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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาเนื้อหาและโครงสร้างของคัมภีร์
สัพคุรุปเทส วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2) เพื่อปริวรรตและตรวจช�ำระคัมภีร์สัพคุรุปเทส
วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย และ 3) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาความ
สัมพันธ์และคุณค่าในคัมภีร์สัพคุรุปเทส วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
โดยการวิเคราะห์เนือ้ หาข้อมูล โครงสร้างของคัมภีร์ และตรวจช�ำระให้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี
ผลการวิจัยพบว่า
1. ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาเนือ้ หาและโครงสร้างของคัมภีรส์ พั คุรปุ เทส วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ พบว่า มีประวัตคิ วามเป็นมาเป็นคัมภีรท์ จี่ ารึกไว้ทวี่ ดั วิชลุ ลมหาวิหาร หลวงพระบาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวิสชั ชนาถวายแก่สมเด็จพระเจ้าล้านช้าง และพระครูบากัญจน
อรัญญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น เป็นประธานร่วมกับเจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้าราชวงศ์หลวงพระบางคัดลอก
เมื่อปี พ.ศ. 2380 ด้วยอักษรล้านนาและอัญเชิญมาไว้ที่หอธัมม์วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
มีทั้งหมด 8 ผูก
2. เพือ่ ปริวรรตและตรวจช�ำระคัมภีรส์ พั คุรปุ เทส วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากอักษร
ล้านนาเป็นอักษรไทย พบว่า มีการปริวรรตและตรวจช�ำระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอรรถกถา
ฎีกา ฉบับบาลี โดยน�ำมาเปรียบเทียบกับฉบับที่พิมพ์เป็นภาษาบาลีอักษรไทย และเทียบเคียงกับค�ำแปล
ที่อธิบายในคัมภีร์ได้
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3. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์และคุณค่าในคัมภีร์สัพคุรุปเทส วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ พบว่า การวิเคราะห์เนือ้ หาเรือ่ งสีมาอุโบสถ บริขาร เสนาสนะ ครุภณ
ั ฑ์ของสงฆ์ การปรับอาบัติ
ตามล�ำดับ กฎหมายโลกบัญญัติ การรับโทษทัณฑ์ตามผลกรรม
ค�ำส�ำคัญ: วิเคราะห์; คัมภีร์สัพคุรุปเทส; ล้านนา

Abstract
The objectives of the research were 1) to explore the historical background, content,
and structure of Sabgurupadesa Scripture which belongs to Wat Sung Men Sung Men
District, Phrae province 2) to transliterate and inspect the scripture from Lanna alphabet
into Thai alphabet 3) to analyze essentials relationship and value in Sabgurupadesa
Scripture of Wat Sung Men Sungmen District, Phrae province. This research is documentary
research by analytical content structure of scripture and check the grammatical payment.
The result found that:
1. The study of historical background, content, and structure of Sabgurupadesa
Scripture which belongs to Wat Sung Men Sung Men District, Phrae province found that
the Sabgurupadesa Scripture was originated at Wat Wichunla Mahavihara in Luang Prabang,
Lao PRD. The questions on the Tripitaka were made by the King of Lanchang and were
all answered by the Elder monks who experts in Tipitaka. Later in 2380 B.A., Venerable
Kruba Kanjana Aranyavasi Maha Thera co-chaired with the ruler of Phrae and Luang
Prabang Royal Family; they copied this scripture from the original language into the
Lanna Tham Alphabet and kept in the Buddhist Library at Wat Sung Men, Sung Men
district, and Phrae province and there are almost 8 sets.
2. The transliterate and inspect the scripture from Lanna alphabet into Thai
alphabet found that there is transliterate and inspect that concerned to Tipitaka
commentary Sub-sub-commentaries in Pali language which compare with Pali thai and
compare to explanation translated in the scripture.
3. The analyze essentials relationship and value in Sabgurupadesa Scripture of
Wat Sung Men Sungmen District, Phrae province found that an analytical Sima Uposatha
content Requisite of Robe, Bed and Seat, Durable Equipment, Allowable Things for monks,
punishment of the offences in each revels.
