Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 1 | Januray - June 2020

Received: 2020-06-15

		

Revised: 2020-06-24

Research Articles
81

Accepted: 2020-06-25

ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระ
เมืองแก้วในล้านนา
An Analytical Study of Influences and Values of Buddhist Arts in
the King Muang Kaew’s Reign of Lan Na

เทพประวิณ จันทร์แรง
พระสุวรรณเมธี, พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ

Thepprawin Chanreang, Phrasuwanmethee
Phrakhru Palad Uthai Rattanapañño
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ฟองแก้ว บัวลูน

Fongkaew Bualun
โรงบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital
Corresponding Author, E-mail: thepprawin.chan@mcu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการ
ทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาของพระเมืองแก้ว 2) เพื่อสืบค้นแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของ
พระเมืองแก้ว 3) เพือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา เป็นงาน
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 22 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) พระเมืองแก้ว เป็นพระมหากษัตริยล์ ำ� ดับที่ 11 ในราชวงศ์เม็งราย อาณาจักร
ล้านนา เป็นเหลนของพระเจ้าติโลกราช ครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา พ.ศ.2038 สวรรคตเมื่อพระ
ชนมายุ 44 พรรษา พ.ศ.2068 ไม่มีราชโอรสและราชธิดา ตลอด 30 ปีแห่งรัชสมัย พระองค์ได้ทรงทะนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนา สร้างความเจริญรุง่ เรืองถึงขีดสูงสุด เป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในล้านนา มีพระสังฆปราชญ์
หลายรูป สามารถนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลี 2) แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา
ในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว ได้พบจารึกและโบราณคดี ส�ำคัญหลายชิน้ เช่น จารึกมหาอารามราชสัณฐานสิงห์หลวง
จารึกหริปญ
ุ ชปุรี จารึกพระเจ้าสววาธิสทิ ธิ พระสถูป พระวิหารหลวง หอไตร หรือ หอธรรม ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย
ล�ำพูน วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 3) ด้านอิทธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา ได้
พบ พุทธศิลปกรรมแบบล้านนาทีศ่ าสนสถานต่าง ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าด้านประวัตศิ าสตร์ ด้านพุทธศิลปกรรม และ
ด้านการอนุรักษ์โบราณคดีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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Abstract

This research is of 3 objectives: 1) to study the King Muang Kaew’s
history and preservation of Buddhism, 2) to search for archaeological sites
of Buddhism in the King Muang Kaew’s reign, 3) to analyze the influence
and valuable works of Buddhist arts in the King Muang Kaew’s reign. It is the
qualitative research with collecting data from documents and the interview
with the 22 key informants.
Here are the results: 1) King Muang Kaew was the 11th King in Meng
Rai at the age of 13 years in 2038 B.E. and passed away at the age of 44 in 2068
B.E. having no sons and daughters. During his 30 years reigning time, ha had
promoted and preserved Buddhism reaching the most prosperous point known
as the Golden Age of Buddhism in Lanna. There were many Buddhist Monk
Scholars who were able to write nomberious Buddhist literatures in Pali. 2) The
Buddhist archaeological sites during the reign of King Mueang Kae were found
many important pieces of inscriptions and archeology, such as the inscription
of the Great Temple of Singha Luang. the inscription of Haripunjayapuri, the
inscription of Savavasitthi, the Stupas, Maim Halls, the Dharma Halls at Wat
Phra That Hariphunjaya, Lamphun, Wat Phra Singh, Chiang Mai. 3) Regarding the
influence and value of Buddhist arts in the Muang Kaew’s reign in Lanna, there
were found the Lanna style of Buddhist Arts at various religious places, those
had created the value in the historical, Buddhist Arts, and the archeological
preservation until the present.

