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บทคัดยอ 

 
                    งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทในฐานะนักบุญแหงลานนาของ       
พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา 
โดยเชิงคุณภาพ และสรุปผล 
 ผลการวิเคราะหพบวา พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยชโย ทานมีปฏิปทาบงบอกประณิธาน
ในการอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  และถือม่ันอยูในวิถีแหงธรรมอยางแนวแนม่ันคง  นับตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๔๔๔ ไดสรางศรัทธาจากธรรมะปฏิบัติของทาน  เปนแบบอยางท่ีดีแกพุทธบริษัท
และพระเณรท่ัวไป ดวยความม่ันคงในการบําเพ็ญสมถะวิปสสนากัมมัฏฐาน จนเปนท่ีเรื่องลือสัก
กะลาท่ัวไปในหมูชาวลานนา กอบกับชวงเวลา ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๔๒ เปนตนมา ไดมีการ
ยกเลิกหัวเมืองประเทศราชลานนา  เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม  ยอมเปนท่ีเขาใจ
วาพุทธศาสนาคือเครื่อง ฟนฟูค้ํ าจูนจิตใจของชาวลานนากําลังเคียงของเสียขวัญกําลังใจ                  
ดูเหมือนวาในยามนั้นพระครูบาศรีวิชัย  จะเปนศูนยรวมความเล่ือมใสศรัทธาของลานนาเอาไวได  
ดังปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนจากจํานวนวัดกวาหนึ่งรอยแหง ท่ีไดรับการบูรณะในชวงเวลานั้น 
เรื่อยมาจนถึงปพุทธศักราช ๒๔๗๗  
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 ความเช่ือท่ีวาวัดเกาแกและทรุดโทรมยอมสะทอนใหเห็นถึงความหมนหมองของพุทธ
ศาสนา  พลังศรัทธาของชาวลานนาจึงปรากฏใหเปนท่ีประจักษท่ัวไปบนฟนแผนดินลานนา ครั้ง
นั้นพระครูบาศรีวิชัย คือศูนยรวมความเล่ือมใสศรัทธาของชาวพุทธผูกอบดวยปฏิปทาธรรมบารมี
ไดเปนผูนําในการบูรณะปฏิสังขรณวัดกวาหนึ่งรอยแหง ในอดีตอันรุงโรจนของอณาจักรลานนาเจา
ผูครองนครมักจะเปนผูนําในการบูรณะปฏิสังขรณวัดอันสําคัญของบานเมืองจนลวงถึงป
พุทธศักราช ๒๔๖๓ นับเปนครั้งแรกในแผนดินลานนาท่ีผูนําในการบูรณะมิใชผูครองนครหากแต
เปนพระภิกษุท่ีชาวลานนานับถือและศรัทธาพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  

 บทบาทนักบุญแหงลานนาไดปฏิบัตตินบําเพ็ญเพียรภาวนาสิกขาวินัย ตามรอยพระบรม
ศาสดาดวยขอวัตรปฏิบัติเสริมบุคลิกภาพดวยความนาเล่ือมใส อันเปนลักษณะพิเศษท่ีเรียกวา     
“ตนบุญ” ดวยจริยวัตรอันเครงครัดท่ีปรากฏใหบุคคลท่ีไดพบเห็น มีความศรัทธานับถือเปนความ
สันโดษเครงในการรักษาศีลวินัย จึงเปนท่ีเคารพศรัทธาและยกยองวานักบุญแหงลานนา ประกอบ
กับท่ีพระครูบาศรีวิชัย มีบทบาทแหงตนบุญในการปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอตอสาธารณชน ท่ีเคารพ
ศรัทธาโดยอาศัยหลักปฏิปทาขอวัตรปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เจริญจิตภาวนาเปนบรรทัดฐาน    
ในการตอสูกับปญหาอุปสรรคและวางตนไวในฐานะท่ีพอเหมาะพอควรแกฐานะ ภาวะ บุคคล  
เหตุการณ  และส่ิงแวดลอม  ถูกตองตามหลักประเพณี  ท่ีเหมาะสมหลักคุณธรรมดังกลาวมานั้นเปน
ประโยชนตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 

   บทบาทด านการบู รณะปฏิสังขรณศาสน สถานวัด  เป นประธานในการ พ้ืนฟู
บูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนาเปนจํานวนมาก เชน ถนนขึ้นสูพระธาตุดอยสุเทพ ไดถูก
เลือกใหเปนสถานท่ีสรางสถูปเก็บอัฐิของทานพระครูบาศรีวิชัย คือวัดจามเทวี วัดบานปางใน
จังหวัดลําพูน วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดสวนดอก  จังหวัด
เชียงใหม และวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลําปาง ศาสนาสถานอันเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ของ
พระพุทธศาสนาในลานนา การเปนศูนยกลางดึงดูดใหผูคนท่ีเคารพศรัทธาเล่ือมใสเปนจํานวนมาก
มารวมทําบุญกับ  “ตนบุญ”  ชาวลานนาเช่ือวาจะไดอานิสงสผลบุญจากการทําบุญกับผูมีบุญ           
ในพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



    
(ค) 

Thesis Title       :  A study of The Roles Played by Pragruba Sirivichai Sirivijayo  
      As a Saint in Lanna, A case study of the renovation Monasteries  
  in Lanna 

Researcher    :   PhraSomchai  Dhammaso  (Promma) 
Degree      :  Master of Arts (Buddhist Studies) 
Thesis Supervisory Committee   
     :  PhrakruWimonkittisuntorn,  Pali III, B.A., M.Ed., Ph.D. 
     : PhrakruKowitattawathee, Dr., B.A., M.A., Ph.D.   
     : Dr. Wichasinee Sukapan, B.A., M.Ed., Ph.D. 
Date of Graduation   :       February 17, 2013 
 
     ABSTRACT 
 
 The objectives of thesis are as 2 follows : 1) To study the role played by 
Grubasrivichai as a saint in Lanna 2) To study his role in temples reconstruction. His work is a 
qualitative research  and conlusion.  
 From the analyzation, it is found that Pragruba Sirivijaya has the determination in 
sacrificing himself to Buddhism and is of the strong belief in the Doctrinal way. From the year 
2444 B.E. he constructed the faith from his practice as the good pattern for the Buddhists and all 
the novices. With his strong practice of the Clam Meditation and the Insight Meditation, he was 
generally well known among the people in Lanna. More over, onwards, there has been from the 
2442 B.E. Concellation of the city of Lanna as the Vassal State to be one part of Siamese 
Kingdom. It can be understood the Buddhism is the religion supporting and encouraging the Thai 
Lanna people’s minds which were out of mental strength. It seems that at that time, Brakru Ba 
Srivijaya was righty the centre of Lanna people’s faiths. This fact appeared formally Clearly from 
the numbers of more than 100 temples which has been renorated at this period of time uo to 2477 
B.E. 
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     The belief that the minded Temples reflect the impurity of Buddhism, thus Lanna 
people’s strength appeared everywhere in Lanna Land at that time. Therefore, Prakruba Sirivichai 
is the centre of the faith possessed by the people who are possessed of Patipataparami and who 
repaired more than 100 temples at the past time. At the past progressive period of Lanna Region, 
the King who rulled the City was often the leader of the renovation of he important temples of the 
city up to the 2463 B.E. This  fact is regarded a the first time occurring in Lanna Land in which 
the person who renovated the temple was not the ruler of the City, but they were the Lanna monks 
whom the people respected. That is to say the Lanna people respected and faith in Pra Kruba 
Sivijai Sirivijayo. 
      1. The result of research is found as follows;  Ghrubasrivichai had played the saint’ 
roles in well Practising the Vinaya following the Lord Buddha, and he also had the great practice 
of Vipassana throughout his whole life which could win the abstract and problems  at every event. 
He also appropriate by behaved his himself for status, occurence, and environment and was of the 
right conduct of  tradition that the moral principles were more useful to Buddhism. 
 2. Regarding his roles in reconstructing the temples, it was found that he had 
reconstructed many temples in Lanna namely : Wat Phrathatdoisuthep and Wat Jamthevee, Wat 
Banpang of Lumphun Province, Wat Srikomkome of Phrayao, Wat Sondok of Chiang Mai 
Provine and Wat Phrakeaedontaosuchardaram in Lumpang Province. He was a leader of the 
people to construct many temples in Lanna and he was the center for persuading a lot of people to 
make merit with him.  The people in Lanna have the believes that if they have made merit with a 
Saint in Buddhism, they will receive the blessing form the merit. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
                     วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาอนุเคราะหจากอาจารย ผูเช่ียวชาญ    
หลายทาน ประกอบดวย พระครูวิมลกิตติสุนทร ดร. ประธานกรรมการท่ีปรึกษากรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธ  พระครูโกวิทอรรถวาที ดร. และทานดร.วิชาสินี ศุขะพันธุ กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ไดกรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษาพรอมเสนอแนะแนวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ 
ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนามา ณ ท่ีนี้   
                     การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไปไดดวยดีนั้น บุคคลท่ีเปนดุจประทีปสองทางให 
ผู วิ จั ย ไ ด ทํ า ง า น นี้ เ ป น อ ย า ง ดี ยิ่ ง ท่ี ใ ห คํ า แ น ะ นํ า คื อ  ผ ศ . ด ร .  เ ท พ ป ร ะ วิ ณ  จั น ท ร แ ร ง                          
พระอธิการบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร. รศ.พูนทรัพย  เกตุวีระพงศ  ผศ.รวีโรจน  ศรีคําภา                 
พระครูวิมลกิตติสุนทร,ดร. ผูสนับสนุนทุนในการจัดทํา พรอมดวยสหธรรมิกทุกทานตางคอยให
กําลังใจในการทํางานเสมอมา ขอรําลึกถึงพระคุณบิดามารดาผูใหกําเนิด สงผลใหผูวิจัยไดรูถึงชาติ
ภูมิ ท่ีเกิดมาในทองถ่ินลานนา โดยเฉพาะอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ถ่ินกําเนิดของ  พระครูบาศรีวิชัย 
สิริวิชโย  จิตใตสํานึกจึงมุงท่ีจะศึกษาและเจริญรอยตามครูบาอาจารยผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ      
เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาเทิดทูนไวซ่ึงพระรัตนตรัย  และพัฒนาจิตใหกาวเขาสูพุทธภาวะตอไป   
        ขอนอมจิตนมัสการรําลึกถึงพระครบูาศรีวิชัย สิริวิชโย (ครูบาศีลธรรม) ผูเปนแรงบันดาล
ใจใหเกิดการศึกษาวิจัยในเรื่องนี ้และเปนประดุจพลังใจจนทําใหงานวิจัยเลมนี้ สําเร็จลุลวงลงไปได
ดวยดี พรอมท่ีจะเผยแผเกียรติคุณของทาน ใหกวางขวางและเปนแบบแผนแกพุทธศาสนิกชน     
สืบตอไป 
        บุญบารมีท่ีเปนกุศลผลบุญและประโยชนท่ีเกิด จากการทําวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยขอนอม
ถวายแด พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย (ครูบาศีลธรรม) อุทิศแดโยมบิดามารดาครูบาอาจารย  ผูลวงลับ  
ขอมอบความปรารถนาด ีและคําขอบคุณอันงดงามแดพระเถรานุเถระ ผูท่ีเปนปราชญลานนา และผู
ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาดวยดีเสมอมา 

 
 

พระสมชาย ธมฺมสาโร (พรมมา) 
            ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
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(ฉ) 

สารบัญ 
 
เร่ือง                                                                                                                                            หนา 
บทคัดยอภาษาไทย         (ก) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         (ค) 
กิตติกรรมประกาศ         (จ) 
สารบัญ            (ฉ) 
สารบัญภาพ          (ซ) 
คําชี้แจงการใชอกัษรยอบอกชือ่คัมภีร         (ฌ) 
 

บทที่  ๑  บทนํา 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงคของการวจิัย       ๒ 

  ๑.๓   ขอบเขตการวิจยั        ๓ 
๑.๔  ปญหาท่ีตองการทราบ       ๓ 

  ๑.๕  คําจํากดัความของศัพทท่ีใชในการวิจัย     ๓ 
๑.๖  ทบทวนเอกสารและรายงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ     ๔ 
๑.๗  วิธีการดําเนินการวจิัย       ๙ 

 ๑.๘  เครื่องมือท่ีใชภาคสนาม       ๑๐ 
 ๑.๙  การวิเคราะหขอมูล        ๑๐ 

๑.๑๐  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ       ๑๐ 
 

บทที่  ๒  ประวัติของพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย       
  ๒.๑ วิธีปฏิบัติตนของพระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย       ๑๖ 
  ๒.๒  การทํานุบํารุงศาสนสถานของพระครูบาศรวีิชัย สิริวชิโย   ๒๐ 

๒.๓  คําสอนตามหลักพระพุทธศาสนาของพระครูบาศรีวชัิย สิริวิชโย  ๒๓ 
๒.๔  ปจฉิมเหตุของ พระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย     ๒๔ 
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(ช) 

เร่ือง                                                                                                                                            หนา 
บทที่  ๓  วิธีดําเนินการวิจัย        ๒๖               
  ๓.๑ แบบแผนการวจิัยเชิงคุณภาพ       ๒๖ 
  ๓.๒ เครื่องมือท่ีใชภาคสนาม       ๒๗ 
  ๓.๓ วิเคราะหขอมูล        ๒๗ 
 

บทที่  ๔   ผลการศกึษาและวิเคราะหขอมูล       ๒๘ 
  ๔.๑ บทบาทฐานะนักบุญแหงลานนา      ๒๘ 
   ๔.๑.๑ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย บทบาทฐานะนกับุญแหงลานนา  ๒๘ 
   ๔.๑.๒ บทบาทการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานแหงลานนาของพระครูบาศรีวิชัย ๓๕ 
  ๔.๒ บทบาทดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานบนแผนดินแหงลานนา  ๔๒ 
   ๔.๒.๑ สถานท่ีพระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย ไดบูรณะปฏิสังขรณ   ๔๒ 
   ๔.๒.๒ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ๔๗ 
   ๔.๒.๓ วัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน     ๔๙ 
   ๔.๒.๔ วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    ๕๐ 
   ๔.๒.๕ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   ๕๓ 
   ๔.๒.๖ วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยากับพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย ๕๗ 
   ๔.๒.๗ วัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร    ๕๙ 
   ๔.๒.๘ วัดบานปาง อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน     ๖๒ 
 

บทที่  ๕  สรุปผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ   ๗๘ 
    ๕.๑  สรุปผลการวิจัย                             ๗๘ 
    ๕.๒  ขอเสนอแนะ                                  ๘๑ 
  ๕.๓  ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป                 ๘๒ 
บรรณานุกรม                       ๘๓ 
ภาคผนวก ก                                               ๙๒ 
ภาคผนวก ข                       ๙๔ 
ภาคผนวก ค                     ๑๐๕ 
ภาคผนวก ง                     ๑๐๗ 
ภาคผนวก จ                     ๑๒๒ 
ประวัติผูวิจัย                     ๑๒๘ 
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(ซ) 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่                     หนา 
๑. พระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย วัดบานปาง อ.ล้ี จ.ลําพูน ......................................................   ๑๐๘ 
๒.  วัดสวนดอก กอนท่ีพระครูบาศรีวิชัย จะบูรณปฏิสังขรณ ................................................. ๑๐๙ 
๓.  ขณะกําลังบูรณปฏิสังขรณวัดสวนดอก เชียงใหม ............................................................. ๑๐๙ 
๔.  พระครูบาศรวีิชัย ถายพรอมคณะศิษยขณะท่ีสรางทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ..................  ๑๑๐ 
๕.  ภาพขึ้นสูพระธาตดุอยสุเทพ เชียงใหม .............................................................................  ๑๑๐ 
๖.  พระธาตุชอแฮในอดตี ท่ีพระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย ไดมาบูรณปฏิสังขรณ .....................  ๑๑๑ 
๗.  กรุบรรจุอัฐิ พระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย ณ วดัจามเทวี อ.เมือง จ.ลําพูน.............................  ๑๑๒ 
๘.  วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตา อ.เมือง จ.ลําปาง ............................................................. ๑๑๓ 
๙.  อนุสาวรียพระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย วดัพระสิงห วรมหาวหิาร จังหวัดเชียงใหม ........... ๑๑๔ 
๑๐.  กูท่ีบรรจุอัฐิพระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย ณ วดัพระเจาตนหลวง เมืองพะเยา ..................... .๑๑๕ 
๑๑. กรุบรรจุอัฐิพระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย ณ วดัสวนดอย จังหวัดเชียงใหม........................... ๑๑๖ 
๑๒.  กรุบรรจุอัฐิพระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย ณ วดัพระธาตุชอแฮ จังหวดัแพร ........................๑๑๗ 
๑๓. พิพิธภัณฑพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ณ วัดบานปาง ต.ศรวีชัิย อ.ล้ี จ.ลําพูน....................  ๑๑๙ 
๑๔. สัมภาษณ : นายสี แสงอุน ลูกศิษยของพระครูบาศรวิิชัย สิริวิชโย .................................... ๑๒๓ 
๑๕. สัมภาษณ : นายไกรสิน อุนใจจินต นักโบราณคดีท่ี ๘ ชํานาญการพิเศษ .......................... ๑๒๔ 
๑๖. สัมภาษณ : นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีท่ี ๘ จังหวดัเชียงใหม ............................ ๑๒๔ 
๑๗. สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มจร.วข.เชียงใหม ........... ๑๒๕ 
๑๘. สัมภาษณ : ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทรแรง หัวหนาสาขาพุทธศาสนา มจร.วข.เชียงใหม... ๑๒๕ 
๑๙. สัมภาษณ : พระครูอเนก อาสโภ เจาอาวาสวัดบานปาง .................................................... ๑๒๖ 
๒๐. สัมภาษณ : พระมหาสงา ธีรสํวโร ผูเล่ือมใส พระครูบาศรวีิชัย วัดผาลาด ........................ ๑๒๖ 
๒๑. สัมภาษณ : พระครูบาบุญเปง จกักฺรัตฺตโน ....................................................................... ๑๒๗ 
๒๒. สัมภาษณ : ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช .......................................................................................... ๑๒๗ 
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(ฌ
) 

คําชี้แจงการใชอกัษรยอบอกชือ่คัมภีร 
  

       อักษรยอในวิทยานิพนธนี้ อางอิงจากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไดระบุช่ือยอคัมภีร(เลมท่ีแปลเปนภาษาไทย)เลมท่ี /ขอท่ี/หนา/ เชน องฺ.ปฺจก.อ. 
(ไทย) หมายถึง อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต(ภาษาไทย) เลมท่ี  ๒๒ ขอท่ี  ๓  หนา  ๓๗๖  เปนตน 
  

คําอธบิายอกัษรยอพระไตรปฎก   
 

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา.   (ไทย)  =  วินัยปฎก  มหาวิภังค    (ภาษาไทย) 
วิ.ม.    (ไทย)  =  วินัยปฎก  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
วิ.จู.    (ไทย)  =  วินัยปฎก  จูฬวรรค    (ภาษาไทย) 
วิ.ป.อ.   (ไทย)  =  วินัยปฎก สมันตปาสาทิกา ปรวิารวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎก 

ที.สี.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนกิาย ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ.    (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย วิมานวตัถุ   (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย เถรคาถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตติ. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย สัตตตินิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อสีต.ิ (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย อสีตินิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อฏฐก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย อัฏฐกนิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ.สงฺ.   (ไทย)  =  อภิธรรมปฎก  ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
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บทที่ ๑ 
บทนํา  

 
๑.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
   บทบาทสงฆ ในอดีตตางเดินตามรอยพระศาสดา ดวยการจาริกแสวงบุญหรือการ
บูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะศาสนสถานตาง ๆ ในลานนาไปทุกแหงหนเพ่ือเทศนาธรรมใหแก
พุทธศาสนิกชนท่ีอยูหางไกล พระสงฆหลายรูปเปนท่ีเคารพศรัทธาและมีพระสงฆอีกหลายรูปท่ีเปน
ท้ังผูนําทางจิตวิญญาณ พัฒนาท้ังจิตใจ และคุณภาพชีวิตของผูคนแตในยุคท่ีบานเมืองเจริญกาวหนา
ขึ้น กลับมีบางอยางท่ีเดินสวนทางกันอยางส้ินเชิง "ธรรมะ" หลายขอหลนหายไประหวางทางท่ีผูคน
พากันเดินเคียงขางไปกับเพ่ือนใหมท่ีเรียกวา "การพัฒนา"แตหากมองยอนไปในอดีต เราอาจเห็นได
วาพระสงฆหลายรูปท่ีดํารงตนเปนแบบอยางอันดีแกชาวบานและหนึ่งในนี้ไดแก "นักบุญลานนา"ท่ี
เรียกวา"ครูบาศรีวิชัย" พระนักพัฒนาซ่ึงเปนท่ีเคารพศรัทธาของคนลานนา แมจะเหลือเพียงนามของ
ทานและผลงานท่ียิ่งใหญท้ังในลานนา แตท่ีมากกวานั้น คือ เรื่องราวคุณงามความดีท่ีพระสงฆรูปนี้
ประพฤติปฏิบัติ ลวนประทับแนนอยูในความทรงจําของคนลานนาอยางไมเส่ือมคลายถึงกระนั้นก็
ใชวาจะมีผูคนมีความรูเกี่ยวกับประวัติและแกนธรรมคําสอนของครูบาเจาศรีวิชัยอยางลึกซ้ึงมากนกั 
แมแตชาวบาน "บานปาง" ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ลําพูน ซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของทานเอง "เด็ก เยาวชน       
คนรุนใหมท่ีเปนคนสมัยใหม ซ่ึงเปนนักศึกษาและยังไมเขาถึงแกนแทๆ ยังไมคอยรูเรื่องหลักธรรม
คําสอนท่ีดีงามของทาน เพราะวิถีการดําเนินชีวติของคนในชุมชนเริ่มเปล่ียนแปลงไป ๑ 

 สําหรับการปฏิสังขรณเสนาสนะวัดท่ีทรุดโทรม๒ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ดานนายสี   
แสงอุน ซ่ึงเปนลูกศิษยของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย บานปาง กลาวถึงสภาพท่ีเกิดขึ้นในแตละ
สถานท่ีสืบคนประวัติศาสตรพระครูบาศรีวิชัย โดยหวังจะนําเอาความเช่ือ ความศรัทธาในพระ
เกจิอาจารย ช่ือดั ง ซ่ึงเปน ท่ีเคารพศรัทธาของผูคนจํานวนมากมารู สึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ภายใตโครงการวิจัยการจัดการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแบบมีสวน
รวมของชุมชนวัดบานปาง งานวิจัยเพ่ือทองถ่ินสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
นอกจากการสืบคนประวัติผานเอกสาร ตํานาน และคําบอกเลาจากความทรงจําของผูอาวุโสแลว 
กิจกรรม “ตามรอยพระครูบาศรีวิชัย” เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสําคัญทีมวิจัยทีมวิจัยทองถ่ิน           

                                                
 ๑ องฺ.ปฺจก.อ. (ไทย) ๒๒/๓/๓๗๖. 
 ๒ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๖๐/๑๘๓. 
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๒ 

และแกนนําตลอดจนครูบาอาจารย รวมท้ังนักเรียนมุงหนาขึ้นเขาตามเสนทางท่ีสันนิษฐานวา           
พระครูบาศรีวิชัยเคยสัญจรผาน อาจนํามาปรับประยุกตเปนเสนทางประวัติศาสตร  
   พระครูบาศรีวิชัยใชเวลาปฏิสังขรณ หรือใชกําลังกาย กําลังใจของทานอยางมากมาย
มหาศาลในการดํารงวัตรปฏิบัติของทานใหเกิดประโยชนกับผูคนชาวบานปางก็คงตองใชเวลา 
"เรียนรู" และนําส่ิงท่ีรูมาปรับประยุกตเพ่ือประโยชนสุขของตัวเองและชุมชน หากตั้งใจม่ัน และ
รวมกันทําอยางจริงจังไมนานก็อาจจะพอเห็นผล๓ 

สําหรับในลานนา๔ พระครูบาศรีวิชัย มีบทบาทสงฆในอดีตตนบุญหรือนักบุญผูยิ่งใหญ
แหงลานนาและของสยามประเทศ ดวยขอวัตรปฏิบัติท่ีงดงาม การอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา
คําส่ังสอนช้ีแนะเพ่ือนําปวงชนทุนคน ทุกหมูเหลาไปสูทางท่ีจะพนทุกขอยางแทจริง สมควรท่ีเรา
ทุกคนท่ีกําเนิดในแผนดินนี้ จะเดินตามรอยธรรมนําทางบุญของทาน เพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิต ผูวิจยั
จึงมีความสนใจใน บทบาทของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในการ  ปฏิสังขรณเสนาสนะท่ี         
ทรุดโทรม๕ ฐานะนักบุญในลานนาเปนอยางยิ่ง จึงทําใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาตามขอ
วัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัยในแงมุมตางๆ เพ่ือนําเสนอขอเท็จจริงใหผูท่ีมีโอกาสไดรับรูและ
รับทราบบทบาทนักบุญและเดินตามรอยของพระครูบาศรีวิชัย ท่ีทานเปน      พระสัมมาปฏิบัติ มี
บุคลิกออนนอมถอมตน ไมติดในลาภสักการะประกอบดวยเมตตายินดีชวยเหลือผูอ่ืน มีความ
เช่ือม่ันในเรื่องกรรม ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว มีจิตใจสะอาด ชาวพุทธในแผนดินลานนาตางพากันยก
ยอง ครูบาศรีวิชัยวาเปนผูท่ีมีบทบาทปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีทรุดโทรม๖ ในลานนาในฐานะนักบุญ
ยิ่งใหญแหงลานนา เพราะทานประพฤติตามพระธรรมวินัยครบถวนบริบูรณ ปราศจากมลทินดาง
พรอย ละเวนส่ิงท่ีไมจําเปนตอการดําเนินชีวิตในลานนาก็มีทาน     พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ท่ี
บําเพ็ญทานบารมีในพระพุทธศาสนาท่ัวในลานนา ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวสยามประเทศ  
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑ ศึกษาบทบาทในฐานะนกับุญแหงลานนาของพระครบูาศรีวิชัย  สิริวิชโย  
     ๒.๒ ศึกษาบทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา 
 

                                                
 ๓ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๙๓/๕๘๔. 
 ๔ ธ. ธรรมรัตน, ตามรอยธรรม นําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบุญย่ิงใหญ แหงแผนดิน,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบุคเวิรม, ๒๕๕๒), บทคํานํา. 

 ๕ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๗๗/๔๒๐. 
 ๖ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๙๖/๔๒๔.  
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๓ 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
   งานวิจัยนี้เปนท้ังงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) โดยผูวิจัยไดกําหนด 
ขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี ้
   ๑. ดานเนื้อหา : ผูวิจัยใชประวัติการบูรณะวัดและตําราเอกสารวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (Indept Interview) จาก ผู มีประสบการณ  ท่ี เกี่ยวของโดยตรง ผู ท่ีร วมสมัยกับ                  
พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย และใชวิธีการวิจัย ในรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
การศึกษาดานเอกสารท่ีนํามาใชการวิจัย ดังนี้ แหลงท่ีมาขอมูลเกี่ยวของของประสบการณตรงท่ี 
แหลงเผยแพร ขอมูลเอกสารท่ีมีความสอดคลองตรงของขอมูลกับแหลงท่ีอางอิงอ่ืนๆ ขอมูล       
จากประวัติตําราเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและวิทยานิพนธ  
 

๔. ปญหาทีต่องการทราบ 
๔.๑ พระครูบาศรวีิชัย  สิริวิชโย มีบทบาทในฐานะนกับุญแหงลานนาอยางไร 
๔.๒ ศึกษาบทบาทดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวดัในลานนาอยางไร 
 

๕. คําจํากัดความของศัพททีใ่ชในการวิจัย 
   ๕.๑ บทบาทหมายถึง บทบาทของครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในการบูรณปฏิสังขรณ
เสนาสนะในลานนา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีพระครูศรีวิชัย ไดแสดงออกในสถานสถานภาพ
ของพระสงฆ๗ นักบุญท่ีเกี่ยวกับบทบาท คือพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเปน
พฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดและ คาดหมายใหบุคคลตองกระทําตามหนาท่ี๘  
   ๕.๒ นักบุญหรือตนบุญ หมายถึง ผูท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัตขิอง
พุทธศาสนิกชนตามแตละสถานภาพ เชน พระสงฆตองปฏิบัติตามพระวนิัย ของพระครูบาศรวีิชัย  
ท่ีแสดงออกใหเห็นการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานในลานนาอยางถูกตอง  

   ๕.๓ ขอวัตรปฏิบัติปฏิปทาอันงดงาม ผูมีบุญหรือตนบุญแหงลานนา ความรูดานบุญ-
บาป-กรรมความเช่ือในพระพุทธศาสนา เช่ือในตัวบุคคลศักดิ์สิทธ์ิ ความมีศรัทธาตอบุคคลท่ีมีบุญ
และการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

 ๕.๔ บทบาทการบูรณะ หมายถึง การท่ีพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไดไปเปนประธาน
ในการบูรณะศาสนสถานวัดในลานนา เชน วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม  วัดพระสิงห                        
                                                
   ๗ วราคม ทีสุกะ, สังคมวิทยาสําหรับผูเร่ิมเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๒๗),     
หนา ๑๗๔. 
 ๘ ณรงค เส็งประชา, มนุษยกับสังคม (พิมพครั้งท่ี ๔), กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮาส
,(๒๕๔๑), หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
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๔ 

ถนนขึ้นดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม วัดจามเทวี วัดบานปาง จังหวัดลําพูน พระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร 
วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยาและวัดพระแกวดอนเตา สุชาดาราม จังหวัดลําปาง 

 
๖. ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกีย่วของ 

ผูศึกษาไดคนควา และศึกษาจากงานท่ีนักวิชาการไดคนควาบันทึกเปนหนังสือ ตํารา 
ทางวิชาการวารสาร เอกสารส่ิงตีพิมพตางๆ และงานวิทยานิพนธท่ีมหาบัณฑิตไดศึกษาคนควาไว 
ดังนี้ 

 ๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวของ 
๖.๑.๑ จรัส  โฆษณานันท๙ กลาวไววาในหนังสือ “ประวัติ ชีวิตในทางธรรม”            

พระครูบาศรีวิชัยไดช่ือวา นอกจากจะเปนผูถือปฏิบัติเครงใน พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ผูนําท่ีมีการบําเพ็ญทานบารมีตามแนวในพระพุทธศาสนา ความดีท่ีได
สรางบําเพ็ญอยางพิเศษ เพ่ือบรรลุซ่ึงจุดหมายอันสูงสุด 

๖.๑ .๒ อาจารย สิงฆะ วรรณสัย ๑๐ กลาวไวในว าหนัง สือ “สารประวัติของ                   
พระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา” วาการสรางหรือการบําเพ็ญและการบูรณะศาสนสถาน       
ใหเกิดขึ้นมี ๒ แบบ คือ แบบการบูรณะส่ิงกอสรางท่ีมีอยูเดิมกับการสรางเสริมส่ิงท่ียังไมมีไดแกวัด
หรือวิหารเพ่ือการประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาอันปนประโยชนท่ีเปนท่ีนิยมกันในชาว
ลานนาท่ัวไป 
   ๖.๑.๓ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๑๑  กลาวไววาในในความหมายท่ัวไปของ
นักบุญไววา “บุญหมายถึง การบําเพ็ญ หรือส่ิงท่ีสราง ใหแกคนทุกช้ัน ไมวาจะเปนใหเพ่ือบูชาคุณ 
เพ่ือตอบแทนอุปการะ หรือเพ่ือสงเคราะห” ไดใหความหมายของทนักบุญตามนัยแหงมงคลสูตร 
ตอนท่ีวาดวยการบําเพ็ญวา “เจตนาเปนเหตุให ช่ือวาบุญ” (ทานนฺติ ทานเจตนา) ๑๒ ในความหมายนี้
เปนการกลาวถึงทานท่ีมุงเอาตัวเจตนาท่ีทาใหบุคคลถวายทําบุญเทานั้นวาเปนทาน หากบุคคลมี

                                                
๙ จรัส  โฆษณานนัท, พระครูบาเจาศรีวิชัยอริยสงฆแหงลานนา, (สาํนักพิมพ เฟองฟา, 

กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หนา ๕๔-๕๕.  
 ๑๐ อาจารยสิงฆะ วรรณสัย, ประวัติของพระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา, (พิมพในโอกกาสงาน 
“๑๑ รอบครูบาศรีวิชัย ๑๑ มิถุนา ๕๓ ไหวสาปรามี ๑๓๒ ป พระครบูาศรีวิชัย), หนา ๑๔-๑๗.   

๑๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๘), หนา ๓๙๕. 

๑๒ คณะกรรมการแผนกตารา, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓, พิมพครั้งท่ี ๒๐, (กรุงเทพมหานคร :  มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑. 
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เจตนาใหแลวก็ช่ือวาเปนการเริ่มตนแหงบุญแลว นักวิชาการดานพระพุทธศาสนาปจจุบัน เชน
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต)๑๓ ไดใหความหมายของนักบุญไววา “บุญ คือการให ส่ิงท่ีให ใหของท่ี
ควรใหแกคนท่ีควรใหเพ่ือประโยชนแกเขา สละใหปนส่ิงของของตนเพ่ือประโยชนแกคนอ่ืน” 

 ๖.๑.๔ ศิวะ รณชิต๑๔ กลาวไวในวา “พระครูบาศรีวิชัยวา การบําเพ็ญบทบาทนักบุญ  
อันเปนความยิ่งใหญของ ครูบาศรีวิชัย นั้น อยูท่ีทานเปนศูนยรวมใจอยางแมจริงของอาณา
ประชาราษฎร พระสงฆในลานนายังบอกวาตนบุญ ยังไมมีใครท่ีจะมีบุญและศรัทธาอยางนักบุญ
ลานนา เหมือนพระครูบาศรีวิชัย ตนบุญแหงลานนา ทานเกรียงไกรขึ้นมาโดยอาศัยปากตอปากของ
ผูคนในสังคม โดยมิตองอาศัยกลไกการโฆษณาปาวรองของอํานาจรัฐวาทานดีอยางนี ้

๖.๑.๕ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๕ กลาวไวในวาลักษณะของบทบาทนักบุญซ่ึง
แตกตางจากการใหทานท่ัวไป อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของการบทบาทแตละทาน นั่นก็คือ 
ลักษณะของการบทเพ็ญบารมี คือ ใหแกคนหรือสัตวเพ่ือประโยชนแกชีวิตท่ีเปนจริง ใหดวยจิตใจท่ี
เสียสละแทจริงโดยไมหวังผลตอบแทน การใหนั้นเปนสวนหนึ่งของการกาวไปในกระบวนการ
ฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีปญญาเจริญสมบูรณเพ่ือจะไดกระเพ็ญประโยชนสุขแกสรรพสัตวได
บริบูรณ ผูใหจะเปนใครก็ได ไมวาจะมีใหญโตมีอํานาจหรือต่ําตอย ขอสําคัญอยูท่ีวา ความเขมแข็ง
เด็ดเดี่ยวแนวแนไปในกระบวนการศึกษาพัฒนาตนเอง 

๖.๑.๖ ครูบาศรีวิชัย ฉบับพิสดาร๒๕๓๗ ๑๖ กลาวไววาใน หลังจากท่ีทานไดรับนิมนต
จากเจาแกวนวรัฐ ไปบูรณะวัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย และ
ไปสรางสะพานศรีวิชัยอนุสรณขามแมน้ําปง เพ่ือเช่ือมระหวางอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม กับ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สรางยังไมทันเสร็จพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ทานก็ไดมรณาภาพ 

๖.๑.๗ “ตํานานครูบาศรีวิชัยแบบพิสดาร”๑๗ กลาวไววาใน “ตํานานวัดสวนดอกไมเมือง
เชียงใหม” นับวาเปนเอกสารท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรพระพุทธสาสนาในภาคเหนือในชวงเวลา

                                                
๑๓ พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๙๓. 
๑๔ ศิวะ รณชิต, “พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย”, พิมพท่ี ยูโรปา เพรส บรษิัท จํากัด กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๔๙), หนาบทคัดยอ. 
๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กาวไปในบุญ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒),  หนา 

๘๑. 
 ๑๖ พระครูวิทิตศาสนาทร, (ดร.) หนังสือวัดพระสิงหวรมหาวิหาร,  ๒๕๕๑, หนา ๙๐-๙๒.    
 ๑๗ ครูบาศรีวิชัย ฉบับพิสดารและตํานานวัดสวนดอก, เอกสารวิชาการรวมสมโภช ๗๐๐ ปเชียงใหม 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙, หนา ก.  
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๖ 

หนึ่ง เพราะเปนงานเขียนท่ีบันทึกเหตุการณท่ีเปนไปในสมัยนั้นไวใหคนรุนหลังไดรู โดยเฉพาะ
ประวัติพระครูบาศรีวิชัย นั้นแมจะมีผูเขียนไวหลายฉบับ แตก็หาไดสมบูรณไม ยังมีเรื่องราวอ่ืน ๆ  

 ๖.๑.๘ ประวัติ วัดพระธาตุชอแฮ ๑๘ กล าวไววาในประวัติวัดพระธาตุชอแฮว า             
พระครูบาศรีวิชัย ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปโดยเฉพาะในเขตลานนาวาเปน "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" 
อันมีความหมายเชิงยกยองวาเปนนักบวชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบวามีการเรียกอีกวา                 
ครูบาเจาศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจาสิริ (อาน"ตุเจาสิลิ") แตพบวาทานมัก
เรียกตนเองเปน พระชัยยาภิกขุ หรือพระครูบาศรีวิชัยชนะภิกขุ องคพระธาตุชอแฮ ก็ไดรับการ
บูรณะครั้งใหญอีกครั้งโดยนักบุญลานนาไทยท่ีซ่ึงเรียกตามคนเมืองแพรวา ครูบาศีลธรรมหรือ                   
พระครูบาศรีวิชัยนั่นเอง  
 
   ๖.๒ วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

๖.๒.๑ โสภา ชานะมูล๑๙ กลาวไววา พระครูบาศรีวิชัย ตนบุญหรือนักบุญในลานนา 
ในทางพระพุทธศาสนา เกิดจากความเช่ือวาพระพุทธศาสนาเส่ือมลงในรอบ๕๐๐๐๐ ป ดังนั้น
ในชวงระยะเวลาดังกลาวจะปราฏก “ตนบุญ” ขึ้นเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนา “ตนบุญ” ในท่ีนี้    
จึงหมายถึงพระสงฆท่ีมีบุคคลีกลักษณะพิเศษ เชน เปนบรรพชิตท่ีเครงครัดในศีลจริยวัตร กอใหเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธาแกสาธุชนท้ังหลาย ฉะนั้น จะพบวาจารีตความเช่ือเหลานี้ยังคงสืบเนื่องอยูใน
สังคมลานนา 

๖.๒.๒ นายสมบูรณ ติ๊บเตปน๒๐ กลาวไววาบานปางตั้งอยูตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี   
จังหวัดลําพูน ประกอบดวย ๓ หมูบาน คือ บานปางหมูท่ี ๑ บาน ศรีบุญเรือง หมูท่ี ๙ และบานบารมี
ศรีวิชัย หมูท่ี ๑๓ สภาพของชุมชนโดยท่ัวไปแลวพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนท่ีราบลุมมีพ้ืนท่ีปาลอมรอบ
จึงทําใหประชาชนสวนหนึ่งตองพ่ึงพาอาศัยปาเปนการเพ่ิมรายได มีอาชีพในการทําสวนลําไย ทําไร 
ทํานา เปนอาชีพหลัก ในชุมชนบานปางมีวัดท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนคือวัดบานปาง  

                                                
 ๑๘ พระธาตุชอแฮ, หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จราชดําเนินทรงยกปลีบัวทองคําประดิษฐานบนยอดพระธาตุชอแฮ, พิมพเมืองแพรการพิมพ ๒๕๕๔,               
หนา ๖๘-๗๐.    
 ๑๙ โสภา ชานะมูล, ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญ” แหงลานนา พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๕๘๑ (วิทยานินธมหา
บัณฑิตศิลปาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๒. 

๒๐ นาย สมบูรณ ต๊ิบเตปน, รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางมีสวนรวม ของ
ชุมชนวัดบานปาง ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวจิัยเพื่อ
ทองถิ่น,      หนา บทคัดยอ. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๗ 

ซ่ึงตั้งอยูบนเนินเขาบานปาง หมูท่ี ๑ ซ่ึงเปนสถานท่ีบวชเรียนและเปนสถานท่ีเสียชีวิตของครูบาเจา
ศรีวิชัย ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปโดยเฉพาะในเขตลานนาวาเปน “ตนบุญ” หรือ “นักบุญ” ท่ีเปนท่ี
เคารพของคนลานนา นอกจากยังมีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน มีเสาหินท่ีเกิดจากการ
กัดเซาะของธรรมชาติซ่ึงคาดวาจะมีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ กวาป มีสภาพปาไมท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ี
อยูอาศัยของนกยูง มีพระพุทธบาทหวยแมลองท่ีชุมชนศรัทธารวมกันสรางกลางหุบเขา และช่ืนชม
กับธรรมชาติของปาไมท่ีสวยงาม  

๖.๒.๓ พีระนันท นันทขวาง๒๑ กลาวไววาใน การศึกษาสถาปตยกรรมในอาคารประเภท      
อุโบสถและวิหารลานนา ในเขตภาคเหนือ ตอนบน ในชวงเวลาตั้งแต ยุคฟนฟูอาณาจักรลานนา
จนถึงยุคของพระครูบาศรีวิชัย ผลของการศึกษาทําใหทราบวาการเขาฟนฟู อาณาจักรลานนา มีการ
เริ่มตนท่ีเมืองเชียงใหมเปนอันดับแรก ซ่ึงสวนใหญเปนการเขา บูรณะปฏิสังขรณ ซอมแซมอาคาร 
ปูชณียสถานท่ีมีมากอนการฟนฟูอาณาจักรลานนา 

๖.๒.๔  พระมหาชัชวาล โชติธมฺโม๒๒ กลาวไววาใน การเสริมสรางพระพุทธศาสนา ใน
การเผยแผในลานนาไทยนี้ วัดหรือสํานักสงฆ ถือไดวามีบทบาทท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะดานการ
บูรณปฏิสังขรณ หรือการสรางวัดในพระพุทธศาสนาเขามาประใชกับชีวิตประจําวัน ความผูกพัน
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน จึงทําใหสังคมลานนามีความใกลชิดและผูกพันกับสถาบันพระพุทธศาสนา
อยางมาก 

๖.๒.๕  นาย สมบูรณ ติ๊บเตปน๒๓ กลาวไววานักทองเท่ียวท่ีเล่ือมใสศรัทธาในตัว        
ครูบาศรีวิชัย ไดเขามาเท่ียวชมวัดบานปาง และบริเวณใกลเคียงอยูเปนประจําตลอดป ทางชุมชน  
วัดบานปาง จึงไดเล็งเห็นถึงคุณคาของวัดบานปางและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของครูบาศรีวิ ชัย จึงทําให เกิดแนวคิดท่ีจะจัดการทองเท่ียว                  
เชิงประวัติศาสตรอยางมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือสรางความสมดุลและความเขมแข็งระหวาง      

                                                
 ๒๑ พีระนันท นันทขวาง, “การศึกษารูปแบบอุโบสถ และวิหารลานนา ในเขตภาคเหนือตอนบนต้ังแต
ยุคฟนฟู อาณาจักรลานนา ถึงยุคครูบาศรีวิชัย พ.ศ.๒๓๓๙-๒๔๘๑” วิทยานิพนธมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย, สถาปตยกรรมศาสตร (ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ๒๕๔๙), หนา บทคัดยอ. 
 ๒๒ พระมหาชัชวาล โชติธมฺโม, “บทบาทของพระมหาญาณคัมรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
เชียงใหมและเชียงตุง, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๖๑. 

