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บทคัดย่อ
 วทิยานพินธน์ีม้วีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) เพือ่ศกึษากำาเนดิและพฒันาการคมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนา 2) 
เพือ่ปรวิรรตและชำาระคมัภรีป์ฐมสมโพธลิา้นนาฉบบัวดัทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนู และ 3) เพือ่ศกึษา
วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน จากการศึกษา พบว่า กำาเนิด
และพัฒนาการคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา เป็นการแปลเนื้อหามาจากปฐมสมโพธิล้านนาฉบับภาษาบาลี ซึ่งมีเนื้อหา
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏกตั้งแต่ตอนประสูติมาถึงการตรัสรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำาเสนอสาระพุทธประวัติแก่
ผูส้นใจทัว่ไปทีไ่มใ่ชพ่ระภกิษ ุสว่นการปรวิรรตและตรวจชำาระคัมภีรป์ฐมสมโพธล้ิานนาฉบบัวดัทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอ
แม่ทา จังหวัดลำาพูน พบว่า มีการเขียนภาษาบาลีที่ผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากเป็นการเขียนแบบภาษาพูด ที่มีการสะกดคำา
ตามสำาเนยีง จงึไดท้ำาการชำาระใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณภ์าษาบาล ีจากการศกึษาวิเคราะหพ์บวา่ มกีารดำาเนนิเรือ่งดว้ย
การยกบาลมีาเปน็บทตัง้ทลีะศพัทห์รอืทลีะประโยคแลว้แปลเปน็ภาษาลา้นนาทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา่การแปลแบบนสิสยั อกี
ลกัษณะหนึง่ เปน็การยกบาลมีาตัง้เพยีงศพัทเ์ดยีวหรอืประโยคเดยีว จากนัน้กพ็รรณนาความไปจนจบตอนทีเ่รยีกกนัวา่การ
แปลแบบโวหาร สำาหรับการนำาเสนอเนื้อหานั้น เป็นไปตามลักษณะการเขียนวรรณกรรมโดยทั่วไป คือ เริ่มต้นด้วยปณาม
คาถาหรือบทนมัสการพระรัตนตรัยแล้วดำาเนินเนื้อหาต่อกันไปเรื่อยๆ ประมาณ 35-40 หน้าจึงจบแต่ละผูก

คำาสำาคัญ: คัมภีร์ปฐมสมโพธิ, ล้านนา

Abstract
 The dissertation consistsed of 3 objectives as: 1) to study the origin and development of the 
Lān-Nā Pathamasambobdhi, 2) to transliterate and edit the Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat, 
Thakat Sub-District, Maetha District Lamphun, Province and 3) to analyse the Lān-Nā Pathamasambodhi 
of Wat Thakat, Thakat Sub-District, Maetha District, Lamphun Province. From the study it was found 
that the origin and development of the Lān-Nā Pathamasambodhi was translated from the Lān-Nā 
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Pathamasambodhi in Pali version that has the 
subject-matter appeared in the TipitaKa from birth 
to enlightenment, the purpose of writing was to 
present the matter to the general non-Buddhist 
monks. The transliteration and edition of the 
Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat, Thakat 
Sub-District Maetha District Lamphun Province, 
researcher applies the method of transliteration 
which was generally accepted in Lān-Nā translita-
ration. From the transliteration it was found that 
there were many error in writing Pali, the error was 
due to verbal writing, spelling with the accent. So, 
grammar had to be corrected. For its content, it 
was found that it was the implementation of the 
original Pali. The analytical study showed that 
the Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat was 
transliterated in the Lān-Nā Pathamasambodhi 
in Pali version. The writing was firstly composed 
by raising the word or the sentence of Pali and 
translated into the Lān-Nā language, commonly 
referred to as the translation of Nissaya. Another 
characteristic of Pali was composed by describing 
only a word or a sentence as Vohara. For the 
presentation as a literature emphasized the Pan-
amagatha or respected for the salutation of the 
Triple Gem and described the contents of a tie 
(35-40 palm leaves).