Keywords : Influences and Values, Buddhist Arts, the King Muang Kaew,
Lanna
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ภายหลังพุทธปรินพิ พาน พุทธบริษทั ต้องการน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์
และปรารถนาที่จะแสดงความเคารพสักการบูชา ดั่งท่านพระอานนท์ทูลถามพระพุทธองค์
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 150: 202) พระพุทธองค์ตรัสถึงสังเวชนียสถาน คือ สถานที่
ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินพิ พาน เป็นสถานทีร่ ะลึกถึงพระพุทธองค์ภายหลังมีพระ
สถูปบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ 8 แห่ง (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 2 ข้อ 179: 238) เรียกว่า
“ธาตุเจดีย”์ เป็นสถานทีเ่ คารพสักการบูชาของพุทธบริษทั สิง่ ก่อสร้างทีเ่ รียกว่า “พุทธสถาน” คง
ได้รบั การดูแลรักษา การท�ำนุบำ� รุง และการประดับประดาเพือ่ ให้เกิดความเลือ่ มใส ตามแนวคิด
และจิตนาการของพุทธบริษัท ต่อมาก็พัฒนาการมาเป็นงานศิลปกรรมของพระพุทธศาสนา
(สมพร ไชยภูมธิ รรม, 2543 : 18) รวมเรียกว่า “พุทธศิลป์หรือ พุทธศิลปะ” (เสถียร โพธินนั ทะ,
2539 : 108) โดยแรกเริม่ นัน้ การสร้างพุทธศิลปกรรมมีมาแล้วตัง้ แต่ครัง้ พุทธกาล เช่น อนาถ
ปิณฑิกเศรษฐีสร้างเชตวันวิหารถวายเป็นวัด ซึง่ ประกอบด้วยเสนาสนะอันเป็นพุทธศิลปกรรม
ทีง่ ดงามและเป็นทีส่ ปั ปายะ คือ มีความสงบเหมาะแก่การปฏิบตั ธิ รรม ความว่า “อนาถบิณฑิ
กเศรษฐีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึง่ เป็นสถานไม่ไกล ไม่ใกล้นกั จากหมูบ่ า้ น มี
การคมนาคมสะดวก ชาวบ้านทีม่ คี วามประสงค์ไปมาได้งา่ ย กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบ
มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิน่ ไอคน เป็นสถานควรแก่การประกอบกรรมในทีล่ บั ของมนุษย์
ชน สมควรเป็นที่หลีกเร้น (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 7 ข้อ 256: 87-89)
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีระเบียบแบบแผนของ
พิธีกรรม หลักธรรมค�ำสอนของพุทธศาสนาเป็นหลักที่พึ่งทางจิตใจให้เกิดสันติสุขในสังคม
และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม อิทธิพลที่ได้รับทางศิลปกรรมเชิง
พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมต่างๆ นัน้ ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว เมื่อมีการสังคายนาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นส่งผลให้การถ่ายทอดวิทยาการทาง
ด้านพุทธศาสตร์มรี ปู แบบทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันออกในขณะทีต่ ำ� รามุง่ ถ่ายทอดพุทธ
ประวัติและชาดกต่างๆ แต่ศิลปะก็ถือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์ที่ได้ผล
เช่นกัน พุทธศิลป์จึงแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่ด�ำรงอยู่
และสืบทอดต่อกันมา (วัชรินทร์ บัวจันทร์, 2554 : 5)
มนุษย์เกี่ยวข้องกับศิลปะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นในสังคมมนุษย์ท้ังในด้าน
ผู้ชื่นชมศิลปะและจิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อศิลปะมีความจ�ำเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้นค�ำถามเกี่ยวกับศิลปะจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเป็นผู้หาค�ำตอบ เพื่อแสดง
ทัศนะต่อค�ำถามที่เกี่ยวกับศิลปะในประเด็นต่างๆ พระพุทธศาสนาก็มอี ทิ ธิพลต่อศิลปะและ
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วัฒนธรรมในสังคมไทย การสืบทอดประสบการณ์ทางศิลปะก่อให้เกิดทัศนะทางคุณค่าหรือ
สุนทรียะ ศิลปะในสังคมไทยมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ
ในพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นถึงเรือ่ งความงามเป็นการเฉพาะ แต่มบี างแง่มมุ ทีส่ มั พันธ์อยูก่ บั ความ
จริง (reality) และความดี (goodness) พระพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมะเป็นเรือ่ งหลัก ซึง่ ก็คอื
ความจริงทีเ่ ป็นจริงและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ (nature law) กล่าวคือ ความสัมพันธ์แห่งเหตุปจั จัย
การอิงอาศัยเกือ้ กูลเป็นเหตุเป็นผลซึง่ กันและกันในธรรมชาติทเี่ ป็นปรากฏการณ์ อาการต่างๆ
นั้นมีความเป็นปกติธรรมดาของมันเอง และมีความงามอยู่ในตัวเองแล้ว เป็นความงามทาง
ภววิสยั เป็นสุนทรียภาพในลักษณะหนึง่ (มโน พิสทุ ธิรตั นานนท์, 2547: 101) พุทธศิลปกรรม
เป็นงานสร้างสรรค์ทางความคิดผ่านสือ่ สัญลักษณ์ของผูท้ ศี่ รัทธาในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
(ชัปนะ ปิน่ เงิน, 2552 : (อัดส�ำเนา)) เป็นเหตุให้ได้สร้างสรรค์งานพุทธศิลปกรรมขึน้ มาเพือ่ ส่ง
เสริมการเผยแพร่และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธาปสาทะ ประพฤติปฏิบัติตนให้มีแนวทางที่ดีงาม
การสืบทอดงานพุทธศิลป์นั้นพระมหากษัตริย์ในอดีตได้ความส�ำคัญและเป็นการท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง
พระเจ้าศิรธิ รรมจักรพรรดิ หรือ พญาแก้ว (พระเมืองแก้ว) เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 11 ในราชวงศ์เม็งราย แห่งอาณาจักรล้านนา ทรงครองราชย์ใน พ.ศ.20382068 พญาแก้ว มีพระนามที่เรียกกันต่างๆ คือ พระเมืองแก้ว หรือพ่อท้าวแก้ว หรือเจ้า
รัตนราชกุมาร หรือพญาแก้วภูตาธิปติราช หรือ พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช ทรงเป็นพระ
ปนั ด ดาของพระเจ้ า ติ โ ลกราช และเป็ น ราชบุตรของพญายอดเชียงรายกับพระนางสิริย
สวดี (เทวีปงน้อย) ประสูตใิ นปีขาล ได้รบั ราชาภิเษกเมือ่ ชนมายุ 13 ปี ในวันเพ็ญเดือน 9 พ.ศ.
2039 ด้านการสงคราม ทรงรบกับอยุธยา ทีช่ ายแดน พ.ศ. 2050 ทรงส่งกองทัพไปตีสโุ ขทัย
แต่ไม่ส�ำเร็จ ต่อมาปี พ.ศ.2058 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034- 2072) แห่งอยุธยา
ขึ้นมาตีล�ำปางแตก แล้วกวาดต้อนผู้คนกลับไป ด้านท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมือง ทรงให้ก่อก�ำแพง
เมืองล�ำพูนด้วยอิฐ ปี พ.ศ.2060 เพื่อป้องกันข้าศึก จากนั้นจึงก่อก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ให้
แข็งแรงเพื่อป้องกันการยิงด้วยปืนใหญ่ และ พ.ศ.2061 ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามแม่น�้ำปิงที่
ท่าสถานหลวง ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนา พญาแก้วทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาและบ�ำเพ็ญ
ทานเป็นเอนก ทรงสร้างปูชนียสถานและถาวรวัตถุต่างๆ มากมาย เช่น สร้างวัด ปุพพา
ราม ในปีมะโรง พ.ศ. 2040 ต่อมาปีมะเมียทรงสร้างปราสาทในวัดนั้น ปีระกาทรงฉลอง
พระไตรปิฎกฉบับลงทอง และหอพระมณเฑียรธรรมที่โปรดให้สร้างไว้ ณ วัดปุพพาราม
โดยในส่วนของงานศิลปกรรมหรือพุทธศิลปกรรม เช่น สถาปัตยกรรมนั้นอาจจัดอยู่ในข้อ
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ศาสนสถาน ส่วนประติมากรรม และจิตรกรรมอันเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็จัดอยู่
ในศาสนวัตถุ โดยทั้งศาสนสถาน และศาสนวัตถุ ก็ท�ำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาโดย
งานศิลปะทางศาสนาก็ยงั มีความสัมพันธ์ศาสนิกชนของพุทธศาสนาในการประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา หมายถึงสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีศ่ าสนิกเลือกเอามาใช้แทนองค์
ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของศาสนาที่เป็นรูปธรรม ศาสนาทั้งหลายซึ่งมีสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่เป็นรูปธรรมใช้แทนสิ่งที่เป็นนามธรรมอันลึกซึ้ง พระธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์กลางของวัดก็มี
ความหมายแทนเขาพระสุเมรุศนู ย์กลางจักรวาล ลานทรายเป็นสัญลักษณ์แทนสีทนั ดรสมุทร
ศาลาบาตรแทนสัญลักษณ์ของเขารอบจักรวาล พระธาตุจึงเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลแบบ
ไตรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ (แสง จันทร์งาม, 2535 : 175)
การสร้างงานพุทธศิลปกรรมในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วจึงมีความน่าสนใจ
เพราะงานพุทธศิลปกรรมทีม่ กี ารสร้างสรรค์มายาวนานมีการปรับเปลีย่ นไปยุคสมัย เช่นเดียว
กับความเข้าใจความหมายของค�ำว่าศิลปะทีต่ า่ งไปจาการรับรูข้ องคนในปัจจุบนั นอกจากจะ
ศึกษาคัมภีร์ทางศาสนาแล้ว พุทธศิลปกรรมในอดีตยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจ
ความคิดทางพุทธศาสนาของผู้คนในอดีตได้เช่นกัน งานพุทธศิลปกรรมมีการพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ผสมผสาน ประยุกต์แนวคิด เชิงคุณค่า และคติ
ความเชือ่ ในการสรรสร้างงานให้มโี ดดเด่น เป็นทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การสร้าง
งานพุทธศิลปกรรมในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วยังไม่มีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และเป็นรูป
ธรรม ขาดการสืบค้นจากหลักฐานโบราณคดี ซึ่งไม่อาจะอธิบายได้ความหมายที่แท้จริงได้
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ประวัติความเป็นมาของการสร้างงานพุทธ
ศิลปกรรม ในช่วงเวลาของรัชสมัยพระเมืองแก้ว มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง วิเคราะห์อทิ ธิพล
และคุณค่าในแต่ละยุคสมัยและการล�ำดับเหตุการณ์ในอดีต โดยผ่านการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา แหล่งโบราณคดี และแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ อัน
จะเป็นการพลิกฟื้นพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่สนใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ รักษา รวมไปถึงวาง
รากฐานให้เกิดองค์ความรู้ด้านพุทธศิลปกรรมให้คงอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาสืบ
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาและการทะนุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาของ
พระเมืองแก้ว
2. เพื่อศึกษาการสืบค้นแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรั ช สมั ย ของ
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พระเมืองแก้ว
3. เพือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้ว
ในล้านนา

