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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์” มีวัตถุประสงค์ คือ  
๑)  เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยง
เส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มี
ต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของ พระสิริมังคลา
จารย์  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๑๐ 
รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า   
 พระสิริมังคลาจารย์มีนามเดิมว่า ศรีปิงเมือง ถือก าเนิดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรพชา
เป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี ภายหลังจากท่ีบรรพชาเป็นสามเณรแล้วนั้น ได้เดินทางไปเรียนหนังสือใน
ส านักของพระพุทธวีระ ภายหลังจากที่ศึกษาจากส านักของพระพุทธวีระแล้วได้เดินทางกลับมายัง
เชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระสิริมังคลาจารย์ ตามฉายาของท่าน และได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดและวัดสวนดอก พระสิริมังคลาจารย์ได้มรณภาพ ในระหว่าง (พ.ศ.
๒๐๖๘ – ๒๐๗๘) ตรงกับรัชสมัยพระเมืองเกศเกล้า ท่านได้รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ๔ คัมภีร์ 
คือ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี โดยมีแนวคิดที่ส าคัญในการ
รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือ ๑) แนวคิดเรื่องความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ๒) แนวคิดจากนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมยุค และ ๓) แนวคิดในสืบทอด
พระพุทธศาสนา โดยมีวิถีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ๑) วิถีอัตลักษณ์ด้านการแต่งวรรณกรรม ๒)วิถีอัต
ลักษณ์ด้านความสันโดษ และ ๓) วิถีอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จากแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์
ดังกล่าวนี้ ท าให้พระสิริมังคลาจารย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นจอมปราชญ์แห่งล้านนาและมีผลงานที่มี
คุณูปการต่อพระศาสนาจนถึงปัจจุบัน  



 
ข 

 

 ผลงานวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์ถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยกันสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เวสสันตรทีปนี จัก
กวาฬทีปนี สังขยาปกสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี ถือเป็นงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นเสมือนตัวกลางการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมการศึกษา
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรไกล ดังจะเห็นได้จากผลงานของท่านที่มีการสืบทอดอย่างไม่
ขาดสายถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลาห้าร้อยกว่าปี แต่ก็ยังมีการปริวรรตจากภาษาบาลีเป็นภาษา
ล้านนา และปริวรรตเป็นภาษาไทยกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการศึกษาและการ
เผยแผ่ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์  
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาขึ้นนี้ ถือเป็นวรรณกรรมที่มี
อิทธิพลความสัมพันธ์ที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่  การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลความสัมพันธ์ที่มีต่อการศึกษานั้น ปัจจุบั น
ผลงานของท่าน คือ มังคลัตถทีปนี ได้ถูกน าเอามาเป็นหลักสูตรในการศึกษาแผนกธรรม บาลี ในระดับ 
เปรียญธรรม ๔,๕,๗ ประโยค และผลงานทั้งหมดก็ถูกน าไปแปลเป็นภาษาต่างๆ จนท าให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ อิทธิพลความสัมพันธ์ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้น ในปัจจุบันผลงานของท่านโดยเฉพาะเวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี ถือเป็น
วรรณกรรมที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ชาวล้านนามีความเชื่อ
กันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ ด้วยบุญผลานิสงส์ จะไปเกิดในยุคพระศรีอาริย
เมตไตรยในอนาคต ที่มีแต่ความสงบสุข นอกจากนี้ ในมังคลัตถทีปนีได้เสนอแนวทางในการด ารงตน
เป็นคนดีตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งหากทุกคนด ารงตนอยู่ในมงคล ๓๘ ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
เพราะฉะนั้นผลงานวรรณกรรมทั้งหมดของพระสิริมังคลาจารย์นี้นอกเหนือจากเป็นการสืบทอดและ
เผยแผ่พระศาสนาแล้วนั้น ยังเป็นเหมือนแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือ
ความสงบสุขท้ังกายและใจนั่นเอง  
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Abstract 
 The purposes of the research entitled “The role of provincial part 
connection of Pra Sirimankalajarn”were; 1. To study concepts and identities of Phra 
Sirimankalajarn 2. To study the role of  provincial part connection of Phra 
Sirimankalajarn 3. To analyze the influential  relationship and works that affected 
Buddhist propagation and the construction of cultural connection of Phra 
Sirimankalajarn. The qualitative method was used in this research by studying related 
document and research.Also, in-depth interview was used with the 10 subjects 
(monks, Phrae, Nan, and Chiang Mai population). 

The results were found as follow: 
 The old name of Phra Sirimankalajarn was “Sri Ping Meung”. He was born 
in Chiang Mai province and ordained when he was 13 years old. After the ordination, 
he studied in Phra Bhudvira school. After that, he came back to Chiang Mai and he 
was named as Phra Sirimankalajarn and he was the abbot of Jet Yod temple and 
Suan Dok temple. He passed away between B.E. 2067 and B.E.2078 which was the 
reign of Pra Meung Ketkao. He wrote 4 Buddhist scriptures; Vetsantorntiepnee, 
Jakkavantiepnee, Sankayhapoksokdeekha ,and Mankarattiepanee with the Buddhist 
concept; 1. The concept of success in Dharma of the Budda 2. The concept of 
contemporary Buddhist experts 3. The concept of Buddhist inheritance. The 
important identities were; 1. literature identity 2. Solitude identity and 3. knowledge 
seeking identity. From the mentioned identities, Phra Sirimankalajarn was considered 



 
ง 

 

to be the Lanna expert and his valuable works were considered to be useful in 
Buddhism nowadays. 
 His literature was considered to be the important role in preserving 
Buddhism, especially, in education. His scriptures, which were considered to be the 
medium in order to connect the cultural and educational ways and also the 
Buddhist propagation, were accepted worldwide. There was the translation from 
Phali to Lanna language and to Thai language that present the cultural connection 
and the propagation of Phra Sirimankalajarn. 
 His literature was considered to have the influence in Education, in 
Buddhist propagation and the construction of cultural Buddhist connection, 
especially, the influential relationship in Education. Nowadays, his work is 
Mankalatheppanee is brought to be the Phali  curriculum in the highest level of 
Buddhist dhamma 4,5,7. Moreover, his works is translated in many languages. At 
present time, his works, especially, Phra Vetsandorntheppanee and Mankalathepanee 
are considered to be the basis of Thai culture, especially in Lanna. Lanna people 
believe that if they listen to 13 Mahachat sermons, they will birth in the period of 
Phra Sri Areeya Methai. Also, Mankalathepanee proposes the way of being good 
person through Buddhism. Therefore, his works are not only the Buddhist 
propagation but also the way of living in order to achieve the real goal, that are the 
peaceful mind and body. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากพระมหาเถระ และ
นักการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ที่ให้ข้อมูลส าคัญ
อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์  ที่ได้สรรสร้าง
วรรณกรรมและคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  และขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ได้สนับสนุนใน
เรื่องงบประมาณและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยจนส าเร็จในครั้งนี้   
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ    
ใคร่ศึกษาตามสมควร หากมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด 
คณะผู้วิจัยขออภัยในความบกพร่องนั้นและยินดีน้อมรับค าแนะน าด้วยความเต็มใจยิ่ง 
   

 

พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ 

                                                                                            และคณะ 
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สารบัญ 
 

บทคัดย่อภาษาไทย           ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ค 

กิตติกรรมประกาศ   ง 

สารบัญ   จ 

 

บทที่ ๑ บทน า          ๑ 
๑.๑ ความเป็นและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๔ 

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ  ๔ 
 ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย  ๔ 
 ๑.๕ ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             ๕ 
 ๑.๗ ระเบียบวิธีการวิจัย                ๑๕ 

 ๑.๘ กรอบแนวคิดของการวิจัย                  ๑๗ 
 ๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         ๑๗ 

 

บทที่ ๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์พระสิริมังคลาจารย์     ๑๘ 
๒.๑ ประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  ๑๘ 
๒.๒ ผลงานด้านวรรณกรรม       ๒๓ 
๒.๓ แนวคิดของพระสิริมังคลาจารย์ในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๙ 

 ๒.๔ วิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์      ๓๑ 
 

บทที่ ๓ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์   ๓๕ 
 ๓.๑ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์   ๓๕ 

 ๓.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์    ๓๙ 
 ๓.๓  วิเคราะห์บทบาทและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์  ๔๐ 
                     
บทที่ ๔ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่  
          การสร้างเครื่องข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ ๔๓ 
 ๔.๑ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการศึกษา ๔๓ 



 
ฉ 

 ๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการเผยแผ่ ๔๖ 
๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและ 
      วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของ       ๕๓ 

 
บทที่ ๕ บทสรุป           ๕๖ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย        ๕๖ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ        ๖๒ 
 

บรรณานุกรม          ๖๔
 ภาคผนวก  ก  บทความวิจัย         ๖๗ 

ภาคผนวก  ข  ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์     ๘๑ 
ภาคผนวก  ค  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย     ๘๕ 
ภาคผนวก  ง  ประวัติคณะผู้วิจัย       ๘๘ 
ภาคผนวก  จ แบบสรุปโครงการวิจัย      ๙๔ 
ภาคผนวก  ฉ  ประมวลภาพถ่ายในการเก็บข้อมูล            ๑๐๕ 

               
 
 
 
           

 
  
   



 
 

 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

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

 ในท านองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้นั้น ศาสนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส 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

                                                 

 ๑ รวีโรจน์ ศรคี าภา, พุทธธรรมน ำชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๑-๗๒. 



 
๒ 

 

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 ในอดีต
ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสนองนโยบายและช่วยเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตามล าดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เข้าสู่ล้านนา ในรัชสมัยของพญากือนา กษัตริย์ล าดับที่ ๖ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ ทรงเป็น
โอรสของพญาผายู พระองค์ทรงเป็นธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาพระองค์ได้
สดับกิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี ผู้เป็นพระลังกาแต่มาจ าพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ 
ประเทศพม่า) ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่น พระเจ้ากือนาจึงส่งทูตไปอาราธนาเชียงใหม่      
แต่ท่านกลับส่งหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะสงฆ์จ านวนหนึ่งมาแทน”๓ 
 ตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ท าให้ทราบความเป็นมา
ของพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สู่ยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเก่าในสมัยของ
พญากือนาและต่อมา ได้เข้าสู่ยุคพระพุทธศาสนาลังกาใหม่ พระสงฆ์ในล้านนาได้ เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา จึงท าให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความช านาญ ในภาษามาคธ
                                                 

 ๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐   

 ๓ พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโ), ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๘๖ – ๓๘๗. 



 
๓ 

 

หรือภาษาบาลี อีกทั้งในสมัยของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม     
(วัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง) จากหลักฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้
เราได้รับทราบความเป็นมาของพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม 
วรรณกรรมและหลักฐานจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนากลายมาเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ท าให้พวกเราชาวพุทธได้
รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมืองการ
ปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ยุคได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 มูลเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในล้านนา ก็คือได้มี
การประชุมท าสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น การท าสังคายนาในครั้งนี้ถ้านับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ถือ
ได้ว่าเป็นครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๐ ในครั้งนั้นได้มี
การอาราธนาพระมหาเถรผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกจ านวนหลายรูป โดยมีพระธัมมทินมหาเถระเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับพระบรมราชูปถัมภกจากพระเจ้าติโลกราชใช้เวลาท าสังคายนา ๑ ปี จึงส าเร็จ๔   

 การท าสังคายนาในครั้งนี้นับว่า ส าคัญมากในพระพุทธศาสนาของล้านนา ที่ท าให้พระสงฆ์
ในล้านนาได้น าเอาหลักธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมาแปลเป็นภาษาล้านนา เพ่ือให้ชาว
ล้านนาได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หรือ
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ในล้านนาได้รจนาขึ้น ทั้งที่เป็นภาษาล้านนาและภาษาไทย เช่น       
พระสิริมังคลาจารย์ แต่งคัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี จักวาฬทีปนี  เวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสกฏีกา 
และพระโพธิรังสี แต่งคัมภีร์เรื่อง จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พระรตนปัญญาเถร เป็นผู้แต่งคัมภีร์ชิน
กาลมาลีปกรณ์ พระนันทาจารย์ เป็นผู้แต่ง คัมภีร์สารัตถทีปนี นอกจากนี้ ยังมีบทสวดมนต์ชนิดต่าง ๆ 
อีกหลายบท เช่น บทสวดพาหุง ซึ่งเรียกว่า บทถวายพรพระ พระชาวล้านนาเป็นผู้น ามาสวด บางเรื่อง
แปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น เป็นภาษาไทยบ้าง ลังกาบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง๕ ในยุคนั้น มีพระเถระที่มี
ความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎกจ านวนไม่น้อย หนึ่งในนั้นก็คือ พระสิริมังคลาจารย์ 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับพระเถระผู้ทรงความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้  แสดงให้เห็นว่า     
พระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมจอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้
รจนาคัมภีร์ไว้ ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วยเวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสฎีกา จักวาฬทีปนีและมังคลัตถ

                                                 

 ๔ แสง จันทร์งาม,ศำสนำในล้ำนนำไทย,พุทธศาสนาในล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ทิพย์เนตรการพิมพ์, 
๒๕๒๓),หน้า ๗๕-๗๘. 

 ๕ กรมการศาสนา,ประวัติพระพุทธศำสนำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร :            
การศาสนา, ๒๕๒๕ ), หน้า ๔๗. 
 
 



 
๔ 

 

ทีปนี อันเป็นมรดกธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านอิทธิพล
และเส้นทางการเผยแผ่ที่เชื่อมโยงในล้านนา  เช่น ภาษา ศาสนา อาชีพ และวิถีชีวิต เป็นต้น        
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ได้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษา ประวัติ  ผลงาน อิทธิพลและเส้นท างการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อจากนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาทั้งหลายว่าเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนา  ตามเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ท่าน โดยผ่านทางคัมภีร์ วรรณกรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนข้อวัดปฏิบัติของท่าน เพ่ือเสนอ
เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สืบต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่การ
สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 ๑.๓.๑ ทราบว่าแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๓.๒ ทราบถึงบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๓.๓ ทราบถึงอิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครอืข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ดังนี้  แนวคิด อัตลักษณ์ บทบาทการเชื่อมโยง
ทางวัฒนธรรมและผลงานด้านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาสอดคล้องสัมพันธ์กับ  และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสิริมังคลาจารย์ 
 



 
๕ 

 

  ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (key informant) 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาจากเอกสารประกอบกับ
เชิงปฏิบัติการการลงพ้ืนที่ ดังนั้น คณะวิจัยจึงก าหนดพ้ืนที่ และประชากรในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling)  โดยจ าแนกพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัง
เชียงใหม่ จังหวัดน่าน และแพร่ โดยจ าแนกประชากรที่เก็บข้อมูลดังนี้ คือ พระสังฆาธิการ ๕ รูป           
นักการศึกษา ๕ รูป/คน  รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน 
  

๑.๕ ค ำนิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๕.๑ บทบำท หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ในล้านนา  

๑.๕.๒ กำรเชื่อมโยง  หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสิริมังคลาจารย์ ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง   

๑.๕.๓ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง การปฏิบัติศาสนกิจของพระสิริมังคลาจารย์  
ในการน าหลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่ผ่านทางวรรณกรรมต่าง ๆ  ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้สืบมา   

๑.๕.๔  พระสิริมังคลำจำรย์ หมายถึง พระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่ที่มีบทบาท
ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา  มีชีวิตอยู่ในราว พ.ศ.๒๐๒๐-๒๑๐๐ ประจ าอยู่ที่วัด
สวนขวัญ (วัดต าหนักในปัจจุบัน) 

 

๑.๖ กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัย เรื่อง “อิทธิพลและเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์” 
ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สืบค้นเอกสาร วรรณกรรม และรายงานการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าวซึ่งผู้วิจัยจะน ามาอธิบายอ้างอิงเพ่ือสนับสนุนในงานวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๖.๑ ควำมหมำยของอิทธิพล 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ก าลังที่
ยังผลให้ส าเร็จ อ านาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ 
อ านาจที่บันดาลให้ผู้อ่ืนต้องคล้อยตามหรือท าตาม อ านาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น 
อิทธิพลของดวงดาว อ านาจเหนือหน้าที่ เช่น ใช้บังคับให้ยอม๖ 

                                                 

 ๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท  

ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด(มหาชน, ๒๕๕๔), หน้า ๔๘๙ . 



 
๖ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งคนหนึ่งกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเปลี่ยน
พฤติกรรมของอีกคนหนึ่งให้กระท าการไปในทางก่อให้เกิดผลตามที่ตั้งใจเอาไว้๗ 
 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งคนหนึ่งกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเปลี่ยน
พฤติกรรมของอีกคนหนึ่งให้กระท าการไปในทางก่อให้เกิดผลตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ 
 อินเทอร์ เน็ตดิกส์  ( Internetdicts) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  อิทธิพล คือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระท าของบุคคลอ่ืน อิทธิพลได้ทั้งดีและไม่ดี  และอ้างอิงการกระท า
ของคุณ อิทธิพลได้เป็นสิ่งที่อย่างไรก็ตาม สามารถมีต่อผู้น า๘ 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อิทธิพล หมายถึง อ านาจที่ทรงพลังของความคิดจากบุคคลหนึ่ง
ส่งผ่านไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างได้ผล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและการกระท า
อย่างเป็นระบบอาจจะมีผลดีหรือไม่ดีก็ได้  ถ้าในฝ่ายดี เช่น อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการด ารงอยู่
อย่างสันติของชุมชนและสังคม ถ้าในฝ่ายไม่ดี เช่น อิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของสังคมและมนุษยชาติ เป็นต้น 
 ๑.๖.๒ แนวคิดเกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
 ราชบัณฑิตยสถาน การเผยแผ่คือการท าให้ขยายออกไป๙การท าให้ขยายวงกว้างออกไป
ท าให้แพร่หลายออกไปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมค าสั่งสอน
ในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเคารพยาเกรงในพระรัตนตรัย
น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
 ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุพรรษาอยู่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ และได้แสดงพระธรรมเทศนา และถือว่าเป็นวิธีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบัติ
ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด ๔๕ พรรษาซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้อยู่ ๗ ประการด้วยกัน กล่าวคือ 
 ๑. อุปนิสินนกถา 
 ๒. ธรรมมีกถา 
 ๓. โอวาทกถา 
 ๔. อนุศาสนีกถา 
 ๕. ธรรมสากัจฉากถา 
 ๖. ปุจฉาวิสัชชนากถา 
                                                 

    ๗ http://www.lawamendment.go.th/index.php/definition-of-law/๑๖๙-๑๖๙. 

 ๘ http://www.internetdict.com/th/answers/what-is-influence.html 

 ๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนพ.ศ.๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖), หนา้ ๔๗๘.   



 
๗ 

 

 ๗. ธรรมเทศนา๑๐ 
 นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยังใช้วิธีการเผยแผ่มากมายหลายวิธีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทั้งการพูด วิธีการท าให้เป็นตัวอย่าง วิธีเขียน สรุปแล้วมี ๖ ประการ คือ 
 ๑. อนูปวาโท ไม่ว่าร้าย โจมตีใคร 
 ๒. อนูปฆาโต ไม่ท าร้าย ไม่เบียดเบียนใคร 
 ๓. ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร ความส ารวมในศีล หรือปฏิบัติในกรอบกติกา วินัย 
 ๔. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ 
 ๕. ปจฺตนฺจสยนาสน  รู้จักอยู่ในที่สงบ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไป 
 ๖. อธิจิตฺเต จ อาโยโค หมั่นฝึกฝนจิตตนให้มีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป๑๑ 
 ส่วนวิธีการแสดงพระธรรมเทศนานั้น ทรงตรัสองค์แห่งธรรมกถึก ๕ ประการ คือ 
 ๑. อนุปุพฺพิกถ กล่าวความไปตามล าดับ คือแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามล าดับ
ความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ 
 ๒. ปริยายทสฺสาวี ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละ
ประเด็นโดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปต่าง ๆ ตามเหตุผล 
 ๓. อนุทตยปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็น
ประโยชน์แก่เขา 
 ๔. น อามิสนฺตโร ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือสอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ
หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
 ๕. อตฺตานญฺจปรญฺจอนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือสอนตามหลักเนื้อหา 
มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน๑๒ 
 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เช่นดังการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังมีความจ าเป็นมาก 
เพราะเหตุปัจจัย ๓ ประการ กล่าวคือ 

๑. เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนา 
๒. ได้มีคนแอบแฝงปลอมบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา 
๓. ได้เกิดมีศาสนาต่าง ๆ เกิดข้ึนในโลกอีกหลายศาสนา 

                                                 

 ๑๐ พระครูปลัดชะลอ เตชพโล (ปิ่นวิเศษ), บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเทพสุวรรณโมลี 

(สะอิ้ง สิรินนฺโท), วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

 ๑๑ ที.มหา. ๑๐/๒/๕๔. 

 ๑๒ ปญฺจก. ๒๒/๕๘๑/๒๐๖. 



 
๘ 

 

 บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล ก็คือ พระเจ้าอโศก
มหาราชที่ได้ส่งพระธรรมทูตไปพร้อมด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ บุคคล ลายลักษณ์ และวัตถุ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชใช้รูปแบบดั้งเดิม คือ การอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผย
แผ่พุทธธรรม จุดเด่นของการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ก็คือ การเปลี่ยนการ
ขยายอ านาจด้วยศาสตราวุธมาเป็นธรรมวุธ โดยอาศัยพระราชอ านาจของพระองค์ในการใช้นโยบาย 
“ธรรมวินัย” ซึ่งเริ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบ ารุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอาราม 
การอาราธนาให้พระสงฆ์ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย การประกาศนโยบายธรรมวิชัยใน
ราชอาณาจักร 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นต่อมาได้กลายเป็นแบบอย่างแก่
ประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา แม้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายใน
ประเทศไทยแล้วก็ตาม พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยแทบทุกพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติและเจริญ
รอยตามแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราชมาโดยตลอดแทบทุกสมัยรัชกาล๑๓ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระหรือหน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์จะต้องท าแม้โดยความจริง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องช่วยกันของพุทธบริษัททั้งสี่แต่ภาระหนักก็ยังตกเป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์ทั้งนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าพระสงฆ์มีเวลาศึกษาธรรมวินัยมากกว่าชาวบ้านประกอบกับ
การเผยแผ่ธรรมได้ถูกมอบหมายจากพระพุทธองค์ตั้งแต่เริ่มแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประชาชนทั่วไปจึงมองว่าพระสงฆ์เป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ตาม
พระไตรปิฎกได้แก่การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือให้บรรลุพ้นทุกข์และสั่ง
สอนคนทั่วไปให้พ้นทุกข์ตามหน้าที่การเทศนาสั่งสอนธรรมอันเป็นการเผยแผ่และสืบทอดต่อพระ
ศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์๑๔ 
 การเผยแผ่เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านการเรียนรู้ซึ่งมีผลต่อการ
ประพฤติปฏิบัติและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตการเผยแผ่อาจกระท าได้ในหลายช่องทางได้แก่การ
พูดคุยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการแจกเอกสารการชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมการ
เทศนาทางวิทยุกระจายเสียงการบรรยายธรรมทางโทรทัศน์เป็นต้น 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ให้ทรรศนะในมิติแห่งเศรษฐศาสตร์ว่า การที่เรา
จะเทศน์หรือจะสอนแต่ละครั้งจะต้องมี ๔ ขั้นตอนด้วยกันถ้าท่านรับประกันกระบวนการใน ๔ 
ขั้นตอนนี้ดูแลอย่างครบถ้วนการเทศน์การสอนธรรมะของท่านจะมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือกล่าวคือ 

                                                 

 ๑๓ วศิน อินทสระ, ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญ

กิจ, ๒๕๓๕), หน้า ๖๗ – ๖๙. 

 ๑๔ ภัทราพรสิริกาญ , “ ควำมส ำคัญของพระสงฆ์ต่อชำวไทย”, พ.ส.ล. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่๑๙๖ (ก.ค.-

ส.ค. ๒๕๓๘), หนา้ ๖๐-๖๑.   



 
๙ 

 

  ๑. Input ปัจจัยน าเข้า 
  ๒. Process ปัจจัยกระบวนการ 
  ๓. Output ปัจจัยผลิต 
  ๔. Impact ปัจจัยผลกระทบ 
 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจัยนาเข้าก็คือความรู้ที่เราเตรียมไปเทศน์ไปสอนเราอ่าน
หนังสือมากี่เล่มเราอ่านมากฟังมากตีความธรรมะเราเตรียมข้อมูลและวางล าดับการน าเสนอปัจจัย
กระบวนการก็คือวิธีการน าเสนอวิธีการเทศน์วิธีการเผยแผ่มีสื่ออุปกรณ์ผลผลิตที่ออกมา Output      
ก็คือคนฟังฟังจนจบรายการและได้อะไรติดใจกลับไปผลกระทบ Impact ที่ตามมา คือจากปากต่อปาก
พูดถึงเราวา่เทศน์ดีเหลือเกินกัณฑ์เทศน์เพิ่มมีชื่อเสียงผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสและปฏิบัติตามค าสอนได้มี
การเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีเหล่านี้ก็จัดเป็นผลกระทบ๑๕เพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพและเป็น
ประเมินตนเองด้วยว่า การแสดงธรรมของเราในครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานนี้ความจริงก็เป็นเรื่องที่มีชื่อแบบสมัยใหม่ถ้าจะจับเข้ากับหลักธรรมะก็
ยังนึกไม่ชัดว่าค าว่า “ประสิทธิภาพ” นี่จะแปลว่าอะไรดีค าว่า “ประสิทธิ” ก็หาตัวศัพท์ในภาษาบาลี
ได้อยู่แต่ก็ไม่ใช้เป็นค าแบบดั่งเดิมที่ใช้คือเอารูปศัพท์มาประกอบกันค าว่า “สิทธิ” ก็แปลว่า 
“ความส าเร็จ” ถ้าเติม “ป” เข้าไปข้างหน้าก็เป็น “ปสิทธิ” แปลว่าความส าเร็จทั่วหรือภาวะที่ท าให้
ส าเร็จผลอย่างดีนั้นเอง๑๖  
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงการประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่ศาสน
ทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้แก่การเทศนาการปาฐกถาในโอกาส
และสถานที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชน
ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาการ
ด าเนินการใดๆของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งใน
วัดและนอกวัดชื่อว่าเป็นภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๗ 

                                                 

  ๑๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กำรเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา้ ๕๒-๕๔. 

 ๑๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑.   

 ๑๗ กรมการศาสนา, คู่มือกำรบริหำรและกำรจัดกำรวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๙.   



 
๑๐ 

 

 สรุปได้ว่ำ วิธีการที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายวิธีเช่นการเทศนาปาฐกถาธรรมอภิปรายธรรมสนทนาธรรมการสอน
วิปัสสนากรรมฐานและการใช้สื่อประกอบการสอนธรรมะจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่ กับลักษณะของผู้รับ
การเทศนาสั่งสอนประชาชนเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ ถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของ
พระสงฆ์พึงยึดถือและปฏิบัติ เพราะเป็นกิจการที่ส าคัญที่สุดขณะเดียวกันพระสงฆ์ที่จะท าหน้าที่ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนให้แจ่มแจ้งเสียก่อนเป็นเบื้องต้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ 
 ๑.๖.๓ ประวัติและผลงำนของพระสิริมังคลำจำรย์ 

 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระภิกษุไทยชาวเชียงใหม่ มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 
๒๐ ในสมัยเดียวกับภิกษุไทยชาวล้านนาที่เป็นคันถรจนาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก ๒ ท่าน คือ พระรัตน
ปัญญาเถระ ผู้รจนาชินกาลมาลีปกรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ และพระโพธิรังสี (พ.ศ. ๑๙๔๐–๒๐๔๑)๑๘ 

 พระสิริมังคลาจารย์ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เพราะไม่มีหลักฐานปรากฏเช่นเดียวกับ
พระเถระองค์อ่ืนๆ นอกจากสันนิษฐานจากผลงานของท่าน ท่านเป็นชาวเชียงใหม่มีชีวิตอยู่ราว     
พ.ศ. ๒๐๒๐-๒๑๐๐  ประจ าอยู่วัดสวนขวัญ (วัดต าหนักในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้จากตัวเมือง
เชียงใหม่ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ท่านเคยไปศึกษาที่ลังกา และเคยเป็นอาจารย์ของพระเมืองเกษ
เกล้า๑๙ 

 สิงฆะวรรณสัย  กล่าวว่าผลงานของพระสิริมังคลาจารย์คงเป็นช่วงที่ท่านจ าพรรษาที่วัดต า
หนังสวนขวัญ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ และคงใช้เวลาค้นคว้ารจนาคัมภีร์ต่างๆ จากหอ
ธรรมที่ท่านรวบรวมไว้ เพราะว่าปรากฏว่าผลงานของท่านมีการอ้างอิง บอกถึงท่ีมาโดยละเอียด นับว่า
ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีผลงานอ้างอิงที่ก้าวหน้าเกินยุคสมัยของท่านมาก๒๐ 
         อุดม รุ่งเรืองศรี และ สดุภณ จังกาจิตต์ ศึกษาผลงานของท่านและได้แบ่งผลงานของท่าน 
สรุปได้ ดังนี้ 
         พระสิริมังคลาจารย์รจนาผลงานไว้ ๔ เรื่องซ่ึงอาจจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ 
         การอธิบายคัมภีร์ที่มีมาแต่เดิม ผลงานประเภทนี้มีด้วยกัน ๓ เรื่อง ดังนี ้

                                                 

    ๑๘ สดุภณ จังกาจิตต์, จำมเทวีวงศ์, (วารสารอักษาศาสตร์ คณะอกัษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั เลม่ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๑๘), หน้า ๑๑๗. 

     ๑๙ อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, (เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๘), หน้า ๑๑๖. 

     ๒๐ สิงฆะ วรรณสัย, ปริทัศน์วรรณคดลีานนาไทย, (เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๓), หน้า 

๑๘. 



