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บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ี มีวัตถุประสงคดังน้ี : ๑  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาและบริบท 
ของการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน  ๒  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานตอพระพุทธศาสนา
ในลานนา ๓  เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาตํานานสิหิงคนิทาน  ที่มีผลกระทบตอสังคมลานนา  
 ผลการวิจัยพบวาการแตงตํานานตาง ๆ ในลานนาไมวาจะเปนตํานานท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา หรือประวัติศาสตรของอาณาจักรตาง ๆ มีแนวการเขียนในรูปแบบคลายคลึงกันคือ
เน้ือหาเก่ียวกับศาสนาโดยตรง  และเน้ือหาที่ เปนประวัติศาสตรหรือแฝงไว  ซ่ึงขอมูลทาง
ประวัติศาสตรของบานเมืองหรืออาณาจักร ตํานานสิหิงคนิทานซ่ึงรจนาข้ึนโดยพระโพธิรังสีเถระ 
เน้ือหาไดบอกเลาประวัติความเปนมาของพระพุทธสิหิงค และเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน 
กลาวไดวา ตํานานสิหิงคนิทานเปนการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตรการเมืองและการศาสนา ที่เขา
มาตั้งม่ันในลานนาอยางสมบูรณ และมั่นคงแข็งแรงนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
 อิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานกอใหเกิดงานพุทธศิลปตาง ๆ อยางกวางขวางและเปน
ท่ีแพรหลาย ไดกลายเปนแมแบบของการเขียนประวัติพระพุทธรูปในกาลตอมา อีกทั้งยังเปน          
การรองรับพระพุทธสิหิงค ซ่ึงไดกลายเปนพระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธ์ิ และสรางข้ึนเพ่ือการสักการบูชา 
สงผลตอความเชื่อและความศรัทธาจนกลายเปนประเพณีปฏิบัติ  มีความเชื่อวาพระพุทธสิหิงคเปน
พระพุทธรูปอันเปนที่พ่ึงทางจิตใจ เพราะการที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน มีพุทธศิลปะอัน
งดงาม ถูกตองตามมหาปุริสลักษณะ นอกจากน้ีแลว ตํานานสิหิงคนิทาน ยังไดแฝงหลักพุทธธรรม
ไวเพ่ือเพ่ิมพูนสติปญญา และเปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตอีกดวย 
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 ตํานานสิหิงคนิทานนํามาสูการวิเคราะหไดวา ยุคแหงความโกลาหลวุนวายท่ีเกิดข้ึนใน
คร้ังกอน  สงผลใหพระโพธิรังสีมหาเถระไดรจนาคัมภีรสิหิงคนิทานข้ึน โดยยึดเอาคัมภีรมหาวงศ
เปนหลักในการแตง พระโพธิรังสีมหาเถระไดยกเอาพระพุทธรูปเปนเหตุแหงการแสดง ประวัติ
ความเปนมาของพระพุทธสิหิงค อันเปนสัญลักษณแหงพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ พระพุทธ
สิหิงค ไดกลายเปนอัตลักษณแหงลานนา เปนพุทธศิลปที่ทรงคุณคา มีความหมายท่ีแฝงไปดวย  
พุทธปรัชญาและแรงศรัทธาแหงผูคน กอเกิดเปนงานพุทธศิลปแมแบบแหงพุทธพิมพ ของ                 
พุทธสิหิงคปฏิมาท่ีแพรหลายไปท่ัวท้ังดินแดนแหงลานนา  
 จะเห็นไดวาการวิจัย แสดงใหเห็นถึงตํานานสิหิงคนิทาน มีความสัมพันธกับวัฒนธรรม
ของชาวลานนา ท่ีมีพัฒนาการส่ังสมมาเปนเวลายาวนาน จนกลายเปนแบบแผนเฉพาะอันแสดงถึง
ความเจริญและมีเอกลักษณของตนเอง สะทอนถึงความเชื่อและความศรัทธา อันกอใหเกิดเปน
ประเพณีและวัฒนธรรม มีอิทธิพลและหลอหลอมชาวลานนามีโลกทัศน ภูมิปญญา และบุคลิกภาพ
ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะมาจนถึงทุกวันน้ี    
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Abstract 
     This  thesis is of objectives  three objectives  : 1   to  study history, context of 
Sihinggakanidana , 2  to  study the influence of Sihinggakanidana to Buddhism in Lanna  3 to 
analyze the content of Sihinggakanidana that has an effect on Lanna society. 

 From the study, it was be found that the writing down of the legends in Lanna 
whether it was the legends on Buddhism or the history of the kingdoms, there were the same 
writing styles: direct religious contents and the historical contents or concealed with historical 
data of the country or the kingdom.   The legend of Sihinggakanidana was written by Phra 
Bodhirangsí Thera and its contents focused on the historical background of Phra Buddha Sihing 
and the events of those days. It was said that, it was recorded the chronicles of history on politics 
and Buddhism which has strengthened and completely settled in Lanna from the past to present. 

The influence of Sihinggakanidana legend led to widespread of the Buddhist arts. 
It became the writing style of Buddha image’s history in the later days. It also supports the Phra 
Buddha Sihing and become the sacred Buddha image that was built for worship. The belief of 
Buddha Sihing becomes the traditional practices of the people.  It is believed that Phra Buddha 
Sihing image was the spiritual booster due to its long historical background, beautiful Buddhist 
art conforming to the idea of Mahapurisa characteristics. In addition, the legend of 
Sihinggakanidana concealed the Buddhist philosophy for making greater in the intelligence and 
the way of life as well. 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



ง 
 

 

  The legend of Sihinggakanidana can be analyzed in the form of the chaotic events 
existing in the past. It resulted to As  a result of that Phra Bhodhiransri Thera wrote down this 
scripture and based on the scripture of Mahavamsa as the primary source.  The author held the 
Buddha image as the main idea in order to describe the history background of Phra Buddha 
Sihing. It was likely the symbol of the Lankavamsa Buddhist Order. The Phra Buddha Sihing 
image has become the identity of Lanna region; it was a valuable Buddhist art with its meaning 
concealed the Buddhist philosophy and the faiths of the people. It created the Buddhist art 
archetypes of the Phra Buddha Sihing and widespread throughout the Lanna region. 

The research showed the legend of Sihinggakanidana related to the Lanna culture 
and accumulatively developed for such a long period of time. It showed the modernization and its 
own unique. It reflected the beliefs of Buddhist people that guided to create the tradition and 
culture. It also influenced over the Lanna people and taught them to gain the great vision, wisdom 
and created the identity of Lanna till the modern time.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเร่ืองน้ี สําเร็จลุลวงดวยดี  เพราะไดรับความเมตตาอนุเคราะหชวยเหลือจาก 
พระครูปริยัติยานุศาสน ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และพระมหาดวงจันทร  คุตฺตสีโล
,ดร.  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่ไดเสียสละเวลาตรวจทานและนําไปแกไขปรับปรุง
วิทยานิพนธใหมีเน้ือหาสมบูรณ         ตลอดถึงคณาจารยบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดช้ีทางแนะ
แนวใหความรู แนวคิดตลอดจนความอบอุน ความปรารถนาดี ตลอดระยะเวลาของการศึกษาผูวิจัย
ขออนุโมทนาบุญไว  ณ  ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครูสมุหธนโชติ  จิรธมฺโม (เข่ือนเพชร) ที่ไดใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตรวจสอบแกไข ดานการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณโยมวิสุทธ์ิ  วชิรบัญชร   ท่ีไดใหคําปรึกษา  แนะนํา ตรวจแกไข  
ตลอดจนใหความรูทั้งทางดานวิชาการ  และประสบการณในการทํางาน  จนสามารถทํางานน้ีได
สําเร็จ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ  บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง มิตรสหายทุกทาน คณะศรัทธาวัดพระ
สิงหวรมหาวิหาร  ตลอดจนญาติโยมท่ีไดใหการสนับสนุน อุปถัมภชวยเหลือใหวิทยานิพนธน้ี
สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 ดวยบุญกุศลใดท่ีเกิดจากการทําวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยขอนอบนอมถวายเปนพุทธบูชา  
ธรรมบูชา  สังฆบูชา  คุณบิดามารดา  คุณครูอุปชฌายอาจารย  ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทานท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหและอนุเคราะหความอุปถัมภตลอดมา 

 
 

  พระหลา   อมรเมโธ (มูลใจทราย) 
 ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                            หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฌ 
 

บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคญัของปญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ปญหาท่ีตองการทราบ ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ๔ 
 ๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ ๕ 
 ๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๐ 
 ๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๑๐ 
 

บทท่ี  ๒  ประวัติและบริบทการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน ๑๑ 
 ๒.๑  การเขียนตํานานในลานนา ๑๒ 
 ๒.๒  บริบทการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน  ๑๓ 

  ๒.๒.๑  บริบททางดานอาณาจักรรัชสมัยพระเจาสามฝงแกน ๑๓ 
  ๒.๒.๒  บริบททางดานศาสนจักรรัชสมัยพญาสามฝงแกน ๑๔ 
 ๒.๓  ประวัติความเปนมาของสิหิงคนิทานในลานนา ๑๗ 
  ๒.๓.๑  ประวติัการแตง ๑๗ 
  ๒.๓.๒  ประวัติผูแตง ๑๘ 
  ๒.๓.๓  ภาษาและการประพันธ ๑๙ 
 ๒.๔  โครงสรางของตํานานสิหิงคนิทาน ๒๑ 
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  ๒.๔.๑  สวนหนา ๒๑ 
  ๒.๔.๒  สวนเชื่อมโยงเหตุการณในลังกา ๒๑ 
  ๒.๔.๓  สวนเหตุการณที่เกิดข้ึนในเมืองไทย ๒๒ 
 ๒.๕  เน้ือหาตํานานสิหิงคนิทาน ๒๓ 
 

บทท่ี ๓  อิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานตอพุทธศาสนาในลานนา ๒๖ 
 ๓.๑   อิทธิพลดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานา ๒๖ 
 ๓.๒  อิทธิพลดานงานประติมากรรม ๒๙ 
  ๓.๒.๑  พระพุทธรูป ๒๙ 
  ๓.๒.๒  พระพุทธสิหิงค ๓๐ 
 ๓.๓  อิทธิพลดานงานวรรณกรรมในลานนา ๓๕ 
  ๓.๓.๑  วรรณกรรมพุทธศาสนาของลานนาไทย ๓๖ 
  ๓.๓.๒  บทบาทพระสงฆตอวรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓๗ 
 ๓.๔  อิทธิพลดานความเชื่อในลานนา ๔๑ 
  ๓.๔.๑  อานิสงคการสรางพระพุทธรูป ๔๒ 
  ๓.๔.๒  อานิสงคการซอมพระพุทธรูป ๔๕ 
  ๓.๔.๓  ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับพระพุทธสิหิงค ๔๗ 
  ๓.๔.๔  พระพุทธสิหิงค พระธาตุสิบสองนักษัตร ประจําปมะโรง ๕๕ 
 ๓.๕ อิทธิพลดานการเมือง การปกครอง ๕๘ 
 ๓.๖  หลักพุทธธรรมท่ีไดจากการศึกษาสิหิงคนิทาน ๖๑ 
  ๓.๖.๑  เร่ืองศีล ๖๒ 
  ๓.๖.๒  เรื่องศรัทธา ๖๓ 
  ๓.๖.๓  เรื่องกรรม ๖๔ 
  ๓.๖.๔  เรื่องพรหมวิหาร ๖๗ 
 

บทท่ี ๔  วิเคราะหตํานานสิหิงคนิทานท่ีมีผลกระทบตอสังคมลานนา ๖๙ 
 ๔.๑  วิเคราะหตาํนานสิหิงคนิทานตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา ๖๙ 
  ๔.๑.๑  ดานประวัติพุทธศาสนาในลานนา ๖๙ 
  ๔.๑.๒  ดานการรจนาสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสี ๗๓ 
 ๔.๒  วิเคราะหดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ๗๙ 
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  ๔.๒.๑  ดานพัฒนาการงานพุทธศิลป พระพุทธสิหิงคในลานนา ๗๙ 
  ๔.๒.๒  ดานประเพณี และวัฒนธรรม   ๘๓ 
  ๔.๒.๓  ดานความเชื่อวัตถุมงคล ๘๔ 
 ๔.๓  วิเคราะหสิหิงคนิทานสงผลกระทบตอวีถีชีวิตสังคมลานนา ๘๗ 
  ๔.๓.๑  ผลกระทบดานลบ ๘๗ 
  ๔.๓.๒  ผลกระทบดานบวก ๘๗ 
  

บทท่ี ๕  สรุปผลการศึกษาวิจัยและเสนอแนะ ๘๘ 
 ๕.๑ สรุปผลงานวิจัย ๘๘ 
  ๕.๑.๑   ประวัติความเปนมา และบริบท ของการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน ๘๘ 
  ๕.๑.๒ ตํานานสิหิงคนิทานมีอิทธิพลตอพุทธศาสนาในลานนา ๘๙ 
  ๕.๑.๓   ผลการวิเคราะหตํานานสิหิงคนิทาน ๙๐ 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี ๙๒ 
  ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวเิคราะหตํานานสิหิงคนิทาน ๙๒ 
  ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธคร้ังตอไป ๙๒ 
 

บรรณานุกรม ๙๔ 
ภาคผนวก ๑๐๐ 
ประวัติพระพุทธสิหิงค ๑๐๑ 
จารีตคําไหว ๑๒๐ 
ประวัติผูวิจัย ๑๒๑
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยไดคนควาอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งไดกลาวถึงแหลงที่มาระบุ                 เลม/ขอ/หนา 
ตามลําดับ เชน ที.ม. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗.  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
เลมท่ี ๙ ขอ ๒๗๖ หนา ๙๗  ภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ดังน้ี 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ปา. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุกก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ทุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
สํ.นิ.อ. = สุตตันตปฎก  สารัตถปกาสินี นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
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บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                   พระพุทธศาสนาเปนศาสนาสําคัญของโลก ไดเขามาเผยแผเมืองไทย  ตั้งแตสมัยพระเจา
อโศกมหาราช  และไดเจริญรุงเรืองมาอยางยาวนานในดินแดนลานนาไทย  การเผยแผเขามาของ
พระพุทธศาสนาดังกลาว  มิไดนําหลักธรรมคําสอนมาเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ยังไดนําวิทยาการดาน
ตาง ๆ เขามาพรอมกับความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาดวย ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีกอใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม แบบแผนและวัฒนธรรมประเพณีอยางมาก อาทิเชน กฎหมายและ
ระเบียบการปกครอง ภาษา  อักษร ศิลปะและสถาปตยกรรม  ตลอดจนคานิยม และประเพณีปฏิบัติ
ตาง ๆ  ซ่ึงในเวลาตอมาส่ิงเหลาน้ี ไดมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงจนเปนวัฒนธรรมประเพณีของ
ลานนาไทยในที่สุด  

      ดวยเหตุน้ี เร่ืองราวของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของ อยูในประวัติศาสตรของดินแดน
ลานนาไทย จึงเปนเรื่องสําคัญ และมีความนาสนใจมิใชนอย  ดังน้ัน หากเราตองการท่ีจะทํา          
ความเขาใจในเรื่องราวทางสังคม  และศิลปวัฒนธรรมของลานนาใหไดอยางชัดเจนและถองแทแลว 
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองศึกษา และทําความเขาใจถึงประวัติ ความเปนมาของพระพุทธศาสนา ที่
ปรากฏเขามาเก่ียวของอยูในดินแดนแหงน้ีดวย๑ 
          ประวัติศาสตรความเปนมาของพระพุทธศาสนา มีความสําคัญอยางย่ิงตอการศึกษา     
การเผยแผพระพุทธศาสนา หากไดรูและเขาใจภูมิหลังเปนอยางดี ก็ยอมจะชวยใหเขาใจถึงสถานะ
ของพระพุทธศาสนาไดดี ทั้งในดานความเจริญรุงเรือง และความเปล่ียนแปลง หรือทราบพัฒนาการ  
ตลอดถึงหลักธรรมและการปฏิบัติที่มีอยู  เร่ืองราวของพระพุทธศาสนาตั้งแตในอดีตจวบจนถึง
ปจจุบัน มีการประมวลบันทึกเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ในรูปแบบตาง ๆ  อยางมากมาย 
 การศึกษาและการเขียนประวัติศาสตรของลานนา   มีมาเปนเวลานานแลว หากนับตั้งแต 
สมัยโบราณจนถึงปจจุบันรวมเวลากวา ๖๐๐ ป การเขียนประวัติศาสตรลานนา ในสมัยโบราณอยูใน 

                                                       

                
๑

 สุรพล  ดําริหกุล, ลานนา สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : รุงอรุณ พับลิชชิ่ง  
จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๙. 
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รูปแบบของตํานาน ซึ่งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่ครั้งหน่ึงเคยเปนเร่ืองเลาสืบตอกันมา และ
ไดบันทึกเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง  ซ่ึงเรื่องที่ตํานานเลาขานเชื่อกันวา เกิดข้ึนจริง หรือมีเคา
ความจริง ในอาณาจักรลานนา  มีการกลาวถึงตํานานตางๆ มากมาย เชน ตํานานการสรางเมืองตาง ๆ 
ตํานานพระเจาเลียบโลก ตํานานพระพุทธศาสนาในลานนาฯลฯ เปนตน จนภาคเหนือไดชื่อวา มี
หลักฐานทางประวัติศาสตร ประเภทลายลักษณอักษรมากกวาทุกภูมิภาคในประเทศไทย  ๒  
 ในสมัยท่ีอาณาจักรลานนาไทยรุงเรืองน้ัน  มีนักปราชญทางภาษาบาลีเกิดข้ึนมากมาย 
เชน พระสิริมังคลาจารย รจนาคัมภีรเร่ืองมังคลัตถทีปนี ฯลฯ พระโพธิรังสี รจนาเร่ืองจามเทวีวงศ 
และสิหิงคนิทาน  สวนพระรัตนปญญาเถระ รจนาเรื่องชินกาลมาลีปกรณ เปนตน กลาวไดวาในยุค
สมัยน้ันพระภิกษุในลานนา มีความแตกฉานและเชี่ยวชาญในภาษาบาลีเปนอยางดีย่ิง จึงสามารถ
รจนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนภาษาบาลีไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณแหงภาษา 
ดังเห็นไดจากถอยคํา สํานวน  การวางรูปประโยคเรียงรอยถอยคําไดถูกตอง ตามหลักไวยากรณแหง 
ภาษา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทานเหลาน้ันมีความรู  ความเขาใจ ในภาษาบาลีเปนอยางดีจนสามารถ 
อรรถาธิบายหลักธรรมะโดยใชภาษาบาลีเปนหลักไดอยางนาชื่นชม 
 สิหิงคนิทาน เปนตํานานวาดวยประวัติพระพุทธสิหิงค  ซ่ึงในตํานานกลาวไววา เปน
พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิ หลอขึ้นที่ลังกาประเทศ เม่ือ พ.ศ. ๗๐๐  ภายหลังไดถูกอัญเชิญไปยังดินแดน
ตาง ๆ ไดแก  จังหวัดนครศรีธรรมราช สุโขทัย ชัยนาท อยุธยา กําแพงเพชร เชียงใหม  เชียงราย และ
เชียงแสน ดังน้ัน พระพุทธสิหิงค จึงนับวาเปนพระพุทธรูปสําคัญ ซ่ึงประชาชนชาวไทย และบรรดา
พุทธศาสนิกชน กราบไหวบูชา ดวยความเคารพเล่ือมใสตลอดมา และพระพุทธสิหิงคน้ัน ในสมัย
ตอมาเกิดมีหลายองคดวยกัน เทาท่ีเชื่อถือในปจจุบัน ตลอดจนไดรับการยอมรับโดยทั่วไป คือ 
 ๑)  พระพุทธสิหิงค  ซ่ึงประดิษฐาน ณ  พระแทนบุษบก ในพระท่ีน่ังพุทไธสวรรค  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 
 ๒)  พระพุทธสิหิงค    ประดิษฐานในหอพระจังหวัดนครศรีธรรมราช  
            ๓)  พระพุทธสิหิงค  ประดิษฐานในวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัด
เชียงใหม  แตองคไหนจะเปนองคจริงตามตํานานท่ีปรากฏน้ัน นักโบราณคดีไดถกเถียงกันแลว ดู
เหมือนจะยังไมมีขอยุติ  สวนพุทธศาสนิกชนในแตละทองถ่ิน ท่ีมีพระพุทธสิหิงคประดิษฐานอยูน้ัน  
ตางก็เชื่อดวยกุศลจิตวา องคที่อยูในทองถ่ินของตนเปนองคจริงตามตํานาน และก็พากันกราบไหว
บูชาดวยความศรัทธาเคารพเล่ือมใสอยางแทจริง  
  
                                                       

 ๒ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙), หนา ๑๒. 
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 ดังน้ัน ตํานานสิหิงคนิทาน จึงเปนประวัติศาสตรของบานเมืองไปดวย ถือวาเปน
ประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา ท่ีผานเขามาในดินแดนตางๆ  ในเขตอุษาคเนยท่ีสําคัญ คือไดมี
การนํานิกายเถรวาท  เขามาต้ังม่ันในลานนาประเทศอยางสมบูรณแบบ  และม่ันคงมาจนถึงปจจุบัน 
ในตํานานไดกล าว ถึง เมืองต างๆ  ที่ มีความสํา คัญในยุคสมัย น้ัน  เชน  ประเทศศรี ลังกา 
นครศรีธรรมราช   สุโขทัย   อยุธยา   กําแพงเพชร  เชียงใหม  เชียงราย  เชียงแสน  หลวงพระบาง  
ซ่ึงเปนเกร็ดประวัติศาสตร ที่ยังไมแพรหลายโดยท่ัวไปนัก  
 ประวัติความเปนมาของตํานานสิหิงคนิทาน อันเปนตํานานท่ีกลาวถึงพระพุทธรูปสําคัญ
ของบานเมือง คือ พระพุทธสิหิงค  อาจกลาวไดวาเปนการบอกเลา เร่ืองราวพระพุทธศาสนา ผาน
ตํานาน  ทั้งยังกลาวถึงเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน สิหิงคนิทานจึงเปนรูปแบบหน่ึงใน                
การบันทึกบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรทั้งการเมืองและการศาสนา เพราะตํานานเปนหลักฐาน
สําคัญสะทอนมุมมองจากทองถ่ิน ซ่ึงมีองคความรูอยูภายในอยางหลากหลาย  นอกจากน้ีแลวตํานาน
สิหิงคนิทานหรือตํานานพระสิงห ยังมีกลาวไวในตํานานพ้ืนเมืองอีกหลายเรื่อง เชน ตํานานพ้ืนเมือง
เชียงใหม พงศาวดารโยนก เปนตน 
 ประมวลจากเอกสารดังกลาวมาขางตน เห็นไดวาสิหิงคนิทาน  มีความสําคัญและควรคา
ตอการศึกษาเปนอยางย่ิง เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา และเพ่ือใหเปน
ประโยชนตอผูสนใจศึกษา ตํานานสิหิงคนิทาน ในแงมุมตาง ๆ พระโพธิรังสีเถระ พระภิกษุชาว
เชียงใหม ไดแตงไวในกาลกอน เพราะนอกจากจะเปนการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาและ
โบราณคดี ตลอดถึงวรรณกรรมยุคตนของพุทธศาสนาในประเทศไทย  ยังเปนการเผยแผเกียรติคุณ
ของนักปราชญฝายบาลีของลานนาไทย    
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑   เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และบริบท ของการแตงตํานานสิหิงคนิทาน  
 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานตอพระพุทธศาสนาในลานนา 

  ๑.๒.๓   เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาตํานานสิหิงคนิทาน ที่มีผลกระทบตอสังคมลานนา 
 

๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เพ่ือศึกษาความเปนมา  บริบทการเขียนตํานานสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีมหาเถระ 
ผูบุกเบิกการสรางสรรควรรณกรรมบาลีประเภทตํานานในประเทศไทย ซ่ึงเปนตํานานบาลีรุนเกาถือ
ไดวาเปนผูเร่ิมตนเขียนตํานานพระพุทธรูปในลานนา  รวมถึงตํานานอันเน่ืองดวยพระพุทธสิหิงค
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สํานวนลานนา อีกทั้งอิทธิพลสิหิงคนิทานและพระพุทธสิหิงคที่มีผลตองานดานศิลปวัฒนธรรม 
การเมือง  การปกครอง  ประเพณีและความเช่ือในลานนา 
 ๑.๓.๒  ขอบเขตดานเอกสาร 
 โดยศึกษาคนควาจากเอกสารตํานานสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีแปลโดย แสง  มน
วิทูร เปนหลัก  งานวิจัย ตลอดถึงงานเขียนตํานานอันเน่ืองดวยพระพุทธสิหิงค เอกสาร ตํารา 
บทความตาง ๆ ของนักวิชาการที่เก่ียวของกับตํานานสิหิงคนิทาน  ตํานานพระพุทธสิหิงค และ
หนังสือท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในลานนา 
  

๑.๔  ปญหาท่ีตองการทราบ 
 ๑.๔.๑  ประวัติความเปนมา  การเขียนตํานานพระพุทธศาสนาในลานนา โดยเฉพาะเร่ือง
สิหิงคนิทานเปนอยางไร   และมีความสําคัญตอการเผยแผพระพุทธศาสนา  ในลานนาอยางไร 
 ๑.๔.๒  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในลานนา ตามท่ีปรากฏในตํานานสิหิงคนิทาน 
มีความอิทธิพลพระพุทธศาสนาในลานนามากนอยเพียงใด 
 ๑.๔.๓  พระพุทธสิหิงค  และสิหิงคนิทานความเชื่อมโยงตอวิถีชีวิตของพระสงฆ และ
ประชาชนในลานนาอยางไร 
 

๑.๕  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 ตํานาน  หมายถึง  เร่ืองราว ความเปนมาของส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะมีหลักฐานอยางเปน
ทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
  ตํานานสิหิงคนิทาน  หมายถึง  หนังสือตํานานพระพุทธสิหิงคในลานนา ท่ีแตงโดย 
พระโพธิรังสี  
   การวิเคราะห  หมายถึง การจําแนก แยกแยะ โดยใชวิธีการวิพากยเปนสวน ๆ โดยอาศัย
บทความทางวิชาการ แนวคิดของผูวิจัย และผูที่เก่ียวของกับพระพุทธสิหิงค เปนหลักในการวิเคราะห  
 ล านนา  หมายถึง อาณาเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
เชียงราย พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน 
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๑.๖  ทบทวนเอกสารและการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
          ก.  เอกสาร 
          ๑.๖.๑ พระโพธิรังสี  พระเถระชาวเชียงใหมแตงสิหิงคนิทานไวเปนภาษาบาลี ระหวาง 
พ.ศ. ๑๙๔๕ ถึง ๑๙๘๕ ในรัชสมัยพญาสามฝงแกน แหงราชวงศมังราย  ตํานานกลาวถึงการสราง
พระพุทธสิหิงค  ที่เมืองลังกา โดยพญานาคราชกษัตริย ๓ พระองค พระอรหันต ๒๐ รูป ตอมาถูก
อัญเชิญมายังนครศรีธรรมราช  สุโขทัย  กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม เชียงแสน ตามลําดับ โดย
ตํานานไดกลาวถึงเหตุแหงการสรางองคพระพุทธสิหิงค การเคลื่อนยายประดิษฐานในท่ีตางๆ โดย
ผานเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน  ทําใหทราบถึงประวัติศาสตรของบานเมืองและการพระ
ศาสนาสมัยน้ันอยางชัดเจน๓ 
          ๑.๖.๒  พระรัตนปญญาเถระ ไดแตงชินกาลมาลีปกรณ  ซ่ึงทานกลาวถึงประวัติของ
พระพุทธเจา   คือ  พระสมณโคดม ไวอยางละเอียดโดยเร่ิมตนต้ังแตพระพุทธองค ทรงตั้ง              
ความปรารถนาท่ีจะเปนพระพุทธเจา  ทรงบําเพ็ญบารมีในพระชาติตางๆ  และไดรับพุทธพยากรณ
จากอดีตพระพุทธเจามาโดยลําดับ  ในพระชาติตางๆ ที่เปนพระโพธิสัตวในพระชาติสุดทาย ซ่ึง
ประสูติในราชสกุลศากยวงศโคตมโคตรน้ัน  ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ทรงบําเพ็ญจนตรัสรู
และทรงบําเพ็ญพุทธกิจจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน  นอกจากน้ียังไดกลาวถึงประวัติศาสตรของ
แควนลานนา  มีเมืองเชียงใหม  เชียงราย  เชียงแสน  และลําพูน เปนตน  ตลอดจนถึงเร่ืองราวตํานาน
ของพระพุทธรูปท่ีสําคัญในยุคน้ัน อาทิ พระแกวมรกต  พระพุทธสิหิงค  พระแกนจันทร พระเจาเกา
ตื้อ ตลอดถึงเรื่องราวของบุคคล สถานท่ี และเหตุการณบานเมืองในสมัยน้ัน ๆ อีกดวย๔ 
          ๑.๖.๓  หนังสือพระพุทธสิหิงค  เปนการรวบรวมตํานาน และขอคิดเห็น บทความ
เก่ียวกับพระพุทธสิหิงค ภายในเรื่องมีบทความหลายบทความทีนาสนใจ เชน พระพุทธสิหิงค        
(องคจริงตามตํานาน) อยูที่ไหน โดยไมเคิล  ไรท และพระพุทธสิหิงคองคจริงอยูในใจของ
พุทธศาสนิกชน โดย คึกเดช  กันตามระ ซ่ึงแตละทานไดแสดงทัศนะท่ีมีประโยชนตอการศึกษาเร่ือง 
พระพุทธสิหิงคเปนอยางมาก๕   

                                                       

 ๓ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, แปลโดย แสง มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๔๔. 
 ๔ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., พิมพคร้ังที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๖๗ -๖๙. 
 ๕ ส่ือสารอากาศ ครบรอบ ๔๖ ป (รวบรวม), กรม, พระพุทธสิหิงค : ในรวบรวมบทความตํานาน 
พระพุทธสิหิงคและบทวิพากษ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอ. เอ็น. เอ็น. เน็ทเวิรค จํากัด, ๒๕๓๗), หนา ๖๗. 
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          ๑.๖.๔  อาจารยเสถียร โพธินันทะ  ไดกลาวไวในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาวา 
ประเทศไทยน้ันพระพุทธศาสนา เปนศาสนาที่บุรุษไทยไดเลือกสรรแลว  ตลอดสายประวัติศาสตร
ของชาติไทย  ทุกส่ิงทุกอยางไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรม  จิตรกรรม  อักษรศาสตร  วัฒนธรรมท่ี
เปนของคนไทย  ลวนมีบอเกิดมาจากพระพุทธศาสนา  หากการศึกษาพระพุทธศาสนาไดทราบ       
ภูมิหลัง ก็จะชวยใหเขาใจแจมแจงถึงสถานะปจจุบันของพระพุทธศาสนา ไดทั้งความรุงเรืองและ 
อับแสง เชนเดียวกันกับการเคล่ือนยายขององคพระพุทธสิหิงค  ซ่ึงปรากฏในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย แสดงใหเห็นความเขมแข็งความเจริญของบานเมือง ตลอดจน
กิจการของพระศาสนา๖ 
     ๑.๖.๕  สงวน โชติสุขรัตน  ไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสารซ่ึงเปนคัมภีรใบลาน  ซ่ึง
จารดวยตัวอักษรภาษาไทยยวนหรือต๋ัวเมือง  เมื่อรวบรวมแลวไดมีการแปลเปนภาษาไทยกลาง  แต
ยังคงสํานวนลานนาอยู  ถือไดวาหนังสือเลมน้ีไดนําไปสูชุมชน ทรัพยสินทางปญญาอยางมากมาย
มหาศาล เพราะเปนการรวบรวมเอาประวัติความเปนมาของศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ เร่ืองราวของ
บานเมือง เกร็ดประวัติบางประการ ที่ไมปรากฏท่ีอ่ืน แตมีปรากฏในตํานานนิทานลานนาไทยเรื่องน้ี  
เร่ืองพระพุทธสิหิงค ก็เชนเดียวกัน  มีเกร็ดประวัติใหติดตามและคนควา ดังท่ีปรากฏแลวในตํานาน
เลมน้ี๗ 
       ๑.๖.๖. สรัสวดี อองสกุล ไดกลาวไวในประวัติศาสตรลานนา โดยไดกลาวถึงลําดับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ   สังคมการเมือง  การศาสนา ไดคอนขางชัดเจนมีเ น้ือหากลาวถึง
ประวัติศาสตรท่ัวไปของลานนา  ระยะเวลาต้ังแตสมัยโบราณกอนกอตั้งอาณาจักรลานนา จนกระท่ัง
ส้ินสุดสมัยเทศาภิบาล  มีการใชเอกสารคัมภีรใบลานและพับหนังสือที่ยังไมปริวรรต  ประกอบกับ
การใชผลงานท่ีมีการปริวรรตแลวเปนหลัก  ทําใหไดเน้ือหาท่ีกวางและลึกตอประวัติศาสตรอันยาว
ไกลของลานนา  มีสาระครอบคลุมถึงลานนาคดีศึกษาดานประวัติศาสตร  ถือไดวาเปนหนังสือที่มี
ประโยชนตอวงวิชาการลานนาคดีเปนอยางย่ิง๘ 
       ๑.๖.๗  หนังสือ ๕๐ ปพุทธสถานเชียงใหม  หนังสือเลมน้ีไดเก็บรวบรวมขอคิดเห็น
บุคคลสําคัญ ๆ ของบานเมือง ทั้งฝายพระสงฆและฆราวาสเก่ียวกับสารัตถะ ผลงานของพระเถระใน

                                                       

 ๖ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒, พิมพคร้ังที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๓๔. 
 ๗ สงวน  โชติรัตน, ตํานานพระสิงหพุทธปฏิมาเจา, ในประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรบริการ, ๒๕๑๕), หนา ๑๒๒. 
 ๘ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร           
พร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๙), หนา ๘๘. 
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ลานนา ที่รจนาคัมภีรที่สําคัญของพระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปนเพชรนํ้าเอกแหงงานวรรณกรรม          
ในพระพุทธศาสนา คือ เร่ืองเวสสันดรทีปนีและมังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย นอกจากน้ี 
ยังมี พระเถระชาวลานนา ที่ไดแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนามากมาย เชน พระรัตนปญญา           
พระโพธิรังสี  ผูซ่ึงรจนาเร่ืองสิหิงคนิทาน และจามเทวีวงศ  พระสุวรรณรังสี ยุคน้ันถือวาเปนยุคทอง 
แหงการศึกษาภาษาบาลี๙ 
      ๑.๖.๘  สุรพล  ดําริหกุล  ไดกลาวไวในลานนา ส่ิงแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมวา  
หนังสือเลมน้ีประกอบไปดวยเน้ือหาเรื่องราวในดานตางๆ  ไวอยางหลากหลายนับตั้งแต
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  ลักษณะนิเวศวิทยา และการต้ังถ่ินฐานของมนุษยกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ประวัติศาสตร โบราณคดี  พัฒนาการของบานเมือง ศาสนาและความเช่ือ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีที่ปรากฏในดินแดนลานนา  ซ่ึงท้ังหมดเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของสังคมและ
วัฒนธรรมลานนาท้ังในอดีตและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน๑๐ 

         ๑.๖.๙  บําเพ็ญ ระวิน  ไดทําการปริวรรตตํานานมูลศาสนา แสดงเน้ือหาการเกิดข้ึนของ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  มีความเก่ียวพันกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม และ
เมืองใกลเคียง  ยังไดช้ีชัดเหตุการณสําคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพญาแสนเมืองมา 
และรัชสมัยของพญาสามฝงแกน  โดยเฉพาะการบันทึกเหตุการณที่ขัดแยงทางความคิด ระหวาง
บุพพวาสีปกขะที่สืบทอดกันมา ตั้งแตพระมหาสมุนเถระแหงอาณาจักรสุโขทัย และสีหลรัตนาราม
ปกขะ อันเปนสงฆคณะหน่ึงจากเชียงใหมไปศึกษาจากลังกาแลวกลับมาเผยแผ  และพํานักอยูวัด           
ปาแดง๑๑ 
 
      ข.  งานวิจัย 
          ๑.๖.๑๐  สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ และ ดร.ฮันหเพนธ  ไดกลาวไวในงานวิจัยเร่ืองพุทธศิลปะ
ในนิกายสีหลภิกษุ  พ.ศ. ๑๙๐๐ – ๒๑๐๐  :  ศึกษาพระพุทธสิหิงค และพระพุทธรูป  ที่มีจารึกใน
ประเทศไทย (เนนลานนา)  งานวิจัยช้ินน้ีไดใชวิธีการศึกษาตามแนวประวัติศาสตร  ศิลปะผนวกกับ
การวิเคราะหเอกสาร และจารึกลานนาตางๆ ทําใหฉายภาพยอนกลับไปยังพัฒนาการของ            
พระพุทธสิหิงค  และพระพุทธรูปองคอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองสัมพันธกัน นอกจากความเปนมาของ

                                                       

             ๙ คณะกรรมการดําเนินงานฉลองพุทธสถาน ๕๐ ป, ๕๐ ป พุทธสถานเชียงใหม, (เชียงใหม : Trio 
Advertising & Media ๒๕๔๖), หนา ๕๖. 
 ๑๐ สุรพล  ดําริหกุล, ลานนา สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม, หนา ๗๘. 
 ๑๑ บําเพ็ญ  ระวิน, ตํานานวัดปาแดง : เอกสารวิชาการรวมสมโภช ๗๐๐  ป เชียงใหม, (เชียงใหม,  
(เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๒๖), หนา ๖๗. 
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พระพุทธรูปดังกลาวแลว  นักวิชาการทั้งสองยังไดอธิบายความเช่ือเบ้ืองหลังพุทธปฏิมาอยาง     
พระพุทธสิหิงควา นาจะสรางข้ึนในนิกายวัดสวนดอก  หาไดอยูภายใตคติแหงนิกายสีหลภิกขุดังท่ี
เขาใจไม  หากเปนพระรัตนปฏิมาท่ีชินกาลมาลีปกรณ  ไดสรางวรรณกรรมข้ึนเปนสัญลักษณของ
นิกายน้ี  จึงนับไดวางานวิจัยช้ินน้ีเก่ียวของกับบริบททางศาสนจักร  ระหวางลานนากับสุโขทัยและ
เก่ียวเน่ืองรวมไปถึงลังกาดวย  นอกจากน้ียังครอบคลุมไปถึงการสรางความเขาใจในเรื่องบทบาท
ทางคติความเชื่อ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระพุทธรูปลานนา  และในสวนอื่น ๆ  
ของไทยดวย๑๒ 
      ๑.๖.๑๑  สุภาพรรณ   ณ บางชาง  ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่องวิวัฒนาการงานเขียนภาษา
บาลีในประเทศไทย  : จารึก ตํานาน พงศาวดาร สาสนประกาศ ผลงานประเภทตํานานพงศาวดาร  
มีวิวัฒนาการในดานเน้ือหา  และวิธีการนําเสนอเน้ือหาแบงออกเปน ๔ กลุม คือ กลุมตํานานรุนเกา  
มีสิหิงคนิทาน จามเทวีวงศ รัตนพิมพวงศ กลุมตํานานพงศาวดาร มีชินกาลมาลีปกรณ สังคีติยวงศ  
กลุมพงศาวดาร  พระราชพงศาวดารรัตนโกสินทรสังเขป  กลุมตํานานรุนใหมมีตํานานพระแกว
มรกต และตํานานพระสวย  ผลงานเหลาน้ีวิวัฒนมาจากรูปแบบเสนอ แบบนิทาน มาเปนคันถะ  
พงศาวดาร และผลงานเชิงวิชาการ  ผลงานเหลาน้ีมีคุณคาเปนขอมูลสําคัญ ที่แสดงเหตุการณของ
สังคมไทย แตละยุคสมัยท้ังท่ีเปนเหตุการณเฉพาะกรณี และเหตุการณท่ีตอเน่ืองเปนประวัติของ
ชุมชน  หลายเร่ืองไมอาจหาไดจากเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทอ่ืน  นอกจากน้ี
ยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ความรู ความเขาใจในพระพุทธศาสนา ตลอดจน
คติความเชื่อความเล่ือมใส  คานิยม  ความสัมพันธระหวางศาสนจักร และอาณาจักร  ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศอื่นในดานพระพุทธศาสนา๑๓ 
      ๑.๖.๑๒ บําเพ็ญ ระวิน กลาวไวในงานวิจัยเรื่องตํานานมูลศาสนาสํานวนลานนา เปน
คัมภีรที่สําคัญอยางย่ิงคัมภีรหน่ึง  ในบรรดาคัมภีรที่พระมหาเถระชาวลานนารจนาข้ึนมาในอดีต  
เพราะคัมภีรน้ีนอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิด  ที่มีพระพุทธศาสนาเปนกรอบคิดของปราชญใน
ยุคน้ีแลว  ยังเปนคัมภีรท่ีกลาวถึงพุทธศาสนาในแงมุมดานตางๆ  เปนตนวาประวัติแหงพุทธภาวะ 
และการสืบสายพุทธภาวะฯลฯ เปนตน  โดยพุทธบริษัททั้งฝายพระภิกษุและฝายชาวบาน เปน
แนวทางในการดําเนินกิจการของรัฐ สังคมที่มีผูปกครองแนวพุทธ จึงมีแตความสงบสันติ  รูจักให
เกียรติซ่ึงกันและกัน  สวนปญหาท่ีเกิดขึ้นน้ันก็เปนเพียงปญหาสามัญ ไมไดเปนปญหาดาน
                                                       

 ๑๒รศ.มล. สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์, และดร. ฮันสเพนธ, พุทธศิลปะในนิกายสีหลภิกษุ พ.ศ. ๑๙๐๐๒ – 
๒๑๐๐, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเดือนตุลาคม, ๒๕๕๐), หนา ๕๕. 
 ๑๓ สุภาพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
สาสนประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๓. 
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ความเห็นที่เปนปฏิปกษตอกันอยางรุนแรง  จึงกลาวไดวามูลศาสนาเปนเอกสารสําคัญ ที่บันทึก
เหตุการณตาง ๆ ที่เปนมาแลวและยังกลาวถึงอนาคต โดยเฉพาะเหตุการณที่จะเกิดข้ึนเมื่อชาวโลก
ไมสนใจในพุทธศาสนา๑๔ 
        ๑.๖.๑๓  พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน ไดนําเสนอวิทยานิพนธ เ ร่ืองศึกษาวิเคราะห          
ความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค  โดยสรุปพบวาพระพุทธสิหิงค  มีความสําคัญตอ
ชาวเชียงใหม เพราะเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง เปนที่เคารพสักการบูชา เปนที่พ่ึงทางดานจิตใจ 
มีลักษณะโดดเดน สวยงาม และเกาแก  สามารถเปนเคร่ืองเตือนสติใหพุทธศาสนิกชน ใหคิดดี  
ทําดี พูดดี แลวชีวิตจะมีศาสนา๑๕ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน  พบวามีผูทําวิจัยโดยเอาศิลปะพระพุทธรูป
เปนท่ีตั้ง  แลวสืบตามจารึกตาง ๆ  เพ่ือสรุปงานวิจัยในเชิงความเชื่อ วิเคราะหถึงความเชื่อและ
ผลกระทบของความเช่ือตอการดําเนินชีวิต  ตลอดจนวิธีคิดของผูคนในกรอบศาสนา  ในแง
รัฐศาสตรก็ไดกลาวถึงความสัมพันธของราชอาณาจักรและศาสนจักร อีกท้ังยังมีการกลาวถึงอนาคต
เชิงพยากรณวา เหตุการณใดจะเกิดเม่ือมีเง่ือนไขท่ีชาวโลกไมสนใจพระพุทธศาสนา 
 จะเห็นไดวางานวิจัยท่ีไดศึกษามา  ไมปรากฏถึงบริบทในการแตงตํานานสิหิงคนิทาน 
ซ่ึงบริบทหลังการแตงสิหิงคนิทาน ก็สงผลใหเกิดการเขียนคัมภีรตาง ๆ ตามมา โดยอาศัยเหตุการณ
บานเมืองน้ัน ๆ เปนปจจัย 
 อิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทาน ตอพระพุทธศาสนาในลานนาดานตาง ๆ เชน การเผยแผ
พระพุทธศาสนาผานตํานานสิหิงคนิทาน ดานประติมากรรม กอใหเกิดลักษณะพระพุทธรูปซ่ึง
ผนวกเขากับจินตนาการของประติมากรในทองถ่ินตาง ๆ  จนกอใหเกิดความเช่ือประเพณี  อันเปน
แบบแผนตอพระพุทธศาสนาในลานนา ซ่ึงไมปรากฏในงานวิจัยเบื้องตน 
 ตํานานสิหิงคนิทาน กอใหเกิดการสรางปูชนียวัตถุ สงผลตอการพัฒนาดานจิตใจ  ต้ังแต
ประชาชนจนถึงชนช้ันปกครองตามพระธรรมคําสอน ทําใหสังคมอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
  
 
 
 

                                                       

 ๑๔ บําเพ็ญ  ระวิน, รายงานการวิจัย เร่ือง มูลศาสนาสํานวนลานนา, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๘), หนา ๗๘. 
 ๑๕ พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน, “ศึกษาวิเคราะหความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค”, 
วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓๓. 
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๑.๗  วิธีดําเนินการวิจัย 
           ๑.๗.๑  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และตําราวิชาการตาง ๆ 
           ๑.๗.๒ รวบรวมขอมูลจากตํานานสิหิงคนิทาน เอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ              
ตาง ๆ ของนักเขียน นักคิด และนักวิชาการ 
           ๑.๗.๓  วิเคราะหรวบรวมขอมูล 
           ๑.๗.๔  เสนอขอมูลดวยการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical  Descrption) 
           ๑.๗.๕  สรุปและเขียนงานวิจัย 
 

๑.๘  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
           ๑.๘.๑  ทําใหทราบประวัติความเปนมา และบริบทการแตงตํานานสิหิงคนิทานใน
ลานนา 
           ๑.๘.๒  ทําใหทราบถึงอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทาน ตอพระพุทธศาสนาในลานนา   
           ๑.๘.๓  ทําใหทราบถึงตํานานสิหิงคนิทานและพระพุทธสิหิงค ที่มีผลตอวิถีชีวิตของ
คนลานนา  
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บทท่ี  ๒ 

ประวัติและบริบทการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน 
 

 ดินแดนลานนา เปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนาท่ีมีความเจริญมาแลวนับพันป ความ
เจริญทางดานพระพุทธศาสนาของดินแดนลานนา รับรูไดจากงานศิลปกรรม ทั้งงานสถาปตยกรรม 
ประติมากรรมและจิตรกรรม วัดโบราณในลานนา นับรอยนับพันถึงแมจะถูกท้ิงลางไป แตก็ยังเปน
เคร่ืองยืนยันถึงแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี นอกจากน้ี พระพุทธรูปอีกนับพันนับ
หม่ืนองค แสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี๑  
 พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีชาวลานนานับถือกันมาแตโบราณกาล โดยในระยะแรกคง     
จะเปนพุทธศาสนาฝายเถรวาท    ซ่ึงเปนนิกายที่เผยแพรอยูทั่วไปในดินแดนของไทย เมื่อพระนาง
จามเทวี เดินทางมาจากละโว เม่ือ พ.ศ. ๑๒๐๕ พระนางไดนําพระสงฆผูทรงพระไตรปฎก 
จํานวน ๕๐๐ รูป ติดตามมาดวย ทําใหพุทธศาสนาฝายเถรวาทไดเผยแพร และเจริญเรื่อยมาในแควน
หริภุญชัย กระทั่งพญามังรายปราบหริภุญชัยไดใน พ.ศ. ๑๘๓๙ ก็ทรงรับเอาพุทธศาสนาฝายเถรวาท
เขาไวดวย ในขณะเดียวกันพระองคทรงมีความสัมพันธอันดีกับอาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงนับถือพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาทแบบลังกาวงศ พุทธศาสนาในลานนาจึงเปนแบบลังกาวงศไปดวย ตอมาในสมัย
พญากือนา  ทรงนิมนตพระสุมนเถระมาจากสุโขทัย  มาเผยแพรพุทธศาสนาในลานนาเม่ือ              
พ.ศ. ๑๙๑๒ พระสุมนเถระน้ันเคยศึกษาและอุปสมบท ในสํานักพระอุทุมพรเถระแหงอาณาจักร
มอญ (รามัญ) ทําใหพุทธศาสนานิกายรามัญวงศแพรหลายในลานนา ในสมัยพญาสามฝงแกน  
พระสงฆชาวลานนาหลายรูปไดเดินทางไปศึกษาท่ีลังกา ในราว พ.ศ. ๑๙๖๗  ขากลับไดอาราธนา
พระสงฆชาวลังกา ๒ รูปมาดวย พุทธศาสนานิกายสีหลหรือลังกาวงศใหม จึงเผยแพรในลานนา
ตั้งแตบัดน้ัน  และเจริญรุงเ รืองสูงสุดในสมัยพญาติโลกราช โดยใน พ.ศ.  ๒๐๒๐ ได มี                        
การสังคายนาพระไตรปฎก คร้ังท่ี ๘ ของโลกข้ึนที่วัดเจ็ดยอดหรือวัดมหาโพธาราม นับแตน้ันมา
พระสงฆของลานนาไดศึกษาพระไตรปฎกอยางแตกฉาน และมีความเช่ียวชาญภาษาบาลีอยางย่ิง 
จนสามารถแตงวรรณกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนาและตําราภาษาบาลีหลายเลม โดยเฉพาะในสมัยของ
พญาแกวหรือพระเมืองแกว (พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๖๙) มีวรรณกรรมพุทธศาสนาและตําราภาษาบาลี

                                                       

 
๑

 อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในลานนา, (เชียงใหม ; โรงพิมพตะวันเหนือ, ๒๕๕๔), หนา ๑. 
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  ๑๒ 

เกิดข้ึนมากมาย วรรณกรรมบางเลมคณะสงฆไดประกาศใชเปนแบบเรียน ในหลักสูตรระดับเปรียญ
ธรรมประโยค ๔-๙ ต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรเปนตนมา๒  
 

๒.๑  การเขียนตํานานในลานนา 
 การแตงตํานานทางประวัติศาสตร ในวงการพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนตํานานท่ี
เก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง หรือตํานานท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรของอาณาจักรตาง ๆ จะมีแนว
การเขียนในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงไดเร่ิมขึ้นคร้ังแรกในประเทศลังกา ตอจากน้ันรูปแบบดังกลาวก็ได
แพรกระจายไปยังบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาดวยกัน โดยเฉพาะประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีมอญและพมาเปนผูรับรูปแบบน้ัน
มา แลวไดรับการถายทอดไปยังอาณาจักรตาง ๆ ในภูมิภาคน้ี๓ 
 การแตงตํานานหรือคัมภีรในทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีความแตกตางจากการเขียน
หนังสือหรือตําราในสมัยปจจุบันเปนอยางมาก จากผลงานที่จัดวาเปนวรรณกรรมนอกพระไตรปฎก 
ตั้งแตยุคแรกกอนที่จะถึงสมัยท่ีวิทยาศาสตรเขามาแทนท่ี เราพอจะมองเห็นและสรุปออกมาไดวา
การแตงตํานานตาง ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาเถรวาท ต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี ๔ มาจนถึงยุคสมัยท่ี
ไดปรับเปล่ียนไปตามแนวการเขียนสมัยใหมน้ี พอจะแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบหลัก ตามเน้ือหา
ดังน้ี 
 ๑)  เน้ือหาท่ีเก่ียวกับศาสนาโดยตรง ไมวาจะเปนพุทธตํานานหรือประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา เชน ตํานานมูลศาสนา ตํานานพระเจาเลียบโลก ตํานานพระธาตุ ตํานานพระบาท 
ตํานานพระพุทธรูป ตํานานพระเถระ ฯลฯ จะมีลีลาการเขียนท่ีมีรูปแบบเฉพาะตางหาก๔ 
 ๒)  เน้ือหาท่ีเปนประวัติศาสตร หรือแฝงไวซ่ึงขอมูลทางประวัติศาสตรของบานเมือง 
หรืออาณาจักรตาง ๆ ตลอดจนพระมหากษัตริยท่ีทรงครอบราชสมบัติในอาณาจักร ที่ปรากฏอยู         
ในโลก 
 ประวัติความเปนมาของตํานานสิหิงคนิทาน อันเปนตํานานท่ีกลาวถึงพระพุทธรูป
สําคัญของบานเมือง คือ พระพุทธสิหิงค  อาจกลาวไดวาเปนการบอกเลา เร่ืองราวพระพุทธศาสนา 
ผานตํานาน  ทั้งยังกลาวถึงเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน สิหิงคนิทาน จึงเปนรูปแบบหน่ึงใน       

                                                       

 ๒ พรรณเพ็ญ  เครือไทย, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๔๐), หนา ๑๓. 
 ๓ สมหมาย  เปรมจิตต, วรรณกรรมตํานานนิทานดึกดําบรรพ, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๕๒), หนา ๘๙. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๙. 
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การบันทึก บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรทั้งการเมืองและการศาสนา เพราะตํานาน เปนหลักฐาน
สําคัญสะทอนมุมมองจากทองถ่ิน ซ่ึงมีองคความรูอยูภายในอยางหลากหลาย   
 

๒.๒  บริบทการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน 
 หลังจากท่ีพญามังราย ไดสถาปนาอาณาจักรลานนาข้ึน โดยยึดครองแควนหริภุญชัยและ
สรางเมืองเชียงใหม เปนราชธานี ไดทรงยอมรับ และสืบทอดอารยธรรมทางศาสนา จากเมือง              
หริภุญชัย ไวแลวใหเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค ดวยเหตุน้ี จึงมีคํากลาวกันวาพญามังราย
น้ันสามารถเอาชนะเมืองหริภุญชัย ไดในทางการเมือง แตก็ทรงพายแพในทางวัฒนธรรม ทั้งน้ี 
เพราะหริภุญชัย ไดเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบน้ีมาเปนเวลาชานาน  
 ภายหลังการรับนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ไดกอกําเนิดการต่ืนตัว การศึกษา
พระธรรมวินัยในหมูพระภิกษุลานนาเปนอยางมาก ความเจริญของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ ได 
ทําใหพระภิกษุลานนาหลายรูปเดินทางไปศึกษาเลาเรียนพระศาสนา ภายนอกอาณาจักรโดยเฉพาะท่ี
เกาะลังกา 
 รัชสมัยพญาสามฝงแกน เกิดความขัดแยงเก่ียวกับการบริหารบานเมือง สถานการณจึง
ทําใหบานเมืองเกิดระสํ่าระสายภายใน ประกอบกับราชกิจพระศาสนามีนอย จึงทําใหพระศาสนา
สมัยพระองคเกิดความกระทบกระเทือน คณะสงฆปฏิบัตินอกรีต อันเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาในลานนา๕   
 ๒.๒.๑  บริบททางดานอาณาจักรรัชสมัยพระญาสามฝงแกน 
 สมัยพญาสามฝงแกน (พ.ศ. ๑๙๔๕ – ๑๙๘๔)   พญาสามฝงแกนหรือพญาสามประหญา
ฝงแกนหรือพญาสามประหญาแมใน เปนพระโอรสของพญาแสนเมืองมาข้ึนครองราชยขณะมี  
พระชนมายุ  ๑๓  ป โดยไดรับการสนับสนุนจากอา ซ่ึงภายหลังพระองคขึ้นครองราชยตอจาก
พญากือนา ทาวมหาพรหมกอกบฏแตไมสําเร็จ ในท่ีสุดพญาแสนเมืองมาสงไปปกครองเชียงราย
ตามเดิม ในสมัยพญาสามฝงแกน เมืองเชียงรายกอกบฏอีกครั้งโดยเจาย่ีกุมกาม ซ่ึงเปนพระเชษฐาไม
พอใจที่ไมไดครองราชย ทาวย่ีกุมกามขอกองทัพจากสุโขทัยไปชวยรบแยงชิงเมืองเชียงใหม ผลของ
สงครามทาวย่ีกุมกามพายแพหนีไปพ่ึงเจาเมืองสุโขทัย หลังจากน้ันพญาสามฝงแกนสงโอรสไป
ครองเชียงราย เมืองเชียงรายจึงคงความสําคัญสืบมา เชน พระเจาติโลกราชสงโอรสคือทาวบุญเรือง
ไปครองเมืองเชียงราย และตอมาสงทาวยอดเชียงรายโอรสของทาวบุญเรืองมาครอง จึงไดช่ือวา
พญายอดเชียงราย 
                                                       

