางทีแม่แสงหล้า ไม่สบายไปรับจ้างไม่ได้ พระครูบาเจ้าบุญชุ่มและน้องๆ ก็เที่ยว
                                                           

๖ อ้างแล้ว. 
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ขอทาน ห่อข้าว ตามหมู่บ้านมาเลี้ยงดูกัน บางวันก็ได้มากบ้างน้อยบ้าง พอประทังชีวิต บางคนก็ด่าว่า
ต่างๆ นานา บางคนก็ดีใจ บางคนก็ทุบต่อยตีไล่หมาใส่ ท่านก็ไม่ถือสาโกรธแค้น ส่วนพ่อเลี้ยงก็ไม่
สบายเป็นโรคบวมพองทํางานไม่ได้ พระครูบาบุญชุ่มบางทีก็ต้องเก็บใบตองไปแลกข้าวบางทีก็หาฟืน
ไปขาย บางวันก็ไปรับจ้างเก็บถั่วลิสง ได้เงินมา ๑ บาท ๒ บาท ก็เอาไปซื้อข้าว น้ํามันและพริก เกลือ
มาเลี้ยงครอบครัว 

เมื่อช่วงวัยเด็ก ท่านเคยป่วยด้วยพิษไข้มาลาเรีย เกือบเอาชีวิตไม่รอด เป็นช่วงเดียวกับ
พ่อเลี้ยงก็ป่วยหนักเช่นกัน ตามความเชื่อของชาวเหนือ ถ้ามีคนป่วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันต้องแยกกัน
อยู่ ดังนั้นคุณแม่แสงหล้าจึงนําไปฝากไว้กับญาติผู้ใหญ่ คือแม่คํา พ่อคําหล้า ส่วนน้องชาย ด.ช.วีนัสไป
อยู่กับคุณป้า น้องสาวไปอยู่กับพ่อก๋อง แม่เพชร ช่วงนั้น ด.ช.บุญชุ่ม ได้พลัดพรากจากญาติพ่ีน้อง รู้สึก
สะเทือนใจร้องไห้ตามประสาเด็กทั่วไป ที่ต้องแยกกันอยู่ ด้วยท่านเป็นพ่ีชายคนโต เคยดูแลเลี้ยงดู
น้องๆแทนแม่เสมอ จึงทําให้รักและผูกพันต่อกันมาก 

แม้การดําเนินชีวิตของท่านได้รับความลําบากทุกข์ยากต่างๆ แต่กลับทําให้พระครูบาเจ้าฯ 
มีความเข้มแข็ง อดทน เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ดังในช่วงที่ท่านอยู่กับลุงน้อยจันตา มีลูกเลี้ยงของลุงเป็นคน
เชื้อสายเขมร รังแก บังคับ ตีต่อย ให้ทํางานหนัก แต่ท่านก็ไม่ถือสาหาความ เพราะท่านผ่านความ
ทุกข์ใหญ่หลวงมามากแล้ว เรื่องแค่นี้ท่านมีความเข้มแข็ง ผ่านพ้นไปได้และมีอยู่วันหนึ่ง หลังจากหยุด
พักจากงานและนั่งพักผ่อน ท่านมีนิสัยที่ชอบชุ่มชื่นรื่นเริงจึงขับร้องเล่นซอเมือง เหนืออย่างสบาย 
อารมณ์ คนงานในบ้านก็โกรธท่านหาว่าเกียจคร้าน เอาก้อนดินใหญ่มาขว้างปาใส่หัวจนเจ็บและมึนงง
ไปหมด เกือบสลบ แต่ท่านก็ไม่บอกเรื่องที่ถูกคนใช้ทําร้ายให้กับคุณลุง คุณป้า เพราะกลัวคนทําจะ
เดือดร้อนถูกไล่ออก 

ถึงแม่ว่าท่านต้องทํางานหนัก แต่ในเรื่องการเรียนหนังสือท่านก็เอาใจใส่ ศึกษาหาความรู้ 
จนจบประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วยตั้งใจไว้ว่าถ้าหากเรียนจบแล้วจะบรรพชาเป็นสามเณรทันที กระทั่งเมื่อ
ได้บรรพชาเป็นสามเณรอายุ ๑๑ ปี ได้เข้าศึกษานักธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรี ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

จะเห็นได้ว่าวิถีการดําเนินชีวิตของท่านนั้นมีความลําบากมากตั้งแต่เป็นเด็ก แต่เด็กชาย
บุญชุ่มกลับมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง เกิดเป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะเป็น
คนที่ไม่เกเร เชื่อฟังคําสั่งสอนของแม่ตลอด ดังความตอนหนึ่งว่า “ถึงแม้ชีวิตท่านจะลําบากเพียงใดก็
ไม่เคยเป็นเด็กเกเร ลักเล็กขโมยน้อยเด็ดขาย แม่แสงหล้าจะสอนว่า “ห้ามลักขโมยของคนอ่ืนมาโดย
เด็ดขาด” วันหน้าถ้ามีบุญก็จะสบายได้แล บางวันน้องซนไม่มีใครดูแลพระครูบาเจ้าบุญชุ่มก็ฉีกเอา
ชายผ้าถุงของแม่ผูกขา น้องๆ ติดกับเสาบ้านเสาเรือนไว้ แล้วก็เที่ยวขอทานมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง” คือ
ท่านสามารถดําเนินชีวิตตามความเหมาะสมของฐานะครอบครัวที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และไม่ฝักใฝ่ไป
ในทางที่ไม่ดี มีความกตัญญู ต่อแม่ ช่วยแม่ทํามาหาเลี้ยงครอบครัวและน้องได้เป็นอย่างดีตาม
อัตภาพ๗ 

สรุปว่า ด้วยแนวคิดการดําเนินชีวิตที่ดีงามข้างต้น ทําให้เกิดวิถีอัตลักษณ์เฉพาะในการ
ดําเนินชีวิตของท่าน ซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปๆ คือ ถึงท่านจะเป็นเด็กแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม 
และการมีความเข้มแข็งจากการประสบความทุกข์ระกําลําบาก ทําให้เป็นเหมือนพลังที่จะทําให้ท่านมี
                                                           

๗ โจโฉ เสียงธรรม, เสียงอ่าน ๓๐ พรรษาในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาบุญชุ่ม 
ญาณส วโร ตอนที่ ๓, แหล่งที่มา : [ออนไลน์] http://www.jozho.net/, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐. 

http://www.jozho.net/,%20สืบค้น


 
 

๒๓ 
 

คามมุ่งม่ันที่จะทําแต่ความดีงาม และทําให้มีความคิดที่จะบวชเรียนตั้งแต่เด็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วถือ
เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งหาได้ยากยิ่ง เมื่อเทียบกับคนในสมัยปัจจุบัน ที่จะมีจิตฝักใฝ่ใน
พระพุทธศาสนาเช่นนี้  

 
๒.๓.๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการฝักใฝ่ในธรรมะ 
อุปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมะของพระครูบาบุญชุ่ม ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณแม่แสงหล้า ซึ่ง

ท่านเป็นคนมีนิสัยใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีลูกเต้า ญาติมิตรพ่ีๆ น้องๆ เป็นผู้รู้จักบุญคุณเสมอ
ชอบทําบุญไปวัดไม่ขาด ถึงแม้ว่าความเป็นอยู่จะลําบากยากจนขนาดไหน พอถึงวันพระแม่จะจัดหา
อาหารตามมีตามได้ไปใส่บาตรทุกครั้ง ก่อนที่คุณยายของพระครูบาเจ้าฯ คือยายแม่อุ้ยนางหลวง ยังไม่
เสียชีวิต ดังนั้นเมื่อพระครูบาเจ้าฯ อายุได้ ๔-๕ ปี ก็พาไปนอนวัดปฏิบัติธรรมด้วย ยายสอนว่าให้ไหว้
พระสวดมนต์ และภาวนาพุทโธฯ ตั้งแต่เล็กได้คลุกคลีอยู่กับวัดตั้งแต่ตัวน้อยๆ เวลาเข้าโรงเรียนฯ ก็
ติดกับวัดเวลาว่างก็ชอบเขาไปไหว้พระในวิหาร บางทีก็ภาวนาตามร่มไม้ ทําอยู่อย่างนี้ตลอดเท่าที่ท่าน
จําความได้ พระครูบาเจ้าฯ ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เกิด ถ้าจําเป็นต้องท่านก็เอาคําข้าวจิ้มแต่น้ํา
แกง บางทีก็ทานข้าวเปล่าๆ บางทีก็ทานกับน้ําอ้อย บางทีก็ทานข้าวกับกล้วยไปวันๆ คุณแม่แสงหล้า
รักเอ็นดูพระครูบาเจ้าฯ เป็นอย่างยิ่งไม่เคยด่าเคยตีด้วยไม้หรือฝ่ามือแม่แต่ครั้งเดียวในชีวิต 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชีวิตในวัยเยาว์ของพระครูบาฯ จะทุกข์ยากลําบาก แต่ท่านก็เป็น
เสมือนเพชรในตม คือจิตใจของท่านที่ได้รับการปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอ ทั้ง จากคุณยายและ
จากคุณแม่ จากการคลุกคลีอยู่กับวัด กับพระสงฆ์ จึงทําให้จิตใจของเด็กน้อยรู้สึกผูกพันกับบวร
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ถูกสั่งสอนให้ขยันหมั่นเรียนเขียนอ่าน และสอนให้หมั่นเพียรทํางานทุก
อย่าง แม่แสงหล้าจะใช้ไปซื้อของในตลาด บางทีมีเงินบาทเดียวได้ของมาสี่อย่าง ซื้อพริก ๑ สลึง เกลือ 
๑ สลึง น้ํามัน ๑ สลึง เมี้ยง ๑ สลึง เป็นต้น เพราะเงินสมัยนั้นมีค่าข้าวสารลิตรละ ๑ บาท ก็พอกินไป 
๒ วัน เท่าที่จําได้ตอนโตมาแล้วบางทีโรคลมของคุณแม่กําเริบก็ว่าด่าต่างๆ ด้วยความลืมตัวบ้างเสร็จ
แล้วพอรู้สึกดีข้ึนคุณแม่จะมาขอขมาลาโทษทุกครั้ง โดยการผูกข้อมือรับขวัญให้ทุกครั้ง๘ 

สรุปว่า แนวคิดด้านการฝักใฝ่ในธรรมะของครูบาฯ ได้รับการสอนและการน้อมนําการ
ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก ทําให้เกิดการปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอ นําไปสู่วิถีอัตลัษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ
ทีมีแต่คุณธรรม เป็นวิถีแห่งอริยะและการแสวงหาทางแห่ งคุณงามความดีตามแนวทางของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
๒.๒.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการปฏิบัติวิปัสสนา 
ด้านแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ในการปฏิบัติธรรมของครูบาฯ นั้น ถือว่ามีเอกลักษณ์

เฉพาะที่โดดเด่น เพราะท่านมีความฝักใฝ่ในธรรมะตั้งแต่ยังเด็ก และเมื่อยิ่งได้เข้ามาบรรพชาเป็น
สามเณรในพระพุทธศาสนา ก็ดําเนินชีวิตตามแบบสมณเพศ ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้อย่างน่า
อัศจรรย์ ทั้งความคิดและการปฏิบัติ โดยขอยกแนวการฝึกปฏิบัติของท่านมาดังนี้ 

                                                           
๘ เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๒๔ 
 

ท่านพิจารณาอารมณ์กรรมฐานโดยพิจารณาอัฐิ “ครั้งหนึ่ง มีหลวงพ่อธุดงค์องค์หนึ่งอยู่
อําเภอจุน จ.พะเยา ได้นําเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบให้พระครูบาเจ้าฯ เมื่อท่านได้รับพระบรม
สารีริกธาตุมาแล้ว ได้น้อมจิตพิจารณาว่า กระดูกของสัตว์โลกทั้งหลายนั้น นับตั้งแต่เวียนว่าย ตายเกิด 
ในวัฏฏสงสารนี้ หากนํามากองรวมกัน คงกองใหญ่เป็นภูเขาทีเดียว หากแยกกันก็กระจัดกระจายอย่าง
ที่เห็น กระดูกแข้งไปทางหนึ่ง กระดูกเข่าไปอีกทางหนึ่ง กระดูกข้อเท้าไปทางอ่ืน กระดูกข้อนิ้วเท้าก็
กระจัดกระจายไปทางอ่ืน กระดูกทุกส่วนแยกออกจากกันไปคนละที่คนละแห่ง แล้วก็ผุพังกลายเป็น
ดินเป็นจุลไป ท่านก็น้อมพิจารณาเข้ามาในกายแห่งตนว่า “ เอวงฺธมฺโม เอวงฺอนตฺติโต ” ยกกระดูก
สามร้อยท่อนเป็นกรรมมัฏฐานให้เห็นชัดแจ้งในสังขารรูปนาม ร่างกายอันเน่าเหม็นนี้ไม่ดีไม่งามเป็นอสุ
ภะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ วิปัสสนาพิจารณาสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่
ของเขาสักอย่าง เห็นความเกิดความดับของรูปนามสังขารดังนี้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ยถาภูตญาณทัศนะ 
เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงทุกอย่าง บังเกิดความเบื่อหน่ายในกองสังขารทุกข์ทั้งหลายอยากจะพ้น
ไปจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย หาทางที่จะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งหลาย แล้ววางเฉยต่อสังขาร
ทั้งหลายไม่ตดิข้องยินดีในสังขารทั้งหลาย แล้วมองเห็นอริยะสัจจะธรรมทั้งสี่ให้เห็นแจ้งชัดว่านี้คือทุกข์ 
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ได้ประสบพบสิ่งที่ไม่ได้รักก็เป็นทุกข์ได้ 
พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ อยากได้อันใดไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์  จึงพึงกําหนดรู้ทุกข์อย่างนี้
แล้วให้รู้เหตุที่ให้เกิดทุกข์คือสมุทัยทําให้ เกิดทุกข์ คือ ตัณหา ความอยากได้ทั้งสามคือ กามตัณหาใน
กามอารมณ์ทั้งหลาย ภาวะตัณหา ตัณหาในภาวะน้อยใหญ่ ความมีความเป็นทั้งหลาย วิภาวะตัณหา 
ตัณหาในความไม่อยากมีอยากเป็น ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากตัณหาทั้งสามนี้ เมื่อดับตัณหา ความอยากได้
ก็ดับทุกข์ทั้งปวง ตัณหาขะยังสัพพะ ทุกขัง ชินาติ ดับตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวง แล้วก็มาพิจารณา
นิโรธ ความดับทุกข์วิราคะไม่ติดข้องด้วยราคะตัณหา ปราศจากไปแล้ว ปฏิสัคโค ความสลัดออกแห่ง
ตัณหาทั้งหลาย นิโรธ ความดับสนิทไม่เหลือ อาจโย มีอาลัยขาดแล้ว วัฏฏะปัจเฉโต ตัดวัฏฏะทั้งสาม
ขาดแล้ว คือกิเลสวัฏฏะ กรรมะวัฏฏะ วิปากวัฏฏะทั้งสามนี้แล นิโรโธติได้ชื่อว่าความดับทุกข์คือพระ
นิพพานแล้วให้พิจารณาด้วยปัญญาใน วิปัสสนาญาณต่อไป ถึงมรรค คือหนทางอันดับทุกข์ คือมรรคมี
องค์แปด คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกับโป ความชอบดําริ ๓.สัมมาวาจา ความพูดวาจาชอบ ๔.
สัมมากัมมันโต มีการงานอันชอบ ๕.สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ ๖.สัมมาวายาโมมีความเพียรชอบ ๗.
สัมมาสติ มีระลึกชอบ ๘.สัมมาสมาธิ มีความตั้งใจชอบ ดังนี้ได้ชื่อว่ามรรคมีองค์แปดคือเป็นหนทางอัน
ประเสริฐไม่มีทางอ่ืนยิ่งกว่า ทางนี้เป็นทางให้ถึงซึ่งความดับแห่งกองทุกข์ในวัฏฏะทั้งหลาย เราพึงทํา
ภาวนาให้รู้แจ้งแล้ว น้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ดับความเห็นผิดทั้งหลายอันเป็นปุถุชนอันแน่น
หนาไปด้วยกิเลส แล้วน้อมจิตเข้าสู่โลกุตรภูมิแห่งพระอริยะเจ้าทั้งหลาย แล้วมาพิจารณาดูมรรคธรรม
ที่เราได้บําเพ็ญมาตลอดสืบเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสาย รู้ความไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก รู้ความ
จางคลายความกําหนดยินดีในสัพพนิมิตสังขารทั้งหลาย รู้ความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลาย ทุกลม
หายใจเข้าออก รู้ความสลัดคืนในกองสังขารทั้งหลายหายใจเข้าออก อยู่น้อมจิตเอาพระนิพพานเป็น
อารมณ์ตลอดจึงได้ชื่อว่าเจริญมรรคญาณ ต่อไปให้พิจารณาความดับทุกข์ทั้งหลายเป็นนิโรธญาณผละ
ญาณ แล้วก็ถึง ปัจเจกขณาญาณ พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นมรรคะสมังคี คือว่าธรรมทั้งหลาย
มารวมลงกันในที่เดียวคือสติปัฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละธรรมห้า โพชฌงค์เจ็ด 
อัฐฐังคิกะมรรคะทั้งแปดมาลงรวมกันที่เดียวได้ชื่อว่ามรรคสมังคีแล้วก็น้อม เอา พระนิพพานเป็น



 
 

๒๕ 
 

อารมณ์ให้แจ้งแล้วให้รู้แจ้งตามสภาวะธรรมที่เป็นจริง แล้วก็มาพิจารณาดูว่าเราได้รู้แจ้งในธรรมหรือ
ยัง ถ้าไม่รู้แจ้งตราบใดก็ละกิเลสไม่ได้ ถ้าตรัสรู้แจ้งแล้วกิเลสธรรมทั้งหลายก็ละได้เองโดยอัตโนมัติไม่
ต้องสงสัยเลย ในมรรคผลนิพพานมีจริงทุกอย่างถ้าเราทําจริงต่อมรรคธรรมเราก็จะถึงความดับ ทุกข์ 
วันหนึ่งเราก็มาพิจารณาดูว่าเราละกิเลสได้เท่าใด เหลืออยู่เท่าใด ดูพระอริยะบ้างก็พิจารณาบ้าง 
พิจารณาว่ากิเลสมีเท่าใดตัดขาดเท่าใดสุดแล้วแต่บุญวาสนา ปัญญาของใครของมัน ท่านที่มีปัญญาแก่
กล้าจึงจะพิจารณาได้ ถ้าบรรลุมรรคขั้นต้นก็มีการตัดกิเลสสังโยชน์ได้สามคือสักกายทิฏฐิ ความยึดมั่น
เห็นผิดในกาย วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมดับไป สีลัพพัตปรามาสความถือศีลไม่มั่นคงลูบคลําศีล
ก็ดับไป ถ้าได้ถึงสกิทาคาก็กระทําให้ความโลภราคะ โทษะ โมหะ ส่วนที่หยาบๆดับไปถ้าได้ถึง
อริยมรรค ที่สามคือพระอนาคามี คือผู้ไม่กลับมาอีก ก็ตัดกิเลสสังโยชน์ได้อีก สองคือกามราคะ ความ
ยินดีในกามราคะดับอย่างสนิท ปฏิฆะความโกรธแค้นพยาบาท ดับสนิท” ตรงกับคติธรรมคําสอนของ
ท่านครูบาศรีวิชัยให้เป็นคติว่า “อู้ร้อยคําบ่เท่าผ่อครั้งเดียว” 

หลังจากนั้นท่านก็ได้ฏิบัติธรรมจําศีลภาวนามาเรื่อยๆ และมีความประสงค์จะเดินทางไป
เมืองพงประเทศพม่า เพ่ือแสวงหาสถานที่ที่มีความสุขในการปฏิบัติธรรมสําหรับท่าน จนกระทั่ง
พรรษาที่ ๑๐ (สามเณร) พระครูบาฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งจะไปจําพรรษาที่ประเทศเนปาลเชิงเขา
หิมาลัย โยมมณีรัตน์ โยมพ่ีเม้ง (วินัย) ได้นิมนต์หลวงปู่โง่น โสรโย ไปส่งท่านด้วย ได้ไปอาศัยอยู่ที่วัด
อานันทกุฏิวิหารกาฐมาณฑุ โดยคุณธรรมมา อารีราชได้ไปฝากให้ ท่านได้พบหลวงปู่โลกเทพอุดรที่
เนปาล โดยพระครูบาฯนับถือหลวงปู่โลกเทพอุดรเป็นอาจารย์ใหญ่ได้พบที่ข้างกําแพง พระราชวังเก่า 
หนุมานโดก้ากาฐมาณฑุ เป็นวังเก่าของกษัตริย์เนปาล เล่ากันว่ามีรางน้ําเป็นหิน และมีอักขระ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครอ่านจบจะมีน้ําทิพย์ไหลออกมา ขณะที่พระครูบาฯ กําลังอ่านอักขระอยู่นั้นปรากฏว่ามี
พระเหมือนโยคีกระโดดออกข้างกําแพงวิ่งมาหา ท่าน มีผ้าโพกหัวเกล้าผม หนวดเครายาวรุงรังวิ่งมา
จับมือหลวงปู่ นัยน์ตาใสวาววับดั่งแก้วมรกตจึงขอถ่ายรูปไว้ เอาเงินถวายให้ก็ไม่รับ ลักษณะไม่เหมือน
โยคีทั่วไป จากนั้นก็มีหมู่นกพิราบหมู่ใหญ่บินวนเวียนมาตรงหน้าหลวงปู่เทพอุดร ไม่นานนักท่านทั้ง
สองก็หายไปพร้อมกับหมู่นกพิราบ จะพูดมากไปก็กลัวเกินความจริง อย่าพ่ึงเชื่อทีเดียว ให้เชื่อผลบุญ
กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน 

ทุกคนกลับกันหมดเหลือแต่ท่านองค์เดียวที่ได้พํานักอยู่กับพระชาวเนปาล มีหลวงพ่ออมฤ
ตานันท์ เป็นเจ้าอาวาสวัดอานันทกุฏิวิหาร มีหลวงพ่อมหากุมารกัสปะและหลวงพ่อมหานามะ มีพระ
พม่าองค์หนึ่งชื่อ อินทสาระ สามเณรอินเดียชื่อ พุทธวังสะ และท่านไมตรี ทานแต่ผลไม้มันอาลู (มัน
ฝรั่ง) แตงกวา และกล้วยหอมเป็นอาหาร ในพรรษานี้ พระครูบาฯ มีความสุขกับธรรมชาติที่สุด ตอน
เย็นสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรม แล้วก็เข้าห้องนั่งภาวนาสมาธิต่อ บางทีถึงสว่างก็มี สว่างมาแล้วท่านก็
มาทําความสะอดาลานเจดีย์กุฏิวิหาร ศาลาหอฉัน ทําความสะอาดองค์เดียว ถ้าวันไหนมันอาลูหมดก็
ลงไปซื้อในตลาด บางวันอากาศดีเสร็จภารกิจ ท่านก็ขึ้นไปกราบเจดีย์สวยัมภูองค์ใหญ่ ตั้งบนยอดเขา
ท่านก็ซื้อถั่วลิสงเลี้ยงลิง บางทีก็เอากล้วย ข้าวสารเลี้ยง ลิงที่นี่ตัวใหญ่หางยาวมีหลายพันตัวไม่กลัวคน 
ท่านได้พํานักภาวนาที่นี่ได้อารมณ์กรรมฐานดี สมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งออกพรรษา โยมหมอกรวยศรี
และแม่ออกสุนิสา ดร.อุดม แม่วิภาวรรณและโยมหมอยรรยงค์ แม่หมอภิราก็ได้มาเยี่ยม 

ท่านจาริกธุดงค์เข้าป่าหิมพานต์ ด้วยอุปนิสัยของพระครูบาฯ ที่รักธรรมชาติ ชอบอยู่รูป
เดียว ปลีกวิเวก เมื่อเสร็จภารกิจต่างๆ ท่านจึงดําริว่า "เราควรออกธุดงค์เข้าสู่ป่าหิมพานต์ตามรอย



 
 

๒๖ 
 

พระเวสสันดร" ออกพรรษาแล้วท่านได้อําลาเจ้าอาวาสจะเดินทางเข้าป่าหิมพานต์ โดยมีโยมพ่ีดร.อุดม 
ใจดี ได้มานําทางไปส่งที่เมืองโปกขะรา (Pokhara) แปลว่า โปกขรณีอยู่เชิงเขาหิมพานต์ ตรงยอดเขา
หางปลาชาวเนปาลเรียกว่ามาชาปุชะเร (Machapuchare) และยอดเขาอานนาปูระนะ 
(Annapurna) ซึ่งเป็นหลังคาโลกสูงที่สุดเป็นบริวารของภูเขาพระสุเมรุราช ได้ขึ้นรถผ่านแม่น้ําคงคา
ตรีศุลิ (Trisuli) และภูเขาป่าไม้มีความสุขเพลิดเพลินที่สุด ได้มาถึงเมืองโปกขราตอนเย็น พักอยู่ที่วัด
แม่ชี ๓ คืน แล้วจึงเดินทางด้วยเท้าเปล่าต่อไปในป่า ส่วนพ่ี ดร.อุดม อยู่ด้วยคืนเดียวก็กลับไปอินเดีย 
ท่านเดินทางเข้าป่า มีพระหลวงปู่แก่องค์หนึ่ง ชื่อสุภัทรภิกขุนําทาง และชาวบ้านเนปาลอีกคนหนึ่งชื่อ
ว่า โอปกาศและมีผู้ชายหนุ่มเนปาลอีก ๒ คนเดินนําทาง พวกเขารักเคารพพระครูบาฯ มาก ช่วยกัน
แบกกรดและบาตรให้เดินทางเข้าป่า ผ่านแม่น้ําเย็นใสผ่านหมู่บ้านเล็กๆ เดินไปพักฉันเพลกลางทางที่
บ้านหลังเล็กของชาวเนปาลผู้ใจดี แล้วเดินทางต่อไป ถึงที่วัดน้อยของท่านสุภัทรตั้งอยู่เชิงเขาในเวลา
เย็น พวกที่ส่งมาก็ลากลับเหลือแต่พระครูบาฯ อยู่กับท่านหลวงปู่สุภัทร ท่านก็เข้ากุฏิหลังน้อยที่ท่าน
อยู่มีอีกห้องเป็นที่เก็บฟืน หลังจากไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุปฐากพระผู้เฒ่าด้วยการต้มน้ําร้อน
ถวาย พอรุ่งเช้าท่านก็น้ําพาเราไปบิณฑบาตรได้ข้าวมาฉันเล็กน้อย พออ่ิมไปวันๆ พระครูบาฯ อยู่ที่นั้น
สามคืน จึงบอกหลวงปู่สุภัทรว่า ข้าพเจ้าต้องการเดินทางเข้าป่าองค์เดียวจะไปอยู่ตามเงื้อมผา และถ้ํา 
ภาวนาองค์เดียว หลวงปู่สุภัทรบอกว่าลําบาก หิมะก็ตก เส้นทางก็ไม่รู้จัก อีกทั้ง สัตว์ป่า เสือ แรด งู
ร้ายก็มีมากอย่าไปเลย ท่านห้ามไว้เกรงว่าจะเป็นอันตราย แต่พระครูบาฯ ก็บอกว่า ข้าพเจ้าพร้อมจะ
สละชีวิตแล้วไม่กลัวตายขอไปจนได้ รุ่งเช้าท่านก็พาไปส่งทางบ้านราจ๊ก ไปพักฉันข้าวบ้านคนแก่หลัง
หนึ่งถือศาสนาพุทธรักษาศีล ๕ แล้วก็เดินทางไปส่งกลางทุ่งนา ชี้ทางให้ไปองค์เดียว เดินขึ้นเขา
หิมาลัยรูปเดียว 