 
๑๑ 

 

 ๑. เวสสันตรทีปนี รจนาส าเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว อธิบายอรรถ
กถาเวสสันดรชาดก เกี่ยวกับความเบ็ดเตล็ดเกร็ดเล็กน้อยต่างๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนวิธีแบ่งคาถาใน
เวสสันดรชาดกอีกด้วย คัมภีร์นี้มีความยาวบั้นต้น ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก 

 ๒. สังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายคัมภีร์สังขยาปกาสกะ ที่พระญาณวิลาสเถระ
ชาวเชียงใหม่รจนาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๙ เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รจนาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ จ านวน ๒ ผูก 

 ๓. มังคลัตถทีปนี หรือ มงคลทีปนี เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่มีชื่อเสียงยิ่งของพระสิริมัง
คลาจารย์ รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ เพ่ือเป็นการอธิบายความในมงคลสูตร ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  
๒ แห่ง คือ ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต ซึ่งทั้งสองนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มีอรรถกถา
ชื่อ ปรมัตถโชติกา ซึ่งพระพุทธโฆสะเป็นผู้รจนาไว้อันเป็นพระสูตรที่แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นมงคล
รวม ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต ฯลฯ ท่านได้อธิบายถึงความหมายของพระ
สูตรนี้โดยละเอียดด้วยภาษาบาลีอันไพเราะและสละสลวย และน าเรื่องจากคัมภีร์และชาดกอ่ืนๆ มา
อธิบายประกอบมังคลัตถทีปนี นี้ได้แปลเป็นภาษาไทยความยาว ๘๙๓ หน้า และพิมพ์เผยแพร่หลาย
ครั้งแล้ว เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนปริยัติธรรมจะต้องศึกษาส่วนคัมภีร์ที่รจนาขึ้นใหม่ มีเพียงเรื่อง
เดียว คือ 

 ๔. จักกวาฬทีปนี ซึ่งเรื่องนี้ท่านได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
จักรวาลออกเป็นตอนๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้นๆ อย่างละเอียดลออ โดยอ้างหลักฐานจาก
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ มาประกอบ รจนาเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ กล่าวถึงเรื่องราวในจักรวาล
หรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหารของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร ฯลฯ 
ดังนี้ 

 - ภูเขา พรรณนาถึงเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริภัณฑ์และเขาต่างๆ ในป่าหิมพานต์ 
 - สระ พรรณนาถึงสระอโนดาต กัญญมุณฑก รถกรก ฉัททันต์ กุนาล ฯลฯ 
 - นที พรรณนาแม่น้ าต่างๆ เช่น คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหิ ฯลฯ 
 - ทวีป พรรณนาชมพูทวีป อุตตรกุรุทวีป บุพพวิเทห และอมรโคยาน เป็นต้น 
 - ภูมิของสัตว์ต่างๆ เช่น อบายภูมิ คือ นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปตวิสัย อสุรกาย และมหา

นรก ๘ ขุม เช่น สัญชีวะ กาลสุตตะ สังฆาตะ ปตาปนะ เป็นต้น 
 - อสูร พรรณนา เวปจิตตสัมพร อสุโรชปหารท ราหุ เป็นต้น 
 - ภุมมเทวดา คือ เทวดาที่อยู่บนพื้นดินและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือทรงคุณประโยชน์ต่างๆ 
 - อากาศเทวดา กล่าวถึงเทพที่สถิตอยู่ในอากาศ แต่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าชั้นจตุมหาราชิก 
 - มเหสักขเทวดา กล่าวถึง เทวดาที่สูงศักดิ์ต่างๆ ในฉกามาวจรเทวโลก 
 - พรหม กล่าวถึง พรหมต่างๆ ในพรหมโลก 



 
๑๒ 

 

 นอกจากนี้ยังได้พรรณนา หรือวินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย เรื่องอายุ อาหาร การ
ค านวณภูมิเรื่องต้นไม้ เรื่องโลก โลกธาตุ และเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนค าศัพท์ต่างๆ ก็ได้
อธิบายไว้เช่น ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิบัติภวโลก ฯลฯ 

 เมื่อพิจารณาวิธีการรจนาคัมภีร์ทั้ง ๔ เรื่องแล้ว จะเห็นว่าพระสิริมังคลาจารย์รจนาคัมภีร์
แต่ละเรื่องขึ้นเพ่ืออธิบายขยายความที่ยากหรือค่อนข้างยากให้คนทั่วไปเข้าใจรู้เรื่องอย่างแจ่มแจ้ง   
อันเป็นจุดประสงค์ส าคัญของผลงานกลุ่มแรก ส่วนผลงานที่รจนาใหม่คือ การอธิยายเรื่องจักรวาลนั้น 
ก็เพ่ือต้องการให้ชาวล้านนาที่สนใจและมิได้เป็นนักปราชญ์ที่ต้องการจะทราบเรื่องจักรวาลอย่างถ่อง
แท้ละเอียดพิสดาร ตามแนวของพุทธศาสนาได้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนขึ้น โดยไม่ต้อง
ค้นคว้าหาอ่านมากมาย 

 นอกจากนี้ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ยังสะท้อนให้เห็นความสนใจและการใฝ่หา
ความรู้ด้านพุทธศาสนาและวิชาการแขนงต่างๆ ของชาวล้านนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ มี
มากเพียงใด ทั้งยังเป็นความสนใจที่จะใฝ่หาความรู้นั้นๆ อย่างแตกฉานอีกด้วย๒๑ 
 ๑.๖.๔ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง, ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ด้านบุคคลภาพภูมิรู้ภูมิธรรมแนวคิดอุดมการณ์ในการท างานของพระธรรมทูตจะต้อง
เป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณมีความอดทนและควรมีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน
และกันเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะด้วยความสงบสุขพร้อมที่จะเสียสละเพ่ืองาน
พระพุทธศาสนามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ความรู้ทางโลกจะต้องไม่
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเข้าใจในจิตภาวนามี
อุดมการณ์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวต่างชาติเพ่ือเป็นความมั่นคงของศาสนาในอนาคตผู้ที่
จะเป็นพระธรรมทูตควรจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาโดยตรง 
 ๒. ด้านยุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องเผยแผ่ทาง wed site ใช้ภาษาให้ร่วม
สมัยอาจท าเป็นสิ่งพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆที่สะดวกในการหยิกอ่าน, ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือก ารสร้าง
เครือข่ายกระจายการเผยแผ่ไปยังจุดต่างๆโดยยึดหลักอุดมการณ์ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอน
ว่าพวกเธอจงเท่ียวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมห าชน 
 ๓. ด้านวิธีการพัฒนาพระธรรมทูตควรมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมินและการ
ติดตามดูผลงานในอนาคตควรมีวิทยาลัยพระธรรมทูตหรือเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านพระธรรม

                                                 

 ๒๑ อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ำนนำ, หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 



 
๑๓ 

 

ทูตจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการปลูกฝังอุดมการณ์การเผยแผ่สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นพระธรรมทูต
ให้อยู่ในใจให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติดีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้๒๒ 
 พระมหาเป้า เตชปญฺโญ ( ค้าสบาย ), ได้ท าการวิจัยเรื่อง“นโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่าหลักการก าหนดนโยบายแนวคิดทฤษฎีในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทรงก าหนดหลักธรรมวินัยเป็นพ้ืนฐานเช่นโพธิปักขิยธรรมไตรสิกขาไตรลักษณ์
โอวาทปาติโมกข์อริยสัจจ์วิสุทธิธรรมคุณธรรมของผู้น าคุณธรรมของครูอาจารย์นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารราชก ารา ผู้บริหารองค์กรเพราะนโยบายจะเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศในการ
บริหารงานด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้นโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงประกาศไว้แก่พระสาวกทั้งหลายในการส่งสาวกไปประกาศพระ
ศาสนาครั้งแรกเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพราะมีพร้อมทั้งหลักการวิธีการ
อุดมการณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายในปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์มีแนวนโยบาย
การเผยแผ่ตามหลักพระธรรมวินัยแนวนโยบายแห่งรัฐรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ
เทคโนโลยีกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายในการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอุปสรรคกีด
ขวางมากมายทั้งภายในภายนอกจากบุคคลจากธรรมชาติจากความผิดพลาดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
ยังมีปัญหาด้านการปกครองของอาณาจักรศาสนจักรจากศาสนาต่างๆจากเจ้าลัทธิต่างๆมีปัญหาความ
ขัดแย้งทางความคิดปัญหาการแปลกแยกด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
การเมืองสังคมวัฒนธรรมประเพณีสื่อภาษาเพศและวัย๒๓ 
 พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร (ชีวะพฤกษ์), ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญาอินฺทปญฺโญ)”, ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์มี ๔ ขั้นตอนหลักคือการวิจัยหรือการหาข้อมูลการวางแผนการติดต่อสื่อสารและการ
ประเมินผลขั้นตอนการติดต่อสื่อสารแบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบย่อยคือผู้ส่งสารตัวสารช่องทางและผู้รับ
สารสิ่งส าคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลคือการมีคุณสมบัติของนัก
ประชาสัมพันธ์เผยแผ่ที่ดีเช่นมีพรหมวิหารธรรมมีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีและมีมนุษย์
สัมพันธ์ดีเป็นต้นคุณสมบัติส่วนตัวของพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความเป็นอยู่อย่าง
สมถะเรียบง่ายเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากเป็นพระนักพัฒนาที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพระนักเสียสละผู้มีเมตตาธรรมสูงเป็นพระนักการศึกษาที่มองการณ์ไกล

                                                 

 ๒๒ พระมหามนตรีศรีบุญฮุง, “ แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ในทศวรรษหน้ำ ”, วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๐.   

 ๒๓ พระมหาเป้า เตชปญฺโญ (ค้าสบาย), “นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์พุทธ

ศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.   



 
๑๔ 

 

ตลอดถึงเป็นพระนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่รักและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามมติมหาเถร
สมาคมครบถ้วนทั้ง ๖ ด้านคือด้านการปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การ
สาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์นอกเหนือจากนั้นที่เด่นคือด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม๒๔ 
 พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู), ได้วิจัยเรื่อง "ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระราชวิทยาคม(หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ)", พบว่าท่านมีวิธีการด้านการเผยแผ่หรือสื่อสารพระธรรม
ค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้รับสารหรือผู้ฟังได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการสอนแบบใหม่โดยใช้
สื่อสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่เช่นการเคาะหัวเพ่ือสื่อในการสอนว่า "จงมีสติอย่าประมาทในชีวิตเพราะ
คนที่ประมาทแล้วเหมือนคนที่ตายแล้วแต่คนที่ไม่ประมาทมีสติรู้ตัวอยู่เสมอชื่อว่าย่อมไม่ตาย" และสื่อ
การสอนแบบใหม่ที่ใช้เด่นชัดที่สุดคือการรับบริจาคเงินจากผู้ที่ศรัทธาถวายท่านจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่ง
แก่ผู้ถวายเพื่อสอนว่าให้รู้จักทาบุญรู้จักประมาณตนเองไม่ท าตนและคนอ่ืนให้เดือดร้อนให้รู้จักสันโดษ
ให้รู้จักเพียงพอไม่ใช่จะกอบโกยเอาอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืนและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและท่านสามารถเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาใช้หลักนิเทศศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาที่เข้ากับหลักธรรมได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน๒๕ 
 พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิหมื่นแปร), ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงในอ าเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ผ่านมามีรูปแบบ
วิธีการที่หลายหลากสิ่งที่ค้นพบใหม่จากการไปศึกษาวิจัยคือชาวบ้านมีความรักและหวงแหนในหน้าที่
ในการพิทักษ์พระพุทธศาสนามากขึ้นจากเดิมงานวิจัยที่ผ่านมาชาวบ้านชุมชนบนพ้ืนที่สูงถือว่าหน้าที่
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการดูแลศาสนสถานเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ชาวบ้านเพียงแต่ให้
ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิต
อาสาและพระธรรมจาริกที่มีกระบวนการรูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวได้สร้างความสนใจให้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นของแต่ละอาศรมข้อบ่งชี้ถึงผลฤทธิ์ของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเด่นชัดหลายประการเช่นชุมชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างสม่ าเสมอมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักธรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถที่จะ

                                                 

 ๒๔ พระปลัดสามารถ ธมฺมสาโร, “ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์,” ,  
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙.  

 ๒๕ พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู), "ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม 

(หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ)",  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.   



 
๑๕ 

 

น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของในศาสนสถานและมี
แกนน าชาวพุทธที่เป็นตัวแทนจากแต่ละชุมชนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนารวมทั้งรู้จักปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยโดยในพ้ืนเป้าหมายทั้ง ๗ หมู่บ้านมีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น ๖๐๖ ครอบครัวจานวน ๔๒๖ ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ ๗๑ เข้าพิธีกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามกะยึดมั่นในพระรัตนตรัยพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิต๒๖ 
 สรุปได้  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลากหลายวิธี เช่น 
การเทศน์การปาฐกถา การอภิปรายธรรมการสนทนาธรรมการสอนวิปัสสนากรรมฐานการใช้สื่อ
ประกอบหรือแต่งเป็นวรรณกรรมโดยน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาช่วยอธิบาย เพ่ือให้
ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ได้ ตามจริตของผู้รับฟัง เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นบทบาทและ
หน้าที่ที่พระสงฆ์ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นกิจที่ส าคัญและพระภิกษุผู้ท าหน้าที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องมีความรู้ความความสามารถพร้อมมีเทคนิควิธีการนอกเหนือจากความรู้
ด้านหลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆเพ่ือนาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๗ ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Quantitative research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interviews) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินวิจัยไว้ดังนี้  

      ๑.๗.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informant)   
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระสังฆาธิการ นักการศึกษา จ านวน ๘ จังหวัด โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และแพร่  รวมจ านวน ๑๐ รูป/คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. พระราชวิสุทธี,  ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. พระเทพสิงหวราจารย์,  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรวิหาร 

 ๓. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

 ๔. พระราชศาสนาภิบาล ป.ธ.๙  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน 
                                                 

 ๒๖ พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิหมื่นแปร), “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).    



 
๑๖ 

 

 ๕. พระครูธีรสุตาพจน์,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๖. พระนคร ปญฺญาวชิโร  เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพ่ือนบ้าน  
    ส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม ่
 ๗ . ผศ.ศรี   แนวณรงค์ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ๘. ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๙. ผศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
    ๑๐. ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ๑.๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเน้นการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย  โดยใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ ต าแหน่ง อาชีพ และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการศึกษาประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ เป็นต้น 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส าหรับพระสังฆาธิการ         
นักการศึกษาที่มีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์   
 ๑.๗.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดย
มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
 ๑. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางสังคม ภูมิศาสตร์ โดยลงพ้ืนที่
ภาคสนามเพ่ือท าการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ และนักการศึกษาจ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ 
 ๑.๗.๕ วิธีวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั้ ง ในเชิง เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์  และการสัมภาษณ์             
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุป
สาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 



 
๑๗ 

 

  (๑)  บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา 
การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม และแนวความคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ของพระมหาเถระใน
ประเทศไทยและในล้านนา 
  (๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๐ รูป/คนโดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่อยู่ในเนื้อหากลุ่มเดียวกันในบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม ของพระสิริมังคลาจารย์ 
  ๒) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาท า
การวิเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และบทบาทการเชื่อมโยงเส้นภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ 
 

๑.๘ กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย 

รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๙ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๙.๑ ท าให้ทราบถึงแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๙.๒ ท าให้ทราบถึงบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑.๙.๓ ท าให้ทราบถึงบทบาทความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่การ
สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์  
 

พระสิริมัง
คลาจารย์ 

วรรณกรรม 

1. เวสสันตรทีปนี 
2. จักกวาฬทีปนี 
3. สังขยาปกา
สกฏีกา 

4. มังคลัตถทีปนี 

แรงบันดาล
ใจ 

ภาษาบาลี 

วิถีพุทธ 

วิถีลานนา 

เชื่อมโยง 

พ้ืนทีท่างการ
ศึกษาและ
ทางสังคม 



บทท่ี ๒ 

 

แนวคิดและวิถีอตัลักษณ์พระสิริมังคลาจารย์ 
 

 พระสิริมังคลาจารย์  เป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานใน

พระไตรปิฎกและภาษาบาลีเป็นอย่างมาก จึงได้รจนาวรรณกรรมที่ส าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนาไว้

หลายเรื่อง โดยเฉพาะคัมภีร์ เรื่อง มังคลัตถทีปนี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทางศาสนา และได้

น าคัมภีร์ดังกล่าวมาแปลและตีพิมพ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกทางหนึ่ง   ถือว่าพระสิริมังคลาจารย์เป็นเพชรน้ าเอกของล้านนารูป

หนึ่ง  และเป็นพระมหาเถรที่มีความส าคัญมากในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การสร้างมรดกธรรมพินัยกรรมทางคัมภีร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  และพยายามน าคัมภีร์ของ

ท่านมาวิเคราะห์  เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับการศึกษาอยู่ตลอดเวลา  เช่นเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้            

เพ่ือต้องการศึกษา  แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของท่าน  ดังมขีอบเขตและรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

 ๒.๑ ประวัติพระสิริมังคลาจารย์  

 ๒.๒ ผลงานวรรณกรรมพระสิริมังคลาจารย์  
 ๒.๓ แนวคิดของพระสิริมังคลาจารย์  

 ๒.๔ วิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์           
  

๒.๑ ประวัติพระสิริมังคลาจารย์ 

 พระสิริมั งคลาจารย์  เป็นพระมหาเถระที่มี อิทธิพลและบทบาทต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านวรรณกรรมที่ถือเป็นมรดกทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อ

การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในแผนกธรรมบาลีของคณะสงฆ์

ไทย เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของท่าน คณะผู้วิจัย ได้รบรวมเอกสารหลักฐานของ

นักวิชาการ  ที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าและบันทึกเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์  

ไว้ดังนี้ 
 

 



 

๑๙ 
 

 ๒.๑.๑ ชาติภูมิ 

 พระสิริมังคลาจารย์ มหาปราชญ์แห่งล้านนาไทย ท่านเป็นพระภิกษุชาวเชียงใหม่       

เมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีเศษ แต่หลักฐานที่จะชี้ชัดและอ้างอิงเกี่ยวกับบ้านก าเนิด ชื่อของผู้เป็นบิดา 

มารดา วันเดือน และปีเกิดนั้น ไม่ปรากฏชัดเจนอย่างเป็นทางการ เพียงกล่าวไว้แต่ชีวิตในช่วงการเป็น

สมณเพศ และผลงานของท่านที่ปรากฏเท่านั้น๑  

 พระสิริมังคลาจารย์เขียนจารึกไว้เองในตอนท้ายเรื่องของคัมภีร์ที่ท่านได้รจนาเอาไว้ เช่น 

ท้ายเรื่องเวสสันตรทีปนี ท่านกล่าวไว้ว่า คัมภีร์เรื่องนี้รจนาส าเร็จเมื่อปีฉลู จ.ศ.๘๗๙ (พ.ศ.๒๐๖๐)     

ในสมัยพระเมืองแก้ว ครองเมืองเชียงใหม่ ขณะนั้นท่านเป็นมหาเถระแล้วและจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสวน

ขวัญ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ นั้นหมายความว่าท่านอาจจะ

เกิดในระหว่าง พ.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๒๐ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๐๓๐) เป็นผลงาน

เรื่องสุดท้ายของท่าน แสดงว่าท่านคงจะมรณภาพภายหลังจากที่รจนามังคลัตถทีปนีส าเร็จเพียงไม่กี่ปี

ต่อมาในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๗๘ รัชสมัยพระเมืองเกศเกล้า (พ.ศ.๒๐๖๘ –๒๐๘๑)  

 ส่วนอีกหลักฐานหนึ่ง คือ ชีวประวัติจากต านาน โดยเฉพาะปรากฏอยู่ในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่หลายฉบับ เช่น รองอ ามาตย์โทชุ่ม ณ บางช้าง ผู้ ได้เคยพบและอ่านต านานเหล่านั้นมามาก 

ได้เขียนต านานส่วนหนึ่งของประวัติพระสิริมังคลาจารย์ลงในหนังสือ “น าชมจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งกรม

ศิลปากรเป็นผู้พิมพ์ กล่าวว่า มีเรื่องราวของวัดเก่าแก่ในหมู่บ้านต าหนักในคัมภีร์ใบลานเมื่อประมาณ 

พ.ศ.๒๔๖๔ เรียกชื่อวัดนี้ว่า เวฬุวนาราม อาศัยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณกอไผ่ ๙ กอ จึงมีชื่อ

เรียกตามความนิยมของชาวบ้านว่า วัดไผ่ ๙ กอ และเป็นวัดที่พระสิริมังคลาจารย์ บรรพชาเป็น

สามเณรจนกระทั่งท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ยังจ าพรรษอยู่ที่วัดเวฬุวนารามแห่งนี้ อันสิริมังคลา

จารย์นั้นเป็นนามสมณศักดิ์ซึ่งพระเมืองแก้วทรงแต่งตั้งให้ ส่วนนามเดิมของท่าน ชื่อ “ศรีปิงเมือง” 

โดยถือเอานิมิตในวันคลอดที่เกิดพายุใหญ่พัดจนบ้านพังทลาย ขณะนั้นมารดาของท่านก าลังครรภ์แก่

หลบพายุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ (ไม้ศรี) ใหญ่  เลยเจ็บครรภ์และคลอดบุตรที่โคนต้นโพธิ์นั้น บิดา

เลยตั้งชื่อว่า “ศรีปิงเมือง”๒  พระสิริมังคลาจารย์    มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ใน

                                                           

 ๑ พระมหาสังวร สีลส วโร, พระสิริมังคลาจารย์ มหาปราชญ์แห่งล้านนาไทย, (ม.ป.ท. ม.ป.ป.), หน้า 
๒๒. 
 ๒ พระมหาสง่า ธีรส วโร และคณะ, ชีวิตและงานพระสิริมังคลาจารย์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (เชียงใหม่:      
ลานนาการพิพม์, ๒๕๔๖), หน้า ๑ – ๗. 



 

๒๐ 
 

สมัยเดียวกับภิกษุไทยชาวล้านนาที่เป็นคันถรจนาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก ๒ รูป คือ พระโพธิรังสี พ.ศ. 

๑๙๔๐ – ๒๐๔๐ ผู้รจนาจามเทวีวงศ์กับสิหิงคนิทาน และพระรัตนปัญญาเถระ ผู้รจนาชินกาลมาลี

ปกรณ์เม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๐๓   
 ดังนั้น จากเอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวถึงชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์ สรุปได้ว่า             

พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระที่มีชาติภูมิอยู่ที่เชียงใหม่ โดยมีหลักฐานที่ท่านจารึกเอาไว้ท้ายเรื่อง

ของคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี และหลักฐานเกี่ยวกับต านานที่  รองอ ามาตย์โทชุ่ม ณ บางช้าง ได้ท าการ

ค้นพบและน ามากล่าวไว้ภายหลัง สันนิษฐานได้ว่าท่านอาจจะเกิดในช่วงราวปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ ในสมัย

พระเจ้าติโลกราช ครองนครเชียงใหม่และเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในล้านนา 

 ๒.๑.๒ บรรพชาอุปสมบท  

 พระสิริมงัคลาจารย์เกิดที่เมืองเชียงใหม่ในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราช ท่านบรรพชาเป็น

สามเณรเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ซึ่งขณะนั้น พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ก าลังเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มี

พระสงฆ์ทั้งนิกายพ้ืนเมืองดั้งเดิม นิกายรามัญวงศ์และนิกายลังกาวงศ์ (นิกายสิงหล) และพระสงฆ์

เหล่านั้นก็มีพระสงฆ์ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากถึงกับสามารถท าสังคายนาช าระ        

พระธรรมวินัย ณ วัดเจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าติโลก

ราช 

 ๒.๑.๓ การเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน 

 พระสิริมังคลาจารย์ภายหลังจากที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วนั้น มีความสนใจใน

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับในยุคนั้นเป็นยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็น

อย่างมาก ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์  และในขณะนั้นพระสงฆ์นิกายสิงหลเป็นที่ขึ้นชื่อใน

ด้านความรู้ความสามารถ ท่านจึงได้เดินทางไปเรียนหนังสือในส านักของพระพุทธวีระ๔  เหตุที่กล่าวว่า 

พระพุทธวีระ  เป็นอาจารย์ที่พระสิริมังคลาจารย์ได้ไปศึกษาเล่าเรียนด้วย  เนื่องด้วยหลักฐานที่         

พระสิริมังคลาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ในปัจฉิมคาถาเรื่อง มังคลัตถทีปนีเพียงเรื่องเดียวว่า ครูของท่านชื่อ 

พระพุทธวีระ สันนิษฐานกันว่า พระพุทธวีระ เป็นพระภิกษุในนิกายสิงหล ส่วนจะเป็นใคร ชาวเมือง

                                                           

 ๓ สดุภณ จังกาจิตต์, จามเทวีวงศ์, (วารสารอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เล่มที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๑๘), หน้า ๑๑๗. 
 ๔ ตามรอยพระสิริมังคลาจารย์สังฆปราชญ์ล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จรรยาฟิล์ม, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 



 

๒๑ 
 

อะไรนั้น  ไม่ปรากฏ เพราะชื่อพุทธวีระ ไม่เคยมีการกล่าวถึงในรายชื่อพระภิกษุที่มีชื่อเสียงของล้านนา

ที่เอ่ยไว้ในหนังสือเรื่องใด ๆ ที่แต่งในสมัยนั้น และไม่ปรากฏในวรรณคดีบาลีของลังกาและพม่าอีกด้วย  

ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่ง คือ การจดบันทึกรายชื่อของพระเถระล้านนาในช่วงเวลานั้น พระสิริมัง

คลาจารย์ กับพระพุทธวีระอาจยังอยู่ต่างประเทศ จึงไม่มีรายชื่อปรากฏ แต่ชื่อของพระสิริมังคลาจารย์

ที่ได้มีการกล่าวถึงปรากฏในคัมภีร์ ศาสนวงศ์  ที่พระปัญญาสามี พระเถระแห่งพม่า ได้รจนาไว้เมื่อ 

พ.ศ.๒๔๐๕๕   

 จนกระทั่ง พระสิริมังคลาจารย์ได้เดินทางกลับมายังเมืองเชียงใหม่  เป็นสมัยแห่งการการ

ปกครองของพระเมืองแก้ว ในระหว่าง (พ.ศ. ๒๐๓๘ - ๒๐๖๘ ) พระเจ้าเมืองแก้วเป็นราชโอรสของ         

พระเจ้ายอดเชียงราย ทรงได้รับมอบราชสมบัติจากพระเจ้ายอดเชียงราย จากความเป็นปึกแผ่นที่

พระมหากษัตริย์ของล้านนาวางรากฐานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกาย

ลังกาวงศ์ พระเมืองแก้วทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทรงสร้างและซ่อมแซมวัดปรากฏ

การกัลปนาที่ดินข้าพระให้กับวัดจ านวนมาก โดยวัดที่ทรงสร้างได้แก่ วัดสุธรรมาราม และทรง

ปฏิสังขรณ์วัดที่ส าคัญเช่น วัดมหาโพธาราม วัดเจดีย์หลวง วัดบุปผาราม ก่อสร้างเพ่ิมเติมวัดป่าแดง

หลวงมหาวิหาร การที่พระเมืองแก้วทรงให้ความอุปถัมภ์ทะนุบ ารุงศาสนสถานท าให้พุทธศาสนา

เจริญรุ่งเรือง ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา โดยได้ปรากฏพระนามของพระ

เมืองแก้วและพระมหาเทวีในศิลาจารึก ที่จะกล่าวถึงการบ ารุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการกัลปนา

สิ่งของให้กับวัดเป็นจ านวนมาก ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็น

จ านวนมาก อีกทั้งได้ทรงสร้างพระธรรมณเีียรส าหรับประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกและในปี    

พ.ศ. ๒๐๖๖ พระเมืองแก้วทรงโปรดให้พระเทพมงคลเถระได้น าคัมภีร์พระไตรปิฎกจ านวน ๖๐ คัมภีร์

ไปเผยแพร่ยังอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยนี้ถือว่าวรรณกรรมด้านพระพุทธศาสนาเจริญอย่างต่อเนื่อง๖ 

 จนกระท่ัง พระเมืองแก้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความรู้ความสามารถของท่าน จึงทรง

แต่งตั้งให้ท่านเป็น “พระสิริมังคลาจารย์” ตามฉายาเดิมของท่าน และทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัด

เจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) ซึ่งเป็นที่สงบสงัดห่างจากตัวเมืองออกไป  ไว้ส าหรับเป็นที่รจนาคัมภีร์    

                                                           

 ๕ พระมหาสง่า ธีรส วโร และคณะ, ชีวิตและงานพระสิริมังคลาจารย์, หน้า ๖. 
 ๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลต่าง ๆ ของล้านนา,  พุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต, (บัณีิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



 

๒๒ 
 

ซึ่งท่านได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้ในผลงานทั้ง ๓ เรื่องแรกของท่าน คือ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี 

และสังขยาปกาสกฏีกา ต่อมาถึง พ.ศ.๒๐๖๗ เกิดน้ าท่วมใหญ่และท่วมวัดสวนขวัญด้วย ท่านจึงไปหา

สถานที่อันวิเวกเป็นเรือนร้าง เพ่ือรจนาคัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี ต่อจนส าเร็จ จึงได้กล่าวไว้ว่า รจนา

คัมภีร์มังคลัตถทีปนีขณะที่อาศัยอยู่ในอาคารร้าง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ๔ กิโลกเมตร เท่ากับ 

๑ คาวุต๗ 

 กล่าวโดยสรุป พระสิริมังคลาจารย์ได้เข้ามาพรรพชาอุปสมบทในขณะที่มีอายุ ๑๓ ปี ณ 

เมืองเชียงใหม่ ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน โดยได้ศึกษากับพระอาจารย์ชาวลังกามีนามว่า 

พระพุทธวีระ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาจากลังกา จนกระทั่งท่านมีความรู้

ความแตกฉานในพระธรรมวินัยสามารถรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญถึง ๔ คัมภีร์ ดังจะได้

กล่าวในผลงานของท่านต่อไป 

 ๒.๑.๔ มรณภาพ 

 ตลอดระยะเวลาในการด ารงตนภายใต้ผ้ากาสาวพัสตร์ของพระสิริมังคลาจารย์ท่านได้ฝาก

ผลงานวรรณกรรมที่ส าคัญไว้กับพระพุทธศาสนา ๔ เรื่อง จนกระทั่งวาระสุดท้ายชีวิต พระสิริมังคลา

จารย์ ได้รจนาคัมภีร์ เรื่อง มังคลัตถทีปนี ส าเร็จ เมื่อ (พ.ศ.๒๐๖๗) ซึ่งจากหลักฐานที่ค้นพบปรากฏว่า

พระสิริมังคลาจารย์ได้มรณภาพ ในระหว่าง (พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๗๘)  ตรงกับรัชสมัยพระเมืองเกศเกล้า 

(พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๘๑)๘ เมื่อท่านได้มรณภาพแล้ว ศพของท่านคงได้รับการถวายเพลิง ณ วัดสวนดอก

นี้ และได้สร้างกู่บรรจุอัฐิของท่านไว้ในบริเวณวัด ซึ่งขณะนั้นบริเวณวัดคงจะกว้างขวางกว่าในปัจจุบัน

มาก ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น ชาวบ้านจึงได้เข้ามาจับจองแผ้วถางท าเป็นสวนในบริเวณวัด   

ท าให้กู่ อัฐิของท่าน ได้อยู่ในสวนของชาวบ้านที่รุกล้ าเข้ามา และได้ถูกรื้อไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ 

สอดคล้องกับหลักฐานที่รองอ ามาตย์โทชุ่ม ณ บางช้าง ได้เล่าไว้๙ สันนิษฐานว่า  รวมสิริอายุท่าน

ประมาณ ๔๗ ปี ความปรารถนาสูงสุดของท่านที่บันทึกเอาไว้ท้ายคัมภีร์ว่า ในชาติสุดท้ายขอให้

ข้าพเจ้าได้บรรลุเป็นอรหันต์ ที่เป็นอุดมผล ประกอบด้วยคุณทุกอย่าง ถ้าพระศรีอาริยเมตไตรย      

                                                           
๗ พระมหาสังวร สีลส วโร, พระสิริมังคลาจารย์ มหาปราชญ์แห่งลานนาไทย, หน้า ๒๒. 