Keywords: An Analytical; Sabgurupadesa; Lanna

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

1. บทน�ำ

พระไตรปิฎกนับว่า เป็นคัมภีร์ที่ส�ำคัญ
ชั้นต้นของพระพุทธศาสนา และมีคัมภีร์ที่มีความ
ส�ำคัญรองลงมา ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
ตามล�ำดับ เพราะเป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายเนื้อหา
สาระในพระไตรปิฎก ผู้แต่งได้อธิบายความของ
คั ม ภี ร ์ เ หล่ า นี้ เรี ย กชื่ อ ตามชั้ น ของคั ม ภี ร ์ คื อ
พระอรรถกถาจารย์ พระฎีกาจารย์ ตามล�ำดับ
อรรถกถาจัดเป็นคัมภีร์ที่มีมาแต่โบราณ แบ่งเป็น
หมวดตามปิฎกประกอบด้วย อรรถกถาพระวินัย
อรรถกถาพระสูตร และอรรถกถาพระอภิธรรม
ซึง่ ผูแ้ ต่งอธิบายความมีความประสงค์จะขยายความ
ในพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยส�ำนวนภาษา
ที่คนในยุคหรือสถานที่ต่างๆ จะเข้าใจความหมาย
ของพระไตรปิฎกโดยง่าย ดังพุทธวจนะในคราว
จะเสด็จดับขันธปรินพิ พานว่า “โย โว อานนฺท มยา
ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน
สตฺถา” (พระไตรปิฎก, 10/141/178) แปลว่า
ดูกรอานนท์ ธรรมแลวินัยใดที่เราได้แสดงแล้ว
และบัญญัตแิ ล้ว แก่เธอทัง้ หลาย ธรรมและวินยั นัน้
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย (พระไตรปิฎก,
10/141/123) ในเมื่อเราล่วงลับไปซึ่งการอธิบาย
ของท่านนั้นจะยกเอาเนื้อหาบางเรื่องบางตอนมา
อธิบายขยายความให้ชัดเจนมากขึ้น โดยจะแสดง
ทั ศ นะข้ อวิ นิ จ ฉั ยต่างๆ ไว้ให้ด้วยท�ำให้ง่ายต่อ
การศึ ก ษาเพราะผู ้ ศึ ก ษาไม่ ต ้ อ งไปตี ค วามเอง
บางเนือ้ หามีในพระไตรปิฎกชัดเจนแล้วในอรรถกถา
จึงไม่มีอธิบายขยายความไว้ เนื่องจากท่านเห็นว่า
เนื้อหาส่วนนั้นผู้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วการ
ศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใช้
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อรรถกถาหลายเล่ม มาเป็นหลักสูตรการศึกษา
ภาษาบาลีของคณะสงฆ์ ดังนั้นอรรถกถาจึงเป็น
คัมภีรท์ นี่ า่ ศึกษาค้นคว้า และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีเพราะ
เป็นคัมภีร์ที่อยู่คู่พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน
เบื้องต้นอรรถกถามีการบันทึกไว้เป็นภาษาบาลี
ต่อมามีการแปลปริวรรตเป็นภาษาต่างๆ หลาย
ภาษารวมทั้ ง ภาษาไทย แต่ ยั ง มี เ ป็ น ส่ ว นน้ อ ย
ทีม่ กี ารแปลปริวรรตเป็นอักษรภาษาล้านนา แม้วา่
จะมีในส่วนทีโ่ บราณาจารย์ทำ� ไว้บางคัมภีร์ บางผูก
แต่ที่ยังคงเหลือก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ (วัดสูงเม่น,
2013, หน้า 1-2)
สังคมล้านนา มีความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นสิง่ ทีค่ อยเชือ่ มโยงคนในสังคมให้มคี วาม
ผูกพันแนบแน่นเป็นปึกแผ่นเดียวกัน โดยผ่าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาที่มีเป็นของ
ตัวเอง คัมภีร์ใบลานจึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสืบทอดความรู้ความเชื่อ ตลอดจนวิถีความ
เป็ น อยู ่ ข องคนล้ า นนายุ ค ต่ อ ยุ ค ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
เนื่องจากในทางพุทธศาสนานิยมจารคัมภีร์ใบลาน
ด้วยอักษรธรรมล้านนา เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ
เกีย่ วกับศาสนาในการเป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ที่ส�ำคัญที่โบราณาจารย์ได้สร้างไว้ให้เป็นมรดกตก
สู่คนรุ่นลูกหลาน
อาจกล่าวได้วา่ คัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
ในยุคล้านนา มีหลักฐานปรากฏชัดเจนและควรแก่
การศึกษาเป็นอย่างยิง่ ในจ�ำนวนคัมภีรภ์ าษาล้านนา
ที่ มี ก ารปริ ว รรตและแปลเพื่ อ น� ำ องค์ ค วามรู ้ ม า
ศึ ก ษามี จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย ดั ง เช่ น มั ง คลั ต ถที ป นี
เป็นต้น แต่กย็ งั มีคมั ภีรภ์ าษาล้านนาอีกจ�ำนวนมาก
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ที่ยังไม่ได้น�ำมาปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาให้
แพร่ขยายกว้างขวาง คัมภีร์เหล่านี้ได้มีการเก็บ
รักษาไว้ที่หอธรรมคัมภีร์ของวัดต่างๆ ทั่วเขตของ
ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่มีการส�ำรวจพบว่า มีมาก
