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การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลี
ปกรณ์ 

 
ดร. ฤทธิชัย  แกมนาค*  
ดร. พระครูสุธีสุตสุนทร*  

สุภัชชา  พันเลิศพาณิชย์* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติ ความเปน็มา และความส าคัญของวรรณกรรม 
ชินกาลมาลปีกรณ์ และวิเคราะห์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ ด้วยวิธีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาหลักฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูลและส ารวจภาคสนาม  
 ผลการวิจัย พบว่า สถานที่ทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 สมัย ดังนี้ สมัยพุทธกาล คือ เมือง
กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย ได้แก่ นครราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองกุสินารา และสถานที่ส าคัญ 
ได้แก ่สถานที่ประสูติ (ลุมพนิีวนั) สถานที่ตรัสรู้ (พทุธคยา) สถานที่การปฐมเทศนา (สารนาถ) และสถานที่
ปรินิพพาน (กุสนิารา)  
 สมัยหลังพุทธกาล ได้แก่ ประเทศศรีลังกา มีโบราณสถานที่ปรากฏ อาทิเช่น มหิยังคณะเจดีย์ มริจจ
วัตติยเจดีย์ โลหปราสาท สุวรรณมาลิกเจดีย์ วิหารพระทนัตธาตุ ถูปารามเจดีย์ เปน็ต้น  ประเทศไทย ได้แก่  
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัดสวนดอก วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดมุงเมือง วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดตโปทาราม วัดนันทาราม  
วัดเจดีย์หลวง  วัดศรีภูมิ  วัดเชยีงยืน และวัดกู่ค า  จังหวัดเชียงราย มีวัดปา่แดงหลวง วัดพระสงิห์ วัดพระแก้ว 
และวัดอาทิตน้แก้ว  จังหวัดล าพูน มีวัดรมณียาราม  พระธาตหุริภุญชัย  วัดศรีบุญยืน  วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร และสุวรรณเจดียห์รือปทุมวดีเจดีย์  จังหวัดล าปาง มีวัดล าปางหลวง และวัดกู่ขาว  จังหวัดพะเยา   
มวีัดดอนชัย หรือวัดป่าแดงหลวงดอนชัย  จังหวัดน่าน มีวัดสวนตาล 
 
ค าส าคัญ: สถานที่ทางประวัติศาสตร์  ชินกาลมาลีปกรณ์  โบราณสถาน  ล้านนา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อาจารย์ วิทยาลยัสงฆ์เชียงราย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 



 

829 

PHS02 
 

CONTENT ANALYSIS OF HISTORIC PLACES IN CHINNAKANMALIPAKON 
 

Dr. Rittichai  Kamnak* 
Dr. Phrakhru Sutheesutasuntorn* 

Suphatja  Phanlertphanij* 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study history and significance of the 
Chinnakanmalipakon and conduct analysis of the historic places introduced in the 
Chinnakanmalipakon.  The content analysis, data compilation and field survey were applied 
for this study. 
 The findings indicated that the historic places were divided into two eras namely 
the Buddha’s lifetime and Post Buddha’s lifetime.  The Buddha’s lifetime included Nepal’s 
Kapilavastu and India comprising Rajgir, Varanasi and Kushinagar.  The significant pilgrimage 
sites were Lumbini (Birth place of Buddha), Bodh Gaya (Place of Buddha’s Englightment), 
Sarnath (Place of the Buddha's Dhammacakkappavattana Sutta), and Kushinagar (Place of 
Parinirvana). 
 The historic places in the Post Buddha’s lifetime consisted of the Sri Lanka’s 
ancient remains, for example, Mahiyanggana Chedi, Marijjawattiya Chedi, Loha Prasat,  
Suwan Malik Chedi, Phra Thantathat Temple and Thuparama Chedi etc. Thailand included 
Wat Suandok, Wat Pa Daeng Maha Viharn,  Wat Mung Muang, Wat Chedi Chet Yot, Wat 
Tapotaram, Wat Nantaram, Wat Chedi Luang, Wat Si Phum, Wat Chiang Yuen and Wat 
Kukham in Chiang Mai, Wat Pa Daeng Luang, Wat Phra Sing, Wat Prakaew and Wat 
Athitonkaew in Chiang Rai, Wat Rommani Yaram, Wat Phra That Hariphunchai, Wat Sri Bun 
Yuen ,  Wat Phra That Haripunchai Wora Maha Viharn  and Suwan Chedi or Patumwadee 
Chedi in Lampun, Wat Phra That Lampang Luang and Wat Ku Khao in Lampang , Wat Don 
Chai or Wat Pa Daeng Luang Don Chai in Phayao, Wat Suan Tan in Nan. 
 
Keywords: Content, Historic places, Chinnakanmalipakon, Ancient remains, Lanna 
 
 
 
 
 