 ๘ พระมหาสง่า ธีรส วโร และคณะ, ชีวิตและงานพระสิริมังคลาจารย์, หน้า ๒. 
 ๙ ตามรอยพระสิริมังคลาจารย์สังฆปราชญ์ล้านนา, หน้า ๙ – ๑๐. 



 

๒๓ 
 

มาตรัสรู้เป็นที่พ่ึงของสรรพสัตว์เมื่อใด ขอให้ข้าพเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนาของพระองค์และได้

บรรลุผลสูงสุดอันประกอบด้วยคุณท้ังมวลเทอญ๑๐ 

 ๒.๑.๕ ที่มาของค าว่า “พระสิริมังคลาจารย์” 

 พระสิริมังคลาจารย์ ดังที่ทราบแล้วว่า ได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ในยุคสมัยของ

พระเจ้าสามฝั่งแกน ภายหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากลังกาซึ่งตรงกับยุคสมัยของพระเมืองแก้ว

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสิริมังคลาจารย์ ตามฉายาเดิม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัด

เจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) ต่อมาก็ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอก จนกระทั่งมรณภาพเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. ๒๐๖๘-๒๐๗๘ ในสมัยของพระเมืองเกษเกล้านั่นเอง 

 

๒.๒ ผลงานด้านวรรณกรรม 

  พระสิริมังคลาจารย์  ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนาอีกท่านหนึ่งที่มีความรู้

ความสามารถแตกฉานในด้านภาษาบาลีและพระไตรปิฎก ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้รจนาคัมภีร์

ส าคัญๆ  ไว้ ๔ เรื่องเรื่องด้วยกัน คือ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฏีกา และมังคลัตถ

ทีปนี  ในแต่ละเรื่องนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการการใช้ภาษาบาลี หลักการทางพระพุทธศาสนา และ

ความเป็นเอกลักษณ์ของท่านในเรื่องการรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า

ตลอดช่วงอายุของพระสิริมังคลาจารย์ท่านได้รจนาคัมภีร์ ๔ คัมภีร์ โดยมีรายละเอียดของผลงาน

ดังต่อไปนี้  

 ๒.๒.๑. คัมภีร์เรื่อง เวสสันตรทีปนี    

 คัมภีร์เรื่อง เวสสันตรทีปนี หรือ มหาเวสสันตรทีปนี  เป็นผลงานวรรณกรรมบาลี แต่งเป็น

ภาษาบาลี เพ่ืออธิบายความหมายของค าและความของมหาเวสสันดรชาดกที่มีความโดดเด่นในเรื่อง

การบ าเพ็ญทานบารมี อีกทั้งในผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบตามลักษณะคัมภีร์

บาลีลายลักษณ์ คือ ขึ้นต้นด้วยปณามคาถา หรือ ที่เรียกว่า คาถาไหว้ครู ซึ่งตามปกติ พระอาจารย์ผู้

แต่งคัมภีร์ภาษาบาลี เช่น อรรถกถา ฎีกา ถือเป็นธรรมเนียมที่เรียบเรียงไว้เป็นเบื้องต้น ประกอบด้วย

ค าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บอกความมุ่งหมายในการแต่งอ้างถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อาราธนา

ให้แต่ง และข้อควรทราบอื่น ๆ เป็นอย่างค าน าแล้วจึงวกเข้าสู่เนื้อหาซึ่งล าดับเป็นบทเป็นตอนและจบ

ลง ด้วยการบอกชื่อผู้แต่ง  เช่นเดียวกับพระสิริมังคลาจารย์ก็ยกเอา อรรถกถาเวสสันดรชาดก มาเป็น
                                                           

๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒. 



 

๒๔ 
 

ฐานในการอรรถาธิบาย เมื่อเห็นค าใดมีความหมายไม่ชัดเจน ควรแก่การอธิบายความหมาย ก็จะหยิบ

ยกค านั้นขึ้นอธิบาย อีกท้ังในการอ้างข้อมูล  ถ้าข้อมูลมีความเห็นแตกต่างกัน โดยแต่ละข้อมูลมีเหตุผล

เหมาะสมในตนเอง ท่านก็จะเสนอข้อมูลไว้ทั้งหมด แล้วยกให้ผู้อ่านพิจารณาตัดสินเอาเองว่า 

ค าอธิบายใดเหมาะสมกว่ากัน 

 พระสิริมังคลาจารย์แต่งพระมหาเวสสันตรทีปนีขึ้นมา เพ่ืออธิบายค าและความตลอด

จนถึงหลักธรรมที่เข้าใจยาก จากค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในสมัยนั้น ด้วยการเสริมความ ขยายความ และ

ตีความอย่างละเอียด ใช้ประโยคสั้นๆ ภาษากระชับ แต่ไม่เสียความ อธิบายเป็นขั้นตอน ตามล าดับ

ของคาถา ไม่มีการตัดตอน เพ่ือเป็นหลักในการศึกษาเวสสันดรชาดกจะเข้าใจตามเนื้อเรื่อง และ

เนื้อความ โดยอ้างอิงข้อมูลและหลักฐานจากคัมภีร์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๙๓ คัมภีร์ ผนวกกับการเสนอ

ข้อคิดเห็นของพระเถระนักปราชญ์ล้านนา ร่วมสมัยที่ได้ระบุนาม ๓ รูป คือ พระอโนมาทัสสี พระมหา

ปุสสเทวะ และพระรัตนบัณีิต อาจกล่าวได้ว่า งานแต่งพระมหาเวสสันตรทีปนีนี้ เป็นดุจการวิจัยทาง

วิชาการท่ีต้องการถอดสูตรองค์ความรู้จากพระมหาเวสสันตรชาดก ออกมาให้กระจ่าง มีความสมบูรณ์

พร้อมทั้งพยัญชนะและอรรถนั่นเอง มหาเวสสันตรทีปนีที่พระสิริมังคลาจารย์แต่งนี้ ได้แต่งเสร็จในปี 

จุลศักราช ๘๗๙ ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๖๐ ณ วิหารวัดสวนขวัญ๑๑ 

 กล่าวโดยสรุป มหาเวสสันตรทีปนี หรือ มหาเวสสันตรทีปนี เป็นคัมภีร์ประเภท ทีปนี คือ 

ค าอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกออกไปอย่างพิสดาร โดยมีการอ้างอิงจากคัมภีร์ต่างๆ เป็น

เครื่องประกอบ พระสิริมังคลาจารย์แต่ง เวสสันตรทีปนี เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะให้

เป็นหนังสือส่องเนื้อความ อธิบายเนื้อหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณี์ อาศัยอรรถกถาเวสสันดรชาดก

เป็นโครงสร้างหลัก ขยายค า และความออกไปอย่างพิสดารดังจะเห็นได้จากโครงสร้างของพระ

เวสสันตรทีปนีทีมีการขึ้นต้นด้วยปณามคาถาหรือบทไหว้ครู และยกเอาอรรถกถาเวสสันดรเป็นที่ตั้ง 

จากนั้นอธิบายให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เวสสันตรทีปนีเป็นคัมภีร์เล่มแรกใน

ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่แสดงนคมกถา หรือบทส่งท้าย ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า ผู้แต่งคือใคร 

สถานที่แต่งช่วงสมัยที่แต่ง และปีที่แต่งเสร็จ จากนั้นก็ขออนิสงส์แห่งการแต่งให้ผู้แต่งและบุคคล

ทั้งหลายมีความสุข ความเจริญในโภคสมบัติและธรรมสมบัติ ขอให้ผู้แต่งได้พบพระศรีอาริยเมตตไตรย

ได้ฟังธรรมะแล้วบรรลุพระอรหันต์ 

                                                           

 ๑๑ ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ตามรอยพระสิริมังคลาจารย์สังฆปราชญ์ล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, หน้า ๑๒ - ๑๓. 



 

๒๕ 
 

 ๒.๒.๒ คัมภีร์เรื่อง จักกวาฬทีปนี  

 ผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่เหมือนกับผลงานเรื่องอ่ืน ๆ เพราะไม่ได้เป็นการอธิาย

คัมภีร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เรื่องนี้ พระสิริมังคาจารย์ได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่ง

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจักรวาลออกเป็นตอน ๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้น ๆ อย่าง

ละเอียดละออก โดยอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ มาประกอบ เนื้อหาของเรื่อง

จักรวาฬทีปนีได้แบ่งออกเป็น ๖ กัณี์ กล่าวคือ ๑. เรื่องจักรวาลพร้อมทั้งสิ่งที่มีรูปร่าง  ๒. เรื่องภูเขา

ต่าง ๆ ในจักรวาล ได้แก่ เรื่องภูเขาสิเนรุ ภูเขายุคนธร ภูเขาหิมพานต์ ๓. เรื่องลาลัย หรือสายน้ า แบ่ง

ออกเป็น เป็นมหาสมุทร สระ แม่น้ าทั้ง ๕ ชลาลัยมีโบกขรณี ๔. เรื่องทวีป แบ่งออกเป็นทวีปใหญ่ ๔ มี

ชมพูทวีป อุตตรกุรุทวีป ๕. เรื่องภูมิ แบ่งออกเป็น อบายภูมิ เทวภูมิ อสูร กามาวจรเทพ ๖ ชั้น และ

พรหมโลก ๖. วินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วยเรื่องอายุ อาหาร เรื่องการค านวณภูมิ เรื่องต้นไม้ เรื่อง

โลก และความไม่มีที่สิ้นสุด ลงท้ายด้วยปัจฉิมคาถา  

 คัมภีร์จักรวาลทีปนีนี้ มีความพิเศษกว่าเรื่องอ่ืน ๆ เพราะคัมภีร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอรรถกถา

ของคัมภีร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน แล้วจึงอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ 

ตามท่ีตั้งหัวข้อไว้ โดยใช้หลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืน ๆ  

 ๒.๒.๓. คัมภีร์เรื่อง สังขยาปกาสกฎีกา  

 เป็นการอธิบาย “สังขยาปกาสกปกรณ์” ซึ่งพระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาเป็นร้อยแก้ว เพ่ือ

อธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายข้ึน นอกจากนั้น มาตราต่าง ๆ ซึ่งมีหลายแบบและหลายมติ พระสิริมัง

คลาจารย์ก็ได้น ามติของอาจารย์ต่าง ๆ มากล่าวเทียบไว้เพื่อความฉลาดรอบรู้ในสังขยาทั้งหลาย๑๒  

 ส่วนการแต่งคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ท่านได้กล่าวไว้อย่าง   

 ก็มังคลัตถทีปนีนี้ใด ข้าพเจ้าปฏิญญา  

  ด้วยถ้อยค ามีประมาณถึงเพียงนี้ ได้น าอรรถกอัน 

  เป็นสาระ เป็นอเนก จากพระไตรปิฎกมาแต่งไว้, 

  มังคลัตถทีปนีนี้นั้น ก็ส าเร็จแล้ว อันวิญญชนพึงดู 

  ด้วยดี, เมื่อดูมังคลัตถทีปนีนี้ ก็ได้ความเป็นคน 

  ฉลาด ในมงคลทั้งปวง. 

 พระเถระผู้ประเสริฐ (มหาเถระ) ประกอบ 

                                                           

 ๑๒ พระมหาสง่า ธีรส วโร และคณะ, ชีวิตและงานพระสิริมังคลาจารย์, หน้า ๑๙ – ๒๔. 



 

๒๖ 
 

  ด้วยนามว่า มงคล มี สิริ ศัพท์ เป็นบทต้น (สิริ 

  มงคล) ศิษย์ของท่านพระพุทธวีระ ผู้มีวิจารณ- 

  ญาณ ในพระสูตรอภิธรรมและวินัย มีอุตสาหะ  

  รจนามังคลัตถทีปนี้ ซึ่งมีอรรถรสน่ายินดียิ่ง. 

 พระมหาเถระ ผู้ซึ่งครูทั้งหลายขนานนามว่า สิริมงคลผู้อยู่ในสุญญาคาร ค าว่าสุญญาคารห

มายถึง (ปุ., นปุ.) เรือนว่าง, ฯลฯ, เรือนสงัด., ที่มีเรือนสูญ (คือไม่มีเรือน), ที่ว่างจากเรือน (อคาร+

สุญฺญ กลับบทหน้าไว้หลัง), ที่ว่าง, ที่สงัด, ที่วิเวก๑๓. อันเป็นที่เกิดความเลื่อมใสของคนทั้งหลายผู้

อันเป็นทีสงัด ในที่คาวุตหนึ่ง เบื้องทิศทักษิณแห่งนวปุระ (เชียงใหม่) ผู้ยินดีในวิเวก มีอุตสาหะมาก 

ทรงพระไตรปิฎก ประดับด้วยความเชื่อ ความรู้ และความเพียร ปรารถนาความฉลาดเพ่ือตนและคน

อ่ืน ๆ แต่งมังคลัตถทีปนีนี้ไว้ เมื่อปีวอก ศักราช ๘๘๖ ใน (รัช) กาลของพระเจ้าราชาธิราช จอมมนุช 

เป็นู้ยอดแห่งพระราชาทั้งปวง เป็นราชนัดดาของพระราชาทรงพระนามว่า ลกะ ผู้เป็นเจ้าในนวปุระ

ราชธานี (ปรเมนท) ทรงมีศรัทธาอย่างยิ่ง ปรารถนาพระสัมพัญญุตญาณ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

ด้วยประการฉะนี้ 

 ปณิธานของท่านผู้ แต่  มังคลัตถทีปนีนี้นั้น ส าเร็จแล้ว ปราศจากอันตรายฉันใด            

ขอความหวังอันดีงามของหมู่สัตว์ทั้งมวลเทียว จงส าเร็จฉันนั้น. 

  “บุญใดให้ความสุข   ซึ่งข้าพเจ้าผู้แต่งมังคลัตถ- 

 ทีปนีนี้ประสพแล้ว, ด้วยบุญของข้าพเจ้านั้น ขอ 

 ความหวังอันดีของหมู่สัตว์ จงส าเร็จ. ขอสัตว์ 

 ทั้งหลายผู้มีกายอนันต์โดยรอบ ในอนันตจักรวาล 

 จงมีความสุข  มีอายุยั่งยืน  เห็นแต่กรรมอันเจิรญทุกเมื่อ. 

  อนึ่ง สัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่บุญ เลื่อมใสใน 

 พระพุทธเจ้า  มีพระธรรมอันเลื่อมใสแล้ว และ 

 เลื่อมใสในพระสงฆ์. ขอสัตว์เหล่านั้น อันมี 

 ประการอย่างนั้น  จงได้ความส าเร็จแห่งความหวัง 

 และความพ้นทุกข์. 

                                                           

 ๑๓ ป.หลวงสมบุญ,  พจนานุกรม มคธ – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (ปทุมธานี: โอ.เสส. พริ้นส์ติ้งเฮ้าส์, 
๒๕๕๗), หน้า ๗๕๔. 



 

๒๗ 
 

  ส่วนตัวข้าพเจ้า พึงได้ผลอันสูงสุด ที่เข้าใจ 

 กันว่า พระอรหัต อันประดับด้วยคุณท้ังปวง ในภพที่สุด. 

  เมื่อใดแล พระผู้นายกแห่งโลก พระนามว่า 

 อริยเมตไตรย์  ทรงอุบัติแล้ว,  เมื่อนั้น ข้าพเจ้า 

 อยู่เฉพาะพระพักตร์  พึงสดับธรรมนั้นของพระ 

 องค์ ครั้นฟังธรรมของพระองค์แล้ว พึงบรรลุ 

 ผลอย่างยิ่ง ครั้งนั้น ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ประดับด้วย 

 คุณแม้ท้ังสิ้น. 

  ข้าพเจ้าไม่พึงบรรลุผล ในส านักของพระ 

 องค์ ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ไม่พึงเสพ 

 มิตรชั่ว พึงเสพบุรุษสูงสุดทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่พึง 

 ประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฏฐิดี. 

  ข้าพเจ้า จงประกอบด้วยคุณธรรมมีทานเป็นต้น 

 เป็นผู้เลื่อมใส อันชาวโลกรู้ดีแล้ว ข้าพเจ้าพึง 

 เป็นผู้ระลึกชาติได้  มีปัญญามาก  อันอะไรให้ 

 ก าเริบไม่ได้  เปรียบด้วยสาคร  ฉลาดในธรรม 

 ทั้งปวง ในทุก ๆ ชาติ. 

  ขอพระสัทธรรม คือ ค าสอนของพระโลกนาถ 

 จงรุ่งเรืองตลอดกาลนาน ขอปราณสัตว์ แม้ทุก 

 หมู่เหล่า จงเป็นผู้เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา. 

  ขอฝนจงตกในฤดูกาล น าเมทนีดลไปสู่ความ 

 มั่งค่ัง จงยังท่อธานให้หลั่งลงโดยชอบ เลี้ยงรักษา 

ปราณสัตว์ และติณชาติอันก าเนิดจากพ้ืนภูมิภาคทุกเมื่อ. 

  มารดาบิดารักษาบุตรน้อยผู้เกิดจากตนเป็นนิตย์ 

 ฉันใด ขอพระราชาทั้งหลาย จงทรงรักษาชน 

 โดยธรรม ทุกเมื่อ ฉันนั้นและ. 

  แม้พระนามว่า พุทฺโธ ของพระผู้มีพระภาค 



 

๒๘ 
 

 ผู้คงที่ ยังเป็นไปในโลกเพียงใด, มังคลัตถทีปนีนั้น 

 เมื่อแสดงนัยแก่เหล่าชนผู้ปรารถนาจะศึกษาจงด ารงอยู่ เพียงนั้น เทอญฯ.๑๔  

 ๒.๒.๔. คัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี  

 คัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี มีข้อสังเกตอยู่ประเด็นหนึ่ง คือ มังคลัตถทีปนีจัดเป็นหนังสือชั้น

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือเกจิอาจารย์ เพราะมังคลัตถทีปนี บรรจุไว้ทั้งอรรถกถา ทั้งค าเกจิอาจารย์ 

ท่านพระสิริมังคลาจารย์เป็นผู้แต่ง แต่งมุ่งแก้ความในมงคลสูตร โดยยกบาลีในมงคลสูตรเป็นอุเทส   

แต่ในการแต่งแก้นั้น ที่ไหนท่านวิจารย์แสดงมติ  ท่านก็อ้างอรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง      

ค าเกจิอาจารย์บ้าง ประกอบกับค าของท่านเพ่ือให้เป็นหลักฐาน ที่ไหนท่านไม่แก้เองโดยตรง ท่านก็ยก

ปกรณ์นั้น ๆ ขึน้เป็นค าแก้ โดยลักษณะเช่นนี้ มังคลัตถทีปนี จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดเป็นหนังสือชั้นใด

ชั้นหนึ่งโดยเฉพาะได้ แต่ต้องนับว่าเป็นหนังสือชั้นปกรณ์พิเศษที่ดีเยี่ยม เป็นเกียรติอันงาม ส าหรับ

ภิกษุไทย๑๕  

 ตลอดระยะเวลาในการด าเนินชีวิตของพระสิริมังคลาจารย์ ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาว

พัสตร์ ท่านได้ถวายตนให้กับพระพุทธศาสนาและตั้งปณิธานในการน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ท าความเข้าใจและเข้าถึงหลักการปฏิบัติ  โดยผ่าน

วรรณกรรมทั้งเวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี  แต่ละเรื่องท่านได้

ประพันธ์จ าแนกออกเป็นข้อย่อยและอธิบายให้สอดคล้องกับหลักธรรม โดยแสดงขอบข่ายเนื้อหาของ

หลักธรรมอย่างละเอียดด้วยวิธีบรรยายตามลักษณะแบบโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมา

โวหาร เพ่ือมุ่งให้บุคคลที่ได้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักธรรมในมงคลสูตรได้ง่ายขึ้น  

พร้อมที่จะน าหลักธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  

 

 

  

                                                           

 ๑๔ คณะกรรมการแผนกต ารา มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม 
๕, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗๑ – ๑๗๔. 
 ๑๕

 คณะกรรมการแผนกต ารา มหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม 
๑, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 



 

๒๙ 
 

๒.๓ แนวคิดของพระสิริมังคลาจารย์ในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 จากการที่ได้ศึกษาชีวประวัติประกอบกับคัมภีร์ต่าง ๆ ของพระสิริมังคลาจารย์ในเบื้องต้น  

พบว่า ท่านเป็นพระมหาเถรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาบาลี และโดดเด่นในการแต่ง

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องด้วยกัน  แต่ละเรื่องล้วนแต่ทรงคุณค่าแก่การศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วรรณกรรมเรื่อง มังคลัตถทีปนี เป็นวรรณกรรมที่ใช้ภาษาบาลีในการรจนาได้อย่าง

ไพเราะ  จนกระทั่งกลายมาเป็นหลักสูตรของปริยัติธรรมแผนกบาลี  ในเปรียญธรรม ๔ และเปรียญ

ธรรม ๕ ประโยค ตราบจนถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลของผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ทีมีต่อการศึกษา

ของคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาของท่าน หรือแนวคิดในการสร้างวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักและ

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรุ่นหลัง ซึ่งในประเด็นนี้จะได้วิเคราะห์ถึงแนวคิดของพระสิริมังคลาจารย์

ที่ท าให้ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑) แนวคิดปรารถนาที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 พระสิริมังคลาจารย์ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นคุณูปการต่อพระศาสนาในยุค

ปัจจุบัน ท่านถือเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็น

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ขึ้นมา นอกเหนือจากเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้

ศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นการแสดงภูมิรู้ภูมิธรรม หรือความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง 

จนกระทั่งสามารถรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะปฏิบัติตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แนวคิดปรารถนาที่จะบรรลุธรรมของ               

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทุกท่าน 

ดังเช่น ครูบากัญจนอรัญญวาสี มหาเถร หรือครูบามหาเถร ผู้ที่รวบรวมคัมภีร์ใบลานและวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนามาเก็บรักษาเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ก็มีความปรารถนาที่จะบรรลุ

ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกัน เพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมนั้นถือเป็น

เป้าหมายสูงสุดของการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากท้ายผลงาน



 

๓๐ 
 

วรรณกรรมที่ท่านได้รจนาไว้เช่น เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา มังคลัตถทีปนี ท้าย

เรื่องจะมีการบันทึกว่าท่านมีความปรารถนาในพระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

 ๒) แนวคิดจากนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมยุค 

 พระสิริมังคลาจารย์ถือเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่เกิดในยุคสมัยที่ล้านนามี

ความเจริญรุ่งเรือง หรืออยู่ในช่วงที่เป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่

มีการสังคายนาที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด ใน พ.ศ. ๒๐๒๐ ท าให้เกิดนักปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนาคนอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระสิริมังคลาจารย์นั่นเอง จากการสังคายนา

ครั้งนั้นท าให้พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก

ผลงานวรรณกรรมของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีการสร้างสรรค์ขึ้น  ซึ่งนักปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนาที่อยู่ในยุคนี้ก็คือ ๑) พระโพธิรังสี ผู้รจนาจามเทวีวงศ์ และ สิหิงคนิทาน ประมาณ 

พ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๖๘  ๒) พระญาณกิตติเถระผู้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย และพระ

อภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ อาทิ เช่น พระวินัย สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภิกขุปาฎิโมกขคัณฐี

ทีปนี สีมาสังกรวินิจฉัย อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา ปัญจกรณัฏฐกถา อัตถ

โยชนา อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา มูลกัจจายนอัตถโยชนา วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา

นี้ ท่านญาณกิตติเถระได้รจนาระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๒๘-๒๐๔๓ ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่รจนา

วรรณกรรมไว้มากกว่า ๓) พระรัตนปัญญาเถระ หรือพระสิริรัตนปัญญาเถระ ผู้รจนามาติกัตถสรูป

อภิธัมมสังคณี เป็นคัมภีร์อธิบายพระอภิธรรม ไม่ปรากฏปีที่รจนา วชิรสารัตถสังคหะ รจนาเมื่อ พ.ศ. 

๒๐๗๘ ชินกาลมาลี หรอื ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น  

 เพราะฉะนั้น การที่พระสิริมังคลาจารย์รจนาคัมภีร์ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นมิได้

แนวคิดเพียงแค่การปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเท่านั้น แต่การที่ท่านเกิดในช่วงระยะเวลาที่

พระพุทธศาสนาในล้านนามีความเจริญรุ่งเรือง มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ย่อมส่งผลท า

ให้ท่านเกิดแนวคิดที่จะรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จนน าไปสู่การแต่งคัมภีร์ที่ส าคัญดังกล่าวอีก

ด้วย 

 ๓) แนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 ดังที่ทราบแล้วว่า พระสิริมังคลาจารย์ถือเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความ

แตกฉานในบาลีและพระพุทธศาสนา ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีจากลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

ช านาญในภาษาบาลี ดังจะเห็นได้จากการรจนาผลงานของท่าน จะใช้ภาษาบาลีในการรจนา การใช้



 

๓๑ 
 

ภาษาบาลีในการรจนาผลงานที่ส าคัญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ต้องการที่รักษาไว้ซึ่งพระธรรม

ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในสายเถรวาทนั้นจะใช้ภาษาบาลีในการบันทึกค าสอนต่างๆ พระ

สิริมังคลาจารย์ก็เช่นเดียวกัน การทีท่านรจนาคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา 

มังคลัตถทีปนี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในพระพุทธศาสนาอันเกิดจากการศึกษา

เรียนรู้ ความตั้งใจของท่านเอง และที่ส าคัญความต้องการที่จะให้คัมภีร์หรือผลงานเหล่านี้เป็น

ประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง ซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับพระศาสนาส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน ในการรจนาคัมภีร์แต่ละคัมภีร์ของพระสิริมังคลาจารย์นั้นจะเห็นได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้นใช้เวลา

ค่อนข้างมากจนจะส าเร็จ มีความละเอียดรอบครอบในการรจนา ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

ตั้งใจจริงที่จะเผยแผ่พระศาสนาให้ขจรไกลและด ารงอยู่ ๕๐๐๐ ปีตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ 

เพราะฉะนั้นแนวคิดที่ส าคัญที่ท าให้พระสิริมังคลาจารย์รจนาคัมภีร์ผลงานวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาขึ้นก็เพ่ือที่จะเป็นการเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ตามพุทธพจน์ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

 

๒.๔ วิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 

 ๒.๔.๑ วิถีอัตลักษณ์ด้านการแต่งวรรณกรรม 

 จากการที่พระสิริมังคลาจารย์เป็นผู้ที่มีความแตกฉานในภาษาบาลี มีความปรารถนาที่จะ

บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่ค าสอนของพระองค์ให้ขจรไกล จากแนวคิดเหล่านี้

ท าให้ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นดังเช่น มังคลัตถทีปนี รจนา

ประมาณ พ.ศ.๒๐๖๐-๒๐๖๗ ในขณะที่ท่านจ าพรรษาอยู่ที่วัดสวนขวัญ ท่านใช้เวลาในการค้นคว้า

รจนาจากคัมภีร์ต่างๆ จากหอธรรมที่ท่านได้รวบรวมไว้ จะเห็นได้ว่า คัมภีร์ของท่านมีการอ้างอิงบอก

ถึงท่ีมาอย่างชัดเจน สภาพบรรยากาศในการรจนาคัมภีร์ท่านอยู่ที่วัดนี้เป็นสถานที่สงบสงัด ห่างจากตัว

เมืองออกไปซึ่งเดิมที่ก่อนที่ท่านจะได้รจนาคัมภีร์ต่างๆ นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นที่ผู้คน

พลุกพล่านมีผู้คนมากมายจึงท าให้ไม่เหมาะสมกับการรจนาคัมภีร์ ท่านจึงย้ายไปสร้างวัดสวนขวัญอัน

เป็นสถานที่สงบ เพื่อจะได้รจนาคัมภีร์ ซึ่งการที่มีการอ้างอิงบอกถึงที่มาอย่างชัดเจนในการรจนาคัมภีร์

ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพระสิริมังคลาจารย์เอง เพราะสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ 

เพราะฉะนั้นผลงานที่ส าคัญของท่านตลอดชีวิตของท่านเองสามารถสรุปได้ดังนี้  



 

๓๒ 
 

 ๑) เวสสันตรทีปนี รจนาส าเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว อธิบายอรรถ

กถาเวสสันดรชาดก เกี่ยวกับความเบ็ดเตล็ดเกร็ดเล็กน้อยต่างๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนวิธีแบ่งคาถาใน

เวสสันดรชาดกอีกด้วย คัมภีร์นี้มีความยาวบั้นต้น ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก 

 ๒)  สังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายคัมภีร์สังขยาปกาสกะ ที่พระญาณวิลาสเถระ

ชาวเชียงใหม่รจนาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๙ เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รจนาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ จ านวน ๒ ผูก 

 ๓) มังคลัตถทีปนี หรือ มงคลทีปนี เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่มีชื่อเสียงยิ่งของพระสิริมัง

คลาจารย์ รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ เพ่ือเป็นการอธิบายความในมงคลสูตร ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

๒ แห่ง คือ ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต ซึ่งทั้งสองนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มีอรรถกถา

ชื่อ ปรมัตถโชติกา ซึ่งพระพุทธโฆสะเป็นผู้รจนาไว้อันเป็นพระสูตรที่แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นมงคล

รวม ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณีิต ฯลฯ ท่านได้อธิบายถึงความหมายของพระ

สูตรนี้โดยละเอียดด้วยภาษาบาลีอันไพเราะและสละสลวย และน าเรื่องจากคัมภีร์และชาดกอ่ืนๆ มา

อธิบายประกอบมังคลัตถทีปนี นี้ได้แปลเป็นภาษาไทยความยาว ๘๙๓ หน้า และพิมพ์เผยแพร่หลาย

ครั้งแล้ว เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนปริยัติธรรมจะต้องศึกษา 

 ๔) จักกวาฬทีปนี เรื่องนี้ท่านได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

จักรวาลออกเป็นตอนๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้นๆ อย่างละเอียดลออ โดยอ้างหลักฐานจาก

พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ มาประกอบ รจนาเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ กล่าวถึงเรื่องราวในจักรวาล

หรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหารของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร ฯลฯ 

ดังนี้ 

 -   ภูเขา พรรณนาถึงเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริภัณี์และเขาต่างๆ ในป่าหิมพานต์ 

 -   สระ พรรณนาถึงสระอโนดาต กัญญมุณีก รถกรก ฉัททันต์ กุนาล ฯลฯ 

 -   นที พรรณนาแม่น้ าต่างๆ เช่น คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหิ ฯลฯ 

 -   ทวีป พรรณนาชมพูทวีป อุตตรกุรุทวีป บุพพวิเทห และอมรโคยาน เป็นต้น 

 -   ภูมิของสัตว์ต่างๆ เช่น อบายภูมิ คือ นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปตวิสัย อสุรกาย และมหา

นรก ๘ ขุม เช่น สัญชีวะ กาลสุตตะ สังฆาตะ ปตาปนะ เป็นต้น 

 -   อสูร พรรณนา เวปจิตต สัมพร อสุโรช ปหารท ราหุ เป็นต้น 

 -   ภุมมเทวดา คือ เทวดาที่อยู่บนพ้ืนดินและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือทรงคุณประโยชน์