 ๕ ลานนา หมายถึง ดินแดน ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ไดแก เชียงใหม  เชียงราย 
พะเยา  ลําปาง ลําพูน  แพร นาน และแมฮองสอน 
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 การทําสงครามกับจีน  เหตุการณน้ีหลักฐานลานนากลาววาสามารถปองกันอันตรายจาก
ฮอสําเร็จ ฮอ๖ เปนฝายพายแพไป แตหลักฐานจีนกลาววาศึกคร้ังน้ีใหญหลวงนักเมืองเชียงแสนแตก   
พ.ศ. ๑๙๔๘ สาเหตุที่จีนยกทัพมาโจมตีคร้ังใหญเน่ืองจากลานนามายอมสงสวยให ดวยเห็นวาจีน
เรียกรองเอาปริมาณสวยมากเกินไป อยางไรก็ตาม หลักฐานจีนชี้ใหเห็นวารัฐเพ่ือนบานขัดแยงกับ
ลานนา เพราะลานนาเปนเสนทางผานไดขัดขวางการเดินทางของราชทูตจีน ดวยเหตุที่ลานนาสราง
ศัตรูหลายดาน ฝายศัตรูจึงเปนพันธมิตรรวมกันทําสงครามปราบปรามกับลานนา เขาโจมตีเมือง
เชียงแสนเปนไปไดวาสงครามคร้ังน้ี เมืองเชียงแสนแตกและลานนาก็ยอมรับอํานาจของจีน 
 การขยายอํานาจสูเมืองยอง  สมัยพญาสามฝงแกนไดเขาไปทําสงครามปราบปรามเมือง
ยองซ่ึงเปนเมืองชายขอบสําเร็จ โดยสงเจาขุนแสงลูกพญาวังพราว ซ่ึงเปนหลานไปปราบเมืองยอง   
เจาเมืองยองยอมออนนอมตอเชียงใหมในฐานะลูกเมือง ใหทํานุบํารุงพระธาตุจอมยอง เมื่อถึงป           
ใหสงชางฟอนลงมาบูชากษัตริยเชียงใหม สวนเจาขุนแสงไดรับสถาปนาเปนพญาสุวรรณคํา ลานนา
ปกครองเมืองเชียงแสน ซ่ึงมีอาณาเขตครอบคลุมแมนํ้าสาละวิน แมนํ้าโขง เมืองสิง เมืองพูคา    
 ๒.๒.๒   บริบททางดานศาสนจักรรัชสมัยพญาสามฝงแกน 
 พระพุทธศาสนารัชสมัยพญาสามฝงแกน รัชสมัยพญาสามฝงแกน ในชินกาลมาลีปกรณ   
ไดกลาวถึงรัชสมัยพญาสามฝงแกนวาพระองคทรงสรางวัดข้ึนในที่ ๆ พระองคประสูติที่ตําบล           
ฝงแกน ใหชื่อวาวัดเปง นอกจากน้ีตํานานยังไดกลาวถึงพระองควา... ทรงเล่ือมใสแตส่ิงภายนอก   
บวงสรวงภูตผีวิญญาณ ตนไม สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ภูเขาและปา พระองคทรงบูชาดวยโค กระบือ 
สวนศาสนาน้ันมีศรัทธานอย  
 จากความสําคัญน้ีจึงเกิดความขัดแยงระหวางศาสนจักรกับองคอุปถัมภ จะเห็นไดวาใน
สมัยพญากือนา  มีคณะสงฆถึง ๒ คณะ แตก็ไมปรากฏความขัดแยงระหวางสงฆทั้งสองคณะ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาพญาสามฝงแกน กษัตริยเมืองเชียงใหมลานนา ไมสามารถท่ีจะบังคับภิกษุใหมีขอ
วัตรปฏิบัติเปนแบบอยางเดียวกันได 
  ดวยเหตุน้ี   จึงสังเกตเห็นไดวาในรัชสมัยพญาสามฝงแกนน้ัน   อํานาจฝายบานเมืองไม
สามรถควบคุมใหพระภิกษุสงฆอยูในระเบียบวินัยได   อันเน่ืองมาจากมีคณะสงฆหลายฝายจึงเกิด
การชิงดีชิงเดนกัน เพ่ือใหฝายตนมีผูอุปถัมภ อาทิ ในกรณีพญาสามฝงแกนทรงติเตียนพระพุทธญาณ
เจาอาวาสวัดสวนดอกวา “คลุกคลีกับคฤหัสถชาวบาน” เปนเหตุใหพวกโจรมาหลบซอนได   

                                                       

 ๖ ฮอ  หมายถึง  ชาวจีน พวกเขาเรียกตัวเองวา “ยูนนานเยอ” หรือ “หานจื้อเยน” เดิมอาศัยอยูทางตอน
ใตของจีน ซ่ึงสวนใหญอยูในมณฑลยูนนาน พรมแดนระหวางไทย-ลาว มีท้ังอาศัยอยูบนเทือกเขาและในเมือง ใน
ประเทศไทยชาวจีนฮอมักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และพะเยา 
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พระองคถึงกับปลดเจาอาวาสวัดสวนดอกออกจากตําแหนง แลวทรงแตงตั้งพระพุทธคัมภีรวัด             
หม่ืนซายแทน สวนพระพุทธญาณตองไปอยูวัดเชตะวัน เมืองหริภุญชัย 
 ภิกษุสงฆในรัชสมัยพญาสามฝงแกนน้ี   มีการเคล่ือนไหวในทางตอตานผูนําอาณาจักร
มากข้ึน โดยพิจารณาจากเหลากษัตริย ขุนนาง ขาราชการ และประชาชนตางก็อุปถัมภคํ้าชูวัด              
สวนดอก จนทําใหภิกษุสงฆวัดสวนดอกมั่งคั่งดวยลาภสักการะ  สรางความไมพอใจใหกับคณะ
สงฆหมูอ่ืน  เห็นวาวัดสวนดอกเปนนครสีมามากกวาท่ีจะเปนคามสีมา  ใหรื้อสีมาเกาและใหปลูก
ใหม๗ แสดงใหเห็นถึงความไมพอใจของคณะสงฆตอฝายอาณาจักร 
 อยางไรก็ตาม ความเคล่ือนไหวของคณะสงฆในรัชสมัยพญาสามฝงแกนน้ี จึงเปน             
การแสดงใหเห็นวานอกจากมีพระภิกษุสงฆจํานวนมากขึ้นแลว คณะสงฆยังไมสามัคคีกันบางกลุม
ไมอยูในกฎหรือพระวินัย แมอํานาจฝายอาณาจักรไมสามารถยับย้ังทะเลาะเบาะแวงในหมูสงฆได   
แตอยางไรก็ตาม ยังมีคณะสงฆอีกกลุมท่ีมีความตื่นตัว ขวนขวายการศึกษาเลาเรียนพระไตรปฎกให
แตกฉาน เพ่ือหาโอกาสเดินทางไปใหถึงดินแดนของพระพุทธองคโดยเฉพาะลังกา๘ 
 จากความสับสนวุนวายจึงเกิดขอขัดแยงในวงการสงฆ   จึงเปนแรงผลักดันใหพระภิกษุ
สงฆเชียงใหมลานนาเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย   ถึงลังกาทวีปตลอดจนแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบคติลังกาวงศ ในป   พ.ศ. ๑๙๖๖ มียุวสงฆจากเชียงใหม มีพระมหาญาณคัมภีรกับ
พระภิกษุสงฆ ๒๕ รูป เดินทางไปศึกษาพระศาสนาท่ีลังกา ซ่ึงพญาสามฝงแกนและพระราชมารดา
ใหการสนับสนุนเปนอยางดี พญาสามฝงแกนยังกําชับใหพระมหาญาณคัมภีร มีความอุตสาหพยายาม 
ไปใหถึงวัดถูปารามลังการใหไดแลว “...ห้ือไดรูธรรมแตลังกาพูนมาเทอะ   ...อยาห้ือพระลังกาได
สังกาวาบใชชีน้ันเทอะ คันเจากูมารอดวันใด ขาหากจักรักสาศาสนา สังคหะ...”๙ 
  แตจะอยางไรก็ตาม   ในตํานานมูลศาสนาเอาตางก็ยอมรับวาพญาสามฝงแกน ทรงเห็นดี
ดวย ที่มีคณะยุวสงฆไปศึกษาพระศาสนาถึงลังกา เพราะพระองคตรัสวาไมเคยมีพระภิกษุลานนา
องคใดไดไปศึกษาเลาเรียนถึงลังกาทวีปมากอน การท่ีพญาสามฝงแกนทรงใหการสนับสนุนน้ัน จึง
ไดกลาววาพระมหากษัตริยเอง ก็ทรงแสวงหาความรูเก่ียวกับพระธรรมวินัยดวยเชนกัน 

                                                       

 ๗ ตํานานมูลศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา ๓๕๒.  
 ๘ พระมหาชัชวาล  โชติธมฺโม,  “บทบาทของพระมหาญาณคัมภีรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
เชียงใหมและเชียงตุง”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๑. 
 ๙ บําเพ็ญ  ระวิน  (บรรณาธิการ), ตํานานมูลศาสนาและตํานานพระมหาญาณคัมภีร  ฉบับวัดปาแดง  
เลม  ๒,  (เชียงใหม  :  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  ๒๕๓๕),  หนา ๑๔. 
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 งานเขียนประวัติความเปนมาของลานนาสมัยโบราณ อยูในรูป “ตํานาน” ตํานานเปน
หลักฐานประวัติศาสตร ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเปนเร่ืองเลาสืบตอกันมา และไดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรในภายหลัง เรื่องท่ีตํานานเลาเช่ือกันวาเกิดข้ึนจริงหรือมีเคาความจริง เพราะความเปนเร่ืองเลา 
“ตํานาน” จึงมีลักษณะเปนนิทานพ้ืนถ่ินอยูมาก ตํานานในลานนาแบงไดเปนสองฝาย ฝายแรกมี
ลักษณะมุงเขียนประวัติความเปนมาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ แตก็มีเร่ืองราวของ
บานเมืองซ่ึงเก่ียวพันกับพระพุทธศาสนาแทรกอยูดวย ตํานานแบบน้ีเปนตํานานฝายวัดหรือตํานาน
พุทธศาสนา ฝายท่ีสองมีลักษณะมุงเขียนประวัติความเปนมาของราชวงศ หรือเร่ืองราวในทองถ่ิน
เปนหลัก แตอาจมีเร่ืองพระพุทธศาสนาแทรกอยูบาง ฝายน้ีคือตํานานฝายเมืองหรือพ้ืน การปะปน
กันของเน้ือหาสาระของตํานานสองฝาย ซ่ึงมีท้ังเร่ืองของพระพุทธศาสนาและเร่ืองของบานเมือง๑๐        
 ตํานานฝายวัดหรือตํานานพุทธศาสนา  ตํานานแบบน้ีเกิดข้ึนเพราะไดรับอิทธิพล        
การเขียนประวัติศาสตรพุทธศาสนาจากลังกา แนวคิดการเขียนประวัติศาสตรสกุลลังกา เขามา
เชียงใหมในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ โดยพระภิกษุจากเชียงใหมได เ ดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในลังกา จึงไดแนวคิดการเขียนตํานานของลังกามาดวย ถือวาคัมภีรมหาวงศเปน
ตนแบบสําคัญของการเขียนตํานานพุทธศาสนาเถรวาทในลานนา ตํานานพุทธศาสนารุนแรกใน
ลานนามีเน้ือหาเปนประวัติศาสตรสากลของพระพุทธศาสนา ไดแก ตํานานชินกาลมาลีปกรณ และ
มูลศาสนา สันนิษฐานวาตํานานมูลศาสนาเขียนกอนตํานานอ่ืน ๆ๑๑ 
 เน้ือหาของตํานานแบงเปนสองภาค ภาคแรกมีลักษณะประวัติศาสตรสากลกลาวถึง
ประวัติพุทธศาสนา เร่ิมตั้งแตพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเปนพระโพธิสัตว ไดตั้งปณิธานจะตรัสรูเปน
พระพุทธเจา ตอมาเกิดพุทธศาสนา ครั้นพระพุทธเจาปรินิพพานแลวพุทธศาสนาไดรับการอุปถัมภ
จากพระเจาอโศกมหาราช และพุทธศาสนาไดเผยแผมาสูลานนา ภาคสองเปนประวัติศาสตร
ทองถ่ิน อธิบายความเปนมาของกษัตริย และราชวงศทองถ่ินตามลําดับรัชกาล โดยมีพุทธศาสนา
เปนแกนของเร่ือง ในสวนแมจะเรียงตามลําดับรัชกาล แตก็เนนเปนพิเศษสําหรับกษัตริยองคที่เปน
เอกอัครศาสนูปถัมภก โดยกลาวถึงพระกรณียกิจดานศาสนาอยางละเอียด เชน ตอนพระนาง         
จามเทวี มีบทบาทสถาปนาพุทธศาสนาในนครหริภุญไชย พญาอาทิตตราช ทรงสถาปนาพระธาตุ
หริภุญไชยพญากือนา ทรงสถาปนานิกายรามัญ ตํานานในสวนน้ีจึงเปนประวัติศาสตรพุทธศาสนา
ในลานนาเชื่อมโยงกับตอนแรกซ่ึงเปนประวตัิศาสตรสากล 
 เม่ือพิจารณาเน้ือความภาคแรกของตํานานพุทธศาสนา พบวามีลักษณะการเขียน
เหมือนกับเปนแบบฟอรมที่กําหนดไว พระภิกษุผูแตงตํานานจะตองดึงเรื่องยอนไปใหถึงสมัย
                                                       

 ๑๐ สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, หนา  ๖. 
 ๑๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗. 
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พุทธกาลทุกเรื่อง จารีตน้ีพบในตํานานพระธาตุเชนเดียวกัน ซ่ึงตองกลาวถึงพระพุทธองคเสด็จมา
โปรดผูคนในทองถ่ิน และทรงมีพระพุทธทํานายถึงอนาคตของดินแดนที่น้ัน จะมีพระธาตุเกิดข้ึน
และจะมีการสรางเปนเมือง ตํานานพระธาตุจึงเปนตํานานพุทธศาสนาเชนเดียวกัน แตตํานาน           
พระธาตุคงเขียนหลังตํานานประวัติศาสตรสากลของพระพุทธศาสนา เปนไปไดวาตํานาน
ประวัติศาสตรสากลของพุทธศาสนา เปนตนแบบใหแกการเขียนตํานานพระธาตุ และรวมท้ัง
ตํานานเมืองดวย สวนเน้ือหาภาคสองมีลักษณะนํานิทานพ้ืนถ่ิน หรือตํานานเก่ียวกับวีรกษัตริยและ        
วงศตระกูล ซึ่งเปนจารีตในทองถิ่นมานาน มาใชเปนหลักฐานในการเขียน ลักษณะเชนนี้เปน       
การนําจารีตประวัติศาสตรแบบเดิมมาปรับปรุง และผสมผสานกับจารีตใหมที่เปนอิทธิพลมาจาก
ภายนอก โดยใชพุทธศาสนาเปนแกนของเรื่อง 
 อยางไรก็ดี การรับแนวคิดจากลังกาไดน้ัน ยอมชี้ใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของ        
ภูมิปญญาในทองถ่ิน วามีอยูสูงพอสมควรแลว จึงสามารถรับวัฒนธรรมจากภายนอกได ดังจะ
พบวาในสังคมลานนามีสํานึกตออดีตสูงมาก เห็นไดจากจารีตการเลาประวัติวีรบุรุษของทองถ่ิน ใน
รูปนิทานประจําถ่ินมีมากมายและมีมาชานาน๑๒ 
 

๒.๓  ประวัติความเปนมาของสิหิงคนิทานในลานนา 
 ๒.๓.๑  ประวตัิการแตง 
 ประวัติการแตงและประวัติผูแตง ผลงานน้ีเปนของพระโพธิรังสีพระภิกษุชาวลานนา 
ในตัวผลงาน มิไดระบุปที่ตางแตพอประมาณได เพราะเน้ือหาตอนทายกลาวถึงเหตุการณในสมัย             
พระเจาวิไชยดิสมหาราช มีขอความตอนหน่ึงวา “โส ปฎิลทฺธราชาภิเสกโต ปฎฐาย ยาวชฺชตฺตนาป 
ปวรสิหิงฺคสพฺพฺูพุทฺธรูปสฺส ปูชาสกฺการํ อาหราเปตฺวา อติเรกตรํ กโรติเยว๑๓” “ตั้งแตวันไดรับ
ราชาภิเษกจนถึงปจจุบันน้ี พระองค (พระเจาวิไชยดิสมหาราช) โปรดใหทําเครื่องบูชาสักการะ
ถวายบูชาพระพุทธรูป คือ พระสัพพัญูสิหิงคองคประเสริฐย่ิง ๆ ขึ้น” ขอความน้ีเปนหลักฐานท่ี
แสดงวา สิหิงคนิทานน้ี ตองแตงในสมัยของพระเจาวิไชยดิสมหาราช กษัตริยเมืองหริภุญชัย๑๔ 

                                                       

 ๑๒ สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, หนา ๗. 
 ๑๓ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๖),  
หนา  ๓๑. 
 ๑๔ พระรัตนปญญาเถระ,  ชินกาลมาลีปกรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามสิตร, ๒๕๑๕),  
หนา ๑๖๗. 
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ระหวาง พ.ศ.๑๙๔๕-๑๙๘๕ ในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ๑๕ และพงศาวดารโยนก๑๖ ออกพระนาม
วา พระเจาสามฝงแกน 
 ๒.๓.๒  ประวัติผูแตง 
 ประวัติของพระโพธิรังสี เทาที่พบหลักฐาน  ซ่ึงเชื่อถือไดในขณะน้ี  ยังมีนอยแตพอสรุป
จากหลักฐานบางแหงวาทานเปนชาวหริภุญชัย๑๗ สําหรับคําวา “โพธิรังสี” สันนิษฐานวาเปนฉายา
มิใชนามสมณศักด์ิ ทานเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูระหวางรัชสมัยพระเจาแสนเมือง มาครองเมือง
เชียงใหม ถึงรัชสมัยพระเจาติโลกราชครองเมืองเชียงใหม๑๘ 
 ในสิหิงคนิทานจบทายวา “อิติ ปวรสิหิงฺคนิทานํ โพธิรํสิมหาเถเรน สีลาทิสพฺพคุณุตฺตม
สมนฺนาคเตน รจิตํ สาครสามิกสฺส อาราธนาสฺสาธิปฺปาเยน ปริปุณฺณํ สิหิงฺคนิทานํ นิฎฐิตํ” นิทาน
พระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ รจนาโดยพระโพธิรังสีมหาเถระ ผูประกอบดวยศีลเปนตน อันเปน
คุณธรรมสูงสุดกวาส่ิงท้ังปวง ไดจบลงแลวอยางสมบูรณตามความประสงคของพระสาครสามีผู
อาราธนาใหรจนา๑๙ 
  ในชินกาลมาลี ไดกลาวถึงพระมหาเถระท่ีอยูในเมืองเชียงใหม ๒๕ รูป วาไดเดินทางไป
ประเทศลังกา และไดอุปสมบทใหมที่ลังกาน้ันเม่ือ พ.ศ. ๑๙๖๘ ชื่อพระมหาเถระเหลาน้ี กลาวไวใน
ชินกาลมาลี เพียง ๗ ชื่อ มีชื่อ มหาพุทธสาคร รวมอยูดวย พระมหาเถระเหลาน้ี เม่ือกลับจากลังกา
แลว ไดเดินทางไปเผยแผพุทธศาสนาในเมืองตาง ๆ ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ ไดไปเมืองศรีสัชชนาลัย และ
ไดอุปสมบทใหพระพุทธสาครเถระในเมืองศรีสัชชนาลัยน้ัน พระพุทธสาครองคที่อยูที่เมือง               
ศรีสัชชนาลัยน้ี ตอมาไดไปอยูที่วัดปาแดงเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากระยะเวลาของ
เหตุการณที่เก่ียวกับพระมหาพุทธสาครองคที่ไปลังกา และพระพุทธสาครองคที่อุปสมบทใหมที่
เมืองศรีสัชชนาลัย ตกอยูในชวงสมัยของพระเจาวิไชยดิสมหาราชหรือพระเจาสามฝงแกน จึง
สันนิษฐานวาบางทีพระสาครสามี ผูอาราธนาพระโพธิรังสีใหแตงสิหิงคนิทาน อาจเปนพระมหา

                                                       

 ๑๕ สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายยกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔), หนา ๔๔. 
 ๑๖ พระยาประชากรกิจ,  พงศาวดารโยนก,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๑๕),  
หนา  ๓๐๗. 
 ๑๗  ชุม ณ บางชาง, นําชมจังหวัดเชียงใหม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๑๖), หนา ๔๐. 
 ๑๘ สดุภณ  จังกาจิตต, จามเทวี : วรรณกรรมท่ีถูกลืม, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๕๑), หนา ๒๓๕. 
 ๑๙ พระโพธิรังสี,  นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร), ๒๕๐๖, หนา ๒๑. 
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พุทธสาครเถระองคที่ไปลังกา หรือพระพุทธสาครเถระองคอุปสมบทใหม ที่เมืองศรีสัชชนาลัย          
องคใดองคหน่ึง และถาเปนองคที่ไปลังกา พระโพธิรังสีเถระ ก็อาจเปนหน่ึงในบรรดาพระเถระ  
๒๕ รูป ที่เดินทางไปลังกาเม่ือ พ.ศ. ๑๙๖๘๒๐ 
 ในรัชสมัยพระเจาสามฝงแกน  ขณะน้ันพระโพธิรังสีเปนพระมหาเถระแลว ไดผาน
ความเปนเถระ และมีพรรษาถึง  ๒๐ พรรษา แสดงวาพระโพธิรังสีมีอายุกวา ๔๐ ป ขณะท่ีรจนาเร่ือง
สิหิงคนิทาน๒๑ 
 พระโพธิรังสีเปนชาวเมืองหริภุญชัย  และไดรับอาราธนามาอยูเชียงใหม เพราะทาน
เจตนารจนาเรื่องจามเทวีวงศ ใหเปนเร่ืองประวัติของเมืองหริภุญชัย และกษัตริยที่ครองเมืองหริภุญชัย 
โดยเฉพาะ แสดงถึงความกตัญูตอถ่ินกําเนิดของทานโดยแท พระโพธิรังสีคงมรณภาพ ในรัชสมัย
พระเจาติโลกราช เพราะในสมัยตอมาโดยเฉพาะในรัชสมัยพระเมืองแกวครองเมืองเชียงใหม ไดมี
การกลาวถึงพระภิกษุสําคัญ ๆ หลายรูป ที่ไดรจนาวรรณกรรมหรือไดสรางปูชนียสถานไว แตมิได
เอยถึงพระโพธิรังสีเลย๒๒ 
 นอกจากสิหิงคนิทานแลว พระโพธิรังสียังไดแตงผลงานบาลีที่สําคัญอีกเร่ืองหน่ึงชื่อ 
จามเทวีวงศ  ถึงแมวาไมปรากฏรายละเอียดชีวประวัติของทาน แตช่ือของทานก็ดํารงอยูใน
ประวัติศาสตรของชาติ ในฐานะผูบุกเบิกการสรางสรรควรรณกรรมบาลี ประเภทตํานานในประเทศ
ไทย๒๓ 
 ๒.๓.๓  ภาษาและการประพนัธ 
 พระโพธิรังสี ไดแตงสิหิงคนิทานเปนภาษาบาลี ซ่ึงเปนกลุมตํานานรุนเกา แตงเปนบท
รอยกรอง ๑๓๘ คาถา เปนปฐยาวัตร ๑๐๕ บท โตฏก ๑๐ คาถา  วังสัฏฐะ ๖ คาถา อินทวชิรา ๕ คาถา  
มาลินี ๒ คาถา  คาถาเหลาน้ีมักเปนบทสนทนา คําอุทานหรือคิดคํานึง๒๔ เพ่ือใหบรรลุแนวคิด
ดังกลาวขางตน ผูแตงมีวิธีการดําเนินเร่ืองดังน้ี๒๕ 

                                                       

 ๒๐ สุพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
สาสนประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๒๙, หนา ๓๒๗. 
 ๒๑ สดุภณ  จังกาจิตต,  จามเทวี : วรรณกรรมที่ถูกลืม, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
ม.ป.ป.), หนา ๒๓๖. 
 ๒๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓๗. 
 ๒๓ สุพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
สาสนประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๒๗. 
 ๒๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔๔. 
 ๒๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๒. 
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 ๑)  ใชสํานวนลีลาแบบเลาเร่ืองเหมือนอยางนิทานของไทย มีบทพรรณนาและบท
สนทนาโตตอบสลับกันจามความเหมาะสมของทองเรื่อง ชวยใหนาสนใจชวนติดตาม จํางายและดูมี
ความสมจริง ในฐานะท่ีเปนเรื่องเลาสืบตอกันมา กลาวไดวา ถึงแมวา ผลงานตํานานบาลีจะเปน
วรรณกรรมลายลักษณ ก็มีลักษณะของวรรณกรรมมุขปาฐะอยางมาก 
 ๒)  มีการสอดแทรกธรรมะคําสอน ลักษณะน้ีปรากฏชัดเจน เชน กรรม  คําสอนเรื่อง   
การประพฤติตนตามหลักศีล ๕๒๖ และสัปปุริสธรรม คุณคากําลังปญญา การทําความดี การปกครอง
โดยธรรม  
 ๓)  เต็มไปดวยเร่ืองอิทธิปาฎิหาริย ตัวอยาง เชน ในสิหิงคนิทาน เม่ือพระราชาสีหล
โปรดใหสรางพระพุทธรูปเสร็จเรียบรอย ก็มีการเฉลิมฉลองเปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน เทวดา อสูร ครุฑ  
นาค คนธรรพ  กินนร ก็มารวมบูชาดวยในที่ตาง ๆ ที่พระพุทธสิหิงคประดิษฐาน ก็มี ความอัศจรรย
ตาง ๆ เกิดข้ึน เชน ลอยขี้นไปบนอากาศเหนือเศียรพระรวง 
 ๔) มีบุคคลหรือส่ิงพิเศษ เขามาชวยเสริมเหตุการณใหเกิดข้ึน ในลักษณะท่ีจะเปน
รากฐานของการธํารงพระพุทธศาสนาไปจนตลอด ๕,๐๐๐ ป หรือเพ่ือใหกฎแหงกรรมประจักษผล
ชัดเจนในทันทีทันใด เชน ใน สิหิงคนิทาน เม่ือพระราชาสีหลทรงมีความประสงคจะเห็นรูป
พระพุทธเจา พญานาคตนหน่ึงก็เขามาชวยใหสมพระราชประสงค ดวยการเนรมิตตนเองเหมือนดัง
พระพุทธเจา พรอมท้ังบันดาลใหเห็นบรรยากาศพระเชตวันในสมัยพุทธกาล การเห็นน้ันนําไปสูการ
สรางพระพุทธสิหิงค หรือเม่ือเรือที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคแตก พระพุทธสิหิงคลอยน้ํามาใกล
เมืองนครศรีธรรมราช เทวดาประจําสมุทรก็เขาฝนเจาเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือเตรียมตัวตอนรับ
พระพุทธสิหิงค จัดเรือสําเภาไปรับ 
 ๕) มีการอธิบายเหตุผลของเหตุการณตาง ๆ เพ่ือยืนยันความถูกตองและความเปนไปได
ของเร่ือง วิธีการอธิบายแบบน้ีเขาใจวา รับรูปแบบมาจากผลงานอรรถกถาบาลีของลังกา เชน ใน        
สิหิงคนิทาน เม่ือพระพุทธสิหิงคลอยนํ้ามาเองหลังจากท่ีเรือแตก ก็มีการตั้งคําถามวา เพราะเหตุใด
เทวดาประจําสมุทรหรือเทวดาประจําอากาศ จึงไมชวยรักษาพระพุทธสิหิงค ตอบวาเพราะเทวดา
เหลาน้ันไปประชุมกันหมดท่ีเทวสมาคม และมีคําถามตอวา ถาพระพุทธสิหิงคมีฤทธ์ิ เหตุไรจึงไม
ชวยคุมครองชีวิตของคนท่ีตกนํ้า ตอบวาคนเหลาน้ันตองตายตามกรรมของเขา ขึ้นช่ือวาบุพกรรม 

                                                       

 ๒๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔/๗, ๑๔๙/๗๘, ๑๕๐/๘๐, ๑๘๒/๑๐๙,  ๑๘๔/๑๑๔, ๑๙๒/๑๒๖, ๓๖๙/๒๑๒, ๓๘๑/
๒๓๖, ๔๑๒/๒๖๙, ๙๙๘/๔๙๐, ๑๐๑๗/๕๒๒, ๑๐๓๗/๕๕๔, ๑๐๔๗/๕๗๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖/๑๑, ๗/๑๒, 
๒๒/๓๖, ๕๒/๘๗, ๕๓/๘๘, ๕๕/๙๓, ๗๑/๑๑๗, ๗๔/๑๒๐, ๑๓๗/๒๐๕, ๑๙๒/๒๗๙, ๒๑๑/๓๓๒, ๒๑๙/๓๓๖, 
ขุ.ชา.ทุกก. (ไทย) ๒๗/๒๒/๖, ๓๒/๗๑, ๔๙/๗๖, ๗๙/๘๕, ๘๐-๘๑/๖๐๘, ๘๘/๑๗๔, ๑๗๖/๑๑๒. 
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ไมมีใครชวยไดแมแตองคพระศาสดา พรอมท้ังยกตัวอยางเหตุการณในสมัยพุทธกาลมาประกอบ
คําอธิบาย 
 สวนจบ เสนอตามรูปแบบผลงานบาลีของลังกา ในผลงาน ๓ เรื่อง มีรายละเอียดมากนอย
ตางกัน จามเทวีวงส จบลงเหมือนกับการจบของแตละปริจเฉท คือ บอกวาพระโพธิรังสีเปนผูแตง 
ในสิหิงคนิทาน นอกจากจะบอกวาพระโพธิรังสีเปนผูแตงแลวยังเพ่ิมเติมประวัติการแตง ดวย           
การบอกวาพระสาครสามีเปนผูอาราธนาใหแตง ในรัตนพิมพวงส มีรายละเอียดมากขึ้น พระพรหม
ราชปญญาไดบอกช่ือของทาน อายุและพรรษาการบวชในเวลาท่ีแตง สถานท่ีอยู ประวัติชีวิตของ
ทาน วาไดเริ่มบวชแตเม่ืออายุได ๗ ขวบ มีความตั้งใจมาโดยตลอดท่ีจะศึกษาปฏิบัติธรรม รวมท้ังได
บอกถึงวัตถุประสงคของการแตง และอธิษฐานขอใหอานิสงสของการแตงยังใหทานไดเปน
พระพุทธเจาในอนาคต๒๗ 
 

๒.๔  โครงสรางของตํานานสิหิงคนิทาน 
 ๒.๔.๑  สวนหนา 
 สวนหนา ประกอบดวยบทนมัสการพระรัตนตรัย การขอใหผลแหงการนมัสการ              
พระรัตนตรัยน้ันชวยใหพนจากอันตรายท้ังปวง การบงความสําคัญของเรื่องท่ีประพันธรวมท้ังบอก
ที่มาของเรื่อง สวนน้ีทั้งหมดรับรูปแบบสืบตอจากผลงานบาลีของลังกา เชน คัมภีรมหาวงส คัมภีร          
ถูปวงส เปนตน มีลักษณะการวางระบบไวอยางดีเปนข้ันตอนชัดเจน และมีความพยายามที่จะแสดง
ความสามารถในเชิงการประพันธสูงกวาสวนอื่น ๆ ของเร่ือง โดยเฉพาะบทปณามคาถาแตงเปน
คาถา มีการเลนคํา และประมวลความหมายคุณคาอันลํ้าเลิศของพระรัตนตรัยไดอยางกระชับเดน 
กลาวไดวาเปนสวนที่มีลักษณะเปนงานเขียน 
 ๒.๔.๒  สวนเช่ือมโยงเหตุการณในพุทธกาลและลังกา 
 สวนท่ีเชื่อมโยงกับเหตุการณสมัยพุทธกาล หรือพุทธกาลในอินเดียและลังกา มี
สาระสําคัญ ๒ อยาง อยางหน่ึงคือ การแสดงจุดเริ่มตนของเร่ือง ซ่ึงตอมาจะเปนเหตุการณที่เกิดข้ึน
ในไทย อีกอยางหน่ึงคือ พุทธพยากรณ หรือ สาวกทํานายถึงเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในไทย เชน          
สิหิงคนิทาน กลาวถึง  การสรางพระพุทธรูปสิหิงคในคร้ังแรกท่ีลังกา เม่ือประมาณ พ.ศ. ๗๐๐ ใน
การสรางเกิดความพลาดพล้ัง น้ิวพระหัตถของพระพุทธรูปไมบริสุทธ์ิ คือมีรอยหักแหวง พระราชา
มีรับส่ังใหทําการแกไข พระอรหันตพากันทัดทานกลาวเปนคําทํานายกาลในอนาคตวา ตอไป 
พระพุทธรูปน้ันจะไปอยูในชมพูทวีป๒๘ และพระเจาแผนดินของชมพูทวีปน้ันจักเปนผูทํา                 
                                                       

 ๒๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๒๒ – ๔๒๔. 
 ๒๘ หมายถึง ดินแดนของไทย โดยเฉพาะลานนา 
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น้ิวพระหัตถของพระพุทธรูปใหบริสุทธ์ิ และเม่ือพระพุทธศาสนาถึง ๒๐๐๐ ป พระพุทธรูปจะ
ไดรับการอัญเชิญใหมาประดิษฐานท่ีเกาะลังกาอีก คร้ังหน่ึง บงช้ีเน้ือหาสําคัญท่ีสุดท่ีผูประพันธ
ตองการแสดง นอกจากน้ียังเปนสวนสําคัญท่ีผูแตงใชเปนกลวิธีปลุกเราความสนใจ ความศรัทธา 
และความภูมิใจของผูอานชาวลานนา ที่ไดเกิดมาเปนพุทธศาสนิกชน ในดินแดนท่ีไดรับ             
การพยากรณจากพระพุทธองคหรือพระอรหันต วาจักเปนท่ีต้ังม่ันของพระพุทธศาสนา ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปองคสําคัญ หรือที่ชุมนุมพระธาตุ ความศรัทธาและความภูมิใจน้ี จะสราง
สํานึกความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ของพุทธศาสนิกชนท่ีดี โดยเฉพาะบทบาทหนาท่ีของ           
การรวมกัน ธํารงสืบตอพระพุทธศาสนาใหยืนยาวดวยความรุงเรืองไปจนตลอด ๕๐๐๐ ป๒๙ 
 ๒.๔.๓  สวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทย 
 สวนเหตุการณที่เกิดข้ึนในไทย สวนน้ีมีแนวคิดและวิธีการดําเนินเร่ืองทํานองเดียวกับ
สวนที่เชื่อมโยงกับเหตุการณสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล กลาวคือ 
 ๑)  มีพุทธศาสนาเปนแกน ทั้งในสวนเปาหมายและเน้ือหา เพ่ือมุงสรางความมั่นคงของ
พุทธศาสนาและเพ่ือสืบตอพุทธศาสนาใหย่ังยืนตลอด ๕๐๐๐ ป 
 ๒)  พุทธศาสนาอยูในฐานะเหนือทุกส่ิงทุกอยาง  นอกจากจะเปนศูนยรวมแหง             
ความศรัทธา เปนท่ีพ่ึงยึดเหน่ียวทางจิตใจแลว ยังเปนตัวกําหนดความเปนไปของชีวิตท้ังมวล         
สัจธรรมที่ผูแตงนําเสนอเปนหลักคือ สัจธรรมเร่ืองกฎแหงกรรม คนทุกคนไมวาจะมีฐานะทาง
สังคม วัยวุฒิ เพศอยางไร ลวนมีชีวิตเปนไปภายใตกฎแหงกรรมทั้งส้ิน เมื่อกระทําความดี ยอมไดรับ
ผลแหงความดี ประสบชีวิตท่ีผาสุกรุงเรื่อง เม่ือทําความชั่วก็จะไดรับผลแหงการทําชั่ว ประสบ                
ความทุกขยากความพินาศตามกระแสกรรม 
 ๓)  ผลแหงกรรมที่บุคคลกระทํา นอกจากจะตกแกตัวผูกระทําแลว ยังมีผลตอสังคมทั้งท่ี
เปนบุคคลและท่ีเปนสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถาบุคคลน้ันอยูในฐานะสําคัญของ
สังคม เชน พระมหากษัตริย เจาเมือง ดังน้ัน ทุกคนควรมีสํานึกรวมกันในการท่ีจะประพฤติตนอยูใน
ธรรมสรางความผาสุกใหแกกันและกัน๓๐ 
 
 
 
 
 

                                                       

 ๒๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๐-๔๒๑. 
 ๓๐ เรื่องเดียวกัน, หนา๔๒๑. 
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๒.๕  เนื้อหาตํานานสิหิงคนิทาน 
 เน้ือหานิทานพระพุทธสิหิงค แตงโดย พระโพธิรังสี  แตงเปนภาบาลี เมื่อกอน พ.ศ. 
๑๙๘๕ ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร แปลเปนภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖๓๑ 
  สิหิงคนิทาน  กลาวถึง  การสรางพระพุทธรูปสิหิงคในครั้งท่ีลังกา  เม่ือ พ.ศ. ๗๐๐  ใน
การสรางเกิดความพลาดพล้ัง  น้ิวพระหัตถของพระพุทธรูปไมบริสุทธ์ิ  คือมีรอยแหวง  พระราชามี
รับส่ังใหทําการแกไข  พระอรหันตพากันทัดทานกลาวเปนคําทํานายกาลในอนาคตวา  ตอไป  
พระพุทธรูปน้ันจะไปอยูชมพูทวีป๓๒  และพระเจาแผนดินของชมพูทวีปน้ันจะเปนผูทําให             
น้ิวพระหัตถของพระพุทธรูปใหบริสุทธ์ิ  และเม่ือพระพุทธศาสนาถึง ๒๐๐๐ ป พระพุทธรูปจะ
ไดรับการอัญเชิญใหมาประดิษฐานท่ีเกาะลังกาอีกคร้ังหน่ึง 
 สาระสังเขป เน้ือหาแบงเปน ๘ ปริเฉท 
 ปริเฉทท่ี  ๑  เร่ิมตนดวยบทประณามคาถา  กลาวนมัสการพระรัตนตรัย บงวาจะแตง
เร่ืองพระพุทธรูปองคประเสริฐ นามวาพระสิหิงค แลวแสดงความสําคัญของเรื่องท่ีแตงวา  
พระพุทธเจาแตละพระองค ทรงปลดเปล้ืองสัตวโลกใหพนจากกิเลสและความทุกข นับจํานวน 
๒๔ อสงไขย ๖๐๐๐ โกฎิ กับ ๑ แสนคน สวนพระพุทธของเราท้ังหลาย ต้ังแตตรัสรูคร้ังแรก
จนกระท่ังนิพพาน ไดโปรดสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากกิเลสเครื่องผูกมัด เปนจํานวนสัตวโลก 
๒๐ อสงไขย ๓ ลาน ๖ แสน ๒ หม่ืน ๗ พันโกฏิ ยังขาดอีกประมาณ ๔ อสงไขย จึงจะครบ  
 เพราะฉะน้ัน พระองคจึงประดิษฐานศาสนาไวเพ่ืออนุเคราะหสัตวโลกเหลาน้ี โดยทรง
มอบศาสนาอันประเสริฐไวกับพระพุทธรูป ตลอด ๕๐๐๐ ป เพ่ือชวยใหสัตวโลกอีก ๔ อสงไขย 
คนไดพนทุกข ตอจากน้ันไดเริ่มเรื่องท่ีเก่ียวกับพระพุทธสิหิงค โดยเลาวา ใน พ.ศ. ๗๐๐ พระราชา  
๓  พระองค แหงเกาะสีหลประสงคจะเห็นรูปพระพุทธ พญานาคจึงอาสาเนรมิตรูปลักษณะของ
พระพุทธเจาเทาองคจริง พระอรหันตซ่ึงอยูเกาะสีหลน้ันไดจดจําพุทธลักษณะท่ีพญานาคเนรมิตรไว 
 ปริจเฉทที่ ๒ พระราชาท้ัง ๓ พระองค ทรงเล่ือมใสในรูปพระพุทธ จึงคิดหลอรูป           
พระพุทธองคดวยทองสัมฤทธ์ิขึ้นไวสักการะ โดยใหมีพุทธลักษณะเหมือนกับที่พระอรหันตได
จดจํามา ในขณะท่ีชางหลอทําการหลอพระพุทธรูปน้ัน พระราชาองคหน่ึงทอดพระเนตรเห็นชาง
หลอคนหน่ึงทําไมไดตามพระประสงค จึงหวดดวยหางกระเบน ถูกน้ิวมือชางหลอน้ัน เปนเหตุให
น้ิวพระหัตถของพระพุทธรูปน้ิวหน่ึงไมบริสุทธ์ิ เมื่อหลอพระพุทธรูปสําเร็จแลว ไดขนานนาม
พระพุทธรูปวา พระสิหิงค พระอรหันตไดกลาวคําพยากรณวา ตอไปภายหนา พระพุทธรูปองคน้ี
                                                       

 ๓๑ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท.,(กรุงเทพมหานคร : กรม 
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๓๓. 
 ๓๒ หมายถึง ดินแดนของไทย  โดยเฉพาะลานนา   
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จักไปอยูในชมพูทวีป (ในเรื่อง หมายถึง แผนดิน ) พระราชาองคหน่ึงในประเทศน้ันจะทํานุบํารุง
พระพุทธรูปและจะทําน้ิวพระหัตถใหบริสุทธ์ิ คร้ันพระพุทธศาสนา ครบ ๒,๐๐๐ ป กษัตริยสีหล
จะนําพระพุทธรูปกลับมาเกาะสีหล 
 ปริจเฉทที่ ๓ ชาวสีหลไดบูชาพระพุทธสิหิงค มาจนถึง พ.ศ. ๑๕๐๐ คร้ังน้ัน มีกษัตริย
กรุงสุโขทัยองคหน่ึง ทรงพระนามวา ไสยรงคหรือพระรวงองคประเสริฐ หรือพระรวงนักรบ 
พระองคมีอาณาเขตทางเหนือจดแมนํ้านาน ทางใตไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช พระองคไดเสด็จไป
หาเจาเมืองนครศรีธรรมราช ไดขอใหเจาเมืองนครศรีธรรมราชหาอุบาย ขอพระพุทธสิหิงคจาก
พระราชาสีหลมาบูชา พระราชาสีหลทรงทราบเรื่องคําพยากรณ จึงยินดีสงพระพุทธสิหิงคมายังเมือง
นครศรีธรรมราช ระหวางทางท่ีมาตามสมุทรพระพุทธสิหิงคไดแสดงปาฏิหาริย 
 ปริจเฉทที่ ๔ ในเวลาท่ีพระพุทธสิหิงคประดิษฐานท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ไดแสดง
ปาฏิหาริยลอยข้ึนสูอากาศ เปลงรัศมีออกทุกทิศ เจาเมืองนครศรีธรรมราช จึงแจงขาวใหพระรวง
ทราบ พระรวงไดเสด็จมารับพระพุทธสิหิงคไปประดิษฐานท่ีเมืองสุโขทัย 
 ปริเฉทท่ี ๕ พระพุทธสิหิงคไดประดิษฐานท่ีเมืองสุโขทัยตลอดรัชสมัยพอขุนบาล(เมือง) 
พระเจาลิไทย เจานํ้าทวม จนถึงสมัยพระเจาอัตถกะลือไทยหรือพระธรรมราชา ในเวลาน้ัน นคร
อยุธยามีกษัตริยทรงพระนามวา พระรามาธิบดี ทรงเห็นวาพระธรรมราชาทรงฝกใฝในทางศาสนา 
มิไดสั่งสมกําลังทหาร จึงยกทัพมายึดเมืองสุโขทัยได แลวมอบหมายใหราชบุตรพระนามวา เจาเดช 
(ขุนหลวงพะง่ัว) ครอบครองเมือง สวนพระองคเสด็จกลับอยุธยา ตอมาพระธรรมราชาทูลขอใหได
ครอบครองเมืองอีก พระรามาธิบดีจึงโปรดใหพระธรรมราชาไดครองเมืองสองแคว  พระธรรมราชา
ก็อัญเชิญพระพุทธสิหิงคไปดวย พระองคจึงใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงคไปอยุธยา โปรดให
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค บนอาสนะรวมกับพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิอีกหลายองค ทําใหคน
ภายนอกไมอาจทราบไดวาองคใดคือพระพุทธสิหิงค 
 ปริจเฉทท่ี  ๖  พระราชาแหง เ มืองกําแพงเพชรนามวา  ญาณดิศ  ประสงคจะได                  
พระพุทธสิหิงคมาบูชา จึงสงพระราชมารดาไปปรนนิบัติพระรามาธิบดี กษัตริยอยุธยา จนเปนที่             
รักใครโปรดปราน พระนางไดทําอุบายจนสามารถสงพระพุทธสิหิงคไปใหพระญาณดิศ ซ่ึงรอรับ
อยูที่เมืองเทวปุรนคร (นาจะเปนเมืองนครสวรรค) แลวนําไปประดิษฐานท่ีเมืองกําแพงเพชร 
 ปริจเฉทท่ี ๗ คร้ังน้ัน ที่นครเชียงใหม มีกษัตริยทรงพระนามวา กลีมหาราช (เจากือนา) 
พระองคมีพระขนิษฐภาดาองคหน่ึง ซ่ึงทรงรอบรูการชางตาง ๆ มีพระนามวา เจามหาพรหม ครอง
เมืองเชียงราย เจามหาพรหมประสงคจะไดพระพุทธสิหิงคมาบูชา จึงขอกองทัพเมืองเชียงใหมมา
สมทบกับกองทัพเชียงราย ยกไปยังเมืองกําแพงเพชรเพ่ือบังคับขูเข็ญเอาพระพุทธสิหิงค ทางฝาย
เมืองกําแพงเพชรไดกราบทูลเจามหาพรหมวา พระพุทธสิหิงค เปนของพระรามาธิบดีแหงอยุธยา จึง
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ตองจําลองพระพุทธสิหิงคไวกอน และขอใหเจามหาพรหมไปรอรับพระพุทธสิหิงคที่เมืองตากใน
อีก ๗ วัน เม่ือเจามหาพรหมไดพระพุทธสิหิงคแลว ไดอัญเชิญไปประดิษฐานท่ีหัวเกาะดอนแทน
กลางแมนํ้าโขง ๗ วัน แลวจึงอัญเชิญไปยังเมืองเชียงราย โปรดใหตัดพระหัตถพระพุทธสิหิงคที่ไม
บริสุทธ์ิออก ปนรูปขี้ผ้ึงหลอทองสัมฤทธ์ิใหมใหพระหัตถบริสุทธ์ิ แลวประดิษฐานไวในวิหาร 
ตอมาเจามหาพรหมใหปนพระพุทธรูปขึ้นใหมอีกองคหน่ึง มีลักษณะเหมือนพระพุทธสิหิงค           
ทุกประการ หลอดวยทองคํา แลวใหประดิษฐานไวที่เดียวกันกับพระพุทธสิหิงคองคจริง 
 ปริจเฉทท่ี ๙ พระเจากลีมหาราช พระเชษฐาของเจามหาพรหม ไดสรางพระเจดียใหญ
และวิหารพระพุทธรูปไวในพะนครเชียงใหม ณ ที่ซ่ึงเรียกวา บานเชียงใหม พรอมทั้งไดปลูกตน
โพธ์ิ ซ่ึงพระสีลวิสุทธิเถระนํามาจากเกาะสีหลไว ณ ที่น้ัน และยกท่ีนาท่ีสวนและทาสชายหญิงให
ดูแลรักษาไมโพธ์ิกับพระเถระน้ัน แตพระองคส้ินพระชนมไปกอนที่จะสรางวัดเสร็จ ราชบุตรของ
พระองคทรงพระนามวา พระสิริ (พระเจาแสนเมืองมา) ไดครองราชย เจามหาพรหมไดยกทัพมาตี
เชียงใหมแตไมสําเร็จ จึงยกทัพไปกวาดตอนชาวเมืองหริภุญชัยไปท้ังหมด ตอมาพระเจาสิริราชบุตร
ไดยกทัพไปตีเมืองเชียงราย จับตัวเจามหาพรหมไวได ไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคกับพระพุทธรูป
ทองคําไปไวที่เมืองเชียงใหม โปรดใหประดิษฐานไวในซุมดานสุดหอชัย เม่ือพระเจาสิริราชบุตร
ส้ินพระชนม  พระเจาวิไชยดิศ (พระเจาสามฝงแกน)  ผูเปนราชบุตรไดครองราชย  ก็ไดบูชา                  
พระพุทธสิหิงคตลอดมา 
 สิหิงคนิทานเปนตํานานท่ีแตงรองรับพระพุทธรูป  ทําใหพระพุทธรูปมีความศักด์ิสิทธ์ิ
เปนที่ตองการสักการะและเขาครอบครองของเหลาเจาบานผานเมืองพระราชามหากษัตริย  มีการ
อัญเชิญเคลื่อนยายไปประดิษฐานท่ีตางๆ  กอใหเกิดความเช่ือความศรัทธาสงผลใหเกิดเปนประเพณี
และวัฒนธรรม  สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดคติความเช่ือของคนลานนาตอพระพุทธศาสนาในตาง ๆ  
มาจนถึงปจจุบัน 
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อิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานตอพุทธศาสนาในลานนา 
 

 สิหิงคนิทาน เปนตํานานท่ีมีลักษณะเปนผลผลิตของจินตนาการ เกิดจากความคิดและ
ความเชื่อ ความเขาใจโดยเฉพาะ เพราะวาเปนการแสดงออกของตํานานในรูปของสัญลักษณ ที่สราง
ขึ้นมาจากลักษณะความคิด ในบทน้ีจะกลาวถึงประเด็นสําคัญของอิทธิพลตํานานสิหิงคนิทานตอ
พระพุทธศาสนาในลานนา การสรางพระพุทธรูป คติความเช่ือ งานดานวรรณกรรม การเมือง           
การปกครอง ทั้งฝายอาณาจักรและศาสนจักร ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

๓.๑  อิทธิพลดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา 
 อาณาจักรลานนา มีพระเจาเม็งรายเปนปฐมกษัตริย ครองราชย ณ เมืองเชียงใหม พ.ศ.
๑๘๐๒-๑๘๕๓ ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เชน สรางวัดเชียงมั่น เปนตน ตอมา พ.ศ.๑๘๙๘-
๑๙๒๘ พระเจากือนาธรรมมิกราช หรือต้ือนา ทรงสงราชทูตมายังพระเจาลิไท ทูลขออาราธนา
พระสงฆจากสุโขทัย ซ่ึงเคยไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกามีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาและนําพระบรมสารีริกธาตุมาลานนาดวย๑  
 จากน้ันพระมหาสวามีอุทุมพร ก็ไดสงพระอานนทไปบวชแปลงและศึกษาพระธรรม
วินัยท่ีลังกา ขึ้นมาพรอมกับพระอนุจรท่ีไปบวชแปลงในลังกาจํานวน  ๑๒ รูป ใหขึ้นไปปรับปรุง
พระศาสนาในลานนาและไดถวายพระธรรมเทศนาใหพระเจากือนา จนพระองคทรงเล่ือมใสมาก
จากน้ันก็ไดแนะนําใหพระเจากือนา สงชีผาขาวไปอาราธนาพระมหาสุมนเถระ ซ่ึงเปนอาจารยของ
ทาน ใหมาเปนอุปชฌายทําสังฆกรรม หลังจากน้ันพระมหาสุมนเถระก็ขึ้นมาปฏิรูป พระศาสนาใน
ลานนา๒ 
 ตั้งแตน้ันมาพระพุทธศาสนาในเชียงใหมก็มี ๒ นิกาย คือ นิกายหริภุญไชย ซ่ึงเปนนิกาย
เดิม และนิกายสุโขทัย ซ่ึงเริ่มเกิดข้ึนที่วัดสวนดอก ยุคน้ีถือวาเปนการเร่ิมตนพระพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศในอาณาจักรลานนา มีการสรางปูชนียสถานท่ีสําคัญคือ พระธาตุเจดียที่วัดสวนดอก และ

                                                         

 ๑ ดร.สุชาติ  หงษา,  ประวัติพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๐), หนา  
๑๒๐. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หนา  ๑๒๑. 
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พระธาตุดอยสุเทพ เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีนํามาน้ัน เ ม่ือพระพุทธศาสนาเถรวาท           
ลังกาวงศมีบทบาทในลานนา แตก็มาผสมกับลัทธิศาสนาด้ังเดิม จนทําใหขอปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณรยอหยอนผิดไปจากพระธรรมวินัยอยางมาก เน่ืองจากมีชาวบานถวายขาทาส ไรนาคามเขต 
และสัตวเล้ียงจํานวนมหาศาล นํามาสูการปฏิรูปพระพุทธศาสนาใหบริสุทธ์ิถึง ๓ ครั้ง คือ การปฏิรูป
ในยุคพระเจากือนา การปฏิรูปในยุคพระเจาติโลกราช และการสังคายนาคร้ังท่ี ๘ ณ เมืองเชียงใหม๓ 
 ในรัชสมัยพญาสามฝงแกน พระสงฆมีจํานวนมากข้ึน คณะสงฆไมสามัคคีกัน  บางกลุม
ไมอยูในกฎระเบียบวินัย  มีการทะเลาะเบาะแวงในหมูพระสงฆ  ตางฝายก็ถือวาตนถูกจาก           
ความสับสนวุนวายจึงเกิดขอขัดแยงในวงการสงฆที่นับวันจะมากเพ่ิมข้ึน จึงเปนพลังผลักดันให
พระสงฆลานนาเชียงใหมเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
แบบลังกาวงศ๔ 
 สงผลพระโพธิรังสี ไดเขียนตํานานสิหิงคนิทานข้ึนในรัชสมัยพระเจาสามฝงแกน เปน         
การเขียนท่ีเอาแบบอยางมาจากคัมภีรมหาวงศพงศาวดารลังกา  ในตอนเร่ิมแรกมีการกลาวพยากรณ
ถึงบานเมือง  เมื่อพยากรณไปถึงระยะเวลาใดเปนท่ีสุดแหงการทํานาย  ก็อาจท่ีจะกําหนดเอา
ระยะเวลาน้ันเปนเวลาโดยประมาณของการเขียนเอกสารเร่ืองน้ัน  เพราะเรื่องราวท่ีพยากรณเปน
เรื่องจริงท่ีผานมาแลว ที่ผูเขียนตํานานหรือนิทานปรัมปราหยิบเขามาใสไวเปนคําพยากรณ๕ 
 เปาหมายของการแตงตํานานสิหิงคนิทานน้ี อยูในระหวาง พ.ศ.๑๙๔๕-๑๙๙๖ สมัย            
พระเจาวิไชยดิศมหาราชหรือพระเจาสามฝงแกน และพระเจาติโลกราช  เปนไปเพ่ือประโยชนแหง
การจรรโลงพระศาสนาโดยตรง  พระโพธิรังสีมี พ้ืนฐานความคิด  เ ร่ืองการดํารงอยูของ
พระพุทธศาสนา ๕๐๐๐ ป แลวหลังจากน้ันจะเส่ือมสลายลง จึงถือเปนหนาท่ีสําคัญท่ีจะชวยกัน   
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญย่ังยืนไปจนครบ ๕๐๐๐ ป ตามคติที่เช่ือสืบตอกันมาแตลังกา 
วิธีการทางหน่ึงคือการประพันธเ ร่ืองท่ีเก่ียวกับพระศาสนา  เพราะเปนส่ิงท่ีอาจปลุกสํานึก          
ความเล่ือมใสในพระศาสนาใหเกิดแกคนทั้งหลาย ไดเสมอเหมือนกับการสรางพระพุทธรูปใหคน
ไดกราบไหวบูชา ท้ังน้ีจักตองเลือกประพันธเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  และมีคุณคาตอการท่ีจะธํารง     
พระศาสนาใหดํารงอยูตลอด ๕๐๐๐ ป และยังความเล่ือมใสใหเกิดแกคนทั้งหลายได ดังท่ี              
ทานผูแตงไดเลือกแตงเรื่อง พระพุทธรูป   ซึ่งเปนสิ่งที่พระพุทธเจาฝากพระศาสนาไว  หรือเรื่อง 

                                                         

 ๓ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
 ๔ พระมหาชัชวาล  โชติธมฺโม, “บทบาทของพระมหาญาณคัมภีรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
เชียงใหมและเชียงตุง”, หนา ๑๒. 
 ๕ พิเศษ เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริทติ้งเซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๕. 
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 ๒๘ 

จามเทวีวงศ  ซ่ึงมุงเนนถึงการบังเกิดพระธาตุของพระพุทธเจาในนครหริภุญชัย ผลของการแตงน้ี 
นอกจากจะเปนไปเพ่ือประโยชนแหงพระศาสนาแลว พระโพธิรังสีเองยังหวังผลที่จักเกิดข้ึนแกทาน
โดยตรงดวย ซึ่งผลดังกลาวก็ยังอยูภายในกรอบของสํานึกแหงการตั้งมั่นพระศาสนาท่ีย่ังยืนม่ันคง 
สะทอนถึงแนวคิดท่ีกวางไกลไปในกาลขางหนาวา นอกจากจะไดมีสวนในการยังใหพระศาสนา 
สืบตอไปจนตลอด ๕๐๐๐ ปแลว ยังหวังอีกดวยวา เม่ือพระศาสนาเส่ือมสูญ ทานจักไดเปนผู
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนแกชาวโลกตอไป โดยสรุปส่ิงท่ีเปนแกนของเปาหมาย
แนวคิดท้ังหมด คือเร่ืองพระพุทธศาสนาโดยตรง ถือไดวาเปนแนวคิดบริสุทธ์ิ๖ จะเห็นไดวาพระ
พุทธสิหิงค มีการอัญเชิญผานบานเมืองตาง ๆ ซ่ึงแตละเมืองจะเคารพบูชาองคพระพุทธสิหิงคอยาง
สูงสุด องคพระพุทธรูปหาใชเปนเพียงแครูปแหงพระศาสดา แตยังเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา
ที่เผยแผเขาในอุษาคเนย  ทําใหพระพุทธศาสนายืนยงอยูจนถึงทุกวันน้ีพระพุทธสิหิงค  จึงทําหนาท่ี
เผยแผพระศาสนา ดังพระศาสดาท่ีจารึกไปโปรดสัตวใหพนทุกขในวัฏฏะสงสาร 
 จากการเดินทางของพระพุทธสิหิงคที่กลาวมาในสิหิงคนิทาน ทําใหมองเห็นเสนทาง
การเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทลังกาวงศสูดินแดนลานนาไดอยางชัดเจน พระพุทธรูป
องคน้ีคือสัญลักษณของแนวความคิด  คติความเชื่อ  การสรางพระพุทธรูป  การสักการะตนศรีมหา
โพธิ  รวมคติเก่ียวกับการอุปถัมภบํารุงของฝายอาณาจักร  รวมคติเก่ียวกับการอุปถัมภบํารุงของฝาย
อาณาจักร  และการเครงครัดในวัตรปฏิบัติ  ตลอดถึงการแตกฉานในพระไตรปฏก การเก้ือกูลซ่ึงกัน
และกันท้ังฝายบานเมืองและพุทธจักร น้ีคือคติและแนวคิดของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท            
ลังกาวงศ๗  
 สิหิงคนิทาน  ไดทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนา  โดยการบอกเลาตํานานของพระพุทธ
สิหิงค จนเปนท่ีรู จักกันไปอยางแพรหลาย สงผลใหมีผูสนใจท่ีจะกราบไหวบูชา  ปารถนา
ครอบครองและนิยมสรางข้ึนบูชา  
 แสดงใหเห็นวาตํานานสิหิงคนิทาน เปนการเผยแผศาสนาโดยการปลูกความเล่ือมใส ใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดกับผูคน  เสมอเหมือนกับการสรางพระพุทธรูปใหคนไดกราบไหวบูชา ทั้งน้ี
เพ่ือตองการที่จะธํารงรักษา  พระศาสนาใหดํารงอยูตลอด ๕๐๐๐ ป และยังความเล่ือมใสใหเกิดแก
คนทั้งหลาย  อีกท้ังยังเปนที่พ่ึงแกที่เคารพนอมนํามาสูการศึกษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
 