 
* Lecturer of Chiang Rai Buddhist College, Mahachalongkomrajavidyalaya University 

http://dict.longdo.com/search/temple
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บทน า 
 อาณาจักรล้านนา คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ตัง้อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ตลอดจนสบิสองปนันา เช่น เมืองเชียงรุ่ง(จิง่หง) มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพม่า ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าสาละวนิ ซึง่มีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตก แม่น้ าสาละวิน มีเมืองนายเปน็เมือง
เอก และ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น และแม่ฮอ่งสอน (สรัสวดี 
อ๋องสกุล, 2555 : 5) 
 ในปี พ.ศ. 1839 พระเจ้าเม็งรายทรงสร้างนครเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี สมัยนี้ลัทธิเถรวาทลังกาวงศ์ 
ได้แพร่หลายจากสุโขทัยและจากมอญขึ้นมาสู่ล้านนา แต่ยังไม่สูจ้ะเป็นหลักฐานมั่นคงนัก จนถึงแผ่นดินพระเจ้า 
กือนา ทรงส่งทตูไปนิมนต์พระอทุุมพรมหาสวามีคณาจารยล์ังกาวงศ์ที่เมืองนครพันในประเทศมอญ เพื่อมาตั้ง
ลัทธิลังกาวงศ์ที่เมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนั้นพระเจ้ากือนาส่งทตูมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัย ซึ่งเป็นศิษย ์
ของพระอุทุมพรมหาเถระเหมือนกัน ให้ช่วยกันไปตั้งลัทธลิังกาวงศ์ ลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศก์็ตั้งมั่นรุ่งเรือง
ขึ้นจ าเดิมแต่นัน้มา (พัฒน์ เพ็งลา, 2547 : 14) 
  สมัยพระเจ้าติโลกราชมีการท าสงัคายนาครั้งที่ 8  ก่อให้เกิดวรรณกรรมพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย 
ซึ่งวรรณกรรมในยุคนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านภาษาบาลีและอรรถรสในสาระส าคัญเช่น มังคลัตถทีปนี จัก
วาฬทปีนี เวสสันตรทปีนี สังขยาปกาสฎีกา ของพระสิริมังคลาจารย์ สิหิงคนิทาน จามเทวีวงศข์องท่าน 
พระโพธิรังสี ชินกาลมาลีปกรณ ์วชิรสารัตถสังคหะ ของพระรัตนปัญญาเถระ ปฐมสมโพธิกถา ของพระสุวัณณ
รังสีเถระ ซึ่งได้เป็นแบบอย่างของการรจนาวรรณกรรมพุทธศาสนาล้านนาในยุคต่อมา (พระสุธธีรรมานุวัตร 
และคณะ, 2555 : 440)  
 ส าหรับชนิกาลมาลปีกรณ์เป็นทีรู่้จักเมื่อกรมศิลปากรได้มอบให้ศาสตราจารย์ร.ต.ท. แสง  มนวทิูร   
แปลจากตน้ฉบบับาลีฉบบัเดียวกันที่ใช้แปลครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2499 แปลอีกครั้งที่ 2 โดยเรียกชื่อตามต้นฉบับ
บาลีวา่ ชนิกาลมาลปีกรณ์ โดยใช้ชื่อนี้ในการจัดพิมพ์ ทั้งนี้ได้มีการน าตน้ฉบบับาลีและส านวนการแปลทั้ง  
2 คร้ังมาพิมพ์รวมไว้ด้วยกัน (ศลิปากร,กรม, กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, 2539 : 2) 
  ชินกาลมาลปีกรณ์เป็นต านานภาษาบาลีรุ่นเก่าต านานหนึ่ง กลา่วถึงกาลพระพุทธเจา้ โดยเรียบเรียง 
อย่างเป็นระเบียบภาคแรก เร่ิมกล่าวการที่พระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบัน ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า
เร่ือยมาจนถึงเรื่องอวิทูรนิทาน เรื่องอัครสาวกนิพพาน พทุธปรนิพิพาน เร่ืองพระบรมสารีริกธาต ุเร่ืองเบ็ดเตล็ด 
เร่ืองการสังคายนาตา่งๆ เร่ืองการที่พระพุทธศาสนาไปเจริญในลังกาทวปีและไปจบที่พระพุทธโฆสาจารย์ 
ไปลงักา ส่วนภาคทีส่องต่อมาคอืเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลา้นนา ผู้รจนาได้แยกเป็นสัดส่วน คือเร่ืองสร้างเมืองหริ
ภุญชัย, เร่ืองก่อมหาเจดีย์เมืองหริภุญชัย (หริภุญชัย-ล าพนู), เร่ืองรัชสมัยของพระนางจัมมเทวี (จามเทวี), เร่ือง
ล าดับกษตัริย์เมืองหริภุญชัย, เร่ืองก่อมหาเจดีย์เมืองหริภุญชัย, เร่ืองมหาธาตุปรากฏข้ึนที่หริภุญชัย, เร่ือง
ราชวงศ์พระเจ้าอาทิจจ,์ เร่ืองพญามังราย, เรื่องสุมนเถระได้พระธาต,ุ เร่ืองพระเจ้ากือนา, เร่ืองพระสุมนเถระมา
หริภุญชัย, เร่ืองพระสีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์, เร่ือง ก่อพระธาตุวัดบุปผาราม, เร่ืองศาสนาสีหลมาสู่เมือง
เชียงใหม่, เร่ืองพระธาตุเจดีย์หลวง, เร่ืองสมมติสีมาของพระเจา้ติลก, เร่ืองพระรัตนปฏิมา, เรื่อง พระเจ้าติลก, 
เร่ืองพระพุทธรูปใหญ่ในวัดบุปผาราม,เร่ืองหล่อพระปฏิมาทองค าองค์ใหญ่, เร่ืองสมมติสีมาวัดมหาโพธาราม, 
เร่ืองเสด็จไปเมืองเชียงแสน, เร่ืองสิขีพุทธปฏิมา, เร่ืองกาลก่อศิลาแลงหริภุญชัย, เร่ืองกาลแห่งพุทธศาสนา
นิกายสีหลรุ่งเรือง, เร่ืองกาลบังเกิดช้าง, เร่ืองพระพุทธรูปแก่นจันทน,์ เร่ืองต านานพระพุทธรูปแก่นจันทน์, เรื่อง
พรรณนาความตอนจบ, รวมเปน็เร่ืองต่างๆ 28 เร่ือง (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546 : 306)   
 ชินกาลมาลปีกรณ์ให้ความรู้ในดา้นตา่งๆ มากมาย อาทิเชน่ ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา พทุธกิจ 
ของพระพุทธองค์ พุทธปรินิพพาน การท าสังคายนา  พระบรมสารีริกธาตุ  ในดา้นประวัติศาสตร์  ท าให้ทราบ
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ถึงความเป็นมาเป็นการสร้างเมอืงหริภุญชัย ประวัติกษัตริย์สมยัล้านนา อาทิเช่น พญามังราย พระเจ้ากือนา   
ด้านพระศาสนา ท าให้ทราบถึงการสร้างวัดและพระพุทธรปูส าคัญในล้านนา เป็นตน้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในชินกาลมาลปีกรณ์ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง และน ามาเผยแพร่ให้ปรากฏ 
ต่อสังคมท้องถิ่นล้านนาและสังคมไทยต่อไป  สิ่งส าคัญทีสุ่ดคือการธ ารงรักษาไว้ซึง่วรรณกรรมอันเป็นมรดก 
อันล้ าค่าทางสติปัญญาของท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นการสืบสานต านานและอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าใจ 
ความเป็นมาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของท้องถ่ินจงัหวัดในภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความรักและศรัทธา  
สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นทุกยุคทุกสมัย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศกึษาประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญของวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ 
  2. เพื่อวิเคราะห์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ทีป่รากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
. 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และคณะผู้ชว่ยนักวิจัยเพื่อก าหนดแผนงาน 
การด าเนินงานวิจัย 

2. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านเอกสารทีโ่ดยศึกษาเนื้อหาและการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับ
โบราณสถานที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ และการอนุรักษ์โบราณสถานทีป่รากฏในวรรณกรรม 
ชินกาลมาลปีกรณ ์

3. การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการส ารวจหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์  เช่น  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  และชุมชนตามทีป่รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลปีกรณ์  

4. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาหลักฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูล และส ารวจภาคสนาม  โดยการจัด
หมวดหมู่ในการศึกษา  และการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัฐานข้อมูลที่ได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
 5. การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล จัดท าเปน็รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยหนังสือชินกาลมาลปีกรณ์ พบวา่มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจดังนี้  
 ชินกาลมาลปีกรณ์ เป็นวรรณกรรมด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนา ยุค 400 กว่าปี พระรัตน
ปัญญาเถระไดป้ระพนัธ์เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้ในลักษณะพิสดาร โดยกล่าวถึงพระพุทธ 
กรณียกิจ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทบัจนกระทัง่ดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน การเผยแพร่พระพทุธศาสนา การ

1. เมืองส าคัญ 
2. โบราณสถาน 
3. พระพุทธรูปส าคัญ 

คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ ์

สถานท่ีทางประวัติศาสตร ์
ที่ปรากฏใน 

ชินกาลมาลีปกรณ ์
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ท าสังคายนาครั้งต่างๆ การจ าแนกพระบรมสารีริกธาตุ การขยายพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศต่างๆ 
ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า และไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่พุทธศาสนา 
ในล้านนาได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู ล าปาง พะเยา และน่าน ซึง่วรรณกรรมนี้มีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการสร้างบา้นเมืองและกษตัริย์ที่ต้องมีอ านาจ 
บุญบารมี เป็นที่เทิดทนูของประชาชน รวมถึงการท านบุ ารุงพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนนุและส่งเสริมพุทธ
ศาสนาในลักษณะของการปกครองของคณะสงฆ์ที่มีส่วนส าคัญในการสร้างและอนุรักษ์โบราณสถาน 
สถาปัตยกรรม และเผยแพร่พุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปในล้านนาไทย  
 ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ลา้นนาในยุคราชวงศ์มังราย ทีไ่ดก้ล่าวถึงการสร้างบา้นแปงเมือง 
ให้เจริญเติบโต มีความแข็งแกร่งทั้งด้านทหาร การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ควบคู่กับการท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา โดยมีกษัตริย์ราชวงศ์มังราย คือ พระเจ้ากือนา ได้ส่งราชทูตไปขอ   พระสุมนเถระจากสุโขทัย 
เพื่อสืบศาสนาในเชียงใหม่ เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1912 และพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ที่สบืเนือ่งจากพระสุมน
เถระดังกล่าว ก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก โดยเฉพาะในสมัย  พระเจ้าพิลกมีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นอีกหลายวัดและ
ได้มีท านุบ ารุงการศึกษาของพระสงฆ์อย่างจริงจังจนสามารถด าเนินการสังคายนาพระไตรปิฎกและยังได้อัญเชิญ
พระแก้วมรกตจากวัดพระธาตลุ าปาง-หลวง (พ.ศ. 1979 – 2011) มาประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2011 – 2096) อีกด้วย ในสมัยพระเมืองแก้ว พระสงฆ์ที่ทรงความรู้ก็ได้รจนาคัมภีร์เป็นภาษา
บาลไีว้หลายเรื่อง เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ของพระรัตนปัญญาเถระ เป็นต้น   