ท่านได้แบกกรดบาตรอัฐบริขารองค์เดียวทางเข้าป่าไม้หิมพานต์ด้วยความปีติยินดี ท่านก็
บอกเทวดารักษาป่าไม้หิมพานต์ให้นําทางรักษาท่านด้วย โดยตั้งสัจจอธิษฐานว่า "ข้าพเจ้ามาที่นี้ก็เพ่ือ
ปฏิบัติสมณะธรรมพรหมจรรย์สร้างโพธิสัตว์บารมี หวังได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ได้โปรดสัตว์โลก
ได้ข้ามจากวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพาน" ท่านได้เดินขึ้นเขาลงห้วย บางทีก็มีทางลอดไปเป็นอุโมงค์บาง
ทีก็ข้ามแม่น้ําคงคาไปตามทางชาวป่าชาวเขาเนปาล เดินไปตัดไม้ไปบางทีก็ปีนขึ้นหน้าผาสูงชันมาก 
บางทีก็ห้อยโหนเชือกเครือเขาข้ามแม่น้ํา เส้นทางลําบาก บางทีก็ไม่มีหนทางลัด ตามป่าแม่น้ําไปตาม
ทางเดิน ท่านได้เห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นต้นว่าไก่ป่าร้องขานขันนกยูง และหงส์ป่า ได้เห็นลิงและ
กระต่าย ลิงลมได้ยินเสียงกวางเก้งร้องในป่าได้ยินเสียงเสือร้องทั้งกลางวันและกวางคืน เสือในป่าหิม
พานต์ตัวใหญ่ ไปทางไหนเจอแต่รอยเสือใหญ่รอยเท้าเท่าถ้วยชาม ไปทางไหนเจอแต่ข้ีเสือ 

ท่านก็ไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวเดินองค์เดียวเข้าป่าด้วยปณิธานอันสูงสุด เชื่อบุญกุศลยึดมั่น
ในคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายดังชีวิตเรา สัตว์ร้ายก็ไม่เข้ามาทําร้ายท่านด้วย
อํานาจแผ่เมตตาจิตของท่าน ถึงแม้ว่างูเขียว งูลาย ตัวน้อยตัวใหญ่มาขวางทางเดิน ท่านน้อมจิตแผ่
เมตตาพวกเขาก็หลีกทางให้ทุกครั้ง ท่านเดินจากหมู่บ้านราจ๊กเป็นหมู่บ้านใหญ่หน่อย แล้วเดินเข้าไป
ในป่าผ่านบ้านของชาวเนปาลสองสามหลัง แล้วเดินไปอีกวันหนึ่งก็ไปถึงหมู่บ้านเล็ก ๔-๕ หลัง ชื่อว่า
บ้านมะลาวดี พอไปถึงก็มืดค่ําพอดีได้เดินสํารวจดูก็เห็นบ้านชาวเขาเล็กๆ ตั้งอยู่เชิงเขาเห็นไฟริบหรี่ 
จึงเดินเข้าไปพอดีหิมะหมอกก็ตก จึงขอพักข้างบ้าน เขาพักกันอยู่ ๓ คนแม่ลูก ชีวิตช่างน่าสังเวช
สงสารเหมือนไม่ใช่คน ที่นอนก็เอาฟางมากองแล้วนอนผิงไฟกัน ๒-๓ แม่ลูก ท่านให้ของกิน น้ําตาล 



 
 

๒๗ 
 

ยาแก้ไข้เล็กๆ น้อยๆ เอาแบ่งให้ เขาก็ดีใจใหญ่ เช้าตรู่เขาก็ใจดีหุงข้าวใส่เนยเอามาถวายให้ ฉันเสร็จก็
เดินทางเข้าป่า พอดีมีผู้ชายคนหนึ่งใจดีมาขอนําทางไปส่งเงื้อมผาโควางโกโอฬารหรือโคมุข เป็นต้น
แม่น้ําคงคาที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนั้น การสื่อสารก็พูดภาษาเนปาลได้บ้างเล็กน้อย พอรู้เรื่องกัน รู้
แต่ไปไหนสบายดีหรือ ทานข้าวหรือยัง เขาก็ใจดีไปส่งถึงเงื้อมถ้ํา ท่านก็ให้หมวกของกินหยูกยาเล็กๆ 
น้อยๆ เขาก็กลับบ้านลงเขาไป 

พระครูบาฯ ได้ไปอยู่ในป่าองค์เดียวภาวนาทําสมาธิแผ่เมตตาอยู่ที่นั้นได้ ๔ คืน ก็เดินทาง
ต่อมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปอีกวันหนึ่ง ไม่มีบ้านคนสักหลัง ทางไปก็ลําบากกว่าเก่า ได้ห้อยโหนกิ่งไม้ขึ้น
หน้าผาชันสาวเครือเชือก บางทีก็หลุดตกกลิ้งไปทั้งคนทั้งบาตรอัฏฐะบริขาร กรดกลิ้งตกไปเป็นสามสิบ
วา ตั้งสติใหม่ยืนขึ้นจนได้ แต่ก็โชคดีไม่เจ็บที่ไหนนึกดูก็น่าสังเวชชีวิตว่าการมาปฏิบัติธรรมนี้ต้องเอา
ชีวิตเข้าแลกจริงๆ โอ้หนอเราได้มาป่าหิมพานต์องค์เดียวเหมือนฝัน ท่านเดินต่อไปก็เจอรอยหมูป่าและ
รอยเสือเดินนําหน้าเราไปใหม่ๆ ท่านก็ไม่กลัวแข็งใจเดินต่อไปอีกวันหนึ่ง ไปเจอทางดีหน่อยตรงที่นี่แล 
ท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นภูเขาวงกตอันพราหมณ์ชูชกไปหลงเพราะว่าเห็นเขาสลับซับซ้อนกัน ถึงเดินไป
ก็หลงทางแน่ๆ ไม่รู้ว่าจะไปทะลุเมืองไหน จะทะลุเมืองทิเบตหรือเนปาลก็ไม่รู้ เพราะตรงข้ามเขาไป
เป็นเขตประเทศธิเบตแล้ว ท่านได้พักผ่อนภาวนาอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ําคงคา ข้างบนเขามี
น้ําตกใหญ่สูงเป็น ๑๐ กิโลฯ มีแม่น้ําไฟลผ่านที่นั่นหลายสายเป็นทุ่งหญ้ากว้าง พวกสัตว์ป่ากวางเก้งลง
เล่นกินน้ําได้ ยินเสียงนกยูงทองร้องขานขัน ไก่ป่า นกนานาชนิด ต้นไม้ที่นี่แปลก ลําต้นใหญ่สูงแลดู
งามเหมือนคนปลูกไว้ตั้งต้นเป็นกลุ่มๆ มีดอกสีกลิ่นหอมต่างๆ นานา และผักกาดป่างามเหมือนคนเรา
ปลูกออกตามทุ่งหญ้า ได้เก็บมาต้มฉันจิ้มน้ําพริก และเท่ียวขุดหัวมันลูกไม้ในป่าทานมีความสุขยิ่งนัก 

ท่านอยู่กลางเกาะที่นั้นได้เจ็ดคืนเจ็ดวันครบแล้ว เดินสํารวจดูพื้นที่ ภูมิประเทศที่นั้นน่าอยู่
ปฏิบัติธรรมจริงๆ สงบราบรื่นเย็นด้วยต้นไม้ดอกนานาชนิด เดินไปเห็นแม่น้ําบางสายมีสีเหลืองเหมือน
ทอง ทรายในน้ําก็เหลืองเหมือนทอง บางแม่น้ําก็สีเขียว ทรายก็สีเขียว เหมือนมรกต บางแม่น้ําสีแดง 
บางแม่น้ําสีขาวขุ้น ทรายก็ขาวเหมือนเงินเป็นรมณีย์สถานวิเศษมากนัก เกิดมาไม่เคยเห็นทั้งแม่น้ําห่าง
กัน ๑๐-๑๒ วา สีก็ไม่เหมือนกันเป็นที่น่าแปลกประหลาดนัก ท่านเดินสํารวจไปองค์เดียวที่ใกล้ฝั่ง
แม่น้ําคงคา เห็นฐานกุฏิศาลาทับซ้อนกันเหมือนคนทําไว้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาศรมบทของพระ
เวสสันดร เพราะท่ีใกล้ๆมีหนองน้ําโบกขรณี ท่านเห็นเป็นแท่งงามมาก ถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นอาศรมฤษีชีป่า
ผู้มีบุญมาสร้างไว้ ท่านเดินไปอีกหวังจะข้ามแม่น้ําคงคาแต่ข้ามไม่ได้ น้ําเชียวเป็นเหวและหน้าผาชันขึ้น
ไม่ได้ ครั้งแรกคิดในใจว่าจะไม่กลับเมืองคนแล้ว อยากอยู่ในป่าหิมพานต์ที่นี่ ช่างเป็นสถานที่ปราศจาก
ความวุ่นวาย มีแต่ความเงียบสงบ ได้เข้าใจชัดว่าทําไมพระพุทธองค์ จึงสอนให้พุทธบริษัท ที่ต้องการ
บรรลุคุณวิเศษยิ่งๆข้ึนไป ควรปลีกวิเวกทางกาย เว้นจากหมู่คณะ เพ่ือให้เกิดจิตวิเวก เป็นการมองเข้า
มาที่จิตตนเองเท่านั้น ก็จักรู้กาย เห็นจิต บรรลุธรรมนั่นเอง คิดว่าได้เดินกลับมาพักกลางเกาะ ได้พบ
เห็นรอยเสือเอากวางมากัดกินที่นั้นประมาณ ๙ - ๑๐ วัน เห็นกระดูกกระจัดกระจาย ท่านได้ไปยืน
ปลงกัมมัฏฐาน เอากระดูกเป็นอารมณ์ แล้วแผ่เมตตา กลับมาที่พักเดินภาวนาเดินจงกรมไปๆมาๆ ก็
เห็นนิมิตว่า คุณแม่แสงหล้าร้องไห้ตามหาท่าน เห็นตั้ง ๒-๓ ครั้ง ทําให้ท่านคิดถึงอาลัยหาแม่ และ
เสียงแว่วบอกมาว่าให้กลับไปเลี้ยงดูแลแม่ก่อน วันข้างหน้าค่อยกลับมาใหม่ ท่านนอนที่นั้นอีกคืนหนึ่ง 
จึงได้เดินกลับออกมาจากป่า ท่านสั่งอําลาป่าหิมพานต์อย่างเสียดายที่สุด ถ้ามีบุญจะกลับมาอีก แล้ว
เดินออกป่ามา ขากลับออกป่าดูเร็วมากเหมือนเทวดามาย่นหนทางให้ เดินไม่ถึงวันก็ถึงบ้านชาวเขา
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เนปาล พักค้างคืนแล้วก็กลับขึ้นเขาไปที่เงื้อมผาอีกครั้งที่สอง อยู่ที่นั้นประมาณ ๙ วัน ภาวนาทาน
ผักกาดป่า บางทีเด็กชาวเขาก็ขุดหัวมันเผาให้กิน พอตกกลางคืนก็ได้ยินเสือร้อง บางคืนมาใกล้ ดม
กรดท่านได้ยินเสียงคอมันดังครอกแครก ท่านก็อดทนไม่กลัว ครั้งแรกท่านก็ตกใจบ้าง ตั้งสติได้ก็นึกว่า
เราสละชีวิตแล้วจักกลัวอะไร มันอยู่ดูสักพักก็กระโดดไปทางอ่ืน ท่านอยู่ครบเก้าวันก็เดินทางลงมาพัก
บ้านหลังเก่า อีกคืนหนึ่งก็กลับมาตามลําน้ําคงคาเจอบ้าน ๒-๓ หลัง ท่านก็เอาเสียม ขุดมันให้เขา 
รองเท้า ถุงเท้าก็ให้เขา เข็ม ไหม มีดโกน หยูกยาก็เอาให้ตามทางมาตลอด จนในที่สุดก็แจกไม้แคะหู
ไปจนหมด เดินทางมาถึงบ้านราจ๊ก ที่เดิมบ้าน คนแก่ชาวเนปาลได้เข้าไปพักค้างคืน พอดีมีเด็ก
ชาวบ้านทั้งหลายเห็นท่าน ก็มารุมถามท่านใหญ่ว่ามาจากไหนเป็นอย่างใด ท่านเป็นเทวดาหรือมาองค์
เดียว พอดีมีเด็กหญิงชาวเนปาลคนหนึ่ง หน้าตาคล้ายคนเมืองเราเห็นตอนเข้าป่าอ้วนดี แต่เดี๋ยวนี้ผอม
ไปมาก เขาสงสารเอาน้ํานมควายมาให้ท่านฉัน แล้วก็มาพูดคุยด้วยพร้อมกับเด็กทั้งหลายราว ๓๐ กว่า
คน ทั้งคนเฒ่าคนแก่วิ่งกันมาดูใหญ่ บางคนถามว่าไม่อยากได้ผู้หญิงหรือ บางคนก็ถามว่าท่านรูปงาม
อย่างนี้อยากได้เป็นลูกเขย ท่านก็ไม่สนใจ เพราะเหนื่อย ถ้าไม่เหนื่อยมากคงเดินขึ้นเขาไปเลยเพ่ือตัด
ความรําคาญ และบอกว่าเป็นพระไม่มีลูกเมีย มีหน้าที่ภาวนาอย่างเดียว คนพวกนี้ก็เหมือนชาวเขา
บ้านเรา เหมือนชาวอีก้อมูเซอเขาไม่รู้จักพระจักเจ้า เข้ามาใกล้จ้องมองดูแล้วก็หนีไป พวกคนเฒ่าคน
แก่ บางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไร เขาอยากได้ท่านเป็นหลานเขย จะจับแต่งงานกับหลานสาวคนที่เอา
นมควายมาให้ฉนั นึกๆดูก็ขําขันน่าสังเวชชาวป่าชาวเขาไม่รู้อะไร เขาเตรียมอาหารเลี้ยงแขก ท่านก็นั่ง
ภาวนาอยู่นอกบ้านข้างฝาเรือน วันรุ่งขึ้นสาวชาวเขาคนนั้นก็แต่งตัวตามประเพณีชาวเขาเนปาลมา 
ท่านก็ไม่สนใจ ได้เวลาเขาเรียกท่านเข้าไปในบ้าน แล้วให้หลานสาวเขาทําอาหารให้ใส่บาตร มีข้าวต้ม
แกงถั่วดาลและหัวไชเท้า คลุกพริกคลุกเกลือ เมื่อฉันเสร็จก็ออกมาล้างบาตรเก็บกรดบริขาร แล้วก็
แอบกระโดดหนีจากบ้านหลังนั้นโดยปลอดภัย โดยอธิษฐานจิตว่า ถ้าหากต่อไปจะได้เป็นโพธิสัตว์จริง
แล้วขออย่าให้ใครเห็นเรา อย่าสนใจเรา รีบออกจากหมู่บ้าน ว่าแล้วก็เดินออกไปไม่มีใครเห็นและสนใจ
เรา แม้แต่เด็กตักน้ําข้างทางก็ไม่เห็นเรา หมู่บ้านหมู่บ้านราจ๊กนี้เหมือนบ้านยักษ์เพราะเห็นเขาฆ่า
ควายสดๆ เอาขันไปรองเลือดมาดื่มกินกันสดๆ ทั้งหญิงและชาย เห็นแล้วน่ากลัวผู้หญิงแก่คนหนึ่งถือ
ขันเต็มไปด้วยเลือด แล้วมาดูเราแลบลิ้นใส่ดูแล้วเหมือนผีกระสือคงหิวอยากกิน ท่านก็ได้พูดไปแล้วไม่
น่าเชื่อว่ามีอย่างนี้ 

ขณะที่เดินกลับมาที่อาศรมบทวัดเล็กๆ ของหลวงปู่สุภัทร แต่ไม่เจอจึงถามดู ชาวบ้านที่
อยู่ใกล้ก็รู้ว่าท่านไปรับเสด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) 
ได้เสด็จมาเนปาล จึงได้บอกแก่ชาวบ้านเนปาลผู้ชายกลางคนเจ้าของบ้านว่า อยากอยู่ตามป่าตามเขา 
เขาก็นําไปส่งในป่าชื้นเขาไปไกลลึกเจอแต่รอยเสือขี้ตลอดทาง แล้วก็บอกเขากลับบ้านก่อนเพราะจะ
ค่ําแล้วเขาจึงกลับไปโดยได้ให้กระติกน้ําและของเล็กๆน้อยๆ มอบให้เขาเป็นการตอบแทนแล้วเดินเข้า
ป่าองค์เดียว ไปเจอคนแบกฟืนบอกว่าให้ท่านกลับเพราะมืดค่ําเสือชอบมาเที่ยวหาล่าเหยื่อ แต่ท่านได้
เดินย้อนมาทางเดิม เห็นกระต๊อบชาวบ้านสองหลังจึงเข้าไปทักทายถามดู เขาก็บอกว่าข้างล่างนี้มีบ้าน
กระต๊อบร้างอยู่หลังหนึ่ง เขาจึงพาเข้าไปดูและชอบมากมีประตูปิด - เปิดตรงช่องหน้าต่างมีรูปลาย
ดอกไม้แกะสลักแบบบ้านเนปาล หลังคามุงหญ้าคามีสองชั้นๆบนคงไว้เก็บของและปรุงอาหาร เพราะ
ชาวเนปาลชอบทําห้องครัวปรุงอาหารบนหลังคาแปลกดี ท่านได้เข้าไปสํารวจดูที่อยู่ก็สบายดี ฝาเรือน
ก่อด้วยหินโบกด้วยดินเหนียวแบบเนปาล ได้เข้าไปแผ่เมตตาหยาดน้ํา แล้วไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิ 
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แล้วออกมาเดินจงกรมมองดูยอดภูเขาหิมาลัยเห็นชัดเจน ตอนเย็นดูเหมือนแท่งเงินเป็นฉากงามที่สุด 
ค่ําแล้วท่านก็พักจําวัตรพอรุ่งเช้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาหยาดน้ํา แล้วก็เดินจงกรมเสร็จแล้ว ก็มาก่อ
ไฟต้มข้าวใส่เกลือพริก เม็ดถั่วเหลืองที่ชาวเนปาลเขาเอาถวาย บางคนก็เอาผักกาด เอาฟักทองมาให้
เขาสงสารท่านทั้งที่เป็นชาวฮินดู ยังรักเมตตาท่านเพราะอาศัยบารมีธรรมเมตตาแห่งสมเด็จพ่อพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และยึดมั่นในศีลสัจจะบารมีไปที่ไหนแห่งหนใดก็ไม่อดตาย ท่านได้จําศีล
ภาวนาที่นี้ได้สิบห้าวันพอดี วันหนึ่งมีเด็กหญิงชาวเขามาเก็บฟืนและผักกาดที่อยู่ใกล้ๆท่าน มาขับร้อง
เพลงภาษาเนปาล ท่านห้ามแต่เขาไม่ฟัง จึงแกล้งเอาก้อนหินขว้างไปทางอ่ืน เขาก็หนีไป ตอนกลางคืน
ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตลอดจนรุ่งแจ้ง มีความสุขปีติที่สุดจนน้ําตาไหล ตอนใกล้แจ้งท่านนิมิตเห็น
พระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ได้มาโปรดท่านเหาะลงจากยอดภูเขาหิมาลัยมา ยกพระหัตถ์โปรด
เมตตาท่านพระครูบาฯ ทุกๆพระองค์แล้วก็หายไป 

คืนต่อมาม่านได้นั่งภาวนาตลอดแจ้งอีก ตอนใกล้รุ่งนิมิตว่า ชาติก่อนได้เกิดเป็นเจ้าเมือง
เนปาลมีลูกเมียที่นี่ เคยบังคับทุบตีชาวบ้านให้ทําถนนสร้างปราสาท ใครไม่ทําก็จับขัง ด้วยผลกรรมนี้
มาตามสนองท่านจึงรู้ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะโดนเขาทุบตีมัดลากลงเขา เอาท่านไปขังคุกแน่นอนท่าน
สังเวชในกรรมเก่าของตนทําให้น้ําตาไหลอาบหน้า แต่ก็อดทนภาวนาปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา พอรุ่ง
แจ้งวันนั้นท่านสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรม แล้วก็ไม่หุงข้าวทาน มานั่งอยู่กลางแจ้ง ภาวนาพิจารณา
ธรรมความเกิดความดับของสังขาร มีสมาธิตั้งมั่นทั้งวัน รอดูว่าจะมีใครมาจับบ้าง วันนั้นเป็นวันชะตา
ขาดจริงๆลูกประคําก็ขาดวันนั้น เล็บมือออกดอกก็สุดวันนั้น ไฟจุดไต้ก็หมดวันนั้น ตอนเย็นท่านเดิน
จงกรมแล้วจวนพลบค่ําไม่มีไฟจุดบูชาพระมองเห็นไฟริบหรี่ของกระต๊อบน้อยแห่งชาวบ้ านข้างล่าง
ภูเขา ท่านจึงลงไปเพ่ือขอจุดไฟ ตอนลงไปไม่เห็นมีใครในกระต๊อบ ก็เห็นแต่ก่อกองไฟคนไม่มีจึงเข้าไป
จุดไฟ พอออกมาเห็นผู้ชายฉกรรจ์ประมาณยี่สิบคนเข้ามารัดท่าน แล้วทุบตีต่อยล้มไปตอนนั้นก็เป็นไข้
ด้วย บอกเขาว่าทําไมจึงตีอาตมาๆ ขอกลับบนเขาก่อน บาตรผ้ากรดอยู่บนเขา เขาก็ไม่ยอม ได้แต่ถือ
กาน้ําหยาดศักดิ์สิทธิ์อันเดียวไม่ยอมปล่อยมาคิดดูก็รู้ว่ากรรมจริงๆ ที่มีนิมิตรเห็นกลางคืนนั้นตรง
เหมือนกันทุกอย่าง เขาก็ซ้อมตีต่อยแล้วก็เอาเชือกมาผูกมัดไขว้หลัง แล้วก็ลากลงเขาไปเท้าก็ถีบด้วย 
ต้องอดทนที่สุด ไม่โกรธไม่แค้นนึกในใจว่าขอสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าคงจะตายคราวนี้แน่ๆ จึงทํา
กัมมัฏฐานเดินภาวนาไปด้วย เขาลากตีต่อยเจ็บไปทั่วร่างกายช้ําหมดทั้งตัว ถูกลากลงมาสักพักมีผู้ชาย
คนหนึ่งใจดีสงสารท่าน เขาก็ปล่อยแก้เชือกข้างหลังให้ แล้วพาท่านลงไปเทวาลัยที่บวงสรวงบูชายันต์
เจ้าแม่กาลี ในใจคิดว่าเขาจะเชือดคอที่นี้เป็นแน่ ครั้งแรกเขาจะฆ่าแล้วแต่พอดีมีคนหนึ่งห้ามไว้ให้เอา
ไปขังไว้ก่อนเขาจึงมัดจูงท่านมาที่บ้านมีคุกขังข้างในเป็นขี้ควายหมด เขาก็ไม่สงสารทุบตีแล้วก็ผลัก
หลังเข้าคุกเชือกผูกไชว้หลังก็ไม่แก้ออก ท่านล้มเอาหน้ามุดเข้าขี้ควาย เหมือนตายทั้งเป็นแต่ก็ตั้งสติได้
พยายามลุกขึ้นลําบากมากเพราะมือก็ถูกมัดจนแน่นเลือดก็ไหล ท่านพยายามลุกได้แต่เขาก็ล็อคกุญแจ 
สองชั้นฝาเป็นหิน หลังคาก็มุงหินประตูไม้กระดานหนามาก ท่านจึงไหว้พระสวดมนต์ไหว้ระลึกคุณ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายและสวดธรรมจักรทุกบท ในบทสุดท้ายท่านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วสวดคาถา
ไหว้แม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ นโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ่วโอ่ว กิ่วหลัง กวงไต๋เสียงถ้ํา กวนสีอิมพ่อสัก แล้ว
อธิษฐานว่าถ้าไม่ถึงเวลาจะตายยังจะได้โปรดสัตว์ต่อ ก็ขอให้เชือกที่ผูกแขนด้านหลังหลุด ทันใด
อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเหมือนมีคนมาแก้เชือกหลุดเป็นบ่วงไว้ทันที ท่านก็สวดคาถาพระแม่กวนอิมอีก ยาม
นั้นพลังมหาศาลได้เกิดขึ้นจนสามารถพังประตูคุกออกแตกเป็นเสี่ยงๆประตูพังยับเยิน บานพับหลุด
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ออกหมดตกลงไปข้างล่างคนถือปืนนอนเฝ้าประตูตกใจ พากันวิ่งมาดูท่านก็ล้วงเอาหนังสือเดินทางที่
พระสังฆราชเนปาลท่านเขียนไว้ให้ ความว่า “ใครได้พบปะเณรองค์นี้มีเหตุไม่สบายให้นําส่งวัดอานันท
กุฏีวิหาร” เขาได้อ่านก็ตกใจกลัวเข้ามาขอขมาลาโทษท่าน แล้วก็รีบนําส่งที่วัดเมืองโบกขรา แล้วคุณ
โอปกกาศชาวเนปาลที่รักชอบนับถือเหมือนพ่ีชาย ท่านได้นํารถมาส่งที่กัฏมันฑุวัดอานันทกุฏีวิหารที่
ท่านจําพรรษา 