Keyword: Pathamasambobhi, Lān-Nā

บทนำา
 ปฐมสมโพธิกถา เป็นวรรณคดีเรื่องเอกเรื่อง
หนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันจัดว่าเป็นช่วงเวลา
แหง่ความเบง่บานทางปญัญาเนือ่งจากการฟืน้ฟวูฒันธรรม
ทั้งด้านศาสนา กฎหมาย และศิลปกรรม ภายหลังการสูญ
เสียกรุงศรีอยุธยา ปฐมสมโพธิกถาเป็นงานพุทธประวัติเชิง
ชีวประวัติเล่มแรกในภาษาไทยที่ให้ภาพพระพุทธเจ้าใน
ฐานะบุคคลเชื่อมโยงกับพระธรรมคำาสอนในเงื่อนไขเวลา

และสถานที่มากกว่าเน้นสภาวธรรมหรือธรรมประวัติ (การ
ตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ในอดตี ปจัจบุนั และอนาคต) แตม่ใิช่
มีความสำาคัญในด้านศาสนาเท่านั้น วรรณคดีเรื่องนี้ ยังมี
คุณค่าทางวรรณศิลป์เนื่องด้วยความประสานของเนื้อหา
ทางความคิดและเนื้อหาทางอารมณ์ด้วยการประกอบวัสดุ
คือภาษาอย่างประณีตบรรจง
 ปฐมสมโพธิกถา นับว่าเป็นคัมภีร์ที่รจนาพุทธ
ประวตั ิพรรณนาเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัพิระพทุธเจา้ ทีไ่ด้
รบัความนยิมศกึษากนัมาก เปน็วรรณคดทีีไ่พเราะ ใชภ้าษา
ไดส้ละสลวย (พระมหาวชริาวธุ วชริเมธ,ี 2548 : บทคดัยอ่) 
ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติของชาวไทย 
เดิมแพร่หลายในหมู่ชาวไทยยวน ไทยอีสาน ลาว ไทลื้อ 
และไทเขิน ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกัน ภายหลังปฐมสมโพธิได้
รับความนิยมในหมู่ชาวไทยภาคกลาง และชนชาติเพื่อน
บ้านของไทยบางชาติ ได้แก่ ชาวมอญและชาวเขมรด้วย 
ปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์ไว้ด้วยภาษาต่างๆ มากถึง 9 ภาษา ทั้งภาษาบาลี 
ภาษามอญ ภาษาขอม และภาษาตระกูลไทอีก 6 ภาษา 
บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
 ปฐมสมโพธิฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลี อักษรธรรมล้านนา แต่งขึ้นที่เมืองท่าส้อย แห่ง
อาณาจักรล้านนา ปฐมสมโพธิสำานวนน้ีนอกจากเป็นที่มา
ของปฐมสมโพธิภาษาไทยหลายภาษาแล้ว ยังวิวัฒนาการ
เรื่อยมาจนเป็นปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื้อเรื่องดั้งเดิม
ของปฐมสมโพธิเป็นประวัติของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ มีทั้ง
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสาย
บาลีและนอกสายบาลี ภายหลังเน้ือเรื่องของปฐมสมโพธิ
ได้วิวัฒนาการจนกลายมาเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธศาสนประวัติ แม้ว่าเนื้อเรื่อง
ของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนาการไปจนยาวกว่าเดิมถึง 1 เท่า 
แต่เนื้อเรื่องของปฐมสมโพธิภาษาบาลี สำานวนล้านนาซึ่ง
เป็นฉบับที่เก่าที่สุดยังคงเป็นแกนของปฐมสมโพธิทุกฉบับ
และชื่อเรื่องเดิมยังคงใช้ต่อกันเรื่อยมา เนื้อเรื่องส่วนใหญ่
ของปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาภาษาไทย
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส สอดคล้องกับปฐมสมโพธิฉบับอื่นๆ เพราะราย
ละเอียดของเรื่องและลำาดับเรื่องในตอนพระพุทธเจ้าผจญ
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ธิดาพญามารในปริจเฉทมารวิชัยเท่าน้ันท่ีแตกต่างจาก
ปฐมสมโพธิฉบับอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะทรงชำาระ
ให้ต้องตามเนื้อเรื่องท่ีมีมาในพระบาลีและอรรถกถาภาษา
บาลี ลำาดับเรื่องตอนพระพุทธเจ้าผจญธิดาพญามารท่ีทรง
แก้ไขแล้วนี้ ไม่ปรากฏในปฐมสมโพธิสำานวนอื่นๆ ทั้งหมด 
ยกเวน้ปฐมสมโพธกิถาภาษาเขมรซึง่แปลไปจากปฐมสมโพธิ
กถาภาษาไทย ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถา
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส มีเนื้อเรื่องสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
สายบาลีที่มีอยู่ก่อนหน้า ปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียด
สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิท้ังหมดท่ีพบ 
(อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2549: บทคัดย่อ)
 อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับล้าน
นา ที่นับว่าเป็นสำานวนที่เก่าแก่ที่สุด มีเพียง 9 ปริจเฉท ซึ่ง