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1) รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
2) ขอบเขตด้านข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย เจ้าอาวาส นักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดี ด้านพุทธศิลปกรรม โดยมีกระบวนการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Purposive sampling) มีเกณฑ์
คัดเลือกตามคุณสมบัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั เป็นสถานทีท่ มี่ กี ารสร้างโบราณสถานของพระ
เมืองแก้ว ดังนี้ กลุ่มที่ 1. เจ้าอาวาสวัดโพธาราม (เจ็ดยอด), เจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระ
อารามหลวง), เจ้าอาวาสวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม), เจ้าอาวาสวัดป่าแดงวรมหาวิหาร, เจ้า
อาวาสวัดอินทขีล, เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น,เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง, เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร, เจ้าอาวาสวัดจามเทวี จ�ำนวนทัง้ หมดผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญวัดละ
1 รูป รวมเป็น 9 รูป กลุ่มที่ 2) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 6 คน กลุ่มที่ 3) นัก
วิชาการด้านประวัตศิ าสตร์ จ�ำนวน 4 คน กลุม่ ที่ 4) นักวิชาการด้านโบราณคดี จ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 5) นักวิชาการด้านพุทธศิลปกรรม จ�ำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 รูป/คน
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับ ดังนี้
1) ท�ำการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณ์ตามที่ก�ำหนดไว้
2) ลงพื้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
3) ด�ำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนดนัดไว้จนครบทุก
ประเด็น โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
3) รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐานทางโบราณคดีที่ส�ำคัญอย่างเป็นระบบมีขั้น
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ตอนการท�ำงาน
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis) ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้
จากการศึกษาข้างต้น ทัง้ ในส่วนของการศึกษาจากภาคเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ทัง้
ในส่วนของการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มาท�ำการประมวลผล เรียบ
เรียง วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อเขียนงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบและเสนอ
แนะแนวทางการวิจัยต่อไป