พระครูบาฯ เป็นไข้บอบช้ําไปท้ังตัวได้พักรักษาตัวอยู่ในวัด เจ้าอาวาสก็ใจดีเอายามาทาให้ 
พระเณรทุกองค์สงสารและเห็นใจท่านมาก คืนวันหนึ่งตอนตีสอง ท่านได้ยินเสียงคนร้องไห้ตีกลองเป่า
หอยสังข์ เมื่อได้เดินจงกรมแล้วก็ลงไปดูตามเสียงก็เห็นเขากําลังเผาศพกันที่ใกล้วัด จึงเข้าไปช่วยเก็บ
ฟืนเผาศพเพราะเป็นลามะ (พระธิเบต) มรณภาพ เสร็จแล้วมาขอผิงไฟด้วย แต่พวกขี้เมาไม่พอใจก็เข้า
มาตีต่อยปากเราแตกเลือดไหล ช่างเป็นคราวเคราะห์กรรมซัดจริงๆ ท่านล้มนอนหงายเขากระทืบซ้ํา
อีก พอดีท่านหลวงพ่อมหานามะ ได้ยินเสียงลงไปห้ามแล้วนํากลับมาวัด พระครูบาฯ เป็นไข้ทรุ ดลง
เรื่อยๆ จนเจ้าอาวาสว่าหากจะตายจริงก็จะเผาเอากระดูกเก็บไว้ให้ญาติ แต่มาคิดได้จึงโทรกลับมา
เมืองไทยบอกพ่อประดิษฐ์และหลวงปู่โง่นให้ไปรับกลับพร้อมคุณมนัส ทั้งสามคนจึงได้บินจากเมืองไทย
ไปรับกลับมา ในตอนนั้นท่านก็ยังเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองด้วยจนเพ้อไปไม่รู้สึกตัว เมื่อกลับมาถึง
เมืองไทยก็ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเดือนเศษแล้วก็กลับมารักษาต่อที่วัดอีก แต่ไม่หายดี
จึงได้ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่อีกสองเดือนจึงหายเป็นปกติ และหลังจากนั้นท่านก็
ได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา๙ 

สรุปว่า จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวในการปฏิบัติธรรมของท่าน ทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงแนวคิด
ของท่านที่มุ่งแสวงหาการปฏิบัติธรรมในชีวิตอยู่เนืองๆ การเสาะหาหนทางและสถานที่อันสงบ 
เหมาะสม และทําให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติธรรม นําไปสู่วิถีอัตลักษณ์เฉพาะที่เป็นการธุดงค์ 
จาริกไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค แม้กระทั่งอันตรายที่จะ
ได้รับ ท่านสามารถที่จะเสียสละชีวิตได้เพ่ือให้ได้ดําเนินตามแนวทางของพระบรมศาสดา คือ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 
 
๒.๔ บทสรุป 

แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่มมีความเชื่อมโยงกันทั้ งทางด้านวิถีการดําเนิน
ชีวิต ด้านความฝักใฝ่ในธรรมะ และในด้านการปฏิบัติธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นคุณสมบัติของคํา
ว่า “ครูบา” ซึ่งเป็นคําท่ีพุทธศาสนิกชนในล้านนาใช้เรียกขานพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และ
ได้สร้างคุณงามความดีอันนําไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ เชื่อมโยงกับวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สร้าง
พลังศรัทธา และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาตามวิถีทางและแนวคิดการปฏิบัติของครูบา
นั้นๆ ดังเช่นพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ด้วยวิถีชีวิต ด้วยบารมีแห่งบุญ และด้วยความอุตสาหะ 
ความมั่นคง ความเข้มแข็งในจิตใจ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความมีพุทธะภายในตัวของ
ท่าน สร้างเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติ ดําเนินรอยตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

                                                           
๙ โจโฉ เสียงธรรม, เสียงอ่าน ๓๐ พรรษาในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาบุญชุ่ม 

ญาณส วโร ตอนที่ ๗, แหล่งที่มา : [ออนไลน์] http://www.jozho.net/, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐. 

http://www.jozho.net/,%20สืบค้น


 
 

๓๑ 
 

เพ่ือทางแห่งการหลุดพ้น และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงไปในพ้ืนที่ต่างๆ ในดินแดน
ล้านนาและในต่างประเทศ ทําให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ได้ประพฤติ
และปฏิบัติตามกันมา และลูกศิษย์ที่จะนําแบบอย่างที่ดีงามไปสืบทอด เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและ
ประพฤติปฏิบัติ ตามเส้นทางบุญ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงบทบาทการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เกิด
จากการเผยแผ่และการดําเนินแนวคิดวิถีอัตลักษณ์ของพระครูบาบุญชุ่มในบทต่อไป 



 

บทท่ี ๓ 
 

บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
 

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้ได้ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งใน
การวิจัยนี้จ ากัดเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมในล้านนาเท่านั้น โดยผู้วิจัยได้จ ากัดขอบเขต
พ้ืนที่ในการศึกษาไว้ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยเป็นพ้ืนที่ที่ครุบาบุญชุ่ม ได้ใช้เป็น
เส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาและเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมอันดี
งามในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในล้านนาต่อไป 
 

๓.๑ บทบาทของครูบาบุญชุ่มในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ครูบาบุญชุ่มได้เริ่มต้นบทบาทในเส้นทางบุญและเส้นทางธรรมตั้งแต่เด็ก เพราะได้รับการ
ปลูกฝังในการสร้างคุณงามความดี และมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอๆ จนกระทั่งได้
บรรพชาเป็นสามเณร และบวชเรียนในพระพุทธศาสนาตามที่ได้ตั้งใจไว้ และได้ศึกษาเล่าเรียนทาง
ธรรมมาโดยตลอด ซึ่งผู้วิจัยจะขอล าดับเส้นทางธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านดังต่อไปนี้ 

๑. ปีที่ ๑ และปีท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านจ าพรรษาที่วัดบ้านด้ายธรรม
ประสิทธิ์ ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน ได้ศึกษาธรรมและได้สร้างพระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิสงฆ์  
๑ หลัง 

๒. ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต าบลศรีดอนมูล 
อ าเภอเชียงแสน ท่านได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต าบลศรีดอนมูลและสร้างพระธาตุง าเมืองท้าววัง
นั่ง ต าบลเมืองพง พม่า 

๓. ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๒ จ าพรรษาท่ีวัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่าน
ได้สร้างพระธาตุดอยดอกค า ต าบลเมืองพง พม่า, สร้างพระธาตุจอมยอง เมืองยอง พม่า และสร้าง
พระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง และดอยเวียงหว้า ต าบลเมืองพง พม่า 

๔. ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ จ าพรรษาที่วัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพง พม่า ในปีที่ ๕ นี้ ท่านได้เดินทางไป
แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย ได้น าคณะศรัทธา ญาติโยมไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ สถานที่
ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงธรรมจักร สถานที่ปรินิพพาน และสถานที่ส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธบิดา รู้สึกซาบซึ้งมาก จากนั้นได้ไปจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศศรีลังกา มีพระธาตุเขี้ยวแก้ว



 
 

๓๒ 
 

และต้นศรีมหาโพธิ์ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนา เป็นอย่างยิ่ง โดยมีโยมสุพิศ แม้นมนตรี เป็น
ผู้บริจาคเงินค่าเครื่องบินให้ ขออนุโมทนาบุญด้วย ท่านได้กลับมาเมืองพงอีกได้สร้าง พระธาตุดอกค า
แก้ว แล้วไปเมืองยองอีกครั้งที่สอง ได้ไปสร้างพระธาตุจอมแจ้งเมืองยอง กลับมาสร้างพระธาตุจอม
สวรรค์บ้านโป่งเมืองพงอีก 

๕. ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านจ าพรรษาที่วัดจอมแจ้งที่เดิม และได้สร้างพระธาตุจอม
ศรีดับเภมุง เมืองพง พม่า 

๖. ปีที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านจ าพรรษาท่ีวัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ าราก 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีพ่อแหนานเสาแม่นางจันทร์ฟองเป็นผู้อุปัฏฐาก ในพรรษาท่านได้ป่วยเป็นไข้ป่าและทางเดินอาหารได้
ลาพรรษามารักษาที่ตึกสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ออกพรรษาแล้วท่านได้ไปย่างกุ้งมันตะเล 
ประเทศพม่า ไปกราบพระธาตุชเวดากอง จากนั้นกลับมาเมืองพง ได้มาสร้างวิหารสร้างพระเจ้านอน 

๗. ปีที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๒๖  จ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน 
เมืองพง พม่า และได้สร้างศาลาเก้าห้องและกุฏิสงฆ์ วัดพระนอน วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุง พม่า  
ออกพรรษาแล้วได้ท าบุญฉลองวัดวิหารพระเจ้านอนเสร็จแล้วได้รับนิมนต์โดยคุณ แม่ชรัช คุณหญิง
กรรนิฐา สายวงศ์ ได้นิมนต์ไปประเทศเนปาล เที่ยวภูเขาหิมาลัยน าพระพุทธรูปไปถวายที่โปรกขลา
เนปาล พรรษาที่๙ได้กลับมาจ าอยู่ที่วัดนอนเมืองพงอีก ได้ปฏิบัติธรรมมีความสุขที่สุดและได้เดินทาง
ไปๆมาๆที่พระธาตุดอนเรือง ท่านมีความผูกพันกับพระธาตุดอนเรืองที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีมานานนับ 
ตั้งแต่อายุ ๑๒-๑๓ ปีที่ได้เข้ามาท ากุศลสร้างบุญบารมีในเมืองพง เคยเดินเท้าเปล่ามากราบพักถือศีล
ภาวนาที่นี้ตลอด ก่อนจะมาพระธาตุดอนเรือง ซึ่งไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อ แค่ได้นิมิตฝันเห็น
เจดีย์น้อยตั้งอยู่บนเขาเตี้ยๆ ใกล้แม่น้ าใหญ่แห่งหนึ่ง ได้มากราบแล้วมีความสุขที่สุด ฝันว่าเราได้ไปอยู่
ที่นั้นไม่นานนักจึงได้มากราบจริงๆ เหมือนในนิมิตทุกอย่าง จนกระทั่งถึงพ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านจึงบอก
ศรัทธาญาติโยมว่าจะสร้างพระวิหารครอบพระธาตุดอนเรือง เมื่อลุถึงวันเดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ า วันพุธ 
เป็นวันวิสาขบูชาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระวิหาร ท่านยินดีที่สุดในปีนี้ อีกทั้งได้ไปศรีลังกา
พร้อมหลวงปู่ครูบาธรรมชัย 

๘. ปีที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๒๗ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน
เมืองพง พม่า ได้สร้างวิหารพระเจ้านอน เมืองพง พม่า และสร้างแท่นแก้ววัดแม่ค าบัว แท่นแก้ว พระ
เจ้านอนวัดพระธาตุ จอมศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า ในพรรษาที่ ๙ นี้ ท่านอาพาธเป็นไข้มาเลเรีย
อีก ได้รักษากินยาและท าสมาธิรักษาด้วยจึงหายดี ออกพรรษาแล้วได้ไปแสวงบุญที่เมืองจีน ปักกิ่ง ได้
กราบพระธาตุเขี้ยวแก้ว และพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองจีน 

๙. ปีที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๘  จ าพรรษาที่วัดอนันทกฏิวิหาร กรุกัฏมันฑุ ประเทศเนปาล
ได้สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรือง พม่า และสร้างแท่นแก้ว วัดปากว๋าว ต าบลห้วยไคร้ 



 
 

๓๓ 
 

๑๐. พรรษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศเนปาลในครั้งนี้ 
ได้รับเมตตาธรรมจาก หลวงปู่โง่น โสรโย จ.พิจิตร ไปส่งที่สนามบิน ได้พบพุทธศาสนิกชนในต่างแดน 
ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างขัดสนและมีวิถีชีวิตแปลกๆ ท่านได้แผ่เมตตาและแนะน าให้ปฏิบัติธรรม
เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป หลังจากนั้น จ าพรรษาวัดพระธาตุจอมศรีดับเภ
มุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง (พม่า)สร้างกุฏิสงฆ์ญาณส วโรอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรื อง เมืองพง 
พม่า 

๑๑. พรรษาที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๐ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า ท่าน
ได้สร้างศาลาเก้าห้องพระธาตุดอนเรือง 

๑๒. พรรษาที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๑ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ท่านได้
สร้างพระวิหารวัดป่าสา และกุฏิสงฆ์ห้วยน้ ารุกถวาย อุทิศให้โยมพ่อค าหล้า 

๑๓. พรรษาที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า ท่าน
ได้สร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า และสร้างแท่นแก้ววัดบ้านป่าข่า พม่า 

๑๔. พรรษาที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๓ จ าพรรษา ณ สวนพุทธอุทยาน ใกล้พระธาตุดอนเรือง
ท่านสร้างพระวิหารวัดบ้านโปร่ง ต าบลเมืองพง และสร้างปราสาทเก้าชั้น ที่พักสงฆ์พระธาตุดอนเรือง 
พม่า 

๑๕. พรรษาที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๔ จ าพรรษา ณ ห้วยดอนเรือง ใกล้พระธาตุดอนเรือง
ท่านได้สร้างวิหารบ้านทุ่ง และสร้างสะพานข้ามแม่น้ าป่าข่า ต าบลเมืองพง พม่า 

๑๖. พรรษาที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ าพรรษา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระธาตุดอนเรือง
ท่านได้สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง และสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับ  , สร้างวิหารพระเจ้า
อินทร์สานวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และสร้างพระธาตุถ้ าผาเรือง อ าเภอแม่สาย 

๑๗. พรรษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๓๖ จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ ท่านได้สร้าง
พระธาตุดอยตุงค า พระธาตุง าเมืองป่าข่า เป็นครั้งที่สอง 

๑๘. พรรษาที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๗ จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ ท่านได้สร้าง
พระธาตุวัดเชียงเจืองเมืองแจ่สิบสองปันนา และแท่นแก้ว วิหารวัดบ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย, สร้างพระธาตุจอมสิงห์ เมืองยู้ พม่า, สร้างพระแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงิน อ าเภอ
เชียงแสน พระธาตุจอมค า จอมแก้ว บ้านป่ากุ๊ก และวิหารวัดบ้านนา วัดหัวขรัว และสร้างโบสถ์ยอด
ปราสาทกลางน้ า วัดบ้านทุ่ง ต าบลเมืองพง และสร้างวิหารวัดสามปู เมืองพง พม่า 

๑๙. พรรษาที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๓๘ จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่  ท่านได้
สร้างพระธาตุสบพง พระธาตุก าลัง บ้านมูเซอ เชียงตุง, สร้างพระธาตุวังลาว พระธาตุบ้านแม่ค าหนอง
บัว อ าเภอเชียงแสน, สร้างพระธาตุบ้านม่วงค า, พระธาตุดอนแท่น บ้านห้วยผึ้ง ประเทศลาว, สร้าง



 
 

๓๔ 
 

พระธาตุซุ้มพระเจ้า ๑๑๒ องค์ที่พระธาตุทันใจ ต าบลเมืองพง, สร้างพระธาตุเจ้าองค์ปฐม บ้านหัวขัว 
พม่า และศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัยอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง 

๒๐. พรรษาที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๓๙ จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมือง
แฮะ เมืองขัน เขตหว้าแดง ท่านได้วางศิลาฤกษ์ พระธาตุหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐) เขตชายแดน ๓ 
ประเทศ คือ จีน - หว้าแดง – พม่า 

๒๑. พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมือง
แฮะ เมืองขัน เขตหว้าแดง ท่านได้ก่อฐานรากพระพุทธหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐), บูรณะพระธาตุจอม
ยอง เมืองยอง ประเทศพม่า, บูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสา, บูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์ 
เชียงราก ประเทศลาว และเดินทางไปโปรดลูกศิษย์ เมืองลง เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮาย ประเทศจีน 

๒๒. พรรษาที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ จ าพรรษา ณ ถ้ าผาจุติง ประเทศภูฐาน๑ ท่านได้
ก่อสร้างพระธาตุหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐) หลัก กม. เขตชายแดนจีน - หว้าแดง – พม่า, บูรณะวัด
บ้านด้าย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง 
จังหวัดท่าข้ีเหล็ก, บูรณะพระธาตุดอยตุงค า เมืองพง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก, บูรณะพระธาตุจอมหงษ์ เมือง
พง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 

๒๓. พรรษาที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผาช้าง เมืองแฮะ - 
เมืองขัน เขตหว้าแดง ท่านได้ท าการจัดฉลองพระธาตุหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐), ก่อสร้างศาลา พระ
เจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง, บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน เชียงราย, ก่อสร้างศาลา ดอย
ยางค า และบูรณะพระธาตุจอมหงส์ 

๒๔. พรรษาที่ ๑๕ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระครูบาเจ้าเดินทางโดยรถยนต์ออกจาก
จังหวัดเชียงราย ทางจังหวัดท่าขี้เหล็กของสหภาพพม่าผ่านเชียงตุงไปจ าพรรษา ณ ถ้ าน้ าตก เมือง
แสนหวี สีป้อ ชายแดนสหภาพพม่ากับประเทศจีน ที่ถ้ าแห่งนี้จะมีน้ าตกไหลจากข้างบนถ้ าลงมา
เพดานถ้ าและไหลลงหน้าถ้ า ซึ่งพระครูบาเจ้าฯ ใช้เป็นที่สรงน้ าระหว่างจ าพรรษา ณ ถ้ าแห่งนี้ 
ระยะทางจากเมืองมัณฑเลย์ของสหภาพพม่าไปยังถ้ าน้ าตกเป็นเขาลดเลี้ยวไปตลอดระยะทางหนึ่ง
ชั่วโมงครึ่ง 

๒๕. พรรษาที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระครูบาเจ้าเดินทางโดยเครื่องบินออกจาก
สนามบินจังหวัดท่าข้ีเหล็กของสหภาพพม่าไปยังเมืองมัณฑเลย์แล้วต่อรถยนต์ เดินทางประมาณ ๑ วัน
ครึ่ง ไปเมืองกูด ซึ่งอยู่เลยถ้ าน้ าตกไปอีก เป็นถ้ าอยู่ในหน้าผาสูงชันมาก พระครูบาเจ้าฯ ได้สร้างพระ
ธาตุองค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวแสนหวี สีป้อไว้สักการะด้วย ในพรรษาที่ ๒ ที่
เมืองแสนหวี – สีป้อ 

                                                           
๑ คณะศิษยานุศิษย์ เรียบเรียง, ทางสายธรรม...ย่่าแดนหิมาลัย, (สื่อธรรมะ : ดวงตะวัน, มปท)., หน้า 

๓. 



 
 

๓๕ 
 

๒๖. พรรษาที่ ๑๗  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระครูบาเจ้าฯ เดินทางไปจ าพรรษา ณ ถ้ าผาจุติง 
ประเทศภูฐาน ระยะทางไม่ไกลจากเมืองปูนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของประเทศภูฐาน เมื่อออก
พรรษาแล้วพระครูบาเจ้าอาพาธมีไข้อยู่ตลอดมา จึงเดินทางกลับประเทศไทย 

๒๗. พรรษาที่ ๑๘ และพรรษาที่ ๑๙ สองปีสุดท้ายของการจ าพรรษาในต่างแดน 
พระครูบาเจ้าฯ เลือกที่จะกลับไปจ าพรรษาที่ประเทศภูฐานอีก คือใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใน พ.ศ. 
๒๕๔๗ พระครูบาเจ้าฯ เดินทางจากหมู่บ้านสุดเขตเมืองปูนาคา ไปจ าพรรษา ณ สถานที่เดิมเคยเป็น
สถานที่ราชการ คือ กองร้อยทหารตระเวนชายแดนซึ่งติดกับชายแดนทิเบตใช้เวลาเดินทาง ๔ วันเต็ม 
ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้สมเด็จอาของกษัตริย์ประเทศภูฐานได้บูรณะซ่อมแซมไว้และถวายให้เป็นที่จ า
พรรษาของพระครูบาเจ้าฯ สถานที่จ าพรรษาแห่งนี้ในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมสูงถึงเข่า อากาศหนาว
เย็นมาก ตลอดเวลาที่พระครูบาเจ้าฯ จ าพรรษาอยู่ในต่างแดนคณะศิษยานุศิษย์จะผลัดกันดูแล 
อุปัฏฐาก จากทั้งลูกศิษย์และศรัทธาที่อยู่ในพ้ืนที่และจากประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอ กระนั้นก็ดีจาก
ส่วนลึกของจิตใจคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งพระครูบาเจ้าฯ คงเมตตากลับมา
จ าพรรษาในประเทศไทย 

๒๘. พรรษาที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๘ จ าพรรษา ณ ถ้ าผาแดง ล้านล่อม ต.สันทราย อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ 

๒๙. พรรษาที่ ๒๑ จนถึงปัจจุบัน ท่านได้หมุนเวียนการจ าพรรษาไปในที่ต่างๆ ทั้งใน
ปละต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ .ศ. ๒๕๕๐ ที่ท่านได้กลับมาจ าพรรษา ณ ถ้ าโพธิสัตว์      
ราชคฤห์ เมืองงาว จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นพรรษาที่ ๒๒ ในที่นี้เองได้ปรารภธรรมกับคณะลูกศิษย์๒ที่มา
เฝ้าติดตามจ านวนมาก ท่านได้จ าพรรษาในถ้ านาน  ๓ ปี ๓ เดือน และกลายเป็นข่าวฮือฮาที่สุด และ
ในที่สุดในออกจากถ้ าจากการบ าเพ็ญภาวนา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นับได้ว่าเป็นวันอธิษฐาน
ออกจากถ้ าของครูบาบุญชุ่มเกจิดังภาคเหนือ ที่ได้ตั้งสัจจะถือศีลที่ถ้ าราชคฤห์ โดยมีทั้งชาวไทยและ
ชาวไทใหญ่ชื่นชมบารมีเป็นจ านวนมาก  

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระราชินีภูฐานร่วมกับพระราชวงศ์จัดงาน
อายุวัฒนะมงคลถวายพระครูบาเจ้าฯ เพ่ือเป็นมุทิตาจิตสักการะต่อวัตรปฏิบัติที่งดงามของพระครูบา
เจ้าฯ  ตลอดมา พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณส วโร เดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ หลังจากนั้นท่านได้เมตตาให้โอกาสลูกศิษย์กราบเยี่ยมสักการะและพระครูบาเจ้าฯ ได้เดินทาง
ต่างจังหวัดเพ่ือสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเมตตาลูกศิษย์ตามสถานที่
แห่งนั้นๆ รวมถึงลูกศิษย์ที่ประเทศไต้หวันด้วย ในช่วงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ พระ
ครบูาเจ้าฯ ได้ไปยังเมืองเฉินตู ประเทศจีน และทิเบต เพ่ือเยี่ยมชมสถานที่และพระพุทธรูปส าคัญๆ 

                                                           
๒ พระครูบาบญุชุ่ม ญาณส วโร อรญัยวาสภีิกข,ุ บันทึกธรรม, สื่อธรรมะ : ดวงตะวัน, ๒๕๕๐, หน้า ๑. 