                                                         

 ๖ สุพรรณ  ณ บางชาง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
สาสนประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๕๐๗. 
 ๗ อางแลว. 
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 ๒๙ 

๓.๒  อิทธิพลตองานประติมากรรม 
 ๓.๒.๑  พระพุทธรูป 
 พระพุทธรูป เปนสัญลักษณแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสิ่งท่ีเปนส่ิงสักการะ
ของพุทธศาสนิกชนสูงสุด เพราะถือวาพระพุทธรูปน้ันเปนเสมือนพระพุทธเจา ผูเปนศาสดาของ
พระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนบูชาและเคารพสูงสุด  
 สิหิงคนิทาน ไดสะทอนพระพุทธรูปวาเปนสวนหน่ึงของประติมากรรม อันเก่ียวกับ
ประดิษฐกรรม กระบวนการชางแกะสลักและหลอ ซ่ึงทําใหเกิดรูปที่มีมิติสมบูรณ  ตามอุดมคติของ
ประติมากรผูไดสนใจในตํานานสิหิงคนิทาน แลวจึงเนรมิตรูปพระพุทธสิหิงคใหตรงกับมโนภาพ
ของตน  เพ่ือสืบทอดศาสนาและใหเปนส่ือแทนคําส่ังสอนของพระพุทธเจารวมถึงการสรางเปน
พุทธบูชา 
 พระพุทธรูปน้ัน  ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแลว  จัดเปนเจดียหน่ึงใน             
๔  ประเภท คือ๘ 
 ๑)  ธาตุเจดีย  เจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา 
 ๒)  บริโภคเจดีย เจดียส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงใชสอยหรือประทับอยู หมายถึง สังเวชนีย
สถานท้ัง ๔ แหง ตลอดถึงส่ิงท่ีพระองคทรงบริโภค  เชน บาตร จีวร และบริขารอื่น ๆ 
 ๓)  ธรรมเจดีย  เจดียที่บรรจุพระธรรม  บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน 
 ๔)  อุทเทสิกเจดีย  เจดียที่สรางอุทิศพระพุทธเจา  อันไดแกพระพุทธรูปน้ันเอง 
 ในตํานานสิหิงคนิทานพระโพธิรังสี นิพนธไววา  

 พระอรหันตไดฟงพระราชดํารัสของพระราชา แลวทรงสงญาณพิจารณาอดีต อนาคต เห็น
วาเมื่อพระศาสดาของเราท้ังหลายยังทรงพระชนมอยู  พระองคตรัสบอกทานพระมหาอานนท
เถระวา เจดียที่ชาวโลกบชูาเพ่ืออํานวยประโยชนและความสุขของเขาเหลาน้ัน  จนกวาศาสนา
ของตถาคตจะอันตรธานน้ันมี  ๓  อยาง  บริโภคเจดีย  อุทิสสเจดีย  สารีริกเจดีย  พึงทราบวา
รูปพระพุทธเจาท่ีสรางขึ้นเรียกวาอุทิสสเจดีย อุทิสสเจดียน้ี เปนท่ีบูชาและเปนท่ีต้ังแหง
ประโยชนและความสุขของประชาชนทั้งปวง๙ 

 ดังน้ัน สิหิงคนิทาน จึงทําใหรูปแบบพระพุทธรูปสิหิงค เปนรูปแบบเดียวกับพระพุทธ
สิหิงคของเชียงใหม แตก็มีที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเชียงใหม ก็มี  คือ เปนพระพุทธรูปในศิลปะ

                                                         
 ๘ สํ.นิ.อ. (ไทย) ๑๖/๔๗๐/๑๖๕. 
  ๙ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๓๖. 
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สุโขทัย  แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลตํานานสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสี ท่ีสงผลตองานพระพุทธ
ปฏิมาในอาณาจักรลานนาและอาณาจักรใกลเคียง 

 ๓.๒.๒  พระพุทธสิหิงค 
 พระพุทธสิหิงค   คือพระพุทธรูปหมวดหน่ึงซ่ึงเปนที่เคารพกราบไหว และรูจักกันดีใน
หมูชาวไทย ทั้งในแงของพุทธลักษณะ คือประทับน่ังขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย พระพักตรกลม มี
อุษณีษะ พระรัศมีทําเปนตอมกลม พระอุระนูน ชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระถัน มีฐานบัวคว่ําบัวหงายมี
เกสรบัว แลดูสงาประดุจสิงหคร่ึงดานหนาตามท่ีกําหนดไวในมหาปุริษลักขณะ นอกจากน้ีชาวไทย
ยังเขาใจกันวาพระพุทธสิหิงคมีที่มาจากลังกา  
 ตํานานหลักท่ีเปนมูลฐานคือ นิทานพุทธสิหิงค  ท่ีพระโพธิรังสีประพันธขึ้นเปนเรื่องท่ี
กลาวความเปนพิสดารและมีความส้ินสุดในตัวเอง  ดวยเหตุการณอางอิงตํานานน้ีทําใหรูปแบบ          
พระพุทธสิหิงค ทั้งหลายไมวาอยูที่ใด  จึงเปนกับรูปแบบเดียวกับพระสิงหหรือพระพุทธสิหิงคของ
เชียงใหม  คือเปนพระน่ังขัดสมาธิเพชร พระหัตถอยูในทวงทาสัมผัสธรณีแสดงปางมารวิชัย  
พระองคคอนขางอวบ  มีชายสังฆาฏิส้ัน  มีพระหนุเปนปม  มีรัศมีรูปดอกบัวตูม  ซ่ึงแตละองคจะ
แตกตางกันที่ฝมือเฉพาะทองถ่ิน๑๐  
  ยกเวนพระพุทธสิหิงคของกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ที่มีรูปแบบแตกตางไปจากองคอื่น ๆ  
คือเปนพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย  น่ังขัดสมาธิราบ  พระหัตถวางในทาสมาธิ  แตถึงอยางไรก็คง
ยังอางอิงเรื่องที่มาอยูกับตํานานนิทานพระพุทธสิหิงคของพระโพธิรังสี เชนเดียวกับพระพุทธสิหิงค
องคอ่ืน ๆ๑๑ 
 พระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนในศิลปกรรมสมัยหริภุญชัยแบบหน่ึง  เปน
แบบพระพุทธรูปที่นิยมทํากันมากท้ังในสมัยหริภุญชัย และสืบมาในสมัยท่ีมีเมืองเชียงใหมแลว  
ปจจุบันมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป  เชน พระสิงห  สิงหหน่ึง  เชียงแสนรุนแรกหรือที่เรียกรวม
โดยมิไดจําแนกพระพุทธรูปลานนา เปนตน๑๒ 
 ผลการศึกษาอธิบายความสัมพันธ จากหลักฐานเปนลายลักษณอักษรโบราณประการ
หน่ึงความหมายจากเรื่องความเชื่อท่ีปรากฏในเร่ืองราวประเภทตํานานประการหน่ึงรูปแบบ
ศิลปกรรมท่ีเปนหลักฐานทางโบราณคดีประการหน่ึง ขอมูลเหลาน้ีมีความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผล 

                                                         

 ๑๐ พิเศษ  เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา,                          
(กรุงเทพ มหานคร : บริษัท พิฆเนศ พริ้นติ้ง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔. 
 ๑๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔. 
 ๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๓๑ 

ซ่ึงกันและกันอาจสรุปไดดังน้ี๑๓ 
 ๑)  พระพุทธสิหิงค ความหมายตามช่ือเดิม  หมายถึง ความงดงามของมหาปุริสลักษณะ  
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดถายทอดลงบนพระพุทธรูปน้ัน  จนผูที่ไดพบเห็นเกิดความภิรมย
ยินดี  ดังน้ันรูปแบบของพระพุทธสิหิงค  จึงไดรับการสรางสืบตอกันมาตั้งแตสมัยหริภุญชัย  จนถึง
กอตั้งเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางแควนลานนา  แตชื่อของพระพุทธรูปแบบน้ีที่เรียกควบคูกันมา
ดวยก็ผันแปรเพ้ียนไปตามกาลเวลาจนกลายไปจากความหมายเดิมเปนพระพุทธสิหิงค หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวาพระสิงหในท่ีสุด 
 ๒)  รูปแบบของพระสิงหที่ทําข้ึนสมัยเชียงใหม มีการพบหลักฐานจารึกบอกเวลา      
การสรางหลายองคซ่ึงไมเกาไปกวา พ.ศ. ๒๐๐๐  แตขณะเดียวกันก็มีพระพุทธรูปทีมีรูปแบบของ
พระพักตร เหมือนพระพุทธรูปแบบสิงหอีกกลุมหน่ึงท่ีสรางดวยฝมือตางกัน แตไมมีจารึกบอกเวลา
การสราง ท่ีนาจะเกิดข้ึนกอนหนาการกอต้ังเมืองเชียงใหม การศึกษาแตเดิมที่อางอิงกับเอกสาร
ประเภทตํานานปรัมปราโดยมิไดผานข้ันตอนวิพากษวิธี  ไดเรียกพระพุทธรูปกลุมน้ีวาเปนพระท่ี
สรางข้ึนในอาณาจักรเชียงแสนอันเปนอาณาจักรดึกดําบรรพในปรัมปราคติ 
 ๓)  หนังสือตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม  ฉบับของสํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๑๔  มี
ความตอนหน่ึงเลาไววา  เม่ือพระเจาผายู  ไดเสวยราชสมบัติเมืองเชียงใหม  พระองคโปรดให       
พระเจากือนา  ราชโอรสไปครองเมืองเชียงแสน  และโปรดใหนําเอาอัฐิพระเจาคําฟู  พระราชบิดา
มาบรรจุไวในเจดียและสถาปนาข้ึนเปนวัดในเมืองเชียงใหมใกลประตูสวนดอก  ใหเปนที่จําพรรษา
ของพระเถระช้ันผูใหญที่  นิมนตมาจากเมืองหริภุญชัย  เน่ืองจากหนาวัดเปนตลาดคาขาย  คนทั่วไป
จึงเรียกวัดน้ีวา วัดลีเชียงพระ (ลี แปลวา ตลาด)  ตอมาภายหลังเมื่อนําพระพุทธสิหิงค  มา
ประดิษฐาน  ณ  วัดน้ี คนจึงเรียกวาวัดพระสิงห 
 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมตอนท่ีกลาววา  วัดลีเชียงพระหรือวัดพระสิงหเมื่อเร่ิมแรกสราง
ขึ้นไดนิมนตพระเถระจากหริภุญชัย มาจําพรรษาน้ี  เปนหลักฐานเอกสารของลานนาท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดท่ีวา  พระพุทธสิหิงค เปนตัวแทนของเรื่องการเขามาของพระพุทธศาสนาจากลังการะลอก
ด้ังเดิมตั้งแตสมัยหริภุญชัย ที่สืบทอดมาสูสมัยเชียงใหม 
 ดังน้ัน วัดพระสิงหจึงเปนวัดพระพุทธศาสนาแบบลังกาในเมืองเชียงใหมวัดแรก ๆ ที่สืบ
ทอดผานมาทางหริภุญชัยแตเดิม๑๔ 

                                                         
 ๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒ – ๑๔. 
 ๑๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๓๒ 

 พระพุทธสิหิงค ไมใชพระพุทธรูปองคใดองคหน่ึงโดยเฉพาะ  แตเปนแบบของ
พระพุทธรูปที่นิยมกันบนดินแดนไทยนับแตพุทธศตวรรษที่  ๑๙-๒๐  มาจนถึงปจจุบัน และเปนที่
แนนอนวาพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงคน้ันไดพัฒนาขึ้นในดินแดนอุษาคเนยเอง ๑๕ อยางไรก็
ตาม จากการศึกษาพระพุทธรูปในลานนา โดยเฉพาะอยางย่ิงพระพุทธรูปที่มีจารึกท่ีฐาน ประกอบ
กับเอกสารและศิลาจารึกตาง ๆ ทําใหเราเห็นรองรอยความเปนมาและความสัมพันธระหวางนิกาย
สีหฬภิกขุและนิกายลังกาวงศอ่ืน ๆ กับพระพุทธรูปที่สรางข้ึนในระหวาง พ.ศ. ๑๙๐๐-๒๑๐๐  อัน
เปนชวงที่นิกายลังกาวงศกําลังเคล่ือนไหวบนดินแดนไทยไดชัดเจนข้ึน โดยเราอาจแบงออกไดเปน 
๒ ระยะคือ ยุคกอนสีหฬภิกขุ ซ่ึงในที่น้ีจะกลาวถึงชวงท่ีเร่ิมปรากฏกิจกรรมของคณะสงฆรามัญของ
พระมหาสามีอุทุมพรใน พ.ศ. ๑๘๗๔ มาจนถึงสมัยเมืองเชียงใหม กอนหนาการเขามาของนิกาย
สีหฬภิกขุใน พ.ศ. ๑๙๖๗ และชวงยุคสีหฬภิกขุ เมื่อพระสงฆลานนา ๒๕ รูปกลับจากลังกามาต้ัง
นิกายวัดปาแดง “สีหฬภิกขุ” ที่เชียงใหมใน พ.ศ.๑๙๖๗ มาจนถึงราว พ.ศ. ๒๐๙๓ และตอมาถึงชวง
พมาเขายึดครองเชียงใหมใน พ.ศ. ๒๑๐๑๑๖ 
 
 การขนานนามช่ือพระพุทธสิหิงค 
 ตํานานสิหิงคนิทาน  มีการถวายนามพระพุทธรูปวาพระพุทธสิหิงค ถือไดวาเปน          
การสถาปนาพระนามพระพุทธรูปในยุคตน ๆ ของลานนา  สงผลใหมีการตั้งช่ือพระนามของ
พระพุทธรูปในยุคตอมา 
 พระพุทธรูปเปนส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนสรางขึ้น   เ พ่ือเปนท่ีเคารพสักการะแทน                  
พระพุทธองค ในลานนามีการสรางพระพุทธรูปมาเปนเวลานานนับพันปแลว ตั้งแตสมัยพระนาง
จามเทวีแหงหริภุญไชย  เลากันวาพระนางไดทรงสรางพระพิมพแบบตาง ๆ เพ่ือมอบใหแกทหารใช
ปองกันตัวในยามออกศึกสงคราม  พระพิมพของหริภุญไชย มีผูคนเล่ือมใสมากจนถึงปจจุบัน  เชน  
พระรอดลําพูน พระคง ฯลฯ เปนตน  นอกจากน้ีพระนางไดทรงสรางพระพุทธรูปถวายไวกับ             
พุทธศาสนาดวย หลังจากน้ันไดมีการสรางพระพุทธรูปสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน๑๗    
 พระพุทธรูปในลานนาไมวาจะสรางโดยชนกลุมใด ๆ สันนิษฐานวามีแนวคิดใน          
การสรางพระพุทธรูปและการใหชื่อพระพุทธรูปคลายกัน ขอสังเกตเก่ียวกับชื่อของพระพุทธรูปวา

                                                         

 ๑๕ รศ.มล.สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ, และ ดร. ฮันส  เพนธ,  พุทธศิลปะในนิกายสีหลภิกษุ พ.ศ. ๑๙๐๐ – 
๒๑๐๐, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๐), หนา ๓๓. 
 ๑๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๙-๑๒๑. 
 ๑๗ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, รวมบทความวิชาการ : ลานนาคดี, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร สังคม 
ศาสตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖), หนา ๔๕.     

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๓๓ 

ตั้งขึ้นตามอิทธิฤทธ์ิและความศักด์ิสิทธ์ิ นํ้าหนัก เทคนิค ลักษณะ และวัสดุที่สรางข้ึน ฯลฯ ดังมี
ตัวอยางชื่อพระพุทธรูปตาง ๆ ดังน้ี๑๘ 
 ๑)  ชื่อตามพุทธานุภาพ เชน พระรอด พระเจาฝนแสนหา ฯลฯ 
 ๒)  ช่ือตามวัสดุที่สราง เชน พระเจาสะเรียมหวาน พระแกวขาว พระแกนจันทน ฯลฯ 
 ๓)  ชื่อตามพุทธลักษณะ เชน พระเจาแขงคม พระเจาอมล้ิน ฯลฯ 
 ๔)  ชื่อตามขนาดของพระพุทธรูป เชน พระอัฏฐารส พระเจาตนหลวง ฯลฯ 
 ๕)  ชื่อตามนํ้าหนักวัสดุที่สราง เชน พระเจาเกาต้ือ พระเจาลานทอง ฯลฯ 
 ๖)  ช่ือตามพระนามของกษัตริย เชน พระเจาพุทธมังรายเจา พระเจาแสนเมืองมา ฯลฯ 
 ๗)  ชื่อตามเทคนิควิธีที่สราง เชน พระเจาแสนแสว พระหลูป ฯลฯ 
 ในตํานานสิหิงคนิทาน  กลาวถึงการถวายพระนามพระพุทธรูปท่ีหลอวา  สวน
พระพุทธรูปน้ัน  มีลักษณะทาทางดุจราชสีห  จึงเรียกชื่อวาพระสิหิงค  อีกนัยหน่ึงลักษณะทาทาง
ของราชสีหเหมือนลักษณะทาทางของพระผูมีพระภาค  จึงเรียกชื่อวา  สิหิงค๑๙ พระโพธิรังสีผูกข้ึน
จากศัพท  ๒  คํา  สีห+องฺค  มีความหมายวา มีลักษณะทาทางเหมือนราชสีห 
 ชินกาลมาลีปกรณเรียกวา “พระสีหลปฏิมา”  อันหมายถึงพระพุทธรูปลังกา  เหตุที่ทาน
เรียกเชนน้ีเปนเพราะทานนาจะพยายามเล่ียงท่ีจะใชชื่อสิหิงค จึงไดเรียกตามเน้ือหาอันเปน              
ตําราปรัมปราท่ีวาเปนพระพุทธรูปที่มาจากลังกา๒๐  เน่ืองจากผูรจนาวรรณกรรมที่มีคุณคาคือ                
พระรัตนปญญาเถระ เปนพระภิกษุในสํานักอรัญวาสีสํานักลังกาวงศ๒๑  
 
  การกําหนดสัดสวนพระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค จากคัมภีรลานนา 
 ในการสรางพระพุทธรูปจะยึดหลักพุทธลักษณะใหไดสัดสวน  เชน  หนาตักกวางเทาใด  
สมควรจะมีพระเศียรใหญแคไหน  พระอุระกวางขนานไหน เหลาน้ีเปนตน  สวนท่ีเห็นเปนลักษณะ
พิเศษไปจากลักษณะมนุษย  คือลักษณะมหาบุรุษ  เชน พระกรรณยาว มีพระเกตุมาลาหรือพระรัศมี  

                                                         
 ๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙.     

 
๑๙
 พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร  : กรม

ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๒๓.   
 ๒๐ พิเศษ  เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ  พริทติ้ง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖) , หนา ๕. 
 ๒๑ รศ.มล.สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ., และดร. ฮันส  เพนธ,  พุทธศิลปะในนิกายสีหลภิกษุ พ.ศ. ๑๙๐๐ – 
๒๑๐๐, หนา ๕๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๓๔ 

เหตุที่มีพุทธลักษณะเชนน้ีก็เพราะมีจุดประสงค เพ่ือที่จะใหองคพระพุทธรูปดูแตกตางไปจากมนุษย
ธรรมดา๒๒ 
 
 ลักษณะพเิศษของพระพุทธรูปลานนา  ๓  ลักษณะคือ๒๓ 
 ๑)  พรหมลักษณะ  พระพุทธรูปจะมีพระวรกายตรง  งดงามดูไมเบ่ือ  มีพระพักตรสวย
พิศชวนแกการมองและกราบไหวย่ิงนัก 
 ๒)  สิงหลักษณะ  พระพุทธรูป จะตองมีพระวรกายอวบอวน องอาจผ่ึงผาย ไดแก 
พระพุทธรูปสกุลพระพุทธสิหิงค หรือพระสิงห ซ่ึงแสดงลักษณะแหงราชสีห 
 ๓) พุทธลักษณะ พระพุทธรูปจะตองมีลักษณะดังพระพุทธเจา มีพระเนตรทอดต่ําอยูใน
อาการสํารวม พระพุทธรูปท่ัวไปมีรูปแบบพุทธลักษณะ 
 
 การวัดพระพุทธรูปแบบสิงหลักษณะ 
  ตํานานสิหิงคนิทาน  ไมไดบอกรูปแบบของพระพุทธรูปอยางชัดเจน เพียงแตกลาวไววา
มีความสงางาม พระพุทธสิหิงคของชาวลานนา มีการกําหนดใหตรงตามตํานาน โดยเรียกวา                 
สีหลักษณะ ซ่ึงแสดงลักษณะแหงราชสีห 
 คัมภีรโบราณลานนามีการกําหนดวัดสัดสวนและวิธีการ คือใหนําไมที่มีขนาดยาว
พอสมควร มาวัดระหวางเขาทั้งสองของพระพุทธรูปแลวนําไมท่ีวัดน้ันมาแบงเปนสามสวน  และให
เอาสวนหน่ึงมาทําเปนไมแบบ ดังน้ี๒๔ 
 สวนท่ี  ๑  วัดจากฐานรองน่ังถึงสะดือ 
 สวนท่ี  ๒ วัดจากสะดือถึงระหวางนมท้ังสอง 
 สวนท่ี  ๓  วัดจากหัวนมถึงปลายคาง 
 สวนท่ี  ๔ วัดจากปลายคางถึงตีนผม 
 ถาไมแบบสวนท่ี  ๔  วัดไดถึงปลายเกศาบนสุดไดชื่อวา สิงหลักษณะ  คลายกับ
พระพุทธเจาทรงประทับน่ังแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  และคลายกับตอนท่ีพระองคทรงแสดง
อภิธรรม  ๗  คัมภีรบนสวรรคชั้นดาวดึงส   ตลอดจนถึงตอนแสดงสุทัสสนจักกวัตติสูตร   เพ่ือเปน 

                                                         

 ๒๒ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระเจา ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม, (เชียงใหม : โรงพิมพสันติภาพ  
พร้ินติ้ง, ๒๕๔๐), หนา ๖๗. 
 ๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑ – ๗๒. 
  ๒๔  โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา, (เชียงใหม :   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ลานนา, ๒๕๔๗, หนา ๕๒. 
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 ๓๕ 

ประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลายในโลกน้ี จนกระท่ังพระพุทธองคเขาสูนิพพาน๒๕ 
 นอกจากน้ีแลวการสรางพระพุทธรูปยังเปนการสงเสริม  และเผยแพรพุทธศิลปให
กวางไกลออกไป พระพุทธปฎิมาน้ันในชนท่ีมีความเจริญทางสติปญญายกยองวา  ประณีต
ละเอียดออน เปนสัญลักษณแหงสันติธรรมอันบริสุทธ์ิ  เพราะเหตุน้ีการสรางพระพุทธรูปจึงเปน 
การกระทําของบัณฑิตผูฉลาดมีปรีชาหลักแหลม เปนผูฝกใฝในบุญกุศล เปนผูไมประมาทมัวเมาใน
ชีวิต ไมใชวิสัยของผูโงเขลาจะกระทําได   ดังน้ัน จึงควรแกการอนุโมทนาสาธุการของเหลามนุษย
และเทวดาเปนอยางย่ิง๒๖ 
 แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทาน ที่สะทอนผานงานพุทธปฎิมา ถึงแม
ตํานานสิหิงคนิทานจะไมบอกพุทธลักษณะท่ีชัดเจนของพระพุทธสิหิงค แตตัวตํานานไดกําหนดให
พระพุทธรูปมีความงามสงาดุจราชสีห 
  ดังน้ัน การกําหนดรูปแบบพระพุทธสิหิงคของกลุมชางทองถ่ิน จึงแตกตางกันไป 
หากแตเอาตํานานสิหิงคนิทานผนวกกับความเช่ือของตนเอง จึงเกิดเปนพระพุทธสิหิงคมากมาย
หลายองค แตอางอิงตํานานเดียวกันคือสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีเถระ 
 

๓.๓  อิทธิพลดานวรรณกรรมในลานนา 
 สิหิงคนิทานเปนงานเขียนวรรณกรรมรุนบุกเบิกของไทย  เปนวรรณกรรมภาษาบาลี
ประเภทตํานาน เน้ือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรกอนยุค
ทองแหงพระพุทธศาสนาในลานนา จึงสงผลตองานวรรณกรรมรุนตอมา  มีการกลาวอางตํานานไว
ในคัมภีรสําคัญ  เชน  ชินกาลมาลีปกรณเปนตน  แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลตองานวรรณกรรมไดอยาง
ชัดเจน 
 ในบรรดาประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ี ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
จะมีวรรณกรรมมากกวาประเทศท่ีไมนับถือพระพุทธศาสนา   เพราะวาประเทศที่ นับถือ
พระพุทธศาสนามีประชากรที่รูหนังสือมากกวา โดยเฉพาะพวกผูชายไดมีโอกาสบวชเรียน จึงมี
ความรูดานนิทานชาดกตาง  ๆ และมีความรูทางดานภาษาดีกวาผูที่ไมไดบวชดวย สําหรับ
วรรณกรรมท่ีถือวามีคาน้ัน อาจแบงออกไดดังน้ี คือ๒๗ 

                                                         
 ๒๕ เรื่องเดียวกัน, หนา  ๕๓. 
 ๒๖ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระเจา ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม, หนา ๔๘. 
 ๒๗ ศ.ดร.อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
๒๕๔๒), หนา ๑๓.  
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 ๑)  วรรณกรรมภาษาบาลี เปนผลงานท่ีพระนักปราชญลานนาแตงตั้งแตสมัยเมื่อ ๔๐๐-
๕๐๐ ปมาแลว ถาจะแยกวรรณกรรมประเภทน้ีออกเปนหมวดใหญ ๆ ตามเน้ือหาของเรื่องก็อาจจะ
แบงเปน ๒ ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง ซ่ึงเปนเร่ืองอธิบายความในคัมภีรตาง ๆ 
มีทั้งพระวินัยพระสูตร และพระอภิธรรมเปนเรื่องอธิบายความในคัมภีรตาง ๆ มีท้ังพระวินัย            
พระสูตร พระอภิธรรม เปนเรื่องท่ีพระสงฆสามเณรจะตองเรียนรู และบางเรื่องก็ใชเปนเร่ืองท่ี
เก่ียวกับประวัติศาสตร เปนตนวา จามเทวีวงศ ชินกาลมาลีปกรณ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในตอนท่ีวา
ดวยยุคทองแหงพระพุทธศาสนาในลานนา ซ่ึงถือวาเปนขอมูลสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร 
ของชาติ 
 ๒)  วรรณกรรมภาษาถ่ิน หมายถึง วรรณกรรมท่ีแตงเปนภาษาไทยวน ซ่ึงสวนใหญได
เคาเรื่องและแนวคิดจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนา เชน นิทานชาดกในหมวดพระสูตรหรือจาก
นิทานชาดกนอกนิบาตท่ีแตงเลียนแบบนิทานชาดก มีเน้ือเร่ืองเปนเสมือนนิทานชาดก แตทั้งหมดน้ี
ก็มีจุดประสงคอยางเดียวกันคือ แฝงไวซ่ึงศีลธรรมจรรยาในศาสนา  ทําใหผูอานเกิดความสํานึก          
ผิดชอบช่ัวดี เมื่ออานหรือไดยินไดฟงแลวจะไดทั้งความเพลิดเพลินและคติสอนใจไปในตัว 
 ประคอง นิมมานเหมินท กลาววา ศาสตราจารยแสง มนวิทูร ผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีและ
สันสกฤตผูหน่ึง ถึงกับยืนยันวา  “…ในประเทศไทย ตั้งแตคนไทยนับถือพุทธศาสนาจนกระทั่ง
ปจจุบันน้ี ไมมีสมัยไหนที่จะมีผูเช่ียวชาญในคัมภีรพุทธศาสนา เหมือนกับสมัยลานนาไทยคร้ัง             
นครเชียงใหมเปนราชธานี…” ในสมัยหลังแมเม่ืออาณาจักรลานนาจะตกเปนเมืองประเทศราชของ
พมา ลานนาก็ยังคงไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากพมาอยู 
 ๓.๓.๑  วรรณกรรมพุทธศาสนาของลานนาไทย 
 ความเจริญรุงเรืองทางดานการศึกษาทําใหเกิดพระภิกษุสงฆผูเปนนักปราชญ  สามารถ
แตงวรรณกรรมภาษาบาลี  คัมภีรพระพุทธศาสนา  และตําราไวยากรณบาลีไวมากมายวรรณกรรม
ของลานนาไทยแบงเปน  ๓  ประเภทดังน้ีคือ๒๘ 
 ๑)  มีลักษณะเปนคูมือในการอานคัมภีร  ในการอานคัมภีรและอรรถกถาเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจ ไดงายขึ้น  ตัวอยางคือ  หนังสือสมันตปสาทิกา  อรรถโยชนาของพระญาณกิตติเถระใช
เปนคูมืออธิบายสมันตปาสาทิกาท่ีแตงโดยพระพุทธโฆษาจารย  และหนังสืออัฎฐสาลินี อรรถ
โยชนาแตงโดยพระญาณกิตติเถระเชนกัน เพ่ือเปนคูมืออธิบายอัฏฐสาลินีและธรรมสังคินีของ     
พระพุทธโฆษาจารย 

                                                         

 ๒๘ ศ.ดร.อุดม  รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา.  
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 ๒)  มีลักษณะเปนรวบรวมหรืองานอางอิงจากคัมภีร และอรรถกถาหลายเลมของลังกา  
แลวนํามาแตงขึ้นใหม  ตัวอยางคือ  จักรวาลทีปนี ของพระสิริมังคลาจารย  เปนหนังสือที่อธิบาย
ระบบของจักรวาล  เชน เร่ืองมหาสมุทรและภูเขาของจักรวาล  แตงขึ้นโดยคัมภีรตาง ๆ  เปนหลัก  
และมีการเปรียบเทียบขอมูลจากคัมภีรเหลาน้ัน  เชน  ฎีกาชินาลังการ  และฏีกาวิสุทธิมรรค  ดวย 
งานแตงในลักษณะน้ีที่สําคัญอีกเลมหน่ึง คือ มังคลัตถทีปนี  เปนงานท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุด ที่             
พระสิริมังคลาจารย แตงคัมภีรเลมน้ีโดยหลักฐานคัมภีรพระพุทธศาสนา อรรถฎีกา อนุฎีกา และ
โยชนาตาง ๆ 
 ๓)  มีลักษณะเปนประวัติพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธรูป และประวัติเมืองตาง ๆ 
ตัวอยางคือ  ชินกาลมาลีปกรณของพระรัตนปญญา  เปนเรื่องประวัติพุทธศาสนาตั้งแตพระพุทธเจา
ยังเปนพระโพธิสัตวสะสมบุญในชาติตาง ๆ  เพ่ือเปนพระพุทธเจา  กลาวถึงพุทธประวัติรวมถึง         
การเผยแผพุทธศาสนามาลังกา และอาณาจักรลานนาไทย  จากน้ันเปนเร่ืองของพัฒนาการของ          
พุทธศาสนาลังกาวงศในลานนาไทยจนถึงสมัยพระเมืองแกว  งานเขียนเก่ียวกับการสรางเมืองคือ  
จามเทวีวงศของพระโพธิรังสี  เปนประวัติการสรางเมืองโดยมีพุทธศาสนาเปนส่ือกลางเลาถึงเร่ือง
สรางอาณาจักรหริภุญชัย  การเดินทางของพระนางจามเทวีมาครอบครองอาณาจักรหริภุญชัย จนถึง
การผนวกหริภุญชัย  เขากับลานนาไทย  สิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีเปนเรื่องประวัติการสราง
และการเดินทางของพระพุทธสิหิงค ไปยังเมืองตาง ๆ  กอนจะมาถึงเชียงใหม  และปญญาสชาดก  
ซ่ึงไมปรากฏนามผูเขียน มีอายุระหวาง พ.ศ.  ๑๙๙๐ – ๒๑๐๑ เปนประวัติของพระพุทธเจาต้ังแตยัง
เปนพระโพธิสัตว 
             จากลักษณะงานแตงตํานานสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสี จะเห็นไดวางานเขียนของ
ลานนาไทยสวนใหญเขียนโดยพระสงฆ  จึงเปนงานเขียนเก่ียวกับพุทธศาสนา  ที่แสดงถึง
ความสามารถสรางสรรคงานภาษาบาลี  อันเปนความสามารถสวนบุคคลของผูเขียน งานเขียนของ
ลานนาไทยรุงเรืองมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ - ๒๑ 
 ๓.๓.๒  บทบาทพระสงฆตอวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
 ตํานานสิหิงคนิทาน ไดแสดงใหเห็นบทบาทพระโพธิรังสีตอการสรางสรรควรรณกรรม
พระพุทธศาสนา  เปนผูผลิตและเผยแผ  มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรสืบทอดกันมาอยางไม 
ขาดสาย  และไดกลายเปนแบบอยางตอพระสงฆรุนตอ ๆ มา แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลตํานานรุนกอน
สูรุนหลัง ๆ 
 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอวิถีชีวิตของชาวลานนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
แขนงตาง ๆ ของลานนา ไมวาจะเปนวรรณกรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ  ในดาน 
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 ๓๘ 

วรรณกรรมน้ัน ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ กลาววาพุทธศาสนามีบทบาทอยางสําคัญ ๔ อยาง คือ๒๙ 
 ๑)  บทบาทในการผลิตกวี จะเห็นวากวีชาวลานนาสวนใหญเปนพระสงฆหรือเคยบวช
เรียนมาแลว 
 ๒) บทบาทในการสรางสรรควรรณกรรม เน้ือหาวรรณกรรมสวนใหญจะเปนเรื่อง
เก่ียวกับพุทธศาสนาแทบท้ังส้ิน 
 ๓)  บทบาทในการอนุรักษวรรณกรรม กลาวคือวรรณกรรมลายลักษณของลานนา จะ
บันทึกลงในใบลานหรือพับสา และแหลงท่ีสําคัญท่ีสุดในการเก็บรักษาตนฉบับคัมภีรเหลาน้ีก็คือวัด 
 ๔)  บทบาทในการเผยแพรวรรณกรรม โดยพระสงฆจะเปนผูใชวรรณกรรมลานนาใน
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทางพุทธศาสนา จึงเปนการเผยแพรและสืบทอดวรรณกรรมใน
ขณะเดียวกัน 
 

   วรรณกรรมตํานานพระสิงห 
 พระไตรปฎกคือ  พระพุทธวจนะ  อันไดแกคําสอนของพระพุทธเจา  ปกรณ เปนชื่อ
เรียกพระไตรปฎกซ่ึงมีความหมายเดียวกันคือ  พุทธวจนะ  ไดแกคําตรัสสอนของพระพุทธเจา 
 มูลปกรณคือ พระพุทธวจนะท่ีจารึกเปนภาษาบาลีและจัดหมวดหมูที่พระสังคายนาจารย
อรหันต  ๕๐๐ รูป มีพระกัสสปเถระ เปนประมุขรวมกันทํา 
 ปกรณ  ไดแก  อรรถกถาซ่ึงอธิบายขอความในมูลปกรณ  รวมท้ังฎีกาที่อธิบายมูลปกรณ
และอรรถกถา  สวนปกรณนอกเหนือจากน้ีจัดเปนปกรณพิเศษ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวของกับประวัติ
พระพุทธศาสนา  พงศาวดาร  พุทธประวัติ  ชีวประวัติปูชนียบุคคล ไวยากรณบาลี  ฉันทลักษณ  
พจนานุกรม  เปนตน  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาทมาแตโบราณกาล 
ชาวไทยเปนเจาของวรรณกรรมพุทธศาสนา ไดศึกษาเลาเรียนสืบตอกันมาตามลําดับกาลเวลา 
นักปราชญไทยหลายทานไดศึกษาเลาเรียนภาษาบาลี มีความรูและความเชี่ยวชาญจนสามารถแตง
วรรณกรรมเปนภาษาบาลีไวหลายเรื่อง๓๐ 
                    โดยเฉพาะนักปราชญชาวลานนาไทย  ไดแตงวรรณกรรมพุทธศาสนาเปนภาษาบาลี
และภาษาลานนาหลายเรื่อง พระโพธิรังสี  แตงสิหิงคนิทานวรรณกรรมเรื่องน้ีจัดเปนปกรณพิเศษ 
เพราะเปนวรรณกรรมนอกจากมูลบาลี อัฏฐกถา ฎีกาฯ ตามที่กลาวไวตอนตน 
                                                         

 ๒๙ พรรณเพ็ญ  เครือไทย  บรรณาธิการ, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา, (เชียงใหม : สุริวงศบุค 
เซนเตอร, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 
 ๓๐ ลิขิต  ลิขิตตานนท, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนาประเภทปรณพิเศษ, (เชียงใหม : สุริวงศบุค 
เซนเตอร, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๖-๑๑๗. 
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 ๓๙ 

 สิหิงคนิทาน หรือ นิทานพระสิงห เปนผลงานเขียนท่ีแสดงประวัติศาสนาท่ีเน่ืองดวย
บุคคล (โบราณสถาน) โบราณวัตถุ ดวยวิธีการผสานระหวางวิธีการของวรรณกรรมลายลักษณตาม
แบบวรรณกรรมบาลีของลังกากับวิธีการของวรรณกรรมมุขปาฐะตามแบบนิทานและตํานานของ
ไทย โดยมีศาสนาเปนศูนยกลางของพ้ืนฐานแนวคิด เปาหมายแลเน้ือหา ๓๑  
 พระพุทธสิหิงคทั้งปรากฏในสิหิงคนิทานและชินกาลมาลีปกรณเปนวรรณกรรมท่ีแตง
เปนภาษาบาลี  ตอมาภายหลังมีการแปลและเขียนเปนสํานวนพ้ืนเมืองและตํานานพ้ืนเมืองมีการ
ถายทอดสืบตอมาจนถึงปจจุบัน  มีการพิมพเผยแพรแลว๓๒เปนจํานวนมาก 
 งานรจนาของพระโพธิรังสี แตงเปนภาษาบาลีทั้งสองเร่ืองคือจามเทวีวงศ และสิหิงค
นิทานทานใหเหตุผลของการแตงเปนภาษาบาลีไวในจามเทวีวงศวา 

 การจะกลาวความตามสํานวนภาษาไทยของนักปราชญทั้งหลาย  ผูกลาวคําอันจารึกไวแลว  
ภาษาไทยนั้นก็มีเน้ือความอันเบามีอยู ไมเปนภาษาสมควรแกชาวเมืองของพระชินสีหเจา  
ขาพเจาจึงจัดแปลภาษาไทยน้ัน  ขึ้นสูอักษรโดยพยัญชนะแหงบาลี  ใหเปนคัมภีรอันรอยกรอง
ไวโดยบทและคาถาอันนาฟง  อาจยังใจใหรื่นรมยได  ทั้งจะไดเปนเหตุใหเกิดความเลื่อมใสแก
สาธุชน  สัปบุรุษท้ังหลาย๓๓  

 กลาวคือ  เปนการแตงใหเหมาะสมกับเมืองแหงพระพุทธศาสนา  เพราะเปนภาษาท่ีมี
ความงามเปนเหตุใหเกิดความเล่ือมใส 
 เร่ืองราวตํานานของพระพุทธสิหิงค ยังมีการแตงตอเติมในแตละยุคสมัยกลาวคือ      
พระโพธิรังสี  ไดแตงถึงสมัยพระเจาสามฝงแกน  เน้ือความในตอนทายมีความชัดเจนวา  สรรเสริญ
พระเจาสามฝงแกน  มีขอความวา  “...  ตั้งแตวันท่ีพระองคไดรับราชาภิเษกจนถึงปจจุบันน้ี  
พระองคโปรดใหทําเครื่องบูชาถวายพระพุทธรูป  คือพระสัพพัญูสิหิงคองคประเสริฐย่ิง ๆ๓๔ ...”  
แตตํานานพระสิงหเจาแตงตอมาถึงรัชสมัยพระเมืองแกววา  “....ตั้งแตพระพุทธปฏิมาเจามารอด
เมืองเชียงใหม หัวปแตทาวกือนามาเถ่ิงปกาไคได  ๘๔๒  ป  แล  พระพุทธปฏิมาเจามาอยูเท่ียงใน  

                                                         

 ๓๑ สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, วิวัฒนาการงานเขียนบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
สาสน ประกาศ, ( กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๔๒๔. 
 ๓๒ เอมอร  ชิตตะโสภณ,  สังเขปความสัมพันธระหวางวรรณกรรมพุทธศาสนากับวรรณกรรม
ประจําชาติ  :  วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๐), หนา  ๒๒๔. 
 ๓๓ ศิลปากร, จามเทวีวงศ, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๐), หนา ๒.  
 ๓๔ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๔๔. 
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 ๔๐ 

นพบุรีศรีนครเชียงใหม  แตเม่ือทาวแสนเมืองมาเถิงปกาใค  สักกะได  ๘๒๒ ป สมเด็จภูตา                   
ธิปตติจักกวัตติราช ไดหมผาคําอันตนนํามาน้ันแกพระสิงหพุทธปฎิมาเจาได  ๖๐  ป....”๓๕ เปนตน 
 นอกจากนี้ยังมีตํานานพระสิงหอีกหลายสํานวนท่ีแตงตามเน้ือหาของพระโพธิรังสี แตมี
การเพ่ิมเติมเน้ือประวัติศาสตรการเมือง  สังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัยน้ัน ๆ หนังสือ  นิทาน      
พระพุทธสิหิงค  ฉบับแปลของ  ศาสตราจารย  ร.ต.ท.แสง  มนวิทูร  กรมศิลปากรไดจัดพิมพข้ึนเปน
คร้ังแรกในเทศกาลสงกรานต  พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยจัดพิมพภาษาบาลีและภาษาไทยไวในเลมเดียวกัน  
นอกจากน้ียังไดรวบรวมตํานานพระพุทธสิหิงหที่มีอยูในพระราชพงศาวดาร และไดพิมพรายช่ือ
หนังสือตาง ๆ ที่กลาวถึงพระพุทธสิหิงคไวตอนทายของการพิมพคร้ังน้ันดวย๓๖  ไดแก  พระสีหล
ปฏิมาในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  พระพุทธสิหิงค  ในศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีไทยมีไปถึง           
อัครเสนาบดีลังกา  พระพุทธสิหิงค  ในคําใหการของขุนหลวงหาวัด  พระพุทธสิหิงค  ในคําใหการ 
ของคนกรุงเกา ตํานานพุทธสิหิงค ตามพระราชพงศาวดาร๓๗ ตํานานพระสิงหเจา สํานวนพ้ืนเมือง๓๘  
 
 ตํานานปูชนียวัตถุ  
 ตํานานพระพุทธสิหิงค เปนตํานานเลาถึงประวัติพระพุทธรูปสําคัญ จัดเปนตํานาน            
ปูชนียวัตถุ เน้ือหากลาวถึงประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปตั้งแตการกอกําเนิด ลําดับเร่ืองราวมา
จนถึงสมัยท่ีสามารถกําหนดท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปได 
 ดังไดกลาวแลววา พุทธศาสนามีบทบาทอยางมากในการผลิตกวีชาวลานนา โดยเฉพาะ
หลังจากการสังคายนาพระไตรปฏก ครั้งท่ี ๘ ที่วัดเจ็ดยอด พระสงฆชาวลานนาไดรจนาวรรณกรรม
พุทธศาสนาและตําราภาษาบาลีมากมาย และในสมัยหลัง ๆ ก็มีวรรณกรรมที่ เ ก่ียวเน่ืองกับ         
พุทธศาสนาเกิดข้ึนอีกเปนจํานวนมาก โดยผูแตงชาวลานนาซ่ึงเคยบวชเรียนมาแลวท้ังส้ิน 
 ดังน้ัน ตํานานสิหิงคนิทาน จึงเปนตนแบบของการแตงตํานานพระพุทธรูป ตอมาตํานาน
พุทธรูป   และไดเปนแบบฉบับของการเขียนตํานานสมัยตอมาอีกหลายทศวรรษ   แมจะมี                           

                                                         

 ๓๕ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, ตํานานพระสิงหเจา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, (เชียงใหม : บริษัท        
วิทอินดีไซน จํากัด), หนา ๒๘๒. 
 ๓๖ มนวิภา ไชยพันธ,  “การประเมินคุณคาเอกสารทางประวัติไทย” , วิทยานิพนธบรรณรักษศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา ๒๑๓. 
 ๓๗ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, หนา ๒๒.    
 ๓๘ สงวน  โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒,(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอักษรบริการ, 
๒๕๑๕), หนา ๘๙.    
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 ๔๑ 

การเปล่ียนแปลงเน้ือหาไปบางแตก็ยังคงรูปแบบเดิมไว  แตมักจะเขียนเปนภาษาพ้ืนเมืองมากกวา
ภาษาบาลี๓๙ 
  แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทานยอมสงผลตํานานพระพุทธศาสนารุน
หลัง๔๐  เชน ตํานานพระแกนจันทร  ตํานานพระแกวมรกต  ตํานานพระศิลา  ตํานานพระสิงค
พุทธปฎิมาเจา  เห็นไดจากโครงเรื่องอันเปนโครงสรางของตํานานกลุมน้ี สามารถกําหนดเปน
โครงสรางของตํานานกลุมน้ีกวางดังน้ี๔๑ 
 ๑)  เปนพระพุทธรูปสรางข้ึนที่ลังกาทวีปหรือชมพูทวีป 
 ๒)  สรางข้ึนเปนเพ่ือตัวแทนพระพุทธองค 
 ๓)  องคบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
 ๔)  ไดรับสูสุวรรณภูมิโดยเรือสําเภา 
 ๕)  พระพุทธรูปแสดงอิทธิฤทธ์ิ 
 ๖)  ประดิษฐานหลายเมืองกอนสูเมืองเชียงใหม 
 เน้ือหาสุดทายของตํานานปูชนียวัตถุที่ทําใหนาติดตาม  และถือเปนการสถาปนา
ความสําคัญใหแกนเรื่อง  คือเสนทางการเสด็จของพระพุทธรูปจากถ่ินกําเนิด  ลําดับจนถึงเมือง
เชียงใหม  พระพุทธรูปจะประดิษฐานตามเมืองตาง  ๆ เปนเวลาหลายป  ผูคนในเมืองตางหวงแหน
และเคารพบูชาไมไดขาด๔๒ 
 

๓.๔  อิทธิพลตอความเชื่อในลานนา 
 สิหิงคนิทาน ไดกลาวถึงการสรางพระพุทธสิหงคโดยพระราชา  ๓  พระองค และ          
พระอรหันต ๒๐ รูป โดยพญานาคราชเปนผูเนรมิตราง โดยมีมูลเหตุมาจากความสงสัยของ
พระราชาและเพ่ือเพ่ิมพูนปสาทะในพระพุทธศาสนา  จึงมีการหลอพระพุทธสิหิงคขึ้น เพ่ือ
สักการบูชาตอมามีผูเล่ือมใสศรัทธาตัวตํานาน  จึงมีการสรางพระพุทธสิหิงคเปนจํานวนมาก เพ่ือ 
สืบตออายุพระศาสนา เปนพุทธานุสติกอใหเกิดความเชื่อความเล่ือมใส ทั้งการสรางและบูรณะ
พระพุทธรูป เพ่ือหวังอานิสงคจะเกิดข้ึนกับตัวเองและครอบครัว เปนตน 

                                                         

 ๓๙ วิลักษณ  ศรีปาซาง, “วรรณกรรมตํานานลานนา : การศึกษาวิธีการสราง”, วิทยานิพนธศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑), หนา ๙๑. 
 ๔๐ สารานุกรมไทยภาคเหนือ เลมที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด, 
๒๔๒๗), หนา ๕๕. 
 ๔๑ วิลักษณ  ศรีปาซาง,  “วรรณกรรมตํานานลานนา : การศึกษาวิธีการสราง”, หนา ๙๕. 
 ๔๒เรื่องเดียว, หนา ๙๔. 
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 ๔๒ 

 ชาวลานนามีประเพณีความเชื่อหลายอยางเก่ียวกับพระพุทธรูป และไดถายทอดสั่งสอน
กันตลอดมา  ในวัฒนธรรมลานนา คติพระพุทธศาสนาก็มีความคิดในเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ ซ่ึง
เนนบุญกิริยาหรือการหวังผลบุญในภพหนา ถือวาส่ิงกอสรางหรืองานศิลปกรรมที่รวงโรยยอม
เปนไปตามกฎ ไตรลักษณ (เกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไป) พุทธบริษัทกลับตองมีหนาที่สราง และบูรณะ
ใหเปนของใหมอยูเสมอ เพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา 
 มีคัมภีรหลายเรื่องกลาวถึงอานิสงคการสรางพระพุทธรูป  ซ่ึงเช่ือวาผูสรางไดบุญกุศล
อยางมาก  ตํานานพระแกนจันทรกลาวถึงอานิสงสการสรางพระพุทธรูปวา  กอนที่พระเจาปเสนทิ
จะทรงสรางพระแกนจันทรน้ัน  พระองคทูลถามพระพุทธเจาถึงอานิสงสการสรางพระพุทธรูป  
พระพุทธองคทรงเทศนาวาการสรางพระพุทธรูปน้ัน ผูสรางจะไดรับผลบุญมากและพระองคทรง
เทศนาชาดกเร่ือง  วัฏฏังคุลี  มีใจความสําคัญวา  พญาวัฎฎังคุลี แมจะไมไดสรางพระพุทธรูปใหมทั้ง
องค  เพียงแตไดซอมแซมและตอน้ิวพระหัตถ ของพระพุทธรูปที่ชํารุดแลวยังมีอานิสงสมาก ทําให
พญาวัฎฎังคุลีสามารถเอาชนะศัตรูได๔๓ 
 การสรางพระพุทธรูป เพ่ือใหที่เคารพสักการบูชาจึงถือเปนบุญกุศลท่ีย่ิงใหญ ดังน้ัน ชาว
พุทธไมวาจะเปน  กษัตริย  ราชวงศ  ขุนนาง  สามัญชน จึงนิยมสรางพระพุทธรูปกันตามกําลัง
ศรัทธาของตน  การสรางน้ันอาจเปนหมูคณะหรือบุคคลก็ได   มีขอสังเกตวาผูสรางพระพุทธรูปใน
สมัยโบราณ  ถาเปนพระพุทธรูปสําคัญสวนใหญสรางโดยกษัตริยหรือชนชั้นสูง  สวนพระสงฆจะ
แตงประวัติการสรางหรือตํานานพระพุทธรูปน้ันไวดวย  เชน  สิหิงคนิทาน  เปนประวัติของ              
พระพุทธสิหิงค  รัตนพิมพวงศ  เปนตํานานของพระแกวมรกตและตํานานพระแกนจันทร  เปน
ตํานานของพระแกนจันทร  เปนตน๔๔ 
 ๓.๔.๑  อานิสงสการสรางพระพุทธรูป 
 ตํานานสิหิงคนิทาน ทําใหเกิดพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิและนิยมท่ีจะหลอขึ้นไว เพ่ือ
สักการบูชา จะทําใหเกิดความเชื่อ ความศรัทธาจนกลายเปนประเพณีปฏิบัติ มีความเช่ือวา          
พระพุทธสิหิงคเปนท่ีพ่ึงทางใจ เพราะเปนพระพุทธรูปท่ีมีประวัติความเปนอันยาวนาน เปน
พระพุทธรูปที่มีพุทธศิลปะอันงดงามถูกตองตามมหาปุริสลักษณะ๔๕ ทุกประการ เม่ือไดกราบไหว
บูชาแลวทําใหไดพุทธานุสสติเปนอยางดี พระพุทธรูปทุกองคยอมเปนขวัญและกําลังใจ เปนที่ยึด

                                                         

 ๔๓ ฮันส  เพนธ, คําจารึกใตฐานพระพุทธรูปในเมืองเชียงใหม, คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทาง
ประวัติศาสตรสํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), หนา ๗๒. 
 ๔๔ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในลานนา, (เชียงใหม : โรงพิมพตะวันเหนือ, ๒๕๕), หนา ๔. 
 ๔๕ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระเจา ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม, (เชียงใหม : โรงพิมพสันติภาพ พริ้น, 
๒๕๔๐), หนา ๓๔. 
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 ๔๓ 

เหน่ียวจิตใจ เปนท่ีพ่ึงทางใจใหแกพุทธศาสนิกชนอยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงพระพุทธสิหิงค ซ่ึงถือ
วาเปนพระคูบานคูเมืองเชียงใหม ซ่ึงทุกคนมีความเชื่อวา  จะนําความสุขและความรมเย็นแกผู
สักการบูชา 
 พระพุทธรูปสมัยโบราณผูสรางจะจารึกพระนามของพระพุทธรูปและจารึกชื่อ พรอมท้ัง
ตั้งคําปรารถนาหรือคําอธิฐานท่ีฐานพระพุทธรูป  มีคําอธิฐานหลายประการ  ขอบุญจากการสราง
พระพุทธรูปองคน้ีเปนเคร่ืองนําสูเมืองฟาและเขาถึงนิพพาน  บางคนสรางพระพุทธรูปไวใหเปนที่
กราบไหวและสักการะแกคนและเทวดาทั้งหลาย  บางคนตั้งความปรารถนาขอใหไดเกิดเปนชายผู
ประเสริฐและปรารถนาจะไดบวชในสํานักพระศรีอริยะเมตไตย  บางคนปรารถนาเปนพระอรหันต
เหมือนพระสารีบุตรหรือ พระโมคคัลลานะ เปนตน๔๖ 
 พระพุทธสิหิงค  วัดพระเจาเม็งรายเมืองเชียงใหม  เปนพระพุทธรูปที่ถวายพระนามวา  
พระพุทธสิหิงค  ที่ฐานพระพุทธรูปมีจารึกดวยอักษรธรรมลานนาภาษาบาลีและภาษาไทยยวนวา
ผูสรางเปนพระสังฆราชนามวา  พระศรีสัทธรรมไตรโลกรัตนจุฬามหาสังฆราช  สรางพ.ศ.  ๒๐๑๒ 
(ตรงกับสมัยญาติโลกราช)  ขนานนามวา  พระพุทธสิหิงค  ฐานของพระพุทธรูปมีนํ้าหนักทองสําริด 
๒๔๐๐๐ หนวย  มีจารึกท่ีฐานเปนภาษาบาลี  แปลความวา  “...ศรีสัทธัมมะมหาสังฆราช  ใหสราง
พระพุทธสิหิงคข้ึน  ประทับน่ังเหนือบัลลังอันประเสริฐเหมือนพระอาทิตยปรากฎเหนือเขายุคันธร
และเหมือนพระจันทรงามเดนอยูบนฟา  ศรีสัทธัมมะไตรโลกรัตนจุฬา  มหาสังฆราช  ใหหลอพุทธ
สิหิงคองคน้ี  เพ่ือเปนไมไตแกโลก  และเพ่ือคนทั้งหลายบูชา  เปนสวนบุญอันจักนําไปเกิดในเมือง
ฟาและนิพพาน  ท่ีไมรูจักแกเถาและไมรูตาย๔๗...” 
 พระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธรูปที่ชาวลานนาเคารพนับถือมาตั้งแตคร้ังโบราณ เปนพระ
คูบานคูเมือง เปนท่ีเคารพสักการะของประชาชนท่ัวไป พระพุทธสิหิงค องคน้ีเปนพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิ ดวยบารมีของพระองคทําใหบานเมืองสงบรมเย็น๔๘  จึงนิยมสรางพระพุทธรูปตาม
รูปแบบพระพุทธสิหิงค  เปนที่แพรหลายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   
 การสรางพระพุทธรูป ยอมสรางอยางประณีตถูกตองตามพุทธลักษณะ จะมีลักษณะสงา
งาม  องอาจ  สมสวน  และโนมนาวจิตใจใหเล่ือมใส  เมื่อไดเห็นความงามของพระพุทธรูป  เปน
ความงามท่ีไมเปนพิษเปนภัย  ไมกอใหเกิดกิเลสราคะ แตเปนความงามท่ีโนมนาวศรัทธาปสาทะให

                                                         

 ๔๖ ฮันส  เพน, คําจารึกทีฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๑๙), หนา ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๑๓. 
  ๔๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๙. 
 ๔๘ พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน, “ศึกษาวิเคราะหความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค”, 
วิทยานิพนธศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๒๒. 
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 ๔๔ 

เกิดไดอยางมหัศจรรยประดุจวาพระองคทรงพระชนมอยู  โดยถือวาพระพุทธรูปเปนทั้งสัญลักษณ
แทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสัญลักษณแหงความบริสุทธ์ิของพระธรรม  เปน
สัญลักษณแหงการพนทุกขตามพระอริยะสงฆ  ชาวพุทธยังถือวาพระพุทธรูปเสมือนเปนธงชัยแสดง
จุดหมายปลายทางอันสมบูรณของชีวติท่ีเวียนวายในวัฎฎสงสาร๔๙  
 
