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ดุษฎีนิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรม

ประจําเดือนล้านนา 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 3) เพ่ือวิเคราะห์
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา และ 4) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการจัดองค์ความรูด้้วยหลกัพุทธธรรมในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนา” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ตํารา และเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากน้ันได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหาและวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา หรือธัมม์ชาตา ทั้ง 12 เดือน

ประกอบด้วย สุทธนู ช้างฉัททันต์ มโหสถ ภูริทัตต์ อุทธรา พุทธโฆสา เนมิราช สารทมาณพ พุทธาภิเสก 
สุวัณณสาม เวสสันตระ สมภมิตร เป็นองค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนความเชื่อและโลกทัศน์ที่บ่งบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ต้ังอยู่บนฐานปัญญา
นิยมและจริยธรรมนิยม มีกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการแสดงอานิสงส์แห่งการประกอบกุศลกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา นํา
ความรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีให้เป็นแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตแต่ละช่วงเวลาในรอบปี  
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2. หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ได้แก่ อนุปุพพิกถา 5 ประกอบด้วย 

ทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา ทั้ง 12 เดือนสามารถวิเคราะห์ข้อสรุป
ได้แก่ ด้านความเช่ือในพระพุทธศาสนา ด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่
ชาวพุทธ และด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 

3. วิเคราะห์คุณค่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ด้าน
ความเช่ือในพระพุทธศาสนา เช่น ทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา 
สังคมล้านนายอมรับและสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ด้านการสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คัมภีร์ใบลาน ทําจากใบของต้นลานซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชนิดหน่ึง ลักษณะ คล้ายต้นตาล 
เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน แล้วเจาะรูร้อยหูด้วย
สายสนองมัดรวมกันเป็นผูก ด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ การสร้างค่านิยมในการสร้างคัมภีร์
ถวายวัด และการสร้างถาวรวัตถุอ่ืนๆ และ ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม นักปราชญ์ล้านนาได้ส่งเสริม
ให้คนได้สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้คนทํากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

4. รูปแบบการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา ECPH : MODEL มีคําอธิบายสรุปได้ดังน้ี 

E  =  Education หมายถึง การศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
ได้แก่ วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา  

C = Conservation หมายถึง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา ได้แก่ คัมภีร์ใบลาน  

P  =  Practice หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธตามความเช่ือในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนา ได้แก่ อนุปุพพิกถา 

H = Happiness Society หมายถึง ความสุขทางสังคมท่ีเกิดในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา ได้แก่ การสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 

คําสําคัญ  การจัดองค์ความรู้, หลักพุทธธรรม, วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
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The objectives of this dissertation were; 1) to study knowledge 

management in Lanna monthly literature, 2) to study Buddhadhamma principles in 
Lanna monthly literature, 3) to analyze the integration of Buddhadhamma principles 
in Lanna monthly literature, and 4) to propose a guideline and a new body of 
knowledge in “integration of knowledge management with Buddhadhamma 
principles in Lanna monthly literature. The data of this documentary qualitative 
study were collected from the Tipitaka, Commentaries, related documents and in-
depth interviews. 

The results of the study found that: 
1. The Lanna monthly literature consists of 12 Dhamma Jata or 12 destinies; 

Suddhanu, Chaddanta,  Mahosatha, Bhuridatta, Uddhara, Buddhaghosa, Nemiraja, 
Sarada, Buddhabhiseka, Suvannasama, Vesantara, and Sambhamitta. The body of 
knowledge was based on belief and vision in the relation of human beings and 
environment, both natural and supra-natural environment, and it was also based on  
intellectualism and moralism. It had a process in problem solving and adjusting to 
environment and social  
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changes by presenting the advantages of wholesome action in Buddhism and pplying 
local wisdom in order to support arts, cultures, traditions, and festivals as the way of 
life in each month throughout the whole year round.  

2. The principles of Buddhism found in Lanna monthly literature are 5 
subjects for gradual instruction; talk on giving, morality, heavenly pleasures, the 
disadvantage of sensual pleasures, and the benefits of renouncing sensual pleasures. 
The Buddhist principles found here can be concluded into the faith in Buddhism, 
creation of local wisdom, duty of Buddhists, and living in society. 

3. The values of Buddhist principle integration in Lanna monthly literature 
are that;  In the faith of Buddhism, Lanna society accepts and creates work for the 
benefits of Buddhism, In local wisdom, the use of palm leaf as the sermon text  
scripture to preserve and propagate Buddhist teachings, In Buddhist duty, the values 
of offering palm leaf sermon and other religious objects to temples have been 
continued until present, and in living in society, living and doing activities together 
happily and peacefully are encouraged. 

4. The integration of knowledge management with Buddhadhamma in 
Lanna monthly literature can be concluded in “ECPH Model” consisting of 
Education, Conservation, Practice, and Happy Society. 

 
Keywords: Knowledge management, Buddhadhamma, Lanna monthly literature 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้เน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใคร่
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ทางการศึกษา
ด้านพุทธศาสน์ศึกษา ระดับปริญญาเอก 

ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี  
ญาณวุฑฺโฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ที่กรุณาเป็นประธานควบคุมการสอบ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําเก่ียวกับความถูกต้องของเน้ือหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน, ดร. ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ  รักสัตย์ กรรมการ ที่ได้ให้คําปรึกษา
ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จนสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีย่ิง 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดจน
เพ่ือนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบคุณครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี ที่คอย
ห่วงใยให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจต้ังแต่เริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา 

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอใช้เป็นเคร่ืองสักการบูชา
คุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ที่มีคุณค่าย่ิง และขอ
แผ่คุณความดีน้ีให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุก
ชาติด้วยเทอญ 

 
พระสามารถ  ฐิติสีโล (ชุ่มใจ) 
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สารบัญคําย่อ 
 

ตําราที่ใช้ในการค้นคว้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สําหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2539 ในการ
อ้างอิงได้ใช้ช่ือย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎกไว้ในเชิงอรรถของงานวิจัย ซึ่งช่ือย่อน้ีมีคําเต็ม ดังน้ี 

 
คําย่อ  คาํเต็ม 

พระสุตตันตปฎิก 
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ม.มู.  สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 

  
ฎีกาพระวินัยปิฏก 

วินย. ฎีกา  วินยาลงฺการฎีกา 
 

สําหรับการอ้างตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อคัมภีร์ ผู้วิจัยใช้แบบ 3 ตอน คือ 
เลขเล่ม, เลขข้อ, เลขหน้า ตัวอย่างเช่น ที.สี. 9/237/189. หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 
มนุษย์ในโลกไม่ว่าเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรมใด ย่อมมีความเช่ือศรัทธาเป็นแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติต่อกันในสังคมน้ันเพ่ือเป็นไปทิศทางเดียวกัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตความเชื่อของสังคม 
และเป็นต้นกําเนิดที่เรียกว่าศาสนา เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งศรัทธาความ
เช่ือของชนชาติน้ัน ๆ เริ่มต้ังแต่การนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของชนเผ่าบางกลุ่ม ศาสนาที่เป็นศาสนาสากลของ
โลก มีความเช่ือความเข้าใจในศาสนาเหล่าน้ัน ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ขึ้นมา อาทิ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม จากการสืบทอดและเรียนรู้ ฯลฯ ศาสนาที่สําคัญ
ของโลกและเจ้าของลัทธิต่าง ๆ พบว่า ในอดีตมีเรื่องราวการกล่าวถึงพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้า ศาสดา 
สาวก มีหลักธรรมคําสอนในศาสนา เช่น บทสวดในคัมภีร์พระเวทเพ่ือใช้สําหรับสรรเสริญเทพเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในอินเดีย คัมภีร์พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา และคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์
ศาสนา เป็นต้น1 ซึ่งวรรณกรรมเหล่าน้ีเกิดมาจากศรัทธาความเช่ือ แล้วนํามาถ่ายทอดเพ่ือให้อนุชนรุ่น
หลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม มีการบันทึกเรียบเรียงและประพันธ์เรื่องราวหลักคําสอนสืบต่อกันมา 
กลายเป็นวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และที่สําคัญคือ
องค์ความรู้ คติธรรม ความเช่ือ และภูมิปัญญาให้ผู้สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่จารึกไว้ใน
หลักคําสอนเหล่าน้ัน  

วรรณกรรมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงเรื่องราวและวิถีการดํารงอยู่ทั้งของมนุษย์และสรรพ
สิ่ง และมีความสําคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องทางพระพุทธศาสนา ทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรม
คําสอน ที่มุ่งสอนให้คนรู้จักละเว้นความช่ัว ทําความดี มีการฝึกอบรมจิตใจที่สงบ เป็นการสร้างระบบ
ความสัมพันธ์และพัฒนาสังคมให้เรียบร้อยดีงาม ก่อให้เกิดคุณค่าอรรถรสแห่งศาสตร์และศิลป์ในแขนง
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสนใจแรงบันดาลใจต่อผู้อ่าน ผู้ศึกษาค้นคว้างานวรรณกรรมทางพระพุทธ 

                                                            
1สนิท ต้ังทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเด่ียน สโตร์, 2527), 

หน้า 60.  
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ศาสนา ให้เป็นรากฐานแห่งความคิดและการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อ
ชีวิตและโลกที่ชัดเจน ซึ่งนํามาเป็นคติสอนใจในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม2  

ในประเทศไทยน้ันวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
และศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ที่พบเห็นได้เด่นชัด เช่น ในสมัยสุโขทัยมีวรรณกรรมเรื่อง เตภูมิกถาหรือไตร
ภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 1888 โดยเป็นเรื่อง
ของศาสนธรรมและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับไตรภูมิ อันได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ 
ที่ทรงศึกษาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส 
รวมถึง 30 คัมภีร์3 และในวรรณคดีอ่ืน เช่น วรรณคดีชาดกก็สืบเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา เช่น 
นิบาตชาดก ปัญญาสชาดก มหาชาติคําหลวง นันโทปนันทสูตรคําหลวง เวสสันดรชาดก เป็นต้น ซึ่งมี
เกือบในทุกยุคทุกสมัย ต้ังแต่สมัยล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
วรรณกรรมไทยเกือบทุกเร่ืองมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์น้ัน มี
วรรณกรรมที่สําคัญ เช่น รามเกียรต์ิ ศกุนตลา สาวิตรี เป็นต้น ทั้งน้ี เป็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็น
สถาบันทางจิตใจของคนไทยมาต้ังแต่อดีต กวีไทยมีความคิด ความเช่ือ ความศรัทธาและความเข้าใจ
ในพระพุทธศาสนา ก็แสดงความรู้สึกที่เป็นความคิด ความเช่ือ และความรู้เหล่าน้ันลงสู่ภาษาเขียน
เป็นวรรณกรรม และด้วยเหตุแห่งความเช่ือถือศรัทธาในหลักธรรมคําสอนน้ันจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
สรรค์สร้างวรรณกรรม อันมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับหลักธรรม ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และ
วรรณกรรมความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ดังน้ัน ผลงานวรรณกรรมประเภทน้ี จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะที่
ช่วยทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยยํ้าถึงความสําคัญของหลักธรรมคําสอนในพระพุทธ 
ศาสนาให้เด่นชัด รวมทั้งได้นําเสนอเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ ความรู้ และภาษาของชนชาติที่ดํารง
อยู่ในยุคสมัยน้ันให้ปรากฏชัดย่ิงขึ้น  

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเขียนการแต่งที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยเน้ือหาสาระจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ชาดก และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนประวัติบุคคลต่าง ๆ ในอดีต ได้แก่ พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวกและผู้ที่เก่ียวข้องมาเป็น
โครงเร่ืองรวมถึงเรื่องราวที่คิดแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นดังเรื่องหรือนิทานในศาสนา ทั้งด้วยแรงบันดาลใจ
และความจงใจเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจ
ของบุคคลให้ยึดมั่นในความดีงามที่จะนําตนไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจต่อ 
สรรพสิ่งอย่างถูกต้อง และนําไปสู่การพัฒนาสังคมในภาพรวม  

                                                            
2เดือน คําดี, ศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541), หน้า 

255. 
3เอกรัตน์  อุดมพร, วรรณคดีสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2544), หน้า 

53. 
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เอกลักษณ์ที่สําคัญของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ
หลายประการตามเน้ือหาสาระวรรณกรรมล้านนาจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ ที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธ ศาสนาและความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย มีความหลากหลาย
ทั้งในด้านเน้ือหาสาระและองค์ความรู้ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายไปในแนวเดียวกัน คือ มุ่งที่
จะอบรม เพาะบ่มคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ที่ศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสรรพสิ่ง มีระบบ 
ระเบียบ และประเภทในการแต่งที่มีความสละสลวยทั้งประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และทั้งที่จารึก
ด้วยภาษาบาลี ภาษาล้านนา ภาษาท้องถิ่นที่สําคัญอย่างย่ิง คือ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
และวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ ทั้งในล้านนาและประเทศไทย ประเภทของการแต่งโดยมีลักษณะที่
สําคัญ4 ดังน้ี  

1.  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้หรือองค์ความรู้ของศาสนา ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความศรัทธาและความ
เช่ือมั่นในศาสนาหรือหลักธรรมคําสอนย่ิงขึ้น เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ฯลฯ  

2. เป็นเรื่องที่อธิบายขยายเน้ือความในคัมภีร์ทางศาสนาให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้นและ
ง่ายขึ้น เช่น คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส มังคลัตถทีปนี จักวาฬทีปนี ฯลฯ  

3. เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพ่ือแสดงคําสอนหรือบันทึกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวก 
และอธิบายเพ่ิมเติมให้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระมาลัยคําหลวง ฯลฯ  

4. เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับบุคคลทางศาสนา เช่น พระปฐมสมโพธิ มหาเวสสันดรชาดก 
มหาชาติคําหลวง ฯลฯ  

5. เป็นบทสวด บทอ้อนวอน หรือบทสดุดี เช่น บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ บทสวดชินบัญชร ลิลิตโองการแช่งนํ้า ฯลฯ  

6. เป็นเร่ืองที่มีเน้ือหาแสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนา ลักษณะเช่นน้ี จะแทรกอยู่ใน
วรรณกรรมเรื่องต่าง ๆ เช่น ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง ปุณโณวาทคําฉันท์ นันโทปนันทสูตรคําหลวง 
นิราศนรินทร์ นิราศพระบาท ฯลฯ  

7.  เป็นเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับศาสนามีบันทึกเป็นทํานองประวัติศาสตร์ และความสําคัญ 
เช่น รัตนพิมพวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ มูลศาสนา ฯลฯ  

8.  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพ่ือให้เป็นบันเทิงคดี โดยนําเค้าโครงเรื่องตอนใดตอนหนึ่งจากศาสนา
หรือนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาเป็นโครงเร่ืองแล้วสอดแทรกจินตนาการของผู้เขียนลงด้วย เช่น 
ปัญญาสชาดกหรือวรรณกรรมในยุคหลังที่ได้รับอิทธิพลจากชาดกและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วรรณกรรมเรื่อง “หลวงตา” ของ แพรเย่ือไม้ และ “กฎแห่งกรรม” ของ ท. เลียงพิบูลย์ เป็นต้น 
                                                            

4ทวีศักด์ิ ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. วิคตอเรียการพิมพ์, 2524), หน้า 
212.  
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สําหรับวรรณกรรมในล้านนาน้ัน เน่ืองจากมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนาท่ียาวนานต้ังแต่ครั้งสร้างบ้านแปลงเมือง พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญและมี
อิทธิพลต่อศิลปะวิทยาการ ชุดความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในล้านนา โดยเฉพาะวรรณกรรม
พระพุทธศาสนานั้น มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและวิทยาการต่าง ๆ ของชาวล้านนาและ
ประเทศไทย วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในล้านนา เช่น มังคลัตถทีปนี จักรวาฬทีปนี 
เวสสันดรชาดก ที่รจนาขึ้นโดยพระสิริมังคลาจารย์ และชินกาลมาลีปกรณ์ วชิรสารัตถสังคหะ ที่รจนา
โดยพระรัตนปัญญาเถระ และวรรณกรรมผลงานของพระเถระรูปอ่ืน ๆ ในล้านนาถือว่าเป็น
วรรณกรรมช้ันครูที่มีความไพเราะและช้ันเชิงในการแต่งที่ให้อรรถรสและความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี และวรรณกรรมบางฉบับ เช่น มังคลัตถทีปนี มีอิทธิพลต่อการศึกษาค้นคว้าของบุคคล
ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนแผนกบาลีใน
ระดับเปรียญโทและเอกของคณะสงฆ์ไทย 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาน้ัน มีมากกว่าที่พบในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
โดยมีกระจัดกระจายอยู่ตามวัดและสถานที่ต่างๆ ใน 8 - 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แม้กระทั้งในถ้ํา
ตามภูเขาและตามหน้าผาริมฝั่งแม่นํ้า เช่น ตามริมฝั่งแม่นํ้าปิง เหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าการสํารวจคัมภีร์และวรรณกรรมล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่สํารวจ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 - 2526 และสํารวจเพ่ิมเติมภายหลังอีกบางส่วนใน 525 วัด 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนพบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง 410,775 ผูก ซึ่งบางส่วนได้ถ่ายไมโครฟิลม์เก็บรักษาไว้5 
และจากการศึกษาของนักวิชาการด้านวรรณกรรม ล้านนาพบว่า ในล้านนามีวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ 
รวมกันไม่ตํ่ากว่าหน่ึงล้านผูก/ฉบับ6 และมากกว่าร้อยละ 90 เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา 
นอกน้ันเป็นวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ เช่น นิทานพ้ืนบ้าน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ 
จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม เป็นต้น นอกจากน้ี วรรณกรรมประเภทชาดก เช่น ปัญญาสชาดก ก็มีอิทธิพล
ต่อวรรณคดีที่สําคัญของไทยหลายเร่ือง เช่น สังข์ทอง สมุทรโฆษคําฉันท์ ท้าวสุธน มโนราห์ ฯลฯ 7 
ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเหล่าน้ี ล้วนมาจากผลงานพระเถระและปราชญ์

                                                            
5สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการสํารวจคัมภีร์ใบลาน/วรรณกรรมล้านนาต้นฉบับ

ของวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือและถ่ายไมโครฟิลม์เก็บรักษาไว้จํานวน 15,252 ผูก/ฉบับ ดูรายละเอียดใน, รายชื่อ
หนังสือโบราณล้านนา : เอกสารไมโครฟิลม์ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2521-2533, (เชียงใหม่ 
: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), หน้า 13 - 14.  

6บุญคิด วัชรศาสตร์, แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ 65 ชั่วโมง, (เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2527), หน้า 3.  
7สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา, (เชียงใหม่ 

: โรงพิมพ์ม่ิงเมือง, 2544), หน้า 10. 
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ชาวล้านนาในอดีตที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม เริ่มต้ังแต่สมัยของราชวงศ์มังราย โดยเฉพาะ
หลังจากสมัยของพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย8 

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ที่จารึกในคัมภีร์ไว้ 12 เดือน นอกจากประเพณีประจําปี
ชาวล้านนาที่มีการประพฤติปฏิบัติในรอบปีแล้ว ยังมีการสร้างคัมภีร์ลงใบลานซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาถวายประจําเดือนเกิด ตามคติความเช่ือและศรัทธาแห่งอานิสงส์การสร้างคัมภีร์
ทั้ง 12 เดือน ประกอบด้วย คัมภีร์สุทธนู คัมภีร์ช้างฉัททันต์ คัมภีร์มัฎฐกุณฑลี คัมภีร์หงส์ผาคํา คัมภีร์
อุทธรา คัมภีร์พุทธโฆสา คัมภีร์อรินทุม คัมภีร์สารทมาณพ คัมภีร์พุทธาภิเสก คัมภีร์สุวัณณสาม คัมภีร์
พุทธนิพพาน คัมภีร์มงคลสูตร โดยมีความเช่ือว่าเมื่อบุคคลใดเกิดวันใด เดือนใด ก็จะถวายคัมภีร์
ประจําเดือนเกิดของตนเอง ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่ครั้งอดีตถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา
เหล่าน้ัน ส่วนใหญ่ขาดการดูแลรักษาการจัดหมวดหมู่ และการจัดการในเชิงทรัพยากรวัฒนธรรมที่
เหมาะสม ด้านการสํารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปริวรรตองค์ความรู้และภูมิปัญญา ข้อจํากัดหลาย
ประการทั้งในด้านความสมบูรณ์ของคัมภีร์วรรณกรรมที่ค้นพบและในด้านบุคคล ความเข้าใจในภาษา
และบริบทต่าง ๆ ในสังคมล้านนา และการสร้างความรู้ใหม่สู่การประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนา รวมถึงประวัติความเป็นมา และอิทธิพลของวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในล้านนา ที่มีต่อวิถีชีวิตและวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ ของล้านนา ผู้ศึกษามีความจึง
สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การจัดการองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวรรณกรรมและอานิสงส์การสร้างคัมภีร์ 12 เดือน รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประพฤติปฏิบัติของชาวล้านนาตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดสังคม
สงบสุขเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา 

 
1.2 คําถามวิจัย 

 
1.2.1  องค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาเป็นอย่างไร ? 
1.2.2  หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาคืออะไร ? 
1.2.3  ผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาคือ

อะไร ? 

                                                            
8มณี   พยอมยงค์, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย, (เชียงใหม่ : คนเมืองการพิมพ์, 2513), หน้า 15. 
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1.2.4  “รูปแบบการบูรณาการการจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนา” เป็นอย่างไร ? 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
1.3.1  เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.3.2  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.3.3  เพ่ือวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.3.4  เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

การจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา” 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัย “การจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมใน

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา”ศึกษาองค์ความรู้โดยใช้หลักพุทธธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในส่วนของ ธัมม์ชาตาที่กล่าวถึงการถวายคัมภีร์เทศนา
ประจําเดือนเกิดแต่ละเดือนจนครบ 12 เดือน ได้แก่ คัมภีร์สุทธนู หรือปฐมกัปป์ คัมภีร์ช้างฉัททันต์
หรือปทุมกุมาร คัมภีร์มัฎฐกุณฑลีหรือมโหสถ คัมภีร์หงส์ผาคํา หรือภูริทัตต์ คัมภีร์อุทธราหรือโปริสาท 
คัมภีร์พุทธโฆสา คัมภีร์อรินทุมหรือเนมิราช คัมภีร์สารทมาณพหรือสิทธัตถะบางตําราว่านารทมาณพ
และเนมิราช คัมภีร์พุทธาภิเสกหรือสิบชาติ คัมภีร์สุวัณณสามหรือธัมมจักก์ คัมภีร์พุทธนิพพานหรือ
เวสสันตระ คัมภีร์มงคลสูตรหรือสมภมิตร โดยทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฏกภาษาไทย คัมภีร์ 
ตํารา เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ
ออกแบบสัมภาษณ์ 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จํานวน 9 รูป/คน ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์ จํานวน 3 รูป/คน ได้แก่ 
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม   
2) รองศาสตราจารย์สมหมาย  เปรมจิตต์   3) นายศรีเลา  เกษพรหม 
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี จํานวน 3 รูป/คน ได้แก่ 
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1) ดร.ชัปนะ  ป่ินเงิน   2) นางสาวสิริรัตน์  อาศนะ   3) นายวิรัตน์  มาเรือง 
กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม จํานวน 3 รูป/คน ได้แก่ 
1) พระครูพิศาลธรรมานุยุต   2) พระอธิการวิเชียร  ธัมมกาโม  
3) นายเจริญ  มาลาโรจน์   
กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 3 รูป/คน ได้แก่ 
1) พระครูบุญธรรม  จันตะมะโร  2) นายอุบล  เดชวงศ์   3) นายดุสิต  เชาว์ชาติ 

 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจยั  
 
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือสํารวจและรวบรวม

เอกสารข้อมูล (Documentary Research) ทั้งเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก 
และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมี
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
1.5.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Review Literature and Related 

Research) โดยศึกษาหลักการทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ตลอดจนงานวิจัยของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็น
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกอรรถ
กถา ฎีกา คัมภีร์ และศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ
วิทยานิพนธ์ ตําราทางวิชาการ และหนังสือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลดังน้ี คือ 
ห้องสมุด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
บ้านของปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน 

1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา หลัก
พุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (KeyInformants) 
คือ ผู้เก่ียวข้อง จํานวน 9 รูป/คน คือ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไป
สัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเหล่าน้ันสะดวก ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเทปการให้
สัมภาษณ์ไว้ด้วย 

1.5.3 นําข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
และนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียบเรียงลําดับ
เป็นหมวดหมู่ และลําดับขั้นตอน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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1.5.4 การสร้างรูปแบบ หาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องต้นการ
จัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ก่อนที่จะพัฒนาไปใช้เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้เชี ่ยวชาญ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและพัฒนาเป็นรูปแบบกึ่งมาตรฐาน ระดมความคิดเห็นโดย
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนร่วมกันเสนอแนะ
แนวทางที่จะทําให้เกิดรูปแบบการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
1.6.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ฉัตรยุภา สวัสดิพงษ์ และอุดม รุ่งเรืองศรี ได้ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพระพุทธ 

ศาสนาในล้านนา นับต้ังแต่ยุคก่อนและหลังจากการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 8 ณ วัดเจ็ดยอด
เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2020 ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช โดยกล่าวถึงความเจริญทางพระพุทธศาสนา
และการสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ก่อให้เกิดวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แต่งโดยพระเถระและ
บุคคลชาวล้านนา9 ดังต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 1.1 ผู้แต่งและผลงานวรรณกรรมล้านนา 

 

ผู้แต่ง  ผลงาน  ปี พ.ศ. ที่แต่ง  
พระโพธิรังสี  1. จามเทวีวงศ์  

2. สิหิงคนิทาน  
1950–2000  
1954– 2000  

พระธรรมบดีเสนาเถระ  1. ปทักกมโยชนา  
2. สัททัตถเภทจินดา  

2020– 2045  
- 

พระสงฆ์ชาวเชียงใหม ่ 1. ปัญญาสชาดก  2000–2200  
พระติปิฏกจุฬาภยเถระ  1. มิลินทปัญหา  

2. มธุรัตถปกาสินีฎีกา  
-  
- 

พระสัทธัมมกิตติ  1. สัททพินทุอภินวฎีกา  -  

มหาผุสสเทวเถระ - - 

                                                            
9ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ และ อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา, เอกสารประกอบนิทรรศการ

วรรณกรรมล้านนา, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527 (อัดสําเนา). 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ 
 

ผู้แต่ง  ผลงาน  ปี พ.ศ. ที่แต่ง  
พระญาณวิลาสเถระ  1. สังขยาปกาสก   2058  
พระสิริมังคลาจารย์  1. เวสสันตรทปีนี  

2. จักกวาฬทีปนี  
3. สังขยาปกาสฎีกา  
4. มังคลัตถทีปนี  

2060  
2063  
2063  
2067  

พระนันทาจารย์  1. สารัตถสังคหะ  -  
พระพรหมราชปัญญา  1. รัตนพิมพวงศ ์ -  
พระรัตนปัญญาเถระ 1. ชินกาลมาลีปกรณ์  2060–2071  
 2. มาติกัตถสรุป อภิธรรมสังคณ ี 

3. วชิรสารัตถสังคหะ 
-  

2078 
พระพุทธพุกาม  1. มูลศาสนา  -  
พระญาณกิตติเถระ  1. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา  

2. ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐทีีปนี  
3. สีมาสังกรวินิจฉัย  
4. อัฏฐสาลินี อัตถโยชนา  
5. สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา  
6. ธาตุกถา อัตถโยชนา  
7. กถาวัตถุ อัตถโยชนา  
8. ปุคคลบัญญติั อัตถโยชนา  
9. ยมก อัตถโยชนา  

2028–2043  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 10. ปัฏฐาน อัตถโยชนา  
11. อภิธัมมัตถภาวินี อัตถโยชนา  
12. มูลกัจจายน อัตถโยชนา 

- 
- 
- 

พระสุวรรณรังสีเถระ  1. คันถาภรณฎีกา  
2. ปฐมสัมโพธิกถา  

2128  
-  

พระเถระชาวเชียงใหม่  1. อุปปาตสันติ  -  
พระอุตตราราม  1. วิสุทธิมัคคทปีนี  -  
*  -  ไม่ปรากฏ ปี พ.ศ. ที่แต่ง 
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นอกเหนือจากวรรณกรรมภาษาบาลี ที่เก่ียวกับหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาที่พระเถระ
ชาวล้านนาได้รจนาดังกล่าวมาแล้ว ยังได้มีผลงานวรรณกรรมประเภทชาดกอีกมาก โดยเฉพาะ
เวสสันดรชาดกนั้นที่พบแล้วมีมากกว่า 200 สํานวน ส่วนชาดกนอกนิบาตเรื่องอ่ืนๆ ที่ภิกษุและ
ฆราวาสชาวล้านนาได้รจนาไว้ที่พบแล้วมีมากกว่า 2,000 เรื่อง วรรณกรรมล้านนามี 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ วรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ หรือวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยตัวอักษรกับ
วรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยวาจาและแบ่งย่อยออกไปอีกตามวรรณกรรมทั้ง 2 ประเภทน้ัน เช่น 
วรรณกรรมมุขปาฐะ ได้แก่ นิทานชาวบ้าน ภาษิตล้านนา ปริศนาคําทาย เป็นต้น ส่วนวรรณกรรมลาย
ลักษณ์น้ัน ได้แก่ วรรณกรรมประเภทบาลี วรรณกรรมชาดก ตํานาน ประวัติศาสตร์ ตํารา กฎหมาย 
คําสอน กวีนิพนธ์ คร่าว โคลง กาพย์ ร่าย เป็นต้น  

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาสํารวจวรรณกรรม/คัมภีร์ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและศาสตร์ต่าง ๆ ใน 525 วัดใน 8 จังหวัด และถ่ายไมโครฟิลม์เก็บไว้ พบว่า มี
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ถึง 410,775 ผูก/ฉบับ10  โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

 
ตารางที่ 1.2 การสํารวจวรรณกรรมคัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน 8 จังหวัดของล้านนา 
 

ที่  จังหวัด  วัดที่สํารวจ  จํานวนคัมภีรท์ี่สํารวจ  คัมภีร์ที่ถ่ายไว ้ 
1. เชียงใหม่  276  225,125  4,564  
2. ลําพูน  24  24,909  1,485  
3.  ลําปาง  69  60,564  2,958  
4.  แพร่  15  25,549  1,038  
5.  น่าน  41  24,149  1,561  
6. พะเยา  19  16,607  514  
7.  เชียงราย  68  28,784  566  
8.  ตาก  13  8,8088  31  
 รวม 525  410,775  12,144  

 
นอกจากน้ียังได้แบ่งประเภทของคัมภีร์/วรรณกรรมล้านนาออกเป็น 11 หมวดใหญ่ ๆ คือ 

พระพุทธศาสนา นิทานพ้ืนบ้าน กฎหมายโบราณ จริยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ โคลงกลอน 

                                                            
10สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “แนะนําสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่”, ใน 

ล้านนาไทย หนังสืออนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, (เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, 
2526), หน้า 93 - 110.  
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ยาสมุนไพร ลัทธิพิธีกรรม ไสยศาสตร์ และปกิณกะ โดยในหมวดพระพุทธศาสนานั้น ได้แบ่งออกเป็น
หมวดย่อยอีก 17 หมวด คือ พุทธตํานาน มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก ชาดกทั่วไป พระสูตร พระ
อภิธรรม พระวินัย ธรรมะทั่วไป ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ธัมมชาตาต่าง ๆ ทรรศนะเกี่ยวกับ
จักรวาล ตํานานปูชนียวัตถุ พยากรณ์เหตุการณ์อนาคต บทสวดและพิธีกรรม พระสงฆ์สาวกที่มี
ช่ือเสียง และเทพนิยาย โดยมีการถ่ายไมโครฟิลม์เก็บรักษาไว้ถึง 12,144 ผูก/ฉบับ  

มณี  พยอมยงค์ ได้ศึกษาถึงลักษณะการบันทึกของวรรณกรรมล้านนาว่า กรณีที่มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน้ัน วัตถุที่ใช้ในการบันทึกต้ังแต่โบราณจะมีทั้งการจารึกบนหลักศิลา ใบ
เสมา ระฆัง กรอบประตู กรอบหน้าต่าง ฐานพระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท เป็นต้น ตลอดไปจนถึง
การจารึกบน “หลาบเงิน” คือแผ่นเงิน ที่ทําให้บางและเรียวยาว มีลักษณะคล้าย ใบลานมีจารึก
ตัวอักษร เช่น หลาบเงินจารึกของพระนางวิสุทธิเทวี หลาบเงินจารึกพระเจ้าสุทโธธรรมราชา อีก
ลักษณะหน่ึงคือ การจาร ได้แก่การใช้เหล็กแหลมจารบนใบลาน ต่อมาก็มีการใช้ปากกาที่ทําจากก้านกูด 
(พืชชนิดหน่ึง) จุ่มหมึกดํา ซึ่งทําจากเขม่าไฟผสมน้ํา เขียนบันทึกลงในกระดาษสาหรือสมุดข่อย ภาษา
ล้านนาเรียกว่า “ป๊ับสา” ลักษณะการจารึกเช่นน้ี มีมาต้ังแต่โบราณ และมีอยู่ตามวัดต่าง ๆ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน11  

ทรงศักด์ิ  ปรางค์วัฒนากุล ได้ศึกษาถึงลักษณะตัวอักษรท่ีใช้ในการจารึกวรรณคดีใน
ล้านนา พบว่าจากหลักฐานที่ค้นพบ มีการใช้อักษรในการจารึก 3 ชนิด คือ  

1. “ตัวอักษรไทยยวน” ไทยล้านนา หรือ “ตัวหนังสือเมือง” เป็นอักษรของล้านนาไทยที่
ใช้กันมาแต่ด้ังเดิม และเป็นที่แพร่หลายในภาคเหนือซึ่งในปัจจุบันยังมีการใช้จารึกอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจารึกเรื่องราวต่าง ๆ ของล้านนา  

2. “ตัวอักษรสุโขทัย” หรือตัวหนังสือฝักขามได้แก่ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคําแหงทรงคิด
ประดิษฐ์ขึ้น สันนิษฐานว่า คงได้รับเข้ามาใช้ในสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อพระมหาสุมนเถระได้นําพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในล้านนาไทย ปรากฏใช้ศิลาจารึกลงบนศิลา ลักษณะคล้ายคลึงกับ
ตัวอักษร “ไทยน้อย” ของอีสาน หรืออักษรลาวล้านช้าง  