 
 

๓๖ 
 

ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ศิษยานุศิษย์ปลาบปลื้มในความเสียสละของพระครูบาเจ้าฯอย่างมาก 
เมื่อพระครูบาเจ้าฯเลือกจ าพรรษา ณ ถ้ าผาแดง บ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระครู
บาเจ้าเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เงียบสงบอละใกล้ๆถ้ ายังมีชาวเขาถึง ๖ หมู่บ้าน ที่พระครูบาเจ้าฯยังเมตตา
ได้ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานแแกพรรษาถวาย ณ บริเวณหน้าถ้ า มี
การตั้งโรงทาน แจกเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อาหารแห้ง ตุ่มใส่น้ าตลอดจนปัจจัย ให้กับทุกครอบครัว และ
ยังได้รับพรกันอย่างทั่วถึง 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาแก่ 
พระ ว. ปิยะรัตนะ พระนักศึกษานาคหลวงจากประเทศศรีลังกา ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ วางศิลาฤกษ์สร้างหอประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว ลงบน
ที่ดินจ านวน ๔๓ ไร่ ซึ่ง ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลศิริราช และคุณวิไลวรรณ ด.ช.นวภูมิ พวงวรินทร์ ถวายที่ดินเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ วางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุ ณ บ้านล่อม ต.สันทราย อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ 

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ วางศิลาฤกษ์บนดอยแม่สะโง๊ะ อ.เชียงแสน สร้างแท่นแก้ว
ประดิษฐานพระพุทธรูป (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ท าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในองค์พระธาตุที่สร้าง
ขึ้นใหม่ ณ ดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

จะเห็นได้ว่า ตลอดในช่วงของการด าเนินวิถีชีวิตตั้งแต่พระครูบาฯ ได้บวชเป็น
สามเณรจนกระท่ังอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ ได้มีบทบาทในการปฏิบัติเพ่ือเผยแผ่ธรรม และยึดมั่นในทาง
แห่งพระอริยะ ตามรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด และได้เดินทางไปแสวงบุญเพ่ือการปฏิบัติ
ธรรม ในหลากหลายเขตพ้ืนที่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะได้
ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระครูบาฯ เฉพาะในล้านนา จ านวน ๒ เขตพ้ืนที่ 
คือ เขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

๓.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่มมาท า

การจัดเรียงและวิเคราะห์ให้เห็นเส้นทางโดยการน าเสนอในรูปแบบตารางและน าเสนอในรูปแบบของ 
แผนที่เชื่อมโยงการเดินทาง (Maping) ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
 

ปีพุทธศักราช พื้นที่เส้นทาง ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๐ จ าพรรษา-ศึกษาธรรม  

ที่วัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ต าบล
ป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

สร้างพระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิ
สงฆ์  ๑ หลัง 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

จ าพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว 
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน 

สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต าบล
ศรีดอนมูลและสร้างพระธาตุง าเมือง
ท้าววังนั่ง ต าบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๒  จ าพรรษาที่วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่  

สร้างพระธาตุดอยดอกค า ต าบล
เมืองพง พม่า, สร้างพระธาตุจอม
ยอง เมืองยอง พม่า และสร้างพระ
ธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง และดอย
เวียงหว้า ต าบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๓ จ าพรรษาที่วัดจอมแจ้งบ้านกวด
ขี้เหล็ก อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ่

- สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุ
จอมพง พม่า 
- สร้างพระธาตุดอกค าแก้ว 
- สร้างพระธาตุจอมแจ้งเมืองยอง  
- สร้างพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโป่ง
เมืองพงอีก 

พ.ศ. ๒๕๒๔ พรรษาท่ีวัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

สร้างพระธาตุจอมศรีดับเภมุง เมือง
พง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๕ จ าพรรษาที่วัดเมืองหนอมป่าหมาก
หน่อ บ้านห้วยน้ าราก อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

- สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
- สร้างวิหารสร้างพระเจ้านอน เมือง
พง ประเทศพม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๖  จ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภ
มุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง พม่า 

สร้างศาลาเก้าห้องและกุฏิสงฆ์ วัด
พระนอน วัดพระธาตุจอมศรีดับเภ
มุง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๗ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภ
มุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 

- สร้างวิหารพระเจ้านอน เมืองพง 
พม่า  
- สร้างแท่นแก้ววัดแม่ค าบัว แท่น
แก้ว พระเจ้านอนวัดพระธาตุ จอม
ศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า 



 
 

๓๘ 
 

ปีพุทธศักราช พื้นที่เส้นทาง ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ จ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภ

มุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 
- สร้างวิหารพระเจ้านอน เมืองพง 
พม่า  
- สร้างแท่นแก้ววัดแม่ค าบัว แท่น
แก้ว พระเจ้านอนวัดพระธาตุ จอม
ศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๒๘ จ าพรรษาท่ีวัดอนันทกฏิวิหาร กรุกัฏ
มันฑุ ประเทศเนปาล 

สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรือง 
พม่า และสร้างแท่นแก้ว วัดปากว๋าว 
ต าบลห้วยไคร้ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ (พรรษาที่ ๑) จ าพรรษาวัดพระธาตุจอมศรีดับเภ
มุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง (พม่า) 

สร้างกุฏิสงฆ์ญาณส วโรอนุสรณ์ วัด
พระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๐ (พรรษาท่ี ๒) จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง 
เมืองพง พม่า  

สร้างศาลาเก้าห้องพระธาตุดอนเรือง 

พ.ศ. ๒๕๓๑ (พรรษาที่ ๓) จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง 
เมืองพง  

สร้างพระวิหารวัดป่าสา และกุฏิสงฆ์
ห้อยน้ ารุก 

พ.ศ. ๒๕๓๒ (พรรษาที่ ๔) จ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรือง 
เมืองพง พม่า 

สร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอนเรือง 
พม่า และสร้างแท่นแก้ววัดบ้านป่า
ข่า พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (พรรษาที่ ๕) จ าพรรษา ณ สวนพุทธอุทยาน ใกล้
พระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

สร้างพระวิหารวัดบ้านโปร่ง ต าบล
เมืองพง และสร้างปราสาทเก้าช้ัน ที่
พักสงฆ์พระธาตุดอนเรือง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ (พรรษาที่ ๖) จ าพรรษา ณ ห้วยดอนเรือง ใกล้
พระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

สร้างวิหารบ้านทุ่ง และสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าป่าข่า ต าบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (พรรษาที่ ๗) จ าพรรษา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระ
ธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง 
และสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับ , 
สร้างวิหารพระเจ้าอินทร์สานวัดพระ
ธาตุดอนเรือง พม่า ซึ่ งยังไม่แล้ว
เสร็จ และสร้างพระธาตุถ้ าผาเรือง 
อ าเภอแม่สาย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ (พรรษาที่ ๘) จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ 
จ่ากู ่เชียงตุง 

สร้างพระธาตุดอยตุงค า พระธาตุง า
เมืองป่าข่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 
 

ปีพุทธศักราช พื้นที่เส้นทาง ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (พรรษาที่ ๙) จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ 

จ่ากู ่เชียงตุง 
- สร้างพระธาตุวัดเชียงเจืองเมืองแจ่
สิบสองปันนา  
- แท่นแก้ว วิหารวัดบ้านจ้อง ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย,  
- สร้างพระธาตุจอมสิงห์ เมืองยู้ 
พม่า,  
- สร้างพระแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงิน 
อ าเภอเชียงแสน 
- พระธาตุจอมค า จอมแก้ว บ้านป่า
กุ๊ก  
- วิหารวัดบ้านนา วัดหัวขรัว  
- สร้างโบสถ์ยอดปราสาทกลางน้ า 
วัดบ้านทุ่ง ต าบลเมืองพง  
- สร้างวิหารวัดสามปู เมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๘ (พรรษาท่ี ๑๐) จ าพรรษา ณ ถ้ าห้วยรัง บ้านมูเซอ 
จ่ากู ่เชียงตุง 

- สร้างพระธาตุสบพง พระธาตุก าลัง 
บ้านมูเซอ เชียงตุง,  
- สร้างพระธาตุวังลาว พระธาตุบ้าน
แม่ค าหนองบัว อ าเภอเชียงแสน, 
- สร้างพระธาตุบ้านม่วงค า, พระธาตุ
ดอนแท่น บ้านห้วยผึ้ง ประเทศลาว,  
- สร้างพระธาตุซุ้มพระเจ้า ๑๑๒ 
องค์ที่พระธาตุทันใจ ต าบลเมืองพง,  
- สร้างพระธาตุเจ้าองค์ปฐม บ้านหัว
ขัว พม่า  
- สร้างศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย
อนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๙ (พรรษาที่ ๑๑) จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผา
ช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขต
หว้าแดง เขตชายแดน ๓ ประเทศ 
คือ จีน - หว้าแดง – พม่า 

วางศิลาฤกษ์ พระธาตุหลักค า (หลัก 
กม. ๒๔๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ (พรรษาที่ ๑๒) จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผา
ช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขต
หว้าแดง 

- ก่อฐานรากพระพุทธหลักค า (หลัก 
กม. ๒๔๐),  
- บูรณะพระธาตุจอมยอง เมืองยอง 
ประเทศพม่า,  
- บูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสา,  
- บูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์ 
เชียงราก ประเทศลาว 
- เดินทางไปโปรดลูกศิษย์ เมืองลง 
เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮาย ประเทศจีน 



 
 

๔๐ 
 

ปีพุทธศักราช พื้นที่เส้นทาง ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (พรรษาที่ ๑๓) จ าพรรษา ณ ถ้ าผาจุติง ประเทศภู

ฐาน 
- ก่อสร้างพระธาตุหลักค า (หลัก กม. 
๒๔๐) หลัก กม. เขตชายแดนจีน - 
หว้าแดง – พม่า,  
- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย,  
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน 
วั ดพระธาตุ ดอนเรื อ ง  เมื องพง 
จังหวัดท่าขี้เหล็ก,  
- บูรณะพระธาตุดอยตุงค า เมืองพง 
จังหวัดท่าขี้เหล็ก, 
- บูรณะพระธาตุจอมหงษ์ เมืองพง 
จังหวัดท่าขี้เหล็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๒ (พรรษาที่ ๑๔) จ าพรรษา ณ ถ้ าพระพุทธบาทผา
ช้าง เมืองแฮะ - เมืองขัน เขตหว้า
แดง 

- ท าการจัดฉลองพระธาตุหลักค า 
(หลัก กม. ๒๔๐),  
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน 
วัดพระธาตุดอนเรือง, 
- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน 
เชียงราย,  
- ก่อสร้างศาลา ดอยยางค า และ
บูรณะพระธาตุจอมหงส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ (พรรษาที่ ๑๕)  จ าพรรษา ณ ถ้ าน้ าตก เมืองแสนหวี 
สีป้ อ  ชายแดนสหภาพพม่ ากั บ
ประเทศจีน 

 

พ.ศ. ๒๕๔๔ (พรรษาที่ ๑๖) เมืองกูด เมืองแสนหวี – สีป้อ สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุให้ชาวแสนหวี สี
ป้อ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ (พรรษาที่ ๑๗) จ าพรรษา ณ ถ้ าผาจุติง ประเทศภู
ฐาน 
เมื่อออกพรรษาแล้วพระครูบาเจ้า
อาพาธมีไข้อยู่ตลอดมา จึงเดินทาง
กลับประเทศไทย 

 

พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(พรรษาท่ี ๑๘-๑๙) 

จ าพรรษาที่ เมืองปูนาคา ประเทศภู
ฐาน 

 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (พรรษาที่ ๒๐) กลับประเทศไทย จ าพรรษาที่ ถ้ าผา
แดง บ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่ 

- มอบทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาพุทธศาสนาแก่ พระ ว. ปิ
ยะรัตนะ พระนักศึกษานาคหลวง
จากประเทศศรีลังกา 
- วางศิลาฤกษ์สร้างหอประดิษฐาน
พระธาตุเขี้ยวแก้ว โรงพยาบาลศิริ
ราช 



 
 

๔๑ 
 

- วางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุ ณ บ้าน
ล่ อม  ต . สั นท ร า ย  อ . พร้ า ว  จ .
เชียงใหม ่
- วางศิลาฤกษ์บนดอยแม่สะโง๊ะ อ.
เชียงแสน สร้างแท่นแก้วประดิษฐาน
พระพุทธรูป (ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง) 
- ท าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลง
ในองค์พระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่ ณ 
ดอย เวี ย งแก้ ว  อ . เ ชีย งแสน  จ .
เชียงราย 

 
จากตารางที่ ๓.๑ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระครูบาบุญชุ่มว่า

ท่านได้มีความวิริยะอุตสาหะ และมีศรัทธาตั้งมั่นในการการที่จุอุทิศตนเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไป
ในสถานที่ต่างๆ และที่เป็นจุดเด่นและอัตลักษณ์ของท่าน คือ ท่านเดินทางไปแสวงบุญด้วยการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การที่ท่านไปในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันในแต่ละปีโดยไม่ค านึงถึงความยากล าบาก และ
ได้มุ่งมั่นในการสาธารณูปการ คือการสร้างศาสนสถาน เพ่ือเป็นที่ระลึกและบูชาด้วยหัวใจและศรัทธา
อย่างแรงกล้า เมื่อดูจากการเชื่อมโยงเส้นทางจะเห็นว่า ท่านเดินทางในเขตดินแดนล้านนาที่เชื่อมกับ
ประเทศพม่าเป็นส่วนใหญ่ และเป็นสถานที่ที่มีภูมิศาสตร์เป็นป่าเขาที่มีความล าบาก แม้กระทั่งในประ
เทสภูฏานที่มีความหนาวเย็น แต่ล้วนเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญของท่าน หลายครั้งที่ท่านจ า
พรรษาที่ประเทศหนึ่ง และเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือเผยแผ่และสร้างศาสนสถานต่างๆ อย่าง
ไม่หยุดหย่อนและไม่ย่อท้อ ดังที่ผู้วิจัยจ าน าเสนอ Maping โดยภาพรวมของการเชื่อมโยงเส้นทาง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

เนปาล 

จีน 

ภูฏาน 

พม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๓.๑ Maping จ่าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
จากตารางท่ี ๓.๑ จากกรอบของผู้วิจัย 

 

 

 



 
 

๔๓ 
 

 
รูปภาพที่ ๓.๒ Maping จ่าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 

จากตารางท่ี ๓.๑ แบบแผนที่ 
 



 
 

๔๔ 
 

๓.๒.๑ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายถือเป็นภูมิล าเนาเดิมของครูบาบุญชุ่ม เพราะท่านเกิดที่ หมู่บ้านแม่ค า
หนองบัว ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และใช้ชีวิตในวัยเด็กที่แสนล าบาก ประสบกับ
ความทุกข์มากมาย แต่ด้วยการถูกปลูกฝังอบรมความดีงามอย่างสม่ าเสมอจากพ่อและแม่ ท าให้พระ
ครูบามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากเด็กคนอ่ืน คือมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง จนได้มีโอกาสเข้ามา
บวชเรียนในพระพุทธศาสนาดังที่ตั้งใจไว้ และเริ่มต้นชีวิตในทางธรรมที่บ้านเกิดคือจังหวัดเชียงราย  

เริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นปีแรกท่านจ าพรรษาที่วัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ต าบลป่า
สัก อ าเภอเชียงแสน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทางธรรม เพราะท่านมีอุปนิสัยที่ฝักใฝ่ในธรรมะอยู่เป็น
ทุนเดิม และสามารถเผยแผ่ธรรมโดยการเทศน์ การให้ข้อคิดธรรมะกับพุทธศาสนิกชนน าไปปฏิบัติ
ตาม จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านทั้งที่ยังเป็นสามเณร ด้วยความวิริยะอุตสาหะของท่าน ได้
รวบรวมพลังศรัทธาและได้สร้างพระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บ าเพ็ญบารมีของท่านส าหรับในชีวิตของการด ารงสมณเพศ ท่านจ าพรรษาอยู่ที่วัดบ้านด้ายธรรม
ประสิทธิ์อยู่ ๒ พรรษา จนถึงปี ๒๕๒๐ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นปีพรรษาที่ ๒ ท่านได้ไปจ าพรรษาที่วัดพระธาตุดอยเวียง
แก้ว ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน  ด้วยความมุ่งมั่นของท่านที่จะส่งเสริมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต าบลศรีดอนมูลและ
เดินทางไปสร้างพระธาตุง าเมืองท้าววังนั่ง ต าบลเมืองพง พม่า  

ในปีที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านจ าพรรษาที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ าราก 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและหลังจากนั้นท่านก็จาริกไปจ าพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ และจาริกไป
เมืองพงประเทศพม่า และได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเนปาล จนกระทั่งเกิดอาพาธและ
กลับมารักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่และได้อุปสมบทท่ีวัดสวนดอก  

ในพรรษาที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะที่ท่านจ าพรรษา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระธาตุดอน
เรืองท่านได้สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง และสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับ , สร้างวิหารพระ
เจ้าอินทร์สานวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และได้จาริกกลับประเทศไทยจึงสร้าง  
พระธาตุถ้ าผาเรือง ที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้จาริกไปเมืองพงประเทศพม่า และ
สร้างศาสนสถานในที่ต่างๆ จนกระทั่งช่วงหนึ่งท่านได้กลับมา ในพรรษาที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือ 
บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน เชียงราย และเดินทางจาริกไปจ าพรรษาที่ประเทศภูฏาน จนกระทั่ง
พรรษาที่ ๑๙ – ๒๐ สองปีสุดท้ายของการจ าพรรษาในต่างแดน ท่านก็ได้เดินทางกลับมายังประเทศ
ไทย และจ าพรรษาที่ ถ้ าผาแดง บ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระครูบาเจ้าเห็นว่า
สถานที่แห่งนี้เงียบสงบอละใกล้ๆถ้ ายังมีชาวเขาถึง ๖ หมู่บ้าน ที่พระครูบาเจ้าฯยังเมตตาได้ 

จากการศึกษาข้อมูลในข้างตนเราจะเห็นได้ว่า บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของ
ครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอเชียงแสน เนื่องจากอุปนิสัยของ
พระครูบาฯ ท่านมีวิถีอัตลักษณ์และแนวคิดในการแสวงหาสถานที่ในการปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่แสวง
บุญที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึงการมีความอุตสาหะที่จะสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่บูชาใน
พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ที่ห่างไกล เสมือนการกระจายการสร้างศรัทธา และพลังแห่งพระพุทธศาสนา
ให้มากขึ้นและไม่จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง เพราะการที่ท่านจาริก



 
 

๔๕ 
 

ไปในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจ านวนมากที่มีความศรัทธา หลั่งไหลกันไป
ท าบุญและชื่นชมบารมี ท าให้แหล่งพื้นที่เหล่านั้นเกิดการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมชุมชนในสังคมให้
มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ที่พระครูบาฯ ได้
เข้าไปช่วยฟ้ืนฟู ส่งเสริม และสร้ างศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้เกิดขึ้นมาใหม่  และท าให้
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีความเข้มแข็ง และมีอัตลักษณ์ที่ดีงาม ที่สอดคล้องกับวิถีของ 
พระครูบาบุญชุ่ม  

๓.๒.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเขตพ้ืนที่เริ่มต้นในการด าเนินชีวิตของการเป็นพระภิกษุสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา หลังจากที่ท่านได้อุปสมบท ในเดือนวิสาขะวันที่ ๑๑ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ า ที่วัดสวน
ดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พัทธสีมาในโบสถ์วิหารพระเจ้าเก้าตื้อเชียงใหม่ มีคนคณะศรัทธา
มาร่วมเต็มวัด ท าให้ปลื้มปีติยินดีมาก ได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรง
กับเดือน ๘ เหนือขึ้น ๑๑ ค่ าวัน เวลา ๙.๑๙ น. ในโบสถ์วิหารพระเจ้าเก้าตื้อ พระราชพรหมาจารย์ 
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์ พระครูเวสุวันพิทักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระครูศรี
ปริยัตินุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์ร่วมหัตถบาท จ านวน ๒๙ รูป 

ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ท่านเป็นสามเณรท่านได้เคยมาจ าพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ 
๔ พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านจ าพรรษาที่วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และในปีที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๒๓ ย้ายไปจ าพรรษาท่ีวัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีที่ ๗ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ขณะที่ท่านจ าพรรษาที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ าราก อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ได้จาริกไปเพื่อสร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
พ่อแหนานเสาแม่นางจันทร์ฟองเป็นผู้อุปัฏฐาก 

หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์แล้ว ในพรรษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เดินทางไป
ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศเนปาล หลังจากนั้น กลับไปจ าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัด
พระนอน เมืองพง (พม่า)สร้างกุฏิสงฆ์ญาณส วโรอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า และ
พรรษาที่ ๑๙ – ๒๐ ท่านได้กลับไปจ าพรรษาที่ประเทศภูฐานอีก คือใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ตลอดเวลาที่พระครูบาเจ้าฯ จ าพรรษาอยู่ในต่างแดนคณะศิษยานุศิษย์จะผลัดกันดูแล 
อุปัฏฐาก จากท้ังลูกศิษย์และศรัทธาที่อยู่ในพ้ืนที่และจากประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอ 

จนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ศิษยานุศิษย์ปลาบปลื้มในความเสียสละของพระครูบา
เจ้าฯอย่างมาก เมื่อพระครูบาเจ้าฯเลือกจ าพรรษา ณ ถ้ าผาแดง บ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว จ.
เชียงใหม่ ซึ่งพระครูบาเจ้าเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เงียบสงบและใกล้ๆถ้ ายังมีชาวเขาถึง ๖ หมู่บ้าน ที่พระ
ครูบาเจ้าฯยังเมตตาได้ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานถวาย ณ บริเวณ
หน้าถ้ า มีการตั้งโรงทาน แจกเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อาหารแห้ง ตุ่มใส่น้ าตลอดจนปัจจัย ให้กับทุก
ครอบครัว และยังได้รับพรกันอย่างทั่วถึง 

จากข้อมูลข้างต้นเมื่อวิเคราะห์ จะพบว่า บทบาทและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของ
ครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา การเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างศาสนสถานของพระครูบาฯ ได้ช่วย
ฟ้ืนฟูพลังศรัทธาและความเชื่อมันในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุว่า การจาริกไปของท่านใน



 
 

๔๖ 
 

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกิดแรงกระตุ้นต่อสังคมของชาวพุทธในด้านของการท าบุญ การบริจาค
ทาน และการสร้างคุณงามความดีตามค าสอนธรรมที่พระครูบาฯได้สอนและชีแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติให้แกพุ่ทธศาสนิกชนในการที่จะน้อมน าค าสอนนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๓.๓ Maping จ่าลองแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 

 



 
 

๔๗ 
 

สรุปได้ว่า บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มนั้นมีความส าคัญต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการจาริกเพ่ือปฏิบัติธรรม แล้วท่าน
ยังจาริกเพ่ือสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาให้เป็นอนุสรณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องทั้งใน
ล้านนาและประเทศเพ่ือบ้าน คือ ประเทศพม่า ลาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงไปถึง
ประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศภูฐาน เนปาล และจีนอีกด้วย พ้ืนที่ในการแสวงธรรมของท่านนั้นแผ่ขยาย
ไปจนเป็นที่รู้จัก ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านวิถีชีวิตและสังคมของคนในพ้ืนที่ ในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบอย่างคุณงามความดีของท่าน และน้อมน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ อีก
ทั้งยังความเลื่อมใสศรัทธาไปสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ตามเส้นทางที่ท่านได้จาริก
ไป โดยเริ่มต้นจากดินแดนล้านนาอันเป็นภูมิเกิด ไปยังสถานที่ท่ีอยู่ห่างไกล ด้วยการประพฤติปฏิบัติ มี
ปฏิปทา ในพระพุทธศาสนา เดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแนวทางแห่งพระอริยอย่าง
แท้จริง เพื่อให้ถึงซ่ึง มรรค ผล และนิพพานต่อไป 



 

บทท่ี ๔ 
 

วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของของครูบาบุญชุ่มที่มีต่อการศึกษา  
การเผยแผ่และการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ใบบทที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญ

ชุ่ม และเส้นทางการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาครูบาบุญชุ่ม ท าให้ทราบถึงบทบาทของครู
บาในด้านต่างๆ อันมีผลต่อการช่วยทะนุบ ารุงและสืบทอดพระศาสนาจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งได้
ก่อให้เกิดพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในยุคใหม่ ที่มีบริบทสังคม สภาพแวดล้อม ที่
เปลี่ยนแปลงปละไหลไปตามประแสเทคโนโลยี กล่าวคือ เป็นเสมือนกลุ่มพลังหรือขบวนการพุทธใหม่
ที่เห็นถึงคุณค่าของพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ปฏิบัติตามแนวทางของการเจริญภาวนาตามแบบ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสวกในอดีต และพระครูบาท่านได้เผยแผ่สอนตามพระธรรมค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงการสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับเส้นทางบุญที่ท่านสร่างไว้เป็นอนุสรณ์ โดยเฉพาะประเทศ
พม่า และในภาคเหนือของประเทศไทยอันเป็นพ้ืนเพเดิมของท่าน ที่ท่านได้จ าพรราอยู่เป็นเวลานาน
หลายพรรษาและมีผลกระทบด้านบวกต่อวิถีชีวิตของคนชุมชน ในหมู่บ้านที่ท่านจาริกไป สร้างความ
เจริญในด้านพระพุทธศาสนาและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น  

ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ในด้านต่างๆ
โดยมีประเดน็ที่จะท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา  

๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่  
๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

๔.๑ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา  

ครูบาบุญชุ่มถือว่าเป็นบุคคลส าคัญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งในทางภาคเหนือล้านนานั้นมักจะรู้จัก
ชื่อเสียงของท่านในด้านการเผยแผ่และการสร้างศาสนถานตามที่ต่างๆ ทั้งในปละต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ในเรื่องของอิทธิพลของท่านที่มีต่อการศึกษานั้นถือว่ามีน้อยมาก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะ
ของท่านนั้นจะมุ่งไปในแนวทางของการปฏิบัติวิปัสสนา คือ เน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นหลัก แต่กระนั้น
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลบางส่วนจากประวัติของท่านในบทที่ผ่านมาพบว่า ท่านนั้นเกิดในครอบครัวที่
ยากจน จึงมีความเพียรพยายามในการขวนขวายศึกษามาก และได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และออกปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ จนพัฒนาตัวเองไปสู่วิถีแห่งครูบา จึง
ถือว่าท่าน มีอิทธิพลต่อการศึกษาด้วยการเป็นบุคคลตัวอย่างในการใช้หลักธรรมเพ่ือเพียรในการศึกษา
หาความรู้ โดยเฉพาะความรู้และการศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติและเผยแผ่ และถ้าหากพูดถึงโดย
ทางอ้อมนั้น การที่ท่านด าเนินตามแนวทางของครูบา ก็เป็นที่มาแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ล้านนาของไทยได้เช่นกัน 

ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ท่านไม่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา แต่
ท่านก็มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระและสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่าน ในแต่ละพ้ืนที่ที่
ท่านไปสร้างวัดหรือศาสนสถานเอาไว้ ในด้านการศึกษา เช่น ท่านได้สนับสนุนพระและสามเณร
ต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยู่ที่ส านักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญ
ชุ่ม ที่อยู่ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของพระครูประยุตเจติยา
นุการ  ที่กล่าวว่า ท่านสนับสนุนทุนให้ทุนการศึกษา ไม่เฉพาะในวัดที่ท่านสร้างเท่านั้น แต่ยัง
อนุเคราะห์ไปวัดอ่ืนๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะด้านก่อสร้างศาสนสถานหรือด้าน
ทุนการศึกษา ท่านก็อนุเคราะห์เรื่อยมาเมื่อมีโอกาสที่ท่านได้ท าบุญ เช่น ท าบุญในวันเกิดประจ าปี
ทุกๆ ปี๑ อย่างในปี วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธ
ศาสนาแก่ พระ ว. ปิยะรัตนะ พระนักศึกษานาคหลวงจากประเทศศรีลังกา ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และมอบทุนให้กับพระนิสิตอีกหลายรูป ให้จน
ส าเร็จการศึกษา จึงถือว่า ท่านเป็นผู้เมตตาในการช่วยเหลือในด้านการศึกษาเรื่อยมา สนับสนุนให้
พระสงฆ์สามเณรใฝ่ในการศึกษา และช่วยเสริมสร้างศาสนทายาทเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
วางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 
 
 
 

                                                           
๑ สัมภาษณ์ พระครูประยุตเจติยานุการ, รักษาการเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วพระครูบาบญุชุ่ม 

ญาณส วโร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  



 
 

๕๐ 
 

๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาในสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก เพ่ือให้เข้ากับบริบทของสังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ อาจท าให้การเผลแผ่พระพุทธศาสนาผิดเพ้ียนไป หรือมีการตีความหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแบบผิด และลืมหลักการที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแนวทางไว้ และ
นอกเหนือจากการเผยแผ่โดยการน าเอาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนแล้วนั้น ยังมี
พระสงฆ์ที่ยังมีการเผยแผ่โดยคงหลักการแนวปฏิบัติตามรอยพระครูบาดั้งเดิม โดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือและอีสานที่เป็นที่รู้รู้จักในนามพระนักเผยแผ่ จนท าให้คนรู้จักรวมถึงซึมซับเอาหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตก็คือ วิธีการเผยแผ่โดยการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ดังเช่นพระครูบาหลายๆท่านในล้านนา อาทิ พระครูบาศรีวิชัยในอดีต ครูบามหาเถร   
พระสิริมังคลาจารย์ ครูบาบุญชุ่ม เป็นต้น ซึ่งแต่ละท่านก็มีวิธีการและลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
แตกต่างกัน แต่บางท่านที่เน้นวิธีการที่มุ่งปฏิบัติวิปัสสนา ในขณะเดียวกันก็เผยแผ่โดยการสร้างศาสน
สถาน วัด และพระธาตุต่างๆ มากมาย จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนในล้านนา 

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ได้รับการขนานนามว่าเป็นครูบาแห่งดินแดนล้านนาและถูก
เรียกว่า “ตนบุญข้ามพรหมแดน” ซึ่งถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ของตนบุญสมัยใหม่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (Modern Ton Bun Tradition)๒ เมื่อศึกษาจากประวัติของท่าน เราจะเห็นถึง
กิจกรรมการเดินทางและการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ตั้งแต่สองปีหลังจากที่ท่านได้บวช
เป็นสามเณร หลังจากนั้น เมื่อท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว การท างานด้านศาสนสถานของท่านก็ยิ่งมี
มากขึ้นตามล าดับ และมีการขยับพ้ืนที่ในการสร้างการเผยแผ่ไปจนถึงดินแดนต่างๆ เรื่อยขึ้นไปจนถึง
ตอนเหนือของลาว ตอนเหนือของพม่า และสิบสองปันนาทางตอนใต้ของประเทศจีน แม้ว่าท่านจะ
ได้รับการอุปสมบทที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่สถานที่จ าพรรษาหลักของท่านจะอยู่ที่ประเทศพม่า คือ วัด
พระธาตุดอนเรือง ในเมืองพง ท่าข้ีเหล็ก ของประเทศพม่า 

 ครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ได้เริ่มเส้นทางการเผยแผ่ธรรมและพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็น
สามเณรดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หลังจากที่บวชเป็นพระก็ยิ่งเผยแผ่ธรรมและการสร้างศาสนสถานเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่ของท่านจะมีหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่ ๓ วิธีการ 
ดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ คือ 

 

                                                           
๒ ขวัญชีวัน บัวแดง, โครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง “ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : 

ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ”์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (โครงการล้านนาคดีศึกษา: 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗). 