๒๓ นาย สมบูรณ ต๊ิบเตปน, รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางมีสวนรวม ของ
ชุมชนวัดบานปาง ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวจิัยเพื่อ
ทองถิ่น, หนาบทคัดยอ.),หนา ๑. 
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การพัฒนากับการอนุรักษธรรมชาติ ประโยชนของธรรมชาติและประวัติศาสตรอันดีงามของครูบา
เจาศรีวิชัย ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเพ่ือดําเนินการศึกษาหารูปแบบท่ีจะจัดการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรอยางมีสวนรวมของชุมชนวัดบานปาง โดยการศึกษารวบรวมความรู 
ประวัติศาสตรครูบาเจาศรีวิชัย ท้ังนี้คาดหวังวาหากคนในชุมชนไดนําเอาแนวทางในการใชชีวิต 
การดําเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตน “ตามฮีตตวยฮอย ครูบาศรีวิชัย” จะทําใหคนในชุมชน
สามารถท่ีพ่ึงตนเองได ลดการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความเปนอยูอยาง
พอเพียง ครอบครัวมีความอบอุน และมีความสุข 

 ๖.๒.๗ วันชัย ปานจันทร๒๔ กลาวไววา เกี่ยวกับหลักในการดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน ไวในงานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการดู และการบูรณะปฏิสังขรณ” บทบาท 
การประกอบพฤติกรรมตามตําแหนง ซ่ึงเปนความคาดหวังของสังคมตามแตละทานแสดงออกเปน
บทบาทและสิทธิหนาท่ี ตั้งอยูบนรากฐานของพระพุทธศาสนาเพราะหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา เปนรากฐานแหงความคิดแบบไทยหรือปรัชญาไทยโดยเฉพาะคําสอนในนักบุญ
ลานนาไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยคอนขางมากจนกลายเปนคานิยมความเช่ือ การปฏิบัติ และ
การศึกษาของคนไทย 
   ๖.๒.๘ เรณู ศรีภาค๒๕ ศึกษาเรื่องกลาวไวในวา “บทบาทนักบุญในพุทธศาสนาเถรวาท” 
สรุปไดวา การบําเพ็ญนักบุญในแตละประการจะเกิดผลดีนั้น ผูปฏิบัติควรมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงมี
ความจริงใจ ตั้งใจจริง และมีเปาหมายในการปฏิบัติ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งทางจิตใจเปน
กําลังใจในการตอสู และสามารถแกปญญาชีวิตได ท้ังยังเปนการพัฒนาทางดานจิตใจใหมีวิธีการ
หรือหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง และใหผลไดจริง คือ นักบุญในลานนา ซ่ึงจะใหเกิดผลบุญอยางแทจริงท่ี
สามารถนําไปใชในการบําเพ็ญบุญในแตละประการ อันจะปรากฏผลไดอยางชัดเจน 
   ๖.๒.๙ สงวน สุทธิเลิศอรุณ๒๖ กลาวไววาในบทบาท คือ การประกอบพฤติกรรมตาม
ตําแหนงหนาท่ีซ่ึงเปนไปตามความคาดหวังของสังคมตามลักษณะการรับรูและตามท่ีแสดงจริง 

                                                
 ๒๔ วันชัย ปานจันทร, “บทบาทของพระสงฆในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในวัด ศึกษาเฉพาะ
กรณีพระสงฆในเขตธนบุรี”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๙), หนา ๑๗. 
 ๒๕ เรณู ศรีภาค, “การวิเคราะหบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการศึกษาปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน๒๕๔๘) , หนาบทคัดยอ. 
 ๒๖ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สําหนักพิมพ
อักษรพัฒนาพานิชย, ๒๕๔๙), หนา ๖๘. 
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๙ 

บทบาทเปนผลรวมของสิทธิ และหนาท่ี เชน บุคคลท่ีเปนครู ก็ตองประกอบพฤติกรรมในการสอน
และอบรม เม่ือแสดงพฤติกรรมดังกลาวแลวจะเปนไปตามท่ีสังคมคาดหวังไว 
   ๖.๒.๑๐ วรรณณี ภานุวัฒนสุข๒๗ กลาวไววาใน บทบาทคือ การกระทําตามหนาท่ี
กําหนดของบุคคล หรือพฤติกรรมท่ีคาดหวังและเห็นได ซ่ึงเปนการกระทําของบุคคล 

 ๖.๒.๑๑ วาสนา วงคยิ้มยอง๒๘ กลาวไววาใน บทบาทท่ีสําคัญ เดนชัด และเปนท่ียอมรับ
ท่ีสุดท่ีสังคมมองพระในฐานะกลุมคาดหวังแหงบทบาท ก็คือบทบาทดานการเผยแผและการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางใจ และเปนองคกรหลักทางจริยธรรมแกสังคม แตในการ  
เผยแผไดอยางดี มีประชาชนศรัทธาช่ืนชมนั้น ปจจัยสําคัญประการแรกก็คือ พระในฐานะผูนําทาง
สังคม  มีบทบาทโดยทางออมในการพัฒนาชุมชน และวัด ซ่ึงในสมัยปจจุบันเปนสมัยของการ
พัฒนาจึงอาจมองเห็นบทบาทนี้ไดชัดเจนกวาในอดีตครูบาศรีวิชัย (พระอินตาเฟอน สิริวิชโย) เปน
ตัวอยางของนักพัฒนาทางศาสนสถาน ทานเปนชาวลําพูน แตมีผลงานการพัฒนาศาสนสถานตาง ๆ 
มากมายหลายสิบวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ 
   ผูวิจัยไดคนควาเอกสารประวัติและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสวนมากเกี่ยวของกับการมี
บทบาทของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ฐานนักบุญท่ียังไมมีเรื่องใดท่ี มุงเนนอธิบายและวิเคราะห
เรื่องบทบาทนักบุญกับการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดท่ีสําคัญ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมุงเนน
การศึกษาวิเคราะหความสําคัญของการบทบาทของครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย ในฐานะนักบุญลานนา
การสงเสริมพุทธศาสนา กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา 
 
๗. วิธกีารดําเนินการวิจัย 

๗.๑ การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี ้
การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) มีการสัมภาษณ  

เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคลท่ีเกี่ยวของกับพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย หรือผูรวมสมัยเดียวกัน 
  ๑.) ขอมูลขั้นปฐมภูมิ ไดแก (Primary Sources) คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประวัติการบูรณะปฎิสังขรณวัดท่ีไดนําอัฏฐิธาตุของทาน พระครูบา 
ศรีวิชัย สิริวิชโย มาบรรจุไดถูกแบงออกเปน ๖ สวน แบงไปบรรจุตามวัดตาง ๆ ในลานนา 
                                                
 ๒๗ วรรณณี ภานวุัฒนสุข,  “บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษาตามรับรูของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,       
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๓๑. 
 ๒๘ วาสนา วงคยิ้มยอง, “การเปลี่ยนแปลงบทบาทพระในชุมชน”,วิทยานิพนธพุทธ 
ศาสนศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๔๙), หนาบทคัดยอ ก. 
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๑๐ 

๒.) ขั้นทุติยภูมิไดแก หนังสือประวัติของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ตําราวิชาการ 
เอกสารส่ิงตีพิมพ หนังสือประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรม วารสาร หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
๗.๒ เคร่ืองมือที่ใชภาคสนาม 
   ๗.๒.๑ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม
แบงออกเปน  
    ๗.๒.๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณลูกศิษยของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
    ๗.๒.๑.๒ สัมภาษณผูท่ีอยูรวมเหตุการณการบูรณะวัด ๕ รูป/คน จังหวัดลําพูน 
และจังหวัดเชียงใหม  
    ๗.๒.๑.๓ สัมภาษณท่ีเปนนักปราชญชาวบาน ๕ รูป/คน จังหวัดลําพูน และ   
จังหวัดเชียงใหม  
    ๗.๒.๑.๔ เครื่องมือบันทึกเสียงสําหรับในการบันทึกการสัมภาษณของผูท่ีให
ขอมูล 
    ๗.๒.๑.๕ กลองถายรูปสําหรับใชในการบันทึกภาพขั้นตอนในการสัมภาษณและ
อุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
   ๗.๒.๒ ขั้นวิเคราะหขอมูล 
   ๑.) ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเปนประเภทเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง     
และจัดหมวดหมูขอมูลท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากตําราเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๒.) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
๓.) วิเคราะหบทบาทนักบุญลานนาและบทบาทดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถาน  

วัดท่ีพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไดมีบทบาทการบูรณะ 
๔.) สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
  

๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑ ทําใหทราบบทบาทพระครูบาศรีวิชัย  สิริวชิโย ในฐานะนักบุญแหงลานนา 
๘.๒ ทําใหทราบบทบาทการบูรณปฏิสังขรณศาสนาสถานวัดในลานนาของ                    

พระครูบาศรวีิชัย  สิริวิชโย 
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บทที่ ๒ 
 

ประวัติของพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย  
 
๑. ประวัติของพระครูบาศรีวิชยั  สิริวิชโย 
 
           พระครูบาศรีวิชัย เดิมช่ือเฟอน หรืออินทเฟอน บางก็เรียกวา เด็กชายฟารอง จากตอนท่ี
กําเนิดมีฝนหลวงฤดูตกลงอยางหนัก และท่ีไดช่ือวาอินทเฟอน หมายถึงการเกิดกัมปนาท หวั่นไหว 
ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวาเปนท่ีเรียกวา "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" (ผูมีบุญมาเกิด) อันมีความหมายเชิง
ยกยองวาเปนนักบวชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบวา มีการเรียกอีกวา พระศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย 
ครูบาศีลธรรม แตพบวาทานมักเรยีกตัวทานเองเรียกนามวา พระศรีวิชัย  หรือพระครูบาศรีวิชัย เดิม
ช่ืออินทเฟอนบางก็วาเด็กชายฟารอง เนื่องจากในขณะท่ีทานถือกําเนิดนั้น ทานเกิดในปขาล เดือน ๙ 
เหนือ (เดือน ๗ ของภาคกลาง) ขึ้น ๑๑ ค่ํา จ.ศ.๑๒๔๐ เวลา พลบค่ํา ตรงกับวันอังคารท่ี ๑๑ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๑ ท่ีหมูบานช่ือ "บานปาง" ตําบลแมตืน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ผูวิจัยจะใชคํา
เรียกวา พระครูบาศรีวิชัย ท่ีรูจากกันในหมูชาวลานนา เปนบุตรของนายควาย นางอุสา มีพ่ีนอง
ท้ังหมด ๕ คน มีช่ือตามลําดับ คือ ๑ 
   ๑) นายไหว  
   ๒) นางอวน  
   ๓) นายอินทเฟอน (พระครูบาศรีวิชัย)  
   ๔) นางแวน  
   ๕) นายทา  

 ท้ังนี้ ตามประวัติพระครูบาศรีวิชัย ครอบครัวของทานไดไปตั้งถ่ินฐานในบานปาง โดย
นายควายบิดาของทานไดติดตามผูเปนตาคือหม่ืนปราบ๒ (ผาบ) ซ่ึงมีอาชีพเปนหมอคลองชางของ  
เจาหลวงดาราดิเรกฤทธ์ิไพโรจน(เจาผูครองนครลําพูนองคท่ี ๗ ชวง พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๓๑)ไปตั้ง

                                                
 ๑ พระอานันท พุทธธัมโม, ประวัติพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแหงลานนาไทย : (พิมพในงาน
ฉลองพิพิธภัณฑพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย, ๒๕๓๗), หนา ๓๔-๓๖. 
 ๒ สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม:มิตรนราการพิมพ, 
๒๕๒๒), หนา ๖. 
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๑๒ 

ครอบครัวบุกเบิกท่ีทํากินอยูท่ีบานปาง บานเดิมของนายควายอยูท่ีบานสันปายางหลวง ทางดาน
เหนือของตัวเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน๓ 
    

   พระครูบาศรีวิชัย สิวิวิชโย ชีวิตชวงเยาวัย 
 เด็กนอยท่ีไดรับช่ือแตแรกเกิดวา อายฟารอง (เด็กชายฟารอง) หรือ อินตาเฟอน เติบโต

ขึ้นมาท่ีบานปาง การเล้ียงดูเหมือนๆ เด็กท่ัวๆ ไป นายควายกับนางอุสาหไมไดเล้ียงแบบประคบ
ประงมเหมือนลูกผูดีในเมือง แตวา เด็กชายฟารองก็เติบโตดวยความแข็งแรง 
   ชีวิตในวัยเด็กใจบุญ วันเวลาผานไปนับแตลูกคนท่ี ๔ คือ อายฟารองเกิดมารวม
ครอบครัวนั้น ทําใหฐานะความเปนอยูของนายควาย เริ่มดีขึ้นจากเดิม การทํานาทําไรก็ไดผลดี 
เพราะเปนชวงฤดดูินฟาอากาศเปนใจ ฝนตกตามฤดูกาล แผนดินบานปางอุดมสมบูรณ  ชาวบานท่ี
เปนเพ่ือนบานของนายควาย ไดรับรูเหตุการณ เกิดชาวบานไดพูดกับนายควายทํานองท่ีวา เปนผูมี
บุญมาเกิด บิดา มารดา เด็กชายฟารอง ก็นึกประหลาดใจอยูเหมือนกัน ไมเหมือนลูกคนอ่ืน หรือเด็ก
ชาวบานท่ัวๆ ไป ในขอท่ีวา เปนเด็กเงียบขรึม ไมคอยจะพูดคุยกะใคร และยังไมเลนหัวม่ัวสุมกับ
เพ่ือนในวัยเดียวกันดวย ส่ิงเหลานี้ นายควายคอยสังเกตเห็นตั้งแตมีอายุได ๗ ขวบ  อีกอยางหนึ่งท่ี
นายควาย และนางอุสาหไดคนพบในตัวลูกชายคนนี้ก็คือ เปนเด็กใจบุญท่ีสุด เขาไมเคยรังแกสัตว
เลยแมแตนอย แมแตควาย     (ช่ือคงจะเหมือนบิดา) มีแตท่ีจะพามันไปหากินหญา และคอยอาบน้ํา
ใหเปนประจํา ค่ําๆ ก็สุมไฟไลยุงใหเทานั้น๔ 

 ชีวิตในวัยเด็กชายฟาฮอง (ฟารอง) ไดสรางเหตุการณความประหลาดใจใหกับพอแม
หนักยิ่งขึ้น นั่นก็คือ (ฟารอง)ไมยอมแตะตองอาหารทุกชนิดท่ีมีเนื้อสัตวปะปนอยู แตจะกินผัก กับ
น้ําพริกเปนประจําทุกม้ือ โดยเฉพาะน้ําพริกหนุม และน้ําพริกแดง กินไดทุกม้ือโดยไมเบ่ือ          
นายควาย ไดรับคํารองขอจาก ใหเลิกเขาปาลาสัตวเพ่ือเอามากินเปนอาหาร หรือนําไปนําไปขาย 
สัตวทุกชนิดยอมรักชีวิตของมัน การลาสัตวถือวาเปนการทําบาปอยางยิ่ง นายควายจึงตองหันมาทํา
แตไรนาเพียงอยางเดียวเพราะกลัวลูกชายโกรธ  เม่ือรองขอจากผูเปนบิดาไดผลเชนนี้ เด็กชายฟารอง
มีกําลังใจท่ีชวยพอแมทํางานหนักมากกวาเดิมทางขึ้น วัดบานปางดานขางงานท่ีชอบท่ีสุดในยาม
เด็กนั้นก็คือ นําวัวและควายไปเล้ียง เพราะเขาจะมีโอกาสไดอยูเงียบๆ ตามลําพัง และสถานท่ี ชอบ
ไปอยูเสมอในเวลาท่ีวางก็คือ  วัดบานปาง ซ่ึงเปนวัดประจําหมูบาน ครูบาขัติ เปนเจาอาวาส มีหนุม

                                                
 ๓ ประวัติครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม : สงวนการพิมพ, ๒๕๐๖), หนา ๔๓. 
 ๔ สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม : ศูนยหนังสือเชียงใหม, 
๒๕๒๒), หนา ๖. 
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ชาวบานปางบวชเรียนอยูหลายองค สมัยนั้นวัดบานปางเปนวัดเล็กๆ ตั้งอยูเชิงเขา ชายทองทุงของ
หมูบานปาง กุฏิและโบสถก็ลวนแตสรางดวยไม เปนท่ีชุมนุม ทําบุญ และฟงเทศนฟงธรรม          
พระครูบาขัติยะเจาอาวาสก็เปนท่ีเล่ือมใสของชาวบานปางเปนอยางมาก๕ 

 
   พระครูบาศรีวิชัย สิวิวิชโย ในชวงเจริญวัย  
   หลังจากนั้นมาเด็กชายฟารอง ไดไปพรอมกับเติบโตเปนหนุมวัยรุน ปกติธรรมดาของ
หนุมวัยรุนท้ังหลายแหล มักจะชอบชีวิตติดสนุก ยามมีงานปอยตามวัด ก็พยายามพาสาวเท่ียว 
หรือไมก็ ชอบไปแอวบานสาวๆ ตามบานตางๆ ท่ีมีลูกสาวท่ีจะพอไปวัดไปวาได ส่ิงเหลานี้เปน
ประเพณีอันดีงามของคนเมืองตั้งแตดั้งเดิม แตสําหรับหนุมฟาฮองแลว บ้ือ ไมเคยสนใจเรื่องพันนี้
เลย เม่ือเริ่มหนุมก็โหมกําลังชวยพอชวยแมทํานาทําไรอยางแข็งแรงยิ่งกวาพ่ีนองคนใดๆ จนเปนท่ี
รักใครของพอแมเปนอยางยิ่ง 

 เด็กชายฟาฮอง (ฟารอง) ทํางานหนักราวกับจะหยั่งรูวา ในชีวิตของเขานั้น โอกาสท่ีจะ
ทํางานรับใชตอบแทนพระคุณบิดามารดานั้นมีนอยมาก ป พ.ศ. ๒๔๓๙ เปนหนุมฉกรรจวัย ๑๘ ป 
ความเปล่ียนแปลงก็มาถึงชีวิตเขา ดวยความฝงจิตฝงใจในส่ิงท่ีเขาไดพบเห็นจากวัดบานปาง วัน
หนึ่งเด็กชายฟารองจึงบอกกับผูเปนบิดาวาตนอยากจะบวช มันไมประหลาดใจเลยสําหรับนายควาย 
และนางอุสาห เพราะท้ังสองรูดีวา สักวันหนึ่งจะตองไดฟงคําขอนี้ ไดดูจากพฤติกรรมตอนเล็กๆ 
เปนส่ิงท่ียืนยันแนชัดวา ชีวิตของลูกชาย เห็นทีจะตองอยูในผาเหลืองแนแท  นายควายไดถามลูก
ชายวา ทําไมถึงอยากบวช ไดพูดถึงส่ิงท่ีไมนาจะมีอยูในหัวเด็กหนุมเลยเพราะหนังสือก็ไมไดเรียน 
ตอบพอวา การท่ีอยากบวชก็เพราะเห็นวาพอ และแมครอบครัวพ่ีนองท่ีอยู ทําไมถึงมาอยูในท่ี
ทุรกันดารเชน พอและแมยากจน ไมไปเกิดอยูในเมืองมีเงินทองร่ํารวย เขาคิดวาเรื่องเชนเพราะใน
ชาติปางกอน ไดสรางและสะสมกรรมดีไวนอยนัก ชาตินี้จึงตองลําบาก ฉะนั้นการท่ีอยากบวชเรียน
มิใชหลีกหนีความลําบาก เพ่ือไปหาความสุข แตตองการร่ําเรียนประพฤติปฏิบัติธรรม และกระทํา
ความดีในทางพระ เพ่ือท่ีจะใหกรรมดีนั้นเปนอานิสงส หรือเนื้อนาบุญแกบิดามารดา ท่ีจะมีผล
สงไปชาติภพตอไป เม่ือไปเกิดใหมจะไดไมตองลําบากอยางชาตินี ้

 ดังนั้น  ถึงแมวาเด็กชายฟารองจะเปนกําลังสําคัญของครอบครัวก็ตาม นายควาย และ
นางอุสาหก็ยินดีใหลูกชายไปบวชเรียนสมความปรารถนา ซ่ึงโดยปกติแลวคนเมืองชาวเหนือนิยม
ใหลูกบวชเณร ท้ังนี้ก็เพราะความนิยมท่ีวา บวชเณรนั้นสามารถบวชเรียนไดตั้งแตอายุ  ๘ - ๙  ขวบ
ขึ้นไป 
                                                
 ๕ ศรีวิชัยยาชะภิกขุ, พระ, รวบรวม, หนังสือกัมมัฏฐานรอม, (เชียงใหม : ๒๔๗๕), หนา ๑๕-๑๖.  
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 เด็กชายในวัยนี้ยอมบริสุทธ์ิผุดผองไมมีราคีใดๆ ไมเหมือนยุคปจจุบันนี้มีหลายราคี และ
หลายราคาหาไมยากการไดบวชเรียนในพระพุทธศาสนาไมวาจะเปนการบวชเณร หรือบวชพระก็
ตาม เม่ือบวชแลวก็จะมีอานิสงสแรงสงผานมาถึงผูเปนพอและแมคนชาวเมืองเหนือแตเดิม จึงจัดพิธี
บวชเณร หรือเรียกกันวา บวชลูกแกว มีพิธีการอยางใหญโตยิ่งกวาการบวชพระซ่ึงแมกระท่ังทุก
วันนี้พิธีบวชลูกแกวก็ยังเปนท่ีนิยมของคนเมืองเหนือ 
 
   ชีวิตในบรรพชา  

 การเขาสูรมกาสาวพัตรบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาสามเณรฟารอง นายควาย  
ผูเปนบิดาไดนําเด็กชายฟารองลูกชาย ไปหาพระครูบาขัติยะ  ณ วัดบานปาง ในสมัยนั้นวัดบานปาง
อยูติดเชิงเขา เพ่ือขอใหพระครูบาขัติยะจัดการบวชใหกับเด็กชายฟารองไมตองสงสัยเลยวา จะดีใจ
เพียงใด ท่ีจะไดบวชเรียนสมใจปรารถนามาตั้งแตแรก๖ 

  ดังนั้นเม่ือทานอายุได ๑๘ ป แหงชีวิตทางโลกส้ินสุดลง เด็กชายฟารอง หรือ อินตา
เฟอน ไดกาวขาเขาสูอาณาจักรแหงรมกาสาวพัตรบวชเปนสามเณรอันบริสุทธ์ิของพุทธศาสนา 
ตลอดชีวิตตั้งแตไดเขาอยูใตผาเหลืองเปนสามเณร ไมเคยเบียดเบียนผูใดใหไดรับความเดือดรอน ไม
เคยฆาสัตว ไมเคยไปยุงเกี่ยวกับทางโลก ฉะนั้นจึงกาวเขาสูรมเงาแหงพระพุทธศาสนาดวยความ
บริสุทธ์ิอยางยิ่ง สามเณรฟารอง หรือ อินตาเฟอนไดใชชีวิตในทางธรรมนั้น ก็ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
อยางหนัก  สมัยนั้นยังหาผูรูภาษาไทยท่ีจะสอนหนังสือไทยไดยาก  โดยเฉพาะในชนบทบานปา
อยางบานปาง 
   สามเณรฟารอง จึงเริ่มเรียนหนังสือ ดวยอักขระพ้ืนเมืองท่ีปรมาจารยไดจารึกไว ดวยใบ
ลาน แตโบราณมา พรอมกับศึกษาภาษาบาลีสันสกฤต ซ่ึงจะเปนหนทางเปดสูการศึกษาพระธรรม
คําสอนตางๆ สามเณรฟารองเปนสามเณรท่ีขยัน ส่ิงนี้ท่ีพระครูบาขัติยะไดเล็งเห็นความมุมานะ     
จึงเกิดความเอ็นดูยิ่งนักเขาสู ๑ ปผานไปสามเณรฟารองกับการเจริญวัย ก็สามารถอานเขียน
ภาษาไทยพ้ืนเมือง เรียนรูอักขระโบราณ เริ่มแตกฉานในภาษาบาลี และสันสกฤต ในตําราพระธรรม
คําส่ังสอนในสมัยนั้น ลวนแตจารึกไวดวยอักษรพ้ืนเมือง บาลี สันสกฤตท้ังส้ิน๗ 
   ครูบาขัติยะทานเกงในดานวิปสสนากรรมฐานไดเห็นวาสามเณรฟารองสนใจศึกษา จึง
เริ่มสอนวิปสสนากรรมฐานให ท้ังๆ ท่ียังเปนสามเณรอยูแทบจะทุกวัน เม่ือสามเณรฟารองวางจาก
การเรียนหนังสือแลว ก็มักจะเดินขึ้นไปบนยอดเขา อันอยูเหนือวัดบานปางขึ้นไป ซ่ึงบนยอดเขา
                                                
 ๖ สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม : ศูนยหนังสือเชียงใหม
, ๒๕๒๒), หนา. ๑๐. 
   ๗ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑/๔๘๔. 
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แหงนั้นเปนท่ีรมรื่น มีหมูพันธุไมนอยใหญขึ้นเปนดง อยูบนท่ีราบยอดเขาเหมือนปลีกวิเวก๘ 
สามเณรฟารองขึ้นไปฝกวิปสสนา เข า สู  ๒ ป  กว าๆ ผ านไปสามเณรฟา รองมีอายุครบบวช             
จึงกลับไปหาโยมบิดามารดาและแจงวา จะขออุปสมบทเปนพระภิกษุตอ ซ่ึงก็ไดรับอนุญาต              
ป พ.ศ. ๒๔๔๒ สามเณรฟารองก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดบานปาง อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 
ซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดโดยมีครูบาสมณะ แหงวัดบานโฮงหลวงเปนพระอุปชฌาย แตไมปรากฏวา      
พระกรรมวาจาจารยเม่ืออุปสมบทแลว ภิกษุฟารองไดมีฉายานามวา สิริวิชโย แตชาวบานปางเรียก
กันอยางคุนเคยวา พระศรีวิชัย คือเหตุการณหลังจากท่ี เกิดได ๒๑ ป 

 

   ชีวิตการอุปสมบท 
   พระครูบาขัติยะ อาจารยองคแรกของพระศรีวิชัย ครูบาขัติยะเจาอาวาสวัดบานปางทาน
มีจิตเมตตา ปรานีตอพระศรีวิชัยเปนอยางยิ่ง  เพราะหลังจากท่ีครูบาขัติยะไดถายทอดวิชาความรู
ตางๆ ใหจนหมดส้ินแลว  ครูบาขัตยิะไดพิจารณาเห็นวาพระภิกษุอยางพระศรีวิชัย เปนพระภิกษุหา
ยากยิ่ง เพราะมีความสมถะ รักสันโดษ ประพฤติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด ยิ่งกวาพระภิกษุ
รูปใดท่ีทานเคยพบเห็นมากอน  ถาหากวาพระศรีวิชัยไดศึกษาร่ําเรียนมากกวา จะเปนประโยชนแก
สังคมอยางยิ่ง ครูบาขัติยะเห็นควรวาจะนําพระศรีวิชัยไปศึกษาร่ําเรียน ในสมัยนั้นมีสํานักของ            
พระครูบาอุปละ แหงวัดดอยแต ซ่ึงปจจุบันอยูในเขตตําบลทาทุงแฝง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน มี
ช่ือเสียงเล่ืองลือวาเปนนักวิปสสนากรรมฐานท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ครูบาอุปละมีวิชาอาคม เปนท่ี
เคารพยกยองของผูคนท่ัวไป ไมวาจะเปนคนเมือง หรือชาวปาชาวเขาก็ เปนสานุศิษยของ            
พระครูบาอุปละเปนจํานวนมาก๙ 
   ตอมาพระครูบาขัติยะจึงคิดสนับสนุน พระศรีวิชัยใหไปร่ําเรียนวิปสสนากรรมฐาน 
และ จากครูบาอุปละ ไดรับทราบเจตนาดีของอาจารยก็เปนปล้ืม นําขาวเรื่องนี้ไปแจงแกโยมบิดา
มารดา พรอมกับขอลาไปศึกษาตอท่ีวัดดอยแต๑๐ 
   พระศรีวิชัย จึงไดเดินทางออกจากวัดบานปาง มุงหนาสูตําบลทาทุงแฝง กิ่งอําเภอแมทา 
ในสมัยนั้นป พ.ศ. ๒๔๔๒ เปนครั้งแรกท่ีเดินทางออกจากบานปางถ่ินมาตุภูมิ และไมปรากฏใน
หนังสือเลมใด ถึงพระศรีวิชัยวา เคยเดินทางไปพนจากบานปาง ไมวาจะเปนสมัยเด็กท่ียังมีช่ือวา 
เด็กชายฟารอง  ในสมัยนั้นการเดินทางจากบานปาง ตําบลแมตืน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูนไปยังกิ่ง

                                                
 ๘ วิ.ป.อ. (ไทย) ๘/๓๘๑/๗๒๑. 
 ๙ อุดม รุงเรืองศรี ปริวรรต, ไตรภูมิฉบับลานนา (เชียงใหม: หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและ
วัฒนธรรม คณะมนุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔), หนา ๙. 
 ๑๐ ขุ.ชา.สตฺตติ. (ไทย) ๒๕/๙๒๙/๗๒๔. 
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อําเภอแมทา ถึงแมจะอยูในเมืองเดียวกันคือลําพูนก็ตาม ตองเดินดวยเทา และเกวียน รอนแรมไปใน
ปา ขึ้นเขาหลายราตรี กวาจะถึงวัดดอยแต ของครูบาอุปละ ณ ท่ีวัดดอยแต พระศรีวิชัยไดพบปะ
เพ่ือนพระภิกษุจํานวนหลายรูป ท่ีมาร่ําเรียนศึกษากับครูบาอุปละ วัดดอยแตเปนวัดเกาแก และใหญ 
มีช่ือเสียงมานาน ผิดกับวัดบานปาง ท่ีเปรียบเสมือนสํานักสงฆ วัดดอยแต วัดเปนวัดดังกลาวไม
นานตอมาก็สามารถชนะจิตใจครูบาอุปละ แหงสํานักวัดดอยแต ไดดวยความขยันหม่ันเพียรศึกษา
ร่ําเรียนวิชาตางๆ อยางตั้งอกตั้งใจ ครูบาอุปละเจาสํานักสนใจ และรักใครในตัวพระศรีวิชัยกวาศิษย
อ่ืนๆ และไดถายทอดวิชาใหเต็มท่ีครูบาอุปละนับไดวาเปนอาจารยรูปท่ี ๒ ของพระครูบาศรีวิชัย 
และครูบาอุปละก็เปนอาจารยองคสุดทายดวย เพราะหลังจากนี้แลว ไมปรากฏวาพระศรีวิชัยไดไป
ศึกษาวิชาอ่ืนใด จากอาจารยองคใดองคหนึ่ง สามารถมีช่ือเสียงเกียรติคุณเปนท่ีร่ําลือ เพราะการ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางท่ีทานพิจารณาเห็นวาถูกตอง ดวยตัวเอง พระศรีวิชัยร่ําเรียนอยูสํานัก
ครูบาอุปละ ประมาณ ๑ ป ก็ศึกษาวิชาของอาจารยจนหมดส้ิน จึงไดอําลาครูบาอุปละกลับวัดบาน
ปางเม่ือตนป พ.ศ. ๒๔๔๔ พรอมวิชาความรูตางๆ และระเบียบวินัยสงฆ๑๑ 

 
   ๒.๑  วิธีปฏิบัติตนของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย   

 ปฏิบัติชอบและเปนผูมีศีลาจารวัตรท่ีงดงามเครงครัด โดยท่ีทานงดการฉัน หมาก เม่ียง 
บุหรี่ โดยส้ินเชิง ทานงดฉันเนื้อสัตวตั้งแตเม่ืออายุได ๒๖ ป และฉันอาหารเพียงม้ือเดียว      ซ่ึงมัก
เปนผักตมใสเกลือกับพริกไทเล็กนอย บางทีก็ไมฉันขาวท้ัง ๕ เดือน คงฉันเฉพาะลูกไมหัวมัน
เทานั้น นอกจากนี้ทานยังงดฉันผักตามวันท้ัง ๗ คือ วันอาทิตย ไมฉันฟกแฟง๑๒ วันจันทร ไมฉัน
แตงโมและแตงกวา, วันอังคาร ไมฉันมะเขือ, วันพุธ ไมฉันใบแมงลัก, วันพฤหัสบดี ไมฉันกลวย, 
วันศุกร ไมฉันเทา (อาน"เตา"-สาหรายน้ําจืดคลายเสนผมสีเขียวชนิดหนึ่ง), วันเสาร ไมฉันบอน 
นอกจากนี้ผักท่ีทานจะไมฉันเลยคือ ผักบุง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-
ผักฮี้ (ใบไมเลียบออน) โดยทานใหเหตุผลวา ถาพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได การบําเพ็ญกัมมัฏฐาน
จะเจริญกาวหนา ผิวพรรณจะเปลงปล่ัง ธาตุท้ัง ๔ จะเปนปกติ ถาชาวบานงดเวนแลวจะทําใหการถือ
คาถาอาคมดีนัก๑๓ 

                                                
 ๑๑ จรัส โฆษณานันท, พระครูบาเจาศรีวิชัย อริยสงฆแหงลานนา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี       
หางหุนสวนจํากัด มีเดีย เพรส, ๒๕๔๙๗), หนา ๕๓. 
 ๑๒ ขุ.ชา.อฏฐก. (ไทย) ๒๘/๒๐๔๗/๕๐๓. 
 ๑๓ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม, (ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา
ไทย : สุทินการพิมพ, ๒๕๒๔), หนา ๖๖. 
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 ๑) พระศรีวิชัย  มีความปรารถนาท่ีจะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐาน
บารมีท่ีอธิษฐานไววา ตั้งปรารถนาขอใหไดถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานส่ิงเดียว และมักจะ
ปรากฏความปรารถนาดังกลาวในตอนทายของคัมภีรใบลานท่ีทานสรางไวทุกเรือ่ง อีกประการหนึง่
ท่ีทําใหพระศรีวิชัย เปนท่ีรูจักและอยูในความทรงจําของชาวลานนา คือการท่ีทานเปนผูนําในการ
สรางทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเปนจํานวนมาก ท้ังกําลังกายและ
กําลังทรัพย ซ่ึงใชเวลาสรางเพียง ๕ เดือนเศษ โดยไมใชงบประมาณของรัฐ แตเรื่องท่ีทําให พระศรี
วิชัย ระยะแรกนั้นเกิดเนื่องจากการท่ีทานตองอธิกรณ ซ่ึงระเบียบการปกครองสงฆตามจารีตเดิม
ของลานนานั้นใหความสําคัญแกระบบหมวดอุโบสถ หรือ ระบบหัวหมวดวัด มากกวา และการ
ปกครองก็เปนไปในระบบพระอุปชฌายอาจารยกับศิษย  

   พระอุปชฌายรูปหนึ่งจะมีวัดขึ้นอยูในการดูแลจํานวนหนึ่งเรียกวาเจาหมวดอุโบสถ โดย
คัดเลือกจากพระท่ีมีผูเคารพนับถือและไดรับการยกยองวาเปน ครูบา ซ่ึงหมายถึงพระภิกษุท่ีไดรับ
ความยกยองอยางสูง จึงไดช่ือตอมาวา พระครูบาศรีวิชัย ซ่ึงมีช่ือเสียงอยูในขณะนั้นจึงอยูใน
ตําแหนงหัวหมวด   พระอุปชฌาย โดยฐานะเชนนี้ พระครูบาศรีวิชัย จึงมีสิทธ์ิตามจารีตทองถ่ินท่ีจะ
บวชกุลบุตรได ทําให   จึงมีลูกศิษยจํานวนมาก และลูกศิษยไดเปนฐานกําลังท่ีสําคัญของพระครู
บาศรีวิชัย ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน เปนแนวรวมในการ
ตอตานอํานาจจากกรุงเทพมหานคร 

   ๒) พระครูบาศรีวิชัย ทานมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุธรรมอันสูงสุดดังปรากฏจากคํา
อธิษฐานบารมีท่ีทานไดอธิษฐานไววา “ตั้งปรารถนาขอใหไดถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพาน
ส่ิงเดียว” และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกลาวในตอนทายของคัมภีรใบลานท่ีสรางไว  
ประการหนึ่งท่ีทําใหทานนั้นเปนท่ีรูจักอยูในความทรงจําของชาวลานนา คือ ทานเปนผูนําในการ
สรางทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีพลังศรัทธาของมวลชนจํานวนมากรวมจิตรวมใจรวม
กาย และกําลังทรัพย ซ่ึงใชเวลาเพียง ๕ เดือนเศษ โดยไมใชงบประมาณจากรัฐบาลสักบาทเดียว แต
เรื่องท่ีทําใหพระครูบาศรีวิชัย ทานเปนท่ีรูจักกันใน ระยะแรกนั้นเกิดเนื่องจากการท่ีตองอธิการณ 
ซ่ึงเปนระเบียบการปกครองสงฆตามจารีตประเพณี เดิมของลานนานั้นใหความสําคัญแกระบบ
อาวุโส หรือ ระบบหัวหมวดวัด มากกวา และการปกครองก็เปนไปตามระบบพระอุปชฌายอาจารย
กับศิษย ซ่ึงพระอุปชฌายรูปหนึ่งจะมีวัดขึ้นอยูในความดูแลจํานวนหนึ่งเรียกวาเจาหมวดอุโบสถ 
โดยคัดเลือกจากพระท่ีมีผูเคารพนับถือและไดรับการยกยองวาเปน “ครูบา” หมายถึง พระภิกษุท่ี
ไดรับความยกยองสูง ดังนั้นพระครูบาศรีวิชัย มีช่ือเสียงอยูในขณะนั้นจึงอยูในตําแหนงหัวหมวด 
พระอุปชฌาย โดยฐานะเชนนี้ ทานจึงมีสิทธิตามจารีตทองถ่ินท่ีจะบวชกุลบุตรได ทําใหทานมีลูก
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ศิษยเปนจํานวนมาก และลูกศิษยเหลานี้ก็เปนฐานกําลังท่ีสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน อีกท้ังยังเปนแนวรวมในการตอตานอํานาจจากกรุงเทพมหานคร 
เม่ือเกิดกรณีขัดแยงขึ้นในเวลาตอมา๑๔ 

 ๓) พระสงฆ ในลานนา มีแนวปฏิบัติท่ีหลากหลาย เนื่องจากการจําแนกพระสงฆตาม
จารีตทองถ่ินออกถึง ๑๘ นิกาย และในแตละนิกาย และในแตละนิกายนาจะหมายถึงกลุมพระสงฆ 
ท่ีเปนสายอุปชฌายสืบกันมาในแตละทองถ่ินท่ีมีอํานาจปกครองในสายของตนโดยผานความ
คิดเห็นระบบครูกับศิษยและนอกจากนี้นิกายตางๆ นั้นยังเกี่ยวของกับช่ือของเช้ือชาติอีกดวย เชน 
นิกายเชียงใหม นิกายขืน (เผาไทขืน / เขิน) นิกายยอง (จากเมืองยอง) เปนตน 
   ครั้งเม่ือพระครูบาศรีวิชัย ไดศึกษากับครูบาปละมีปฏิปทาและครูบาวัดดอยคําไดศึกษา
ตอจากครูบาสมณะผูหนึ่งเปนอุปชฌาย อีกครั้ง กอนจะไดเดินทางกับสูบานปางดวยความสมถะ 
และเริ่มบําเพ็ญเพียรภาวนาตามแนวทางท่ีได ร่ําเรียนจากครูอาจารยมา นอกจากวัตรปฏิบัติของ   
พระครูบาศรีวิชัยไดเสริมบุคลิกความนาเล่ือมใสขึ้นบางครั้งไดออกธุดงคหาความวิเวกตามปาตาม
เขา อันเปนลักษณะจารีตของสงฆสายวัดปา 

เม่ือคุณลักษณะท่ีพิเศษเสริมใหพระครูบาศรีวิชัย โดยเดนขึ้นมาเหนือพระสงฆรูปอ่ืน 
เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับการศึกษาเลาเรียนจากสํานักสงฆสายอรัญญวาสี นอกเหนือจากการ
ธุดงควัตร ซ่ึงมีผลสืบเนื่องถึงความสัมพันธระหวางพระศรีวิชัยกับชาวเขา เชน กลุมกะเหรี่ยง ท่ีให
ความเล่ือมใสในพฤติกรรมท่ีแสดงออก เปนจุดท่ีนาสนใจท่ีวิเคราะหความคิดไดทันที ซ่ึงมีปฏิปทา
ท่ีงดงามนาเล่ือมใสของพระครูบาศรีวชัิย๑๕ 

 ทานไดยืดถือปฏิบัติในแนวนิกายเชียงใหมผสมกับนิกายยอง ท่ีมีแนวปฏิบัติบางอยางท่ี
แตกตางจากนิกายอ่ืนๆ คือ การนุงหมท่ีเรียกวา กุมผาแบบรัดอก สวมหมวก แขวนลูกประคํา ถือไม
เทาและพัด ซ่ึงยืดธรรมเนียมจากวัดดอยแต โดยอางวาสืบวิธีการมาจากลังกา การท่ีทานถือวาทานมี
สิทธ์ิท่ีจะบวชกุลบุตรไดตามจารีตถือปฏิบัติมาแตเดิม ทําใหขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๖) เพราะในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา “พระอุปชฌายท่ีจะบวช
กุลบุตรได ตองไดรับการแตงตั้งตามระเบียบการปกครองของสงฆจากสวนกลางเทานั้น” โดยถือ
เปนหนาท่ีของเจาคณะแขวงนั้นๆ เปนผูคัดเลือกผูท่ีควรเปนอุปชฌายได และเม่ือคัดเลือกไดแลวจึง
จะนําช่ือเสนอเจาคณะผูใหญในกรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการแตงตังตอไป การจัดระเบียบการ
ปกครองใหมของคณะสงฆกรุงเทพมหานคร ถือเปนการสลายจารีตเดิมของพระสงฆลานนาอยาง
                                                

 ๑๔ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๗/๔๕/๔๐๓. 
๑๕ ดูงานของ Stanley tambiah, the Buddhist Saints of the forest and the cult of amulets, Cambr 

idge university press, ๑๙๘๔), p. ๓๐๓. 
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๑๙ 

ไดผล องคการพระสงฆลานนาไดเริ่มสลายตัวลงทีละนอยเพราะอยางนอยความขัดแยงตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นกันระหวางพระสงฆในลานนา ดังกรณีความขัดแยงระหวางพระครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหา
รัตนากรเจาคณะแขวงล้ี อ.ล้ี จ.ลําพูน๑๖ 
 
   สัจจะอธิฐาน  
   พระครูบาศรีวิชัย  การตั้งสัจจะ อธิฐานของพระครูบาศรีวิชัย มีในถึงการสําเร็จเปน
พระพุทธเจาดวย การตั้งอธิฐานภาวนาพระครูบาศรีวิชัย นับวามีความสําคัญมิใชนอย เพราะได
แสดงนัยบางอยางออกมา ซ่ึงดูเหมือนวา จะสอดคลองกับบุคลิกภาพของผูท่ี จะถูกยกยองวาเปน 
“ตนบุญ” ในภายหลัง ดังจะเห็นจากการอธิฐานบารมี ท่ีไดจากไวทายคัมภีรใบลาน อันเปนกิจกรรม
ของพระลานนาท่ีมักจะปฏิบัติกันมา และในการจารใบลานตอน ไดแสดงใหเห็น ความปรารถนา
โดยสวนตัว ท่ีจะบรรลุถึงพระสัมโพธิญาณตรัสรูเปนพระพุทธเจาอีกองคหนึ่ง ดังปรากฏในทาย   
ใบลานทุกผูท่ีไดจารขึ้น ชาดกเรื่อง  อุสาบารส กัมพธัมมอุสสาบารมี  ๕ ผูก ตนขาพระบาศรีวิชัย 
เกิดมาปเบิกยี (ปขาล) จ.ศ. ๒๑๔๐ ลําดับมาเถิงบีระวายยี จุลศักราช ๑๒๘๘ ตัว พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
ขาพเจามีศรทัธาพรอมกับดวยศิษย๑๗ 

   การตั้งสัจจะอธิฐาน  ในกรณีของพระครูบาศรีวิชัย เพ่ือบรรลุพระสัมโพธิญาณดังกลาว
ขางตน นอกจากจะแสดงเจตจํานงไวในคมัภีรใบลานแลว เม่ือเวลาบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานยังคง
ปรากฏแนวคิด จะพบจากคําภาวนาในหนังสือ กัมมัฏฐานไดรวบรวมไว เชน การเขานิโรธสมบัติ 
วายาวจรเจาตนจักเขานิโรธสมบัติ เหมือนดังพระพุทธเจา และพระปจเจกโพธิสัตวเจาแลพระ
อรหันตท้ังหลายนั้น บัดนี้ผูขาก็มากระทํายังครองธุดงควัตร ๑๓ ก็หากบัวมวลแลวแล บัดนี้ขาจักร
ปลงไวเหนือหัวแหงขาพเจากอนแลว ขาพเจาจักขอเขานิโรธสมบัติธัมเจาดวงประเสริฐ๑๘ 

   แนวคิด  ขอวัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัย จึงสงเสริมลักษณะอันนาเล่ือมใส แก
ประชาชน โดยเฉพาะชาวพ้ืนเมืองและกลุมชาวเขาในบริเวณนั้น ซ่ึงจะยอมรับนับถือ “ตนบุญ” เปน
กลุมแรก ไดกลาวถึงลักษณะของ “ผูมีบุญ”ไววาคือบุคคลท่ีถือวาเปนผูมีบุญ ตองไดรับบุญมาแต
ชาติปางกอน และผลบุญนี้จะยังประโยชนสุขและสามารถแบงปน ใหกับผูอ่ืนท่ีเช่ือถือบุคคลนั้น 