3. “ตัวอักษรขอมไทย” (ขอมเมือง, ขอมเสียบ) หรือ “อักษรไทยนิเทศ” ได้แก่ การเอาตัว
อักษรไทยยวนกับตัวอักษรสุโขไทยมาผสมกัน โดยใช้ตัวอักษรสุโขทัยเขียนตัวกลม ๆ แบบอักษรไทย
วน มีการเติมสะกดตามแบบอักษรของขอม ตัวขอมไทยน้ีสันนิษฐานว่าได้ใช้ในระยะเวลาหลังจากที่
เชียงใหม่พ้นจากการยึดครองของพม่าแล้วระยะหนึ่ง ตัวอักษรชนิดน้ีผู้รู้บางท่านไม่แยกเป็นชนิด

                                                            
11มณี  พยอมยงค์, ประวัติวรรณคดีลานนาไทย, อ้างแล้ว, หน้า  4.  
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ต่างหาก เพราะเป็นเพียงการผสมผสานจากตัว อักษร 2 ชนิดแรก จึงมีการแบ่งอักษรที่ใช้ในล้านนา
เป็น 2 ชนิดคือ “อักษรไทยยวน” กับ “อักษรฝักขาม” เท่าน้ัน12  

นอกจากน้ันยังได้ศึกษาถึงการแบ่งวรรณกรรมล้านนาตามรูปแบบของวรรณกรรมต้นฉบับที่
ปรากฏในล้านนาน้ันเรียบเรียงด้วยภาษา 2 ภาษา ได้แก่ วรรณกรรมที่แต่งหรือเรียบเรียงเป็นภาษา
บาลีประเภทหน่ึง และที่แต่งด้วยภาษาท้องถิ่นไทยล้านนาอีกประเภทหน่ึงและกล่าวถึงลักษณะนิยมใน
การแต่งวรรณคดีล้านนาว่า การแต่งวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในล้านนาน้ันมีลักษณะหรือธรรม
เนียมในการแต่งที่คล้ายคลึงกัน คือ  

ก. บทไหว้ครู หรือบทสรรเสริญพระคุณของครู ซึ่งกวีจะยกย่องพระคุณครูที่ให้ความรู้ โดย
ก่อนจะเขียนวรรณกรรมหรือเรื่องราวต่าง ๆ จึงไหว้ครูก่อนเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

สิงฆะ  วรรณสัย ได้ศึกษาและแบ่งวรรณกรรมล้านนาตามลักษณะเน้ือเรื่อง ออกเป็น 2 
ประเภท คือวรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมทางโลก และได้แบ่งวรรณกรรมทางโลกออกเป็น 2 
สมัย คือ สมัยก่อนรัตนโกสินทร์และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยอาศัยการสันนิษฐาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น
การแบ่งตามยุคสมัยในขอบเขตและระยะเวลาที่กว้างเกินไป13 

ข. บทชมความรุ่งเรืองของศาสนา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่มีความสัมพันธ์กัน 
หากบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง กษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมแล้ว ศาสนาก็รุ่งเรืองตามไปด้วย  

ค. บทหลักธรรม หรือเน้ือเรื่อง ซึ่งจะกล่าวถึงหลักใหญ่ของการเขียน ได้แก่ หลักธรรมคํา
สอน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา โดยเฉพาะคําสอน และชาดกต่าง ๆ  

ง. บทลงท้ายหรือบทอวสาน เป็นการกล่าวถึงเรื่องที่เขียนโดยสรุป มุ่งหวังความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา การปกครองโดยธรรมของชนช้ันผู้ปกครอง รวมทั้ง
เขียนถึงความปรารถนาของผู้เขียนที่มุ่งเข้าสู่นิพพาน และกล่าวถึงวันเดือนปีที่เขียนสําเร็จบริบูรณ์  

พระปริยัติธรรมธาดา และคณะ ได้ศึกษาถึงตํานานจามเทวีและเมืองหริภุญชัยหรือลําพูน
ที่มีความเก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง ประวัติพระนางจามเทวี ความเป็นไป
พระพุทธศาสนาและวรรณกรรมในล้านนา14 

ศรี  แนวณรงค์ ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง “จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัดแพร่” ซึ่ง
พบว่า มีความคล้ายคลึงกับฉบับที่พระปริยัติธรรมธาดาแปล โดยมีเน้ือหาว่าด้วยราชวงศ์ของพระนาง

                                                            
12ทรงศักด์ิ  ปรางค์วัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมท้องถ่ินล้านนา”, ใน รายงานสัมมนาทางวิชาการ

วรรณกรรม ล้านนา เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ์, 2527), หน้า 111- 125.  
13สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศน์วรรณคดีล้านนา, (เชียงใหม่ : ฝ่ายผลิตตําราและเอกสารวิชาการ ภาควิชา

ภาษาไทย, คณะมนุษย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523), หน้า 28. 
14พระปริยัติธรรมธาดา และคณะ, จามเทวีวงศ์พงศาวดารเมืองหริภุญชัย, (เชียงใหม่ : มิตรนราการ

พิมพ์, 2519), หน้า 112. 
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จามเมวีที่ได้ครองเมืองหริภุญชัยและประวัติพระพุทธศาสนาในล้านนา การสร้างเมืองหริภุญชัย การ
สร้างวัดพระธาตุหริภุญชัย และธรรมะของกษัตริย์และความที่ไม่สมควร อันเป็นเหตุให้บ้านเมือง
เดือดร้อนล่มจม15  

กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปลและปริวรรตตํานาน
จามเทวีวงศ์ เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงประวัติและความเป็นมาของพระนางจาม-เทวีและ
พระพุทธศาสนาในล้านนา โดยมีการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
เพ่ิมเติมอีกด้วย16  

ประคอง  นิมมานเหมินท์  ได้กล่าวถึงลักษณะวรรณกรรมล้านนาหรือภาคเหนือที่มีประเภท
ต่าง ๆ ทั้งลายลักษณ์และมุขปาฐะ ที่ได้สะท้อนถึงพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาและ วรรณคดีใน
ล้านนาที่ส่งผลต่อคติธรรม ความเช่ือและภูมิปัญญาของสังคม17  

สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ ได้ทําการศึกษาวิจัยและทําการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา 
โดยศึกษา วิเคราะห์ คติธรรม ความเช่ือ ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาบางฉบับที่ค้นพบในล้านนา โดย
พยายามรักษาต้นฉบับของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ค้นพบและปริวรรตเป็นภาษาไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ถึงเน้ือหาสาระและบริบทต่าง ๆ ที่สําคัญ18  

คัมภีร์  เขียนยันต์ ได้รวบรวมคติธรรม ความเช่ือและพิธีกรรมที่มีอยู่ในคัมภีร์ประเภทต่าง ๆ 
ของล้านนา มาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือตามท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น
บทต่าง ๆ เช่น ประเภทคําบูชา ความเช่ือในท้องถิ่น คติธรรมสอนใจ และศาสนาพิธีของชาวล้านนา19 

แสง  มนวิทูร ได้แปลคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ที่รจนาโดยพระรัตนปัญญาเถระ ที่ว่าด้วย
เรื่องของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการเมืองการปกครองในดินแดนล้านนา โดยเน้ือความใน

                                                            
15ศรี  แนวณรงค์, “ศึกษาวิเคราะห์จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัดแพร่”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 

(คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2533, หน้า บทคัดย่อ. 
16พระโพธิรังสี, จามเทวีวงศ์, แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร, กรมศิลปากร จัดพิมพ์, (พระนคร : บรรณกิจเทรด

ด้ิ, 2516), หน้า 70. 
17ประคอง  นิมมานเหมินท์, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ, (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย, 2516), หน้า 112. 
18สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา, 

(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2546), หน้า 37. 
19คัมภีร์  เขียนยันต์ (นามแฝง), ของดีจากปั๊บสา, (ลําพูน : ร้านภิญโญ, 2535), หน้า 25. 
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ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและกาลเวลาที่พระองค์ได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า 
เรียกว่า ชินกาล หรือ พระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้ว และได้กล่าวพระโพธิสัตว์ไว้เป็น 3 พวก20 คือ  

1) พระโพธิสัตว์สัทธาธิก    
2) พระโพธิสัตว์วิริยาธิก    
3) พระโพธิสัตว์ปัญญาธิก  
สําหรับพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญบารมีถึง 4 อสงไขยแสนกัลป์ จึงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 

จัดเป็นพวกปัญญาธิก และกล่าวถึงคราวเป็นไป ต้ังแต่เสด็จสู่พระครรภ์พระมารดาและออกบวชเป็น
พระพุทธเจ้า ประกาศพระศาสนาและปรินิพพาน โดยเป็นการกล่าวถึงพุทธประวัติอย่างย่อ ๆ แต่ได้
ใจความ แสดงถึงความรู้ในพุทธประวัติของท่านเป็นอย่างดี โดยมีการเรียงลําดับตามพุทธประวัติ และ
การสังคายนาพระธรรมวินัยต้ังแต่ครั้งที่ 1-5 ในสถานที่ต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่ในอินเดียหรือชมพูทวีปในสมัย
พุทธกาล จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช รวมท้ังการกล่าวถึงประวัติพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่จากชมพู
ทวีปไปสู่ลังกาทวีป และประชาชนในลังกายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงอย่างเต็มที่  

ต่อมากล่าวถึงการสร้างนครหริภุญชัย การสร้างอาณาจักรล้านนาของพระเจ้ามังราย และ
ลําดับกษัตริย์ของล้านนาเกือบทุกพระองค์ โดยกล่าวให้เห็นถึงความเป็นไปของบ้านเมืองและความ
เป็นไปของพระพุทธศาสนาที่มีการเช่ือมโยงกันพร้อมทั้งกล่าวถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในอดีต 
ประวัติพระแก้วมรกต วัดเจดีย์หลวง ฯลฯ และความรุ่งเรืองแห่งบ้านเมือง และพระพุทธศาสนาในรัช
สมัยพระเจ้าติโลกราช ซึ่งนับว่าเป็นยุคทองของล้านนาไทย และต่อมาก กล่าวถึงลําดับกษัตริย์อีก 2 
พระองค์ ก่อนที่ท่านจะรจนาไว้ตอนจบในสมัยพระเมืองแก้ว โดยในตอนจบ ท่านผู้รจนาได้บอกไว้ว่า 
“คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ข้าพเจ้าได้รจนาเอาไว้เพ่ือให้พระพุทธศาสนายั่งยืนนาน จบเมื่อปีชวด จุล
ศักราช 878 ตรงกับพระศาสดาปรินิพพานแล้วได้ 2060 ปี”  

กรมศิลปากร ได้จัดปริวรรตและเรียบเรียงคัมภีร์ศาสนวงศ์ ที่รจนาโดยพระปัญญาสามี
เถระ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึง การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิต้ังแต่ในสมัยปลาย
พุทธศตวรรษที่ 3 หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 4 หลังจากการส่งสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งแต่
เดิมดินแดนแถบนี้ เช่ือกันว่า มีการนับถือผี สาง เทวดา หรือมีความเช่ือเก่ียวกับไสยศาสตร์ ที่มีความ 
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่เข้ามา พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ได้แสดง
พรหมชาลสูตรให้ประชาชนชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส ซึ่งกล่าวกันว่าการที่พระเถระทั้งสอง ได้แสดง

                                                            
20พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย แสง มนวิทูร, วัดโสธรวราราม จัดพิมพ์ ในงาน

พระราชทานเพลิงพระพรหมคุณาภรณ์ (ดร. เจียม จิรปุญโญ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2540), หน้า 65. 
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พรหมชาลสูตรน้ันก็เพ่ือให้ชาวสุวรรณภูมิได้เข้าใจถึงความเช่ือหรือทิฐิต่าง ๆ และสอนให้มีความ
สอดคล้องกับความเช่ือของตนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา21  

พระยาประชากิจกรจักร์ ได้แต่งเรื่องราวเก่ียวกับพงศาวดารโยนกที่ว่าด้วยเรื่องราวของ
ล้านนาไทยในอดีต ที่รวบรวมถึง สภาพภูมิศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง และประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญของล้านนา โดยท่านได้รวบรวมจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในดินแดนล้านนา 
เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ เป็นต้น โดยพงศาวดารโยนกฉบับน้ีมีความสมบูรณ์
ทางด้านประวัติศาสตร์อีกฉบับหน่ึง22  

อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว ได้ศึกษาและเสนอบทความเก่ียวกับล้านนาคดีในแง่ของประวัติ 
ศาสตร์ที่กล่าวถึงการปกครองของราชวงศ์มังรายที่มีต่ออาณาจักรล้านนาและความสัมพันธ์กับ
พระพุทธศาสนาในแง่ของวรรณคดีล้านนา โดยยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์สมัย
น้ันว่าทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เช่น ในรัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา (ราว พ.ศ.1928 - 
1944) ทรงโปรดให้หุ้มองค์พระธาตุหริภุญชัยด้วยแผ่นทอง ขณะเดียวกันก็มีพระเถระชาวเชียงใหม่ 
เช่น พระเมธังกร พระคัมภีร์ พระญาณมงคล พระสารีบุตร พระอานนท์ ฯลฯ พร้อมกับพระสงฆ์ชาว
รามัญจํานวนหน่ึง ได้เดินทางไปศึกษาหลักธรรมที่เกาะลังกา พร้อมทั้งไดบวชใหม่อีกคร้ัง และกล่าวถึง
การอันเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่ รวมท้ังการสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุสถาน 
โดยโปรดให้สร้างเจดีย์หลวงขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่เพ่ืออุทิศถวายให้กับพระราชบิดา เป็นต้น23 

ไกรศรี  นิมมานเหมินท์  ได้ศึกษาและเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาของพระ 
พุทธศาสนาในล้านนา เช่น เรื่องการสังคายนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) ที่ทรง
เลื่อมใสทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี และทรงมีแนวความคิดที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้
บริสุทธ์ิโดยให้มีพระไตรปิฎกอันบริสุทธ์ิ ด้วยการอุปถัมภ์การจัดทําการสังคายนาคัมภีร์พระไตรปิฎก ที่
นับว่าเป็นการสังคายนาคัมภีร์พระไตรปิฎกคร้ังแรกในดินแดนประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลก 
ในปีพุทธศักราช 2020 ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด โดยมีพระธรรมทินมหาเถระเจ้าอาวาสวัดป่า
ตาลน้อยเป็นประธานของที่ประชุมสงฆ์ในการจัดสังคายนา มีพระเถระและพระภิกษุ อีกจํานวนมากเข้า

                                                            
21พระปัญญาสามีเถระ, ศาสนวงศ์, แปลและเรียงเรียงโดย กรมศิลปากร, (พระนคร : กรมศิลปากร, 

2520), หน้า 20. 
22พระยาประชากิจกรจักร์, พงศาวดารโยนก, (พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2507), หน้า 53. 
23อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, “ความรู้พ้ืนฐานด้านลานนาคดี : ประวัติศาสตร์”, ใน วรรณกรรม ลานนาเล่ม 1, 

(กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ์, 2527), หน้า 33 - 40. 
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ร่วมการสังคายนาซึ่งล้วนเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในภาษาบาลี และมีความแตกฉานในพระไตรปิฎก การ
รวบรวมชําระพระคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีให้ถูกต้องบริสุทธ์ิต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี24  

แสง  มนวิทูร ได้ศึกษาถึงความเป็นมาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในล้านนานับต้ังแต่เริ่ม
เผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิ สุโขทัย หริภุญชัย เชียงใหม่ ในยุคต่าง ๆ โดยการเช่ือมโยงกับหลักฐาน
ทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี และโบราณวัตถุสถาน25 

มณี  พะยอมยงค์ ได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมล้านนาทั้งในด้านประเพณี เช่น ประเพณีในการ
เทศน์ การสวดที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา และความเช่ือของชาวล้านนาที่ใช้หลักความเช่ือของ
พระพุทธศาสนาและความเช่ือในท้องถิ่นซึ่งความเช่ือทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกัน26   

ชุ่ม ณ บางช้าง ได้ศึกษาและอธิบายถึงโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความ 
สําคัญในด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวถึงสถานที่สําคัญของ
โบราณสถานในเชียงใหม่ เช่น วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น 
โดยเช่ือมโยงโบราณวัตถุสถานเข้ากับหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์27 

สุรพล  ดําริห์กุล ได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของแผ่นดินล้านนาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บุคคลสําคัญ และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของ
ชาวล้านนา28  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ศึกษาและรวบรวม
ประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ที่เป็นรูปธรรมจากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งใน
ด้านวรรณคดี และหลักฐานทางโบราณวัตถุ และอธิบายวรรณคดีที่ท่านได้รจนาไว้ ทั้ง 4 เรื่อง คือ  
เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี29  

                                                            
24ไกรศรี นิมมานเหมินท์, “ความรู้พ้ืนฐานด้านลานนาคดี : ศาสนาและวัฒนธรรม” ใน วรรณกรรม

ล้านนาเล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ์, 2527), หน้า 83 - 90. 
25แสง  มนวิทูร, “ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในล้านนาไทย”, เอกสารประกอบการสัมมนาทาง

วิชาการ เร่ืองวรรณกรรมล้านนา, (คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524 (อัดสําเนา). 
26มณี  พยอมยงค์, วัฒนธรรมล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2529), หน้า  54. 
27ชุ่ม ณ บางช้าง, นําชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหม่, (พระนคร : กรมศิลปากรจัดพิมพ์, โรง

พิมพ์การศาสนา, 2516), หน้า 3.   
28สุรพล  ดําริห์กุล, แผ่นดินล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545), หน้า 60. 
29มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ชีวิตและผลงานของพระสิริมังคลา

จารย์, (เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2542), หน้า 38-50. 
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ยุทธ เดชคํารณ ได้กล่าวถึงล้านนาภาษิตที่มีอย่างมากมายในล้านนาโดยอาศัยคติธรรมของ
ท้องถิ่นและพระพุทธศาสนาในการสั่งสอนเพ่ือเป็นคติสอนใจให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยเป็นการเรียบ
เรียงล้านนาภาษิตที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษา30  

 
1.5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เรณู  อรรฐาเมศร์ ได้ศึกษาเรื่องโลกทรรศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม พบว่า โลก 

ทรรศน์ของชาวล้านนาที่มีต่อการอบรมสั่งสอนน้ัน ชาวล้านนาเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์อันย่ิงใหญ่
ต่อมวลมนุษย์ คือ เป็นการรักษาไว้ซึ่งระบบสังคม และก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชีวิตและสังคม31  

พระมหาวัฒน์  วฑฺฒนสุธี (อุปคํา) ได้ศึกษาถึงประวัติพัฒนาการพระพุทธศาสนาของ
ล้านนาและอิทธิพลคําสอนเรื่องคุณธรรมและการจําแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
ภาษิตล้านนา เฉพาะด้านสุภาษิต ผลจากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในทุกระดับช้ัน โดยชาวล้านนาผู้ที่มีความรู้ได้น้อมนําคติธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและความเช่ือด้ังเดิมมาผสมผสานกันโดยใช้ภาษาพ้ืนเมืองล้านนาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ที่คนส่วนใหญ่รู้เห็นเข้าใจได้ง่ายมาเป็นคติธรรมสอนผู้คนในสังคม32  

ปริญญา  กายสิทธิ์ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาในช่วง พ.ศ. 1912 – 
2101 โดยศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวกับโครงสร้างของสถาบันพระพุทธศาสนา และบทบาทของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่
มีอิทธิพลต่อการเมือง การปกครองและวิถีชีวิตของชาวล้านนา33   

ยุพิน เข็มมุกด์ ได้ศึกษาถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาสมัยราชวงศ์ 
มังรายต้ังแต่ พ.ศ. 1838 – 2101 ที่ได้มีการศึกษาและพิจารณาถึงรูปแบบและอิทธิพลของพระพุทธ 
ศาสนาที่เข้ามาในอาณาจักรล้านนา โดยอาศัยหลักฐานจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา และเอกสาร
ในประเภทต่าง ๆ ทั้งวรรณกรรมลายลักษณ์และมุขปาฐะ รวมทั้งศิลาจารึกที่ปรากฏในภาคเหนือ ซึ่ง

                                                            
30ยุทธ  เดชคํารณ, ล้านนาภาษิต, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2520), หน้า 16.   
31เรณู  อรรฐาเมศร์, “โลกทรรศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2528, บทคัดย่อ.  
32พระมหาวัฒน์ วฑฺฒนสุธี, “คําสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภาษิตล้านนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2545. บทคัดย่อ. 
33ปริญญา กายสิทธ์ิ, “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในล้านนาไทยตั้งแต่ พ.ศ.1912–2101”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2528, บทคัดย่อ. 
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ส่วนใหญ่เป็นผลงานของพระมหาเถระและบุคคลชาวล้านนาที่แต่งไว้ในพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงต้น
พุทธศตวรรษที่ 2234 

พระครูวิมลศิลปะกิจ (เรืองฤทธิ์  แก้วเปียง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์เน้ือหาและ
หลักธรรมท่ีปรากฎในวรรณกรรมล้านนา ค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหาร” ผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาใน
วรรณกรรมล้านนาค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหารน้ัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้านการใช้
ภาษาของกวีที่แสดงความเป็นอัจฉริยะในการสร้างรสคําและรสความ สําหรับการสร้างรสคํา หรือ
อลังการทางเสียงน้ัน ท่านใช้ความเปรียบเชิงอุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ หรืออธิพจน์ ทําให้เกิด 
“สุนทรียภาพ” และ “สุนทรียรส” ที่งดงาม ส่วนหลักธรรมที่ปรากฎในวรรณกรรมล้านนาค่าวพระยา
พรหมโวหาร มีทั้งสิ้น 99 ประการ เป็นประเภทหลักธรรม คําสอน คําพังเพย คติ คําคม คํา
เปรียบเทียบเปรียบเปรย อุปมาอุปไมย คติ สภาษิตต่าง ๆ สําหรับอิทธิพลของวรรณกรรมค่าวสี่บทต่อ
วิถีชีวิตของชาวล้านนา พบว่า มีอิทธิพลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านความเช่ือต่าง ๆ และด้าน
การปกครอง35 

รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สืบชะตาล้านนา : 
แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา” ผลการวิจัย
พบว่า การสืบชะตาเป็นพิธีกรรมที่มีต้นทุนทางสังคมสูง มีประวัติพ้ืนฐานมาจากศาสนาและตามปูม
เหตุแห่งอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ที่เช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม มีแนวคิดจาก
ต้นเค้าเดิมตามจารีตล้านนา และข้อมูลประวัติศาสตร์ยุคสมัยพระนางจามเทวีและพระเจ้าสามฝังแกน
ราชวงศ์เม็งราย ผนวกกับความเช่ือในเรื่อง “กรรม” หรือ “กฎแห่งกรรม” “มงคล 38 ประการ” 
ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนตัวบทสวดในพิธีกรรมที่ศักด์ิสิทธ์ิได้
เสริมสร้างพลังทางใจ แก่ชุมชนเกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทรการเก้ือกูลพ่ึงพาอาศัยกันมีความ
ปรารถนาดีต่อกันก่อให้เกิดบุญกริยาวัตถุ 10 ประการ ตามหลักของพระพุทธศาสนา การสืบชะตา
ตามจารีตล้านนามี 3 แบบ คือ การสืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมือง ส่วนการสืบชะตา
แม่นํ้าและป่าเกิดขึ้นตามปริบทของสังคมปัจจุบัน เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความ
ย่ังยืนให้กับชีวิตสู่พัฒนาการทางจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้นมีความสมดุลประสานสอดคล้องกันอย่าง
ลงตัวในการดําเนินชีวิตโดยรวมของชุมชนล้านนา รูปแบบกระบวนการสืบชะตา พบว่า ยังคงยึด
รูปแบบด้ังเดิมที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของล้านนา สะท้อนภาพของการดํารงชีวิตในเชิงพหุลักษณ์ 

                                                            
34ยุพิน  เข็มมุกด์, “พระพุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1839 – 2101”, รายงาน

การวิจัยเสนอสภาวิจัยแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแห่งชาติ), 2527, หน้า 47-48. 
35พระครูวิมลศิลปะกิจ (เรืองฤทธ์ิ  แก้วเปียง), “วิเคราะห์เนื้อหาและหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ล้านนา ค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหาร”, รายงานการวิจัย, การพัฒนางานวิจัย รากฐานสําคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวที
สากล, (ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต), 2558, หน้า 128. 
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คือ การอยู่ร่วมกันของ “คนกับสังคม” “คนกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ” และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ” 
เป็นสิ่งที่ชุมชนล้านนาดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน ในกระบวนการของประเพณีสืบ
ชะตา บทสวดและคัมภีร์ธรรม เมื่อวิเคราะห์โดยรวมของพิธีแล้ว พบว่า เกิดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจเกิด กุศลกรรมบถ ความสุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ การคิดดีทําดีด้วยหลัก
ไตรสิกขา ปลูกการเสียสละ และการบริจาค เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิต
วิญญาณ สําหรับคุณค่า ความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จารีตประเพณีและพิธีกรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาจิตใจ พิธีสืบชะตาพ้ืนเมืองเหนือเป็นการบูรณาการระหว่างพิธีกรรมจารีตประเพณี ศาสนา 
ความเช่ือวิถีปฏิบัติด้ังเดิมของล้านนาและบริบทของสังคมสมัยใหม่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ 
สร้างความเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมในสังคมล้านนาโดยรวมอย่างย่ังยืนต่อไป36 

ชยุตภัฎ  คํามูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น 
ภูมิปัญญา และคุณค่า” ผลการวิจัยพบว่า ส่วนแรก องค์ประกอบของพิธีกรรม พบว่า ทั้ง 6 พิธีกรรมมี
องค์ประกอบบางประการสอดคล้องกัน ได้แก่ ผู้ประกอบของพิธีมักเป็นปู่จารย์ มีความเช่ือเรื่องผีและ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิเข้ามาเก่ียวข้อง และมีการกล่าวตัวบทวรรณกรรมขณะประกอบพิธี ส่วนองค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ได้แก่ องค์ประกอบและจํานวนของเคร่ืองประกอบพิธีกรรมและผู้เข้าร่วมพิธีกรรม37 

ส่วนที่สอง รูปแบบเน้ือหาของตัวบทวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม พบว่า ตัวบท นิยม
บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนาในพับสา บันทึกด้วยอักษรไทยมาตรฐานในหนังสือ และบันทึกไว้ในสมุด
บันทึก รูปแบบคําประพันธ์ส่วนใหญ่แต่งด้วยร่ายแบบล้านนาที่ไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์มากนัก ซึ่ง
ตัวบทแต่ละประเภทแม้จะมีหลายสํานวน แต่ก็จะมีเน้ือหาและโครงสร้างหลักเหมือนกัน 

ส่วนที่สาม คือ ภูมิปัญญาและลักษณะเด่น พบว่า การประกอบพิธีกรรมสะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาของคนล้านนาหลายด้านทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งต่าง ๆ ระบบคิดเรื่องวันและ
ฤกษ์ยาม การคัดเลือกผู้ประกอบพิธีกรรม ศิลปะ สัญลักษณ์ และการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ส่วนตัว
บท สะท้อนภูมิปัญญาด้านการใช้ภาษาและการกําหนดโครงสร้างให้ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพ
สังคม นอกจากน้ียังพบว่าการประกอบพิธีกรรมมีลักษณะเด่นคือ บางพิธีกรรมมีแต่ในล้านนาเท่านั้น 
อีกทั้งยังสะท้อนจิตใจ นิสัย และความเช่ือของคนล้านนา ส่วนตัวบท มีลักษณะเด่นคือ มีภาษาบาลี
ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ มีโครงสร้างหลักเหมือนกันทั่วล้านนา ตลอดจนสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของผู้

                                                            
36รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์และคณะ, “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา”, รายงานการวิจัย, (แพร่ :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), 2557, หน้า 119. 

37ชยุตภัฎ  คํามูล, “วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา), 2553, หน้า 43. 
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ประกอบพิธีด้วย โดยทั้งพิธีกรรมและวรรณกรรมต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะวรรณกรรม
ทําหน้าที่อธิบายที่มาของพิธีกรรม ในขณะเดียวกันพิธีกรรมก็ช่วยสืบทอดวรรณกรรมให้คงอยู่ 

ส่วนสุดท้าย คือ คุณค่า การสืบทอดและการดํารงอยู่ พบว่าวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมมี
คุณค่าต่อคนล้านนาด้วยการสะท้อนความคิด ความเช่ือ และลักษณะนิสัยของคนล้านนา ให้มีความรู้
และอบรมระเบียบสังคม ตลอดจนรักษาและเยียวยาจิตใจคนในสังคม การสืบทอดวรรณกรรม
ประกอบพิธีกรรม ผู้ให้การสืบทอดและผู้รับการสืบทอดจะสืบทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประกอบกับการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วนการดํารงอยู่ พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการ
ประกอบพิธีกรรมและตัวบท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือให้วรรณกรรมประกอบ
พิธีกรรมสามารถดํารงอยู่ได้ในปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร  วัฒนรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “วรรณกรรมนิทานคําโคลงของ
ล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญาและคุณค่า” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะเด่นมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปแบบคําประพันธ์ซึ่งแต่งเป็นโคลง มีโคลงสี่สุภาพ โคลงสาม โคลงสองและโคลงด้ัน ด้านเน้ือเร่ือง มี
จุดเด่นของเน้ือเรื่องที่เก่ียวกับตัวละคร เหตุการณ์และสิ่งของ ด้านแนวคิด แต่ละเรื่องมีแนวคิดที่ดีซึ่งมี
ทั้งแนวคิดแสดงทัศนะ แนวคิดแสดงพฤติกรรม แนวคิดแสดงภาพและเหตุการณ์ รวมทั้งแนวคิดแสดง
อารมณ์38 

ภูมิปัญญา เรื่องโคลงปทุมสังกา มีการสร้างรูปแบบของคําประพันธ์บางบทเป็นโคลงกลบท 
ซึ่งมีวิธีการแต่งและการถอดกลบทที่แยบยล เรื่อง โคลงอุสสาบารส มีรูปแบบการแต่งเป็นโคลงส่ี
สุภาพคู่กับโคลงดั้น เรื่องโคลงหงส์ผาคํา มีการดําเนินเรื่องเป็นทํานองชาดก เรื่อง โคลงพรหมทัตและ
โคลงอุสสาบารส มีการดําเนินเร่ืองบางตอนเป็นทํานองนิราศ ด้านการใช้ภาษาในวรรณกรรมทุกเร่ือง 
กวีได้สร้างสรรค์รสคําและรสความโดยใช้ภาษาที่งดงามทําให้เกิดจินตนภาพ รวมทั้งใช้ภาษาสื่อ
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและสื่อสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี 

คุณค่าของวรรณกรรม มีคุณค่าเด่น 4 ด้าน คือ คุณค่าด้านความบันเทิง ในรูปแบบนิทาน
และความบันเทิงจากเน้ือเรื่องที่สนุกชวนติดตาม คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กวีใช้ศิลปะสร้างสรรค์คําใน
การพรรณนาอารมณ์ พรรณนาตัวละครและพรรณนาฉากธรรมชาติ คุณค่าด้านคติคําสอนและส่งเสริม
ปัญญา วรรณกรรมทุกเรื่องล้วนให้ข้อคิด สร้างจิตสํานึก รวมทั้งสอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ 
คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้แก่ ความเช่ือ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ จากคุณค่าดังกล่าว จึงควรอนุรักษ์และสืบสานวรรณกรรมนิทานคําโคลงของล้านนา
ให้คงอยู่ต่อไป 

                                                            
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร  วัฒนรัตน์, “วรรณกรรมนิทานคําโคลงของล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิ

ปัญญาและคุณค่า”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา), 2553, หน้า 50. 
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พระมหาสมชาติ  นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาคุณค่าการเทศน์
มหาชาติในล้านนามหาสมชาติ” ผลการวิจัยพบว่า การเทศน์มหาชาติแบบล้านนาเป็นงานวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรมให้กับสังคมล้านนา การเทศน์
มหาชาติล้านนาน้ันได้รับอิทธิพลมาจากกรุงสุโขทัย แล้วซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวล้านนา โดย
ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นน้ัน ๆ จนเกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านวรรณกรรม ด้านคุณค่าการเทศน์มหาชาติในล้านนา พบว่า ผู้แต่งได้สอดแทรกในเน้ือธรรม
ของมหาชาติล้านนาโดยผสมผสานเช่ือมโยงกับสภาพวิถีชีวิต จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวล้านนาได้อย่างกลมกลืนอันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของสังคมล้านนาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยอธิบายสภาพสังคมและพฤติกรรมของ
ชาวล้านนาประเพณีการต้ังธรรมหลวงในปัจจุบันน้ีจากการศึกษาพบว่า การจัดต้ังธรรมหลวงเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ใช้เวลาลดน้อยลงไปกว่าเดิม การเทศน์ในแต่ละกัณฑ์น้ันเน้ือธรรมจะถูกตัดให้มีเน้ือหา
ที่กระชับลง จะเน้นความไพเราะของท่วงทํานองก็มีความหลากหลายย่ิงขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเน้ือหา
สาระรูปแบบเดิมเอาไว้ที่สําคัญรูปแบบพิธีกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ต้ังธรรมหลวง จะผสมผสานการ
จัดแบบด้ังเดิมมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ทั้งยังได้นําเอากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมเข้ามาเสริมเพ่ือที่จะดึงดูดความสนใจให้กับผู้ร่วมงานมากย่ิงขึ้นนับว่าเป็นการปรับกลวิธีให้เข้า
กับยุคสมัยได้อย่างมีความเหมาะสม โดยมีพระเวสสันดรเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติเป็น
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีทําให้สังคมล้านนามีความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นคุณค่าด้านต่าง ๆ คือ ด้านวรรณกรรม ด้านภาษา ด้านสุนทรียะ ด้านจริยธรรม ด้านพฤกษา 
ด้านเภสัช ด้านวัฒนธรรม และด้านศิลปกรรม จนผู้ฟังเทศน์มหาชาติมีอุปนิสัยจิตใจที่อ่อนโยนเกิด
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความยินดีในการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตามพระจริยา
ของพระเวสสันดร39 

พระมหานัย  วิสารโท (ป้องป้าน) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมใน
จันทกุมารชาดก” ผลการวิจัยพบว่า จันทกุมารชาดกเป็นเรื่องที่เป็นประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ เมื่อ
เสวยชาติเป็นพระจันทกุมาร ราชโอรสของพระเจ้าเอกราช แห่งนครบุปผวดี พระองค์ได้รับทราบถึง
ความไม่ยุติธรรมในการตัดสินความของกัณฑหาลพราหมณ์ผู้เป็นผู้พิพากษาและได้ทําการตัดสินอย่าง
บริสุทธ์ิยุติธรรม จนเป็นเหตุให้กัณฑหาลพราหมณ์เสียผลประโยชน์มีใจเคียดแค้นพยาบาทต่อพระองค์ 