ต่อมาสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ มีการแต่งเพิ่มเติม
ขึน้หลายสำานวน โดยอาศยัหลกัฐานจากพระไตรปฎิก อรรถ
กถา และปกรณอ์ืน่ๆ มาเทยีบเคยีงแตง่ขึน้ มถึีง 30 ปรจิเฉท 
(พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี, 2548: บทคัดย่อ)
 คมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนา เปน็คมัภรีท์ีแ่สดง
พระประวัติของพระพุทธโคดมเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดา
ของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเนื้อความตั้งแต่
ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เทวดาอัญเชิญให้มาอุบัติใน
โลกมนุษย์ ดำารงพระชนม์ชีพในวัยเยาว์ อภิเษกสมรสแล้ว
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลักษณะการรจนาพุทธประวัติ
ทำานองนี้ ผู้รจนาให้ความสำาคัญแก่พุทธภาวะคือความเป็น
พระพุทธเจ้ามากกว่ากายภาวะคือการเพ่งไปที่เรื่องราว
ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีตัวตนจริงใน
ประวตัศิาสตรแ์หง่ประเทศอนิเดยีเมือ่สองพนักวา่ปมีาแลว้
ดังนั้น การดำาเนินเนื้อความในคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับ
ล้านนา จึงให้ความสำาคัญในพุทธภาวะ คือหลังจากที่พระ
โพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ทรงบำาเพ็ญพระทศ
บารมีธรรม บริสุทธิ์บริบูรณ์หลายชาติเป็นอเนกอนันต์ จน
กระทั่งพระชาติสุดท้ายทรงค้นพบสัจธรรมและตรัสรู้พระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการเข้าถึงรูปแบบชีวิตอัน
สมบูรณ์ตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา
ฝา่ยเถรวาท การเปลีย่นแปลงในลกัษณะนีพ้ทุธประวตัติาม
จารีตเก่าเรียกว่า “การเข้าสู่พุทธภาวะ” เป็นกระบวนการ

ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องดำาเนินตามนี้ ซึ่งมีแบบ
ฉบับและคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ดำารงอยู่ในฐานะอย่าง
เดียวกัน แนวความคิดการรจนาวรรณกรรมพุทธประวัติใน
ลักษณะดังกล่าวน้ี คงสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทจากประเทศลังกา จึงมีลักษณะที่ไม่แตกต่าง
จากคัมภีร์ที่ปรากฏและนิยมแต่งหรือเล่ากันในประเทศ
ลังกามากนัก นับเป็นแนวคิดที่มีต่อพระพุทธเจ้าโดยการ
มองพุทธะในความเป็นสภาวะของธรรม ซึ่งก็คือการเล่า
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่ได้เคยตรัสรู้มาแล้ว
ในอดีต และจะมาตรัสรู้ในกาลภายหน้า รวมทั้งพระพุทธ
โคดมเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาองค์ปัจจุบันด้วย หรือ
เป็นเรื่องราวของพระพุทธโคดมเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ นับตั้งแต่การปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรก 
การได้รับพยากรณ์จากอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ การ
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหลายกัปหลายกัลป์ จนได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติ คัมภีร์ของลังกา
ที่เป็นตัวอย่างอันดีของพุทธประวัติทำานองนี้ ได้แก่ คัมภีร์
มธุรัตถวิลาสินี คัมภีร์ชินาลังการ คัมภีร์ชินจริต และคัมภีร์
โสตัตถกี เป็นต้น
 คัมภีรป์ฐมสมโพธทิีพ่บในดนิแดนล้านนา ปรากฏ
อยูห่ลายสำานวน จากประมวลรายชือ่หนงัสอืโบราณลา้นนา 
เอกสารไมโครฟิล์ม ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งสำารวจคัมภีร์ใบลานในเขตภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง ตาก แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่า มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ทั้งฉบับสำานวนภาษาล้านนาและสำานวนภาษาบาลีถึง 9 
ฉบับ อันเป็นการยืนยันว่า พุทธประวัติที่แต่งขึ้นเป็นคัมภีร์
ปฐมสมโพธิน้ีเป็นที่แพร่หลายในล้านนา นอกจากน้ียังมี
วรรณกรรมพุทธประวัติอีกหลายเรื่องที่ปรากฏแพร่หลาย 
เช่น คัมภีร์สัมภารวิบาก คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน คัมภีร์
ชนิมหานทิาน คมัภรีช์นิกาลมาลปีกรณ ์และคมัภรีท์นัตธาตุ