ผลการวิจยั

1) ประวัตแิ ละความเป็นมาและการทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาของพระเมืองแก้ว
พระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิ หรือพญาแก้ว (พระเมืองแก้ว) เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 11 ในราชวงศ์เม็งราย แห่งอาณาจักรล้านนา ทรงครองราชย์ใน พ.ศ.2038 - พ.ศ.
2068 เป็นเหลนของพระเจ้าติโลกราช พญาแก้ว มีพระนามทีเ่ รียกกันต่างๆ คือ พระเมืองแก้ว
หรือพ่อท้าวแก้ว หรือเจ้ารัตนราชกุมาร หรือพญาแก้วภูตาธิปติราช หรือ พระเจ้าติลกปนัดดา
ธิราช ทรงเป็นพระปนัดดาของพระเจ้าติโลกราช และเป็นราชบุตรของพญายอดเชียงรายกับ
พระนางสิรยิ สวดี (เทวีปงน้อย) ประสูตใิ นปีขาล ได้รบั ราชาภิเษกเมือ่ ชนมายุ 13 ปี ในวันเพ็ญ
เดือน 9 พ.ศ.2039 ทรงรบกับอยุธยาที่ชายแดน พ.ศ. 2050 ทรงส่งกองทัพไปตีสุโขทัยแต่ไม่
ส�ำเร็จ ต่อมาปี พ.ศ.2058 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034- 2072) แห่งอยุธยาขึ้นมาตี
ล�ำปางแตก แล้วกวาดต้อนผูค้ นกลับไป ด้านท�ำนุบำ� รุงบ้านเมือง ทรงให้กอ่ ก�ำแพงเมืองล�ำพูน
ด้วยอิฐ ปี พ.ศ.2060 เพื่อป้องกันข้าศึกจากนั้นจึงก่อก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ให้แข็งแรงเพื่อ
ป้องกันการยิงด้วยปืนใหญ่ และ พ.ศ.2061 ให้สร้างสะพานใหญ่ขา้ มแม่นำ�้ ปิงทีท่ า่ สถานหลวง
พระเมืองแก้วสวรรคตในปี พ.ศ. 2068 อยูใ่ นราชสมบัติ 30 ปีขณะสวรรคตพระชนมายุได้ 44
พรรษา พระองค์ไม่มีราชโอรสและธิดา ขุนนางข้าราชการและไพร่ฟ้าประชาชน จึงพร้อมใจ
กันไปอัญเชิญเอาท้าวเกษแก้วกุมาร พระอนุชาต่างพระมารดามาครอง ราชสมบัติสืบมา
ด้านการท�ำนุบำ� รุงศาสนา กษัตริยอ์ งค์นที้ รงด�ำเนินรอยตามพระเจ้าติโลกราช พระ
อัยกาธิราช พระองค์ทรงทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรือง ไม่แพ้รชั สมัยของพระเจ้าติโลก
ราช และเนือ่ งด้วยเหตุนเี้ อง พระสังฆราชคณะทัง้ หลายจึงพร้อมใจกัน ท�ำพิธรี าชาภิเษกเฉลิม
พระนามใหม่วา่ “พระเจ้าศิรธิ รรมจักรพรรดิราช” ในปี พ.ศ.2061 ในรัชสมัยของพระองค์นี้ มี
นักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นพระเถระหลายองค์ เช่น พระสิรมิ งั คลาจารย์ ผูร้ จนา หนังสือมงคลทีป
นี ซึง่ ใช้ในการศึกษามหาเปรียญมาจนทุกวันนี้ และพม่า เขมร ก็นำ� ไปแปลไปเป็นภาษาของตน
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กับพระรัตนปัญญาเถร ผูร้ จนาหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ พญาแก้วทรงเลือ่ มใสในพุทธศาสนา
และบ�ำเพ็ญทานเป็นเอนก ทรงสร้างปูชนียสถานและถาวรวัตถุตา่ งๆ มากมาย เช่น สร้างวัดปุพ
พาราม ในปีมะโรง พ.ศ. 2040 ต่อมาปีมะเมียทรงสร้างปราสาทในวัดนัน้ ปีระกาทรงฉลองพระ
ไตรปิฎกฉบับลงทอง และหอพระมณเฑียรธรรมทีโ่ ปรดให้สร้างไว้ ณ วัดปุพพาราม เป็นต้น
2) การสืบค้นแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว
แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว ได้แก่ จารึกมหา
อารามราชสัณฐานสิงห์หลวง, จารึกหริปญ
ุ ชปุร,ี จารึกอาณาจักรปุนไชย, จารึกพระเจ้าสววาธิ
สิทธิ 2 (วัดกูก่ ดุ ), จารึกวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง 1, โบราณคดี วัดพระสิงห์, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่, โบราณคดี วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย, วัดจามเทวี จังหวัดล�ำพูน, โบราณคดี วัดพระ
ธาตุลำ� ปางหลวง จังหวัดล�ำปาง ทรงให้สร้างล�ำเวียงทอง แต่เมืองเชียงแสน น�ำมาล้อมพระมหา
ชินธาตุเจ้าล�ำพูน สร้างวิหารหลวงล�ำพูน หอไตรหรือหอธรรม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ขององค์พระธาตุหริภุญชัยจากศิลาจารึก ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญ
ไชยจังหวัดล�ำพูน เป็นจารึกอักษรไทยล้านนาสถาปนาหอไตรปิฎกหรือหอพระธรรมมณเฑียร
เป็นสถานทีเ่ ก็บรักษาคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ครบทัง้ 84,000 พระธรรมขันธ์ พร้อมทัง้ อรรถกถา
ฎีกาและอนุฎกี า หอไตรของวัดพระสิงห์ และวัดเชียงมัน่ จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำหรับหอไตร วัด
พระธาตุหริภญ
ุ ชัยหลังนีส้ ร้างเป็นอาคารสองชัน้ ชัน้ ล่างก่ออิฐถือปูน ชัน้ บนเป็นอาคารเครือ่ ง
ไม้ ตัวอาคารหอไตร ตัง้ อยูบ่ นฐานขนาดใหญ่ ซึง่ มีบนั ไดขึน้ ทางด้านหน้า สองข้างบันไดมีสงิ ห์
โตหินประดับที่หัวเสา ตัวอาคารหอไตรชั้นล่างที่ก่อด้วยอิฐถือปูน วิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกขององค์พระธาตุ เป็นแบบพื้นเมืองทรงล้านนาสวยงาม ภายในวิหารหลวงเป็นที่