ทีส่ ดุ คือในหอธรรมคัมภีรข์ องวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
เป็นต้น
“คัมภีร์สัพคุรุปเทส” ฉบับของวัดสูงเม่น
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นคัมภีรห์ นึง่ ซึง่ จารลง
ในใบลานด้วยภาษาบาลีแปลนิสัยอักษรล้านนา
ขณะที่ ไ ด้ ท� ำ การวิ จั ย ยั ง ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานว่ า
มีการน�ำมาปริวรรตตรวจช�ำระเป็นภาษาไทยมาก่อน
จากการศึกษาพบว่า คัมภีร์สัพคุรุปเทส
เป็นการบันทึกการวินิจฉัยของพระสงฆ์ในหลวง
พระบาง ถวายวิสชั ชนาต่อพระเจ้าล้านช้างทีท่ รงมี
ความสงสัยในข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีม่ าประชุมกันในวัด
วิชุลลมหาวิหาร ดังข้อความในตอนแรกว่า “สังฆะ
เจ้าทัง้ หลาย อันธะนงไตยปิฏะกะธะระในสัตตะนา
คะนะหุตตะมหานครราชธานี มีมหาสังฆะ สมเด็จ
วรราชครูรตนรามาธิปติ และพระมหาสาวรวะนะ
วาสีวัดยา และมหาธัมมะเสนาวัดอุมมา และมหา
ปัญญาวิเสส และสังฆะราชาวิชลุ ลมหาวิหาราธิปติหอื้
เป็นธุระคาหา อันจักวิสะชะนายังธรรมบทปุจฉา
อันนั้น โดยนัยยะอัตถบาลีกัตติกาใดมาเป็นสักขี
นิทสั สะนะมากนักสันนีแ้ ล” (วัดสูงเม่น, 2556, หน้า
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1-2) มีลกั ษณะเป็นบันทึกประมวลเรือ่ งราววินยั สงฆ์
และข้อปฏิบัติที่ฆราวาสจะประพฤติต่อพระพุทธ
ศาสนา โดยชอบธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายฝ่าย
อาณาจักร จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ต้องทราบกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่มีปรากฎทั้งฝ่ายวินัยและฝ่าย
กฎหมายบ้านเมืองเรื่องการครอบครองที่ดินและ
ทรัพย์สมบัตติ า่ งๆ ของผูเ้ ป็นใหญ่ชนั้ ปกครองตัง้ แต่
ผู้ใหญ่บ้านจนถึงพระราชาผู้ครองประเทศเป็นผู้มี
สิทธิ์ขาด มีอ�ำนาจในการอนุญาตเรื่องที่ดินทรัพย์
สมบัติต่างๆ ให้แก่วัดในพระพุทธศาสนา นอกจาก
นี้ยังกล่าวถึงลักษณะผู้เป็นอิสระชนคนเป็นใหญ่
ทัง้ หลายทีต่ งั้ อยูใ่ นธรรมและไม่ตงั้ อยูใ่ นธรรมมีการ
ประพฤติต่อทาสหรือบริวารผู้ใต้ปกครองรวมถึง
โทษความเสื่ อ มที่ อิ ส ระชนเหล่ า นั้ น จะได้ รั บ
ในปัจจุบันและในสัมปรายภพ
คั ม ภี ร ์ สั พ คุ รุ ป เทสที่ ป รากฏในฉบั บ วั ด
สูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นั้น พบว่า เป็น
คัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรล้านนาภาษาบาลี
สลั บ กั บ แปลเป็ น ส� ำ นวนพื้ น เมื อ งล้ า นนาลงบน
ใบลานห้า1 มีจ�ำนวนทั้งหมด 8 ผูก ผูกละ 40-50
ใบลาน และมีความแตกต่างจากคัมภีร์เทศน์หรือ
คัมภีรใ์ บลานอืน่ ๆ เพราะไม่ปรากฏส่วนของปณาม
คาถา2 ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นความแตกต่างนีว้ า่ เป็นลักษณะ
การบันทึกข้อวินิจฉัยวินัยและค�ำสอนที่มีแหล่ง
อ้างอิงจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น

ใบลานห้าคือมีการจารในใบลานใบละห้าบรรทัด
ส่วนปณามคาถาคือ ส่วนแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเรียกกันง่ายๆ ว่าคาถาไหว้ครู ซึ่งตามปกติผู้แต่ง
คัมภีร์ภาษาบาลี เช่น อรรถกถาฎีกา เป็นต้น ถือเป็นธรรมเนียมที่เรียบเรียงไว้เป็นเบื้องต้นก่อนขึ้นเนื้อความของคัมภีร์
นั้นๆ จะประกอบค�ำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ค�ำบอกความมุ่งหมายในการแต่งค�ำอ้างถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้อาราธนาให้แต่งและข้อควรทราบอื่นๆ เป็นอย่างค�ำน�ำหรือค�ำปรารภ
1
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และพบว่ า ครู บ ากั ญ จนอรั ญ ญวาสี ม หาเถรวั ด
สูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประธาน
สร้างร่วมกับเจ้าเมืองแพร่ เจ้าราชวงศ์เมืองหลวง
พระบาง และศรัทธานักบุญร่วมกันสร้างไว้ที่เมือง
หลวงพระบาง วัดวิชุลลราชเมื่อปีจุลศักราช 1198
หรือตรงกับปีพุทธศักราช 2380 โดยที่ประวัติและ
ผลงาน ของครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรนั้น
นั บ ว่ า เป็ น พระมหาเถระนั ก ปราชญ์ ที่ มี ค วาม
แตกฉานในพระไตรปิ ฎ กสั ท ทาวิ เ สส และเป็ น
ผู้รวบรวมพระไตรปิฎก หลักค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนา รวมทั้งหลักสูตรต�ำราเรียนภาษาบาลีไว้
ที่วัดสูงเม่น เป็นจ�ำนวนมาก
ด้ ว ยความส� ำ คั ญ และเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ำ