                                                
 ๑๖ เจาสุริยะวงศ วโรรส, ประวัติทานพระสีวิชัยวัดบานปาง, (เชียงใหม:โรงพิมพอเมริกัน, ๒๔๗๒),    
หนา ๖. 
 ๑๗สิงฆะ วรรณสัย, ปริวรรต, สารประวัติครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย, หนา บทนํา. 
 ๑๘ พระศรีวิชัยยาชะนะภิกขุ รวบรวม, กัมมัฎฐานรวม, พิมพครั้งท่ี ๒ (เชียงใหม: มปท. ๒๕๓๒),       
หนา ๑๕-๑๖., 
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ขณะเดียวกัน “ผูมีบุญ” ตองแสดงบุคลิก และคุณสมบัติพิเศษท่ีทําใหผูอ่ืนคิด หรือเห็นวา ผูมีบุญมี
อํานาจแตกตางจากบุคคลสามัญท่ัวไป นอกจากนี้ผูมีบุญสามารถท่ีจะนําบุญมาชวยเหลือผู ท่ี
แวดลอมไดในชาตินี้ แนวคิดนี้ลักษณะคลายคลึงกับความคิดเรื่อง “พระโพธิสัตว” ซ่ึงหมายถึงผู
บรรลุพระโพธิญาณ๑๙ 
   การปรากฏขึ้นของ “ตนบุญ” ในคติความเช่ือของชาวลานนา ซ่ึง ถูกนํามาใชกับบรรดา
ลูกศิษย กลาวคือในคติความเช่ือสืบทอดมาในสายลูกศิษยของพระครูบาศรีวิชัย และของครูบาวงศ 
ไดกลาวถึงความเช่ือนี้วา ในยุคของพระโคตมกอนจะครบ ๕,๐๐๐ ป ซ่ึงจะเปนยุคท่ีศาสนาเส่ือม
เทวดาจะนิมนตผูแทนจากสวรรคคลายกับพระศรีอาริยลงมาโปรดสัตวทุก ๆ ๕,๐๐๐ รวม ๕ องค 
โดยปรากฏทางทิศตะวันตก ๑ องค      ทิศตะวันออก ๑ องค และท่ี จ.ลําพูน ๒ องค๒๐ 
 
   ๒.๒  การทํานุบํารุงวัดศาสนสถานของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   พรครูบาศรีวิชัย มีแนวคิดเรื่องการเดนิทางไปบูรณปฏิสังขรณซากปรักหักพังของศาสน
สถานยังท่ีตางๆ มีลักษณะการอนุรักษรากเหงาจารีตลานนาดั้งเดิม แนวคิดนี้นาจะเกี่ยวของการ
สะสมบุญเพ่ือบรรลุเปนพระโพธิสัตวเจา การจาริกแสวงบุญในพ้ืนท่ีตางๆ ของลานนา         พระครู
บาศรีวิชัย จึงเปรียบเหมือนการเท่ียวแสวงหาจักรวาลพุทธศาสนา หรือ “พุทธภูมิ” ๒๑  
   “พุทธภูมิ” โดยท่ัวไปหมายถึง  “นิพพานสภานวะ” ซ่ึงเปนสภาวะชีวิตท่ีอยูเหนือสภาวะ
แบบเวียนวาตายเกิดไมส้ินสุด จําแนกได ๓ สภาวะ ไดแก ถามภูมิ และอรูปภูมิ รวมเรียกวา       
“ไตรภูมิ” มีขอนาสังเกตแตแนวความคิดพระครูบาศรีวิชัยในการเดินทรงไปบูรณะปฏิสังขรณ      
อยู ๒ ประการ คือ การแสดงนิมิตและเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานท่ีท่ีทานไดเดินทางไป
บูรณะ๒๒ 
   ๑) การแสดงนิมิต หมายถึงการนั่งกรรมฐานบรรลุปฐมฌานหรือนิมิต โดยตั้งสัจจะ    
อธิฐาน ถาปรากฏเห็นภาพในนิมิตแสดงใหเห็นวาผูเห็นมีบุญสมภาร การท่ีประสบความสําเร็จใน
การเปนผูนําในการบูรณะปฏิสังขรณส่ิงตางๆ สวนหนึ่งก็มาจากความเช่ือตามศรัทธาพระครูบา    

                                                
 ๑๙ Charles f. keyes, Wthe power of merit, the Buddhist Association of thai land, ๖ may, ๑๙๗๓    
pp. ๔๘-๔๙, 
 ๒๐ บทสัมภาษณ : ครูบาวงศ, วัดพระบาทหวยตม อ.ลี้ จ.ลําพูน อางจากชิเกฮารุ ทานาเบ, หนา ๑๕๙,  
 ๒๑ พระอภิชัยขาวป, ตํานานโยนกโลก อานแปลโดยพอนอยฝน บานผาหนาม ต.ปาไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน 
๒๑    สิหาคม ๒๕๓๐,  
 ๒๒ อุดม รุงเรื่องศรี ปริวรรต, ไตรภูมิฉบับลานนา (เชียงใหม: หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและ
วัฒนธรรม  คณะมนุศยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔), หนา ๖๙. 
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ศรีวิชัย เห็นนิมิตวาจะกระทําการสําเร็จ งานนั้นก็จะบรรลุผลสําเร็จทุกครั้งในการนั่งวิปสสนา
กรรมฐาน พระครูบาศรีวิชัยจะอธิฐานบารมี๒๓ 
   ๒) การเจริญภาวนาเช่ือวาบุญใหรูมีบุญ ควรทรงกัมมัฏฐาน ภาวนากัมมัฏฐาน วา       
“ภูอัคคะคุรังอังคุ ภูอัคคะปุรังอังคุ” บริกรรมไปเรื่อย ๆ ใหนับลูกประคําไดดวย ใหได ๑๐๘ 
ลูกประคํา ภาวนาใหมีใจเล่ือมใสแทใหตั้งสัจจะอธิฐานเอานิมิตเถิด ถาเห็นตนดอกและตึกกุฏิ วิหาร 
หอโรง เจดียก็ดี หันรูปพระเจาพระธรรมก็ดี ก็แมของเราไดสรางมาจริง หากเห็นแสงพระอาทิตย 
พระจันทร อยางนี้ก็เพราะบุญสมภารเราแกกลาแกแลดวยการแสดงบุคลาธิษฐานดังกลาว  แสดงให
เห็นลักษณะพิเศษ  พระครูบาศรีวิ ชัย  เปนผู มีบุญ เพราะผู มี บุญบารมี จึงจะ เห็นนิ มิตได                  
พระครูบาศรีวิชัยไดแสดงนิมิต การเดินทางไปบูรณะของพระครูบาศรีวิชัย  จึงนับวาเปนการบําเพ็ญ
บุญท่ียิ่งใหญของ พระอริยะสงฆ ลานนาก็วาได จะเปรียบไดกับการเดินธุดงคท่ัวเขตวัฒนธรรม
ลานนา เพ่ือเปนการสะสมบุญอยางหนึ่งท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดทําไวเปนแบบอยางท่ีดสํีาหรับนักบุญ 
ดังคํากลาวในประวัติพระครูบาศรีวิชัยการเดนิทางไปบูรณะปฏิสังขรณ วัดศาสนสถานตางๆ เหลานี้ 
นับเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจ ซ่ึงเปนความเคล่ือนไหวทางพระพุทธศาสนานี้ อาจเรียกไดวาเปนการ
แสดงออกดานปฏิบัติการอันเปนอุดมคติของ “ตนบุญ” ท่ีจะชวยเหลืออุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนา 
อีกรูปแบบหนึ่ง ในการจาริกแสวงบุญ ไปฟนฟูศาสนสถาน๒๔ 
   ชาวลานนาตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการกําเนดิชีวิต ไวอยางลึกซ่ึง และฝงอยูใน
หัวใจ ของทานไดเพ่ิมคุณคาแหงชีวิต ดวยการบําเพ็ญบารมีธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา    
สัมพุทธเจา ซ่ึงในยุคสมัยท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดบําเพ็ญเนกธัมมะบารมีอยูวัดจอมศะหรีทรายมูลบุญ
เรืองบางปาง ทามกลางหุบเขาในเขตเมืองล้ี จังหวัดลําพูน วิถีชีวิตในทางธรรมพระครูบาศรีวิชัย 
เปนท่ีนาสังเกตการณกําเนิดมาของนักบุญแหงลานนาไทย และการประสูติของสมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา ซ่ึงพระองคทรงเปนองคพระสิทธ์ิ
ประสาทใหศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจา จัดหมวดขอธรรมวินัย สําหรับนักศึกษาไดเรียน
เปนช้ันธรรมตรี,โท, และเอก พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถทรงวิเคราะหพุทธวจนะ หรือ

                                                
๒๓ เจาสุริยะวงศ วโรรส, ประวัติทานพระสิริวิชัย วัดบานปาง, หนา ๔-๕.,  

 ๒๔ อนุวิทย เจริญศุภกุล, “เอกลักณะของงานสถาปตยกรรมลานนาไทย, การศึกษาเพื่อการสรางสรรค
วัดพระธาตุลําปางหลวง” ในสัมมนาลานนาคดีศึกษาสิลปกรรม, (เชียงใหม : ศูนยสงเสริมศิลปกรรมวิทยาลัยครู
เชียใหม, ๒๕๒๙), หนา ๘๓.   

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๒๒ 

ขอความความแหงอรรถคาถาท่ีสุขุมลึกลํ้าหรือท่ีแฝงไวในรูปเรื่องอุปมาอุปมัย แมดวยนัยยะแหง
ปรมัตถ พระองคทรงกลาวินิจฉัยวิจารธรรมดวย๒๕ 

   พระปรีชาญาณฉลาดยิ่งยากท่ีปุถุชนธรรมดาสามัญจะกระทําได และพระองคทรงมี 
พระวิริยะ และทรงมีวิจารณะญาณเปนยิ่งใครจะไดเห็นคณะสงฆไทยประพฤติปฏิบัติ เปนอันหนึ่ง
อันเดียวแหงสงฆสยาม  ดังนั้นพระองคทรงไดรางบัญญัติคณะสงฆ  ร .ศ. ๑๒๑ ทูลถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือทรงพระราชทานตราเปนพระราชบัญญัติ ปกครอง
คณะสงฆไทย มีการจัดตั้งสมณะศักดิ์ถวายแดพระเถระเพ่ือยึดถือปกครองกันตามลําดับช้ัน 
นับตั้งแตเจาคณะหมวด  เจาคณะแขวง เจาคณะเมือง เจาคณะมณฑลขึ้นไปเปนลําดับช้ัน ซ่ึงนับได
วาพระองคไดปลูกฝงหลักวิชาการเปนบรรทัดฐานแกวงการคณะสงฆไทย ใหไดศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติเปนระเบียน สะดวกแกการศึกษาพระธรรมวินัย  เปนขั้นตอนตามอุปนิสัยตามภูมิปญญา ซ่ึง
ไดถือเปนหลักปฏิบัติอยางเปนทางการตราบเทาทุกวันนี๒้๖ 
    
   สรุปเหตุการณของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  
   การศึกษา พระครูบาศรีวิชัย เริ่มไดรับการศึกษาเม่ืออายุได ๑๗ ป โดยเขาเปนลูกศิษย
คอยรับใชและเรียนหนังสือ กับครูบาขัตติยะหรือครูบาแคงแคระ ซ่ึงเปนพระสงฆท่ีไดเดินธุดงคมา
พักท่ีบานปาง ชาวบานปางจึงไดชวยกันสรางกุฏิ และวิหารช่ัวคราวใหทานอยู เพ่ือส่ังสอนเด็กและ
ชาวบาน จนกระท่ังอายุได ๑๘ ป จึงไดบวชเปนสามเณรโดยมีครูบาขัตติยะ เปนอุปชฌาย และตอมา
เม่ืออายุครบ ๒๑ ป จึงไดอุปสมบท โดยมี ครูบาสมณะ วัดบานโฮง จ.ลําพูน เปนอุปชฌาย มีฉายาวา 
"สิริวิชโยภิกขุ " หรือพระสีวิไช" ไดรับการศึกษาตามแบบอยางประเพณีลานนาท่ัวไป กลาวคือ 
นอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมคัมภีร การอานเขียนซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานโดยท่ัวไปแลว ยังได
ศึกษาวิชาความรูและศาสตรดานอ่ืนๆดวย ไดแกวิชาการแพทยแผนโบราณ โหราศาสตร การ
กอสราง เวทยมนตคาถาและวิชาปองกันตัวตางๆซ่ึงเปนแบบแผนการศึกษาท่ีมีวัดเปนศูนยกลางของ
ศาสตรและความ รูดานตางๆ ตามแบบแผนและประเพณีของลานนา  

 
    

                                                
 ๒๕วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม, ประวัติการสรางทางข้ึนดอยสุเทพและ
ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ, : สุทินการพิมพ(๒๕๕๒), หนา ๑๐-๑๕.  
 ๒๖ ธ. ธรรมรัตน, ตามรอยธรรม นําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบุญย่ิงใหญ แหงแผนดิน,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบุคเวิรม, ๒๕๕๒), หนา ๔๓-๔๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๒๓ 

 ๒.๓  คําสอนตามหลักพระพุทธศาสนาพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   พระธรรมคําสอนเปนความจริงบริสุทธ์ิ ผูนั้นยอมเล็งเห็นพระพุทธเจาไดทุกเม่ือ แมวา
พระพุทธองคดับขันพระนิพพานไปแลว ผูใดไดปฏิบัติตามธรรมท่ีถูกตอง ขอปฏิบัติท่ีใหพนทุกข
ได คือใหรักษาบริสุทธ์ิเสียกอนแลวสมาธิความตั้งม่ัน ถารักษาศีลบริสุทธ์ิแลวความตัง้ม่ันแหงสมาธิ 
เพราะฉะนั้นปุถุชนท้ังหลายผูแสวงหาความสุขใสตัว จักพารักษาศีลใหบริสุทธ์ิ เม่ือศีลบริสุทธ์ิแลว 
สมาธิความตั้งม่ันก็จักบังเกิดมีมา แลวใหเปนปญญาก็หากเกิดมีขึ้นและใหระลึกถึงอยูเสมอๆ วาไม
ใชตัวไมใชตน เปนธาตุท้ัง ๔ ขันธะท้ัง ๕ ท้ังอาการ ๓๒ ก็เปนของโสโครก เปนทุกข ตัวแก ตัวเจ็บ 
ตัวตาย ไมใชตัวตนท่ีจักติดตามไปในโลกหนาได ใหเห็นแจงดวยปญญาตัวเองแนนอนลงไปแลว 
จึงเปนสมุทรประหารกิเลสหมดแลว จิตก็เปนวิมุติ หลุดพนจากความทุกข ๒๗ 

   พระอรหันตาสมจริงดั่งพระบาลีตรัสไววา อะเสวะนา จะพารานัง สภาวะอันไดรูจักพาล
ภายใน คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงเปนตนเหตุแหงความทุกข และไดคบหากับบัณฑิต 
นันจะเสวะนา สภาวะอันไดคบหากับแตบัณฑิตนักปราชญไดฟงธรรมคําสอนแหงพระพุทธเจา จน
ไดรูจักพาลภายในอันเปนเหตุแหงความประมาท บูชาจะนียานัง ขียาอันไดไหวบูชาพระพุทธเจา เอ
ตังติวิทะ กัมมัง อันวากรรม ๓ ประการนี้พระพุทธเจาไดบําเพ็ญสราง มังกะรัง ก็เปนมงคล อุตตะมัง 
อันอุดมดีตามดั่งกลาวมานี้ พระพุทธเจาไดบําเพ็ญบารมีมาได ๔ อะสงไขปลายแสนมาหากัป จึงได
ตรัสรูธรรมวิเศษ รูแจงเหตุท่ีเกิดทุกข รูแจงเหตบุรรเทาทุกข รูท่ีดับทุกข รูทางปฏิบัติไปสูแหงความ
ดับทุกข แลว ไดนํามาเทศนาใหมนุษยท้ังหลาย ไดรูท่ัวเห็นจริง๒๘ 
 

   ผูวิจัยสรุปไดวา เม่ือเกิดมาพบคําส่ังสอนอันเปนความบริสุทธ์ิ ท่ีจักนําตัวใหพนจากทุกข
ไดดั่งนั้น เปนมหาลาภอันประเสริฐแลว เพราะวาทรัพยสมบัติท้ังหลายอันเปนทรัพยภายนอกท่ีนํา
ติดตัวไปไมไดนั้น ยังพากันเรงแสวงหากันท้ังกลางวันและกลางคืน นี้มาพบธรรมคําส่ังสอนท่ีนําให
ผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกขในบัดนี้ไปตลอดถึงพระนิพพาน อันเปนอริยะทรัพยสําหรับติดตัวไป
ทุกพบทุกชาติ ประเสริฐกวาทรัพยสมบัติอันมีในโลกนี้หม่ืนเทาแสนเทา นี้ก็เปนโอกาสอันดีวิเศษ
สําหรับหมูเราในช่ัวชีวิต ซ่ึงจักหาโอกาส หาความสงบบริสุทธ์ิใหไดพบพระพุทธศาสนาท่ีดียิ่งแล. 
    

                                                
 ๒๗ พระศรีวิชัย สิรวิิชโย, วัดพระสิงหหลวงนพบุรีเชียงใหม, (พิมพหนังสือกัมมัฏฐาน, ๑๐ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๓๒), หนา ๒๓๑-๒๓๖. 
 ๒๘ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, จังหวัดเชียงใหม, (พิมพท่ี โรงพิมพ พี.เอส.เปเปอรฟอรม, 
๒๕๕๕), หนา ๑๒. 
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๒๔ 

 ๒.๔  ปจฉิมเหตุของ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   เหตุการณครั้งสุดทายของพระครูบาศรีวิชัย ขณะท่ีพํานักอยูวัดจามเทวี เพ่ือมาอยูรักษา
อาพาธอยูนั้น เวลานั้นอายุ ๖๑ ปทานจึงคิดวาท่ีจะบําเพ็ญบุญทําทานเปนสวนตัว ขาวนี้รูออกไปท่ัว
ในหมูศรัทธาและศิษย จึงตางเดินทางมาจากท่ีตางๆ เพ่ือรวมทําบุญกับทาน นับวาเปนการทําบุญ
ครั้งใหญยิ่งท่ีสุดในชีวิต ครั้งหนึ่ง หลังจากการทําบุญส้ินสุดลง อาการอาพาธก็ทรุดหนักลง ทานรูดี
วาชีวิตของทานคงจะอยูไดไมนานทานก็เปนผูมีจิตใจเขมแข็ง หาไดเกรงกลัวตอความตายท่ีกําลังจะ
มาถึงแตประการใดทานคิดเสมอวาความตายเปนส่ิงท่ีสัตวโลกจะหลีกเล่ียงไมได ทานพรอมท่ีจะ
ตอนรับและบางที ทานคงจะพิจารณาเวทนาใหเปนกัมมัฏฐานปฏิบัติธรรมตั้งแตม่ันอยูในมรณานุ
สติ จนกระท้ังหมอคอยซ่ึงเปนหมอฝรั่งตองเตือนทานใหฉันยาและบอกวาถาหากทานไมฉันยาก็จะ
หมดทางรักษามีทางเดียวเทานั้นคือจะตองตายไดยอนตอบกับฝรั่งวา “อยาวาแตอาตมาจะตายเลย 
หมดเองก็ตองตายเหมือนกันแหละ ไมวาจะเปนหมอดีวิเศษอยาไรก็เคยปรารภกับสานุศิษยเสมอวา 
ชีวิตของทานปรารถนาจะตายท่ีบานปาง อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน  

 เริ่มตนท่ีบานปางควรจะเปนท่ีส้ินใจเปนสาระสุดทาย อาการอาพาธของทานยังมีสติดี
มากทานไดขอรองใหสานุศิษย นําทานเดินทางกับสูวัดบางปาง ครั้นกลับถึงวัดบานปางแลว อาการ
ปวยของทานหนักยิ่งขึ้น แตเสมือนทานจะมีญาณพิเศษทราบลวงหนา ถึงกาลอวสานชีวิตของทาน 
ตอมาในวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ทานท้ังหลาย เราเห็นจะไปไมรอดแน 
อาการครั้งนี้หนักมาก ขอทานท้ังหลายอยาไดละท้ิงการงานท่ีเราทําไวจงจัดการกอสรางการทําบุญ 
การทําคุณงามความดีใหสืบตอกันไป เวลานี้อาการปวยทําใหสังขารทรุดหนักทวีขึ้นทุกวัน และมัน
จะตองแตกดับอยางแนนอน ขอทานท้ังหลายจงจําคําเตือนใสใจเอาไว ประพฤติปฏิบัติธรรมใหเกิด
ความเจริญและความสุขท้ังแกตัวเองและเพ่ือนรวมโลกสืบตอไป 
 
   ผูวิจัยสรุปไดวา พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย การอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาพระท่ี
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย จนไดเปนตนบุญหรือท่ีมีปฏิปทาท่ีงดงามเปนบุคคลตัวอยาง
ท่ีลูกศิษยท่ีมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไดเจริญดอยตามพระสุปฏิปนโน คงไมมี
ใครมาสรางมาตรฐานของผูปฏิบัติดีประพฤติชอบเทากับมาตรฐานอันสูงสุด จึงเปนส่ิงท่ีทําใหเกิด
ความสนใจ ในการแสวงหา ดวยวัตรปฏิปทาบารมีโดยสมบูรณแบบ ท่ีมีความรวมมือ รวมใจท่ีจะ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัยครบถวนบริบูรณ ปราศจากมลทินดางพรอย ละเวนส่ิงท่ีไม
จําเปนตอการดําเนินชีวิตท่ีงดงามเปนอยางยิ่ง ควรแกการเคารพศรัทธาเปนแบบอยางท่ีด ี
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๒๕ 

   การท่ีปฏิบัติตาม ศีลอันประเสริฐกวาทรัพยสมบัติท้ังหลายท่ีมีอยูในโลกท้ังหลาย แกว
มณีโชติของพระจักรพรรดิ์เปนผูใหญกวามนุษยท้ังปวง และเครื่องประดับขัติยะนารีท้ังหลายมีแกว
แหวนเงินทองเปนเหตุของตัญหากามคุณ เหมือนดั่งน้ําผ้ึงแชยาพิษ สําหรับนําความทุกขมาใสตัว
ดวยไมมีประโยชนส่ิงใดเลยน้ําแมคงคา ยมนา อะจีระวดี มหิ มหาสะระพู ซ่ึงเปนแมน้ําใหญท้ัง ๕ 
แมนี้ แมจักนําเอามาอาบใหหมดส้ินท้ัง ๕ แมนี้ก็ไมอาจจักลางบาป  คือความเดือดรอนภาคในให
หารไดลมฝนมะและลูกมะเห็บแมนจักตกลงมา ๑๐๐ หา เย็นและหนาวสักปานใดก็ดี ก็ไมอาจจัด
เย็นเขาไปถึงภายในใหหารจากความทุกขเวทนาได  ศีล ๕ เปนอริยะทรัพย เปนตนของความ
บริสุทธ์ิ เปนน้ําทิพยสําหรับลางบาป คือความเดือดรอนภายในใหหายได เปนบันไดแกวสําหรับกาย
ขึ้นไปอยูช้ันสวรรค เหมือนดังคําภาษาบาลีวา สีเลนะโภคะสัมปะทา คือศีลใหเจริญไปดวยโภคะ
สมบัติท้ังหลาย สีเลนะนิพพุติ่งยันติ ศีลทําประโยชนใหมีความสุขไปตลอดถึงพระนิพพาน อันเปน
ความสุขอยางยิ่งไดโดยแท ตัสสมา สีลังวิโสทะเย เหตุนั้นศีลจึงเปนของวิเศษอยางยิ่ง หาส่ิงใด
เปรียบเทียมไมไดดั่งพระพุทธภาษิตตรัสไววา ความไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกันเปนความสุขในโลก 
พระธรรมคําสอนใหถือศีล ๕ เปนธงชัยเฉลิมโลก ถามนุษยท้ังหลายพากันถือศีล ๕ ไดท่ัวโลกแลว
มนุษยและสัตวท้ังหลายซ่ึงมีอยูในโลกก็จักมีแตความสุข จัดทําส่ิงใดมีแตความเจริญ โลกกับธรรม
ตองถอยทีถอยอาศัยกันดั่งนี้แลว แผนดานนี้ก็จักกลายเปนแผนดินเมืองสวรรค น้ําตาของมนุษยอัน
เปนทะเลทวมโลกมาแลวแตกอนก็จัก เหือดแหงหายไปสมดังภาษิตวา ใหรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยประเทศชาติบานเมืองจงึมีความสุขความเจริญอันรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็
คือผูท่ีตั้งอยูในศีล ๕  ถาผูใดไมมีศีล ๕ ประครองไว ก็แปลวาเปนผูขุดดุมผังตัวไวในชาตินี้จะไป
โทษบุคคลอ่ืนมิได ปุถุชนท้ังหลายอยาไดสงสัยวาพระพุทธเจานิพพานไปแลวจะทําเชนใดก็ไมได
ถึงมรรคผลและพระนิพพาน 
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บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะนักบุญแหงลานนา 
: กรณีการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานในลานนา” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research)มีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (Indeept Interview) เพ่ือใหผลการศึกษามีความ
ครอบคลุมในประเด็นท่ีศึกษา และตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 ๓.๑ แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๓.๒ กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๖ สรุปผลการวิจัย  
     โดยในแตละขั้นตอนของการวิจัย มีดังนี้ 
 

๓.๑   แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  

การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(Indeept Interview) 

การวิเคราะหหาขอมูลท่ีแทจริง 
บทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
ในฐานะนักบุญแหงลานนา  และ
บทบาทการบูรณปฏิสังขรณ ศาสน
สถานวัดในลานนาดวยวิธีวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิเคราะห 
ขอมูล 
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๒๗ 

๓.๒ เคร่ืองมือที่ใชภาคสนาม 
   ๒.๑ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม
แบงออกเปน  
   ๒.๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณลูกศิษยของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   ๒.๑.๒ สัมภาษณผูท่ีอยูรวมเหตุการณการบูรณะวัด ๕ รูป/คน จังหวัดลําพูน และ
จังหวัดเชียงใหม  
   ๒.๑.๓ สัมภาษณ ท่ี เปนนักปราชญชาวบาน ๕ รูป/คน จังหวัดลําพูน และ        
จังหวัดเชียงใหม  
   ๒.๑.๔ เครื่องมือบันทึกเสียงสําหรับในการบันทึกการสัมภาษณของผูท่ีใหขอมูล 
   ๒.๑.๕ กลองถายรูปสําหรับใชในการบันทึกภาพขั้นตอนในการสัมภาษณและ
อุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

๓. การเก็บขอมูลภาคสนาม 
   ๑. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ไปขอความรวมมือกับนักปราชญ และลูกศิษยของ        
พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย โดยนําหนังสือขอความรวมมือกับนักปราชญ และลูกศิษยของ       
พระครูบาศรีวิชัย ผูวิจัย สัมภาษณบันทึกขอมูลและบันทึกเสียงของผูใหขอมูลดวยตัวเอง ซ่ึงไป
สัมภาษณในวันท่ี ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ ทานดวยกันจากนั้นก็นําขอมูลท่ีได
จากผูใหสัมภาษณมาเขียนเรียบเรียงเปนหมวดหมูในแตละขั้นตอนตามดําลับของเครื่องมือใน
การวิจัย 
 

๓.๔ ขั้นวิเคราะหขอมูล 
   ๑.) ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเปนประเภทเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง
และจัดหมวดหมูขอมูลท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากตําราเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๒.) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
๓.)วิเคราะหบทบาทนักบุญลานนาและบทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน  

วัดในท่ีพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไดมีบทบาทการบูรณะ 
๔.) สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

๔. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ รวมระยะเวลาในการทําการวิจัยท้ังส้ิน ๒ ป 
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บทที่ ๔   
 

ผลการศกึษาและวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะนักบุญแหงลานนา 
กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา”  ๑. มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาท   
ในฐานะนักบุญแหงลานนาของพระครูบาศรีวิ ชัย  สิริวิชโย  ๒. ศึกษาบทบาทดานการ
บูรณปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา พบวา 
 

๔.๑ บทบาทฐานะนกับญุแหงลานนา 
   ๔.๑.๑ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย บทบาทฐานะนกับญุแหงลานนา 
   พระครูบาศรีวิชัย ไดช่ือวา ตนบุญหรือนักบุญแหงลานนา จะเปนพระผูมีขอยึดถือ
ปฏิบัติท่ีดีงาม เครงในพระธรรมวินัย และคําสอนขององค   พระสัมมาสัมพุทธเจา และเปนพระท่ี
เครงครัดในสายของวิปสสนาแลว ทานยังเปนพระนักพัฒนา กลาวไดวา ผูนําบุญหรือตนบุญในการ
นําสรางบูรณปฏิสังขรณวัดศาสนสถาน โดยเริ่มจากวัดบานปาง บานเกิดของทานเปนการริเริ่มสราง
ในครั้งแรก จากนั้นพระครูบาศรีวิชัย ไดมาบอกบุญแกศรัทธาไปอยางแพรหลาย ในป ฉลู พ.ศ.
๒๔๔๒ พระครูบาศรีวิชัย ไดแจงขาวสารไปยังผูศรัทธาท้ังหลายรวมท้ังชาวลานนาเผาตางๆ ได
สรางวัดบูรณะปฏิสังขรณวัด 
   จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวาความล่ือมใสความศรัทธาตนบุญหรือนักบุญแหงลานนา
การแสดงออกอยูบนพ้ืนฐานแหงความเคารพศรัทธามากยิ่งขึ้นผูนับถือพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐาน
แลว การท่ีไดพบและรวมทําบุญกับผูออกบวชในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งทําใหไดบุญมากยิ่งขึ้นไปใน
สังคมแหงชาวลานนาโดยบรรพบุรุษสืบทอดในการเรียนรูตามแบบของการทําบุญและเปนประเพณี
อันดีงามของชาวลานนาท่ีมีวัฒนาธรรมเปนตัวนําทางในการนับถือบุญหรือผูมีบุญอยูในสายแหง
ความเช่ือ ความศรัทธาเปนพ้ืนฐาน จากอดตีจนถึงปจจุบัน  

   คําวา “ครูบา” เปนภาษาบาลี มาจากคําวา “ครุป” และ “อาจาริโย” ท่ีเอามาสนธิคําเปน 
คะรูปจาจริยา เม่ือตัดคําวาจริยาออกไปก็เลยกลายเปนคะรูปา จากคะรุปาก็เลยกลายมาเปนครูบา 
เปนตน๑   

                                                
 ๑ ธ.ธรรมรักธิ์, ตามรอยธรรม นําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบุญผูยิ่งใหญ แหงแผนดิน, 
(กรุงเทพมหานคร : บุคเวิรม, ๒๕๕๒), หนา ๒๒. 
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๒๙ 

   พระครูบาศรีวิชัย คํากลาวท่ีเปนตําแหนงทางสังคมสงฆ หมายถึงการยกยองเชิดชู
พระสงฆท่ีมีอายุพรรษามากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนผูท่ีไดรับการยกยองและเคารพนับถือจาก
ศรัทธาประชาชน มีผลงานท่ีปรากฏแกสถานท่ีตางๆ บําเพ็ญประโยชนสรางส่ิงท่ีดีงามไวกับ
พระพุทธศาสนา 
   

   ๑) ความเชื่อความศรัทธาที่มีตอ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   คําวา “ผูวิเศษ” นั้นจากท่ีผูศึกษา และบทสัมภาษณ ดร.พรศิลป รัตนชูเดร๒ ทานเขาใจวา
หมายถึงในชวงหลังแหงชีวิตนักบวชของพระครูบาศรีวิชัย กลายเปนตนบุญสถิตในหัวใจของ     
ชาวเหนือทุกคน  และมีผูศรัทธาเล่ือมใสในตัวทานเปนอยางมาก บางทานถึงขั้นท้ิงตัวลงนอนให
ทานไดเดินเหยียบหลังไป ในการเดินทางจากตําบลหนึ่งไปตําบลหนึ่ง ขนาดท่ีมีผูนิมนตทานใหขึ้น
คานหามไปตลอด ตามคําเลาขานกันและไดพูดถึงวา แมแตคนท่ีไมเคยนับถือพระพุทธศาสนามา
กอนก็ยังนอมตนเขามาเล่ือมใส ท้ังนี้คนในสมัยนั้นมีพ้ืนฐานแหงความเช่ือในเรื่องผูวิเศษเปน
ทุนเดิมอยูแลว คนชาวเหนือพอไดพบพระท่ีมีศีลจารวัตรตองกับความคาดหวังของตน ศรัทธาอยาง
สูงสุด และพากันเทิดทูนทานพระครูบาศรีวิชัยใหสูงกวาปกติ ซ่ึงสวนมากไมมีอะไรดีพิเศษมากไป
กวาสามารถประกอบพิธีกรรมสนองตอบความตองการทางศาสนาของชาวบานได เม่ือเปรียบกับ
พระท่ัวไปในจุดนี้ จึงดูโดดเดนกวาพระท้ังหลาย ในทองถ่ินนั้น๓ 

   บุญญานุภาพบารมีธรรมแหงทานพระครูบาศรีวิชัย ท่ีปรากฎแกคฤหัสถนักบวช
ท้ังหลาย ในการปฏิสังขรณกอสรางวิหารพระธาตุในศาสนสถานวัดพระสิงหนั้น พระครูบาศรีวิชัย
ภิกษุตนบุญ ลงมาสถิตศาลากวานทานท่ีนั้นเทวดาตนศักดิ์มาชวยใหปรากฏเห็นยังสุวรรณวัตถุอัน
นั้น ดวยบุญสมภารแหงทานเปนดังแกวสารพัดนึก ทานไดนิยมยินดีนับถือไหวนบยําเกรงบุญบารมี
ธรรม แหงทานตนบุญสมภารอันประเสริฐ๔ 

   ปฏิปทาแนวปฏิบัติพระครูบาศรีวิชัย ท่ีเปนปจจัยสําคัญทําใหปฏิบัติตามหลักจารีต คําวา 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงแตอายุยังนอย คือไดเปน ตั้งแตยังหนุม ถือเปนหนอดีชาวงาม ในวงการ

                                                
 ๒ สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร, อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,      
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
 ๓ สัมภาษณ : นายสายกลาง จนิดาสุ, สาํนักศิลปกรท่ี ๘ ตําบลชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด 
เชียงใหม, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕. 
 ๔ สัมภาษณ : พระครูบาบุญเปง จักฺกรัตฺตโน, สํานักปฏิบัติธรรมหวยฟาหรง  อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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สงฆ จากบทสัมภาษณพระครูบาบุญเปง จักฺกรัตฺตโน ลูกศิษยผูท่ีอยูรวมสมัยท่ีไดสรางทางขึ้น         
สูดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม ทานไดวาผูมีบุญ เหลานี้มักนุงหมใหมีลักษณะ เชน มีผามัดอก     
สวมลูกประคํา ใชพัดขนนกยูง มีไมเทา และท่ีสําคัญเปนพระนักอนุรักษรังสรรคแบบลานนานิยม 
พระครูบาศรีวิชัย มีอีกความหมายหนึ่งคือ เปนคําเรียกขานตําแหนงพระสงฆของชาวไทเขิน 

   ผูวิจัยสรุปไดวา จากการศึกษาวิจัยพบวา ความเช่ือเกิดขึ้นจากศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ท่ีมีพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถสัมผัสไดจากการพบเห็นในการปฏิบัติพระครูบาศรีวิชัย 
ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามจารีตประเพณีและยังประโยชนชาวลานนาท่ีปฏิบัติอยางวิถีพุทธคือผูนับ
ถือพระพุทธศาสนาเปนทุนเดิมท่ีมีความเช่ืออยางสูงสุด 

   ๒) ความศรัทธาที่มีตอ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   ตามหลักฐานและความเปนมาของพระครูบาศรีวิชัย จากท่ีผูมีความศรัทธาไดเก็บ
รวบรวมเขาของเครื่องใชของทาน จากการสัมภาษณของ๕ ดร.พรศิลป รัตนชูเดช จากท่ีไดศึกษา
เรื่องคนควาในเรื่องตนบุญแหงลานนาคดีศึกษาอีกทานหนึ่ง ซ่ึงเปนผูมีความเล่ือมใส และศรัทธา 
พระครูบาศรีวิชัย เปนอยางมาก ทานไดใชชีวิตของทานท้ังชีวิต อุทิศตนเพ่ืองานซอมแซมส่ิงของ
เครื่องใช อัฐบริขาร ท่ีมีการเก็บรวบรวมไวท่ีชํารุดเสียหายเปนจํานวนมากท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
เม่ือทานไดพบหรือสืบคนพบทานก็จะรวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธาเล่ือมใสขอซ้ือกลับมาเพ่ือทํา
การซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดี และเม่ือไดทําการซอมแซมจนเกือบจะสมบูรณเรียบรอยแลว      
ดร.พรศิลป รัตนชูเดช ทานก็จะดําเนินการสงมอบไปเก็บไวท่ีพิพิธภัณฑพระครูบาศรีวิชัย ท่ีวัดบาน
ปาง อําเภอล้ิ จังหวัดลําพูน และส่ิงของอ่ืนๆ  ท่ีเกีย่วของกับพระครูบาศรีวิชัย โดยตรงเพ่ือท่ีจะใหผูมี
ความเล่ือมใสศรัทธาตอพระครูบาศรีวิชัย และเพ่ือท่ีจะใหประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ท้ังหลายไดมากราบไหวระลึกถึงคุณงามความดีของพระครูบาศรีวิชัย เปนสําคัญ และจะไดเปน
แนวทางในการดํารงชีวิตท่ีดี ทานมีความสงสัยในเรื่องการไมฉันผักตางๆ ในแตละวัน ท่ีมีการ
เผยแพรเรื่องนี้อยู เปนเวลานานตามส่ือตางๆ จึงไดพยายามสืบเสาะหาขอมูล และขอเท็จจริง         
เม่ือทานไดมีโอกาสพบกับ ซ่ึงเปนหลานชายแทๆ เปนผูท่ีอยูใกลชิดมากท่ีสุด ในชวงท่ี ยังมีชีวิตอยู           
ดร.พรศิลป รัตนชูเดร จึงไดสอบถามพอนอยสิงหคํา อินมา ในเรื่องท่ีทานสงสัยนี้ทันที จึงพบกับ
ความเปนจริงท่ีนาตกใจวา ตลอดเวลาท่ีพอนอยสิงหคํา อินมา เฝาปรนนิบัติพระครูบาศรีวิชัย นั้น 
ทานก็ไดยืนยันวา ตัวทานเองเปนผูจัดเตรียมภัตตาหารใหกับทาน ในเกือบจะทุกม้ือ และเกือบจะทุก

                                                
 ๕ สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร, อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๓๑ 

วันทานไดเห็นและสังเกตวา ทานฉันแบบมังสวิรัตินั้นเปนเรื่องท่ีจริง คือการงด ละเวนฉันเนื้อสัตว
ทุกชนิด 

   เรื่องท่ีพระครูบาศริชัย สิริวิชโย เม่ือครั้งท่ีอายุได ๒๖ ป ๖พอนอย สิงหคํา อ่ินมา ไดให
สัมภาษณไววาเม่ือ พระครูบาศรีวิชัย ทานไดฉันจิ้นสมหรือหมูสม (เหมือนแหนมของทางภาค
กลาง)  อาจจะเปนเพราะความไมสะอาดของเนื้อสัตวและส วนนั้น ท่ี ทําให เปน เหตุให                   
พระครูบาศรีวิชัย ไดอาพาธ เกาการเวียนหัว ท้ังไดอาเจียนและอุจจาระรวงระหวางพรอมกันอยาง
รุนแรง (ทางชาวลานนาเรียกวาเปนโรค ออก ๒ คอง คือออกท้ังปากและทวารหนัก จนทําใหทาน
เกือบจะมรณภาพไปในครั้งนั้น แมเม่ือทานรักษาตัวจนหายดีแลว ก็เปนปจจัยท่ีเปนเหตุผลสําคัญ ก็
ลองฉันเนื้อสัตวอีกครั้งเพราะทานก็อยากรูสาเหตุเปนเพราะอะไรและเม่ือฉันเนื้อสัตวเขาไปอีกครั้ง 
ทานก็อาพาธอีกแบบเดิมและทานจึงตองเลิกฉันเนื้อสัตวทุกประเภทอยางเด็ดขาด ดังท่ีพระครูบาศรี
วิชัย ทานเคยไดบอกกับลูกศิษยคนใกลชิดและญาติโยมท่ัวไปวา “เราคงเบ่ือ (แพ) เนื้อสัตวทุกชนิด” 
จึงเปนสาเหตุทําใหฉันมังสวิรัติ ตลอดไป 
   พระครูบาศรีวิชัย มีความปรารถนาท่ีจะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐาน
บารมีท่ีทานอธิษฐานไววา “ตั้งปรารถนาขอห้ือไดถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานส่ิงเดียว”  
และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกลาวในตอนทายของคัมภีรใบลานท่ีทานสรางไวทุกเรื่อง 

   พระครูบาศรีวิชัยเปนท่ีรูจักและอยูในความทรงจําของชาวลานนา คือการท่ีทานเปนผูนาํ
ในการสรางทางขึ้นสู วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเปนจํานวนมาก ท้ังกําลังกาย
และกําลังทรัพย ซ่ึงใชเวลาสรางเพียง ๕ เดือนเศษ โดยไมใชงบประมาณของรัฐแตเรื่องท่ีทําให  
พระครูบาศรีวิชัย เปนท่ีรูจักกันในระยะแรก๗ 
   "พระครูบาศรีวิชัย" นักบุญแหงลานนา ทานเปน  พระอริยสงฆรูปสําคัญยิ่งแหงดินแดน 
ลานนา เปนพระบานปาไรซ่ึงสมณศักดิ์ แตเปยมลนไปดวยคุณงามความดีท่ียิ่งใหญเปนอเนก
ประการ  จึงมีผูคนเคารพยกยองทานตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในการ
บําเพ็ญพรตเจริญภาวนา ทานยังฉันภัตตาหารวันละ ครั้ง ในการบําเพ็ญตบะบางครั้งวัดพระ ๘ ค่ํา 
๑๕ ค่ํา ทานจะไมฉันอาหารไมฉันขาวเปนเวลา ๔-๕ เดือน ฉันแตผลไม เพ่ือความดํารงอยูของชีวิต
ของการบําเ พ็ญวิปสสนากัมมัฏฐานอย าง เคร งครัด  ทําใหข าวก ระจายลือไปท่ัวชนบท              

                                                
 ๖ สัมภาษณ : พอนอยสิงหคํา อิ่นมา, หลานชายพระครูบาศรีวิชัย, บานปาง อําเภอลื้ จังหวัดลําพูน, 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒. 
 ๗ จรัส โฆษณานันท, พระครูบาเจาศรีวิชัยอริยสงฆแหงลานนา, หางหุนสวนจํากัด มีเดีย เพรส, 
กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หนา ๒๕-๒๖. 
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บรรดาชาวบานเม่ือทราบขาวก็ปรารถนาท่ีจะไดชมบุญบารดมีของทานสักครั้ง เม่ือไดเห็นการ
บําเพ็ญตนปฏิบัติธรรมท่ีเครงครัดก็เกิดความเล่ือมใสศรัทธายิ่งขึ้น และตางพากันพูดถึงดวยความ
เคารพจากปากหนึ่งไปสูปากหนึ่งของผูท่ีเล่ือมใสไดนําวัตถุปจจัยไปถวาย วัตถุปจจัยก็เพ่ิมขึ้นทุกที 
จนเหลือกินเลือกใช ผูท่ีนิยมทานก็อาศัยวัดเปนท่ีอยูท่ีกิน ผูท่ีเคยประพฤติช่ัวก็อยากกลับตัวใหมเปน
คนดี วัดจึงแนนขนัดไปดวยประชาชนผูท่ีใฝบุญ ช่ือของพระครูบาศรีวิชัย ก็ตองคํารณประหนึ่งพลุ
ท่ีกองฟากิตติศักดิ์ก็ไดแผรัศมีกวางออกไปทุกที บรรดาพวกชาวเขา อีกอ กะเหรี่ยง ยางขาว และ
มูเซอผูซ่ึงเคยนับถือผี ก็พากันมาหา เม่ือทานไดสอนหลักธรรม หมูชาวเขาท้ังหลายก็เกิดความ
เล่ือมใสท้ิงความเช่ือถือเดิม หันมานับถือพระพุทธศาสนาดวยความเต็มใจยังความแปลกประหลาด
ใจใหแกชาวบานปางเปนยิ่งนัก ขาวนี้แพรกระจายออกไปจนถึงลําพูน และนครเชียงใหม 

   ผูวิจัยสรุปไดวา ขณะเดียวกันพระครูบาศรีวิชัย ในการเปนท่ีเคารพศรัทธาในชาวลานนา 
ซ่ึงเปนท่ีเรียกขานพระครูบาศรีวิชัยวาเปน “ผูวิเศษ” ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีพระครูบาศริชัยได
แสดงออกอาจเปนดวยบุญบารมีของทานท่ีไดสรางมาแตชาติปานกอนสงผลดีใหเกิดความเล่ือมใส
ของชาวลานนาใหเปนท่ีเคารพศรัทธา และเช่ือม่ันในพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 