 ผูสรางพระพุทธรูปยอมไดอานิสงค ๕๐  
 ๑)  มีจิตนอมไปยังพระรัตนไตร  ทําใหมีศรัทธาในพระพุทธเจาอยางเต็มเปยม  ยอมเปน
บุญกุศลตั้งแตคิดเริ่มสราง   
 ๒)  ขณะสรางพระพุทธรูป  จิตยอมตั้งอยูในพุทธานุสติ คือ ระลึกถึงพระพุทธเจาอยู
เสมอ  อกุศลกรรมตาง ๆ เชน ราคะ โทสะ โมหะ ยอมกลุมรุมใจไมได  นิวรณธรรมตาง ๆ  ความ
กระวนกระวายใจ  ความงวงเหงาซึมเซายอมสงบระงับ  เมื่อเปนดังน้ัน  ปติปราโมทยยอมเกิด  องค
ผรณาปติยอมเกิดตาม  เม่ือสรางเสร็จไดเจริญพุทธานุสติตอ  ย่ิงมีโอกาสเห็นธรรมและเขาถึงธรรม
โดยงาย   
 ๓)  ผูอาศัยพระพุทธรูปเจริญพุทธานุสติ  ยอมเปนผูเคารพยําเกรงในพระพุทธเจา ยอมถึง
ซ่ึงความเปนผูไพบูลยดวยศรัทธา สติ ปญญา ความเพียร ขันติธรรม และหิริโอตัปปะ ขณะท่ีพบวัตถุ
หรืออารมณที่ไมดีเปนอกุศลนาลวงละเมิดก็สามารถสงบระงับไวได ประดุจด่ังเห็นองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ปรากฏเฉพาะหนาฉะน้ัน  เปนผูมากไปดวยปติปราโมทย  เปนผูรอดจากภัยท่ีนา
หวาดกลัว เปนผูสามารถอดกลั้นทุกขได   
 ๔)  ผูอาศัยพระพุทธรูปเจริญพุทธานุสติ   จิตของเขาจะนอมไปยังพุทธภูมิจะไมเปนคน
เขลา คนหลงงมงาย ไมประกอบดวยทิฐิชั่วเปนอันขาด   
 ๕)  เม่ือยังมีผูอื่นเคารพกราบไหว  อาศัยพระพุทธรูปน้ี  เจริญพุทธานุสติ  จนกระทั้งได
ดวงตาเห็นธรรมบุญกุศลของผูสรางย่ิงทับทวีมากข้ึน  แมผูสรางพระพุทธรูปจะละโลกไปแลวก็ตาม  
จัดเปนนิพัทธกุศลธรรม  คือมีอานิสงสเกิดข้ึนเนืองนิตยไมรูจบ ทุกครั้งท่ีมีการเคารพกราบไหว
พระพุทธรูปน้ี  ย่ิงกวาน้ันยังสงผลใหผูสรางไดเกิดเปนคนพนจากฐานแหงความอาภัพ  ตาบอด หู
หนวก  บาใบ  งอยเปล้ียเสียขา เปนตน  แตจะไดเกิดเปนคนรูปรางสงา  ผิวพรรณดี  มีวรรณะสูง  
เปนที่เคารพรักใครของประชาชนและมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพยสมบัติ ตลอดจนความสุข เปนผูที่
ศัตรูครอบงําไมได   

                                                         

 ๔๙ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระเจา ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม, หนา ๔๗.  
 ๕๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๗, ๔๘. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๔๕ 

 ๖)  เมื่อบริจาคทรัพยสรางพระพุทธรูปเปนทานบารมีไดชื่อวา ฝงขุมทรัพยไวดีแลวใน
พระพุทธศาสนา กุศลผลบุญน้ีจักติดตามผูบริจาคไปทุกภพทุกชาติประดุจเงาตามตัว ในสมัยมรณะ
กาล หากมีจิตระลึกถึงพระพุทธรูปก็จักไมไปอบายภูมิ แตจะมีสุคติภูมิเปนท่ีไป จนตราบเทาเขาสู
พระนิพพาน   
 ๗)  ดวยอํานาจกุศลกรรมน้ีจะสงผลใหไดเกิดมาในรมพระพุทธศาสนาอีก   
 ๘)  เปนการสงเสริมและเผยแผพุทธศิลปใหกวางไกลออกไป  พระพุทธปฎิมาน้ันในชน
ที่มีความเจริญทางสติปญญา ยกยองวาเปนศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดออน เปนสัญลักษณแหง
สันติธรรมอันบริสุทธ์ิ 
 เพราะเหตุน้ี  การสรางพระพุทธรูปจึงเปนการกระทําของบัณฑิตนักปราชญ ผูแลดูมี
ปญญาหลักแหลม เปนผูฝกใฝในการกุศล เปนผูไมประมาทมัวเมาในชีวิตจึงควรแก 
การอนุโมทนา๕๑ 
 ๓.๔.๒  การซอมพระพุทธรูป  
 ปญญาสชาดกเร่ือง  วัฏฏังคุลีราชชาดก  เปนชาดกนอกนิบาตไมปรากฏในพระไตรปฎก  
แตงข้ึนโดยภิกษุชาวลานนาอางวาไดสืบมาจากพระอานนท พุทธอุปฐากมีเน้ือหาโดยสังเขปดังน้ี๕๒ 
 คร้ังหน่ึงพระเจาปเสนทิโกศล  แหงเมืองสาวัตถี ไดขออนุญาตพระพุทธเจาเพ่ือสรางรูป
เหมือนแทนองคพระพุทธเจา  พระพุทธองคทรงอนุญาต  พระพุทธรูปองคแรกจึงไดรับการสรางข้ึน
จากไมแกนจันทรแดง เม่ือสรางเสร็จแลว พระเจาปเสนทิโกสล ไดทูลถามพระพุทธเจา วาจะมี
อานิสงสผลเปนอยางไรท่ีไดสรางพระพุทธรูป พระพุทธเจาตรัสวาจะมีมากพนที่จะนับประมาณ
มิได เพราะการสรางพุทธปฏิมาก็ดี หรือการปฏิสังขรณพระพุทธรูปก็ดี เปนประเพณีของ
พระพุทธเจาท้ังหลาย ขณะเวียนวายอยูในสังสารวัฏ แลวจึงเลาอดีตชาติของพระองค เก่ียวกับที่ได
ทรงปฏิสังขรณพระพุทธรูปวา 
           เมื่อคร้ังท่ีองคสัมมาสัมพุทธเจา เสวยพระชาติเปนพอคาหนุมแหงเมืองอมรวดี ขณะท่ี
เดินทางไปคาขายกับอีกเมืองหน่ึง ตามทางผานไดพบพระพุทธรูปปนดวยดินเหนียว มีน้ิวพระหัตถ
หักไปน้ิวหน่ึง พอคาหนุมจึงเอาดินเหนียว ตั้งใจปนดวยตนเอง จนสามารถปฏิสังขรณใหเต็ม
บริบูรณทั้ง ๕ น้ิว และใหนางทาสพรอมทรัพยสินคอยดูแลพระพุทธรูปองคน้ัน เมื่อตายไปพอคา
หนุมจึงไดเกิดบนสวรรค และเม่ือกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็ไดเกิดเปนพระราชาทรงพระนามวา 
พระเจาวัฏฏังคุลีราช 
                                                         
 ๕๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘. 
  ๕๒ พิเศษ  เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ  พริทติ้ง เซนเตอร จํากัด), ๒๕๔๖. , หนา ๓๐ - ๓๓.                                                                             

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๔๖ 

 ดวยอานิสงสที่ทําบุญตอน้ิวพระพุทธรูปแมทําดวยดินเหนียว  พระเจาวัฏฏังคุลีราชจึงมี
อํานาจมากเปนที่ยําเกรงของคนในแผนดินทั่วไป  เพราะพระองคมีน้ิวท่ีเม่ือช้ีไปท่ีคนหรือสัตวก็มี
กําลังภายในท่ีจะผลักดันคนหรือสัตวใหลมกล้ิงกระเด็นไปได  จึงไมมีขาศึกศัตรูใดกลามาตอกรดวย  
เมื่อพนจากชาติน้ีแลวก็ไดวนเวียนในสังสารวัฏตอไปอีก จนเมื่อจะหมดกรรมแลวจึงไดราชสมภพ
เปนเจาชายสิทธัตถะ ไดออกผนวชและสามารถเอาชนะมารตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
 ในตอนทายของชาดกเร่ืองน้ี  กลาววาเปนพระธรรมเทศนาขององคพระผูมีพระภาคเจา  
โดยมีความตอนหน่ึงวา 

 อน่ึงบุคคลไดปฏิสังขรณพระพุทธรูปองคใด ซ่ึงมีอวัยวะอันวิกล คือยังไมสําเร็จบริบูรณ
เต็มท่ี  ดวยดินเหนียวอยางเดียวเทาน้ัน ผลอานิสงสแหงการปฏิสังขรณพระพุทธรูปของบุคคล
ผูน้ันเปนอจินไตย  คือไมควรคิดวามากนอยเทาใด  เม่ือบุคคลมากอสรางพระพุทธรูปเชนน้ัน
ดวยปติความเล่ือมใสแลว  ผลอานิสงสก็ไพบูลยเต็มที่  มีอันจะใหผูน้ันเกิดในสวรรคส้ิน       
กาลนานทุกเมื่อ 

 กลาวโดยสรุป  เร่ืองวัฏฏังคุลีราช มีความหมายเพ่ือแสดงอานิสงสผลของ  การสราง
พระพุทธรูปและซอมแซมพระพุทธรูปใหสมบูรณ 
 อานิสงสผลบุญ ไมไดอยูกับปริมาณหรือมูลคาของวัสดุที่นํามาทําบุญ แตหากขึ้นอยูกับ
จิตใจของผูกระทําวามีความบริสุทธ์ิจริงใจ เปยมดวยความศรัทธา ในพระผูมีพระภาคเจาเปนสําคัญ 
 สิหิงคนิทาน ไดกลาวถึงการตอน้ิวพระหัตถขององคพระพุทธสิหิงคไววา๕๓      
        “...มหาบพิตร ตอไปภายภาคหนา พระพุทธรูปองคน้ีจะไปอยูในชมพูทวีป แลวจะ          
ทวนนํ้า ไปจากที่น้ัน  กระท่ังถึงตนกําเนิดแมนํ้า  ยังมีพระราชาองคหน่ึงในประเทศนั้นเพียบพรอม
ไปดวยศรัทธา จะปฏิบัติบํารุงพระพุทธรูปองคน้ี พระองคจะตัดน้ิวพระพุทธรูปองคน้ีทําใหมให
บริสุทธ์ิ...” 
 ตอมาพระเจาพรหมไดเปนผูตอน้ิวพระหัตถ โดยใหตัดพระหัตถที่ไมบริสุทธ์ิ  ปนรูป
ขี้ผ้ึงหลอทองสัมฤทธ์ิใหม  ทําใหน้ิวพระหัตถบริสุทธ์ิ๕๔ 
 ในวัฒนธรรมลานนา คติศาสนาก็มีความคิดในเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ ซ่ึงเนนบุญกิริยา
หรือการหวังผลบุญในภพหนา ถือวาส่ิงกอสรางหรืองานศิลปกรรมท่ีรวงโรยยอมเปนไปตามกฎ 

                                                         

 ๕๓ พระโพธิรังษี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท.,( กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๕๖. 
 ๕๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๕. 
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 ๔๗ 

ไตรลักษณ พุทธบริษัทกลับตองมีหนาท่ีสราง  และบูรณะใหเปนของใหมอยูเสมอ  เพ่ือสืบทอด           
พุทธศาสนา๕๕ 
 สิหิงคนิทาน จึงกลาวถึงท้ังการสรางพระพุทธรูปและซอมพระพุทธรูป เพราะเช่ือใน
อานิสงสผลบุญท่ีจะไดรับ สงผลใหเกิดการสรางพุทธปฏิมา และทนุบํารุงซอมแซมศาสนวัตถุ
สืบเน่ืองตอมาจนถึงปจจุบัน 
 ๓.๔.๓  ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระพุทธสิหิงค 
 ความเชื่อ  เปนธรรมชาติที่เกิดกับมนุษยทุกรูปทุกนามเปนของคูกับความไมเช่ือ ในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกวาศรัทธา๕๖ แปลวา ความเชื่อ ปสาทะความเล่ือมใส  เห็นดีเห็นงามดวย  สวน 
อศรัทธา  ความไมเช่ือ  อปสาทะความไมเล่ือมใส  ก็เกิดข้ึนกับคนอีกกลุมหน่ึง  ตรงขามกลับผูที่เช่ือ
เล่ือมใส  ส่ิงตาง ๆ ที่คนเราสัมผัสไดดวยอินทรียทั้ง  ๖  คือ  ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ิน
ล้ิมรส  รางกายสัมผัส  ใจกระทบอารมณเกิดความรูสึกข้ึน  กลายเปนสัญญเจตนา จุดเบ้ืองตนแหง
นามธรรม เม่ือไดประพฤติปฏิบัติทุกวัน เปนการยํ้าใหความเชื่อมั่นฝงแนนอยูภายในขันธสันดานจน
ยากท่ีจะถายถอนได ตอมาความคิดท่ีจะสรางสัญลักษณขึ้นใหเปนเคร่ืองทดแทนส่ิงท่ีตนเชื่อถือ จึง
สรางส่ิงท่ีเปนรูปธรรมตาง ๆ ขึ้นมาอยางใดอยางหน่ึงความเชื่อจึงมีอยู ๒ ประการ๕๗  คือ 
 ๑)  ความเชื่อทีเ่กิดจากความคิดเปนนามธรรม 
 ๒)  ความเช่ือท่ีสรางสัญลักษณเปนรูปธรรม 
 ในทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธองคทรงเนนเร่ืองศรัทธาวา  เปนทรัพยอันประเสริฐ
เรียกวาอริยทรัพย  เปนของติดตัว  อยูภายในจิตใจ  ดีกวาทรัพยภายนอก  เชนเงินทอง  เปนตน  
เพราะโจรหรือใครๆแยงชิงไมไดและทําใหเปนคนประเสริฐอยางแทจริง๕๘  มี ๗ ประการ คือ 
ศรัทธา๕๙  ศีล๖๐  หิริ๖๑  โอตัปปะ๖๒  พหูสูตร๖๓  การเสียสละ และปญญา๖๔  ทรัพยทั้ง  ๗  มีอยูกับ
หญิงชายใดก็ตาม นักปราชญท้ังหลายกลาววาเขามิใชคนยากจนเข็ญใจ และมีชีวิตไมสูญเปลา 

                                                         

 ๕๕ ม.ล.สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์, “งานชางกับการสืบสาน บางส่ิงที่ควรตระหนัก”, เมืองโบราณ, ปที่ ๒๘ 
ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๔๗. 
 ๕๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองธรรม          
การพิมพ, ๒๕๐๓), หนา ๘๕๑. 
 ๕๗ ศ. มณี  พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนของลานนาไทย, (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ, 
๒๕๔๗), หนา ๑. 
 ๕๘ พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  หนา ๓๒๗. 
 ๕๙ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๔/๙๘, ๒๘๔-๒๙๒/๓๑๖-๓๒๐, ๒๙๔-๒๙๖/๓๒๒-๓๒๓.  
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 ๔๘ 

 งานวิจัยวรรณกรรมลานนาไทย  ๒  เร่ืองคือ “ พรหมจักร ”๖๕ และ “โคลงพรหมทัต”๖๖ 
ไดประมวลเก่ียวกับความเช่ือของประชาชนในลานนาไทยไวหลายประการ คือ 
 ๑)  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 ๒)  ความเช่ือทางไสยศาสตร 
 ๓)  ความเช่ือทางโหราศาสตร 
 การนับถือศาสนาพุทธในลานนา มีพ้ืนฐานมาจากไสยศาสตร นับเน่ืองดวยศาสนา
พราหมณแลวรับเอาศาสนาพุทธจากท่ีตาง ๆ จึงเกิดการผสมผสานจนแนบแนน การปฏิบัติพิธีกรรม
จึงปนเปกันหมดระหวางศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ ตลอดถึงความเชื่อท่ีมีอยูด่ังเดิม๖๗ 
 สิหิงคนิทาน ไดสรางความเชื่อจนกลายเปนรูปแบบพิธีกรรม ซ่ึงไมไดกลาวไวเลยใน
ตํานานก็มี และท่ีกลาวไวในตํานานและยังมีการปฏิบัติตอมาก็มี  อาจกลาวไดวาตํานานสิหิงคนิทาน
กอใหเกิดประเพณี  วัฒนธรรมและพิธีกรรม  เชนการกราบไหวบูชาถวายเคร่ืองสักการะ  การสรงนํ้า  
และออกแหเพ่ือความสงบสุขและอุดมสมบูรณ ฟาฝนตกตองตามฤดูกาลเปนความคิดที่สราง
สัญลักษณขึ้นใหเปนเคร่ืองทดแทนส่ิงท่ีตนเชื่อถือ ดังจะกลาวตอไปน้ี 
 ชาวลานนา มีประเพณีความเชื่อหลายอยางเก่ียวกับพระพุทธรูป และไดถายทอดสั่งสอน
กันตลอดมาอยางนอยผูเฒาผูแกในปจจุบันยังเช่ืออยูเชนน้ัน๖๘ 
 ๑ )  การถวายเครื่องสักการบูชา  ชาวลานนาเช่ือวาพระพุทธรูป คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา
องคจริง ซ่ึงพระองคยังดํารงพระชนมชีพอยู  ดังน้ัน ชาวลานนาจึงมีจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตอ
พระพุทธรูป เชนเดียวกับปฏิบัติตอพระสัมมาสัมพุทธเจา๖๙ 

                                                                                                                                                                   
 ๖๐  สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๗๔/๖๗, ๗๕/๖๙, ๑๒๗/๑๕๔, ๑๓๒/๑๖๑, ๒๔๑/๒๔๓, ๒๘๐-๒๘๑/๓๑๓-
๓๑๔, ๒๙๙/๓๒๔, ๓๐๔๓๐๖/๓๒๗-๓๒๘. 
 ๖๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕/๒๘,  สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๙๔-๒๙๖/๓๒๒-๓๒๓. 
 ๖๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓. 
 ๖๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕/๒๙, ๑๔๕/๑๖๑, ๓๑๗/๓๘๒, ๔๒๖/๕๓๖.   
 ๖๔  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕/๓๐, ๑๖๙/๑๙๐, ๑๗๒/๑๙๓, ๑๙๕/๒๓๐, ๓๐๗/๓๗๐, ๓๑๗/๓๘๒. 
 ๖๕ ประคอง  กระแสชัย, “พรหมจักรการศึกษาเชิงวิเคราะห”, วิทยานิพนธศิลปศาตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔), หนา ๑๐๒. 
 ๖๖ พรรณเพ็ญ  เครือไทย, “โคลงพรหมทัต”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), หนา ๘๒. 
 ๖๗ศ. มณี  พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนของลานนาไทย, หนา ๔. 
 ๖๘ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, รวมบทความวิชาการ : ลานนาคดี, (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖), หนา ๓๓๖. 
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 ๔๙ 

 พระโพธิรังสี ไดรจนากลาวถึงการถวายสักการะองคพุทธสิหิงค พระเจาสิริราชบุตร 
ทรงบูชาดวยเคร่ืองอันใหญย่ิง จึงประพันธเปนคาถาวา  

 พระพุทธสิหิงคมีเดชมียศ  ทานไปยังประเทศใด ๆ มีผูบูชาในประเทศน้ัน ๆ  พระพุทธรูป
องคน้ี ปราศจากชีวิตพูดจาไมได ไฉนจึงไดรับเคร่ืองสักการะหาประมาณมิไดเปนสักการะ
สูงสุด ถาจะมีผูถามดังน้ี ผูตอบก็ตองตอบอยางน้ีวา พระพุทธรูปองคน้ีน้ัน ปราศจากชีวิตพูดจา
ไมได แตพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลายไดมอบไวแกศาสนา อีกประการหน่ึงพระพุทธ
สิหิงคองคน้ีน้ัน พระอรหันตทั้งหลายสรางข้ึน เทวดามีอินทร  พรหม เปนตน ไดมาประชุมกัน
สรางดวย เพราะฉะน้ัน ดวยอํานาจอิทธิฤทธ์ิ ทานจึงมีสักการะมาก๗๐  

 พระพุทธสิหิงคของเราทั้งหลาย เปนปูชนียวัตถุ คือวัตถุท่ีควรบูชาของคนท้ังปวงมี
พระราชาเปนตนในที่ทุกสถาน ดังน้ีแลว 
 ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ก็ทรงตกแตงเคร่ืองสักการบูชาแดองคพระพุทธสิหิงค 
ดังปรากฏในตํานานพระสิงหเจาวา   

   ทาวติโลกติราชไดเปนพญาในนพบุรีศรีนครเชียงใหม ในปดับเหมาก็เทียนยอมปูชา           
พระสิงหพุทธปฎิมาเจาดวยวัตถุเขาของอันประเสริฐ  ปราสาทอันเปนที่ไวพระเจาน้ันกอห้ือรัง
พอกใสคําอันแดงงามประมาณ  ๔  พันคํา  ห้ือรูงเรืองดวยแกวตาง ๆ  ยอดปราสาทและหนา
ทวารก็แลวดวยลายคําประจิตรริสนาดวยแกวตางๆ ประมาณ  ๖  รอย  ๙  สิบดวง  ที่น่ังก็แลว
ดวยคําอันลายงามประจิตดวยแกวตาง ๆ  ดอกไมคําตาง ๆ  ประมาณ  ๒๙๐ ลูก ก็รุงเรืองงาม
ดวยเครื่องปูชา  คือวา  บาตร  ขันนาค  สะเพา  นํ้าตน  ดอกไมคําตางๆ  มีประมาณ ๙๐๐ ตน  
คณนาคําท้ังมวลแปดรอยแปดสิบสองคํา  แลเครื่องเทาน้ีพญามหากษัตริยแลเสนาอามาตย  
ราชมนตรีกับทั้งประชาราษฎรท้ังหลายฝูงเปนสัปปุริสะ  หากแตงไวปูชาพระสิงหพุทธปฎิมา
เจาแล๗๑  

 จะเห็นไดวาการถวายเคร่ืองสักการะปูชาน้ันถวายเปนพุทธบูชา แสดงใหเห็นความเช่ือ
ความเล่ือมใส และความสําคัญของพระพุทธสิหิงคที่มีตอผูคนในแตละยุคสมัย 

                                                                                                                                                                   

  ๖๙ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, โบราณสถาน-โบราณวัตถุ ในวัดลานนา, (เชียงใหม :โรงพิมพแสงศิลป, 
๒๕๔๙), หนา ๙๘. 
 ๗๐ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา ๗๖. 
 ๗๑ สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรบริการ, 
๒๕๑๕), หนา ๓๖. 
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 ๕๐ 

 ในปจจุบันถาหากขาราชการเขามารับตําแหนงราชการในเมืองเชียงใหม ก็จะเขามาถวาย
เคร่ืองสักการะองคพระพุทธสิหิงคเปนประจํา  เชนเดียวกันกับพระสงฆเถระในเมืองเชียงใหมเม่ือ
ไดรับพระราชทานสมณะพระราชาคณะก็จะมีการถวายเครื่องสักการะตอองคพระพุทธสิหิงคเสมอ
มา  ตลอดจนถึงพอคาประชาชนท่ัวไปเม่ือมีโอกาสแลวมาวัดพระสิงหแลวยอมนําดอกไมธูปเทียน
มาบูชามิไดขาด 
 ๒ )  การสรงนํ้าพระพุทธสิหิงค  ในรอบปหน่ึง ๆ ลานนาจะมีประเพณีหลายประเพณี
ดวยกัน  ซ่ึงสวนใหญลวนเก่ียวของกับวิถีการดําเนินชีวิต ที่อยูบนพ้ืนฐานของสังคมเกษตรกรรม  
คือการทํานาปลูกขาวเปนหลัก  รวมท้ังมีความเก่ียวโยงกับคติความเชื่อตั้งเดิม ผนวกกับความเช่ือ
เร่ืองพระพุทธศาสนาดวยประเพณีตาง ๆ จึงมักอางความศักด์ิสิทธ์ิที่ทรงคุณ และสวนใหญมีวัดเปน
ศูนยกลางของการทํากิจกรรม โดยยึดถือเร่ืองกตัญุตาธรรม บุญกุศลและชีวิตในภพชาติหนา มา
เปนแนวทางในการประกอบกิจกรรมเหลาน้ัน๗๒ 
 การสรงนํ้า พระนิยมทํากันเปนประเพณีปฏิบัติมาชานานแตกตางกันไปบาง ในวิธีการ
และวันสําหรับสรง คือ บางแหงนิยมทําวันสงกรานต สังขารลอง โดยถือโอกาส ทําความสะอาด
เคหสถานบานเรือน โบสถ  และวิหาร  พระอารามท้ังหลาย  บางแหงนิยมทําวันพญาวัน หรือวัน
เถลิงศก เพราะประชาชนชายหญิงไปชุมนุมที่วัดเปนจํานวนมาก จึงพากันนําเอาพระพุทธรูปลงตั้ง
เรียงรายไวบนโตะหรือฐานที่เหมาะสมเตรียมการสรงตอไป๗๓ 
 ประเพณีสรงนํ้าพระพุทธรูป  ปกติชาวบานจะสรงนํ้าพระพุทธรูปปละครั้ง ในวัน
มหาสงกรานต  ตรงกับวันที่  ๑๕  เมษายนทุกป หรือเรียกวาวัน  “ พญาวัน”  โดยจะสรงในวัดของ
ตนเองเรียกวา  “รดนํ้าพระเจา”  เมื่อกลับมาบานจะสรงนํ้าพระพุทธรูปที่ตนบูชาไวในบานของตน
ดวยนํ้าอบนํ้าหอม๗๔ 
 ประเพณีสรงนํ้าพระพุทธสิหิงค จะสรงนํ้าปละครั้งในเทศกาลปใหมเมืองหรือสงกรานต
ในวันสังขารลอง จะมีการแหองคพระพุทธสิหิงค แลวตั้งไวเปนเวลาสามวันจึงอาราธนาเขา
ประดิษฐานบนพระวิหารลายคํา  ในตํานานพระสิงหเจากลาวถึงพระเจาติโลกราชสรงนํ้าพระพุทธ
สิหิงควา “...เจาติโลกราชไดเปนใหญเสวยราชสัมปตติในนพบุรีเชียงใหม  ก็เทียนยอมปูชาพระสิงห
พุทธปติมาเจาบขาดสาย  เถิงฤดูก็สรงเกสีดวยนํ้าสุคันโธ และปูชาสักการะมากนักแลวเลนมโหรสพ
ถวน  ๗  วันชุปแล  เสนาอามาตยประชาราษฎรทั้งหลาย ก็ชมช่ืนยินดีในพระพุทธสิงคปติมาเจามาก
                                                         

 ๗๒ สนั่น  ธรรมธิ, ลานนา : ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง, (เชียงใหม : สุเทพการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๔๗. 
 ๗๓ ศ.มณี พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนของลานนาไทย, หนา ๗๓. 
 ๗๔ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, รวมบทความวิชาการ : ลานนาคดี, หนา ๓๓๗. 
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 ๕๑ 

นักแล๗๕...”  แมนในปจจุบันก็ยังมีธรรมเนียมการปฏิบัติสรงนํ้าพระพุทธสิหิงคและมีมโหรสพ
สมโภชจนถึงปจุบัน 
 มานะ กล่ินราตรี๗๖  ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องน้ีซ่ึงมีมุมมองท่ีแตกตางจากผูอื่น ก็คือ
วา พระพุทธสิหิงค เปนพระประธานที่เกาแกที่สุดองคหน่ึงซึ่งถือเปนพระคูบานคูเมืองเชียงใหม มี
ความสําคัญหรือมีอิทธิพลตอจิตใจของชาวพุทธทุกคน ไมใชเฉพาะชาวลานนาเทาน้ัน ในประเทศ
ไทยถือวาพระพุทธรูปที่มีความสําคัญย่ิงมีอยู ๒ องค คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และ            
พระพุทธสิหิงค โดยเฉพาะองคที่ประดิษฐานอยูที่พระวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัด
เชียงใหม  
 พระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปที่ชาวเชียงใหมเคารพสักการบูชา จะเห็นไดจากชวง
เทศกาลสงกรานตปใหมเมืองทุก ๆ ป ทางวัดก็จะนําเอาพระพุทธสิหิงคมาใหประชาชนไดกราบไหว
สักการบูชา ดวยการสรงนํ้า ทําใหทุกคนท่ีมารวมงานชวงเทศกาลสงกรานตไดรับบุญ และความสุข
กันถวนหนา ขณะเดียวกัน  บุญชู วงครักษ๗๗ ก็ไดใหสัมภาษณวา มีความเช่ือวาเปนพระพุทธรูปที่
ศักด์ิสิทธ์ิ เปนที่เคารพสักการบูชาของชาวเชียงใหมและลานนา พุทธศาสนิกชนท่ัวไป เพราะเปน
พระพุทธรูปเกาแก เปนพระคูบานคูเมืองเชียงใหมมาตั้งคร้ังโบราณกาลแลว ครั้งปูยาตายาย                
บรรพบุรุษเคารพนับถือเพราะเชื่อวาองคทานศักด์ิสิทธ์ิ มีความเชื่อวาพระพุทธรูปสามารถขจัดทุกข 
ฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาลถาแหองคพระจะทําใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาลไดจึงมีธรรมเนียมการ
สรงนํ้าพระและแหองคพระท่ัวเมือง 
 
 กรรมวิธีในการสรงนํ้า 
 ผูสรงนํ้าพระจะตองเตรียมขันนํ้าหรือสลุงใสนํ้าผสมดวยนํ้าหอมเรียกกันวา “นํ้าสุ
คันโธทกะ” ประกอบดวยส่ิงตอไปน้ี 
 ๑)  นํ้าบริสุทธ์ิหรือนํ้าท่ีตักมาจากบอ ๗ บอ พระพุทธรูป หรือพระบรมธาตุบางองคก็
จะตองนําเอานํ้าจากแมนํ้าใหญหาสาย เชน แมนํ้าปง แมวัง แมยม แมนาน แมโขง นํามาสรง กรณี
เชนน้ีนาจะมาจากคานิยมท่ีไดรับมาจากเรื่องราวในพุทธศาสนาเก่ียวกับแมนํ้าหาสายในวรรณคดี คือ 

                                                         

 ๗๕ สงวน  โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒, ( กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอักษร
บริการ, ๒๕๑๕), หนา ๔๖. 
 ๗๖ พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน, “ศึกษาวิเคราะหความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค, 
หนา ๗๖. 
 ๗๗ เรื่องเดียวกัน. 
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 ๕๒ 

คงคา  ยมนา  สรภู  อจิรวดี  และมหิ  ซ่ึงชาวอินเดียวา เปนแม นํ้าใหญไหลมาจากเทพเจา มี                    
ความศักด์ิสิทธ์ิและเปนเสนชีวิตหลอเล้ียงชาวอินเดียมาต้ังแตโบราณกาล 
 ๒)  นํ้าท่ีมาใสในสลุง๗๘ แลวแชดวยสมปอย  ซ่ึงลานนาถือวาเปนของศักด์ิสิทธ์ิที่เปน
เครื่องกําจัดเหลารายใหออนกําลังลงได 
 ๓) ใสดอกไมที่ตากแหงไวมี ดอกสารภี ดอกคํา ดอกคําใต (กระถินพิมาน) เพ่ือใหหอม
ชื่นใจเวลาตักสรงพระพุทธรูป 
 ๔) ใสผงขม้ิน เพ่ือใหนํ้าเหลือง และมีกล่ินเวลาจะสรงน้ันศรัทธาประชาชนทุกคนจะ
นําเอา “นํ้าขม้ินสมปอย” หรือ “นํ้าสุคันโธทกะ”๗๙ มารวมกันแลวพิธีกรคือ “ปูอาจารย๘๐” จะทําพิธี
กลาวบูชานํ้าขมิ้นสมปอยดวยคําโวหาร ปรารภเหตุการณวันปใหมสงกรานตดังตอไปน้ี 

 สาธุโอกาสะ ขาแตพระติไตรรัตนผองแผว พระแกวท้ังสามประการ บัดน้ีมูลศรัทธา  ผูขา
ตังหลายทั้งหญิงชายแถวเถา๘๑ ตางพากันเขามาสูอารามเหตุวา เถิงยาม รวิสังขาโร อันวา
สังขารปเกาอติกกันโต ก็ขามลวงลนพนไปแลว บัดน้ีปใหมแกวพญาวัน๘๒ ก็มารอดมาเถิง          
เติงตัน๘๓แกมูลศรัทธาผูขา ก็บไดละเสียยังฮีต๘๔ บไดรีตมางเสียยังปุพพปาเวณีแหงอริย          
สัปปุริสเจาท้ังหลาย ไดสระหนงขงขวาย ตกแตงพรอมนอมนํามายังอัคคิ ธูป บุปผาลาซา            
ดวงดอก เขาตอกดอกไม  ลําเทียน นํ้า   เขาขมิ้น สมปอย สุคันโธทกะหอมอะออยเย็นใจ เพ่ือ
วาจักมาสระสรงยังพุทธรูปเจาพิมพา อันเปนเคาเปนประธานในสัณฐานพระอารามแหงน้ีแท
ดีหลี 

 แมวาผูขาท้ังหลายไดปมาทะขอคารวะดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อิริยาบถทัง ๔ 
รูแจงถ่ีกระทําด่ังอั้นก็ดี บรูแจงถ่ีไดกระทําด่ังอั้นก็ดี บัดน้ีก็ประมวลมายังโทสานุกรรมท้ังหลายมวล
ฝูงน้ันห้ือไดหายกลายเปนอโหสิกรรม บห้ือเปนนิวรณธรรมกรรมอันจักหามทับเสียยังโมกขหนทาง
อันจักไปสูชั้นฟาและเนรพานเสียแกมูลศรัทธาผูขาทั้งหลาย เท่ียงแทดีหลี 
 ขอพระพุทธรูปเจาทังหลายนอยใหญ จุงมีธรรมเมตตา เปนปฏิคคหกะ รับเอายังเครื่อง
กริยาปูชาทังหลายมวลฝูงน้ีแลว ขอมาสัมพิทักษรักษายังผูขาท้ังหลาย ห้ือเพิกพนเสียไภยยะอุบาทว 

                                                         
 ๗๘ สลุง หมายถึง ขันใบใหญ  
 ๗๙ น้ําอบน้ําหอม  
 ๘๐ มรรคนายก (ผูนําพิธีการทําบุญ)  
 ๘๑ ผูคนทั้งหลาย ทั้งหญิง- ชาย ผูสูงอายุ  
 ๘๒ เปนวันที่สําคัญและยิ่งใหญกวาวันอ่ืน ๆ 
 ๘๓  มาบรรจบอีกครั้งหน่ึง 
 ๘๔ ประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา  
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 ๕๓ 

กังวล อนตราย เปนตนวา เคราะหป เคราะหเดือน เคราะหวัน เคราะหยาม ทังหลายแลวห้ือไดโชคป 
โชคเดือน โชควัน โชคยาม ไปใจใจอยาคลาด อยาคราน้ันจุงจักมีเท่ียงแทดีหลี พุทธบูชา มหาเตชา 
ธัมมปูชา มหาปญญา สังฆปูชา มหาลาภา อิมินาธูปบุปผาลาชทานัง นิพพานปจจโย โหตุ โน นิจจัง 
 หลังจากบูชานํ้าขม้ินสมปอยแลว พระสงฆจะใหพรเปนสวนรวม คืออนุโมทนา                
การทําบุญของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหมด การถวายเจดียทรายถวายเครื่องสักการะและถวายนํ้าขม้ิน
สมปอยหรือนํ้าสุคันโธทกะ สงฆใหพรเสร็จแลวศรัทธาทายกจะเอาโตะต่ังมาต้ังไวหนาวิหาร หรือ
บนศาลาการเปรียญแลวนําเอาพระพุทธรูปใหญนอยมาตั้งเรียงราย จากน้ัน ก็ใหเจาอาวาสและ
พระสงฆในวัดสรงนํ้าพระพุทธรูปกอนแลว ชาวบานท้ังหลายพากันสรงตามลําดับจนเสร็จพิธี 
 มีขอที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ เวลาพระสงฆสรงนํ้าพระพุทธรูปน้ี ชาวบานจะนํา        
ขันหรือภาชนะตาง ๆ เขาไปวางใตโตะรองรับเอานํ้าขม้ินสมปอยท่ีไหลลงจากพระพุทธรูป มี          
ความเช่ือถือกันวานํ้าอยางน้ีใชผสมนํ้าอาบจะทําใหหายงอย เปล้ีย และโรคผอมแหงแรงนอย ตลอด
ถึงโรคประสาทตาง ๆ ได การทําอยางน้ีประชาชนนิยมทํากันอยูจนทุกวันน้ี๘๕ 
 ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่งดงาม  บรรยากาศมีแตการใหอภัย  ที่คนมอบส่ิงท่ีดี
งามผานสายนํ้าท่ีรินหล่ัง  ฟงคําพรท่ีออนเอื้อฟกเฟอดวยสารธารแหงไมตรี จึงถือเปนประเพณีที่
สามารถจะจรรโลงสังคมใหรมเย็นสงบสุขทุกยุคทุกกาลสมัย๘๖ 
             ๓)  การแหพระพุทธสิหิงค พระพุทธสิหิงคท่ีประดิษฐานวัดพระสิงหวรมหาวิหาร  
จังหวัดเชียงใหม  จะไดรับการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกและแหรอบเมืองเชียงใหม ในวัน
สงกรานตของทุกปเพ่ือใหประชาชนไดสรงนํ้าตามประเพณี  ซึ่งปฏิบัติสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 
 ประเพณีปฏิบัติทุกปเม่ือถึงวันสงกรานต ก็คือ การออกไปสรงนํ้าพระในขบวนแห       
พระพุทธสิหิงค ซ่ึงปฏิบัติกันเปนประเพณีในวันที่  ๑๓  เมษายน ของทุกป ขบวนแหพระพุทธสิหิงค
เร่ิมตนที่บริเวณหนาสถานีรถไฟเชียงใหม ในขบวนแหมีพระพุทธรูปที่สําคัญของเชียงใหมเขารวม
ในพิธี เชน พระพุทธเสตังคมณี พระแกวขาว พระเจาฝนแสนหา พระศิลา เปนตน ในชวงบาย             
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการกลาวคําอาราธนาองคพระพุทธสิหิงค กอนที่จะ
เคล่ือนขบวนออกจากหนาสถานีรถไฟ ไปตามถนนเจริญเมืองผานสะพานนวรัฐ ถนนทาแพแลว
เล้ียวเขาสูถนนราชดําเนิน ไปส้ินสุดท่ีวัดพระสิงหวรมหาวิหาร เพ่ือใหประชาชนไดสักการะสรงนํ้า
ขม้ินสมปอยอยูที่วัดน้ี 

                                                         

 
๘๕
 ศ.มณี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนในลานนา,หนา ๗๓. 

 ๘๖ สนั่น  ธรรมธิ, ลานนา : ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง, หนา ๕๓. 
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 ๕๔ 

 ขบวนแหพระพุทธสิหิงค จะมีรถอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญจากหัววัดตาง ๆ  ใน
เชียงใหม ตามหลังรถบุษบกที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค เพ่ือใหชาวเชียงใหมไดรวมสรงนํ้าพระ ใน
ขบวนยังมีขบวนตุง หมากสุม หมากเบ็ง มีการแหเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง เชน กลองสะบัดชัย กลอง          
ปูแจ และยังมีขบวนสาวงามฟอนเล็บและศรัทธาจากหัววัดเขารวมเปนจํานวนมาก๘๗ 
 มองในดานวัฒนธรรม  อาจกลาวไดวาพระพุทธสิหิงคเปนสัญลักษณของเทศกาล         
สงกานต  ปใหมเมืองไปแลว  เพราะถึงเทศกาลสงกานตของทุกป  ชาวบานก็จะนําเอาพระพุทธ
สิหิงคขึ้นขบวนแหไปรอบ ๆ เมืองเชียงใหม เพ่ือใหประชาชนไดสักการบูชาในชวงเทศกาล          
สงกรานต๘๘ ดวยเปนเพราะเมืองเชียงใหมและชาวลานนาน้ัน มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ียึดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน อีกท้ังคนเมืองเชียงใหมเองนับถือศาสนาพุทธ ดังน้ัน พิธีกรรมตาง ๆ จึง
เก่ียวของกับศาสนาเปนสวนใหญ 
 ศาสตราจารย เ กียรติคุณ  ดร .มณี   พยอมยงค    ยังไดใหความเห็นถึงประเด็นท่ี                    
พระพุทธสิหิงคมีความสําคัญตอชาวเชียงใหมวา เปนท่ีพ่ึงทางใจ ชาวเมืองเชียงใหมถือวาเปน
พระพุทธรูปที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ ใชเปนช่ือของวัดคือวัดพระสิงห และในชวงเทศกาลสําคัญเกิดข้ึน 
เชน ฝนแลง ก็จะนําเอาพระพุทธสิหิงคออกมาแหเพ่ือเปนการขอฝน น้ีถือวาเปนความสําคัญอยาง
หน่ึง ที่พระพุทธสิหิงคมีตอชาวพุทธเชียงใหม๘๙  
 ธรรมเนียมปฏิบัติในการอบรมสมโภชและเชิญพระพุทธสิหิงคออกแหน้ัน  กลาวคือจะมี
การสวดมนตสมโภชถวายไทยทานกับพระภิกษุสงฆกอนหน่ึงวัน รุงเชาในวันที่ ๑๓ เมษายน เปน
วันสังขารลองจะเปนวันท่ีอาราธนาองคพระข้ึนรถบุษบก โดยผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี  
พระเถระผูใหญพระภิกษุสามเณร ตลอดจนถึงพอคาประชาชนดังคําอาราธนาดังน้ี๙๐ 
 
 คําอาราธนาพระพุทธสิหิงคออกแห ประเพณีสงกรานต 
 โยโส ภะคะวา พระเปนเจาปนเกลาสยัมภูตนเปนครูแกสัตวโลกดับทุกขโศกภัยมาร
นําเอาสัตวขามพนโลกโอฆะสงสาร เถิงนิพพานเวียงแกว อันเปนตี้แลวคือเวียงแกวยอดมหาเนรปาน 
น้ันจุงจักมี 

                                                         

 ๘๗ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, หนา ๖๑.     
 ๘๘ พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน.  “ศึกษาวิเคราะหความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค”,หนา.
๗๕    
 ๘๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖ . 
 ๙๐ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร, หนา ๖๒. 
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 ๕๕ 

 อัชชะ ในวันน้ี ก็หากเปนวันดี ดิถีอันวิเศษเหตุวา ระวิสังขาร ปเกาลวงพนไปแลวปใหม
แกวมารอดมาเถิง เติงในตีฆากาละบัดน้ี  ดวยเหตุวาสุริยอาทิตยไดยกยายคลายออกจากราศีมิน  เขาสู
ราศีเมษ  ปน้ีตรงกับวัน.....  ที่  ๑๓  เมษายน  เดือน  ๗  เหนือ  ขึ้น/แรม.....ค่ํา  ๒๕.....  เวลา.....  นาที
.....วินาที  ถือเปนวันมหาสงกรานต  และวันสังขารลองตามฮีตฮอยประเพณีโบราณกอนเก้ือ  เพ่ือ
รักษาไวมิใหสูญหาย ดวยเหตุน้ี สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาท้ังสองฝาย คณะภายในหมายมี              
พระเดชพระคุณหลวงพอเจาคณะจังหวัดเชียงใหม และเจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหารเปนเคา
พรอมดวยกับพระภิกษุสามเณรเจาจุตนจุองค ภายนอกหมายมี   ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปน
เกาเปนประธาน พรอมดวยคณะเทศบาลนครเชียงใหม  ขาราชการทุกฝายศรัทธาประชาชนจุ          
นอยใหญหญิงชาย  ไดพรอมกันใจกันตกแตงนอมนํามายังธูปบุพผาราชา  ดวงดอกขาวตอกดอกไม             
ลําเตียน  นํ้าขม้ิน  สมปอย  มาจําเนียรไวเหนือขัน  คันธมาเรศ  นอมเกลาเกศวันทา  ขออังคลาด
อาราธนา  องคหลวงพอพระสิงหเจาอัญเชิญประดิษฐานบนบุษบกศรีเมืองเชียงใหม  เพ่ือออกแหห้ือ
แกพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย  ไดสักการะบูชานอมสากราบไหว  สละสรงอาบองคสรงเกศอันเปน
เหตุแหงมงคล สืบยาวไปภายหนา ขอเปนบุญแกกลาสืบยาวไป  ขอเทพเจาเหลาเทวาท้ังหลาย จง        
ดลบันดาลห้ือหาฝนแกว  ตกชอบแลวตามฤดูกาลขอพืชพรรณธัญญาหารพิชชะขาวกลาในนา  อุดม
สมบูรณพูนผลเกิดสัพพะมงคลทุกส่ิง  ปจจัยพรอมย่ิงนานา ขอห้ือดับเสียยังพยาธิโรคา นานาอุบาทว  
พยาธิกังวล  ในสากลลุมใต  เปนตนวา มนุษยภัย อมนุษยภัย โจรภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยพิบัติทั้งมวล  
อยาไดมาบังเกิดห้ือไดไหลลองไปตวยตามสังขาร ออกนอกขอบฟาจักรวาลเปน อยากไดกลับคืนมา  
ขอมวลมนุสสาโลกลุมใตไดมีใจใฝทางธรรมมีจิตเมตตาเอ้ือเฟอเผ่ือแผซึงกันและกัน มีความสาน
สามัคคี มีอายุทีฆายาวเท่ียงม่ันดวย  อายุ  วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสาร คุณสารสมบัติทุกทั่ว
ตัวตนน้ันจุงจักมี 
 ๓.๔.๔  พระพทุธสิหิงค พระธาตุสิบสองนักษัตร ประจําปมะโรง 
 สิหิงคนิทาน ไดกลาวถึงพญานาคราชเปนผูสรางพระพุทธสิหิงค  จึงทําใหคนลานนามี
ความเชื่อวาผูที่เกิดปมะโรงหรืองูใหญ ตองกราบไหวบูชาพระพุทธสิหิงคเพ่ือความเปนสิริมงคล  ซ่ึง
ไมปรากฏในตํานานเลยแตเปนผลจากตํานานใหผูคนในลานนาไทยมีที่ยึดเหน่ียว จนกลายเปนจุด
รวมใจหรือชุธาตุ สะทอนใหเห็นวา ประชาชนมีความผูกพันกับศาสนามาก ทุกอยางมีวัดเปนจุด
ศูนยกลางตั้งแตเกิดจนตาย วัดเปนสถานที่ใหการศึกษาแกกุลบุตร ทั้งทางหนังสือและวิชาชีพชีพ
ของตน เปนคนสมบูรณทางความเปนอยูและสังคม 
 นอกจากการไปไหวพระธาตุที่สําคัญแลว ๆ  คนโบราณของลานนายังสรางคานิยมให
บังเกิดข้ึนกับประชาชนดวยการใหประชาชน  “ชุธาตุ”  คือถือเอาพระธาตุเจดียน้ันเปนที่พึงของตน
ดวย  พระธาตุเจดียตาง ๆ ที่กลาวถึงน้ี ก็คือพระเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  ที่
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 ๕๖ 

ฐาปนาตั้งไวตามสถานที่ตาง ๆ เชน พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุศรีจอมทอง  
ฯลฯ  ตามประเพณีชาวภาคเหนือถือกันวาคนเกิดปใดตองไปสักการบูชาพระธาตุที่น้ัน จึงจะเปน         
สิริมงคลแกตนใหมีอายุยืนอานิสงคมาก มีดังน้ี๙๑ 
 ๑)  คนเกิดปไจ  คือปชวด พระธาตุประจาํปเกิดคือ พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 
 ๒)  คนเกิดปเปา คือปฉลู พระธาตุประจําปเกิดคือพระธาตุลําปางหลวง  จังหวัดลําปาง 
 ๓)  คนเกิดปยี  คือปขาล  พระธาตุประจําปเกิดคือพระธาตุชอแฮ  จังหวัดแพร 
 ๔)  คนเกิดปเหมา  คือปเถาะ พระธาตุประจําปเกิดคือพระธาตแุชแหง  จังหวัดนาน 
 ๕)  คนเกิดปสี  คือปมะโรง พระธาตุประจําปเกิดคือพระเจดียวัดพระสิงห จังหวัด
เชียงใหม   บางคนวาปน้ีชุ “ พระสิงหหรือพระพุทธสิหิงค ” มิใชพระเจดีย 
 ๖)  คนเกิดปไส  คือปมะเส็ง  พระธาตุประจําปเกิดคือพระเจดียศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา   
ประเทศอนิเดีย ชาวบานเดินทางไปไมถึงใหไหวตนโพธ์ิแทน 
 ๗)  คนเกิดปสงา  คือปมะเมีย  พระธาตุประจําปเกิดคือพระธาตุยางกุง หรือชเวดากอง   
ประเทศพมา 
 ๘)  คนเกิดปเม็ด คือปมะแม พระธาตุประจําปเกิดคือพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 
 ๙)  คนเกิดปสัน คือปวอก พระธาตุประจําปเกิด คอืพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๑๐)  คนเกิดปเลา คือประกา พระธาตุประจําปเกิด คือ พระธาตุหริภุญไชย  จังหวัดลําพูน 
 ๑๑)  คนเกิดปเส็ด คือปจอ พระธาตุประจําปเกิด คือพระธาตุเกตุแกวจุฬามณี บนสวรรค
ชั้นดาวดึงส 
 ๑๒)  คนเกิดปไค  คือปกุน พระธาตุประจาํปเกิดคือพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
 พระธาตุประจําปเกิดน้ี ถือวาหากผูใดเกิดปไหนแลวควรไปนมัสการกราบไหวพระธาตุ
น้ัน ๆ จะไดอานิสงคมาก สําหรับผูที่อยูหางไกลพระธาตุประจําปเกิดของตนเดินทางไปไมถึงก็ให
กราบไหวเอาเองหรือไปขอผูที่วาดรูปเปนวาดใสแผนผาหรือแผนกระดานใหนํามาสักการะบูชาก็ได 
เพราะทางภาคเหนือจะนิยมนํารูปพระธาตปุระจําปเกิดติดตามบานตาง ๆ 
 พระเพณีไหวพระธาตุ หรือข้ึนพระธาตุมีประโยชนตอสังคมและสถาบันวัดในลานนา
มากหากจะประมวลเปนขอดังน้ี๙๒ 
 ๑)  เปนการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนกับประชาชนสวนรวม 

                                                         
 ๙๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑. 
 ๙๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๒. 
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 ๕๗ 

 ๒)  เปนการสรางความสามัคคีระหวางวัดวากับบานเรือน 
 ๓)  เปนการเดินทางไปเท่ียวหาบุณยทัศนา หาประสบการณใหมนอกบาน 
 ๔)  เปนการไปชวยบูรณะปฏิสังขรณ  ถาวรวัตถุที่ศรัทธาท้ังหลายไดรับผิดชอบรวมกัน  
 ๕)  เปนการรําลึกถึงพระพุทธองคผูเปนเจาของศาสนาในลักษณะสถานท่ีควรการสังเวช
เชน สถานท่ีประสูติ และปรินิพพานของพระพุทธเจา 
 ๖)  สงเสริมใหเกิดความรักตอศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
 
 ความสําคัญของการเปนวัดพระธาต ุ
 ๑)  เปนวัดท่ีอยูกลางเมืองท่ีใหญโตกวาวัดอ่ืน   และมีพระมหาเจดียเปนประธานอยาง
สวยงาม 
 ๒)  มีอายุการสรางมานาน เปนวัดท่ีกษัตริยสรางท่ีเรียกวาพระอารามหลวง ที่มีประวัติ
การบูรณะมาอยางตอเน่ือง 
 ๓)  มีการเขียนตํานานหรือสรางตํานาน ที่เก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ         
พระธาตุควบคูกับการเมือง จนพระธาตุเปนส่ิงท่ีแยกไมออกจากเมืองน้ัน ๆ๙๓ 
 นอกจากน้ัน  พระธาตุ ยังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบานหรือตางเมือง   มาทํา                     
การสักการบูชาเปนประจํา เปนที่จาริกแสวงบุญของผูคนตางเมืองท้ังอยูในแควนเดียวกันหรือตาง
แควนกัน มาเพ่ือสักการะเกิดบุญกุศลและความเปนสิริมงคล  ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ จารึก
สุโขทัยกลาวถึงพนมไสดํา เปนขาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  เมื่อพระองคสวรรคตแลว
พนมไสดําออกบวชแลวจาริกแสวงบุญไปไหวพระธาตุหริภุญไชย เมืองลําพูน 
 ความสําคัญของพระธาตุกลาวมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน วาบานเมืองท่ีมีพระบรมธาตุ
ประดิษฐานอยู   พุทธศาสนิกชนทุกสารทิศจะตองเดินทางมาสักการบูชา เพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิต   
และยังไดสรางอานิสงสผลบุญไปภพหนา จึงนับไดวาพระบรมธาตุเจดียสําคัญของชุมชนเมืองน้ัน มี
ความหมายในเรื่องการบูรณาการ ทางดานวัฒนธรรมกับการเมืองของรัฐไดเปนอยางมาก   ความเช่ือ
เรื่องพระบรมธาตุและความเช่ือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาน้ัน ถือไดวาชาวพุทธมีอิสระและเสรีภาพที่
จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังดินแดนตาง ๆ ที่มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในพระพุทธสาสนาประดิษฐานอยู 
 นอกจากน้ียังพบวา   การบูชาพระธาตุน้ันแฝงไปดวยความคิดของการเสริมอํานาจและ
สิทธิธรรมทางการเมือง เพราะอํานาจของพระธาตุไมไดจํากัดอยูเฉพาะเมืองใดเมืองหน่ึง   แตเปน

                                                         

 ๙๓ มูลนิธิพระบรมธาตุ  ดอยสุเทพ, ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนา ฉบับ ๖๓๕ ป พระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ, (เชียงใหม : เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป, ๒๕๔๙), หนา ๕๗. 
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 ๕๘ 

อํานาจของการขามพรมแดนการปกครอง ดวยเหตุน้ีทําใหกษัตริยของเชียงใหมสามารถอางสิทธิ
ธรรมเหนือเมืองตาง ๆ ในฐานะเปนศูนยอํานาจทางการเมืองแลว   ยังเปนศูนยกลางของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
สูงสุดคือพระบรมธาตุดวย ดังจะเห็นการกําหนดความสําคัญของพระบรมธาตุที่เปนศูนยกลางทาง
การเมือง 
 เมืองเชียงใหม-ลําพูน มีถึง ๔ แหง ไดแก พระธาตุหริภุญชัย  พระธาตุดอยสุเทพ         
พระธาตุวัดพระสิงหวรมหาวิหาร/พระพุทธสิหิงค พระธาตุจอมทอง 
 ลานนา ไดแก พระธาตุดอยตุง พระธาตุแชแหง พระธาตุชอแฮ  พระธาตุลําปางหลวง  
 ลานนา - ลานชาง ไดแก พระธาตุพนม 
 ลานนา - พมา ไดแก พระธาตุตะโกง หรือ ชเวดากอง 
 พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ไดแก พระศรีมหาโพธ์ิ  พุทธคยา 
 สวรรคของชาวพุทธ ไดแก พระเกศแกวจุฬามณี 
 กลาวไดวาการสักการบูชาพระธาตุ ไดสรางความเช่ือโยงชุมชนท่ีนับถือพุทธศาสนาเขา
ดวยกัน แมจะอยูตางเมืองหรือตางแควนท่ีกลาวมา๙๔ 
   พระสิงหหรือพระพุทธสิหิงค  ที่ประดิษฐานในวิหารลายคําวัดพระสิงหวรมหาวิหาร  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  เปนพระพุทธรูปองคเดียวที่ชาวลานนานับถือวาเปน  ชุธาตุ  และบูชา
เชนเดียวกับพระธาตุประจําปเกิด  เปนที่พักดวงจิตของคนที่จะเกิดในปมะโรง  งูใหญหรือนาค  
เน่ืองจากพระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธรูป  ไมใชเจดียเหมือนกับที่  ชุธาต  ทั่วไป  จึงทําใหคนทั่วไป
มักเขาใจผิดวา  ถาคนเกิดปมะโรงตองไปไหวเจดียที่วัดพระสิงหแทนที่จะไปไหวพระพุทธสิหิงค  
นักปราชญลานนาโบราณทานคํานึงถึงเร่ืองน้ีอยูแลว จึงไดแตงไวเปนคําไหวพระสิงหเปนภาษาบาลี
วา  นะมามิ  สิหิงคพิมพัง  สุวัณณาภิรัมมัง  ลังกาชาตัง  โสภาภิโสภัง  สราภิกันตัง  นมามิหัง  
หมายถึงตองไปไหวพระสิงหที่เปนพระพุทธรูป  ไมใชไหวเจดีย  พระพุทธสิหิงคจึงมีความสําคัญ
กับชาวลานนาท่ีเกิดปมะโรงทุกคน และเปนพระพุทธรูปองคเดียวท่ีเปนที่รวมวิญญาณ เพ่ือรอมา 
ปฎิสนธิในโลกมนุษย 
 

๓.๕  อิทธิพลดานการเมือง การปกครอง 
 ตํานานสิหิงคนิทาน เปนแบบฉบับการบันทึกเหตุการณของอดีตอันเกาแก ผูแตงตํานาน
เปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา งานของทานสรางความชอบธรรมหรือสรางความศักด์ิสิทธ์ิ 
ใหแกส่ิงท่ีเขียนถึง คือ พระพุทธสิหิงค โดยการโยงไปสัมพันธกับพระพุทธองคหรือโดยการแสดง