คัมภีร์สัพคุรุปเทส ฉบับวัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ มาปริวรรต ตรวจช�ำระเนื้อหาให้เป็น
ภาษาไทย และให้ถูกต้องตามหลักบาลีไวยากรณ์
โดยเทียบเคียงกับพระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ
และฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และให้ได้เนือ้ หา
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษา
บริบททางสังคม และประวัติศาสตร์อันเกี่ยวกับ
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในล้ า นนา ผลงาน
วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา ประวัติและ
โครงสร้างเนือ้ หาของคัมภีรใ์ บลาน จากนัน้ รวบรวม
ต้นฉบับคัมภีร์สัพคุรุปเทสอักษรล้านนา ฉบับวัด
สูงเม่น มาปริวรรตเป็นอักษรภาษาไทย พร้อมทั้ง
ตรวจช�ำระภาษาบาลี โดยเทียบเคียงกับวินัยปิฏก
อรรถกถา ที่ท่านน�ำมาอ้างอิงในคัมภีร์สัพคุรุปเทส
และน�ำเนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์โครงสร้างประเด็น
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ต่างๆ ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็นมา เนือ้ หา จุดมุง่ หมาย
ลักษณะการแต่ง วิธกี ารน�ำเสนอ การอ้างอิงหลักฐาน
ตลอดจนวิเคราะห์องค์ความรูแ้ ละคุณค่า เพือ่ น�ำเสนอ
ต่ อ สาธารณะชนให้ เ ป็ นประโยชน์ ในการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาเนือ้ หา
และโครงสร้างของคัมภีร์สัพคุรุปเทสวัดสูงเม่น
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. เพื่อปริวรรตและตรวจช�ำระคัมภีร์
สัพคุรุปเทสวัดสูงเม่นอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
จากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย
3. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาองค์ความรู้และ
คุณค่าในคัมภีรส์ พั คุรปุ เทสวัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนด
เนื้อหาและเอกสาร
ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะปริวรรตคัมภีร์สัพ
คุรปุ เทส ฉบับวัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทั้งหมด 8 ผูก จากต้นฉบับอักษรล้านนาเป็นอักษร
ไทยโดยตรวจช� ำ ระเที ย บเคี ย งกั บพระไตรปิ ฎก
อรรถกถา ฎี ก า ที่ ท ่ า นน� ำ มาอ้ า งอิ ง ในคั ม ภี ร ์
สั พ คุ รุ ป เทสแล้ ว ทั้ ง ภาษาบาลี แ ละภาษาไทย
โดยศึกษาบริบทของคัมภีร์ การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในดิ น แดนล้ า นนาวรรณกรรมพระพุ ท ธ
ศาสนาในล้านนา ประวัติความเป็นมา ปริวรรต
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ตรวจช�ำระ วิเคราะห์เนื้อหาโครงสร้าง และคุณค่า
ของคัมภีร์สัพคุรุปเทสเป็นภาษาไทย
ด้ า นเอกสาร ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จาก
เอกสารชัน้ ต้น (Primary Sources) คือพระไตรปิฎก
บาลีฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกบาลี และภาษาไทย
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 คัมภีรส์ พั คุรปุ เทส ฉบับภาษาบาลีอกั ษร
ล้านนาของวัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
และจากเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources)
ได้ แ ก่ คั ม ภี ร ์ อ รรถกถา ฎี ก า ปกรณ์ วิ เ สสกถา
รวมทั้งคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาษาบาลี
และภาษาไทย เพือ่ เทียบเคียงให้ได้เนือ้ หาทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้นกับคัมภีร์สัพคุรุปเทส ฉบับวัดสูงเม่น
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และด�ำเนินการวิจัย
เป็นขั้นตอนตามล�ำดับ คือ
1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาในดิ น แดนล้ า นนาวรรณกรรม
พุทธศาสนาในล้านนาประวัตขิ องคัมภีรส์ พั คุรปุ เทส
2. รวบรวมคัมภีร์สัพคุรุปเทสภาษาบาลี
อั ก ษรล้ า นนาฉบั บ วั ด สู ง เม่ น อ� ำ เภอสู ง เม่ น
จังหวัดแพร่ น�ำมาปริวรรตเป็นอักษรไทย พร้อมทัง้
ตรวจช�ำระภาษาบาลีให้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์
โดยเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษา
บาลี
3. น�ำเนื้อหามาวิเคราะห์โครงสร้าง
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ลักษณะ