   ๓) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   พระครูบาศรีวิชัย นักปฏิบัติท่ีมีบทบาทขอปฏิปทาจริยวัตรท่ีงดงาม เม่ือไดศึกษากับ   
ครูบาอุปละและครูบาวัดดอยคําแลว ก็ไดกลับไปศึกษาเพ่ิมเติมจากครูบาสมณะผูเปนอุปชฌายอีก
ครั้ง กอนท่ีจะเดินทางกลับสูบานปาง  ในการบําเพ็ญเพียรภาวนาแนวทางท่ีไดร่ําเรียนมา นอกจากนี้
วัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัยไดเสริมบุคลิกความนาเล่ือมใสขึ้น หลังจากท่ีออกธุดงคหาความ
วิเวกตามปาตามเขา อันเปนลักษณะจารีตของสงฆสายวัดปา คุณลักษณะพิเศษท่ีสําคัญโดยเดน
ขึ้นมาเหนือพระสงฆรูปอ่ืนๆ เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับการศึกษาเลาเรียนจากสํานักสงฆสาย
อรัญวาสีนั้นแลว นอกจากการธุดงควัตร ผลสืบเนื่องถึงความสัมพันธ ระหวางชาวเขาชาวดอย 
กะเหรี่ยง ท่ีใหความเคารพศรัทธาตอความเปนนักปฏิบัติธรรมท่ีเปนจุดเดนท่ีสําคัญของครูบาศรวีชัิย 
อันนําความเล่ือมใสศรัทธาเปนทุนของชาวเขาชาวดอยท่ีใหความสนใจ๘ 
   การปฏิบัติของทานพระครูบาศรีวิชัย มี ๓ ประการ ดังนี้ 

                                                
 ๘บทสัมภาษณ :  พระครูบาบุญเปง จักฺกรัตฺตโน, สํานักปฏิบัติธรรมหวยฟาหรง  อําเภอแมทะ           
จังหวัดลําปาง, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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   ๑.  จริยวัตรอันเครงครัด ท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญของพระครูบาศรีวิชัย ท่ีปรากฏใหบุคคลท่ี
พบเห็นเกิดศรัทธาเล่ือมใส และใหความนับถือ เชน ลักษณะความสันโดษและเครงครัดในการรักษา
ศีลวินัยละเวนจากการฉันเนื้อสัตว  
   ๒. พระครูบาศรีวิชัย มีสัจจะอธิฐานอยางแรงกลา  จากท่ีผูศึกษาและสัมภาษณผูรวม
สมัยพระครูบาศรีวิชัย ไดทราบวา ท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญนั้น คือในการคาดหวังเพ่ือบรรลุธรรมะอัน
วิเศษ ซ่ึงปรากฏใหเห็นไดจากคําอธิษฐานบารมี ของพระครูบาศรีวิชัยไดอธิษฐานไววา  “ตั้งแต การ
ปรารถนา ขอใหไดถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานส่ิงเดียว” การท่ีพระครูบาศรีวิชัย๙ ไดตั้ง
สัจจะอธิษฐาน ภาวนานั้นก็ทราบไดวามีความสําคัญมิใชนอย เพราะไดแสดงนัยบางอยางออกมา  
ซ่ึงดูเหมือนหนึ่งวา จะสอดคลองกับบุคลิกภาพของผูท่ีจะถูกยกยองวาเปนตนบุญในภายหลัง  ดังนั้น
จะเห็นไดจากการตั้งอธิษฐานบารมีของพระครูบาศรีวิชัยแลว ท่ีไดบันทึกไวในทายคัมภีรใบลาน 
อันเปนกิจกรรมของ ในลานนาท่ีมักจะปฏิบัติกันมา และในการบันทึกใบลานตอนทายสุด ไดแสดง
ใหเห็นวาความปรารถนา โดยสวนตัวพระครูบาศรีวิชัย ท่ีจะบรรลุถึงพระสัมโพธิญาณตรัสรูเปน
พระพุทธเจาอีกองคหนึ่ง ดังปรากฏในทายใบลานท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดบันทึกไว เชน ชาดกเรื่อง
อุสาบารสท่ีไดกลาวไวดังนี ้
   เรื่องกัมพธัมมอุสสาบารสมี ๕ ผูก ตนขาพระสิริวิชโยภิกขุ เกิดมาปเบิกยี (ปขาดล)      
จ.ศ. ๑๒๔๐ ลําดับมาเถิงบีระวายยี จุลศักราช ๑๒๘๘ ตัว พุทธศักราช ๒๔๖๙  ขาพเจามีศรัทธา
พรอมกับดวยสิก ยมชูตนชูองค หน (ศิษยญาตโยมทุกคน) ภายนอกหมายมีพอแมพ่ีนองอุปาสกะอุ
ปาสิกาท้ังหลายชูผูชูคนก็ไดริจนาแตมเขียนธัมม บัดนี้ไวค้ําชูโชตถุสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสาตาม
อายุลาน  ขาพะเจาสรางปางเม่ืออยูปฏิบัติวัดพระสิงหหลวงนพบุรี เชียงใหมวัดนั้นแลปรารถนา 
ขอใหขาพเจาไดตรัสรูพระยาสัพัญูโพธิญาณเจาจิ่มเตอะ (ดวยเถอะ) ๑๐ 
   ๓. พระครูบาศรีวิชัย มีลักษณะผูมีบุญแกผูเห็น จากท่ีศึกษาไดพบวาขอวัตรปฏิบัตท่ีิเปน
ปจจัยท่ีสําคัญทําใหพระครูบาศรีวิชัย จึงสงเสริมลักษณะอันนาเล่ือมใสของพระครูบาศรีวิชัยแก
ประชาชน โดยเฉพาะชาวพ้ืนเมือง และในกลุมชาวเขาท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ซ่ึงจะยอมรับนับถือ
พระครูบาศรีวิชัย วาเปน ตนบุญเปนกลุมแรก ไดกลาวถึงลักษณะของ “ผูมีบุญ” วา คือบุคคลท่ีถือวา
เปน “ผูมีบุญ” จากท่ีผูศึกษาพบวาตองไดรับบุญมาแตชาติปางกอน และผลบุญนี้ยังประโยชนสุข
ใหกับตัวเองและสามารถแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีเช่ือถือใน ขณะเดียวกัน “ผูมีบุญ” ตองแสดงออกให
เห็นเปนท่ีประจักษได เม่ือมีการยอมรับจากผูอ่ืน การยอมรับและผูมีบุญตองแสดงบุคลิกภาพ     
                                                
 ๙ สัมภาษณ : พอนอยสิงหคํา อิ่นมา, หลานชายพระครูบาศรีวิชัย, บานปาง อําเภอลื้ จังหวัดลําพูน, 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒. 
 ๑๐ พระศรีวิชัยยาชะนะภิกขุ รวบรวม, กัมมัฎฐานรอม, พิมพครั้งท่ี ๒ (เชียงใหม: มปท..๒๕๓๒) 
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และคุณสมบัติพิเศษคิดท่ีทําใหผู อ่ืนเห็นวา ผูมีบุญมีอํานาจแตกตางจากบุคคลสามัญท่ัวไป 
นอกจากนั้นผูมีบุญสามมารถท่ีจะนํามาชวยเหลือผูท่ีแวดลอมไดในชาตินี้ แนวคิดนี้มีลักษณะท่ี
คลายคลึงกับความคิดเรื่อง  “พระโพธิสัตว” ซ่ึงหมายถึงผูท่ีไดบรรลุพระสัมโพธิญาณนั้นเอง 
   สัมภาษณ ผศ.ดร.เทพประวิณ จังทรแรง๑๑ อาจารยประจํา วิทยาเตเชียงใหม ไดกลาวไว
วาขณะเดี่ยวกัน การท่ีพระครูบาศรีวิชัยเปนท่ีเคารพศรัทธาของชาวเขา ซ่ึงเรียกขานทานเปนผูวิเศษ 
ซ่ึงก็มีความสัมพันธสอดคลองกับพฤติกรรมบางอยางท่ีพระครูบาศรีวิชัย  ท่ีแสดงออกผานทาง
นิมิตรและบุคคลาธิฐาน ทําใหภาพลักษณเปนท่ียอมรับและยกยองวาเปน    “ตนบุญ” ดวยความท่ีวา
มาขางตน ผูศึกษาพบวา ไดเกิดขึ้นในชวงท่ีสังคมในลานนา เริ่มมีการเปล่ียนแปลงเกือบทุกดาน 
และในฐานะท่ีวา  “ตนบุญ” พระครูบาศรีวิชัยจึงมีไดจํากัดขอบเขตความเช่ือและความมีศรัทธาใน
เขตชนบทท่ีไดทราบขาวไดแพรขยายไปท่ัว สวนมากก็ชาวเขาชาวดอย หรือชาวลานนาก็มีตนทุน
ในเรื่องความเช่ือเรื่องเทวดา ผีปาอยูแลว จากท่ี ไดเติมโตขึ้นมาภายใตสภาพของสังคมลานนา    
และพัฒนามาสูการยอมรับนับถือของกลุมชนในทองถ่ินในฐานะ “ครูบา” หรือตนวิเศษ”            
และตนบุญในท่ีสุด 
   สัมภาษณ ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช๑๒  ขาราชการบํานาญกระทรวงวัฒนธรรมขณะเดียวกัน    
ท่ีครูบาศรีวิชัยหรือครูบาศีลธรรมเปนท่ีเคารพศรัทธาในกลุมชาวเขาซ่ึงเรียกขานทานวาเปนผูวิเศษ 
ก็สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดแสดงผานทางการอธิฐานบารมี ซ่ึงก็ช้ีใหเห็นไดวา
บุญบารมีท่ีเหนือกวาสงฆโดยท่ัวไป  ทําใหภาพลักษณพระครูบาศรีวิชัย ไดกลายเปนตนบุญ      
“ตนวิเศษ” ในท่ีสุดพระครูบาศรีวิชัย เปนทองคําบริสุทธ์ิ ถึงบางครั้งจะมีผูนําส่ิงสกปรกมาสาดใส 
แตก็ไมอาจทําใหทองคํานั้นเปล่ียนสถานะไปได  เม่ือกาลเวลาและความจริง ซ่ึงเปนเครื่องชะลางส่ิง
ท่ีเปนมลทินนั้นหมดส้ินไปแลว ทองคํานั้นก็ยังเปนทองคําอยู  ยังคงสองแสงอันงดงามอยูช่ัว        
นิจนิรันดรกาล 
   ผูวิจัยสรุปไดวา  พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัตรปฏิบัติท่ีงดงาม การอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาพระท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญจนไดเปนตนบุญ
หรือท่ีมีปฏิปทาท่ีงดงามเปนบุคคลตัวอยางท่ีลูกศิษยท่ีมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ไดเจริญดอยตามพระสุปฏิปนโน คงไมมีใครมาสรางมาตรฐานของผูปฏิบัติดีประพฤติชอบเทากับ
มาตรฐานอันสูงสุดไดเทากับพระครูบาศรีวิชัย จึงเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความสนใจ ในการแสวงหา 

                                                
 ๑๑ สัมภาษณ : ผศ.ดร.เทพประวิณ จังทรแรง, อาจารยประจําหัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตเชียงใหม, จังหวดัเชียงใหม, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕.  
 ๑๒ สัมภาษณ : ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช, ขาราชการบํานาญกระทรวงวัฒนธรรม, อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน, วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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ดวยวัตรปฏิปทาบารมีโดยสมบูรณแบบ ท่ีมีความรวมมือ รวมใจท่ีจะประพฤติดีปฏิบัติชอบตาม 
พระวินัยครบถวนบริบูรณ ปราศจากมลทินดางพรอย ละเวนส่ิงท่ีไมจําเปนตอการดําเนินชีวิตท่ี
งดงามเปนอยางยิ่ง ควรแกการเคารพศรัทธาเปนแบบอยางท่ีด ี
 

๔.๑.๒ บทบาทการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานแหงลานนาของพระครูบาศรีวิชัย  
   พรครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย   มีแนวคิดเรื่องการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณซากปรักหักฟง
ของศาสนสถานยังท่ีตางๆ มีลักษณะการอนุรักษรากเหงาจารึตลานนาดั้งเดิม แนวคิดนี้นาจะ
เกี่ยวของการสะสมบุญเพ่ือบรรลุเปนพระโพธิสัตวเจา การจาริกแสวงบุญในพ้ืนท่ีตางๆ ของลานนา
ของพระครูบาศรีวิชัย จึงเปรียบเหมือนการเท่ียวแสวงหาจักรวาลพุทธศาสนา หรือ “พุทธภูมิ” ๑๓  
   “พุทธภูมิ” โดยท่ัวไปหมายถึง  “นิพพานสภานวะ” ซ่ึงเปนสภาวะชีวิตท่ีอยูเหนือสภาวะ
แบบเวียนวาตายเกิดไมส้ินสุด จําแนกได ๓ สภาวะ ไดแก ถามภูมิ และอรูปภูมิ รวมเรียกวา       
“ไตรภูมิ” มีขอนาสังเกตแตแนวความคดิของพระครูบาศรีวิชัยในการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ อยู 
๒ ประการ คือ การแสดงนิมิตและเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานท่ีทานไดเดินทางไป
บูรณะ๑๔ 
   ๑. การแสดงนิมิต หมายถึงการนั่งกรรมฐานบรรลุปฐมฌานหรือนิมิต โดยตั้งสัจจะ     
อธิฐาน ถาปรากฏเห็นภาพในนิมิตแสดงใหเห็นวาผูเห็นนิมิตมีบุญสมภาร การท่ีพระครูบาศรีวิชัย
ประสบความสําเร็จในการเปนผูนําในการบูรณะปฏิสังขรณส่ิงตางๆ สวนหนึ่งก็มาจากความเช่ือ
ตามศรัทธาของชาวบานวา ถาพระครูบาศรีวิชัย เห็นนิมิตวาจะกระทําการสําเร็จ งานนั้นก็จะ
บรรลุผลสําเร็จทุกครั้งในการนั่งวิปสสนากรรมฐาน พระครูบาศรีวิชัยจะอธิฐานบารมีเพงดูบุญของ
ตนวาจะสามารถกระทําการสําเร็จ 
   ๒. การเจริญภาวนาเช่ือบุญใหใหรูวามีบุญ ควรทรงกัมมัฏฐาน อันใดจะภาวนา
กัมมัฏฐาน วาดังนี้ “ภูอัคคะคุรังอังคุ ภูอัคคะปุรังอังค”ุ บริกรรมดั่งนี้ไปเรื่อย ๆ ใหนับลูกประคําได
ดวย ใหได ๑๐๘ ลูกประคํา ภาวนาใหมีใจเล่ือมใสแทอยางขุนมัว หากรูไดแลใหตั้งสัจจะอธิฐานเอา
นิมิตเถิด ถาเห็นตนดอกและตึกกุฏิ วิหาร หอโรง เจดียก็ดี หันรูปพระเจาพระธรรมก็ดี ก็แมของเรา
ไดสรางมาแทแล ถาหากเห็นแสงพระอาทิตย พระจันทร อยางนี้ก็เพราะบุญสมภารเราแกกลาแกแล

                                                
 ๑๓ พระอภิชัยขาวป, ตํานานโยนกโลก อานแปลโดยพอนอยฝน บานผาหนาม ต.ปาไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน 
๒๑    สิหาคม ๒๕๓๐,  
 ๑๔ อุดม รุงเรื่องศรี ปริวรรต, ไตรภูมิฉบับลานนา (เชียงใหม: หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและวัฒนธรรม  
คณะมนุศยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔), หนา ๖๙. 
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ดวยการแสดงบุคลาธิษฐานดังกลาว  แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของพระครูบาศรีวิชัยวาเปนผูมีบุญ 
เพราะผูมีบุญบารมีเทานั้น  จึงจะเห็นนิมิตได พระครูบาศรีวิชัยไดแสดงนิมิตในครั้งนี ้  
   ปจจัยหลักการเดินทางไปบูรณะของพระครูบาศรีวิชัย  จึงนับวาเปนการบําเพ็ญบุญท่ี
ยิ่งใหญของ พระอริยะสงฆ ของลานนาก็วาได จะเปรียบไดกับการเดินธุดงคท่ัวเขตวัฒนธรรม
ลานนา เพ่ือเปนการสะสมบุญอยางหนึ่งท่ีไดทําไวเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับนักบุญ ดังคํากลาวใน
ประวัติพระครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่งวา๑๕ 
   ทานะ สิละบารมี  แหงพระครูบาศรีวิชัยเจาภิกขุตนมีบุญอันมาก หรือปรากฏแกปุถุชน 
มหาชน คะหัสถนักบวชหญิงชายท้ังหลายเปนส่ิงท่ีรูตอภิกษุผูมีบุญนั้น ถาเดินทางไปเท่ียว สอด
แสวงหาท่ีควรปฏิสังขรณกอนสรางซอมแชมยังกุฎิวิหาร พระบาท พระธาตุ อุโบสถ พระพุทธรูปก็
ดีซ่ึงมีในเมืองนอกเมืองในจังหวัดตางๆ เปนท่ีแหงพระบรมสารีริกาธาตุ  และวิหารอุโบสถ
พระพุทธรูปท่ัวทิศานุทิศะท้ังหลายอันเปนท่ีทรุดโทรมหักพังหาบุคคลจักอาจสามารถปฏิสังขรณ 
บํารุงขึ้นไมไดนั้น ตั้งอยูท่ีไกลท่ีใกลก็ดี ทานก็รูแลวมีศรัทธาอันเล่ือมใสจักไดไปปฏิสังขรณ
กอสรางขึ้นใหม ทานไมรูไดดําเนินการไดกําลังแหงทานสักครั้งยอมไปดวยยังยานาหาม ดวยบุญสม
ปานท่ีทานพระครูบาศรีวิชัยไดบําเพ็ญมาในชาติปานกอนขอใหไดสําเร็จ๑๖ 

   ผูวิจัยสรุปผลไดวา  การเดินทางไปบูรณะปฏิสังขรณ ศาสนสถานวัดตางๆ เหลานี้    
พระครูบาศรีวิชัย นับเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจ ซ่ึงเปนความเคล่ืนไหวทางพระพุทธศาสนานี้ อาจจะ
เรียกไดวาเปนการแสดงออกดานปฏิบัติการณอันเปนอุดมคติของ “ตนบุญ” ท่ีจะชวยเหลืออุปถัมภ
ค่ําชูพระพุทธศาสนา อีกรูปแบบหนึ่ง ในการจาริกแสวงบุญ ไปฟนฟูสถานท่ีใหสําเร็จไดดวยดี 
 

   ๑) ขอวัตรปฏิบัติ ของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   พระครูบาศรีวิชัย เปนผูมีอุปนิสัยซ่ือตรงและมุงม่ันอยางแนวแน  ท้ังนี้เพราะทานทรงไว
ซ่ึงอุเบกขาธรรม บารมีธรรม ดวงจิตของทานเปยมลนดวยเมตตาธรรม ทานจะอนุโมทนาในทาน
บริจาคของชนทุกหมูเหลาโดยไมมีความรังเกียจหรือชอบท่ีรักมักท่ีชังในวัตถุปจจัยไทยทาน
ท้ังหลาย เพราะทานไมไดสะสม ทานจะสงเคราะหแกพระภิกษุ สามเณรตลอดถึงใหทานแกยาจก
วณิพ กคน ยกค นจน ขอท านท านเ ปนพ ระท่ี มี หัว ใจ ท่ี เปน อิสร ะไม สะสมหมั กหม โลภ                      

                                                
๑๕ เจาสุริยะวงศ วโรรส, ประวัติทานพระสิริวิชัย วัดบานปาง, หนา ๔-๕.,  

 ๑๖ อนุวิทย เจริญศุภกุล, “เอกลักณะของงานสถาปตยกรรมลานนาไทย, การศึกษาเพื่อการสรางสรรค
วัดพระธาตุลําปางหลวง” ในสัมมนาลานนาคดีศึกษาสิลปกรรม, (เชียงใหม : ศูนยสงเสริมศิลปกรรมวิทยาลัยครู
เชียใหม, ๒๕๒๙), หนา ๘๓.   
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ลนความลุมหลวงมัวเมาดวยอํานาจกิเลสตัณหาอันเปนสนิมใจ ถวายเปนพุทธบูชาปฏิบัติธรรมวินัย
อยางเครงครัด แตอยางไรกต็ามความเปนผูทรงศีลทรงธรรมก็ใชวาจะเปนไปอยางเลิศลอยโดยไมได
รักการกระทบกระเทือนอะไรบาทวิถีของนักบุญพระครูบาศรีวิชัย ทานไดประทับรอยแหวความ
เปนนักบุญอมตะแหงลานนาไทย๑๗ 
   ชาวลานนาตลอดระยะเวลาอันยาวนานของพระครูบาศรีวิชัย การดําเนินชีวิตไวอยาง  
ลึกซ่ึง และฝงอยูในหัวใจ ของทานไดเพ่ิมคุณคาแหงชีวิต ดวยการบําเพ็ญบารมีธรรมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงในยุคสมัยท่ีพระครูบาศรีวิชัย ไดบําเพ็ญเนกธัมมะบารมีอยูวัดจอมศะรี   
ศรีทรายมูลบุญเรือง บานปางทามกลางหุบเขาในเขตเมืองล้ี จังหวัดลําพูน วิถีชีวิตในทางธรรม ก็
ตองมีความเกี่ยวพันขนานกับสมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส   ซ่ึงพระองค
ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชแหงกรุงรัตรนโกสินทรองคท่ี ๑๐ แหงพระองคก็ทรงเปน          
เจานองยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕  ๑๘ 
 

   ๒) บทบาทฐานะนักบุญแหงลานนา  
   พระครูบาศรีวิชัย  เปนพระสุปฏิปนโนตามท่ีทานสอนผูอ่ืนโดยการปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง ทานปฏิบัติไดแลวจึงสอนผูอ่ืน ดวยเหตุนี้ จึงมีผูคนมากมายเล่ือมใสศรัทธาในตัวทาน 
ตางพากันมากราบไหวบูชาขอเปนลูกศิษยของทานเม่ือมีคนชอบก็ตองมีคนไมชอบเกิดขึ้นเปน
ธรรมดาของโลกธรรม ๘ ถึงแมวาคนไมชอบจะมีไมมากก็ตามเถิด ถูกกลาวหาวาประพฤติตน      
ไม เหมาะสม จนตองอธิกรณ ถึง  ๒ ครั้ ง  ท านถูกนําตัวไปใหคณะสงฆ ชําระอธิกรณ ท่ี
กรุงเทพมหานคร  แตดวยความบริสุทธ์ิของทานพระครูบาศรีวิชัย มลทินท้ังหลายท่ีถูกผูอ่ืนนํามา
แปดเปอนก็ไมอาจทําใหทานมัวหมองได พระครูบาศรีวิชัย จึงเดินทางกลับสูมาตุภูมิของทานอยาง
สงางาม 

   อาจารยสิงฆะ  วรรณสัย๑๙  อดีตปราชญคนสําคัญของจังหวัดลําพูน ผูเคยไดสนทนากับ
พระครูบาศรีวิชัย  ไดบันทึกไวใน  "สารประวัติพระครูบาศรีวิชัย" ความตอนหนึ่งวา "ตอนท่ี     
พระครูบานั่งหนักสรางวัดจามเทวีนั่นแหละ ขาพเจาเปนสามเณรมักจะ ไปไหวไปพูดคุยกับ       

                                                
 ๑๗วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม, ประวัติการสรางทางข้ึนดอยสุเทพและประวัติ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ, : สุทินการพิมพ(๒๕๕๒), หนา ๑๐-๑๕.  
 ๑๘ สัมภาษณ : รศ.สมโชติ อองสกุล, อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม, อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม, ๒๗ กันยายน, ๒๕๕๕. 
 ๑๙ http://www.thai.net/lanna1839/sivichai2.htm, สามารถ  แจมจันทร, นิตยสารศิลปวัฒธรรม ปท่ี 
๑๗ ฉบับท่ี ๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๙. 
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ทานครูบาเสมอ วันหนึ่งทานถามขาพเจาวา "เณรจะสึกหรือไม?" ขาพเจาตอบวา "ไมแนทาน เพราะ
อนาคตของเราคาดไมถูก" ทานพระครูบาศรีวิชัยไดกรุณาสอนวา "เม่ือสามเณรเณรจะลาสิขาออก
ไปสูโลกภายนอก พึงประพฤติตัว อยาใหซ่ือนัก อยาใหตรงนัก ใหจะกลวยเปนกานกลวยนั้นเทอะ" 
อธิบายวา คนท่ีอยูในโลกฆราวาสนั้น เปนคนตรงไป ก็อยูกับเขาไมได เปนคนคดงอเกินไปก็อยูกับ
เขาไมได จงอยาคดมาก อยาตรงมาก เหมือนกานกลวยนั่นแหละจึงจะอยูกับ คนในโลกได" นี่เปน
คําสอนหลังจากท่ีพระครูบาศรีวิชัยกลาวไวหลังจากทานกลับจากชําระอธิกรณครั้งสุดทาย ซ่ึงเปน   
ชวงบ้ันปลายชีวิตทานแลวถึงแมวาพระครูบาศรีวิชัยจะเกิดในยุคท่ีบานเมืองยังไมพัฒนาดานวัตถุ
มากนัก อ.ล้ี เม่ือ ๑๖๐ ปกวาลวงมาแลวนั้น ยังบริบูรณ ไปดวยปาไมนานาพันธุ เรื่องราวเรนลับทาง
ไสยศาสตรนาจะมีใหคนในยุคนั้นไดพิศวงไมนอย แตพระครูบาศรีวิชัยกลับไมไดสงเสริมเรื่องนี้
แมแตนอย ทานไมไดสรางวัตถุมงคลใด ๆ ท้ังส้ิน๒๐ 
   เม่ือครั้งท่ีทานเดินทางดวยรถไฟไปกรุงเทพมหานครเพ่ือใหคณะสงฆฝายปกครองชําระ
อธิกรณ  ผูโดยสารบนขบวนรถไฟ  เม่ือทราบวาทานคือพระครูบาศรีวิชัยผูโดงดัง ตางพากันมา
กราบไหวออนวอนขอเครื่องรางของขลังจากทานพระครูบาศรีวิชัย ไดแตยิ้มแลวสายหนา ทาน
กลาวแกคนเหลานั้นวา "ไมเคยมีไวใหใคร เอาไวเองก็ไมมี เพราะพระพุทธองคไมเคยส่ังสอน ให
เช่ือถือส่ิงเหลานั้น"เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร คาถาอาคมเหลานี้ ในชวงแรกของชีวิตในสมณเพศ 
พระครูบาศรีวิชัย ก็เคยไดศึกษาวิชาเหลานี้ มากอน ถึงไดสักหมึกดําท้ัง ๒ ขา ตามแบบความนิยม
ของผูชายชาวลานนาในสมัยนั้น ตอมาไดศึกษา    พระธรรมอยางถ่ีถวน ลึกซ้ึง ทานตระหนักถึง
ความไมเปนแกนสารของไสยศาสตร จึงหันหลังใหวิชาเหลานั้นอยางส้ินเชิง เคยมีผูเรียนถาม     
พระครูบาศรีวิชัยเรื่องอภินิหารเรื่องหนึ่งวา มีครั้งหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยพรอมกับศรัทธาท้ังหลายเขา
ไปในปาแหงหนึ่งบังเกิด ฝนตกหนกัมาก คนท้ังหลายเปยกกันหมด แตพระครูบาศรีวิชัยไมเปยกเลย
มีจริงหรือไม ทานตอบวา     "เออเปนความจริง  ขาไมเปยกเลย เพราะขามีจอง (รม)" 
   พระครูบาศรีวิชัยเปนพระผูปฏิบัติธรรมเยี่ยมยอดรูปหนึ่ง และมีเรื่องราวท่ีเรียกวานา
อัศจรรยก็วาได คือทานสามารถกําหนด รูจิตของผูอ่ืนได หากผูใดนําของไมบริสุทธ์ิ มาทําบุญกับ 
ทานก็จะบอกใหผูนั้นทราบ หรือไมรับของนั้นเลยทีเดียว จะมาทําบาปแลกบุญนั้น พระครูบาศรีวิชัย
ทานไมสงเสริมเด็ดขาด เปนเรื่องราวรวมสมัยครั้งท่ี๒๑ พระครูบาศรีวิชัยยังดํารงชีวิตอยูในหมูบาน
เดื่ องก  ต.ขัว มุง  อ .สารภี   จ . เ ชียงใหม  มี เศรษฐินี ผูหนึ่ ง  เปนคนท่ีมีนิ สัย เข าทํานองว า                   

                                                
 ๒๐ จรัส โฆษณานันท, พระครูบาเจาศรีวิชัย อริยสงฆแหงลานนา, พิมพท่ี หางหุนสวนจํากัด มีเดีย 
เพรส : กรุงเทพฯ ๒๕๔๙, หนา ๑๖๑. 
 ๒๑ บทสัมภาษณ :  พระครูบาบุญเปง จักฺกรัตฺตโน, สํานักปฏิบัติธรรมหวยฟาหรง  อําเภอแมทะ           
จังหวัดลําปาง, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๓๙ 

"หนาเนื้อใจเสือ"  (ทางลานนาเรียกวา "ปากหวาน กนสม") ผูใดขัดสนเงินทองบากหนาขอพ่ึงพิง
นางก็ใหไปปากก็พร่ําวา "ไมเปนไร  เราคนกันเองมีอะไรพูดจากันได" แตเวลาท่ีลูกหนี้เอาของมา
คืน ตองมีคามากกวาของท่ียืมไปถึงเทาตัว ยืมเงิน ๑๐ บาท (สมัยครึ่งคอนศตวรรษ) คืน ๒๐ บาท 
หากไมมีจริง ๆ เศรษฐินีผูนี้ก็จะริบเอาขาวของอยางอ่ืนแทนเงิน เชน ขาวสาร เกลือ  กะป ปลารา 
ชนิดท่ีวาอะไรพอจะตีคาเปนเงินไดก็ริบไวกอน 
   บทสัมภาษณนายปวงคํา  ตุยเขียว๒๒ ไดใหไวครั้งหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยออกบิณฑบาต 
เศรษฐินี ผูนี้ก็ไปทําบุญตักบาตรกับเขาดวย คนอ่ืนตักบาตร พระครูบาศรีวิ ชัยก็รับแตพอ
มาถึงเศรษฐินีแหงบานเดื่องก ทานกลับปดฝาบาตรนางใหรู สึกแปลกใจจึงกราบเรียนถาม           
พระครูบาศรีวิชัยวาเหตุใด ทานจึงไมรับบาตรของนาง พระครูบาศรีวิชัยจึงตอบเศรษฐินีผูนี้วา    
"แมออกจะเอาขี้มาใสบาตรเรา"   ("แมออก" หมายถึง สีกา  สวน "เรา" ก็คือ เรา) เศรษฐินีแหงบาน
เดื่องกก็แทบจะแทรกแผนดินหนีเลยทีเดียว สวนจะสํานึกตัวไดหรือไมนั้น คงเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
เพราะบุคคลมีหลายจําพวก รายนี้อาจจะเปนบัวประเภทสุดทาย 
   นอกจากจะเปนพระนักปฏิบัติแลว ทางดานเทศนาโวหาร ครูบาศรีวิชัยก็ยังมี
ความสามารถแสดงธรรมใหผูคนในยุคนั้น ไดเขาใจถึงหลักธรรมเบ้ืองตนอยางแจมแจง ผูวิจัยขอนํา 
"ธรรมอานิสงคศีล" ท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดเขียนไวเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๔  เนื่องในงานฉลองวิหารหลวง 
วัดสวนดอก จ.เชียงใหม พิมพเปนอักษรเมือง (ภาษาลานนา) ปริวรรตเปนภาษาไทย โดยนายหนาน
ปวงคํา  ตุยเขียว เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งวา  "..น้ําแมน้ําคงคา ยุมนา อจิรวดี  
มหิมหาสลภู ซ่ึงเปนแมน้ําใหญท้ัง ๕ แมน้ํา แมนจักเอามาอาบใหหมดส้ินท้ัง ๕ แมน้ําก็ไมอาจลาง
บาป คือความเดือดรอน ภายในใหหายไดและฝนลูกเห็บ แมนจะตกมารอยหาใหเย็นและหนาวสัก
ปานใดก็ดี ก็ไมอาจจะเย็นเขาไปถึงภายใน ใหหายความทุกขเวทนาได ศีล ๕ เปนอริยทรัพย เปนตน
ของความบริสุทธ์ิ เปนน้ําทิพยสําหรับลางบาป คือความเดือดรอน ภายในใหหายได เปนบันไดแกว
สําหรับกายขึ้นไปสูสวรรค 
   การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานไมสะดวกเดินทาง ครั้งท่ีสองนี้เจาคณะแขวงล้ีไมเลนงาน
โดยตรง แตสงใหเจาคณะจังหวัดลําพูนไดสวนแทน พระครูบาศรีวิชัยถูกกักขังอยู ณ วัดชัยมงคล 
ในกลางเมืองลําพูน ๒๓ วัน กวาจะไดรับการปลอยตัว ยังตามราวีไมเลิก โดนตองอธิกรณครั้งท่ี ๓ 
ดวยขอหาใหม “ผูกอนการระเดื่อง” เจาคณะแขวงล้ีไดสงใหพระครูบาศรีวิชัยนําเอาลูกวัด เจา
อธิการหัววัด ในตําบลบานปางทุกรูป ไปรวมประชุมท่ีวัดล้ีหลวง อีกครั้ง คือคอยแตจะหาเรื่องแหย 
เพราะรูอยูเต็มอกวายอมแข็งขอเชนเดิม 

                                                
 ๒๒ บทสัมภาษณ : นายปวงคํา  ตุยเขียว, เมืองเชียงใหม เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๘  
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๔๐ 

   พระครูบาศรีวิชัยอางวา วัดคือสถานท่ีปฏิบัติธรรม ไมมีหนาท่ีรับใชคําบัญชาจากสวน
ราชการ แมภายนอกวัดของทานจะดูเงียบสงบไมมีแตงโคมประทิปหรือล่ันเภรีมหรสพ แตในความ
เปนจริงนั้นแผเมตตาถวายแดพระมหาบพิตรราชกาลท่ี ๖ เชนกันเม่ือเลนงานเรื่องไมแสดงความ
จงรักภักดีพระมหากษัตริยรัชกาลใหมท่ีเพ่ิงเสวยราชยไมได จึงตองงัดแผนสองมาจูจมอีกนั่นหรือ
การใสรายปายสี ฝายอํามาตยไดปลอยขาวลือบอกตอๆ กันไปท่ัววา พระครูบาศรีวิชัยเพ้ียนถึงขนาด
อางวาเปนตนบุญ หวัดแกวงดาบวิเศษจากสวรรคใหมาปราบยุคเข็ญ ชาวลานนาเรียกวา “ดาบสะ
หลีกญไจย” ประหนึ่งผูมีบุญญาธิการ เปนนัยวาตนไมจําเปนตองเคารพพระมหากษัตริยแหงสยาม 
 

   ๓) ปฏิปทาอันงดงาม พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   พระนักปฏิบัติท่ีมีบทบาทขอปฏิปทาจริยวัตรท่ีงดงามเม่ือพระครูบาศรีวิชัยไดศึกษากับ
ครูบาอุปละและครูบาวัดดอยคําแลว ก็ไดกลับไปศึกษาเพ่ิมเติมจากครูบาสมณะผูเปนอุปชฌายอีก
ครั้ง กอนท่ีจะเดินทางกลับสูบานปาง๒๓  ในการบําเพ็ญเพียนภาวนาแนวทางท่ีไดร่ําเรียนมา 
นอกจากนี้วัตรปฏิบัติไดเสริมบุคลิกความนาเล่ือมใสขึ้นอีก หลังจากท่ีออกธุดงคหาความวิเวกตาม
ปาตามเขา อันเปนลักษณะจารีตของสงฆสายวัดปาแลวนั้นคุณลักษณะพิเศษท่ีสําคัญของ            
พระครูบาศรีวิชัยโดยเดนขึ้นมาเหนือพระสงฆรูปอ่ืนๆ เกิดขึ้นภายหลังจากการ ไดรับการศึกษาเลา
เรียนจากสํานักสงฆสายอรัญวาสีนั้นแลว นอกจากการธุดงควัตร ซ้ึงมีผลสืบเนื่องถึงความสัมพันธ
ของพระครูบาศรีวิชัย ระหวางชาวเขาชาวดอย กะเหรี่ยง ท่ีใหความเคารพศรัทธาตอความเปนนัก
ปฏิบัติธรรมท่ีเปนจุดเดนท่ีสําคัญของพระครูบาศรีวิชัย อันนําความเล่ือมใสศรัทธาเปนทุนของ
ชาวเขาชาวดอกท่ีใหความสนใจตอพระครูบาศรีวิชัย 
 

   ๔) บทบาทตนบุญหรือผูมีบุญพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
   คําวา “ตนบุญ”ผูมีบุญท่ีมีบทบาทใหประชาชนมีความศรัทธาเคารพนั้นท้ังบุคคลท่ีเปน    
พระและฆราวาส “ตนบุญ” ในสวนของฆราวาสแบงเปนกลุมได กลุมแรก มักจะยกยองในกลุม
ผูปกครอง อันไดแก กษัตริยของชาวลานนาเองก็ถือไดวาเปนฐานะหนึ่ง ท่ีไดควบคูกับตําแหนงของ
กษัตริยโดยการสืบราชบัลลังกขณะเดียวกันกลุมท่ีสองนั้น คือ กลุมสามัญชน อันไดรับการยกยอง
ใหเปน “ตนบุญ” ไดในยามท่ีบานเมืองเกิดความไมสงบ อยางเชนเกิดศึกสงครามเปนตน 

                                                
 

๒๓
 สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร, อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,       

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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๔๑ 

   ในสวน “ตนบุญ” ในทางพระพุทธศาสนา เกิดจากความเช่ือวาพระพุทธศาสนาจะเส่ือม
ลงในรอบ ๕๐๐๐ ป ดังนั้นในชวงระยะเวลาดังกลาวจะปรากฏ “ตนบุญ” ขึ้นเพ่ือจรรโลง
พระพุทธศาสนา “ตนบุญ” ในท่ีนี้ผูศึกษาจึงหมายถึงพระสงฆท่ีมีบุคลิกลักษณะพิเศษ เชน เปน 
บรรพชิตท่ีเครงครัดในการถือศีลจริยวัตร ปาริสุทธิศีล ๔ คําวาปาริสุทธิศีล ๔ กลาวคือ 
   ๑. ปาติโมกขสังวร สํารวมในพระปาติโมกข เวนขอท่ีพระพุทธเจาหาม ทําตามขอท่ี
พระองคอนุญาต 
   ๒. อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายใจ ไมใหยินดียินรายในเวลา
เห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส ถูกตองโผฏัฐพพะ รูธรรมารมณดวยใจ 
   ๓. อาชีวปาริสุทธิ เล้ียงชีวิตโดยทางท่ีชอบ ไมหลอกลวงเขาเล้ียงชีวิต 
   ๔. ปจจยปจจเวกขณะ พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และเภสัช ไมบริโภคดวยตัณหากอใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาแกสาธุชนท้ังหลาย ฉะนั้น 
จะพบวาจารีตความเช่ือเหลานี้ยังคงสืบตอกันมาอยูในสังคมลานนาและสังคมปจจุบัน เครื่อง
ประดับขัติยะนารีท้ังหลาย มีแกวแหวนเงินทอง เปนตัณหากามคุณ เหมือนดั่งน้ําผ้ึงแชยาพิษ 
สําหรับนําความทุกขมาใสตัวโดยไมมีประโยชนส่ิงใดเลย แมน้ําคงคา ยมนา อิรวดี มหิ มหาสรพู ซ่ึง
เปนแมน้ําใหญท้ัง ๕ แมน้ํานี้ แมนจักเอามาอาบใหหมดท้ัง ๕ แมนี้ ก็ไม อาจจะลางบาป คือความ
เดือดรอนภายในใหหายได ลมฝนลูกเห็บ แมนจะตกลงมาหลายแสนหา เย็นและหนาวสักปานใด ก็
ไมอาจเย็นเขาไปถึงภายในใหหายจากความทุกขเวทนาได ศีล ๕ เปนอริยทรัพย เปนตนเหตุแหง
ความบริสุทธ์ิ เปนน้ําทิพยสําหรับลางบาป คือความเดือดรอนภายในใหหายได เม่ือศีลบริสุทธ์ิแลว 
สมาธิ ความตั้งม่ันก็จะมีมาแลวใหปลุกปญญา ปญญาก็จักเกิดมีขึ้นได คือ ใหหม่ันรําลึกถึงตัวตนอยู
เสมอ วาไมใชตัว ไมใชตน จนเห็นแจงดวย ปญญาของตน จึงเปนเครื่องประหารกิเลส หมดแลว     
จิตเปนวิมุติ หลุดพนจากความทุกขท้ังมวลได 
   ดังนั้น พระครูบาศรีวิชัย จึงมีลักษณะเฉพาะท่ีนาสนใจของผูศึกษาวิจัย ซ่ึงไดแยก
ออกเปนความสําคัญได ๒ ประการดังนี้คือ 
   ๑. การท่ีครูบาศรีวิชัยไดรับการยกยองใหเปน “ตนบุญ” มีความเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือ
ของชาวลานนาท่ีเกิดจากการตีความในทางพระพุทธศาสนา โดยมีความเช่ือวาศาสนาจะเส่ือมลงใน
ระยะเวลา ๕๐๐๐ ปนี้จะปรากฎ “ตนบุญ” ขึ้นและ “ตนบุญ” เหลานี้จะเปนผูค้ําชูพระพุทธศาสนา
กวาจะถึงยุค    พระศรีอาริยเมตไตรยท่ีจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล 
   ๒. จากการศึกษาผลงานท่ีเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยท้ังหมด พบวายังไมมีการศึกษาวิเคราะห 
ท่ีแสดงใหเห็นในดานสังคมท่ีเกิดขึ้นโดยครูบาศรีวิชัยในฐาน “ตนบุญ” เปนศูนยรวมภายใตบริบท
ทางสังคมลานนาไดดีเปนอยางมาก 
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   บทสัมภาษณ นายไกรสิน อุนใจจินต๒๔  นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี 
๘ ตามความเปนจริงแลว ในความเช่ือเรื่อง “ตนบุญ” มีอยูในสังคมลานนาคติความเช่ือนี้จะถูก
นํามาใชในสถานการณตางๆ นับตั้งแตการนํามาใชกลาวอางอิงในหมูราษฎร ท้ังฝายสงฆและ
ฆราวาส ถาหากบานเมืองอยูในภาวะวิกฤติทําสงครามเกิดการสูรบ ผูปกครองไมมีอํานาจครบคุม
สถานการณ เชนนี้ทําใหบุคคลใดก็อาจอางไดวาฐานะ “ตนบุญ”ขึ้นมาเปนผูนําในการแกไขปญหา
ขณะนั้นได ตนบุญใน  
 

   ผูวิจัยสรุปผลไดวา ปจจัยท่ีสงผลดีประการหนึ่งท่ีทําใหผูศรัทธาเช่ือม่ันและสมัครใจ
ของผูมาทําบุญรวมในการบูรณะปฏิสังขรณวัดกับ พระครูบาศรีวิชัย  คือความปรารถนาจะไดบุญ  
ซ่ึงผูศรัทธาเคารพนับถือวาพระครูบาศรีวิชัย เปนเนื้อนาบุญและเปนพระเถระท่ีใหความเคารพ    
นับถืออยางสูงสุด   แมจะมีพระเถรท่ีมีอาวุโสในตําแหนงการงานทางสงฆ ก็ยังไมมีความสนิทใจ
เทากับศรัทธาความเช่ือปสาทความเล่ือมใสท่ีผูท่ีมีตอพระครูบาศรีวิชัย  ผูพบเห็นจึงพากันมารวม
ถวายทานดวยความเต็มใจ  นอกเหนือไปจากเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตน การสงเคราะหดาน
สาธารณูปการของพระครูบาศรีวิชัย  ยังเปนการสนองความเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาอยางม่ันคง 
เม่ือพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนแบบอยางท่ีสรางบารมีมาหลายรอยชาติจนได
บรรลุธรรมและเปนท่ียึดใหกับพระครูบาศรีวิชัย  

 
๔.๒ บทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานบนแผนดินลานนา 
   ๔.๒.๑ สถานที่พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไดบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา 
    พระครูบาศรีวิชัย ไดจาริกไปทิศไหนไดรับการนิมนตไปบูรณะปฏิสังขรณ ศาสนา
สถานวัด หรือเจดีย อันเปนสถานท่ีศาสนาสถานทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนสถานท่ีทาง
โบราณสถานท่ีเกาแกและเปนเจดียท่ีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เปนสถานท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไปใหความสําคัญทางดานจิตใจเปนอยางมาก ไดแก
โบราณสถานเจดีย วิหารตางๆ  
   ๑) บูรณะพระเจดีย พระธาตุดอยเกิ้ง     อําเภอฮอด (พ.ศ. ๒๔๖๔) สรางวิหารหลวง    
วัดศรีโคมคําพระเจาตนหลวง จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๔๖๕)บูรณะพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
บูรณะพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร (พ.ศ. ๒๔๖๖) วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๖๗)  
สรางธาตุและบันไดนาค วัดบานปาง พระธาตุเกตุสรอยแกงน้ําปง (พ.ศ. ๒๔๖๘) บูรณะวิหารหลวง