                                                         
 ๙๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๘ -๕๙. 
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ใหเห็นวาส่ิงตาง ๆ ดังกลาวมีความสําคัญอยางไร ในการชวยใหเกิดบุญกุศล เหตุน้ีตํานาน               
สิหิงคนิทาน จึงมีลักษณะเปนคําสอนศีลธรรม และมีอิทธิพลตอแนวความคิดทางการเมือง ของ
ผูปกครองลานนาไทยเปนอยางย่ิง เน่ืองจากพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางย่ิงตอสังคม 
 พุทธศาสนานิกายเถรวาทเขามาสูลานนา โดยพระนางจามเทวีไดนิมนตพระสงฆชาว
ละโว  ๕๐๐ รูป ซ่ึงนับเปนคร้ังแรก  และในสมัยพระญากือนา ไดสงทูตไปนิมนตพระสุมนเถระจาก
สุโขทัยเขามาในลานนาไทย  พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงเจริญเร่ือยมามีพระสงฆชาวเชียงใหม
เดินทางไปอุปสมบทและศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกาเปนจํานวนมาก  พุทธศาสนาเถรวาทแบบ
ลังกาจึงเจริญขึ้นเปนลําดับ และมีอิทธิพลตอแนวความคิดทางการเมือง ของผูปกครองลานนาไทย
เปนอยางย่ิง เน่ืองจากพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางย่ิงตอสังคม วัฒนธรรมของลังกาและ
ลานนา ฉะน้ัน พระสงฆจึงไดเปนผูคุมครองรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา และเผยแพร
พระพุทธศาสนาในอดีต เน่ืองจากพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางย่ิงตอสังคม  วัฒนธรรมของ
ลังกาและลานนา ฉะน้ัน พระสงฆจึงไดเปนผูคุมครองรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา และเผยแพร
พระพุทธศาสนาในอดีต และปจจุบัน 
 ดังน้ัน ตํานานสิหิงคนิทาน แสดงใหเห็นวาพระสงฆมีบทบาททางการเมืองการปกครอง
ในประวัติศาสตรอยางย่ิง เปน ปูชนียบุคคลผูปรึกษาของผูปกครองบานเมืองเปน ผูนําของประชาชน
ในทางธรรม ซ่ึงบทบาทของทานสามารถแยกออกเปนหัวขอใหญ ไดดังน้ี 
 ๑)  บทบาททางการเมือง สืบเน่ืองจากการท่ีพระพุทธศาสนามีความสําคัญและมีอิทธิพล
ตอวิถีชีวิตของประชาชน จึงทําใหพระภิกษุมีความใกลชิดและมีอิทธิพลตอประชาชนสวนใหญเปน
ผลใหพระสงฆเขาไปมีบทบาททางการเมือง 
 ๒)  บทบาทในการไกลเกล่ียกรณีพิพาทระหวางผูนําทางการเมือง เมื่อผูนําทางการเมือง
ไมสามารถยุติกรณีพิพาทซ่ึงกันและกันได พระเถระซ่ึงเปนท่ีนับถือของบุคคลทั่วไปมาเจรจา        
ไกลเกล่ีย 
 ๓)  บทบาทในการเปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย บทบาทน้ีมักจะเริ่มตนจากการที่
พระภิกษุไดมีโอกาสถวายการอบรมสั่งสอน ซ่ึงในเวลาตอมาพระภิกษุเปนราชครูก็จะกลายเปนที่
ปรึกษาผูทรงอิทธิพลตอพระมหากษัตริย  
 ตํานานสิหงคนิทานยังระบุไวชัดเจนวา  พระสงฆเทาน้ันที่จะสรางความเขาใจและสราง
ปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางผูนําอาณาจักรใหมีความสามัคคีปรองดองกัน  เจามหาพรหมเจาเมือง
เชียงราย  สงพระมหาสุคนธเถระเปนสมณทูตไปเจรจากับเจาติปญญา เจาเมืองกําแพงเพชร ความวา  
มหาบพิตรท้ังสองพระองค  ทรงมีบุญมาก  ทรงนับถือพระพุทธศาสนา  ทรงเปนผูมีศีล ขอ
มหาบพิตรท้ังสองจงสามัคคี  อยาทรงพิโรธกันเลย  น้ีก็เมืองกําแพงเพชร  โนนก็นครเชียงใหม  ขอ
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จงใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ขอใหนครท้ังสองจงมัดกันดวยเชือก  คือพระราชไมตรีเถิด   แสดงให
เห็นถึงบทบาทของพระสงฆอยางชัดเจน 
 ผูนําทางการเมืองไดใชพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆเปนแกนสําคัญในการดําเนิน
กุศโลบายในการบริหารการเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับอาณาจักร
เปนไปในระบบอุปถัมภ นํามาซ่ึงความผูกพันที่สําคัญประการหน่ึงคือความภักดีของพระสงฆท่ีมีตอ
รัฐไดแสดงออกโดยใหความรวมมือและสนับสนุน  หนาท่ีของผูนําฝายอาณาจักรคือ พิทักษรักษา
พุทธศาสนาใหบริสุทธ์ิ  เพราะพระพุทธศาสนาเปนหลักทางศีลธรรมเปนแมแบบแหงการดําเนิน
ชีวิตของสังคม  ดังน้ัน การขยายอํานาจของกษัตริยไปยังประเทศราช  จึงไดใชพระพุทธศาสนาและ
สถาบันสงฆเปนเคร่ืองเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองควบคูไปดวย๙๕ 
 ตํานานสิหิงคนิทาน แสดงเห็นวาพระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธรูปสําคัญท่ีบรรดากษัตริย
ตองการครอบครอง เน่ืองจากแนวคิดในการปกครองของรัฐในสมัยโบราณ เปนการจําลองลักษณะ
ของจักรวาลตามทฤษฏีโลกภูมิของศาสนาพุทธผสมฮินดู โดยถือวากษัตริยเปนผูมีบารมีเหนือกวา
ผูอ่ืนและเหมาะสมที่จะเปนผูครอบครองบัลลังก  กษัตริยเปนพระโพธิสัตวจุติลงมายังโลกมนุษย
เพ่ือส่ังสมบุญบารมีใหบรรลุโพธิญาณ  ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  การส่ังสมบุญบารมี
ในทางหน่ึงก็คือเปนผูอุปถัมภพระศาสนา และสงเคราะหผูที่ไดรับความทุกขยากลําบาก ตาม         
อุดมคติทางพระพุทธศาสนาการดําเนินชีวิตของมนุษยมุงไปสูนิพพาน  กษัตริยในฐานะผูทํานุบํารุง
ศาสนามีหนาท่ีดูแลประชาชนใหอยูในศีลธรรมและสรางบารมีตามวาสนาของตน  ในแงน้ีรัฐจึงเปน
เคร่ืองมือที่จะนําประชาชนไปสูนิพพาน กษัตริยจึงมีความสําคัญเปรียบเสมือนพระโพธิสัตวที่จะ
นําพามนุษยไปสูสุขคติ๙๖  
 หนาท่ีของกษัตริย คือการดูแลกิจการภายในอาณาจักรใหเกิดความสงบเรียบรอย  
สําหรับภายนอกอาณาจักร กษัตริยไดใชแนวคิดน้ีกับรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือใหยอมรับในอํานาจดวย                
การประกาศตนเปนผูอุปถัมภพระพุทธศาสนา โดยอาณาจักรลานนาและอยุธยาตางรับเอาแนวคิด
ดังกลาวมาใชสรางความชอบธรรม ในการขึ้นครองราชยและเสริมบารมีของตน ดวยการครอบครอง
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ หน่ึงในน้ันคือพระพุทธสิหิงค๙๗  

                                                         

 ๙๕ ยุพิน  เข็มมุก,  “สถาบันสงฆกับการเมืองและสังคมลานนา พ.ศ. ๑๙๕๔-๒๑๐๑”, วิทยานิพนธ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑), หนา ๒๓. 
 ๙๖ นิธิ  เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา,  (กรุงเทพมหานคร :  
บรรณกิจ, ๒๕๒๓), หนา ๕๒. 
 ๙๗ เน้ือออน ขรัวทองเขียว, ผศ.ดร., “เม่ือพระพุทธสิหิงคเชียงใหมโดยลอบตัดเศียร”, ศิลปวัฒนธรรม, 
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๙ (กรกฏาคม  ๒๕๕๔) : ๔๔. 
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 ความเจริญรุ ง เ รืองทางวัฒนธรรมลานนา  ได รับการส่ังสมและสืบทอดโดยมี
พระพุทธศาสนาเถรวาท  เปนกรอบหลอหลอมใหมีรูปแบบและเอกลักษณของตนเอง  ความเจริญ
ทางดานการเมืองและการปกครองของลานนา  และกลาวไดวากษัตริยใชพระพุทธศาสนาเปน
เคร่ืองมือสรางความสัมพันธกับบรรดาเจาเมืองตามหัวเมืองตาง  ๆ๙๘ จะเห็นไดจากการอัญเชิญ             
พระพุทธสิหิงคประดิษฐานตามเมืองตาง ๆ   
 สิหิงคนิทานทําใหทราบวาพระพุทธสิหิงค กับลังกาทวีป   เปนตนกํา เนิดของ
พระพุทธศาสนาสายลังกาวงศและมีอิทธิพลตอชาวพุทธในภูมิภาคน้ี  พระเถระชาวลานนาสองทาน
คือ  พระรัตนปญญาเถระผูรจนาคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  และพระโพธิรังสี  รจนาตํานานพุทธ
สิหิงค  ตางก็ใหภาพชัดเจนวา  พระพุทธสิหิงคองคน้ี  เปนพระพุทธรูปสําคัญของฝายเถรวาทลังกา
วงศ  พระเถระท่ีรจนาพยายามแสดงใหเห็นสายสัมพันธของพระปฏิมา วามีความสําคัญตอฝายพุทธ
อาณาจักรในดินแดนท่ีเรียกวาสุวรรณภูมิน้ีมาก จนกลาวไดวาพระพุทธสิหิงค  เปนพระพุทธรูปทาง
การเมือง ที่ผูรจนาพยายามแสดงใหเห็นความพยายามทุกวิถีทางของผูนําฝายอาณาจักรเพ่ือใหไดเปน
เจาของ  แมจะเกิดการแยงชิงดวยศึกสงครามก็ตาม  
 ตํานานสิหิงคนิทาน  กลาววาพระเจาพรหมไดนําพระพุทธสิหิงค มาขอขมาพระเจาแสน
เมืองมา และนําไปไวในเชียงรายกอน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคพระพุทธรูปเปน          
ตัวประกันในการเมือง และสามารถระงับปญหาทางการเมืองอยางสงบและสันติวิธี   
 พระพุทธสิหิงคอยูในบานเมือง ไดทําใหไพรฟาประชาชนของบานเมืองน้ันสงบสุข
รมเย็น ตํานานตาง ๆ ไดกลาวอางถึงพระพุทธสิหิงค วามีความศักด์ิสิทธ์ิเปนพระพุทธรูปสําคัญ 
บานเมืองไหนมีไวจะสงบรมเย็น สะทอนใหเห็นแนวคิดท่ีวาเมืองใดยังม่ันคงอยูในพระพุทธศาสนา
ผูปกครองอยูในศีลธรรมยอมจะยังบานเมืองน้ันใหสงบรมเย็น ตํานานท่ีพระโพธิรังสี ไดกลาวไวใน
สิหิงคนิทานวา พระพุทธสิหิงคมีความศักด์ิสิทธิมากต้ังอยูที่ใดท่ีน้ันจะเจริญรุงเรือง๙๙ เปนตน 
 

๓.๖  หลักพุทธธรรมท่ีไดจากการศึกษาสิหิงคนิทาน 
 ในการศึกษาสิหิงคนิทาน  พระโพธิรังสีเถระไดสอดแทรกหลักพุทธธรรมไวหลายเร่ือง
ดวยกัน เชน เรื่องของศีล  ศรัทธา  กรรม  พรหมวิหาร  หลักพุทธธรรมเหลาน้ีเปนประโยชนสามารถ
นําปรับประยุกตใชในชีวิตจริงได ดังจะกลาวตอไปน้ี 
                                                         

 ๙๘ ยุพิน  เข็มมุกด,  พุทธศาสนาในอาณาจักรลานนาไทย สมัยราชวงศมังราย พ.ศ. ๑๙๓๘ – ๒๑๐๑, 
(เชียงใหม : วิทยาลัยครูเชียงใหม, ๒๕๒๗), หนา ๑๒. 
 ๙๙ ส่ือสารอากาศ, กรม, พระพุทธสิหิงค : รวมบทความตํานาน และบทวิพากษ, ในวาระกรมส่ือสาร
อากาศ ครบรอบ ๕๖ ป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เน็ทเวิรด จํากัด, ๒๕๓๗), หนา ๑๑๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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 ๓.๖.๑  เรื่องศีล 
 พระโพธิรังสี  ไดอางเอาศีล อันเปนคุณธรรมสูงสุดกวาส่ิงท้ังปวง เปนบทกลาวอาง
ทายสุดแหงการประพันธ  สะทอนใหเห็นถึงสิ่งยึดเหน่ียวของพระมหาเถระ ที่พยายามจะแสดงให
เห็นเหตุการณชวงที่ทานประพันธ วามีความขัดแยงของพระสงฆในดานความคิด  ถึงแมความคิด
ความเห็นจะตางกัน  แตทานไดแฝงแงของวัตรปฏิบัติที่เสมอกันดวยศีล  ดังน้ัน ศีลจึงเปนทางแกไข
ปญหาอยางสันติวิธี  เปนทางออกท่ีเหมาะสม เพราะเปนการฝกฝนอบรบความประพฤติทางกาย  
วาจา  คือระเบียบวินัย  การอยูรวมกับผูอ่ืนและในส่ิงแวดลอมตาง ๆ ดวยดี  ในการเก้ือกูล  ไม
เบียดเบียน  ไมทําลายเปนพ้ืนฐานอบรมจิต๑๐๐  
  พระโพธิรังสีมหาเถระไดนิพนธเร่ืองสิหิงคนิทานข้ึน  โดยอาศัยศีลและมีความรูในพระ
ธรรมวินัยเปนอยางดีย่ิง  สิหิงคนิทานไดแสดงใหเห็นถึงขอวัตรปฏิบัติของผูคน  ตามแตสถานภาพ
สะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยน้ันดวย 
 ศีล แปลวา  ปกติ  คือส่ิงหรือกติกาท่ีบุคลจะตองระวังรักษา  ตามเพศและฐานะ  ศีลน้ันมี
หลายระดับ ศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐ และศีล  ๒๒๗ และในบรรดาศีลชนิดเดียว ก็ยังจัดแยกออกเปน
ระดับธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) อธิศีล (ศีลอยางสูงศีลอยางอุกฤษฏ)   
 คําวามนุษย  คือผูมีใจอันประเสริฐ คุณธรรมท่ีเปนปกติของมนุษย ที่ตองทรงไวตลอดไป
ก็คือศีล ๕ บุคคลไมมีศีล ๕ ไมเรียกวามนุษย แตอาจจะเรียกวาคน ซ่ึงแปลวายุง ในสมัยพุทธกาล  
ผูคนมักมีศีล ๕ ประจําใจกันเปนนิจ ศีล ๕ จึงเปนเรื่องปกติของคนในสมัยน้ัน และจัดวาเปน
มนุษยธรรม สวนหน่ึงในมนุษยธรรม ๑๐ ประการ ผูท่ีจะมีวาสนาไดเกิดเปนมนุษย  จะตองถึงพรอม
ดวยมนุษยธรรม ๑๐ ประการเปนปกติ ซ่ึงรวมถึงศีล ๕ ดวย 
 การรักษาศีล เปนการเพียรพยายาม  เพ่ือระงับโทษทางกายและวาจา อันเปนเพียงกิเลสมิ
ใหกําเริบขึ้น และเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงข้ึนกวาการใหทาน ทั้งในการถือศีลดวยกันเอง ก็ได
บุญมากนอยตางกันไปตามลําดับตอไปน้ี คือ 
 ๑)  การใหอภัยทาน  แมจะมากถึงรอยคร้ัง  ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๕  แมจะไดถือ
แตเพียงคร้ังเดียวก็ตาม 
 ๒)  การถือศีล ๕ แมจะมากถึง ๑๐๐ คร้ัง ก็ยังไดบุญนอยกวาศีล ๘ แมจะถือเพียงคร้ัง
เดียวก็ตาม 

                                                         

 ๑๐๐ พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโต),  พจนานุกรม  ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๓๖๔. 
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 ๓)  การถือศีล ๘ แมจะมากถึง ๑๐๐ คร้ัง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล ๑๐ คือการบวช
เปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แมจะบวชไดแตเพียงวันเดียวก็ตาม 
 ๔)  การบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาแลว รักษาศีล ๑๐ ไมใหขาดไมใหดางพรอย  
แมจะนานถึงรอยป ก็ยังไดบุญนอยกวาผูที่ไดอุปสมบทในพุทธศาสนามีศีลปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗  
แมจะบวชไดมาเพียงวันเดียวก็ตาม 
 ฉะน้ัน ในฝายศีลแลว การที่ไดอุปสมบทเปนพระในทางพระพุทธศาสนาไดบุญบารมี
มากท่ีสุด เพราะเปนเนกขัมมบารมี ในบารมี ๑๐ ซ่ึงเปนการออกจากกาม เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
ธรรมข้ันสูง ๆ  ก็คือการภาวนาเพ่ือมรรค  ผล นิพพาน  ตอไป ผลของการรักษาศีลน้ันมีมาก ซ่ึงจะยัง
ประโยชนสุขใหแกคนผูน้ัน ทั้งในชาติน้ีและชาติหนา เมื่อไดละอัตภาพน้ีไปแลวยอมสงผลใหได
เกิดในเทวโลก ๖ ช้ัน ซ่ึงแลวแตความละเอียดประณีตของศีลท่ีรักษาและบําเพ็ญมา 
 สิหิงคนิทาน ถึงแมจะไมปรากฏเร่ืองของศีลอยางชัดเจน แตสะทอนใหเห็นถึงสิ่ง              
ที่ยึดเหน่ียวของพระมหาเถระ ที่พยายามจะแสดงใหเห็นเหตุการณชวงท่ีทานประพันธ วามี                    
ความขัดแยงของพระสงฆในดานความคิด แตหลักการปฏิบัติยังอิงพระธรรมวินัยเพ่ือระงับโทษทาง
กายและวาจา อนัเปนเพียงกิเลสมิใหกําเริบข้ึนอันเปนแบบอยางท่ีดีควรแกการนํามาปฏิบัติ  
 ๓.๖.๒  เรื่องศรัทธา 
 สิหิงคนิทานไดแสดงหลักพุทธธรรมเร่ืองศรัทธา  วาเปนความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล  
พระโพธิรังสีไดแสดงใหเห็นถึงเร่ืองของกฎแหงกรรม  ผลของกรรม  สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม  ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัวและเชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา เปนความเช่ือความซาบซ้ึงท่ี
เน่ืองดวยเหตุคือมีปญญารองรับและเปนการสืบตอแหงปญญาได 
 ศรัทธา  ความเชื่อในทางธรรมหมายถึงส่ิงท่ีควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล  
ความม่ันใจในความจริงความดีส่ิงดีงาม  และในการทําความดีไมลูไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการ 
ภายนอก ทานแสดงสืบ ๆ กันมาวามี ๔ อยาง คือ ๑๐๑ 
 ๑)  กัมมสัทธา  เชื่อเรื่องกรรม 
 ๒)  วิปากสัทธา  เช่ือเรื่องผลของกรรม 
 ๓)  กัมมัสสกตาสัทธา  เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน  ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว 
 ๔)  ตถาคตโพธิสัทธา  เช่ือปญญาตรัสรูของพระตถาคต 

                                                         

 
๑๐๑

 เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๒. 
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 ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธผูประเสริฐในโลกท้ัง ๓ เปนองคเอกนําภพทั้ง ๓ อันภพ 
ทั้ง ๓ บูชาแลว เปนธงชัยของโลกทั้ง ๓ เปนประทีปดวงเดียวของภพทั้ง ๓ เปนเผาพันธุของโลก         
ทั้ง ๓  ดวยความเคารพ 
 ขาพเจาขอนมัสการพระธรรมอันประเสริฐ ละเอียด ลึกซ้ึง มีความหมายลึกซึ้งเหมือน
ทะเลสีทันดรรองรับนํ้า มีภูเขาสิเนรุก้ันไว มีลักษณะคิดไดยากมาก เปนธรรมท่ีพระพุทธทรง
ปรับปรุงไวดีแลว 
 ขาพเจาขอนมัสการพระสงฆสาวกของพระพุทธ ผูทรงเปนราชาของนักปราชญ 
ประกอบดวยคุณมีศีล เปนตน อบรมตนดีแลว มีอินทรียมั่นคงเปนนาบุญท่ีดี และเปนสังคมอัน
ประเสริฐย่ิง 
 เมื่อนมัสการพระรัตนตรัย อันสามารถปองกันอันตรายไดทั้งหมดน้ันแลว ขาพเจาจะ
กลาวกําเนิดพระพุทธรูปองคประเสริฐคือพระสิหิงค๑๐๒ 
 สิหิงคนิทานไดสะทอนใหเห็นวามนุษยทุกคนมีความหวาดหวั่นตอภัยอันตรายรอบดาน  
เมื่อมีความกลัวประจําสันดานอยูอยางน้ีจึงจําเปนตองหาที่พ่ึง และท่ีพ่ึงอันใดเลาจะประเสริฐย่ิงกวา 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  ท้ังน้ีเพราะพระรัตนตรัย และทรงคุณานุภาพสามารถท่ีจะยังมนุษย
ใหหายจากความหวาดกลัวตอสรรพภัยตาง ๆ และใหพนทุกขพบสุขไดจริง ๆ เม่ือมนุษยมีความกลัว
ตองพ่ึงพระรัตนตรัย  ทั้งน้ีก็เพราะพระพุทธศาสนามีหลักใหมวลมนุษยเชื่อในกรรมลิขิต  คือ  การ
กระทําดีและชั่วของตนเองท่ีสรางโชคดีโชครายหรือความเจริญความเส่ือมใหกับตัวเอง   
 สิหิงคนิทาน ไดสอนถึงเร่ืองความเชื่อในพระรัตนตรัยเห็นไดจากบทประนามพจนอัน
แสดงถึงคุณแหงพระรัตนตรัย  เน้ือหาของตํานานไดกลาวถึงกรรม  ผลของกรรม  แสดงใหเห็นถึง
การใหผลของกรรม  และอานุภาพแหงพุทธคุณ 
 ทั้งน้ีสิหิงคนิทานยังไดสะทอนการสรางพุทธสิหิงค ที่สงผลตออิทธิพลทั้งศรัทธาความ
เชื่อในพระพุทธศาสนา  วิถีชีวิตของผูคนในยุคสมัย  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ ใหกับยุคตอ ๆ มา  และเม่ือไดรับแลวก็เลือกคัดสรรเหมาะกับสภาพสังคมของตน  
และผสมผสานพัฒนาใหเปนรูปแบบท่ีมีความเปนเฉพาะตัวเองมากข้ึน  และสงอิทธิพลน้ันตอไป
ใหกับพ้ืนที่ใกลเคียงและยุคตอมาจนถึงปจจุบัน 
 ๓.๖.๓  เรื่องกรรม 
 หลักพุทธธรรมเร่ืองของกรรมน้ัน      ปรากฏชัดเจนในสิหิงคนิทานแงของกรรมในอดีต   

                                                         

 
๑๐๒ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค,  แปลโดย แสง มนวิทูร,ร.ต.ท., กรุงเทพมหานคร : กรม

ศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา  ๓๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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ถือวาเปนบทเรียนใหรูจักพิจารณาเขาใจในตนเองตามเหตุผล ไมคอยเพงโทษแตผูอ่ืน  มองเห็น
พ้ืนฐานทุนเดิมของตนที่มีอยูในปจจุบันเพ่ือรูจักแกไขปรับปรุง ตามหลักของกฎแหงกรรม ดังจะ
กลาวตอไปน้ี 
 ในวิถีชีวิตมนุษย  การกระทําทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการ  และเม่ือทําอะไร
ไปแลวยอมเกิดผลของการกระทําน้ัน ถาทําดีตองไดผลดี ทําช่ัวตองไดผลชั่ว ความดีและความชั่ว
เกิดข้ึนทันทีที่กระทําดีหรือกระทําชั่วน้ันไมมีทางเปนอยางอ่ืน น้ีเปนเกณฑที่หลักพระพุทธศาสนา
เรียกวากรรมนิยามหรือกฎแหงกรรมน่ันเอง 
 กรรม หมายถึง การกระทําของมนุษยท่ีประกอบดวยเจตนาหรือความจงใจ ซ่ึงแสดงออก  
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ กรรมมีหลายประเภท ข้ึนอยูกับเกณฑที่นํามาใชจําแนก 
 ถาจําแนกตามคุณภาพหรือตามมูลเหตุของการกระทํา  มี  ๒ ประเภท  คือ อกุศลกรรม  
เปนกรรมชั่วเกิดจากอกุศลมูล และกุศลกรรมเปนกรรมดีเกิดจากกุศลมูล 
 ถาจําแนกตามทางท่ีทํากรรมหรือตามการแสดงออก มี ๓ ประเภท คือ กายกรรม               
การกระทําทางกาย วจีกรรม  การกระทําทางวาจา  และมโนกรรม  การกระทําทางใจ 
 กรรมจําแนกตามหลักเกณฑเก่ียวกับการใหผลซ่ึงมี อยู ๑๒ ประเภท เรียกวา กรรม ๑๒  
มีการจําแนกไดเปน ๓ หมวด๑๐๓ ดังน้ี   
  
 หมวดท่ี ๑ วาดวยปากกาล คือกรรมท่ีใหผลตามเวลา 
 ๑)  กรรมท่ีใหผลในปจจุบันหรือในชาติน้ีภพน้ี  ซ่ึงเปนผลทันตาเห็น  เรียกวา ทิฏฐิธรรม
เวทนียกรรม 
 ๒)  กรรมท่ีใหผลในอนาคตหรือในชาติหนา เรียกวา อุปชชเวทนียกรรม 
 ๓)  กรรมท่ีใหผลในชาติตอ ๆ ไป เรียกวา อปราปริยเวทนียกรรม 
 ๔)  กรรมท่ีเลิกใหผลหรือไมมีผลอีก เรียกวา อโหสิกรรม 
 
 หมวดท่ี ๒ วาดวยกิจ คือกรรมท่ีใหผลตามหนาท่ี   
 ๑)  กรรมแตงใหเกิด คือ กรรมที่ชักนําใหเกิดหรือถือปฏิสนธิในภพใหม  เม่ือส้ินชีวิตจากภพน้ี 
เรียกวาชนกกรรม 

                                                         

 
๑๐๓

 พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, หนา  ๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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 ๒)  กรรมสนับสนุน  คือ กรรมท่ีเขาสนับสนุนหรือซํ้าเติมตอจากชนกกรรม เรียกวา  
อุปตถัมภกรรม กรรมประเภทน้ีเปรียบเหมือนแมนมเล้ียงทารกที่เกิดจากผูอื่น ถาเปนกรรมดีก็
สนับสนุนใหไดรับผลดีขึ้น ถาเปนกรรมเลวก็จะซํ้าเติมใหไดผลเลวลง 
 ๓)  กรรมบีบค้ัน  คือ กรรมที่เขามาบีบค้ันการใหผลของชนกกรรม และอุปตถัมภกรรม
ใหแปรเปล่ียนไปในลักษณะทุเลาลงหรือส้ันเขา  เชน  ถาเปนกรรมดีก็จะบีบคั้นใหไดรับผลออนลง
หรือไมเต็มท่ี ถาเปนกรรมชั่วก็จะกีดกันใหไดรับผลทุเลาลง เปนตน  กรรมประเภทน้ีเรียกวา   
         อุปปฬกกรรม 
 ๔)  กรรมตัดรอน คือ กรรมที่มีกําลังแรง เขาไปตัดรอนการใหผลของชนกกรรม หรือ
อุปตถัมภกรรมใหขาดหรือหยุดเสีย แลวใหผลแทนท่ี เรียกวาอุปฆาตกรรม 
 หมวดท่ี  ๓ วาดวยปากทานปริยาย  คือ กรรมท่ีใหผลตามลําดับความแรง 
 ๑)  กรรมหนัก เรียกวา ครุกรรม กรรมประเภทน้ีใหผลกอนกรรมอ่ืน เชน ฌานสมาบัติ 
(ฝายดี) อนันตริยกรรม (ฝายช่ัว) 
 ๒)  กรรมท่ีทําบอย ๆ จนเคยชิน เรียกวาพหุลกรรม หรืออาจิณณกรรม กรรมประเภทน้ี
ใหผลกอนกรรมอื่นยกเวนครุกรรม 
 ๓)  กรรมจวนเจียน หรือกรรมท่ีทําเมื่อใกลตาย เรียกวาอาสันนกรรม กรรมประเภทน้ีถา
ไมมีสองขอแรกจะใหผลกอนกรรมอ่ืน เหมือนโคยืนแออัดยัดเยียดอยูที่ประตูคอก เม่ือคนเล้ียงเปด
คอกออก ตัวใดอยูใกลประตูตัวน้ันก็จะไดออกกอนแมจะเปนโคแกก็ตาม 
 ๔)  กรรมสักวาทํา เรียกวากตัตตากรรม หรือกตัตตาวาปนกรรม กรรมประเภทน้ีจะ
ใหผลก็ตอเม่ือไมมีกรรมอื่นใหผล ทั้งน้ีเพราะมีเจตนาในการกระทําออน หรือไมมีเจตนาท่ีจะทํา
อยางน้ัน 
 สิหิงคนิทานสอนใหเชื่อเรื่องกรรม  เชื่อผลแหงกรรมเน้ือหาของสิหิงคนิทานไดกลาวถึง
ตอนนําพระพุทธรูปสูเมืองนครไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาอยาง
ชัดเจน ๑๐๔ ดังตอไปน้ี   
 คร้ังน้ัน พวกคนเรือแลนสําเภาไปถึงกลางสมุทร สายชักใบบนเสากระโดงก็ลดไมได
สายสมอก็ทอดลงไมได  เรือกระทบหินโสโครกใตนํ้าแตกละเอียดเปนจุณไป คนจมนํ้าเปนเหย่ือเตา 
ปลาหมด 
 สวนพระพุทธสิหิงค ตกนํ้าแตไมจม ลอยอยูบนผิวนํ้า มีอาการนั่งอยูตามธรรมดา เปนที่
งามประทับใจดวยสิริวิลาส บายพระพักตรลอยมายังรัฐของพระเจาศรีธรรมราช 

                                                         

 ๑๐๔ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, แปลโดย แสง มนวิทูร,ร.ต.ท., หนา  ๔๓. 
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 กาลน้ัน เทวดาประจําสมุทรและเทวดาประจําอากาศไปประชุมกันหมดท่ีเทวสมาคม จึง
มิไดชวยปองกันรักษาพระพุทธสิหิงค 
 นาจะมีฝายถาม ฝายตอบในกรณีน้ี คือฝายถาม จะถามวา พระพุทธสิหิงคลอยนํ้าไดน้ี 
เปนดวยการแสดงฤทธ์ิของเทวดาใชไหม 
 ฝายตอบ  จะตอบวาไมใช 
 ถามวา  ทําไมจึงไมใช 
 ตอบวา ถาเปนไปดวยการแสดงฤทธ์ิของเทวดา เทวดาเหลาน้ันก็จะถูกเทวดาดวยกัน      
ติเตียนวา ทําไมละท้ิงพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ ปลอยใหลอยอยูกลางสมุทร และท้ังจะตองขาด
ประชุมเทวสมาคมดวย เพราะฉะน้ัน จึงไมใชการแสดงฤทธ์ิของเทวดา 
 ถามวา  ถากระน้ัน เปนการแสดงฤทธ์ิของใคร 
 ตอบวา  เปนการแสดงฤทธ์ิของพระพุทธสิหิงคเอง 
 ถามวา  ถาพระพุทธสิหิงคมีฤทธานุภาพ ทําไมจึงไมคุมครองรักษาคนที่เขามาอัญเชิญ
พระองคทาน ปลอยใหเขาถึงความฉิบหายลมตาย แมพระองคทานก็ตองลอยอยูกลางสมุทร จะไมใช
การแสดงฤทธ์ิของพระพุทธสิหิงคกระมัง 
 ฝายตอบจะตอบวา การฉิบหายลมตายของคนเหลาน้ีเปนดวยบุพพกรรม (กรรมเกา) ของ
เขาเองโดยแท พระพุทธสิหิงคคุมครองรักษาคนเหลาน้ันในทะเลไมได จริงอยู ขึ้นชื่อวาบุพพกรรม 
แมเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ก็ไมสามารถจะหามได  เหมือนพระเจาวิฑูรภะรบกับศากยะ
ราช พระศาสดาของเราทั้งหลายหามกษัตริย ท้ัง ๒ ฝาย ถึง ๒ ครั้ง ก็ไมสามารถจะหามได            
พระศาสดาเสด็จกลับ กษัตริยศากยะทั้งหลายจึงตายหมด พระเจาวิฑูรภะเสด็จกลับพรอมดวย
กองทัพ นอนที่กาดทรายในแมนํ้าอจีรวดี พอตกดึกฝนตกหาใหญทวมผูคนเหลาน้ันตายหมด แลวยัง
ถูกกระแสนํ้าพัดพาไปในสมุทร และเดียวน้ีพระพุทธรูปสิหิงคไมมีชีวิต แตมีฤทธ์ิ ก็ดวยแรง
อธิษฐานของพระอรหันต แรงอธิษฐานของพระเจาสีหล และแรงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ไมใชลําพังองคทานเอง เพราฉะน้ัน ทานจึงไมอาจคุมครองรักษาพวกเหลาน้ันไดคร้ันแลว ฝายถาม
ไมรูจะถามอยางไรตอไป ก็ยอมรับวาถูกแลว เปนเร่ืองปาฏิหาริยของพระสิหิงค  
 สิหิงคนิทานกลาวถึง พระพุทธสิหิงคแมจะมีความศักด์ิสิทธ์ิ  แตก็ไมสามารถหาม            
กรรมเวรของสัตวได  สิหิงคนิทานไดแสดงหลักกรรมลิขิต คือกรรมที่ทําไวแลวมีผล  เม่ือเขาใจเร่ือง
กรรม  อยางถองแทแลวจะทําใหเขาหลักของการดําเนินชีวิต ทําใหมีความอดทน มีความเพียร ส่ังสม
ความดี มีสติในการดําเนินชีวิต 
 ๓.๖.๔  เรื่องพรหมวิหาร 
 สิหิงคนิทาน  ไดกลาวถึงหลักพรหมวิหารไวอยางชัดเจน   แสดงถึงคุณธรรมของผูใหญ   
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เม่ือเผชิญกับปญหาโดยอาศัยเมตตาเปนตัวนํา อาศัยความรักความปรารถนาดี และความสงสาร
ชวยเหลือปลดเปล้ืองทุกข เปนหลักธรรมเครื่องอยูของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐ ธรรม
ประจําใจของทานผูมีคุณความดีย่ิงใหญ 
 พรหมวิหารธรรม  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา๑๐๕  เปนเร่ืองของใจ  จึงมีความ
พิเศษสุด  ผูมีบุญ  มีปญญา  มีใจเข็มแข็งมั่นคงดวยสัจจะ  สามารถอบรมพรหมวิหารธรรมต้ังแตฐาน
ถึงยอดไดในเวลารวดเร็ว  ไมจําเปนตองเน่ินชา  สําคัญตองมีศรัทธาตั้งม่ันวา  พรหมวิหารธรรมน้ีมี
คุณประโยชนแกชีวิตแทจริง 
 เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา   เมื่อศึกษาเขาใจในพรหมวิหารธรรมถูกตองตามสมควร
แลว  ใหปฎิบัติเกิดข้ึนมีในตน  จะไมใชเวลานานสําหรับการอบรมธรรมหมวดน้ี  พระพุทธองค
ไมไดทรงสอนเลือกมิตรหรือศัตรู  คนดี  คนช่ัว  ทรงสอนใหมีพรหมวิหารเปนท่ีอยูของใจ
ตลอดเวลา น่ันคือไมวาจะพบคนดีหรือคนช่ัวพบมิตรหรือศัตรู พบท่ีไหน เวลาใด ใจของเราตองอยู
ในพรหมวิหารธรรมสมํ่าเสมอ 
 ในสิหิงคนิทาน ไดกลาวถึงหลักพรหมวิหารผานเน้ือหาไวหลายตอนเชน  พระเจาพรหม
ลอมเมืองกําแพงเพ็ชร  พระญาณดิสทรงตรัสถึงหลักพรหมวิหารวา  ดีแลว เจามหาพรหมพระราชา
องคประเสริฐ เสด็จมาไกล ใครจะทูลถามวา พระองคเสด็จมาสูทางไกลโดยพระประสงคจะเจรจา
ดวยเร่ืองใด หรือดวยเหตุใด หรือโดยเขาพระทัยวาจะมีใครคิดรายกระน้ันหรือ อน่ึง ขึ้นช่ือวาพรหม 
แลว ถือกันวาเปนบิดาของสัตวโลกท้ังปวง ดังน้ัน หมอมฉันจึงเปนบุตรของพระองค และพระองค
เปนพระบิดาของหมอมฉัน ธรรมดาวาผูที่เปนบิดาของสัตวโลก ยอมอนุเคราะหชวยเหลือเก้ือกูล
บุตรท้ังหลาย หมอมฉันขอยกเวนบุตร ภรรยา แวนแควน และตัวหมอมฉันเอง นอกน้ันขอนอม
เกลาฯถวาย โปรดอยาทรงกระทําความพินาศใหหมอมฉันเลย ๑๐๖ฯ 
 มีปรากฏอีกตอนหนึ่งเปนพระจริยาวัตรของพระเจาสามฝงแกนวาพระวิไชยดิสมหาราช 
เมื่อไดรับราชาภิเษกแลวเปนที่รักท่ีเจริญใจของประชาชนชาวเมืองทั้งปวงมีเสนาบดี เปนตน เพราะ
พระองคทรงพระคุณสมบูรณดวยบุญลักษณอันยอดย่ิง อน่ึง ผูใดเปนอริราชศัตรูของพระองคมีโทษ
ถึงประหารชวีิต แตถาผูน้ันเขามาหาเองซบเศียรตนเองแทบพระบาทของพระมหาราชถวายบังคมทูล
ขออภัยโทษ ก็ทรงโปรดใหรอดชีวิตอยูในสํานักของพระองค 
 แสดงใหเห็นวาพระโพธิรังสี  ไดสอดแทรกเน้ือหาของหลักพรหมวิหารไวในสิหิงค
นิทาน  มุงเนนการใหอภัย  เพ่ือใหเกิดความสันติสุขและความรมเย็นแกบานเมือง  

                                                         
 ๑๐๕ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๐๕/๑๘๒. 
 ๑๐๖ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, แปลโดย แสง มนวิทูร,ร.ต.ท., หนา  ๖๐.   

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

       
บทที่  ๔ 

วิเคราะหตํานานสิหิงคนิทานท่ีมีผลกระทบตอสังคมลานนา 
 

 ในบทน้ีจะไดวิเคราะหสิหิงคนิทานท่ีมีผลกระทบตอสังคมลานนา  ในเร่ืองประวัติ          
การเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา  การรจนางานสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสี  ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และผลกระทบตอวีถีชีวิตสังคมลานนาท้ังดานบวกและดานลบ ดังจะกลาวตอไปน้ี 
 

๔.๑  วิเคราะหตํานานสิหิงคนิทานตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา 
 ๔.๑.๑  ดานประวัติพุทธศาสนาในลานนา 
 เรื่องราวการเขามาของพระพุทธศาสนา สูดินแดนภาคเหนือตอนบนหรือลานนาในระยะ
เริ่มแรกน้ัน  ไดมีความเห็นแตกแยกอยู เปนสองแนวทาง  กลาวคือ  แนวคิดแรกน้ันเห็นวา
พระพุทธศาสนาน้ันนาจะเขามาสูบานเมืองในแถบราบลุมจังหวัดเชียงรายเปนจุดเร่ิมแรก  ทั้งน้ีเช่ือ
กันตามเร่ืองราวทางเอกสารตํานานวา ในพ้ืนที่แถบน้ีมีบานเมืองท่ีมีความเจริญมากอน ซ่ึงก็คือแควน
โยนกเชียงแสนหรือเชียงแสนโบราณพระพุทธศาสนาในระยะเร่ิมแรกน้ัน คงเปนคติมหายาน  
เน่ืองจากคนไทยเม่ืออยูในดินแดนจีนก็นับถือตามแบบจีน เม่ืออพยพมาต้ังบานเมืองอยูในลานนาก็
นับถือพุทธศาสนามหายานติดมาดวย๑    
 พ.ศ. ๑๖๐๐  พระเจาอนุรุทธมหาราช ซ่ึงเปนกษัตริยของพมา ต้ังราชธานีอยู  ณ เมือง
พุกามและนับเปนองคศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาท่ีย่ิงใหญ ไดแผอานุภาพปราบปรามประเทศ
รามัญไวในอํานาจ แลวขยายอาณาเขตมายังดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ลงมาจนถึงลพบุรี  
ดวยเหตุน้ีพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานตามแบบแผนเมืองพุกาม ก็เผยแพรเขาสูบานเมืองแถบน้ี
ตั้งแตครั้งน้ันดวย ๒ 
 สวนอีกแนวคิดหน่ึงกลาววาพระพุทธศาสนาจากดินแดนตอนใต ไดเผยแผเขามาสู
ดินแดนภาคเหนือเปนครั้งแรกท่ีเมืองหริภุญชัยในแถบท่ีลุมแมนํ้าปง โดยไดเขามาพรอมกับคณะ

                                                       

 ๑ แสง  มนวิทูร, “ความเปนมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย”, จุลสารโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาตร  ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๙) : ๘๔.  
 ๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย,  พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระนิติธรรมประกรณ  (นิติธรรม  เนตราคม)  ณ  วัดเทพศิรินทราวาส,  (กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนศิวพร, ๒๕๑๐), หนา ๘๔. 
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  ๗๐ 

ของพระนางจามเทวีพระราชธิดากษัตริยกรุงละโว ที่ถูกอัญเชิญใหมาเปนกษัตริยครองเมืองหริภุญชัย
การเสด็จข้ึนมาของพระนางจามเทวีในคราวน้ัน ไดทรงนําเอาพระสงฆในพระพุทธศาสนาและขา
ราชบริพารที่ มีความรูทางศิลปะวิทยาการดานตาง  ๆ  จากเมืองละโวมาสูหริภุญชัยดวย  
พระพุทธศาสนาท่ีเขามาในคร้ังน้ันคงเปนนิกายเถรวาทหรือหินยาน ที่สืบเช้ือสายมาจากพระโสณ
เถรและพระอุตตรเถร ซ่ึงพระเจาอโศกมหาราชไดโปรดสงมาเผยแพรที่เมืองสุวรรณภูมิ๓  
 เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในแควนหริภุญชัย ปรากฏในเอกสารตํานานหลาย
ฉบับ อาทิ ตํานานมูลศาสนา ตํานานจามเทวีวงศ และชินกาลมาลีปกรณ นอกจากน้ีศิลาจารึกสมัย
ดังกลาวเปนภาษามอญโบราณผสมบาลี ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา
ในชวงน้ันไดเปนอยางดี๔  
 หลังจากท่ีพระเจามังรายไดสถาปนาอาณาจักรลานนาขึ้น โดยยึดครองแควนหริภุญชัย
และสรางเมืองเชียงใหมเปนราชธานี ไดทรงยอมรับและสืบทอดอารยธรรมทางศาสนาจากเมือง       
หริภุญชัยไวแลวใหเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค  ดวยเหตุน้ีจึงมีคํากลาวกันวาพระเจา      
มังรายน้ันสามารถเอาชนะเมืองหริภุญชัยไดในทางการเมือง แตก็ทรงพายแพในทางวัฒนธรรม  
ทั้งน้ีเพราะหริภุญชัยไดเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบน้ีมาเปนเวลาชานาน  ดวย
เหตุน้ีเมืองเชียงใหมและลานนาในยุคเร่ิมแรก จึงไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูในเมือง       
หริภุญชัยมาแตเดิมไวสืบมา ซ่ึงพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดจากเมืองหริภุญชัยน้ี มีบทบาทอยางสําคัญ
อยูในดินแดนลานนายุคตน ๆ และเปนท่ีรูจักกันในช่ือวานิกายพ้ืนเมือง ซ่ึงตอมาไดมีศูนยกลางอยูวัด
พระสิงห  เมืองเชียงใหม๕  
 นอกจากพระพุทธศาสนาในสายพ้ืนเมืองแลว เดิมของหริภุญชัย  ที่ลานนาไดรับสืบทอด
ตอมา แลวพระพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายรามัญคงไดถายทอดใหแกลานนายุคตน เน่ืองจากทาง
ตอนใตของพมาซ่ึงเปนเขตแควนของมอญ เปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ และมี
ความเ ก่ียวของใกลชิดกับลังกา ต้ังแตการกอตั้ งอาณาจักรพุกาม  จนพุทธศตวรรตท่ี  ๑๙  
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศนิกายรามัญ ไดถายทอดเขาสูแควนสุโขทัยและลานนา  
  ในชวงเวลาดังกลาวพระเจากือนา มีพระประสงคจะใหพระภิกษุอรัญญวาสีมาอยูใน 
นครเชียงใหมและสามารถทําสังฆกรรมท้ังหมด จึงสงทูตไปยังสํานักพระมหาสามีอุทุมพรที่เมือง
เมาะตะมะ (เมืองพัน) ซึ่งทานมหาอุทุมพรก็ไดอนุญาตใหพระอานนทเถรศิษยของทานมายังเมือง

                                                       

 ๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙-๘๐.  
 ๔  สุรพล  ดําริหกุล, ลานนา สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม, หนา ๑๕๓-๑๕๔. 
 ๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๖. 
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เชียงใหม๖ แตพระอานนทเถรยังไมไดรับอนุญาตในการทําสังฆกรรม เน่ืองจากบุคลคลที่ไดรับ
อนุญาตใหทําสังฆกรรมทุกอยางไดคือ พระสุมนเถระซ่ึงขณะน้ันอยูเมืองสุโขทัย พระเจากือนาทรง
สงทูตไปสุโขทัยถึง ๒ ครั้ง เพ่ืออาราธนาพระสุมนเถระมาเผยแพรศาสนาในลานนา 
 ในสมัยน้ันถือกันวาพระพุทธศาสนาลังกาวงศน้ันเปนศาสนาท่ีบริสุทธ์ิ เพราะการทํา
สังฆกรรมถูกตองมาแตโบราณ  พระสุมนเถระน้ันถือไดวามีบทบาทสําคัญในการวางรากฐาน
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในลานนา เพราะหลังจากท่ีพระสุมนเถระไดมาพํานักอยูวัดสวนดอก
แลวพระเจากือนาไดสนับสนุนภิกษุจากเมืองตาง ๆ ในลานนาและท่ีอื่น ๆ  เดินทางเขามาศึกษา
พระพุทธศาสนาท่ีวัดสวนดอกน้ี จึงทําใหวัดสวนดอกและเมืองเชียงใหม กลายมาเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยแทนท่ีเมืองหริภุญชัยในเวลาตอมา  คณะสงฆที่สืบ
ตอมาจากพระสุมนเถรน้ีเรียกวา บุปผวาสีคณะหรือชาวเจาคณะสวนดอก๗  
 ภายหลังการรับนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศไดกอกําเนิดการตื่นตัว  การศึกษา
พระธรรมวินัยในหมูพระภิกษุลานนาเปนอยางมาก  ความเจริญของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ ได 
ทําใหพระภิกษุลานนาหลายรูปเดินทางไปศึกษาเลาเรียนพระศาสนา ภายนอกอาณาจักรโดยเฉพาะที่
เกาะลังกา และไดรับการตําหนิจากพระสงฆลังกาหลายประการ จึงทําใหเกิดความคลางแคลงใจ
เก่ียวกับความถูกตองในพระธรรมวินัยท่ีถือปฏิบัติอยู พระภิกษุสงฆเหลาน้ันไดเลาเรียนอักษร
ศาสตร การอานออกเสียงตามตัวอักษรท่ีใชอยูในลังกาทวีป และตัดสินใจขออุปสมบทใหมทั้งหมด
โดยมีพระธรรมเมธาจารย เปนพระอุปชฌาย พระมหาสามีวนรัตเปนพระกรรมวาจาจารย บวชกัน
ในเรือขนานท่ีทาเรือยาปาแมนํ้ากัลยาณี คณะสงฆกลุมน้ีอยูในลังกาไมนานนัก เพราะในลังกาเกิด
ทุพภิกขภัยจึงตองเดินทางกลับ และไดพาพระเถระชาวลังกามาดวย ๒ รูป คือพระมหาอุตมปญญา
และพระวิกรมพาหุ เพ่ือจะใหมาเปนพระอุปชฌาย  เมื่อเดินทางกลับจากลังกาไดเผยแพรศาสนา
นิกายสิหลตามเมืองตาง ๆ  เชนที่ อยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย แลวเดินทางกลับเชียงใหมใน พ.ศ.  
๑๙๗๔  พํานักอยูวัดปาแดงหลวง๘ คณะสงฆกลุมน้ีถือไดวาเปนคณะสงฆลังกาวงศกลุมใหม เรียกวา  
นิกายสีหล 
 รัชสมัยพญาสามฝงแกน  เกิดความขัดแยงเก่ียวกับการบริหารบานเมือง  สถานการณจึง
ทําใหบานเมืองเกิดระสํ่าระสายภายใน  ประกอบกับราชกิจพระศาสนามีนอย  จึงทําใหพระศาสนา
สมัยพระองคเกิดความกระทบกระเทือน  คณะสงฆปฏิบัตินอกรีตอันเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิรูป

                                                       

 ๖ แสง  มนวิทูร, ผูแปล, ชินกาลมาลีปกรณ, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๑),
หนา ๙๘. 
 ๗ สุรพล  ดําริหกุล, ลานนา สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม, หนา ๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๙. 
 ๘ แสง  มนวิทูร, “ความเปนมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย”, หนา  ๑๐๗ - ๑๐๘. 
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พระพุทธศาสนาในลานนา  การบริหารบานเมืองเร่ิมแตกแยก  ขุนนางมีอํานาจ  การขยายตัวจํานวน
พระสงฆเพ่ิมมากขึ้น จนกอใหเกิดความแตกตางทางขอวัตรและปฏิบัติพระธรรมวินัยข้ึน  พระภิกษุ
สงฆเร่ิมมีปฏิกิริยาตอสถาบันกษัตริยอันมีสาเหตุหน่ึงมาจากความไมเอาใจใสดูแลอุปถัมภคณะสงฆ
อยางทั่วถึงของพญาสามฝงแกน 
 แตอยางไรก็ดี  สถานการณความขุนเคืองระหวางศาสนจักรกับสถาบันกษัตริยก็ไม
ปรากฏวามีความรุนแรงประการใดเกิดข้ึน  หากแตคณะสงฆสวนใหญเมื่อไมไดรับความอุปถัมภ
เหมือนอยางกษัตริยลานนารุนกอน ๆ แลว  จึงทําใหเกิดการแสวงหาลาภสักการะตาง ๆ จากขุนนาง
และประชาชน  มีการรับเบี้ย  ที่ดิน  แรงงานคน  เปนตน  ส่ิงเหลาน้ีลวนแตเปนพฤติกรรมนอกรีต
ของพระภิกษุสงฆที่ไมสนใจพระธรรมวินัย จนเปนสาเหตุหน่ึงท่ีกอใหขอวิวาทะของคณะสงฆ
เชียงใหมข้ึน 
 อยางไรก็ตาม ความเคล่ือนไหวของคณะสงฆในรัชสมัยพญาสามฝงแกนน้ี จึงเปน         
การแสดงใหเห็นวา นอกจากมีพระภิกษุสงฆจํานวนมากข้ึนแลวคณะสงฆยังไมสามัคคีกันบางกลุม
ไมอยูในกฎหรือพระวินัย แมอํานาจฝายอาณาจักรไมสามารถยับย้ังทะเลาะเบาะแวงในหมูสงฆได   
แตอยางไรก็ตาม ยังมีคณะสงฆอีกกลุมที่มีความตื่นตัวขวนขวายการศึกษาเลาเรียนพระไตรปฎกให
แตกฉาน เพ่ือหาโอกาสเดินทางไปใหถึงดินแดนของพระพุทธองคโดยเฉพาะลังกา 
 พระภิกษุในสํานักอรัญวาสีสํานักลังกาวงศ ซ่ึงในระยะแรกเทาท่ีเรารูอยางนอยก็มีอยู ๓  
สํานักใหญ ๆ คือ 
 ๑) นิกายลังกาวงศเดิม อันไดแก สํานักวัดสวนดอกไมของพระสุมนเถระและ
พระอโนมทัสสี ซ่ึงเปนสาขาใหญของนิกายรามัญ ซ่ึงมีพระอุทุมพรมหาสามีสังฆราชเปนเจาสํานัก
ที่เมาะตะมะหรือเมืองพันนิกายน้ีเร่ิมมีบทบาทที่สุโขทัยกอน ตั้งแตพระสุมนเถระและอโนมทัสสี  
กลับมายังสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. ๑๘๗๙-๘๐ และมาสูวัดสวนดอกที่เชียงใหมใน พ.ศ. ๑๙๑๔ 
      ๒)  อีกสํานักหน่ึงท่ีมีบทบาทท่ีสุโขทัยโดยตรงนาจะไดแก สํานักของมหาเถรศรีศรัทธา
ราชจุฬามุนีซ่ึงกลับมาจากลังกาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๔  พระมหาสามีสังฆราชพระอุปชฌายของพญาลิไท 
กลับมาจากลังกาเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๔ โดยตางก็พํานักรวมกันอยูที่วัดปามะมวง ซ่ึงพญาลิไทโปรดให
สรางถวายนอกเมืองสุโขทัย 
    ๓)  อีกสํานักหน่ึงคือ ‘นิกายลังกาวงศใหม’ ที่เรียกตนเองวา “สีหฬภิกขุ” ไดแกสํานักวัด
ปาแดง เชียงใหม ซ่ึงพระธรรมคัมภีร และมหาเมธังกร นําเขาเม่ือ พ.ศ. ๑๙๗๓ ภายหลังใน พ.ศ. 
๑๙๖๖ แมวาขณะน้ันลังกาจะตกอยูในชวงกลียุคก็ตาม ที่สําคัญคือนิกายน้ีเปนนิกายเดียวท่ีระบุช่ือ
สํานักของตนวา “สีหฬภิกขุ” (ภิกษุแบบลังกา) ใชคําน้ีเรียกเฉพาะสงฆนิกายวัดปาแดงน้ีเทาน้ัน 
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ขณะท่ีสํานักอื่น ที่มีความเก่ียวของกับลังกาทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมจะเรียกวานิกาย          
“ลังกาวงศ”  
 อยางไรก็ตาม นอกจากน้ียังมีสํานักอื่น ๆ ที่ไปลังกามาเชนกัน ดังท่ีจารึกวัดปาแดง 
พะเยาจารึกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ กลาวถึงพระสงฆ ๒๕ รูป ที่กลับจากลังกามายังหริภุญชัย แตเราไมมี
ขอมูลใด ๆ ดานจารึกหรือเอกสารที่จะชวยขยายความรูดังกลาวไดในขณะน้ี ยกเวนในกรณีของ     
พระพุทธสิหิงคกระแสรองท่ีวัดหยวน ซ่ึงพระเถระสินะและเจาเมืองใหสรางข้ึนใน พ.ศ. ๒๐๖๖ ที่
พะเยา ซ่ึงเปนที่แนนอนวาการท่ีชางไดแบบมาจากพระพุทธรูปแบบบังคลาเทศน้ัน ก็อาจสะทอนถึง
การติดตอระหวางสงฆลานนากับอินเดียในขณะน้ันดวยก็ได 
 ๔.๑.๒  การรจนาสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสี 
 พระโพธิรังสีไดรจนาคัมภีรสิหิงคนิทาน  ทามกลางความวุนวายของบานเมืองและคณะ
สงฆในรัชสมัยของสมัยพระญาสามฝงแกน  โดยการรองขอหรือนิมนตจากพระญาณสาครใน
ตอนทายทานกลาวคุณแหงศีลวา” นิทานพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ รจนาโดยพระโพธิรังสีมหา
เถระ ผูประกอบดวยศีลเปนตน อันเปนคุณธรรมสูงสุดกวาส่ิงท้ังปวง ไดจบลงแลวอยางสมบูรณตาม
ความประสงคของพระสาครสามีผูอาราธนาใหรจนา๙ 
 แสดงให เ ห็นถึงคุณอยางหน่ึงท่ีสํา คัญคือ  ศีล  พระโพธิรังสีใหความสําคัญกับ               
การประพฤติปฏิบัติคือวินัย มากกวาทิฏฐิความเห็นแยงกันของหมูพระสงฆ นํามาซ่ึงความไม         
สมัครสมานสามัคคีกันตางคนตางปฏิบัติและก็อางความบริสุทธ์ิแหงวงศวาขาพเจาเปนลังกาวงศแท
  
 เอกสารขัดแยงกัน 
 งานเขียนของทานคือจามเทวีวงศ ไดกลาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจาท่ีลําพูนวา 
“.....  เมื่อพระพุทธองคเสด็จเขาสูโคนไม  ไดแขวนบาตรไวที่ก่ิงไม ทรงหมคลุมจีวรแลว ทรงถือไว
ซ่ึงบาตรอันงาม  ทรงไมธารพระกร  เสด็จเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต.....”๑๐ พระพุทธองคทรงไม
ธารพระกร คือถือไมเทา เปนการยอมรับถึงวัตรปฏิบัติของกลุมสงฆนิกายสวนดอกหรือลังกาวงศ
สายรามัญ  ที่ถือไมเทาเปนบริขาร  ขณะที่ฝายปาแดงตั้งขอรังเกียจการถือไมเทาของชาวเจาวัดสวน
ดอกวาเปนดุจดังพอคา จนเปนขอวิวาททุบตอยตีกัน 
 ในขณะท่ีสิหิงคนิทานไดกลาวรัชสมัยแหงพระเจาสามแกนวา   

                                                       

 ๙ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, แปลโดย แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท., หนา ๒๓. 
 ๑๐ สดุภณ  จังกาจิตต, จามเทวี : วรรณกรรมท่ีถูกลืม, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๕๒), หนา ๒๕๑. 
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 สวนพระวิชัยดิสมหาราช เม่ือไดรับราชาภิเษกแลวเปนท่ีรักที่เจริญใจของประชาชน                 
ชาวเมืองท้ังปวงมีเสนาบดีเปนตน  เพราะพระองคทรงพระคุณสมบูรณดวยบุณยลักษณอัน
ยอดย่ิง  อน่ึงผูใดเปนอริราชศัตรูของพระองคมีโทษถึงประหารชีวิต  แตถาผูเขามาหาเอง            
ซบเศียรตนลงแทบพระบาทของพระมหาราชถวายบังคมทูลขออภัยโทษ  ก็ทรงโปรดใหรอด
ชีวิตอยูในสํานักของพระองคประพฤติสุจริตธรรมตอไป 