ต่างๆ 



 

๓๓ 
 

 -   อากาศเทวดา กล่าวถึงเทพที่สถิตอยู่ในอากาศ แต่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าชั้นจตุมหาราชิก 

 -   มเหสักขเทวดา กล่าวถึง เทวดาที่สูงศักดิ์ต่างๆ ในฉกามาวจรเทวโล 

 -   พรหม กล่าวถึง พรหมต่างๆ ในพรหมโลก 

 นอกจากนี้ยังได้พรรณนา หรือวินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย เรื่องอายุ อาหาร การ

ค านวณภูมิเรื่องต้นไม้ เรื่องโลก โลกธาตุ และเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนค าศัพท์ต่างๆ ก็ได้

อธิบายไว้เช่น ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิบัติภวโลก ฯลฯ  

 เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาวิธีการรจนาคัมภีร์ทั้ง ๔ เรื่องแล้ว จะเห็นว่าพระสิริมังคลาจารย์

รจนาคัมภีร์แต่ละเรื่องขึ้นเพ่ืออธิบายขยายความ ที่ยากหรือค่อนข้างยากให้คนทั่วไปเข้าใจรู้เรื่องอย่าง

แจ่มแจ้ง อันเป็นจุดประสงค์ส าคัญของผลงานกลุ่มแรก ส่วนผลงานที่รจนาใหม่คือ การอธิยายเรื่อง

จักรวาลนั้น ก็เพ่ือต้องการให้ชาวล้านนาที่สนใจและมิได้เป็นนักปราชญ์ที่ต้องการจะทราบ เรื่อง

จักรวาลอย่างถ่องแท้ละเอียดพิสดาร ตามแนวของพุทธศาสนาได้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่าง

ชัดเจนขึ้น จนท าให้ท่าน ได้รับเกียรติคุณเป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาถึงสอง

พระองค์ คือ พระอาจารย์ ของพระเมืองแก้ว และพระเมืองแก้วทรงแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ด

ยอดพร้อมถวายสมณศักดิ์ให้เป็นพระสิริมังคลาจารย์ตามฉายาเดิม และยกย่องพระสิริมังคลาจารย์

เป็นพระสงฆ์ที่ทรงภูมิปัญญา ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ท าให้อาณาจักรข้างเคียงรู้จักและยอมรับ 

ความเจริญรุ่งเรืองของยุคทองพุทธศาสนา และยุคทองของวรรณกรรมพุทธศาสนาของอาณาจักร

ล้านนา 

 ๒.๔.๒ อัตลักษณ์ด้านความสันโดษ  

 พระสิริมังคลาจารย์นอกเหนือจากเป็นนักปราชญ์ที่มีวิถีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านการแต่ง

วรรณกรรมแล้วนั้น อัตลักษณ์ที่ปรากฏเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ อัตลักษณ์ด้านความสันโดษ ดังจะ

เห็นได้จากการที่ท่านแสวงหาสถานที่ในการแต่งหนังสือ โดยค านึงถึงความเงียบและสงบในการแต่ง

หนังสือ ซึ่งท่านได้ไปสร้างวัดสวนขวัญ ที่มีความห่างไกลจากตัวเมืองออกไป ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้า

อาวาสวัดเจ็ดยอด ต่อมาได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอก แต่ท่านก็เลือกที่จะไปรจนาหนังสือที่วัด

สวนขวัญ ซึ่งตามต านานกล่าวว่า ท่านขอร้องให้ชาวบ้านสร้างวัดสวนขวัญให้ เพราะฉะนั้นผลงานของ

ท่านคือ เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี และสังขยาปกาสกฎีกา จึงเป็นผลงานที่รจนาที่วัดสวนขวัญ

ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายในการด าเนินชีวิตของท่านเองจนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

วรรณกรรมที่ส าคัญแก่พระพุทธศาสนานั่นเอง 



 

๓๔ 
 

 ๒.๔.๓ วิถีอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 การที่พระสิริมังคลาจารย์สามารถรจนาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามากถึง ๔ 

เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี สิ่งที่แสดงให้เห็นได้

อย่างชัดเจนก็คือ ในเรื่องการศึกษาที่ท่านได้รับ เพราะการที่จะสามารถแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ได้นั้น ผู้แต่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานที่เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีอย่างเวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกา

สกฎีกา และมังคลัตถทีปนี แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในภาษาบาลีของพระสิริมังคลาจารย์ 

ซึ่งหากวิเคราะห์ตามประวัติและผลงานของท่านจะพบว่า ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในภาษาบาลีและ

วิชาการทางศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้เดินทางไปศึกษาในสิงหลนิกาย ณ ลังกา

ทวีป ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อกลับมายังเชียงใหม่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสิริมังคลาจารย์

ในสมัยพระเมืองแก้ว ดังนั้นเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสิริมังคลาจารย์ในเรื่องการแต่งวรรณกรรม

ภาษาบาลีว่า ท่านได้รับการศึกษาภาษาบาลีจากไหน ก็ย่อมที่จะแสดงให้เห็นถึงระบบการศึกษาที่ท่าน

ได้รับจากลังกาทวีป จนท าให้ท่านมีความช านาญในภาษาบาลีจนสามารถแต่งวรรณกรรมเป็นภาษา

บาลีขึ้น เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากวิถีอัตลักษณ์ด้านอ่ืนๆของพระสิริมังคลาจารย์แล้ว อัตลักษณ์ด้าน

การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของท่านก็ถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่ง ที่ส่งผลให้ท่านมีแนวคิดในการรจนา

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง 

 กล่าวโดยสรุปวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์นั้นถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้

ความสามารถในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ เรื่อง คือ  เวสสันตรทีปนี  จักวาฬ

ทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี การที่พระสิริมังคลาจารย์สามารถรจนาวรรณกรรมขึ้นนั้น

นอกจากแนวคิดที่อยากจะเผยแผ่พระศาสนา ปรารถนาพุทธภูมิ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

วิถีอัตลักษณ์ด้านการศึกษา ความสันโดษเรียบง่ายในการด าเนินชีวิต ถือเป็นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้

ท่านเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ที่มีผลงานประจักษ์ จนได้รับการสมญานามว่าเป็น จอมปราชญ์แห่ง

ล้านนา   
         
  
  
    

   
 



บทท่ี ๓ 
 

บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 

 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระในล้านนา ที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานในเรื่อง
ของภาษาบาลีและพระไตรปิฎก จนกระทั่งท่านได้รจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ส าคัญจ านวน ๔ เรื่อง 
ประกอบไปด้วย เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี  เปรียบเสมือน
ใบเบิกทางในการเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคต่าง ๆ ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์บทบาท
การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม โดยผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์ของท่าน  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๓.๑ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
   ๓.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๓.๓ วิเคราะห์บทบาทและเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 

  
๓.๑ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระ และเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนา ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์  ท าให้พระพุทธศาสนาตามแคว้น
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเชียงใหม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง  พอสรุปเป็นช่วงได้ดังนี้ 
 ๑) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๐ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง เวสสันตรทีปนี 
เป็นคัมภีร์อธิบายเวสสันดรชาดกในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎกเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่พระสิริ  
มังคลาจารย์ แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ขณะที่พักอยู่วัดสวนขวัญ เวสสันตร
ทีปนี เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหายาวบั้นต้นมี ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก ว่าด้วยประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ขณะที่เป็นพระโพธิสัตย์  บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้า    
โดยเป็นการอธิบายเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งรจนาเป็นคาถาล้วน ๆ ต่อมาพระอรรถกถาจารย์
ได้รจนาอธิบายคาถานั้น ๆ ด้วยค าร้อยแก้ว ข้อความตอนใดที่ยังครุมเครืออยู่และพระอรรถกถาจารย์
มิได้อธิบายอย่างแจ่มแจ้งโดยอ้างหลักฐานที่มาไว้อย่างละเอียดลออ และอธิบายย้ าแล้วย้ าอีก ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
 ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเวสสันดรชาดก ที่มีความเกี่ยวข้องกับเวสสันตรทีปนี         
ที่พระสิริมังคลาจารย์แต่งนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยหรือในอุษา
อาคเนย์นิยมชมชอบจนกลายเป็นประเพณีเทศน์มหาชาตินั้น ทั้งนี้เพราะเหตุผล คือ ๑) ความเชื่อที่ว่า
เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ๒) ความเชื่อที่ว่า เมื่อได้ฟังเวสสันดรชาดกจะท าให้ได้รับ



 

๓๖ 
 

อานิสงส์มาก คือ การได้สิ่งที่เต็มความปรารถนา และจะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย 
และ ๓) เวสสันดรชาดกมีเนื้อหา ส านวน และการอธิบายความที่ชัดเจนเข้าใจง่าย จึงท าให้ประชาชน
นิยมและกลายเป็นเนื้อเรื่องหลักของจิตกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย๑ 
  ๒) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง จักรวาลทีปนี 
หรือ (จักกวาฬทีปนี) เป็นวรรณกรรมเรื่องที่สองของพระสิริมังคลาจารย์ โดยท่านได้รจนาส าเร็จในปี 
พ.ศ. ๒๐๖๓ ในรัชกาลแห่งพระเจ้าเมืองแก้ว ท่านรจนาคัมภีร์นี้ที่วัดสวนขวัญ สถานที่เดียวกันกับที่
ท่านแต่งเวสสันตรทีปนี วรรณกรรมจักรวาฬทีปนีนี้ ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ พรรณนา
ถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหารของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม โดยท่านพระสิริมัง
คลาจารย์ได้พรรณนาถึงอายุ กาล และอาหารของสัตว์และเทพในแต่ละชั้นหรือภูมิที่กล่าวถึง 
ตลอดจนกล่าวถึงต้นไม้ประจ าทวีปต่าง ๆ และในตอนท้ายเรื่อง ท่านยังได้อธิบายถึงศัพท์ต่าง ๆ เช่น 
ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โดยท่านได้เลือกเก็บข้อความที่เก่ียวกับเรื่องจักรวาลพระไตรปิฎก อรรถ
กถา ฎีกา ปกรณ์พิเศษต่าง ๆ มาเรียบเรียงและแจ้งชื่อคัมภีร์ที่ท่านอ้างไว้ทุกแห่ง รวมทั้งแสดงมติของ
ท่านก ากับไว้ด้วย พระคัมภีร์ที่ท่านน ามาแต่งเรื่องนี้มีประมาณ ๑,๒๐๐ พระคัมภีร์ ซึ่งผลงานเรื่องนี้ 
เป็นเรื่องเดียวที่ไม่เหมือนกับผลงานเรื่องอ่ืน ๆ ของท่าน เพราะไม่ได้เป็นการอธิบายคัมภีร์เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เรื่องนี้ท่านได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจักรวาล
ออกเป็นตอน ๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้น ๆ อย่างละเอียดลออ โดยอ้างหลักฐานจาก
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ มาอธิบายประกอบ 
 เนื้อหาของเรื่องจักกวาฬทีปนีที่พระสิริมังคลาจารย์ได้ผู้โครงเรื่องขึ้นแบ่งออกเป็น ๖ กัณฑ์
ด้วยกัน โดยขึ้นต้นด้วยปฌามคาถา และต่อด้วยกัณฑ์ต่าง ๆ คือ 
 กัณฑ์ท่ี ๑ การชี้แจงเรื่องจากวาล พร้อมทั้งสิ่งที่มีรูปร่าง 
 กัณฑ์ที่ ๒ การชี้แจงเรื่องภูเขา โดยแบ่งออกเป็นเรื่องภูเขาสีเนรุ เรื่องภูเขายุคนธร      
เรื่องภูเขาหิมพานต์และอ่ืน ๆ เรื่องภูเขาจักรวาล 
 กัณฑ์ที่ ๓ การชี้แจงเรื่องชลาลัย โดยแบ่งออกเป็นเรื่องสมุทร เรื่องสระ เรื่องแม่น้ า เรื่อง
ชลาลัยมีโบกขรณี เป็นต้น 
 กัณฑ์ที่ ๔ การชี้แจงเรื่องทวีป แบ่งออกเป็นทวีปใหญ่ ๔ ทวีป พรรณนาชมพูทวีป
พรรณนาอุตตรกรุทวีป และทวีปเล็ก 
 กัณฑ์ที่ ๕ การชี้แจงเรื่องภูมิ แบ่งออกเป็นเรื่องอบายภูมิ เรื่องเทวภูม เรื่องอสูร เรื่อง
กามาวจรเทพ ๖ ชั้น เรื่องพรหม 

                                                           

 ๑ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศการต่าง ๆ ของล้านนา, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



 

๓๗ 
 

 กัณฑ์ท่ี ๖ วินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วยเรื่องอายุ เรื่องอาหาร เรื่องการค านวณภูมิ เรื่อง
ต้นไม้ เรื่องโลก เรื่องโลกธาตุ เรื่องความไม่มีที่สุด และลงท้ายด้วยปัจฉิมคาถา เรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฎใน
คัมภีร์จักรวาฬทีปนีนี้แสดงให้เห็นว่า คัมภีร์นี้มิได้เป็นอรรถกถาของคัมภีร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
เช่นเดียวกับผลงานอีก ๓ เรื่อง ซึ่งเป็นการอธิบายคัมภีร์ที่มีมาแต่เดิม ท าให้การด าเนินเรื่องต้องด าเนิน
ไปตามเนื้อหาของคัมภีร์ที่อธิบายนั้น ๆ  
 คัมภีร์จักรวาฬทีปนีนี้ เป็นที่แพร่หลายในแวดวงวรรณกรรม โดยพระสังฆราชาจันทรสี
อรัญญวาสีเจ้าให้สร้างในปีเปลิก (เปิก) เส็ด ศักราชได้ ๙๐๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๑) หลังจากที่พระสิริมัง
คลาจารย์รจนส าเร็จเพียง ๑๘ ปี คัมภีร์ฉบับนี้พบที่วัดบุปผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากนั้นก็มีการจารคัดลอกกันต่อ ๆ มา ที่เป็นใบลานจารเป็นตัวอักษรล้านนามีหลายฉบับนอกจาก
ฉบับของวัดบุปผารามดังกล่าว ก็มีที่วัดอ่ืน ๆ เช่น ฉบับวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ ฉบับวัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ครูบากัญจนอรัญญ
วาสีจารคัดลอกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ฉบับวัดช้างค ารวรมหาวิหาร ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ นอกจากนี้
ยังได้มีการถ่ายไว้ในไมโครฟิล์มไว้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “มูลนิธีแห่งสภาวิจัยแห่งประเทศ
เยอรมันตะวันตก” ก็ได้ถ่ายลงไมโครฟิล์มไปไว้ที่ประเทศเยอรมันด้วย และยังมีฉบับที่จรไว้ในใบลาน
เป็นตัวอักษรขอม เป็นของหอสมุดแห่งชาติจ านวน ๑๓ ฉบับ และเป็นของวัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร์    
 ๓) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง ฎีกาสังขยาป
กาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ “สังขยาปกาสก” ที่พระญาณวิลาส
เถระ ภิกษุชาวเชียงแสนรจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๕๙ เป็นคาถา ๗๓ คาถา โดยพระสิริมังคลาจารย์      
ได้แต่งคัมภีร์นี้ในปี พ.ศ.๒๐๖๓ ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเวลา เครื่องชั่งตวง  น้ าหนัก ระยะทาง 
ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว          
เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนั้นมาตราต่าง ๆ ซึ่งมีหลายแบบและหลายมติ ท่านก็
ได้น ามติของอาจารย์ต่าง ๆ มากล่าวเทียบไว้เพื่อความฉลาดรอบรู้ในสังขยาทั้งหลาย๒ 
 ท่านได้รจนาสังขยาปกาสกฎีกาขึ้น เพ่ืออธิบายขยายความสังขยาปกาสกปกรณ์ เดิมท่าน
ไม่ได้เรียกว่า สังขยาปกาสกฎีกา แต่ท่านเรียกว่า สังขยาปกาสกปกรณ์ ท่านก าหนดลักษณะงานของ
ท่านไว้ว่า เป็นงานประเภท “อรรถวรรณนา” ต่อมามีนักวิชาการภาษาบาลี นิยมเรียกชื่องานของท่าน
ว่า “สังขยาปกาสกฎีกา” ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือไม่ให้ชื่อผลงานของ
ท่านซ้ ากับงานของพระญาณวิลาสเถระ และ ๒) งานของท่านเป็นงานประเภทอธิบายขยายความ 
(อรรถวรรณนา) ผลงานฉบับอื่นอีกทีหนึ่ง ซึ่งงานในลักษณะนี้ถ้าเป็นการอธิบายขยายความ พุทธวจนะ 
                                                           

 ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ชีวติและผลงานของพระสิริมังคลา
จารย์, หน้า ๔๒. 



 

๓๘ 
 

ก็เรียกชื่อว่า “อรรถกถา” และงานที่อธิบายขยายความอรรถกถาก็จะเรียกชื่อว่า “ฎีกา” เมื่องานของ
พระญาณวิลาสเถระ (ไม่ใช้อธิบายพุทธวจนะ) จึงจัดอยู่ในประเภทฎีกา เพราะเหตุนี้จึงเรียกชื่อคัมภีร์
ว่า “สังขยาปกาสกฎีกา”๓  
 ๔) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๗ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง มังคลัตถทีปนี 
หรือ มงคลทีปนี เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น าชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่พระสิริมังคลาจารย์ ท่านรจนา
มังคลัตถทีปนี เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ โดยมิได้ระบุสถานที่อย่างชัดเจน มีปรากฏในเอกสารบางฉบับว่า ท่าน
ได้รจนามังคลัตถทีปนี ณ สถานที่เงียบสงัดซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศใต้ของนครเชียงใหม่ ประมาณ ๘ 
กิโลเมตร (คงเป็นวัดสวนขวัญ) มังคลัตถทีปนี คือคัมภีร์ที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรหนึ่งในขุ
ททกนิกายปาฐะและสุตตนิบาต สุตตันตปิฎก มีอรรถกถาชื่อปรมัตถโชติกา ซึ่งพระพุทธโฆสะเป็นผู้
รจนาไว้ มังคลึตถทีปนี เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล 
การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา 
และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านได้อธิบายความหมายของพระสูตรนี้ได้อย่างละเอียด
ไพเราะสละสลวย โดยแสดงความรอบรู้ และความสามารถในการแต่ภาษาบาลีได้อย่างดี อ้างอิงหลัก
ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง และน าเรื่องราวต่าง ๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท และจากคัมภีร์พุทธ
ศาสนาอื่น ๆ มากกว่า ๙๐ คัมภีร์มารจนาอธิบายประกอบ 
 คัมภีร์ มังคลัตถทีปนี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ศึกษาวรรณกรรมและภาษาบาลี ผลงานเรื่อง
นี้เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมดของท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ประเทศพม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
 สรุป จากผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ที่พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาขึ้นทั้ง ๔ เรื่อง 
นับตั้ง พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๗๘ แสดงให้เห็นถึงบทบาทส าคัญที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา โดยผ่านทาง
วรรณกรรมและคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน  ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันก็ตาม จะเห็นได้ว่า 
ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ นับตั้งแต่ได้รจนาส าเร็จเมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ก็
ยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้พระภิกษุสามเณร และ
บุคคลทั่วไปได้มีวรรณกรรมต าราเรียนชั้นเลิศอันแสดงถึงความรู้ความสามารถของพระมหาเถระชาว
ล้านนา  อนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ท าให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน   

  
 

                                                           

 ๓ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงส์และคัมภีร์ท่ีใช้เทศน์ในเทศการต่าง ๆ ของล้านนา, ๒๕๔๘. 



 

๓๙ 
 

๓.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์    
 เมื่อจะพิจารณาถึงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ โดยผ่านทาง
คัมภีร์และวรรณกรรมของท่าน นับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย และพระเมือง
แก้ว ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.๑๘๙๘ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ ถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาในล้านนา เป็นยุคของการศึกษา เป็นยุคแห่งการรจนาคัมภีร์และวรรณกรรม  ในยุคนี้ 
มีพระเถระที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถทั้งในภาษาบาลี และแตกฉานในพระไตรปิฎก          
ซ่ึงพระสิริมังคลาจารย์ ได้ฝากผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ เรื่อง เวสสันตารทีปนี, จักรวาลทีปนี, 
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา, และมังคาลัตถทีปนี  เพ่ือให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ คณะผู้วิจัยจะน าเสนอผ่านประวัติศาสตร์และความเจริญทาง
พระพุทธศาสนาในล้านนา ดังนี้ 
 ค าว่า ล้านนา เป็นหน่วยทางการเมืองสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมี

อาณาเขตใหญ่กว่าเมืองที่มีพัฒนาการของอาณาจักรของชาวไทยยวนที่ค่อย ๆ ผนวกดินแดนต่าง ๆ 

พร้อมกับพยายามสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมและวัฒนธรรม ดินแดนในล้านนาก่อน

ก่อตั้งอาณาจักรในพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ พบว่ามีชุมชนเกิดข้ึนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีฐานะเป็นแว่นแคว้นและ

นครรัฐ คือ แคว้นหริภุญไชย แคว้นโยน (โยนก) เมืองพะเยา นครเขลางค์ เมืองแพร่ และเมืองน่าน   

ซึ่งเป็นกลุ่มเมืองน้อยใหญ่ โดยแต่ละแว่นแคว้นและนครรัฐต่างมีอิสระต่อกัน การก าเนิดอาณาจักร

ล้านนาจึงเป็นการรวบรวมแคว้นและนครรัฐเข้าด้วยกัน และสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์อ านาจ

ของรัฐ ใน พ.ศ. ๑๙๓๙ เริ่มต้นจากการรวม ๒ แคว้นใหญ่คือ แคว้นโยน และแคว้นหริภุญไชย      

แล้วผนวกเขลางค์นคร ซึ่งเป็นพันธมิตรของหริภุญไชยในระยะสร้างอาณาจักร รัฐล้านนาขยายอาณา

เขตไปสู่เมืองทางตอนเหนือด้วยการสถาปนาอ านาจในเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ชายขอบ เช่น เชียงตุง     

เมืองนาย เมืองยอง ส่วนนครรัฐพะเยาที่อยู่ใกล้ก็ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ปลายพุทธ

ศตวรรษที่ ๒๐ รัฐล้านนา เจริญรุ่งเรืองสูงสุดได้ขยายไปครอบครองนครรัฐแพร่และน่านซึ่งเคยอยู่

ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยมาก่อน๔ 

  ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรล้านนา  ในสมัยพระเจ้าติโลกราช  และสืบต่อมา
จนถึงสมัยพญาแก้ว  ถือเป็นยุคทองของล้านนา ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ๑) มีอาณาเขตกว้างขวาง            
ด้านตะวันออกยึดเมืองแพร่ เมืองน่านได้ส าเร็จ ด้านใต้ลงไปสู้รบกับกรุงศรีอยุธยายึดเมืองชายแดนได้
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้านเหนือแผ่อ านาจครอบคลุม รัฐฉาน เช่น เชียงตุง เมืองนาย เมืองยอง และสิบ
                                                           

 ๔ สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, ๒๕๕๓),   
หน้า ๔๑. 



 

๔๐ 
 

สองพันนา น าก าลังคนจากเมืองต่าง ๆ เข้ามาไว้ในเขตแดนล้านนา ๒) พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
โดยเฉพาะในสมัยของพญากือนา พระองค์รับพุทธศาสนานิกายลังการวงศ์จากสุโขทัยเข้ามา และให้
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ไปยังเมืองต่างๆ  ในเขตทางตอนเหนือ
ของอาณาจักรจนมีชื่อเสียงในฐานะรัฐพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ และ  ๓) สภาพการค้าขายตัวเศรษฐกิจดี 
โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์การค้าระดับภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ตอนในภาคพ้ืนทวีป  
 พระสิ ริมั งคลาจารย์  ถือ เป็นพระเถระรูปหนึ่ งที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมและคัมภีร์ของท่านไปยังแว่วแคว้น -
นครรัฐต่างๆ นับตั้ งแต่ที่ท่านได้ เดินทางไปศึกษาภาษาลี  และพระไตรปิฎก ณ ลังกาทวีป                
ที่เปรียบเสมือนตักศิลา ที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิต ผู้มีความรู้ที่จะช่วยให้ความรู้แก่ท่านได้
จนกระทั่งท่านมีความรู้ความสามารถทั้งภาษาบาลีและพระไตรปิฎก แล้วกลับมายั งล้านนาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอก โดยพระเจ้าเมืองแก้ว  
 ในเวลาต่อมาท่านก็ได้ใช้เวลาในการรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วย เวสสันตรทีปนี   จักรวาลทีปนี ฎีกาสังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกา
สกฎีกา และมังคลัตถทีปนี โดยท่านใช้ระยะเวลาในการรจนาเพียง ๗ ปี หลังจากรจนาส าเร็จแล้ว 
ผลงานของท่านก็ปรากฏแก่สังคมล้านนา นับตั้งแต่เชียงใหม่ เมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอยุธยา    
เชียงตุง เมืองนาย เมืองยอง และสิบสอบพันนา เมื่อพิจารณาจากวรรณกรรมและคัมภีร์ที่พระสิริ    
มังคลาจารย์รจนาขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น ที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  นอกจากนี้
วรรณกรรมและคัมภีร์ของท่าน ยังมีอิทธิพลต่อการศึกษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน   
 

๓.๓ วิเคราะห์บทบาทการเช่ือมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
  จากการที่ได้ศึกษาชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  พระเถระที่ถูกขนานนามว่าเป็น
ปราชญ์แห่งล้านนา  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในล้านนา เมื่อประมาณ ๕๕๐ ปี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน     
ที่ได้สร้างสรรค์คัมภีร์อันประมาณค่ามิได้ ที่ฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาไว้กับพระพุทธศาสนา          
ท่านเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชน
ตลอดจนกระบวนการศึกษาทั้งฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายอาณาจักร โดยผ่านคัมภีร์  เวสสันตรทีปนี    
จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี   ซึ่งได้ให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้ามาโดย
ตลอด  ผลงานของท่านที่ปรากฏไม่เฉพาะในล้านนาเชียงใหม่ หรือประเทศไทยเท่านั้น   แต่ยังขยาย
ไปยังดินแดนอื่น ๆ อีกมากมายหลายสถานที่   
 การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของท่านโดยผ่านคัมภีร์หรือผลงานอันเป็นที่ยอมรับของ
ท่าน ก็พอที่จะวิเคราะห์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ทว่า จะวิเคราะห์ถึงเส้นทางการเชื่อมโยงโดยท่านเองนั้น จาก



 

๔๑ 
 

เอกสารที่ได้น ามาศึกษาและน าเสนอไว้ในเบื้องต้น ไม่พบว่าท่านเดินทางไปไหน   อย่างไรด้วยอะไร  
และท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการใดนั้น ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่การอธิบายใน
ครั้งนี้  จะเป็นลักษณะการเชื่อมโยงโดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น คัมภีร์ที่ท่านได้รจนาเอาไว้ขณะยังมี
ชีวิตอยู่ ประกอบกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัยทั้งในอาณาล้านนา – ล้าน
ช้าง และต่างประเทศ  โดยอาศัยคัมภีร์เป็นตัวเชื่อมโยงดังนี้  
 ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายใต้คติความเชื่อเดียวกันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา  สมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์   
เม็งราย  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า   พระองค์ยัง
เป็นผู้ทรงแตกฉานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและศิลปะศาสตร์ต่าง ๆ จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแคว้น
แดนล้านนา ต่อมาพระองค์ได้ยินกิตติคุณของ พระมหาสุมนเถระ ส านักวัดป่าแก้ว แห่งกรุงสุโขทัย ว่า
เป็นผู้น าพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาตั้งไว้ที่สุโขทัยจนเป็นที่เจริญรุ่งเรือง  พระองค์จึงได้ส่งราช
สาส์นและไปถวายแด่พระศรีธรรมิกราช  (พระมหาธรรมราชาลิไท)  เจ้าเมืองสุโขทัย เพ่ือขอพระสุมน
เถระไปช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในล้านนา  พระมหาธรรมราชาลิไท  ทรงอนุญาตให้ท่านไป
เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่จนเจริญรุ่งเรือง   พระเจ้ากือนาธรรมิกราช ก็ทรงสร้างพระ
อารามขึ้น ชื่อว่า  วัดบุบผาราม (วัดสวนดอกปัจจุบัน)  แล้วอาราธนาให้พระมหาสุมนเถระประจ าอยู่ที่
พระอารามนี้ 
 ต่อมา ในปี พ.ศ.๑๙๙๙ พระสงฆ์เชียงใหม่ มีพระญาณคัมภีระ พระเมธังกรและพระศีล
วงศ์ ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา เพราะสมัยนั้นพระศาสนาในประเทศลังกา
เจริญรุ่งเรืองมาก  พร้อมกับกิตติศัพท์ที่ได้รับทราบจากพระสุมนเถระ ซึ่งเป็นผู้น าศาสนาแบบลังกา
วงศ์ไปเผยแพร่ในลานนาไทยเป็นรูปแรก  โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าติโลกราช  เมื่อได้เดินทาง
กลับมายังล้านนา ก็ได้น าเอาลัทธิลังกาวงศ์กลังมาเผยแผ่ในล้านนาด้วย   ต่อมาพระเจ้าติโลกราชจึงได้
สร้างวัดโพธารามวิหาร (วัดเจ็ดยอด) ขึ้น เพื่อเป็นส านักและเป็นที่ท าสังฆกรรมของพระสงฆ์พร้อมกัน 
 นามว่าพระสิริมังคลาจารย์  ปรากฏในสมัยของพระเมืองแก้วรัชการที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์
เม็งราย หลังจากได้ไปศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎก ณ ส านักของ พระพุทธวีระ ประเทศลังกา  
ในการท าสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดเจ็ดยอด  ซึ่งมีพระธรรมทินเถระเป็นประมุขสงฆ์ ในปี  พ.ศ.
๒๐๒๐  พระสิริมังคลาจารย์คงเป็นพระเภระรูปหนึ่งที่ร่วมท าสังคายนา  เนื่องจากการท าสังคายนาใน
ครั้งนั้น  สอดคล้องกับคัมภีร์เล่มแรกที่ท่านได้รจนาเอาไว้และส าเร็จเมื่อ จ.ศ.๘๗๙ (๒๐๖๐) เมื่อน า
ระยะเวลาในการท าสังคายนากับวันส าเร็จแห่งการรจนาเวสสันตรที่ปนี แล้วพบว่า  ห่างกัน ๔๐ ปี นั้น
อาจหมายความว่า  ท่านส าเร็จการศึกษาและมีความรู้ความสามารถแตกฉานในเรื่องของภาษาบาลี
และพระไตรปิฎกแล้ว การเริ่มต้นของความเชื่อมโยงเส้นทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา     
มีเคร่าโครงมาจาก กรุงสุโขทัย โดยการน าของพระมหาสุมนเถระ ที่เชื่อว่าท่านมีความรู้ความสามารถ



 

๔๒ 
 

แตกฉานในพระไตรปิฎก และเป็นพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์  จากนั้นก็มีพระเถระในล้านนาอีก
จ านวนหนึ่ง ร่วมทั้งพระสิริมังคลาจารย์ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาจนส าเร็จ
การศึกษาและน าพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาเผยแผ่ในอาณาจักรล้านนาสืบต่อมา 