 
 

๕๑ 
 

๔.๒.๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา 
ความล าบากในช่วงวัยเด็ก และการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ท าให้ท่านเป็นคนที่มี

ความมุ่งมั่นขวนขวายในการด าเนินชีวิต และมีหลักในการด าเนินชีวิต มีความอดทนไม่ย่อท้อ และ
มุ่งม่ันในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีชีวิตที่ท่านได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาจากคุณยายและแม่ที่
ท่านได้ติดตามเข้าวัดตั้งแต่เด็ก และเริ่มมีวิถีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอ่ืน จนกระทั่งได้เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาก็หมั่นในการศึกษาธรรม และมีความสนใจในด้านสายการปฏิบัติ ตามครูบาอาจารย์
จนกระท้ังถึงปัจจุบัน  

เรื่องราวบารมีของท่านยิ่งเป็นที่กล่าวถึง เมื่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ท่านได้กลับมาจ าพรรษา 
ณ ถ้ าโพธิสัตว์ราชคฤห์ เมืองงาว จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นพรรษาที่ ๒๒ ในที่นี้เองได้ปรารภธรรมกับคณะ
ลูกศิษย์๓ ที่มาเฝ้าติดตามจ านวนมาก ท่านได้จ าพรรษาในถ้ านาน  ๓ ปี ๓ เดือน และกลายเป็นข่าว
ฮือฮาที่สุด และในที่สุดในออกจากถ้ าจากการบ าเพ็ญภาวนา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นับได้ว่า
เป็นวันอธิษฐานออกจากถ้ าของครูบาบุญชุ่มเกจิดังภาคเหนือ ที่ได้ตั้งสัจจะถือศีลที่ถ้ าราชคฤห์ โดยมี
ทั้งชาวไทยและชาวไทใหญ่ชื่นชมบารมีเป็นจ านวนมาก และจากเหตุการณ์นี้ท าให้เกิดการ
วิพากย์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของท่านและความเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือไม่ แต่ผู้วิจัยก็ยังมองว่า ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้ชาวพุทธมีการตื่นตัวและหันมาสนใจในการ
ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และมีการศึกษาพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ดังที่นายลือ แปงอ้าย 
ศรัทธาวัดทุ่งหลวง ชาวบ้านในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เมื่อเวลาที่ชาวบ้านทราบข่าว
ว่าท่านจะเดินทางมาที่วัดหรือหมู่บ้านใกล้ ก็จะเตรียมตัวต้อนรับท่านด้วยการจัดให้มีการปฏิบัติ
วิปัสสนาในวัดของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสิริมงคลตามบารมีของท่าน๔ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
นายสงวน วงค์สม ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว ม.๕ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ว่า เมื่อพระครูบากลับมาจ า
พรรษาหรือจ าวัดที่วัดพระครูบา ก็จะมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนาตลอด บางที ๓ วัน ๓ คืน หรือ 
๗ วัน ๗ คืน ก็มี๕  

ดังนั้น จึงถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสายปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก จนกระทั่งปัจจุบันท่านก็ยังยึดแนวปฏิบัตินี้มาตลอดและมีศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่ให้ความเคารพนับถือท่าน โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศพม่า และในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง แผ่ขจรขจายไปทั่วภูมิภาค และนี่ก็คือเหตุผลที่ท าให้ท่าน

                                                           
๓ พระครูบาบญุชุ่ม ญาณส วโร อรญัวาสีภิกขุ, บันทึกธรรม, สื่อธรรมะ : ดวงตะวัน, ๒๕๕๐, หน้า ๑. 
๔ สัมภาษณ์ นายลือ แปงอ้าย, พุทธศาสนิกชนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, วันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐, เวลา ๑๐.๐๐ น. 
๕

 สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่สงวน วงค์สม, ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๕ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, เวลา ๑๒.๓๐ น. 



 
 

๕๒ 
 

ได้รับการขนานนามว่า ครูบาตนบุญแห่งล้านนาในยุคใหม่ และ ตนบุญข้ามพรหมแดน ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังที่จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
๔.๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนธรรม 
สืบเนื่องมากจากการที่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนา และด าเนิน

ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเมื่อทุกครั้งหลังจากที่ท่านออกจากการปฏิบัติวิปัสสนาจากถ้ า 
หรือจากท่ีจ าพรรษาทุกครั้ง ก็จะมีพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์จ านวนมากมารอชมบารมีของท่าน เป็น
ผลท าให้เกิดมีการท าบุญตามมามากมาย อาทิเช่น จะมีคนมาตั้งโรงทาน มาแจกของ ให้กับคนที่มารอ
รับท่านเป็นจ านวนมาก และท่านจะมีการสอนหลักธรรมะเพ่ือให้เกิดเป็นกุศลให้ผู้ที่มาได้น าหลักธรรม
มะไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วย 

เมื่อคราวครั้งหนึ่งในปี ๒๕๕๐ เมื่อท่านได้จ าพรรษา ณ ถ้ าโพธิสัตว์ราชคฤห์ เมืองงาว 
จังหวัดล าปาง ท่านได้มีธรรมเมตตาโปรดลูกศิษย์ ด้วยการสอนธรรมส าหรับด าเนินชีวิตให้ดีงาม ความ
ตอนหนึ่งเก่ียวกับเรื่องของความสุขแท้ ด้วยธรรมบารมี ความว่า 

“บัดนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นบุญกุศลยิ่งของเราท่ีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ขอให้ทุกท่าน
ทุกดวงจิตวิญญาณจงอย่าได้ประมาทในชีวิตประจ าวัน จงตั้งสติให้ดีท าหน้าที่ให้ถูกต้อง ตั้งจิตให้ดี ให้
เกิดความศรัทธาในคุรพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นคนกตัญญู รู้คุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 
รู้คุณแผ่นดิน ท าคุณประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง ท าประโยชน์ให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จง
ตั้งใจท าแต่สิ่งที่ดีๆ อย่าประมาทลืมตัวว่าอายุเราจะยืนยาวไปร้อยปี พันปี อย่าหลงท าบาปอกุศล  
ขอให้ทุกคนจงหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่า เราได้ท าสิ่งดีอะไรไว้บ้าง ถ้าไม่ได้ท าก็ขอให้รีบ
ขวนขวายสร้างบุญกุศล มีจิตยินดีในการให้ทาน รักษาศีล ฟังและปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนาอย่าได้
ขาด”๖ 

นอกจากนี้ท่านยังสอนเรื่องของการให้พิจารณาถึงสังเวควัตถุธรรมแปดประการ อันเป็น
ธรรมที่ควรสังเวชใจ เร้าเตือนจิตส านึกมาในทางกุศล  ให้ดูรูปนาม พิจารณาสังขาร ท าจิตให้พ้นจาก
โลกธรรมแปดประการ คือ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทา และมีสุขก็มีทุกข์ ทุก
อย่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนมายากลเปลี่ยนแปลงไปตลอด อย่าได้ยึดถืออะไรสักอย่าง ให้มีจิตยินดี
ซึ่งพระนิพพานที่เป็นแดนสุข แล้วท่านสอนให้นั่งสมาธิภาวนา เพื่อรักษาจิตเป็นล าดับไป  

การสอนธรรมของท่าน ยังความเลื่อมใสให้กับลูกศิษย์ ด้วยค าสอนที่ลึกซึ้งเข้าใจถึงธรรม 
จึงมีการขออนุญาตน าธรรมะบรรยายมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติล้ าค่า เพราะหนังสือที่
จัดพิมพ์นั้นจะมีจ านวนน้อยและกระจายไปในหมู่ศิษยานุศิษย์เท่านั้น ไม่แพร่หลาย แม้กระทั่งในวัดที่
ท่านสร้างเองยังไม่มีหนังสือเหล่านี้อยู่เลย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พระครูประยุติเจติยานุการ รักษาการ
                                                           

๖
 พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร อรญัวาสีภิกขุ, บันทึกธรรม, หน้า ๓ - ๕. 



 
 

๕๓ 
 

เจ้าส านักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่ม ท่านกล่าวว่า พระครูบาไม่เคยเขียนหนังสือหรือ
บันทึกอะไรไว้ จะมีก็แต่ในหมู่ศิษยานุศิษย์เท่านั้นที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นแล้วแจกจ่ายกันออกไปเป็นธรรมทาน 
ไม่มีเหลือเก็บแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังไม่เคยจับหนังสือหรือเห็นหนังสือนั้น ซึ่งก็มีออกมาหลายเล่มที่
ตีพิมพ์ค าสอนของท่านเวลาที่ออกกรรม๗ เช่น เมื่อครั้งที่ท่านได้จาริกไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศภูฐานใน
ปี ๒๕๔๐ ก็มีบันทึกธรรมของท่านออกมาตีพิมพ์ชื่อหนังสือว่า “ทางสายธรรม...ย่ าแดนหิมาลัย”๘ และ
อีกเล่มหนึ่งในปี ๒๕๔๑ ชื่อ “ดวงใจอันบริสุทธิ์”๙ ซึ่งเป็นเมตตาธรรมที่พระครูบาบุญชุ่มแสดงไว้ ขณะ
จ าพรรษา ณ ถ้ าผาจุดิง ประเทศภูฐาน เป็นบันทึกธรรม ๑๐ บท กล่าวถึงแนวทางการด าเนินชีวิตไปสู่
พระนิพพาน 

จะเห็นได้ว่า บทบาทการเผยแผ่ธรรมของท่านมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก ทั้ง
การน าธรรมะมาเขียนหนังสือและเผยแพร่และการปฏิบัติวิปัสสนาของท่านตามแนวพระพุทธเจ้า ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ท่านมุ่งปฏิบัติ และสะท้อนผ่านค าสอนของท่านในเรื่องที่เป็นการฝึกจิตให้ดี ให้ท าแต่
คุณงามความดี และมุ่งไปที่เป้าหมายคือพระนิพพาน 

 
๔.๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน 
จากการศึกษาประวัติและผลงานของท่าน จะเห็นถึงการเดินทางจาริกบุญในแต่ละสถานที่ 

ท่านได้สร้างวัดและศาสนสถานไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงและแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ 
๔.๒.๓.๑ การสร้างศาสนสถานในช่วงท่ียังเป็นสามเณร 
พระครูบาบุญชุ่ม บวชเป็นสามเณรเมื่อปี ๒๕๑๙ จนถึงปี ๒๕๒๘ ท่านได้เริ่มศึกษา

ธรรมและได้เริ่มสร้างวัดและศาสนสถาน มีดังต่อไปนี้คือ  
๑) พระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิสงฆ์  ๑ หลัง 
๒) พระธาตุดอยเวียงแก้ว ต าบลศรีดอนมูล 
๓) พระธาตุง าเมืองท้าววังนั่ง ต าบลเมืองพง พม่า 
๔) พระธาตุดอยดอกค า ต าบลเมืองพง พม่า 
๕) พระธาตุจอมยอง เมืองยอง พม่า  
๖) พระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง และดอยเวียงหว้า ต าบลเมืองพง พม่า 

                                                           
๗

 สัมภาษณ์ พระครูประยตุเจตยิานกุาร, รักษาการเจ้าส านักปฏิบตัิธรรมดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่ม 

ญาณส วโร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
๘

 พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร อรัญวาสีภิกขุ, ทางสายธรรม...ย่่าแดนหิมาลัย, สื่อธรรมะ : ดวงตะวัน, 

๒๕๔๐, หน้า ๓. 
๙

 พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร อรัญวาสีภิกขุ, ดวงใจอันบริสุทธิ์..., สื่อธรรมะ : ดวงตะวัน, ๒๕๔๑, 

หน้า ๒. 



 
 

๕๔ 
 

๗) ศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพง พม่า 
๘) พระธาตุดอกค าแก้ว เมืองพง พม่า 
๙) พระธาตุจอมแจ้งเมือง 
๑๐) พระธาตุจอมสวรรค์บ้านโป่งเมืองพง พม่า 
๑๑) พระธาตุจอมศรีดับเภมุง เมืองพง พม่า 
๑๒) พระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
๑๓) วิหารพระเจ้านอน เมืองพง พม่า 
๑๔) ศาลาเก้าห้องและกุฏิสงฆ์ วัดพระนอน วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุง พม่า 
๑๕) แท่นแก้ววัดแม่ค าบัว  
๑๖) แท่นแก้วพระเจ้านอนวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า 
๑๗) พระวิหารพระธาตุดอนเรือง พม่า  
๑๘) แท่นแก้ว วัดปากว๋าว ต าบลห้วยไคร้ 
จากการศึกษาพบว่าเมื่อช่วงที่ท่านเป็นสามเณร คือช่วงระยะเวลา ปี ๒๕๑๙ – 

๒๕๒๘ รวมระยะเวลา ๑๐ ปี ท่านได้สร้างวัดและศาสนวัตถุไว้ถึง ๑๘ ศาสนสถาน รวม ๙ สถานที่
ด้วยกัน แต่ละแห่งถือว่าได้สร้างฐานความศรัทธาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง ดังที่ได้
สัมภาษณ์ นายวิชัย อุ่นถิ่น ชาวบ้านต าบลศรีดอนมูล ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ท่านมาสร้างวัดท าให้สังคม
แถวนี้เจริญขึ้นมาก และแต่ละครอบครัวก็ศรัทธาในตัวพระครูบามาก ผู้คนนิยมท ากิจกรรมและศาสน
พิธีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการไปท าบุญที่วัดในวันส าคัญต่างๆ เป็นจ านวนมาก๑๐ เมื่อพิจารณาจะเห็น
ถึงว่าท่านมีอิทธิพลต่อคนในสังคมที่ท่านไปสร้างศาสนสถาน และถือว่าท่านสร้างไว้จ านวนมากเมื่อ
เทียบกับสถานะทีท่่านยังเป็นสามเณร  

๔.๒.๓.๒ การสร้างศาสนสถานในช่วงท่ีเป็นพระภิกษุ 
พระครูบาบุญชุ่ม อุปสมบทเป็นพระในวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พัทธสีมาในโบสถ์วิหารพระเจ้าเก้าตื้อเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับ
เดือน ๘ เหนือขึ้น ๑๑ ค่ าวัน เวลา ๙.๑๙ น. ในโบสถ์วิหารพระเจ้าเก้าตื้อ พระราชพรหมาจารย์ เจ้า
คณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์ พระครูเวสุวันพิทักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระครูศรี
ปริยัตินุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์ร่วม   หัตถบาท จ านวน ๒๙ รูป ท่านได้เริ่มจาริก
ธรรมและได้เริ่มสร้างวัดและศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยจะเรียบเรียงจ านวนศาสนสถานที่ท่าน
สร้างมีดังต่อไปนี้ 

๑) กุฏิสงฆ์ญาณส วโรอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า  

                                                           
๑๐ สัมภาษณ์ นายวิชัย อุ่นถิ่น, ประชาชนบ้านเวียงแก้ว หมู่ ๕ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, เวลา ๑๓.๑๕ น. 



 
 

๕๕ 
 

๒) ศาลาเก้าห้องพระธาตุดอนเรือง 
๓) พระวิหารวัดป่าสา  
๔) กุฏิสงฆ์ห้วยน้ ารุก 
๕) อุโบสถวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า  
๖) แท่นแก้ววัดบ้านป่าข่า พม่า 
๗) พระวิหารวัดบ้านโปร่ง ต าบลเมืองพง  
๘) ปราสาทเก้าชั้น ที่พักสงฆ์พระธาตุดอนเรือง พม่า 
๙) วิหารบ้านทุ่ง  
๑๐) สะพานข้ามแม่น้ าป่าข่า ต าบลเมืองพง พม่า 
๑๑) ศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง  
๑๒) พระธาตุจอมหลวยปูตับ  
๑๓) วิหารพระเจ้าอินทร์สานวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า  
๑๔) พระธาตุถ้ าผาเรือง อ าเภอแม่สาย 
๑๕) พระธาตุดอยตุงค า  
๑๖) พระธาตุง าเมืองป่าข่า พม่า 
๑๗) พระธาตุวัดเชียงเจืองเมืองแจ่สิบสองปันนา  
๑๘) แท่นแก้ววิหารวัดบ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย  
๑๙) พระธาตุจอมสิงห์ เมืองยู้ พม่า 
๒๐) พระแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน  
๒๑) พระธาตุจอมค าจอมแก้ว บ้านป่ากุ๊ก  
๒๒) วิหารวัดบ้านนา  
๒๓) วัดหัวขรัว  
๒๔) โบสถ์ยอดปราสาทกลางน้ า วัดบ้านทุ่ง ต าบลเมืองพง  
๒๕) วิหารวัดสามปู เมืองพง พม่า 
๒๖) พระธาตุสบพง พระธาตุก าลัง บ้านมูเซอ เชียงตุง  
๒๗) พระธาตุวังลาว  
๒๘) พระธาตุบ้านแม่ค าหนองบัว อ าเภอเชียงแสน 
๒๙) พระธาตุบ้านม่วงค า ประเทศลาว  
๓๐) พระธาตุดอนแท่น บ้านห้วยผึ้ง ประเทศลาว  
๓๑) พระธาตุซุ้มพระเจ้า ๑๑๒ องค์ท่ีพระธาตุทันใจ ต าบลเมืองพง  
๓๒) พระธาตุเจ้าองค์ปฐม บ้านหัวขัว พม่า  



 
 

๕๖ 
 

๓๓) ศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัยอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง 
๓๔) พระธาตุหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐) เขตชายแดน ๓ ประเทศ คือ จีน - หว้า

แดง – พม่า 
๓๕) ฐานรากพระพุทธหลักค า (หลัก กม. ๒๔๐) 
๓๖) บูรณะพระธาตุจอมยอง เมืองยอง ประเทศพม่า 
๓๗) บูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสา 
๓๘) บูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์ เชียงราก ประเทศลาว  
๓๙) ศาลาพระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง  
๔๐) บูรณะพระธาตุดอยตุงค า เมืองพง  
๔๑) บูรณะพระธาตุจอมหงษ์ เมืองพง  
๔๒) ศาลาพระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง 
๔๓) บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน เชียงราย 
๔๔) ศาลาดอยยางค า  
๔๕) พระธาตุองค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวแสนหวี สีป้อ 
๔๖) พระธาตุบ้านล่อม ต.สันทราย อ.พร้าว 
๔๗) แท่นแก้วประดิษฐานพระพุทธรูป (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) 
จะเห็นว่า หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ช่วงระยะเวลา ปี ๒๕๒๙ – 

จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๓๓ พรรษา ท่านได้สร้างวัดและศาสนวัตถุไว้ถึง ๔๗ ศาสนสถาน รวม 
๒๐ สถานที่ด้วยกัน แต่ละแห่งถือว่าได้สร้างฐานความศรัทธาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง 
ยิ่งด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาของท่าน ก็ยิ่งเสริมความศรัทธาในตัวท่านจากคนทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ท่านสามารถเผยแผ่ธรรมค าสอนได้อีกจ านวนมาก  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านขยายกว้างขวาง
ไปในดินแดนทั้งภาคเหนือของไทยไปจนถึงลุ่มแม่น้ าโขง ข้ามเขตไปยังประเทศลาว ประเทศพม่า ไป
จนถึงภูฐาน และจีน สร้างปรากฏการณ์แห่งความศรัทธาแก่ผู้คนในทุกพ้ืนที่ที่ท่านเดินทางไป ด้วย
วิธีการเผยแผ่ ๓ วิธีการ คือ การเผยแผ่โดยการปฏิบัติวิปัสสนา โดยใช่ตนเองเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติ, การเผยแผ่โดยการสอนธรรม ซึ่งเป็นองค์ความรู้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ, และการเผยแผ่โดย
การสร้างศาสนสถาน ซึ่งวิธีการทั้ง ๓ นั้นหากพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นวิธีการที่โดดเด่นชัดเจน นั่น
คือ การสร้างศาสนสถานซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และถ้าพิจารณาเชื่อมโยงกันจะเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการเผยแผ่ทั้ง ๓ วิธี จนน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาและอิทธิพลของพระ
ครูบาบุญชุ่มที่มีต่อการเผยแผ่และการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน
ดังที่จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 



 
 

๕๗ 
 

๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การสร้างความร่วมมือกัน
ในการสร้างวิถีความเป็นอยู่โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ซึ่งในภาคเหนือหรืออาณาจักร
ล้านนาถือเป็นอาณาจักรที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต และอาศัย
พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมใจของคนในยุคก่อน ถือว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลเชื่อมโยงและเป็น
หลักการในการด าเนินชีวิตในแทบทุกกิจกรรมของสังคม เป็นฐานในการสร้างวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของทางล้านนาหลายท่าน ที่มี
ความโดดเด่น และเป็นต้นแบบของการปฏิบัติเพ่ือสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน ดังเช่น พระครูบาศรีวิ
ขัย พระครูบามหาเถร ที่เป็นต้นแบบของพระครูบาในยุคก่อน ท่านได้มุ่งปฏิบัติวิปัสสนาและเดินทาง
ไปสร้างศาสนสถานยังที่ต่างๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความศรัทธาจากผู้คนมากมายที่ท่านได้จาริก
ไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดการเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ 
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้ามดินแดนจนมาถึงยุคปัจจุบัน 

 พระครูบาบุญชุ่ม ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของพระนักเผยแผ่ ดังที่ได้มีการกล่าวว่าท่าน
เป็น “ตนบุญข้ามพรหมแดน” ที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ เพราะท่านได้เดินทางจาริกไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในเขตดินแดนล้านนาคือภาคเหนือของไทย มีจังหวัดล าปาง เชียงราย และเชียงใหม่ 
ข้ามดินแดนไปจนถึง ฝั่งประเทศลุ่มแม่น้ าโขง พ้ืนที่ประเทศลาว พม่า เนปาล ภูฐาน และจีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพระธาตุดอนเรือง ใน อ.เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ท่านเลือกจ าพรรษานานที่สุด และสร้างศาสนสถานต่างๆ ไว้มากมาย ดังจะเห็นการเชื่อมโยงที่ท่าน
จาริกไปดังแผนที่ที่ได้น าเสนอไว้แล้วในบทที่ ๓  

จากการศึกษาพบว่า ในทุกๆ สถานที่ ที่ครูบาเดินทางไปถึง จะได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้านด้วยความกระตือรือร้นในการร่วมท าบุญและช่วยเหลือในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ การปรากฏ
ตัวของครูบาสามารถรวบรวมผู้คนได้เป็นจ านวนมาก บางครั้งนับเป็นหมื่นๆ คน ตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ 
Paul Cohen พบเห็นที่เมืองสิงห์ ทางตอนเหนือของประเทศลาว อันมีพรหมแดนใกล้กับแคว้นสิบ
สองปันนาของประเทศจีน ได้เห็นภาพพลังแห่งศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้และร่วมท า
บุยกับพระครูบาบุญชุ่ม รวมไปถึงการช่วยเหลือในการสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่นด้วย ความศรัทธาที่มีต่อครูบา
บุญชุ่มนั้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องเล่าจ านวนมากในปาฏิหาริย์และอ านาจวิเศษ เรื่องเล่าจากปากของ
ผู้ติดตามครูบาชาวเมียนมาร์และลาว คือครูบามีพลังวิเศษในการปรับเปลี่ยนสถานะของร่างกายได้๑๑ 

 
                                                           

๑๑ Paul Cohen (2000 – 2002), อ้างใน ขวัญชีวัน บัวแดง, โครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้
เรื่อง “ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ์”, รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, (โครงการล้านนาคดีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗). 