ประดิษฐานของพระแก้วขาว พระเสตังคมณีศรีเมืองหริภุญชัย ประทับนั่งอยู่เหนือบุษบกที่
แกะสลักลงรักปิดทอง อย่างสวยงาม พระเมืองแก้วรับสั่งให้ไปเอาปราสาทราชที่บ้านมหา
มังคละ เอาไว้ท่ามกลางเมืองล�ำพูน แล้วทรงหล่อพระเจ้าทองค�ำองค์หนึ่ง
3) วิเคราะห์อทิ ธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา
อิทธิพลด้านค�ำสอน ในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว สังคมชาวล้านนาอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ความเชือ่ ในค�ำสอนของพุทธศาสนาเป็นหลักส�ำคัญและใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ อีกทัง้ ใช้
เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ จึงส่งผลให้ชาวล้านนามุง่ เน้นทีจ่ ะประกอบการบุญการกุศล คุณงาม
ความดีโดยมีจดุ มุง่ หมายให้ เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง
อิทธิพลด้านการปกครอง ในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว พระพุทธศาสนาในล้านนา
เป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการปกครองบ้านเมือง ช่วยให้สถาบันการปกครองด�ำเนินไป
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาได้ทำ� หน้าทีข่ ดั เกลาประชาชนในชาติให้มคี วามเจริญทางด้านจิตใจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อิทธิพลด้านวัฒนธรรม ในรัชสมัยพระเมืองแก้ว เป็นยุคทองของวรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ด้วยความสอดคล้องพอดีระหว่างโลกทัศน์ชองชาวล้านนา ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งราวของ
บรรพชนตลอดจนความเชือ่ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ กับคติของการนับถือพระบรมสารริกธาตุ
อันเป็นแบบแผนวัฒนธรรมใหม่ทเี่ ข้ามาดังกล่าว ท�ำให้คติธรรมต่างๆ เกิดการยอมรับ และเกิด
การก่อสร้างแพร่หลายในเขตอิทธิพลของวัฒนธรรมล้านนา
อิทธิพลด้านการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยพระเมืองแก้ว มีความเจริญ
รุง่ เรืองทัง้ ทางด้านการก่อสร้างและถาวรวัตถุและภูมปิ ญ
ั ญา ดังพบหลักฐานว่าพระเมืองแก้ว
ร่วมกับพระมหาเทวีทำ� นุบำ� รุงพุทธศาสนาอย่างมาก และศิลาจารึกในภาคเหนือก็ระบุวา่ พระ
เมืองแก้วสร้างและซ่อมแซมวัดตลอดจนกัลปนาที่ดินและข้าพระทั่วอาณาจักร ทรงให้การ
สนับสนุนนิกายสีหล พระสงฆ์นกิ ายเข้ามา เช่น ทรงแต่งตัง้ พระนิกายสีหลเป็นสังฆราชา และ
ทรงอุปสมบทนาคหลวงในนิกายสีหล พระภิกษุในสมัยพระเมืองแก้วได้รบั การส่งเสริมให้ศกึ ษา
ภาษาบาลี และพระไตรปิฎกเช่นเดียวกับสมัยพระเจ้าติโลกราช
คุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา
คุ ณ ค่ า ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ท� ำ ให้ ท ราบ
ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของงานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา ช่วยให้
เกิดการเรียนรูจ้ ากอดีตเพือ่ เป็นบทเรียนส�ำหรับปัจจุบนั องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาท�ำให้
เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา ก่อให้เกิดองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
ซึง่ สามารถน�ำความรูเ้ หล่านัน้ ไปก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ตอ่ ทัง้
ปัจจุบนั และอนาคต
คุณค่าด้านวรรณกรรม แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามแห่งจิตใจ ความเจริญทาง
วัฒนธรรม เป็นยุครุง่ เรืองของพระพุทธศาสนา เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารความรูส้ กึ นึกคิดถ่ายทอดจิต
นาการและแสดงออกซึง่ ศิลปะอันประณีตงดงาม มองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว และเป็นแหล่งศึกษาทีด่ ี
คุณค่าด้านพุทธศิลปกรรม เพือ่ สนองตอบความต้องการของวิถคี วามเชือ่ ของพุทธ
บริษทั ทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชือ่ ดัง้ เดิม ก่อรูปแบบงานศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำรงชีวติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างงดงาม สร้างมรดกทางวัฒนธรรมขึน้ เป็น
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ บอกเล่าเรือ่ งราว และสร้างสัญลักษณ์ไว้เพือ่ ความเข้าใจร่วมกันใน
สังคมพุทธเพือ่ การอนุรกั ษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนา
คุณค่าด้านการอนุรกั ษ์โบราณคดี ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของประเทศ อัน
สืบเนือ่ งจากการท่องเทีย่ ว พร้อมๆ กับการศึกษาหาความรู้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ ซึง่ เป็นการ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