 



บทท่ี ๔ 
  

วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 

 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถรรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานวรรณกรรมทั้ง ๔ ที่ท่านได้รจนาขึ้นในดินแดนล้านนา ถือเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน โดยพระสงฆ์ไทยได้น าเอาผลงานของท่าน
มาเป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของท่าน
ในการรจนาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 จากการที่ได้ศึกษา บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์     

ท าให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของของท่านในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริมช่วยทะนุบ ารุง

พระพุทธศาสนา  และสร้างปรากฏการณ์การใหม่ของการศึกษาคณะสงฆ์ไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  โดยมีวรรณกรรมและคัมภีร์เป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและคัมภีร์ของพระสิริมังคลาจารย์  ที่มีต่อการศึกษา และการเผยแผ่

ของพระพุทธศาสนา สืบต่อไปดังนี้   

 ๔.๑ วิเคราะหอิ์ทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการศึกษา  
   ๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการเผยแผ่ 
 ๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

๔.๑ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อ
การศึกษา 
 พระสิริมังคลาจารย์  ถือเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทต่อการเผยแพร่พระศาสนา
ในสมัยอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในล้านนา ผลงานของท่านถือว่ามีประโยชน์แและอิทธิพลต่อการศึกษา
ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานด้านวรรณกรรมที่ท่านได้รจนาเอาไว้  
นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๖๗ โดยประมาณ ในรัชสมัยของพระเกศเกล้า ซึ่งท่านได้รจนาวรรณกรรม
และคัมภีร์ชื่อ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี  มาโดยล าดับ 
จวบจนท่านมรณภาพลง  วรรณกรรมและคัมภีร์เหล่านี้ได้ถูกรจนาเป็นภาษาบาลีโดยตัวท่านเอง ซึ่ง



 

๔๔ 
 

เป็นการอรรถาธิบายหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี โดยลักษณะพิเศษในการ
อรรถาธิบายนั้น ท่านพยายามคงไว้ซึ่งอรรถในพุทธพจน์  และแต่งเติมด้วย วัจนภาษาที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับโครงร่างเดิมด้วยประโยคที่กระชับแจ่มแจ้งและเข้าใจง่าย   ประกอบกับการ
น าเอาอรรถกาถา ฎีกา อนุฎีกามาอ้างเพ่ือให้ได้ใจความที่ถูกต้องและชัดเจน   
 เวสสันตรทิปนี หรือ พระมหาเวสสันตรทีปนี เป็นผลงานวรรณกรรมบาลี แต่งเป็นภาษา
บาลี โดยพระสิริมังคลาจารย์   พระมหาเถระปราชญ์ชาวเชียงใหม่ หรือ มหาปราชญ์ชาวล้านนา ใน
อดีต เพ่ืออธิบายความหมายของค าและความ ของมหาเวสสันดรชาดก   ผลงานเรื่องนี้ของ             
พระสิริมังคลาจารย์ถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน เพราะมหา
เวสสันดรชาดก ถือเป็นชาดกชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และในสังคมไทยก็นิยมฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดก ตลอดจนถึงเยาวชนรุ่นใหม่ก็รู้จักชาดกเรื่องนี้  
โดยชาดกเรื่องนี้มีความโดดเด่นในเรื่องการบ าเพ็ญทานบารมี เข้าชุด “ปัญจมหาบริจาค” หรือการ
บริจาคอันยิ่งใหญ่ ๕ ประการ ได้แก่ 
  ๑. ธนบริจาค การสละทรัพย์สมบัติเป็นทาน 
  ๒. อังคบริจาค การสละอวัยวะ(มีดวงตาเป็นต้น)ให้เป็นทาน 
  ๓. ชีวิตบริจาค การสละชีวิตให้เป็นทาน 
  ๔. ปุตตบริจาค การสละลูกให้เป็นทาน 
  ๕. ทารบริจาค(ภริยาบริจาค) การสละเมียให้เป็นทาน 
  พระสิริมังคลาจารย์แต่งพระมหาเวสสันตรทีปนี ขึ้นมา เพ่ืออธิบายค าและความ 
รวมทั้งหลักธรรมที่เข้าใจยาก จากค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในสมัยนั้น ด้วยการเสริมความ ขยายความ และ
ตีความ อย่างละเอียด  ใช้ประโยคสั้นๆ ภาษากระชับ แต่ไม่เสียความ อธิบายเป็นขั้นตอน ตามล าดับ
ข้อของคาถา ไม่มีการตัดตอน เพ่ือเป็นหลักในการศึกษาเวสสันดรชาดก จะได้เข้าใจตามเนื้อเรื่อง และ
เนื้อความ โดยอ้างอิงข้อมูล และหลักฐานจากคัมภีร์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๙๓ คัมภีร์ ผนวกด้วยการเสนอ
ข้อคิดเห็นของพระเถระนักปราชญ์ล้านนา ร่วมสมัยที่ระบุนาม ๓ รูป  คือ พระอโนมทัสสี พระมหา
ปุสสเทวะ และพระรัตนบัณฑิตอาจกล่าวได้ว่า งานแต่งพระมหาเวสสันตรทีปนีนี้ เป็นดุจการวิจัยทาง
วิชาการท่ีต้องการถอดสูตรองค์ความรู้จากพระมหาเวสสันตรชาดก ออกมาให้กระจ่าง มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้งพยัญชนะ(ค า) และอรรถะ(ความ) นั่นเอง  
 ดังนั้น วรรณกรรมเรื่องเวสสันตรทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์นี้  นอกเหนือจากเป็น
วรรณกรรมที่ได้รับความนิยมในล้านนาเพราะเป็นการอธิบายพระชาติสุดท้ายของพระเวสสันดรก่อนที่
จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น อิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ อิทธิพลในด้าน
การศึกษา ดังจะเห็นได้จาก ในปัจจุบัน พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกที่ได้รับความนิยมจาก
พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ในทุกๆปี จะมีประเพณีการแสดงมหาเวสสันดรชาดกในทุกภูมิภาค
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ของไทย และเป็นชาดกที่ทางสถานศึกษาได้น าเอาไปเป็นกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
และยังถือได้ว่าเยาวชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาชาดกอีกด้วย    
 นอกจากนี้วรรณกรรมและคัมภีร์ดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการน าเอาหลักคิด หลักการ
และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาขยายความให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว ยังได้แสดง
ถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นด้วย  ดังเช่น คัมภีร์สังขยาปกาสฎีกา  ที่ท่านได้
รจนาเอาไว้และมีอายุเกือบห้าร้อยปี  ที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และน าไปสู่คุณค่าแห่งการศึกษาใน
มิติทางพระพุทธศาสนา  กับระบบการศึกษาแบบตะวันตก เช่นการนับจ านวน  การค านวณ และการ
แทนค่าต่างๆ ก่อนที่ระบบเมตริกจะปรากฏขึ้นในสังคมไทยนั้น  เรามีระบบการชั่ง ตวง วัดอย่างไร     
มีความเป็นมาอย่างไร และโดยเฉพาะมิติทางนามธรรมที่เชื่อมโยงในหน่วยเหล่านั้น ก่อให้เกิดคุณค่า
และสาระแห่งการศึกษา  อย่างที่ในปัจจุบันอาจจะคิดไม่ถึงว่าภูมิปัญญาไทย   พระสิริมังคลาจารย์ ได้
แสดงมาตราการนับ โดยแต่งอธิบายขยายความจากสังขยาปกาสปกรณ์ ของพระญาณวิลาส กล่าวถึง
มาตราวัดระยะ มาตราตวง มาตราชั่ง ระบบการนับสิ่งของ มาตราเงิน และการนับขนาดของนีลก
หาปณะ  ที่รวบรวมมาจากคัมภีร์บาลี เพ่ือสะดวกในการจดจ า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษา     
ด้วยถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นทางพระวินัย และเป็นสิ่งที่สงฆ์จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในฐานะเครื่อง
ก าหนดหมายรู้ร่วมกัน  
 ผลงานเรื่องนี้ปรากฏต่อมาในหน่วยนับตามวิธีประเพณีของไทย ดังที่มีร่องรอยหลักฐาน
อยู่มากมาย ค าเรียกชื่อหน่วยหลายค า ได้กลายมาเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ทราบว่า                 
ค านั้นจริงๆ แล้ว เป็นค าเรียกจ านวนนับที่มีค่าแน่นอนมาก่อน และยิ่งศึกษาลึกลงไปถึงการขยายความ
ของพระสิริมังคลาจารย์ ท าให้พบความหมายที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สามารถก้าวไปสู่ความเป็นหน่วย
ความรู้การศึกษา "หน่วยในใจ" ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยเหตุนี้   การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของพระ
สิริมังคลาจารย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษา ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นของพระสิริมังคลาจารย์ 
ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรอบรู้ที่ลุ่มลึก ที่รวมกันเข้าเป็นภูมิปัญญาอันโยงใยไปสู่การหยั่งถึงความ
เป็นจริงแห่งโลกและมนุษย์เพ่ือการรู้แจ้งตามคติแห่งพุทธศาสนาที่เป้าหมายแห่งกิจกรรมทั้งปวงล้วน
มุ่งตรงไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอดความเป็นจริง เพ่ือการดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง  
 มังคลัตถทีปีนี ถือเป็นวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์ที่ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากใน
ด้านการศึกษาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งคณะสงฆ์ไทยนับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน       
ได้ก าหนดให้ผลงานของท่านชื่อ มังคลัตถทีปนี เป็นคัมภีร์หนึ่งในหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกบาลี     
ที่พระภิกษุ-สามเณร ต้องศึกษา นับเป็นผลงานชิ้นเอก และรู้จักกันแพร่หลายมากที่สุด ท าให้ผลงาน
ชิ้นนี้ของพระสิริมังคลาจารย์ได้รับความนิยมมากที่สุดและถูกน ามาเป็นแม่บทแห่งการศึกษาแผนก
ธรรม-บาลีของคณะสงฆ์ไทย และน าไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหมู่พุทธบริษัท ความโดดเด่นยิ่งใหญ่
ของมังคลัตถทีปนี ดูเหมือนว่าจะท าให้ผลงานชิ้นอ่ืนๆ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพราะเมื่อมีการกล่าวถึง
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ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์คราวใด ก็มักจะมีแต่การกล่าวถึงมังคลัตถทีปนีเท่านั้น เพราะฉะนั้น
ผลงานของท่านจึงมีอิทธิพลและความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนาจวบจนถึง
ปัจจุบัน คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าทางภาษาและทางการศึกษาอย่างยิ่ง  โดยมี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงช าระและจัดพิมพ์เป็นการเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และน ามาจัดเป็นหลักสูตรของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี      
ชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค และหลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค คัมภีร์ฉบับนี้จึงมีคุณค่าต่อ
พระพุทธศาสนาและการศึกษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง ๔ เรื่องของพระสิริมังคลาจารย์  ถือเป็นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก เพราะ
ผลงานแต่ละเรื่องของท่านนั้นได้ถูกน าเอามาศึกษาและน ามาเป็นหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวรรณกรรมเหล่านี้ที่มีต่อการศึกษาทั้งในแง่ของปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ 
โดยในขั้นปริยัตินั้น วรรณกรรมเหล่านี้เป็นเสมือนครูที่นักเรียนผู้ศึกษาได้ยึดเป็นแบบในการเรียนทั้งใน
แง่ของเนื้อหาสาระของวรรณกรรมแต่ละเรื่องและวิถีอัตลักษณ์ของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหรือ
เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรงและประวัติของผู้ รจนานั่นเอง จนท าให้ในปัจจุบัน              
พระสิริมังคลาจารย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งล้านนาผู้มีผลงานเป็นคุณูปการต่อ
การศึกษา การเผยแผ่ และการด ารงอยู่แห่งพระศาสนาในยุคปัจจุบันอีกด้วย  
 

๔.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มี ต่อ       
การเผยแผ ่
  พระสิริมังคลาจารย์เป็นพระภิกษุล้านนา ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 
๒๐ สมัยเดียวกับพระภิกษุชาวล้านนาที่เป็นคันถรจนาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก ๒ ท่าน คือ พระรัตน
ปัญญาเถระ ผู้รจนาชินกาลมาลีปกรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ และพระโพธิรังสี พ.ศ. ๑๙๔๐-๒๐๔๐       
ผู้รจนาจามเทวีวงศ์ กับสิหิงคนิทาน ส่วนพระสิริมังคลาจารย์นั้น ดังที่ที่ทราบแล้วว่าท่านรจนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ถึง ๔ เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา 
และมังคลัตถทีปนี  เพราะฉะนั้นการที่จะวิเคราะห์ถึงอิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมัง
คลาจารย์ที่มีต่อการเผยแผ่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์จากผลงานทั้ง ๔ เรื่องของท่าน   
กอปรกับนักปราชญ์ร่วมสมัยของท่านคือ พระรัตนปัญญาเถระ และพระโพธิรังสี เพื่อให้เห็นถึงอิทธิพล
และความสัมพันธ์และผลงานของท่านเอง ดังนี้  
 การเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์นั้น อยู่ในช่วงราชสมัยของพระเจ้า
ติโลกราช และในยุคสมัยนั้นมีเหตุการณ์ที่ท าให้คณะสงฆ์เกิดความแตกแยกออกเป็น ๓ นิกาย คือ ๑. 
นิกายเดิม ๒. นิกายที่สืบเนื่องมาจากพระสุมนะ ๓. นิกายลังกาวงศ์ใหม่ มีพระเมธังกรเป็นประธาน
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สงฆ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
มากกว่านิกายเดิม และมีประชาชนเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบท และให้การอุปถัมภ์นิกายลังกาวงศ์
ใหม่มากกว่า นิกายลังกาวงศ์เก่า จนกระทั่งทางราชการได้ถวายสมณะศักดิ์ให้พระเมธังกร +ขึ้นเป็น
พระสังฆราชแห่งนครล้านนา ใน พ.ศ.๑๙๙๕ หลังจากนั้นมา พระเจ้าติโลกราช ทรงโปรดให้สร้างวัด
ขึ้นมาเพ่ือถวายไว้กับพระพุทธศาสนา ชื่อว่าวัดมหาโพธาราม โดยจ าลองแบบวิหารพุทธคยาโลหะ
ปราสาทรัตนมาลีเจดีย์ เรียกว่า วัดเจดีย์เจ็ดยอด ต่อมาในช่วงระยะ พ.ศ.๒๐๒๐ โปรดให้มีการท า
สังคายนาพระธรรมวินัย ณ วัดมหาโพธาราม โดยมีพระธรรมทินนาเถระเป็นประธาน การท า
สังคายนาในครั้ง ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑ ปี จึงส าเร็จ สรุปได้ว่า   ในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราช ได้ให้การ
อุปถัมภ์และสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีการศึกษา และส่งเสริมให้พระสงฆ์ท าสังคายนาพระไตรปิฎกเพ่ือ
ความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยและเพ่ือเป็นช าระพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นให้เจริญรุ่งเรื่องและ
เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อมา 

พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อม
กับพระเถระในยุคสมัยนั้น ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์ที่น ามารจนานั้น อาศัยมูลฐานเดิมที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกมาอธิบาย เช่น วรรณกรรมเรื่อง เวสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมที่รจนาขึ้น ในระหว่าง 
พ.ศ.๒๐๖๐  เป็นคัมภีร์ที่อธิบายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายอปาทาน เล่มที่ ๗๐๑  เป็น
วรรณกรรมเรื่องแรกที่แต่งขึ้น ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ขณะที่พักอยู่วัดสวนขวัญ เวสสันตรทีปนี เป็น
คัมภีร์ที่มีเนื้อหายาวบั้นต้นมี ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก ว่าด้วยประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบัน ขณะที่เป็นพระโพธิสัตย์ บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้า โดยเป็นการ
อธิบายเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งรจนาเป็นคาถาล้วน ๆ ต่อมาพระอรรถกถาจารย์ได้รจนา
อธิบายคาถานั้น ๆ ด้วยค าร้อยแก้ว ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเวสสันดรชาดก ที่พระสิริ  มังคลา
จารย์แต่งนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยหรือในอุษาอาคเนย์นิยม
ชมชอบจนกลายเป็นประเพณีเทศน์มหาชาตินั้น ทั้งนี้เพราะเหตุผล คือ ๑) ความเชื่อที่ว่าเป็นพุทธ
วจนะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ๒) ความเชื่อที่ว่า เมื่อได้ฟังเวสสันดรชาดกจะท าให้ได้รับอานิสงส์มาก 
คือ การได้สิ่งที่ เต็มความปรารถนา และจะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย และ              
๓) เวสสันดรชาดกมีเนื้อหา ส านวน และการอธิบายความที่ชัดเจนเข้าใจง่าย จึงท าให้ประชาชนนิยม
และกลายเป็นเนื้อเรื่องหลักของจิตกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย ๒ จัดเป็น
วรรณกรรมส าคัญที่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอด เพราะเป็นวรรณกรรมที่เพียบพร้อมไป

                                                           
๑ ดูรายละเอียดใน ขุ.อป.อ. (ไทย) ๗๐/๑/๑๖๘-๗๐/๑/๑๗๘. 

 ๒ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศการต่าง ๆ ของล้านนา, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



 

๔๘ 
 

ด้วยเนื้อหาการประพันธ์ กวีใช้ส านวนโวหารประณีตลึกซึ่งและมีคุณค่ามากทั้งในด้านอักษรศาสตร์ 
สังคมวัฒนธรรมและคติธรรม ด้วยเหตุนี้ เวสันดรชาดกจึงเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงานที่ทรงคุณค่า และ
ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีไม่เฉพาะในสังคมล้านนา เท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ไปยัง
นอกราชอาณาจักรไทยด้วย เช่น ประเทศสิบสองปันนา พม่า ลาว  ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน๓ ประเพณีเทศ
มหาชาติ จึงน่าจะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกรูปแบบหนึ่ง ของพระสิริมังคลา
จารย์ และยังเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกลางของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภูมิรู้      
ภูมิธรรมของพระสิริมังคจารย์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมล้านนาในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี 
  ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง จักรวาลทีปนี 
หรือ (จักกวาฬทีปนี) เป็นวรรณกรรมเรื่องที่สองของท่าน และได้รจนาส าเร็จลงในปี พ.ศ. ๒๐๖๓ ใน
รัชกาลแห่งพระเจ้าเมืองแก้ว ท่านรจนาคัมภีร์นี้ที่วัดสวนขวัญ สถานที่เดียวกันกับที่ท่านแต่งเวสสันตร
ทีปนี วรรณกรรมจักรวาฬทีปนีนี้ ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ  ท่านได้อธิบายถึงภูมิที่เกิด
ของสัตว์ อาหาร  ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม  ในแต่ละชั้นหรือภูมิที่กล่าวถึง ตลอดจน
กล่าวถึงต้นไม้ประจ าทวีปต่างๆ และในตอนท้ายเรื่อง ท่านยังได้อธิบายถึงศัพท์ต่าง ๆ เช่น ขันธโลก 
ธาตุโลก อายตนโลก โดยท่านได้เลือกเก็บข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องจักรวาลพระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา ปกรณ์พิเศษต่างๆ มาเรียบเรียงและแจ้งชื่อคัมภีร์ที่ท่านน ามาอธิบายเพ่ิมเติมอีกประมาณ 
๑,๒๐๐ พระคัมภีร์ เป็นเรื่องเดียวที่ไม่เหมือนกับผลงานเรื่องอ่ืน  เพราะท่านไม่ได้อธิบายคัมภีร์เรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เรื่องนี้ท่านได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับจักรวาล
ออกเป็นตอนๆ จากนั้นก็อธิบายเรื่องราวตอนนั้นๆ อย่างละเอียด โดยอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก
และคัมภีร์ต่างๆ มาอธิบายประกอบ 
   เรื่องจักกวาฬทีปนีที่ท่านน ามาผูกเป็นโครงเรื่อง ได้แบ่งออกเป็น ๖ กัณฑ์ด้วยกัน  คือ    
๑) การชี้แจงเรื่องจากวาล พร้อมทั้งสิ่งที่มีรูปร่าง  ๒) การชี้แจงเรื่องภูเขา โดยแบ่งออกเป็นเรื่องภูเขา
สีเนรุ เรื่องภูเขายุคนธร เรื่องภูเขาหิมพานต์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภูเขาจักรวาล  ๓) ชี้แจงเรื่อง
แม่น้ าชลาลัย โดยแบ่งออกเป็นเรื่องแม่น้ าสมุทร เรื่องสระน้ า และเรื่องแม่น้ า  ๔) การชี้แจงเรื่องทวีป 
แบ่งออกเป็นทวีปใหญ่ ๔ ทวีป พรรณนาชมพูทวีปพรรณนาอุตตรกรุทวีป และทวีปเล็ก ๕) การชี้แจง
เรื่องภูมิ แบ่งออกเป็นเรื่องอบายภูมิ เรื่องเทวภูม เรื่องอสูร เรื่องกามาวจรเทพ ๖ ชั้น เรื่องพรหม    
๖) วินิจฉัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วยเรื่องอายุ อาหาร การค านวณภูมิ ต้นไม้ โลก โลกธาตุ ความไม่มี
ที่สุด และลงท้ายด้วยปัจฉิมคาถา เรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์จักรวาลทีปนีนี้ แสดงให้เห็นว่า คัมภีร์

                                                           
๓ สัมภาษณ์, พระชยานันทมุนี, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน, วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
 



 

๔๙ 
 

นี้มิได้เป็นอรรถกถาของคัมภีร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับผลงานอีก ๓ เรื่อง ซึ่งเป็นการ
อธิบายคัมภีร์ที่มีมาแต่เดิม ท าให้การด าเนินเรื่องต้องด าเนินไปตามเนื้อหาของคัมภีร์ที่อธิบายนั้นๆ  
จักรวาลทีปนีฉบับนี้  หลังจากที่พระสิริมังคลาจารย์ รจนส าเร็จเพียง ๑๘ ปี พระสังฆราชาจันทรสี
อรัญญวาสีเจ้า ได้ท าการคัดลอกสืบต่อกันมา เพ่ือรักษาไว้ซึ่ งตัวคัมภีร์  และเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกหนทางหนึ่ง ซึ่งคัมภีร์จักรวาฬทีปนีฉบับนี้  ถูกค้นพบที่วัดบุปผาราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ และที่เป็นใบลานจารเป็นตัวอักษรล้านนา ทั้งที่เป็นฉบับวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑๔ ฉบับวัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่     
ที่ครูบากัญจนอรัญญวาสีจารคัดลอกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖๕ ฉบับวัดช้างค ารวรมหาวิหาร ที่จารไว้เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๑๒๖ นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายไว้ในไมโครฟิล์มไว้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “มูลนิธิแห่ง
สภาวิจัยแห่งประเทศเยอรมันตะวันตก” ก็ได้ถ่ายลงไมโครฟิล์มไปไว้ที่ประเทศเยอรมันด้วย และยังมี
ฉบับที่จารไว้ในใบลานเป็นตัวอักษรขอม เป็นของหอสมุดแห่งชาติจ านวน ๑๓ ฉบับ และเป็นของวัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร์ 
 นอกจากนี้ ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ ท่าน ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง ฎีกาสังขยาปกาสกะ 
หรือสังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายพระคัภมีร์ “สังขยาปกาสก” ที่พระญาณวิลาสเถระ ภิกษุ
ชาวเชียงแสนรจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๕๙ เป็นคาถา ๗๓ คาถา โดยที่ท่านได้แต่งคัมภีร์นี้ในปี พ.ศ.๒๐๖๓ 
ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเวลา เครื่องชั่งตวง  น้ าหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้เงินตราที่
เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น 
นอกจากนั้นมาตราต่าง ๆ ซึ่งมีหลายแบบและหลายมติ ท่านก็ได้น ามติของอาจารย์ต่าง ๆ มากล่าว
เทียบไว้เพ่ือความฉลาดรอบรู้ในสังขยาทั้งหลาย๗ 
 ท่านได้รจนาสังขยาปกาสกฎีกาขึ้น เพ่ืออธิบายขยายความสังขยาปกาสกปกรณ์  เป็นงาน
ประเภท “อรรถวรรณนา” ต่อมามีนักวิชาการภาษาบาลี นิยมเรียกว่า “สังขยาปกาสกฎีกา” ทั้งนี้ 
อาจสืบเนื่องมาจากเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือไม่ให้ชื่อผลงานของท่านซ้ ากับงานของพระญาณ
วิลาสเถระ และ ๒) งานของท่านเป็นงานประเภทอธิบายขยายความ (อรรถวรรณนา)  ซึ่งงานใน
ลักษณะนี้ถ้าเป็นการอธิบายขยายความ พุทธวจนะ ก็เรียกชื่อว่า “อรรถกถา” และงานที่อธิบายขยาย

                                                           
๔ สัมภาษณ์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่, วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี แนวณรงค์, วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖ สัมภาษณ์ พระชยนันทมุนี, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน, วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ชีวติและผลงานของพระสิริมังคลา
จารย์, หน้า ๔๒. 



 

๕๐ 
 

ความอรรถกถาก็จะเรียกชื่อว่า “ฎีกา” เมื่องานของพระญาณวิลาสเถระ (ไม่ใช้อธิบายพุทธวจนะ)    
จึงจัดอยู่ในประเภทฎีกา เพราะเหตุนี้จึงเรียกชื่อคัมภีร์ว่า “สังขยาปกาสกฎีกา”๘ 
  ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๗ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง มังคลัตถทีปนี 
หรือ มงคลทีปนี เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น าชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่พระสิริมังคลาจารย์ ท่านรจนา
มังคลัตถทีปนี เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ โดยมิได้ระบุสถานที่อย่างชัดเจน มีปรากฏในเอกสารบางฉบับว่า   
ท่านได้รจนามังคลัตถทีปนี ณ สถานที่เงียบสงัดซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศใต้ของนครเชียงใหม่ ประมาณ 
๘ กิโลเมตร (คงเป็นวัดสวนขวัญ) มังคลัตถทีปนี คือคัมภีร์ที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรหนึ่ง
ในขุททกนิกายปาฐะและสุตตนิบาต สุตตันตปิฎก มีอรรถกถาชื่อปรมัตถโชติกา ซึ่งพระพุทธโฆสะเป็น
ผู้รจนาไว้ มังคลึตถทีปนี เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล 
การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา 
และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านได้อธิบายความหมายของพระสูตรนี้ได้อย่างละเอียด
ไพเราะสละสลวย โดยแสดงความรอบรู้ และความสามารถในการแต่ภาษาบาลีได้อย่างดี อ้างอิงหลัก
ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง และน าเรื่องราวต่าง ๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท และจากคัมภีร์พุทธ
ศาสนาอ่ืน ๆ มากกว่า ๙๐ คัมภีร์มารจนาอธิบายประกอบ ท าให้คัมภีร์มังคลัตถทีปนี เป็นที่รู้จักกันดี
ในหมู่ผู้ศึกษาวรรณกรรมและภาษาบาลี ผลงานเรื่องนี้เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผลงาน
ทั้งหมดของท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา ฝรั่ งเศส และ
สหรัฐอเมริกา 
  นอกจากนี้ ยังมีนักปราชญ์ล้านนาอีกหลายรูปที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วง
ยุคสมัยที่พระสิริมังคลาจารย์สร้างสรรคผลงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ดังเช่น  

๑) พระโพธิรังสีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษามากอีกรูปหนึ่ง และมีผลงานที่
ปรากฏคู่กับวรรณคดีล้านนาเล่มอ่ืนๆ ที่มีถูกน ามาอ้างอิง และศึกษาทั้งทางศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ คือ จามเทวีวงศ์ และสิหิงคนิทาน จัดเป็นหนังสือพงศาวดาร ได้รจนาเป็นภาษาบาลี 
ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ ปริเฉท ปรากฏตอนท้ายทุกปริเฉท ว่าอันมหาเถรมีนามว่า โพธิรังสี ได้แต่งตามค า
มหาจรึก สันนิษฐานวารจนาราว พ.ศ.๑๙๕๐-๒๐๖๐  โดยมีใจความส าคัญว่าดังนี้ พระนางจามเทวีที่
ได้ครองเมืองหริภุญไชยและประวัติพระพุทธศาสนาในล้านนา กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย 
ล าปาง ล าปาง และการสร้างวัดบรรจุพระธาตุคือ พระบรมธาตุหริภุญไชยในสมัยราชวงศ์ของพระ
นางจามเทวี กล่าวถึง ธรรมะของกษัตริย์ และความที่ไม่สมควร อันเป็นเหตุให้บ้านเมืองเดือนดร้อน
ล่มจม นับว่าพระโพธิรังสีเถระ สามารถน าเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสัมพันธ์กับเรื่องราวทาง
พุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงนับว่า หนังสือจามเทวีวงศ์ เป็นหนังสือที่ทรงงานวิจัยและวรรณกรรม

                                                           

 ๘ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงส์และคัมภีร์ท่ีใช้เทศน์ในเทศการต่าง ๆ ของล้านนา, ๒๕๔๘. 



 

๕๑ 
 

ทางพระพุทธศาสนา ส่วนในเรื่องของ สิหิงคนิทาน เป็นการกล่าวถึงประวัติพระพุทธสิหิงค์ และ
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคัญ ซึ่งหล่อในประเทศลังกาด้วยเงิน ตะกั่ว และทองเหลือง 
ประวัติการเดินทางมาสู่ประเทศไทย และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งเชียงใหม่ แม้มิได้ระบุปีที่เขียน แต่
สันนิษฐานว่า น่าจะอยู่ในระหว่าง พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๖๘ เพราะอยู่ในช่วงที่วรรณกรรมบาลีก าลังเฟ้ือง
ฟูในสังคมล้านนา ๙ 

๒) พระญาณกิตติเถระ เป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ จ าพรรษาอยู่
วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ จากผลงานของ
ท่าน มีความเป็นไปได้ว่า ท่านเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกา ในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรักกรมพาหุที่ 
๖ และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ ๖ พ.ศ.๑๙๕๕-๒๐๒๔ ครั้งนั้น ศาสนสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ อยุธยา 
ลังกา และพม่าด าเนนิไปด้วยดี พระสงฆ์ล้านนาเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้ ท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยพระ
เจ้าติโลกราชและพระเจ้ายอดเชียงราย  

๑) ผลงานของท่านที่ท าการรจนาไว้ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ พระธรรมะวินัย และ
พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมคัมภีร์ทั้งสิ้นที่ท่านได้รจนาเอาไว้ จ านวน ๑๒ เรื่องด้วยกัน 
ประกอบไปด้วย ๑. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา อธิบายความหมายของศัพท์ ค า ประโยค และ
ข้อความในอรรถกถาวินัยปิฎก ชื่อคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ ข้อแนะน า
ตักเตือน และบทลงโทษ ส าหรับพระภิกษุผู้ผิดวินัย ๒. ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐีทีปนี มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระ
ปาฏิโมกข์ หรือศีลของพระภิกษุโดยเฉพาะ เช่น สงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรก่อนพิธีสวดปาฏิโมกข์ และ
อธิบายขยายความใน พระปาฏิโมกข์ ๓. สีมาสังกรวินิจฉัย เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยการคาบเกี่ยวกัน
แห่งสีมา คือ เขตแดนที่ก าหนดเครื่องหมายแห่งพระอุโบสถ สถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ 
(ท้ัง ๓ เรื่องนี้ รจนาขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๐๒๔-๒๐๓๙)  
 ในส่วนของพระอภิธรรมนั้น ประกอบไปด้วย ๔. อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา คัมภีร์อธิบาย
คัมภีร์อัฏฐสาลินี อรรถกถาอภิธรรมธัมมสังคณี ๕. สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา คัมภีร์อธิบายอรรถกถา
อภิธรรม ๖.ปัญจกรณัฏฐกถา อัฏฐโยชนา และเชื่อว่าท่าน ได้รจนาคู่มืออธิบายที่เหลืออีก ๕ คัมภีร์ 
ประกอบไปด้วย ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปัฏฐาน รวมเรียกว่า ปัญจปกรณัฏฐกถา ๗. อภิธัมมัตถ
วิภาวินี คู่มืออธิบายความในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ๘. มูลกัจจยนอัตถโยชนา คู่มืออธิบายไวยากรณ์
สายกัจจนะ เป็นภิกษุรุ่นหลังของพระพุทธโฆสาจารย์๑๐ บาลี แต่งราว พ.ศ. ๒๐๔๗ อธิบายไวยากรณ์
บาลีคัมภีร์สัททพินทุ ซึ่งแต่งโดยกษัตริย์พม่า พระนามว่า กยจวะ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๕๐ 

                                                           
๙ เกษม ขนาบแก้ว, แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม, (กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๐), 

หน้า ๒๓. 
๑๐ พรรณเพ็ญ เครือไทย, วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐). 