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการเผยแพร่นิกายในพระพุทธศาสนา คือ นิกาย
อรัญญวาสีหรือนิกายรามัญวงศ์หรือนิกายลังกาวงศ์เก่าในสมัยพญากือนา และนิกายสีหลหรือนิกายลังกาวงศ์ใหม่ 
ในสมัยของพญาติโลกราชหรือพระเจ้าติโลกราช ซึ่งทั้งสองสมัยถือเป็นยุครุ่งเรืองของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
ในลักษณะที่แตกต่างกันและมีการด ารงอยู่ของโบราณสถานจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งความแตกต่างด้านการปกครองคณะ
สงฆ์นิกายอรัญญวาสี หรือ นิกายรามัญวงศ์หรือนิกายลังกาวงศ์เก่าในสมัยพญากือนา คือ พระเจ้ากือนาทรง
อาราธนาพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมา เพื่อน าพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปสืบพระศาสนายังเมืองเชียงใหม่ 
ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา โดยการประกอบสังฆกรรม อุปสมบทและสั่งสอนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ โดยได้
อุปสมบทกุลบุตรชาวเมืองเชียงใหม่และชาวเมืองล าพูนเปน็จ านวนมากและสร้างราชอุทยานของพระองค์เป็น
วัดบุปผารามมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 1915 แล้วอาราธนาพระสุมนเถระไปครองและสถาปนาเปน็พระสังฆราช
พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์ขึ้นในวดันี้ในปีพทุธศักราช 1917 (พระรัตนปัญญาเถระ, 2550 : 116)  

ต่อมาพระเจ้ากือนาโปรดให้สร้างพระเจดีย์ที่ยอดดอยสุเทพในปพีุทธศักราช 1929 เป็นที่ประดษิฐาน 
พระบรมธาตุทีพ่ระสุมนเถระน ามาจากกรุงสุโขทัย ท าให้พระพทุธศาสนาลา้นนาได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ 
ให้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกสมัยหนึ่ง เพราะมีสถานที่ศึกษาเลา่เรียนของคณะสงฆ์ คือ วัดสวนดอก ซึ่งได้
กลายเป็นศนูย์กลางของการศึกษาพระธรรมวินัยแบบลังกาวงศ ์พระพุทธศาสนาลัทธลิังกาวงศท์ี่ได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวางในหวัเมืองใกล้เคียงคือ เชียงราย เชยีงของ เชียงแสน ล าพนู ล าปาง และพระสงฆ์
จากส านักต่างๆ ทั้งใกล้และไกลได้พากันมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดบุปผาราม ท าให้วัดบปุผารามกลายเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาล้านนาเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาในช่วง 21 ปีแห่งการครองราชย์ของ 
พระเจ้ากือนา 

ส าหรับนิกายสีหลหรือนิกายลังกาวงศ์ใหม่ ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระพุทธศาสนาจดัได้วา่เป็น
สมัยที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในอาณาจักรล้านนา เนื่องจากพระองคท์รงเลื่อมใสและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะคณะสงฆ์นิกายสิงหล ได้ทรงอาราธนาพระมหาเมธังกรจากเมืองล าพูนมาจ าพรรษาอยู่ที่วัดราชมณเฑียร 
และไดส้ถาปนาให้เป็นพระมหาสวามี และพระองค์ทรงผนวชชัว่คราว ณ วัดปา่แดงมหาวิหาร พระองค์ทรงมี
แนวความคิดที่จะรักษาพระพทุธศาสนาให้บริสุทธิโ์ดยมีพระไตรปิฎกอันบริสุทธิ์ ด้วยการอุปถัมภ์การจัดการ



 

833 

สังคายนาคัมภีร์พระไตรปิฎกในพุทธศักราช 2020 ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด นับเป็นครั้งแรกใน
ดินแดนประเทศไทยและเปน็คร้ังที่ 8 ของโลก การสังคายนาพระไตรปิฎกนี้มีพระธรรมทินมหาเถระเจ้าอาวาส 
วัดป่าตาลน้อยเป็นประธานของที่ประชุมสงฆ์ในการจัดสังคายนา มีพระเถระและพระภิกษุอีกจ านวนมากเข้า
ร่วมการสังคายนาล้วนเปน็ผู้มีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีและมีความแตกฉานในพระไตรปิฎก การรวบรวม
ช าระพระคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีให้ถูกต้องบริสุทธิ์ใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงส าเร็จ ต่อมายึดถือเป็นหลักของ
คณะสงฆ์ทุกคณะล้านนาสบืต่อมา นอกจากนี้ พระองค์ยงัได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอีกมากมาย โดยการ
ก่อสร้าง การบูรณะวัดวาอาราม และปชูนียสถานที่ส าคัญในเชียงใหม่และนครล าพูน เช่น วัดเจ็ดยอด(วัดมหา
โพธาราม) วัดราชมณเฑียร วัดป่าตาล วัดป่าแดงมหาวิหาร เปน็ต้น (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555 : 162) และทรง
อันเชิญพระแก้วมรกตมาประดษิฐานที่วัดเจดีย์หลวงในเมืองเชยีงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2025 ทรงสร้างเจดีย์
หลวงและโปรดให้สร้างโลหะปราสาทหลังเล็กที่ซุ้มบนองค์ด้านเจดีย์ด้านตะวนัออก เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน 
พระแก้วมรกตโดยเฉพาะกล่าวได้ว่าในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่เริ่มตน้ความเจริญสูงสุดของวรรณกรรม 
ทางพระพทุธศาสนา ล้านนา มพีระภิกษุชาวล้านนาที่แต่งวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ส าคัญๆ อันเป็นผลมาจาก
การสังคายนาพระไตรปิฎกและสืบต่อความรู้อันแตกฉานด้วยการแต่งวรรณกรรมภาษาบาลีเปน็จ านวนมาก 
และมีชื่อเสียง หนึ่งในนัน้คือพระรัตนปัญญาเถระ ผู้รจนาชนิกาลมาลปีกรณ์  