  แตชินกาลมาลีปกรณกลาวถึงพระราชาองคน้ีวา  
 เจาดิสกุมารน้ัน มีศรัทธานอยนัก ทรงเล่ือมใสแตส่ิงภายนอกศาสนา ไมคบหาสัตบุรุษ  
บรวงสรวงแตภูตผีปศาจ  สวน  สถานท่ีศักด์ิสิทธิ  ภูเขาและปาไม  พระองคเซนไหวบวงสรวง
ดวยโค  กระบือ  เปนตน  ประชาชนอาศัยอยูในราชอาณาจักรพระองคในราชอาณาจักรของ
พระองคมีชื่อเสียงวาเปนยักขทาส ในท่ีน้ัน ๆ ทั่วไป พระองคโปรดใหสรางมหาวิหารท่ีตําบล
ฝงแกน  อันเปนที่ประสูติของพระองค  ปรากฏช่ือวาวัดมุงเมืองฯ  และเจาญาณดิสน้ัน  ไดแยง
เอาไรนาเปนตนถวายไวแกมหาวิหารน้ัน  เพ่ือเปนเคร่ืองอุปกรณแก           มหาวิหาร  และ
พระองคไดแยงเอาไรนาท่ีเขาถวายเปนพุทธบูชาในท่ีตาง ๆ  ทั่วแควนมาโอนถวายแกมหา
วิหารน้ันดวย๑๑   

 เห็นไดอยางชัดเจนวา  ความขัดแยงในตัวคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ  กับสิงหิงคนิทาน
กลาวถึงพระเจาสามฝงแกนไปคนละแนว  อีกประการหนึ่งการกลาวนามพระพุทธรูปในสิหิงค
นิทานเรียกพระพุทธสิหิงค  แปลวาสงางามดุจราชสีห  ชินกาลมาลีปกรณเรียกวา  พระสีหลปฏิมา  
พระพุทธรูปจากลังกา 
 ขอสันนิษฐานบางประการนํามาสูการวิเคราะหไดวา ในยุคแหงความวุนวายในคร้ังน้ัน
สงผลใหพระโพธิรังสีมหาเถระไดรจนาคัมภีรสิหิงคนิทานข้ึน โดยไดแตงเปนนิทานยึดหลักคัมภีร
มหาวงศเปนหลัก  พระเถระท่ีรองขอเปนพระเถระผูใหญมีนามวาพระสาครสามี  สามีเปนตําแหนง  
เก่ียวกับพระเถระรูปน้ีมีหลายทานไดตั้งขอสังเกตไว  ในชินกาลมาลีปกรณกลาววาพระพุทธสาคร
อุปสมบทที่เมืองศรีสัชชนาลัย โดยคณะพระเถระพระสังฆเถระชาวลังกา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๔ คร้ัง
ตอมาไดมาอยูวัดปาแดงเชิงดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม  อีกรูปหน่ึงมีชื่อวา  พระมหาพุทธสาคร  อยู
นครเชียงใหม ไดไปลังกาพรอมหมูคณะพระเถระ  ๓๓  รูป เม่ือ พ.ศ. ๑๙๖๗ นอกจากน้ียังมีนาม

                                                       

 ๑๑ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง  มนวิทูร, จัดพิมพในวโรกาสท่ีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงยกชอฟาเอกพระอุโบสถและทรงเปด          
โฮงหลวง แสงแกวเฉลิมพระเกียรติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท รําไทย เพรส จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๘. 
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พระเถระอีกสองรูปนามวามหาญาณสาคระเจา๑๒ ไดคัดคานสามเณรเรียนปาฏิโมกข   และหาม
ไมใหรับผากฐินในอารามวิหาร  เวนแตพัทธสีมาและไมยอมสวดที่อื่นนอกจากวัดวาอารามท่ีอยู๑๓ 
เทาน้ันและพระพุทธญาณสาครมหาสวามี๑๔  เปนหลานพระพุทธสาครเจาสํานักสวนดอกไม ทั้งสอง
รูปเปนพระนิกายวัดสวนดอก 
 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมวัดพระสิงหแตแรกสรางในรัชสมัยพระเจาผายูไดนิมนตพระ
มหาเถระจากหริภุญชัยนามวาพระอัคคจุฬาภัย  มาจําพรรษา เปนหลักฐานเอกสารของลานนาท่ี
สอดคลองกับแนวคิดท่ีวา  พระพุทธสิหิงคเปนตัวแทนของเรื่องการเขามาของพระพุทธศาสนาจาก
ลังการะลอกด้ังเดิมตั้งแตสมัยของหริภุญชัย ที่สืบทอดมาสูสมัยของเชียงใหม๑๕ ดังน้ัน วัดพระสิงห
จึง เปนวัดพระพุทธศาสนาแบบลังกาในเมืองเชียงใหมวัดแรก ๆ  ที่สืบทอดผานมาจากหริภุญชัยแต
เดิมพระเจากือนาไดนิมนตพระสุมนะมาเผยแผศาสนาเมืองเชียงใหมและสรางวัดสวนดอกไมถวาย
เปนท่ีอยูอาศัยตอมากลายเปนศูนยกลางสํานักเถรวาทลังกาวงศ  นิกายรามัญ จะเห็นไดจากรัชสมัย
พญากือนา มีคณะสงฆถึงสองคณะแตก็ไมปรากฎความขัดแยงกันระหวางสงฆ คณะสงฆ ๒ คณะ
ไดแก๑๖ 
 ๑)  ฝายคณะสงฆที่มีอยูเดิม  ที่สืบศาสนามาจากจามเทวีเรียกวา  นิกายสงฆพ้ืนเมือง 
 ๒)  ฝายคณะสงฆลังกาวงศ  ที่สืบศาสนามาจากพระมหาสุมนเถระ  เรียกวานิกายสงฆ
บุปผรัตนวาสีปกขะ  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  ฝายคณะสงฆวัดสวนดอก 
 ในรัชสมัยของพระเจาสามฝงแกน  คณะสงฆกลับจากลังกาต้ังนิกายอยูวัดปาแดง  เรียก
ตัวเองวา  สิงหฬภิกขุ  หรือลังกาวงศใหม  ถัดจากน้ันคณะสงฆก็วิวาทกันเรื่องวัตรปฏิบัติตางคนก็
ถือวาตัวเองเปนพระเถรวาทสืบลังกาแบบบริสุทธ์ิ กลาวโจมตีซ่ึงกันและกันมีประการตาง ๆ 
 หัวขอท่ีใชเปนเครื่องมือตอบโตกันวาฝายหน่ึงบริสุทธ์ิ อีกฝายหน่ีงไมบริสุทธ์ิ คือ         
พระพุทธปฏิมา  สวนดอกกลาวหาวาพระญาณคัมภีรหรือพระธรรมคัมภีร เอาพระพุทธรูปไปทิ้ง  
                                                       

 ๑๒ บําเพ็ญ  ระวิน,  รายงานวิจัยเร่ืองมูลศาสนาสํานวนลานนา, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
๒๕๓๑), หนา ๑๗๒. 
 ๑๓ สงวน  โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร, 
๒๕๑๕), หนา ๑๘๕. 
 ๑๔ บําเพ็ญ  ระวิน,  รายงานวิจัยเรื่อง  มูลศาสนาสํานวนลานนา, หนา ๑๗๒. 
 ๑๕ พิเศษ  เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริทติ้ง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๔. 
 ๑๖ พระมหาชัชวาล  โชติธมฺโม,  “บทบาทของพระมหาญาณคัมภีรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
เชียงใหมและเชียงตุง”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๐. 
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เพราะวาพระพุทธองคนิพพานไปแลว  คงเหลือพระธรรม  พระสงฆ  อาจารยประเสริฐ  ณ  นคร  ได
กลาววาไมเปนจริง เพราะวาเม่ือพระญาณคัมภีรกลับมาเชียงใหม ไดนําเอาพระพุทธรูป คัมภีร         
ตนโพธิ  และพระไตรปฏกมาไวเชียงใหม  ฝายปาแดงกลาวหาฝายสวนดอกวาไมเปนพระ  เพราะ
เม่ือพระมหาอุทุมพรขึ้นสําเภามามีการบวชพระ แตมีพระ ๔ รูป จึงนําเอาพระพุทธรูปมาต้ังแทน  
ทางลังกาตําหนิวาไมถูกตอง พระภิกษุในคณะน้ีจึงไมเปนพระภิกษุสักรูป เพราะผิดมาตั้งแต         
ตนวงศ๑๗  
 พระโพธิรังสีมหาเถระยกเอาพระพุทธรูปเปนเหตุ แสดงความเปนมาของพระพุทธสิหิงค
พระพุทธรูปสําคัญเปนสัญลักษณอธิบายความเปนมาแหงพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ  โดยมี      
การรองขอจากพระสาครสามี  เมื่อพิจารณาแลวนาจะเปนพระพุทธญาณสาครสามี จากสํานักวัด
สวนดอก  เพราะวารายนามพระเถระท่ีมีช่ือสาครคลายกันและก็อยูยุคเดียวทั้ง  ๔  รูป แตมีพระพุทธ
ญาณสาคร    เจาสํานักวัดสวนดอกรูปเดียว  ที่มีสมณะศักด์ิเปนมหาสวามี สวนตัวพระโพธิรังสี  
มหาเถระน้ันไมมีตํานานไหนกลาวอางวาทานเปนพระสงฆในนิกายใด  เพียงแตสันนิษฐานวาเปน
ฝายปาแดง  เมื่อมาดูงานรจนาของทานกลับคัดคานงานรจนาของฝายปาแดง  เร่ืองการถือไมเทาและ
เร่ืองของพระเจาสามฝงแกน  สวนการรจนาเปนภาษาบาลีน้ัน  ในสมัยดังกลาวการศึกษาภาษาบาลี
ไดรับการเอาใจใสจากพระราชาเห็นไดชัดเจนจาก  พระเจาแสนเมืองมาพระราชบิดาของพระเจา
สามฝงแกนดังปรากฏในชินกาลมาลีปกรณวา  “...พระเจาแสนเมืองมาทรงนับถือพระรัตนไตร  ทรง
เปนพหูสูต  ทรงรูธรรม  ทรงเลาเร่ืองและไตถาม  ทรงสอนธรรมเปนนิตย  แกประชุมชนเปนอัน
มาก  กุลบุตรใดเลาเรียนคัมภีรศัพทศาตร  แมเพียงสนธิหรือนาม  พระองคก็ทรงทะนุบํารุงบุตรน้ัน
ดวยปจจัย  ๔  ทุกคน...”๑๘ จะเห็นไดวาการเลาเรียนภาษาบาลีมีมาอยางไมขาดสายเพราะการทองบน
สาธยายมนตก็เปนบาลีแมแตคัมภีรมูลศาสนาฝายสวนดอกก็แตงเปนภาษาบาลีสลับกับภาษา
พ้ืนเมือง  พระโพธิรังสีรจนางานเปนภาษาบาลี  ทานนาจะทรงภูมิมากทานหน่ึงแหงยุคเลยทีเดียว
เพราะงานทานอีกชิ้นคือจามเทวีวงศ เปนเรื่องแหงประวัติเมืองลําพูนเหตุการณทางศาสนาบานเมือง
ในยุคน้ัน แสดงถึงความรูความเขาใจในประวัติศาสตรของทานไดเปนอยางดี 
 ดังน้ัน พระโพธิรังสี จึงมีความสัมพันธกับนิกายพ้ืนเมือง  อันสืบเน่ืองมาแตพระนางจาม
เทวีงานรจนาของทานเก่ียวกับความเปนมาของพระนางจามเทวีการสืบสันติวงศ  และเร่ืองการ
ศาสนาในหริภุญชัย  อกีเรื่องหน่ึงคือสิหิงคนิทาน  ตํานานพระพุทธสิหิงค  พระพุทธรูปคูบานเมืองท่ี
ประดิษฐานวัดลีเชียงพระศูนยกลางศาสนาท่ีสืบทอดมาจากหริภุญชัย ในสมัยพระเจาผายู เมื่อ       

                                                       

 ๑๗ รศ.มล. สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์, และดร ฮันส  เพนธ,  พุทธศิลปะในนิกายสีหลภิกษุ พ.ศ. ๑๙๐๐ – 
๒๑๐๐, หนา ๒๗.ดร 
 ๑๘ พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๑๗. 
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พระสิงหมาประดิษฐานเลยเรียกชื่อตามพระพุทธรูปวาวัดพระสิงห  จะเห็นไดวาพระโพธิรังสี กับ
นิกายพ้ืนเมืองมีความเก่ียวของซ่ึงกันซ่ึง  ในขณะเดียวกันไมมีการกลาวถึงคณะสงฆฝายพ้ืนเมืองกับ
ฝายสวนดอกวิวาทขัดแยงกันประการใด เปนไปไดที่พระพุทธญาณสาครสวามีเจาสํานักวัด           
สวนดอกจะอาราธนานิมนตพระโพธิรังสีมหาเถระ รจนาความเปนมาของพุทธศาสนาลัทธิ            
ลังกาวงศ  พระโพธิรังสี ยกเหตุแหงพระพุทธสิหิงค  อธิบายการเดินทางของพุทธศาสนาผาน
พระพุทธรูปกอนเขาในเชียงใหมและตั้งมั่นสืบทอดกันมาไมขาดสาย 
 เอกสารประเภทตํานานเหลาน้ี   แมจะสรางภาพอดีตของลานนาไทยใหอุดมไปดวย
รายละเอียดของเหตุการณตาง ๆ   แตเน่ืองจากลักษณะของตํานานผสมผสานเอาเร่ืองราวท่ีเปน
อภินิหารและความเชื่อในนิยายปรัมปราเขาไวมาก ทําใหถูกกทอดท้ิง ไมไดรับความเช่ือถือเทาที่ควร
ในฐานะท่ีเปนเอกสารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรแทที่จริงนักประวัติศาสตรลานนาไทยในปจจุบัน   
อานตํานานเพียงเพ่ือจะคนเอารายละเอียดของเหตุการณโดยปราศจากความเขาใจในความหมาย   
วัตถุประสงค   และลักษณะความคิดพ้ืนฐานท่ีประกอบกันขึ้นมาเปนตํานานจึงไมอาจเห็นคุณคาของ
ตํานานได   ตํานานน้ันมีลักษณะเปนผลผลิตของจินตนาการ   ที่เกิดจากความคิดและความเชื่อที่
ตองการความเขาใจแบบหน่ึงโดยเฉพาะแตกตางจากปจจุบัน  เพราะการแสดงออกของตํานานมักจะ
เปนไปในรูปของสัญลักษณ   ที่สรางข้ึนมาจากลักษณะความคิดในสังคม   ดังน้ัน การที่จะเขาใจ
หรือ “แปล” สัญลักษณน้ัน ๆ ไดจําเปนจะตองสนใจลักษณะความคิดและระบบคุณคาของสังคม
ลานนาซึ่งเปรียบเสมือน “ไวยากรณ” หรือส่ือชวยใหเขาใจภาษาของสังคมการทําความเขาใจกับ 
“ไวยากรณ”  ท่ีอยูเบ้ืองหลังการสรางสัญลักษณของตํานาน   เทากับเปดโอกาสใหสามารถอาน
ตํานานจากทัศนะหรือภาษาของตํานานเองได๑๙ 
 ประวัติความเปนมาของตํานานสิหิงคนิทาน อันเปนตํานานท่ีกลาวถึง พระพุทธรูป
สําคัญของบานเมือง คือ พระพุทธสิหิงค  อาจกลาวไดวาเปนการบอกเลา เร่ืองราวพระพุทธศาสนา 
ผานตํานาน  ทั้งยังกลาวถึงเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน สิหิงคนิทาน จึงเปนรูปแบบหน่ึงใน       
การบันทึก บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรทั้งการเมือง และการศาสนา เพราะตํานาน เปนหลักฐาน
สําคัญสะทอนมุมมองจากทองถ่ิน  ซ่ึงมีองคความรูอยูภายในอยางหลากหลาย  นอกจากน้ีแลว
ตํานานสิหิงคนิทาน หรือตํานานพระสิงห ยังมีกลาวอางไวในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมดวย 
 จากการเดินทางของพระสีหลปฏิมาท่ีกลาวมาท้ังหมดทําใหมองเห็นเสนทางการเขามา
ของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทลังกาวงศสูดินแดนลานนาไดอยางชัดเจนพระพุทธรูปองคน้ีคือ
สัญลักษณของแนวความคิด  คติความเชื่อ  การสรางพระพุทธรูป  การสักการะตนศรีมหาโพธิ  รวม
                                                       

 ๑๙ อานันท   กาญจนพันธุ, ตํานานและลักษณะความคิดทางประวัติศาสตรในลานนาระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชจํากัด , ๒๕๒๗), หนา ๑๙๐. 
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คติเก่ียวกับการอุปถัมภบํารุงของฝายอาณาจักร  รวมคติเก่ียวกับการอุปถัมภบํารุงของฝายอาณาจักร  
และการเครงครัดในวัตรปฏิบัติ  ตลอดถึงการแตกฉานในพระไตรปฏก การเก้ือกูลซ่ึงกันและกันทั้ง
ฝายบานเมืองและพุทธจักร  น้ีคือคติและแนวคิดของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ลังกาวงศ๒๐  
 โดยท่ัวไปเชื่อกันวาพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีนับถือกันในประเทศไทยน้ันเปน
พระพุทธศาสนาท่ีสืบมาแตลังกา เรียกวาลังกาวงศ   เขามาสูสยามประเทศต้ังแตสมัยสุโขทัยแลว
กระจายไปท่ีตาง ๆ    
 แตที่จังหวัดลําพูนเปนที่ต้ังของเมืองเกาหริภุญไชย   เมืองเกากอนสมัยสุโขทัยและกอน
สรางเมืองเชียงใหมน้ัน   มีหลักฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธทางศาสนากับลังกามากอน   น่ันคือ
ความเหมือนกันมากระหวางเจดียกูกุดของลําพูน   สรางข้ึนประมาณพุทธศตวรรษที่  ๑๗-๑๘  กับ
สัตตมหัลปราสาท เมืองโปลนานุวะของศรีลังกา 
 จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศไดเขามาสูสยาม
ประเทศท่ีเมืองหริภุญไชยแลวกอนเวลาท่ีเชื่อกันโดยท่ัวไป   และท่ีจะติดตามมากับพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศน้ันคือคัมภีรมหาวงศพงศาวดารของลังกา 
 คัมภีรมหาวงศพงศาวดารลังกา   เปนแมแบบของการแตงหนังสือในรูปเร่ืองตาง ๆ ใน
สมัยโบราณท่ีพบในประเทศไทย   มีตอนหน่ึงไดเลาเรื่องท่ีเกิดข้ึนในอินเดียวา   ครั้งหน่ึงพระเจา
อโศก(คัมภีรมหาวงศใหเวลาเปน พ.ศ. ๒๐๐ เศษ)  มีความประสงคจะเห็นองคพระสัมมาสัมพุทธเจา   
จึงไดเชิญพระยากาลนาคราชผูมีอายุยืนยาวเห็นพระพุทธเจามาแลวทุกพระองค ไดชวยเนรมิตรรูป
กายพระพุทธเจาใหพระองคไดทัศนา 
 พระยากาลนาคราชไดยินรับส่ังแลวจึง  “...นฤมิตรพระพุทธรูปอันเปนที่เกิดภิรมยยินดี   
มีพระมหาปุริสลักขณะ ๓๒...” 
 เร่ืองราวการกําเนิดพระพุทธสิหิงคน้ัน   มีเคาโครงจากหนังสือมหาวงศตอนน้ันเอง   
เพียงแตปรับปรุงจากเรื่องพระเจาอโศกในอินเดียใหเปนพระราชา ๓ องคในศรีลังกา มีการยืดเวลา
ใหใหมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๐๐ กวามาเปน พ.ศ. ๗๐๐ รวมท้ังเร่ืองพระเจาอโศกเมื่อทอดพระเนตร          
รูปเนรมิตอันงดงามของพระพุทธเจาแลวก็เพียงแตเคารพบูชา มิไดใหชางมาปนหลอพระพุทธรูป
เหมือนกับในสิหิงคนิทาน 
 เหตุที่ตองปรับปรุงเรื่องราวใหตางใหตางจากเร่ืองราวในมหาวงศน้ัน เปนเพราะผูที่
เร่ิมแรกเลานิทานพระพุทธสิหิงค มีความรูวาในสมัยของพระเจาอโศกมหาราชน้ัน ตามขอเท็จจริง

                                                       

 ๒๐ วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนา ฉบับ ๖๓๕ ป, (เชียงใหม :  เชียงใหม
โรงพิมพแสงศิลป, ๒๕๔๙), หนา ๖๒. 
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มิไดมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นประการหน่ึงและประการสุดทาย เร่ืองพระพุทธสิหิงค คือตัวแทน
เรื่องราวการเขามาของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ที่มาจากศรีลังกาสูสยามประเทศน่ันเอง๒๑     
 คัมภี ร มหาวงศ  เ กิดขึ้ นประมาณ  พ .ศ .๑๐๐๒  - ๑๐๒๐  เปน คัมภี รที่ ว าด ว ย                            
การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป แสดงเรื่องพระพุทธเจาพระสาวกท้ังหลาย กษัตริยเร่ิม
ตั้งแตพระเจามหาสมมุตติแหงเกาะลังกาทวีป พระเจาวิชัยปฐมกษัตริยแหงเกาะลังกาใน พ.ศ.หน่ึง 
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ จนถึงพระเจาศรีวิกรมพระราชาองคสุดทายแหงเกาะ
ลังกา 
 คัมภีรน้ีประพันธดวยภาษาบาลีสละสลวยถึงข้ันเปนวรรณคดีที่ยอดเย่ียม มีคุณลักษณะ
ทางดานภาษาและสํานวนโวหาร เปนคัมภีรพงศาวดารศรีลังกาท่ีนักประวัติศาสตรใชเปนหลักฐาน
อางอิงมากที่สุดเปนวรรณกรรมที่ไดรับการอางอิงรองมาจากพระไตรปฏก  อรรถกถา  และฏีกา           
ในประเทศไทยและยังมีอิทธิพลวรรณคดีพุทธศาสนา 
 

๔.๒  ดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
 ๔.๒.๑  พัฒนาการงานพุทธศิลป  พระพุทธสิหิงค  ในลานนา 
 เรื่องราวการเขามาของพระพุทธศาสนาสูดินแดนภาคเหนือตอนบนหรือลานนาในระยะ
เริ่มแรกน้ัน  ไดความเห็นแตกแยกกันอยูเปนสองแนวทางดวยกัน   กลาวคือ   แนวคิดแรกน้ันเห็นวา
พระพุทธศาสนาน้ันนาจะเขาสูบานเมืองในแถบท่ีราบลุมจังหวัดเชียงรายเปนจุดเริ่มแรกท้ังน้ีเชื่อกัน
ตามเร่ืองราวท่ีปรากฏในเอกสารตํานานวาในพ้ืนที่แถบน้ีมีบานเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมากอนซ่ึง
ก็คือแควนโยนกเชียงแสนหรือเชียงแสนโบราณสวนแนวคิดหน่ึงเชื่อวาพระพุทธศาสนานาจะขึ้นมา
จากดินแดนในภาคกลางและต้ังม่ันอยูในดินแดนแถบลุมนํ้าปงท่ีเมืองหริภุญไชยเปนอันดับแรกซ่ึง
จากแนวความคิดแบบแรกน้ันเองท่ีไดทําใหสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและศาสตราจารย
ยอรช  เซเดย  วางทฤษฏีและกําหนดเรียกชื่องานศิลปะท่ีพบในภาพเหนือตอนบนน้ีไววา  ศิลปะ
เชียงแสน   โดยเฉพาะในงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธรูปในรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงมีลักษณะของ
พระพักตรเปนวงรูปไขคอนขางกลม พระหนุเปนปม พระนาสิกงุม พระรัศมี เปนรูปบัวตูมหรือ
ลูกแกว พระองคอวบอวน บั้นพระองคเล็ก พระอุระอวบนูน  ชายจีวรเหนืออังสะซายส้ัน ปลายเปน
ลายเข้ียวตะขาบ พระกรน้ิวพระหัตถงามสมสัดสวน ชอบทําปางมารวิชัย เกือบสวนใหญจะประทับ
น่ังสมาธิเพชรแลเห็นพระบาทท้ังสองขาง  ฐานจะมีกลีบบัวคว่ําบัวหงายและเกสรบัวประกอบถูกจัด
ใหเปนพระพุทธรูปเชียงแสนรุนแรกท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะปาละในอินเดียท่ีผานทางพมา  
                                                       

 ๒๑ พิเศษ  เจียจันทรพงษ, พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พร้ินติ้ง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๘-๑๐. 
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กําหนดอายุไดประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๗๒๒  ซ่ึงเชื่อถือวาจะเปนหลักฐานท่ียืนยันใหเห็น              
ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธสาสนาและความเกาแกของเมืองโยนกเชียงแสนหรือเมืองเชียงแสน
โบราณได 
 อยางไรก็ดี เก่ียวกับเร่ืองน้ีนายเอ บี กริสโวลต๒๓  ไดใหทฤษฏีใหมเก่ียวกับพระพุทธรูป
ศิลปะเชียงแสนวาควรจะสรางข้ึนไมกอนไปกวาพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งน้ีเน่ืองจากไดพบวา
พระพุทธรูปเชียงแสนรุนแรกหลายองคพบท่ีเมืองเชียงใหมมีฐานจารึก ระบุปที่สรางวาอยูในชวงตน
พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ดังน้ัน กริสโวลตจึงเสนอวาควรเรียกพระพุทธรูปแบบน้ีวาพระพุทธรูปแบบ
สิงห  การเกิดข้ึนของพระพุทธรูปดังกลาวจะมีความสําคัญกับพระวิหารวัดเจ็ดยอด เชียงใหม ซ่ึง
พระเจาติโลกราชโปรดใหชางไปจําลองแบบจากพุทธคยาน้ัน  คงจะนําเอาพระพุทธรูปแบบปาละ
ซ่ึงมีมากท่ีพุทธคยามาดวย  และถือวาเปนรูปแบบจําลองของพระศากยะสิงห ชางเชียงใหมคงได
จําลองโดยดูจากแบบจากพระพุทธรูปปาละโดยตรง ในเบ้ืองแรกและมีการเลียนแบบตอ ๆ กันไปใน
ภายหลัง 
 ขอเสนอของกริสโวลต ไดถูกวิจารณอยางกวางขวางและไดมีผูแสดงและมีผูแสดง
ความเห็นคัดคานหลายราย   เชน   ศาสตราจารยเขียน   ย้ิมศิริ   ไดใหความเห็นวาพระพุทธรูปเชียง
แสนรุนแรกน้ัน นาจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบราชวงศคุปตะผานทางศรีวิชัย มากกวาท่ี  
จะเปนอิทธิพลของศิลปะอินเดีย  ราชวงศปาละผานทางพมา  จึงควรมีอายุอยูในชวงประมาณ พ.ศ.  
๑๖๐๐-๑๘๐๐ สําหรับพระพุทธรูปเชียงแสนที่พบมีจารึกในพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ น้ันจัดเปน
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนสกุลชางเชียงใหมที่นิยมกลับมาสรางใหมอีกครั้ง๒๔    ศาสตราจารยฌอง 
บวส  เซอรีเยร ไดเสนอวาพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกท่ีไมมีจารึกบางองค นาจะสรางข้ึนใน
ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ทั้งน้ีเพราะอาจเก่ียวของกับพระพุทธรูปแบบพุกามท่ีรับ
อิทธิพลศิลปะปาละ  ดังเชน พระพุทธรูปขนาดเล็กหลอดวยสําริดบางองคของสมัยพุกาม ซ่ึงประทับ
น่ังขัดสมาธิราบวางพระหัตถไวเหนือพระชานุ (เขา) ชายจีวรส้ันพาดบนพระอังสะตามแบบท่ีนิยม
อยูในศิลปะปาละ และกําหนดอายุอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ แตเดิมเคยเช่ือกันวาพระพุทธรูป
แบบเชียงแสนรุนแรกตองประทับขัดสมาธิเพชร  พระหัตถแสดงปางมารวิชัย แตโดยขอเท็จจริงแลว
พบวามีทั้งขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชร  และศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  ยังได
คัดคานโดยเสนอหลักฐานการขุดคนที่วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย   ซ่ึงไดพบพระพุทธรูปปูนปน

                                                       

 ๒๒ เขียน  ย้ิมศิริ, พุทธานุสรณ, (พระนคร : บุญสงการพิมพ, ๒๕๐๐), หนา ๙๗. 
 ๒๓ Griswold, A.B.  Dated  lmages  of  Northern  siam  (Artbus  Asiae,  Supplementum  XVI, 
1975. 
 ๒๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๕-๑๑๒. 
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ที่มีรูปแบบเชียงแสนรุนแรก ถูกพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปนทับอยูดานใน จึงแสดงวาพระพุทธรูป
เชียงแสนรุนแรกนาจะมีอายุเกากวาระยะเวลาท่ี มร.กริสโวลต กําหนดไว 
 นอกจากน้ี  พิเศษ  เจียจันทรพงษ   ยังไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีไวอีกวา   
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกน้ัน ควรเปนพระพุทธรูปในสายสกุลชางสายหน่ึงของหริภุญไชย
โดยเฉพาะในแบบพระพุทธรูปลอยตัว  ซ่ึงเคาพระพุทธรูปปูนปนในกลุมน้ีจะพบมีทั้งวัดพระพาย
หลวงสุโขทัย  วัดปาสักเมืองเชียงแสนและวัดสะดือเมือง เชียงใหม สําหรับพระพุทธรูปแบบน้ีไดรับ
ความนิยมสรางข้ึนอีกครั้งในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑  น้ันเปนผลมาจากความขัดแยงของพระสงฆ
ในสายรามัญหรือสํานักวัดสวนดอก กับพระสงฆในสายสีหลหรือฝายวัดปาแดงหลวง  ซ่ึงการท่ีฝาย
วัดปาแดงหลวงไดสรางพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ และอิริยาบถแบบสิงหหรือตามแบบแผนเดิม
สมัยหริภุญไชยข้ึนมาน้ัน ก็เพ่ือเปนการแสดงความชอบธรรมและยืนยัน ถึงการเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนาสํานักด้ังเดิมคือสายหริภุญไชยน่ันเอง 
 ในเร่ืองเดียวกันน้ี   ศาสตราจารยแสง   มนวิทูร   ยังไดแสดงความเห็นของการเกิดข้ึน
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกหรือพระสิงหไววา  เมื่อพระเจาแสนเมืองมาไดครองราชสมบัติ
ในเชียงใหมแลว จึงไดอัญเชิญพระสีหลปฏิมาจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐานท่ีเชียงใหม ตอแตน้ัน
ก็มีผูทําจําลองพระสีหลปฏิมา หรือเรียกยอ ๆ วาพระสิงห แพรหลายออกไปเหมือนบาง  ไมเหมือน
บางแลวแตฝมือชาง   แตมีกฏเกณฑอยูวาชางตองทําเปนน่ังขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยคือพระหัตถ
ซายวางที่ตักพระหัตถขวาแตะเขาหรือทาแตะพ้ืนดิน   ตอนที่อางแผนดินเปนพยานขณะท่ีมารมา    
รังควาน   ดังน้ัน  ถึงพระสิงหจะงามสักเพียงไรก็ไมเกาไปกวา พ.ศ. ๑๙๒๙  หรือสมัยพระเจา        
แสนเมืองมาซ่ึงแนวความคิดดังกลาวจะสอดคลองกับความคิดเห็นของ  ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ที่ระบุวา
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกน้ีเปนลักษณะเฉพาะของศิลปะลานนาไทย ที่วิวัฒนาการข้ึนเต็ม
ขั้นในยุคน้ี จัดอยูในหมวดพระพุทธสิหิงค ซ่ึงเลียนแบบพระพุทธสิหิงค  ที่พระเจาแสนเมืองมา ซ่ึง
ครองราชยอยูระหวาง พ.ศ. ๑๙๒๘- ๑๙๔๔ ทรงนํามาจากเชียงราย๒๕  
 อยางไรก็ตาม แมวาปญหาเก่ียวกับพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกวา ควรสรางข้ึนใน
สมัยใดน้ันยังหาขอยุติไมได แตเปนที่นาสังเกตวาหลักฐานท่ีนํามายืนยันถึงอาณาจักรเชียงแสน
โบราณน้ันมีเพียงแตพระพุทธรูป ในขณะที่โบราณสถานและชุมชนโบราณของกลุมชน ผูเปน
เจาของวัฒนธรรมน้ันยังไมพบและยืนยันได  ดังน้ัน ผลของการศึกษาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีในชวงเวลาท่ีผานมา มีแนวโนมวาจะปฏิเสธการมีอยูของอาณาจักรเชียงแสนโบราณ 

                                                       

 ๒๕ พิริยะ  ไกรฤกษ, ดร., ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย : ฉบับคูมือนักศึกษา, (กรุงเทพ              
มหานคร : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๗๖. 
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    ดังน้ัน  การกลาวอางพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกใหเปนหลักฐานยืนยัน  ถึง
ความเกาแกของบานเมืองในแถบที่ราบลุมเชียงรายน้ันคงตองเปล่ียนไป  คงเหลือแตปญหาวา
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรกน้ี ควรจะสรางข้ึนกอนเมืองเชียงใหมหรือสรางข้ึนเลียนแบบ         
พระพุทธสิหิงค นับต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เปนตนมา หรือสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๑   
ตามท่ีพบวามีจารึกระบุไวที่สวนฐาน  อยางไรก็ตาม  ผลของการวิจัยเ ม่ือไมนานมาน้ีของ
ศาสตราจารย ดร. สันติ   เล็กสุขุม  เร่ืองวัตถุปูนปนขุดคนไดจากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย   
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๘ -๒๕๒๙ ไดเสนอความคิดใหมเก่ียวของกับศิลปะเชียงแสนและพระพุทธรูป
แบบที่เรียกวาเชียงแสนรุนแรกไววาศิลปะเชียงแสนไมไดเกาไปถึงสมัยเชียงแสน ซ่ึงอาจเปนเพียงยุค 
ในตํานาน โดยเฉพาะรูปแบบพระพุทธรูปแบบที่เรียกวาสมัยเชียงแสน ที่ปรากฏในวัดพระพายหลวง
น้ัน  จัดไดวาเปนศิลปะแบบสุโขทัยระยะแรก ๆ ที่แตเดิมเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากสมัยเชียงแสน   
จากหลักฐานท่ีไดจากการศึกษาทําใหเห็นวาศิลปกรรมสุโขทัยระยะเริ่มแรกน้ัน มีแหลงบันดาลใจ
จากหลาย  ๆ แหลง ทั้งพุกาม หริภุญชัย และขอม อาจมิไดมีท่ีมาจากเชียงแสนเลยก็เปนได ดังน้ัน จึง
ขอแสดงความเห็นวา๒๖ พระพุทธรูปแบบเชียงแสนควรจะมีอายุไมเกินปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘  ถึง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ หรือหลังกวาน้ันอีก๒๗  
 พระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปเกาแกคูบานคูเมืองเชียงใหม มีความสําคัญคูกับ         
พระพุทธสิหิงคในกรุงเทพมหานครและเมืองนครศรีธรรมราช เปนพระพุทธรูปที่งดงามมาก องคที่
อยูในเมืองเชียงใหมน้ี เปนศิลปเชียงแสน สังคมไทยเช่ือวาพระพุทธสิหิงค  เปนพระพุทธรูปที่มี 
ความศักด์ิสิทธ์ิมีอานุภาพมาก อยางนอยเม่ือไดสักการบูชากราบไหวแลว ก็จะทําใหสามารถบําบัด
ทุกขรอนในใจใหเหือดหาย ผูใดมีความทุกขรอนในใจทอถอยหมดกําลังใจดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ถา
ไดมาจุดธูปเทียนบูชาและน่ังน่ิง ๆ มองดูพระองคสัก ๑๐ นาที ความทุกขรอนในใจจะหายไป        
ดวงจิตท่ีเห่ียวแหงจะกลับมาสดช่ืน หัวใจที่ทอถอยหมดกําลังใจจะกลับเขมแข็งมีความพยายาม        
ดวงจิตท่ีหวาดกลัวจะกลับกลาหาญ ดวงจิตท่ีเกียจครานจะกลับขยัน ผูที่หมดหวังจะกลับมีความหวัง 
 ขณะเดียวกัน สังคมไทยยังเช่ือวาพระพุทธสิหิงคเม่ือประทับอยู ณ ที่ใด ยอมทําให
พระพุทธศาสนารุงเรืองด่ังดวงประทีปชัชวาล เหมือนหน่ึงวาพระพุทธเจายังทรงพระชนมชีพอยูและ
ยังมีความเช่ืออีกวา ใครท่ีไดเห็นพระพุทธเจาแมแตยังไมไดฟงธรรมเทศนาเลย ก็มีความสบายใจใน
ทันท่ีไดเห็น ผูใดท่ีไดเห็นพระพุทธสิหิงค  ยอมไดรับผลอยางเดียวกัน พระพุทธสิหิงค  เปนท่ีเคารพ

                                                       

 ๒๖ สันติ   เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), หนา ๗๗. 
 ๒๗ พิเศษ   เจียจันทรพงษ, พระสิงห : พระพุทธรูปเชียงแสนหรือหริภุญไชย, เอกสารประกอบการ
สัมมนาลานนาคดีศึกษา ศิลปกรรม, (เชียงใหม : วิทยาลัยครูเชียงใหม, ๒๕๒๙), หนา ๒. 
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สักการบูชาขององคพระมหากษัตริย ของประชาชนชาวสยามมาเปนเวลาชานาน จึงกลาวไดวา        
พระพุทธสิหิงค  เปนพระคูบานคูเมืองของสยามประเทศเลยทีเดียว๒๘  
 ๔.๒.๒  ดานประเพณี และวัฒนธรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับพระพุทธสิหิงคดานประเพณี : ประเพณีวัฒนธรรมลานนาทั้งหลายไดมี
สวนหลอหลอมบุคลิกภาพของชาวลานนา  จะเห็นไดวาประเพณีวัฒนธรรมท่ีชาวลานนาถือปฏิบัติ
เหลาน้ี ไดมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของชาวลานนา  ดังน้ี  
 ๑)  ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับศาสนาหรือส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  เปนการติดตอ
กับส่ิงไมมีตัวตนเปนนามธรรม  เปนการตอบสนองอยูกับโลกของความคิด  ความรูสึก และจิต
สัมผัส  สงผลสะทอนใหชาวลานนาเปนคนรูจักคุณคาภายในตัวเอง 
 ๒)  ภาษาท่ีใชในพิธีการตาง ๆ ของประเพณีลานนาท้ังท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับ
ศาสนาหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ  สวนมากแสดงออกดวยการใชภาษาที่คลองจองเปนบทเปนกลอน 
 ๓)  ประเพณีลานนาสวนใหญเปนประเพณีท่ีคนใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
สูงมาก  ลักษณะโครงสรางของความชวยเหลือ  จึงปลูกฝงอยูในความสํานึก  ทําใหคนลานนามี
บุคลิกภาพที่เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
 ๔)  ประกอบพิธีการแตละอยางของลานนาตั้งแตข้ันเตรียมการไปจนถึงสุดส้ินสวนใหญ
จะไมรีบรอนลักษณะดังกลาวทําใหบุคลิกคอนขางเย็น 
 จะเห็นไดวาวัฒนธรรมของชาวลานนาเปนพัฒนาการท่ีส่ังสมมาเปนเวลายาวนานจน
กลายเปนแบบแผนอันแสดงถึงความเจริญ และเปนเอกลักษณเฉพาะตน ประเพณีวัฒนธรรม
เหลาน้ันไดมีอิทธิพลหลอหลอมใหชาวลานนาไดมีโลกทัศน ภูมิปญญา และบุคลิกภาพ ที่เปน
ลักษณะของตนเองมาจนถึงทุกวันน้ี   ดังน้ัน การท่ีจะทําความเขาใจลักษณะทางสังคม  และ
วัฒนธรรมของลานนาแลว  จําเปนตองเขาเร่ืองราวของศาสนาและความเช่ือ  ตลอดประเพณีตาง ๆ 
ของชาวลานนาดวย 
 สังคมลานนา เปนสังคมเกษตรกรรมตองพ่ึงพานํ้าในการเพาะปลูก  ชาวลานนามี           
ความเช่ือวาพระพุทธรูปบางองค สามารถดลบันดาลใหฝนตกไดตามที่ตองการ เม่ือเกิดฝนแลง  
หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ชาวเมืองจะนําเอาพระพุทธรูปสําคัญประจําเมือง  หรือหมูบาน  
ออกมาแหแหนใหทุกคนสรงนํ้าและฝนจะตกตามคําอธิฐาน  พระพุทธรูปที่ชาวลานนาเชื่อวา
บันดาลฝนใหตกไดช่ือวา  พระเจาฝนแสนหาหรือพระเจาฝน  นอกจากน้ียังเชื่อวาพระสิงหหรือ
พระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธรูปบันดาลฝนไดเชนกัน 

                                                       

 ๒๘ พระครูวิรุฬหธรรมวัฒน, “ศึกษาความเชื่อของชาวเชียงใหมตอพระพุทธสิหิงค”, หนา ๓๔. 
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 พระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปเกาแกคูบานคูเมืองเชียงใหม มีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ของคนลานนาเปนอยางมาก เก่ียวกับเร่ืองขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม ความเช่ือ
ทางวัฒนธรรมพระพุทธสิหิงค ในลานนาน้ัน พอถึงเทศกาลวันสําคัญของไทย เชน วันสงกรานต 
ชวงเดือนเมษายน ซ่ึงพิธีสําคัญในวันสงกรานต ถือวาเปนพิธีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนไทย ทาง
ภาคเหนือหรือที่เมืองเชียงใหมน้ัน ก็จะประกอบพิธีสําคัญตามประเพณีของคนลานนาในชวง
เทศกาลสงกรานตของทุกป โดยไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคประดับประดาดวยดอกไมตาง ๆ จัด
ขบวนแหรอบตัวเมืองเชียงใหม เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสสรงนํ้า สักการบูชาเพ่ือความเปน
สิริมงคลขณะเดียวกัน ชวงเทศกาลสงกรานต ประชาชนไทยตางตั้งหนาตั้งตาท่ีจะไดกลับถ่ินฐาน
ของตนเอง เพ่ือไปรดนํ้าดําหัวผูหลักผูใหญที่เคารพเน่ืองในวันปใหมไทย เพ่ือความเปนสิริมงคลแก
ตนเองและครอบครัว  สําหรับพุทธศาสนิกชนที่อยูตางจังหวัดทางภาคเหนือ ก็มีโอกาสได
สักการบูชาพระพุทธสิหิงค  ท่ีวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดเห็น
วัฒนธรรมไทย เชน การแหพระพุทธสิหิงค รอบตัวเมืองเชียงใหมอีกดวย  
 ความเช่ือถือพระพุทธสิหิงคเปนวัฒนธรรม การบอกเลาสืบตอทางสังคม และมีประวัติ
อันยาวนานมีความสัมพันธของผูคนในสังคม เน่ืองจากสังคมเนนระบบความสัมพันธของคนท่ีอยู
รวมกัน ประเพณีแหพระพุทธสิหิงค  ของทุกป จึงมีคนใหความสนใจจํานวนมาก  
 ปจจุบัน มีหลากหลายของการเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมมนุษย เพ่ือใหสมาชิก
มีความรับผิดชอบรวมกัน ผูกพัน ยึดมั่นในคุณคาน้ันและปฏิบัติตาม และมีเหตุผลเพ่ือเปน             
การขัดเกลาในดานความคิดและการกระทําใหรูปธรรมทางสังคมใหมากข้ึน ทั้งน้ีเช่ือวาการเปน
ความเชื่อถือของสังคม โดยมีตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม เปนตัวสงผานแบบแผนท้ังหลาย จน
สามารถใชระบบสัญลักษณ ในการสื่อความหมายรวมกัน การขัดเกลาทางสังคมมาเปนกระบวนการ
ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือเกิดผลประโยชนในดานการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนกลไกเกิดประเพณีตาง ๆ 
ทางศาสนามากมาย ไดแก ประเพณีวันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปนตน 
ซ่ึงความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสังคมไทยน้ัน ยังเปนผลสืบเน่ืองกันมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน๒๙ 
 ๔.๒.๓   ดานความเช่ือวัตถุมงคล 
 ความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธรูปของชาวลานนาน้ัน  เกิดจากความเล่ือมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  เม่ือมีการสรางพระพุทธรูปเปนตัวแทนของพระพุทธเจา  ชาวลานนาจึงเช่ือวา
พระพุทธรูปน้ันมีชีวิตจริงเหมือนพระพุทธเจา  มีการปฏิบัติและใหความเคารพตอพระพุทธรูปอยาง
ดีย่ิงและสูงสุด  บางคร้ังเชื่อวาพระพุทธรูปดลบันดาลสิ่งท่ีตองการได    และนอกจากน้ียังมีความเช่ือ

                                                       

 ๒๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 
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เร่ืองการสรางพระพุทธรูปที่เรียกวา  อานิสงสสรางพระเจา  ทําเกิดการสรางพระพุทธรูปข้ึนอยาง
แพรหลาย๓๐ 
 พระพุทธรูปไดชื่อมาจากความเชื่อมีหลายองค  พระพุทธรูปบางองคมีพุทธานุภาพทําให
แคลวคลาดจากอันตราย  บางองคเช่ือวามีพุทธานุภาพบันดาลเกิดผลรวดเร็วทันใจตามท่ีอธิษฐาน  
ชาวลานนาเรียกชื่อพระพุทธรูปไดตามความเชื่อ  โดยไมตองคํานึงถึงรูปแบบศิลปะ๓๑ 
  ความเชื่อเก่ียวกับพระบูชา ในการบูชาพระพุทธรูปมักนิยมกัน ๓ แบบ  ซ่ึงถือวาเปน
โชคลาง  เชน แบบอูทอง เช่ือวาจะทําให มีความร่ํารวย  มีอูขาวอูนํ้า  แบบสุโขทัย  เชื่อวาจะทําใหมี
ความสุขและแบบเชียงแสนหรือแบบพระพุทธสิหิงค  มีลักษณะเปนบุรุษเต็มตัว พระอุระกวาง มี
กลามเน้ือ เชื่อวาจะทําใหมีความกลาหาญ๓๒ นิยมเรียกกันวาพระอูแสนสุข อูคืออูทอง แสนคือ            
เชียงแสน สุขคือสุโขทัย 
 พระพุทธสิหิงคเปนสัญลักษณของชีวิตและความอุดมสมบูรณมีความเช่ือวาพระพุทธ
สิหิงคน้ัน มีความศักสิทธ์ิดลบันดาลใหบานเมืองอุดมสมบูรณ  เม่ือสรงนํ้าพระพุทธสิหิงคแลว            
ฝนจะตกเสมอชาวเชียงใหม นับถือบูชาในฐานะพระพุทธรูปซ่ึงเปนตัวแทนสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา และเปนเทพยดาอารักษเมืองเชียงใหมดวย๓๓  
 ความเช่ือเก่ียวกับผายันตพระพุทธสิหิงค  สมัยโบราณเม่ือมีการหลอ ปน หรือแกะสลัก
พระพุทธรูปดวยไมแลว  จะนําไปกระทําพิธีแลวถวายบูชาที่วัด  เพราะถือวาท่ีอยูของพระพุทธเจาก็
คือวัด  บนห้ิงพระในบานจะมีคําไหวพระ  คําไหวพระธาตุ  รูปเขียนเจดียที่สําคัญหรือรูปเขียนสี
พระพุทธรูปเทาน้ัน  อยางกับพระพุทธรูปที่เช่ือวาพระพุทธสิหิงค ผูที่เปนชายหัวหนาครอบครัว          
ก็เรียนเอาคําไหวพระสิงห  หรือคาถาพระสิงห  คือคาถาปฐมัง ไว กราบไหวทุกคํ่าเชา และบุคคลผูที่
มีความรูในคาถาอาคม  มีความรูในดานขีดเขียน  ก็จะเขียนรูปพระพุทธสิหิงค ลงบนแผนผา                
พรอมท้ังเขียนภาพพระสาวกบางองค  เขียนรูปทาวจตุโลกบาล  เขียนรูปชางมา  และเขียน
คาถาปฐมัง คาถานวภา  คาถาทุกขันเต  เปนตน  ลงบนแผนผาน้ันวา ขบวนพระสิหิงค การทําผายันต
พระพุทธสิหิงคแตละผืนตองใชเวลานาน และความพยายามสูงเพราะมีความยุงยากพอสมควร มี
ความศักด์ิสิทธ์ิมากและชวยคุมครองชาวบานผูมียันตใหมีความเจริญรุงเรือง  และชวยใหรอดพน

                                                       

 ๓๐ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในลานนา, (เชียงใหม : โรงพิมพตะวันเหนือ, ๒๕๕๔), หนา 
๙๓. 
 ๓๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙. 
 ๓๒ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว,  พระเจา  ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม, (เชียงใหม : โรงพิมพสันติภาพ พริ้น, 
๒๕๔๐), หนา ๖๘. 
 ๓๓ อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในลานนา, หนา ๑๕๑. 
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จากอันตรายตาง ๆ  ผายันตพระสิงหสะทอนถึงความเช่ือในความศักด์ิสิทธิของพระพุทธสิหิงคใน
สายตาของชาวบาน  ดังน้ัน จึงเชื่อวาผูใดมีผายันต พระพุทธสิหิงคไวในการครอบครองจะมี
ประโยชนมากมายกับชีวิต๓๔ 
 ผายันตพระสิงหเจาสําหรับยันตผาสิหิงคหลวงน้ี เปนยันตกระบวนพระเจาท่ีเห็นใน
วงกลมน้ัน ก็จะประกอบไปดวยรูปพระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลายอันมีพระอัญญาโกณฑัญญะ 
เปนตน พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท เปนตน จากน้ันก็จะเปนรูปพระเจาจักรพรรดิ 
พระปจเจก พระอินทร ยักษ นาค ชางฉัตรทันต มากัณฑก เปนตน นอกน้ันทางดานนอกวงกลม
แผนภูมิจักรวาล ประกอบไปดวยเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑทั้ง ๗ ตอดวยทวีปใหญทั้งส่ี ดาว
นพเคราะหท้ัง ๙  กําแพงจักรวาลทางดานนอกสุดจะเปนหัวใจคาถาท้ังหลาย ถาจะนับเปนสุดยอดผา
ยันตของลานนา เพราะวาในสมัยกอนน้ันไมนิยมสรางยังพระพุทธรูปเจาไวบูชาท่ีบาน จะเอาถวาย
ทานไวที่วัดเทาน้ัน หากจะเอาไวที่บานก็จะเขียนเปนรูปพระพุทธเจาไว บางคร้ังมีคาถาอาคมเขียน
คาถาลงไปดวย อยางคาถาปถมัง ยะถาตังกา นวภาบาง นอกจากคาถาแลวบางก็วาดรูปพระอัคร
สาวกท้ังแปดบาง  พระอินทรบาง  ทาวจตุโลกบาลบาง นาคบาง ชางบาง มาบาง เอาเปนวารูปที่เปน
มงคล แตบางท่ีก็มีรูปทาวเวสสุวัณ อาฬวกยักษบางก็มี  สําหรับการเขียนลงยันตพระสิหิงหลวง          
แตละผืนน้ัน ตองใชความเพียรพยายามสูง เพราะการทํายุงยากพอสมควร ดังน้ัน ถาใครมียันต             
พระสิหิงหลวงน้ีไวกับบานก็ถือเปนสิริมังคลมากนัก สําหรับคุณของยันตพระสิหิงหลวงน้ัน มี          
พันชอง ไมวาจะเปนมหานิยมคนรัก แคลวคลาดปลอดภัย  ปองกันขึด๓๕ อุบาทวจัญไรทั้งหลาย  เปน
ฝนเปนลมใหนํายันตน้ีไวขางฝาหามลมหลวงได  วัดใดมีอบรมสมโภชเสกซอมยอมยกองคสารูปเจา
พิมพามักเอายันตน้ีขึงไวเปนผาเพดานก็จักทําห้ือสถานที่น้ันพิธีน้ัน เปนมงคลมากนัก   
 นับวาพระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปสําคัญคูบานคูเมืองของประเทศสยาม มาตั้งแต
ตนประวัติกาล ผูแตงตํานานคือพระโพธิรังสีไดพรรณนานาอานุภาพของพระพุทธสิหิงคไวเปนอัน
มาก เร่ืองอานุภาพและปาฏิหาริยเปนส่ิงท่ีเราไมคอยเช่ือกันในสมัยน้ี แตเหตุผลของพระโพธิรังสีมี
ขอท่ีนาฟงอยูมาก ในตอนหน่ึงพระโพธิรังสีกลาววา  

 พระพุทธสิหิงคหามีชีวิตมิไดก็จริง แตอิทธานุภาพดวยเหตุ ๓ ประการ คือ อธิษฐานพล 
ของพระอรหันต อธิษฐานพลของเจาลังกาหลายองคและกําลังใจของพระเจาลังกา พรอมทั้งกําลัง
แหงพระพุทธศาสนา กระทําใหพระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธปฏิมากรที่ทรงอานุภาพ อีกตอนหน่ึง

                                                       

 ๓๔ ศรีเลา  เกษพรหม, ผายันตพระสิงห : เอกสารประกอบผายันตพระสิงหหลวง, (เชียงใหม : ชมรม
คนฮักผาสารทและหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  ณ  หองประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  วันที่  ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๓, หนา ๔๐๖๓-๔๐๖๙. 
 ๓๕ ขึด หมายถึง ความเสนียดจัญไร (เปนภาษาพ้ืนบานภาคเหนือ).  
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พระโพธิรังสีกลาววา “พระพุทธสิหิงคเม่ือเสด็จประทับอยูในท่ีใด ๆ ยอมทรงนําใหพระพุทธศาสนา
รุงเรืองดังดวงประทีป เหมือนหน่ึงวาพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู 
 

๔.๓  สิหิงคนิทานสงผลกระทบตอวีถีชีวิตสังคมลานนา 
 สําหรับการศึกษาผลกระทบตอภาพรวมวิถีชีวิตสังคมลานนา  จะมุงศึกษาถึงผลที่เกิด
ขึ้นกับพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม  สามารถแยกประเด็นผลกระทบตอภาพรวมในดานบวกดาน
ลบไดดังน้ีคือ 
 ๔.๓.๑  ผลกระทบดานลบ 
 ตํานานสิหิงคนิทาน ไดแตงทามกลางความวุนวายของสังคมสงฆ สืบเน่ืองมาจาก        
ความขัดแยงในพระธรรมวินัยผลจากการนําลัทธิลังกาวงศใหมเขามาในลานนา  พระภิกษุสงฆ
แตกแยกเปนสองฝาย การท่ีฝายปาแดงนําศาสนาพุทธนิกายลังกาวงศใหม เขามาสูลานนาน้ัน  
พระภิกษุแตกออกเปนสองฝาย  คือฝายปาแดง  กับฝายสวนดอก  แตละฝายใหวัดในสังกัดตนบันทึก
กลาวโจมดีซึ่งกันและกัน  เปนผลใหเกิดความแตกแยกทั้งฝายฆราวาสและบรรพชิต 
 เม่ือตํานานสรางความศักด์ิสิทธ์ิใหกับพระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค  จึงกลายเปน
สัญลักษณของอํานาจในแตละเมือง จากตํานานจะเห็นเสนทางการเสด็จมาของพระพุทธสิหิงคจาก
ถ่ินลังกา ลําดับมาถึงเมืองเชียงใหม  พระพุทธสิหิงคจะประดิษฐานตามเมืองตาง ๆ  เปนเวลาหลายป  
ผูคนในบานเมืองน้ันตางหวงแหนเคารพบูชามิไดขาด  เจาบานผานเมืองปรารถนาอยากได
ครอบครองตองใชกําลังและอุบายเพ่ือใหไดมา  พระพุทธสิหิงค  เม่ือประดิษฐานตั้งอยูที่ใดก็สะทอน
ใหเห็นถึงความเจริญรุงเรือง  ความเปนปกแผนของบานเมืองน้ัน  ขณะเดียวกันเม่ือสูญเสีย
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองใหอีกเมืองหน่ึงซ่ึงก็สูญเสียอิสรภาพดวย 
 ๔.๓.๒  ผลกระทบดานบวก 
 สัญลักษณเปนเคร่ืองหมายใหรู  ส่ิงเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา  พอมองเห็นก็รูวา
พระพุทธศาสนาอยูที่น้ัน  มีอยูหลายอยางที่รูกันอยูโดยทั่วไป เชน โบสถ พระวิหาร พระเจดีย  
พระพุทธรูป เปนตน 
 เมื่อไดเห็นส่ิงเหลาน้ี ก็จะเตือนใจใหทําความดี มีความรูสึกอยากจะเขาไปกราบไหว
เคารพบูชา โดยเฉพาะอยางย่ิงคือพระพุทธรูป  เปนปูชนียวัตถุที่ชาวพุทธเคารพบูชาย่ิงกวา                
ปูชนียวัตถุใด ๆ  คุณคาความสําคัญของพระพุทธรูปนอกจากจะเปนปูชนียวัตถุ  ส่ิงเตือนใจใหเคารพ
บูชาแลวยังเปนท่ีรวมของศิลปะปติมากรรมอีกมากมาย  จะเห็นจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ  
พระพุทธรูปแตละองคน้ันจะแสดงใหรูวาเปนศิลปะในยุคไหน  นอกจากน้ียังเปนบอเกิดแหง
จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ อันเปนวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวพุทธ 
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 พระพุทธสิหิงค  เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง  หมายความวาเปนพระพุทธรูปของทุก
คนชาวเชียงใหม ทุกคนมีสวนเปนเจาของรวม เปนปูชนียวัตถุสถิตสถาพรเปนศักด์ิศรีม่ิงขวัญชาว
เชียงใหมตลอดลานนาท่ัวไป 
 ตํานานสิหิงคนิทาน ไดทําใหพระพุทธสิหิงค  เปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ และเปนท่ีรูจัก
กันอยางกวางขวาง  จึงมีผูนิยมหลอมากขึ้นเพราะความงามแหงศิลปะก็ดี  เพราะความศักด์ิสิทธ์ิตาม
ตํานานก็ดี  พระพุทธสิหิงค  ไดกลายเปนอัตลักษณแหงลานนา กลายเปนพุทธศิลปที่ทรงคุณคา มี
ความหมายท่ีแฝงไปดวยพุทธปรัชญาและแรงศรัทธาแหงผูคน  กอเกิดเปนงานพุทธศิลปแมแบบ
แหงพุทธพิมพ พุทธสิหิงคปฏิมาท่ีแพรหลายไปท่ัวท้ังดินแดนลานนา และไดรับความนิยมมาทุกยุค
สมัยเมื่อมีการสรางพุทธรูป เปนพุทธานุสติ ยอมเกิดการเคารพบูชาสักการะสืบทอด ตอมากลายเปน
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วัตถุอ่ืน ๆ  ก็ไมมีคุณคาทางจิตใจ  ผูคนที่เกิดมา
ในภายหลัง จะไดระลึกถึงบุพพการีชนที่ลวงลับไปแลวเปนเวลานาน  จะไดยึดถือประพฤติปฏิบัติ
เปนประเพณีสืบตอไป 
 การวิเคราะหตํานานสิหิงคนิทาน  ทําใหไดรําลึกถึงเหตุการณและความเปล่ียนแปลงของ
ยุคสมัยน้ัน ๆ  เหตุการณในอดีตทําใหมองเห็นหลักแหงความเปนจริงวา สรรพส่ิงยอมเกิดข้ึน ตั้งอยู
และก็ดับไป ผูคนในอดีตมีการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมตามบิดา มารดา ปูยา ตายาย มีการสืบตอและ
ซอมแซมวัตถุน้ัน ๆ ทําใหเห็นภาพแหงความเสื่อมและความเจริญของผูคนในอดีต ที่มีความเพียร
พยายามจะรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยู 
 บุรพชนที่ไดทุมเทเสียสละ รักษาชาติศาสนากอสรางถาวรวัตถุตํารับตําราปูชนียสถาน  
ทําใหบานเมืองรุงเรืองพัฒนายืนยงอยูได  พรอมท้ังพระเถรานุเถระท่ีไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักษา
พระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพร  ลูกหลานรุนหลังไดเคารพกราบไหว  มีความอบอุนรมเย็นเปนสุข
ตราบเทาปจจุบัน  บุรพชนและพระเถรานุเถระเหลาน้ัน  ไดทราบถึงความตั้งม่ันแหงพระศาสนาและ
การแพรหลายแหงงานพุทธศิลป พระพุทธสิหิงคหรือพระสิงห  ตลอดจนนํ้าธรรมคําสอน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีแหงวัฒนธรรมอันมีรากเหงามาจากพระพุทธศาสนา  คงจะโสมนัสยินดี
อนุโมทนาสาธุการเปนอยางย่ิง 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหตํานานสิหิงคนิทานในลานนา มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประวัติความ
เปนมา และบริบท ของการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน  อิทธิพลตํานานสิหิงคนิทานตอพุทธศาสนาใน
ลานนา เพื่อวิเคราะหเน้ือหาตํานานสิหิงคนิทาน ที่มีผลตอสังคมในลานนา      สิหิงคนิทาน มี
ความสําคัญและควรคาตอการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา และตอ
ผูสนใจใครศึกษาในดานตาง ๆ  จึงสรุปผลการศึกษาไวเปนประเด็น ๆ เพ่ือความชัดเจน สามารถ
สรุปไดดังตอไปน้ี 
 