นิทาน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของทุกคัมภีร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติแทรกอยู่ด้วย แนวคิดในการรจนาวรรณกรรม
พุทธประวัติทำานองนี้ ได้แพร่หลายไม่เฉพาะในล้านนา
เท่านั้น แต่ยังปรากฏในอาณาจักรใกล้เคียง เช่น ล้านช้าง 
และรัฐไทยตอนล่าง ในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นต้น (สมหวัง อินทร์ไชย, 2544: บทคัดย่อ)
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จากข้อความที่ยกมานั้น แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการแพร่
กระจายของคัมภีร์ปฐมสมโพธิจากล้านนาไปสู่ดินแดนใกล้
เคียง โดยเฉพาะรัฐไทยตอนล่างคือภาคกลาง แต่เป็นการ
แพร่กระจายที่ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน ทำาให้เนื้อความ
และลักษณะทางสำานวนภาษาทั้งทางด้านไวยากรณ์และ
ศพัทใ์นคมัภรีป์ฐมสมโพธภิาษาบาลฉีบบัลา้นนาไมส่มบรูณ ์
ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ได้ตรัสถึงในพระดำารัสปรารภของพระองค์ว่า “...มีถ้อยคำา
วปิลาสคลาดเคลือ่น และมอีนสุนธขิาดตกบกพรอ่ง...” และ
เมือ่พระองคด์ำารทิีจ่ะรจนาคมัภรีป์ฐมสมโพธขิึน้ใหม ่ไดท้รง
ถอืเอาคมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนาเปน็ตน้แบบ พรอ้มกบั
ทรงชำาระและตดัเตมิเนือ้ความในคมัภรีใ์หม้จีำานวนปรจิเฉท
และเนื้อความเพิ่มมากขึ้น
 นับว่าคัมภีร์ปฐมสมโพธิเป็นคัมภีร์ที่มีความ
สำาคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ผู้รจนายึดหลักฐานใน
พระไตรปิฎก และอรรถกถารจนาขึ้นเพื่อแสดงประวัติของ
พระผู้สถาปนาพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ผู้เกิด
มาท่ามกลางความหรูหราฟุ่มเฟือย แทนท่ีจะถูกตรึงไว้กับ
กระแสแห่งโลก แต่กลับสละทุกอย่างเพื่อบรมสุขและเพื่อ
มวลมนษุยชาต ิพระมหากษตัรยิท์ีม่อียูใ่นโลกนีจ้ำานวนมาก
นับไม่ถ้วน แต่เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นเพียงพระองค์เดียว
เทา่นัน้ทีท่รงมแีนวคดิมุง่มัน่เพือ่โพธ ิซึง่แนวคดิเชน่นี ้ไดร้บั
การยอมรับในหมู่พุทธบริษัททั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท 
การประพันธ์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยสามัญชน แต่
แรงแห่งสัทธาปสาทะทำาให้โบราณาจารย์ประพันธ์พุทธ
ประวัติให้เป็นวรรณกรรมอมตะ อย่างไรก็ดี ปฐมสมโพธิ
ฉบับล้านนา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาว
บา้นโดยสว่นรวมแลว้ ยงัสอ่เคา้ใหเ้หน็วา่ คนโบราณทีส่นใจ
ศึกษาพุทธศาสนามีความรอบรู้ มุ่งตรงต่อคัมภีร์อย่างทะลุ
ปรุโปร่งและประพันธ์มาเป็นภาษาของตนเองได้อย่างมี
อรรถรส คัมภีร์ที่ท่านนำามาประกอบยึดบาลีเป็นพื้น
 ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความสำาคัญของคัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
ฉบับบล้านดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจจะศึกษา
คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาสำานวนล้านนาฉบับวัดทากาศ 
ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน โดยจะทำาการ
ปรวิรรต ตรวจสอบชำาระ ศกึษาวเิคราะหป์ระวตัพิฒันาการ 
โครงสร้าง เนื้อหาของคัมภีร์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับอื่นๆ เท่าที่ปรากฏ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษากำาเนิดและพัฒนาการคัมภีร์
ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา
 2. เพือ่ปรวิรรตและชำาระคมัภรีป์ฐมสมโพธลิา้น
นาฉบบัวดัทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนู
เป็นภาษาไทย
 3. เพือ่ศกึษาวเิคราะหค์มัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัวดั
ทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน

ปัญหาที่ต้องการทราบ
 1. กำาเนดิและพฒันาการคมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบั
ล้านนาเป็นมาอย่างไร
 2. การปริวรรตการชำาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
ฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน
เป็นอย่างไร
 3. ผลการวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
วัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูนเป็น
อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดัง
ต่อไปนี้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถาล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา 
จังหวัดลำาพูน โดยจะทำาการปริวรรต การชำาระ ศึกษา
วิเคราะห์ประวัติพัฒนาการ โครงเรื่องของคัมภีร์ ตลอดถึง
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคมัภรีป์ฐมสมโพธกิถาฉบบัวดัทากาศ
2. ขอบเขตด้านเอกสาร
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น 
(Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษา
ไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2539 คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ
อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน และจากเอกสารชั้นรอง (Sec-
ondary Sources) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา 
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อนฎุกีา ปกรณว์เิสส รวมทัง้คมัภรีป์ฐมสมโพธกิถาฉบบัอืน่ๆ 
ทั้งที่เป็นภาษาบาลีและภาษาล้านนา เพื่อที่จะศึกษาเทียบ
เคียงให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แก่
 - คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีสำานวนที่ 1 ฉบับ
ภาษาบาล ีของวดัไหล่หนิ จารปจีลุศกัราช 936 (พ.ศ.2117) 
จำานวน 3 ผูก 138 หน้าลาน
 - คมัภรีป์ฐมสมโพธภิาษาบาล ีนำามาจากหอสมดุ
แห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จารปีจุลศักราช 832 
(พ.ศ.2013) ของวัดศรีบุญเรืองท่าส้อย อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จำานวน 2 ผูก 92 หน้าลาน โดยการอนุเคราะห์
เอกสารไมโครฟิล์มจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จารเมื่อปีจุลศักราช 832 (พ.ศ.2013)
 - คัมภีร์ปฐมสมโพธิ ฉบับสำานวนภาษาล้าน
นา วัดขันแก้ว ตำาบลหารแก้ว อำาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ จารปีจุลศักราช 1196-1197 (พ.ศ.2377-
2378) จำานวน 7 ผูก 9 ปริจเฉท ปริวรรตโดย บำาเพ็ญ  
ระวิน จำานวน 104 หน้า
 - คมัภรีป์ฐมสมโพธขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Doc-
umentary Research) โดยมีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้
 1. คน้ควา้รวบรวมข้อมลูวรรณกรรมปฐมสมโพธิ
ฉบับภาษาล้านนาตามขอบเขตที่ได้กำาหนด
 2. ปริวรรตตรวจชำาระปฐมสมโพธิภาษาล้านนา
ฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน 
 3. นำาคัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาล้านนาฉบับวัดทา
กาศทีป่รวิรรตแลว้มาเทยีบเคยีงกบัฉบบัตา่งๆ ทีไ่ดร้วบรวม
ไวแ้ลว้ พรอ้มทัง้วเิคราะหข้์อมลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมทัง้หมด 
จดัหมวดหมูข่อ้มลู สรปุเนือ้หาและแนวคดิของผูว้จิยัใหเ้ปน็
ไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ
 4. สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงนำาเสนอ
กำาเนิดและพัฒนาการคัมภีร์ปฐมโพธิฉบับล้านนา
 เนื้อหาพุทธประวัติที่ปรากฏในคัมภีร์พระ
ไตรปิฎก ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวรรค พระวินัยปิฎกและ
ในพระสตูรตา่งๆ ในพระสตุตนัตปฎิก มลีกัษณะการดำาเนนิ
เรือ่งกระจดักระจายไมส่มัพนัธต์ดิตอ่กนั สว่นพทุธประวตัทิี่

จัดเป็นหมวดหมู่แล้วนำามารวมเข้าไว้ด้วยกัน ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์พุทธวงศ์และคัมภีร์จริยาปิฎก ตอนท้ายขุททกนิกาย 
พระสตุตนัตปฎิก คมัภรีพ์ทุธวงศก์ลา่วถงึชวีติของพระพทุธ
โคดมเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในกาล
สมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ เริ่มแต่เสวยพระชาติ
ครั้งบังเกิดเป็นสุเมธดาบสในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกร
เปน็ตน้มา คมัภรีจ์รยิาปฎิกเลา่เรือ่งการส่ังสมบารมขีองพระ
โพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเสวยพระชาติเป็น
มนุษย์แล้ว ยังเสวยพระชาติเป็นสัตว์ด้วย ในระหว่างคัมภีร์