การแต่ง วิธกี ารน�ำเสนอเนือ้ หา การอ้างอิงหลักฐาน
ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาและคุณค่า
4. จัดท�ำเป็นเอกสารรายงานการวิจยั
เพื่อน�ำเสนอต่อไป
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4. สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาคั ม ภี ร ์ สั พ คุ รุ ป เทสวั ด สู ง เม่ น
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า มีประวัติความ
เป็นมาจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างโดยพระครูบา
กัญจนอรัญญวาสีมหาเถร วัดป่าสูงเม่น เมืองแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้าราชวงศ์เมืองหลวง
พระบางและศรัทธาเป็นผูส้ ร้างไว้และอัญเชิญมาไว้
ที่หอธัมม์วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ซึ่ ง ตามที่ ส� ำ รวจการจั ด ล� ำ ดั บ เลขหมวดคั ม ภี ร ์
ของวัดสูงเม่น คัมภีรส์ พั คุรปุ เทสนี้ อยูใ่ นล�ำดับที่ 1
มีจ�ำนวน 8 ผูก อยู่ในมัดเดียวกันเป็นคัมภีร์อธิบาย
หลักปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์และฆราวาส ชนชัน้ ปกครอง
ตามแนวทางแห่งพระธรรมวินยั โดยยกบาลีเป็นบท
ตั้งและแปลสลับกันไปตลอดทั้ง 8 ผูก ตั้งแต่ต้น
จนจบ
การปริวรรต การช�ำระคัมภีร์สัพคุรุปเทส
วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า เนือ้ หา
โครงสร้างของคัมภีร์ทั้ง 8 ผูก โดยเริ่มจากผูกที่ 1
จ�ำนวน 51 หน้าใบลาน เริม่ เนือ้ เรือ่ ง: สีมาหลักการ
ถวายของแก่สงฆ์ ข้อก�ำหนดหรือแม่บท 8 ประการ
สิทธิการครอบครองที่ดินที่ได้รับพระราชานุญาต
การสืบทอดมรดก การสร้างวิหารถวายแก่สงฆ์
ลักษณะของลาภสีมา ทีท่ ายกถวายในสีมาทีม่ ภี กิ ษุ
อยู่จ�ำพรรษา ลักษณะสีมา 15 ชนิด การรับถวาย
ครุภณ
ั ฑ์ ลหุภณ
ั ฑ์ทสี่ งฆ์รบั จากอิสรชน ในขอบเขต
ทีก่ ำ� หนดแห่งวินยั การเอาสมบัตถิ วายเพือ่ บูชาตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ครุภัณฑ์ที่ไม่ควรแจกให้ยืม
ชั่วคราวเท่านั้น โทษของการก�ำหนดให้สิ่งของสงฆ์
แล้วยึดคืน การเคี้ยวกินอาหารไม่ได้รับอนุญาต
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การไต่สวนความที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม ผลกรรม
ของผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม จบด้วยเรื่อง: ทุกข์ในอบาย
ทั้ง 4 เป็นต้น
ผู ก ที่ 2 มี 48 ใบลาน เริ่ ม เนื้ อ เรื่ อ ง:
ลักษณะกษัตริย์อิสรชนผู้ท�ำหน้าที่พิจารณาคดี
ตั้งอยู่ในศีลและสมาธิ ธรรมปุจฉาเรื่องการสร้าง
วิหาร การถวายทานในวิหาร การครอบครองที่ดิน
ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตจากพระราชาการสืบทอดทรัพย์
มรดก การประเมินราคาของทีเ่ ขาน�ำมาถวายแสดง
โทษการให้ครุภัณฑ์แก่ผู้อื่น ลูก 4 จ�ำพวกทาส
4 จ�ำพวก ที่มีสิทธิ์จะรับทรัพย์มรดกของเจ้านาย
ญาติ 4 จ�ำพวก การปรับสินไหม การขายลูกธรรม
ทีผ่ เู้ ป็นใหญ่ควรทราบ การปรับสินไหมคนทะเลาะ
กัน การพิจารณาตัดสินผูก้ ล่าวเท็จการสืบหาพยาน
การไต่สวนคน 5 ประเภท การปรับไหมคนลักของ
ผู้อื่น คนเล่นชู้เมียท่าน การให้ทานแล้วไม่ควร
เดือดร้อนในภายหลัง โทษของผู้สอนผู้อื่นให้ฆ่า
ให้ตี ให้ลัก ให้ด่า ลักษณะภรรยา 10 จ�ำพวกโทษ
ของการประพฤติผดิ ในหญิงผัว 3 จ�ำพวก การกล่าว
มุสาการดื่มเหล้า โทษของการผิดศีล 5 การถวาย
ปัจจัย 4 ผู้จักพ้นจากอบายจบด้วยเรื่อง: ผลวิบาก
แห่งการผิดศีล 5 มาในเปตวัตถุ
ผูกที่ 3 มี 52 ใบลาน เริ่มเนื้อเรื่อง: เรื่อง
โจรมาปล้น ปล้นวัดเรื่องภิกษุณีอยู่ในที่มุงที่บังกับ
ภิกษุ เรื่องนอนร่วมกัน เรื่องครุภัณฑ์ไม่ควรแจกให้
คฤหัสถ์ แสดงบุคคลผู้ควรให้ 10 ประเภท บุคคล
อันภิกษุไม่ควรไหว้ 21 ประเภทสุจริตธรรม 3 การ
อนุญาตที่และขนาดกุฏิสงฆ์ อาบัติปาราชิกของ
ภิกษุณี อภัพพปุคคล 11 ประเภท การกล่าวเท็จ
ทั้งที่รู้ เรื่องสังฆาทิเสส 4 ข้อของนางภิกษุณี เรื่อง
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ทุ ติ ย ปาราชิ ก ของภิ ก ษุ ปฐมปาราชิ ก ที่ ภิก ษุ ต้ อ ง
ด้วยตนเอง เรื่องเพศกลับภิกษุน้อมผ้าของสงฆ์
มาให้สหาย ภิกษุเป็นสื่อแก่ชายหญิงต้องอาบัติ
ทุกก้าวเดิน วินิจฉัยอนันตริยกรรมภิกษุต้องอาบัติ
ไม่แสดงคืน ไม่บอกต้องอาบัติเพิ่มจตุตถปาราชิก
เพราะกล่าวมรรคผลที่ไม่มีในตัวตน ภิกษุมีผ้าเป็น
นิสสัคคีย์ ภิกษุเป็นบ้าก่อทะเลาะวิวาท ภิกษุกระท�ำ