อย่างไรก็ตามเปน็ที่นา่สงัเกตว่าหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ เปน็วรรณกรรมบาลีที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์
สากลของพุทธศาสนาทีไ่ด้รับการยกย่องสูงสุดเร่ืองหนึ่งของโลก แต่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยมักจะพิมพ์แจกเป็น
หนังสืองานศพ จึงเปน็หนังสือทีต่ายแล้วไม่ค่อยมีใครอยากอ่าน และไม่มีคนอา้งถึงเอกสารนี้มากนัก ส่วนหนึง่ 
อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดในการแปลจากภาษาบาลี ฉบบัเป็นภาษาไทยก็แปลส านวนโบราณอ่านเข้าใจยาก 
ขึ้นต้น ก็เป็นเร่ืองด้วยธรรมะอ่านไม่สนุก และบางเร่ืองก็เห็นว่าเป็นเร่ืองเหลือเชื่อ เช่น “สามเณรสุมนรับค าสั่ง
ของพระเถระแล้วทรงบาตรจีวรในทันใดนัน้  เหาะลงมาทีป่ระตนูครปาตลีบุตร  เข้าเฝ้าพระพระราชาแล้วถวาย 
พระพรตามพระเถระสั่ง  และได้เห็นการบูชาของประชาชนในเดือนกัตติกนั้นด้วย  พระราชทรงดีพระทัย 
ทรงรับบาตรจากมือสามเณรแลว้  ใส่พระบรมสารีริกธาตุสีเหมือนแก้วมุกดาอย่างดี จนเต็มบาตรแล้วถวายแก่
สามเณร สามเณรรับบาตรนัน้แล้วจึงไปหาทา้วสักกะเทวราชบอกข้อความตามพระเถระสั่ง ท้าวสักกะจอม
เทวดารับว่า สาธุ แล้วก็เปิดกรุพระสถูปแล้วมณสีูง 1 โยชน์  อญัเชิญพระธาตุรากขวัญเบื้องขวามามอบถวายแก่
พระสุมนสามเณร สามเณรรับพระธาตุนัน้แล้ว น ามาประดษิฐานที่“เจติยคิร”ี จึงเป็นเหตุให้คนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ 

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ 
 ส าหรับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในชนิกาลมาลปีกรณ์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 สมัย ได้แก่  
  1. สมัยพุทธกาล ได้แก่ เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล เปน็เมอืงของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระ
ราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญเติบโตและประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 ปี ซึ่งตอ่มาได้ตรัสรู้ 
เป็นพระพุทธเจา้ ประเทศอินเดยี ได้แก่ นครราชคฤห์ เป็นเมืองที่มีประวัติความเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา
มากที่สุด  เมืองพาราณาสี เปน็เมืองที่เก่าแก่และเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก และ 
เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดบัขันธปรนิิพพานและเปน็สถานที่
ถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า สถานทีป่ระสูติ (ลุมพนิีวัน) สถานทีต่รัสรู้ (พุทธคยา) สถานที่ปฐมเทศนา (สารนาถ) 
และสถานที่ปรนิิพพาน (กุสนิารา)  
      สถานที่ตา่งๆ ที่ทรงเสด็จบ าเพ็ญพุทธกิจในชมพทูวีปรวมทั้งลงักาทวีป ต านานของลงักากลา่วไว้ว่า 
พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปลังกาทวีปถึง 3 ครั้งด้วยกนั 
      1) หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ 9 เดือน ได้เสด็จมาเกาะลังกาทรงประทับอยูบ่นอากาศเบื้องบนตรง
สถานที่มหิยังคณะสถูปในมหานาควันอุทยาน ริมฝั่งแมน่้ าคงคา (ลังกา) ทรงปราบยักษ์ให้สิ้นพยศร้ายแล้วเสด็จ
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กลับไปและก่อนเสด็จกลบัไปชมพูทวีป พระพทุธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาปอยหนึ่งแก่ สุมนเทพ ผู้สถิตอยู่
บนยอดเขาสุมนกูฏ (ศิริปาทะ) ได้บรรจุไว้ ณ มหิยังคณะเจดีย์  

    2) เสด็จไปยงัเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ชื่อเกาะนาคะทีปะ อันเป็นสถานที่ของพวกยักษ์ 
หรือพวกทมิฬในขณะนั้น  
               3) เสด็จไปยงัวัดกัลยาณีเจดีย์ ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์ทรงแสดงธรรม ปัจจุบนัไดส้ร้างเจดีย์ 
ครอบบัลลังก์นัน้ไว้ชื่อ กัลยาณีเจดีย์ ณ วัดกัลยาณี จากนัน้จึงเสด็จไปที่ยอดเขาสุมนกูฏ ทรงประทับรอยพระ
บาทไว้บนยอดเขาแห่งนั้น 
 2. สมัยหลังพุทธกาล  มีโบราณสถานทีป่รากฏประเทศศรีลังกา ได้แก่ มหิยังคณะเจดีย์ มริจจวัตติย
เจดีย์ โลหปราสาท สุวรรณมาลกิเจดีย์ วิหารพระทันตธาตุ ถูปารามเจดีย์ การามเจดีย์หรือลังการามเจดีย์ ฑีฆ
วาปีเจดีย์ ตสิสมหาวิหารเจดีย์ และนาคมหาเจดีย์  