ทั้ง 2 น้ัน คัมภีร์พุทธวงศ์มีอิทธิพลต่อแนวการแต่งพุทธ
ประวัติในวรรณกรรมบาลีสมัยต่อมาอย่างมาก
 ในยคุคมัภรีช์ัน้อรรถกถา ทีแ่ตง่ในประเทศลงักา
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10-11 มักนำาเสนอพุทธประวัติไว้
ตอนต้นของคัมภีร์ ในส่วนที่เรียกว่า “นิทาน” ซึ่งมีเนื้อหา
ที่วิวัฒนาการต่อจากคัมภีร์พุทธวงศ์ โครงสร้างการดำาเนิน
เนือ้เรือ่งของวรรณกรรมพทุธประวตัใินชัน้อรรถกถา ไดเ้ปน็
แมแ่บบของการนำาเสนอวรรณกรรมพทุธประวตัภิาษาบาลี
ในสมัยต่อมา คัมภีร์ประเภทวังสะหรือตำานานพงศาวดาร
ภาษาบาลมีกัจะเสนอเรือ่งราวเหลา่นีอ้ยา่งสงัเขป โดยแสดง
เรือ่งของพระพทุธโคดมเจา้ตัง้แตค่รัง้เสวยพระชาตเิปน็พระ
โพธิสัตว์บังเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ จนมา
ถงึการตรสัรูแ้ละการเสดจ็ออกเผยแพรธ่รรม แล้วผูกเรือ่งให้
พระพทุธโคดมเจา้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัตำานานหรอืพงศาวดาร
เรื่องนั้นๆ
 ในสมัยต่อมา วรรณกรรมพุทธประวัติของล้าน
นาที่ได้รับอิทธิพลแนวการแต่งจากคัมภีร์สัมภารวิบาก คือ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน เมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาและ
สำานวนภาษาแล้วกล่าวได้ว่า ลักษณะการดำาเนินเน้ือเรื่อง
และสำานวนภาษาในคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานใช้คัมภีร์
สมัภารวบิากเปน็หลกั แลว้ปรบัเขยีนขึน้ใหม ่พรรณนาขยาย
เนือ้ความใหก้วา้งขึน้และละเอยีดมากขึน้ความโดดเดน่ของ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน อยู่ที่การประพันธ์พรรณนา
ขยายความของคัมภีร์สัมภารวิบากให้มีความละเอียดของ
เนื้อหามากขึ้น (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2533: 155-157)
อิทธิพลในด้านการดำาเนินเนื้อเรื่องและสำานวนภาษา ที่
คัมภีร์สัมภารวิบากมีต่อคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน ทำา
ให้ คัมภีร์ สัมปิณฑิตมหานิทานมีอิทธิพลต่อ “คัมภีร์
ปฐมสมโพธิ” ด้วย ซึ่งมีเนื้อหาและสำานวนภาษาปรากฏ
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อย่างชัดเจนว่า คัมภีร์ปฐมสมโพธินี้เป็นผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้แต่ง
ได้อาศัยคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานเป็นหลักแล้วปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื้อหาและสำานวนภาษาให้ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำาเสนอสาระพุทธประวัติ ซึ่งผู้แต่งต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าผล
งานวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาบาลีที่มีอยู่เดิมในล้านนา คือ คัมภีร์สัมภารวิบากและคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน (สุภา
พรรณ ณ บางช้าง, 2533 : 165) ซึ่งความแตกต่างสำาคัญที่ทำาให้คัมภีร์ปฐมสมโพธิมีเนื้อความไม่ตรงกับคัมภีร์สัมภารวิบาก
และคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน
 หลักฐานเกี่ยวกับการค้นพบคัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับล้านนา จากการประมวลรายชื่อเอกสารคัมภีร์ใบ
ลานและสมุดข่อยในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า เฉพาะในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิทั้งที่แต่งด้วย
สำานวนภาษาบาลีและสำานวนภาษาล้านนาจำานวน 6 ฉบับ หลากสำานวนกัน (นัฏฐินี พรหมเกิด, 2530 : 59) นอกจากนี้ใน
บญัชรีายชือ่หนงัสอืโบราณลา้นนา เอกสารไมโครฟลิม์ สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ซึง่ไดส้ำารวจคมัภรีเ์อกสาร
ใบลานและสมุดข่อยในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง แพร่ และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่าคัมภีร์ปฐม
โพธิฉบับสำานวนภาษาล้านนาและสำานวนภาษาบาลีท้ังย่อและพิสดารมากมายหลายสำานวน อันเป็นการยืนยันว่าคัมภีร์
ปฐมสมโพธทิัง้ทีแ่ตง่เปน็สำานวนภาษาบาลแีละสำานวนภาษาลา้นนา มผีูแ้ตง่และคดัลอกกนัอยา่งมากและแพรห่ลายมาตัง้แต่
โบราณกาล
 เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันมีผู้ปริวรรตและศึกษาต้นฉบับเอกสารใบลานโบราณของคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลีฉบับล้านนาอย่างเป็นระบบมีน้อย มีเพียงผู้ที่กล่าวถึงโดยย่อ ๆ ในด้านประวัติวรรณกรรมล้านนาและลักษณะ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น 

การปริวรรตและการชำาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศจังหวัดลำาพูน
 ผลจากการปริวรรตและการชำาระ ดังนี้
 ตัวอย่างการปริวรรต หน้าลานที่ 1
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ปริวรรต เป็น
 หน้า 1
 นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตำ ชนตาธิปตฺถิต ปหาย 
โย สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตำ กปาลุเน 
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ
นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำากริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสฏิยิง่นกั เพือ่จกัหือ้เปนประโยชนะแก่สตั
ทงัหลาย กรยิาอนันอ้มไหวน้มสัสการแหง่ขา้เซิง่ปาทบคุคละ
แหง่พระพทุธเจา้ตนนัน้ตนมปีรกตอินัรกัษาสตัและอนิดสูตั 
เหตพุระพุทธเจา้ประกอบดว้ยมหากรณุาอนัมากนกั โหต ุจุง่
มเีทอะ กำ ปาลเุนห ิภควโต สมมฺาสมพฺทุธฺตถฺาย สำสรณวนมิคฺุ
คนิขีลชนคณอุทฺธิริตุกา มตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน สมิทฺธมฺปิ
จกกฺวตตฺสิริติณิมวิกจวรมคิคฺชวิหฺา ลคิคฺติเขฬปณิฑฺมวิ จ โอ
หาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะคือคุณ
อันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยาจักกะวัต
ติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัตนะเปนต้น
เพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง... 
 ตัวอย่างการชำาระหลังการปริวรรต
 หลังจากปริวรรตแล้วผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบ
ชำาระเนื้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลี ซ่ึงโดยส่วน
มากจะเขยีนตามคำาพดู ดงันัน้ ภาษาบาลใีนฉบบัวดัทากาศนี้
จงึเปน็บาลทีีค่อ่นขา้งจะสะกดผดิอยูม่าก จงึไดท้ำาการชำาระ
ใหถ้กูตอ้งโดยยดึตามคำาแปลของเนือ้หาเปน็หลกั สว่นทีเ่ปน็
ภาษาล้านนานั้นไม่มีคำาผิด ยกตัวอย่างการชำาระที่ผู้วิจัยได้
ทำาการปรวิรรตแลว้ ในผกูที ่1 หนา้ลานที ่1 ดงันี ้ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี้
 ปฐมสัมโพธิ ผูกที่ 1
 หน้า 1
 นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตำ ชนตาธิปตฺถิต ปหาย โย
สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตำ กปาลุเน 
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ

1 เสตจฺฉตฺตำ ชเนหิ กิจฺฉิตปตฺถิตำ ปหาย โย สตฺตวสูหิ มณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมนปกติ สีทนฺตานำ กำปารูปโน สตฺถา นมตฺถุ ตสฺส เต ฯ
2 กำ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺตฺถาย สำสารนิมุคฺคชนคณอุทฺธริตุกามตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน-สมิทฺธมฺปิ จกฺกวตฺตสิริติณมิว กจวรมิว ชิวฺหาลคฺคิต 

 เขฬปิณฺฑมิว จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทีปิโต โหติ.

นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำากริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสิฏยิ่งนัก เพื่อจักหื้อเปน ประโยชนะแก่
สตัทงัหลาย กรยิาอนันอ้มไหวน้มสัสการแหง่ขา้เซิง่ปาทบคุ
คละแหง่พระพทุธเจา้ตนนัน้ตนมปีรกตอินัรกัษาสตัและอนิดู
สัต เหตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหากรุณาอันมากนัก โห
ตุ จุ่งมีเทอะ กำ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺธตฺถาย สำสรณ
วนมิคุคฺนขิลีชนคณอทุธฺริติกุา มตาย สตตฺทวิสสตตฺรตน สมทิฺ
ธมฺปิจกฺกวตฺติสิริติณมิวกจวรมิคฺคชิวฺหา ลิคฺคิตเขฬปิณฺฑมิว 
จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะ
คือคุณอันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยา
จักกะวัตติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัต
นะเปนต้นเพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง...
 วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศจังหวัดลำาพูน
 จากการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้าน
นาฉบับวัดทากาศ จังหวัดลำาพูน พบว่า ลักษณะการนำา
เสนอเนื้อเรื่องคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ มี
ทั้งลักษณะการนำาเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
 ผู้แต่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับวัดทากาศ อำาเภอ
แมท่า จงัหวดัลำาพนู ไดด้ำาเนนิเนือ้เรือ่งดว้ยสำานวนรอ้ยแกว้
และแทรกสำานวนร้อยกรอง (คาถา) ในระหว่างสำานวนร้อย
แกว้เปน็ชว่งๆ คลา้ยกนั กบัฉบบัอืน่ๆ แตม่ขีอ้ทีแ่ตกตา่งกนั
อยูบ่า้ง กลา่วคอื ฉบบัลา้นนาคอืฉบบัวดัทากาศ ซึง่ผูแ้ตง่ได้
ใช้สำานวนร้อยแก้วมากกว่าสำานวนร้อยกรอง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือเรื่องของ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ พบว่า โครงสร้าง
เนื้อเรื่องประกอบด้วย บทปณามคาถา คือ บทนมัสการ
หรือบทคาถาแสดงความนอบน้อม ซ่ึงได้กล่าวปรารภถึง
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ซึง่ไดค้รองสิรริาชสมบตัอินัเปน็โลกยี
สมบัติแล้วเสด็จออกบวช ดุจบ้วนก้อนเขฬะทิ้ง เพราะทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก ในอันที่จะนำาออกจาก
สังสารวัฏ 
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 การดำาเนินเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับ
ลา้นนา แบง่ออกเปน็ 4 ชว่ง หรอื 4 ตอนใหญ่ๆ  คอื ชว่งพระ
โพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วเสด็จมาปฏิสนธิ
ในพระครรภ์ของพระพุทธมารดา จนถึงประสูติ ณ อุทยาน
ลมุพนิวีนั ชว่งเสวยความสขุในความเปน็ฆราวาส ตัง้แตเ่ยาว์
วัย เจริญวัย อภิเษกสมรส รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี ช่วง
เสด็จออกบวช แสวงหาสัจธรรม บำาเพ็ญเพียร ทุกรกิริยา 
จนถงึตรัสรู้พระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ รวมเปน็ระยะเวลา 
6 ปี และช่วงเหตุการณ์หลังตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เนื้อเรื่องจบเพียงทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร และผลเกิดจากการแสดงธรรมนั้น
 ส่วนวิเคราะห์การนำาเสนอเน้ือเร่ือง พบว่า การจัด
เน้ือเร่ืองในคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ จังหวัด
ลำาพูน ซ่ึงมีท้ังหมดตามจำานวนคัมภีร์ใบลานท่ีปริวรรตและ
ตรวจชำาระน้ัน รวม 8 ผูก การนำาเสนอเน้ือเร่ืองท้ังหมดมี
พัฒนาการท่ีสำาคัญ คือ การเร่ิมเร่ือง การดำาเนินเร่ือง และการ
จบเร่ือง ซ่ึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ มีการนำา
เสนอเน้ือเร่ืองตามกรอบสำาคัญท้ัง 3 ประการน้ันเช่นเดียวกัน
 สาระสำาคัญในคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัด
ทากาศ จงัหวดัลำาพนู มเีนือ้หาคลา้ยคลงึกบัคมัภรีฉ์บบัอืน่ๆ 
แตท่ีไ่ดร้บัประโยชนอ์นัมคีณุคา่คอืไดร้ะลกึถงึพระรตันตรยั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้า หรือเป็นการดำาเนินตาม
หลักพุทธานุสติของผู้ศึกษา และเกิดความศรัทธาอย่าง

แรงกล้าในอันจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธองค์ และยังสามารถนำาความรู้ที่สำาคัญไปเผยแผ่
ตอ่ใหก้บัพทุธศาสนกิชน เพือ่ความเปน็อยูอ่ยา่งสงบสุขแบบ
พุทธวิถีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนูโดยการชำาระ
และการศกึษาวเิคราะหค์รัง้นี ้จำานวน 8 ผกู นอกจากนัน้ยงั
ไดท้ำาการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัฉบบัวดัขนัแกว้และฉบบั
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานชุติชโินรส ทัง้ดา้น
โครงสรา้งเนือ้เรือ่ง และดา้นการนำาเสนอเนือ้เรือ่ง มทีัง้ส่วน
คล้ายและความแตกต่างกัน
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า มี
วรรณกรรมแนวพุทธประวัติที่ดำาเนินเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธโคดมเจ้าอีกหลายฉบับ แม้
จะมีชื่อเรื่องของคัมภีร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกเรื่องทุก
คัมภีร์ล้วนกล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าดุจเดียวกัน จึง
น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมพุทธประวัติใน
วงกว้างออกไป ทั้งที่แต่งในประเทศไทย ประเทศพม่า และ
ประเทศศรีลังกา เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยาย
พื้นที่การศึกษาในด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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