 
 

๕๘ 
 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของพระครูบาบุญชุ่มนั้น 
เมื่อท่านได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมการก่อสร้างทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบนของครู
บาบุญชุ่ม สะท้อนให้เห็นบทบาทของการเป็นตนบุญตามแบบภาคเหนือล้านนาที่นิยมใช้เรียก ดังที่
เรียกว่า ตนบุญข้ามพรหมแดน นั้น ก็เป็นลักษณะความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของชาวพุทธแบบเถร
วาท การบูรณะก่อสร้างเหล่านี้ ก็เพ่ือรื้อฟ้ืนพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในยุคปัจจุบัน 
ความเสื่อมโทรมทางพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและ
สังคม ตามความเชื่อของชาวลื้อ เรียกว่า ยุคมืดหรือกลียุค ในสิบสองปันนา ความเสื่อมโทรมเกิดจาก
ความคุกคามของ Red Guards ในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรม ที่มีความพยายามในการท าลาย
ศาสนาพุทธในลาว (เมืองสิงห์) เกิดจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ตาม
รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แม้ว่าการกระท าจะไม่รุนแรงมากนักก็ตาม ทั้งหมดเป็นบริบท
ท่ามกลางทศวรรษ ๑๙๘๐ (ช่วง พ.ศ.๒๕๒๓) การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนารวมถึงวัฒนธรรมของชาวลื้อ
ทั้งในสิบสองปันนาและเมืองสิงห์เริ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ผู้มีจิตศรัทธาชาวไทย ในรัฐฉานของเมียนมาร์(เชียงตุง) แม้จะไม่ได้มีการท าลายพระพุทธศาสนาโดย
พรรคคอมมิวนิสต์ แต่ความเสื่อมโทรมเกิดจากปัญหาหลายประการ เช่น ปัยหาความไม่สงบทาง
การเมืองที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการค้ายาเสพติด ดังนั้นการที่ครูบาบุญ
ชุ่มเลอกสถานที่พ านักหลักที่เมืองพง จึงได้รับการอธิบายจากผู้ใกล้ชิดว่า เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้กับ
สามเหลี่ยมทองค า ซึ่งถือเป็น “แดนเถื่อนแดนอธรรม” ในขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทใหญ๋(ไตใหญ่) ผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายยวนและเป็นส่วนส าคัญในการช่วยฟ้ืนฟูและ
ค้ าจุนพระพุทธศาสนาด้วย๑๒ 

ในประเด็นนี้ ขวัญชีวัน บัวแดง ได้วิเคราะห์ว่า ที่น่าสังเกตคือ การรับรู้ต่อครูบาบุญชุ่มนั้น
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลุกศิษย์ผู้ติดตาม เช่น ในกลุ่มคนลื้อที่เมืองสิงห์ ครูบาคือตนบุญคน
ลื่อที่กลับชาติมาเกิด (เจ้าบุญ) แต่ในแดนล้านนาหรือภาคเหนือของไทย ท่านคือครูบาศรีวิชัยกลับชาติ
มาเกิด แต่ทั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการด าเนินกิจกรรมของท่านหรือในกลุ่มของลุกศิษย์
ผู้ติดตาม๑๓ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายสิน ลอพรือ ประชาชนชาวแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ได้บอก
กับผู้วิจัยว่ากลุ่มลูกศิษย์ของท่านมีจ านวนมาก เวลาที่มาแต่ละครั้ง ต่างฝ่ายก็ต่างดูแลช่วยเหลือท่านใน
บริบทต่างๆ มีการแบ่งหน้าที่กัน เป้าหมายคือเพ่ือพระครูบาที่เคารพรัก และท่านคอยสอนอยู่เสมอว่า 
ท่านไม่ได้เป็นคนในถิ่นของใคร หรือคนกลุ่มใด แต่ให่สามัคคีกันท าความดีเพ่ือท่าน เพ่ือตนเอง และ

                                                           
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔-๕๕. 
๑๓

 ขวัญชีวัน บัวแดง, โครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง “ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : 
ความหมาย วัตรปฏิบตัิ และความสัมพันธ์กับกลุม่ชาติพันธ์”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (โครงการล้านนาคดีศึกษา: 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗). 



 
 

๕๙ 
 

เพ่ือมนุษย์โลก๑๔ ทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้จ ากัดความเป็นตนบุญของท่านเฉพาะกับคนกลุ่มใด (ไตยวน ลื้อ 
ลาว ขืน ไตใหญ่) และด้วยพ้ืนฐานที่มีส่วนผสมทางชาติพันธุ์ การมีเชื้อสายลื้อเมืองยอง การได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบไทย และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้หลายภาษา จึงท าให้
ท่านมีภาพลักษณ์ของความหลากหลาย ซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านเชื่อเสมอว่า ชาวไตทั้งสี่ประเทศนั้นเป็น
พ่ีน้องกัน การรื้อฟ้ืนศาสนาพุทธนิกายยวนของท่าน ก็เพ่ือให้พ่ีน้องกลับมามีความสามัคคีกลมเกลียว 
และรวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพราะเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของครูบาบุญชุ่มที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
เครือข่ายวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มีประเด็นส าคัญของกลุ่มชนที่ท่านได้จาริกไปในพ้ืนที่สะท้อน
การการขานเรียกชื่อของท่านว่าเป็นตนบุญ ที่ Cohen เรียกว่า “พุทธนิกายยวน”๑๕ เป็นวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาแบบผสมผสานกลุ่มชาติพันธ์ ดังนั้น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายยวนของครู
บาบุญชุ่มคือวัดพระธาตุดอนเรือง ที่ซึ่งภายในวัดและบริเวณโดยรอบ ครูบาได้ก าหนดล าดับชั้นของ
ผู้รับใช้ติดตามไว้เรียกว่า “ข้าทาสบริพาร”  สามารถสังเกตได้จากสีเสื้อที่แตกต่างกัน มีทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง และมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงสูงวัย ในปัจจุบันมีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และส่วนใหญ่มาจาก
หมู่บ้านต่างๆ ของชาวไทใหญ่ใน อ.เมืองพง หน้าที่ต่างๆ จะครอบคลุมตั้งแต่ผู้น าสวด รวบรวมเงิน
บริจาค ช่วยเหลือในโครงการก่อสร้าง ไปจนถึงงานใช้แรงงาน ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ การวางล าดับชั้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถและความใกล้ชิดสนิทสนมกับครูบา ในหมู่คน
เหล่านี้ผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุด คือ มือขวาของครูบา เรียกว่า “พ่อพญา” หรือ “พ่อเมือง” ซึ่งเป็นชื่อเรียก
ในต าแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของเมืองในระบบก่อนสมัยใหม่ของชาวไทยใหญ่ในรัฐฉาน วัดพระธาตุ
ดอนเรือง และชุมชนชาวไทใหญ่จึงสัมพันธ์กันอยู่ภายใต้พุทธอาณาจักรของครูบาบุญชุ่ม๑๖ 

ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งของการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระ
ครูบาบุญชุ่ม จากการศึกษาพบว่า นอกจากประชาชนธรรมดาแล้ว ครูบาบุญชุ่ มสามารถพ านักและ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ในประเทศพม่าได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระในช่วงนั้น เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งบารมี ชื่อเสียงของการเป็นตน
บุญ ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการพิสูจน์บางอย่าง ยกตัวอย่างเรื่ องเล่าที่ว่า ครั้งหนึ่งนายทหาร
ระดับสูงและพันธมิตรจากชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่ค้ายาเสพติด ได้พยายามวางแผนที่จะทดสอบบารมี
และอิทธิฤทธิ์ของพระครูบา และเม่ือผ่านการทดสอบ คนเหล่านั้นจึงหันมาศรัทธาต่อครูบา และกลาย

                                                           
๑๔ สัมภาษณ์ นายสิน ลอพรือ, ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ชาวอ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่, วันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐, เวลา ๑๔.๓๐ น. 
๑๕ Paul Cohen (2000 – 2002), อ้างใน ขวัญชีวัน บัวแดง, โครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้

เรื่อง “ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ์”, รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, (โครงการล้านนาคดีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗). 

๑๖ เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๖๐ 
 

มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนหลัก เรื่องราวเหล่านี้ถูกส าทับด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัวกับนัก
ธุรกิจที่ร่ ารวยและมีอิทธิพลชาวไทยอย่างก านันแดง (แสงสนิท ไชยศรี) ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ติดตามครูบาคน
แรกๆ ตั้งแต่สมัยเป็นคนขับรถพาครูบาไปยังสถานที่ต่างๆ ก านันแดงสะสมความมั่งคั่งผ่านธุรกิจ
การค้าข้ามแดนและรับเหมาก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ ในเมียนมาร์ ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ ไว้กับ
นายทหารยศสูงในกองทัพหลายคน ทั้งในย่างกุ้งและเชียงตุง อีกปัจจัยคือการได้รับเงินบริจาคเป็น
จ านวนมาก ซึ่งครูบาจะท าการจัดสรรส่วนหนึ่งไว้ส าหรับโครงการพัฒนาในเชียงตุง เช่น สร้างถนน 
โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับทางการพม่าทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น 
สถานะท่ีพิเศษของครูบายังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนผู้ใกล้ชิดอีกด้วย เช่น ทางการจะยกเว้นการเกณฑ์
ทหารและแรงงานให้กับกลุ่มคนที่รับใช้ใกล้ชิดครูบา แต่อย่างไรก็ตาม สถานะเช่นนี้ก็ไม่ได้มั่นคงถาวร
เหมือนกับของครูบา เพราะบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ที่เล่าต่อกันมาว่า กองทัพขู่จะเกณฑ์คนไทใหญ่ใน
รัฐฉานไปร่วมต่อสู้กับกองทัพของราชายาเสพติด “ขุนส่า” และครูบาบุญชุ่มถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงิน
เป็นจ านวนมากให้กับกองทัพ เพ่ือยับยั้งการกระท านั้น๑๗ 

 

๔.๔ บทสรุป 
จะเห็นได้ว่าอิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางในแถบดินแดนล้านนาและประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน มีผลกต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และยังมีผลต่อการสร้าง
ฐานเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธยุคใหม่ หรือที่ Cohen เรียกว่า พุทธนิกายยวน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรม
เชิงพุทธเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือข้ามดินแดนไปก็ยังได้รับความศรัทธา และถือธรรม
เนียมปฏิบัติต่อท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง ที่ถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหว
และการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความเป็น “ตนบุญ” ที่สะท้อนมาจาก
การปฏิบัติ และการตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมด้วยการสร้างวัดและศาสนสถาน ที่ปัจจุบันมีเป็นจ านวน
มากทั้งในและต่างประเทศ เป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ แบบ
ผสมผสานชาติพันธ์ให้รวมเป็นหนึ่ง เสมือนการมัดเชือกเกลียวให้แน่น ให้พระพุทธศาสนามั่นคงสืบ
ต่อไปในดินแดนล้านนาและภูมิภาคใกล้เคียง 

                                                           
๑๗ อ้างแล้ว. 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ 
คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา 
การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบ
การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจ สัมภาษณ์เชิงลึก
ในพ้ืนที่เป้าหมาย แล้วน าข้อมูลมาท าการสรุปวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ตามล าดับต่อไปนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ จากการศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม พบว่า แนวคิดและ
วิถีอัตลักษณ์ของท่าน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม เนื่องจากครูบาเกิดมาใน
วิถีของคนจนและเป็นวิถีแห่งพุทธ จึงท าให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านวิถีการด าเนินชีวิต ด้าน
ความฝักใฝ่ในธรรมะ และในด้านการปฏิบัติธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นคุณสมบัติของค าว่า “ครู
บา” ซ่ึงเป็นค าที่พุทธศาสนิกชนในล้านนาใช้เรียกขานพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และได้สร้าง
คุณงามความดีอันน าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สร้างพลัง
ศรัทธา และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาตามวิถีทางและแนวคิดการปฏิบัติของครูบานั้นๆ 
ดังเช่นพระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ด้วยวิถีชีวิต ด้วยบารมีแห่งบุญ และด้วยความอุตสาหะ ความ
มั่นคง ความเข้มแข็งในจิตใจ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความมีพุทธะภายในตัวของท่าน 
สร้างเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติ ด าเนินรอยตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือทาง
แห่งการหลุดพ้น และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงไปในพ้ืนที่ต่างๆ ในดินแดนล้านนาและใน
ต่างประเทศ ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ได้ประพฤติและปฏิบัติตาม
กันมา  

๕.๑.๒ จากการศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม พบว่า 
บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม มีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในล้านนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการจาริกเพ่ือปฏิบัติธรรม แล้วท่านยังจาริกเพ่ือสร้างศาสน
สถานทางพระพุทธศาสนาให้เป็นอนุสรณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องทั้งในล้านนาคือ เชียงใหม่ ล าปาง 



 
 

๖๒ 

 

และเชียงราย และประเทศเพ่ือบ้าน คือ ประเทศพม่า ลาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงไปถึง
ประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศภูฐาน เนปาล และจีนอีกด้วย พ้ืนที่ในการแสวงธรรมของท่านนั้นแผ่ขยาย
ไปจนเป็นที่รู้จัก ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านวิถีชีวิตและสังคมของคนในพ้ืนที่ ในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบอย่างคุณงามความดีของท่าน และน้อมน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวิตที่เกิดเป็นเส้นทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังกระจาย
เส้นทางธรรมนี้ยังความเลื่อมใสศรัทธาไปสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ตามเส้นทางที่
ท่านได้จาริกไป โดยเริ่มต้นจากดินแดนล้านนาอันเป็นภูมิเกิด ไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกล ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติ มีปฏิปทาในพระพุทธศาสนา 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ 
การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม พบว่า ผู้วิจัยวิเคราะห์ใน ๓ 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา พบว่า แม้
ท่านไม่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา แต่ท่านก็มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
ส่งเสริมพระและสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่าน ในแต่ละพ้ืนที่ที่ท่านไปสร้างวัดหรือศาสนสถาน
เอาไว้ ในด้านการศึกษา เช่น ท่านได้สนับสนุนพระและสามเณรต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในประเทศ
ไทย สนับสนุนให้พระสงฆ์สามเณรใฝ่ในการศึกษา และช่วยเสริมสร้างศาสนทายาทเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 

๒) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่ 
พบว่า การเผยแผ่ของท่านจะมีหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่ ๓ วิธีการ คือ 

(๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา ด้วยวิธีการจาริกไป
แสวงหาสถานที่ที่มีสัปปายะอันสงบ เช่น ป่าเขา หรือถ้ า เพราะท่านมุ่งมั่นตามแนวหลักธรรมค าสอน 
และปฏิบัติตามวิถีของครูบาอาจารย์ จึงมีจิตน้อมในการปฏิบัติวิปัสสนา เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนทั้ง
ประเทศไทยและประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่า ลาว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับบารมีของท่านมากมาย จึงเป็นเหตุที่ท าให้ท่านได้รับการขนานนามว่า ครูบาตนบุญแห่ง
ล้านนาในยุคใหม่ และ ตนบุญข้ามพรหมแดน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนธรรม สะท้อนผ่านการจาริกและการ
ปฏิบัติวิปัสสนาของท่าน ผ่านคณะลูกศิษย์ที่น าธรรมะบรรยายของท่านในแต่ละครั้งมาตีพิมพ์เป็น
หนังสือที่มีคุณค่าและหายาก ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนนั้นล้วนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการฝึกจิตให้ดี ให้ท าแต่
คุณงามความดี และมุ่งไปที่เป้าหมายคือพระนิพพาน 



 
 

๖๓ 

 

(๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน เริ่มตั้งแต่ผลงานการ
สร้างวัดและศาสนสถานของท่านตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระมาจนถึงปัจจุบัน 
ท่านได้สร้างวัดและศาสนสถานมาแล้วรวมเป็นจ านวนประมาณ ๖๕ ศาสนสถาน พื้นที่จ านวนมากกว่า 
๓๐ พ้ืนที่ (ไม่นับรวมที่ยังไม่สามารถส ารวจได้หมดจากการวิจัยนี้) ซึ่งเป็นการสร้างอนุสรณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 

๓) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางในแถบดินแดนล้านนาและประเทศที่อยู่ลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนบน มีผลกต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และยังมีผลต่อ
การสร้างฐานเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธยุคใหม่ เรียกว่า พุทธนิกายยวน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเชิง
พุทธ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือข้ามดินแดนไปก็ยังได้รับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่อท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง ประเทศพม่า ที่ถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหว
และการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นผลสะท้อนมาจากค าว่า “ตนบุญ” ตามความเชื่อ
ล้านนาและของชนกล่มชาติพันธ์ และการตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมด้วยการสร้างวัดและศาสนสถาน ที่
ปัจจุบันมีเป็นจ านวนมากทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
แบบผสมผสานชาติพันธ์ให้รวมเป็นหนึ่ง 

 
ดังนั้น บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบา ตามค ายก

ยอของชาวพุทธดินแดนล้านนาหรือในทางภาคเหนือ จึงถือเป็นบุคคลส าคัญ เป็นพระมหาเถระในสาย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางแห่งการเป็นพระนักเผยแผ่ 
และนักพัฒนาที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การสร้างเครือข่ายและการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และได้ผลจริง เป็น
แนวปฏิบัติที่พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรน ามาเป็นต้นแบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบัติ รวม
ไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเห็นคุณค่าของการเผยแผ่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ผ่านความเป็นตัวตนของพระสงฆ์ ก้าวสู่การเป็น “ตนบุญ” ในพระพุทธศาสนาเถร
วาทแบบล้านนาต่อไป 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ การศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิถีอัตลักษณ์ของท่าน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม เนื่องจากครูบาเกิดมาใน
วิถีของคนจนและเป็นวิถีแห่งพุทธ จึงท าให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านวิถีการด าเนินชีวิต ด้าน



 
 

๖๔ 

 

ความฝักใฝ่ในธรรมะ และในด้านการปฏิบัติธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นคุณสมบัติของค าว่า “ครู
บา” ซึ่งเป็นค าท่ีพุทธศาสนิกชนในล้านนาใช้เรียกขานพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และได้สร้าง
คุณงามความดีอันน าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญชีวัน บัวแดง ได้ท าวิจัยเรื่อง “ครูบาในพระพุทธศาสนาแบบล้านนา : ความหมาย วัตร
ปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ์” ผลการวิจัยพบว่า ครูบาในพระพุทธศาสนาแบบล้านนา
เป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะตนบุญผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีแง่มุมทางการเคลื่ อนไหวตามความเชื่อ 
แนวทาง และวัตรปฏิบัตรของครูบา เช่น ครูบาศรีวิชัยที่กลายเป็นต้นฉบับแบบอย่างของครูบาตนบุญ
และมีครูบาที่มีชื่อเสียงอีกหลายองค์ถือปฏิบัติตาม ได้แก่ ความเชื่อที่เกี่ยวกันกับการมาโปรดของพระ
ศรีอาริย์ การเน้นถือศีล กินเจ ลักษณะการนุ่งห่มที่ไม่เหมือนพระทั่วไป การนั่งวิปัสสนากรรมฐานและ
การสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานและสาธารณูปโภค๑ 

๕.๒.๒ ผลการศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม พบว่า 
บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม มีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในล้านนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการจาริกเพ่ือปฏิบัติธรรม แล้วท่านยังจาริกเพ่ือสร้างศาสน
สถานทางพระพุทธศาสนาให้เป็นอนุสรณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องทั้งในล้านนาเชื่อมโยงไปถึง
ประเทศอ่ืนๆ ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านวิถีชีวิตและสังคมของคนในพ้ืนที่ เสมือนเป็นการใช้
ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่แบบเชิงรุก ด้วยกาเข้าใจและเข้าถึง โดยยึดหลักการทางพระพุทธศาสนา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต ชาบัณฑิต เกษมชาติ นเรศเสนีย์และภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ได้วิจัย
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทย โดยส่วนมากเป็นไปเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ทราบถึงหลักธรรมค าสอนและน าไปประพฤติ
ปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนมุ่งเน้นให้ตระหนักถึง
ความเป็นชาวพุทธ สร้างความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับพุทธศานิกชน
ทั้งหลาย มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก๒  

๕.๒.๓ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ 
การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม พบว่า ๑)มีความสัมพันธ์
อิทธิพลต่อการศึกษา พบว่า แม้ท่านไม่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา แต่
ท่านก็มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระและสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่าน ในแต่ละพ้ืนที่ที่
ท่านไปสร้างวัดหรือศาสนสถานเอาไว้ ในด้านการศึกษา ๒) อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญ
ชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่ พบว่า การเผยแผ่ของท่านจะมีหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่  ๓ วิธีการ คือ (๑) 
                                                           

๑
 ขวัญชีวัน บัวแดง, โครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง “ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา : 

ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ์ ”, รายงานการวิจัย , (คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๖๐-๖๑. 

๒ กรกต ชาบัณฑิต เกษมชาติ นเรศเสนีย์และภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก, บทความวิจัย, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี ๗  ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖. 



 
 

๖๕ 

 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา และให้ทุนการศึกษาพระเณร (๒) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยการสอนธรรม สะท้อนผ่านการจาริกและการปฏิบัติวิปัสสนาของท่าน (๓) การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน เพ่ือปลูกฝังสรัทธาและสร้างความเชื่อและค่านิยม
ให้กับสังคมชุมชน ๓) มีอิทธิพลความสัมพันธ์ต่อการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พบว่า อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางในแถบดินแดนล้านนาและประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน มีผลกต่อ
การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และยังมีผลต่อการสร้างฐานเครือข่าย
วัฒนธรรมเชิงพุทธยุคใหม่ เรียกว่า พุทธนิกายยวน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเชิงพุทธ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ประเทศไทยหรือข้ามดินแดนไปก็ยังได้รับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติต่อท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง ประเทศพม่า ที่ถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นผลสะท้อนมาจากค าว่า “ตนบุญ” ตามความเชื่อล้านนาและของ
ชนกล่มชาติพันธ์ และการตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมด้วยการสร้างวัดและศาสนสถาน ที่ปัจจุบันมีเป็น
จ านวนมากทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ แบบผสมผสาน
ชาติพันธ์ให้รวมเป็นหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต ชาบัณฑิต เกษมชาติ นเรศเสนีย์และภิ
ศักดิ์ กัลยาณมิตร ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการวิจัยพบว่า 
เป้าหมายการเผยแผ่เชิงรุกจ าแนกไว้ ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการศึกษาคือ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการศึกษา ๒. ด้านศาสนาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา รู้จักแบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติตน
ทางพระพุทธศาสนาและเพ่ือสร้างศาสนทายาทให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา๓. ด้านวัฒนธรรมคือ 
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีนั้น มีความส าคัญคู่กับวิถีการด ารงชีวิตของพุทธศาสนิชนตั้งแต่อดีต
และปัจจุบันซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม๓  

นอกจากนี้ อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม พบว่า ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการ
เผยแผ่ในเชิงรุก แบบเต็มศักยภาพ คือการเข้าไปหาชุมชน เข้าหาผู้น าในชุมชนที่มีอิทธิพลต่อคนใน
สังคมนั้น แม้จะต่างพ้ืนที่หรือต่างประเทศ ถือได้ว่าพระครูบาบุญชุมเป็นนักเผยแผ่ที่มีคุณสมบัติที่เป็น
วิถีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) ได้วิจัย
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัตินักเผยแผ่ ลีลาการ
สอนและหลักค าสอนเป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นที่ดึงดูดผู้ฟัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่เริ่มประกาศพระศาสนาใช้วิธีเผยแผ่แบบเชิงรุก คือ การเสด็จเข้าไปหาผู้น าทางศาสนา การเมือง
และทางเศรษฐกิจ การเสนอค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา การเยี่ยมเยียนตามบ้านเรือน
ต่างๆ การบริการชุมชน ให้ค าแนะน า การด ารงชีวิตอย่างมี ความสุข การปรับพระองค์ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงท าให้การเผยแผ่ประสบความส าเร็จในยุคสมัยของพระองค์นอกจากนี้ยังการ
ส่งเสริมให้มีเสรีภาพทางปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ การเผยแผ่ศาสนามุ่งไปที่การสร้างความรู้
ถูกเข้าใจถูก มุ่งสร้างสัมมาทิฏฐิเป็นส าคัญ ไม่หลอกล่อ บังคับหรือเชิญชวนให้เขามานับถือเมื่อเขา

                                                           
๓ เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๖๖ 

 

พิจารณาแล้ว จะตัดสินใจอย่างไรก็ให้เป็นเสรีภาพทางปัญญา ให้รู้จักแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม ให้ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง๔ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
(๑) การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครุบาบุญชุ่ม” เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพที่มีการศึกษาจากเอกสารและการลงพ้ืนที่ส ารวจและสัมภาษณ์ ในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่ง
ต้องใช้ความเพียรในการค้นคว้าและวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ที่จะท าการศึกษาต่อควรศึกษาพ้ืนฐานในเรื่อง
ของพระมหาเถรในล้านนา และรูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การพัฒนาองค์ความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

(๒) เรื่องของ พระครูบาบุญชุ่ม ควรมีการจัดพิมพ์และน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ในเชิง
วิชาการให้กว้างขวาง เพราะมีเนื้อหาและข้อมูลในการศึกษาเชิงเอกสารน้อยมาก 

(๓) ในการวิเคราะห์ที่น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ ควรใช้สติปัญญาในการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ือการส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(๑) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียน บนฐานของค าว่า “ครูบา” ในล้านนา 
(๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อทางพระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา 
(๓) การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทาง

วัฒนธรรมพระพุทธศาสนา 

                                                           
๔
 พระมหาประกาศิต อาจารปาลี( ๒๕๕๖), อ้างใน พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี), 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก, บทความวิจัย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, 
หน้า ๘๘. 
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บทความวิจัย 
เร่ือง บทบาทการเช่ือมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม 

      พระศักดิธัช สํวโร และคณะ 
The Role and Connection Region of Kruba Boon jum 

      Phra Sakdithat Sangvaro and team 
 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม ๒) 
เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล
ความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา  การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาจากเอกสาร 
ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน ๖ รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า  

แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ทางสังคม เนื่องจากครูบาเกิดมาในวิถีของคนจนและเป็นวิถีแห่งคนพุทธ จึงท าให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งทางด้านวิถีการด าเนินชีวิต ด้านความฝักใฝ่ ในธรรมะ และในด้านการปฏิบัติธรรม ที่มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นคุณสมบัติของค าว่า “ครูบา” ครูบาบุญชุ่ม จึงถือเป็นบุคคลส าคัญ ที่มีบทบาท
การเชื่อมโยงภูมิภาคเป็นพระมหาเถระในสายการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณ์สะท้อน
ให้ เห็นถึงวิถีทางแห่ งการเป็นพระนักเผยแผ่  และนักพัฒนาที่ เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่ ง
พระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ การสร้างเครือข่ายและการสร้าง
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม เพ่ือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของชาวพุทธทุกกลุ่ม เป็นแนว
ปฏิบัติที่พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรน ามาเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบัติ รวมไปถึง
การศึกษาพระพุทธศาสนาและการเห็นคุณค่าของการเผยแผ่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนาทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ผ่านความเป็นตัวตนของพระครูบาบุญชุ่ม ที่ก้าวสู่การเป็น 
“ตนบุญข้ามพรหมแดน” โดยแท้จริง 

ค ำส ำคัญ : บทบำทกำรเชื่อมโยงภูมิภำค, ครูบำบุญชุ่ม 
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Abstract 

        This research aims to  1) to study the concept and identity of Kruba 
Boon jum  2) to study the role of Kruba Boon jum in connecting regions in term of 
cultural way and 3) to analyze the relationship among regions that influenced from 
Kruba Boon jums’ work in term of education, distribution of Buddhist culture. This 
research was qualitative research, researchers had collected data from the 
documentary, books, related research and in-depth interview. The participants of this 
research were 3 Buddhist monks and 3 Buddhist people in Chiangrai province and 
Chiangmai province. The result were as follows: 

The concept and identity  of  Kruba  Boon jum relationship with 
environment and social factors. Because  Kruba  was born in the way of the poor and 
the way of the Buddhist. It is linked to the way of life. The focus in the Dharma and 
in the field of meditation. The characteristic feature of the word "Kruba". Kruba Boon 
jum is considered a key figure in the regional links. He is a great Mahathera monk in 
practice, who has the concept and identity reflect the way of being a missionary. And 
the developers are the new phenomenon of Buddhism in this era. Ability to 
associate ethnic groups,  building a network and building a good Buddhist culture for 
the unity of all Buddhist groups. It is a practice that the monks of the modern age 
should bring as a model to develop knowledge and practice. Including the study of 
Buddhism and the value of propaganda, building a solid foundation for Buddhism 
across the Mekong region. Through the identity of Kruba Boon jum to step into 
"Meritorious Cross the Border” truly. 
   