ส าหรับประเทศไทย มีโบราณสถานที่ปรากฏได้แก่ เชียงใหม่ เชยีงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ 
น่าน และสบืทอดถึงปจัจุบนั ไดแ้ก่ วัดบุปผาราม วัดมหาโพธาราม วัดเจดีย์หลวง  วัดป่าแดงหลวงมหาวิหาร ซึ่ง
เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้ากือนาและในสมัยของพระเจ้าติโลกราช ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา วัดล
มักการาม เจดีย์มหาพล วัดพระยืน  พระธาตุหริภุญชัย  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในจงัหวัดล าพนู 

หลังจากนัน้พระพุทธศาสนาได้เร่ิมเข้ามาประดิษฐานในดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ในราวต้นพทุธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรหริภุญไชยไม่ค่อยมีศึกใหญ่มารุกราน ดังนัน้ บา้นเมืองและ
พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไป พระนางจามเทวีนัน้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
มอญอย่างแน่นแฟน้ พระองค์ทรงสร้างวัดและทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากลพบุรี พระองค์ทรงสร้างวัด
ประจ ามุมเมือง คือ วัดอรัญญิการาม วัดมาลุวาราม วัดพัทธาราม วัดลังการาม และวัดมหาวนาราม ชาวบา้น
ทุกคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพากันสร้างวัดวาอารามถึง 2,000 วัด ทั่วอาณาเขตนครหริภุญไชย ราว  
ปีพ.ศ. 1700 พระเจ้าอาทิตยราชทรงสร้างวัดพระธาตุหริภุญไชย นอกจากนี้ หลักฐานที่บง่บอกความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนาในนครหริภุญไชยอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ วัดพระยืนล าพูน ซึง่ถือว่าเป็นวัดทีม่ีความส าคัญ
เก่ียวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ภายหลังแคว้นหริภุญไชยได้ถูกผนวกเข้าเปน็ส่วนหนึ่งของ
ล้านนาที่ยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันงดงามตราบจนปัจจบุัน เช่น  เจดีย์แปดเหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆัง ในวัด
หลวงกลางเวียง วดัพระธาตุหริภุญไชย  

วัดพระสิงห์ ไดส้ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1882–1899)  
ที่ได้ปกครองอาณาจักรลา้นนาได้ทรงสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุอฐัิพระเจ้าค าฟู ผู้เป็นพระบิดาโดยท าเป็นเจดีย์
ประดิษฐานพระพทุธรูปไว้ 4 ทศิ แล้วสถาปนาขึน้เป็นวัดนามวา่ “วัดลีเชียงพระ” นอกจากนี้เจ้ามหาพรหมได้
น าพระพทุธรูปที่ศักดิสทิธิ์องค์หนึ่งจากเมืองก าแพงเพชร ชื่อว่า “พระพุทธสิหิงค”์ มาถวาย เพื่อเป็นการไถ่โทษ 
โดยไดน้ าพระพุทธสิหิงคไ์ปประดิษฐานไว้ที่วดัลีเชียงพระ คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ในปัจจุบนั 
 อย่างไรก็ตามในช่วงทา้ยของการบันทึกคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ ์ซึ่งผู้แปลได้สรปุราชวงศ์มังรายที่
ครองนครเชียงใหม่ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณไ์ว้ คือ พระเจ้ามังราย พระเจา้คราม พระเจ้าแสนภู เจ้า
ขุนเครือ พระยาน้ าท่วม พระเจ้าแสนภู พระเจา้ค าฟู พระเจา้ผายู พระเจ้ากือนา พระเจ้าแสนเมืองมา พระเจ้า
สามฝั่งแกน พระเจ้าพลิก  พระเจ้ายอดเชียงราย พระเมืองแก้ว พระเกษเกล้า (พระรัตนปญัญาเถระ, 2550 : 
369–371) รวมราชวงศ์มังรายตัง้แต่ พ.ศ. 1801 จนถึง พ.ศ. 2101 รวม 300 ปีมีกษัตริย์รวม 15 พระองค์ 
ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ เกิดขึ้นในยุคที่อาณาจักรล้านนามีความแข็งแกร่ง 
ทั้งด้านทหาร การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ มีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง (พ.ศ. 1898 
ถึง พ.ศ. 2068) จึงปรากฏราชวงศ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้แก่ พระเจ้าผายู พระเจ้ากือนา พระเจ้าแสนเมืองมา 
พระเจ้าสามฝั่งแกน พระเจา้พิลก พระเจ้ายอดเชียงราย และพระเมืองแก้ว ซึ่งช่วงเวลาดงักล่าวได้มีการสร้างวัด 
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เจดีย์ โบราณสถาน เพื่อสบืทอด ท านบุ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบมาจนถึงทุกวนันี้ หลักฐานที่ปรากฏ
ได้แก่ คือ วัดสวนดอก วัดเจดียห์ลวง วัดเจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) วัดราชมณเฑียร วัดปา่ตาล วัดปา่แดงมหา
วิหาร วัดสุธรรมาราม เปน็ต้น  
  นอกจากนี้ปรากฏพระพทุธรูปทีส่ าคัญได้แก่ พระพทุธสิหิงค์ประดิษฐานที่วัดลีเชยีงพระ (วดัพระสิงห์
วรมหาวิหาร) จังหวัดเชียงใหม่ และได้อันเชิญพระแก้วมรกตที่ได้ค้นพบในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนมาประดิษฐาน 
ที่วัดเจดีย์หลวงในเมืองเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2025 ทรงให้สร้างเสริมเจดีย์หลวง และโปรดให้สร้างโลหะ
ปราสาทหลังเล็กที่ซุ้มบนองค์ด้านเจดีย์ด้านตะวนัออก เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตโดยเฉพาะ และ
สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานนามวา่ “พระเจ้าตโปทาราม”  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์เนื้อหาเก่ียวกับสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชนิกาลมาลี
ปกรณ์สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์  