                                                            
39พระมหาสมชาติ  นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย์), “ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาติในล้านนามหาสมชาติ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 
บทคัดย่อ. 
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พราหมณ์จึงได้ยุยงให้ฆ่าบูชายัญพระจันทกุมารเพ่ือจะได้ไปเกิดเสวยสุขบนสวรรค์ เพราะการไม่ผูก
โกรธและไม่ตอบโต้ อาศัยขันติธรรมเป็นบารมีจนในที่สุดก็รอดพ้นปลอดภัย40 

หลักธรรมที่ปรากฏในจันทกุมารชาดก ได้แก่ หลักขันติธรรม อกุศลมูล อคติ ทศพิธ 
ราชธรรม พรหมวิหาร ราชสังคหะ หลักธรรมของภริยา กตัญญู และหลักธรรมเกี่ยวกับมิตร หลักธรรม
เหล่าน้ีเป็นหลักธรรมที่พระจันทกุมารโพธิสัตว์ได้ใช้ในการดําเนินชีวิต บริหารบ้านเมือง และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดสันติสุขของประชาชน 

สรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า หลักธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนามีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้มีการบันทึกประวัติเส้นทางของวรรณกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านการปกครอง
ในแต่ละยุคสมัย มีการจารึกคัมภีร์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชาวล้านนา คติธรรม 
ความเช่ือและพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้าน จึงเป็นแนวทางต่อการประพฤติปฏิบัติให้สังคมชาว
ล้านนา ได้ยึดเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่ดีงามต่อตนเองและสังคมนําไปสู่ความสงบสุขย่ังยืน
สืบไป 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา  

 
1.7.1  ได้การจัดการองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.7.2  ได้ทราบถึงหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.7.3  ได้ทราบถึงคุณค่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
1.7.4  ได้รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40พระมหานัย  วิสารโท (ป้องป้าน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557, บทคัดย่อ. 
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1.8 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจัย  
 
จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดใน

การศึกษาวิจัย ดังน้ี 

กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

ปัจจัยนําเข้า 
(Input) 

กระบวนการศึกษา 
(Process) 

คัมภีร ์12 เดือนล้านนา 

1) คมัภีร์สทุธนู  

2) คมัภีร์ช้างฉทัทันต์ 

3) คมัภีร์มัฎฐกุณฑล ี

4) คมัภีร์หงส์ผาคํา  

5) คมัภีร์อุทธรา 

6) คมัภีร์พุทธโฆสา 

7) คมัภีร์อรนิทมุ 

8) คมัภีรส์ารทมาณพ 

9) คมัภีร์พุทธาภิเสก 

10) คมัภีร์สุวัณณสาม 

11) คมัภีร์พุทธนิพพาน 

12) คมัภีร์มงคลสูตร 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

1) ด้านความเชื่อใน   
    พระพุทธศาสนา 
2) ด้านการสรา้ง 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ด้านการปฏิบัติตน 
    ตามหน้าทีช่าวพุทธ 
4) ด้านการอยู่ร่วมกัน 
    ในสังคม 

รูปแบบการบูรณาการการจัดการ
องค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมใน
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

- วิเคราะห์เอกสาร 
- สัมภาษณ์เชิงลึก 

บูรณาการหลักพุทธธรรม 
อนุปุพพิกถา  

- ทานกถา 
- สีลกถา 
- สัคคกถา 
- กามทีนวกถา 
- เนกขัมมานิสงัส 
  กถา 

ผลกระทบ  (Impect) 
สังคมแห่งความสุข 
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1.9 คํานิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 

วรรณกรรมประจําเดือนในล้านนา 12 เรื่อง หมายถึง วรรณกรรมหรือคัมภีร์ธรรมที่พระเถระ 
นักปราชญ์ชาวล้านนารจนาขึ้นเพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมา หลักธรรมคําสอน ความเช่ือ และ ภูมิ
ปัญญาทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์ที่จารึกด้วยภาษาบาลีและภาษา
ท้องถิ่นล้านนา โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาวรรณกรรมที่ว่าด้วยเร่ืองธัมม์ชาตา
ประจําเดือนเกิดของคัมภีร์ 

ล้านนา หมายถึง ดินแดนทางภูมิศาสตร์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่สืบเน่ืองมาจากอาณาจักรล้านนาในอดีต  

หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภร์ล้านนา ได้แก่ อนุปุพพิกถา 5 
คือ ทานกถา เรื่องราวเก่ียวกับทาน, สีลกถา เรื่องราวเก่ียวกับศีล, สัคคกถา เรื่องราวเก่ียวกับสวรรค์, 
กามทีนวกถา เรื่องกามและโทษของกาม, เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์ของการออกจากกาม
ประพฤติพรหมจรรย์ 

การจัดองค์ความรู้ หมายถึง ชุดความรู้หรือข้อสรุปรวบยอดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
สาระสําคัญในศาสตร์หรือสาขาวิชาน้ัน ๆ อย่างชัดเจน โดยเป็นชุดความรู้ที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในล้านนาเร่ืองอานิสงส์และคัมภีร์ประจําเดือน 

คติความเช่ือในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่เป็นแบบอย่าง สิ่งที่บุคคลหรือสังคม
ยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง  

การสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง แนวคิด ความเช่ือ ความรู้ ความสามารถ ในทาง
พฤติกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับจากการถ่ายทอดในเชิงศีลธรรมจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาที่
นําไปสู่นวัฒกรรมเชิงวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

การปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง การรู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักการให้ทาน 
รักษาศีล และการเจริญภาวนา ประพฤติปฏิบัติเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทําให้สังคมมีความ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านต่าง ๆ คือ ด้านวรรณกรรม ด้านภาษา 
ด้านสุนทรียะ ด้านจริยธรรม วัฒนธรรม และด้านศิลปกรรม  

การอยู่ร่วมกันในสังคม หมายถึง การดําเนินชีวิตด้วยการรู้จักอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต 
ความอดทนจึงเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นไปตามอํานาจของความโลภ โกรธ หลง ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมต้องมีความสามัคคี ทําหน้าที่ คบคนดีและกตัญญู ในการบริหารปกครองต้องมีความ
ยุติธรรมและเว้นจากอคติ ไม่เช่ือง่าย รู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรอง การใช้หลักธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีย่อม
ทําให้ตนเองและสังคมสงบสุข 



บทที่ 2 
การจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

 
การจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้าน ในบทน้ีผู้วิจัยได้มีการศึกษาประวัติศาสตร์

ทางพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมของล้านนา และการจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.1 ที่มาของวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
2.2 ลักษณะวรรณกรรมล้านนา 
2.3 การบันทึกวรรณกรรมล้านนา 
2.4 ขอบเขตของวรรณกรรมล้านนา 
2.5 วัฒนธรรมประเพณีชาวล้านนา 
2.6 วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา 
2.7 องค์ความรู้ที่ปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
2.8 สรุป 

 

2.1 ท่ีมาของวรรณกรรมประจําเดือนลา้นนา 
 
2.1.1 ประวัติอาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนา เป็นอาณาจักรเก่าแก่ มีวัฒนธรรมที่ตก

ทอดมาต้ังแต่โบราณกาล เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่วัฒนธรรมของชาวเหนือมีการผสมผสานปรุงแต่งขึ้น
จากความคิด ความเช่ือ ต่อเน่ืองกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การศึกษาวัฒนธรรมของล้านนา
ไทยจึงเป็นทั้งการศึกษาวิเคราะห์ และสืบทอดความสําคัญของวัฒนธรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกอันล้ําค่า วัฒนธรรมอย่างหน่ึงคือ วรรณกรรม ซึ่งตกทอดมาแต่อดีต มีลักษณะเด่นของตนเองและ
แสดงความเป็นพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองของภาคเหนืออย่างชัดเจน 

ลานนาไทย หรือ ล้านนา หมายถึง ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยท้ังหมด 
ประกอบด้วย 8 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน หาก
พิจารณาในสมัยอดีตอาณาเขตลานนาไทยอาจมีพ้ืนที่กว้างเข้าไปถึงดินแดนส่วนหน่ึงของพม่าทางเหนือสุด
ถึงเชียงรุ้ง ยูนานก็ได้ นอกจากน้ันดินแดนส่วนสําคัญของล้านนาอยู่ในภาคเหนือยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
คือ  

กลุ่มเมืองล้านนาตะวันตก เป็นแกนสําคัญ มีเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา 
เน่ืองจากถูกผนวกเข้าด้วยกันมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์มังรายตอนต้น ในสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน กลุ่มเจ้านาย
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เช้ือสายเจ้าเจ็ดตนได้แยกย้ายกันปกครองเมืองต่าง ๆ เมืองล้านนาตะวันตกจึงมีความสัมพันธ์ร่วมกันของ
อาณาจักรล้านนา1ทั้งสอง 

กลุ่มเมืองล้านนาตะวันออก มีเมืองแพร่และเมืองน่าน เดิมเป็นรัฐอิสระและมาผนวกกับ
อาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชและอยู่ในอาณาจักล้านนาได้ไม่นานนัก อาณาจักรล้านนาก็ล่ม
สลายในสมัยพม่าปกครองก็มีการใช้วิธีแบ่งแยกเมืองต่าง ๆ พอมาถึงสมัยฟ้ืนฟูบ้านเมืองยุครัตนโกสินทร์ 
เจ้าผู้ครองเมืองแพร่และเมอืงน่านเป็นเจ้านายคนละสายกับเจ้าเจ็ดตน เมืองทั้งสองจึงไม่ค่อยมีความผู้พัน
กับล้านนาเชียงใหม่ การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาจึงมีศูนย์กลางการศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางแห่งความเจริญมาช้านาน เริ่มต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เมื่อมีการสถาปนานครเชียงใหม่ พ.ศ. 
1839 นับถึงปัจจุบัน นครเชียงใหม่มีอายุกว่า 700 ปีมาแล้ว นับต้ังแต่เจ้าพญามังรายผู้เป็นกษัตริย์ต้น
ราชวงศ์มังราย ทรงสร้างนครเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรลานนาไทย ซึ่งในการสร้างเมืองน้ี
พระองค์ได้เชิญพระสหายของพระองค์ คือ พ่อขุนรามคําแหงแห่งกรุงสุโขทัยและพ่อขุนงําเมืองแห่งเมือง
พะเยา มาช่วยในการวางแผนสร้างเมอืงและสร้างเมืองเสร็จใน พ.ศ. 1839  เรียกช่ือว่า นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ ในสมัยพระญามังรายเป็นต้นมา อาณาจักรล้านนาไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงในศิลปวัฒนธรรม
หลายด้าน ทําให้เกิดวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นจํานวนมากวรรณกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
อิทธิพลของพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 2020 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้มีการสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกขึ้นที่วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยน้ีบ้านเมือง
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดทุกด้าน ทั้งการเมืองและศาสนาจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของล้านนา และเกิดมี
วรรณกรรมทางศาสนาข้ึนเป็นจํานวนไม่น้อย เช่น จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลปกรณ์ มังคลัตทีปนี เป็นต้น 
นอกจากน้ีก็มีปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นหนังสือสําคัญ ซึ่งพระภิกษุชาวเชียงใหม่เป็นผู้แต่งจากนิทานพ้ืนเมือง 

จากการศึกษาประวัติกวีล้านนาและผลงานของนักวิชาการ ทําให้ทราบว่ากวีสําคัญ ๆ ของ
ล้านนาหลายท่านเป็นพระเถระได้มีการแต่งขึ้น ประกอบด้วย พระโพธิรังสีเถระ พระญาณกิตติเถระ พระ
สิริมังคลาจารย์ พระรัตนปัญญาเถระ หรือพระสิริรัตนปัญญาเถระ พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณเจ้า 
พระสุวัณณรังสีเถระ พระพรหมราชปัญญา พระอุตตรารามเถระ พระยาโลมาวิสัย พระยาพรหมโวหาร 
พระยาปัญญาพิทธาจารย์ (พระยาฟ้ืน) ศรีวิไขย (โข้) ท้าวสุนทรพจนกิจ และเจ้าสุริยวงศ์ (คําตัน สิโรรส) 
ผลงานเหล่าน้ีสามารถศึกษาได้จากวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “วรรณกรรมพุทธ
ศาสนาในล้านนา”ครั้งที่ 1 ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของล้านนาโดยสังเขป2  ดังน้ี 

                                                            
1รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศาสต์, วรรณกรรมภาคเหนือ, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), หน้า 1-6. 
2สถาบันวิจัยทางสังคม, วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2540), หน้า 1 – 4. 
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คําว่า “ล้านนา” หมายถึง ที่นาจํานวน 1 ล้าน คําน้ีปรากฏอย่างชัดเจนในศิลาจารึกวัดเชียงสา 
อําเภอเชียงของ วังหวัดเชียงราย ซึ่งจารึกขึ้นในสมัยของพระไชยเชษฐา เมื่อ พ.ศ. 2096 โดยกล่าวถึง 
“ล้านช้าง” ซึ่งเป้ฯช่ือเรียกอาณาจักรล้านช้างหรือศรีสัตนาคนหุตไวด้วย ดังน้ี 

“...สมเด็จบรมบพิตร ตนสัมฤทธ์ิเสวยราชย์พิภพทั้ง 2 แผ่นดิน ล้านช้าง ล้านนา 
อาณาเขตของล้านนาในอดีตน้ันกว้างขวางมาก ประกอบด้วยบริเวณภาคเหนือของประเทศ
ไทยดินแดนบางส่วนของประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศลาว โดยมีเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลาง แต่ในปัจจุบันดินแดนล้านนา หมายถึง บริเวณ 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศ
ไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน” 

 
1. ชุมชนในล้านนาก่อนก่อต้ังอาณาจักร  ( ก่อน พ .ศ .  1839) จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี พลว่าบริเวณตอนบนของภาคเหนือ มีชุมชนเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ เขตชุมชนที่ราบลุ่มแม่นํ้ากกและเขตชุมชนที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิง
ตอนบน  

เขตชุมชนที่ราบลุ่มแม่นํ้ากก เดิมบริเวณน้ีเป็นที่อยู่ของพวกกรอม (ขอม) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่
ที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน จากน้ันได้ขยายอาณาเขตมาตามลํานํ้าโขงและสร้างเมืองสุวรรณโคมคํา
ขึ้น ภายหลังสลายตัวไปเพราะเมืองล่ม ต่อมากษัตริย์ช่ือ สิงหนติ ได้อพยพผู้คนมาจากนครไทยเทศ
แคว้นยูนนาน มาต้ังเวียงโยนก บริเวณลุ่มนํ้ากกใกล้เมืองเชียงแสน เมืองน้ีมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมา
หลายพระองค์ สุดท้ายก็ถึงกาลสิ้นสุดเพราะเมืองล่มกลายเป็นหนองน้ําไป 

เขตชุมชนที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิงตอนบน ดินแดนที่ราบลุ่มแห่งน้ีเดิมเป็นที่อยู่ของชาวพ้ืนเมืองที่
เรียกว่า “ลัวะ” ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ และเป็นผู้สร้างเวียงนพบุรี (บริเวณกําแพงเมือง
ช้ันในในปัจจุบัน) หัวหน้าของชาวลัวะคือ ขุนวิลังคะ ซึ่งได้ทําสงครามกับพระนางจามเทวี แต่ไม่
สามารถเอาชนะได้ สุดท้ายต้องตนอยู่ใต้การปกครองของพระนางจามเทวีและต้องส่งส่วยเป็นประจํา 
อย่างไรก็ตาม ชาวลัวะก็มีอิทธิพลด้านความเช่ือต่อชาวล้านนาในสมัยต่อมาหลายประการ เช่น การ
นับถือเสาอินทขิล การนับถือผีปู่แสะย่าแสะ เป็นต้น เรื่องราวของพระนางจามเทวีน้ัน ตามตํานาน
กล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพ ได้สร้างเมืองหริภุญชัยขึ้น ราว พ.ศ. 1310-1311 จากนั้นได้ทูลเชิญพระนาง
จามเทวีซึ่งเป็นชาวมอญจากเมืองละโว้มาปกครอง พระนางทรงนําศิลปวัฒนธรรมและความเจริญ 
โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายหีนยานหรือเถรวาทมาเผยแผ่ในล้านนา ภายหลังพระนางได้ขยายอํานาจออก 
ไปโดยทรงสร้างเมืองเขลางค์ หรือลําปางเพ่ือให้อนัตยศ พระโอราองค์เล็กปกครอง แคว้นหริภุญชัย 
มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลาประมาณ 130 ปี (พ.ศ. 1700- 1835) และสลายเพราะถูก
พญามังรายยึดครองเมือง พ.ศ.1835 ในสมัยพญายีบาเป็นกษัตริย์ 
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อาณาจักรล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2101) พญามังรายปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์มังราย ทรงเป็นโอรสของพญาลาวเมงและนางเทพคําข่าย ประสูติที่เมืองเงินยางเชียงแสน 
ปกครองเมืองเงินยางเมื่อ พ.ศ. 1804 นับเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลาว  นับต้ังแต่เสวยราชย์
พญามังรายทรงขยายอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง โดยการยกทัพไปตีเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เมืองเงินยาง 
และเมืองที่อยู่ทางด้านใต้คือ เชียงราย และฝาง ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงใช้เป็นฐานที่มั่นในการขยาย
อํานาจเข้าสู่หริภุญชัยและสามารถยึดหริภุญชัยไว้ได้ใน พ.ศ. 1835  เมื่อสิ้นสมัยพระองค์แล้ว เช้ือสาย
ของพระองค์ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่สืบต่อมาจนถึง พ.ศ.2101 ก็เสียเอกราชแก่พม่า รวมการ
ปกครองเชียงใหม่ราว 200 ปีเศษ มีกษัตริย์ที่สําคัญดังน้ี 

1. พญามังราย ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ.1839-1854) 
2. พญากือนา กษัตริย์ลําดับที่ 6 (ครองราชย์ พ.ศ. 1898-1928) ทรงเป็นโอรสพญาผายู 

ในราว พ.ศ. /912 ทรงอาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยนําพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เข้ามาเผยแผ่
ในอาณาจักรล้านนา 

3. พญาติโลกราช กษัตริย์ลําดับที่ 9 (ครองราชย์ พ.ศ. 1984-2030) ทรงเป็นโอรสของ
พญาสามฝั่งแกน ในสมัยของพระองค์บ้านเมืองเจริญสูงสุดทุกด้าน อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของ
ล้านนา โดยเฉพาะทางด้านศาสนา ทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 8 ของโลกขึ้นที่วัดเจ็ดยอด 
(มหาโพธาราม) เมือง พ.ศ.2020 

4. พญาแก้ว หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ลําดับที่ 11 (ครองราชย์ พ.ศ. 2038-2068) ทรง
เป็นโอรสของพญายอดเชียงราย ในสมัยน้ีวรรณกรรมล้านนาเจริญรุ่งเรืองมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นยุค
ทองของวรรณกรรมล้านนา  พระสงฆ์มีความรู้ภาษาบาลีอย่างแตกฉานจนสามารถแต่งวรรณกรรม
และตํารามากมาย เช่น พระรัตนปัญญาเถระ แต่งชินกาลมาลี พระสิริมังคลาจารย์ แต่ง มังคลัตถทีปนี 
จักกวาฬทีปนี พระพิรังสี แต่ง จามเทวีวงศ์ เป็นต้น 

5. พระไชยเชษฐา กษัตริย์ลําดับที่ 16 (ครองราชย์ พ.ศ. 2089- 2090) ทรงเป็นโอรสของ
พระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้างและพระนางยอดคําทิพย์ธิดาของพญาเกศ ทรงปกครองเชียงใหม่ 2 ปี 
แล้วจึงเสด็จกลับล้านช้าง เน่ืองจากการเสด็จมาของพระองค์น้ีเองทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมล้านนา – ล้านช้างในเวลาต่อมา 

สมหมาย เปรมจิตต์ กล่าวไว้ในวรรณกรรมล้านนา เก่ียวกับพระพุทธศาสนาในล้านนาว่า
พระพุทธศาสนาในล้านนา เป็นสถาบันที่มีบทบาทสําคัญต่อการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะในสมัย
โบราณ ช่วยให้สถาบันการปกครองดําเนินไปด้วยดี เมื่อเรายังไม่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองและ
เศรษฐกิจแบบตะวันตก ยังปกครองกันแบบสังคมประเพณีอยู่น้ัน คําสอนในพระพุทธศาสนาได้ทํา
หน้าที่ขัดเกลาประชาชนในชาติให้มีความเจริญทางด้าน จิตใจ จนกลายเป็นคนท่ีมีเอกลักษณ์เด่น
เฉพาะตัว เป็นแบบชาวพุทธไทยที่แตกต่างจากชาวพุทธในประเทศอ่ืน ๆ3

 

                                                            
3สมหมาย  เปรมจิตต์, วรรณกรรมล้านนา, http://www.kasetsomboon.org, (16 มิถุนายน 2561). 
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ในอาณาจักรล้านนาสมัยโบราณน้ัน มีคติความเช่ืออยู่ว่าการสร้างวัดเป็นยอดมหากุศลและ
กลายเป็นคตินิยมสําหรับ พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายช้ันสูง ตลอดจนพ่อค้าคหบดีทั้งหลาย โดยเฉพาะ
พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์น้ัน ถือเป็นประเพณีว่าจะต้องสร้างวัดประจํารัชกาลหรือ
ประจําตระกูล แล้วถวายการอุปถัมภ์แก่วัดน้ัน จึงมีวัดราษฎร์และวัดหลวงเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ีภายใน
กําแพงเมืองเชียงใหม่ช้ันใน จึงมีวัดถึงหน่ึงร้อยวัด และภายในกําแพงช้ันนอกอีก 50 วัด รวมท้ังหมด 
150 วัด รวมความว่าการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ที่สําคัญสําหรับผู้นําประเทศ ไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่าการพัฒนาประเทศ เพราะพระศาสนาเป็นกําลังสําคัญในการปกครองราษฎรให้สามัคคีกันเป็น
ปึกแผ่น มีความสงบสุข ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีลัทธิความเช่ือระหว่างชาวพุทธว่า พระมหากษัตริย์เป็นพระ
โพธิสัตว์ โดยได้สั่งสมบุญบารมีมาในอดีตชาติ และด้วยอํานาจบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญมานั้น จึงได้อุบัติมา
เพ่ือปกครองประชาชนพลเมือง ในขณะเดียวกันเมือ่อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แลว้ ก็ต้องบําเพ็ญบารมีให้ย่ิง ๆ 
ขึ้นไป เมื่อถือตามคติที่ว่าน้ีพระมหากษัตริย์จึงทรงมีพระราชกรณียกิจหลัก 2 ประการ คือ 

1) ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข และ 
2) ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวรรณกรรมภาษาบาลีสมัยอาณาจักรล้านนา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา บุรพกษัตริย์ล้านนาเกือบทุกพระองค์ จึงทรงขวนขวายหาพระสงฆ์ที่ทรง
พระไตรปิฎกมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา และปฏิรูปการพระศาสนาให้เจริญย่ิง ๆ ขึ้น พระพุทธ 
ศาสนาจึงเป็นสถาบันเดียวที่ให้ความรู้แก่พลเมืองในยุคน้ัน วัดและพระสงฆ์เป็นแหล่งความรู้เกือบทุก
แขนง และในยุคทองของพระพุทธศาสนา คือต้ังแต่รัชกาลพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1898) ถึงสิ้น
รัชกาลพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2068) พระนักปราชญ์ชาวล้านนาได้แสดงความเช่ียวชาญในภาษาบาลี 
โดยนิพนธ์วรรณกรรมภาษาบาลีไว้มากมาย มากกว่าประเทศใด ๆ ในโลกพุทธศาสนาในยุคเดียวกัน 
ผลงานของท่านเหล่าน้ันได้แพร่หลายไปยังอาณาจักรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน
ประเทศทางตะวันตกด้วย และบางเรื่องทางคณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็นตําราเรียนภาษาบาลีด้วย ดังจะขอ
นํามาเสนอดังต่อไปน้ี 

รวมระยะเวลา 3 รัชการ คือ พระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย และพระเมืองแก้ว รวม
เป็นเวลา 84 ปี จัดเป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในล้านนา เพราะเป็นยุคที่มีการศึกษาพระธรรม
วินัยอย่างจริงจัง และก่อนจะมาถึงยุคทองน้ี พระชาวล้านนาหลายสิบรูปได้เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา โดยใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อการสอนซึ่งเป็นผลให้พระชาวล้านนามี
ความรู้แตกฉานใน ภาษาบาลีเป็นเย่ียม จนสามารถรจนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้หลายเร่ือง เมื่อพ้น
จาก 3 รัชกาลนี้ไปแล้ว ก็ไม่มีผลงานภาษาบาลีปรากฏอีกเลย อน่ึง ในปี พ.ศ. 2066 อันเป็นรัชสมัย
ของพระเมืองแก้ว พระโพธิสารราชเจ้า กษัตริย์แห่งกรุงศรีศตนาคนหุต ทรงส่งราชทูตมายังราชสํานัก
เชียงใหม่ เพ่ือขอคณะสงฆ์และพระไตรปิฎกไปสืบพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านช้าง พระเมืองแก้ว
ได้อาราธนาให้พระเทพมงคลกับคณะสงฆ์นําพระไตรปิฎกบาลี 60 คัมภีร์ไปยังกรุงศรีศตนาคนหุต 
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ในรัชกาลพระเมืองแก้วน้ี มีพระเถระชาวล้านนาหลายรูปที่มีความรู้แตกฉานใน
พระไตรปิฎกและภาษาบาลี เช่น พระโพธิรังสี พระธรรมเสนาบดี พระญาณกิตติ พระสิริมังคลาจารย์ 
พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวะ พระญาณวิลาส และพระรัตนปัญญาเถระ เป็นต้น ท่านเหล่าน้ันได้แต่ง
คัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้หลายเรื่อง ดังน้ี 

1. พระโพธิรังสี ชาวเชียงใหม่ แต่งตํานานภาษาบาลี 2 เรื่อง คือ 

 1)  จามเทวีวงศ์ ซึ่งว่าด้วยประวัติการสร้างเมืองหริภุญชัย เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 1200 ด้วย
การเสด็จมาครองเมืองของพระนางจามเทวี ไปจนถึง พ.ศ. 1586 ซึ่งจบลงด้วยการพระเจ้าอาทิตยราช 
และการปรากฏขึ้นแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นระยะเวลานานถึง 380 ปี ก่อน
เชียงใหม่จะถูกผนวกเข้ากับเชียงใหม่ 

 2) สิหิงคนิทาน ประวัติพระพุทธสิหิงค์ (ทั้ง 2 เรื่อง แต่งระหว่าง พ.ศ. 1985 – 2068) 
2. พระธรรมเสนาบดีเถระ ชาวเชียงแสน ซึ่งทางพม่าอ้างว่าเป็นชาวพม่า นิพนธ์งาน

เก่ียวกับบาลีไวยากรณ์ช่ือ สัททัตถเภทจินตา ปทักกมโยชนา 

3. พระญาณกิตติ ชาวเชียงใหม่ พระเถระรูปน้ีได้เคยไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีลังกาทวีป 
ดูเหมือนท่านจะเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากที่สุด ท่านได้รจนาคัมภีร์ไว้ถึง 12 เรื่อง คือ 

 1)  สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา คู่มืออธิบายความหมายของศัพท์ คํา ประโยค และ
ข้อความในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฎกซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์) 

 2)  ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐีทีปนี คู่มืออธิบายความหมายของศัพท์ คํา ประโยค และ
ข้อความยากในภิกขุปาฏิโมกข์ ซึ่งรวบรวมศีลสําหรับภิกษุฯ 

 3)  สีมาสังกรวินิจฉัย เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยการคาบเก่ียวกันแห่งสีมา คือเขตแดนท่ี
กําหนดเคร่ืองหมายแห่งพระอุโบสถ สถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ฯ (ทั้ง 3 เรื่องน้ี แต่ง
ระหว่าง พ.ศ. 2024 – 2039) 

 4)  อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา คู่มือหรือคัมภีร์อธิบายคัมภีร์อัฏฐสาลินี (ซึ่งแต่งโดยพระพุทธ
โฆษาจารย์) 

 5)  สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา คู่มืออธิบายคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี 

 6)  ธาตุกถา อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม)  

 7)  ปุคคลบัญญัติ อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) 
 8)  กถาวัตถุ อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) 
 9)  ยมก อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม)  

 10) ปัฏฐาน อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) 
 11) อภิธัมมัตถวิภาวินีอัตถโยชนา คู่มืออธิบายความในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ซึ่งแต่ง

โดยพระเถระพม่าช่ือ สุมังคลเถระ 
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 12) มูลกัจจายนอัตถโยชนา คู่มืออธิบายไวยากรณ์บาลี แต่งราว พ.ศ. 2047 

4. พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวะ ชาวเมืองหริภุญชัย แต่งสัททพินทุอภินวฎีกา คู่มือ
อธิบายไวยากรณ์บาลีคัมภีร์สัททพินทุ ซึ่งแต่งโดยกษัตริย์พม่าพระนามว่า กยจวะ ประมาณ พ.ศ. 
2050 

5. พระสิริมังคลาจารย์ ชาวเชียงใหม่ ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นพระที่มีช่ือเสียงมากกว่าทุก
องค์ เพราะผลงานสําคัญคือ มังคลัตถทีปนี ท่านนิพนธ์คัมภีร์ไว้ 4 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องยาวทั้งสิ้น 
ดังน้ี 

 1)  เวสสันตรทีปนี คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์ คํา ประโยคในเวสสันดรชาดก
ภาษาบาลี แต่ง พ.ศ. 2060 

 2)  จักกวาฬทีปนี คัมภีร์อธิบายเก่ียวกับภูมิวิทยา มีภูเขา แม่นํ้า สระ บ่อนํ้า ทวีป ป่า 
มนุษย์ เทวดา และอมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในจักรวาล แต่ง พ.ศ. 2063 

 3)  สังขยาปกาสกฎีกา คู่มืออธิบายคัมภีร์สังขยาปกาสก แต่งเมื่อ พ.ศ. 2063 

 4)  มังคลัตถทีปนี คัมภีร์อธิบายเรื่องมงคล 38 ประการ โดยเริ่มต้ังแต่ อเสวนา จ พา
ลานํ เป็นต้นไป มีความหนาถึง 800 หน้า (หนังสือ 8 หน้ายก) ท่านยกข้อความในคัมภีร์ต่าง ๆ มา
อ้างอิงถึง 96 คัมภีร์ แต่ง พ.ศ. 2067 

6. พระรัตนปัญญาเถระ ชาวเชียงราย หรือชาวลําปาง ผลงานของท่านมีอยู่ 3 เรื่อง คือ 

 1)  ชินกาลมาลี พงศาวดารหรือประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา เริ่มแต่สมัยที่
พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึงปัจจุบันชาติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน การทํา
สังคายนาในชมพูทวีป และในศรีลังกา การสร้างเมืองสําคัญในล้านนา อาทิ เชียงใหม่ หริภุญชัย ความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนา ฯลฯ แต่ง พ.ศ. 2060 

 2)  วชิรสารัตถสังคหะ คัมภีร์ซึ่งประมวลที่มาของธรรมะท่ีสําคัญจากคาถาต่าง ๆ แต่ง 
พ.ศ. 2078 

 3)  มาติกัตถสรูปธัมมสังคณี คัมภีร์อธิบายความพระอภิธรรมโดยย่อ แต่งราว พ.ศ. 
2060 – 2065 

7.  พระญาณวิลาสเถระ ชาวโยนกเชียงแสน ท่านแต่งคัมภีร์ไว้เพียงเร่ืองเดียว คือ สังขยาป
กาสกะ เก่ียวกับการนับ คํานวณ วัน เวลา ระยะทาง การช่ังนํ้าหนักด้วยเครื่องวัด ตวง ตราช่ัง เป็นต้น 

8.  พระสุวัณณรังสีเถระ ชาวเชียงใหม่ นิพนธ์ไว้ 2 เรื่อง คือ 

 1)  คันถาภรณฏีกา คู่มืออธิบายคัมภีร์ไวยากรณ์บาลี คือ คันถาภรณะ (ซึ่งแต่งโดยพระ
พม่าช่ือ อริยวังสเถระ) แต่ง พ.ศ. 2128 

 2)  ปฐมสัมโพธิกถา ประวัติพระพุทธเจ้าฉบับพิศดาร 
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9.  พระอุตตรารามเถระ ชาวโยนกเชียงแสน แต่งไว้เรื่องเดียว คือ วิสุทธิมัคคทีปนี คู่มือ
อธิบายคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ (ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์) แต่งไว้ประมาณ พ.ศ. 2065 – 2145 คัมภีร์
สาสนวงศ์ ซึ่งแต่งโดยพระพม่า เมื่อ พ.ศ. 2404 กล่าวว่า พระอุตตรารามเถระแต่งคัมภัร์วิสุทธิมัคคทีปนี 

ส่วนงานนิพนธ์อีก 2 เรื่อง คือ 1) ปัญญาสชาดก ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่มีหลักฐานช้ีชัดว่า
เป็นผลงานของพระล้านนา แต่ไปดังอยู่ที่ประเทศพม่า ซึ่งพม่าเรียกว่า ซิมเม ปัญญาสะ (Zimme 
Pannasa) และ 2) อุปปาตสันติ เป็นฉันท์ภาษาบาลี ใช้สําหรับสวดในพิธีทําบุญสะเดาะเคราะห์และ
สืบชะตาเมือง เน้ือหาเป็นคาถาทั้งหมด มี 275 คาถา มีเน้ือความกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 28 
พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระสาวก รวมท้ังเทพยดา ยักษ์ มาร ฯลฯ แต่งโดยพระ
เถระชาวเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2020 – 2070  

พระคาถาชินบัญชร เป็นพุทธมนต์ที่ใช้สวดอธิษฐาน ขอให้คุณพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์องค์อรหันต์ มาเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกันและประดับในร่างกายของตน เพ่ือความเป็นสวัสดิ
มงคลและปลอดภัยในที่ทั้งปวง แต่งเป็นคาถาปัฐยาวัต มี 8 คําประพันธ์ หรือ 8 พยางค์ (ชยาสนาคตา 
พุทฺธา) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งและปีที่แต่ง แต่ยอมรับกันว่า แต่งที่เชียงใหม่ โดยพระเชียงใหม่ คาถาชินบัญชร
ที่ปรากฏอยู่ทุกวันน้ีมีหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็มีข้อความแตกต่างกันบ้าง คือบางฉบับมีเพียง 14 คาถา 
บางฉบับมี 15 คาถาก่ึง บางฉบับมีถึง 22 คาถา ซึ่งสันนิษฐานกันว่า ฉบับที่มี 14 คาถาเป็นฉบับแรก 