Keywords: roles and connection regions, Khruba Boon jum 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสนิท อันเป็นภาพ
สะท้อนให้ทราบโดยทั่วกันว่าเมื่อพูดถึงสังคมไทยย่อมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณของประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า...ความโชคดีที่เป็น
เหตุการณ์ให้เราได้ระลึกอยู่เสมออีกประการหนึ่งคือ การได้เกิดเป็นคนไทย มีชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทาง
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญและมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข อาจจะกล่าวได้ว่า การที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั้น อยู่ในหลัก
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แห่งความเจริญที่ประกอบด้วย ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา (การ
ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ในปางก่อน) และอัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบด้วยความดี)...๑ 

ในท านองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้นั้น ศาสนบุคคลซึ่ งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้สามารถเข้าถึงศรัทธาคือความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใส
เป็นเบื้องต้นน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นผล(ปฏิเวธ)คือความสุข สงบ และร่มเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัติ
นั้น ถึงแม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมทุกแห่งต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวาย
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายในกระแสของโลกาภิวัตน์ดังที่ทราบโดยทั่วไปเมื่อกล่าวใน
ภาพรวมจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมาเป็น
เวลาที่ช้านาน 

 ดังนั้น หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในมิติของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของ
สังคมไทยอย่างชัดเจนและเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วย่อมจะมีความเข้าใจอย่างไร้อคติว่า เหล่าพระสงฆ์ผู้
ด ารงอยู่ในสมณธรรมตามยุคลบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตถึงปัจจุบันที่ตั้งมั่นใน
พระธรรมวินัยอันเป็นสิกขาบทน้อยใหญ่ตามครรลองของสมณวิสัยทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
โดยเฉพาะพระภิกษุซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสี่ที่ทรงมอบหมายให้เป็นผู้ธ ารงรักษาพระศาสนาไว้ให้คงอยู่
ห้าพันปีย่อมมีความตระหนักและต้องรับเป็นธุระภาระอันใหญ่หลวงในฐานะผู้น าแห่งกองทัพธรรม
นั่นเอง นอกจากจะปฏิบัติตามท านองคลองธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของพรหมจรรย์แล้ว บทบาทส าคัญ
ของพระภิกษุนั้นย่อมอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองด้วย  

 เมื่อกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อศาสนจักร และอาณาจักร 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการน้อมรับในหลักการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ในสมัย
พุทธกาล แก่พระสาวกทั้งหลายก่อนแยกย้ายกันไปประกาศหลักธรรมค าสอนว่า “ภิกษุทั้งหลายเรา
ตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้ง
ปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คน
หมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไป
รวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุ
น้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังต าบล
อุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๒ 
 จากโอวาทที่น้อมมากล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการที่พระเถระ ในอดีตได้
ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสนองนโยบายและช่วยเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตามล าดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์

                                                           

 
๑รวีโรจน์ ศรีค าภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๑-๗๒. 

 
๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐   



๗๔ 
 

เข้าสู่ล้านนา ในรัชสมัยของพญากือนา กษัตริย์ล าดับที่ ๖ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ ทรงเป็น
โอรสของพญาผายู พระองค์ทรงเป็นธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาพระองค์ได้
สดับกิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี ผู้เป็นพระลังกาแต่มาจ าพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ 
ประเทศพม่า) ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่น พระเจ้ากือนา จึงส่งทูตไปอาราธนาเชียงใหม่      
แต่ท่านกลับส่งหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะสงฆ์จ านวนหนึ่งมาแทน”๓ 
 จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ท าให้ทราบความเป็นมาของ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สู่ยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเกาในสมัยของ
พญากือนาและต่อมา ได้เข้าสู่ยุคสู่พระพุทธศาสนาลังกาใหม่ พระสงฆ์ในล้านนาได้เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา จึงท าให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความช านาญ ในภาษาบาลี 
อีกทั้งในสมัยของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด พระ
อารามหลวง) จากหลักฐานที่ได้กล่าวมาท้ังหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้เราได้รับทราบความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาใน
ล้านนากลายมาเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ท าให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบข้อมูลทางประวัติ ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ละยุคได้
เป็นอย่างดียิ่ง๔ 
 พระครูบาบุญชุ่ม เป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งในล้านนาที่มุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทาง
แห่งพระสาวกในพระพุทธศาสนา เป็นผู้เคร่งในศีลและวินัย มีความเมตตาสูง อีกทั้งเป็นพระมหาเถระ
ที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางในดินแดนล้านนาไปจนถึงประเทศพม่า ท่านได้
สร้างศาสนวัตถุที่ส าคัญเพ่ือฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในแต่ละที่ที่เดินทางไป ท าให้พระพุทธศาสนาใน
พ้ืนที่นั้นๆเกิดการตื่นตัว สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้คน ท าให้มีพุทธศาสนิกชนผู้ให้เคารพนับถือ
เป็นจ านวนมากทั้ง ไทย ลาว พม่า และประเทศจีน อีกทั้งประวัติในการด าเนินชีวิตของท่านตั้งแต่วัย
เด็ก จนเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งเป็นที่
ยอมรับและได้รับการยกย่องจากประชาชนทั่วไปว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาทางเมืองเหนือ ตามเส้นทาง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ที่ท่านได้ไปอบรมเผยแผ่ ทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติของท่าน เพ่ือเสนอให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิง

                                                           

 ๓พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโญ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๘๖ – ๓๘๗. 

 ๔เทพประวิณ จันทร์แรง, ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา, สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), ๒๕๘. 



๗๕ 
 

คุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนสืบไป  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การ

สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑.๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม เป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม มีอย่างไรบ้าง 
๑.๓.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้าง

เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม อย่างไรบ้าง 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท า

การวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และมุ่งศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ดังนี้ คือศึกษาเนื้อหาจากพระไตรปิฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับครูบาบุญชุ่มและงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็น
การวิจัย ได้แก่ ประวัติและผลงานและเส้นทางการเชื่อมโยงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมของครูบาบุญ
ชุ่ม และการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสารประกอบกับการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิง

ลึก โดยลงพ้ืนที่ ดังนั้น คณะวิจัยจึงก าหนดพ้ืนที่ และประชากรคือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูล ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ดังนี้ จ านวนพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ประกอบไปด้วย 
เชียงราย และเชียงใหม่ โดยจ าแนกประชากรที่เก็บข้อมูลดังนี้ คือ พระสังฆาธิการ ๒ รูป ผู้น าชุมชน  
๒ คน ประชาชนทั่วไปทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖ รูป/คน 
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๕.๑ บทบาท หมายถึง การด าเนินงานของครูบาบุญชุ่มในด้านเผยแผ่ พระพุทธศาสนา 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของ      
ครูบาบุญชุ่ม 



๗๖ 
 

๑.๕.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินการเชื่อมโยงในการสร้าง
ความสัมพันธ์ภาพของครูบาบุญชุ่มในด้านการเผยแผ่ นักวิชาการศาสนา วัฒนธรรม การสร้าง
เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม และเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมในล้านนา 

๑.๕.๓ ครูบาบุญชุ่ม หมายถึง พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ซึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ใน
จังหวัดเชียงรายที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา ทีม่ีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

 
๑.๖ วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ๑.๖.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) 

๑.๖.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระสังฆาธิการ  ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป จ านวน ๘ จังหวัด โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) จ านวน ๒ จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่  และเชียงราย จังหวัดละ ๓ รูป/คน รวมจ านวน ๖ รูป/คน 

๑.๖.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเน้นการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

งานวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สังเคราะห์ข้อมูลเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ตาม
แนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมของครูบาบุญชุ่มโดยใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน คือ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ ต าแหน่ง อาชีพ 

และประสบการณ์เก่ียวกับการศึกษาประวัติและผลงานของครูบาบุญชุ่ม เป็นต้น 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับครูบาบุญชุ่ม ๕ ด้าน  ส าหรับพระสังฆา-   

ธิการ ผู้น าชุมชนและประชาชนที่มีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงาน ทางการ เชื่อมโยง
เส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมของครูบาบุญชุ่ม 

๑.๖.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
๑) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  
๒) การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางสังคม ภูมิศาสตร์ เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์การเชื่อมโยงภูมิภาค และลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท าการสัมภาษณ์ 
พระสังฆาธิการ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป จ านวน ๖ รูป/คน  
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๑.๖.๕ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงเอกสาร (Document Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์

จากการสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitation Research & Qualitative 
Research) ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุป
สาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

    (๑) ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค ในด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม และแนวความคิดของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ของพระมหาเถระในประเทศไทยและในล้านนา 

    (๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๖ รูป/คนโดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่อยู่ในเนื้อหากลุ่มเดียวกันในบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม ของครูบาบุญชุ่ม 
๒) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    มาท าการวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และบทบาทการเชื่อมโยงเส้นภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม 
 
๑.๗ ผลการวิจัย 
 ๑.๗.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบา[6P=6j, 

  ครูบาบุญชุ่ม ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์โดดเด่นหลายด้าน 
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการดําเนินชีวิต 

  ด้วยแนวคิดการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีความอดทนขยันขันแข็งและมีความกตัญญู อีก
ทั้งใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอยู่ตลอด ท าให้เกิดวิถีอัตลักษณ์เฉพาะในการด าเนินชีวิตของท่าน ซึ่ง
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปๆ คือ ถึงท่านจะเป็นเด็กแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และการมีความเข้มแข็ง
จากการประสบความทุกข์ระก าล าบาก ท าให้เป็นเหมือนพลังที่จะท าให้ท่านมีคามมุ่งมั่นที่จะท าแต่
ความดีงาม และท าให้มีความคิดที่จะบวชเรียนตั้งแต่เด็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วถือเป็นลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งหาได้ยากยิ่ง เมื่อเทียบกับคนในสมัยปัจจุบัน ที่จะมีจิตฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ 
  ๒) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการฝักใฝ่ในธรรมะ 

 ครูบาบุญชุ่ม ได้รับการสอนและการน้อมน าการปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก ท าให้เกิดการ
ปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอ น าไปสู่วิถีอัตลัษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะทีมีแต่คุณธรรม เป็นวิถีแห่งอริยะ
และการแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  ๓) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการปฏิบัติวิปัสสนา 

  จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวในการปฏิบัติธรรมของท่าน ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงแนวคิด
ของท่านที่มุ่งแสวงหาการปฏิบัติธรรมในชีวิตอยู่เนืองๆ การเสาะหาหนทางและสถานที่อันสงบ 
เหมาะสม และท าให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติธรรม น าไปสู่วิถีอัตลักษณ์เฉพาะที่เป็นการธุดงค์ 
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จาริกไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค แม้กระทั่งอันตรายที่จะ
ได้รับ ท่านสามารถที่จะเสียสละชีวิตได้เพ่ือให้ได้ด าเนินตามแนวทางของพระบรมศาสดา คือ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

  ๑.๗.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
  (๑) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอเชียงแสน เนื่องจากอุปนิสัยของพระครูบาฯ ท่านมีวิถีอัตลักษณ์และ
แนวคิดในการแสวงหาสถานที่ในการปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่แสวงบุญที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึง
การมีความอุตสาหะที่จะสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่บูชาในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ที่ห่างไกล เสมือน
การกระจายการสร้างศรัทธา และพลังแห่งพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นและไม่จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง เพราะการที่ท่านจาริกไปในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีศิษยานุศิษย์
และพุทธศาสนิกชนจ านวนมากที่มีความศรัทธา หลั่งไหลกันไปท าบุญและชื่นชมบารมี ท าให้แหล่ง
พ้ืนที่เหล่านั้นเกิดการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมชุมชนในสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ที่พระครูบาฯ ได้เข้าไปช่วยฟ้ืนฟู ส่งเสริม และสร้าง
ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้เกิดขึ้นมาใหม่ และท าให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีความ
เข้มแข็ง และมีอัตลักษณ์ที่ดีงาม ที่สอดคล้องกับวิถีของ พระครูบาบุญชุ่ม 

(๒) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
บทบาทและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา การเข้าไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างศาสนสถานของพระครูบาฯ ได้ช่วยฟื้นฟูพลังศรัทธาและความเชื่อมัน
ในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุว่า การจาริกไปของท่านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกิดแรง
กระตุ้นต่อสังคมของชาวพุทธในด้านของการท าบุญ การบริจาคทาน และการสร้างคุณงามความดีตาม
ค าสอนธรรมที่พระครูบาฯได้สอนและชีแนะแนวทางในการปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนในการที่จะ
น้อมน าค าสอนนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

  ๑.๗.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ 
การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม พบว่า ผู้วิจัยวิเคราะห์ใน ๓ 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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๑) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา พบว่า แม้
ท่านไม่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา แต่ท่านก็มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
ส่งเสริมพระและสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่าน ในแต่ละพ้ืนที่ที่ท่านไปสร้างวัดหรือศาสนสถาน
เอาไว้ ในด้านการศึกษา เช่น ท่านได้สนับสนุนพระและสามเณรต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในประเทศ
ไทย สนับสนุนให้พระสงฆ์สามเณรใฝ่ในการศึกษา และช่วยเสริมสร้างศาสนทายาทเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 

๒) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่ 
พบว่า การเผยแผ่ของท่านจะมีหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่ ๓ วิธีการ คือ 

(๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา ด้วยวิธีการจาริกไป
แสวงหาสถานที่ที่มีสัปปายะอันสงบ เช่น ป่าเขา หรือถ้ า เพราะท่านมุ่งมั่นตามแนวหลักธรรมค าสอน 
และปฏิบัติตามวิถีของครูบาอาจารย์ จึงมีจิตน้อมในการปฏิบัติวิปัสสนา เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนทั้ง
ประเทศไทยและประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่า ลาว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับบารมีของท่านมากมาย จึงเป็นเหตุที่ท าให้ท่านได้รับการขนานนามว่า ครูบาตนบุญแห่ง
ล้านนาในยุคใหม่ และ ตนบุญข้ามพรหมแดน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนธรรม สะท้อนผ่านการจาริกและการ
ปฏิบัติวิปัสสนาของท่าน ผ่านคณะลูกศิษย์ที่น าธรรมะบรรยายของท่านในแต่ละครั้งมาตีพิมพ์เป็น
หนังสือที่มีคุณค่าและหายาก ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนนั้นล้วนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการฝึกจิตให้ดี ให้ท าแต่
คุณงามความดี และมุ่งไปที่เป้าหมายคือพระนิพพาน 

(๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน เริ่มตั้งแต่ผลงานการ
สร้างวัดและศาสนสถานของท่านตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระมาจนถึงปัจจุบัน 
ท่านได้สร้างวัดและศาสนสถานมาแล้วรวมเป็นจ านวนประมาณ ๖๕ ศาสนสถาน พื้นที่จ านวนมากกว่า 
๓๐ พ้ืนที่ (ไม่นับรวมที่ยังไม่สามารถส ารวจได้หมดจากการวิจัยนี้) ซึ่งเป็นการสร้างอนุสรณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 

๓) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางในแถบดินแดนล้านนาและประเทศที่อยู่ลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนบน มีผลกต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และยังมีผลต่อ
การสร้างฐานเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธยุคใหม่ เรียกว่า พุทธนิกายยวน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเชิง
พุทธ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือข้ามดินแดนไปก็ยังได้รับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่อท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง ประเทศพม่า ที่ถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหว



๘๐ 
 

และการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นผลสะท้อนมาจากค าว่า “ตนบุญ” ตามความเชื่อ
ล้านนาและของชนกล่มชาติพันธ์ และการตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมด้วยการสร้างวัดและศาสนสถาน ที่
ปัจจุบันมีเป็นจ านวนมากทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
แบบผสมผสานชาติพันธ์ให้รวมเป็นหนึ่ง 

ดังนั้น บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบา ตามค ายก
ยอของชาวพุทธดินแดนล้านนาหรือในทางภาคเหนือ จึงถือเป็นบุคคลส าคัญ เป็นพระมหาเถระในสาย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางแห่งการเป็นพระนักเผยแผ่ 
และนักพัฒนาที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การสร้างเครือข่ายและการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และได้ผลจริง เป็น
แนวปฏิบัติที่พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรน ามาเป็นต้นแบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบัติ รวม
ไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเห็นคุณค่าของการเผยแผ่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ผ่านความเป็นตัวตนของพระสงฆ์ ก้าวสู่การเป็น “ตนบุญ” ในพระพุทธศาสนาเถร
วาทแบบล้านนาต่อไป 
 

๑.๘ ข้อเสนอแนะ 
๑) การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครุบาบุญชุ่ม” เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพที่มีการศึกษาจากเอกสารและการลงพ้ืนที่ส ารวจและสัมภาษณ์ ในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่ง
ต้องใช้ความเพียรในการค้นคว้าและวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ที่จะท าการศึกษาต่อควรศึกษาพ้ืนฐานในเรื่อง
ของพระมหาเถรในล้านนา และรูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การพัฒนาองค์ความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

๒) เรื่องของ พระครูบาบุญชุ่ม ควรมีการจัดพิมพ์และน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ในเชิงวิชาการ
ให้กว้างขวาง เพราะมีเนื้อหาและข้อมูลในการศึกษาเชิงเอกสารน้อยมาก 

๓) ในการวิเคราะห์ที่น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ ควรใช้สติปัญญาในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ือการส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๒ 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๔ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและ 
ผลที่ได้รับของโครงการ 

 
โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
 ๒. เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 

 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ ๑๒ เดือน 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
๑. ประชุมเตรียมความ
พร้อมของคณะเพ่ือลง

พ้ืนที่ศึกษาข้อมูล 
- ศึกษาประวัติและ

ผลงาน  
- วิเคราะห์บทบาทการ

เชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรม  

- เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และ

ผลงานที่มอิีทธิพลต่อ
การศึกษา การเผยแผ่
การสร้างเครือข่าย

วัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานที่
ส าคัญๆ  ที่มีต่อ

การศึกษา การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของ       

ครูบาบุญชุ่ม  

ได้ข้อมูลเกี่ยวกบั
ประวัติและผลงานการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ

ครูบาบุญชุ่ม 

ข้อที่ ๑-๓ ๑๐๐% 

๒. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติและ

ผลงานด้านการเผยแผ่

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานด้าน

การเผยแผ่

วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๑ 

๑๐๐% 



 

๘๕ 

 

 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
พระพุทธศาสนาของครู

บาบุญชุ่ม  
น าไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลแนวคิดและ

วิถีอัตลักษณ์ของครูบา
บุญชุ่ม 

พระพุทธศาสนา 
แนวคิดและวิถีอัต

ลักษณ์ของ 
ครูบาบุญชุ่ม 

๓. ลงพื้นทีส่ัมภาษณ์
ด้านบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ 

ครูบาบุญชุ่ม 

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ และผลงาน

ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของครู
บาบุญชุ่มที่มีต่อการ
เชื่อมโยงเส้นทาง

วัฒนธรรมของครูบา
บุญชุ่ม 

ได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ และ
ผลงานด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของครูบากัญจน

อรัญญวาสี มหาเถร 
(ครูบามหาเถร)ที่มีต่อ
การเชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรมของครูบา
กัญจนอรัญญวาสี 

มหาเถร (ครูบามหา
เถร) 

 วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๒ 

๑๐๐% 

๔. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต ารา

และการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ทราบถึงประวัติ 
ผลงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของครู
บาบุญชุ่ม ทีส่ะท้อน
แนวคิดและวิถีอัต
ลักษณ์ ทีน่ าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมของคนใน
ล้านนา กลายเป็น
เส้นทางบุญที่ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ได้ทราบถึงประวัติ 
ผลงานด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
พร้อมกับบทบาทการ
เชื่อมโยง  และการ
สร้างเครือข่ายด้าน

การศึกษาและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของครูบาบุญชุ่ม 

วัตถุประสงค์
ข้อที ่๑-๓ 

๑๐๐% 

๕. ด าเนินการสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่เกิดจาก

การศึกษาเอกสารต ารา

สามารถสรุป ประเด็น
ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์และกรอบ

สรุป และน าเสนอต่อ
สถาบันวิจยัพุทธ
ศาสตร์พิจารณา    

วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๑-๓ 

๑๐๐% 



 

๘๖ 

 

 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
และการสัมภาษณ์

เกี่ยวกับประวัต ิการ
เชื่อมโยง การสร้าง

เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ของครูบาบุญชุ่ม 

แนวคิดเพ่ือน าเสนอต่อ
สถาบันวิจยัพุทธศาสตร ์

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ มจร. 
 

ลงนาม..................................................... 
(พระศักดิธัช ส วโร) 

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 

การวิจัย เรื่อง บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม 
****************************** 

ค าชี้แจ้ง การตอบแบบสัมภาษณ์ 
 แบบส าภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
๒) เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม  และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล
ความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้างเครื่องข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม คณะผู้วิจัยขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม  โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ประการใดท้ังสิ้น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ได้แย่งออกเป็น ๒ ตอน 
ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับครูบาบุญชุ่ม คณะผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ๕ ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ ๑ แนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
ด้านที่ ๒ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
ด้านที่ ๓ ลักษณะที่โดดเด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
ด้านที่ ๔ บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
ด้านที่ ๕ แนวคิด วิถี อัตลักษณ์ และบทบาทของครูบาบุญชุ่มมีอิทธิพลต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระศักดิธัช สํวโร (แสงธง) และคณะ 
ผู้วิจัย 
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ....................................ฉายา.....................................นามสกุล.....................อายุ......... 
 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................... .................. 
 ๑.๓ การศึกษา........................................................................................................ .................. 
 ๑.๔ ต าแหน่งหน้าที่..................................................................................................... ............. 
 ๑.๕ อาชีพ.............................................................................................................. ................... 
 ๑.๖ วันที่ให้สัมภาษณ์............................................................................................ ................... 
 ๑.๗ ลายมือ
ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์  

๒.๑ ท่านคิดว่าแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างไร? 
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๒.๒ ท่านคิดว่าวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างไร? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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๒.๓ ท่านคิดว่าลักษณะที่โดดเด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่มคืออะไร? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

๒.๔ ท่านคิดว่าบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่มมีการเชื่อมโยงในมิติ
ใดบ้าง? 

...................................................................................................................................... ..........................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..........................

................................................................................................................................................................  
 

๒.๕  ท่านคิดว่าแนวคิด วิถี อัตลักษณ์ และบทบาทของครูบาบุญชุ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
อย่างไรบ้าง? 
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.......................................................................................................................................... ......................