 ๕.๑.๑  ประวัตคิวามเปนมา และบริบท ของการเขียนตํานานสิหิงคนิทาน   
 พระโพธิรังสี ไดเขียนตํานานสิหิงคนิทานข้ึนในรัชสมัยพระเจาสามฝงแกน เปน         
การเขียนที่เอาแบบอยางมาจากคัมภีรมหาวงศพงศาวดารลังกา  ในตอนเริ่มแรกมีการกลาวพยากรณ
ถึงบานเมือง  เมื่อพยากรณไปถึงระยะเวลาใดเปนท่ีสุดแหงการทํานาย  ก็อาจท่ีจะกําหนดเอา
ระยะเวลาน้ันเปนเวลาโดยประมาณของการเขียนเอกสารเรื่องน้ัน   
 ในรัชสมัยพระเจาสามฝงแกนน้ันไดเกิดความขัดแยงเก่ียวกับการบริหารบานเมือง 
สถานการณจึงทําใหบานเมืองเกิดระสํ่าระสายภายใน ประกอบกับราชกิจพระศาสนามีนอย จึงทําให
พระศาสนาสมัยพระองคเกิดความกระทบกระเทือน คณะสงฆปฏิบัตินอกรีต อันเปนสาเหตุใหเกิด
การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในลานนา  จากความสับสนวุนวายจึงเกิดขอขัดแยงในวงการสงฆ   จึง
เปนแรงผลักดันใหพระภิกษุสงฆเชียงใหมลานนาเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย   ถึงลังกาทวีป
ตลอดจนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามแบบคติลังกาวงศ   
 พระโพธิรังสีเปนชาวเมืองหริภุญชัย   และไดรับอาราธนามาอยูเชียงใหม  มรณภาพใน 
รัชสมัยพระเจาติโลกราช ทานไดแตงสิหิงคนิทานเปนภาษาบาลี บทรอยกรอง ๑๓๘ คาถา 
ปฐยาวัตร ๑๐๕ บท โตฏก ๑๐ คาถา วังสัฏฐะ  ๖ คาถา อินทวชิรา ๕ คาถา มาลินี ๒ คาถา คาถา
เหลาน้ีมักเปนบทสนทนา คําอุทาน หรือคิดคํานึง 
 แสดงใหเห็นวาตาํนานสิหิงคนิทาน เปนการเผยแผศาสนาโดยการปลูกความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดกับผูคน   เสมอเหมือนกับการสรางพระพุทธรูปใหคนไดกราบไหวบูชา 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๘๙ 

ท้ังน้ีเพ่ือตองการที่จะธํารงรกัษา    พระศาสนาใหดํารงอยูตลอด ๕,๐๐๐ ป และยังความเล่ือมใสให
เกิดแกคนทั้งหลาย  อีกท้ังยังเปนที่พ่ึงแกที่เคารพนอมนํามาสูการศึกษาหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา 
 
 ๕.๑.๒  ตํานานสิหิงคนิทานมีอิทธิพลตอพุทธศาสนาในลานนา  
 พระพุทธสิหิงค   เปนพระพุทธรูปที่มาจากตํานานสิหิงคนิทาน  มีพุทธลักษณะคือ 
ประทับน่ังขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย พระพักตรกลม มีอุษณีย พระรัศมีทําเปนตอมกลม พระอุระ
นูน ชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระถัน มีฐานบัวคว่ําบัวหงาย มีเกสรบัว แลดูสงาประดุจสิงหคร่ึงดานหนา
ตามท่ีกําหนดไวในมหาปุริสลักขณะ ในตํานานสิหิงคนิทานกลาวถึงการถวายพระนามพระพุทธรูป
ท่ีหลอวา  สวนพระพุทธรูปน้ัน  มีลักษณะทาทางดุจราชสีห  จึงเรียกชื่อวา  พระสิหิงค  อีกนัยหน่ึง
ลักษณะทาทางของราชสีหเหมือนลักษณะทาทางของพระผูมีพระภาค จึงเรียกชื่อวา สิหิงค  แสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทาน ที่สะทอนผานงานพุทธปฎิมา ถึงแมตํานานสิหิงคนิทาน
จะไมบอกพุทธลักษณะท่ีชัดเจนของพระพุทธสิหิงค แตตัวตํานานไดกําหนดใหพระพุทธรูป มี
ความงามสงาดุจราชสีห  ดังน้ัน การกําหนดรูปแบบพระพุทธสิหิงคของกลุมชางทองถ่ิน จึงแตกตาง
กันไป หากแตเอาตํานานสิหิงคนิทานผนวกกับความเช่ือของตนเอง จึงเกิดเปนพระพุทธสิหิงค
มากมายหลายองค แตอางอิงตํานานเดียวกันคือสิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีเถระ 
 ในการสรางพระพุทธรูปจะยึดหลักพุทธลักษณะ  คือ ลักษณะมหาบุรุษ  มีจุดประสงค 
เพ่ือที่จะใหองคพระพุทธรูปดูแตกตางไปจากมนุษยธรรมดา  ลักษณะพิเศษของพระพุทธสิหิงค
เรียกวา  สิงหลักษณะ   คือพระพุทธรูปจะตองมีพระวรกายอวบอวน  องอาจผึ่งผาย ไดแก
พระพุทธรูปสกุลพระพุทธสิหิงคหรือพระสิงห ซ่ึงแสดงลักษณะแหงราชสีห 
 พุทธศาสนามีบทบาทอยางมากในการผลิตกวีชาวลานนา  โดยเฉพาะหลังจาก                        
การสังคายนาพระไตรปฏกคร้ังท่ี ๘ ที่วัดเจ็ดยอด พระสงฆชาวลานนาไดรจนาวรรณกรรมพุทธ
ศาสนาและตําราภาษาบาลีมากมาย และในสมัยหลัง ๆ ก็มีวรรณกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับพุทธศาสนา
เกิดข้ึนอีกเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะนักปราชญชาวลานนาไทย  ไดแตงวรรณกรรมพุทธศาสนา
เปนภาษาบาลีและภาษาลานนาหลายเร่ือง พระโพธิรังสี  แตงสิหิงคนิทานวรรณกรรมเรื่องน้ีจัดเปน
ปกรณพิเศษ เพราะเปนวรรณกรรมนอกจากมูลบาลี อรรถกถา ฎีกาฯ  
 สิหิงคนิทาน หรือ นิทานพระสิงห เปนผลงานเขียนท่ีแสดงประวัติศาสนาที่เน่ืองดวย
บุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ ดวยวิธีการผสานระหวางวิธีการของวรรณกรรมลายลักษณตาม
แบบวรรณกรรมบาลีของลังกากับวิธีการของวรรณกรรมมุขปาฐะตามแบบนิทานและตํานานของ
ไทย โดยมีศาสนาเปนศูนยกลางของพ้ืนฐานแนวคิด เปาหมายแลเน้ือหา  
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 ดังน้ัน ตํานานสิหิงคนิทาน จึงเปนตนแบบของการแตงตํานานพระพุทธรูป ตอมาตํานาน
พุทธรูป  และไดเปนแบบฉบับของการเขียนตํานานสมัยตอมาอีกหลายทศวรรษ   แมจะมี                   
การเปล่ียนแปลงเน้ือหาไปบาง แตก็ยังคงรูปแบบเดิมไว  มักจะเขียนเปนภาษาพ้ืนเมืองมากกวา
ภาษาบาลี  แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของตํานานสิหิงคนิทาน ยอมสงผลตํานานพระพุทธศาสนารุน
หลัง  เชน ตํานานพระแกนจันทร ตํานานพระแกวมรกต  ตํานานพระศิลา  ตํานานพระสิงคพุทธปฎิ
มาเจา  เห็นไดจากโครงเร่ืองอันเปนโครงสรางของตํานานกลุมน้ี สามารถกําหนดเปนโครงสราง
ของตํานานได ดังน้ี   เปนพระพุทธรูปสรางขึ้นที่ลังกาทวีปหรือชมพูทวีป สรางข้ึนเปนเพ่ือตัวแทน
พระพุทธองค   บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ไดรับสูสุวรรณภูมิโดยเรือสําเภา พระพุทธรูปแสดง
อิทธิฤทธ์ิ  ประดิษฐานหลายเมืองกอนสูเมืองเชียงใหม 
 จากตํานานสิหิงคนิทาน ทําใหเกิดพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิและนิยมท่ีจะหลอขึ้นไว           
เพ่ือสักการบูชา  จะทําใหเกิดความเช่ือ ความศรัทธา จนกลายเปนประเพณีปฏิบัติ มีความเช่ือวา             
พระพุทธสิหิงคเปนท่ีพ่ึงทางใจ เพราะเปนพระพุทธรูปท่ีมีประวัติความเปนอันยาวนาน เปน
พระพุทธรูปท่ีมีพุทธศิลปะอันงดงามถูกตองตามมหาปุริสลักษณะทุกประการ เม่ือไดกราบไหวบูชา
แลวทําใหไดพุทธานุสสติเปนอยางดี พระพุทธรูปทุกองคยอมเปนขวัญและกําลังใจ เปนที่ยึดเหน่ียว
จิตใจ เปนที่พ่ึงทางใจใหแกพุทธศาสนิกชนอยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงพระพุทธสิหิงค ซ่ึงถือวาเปน
พระคูบานคูเมืองเชียงใหม ซึ่งทุกคนมีความเชื่อวาจะนําความสุขและความรมเย็นมาแกผูสักการบูชา
 ในวัฒนธรรมลานนา คติศาสนาก็มีความคิดในเร่ืองการบูรณปฏิสังขรณ ซึ่งเนนบุญ
กิริยาหรือการหวังผลบุญในภพหนา ถือวาส่ิงกอสรางหรืองานศิลปกรรมที่รวงโรยยอมเปนไปตาม
กฎ ไตรลักษณ พุทธบริษัทกลับตองมีหนาท่ีสราง และบูรณะใหเปนของใหมอยูเสมอ เพ่ือสืบทอด
พุทธศาสนา  สิหิงคนิทาน จึงกลาวถึงท้ังการสรางพระพุทธรูปและซอมพระพุทธรูป เพราะเชื่อใน
อานิสงสผลบุญท่ีจะไดรับ สงผลใหเกิดการสรางพุทธปฏิมา และทนุบํารุงซอมแซมศาสนวัตถุ
สืบเน่ืองตอมาจนถึงปจจุบัน  ชาวลานนาเชื่อวาพระพุทธรูป คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาองคจริง ซ่ึง
พระองคยังดํารงพระชนมชีพอยู  ดังน้ัน ชาวลานนาจึงมีจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติตอพระพุทธรูป 
เชนเดียวกับปฏิบัติตอพระสัมมาสัมพุทธเจา  
 ๕.๑.๓  ผลการวิเคราะหตํานานสิหิงคนิทาน 
  ตํานานสิหิงคนิทานท่ีมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาในลานนา ประวัติพุทธศาสนา 
ความเช่ือพระพุทธสิหิงคทางวัฒนธรรม สามารถสรุปสาระสําคัญของการศึกษาไดดังน้ี คือ 
 พระโพธิรังสีมหาเถระ รจนาความเปนมาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ พระโพธิรังสี 
ยกเหตุแหงพระพุทธสิหิงค  อธิบายการเดินทางของพุทธศาสนาผานพระพุทธรูปกอนเขาใน
เชียงใหมและตั้งม่ันสืบทอดกันมาไมขาดสาย  ยกเอาพระพุทธรูปเปนเหตุ แสดงความเปนมาของ
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พระพุทธสิหิงคพระพุทธรูปสําคัญเปนสัญลักษณอธิบายความเปนมาแหงพระพุทธศาสนาลัทธิลังกา
วงศ  โดยมี      การรองขอจากพระสาครสามี  ประวัติความเปนมาของตํานานสิหิงคนิทาน อันเปน
ตํานานท่ีกลาวถึง พระพุทธรูปสําคัญของบานเมือง คือ พระพุทธสิหิงค  อาจกลาวไดวาเปนการบอก
เลาเร่ืองราวพระพุทธศาสนา  ผานตํานาน  ท้ังยังกลาวถึงเหตุการณบานเมืองในยุคสมัยน้ัน                 
สิหิงคนิทาน จึงเปนรูปแบบหน่ึงในการบันทึก บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรทั้งการเมือง และ         
การศาสนา เพราะตํานาน เปนหลักฐานสําคัญสะทอนมุมมองจากทองถ่ิน   
 พระพุทธสิหิงค เปนพระพุทธรูปเกาแกคูบานคูเมืองเชียงใหม มีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ของคนลานนาเปนอยางมาก เก่ียวกับเร่ืองขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม ความเช่ือ
ทางวัฒนธรรมพระพุทธสิหิงค ในลานนาน้ัน พอถึงเทศกาลวันสําคัญของไทย เชน วันสงกรานต 
ชวงเดือนเมษายน ซ่ึงพิธีสําคัญในวันสงกรานตถือวาเปนพิธีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนไทย ทาง
ภาคเหนือหรือที่เมืองเชียงใหมน้ันก็จะประกอบพิธีสําคัญตามประเพณีของคนลานนาในชวง
เทศกาลสงกรานตของทุกป โดยไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคประดับประดาดวยดอกไมตาง ๆ จัด
ขบวนแหรอบตัวเมืองเชียงใหม  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสสรงน้ํา สักการบูชาเพ่ือ                 
ความเปนสิริมงคล  
 ปจจุบัน  มีหลากหลายของการเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมมนุษย  เพ่ือให
สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน ผูกพัน  ยึดม่ันในคุณคาน้ันและปฏิบัติตาม  และมีเหตุผลเพ่ือเปน         
การขัดเกลาในดานความคิดและการกระทําใหรูปธรรมทางสังคมใหมากข้ึน ทั้งน้ีเช่ือวาการเปน
ความเช่ือถือของสังคม โดยมีตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม เปนตัวสงผานแบบแผนทั้งหลาย จน
สามารถใชระบบสัญลักษณ  ในการส่ือความหมายรวมกัน  การขัดเกลาทางสังคมมาเปน
กระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพ่ือเกิดผลประโยชนในดานการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนกลไกเกิด
ประเพณีตาง ๆ ทางศาสนามากมาย ไดแก ประเพณีวันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา เปนตน ซ่ึงความเชื่อในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสังคมไทยน้ัน ยังเปนผลสืบเน่ืองกันมาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน 
 ตํานานสรางความศักด์ิสิทธิ์ใหกับพระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค  จึงกลายเปนสัญลักษณ
ของอํานาจในแตละเมือง จากตํานานจะเห็นเสนทางการเสด็จมาของพระพุทธสิหิงคจากถ่ินลังกา 
ลําดับมาถึงเมืองเชียงใหม  พระพุทธสิหิงคจะประดิษฐานตามเมืองตาง ๆ  เปนเวลาหลายป  ผูคนใน
บานเมืองน้ันตางหวงแหนเคารพบูชามิไดขาด  เจาบานผานเมืองปรารถนาอยากไดครอบครองตอง
ใชกําลังและอุบายเพ่ือใหไดมา  พระพุทธสิหิงค  เม่ือประดิษฐานต้ังอยูที่ใดก็สะทอนใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรือง  ความเปนปกแผนของบานเมืองน้ัน  ขณะเดียวกันเมื่อสูญเสียพระพุทธรูปคูบานคูเมือง
ใหอีกเมืองหน่ึงซ่ึงก็สูญเสียอิสรภาพดวย 
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 ดังน้ัน ตํานานสิหิงคนิทาน  ไดทําใหพระพุทธสิหิงค  เปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ                  
และเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง  จึงมีผูนิยมหลอมากข้ึนเพราะความงามแหงศิลปะก็ดี  เพราะ           
ความศักด์ิสิทธ์ิตามตํานาน ก็ดี  พระพุทธสิหิงค  ไดกลายเปนอัตลักษณแหงลานนา กลายเปน         
พุทธศิลปที่ทรงคุณคา มีความหมายท่ีแฝงไปดวยพุทธปรัชญาและแรงศรัทธาแหงผูคน  กอเกิดเปน
งานพุทธศิลปแมแบบแหงพุทธพิมพ พุทธสิหิงคปฏิมาท่ีแพรหลายไปท่ัวท้ังดินแดนลานนา และ
ไดรับความนิยมมาทุกยุคสมัย 
 

๕.๒  ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้  
 ๑)  ในการศึกษาเก่ียวกับสิหิงคนิทานในงานวิจัยน้ี โดยท่ัวๆ ไปน้ัน สวนใหญศึกษาจาก
ตํานาน เอกสารวิชาการ เปนหลัก ซ่ึง ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาในดานของผลกระทบตอ
สังคมปจจุบันโดยตรงและมุงเนนศึกษาในกรณีใด กรณีหน่ึงใหชัดเจน และศึกษาในเชิงลึก 
 ๒)  จากการศึกษาครั้งน้ี ไมพบการเปรียบเทียบกับการศึกษาวิเคราะหตํานานอ่ืนๆ เชน 
ตํานานจามเทวีวงค ชินกาลมาลีปกรณ ฯลฯ เปนตน แตใหศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต ๒ ตํานาน ขึ้นไป 
เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย ในการวิเคราะหและกวางขวางย่ิงขึ้น 
 ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหตํานานสิหิงคนิทาน 
 ๑)  การศึกษาวิจัย มุงเนนท่ีจะศึกษาผลกระทบที่เก่ียวกับคนในทองถ่ินที่พระพุทธสิหิงค 
ต้ังอยู หรือประดิษฐานอยู เชน ภาคเหนือ เทาน้ัน แตหากจะใหกวางขวาง ควรมีการเปรียบเทียบผล
ท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนท่ีพระพุทธสิหิงค เหมือนกัน แตอยูในภาคกลาง เชน กรุงเทพมหานคร หรือ
นครศรีธรรมราช ดวย เพ่ือจะไดรูวาฐานคิดของชุมชนที่มีพระพุทธสิหิงค อยูดวยเหมือนกันน้ัน มี
วิธีการคิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือไม เพียงใด และอยางไร 
 ๒)  จากการศึกษา เอกสาร ตํานาน บทความวิชาการ พบวา หลักคิดหรือแนวคิดสวน
ใหญ มีผลกระทบในดานอ่ืนๆ สวนใหญเปนไปในเชิงนามธรรม เชน ความเชื่อ คานิยม ประเพณี
วัฒนธรรม แตไมพบผลกระทบท่ีชัดเจนในดานของเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพเลย นอกจาก
ดูบริบทและวิเคราะหเองโดยผูศึกษาวจัิยเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได สุดแตวาอยูที่ภูมิคิด 
ความรูเดิมของผูวิจัยเปนหลัก 
 ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธครั้งตอไป 
 เพ่ือการศึกษาท่ีชัดเจนและมีเชิงประจักษย่ิงขึ้น  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาในกรณี
ตอไปน้ี 
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 ๑)  ควรวิเคราะหสิหิงคนิทานของภาคกลาง ภาคใต ที่มีพระพุทธสิหิงค เพราะวามี
ประวัติความเปนมาใกลเคียงกัน อายุการสรางก็ใกลเคียงกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบดูวาจะมี
ผลกระทบตอสังคมดานอ่ืนๆ หรือไม อยางไร 
 ๒)  ควรศึกษาผลกระทบที่มุงเนนเฉพาะในดานใดดานหน่ึง และลงในเชิงลึกไปเลย 
เปนเรื่อง ๆ เชน ผลกระทบตอสังคม แนวคิด ปรัชญาสังคม อยางไร และหากไมมีพระพุทธสิหิงค 
จะมีผลตอสังคม ชุมชน อยางไร 
 ๓)  ควรศึกษา วิเคราะหตํานานพระพุทธรูปที่มีอยูในเมืองไทยอีกหลายๆ จังหวัด ที่มี
ช่ือเสียง และเปนที่เคารพสักการะของคนท่ัวไป เชน ตํานานพระเจาเกาตื้อ ตํานานพระพุทธโสธร  
ตํานานพระพุทธชินราช เปนตน แตอาจมีการปรับหัวขอและวัตถุประสงคในการวิจัยใหเหมาะสม
กับสังคมและชุมชนน้ัน ๆ 
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บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฏกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ตํานานสิหิงคนิทาน  นิทานพระพุทธสิหิงค.  แปลโดย  แสง  มนวิทูร,ร.ต.ท.กรุงเทพมหานคร :กรม
 ศิลปากร, ๒๕๐๖. 
 
 
                  ข.  ขอมูลทุติยภูมิ 
(๑)  หนังสือ : 
เขียน  ย้ิมศิริ. พุทธานุสรณ. พระนคร : บุญสงการพิมพ, ๒๕๐๐. 
คณะกรรมการดําเนินงานฉลองพุทธสถาน ๕๐ ป. ๕๐ ป พุทธสถานเชียงใหม.  เชียงใหม : Trio  
 Advertising & Media, ๒๕๔๖. 
คณะกรรมการฝายวัฒนธรรม. ประเพณีพื้นเมืองและนิทานพ้ืนเมืองภาคเหนือ.  คณะกรรมการ
 วัฒนธรรมแหงชาติ. วาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ,  

     ๒๕๒๙. 
โครงการปริวรรตพระคัมภีรลานนา.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
 ลานนา, ๒๕๔๗. 
นิธิ  เอียวศรีวงศ. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา.  กรุงเทพมหานคร :  
 บรรณกิจ, ๒๕๒๓. 
บําเพ็ญ  ระวิน. ตํานานวัดปาแดง : เอกสารรวมสมโภช ๗๐๐ ปเชียงใหม.  เชียงใหม : โรงพิมพ             
 มิ่งเมือง, ๒๕๒๖. 
________. ความขัดแยงของสงฆในลานนาในอดีต : พินิจตํานานปาแดงถึงคัมภีรมูลศาสนา           
 ญาณคัมภีร. เสวนาไทศึกษาชุดท่ี ๑. สํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม,  ๒๕๒๗. 
________. รายงานการวิจัย เรื่อง มูลศาสนาสํานวนลานนา. เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๘. 
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พรรณเพ็ญ  เครือไทย. วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา. กรุงเทพมหานคร : โอเอส  พริ้นติ้งเฮาส, 
 ๒๕๔๐. 
พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระปญญาสามี. ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา.  พระนคร :โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๒๖. 
พระพรหมราชปญญา. รัตนพิมพวงศ (ตํานานพระแกวมรกต).  แปลโดย แสง  มนวิทูร, พระนคร : 
 กรมศิลปากร, ๒๕๔๖. 
พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ. ตํานานมูลศาสนา.  พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๙. 
พระพุทธสิหิงค. รวมบทความตํานานพระพุทธสิหิงคและบทวิพากษ. รวบรวมจัดพิมพโดยกรม
 ส่ือสารอากาศครบรอบ ๔๖ ป.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทไอ.เอ็น.เอ็น.เน็ทเวิรค จํากัด, 
 ๒๕๓๗. 
พระโพธิรังสี. คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญชัย. แปลโดย พระปริยัติธรรมธาดา           
 (แพ  ตาละลักษณ). พิมพคร้ังท่ี ๒. พระนคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๐. 
พระมหาหม่ืน  วุฑฺฒิญาโณ. ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม.  เชียงใหม :โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๕๐. 
พระรัตนปญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย แสง  มนวิทูร.  พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระโพธิรังสี. นิทานพระพุทธสิหิงค. แปลโดย แสง มนวิทูร,ร.ต.ท.. กรุงเทพมหานคร : กรม
 ศิลปากร, ๒๕๐๖. 
พิริยะ ไกรฤกษ, ดร.. ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย : ฉบับคูมือนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
 อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘. 
พิเศษ  เจียจันทรพงษ. พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองคไมมี “ปลอม” แตไมไดมาจากลังกา. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ  พริทต้ิง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖. 
________. พระสิงห : พระพุทธรูปเชียงแสนหรือหริภุญชัย.  เอกสารประกอบการสัมมนาลานนา
 คดีศึกษา. ศิลปกรรม ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม, ๒๕๒๔. 
มณี  พยอมยงค, ศ.. ประวัติศาสตรและวรรณคดีลานนาเชียงใหม.  เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, 
 ๒๕๑๖. 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลมท่ี 
 ๕.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสยามเพรส  แมเนจเมนท จํากัด, ๒๕๔๒. 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ  เลม 
 ท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด, ๒๕๔๒. 
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ยุพิน  เข็มมุก. “สถาบันสงฆกับการเมืองและสังคมลานนา พ.ศ. ๑๙๕๔-๒๑๐๑”. วิทยานิพนธ              
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑.  
ราชวงศพื้นเมืองเชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม : คณะสังคมศาสตร, ๒๕๑๘. 
ลิขิต  ลิขิตตานนท, ดร.. ยุคทองแหงวรรณกรรมพุทธศาสนาของลานนาไทย. อนุสรณในงาน         
 พระราชพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริยเชียงใหม : โรงพิมพทิพยเนตร, 
 ๒๕๓๗. 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ. ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนา ฉบับ ๖๓๕ ป พระบรมธาตุดอยสุเทพ. 
 เชียงใหม : เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป, ๒๕๔๙. 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร. วัดพระสิงหวรมหาวิหาร. เชียงใหม : บริษัทวิทอินดีไซน จํากัด, ๒๕๕๑. 
สงวน   โชติรัตน . ตํานานพระสิงหพุทธปฏิมาเจา . ในประชุมตํานานลานนาไทย  เลม  ๒ . 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรบริการ, ๒๕๑๕. 
________. ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอักษรบริการ, 
 ๒๕๑๕. 
สดุภณ  จังกาจิตต. จามเทวี : วรรณกรรมท่ีถูกลืม. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพร้ินติ้งเฮาส, ๒๕๕๒. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตํานานพุทธเจดีย.  พิมพในงาน
 พระราชทานเพลิงศพพระนิติธรรมประกรณ  (นิติธรรม  เนตราคม)  ณ  วัดเทพศริน           
 ทราวาส. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนศิวพร, ๒๕๑๐. 
สมหมาย  เปรมจิต. วรรณกรรมภาษาบาลีในลานนา. เอกสารการประกอบการสัมมนาเร่ือง          
 พระสิริมังคลาจารย วัดสวนดอก. เชียงใหม : ม.ป.ท., ๒๕๒๖. 
________. วรรณกรรมตํานานนิทานดึกดําบรรพ. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพร้ินติ้งเฮาส, ๒๕๕๑. 
สรัสวดี  อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙. 
________. ประวัติศาสตรลานนา. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด              
 พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๙. 
สันติ   เ ล็กสุขุม.  ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย.  นครปฐม : โรงพิมพ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔.  
สิงฆะ  วรรณสัย. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย. กรุงเทพมหานคร : สยามการพิมพ, ๒๕๑๖. 
ส่ือสารอากาศ ครบรอบ ๔๖ ป (รวบรวม), กรม. พระพุทธสิหิงค : ในรวบรวมบทความตํานาน           
 พระพุทธสิหิงคและบทวิพากษ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอ. เอ็น. เอ็น. เน็ทเวิรค 
 จํากัด, ๒๕๓๗. 
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สุ ชาติ  หงษา, ดร..  ประวัติพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๐. 
สุภัทรดิศ   ดิศกุล .  พุทธศิลป ในประเทศไทย .  ที่ ระ ลึกในงานฉลอง  ๒๕  ศตวรรษแหง
 พระพุทธศาสนา. พระนคร : หางหุนสวนจํากัด ศิวพร, ๒๕๐๐. 
สุภาพรรณ  ณ บางชาง. วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร 
 สาสนประกาศ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
สุรพล  ดําริหกุล. ลานนา ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : รุงอรุณ พับลิชชิ่ง จํากัด, 
 ๒๕๕๐. 
สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ, รศ.มล. และ ฮันสเพนธ, ดร.. พุทธศิลปะในนิกายสีหลภิกษุ พ.ศ. ๑๙๐๐๒ – 
 ๒๑๐๐. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเดือนตุลาคม, ๒๕๕๐. 
________. ผูแปล, ชินกาลมาลีปกรณ. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๑. 
เสถียร  โพธินันทะ. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒. พิมพครั้งท่ี ๓. 
 กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
สุภาพรรณ  ณ  บางชาง. วิวัฒนาการงานเขียนบาลีในประเทศไทย : จารึก ตํานาน พงศาวดาร สาสน  
 ประกาศ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
หมอมเจาสุภัทรดิศ   ดิศกุล ,  ศ . .  ประวัติศาสตรศิลปะ  ประเทศใกล เ คียง .  พิมพค ร้ังท่ี  ๓ . 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริทติ้ง เซนเตอร จํากัด, ๒๕๔๖. 
อรุณรัตน  วิเชียรเขียว และ อัลเบิรต ลิซิล. พระพุทธรูปในลานนา : พุทธศิลปในลานนาเชียงใหม. 
 เชียงใหม : สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖. 
________. พระเจา ๗๐๐ ป ศรีเมืองเชียงใหม. เชียงใหม : โรงพิมพสันติภาพพร้ินติ้ง, ๒๕๔๐. 
________. รวมบทความวิชาการ : ลานนาคดี.  เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖. 
อานันท   กาญจนพันธุ. ตํานานและลักษณะความคิดทางประวัติศาสตรในลานนาระหวางพุทธ
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นิทานพระพุทธสิหิงค 
พระโพธิรังสีแตงเปนภาบาลี เมื่อกอน  พ.ศ. ๑๙๘๕ 

ร.ต.ท. แสง มนวิทูรแปลเปนภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 

 ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธผูประเสริฐในโลกทั้ง ๓ เปนองคเอกนําภพท้ัง ๓ อันภพ 
ท้ัง ๓ บูชาแลว เปนธงชัยของโลกทั้ง ๓ เปนประทีปดวงเดียวของภพทั้ง ๓ เปนเผาพันธุ ของโลก 
ท้ัง ๓ ดวยความเคารพ 
 ขาพเจาขอนมัสการพระธรรมอันประเสริฐ  ละเอียด  ลึกซ้ึง  มีความหมายลึกซึ้งเหมือน
ทะเลสีทันดรรองรับนํ้า  มีภูเขาสิเนรุก้ันไว มีลักษณะคิดไดยากมาก เปนธรรมที่พระพุทธ ทรง
ปรับปรุงไวดีแลว 
 ขาพเจาขอนมัสการพระสงฆสาวกของพระพุทธ  ผูทรงเปนราชาองนักปราชญ 
ประกอบดวยคุณมีศีล เปนตน อบรมตนดีแลว มีอินทรียม่ันคงเปนนาบุญท่ีดี และเปนสังคมอัน
ประเสริฐย่ิง 
 เม่ือนมัสการพระรัตนตรัย  อันสามารถปองกันอันตรายไดทั้งหมดน้ันแลว ขาพเจาจะ
กลาวกําเนิดพระพุทธรูปองคประเสริฐ คือพระพุทธสิหิงค ขอทานท้ังหลายโปรดฟงใหจงดี        
พระพุทธแตละองค  ทรงปลดเปล้ืองสัตวโลกใหพนจากกิเลส  และความทุกข  นับจํานวน                    
๒๔ อสงไขย ๖๐๐๐ โกฎิ กับ ๑ แสนคน  สวนพระพุทธเจาของเราท้ังหลาย ตั้งแตตรัสรูคร้ังแรก
จนกระท่ังดับขันธปรินิพพาน ไดโปรดสัตวโลกท้ังหลายใหพนจากกิเลสเครื่องผูกมัด เปนจํานวน
สัตวโลก  ๒๐ อสงไขย ๓ ลาน ๖ แสน ๒ หม่ืน ๗ พันโกฏิ  ยังขาดอีกประมาณ ๔ อสงไขย จึง           
จะครบ  เพราะฉะน้ัน  พระองคจึงประดิษฐานศาสนาไวเพ่ืออนุเคราะหสัตวโลกเหลาน้ี โดยทรง
มอบศาสนาอันประเสริฐ ไวกับพระพุทธรูปตลอด ๕๐๐๐ ป แลวจึงปรินิพพาน 
 จากปปรินิพพานลวงมาได ๗๐๐ ป คร้ังน้ันในเกาะสีหล มีพระราชาเสวยราชยอยู          
๓ องค และมีพระอรหันตทะนุบํารุงศาสนาใหรุงเรืองในเกาะสีหลน้ัน  ๒๐ องค  ครั้งหน่ึง พระราชา
กับพระอรหันตทั้งหลาย ประชุมกันสนทนาปราศรัยกันแลว พระราชาเอยถาม  พระอรหันตขึ้นวา 
ขาแตพระคุณเจา บรรดาพระคุณเจาท้ังหลาย มีองคใดบางท่ีเคยเห็นพระสัมมา สัมพุทธเจา เม่ือยัง
ทรงพระชนมอยู  พระอรหันตไดยินพระราชดํารัสแลว จึงถวายพระพรวา อาตมาภาพไมเคยเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อทรงพระชนมอยู ขอถวายพระพร 
 พระราชาตรัสวา  ขาแตพระคุณเจา ถากระน้ันนาจะมีใครสักคนเคยเห็นมา จะเปนเทวดา 
นาค หรือครุฑก็ตาม  คร้ังน้ัน พญานาคตนหน่ึง มาในท่ีประชุมน้ัน ไดฟงพระราชากับพระเถระ
สนทนากัน จึงพูดขึ้นวา  ขาแตพระผูเปนเจา  พระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันขาพเจาเคยเห็น ถา                  
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พระผูเปนเจาใครจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา โปรดจัดสถานท่ีขึ้นสักแหงหน่ึง ขาพเจาจะแสดงรูป
ของพระพุทธเจาใหดู แตถาเห็นรูปน้ีเหมือนรูปพระพุทธเจาแลว ขอพระผูเปนเจาท้ังหลายอยาได
ไหวขาพเจาเลย รูปสกปรก ไมควรไหว 
 คร้ันพูดแลว พญานาคผูมีมหิทธิฤทธ์ิก็ไหวพระอรหันตทั้งหลาย  จึงรีบไปจัดแจงสถานท่ี
ใกล ๆ ที่ประชุมน้ันเตรียมไว  ครั้นแลว ทันใดน้ันเองพญานาคจึงเนรมิตรูปของตนเอง อัน
ประกอบดวยการแสดงลวนแตอิทธิฤทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากการสะสมกุศลสุจริตท่ีบําเพ็ญมาแตชาติปางกอน 
ใหเปนรูปพระพุทธเทาองคจริง  แลวเนรมิตเชตะวันมหาวิหารและส่ิงท้ังหมดในเชตวันมหาวิหาร 
ใหรูปพระพุทธประทับน่ังขัดสมาธิบนบัลลังกแกว ๗ ประการในวิหารน้ัน บริบูรณดวยลักษณะ
มหาบุรุษ ๓๒ งามดวยอวัยวะใหญนอย ๘๐ ประการ เปลงรัศมี ๖ สี มีพระอสีติมหาสาวก เชน           
พระสารีบุตรและพระโมคคัลนะน่ังแวดลอม ส่ิงท้ังหมดน้ีแสดงใหปรากฏแกมหาชนเหลาน้ัน 
 คร้ังน้ัน ประชุมชนชาวเกาะสีหลท้ังส้ิน มีพระราชาและอุปราชเปนประธาน เห็นรูป 
พระพุทธน้ันแลว ตางก็มีใจเล่ือมใสเหลือประมาณ แซสองสาธุการหลายรอยหลายพัน เปนตนวา
โยนผา บูชาดวยแกวแหวนเงินทอง เพราะฉะน้ัน  ทานผูประพันธเม่ือแสดงขอความน้ัน จึงกลาว
เปนคาถา แปลความวา 
 ขณะน้ัน พญานาคผูประเสริฐ แสดงรูปเนรมิตเปนพระพุทธ แกหัวหนาชนชาวสีหล มี
พระอรหันตเปนประธาน คร้ันแลว คนท้ังปวงและพระราชา เมื่อเห็นรูปพระพุทธ ก็ไมอาจยับย้ัง     
สติไวได เผลอตัวไปอภิวาทกราบไหวอยางนอบนอม บางก็โยนผา เปนตน ตางก็ชื่นบานบันเทิง 
ประชุมชนท้ังปวงบูชารูปพระพุทธ  โดยประการตาง ๆ ขณะเม่ือกราบไหวพระพุทธน้ันตางก็          
ปลาบปล้ืมซาบซานไปทุกคน และกลาววาเมื่อพระพุทธเหมือนรูปน้ียังทรงพระชนมอยู เราไม
สามารถจะเห็น  เออก็รูปพระพุทธน้ีน้ัน พญานาคเนรมิตข้ึนแลว สมบูรณดวยความงามเหมือน
ทองคํา เมื่อพระพุทธยังทรงพระชนมอยู ปราศจากราคะกิเลส สมบูรณไปดวยความงาม และมี     
สงาราศีหาผูเสมอมิได จนพูดไมถูก ฯ  ประชุมชนตางน่ังสรรเสริญชมเชยพระพุทธคุณอยาน้ีแลว 
พระอรหันตเหลาน้ัน เม่ือเห็นรูปพระพุทธประหน่ึงวาจะเคลิบเคล้ิม ไดกําหนดจิตจดจําพุทธ
ลักษณะไวแลว 
 ครั้นครบ ๗ วัน พญานาคก็ทําใหรูปพระพุทธน้ันหายไป แลวจําแลงตัวเปนชายมา
นมัสการพระอรหันต กําชับวาขาแตพระผูเปนเจาผู เจริญ ขอพระผูเปนเจาท้ังหลายโปรดจํา         
พุทธลักษณะอยางน้ีไว แลวกลับไปสูเมืองนาค 
 บริเฉทท่ี ๑ พญานาคเนรมิตรูปลักษณะของพระพุทธ  จบแลว 
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 บรเิฉทที่  ๒ 
 พระราชาทั้ง  ๓  พระองค   ทรงเล่ือมใสในรูปของพระพุทธด่ังน้ีแลว  นมัสการ              
พระอรหันตท้ังหลาย ตรัสชักชวนพระอรหันตเหลาน้ันวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาจะหลอ
รูปพระสัพพัญูพุทธดวยทองสัมฤทธ์ิ เพ่ือเปนที่กราบไหวบูชาของพระราชาท่ัวไป 
 พระอรหันตไดฟงพระราชดํารัสของพระราชาแลว จึงสงญาณพิจารณาอดีต อนาคต 
เห็นวา เม่ือพระศาสดาของเราท้ังหลายยังทรงพระชนมอยู พระองคตรัสบอกพระมหาอานนทเถรวา 
เจดียท่ีชาวโลกบูชาเพ่ืออํานวยประโยชนและความสุขของเขาเหลาน้ัน จนกวาศาสนาของตถาคตจะ
อันตรธานน้ันมี ๓ อยาง คือ บริโภคเจดีย อุทิสสเจดีย สารีริกเจดีย อุทิสสเจดียน้ี เปนที่บูชา และเปน
ท่ีตั้งแหงประโยชนและความสุขของประชาชนท้ังปวง เมื่อพิจารณาเห็นด่ังน้ีแลวจึงรับคําของ
พระราชาเปนที่ตกลง 
 ขณะน้ัน พระราชาตรัสเรียกชางหลอที่มีฝมือดีเย่ียม ใหปนขี้ผ้ึงทําเปนพระพุทธรูปมี
ลักษณะเหมือนกับที่ไดจดจํามา คร้ันปนหุนเสร็จแลว จัดแจงเบาขนาดใหญตั้งลงกลางเตาถานไฟท่ี
ใชหลอม 
 ครั้งน้ัน เหลา สุระ อสุระ ครุฑ มนุษย ภุชงค คนธรรพ วิชาธร กินนร สุบรรณ กุมภัณฑ 
เทวดา นาค ยักษ และทาวมหาพรหม เปนตน ไดชวยกันเรี่ยไรโลหะเชนเปนตนวา ทองคํา เงิน 
ทองแดง ทองเหลือง ไดโลหะ ๑๖ เบา นํามารวมกันไวในท่ีน้ันเรียบรอยแลวจึงใสลงในเบากลาง 
เตาไฟ เม่ือทองละลายไลมลทินออกหมดแลวจึงเอาคีมใหญคีบเบาซ่ึงทําไวแลวน้ัน ยกเทลงใน
ชนวนแมพิมพ 
 ขณะน้ัน พระราชาองคหน่ึง ถือหางกระเบนทรงพระดําเนินไป ๆ มา ๆ ทอดพระเนตร
เห็นชางหลอคนหน่ึงทําไมไดตามพระราชประสงค  จึงหวดดวยหางกระเบนถูกท่ีน้ิวมือชางหลอคน
น้ันเปนเหตุใหเม่ือหลอเสร็จแลว น้ิวพระหัตถของรูปพระสัมมาสัมพุทธน้ิวหน่ึงไมบริสุทธ์ิ  เพราะ
กําหนดเอาการกระทําน้ันเปนนิมิต  พระราชาท้ังหลายทอดพระเนตรเห็นดังน้ันแลว จึงปรึกษากันวา
จะสกัดเอาสวนท่ีไมบริสุทธ์ิออกเสีย แลวทําใหบริสุทธ์ิดวยทองอ่ืน 
 ครั้งน้ัน พระอรหันตทั้งหลายจึงถวายพระพรทัดทานไววา อยาทําเลย มหาบพิตร ตอไป
ภายหนา พระพุทธรูปองคน้ีจะไปอยูในชมพูทวีป แลวจะทวนนํ้าไปจากท่ีน้ันกระท่ังถึงตนกําเนิดลํา
แมนํ้า ยังมีพระราชาองคหน่ึงในประเทศน้ันเพียบพรอมไปดวยศรัทธา จะปฏิบัติบํารุงพระพุทธรูป
องคน้ี พระองคจะตัดน้ิวพระพุทธรูปองคน้ีแลวทําใหมใหบริสุทธ์ิ ครั้นพุทธศาสนาของเราท้ังหลาย
ครบ  ๒๐๐๐ ป พระธรรมิกราชองคหน่ึงในเกาะสีหลน้ี จะนําพระพุทธรูปกลับคืนมาท่ีน่ีอีก 
 เม่ือพระอรหันตกลาวอยางน้ี   มหาชนทั้งหลายมีพระราชาและยุพราชเปนประธาน ได
ยินคําพยากรณแลว ตางก็มีใจช่ืนชมยินดี รองตะโกนกองผิวปากเปามือ แลวชวยกันขัดพระพุทธรูป
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ใหบริสุทธ์ิ  เม่ือเสร็จแลวอัญเชิญใหประดิษฐานบนบัลลังกประเสริฐ ทามกลางมณฑปท่ีตกแตงแลว 
บูชาดวยเครื่องบูชาสักการะท้ังปวง มีเทียนธูปของหอมพวงมาลัย เปนตน ฉลองกันเปนคร้ังใหญ
ตลอด ๗ วัน ๗ คืน 
 คร้ังน้ัน เทวดา อสูร ครุฑ มนุษย นาค คนธรรพ สุบรรณ กินนร ถือดอกไมของหอม 
พวงมาลัย ธงชัย ธงปฏาก เปนตน งามวิจิตรตาง ๆ นานา มาบูชาพระพุทธรูปน้ัน ใชแตเทาน้ัน 
เทวดาจํานวนตั้งแต  ๑๐ ขึ้นไป จนถึงแสนโกฏิมากมาย เนรมิตกายเล็กเทาอณูปรมาณู  เนรมิตขยาย
สายตาใหยาวออกไป จากหม่ืนจักรวาลมาเต็มอยูในจักรวาลเดียว ตั้งแถวเรียงกันตามลําดับ ระหวาง
เทวดามียักษ ระหวางยักษมีคนธรรพ ระหวางคนธรรพมีนาค ระหวางนาคมีครุฑ ระหวางครุฑมี
กินนร ระหวางกินนรมีกิมบุรุษ ระหวางกิมบุรุษมีฉัตร ระหวางฉัตรมีจามรทองคํา ระหวางจามร
ทองคํามีธงชัย ระหวางธงชัยมีธงปฏาก สงเสียงบันลือล่ันเอิกเกริกเปนเสียงเดียวกัน ตางมาประชุม
เพ่ือคอยดูปาฎิหาริยแหงพระพุทธ พ้ืนโลกท้ังส้ินประหน่ึงวาจะถลมทลายดวยเสียงสาธุการ และ
เสียงดนตรีของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
 สวนพระพุทธรูปน้ัน มีลักษณะทาทางเหมือนราชสีห จึงเรียกวา พระสิหิงค อีกนัยหน่ึง
ลักษณะทาทางของราชสีห เหมือนลักษณะทาทางของพระผูมีพระภาค จึงเรียกวา สิหิงค  เม่ือเสร็จ
การฉลองแลว ในวันที่ ๘ จึงอัญเชิญมาประดิษฐานในหองมณฑปท่ีบรรจุพระทันตธาตุ ดวยเคร่ือง
สักการบูชาอันใหญย่ิง 
 บริเฉทท่ี  ๒ การหลอรูปพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ จบแลว 

 
 บรเิฉทที่ ๓ 
 ต้ังแตน้ันมา ประชุมชนท้ังหลายมีพระราชาและเสนาบดี เปนตน ไดบูชาพระพุทธสิหิงค 
ซ่ึงมีลักษณะอันประเสริฐ โดยเคารพเทวดาท้ังหลาย  มีอินทร พรหม เปนตน และยักษ นาคเหลาน้ัน 
บูชารูปพระพุทธสิงหิงคทุกตน  มีเทพ ๔ ตน คือ สุมนเทพ กามเทพผูมีฤทธ์ิมาก รามเทพ ลักษณเทพ 
ไดรักษาคุมครองพระพุทธสิหิงคน้ันทุกเมื่อ 
 จากน้ันมานาน ถึง พ.ศ. ๑๕๐๐ มีพระธรรมิกราชองคหน่ึงทรงพระนามวา ไสยรงค 
แปลวา พระรวงองคประเสริฐ ครองราชยสมบัติในนครสุโขทัย  เหตุที่มีพระนามวา พระรวงองค
ประเสริฐน้ัน หมายถึง การกระทําอยางไร มีกิจการอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร จึงรูไดวาเปน          
พระรวงองคประเสริฐ  พระรวงองคประเสริฐน้ัน ทรงเปนผูฉลาดในสนามรบมีพระกําลังมาก มี
กําลังทหารมาก มีกําลังทรัพยสมบัติมาก มีกําลังอํามาตยซ่ึงเปนผูดีตระกูลสูง และมีกําลังสติปญญา
มาก เพราะฉะน้ัน พระองคจึงมีพระนามวา พระรวงองคประเสริฐ 
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 พระองคเปนพระราชาธิบดีองคกลาเปนเอก ไมมีแผนดินใดจะเทียม มีอาณาเขตตาม     
ลํานํ้าแมคง เรียงลําดับไปทางเหนือจนถึงแมนํ้านานเปนท่ีสุด และทางใตอยุธยาลงไปถึงนคร            
ศรีธรรมราษฎร ประชาชนสุโขทัยอยูเย็นเปนสุข ม่ังค่ังดวยสมบัติท้ังปวง 
 พระองคมีพระนามอีกวา พระรวงนักรบ มีพระปรีชาฉลาด ทรงชนะอริราชศัตรู 
แวดลอมไปดวยราชตระกูลท้ังหลาย  เสด็จมายังชายทะเลถึงนครของพระเจาศรีธรรมราช  พระองค
กับพระเจาศรีธรรมราช ไดตรัสปราศรัยดวยถอยคําท่ีเปนสารประโยชนแกกันและกัน  พระรวงตรัส
ถามวา หมอมฉันมายังอาณาเขตของพระองคในท่ีน้ี  เปนท่ีนารื่นรมยเพลิดเพลินดวยทะเลย่ิงนัก มี
แวนแควนที่ติดตอกับตางประเทศและเกาะตาง ๆ ทางไหนบาง  คร้ันตรัสถามด่ังน้ีแลว พระเจา        
ศรีธรรมราชจึงช้ีพระหัตถทูลวา พระราชาโนนอยูทิศโนน เกาะสีหลอยูทิศโนน 
 พระรวงองคกลา ทรงสดับคําทูลของพระเจาศรีธรรมราชแลวจึงตรัสวา ไดยินวาเกาะ        
สีหล มีพระพุทธศาสนารุงเรืองมีช่ือเสียงมาก พวกเราทั้งหมดสามารถจะไปยังเกาะน้ันไดหรือไม  
พระเจาศรีธรรมราชทูลวา ทางที่จะไปเกาะสหีลน้ันตองใชเรือสําเภาใหญ ชาง มา รถ ไปไมได  และ
ในเกาะสีหลน้ัน มีพระพุทธรูปองคหน่ึง มีฤทธ์ิมาก อินทร พระพรหม เทวดา อสูร มนุษยมี          
พระอรหันตเปนตนไดชวยกันสรางเสร็จในวันเดียว ประดิษฐานไวที่เกาะน้ัน และบูชาพระพุทธรูป
องคน้ันถวนหนาทุกวันทุกคืนเปนนิจกาล  ทั้งยังมีเทพเจา ๔ องค คือ สุมนเทพ รามเทพ ลักษณเทพ 
กามเทพผูมีฤทธ์ิ รักษาพระพุทธรูปน้ันทุกเม่ือ 
 พระรวงองคกลา ทรงสดับคําทูลน้ันแลวตรัสวา ขาแตพระองคศรีธรรมราช พระองค
รุงเรืองดวยฤทธ์ิอํานาจมากกวาหมอมฉัน ถากระไร พระองคหาอุบายขูพระราชาเกาะสีหล ใหละท้ิง
ความกระดางถือตัว ดวยพระปญญาและอานุภาพของพระองคสุดแตจะใหได พระพุทธรูปองค
ประเสริฐท่ีมีนามวาพระพุทธสิหิงคก็แลวกัน พระองคจงทําตามท่ีวาน้ีทุกโอกาส เพ่ือใหหมอมฉัน
ไดบูชาพระพุทธรูป หมอมฉันจะสนองพระคุณใหถึงพระทัย  พระเจาศรีธรรมราชทรงฟงพระราช
ดํารัสของพระรวงแลว จึงรวบรวมตระเตรียมเรือสําเภาบรรทุกเสบียงกรังอันมีคา และจัดทูตสงไป 
 ทูตแลนเรือสําเภาไปถึงแผนดินสีหล  ไดเขาเฝาพระเจาสีหลราชาองคประเสริฐ ถวาย
เคร่ืองบรรณาการมีคา แลวทูลถึงพระปรีชาฉลาดของพระรวงองคนักรบวามีฤทธ์ิมีกําลัง มี              
ความเขมแข็ง มีเดช มีอุบายมาก  แลวถวายพระราชสาสนแจงความประสงคของพระรวง ท่ีจะผูก
สัมพันธไมตรีอันดีงาม ปรารถนาพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ เพ่ือใหไดพระเจาสีหล มอบ
พระพุทธรูปไปบูชา 
 ครั้งน้ัน พระราชาสีหลไดฟงคําของทูต และทรงทราบพระราชสาสนแลว มีพระทัยยินดี
เคลิบเคลิ้ม ตรัสถามชนรุนเกา ๆ วา แตกอนเราไมเคยไดยินคําเชนน้ี เพ่ิงจะมาไดยินเดียวน้ี และก็
พระพุทธรูปองคประเสริฐของเราน้ันควรจะใหเขาไปหรือไม  ชนเหลาน้ันทูลวา ขอเดชะ 
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ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดยินเร่ืองราวท่ีเลาสืบ ๆ มาวา พระอรหันต ๒๐ องค กลาวพยากรณไววา 
พระพุทธรูปองคน้ีจะไปชมพูทวีป ทวนกระแสนํ้าขึ้นไปโดยลําดับจนถึงตนกําเนิดแมนํ้า ยังมี         
พระธรรมิกราชองคหน่ึงในประเทศน้ัน ทรงพระปรีชาฉลาดในการสรางสมบุญกุศล จะตอน้ิว         
พระหัตถของพระพุทธรูปใหบริสุทธ์ิ ทรงปฏิบัติบํารุงตลอดพระชนมายุ คร้ันพุทธศาสนาของเรา
ท้ังหลายครบ ๒๐๐๐ ป จะมีพระธรรมิกราชองคหน่ึงครองราชยสมบัติในนครสีหลน้ี อัญเชิญ            
พระพุทธสิหิงคกลับคืนมายังเกาะสีหล โบราณทานวาไว ด่ังน้ี แตบัดน้ี การใหพระพุทธสิงหิงคแก
เขาเหลาน้ัน จะควรหรือไม ขอพระองคทรงพิจารณาทราบดวยพระองคเองเถิด ขอเดชะ 
 พระเจาสีหลไดทรงฟงคํากราบทูลน้ันแลว จึงตรัสวา เราจะยอมให แลวทรงบูชา       
พระพุทธสิหิงคตลอด ๗ วัน ผูประพันธเม่ือจะแสดงขอความน้ัน จึงกลาวเปนคาถาวา 
 คร้ังน้ัน พระราชาสีหล ทรงสดับราชสาสนมีพระทัยชื่นบานเฟองฟูเปนอยางย่ิง ทรง
เล้ียงดูบูชาพระภิกษุสงฆในนครของพระองค ทรงบูชาพระพุทธสิหิงคตลอด ๗ วัน ๗ คืน 
 ครั้นพระองคทรงบูชาด่ังน้ีแลว จึงทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค ต้ังพระทัยอธิษฐานวา ขา
แตพระสัพพัญูพุทธผูเจริญ บัดน้ีมีพระธรรมราชาองคหน่ึง ปรากฏพระนามวา พระรวงผูทรงชัย มี
อิทธิฤทธ์ิและความเขมแข็ง ประกอบดวยศรัทธาเล่ือมใสในศาสนาของพระองค พระรวงเจาน้ัน
ตรัสส่ังใหพระเจาศรีธรรมราช อัญเชิญพระองคไปบูชาเพ่ือประโยชนเก้ือกูล สาธุ ขอพระองคเสด็จ
ไปยังชมพูทวีปเพ่ืออนุเคราะหพระรวงเจาน้ัน อน่ึง ในเวลาเสด็จไป ขอไดโปรดทรงแสดงปาฏิหาริย
แกชนทั้งหลายเหลาน้ัน ใหเจานายท้ังหลายทรงมีพระรวงองคกลาหาญเปนประมุข ไดเห็นปาฏิหาริย
ของพระองค 
 ครั้นพระเจาสีหลอธิษฐานด่ังน้ีแลว จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐไปดวย
เครื่องบูชาพิเศษเปนอันมาก ประดิษฐานไวบนบัลลังกประเสริฐ ซึ่งไดตกแตงแลวทามกลางลําเรือ
สําเภาประเสริฐท่ีไดประดับประดาไว  ทรงนมัสการแลว จัดราชบรรณาการอีกสวนหน่ึงมอบกับมือ
ราชทูตแลวเสด็จกลับนคร  คร้ังน้ัน พวกคนเรือแลนสําเภาไปถึงกลางสมุทร สายชักใบบน
เสากระโดงก็ลดไมได  สายสมอก็ทอดลงไมได เรือกระทบหินโสโครกใตนํ้าแตกละเอียดเปนจุณไป 
คนจมนํ้าเปนเหย่ือเตาปลาหมด 
 สวนพระพุทธสิหิงคตกนํ้าแตไมจม ลอยอยูบนผิวนํ้า มีอาการนั่งอยูตามธรรมดาเปนที่
งามประทับใจดวยสิริวิลาส บายพระพักตรลอยมายังรัฐของพระเจาศรีธรรมราช 
 กาลน้ัน เทวดาประจําสมุทร และเทวดาประจําอากาศไปประชุมกันหมดท่ีเทวสมาคม 
จึงมิไดชวยปองกันรักษาพระพุทธสิหิงค 
 นาจะมีฝายถามฝายตอบในกรณีน้ี คือฝายถาม จะถามวา พระพุทธสิหิงคลอยนํ้าไดน้ี 
เปนดวยการแสดงฤทธ์ิของเทวดาใชไหม 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 ๑๐๗ 