    ชินกาลมาลปีกรณ์ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลี ต้นฉบับเดิมเรียกว่า“ชินกาลมาลปีกรณ์” ส่วนฉบับ
แปลเป็นภาษาไทยฉบับแรก เรียกชื่อว่า “ชินกาลมาลินี”  แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระ ซึ่งเปน็พระเถระชาว
ล้านนา เม่ือปี พ.ศ. 2060-2071 วรรณกรรมเร่ืองนี้กล่าวถึง กาลของพระพุทธเจ้า กาลก่อนที่จะได้ตรัสรู้เปน็
พระพุทธเจ้าโดยพิสดาร กล่าวถงึพระพุทธกรณียกิจว่าพระพุทธเจ้าทรงท าอะไร ประทบัอยู่ที่ไหน จนกระทั่งดับ
ขันธ์เข้าสู่นิพพาน โดยอธิบายไวอ้ย่างละเอียดว่า พทุธกิจดังกลา่วเกิดขึ้นในปีไหน สถานที่ใด รวมทั้งกล่าวถึงการ
ท าสังคายนาครั้งต่างๆ การจ าแนกพระบรมสารีริกธาตุ การขยายพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศต่างๆ 
โดยบอกเวลาและสถานที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติของบุคคลและสถานที่เมอืงส าคัญใน
ล้านนา อาทิเช่น เมืองเชียงแสน เชียงราย ล าพูน และเชียงใหม่ เป็นต้น  

     วรรณกรรมชินกาลมาลปีกรณ์ได้รับการแปล หลายภาษา เร่ิมตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิต 5 ท่าน คือ  พระยาพจนาพิมล   พระวิเชียรปรีชา  
หลวงอุดมจินดา หลวงราชาภิรมย์ และหลวงธรรมาภิมณฑ์ ช่วยกันแปลเปน็ภาษาไทย และให้ชื่อว่า “ชินกาล
มาลิน”ี ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงาน   พระศพของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์
วัฒนเดช นายร้อยตรีในกรมทหารบก และศพแม้นในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพรภาณุพันธวง์วรเดช  
พิมพ์แจกเมื่อ ร.ศ.127 หรือ พ.ศ. 2451 
 2. ความส าคัญของวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ 
    2.1 ด้านประวัติศาสตร์ ชนิกาลมาลีปกรณ์เป็นเหมือนบนัทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นวรรณกรรม 
ที่ส าคัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เล่มแรกของโลกในประเทศไทย ที่บนัทึกเร่ืองราวอย่างเป็นระเบียบวา่ด้วย
กาลของพระพุทธเจ้าที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา กษตัริย์ สถานทีเ่หตุการณ์ส าคัญในยุค 400 กว่าปี เนื้อหา 
ส่วนแรกเร่ืองความปรารถนาของพระพุทธเจ้าทีส่ าเร็จเป็นพระอรหันต์ จนถึงเสด็จดับขนัธ์ปรนิิพาน 
พระพุทธศาสนาแพร่ขยายสู่ทวปีลังกา จนเข้ามาในสยามประเทศในดินแดนล้านา และพระบรมสารีริกธาตุ
ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ต่างๆ ในรัชสมัยราชวงศ์หริปุญชัย ราชวงศ์พระเจ้าอาทิจจ์ ราชวงศ์สุโขทัย จนถึง
ราชวงศ์พระเจ้ามังราย เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เมือง กษัตริย์ ศาสนา บุคคล แม่น้ าและสถานที่ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็น
หนังสือด้านวรรณกรรมด้านประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ ์
    2.2 ด้านภาษา เป็นหนังสือที่มีลักษณะค าประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เรียกว่า "ปัชชพนัธ์" 
กล่าวคือ มีการเรียบเรียงภาษาอย่างงดงามสละสลวยชัดเจนรวมถึงความสามารถในการแปลของพระรัตนปัญญา 
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ในการใช้ภาษาบาลีทีส่ละสลวย แต่งค าภาษาบาลชีื่อเฉพาะในสมัยนั้นเปน็ภาษาบาลี ไม่ว่าจะเปน็ ชื่อของเมือง 
กษัตริย์ บุคคล สถานที่ แม่น้ า ซึ่งเป็นภาษาพืน้เมืองให้เป็นบาลี 

   2.3. ด้านประเพณีความเชื่อ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเมืองและต้นก าเนดิของกษัตริย์ ที่มีฤทธิ์
เดชปาฏิหาริย์ ในยุค 400 ปีก่อนอย่างพิสดาร จึงมีความเชื่อความเคารพย าเกรงว่า กษัตริย์ต้องผิดแผกจาก
สามัญชนต้องมีอ านาจบุญบารม ีวาสนา เปน็ที่ยกย่องเทิดทูนของประชาชน หรือแม้กระทั่งความอัศจรรย์ของ
พระบรมสารีริกธาตุ เปน็ตน้   