สังฆเภท ภิกษุถือรุกขมูลิกังคธุดงค์ ทางแห่งเมถุน
ธรรม คือมรรค 3 เรือ่ งหญิง 3 จ�ำพวกบุรษุ 3 จ�ำพวก
บัณเฑาะก์ 3 จ�ำพวก ภิกษุณีมีจิตก�ำหนัดให้บุรุษ
ถู ก ต้ อ งกายนิ ส สั คคั ย ์ ปาจิ ต ตี ย ์ เพราะแสวงหา
ผ้าอาบน�ำ้ ฝนเกินทีพ่ ระพุทธเจ้าก�ำหนดไว้การจะให้
อัญญเดียรถีบวช ต้องให้อยู่ปริวาส 4 เดือนถ้าเกิด
ศรัทธาพึงให้บวชจบด้วยเรือ่ ง: เรือ่ งเนือ้ ทีไ่ ม่สมควร
ถวายพระ
ผู ก ที่ 4 มี 49 ใบลานเริ่ ม เนื้ อ เรื่ อ ง:
การย้อมผ้าภิกษุถูกลักจีวรจะนุ่งใบไม้แทนไม่เป็น
อาบัติ อาบัตสิ งั ฆาทิเสสของนางภิกษุณี การทีภ่ กิ ษุ
ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ เสทาโมจนคาถา
ฉบับใหม่การท�ำสังฆกรรม ในคามสีมาวิธีสวดถอน
ผูกสีมาพร้อมบทสวดญัตติกรรมวาจา การทักนิมติ
การทักและการขานนิมิตเรื่องสีมาสมมติ 2 อย่าง
อุโบสถ 3 ประการ การก�ำหนดเดือน (ปักษ์) ตาม
ลักษณะก�ำหนดข้างขึ้นข้างแรมห้ามปวารณาแก่
ภิกษุทะเลาะกัน การกระท�ำสังฆอุโบสถ คณะอุโบสถ
และปุคคลอุโบสถ การกระท�ำปวารณา การเลื่อน
ปวารณาแห่ ง ภิ ก ษุ ผู ้ ท ะเลาะกั น การแจกภั ต ร
มีสลากภัตร การกล่าวถวายแก่สงฆ์ การวินิจฉัย
สลากภัตร จบด้วยเรื่อง: การพิจารณาอกัปปิยวัตถุ
ของควรไม่ควรแก่การรับถวายจากคฤหัสถ์
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ผูกที่ 5 มี 48 ใบลานเริ่มเนื้อเรื่อง: ว่าด้วย
กั ป ปิ ย วั ต ถุ รู ป ิ ย วั ต ถุ การแจกกั ป ปิ ย ภั ณ ฑ์ ก าร
พิ จ ารณาอกั ป ปิยวัตถุ วินิจ ฉัยคุรุปเทสอันมหา
สมเด็จเจ้าบุปผารามรจนาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
กุลบุตร ประวัตกิ ฐินการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
กฐิน ลักษณะแห่งปฏิคคาหก และลักษณะแห่งทาน
อานิสงส์กฐินทานที่ทายกได้รับและที่สงฆ์ได้รับวิธี
แห่งปังสุกุลิกังคธุดงค์ การอนุโมทนากฐินสัมปทา
3 อย่าง อธิบายอานิสงส์สว่ นทีส่ งฆ์จะได้รบั จบด้วย
เรื่อง: ปลิโพธของภิกษุผู้กรานกฐิน
ผูกที่ 6 มี 48 ใบลาน เริม่ เนือ้ เรือ่ ง: อานิสงส์
กฐินมหาปเทส 4 จีวรการแห่งองค์ เตจีวริกงั คธุดงค์
ผ้าที่ได้มาด้วยการซื้อแลก 3 ประการ เหตุแห่ง
กฐินุทธารแห่งภิกษุในอาวาสจีวรที่พระอานนท์
ออกแบบสี จี ว รที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ใช้ อ วหาร 25
ลักษณะการทอดเพียร จบด้วยเรื่อง: ทรงอนุญาต
ปัญจโครส 5 อย่าง
ผูกที่ 7 มี 48 ใบลานเริม่ เนือ้ เรือ่ ง: กล่าวถึง
เรื่องกัลยานี 5 ประการดุริยางค์ ประกอบด้วย
องค์ 5 คาถา สวดพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ (คาถา
ขอฝน) จักษุ 2 อย่างภิกขุณิกขันธกะ การปลง
บริขารความหมายของปรมาณู ในสังขยาปกาสินี
มาตรานับจ�ำนวน จบด้วยเรื่อง: อธิบายความมา
ในสังขยาปกาสกฎีกา
ผูกที่ 8 มี 56 ใบลาน เริม่ เนือ้ เรือ่ ง: ต่อจาก
ผูกที่ 7 เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงสังขยาปกา
สกฎีกา ธัญญสังขยา ปมาณสังขยา ภัณฑสังขยา
ภัณฑมูลสังขยา คาถาในเปตวัตถุ คาถาในเวสันดร
ชาดก จ� ำ นวนนั บ คาถาพั น จ� ำ แนกธรรมขั น ธ์
84,000 วิมุตติ 5 วิสุทธิ 7 ปฐมสังคายนาพุทธกิจ
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5 สมัย 10 มหาวิโลกน 5 บุพพนิมติ 32 พุทธประวัติ
กิเลส 1,500 อัศจรรย์ 32 จบด้วยเรื่อง: แสดง
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นต้น
จากการศึกษาการปริวรรตและตรวจช�ำระ
ครัง้ นี้ ยังพบว่า มีการเขียนภาษาบาลีทแี่ ตกต่างจาก
ฉบับบาลีสยามรัฐอยู่มาก เนื่องจากเป็นการเขียน
ตามเสียงพูดที่มีการสะกดค�ำตามส�ำเนียง จึงได้
ช�ำระให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ส่วนเนื้อหาของ
คัมภีรไ์ ด้ดำ� เนินความ ตามล�ำดับ ตามทีไ่ ด้จดั หมวด
หมู่โดยสังเขปนี้
ฉะนัน้ การน�ำเสนอเนือ้ หา โครงสร้างของ
คัมภีร์สัพคุรุปเทสจึงแตกต่างจากค�ำภีร์อื่นๆ ที่มี
อย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของบทไหว้ครูประณาม
คาถา 2) ส่วนเนื้อหา 3) ส่วนอวสานพจน์หรือนิคม
คาถาในคัมภีร์สัพคุรุปเทสนี้ จะมีแต่ส่วนที่เป็น
เนื้อหาเท่านั้นที่น�ำเสนอวินัยและสุตตยกชาดก
เป็นอุทาหรณ์ทา้ ยเรือ่ งส�ำหรับเปรียบเทียบข้อวินยั
ธรรมทั้งปวง

5. อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัพคุรุปเทส
ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ซึ่งมีประวัติความ