                                                
 ๒๔ สัมภาษณ : นายไกรสนิ อุนใจจินต, นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี ๘ ตําบล
ชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม, วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
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วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๗๔) และผลงานช้ินอมตะคือ การสรางถนขึ้นดอยสุเทพ 
จังหวัดเชียงใหม ศรัทธาสาถุชนมารวมกันสรางถนนวันละไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ คน แลวเสร็จภายใน ๖ 
เดือน ตามสัจจะวาจา (พ.ศ. ๒๔๗๘) สรางวิหารวัดบานปาง   (พ.ศ. ๒๔๗๘ เสร็จป พ.ศ. ๒๔๘๒) 
วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน เม่ือ  (พ.ศ. ๒๔๗๙) รวม   วัดตางๆท่ี ไดไปบูรณปฏิสังขรณวัดรวม ๑๐๘ 
วัดตอมาเดิมทานช่ือ พระครูบาศรีวิชัย ดวยความนับถือผลงานท่ีเดนมาก ก็คือ การสรางถนนขึ้นดอย
สุเทพ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพระครูบาศรีวิชัยทานไดรับคํานิมนตจากศรัทธาประชาชน ใหชวยดําริ
และจัดการเรื่องนี้ จึงเริ่มลงมือสรางเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ 
เชิงดอยสุเทพดานหวยแกว  
    
   ๒) การสรางถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   การท่ีพระครูบาศรีวิชัย ไดรับนิมนตใหดําเนินการสรางถนนขึ้นสูดอยสุเทพโดยมี           
พลตรี เจาแกวเนาวรัตน  เจาผูครองนครเชียงใหม ในขนาดนั้นเปนผูขุดจอบเปนปฐมฤกษ การสราง
ถนนสายนี้ใชแรงงานเปนจํานวนมากวันหนึ่งๆ จะมีผูคนชวยทํางานประมาณวันละไมต่ํากวา 
๕,๐๐๐ คน ใหดําเนินการสรางถนนขึ้นเถาคิดมูลคาแรงงานเปนเงินก็คงมากมายมหาศาล การสราง
ทางสายนี้ใชเวลา ๕ เดือน กับ ๒๒ วัน จึงแลวเสร็จ และเปดใหรถขึ้นลงได เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๗๘ผลงานท่ีประทับใจอันอยูในความทรงจําของคนไทยท้ังประเทศจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ 
การสรางถนนขึ้นดอยสุเทพกลาวไดวา เม่ือนึกถึง  จะตองนึกถึงถนนขึ้นดอยสุเทพหรือเม่ือเห็นถนน
ขึ้นดอยสุเทพจะตองนึกถึง   พระครูบาศรีวิชัย ท้ังนี้เพราะผลงานท่ีปุถุชนทําไมไดแตทานทําได เม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ในสมัยพระองคบวรเดชดํารงตําแหนงเปนอุปราชมณฑลพายัพ เคยดําริท่ีจะสรางถนน
สายนี้มาแลวครั้งหนึ่ง แตเม่ือลงมือสํารวจประมาณการคากอสรางแลวจะตองใชเงินถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และใชระยะเวลาในดําเนินการไมนอยกวา ๓ ป จนปญญาและทําใหไมไดจึงยกเลิกนั้นเอง๒๕ 

   หลังจากเปล่ียนการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ทานไดนํา คณะราษฎรไดสงบุคคลสําคัญ ๒ 
ทานคือ พระยาสุริยานุวัตรกับหลวงธํารงนาสวัสดิ์  เดินทางไปเขาเฝา เจานายฝายเหนือ               
หลวงธํารงนาสวัสดิ์ ไดขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ และไดปรารภกับหลวงศรีประกาศถึง
การติดตั้งและเดินสายไฟฟาขึ้นดอยสุเทพ ซ่ึงคุณหลวงท้ังสองก็เห็นวาเปนเรื่องสุดวิสัยท่ีจะทํากัน
ได  แ ต หลวง ศ รีป ระ ก าศ นํ าค วา ม เรื่ อง นี้ ไป ห ารื อกั บ  พ ระ ค รูบ า ศรี วิ ชั ย  ท าน ต อบ ว า                        

                                                
 ๒๕ พีระพงศ เพชรทา, หนังสือ “ครูบาเจาศรีวิชัย วัดบานปาง จังหวัดลําพูน นักบุญอมตะแหง
ลานนา” : (วนิดาการพิมพ เชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ๓๒๓-๓๒๕. 
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การติดตั้งสายไฟฟาขึ้นมีทางทําได แตถาทําถนนขึ้นดอย ทําได  และไฟฟาจะตามมาเอง เทานั้น   
งานสรางถนนขึ้นดอยสุเทพ      ก็เริ่มขึ้น ใบปลิว ๕๐,๐๐๐ แผนแจกจายไปใน  ๕  จังหวัดภาคเหนือ 
   วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจาแกวนวรัฐ เปนผูลงจอบแรกเปน
ปฐมฤกษ ผูคนจากท่ัวสารทิศตางหล่ังไหลมาสูทางท่ีจะขึ้นไปหวยแกว อันเปนจุดเริ่มตน มีจอบถือ
จอบมีเสียมถือเสียมติดตัวมา จนกระท้ังตองแบงกันคนละ ๑ วา 
   ถนนสายนี้ตัดผานปาและหุบเหว ยาว ๑๑,๕๓๐ กิโลเมตร ใชแรงคนลวนๆ ไมมี
เครื่องจักรมือกลหนักเหมือนสมัยนี้  เพียง ๕ เดือน ๒๒ การทําถนน ก็เสร็จส้ินสมบูรณ เปดให
รถยนตวิ่งเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘  
   เรื่องราวของความดีของพระครูบาศรีวิชัย  กลาวมาแลวท้ังหมด มิใชแตจะอยูในความ
ทรงจําของคนในภาคเหนือเทานั้น แตยังอยูในความรับรูและความสนใจของคนท้ังประเทศสยาม
โดยเฉพาะอยายิ่ง คณะราษฎรซ่ึงเพ่ิงจะประสบความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงการปกครองก็ยังให
ความสนใจ มิใชในแงท่ีทานเปนผูวิเศษ หลังจากท่ีคณะราษฎรไดทําการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เปนผลสําเร็จแลว ไดจัดสงบุคคลสําคัญ ๒ นาย คือ พระยาสุริยานุ
วัตร และนายเรือเอกหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ (บุคคลท้ังสองไดเปนรัฐมนตรีในเวลาตอมา) เดินทาง
ไปยังมณฑลพายัพเพ่ือทําความเขาใจกับเจานายฝายเหนือ ถึงความมุงหมายในการปฏิวัติ
เปล่ียนแปลงการปกครองและนโยบายอันไดแกหลัก ๖ ประการ พระยาสุริยานุวัตรไดกลาวถึง   
พระครูบาศรีวิชัย ไวในรายงานท่ีเสนอตอพระยามโนปกรณนิติธาดาประธาน คณะกรรมคณะ
ราษฏร (นายกรัฐมนตตรี) ตามหนังสือลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๗๕ วา”ในเมืองเชียงใหม 
ขาพเจาสืบถามดูไดความแนชัดวา พระราชชายาเธอและเจาแกวนวรัฐ เปนผูมีอํานาจท่ีราษฎรนับถือ
มาก แตคนท่ีสําคัญท่ี มีอํานาจยิ่งกวาเจ านายในเมืองเชียงใหมนั้น  มีพระเถรรูปหนึ่ง ช่ือ                 
พระครูบาศรีวิชัย เปนเจาคณะวัดสิงห  เช้ือสายกะเหรี่ยง ตําบลบานปาง แขวงเมืองนครลําปาง      
ซ่ึงคนนับถือทานท้ังเมืองตลอดจนถึงเมืองเชียงตุง จะทานจะทําอะไรหรือจะปรารถนาส่ิงใดสําเร็จ
ท้ังสิน เถรองคนี้ถือพุทธศาสนาเครงครัดมาก ฉันอาหารวันละม้ือ และไมฉันอาหารเนื้อสัตว๒๖ 
   ๑.  การปฏิสังขรณวัดยิ่งกวาส่ิงใด ไดซอมแซมวิหารและพระเจดียท่ีสลักหักพังมามาก
แหงแลว ถึงตัวจะไมมีเงินทองเลยเม่ือตกลงจะทําการบุญท่ีไหนแหงใด ราษฎรไทย ลาว เง้ียว พมา 
จะนําเงินมาถวายพรอมดวยการสงเสบียงอาหารและชวยออกแรงในการใชกอสรางโดยไมคิดคาจาง 
แมแตฝรั่งในเมืองเชียงใหมท่ีเปนมิจฉาทิฎฐิ ก็ยังพลอยเล่ือมใสชวยเหลือดวย 

                                                
 ๒๖ นิพนธ สุขสมมโนกุล, “ล็อคเก็ต ครูบาศรีวิชัย พิมพหนาหนุม” ตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย, 
(เชียงใหม : วนิดาการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๑๗-๑๘. 
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๔๕ 

   พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย กําลังปฏิสังขรณวัดสวนดอกอยู ขาพเจาไดไปดูก็เวนท่ีจะชม
อภินิหารของเธอไมได สรางวิหารยาวใหญเพียงท่ีไดทํามาถึงเพียงนี้ยังไมทันถึง ๑๐ เดือนก็สําเร็จ
แลว และยังทําการปดทองประดับกระจกท่ีลวดลายตามเสาผนังดวย พระครูบาศรีวิชัยบอกวา
ชาวบานเรี่ยไรเงินไปใหไมถึงหกหม่ืนบาท แตวิหารขนาดใหญทําไดถาเปนในกรุงเทพมหานคร    
คงจะส้ินเงินงบประมาณกวาสองแสนบาท๒๗ 
   ๒.  พระครูบาศรีวิชัย  เคยถูกจับสงลงมายังกรุงเทพมหานคร ครั้งหนึ่ง โดยถูกตั้งขอ
กลาวหาท่ีไมมีมูลวาตั้งตัวเปนผูวิเศษ ราษฎรในเมืองนี้พากันวิตกวิจารณเปนอันมาก   เม่ือพนภัย
กลับขึ้นมาถึงเชียงใหมราษฎรพากันแหแหนไปรับอยางเกริก ควรมิควรสุดแลว  แตจะโปรด        
(ลงนาม)   พระยาสุริยานุวัตร (ลายมือพระยาสุริยานุวัตร ถึง พระยามโนปกรณนิติธาดา, ๒๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕, เอกสารกรมเลขาธิการคระรัฐมนตรี,   (สร.๐๒๐๑.๘/๒๐),  หอจดหมาย
เหตุแหงชาต)ิ ๒๘ 
   ทานไมฉันอาหารคาวท่ีเปนเนื้อสัตว  ชอบแตฉันผัก และถือเอกคือฉันอาหารม้ือเดียว
และปฏิบัติสมณกิจเครงครัดมาก  จนเปนท่ีเคารพนับถือของชาวลําพูนท่ัวๆ ไปโภค และ
สาธารณูปโภคของพระครูบาศรีวิชัยเริ่มแต พ.ศ.๒๔๔๓ ถึง ๒๔๘๑ เปนเวลา ๑๘ ป ส่ิงท่ีทาน
นักบุญไดสรางไวหลายสิบแหง  มีดังนี้ 
   ๑. พระเจดียมีมากมายหลายสิบองค 
   ๒. วิหาร มีมากแหง เชน วิหารวัดพระเจาตนหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิหาร    
วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 
   ๓. อุโบสถ หรือ โบสถ มีหลายแหง เชน กันอุโบสถ ถือเปนอาคารท่ีสําคัญภายในวัด
เนื่องจากเปนสถานท่ีพระภิกษุสงฆใชทํา สังฆกรรมซ่ึงแตเดิมในการทําสังฆกรรมของพระภิกษุ
สงฆจะ ใชเพียงพ้ืนท่ีโลง ๆ โดยการท่ีกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีสังฆกรรมจากการกําหนดตําแหนง
“สีมา” เทานั้น แตในปจจุบันจากการมีผูบวชมากขึ้น อีกท้ังภายใน พระอุโบสถมักประดิษฐาน    
พระประธานท่ีเปนพระพุทธรูปองคสําคัญ ๆ ทําใหมีผูมาสักการะบูชาและรวมทําบุญเปนจํานวน
มาก พระอุโบสถจึงถูกสราง ขึ้นเปนอาคารถาวรและมักมี การประดับตกแตงอยางสวยงาม 
   ๔. ศาลาบาตรและกุฏิ 
   ๕. วัด เชน วัดศรีโสดา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดสวนดอก  จังหวัดเชียงใหม          
วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน 
                                                
 ๒๗ ณัฐพล โอจรัสพร, “เหรีญครูบาศรีวิชัยท่ัวไป” ในตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย ป พ.ศ.๒๕๕๑, 
(เชียงใหม : วนิดาการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๖๒. 
 ๒๘ สัมภษณ ร.ต.ต.บุญมี ฟองตัน, ไวยยาวจักร วัดศรีสุพรรณ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒,  
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   ๖. ถนนขึ้นดอยสุเทพเชียงใหม 
   ๗. สะพาน คือ สะพานขามแมน้ําปง ในทองท่ีอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม   
(สรางไมเสร็จเพราะมรณภาพเสียกอน) ปจจุบันนี้ไดทําการเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลวและเปดการ
สัญจรไปมาไดหลายปแลว  สะพานนี้ เรียกวา “สะพานศรีวิชัย”  เพ่ือเปนอนุสรณของทาน          
(พระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย) ๒๙ 
   เม่ือมีผูขอรองใหทานชวยสรางหรือทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีเปนงานใหญ ทานมิไดดวน
รับปากตากลงในทันที ทันใด โดยมากทานมักจะขอผลัดลองอธิฐานดูกอน และนัดหมายใหมาฟง
คําตอบจากทานวาจะทําใหไดสําเร็จหรือไมในวันตอไป อาทิ นําเอาไฟฟาขึ้นไปติดตั้งบนยอด   
พระธาตุดอยสุเทพ แตทานเห็นวาไมสามารถทําได จึงไดไปขอความชวยเหลือจากทาน ขอชวยดําริ
ริเริ่มเรื่องนี ้ทานบอกคุณหลวงศรีประกาศวาขอเวลาใหทานลองอธิฐานจติดูกอนวาจะทําเสร็จสําเรจ็
หรือไม ทานไดนัดวันใหไปฟงผล ในวันถัดไปเม่ือถึงวันกําหนดนัดทานนายกเทศมนตรีไดไปพบ 
ทานก็แนะนําวาควรสรางถนนใหรถยนตขึ้นไดจะงายกวา จะใหเอาไฟฟาขึ้นไปนั้น ทานวาหนักใจ
เกรงจะทําไมสําเร็จ คุณหลวงไดทวงทานวาการทําถนนนั้นยากกวาจะไดกําลังคนท่ีไหนมาทํา 
เนื่องจากเปนภูเขาสูงสลับซับซอน ขอใหทานลอง   อธิฐานดูอีกครั้งหนึ่ง เม่ือทานไดลองอธิฐาน
ครั้งท่ีสองแลว การสรางทางขึ้นดอยสุเทพสําเร็จแนนอน ตอมาทานนายกเทศมนตรีเดินทางไป
ติดตอกับหลวงธํารงนาวสวัสดิ์   ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการคณะรัฐมนตรีอยูในเวลานั้นขอ
ผูชํานาญการสํารวจทางมาสํารวจให และหลวงธํารงฯ เห็นชอบดวย ไดจัดสงนายชางผูชํานาญมาทํา
การสํารวจทางใหตามความประสงค๓๐ 
   ปฐมฤกษของการสรางทางขึ้นดอยสุดเทพเริ่มเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๗๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูบาศรีวิชัย ไดมาประจําอยูดวยตลอดเวลา ในวันปฐมฤกษนี้เจาแกวนวรัฐ     
ผูครองนครเชียงใหม องคสุดทายไดทรงขุดดินเปนจอมแรกและในปเดียวกันนี้  เม่ือทานอดีต
นายกรัฐมนตรีและเชษฐบุรุษหมายเลย ๑ ของประเทศไทย  พระยาพหลพลพยุหเสนาของ     
ประเทศไทย พระยาพหลพลพยุหเสนา ขึ้นมาตรวจราชการและเยี่ยมเยียนราษฎร ท่ีจังหวัดนคร
เชียงใหม ทานก็ไดชวยฟนดินตามท่ีพระครูบาศรีวิชัยกําหนดไว คือคนละ ๑ วาเชนกัน 
   การสรางไดแลวและเปดใหรถขึ้นลง ไดเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๘ รวมเวลา
กอสรางนาน ๕ เดือน กับ ๒๒ วัน คิดเฉล่ียแลวมีคนมาทํางานวันหนึ่งประมาณ ๕,๐๐๐ คน        
(หาพันคน) ทางสายนี้มีความยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ในการสรางถนนสายนี้ไดมีชาวเขา        
                                                
 ๒๙ นิตย พงษลัดดา, “ประวัติการสรางเหรียญครูบาศรีวิชัย ป ๒๕๑๗” (นิตยสารเมืองพระ : 
๒๕๕๕),   หนา ๒๕-๒๙. 
 ๓๐ สาธิต เรือนคํา, ๑๒๙ ป ครูบาศรีวิชัย, พิมพครั้งท่ี ๑ ม.ป.ท. 
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ในจังหวัดภาคเหนือท่ีอยูไกล เดินทางมาชวยสรางหลายรอยคน และทุกคนท่ีมารวมสรางตางขน
ขาวปลาอาหารมานอนคางขุดดิน โดยเริ่มตนจากเชิงเขาดานน้ําตกหวยแกวกอน 
   ตอมาพระครูบาศรีวิชัย ทานไดชวยสรางวัดสวนดอกกับวัดพระสิงหวรมหาวิหาร       
ซ่ึงเปนวัดรางใหแลวเสร็จบริบูรณไปอีกสองวัด โดยอาศัยกําลังศรัทธาของชาวพ้ืนเมืองและชาวเขา
เผาตางๆ เชนกัน การทํางานใหญๆ ทุกครั้ง ทานเพียงแตใหสานุศิษยแพรขาวออกไปวา ทานจะสราง
ส่ิงนั้นส่ิงนี้ก็มีคนนําเงินและแรงงานมาชวยทานมากมายเกินความคาดหมาย ทําใหการสรางของ
ทานสําเร็จลุลวงไปดวยทุกครั้ง๓๑ 
 

   ๓)  การสรางวัดใหญ 
   ภายหลังการสรางวัดใหญๆ ท้ังสองวัดเสร็จแลว พระครูบาศรีวิชัยถูกกลาวหาวาจะเปน
กบฏตั้งตนเปนผีบุญ และถูกกักกันเขตใหอยูในทองท่ีจังหวัดลําพูน เนื่องจากมีผูริษยาในการสราง
คุณประโยชนของทานในเม่ือตัวเองไมสามารถทําไดเหมือนทาน แตภายหลังจากท่ีทานไดลงมือให
คณะสงฆสอบสวนท่ีกรุงเทพฯ แลว ก็พนผิดกลับไปยังลําพูนอีกครั้งหนึ่งพระยาอมรฤทธ์ิดํารง อดีต
ขาหลวงประจําจังหวัดเชียงใหม ไดปรารภกับทานพระครูบาศรีวิชัยเหลือเกิน หากผมอยูท่ีนี้เวลานั้น 
เรื่องเชนนี้คงจะไมเกิดขึ้นเปนอันขาด ขอเพียงเรานําทานใหถูกทางแลว ทานจะสรางสรรคความ
เจริญใหแกบานเมืองอีกมากมายนัก”พระครูบาศรีวิชัย เม่ือยังมีชีวิตอยู ทานมีอิทธิพลเรนลับ
มหัศจรรยเหนือจิตใจคนเปนท่ีเคารพนับถือของชาวภาคเหนือท่ัวในดินแดนลานนา 

   ผูวิจัยสรุปผลไดวา  การกอสรางถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เปนความรวมมือรวมใจ
จากผูคนท่ีมีความศรัทธาตอทานพระครูบาศรีวิชัย ท่ีมารวมสรางจนสําเร็จไดเปนรูปธรรมขึ้น ถือได
วาตนบุญทาน เปนผูท่ีเสริมสรางพระพุทธศาสนา นักแสวงบุญไดรวมสรางดวยแรงจิตสามรถนํา
ผูคนรวมแรงท่ีสรางรวมใจไดนั้นเปนส่ิงท่ีประเสริฐสูงสุด. 
 
๔.๒.๒วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชยีงใหม จังหวัดเชียงใหม 
    พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย กับวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
จากตํานานพระครูบาศรีวิชัย ฉบับพิสดาร (๒๕๓๗) กลาววา หลังจากท่ีทานไดรับนิมนตจาก       
เจาแกวนวรัฐ เจาผูครองนครเชียงใหมองคท่ี ๙ มาจําพรรษาท่ีวัดพระสิงห เม่ือพ.ศ.๒๔๖๗ แลว    

                                                
 ๓๑ พีระพงศ เพชรทา, หนังสือ “ครูบาเจาศรีวิชัย วัดบานปาง จังหวัดลําพูน นักบุญอมตะแหงลานนา” 
: (วนิดาการพิมพ เชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ๓๒๗. 
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ในระหวางท่ีทานพํานักอยูท่ีวัดพระสิงห (พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๑) นั้น ทานไดทําคุณูปการแก         
วัดพระสิงหมากมาย ๓๒  
   ๑. ปฏิสังขรณพระวิหาร เสร็จแลว ใน พ.ศ.๒๔๖๗ พระครูบาศรีวิชัยพรอมดวย          
เจาผูครองนคร (เจาแกวนวรัฐ) ไดทําบุญฉลองวิหารหลวง ในระหวางท่ีมีการทําบุญท่ีวัดพระสิงห
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จไปนมัสการพระสิงห พรอมดวยพระบรมราชินินาถ       
พระเจาอาเธอ และขาราชการผูใหญผูนอย แลวเลยประทับท่ีพลับพลาในวัดพระสิงห ทอดพระเนตร
ขบวนแหเครื่องไทยทานซ่ึงหัววัดท้ังหลายนํามาทําบุญอยางธรรมเนียมโบราณ สรุปคาใชจายในการ
ปฏิสังขรณวิหารวัดพระสิงหเบ็ดเสร็จ เปนเงิน ๗๔,๖๖๗ รูเปย 
   ๒. ปฏิสังขรณหอไตรและสรางคัมภีรใบลานท่ีวัดพระสิงห  พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๑ รวม
ธรรมท่ีทานไดสังคายนาสรางขึน้ใหม มี ๒๓๕ มัด รวมผูก มี ๒,๗๒๖ ผูก รวมคาจางทํากัปตืดทอง 
คาจางเขียนและทานธรรมสรางขึ้นใหมนี้ เปนเงิน ๔,๒๓๑ รูเปย 
   ๓. สําหรับเงินทองท่ีศรัทธาท้ังหลาย ไดรวมทําบุญมานั้น ทานมอบใหภิกษุศิษยโยม
ของทานรวบรวมไวเพ่ือจับจายประจําวัน เปนคาจางผูรับเหมาทําวิหารและปฏิสังขรณบํารุง         
ซอมแชมท่ีตางๆ ในบริเวณวัด สวนเครื่องไทยทานท้ังหลาย ทานก็นําไปแจกจายใหทานแก              
สมณพราหมณและคนอนาถายาจกคนขอทาน๓๓ 
 
   ผูวิจัยสรุปผลไดวา พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในการบูรณปฏิสังขรณวัดพระสิงหนั้น
เดิมทีวัดพระสิงหเปนท่ีรางมีปาไมใบหญา และยังขาดผูท่ีเปนผูนําในการพัฒนาใหสวยงามหลังจาก
ท่ีเจาแกวนวรัตนเจาผูครองนครเมืองเชียงใหมไดไปนิมนตพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย มาเปน
ประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ จนแลวเสร็จก็มีการทําบุญฉลองใหญ หรือท่ีทางเมืองเชียงใหม
เรียกกันวางานปอยหลวงนั้น และเปนท่ียกยองพระครูบาศรีวิชัยวาการบูรณะครั้งนี้เปนส่ิงมหัศจรรย
ไดเกิดขึ้นขนาดการบูรณะยังแลวเสร็จก็ไดขุนพบทองคําและสมบัติอ่ืนในการนี้จึงมีความเช่ือม่ันวา 
พระครูบาศรีวิชัย  เปนตนบุญวิเศษนั้นเอง 
 
 

 
                                                
 ๓๒ จิรศักด์ิ เดชวงศ, พระเจดียเมืองเชียงแสน. กรุงเทพมหานคร : (สาํนักพิมพตรัสวิน, ๒๕๓๙),  
หนา ๕๗. 
 ๓๓ ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร มรดกศรีนครพิงค, (กรุงเทพมหานคร :                
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๙๕. 
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๔๙ 

๔.๒.๓ วัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
   พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  กับการบูรณปฏิสังขรณ โบราณสถานท่ีสําคัญในวัดจามเทวี 
 พระเจดียกูกุด ลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนเจดียส่ีเหล่ียมกอดวยศิลาแดง  ฐานลางทําเปน
หนากระดานสามช้ัน องคเจดียมีลักษณะเปนทรงส่ีเหล่ียม ซอนลดหล่ันกันขึ้นไปหาช้ันแตละช้ันจะ
มีซุมจระนํา ดานละสามซุม ภายในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัย  เปนพระพุทธรูป
ปนหุมศิลาแลงแบบนูนสูง รวมท้ังหมด  ๖๐  องค  ซุมจระนําทําเปนซุมโคงแบบสองหยัก ซ่ึงเปน
ลักษณะซุมสมัยทราวดีตอนปลาย  กระหนกปนเปนกระหนกผักกูด  ตัวเหงาท่ีปลายซุมเปนแบบท
ราวดี  บริเวณมุมท้ังส่ีของแตละช้ันยกเวนช้ันบัวกลุม และปลองไฉน  สวนยอดบนสุดไดหักหายไป
จึงมีการเรียกเจดียองคนี้วา เจดียกูกุด พระเจดียองคนี๓้๔ 
   วัดจามเทวี เปนวัดท่ีมีความสําคัญท้ังทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี มีความ
เกาแกมากวัดหนึ่งในจังหวัดลําพูนตั้งอยูถนนจามเทวี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองลําพูน  มีเนื้อท่ี
ท้ังหมดประมาณ ๑๒ ไร  ๑ งาน  ๕ ตารางวา โดยท่ัวไปเรียกกันวาวัดกูกุด  ยังไมมีหลักฐานท่ีแนชัด
วาสรางตั้งแตสมัยใด  สวนใหญเปนการสันนิษฐานจากเอกสารช้ันหลัง ประกอบกับตํานานและ
นิยาย ซ่ึงกลาวกันวา พระราชโอรสของพระนางจามเทว ีคือ พระเจามหันตยศ และพระเจาอนันตยศ 
โปรดใหสรางวัดนี้ขึ้นเพ่ือถวายพระเพลิง แลวโปรดใหสรางเจดียเหล่ียมมียอดหุมดวยทอง เรียกช่ือ
วา แตจากการท่ีไดพบศิลาจารึกวัดกูกุด บริเวณเชิงพระธาตุเจดียกูกุด   (ศิลาจารึกลําพูนหลักท่ีสอง
ซ่ึงปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย  จังหวัดลําพูน)  ศิลาจารึกหลักนี้
กลาวถึงการปฏิสังขรณรัตนเจดียกูกุด  ท่ีไดหักพังลงเนื่องจากแผนดินไหวครั้งใหญท่ีไดเกิดขึ้นใน
สมัยนั้น  ฉะนั้นลักษณะทางศิลปกรรมของพระเจดียท่ีวัดกูกุดนี้ นาจะอยูในสมัยของพระเจาสรรพ
สิทธ์ิ พุทธศตวรรษท่ี ๑๗   และนาจะไมเกาเกินรัชกาลพระเจาสววาธิสิทธ์ิ หลังจากนั้นวัดนี้ก็คงถูก
ปลอยใหท้ิงราง จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๔๗๙   เจาจักรคําขจรศักดิ์ไดอาราธนาพระครูบาศรีวิชัย นักบุญ
แหงลานนา มาชวยกอสรางโบสถ  วิหาร  กุฏิ   ตลอดจนบูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานท่ีสําคัญ
ภายในวัด แลวสถาปนาวัดจามเทวีขึ้นใหมมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐  มีช่ือวา วัดจามเทวี จนกระท่ังทุกวันนี้๓๕ 
          เจดียแปดเหล่ียม  ลักษณะทางสถาปตยกรรมมีแผนผังเปนรูปแปดเหล่ียมซอนลดหล่ัน
กันขึ้นไป สามารถแบงไดเปนสามสวนคือ สวนฐานประกอบดวยฐานแปดเหล่ียมซอนกันสองช้ัน  
                                                
 ๓๔ สรัสวดี อองสกุ, ประวัติศาสตรลานนา ๘ จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย 
พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน"(สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔), หนา ๒๕. 
 ๓๕ พุทธสถาน กอง, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศานา, 
๒๕๒๕), หนา ๓๖. 
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๕๐ 

ถัดขึ้นไปเปนช้ันบัวถลารองรับองคเรือนธาตุ โดยสวนลางของเรือนธาตุทําเปนฐานลดทองไมลง
เล็กนอยจากระดับผนังของเรือนธาตุ สวนเรือนธาตุมีผังเปนรูปแปดเหล่ียมทรงสูง ประดับซุม
จระนําภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ซุมมีลักษณะเปนวงโคงสามวง ภายนอก
ประกอบดวยทรงฟกเพกา หรือเรียกวา ซุมเคล็กสวนสันมุมท้ังแปดจะกอเรียงอิฐยื่นออกมาจากผนัง
ไดระดับเดียวกับกรอบซุม เปนการแบงขอบเขตของแตละดาน  สวนยอดถัดจากตัวเรือนธาตุขึ้นไป 
เปนบัวถลาลดทองไมสองช้ัน ขนาดเล็กลดหล่ันกันขึ้นไปเล็กนอย รองรับฐานแปดเหล่ียมเตี้ยๆ      
มีลักษณะลดทองไมเชนกันแตท่ีบริเวณทองไมแตละดานจะมีซุมทรงสามเหล่ียม ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ   ถัดขึ้นไปเปนช้ันลวดบัวรองรับองคระฆังทรงกลม  สวนยอด
บนสุดหักหายไปแลว  เทคนิคการกอสราง เจดียแปดเหล่ียมนี้ กอดวยอิฐท้ังหลัง ภายนอกฉาบปูน
และปนปูนประดับ มีการบูรณะซอมแซมหลายครั้ง สวนโครงสรางมีการซอมเสริมจนเต็มรูปเจดีย
ท้ังสององค ไดรับการประกาศ      ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๕๒  ตอนท่ี 
๗๕   ลงวันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘  และ เลมท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๑๖๗ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน          
พ.ศ.๒๕๒๒๓๖ 
 

๔.๒.๔ วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   ความสําคัญของวัดสวนดอกอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  อดีตถึงปจจุบันวัดบุปผาราม
สวนดอกไมพยอมมีความสําคัญตอนครพิงคเชียงใหมและประชาชนชาวเชียงใหม ลานนาไทย เปน
เอนกประการดังตอไปนี๓้๗ 

   ๑. ในสมัยอาณาจักรลานนา  
   ๒. วัดสวนดอกมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอพุทธจักรและอาณาจักรของลานนา ดังตอไปนี ้
    ๒.๑  เปนประตูรับเอาพระพุทธศาสนาลัทธิใหม 
    ๒.๒  เปนแบบอยางทางสถาปตยกรรม 
    ๒.๓  เปนแบบอยางทางศิลปะและประติมากรรม 
    ๒.๔  เปนสถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

                                                
 ๓๖ สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ป.พินาคะการพิมพ, ๒๕๑๕),   
หนา ๖๔๔. 
 ๓๗ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕    
พิมพครั้งท่ี๔, กรุงเทพมหานคร : บริษัท สาํนักพิมพสมาพันธ จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๘๙-๙๑. 
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๕๑ 

            ๒.๕  เปนท่ีตั้งหอธรรม หรือปฎกฆระ 
    ๒.๖  เปนท่ีสถิตของพระสังฆราชในอาณาจักรลานนา 
              ๒.๗  เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ 
 

   ๑) วัดสวนดอกยุคฟนฟูพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย บูรณะปฏิสังขรณ 
   สมัยท่ีพระครูบาศรีวิชัยสรางพระวิหารใหญประติมากรรมเหลานี้เปนท่ีตื่นตา ตื่นใจ
ของผูเขาชมยิ่งนัก และนําไปเปนแบบอยางทางประติมากรรมอีกมากดวย 

   นับตั้งแตพระครูบาศรีวิ ชัยนักบุญแหงลานนาไทย ไดทําการบูรณปฏิสังขรณ              
วัดบุปผารามสวนดอกไมนี้แลว ความสําคัญของวัดในอดีตก็กลับคืนมา เปนท่ีรูจักของประชาชน
มากขึ้นตามลําดับ ในระหวาง พ.ศ.๒๔๘๙ 
   อนึ่ง วัดสวนดอกเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรท่ีสวยงามเปนเยี่ยม คือ พระเจา
เกาตื้อ ซ่ึงประดิษฐานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานบนพระวิหารใหญ  นอก 
จากนี้ พระพุทธรูปยืน หันพระพักตรไปทางพระเจดีย พระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปนขนาดใหญ 
ซ่ึงถือเปนองคประธานกอสรางสมัยพระเจาดิลกปนัดดาธิราช และมีพุทธนฤมิต ซ่ึงจําลอง แบบ    
มาจากศิลปพุกาม หรือพระทรงเครื่องศิลปะพมาสรางขึ้นราว พ.ศ.๑๔๗๔-๑๔๗๕ สมัยท่ี           
พระครูบาศรีวิชัยสราง  พระวิหารใหญประติมากรรมเหลานี้เปนท่ีตื่นตา ตื่นใจของผูเขาชมยิ่งนัก 
และนําไปเปนแบบอยางทางประติมากรรมอีกมากดวย๓๘ 
   ความสําคัญของวัดบุปผารามสวนดอกไมในปจจุบัน นับตั้งแตพระครูบาศรีวิชัยนักบุญ
แหงลานนาไทย ไดทําการบูรณะปฏิสังขรณวัดบุปผารามสวนดอกไมนี้แลว ความสําคัญของวัดใน
อดีตก็กลับคืนมา เปนท่ีรูจักของประชาชนมากขึ้นตามลําดับ ในระหวาง พ.ศ.๒๔๘๙ 
   สมัยเจาแกวนวรัฐเจาผูครองนครองคสุดทายกับพระราชชายาดารารัศมีไดทรง ทราบ
ขาวการปฏิบัติเครงครัดศีลาธิคุณของพระครูบาศรีวิชัย บุตรนายควาย แมนางอุษา ชาวบานปาง   
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน เปนผูมีบุญฤทธ์ิ มีผูนิยมศรัทธาปสาทะเล่ือมใสเปนอันมาก จึงไดไปอาราธนา
นิมนตมาเปนประธาน กอสรางปฏิสังขรณพระวิหาร พระเจดีย ซุมประตูกําแพง ตามราชศรัทธาของ
เจาพอแกวนวรัฐ และพระราชชายาดารารัศมี ตลอดศรัทธาพุทธบริษัทท้ังหลายพระครูบาศรีวิชัย   
จึงไดรับอาราธนานิมนตมาเปนประธาน 

                                                
 ๓๘ ศิวะ รณชิต, พระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, (พิมพยูโรปา เพรส บริษัท จาํกัด : 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘),  หนา ๙๐. 
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             ครั้นถึงวันพฤหัสบดีแรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๘ (เดือน ๑๐ เหนือ) พ.ศ.๒๔๗๔ (จ.ศ.๑๒๙๓)     
ไดฤกษปุณดิถีจึงไดเริ่มลงมือขุดรากฐานวิหารวัดสวนดอกยาว ๓๓ วา กวาง ๑๒ วา กับ ๒ ศอก 
จํานวนเสา ๕๖ ตน และไดปฏิสังขรณพระเจดียบูรณะกําแพงซุมประตูพรอมกันไปดวย ดวยเดช
อํานาจบุญญาบารมีของพระครูบาศรีวิชัยเจา ผูยิ่งดวย ทาน ศีล เมตตา สัจจะ อธิษฐานบารมีก็เล่ือง
ลือไปทุกทิศทาง จน มีศรัทธานักบุญท้ังหลายมาช่ืนชมยินดีชวยสละทรัพยตามศรัทธา ผูท่ีไมมี
ทรัพยก็เอาแรงชวย  ดวยจิตอันเล่ือมใสหล่ังไหลมาจากสารทิศตาง ๆ บางคนก็บริจาคทองคําชวยทํา 
ยอดฉัตรเจดีย ๙ ช้ันวันหนึ่ง ๆ มีผูมาช่ืนชมอนุโมทนาสาธุการ ๖-๗ พันคน การบูรณะวัดสวนดอก 
   ครั้งนี้นับวาเปนการใหญโตเหลือวิสัยท่ีจะมีผูทําได ครั้งหนึ่งชะรอยพระครูบาศรีวิชัย 
คงมีบุญวาสนาแต บุพพาชาติปาง กอน จึงไดทําการปฏิสังขรณสําเร็จปรากฏเปนท่ีอัศจรรยใจยิ่งนัก        
พระครูบาศรีวิชัยยังไดหลอพระพุทธรูปเทาองคครูบาดวยทองเหลืองสององค ยืนสถิตบนแทนแกว 
(บนฐานชุกชี) ในพระวิหาร รวมทุนทรัพยในการปฏิสังขรณท้ังหมดส้ินจํานวน ๖๕,๔๐๖ รูป (รูป 
หรือ แถบ เปนเงินอินเดียโบราณในสมัยอังกฤษปกครอง นํามาใชในเมืองเหนือตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 
๕ ในการทําบุญสําคัญ ๆ ชาวบานมักจะเอาออกมาถวายพระเพราะถือวาไดบุญมากกวาทําบุญดวย
เงินกระดาษ)  ใชเวลา ๘ เดือน จึงเสร็จบริบูรณแลวก็จัดการปรับแตงบริเวณลานวัดใหสะอาด     
เปนรมณียสถานรมรื่น พระครูบาศรีวิชัย พรอมดวย นักศีลนักบุญท้ังหลายก็ฉลองอบรมสมโภช 
เปนการมหกรรม มโหฬารใหญยิ่งตอมาพระครูบาศรีวิชัย  จึงใหพระลูกศิษยอยูรักษาการเจาอาวาส
จนถึง พ.ศ.๒๔๘๕ สงครามโลกครั้งท่ีสองเกิดขึ้น วัดสวนดอกอยูยานสนามบินเขตทหาร ไม
ปลอดภัยผูเฝารักษาการจึงหลบภัยหนีไปอยูเสียท่ีอ่ืนผูรายจึงขึ้นไป ขโมยเอายอดฉัตรพระเจดียไป๓๙ 
   ๑. พระวิหารหลวง  กวาง ๑๒ วา ๒ ศอก ยาว ๓๓ วา สรางเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๔ โดย     
พระครูบาศรีวิชัย และเจาแกวนวรัฐ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะพิเศษ คือ เปนวิหาร
โถงไมมีผนัง แตมีระเบียงโดยรอบ หนาบันท้ังสองดานมีลายปูนปน เครือเถาศิลปะลานนาท่ี
สวยงาม ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๘๕ ลงวันท่ี 
๘      มีนาคม ๒๔๗๘ 
   ๒. พระอุโบสถ  พระอุโบสถกวาง ๑๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สรางเม่ือ พ.ศ.๒๐๔๗ เปน
อาคารคอนกรีตกอดวยอิฐถือปูน ศิลปะแบบลานนา ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณครั้งหลังสุดเม่ือ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังโดยนักจิตรกรรุนใหม เรื่องพุทธประวัติและพระเวสสันดร
ชาดก 

                                                
 ๓๙ มณี พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนา, (พิมพครั้งท่ี ๒ กรุงเทพมหานคร :                                
มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๖), หนา ๘๕. 
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   ๓.  ธรรมาสนเทศนาแบบลานนา  สรางขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๔  ซ่ึงเปนธรรมาสนศิลปะ
ลานนาท่ีมีความงดงามใชสําหรับเทศนาธรรมแบบลานนาในเทศกาลตาง ๆ เชน เทศนมหาชาติ ตั้ง
ธรรมหลวง ฯลฯ 
   ๔. ซุมประตูวัด จํานวน ๓ ซุม เปนซุมปราสาทแบบลานนาขนาดใหญ สรางขึ้นสมัย        
พระครูบาศรีวิชัยบูรณะวัดสวนดอกเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๔ 
   ๕. หอฉัน  เปนอาคารช้ันเดียว กวาง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ภายในมีภาพจติรกรรมโดย
จิตรกรรุนใหม เรื่องพระเจาสิบชาติ สรางเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๙ 
             วัดสวนดอกไมพยอม สถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระเจากือนาธรรมิกราช เพ่ือพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศหรือรามัญวงศ ระหวาง พ.ศ.๑๙๑๒-๑๙๓๐ เปนตนมานั้น วัดนี้ไดเปนศูนยกลางทาง
วิชาการและการปฏิบัติ เปนท่ีสถิตของพระสังฆราช ประมุขสงฆของลานนาไทย ระหวาง            
พ.ศ.๒๑๐๐-๒๓๐๐ ตอมาวัดไดทรุดโทรมลง เพราะการลมสลายของอาณาจักรลานนา ทําใหอับเฉา
ไประยะหนึ่ง แตเม่ือไดรับการบูรณะปฏิสังขรณขึ้นมาใหมในระหวาง พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๖ ก็ทํา
ใหวัดนี้เปนศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาในลานนาไทยดังเดิม ปจจุบันนี้ แมจะไดรับการสถาปนา
ยกเปนพระอารามหลวงแลวก็ตาม วัดสวนดอกยังตองมีการอุปถัมภบํารุงอีกมาก  เพ่ือพัฒนาการให
เจริญรุงเรืองเยี่ยงอดีตกาล วัดสวนดอกเปนปูชนียสถานท่ีเคารพสักการะแหงหนึ่งในนครพิงค
เชียงใหม มีผูมานมัสการและชมความงามศิลปกรรมของลานนาไทย ท้ังจากท่ีใกลและไกล ท้ังชาว
ไทยแ ละช าวต างป ระเ ทศ  แมพ ระบ าทสมเด็จ พระ เจ า อยู หั ว  แ ละสมเด็ จพร ะนา งเจ า
พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริยเจาองคเอกอัครศาสนูปถัมภพระประมุขของปวงชนชาวไทย 
และพระบรมวงศานุวงศ ตลอดถึงพระราชอาคันตุกะก็ยังเสด็จทอดพระเนตรเยือนนมัสการ๔๐ 
   ท้ังนี้พระครูบาศรีวิ ชัย ยังเปนผูนําในการบูรณะพระวิหารหวง (พระอุโบสถ)           
ธรรมมาสนเทศนาธรรมแบบลานนาซุมประตูโขงวัดเสนาสนตางทําใหมีความสมบูรณมีความสวย
สดงดงามตั้งแตอดีตยังไดใชประโยชนจนถึงปจจุบันนี ้
 

๔.๒.๕ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
   พระครูบาศรีวิชัยกับการบูรณะ  วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลําปางและ
ประวัติ ของ พระแกวดอนเตา วิหารหลวงและพระอุโบสถ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกขององค       
พระธาตุเจดีย ตามลักษณะผังการสรางวัดในลานนา คาดวาวิหารหลังเดิมสรางมาพรอมกับ         

                                                
 

๔๐
 สัมภาษณ : นายไกรสิน อุนใจจินต, นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี ๘ ตําบล

ชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม, วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
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การสรางวัด ตอมา พระครูบาศรีวิชัยไดทําการบูรณะในป พ.ศ.๒๔๖๗ พรอมกับสรางพระประธาน
องคใหญประดิษฐานไวภายในวิหาร สวนพระประธานองคเล็กคือ “พระเจาทันใจ” เปน
พระพุทธรูปท่ีมีอยูเดิมกอนหนา พระประธานท้ังสององคประดิษฐานไวเรียงคูกันในวิหารภายใน
ผนังวิหารโดยรอบมีภาพเขียนฝาผนังสมัยใหม เปนการเขียนจากภาพตนแบบเดิมท่ีมีผูเขียนอยูแลว
แสดงเรื่องราวชาดกในพระพุทธศาสนาคือ เรื่องทศชาติและพระเวสสันดร จิตรกรผูเขียนภาพคือ 
“ปรีชาศิลป” เขียนขึ้นในปพ.ศ. ๒๕๐๗๔๑ 