   2.4. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการเผยแพร่นิกายในพระพุทธศาสนา คือ 
นิกายอรัญญวาสีหรือนิกายรามัญวงศ์หรือนิกายลังกาวงศ์เก่าในสมัยพญากือนา และนิกายสีหลหรือนิกายลังกา 
วงศ์ใหม่ ในสมัยของพญาติโลกราชหรือพระเจ้าติโลกราช 

   2.5. ด้านความแตกต่างด้านการปกครองกษัตริย์  ชินกาลมาลีปกรณ์กลา่วถึงการปกครองกษัตริย์
แตกต่างกันดังนี ้

         2.5.1 การสืบสันตติวงศข์องพระมหากษัตริย์จะสืบทอดต่อกันมา เช่น พญามังราย เมื่อพระ
บิดาลว่งลบัแล้วพระองค์ทรงกระท าราชาภิเษก 
          2.5.2 การแย่งชิงราชสมบัติ  เช่น อ ามาตย์ของพระเจ้าพนัโตญญะ ปลงพระชนม์พระเจ้า 
พันโตญญะ แล้วยึดครองนครหริปุญชัย 
         2.5.3 การยึดอ านาจ เชน่ กษัตริย์มิลักขะชื่อลักขุนทรีย์ไดม้ายึดนครหิรปุญชัยครองราชยส์มบัติ
อยู่ 3 ปีกับ 3 เดือน พระเจ้ากุลเทพได้รวบรวมร้ีพลแล้วสังหารท้าวลักขุนทรีย์แล้วขึ้นครองราชย์สมบัติ 3 ปี 3 
เดือน  
 3. การวิเคราะห์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์  

    ในหนังสือชนิกาลมาลปีกรณ์ ได้กล่าวถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาไปยงัประเทศตา่งๆ ได้บ่งบอก
สถานทีท่างประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เมือง วัดและพระพุทธรปูส าคัญ โดยได้ระบุเวลาและสถานทีไ่ว้อย่าง
ชัดเจน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้ 

    3.1 เมืองส าคัญ ได้แก ่ประเทศอินเดีย ได้แก่ นครราชคฤห์ พาราณสี และเมืองกุสินารา ประเทศ
เนปาล ได้แก่ เมืองกบิลพัสดุ์  ประเทศศรีลังกา ได้แก่ เมืองอนุราธปุระ  ประเทศพม่า ได้แก่ เมืองพุกาม (เมือง
อริททนปุระ)  ประเทศไทย ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เวียงกุมกาม (จังหวัดเชียงใหม่) เมืองเชียงราย (จังหวัด
เชียงราย) เมืองหริภุญชัย (จังหวัดล าพนู) เมืองนครเขลางค์ (จงัหวัดล าปาง) และเมืองแพร่ 
      3.2 โบราณสถานที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ ได้แก่  

 ประเทศอินเดีย มีโบราณสถานที่ปรากฏ ได้แก่ เชตวนัวิหาร วดัเวฬุวันวิหาร (วิหารเวฬุวนั) 
วิหารปุพพาราม (วัดบพุพารามมหาวิหาร) วัดวาลิการาม และวดัอโสการาม  

 ประเทศศรีลังกา มีโบราณสถานที่ปรากฏ ได้แก่ มหิยังคณะเจดยี์ มริจจวัตติยเจดีย์ โลห
ปราสาท สุวรรณมาลิกเจดีย์ วิหารพระทันตธาตุ ถูปารามเจดีย์ การามเจดีย์หรือลังการามเจดีย์ ฑีฆวาปีเจดีย์ 
ติสสมหาวิหารเจดีย์ และนาคมหาเจดีย์ 

 ประเทศไทย มโีบราณสถานที่ปรากฏ ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วัดบุปผาราม (วัดสวน
ดอก) วัดมุงเมือง วัดป่าแดงมหาวิหาร (มหาวิหารวัดปา่แดง) วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) วัดป่าตาล
มหาวิหาร(วัดตโปทาราม) วัดนนัทาราม วัดเจดีย์หลวง วัดอโสการาม (วัดศรีภูมิ) วัดทีฆาชีวิตสาราม (วัดเชียง
ยืน) และวัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่ค า) จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดปา่แดงหลวง วัดพระสงิห์ วัดพระแก้ว และวัดอาทิตน้
แก้ว จังหวัดล าพูน ได้แก่ วัดลมกัการาม (วัดรมณียาราม) เจดียม์หาพล วัดพระยนื พระธาตุเจดยี์หลวง (หรือ
พระธาตุหริภุญชัย) วัดพระธาตหุริ-ภุญชัยวรมหาวิหาร สุวรรณเจดีย์หรือปทุมวดีเจดีย์ และวัดศรีบุญยืน  
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จังหวัดล าปาง ได้แก่ วัดล าปางหลวงและวัดกู่ขาว จงัหวัดพะเยา ได้แก่ วัดดอนชัย หรือวัดป่าแดงหลวงดอนชยั 
และจังหวัดนา่น ได้แก่ วัดสวนตาล 

    3.3 พระพุทธรูปส าคัญที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ ได้แก่ พระอัฏฐารส พระสีหลปฏิมา หรือ  
พระพุทธสิหิงค์  พระรตนปฏิมาหรือพระแก้วมรกต พระพุทธกัมโพชปฏิมา (พระเจา้แข้งคม") พระเจ้าเก้าตื้อ  
พระเจ้าค่าคิง พระสิขีพุทธปฏิมา และพระพทุธรูปแก่นจนัทร์   
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