 

๕๒ 
 

๓) พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวะ รจนาคัมภีร์ลัททพินทุอภินวฎีกา คู่มืออธิบาย
ไวยากรณ์บาลีคัมภีร์สัททพินทุ ซึ่งแต่งโดยกษัตริย์พม่าพระนามว่า กยจวะ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๕๐ 

๔) พระรัตนปัญญาเถระ หรือพระสิริรัตนปัญญาเถระ เป็นพระเถระชาวเชียงราย       
เป็นพระภิกษุรุ่นเดียวกันกับพระสิริมังคลาจารย์ เป็นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์มังราย อุปสมบทและ
พ านักอยู่ที่วัดป่าแก้ว เชียงราย ต่อมาได้มาศึกษาต่อท่เชียงใหม่ และพ านักอยู่ที่วัดสีหลาราม หรือวัด
เจ็ดยอดในปัจจุบัน ท่านเคยพ านักที่วัดฟ่อนสร้าย (เดิมอยู่ใกล้ตลาดประตูเชียงใหม่) จนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นจึงย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดในสมัยของพระเมืองแก้ว ซึ่งเป็นพระ
อารามหลวง  
  ท่านได้รจนาคัมภีร์ไว้  ๓ เรื่อง ในช่วง พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๗๘ ประกอบไปด้วย          
๑. มาติกัตถสรูปอภิธัมมสังคณี เป็นคัมภีร์อธิบายพระอภิธรรม ไม่ปรากฏปีที่รจนา พระเมืองแก้ว โดย
มีใจความกล่าวถึง กาลของพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้โดยพิศาดาร ว่าด้วยพุทธกิจ ว่าทรงท าอะไร 
ประทับอยู่ที่ไหน จนกระทั่งดับขันธปรินิพพาน การท าสังคายนาครั้งต่างๆ การจ าแนกพระบรมธาตุ 
การเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ ให้เวลาและสถานที่อย่างชัดเจน  บอกก าหนดปีโดย
ครบถ้วน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัติของบุคคล และสถานที่ของเมืองส าคัญๆ คือ เชียง แสน 
เชียงราย ล าพูน และเชียงใหม่  รจนาเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๐๗๑ มีความยาว ๑๔ ผูก กับ ๑๔ ลาน 
วรรณกรรมบาลีเล่มนี้ถือได้ว่า เป็นวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกฉบับหนึ่ง ๒. วชิรสา
รัตถสังคหะ เป็นเรื่องศัพท์ย่อๆ ซึ่งเมื่อขยายใจความออกมาแล้วจะท าให้รู้ความหมายได้แจ่มชัดหรือ
อาจเรียกว่าเป็นหัวใจของธรรมะต่างๆ ๓. ชินกาลมาลี หรือชินกาลมาลีปกรณ์ เริ่มรจนาเมื่อ พ.ศ.
๒๐๖๐ ในราชสมัยของ  
  เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็น
วรรณกรรมที่ถูกน าไปแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ มากมายหลายภาษา ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยกลาง ภาษาฝรั่งเศส 
และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในราชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าให้ราชบัณฑิตถึง ๕ 
ท่าน ช่วยกันแปลเป็นภาษาไทยกลาง ต่อมาสมัยราชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าให้พิมพ์แจกเป็นครั้งแรกใน
งานพระศพของพระราชวงศ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๔๗๔ ได้น ามาแปลเป็นภาษาไทยอีก
ครั้งหนึ่ง และใช้ชื่อว่า ชินกาลมาลินี๑๑ จนกระทั่งถูกน าไปตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส โดยตีพิมพ์คู่กับ
ภาษาบาลี และสมาคมบาลีปกรณ์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้พิมพ์เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรโรมัน 
ต่อมาก็ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย ในประเทศลังกา พระภิกษุชื่อพุทธทัต ก็ได้แปลเป็นภาษาสิงหล 
พิมพ์คู่กับภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ นับได้ว่าเป็นวรรณคดีล้านนาที่ได้รับการแปล และพิมพ์เผยแพร่

                                                           
๑๑ เสถียร พันธรังสี, ชินกาลมาลีปกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พุทธสมาคมจ ากัด, 

๒๕๐๙), หน้า ๑๔-๑๕. 



 

๕๓ 
 

มากที่สุด ชินกาลมาลีปกรณ์ จึงเสมือนเป็นคู่มือที่นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ใช้เป็นหลักในการศึกษา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยสืบต่อมา๑๒   
  สรุปได้ว่า อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์กับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น  เป็นการน าเอาหลักการ วิธีการ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามา
อธิบาย ด้วยการเพ่ิมเติมและขยายเนื้อหาแต่ละประเด็นให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น 
วรรณกรรมเรื่อง เวสันตรทีปนี ที่สื่อถึงการสร้างบารมีด้วยการให้ทานของพระเวสสันดร เพ่ือการบรรลุ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล  เรื่อง จักรวาลทีปนี  ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ 
พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหารของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม โดยท่าน
พระสิริมังคลาจารย์ได้พรรณนาถึงอายุ กาล และอาหารของสัตว์และเทพในแต่ละชั้นหรือภูมิ เรื่อง 
ฎีกาสังขยาปกาสกะ  ว่าด้วยเรื่องการนับเวลา เครื่องชั่งตวง น้ าหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้
เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว เพ่ืออธิบายขยายความให้
เข้าใจง่ายขึ้น และเรื่อง มังคลัตถทีปนี  เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น าชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่พระสิริมัง
คลาจารย์   เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคลแก่ชีวิต  เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต 
การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติพ่ีน้อง 
การประพฤติปฏิบัติธรรม คัมภีร์และวรรณกรรมเหล่านี้ ทรงไว้ซึ่งคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการศึกษา
ตราบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและส าคัญยิ่งในการ
ประสานความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในการสร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน  
 

๔.๓ วิเคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของ   
 จากการศึกษาชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  พระเถระที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปราชญ์แห่งล้านนา  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในล้านนา เมื่อประมาณ ๕๕๐ ปี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน     
ที่ได้สร้างสรรค์คัมภีร์อันประมาณค่ามิได้ ที่ฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาไว้กับพระพุทธศาสนา          
ท่านเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชน
ตลอดจนกระบวนการศึกษาทั้งฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายอาณาจักร โดยผ่านคัมภีร์  เวสสันตรทีปนี    
จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี   ซึ่งได้ให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้ามาโดย
ตลอด  ผลงานของท่านที่ปรากฏไม่เฉพาะในล้านนาเชียงใหม่ หรือประเทศไทยเท่านั้น   แต่ยังขยาย
ไปยังดินแดนอื่น ๆ อีกมากมายหลายสถานที่   

                                                           
๑๒ พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์, วิเคราะห์เนื้อหาและอิทธิพลของมหาสันติงหลวงในล้านนา, พุทธศาสตร

ดุษฏีนิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



 

๕๔ 
 

 การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของท่านถูกถ่ายทอดโดยผ่านผลงานหรือคัมภีร์ที่ท่าน
รจนาขึ้นทั้ง ๔ คัมภีร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งผลงานหรือวรรณกรรมของท่านนี้ยังเป็น
วรรณกรรมที่ถือเป็นต้นแบบของการศึกษาแผนกธรรม บาลี ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นลักษณะการสร้าง
เครือข่ายและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์นั้นจึงเป็นการสร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมโดยผ่านผลงานวรรณกรรมของท่านเอง ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากพระเถระท่านอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะเด่นชัดในเรื่องการเดินทางไปสร้างผลงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในล้านนาและต่างประเทศ 
ดังเช่น ครูบากัญจนอรัญญวาสี มหาเถระ ทีมีการสร้างเครือข่ายทั้งในล้านนา หลวงพระบาง พม่า เป็น
ต้น ดังนั้นการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์จึงเป็นการ
สร้างเครือข่ายในลักษณะของการศึกษาผลงานวรรณกรรมของท่านเอง โดยเริ่มตั้งแต่ความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ภายใต้คติความเชื่อเดียวกันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในอาณาจักร
ล้านนา ดังจะเห็นได้จากการที่พระสิริมังคลาจารย์ได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากกษัตริย์ผู้ปกครอง
อาณาจักรล้านนาในสมัยนั้นคือ พระเมืองแก้ว ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสิริมังคลาจารย์
ภายหลังจากที่กลับจากการเดินทางไปศึกษาที่สิงหล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระ
สิงห์และวัดสวนดอก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกษัตริย์ล้านนาในยุคนั้นคือ                
พระเมืองแก้ว ว่าทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กันและกันเป็นอย่างดี ตลอด
จนถึงในเรื่องของเครือข่ายของการศึกษาภาษาบาลีในยุคนั้น สิงหล หรือลังกา ถือเป็นเสมือนตักศิลาที่
พระสงฆ์มักจะเดินทางไปศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาษาบาลี ที่ถือว่ายังมีความเข้มข้นอยู่ 
เพราะลังกา ถือเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคง ภายหลังจากการสังคายนา
ครั้งที่ ๓ ที่มีการส่งสมณทูตคือ พระมหินทะเถระและคณะเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ท าให้
พระพุทธศาสนาในลังกาประดิษฐานอย่างมั่นคง จนท าให้ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาในอินเดีย
อ่อนแอลง พระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้เดินทางมาคัดลอกคัมภีร์แต่งคัมภีร์ที่ลังกา จากประเด็นนี้ แสดงให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในลังกาเป็นอย่างดี รวมถึงล้านนาเองก็ได้มีการส่ง
พระสงฆ์ไปศึกษาในลังกาด้วยเช่นกัน รวมไปถึงพระสิริมังคลาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับ
การศึกษาจากลังกาด้วย เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายของพระสิริมังคลาจารย์นั้น นอกเหนือจาก
การสร้างเครือข่ายผ่านวรรณกรรมแล้วนั้น การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาก็ ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ท าให้ล้านนามีนักปราชญ์นามว่า พระสิริมังคลาจารย์นั่นเอง    
 นอกจากนี้ ในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์
นั้น เมื่อศึกษาชีวประวัติและน ามาวิเคราะห์จะมีข้อสังเกตว่า พระสิริมังคลาจารย์  เป็นพระเถระที่มี
ความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก และมีความรู้ความสามารถในการรจนาคัมภีร์และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ส่วนบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ท่าน อาจวิเคราะห์ได้จากอิทธิพลและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวรรณกรรมเรื่อง เวสั นตร



 

๕๕ 
 

ทีปนี หรือเวสันดรชาดก  และมังคลัตถทีปนี  ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมและคัมภีร์ที่ท าให้วัฒนธรรมทาง
สังคม กล่าวคือ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสันติสุขของประชาชน  ยกตัวอย่างเช่น วรรณกรรม
เรื่อง เวสันตรทีปนี  ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ  ๑๓ กัณฑ์ ด้วยบุญ
ผลานิสงส์ จะไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคต ที่มีความสุขดุจสรวงสรรค์ ไม่ต้องประกอบ
อาชีพท ามาหากินให้ล าบาก ในคัมภีร์มาลัยสูตรว่า เมื่อครั้งพระมาลัยขึ้นไปนมัสการพระเกศแก้วจุฬา
มณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้น ได้พบพระอริยเมตไตรยเทพบุตร ท่านก็ได้บอกพระมาลัยว่า “ให้คน
ทั้งหลายฟังธรรมมหาชาติจบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียวคืนเดียว แล้วจะได้ร่วมกับศาสนาของเรา”   เมื่อ
พระมาลัยกลับจากสวรรค์แล้ว ก็น าเรื่องนี้มาบอก คนทั้งหลายได้ฟังก็เลยพากันฟังเทศน์มหาชาติจน 
ถือเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นท่านได้ใช้แนวคิดเรื่องการท าบุญให้ทานที่เกิด
จากพระเวสันดร ที่มีความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล มาเป็นตัวเดินเรื่องพร้อม
ทั้งเสริมประโยคค าและโครงสร้างที่ชวนให้น่าฟังและติดตาม  ท าให้พุทธศาสนิกชนทั้งในล้านนาและ
ในเอเชียอาคเนย์ ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนาตราบจนถึงปัจจุบัน   
 นอกจากวรรณกรรม เรื่อง เวสันตรทีปนีแล้ว ยังมีคัมภีร์ มังคลัตถทีปนีอีกเรื่องหนึ่ง ถือว่า
เป็นคัมภีร์ที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมได้  เนื่องด้วยคัมภีร์ดังกล่าว   
เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา 
การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติ
ธรรม หากเราด าเนินตามหลักการดังกล่าวชีวิตก็จะประสบกับความสุข เมื่อเราห่างไกลคนพาล ไม่คบ
คนพาล อันจะน าไปสู่หนทางแห่งหายนะ รู้จักเลิกคบบุคคลที่ชี้แนะแนวทางอันก่อประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต ให้ประสบแต่ความเจริญงอกงาม  รู้จักวางตัวให้เหมาะสมและเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณ 
โดยเฉพาะบุพการี กล่าวคือ บิดามารดาที่ให้ความรักความอบอุ่นให้ความรู้ให้วิชามาโดยตลอด รู้จาก
แสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนท่าน และสงเคราะห์ผู้ อ่ืนให้ได้รับความสุขกายสบายใจในการ
ด าเนินชีวิต และพร้อมศึกษาเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมตามยุค
สมัย โดยไม่ให้เดือดร้อนตนเองและบุคคลรอบข้าง  
  สรุปได้ว่า  การสร้างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์   มีจุดเริ่มต้น
จากการความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ประกอบกับความใฝ่ศึกษาเรียนรู้และมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในเรื่องของภาษาบาลีและพระไตรปิฎก อีกทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิ
ปัญญาในเรื่องการจนาคัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วัฒนธรรมการเทศน์มหาชาติ 
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรม เรื่อง เวสันตรทีปนี ที่ว่าด้วยเรื่องการให้ทานเป็นบารมีเพ่ือ
ความส าเร็จตามความปรารถนาของพระเวสสันดร  ท าให้ พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อและถือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต และถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 



บทท่ี ๕ 
 

บทสรุป 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ ๒) เพ่ือศึกษา
บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล
ความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่  การสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ โดยมีผลสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์   
 ๑)  ประวัติพระสิริมังคลาจารย์  
 จากการที่ศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของพระสิริมังคลาจารย์ พบว่า พระสิริมัง
คาลาจารย์ เป็นพระเถระท่ีมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย และพระเมือง
แก้ว ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๘๑ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ก าเนิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่ไม่มี
หลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน เป็นการต้ังข้อสันนิษฐานเอาไว้ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ซึ่งมีข้อคิดเห็นเป็น ๒ นัย ๑) เขียนต านานส่วนหนึ่งของประวัติพระสิริมังคลาจารย์ลง
ในหนังสือ “น าชมจังหวัดเชียงใหม่” นามเดิมของท่าน คือ “ศรีปิงเมือง” โดยถือเอานิมิตในวันคลอดที่
เกิดพายุใหญ่พัดจนบ้านพังทลาย ขณะนั้นมารดาของท่านก าลังครรภ์แก่หลบพายุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้น
โพธิ์ (ไม้ศรี) ใหญ่ เลยเจ็บครรภ์และคลอดบุตรที่โคนต้นโพธิ์นั้น ๒) ปรากฏในคัมภีร์และวรรณกรรม 
พระสิริมังคลาจารย์เขียนจารึกไว้เองในตอนท้ายเรื่องของคัมภีร์ที่ท่านได้รจนาเอาไว้ เช่น ท้ายเรื่อง
เวสสันตรทีปนี ท่านกล่าวไว้ว่า คัมภีร์เรื่องนี้รจนาส าเร็จเมื่อปีฉลู จ.ศ.๘๗๙ (พ.ศ.๒๐๖๐) ในสมัยพระ
เมืองแก้ว ครองเมืองเชียงใหม่ ขณะนั้นท่านเป็นมหาเถระแล้วและจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสวนขวัญ ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ เป็นการตั้งสมมติฐานว่า ท่านอาจจะเกิด
ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๒๐ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๐๓๐)  
 จากนั้น ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๓ ขวบ และได้เดินทางไปศึกษาภาษา
บาลีและพระไตรปิฎก ณ ลังกาทวีป จนแตกฉานทั้งภาษาบาลีและพระไตรปิฎก แล้วกลับมาช่วย    
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา จนเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนและพระเมืองแก้ว       
พระเมืองแก้วจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และวัดสวนดอก ในขณะเดียวกันท่านก็ได้



 

๕๗ 
 

รจนาวรรณกรรมและคัมภีรท์างพระพุทธศาสนาให้ปรากฏจ านวน ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วย เวสสันตร
ทีปนี จักรวาลทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี หลังจากท่านรจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี    
ส าเร็จลง เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ ที่ปรากฏไว้ท้ายคัมภีร์ และท่านได้มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๗๘ 
ณ วัดสวดดอก รวมสิริอายุของท่านได้ ๔๗ ป ี   
  ๒)  ผลงานด้านวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของพระสิริมังคลาจารย์ ปรากฏอยู่ ๔ เรื่อง ประกอบไป
ด้วย เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นได้ บ่งบอก
ถึงความรู้ความสามารถ ด้านอัจฉริยะภาพในเรื่องของการใช้ภาษาบาลี ประกอบกับการน าหลักฐาน
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาอธิบายได้อย่างงดงาม เป็นการแต่งที่มีโครงสร้าง
สมบูรณ์แบบตามลักษณะคัมภีร์บาลีลายลักษณ์ คือ ขึ้นต้นด้วยปณามคาถา เรียกกันง่าย ๆ ว่า คาถา
ไหว้ครู ซึ่งตามปกติ พระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ภาษาบาลี เช่น อรรถกถา ฎีกา ถือเป็นธรรมเนียมที่เรียบ
เรียงไว้เป็นเบื้องต้น ประกอบด้วยค าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บอกความมุ่งหมายในการแต่งอ้างถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  แล้วน าหลักธรรมหรือธรรมบทมาวามไว้เป็นกรอบในการอธิบาย เมื่อเห็นค าใดมี
ความหมายไม่ชัดเจน ควรแก่การอธิบายขยายเนื้อหาเพ่ิมเติม ก็จะหยิบยกค านั้นขึ้นอธิบาย พร้อมทั้ง
อ้างข้อมูลที่มาจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพ่ือให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วน    
 ท าให้ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของท่านมีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่ และ
สังคมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การเทศน์มหาชาติ หรือ เวสสันดร
ชาดก ที่สังคมล้านนาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา และอีกคัมภีร์หนึ่ง คือ มังคลัตถ
ทีปนี ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปริยัติแผนกบาลี  เป็นหลักสูตรที่ให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนการแปล
จากภาษาบาลีเป็นไทย และแปลไทยเป็นบาลี  ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษามาตราบ
จนถึงปัจจุบัน      
 ๓) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีจริยาวัตรที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ได้
อย่างสนิดใจ จากชีวประวัติประกอบกับผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน  แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิถีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของท่านได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการศึกษา 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือเป็นพระเถระรูปหนึ่ง ที่มีคุณูปการต่อพระศาสนา ท่านเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถแตกฉานทั้งในภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหลักค าสอน

ในทางพระพุทธศาสนา ท าให้ท่านมีแนวคิดที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็น

เป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้บรรพชาและอุปสมบท แล้วเดินทางไปศึกษาใน



 

๕๘ 
 

ส านักของพระพุทธวีระ ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เดินทางกลับมายังเมือง

เชียงใหม่ ประกอบกับยุคสมัยนั้น มีพระเถรอีกจ านวนมากที่แตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก 

เช่น พระโพธิรังสี และพระญาณกิตติเถระ ซึ่งได้ท าการสังคายนาในดินแดนล้านนาให้ส าเร็จได้ 

นอกจากนี้ท่านยังมีแนวคิดท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุครบ ๕,๐๐๐ พระวสา โดยการรจนา

วรรณกรรมและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  

สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี         

 ๓.๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการเผยแผ่ 
 พระสิริมังคลาจารย์ถือเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความแตกฉานในบาลี ดังจะ

เห็นได้จากการรจนาผลงานของท่าน จะใช้ภาษาบาลีในการรจนา เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่

ต้องการรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะ การทีท่านรจนาคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา 

และมังคลัตถทีปนี ต้องการที่จะให้ผลงานเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง  วรรณกรรมทั้ง ๔ 

เรื่อง ท่านใช้เวลาในการรจนาเพียง ๗ ปีเท่านั้น  แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีความละเอียดรอบครอบ

ในการรจนา ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะเป็นการเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนา

ให้ด ารงอยู่ตามพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

 ๓.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านความสันโดษ 
 พระสิริมังคลาจารย์ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ        

ด้านความสันโดษ จากประวัติที่ปรากฏว่าด้วยการรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์  ท่านได้ค านึงถึงภูมิ

ประเทศที่มีความสัปปายะเงียบและสงบในการแต่งหนังสือ ซึ่งท่านได้ไปแต่งคัมภีร์ที่วัดสวนขวัญ ที่มี

ความห่างไกลจากตัวเมืองออกไป ทางทิศใต้ ๔ กิโลกเมตร ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏสอดคล้องกัน 

ก็คือ วรรณกรรมเรื่อง เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี และสังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานที่เกิดจาก

สถานที่นี้ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความสันโดษและเรียบง่ายในการด าเนินชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดี   

 ๓.๔ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 การที่พระสิริมังคลาจารย์สามารถรจนาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามากถึง ๔ 

เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี เกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของท่าน  เพราะการที่จะแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ผู้แต่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและเข้าถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ได้  โดยเฉพาะผลงานที่เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีอย่างเวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสก



 

๕๙ 
 

ฎีกา และมังคลัตถทีปนี แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาบาลี เกิดจากความใฝ่รู้ใฝ่

เรียน  ที่ท่านเดินทางไปศึกษาในสิงหลนิกาย ณ ลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ส่งผลให้ท่านมี

ความสามารถในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับทั้งในอดีตตลอดจนถึง

ปัจจุบัน 

 ๕.๑.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
โดยผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์ท่านรจนาขึ้น ท าให้พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ความเจริญรุ่งเรืองในสังคมล้านนา ดังนี้ 
  (๑) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๐ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง เวสสันตร
ทีปนี เป็นคัมภีร์อธิบายเวสสันดรชาดกในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎกเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่
พระสิริมังคลาจารย์ แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ขณะที่พักอยู่วัดสวนขวัญ      
เวสสันตรทีปนี เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหายาวบั้นต้นมี ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก  เป็นการอธิบายเวสสันดร
ชาดกท้ัง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งรจนาเป็นคาถาล้วน    
   (๒) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง จักรวาล
ทีปนี หรือ (จักกวาฬทีปนี)  เป็นคัมภีร์ที่แพร่หลายในแวดวงวรรณกรรม โดยพระสังฆราชาจันทรสี
อรัญญวาสีเจ้าให้สร้างในปีเปลิก (เปิก) เส็ด ศักราชได้ ๙๐๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๑) หลังจากที่พระสิริมัง
คลาจารย์รจนส าเร็จเพียง ๑๘ ปี คัมภีร์ฉบับนี้พบที่วัดบุปผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับ
วัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ครูบากัญจนอรัญญวาสีจารคัดลอกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ฉบับวัด
ช้างค ารวรมหาวิหาร ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒  ไมโครฟิล์มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “มูลนิธีแห่ง
สภาวิจัยแห่งประเทศเยอรมันตะวันตก” ก็ได้ถ่ายลงไมโครฟิล์มไปไว้ที่ประเทศเยอรมันด้วย และยังมี
ฉบับที่จรไว้ในใบลานเป็นตัวอักษรขอม เป็นของหอสมุดแห่งชาติจ านวน ๑๓ ฉบับ และเป็นของวัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร์    
  (๓) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง ฎีกา
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ “สังขยาปกาสก” ที่พระญาณ
วิลาสเถระ ภิกษุชาวเชียงแสนรจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๕๙ เป็นคาถา ๗๓ คาถา โดยพระสิริมังคลาจารย์      
ได้แต่งคัมภีร์นี้ในปี พ.ศ.๒๐๖๓ ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเวลา เครื่องชั่งตวง  น้ าหนัก ระยะทาง 
ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว          
เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายข้ึน  



 

๖๐ 
 

  (๔) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๗ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง มังคลัตถ
ทีปนี  เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรหนึ่งในขุททกนิกายปาฐะและสุตตนิบาต 
สุตตันตปิฎก เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบ
บัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และ
ญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านได้อธิบายความหมายของพระสูตรนี้ได้อย่างละเอียด และ 
อ้างอิงหลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมกับน าเรื่องราวต่าง ๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท มากกว่า 
๙๐ คัมภีร์มารจนาอธิบายประกอบ ท าให้มังคลัตถทีปนี เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผลงาน
ทั้งหมดของท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา ฝรั่ งเศส และ
สหรัฐอเมริกา  
 ๒) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 เมื่อจะพิจารณาถึงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ ระหว่าง พ.ศ.
๑๘๙๘ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมผ่าน
การศึกษา ภาษาวรรณกรรมและคัมภีร์ โดยเริ่มต้นจากเมืองเชียงใหม่ ไปศึกษาภาษายังดินแดน ลังกา
ทวีป กับพระพุทธวีระ จากนั้นน าวัฒนธรรมด้านภาษากลับมายังเมืองเชียงใหม่ ดินแดนแห่งล้านนา 
จนกระทั่งท่านรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตารทีปนี, จักรวาลทีปนี, 
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา, และมังคาลัตถทีปนีขึ้น ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์ดังกล่าว
เปรียบเสมือนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมไปยังแว่วแคว้น-นครรัฐต่างๆ โดยมีเมืองเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางของการศึกษา และเชื่อมโยงไปยังเมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอยุธยา เชียงตุง เมืองนาย 
เมืองยอง และสิบสอบพันนา ซึ่งแว่วแคว้น-นครรัฐ เหล่านี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่    
สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานของการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ก็คือ วิถีชีวิตและประเพณี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  ที่ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 ๕.๑.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การ
สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑) อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการศึกษา   
  พระสิริมังคลาจารย์  ถือเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อ
การศึกษามากนับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลงานด้านวรรณกรรมที่ท่านได้
รจนาเอาไว้  นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๖๗ โดยประมาณ ประกอบไปด้วย วรรณกรรมเรื่อง       
เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า
แก่การศึกษา นับตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ที่ถูกกล่าวขานและถูก
น ามาอ้างอิงมากที่สุด นอกจากนี้ ยัง เป็นหนึ่งในหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลี ที่พระภิกษุ-
สามเณร ที่ศึกษาเปรียญธรรมประโยค ที่ต้องผ่านการแปลไทยเป็นมคธ และแปลมคธเป็นไทย       



 

๖๑ 
 

มังคลัตถทีปนี เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกของวงการการศึกษาไม่เฉพาะในพระเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบัน
ถูกน าไปตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาสืบต่อไป   
 ๒) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนั้น มีลักษณะที่แตกต่างไปจากพระเถระรูปอ่ืน เช่น 
ครูบากัญจนอรัญญวาสี ที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งต่างจาก
พระสิริมังคลาจารย์ตรงที่ พระสิริมังคลาจารย์นั้น เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางวรรณกรรมและ
คัมภีร์ที่ท่านรจนา เป็นการน าเอาหลักการ วิธีการ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาอธิบาย ด้วย
การเพ่ิมเติมและขยายเนื้อหาให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น เช่น วรรณกรรมเรื่อง เวสันตรทีปนี ที่สื่อถึง
การสร้างบารมีด้วยการให้ทานของพระเวสสันดร เพ่ือการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล  เรื่อง 
จักรวาลทีปนี  ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหาร
ของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม เรื่อง ฎีกาสังขยาปกาสกะ  ว่าด้วยเรื่องการนับเวลา 
เครื่องชั่งตวง น้ าหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา       
โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น และเรื่อง มั งคลัตถทีปนี      
เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น าชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ท่าน   เป็นสูตรที่ว่าด้วยการปฏิบัติอันเป็นมงคล
แก่ชีวิต  เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา    
การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท าให้วรรณกรรมและ
คัมภีร์เหล่านี้ ทรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปตราบจนถึงปัจจุบัน 
 ๓) อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการสร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  พระเถระที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นปราชญ์แห่งล้านนา  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านสร้างสรรค์วรรณกรรมและคัมภีร์อัน
ทรงคุณค่า ฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาให้อยู่คู่กับกับพระพุทธศาสนา โดยผ่านวรรณกรรมและคัมภีร์  
ทั้งเรื่องเวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี   ซึ่งวรรณกรรมและ
คัมภีร์เหล่านี้ ไม่ปรากฏเฉพาะในล้านนา หรือประเทศไทยเท่านั้น   แต่ยังขยายไปยังดินแดนอ่ืน ๆ อีก
มากมายหลายสถานที่  เช่น เมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอายุธยา เชียงตุง และสิบสองพันนา  
 ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ที่ถูกถ่ายทอดโดยผ่านผลงานด้านวรรณกรรม
และคัมภีร์ที่ท่านรจนา  และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งผลงานหรือวรรณกรรมของท่าน    
ยังถือว่าเป็นต้นแบบของการศึกษาแผนกธรรมบาลี ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นลักษณะการสร้าง
เครือข่ายและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ จึงมีลักษณะแตกต่างจากพระ
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เถระรูปอ่ืนๆ ที่มีลักษณะชัดเจรในการเดินทางไปสร้างผลงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในล้านนาและ
ต่างประเทศ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท่าน จึงเป็นการสร้าง
เครือข่ายในลักษณะของการศึกษาผ่านผลงาน  โดยอาศัยความความสัมพันธ์ทางคติความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ในยุคนั้น สิงหล หรือ
ลังกา เปรียบเสมือนเมืองตักศิลาที่พระสงฆ์มักจะเดินทางไปศึกษา โดยเฉพาะษาภาษาบาลี เพราะถือ
เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้ก าเนิดขึ้น ภายหลังจากการสังคายนาครั้งที่ ๓ ก็มีการส่งสมณทูตคือ 
พระมหินทะเถระและคณะเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ท าให้พระพุทธศาสนาในลังกา
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง  ล้านนาเองก็ได้ส่งพระสงฆ์ไปศึกษาในลังกาด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้น ก็คือ    
พระสิริมังคลาจารย์ เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายของพระสิริมังคลาจารย์ นอกเหนือจากการสร้าง
เครือข่ายผ่านวรรณกรรมแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายผ่านทางการศึกษาด้วย จากปรากฏการณ์ดังกล่าว  
ท าให้นามของ พระสิริมังคลาจารย์ ถูกจารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์และอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษาสืบต่อมา    
    

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
  การท าวิจัยเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์” เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ  เป็นการศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านวรรณกรรมของพระมหาเถระในล้านนาที่มีชีวิตอยู่
ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-๒๑๐๐  จนถึงปัจจุบัน มีช่วงเวลาห่างกันถึง ๔๖๐ ปี แต่ก็สามารถสืบค้นและศึกษา
ได้จาก เอกสารต าราที่นักวิชาการทั้งหลายได้รวบรวมเอาไว้ และสามารถสืบค้นร่องรอยจาก
โบราณสถาน ที่ให้ความชัดเจนในเรื่องของบุคคลและวรรณกรรมเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น จากการศึกษา “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์” คณะผู้วิจัย
จึงมีข้อสันนิษฐานและข้อคิดเห็น  ที่จะเสนอเป็นแนวคิดไว้ให้กับบุคคลที่สนใจใคร่ศึกษา  งานวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้  
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรในองค์กร โดยการสนับสนุน
จากผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร 
 ๒. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยปรับระบบให้เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างกลไกและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรให้
องค์กร 
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 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง    
โดยการร่วมมือและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในการท างานร่วมกัน ไม่ท างานแบบแยก
ส่วนต่างคนต่างท า 
 ๒. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น  นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ  ทั้งในด้านความรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑. ควรมีการศึกษา การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในองค์กรต่างๆ ทั้งศาสน
จักรและอาณาจักร 
 ๒. ควรมีการศึกษา วรรณกรรมเรื่องสังขยาปกาสฎีกาเพ่ือท าการเปรียบเทียบมาตราวัด
ทางมิติพระพุทธศาสนากับมิติทางโลก 
 ๓. ควรมีการศึกษา แนวทางการพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการส่งเสริมการศึกษา      
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระสิริมังคลาจารย์   
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บทน า 
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสนิท อันเป็นภาพ
สะทอ้นให้ทราบโดยทั่วกันว่าเมื่อพูดถึงสังคมไทยย่อมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณของประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า...ความโชคดีที่เป็น
เหตุการณ์ให้เราได้ระลึกอยู่เสมออีกประการหนึ่งคือ การได้เกิดเป็นคนไทย มีชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทาง
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญและมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข อาจจะกล่าวได้ว่า การที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั้น อยู่ในหลั ก
แห่งความเจริญที่ประกอบด้วย ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา    
(การได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ในปางก่อน) และอัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบด้วยความดี)...๑ 
 ในท านองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้นั้น ศาสนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส 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

                                                           

 
๑
 รวีโรจน์ ศรีค าภา, พุทธธรรมน าชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๑-๗๒. 