 ฝายตอบ  จะตอบวาไมใช 
 ถามวา ทําไมจึงไมใช? 
 ตอบวา ถาเปนไปดวยการแสดงฤทธ์ิของเทวดา เทวดาเหลาน้ันก็จะถูกเทวดาดวยกัน         
ติเตือนวา ทําไมละท้ิงพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ ปลอยใหลอยอยูกลางสมุทร และท้ังจะตองขาด
ประชุมเทวสมาคมดวย เพราะฉะน้ัน จึงไมใชการแสดงฤทธ์ิของเทวดา 
 ถามวา ถากระน้ัน เปนการแสดงฤทธ์ิของใคร? 
 ตอบวา เปนการแสดงฤทธ์ิของพระพุทธสิหิงคเอง 
 ถามวา ถาพระพุทธสิหิงคมีฤทธานุภาพ ทําไมจึงไมคุมครองรักษาคนท่ีเขามาอัญเชิญ
พระองคทาน ปลอยใหเขาถึงความฉิบหายลมตาย แมพระองคทานก็ตองลอยอยูกลางสมุทร จะ
ไมใชการแสดงฤทธ์ิของพระพุทธสิหิงคกระมัง? 
 ฝายตอบจะตอบวา การฉิบหายลมตายของคนเหลาน้ีเปนดวยบุพพกรรม (กรรมเกา) ของ
เขาเองโดยแท พระพุทธสิหิงคคุมครองรักษาคนเหลาน้ันในทะเลไมได จริงอยูขึ้นชื่อวาบุพพกรรม 
แมเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ก็ไมสามารถจะหามได เหมือนพระเจาวิฏฏภะรบกับ            
ศากยะราช พระศาสดาของเราท้ังหลายหามกษัตริยทั้ง ๒ ฝาย ถึง ๒ คร้ัง ก็ไมสามารถจะหามได 
พระศาสดาเสด็จกลับ กษัตริยศากยะทั้งหลายจึงตายหมด พระเจาวิฏฏภะเสด็จกลับพรอมดวย
กองทัพ นอนท่ีหาดทรายในแมนํ้าอจีรวดี พอตกดึกฝนตกหาใหญทวมผูคนเหลาน้ันตายหมด แลว
ยังถูกกระแสนํ้าพัดพาไปในสมุทร และเดียวน้ีพระพุทธรูปสิหิงคไมมีชีวิต แตมีฤทธ์ิก็ดวยแรง
อธิษฐานของพระอรหันต แรงอธิษฐานของพระเจาสีหล และแรงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธ 
ไมใชลําพังองคทานเอง เพราะฉะน้ัน ทานจึงไมอาจคุมครองรักษาพวกเหลาน้ันได 
 คร้ันแลว ฝายถามไมรูจะถามอยางไรตอไป ก็ยอมรับวาถูกแลว เปนเร่ืองปาฏิหาริยของ
พระพุทธสิหิงค  ในกาลเม่ือพระพุทธสิหิงคมาใกลแควนศรีธรรมราษฎรน้ัน เทวดาประจําสมุทร
กลับมาจากสมาคม เห็นพระพุทธสิหิงคแลวจึงเขาฝนบอกพระเจากรุงศรีธรรมราษฎรวา ขาแต
มหาราช พระองคสงราชทูตชื่อน้ันไปขอพระพุทธรูปสิหิงคในสํานักพระเจาสีหล พระเจาสีหลทรง
บูชาพระสิหิงคองคประเสริฐตลอด ๗ วัน แลวอัญเชิญมามอบกับมือราชทูต ฝายราชทูตอัญเชิญ 
พระพุทธสิหิงคมาถึงกลางสมุทร เรือแตก คนเหลาน้ันตายหมดในสมุทร แตรูปพระสัพพัญูพุทธ
น่ังลอยมาบนผิวนํ้า อีก ๓ วัน จากวันน้ี ก็จะมาถึงท่ีน่ี พระองคจงเตรียมเรือไวตอนรับดวยเครื่อง
สักการะโดยดวน คร้ังกลาวดังน้ีแลวก็หายไป 
 พระเจาศรีธรรมราชตื่นบรรทมดวยอานุภาพเทวดา จึงทรงเรียกประชุมพวกชาวเรือโดย
ดวน จัดเรือสําเภาใหญลําหน่ึงกับเรือลําเล็ก ๗ ลํา บรรทุกเคร่ืองบูชาสักการะพรอมสรรพ ใหไป
คนหาพระพุทธรูปสิหิงค 
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 คนเหลาน้ันเห็นพระพุทธรูปองคประเสริฐน่ังอยูบนผิวนํ้า ตางก็มีใจเต็มตื้นไปดวย
ความปติ นมัสการ แลวชวยกันยกพระพุทธสิหิงคขึ้นประดิษฐานบนอาสนะ ที่ตกแตงไวกลางลําเรือ
สําเภาใหญ บูชาแลวแลนเรือกลับ เม่ือเวลาจะมาไดใชเรือลําหน่ึงลวงหนาไปทูลขาวน้ันแดพระเจา
ศรีธรรมราช  พระเจาศรีธรรมราชทรงทราบขาวน้ันแลว ทรงพระโสมนัสอยางย่ิง ยกพระหัตถข้ึน
เหนือพระเศียร ถวายนมัสการ เม่ือสรรเสริญพระคุณของพระพุทธรูป จึงตรัสวา 
 โอ! พระพุทธคุณ หาท่ีเปรียบมิได คิดไมถึงพระพุทธรูปองคน้ีแล ปราศจากชีวิต เคล่ือน
เองมิได แตเปนดังวามีสติ เห็นภัยในวัฏฏสงสาร เม่ือเรือแตกยังลอยมาหาเราได ต้ังแตน้ีตอไปตลอด
ชีวิต เราขอยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนที่พ่ึงท่ีระลึก ฯ 
 ครั้นทรงสรรเสริญพระพุทธคุณอยางน้ีแลว ทรงจัดแจงการรับรองไวทา คอยการมาของ
พระพุทธสิหิงค  ครั้นถึงวันที่ ๓ เรือบรรทุกพระพุทธรูปมาถึงทาเรือ คนเหลาน้ันจึงกราบทูลใหทรง
ทราบ  พระองคปาวประกาศชาวเมืองใหถือเครื่องบูชา มีของหอมและดอกไม เปนตน ทรงจัดเคร่ือง
บูชาพิเศษเปนอันมาก เปนตนวา หมอทอง หมอเงิน เต็มไปดวยของหอม ดอกไม และผงจันทน และ
มีจามร พัดโบก ฉัตร ธงชัย ธงปฏาก ลวนแตดามทองดามเงิน ประดับดวยรัตนะ ๗ ประการ และ
เครื่องดนตรีมีองค ๕ พิณ  ตะโพน  เปงมาง  กลองทัด สังข  บัณเฑาะ  อันเปนเรื่องประโคม  เสด็จ       
ออกจากนครพรอมดวยกองทัพจํานวนมากเสด็จไปยังทาเรือ  ครั้นถึงแลวเสด็จลงจากราชยาน
ประนมหัตถถวายนมัสการบูชาแลว ตรัสทูลพระพุทธสิหิงค เหมือนทูลพระทศพลคร้ังทรงพระชนม
อยูวา 
 ขาแตพระสัพพัญูพุทธผูเจริญ การเสด็จมาของพระองคเพ่ือทรงอนุเคราะหเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายในท่ีน้ี มีขาพระพุทธเจาเปนตน เปนการดีแลว อน่ึง ศาสนาของพระองคจงจําเริญอยู
ตลอด ๕๐๐๐ ป เพ่ือเทวดาและมนุษยทั้งหลายมีพระรวงเปนอาทิ ฯ 
 พระเจาศรีธรรมราช ทูลพระพุทธรูปสิหิงค ด่ังน้ีแลว   ถวายนมัสการอัญเชิญให
ประดิษฐานบนวอทองแลว อัญเชิญเขาสูภายในนครดวยเคร่ืองบูชาสักการะพิเศษ ประดิษฐานไวบน
บัลลังกอันประเสริฐ กลางมณฑปท่ีตกแตงไวในพระลานหลวง 
 บริเฉทท่ี ๓ นิทานพระพุทธรูปสิหิงคเสด็จมาถึงชมพูทวีป จบแลว 

 
 บรเิฉทที่ ๔ 
 คร้ังน้ัน พระราชา อุปราช ยุพราช ราชบุตร เทวี และนางสนมกํานัล แวดลอมดวยกลุม
ประชาชนท้ังหมดและเสนาขาราชการ บูชาพระพุทธสิหิงคตลอด ๗ คืน ๗ วัน ดวยเคร่ืองบูชาพิเศษ
ตาง ๆ โดยราชานุภาพของพระองคและเทวดาท้ังหลาย มี อินทร พรหม เปนตน โปรยปรายเคร่ือง
บูชาสักการะทิพยใหตกจากอากาศดุจสายฝนลงมาบูชาองคพระพุทธสิหิงค 
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 พระเจาศรีธรรมราช ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณอัศจรรยน้ันแลว มีพระทัยเล่ือมใสเปน
อยางย่ิง จึงเปลงพระอุทานตรัสวา  ขาแตพระองคผูเปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย การเกิด
ของขาพระพุทธเจานับวามีผล ขาแตพระองคผูเปนที่พ่ึงของโลก นัยนตาของขาพระพุทธเจานับวา     
มีผล ขาพระพุทธเจาไดยกยองรื้อฟนศาสนาของพระองคแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคได
โปรดอนุเคราะหเอ็นดูขาพระพุทธเจา ขอไดโปรดแสดงปาฏิหาริยทามกลางประชุมชน เพ่ือเจริญสุข
ประโยชนของประชาชน ขอใหเขาถึงสวรรคชั้นทิพยอันประเสริฐ เทอญ ฯ 
 ขณะพระเจาศรีธรรมราชกําลังอาราธนาอยางน้ี พระพุทธรูปสิหิงคไดลอยจากบัลลังก
ประเสริฐท่ีประดิษฐานอยู ขึ้นสูอากาศ ประดิษฐานอยูในทองฟาเปลารัศมี ๖ ประการไปท่ัวทุกทิศ 
ดวยแรงคําพยากรณเดิมของพระอรหันต ๒๐ องค และดวยแรงอธิษฐานของพระเจาสีหล  หมู
มหาชนเห็นปาฏิหาริยน้ันแลวตางก็ยกกระพุมมือประณมเหนือศีรษะของตน สรรเสริญพระพุทธคุณ 
โบกผาแซสองสาธุการกระทําการบูชาสักการะ 
 ฝายพระเจาศรีธรรมราชทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยน้ันแลว ไดถวายนมัสการแลวลุก
ข้ึนเสด็จไปยังกองทัพของพระรวงองคประเสริฐโดยดวน ตรัสเลาเรื่องราวทั้งหมดทูลถวายพระรวง 
 พระรวงไดทรงฟงแลวมีพระทัยเปยมไปดวยปติ ทรงยกอัญชลีข้ึนเหนือพระเศียร 
สรรเสริญพระพุทธคุณ ทรงปาวประกาศพลนิกายท้ังหมดใหถือเคร่ืองบูชาพระองค แวดลอมไปดวย
อุปราช ยุพราช และหมูอํามาตยมีนายทหารผูกลาหาญเปนหัวหนา เสด็จเขาไปในเมืองศรีธรรมราช 
ทรงดําเนินดวยพระบาท แหงนพระพักตรทอดพระเนตรดูเบ้ืองบน ทรงทําอัญชลีเหนือพระเศียร 
ถวายนมัสการพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ เม่ืออาราธนาใหเสด็จลงมาไดตรัสเปนคาถาวา 
 ขาแตพระผูเปนเจาท่ีพ่ึงของโลก ขาแตพระผูทรงมหิทธิฤทธ์ิในโลก ขาแตพระองค       
ผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอนมัสการพระองคผูประเสริฐในสามภพ ขาพระพุทธเจาใครจะอาราธนา
อัญเชิญพระองคจากท่ีน้ีไปประดิษฐานอยูในเมืองโนน เพ่ือทรงอนุเคราะหมนุษยชาวชมพูทวีป และ
เทวดาท้ังหลาย ตราบเทาท่ีศาสนาของพระองคดํารงอยู เพ่ือความเจริญ เมืองสุโขทัยเปนที่อยูของ
ขาพระพุทธเจา  นารื่นรมย ย่ิงกวา เ มืองน้ี  ขอพระองคโปรดเสด็จไปเพ่ือทรงอนุเคราะห 
ขาพระพุทธเจาขอพระพุทธผูรุงเรืองดวยพระสิริวิลาส จงโปรดลงมาประทับบนศีรษะของ
ขาพระพุทธเจาตอหนามหาชนเถิด ฯ 
 ขณะเม่ือพระรวงเจาอาราธนาอยางน้ี พระพุทธรูปองคประเสริฐเสด็จลงมาจากอากาศ
ประดิษฐานบนพระเศียรของพระองค  ครั้งน้ัน ประชาชนชาวเมือง ทั้งในเมือง นอกเมือง และเหลา
ทหารเปนอันมาก ไดกระทําสาธุการดวยเสียงกึกกอง  พระรวงเจาทรงอัญเชิญพระพุทธรูปสิหิงคน้ัน
ดวยพระเศียรไปประดิษฐานบนวอทอง หอมลอมดวย พระราชา อุปราช มีกองทหารมากมายเหลือ
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ประมาณ พรอมดวยเครื่องบูชาสักการมากหาประมาณมิได ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาสูเมือง
สุโขทัย  ดังน้ัน ทานผูประพันธเม่ือจะแสดงขอความน้ัน จึงกลาวเปนคาถาใหเกิดรสในการฟงวา 
 พระราชาผูประเสริฐย่ิง (พระรวงเจา) ทรงอัญเชิญพระพุทธรูปองคประเสริฐ ซ่ึงลงมา
จากอากาศในทันใดน้ันดวยพระเศียร นํามาประดิษฐานบนวออันประเสริฐ ชุมเย็น สะอาด หมดจด 
ประดับดวยชอฟา แวดลอมดวยตะโพน บัณเฑาะ สังข กลองขนาดใหญ เชนกลองทัด เหลือที่จะ
ประมาณ และแวดลอมดวยการฟอนรําขับรองบรรเลง หาประมาณมิได มีเจานาย ขาราชการ ทหาร 
ผูองอาจกลาหาญจํานวนมากนับไมถวน ทั้งมี ทหารรถ ทหารมา ทหารชาง ทหารราบ จํานวนมาก
เหลือประมาณสุดท่ีจะพูดได แวดลอมเปนกระบวน 
 พระราชาผูประเสริฐ พรอมดวยกระบวนกองทัพหาประมาณมิได ทรงบําเพ็ญพระกุศล
สุดทาจะประมาณ ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐมาถึงเมืองสุโขทัย ดวยพระทัยราเริง
ยินดีเปนอยางย่ิง ฯ  คร้ันถึงแลว โปรดใหสรางวิหารอันสมควร ตกแตงเสร็จแลวประดิษฐาน          
พระสิหิงคไวในวิหารน้ัน ทรงต้ังเคร่ืองบูชาท้ังมวล เชน ประทีปธูป ของหอม และพวงมาลัย ทรง
บูชาเปนนิจกาล 
 นิทานพระสัพพัญูพุทธสิหิงคมาเมืองสุโขทัย พึงทราบด่ังไดกลาวมาแลวน้ี  บริเฉท         
ท่ี ๔ จบ 
 
 บรเิฉทที่ ๕ 
 ตอจากน้ันเวลาลวงเลยมานาน พระรวงนักรบทิวงคตราชบุตรของพระองคทรงนามวา 
พอขุนบาล (เมือง) ครองราชยสมบัติตามลําดับ  พอขุนบาลทรงบูชาพระพุทธสิหิงคดวยความเคารพ 
ทรงม่ันอยูในทศพิศราชธรรม เม่ือส้ินบุญแลวก็ทิวงคต  พระราชบุตรมีพระนามปรากฏวาลิไทย ได
เปนพระราชาครองราชยสมบัติอุปถัมภบํารุงพระพุทธสิหิงค โดยความไมประมาท เพ่ือให
ประดิษฐานอยูไดนาน พอส้ินบุญก็ทิวงคตเชนเดียวกัน  พระราชบุตรของพระเจาลิไทยปรากฏพระ
นามวา เจานํ้าทวม เม่ือส้ินบุญแลวทิวงคต 
 ตอจากน้ันมาถึงกษัตริยพระนามวา อัตถกะลือไทย ครองราชสมบัติในสมัยน้ัน พระองค
ต้ังอยูในทศพิศราชธรรม มีพระเกียรติยศปรากฏพระนามวา พระธรรมราชา พระองคทรงทํานุบํารุง
พระพุทธรูปสิหิงคเปนนิจกาล พระองคทรงบํารุงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทรงปกครองไม
เบียดเบียนราษฎร ทรงศึกษาพระไตรปฎกและอรรกถาถึงวันพระ ๑๔ คํ่า ๑๕ ค่ํา กระท่ังวันพระ ๘ 
คํ่า ทรงรักษาศีล ๘ บาง ศีล ๑๐ บาง เสมอมา พระองคทรงปกครองแวนแควนและชนบทเหมือน
พระรวงปกครองมาแลว 
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 ครั้งน้ัน พระราชานครอยุธยา ทรงพระนามวา รามาธิบดี เห็นวาพระธรรมราชาประมาท 
เปนโอกาสแลว จึงเสด็จไปจากนครสองแคว เขาโจมตียึดเมืองสุโขทัยได แลวมอบใหพระราชบุตร
พระนามวา เจาเดช ครอบครอง พระองคเด็จกลับอยุธยา  พระเจาอัตถกะลือไทยทูลขอพระเมตตาจิต
เพ่ือไถคืนไปครอบครองเมืองอีก พระรามาธิบดีโปรดใหทําสัจสาบานแลวประทานเมืองสองแคว
ใหครอบครอง  พระเจาอัตตลือไทย อัญเชิญพระสิหิงคไปดวย บูชาอยูในนครสองแควเปนนิจกาล 
พระองคต้ังอยูในธรรมครอบครองราชยสมบัติตลอดพระชนม 
 เมื่อส้ินบุญแลว  พระองคก็ทิวงคต  นครสองแคว  กลับตกมาเปนราชสมบัติของ                 
พระรามาธิบดีอีก และพระรามาธิบดีทรงรับพระสิหิงคองคประเสริฐลงเรือใหญไปประดิษฐาน บน
อาสนะรวมกับพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิมากองคดวยกันในเมืองอยุธยา  มีเครื่องบูชาสักการะเปน
อันมาก เพราะฉะนั้น คนภายนอกจะสังเกตรูวา พระพุทธสิหิงคตางจากพระพุทธรูปธรรมดา ยอมรู
ไดยาก 
 นิทานพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ ออกจากนครสุโขทัยมาถึงเมืองอยุธยา พึงทราบได
ด่ังกลาวมาแลว บริเฉทท่ี ๕ จบ 
 
 บรเิฉทที่ ๖ 
 สมัยน้ัน พระราชาองคหน่ึง พระนามวา ญาณดิส ครองราชยสมบัติในเมืองกําแพงเพชร 
พระองคทรงปรีชาญาณ ตั้งอยูในธรรม ไดสดับเกียรติคุณพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ สมบูรณ
ดวยสักการะและมีอานุภาพมาก ใครไดพระพุทธสิหิงคมาเปนที่สนิทชิดเชื้อของพระองค จึงทรง 
นัดแนะความลับกับพระราชมารดาของพระองค ซ่ึงมีนามวา แมหลวง ผูประกอบดวยเบญจกัลยาณี 
มีความงาม ๕ อยาง ฉลาดในมารยาหญิงสามารถประเลาประโลมผูกใจผูชายได พระองคใครจะให
ปฏิบัติบํารุงพระรามาธิบดี จึงสงไปอยุธยา 
 พระรามาธิบดีทอดพระเนตรเห็นแมหลวง ประกอบไปดวยสิริวิลาส ก็มีพระทัยรักใคร 
จึงทรงทําความสนิทสนมคุนเคย แลวก็ไดอยูรวมรสสามัคคีกัน คร้ันนานเขาไดรับความสนิทสนม
กันย่ิงข้ึน  แมหลวงเห็นพระรามาธิบดีผูสมัครรักใครตนแลว จึงทูลในเวลาประทับทรงพระสําราญ
วา ขอเดชะพระบารมีปกเกลาฯ ในเมืองกําแพงเพชรไมมีพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิไวสําหรับกราบไหว 
หมอมฉันทูลขอพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิสักองคหน่ึงในพระราชสํานักของพระองค เพ่ือชาวเมืองเขาจะ
ไดกราบไหวบูชา  พระราชาทรงสดับคําทูลน้ันแลว กําลังทรงพระเสนหากําเริบรัก จึงตรัสวา เลือก
เอาตามใจชอบเถิดแมคุณ  นางทูลขอบพระทัยแลว บังคมพระราชา ถือเคร่ืองสักการะ มีเทียน ธูป 
ของหอม และพวงมาลัย ไปยังหอพระพุทธรูป นางบอกกับคนรักษาดูแลพระพุทธรูปคนหน่ึงวา       
น่ีแนะพอ พระราชาประทานพระพุทธรูปองคหน่ึงใหแกเรา ควรจะเอาองคไหนดี  คนเฝา
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พระพุทธรูปพูดวา ขาแตแมเจา แมเจาชอบองคไหน ก็เอาองคน้ันไปเถิด  แมหลวงไมรู จัก                
พระพุทธสิหิงค จึงใหทอง ๑ พัน  แกผูเฝาพระพุทธรูป ขอใหบอกความลับ  คนเฝาพระพุทธรูปรับ
ทองดวยความโลภ จึงบอกพระพุทธสิหิงคแกนาง  นางสังเกตพระพุทธสิหิงคแมนยําดี แลวจัดเรือ  
๓ ลํา คอยรับชวงตอ ๆ กันเปนทอด ๆ รอเตรียมไว นมัสการพระพุทธสิหิงคแลวอัญเชิญลงเรือ รีบ
สงไปใหบุตรของนาง ครั้นสงไปแลว นางใหเรือลําหน่ึงลวงหนาไปแจงแกพระญาณดิสกอน 
 ฝายพระญาณดิส ทราบความลับน้ันแลวจึงลงเรือไปตอนรับ พักอยูที่นครเทวปุระ คอย
เรือพระพุทธสิหิงคจะมาถึง  เมื่อเรือพระพุทธรูปมาถึงแลว ถวายนมัสการบูชาพระผูมีพระภาค 
อัญเชิญทวนกระแสนํ้ามาประดิษฐานในเมืองกําแพงเพชร บูชาดวยเคร่ืองบูชาท้ังปวงโดยเคารพ
ถวายนมัสการพระผูมีพระภาคแลว เปลาอุทานวา  ความหวังขอขาพเจา สําเร็จผลแลวหนอ ความคิด
ของขาพเจา สําเร็จผลแลว ขาพเจาปรารถนาทุกเชาทุกเย็นเพ่ือทํานุบํารุงพระสิหิงคทุกเม่ือ บัดน้ี 
ความปรารถนาของขาพเจาถึงท่ีสุดแลว ต้ังแตน้ีไป ขาพเจาจะไดทํานุบํารุงพระพุทธองคน้ีให        
ย่ิง ๆ ขึ้น ฯ 
 พระราชาทรงเปลงอุทานอยางน้ีดวยความปติลนพน  เม่ือแมหลวงส่ังคนท้ังหมดอัญเชิญ
พระพุทธสิหิงคองคประเสริฐลวงไปแลวได ๓ วัน  คนเฝาพระพุทธรูป มาไมเห็นพระพุทธสิหิงค ก็
ไตถามซ่ึงกันและกัน คร้ังทราบเรื่องราวแลว จึงเขาเฝาพระรามาธิบดี ถวายบังคมทูลวา ขอเดชะ 
พระองคประทานพระสิหิงคองคประเสริฐของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ใหแกพระเทวีแมหลวงไป
หรือเปลา 
 ครั้งน้ัน พระราชาตรัสตอบพวกเฝาพระพุทธรูปน้ันวา ดูกรเจา ขามิไดใหพระพุทธ
สิหิงคแกนาง ขาใหองคอื่นตางหาก  พวกเฝาพระพุทธรูปทูลวา ขอเดชะ ถากระน้ัน แมหลวง
อัญเชิญพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐไปเสียแลว ไปเมืองกําแพงเพชรได ๓ วันเขาน่ีแลว 
 พระรามาธิบดีทรงสดับคําทูลน้ันแลวตรัสวา พวกเจาจงเอาเรือติดตามไปโดยเร็ว 
อัญเชิญพระพุทธสิหิงคกลับมาใหจงได  ราชบุรุษท้ังหลายทําตามพระดํารัสส่ัง กระทั่งถึงปากนํ้าโพ  
เม่ือตามไมทัน จึงกลับมาทูลพระราชา  พระราชาเกิดความขุนเคืองพระทัย จึงปริภาษดาวาพระเทวี
แมหลวง 
 แมหลวงจึงทูลพระองควา ขอเดชะพระบารมีปกเกลา หมอมฉันไดรับกระแสดํารัส
อนุญาตของพระองค ใหอัญเชิญพระพุทธรูปไปไดองคหน่ึง เพ่ือกราบไหวไดสวนบุญ หมอมฉัน    
มิทราบวาองคไหนเปนพระพุทธสิหิงค ถาพระพุทธสิหิงคเปนองคที่หมอมฉันอัญเชิญไป หมอมฉัน
จะใหเขาหลอพระพุทธรูปดวยทองสัมฤทธอีกองคหน่ึงใหม จําลองตามรูปพระสิหิงคน้ัน แลวจะนํา
พระพุทธสิหิงคองคประเสริฐคืนมา  พระรามาธิบดีทรงสดับคําหวานของพระนางก็หายโกรธ       
ตรัสวา ดีแลว แมคุณ  ตั้งแตน้ันมาพระนางก็ไดเปนที่รัก ท่ีเจริญพระทัยของพระราชา 
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 ฝายพระญาณดิส ไดโอกาสปฏิบัติบํารุงพระสิหิงคองคประเสริฐโดยสะดวก เพราะ
ความฉลาดของมารดาพระองค และใหชางทําเตานํ้าหยาด ทําพวงมาลัย เทียน ธูป เคร่ืองอุปกรณ
ท้ังหลายดวยทอง เงิน ตั้งบูชาโดยเคารพเปนนิจกาล เพราะฉะน้ัน ทานผูประพันธเมื่อแสดงขอความ
น้ันจึงกลาวเปนคาถาวา 
 พระสิหิงคองคประเสริฐ มียศสูง มีเดช ดวยประการฉะน้ี ทานไปในท่ีใด ๆ ยอมมี
สักการะบังเกิดข้ึน เหมือนดวงประทีปสองพุทธศาสนาท้ังมวลใหสวางรุงเรือง เทวดาและมนุษย
ท้ังหลายบูชาแลว เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ฯ 
 นิทานพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ เขาอัญเชิญมาประดิษฐานในเมืองกําแพงเพชรพึง
ทราบด่ังไดกลาวมาแลว บริเฉทท่ี ๖ จบ 
 
 บรเิฉทที่  ๗ 
 กิตติศัพทพระพุทธสิหิงค แผไปท่ัวประชาชนและประมุขของประชาชนท้ังหลาย ดวย
ประการด่ังกลาวมาแลว 
 สมัยน้ันพระมหาราชนามวา เอกสดายุ พระองคเปนที่ประชุมคุณงามความดีมากหลาย 
เปนตนวา ดํารงพระชนมชีพปกครองพระบรมวงศานุวงศอันประเสริฐย่ิง และมีพระชนมชีพไวเพ่ือ
การสงคราม ทั้งประกอบดวยกองทัพชาง ทหารมา ทหารรถ ทหารราบ และประกอบดวยประชาชน
เปนอันมาก พระองคมีพระราชบุตรองคหน่ึง พระนามวากลีมหาราช ประกอบดวยพระรูป พระโฉม
งดงาม มีฤทธ์ิอํานาจมากและรุงเรืองไปดวยพระเกียรติคุณชื่อเสียง ประกอบดวยชัยชนะ ครอง           
ราชสมบัติในนครเชียงใหม พระกนิษฐภาดา (นอง) ของพระองค พระนามวาเจามหาพรหม 
ครองราชยสมบัติในนครเชียงราย เจามหาพรหมน้ัน รอบรูการชางตาง ๆ เชน ชางเขียน ชางไม             
ชางปน 
 คร้ังน้ัน พระภิกษุองคหน่ึงอยูเมืองกําแพงเพชร ปนพระพุทธสิหิงคดวยขี้ผ้ึงแลวนําไป
ถึงนครเชียงราย อวดแกเจามหาพรหม และกลาวถึงคุณของพระพุทธสิหิงค  เจามหาพรหมเห็นรูป
และสดับคุณพระพุทธสิหิงค ก็มีความชื่นชมเปนอยางย่ิง ใครจะไดพระพุทธสิหิงคเหลือประมาณ 
จึงสงพระราชสาสน ไปทูลพระเจากลีมหาราช ผูเปนพระเชษฐาของพระองคใหทรงทราบ 
 พระเจากลีทราบพระราชสาสนแลว สงพระราชสาสนตอบเห็นชอบดวย  เจามหาพรหม
อานพระราชสาสนแลวปล้ืมพระทัยย่ิงนัก จึงปาวประกาศเกณฑคนเปนทหารพรอมสรรพแลว รีบ
เสด็จมาขอกําลังกับพระเชษฐาของพระองค  ฝายมหาราชผูเปนพระเชษฐา ก็จัดกองทหารกลา         
๘ หม่ืน มอบใหแกพระขนิษฐาของพระองคพรอมดวยแมทัพ 
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 เจามหาพรหม รวบรวมทหารกลาท้ังสองฝายอยูในบังคับบัญชาของพระองคแลว เสด็จ
ยาตราทัพสูเมืองกําแพงเพชร เม่ือทานจะแสดงขอความน้ันเปนคาถาพันธ จึงกลาววา 
 คร้ันแลว ราชามหาพรหมองคประเสริฐแกลวกลา พรอมบูรณดวยกําลังทหารกลา มี
กําลังทหารหอมลอม คือ ทหาร ๕ เหลา ไดแก ทหารชาง ทหารมา ทหารรถ ทหารราบ และทหาร
เสือ ยกไปทางบกทางนํ้า ตนไมตนหญาแหลกลาน เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงพลเดินเทา ทําให
อากาศคับแคบ พ้ืนแผนดินประหน่ึงวาจะแตกทําลาย พระองคเสด็จไปไมนานนักก็ถึงเมือง
กําแพงเพชร พักกองทัพอยูในทําเลเหมาะ คร้ันแลว ทรงสงราชทูตไปทันที แจงวาเราชื่อมหาพรหม
มาถึงน่ีแลว ถาทานใครจะรบก็จงออกมาตอสูกับเรา ถาไมอยากรบก็จงมอบเศวตฉัตร (ราชสมบัติ) 
ใหแกเรา อยาปรารถนาความทุกขยืดเย้ือเลย ฯ 
 พระราชาญาณดิส ทราบความแลว ทรงพระสรวล เพ่ือที่จะเจรจาดวยกําลังปรีชาของ
พระองค ปองกันชาวเมืองกับท้ังพระองคมิใหเดือดรอน จึงตรัสตอบเจามหาพรหมวา 
 ดีแลว เจามหาพรหมพระราชาองคประเสริฐ เสด็จมาไกล ใครจะทูลถามวา พระองค
เสด็จมาสูทางไกลโดยพระประสงคจะเจรจาดวยเรื่องใด หรือดวยเหตุใด หรือโดยเขาพระทัยวาจะมี
ใครคิดรายกระน้ันหรือ อน่ึง ขึ้นช่ือวาพรหม แลว ถือกันวาเปนบิดาของสัตวโลกทั้งปวง ดังน้ัน
หมอมฉันจึงเปนบุตรของพระองค และพระองคเปนพระบิดาของหมอมฉัน ธรรมดาวาผูท่ีเปนบิดา
ของสัตวโลก ยอมอนุเคราะหชวยเหลือเก้ือกูลบุตรท้ังหลาย หมอมฉันขอยกเวนบุตร ภรรยา              
แวนแควน และตัวหมอมฉันเอง นอกน้ันขอนอมเกลาฯถวาย โปรดอยาทรงกระทําความพินาศให
หมอมฉันเลย ฯ 
 พระราชาญาณดิส ใหอาลักษณเขียนพระราชสาสนตอบ มีขอความด่ังกลาวน้ี เปนตน 
แลวอาราธนาพระสุคนธเถระใหจําพระวาจาทั้งหมดกับใหราชบุรุษของพระองคเชิญเคร่ือง
บรรณาการมีราคามากอื่น ๆ สงไปยังสํานักเจามหาพรหม 
 เจามหาพรหมไดฟงวาจาออนหวานน้ันแลว เกิดความช่ืนชมยินดี ตรัสวาถากระน้ัน 
ต้ังแตน้ีไปเราท้ังสองจะเปนบิดาเปนบุตรกัน และเรามิปรารถนาทรัพยสินอยางอ่ืนลูกพอ จงให          
พระพุทธสิหิงคเถิด พอไดพระพุทธสิหิงคแลวก็จะกลับไป คร้ังตรัสอยางน้ีแลว ทรงอางพระสุคนธ
เถระเปนพยานแลวสงกลับ 
 พระราชาเมืองกําแพงเพชร ทรงไดฟงถอยคําเปนราชไมตรีเชนน้ี ก็ดีพระทัย จึงเสด็จ
ออกไปเฝาเจามหาพรหมดวยพระองคเอง ถวายบังคมกระทําการตอนรับแลวประทับน่ัง ณ ที่ควร 
 พระราชาท้ังสอง ตรัสปราศรัยปรองดองถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 พระญาณดิสทูลข้ึนวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ถาพระองคจะอัญเชิญรูปพระสัพพัญู
ไปจากเมืองน้ีแลว เหตุการณน้ีจะปรากฏข้ึน คือ พวกหมอมฉันท้ังหมดก็จะถึงความพินาศ ทั้งน้ี
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เพราะเหตุไรหมอมฉันจึงทูลด่ังน้ี พระพุทธสิหิงคองคน้ี มารดาหมอมฉันทูลขอมาจากสํานัก        
พระรามาธิบดี โดยสัญญาวาจะถายทําพระพุทธรูปจําลองถอดแบบองคน้ีแลว จึงจะสงคืน ปจจุบันน้ี
หมอมฉันผูเปนบุตร (ของมารดา) ก็เทากับเปนสมบัติของพระเจามหาเดช (พระรามาธิบดี) 
เหมือนกันถาพระเจามหาเดชทรงทราบเหตุน้ีเขา หมอมฉันก็จะถึงความพินาศ เพราะฉะน้ัน ขอให
พระองคเสด็จจากเมืองน้ีโดยพระหัตถเปลา ประทับรออยูที่เมืองตาก อีก ๗ วัน หมอมฉันจัดการ
เสร็จแลวจะสงไปกับพระมหาเถระ และท้ังขณะน้ีพระเจามหาเดชเสด็จมาถึงปากนํ้าโพแลว ถาเสด็จ
มาท่ีน่ี ก็จะคลาดกันกับพระองค 
 เจามหาพรหมใหพระญาณดิสสาบานแลว จึงถอยมาประทับที่เมืองตาก  พระญาณดิส
เขาเมืองของตนแลว บูชาพรพุทธสิหิงคองคประเสริฐ ในวันที่ ๗ เวลากลางคืน อาราธนาลงเรือมอบ
ไปกับพระสุคนธเถระ แลนเรือทวนกระแสนํ้าขึ้นมาจนถึงเมืองตาก 
 คร้ันถึงแลว เจามหาพรหมถวายนมัสการบูชา อาราธนาข้ึนพระเสล่ียงทองประดับดวย 
ฉัตร ธงคันทอง แซขนหาง จามรีดามทอง แวดลอมพระพุทธสิหิงคที่มาถึงแลว พรอมดวยพระภิกษุ
สงฆมีพระสุคนธเถระเปนประมุข นํามาถึงนครเชียงใหม เขาเฝาถวายบังคมพระเชษฐาของพระองค
แลวทูลถวายเครื่องบรรณาการอันหาคามิไดทั้งหมด แลวทูลพฤติการณทั้งปวงใหทรงทราบ  ฝาย
พระมหาราชผูพระเชษฐา (เจากือนา) ทรงยินดีประทานรางวัลเล้ียงดูทหารท้ังหมดดวยสุราอาหาร 
 ในวันรุงข้ึน เจามหาพรหมทูลขอพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐวา ขอเดชะ พระพุทธ
สิงคองคประเสริฐ  ไดมาเพราะความปรารถนาของหมอมฉัน บัดน้ี หมอมฉันขอบูชาตาม           
ความประสงคของหมอมฉัน อน่ึงหมอมฉันจะหลอพระพุทธสิหิงคถายแบบจําลองจาก พระพุทธ
สิหิงคองคน้ี เม่ือเสร็จแลวจะนํามาถวายคืนพระองค  พระเจากลีทรงอนุญาตมอบพระพุทธสิหิงค          
ใหไป 
 เจามหาพรหมรับพระพุทธสิหิงคแลว อัญเชิญไปยังนครของพระองคตามทางท่ีมา 
กระทําการสักการบูชาเปนอันมาก แลวอาราธนาใหไปประทับที่หัวเกาะดอนแทน กลางแมนํ้าโขง 
ดวยราชานุภาพของพระองคทรงบูชาตลอด ๗ วัน คร้ันเสร็จแลวจึงอัญเชิญมาในนครเชียงราย ให
ตัดพระหัตถที่ไมบริสุทธ์ิออก ปนรูปข้ีผ้ึงหลอทองสัมฤทธ์ิใหม ทําใหน้ิวพระหัตถบริสุทธ์ิ 
ประดิษฐานไวในวิหารที่พอพระทัย ไมนานเทาไรนัก เจามหาพรหมใหปนพระพุทธรูปขึ้นใหมอีก
องคหน่ึง มีขนาดเทาพระพุทธสิหิงค มีลักษณะเหมือนทุกอยาง แลวหลอดวยทองคํา คร้ังเสร็จแลว
รวบรวมเคร่ืองบูชาท้ังปวงกระทําการฉลองตลอด ๗ วัน เสร็จการฉลองแลวประดิษฐานองคหลอ
ใหมไวในท่ีเดียวกันกับองคเดิม ทรงบูชาพระพุทธรูป ๒ องค ดวยความเคารพตลอดกาล  เจา
มหาพรหมน้ัน ถวายนมัสการพระผูมีพระภาคแลว เห็นความสําเร็จผลท่ีพระองคปรารถนา จึงเปลง
อุทานตรัสวา 
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 โอ สัตวโลกผูอุดมดวยบุญ โอ สัตวโลกผูอุดมดวยบารมีที่สะสมไว สัตวโลก เชน เรา
ปรารถนาวัตถุใด ๆ ก็สําเร็จสมความปรารถนา พระพุทธรูปมีนามวาสิหิงค มาหาเรา พระราชา
ท้ังหลายในชมพูทวีป ไมมีบุญเหมือนเรา  เราคิดอยางน้ีทุกวันทุกคืน บัดน้ีความปรารถนาของเรา
น้ันถึงท่ีสุดแลว 
 เจามหาพรหมสรรเสริญการสะสมบุญของตนอยางน้ีแลว ทรงกระทําบุญย่ิง ๆ ขึ้น คือ
ทรงกระทําเคร่ืองบูชาท้ังปวง ถวายแดพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ แตละองคถึงสองเทาเกินกวา
เคร่ืองบูชาท้ังปวง สมกับท่ีนักปราชญกลาวไววา 
 พระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ มีเดชานุภาพดวยประการฉะน้ี ตั้งแตเคล่ือนที่จากเมือง
กําแพงเพชรไปสูเบ้ืองบนลํานํ้าจนถึงแมนํ้าโขงนครเชียงราย  มีแตไดรับสักการะอันประเสริฐย่ิง 
นิทานพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐมาสูแมนํ้าโขง พึงทราบด่ังกลาวมาน้ี บริเฉทท่ี ๗ จบ 

 
 บรเิฉทที่ ๘ 
 สมัยน้ัน พระเจากลีมหาราช พระเชษฐาของเจามหาพรหม ครองราชสมบัติอยูในนคร
เชียงใหมน้ี พระองคสมบูรณไปดวยพระเกียรติยศ ความสุข ราชสมบัติ รัตนะ ๗ ประการ เคร่ือง
อุปโภคบริโภค ทรงปกครองประชุมชนท้ังฝายทหารและพลเรือนจํานวนมากทุกคืนวันเปนนิจกาล 
ทรงเพียบพรอมไปดวยกามคุณท้ังปวง 
 คร้ังน้ัน พระองคทรงเห็นนิมิตอยางหน่ึงเปนเครื่องหมายแสดงความไมเท่ียง จึงทรง 
พระดําริวา โอ สมบัติเหลาน้ี เม่ือเรามีชีวิตอยู มันก็เปนของเรา เม่ือเราตายไปแลว มันก็เปนของ       
คนอื่น อยากระน้ันเลย เราตองทําใหมันเปนของเราในโลกหนาอีกดวย  หลังจากพระองคทรงดําริ
อยางน้ีแลว ทรงจัดสวนดอกไมของพระองค สรางพระเจดียใหญบรรจุพระบรมธาตุ และสรางวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูป ตอแตน้ัน พระองคจัดท่ีแหงหน่ึงช่ือบานเชียงใหม เปนสถานท่ีรื่นรมยอยู
ภายในนคร สรางพระเจดียใหญ  และวิหารพระพุทธรูป คร้ันกอสรางเสร็จหมดแลว ไดฉลองเปน
การใหญ 
 ครั้นแลวพระองคทรงปลูกตนโพธิท่ีพระสีลวิสุทธิเถระ  นํามาจากเกาะสีหล ใกลอาวาส
นครเชียงใหม แลวทํารั้วลอมรอบ (ตนโพธิ) ยกท่ีสวนที่นา และทาสหญิง ทาสชาย  ๑๐ ครัวเรือน 
ใหเปนขาใชสอยและคอยปฏิบัติดูแลไมโพธิกับพระสีลวิสุทธิเถระ อาวาสยังสรางไมเสร็จ พระ
มหาราชกลีทรงประชวรดวยโรคาพาธ  สวรรคต  ราษฎรชาวหัวเมืองและในเมืองเชียงใหม ไดตก
เปนของพระสิริราชบุตร เพราะพระองคประกอบดวยบุญและกําลังญาณปรีชา พระองคมีพระทัย
เมตตา มีพระวาจาละมุนละมอมเปนที่รักเจริญใจของประชาชนทั้งปวง 
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 ครั้งน้ัน เจามหาพรหมพระเจาอาวของพระเจาสิริราชบุตร คุมแคนพระทัย เกณฑ
กองทัพของพระองคมาโรมรันนครเชียงใหม  หมูอํามาตยมีเสนาบดีเปนตน และชาวนครภายใน
เมือง ไดพรอมใจกันเปนสามัคคีชวยกันรักษาเมืองไวดวยความไมประมาท  เจามหาพรหมไมอาจทํา
อะไรได มีความอดสูพระทัย จึงเลิกทัพไปนครหริภุญไชย กวาดตอนประชาชนชาวหริภุญไชย        
ทําใหเปนเมืองรางวางเปลา แลวเสด็จกลับไปยังนครเชียงราย 
 จากน้ันมาไมนานเทาไร พระเจาสิริราชบุตรไดราชาภิเษก ยึดนํ้าใจชาวเมืองท้ังหลาย มี
เสนาบดีเปนตน ดวยการพระราชทานเส้ือผา เคร่ืองแตงตัว ภรรยา  ชาง  มา  เงิน  ทอง เปนตน ทําให
เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ตอแตน้ันมีพระประสงคจะติดสินบน โปรดใหพระราชทานทรัพยที่ควร
ใหแกชนท้ังหลาย เปนตนวา เสนาบดีของเจามหาพรหมผูเปนพระเจาอาวของพระองค แลวส่ังให
บอกทีละคนเปนรายตัวไป ใชอุบายทําใหคนเหลาน้ันกินใจกัน เม่ือคนเหลาน้ันเกิดทะเลาะวิวาท        
กันขึ้น พระเจาสิริราชบุตรก็เกณฑกองทัพเสด็จไปนครเชียงราย 
 ฝายเจามหาพรหมทรงพระพิโรธจัด ไมทันพิจารณาใหรอบคอบ พาทหารมาตอสูกับ
พระนัดดาของพระองคที่กลางทาง  ขณะเม่ือตอสูกัน ทหารทั้งหลายเปนตนวาเสนาบดีของเจา
มหาพรหมยอทอไมเปนอันสูรบ เพราะไดรับสินบนไปแลว พระเจาสิริราชบุตรจึงไดตัวเจา
มหาพรหมทั้งเปนที่กลางสนามรบเหมือนราชสีหจับชาง 
 คร้ันแลว พระเจาสิริราชบุตรจึงนําราชบุรุษของพระองค ใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงคกับ
พระพุทธรูปทองคํา และใหขนเงินทองขาวของอันเปนสมบัติของเจามหาพรหม พระพุทธสิหิงค 
เม่ือนํามาแลว โปรดใหประดิษฐานไวในซุมดานสุดหอชัย ทรงบูชาดวยเคร่ืองบูชาอันใหญย่ิง ทรง
ทะนุบํารุงมิใหเส่ือมโดยนัยนิทานที่กลาวมาแลว  เพราะฉะน้ัน ทานผูประพันธเม่ือกลาวถึงขอความ
น้ี จึงกลาวเปนคาถาวา 
 พระพุทธรูปสิหิงค มีเดชมียศ ทานไปยังประเทศใด ๆ มีผูบูชาในประเทศน้ัน ๆ 
พระพุทธรูปองคน้ีน้ัน ปราศจากชีวิตพูดจาไมได ไฉนจึงไดรับเครื่องสักการะหาประมาณมิไดเปน
สักการะสูงสุด ถาจะมีผูถามถามขึ้นด่ังน้ี ผูตอบก็จะตองตอบอยางน้ีวา พระพุทธรูปองคน้ีน้ัน 
ปราศจากชีวิต พูดจาไมได แตพระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายไดมอบไวแกศาสนา อีกประการหน่ึง 
พระพุทธสิหิงคองคน้ีน้ัน พระอรหันตทั้งหลายสรางข้ึน เทวดามีอินทร พรหม  เปนตน ไดมา
ประชุมกันสรางดวย เพราะฉะน้ัน ดวยอํานาจอิทธิฤทธ์ิ  ทานจึงมีสักการะมาก ฯ 
 พระพุทธสิหิงค ของเราท้ังหลาย เปนปูชนียวัตถุ คือวัตถุที่ควรบูชาของคนท้ังปวง มี
พระราชา เปนตน ในท่ีทุกสถานด่ังน้ีแลว ต้ังแตน้ันมาพระสิริราชบุตรทรงครองราชย ซ่ึงเปน         
พระราชสมบัติพระอัยยกา (พอทาวผายู) ทั่วทุกหัวเมือง 
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 ครั้งน้ัน ประชาชนชาวเมืองท้ังมวลมีเสนาบดีเปนประมุข ไดมาประชุมกันทําราชาภิเษก
พระองค ถวายพระ นามวา พระแสนเมือง ขัตติยมหาราช 
 สวนองคพระราชาน้ัน ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลหาประมาณมิได บริบูรณดวยแกว           
๗ ประการ อันบังเกิดข้ึนแลว ทรงบูชารูปพระโฉมงามประเสริฐจับนัยนตา ทรงองอาจแกลวกลา 
ทรงรูไตรปฎกเชนรูบาลี เปนตน ทรงประพฤติสุจริตธรรม ๓ ประการ ดังวาผูประพฤติพรหมจรรย
อันเปนยอดคุณธรรมทั้งปวง ทรงภักดีตอพระพุทธเปนที่ยึดหนวง พระองคเสวย                อัคร
สมบัติประหน่ึงวาสุขสมบัติของเทวดาดวยพระชนมชีพยืนนาน ทรงทราบการสิ้นกรรมของ
พระองคในวาระสุดทายแหงพระชนมชีพอันยืนนาน จึงโปรดใหประชุมเสนาขาราชการท้ังปวง มี
พระสังฆเถระเปนประมุข กระทําราชาภิเษกราชกุมาร พระนาม วิไชยดิส พระโอรสรักของพระองค
แลวทรงตั้งพระนามวา วิไชยดิสมหาราช พระองคทรงมอบราชสมบัติใหแกพระโอรสของพระองค
ด่ังน้ีแลวทิวงคต 
 สวนพระวิไชยดิสมหาราช เม่ือไดรับราชาภิเษกแลวเปนท่ีรักท่ีเจริญใจของประชาชน
ชาวเมืองท้ังปวงมีเสนาบดี เปนตน เพราะพระองคทรงพระคุณสมบูรณดวยบุญลักษณอันยอดย่ิง 
อน่ึง ผูใดเปนอริราชศัตรูของพระองคมีโทษถึงประหารชีวิต แตถาผูน้ันเขามาหาเองซบเศียรตนเอง
แทบพระบาทของพระมหาราชถวายบังคมทูลขออภัยโทษ ก็ทรงโปรดใหรอดชีวิตอยูในสํานักของ
พระองคมีโทษถึงประหารชีวิต แตถาผูน้ันเขามาหาเองซบเศียรตนลงแทบพระบาทของพระ
มหาราชถวายบังคมทูลขออภัยโทษ ก็ทรงโปรดใหรอดชีวิตอยูในราชอํานาจของพระองค คนอื่นๆ 
ฝายใตและฝายตะวันตกมีพระราชาธิราชเปนประมุข นําเคร่ืองบรรณาการดี ๆ เปนอันมาก เชน ชาง 
มา เงิน ทอง แกวแหวน เส้ือผา เคร่ืองประดับมาถวายกระทําราชาภิเษก พระวิไชยดิสมหาราชอีก 
และเฉลิมพระนามใหเปนพระนามเจริญรุงเรืองวา พระเจาตื้อนา 
 พระจาตื้อนามหาราชมีพระยศปรากฏย่ิงกวาพระยศของพระบิดาและพระอัยยกา 
สมบูรณดวยพระราชาทรัพย เปนพระราชาองคเอกเหมือนทาวอัมรินทร มีพระคุณสมบัติย่ิงกวา
กษัตริยอื่น ๆ ตั้งแตวันไดรับราชาภิเษกจนถึงปจจุบันน้ี พระองคโปรดใหทําเคร่ืองบูชาสักการถวาย
การบูชาพระพุทธรูป คือ พระสัพพัญูสิหิงคองคประเสริฐย่ิง ๆ ข้ึน อน่ึงประชาชนมหาอํามาตย
ราชเสนาบดี (ฝายพลเรือน ฝายทหาร) และพระภิกษุสงฆมีพระสังฆราชเปนประมุข ก็ไดบูชา            
พระพุทธสิหิงคองคน้ันเปนนิจกาล 
 ศาสนาของพระพุทธผูมีพระภาคของเราท้ังหลายครบ  ๒๐๐๐ ป เ ม่ือใดเมื่อน้ัน 
พระราชาทรงธรรมองคหน่ึงทรงอุบัติข้ึนในเกาะสีหล และพระองคจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงคไป
เกาะสีหล อันเปนที่อุบัติของพระพุทธสิหิงค น่ีเปนคําท่ีอาจารยเลาสืบ ๆ กันมา อางวาเปนคําของ
พระอรหันต ๒๐ องค เพราะฉะน้ัน เมื่อจะแสดงขอความน้ัน ทานจึงกลาวเปนคาถาวา 
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 เพราะเหตุที่พระพุทธสิหิงคมาในชมพูทวีปน้ี เจริญรุงเรืองดวยยศ พระราชาธิราชทรง
บูชาดวยเครื่องบูชาพิเศษมิใชนอย พระพุทธสิหิงคน้ันไปเมืองเหนือถึงกลางแมนํ้าโขง แลวกลับมา
อยูกลางเมืองเชียงราย แลวจึงมาถึงนครเชียงใหมน้ี จริงอยูที่ประดิษฐานของทานเปนที่ประดิษฐาน
อยางสมเกียรติ เม่ือกษัตริยทั้งหลายสรางวิหาร พระภิกษุสงฆและประชาชนท้ังหลายก็ไดทะนุบํารุง
ดวยเคร่ืองบูชาอยางดีหาคามิได มิใชนอย เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงกลาววา พระพุทธสิหิงคน้ันเปน
พระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระยศและพระเดชดวยประการฉะน้ี ฯ 
 นิทานพระพุทธสิหิงคองคประเสริฐ ประพันธโดยพระโพธิรังสีมหาเถระ ผูประกอบ 
ดวยศีล เปนตน อันเปนคุณธรรมสูงสุดกวาส่ิงท้ังปวง 
 นิทานพระสิหิงค  สมบูรณตามประสงคตามความประสงคของพระสาครสามี ผู
อาราธนาใหประพันธ ไดจบลงแลว ดวยประการฉะน้ี พรรณนาความในบริเฉทที่ ๘ จบแลว 
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จารีตนิยมคําไหว 
 

 คําไหวหรือคํานมัสการ  หมายถึง  ถอยคําแสดงการนอบนอม  การเคารพดวย               
การกราบไหว  คําไหวแตงดวยภาษาบาลี สําหรับไหวปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ คําไหวมีเน้ือหาแสดง
ความนอบนอมและเคารพอยางสูง ตอส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่อยูตอหนา มีลักษณะเหมือนการสงสารไปยัง
สถานท่ีประดิษฐานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิน้ัน ๆ คําไหวจึงเหมือนการเชิญชวนเดินทางมานมัสการส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิดวยตนเอง 
 ลักษณะคําไหวพระพุทธสิหิงค  เปนจารีตนิยมที่ เ น่ืองดวยการไหวปูชนียสถาน               
ปูชนียวัตถุ พระธาตุประจําปเกิด มีคําไหวที่นํามาจากคาถาในเร่ืองสิหิงคนิทานปรากฏอยูในปริเฉท
ที่ ๖วา 
 อิติ ปวรสิหิงฺโค อุตฺตมยโสป เตโช 
 ยตฺถ กตฺถจิ คโต โส สกฺกาโร อุปาโท ฯ 
 สกลพุทฺธสาสนํ โชตยนฺโตว ทีโป 
 สุรนเรหิ มหิโต ธรรมาโน ว พุทฺโธติ ฯ 
 พระสิหิงคองคประเสริฐ มียศสูง มีเดช ดวยประการฉะน้ี ทานไปในท่ีใด ๆ ยอมมี
สักการะบังเกิดข้ึน เหมือนดวงประทีปสองพุทธศาสนาท้ังมวลใหสวางรุงเรือง เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายบูชาแลว เหมือนพระพุทธยังทรงพระชนมอยู ฯ 
 นอกจากนี้แลวคําไหวยังเปนที่นิยมสวดเปนทํานองสรภัญญะ  แพรหลายโดยท่ัวไป
แสดงถึงความนิยมในองคพระพุทธรูปมีคําแปลทํานองสรภัญญะดังน้ี 
   
 พุทธสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด                       ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา 
 เปนที่เคารพนอม มนุษยพรอมท้ังเทวา            เปรียบเชนชวาลา ศาสนาท่ียืนยง 
 เหมือนหน่ึงพระสัมพุทธ สุวิสุทธ์ิพระชนมคง  แดนใดพระดํารง พระศาสนคงก็จํารูญ 
 ดวยเดชสิทธิศักด์ิ ธ พิทักษอนุกูล                     พระศาสนบมีสูญ พระเพ่ิมพูนมหิทธา 
 ขา ฯ ขอเคารพนอม วจีคอมข้ึนบูชา                พิทักษ ธ รักษา พระศาสนมาตลอดกาล 
 ปวงขา ฯ จะประกาศ พุทธศาสนใหไพศาล      ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร เทอญ 
            สวนคําไหวพระธาตุวัดพระสิงห  ไมปรากฏในเน้ือหาของตํานาน  คําไหวแตงดวยภาษา
บาลี  กลาวกันวาเปนพระธาตุประจําปเกิดของคนเกิดปมะโรง  เมื่อแปลคําไหว  กลับมีใจความไหว
พระพุทธรูปพระสิงห ดังน้ี 
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 ๑๒๑ 

 นะมามิ  สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นมามิหัง                  
มีคําแปลวาขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธรูปพระสิงห  อันแพรวพราวไปดวยทอง สรางจากประเทศ
ลังกาอันงดงามย่ิงนัก ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธรูปพระสิงหน้ัน 
      กลาวโดยสรุปแลว  จารีตรูปแบบเก่ียวกับคําไหวน้ัน  ไดรับการแตงข้ึนโดยปราชญทาง
ภาษา เพ่ือแสดงคารวะนอบนอมตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ตนนับถือ ตํานานบางเร่ืองขึ้นตนดวยคําไหว  
กอนแสดงเน้ือหาตํานาน ซ่ึงคลายกับเปนการไหวครู เพ่ือจะไดสรางผลงานใหสําเร็จลุลวง คําไหว
นิยมแตงดวยภาษาบาลี เน้ือความสวนใหญพรรณนาถึงการนอบนอมตอปูชนียสถาน  ปูชนียวัตถุ  
คําไหวจึงเปนภาษาท่ีสื่อเฉพาะเจาะจงจากผูไหวไปสูส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ : พระหลา  อมรเมโธ (มูลใจทราย) 
ชาติภูมิ :  เกิดเม่ือวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
อุปสมบท      : เม่ือวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ณ  พัทธสีมาวัดแมสรวย   
 ตําบลจอมสวรรค  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
การศึกษา : พ.ศ.  ๒๕๓๖ จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ท่ีโรงเรียนบานแมสรวย 
                                          จังหวัดเชียงราย 
 พ.ศ.  ๒๕๓๙  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
                                                เมืองเชียงราย 
   พ.ศ.  ๒๕๔๔  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา 
                                                 จังหวัดเชียงใหม 
   พ.ศ.  ๒๕๔๙  จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) 
                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
 เชียงใหม   
หนาท่ี : ครูสอนพระปริยัติธรรมประจําสํานักเรียนวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
 กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง 
 ครูสอนภาษาลานนาประศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
 ครูสอนธรรมศึกษา  ทัณฑสถานหญิง  อําเภอเมืองเชียงใหม 
ท่ีอยูปจจุบัน : วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  ตําบลพระสิงห  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 ๕๐๒๐๐  โทร.  ๐๘๕  ๐๓๗๘๓๗๖   
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