วชิรสารัตถสังคหฏีกา คู่มืออธิบายคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และปีที่
แต่ง แต่มีหลักฐานบ่งช้ีให้ทราบว่า แต่งที่ล้านนา เอกสาร ประกอบการเสวนาเรื่อง “วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาล้านนา” ในการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการเร่ือง “พระพุทธศาสนาในล้านนา” โดย
คณะศาสนาและ ปรัชญา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทย
พาณิชย์ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมล้านนามีประวัติศาสตร์ต้ังแต่ชนกลุ่มที่ราบทั้งสองคือ เขตที่ราบลุ่ม
แม่นํ้ากกและเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้าปิงตอนบน จนถึงสมัยการปกครองของพระนางจามเทวี มีการขยาย
อาณาเขตการปกครอง และสมัยราชวงศ์มังรายสืบต่อกันมาในช่วงที่บ้านเมืองเจริญสูงสุดคือ ยุคพญาติ
โลกราช ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น จนถึงพระไชยเชษฐาเป็นต้นมา ซึ่งกษัตริย์ในราชสมัยน้ัน
ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระเถระผู้เช่ียวชาญทางด้านพุทธศาสนา
และภาษาบาลี เป็นผู้แต่งวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและวรรณกรรมท้องถิ่น จัดเป็นตําราหลายเล่ม
ด้วยกัน  ทั้งวรรณกรรมภาษาบาลีและวรรณกรรมภาษาไทยล้านนา และที่เป็นวรรณกรรมชาดก 
วรรณกรรมตํานาน วรรณกรรมตําราและคําสอน ไว้เป็นมรดกท่ีทรงคุณค่าต่อการศึกษาและประพฤติ
ปฏิบัติ สําหรับชนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 ความสําคัญและอานิสงส์ของวรรณกรรมล้านนา 
วรรณกรรมอานิสงส์ในล้านนาที่อาศัยแนวคิดอานิสงส์จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และ

คัมภีร์ช้ันหลังดังกล่าว มีปรากฏอย่างมากมายในวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาในยุคต่อมา ซึ่งสามารถ
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จัดเป็นวรรณกรรมอานิสงส์กลุ่มต่าง ๆ ได้โดยยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เน้ือหาส่วนใหญ่
สอดคล้องกับอานิสงส์ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา แต่ได้แต่งเป็นวรรณกรรมอานิสงส์โดยเฉพาะ 
โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี  

1. กลุ่มทาน ตัวอย่างเช่น อานิสงส์ถวายอัฎฐบริขาร อานิสงส์ถวายข้าวยาคู อานิสงส์ถวาย
สลากภัตต์ อานิสงส์ทอดกฐิน อานิสงส์สร้างวิหาร อานิสงส์ถวายกุฏิ ฯลฯ  

2. กลุ่มศีล ตัวอย่างเช่น อานิสงส์รักษาศีลเส้นเดียว อานิสงส์ศีลสิบประการ อานิสงส์ศีลแปด 
อานิสงส์ศีลห้า ฯลฯ  

3. กลุ่มสมาธิภาวนา ตัวอย่างเช่น อานิสงส์จงกรม อานิสงส์พุทโธ อานิสงสสูตรอานิสงส์อด
โกรธ อานิสงส์อัปปิจฉตา ฯลฯ  

4. กลุ่มปัญญา ตัวอย่างเช่น อานิสงส์ฟังธรรม อานิสงส์คําสอน อานิสงส์โปราณชาดก 
อานิสงส์ปิฏกจริยา อานิสงส์ปิฎกะต้ังสาม อานิสงส์แปดหมื่นสี่พันขันธ์ อานิสงส์สัตตปกรณ์ ฯลฯ 

5. กลุ่มเบ็ดเตล็ด ตัวอย่างเช่น อานิสงส์บวช อานิสงส์ตามผะตีส อานิสงส์บวชวิหาร พุทธรูป 
แท่นพุทธรูป ฯลฯ  

วรรณกรรมอานิสงส์ที่อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส์ในตํานานและนิทานพ้ืนเมืองวรรณกรรม
อานิสงส์ในล้านนาที่ได้แนวคิดมาจากตํานานและนิทานพ้ืนบ้านน้ัน พบว่า มีปรากฏอย่างมากมาย
เช่นกัน โดยมีการนําแนวคิดและความเช่ือที่ปรากฏในตํานานและนิทานพ้ืนบ้านมาอธิบายผลหรือ
อานิสงส์เพ่ือให้สังคมได้เข้าใจถึงประโยชน์น้ัน บางครั้งมีการอ้างอิงบุคคล สถานที่และหลักธรรม ที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถามาอธิบาย เช่น อ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัส หรือสถานที่ใน
พุทธกาล เช่น เชตวนาราม เมืองสาวัตถี เป็นต้น ประยุกต์เน้ือหาให้เข้ากันแล้วแต่งเป็นวรรณกรรม
อานิสงส์ล้านนา ตัวอย่าง อานิสงส์ตานตุงเหล็กตุงตอง (อานิสงส์ถวายธงเหล็กธงทอง) ที่อาศัยแนวคิด
เรื่องการสร้างตุง หรือ “ธง” ที่แสดงถึงชัยชนะของชาวล้านนามาประยุกต์เป็นคัมภีร์อานิสงส์เพ่ือให้
บุคคลสร้างกุศลกรรมด้วยการสร้างตุง ถวายเจดีย์ทราย เจดีย์ข้าวสาร และตุงเหล็กตุงตองดังน้ี  

...อันว่าคนหญิงจายต้ังหลาย แม่นจักตานกุฏิ วิหาร โบสถ์ โรงธรรม ศาลาและขัวไต่
ข้ามนํ้า นํ้าบ่อ ถนนหนตาง ก็เตียนย่อมสร้างเจดีย์ทราย 108 ก๋อง เจดีย์ข้าวเปลือก 108 ก๋
อง เจดีย์ข้าวสาร 108 ก๋อง ตุงเหล็กตุงตองก้าง (วางต้ังไว้) เป็นเคร่ืองสักการะปู๋จา (บูชา)
หื้อตานแล้ว จะมีผละอานิสงส์กว้างขวางมากนักแต้แล...หื้อเหล็กเป็นตาน ตองเป็นตาน 
เงินเป็นตาน คําเป็นตาน ก็มีผละอานิสงส์กว้างขวางมากนัก...แม่นว่าเกิดมาจาติใดก็ได้ร่วม
พระพุทธเจ้าจุภาวะจาติ ผะกอบด้วยผญาปัญญาเฉลียวฉลาด และโภคะสมบัติข้าวของเงิน
คํามากนัก พร่ําด่ังปิณฑิกัสสะและนางวิสาขา...4 

                                                            
4อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง มีเพียงระบุปี

ท่ีจารว่าในปี จ.ศ.1204 เพ่ืออุทิศให้นายน้อย นามวงศ์. 
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จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อานิสงส์ตานตุงเหล็กตุงตอง อาศัยแนวคิดจาก
ตํานานพ้ืนบ้าน (ตํานานตุง) มาเป็นแนวทางในการสร้างวรรณกรรมอานิสงส์ที่เช่ือมโยงกับบริบททาง
พุทธศาสนา คือ การถวายทาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมอานิสงส์ของล้านนาในสมัยหลัง 
โดยเฉพาะหลังพุทธศตวรรษที่ 24 จะมีวรรณกรรมอานิสงส์ประเภทจํานวนน้ีมาก และส่วนใหญ่มีการ
ต้ังช่ือคัมภีร์ที่เป็นเอกลักษณะของล้านนา ตามตํานาน/นิทานพ้ืนบ้าน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต
ของชาวล้านนา เช่น อานิสงส์ตามผะติส (อานิสงส์จุดประทีปโคมไฟ) อานิสงส์กองหลัว (อานิสงส์
ถวายไม้ฟืน) อานิสงส์ข้าวจี่ข้าวหลาม อานิสงส์สัพพทาน เป็นต้น  

นอกจากน้ี นักปราชญ์ล้านนายังได้แต่งวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาให้สอดคล้องกับความ
เช่ือตามตํานานของปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุต่าง ๆ โดยมีการกล่าวถึงผลอานิสงส์ของการสร้างและการ
สักการะเคารพปูชนียสถานเหล่าน้ันไว้ เช่น ตํานานพระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แพร่หลาย เพราะ
คัมภีร์น้ีระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ได้เผยแพร่โดยการคัดลอกหรือเอาคัมภีร์น้ีไปเทศน์หรือไปสักการะพระ
ธาตุจะได้รับอานิสงส์มาก ดังน้ัน จึงมีการสร้างคัมภีร์อานิสงส์และค่านิยมทางสังคมขึ้นมาใหม่ โดยใช้
วรรณกรรมนําไปสู่การสร้างความดีและการใฝ่ใจสู่ความดีงาม หรือเพ่ือสร้างความผูกพันให้
พุทธศาสนิกชนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาล้านนาที่น่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง โดย
ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์ ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพุทธศาสนิกชนกับ
พระพุทธศาสนาด้วยการสักการะปูชนียสถานในล้านนาและปูชนียสถานในท่ีอ่ืนในหนังสือประเพณี 
สิบสองเดือนล้านนาไทย5 
 

2.2 ลักษณะวรรณกรรมล้านนา 
 
การศึกษาลักษณะสําคัญของวรรณกรรมว่าด้วยอานิสงส์ในล้านนาจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน

ใหญ่ ๆ คือ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาทั่วไปที่มีความเก่ียวข้องกับเร่ืองอานิสงส์ เช่น คัมภีร์ปัญญาส
ชาดก มังคลัตถทีปนี และวรรณกรรมที่ว่าด้วยอานิสงส์โดยเฉพาะ เช่น อานิสงส์เขียนธัมม์ อานิสงส์ศีล
ห้าศีลแปด อานิสงส์ดอกไม้ อานิสงส์ถวายสลากภัตต์ ฯลฯ จากวัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ วัดที่เป็นกรณีศึกษา รวมท้ังวรรณกรรมว่าด้วยอานิสงส์ที่ปรากฏในสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดในภาคเหนือตอนบนที่คัดรวมไว้ 30 เรื่องน้ัน พบว่า 
วรรณกรรมอานิสงส์ล้านนามีลักษณะที่สําคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ 1) ความสําคัญด้านที่มาและ
แนวคิด 2) รูปแบบการประพันธ์และองค์ความรู้ 3) ด้านคุณค่า ความมุ่งหมาย และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในสังคม  
                                                            

5มณี  พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, (เชียงใหม่ : สํานักส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), หน้า 102–103. 
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1. ลักษณะสําคัญด้านที่มาและแนวคิด ที่มาและแนวคิดว่าด้วยวรรณกรรมอานิสงส์ใน
ล้านนาน้ันมีความเก่ียวข้องกับแนวคิดและบริบททางสังคม คือ 1) อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส์ใน
พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์อธิบายหลักธรรมในสมัยหลังมาเป็นองค์ประกอบสําคัญใน
การรจนา 2) อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส์ในตํานานและนิทานพ้ืนเมืองมาเป็นองค์ประกอบเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใหม่ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง 3) อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส์
ที่เก่ียวข้องกับบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจและภูมิความรู้
ของนักปราชญ์ในยุคสมัยเหล่าน้ัน  

 1)  วรรณกรรมอานิสงส์ในล้านนาที่อาศัยแนวคิดเรื่องอานิสงส์ในพระไตรปิฎก คัมภีร์
อรรถกถา และคัมภีร์อธิบายหลักธรรมช้ันหลังน้ัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการอธิบายการประกอบกุศลตาม
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนารวมถึงผลหรืออานิสงส์ของการบรรลุธรรม โดยเป็นการนําเร่ืองราวที่
มีปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา พร้อมทั้งโครงเร่ืองและจุดประสงค์มานําเสนอ โดยอาจมี
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญบ้างเล็กน้อย เพ่ือแสดงอานิสงส์และจุดมุ่งหมายของเรื่องน้ันๆ ตัวอย่างเช่น 
คัมภีร์อานิสงส์เข้ารุกขมูล ปริวาสกัมม์  

 ที่กล่าวถึงอานิสงส์การบําเพ็ญทางจิต (เมตตาเจโตวิมุตติ) ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีล
และการเข้ารุกขมูล ปริวาสกัมม์ ฉบับวัดธาตุคํา จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงอานิสงส์ในข้อน้ีว่า6 

... ด่ังพระพุทธเจ้าหากเตสนาเป็นคาถาว่า สุขํ สุปติ สุขํ ปฏิพุชฺฌนฺติ น ปาปกํ 
สุปินํ ปสฺสติ มนุสฺสานํ ปิโย โหติ อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส อคฺคิ วา 
วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ ตุวุฏถํ จิตฺตํ สมาธิยติ มุกฺขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมูฬฺโห กาลํ 
กโรติ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกุปโค โหติ …ปุคคละผใดมีศีลห้า ศีลแปดรักษา
ภาวนาบ่ขาดด่ังอั้น ปุคคละผู้น้ันก็จักได้ถึงสุข บ่มีตุ๊กข์น้อยใหญ่มาปาน ยามหลับก็
หากสุขเจยบายจมจ่ืน บ่ฝันร้ายห้ือต่ืนตกใจ๋ แม่นไปตางใดเหนือใต้ รื้อตกออกใคว่กู่ทิ
สา มีแต่คนมาหูมฮักใคร่ ผีและปีศาจน้อยใหญ่ปิยาแปง เตวบุตรเตวดาแฝงรักษาค่ํา
เจ๊า ศรัตร๋าอาวุธน้ันเล๊าบ่ฆ่าห้ือตาย จิตใจ๋มุ่งหมายเป็นสมาธิเต่ียงหมั้น วรรณะตัวต๋น
น้ันผ่องผิวใส สติมีบ่หลงใหลลืมหน้าลืมหลัง เมื่อจีวิตยังอยู่น้ันเล๊าตราบต่อเต๊าแก่เถ้า
ชรา กันถึงมารณาขวํ้าหน้า ได้ต๋ายจากโลกหล้าเมืองคน ย่อมมีจั๊นพรหมเป็นต่ีบังเกิด...  

 
 อานิสงส์ที่กล่าวในคัมภีร์อานิสงส์ฉบับน้ี มีเน้ือที่สอดคล้องกับอานิสงส์ของการเจริญ 

เมตตาเจโตวิมุติที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย ปฐมปัณณาสก์ ซึ่งกล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตาเจโตวิมุติที่

                                                            
6การเข้ารุกขมูล ปริวาสกัมม์ หมายถึง การท่ีภิกษุและพุทธศาสนิกชนได้ปวารณาเพื่อรักษาศีลและ

บําเพ็ญเพียรทางจิตให้บริสุทธ์ิย่ิงข้ึน ในสถานท่ีกําหนด คล้ายกับการเจริญธุดงค์ประเภทอยู่โคนไม้ คัมภีร์อานิสงส์
เข้ากัมม์รุกขมลนี้ พบท่ีวัดธาตุคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้แต่งระบุว่าตนเองชื่อ วชิรปัญญา แต่ไม่ระบุปีท่ีจาร.  
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บุคคลจะพึงได้รับจากการปฏิบัติในเมตตาเจโตวิมุติน้ัน จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นักปราชญ์
ล้านนาได้สร้างแนวคิด และคัมภีร์อานิสงส์ขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยตํานาน/นิทานพ้ืนบ้านมาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับความเช่ือในท้องถิ่น ซึ่งไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยยกเอาผลที่จะเกิดขึ้นว่า “มี
อานิสงส์มาก” นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญย่ิงของนักปราชญ์ล้านนา 

 2) วรรณกรรมอานิสงส์ที่อาศัยแนวคิดอานิสงส์ที่เก่ียวข้องกับบริบททางสังคมที่เกิดขึ้น
ในแต่ละยุคสมัยซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจและภูมิความรู้ของนักปราชญ์ในยุคสมัย ซึ่งจาก
การศึกษาของสมหมาย  เปรมจิตต์7 พบว่า วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนามีพัฒนาการอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองและยุคหลังว่า การสร้างคัมภีร์ล้านนายุค
หลัง มุ่งที่จะอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสร้างคัมภีร์น้ันแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มากกว่าที่จะสร้างสมบุญ
และ ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งตรงกันข้ามกับวรรณกรรมสมัยที่พุทธศาสนากําลัง
เจริญรุ่งเรือง (สมัยราชวงศ์มังรายและยุคทองวรรณกรรมพุทธศาสนาล้านนา) ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  

ส่วนแนวคิดอานิสงส์การสร้างพระคัมภีร์ถวายวัดที่มีอยู่ในล้านนานั้นเห็นได้ชัดว่า เป็นเรื่อง
ที่พระเถระนักปราชญ์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการที่จะให้มีพระธรรมคัมภีร์เพียงพอต่อการศึกษา
เล่าเรียนของอนุชนรุ่นหลัง และเพ่ือความถูกต้อง ย่ังยืนของพระสัทธรรม  

แรงจูงใจที่สําคัญอีกประการหน่ึง ในเรื่องของอานิสงส์การสร้าง-เขียนพระธรรมคัมภีร์หรือ
คัมภีร์ใบลานถวายวัดน้ัน คือ แนวคิดเรื่องอานิสงส์ของการจารหรือเขียนอักษรธรรม ถึงแม้ว่าคัมภีร์ใบ
ลานประเภทอานิสงส์แม้จะไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา แต่ก็ว่าด้วยผลบุญที่ผู้สร้างพระคัมภีร์
ถวายวัดจะได้รับหากจะมีการสร้างพระคัมภีร์ถวายวัด พุทธศาสนิกชนระดับชาวบ้านธรรมดามักจะ
เกิดศรัทธาเพราะอิทธิพลของอานิสงส์มากกว่าแรงกระตุ้นอย่างอ่ืน ผู้รจนาพระคัมภีร์ในแต่ละยุคจะ
สร้างคัมภีร์ตามกระแสนิยมของชาวพุทธด้วยเช่นกัน  

ดังน้ัน การแต่งคัมภีร์รุ่นต่อ ๆ มาจึงเน้นเรื่องที่จะชักจูงให้ประชาชนสนใจ โดยเริ่มต้น
อาจจะมคี่านิยมว่าการสร้างพระคัมภีร์ถวายวัดจะทําให้ได้อานิสงส์ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ตอมา
ค่านิยมเปลี่ยนไปเป็นอย่างอ่ืน เช่นว่า การสร้างพระคัมภีร์มุ่งไปเปลี่ยนไปด้วย แต่เดิมมานิยมสร้าง
พระไตรปิฎกบาลี หรือพระไตรปิฎกย่อภาษาล้านนาฉบับ 3 ผูกจบ (รวมทั้งอานิสงส์อีก 1 ผูก เป็น 4 
ผูก) แต่ปัจจุบันเป็นการสร้างคัมภีร์อุทิศให้กับผู้ตายไม่ให้ไปสู่อบายภูมิตามความเช่ือในเร่ืองกรรม 
ดังน้ัน พระเถระ นักปราชญ์สมัยต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้พระคัมภีร์ที่มีช่ือสอดคล้องกับความเช่ือของ 
ชาวพุทธทั่วไป เช่น “ธรรมกรรม” หรือ กัมมวาจา (กรรมวาจา) ธรรมมหาวิบาก และธรรมมาลัยโผด 
เป็นต้น  
                                                            

7สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา, 
(เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง, 2544), หน้า 13. 
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สรุปได้ว่า วรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
นักปราชญ์ล้านนาได้มีการประพันธ์คัมภีร์อานิสงส์ที่สอดคล้องกับสภาพความเช่ือ และบริบททาง
สังคม โดยยกเอากิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนามาเป็นเคร่ืองกําหนดแนวทางในการเขียนคัมภีร์
อานิสงส์ ถึงแม้กระนั้นก็ยังมีการอ้างอิงหลักพุทธธรรมและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องมา
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับคัมภีร์น้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างคัมภีร์อานิสงส์ตามวันเกิด เดือนเกิด 
ปีเกิด กิจกรรมในรอบปี และกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามประเพณีและวิถีชีวิต  

 
2.2.1 การแบ่งประเภทวรรณกรรมล้านนา 
วรรณกรรมของชาวภาคเหนือ หรือชาวล้านนามีอยู่เป็นจํานวนมากและมีผู้รู้ศึกษาไว้มาก

ทั้งที่เป็นตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักวิชาการแต่ละท่านต่างแบ่งประเภทของวรรณกรรมล้านไว้
ตามความคิดเห็นของตนซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่า มีหลักเกณฑ์และน่าสนดังน้ี 

ลมูล  จันทน์หอม ได้แบ่งวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ และมี
ประเภทย่อยคือ 1. วรรณกรรมท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ นิทาน สํานวน พังเพย สุภาษิต และคํา
เก้ียวสาว ปริศนาคําทาย เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่นและเพลงพ้ืนบ้าน 2. วรรณกรรมที่
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวรรณกรรมที่กวีผู้สร้างผลงานได้จารึกไว้ด้วยอักษรธรรมล้านนา อักษรฝัก
ขามและอักษรไทยนิเทศ มีการคัดลอกสืบทอดมาโดยผ่านทางภาษาหนังสือเป็นหลัก แบ่งเป็น 
วรรณกรรมศาสนา วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมประวัติศาสตร์ กฎหมาย และตํานาน วรรณกรรมเพ่ือ
สังคม วรรณกรรมประเพณีและพิธีกรรม วรรณกรรมคําสอน และวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง 

สิงฆะ วรรณสัย ได้แบ่งวรรณกรรมลานนาไทยตามาลักษณะเนื้อเรื่องออกเป็น 2 ประเภท 
คือ วรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมทางโลก และได้แบ่งวรรณกรรมทางโลกออกเป็น 2 สมัย คือ 
สมัยก่อนรัตนโกสินทร์ และสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการแบ่งตามยุคสมัยใน
ขอบเขตระยะเวลาที่กว้างมากแต่เน่ืองจากวรรณกรรมลานนาไทยส่วนใหญ่ล้วนแต่เก่ียวเนื่องกับพุทธ
ศาสนามาต้ังแต่โบราณ จึงแบ่งวรรณกรรมล้านนาไทยออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วรรณกรรมภาษาบาลี วรรณกรรมที่เรียบเรียงเป็นภาษาบาลี มีปรากฏเป็นจํานวนไม่
น้อย เน่ืองจากพระภิกษุหรือนักปราชญ์ชาวลานนาในยุคสมัยหน่ึง มีความเช่ียวชาญในภาษาลาลีมาก 
(โดยเฉพาะหลังจากการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด 
ใน พ.ศ. 2020 สมัยพระเจ้าติโลกราช) หรือเน่ืองด้วยนักเขียนมีความศรัทธาแต่ขึ้นถวายวัดเป็นอานิสงส์ 
วรรณกรรมที่ปรากฏอาจแบ่งตามเน้ือหาได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1.1) วรรณกรรมประเภทตํานาน เน้ือหาส่วนใหญ่ของตํานสนจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
ประวัติศาสนา พระธาตุ และพระพุทธรูป เช่น จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน เขียนโดย พระโพธิรังสี กลาง
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พุทธศตวรรษที่ 20 ชินกาลมาลีปกรณ์ เขียนโดยพระรัตนปัญญาเถระ เมื่อ ปี พ.ศ. 2060 และรัตน- 
พิมพวงค์ 

 1.2) วรรณกรรมประเภทอธิบายขยายความพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม 
วรรณกรรมประเภทน้ีมีลักษณะเนื้อหาเป็นการอธิบายขยายความพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ ใน
พุทธศาสนามีปรากฏเป็นจํานวนมาก เช่น ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์มี เวสสันตรทีปนี (คัมภีร์
อธิบายเวสสันดรชาดก) จักรวาลทีปนี (ว่าด้วยเรื่องราวในจักรวาล) เป็นต้น 

 1.3) วรรณกรรมประเภทคู่มืออธิบายเก่ียวกับตําราบาลี วรรณกรรมประเภทน้ีเป็นคู่มือ
อธิบายตําราว่าด้วยไวยากรณ์บาลี เช่น พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวเถระ คันถารณฎีกา แต่งโดยพระ
สุวัณณรังสีเถระ 

 1.4) วรรณกรรมประเภทชาดก ได้แก่ ปัญญาสชาดก เป็นหนังสือรวมนิทานชาดก 50 
เรื่อง แต่งทํานองเลียนแบบชาดกในพระไตรปิฎก เช่ือว่าเป็นผลงานรวบรวมของพระเถระชาว
เชียงใหม่ เรียบเรียงในราว พ.ศ. 2000-2200 

 
2.2.2  วรรณกรรมลานนาไทยประเภทร้อยแก้ว 
  1)  วรรณกรรมประเภทตํานาน ส่วนใหญ่ต้นฉบับจะเป็นการคัดลอกสืบทอดกันมา 

จะหาหลักฐานเกี่ยวกับผู้แต่และเวลาที่แต่ไม่ได้ ตํานานเหล่าน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับกําเนิดและประวัติ
ความเป็นมาของเมืองต่าง ๆ ในล้านนา ตํานานที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับยุคเก่าแก่ที่สุด ได้แก่ ตํานานสุวรรณ
โคมคํา ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน และตํานานสิงหนวัติกุมาร ที่มีเน้ือหากล่าวถึงยุคใกล้ ๆ เข้ามาก็
มีจํานวนมาก เช่น ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ตํานานมูลศาสนา ตํานานสิบห้าราชวงศ์ พงศาวดารเมือง
น่าน เป็นต้น นอกจากน้ียังมีตํานานเก่ียวกับประวัติศาสนา พระธาตุ และพระพุทธรูป ที่เขียนเป็น
ภาษาลานนาอีกมาก เช่น ตํานานเก่ียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตํานานเมืองฝาง เป็นต้น ตํานานที่กล่าวมา
ล้วนมีคุณค่าในด้านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ 

  2)  วรรณกรรมประเภทกฎหมาย เข้าใจว่าได้รวบรวมและตราขึ้นในสมัยพ่อขุนมังราย
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรลานนาผุ้สร้างเมืองเชียงใหม่ กฎหมายฉบับเก่าแก่มีช่ือว่า “มังรายศาสตร์” 
หรือ “วินิจฉัยมังราย” สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลของ “กฎหมายธรรมศาสตร์” ของมอญจากหริภุญ
ชัย ต้นฉบับของมังรายศาสตร์เท่าที่ค้นพบขณะน้ีมี 4 ฉบับ คือ มังรายศาสตร์ฉบับวัดเสาไห้ มังราย
ศาสตร์ฉบับวัดหมื่นเงินกอง มังรายศาสตร์ฉบับเชียงมั่น และมังรายศาสตร์ฉบับของนายไกรศรี 
นิมมานเหมินท์ 

  3) วรรณกรรมประเภทตําราต่าง ๆ เช่น ตําราโหราศาสตร์ ตําราสมุนไพร ตํารา
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (ว่าด้วยพิธีสืบชะตาเมือง การบูชา
อารักษ์เมืองและเทพเจ้าทั้งหลาย) 
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  4) วรรณกรรมประเภทชาดก ส่วนใหญ่จะเป็นชาดกนอกนิบาต ซึ่งสืบเน่ืองมาจาก
การนํานิทานท้องถิ่นมาแต่ง เพ่ือใช้เทศนาสั่งสอนโดยกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ การแต่งา
จะมีลักษณะยกคาถาบาลีต้ังแล้วพรรณนาเป็นภาษาร้อยแก้ว บางเรื่องก็มีลักษณะการแต่ปนกับร่าย 
เรียกกันว่า “ธรรมค่าว” นิทานชาดกท่ีมีการพิมพ์เผยแพร่แล้วได้แก่ เรื่องอุสสาบารส หรมาน พรหมจักร 
(สองเรื่องหลังได้รับอิทธิพลจากเรื่องรามเกียรต์ิ) 

  5)  วรรณกรรมประเภทคําสอน วรรณกรรมคําสอนที่แต่งเป็นร้อยแก้วมักจะแต่งขึ้น
ใช้เทศน์ เช่นเดียวกับวรรณกรรมประเภทชาดก โดยมีการยกคาถาบาลีต้ังแล้วอธิบายความเป็นร้อยแก้ว 
หรือมีการแต่งเป็นร่ายปนด้วย วิธีการสอนน้ันมีทั้งการใช้เทศนาโวหารและสาธกโวหารโดยการยก
อุทาหรณ์เป็นนิทานประกอบ คําสอนต่าง ๆ คือ จริยธรรมหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมของสังคมลานนามาแต่โบราณ เช่น วรรณกรรมเร่ือง ปู่สอนหลาน ย่าสอนหลาน โลก
นัยคําสอน โลกหานีคําสอน โลกธนะ คําสอนพญามังราย เป็นต้น ต้นฉบับเป็นสมุดข่อยหรือใบลาน
ยังคงกระจัดกระจายตามวัดต่าง ๆ 

 
2.2.3 วรรณกรรมลานนาไทยประเภทร้อยกรอง  
ร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ มีรูปแบบคําประพันธ์ที่หาฉันทลักษณ์แน่นอนได้ยาก ทั้งน้ีเพราะ

ร้อยกรองที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์น้ันมาจาก “ร้อยกรองชาวบ้าน” ที่ขับขานทางมุขปาฐะและมีช่วงทํา
นาองที่จัดอยู่ในลักษณะของเพลงพ้ืนบ้านด้วย กวีลานนาจะมีอิสระในการแสองออกเชิงสร้างสรรค์ 
ถ้อยคํา สัมผัสจังหวะต่าง ๆ จะสังเกตได้จาก “คําคร่าวคําเครือ” (ภาษาลานนาออกเสียงว่า “คําค่าว
คําเคือ”) นอกจากน้ีการสืบทอดการแต่งบทร้อยกรองของกวีลานนา อาจจะอาศัยการฝึกฝนจากการ
อ่านและฟังวรรณกรรมเก่า ๆ ที่กวีโบราณแต่งเอาไว้ แล้วจดจําหรือแต่งเลียนแบบต่อ ๆ กันมา 
ลักษณะรูปแบบคําประพันธ์จึงเปล่ียนไปตามบุคคล อีกประการหน่ึง การแต่งบทร้อยกรองแต่เดิม
คํานึงถึงการอ่านทํานองเสนาะหรือขับขานบทเพลงเป็นสําคัญ ซึ่งสามารถใช้การเอ้ือนเสียงช่วยได้ 
ประการสุดท้ายกวีมุ่งคํานึงถึงการใช้คําให้ได้ตรงตามความหมายที่ต้องการมากกว่าที่จะคํานึงถึงความ
เคร่งครัดทางฉันทลักษณ์ การจัดแบ่งประเภทวรรณกรรมร้อยกรองของลานนาไทยท่ีปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์ เป็นสิ่งที่กระทําได้ยาก แบ่งไว้เป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้น 6 ประเภทคือ โคลง ร่าย ค่าวซอ คําร่ํา บทซอ 
และกาพย์มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  วรรณกรรมประเภทโคลง ออกเสียงเรียกตามภาษาท้องถิ่นลานนาไทยว่า “ครรโลง” 
“คะโลง” “กะโลง” หรือ “ก่ันโลง” รูปแบบของโคลงที่ปรากฏในวรรณกรรมลานนาไทยแบ่งออกได้
เป็น 3 ชนิด คือ โคลงสี่สุภาพ โคลงสามสุภาพและโคลงสองสุภาพ กวีมักแต่งสลับกับโคลงสี่สุภาพอีกที
หน่ึง วรรณกรรมประเภทโคลงของลานนาไทยเท่าที่สํารวจพลในปัจจุบัน อาจแบ่งประเภทตามเน้ือ
เรื่อง ได้แก่ ประเภทนิราศ ประเภทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเภทนิทานหรือชาดกหรือชาดกประเภท
คําสอน ประเภทเบ็ดเตล็ด 



40 
 

2. วรรณกรรมประเภทร่าย มีลักษณะคล้ายร่ายโบราณและร่ายยาว แต่ไม่เคร่งครัดในฉันท
ลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิทานชาดก หรือคติธรรมคําสอนที่นํามาใช้เทศน์ในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา โดยลักษณะการแต่งจะมีการต้ังคาถาบาลีแล้วขยายความเป็นบรรยายพรรณนาหรือเทศนา
หารแล้วแต่กรณี มีทั้งที่แต่งเป็นร่ายผสมกับร้อยแก้วบางตอนก็มีวรรณกรรมเหล่าน้ีเรียกว่า ธรรมค่าว 
ค่าวธรรม กลอนธรรมหรือธรรมนิยาย วรรณกรรมประเภทร่ายของล้านนาไทย แบ่งเป็นเน้ือหาได้ 3 
ประเภท คือ ประเภทนิทานหรือชาดกประเภทคติธรรมคําสอน ประเภทอารมณ์ส่วนตัว (มีเพียงเรื่อง
เดียวคือ “คําจ่ม” ของพญาพรหมโวหาร คําจ่ม แปลว่า คํารําพัน) แต่งด้วยร่ายโบราณ ผู้แต่งแต่งใน
ขณะที่ติดอยู่ในคุกเมืองแพร่ เน้ือเรื่องเป็นการรําพันถึงชีวิตของผู้แต่งที่ต้องทนทุกข์อยู่ในคุกด้วยความ
น้อยใจและประชดประชันไปถึงเจ้าเมืองแพร่ ซึ่งผู้แต่งกล่าวว่าไม่ยุติธรรม จับตนเข้าคุกโดยปราศจาก
ความผิด นับเป็นเรื่องเอกเรื่องหน่ึงที่มีช่ือเสียงมากของพญาพรหมโวหาร 

3. วรรณกรรมประเภทค่าวซอ ค่าวซอ เป็นคําประพันธ์ของลานนาไทยที่มีรูปแบบเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่สืบเน่ืองมาแต่ "ธรรมค่าว” นิยมแต่งกันในราว พ.ศ. 
2300 อันเป็นระยะที่เชียงใหม่พ้นจากการปกครองของพม่าแล้วและในช่วงที่กวีรัตนโกสินทร์แต่ง
วรรณกรรมด้วยกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ กวีลานนาไทยแต่งค่าวซอเป็นส่วนใหญ่ จุดมุ่งหมายในการแต่ง
เพ่ือ “เล่าค่าว” หมายถึง การท่ีผู้รู้อักษรลานนาซึ่งบวชเรียนแล้วเป็นผู้อ่าน เป็นทํานองเสนะให้ผู้ที่ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้ฟังอันเป็นประเพณีที่นิยมกันในสมัยน้ัน ปัจจุบันน้ีการพิมพ์ค่าวซอได้เลิกพิมพ์ไป
แล้ว ซึ่งวรรณกรรมแบ่งลักษณะเป็นประเภทชาดก และประเภทแสดงอารมณ์รัก ทํานองคล้ายจดหมายรัก
หรือเพลงยาว และประเภทรํ่าบันทึกประวัติหรือเหตุการณ์และค่าวคําสอนเป็นการสอนจริยธรรม 