 

๖๙ 

 

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 ในอดีต
ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสนองนโยบายและช่วยเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตามล าดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เข้าสู่ล้านนา ในรัชสมัยของพญากือนา กษัตริย์ล าดับที่ ๖ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ ทรงเป็น
โอรสของพญาผายู พระองค์ทรงเป็นธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาพระองค์ได้
สดับกิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี ผู้เป็นพระลังกาแต่มาจ าพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ 
ประเทศพม่า) ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่น พระเจ้ากือนาจึงส่งทูตไปอาราธนาเชียงใหม่      
แต่ท่านกลับส่งหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะสงฆ์จ านวนหนึ่งมาแทน”๓ 
 ตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ท าให้ทราบความเป็นมา
ของพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สู่ยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเก่าในสมัยของ
พญากือนาและต่อมา ได้เข้าสู่ยุคพระพุทธศาสนาลังกาใหม่ พระสงฆ์ในล้านนาได้เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา จึงท าให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความช านาญ ในภาษามาคธ
หรือภาษาบาลี อีกทั้งในสมัยของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม     
(วัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง) จากหลักฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้
เราได้รับทราบความเป็นมาของพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม 
วรรณกรรมและหลักฐานจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระ

                                                           

 
๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐   

 ๓ พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๘๖ – ๓๘๗. 



 

๗๐ 

 

นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนากลายมาเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ท าให้พวกเราชาวพุทธได้
รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ก ารเมืองการ
ปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ยุคได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 มูลเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในล้านนา ก็คือได้มี
การประชุมท าสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น การท าสังคายนาในครั้งนี้ถ้านับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ถือ
ได้ว่าเป็นครั้งที่ ๘ ทีว่ัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๐ ในครั้งนั้นได้มี
การอาราธนาพระมหาเถรผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกจ านวนหลายรูป โดยมีพระธัมมทินมหาเถระเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับพระบรมราชูปถัมภกจากพระเจ้าติโลกราชใช้เวลาท าสังคายนา ๑ ปี จึงส าเร็จ๔   
 การท าสังคายนาในครั้งนี้นับว่า ส าคัญมากในพระพุทธศาสนาของล้านนา ที่ท าให้
พระสงฆ์ในล้านนาได้น าเอาหลักธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมาแปลเป็นภาษาล้านนา 
เพ่ือให้ชาวล้านนาได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็น
คัมภีร์หรือวรรณกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ในล้านนาได้รจนาขึ้น ทั้งที่เป็นภาษาล้านนาและภาษาไทย 
เช่น พระสิริมังคลาจารย์ แต่งคัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี จักวาฬทีปนี เวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสกฏี
กา และพระโพธิรังสี แต่งคัมภีร์เรื่อง จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พระรตนปัญญาเถร เป็นผู้แต่งคัมภี ร์
ชินกาลมาลีปกรณ์ พระนันทาจารย์ เป็นผู้แต่ง คัมภีร์สารัตถทีปนี นอกจากนี้ ยังมีบทสวดมนต์ชนิด
ต่าง ๆ อีกหลายบท เช่น บทสวดพาหุง ซึ่งเรียกว่า บทถวายพรพระ พระชาวล้านนาเป็นผู้น ามาสวด 
บางเรื่องแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น เป็นภาษาไทยบ้าง ลังกาบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง๕ ในยุคนั้น มีพระ
เถระที่มีความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎกจ านวนไม่น้อย หนึ่งในนั้นก็คือ พระสิริมังคลาจารย์ 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับพระเถระผู้ทรงความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้  แสดงให้เห็นว่า     
พระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมจอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้
รจนาคัมภีร์ไว้ ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วยเวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสฎีกา จักวาฬทีปนีและมังคลัตถ
ทีปนี อันเป็นมรดกธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านอิทธิพล
และเส้นทางการเผยแผ่ที่เชื่อมโยงในล้านนา  เช่น ภาษา ศาสนา อาชีพ และ วิถีชีวิต เป็นต้น         
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ได้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

                                                           

 ๔ แสง จันทร์งาม, ศาสนาในล้านนาไทย,พุทธศาสนาในล้านนาไทย, (เชียงใหม่:       ทิพย์เนตรการ
พิมพ์, ๒๕๒๓),หน้า ๗๕-๗๘. 
 ๕ กรมการศาสนา,ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร :  การ
ศาสนา, ๒๕๒๕ ), หน้า ๔๗. 
 

 



 

๗๑ 

 

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษา ประวัติ ผลงาน อิทธิพลและเส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อจากนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาทั้งหลายว่าเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนา  ตามเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ท่าน โดยผ่านทางคัมภีร์ วรรณกรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนข้อวัดปฏิบัติของท่าน เพ่ือเสนอ
เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สืบต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ที่เกิดจากการศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒมีความและได้ท าการศึกษา
ชีวประวัติผลงานด้านวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์  เพ่ือน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ถึง แนวคิด
วิถอัีตลักษณ์และบทบาทการเชื่อมโยงวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์    
 
๔. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

๔.๑ บทบาท หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ในล้านนา  
๔.๒ การเชื่อมโยง  หมายถึง อาณาบริเวณพ้ืนที่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สิริมังคลาจารย์ ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง   
๔.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติศาสนกิจของพระสิริมังคลาจารย์  

ในการน าหลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่ผ่านทางวรรณกรรมต่าง ๆ  ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้สืบมา   

๔.๔  พระสิริมังคลาจารย์ หมายถึง พระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่ที่มีบทบาท
ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา  มีชีวิตอยู่ในราว พ.ศ.๒๐๒๐-๒๑๐๐ ประจ าอยู่ที่วัด
สวนขวัญ (วัดต าหนักในปัจจุบัน) 



 

๗๒ 

 

  
๕. วิธีการวิจัย 

 ๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Quantitative research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interviews) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินวิจัยไว้ดังนี้  

      ๕.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)   
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระสังฆาธิการ นักการศึกษา จ านวน ๘ จังหวัด โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และแพร่  รวมจ านวน ๑๐ รูป/คน โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จังหวัด/กลุ่มประชากร เชียงใหม่ น่าน แพร่ รวม 
พระสังฆาธิการ ๒ ๒ ๑ ๕ 
นักการศึกษา ๒ ๒ ๑ ๕ 

รวม ๑๐ 
 ๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเน้นการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์สังเคราะห์ข้อมูลเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ตามแนว
ทางการเชื่อมโยงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรมของครูบาบุญชุ่มโดยใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  แบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ ต าแหน่ง อาชีพ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการศึกษาประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ เป็นต้น 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส าหรับพระสังฆาธิการ         
นักการศึกษาที่มีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์   
 ๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
 ๑. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  



 

๗๓ 

 

 ๒. การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางสังคม ภูมิศาสตร์ โดยลงพ้ืนที่
ภาคสนามเพ่ือท าการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ และนักการศึกษาจ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ 
 ๕.๕ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั้ ง ในเชิง เอกสาร ข้อมูล เชิงประจักษ์  และการสัมภาษณ์             
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปสาระส าคัญ
ด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับแนวคิดวิถีอัตลักษณ์และบทบาทการเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์   
 ๒) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์อิทธิพล
และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการศึกษา การเผยแผ่และการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์  

   

๖. ผลการวิจัย 

 ๖.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์   
 จากการที่ศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของพระสิริมังคลาจารย์ พบว่า พระสิริมัง
คาลาจารย์ เป็นพระเถระท่ีมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย และพระเมือง
แก้ว ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๘๑ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ก าเนิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่ไม่มี
หลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ซึ่งมีข้อคิดเห็นเป็น ๒ นัย ๑) เขียนต านานส่วนหนึ่งของประวัติพระสิริมังคลาจารย์ลง
ในหนังสือ “น าชมจังหวัดเชียงใหม่” นามเดิมของท่าน คือ “ศรีปิงเมือง” โดยถือเอานิมิตในวันคลอดที่
เกิดพายุใหญ่พัดจนบ้านพังทลาย ขณะนั้นมารดาของท่านก าลังครรภ์แก่หลบพายุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้น
โพธิ์ (ไม้ศรี) ใหญ่ เลยเจ็บครรภ์และคลอดบุตรที่โคนต้นโพธิ์นั้น ๒) ปรากฏในคัมภีร์และวรรณกรรม 
พระสิริมังคลาจารย์เขียนจารึกไว้เองในตอนท้ายเรื่องของคัมภีร์ที่ท่านได้รจนาเอาไว้ เช่น ท้ายเรื่อง
เวสสันตรทีปนี ท่านกล่าวไว้ว่า คัมภีร์เรื่องนี้รจนาส าเร็จเมื่อปีฉลู จ.ศ.๘๗๙ (พ.ศ.๒๐๖๐) ในสมัยพระ
เมืองแก้ว ครองเมืองเชียงใหม่ ขณะนั้นท่านเป็นมหาเถระแล้วและจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสวนขวัญ ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ เป็นการตั้งสมมติฐานว่า ท่านอาจจะเกิด
ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๒๐ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๐๓๐)  
 จากนั้น ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๓ ขวบ และได้เดินทางไปศึกษาภาษา
บาลีและพระไตรปิฎก ณ ลังกาทวีป จนแตกฉานทั้งภาษาบาลีและพระไตรปิฎก แล้วกลับมาช่วย    
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา จนเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนและพระเมืองแก้ว       



 

๗๔ 

 

พระเมืองแก้วจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และวัดสวนดอก ในขณะเดียวกันท่านก็ได้
รจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาให้ปรากฏจ านวน ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วย เวสสันตร
ทีปนี จักรวาลทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี หลังจากท่านรจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี    
ส าเร็จลง เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ ที่ปรากฏไว้ท้ายคัมภีร์ และท่านได้มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๗๘ 
ณ วัดสวดดอก รวมสิริอายุของท่านได้ ๔๗ ปี    
  ๖.๒  ผลงานด้านวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของพระสิริมังคลาจารย์ ปรากฏอยู่ ๔ เรื่อง ประกอบไป
ด้วย เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นได้ บ่งบอก
ถึงความรู้ความสามารถ ด้านอัจฉริยะภาพในเรื่องของการใช้ภาษาบาลี  ประกอบกับการน าหลักฐาน
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาอธิบายได้อย่างงดงาม เป็นการแต่งที่มีโครงสร้าง
สมบูรณ์แบบตามลักษณะคัมภีร์บาลีลายลักษณ์ คือ ขึ้นต้นด้วยปณามคาถา เรียกกันง่าย ๆ ว่า คาถา
ไหว้ครู ซึ่งตามปกติ พระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ภาษาบาลี เช่น อรรถกถา ฎีกา ถือเป็นธรรมเนียมที่เรียบ
เรียงไว้เป็นเบื้องต้น ประกอบด้วยค าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บอกความมุ่งหมายในการแต่งอ้างถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  แล้วน าหลักธรรมหรือธรรมบทมาวามไว้เป็นกรอบในการอธิบาย เมื่อเห็นค าใดมี
ความหมายไม่ชัดเจน ควรแก่การอธิบายขยายเนื้อหาเพ่ิมเติม ก็จะหยิบยกค านั้นขึ้นอธิบาย พร้อมทั้ง
อ้างข้อมูลที่มาจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพ่ือให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วน    
 ท าให้ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของท่านมีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่ และ
สังคมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การเทศน์มหาชาติ หรือ เวสสันดร
ชาดก ที่สังคมล้านนาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา และอีกคัมภีร์หนึ่ง คือ มังคลัตถ
ทีปนี ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปริยัติแผนกบาลี  เป็นหลักสูตรที่ให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนการแปล
จากภาษาบาลีเป็นไทย และแปลไทยเป็นบาลี  ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษามาตราบ
จนถึงปัจจุบัน      
 ๖.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีจริยาวัตรที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ได้
อย่างสนิดใจ จากชีวประวัติประกอบกับผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน  แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิถีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของท่านได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 

๖.๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการศึกษา 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือเป็นพระเถระรูปหนึ่ง ที่มีคุณูปการต่อพระศาสนา ท่านเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถแตกฉานทั้งในภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหลักค าสอน

ในทางพระพุทธศาสนา ท าให้ท่านมีแนวคิดที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็น

เป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้บรรพชาและอุปสมบท แล้วเดินทางไปศึกษาใน



 

๗๕ 

 

ส านักของพระพุทธวีระ ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เดินทางกลับมายังเมือง

เชียงใหม่ ประกอบกับยุคสมัยนั้น มีพระเถรอีกจ านวนมากที่แตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก 

เช่น พระโพธิรังสี และพระญาณกิตติเถระ ซึ่งได้ท าการสังคายนาในดินแดนล้านนาให้ส าเร็จได้ 

นอกจากนี้ท่านยังมีแนวคิดท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุครบ ๕,๐๐๐ พระวสา โดยการรจนา

วรรณกรรมและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  

สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี         

 ๖.๓.๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการเผยแผ่ 
 พระสิริมังคลาจารย์ถือเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความแตกฉานในบาลี ดังจะ

เห็นได้จากการรจนาผลงานของท่าน จะใช้ภาษาบาลีในการรจนา เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่

ต้องการรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะ การทีท่านรจนาคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา 

และมังคลัตถทีปนี ต้องการที่จะให้ผลงานเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง  วรรณกรรมทั้ง ๔ 

เรื่อง ท่านใช้เวลาในการรจนาเพียง ๗ ปีเท่านั้น  แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีความละเอียดรอบครอบ

ในการรจนา ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะเป็นการเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนา

ให้ด ารงอยู่ตามพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

 ๖.๓.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านความสันโดษ 
 พระสิริมังคลาจารย์ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ        

ด้านความสันโดษ จากประวัติที่ปรากฏว่าด้วยการรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์  ท่านได้ค านึงถึงภูมิ

ประเทศที่มีความสัปปายะเงียบและสงบในการแต่งหนังสือ ซึ่งท่านได้ไปแต่งคัมภีร์ที่วัดสวนขวัญ ที่มี

ความห่างไกลจากตัวเมืองออกไป ทางทิศใต้ ๔ กิโลกเมตร ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏสอดคล้องกัน 

ก็คือ วรรณกรรมเรื่อง เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี และสังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานที่เกิดจาก

สถานที่นี้ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความสันโดษและเรียบง่ายในการด าเนินชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดี   

 ๖.๓.๔ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 การที่พระสิริมังคลาจารย์สามารถรจนาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามากถึง ๔ 

เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี เกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของท่าน  เพราะการที่จะแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ผู้แต่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและเข้าถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ได้  โดยเฉพาะผลงานที่เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีอย่างเวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสก



 

๗๖ 

 

ฎีกา และมังคลัตถทีปนี แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาบาลี เกิดจากความใฝ่รู้ใฝ่

เรียน  ที่ท่านเดินทางไปศึกษาในสิงหลนิกาย ณ ลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ส่งผลให้ท่านมี

ความสามารถในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับทั้งในอดีตตลอดจนถึง

ปัจจุบัน 

  
 ๖.๔ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๖.๔.๑ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
โดยผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์ท่านรจนาขึ้น ท าให้พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ความเจริญรุ่งเรืองในสังคมล้านนา ดังนี้ 
  (๑) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๐ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง เวสสันตรทีปนี 
เป็นคัมภีร์อธิบายเวสสันดรชาดกในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎกเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่พระสิริมัง
คลาจารย์ แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ขณะที่พักอยู่วัดสวนขวัญ      เวสสันตร
ทีปนี เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหายาวบั้นต้นมี ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก  เป็นการอธิบายเวสสันดรชาดกทั้ง 
๑๓ กัณฑ์ ซึ่งรจนาเป็นคาถาล้วน    
   (๒) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง จักรวาลทีปนี 
หรือ (จักกวาฬทีปนี)  เป็นคัมภีร์ที่แพร่หลายในแวดวงวรรณกรรม โดยพระสังฆราชาจันทรสีอรัญญ
วาสีเจ้าให้สร้างในปีเปลิก (เปิก) เส็ด ศักราชได้ ๙๐๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๑) หลังจากที่พระสิริมังคลาจารย์
รจนส าเร็จเพียง ๑๘ ปี คัมภีร์ฉบับนี้พบที่วัดบุปผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวัดสูงเม่น 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ครูบากัญจนอรัญญวาสีจารคัดลอกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ฉบับวัดช้างค า
รวรมหาวิหาร ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒  ไมโครฟิล์มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “มูลนิธีแห่งสภา
วิจัยแห่งประเทศเยอรมันตะวันตก” ก็ได้ถ่ายลงไมโครฟิล์มไปไว้ที่ประเทศเยอรมันด้วย และยังมีฉบับที่
จรไว้ในใบลานเป็นตัวอักษรขอม เป็นของหอสมุดแห่งชาติจ านวน ๑๓ ฉบับ และเป็นของวัดบวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร์    
  (๓) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง ฎีกาสังขยาป
กาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ “สังขยาปกาสก” ที่พระญาณวิลาส
เถระ ภิกษุชาวเชียงแสนรจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๕๙ เป็นคาถา ๗๓ คาถา โดยพระสิริมังคลาจารย์      
ได้แต่งคัมภีร์นี้ในปี พ.ศ.๒๐๖๓ ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเวลา เครื่องชั่งตวง  น้ าหนัก ระยะทาง 
ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว          
เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายข้ึน  
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  (๔) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๗ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง มังคลัตถทีปนี  
เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรหนึ่งในขุททกนิกายปาฐะและสุตตนิบาต สุตตันตปิฎก 
เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชา
คนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติพ่ีน้อง การ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านได้อธิบายความหมายของพระสูตรนี้ได้อย่างละเอียด และ อ้างอิงหลัก
ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมกับน าเรื่องราวต่าง ๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท มากกว่า ๙๐ คัมภีร์
มารจนาอธิบายประกอบ ท าให้มังคลัตถทีปนี เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมดของ
ท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  
 ๖.๔.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 เมื่อจะพิจารณาถึงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ ระหว่าง พ.ศ.
๑๘๙๘ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมผ่าน
การศึกษา ภาษาวรรณกรรมและคัมภีร์ โดยเริ่มต้นจากเมืองเชียงใหม่ ไปศึกษาภาษายังดินแดน ลังกา
ทวีป กับพระพุทธวีระ จากนั้นน าวัฒนธรรมด้านภาษากลับมายังเมืองเชียงใหม่ ดินแดนแห่งล้านนา 
จนกระทั่งท่านรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตารทีปนี, จักรวาลทีปนี, 
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา, และมังคาลัตถทีปนีขึ้น ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์ดังกล่าว
เปรียบเสมือนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมไปยังแว่วแคว้น-นครรัฐต่างๆ โดยมีเมืองเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางของการศึกษา และเชื่อมโยงไปยังเมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอยุธยา เชียงตุง เมืองนาย 
เมืองยอง และสิบสอบพันนา ซึ่งแว่วแคว้น-นครรัฐ เหล่านี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่    
สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานของการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ก็คือ วิถีชีวิตและประเพณี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  ที่ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
  
 ๖.๕ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๖.๕.๑ อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารยท์ี่มีต่อการศึกษา   
  พระสิริมังคลาจารย์  ถือเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการศึกษา
มากนับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลงานด้านวรรณกรรมที่ท่านได้รจนา
เอาไว้  นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๖๗ โดยประมาณ ประกอบไปด้วย วรรณกรรมเรื่องเวสสันตรทีปนี  
จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษา 
นับตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ที่ถูกกล่าวขานและถูกน ามาอ้างอิง
มากที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลี ที่พระภิกษุ-สามเณร ที่ศึกษา
เปรียญธรรมประโยค ที่ต้องผ่านการแปลไทยเป็นมคธ และแปลมคธเป็นไทย  มังคลัตถทีปนี 



 

๗๘ 

 

เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกของวงการการศึกษาไม่เฉพาะในพระเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบันถูกน าไป
ตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาสืบต่อไป   
 ๖.๕.๒ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนั้น มีลักษณะที่แตกต่างไปจากพระเถระรูปอ่ืน เช่น 
ครูบากัญจนอรัญญวาสี ที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งต่างจาก
พระสิริมังคลาจารย์ตรงที่ พระสิริมังคลาจารย์นั้น เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางวรรณกรรมและ
คัมภีร์ที่ท่านรจนา เป็นการน าเอาหลักการ วิธีการ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาอธิบาย ด้วย
การเพิ่มเติมและขยายเนื้อหาให้กระชับและชัดเจนมากข้ึน เช่น วรรณกรรมเรื่อง เวสันตรทีปนี ที่สื่อถึง
การสร้างบารมีด้วยการให้ทานของพระเวสสันดร เพ่ือการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล  เรื่อง 
จักรวาลทีปนี  ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหาร
ของสัตว์ ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม เรื่อง ฎีกาสังขยาปกาสกะ  ว่าด้วยเรื่องการนับเวลา 
เครื่องชั่งตวง น้ าหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา       
โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว เพ่ืออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ ายขึ้น และเรื่อง มังคลัตถทีปนี      
เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น าชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ท่าน   เป็นสูตรที่ว่าด้วยการปฏิบัติอันเป็นมงคล
แก่ชีวิต  เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา    
การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท าให้วรรณกรรมและ
คัมภีร์เหล่านี้ ทรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปตราบจนถึงปัจจุบัน 
 ๖.๕.๓ อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  พระเถระที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปราชญ์แห่งล้านนา  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านสร้างสรรค์วรรณกรรมและคัมภีร์อันทรงคุณค่า 
ฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาให้อยู่คู่กับกับพระพุทธศาสนา โดยผ่านวรรณกรรมและคัมภีร์  ทั้งเรื่อง
เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี    ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์
เหล่านี้ ไม่ปรากฏเฉพาะในล้านนา หรือประเทศไทยเท่านั้น   แต่ยังขยายไปยังดินแดนอ่ืน ๆ อีก
มากมายหลายสถานที่  เช่น เมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอายุธยา เชียงตุง และสิบสองพันนา  
 ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ที่ถูกถ่ายทอดโดยผ่านผลงานด้านวรรณกรรม
และคัมภีร์ที่ท่านรจนา  และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งผลงานหรือวรรณกรรมของท่าน    
ยังถือว่าเป็นต้นแบบของการศึกษาแผนกธรรมบาลี ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นลักษณะการสร้าง
เครือข่ายและการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ จึงมีลักษณะแตกต่างจากพระ
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เถระรูปอ่ืนๆ ที่มีลักษณะชัดเจรในการเดินทางไปสร้างผลงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในล้านนาและ
ต่างประเทศ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท่าน จึงเป็นการสร้าง
เครือข่ายในลักษณะของการศึกษาผ่านผลงาน  โดยอาศัยความความสัมพันธ์ทางคติความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ในยุคนั้น สิงหล หรือ
ลังกา เปรียบเสมือนเมืองตักศิลาที่พระสงฆ์มักจะเดินทางไปศึกษา โดยเฉพาะษาภาษาบาลี เพราะถือ
เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้ก าเนิดขึ้น ภายหลังจากการสังคายนาครั้งที่ ๓ ก็มีการส่งสมณทูตคือ 
พระมหินทะเถระและคณะเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ท าให้พระพุทธศาสนาในลังกา
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง  ล้านนาเองก็ได้ส่งพระสงฆ์ไปศึกษาในลังกาด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้น ก็คือ    
พระสิริมังคลาจารย์ เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายของพระสิริมังคลาจารย์ นอกเหนือจากการสร้าง
เครือข่ายผ่านวรรณกรรมแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายผ่านทางการศึกษาด้วย จากปรากฏการณ์ดังกล่าว  
ท าให้นามของ พระสิริมังคลาจารย์ ถูกจารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์และอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษาสืบต่อมา    
    
๗. ข้อเสนอแนะ 

 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรในองค์กร โดยการสนับสนุน
จากผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร 
 ๒. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยปรับระบบให้เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างกลไกและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรให้
องค์กร 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง    
โดยการร่วมมือและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในการท างานร่วมกัน ไม่ท างานแบบแยก
ส่วนต่างคนต่างท า 
 ๒. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น  นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ  ทั้งในด้านความรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๗.๓ ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑. ควรมีการศึกษา การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในองค์กรต่างๆ ทั้งศาสน
จักรและอาณาจักร 



 

๘๐ 

 

 ๒. ควรมีการศึกษา วรรณกรรมเรื่องสังขยาปกาสฎีกาเพ่ือท าการเปรียบเทียบมาตราวัด
ทางมิติพระพุทธศาสนากับมิติทางโลก 
 ๓. ควรมีการศึกษา แนวทางการพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการส่งเสริมการศึกษา      
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระสิริมังคลาจารย์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๒ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและ 
ผลที่ได้รับของโครงการ 

 
โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 

 
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

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานด้าน

วรรณกรรมส าคัญๆ  ที่มี
ต่อการศึกษา การ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ของพระสิริมังคลาจารย ์ 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติและผลงาน
ด้านวรรณกรรมที่

ส าคัญของพระสิริมัง
คลาจารย ์

ข้อที่ ๑-๓ ๑๐๐% 



 

๘๓ 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
พระพุทธศาสนา   

๒. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติและ

ผลงานด้านวรรณกรรม
ของพระสิริมังคลาจารย ์

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานด้าน

วรรณกรรมส าคัญๆ  ที่มี
ต่อการศึกษา การ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ของพระสิริมังคลาจารย ์
ในยุกต์สมัยที่ล้านนามี

ความเจริญด้าน
พระพุทธศาสนา 

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ผลงานด้าน

วรรณกรรมส าคัญๆ  ที่
มีต่อการศึกษา การ

เผยแพร่
พระพุทธศาสนาของ
พระสิริมังคลาจารย์ 

ในยุกต์สมัยที่ล้านนามี
ความเจริญด้าน
พระพุทธศาสนา  

วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๒ 

๑๐๐% 

๓. ลงพื้นทีส่ัมภาษณ์
ด้านบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
พระสิริมังคลาจารย์  

ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ และผลงานน
ด้านวรรณกรรมของ

พระสิริมังคลาจารย์ที่มี
ต่อการเชื่อมโยง

เส้นทางวัฒนธรรมของ
พระสิริมังคลาจารย์ 

ได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ และ

ผลงานนด้าน
วรรณกรรมของพระ
สิริมังคลาจารย์ที่มีต่อ
การเชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรมของพระ

สิริมงัคลาจารย์ 

 วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๓ 

๑๐๐% 

๔. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต ารา

และการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ทราบถึงประวัติ 
ผลงานด้านวรรณกรรม 
และบริบททางสงัคมใน
ยุกต์สมัยนั้น พร้อมกับ
บทบาทการเชื่อมโยง  
และการสรา้งเครือข่าย
ด้านการศึกษาและการ

ได้ทราบถึงประวัติ 
ผลงานด้านวรรณกรรม 
และบริบททางสงัคม
ในยุกต์สมัยนั้น พร้อม

กับบทบาทการ
เชื่อมโยง  และการ
สร้างเครือข่ายด้าน

วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๔ 

๑๐๐% 



 

๘๔ 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสิริมังคลาจารย ์

การศึกษาและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสิริมังคลา

จารย ์
๕. ด าเนินการสังเคราะห์

องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาเอกสารต าราก

และการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับประวัต ิการ
เชื่อมโยง การสร้าง

เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ของพระสิริมังคลาจารย ์

สามารถสรุป ประเด็น
ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดเพ่ือน าเสนอต่อ
สถาบันวิจยัพุทธศาสตร ์

สรุป และน าเสนอต่อ
สถาบันวิจยัพุทธ
ศาสตร์พิจารณา   
กรอบแนวคิดเพ่ือ  

วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๔ 

๑๐๐% 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ มจร. 