เป็ น มา เนื้ อ หาและโครงสร้ า งที่ อ ้ า งอิ ง จาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา รวมไปถึงประวัตกิ าร
จารึกมีการน�ำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ตามล�ำดับ
คัมภีร์สัพคุรุปเทสที่น�ำมาปริวรรตและวิเคราะห์
องค์ ค วามรู ้ นี้ ไ ม่ มี ที่ อ่ื น นอกจากฉบั บ วั ด สู ง เม่ น
จังหวัดแพร่ จารึกด้วยอักษรล้านนาเก็บไว้ในหอ
ธัมม์วัดสูงเม่น มีเนื้อหาแสดงเกี่ยวกับวินัยตั้งแต่
มหาวรรค จุลวรรค ปริวารวรรค อรรถกถาและฎีกา

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

อธิบายความประกอบกับเถรมติ มีลักษณะเป็น
บั น ทึ ก วิ นิ จ ฉั ย วิ นั ย ที่ พ ระมหาเถระ มี ส มเด็ จ
พระสังฆราช เป็นต้น ได้วินิจฉัยถวายแก่สมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดินในเมืองหลวงพระบาง ผู้ทรงเกิด
ความสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพระสงฆ์
โดยปรารภเริม่ จากลักษณะทีด่ นิ แห่งสีมา มีคามสีมา
ลาภสีมา เป็นต้น ซึ่งในคัมภีร์สัพคุรุปเทสนั้นแสดง
ความเป็นมา ความส�ำคัญในข้อสงสัยของพระเจ้า
แผ่นดิน และข้อวิสัชชนาดังที่ปรากฏในใบลานว่า
ได้มพี ระสังฆเถรผูท้ รงพระไตรปิฎก ในสตนาคนหุต
มหานครราชธานี 3 ร่ ว มกั น พิ จ ารณาธรรมบท
ทัง้ หลาย ปรารภเหตุทสี่ มเด็จมหาราชทสลักขกุญชร  
มีความสงสัยในเรือ่ งสีมา พระมหาสังฆราชาวิชลุ ลม
หาวิหาราธิปติ รับเป็นธุรวิสัชชนาธรรมบทปุจฉา
โดยนัยอรรถบาลี แบ่งเป็นตอนหรือผูกมีทั้งหมด
8 ผูก แต่ละผูกจะมีความยาวของเนื้อหาประมาณ
50 หน้าใบลาน4
ในเบื้ อ งต้ น เนื่ อ งจากชื่ อ ของคั ม ภี ร ์
สัพคุรุปเทสนี้ มุ่งแสดงความหมายไปในทางการ
ปฏิ บั ติ วิ นั ย ของพระสงฆ์ แ ละฆราวาส ค� ำ ว่ า
“สัพคุรุปเทส” ประกอบด้วยความหมายศัพท์ ดังนี้
มาจากค�ำว่า สพฺพ (สร คติยํ + ว) วิ. สรติ
ปวตฺตตีติ สพฺพํ ฯ (อาเทศ ว เป็น พ, รฺ เป็น พฺ)
แปลว่า สิ่งที่เป็นไป ทั้งปวง (พระมหาสมปอง
มุทิโต, 2547, หน้า 702-859)
มาจากค�ำว่า สทฺท (สปฺป อุจฺจารเณ + อ)
วิ. สปฺปติ อุจฺจารียตีติ สทฺโท เสียงที่บุคคลพูด ชื่อ
3
4
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ว่าสัททะฯ สปฺปเต ายเต อเนนาติ สทฺโท เสียงที่
ให้รเู้ นือ้ ความ ชือ่ ว่าสัททะฯ แปลงรูปเป็นสันสกฤต
เป็นศัพท์ แปลว่า เสียง ชือ่ หรือประโยคทีเ่ หมาะสม
(พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547, หน้า 94-150)
มาจากค�ำว่า ครุ (คร เสจเน + อุ) วิ. ครติ
สิ ญฺ จ ติ วิ ตฺ ถ าเรตี ติ ครุ สิ่ ง ที่ ก ว้ า งขวางออกไป
ใหญ่มาก ชือ่ ว่า ครุ (พระมหาสมปอง มุทโิ ต, 2547,
หน้า 701-858)
มาจากค�ำว่า อปเทส (อปปุพฺโพ ทิส อุจฺ
จารเณ + ณ) กถนํ ค�ำชี้แจง ค�ำบอกเล่า (พระมหา
สมปอง มุทิโต, 2547, หน้า 860-996)
เมื่ อ น� ำ ศั พ ท์ เ หล่ า นี้ ม าสมาสกั น จะได้
รู ป ส� ำ เร็ จ เป็ น สพฺ พ ครุ ป เทส และสทฺ ท ครุ ป เทส
หรื อ เขี ย นในรู ป สั น สกฤตว่ า ศั พ ท์ ค รุ ป ระเทศ
รู ป ศั พ ท์ ที่ ท ่ า นจารึ ก ในคั ม ภี ร ์ นี้ เขี ย นด้ ว ยอั ก ษร
ล้านนา ปริวรรตแล้วมีรูปศัพท์เป็น สัพคุรุปเทส
ซึ่ ง เป็ น ค� ำ พ้ อ งเสี ย ง เช่ น กั บ ชื่ อ ของคั ม ภี ร ์ ท าง
พระพุทธศาสนาคือ เปฏโกปเทส มหาปเทส หิโตปเทส
หรื อ หั วข้ อ ธรรมคื อ อุ ท เทส นิ ท เทส เป็ นอาทิ
ซึ่งผู้วิจัยได้ถอดความแปลโดยอรรถแล้วหมายถึง
ค�ำชี้แจงเนื้อความที่เป็นประโยชน์ให้แผ่กว้าง
การสร้างคัมภีร์สัพคุรุปเทสอยู่ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงที่มีการติดต่อ
กั บ ต่ า งชาติ การทะนุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนา
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการค้าขายกับชาวจีน จะเห็นได้ว่าการ

เมืองล้านช้าง (สต + นาค + นหุต ร้อย + ช้าง + หมื่น จ�ำนวนหมื่นช้างคูณร้อย คือ ล้านช้าง)
สมเด็จพระเจ้าล้านช้าง (ทส + ลกฺข + กุญฺชร สิบ + แสน + ช้าง จ�ำนวนช้างแสนคูณสิบ คือ ล้านช้าง)
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สร้างคัมภีร์สัพคุรุปเทส ในเมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอีก
ทางหนึ่ง ที่ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยการจารึก
การสร้างคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วเิ สส