90

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 | มกราคม - มิถุนายน 2563

ใช้งานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดการเสือ่ มสภาพ การเปลีย่ นแปลง หรือการรือ้ ท�ำลายโบราณสถาน เป็น
ความภาคภูมใิ จของคนในสังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม สามารถก�ำหนดขอบเขต
หรือการรักษาอธิปไตย และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนทัง้ ชาติ เป็นคุณค่าความงาม
ของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

อภิปรายผล

การท�ำนุบ�ำรุงศาสนาของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์องค์นี้ทรงด�ำเนินรอย
ตามพระเจ้าติโลกราช พระอัยกาธิราช พระองค์ทรงทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรือง ไม่
แพ้รชั สมัยของพระเจ้าติโลกราช และเนือ่ งด้วยเหตุนเี้ อง พระสังฆราชคณะทัง้ หลายจึงพร้อมใจ
กัน ท�ำพิธรี าชาภิเษกเฉลิม พระนามใหม่วา่ พระเจ้าศิรธิ รรมจักรพรรดิราช ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของยุพิน เข็มมุกต์ที่ได้ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาสมัยรา
ชวงศ์มงั ราย ระหว่างพ.ศ. 1838 ถึง พ.ศ. 2101 และการพิจารณาถึงรูปแบบและอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในอาณาจักรล้านนา โดยอาศัยหลักฐานจากวรรณคดีทางพระพุทธ
ศาสนา และเอกสารในประเภทต่างๆ ทั้งวรรณกรรมลายลักษณ์และมุขปาฐะ รวมทั้งศิลา
จารึกทีป่ รากฏในภาคเหนือ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลงานของพระมหาเถระและบุคคลชาวล้านนา
ทีแ่ ต่งไว้ในพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว
พุทธศิลปกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในบ้านเมืองขณะนั้นมีความงดงาม แสดงถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลและคุณค่าอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู
ธีรสุตพจน์ ศึกษาเรื่องวิเคราะห์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานพุทธ
ศิลปกรรมในล้านนา ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ, ความเลื่อมใส มี 2 แบบ คือ ศรัทธาต่อ
ธรรมชาติ จิตวิญญาณท้องถิ่นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา และศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา
ในทางพระพุทธศาสนา น�ำไปสู่การพัฒนาสติ ปัญญา ผู้วิจัยพบว่าศรัทธาในรูปแบบของชาว
ล้านนา มีเอกลักษณ์เฉพาะ เนือ่ งจากผสมผสานศรัทธาความเชือ่ แบบดัง้ เดิม มาสูค่ วามเชือ่ ใน
พระพุทธศาสนาก่อเกิดเป็นวิถแี ห่งวัฒนธรรม ประเพณี และพิธกี รรมต่างๆ ทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ
ของล้านนา พัฒนาการการสร้างงานพุทธศิลปกรรมในล้านนา งานพุทธศิลป์กรรมแขนงต่างๆ
นั้น ต่างสามารถรวมกันอยู่ในงานสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการสร้างวัดและเจดีย์ในล้านนา
ในมติของพระพุทธศาสนาทีก่ า้ วข้ามพรมแดนทางการเมือง ท�ำให้กษัตริยม์ สี ทิ ธิธรรมในการ
ปกครองเหนือเมืองทัง้ หลาย เกิดระเบียบทางจริยธรรมเชือ่ มโยงหัวเมืองให้เป็นหนึง่ เดียวกัน
ด้วยความเคารพศรัทธาเป็นเครือข่ายการบูชาพระธาตุ โดยทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ศรัทธาเฉพาะถิน่
ก็คือ การสร้างวรรณกรรมสถาปนาพระธาตุประจ�ำเมือง ให้เป็นพระธาตุประจ�ำปีเกิดของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พลเมืองที่เรียกว่า พระธาตุ 12 ราศี อัตลักษณ์ศรัทธานี้เป็นศาสตร์และศิลป์เฉพาะถิ่นที่ไม่
ปรากฏว่ามีที่ใดมาก่อน แม้จะมีการกล่าวถึงว่าเป็น “มายาภาพ” แห่งศรัทธาและความเชื่อ
ทางศาสนา เป็นเพียงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม (Cultural Network) แต่ผู้วิจัยกลับ
พบประเด็นทีน่ า่ สนใจว่า วิถแี ห่งการไหว้พระธาตุปเี กิด ก่อให้เกิดคุณค่าขึน้ ในสังคมอย่างน้อย
3 ประการ คือ 1. สลายความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเชือ้ ชาติ 2. ไม่มคี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
3. ลดความขัดแย้งทางการเมือง เพราะตัง้ แต่ประชาชนธรรมดาถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หากเกิด
ปีเดียวกันแล้ว ก็ไปไหว้พระธาตุมเี ป็นศูนย์รวมดวงจิตดวงเดียวกัน ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสร้างงานพุทธศิลปกรรมในล้านนา พบว่า การสร้างงานพุทธศิลปกรรมแสดงถึง
ความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีแ่ ฝงอยู่ ด้วยการหลอมรวมกับความเชือ่ ดัง่ เดิมของท้องถิน่
ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ศรัทธาเฉพาะถิน่ มัน่ คงในภูมปิ ญ
ั ญาดัง่ เดิม ส่งเสริมศรัทธาภูมปิ ญ
ั ญา
ใหม่ สร้างงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นสือ่ ผสาน น�ำจิตวิญญาณเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการไหว้
พระธาตุประจ�ำปีเกิด จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานและอัตลักษณ์ศรัทธานี้เอง ส่งผลให้เกิด
การสร้างงานพุทธศิลป์ขนึ้ มากมาย กลายเป็นต้นน�ำ้ สายธารแห่งสติปญ
ั ญาสร้างความชุม่ เย็น
ให้กบั ผูค้ น ทัง้ ก่อเกิดวัฒนธรรมทีง่ ดงามหลากหลายในแผ่นดินล้านนามาถึงปัจจุบนั (พระครู
ธีรสุตพจน์, 2558 : บทคัดย่อ)