 
ลงนาม..................................................... 

(พระอนุสรณ์  กิตฺตวิณฺโณ) 
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๖ 

แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัย เรื่อง บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ 

****************************** 
ค ำชี้แจ้ง กำรตอบแบบสัมภำษณ์ 
 แบบส ำภำษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษำแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลำ
จำรย์ ๒) เพ่ือศึกษำบทบำทกำรเชื่อมโยงเส้นทำงวัฒนธรรมของพระสิริมังคลำจำรย์  และ ๓) เพ่ือ
วิเครำะห์อิทธิพลควำมสัมพันธ์และผลงำนที่มีต่อกำรศึกษำ กำรเผยแผ่กำรสร้ำงเครื่องข่ำยและ
วัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์ คณะผู้วิจัยขอควำมกรุณำท่ำนได้ตอบค ำถำม
ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำเกี่ยวกับบทบำทกำรเชื่อมโยงภูมิภำคของพระ
สิริมังคลำจำรย์  โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของท่ำนแต่ประกำรใดทั้งสิ้น ซึ่งแบบ
สัมภำษณ์ ได้แย่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับพระสิริมังคลำจำรย์ คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดไว้ ๕ ด้ำน ดังนี้  

ด้ำนที่ ๑ แนวคิดในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์ 
ด้ำนที่ ๒ วิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์ 
ด้ำนที่ ๓ ลักษณะที่โดดเด่นในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์ 
ด้ำนที่ ๔ บทบำทในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์ 
ด้ำนที่ ๕ แนวคิด วิถี อัตลักษณ์ และบทบำทของพระสิริมังคลำจำรย์มีอิทธิพลต่อ

สังคม 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถาม 
 ๑.๑ ชื่อ................................... ฉำยำ..............................  นำมสกุล..................... อำยุ.........  
 ๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................  
 ๑.๓ กำรศึกษำ..................................................................................................................... ..... 
 ๑.๔ ต ำแหน่งหน้ำที่..................................................................................................................  
 ๑.๕ อำชีพ........................................................................................................................ ......... 
 ๑.๖ วันที่ให้สัมภำษณ์............................................................................................................ ... 
 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์  
๒.๑ ประวัติและผลงำนของพระสิริมังคลำจำรย์  
๒.๒ บทบำทกำรเชื่อมโยงภูมิภำคของพระสิริมังคลำจำรย์   



 
๘๗ 

๒.๓ อิทธิพลควำมสัมพันธ์และผลงำนที่มีต่อกำรศึกษำ กำรเผยแผ่ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
วัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำของพระสิริมังคลำจำรย์    
 

ขอขอบพระคุณอย่ำงยิ่งที่กรุณำได้ให้ข้อมูลส ำคัญ 



ภาคผนวก  ง   
ประวัติคณะผู้วิจัย 



๘๙ 

๑: ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์) 
Name Phraanusorn kittiwanno  (Ruangpunyarat) 
๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน - 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตแพร่  

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

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

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
ระบุสาขาวิชา  

๗. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่องและสถานภาพการวิจัย 
เรื่อง  “ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์ล้านนา” พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถานภาพ : ผู้วิจัย 



๙๐ 

๒: ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  ศรีค าภา 
Name Assistant Professor Raweerose Sricompa 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่  

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

๕. ประวัติการศึกษา - พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชา  
๗. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่องและสถานภาพการวิจัย 
เรื่อง  “การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดแพร่” พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
เรื่อง   “การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๔๓ 
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
เรื่อง       “ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดแพร่ต่อพฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
เรื่อง  “ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พ.ศ.๒๕๔๗ 
เรื่อง     “บรรยากาศที่มีผลต่อการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๔ 

สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 



๙๑ 

เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระสังฆาธิการ และผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” พ.ศ.๒๕๔๘ 

สถานภาพ : ผู้วิจัย 
เรื่อง  “ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัดแพร่” 

 พ.ศ.๒๕๔๘ 
สถานภาพ :ผู้วิจัย 

เรื่อง  “ศึกษาสภาพปัญหาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๔๘ 

สถานภาพ : ผู้วิจัย 
เรื่อง     “บรรยากาศที่มีผลต่อการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๔ 

สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของชุมชนใน

จังหวัดแพร่”พ.ศ.๒๕๕๕ 
สถานภาพ : หัวหน้าวิจัย 

เรื่อง “การศึกษาคุณค่าแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๕ 
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษา  บริษัท 
คุณ วิสิทธิ์  ชัยสุวรรณ” พ.ศ.๒๕๕๖ 
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการบริหารด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคี
เครือข่ายพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดแพร่” พ.ศ.๒๕๕๖ 
สถานภาพ : หัวหน้าวิจัย 

เรื่อง “สืบชะตาล้านนา:แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของชุมชน
ในล้านนา” 
สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 

เรื่อง “ศาสนพิธี วิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน” พ.ศ.๒๕๕๗ 
สถานภาพ : หัวหน้าวิจัย 



๙๒ 

๓: ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ 
Name Phramaha Sitthichai Chayasitti  (Punyawai) 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่  

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

๕. ประวัติการศึกษา  -พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

-ป.วค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
-ป.ธ.๙ ส านักเรียนวัดปากน  า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
-วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
ระบุสาขาวิชา  

-บาลี
-พุทธศิลป์

๗. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่องและสถานภาพการวิจัย 
-ไม่มี



๙๓ 

๔: ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ นายนิติพงษ์ กาวีวล 
Name Mr. Nitipong Kaweewon 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่  

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

๕. ประวัติการศึกษา - วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. (ภูมิศาสตร์และภูมิศาสารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
ระบุสาขาวิชา  

-ไม่มี
๗. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่องและสถานภาพการวิจัย 

-ไม่มี



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๕ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่เลขที่สัญญา ว.๐๖๒/๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์  
หัวหน้าโครงการ พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
โทรศัพท์  ๐๖ -๒๒๔๖ -๔๕๓๕ โทรสาร .  ๐๕๔ -๖๔๖๕๘๕ Email : praanusorn-
๒๐๐๙@hotmail.com  
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
                      พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสนิท อันเป็นภาพสะท้อน
ให้ทราบโดยทั่วกันว่าเมื่อพูดถึงสังคมไทยย่อมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถีชีวิตและ
จิตวิญญาณของประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า...ความโชคดีที่เป็นเหตุการณ์ให้
เราได้ระลึกอยู่เสมออีกประการหนึ่งคือ การได้เกิดเป็นคนไทย มีชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทางพระพุทธศาสนา
เป็นส าคัญและมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจจะกล่าวได้
ว่า การที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั้น อยู่ในหลักแห่งความเจริญที่
ประกอบด้วย ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา (การได้สั่งสมคุณงาม
ความดีไว้ในปางก่อน) และอัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบด้วยความดี)  
 ในท านองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นจุด
ศูนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้นั้น ศาสนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้สามารถเข้าถึงศรัทธาคือความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใส
เป็นเบื้องต้นน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นผล(ปฏิเวธ)คือความสุข สงบ และร่มเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัตินั้น 
ถึงแม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมทุกแห่งต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายและ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายในกระแสของโลกาภิวัตน์ดังที่ทราบโดยทั่วไปเมื่อกล่าวใน
ภาพรวมจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมาเป็น
เวลาที่ช้านาน 
 ดังนั้น หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในมิติของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของสังคมไทย
อย่างชัดเจนและเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วย่อมจะมีความเข้าใจอย่างไร้อคติว่า เหล่าพระสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในสมณ
ธรรมตามยุคลบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตถึงปัจจุบันที่ตั้งมั่นในพระธรรมวินัยอัน
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เป็นสิกขาบทน้อยใหญ่ตามครรลองของสมณวิสัยทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยเฉพาะพระภิกษุ
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสี่ที่ทรงมอบหมายให้เป็นผู้ธ ารงรักษาพระศาสนาไว้ให้คงอยู่ห้าพันปีย่อมมีความ
ตระหนักและต้องรับเป็นธุระภาระอันใหญ่หลวงในฐานะผู้น าแห่งกองทัพธรรมนั่นเอง นอกจากจะ
ปฏิบัติตามท านองคลองธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของพรหมจรรย์แล้ว บทบาทส าคัญของพระภิกษุนั้นย่อม
อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองด้วย  
 เมื่อกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อศาสนจักร และอาณาจักร นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการน้อมรับในหลักการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ในสมัยพุทธกาล 
แก่พระสาวกทั้งหลายก่อนแยกย้ายกันไปประกาศหลักธรรมค าสอนว่า “ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตพ้น
แล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็น
ของทิพย์และของมนุษย์เช่นกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพ่ือ
อนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกัน
สองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟัง
ธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดง
ธรรม” 
 จากโอวาทที่น้อมมากล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการที่พระเถระ ในอดีตได้
ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือสนองนโยบายและช่วยเผยแพร่หลักธรรมค าสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตามล าดับ“จนกระท่ังพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าสู่
ล้านนา ในรัชสมัยของพญากือนา กษัตริย์ล าดับที่ ๖ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ ทรงเป็นโอรส
ของพญาผายู พระองค์ทรงเป็นธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ต่อมาพระองค์ได้สดับ
กิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี ผู้เป็นพระลังกาแต่มาจ าพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ 
ประเทศพม่า) ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นั่น พระเจ้ากือนาจึงส่งทูตไปอาราธนาเชียงใหม่ แต่ท่าน
กลับส่งหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะสงฆ์จ านวนหนึ่งมาแทน” 
 ตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ท าให้ทราบความเป็นมาของ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สู่ยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเก่าในสมัยของพญากือนา
และต่อมา ได้เข้าสู่ยุคพระพุทธศาสนาลังกาใหม่ พระสงฆ์ในล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา
ในประเทศศรีลังกา จึงท าให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความช านาญ ในภาษามาคธหรือภาษาบาลี อีก
ทั้งในสมัยของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม  (วัดเจ็ดยอด  พระอาราม
หลวง) จากหลักฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้เราได้รับทราบความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาใน
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ล้านนากลายมาเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ท าให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ยุคได้เป็น
อย่างดียิ่ง 
 มูลเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในล้านนา ก็คือได้มีการ
ประชุมท าสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น การท าสังคายนาในครั้งนี้ถ้านับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ถือได้ว่า
เป็นครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๐ ในครั้งนั้นได้มีการ
อาราธนาพระมหาเถรผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกจ านวนหลายรูป โดยมีพระธัมมทินมหาเถระเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับพระบรมราชูปถัมภกจากพระเจ้าติโลกราชใช้เวลาท าสังคายนา ๑ ปี จึงส าเร็จ   
 การท าสังคายนาในครั้งนี้นับว่า ส าคัญมากในพระพุทธศาสนาของล้านนา ที่ท าให้พระสงฆ์ใน
ล้านนาได้น าเอาหลักธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมาแปลเป็นภาษาล้านนา เพ่ือให้ชาว
ล้านนาได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หรือ
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ในล้านนาได้รจนาขึ้น ทั้งที่เป็นภาษาล้านนาและภาษาไทย เช่น พระสิริมัง
คลาจารย์ แต่งคัมภีร์เรื่อง มังคลัตถทีปนี จักวาฬทีปนี เวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสกฏีกา และพระโพธิ
รังสี แต่งคัมภีร์เรื่อง จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พระรตนปัญญาเถร เป็นผู้แต่งคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ 
พระนันทาจารย์ เป็นผู้แต่ง คัมภีร์สารัตถทีปนี นอกจากนี้ ยังมีบทสวดมนต์ชนิดต่าง ๆ อีกหลายบท เช่น 
บทสวดพาหุง ซึ่งเรียกว่า บทถวายพรพระ พระชาวล้านนาเป็นผู้น ามาสวด บางเรื่องแปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ เช่น เป็นภาษาไทยบ้าง ลังกาบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง ในยุคนั้น มีพระเถระที่มีความรู้ความสามารถใน
พระไตรปิฎกจ านวนไม่น้อย หนึ่งในนั้นก็คือ พระสิริมังคลาจารย์ 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับพระเถระผู้ทรงความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้  แสดงให้เห็นว่า พระสิริมัง
คลาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมจอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้รจนาคัมภีร์
ไว้ ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วยเวสสันตรทีปนี สังขยาปกาสฎีกา จักวาฬทีปนีและมังคลัตถทีปนี อันเป็น
มรดกธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านอิทธิพลและเส้นทางการ
เผยแผ่ที่เชื่อมโยงในล้านนา  เช่น ภาษา ศาสนา อาชีพ และวิถีชีวิต เป็นต้น  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ได้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษา ประวัติ ผลงาน อิทธิพลและเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อจากนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ทั้งหลายว่าเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนา  ตามเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน โดยผ่านทาง
คัมภีร์ วรรณกรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนข้อวัดปฏิบัติของท่าน เพ่ือเสนอเป็นแบบอย่างแก่
สาธารณชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สืบต่อไป 



 

๙๘ 

 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
          ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่การสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 

๓. ผลการวิจัย 
              ๑)  ประวัติพระสิริมังคลาจารย์  
 จากการที่ศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของพระสิริมังคลาจารย์ พบว่า พระสิริมัง
คาลาจารย์ เป็นพระเถระที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย และพระ เมือง
แก้ว ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๘๑ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ก าเนิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่ไม่มี
หลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ซึ่งมีข้อคิดเห็นเป็น ๒ นัย ๑) เขียนต านานส่วนหนึ่งของประวัติพระสิริมังคลาจารย์ลงใน
หนังสือ “น าชมจังหวัดเชียงใหม่” นามเดิมของท่าน คือ “ศรีปิงเมือง” โดยถือเอานิมิตในวันคลอดที่เกิด
พายุใหญ่พัดจนบ้านพังทลาย ขณะนั้นมารดาของท่านก าลังครรภ์แก่หลบพายุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ 
(ไม้ศรี) ใหญ่ เลยเจ็บครรภ์และคลอดบุตรที่โคนต้นโพธิ์นั้น ๒) ปรากฏในคัมภีร์และวรรณกรรม พระ
สิริมังคลาจารย์เขียนจารึกไว้เองในตอนท้ายเรื่องของคัมภีร์ที่ท่านได้รจนาเอาไว้ เช่น ท้ายเรื่องเวสสันตร
ทีปนี ท่านกล่าวไว้ว่า คัมภีร์เรื่องนี้รจนาส าเร็จเมื่อปีฉลู จ.ศ.๘๗๙ (พ.ศ.๒๐๖๐) ในสมัยพระเมืองแก้ว 
ครองเมืองเชียงใหม่ ขณะนั้นท่านเป็นมหาเถระแล้วและจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสวนขวัญ ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ เป็นการตั้งสมมติฐานว่า ท่านอาจจะเกิดใน
ระหว่าง พ.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๒๐ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕ – ๒๐๓๐)  
 จากนั้น ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๓ ขวบ และได้เดินทางไปศึกษาภาษา
บาลีและพระไตรปิฎก ณ ลังกาทวีป จนแตกฉานทั้งภาษาบาลีและพระไตรปิฎก แล้วกลับมาช่วย    เผย
แผ่พระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา จนเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนและพระเมืองแก้ว       พระ
เมืองแก้วจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และวัดสวนดอก ในขณะเดียวกันท่านก็ได้รจนา
วรรณกรรมและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาให้ปรากฏจ านวน ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วย เวสสันตรทีปนี 
จักรวาลทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี หลังจากท่านรจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี    ส าเร็จลง 
เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๗ ที่ปรากฏไว้ท้ายคัมภีร์ และท่านได้มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๗๘ ณ วัดสวด
ดอก รวมสิริอายุของท่านได้ ๔๗ ปี     
 ๒)  ผลงานด้านวรรณกรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของพระสิริมังคลาจารย์ ปรากฏอยู่ ๔ เรื่อง ประกอบไป
ด้วย เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นได้ บ่งบอก



 

๙๙ 

 

ถึงความรู้ความสามารถ ด้านอัจฉริยะภาพในเรื่องของการใช้ภาษาบาลี ประกอบกับการน าหลักฐานทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาอธิบายได้อย่างงดงาม เป็นการแต่งที่มีโครงสร้างสมบูรณ์
แบบตามลักษณะคัมภีร์บาลีลายลักษณ์ คือ ขึ้นต้นด้วยปณามคาถา เรียกกันง่าย ๆ ว่า คาถาไหว้ครู ซึ่ง
ตามปกติ พระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ภาษาบาลี เช่น อรรถกถา ฎีกา ถือเป็นธรรมเนียมที่เรียบเรียงไว้เป็น
เบื้องต้น ประกอบด้วยค าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บอกความมุ่งหมายในการแต่งอ้างถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  แล้วน าหลักธรรมหรือธรรมบทมาวามไว้เป็นกรอบในการอธิบาย เมื่อเห็นค าใดมีความหมาย
ไม่ชัดเจน ควรแก่การอธิบายขยายเนื้อหาเพิ่มเติม ก็จะหยิบยกค านั้นขึ้นอธิบาย พร้อมทั้งอ้างข้อมูลที่มา
จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพ่ือให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วน    
 ท าให้ผลงานด้านวรรณกรรมและคัมภีร์ของท่านมีอิทธิพลต่อการศึกษา การเผยแผ่ และ
สังคมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การเทศน์มหาชาติ หรือ เวสสันดร
ชาดก ที่สังคมล้านนาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา และอีกคัมภีร์หนึ่ง คือ มังคลัตถ
ทีปนี ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปริยัติแผนกบาลี  เป็นหลักสูตรที่ให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนการแปล
จากภาษาบาลีเป็นไทย และแปลไทยเป็นบาลี  ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษามาตราบจนถึง
ปัจจุบัน      
 ๓) แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีจริยาวัตรที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ได้
อย่างสนิดใจ จากชีวประวัติประกอบกับผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน  แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิถีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของท่านได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการศึกษา 
 พระสิริมังคลาจารย์ ถือเป็นพระเถระรูปหนึ่ง ที่มีคุณูปการต่อพระศาสนา ท่านเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถแตกฉานทั้งในภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหลักค าสอน

ในทางพระพุทธศาสนา ท าให้ท่านมีแนวคิดที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นเป้าหมาย

สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้บรรพชาและอุปสมบท แล้วเดินทางไปศึกษาในส านักของพระ

พุทธวีระ ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เดินทางกลับมายังเมืองเชียงใหม่ 

ประกอบกับยุคสมัยนั้น มีพระเถรอีกจ านวนมากที่แตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก เช่น พระโพธิ

รังสี และพระญาณกิตติเถระ ซึ่งได้ท าการสังคายนาในดินแดนล้านนาให้ส าเร็จได้ นอกจากนี้ท่านยังมี

แนวคิดท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุครบ ๕,๐๐๐ พระวสา โดยการรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์

ทางพระพุทธศาสนาขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา และมังค

ลัตถทีปนี         



 

๑๐๐ 

 

 

 ๓.๒ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการเผยแผ่ 
 พระสิริมังคลาจารย์ถือเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความแตกฉานในบาลี ดังจะ

เห็นได้จากการรจนาผลงานของท่าน จะใช้ภาษาบาลีในการรจนา เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่

ต้องการรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะ การทีท่านรจนาคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา 

และมังคลัตถทีปนี ต้องการที่จะให้ผลงานเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง  วรรณกรรมทั้ง ๔ เรื่อง 

ท่านใช้เวลาในการรจนาเพียง ๗ ปีเท่านั้น  แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีความละเอียดรอบครอบในการ

รจนา ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะเป็นการเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนาให้ด ารง

อยู่ตามพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

 ๓.๓ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านความสันโดษ 
 พระสิริมังคลาจารย์ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ ด้านความ

สันโดษ จากประวัติที่ปรากฏว่าด้วยการรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์  ท่านได้ค านึงถึงภูมิประเทศที่มี

ความสัปปายะเงียบและสงบในการแต่งหนังสือ ซึ่งท่านได้ไปแต่งคัมภีร์ที่วัดสวนขวัญ ที่มีความห่างไกล

จากตัวเมืองออกไป ทางทิศใต้ ๔ กิโลกเมตร ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏสอดคล้องกัน ก็คือ 

วรรณกรรมเรื่อง เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี และสังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานที่เกิดจากสถานที่นี้

ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความสันโดษและเรียบง่ายในการด าเนินชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดี   

 ๓.๔ แนวคิดและวิถีอัตลักษณ์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 การที่พระสิริมังคลาจารย์สามารถรจนาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามากถึง ๔ 

เรื่อง คือ เวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี เกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของท่าน  เพราะการที่จะแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ผู้แต่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและเข้าถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ได้  โดยเฉพาะผลงานที่เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีอย่างเวสสันตรทีปนี  จักวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา 

และมังคลัตถทีปนี แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาบาลี เกิดจากความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ที่

ท่านเดินทางไปศึกษาในสิงหลนิกาย ณ ลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน ส่งผลให้ท่านมี

ความสามารถในการรจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับทั้งในอดีตตลอดจนถึง

ปัจจุบัน 

 

  



 

๑๐๑ 

 

 ๕.๑.๒ บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
โดยผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์ท่านรจนาขึ้น ท าให้พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความ
เจริญรุ่งเรืองในสังคมล้านนา ดังนี้ 
  (๑) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๐ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง เวสสันตร
ทีปนี เป็นคัมภีร์อธิบายเวสสันดรชาดกในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎกเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่พระ
สิริมังคลาจารย์ แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐ ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ขณะที่พักอยู่วัดสวนขวัญ เวสสันตร
ทีปนี เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหายาวบั้นต้นมี ๔๐ ผูก บั้นปลาย ๑๐ ผูก  เป็นการอธิบายเวสสันดรชาดกทั้ง 
๑๓ กัณฑ์ ซึ่งรจนาเป็นคาถาล้วน    
   (๒) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง จักรวาล
ทีปนี หรือ (จักกวาฬทีปนี)  เป็นคัมภีร์ที่แพร่หลายในแวดวงวรรณกรรม โดยพระสังฆราชาจันทรสี
อรัญญวาสีเจ้าให้สร้างในปีเปลิก (เปิก) เส็ด ศักราชได้ ๙๐๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๑) หลังจากที่พระสิริมังคลา
จารย์รจนส าเร็จเพียง ๑๘ ปี คัมภีร์ฉบับนี้พบที่วัดบุปผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวัดสูง
เม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ครูบากัญจนอรัญญวาสีจารคัดลอกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ ฉบับวัดช้างค า
รวรมหาวิหาร ที่จารไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒  ไมโครฟิล์มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “มูลนิธีแห่งสภาวิจัย
แห่งประเทศเยอรมันตะวันตก” ก็ได้ถ่ายลงไมโครฟิล์มไปไว้ที่ประเทศเยอรมันด้วย และยังมีฉบับที่จรไว้
ในใบลานเป็นตัวอักษรขอม เป็นของหอสมุดแห่งชาติจ านวน ๑๓ ฉบับ และเป็นของวัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ๒ คัมภีร์    
  (๓) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๓ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง ฎีกา
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ “สังขยาปกาสก” ที่พระญาณ
วิลาสเถระ ภิกษุชาวเชียงแสนรจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๕๙ เป็นคาถา ๗๓ คาถา โดยพระสิริมังคลาจารย์      
ได้แต่งคัมภีร์นี้ในปี พ.ศ.๒๐๖๓ ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนับเวลา เครื่องชั่งตวง  น้ าหนัก ระยะทาง 
ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เก่ียวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็นร้อยแก้ว  เพ่ืออธิบาย
ขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น  
  (๔) ในระหว่าง พ.ศ.๒๐๖๗ พระสิริมังคลาจารย์ ได้รจนาวรรณกรรม เรื่อง มังคลัตถ
ทีปนี  เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถวายในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรหนึ่งในขุททกนิกายปาฐะและสุตตนิบาต 
สุตตันตปิฎก เป็นสูตรที่แสดงการปฏิบัติอันเป็นมงคล ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบ
บัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา และญาติ
พ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านได้อธิบายความหมายของพระสูตรนี้ได้อย่างละเอียด และ อ้างอิง
หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมกับน าเรื่องราวต่าง ๆ จากชาดกอรรถกถาธรรมบท มากกว่า ๙๐ 



 

๑๐๒ 

 

คัมภีร์มารจนาอธิบายประกอบ ท าให้มังคลัตถทีปนี เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมด
ของท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  
 ๒) การเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ 
 เมื่อจะพิจารณาถึงการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ ระหว่าง พ.ศ.
๑๘๙๘ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ พระสิริมังคลาจารย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมผ่าน
การศึกษา ภาษาวรรณกรรมและคัมภีร์ โดยเริ่มต้นจากเมืองเชียงใหม่ ไปศึกษาภาษายังดินแดน ลังกา
ทวีป กับพระพุทธวีระ จากนั้นน าวัฒนธรรมด้านภาษากลับมายังเมืองเชียงใหม่ ดินแดนแห่งล้านนา 
จนกระทั่งท่านรจนาวรรณกรรมและคัมภีร์ขึ้น จ านวน ๔ เรื่อง คือ เวสสันตารทีปนี, จักรวาลทีปนี, 
สังขยาปกาสกะ หรือสังขยาปกาสกฎีกา, และมังคาลัตถทีปนีขึ้น ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์ดังกล่าว
เปรียบเสมือนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมไปยังแว่วแคว้น-นครรัฐต่างๆ โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางของการศึกษา และเชื่อมโยงไปยังเมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอยุธยา เชียงตุง เมืองนาย เมือง
ยอง และสิบสอบพันนา ซึ่งแว่วแคว้น-นครรัฐ เหล่านี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่  สิ่งหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานของการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ก็คือ วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  ที่ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
  
๕.๑.๓ วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานที่มีต่อการศึกษา การเผยแผ่ การสร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสิริมังคลาจารย์ 
 ๑) อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการศึกษา   
  พระสิริมังคลาจารย์  ถือเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อ
การศึกษามากนับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลงานด้านวรรณกรรมที่ท่านได้
รจนาเอาไว้  นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๖๐ – ๒๐๖๗ โดยประมาณ ประกอบไปด้วย วรรณกรรมเรื่อง เวสสันตร
ทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสฎีกา และมังคลัตถทีปนี ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษา 
นับตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ที่ถูกกล่าวขานและถูกน ามาอ้างอิง
มากที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลี ที่พระภิกษุ-สามเณร ที่ศึกษา
เปรียญธรรมประโยค ที่ต้องผ่านการแปลไทยเป็นมคธ และแปลมคธเป็นไทย มังคลัตถทีปนี 
เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกของวงการการศึกษาไม่เฉพาะในพระเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบันถูกน าไปตีพิมพ์
และแปลเป็นภาษาต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาสืบต่อไป   
 ๒) วิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนั้น มีลักษณะที่แตกต่างไปจากพระเถระรูปอ่ืน เช่น ครู



 

๑๐๓ 

 

บากัญจนอรัญญวาสี ที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งต่างจากพระ
สิริมังคลาจารย์ตรงที่ พระสิริมังคลาจารย์นั้น เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางวรรณกรรมและคัมภีร์ที่
ท่านรจนา เป็นการน าเอาหลักการ วิธีการ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาอธิบาย ด้วยการเพ่ิมเติม
และขยายเนื้อหาให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น เช่น วรรณกรรมเรื่อง เวสันตรทีปนี ที่สื่อถึงการสร้าง
บารมีด้วยการให้ทานของพระเวสสันดร เพ่ือการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล  เรื่อง จักรวาล
ทีปนี  ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาลหรือโลกธาตุ พรรณนาถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย อาหารของสัตว์ 
ภูเขา แม่น้ า เทวดา อสูร และพรหม เรื่อง ฎีกาสังขยาปกาสกะ  ว่าด้วยเรื่องการนับเวลา เครื่องชั่งตวง 
น้ าหนัก ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้เงินตรา ที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนา โดยท่านได้รจนาเป็น
ร้อยแก้ว เพื่ออธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายข้ึน และเรื่อง มังคลัตถทีปนี  เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่น า
ชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ท่าน   เป็นสูตรที่ว่าด้วยการปฏิบัติอันเป็นมงคลแก่ชีวิต  เช่น การไม่คบคนพาล 
การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรภรรยา 
และญาติพ่ีน้อง การประพฤติปฏิบัติธรรม ท าให้วรรณกรรมและคัมภีร์เหล่านี้ ทรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปตราบจนถึงปัจจุบัน 
 ๓) อิทธิพลความสัมพันธ์และผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่มีต่อการสร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาชีวประวัติของพระสิริมังคลาจารย์  พระเถระที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปราชญ์แห่งล้านนา  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านสร้างสรรค์วรรณกรรมและคัมภีร์อันทรงคุณค่า 
ฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาให้อยู่คู่กับกับพระพุทธศาสนา โดยผ่านวรรณกรรมและคัมภีร์  ทั้งเรื่อง
เวสสันตรทีปนี  จักกวาฬทีปนี  สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี    ซึ่งวรรณกรรมและคัมภีร์
เหล่านี้ ไม่ปรากฏเฉพาะในล้านนา หรือประเทศไทยเท่านั้น   แต่ยังขยายไปยังดินแดนอ่ืน ๆ อีก
มากมายหลายสถานที่  เช่น เมืองแพร่ เมืองน่าน กรุงศรีอายุธยา เชียงตุง และสิบสองพันนา  
 ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ที่ถูกถ่ายทอดโดยผ่านผลงานด้านวรรณกรรมและ
คัมภีร์ที่ท่านรจนา  และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกท้ังผลงานหรือวรรณกรรมของท่าน    ยังถือว่า
เป็นต้นแบบของการศึกษาแผนกธรรมบาลี ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างเครือข่ายและการ
เชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์ จึงมีลักษณะแตกต่างจากพระเถระรูปอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะชัดเจรในการเดินทางไปสร้างผลงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในล้านนาและต่างประเทศ ดังนั้นการ
สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของท่าน จึงเป็นการสร้างเครือข่ายในลักษณะของ
การศึกษาผ่านผลงาน  โดยอาศัยความความสัมพันธ์ทางคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ในยุคนั้น สิงหล หรือลังกา เปรียบเสมือนเมือง
ตักศิลาที่พระสงฆ์มักจะเดินทางไปศึกษา โดยเฉพาะษาภาษาบาลี  เพรา ะถือเป็นดินแดนที่
พระพุทธศาสนาได้ก าเนิดขึ้น ภายหลังจากการสังคายนาครั้งที่ ๓ ก็มีการส่งสมณทูตคือ พระมหินทะ



 

๑๐๔ 

 

เถระและคณะเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ท าให้พระพุทธศาสนาในลังกาเจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง  ล้านนาเองก็ได้ส่งพระสงฆ์ไปศึกษาในลังกาด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้น ก็คือ พระสิริมังคลาจารย์ 
เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายของพระสิริมังคลาจารย์ นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายผ่าน
วรรณกรรมแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายผ่านทางการศึกษาด้วย จากปรากฏการณ์ดังกล่าว  ท าให้นามของ 
พระสิริมังคลาจารย์ ถูกจารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์และอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อมา          
๔. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   ๔.๑ สามารถน าไปเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา, ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
       

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ประมวลภาพถ่ายในการเก็บข้อมูล 
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