4.  วรรณกรรมประเภทคําร่ํา  คําร่ํา หรือ “ฮํ่า” ในภาษาลานนา มีลักษณะการแต่งคล้าย ๆ 
กับร่าย ซึ่งต้นฉบับหาได้ยาก สิงฆะ วรรณสัย ได้อธิบายไว้ว่า คําร่ํา มีความหมาย ว่า ร่ําพรรณนา 

5. วรรณกรรมประเภทบทซอ จัดอยู่ในลักษณะ “เพลงปฏิพากย์”มีนักร้องชายหญิงที่เรียก
กันว่า ช่างซอ ขับร้องโต้ตอบกัน ทํานองเดียวกับลําตัด เพลงฉ่อยหรือหมดลํา ปัจจุบันยังมีการเล่น
ละครซอ ตัวอย่างทํานองซอที่นิยมขับกัน ได้แก่ ทํานองขึ้นเชียงใหม่ ทํานองละม้ายเชียงแสน ทํานอง
เพลงพม่า ทํานองเพลงอ่ือ ทํานองเพลงเง้ียวหรือเสเลเมา ทํานองล่องน่าน หรือพระลอเดินดง ทํานอง
ป่ันฝ้าย ทํานองจุ ทํานองซอย้ิน บทซอที่ช่างซอให้ขับร้องไม่ค่อยมีการบันทึกไว้ เพราะช่างซอมักจะใช้
ปฏิภาณาขับซอโต้ตอบกันสด ๆ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดทางมุขปาฐะ 

6.  วรรณกรรมประเภทกาพย์ วรรณกรรมประเภทกาพย์มีรูปแบบที่แตกต่างจากกาพย์ที่
ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นอ่ืนใด เพราะเก่ียวข้องกับการเทศน์ของพระภิกษุโดยเฉพาะนิยมใช้แต่ง
คําสอนหรือแต่งสรุปท้ายกันฑ์ของมหาชาติ อาจเทียบได้กับการแหล่ในภาคกลาง การแต่งกาพย์จะ
คํานึงถึงทํานองและมาตรฐานของเสียงที่ใช้เป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กาพย์เสียงใหญ่และ
กาพย์เสียงเล็ก8 

                                                            
8รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศาสต์, วรรณกรรมภาคเหนือ, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 9-13. 
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2.3 การบันทึกวรรณกรรมล้านนา 
 
วรรณกรรมล้านนาที่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หากพิจารณา “วัตถุที่ใช้การบันทึก” 

จะเห็นได้ว่ามีการจารึกบนหลักศิลา ใบเสมา ฐานพระพุทธรูป รอยพระบาท เป็นต้น ตลอดไปจนถึง
การจารึกลงบน “หลาบเงิน” คือแผ่นเงินบางยาวลักษณะคล้ายใบลานที่มีจารึกอักษร เช่น หลาบเงิน
จารึกของพระนางวิสุทธิเทวี อีกลักษณะหน่ึงคือ “การจาร” ได้แก่ การใช้เหล็กแหลมจารบนใบลาน 
ต่อมาก็มีการใช้ปากกาที่ทําจากก้าน “กูด” (พืชชนิดหน่ึง) จุ่มหมึกดํา (ซึ่งทําจากเขม่าไฟผสมนํ้า) 
เขียนบันทึกลงในกระดาษสาหรือสมุดข่อย ภาษาลานนาเรียกว่า “ป๋ับหนังสา” หรือพับสา น่ันเอง 

 
2.3.1 ลักษณะตัวอักษรท่ีใช้ในการจารและจารึก ตามหลักฐานที่ค้นพบมี 3 ชนิด คือ 
  1.  ตัวอักษรทไทยยวน (ไทยลานนา) หรือ (ตัวหนังสือเมือง) เป็นอักษรของลานนา

ไทยท่ีใช้กันมาแต่เดิม (ตัวอักษรชนิดน้ีได้แพร่กระจายไปสู่ภาคอีสานแต่โบราณด้วยนิยมใช้ในการจาร
พระธรรมคัมภีร์ต่าง ๆ จึงเรียกกันว่า “ตัวธรรม” หรือ “อักษรธรรม” 

  2. ตัวอกษรสุโขทัย หรือ ตัวหนังสือฝักขาม ได้แก่ ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคําแหงคิด
ประดิษฐ์ขึ้น สันนิษฐานว่าคงได้รับเข้ามาใช้ในสมัยพระเจ้ากือนา ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอักษร “ไทย
น้อย” หรือ “อักษรลาวล้านช้าง” 

  3.  ตัวอักษรขอมไทย หรือ ขอมเมือง ขอมเสียบ หรือ อักษรไทยนิเทศ ได้แก่ การเอา
ตัวอักษรไทยยวนกับตัวอักษรสุโขทัยมาผสมกัน โดยใช้ตัวอักษรสุโขทัยเขียนด้วยตัวกลม ๆ แบบ
อักษรไทยยวน มีการเติมสกตามแบบอักษรขอม 

 
2.3.2 ลักษณะภาษาท่ีใช้ในวรรณกรรมล้านนา  
รูปแบบในการแต่งหรือประพันธ์ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการแต่งวรรณกรรมอานิสงส์

ล้านนาไม่มีความแตกต่างจากการแต่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในด้านอื่นๆ มากนัก โดยมีลักษณะร่วม
กันหลายประการ แต่มีลักษณะที่เด่นชัด คือ การผสมผสานระหว่างหลักธรรมคําสอนกับผลหรืออานิสงส์
เข้าด้วยกัน มิเป็นการนําเสนอหลักธรรมล้วน ๆ และไม่นําเสนออานิสงส์ล้วน ๆ เช่นกัน แต่เอาเหตุปัจจัย
ทั้งสองส่วนเข้ารวมกัน เพ่ือให้ผู้ศึกษารับรู้ว่าส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็นผล หรือนําเสนอในลักษณะที่ว่า ถ้า
ทําแบบน้ี จะได้ผลเช่นน้ี เป็นต้น ดงัน้ี  

1) รูปแบบคําประพันธ์ คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาจัดเข้าในประเภทสารคดี โดยมีรูปแบบที่
เป็นความเรียง เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มุ่งนําเสนอสาระสําคัญที่สอดแทรกคําสอนทางศาสนา
และผลหรืออานิสงส์ที่สําคัญ หรือการผสมผสานหลักธรรมและอานิสงส์ตามที่กล่าวแล้ว โดยมีรูปแบบ
คําประพันธ์ใน 3 ลักษณะ คือ แต่งเป็นร้อยแก้วล้วน ร้อยแก้วปนด้วยคําประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้ายร่าย 
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และการแต่งเป็นนิสสัย คือการแปลยกศัพท์หรือที่เรียกกันว่า “แปลร้อย” ได้แก่ การยกศัพท์บาลีขึ้น
ต้ังแล้วแปลเป็นภาษาล้านนาศัพท์ต่อศัพท์จนจบเรื่อง  

รูปแบบคําประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วล้วน วรรณกรรมคําสอนน้ันถ้าหากแต่งด้วยร้อยแก้วก็
จะมีรูปแบบคําประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพ่ือใช้เทศน์อย่างเดียว โดยมีการยกคาถาภาษาบาลีต้ังแล้วอธิบาย
ขยายความเป็นร้อยแก้ว มีเน้ือหาที่สอดคล้องกับไปจนจบเรื่อง ดังตัวอย่าง คัมภีร์อานิสงส์สร้างธัมม์ 
ฉบับวัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า  

“ปุคคละผู้ใดได้สร้างได้เขียนธรรม อุบาทภัยยะก็บ่มี ก็จักได้ไปเกิดเป็นพญา
จักกวัตติราช ปราบทิสทังสี่ ก็จักได้เป็นพญาประเทศราช ก็บ่อาจจักนับได้ดีหลี กัน
ตายจากชาติน้ันแล้ว ลภติ ก็จักได้เสวยสุขในเทวโลกและมนุสสโลกเรา จักมีรูปโฉม
โนม พรรณวรรณะอันงามต้ังแต่พ้ืนที่เหยียบดินถึงปลายผม บ่มีติสักแห่งเทียรย่อมลือ
ชาปรากฏด้วยผญาปัญญาทุกชาติ” 

“ปุคคละผู้ใดได้หื้อเข็มแลฝ้ายเย็บเป็นทานแก่เจ้าภิกขุในศาสนาพระพุทธเจ้าดัง
อ้ัน ปุคคละผู้น้ันเดินเตียวไปมาในสงสารน้ี ย่อมเกิดมามีปัญญาอันกล้าคม วิสารท อาจ
หาญนัก เทียรย่อมปรากฏด้วยผญาอันฉลาด รู้อตถธัมม์อันเลิกแลบแห่งอริยเจ้าทั้งหลาย 
อันน้ีก็เป็นผละอันได้หื้อเข็มเป็นทานแก่เจ้าภิกขุ ในศาสนาพระพุทธเจ้าแล... “9 

 
รูปแบบคําประพันธ์แบบร้อยแก้วปนร่าย มีคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาบางเร่ืองที่มีรูปแบบคํา

ประพันธ์เป็นร้อยแก้วปนด้วยคําประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน และให้สาระเหมือนกับคัมภีร์อานิสงส์
เรื่องอ่ืน ๆ ดังเช่น อานิสงส์ตานข้าวเปลือกข้าวสาน ฉบับวัดคงคานิมิต อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่
ประพันธ์ด้วยร้อยแก้วปนร่ายและปรากฏในช่วงเร่ิมแรกของคัมภีร์ ที่ว่า  

“ ...ยังมีเมืองอันน่ึง ช่ือว่า เมืองพาราณสี เป็นราชธานีเมืองใหญ่ มีลี้พลไพร่บ่าว
หลวงหลาย ต้ังงัวควาย ช้างม้า พืชข้าวกล้าช่ืนชาย คนอยู่หลวงหลายมีศีลธรรม...”10 

 
รูปแบบคําประพันธ์ที่เป็นนิสสัย รูปแบบคําประพันธ์ที่ปรากฏใช้ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา 

คือ การแต่งด้วยการแปลที่เรียกว่า นิสัย หรือการแปลร้อย ได้แก่ การยกศัพท์ภาษาบาลีต้ังแล้วแปล
เป็นภาษาล้านนาศัพท์ต่อศัพท์ ดังปรากฏใน อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดบ้านแท่น จังหวัดลําปาง
ดังน้ี11 

                                                            
9คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์เขียนธัมม์ ฉบับวัดนันนทาราม จังหวัดเชียง่ใหม่, และอานิสงส์บริขารแปด

ประการ ฉบับวัดทาดอยคร่ัง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน. 
10คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ตานข้าวเปลือกข้าวสาน ฉบับวัดคงคานิมิต อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. 
11คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดบ้านแท่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. 
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“... ภิกฺขเว ดูราภิกษุทั้งหลาย เย ชนา อันว่าคนฝูงใดมีจิตใจใสศรัทธา กโรนฺติ 
และมากระทําสร้างแปงสารูปแห่งพระ ตถาคตะ แต่งแปงด้วยตนก็ดี ปเรสํ การาเปนฺ
ติ และหื้อท่านผู้อ่ืนแต่งแปงห้ือแล้ว ปูชาเอาเพ่ือไว้ค้ําชูศาสนา หื้อเป็นที่ไหว้และปูชา
แก่คนและเทวดาทังหลาย ดังอ้ัน เต ชนา อันว่า คนทังหลายฝูงน้ัน อนุภาวนฺติ ก็จัก
ได้มหาอานิสงส์ยังมหาอานิสงส์อันใหญ่นัก...” 

“...อถโข ในกาลเมื่อน้ัน อายสฺมา มหากสฺสโป อันว่ามหากัสสปเจ้า ตนมีอายุ 
คนฺตฺวา ก็เข้าไปสู่ สตฺถุ สนฺติกํ สู่สํานักพระพุทธเจ้า อภิวาเทตฺวา ก็ไหว้นบคบยํา 
ภควนฺตํ เซิ่งพระพุทธเจ้า อาปุสฺสิตฺวา ก็สั่งอําลาแล้ว กตฺวา ก็กระทํา ปทกฺขิณํ ยังอัน
เวียนวัตรปทักขิณะ นิกฺขมิตฺวา ออกไป เชตวนา จากป่าเชตวัน วิจริตฺวา ก็จรเดินไป 
ปํสุกุลตฺถาย เพ่ือแสวงหาผ้าบังสุกุล...”12 

 
2.3.3 การจารึกวรรณกรรมล้านนาลงใบลาน 
วรรณกรรมล้านนาในอดีต จารึกบนใบลานจนทําให้กลายเป็นคัมภีร์ใบลาน ที่มีการสืบต่อ

จากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน มีวิธีการทําใบลานการจารึกด้วยอักษรลงบนใบลาน มีวีการเลือกใบลาน 
วิธีการจารด้วยอักษรการเก็บรักษาให้คัมภีร์ใบลานอยู่ได้นาน คัมภีร์ใบลานหรือหนังสือลาน ทําจากใบ
ของต้นลานซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชนิดหน่ึง ลักษณะ คล้ายต้นตาล เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วย
วิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน แล้วเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก นิยมเรียกว่า 
คัมภีร์ใบลาน ที่เรียกช่ือว่า คัมภีร์ใบลาน เพราะเน้ือเรื่องที่จารลงบนใบลาน ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคํา
สอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ พระไตรปิฎก เป็นต้น13 

วิธีการทําหนังสือใบลาน เลือกใบลานที่อ่อนเพราะเส้นใยไม่เหนียวมาก ใบเรียบเนียน ไม่
กรอบแตกง่าย เมื่อตัดใบแล้วจะท้ิงตากแดด ตากน้ําค้าง ประมาณ 3 วัน 3 คืน แล้วจึงมัดรวมกัน 
จากนั้น นํามาเจียนก้านออก แล้วซ้อนกันประมาณ 20 - 30 ลาน ขดม้วนให้กลม มัดด้วยเชือก แล้ว
นําไปแช่นํ้า ประมาณ 24 ช่ัวโมง บางท้องถิ่นนําไปต้มในนํ้าซาวข้าว หลังจากน้ัน นําออกตากให้แห้ง 
ประมาณ 2 วัน นําใบลานมาตัดเป็นแผ่นเท่ากัน ตามต้องการ นําไปแช่ในนํ้ายา แล้วนําไปตากแดดให้
แห้ง ใบลานที่แห้งแล้ว ประมาณ 10 - 20 ใบ เรียงซ้อนกัน และประกบด้วยขนอบ เพ่ือตัดใบลานตาม

                                                            
12คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ผ้าทอดบังสุกุล วัดชมพูหลวง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, ผู้สนใจสามารถ

ศึกษาคัมภีร์เหล่านี้ ได้ท่ีสถาบันวิจัยสังคมและสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีเก็บรักษาโดยถ่าย
ไมโครฟิลม์ไว้แล้ว. 

13การจารึกวรรณกรรมล้านนาลงใบลาน http://www.baanmaha.com/community/ 
thread34991.html (16 มิ.ย. 2561). 
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ขนาดที่ต้องการ แล้วมัดรวมกันให้แน่น ใช้มีดที่มีความคมมาก ๆ ตัดลานให้เสมอ และได้ระดับกับ
ขนอบทั้งสี่ด้าน14 

การเขียนหนังสือใบลาน จะใช้ “เหล็กจาร” จารตัวหนังสือให้เป็นรอยลึกในเน้ือลาน 
เหล็กจารเป็นเหล็กปลายแหลม มีด้ามถือ ทําด้วยไม้ หรือเขาสัตว์ ในขณะที่จารหนังสือ จะต้องฝน
เหล็กจารให้แหลมคมตลอดเวลา เพ่ือเส้นอักษรจะได้เรียบงดงาม หลังจากจารข้อความหมดแล้ว จะ
ลบหน้าลาน โดยใช้ลูกประคบชุบเขม่าไฟผสมนํ้ามันยางลูบไปมาให้ทั่ว เพ่ือให้สีดําของเขม่าไฟ ฝังใน
ร่อง ที่เป็นรูปอักษร แล้วใช้ทรายละเอียดคั่วร้อนโรยบนหน้าลาน ใช้ลูกประคบสะอาดถูไปมาหลาย
ครั้ง เพ่ือลบผิวหน้าลานให้ขาวสะอาด ทําให้ลายเส้นอักษรผุดขึ้นเป็นสีดําอย่างเด่นชัด 

การเตรียมใบลานเพื่อการจาร 
ลักษณะการเตรียมใบลานเพ่ือจาร อาจแตกต่างกันไปตามภาคต่าง ๆ ในที่น้ีขอเสนอการ

ทําใบลานที่เป็นแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ที่นิยมทํากันดังน้ี 
การคัดเลือกใบลาน 
ในการเลือกใบลานท่ีจะมาใช้สําหรับการจารหนังสือน้ัน จะต้องเลือกใบลานท่ีไม่แก่เกินไป 

และก็ไม่อ่อนเกินไป หากแก่เกินไปก็จะไม่เหนียวและไม่คงทน ถ้าอ่อนเกินไปเน้ือเย่ือภายในใบลานยัง
ไม่เจริญเต็มที่เน้ือใบลานก็จะอ่อนไม่หนา และต้นลานน้ันจะต้องโตเต็มที่แล้วโดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 
20 - 40 ปี ถ้าต้นลานออกดอกออกลูกแล้วต้นลานน้ันก็จะตายและในการตัดใบลานน้ันโดยประมาณ
ในปีหน่ึง ๆ จะตัดใบลานมากกว่า 20 ใบไม่ได้เพราะเป็นเคล็ดในการตัดใบลานเพ่ือนําไปใช้สําหรับ
การจารคัมภีร์ แต่ถ้าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนจะไม่พิถีพิถันเหมือนอย่างน้ี หรือการเดินทางไปหา
ลานในป่าแต่ละครั้ง บางทีจะต้องเข้าไปในป่าลึกจึงจะได้ใบลานท่ีมีคุณภาพ ผู้เดินทางจะต้องทําพิธี
บวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนออกเดินทางเช่นเดียวกับการออกคล้องช้าง เพราะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยง
ภัย คราวใดที่โชคไม่ดีก็จะเจอแต่ใบลาน ที่ไม่ได้ขนาดตามต้องการอาจแก่หรืออ่อนเกินไป คราวใดที่
โชคดีก็จะได้ใบลานตามขนาดที่ต้องการ 

การฉีกใบลาน 
เมื่อตัดใบลานมาได้ตามต้องการแล้วก็จะนําใบลานมาฉีกจากก้านใบออกเป็นแผ่นๆ โดยใช้

มีดเลาะออกจากก้านใบแล้วตัดส่วนที่เรียวหรือส่วนปลายออก (จะได้ใบลานยาวประมาณ 50–75 
เซนติเมตร) เสร็จแล้วจึงนําใบลานมาซ้อนกันประมาณ 6-7 ใบ แล้วเจาะรูตรงปลายใบลานทุกใบแล้ว
ม้วนใบลานน้ันให้กลมเป็นก้อน ๆ โดยใช้ตอกร้อยรูที่เจาะไว้ เมื่อครบแล้วก็ดึงตอกน้ันรัดให้แน่นเพ่ือ
นําไปต้มต่อไป 

 
                                                            

14วิธีการทําหนังสือใบลาน http://kanchanapisek.or.th/kp6New/sub/book/book. 
php?book=32&chap=3&page=t32-3-infodetail03.html (16 มิ.ย. 2561). 
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การต้มใบลาน 
ในการต้มใบลานน้ันจะใช้กะทะต้มโดยใส่นํ้าพอท่วมใบลาน และทุบมะขามดิบลงไปด้วย

เพ่ือจะช่วยกัดสีของใบลานให้ขาวขึ้นจะใช้เวลาในการต้มค่อนวันหรือเต็มวันโดยใช้ไฟในการต้มแรงพอ
ปานกลางและต้องคอยเติมนํ้าให้ท่วมใบลานอยู่เสมอ หลังจากต้มเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เย็น วันรุ่งขึ้นจึง
นําใบลานไปคลี่ล้างให้สะอาดแล้วนําไปตากแดดให้แห้ง เมื่อใบลานแห้งได้ที่แล้วก็จะบิดงอและเป็นสี
ขาวเผือด เมื่อใบลานแห้งสนิทดีแล้วก็นําใบลานมาม้วนโดยม้วนกลับกันกับตอนที่ม้วนเมื่อตอนต้ม
ต่อจากน้ันจึงเก็บใบลานที่ม้วนเป็นก้อนน้ันไว้ประมาณ 2-3 วัน พอใบลานคืนตัวจึงคลี่ออกเพ่ือนําเข้า
ไม้ประกับต่อไป 

การนําใบลานเข้าไม้ประกับ 
เมื่อใบลานที่ม้วนคลายตัวเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้ว ก็จะนํามาเรียงในไม้ประกับ โดยขนาดไม้

ประกับที่ใช้โดยท่ัวไปโดยเฉล่ียคือ ยาวประมาณ 50 - 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร 
ส่วนจํานวนลานน้ันไม่จํากัด โดยลานที่มัดรวมกันเป็นห่อใหญ่ ๆ ห่อหน่ึงเรียกว่า ซองหน่ึง ซึ่งมีจํานวน
ลานประมาณ 2,000 ใบ คนไทยโบราณจึงได้จัดลําดับมาตราใบลานไว้ดังน้ี  

ใบลาน 2 ใบ เท่ากับ 1 ก้าน 
ใบลาน 50 ใบ เท่ากับ 1 แหนบ 
ใบลาน 20 แหนบ เท่ากับ 1 ซอง 
ส่วนขนาดของใบลานน้ันจะมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น ลานหนังสือ ลานหน่ึง ลานสอง 

ลานสาม ลานสี่ ลานห้า ลานหก ลานจิ๋ว เป็นต้น ลานหนังสือ มีขนาดลานกว้างกว่าลานอ่ืน ๆ โดย
ปกติจะมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ส่วนลานหน่ึง ลานสอง ถึงลานจ๋ิวน้ัน จะมีขนาดของ
หน้าลานกว้างมากน้อยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ  

เมื่อได้ใบลานที่ตากแห้งแล้วมาทาบกับไม้ประกับ หรือขนอบสําหรับแทงลานโดยเฉพาะ 
จากน้ันจึงใช้เหล็กแหลมเผาไฟเจาะรู ใบลาน 2 รูที่ส่วนกลาง ระยะรูห่างกันประมาณ 18–20 
เซนติเมตรแล้วตัดส่วนที่เกินออก นําใบลานมาทับไว้ในไม้ประกับจนหมดแล้วจึงเอาไม้ประกับแผ่นบน
มาทับไว้ แล้วใช้ตัวหนีบไม้ประกับมาหนีบไว้ให้แน่นอีกทีหน่ึง แล้วใช้มีดเจียนหัวท้ายและด้านข้างของ
ใบลานให้เท่ากันแล้วจึงใช้เชือกรัดไม้ประกับให้แน่นแล้วนําไปเก็บไว้ในลักษณะเช่นน้ีนานเป็นปี 
จนกว่าใบลานจะเรียบแบบถาวรจึงจะนําไปจารต่อไป15 
 

 
 

                                                            
15ก่องแก้ว  วีระประจักษ์, การทําสมุดไทยและการเตรียมใบลาน, (กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแห่งชาติ 

กรมศิลปากร, 2530), หน้า 30. 
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2.4 ขอบเขตของวรรณกรรมล้านนา 
 
ตามที่ได้กล่าวว่า ลักษณะการนําเสนอวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาไม่มีความแตกต่างจาก

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในด้านอ่ืน ๆ มาก โดยส่วนใหญ่ก็จะมีจารีตนิยมร่วมกัน คือ มีปณามพจน์ 
(ส่วนเกริ่นนํา) ตอนนําเรื่อง (บทชมความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง) ส่วนอธิบายเน้ือหาหรือแก่น
ธรรม และการจบเรื่องโดยมีการบันทึกท้ายเรื่องหรือการส่งท้ายที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ี 

1) ส่วนเกริ่นนําหรือปณามพจน์ หมายถึง บทที่เปิดเรื่องผู้รจนาใช้กล่าวเปิดเร่ืองซึ่งแสดง
ถึงการน้อมไหว้ครูอาจารย์ผู้สอน เป็นบทไหว้ครูที่ผู้รจนามีต่อพระรัตนตรัยและครูอาจารย์ โดยมีจารีต
นิยมเป็น ปณามวัตถุ คือบทนมัสการพระรัตนตรัย มี 2 แบบ คือ แบบย่อและแบบเต็มรูปโดยส่วนใหญ่
เขียนด้วยภาษาบาลี ตัวอย่างปณามวัตถุแบบย่อที่พบมาก คือ  

นโม ตสฺสตถุฯ หมายความว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าประ
องค์น้ัน และแบบเต็มรูป  

คือ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แปลว่า ขอความนอบน้อม
จงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน ผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ปณามวัตถุ อีกแบบหนึ่งคือ นมตฺถุ รตฺนตยํฯ แปลว่า ขอความน้อมจงมีแด่พระ
รัตนตรัย ต่อจากปณามพจน์จะมี จุณณียบท คือ บทที่ระบุถึงสถานที่ เวลา และการ
ผู้ฟังเรื่องน้ันจากพระพุทธเจ้า เช่นว่า 

“อตีเต เอกสฺมึ นคเร ธนราชา นาม รชฺชํ กาเรสิ…” 
“อตีเต กาเล กสฺสโป สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน..” 
“อตีเต กิร อิมสฺมึ เอว กปฺเป พาราณสิยํ…” 
จุณณียบทท่ีระบุสถานที่ สมัยเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เช่น 
“อถโข ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ...” 
“เอกสฺมึ สมเย สตฺถา เวฬุวเน..” 
“เอกํ สมยํ ภควา เวฬุวเน...” 
“เอกทา กิร สมเย ฯลฯ ภควา เชตวเน วิหรนฺโต อารพฺภ กเถสิ..” 
“ตทา กิร สมเย คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรนฺโตฯ สตถา เชตวเน วิหรนฺโต 

อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม...” เป็นต้น 
 

ข้อมูลที่ปรากฏในจุณณียบทที่ยกมาน้ี มีนัยที่ให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลบางประการที่ผู้รจนา
ใช้ประกอบในการแต่งคัมภีร์อานิสงส์ เพ่ือสร้างความชอบธรรมและความน่าเช่ือถือให้กับคัมภีร์
อานิสงส์ล้านนา ซึ่งผู้รจนาคัมภีร์อานิสงส์ก็จะกล่าวอ้างจุณณียบทดังกล่าว เพ่ือสนับสนุน เรื่องที่ตน
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รจนาว่า มีหลักฐานมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล ดังเช่น จุณณียบทท่ีปรากฏในคัมภีร์อานิสงส์ทานผ้ามหา
ปังสุกุล วัดธาตุคํา จังหวัดเชียงใหม่ แต่งในปี จ.ศ.1266 ว่า  

“...เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส 
อาราเมฯ สาธโว ดูราสัปปุริสทั้งหลาย คํามีต้นว่า เอวมฺเม สุตํ ดังน้ี เป็นนิทานแห่ง
สูตรทั้งหลายมีต้นว่า พรหมชาลสูตรเปนเคล้า เจ้าอานันทหากกล่าวแก่หมู่อรหันต์ตา
เจ้าทั้งหลาย เมื่อปฐมะสังคายนาธรรมวันน้ัน...” 

 
แต่อานิสงส์บางเรื่องซึ่งมีจุณณียบทเช่นน้ี ผู้รจนาก็ไม่ได้อ้างบทบาทของพระอานนท์ในการ

เข้าร่วมสังคายนา ดังเช่น อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดธาตุคํา จังหวัดเชียงใหม่ว่า 
“..เอวมฺเม สุตํ เอกํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม

ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสทังหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในสมัยกาลคาบหน่ึง ภควา อันว่า 
พระพุทธเจ้า ตนประกอบไพด้วยศรีโสภาอันงาม วิหรติ ก็อยู่สถิตสําราญอยู่ในป่า 
เชตวัน..”16 

 
2) ตอนนําเรื่อง หรือบทท่ีบอกถึงที่มาของเรื่องหรือบทปรารภสถานการณ์บ้านเมืองรวมถึง

บทชมความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เป็นตอนที่ผู้รจนาจะกล่าวถึงที่มาของอานิสงส์ต่าง ๆ โดย
ปรารภพระพุทธองค์ พระสาวก พระมหากษัตริย์ และสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งส่วนมากจะอยู่ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กล่าวถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ตรัสเรื่องน้ันด้วยพระองค์เอง โดยปรารภเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง และในลักษณะการตอบคําถามที่ผู้อ่ืนทูลถาม ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพระ
สาวกที่มีช่ือเสียง เช่น พระอานนท์ พระสารีบุตร พระมหาโมคัลลานะ พระมหากัสสปะ หรือ ฆารวาส
ที่มีช่ือเสียงสําคัญอ่ืน ๆ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าพิมพิสาร ที่มีความสงสัยในเร่ืองอานิสงส์
หรือเรื่องธรรมที่เก่ียวข้อง แล้วถามเรื่องน้ันกับพระพุทธองค์ และเป็นเรื่องที่พระอานนท์เล่าเอง โดย
เป็นเรื่องที่ท่านได้ฟังมาจากพระพุทธองค์โดยตรง เช่นว่า  

“...ยังมีในกาลสมัยคาบหน่ึง ข้าได้สดับรับเอาแต่อูปแก้ว กล่าวคือ มุขวัณโณ
ปากแห่งพระพุทธเจ้า และพระมหาเถรเจ้าตนช่ือว่าอานนท์ จักวิสัชชนาไปปายหน้าน้ี
แล...”17 

 

                                                            
16คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดธาตุคํา จังหวัดเชียงใหม่. 
17คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สูต วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน. 
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นอกจากน้ีเป็นเรื่องเล่าในรูปของนิทาน ที่ผู้รจนาต้องการเล่าถึงอานิสงส์อย่างใดอย่างหน่ึงมี
การยกนิทานมาสาธกประกอบ โดยไม่มีลักษณะตอนนําเรื่องเหมือนคัมภีร์อานิสงส์ที่กล่าวแล้ว ดังเช่น 
คัมภีร์เรื่องอานิสงส์สร้างขัวสาลา ของวัดเสาหิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า 

“...ดูกราสัปปุริสะทังหลาย ดังได้ยินมาน้ี ในกาลอันข้ามล่วงพ้นไปแล้วนาน
นัก ยังมีพญาตนหน่ึงช่ือว่า ทนราช ก็เสวยสมบัติเป็นพญาในเมืองโกสัมพีก็มีแล ใน
กาลน้ันยังมีชายผู้หน่ึงเป็นอันทุกข์ไร้เข็ญใจมากนักก็อยู่ในเมืองโกสัมพี ในกาลน้ันยัง
มีคหปติผู้หน่ึงก็มาสร้างแปงยังสาลาหลังหน่ึงที่มีข้างหนทางที่หน่ึงไว้หื้อคนทังหลาย
มาอยู่หย้ังห้ันแล ชายผู้เข็ญใจนั้นก็ไปเพ่ือประโยชน์จักนําเอายังหลัวและหย้ามาด่ัง
อ้ัน มันไปเถิงที่น้ันก็หันยังสาลาอันน้ัน มันก็ถามว่า ดูราท่านทังหลายเจ้าคุมากระทํา
ยังกรรมเย่ืองน้ีเพ่ือประโยชน์อันใดนั้น คหปติผู้น้ันก็กล่าวว่า ดูราท่านทังหลายเรามา
กระทํากัมม์เย่ืองน้ีคือว่าจักฉลองสาลาแห่งข้าฯ...”18 

 
3) ส่วนอธิบายความ ในการอธิบายเน้ือหาในคัมภีร์อานิสงส์ ผู้รจนามีวิธีการอธิบาย อันถือ

ว่า เป็นการดําเนินเรื่อง ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ การนําเสนอด้วยการผสมผสานเน้ือหาสาระหลักธรรม
หรือการประกอบกุศลกรรม และผลอานิสงส์จากการประกอบกุศลกรรมน้ัน โดยมีการอธิบายใน 2 
ลักษณะ ดังน้ี คือ ประการแรกการดําเนินตามรูปแบบของชาดก หรือเลียนแบบชาดกทุกประการ คือ 
มีทั้งปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน การอธิบายความจะอยู่ในรูปของสาธกโวหาร เพราะมี
เรื่องราวประกอบเป็นบุคลาธิษฐาน ประการที่สองดําเนินตามวิธีเทศนาโวหาร คือ การพรรณนา
อานิสงส์โดยไม่มีการยกเรื่องราวมาประกอบ เป็นการเน้นถึงอานิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
หลักธรรมล้วน ๆ ในส่วนน้ีอาจเรียกวิธีการดําเนินเรื่องแบบน้ี เป็นธรรมาธิษฐาน ซึ่งทั้งสองส่วนมุ่งเน้น
การนําเสนอที่เป็นเง่ือนไขของเหตุปัจจัย ว่าถ้าเหตุเป็นแบบน้ีจะได้ผลรับหรืออานิสงส์เช่นน้ี เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม เน้ือหาสาระของคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา ก็ปรากฏในส่วนที่คล้ายกับคัมภีร์อ่ืน ๆ 
ที่กล่าวถึง เรื่องราว บุคคล สถานที่ ความคิดเห็นของผู้รจนา โดยเฉพาะในส่วนความคิดเห็นของผู้
รจนานั้น นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะได้นําเสนอในส่วนที่แสดงเหตุผล ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
บริบทและความเช่ือต่าง ๆ ซึ่งอาจนําเสนอแนวคิด ทัศนะ หรือเจตนารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงของผู้แต่ง
ที่ต้องการสื่อสารมาถึงผู้อ่าน บางทีผู้แต่งอาจจะบอกผู้อ่านตรง ๆ หรือให้ตัวละครเป็นผู้บอกหรืออาจ
ปรากฏที่ช่ือเรื่อง แต่โดยมากแล้วผู้แต่งจะไม่บอกตรง ๆ ผู้อ่านต้องค้นหาสารัตถะของเรื่องเอาเอง โดย
เน้ือหาที่ปรากฏนั้นอาจมีทั้งเน้ือหาหลักและเน้ือหารอง คือ เน้ือหาหลัก ในที่น้ีอาจหมายถึงเน้ือหาที่
เป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดในคัมภีร์อานิสงส์ ซึ่งจะระบุเจาะจงว่าเป็นอานิสงส์ที่มุ่งเน้นอานิสงส์ที่เป็น 
โลกุตตรหรืออานิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึง 
                                                            

18คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างขัวสาลา ของวัดเสาหิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
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คัมภีร์อานิสงส์ที่มีเน้ือหาดังกล่าว จะเน้นผลของอานิสงส์ที่เป็นปัจจุบันมากกว่าอานิสงส์ที่
แสดงผลในอนาคต เน้ือหาหลักประเภทท่ี 2 คือเน้ือหาที่เน้นอานิสงส์ที่เกิดจากการประกอบบุญกุศล
ตามหลักของบุญกริยาวัตถุ 3 และกุศลกรรมบถ 10 ที่มีเน้ือหาโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาเพ่ิมมากขึ้น 
เน้ือหาหลักในคัมภีร์อานิสงส์ประเภทน้ีจึงเน้นไปที่อานิสงส์ที่เป็นโลกิยะเสียเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนเน้ือหารองน้ัน ได้แก่ เรื่องราวสําคัญรองลงไปจากเน้ือหาหลัก แต่มีความสําคัญช่วยให้
เน้ือหาของคัมภีร์อานิสงส์แต่ละเรื่องมีความสมบูรณ์มากขึ้น เนื้อหารองดังกล่าวน้ีจะพบมากในคัมภีร์
อานิสงส์ที่มีการยกเร่ืองราวมาประกอบ เป็นนิทานบ้าง เป็นชาดกบ้าง ซึ่งการที่ผู้รจนาได้นําเรื่องราว
มาประกอบ ก็จะมองเห็นความสําคัญของการยกตัวอย่างประกอบว่า สามารถช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่
ต้องการจะสื่อได้ดีกว่าเน้ือหาล้วน ๆ  

เน้ือหาจึงเป็นตัวบ่งบอกข้อคิดและพร้อมกันน้ันก็สามารถบอกผู้ฟังได้ว่า ใครทําอะไรที่ไหน
เมื่อไร กับใคร อย่างไร ส่วนที่ขาดไม่ได้ของวรรณคดีก็คือตัวละคร ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา ก็เช่นกัน
บุคคลในเรื่องที่เป็นผู้รจนานํามาไว้ในคัมภีร์อานิสงส์ก็คือ พระพุทธเจ้า พระสาวก กษัตริย์ และตัว
ละครในนิทานหรือชาดก ที่ยกมาประกอบ ในการกล่าวถึงเรื่องราวใด ๆ ก็ตามจะต้องมีการระบุ
สถานที่และเวลาด้วย ในที่น้ีได้แก่สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทุกด้าน ในคัมภีร์
อานิสงส์ล้านนาเอง นอกเหนือไปจากเวลาและสถานท่ี ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ดินแดนชมพูทวีป คือ 
อินเดียสมัยพุทธกาลก็ตาม แต่การแสดงออกของตัวละคร วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน ในคัมภีร์
อานิสงส์บางเร่ืองก็บ่งบอกให้ทราบว่า เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผู้รจนาต้องการบันทึกไว้ในสิ่งที่ได้พบ
เห็น คัมภีร์อานิสงส์บางส่วนก็มีลักษณะเช่นน้ีเช่น คัมภีร์อานิสงส์ที่แต่งขึ้นมารองรับความเช่ือท้องถิ่น 
จึงเห็นได้ชัดว่า สภาพวัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในล้านนาทั้งสิ้น เช่น อานิสงส์ปีใหม่ 
อานิสงส์เดือนย่ีเป็ง เป็นต้น  

ในส่วนของทัศนะหรือความคิดเห็นซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงของเนื้อหา เป็นส่วนที่ผู้รจนา
แสดงความคิดเห็นหรือปรัชญาสิ่งที่พบในวรรณกรรมแต่ละเรื่องก็คือ ทัศนะของผู้เขียน ทัศนะของตัว
ละครและทัศนะของสังคม ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาก็มีส่วนประกอบทั้งสามด้านน้ีครบสมบูรณ์  

เน้ือหาของคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาที่ผู้รจนาต้องการสื่อกับผู้ฟัง ก็คือ หลักการและวิธีการรวม
ไปถึงแนวทางการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามหลักของพระพุทธศาสนาน้ันเป็นไปตามหลักของการ
บําเพ็ญตนตามหลักกุศลธรรม เมื่อพุทธศาสนิกชนได้ฟังเน้ือหาอันก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะในกุศลจริยา
ของตัวละครหรือ เรื่องราวที่ปรากฏและปรารถนาที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างน้ัน ก็ย่อมนําพาให้เกิดความ
สงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ จึงนับเป็นกุศโลบายในการกล่อมเกลาสังคมได้ดีย่ิง 

4) การจบของคัมภีร์ การจบของคัมภีร์เป็นการสรุปสาระของอานิสงส์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา
โดยจะมีการพรรณนาให้เห็นถึงผลหรืออานิสงส์ของการประกอบกรรมดี ทั้งน้ีพบว่า นอกเหนือไปจาก
เน้ือหาสาระของคัมภีร์อานิสงส์ที่มีแนวในการโน้มน้าวใจผู้ฟังแล้ว ผู้รจนาก็จะปฏิบัติตามธรรมเนียม
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นิยมของการจบของคัมภีร์ของศาสนาท่ัวไปคือ การบรรลุธรรมของพุทธบริษัทและผลที่จะพ่ึงเกิดขึ้น
ต่อผู้แต่ง ดังเช่น  

“...เทสนาปริโยสาเน พหุชนา โสตาปฏิผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ในเมื่อแล้วธรรม
เทสนาแห่งพระพุทธเจ้าน้ัน พหุชนา อันว่า คนตังหลายมากนักมีภิกขุบริษัทเป็นต้น 
ปาปุณึสุ ก็ได้เถิงธรรมวิเสสมีประเภทว่า โสดา สกกิทาคา อนาคา อรหนฺตา ตามบุญ
สมพานแห่งตนอันได้กตาธิการมาแต่ก่อน ก็มีวันน้ันแล...”19 

 
และจบลงด้วยธรรมเนียมนิยมของการจบคัมภีร์ธัมม์ล้านนา ก็คือ การบอกตอนจบของ

คัมภีร์คือ  
“...ปํสกุลานิสํสา นิฏฐ ิตา ขียา อันกล่าวยังอานิสงส์ผ้าปังสุกุล ก็สมเร็จเสด็จ...” 

หรือว่า  
“...นิฏฺฐ ิตํ ขียา อันกล่าวยังอานิสงส์สัพพทาน ก็บังคมสมเร็จเสด็จ...” 
 

รูปแบบการประพันธ์ทั้งรูปแบบคําประพันธ์และรูปแบบการนําเสนอคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีลักษณะสําคัญและจารีตนิยมที่เด่นชัด คือ การนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอธิบายผลจากการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น เป็นปัจจัยหรือเป็นอานิสงส์ในด้านต่าง ๆ 
โดยนําเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ ในสมัยพุทธกาล และทัศนะของผู้แต่งมาอธิบายให้เป็น
วรรณกรรมที่ร้อยเรียงด้วยความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสรรค์บุคคลและสังคมให้
เข้าสู่เส้นทางแห่งความดีงาม  

3. ลักษณะสําคัญด้านคุณค่าและความมุ่งหมาย คุณค่าและความมุ่งหมายของ
วรรณกรรมเรื่องอานิสงส์ในล้านนาน้ัน มีลักษณะที่สําคัญหลายประการคือ การสร้างความรู้และความ
เข้าใจใหม่แก่บุคคลผู้ศึกษาที่จะพึงได้รับจากเร่ืองราวที่มีในสมัยพุทธกาล หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมหรือการประกอบกุศลกรรม ทัศนะและความมุ่ง
หมายของผู้รจนาที่ต้องการอธิบายหลักการน้ัน ๆ และจากการศึกษาพบว่า ความมุ่งหมายของการ
รจนาคัมภีร์อานิสงส์ล้านนามีจุดประสงค์ที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

 1)  เพ่ืออธิบายผลแห่งการประกอบกุศลกรรมด้านต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอน เช่น การอธิบายประโยชน์ในการรักษาศีล ในอานิสงส์ศีลห้า ศีลแปด หรือการ
ประกอบกุศลด้วยการถวายทานในอานิสงส์ถวายสลากภัตต์ อานิสงส์จงกรม ฯลฯ  

                                                            
19คัมภีร์อานิสงส์ผ้ามหาปังสุกุล วัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
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 2)  เพ่ือโน้มน้าวจิตใจและชักชวนผู้คนในสังคมให้มีส่วนร่วมในการทะนุบํารุงในพระพุทธ 
ศาสนา และปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวพุทธ โดยเฉพาะการสร้างวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ หรือ
ถาวรวัตถุภายในวัด  

 3) เพ่ือความรุ่งเรืองดํารงมั่นแห่งพระสัทธรรม ด้วยการสร้างสมองค์ความรู้ทางด้านพระ
พุทธ ศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาชีวิตและให้คนสนใจและเข้าใจพระพุทธศาสนา โดยการแต่ง
อานิสงส์การเขียนธัมม์/สร้างธัมม์ และอานสิงส์การสร้างคัมภีร์ถวายวัด 

 4) เพ่ือสนับสนุนประเพณีความเช่ือท้องถิ่นอันมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ด้วยการ
สร้างความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากพุทธธรรมและประเพณีของชาวพุทธ อานิสงส์ป๋ีใหม่ อานิสงส์ตาม
ประทีปโคมไฟ  

 5)  เพ่ือชักชวนผู้คนในสังคมให้มีส่วนร่วมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น การ
สร้างศาลา บ่อนํ้า ถนน หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น อานิสงส์สร้างศาลา-นํ้าบ่อ อานิสงส์ล้างคาบ 
เป็นต้น  

 6) เพ่ือนําเสนอแนวทางหรือกรอบการปฏิบัติที่พึงประสงค์ทางสังคม โดยยกเอา
อานิสงส์มาเป็นเคร่ืองกําหนด “เกณฑ์บางประการ” ที่สังคมควรยึดถือ และนําไปปฏิบัติเพ่ือความสงบ
สุขของสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่าง คําปรารถนาหรือคําขออานิสงส์จากการรจนาผลงานของ
พระสิริมังคลาจารย์ ที่มุ่งเน้นความย่ังยืนของพระสัทธรรม ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และความมี
คุณธรรม จริยธรรมของชนช้ันผู้ปกครองตามท่ีกล่าวแล้ว  

 

2.5 วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา 
 
ชุมชนภาคเหนือเคยเป็นอาณาจักรต่าง ๆ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต เจ้าผู้ครองแต่ละ

อาณาจักรได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น ประเพณี ศาสนสถาน ศิลปกรรม ภาษา 
วรรณกรรม อาหาร เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีมีคุณค่างทางจิตใจอย่างสู่ เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน วิถีชีวิต
พ้ืนบ้านภาคเหนือที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ ประเพณีหลักในแต่ละเดือน ชาวเหนือมักนิยม
นับวันเริ่มต้นชีวิตต้ังแต่วันขึ้นปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ คือนับต้ังแต่ เดือน 7 เหนือ (เดือน 5 ใต้)20 เป็น
เดือนแรกในการดําเนินชีวิต แล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนกลับมาบรรจบครบรอบ 12 เดือน ชีวิตประจําวัน
ตลอดจนประเพณี การทําบุญ ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจักรราศี ดังน้ี 

1. เดือน 7 เหนือ (เดือน 5 ใต้ตรงกับเดือนเมษายน) เดือนน้ีมีประเพณีการเล่นสงกรานต์ 
ประเพณีดําหัว –ปอยบวชลูกแก้ว (บวชเณร) ขึ้นเรือนใหม่ เลี้ยงผีปู่ย่า 

                                                            
20ชาวภาคเหนือเรียกชาวภาคกลางว่าคนใต้ ใต้ในท่ีนี้หมายถึงภาคกลาง 
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2. เดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ใต้ตรงกับเดือนพฤษภาคม) มีปอยบวชเณร-ปอยหลวง (งาน
สมโภชทานวิหาร โบสถ์ กําแพง) ขึ้นบ้านใหม่ – แต่งงาน วิสาขบูชา –ไหว้พระธาตุ 

3. เดือน 9 เหนือ (เดือน 7 ใต้ตรงกับเดือนมิถุนายน) เดือนน้ีอากาศมักจะร้อนจัด มีคํา
พังเพยว่า “เดือนเก้า หมาเฒ่า นอนนํ้า” หมายถึงอากาศร้อนจัดจนสุนัขแก่ ๆ ต้องไปนอนในน้ํา เดือน
น้ีมีประเพณีการไหว้พระธาตุ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ  

ในเดือน 9 เพ็ญเดือนน้ี หากฟ้าฝนดีก็จะเริ่มทํานา ทําพิธีแฮกนา21 หว่านกล้า 
4. เดือน 10 เหนือ (เดือน 8 ใต้ตรงกับเดือนกรกฎาคม) เดือน 10 เพ็ญ เข้าพรรษา เริ่ม

การทํานาเริ่มไถ คราด ทําพิธีแฮกนา หว่านกล้า เริ่มเข้าฤดูฝน 
5.  เดือน 11 เหนือ (เดือน 9 ใต้ตรงกับเดือนสิงหาคม) เป็นเดือนปลูกนา ดํานา ทานข้าว ผู้

เฒ่าไปฟังธัมม์ จําศีล 
6.  เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 ใต้ตรงกับเดือนกันยายน) ฝนตกหนัก มักท่วมในเดือนน้ี 

ประเพณีทางศาสนามีการทานข้าวสลากหรือก๊วยสลาก22 
7.  เดือนเก๋ียง เหนือ โบราณว่าเดือน (เดือน 11 ใต้ตรงกับเดือนตุลาคม) ทําบุญออกพรรษา 

การทานสลากภัตต์ ทานกฐิน จนถึงเดือนย่ีเพ็ญ ชาวบ้านเริ่มทําสวนปลูกผัก 
8.  เดือนย่ีเหนือ (เดือน 12 ใต้ตรงกับเดือนพฤศจิกายน) มีทานกฐินถึงวัน 15 ค่ําประเพณี

ลอยกระทงตามประทีป ทอดผ้าป่า ต้ังธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ เดือนน้ีเป็นฤดูการทําสวนพืชผักฤดู
หนาวของชาวบ้าน ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณีลอยโคม คือลอยไฟน้ีเป็นประเพณีด้ังเดิมที่
สืบเน่ืองกันมาแต่โบราณกาลและนับเป็นงานที่สนุกสนานของทางภาคเหนือ (เดือนย่ีเป็ง) 

                                                            
21ประเพณีแฮกนาหรือแรกนาของชาวเหนือ เป็นประเพณีของชาวบ้านตามท้องถ่ินภาคเหนือเป้ฯพิธีท่ี

ทํากันง่าย ๆ และทําเป็นส่วนตัว การแฮกนานี้จะทําเม่ือมีการหว่านกล้าและเมื่อกล้ามีอายุครบ 1 เดือนก็จะถอนเอา
ไปปลูกได้ ส่วนการเลือกวันดีสําหรับการหว่านกล้าตํานานั้น ถือเอาว่าเจ้าของนั้นเกิดวันไหน และการปลูกคร้ังแรก
ต้องปลูกในบริเวณท่ีทําพิธีแฮกนา ซ่ึงการปลูกจะต้องปลูก 9 กอ เป็นการเอาฤกษ์ก่อน ในระหว่างท่ีปลูกข้าว 9 กอนี้
จะต้องกล่าวไตรสรณาคมณ์ไปจนครบ 9 กอ เม่ือได้ทําพิธีปลูกแฮกนาแล้วก็เร่ิมดํานากันต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 
ประเพณีเกี่ยวกับการทํานาของชาวเหนือนี้ยังมีอกหลายอย่าง เช่น การทําพิธีบูชาทุ่งนา เป็นต้น 

22การทานก๋วยสลาก เป็นประเพณีท่ีชาวเหนือถือสืบเนื่องมานาน ก่อนวันทําพิธี 1 วัน เรียกว่า “วันดา” 
คือวันจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน พวกผู้ชายจะจัดการจักตอกสาน “ก๋วย” (ตะกร้า) ไว้หลายใบตามแต่ศรัทธา
และกําลังทรัพย์ ทางฝ่ายหญิงก็จะจัดเตรียมห่อของกระจุกกระจิก เช่น ข้าวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ 
ปลาร้า ขนมข้าวต้ม และอาหาร ผลไม้ สิ่งของต่าง  ๆ นี้ จะบรรจุลงในก๋วยและจะเอา “ยอด” คือสตางค์ ติดไม้เรียว
เสียบไว้ ในวันทานสลาก จะให้เด็กลูกหลานเอาเสื่อไปปูท่ีลานวัดและเอา “ก๋วยสลาก” ไปวางเรียงไว้เป็นแถวและทั้ง
ครอบครัวจะช่วยกันเอา “ก๋วยสลาก” ถวายพระในวเลามีการเรียก “เส้นสลาก” ถือว่าการทานสลากภัตต์นี้มี
อานิสงส์มาก 
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9. เดือน 3 เหนือ (เดือนอ้ายใต้ตรงกับเดือนธันวาคม) มีประเพณีเทศน์มหาชาติ ทานทอด 
(ทอดผ้าป่า) ชาวบ้านก็จะเริ่มเก่ียวข้าว ชาวสวนก็จะเริ่มปลูกพืชล้มลุก เช่น กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก 
และอ่ืน ๆ  

10. เดือน 4 เหนือ (เดือนย่ีใต้ตรงกับเดือนมกราคม) ในเดือนน้ีการเก็บเก่ียวจวนแล้วเสร็จและ
เก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง เสร็จฤดูการทํานา เมื่อเก็บข้าวเสร็จแล้วก็มีการทําบุญ เรียกว่า ทานข้าวจี่ ข้าวหลาม
และมีประเพณีขึ้นเรือนใหม่ แต่งาน 

11. เดือน 5 เหนือ (เดือน 3 ใต้ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์) มาฆบูชา มีการทําบุญปอยหลวง 
(งานมหกรรมฉลองสมโภช) หากมีศพพระก็มักจะทําพิธีเผาในเดือนน้ี เรียกว่าลากปราสาทศพพระหรือ
ทางไทยใหญ่เรียกว่า “ปอยล้อ” 

12. เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้ตรงกับเดือนมีนาคม) ในเดือนน้ีมีการทําบุญปอยน้อย (บวช
เณร-อุปสมบท) ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน23 

นอกจากประเพณีสําคัญที่ขาวล้านนาได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติแล้วน้ัน ยังมีความเช่ือในเรื่อง
อานิสงส์ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิด ชาวเหนือเช่ือกันว่า การได้กราบไหว้พระธาตุประจําปีเกิดตน จะทํา
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิจะปกป้องคุ้มครอง มีความเจริญก้าวหน้าให้อายุมั่นขวัญยืน 
โดยถือกันว่าตนเกิดปีไหนจะต้องไปสักการบูชาพระธาตุที่ไหนหรือที่ตนได้สร้างไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิด มีดังน้ี 

1. คนเกิดปีชวด (เมืองเหนือว่า ปีไจ้)  พระธาตุประจําปีเกิดคือ พระธาตุจอมทองเชียงใหม่ 
2. คนเกิดปีฉลู (ปีเป้า)   พระธาตุประจําปีเกิดคือ พระธาตุลําปางหลวง นครลําปาง 
3.  คนเกิดปีขาล (ปียี)   พระธาตุประจําปีเกิดคือ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ซึ่งท่าน

จะเห็นรู้เสือที่บันไดขึ้นสู่พระธาตุ ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้าง ครูบาศรีวิชัยเกิดปีขาล 
4. คนเกิดปีเถาะ (ปีเหม้า)      พระธาตุประจําปีเกิดคือ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 
5. คนเกิดปีมะโรง (ปีสี) คนเกิดปีน้ี   พระธาตุประจําปีไม่ใช่พระเจดีย์ธาตุ แต่เป็นพระพุทธรูป

ที่เรียกว่า “พระสิงห์” หรือพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 
6. คนเกิดปีมะเส็ง (ปีไส้) ปีน้ีก็เช่นเดียวกัน   พระธาตุประจําปีคือ ต้นศรีมหาโพธ์ิ ที่พุทธคยา 

อินเดีย ที่ไปไหว้ถึงอินเดียไม่ได้ ก็ไหว้ต้นโพธ์ิตามวัดแทน 
7. คนเกิดปีมะเมีย (ปีสะง้า)  พระธาตุประจําปีคือ พระธาตุย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
8. คนเกิดปีมะแม (ปีเม็ด)  พระธาตุประจําปีคือ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ 
9. คนเกิดปีวอก (ปีสัน)  พระธาตุประจําปีคือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

10. คนเกิดปีระกา (ปีเล้า)  พระธาตุประจําปีคอื พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 

                                                            
23รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศาสต์, วรรณกรรมภาคเหนือ, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 39-41. 
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11. คนเกิดปีจอ (ปีเส็ด)  พระธาตุประจําปีคือ พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค ์

12. คนเกิดปีกุน (ปีไก๊)  พระธาตุประจําปีคือ พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

พระธาตุประจําปีเกิดน้ี ถือกันว่า หากผู้ใดเกิดปีไหนแล้ว หากได้ไปไหว้พระธาตุน้ัน ๆ ก็จะ
ได้อานิสงส์มาก และสําหรับผู้ที่มีพระธาตุประจําปีอยู่ห่างไกลและที่ไปไม่ถึง เช่น สวรรค์ ก็ได้แต่กราบ
ไหว้อธิษฐานเอาเองและเช่ือกันว่าเมื่อตายไปแล้ว ดวงวิญญาณจะไปไหว้พระธาตุดังกล่าวแล้วน้ันด้วย 
ในสมัยก่อนน้ีมีผู้เขียนภาพนักษัตรปีเกิดและรูปพระธาตุน้ัน ๆ ไปจําหน่ายแก่ชาวบ้าน ซึ่งปรากฏว่า มี
ผู้สั่งช้ือไว้สักการะบูชากันแทบทุกบ้าน แม้แต่ปัจจุบันตามบ้านานอกก็ยังมีอยู่ เขามักจะใส่กรอบห้อย
ไว้ที่หิ้งพระบนหัวนอน บางคนอยากไปไหว้พระธาตุประจําปีตน ก็อุตส่าห์เก็บเงินทองไว้เมื่อถึง
เทศกาลหรือมีโอกาสอันดี ก็จะไปไหว้พระธาตุดังกล่าวและหากบุคคลไหนได้ไปไหว้พระธาตุประจําปี
เกิดของตนแล้วก็ถือว่าเป็นคน “มีบุญ”24 

 

2.6 วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา 
  

วรรณกรรมล้านนาที่มีความเช่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ได้มีการ
นํานิทานพ้ืนบ้านและชาดกทางพระพุทธศาสนา เข้ามาเรียบเรียงในรอบหน่ึงปีทั้งสิบสองเรื่อง ว่าด้วย
อานิสงส์การถวายคัมภีร์ประจําเดือนเกิดของบุคคลในแต่ละเดือนซึ่งจะมีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไป 
และสอดแทรกหลักธรรมในเรื่องเพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของชาวล้านนา 

อุดม  รุ่งเรืองศรี ได้กล่าวไว้ว่านักปราชญ์ล้านนาได้สร้างคัมภีร์อานิสงส์ที่อิงอาศัยบริบท
ทางสังคมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสู่ความดีงาม สร้างบุคคลให้มีความใกล้ชิดพระศาสนา
โดยพยายามอธิบายการสร้างบุญกุศลเสริมชะตาชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การพยายามนําเอาเหตุการณ์
เรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ชาดก โดยเฉพาะทศชาติชาดกหรือ มหานิบาต
ชาดก มาอธิบายและกําหนดเป็นคัมภีร์ธัมม์ประจําวันเกิด เดือนเกิดและปีเกิด เรียกช่ือคัมภีร์เหล่าน้ี
ว่า “ธัมมาชาตา” คือ เป็นคัมภีร์ประจําวัน เดือน ปีของบุคคลน้ัน ซึ่งนับว่าเป็นกุศโลบายสําคัญที่ให้
พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาได้มีโอกาสฟังธรรมและสร้างคัมภีร์ถวายวัด  กล่าวคือ ได้มีความพยายาม
สร้างความผูกพันให้ผู้คนใกล้ชิดพระศาสนา โดยการโยงความเช่ือเรื่องราศี หรือ “ตัวเป่ิง” หรือ “ตัว
พ่ึง” ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนบ้านให้สัมพันธ์กับการได้มีโอกาสสร้างถาวรวัตถุที่อํานวยประโยชน์ให้เกิดแก่
สังคมโดยรวม เช่น การสร้างศาลา สะพาน บ่อนํ้า เป็นต้น โดยกําหนดให้คนที่เกิดในแต่ละราศีได้มี
โอกาสสร้างสาธารณวัตถุหรือการสร้างคัมภีร์ถวายวัดให้เหมาะสมกับวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด ดัง
รายช่ือคัมภีร์ธรรมที่กําหนดให้เป็น ธัมม์ชาตา ดังน้ี 

                                                            
24สงวน  โชติสุขรัตน์, ประเพณีไทยภาคเหนือ, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์ศรีปัญญา, 2553), หน้า 149-150. 
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คัมภีร์ธรรมประจําเดือนเกิด นักปราชญ์ล้านนา กําหนดธัมม์ชาตาขึ้นโดยนําเอาเหตุการณ์
เรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ชาดก โดยเฉพาะทศชาติชาดกหรือมหานิบาต
ชาดก มาอธิบายและกําหนดเป็นคัมภีร์ธัมม์ประจําเดือนเกิด คือ 

สําหรับคนที่เกิดในเดือนเก๋ียงหรือจียง  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ สุทธนู หรือปฐมกัป 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนย่ี   ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ ช้างฉัททันต์ /ปทุมกุมาร 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนสาม  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ มัฏฐกุณฑลี หรือมโหสถ 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนสี่  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ  หงส์ผาคํา หรือภูริทัตต์ 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนห้า  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ อุทธรา หรือโปริสารท 
สําหรับคนทีเกิดในเดือนหก  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ พุทธโฆสา 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนเจ็ด  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ อรินทุม หรือเนมิราช 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนแปด  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ สารทมาณพ หรือ สิทธัตถะ บาง      

ตําราว่านารทมาณพ และเนมิราช 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนเก้า  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ พุทธาภิเสก หรือสิบชาติ 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบ  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ สุวัณณสาม/ธัมมจักก์ 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบเอ็ด  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือพุทธนิพพาน/เวสสันตระ 
สําหรับคนที่เกิดในเดือนสิบสอง  ให้ถวายทานคัมภีร์ช่ือ มงคลสูตรหรือสมภมิตร 
นอกจากธรรมชาตาถวายประจําเดือนเกิดแล้ว ก็มีในส่วนถวายคัมภีร์ประจําวันเกิด ประกอบด้วย  
1. คนเกิดวันอาทิตย์  ให้ถวายคัมภีร์  ธรรมลังคิณี 
2. คนเกิดวันจันทร์  ห้ถวายคัมภีร์   ธรรมวิภังคะ 
3. คนเกิดวันอังคาร  ให้ถวายคัมภีร์  ธรรมธาตุกถา 
4. คนเกิดวันพุธ  ให้ถวายคัมภีร์  ธรรมปุคคละปัญญัติ 
5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  ให้ถวายคัมภีร์  ธรรมกถาวัตถุ 
6. คนเกิดวันศุกร์  ให้ถวายคัมภีร์  ยะมะกะ 
7. คนเกิดวันเสาร์  ให้ถวายคัมภีร์  ธรรมมหาปัฏฐาน 
เหตุผลของการกําหนดให้คัมภีร์เหล่าน้ีเป็นคัมภีร์ประจําชาตาวันเกิด เดือนเกิดและปีเกิด

น้ัน นักปราชญ์ผู้รจนา ระบุไว้ในตอนส่งท้ายของคัมภีร์เพียงว่า เพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่บุคคลผู้เกิดใน
แต่ละวัน กล่าวคือ บุคคลใดที่เป็นเจ้าของประจําวันเกิด ควรประกอบกิจกรรมต่อไปน้ีคือ การสร้าง
คัมภีร์รวมไปถึงการเขียนเอง จ้างให้บุคคลท่ีมีความรู้เขียน หรือสักการบูชาและกิจกรรมสุดท้ายคือ
การฟังธัมม์ประจําชาตาของตนเอง ก็จะเป็นกุศลย่ิง ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเป็นความ
ชาญฉลาดของพระเถระนักปราชญ์ชาวล้านนา ที่มุ่งเน้นให้บุคคลสนใจเก่ียวกับหลักธรรมคําสอน ซึ่ง
หากพิจารณาจากคัมภีร์ธัมม์ชาตาที่พระเถระเหล่าน้ันกําหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าเป็นหลักธรรมที่แสดงถึง
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การบําเพ็ญบารมีที่ต้องการให้บุคคลมีศีลธรรมข้ันพ้ืนฐาน คือ ความมีเมตตา ความอดทน การมี
ปัญญา การมีศีล เป็นต้น และการให้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตในหมวดหลักอภิธรรม 7 คัมภีร์ ดังน้ันพระ
เถระเหล่าน้ัน จึงได้กําหนดหลักธรรมและชาดกเหล่าน้ัน มาเป็นคัมภีร์ธัมม์ชาตา ประจําวันเดือนปีเกิด
ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ที่มาและแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มิได้ปรากฏในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถา แต่นักปราชญ์ผู้รจนาคัมภีร์ล้านนาได้พยายามสร้างค่านิยมขึ้นมาใหม่เพ่ือให้บุคคลใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา เข้าหาพระธรรมโดยการอ้างอิงหลักธรรมหรือเน้ือความในพระไตรปิฎก ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมของคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาใหม่น้ัน แต่ถ้าพิจารณาโดยมิติของ
จุดมุ่งหมายแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นกุศโลบาย ภูมิปัญญาของนักปราญ์ล้านนาที่เช่ือโยงคติธรรมความ
เช่ือในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับพระพุทธศาสนา ให้บุคคลมีสนใจในหลักธรรม แม้อย่างน้อยที่สุดก็
ขอได้สร้างและฟังธรรมที่สอดคล้องกับวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดของตนก็เพียงพอ 

ในแผ่นดินล้านนาน้ี มีหอธัมม์ คือ อาคารที่เก็บคัมภีร์ต่าง ๆ อยู่เกือบจะทุกวันในหอธัมม์
หรือหอไตรดังกล่าวก็เก็บธัมม์หรือคัมภีร์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหากเราจะเปิดดูในหอธัมม์แล้ว จะพบว่ามี
คัมภีร์หลากชนิดคละกันไป นอกจากคัมภร์หลักในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ซึ่งแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันลึกซึ้งแล้ว อาจพบได้ว่ามีคัมภีร์ซึ่งมีลักษณะของท้องถิ่นอยู่จํานวนมาก เช่น ปิฏกะทังสาม 
หรือพระไตรปิฎกฉบับย่อ ธัมม์ลาลัยโยด หรือคัมภีร์พระมาลัยโปรดโลกธัมม์เสฏฐีทั้งห้า หรือเศรษฐี
ห้าจําพวก ธัมม์กัมมวาจา ธัมม์อานิสงส์ต่าง ๆ และคัมภีร์ที่ถือว่าให้อานิสงส์แก่ผู้ถวายซึ่งกลุ่มผู้สํารวจ
เรียกในเชิงลบว่า ธัมม์โหลคือเป็นคัมภีร์ที่มีจํานวนไม่น้อย 

ธัมม์ชาตาเดือนเกิดช้ีให้เห็นว่า การที่กําหนดให้มีการทานธัมม์ชาตา เป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดมี
พระธรรมหรือคัมภีร์หนุนเน่ืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย ในความคิดซึ่งมีเจตนาที่
จะให้คนสร้างคัมภีร์ออกมาเป็นจํานวนมากนั้น ก็ได้ระบุไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ทั่วไปโดยเฉพาะในสุสิม
ชาดก ได้บอกไว้ว่า การสร้างธัมม์อักขระ 1 ตัว ก็มีอานิสงส์เหมือนสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ ซึ่งทําให้
เกิดมีคัมภีร์ต่าง ๆ หนุนเน่ืองกันมาในประวัติศาสตร์ล้านนา ธัมม์ชาตาที่เป็นวรรณกรรม 12 เดือน
ประกอบด้วย 

 
2.6.1 สุธนูชาดก 
สุธนูชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 2 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต 

ลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษาท้องถิ่น 
ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุน เมืองหลวงพระ
บาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้ที่วัดสูง
เม่น จังหวัดแพร่ พิชิต อัคนิจ และคณะได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 โดยการ
สนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 
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เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี ขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึง
การสอนพญามาร แล้วตรัสเล่าว่า พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี มีพระมเหสี พระ
นามว่าพระนางเกสินีและนางสนมอีก 16,000 นาง แต่ทั้งหมดไม่มีพระโอรสและพระธิดาเลย 
พระองค์จึงให้พระมเหสีและนางสนมทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรม พระนางเกสินีได้สมาทานอุโบสถ
ศีล ให้ทาน ต้ังจิตปรารถนาที่จะได้พระโอรส พระอินทร์จึงขอให้พระโพธิสัตว์ลงมาปฏิสนธิ ในครรภ์
ของพระนาง ในวันที่พระโพธิสัตว์ถือเอาปฏิสนธิน้ัน พระนางเกสินีฝันว่ามีเหย่ียวนําลูกพุทรามาให้ 
พระนางรับมาเคี้ยวกิน เมื่อครบกําหนดพระนางก็ประสูติพระโอรสให้ช่ือว่าสุทธนู ในวันเดียวกันน้ันม้า
ทรงของพระราชาก็ตกลูกเป็นตัวผู้จึงต้ังช่ือว่ามณีกากข์ เมื่อสุทธนูกุมารเจริญวัยก็เช่ียวชาญในเร่ืองการ
ยิงธนูมาก สุทธนูมีเพ่ือนรักช่ือว่าเสจกุมารซึ่งเป็นลูกของลุง เสจกุมาร มีน้องสาวนามว่ากเรณุวดี เมื่อ
สุทธนูมีอายุ 16 ปี พระบิดาก็สวรรคต ราชสมบัติจึงตกแก่สุธนู ในวันราชาภิเษกเหล่าอํามาตย์ได้ถวาย
ม้ามณีกากข์ให้เป็นม้าทรง ทันทีที่สุธนูขึ้นทรงม้า ม้าก็พาพระองค์เหาะลอยขึ้นไปในอากาศจนถึงเมือง
เสตนคร พระองค์ได้พบกับนางจิรประภา ธิดาของเจ้าเมือง ก็เกิดความรักอยากได้นางมาเป็นคู่ครอง 
นางบอกว่าพระบิดาได้ต้ังกฎไว้ว่า ถ้าใครสามารถยิงวัตถุ 35 ช้ัน คือ ไม้เด่ือ 7 ช้ัน แผ่นทอง 7 ช้ัน 
เกวียน 7 ช้ัน และไม้ตาล 7 ช้ัน ให้ตกลงมาได้ ก็จะยกลูกสาวให้สุธนูสามารถทําได้ จึงได้อภิเษกสมรส
กับพระนางจิรประภา อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในเมืองเสตนคร ต่อมาสุธนูพานางจิรประภาเดินทาง
กลับไปเมืองพาราณสีโดยข้ึนหลังม้ามณีกากข์เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า นางจิรประภาเกิดความกลัวจึงขอร้อง
ให้สุธนูพาลงสู่พ้ืนดิน สถานที่ที่ลงไปน้ันเป็นที่อยู่ของฆันตารยักษ์ซึ่งได้พรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับ
ผู้หญิงที่เข้ามาในอาณาเขตไปเป็นคนรับใช้น้องสาวของตนได้ ขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับอยู่น้ัน ฆัน
ตารยักษ์จะเข้าไปจับนางจิรประภา ม้ามณีกากข์ต่ืนขึ้นมาเห็นเข้าจึงได้ต่อสู้กัน ม้ามณีกากข์แพ้ถูกจับ
ตัวไป เมื่อไม่มีม้า ทั้งสองจึงพากันเดินไปจนถึงแม่นํ้าใหญ่ แต่ไม่สามารถจะข้ามไปได้ จึงขอขึ้นเรือ
พ่อค้า ขณะเรือมาถึงกลางแม่นํ้าถูกพายุใหญ่พัดจนเรือแตก ทั้งสองถูกแยกจากกัน นางจิรประภาถูก
นํ้าพัดพามาจนถึงเมืองอินทปัฏ ได้เข้าไปในเมืองไปขอทํางานที่บ้านเศรษฐีแลกข้าวนํ้ากิน วันหน่ึงได้นํา
แหวนมาให้เศรษฐีขายได้เงินมา 4 เกวียน จึงให้เศรษฐี 1 เกวียน ที่เหลือนํามาสร้างบ้านและศาลา
พร้อมทั้งให้วาดภาพเร่ืองราวของนางไว้แล้วให้คนใช้คอยดูแล ถ้าใครดูเรื่องราวในภาพแล้วร้องไห้ก็ให้
รีบมาบอกนางทันที ฝ่ายสุธนูขึ้นฝั่งที่ใกล้กับที่อยู่ของนางอัญชนวดีซึ่งเป็นลูกสาวของฆันตารยักษ์ แล้ว
ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่ากล้วย เช้าวันหน่ึงนางอัญชนวดีสั่งให้นางกเรณุวดี ซึ่งถูกยักษ์ผู้พ่อจับมาเป็นคน
ใช้ไปตักนํ้าที่ท่านํ้ามาให้ นางกเรณุวดีไปที่ท่านํ้าได้พบกับสุธนูจึงให้ซ่อนอยู่ที่ตรงน้ันก่อน แล้วนางก็
กลับเข้าไปในที่อยู่ของยักษ์ นางอัญชนวดีได้กลิ่นมนุษย์ที่ติดตัวนางการณุวดีก็สอบถามถึงที่มาของ
กลิ่นน้ัน นางการณุวดีจึงรับว่าได้พบกับสุธนู นางอัญชนวดีบอกให้นางกเรณุวดีไปนําสุธนูมาหาและพา
สุธนูขึ้นไปอยู่บนห้องด้วย ต่อมาสุธนูรู้ว่าม้ามณีกากข์ถูกจับมาขังไว้ที่เมืองน้ี จึงบอกนางกเรณุวดีให้ไป
บอกกับม้าว่าตนได้ตามมาที่น่ีแล้ว เมื่อได้พบม้าแล้วก็หนีไปด้วยกัน ม้ามณีกากข์พาสุธนูมาจนถึงเมือง
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อินทปัฏ ให้พากันแวะที่ศาลาโรงทานเห็นรูปในศาลานั้นแล้วก็ร้องไห้ หญิงคนใช้เห็นเช่นน้ันจึงรีบไป
บอกนางจิรประภา ทั้งสองได้พบกันแล้วพากันขึ้นม้ามณีกากข์เหาะไปสู่เมืองพาราณสี สุธนูอยู่ในเมือง
พาราณสีได้ไม่นาน ก็คิดถึงนางอัญชนวดี จึงให้ม้ามณีกากข์พาไปเมืองยักษ์และสู่ขอนางอัญชนวดี
กับฆันตารยักษ์ พร้อมกับขอร้องให้ฆันตารยักษ์เลิกฆ่าสัตว์หันมารักษาศีล 5 ฆันตารยักษ์ให้สัญญาว่า
จะรักษาศีล 5 ให้บริบูรณ์ สุธนูและนางอัญชนวดีจึงเดินทางไปเมืองพาราณสีและปกครองบ้านเมือง
ด้วยความสงบสุขตลอดอายุขัย สุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงสโมธานชาดกว่า พระเจ้าพรหมทัตได้แก่
พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางเกสินีได้แก่พระนางสิริมหามายา พระเจ้าเสตราชได้แก่ พระมหาโมคคัลลานะ 
พระอินทร์ได้แก่ พระอนุรุทธะ นางปทุมวดีได้แก่นางโคตรมี นางจิรประภา ได้แก่ พระนางยโสธรา ม้า
มณีกากข์ ได้แก่ ม้ากัณฐกะ และเจ้าชายสุธนูได้แก่พระพุทธเจ้า25 

สรุปได้ว่า สุธนูชาดก ว่าด้วยเรื่องของศีล เป็นชาดกลําดับที่ 2 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็น
วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต ลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปล
ขยายความเป็นภาษาท้องถิ่น ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจาก
ต้นฉบับของวัดวิชุน เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 
(พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ พิชิต อัคนิจ และคณะได้ปริวรรตเป็นภาษาไทย
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 

 
2.6.2 ฉัททันตชาดก 
ฉัททันตชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 22 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดกนอก

นิบาต ลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษา
ท้องถิ่น ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุนเมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้
ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ พิชิต  อัคนิจ และคณะ ได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ในฉบับของกรมศิลปากรไม่ปรากฏชาดกเรื่องน้ี 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี ขณะประทับอยู่ที่พระเชตะวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าทรงปรารภ
เรื่องภิกษุณีสาวรูปหน่ึง แล้วตรัสเล่าว่า ในอดีต ที่ป่าหิมพานต์พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาช้างเผือก มี
ช้าง 8 พันเชือกเป็นบริวาร และมีมเหสีอยู่ 2 เชือก คือ มหาสุภัททาและจุลลสุภัททา อาศัยอยู่ในถ้ํา
ทองคําต้ังอยู่ท่ามกลางสระนํ้าและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอบอวล วันหน่ึงช้างทั้งหมดไปเดินเที่ยวเล่นใน
ป่าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ พญาช้างเผือกเดินขนาบด้วยมเหสีทั้ง 2 มหาสุภัททาอยู่ข้างขวาจุลลสุภัททา

                                                            
25พิชิต  อัคนิจ  และคณะ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย (A  Critical  Study  of  

Nortern  Thai  Version  of  Pannasa  Jataka). โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.  
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อยู่ข้างซ้าย เมื่อไปถึงต้นไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ต้นหน่ึง พญาช้างเผือกเขย่าต้นไม้น้ัน ดอกไม้หล่นลงมา
ทางฟากของมหาสุภัททา แต่ก่ิงไม้แห้งและมดแดงตกมาใส่จุลลสุภัททา ทําให้แม่ช้างผูกโกรธพญาช้าง
ว่าให้ความรักไม่เท่ากัน ต่อมาช้างทั้งหลายได้พากันไปอาบนํ้า พญาช้างเผือกได้ดอกบัวมาดอกหน่ึงจึง
มอบให้มหาสุภัททา แม่ช้างจุลลสุภัททาเห็นเช่นน้ันก็รู้สึกโกรธพญาช้างมากข้ึน ในขณะที่ช้างทั้งหลาย
นําเหง้าบัวไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่น้ัน แม่ช้างจุลลสุภัททาก็ต้ังจิตปรารถนาว่าด้วยบุญกุศลที่ตน
ทําในคร้ังน้ี ขอให้ได้เกิดเป็นมเหสีเจ้าเมืองพาราณสีและเป็นต้นเหตุให้พญาช้างเผือกน้ีถึงแก่ชีวิตด้วย
เถิด เมื่อแม่ช้างจุลลสุภัททาล้มแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นธิดาของพญามัททราช และภายหลังได้เป็นมเหสี
ของเจ้าเมืองพาราณสี เป็นที่รักและโปรดปรานของเจ้าเมืองพาราณสีมาก พระนางระลึกชาติได้และ
ต้องการแก้แค้นพญาช้างเผือก จึงแกล้งประชวรด้วยเหตุอยากได้งาช้าง เจ้าเมืองพาราณสีให้ชุมนุม
พรานป่าในเมืองพาราณสี ตรัสถามถึงที่อยู่ของช้างที่มีงาใหญ่และงดงามตามความปรารถนาของพระ
นางจุลลสุภัททา พรานป่าช่ือโสนุตตระรับอาสาท่ีจะไปเอางาช้างน้ันมาถวายแต่ก็จนใจเพราะไม่รู้ว่า
ช้างน้ันอยู่ที่ใด พระนางจุลลสุภัททาจึงบอกที่อยู่ของช้างน้ันให้ พรานโสนุตตระใช้เวลาเดินทาง 1 
เดือน 7 วัน ก็ไปถึงที่อยู่ของพญาช้างเผือก เขาได้เฝ้าสังเกตดูถึงสถานที่ที่พญาช้างเผือกยืนอยู่เป็น
ประจําแล้วขุดหลุมตรงที่พญาช้างเผือกยืนอยู่ เสร็จแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในหลุม เมื่อพญาช้างเผือกและ
บริวารมายืนอยู่บริเวณน้ัน จึงใช้ธนูอาบยาพิษยิงท้องของพญาช้างเผือก พญาช้างเผือกแผดเสียงร้อง
ด้วยความเจ็บปวดแล้วล้มลง ณ ที่น้ัน บรรดาช้างทั้งหลายเมื่อเห็นว่าพญาช้างถูกทําร้าย ต่างแยกย้าย
กันออกตามหาศัตรู เมื่อช้างทั้งหลายจากไปแล้ว พญาช้างเผือกใช้เท้ากระทืบที่หลุมหมายจะฆ่าคนท่ี
ยิงตน ก็เห็นพรานโสนุตตระนุ่งห่มผ้าจีวรของพระอยู่ในหลุม และคิดว่าการจะฆ่าคนที่นุ่งห่มผ้าที่เป็น
สัญลักษณ์ของพระอรหันต์เช่นน้ีไม่สมควร จึงถามโสนุตตระถึงสาเหตุที่มาฆ่าตน พรานโสนุตตระเล่า
เรื่องพระนางจุลลสุภัททาให้ฟัง เมื่อพญาช้างเผือกได้ฟังดังน้ันก็ยอมให้นายพรานเลื่อยงาของตน ทั้งยัง
ช่วยนายพรานเลื่อยจนงาทั้ง 2 ขาด แล้วมอบงาให้ เมื่อได้งาช้างแล้วพรานโสนุตตระจึงรีบเดินทาง
ออกจากป่าหิมพานต์ ถึงเมืองพาราณสีก็นํางาช้างน้ันไปถวายพระนางจุลลสุภัททา เมื่อพระนางได้
งาช้างมาแล้ว ทําให้คิดถึงพญาช้างเผือกเป็นอย่างมากกอรปกับคิดถึงกรรมที่ตนได้ทํากับพญาช้างเผือก 
ทําให้พระหทัย แตกสิ้นพระชนม์ในที่น้ันเอง สุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงสโมธานชาดกว่า นางจุลล
สุภัททาได้แก่ภิกษุณีสาว นายพรานโสนุตตระได้แก่พระเทวทัต และพญาช้างเผือกได้แก่พระพุทธเจ้า 

สรุปได้ว่า ฉัททันตชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 22 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดก
นอกนิบาต ลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษา
ท้องถิ่น ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุนเมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้
ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ พิชิต  อัคนิจ และคณะ ได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 
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2.6.3 มโหสถชาดก 
มโหสถชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติชาดก ลักษณะ

การแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญปัญญา บารมีของพระพุทธเจ้าในขณะ
เสวยพระชาติเป็นพระมโหสถ ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดชมพูหลวง ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง  จารด้วยอักษรธรรมล้านนา  ภาษา  ไทยวน – บาลี  จํานวน  14 ผูก  รวม  682  หน้าลาน  
สันนิษฐานว่าพระมหาเกสรปัญโญ  เสลารัญญวาสี  วัดไหล่หิน  เป็นผู้รจนาแต่งแปล  เมื่อ  จ.ศ.1179  
ตรงกับ  พ.ศ.2360  สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ.2358-2364)  ชบลงฺการสฺสภิกขุ  เป็นผู้จาร  สถาบันวิจัย
สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม  หมายเลข81.063.01D.058-071 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี  พญาวิเทหะแห่งเมืองมิถิลามีบัณฑิตแห่งราชสํานัก 4 คน ได้แก่ เสน
กะ ปุกกุสะ กามินทะ และโควินทะ วันหน่ึงทรงฝันเห็นไฟกองเล็กลุกขึ้นท่วมไฟกองใหญ่ทั้งสี่กอง
สูงขึ้นไปถึงพรหมโลก สว่างทั่วทั้งจักรวาล รุ่งเช้าเสนกะทํานายฝันว่าจะได้บัณฑิตคนที่ห้า ครั้งน้ันมี
เศรษฐีช่ือสิริวัฑฒกมหาเศรษฐี ภริยาช่ือสุมนาเทวี อาศัยอยู่ที่บ้านปาจีนยวมัชฌกคาม ในวันน้ันพระ
โพธิสัตว์จุติจากดาวดึงส์ลงมาปฎิสนธิในครรภ์ของนางสุมนาเทวี ขณะคลอดน้ันในมือกุมารถือแท่งยา
ออกมาด้วย เมื่อนําแท่งยาน้ันมาบดให้สิริวัฑฌกเศรษฐีที่ป่วยด้วยโรคปวดศีรษะนานเจ็ดปีกินก็หาย
ป่วย  จึงต้ังช่ือกุมารนั้นว่ามโหสถ  เมื่ออายุได้  7 ปี  พระมโหสถใช้สติปัญญาตนสร้างศาลาที่พักและ
สวนอุทยาน  พญาวิเทหะให้อํามาตย์ทั้งสี่ไปสืบดูก็รู้ว่าเป็นบัณฑิตตามคําทํานาย พระองค์ทรงทดลอง
ปัญญาพระมโหสถด้วยปัญหา 19 ข้อ พระมโหสถ แก้ปัญหาได้ทั้งหมด พญาวิเทหะจึงตรัสขอ
พระมโหสถมาเป็นโอรส เมื่อเข้ามาอยู่ในพระราชสํานักแล้วได้แก้ปัญหาข้อที่ 19 เมื่อพระมโหสถอายุ
สิบหกปี นางอุทุมพรดําริว่าจะหาคู่ให้แก่พระมโหสถ พระมโหสถขอออกไปหาคู่ครองด้วยตนเอง 
ระหว่างทางพบนางอมรา พระมโหสถและนางอมราต่างมีใจชอบพอและต่างทดลองถามปัญหาซึ่งกัน 
เมื่อพระมโหสถตามไปถึงเรือนของนาง พบแม่ของนางแล้วกล่าวว่าตนจะปะชุนผ้าทั้งหลายในเรือน 
จากนั้นให้นางไปบอกให้คนทั้งหลายเอาผ้ามาให้ปะชุน หลังจากสู่ขอนางอมราจากพ่อแม่นางแล้ว 
ก่อนเดินทางกลับได้นําเงินที่ได้จากการปะชุนผ้าจํานวนพันตําลึงมอบให้พ่อแม่นางอมรา เมื่อกลับมา
แล้วนางอุทุมพรจัดให้มีการแต่งงานกัน วันหน่ึงบัณฑิตทั้งสี่ออกอุบายกล่าวโทษพระมโหสถด้วยการ
ขโมยแก้วจุฬามณี ดอกไม้ทอง ผ้ารัตนกัมพล และฉลองพระบาท แล้วปรักปรําว่าพระมโหสถเป็นผู้
ขโมยไป พญาวิเทหะสั่งให้จับพระมโหสถ พระมโหสถรู้จึงหนีออกจากเมืองไปอาศัยอยู่กับนายช่างหม้อ 
บัณฑิตทั้งสี่รู้ว่าพระมโหสถหนีไปแล้วก็คิดจะเอานางอมราเป็นเมียตน นางอมราจึงใช้อุบายจับบัณฑิต
ทั้งสี่มัดโกนศีรษะแล้วนําไปถวายพญาวิเทหะพร้อมกับของที่ถูกขโมย ต่อมามีเทพดารักษากระพุ่มฉัตร
สําแดงตนให้พญาวิเทหะเห็นแล้วถามปัญหาสี่ข้อ บัณฑิตทั้งสี่ไม่อาจแก้ปัญหาได้ ตกกลางคืนเทพดา
รักษากระพุ่มฉัตรกล่าวกับพระองค์ว่ามีแต่พระมโหสถเท่าน้ันจึงจะแก้ได้ ขอให้พระองค์ไปนํา
พระมโหสถ เมื่อพระมโหสถมาแล้วกล่าวแก้ปัญหาทั้งสี่ตามลําดับ เทวดารักษากระพุ่มฉัตรถวายของ
สักการบูชาด้วยแก้วเจ็ดประการ แต่น้ันมาพระมโหสถก็มากด้วยยศและบริวาร ต่อมาบัณฑิตทั้งสี่ออก
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อุบายถามปัญหาว่านักปราชญ์ควรฝากความลับไว้กับผู้ใด พระมโหสถว่าไม่ควรฝากไว้กับใคร บัณฑิต
ทั้งสี่จึงนําความน้ีทูลพญาวิเทหะว่าพระมโหสถเป็นขบถต้องการชิงเอาราชสมบัติ พญาวิเทหะหลงเช่ือ
และคิดจะกําจัดพระมโหสถ พระมโหสถรู้จึงหนีออกจากพระราชวังเข้าไปซ่อนในรางเรือ พญาวิเทหะ
สั่งบัณฑิตทั้งสี่ให้ตามไป บัณฑิตทั้งสี่ออกมาจากพระราชวังก็พากันน่ังสนทนาบนรางเรือแล้วกล่าว
ความลับซึ่งกัน โดยเสนกะว่าตนได้ฆ่านางโสเภณีชิงเอาเครื่องประดับ ปุกกุสะว่าตนมีขาเป็นเรื้อน กา
มินทะว่าตนถูกผีสิงเป็นบ้า และเทวินทะว่าตนลักแก้วมณีพญา ไปหลังจากที่นางอุทุมพรรู้เรื่องทั้งหมด
จากพญาวิเทหะแล้ว จึงเขียนหนังสือแจ้งพระมโหสถว่าพญา วิเทหะให้บัณฑิตทั้งสี่มารอดักฆ่าอยู่ รุ่ง
เช้าพระมโหสถจัดเตรียมชาวเมืองเข้าไปในพระราชวังแล้วกล่าวความลับของบัณฑิตทั้งสี่แก่พญาวิเท
หะ พญาวิเทหะทรงสั่งให้จองจําบัณฑิตทั้งสี่ แต่พระมโหสถทูลขออภัยโทษไว้ พระมโหสถจัดการ
ตกแต่งบ้านเมืองเพ่ือป้องกันศัตรูสืบข่าวจากพ่อค้าวาณิชต่างเมือง ส่งอุปนิกขิตไปยังเมืองต่างๆ 
ร้อยเอ็ดเมือง หลังจากได้ความแล้วจึงให้นกสุวโปดกไปสืบข่าว เมื่อบินไปถึงเมืองอุตตรปัญจาลนคร
แห่งแคว้นกัปปิลรัฐอันมีพญาจูฬนีพรหมทัตต์และพราหมณ์ปุโรหิตช่ือว่าเกวัฏฏะ เกวัฏฏะปรารถนาที่
จะให้พญาจูฬนีพรหมทัตต์เป็นใหญ่ในชมพูทวีป จึงชักชวนเข้าไปในสวนอุทยานเพ่ือกล่าวความลับกัน 
นกสุวโปดกเห็นแล้วบินเข้าไปอยู่เหนือก่ิงไม้คอยดักฟัง เกวัฎฏะวางแผนให้ค่อยยึดเอาเมืองน้อยต่าง ๆ 
เมื่อได้แล้วค่อยยึดเอาเมืองใหญ่ เมื่อได้ทั้งร้อยเอ็ดเมืองแล้วก็จะลวงมาฆ่าเสีย นกสุวโปดกบินกลับมา
รายงานพระมโหสถ ส่วนพญาจูฬนีพรหมทัตต์กระทําตามคําของเกวัฏฏะได้ครอบครองเมืองทั้งหลาย
ร้อยเอ็ดเมือง คงเหลือแต่เมืองมิถิลาเพียงเมืองเดียว เกวัฏฏะห้ามไว้ไม่ให้ตีเมืองมิถิลาเพราะกลัว
ปัญญาของพระมโหสถ ครั้นถึงวันด่ืมฉลองเหล้าชัยบานผสมยาพิษ พระมโหสถวางแผนให้อุปนิกขิต
ทําลายงานฉลองเพ่ือช่วยชีวิตท้าวพญาทั้งร้อยเอ็ดเมือง พญาจูฬนีพรหมทัตต์สั่งให้พญาร้อยเอ็ดเมือง
ยกทัพพร้อมพระองค์ไปตีเมืองมิถิลา พระมโหสถได้ใช้อุบายต่าง ๆ ป้องกันเมืองเอาไว้ได้ ต่อมาจึงคิด
อุบายให้เกวัฏฏะทําทีเข้าไปเป็นพวกพญาจูฬนีพรหมทัตต์ กล่าวความเท็จว่าพญาทั้งหลายร้อยเอ็ดตน
และเกวัฏฏะรับสินบนเป็นพวกของพระมโหสถแล้วทั้งสิ้น ขอให้รีบหนี พระองค์และพญาทั้งร้อยเอ็ด
ตนเข้าใจว่าพระมโหสถยกทัพมา ก็กลัวและแตกพ่ายเตลิดหนีกลับไปทั้งกองทัพ วันหน่ึงเกวัฏฏ
พราหมณ์ส่องกระจกเห็นรอยแผลท่ีหน้าผาก จึงทําอุบายแก่พญาจูฬนีพรหมทัตต์ว่าจะใช้นางปัญจาล
จันทีราชธิดาลวงพญาวิเทหะและพระมโหสถมาแล้วฆ่าเสีย พระองค์ทรงให้ช่างขับร้องทั้งหลายขับ
เพลงพรรณนาโฉมนางปัญจาลจันที แล้วเอากระพรวนผูกคอนกปล่อยให้บินไป พระมโหสถรู้ข่าวจาก
นกสุวโปดกจึงทูลขอเดินทางไปก่อนเพ่ือที่จะจัดเตรียมที่ประทับ เมื่อเสร็จแล้วจะส่งข่าวให้พระองค์
เสด็จตามไปภายหลัง ครั้น พญาวิเทหะเสด็จมาแล้วพญาจูฬนีพรหมทัตต์ยกทัพออกมาล้อมนครอุป
การ พระมโหสถจึงให้คนไปอัญเชิญนางสลากก็ นางนันทาเทวี และราชบุตร ราชบุตรีนํามาไว้ในมหา
อุโมงค์ แล้วกล่าวแก่พญาวิเทหะว่าพญาจูฬนีพรหมทัตต์จะปลงพระชนม์พระองค์เช้าวันรุ่งขึ้น จากน้ัน
ให้คนทั้งหลายหนีออกทางมหาอุโมงค์ส่วนตนจะอยู่รอ ครั้นถึงเวลาเช้าจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดแก่พญา
จูฬนีพรหมทัตต์ แล้วนําพระองค์เข้าสู่มหาอุโมงค์ ทําสัตย์อธิษฐานว่าจะไม่ทําร้ายต่อกัน พระองค์จัด
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ให้มีการฉลองเจ็ดวัน ก่อนกลับพระมโหสถสัญญาว่าเมื่อพญาวิเทหะสิ้นพระชนม์แล้วจะกลับมาเป็นข้า
รับใช้พระองค์ หลังจากพญาวิเทหะเสด็จสวรรคตแล้วพระมโหสถก็กลับไปเมืองอุตตรปัญจาละ อยู่เป็น
ข้าในราชสํานักต้ังแต่น้ันมา ครั้งน้ันมีนางเภรีปริพาชีได้ลองปัญญาพระมโหสถ ขณะที่ลองปัญญากัน
อยู่น้ัน สตรีทั้งหลายที่นางนันทาราชเทวีให้คอยเฝ้าพระมโหสถได้นําความไปบอก นางจึงฟ้องว่า
พระมโหสถคบคิดกับนางเภรีปริพาชีจะชิงราชสมบัติ ทรงสอบถามทั้งสองคนแล้วจึงรู้ว่าไม่เป็นความ
จริง ต่อมาพระมโหสถต้องการรู้นํ้าพระทัยพระองค์จึงไปปรึกษานางเภรีปริพาชี นางออกอุบายถาม
ปริศนาพญาจูฬนีพรหมทัตต์ว่าคนทั้งหลายเจ็ดคน ได้แก่ สลากเทวีราชมารดา นันทาราชเทวี ติกขน
กุมาร ผู้อนุชา ธนุเสกขะผู้สหาย พราหมณ์ปุโรหิต มโหสถบัณฑิต และพระองค์เอง ได้ลงเรือสําเภาไป
ในมหาสมุทร ถูกนางผีเสื้อจับสําเภาไว้และขอคนหกคนกินแล้วจะปล่อยพระองค์ พระองค์จะให้บุคคล
ผู้ใดก่อน พระองค์ตอบว่าจะให้นางสลากเทวี นันทาเทวี ติกขนกุมาร ธนุเสกขะ พราหมณ์ปุโรหิต และ
ตัวพระองค์เป็นลําดับที่หก ยกเว้นพระมโหสถ นางเภรีปริพาชีเรียกประชุมคนทั้งหลายแล้วทูลถาม
ปัญหานั้นอีกครั้งหน่ึง พระองค์จึงกล่าวว่าเหตุที่ไม่ให้พระมโหสถแก่ผีเสื้อนํ้ากินเพราะว่าพระมโหสถ
เป็นผู้รู้อัตถประโยชน์ ทั้งมวลที่จะมาภายหน้า ที่เป็นปัจจุบัน และที่เป็นอดีต เป็นประดุจด่ังสัพพัญญู
พระพุทธเจ้าผู้มีกรรมอันปราศจากโทษน่ันเอง 

มโหสถชาดกมีลักษณะเด่นในเรื่องของการแสดงสติปัญญาของพระมโหสถในการแก้ไขปริศนา
ปัญหาต่าง ๆ ขจัดภัยให้แก่ตน แก่เจ้านายตน และช่วยรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นอันตรายจากข้าศึก 
ดังเช่น 

เอาอรรถาธิบายว่า พรานเนื้อเฝิกสอนยังแม่เน้ือตัว 1 หื้อรู้เพิงดีแล้วผูกเอาด้วยเชือกผูกนํา
จูงไปในป่าก็ต้ังไว้ในที่อันจรเดินไปแห่งเน้ือทังหลายแล สา พาลมิคี แม่เน้ือตัวน้ันอันมักใฝ่ใคร่นํามายัง
เน้ือตัวเป็นพาลใบ้ สู่สํานักแห่งตนอันจักสําแดงยังราคะด้วยสัญญาแห่งตน ก็ร้องแล พาลามิโค เน้ือ
เถิกตัวน้ันเป็นพาลใบ้ได้ยินยังเสียงร้องแห่งแม่เน้ือตัวน้ันแล้วอันแวดล้อมด้วยหมู่เน้ือเป็นปริวารอัน
นอนอยู่ในคุ้มไม้ บ่กระทํายังสัญญาในแม่เน้ือทังหลายอันเศษหลอแล้ว อันติดข้องด้วยอันข้องยังอันได้
ยินเสียงแห่งแม่เน้ือเลาตัวน้ัน ลุกออกไปจากคุ้มไม้แล้วยกข้ึนยังคอเข้าไปสู่แม่เน้ือเลาตัวน้ันด้วยอํานาจ
แห่งกิเลส แล้วห้ือตีนถูกบ่วงอันใหญ่แห่งพรานแล้วก็ต้ังอยู่แล ตตฺถ ล้ําบุคคลทัง 3 น้ัน ส่วนว่าพญา
จูฬนีน้ันเป็นประดุจด่ังพรานเน้ือ ราชธีตาแห่งพญาจูฬนีน้ันเป็นประดุจด่ังแม่เน้ือต่อเอาเกวัฏฏ
พราหมณ์น้ันเป็นประดุจด่ังอาวุธเคร่ืองฆ่าในมือแห่งพรานแล ลุทฺโธ พรานป่าก็มีอิจฉามักใคร่เพ่ือฆ่ายัง
เน้ือด้วยแม่เน้ือเลาต่อเอา ยถา ด้วยประการฉันใด พญาจูฬนีก็มีอิจฉามักใคร่เพ่ือฆ่ายังมหาราชเจ้าด้วย
ลูกญิงต่อเอา ก็ด้วยประการด่ังแม่เน้ือต่อน้ันมหาราชเจ้ารู้เทอะฯ26 

                                                            
26ชัปนะ  ปิ่นเงิน, มโหสถ จ.ศ.1178, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หมายเลข 

81.063.01 D.058-071. 
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สรุปได้ว่า มโหสถชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา ว่าด้วยเร่ืองปัญญา แต่งตามชาดก
เรื่องหน่ึงในทศชาติชาดก ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญ
ปัญญา บารมีของพระพุทธเจ้าในขณะเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถ ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดชมพู
หลวง ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษา ไทยวน – บาลี 
จํานวน 14 ผูก รวม 682 หน้าลาน สันนิษฐานว่าพระมหาเกสรปัญโญ  เสลารัญญวาสี วัดไหล่หิน เป็น
ผู้รจนาแต่งแปล เมื่อ จ.ศ.1179 ตรงกับ พ.ศ.2360 สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ.2358-2364) ชบลงฺ
การสฺสภิกขุ เป็นผู้จาร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข
81.063.01D.058-071 

 
2.6.4 ภูริทัตตชาดก 
ภูริทัตตชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเรื่องหน่ึงในทศชาติชาดก 

ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดดวงดี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารเมื่อ จ.ศ.1179 ตรงกับ พ.ศ. 2360 
สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ. 2358 – 2364) ด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน – บาลี จํานวน 4 ผูก 
รวม 175 หน้าลาน ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือผู้คัดลอก ลักษณะการแต่งเป็น ร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.010.105-114 เน้ือ
เรื่องแสดงการบําเพ็ญศีลบารมีของพระพุทธเจ้าในขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตต์แสดงให้เห็นว่า
บุคคลผู้ยึดมั่นอยู่ในศีลย่อมพบความสุขในโลกภายหน้า 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี พญาพรหมทัตต์แห่งเมืองพาราณสี ทรงเนรเทศพระราชบุตร กลัวว่า
จะมาแย่งราชสมบัติ พระราชบุตรจึงไปบวชอยู่ที่ริมแม่นํ้ายมุนา ได้พบกับนางนาคมาณวิกาและอยู่กิน
ด้วยกัน มีพระโอรสและธิดา ช่ือ สาครพรหมทัตต์และนางสมุททชา เมื่อพญาพรหมทัตต์สิ้นพระชนม์
พระราชบุตรจึงได้ครองราชย์สมบัติแทน อยู่มาวันหน่ึงพระราชโอรสและราชกุมารีเล่นนํ้าอยู่ที่สระ
โบกขรณี มีเต่าตัวหน่ึงขึ้นมาจากนํ้าทําให้ทั้งสองพระองค์ตกใจกลัว พระองค์ให้ปล่อยเต่าตัวน้ันไปเสีย 
เต่าตกลงไปสู่เมืองบาดาล เหล่านาคมาณพโอรสพญาธตรัฏฐะจับไว้เต่าตัวน้ันบอกว่าตนช่ือจิตตจูฬะ 
เป็นทูตในสํานักพญาพาราณสีมาเพ่ือยกราชธิดาให้แต่ถูกปฏิเสธ พญาธตรัฏฐะโกรธให้พวกนาคขึ้น
ไปสู่เมืองพาราณสีทําให้ชาวเมืองเกรงกลัวมาก ด้วยความที่กลัวชาวเมืองจะเดือดร้อน พญาพาราณสี
จึงยอมยกนางสมุททชาให้เป็นมเหสีพญาธตรัฏฐะ นางสมุททชาลงไปอยู่เมืองบาดาลที่พญาธตรัฏฐะ
เนรมิตให้เป็นด่ังเมืองมนุษย์ มีพระโอรส 4 พระองค์คือ สุทัสสนะ ทัตตะ สุโภคะ และอริฏฐะ ทัตต
กุมารเป็นผู้ที่มีปัญญามากจึงได้ช่ือว่าภูริทัตต์ ได้เสด็จพร้อมกับพญาธตรัฏฐะไปเฝ้าท้าวสักกะเสมอ 
พระภูริทัตต์ทรงบําเพ็ญเพียรรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกใกล้ต้นไทรริมฝั่งนํ้า ยมุนาเมืองมนุษย์ 
ทรงอธิษฐานอุโบสถด้วยองค์สี่ว่า หากผู้ใดต้องการช้ินเน้ือ หนังเลือด และไขมัน ก็ให้นําไปเถิด ครั้งน้ัน
มีพราหมณ์ช่ือเนสารทพราหมณ์ และลูกช่ือโสมทัตตกุมาร ทั้งสองมาแสวงหาเน้ือ ได้พบพระภูริทัตต์
จึงทรงชวนทั้งสองพ่อลูกลงไปอยู่เมืองบาดาลด้วยกัน 
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ยังมีพราหมณ์ผู้หน่ึงออกจากบ้านมาปฏิบัติพระดาบส ต่อมาพระดาบสให้มนต์ช่ืออาลัมพายน์
ได้มาจากพญาครุฑ เมื่อพราหมณ์เดินมาที่ริมฝั่งนํ้าได้พบแก้ววิเศษที่นางนาควางไว้จึงเก็บเอามา  
เนสารทพราหมณ์และลูกเดินมาพบ ด้วยความอยากได้แก้ววิเศษจึงบอกที่อยู่ของพระภูริทัตต์แก่หมองู
อาลัมพายน์ที่ต้องการจับงูไปแสดงเพื่อแลกทรัพย์ ต่อมาเนสาทพราหมณ์ทําลูกแก้วหล่นจากมือตกลง
ไปสู่เมืองบาดาล ส่วนโสมทัตต์หนีไปบวชเป็นฤๅษี เมื่อหมองูอาลัมพายน์จับพระภูริทัตต์ได้ก็ทุบตีและ
ขังในกรงแล้วบังคับให้แสดงกิริยาต่าง ๆ เพ่ือแลกกับเงินของผู้ที่มาดูการแสดง หลังจากน้ันหมองูอาลัม
พายน์นําพระภูริทัตต์ไปสู่เมืองพาราณสีเพ่ือจะแสดงให้พญาพาราณสีชม เมื่อพระภูริทัตต์หายไป นาง
สมุททชาโปรดให้โอรสทั้งสี่ออกติดตาม กาณาริฏฐะให้ไปตามท่ีเทวโลก สุโภคะให้ไปที่หิมพานต์ ส่วน
สุทัสสนะและนางอัจจิมุขีไปตามท่ีเมืองมนุษย์ทั้งสองตามไปพบพระภูริทัตต์ที่เมืองพาราณสี สุทัสสนะ
แปลงกายเป็นฤๅษีแล้วเอานางอัจจิมุขีที่แปลงกายเป็นลูกเขียดซ่อนไว้ในชฏา หลังจากที่ช่วยพระ
ภูริทัตต์ได้แล้วก็พากันกลับเมืองบาดาลฝ่ายสุโภคะระหว่างเดินทางกลับเมืองบาดาลพบกับเนสารท
พราหมณ์ขณะทําพิธีล้างบาปที่ท่านํ้าปยาคะฝั่งนํ้ายมุนา สุโภคะจับตัวเนสารทพราหมณ์ไปด้วย เมื่อ
มาถึงประตูเมืองบาดาลพบกาณาริฏฐะที่อยู่รักษาประตู กาณาริฏฐะบอกให้ สุโภคะปล่อยเนสาท
พราหมณ์แล้วกล่าวพรรณนายกยอคุณของพราหมณ์ และบอกว่าสิ่งที่เนสาทพราหมณ์กระทําต่อพระ
ภูริทัตต์น้ันเป็นเพราะกรรมเวรของพระองค์ ครั้นพระภูริทัตต์มาพบทั้งสองจึงกล่าวคําหักล้างคําของ
กาณาริฏฐะ ทรงตําหนิพราหมณ์ว่าเป็นผู้ทุศีล กระทําร้ายมิตรไม่เรียกว่าพราหมณ์ ภายหลังให้
ปล่อยเนสารทพราหมณ์ไปเสีย สุดท้ายพระภูริทัตต์นํานางสมุททชา ท้าวธตรัฏฐะ และพ่ีน้องนาค
มาณพทั้งหลายขึ้นไปเฝ้าพญาสาครพรหมทัตต์ หลังจากกลับคืนสู่โลกบาดาลแล้วนาคทั้งหลายต้ังอยู่
ในโอวาทคําสอนของพระภูริทัตต์ ตายแล้วก็ได้ไปเกิดในเทวโลกทั้งสิ้น สุดท้ายพระพุทธเจ้ากล่าว
ประชุมชาดกว่า พระชนกชนนีในกาลน้ันคือราชตระกูลใหญ่ในกาลบัดน้ี เนสารทพราหมณ์ คือ พระ
เทวทัตต์ โสมทัตต์คือมหาอานันทเถระ นางอัจจิมุขีคือนางอุบลวัณณา สุทัสสนะคือมหา สารีบุตรเถระ 
สุโภคะคือมหาโมคคัลลานเถระ กาณาริฏฐะคือสุนักขัตตเถระ และพระภูริทัตต์ในกาลน้ันคือ
พระพุทธเจ้าในกาลน้ี 