ฎีกาต่างๆ ลงในใบลานและอัญเชิญคัมภีรม์ าเผยแผ่
ในดินแดนล้านนาไทยอย่างแพร่หลาย
คั ม ภี ร ์ สั พ คุ รุ ป เทสวั ด สู ง เม่ น มี ป ระวั ติ
ซึ่งพระคันถรจนาจารย์ทั้งหลายได้รจนาคัมภีร์ข้ึน
เพราะความการุญญ์เอื้ออาทร หรือเพราะได้รับ
ค�ำกล่าวชักน�ำให้เห็นประโยชน์ที่จะพึงมีทั้งแก่ตน
และปัจฉิมชนตาชน เพื่ออธิบายพุทธด�ำรัสให้พาล
ปโพธชน (พาลปโพธชน คือคนที่ไม่รู้ให้ได้รู้และ
เข้าใจ) ได้ซาบซึ้งในธรรมรส อรรถรส จนสามารถ
น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ สร้างสรรค์ประโยชน์สขุ
ให้เกิดทั้งแก่ตนเองหมู่ญาติมิตร และบริวารชนได้
เช่นเดียวกับประวัติการสืบทอดคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาเถรวาทในอดีตที่ได้รับการรักษา ทรงจ�ำ 
ใคร่ครวญ พินจิ พิเคราะห์ และตรวจสอบให้สมบูรณ์
ทัง้ โดยอรรถและพยัญชนะแล้วน�ำสอนสืบต่อกันมา
มิได้ขาดสาย นานนับเป็นพันๆ ปี ด้วยหลักเกณฑ์
วิธวี นิ ยั วินจิ ฉัยค�ำสอนความเชือ่ ถือ และการปฏิบตั ิ
เป็น 4 ขั้นคือ
1. สุตตะ ได้แก่ พระไตรปิฎก
2. สุตตานุโลม ได้แก่ มหาปเทส (ยอมรับ
อรรถกถาด้วย)
3. อาจริยวาท ได้แก่ อรรถกถา (ตลอด
ถึงฎีกาและอนุฎีกา)
4. อัตตโนมติ ได้แก่ มติบคุ คลนอกเหนือ
จาก 3 ข้อต้น (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525)
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ผู ้ ต ้ อ งการจะเข้ า ใจในค� ำ สั่ ง สอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามพระพุทธประสงค์
สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากคัมภีร์เหล่านี้ ซึ่งใน
คัมภีรส์ พั คุรปุ เทสได้วธิ กี ารแต่งโดยใช้มติแห่งคัมภีร์
เหล่านี้มาอธิบายความโดยชัดเจน ตามล�ำดับแห่ง
เนื้อหาที่น�ำมาอธิบายและรายชื่อของคัมภีร์ต่างๆ
ตามที่ได้กล่าวไว้

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 รั ฐ ควรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
ศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานในล้านนาเพิ่มมากขึ้น
1.2 ภาครั ฐ และภาคเอกชนควร
สนับสนุนการปริวรรตการแปลคัมภีร์ใบลานเพิ่ม
มากขึ้น
1.3 คณะสงฆ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ควรศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นคติธรรมภูมิปัญญา
ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานล้านนา
1.4 คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับการเรียนรู้คัมภีร์ใบลานในล้านนาเพิ่ม
มากขึ้น
1.5 ควรให้มกี ารตีพมิ พ์และปริวรรต
คั ม ภี ร ์ ใ บลานในล้ า นนาเพื่ อ เผยแผ่ อ งค์ ค วามรู ้
สู่สาธารณชนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ภาษาล้านนา
2.2 ควรปริวรรตและวิเคราะห์องค์
ความรู้ของแต่ละคัมภีร์ที่มีความส�ำคัญเพื่อให้เป็น
องค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นๆได้
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2.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่ยกย่องเชิดชูด้านภาษาล้านนา
2.4 วัดเป็นผู้ดูแลรักษาคัมภีร์ธรรม
โดยตรงควรที่เจ้าอาวาสจะส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณร น�ำคัมภีร์ใบลานมาศึกษา อ่านสาธยาย
เป็นประจ�ำ 

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ คั ม ภี ร ์
สั พ คุ รุ ป เทสของพระพุ ท ธศาสนาในล้ า นนา
พบว่าการปริวรรต ตรวจช�ำระ และวิเคราะห์ คัมภีร์

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

49

สัพคุรุปเทศ น�ำเสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์อนื่ ๆ คือ เทคนิควิธกี ารจารึก การตรวจสอบ
เทียบเคียงที่ตรงกับพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
และกฎระเบี ย บจารี ต ประเพณี การตราเป็ น
กฎหมายที่คุ้มครองส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ทางสั ง คมข้ อ ปฏิ บั ติ พื้ น ฐานของสั ง คมกล่ า วคื อ
ศีล 5 ทางการศึกษาค้นคว้าหลักการแห่งพระพุทธ
ศาสนา และคุณค่าของคัมภีรส์ พั คุรปุ เทส ด้านส่งเสริม
สามัคคีธรรม ป้องกันสัทธรรมปฏิรูป ที่จะเกิดจาก
การตีความพระวินัยคลาดเคลื่อนไปจากหลักบาลี
ที่จะเป็นเครื่องรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
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