   ตอมาทางจังหวัดลําปางไดทําพิธีผูกพัทธสีมาเปนพระอุโบสถ วิหารหลวงนี้จึงเปนท้ัง
พระวิหารและพระอุโบสถพรอมกัน 
   สถาปตยกรรมทรงปราสาทศิลปกรรมแบบไต  ท่ีนักทองเท่ียวและผูมีศรัทธาในพุทธ
ศาสนา ตางใหความสนใจกันมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม เนื้อทองสัมฤทธ์ิ ศิลปะ
แบบพมา  พุทธลักษณะแบบท่ีนิยมสรางกันในเมืองมัณฑะเลยของพมา จารึกแผนศิลาในซุมหนา
มณฑป ระบุวาในป พ.ศ.๒๔๕๒ เจาบุญวาทยวงษมานิต กับจองคําแดง สามี แมจันทร ผูเปนภรรยา 
พรอมดวยบรรดาญาติ ช่ือคําจามและนายฮอยหงวยส่ิน ไดบริจาคทรัพยเพ่ือสรางวิหารหลังนี้ 
(ตํานานพระบรมธาตุดอนเตา) ๔๒ 

   มณฑปพระยาธาต ุตั้งอยูทางทิศใตขององคพระธาตุเจดีย เปนอาคารโปรงสรางดวยไม  
ทรงพระยาธาตุ หลังคาซอนช้ัน รวมเจ็ดช้ัน หลังคาและจั่วประดับตกแตงดวยเครื่องไมเรียงซอน
ลดหล่ันกัน เหนือหลังคามียอดประดับดวยฉัตร ลวดลายท่ีเสาภายในใชรักปนเปนเสน ทําเปนลาย
พันธุไมเล้ือยรอบตัวเสา ประดับตกแตงดวยการลงรักแลวปดดวยกระจกสีเปนชวง ๆ ลายจําหลักไม
ดานนอกฝมือชางชาวพมา มีความ 
   ประณีต สวยงามมากวิหารพระพุทธไสยาสน เปนวิหารปด อยูติดกับองคพระธาตุดาน
ทิศเหนือ ภายในประดิษฐานพระนอนองคใหญ ตัววิหารไดรับการบูรณะครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๙ 
และครั้งท่ี ๒ ไดขยายพ้ืนท่ีของวิหารใหกวางขวางมากขึ้น เม่ือ พ.ศ.๒๔๖๕ 
   ๑. วิหารพระเจาทองทิพย หรือวิหารจามเทว ีเปนวิหารโลง ตั้งอยูถัดจากวิหารพระพุทธ
ไสยาสนไปทางทิศตะวันออก ติดกับวิหารหลวง(พระอุโบสถ)ดานทิศเหนือ ภายในวิหารเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจาทองทิพย เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน กลาวกันวา

                                                
 ๔๑ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลําปาง, (ตํานานพระบรมธาตุดอนเตา, ๒๕๕๓), หนา ๑๗. 
 ๔๒ ศักด์ิ รัตนชัย, “พงศาวดารสุวรรณหอคํานครลําปาง (ตํานานเจาเจ็ดพระองค กับ หอคํามงคล          
ฉบับสอนทาน, ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๕๕ 

พระนางจามเทวีเปนผูสรางวิหารหลังนี้ ตอมาไดมีการบูรณะหลายครั้ง  หลังสุดเม่ือ พ.ศ.๒๕๐๕   
จะเห็นไดจากลักษณะศิลปกรรมท่ีเปนฝมือชางในยุคใหม 
   ๒. วิหารวัดสุชาดาราม เปนวิหารเดิมของวัดสุชาดารามกอนรวมกับวัดพระแกวดอนเตา 
ตั้งอยูเยื้องไปทางตะวันออกเฉียงใตขององคพระบรมธาตุ สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ฝมือสกุลชางเชียงแสน มีรูปแบบของวิหารและลวดลายหนาบัน ลักษณะเฉพาะตัว ท่ีสวยงามมาก 
องคเจดียวัดสุชาดาราม รูปแบบขององคเจดียมีลักษณะตางจากพระบรมธาตุดอนเตา คือมีลักษณะ
คลายไปทางศิลปะแบบพมา ท่ียอดขององคเจดียประดบัดวยฉัตรทองเจ็ดช้ัน๔๓ 
    

   ๑) พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยกับการบูรณะปฏิสังขรณ 
     การท่ีพระครูบาศรีวิชัย  ผูบุกเบิกบูรณะวัดเหนือใตอาณานิคมสยาม นับไดวาเปน
พระภิกษุท่ีตองขออธิกรณ ถูกรองเรียนเนื่องมาจากการประพฤติผิดจากแบบแผนท่ีรัฐบาลวางไวใน 
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) จาการศึกษาพบวาในชวงป ๒๔๖๔ 
– ๒๔๗๘ เปนชวงเวลาท่ีทานไดมีโอกาสเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณวัดท่ัวดินแดนภาคเหนือ       
วัดพระแกวดอนเตาก็เปนผลงานหนึ่งในชวงนี ้ทานไดเขามามีบทบาทในการปฏิสังขรณวิหารหลวง 
หรือปจจุบันกลายเปนอุโบสถ พรอมท้ังหลอพระประธานองคใหญ ในป ๒๔๖๗ คุณูปการของ  
พระครูบาศรีวิชัยถูกประกาศไวโดยการประดิษฐานรูปปนเหมือนของทานในมณฑปทรงพระธาตุ
ทางทิศใตของพระธาตุดอนเตา๔๔ 

 
   ๒) พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ 
   พระอุโบสถหรือวิหาร ไดตั้งอยูทิศทางตะวันออกขององคพระธาตุเจดียตามลักษณะผัง
การสรางวัดในลานนา คาดวาวิหารหลังเดิมสรางมาพรอมกับการสรางวัด ตอมาพระครูบาศรีวิชัย 
การบูรณะในป พ.ศ. ๒๔๖๗ พรอมสรางพระประธานองคใหญประดิษฐานไวในภายในพระวิหาร 
สวนพระประธานองคเล็กคือ “พระเจาทันใจ” เปนพระพุทธรูปกอนหนี้นี้แลว พระประธานสอง
องคประดิษฐานไวเรียงคูกันในวิหาร ภาคในผนังวิหารโดยรอบมีภาพเขียนฝาผนังสมัยใหม เปนการ

                                                
 ๔๓ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ลําปางนครเขลางคแหงลุมน้ําวัง, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๑), 
หนา ๑๔. 
 ๔๔ ณัฏฐภัทร จันทวิช, “วัดพระแกวดอนเตา” ใน เมืองโบราณ ๕:๔ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๒๒),     
หนา ๑๐. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๕๖ 

เขียนจากภาพตนแบบเดิมท่ีมีอยูแลว แสดงเรื่องราวชาดกในพระพุทธศาสนาคือ เรื่องทศชาติและ
พระเวสสันดร จิตรกรผูเขียนภาพ คือ “ปรีชาศิลป” เขียนขึ้นในป ๒๕๐๗๔๕ 
   วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาวิหารหลวงตั้งอยูทิศตะวันออก องคพระบรมธาตุวิหาร
หลังเดิมท่ีเคยประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกด) กรุงเทพมหานคร        
ไดชํารุดโทรมไป ตอมาป พ.ศ. ๒๔๖๗ ทานนักบุญแหงลานนาไทย ไดมาเปนประธานบูรณะสราง
ขึ้น พรอมท้ังเจานาย พอคาคหบด ีศรัทธาประชาชนท่ัวไป กวาง ๙ วา ๑ คืบ ยาว ๔ วา ๒ ศอก และ
ไดกอพระพุทธรูปพระประธานองคใหญหนาตักกวาง ๒ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา ๑ ศอก ปางมารวิชัย 
ในการบูรณะสรางครั้งนี้  ครูบาขาวป ศิษยเอกของพระครูบาศรีวิชัย๔๖  เปนชางควบคุมในการ
กอสรางจนเสร็จ ทําบุญฉลอง ในปตอมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดรับพระราชทานเปนเขตวิสุงคามสีมา 
กวาง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร อาราธนาพระสงฆทุกวัดในจังหวัดลําปาง ทําพิธีผูกพัทธสิมาเปน
อุโบสถ ทางราชการไดใหวัดนี้เปนท่ีจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศาตวรรษ  และวิหารหลังนี้ ยังเปนท่ี
ประดิษฐานพระเจาทันใจ พระประธานองคเดิม ซ่ึงสรางมาแตเดิม ครั้งแรกในการสรางวิหารหลังนี้ 
หนาตักกวาง ๓ ศอก สูง ๓ ศอก ๑ คืบ ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนหลอดวยทองสําริด เปน
พระพุทธรูปท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก กอขึ้นมาใหม แตก็อัศจรรยยิ่งนักท่ีพระเจาทันใจไมยอมเคล่ือนยาย แม
จะเอาคนมาชวยยกเปนจํานวนมากก็ไมยอมเคล่ือน จึงจําตองประดิษฐานไวตรงท่ีเดิม ดังท่ีเห็นอยู
ในปจจุบัน 

 
    ๓) อนุสาวรียพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
      อนุสาวรียพระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทยประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ 
(วิหารหลวง) วิหารท่ีทานพระครูบาศรีวิชัยไดมาเปนประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ ซ่ึงแกะสลัด
ดวยไมสักลงรักปดทอง บรรจุอัฐิ (กระดูก) ของพระครูบาศรีวิชัย คณะกรรมการจัดงานประชุมเพลิง
ทานพระครูบาศรีวิชัย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไดตกลงแบงอัฐิ
เปนสวนแจกจายไปทุกจังหวัด ท่ีทานครูบาไดจริกไปบูรณะกอสราง เพ่ือใหเปนท่ีสาธุชนได
สักการบูชา สวนจังหวัดลําปาง คณะกรรมการไดมอบใหแดพระเทพวิสุทธิโสภณ ท่ีปรึกษา         
เจาคณะเจาคณะจังหวัด ครั้นดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดลําปาง (พระสีหสุวรรณวิสุทธ์ิ) ไดมอบ

                                                
 ๔๕ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ลําปางนครเขลางคลุมน้ําวัง, (กรุงเทพมหานคร :                         
โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๑), หนา ๙. 
 ๔๖  พระครูสิริกิจจาภรณ, ตํานานพระบรมธาตุดอนเตา, วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัด
ลําปาง, (พิมพท่ี บริษัทคนเมืองเหนือ จํากัด), หนา ๑๕-๑๗. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๕๗ 

อัฐิของพระครูบาศรีวิชัยใหมาบรรจุไว   ณ ท่ีวัดพระแกวดอนเตา เพ่ือจัดใหเปนอนุสรณท่ี           
พระครูบาศรีวิชัยไดมีสวนรวมในการบูรณะศาสนสถานท่ีวัดพระแกวดอนเตา อําเภอเมือง      
จังหวัดลําปางเปนตน๔๗ 
 

๔.๒.๖ วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยากับพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย 

   วัดพระศรีโคมคํา  จั งหวัดพะเยา  กับการบูรณปฏิสังขรณโดยการไปนิมนต                
พระครูบาศรีวิชัย กับวัดพระศรีโคมคําเริ่มกอสรางองคพระประธาน วัดพระเจาตนหลวง เม่ือจุล
ศักราช ๘๕๓ พุทธศักราช ๒๐๓๔ วันพุธ ขึ้น ๑๕ เดือน ๘ (แปดเหนือ) สมัยพระยาเมืองยี่ครอง
เมืองพะเยา สําเร็จบริบูรณเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๗ ประมาณ ๓๓ ป จัดเปนวัดสมบูรณในสมัยพระยาเมือง
ตูครองเมืองพะเยา ในกาลตอมาหัวเมืองตางๆ ของลานนาหลายหัวเมือง ถูกขาศึกพมารุกรานทําให
ประชาชนแตกกระจัดกระจาย ตองสูญเสียประชาชนและทรัพยสิน แกขาศึก แมทรัพยสินศาสนา    
ก็ตองทอดท้ิง ปลอยใหปรักหักพัง บานเมืองรกรางเปลาอยูประมาณ ๕๖ ป 

   ถึง พ.ศ. ๒๓๘๔ ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายพุทธวงศ เมืองลําปาง เปนพระยาประเทศ
อุดร ทิศขึ้นมาครองเมืองพะเยา ทรงตั้งมหายศ เปนพระยาอุปราช 
   ครั้งพระยาประเทศอุดรถึงแกอนิจกรรม ทรงโปรดเกลาฯ ตั้งนายมหายศขึ้นครองเมือง
พะเยาแทนทรงตั้งเจาบุรีรัตนขึ้นเปนพระยาอุปราชทานท้ังสองไดเริ่มบูรณะองคพระประธานและ
บูรณะวัดศรีโคมคําขึ้นใหม เริ่มกอสรางพระวิหาร และเสนาสนะขึ้น จึงเปนวัดท่ีสมบูรณ 
   จากนั้นเจาผูครองนครพะเยาอีกหลายองค  เชนกันเจาหลวงอินทะชมพู เจาขัติยะ        
เจาหลวงชัยวงศ จนถึงองคสุดทาย คือ พระยาประเทศอุดรทิศ (มหาชัย ศิติสาร) ครองเมืองพะเยา 
ทุกองคไดบูรณปฏิสังขรณวัดศรีโคมคํา๔๘ 
   พระวิหารหลังเดิมสรางนานชํารุดทรุดโทรมพระยาประเทศอุดรทิศใหรื้อแลวกอสราง
ใหมโดยนายพัฒนเปนชางกอสราง กอสรางเปนเวลานานไมเสร็จนายชางพัฒนมาถึงแกกรรมการ
สรางจึงหยุดไป ครั้งตอมาการปกครองบานเมืองไดเปล่ียนแปลงจากเจา ผูครองนครมาเปนระบบ
การปกครองเปนมณฑล เรียนวา มณฑลพายัพ กระจายอํานาจการบริหารออกเปนจังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมูบาน ตําแหนงเจาผูครองนครถูกยอเลิกไป พระยาประเทศอุดรทิศ กราบบังคมลาออกจาก

                                                
 ๔๗ วัดพระแกวดอนเจาสุชาดาราม จังหวัดลําปาง, ตํานานพระบรมธาตุดอนเตา, (พิมพที บริษัท              
คนเมืองเหนือ จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๘-๑๙.   
 ๔๘ ขรรคชัย บุนปาน, ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา, ศิลปวัฒนธรรม :           
(สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๔), หนา ๓๗๖.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๕๘ 

ตําแหนง ทางการจึงแตงตั้งนายคลาย บุษบรรณ มาเปนนายอําเภอเมืองพะเยา ในสมัยนั้น            
พระประทิศอุดรทิศแมพนจากตําแหนงแลวก็ยังใหการอุปถัมภวัดศรีโคมคําเชนเดิมมิไดทรงทอดท้ิง 
   ขณะนั้นไดทราบกิตติศัพทวา ครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาเกิดขึ้น ทานสังกัด        
วัดบานปาง  อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ทานมีบารมีธรรมสูง ทําการกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณ
โบราณวัตถุสถานในเขตทองท่ีจังหวัดลําพูน เชียงใหม มีประชาชนเล่ือมใสมาก ขาวนี้ไดแพรสะพัด
ท่ัวไปในแถบลานนา จึงไดมีการประชุมรวมกัน ทางฝายในมีพระครูศรีวิราชวชิรปญญา เจาคณะ
แขวงเมืองพะเยา เปนประธานฝายสงฆ ทางฝายบานเมืองมีพระยาประเทศอุดรทิศ อดีตเจาผูครอง
นครเมืองพะเยาและนายคลาย บุษบรรณ นายอําเภอเมืองพะเยา พรอมดวยพอคา คหบดีและ
ประชาชนตางมีความเห็นชอบพรอมเพรียงกันวา ควรไปอาราธนานิมนตพระครูบาศรีวิชัยมาเปน
ประธานการกอสรางพระวิหารวัดศรีโคมคํา โดยพระครูศรีวิราชวชิรปญญาไดจัดสงคนไปนิมนต 
ครูบาศรีวิชัยถึงสามครั้งทานจึงรับคํานิมนต  ในการท่ีไดรับการนิมนตครั้งท่ี ๑ ไดใหเจานอยกูเลากู 
เมืองเชียงใหมไปนิมนตไปวันท่ี ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ ตรงกับวันท่ี ๗ เหนือ แฮม ๑๐ 
ค่ํา ครั้งท่ี ๒ ไดใหนายสิบเอกอาย เมืองพยาวไปนิมนตพระครูบาศรีวิชัย ไปวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๔๖๔ ตรงกับวันเดือน ๘ เหนือ ออก ๑๐ ค่ํา ไปนิมนตรวม ๒ ครั้ง นี้คือครั้งท่ี ๑ – ๒ 
พระศรีวิชัย ทานไดส่ังมาใจความวา ไดตั้งสัจจะอธิฐานหากมีหนทาง ในปพุทธศักราช ๒๔๖๔    
ไปท่ีวัดพระเจาตนหลวงเมืองพะเยา ถึงปพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
   ครั้งท่ี ๓ ไดใหพระปญญาวัดบานปน เมืองพยาวไปนิมนตไปวันท่ี ๑๗ ธันวาคม 
พุทธศักราชได ๒๔๖๔ ตรงกับวันท่ีเดือน ๓ เหนือ แรม ๓ ค่ํา กอสรางวิหารวัดพระเจาตนหลวงนั้น 
   จนถึงเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตรงกับวันเดือน ๗ เหนือ ออก ๕ ค่ํา เวลาเชา 
ศรัทธาวัดดอนเหลก (บานดอกคําใต) มาท่ีวัดราชคฤห มาแจงความวา พระครูบาศรีวิชัย ทานไดส่ัง
มาใจความวาพระครูบาศรีวิชัยไดไปวัดพระเจาตนหลวง พระสุริยวงศ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตรงกับวันเดือน ๘ เหนือ แรม ๑๐ ไดมาเปนประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ
วัดพระเจาตนหลวง เมืองพะเยา๔๙ 
  

 

 

 

 

 

 

                                                
 ๔๙ สุจิตต วงษเทศ, ประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, (จดหมายเหตุสมัยรัชกาล
ท่ี ๓ พ.ศ. ๒๘๖), หนา ๓๗๘.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๕๙ 

๔.๒.๗ วัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
   วัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร  ซ่ึงเปนพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองแพร 
และเปนหนึ่งในพระธาตุประจําปเกิดสิบสองราศีตามตํานานลานนา คือเปนพระธาตุประจําปเกิดป
ขาล (ปเสือ) พระธาตุชอแฮมีลักษณะเปนเจดียทรงแปดเหล่ียมยอเก็จสิงสอง บุดวยทองดอกบวบ สูง 
๓๓ เมตร ตั้งอยูบนฐานส่ีเหล่ียมกวางดานละ ๑๑ เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน ประวัติการสรางวัด
พระธาตุชอแฮนั้น ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวาสรางขึ้นในสมัยใด แตจากตํานานพระเจาเลียบ
โลก กลาววาสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาไดเสด็จมา ณ ดอกโกสิยะแหงนี้ และไดมอบพระเกศา
ใหกับ ขุนล๊ัวะอายกอมหัวหนาชุมชนในยุคนั้น ซ่ึงไดนํามาใสในทองสิงหทองคําบรรจุไวในถํ้าใต
องคพระธาตุแหงนี้เพ่ือไวเปนท่ีเคารพสักการะสืบมา๕๐ 

   อาณาเขตวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง 
    ๑. ทิศเหนือ ติดตอ หมูบาน หมูท่ี ๑๑ บานใหมชอแฮ 
    ๒. ทิศใต ติดตอ หมูบาน หมูท่ี ๑ บานมุง 
    ๓. ทิศตะวันออก ติดตอ หมูบาน หมูท่ี ๖ บานใน 
    ๔. ทิศตะวันตก ติดตอ สวนรุกขชาติชอแฮ 

   ตํานานพระธาตุชอแฮ 

   ตํานานพระธาตุชอแฮในพระราชพงศาวดารวาดวยกรุงสุโขทัย 
   พระราชพงศาวดารวาดวยกรุงสุโขทัย หอสมุดแหงชาติ กลาวถึงวัดพระธาตุชอแฮ            
พระอารามหลวงวา สรางขึ้นระหวาง พ.ศ. ๑๘๗๙ - ๑๘๘๑๕๑ ในสมัยท่ีพระมหาธรรมราชา (ลิไท) 
ยังทรงเปนพระมหาอุปราชซ่ึงครองเมืองศรีสัชนาลัยอยูในครั้งนั้น พระองคโปรดใหสรางสถานท่ี
สําคัญทางศาสนาตามท่ีปรากฏในพุทธประวัติในท่ีตาง ๆ รวมท้ังท่ีเมืองแพรซ่ึงอยูในขอบขัณฑสีมา
ของกรุงสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไทพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแกขุนลัวะอายกอม  ให
นํามาบรรจุไวในฐานเจดีย เม่ือขุนลัวะอายกอมมาถึงบริเวณดอยโกสิยธชัคคะเห็นวาทําเลดีจึงสราง
เจดียขึ้น และนําผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบรรจุไวในสิงหทองคํา สรางแทนท่ีตั้งผอบดวยเงิน

                                                
 ๕๐ พระธาตุชอแฮ, หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, เสด็จพระราชดําเนินทรงยกปลีบัวทองคําประดิษฐานบนยอดพระเจดียพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร, (พิมพท่ี 
เมืองแพรการพิมพ ๒๕๕๔), หนา ๗-๘. 
 

๕๑
 วัดพระธาตุชอแฮ, หนังสือรานงานผลการดําเนินงานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแหตุง

หลวง ประจําป ๒๕๕๓, (เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๖๗. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๐ 

และทอง แลวตั้งสิงหทองคําไวโดยโบกปูนทับอีกช้ันหนึ่ง หลังจากนั้นก็จัดงานบําเพ็ญกุศลเฉลิม
ฉลอง ๗ วัน ๗ คืน ภายหลังเมืองแพรถูกรวมเขากับอาณาจักรลานนา 
   ตอไทยกษัตริยลานนาก็ทรงไดทะนุบํารุงพระธาตุชอแฮตามลําดับ จนกระท่ังราชวงศนี้
หมดอํานาจลง พระธาตุชอแฮก็ทรุดโทรมเปนอันมากจนลวงมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ พระครูบาศรีวิชัย 
(หรือตุเจาวัดบานปางจังหวัดลําพูน) ไดเปนประธานบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุรวมกับคณะสงฆ
จังหวัดแพร และมีพระมหาเมธังกร (พรหม พรหมเทโว) อดีตเจาคณะจังหวัดแพร เปนประธานฝาย
สงฆในการบูรณปฏิสังขรณ จนทําใหพระธาตุชอแฮกลับมามีความงดงาม และเปนแหลงเชิดหนา   
ชูตาของจังหวัดแพร และเปนแหลงเชิดหนาชูตาของจังหวัดแพร 
 

   ๑)  ดานประวัติศาสตร วัดพระธาตุชอแฮ 
     พระธาตุชอแฮ  ประวัติศาสตรปรากฏหลักฐานของพระธาตุชอแฮในสมัยกรุงสุโขทัย 
ระหวาง พ.ศ. ๑๘๗๙ – ๑๘๘๑ ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา (ลิไท) ขณะดํารงพระยศเปน  
พระมหาอุปราช ปกครองเมืองศรีสัชนาลัย ไดเสด็จสักการะพระธาตุชอแฮ ตอมาใน พ.ศ. ๑๙๐๒ ได
เสด็จมาปฏิสังขรณพระเจดียแหงนี ้และขนามภูเขาซ่ึงเปนท่ีตั้งองคพระธาตุวา “โกสิยธชัคคปพพเต” 
หรือ “โกสัยธชัคคบรรต” จากนั้นไดจัดงานสักการะ ๗ วัน ๗ คืน ตอมาพระธาตุนี้จึงไดช่ือวา   
“พระธาตุชอแฮ” (สันนิษฐาน คําวา “ชอแฮ” เปนคําท่ีเพ้ียนมาจากคําวา “ชอแพร” ซ่ึงเปนผาท่ีใช
สักการะโดยนํามาหมองคพระธาต)ุ ๕๒ 
    

   ๒) พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย กับการบูรณะซอมแซมพระธาตุชอแฮ 
   การบูรณะซอมแซมองคพระธาตุชอแฮ ในระยะแรกๆ นั้นไมปรากฏหลังฐานชัดเจน 
จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๔๖๗ ประชาชนชาวแพร ไดพิจารณาเห็นวาองคพระธาตุชอแฮอยูในสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม ปรักหักพังลงมาเปนอันมาก เนื่องจากถูกท้ิงรางมาเปนเวลานาน จึงไดอาราธนา 
ทานพระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา เปนประธานนําพุทธศาสนิกชน ทําการบูรณะครั้งใหญ 
โดยรื้อทองจังโกรอบองคพระธาตุออกหมด และเสริมองคพระธาตุใหมีขนาดกวางและสูงขึ้น มีฐาน
เปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส กวางดานละ ๑๑ เมตร สูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ  ๓๓ เมตร ใชแผน
ทองเหลืองปดรอบองคพระธาตุแทนทองจังโกท่ีรื้อออก สรางรั้วเหล็กรอบองคพระธาตุท้ัง ๔ ทิศ มี
ประตูเขาออก ๔ ประตู แตละประตูไดสรางซุมปราสาทศิลปะลานนาผสมศิลปะพมา ไวอยาง

                                                
 

๕๒
 วัดพระธาตุชอแฮ, หนังสือพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร, (พิมพหางหุนสวนจาํกัด  

เมืองแพรการพิมพ : ๒๕๕๔), หนา ๙.  

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๑ 

สวยงามหลังจากบูรณะองคพระธาตุชอแฮแลว ไดสรางบันไดนาค และบันไดเสือถือเปนสัญลักษณ
ประจําปเกิดของพระครูบาศรีวิชัย เกิดปขาล คือพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร๕๓ 

   การบูรณะในครั้งนั้นพระเดชพระคุณพระมหาเมธังกร (พหรม พฺรหฺมเทโว) อดีตเจา
คณะจังหวัดแพร  วัดเหมืองหมอ รองประธานสงฆนอกจากนั้นยังมี แมเจาบัวถา มหายศปญญา  
พระยาบุรีรีตน คุณหญิงจันทรคํา มหายศปญญา พรอมดวยเจานายบุตรหลาน รวมบริจากทรัพยและ
แมเจาบัวถา มหายศปญญา ยังไดเปนเจาศรัทธายังไดเปนเจาศรัทธาสรางยอดฉัตรองคพระธาตุชอแฮ 
ส้ินเงินในการบูรณะพระธาตุชอแฮ ๑๗,๗๕๕ รู เปย  โดยมีชางชาวจีนและหนานขัตติยะ             
บานพระนอนใต เปนหัวหนาชาง 
     ดานความสําคัญของวัดพระธาตุชอแฮ 
   ๑. ตามตํานาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเสด็จมาประทับฉันหมก และ
ประทานพระเกศาแกขุนล้ัวะอายกอม 
   ๒. เปนสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ พระเกศาธาตุ และพระขอศอกขางซายของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
   ๓. พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไท) ไดเสด็จพระราชําเนินมาสักการะและดําเนิน
บูรณปฏิสังขรณ วัดพระธาตุชอแฮ เม่ือ พ.ศ. ๑๘๗๙ – ๑๘๘๑ ในสมัยกรุงสุโขทัย 
   ๔. เจาผูครองนคร เจาหลวงเมืองแพร ทุกพระองค พรอมดวยเจานายบุตรหลาน นําขา
ราชบริพาร มาสักการะในวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๔ ใต เดือน ๖ เหนือ เปนประจําทุกป และได
ดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ เม่ือ พ.ศ. ๑๖๕๔ – ๒๔๓๒ 
   ๕. เปนวัดคูบานคูเมืองท่ีศักดิ์สิทธ์ิสําคัญของจังหวัดแพร โดยมีองคพระธาตุชอแฮเปน
ศูนยรวมจิตใจ และจังหวัดแพรไดนําองคพระธาตุชอแฮเปน ตราสัญลักษณประดินฐานอยูบนหลัง
มา เปนตราประจําจังหวัดแพร 
   ๖. เปนปูชนียสถานท่ีชาวพุทธท่ัวไปใหความเคารพ เล่ือมใสศรัทธายิ่ง และนิยมเดินทาง
มากราบสักการะตลอดท้ังป เปนพระธาตุ ๑ ในสิบสองราศีโดยเปนพระธาตุประจําปเกิดของ      
พระครูบาศรีวิชัย เกิดปขาล (ปเสือ)  
 
 
 

                                                
 ๕๓ สถาบันพระปกเกลา, หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน, ประจําป ๒๕๕๔, (พิมพท่ี บริษัท                   
ส เจริญการพิมพ : กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๔), หนา ๔๗. 
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   ๓)  พระพุทธเจดียโกไสยพระครูบาศรีวิชัยไดสรางไว 
   พระพุทธเจดียโกไสย  เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองจังโก  ตั้งประดิษฐานใน            
พระอุโอสถวัดพระธาตุชอแฮ เปนพระพุทธรูป ศิลปะลานนาผสมสุโขทัย ทําการเททองหลอใน 
พ.ศ.๒๔๗๒ ในสมัยพระครูบาศรีวิชัยมาบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุชอแฮ โดยการนําเอาทองจัง
โ ก ที หุ ม อ ง ค พ ร ะ ธา ตุ ช อ แ ฮ เ ดิ ม ม า ทํ า ก า ร เ ท ท อ ง ห ล อ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ดี ย โ ก ไ สย  โ ด ย มี                          
พระครูบาชัยวิชัยลังกาวัดพระหลวงธาตุเนิ้ง อําเภอสูงเมน และชางแกว เปนคนอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ เปนชางหลอ ทําการหลอ ณ วัดพระหลวงธาตุเนิ้น โดมีพญาบุรีรัตนกับคุณหญิงจันทรคํา 
มหายศปญญา เปนผูใหความอปถัมภในการหลอครั้งนี ้และนํามาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุชอแฮ 
ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร    จังหวัดแพร พ.ศ. ๒๔๗๒ 
 

   ๔) กูอัฐิพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย บรรจุสวนที่ ๕ 
   บรรจุอัฐิธาตุสวนท่ี ๕ จาก ๒๓ สวนของพระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย 
สรางขึ้นเพ่ือบูชาคุณของพระครูบาศรีวิชัย ท่ีไดมาบูรณะปฏิสังขรณวัดพระธาตุชอแฮ และทํานุ
บํารุง พระพุทธศาสนาในดินแดนลานนาไทย วัดพระธาตุชอแฮ เปนสถานท่ีสําคัญพระครูบาศรีวิชัย
อยางยิ่ง และเปนพระธาตุประจําปขาล และเปนประจําปเกิดของครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 

   ผูวิจัยสรุปไดวา  พระธาตุชอแฮ กับพระครูบาศรีวิชัย ในการมาบูรณปฏิสังขรณ นั้นมี
ความสําคัญเปนพระธาตุประจําปเกิดของพระครูบาศรีวิชัย ในตํานานพระพุทธเจาไดเสด็จมา
ประทับและไดประธานพระบรมสารีริกาธาต ุถือไดวามีความสําคัญตามท่ีพระครูบาศรีวิชัยไดเจริญ
ตามองคสมเด็จพระพุทธเจ าและเปนหนึ่ ง เดี ยวในโลก  ท่ี มีตรงกับพระธาตุป เกิดของ                    
พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  
 
๔.๒.๘ วัดบานปาง อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
   ประวัติวัดบานปาง ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน วัดบานปาง  ตั้งอยูในเขตตําบล
ศรีวิชัย(เดิมเปนตําบลแมตืน) ตั้งอยูในหมูบานท่ีเรียกวา บานปาง หางจากท่ีวาการอําเภอล้ีประมาณ 
๔๐ กิโลเมตร ซ่ึงเปนตําบลท่ีอยูดานทิศเหนือของอําเภอล้ี มีเขตติดตอกับอําเภอบานโฮง 
   บนถนนสายลําพูนท่ีจะมุงหนาไปอําเภอล้ี เม่ือผานอําเภอบานโฮงไปไมไกลนักก็จะถึง
บานปาง หมูบานซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของนักบุญแหงลานนา "พระครูบาศรีวิชัย"วัดบานปางตั้งอยูบน
เนินเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง บริเวณดานหนาของวัดมีบันไดนาคขึ้นไปสูวัด วัดแหงนี้ยังเปนวัดท่ี         
พระครูบาศรีวิชัยไดทําการบูรณะปฏิสังขรณขึ้น ภายในวัดจะรมรื่นไปดวยตนไมนอยใหญท้ังไมพุม 
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ไมดอกหลากหลายชนิด   ท่ีสําคัญในบริ เวณวัดยังมีโบราณสถานอันเกาแกเม่ือครั้งสมัยท่ี           
พระครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยูก็คือพระวิหารหลวง สรางขึ้นตามรูปแบบของสถาปตยกรรมลานนามี
ลักษณะออนชอยสวยงามมากท่ีสุดแหงหนึ่ง นอกจากพระวิหารหลวงแลวยังมีปราสาทหินออนซ่ึง
สรางขึ้นตรงสถานท่ีครูบาศรีวิชัยมรณภาพ ใกล ๆ กันยังมีพิพิธภัณฑบริขารพระครูบาศรีวิชัย      
เก็บรวมรวบรูปภาพเกาและขาวของเครื่องใชท่ีพระครูบาศรีวิชัยเคยใช เม่ือครั้งท่ีทานยังมีชีวิตอยู
โดยมีประวัติท่ีสําคัญเกี่ยวกับพระครูบาศรีวิชัย ดังนี้๕๔ 
               ๑. วัดบานปาง เปนวัดเกาแกแหงหนึ่งในจังหวัดลําพูน สรางขึ้นมาเม่ือประมาณรอยป
กอน คือเริ่มสรางวัดเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.๒๔๔๔ จนเม่ือพระครูบาศรีวิชัยอายุได ๒๔ ป ทานได
นําพระเณรและศรัทธาชาวบานรวมกันสรางวัดขึ้นโดยไดขอใหนายควาย โยมบิดาเปนผูแผวถาง
เปนปฐมฤกษใหเกิดความเปนสิริมงคล ตอจากนั้นพระเณรและศรัทธาชาวบานไดรวมแรงรวมใจ
กันปรับสถานท่ีบนเนินเขาใหเปนท่ีราบ ในการสรางและบูรณะวัดบานปางในสมัยนั้นเปนไปอยาง
ลาชา ยากลําบากเพราะขาดเครื่องมือท่ีจําเปน๕๕ 
               วัดบานปาง รองเจาอาวาสไดกลาวไววา เม่ือกอนนั้นวัดบานปางจะตั้งอยูในบริเวณ
หมูบานซ่ึงทานครูบาศรีวิชัยเล็งเห็นวาเม่ือหมูบานเริ่มเจริญมากขึ้นอาจทําใหวัดเกิดความไมสงบ 
เนื่องจากถูกบานเรือนตั้งอยูลอมรอบ ดังนั้นทานพระครูบาศรีวิชัย จึงไดไปสรางวัดใหมอยูบนยอด
เขาใกล ๆ หมูบาน โดยเม่ือทานมาถึงไดสรางเขตกําแพงหินของวัดกอนเปนอันดับแรกโดยมี
ชาวบาน ชาวลัวะ   ชาวกะเหรี่ยงรวมกับคนเมืองทองถ่ินไดชวยกันนําหินคนละกอน สองกอนมากอ
เรียงเปนกําแพงหิน รอบพ้ืนท่ีวัด ประมาณความยาวไดกวา ๒ กิโลเมตร๕๖ 
               กา ร สร า ง กํ า แ พ ง หิ น  " กํ า แ พ ง หิ น นี้ ถื อ ไ ด ว า ยั ง เ ป น ส่ิ ง ก อ สร า ง ตั้ ง แ ต ส มั ย                    
พระครูบาศรีวิชัยขึ้นมาสรางวัด ซ่ึงหลงเหลือมาจนปจจุบัน อันเปนความรวมแรงรวมใจของ
ชาวบานท่ีมีความศรัทธาตอตัวพระครูบาศรีวิชัย ซ่ึงบางคนก็หอบลูกสะพายหลานไวขางหลังมา
ชวยกันขนหิน ชาวลัวะท่ีมีชางก็นําชางมาชวยกันลากหินปรับพ้ืนท่ี บางคนท่ีไปชวยกันขนหินใน
หวยแมลอง ถือเปนแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ"  

                                                
 ๕๔วิลักษณ ศรีปาซาง, ประวัติครูบาศรีวิชัยรวมกับหลวงศรีประกาศ (ตอนสรางทางข้ึนดอยสุเทพ, 
๒๕๓๐), หนา ๑๓. 
 ๕๕ การศึกษาโรงเรียน, ศูนย. สืบสานหัตถศิลปลําพูน, เชียงใหม : (ทิพยเนตรการพิมพ, ๒๕๓๕),         
หนา ๙๗. 

 ๕๖ วัดบานปาง, นักบุญแหงลานนา พระอริยสงฆ พระครูบาศรีวิชัย, (ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน, 
๒๕๓๗),หนา ๑-๗. 
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              ๒.  หลังจากนั้นพระครูบาศรีวิชัย และศรัทธาญาติโยมท้ังหลาย จึงไดชวยกันกอสราง
วิหาร กุฏิ พระเจดีย โดยเฉพาะพระเจดียวัดบานปางนั้น พระครูบาศรีวิชัยไดไปเห็นพระธาตุหลวง
ลําพูน ก็คือ พระธาตุหริภุญชัย แลวอาศัยจําแบบมากอสรางเจดียวัดบานปาง นอกจากนั้นเม่ือทานได
จาริกไปบูรณะวัดตาง ๆ ในภาคเหนือพระครูบาศรีวิชัยก็ไดไปสรางเจดียวัดตาง ๆ ตามแบบของ  
พระธาตุหริภุญชัย ซ่ึงอาจเปนคติในเชิงความหมายวา ทานตองการใหพระธาตุหริภุญชัยเปน
ศูนยกลางในการเผยแพรพุทธศาสนาออกไปท่ัวภาคเหนือ อีกความหมายหนึ่งก็อาจเปนการประกาศ
ใหรูวาตัวพระครูบาศรีวิชัยนั้นเปนพระจากเมืองลําพูน  
   กระท่ังเม่ือสรางวัดเสร็จแลวพระเณรบางสวนจึงไดยายขึ้นไปอยูบนวัดใหมแหงนี้ ซ่ึงมี
ช่ือเรียกวา "วัดจอมศะหรีทรายมูลบุญเรือง" แตชาวบานสวนใหญจะเรียกวา "วัดบานปาง" ซ่ึงวัดนี้ 
มีอาณาบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๖๐ ไร ในบริเวณเขตพุทธาวาสจะมีกําแพงกอดวยหิน
ลอมรอบถึง ๔ ช้ัน ซ่ึงเปนความคิดของพระครูบาศรีวิชัยท่ีพยายามจะจัดใหวัดนี้เปนอรัญวาสี      
(วัดปา) โดยครูบาศรีวิชัยไดแนวคิดมาจากท่ีไดเห็นพระฤาษีกอกําแพงหินลอมรอบอาศรม            
ซ่ึงปจจุบันคือ มอนฤาษี ซ่ึงอยูไดหางจากวัดบานปาง และท่ีสําคัญทานไมตองการท่ีจะทําลาย
ธรรมชาต ิจึงไดใหชาวบานนําหินมาตั้งเรียงซอนกันจนเปนแนวกําแพง  
               ๓. นอกจากในบริเวณวัดจะมีศาสนสถานท่ีสําคัญตาง ๆ แลว ส่ิงท่ีดึงดูดใหผูศรัทธา
เดินทางมาเท่ียวยังวัดบานปางก็คือ "พิพิธภัณฑเครื่องอัฐบริขารของพระครูบาศรีวิชัย" พิพิธภัณฑ
แหงนี้สรางขึ้นเปนอาคารคอนกรีตสองช้ันปูดวยกระเบ้ืองหินออน ช้ันบนมีรูปปนเหมือนจริง                 
ทําจากขี้ผ้ึงท้ังองคในลักษณะทานั่ง นอกจากนั้นยังมีภาพเกาพระครูบาศรีวิชัยเม่ือครั้งท่ีทานจารกิไป
ในสถานท่ีตาง ๆ รวมท้ังถวยชามของเกาของทานท่ีเคยใชมากอน  ในช้ันนี้ยังมีปราสาทหายอดท่ีเคย
บรรจุโลงศพและโกศบรรจุอัฐิของทานนํามาจัดแสดงใหผูสนใจไดชม ซ่ึงทุกวันจะมีศรัทธา
ประชาชนเดินทางมากราบไหวของพรจากรูปปนครูบา๕๗ 
              ในบริเวณช้ันลางของอาคาร จัดแสดงเครื่องใชถวยชามและของใชสมัยเกาท่ีหาดูหาชม
ไดยาก อาทิ รถยนตคันแรกท่ีทานเคยนั่งขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เม่ือตอนท่ีสรางทางขึ้น   
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ แลวเสร็จใหม นอกจากนั้นยังมีรถสามลอถีบของหลวงอนุสารสุนทรท่ีใชใส
อาหารเพ่ือถวายครูบาศรีวิชัยเม่ือครั้งท่ีทานจําพรรษาอยูท่ีวัดพระสิงห แตท่ีหาดูไดยากไดแก เตียง
นอนของพระครูบาศรีวิชัยและเสล่ียงหาม พาหนะสําหรับเดินทางจาริกไปในวัดตาง ๆ  ท่ัวภาคเหนือ
นับไดวาพิพิธภัณฑเครื่องอัฐบริขารครูบาศรีวิชัย ท่ีวัดบานปาง อําเภอล้ี นั้น เปนส่ิงท่ีหาชมไดยาก
มาก เพราะของใชตาง ๆ ของทานครูบาจะถูกนํามาจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑแหงนี้แหงเดียวเทานั้น 
                                                
 ๕๗  พระบาทตากผา, นังสือประวัติวัดพระพุทธบาทตากผา, (เชียงใหม : สงวนการพิมพ, ๒๕๐๗),       
หนา ๕๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๕ 

ทุกวันนี้วัดบานปางจึงเปนเสมือนสัญลักษณพระครูบาศรีวิชัย เพราะนอกจากจะเปนวัดท่ีทานและ
ชาวบานไดรวมกันสรางขึ้นแลว ท่ีหมูบานปางยังเปนภูมิลําเนาและสถานท่ีเกิดของทานอีกดวย๕๘ 
     

   ในสมัยท่ีพระครูบาศรีวิชัยหรือนายอินทเฟอนยังเปนเด็กอยูนั้น หมูบานดังกลาวยัง
กันดารมากมีชน กลุมนอยอาศัยอยูมากโดยเฉพาะชาว ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ในชวงนั้นบานปางยัง
ไมมีวัดประจําหมูบาน จนกระท่ังเม่ือนายอินทเฟอนมีอายุได ๑๗ ปไดมีพระภิกษุรูปหนึ่งช่ือ         
ครูบาขัติยะ (ชาวบานเรียกวา ครูบาแฅงแฅะ เพราะทานเดินขากะเผลก) เดินธุดงคจากบานปาซาง
ผานมาถึงหมูบานนั้น ชาวบานจึงนิมนตทานใหอยูประจําท่ีบานปาง แลวชาวบานก็ชวยกันสรางกุฏิ
ช่ัวคราวใหทานจําพรรษา ในชวงนั้น เด็กชายอินทเฟอนไดฝากตัวเปนศิษย และเม่ืออายุได ๑๘ ปก็
ไดบรรพชาเปนสามเณรท่ี๕๙ อารามแหงนี้โดยมีครูบาขัติยะเปนพระอุปชฌาย  ๓ ปตอมา               
(พ.ศ. ๒๔๔๒) เม่ือสามเณรอินทเฟอนมีอายุยางเขา ๒๑ ป ก็ไดเขาอุปสมบทในอุโบสถวัดบานโฮง
หลวง อําเภอบานโฮงจังหวัดลําพูน โดยมีครูบาสมณะวัดบานโฮงหลวงเปนพระอุปชฌาย ไดรับ
นามฉายาในการอุปสมบทวา สิริวิชโยภิกฺขุ มีนามบัญญัติวา พระศรีวิชัย ซ่ึงบางครั้งก็พบวาเขียน
เปน สรีวิไชย สีวิไช หรือ ศรีวิชัย๖๐ 
 
     ตอมาเม่ือเกิดกรณีขัดแยงขึ้นในเวลา 
          สวนสงฆในลานนาเองก็มีแนวปฏิบัติท่ีหลากหลาย  เนื่องจากมีการจําแนกพระสงฆตาม
จารีตทองถ่ินออกเปนถึง ๑๘ นิกาย และในแตละนิกายนี้ก็นาจะหมายถึงกลุมพระท่ีเปนสาย       
พระอุปชฌายสืบตอกัน มาในแตละทองท่ีซ่ึงมีอํานาจปกครองในสายของตนโดยผานความคิด
ระบบ   ครูกับศิษย และนอกจากนี้นิกายตาง ๆ นั้นยังเกี่ยวของกับช่ือของเช้ือชาติอีกดวย เชน นิกาย
เชียงใหม นิกาย ขึน (เผาไทขึน/เขิน) นิกายยอง (จากเมืองยอง) เปนตน สําหรับพระครูบาศรีวิชัยนั้น
ยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหมผสมกับนิกายยอง ซ่ึงมีแนวปฏิบัติบางอยางตางจากนิกายอ่ืน 
ๆ มีธรรมเนียมท่ียึดถือคือ การนุงหมท่ีเรียกวา กุมผาแบบรัดอก สวมหมวก แขวนลูกประคํา ถือไม
เทาและพัด ซ่ึงยึดธรรมเนียมมาจากวัดดอยแตโดยอางวา  สืบวิ ธีการนี้มาจากลังกา การท่ี              

                                                
 ๕๘ สิงฆะ วรรณสัย, นังสือประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย,  (พิมพศูนยหนังสือเชียงใหม, 
๒๕๒๒), หนา ๓๒. 
 