................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณาได้ให้ข้อมูลสําคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

รูปภาพจากการสัมภาษณ์ 
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รูปภาพที่ ๑ สัมภาษณ์ พระครูประยุติเจติยานุการ 

รักษาการเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒ สัมภาษณ์ นายสงวน วงค์สม 

ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๕ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๙๓ 
 

การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ภาคสนาม 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่เลขที่สัญญา ว.๐๒๙/๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม 
หัวหน้าโครงการ พระศักดิธัช สํวโร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
โทรศัพท์ ๐๖๑-๒๖๘๙๒๕๒ Email : wangthong_temple@hotmail.com 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสนิท อันเป็นภาพสะท้อน
ให้ทราบโดยทั่วกันว่าเมื่อพูดถึงสังคมไทยย่อมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถีชีวิตและ
จิตวิญญาณของประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า...ความโชคดีที่เป็นเหตุการณ์ให้
เราได้ระลึกอยู่เสมออีกประการหนึ่งคือ การได้เกิดเป็นคนไทย มีชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทางพระพุทธศาสนา
เป็นสําคัญและมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจจะกล่าวได้
ว่า การที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั้น อยู่ในหลักแห่งความเจริญที่
ประกอบด้วย ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา (การได้สั่งสมคุณงาม
ความดีไว้ในปางก่อน) และอัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบด้วยความดี) 

ในทํานองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้นั้น ศาสนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อน
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้สามารถเข้าถึงศรัทธาคือความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใส
เป็นเบื้องต้นนําไปสู่การปฏิบัติจนเป็นผล(ปฏิเวธ)คือความสุข สงบ และร่มเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัตินั้น 
ถึงแม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทําให้วิถีชีวิตของคนในสังคมทุกแห่งต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายและ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายในกระแสของโลกาภิวัตน์ดังที่ทราบโดยทั่วไปเมื่อกล่าวใน
ภาพรวมจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมาเป็น
เวลาที่ช้านาน 

 ดังนั้น หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในมิติของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกอันล้ําค่าของ
สังคมไทยอย่างชัดเจนและเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วย่อมจะมีความเข้าใจอย่างไร้อคติว่า เหล่าพระสงฆ์ผู้ ดํารง
อยู่ในสมณธรรมตามยุคลบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตถึงปัจจุบันที่ตั้งมั่นในพระ
ธรรมวินัยอันเป็นสิกขาบทน้อยใหญ่ตามครรลองของสมณวิสัยทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
โดยเฉพาะพระภิกษุซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสี่ที่ทรงมอบหมายให้เป็นผู้ธํารงรักษาพระศาสนาไว้ให้คงอยู่ห้า
พันปีย่อมมีความตระหนักและต้องรับเป็นธุระภาระอันใหญ่หลวงในฐานะผู้นําแห่งกองทัพธรรมนั่นเอง 
นอกจากจะปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของพรหมจรรย์แล้ว บทบาทสําคัญของ
พระภิกษุนั้นย่อมอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองด้วย  

 เมื่อกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อศาสนจักร และอาณาจักร 



๙๖ 
 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการน้อมรับในหลักการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ในสมัย
พุทธกาล แก่พระสาวกทั้งหลายก่อนแยกย้ายกันไปประกาศหลักธรรมคําสอนว่า “ภิกษุทั้งหลายเรา
ตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งท่ีเป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง
ทั้งท่ีเป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก
เพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทาง
เดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อม
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะ
ไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยั งตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
เพ่ือแสดงธรรม” 
 จากโอวาทที่น้อมมากล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการที่พระเถระ ในอดีตได้
ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสนองนโยบายและช่วยเผยแพร่หลักธรรมคําสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตามลําดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าสู่
ล้านนา ในรัชสมัยของพญากือนา กษัตริย์ลําดับที่ ๖ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ ทรงเป็นโอรส
ของพญาผายู พระองค์ทรงเป็นธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาพระองค์ได้สดับ
กิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี ผู้เป็นพระลังกาแต่มาจําพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ 
ประเทศพม่า) ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่น พระเจ้ากือนา จึงส่งทูตไปอาราธนาเชียงใหม่แต่ท่าน
กลับส่งหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะสงฆ์จํานวนหนึ่งมาแทน” 
 จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ทําให้ทราบความเป็นมาของ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สู่ยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเกาในสมัยของพญากือนา
และต่อมา ได้ เข้าสู่ ยุคสู่พระพุทธศาสนาลังกาใหม่  พระสงฆ์ในล้านนาได้ เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา จึงทําให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความชํานาญ ในภาษาบาลี อีก
ทั้งในสมัยของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด พระอาราม
หลวง) จากหลักฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้เราได้รับทราบความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาใน
ล้านนากลายมาเป็นหลักฐานที่สําคัญที่ทําให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ละยุคได้
เป็นอยา่งดียิ่ง 
 พระครูบาบุญชุ่ม เป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งในล้านนาที่มุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทาง
แห่งพระสาวกในพระพุทธศาสนา เป็นผู้เคร่งในศีลและวินัย มีความเมตตาสูง อีกทั้งเป็นพระมหาเถระที่
สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางในดินแดนล้านนาไปจนถึงประเทศพม่า ท่านได้
สร้างศาสนวัตถุที่สําคัญเพ่ือฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในแต่ละที่ที่เดินทางไป ทําให้พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่
นั้นๆเกิดการตื่นตัว สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้คน ทําให้มีพุทธศาสนิกชนผู้ให้เคารพนับถือเป็น
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จํานวนมากทั้ง ไทย ลาว พม่า และประเทศจีน อีกทั้งประวัติในการดําเนินชีวิตของท่านตั้งแต่วัยเด็ก จน
เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการยกย่องจากประชาชนทั่วไปว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาทางเมืองเหนือ ตามเส้นทางการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ที่ท่านได้ไปอบรมเผยแผ่ ทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจน
ข้อวัตรปฏิบัติของท่าน เพ่ือเสนอให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อัน
จะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
          ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม 
 

๓. ผลการวิจัย 
             ๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 

 ๑) ประวัติครูบาบุญชุ่ม 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ครูบาบุญชุ่ม ชื่อเดิมคือ เด็กชายบุญชุ่ม ทาแกง เป็นบุตรของ
พ่อคําหล้า แม่แสงหล้า ทาแกง เกิดวันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขึ้น ๓ ค่ํา 
เดือน ๔ หมู่บ้านแม่คําหนองบัว ตําบลแม่คํา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้บรรพชา ใน พ.ศ.
๒๕๑๙ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับ
เดือน ๘ เหนือขึ้น ๑๑ ค่ําวัน เวลา ๙.๑๙ น. ในโบสถ์วิหารพระเจ้าเก้าตื้อ พระราชพรหมาจารย์ เจ้า
คณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์ พระครูเวสุวันพิทักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระครูศรีปริยัติ
นุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์ร่วมหัตถบาท จํานวน ๒๙ รูป หลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็
ได้เริ่มสร้างสมบารมีด้วยการปฏิบัติภาวนาบําเพ็ญมาโดยตลอด สลับกับการสร้างศาสนสถานต่างๆ 
มากมาย โดยได้จําพรรษาทั้งในจังหวัดใหม่ เชียงราย หลังจากนั้นไปจําพรรษาที่เมืองพง ประเทศพม่า 
สลับกันไปอย่างนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะอยู่ที่เมืองพง ประเทศพม่า เป็นหลัก นับจนถึงปัจจุบันนี้ 
รวมระยะเวลาที่ท่านได้อุปสมบทมาจํานวน ๓๑ พรรษา 
 ๒) ผลงานของครูบาบุญชุ่ม 

 (๑) ผลงานสร้างศาสนสถานต่างๆ ในขณะเป็นสามเณร 
พ.ศ. ๒๕๑๙ จําพรรษาท่ีวัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 

- ได้สร้างพระวิหารวัดบ้านด้ายและกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ จําพรรษาท่ีวัดบ้านด้ายธรรมประสิทธิ์ ตําบลป่าสัก อําเภอเชียงแสน 
พ.ศ. ๒๕๒๑ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน 

- ได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตําบลศรีดอนมูล 
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- ได้สร้างพระธาตุงําเมืองท้าววังนั่ง ตําบลเมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จําพรรษาที่วัดทุ่งหลวง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

- ได้สร้างพระธาตุดอยดอกคํา ตําบลเมืองพง พม่า 
- ได้สร้างพระธาตุจอมยอง เมืองยอง พม่า 
- ได้สร้างพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง และดอยเวียงหว้า ตําบลเมืองพง พม่า 

  พ.ศ. ๒๕๒๓ จําพรรษาที่วัดจอมแจ้งบ้านกวดขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ได้สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพง พม่า 
  พ.ศ. ๒๕๒๔ จําพรรษาท่ีวัดจอมแจ้งที่เดิม 

- ได้สร้างพระธาตุจอมศรีดับเภมุง เมืองพง พม่า 
  พ.ศ. ๒๕๒๕ จําพรรษาที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้ําราก อําเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 
- ได้สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

  พ.ศ. ๒๕๒๖  จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง พม่า 
- ได้สร้างศาลาเก้าห้องและกุฏิสงฆ์ วัดพระนอน วัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุง พม่า 

  พ.ศ. ๒๕๒๗ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอนเมืองพง พม่า 
- ได้สร้างวิหารพระเจ้านอน เมืองพง พม่า และสร้างแท่นแก้ววัดแม่คําบัว แท่น

แก้ว พระเจ้านอนวัดพระธาตุ จอมศรีดับเภมุงเมือง บ้านทุง พม่า 
  พ.ศ. ๒๕๒๘  จําพรรษาท่ีวัดอนันทกฏิวิหาร กรุกัฏมันฑุ ประเทศเนปาล 

- ได้สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรือง พม่า และสร้างแท่นแก้ว วัดปากว๋าว ตําบล
ห้วยไคร้ 

  พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศเนปาลในครั้งนี้ ได้รับเมตตาธรรม
จาก หลวงปู่โง่น โสรโย จ.พิจิตร ไปส่งที่สนามบิน ได้พบพุทธศาสนิกชนในต่างแดน ที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่ค่อนข้างขัดสนและมีวิถีชีวิตแปลกๆ ท่านได้แผ่เมตตาและแนะนําให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยว และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป 

(๒) ผลงานสร้างศาสนสถานต่างๆ หลังอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ จําพรรษาวัดพระธาตุจอมศรีดับเภมุงเมือง วัดพระนอน เมืองพง (พม่า) 

- สร้างกุฏิสงฆ์ญาณสํวโรอนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างศาลาเก้าห้องพระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๑ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างพระวิหารวัดป่าสา และกุฏิสงฆ์ห้อยน้ํารุกถวาย อุทิศให้โยมพ่อคําหล้า 
พ.ศ. ๒๕๓๒ จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง พม่า 

- สร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า 
- สร้างแท่นแก้ววัดบ้านป่าข่า พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๓ จําพรรษา ณ สวนพุทธอุทยาน ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
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- สร้างพระวิหารวัดบ้านโปร่ง ตําบลเมืองพง 
- สร้างปราสาทเก้าชั้น ที่พักสงฆ์พระธาตุดอนเรือง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ จําพรรษา ณ ห้วยดอนเรือง ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
- สร้างวิหารบ้านทุ่ง และสร้างสะพานข้ามแม่น้ําป่าข่า ตําบลเมืองพง พม่า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ จําพรรษา ณ ดอยป่าไม้เปา ใกล้พระธาตุดอนเรือง 
- สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรือง และสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับ 
- สร้างวิหารพระเจ้าอินทร์สานวัดพระธาตุดอนเรือง พม่า ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และ

สร้างพระธาตุถ้ําผาเรือง อําเภอแม่สาย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุดอยตุงคํา พระธาตุงําเมืองป่าข่า เป็นครั้งที่สอง 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุวัดเชียงเจืองเมืองแจ่สิบสองปันนา และแท่นแก้ว วิหารวัดบ้านจ้อง 
ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย 

- สร้างพระธาตุจอมสิงห์ เมืองยู้ พม่า 
- สร้างพระแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงิน อําเภอเชียงแสน พระธาตุจอมคํา จอมแก้ว 

บ้านป่ากุ๊ก และวิหารวัดบ้านนา วัดหัวขรัว 
- สร้างโบสถ์ยอดปราสาทกลางน้ํา วัดบ้านทุ่ง ตําบลเมืองพง และสร้างวิหารวัด

สามปู เมืองพง พม่า 
พ.ศ. ๒๕๓๘ จําพรรษา ณ ถ้ําห้วยรัง บ้านมูเซอ จ่ากู่ 

- สร้างพระธาตุสบพง พระธาตุกําลัง บ้านมูเซอ เชียงตุง  
- สร้างพระธาตุวังลาว พระธาตุบ้านแม่คําหนองบัว อําเภอเชียงแสน  
- สร้างพระธาตุบ้านม่วงคํา, พระธาตุดอนแท่น บ้านห้วยผึ้ง ประเทศลาว 
- สร้างพระธาตุซุ้มพระเจ้า ๑๑๒ องค์ท่ีพระธาตุทันใจ ตําบลเมืองพง  
- สร้างพระธาตุเจ้าองค์ปฐม บ้านหัวขัว พม่า และศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย

อนุสรณ์ วัดพระธาตุดอนเรือง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขตหว้า

แดง 
- วางศิลาฤกษ์ พระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) เขตชายแดน ๓ ประเทศ คือ จีน 

- หว้าแดง - พม่า 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง ระหว่างเมืองแฮะ เมืองขัน เขตหว้า

แดง 
- ก่อฐานรากพระพุทธหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) 
- บูรณะพระธาตุจอมยอง เมืองยอง ประเทศพม่า 
- บูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสา 
- บูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์ เชียงราก ประเทศลาว 
- โปรดลูกศิษย์ เมืองลง เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮาย ประเทศจีน 
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พ.ศ. ๒๕๔๑ จําพรรษา ณ ถ้ําผาจุติง ประเทศภูฐาน 
- ก่อสร้างพระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) หลัก กม. เขตชายแดนจีน - หว้าแดง 

- พม่า 
- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จังหวัดท่า

ขี้เหล็ก 
- บูรณะพระธาตุดอยตุงคํา เมืองพง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 
- บูรณะพระธาตุจอมหงษ์ เมืองพง จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๒ จําพรรษา ณ ถ้ําพระพุทธบาทผาช้าง เมืองแฮะ - เมืองขัน เขตหว้าแดง 
- ฉลองพระธาตุหลักคํา (หลัก กม. ๒๔๐) 
- ก่อสร้างศาลา พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอนเรือง 
- บูรณะวัดบ้านด้าย อ.เชียงแสน เชียงราย 
- ก่อสร้างศาลา ดอยยางคํา 
- บูรณะพระธาตุจอมหงษ์  

 ๓) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของครูบาบุญชุ่ม 

  ครูบาบุญชุ่ม ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์โดดเด่นหลายด้าน 
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการด าเนินชีวิต 

  ด้วยแนวคิดการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีความอดทนขยันขันแข็งและมีความกตัญญู อีก
ทั้งใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอยู่ตลอด ทําให้เกิดวิถีอัตลักษณ์เฉพาะในการดําเนินชีวิตของท่าน ซึ่ง
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปๆ คือ ถึงท่านจะเป็นเด็กแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และการมีความเข้มแข็ง
จากการประสบความทุกข์ระกําลําบาก ทําให้เป็นเหมือนพลังที่จะทําให้ท่านมีคามมุ่งมั่นที่จะทําแต่ความ
ดีงาม และทําให้มีความคิดที่จะบวชเรียนตั้งแต่เด็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วถือเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งหาได้ยากยิ่ง เมื่อเทียบกับคนในสมัยปัจจุบัน ที่จะมีจิตฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ 
  ๒) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการฝักใฝ่ในธรรมะ 

 ครูบาบุญชุ่ม ได้รับการสอนและการน้อมนําการปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก ทําให้เกิดการ
ปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอ นําไปสู่วิถีอัตลัษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะทีมีแต่คุณธรรม เป็นวิถีแห่งอริยะ
และการแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  ๓) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการปฏิบัติวิปัสสนา 

  จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวในการปฏิบัติธรรมของท่าน ทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงแนวคิดของ
ท่านที่มุ่งแสวงหาการปฏิบัติธรรมในชีวิตอยู่เนืองๆ การเสาะหาหนทางและสถานที่อันสงบ เหมาะสม 
และทําให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติธรรม นําไปสู่วิถีอัตลักษณ์เฉพาะที่เป็นการธุดงค์ จาริกไปยัง
สถานที่ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค แม้กระทั่งอันตรายที่จะได้รับ ท่าน
สามารถที่จะเสียสละชีวิตได้เพ่ือให้ได้ดําเนินตามแนวทางของพระบรมศาสดา คือ สมเด็จพระสัมมาสัม



๑๐๑ 
 

พุทธเจ้า  

๓.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถระ  

(ครูบามหาเถร)  
 (๑) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอําเภอเชียงแสน เนื่องจากอุปนิสัยของพระครูบาฯ ท่านมีวิถีอัตลักษณ์และแนวคิด
ในการแสวงหาสถานที่ในการปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่แสวงบุญที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึงการมี
ความอุตสาหะที่จะสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่บูชาในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ที่ห่างไกล เสมือนการ
กระจายการสร้างศรัทธา และพลังแห่งพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นและไม่จํากัดเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง
รากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง เพราะการที่ท่านจาริกไปในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีศิษยานุศิษย์และ
พุทธศาสนิกชนจํานวนมากที่มีความศรัทธา หลั่งไหลกันไปทําบุญและชื่นชมบารมี ทําให้แหล่งพ้ืนที่
เหล่านั้นเกิดการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมชุมชนในสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ที่พระครูบาฯ ได้เข้าไปช่วยฟ้ืนฟู ส่งเสริม และสร้าง
ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้เกิดขึ้นมาใหม่ และทําให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีความ
เข้มแข็ง และมีอัตลักษณ์ที่ดีงาม ที่สอดคล้องกับวิถีของ พระครูบาบุญชุ่ม 

(๒) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
บทบาทและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่มในเขตพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา การเข้าไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและการสร้างศาสนสถานของพระครูบาฯ ได้ช่วยฟ้ืนฟูพลังศรัทธาและความเชื่อมันใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุว่า การจาริกไปของท่านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้เกิดแรง
กระตุ้นต่อสังคมของชาวพุทธในด้านของการทําบุญ การบริจาคทาน และการสร้างคุณงามความดีตาม
คําสอนธรรมที่พระครูบาฯได้สอนและชีแนะแนวทางในการปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนในการที่จะน้อม
นําคําสอนนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

๓.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การ
สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุ่ม  พบว่า ผู้วิจัยวิเคราะห์ใน ๓ 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการศึกษา พบว่า แม้
ท่านไม่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา แต่ท่านก็มีส่วนสําคัญในการสนับสนุน
ส่งเสริมพระและสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่าน ในแต่ละพ้ืนที่ที่ท่านไปสร้างวัดหรือศาสนสถานเอาไว้ 
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ในด้านการศึกษา เช่น ท่านได้สนับสนุนพระและสามเณรต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
สนับสนุนให้พระสงฆ์สามเณรใฝ่ ในการศึกษา และช่วยเสริมสร้างศาสนทายาทเ พ่ื อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 

๒) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการเผยแผ่ พบว่า 
การเผยแผ่ของท่านจะมีหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่ ๓ วิธีการ คือ 

(๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา ด้วยวิธีการจาริกไป
แสวงหาสถานที่ที่มีสัปปายะอันสงบ เช่น ป่าเขา หรือถ้ํา เพราะท่านมุ่งมั่นตามแนวหลักธรรมคําสอน 
และปฏิบัติตามวิถีของครูบาอาจารย์ จึงมีจิตน้อมในการปฏิบัติวิปัสสนา เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนทั้ง
ประเทศไทยและประเทศในลุ่มแม่น้ําโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่า ลาว ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับบารมีของท่านมากมาย จึงเป็นเหตุที่ทําให้ท่านได้รับการขนานนามว่า ครูบาตนบุญแห่งล้านนา
ในยุคใหม่ และ ตนบุญข้ามพรหมแดน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนธรรม สะท้อนผ่านการจาริกและการ
ปฏิบัติวิปัสสนาของท่าน ผ่านคณะลูกศิษย์ที่นําธรรมะบรรยายของท่านในแต่ละครั้งมาตีพิมพ์เป็น
หนังสือที่มีคุณค่าและหายาก ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนนั้นล้วนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการฝึกจิตให้ดี ให้ทําแต่
คุณงามความดี และมุ่งไปที่เป้าหมายคือพระนิพพาน 

(๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน เริ่มตั้งแต่ผลงานการ
สร้างวัดและศาสนสถานของท่านตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระมาจนถึงปัจจุบัน ท่าน
ได้สร้างวัดและศาสนสถานมาแล้วรวมเป็นจํานวนประมาณ ๖๕ ศาสนสถาน พ้ืนที่จํานวนมากกว่า ๓๐ 
พ้ืนที่ (ไม่นับรวมที่ยังไม่สามารถสํารวจได้หมดจากการวิจัยนี้) ซึ่งเป็นการสร้างอนุสรณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรือง และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 

๓) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า อิทธิพลความสัมพันธ์ของครูบาบุญชุ่ม ที่มีต่อการสร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นกว้างขวางในแถบดินแดนล้านนาและประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ําโขง
ตอนบน มีผลกต่อการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม และยังมีผลต่อการสร้าง
ฐานเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธยุคใหม่ เรียกว่า พุทธนิกายยวน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเชิงพุทธ ไม่ว่าจะ
อยู่ในประเทศไทยหรือข้ามดินแดนไปก็ยังได้รับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติต่อท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง ประเทศพม่า ที่ถือว่าท่านมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวและการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นผลสะท้อนมาจากคําว่า “ตนบุญ” ตามความเชื่อล้านนา
และของชนกล่มชาติพันธ์ และการตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมด้วยการสร้างวัดและศาสนสถาน ที่ปัจจุบันมี
เป็นจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ แบบ
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ผสมผสานชาติพันธ์ให้รวมเป็นหนึ่ง 
ดังนั้น บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบา ตามคํายก

ยอของชาวพุทธดินแดนล้านนาหรือในทางภาคเหนือ จึงถือเป็นบุคคลสําคัญ เป็นพระมหาเถระในสาย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางแห่งการเป็นพระนักเผยแผ่ 
และนักพัฒนาที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การสร้างเครือข่ายและการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และได้ผลจริง เป็น
แนวปฏิบัติที่พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรนํามาเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบัติ รวมไป
ถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเห็นคุณค่าของการเผยแผ่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ผ่านความเป็นตัวตนของพระสงฆ์ ก้าวสู่การเป็น “ตนบุญ” ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบล้านนาต่อไป 

4. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

ส่วนที่  ๑ :  ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ พระศักดิธัช สํวโร (แสงธง) 
Name Phra Sakdithat Sangvaro (Sangtong) 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    วิทยาเขตแพร่ 
๔. หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

เลขที่ ๑๑๑ หมู่  ๕ บ้านหนองห้า ต.แม่คํามี อ .เมือง จ .แพร่ 
๕๔๐๐๐ โทร.๐๕๔-๖๔๖๕๘๕ ต่อ ๑๐๓ 

๕. ประวัติการศึกษา - พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
- ศศ.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหงกรุงเทพ

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชา   
๗. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  : “ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์

ล้านนา” พ.ศ. ๒๕๕๘  
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
: “วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการ 
จัดการเชิงเครือข่ายเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน” ๒๕๖๐ 

       สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
๘. งานวิจัยท่ีก าลังท า    : “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของของครูบาบุญชุ่ม” ๒๕๖๐ 

   สถานภาพ : หัวหน้าโครงการ 

ส่วนที่  ๒ :  ก. ผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ พระครูโสภณพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. 
Name Asst. Prof. Phrakru Soponpattananuyut 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    วิทยาเขตแพร่ 
๔. หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

เลขที่ ๑๑๑ หมู่  ๕ บ้านหนองห้า ต.แม่คํามี อ .เมือง จ .แพร่ 
๕๔๐๐๐ โทร.๐๕๔-๖๔๖๕๘๕ ต่อ ๑๐๓ 

๕. ประวัติการศึกษา - Ph.D. (Buddhist  Studies) University  of Magadh, India
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
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- พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชา   
๗. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศการปกครองของคณะสงฆ์

จังหวัดแพร่ , (แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖) . 
สถานภาพในการทําวิจัย :  หัวหน้าโครงการ 

๘. งานวิจัยท่ีก าลังท า: 

ข. ผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์) 
Name Phra Anusorn kittivanno (Ruangpunyarat) 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    วิทยาเขตแพร่ 
๔. หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

เลขที่ ๑๑๑ หมู่  ๕ บ้านหนองห้า ต.แม่คํามี อ .เมือง จ .แพร่ 
๕๔๐๐๐ โทร.๐๕๔-๖๔๖๕๘๕ ต่อ ๑๐๓ 

๕. ประวัติการศึกษา - พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
- พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
    ระบุสาขาวิชา   
๗. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : “ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์

ล้านนา” พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถานภาพ : ผู้วิจัย 

๘. งานวิจัยท่ีก าลังท า: 

ค. ผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ   ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ 
Name   Asst. Prof. Dr. Somjit Khonwong 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
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๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่  

๔. หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
เลขที่ ๑๑๑ หมู่  ๕ บ้านหนองห้า ต.แม่คํามี อ .เมือง จ .แพร่ 
๕๔๐๐๐ โทร.๐๕๔-๖๔๖๕๘๕ ต่อ ๑๐๓ 

๕. ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต  ( ศศ.บ. ) เอกการจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) เอกหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) Political Science  มหาวิทยาลัยมคธ
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชา  
๗. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : เรื่อง  “ศึกษาสภาพปัญหาการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๔๘ 
สถานภาพ :  ผู้วิจัยหลัก    
เรื่อง“การติดตามผลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ ปี ๒๕๔๘             

   สถานภาพ :  ผู้วิจัยหลัก 
เรื่อง “ ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดของจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๔๘ 
สถานภาพ :  ผู้ร่วมวิจัย 
เรื่อง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่  ๒๕๕๐ 
สถานภาพ :  ผู้วิจัย 
เรื่อง     การประยุกต์ใช้หลักพุทธรรมในการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๓ ในจังหวัดแพร่  ปี ๒๕๕๕
สถานภาพ :  ผู้วิจัย 
เรื่อง     สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา  
ปี ๒๕๕๗ 
สถานภาพ :  ผู้ร่วมวิจัย 

๘. งานวิจัยท่ีก าลังท า: 
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