องค์ความรู้จากการวิจัย

จากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับประวัตแิ ละการทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของ
พระเมืองแก้วนัน้ ท�ำให้ทราบถึงการปกครองของระบบพระมหากษัตริยน์ นั้ ถือได้วา่ เป็นบทบาท
ส�ำคัญทีก่ ษัตริยเ์ ข้ามาดูแลพระพุทธศาสนา พระเมืองแก้วเป็นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ที่ 11 ใน
ราชวงศ์เม็งราย แห่งอาณาจักรล้านนา อยูใ่ นราชสมบัติ 30 ปี ด้านการท�ำนุบำ� รุงศาสนา กษัตริย์
องค์นที้ รงด�ำเนินรอยตามพระเจ้าติโลกราช พระอัยกาธิราช พระองค์ทรงทะนุบำ� รุงพระพุทธ
ศาสนาเจริญรุง่ เรือง ไม่แพ้รชั สมัยของพระเจ้าติโลกราช และเนือ่ งด้วยเหตุนเี้ อง พระสังฆราช
คณะทัง้ หลายจึงพร้อมใจกัน ท�ำพิธรี าชาภิเษกเฉลิม พระนามใหม่วา่ “พระเจ้าศิรธิ รรมจักรพร
รดิราช” ในรัชสมัยของพระองค์นี้ มีนกั ปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นพระเถระหลายองค์ เช่น พระสิ
ริมงั คลาจารย์ ผูร้ จนา หนังสือมงคลทีปนี เป็นหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
หรือหลักสูตรเปรียญธรรมมาจนทุกวันนี้ และพม่า เขมร ก็นำ� ไปแปลไปเป็นภาษาของตน กับ
พระรัตนปัญญาเถร ผูร้ จนาหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ พญาแก้วทรงเลือ่ มใสในพุทธศาสนาและ
บ�ำเพ็ญทานเป็นเอนก ทรงสร้างปูชนียสถานและถาวรวัตถุตา่ งๆ มากมาย เช่น สร้างวัดปุพพา
ราม ในปีมะโรง พ.ศ. 2040 ต่อมาปีมะเมียทรงสร้างปราสาทในวัดนัน้ ปีระกาทรงฉลองพระไตร
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ปิฏกฉบับลงทอง และหอพระมณเฑียรธรรมทีโ่ ปรดให้สร้างไว้ ณ วัดปุพพาราม เป็นต้น แหล่ง
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว ได้แก่ จารึกมหาอารามราชสัณฐาน
สิงห์หลวง จารึกหริปญ
ุ ชปุรี จารึกอาณาจักรปุนไชย จารึกพระเจ้าสววาธิสทิ ธิวดั กูก่ ดุ จารึกวัด
พระธาตุลำ� ปางหลวง แหล่งโบราณคดี เช่น วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดจามเทวี จังหวัด
ล�ำพูน วัดพระธาตุลำ� ปางหลวง จังหวัดล�ำปาง ผลงานทีพ่ ระเมืองแก้วได้สร้างได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์
ขึน้ ท�ำให้คณ
ุ ค่าในหลายด้าน ด้านประวัตศิ าสตร์ ท�ำให้เข้าใจประวัตศิ าสตร์การปกครองของ
พระมหากษัตริย์ ทีพ่ ระองค์ทรงทุม่ เทในการบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ด้านวรรณกรรม แสดงให้
เห็นถึงความเจริญงอกงามแห่งจิตใจ ความเจริญทางวัฒนธรรม เป็นยุครุ่งเรืองของพระพุทธ
ศาสนา ด้านพุทธศิลปกรรม เพือ่ สนองตอบความต้องการของวิถคี วามเชือ่ ของพุทธบริษทั ทีม่ ี
ต่อพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชือ่ ดัง้ เดิม ก่อรูปแบบงานศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำรงชีวติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างงดงาม สร้างมรดกทางวัฒนธรรมขึน้ เป็นหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ บอกเล่าเรือ่ งราว และสร้างสัญลักษณ์ไว้เพือ่ ความเข้าใจร่วมกันในสังคมพุทธ
เพือ่ การอนุรกั ษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้านการอนุรกั ษ์โบราณคดี ก่อให้เกิดรายได้ของ
ชุมชนและของประเทศ อันสืบเนือ่ งจากการท่องเทีย่ ว เป็นความภาคภูมใิ จของคนในสังคม เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคมปัจจุบนั

แผนผังองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
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พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในรัชสมัยของพระ
เมืองแก้วทรงสนับสนุนและให้การอุปถัมภ์มากมาย จะมีเหตุการณ์สำ� คัญต่าง ๆ เกิดขึน้ หลาย
ประการ ท่านได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา โดยให้มีการสืบทอดพระศาสนา การบวชการ
บรรพชาอุปสมบทเป็นประจ�ำ ส่งเสริมให้ขาวบ้านชาวเมืองท�ำบุญสุนทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนาให้จิตใจเกิดความสงบร่มเย็น ตามหลักค�ำสอนของพุทธองค์ ด้านพุทธศิลปกรรมได้
สร้างวัดศาสนสถานไว้มากมาย ภายใต้ศลิ ปะแบบล้านนา ท�ำให้เกิดคุณค่าด้านประวัตศิ าสตร์
คุณค่าด้านวรรณกรรม คุณค่าด้านพุทธศิลปกรรม และคุณค่าด้านการอนุรักษ์โบราณคดีมา
จนถึงปัจจุบัน
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