๕๙
 จรัส โฆษณานันท, พระครูบาเจาศรีวิชัย อริยสงฆแหงลานนา, พิมพท่ี หางหุนสวนจํากัด          

มีเดีย เพรส : กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙), หนา ๑๖-๑๘. 
 ๖๐ ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม, หริภุญชัย-ลานนา, (พิมพครั้งท่ีสอง,กรุงเทพมหานคร: สํานักอมรินทร, 
๒๕๔๙),หนา ๕๐. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๖ 

พระครูบาศรีวิชัยถือวาทานมีสิทธ์ิท่ีจะบวชกุลบุตรไดตามจารีตการถือ ปฏิบัติมาแตเดิมนั้น ทําใหขดั
กับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑(พ.ศ.๒๔๔๖) เพราะในพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดวา๖๑  "พระอุปชฌายท่ีจะบวชกุลบุตรได ตองไดรับการแตงตั้งตามระเบียบการปกครองของ
สงฆจากสวนกลางเทานั้น" โดยถือเปนหนาท่ีของเจาคณะแขวงนั้น ๆ เปนผูคัดเลือกผูท่ีควรจะเปน
อุปชฌายได และเม่ือคัดเลือกไดแลวจึงจะนําช่ือเสนอเจาคณะผูใหญในกรุงเทพฯเพ่ือ ดําเนินการ
แตงตั้งตอไป การจัดระเบียบการปกครองใหมของกรุงเทพฯนี้ถือเปนวิธีการสลายจารีตเดิมของ 
สงฆในลานนาอยางไดผล องคกรสงฆลานนาก็เริ่มสลายตัวลงท่ีละนอยเพราะอยางนอยความ
ขัดแยงตาง ๆ ก็ เกิดขึ้นระหวางสงฆในลานนาดวยกันเอง  ดังกรณีความขัดแยงระหวาง                  
พระครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหารัตนากรเจาคณะแขวงล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน เปนตน๖๒ 

    
   ๑)  การปฏิสังขรณวัดและปูชนียวัตถุทั้งสรางส่ิงสาธารณประโยชน 
           พระครูบาศรีวิชัย ไดช่ือวาเปนผูถือปฏิบัต ิเครงมาตั้งแตเปนสามเณร ดังเห็นวาทานเปน
ผูท่ีมักนอย ถือสันโดษ และเวนอาหารท่ีมีเนื้อสัตวเจือปน ตลอดจนงดกระท่ังหมาก เม่ียง และบุหรี่ 
ทําใหคนท่ัวไปเห็นวาครูบาเปนผูบริสุทธ์ิท่ีมีลักษณะเปน"ตนบุญ" คนท้ังปวงตางก็ประสงคจะ
ทําบุญกับพระครูบาศรีวิชัย เพราะเช่ือวาการถวายทานกับภิกษุผู บริสุทธ์ิเชนนั้นจะทําใหผูถวายทาน
ไดรับอานิสงสมาก เงินท่ีประชาชนนํามาทําบุญก็นําไปใชในการกอสรางสาธารณประโยชนและ
บูรณะศาสน สถานและศาสนวัตถุ งานกอสรางดังกลาวเริ่มขึ้นเม่ือป ฉลู พ.ศ.๒๔๔๒ เดือน ๓ แรม 
๑ ค่ํา ครูบาไดแจงขาวสารไปยังศรัทธาท้ังหลายรวมท้ังชาวเขาเผาตาง ๆ วาจะวัดบานปางขึ้นใหม 
ซ่ึงก็สรางเสร็จภายในเวลาไมนานนัก ใหช่ือวัดใหมนั้นวา "วัดศรีดอยไชยทรายมูล" ซ่ึงคนท่ัวไป
นิยมเรียกวา "วัดบานปาง" 
   ขั้นตอนการปฏิบัติในการ ไปบูรณะปฏิสังขรณวัดมีวา เม่ือพระครูบาศรีวิชัย ไดรับ
นิมนตใหไปบูรณะปฏิสังขรณวัดใดแลว ทางวัดเจาภาพก็จะสรางท่ีพักของทานกับศิษยและปลูกปะ
รําสําหรับเปนท่ีพัก ของผูท่ีมาทําบุญ  คืนแรกท่ีพระครูบาศรีวิชัย ไปถึงก็จะอธิษฐานจิตดูวาการ
กอสรางครั้งนั้นจะสําเร็จหรือ ไม ซ่ึงมีนอยครั้งท่ีจะไมสําเร็จเชนการสรางสะพานศรีวิชัยซ่ึงเช่ือม
ระหวาง อําเภอหางดง เชียงใหม กับอําเภอเมือง ลําพูน จากนั้นพระครูบาศรีวิชัยก็จะ "นั่งหนัก" คือ
เปนประธานอยูประจําในงานนั้น คอยใหพรแกศรัทธาท่ีมาทําบุญโดยไมสนใจเรื่องเงิน แตมี
                                                
 

๖๑
 จรัส โฆษณานันท, พระครูบาเจาศรีวิชัย อริยสงฆแหงลานนา, (พิมพท่ี หางหุนสวนจํากัด              

มีเดีย เพรส : กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙), หนา ๓๓. 
 ๖๒ ชัยวัฒน สุวิทยศักดานนท, อริยสงฆแหงลานนา, NIM magazine, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๐ (พฤษภาคม 
๒๕๕๕) : ๑๔-๑๖.     

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๗ 

คณะกรรมการชวยกันรวบรวมเงินไปเปนคาใชจายในการกอสราง ครูบาไป "นั่งหนัก" ท่ีไหน 
ประชาชนจะหล่ังไหลกันไปทําบุญท่ีนั่นถึงวันละ ๒๐๐-๓๐๐ ราย คับคั่งจนท่ีนั้นกลายเปนตลาด
เปนชุมชนขึ้น เม่ือกอสรางเสร็จแลวก็จะมีงาน    "พอยหลวง-ปอยหลวง" คืองานฉลอง บางแหงมี
งานฉลองถึงสิบหาวัน และในชวงเวลาดังกลาวก็มักจะมีคนมาทําบุญกับครูบามากกวาปกติ เม่ือ
เสร็จงาน"พอยหลวง-ปอยหลวง" ในท่ีหนึ่งแลว ครูบาและศิษยก็จะยายไปกอสรางท่ีอ่ืนตามท่ีมีผูมา
นิมนตไว โดยท่ีทานจะไมนําทรัพยสินอ่ืนใดจากแหลงกอนไปดวยเลย ชวงท่ีครูบาศรีวิชัยตอง
อธิกรณครั้งท่ีสองและถูกควบคุมไว  ท่ีวัดศรีดอนชัย เชียงใหม เปนเวลา ๓ เดือนกับ ๘ วันนั้น ผูคน
หล่ังไหลไปทําบุญกับพระครูบาศรีวิชัยไมต่ํากวาวันละ ๒๐๐ ราย๖๓ 
           เม่ือพระครูบาศรีวิชัยไดเดินทางกลับลําพูนเม่ือวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ 
หลังจากนั้นผูคนก็มีความศรัทธาในตัวครูบามากขึ้น พระครูบาศรีวิชัย เริ่ม ตนการบูรณะวัดขณะท่ี
ทานอาย ุ๔๒ ป โดยเริ่มจากการบูรณะพระเจดียบอนไกแจ จังหวัดลําปาง ถัดจากนั้นไดบูรณะเจดีย
และวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย ตอมาไดไปบูรณะเจดียดอยเกิ้ง ในเขตอําเภอฮอด เชียงใหม จากนั้น
ไปบูรณะวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา กลาวกันมาวาในวันท่ีทานถึงพะเยานั้น มีประชาชนนําเงินมา
บริจาครวมทําบุญใสปบไดถึง ๒ ปบ หลังจากนั้นมาบูรณะวัดพระสิงห เชียงใหม เปนอาทิ รวมแลว
พบวางานบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามของครูบาศรีวิชัยมีประมาณ ๒๐๐ แหง 
   การกอสรางตาง ๆ นับแต พ.ศ.๒๔๖๓ถึง ๒๔๗๑ มีผูไดบริจาคเงินทําบุญกับทาน 
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป คิดเปนเงินไมนอยกวาสามหม่ืนหาพันบาท รวมคากอสรางช่ัวชีวิตของทาน
ประมาณสองลานบาท นอกจากนั้นทานยังไดสรางคัมภีรตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓๐๐๐ ผูก คิดคาจาร
เปนเงิน ๔,๓๒๑ รูป(รูปละ ๘๐ สตางค) ท้ังนี้ แมครูบาศรีวิชัยจะมีงานกอสรางท่ียิ่งใหญและ
มากมาย แตบิดามารดาคือนายควายและนางอุสาก็ยังคงอยูในกระทอมอยางเดิมสืบมาตราบจน ส้ิน
อายุพระ ครูบาศรีวิชัย ซ่ึงเปนคนรางเล็กผอมบางผิวขาว๖๔  ไมใชคนแข็งแรง แมทานจะไมตอง
ทํางานประเภทใชแรงงาน แตการท่ีตองนั่งคอยตอนรับและใหพรแกผูมาทําบุญกับทานนั้น ทาน
จะตอง"นั่งหนัก"อยูตลอดท้ังวัน ดวยเหตุนี้ทานจึงอาพาธดวยโรคริดสีดวงทวารซ่ึงสะสมมาแตครั้ง
การตระเวนกอ สรางบูรณะวัดในเขตลานนา และการอาพาธไดกําเริบขณะท่ีสรางสะพานขาม      
แมน้ําปง พระครูบาศรีวิชัยถึงแกมรณภาพเม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ท่ีวัดบานปาง ขณะมี
อายุได ๖๐ ป ๙ เดือน ๑๑ วัน และตั้งศพไวท่ีวัดบานปางเปนเวลา ๑ ป บางทานก็วา ๓ ป จากนั้นได

                                                
 ๖๓ ศิวะ วณชิต, ตํานานครูบาศรีวิชัยแบบพิศดารและตํานานวัดสวนดอก, (สถาบันวจิัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๓๗), หนา ๕๔. 
 ๖๔ ชัยวัฒน สุวิทยศักดานนท, อริยสงฆแหงลานนาครูบาศรวีิชัย, NIM magazine, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๐ 
(ตุลาคม ๒๕๕๔) : ๒๔-๒๕.     
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เคล่ือนศพมาตั้งไวท่ีวัดจามเทวี ลําพูน จนถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จึงไดรับพระราชทาน
เพลิงศพ เม่ืองานพระราชทานเพลิงศพเสร็จส้ินจึงไดมีการแบงอัฐิของทานไปบรรจุไวตาม ท่ีตาง ๆ 
เชน ท่ีวัดจามเทวีจังหวัดลําพูน วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม วัดพระแกวดอนเตา จังหวัดลําปาง  
วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร และท่ีวัดบานปาง จังหวัดลําพูนอันเปน
วัดดั้งเดิมของทานพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 

 

ผูวิจัยสรุปผลวาปจจัยที่มีตอบทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา 
 

   ๑. การบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานบนแผนดินลานนา 
   พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ท่ีมีบทบาทในดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถาน
โบราณสถานวัดในลานนานั้น พระครูบาศรีวิชัย ทานมีสัจจะวาจาตอการทํางานเปนอยางดีจึงเปน
ผลสําเร็จจึงทําใหความเปนตนบุญท่ียิ่งใหญแหงลานนา จากเหตุการณท่ีไดบูรณะวัดและ
โบราณสถานตางๆ ดวยความมีศรัทธาธรรมปฏิบัติของทาน เปนแบบอยางท่ีดีแกพุทธบริษัทและ
พระเณรท่ัวไป ดวยความม่ันคงในการบําเพ็ญสมถาและวิปสสนากรรมฐาน จนเปนท่ีเรื่องลือ
สักการะท่ัวไปในหมูชาวลานนา กอบกับชวงเวลาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๔๒ เปนตนมา ไดมีการ
ยกเลิกหัวเมืองประเทศราชลานนาเพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งของอานาจักรสยาม ยอมเปนท่ีเขาใจวา 
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องพ้ืนฟูคําจุนจิตใจของชาวลานนากําลังเสียขวัญกําลังใจ  ดูเหมือนวาใน
ยามนั้น พระครูบาศรีวิชัยจะเปนศูนยรวมจิตศรัทธาของชาวลานนาเอาไวได ดังปรากฏเปนรูปประ
ธรรมชัดเจนในการบูรณะวัดเปนจํานวนมากและวัดสําคัญประจําจังหวัดกวา ๖ วัดท่ีไดกลาวมาแลว 
   การสรางศาสนสถานวัดโบราณสถานในลานนาของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย         
บทสัมภาษณ ๖๕พระมหาสงา  ธีรสํวโร ผู เล่ือมใสและอยูวัดในเสนทางบุญขึ้นดอยสุเทพ ท่ี          
พระครูบาศรีวิชัย ไดสรางวัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม ดวยเหตุผลท่ีครูบาศีลธรรมหรือ
พระศรีวิชัย ภิกขุ ท่ีชาวลานนาใหนามวานักบุญแหงลานนาไทย ในสยามประเทศของลานนามีผู
เล่ือมใสศรัทธาพระครูบาศรีวิชัยเปนจํานวนมากมายและเม่ือทานไดลงมือไปบูรณะและสรางวัดท่ี
ไหนจะประสบผลสําเร็จเปนอยางดีจึงมีผูท่ีนิมนตทานขอใหทานไปสรางท่ีนั้นท่ีนี้อยูเสมอแตหาก
ทานไมติดขัดงานสรางท่ีอ่ืนหรือท่ีกําลังสรางอยูจวนจนเสร็จแลว ทานก็จะรับนิมนตและการ
เดินทางไปของทานพระครูบาศรีวิชัย จะมีเพียงเครื่องอัฐบริขารสวนตัวเทานั้น ไมมีส่ิงของอ่ืนใด 

                                                
 ๖๕ สัมภาษณ : พระมหาสงา  ธีรสํวโร, วัดผาลาด ตําบลสุเทพ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, วันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๕. 
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วัดท่ีนิมนตไปบูรณะนั้นก็จะเตรียมสรางท่ีพักใหและพรอมท่ีพักของลูกศิษยดวยซ่ึงลูกศิษยเหลานี้
สวนใหญเปนชางท่ีมีความสามารถ๖๖ 
   หลังจากคืนแรกท่ีไปถึงพระครูบาศรีวิชัย ก็จะนั่งสมาธิตั้งสัจจอธิฐานวาจะสรางส่ิง
ตอไปนี้สําเร็จหรือไม ซ่ึงครูบาทานจะทราบดวยฌานของและทานพระครูบาศรีวิชัย ทานจะมีหนาท่ี
อยางหนึ่งเรียกวา “นั่งหนัก” มีหนาท่ีนั่งตอนรับใหศีลใหพรแกศรัทธาประชาชนท่ีหล่ังใหลกันมา
ทําบุญบางครั้งตองนั่งหนักตลอดท้ังวันเพราะวันหนึ่งจะมีผูคนเขามารับศีลรับพรจากทานไมต่ํากวา
วันละ ๒๐๐-๓๐๐ รายจนทําใหทานตองใหศีลใหพรเร็ว จนผูมีศรัทธา มาทําบุญตลอดท้ังวัน 

   ผูวิจัยสรุปไดวา พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยนั้น มีบุญบารมีมาแตชาติประกอนท่ีได
สะสมมาใหบัง เกิดความเปนตนบุญในล านนาและสรางศรัทธาใหประชาชนผูนับถือ
พระพุทธศาสนาไดพบเห็นดวยดวยการสรางหรือบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานในลานนาซ่ึงเปน
รูจักกันท่ัวทุกชนในดินแดนลานนาในการสรางวัดแตละท่ีพระครูบาศรีวิชัยก็ถือไดวาเปนการบรรลุ
ธรรมในแตละขั้นของการบําเพ็ญบารมีเสริมสรางใหบริบูรณนั้นเอง 

   พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในการจาริต การบูรณปฏิสังขรณวัด โบราณสถานท่ีทรุด
โทรมแผนดินลานนาพระครูบาศรีวิชัย ทานเดินทางไปหนแหงใดก็มีศรัทธาสาธุชนเคารพศรัทธา 
จากท่ีไดธุดงคไปท่ัวแผนดินลานนาไดพบเห็นโบราณสถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองแผนดิน
ลานนาเกาแกทรุดโทรมลงเปนอันมาก จึงไดรวมกับศรัทธาสาธุชนบูรณปฏิสังขรณซอมแซม ศาสน
สถานวัดโบราณสถานท่ัวแผนดินลานนาไมอาจจะนับได  อาทิ บริ เวณหนาวิหารหลวง                
และพระบรมธาตุวัดพระธาตุหริภุญชัย  

   หลังจากการบูรณะวัดเมืองลําพูน แลวไปบูรณะพระเจดีย พระธาตุดอยเกิ้ง อําเภอฮอด 
(พ.ศ. ๒๔๖๔) สรางวิหารวัดศรีโคมคําพระเจาตนหลวง จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๔๖๕)             
บูรณะพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย บูรณะพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร  (พ.ศ. ๒๔๖๖)               
วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๖๗) สรางธาตุและบันไดนาค วัดบานปางพระธาตุเกตุ
สรอยแกงน้ําปง (พ.ศ. ๒๔๖๘) รวบรวมพระไตรปฏกฉบับอักษรลานนาจํานวน ๕,๔๐๘ ผูก      
(พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๑) บูรณะวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๗๔) และผลงานช้ินอมตะคือ 
การสรางทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ท่ีศรัทธาสานุชนมารวมกันสรางถนนวันละไมต่ํากวา
๕,๐๐๐ คน แลวเสร็จภายใน ๖ เดือน ตามสัจจะวาจา (พ.ศ. ๒๔๗๘) สรางวิหารวัดบานปาง       
(พ.ศ. ๒๔๗๘ เสร็จป พ.ศ. ๒๔๘๒) วัดจามเทวี (พ.ศ. ๒๔๗๙) สุดทาย คือ สะพานศรีวิชัย       
                                                
 ๖๖ สัมภาษณ : ผศ.ดร.เทพประวิณ จังทรแรง, อาจารยประจําหัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตเชียงใหม, จังหวดัเชียงใหม,วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕. 
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เ ช่ือมระหว าง ลําพูน  (ริมปง )  - เ ชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๘๑) ท่ีมาสรางเสร็จภายหลังจาก ท่ี                   
พระครูบาศรีวิชัยมรณภาพ (รวมวัดตางๆท่ีทานพระครูบาศรีวิชัย๖๗ไปบูรณะปฏิสังขรณวัดรวม 
๑๐๘ วัด)  ตอมามีผู เรียกท านว า  พระศรีวิ ชัย  ชาวบ านจึง เรียกทานวา  ครูบาศรีวิ ชัยบาง                     
ครูบาวัดบานปางบาง ครูบาศีลธรรมบางซ่ึงเปนนามท่ีชาวบานตั้งให ดวยความนับถือ๖๘ 
   ผลงานท่ีเดนมากของพระครูบาศรีวิชัยก็คือ การสรางถนนขึ้นดอยสุเทพ จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงพระครูบาศรีวิชัยไดรับคําเรียกรองจากศรัทธาประชาชน ใหชวยดําริและจัดการเรื่องนี้ 
จึงเริ่มลงมือสรางเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ เชิงดอยสุเทพดาน
หวยแกว๖๙ โดยมี พลตร ีเจาแกวเนาวรัตน เจาผูครองนครเชียงใหม เปนผูขุดจอบเปนปฐมฤกษ การ
สรางถนนสายนี้ใชแรงงานเปนจํานวนมากวันหนึ่งๆ จะมีผูคนชวยทํางานประมาณวันละไมต่ํากวา
๕,๐๐๐ คน ถาคิดมูลคาแรงงานเปนเงินก็คงมากมายมหาศาลทีเดียว การสรางทางสายนี้ใชเวลา ๕ 
เดือน กับ ๒๒ วัน จึงแลวเสร็จ และเปดใหรถขึ้นลงได เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
   ความสําคัญของการเปล่ียนสถานภาพการบูรณปฏิสังขรณวัด ของครูบาศรีวิชัยสามารถ
เห็นได ๒ ประการ คือ  
   ประการท่ี ๑ พบวาการบูรณปฏิสังขรณวัดท่ีเกี่ยวของกับ “ตนบุญ” ไดถูกนํามาเปนพลัง
ในสังคมลานนาไดอยางเปนรูปธรรม โดยการแสดงออกทางความรวมมือกับพระครูบาศรีวิชัยใน
การบูรณะปฏิสังขรณวัดอันเปนปจจัยสวนหนึ่งในการบูรณะศาสนสถานของพระครูบาศรีวิชัย 
  ประการท่ี ๒ ความสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆ กับพระครูบาศรีวิชัยช้ีใหเห็นความ
เปล่ียนแปลงของพระครูบาศรีวิชัย เริ่มการจะเห็นความเปล่ียนแปลงใน ๒ ประเด็นดังกลาวคือ การ
มองผ านขบวนการบูรณปฏิสังขรณวัด  และการสร างสาธารณะประโยชนต างๆ  ของ                    
พระครูบาศรีวิชัย ดําเนินอยู ๓ ชวง นับตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๗ จนกระท้ังถึง พ.ศ. ๒๔๗๘ ถือไดวาชวง
ระยะเวลา ๓๐ ปนี้มีเห็นการณมากมายเกิดขึ้นกับพระครูบาศรีวิชัย ท่ีสําคัญคือ เปนชวงระยะเวลาท่ี 
เกิดกรณีขัดแยงกับคณะสงฆผูปกครองมาโดยตลอด การจับกุมแตละครั้งนั้นหมายถึงช่ือเสียงท่ี
เพ่ิมขึ้นมากขึ้นเปนท่ีรูจักในวงกวางยิ่งขึ้นนั้นไดหมายถึงบารมีของครูบาศรีวิชัยก็เพ่ิมมาก ขึ้นไป
ดวยกัน จนมีคํากลาววา “มารไมมีบารมีไมแกกลา”  

                                                
 ๖๗ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม, พิมพท่ี บริษัทวิทอินดีไซน จาํกัด พิมพครั้งท่ี ๑ : 
๒๕๕๑), หนา ๙๐-๙๔.  
 ๖๘ ขรรคชัย บุนปาน, ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา, บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  
(พิมพท่ี บริษัท พิฆเณศ พริ้นท เซ็นเตอร จํากัด กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๗๗), หนา ๓๘๙-๓๙๕.  
 ๖๙ ธ.ธรรมรักธิ์, ตามรอยธรรม นําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบุญผูยิ่งใหญ แหงแผนดิน, 
(กรุงเทพมหานคร : บุคเวิรม, ๒๕๕๒), หนา ๑๐๙-๑๑๑. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๗๑ 

   การท่ีพระครูบาศรีวิชัยสามารถสรางศรัทธาในการบูรณะปฏิสังขรณนับไดวาเปนการ
สรางช่ือเสียงและการยอมรับของศรัทธาประชาชนชาวลานนาเปนอยางยิ่งจึงเปนการสรางบารมีให
ผูคนไดเขาใจการท่ีคนสามนยท่ัวไปรูจักพระพุทธศาสนาแลวไมรูจักการสรางเสริมบุญบารมีก็ไม
รูจักทางออกของการทําบุญ 
   ทาน อุปฎฐากภิกษุนั้น เพราะบุญญานุภาพแหงทานไดกระทําบําเพ็ญทาน 
   บารมี ศีลบารมีท่ีทานไดกระทํามาหากไมชักนําเอาผูคนอยูท่ีมืดใหเขาใจ 
   บทบาทในการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณวัดท่ีมีซากปรักหักฟงของศาสนาสถานยังท่ี
ตางๆ ซ่ึงมีลักษณะคอนขางจะอนุรักษรากเหงาจาริตลานนาดังเดิมแนวคิดของพระครูบาศรีวิชัยนี้ยัง
สงผลเกี่ยวของกับเรื่องสะสมบุญ  เพ่ือบรรลุเปนพระโพธิสัตวเจา การจาริกแสวงบุญในพ้ืนท่ีตางๆ 
ของลานนาพระครูบาศรีวิชัย จึงเปรียบเสมือนการเท่ียวแสวงหาจักรวาลพุทธศาสนาหรือพุทธภูมิ๗๐  

   ๑) ผูวิจัยสรุปผลไดวา การเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ นาจะมีความสัมพันธกับอุคติของ
ผูท่ีเปนตนบุญ เชน โดยจะพิจาณาจากตํานานแตละวัดหรือพระธาตุตางๆ ท่ีพระครูบาศรีวิชัยได
เดินทางไปเปนประธานการบูรณปฏิสังขรณ จะกลาวถึงการเสด็จมาทางนิมิตของพระพุทธเจา ณ 
สถานท่ีดังกลาว โดยเนื้อหาในตํานานวัดจะกลาววา เม่ือพระพุทธเจาเสด็จมาถึงจะกลาวถึงตํานาน 
เชน     วัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร วา สถานท่ีแหงนี้หลังจากพระตถาคตเจาได
เสร็จดับขันธปรินิพพานไปแลว จะเปนสถานท่ีตั้งพระพุทธศาสนาและจะมีสวนอัฐิพระขอศอกขาง
ซายจะมาประดิษฐานบนดอยแหงนี้ ช่ือวาดอยโกศัยะบรรพต กอนท่ีพระพุทธเจาจะเสด็จกับก็ได
ประธานพระเกศาใหกับเจาขุนล่ัวะอายกอม ไว จะไดเปนสถานท่ีสักการะบูชาของมหาชนท่ัวไปผูมี
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาจะอํานวยยังประโยชนแกประชาชนตลอดกาล ๕,๐๐๐ พระวสา 
 

   ๒) ผูวิจัยสรุปผลไดวา พระครูบาศรีวิชัย ไดเดินทางไปบูรณะวัด จะเห็นไดวาสวนใหญ
เปนวัดเกาแกของทางลานนา  ท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือรกรางขาดการทะนุบํารุง แตโดยสวน
ใหญวัดเหลานี้ จะเปนวัดสําคัญท่ีกระจายอยูตามหัวเมืองท่ัวลานนา เชน  พระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร  
วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดพระสิงห, วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม วัดพระแกวดอนเตา     
จังหวัดลําปาง วัดจามเทวี, วัดบานปาง จังหวัดลําพูน วัดเหลานี้ลวนแตไดกลาวถึงการเสด็จมาของ
พระพุทธเจาเกือบทุกวัด 
 

                                                
 ๗๐ สมหมาย เปรมจิตต, และคณะ, พระเจดียในลานาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถานบันวจิัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔), หนา ๒๒. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๗๒ 

   ๓) ผูวิจัยสรุปผลไดวา การเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณวัดอารามตางๆ เหลานี้ของ         
พระครูบาศรีวิชัย นับไดวาเปนกิจกรรมอยูท่ีนาสนใจ ซ่ึงความเคล่ือนไหวดานศาสนาเหลานี้  
อาจจะเรียกไดวาเปนการแสดงออกดานปฏิบัติการณอันเปนอุดมคติของ “ตนบุญ” ท่ีชวยเหลือ
อุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง ในการจาริกแสวงบุญ ไปแตละพ้ืนท่ีในการพ้ืนฟู
ศาสนาสถานใหมีความม่ันคง และเปนสถานท่ีใหผูคนไดมาเคาพรกราบไหวในวันขางหนาก็เปนไป
ได ในการจาริกไปเปนประธานในการบูรณปฏิสังขรณวัดของพระครูบาศรีวัย จึงอาจเปรียบไดกับ
การเดินธุดงคท่ัวในเขตของลานนา เพ่ือเปนการสะสมบุญอยางหนึ่ง ก็อาจเปนได เพราะการเดิน
ธุดงคคือเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง ส่ิงท่ีสําคัญคอืการไมยืดในสถานท่ีอันจําเจและทําใหผูแสวง
บุญไดบําเพ็ญบารมีไปท่ัวทุนแหงถือไดวาเปนส่ิงท่ีหาไดยากสําหรับพระสงฆในแตละทองถ่ิน 
  

   ๔) ผูวิจัยสรุปผลไดวา บทบาทการในการบูรณปฏิสังขรณวัดของ พระครูบาศรีวิชัยท่ี
จาริกไปบูรณะซากปรักหักฟงของศาสนสถานดังกลาวนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาศาสนากําลัง
เส่ือมลง จึงตองไดรับการพ้ืนฟูขึ้นมาใหม ดังเชน แบบแผนของสถาปตยกรรมในลานนา แสดงให
เห็นความเจริญของดพระพุทธศาสนาท่ีม่ันคง ตลอดในความเปนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ลังกาวงคก็วาได ซ่ึงพิจารณาไดจากการออกแบบงานสถาปตยกรรมของวัดตางๆ ในลานนา ก็ได
ช้ีใหเห็นความเปนเอกลักษณในความเปนลานนา และสภาพสังคมในลานนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงจึง
มีปญหาตามมานั้นถือไดวาเปนปญหาท่ีสงผลจากการยึดครองของพมา ก็ไมอํานวยใหสถานบัน
สงฆอันเปนสถาบันหลักทางพระพุทธศาสนาฟนตัวขึ้นได  ดังนั้นเม่ือเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีมี
พระครูบาศรีวิชัยเปนผูนําในการบูรณะขึ้นมาจึงเปนธรรมดาอยูวาจะตองมุงเนนหนักในทางวัตถุ
ธรรม และเอกภาพทางสังคมมากกวาการฟนฟูทางนามธรรมของพระพุทธศาสนา 
   นอกจากนี้ บทบาทการบูรณะศาสนาสถานของครูบาศรีวิชัยท่ีนาสนใจมีความสัมพันธ
กับความสําคัญของพุทธศาสนา กลาวไดวา ในกากอสรางบูรณะวัดในเขตวัดในลานนา จะมี
ประเพณีการสรางพระพุทธรูปไวในพระวิหาร ในสวนพระบรมสารีริกาธาตุจะนิยมนําไป
ประดิษฐานไวใน  กรุพระพุทธรูปเจดีย และพระบรมสารีริกาธาตุจึงเปนตัวแทนพุทธเจา๗๑ วิธีการ
กําหนดแนวคิดวา วิหาร โบสถ มณฑป สถูปเจดีย เปนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป และผัง

                                                
 ๗๑ ศิลปกร, กรม สํานักโบราณคดี พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิฑิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕พรอมดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของ, (กรมศิลปากร พิมพเผยแพร, ๒๕๕๕๗,              
หนา ๖๖-๖๗. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๗๓ 

บริเวณท้ังหมดเปนสมมติเปนเขาพระสุเมรุศูนยกลางแหงจักรวาล จักรวาลในตําราโลกภูมิของ
พระพุทธศาสนา ถูกลอมรอบโดยกําแพง หินขนาดทิวเขาจักรวาล๗๒ 
   ในการจาริกแสวงบุญของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในการเดินทางไปเปนประธาน
บูรณปฏิสังขรณท่ีตั้งบรมธาตุ ๑ ใน ๑๒ แหงท่ีตั้งอานาเขตลานนา จึงมีลักษณะคลายกับการ
แสวงหาจักรทางพระพุทธศาสนาขนาดเดียวกันจึงเปนความเช่ือ ของชาวลานนาในการไหวพระธาตุ
ประจําปเกิด จึงไดสงผลตอความสําเร็จในการบูรณะมิใชนอยท่ีเดียว เพราะจากความเช่ือดังกลาว
พระครูบาศรีวิชัยสามารถระดมแรงงาน และทรัพยในการบูรณะแตละสถานท่ีไดเปนจํานวยมาก 
   พระครูบาศรีวิชัย ไดรับการยกยองวาเปนตนบุญ  สวนหนึ่งไดมาจากการเปนผูนําใน
การบูรณปฏิสังขรณ ศาสนสถานอันเปนส่ิงศักดิ์ของลานนาวา บทสัมภาษณ๗๓ ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช
ขาราชการบํานาญกระทรวงวัฒนธรรม ไดกลาวไววา ขณะเดียวกันในฐานะ “ตนบุญ” ก็กลายเปน
จุดศูนยกลางท่ีดึงดูดในคนเปนจํานวยมากมารวมทําบุญกับ “ตนบุญ” เพราะเช่ือวาจะไดรับอานิสงค
ผลบุญมากกวาปกต ิในการไดรับทําบุญโดยท่ัวไป 
 

   ผูวิจัยสรุปผลไดวา จุดท่ีนาสนใจในการเดินทางบูรณปฏิสังขรณของพระครูบาศรีวิชัย 
คือระหวางในการเดินทางผานวัดใดในหมูบานใด จะพบไดวามีเมืองตางๆ และมีผูคนก็จะนิมนตให
พระครูบาศรีวิชัยพักและบวชลูกหลานให ซ่ึงนับไดวาเปนการสรางสายลูกศิษยไวเปนจํานวนมาก 
เฉพาะเสนทางจากเมืองลําพูนไปยังเมืองพะเยานั้นก็ดูแลวเปนเสนทางท่ีใชเวลายาวนานพอสมควร
และตองมีการพักประจําวัดท่ีเปนเสนทางผานของพระครูบาศรีวิชัยท่ีเดินทางไปเมืองพะเยาก็มีผูคน
ท่ีนํ ากุลบุตรมาฝา กตัว เปน ศิษยและเปนทางหนึ่ งใน การเ พ่ิมความเ ล่ือมใสศรัทธาต อ                    
พระครูบาศรีวิชัย๗๔ ในการท่ีจะบูรณะวัดใดก็มีผูคนท่ีเล่ือมใสตอพระครูบาศรีวิชัยก็ไดมารวมชวย
ในการบูรณะปฏิสังขรณวัดจึงไมเปนส่ิงแปลกวาพระครูบาศรีวิชัย ท่ีมีผูคนในสมัยนั้นเปนท่ีรูจัก
ช่ือเสียงในตนบุญอยางแพรหลาย สวนศรัทธาผูคนท่ีเขามาชวยพระครูบาศรีวิชัย บทสัมภาษณ๗๕            
พร ะ ค รู เอ น ก  อา สโ ภ    เ จ าอ า ว า สวั ด บ า งป า ง  ตํ า บ ลศ รีวิ ชั ย  อํา เ ภ อ ล้ี  จั ง ห วัด ลํ า พู น                            
                                                
 ๗๒สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร, อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
 ๗๓ สัมภาษณ : ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช, ขาราชการบํานาญกระทรวงวัฒนธรรม, ตําบลปาซาง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน, วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
 ๗๔ ขรรคชัย บุนปาน, ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา, บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
พิมพท่ี บริษัท พิฆเณศ พริ้นท เซ็นเตอร จํากัด กรุงเทพฯ ๒๕๒๗, หนา ๓๙๐-๓๙๑. 
 ๗๕ สัมภาษณ : พระครูเอนก อาสโภ, วัดบางปาง  ตําบลศรีวิชัย อาํเภอลี้  จังหวัดลําพูน,วันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๗๔ 

เจาอาวาสวัดบานปางปจจุบัน อธิบายวาจะเห็นไดจากมีผูคนทุกเช้ือชาติ ทุกชนช้ัน ตั้งแตเจาขาราบ
การ พอคา ชาวบาน ชาวเขา ชาวดอย ซ่ึงในการบูรณะแตละครั้งจึงมีความสําเร็วทุกแหงในวัดนั้นๆ 
และยกตัวอยางเชน ครั้งท่ีพระครูบาศรีวิชัย ไดบูรณะวัดศรีโคมคํา เมืองพะเยานั้น จะเห็นไดวามีท้ัง
กําลังศรัทธาเจาหลวง  นายจีนจัน กรรมการทางรถเมืองงาว, และชาวบานและกํานันผูใหญบานทุก
ตําบลไดมารวมในการบูรณะวัดพระเจาตนหลวงเมืองพะยาว หรือจังหวัดพะเยา 
 
   ๒.วิธีการหรือขั้นตอนการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานวัด 
   ขั้นตอนปฏิบัติในการไปบูรณะปฏิสังขรณวัดมีวา เม่ือพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไดรับ
นิมนตใหไปบูรณะปฏิสังขรณวัดใดแลว ทางวัดเจาภาพก็จะสรางท่ีพักของพระครูบาศรีวิชัยกับศิษย
และปลูกปะรําสําหรับเปนท่ีพักของผูท่ีมาทําบุญกับทาน คืนแรกท่ีไปถึงก็จะอธิษฐานจิตดูวาการ
กอสรางครั้งนั้นจะสําเร็จหรือไม ซ่ึงมีนอยครั้งท่ีจะไมสําเร็จเชนการสรางสะพานศรีวิชัยซ่ึงเช่ือม
ระหวาง อําเภอหางดง เชียงใหม กับอําเภอเมือง ลําพูน จากนั้นครูบาก็จะ "นั่งหนัก" คือเปนประธาน
อยูประจําในงานนั้น คอยใหพรแกศรัทธาท่ีมาทําบุญโดยไมสนใจเรื่องเงิน แตมีคณะกรรมการ
ชวยกันรวบรวมเงินไปเปนคาใชจายในการกอสราง ครูบาไป "นั่งหนัก" ท่ีไหน ประชาชนจะ
หล่ังไหลกันไปทําบุญท่ีนั่นถึงวันละ ๒๐๐-๓๐๐ ราย คับคั่งจนท่ีนั้นกลายเปนตลาดเปนชุมชนขึ้น 
เม่ือกอสรางเสร็จแลวก็จะมีงาน "พอยหลวง-ปอยหลวง" คืองานฉลอง บางแหงมีงานฉลองถึงสิบหา
วัน  

   บทสัมภาษณ๗๖ นายไกรสิน อุนใจจินต นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี 
๘ หลังจากการบูรณะวัดในแตละเสนทางของตนบุญ ในชวงเวลาดังกลาวก็มักจะมีคนมาทําบุญกับ
ครูบามากกวาปกติ เม่ือเสร็จงาน"พอยหลวง-ปอยหลวง" ในท่ีหนึ่งแลว พระครูบาศรีวิชัยและศิษยก็
จะยายไปกอสรางท่ีอ่ืนตามท่ีมีผูมานิมนตไว โดยท่ีทานจะไมนําทรัพยสินอ่ืนใดจากแหลงกอนไป
ดวยเลย ชวงท่ีพระครูบาศรีวิชัยตองอธิกรณครั้งท่ีสองและถูกควบคุมไวท่ีวัดศรีดอนชัย เชียงใหม 
เปนเวลา ๓ เดือนกับ ๘ วันนั้น ผูคนหล่ังไหลไปทําบุญกับทานไมต่ํากวาวันละ ๒๐๐ ราย เม่ือได
ผานการพิจารณาอธิกรณท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชเวลาอีก ๒ เดือนกับ ๔ วันแลวครูบาก็เดินทาง
กลับลําพูนเม่ือวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓  หลังจากนั้นผูคนก็มีความศรัทธาในตัว             
พระครูบาศรีวิชัยมากขึ้นเริ่มตนการบูรณะวัดขณะท่ีทานอายุ ๔๒ ป โดยเริ่มจากการบูรณะพระเจดีย
บอนไกแจ จังหวัดลําปาง ถัดจากนั้นไดบูรณะเจดียและวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย ตอมาไดไป

                                                
 ๗๖ สัมภาษณ : นายไกรสนิ อุนใจจินต, นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี ๘ ตําบล
ชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม, วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕. 
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บูรณะเจดียดอยเกิ้ง ในเขตอําเภอฮอด เชียงใหม จากนั้นไปบูรณะวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา กลาว
กันมาวาในวันท่ีทานถึงพะเยานั้น มีประชาชนนําเงินมาบริจาครวมทําบุญใสปบไดถึง ๒ ป๗๗ 
หลังจากนั้นมาบูรณะวัดพระสิงห เชียงใหม๗๘  เปนอาทิ รวมแลวพบวางานบูรณปฏิสังขรณวัดวา
อารามของ     พระครูบาศรีวิชัยมีประมาณ ๒๐๐ แหง 

   ในขณะท่ีพระครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะวัดสวนดอกเชียงใหมใน พ.ศ.๒๔๗๕ อยูนั้น 
หลวงศรีประกาศไดหารือกับครูบาศรีวิชัยวาอยากจะนําไฟฟาขึ้นไปใชบนดอยสุเทพ  แต            
พระครูบาศรีวิชัยวาหากทําถนนขึ้นไปจะงายกวาและจะไดไฟฟาในภายหลัง ท้ังนี้ทางการเคย
คํานวณไวในชวง พ.ศ.๒๔๖๐ วาหากสรางทางขึ้นดอยสุเทพนั้นจะตองใชงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท แตพระครูบาศรีวิชัยไดเริ่มสรางทางเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ และเปดใหรถยนต
แลนไดในวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๘ โดยไมตองใชงบประมาณเลย ครั้นเสร็จงานสรางถนน
แลว ครูบาศรีวิชัยก็ถูกนําตัวไปสอบอธิกรณท่ีกรุงเทพมหานคร อีกเปนครั้งท่ีสอง และงานช้ิน
สุดทายของทานท่ีไมเสร็จในสมัยท่ีทานยังมีชีวิตอยูก็คือสะพานศรีวิชัยอนุสรณ ทอดขามน้ําแมปง
เช่ือมอําเภอหางดง เชียงใหม กับอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
             ในการกอสรางตาง ๆ นับแต พ.ศ.๒๔๖๓ ถึง ๒๔๗๑ มีผูไดบริจาคเงินทําบุญกับทาน 
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป คิดเปนเงินไมนอยกวาสามหม่ืนหาพันบาท รวมคากอสรางช่ัวชีวิตของทาน
ประมาณสองลานบาท  นอกจากนั้นทานยังไดสรางคัมภีรตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓๐๐๐ ผูก คิดคาจาร
เปนเงิน ๔,๓๒๑ รูป(รูปละ ๘๐ สตางค) ท้ังนี้ แมพระครูบาศรีวิชัยจะมีงานกอสรางท่ียิ่งใหญและ
มากมาย แตบิดามารดาคือนายควายและนางอุสาก็ยังคงอยูในกระทอมอยางเดิมสืบมาตราบจนส้ิน
อายุของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 

              พระครูบาศรีวิชัย ซ่ึงเปนคนรางเล็กผอมบางผิวขาว ไมใชคนแข็งแรง แมทานจะไมตอง
ทํางานประเภทใชแรงงาน แตการท่ีตองนั่งคอยตอนรับและใหพรแกผูมาทําบุญกับทานนั้น ทาน
จะตอง"นั่งหนัก"อยูตลอดท้ังวัน ดวยเหตุนี้ทานจึงอาพาธดวยโรคริดสีดวงทวารซ่ึงสะสมมาแตครั้ง
การตระเวนกอสรางบูรณะวัดในเขตลานนา๗๙  และการอาพาธไดกําเริบขณะท่ีสรางสะพานขาม
แมน้ําปง พระครูบาศรีวิชัยถึงแกมรณภาพเม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ท่ีวัดบานปาง ขณะมี
                                                
 ๗๗ สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุยแหงลานนาไทย, พิมพครั้งท่ี ๑ “งานแสดง
หนังสือและนิทรรศการ,หนังสือพิมพไทย” เชียงใหม, สํานักพิมพศูนยหนังสือเชียงใหม,  ๒๕๒๒), หนา ๘๕. 
 ๗๘ วิลักษณ ศรีปาซาง, ประวัติครูบาศรีวิชัยรวมกับหลวงศรีประกาศ (ตอนสรางทางข้ึนดอยสุเทพ 
ของ   ส.สุภาภา ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๘), หนา ๙๖. 
 ๗๙ ขวัญชีวัน ศรีสวสัด์ิ, เสวนาความเช่ือครูบาขาวป, โครงการศึกษาวฒัรธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อ
การสัมมนา ชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ, ๒๕๓๒, หนา ๔-๕.(อัดสําเนา) 
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อายุได ๖๐ ป ๙ เดือน ๑๑ วัน และตั้งศพไวท่ีวัดบานปางเปนเวลา ๑ ป บางทานก็วา ๓ ป จากนั้นได
เคล่ือนศพมาตั้งไวท่ีวัดจามเทวี ลําพูน จนถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จึงไดรับพระราชทาน
เพลิงศพ เม่ืองานพระราชทานเพลิงศพเสร็จส้ินจึงไดมีการแบงอัฐิของทานไปบรรจุไวตามท่ีตาง ๆ 
เชน ท่ีวัดจามเทวีจังหวัดลําพูน วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม วัดพระแกวดอนเตา จังหวัดลําปาง   
วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร และท่ีวัดบานปาง จังหวัดลําพูนอันเปน
วัดดั้งเดิมของทาน เปนตน 

   ๓.  ผลกระทบจากการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานบนแผนดินลานนา 
   หัวเมืองลานนานั้น แมวากรุงเทพมหานคร  ท่ีพยายามจะประนิประนอมมิใหเจา           
ผูครองนครลานนารูสึกสูญเสียสถานะ และตลอดความรูสึกของบรรดากลุมเจานายฝายเหนือตอ
อิทธิพลของกระแสทางการเมืองและเศรษฐกิจและวัฒนาธรรมท่ีเขามากระทบวิถีชีวิตของเจานาย
เหลานี ้ยอมแสดงออกหลากหลายรูปแบบและรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจก็คือ กระรวมมือรวมใจกันใน
ขบวนการบูรณะปฏิสังขรณวัดของพระครูบาศรีวิชัยโดยมีเจานายของนครเชียงใหมคือ๘๐ เจาดารา
รัศมีและเจาแกว นวรัฐเปนแกนนําท่ีสําคัญ นอกจากนี้เจานายฝายเหนือเมืองๆ ไมวาจะเปนเมืองแพร 
นาน ลําพูน ลําปาง ตางก็เขารวมขบวนการบูรณปฏิสังขรณกับพระครูบาศรีวิชัยท้ังส้ิน และ
พฤติกรรมของเจานายฝายเหนือเหลานี้อาจกลาวไดวาเปนการแสดงออกถึงการแสวงหา “ตนบุญ” 
ของลานนาอีกครั้ง โดยมีพระครูบาศรีวิชัยเปนสัญลักษณของความยิ่งใหญ ท่ีปรากฏในภาพของ 
“ตนบุญ” ๘๑ 
   การท่ีเจานายฝายเหนือสนับสนุนงานบูรณปฏิสังขรณวัดของพระครูบาศรีวิชัย เพราะ
กลุมตนไดสูญเสียสถานะท้ังทางดานการควบคุมการเกณฑแรงงาน การสูญเสียผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ และการสูญเสียฐานะทางสังคมท่ีจะอยูเหนือผูคน เชน เดิมทําใหการจะพ้ืนฟูบูรณะวัดวา
อารามท่ีแตเดิมกลุมเจาเคยเปนผูนําจะกระทําไมไดอีกตอไป จําตองอาศัยบารมีพระครูบาศรีวิชัย   
สิริวิชโย นั้นเอง นับเปนเวลา ๖๘ ปแลว ท่ีพระครูบาศรีวิชัย ไดมอบ “มรดกท่ีสูงคา” ไดใหแก
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนผูเคารพศรัทธาในบทบาทตนบุญหรือนักบุญแหงลานนา 
 
 

                                                
 ๘๐ อนันท กาญจนพันธุ, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจภาคเหนือ (๒๔๒๐-๒๕๐๙),” ในเศรษฐกิจ
ภาคเหนือประเทศไทยปจจุบันและอนาคต (กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติการพิมพ, ๒๕๒๓), หนา ๖๖. 
 ๘๑ ฉัตรทิพย นาถสุภา, เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรต, 
๒๕๓๓), หนา ๕๒-๕๓. 
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 ผูวิจัยสรุปไดวา  ปจจัยท่ีทําใหผลสําเร็จไดวาบทบาทและการบูรณะปฏิสังขรณศาสน
สถานในลานนา 

 ๑. ปฏิปทาศีลาจารวัตรของพระครูบาศรีวิชัย ท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีทําใหเกิด
แรงศรัทธา ส่ิงท่ีถือเปนการปฏิบัติชอบคือการท่ีพระครูบาศรีวิชัยไมฉันเนื้อสัตวและการฉัน
ภัตตาหารม้ือเดียว เปนจริยวัตรท่ีเครงครัดของพระครูบาศรีวิชัยท่ีทําใหผูคนไดพบเห็นสัมผัสไดเกิด
ความเล่ือมใสและใหความเคารพศรัทธาการทําบําเพ็ญเมตตาภาวนาสิกขาวินัยตามพุทธบัญญัติ 
ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะมานะทิฐิ เวนเสียโลกธรรม ๘ประการเวนจากของส่ิงเสพติดตางๆ 
บางครั้งพระครูบาศรีวิชัย ไมฉันภัตตาหาร เปนระยะเวลาท้ัง ๕ เดือน ฉันแตผลไมเปนตน 
   ๒. ความปรารถนาของพระครูบาศรีวิชัย ตั้งสัจจะอธิฐานถึงการสําเร็จเปนพระพุทธเจา
ดวยปรารถนาโดยสวนตัว ท่ีจะบรรลุถึงพระสัมโพธิญาณตรัสรูเปนพระพุทธเจาอีกองคหนึ่งจึงเปน
ปจจัยท่ีสําคัญของการบําเพ็ญอยางยิ่งของพระครูบาศรีวิชัย  
   ๓. พุทธศาสนิกชนผูเคารพศรัทธาในบทบาทตนบุญหรือนักบุญแหงลานนาบทบาท
ดานการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนาท่ียังคงใหเห็นในปจจุบันนี้คือ 
    มรดกแหงวัตถุคือ ทานไดกอสรางพระพุทธศาสนาและศาสนสถานในลานนา 
    มรดกแหงจิตใจคือ ทานสอนใหมนุษยรูจักการเสียสละบริจาคทาน 
    มรดกแหงปญญาคือ ทานสอนใหเรียนรูจากวิถีของทานผูมีบุญ 
    มาดกแหงนักบุญคือ การบําเพ็ญปฏิบัติธรรมและบูรณะปฏิสังขรณจึงชนะจิตใจ
ของประชาชนถึงกับไดรับนามวา “นักบุญแหงลานนา 
   ๔. ช่ัวชีวิตของทานพระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย เปนผูใหไมใชผูขอ 
   ๕. พระครูบาศรวีิชัย สิริวิชโย เปนพระไมสะสมมีผูคนนําส่ิงของมาถวายทานกใ็ชหมด
ในการทํางานการบูรณะวัดในลานนา 
   ๖.พระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย เปนผูท่ีมีเมตตาแกทุกคนและสัตวทุกประเภท 
   ๗. พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เปนผูเครงครัดธรรมวินัยเปนเยี่ยม ครองผาเหลือง ๓ ผืน 
ฉันอาหารม้ือเดียวตลอดชีวติ 
   ๘.พระครูบาศรีวิชัยเปนผูท่ีมีสัจจะ การปฏิบัติของทานเสมอตนเสมอปลาย กิจวัตร
ประจําวันของทานสมํ่าเสมอมีเวลาทําสมาธิจงกรมถึงเวลาแมพระเจาแผนดินเสด็จมา ทานก็ทําของ
ทานตามเวลาจนเปนท่ีลํ่าลือวา แมรัชกาลท่ี ๗ เสด็จมาเชียงใหม ทานก็ทําของทานตามเวลาจึงเขา
เฝา โดยเหตุผลดังกลาวชีวิตของทานจึงดึงดูดศรัทธาประชาชน ช่ัวชีวิตของทานพระครูบาศรีวิชัย
สรางแตคุณงามความดีสะสมแตความดี ทานเปนผูใหมาตลอดชีวิต ทานจึงเปนคนของประชาชน 
เปนพระของประชาชน 
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บทที่ ๕   
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยในฐานะนักบุญ     
แหงลานนา กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในลานนา” โดยมีวัตถุประสงค ๒ 
ประการ คือ ๑) ศึกษาบทบาทในฐานะนักบุญแหงลานนาของพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย   ๒) ศึกษา
บทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนาสถานวัดในลานนา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร
งานวิจัยอ่ืนๆ และหลักทฤษฎีตางๆ ในการสัมภาษณแบบเจาะลึก(Indeept Interview) และผูท่ี
เกี่ยวของ เชน ศิษยรวมสมัย นักปราชญแหงลานนา และชาวบานผูเล่ือมใสศรัทธาในตัวของทาน
พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย   

   ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 
   ๑. จากการศึกษาบทบาทในฐานะนักบุญแหงลานนา เปนผูท่ีมีบทบาททางดานขอวัตร
ปฏิบัติท่ีแสดงออกใหบุคคลท่ัวไปไดพบเห็น และสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน คือ การท่ี
พระครูบาศรีวิชัยนั้นไดปฏิบัติตนบําเพ็ญเพียรภาวนา สิกขาวินัยตามรอยของพระบรมศาสดาดวยขอ
วัตรปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลิกภาพของทานมีความนาเล่ือมใสเปนอยางมากอันเปนลักษณะพิเศษท่ี
เรียกวา “ตนบุญ” และดวยจริยวัตรอันเครงครัดท่ีปรากฏใหบุคคลท่ัวไปไดพบเห็น ทําใหเกิดความ
ศรัทธา ความเคารพนับถือ และลักษณะของความสันโดษ เครงครัดในการรักษาศีล และวินัย ละเวน
ส่ิงท่ีไมควรกระทําเปนส่ิงแรกท่ีสามารถสรางศรทัธาแกผูท่ีไดพบเห็นเปนอยางมาก  
   จากการบําเพ็ญบุญบารมีทางดานตนบุญแลว ทานยังบรรลุธรรมอันวิเศษของตนบุญท่ี
ไดจากการท่ีมีผูท่ีใหความเคารพเล่ือมใสศรัทธา และยกยองทานท่ีมีบทบาทแหงการบําเพ็ญบุญดวย
คําอธิฐานบารมี  ขอใหได ถึงซ่ึงธรรมะท่ียึดเหนี่ยวไวคือพระนิพพาน ส่ิงเดียว การไดตั้ ง            
สัจจะอธิษฐานเปนสัจจะวาจาท่ีม่ันคงเพ่ือความสําเร็จ ซ่ึงนับไดวาไดมีความสําคัญมาก เพราะได
แสดงถึงความสอดคลองกับบุคลิกภาพของผูท่ีถูกยกยองวามีบทบาทนักบุญแหงลานนา 
   โดยขอวัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัย ไดสงเสริมใหลักษณะอันนาเล่ือมใสของทาน
ไดอยูในจิตใจของศรัทธาประชาชนท่ีเคารพ เล่ือมใสทานเปนอยางมาก โดยเฉพาะชาวพ้ืนเมืองกลุม
ชาวเขาท่ีไดยอมรับนับถือพระครูบาศรีวิชัย ท่ีเรียกวา “ตนบุญแหงลานนา” อันเปนกลุมแรกก็วาได 
และบทบาทตนบุญของทานท่ีไดสรางสมมาแตชาติปางกอน และผลบุญซ่ึงยังประโยชนสุขใหกับ
ทาน และสามารถแบงปนใหกับผูอ่ืนได  ตนบุญของทานจึงเปนท่ีนาสนใจท่ีแสดงออกใหเห็นถึง
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คุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถทําใหกับผูอ่ืนได ประกอบกับความเช่ือของชาวลานนาท่ีถูกนํามาเรียก        
ผูมีบุญกับพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยวา “ตนบุญ” 
   ๒. จากการศึกษาบทบาทดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานวัดในล านนา               
เปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับนักบุญของทานในการบูรณปฏิสังขรณซากปรักหักพังของศาสนสถาน
ตางๆ  ซ่ึงแนวคิดเรื่องสะสมบุญของทานนี้เพ่ือใหไดบรรลุซ่ึงการเปนพระโพธิสัตว การจาริกแสวง
บุญในพ้ืนท่ีตางๆของพระครูบาศรีวิชัย เปรียบไดวาเปนการแสวงหาพระพุทธศาสนาแหงพุทธภูมิ 
คือการหมายเอาพระนิพพานเปนท่ีตั้ง สถานท่ีพระครูบาศรีวิชัยจาริกไปบูรณะนั้น สวนมากเปน
โบราณสถาน วัดท่ีมีความเกาแกทางลานนาท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือรกราง ขาดการ
บํารุงรักษา วัดท่ีไดรับการบูรณะจากพระครูบาศรีวิชัย คือวัดจามเทวี และวัดบานปางในจังหวัด
ลําพูน วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดสวนดอกกับวัดพระสิงห อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม และวัดพระแกวดอนเตาสุชาราราม จังหวัดลําปาง 
   การจาริกแสวงบุญไปบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ เหลานี้ นับวาเปนกิจกรรมท่ีมี
ความนาสนใจ เปนความเคล่ือนไหวทางดานพระพุทธศาสนา อาจจะเรียกไดวาเปนการแสดงออก
ถึงการบูรณปฏิสังขรณอันเปนอุดมคติของตนบุญท่ีไดชวยเหลืออุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนาอีก
รูปแบบหนึ่ง ในการจาริกแสวงบุญไปพ้ืนฟูสถานท่ีตางๆเหลานี้ จึงเปรียบไดกับการเดินธุดงคท่ัว
ลานนา และเพ่ือเปนการสะสมบุญบุญบารมีของทานอีกอยางหนึ่งดวย การท่ีพระครูบาศริวิชัยไดรับ
การยกยองวาเปนตนบุญแหงลานนานั้น เปนเพราะวาทานไดมีการนําผูคนไปบูรณปฏิสังขรณ
ศาสนาสถานท่ีเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของชาวลานนา และขณะเดียวกันในฐานะตนบุญแหงลานนา
กลายเปนศูนยกลางดึงดดูใหผูคนท่ีเคารพศรัทธาเล่ือมใสในตัวทานเปนจํานวนมากไดมารวมทําบุญ
กับ “ตนบุญแหงลานนา”ทานนี้ ชาวลานนาจึงมีความเช่ือวาจะไดรับอานิสงคผลบุญมากกวาปกติ 
โดยการมาทําบุญกับผูมีบุญ 

 วัดท่ีสําคัญของบานเมืองจนลวงถึงป พุทธศักราช ๒๔๖๓ นับเปนครั้งแรกในแผนดินลานนา ท่ี
ผูนําในการบูรณะไมใชเปนผูครองนคร หากแตเปนพระภิกษุท่ีชาวลานนานับถือและศรัทธา นามวา
พระครูบาศรีวิชัย ปฏิปทา หรือขอวัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัยท่ีเครงครัดในศีลและวิปสสนา
กรรมฐานไดสงผลใหชาวลานนาท่ีมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธาในตัวของทานพระครูบาศรีวิชัย
มากกวาเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยใดๆ ภายหลังจากการมรณภาพของทานพระครูบาศรีวิชัย ส่ิงท่ียังคง
หลงเหลือยู คือ สถูปบรรจุอัฐิธาต ุและกลักธรรมคําสอนท่ีเปนแนวทางใหชาวพุทธไดปฏิบัติกับวัด
วาอารามท่ีเปรียบเหมือนกับประจักรพยานของความศรัทธาท่ีชาวลานนาท่ีมีตอตนบุญผูยิ่งใหญ     
ท่ีเรียกวาครูบาศีลธรรม หรือพระครูบาศรีวิชัย  
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๘๐ 

   ทางดานบทบาทนักบุญแหงลานนานั้น ผูวิจัยพบวา พระครูบาศรีวิชัยไดมีบทบาทของ
พระสงฆในอดีต ท่ีทานได เดินตามรอยพระศาสดา จาริกแสวงบุญเ พ่ือเทศนาธรรมแ ก 
พุทธศาสนิกชนท่ีมีความสนใจ พระสงฆหลายรูปท่ีเปนท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน เปนท้ังผูนํา
ทางดานจิตวิญญาณ พัฒนาทางดานจิตใจ และการมีคุณภาพชีวิตของผูคน พัฒนาวัดวาอาราม เขต
โบราณสถาน แตในท่ียุคบานเมืองเจริญกาวหนาท่ีเรียกวา “การพัฒนา” หากมองยอนไปในอดีต 
พบวาพระสงฆผูท่ีดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีแกชาวบาน และโดยเฉพาะภาคเหนือ ไมมีใครไมรูจัก
“นักบุญแหงลานนา” กอรบดวยศีลปฏิปทา ขอวัตรปฏิบัติ และวิปสสนากรรมฐานนั้น นามวา “ครู
บาศรีวิชัย” พระนักพัฒนาซ่ึงเปนท่ีเคารพศรัทธาของคนลานนา ถือไดวาทานเปนปูชนียบุคคลท่ี
สําคัญของชาวลานนา  เม่ือชาวลานนาทราบถึงขอวัตรปฏิบัติท่ีนาเล่ือมใสศรัทธาของทาน คําวา 
“ตนบุญ” หรือ “นักบุญ” อันมีความหมายเชิงยกยองวาทานเปนนักบวชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ บางคน
เรียกทานวา พระครูบาศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม แตทานมักเรียกตนเองวา พระชัยยาภิกขุ หรือ 
พระศรีวิชัยชนะภิกขุ ท่ีรูจักกันท่ัวลานนา  
   จากการศึกษาในบทบาทของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  ในบทบาทของนักแสวงบุญ 
หรือท่ีเรียกวานักบุญแหงลานนาในอดีตจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา “ตนบุญ” หรือนักบุญแหง
ลานนานั้น จะมีภาพแหงตนบุญ อยางเดนชัด และพบวาการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานแหงลานนา
จะสังเกตไดในประเด็นดังตอไปนี ้
   ๑). พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ไมไดเปนครูบาท่ีหยุดนิ่งอยูกับท่ี ทานมีแตความ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาและมีความเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของผูท่ีใหความเคารพศรัทธา “ตน
บุญ” ท่ีไดปรากฏในแตละทองถ่ินของทุกกลุมในสังคมลานนา อาจจะมองเห็นภาพลักษณ             
ของพระครูบาศรีวิชัย หรือท่ีรูจักกันในนาม “ตนบุญผูวิเศษ” ในฐานะนักบุญท่ีมาจากความเปน
นักบุญท่ีมีความประพฤติดี ปฏิบัติดี มีขอวัตรปฏิบัติท่ีงดงาม มีอํานาจพิเศษเหนือกวามนุษย ความ
ศรัทธาของผูคนท่ีเช่ือวาตนบุญคือผูวิเศษ ท่ีมีความสามารถในการบูรณปฏิสังขรณใหสําเร็จไดโดย
อาศัยพ้ืนฐานความศรัทธาของผูคนท่ีไดพบเห็น และไดยินช่ือเสียงกิตติคุณของทาน 

   ๒). ความเปล่ียนแปลงตามแนวคิดวิธีการของ “ตนบุญ” มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพ และความศรัทธาของคนในสังคมลานนา ในการจาริกแสวงบุญและบูรณปฏิสังขรณวัด
วาอาราม โบราณสถาน ศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาอันเกาแก ท่ีมีความเช่ือตามตํานานท่ี
เปนมาแตในอดีตท่ีเกี่ยวของกับการเสด็จมาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงสวนใหญแลวก็
จะสังเกตเห็นไดวา ไมวาจะเปนวัดราง หรือวัดท่ีชํารุดทรุดโทรม วัดท่ีอยูหางไกลในชนบท มีผูคนท่ี
ศรัทธาตอพระครูบาศรีวิชัยไดนิมนตไปบูรณปฏิสังขรณส่ิงตางๆท่ีมีอยูในลานนา เปนการสราง
ประโยชนสุขทางดานวัตถุ และทางดานจิตใจของผูท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธา ท่ีเปนสถานท่ีสําคัญท่ี
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บรรจุพระบรมสิรีริกาธาตุ เปนตนบุญท่ีมีบทบาทท่ีโดดเดนและมีอิทธิพลตอความเปนตนบุญของ   
พระครูบาศรีวิชัย จนนํามาสูความสําเร็จไปตามลําดับ 
   พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะ “ตนบุญ” ท่ีสามารถสรางบารมีใหขยายไปท่ัว
ดินแดนลานนาอยางกวางขวางเพ่ือมุงหวังในการปรารถนาในพระนิพพานท่ีเปนความปรารถนา
ของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย หรือ ครูบาศีลธรรม เปนตน 
 
๕.๒   ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
   จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาการท่ีจะใหความสําคัญตอการบูรณปฏิสังขรณ 
ศาสนสถานใหม่ังคง ยังยืนอยูนั้นคงตองมีการอนุรักษ ใหเปนสมบัติท่ีมีคุณคาของพระพุทธศาสนา
ตลอดไป  ควรท่ีจะมีการจัดกระบวนการเรียนการคําสอนท่ีเปนระบบท้ังในโรงเรียนและ 
มหาวิทยาลัยสงฆ เพราะมีบุคลากร ท่ีจะรับการถายทอด เพ่ือเปนวิธีการในการอนุรักษศาสนสมบัติ 
เปนจํานวนมาก อันไดแก พระนิสิตท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงสามารถท่ีจะคัดเลือกผูมี
เสนเสียงท่ีเหมาะสมสําหรับกัณฑตางๆไดโดยงาย  อีกท้ังมหาวิทยาลัยควร เปนสถาบันหลักในการ
สืบทอด การอนุรักษศาสนสมบัติท่ีมีอยูในพระพุทธศาสนาของทางลานนา เนื่องจากมีความพรอม
ท้ังทางดานบุคลากร เทคโนโลยี ส่ือสารมวลชน และงบประมาณ   

   สําหรับเขตโบราณศาสนสถาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดเก็บขอมูล ทํา
การบันทึกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ กจ็ะทําใหมีความม่ันคง อยูคูสังคมลานนาตลอดไป 
   ๑) สํานักงานพระพุทธศาสนาควรท่ีจะใหความสําคัญกับโบราณสถานท่ีเกาแกและ
สนับสนุนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณเขตโบราณสถานใหมีความมันคงถาวรยิ่งๆขึ้น 
   ๒) ภาครัฐควรใหการบํารุงรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา อันไดแก วัดท่ีเปน
เขตการจดทะเบียนจากกรมศิลปกรใหมีความเทาเทียมกันในการสนับสนุนงบประมาณแตละครั้ง 
ของเขตโบราณสถานแตละจังหวัด โดยเฉพาะในลานนา ถือเปนดินแดนอารยะธรรมท่ีเกาแก          
มีความสําคัญตอประวัติศาสตรลานนาเปนอยางมาก 
   ๓) ภาครัฐควรมีการสํารวจเขตโบราณสถานท่ีสําคัญ โดยวัดท่ีไดรับการประกาศขึ้น
ทะเบียนจากกรมศิลปกรใหเปนวัดท่ีสําคัญ คือ เขตโบราณสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุท่ี
สําคัญของลานนาใหมากขึ้น เพ่ือจะไดนํางานวิจัยช้ินนี้ไปใชในการปรับปรุงบํารุงรักษาศาสนสถาน
ใหมีความงดงาม และเปนประโยชนตอการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศรัทธาประชาชน     
ผูท่ีใหความเคารพนับถือตอพระพุทธศาสนา และเปนแหลงอนุรักษใหอยูคูกับพระพุทธศาสนา
ตลอดไป 
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๕.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทราบถึงวิธีการพัฒนาศาสนสถาน วัดท่ีมีความสําคัญตางๆท่ีมี
อยูในลานนาท่ีเปนโบราณสถานของแตละจังหวัดนั้น ไดมีการพัฒนาท่ีนอยมาก  ดังนั้นผูวิจัยขอ
เสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปไวดังนี ้
   ๑) ศึกษาวิเคราะหศาสนสถาน โบราณสถานในแตละจังหวัด ท่ีมีความเกี่ยวของกับ
ทางดานเจดียท่ีมีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 

๒) ศึกษาการตองอธิกรณแบบเจาะลึกของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
๓) ศึกษาผลกระทบตอพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในลานนาสมัยกอนและสมัยปจจุบัน 
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 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบุคเวิรม, ๒๕๕๒. 
นิพนธ สุขสมมโนกุล, “ล็อคเกต็ ครูบาศรีวิชัย พิมพหนาหนุม” ตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย ป  
 พ.ศ.๒๕๕๑, (เชียงใหม : วนดิาการพิมพ, ๒๕๕๑). 
นงเยาว กาญจนจาร,ี ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจาดารารัศมี, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซน 
 เตอร, ๒๕๓๙. 
นิตย พงษลัดดา, “ประวัติการสรางเหรียญครูบาศรีวิชัย ป ๒๕๑๗” (นติยสารเมืองพระ : ๒๕๕๑. 
ประวัตคิรูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม : สงวนการพิมพ, ๒๕๐๖). 
ประวัตคิรูบาศรีวิชัย, รวมกับหลวงศรีประกาศตอนสรางทางขึ้นดอยสุเทพ, (เชียงใหม : ดารารัตน
 การพิมพ, ๒๕๑๘). 
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พระศรีวิชัยยาชะนะภกิขุ รวบรวม, กัมมัฎฐานรวม, พิมพครั้งท่ี ๒ (เชียงใหม: มปท. ๒๕๓๒. 
พระอภิชัยขาวป, ตํานานโยนกโลก อานแปลโดยพอนอยฝน บานผาหนาม ต.ปาไผ อ.ล้ี จ.ลําพูน ๒๑  
 สิหาคม ๒๕๓๐,  
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กาวไปในบญุ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒). 
พระครูวิทิตศาสนาทร, (ดร.) หนังสือวัดพระสิงหวรมหาวิหาร,  พิมพครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๑. 
พระอานันท พุทธธัมโม, ประวัติพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแหงลานนาไทย : (พิมพในงาน
 ฉลองพิพิธภัณฑพระครูบาศรีวิชัย สิรวิิชโย, ๒๕๓๗.) หนา ๓๔-๓๖. 
พระอนันท พุทธธัมโม, ประวัติของพระครูบาศรีวิชัย นกับญุแหงลานนาไทย, (ท่ีระลึกงานมอบรูป
 เหมือนพระครูบาศรีวิชัย : พุทธศักราช ๒๕๓๘.  
พระอานันท พุทธธัมโม, ประวัติพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแหงลานนาไทย, : (พิมพงานทอ
 ดกฐีนวัดพราตุแสงแกวมงคล, ๒๕๔๖. 
พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ พิมพครั้งท่ี๔, กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพสมาพันธ  
 จํากัด, ๒๕๔๔.  
พระยาประชากิจกรจกัร (แชม  บุนนาค),  พงศาวดารโยนก,  พิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ 
  เจาพระยาสุธรรมมนตรี (ปล้ืม  สุจริตกุล) พ.ศ.๒๔๗๘.  
พระครูบุญญาภินนัท, ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย, (ม.ป.ท., ๒๕๒๐). 
พุทธสถาน กอง, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศานา,  
 ๒๕๒๕. 
พระศรีวิชัยยาชะนะภกิขุ รวบรวม, กัมมัฎฐานรอม, พิมพครั้งท่ี ๒ (เชียงใหม: มปท..๒๕๓๒). 
พระบาทตากผา, วัด. ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผา, (เชียงใหม : สงวนการพิมพ, ๒๕๐๗). 
พระยาประชากิจกรจกัร, พงศาวดารโยนก (พระนคร:โรงพิมพชูสิน, ๒๔๙๘). 
พระธาตุชอแฮ หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  
 เสด็จพระราชดําเนนิทรงยกปลีบัวทองคําประดิษฐานบนยอดพระเจดียพระธาตุชอแฮ 
  จังหวัดแพร, (พิมพท่ี เมืองแพรการพิมพ ๒๕๕๔). 
พระศรีวิชัย สิริวิชโย, กัมมัฎฐานรวม (พิมพครั้งท่ี ๑ พุทธศักราช ๒๔๗๕). 
พระศรีวิชัย สิริวิชโย, อยูวัดพระสงิงหหลวงนพบุรีเชียงใหม, (พิมพหนังสือกัมมัฏฐาน, ๑๐ 
 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๒). 
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ไพโรจน ไชยเมืองช่ืน, “ลองสะเพา ชาวเวียงละกอน : วาทกรรมทองเที่ยว” ใน ลําปาง : เม่ือหัวน้ํา 
 วัง, ลําปาง : (จิตวฒันาการพิมพ, ๒๕๔๔. 
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, มติชน สุดสัปดาห ฉบับประจําวันท่ี,  ๙-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔. 
พีระพงศ เพชรทา, หนังสือ “ครูบาเจาศรีวิชัย วัดบานปาง จังหวัดลําพูน นกับญุอมตะแหงลานนา” :  
 วนิดาการพิมพ เชียงใหม, ๒๕๕๒, หนา ๒๘-๒๙. 
มณี พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนา, (พิมพครั้งท่ี ๒ กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ,  
 ๒๕๑๖. 
วัดพระธาตุชอแฮ, รานงานผลการดําเนินงานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮ เมืองแหตุงหลวง ประจําป  
 ๒๕๕๓, เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๓. 
วิลักษณ ศรีปาซาง, ประวัติครูบาศรีวิชัยรวมกับหลวงศรีประกาศ (ตอนสรางทางขึน้ดอยสุเทพ,  
 ๒๕๓๐. 
วัดบานปาง, นักบญุแหงลานนา พระอริยสงฆ พระครูบาศรีวิชัย, (ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ลําพูน, ๒๕๓๗. 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม, ประวัติครูบาศรีวิชัย นกับญุแหงลานนาไทย : 
 สุทินการพิมพ, (๒๕๒๔).  
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม, ประวัติการสรางทางขึ้นดอยสุเทพและประวัติ
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ, : สุทินการพิมพ ๒๕๕๒.  
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร (เอกลักษณและภมิูปญญาจังหวัดลําพูน, ๒๕๔๒. 
วราคม ทีสุกะ, สังคมวิทยาสําหรับผูเร่ิมเรียน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๒๗. 
วิลักษณ ศรีปาซาง, ประวัติครูบาศรีวิชัยรวมกับหลวงศรีประกาศ ตอนสรางทางขึ้นดอยสุเทพ ของ  
 ส.สุภาภา ๑๐ พ.ศ., ๒๕๑๘. 
วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวดัลําปาง, (ตํานานพระบรมธาตุดอนเตา, ๒๕๕๓. 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม, พิมพสํานัก 
 นายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒. 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวดัเชียงใหม, พิมพท่ี บรษิัทวทิอินดีไซน จํากดั พิมพครั้งท่ี ๑ :  
 ๒๕๕๑.  
ราช วงศาพ้ืนเมืองเชียงใหม, ภาคปริวรรต ลําดบัที่ ๔ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนษุยวิทยา คณะ 
 สังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม : พิมพเผยแพร, ๒๕๑๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งท่ี ๕, 
  กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๘. 
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ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม, หริภุญชัย-ลานนา, (พิมพครั้งท่ีสอง, กรุงเทพมหานคร: สํานักอมรินทร, 
 ๒๕๔๙. 
ศรีวิชัยยาชะภกิข,ุ พระ, รวบรวม, หนังสือกัมมัฏฐานรอม, (เชียงใหม : ๒๔๗๕). 
ศิวะ วณชิต, ตํานานครูบาศรีวิชัยแบบพิศดารและตํานานวัดสวนดอก, (สถาบันวิจัยสังคม 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๗. 
ศิวะ รณชิต, พระครูบาศรีวิชัย นกับญุแหงลานนาไทย, (พิมพยูโรปา เพรส บริษัท จํากัด : 
 กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘. 
ศิวะ รณชิต, “พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย”, พิมพครั้งท่ี ๑ ยโูรปา เพรส บริษัท จํากัด  
 กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙. 
ศักดิ์ รัตนชัย, “พงศาวดารสุวรรณหอคํานครลําปาง (ตํานานเจาเจ็ดพระองค กบั หอคํามงคล ฉบับ 
 สอนทาน, ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๐. 
ศิลปกร, กรม สํานกัโบราณคดี พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิฑิธภัณฑสถาน 
 แหงชาติ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕พรอมดวยกฎหมายท่ีเกีย่วของ, กรมศิลปากร พิมพ 
 เผยแพร, ๒๕๕๕. 
สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบยุแหงลานนาไทย, พิมพครั้งท่ี ๑ “งานแสดงหนังสือ 
 และนิทรรศการ,หนังสือพิมพไทย” เชียงใหม, สํานกัพิมพศูนยหนังสือเชียงใหม,   
 ๒๕๒๒. 
สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบญุแหงลานนาไทย, (เชียงใหม:มิตรนราการพิมพ, 
 ๒๕๒๒. 
สิงฆะ วรรณสัย, ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย,  (พิมพศูนยหนังสือเชียงใหม, 
 ๒๕๒๒. 
สาธิต เรือนคํา, ๑๒๙ ป ครูบาศรีวิชัย, พิมพครั้งท่ี ๑ ม.ป.ท. 
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งท่ี ๒. (เชียงใหม : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๓๙. 
สรัสวดี อองสก,ุ ประวัติศาสตรลานนา ๘ จังหวัดภาคเหนอืคือ เชียงใหม ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย  
 พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน"(สํานกัพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔. 
สงวน โชติสุขรตัน, ประชุมตํานานลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร: ป.พินาคะการพิมพ, ๒๕๑๕. 
สุรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, (เชียงใหม : ชางเผือกการพิมพ ๒๕๓๐. 
สถาบันพระปกเหลา, หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน, ประจําป ๒๕๕๔, (พิมพท่ี  
 บริษัท ส เจริญการพิมพ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔. 
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สมหมาย เปรมจิตต, และคณะ, พระเจดียในลานาไทย, กรุงเทพมหานคร : สถานบันวิจัยสังคม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔. 
หนังสือพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร, พิมพหางหุนสวนจํากัด เมืองแพรการพิมพ :  
 ๒๕๕๔. 
อนันท กาญจนพันธุ, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจภาคเหนอื (๒๔๒๐-๒๕๐๙),” ในเศรษฐกจิ 
 ภาคเหนือประเทศไทยปจจุบันและอนาคต (กรุงเทพมหานคร: ศรีสมบัติการพิมพ,  
 ๒๕๒๓. 
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “เอกลักณะของงานสถาปตยกรรมลานนาไทย, การศึกษาเพ่ือการสรางสรรค 
 วัดพระธาตุลําปางหลวง” ในสัมมนาลานนาคดีศึกษาสิลปกรรม, เชียงใหม :  
 ศูนยสงเสริมศิลปกรรมวิทยาลัยครูเชียใหม, ๒๕๒๙.   
อุดม รุงเรืองศรี ปริวรรต, ไตรภูมิฉบบัลานนา เชียงใหม: หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและวฒันธรรม 
  คณะมนุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔. 
อุดม รุงเรื่องศรี ปริวรรต, ไตรภูมิฉบบัลานนา เชียงใหม: หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและวฒันธรรม  
 คณะมนุศยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔. 
อาจารยสิงฆะ วรรณสัย, ประวัติของพระครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา, พิมพในโอกกาสงาน 
 “๑๑ รอบครูบาศรวีิชัย ๑๑ มิถุนา ๕๓ ไหวสาปรามี ๑๓๒ ป พระครูบาศรวีิชัย. 
อรรถทวี ศรีสวัสดิ,์ ภาพชุดลายเสนผีมือ, (ประวัติศาสตรเมืองพะเยาวัฒนธรรม, ๒๕๑๒. 
 
(๒) บทความในวารสาร 
ชัยวัฒน สุวิทยศักดานนท, อริยสงฆแหงลานนา, NIM magazine, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๐ (พฤษภาคม  
 ๒๕๕๕).     
 
( ๓) วิทยานิพนธ  
โสภา ชานะมูล, ครูบาศรวีิชัย “ตนบุญ” แหงลานนา พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๕๘๑ (วิทยานินธมหาบัณฑิต 
 ศิลปาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๒. 
ตําบลศรีวิชยั อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน, สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพ่ือ
 ทองถ่ิน, หนาบทคัดยอ. 
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พีระนันท นนัทขวาง, “การศึกษารูปแบบอุโบสถ และวิหารลานนา ในเขตภาคเหนอืตอนบนตั้งแต 
 ยุคฟนฟูอาณาจักรลานนา ถึงยุคครูบาศรีวิชยั พ.ศ.๒๓๓๙-๒๔๘๑” วิทยานิพนธ
 มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย, สถาปตยกรรมศาสตร (ประวตัิศาสตร
 สถาปตยกรรม ๒๕๔๙) 
พระมหาชัชวาล โชติธมฺโม, “บทบาทของพระมหาญาณคมัรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
 เชียงใหมและเชียงตุง, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาพระพุทธศาสนา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) 
นาย สมบูรณ ติ๊บเตปน, รูปแบบการจัดการทองเทีย่วเชงิประวัติศาสตรอยางมีสวนรวม ของชุมชน 
 วัดบานปาง 
ตําบลศรีวิชยั อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวจิัยเพ่ือ
 ทองถ่ิน, หนาบทคัดยอ. 
วันชัย ปานจันทร, “บทบาทของพระสงฆในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในวัด ศึกษาเฉพาะ
 กรณีพระสงฆในเขตธนบุร”ี,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมงเคราะห
 ศาสตรหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๙. 
เรณู ศรีภาค, “การวิเคราะหบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการศกึษาปริญญาศลิปศาสตรม
 หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน๒๕๔๘). 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบตัิการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สําหนักพิมพ
 อักษรพัฒนาพานิชย, ๒๕๔๙). 
วรรณณี ภานวุัฒนสุข,  “บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษาตามรับรูของผูบริหาร
 โรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพฯ” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต, (บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙). 
วาสนา วงคยิ้มยอง, “การเปล่ียนแปลงบทบาทพระในชุมชน”,วิทยานิพนธพุทธศาสนศกึษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๔๙), หนาบทคัดยอ ก. 
ครูบาศรีวิชัย ฉบับพิสดารและตํานานวดัสวนดอก, เอกสารวิชาการรวมสมโภช ๗๐๐ ปเชียงใหม  
 อันดบัที่ ๔, ฝายวิจัยลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙, หนา ก. 
สมหมาย เปรมจิตต (บรรณาธิการ), ๒๕๓๗. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานครู 
 บาศรีวิชัยแบบพิสดารและตํานานวัดสวนดอก. (เอกสารวิชาการรวมสมโภช ๗๐๐ป 
 เชียงใหม อันดับท่ี ๔. เชียงใหม : โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๓๗. 
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(๔) เว็บไซต 

http://www.thai.net/lanna1839/sivichai2.htm, สามารถ  แจมจันทร, นิตยสารศิลปวัฒธรรม ปท่ี ๑๗ 
 ฉบับท่ี ๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๙. 

ดูงานของ Stanley tambiah, the Buddhist Saints of the forest and the cult of amulets, Cambr idge  
 university press, ๑๙๘๔) , p. ๓๐๓., 
Charles f. keyes, Wthe power of merit, the Buddhist Association of thai land, ๖ may, ๑๙๗๓ม pp. 
๔๘-๔๙, 
 
(๕)ผูใหสัมภาษณ 
 
บทสัมภาษณ : นายปวงคํา  ตุยเขียว, เมืองเชียงใหม เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๘ 
บทสัมภาษณ : พอนอยสิงหคํา อ่ินมา, หลานชายพระครูบาศรีวิชัย, บานปาง อําเภอล้ื จังหวัดลําพูน,  
 วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒. 
บทสัมภาษณ : ร.ต.ต.บุญมี ฟองตัน, ไวยยาวจักร วัดศรีสุพรรณ. ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒. 
บทสัมภาษณ : ครูบาวงศ, วัดพระบาทหวยตม อ.ล้ี จ.ลําพูน อางจากชิเกฮารุ ทานาเบ, 
สัมภาษณ : พระมหาสงา  ธีรสํวโร วัดผาลาด ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. ๒๖ 

 กันยายน ๒๕๕๕.   
สัมภาษณ : นายไกรสิน อุนใจจินต, นักโบราณคดีชํานาญการพิเศษ สํานักศิลปกรท่ี ๘ ตําบล 
 ชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม. ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : นายสายกลาง จินดาสุ สํานักศิลปกรท่ี ๘ ตําบลชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม. 
 ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : รศ.สมโชติ อองสกุล  อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อําเภอเมือง  
 จังหวัดเชียงใหม. ๒๖ กันยายน, ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : ดร.พรศิลป รัตนชูเดร, อาจารยคณะพุทธศิลปกรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕.  
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สัมภาษณ : ผศ.ดร.เทพประวิณ จังทรแรง, อาจารยประจําหัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตเชียงใหม, จังหวัดเชียงใหม. ๒๖  
 กันยายน ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : นายสี แสงอุน บานปาง ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ิ จังหวัดลําพูน. ๒๗ กันยายน  
 พ.ศ.๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : ส.อ.สุวิธ ศรีวิราช, ขาราชการบํานาญกระทรวงวัฒนธรรม, อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน. 
 ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ : พระครูเอนก อาสโภ  วัดบางปาง  ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน ๒๗ กนัยายน  
 ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ : พระครูบาบุญเปง จกักฺรัตฺตโน สํานักปฏิบัติธรรมหวยฟาหรง  อําเภอแมทะ   
 จังหวัดลําปาง. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕. 
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ภาคผนวก ก 
 

คําบูชาพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย 
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คําบูชาพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย 
 อะยัง วุจจะติ สิริวิชะโย นามะ มหาเถโร อุตตะมะสีโล นะระเทเวหิ ปูชิโต โส ระโห  
ปจจะยาทีนัง มะหะลาภา ภะวันตุ เม อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ สิระสา อะหัง วันทามิ 
สัพพะโส สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ 
 

คําแปล 
 
 พระมหาเถระรูปนี้ ซ่ึงพุทธศาสนิกชนพากันเรียกขานวา พระมหาเถระศรีวิชัย ผูมีศีลอัน
อุดม ผูอันเหลานรชนและเทวดาพากนับูชา ทานเปนผูสมควรแกเครื่องสักการะบูชาอันมีปจจัยส่ี
เปนตน ขอใหลาภเปนอันมากจงเกิดมีแกขาพเจา ขาพเจาขออภิวาทซ่ึงพระเถระเจารูปนั้นตลอดเวลา 
ขอกราบไหวดวยเศียรเกลา ขอกราบไหวดวยอาการท้ังปวง ขอใหสําเร็จประโยชน ขอใหสําเร็จ
ประโยชน ขอใหสําเร็จประโยชน ขาพเจาขออนุโมทนาฯ 
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รายช่ือผูใหขอมูลการสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 

 

 แบบสัมภาษณเจาะลึกผูท่ีอยูรวมเหตุการณ การบูรณปฏิสังขรณศาสนาสถานวัดใน
ลานนา การวิจัย เรื่อง ศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย ในฐานะนักบุญแหงลานนา:
กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณศาสนสถานในลานนา 
 ขอมูลผูในสัมภาษณ 

 

 ชื่อผูใหสัมภาษณ  ………………………........................................)   อายุ  ............................  ป 
ภูมิลําเนา  ...........................................    ตําบล  ........................    อําเภอ  ..................................
จังหวัด......................................................................................................................................... 

 โทรศัพท  ...................................................................... อาชีพ  ................................................... 
 ความเกี่ยวของกบัพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย    เปน
............................................................................................................................................................. 
 ๒.  บทสัมภาษณ ทานทราบประวตัิพระครูบาศรีวิชัย  สิริวชิโย 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. พระครูบาศรีวิชัย  สิริวิชโย ทานมีขอวัตรปฏิบัติทีด่ีงาม อยางไร จึงไดชือ่วานักบญุลานนา 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. พระครูบาศรีวิชัย ทานมีบทบาท ที่เรียกวานักบญุลานนาเพราะเหตุได 
 ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ๕. พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย มีบทบาทดานการบูรณะปฏิสังขรณวัดในลานนาอยางไร
............................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................. 
 ๖. ทานมีความศรัทธาในตัวพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย มากนอยเพียงไร 
 ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ช่ือ – นามสกุล  :  พระสมชาย  ธมฺมสาโร  (พรมมา) 
เกิดเม่ือ   : วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
สถานท่ีเกิด  : ๕๐ บานใต ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย  
ประวัตกิารศึกษา  : ประถมศึกษาปท่ี ๖ กศน. อําเภอเมืองแพร: มัธยมศึกษาตอนตน 

 กศน.อําเภอเมืองแพร 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อําเภอเมืองแพร ๒๕๓๙  

  -  นักธรรมเอก สํานกัเรียน คณะสงฆ จังหวดัแพร ๒๕๔๓ 
  - ป.ธ. ๑-๒ ๒๕๔๓  
  -  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) คณะครุศาสตร สังคมศึกษา จาก 
                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ๒๕๕๓ 

อุปสมบทเม่ือ  :  วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ 
สังกัด   : วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง ต.ชอแฮ อ.เมือง จ.แพร 

 ๕๔๐๐๐ 
หนาท่ี   : ประชาสัมพันธ วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จ.แพร 
เขารับการศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
    พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตแพร 
: กรรมการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย อําเภอเมืองแพรสําเร็จการศึกษา   
 ท่ีอยูปจจุบัน : ๑ ม. ๑๑ วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร  

จ.แพร ๕๔๐๐๐ โทร ๐๘๕-๗๐๕-๗๕๘๔, ๐๘๓-๕๖๕-๙๕๙๙  
E-Mail : Dhamma_2533@hotmail.co.th 
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