ในภูริทัตตชาดกมีการกล่าวตําหนิลัทธิ คติ ความเช่ือของพราหมณ์ และการกล่าวสรรเสริญ 
การจําเริญเมตตา ภาวนา และการให้ทานว่าเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ดังความว่า 

อริฏฺฐ ดูราเจ้าอริฏฐะ อันว่าบูชาไฟจักได้ไปเกิดในเมืองฟ้าน้ัน นตฺถิ ก็บ่มีแล ยสฺมา เหตุฉัน
ใดแลว่าอ้ันชา แท้แล ชาติไฟน้ีแลบ่อ่ิมด้วยหญ้าแลไม้ก็บ่มีแล แม่นว่าคนผู้ใดหากเอาไม้แลหญ้าไปทอด
เสียในไฟเท่าใดก็ดี มันก็เท่าไหม้สิ่งเดียวแล มันจักอ่ิมแต่ที่ใดอ้ันชาบ่ห่อนอ่ิมแล ชาติไฟน้ันแม่นว่าบุคคล
ผู้ใดครบยําทุกค่ําเช้าด่ังอ้ันก็ดี มันจักรู้ว่าอันน้ีเป็นคุณแก่กูมากนักแล กูอย่าได้กระทําร้ายไหม้เผาเรือน
แห่งมันเทอะ จักรู้ว่าอ้ันก็บ่มิดีหลีแล ชาติคนทังหลายผู้บาปนั้น ตถา ก็อุปมาดั่งไฟน้ันแลฯ อริฏฺฐ ดูรา
เจ้าอริฏฐกุมาร อคฺคิ อันว่าไฟแลใส่ใจว่าเป็นเทวดาแลครบยําว่าจักห้ือเมื่อเกิดในเทวโลกว่าอ้ันสิ่งเดียว
แล ที่แท้หาผลบ่ได้ เหตุว่าไฟน้ีมีอินทรีย์บ่ได้ เหตุว่าไฟน้ีมีอินทรีย์บ่ได้ บ่รู้สุขแลทุกข์สักอัน หาคํายินดีบ่
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ได้ เหตุด่ังฤๅแลจักปฏิบัติหื้อได้เมื่อเกิดในเมืองฟ้าน้ัน แม่นคนได้เอาไม้ดิบไปใส่มันก็ไหม้ แม่นว่าเอาไม้
แห้งไปใส่มันก็ไหม้แล คนผู้ใดตายเอาไม้ไปใส่มันก็รู้ไหม้สิ่งเดียวแล มันจักรู้ว่าวัตถุอันน้ีบ่ควรไหม้แก่กูว่า
อ้ันก็บ่มีแล เตน เหตุด่ังอ้ัน แม่นว่าจําเริญสักการบูชาทุกค่ําเช้าเท่าใดก็ดี ก็หาผลบ่ได้ หาอานิสงส์บ่ได้
แลฯ อริฏฺฐ ดูราอริฏฐะ ตสฺมา เหตุด่ังอ้ัน ตฺวํ อันว่าเจ้าอย่าได้กล่าวคําอันเป็นมิจฉาทิฐิน้ันเทอะ โย ปุคฺคโล 
อันว่าบุคคลผู้ใดมักใคร่ปรารถนาหาสุขแก่ตน คือ มักหื้อได้เมื่อเกิดในเมืองฟ้าด่ังอ้ัน ก็เท่าเพิงพํ่าเพงยัง
กุศล 3 จําพวก มีต้นว่าห้ือทานรักษาศีล จําเริญเมตตาภาวนาบุญ อันว่าบุญ 3 ประการน้ีเป็นเหตุอันจัก
นําตนไปสู่ปรโลกภายหน้าแล ปุญฺญํ อันว่าบุญ 3 ประการน้ีอริยเจ้าทังหลายเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าหาก
สักเสินยกยอว่าประเสริฐล้ําเลิศกว่าวัตถุข้าวของทังมวลแล ตสฺมา เหตุด่ังอ้ัน อหํ อันว่ากูก็รู้ยังเหตุแจ้ง
นักจิ่งจักออกไปกระทําอุโบสถศีลเพ่ือจักห้ือได้เถิงสุขในเทวโลกภายหน้าแลฯ27 

สรุปได้ว่า ภูริทัตตชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเรื่องหน่ึงในทศชาติ
ชาดก ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดดวงดี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารเมื่อ จ.ศ.1179 ตรงกับ พ.ศ.
2360 สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ.2358 – 2364) ด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน – บาลี จํานวน 
4 ผูก รวม 175 หน้าลาน ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือผู้คัดลอก ลักษณะการแต่งเป็น ร้อยแก้ว มีคาถาบาลี
แทรกสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.010.105-
114 เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญศีลบารมีของพระพุทธเจ้าในขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตต์แสดง
ให้เห็นว่าบุคคลผู้ยึดมั่นอยู่ในศีลย่อมพบความสุขในโลกภายหน้า 

 
2.6.5 นางอุทารา 
เศรษฐีคนหน่ึง มีเมียสองคน วันหน่ึงไปหาปลาให้เมียหลวงอยู่หัวเรือและเมียน้อยอยู่ท้าย

เรือ ไปหาปลาในแม่นํ้า เมื่อได้ปลามาก็เอาให้เมียหลวงตัวหน่ึงให้เมียน้อยตัวหน่ึง เมื่อไป ๆ คนเมีย
น้อยน้ันเป็นผีสือ ก็แอบกินปลาดิบน้ัน เมื่อผัวมาดูข้องใส่ปลาของเมียน้อยเห็นปลามีน้อยจึงถามว่าปลา
หายไปไหน นางก็ว่าสูเอาใส่ให้เมื่อก้ีน้ันบางตัวก็ตกนํ้าไป บางตัวก็หนีไปที่จริงนางกินไป ไปต่อไปได้อีก
ผัวก็ขอดูปลา ว่าของใครจะมากกว่ากัน ก็ปรากฏว่าของเมียหลวงมากกว่าผัวก็ไม่ว่าอะไร ทีน้ีนางเมีย
น้อยก็บ่นว่า น่ังที่น้ีมีอะไรไม่รู้มากัดอยากเปล่ียนที่ผัวก็ว่าอย่าบ่นน่ังที่น่ันก็ดีแล้ว คอยดูปลาให้ดี ๆ 
อย่าให้ตกนํ้า ไปได้อีกโค้งนํ้าหน่ึง เมียน้อยก็บ่นอีกว่าอยากเปลี่ยนที่ ผัวก็บ่นว่าเด๋ียวก็อยากเปลี่ยนที่
เด๋ียวก็อยากเปลี่ยนที่ มันมีอะไรมากัดมากมายอย่างน้ัน นางก็ว่าอยากเปล่ียนที่ ผัวก็ไม่สนใจ ไปอีก
เมียน้อยก็ขอเปลี่ยนที่อีก อ้างว่ามีอะไรไม่รู้มากัด เมียหลวงทนรําคาญไม่ไหวจึงว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน จึง
เปลี่ยนที่กัน พอดีนางเมียหลวงลืมเอาข้องปลาไป นางจึงไม่เอาข้องของนางไป เมียน้อยก็ไปน่ังแทน
ข้องเมียหลวงทีน้ีเมื่อทอดแหได้ผัวก็แบ่งให้กันไป นางเมียน้อยก็กินไปเรื่อย ๆ เมื่อนานพอควรผัวจึงมา

                                                            
27ชัปนะ  ปิ่นเงิน, ภูริทัตตชาดก จ.ศ.1178, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเลข 81.063.01D.058-071. 
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ดูปลาที่ข้องเมียหลวง เห็นมีปลานิดเดียว แต่ทําไมท่ีเมียน้อยยังมีมาก สูคงเป็นผีสือกระมัง จึงกินปลา
ดิบ เมียน้อยได้ทีจึงยุไปว่า ใช่แล้ว นางเป็นผีสือเมื่อก้ีข้ายังเห็นมันกินเลย ผัวก็โมโหจึงเอาไม้พายตีเมีย
หลวงตกนํ้าตายไป ทั้งสองจึงกลับมาที่พัก เมื่อลงเรือที่บ้านลูกเมียหลวงก็เข้ามาถามว่าแม่ไปไหน เขาก็
บอกว่าแม่มึงไปเมืองแจ่ล่อน (นํ้า) โน่นแล้ว มึงมาทําไมบอกให้อยู่บ้านเล้ียงวัวไม่ใช่หรือ มาที่น่ีทําไม 
ไปไปเลี้ยงควาย แล้วเมียน้อยก็ไล่ตีให้อุทารากลับไป เมื่อถึงบ้านก็เอาปลาน้ันไปทําอาหารกินกัน รุ่ง
เช้า นางอุทาราก็ออกไปเล้ียงวัวตามปกติ ไปร้องไห้อยู่ที่ริมหนองนํ้า ส่วนแม่ที่ตายไปนั้นก็ไปเกิดเป็น
เต่า ก็ขึ้นมาหาอุทาราและทักว่าลูกมาเลี้ยงวัวหรือนางอุทาราก็ว่า ก็แม่ข้าตายไปแล้วทําไมเต่าน้ีจึงมา
เรียกข้าว่าเป็นลูกอีก เต่าก็ว่าข้าน้ีเป็นแม่ของนาง ทั้งน้ีเพราะพ่อเจ้าเอาไม้พายตีแม่ตกนํ้าตายไป และ
แม่ก็ได้เกิดเป็นเต่าน่ีแหละลูกจึงเช่ือ ทีน้ีแม่ก็สอนลูกว่าอย่าด้ือเขาให้ทําอะไรก็ทํา เด๋ียวจะถูกเฆี่ยนถูกตี 
และอย่าไปบอกใครว่าแม่มาเกิดเป็นเต่าน้ีนะ ลูกก็รับคํา แล้วแม่เต่าก็สระหัว หวีผมให้ลูก เมื่ออุทารา
กลับไปบ้าน เมียน้อยเห็นอุทาราหวีผมเรียบร้อยสวยงาม จึงถามว่า มึงไปเลี้ยงวัวแล้วใครมาหวีหัว
เกล้าผมให้ นางก็ว่าก็พวกเพ่ือนฝูงที่เลี้ยงวัวด้วยกันน้ันเองที่ทําให้ ไม่มีใครอ่ืนหรอก เมียน้อยก็ว่า แก
มันโกหก ต้องมีคนหรือใครสักคนที่ออกจากนํ้าน้ันมาสระหัวให้ มีไหม อุทาราก็ว่าไม่มีใครจริง เมียน้อย
จึงให้ไปเลี้ยงวัวอีก นางอุทาราน้ีมีหมาดําตัวหน่ึงเป็นเพ่ือน มักออกไปช่วยนางเลี้ยงวัวเสมอ เมื่อนางไป
ถึงหนองน้ําแม่เต่าก็ออกมาสระหัวเกล้าผมแต่งตัวให้อีก และย้ําว่าอย่าบอกใครว่าแม่อยู่ที่น่ี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนางเมียน้อยน้ัน ลูกก็รับคําอีก เมื่อไปถึงบ้านนางก็ขึ้นไปทานข้าว เมียน้อยก็มาเฆี่ยนตีนาง
บังคับให้นางบอกว่าใครทําอะไรให้มึงอย่างน้ีที่สุดอุทาราทนไม่ไหว จึงบอกไปว่าคนที่ทําให้ข้าน้ันคือแม่
ข้าที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเต่าอยู่หนองนํ้า แล้วเมียน้อยจึงปล่อยไป แล้วเมียน้อยน้ันก็เข้าไปในห้อง
และทําเป็นบ่นว่าตนเอง ไม่สบายอกสบายใจ เกิดหนาวใจไม่ดี แล้วผัวก็ว่าหนาวก็ไปนอนเสีย นางก็
เข้าไปนอนและก็บอกผัวว่า สูข้าน้ีเป็นไข้ด้วย อยากจะผูกข้อมือข้อเท้า ผัวก็ว่า เอ สูเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ 
แค่น้ีทําไมต้องผูกข้อมือข้อเท้าด้วย ถ้าสมควรก็ค่อยผูก นางก็ไม่ว่าอะไร รุ่งขึ้นนางก็บ่นอีกว่า ปวดหลัง 
เด๋ียวปวดเอว และบอกว่า สูข้าอยากกินนํ้า เด๋ียวอยากกินนํ้า เด๋ียวกินน้ัน เด๋ียวกินน้ี จู้จี้อยู่อย่างน้ัน 
แล้วก็ว่าอีกว่าอยากผูกมือให้หายไข้หายป่วย ผัวก็บอกว่าอย่าเพ่ิงเลย หยุดไปเด๋ียวแล้วก็บ่นอีก ทีน้ี
นางก็ทํามายาโดยเอาข้าวแคบมาซ่อนไว้ใต้ที่นอน แล้วก็เรียกผัวเข้ามาว่า สูข้าอยากกินนํ้า ปวดเน้ือ
ปวดตัว จนกระดูกลั่นแล้ว แล้วนางก็บิดตัวทับข้าวแคบน้ันเกิดเสียงดังเหมือนกระดูกลั่น ข้าคงตายแน่
แล้ว เห็นไหมว่ากระดูกข้าจะหักหมดแล้ว ข้าอยากได้เต่าคํามาผูกข้อมือ ผัวก็ว่า สูเอย ข้าจะไปเอาเต่า
คําที่ไหนมา นางก็ว่ามีสิที่หนองนํ้าน้ันไง มีอยู่ที่น่ันตัวหน่ึง เอาแหไปทอดเอาสิ ผัวก็ว่า จะไปเอามาได้
ง่าย ๆ อย่างไร ของมีชีวิตอย่างน้ันจับยาก นางก็ว่า สูน้ันคงไม่อยากทําไม่อยากไปเอามาให้ข้าใช่ไหม 
นางเอ็ดผัว ที่สุดผัวก็บอกว่าตกลงพรุ่งน้ีเช้าจะไปเอามาให้ จะเอาคนไปช่วยหามาให้ นางจึงว่า อย่างน้ี
สิ ผัวเมียควรจะรักกันอย่างน้ีสินะ อย่างน้ีทําให้ข้าสบายใจอีกเยอะ รุ่งเช้าเศรษฐีน้ันก็เอาผู้คนไป
มากมาย เอาแหไปทอดอย่างไรก็ไม่ได้ ทั้งน้ีเพราะก่อนน้ันนางอุทาราน้ันรู้ว่าเขาจะไปจับแม่จึงแอบไป
บอกแม่ไว้ว่า วันน้ีเขาจะมาจับแม่ไปต้มให้เมียน้อยกิน ถ้าเขามาหาทางใต้ให้แม่หลบไปอยู่ทางเหนือ
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เสีย ถ้าเขามาหาทางเหนือก็ให้แม่หลบไปอยู่ทางใต้เสีย ดังน้ันพวกเศรษฐีจึงจับแม่เต่าไม่ได้ เพราะแม่
เต่ารู้แล้วเมื่อเขามาทอดทางเหนือนางก็หลบไปอยู่ทางใต้ เมื่อเขามาทอดทางใต้ก็ไปอยู่ทางเหนือเสีย 
จนมืดจนค่ําก็ยังจับไม่ได้ ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อกลับจากเลี้ยงวัวมาถึงบ้าน นางเมียน้อยก็เรียกเข้าไป 
ว่าให้นางว่าอุทาราน้ันไปบอกให้แม่หลบ เมียน้อยจึงเฆี่ยนตีอุทาราและบอกว่านางไม่ได้ไปบอกให้แม่
เต่าเลย เพราะแม่น้ันเป็นเต่าไปแล้ว จะไปบอกทําไม นางเมียน้อย จึงว่ามึงน่ันแหละไปบอกเต่า ถ้าไม่
ไปบอกแม่เต่ายอมให้เขาจับแล้ว ก็จะเฆ่ียนจนตาย ที่สุดอุทาราทนไม่ได้จึงไปหาแม่เต่าไปพูดกับแม่ว่า 
แม่เป็นเจ้ายอมให้เขาจับเสียเถิดเพราะลูกน้ันถูกเขาเฆี่ยนตีจนทนไม่ไหวแล้ว ถ้าเขาจับแม่ได้แล้วลูกก็
จะสบายขึ้น แม่ก็รับคําของลูก และสั่งไว้ว่า เมื่อเขาจับแม่ได้แล้วและเขาเอาแม่ไปกิน ให้ลูกเอากระดูก
ของแม่น้ีพันด้วยผ้าขาว 7 ช้ัน แล้วเอาไว้ที่ทางแพร่ง อุทาราก็รับคําแม่ แล้วก็เรียกหมาดําของนางมา
สั่งว่าเมื่อเขากินเน้ือแม่ข้าและขอให้พ่ีหมาคอยเก็บกระดูกของแม่ข้าไว้ให้ด้วย หมาดําก็รับคํา เมื่อเขา
ได้เต่ากลับไปก็เรียกอุทารามา ให้นางเป็นผู้เอาเต่าน้ันมาทําอาหาร นางไม่ยอมเขาก็เฆี่ยนตีนางจนนาง
ต้องทํา นางก็ไปต้มนํ้าร้อนแล้วก็เอาเต่าน้ันจุ่มลงถึงขา เต่าก็เล่าให้อุทาราฟังว่าขาน่ีแหละที่เคยเอาลูก
นอนอาบนํ้า นางก็สงสารแม่ก็ดึงขึ้นมาเสีย เมื่อนางเอาขึ้นมาเขาก็ตีนางอีก นางก็ต้องยอมเอาเต่าน้ัน
จุ่มลงอีก เมื่อจุ่มลงถึงขาแม่ก็ว่า ขาน้ีแหละที่แม่เคยเอาลูกนอนกินนม นางก็ดึงขึ้นมาอีก นางเมียน้อย
ก็ทุบตีอีก อุทาราทนไม่ได้ก็ต้องเอาเต่าจุ่มลงอีก จุ่มลงไปถึงที่ ๆ เกิดลูก เต่าก็พูดว่าที่น่ีแหละที่นางเกิด
ลูกออกมา อุทาราก็ดึงขึ้นอีก นางเมียน้อยก็ทุบตีอีก นางจึงเอาหย่อนลงไปถึงท้อง เต่าก็บอกอีกว่าที่น่ี
เป็นที่ลูกเคยอยู่ก่อนเกิดออกมา ลูกก็ดึงขึ้นมาอีก และถูกตี นางก็เอาหย่อนลงไปถึงนม แม่เต่าก็ว่านม
น้ีเป็นที่เลี้ยงลูกให้เติบโตมาจนเด๋ียวน้ี อุทาราก็สงสารแม่ดึงขึ้นอีก ถูกเฆี่ยนตีอีกจึงต้องหย่อนลงไปจน
หมด เมื่อเต่าตายแล้วเขาก็ไล่ให้นางไปเลี้ยงวัวเสีย อุทาราจึงสั่งให้หมาคอยเก็บกระดูกแม่ไว้ให้แล้ว
นางก็ไปเลี้ยงวัว นางเมียน้อยน้ันก็กินเต่าส่วนกระดูกน้ันก็ทิ้งไป หมาก็เก็บเอากระดูกน้ันไปให้นางอุทา
รา เมื่อนางได้กระดูกแล้วก็เอาผ้าขาวมาพันกระดูก 7 ช้ัน ตามท่ีแม่สั่งแล้วเอาไปฝังไว้ที่ทางแยก อยู่
ต่อมาที่น่ันก็เกิดมีต้นไม้สลี ที่ต้นไม้น้ีมีเสียงมโหรี ขับสีตีเป่า ไพเราะ คนที่ผ่านมาไม่ว่าใครต่างช่ืนชม  
ที่สุดก็รู้ถึงเจ้าเมือง ๆ  ก็อยากได้ จึงให้เสนาอํามาตย์ทั้งเมืองไปช่วยกันเอาต้นสลีน้ัน ไปช่วยกันขุด
อย่างไรก็ไม่ได้ ขุดดินไม่เข้า จนทุกคนในเมืองก็ไม่มีใครทําได้ ยกเว้นนางอุทาราที่ถูกใช้ไปเลี้ยงวัว เจ้า
เมืองจึงถามว่ายังมีใครที่ไม่มาในวันน้ีอีกไหม เขาก็บอกว่าทุกคนในเมืองน้ีต่างมากันหมดแล้ว แต่เจ้า
เมืองว่ายังมีอีกคน ๆ น้ันต้องมีอีก จึงถามเศรษฐีว่าที่บ้านท่านน้ันเอามาหมดแล้วหรือยัง เศรษฐีก็ว่า 
ข้าเจ้าเอามาหมดแล้วเจ้าข้า ยกเว้นเด็กคนหน่ึงที่ไปเลี้ยงวัวไม่ได้มาเจ้าข้า เจ้าเมืองก็ว่าทําไมไม่เอามา 
เศรษฐีก็ว่าเด็กคนนั้นเป็นคนใช้ของข้าให้มันไปเลี้ยงวัวโน่นเจ้าข้า เพราะไม่มีใครเลี้ยง เจ้าเมืองก็ถาม
ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เศรษฐีก็ว่าเป็นผู้หญิง เป็นเด็กรับใช้ เจ้าเมืองก็ว่า อย่างน้ันก็ดีแล้ว พรุ่งน้ีเช้า
ให้มันอาบนํ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยและข้าจะให้มันมาขุดต้นสลีน้ี รุ่งเช้าเจ้าเมืองก็ให้เสนาอํามาตย์จัดช้าง
ม้า มายังบ้านเศรษฐี เมื่อมาถึงก็เรียกเศรษฐีว่า เศรษฐีเด็กเลี้ยงวัวที่ท่านว่าน้ันอยู่ไหนให้ออกมาให้ข้าดู
ตัวหน่อยสิ เมื่อนางอุทาราออกมาเจ้าเมืองก็ดึงมือขึ้นช้างเอาไปเพราะนางสวยก็จะเอาไปเป็นเมีย เมื่อ
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นางขึ้นช้างแล้วก็ถามนางว่า นางเอ๋ยอันต้นไม้สลีน้ันนางจะถอนได้ไหม นางก็ว่าได้ และข้าก็จะเอาไป
ปลูกไว้ในคุ้มของข้า ส่วนนางน้ันข้าก็จะเอาอยู่ที่ในคุ้มเสีย ไม่ให้กลับมาแล้ว นางก็ว่าตามใจเจ้าเถอะ 
นางก็ขี่ช้างไปต้นสลี แล้วก็ไหวไม้ต้ังจิตอธิษฐาน ทั้งที่อยู่บนช้างน้ันเองแล้วไม้สลีน้ันก็ถอนข้ึนวางบน
มือนางอย่างง่ายดาย แล้วนางก็เอาไม้น้ันไปยังคุ้มของเจ้าเมือง เมื่อไปถึงสวนอุทยานก็อธิษฐานวางต้น
น้ันลง ต้นสลีน้ันก็ออกรากข้ึนอยู่ในสวนน้ันเอง ใบไม้ก็เกิดเสียงวงฆ้องมโหรี เสียงไพเราะดังไปทั่วคุ้ม
เจ้าเมืองก็ชอบ ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อได้เป็นเมียเจ้าเมือง ต้นสลีน้ันก็ผลิใบงดงามย่ิงขึ้น ในบริเวณน้ัน
ก็เกิดหนองบัวขึ้น ดอกสารพัดก็เกิดงอกขึ้นในสวนอุทยานน้ัน นางอุทาราก็เอาใยบัวน้ันมาทอผ้า อยู่
ต่อมาวันหนึ่ง นางเมียน้อยรู้ว่านางอุทาราได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเมียเจ้าเมือง จึงปรึกษากับเศรษฐีว่า
เราจะหลอกฆ่านางเสียดีไหม เศรษฐีก็ว่าจะเป็นไรไป เมื่อนางอุทาราน้ันก็เป็นคนใช้เรา แล้วแต่สูจะทํา
ก็แล้วกัน เมียน้อยก็วางอุบายให้เศรษฐีทําเป็นเจ็บป่วยเพื่อเป็นข้ออ้างที่จะให้นางอุทารามาเย่ียมบ้าน 
และเมื่อมาแล้วก็จะจัดการฆ่านางเสีย แล้วถอดเอาเสื้อผ้าน้ันให้แก่นางกามาลูกสาวนางเมียน้อยแล้ว
ปลอมตัวไปอยู่ในวังเสีย เศรษฐีเห็นด้วยกับแผนการจึงทําเป็นป่วยแล้วส่งหนังสือไปหานางอุทาราว่า
เด๋ียวน้ีพ่อป่วยหนักให้รีบกลับมาบ้าน เมื่อนางอุทาราทราบข่าวก็ร้อนใจจึงได้ขอลาเจ้าเมืองและลูกที่
เกิดกับเจ้าเมืองเพ่ือไปเย่ียมพ่อ เจ้าเมืองก็อนุญาต แล้วนางก็จัดการแต่งตัวจัด เตรียมข้าวของและ
ออกเดินทางไปโดยช้างพร้อมกับบรรดาเสนา เมื่อไปถึงประตูบ้านแล้วนางเมียน้อยก็ออกมาขอร้อง
ไม่ให้บรรดาเสนาเข้าไป ให้แต่นางอุทาราเข้าไปเพียงคนเดียว เพราะกลัวว่าเศรษฐีจะตกใจกลัว พวก
เสนาก็ยอมรออยู่ที่หน้าประตูน้ัน เมื่อนางอุทาราเข้าไปในบ้านแล้วพวกคนใช้ของนางเมียน้อยก็พากัน
จับนางถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วผลักนางตกลงในหม้อนํ้าร้อนตายไป แล้วก็พากันเอาเสื้อผ้าเหล่าน้ัน
แต่งให้กับนางกามา ครั้นครบ 7 วัน ก็ส่งนางอุทาราตัวปลอมออกมาให้กับเสนาที่ประตู เมื่อพวกเสนา
เห็นก็แปลกใจและรู้ว่าไม่ใช่นางอุทาราตัวจริง เพราะนางอุทาราน้ันสวย ไม่ขี้เหร่อย่างน้ี คงไม่ใช่นางอุ
ทาราอย่างแน่นอน  แต่ข้าวของเครื่องใช้น้ันถูกแล้ว แต่เมื่อนางยืนยันว่าเป็นนางอุทาราก็จะเอาไป 
เมื่อไปถึงวัง เจ้าเมืองเห็นก็ตกใจและรู้ว่าไม่ใช่ นางอุทาราแน่ ๆ แต่อยากลองดูจึงเรียกให้เข้ามาหา ก็
สังเกตเห็นว่านางน่ังไม่เหมือนเดิม จึงสั่งให้นางไปหาลูกโดยบอกว่าลูกร้องไห้จะกินนมนานแล้ว เมื่อไป
ถึงลูก ๆ ก็ไม่ยอมเข้าใกล้เพราะนางไม่ใช่แม่ของเขา เจ้าเมืองจึงลองอีกคร้ังโดยให้นางไปทอหูกใยบัวที่
นางอุทาราทําไว้ นางก็ไปทําเอาใยบัวของเขาขาดหมด เจ้าเมืองจึงแน่ใจว่าไม่ใช่นางอุทาราตัวจริงจังสั่ง
ให้เสนาจับตัวไว้ 

ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในลูกมะตูมในสวนของสองตายายนอกเมือง เมื่อ
สองตายายมาเห็นลูกมะตูมลูกน้ันก็สงสัยว่ามะตูมลูกน้ันก็สงสัยว่ามะตูมลูกน้ีทําไมจึงสวยนักไม่บิด
เบ้ียวเหมือนลูกอ่ืน ๆ จึงบอกให้ตาว่า ตาไปเก็บมะตูมลูกน้ันมาใส่หิ้งพระดีกว่า ตาก็ไปเก็บมาไว้ที่หิ้ง
พระแล้วสองตายายก็ออกไปไร่ไปสวน เมื่อนางอุทาราเห็นตายายออกจากบ้านไปแล้วนางก็แอบมาทํา
ข้าวปลาอาหารให้ ทําความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในมะตูมตามเดิม เมื่อตา
ยายกลับมาถึงบ้านเห็นมีคนเตรียมข้าวปลาอาหาร ทําความสะอาดบ้านไว้เรียบร้อยเช่นน้ันก็สงสัย จึง
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พูดกันว่า เอ ตาใครนะที่มาทํางานบ้านให้เรา คงเป็นเพราะผลบุญที่เราเอามะตูมไปไว้ที่หิ้งพระกระมัง 
ตาก็ว่าคงไม่ใช่ แต่ต้องมีสาเหตุอ่ืนแน่ ตาจึงพูดกับยายว่าพรุ่งน้ีเราจะต้องแอบดูให้รู้แน่ว่าเป็นใคร ยาย
ก็ตกลง รุ่งเช้ามาตายายก็ทําทีเตรียมของใช้เช่นขวานมือทําท่าจะออกไปเอาฟืน แล้วก็ออกจากบ้านไป 
เมื่อนางอุทาราเห็นตายายออกไปแล้วจึงออกจากมะตูมมาทําอาหาร ตาก็จึงว่ิงขึ้นบ้านมาทุบมะตูมลูก
น้ันแตก นางจะกลับคืนไปในมะตูมก็ไม่ได้ ตายายจึงว่าไม่ต้องไปไหนแล้ว อยู่กับยายน่ีเถอะ จะเอานาง
เลี้ยงเป็นลูกเป็นหลาน นางก็ยอม 

นางกามาน้ันเมื่อถูกจับแล้ว เจ้าเมืองก็ให้ฆ่าเสียแล้วเอานางทําเน้ือส้มโดยห่ันนางเป็นช้ิน ๆ 
แล้ว เอาใส่โอ่งโดยเอาหัว มือและเท้าใส่ลงไปก่อน แล้วจึงเอาเน้ือใส่ลงไปทีหลัง เมื่อเสร็จก็ส่งไปให้
เศรษฐีและเมีย เมื่อนางเมียน้อยเห็นดังน้ันจึงพูดกับผัวว่า เห็นไหมลูกของเราไปได้สองสามวันเท่าน้ันก็
ส่งอะไรมาให้เรากิน ส่วนลูกของแกนั้นไม่เห็นเคยส่งอะไรมาให้กินเลย ทั้งสองจึงลงมือกินเน้ือส้มน้ัน 
เมื่อกินลงไปถึงมือ เศรษฐีก็สงสัยจึงพูดว่า น่ีเหมือนมือของลูกเรา นางเมียน้อยก็ว่า ว่าไปเรื่อย เน้ือที่
เขาเอาทําน้ีเป็นเน้ือปลาใหญ่น่ันก็เป็นกระดูกของมันน่ันเอง กินต่อไปอีก กินไปถึงเท้า เศรษฐีก็ว่าน่ัน
เหมือนเท้าของลูกเราน่ี นางเมียก็ว่าไม่ใช่น่ันมันหางปลาต่างหาก ในที่สุดก็กินจนพบหัวของลูกจึงได้รู้
ว่าลูกน้ันตายไปแล้ว จึงพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ 

ทางส่วนนางอุทาราน้ัน วันหน่ึงนางก็ได้ประดิษฐ์ดอกไม้ให้สองตายายเอาไปขายในเมือง 
ยายก็เอาไปขายถึงในวัง พวกนางสาวใช้ต่างก็พากันซื้อไปเหน็บหู พอดีเจ้าเมืองไปเห็นเข้าจึงจําได้ว่า
ฝีมือประดิษฐ์น้ีเป็นฝีมือของเมียตน จึงถามนางสาวใช้เหล่าน้ันว่าเจ้าซื้อมาจากไหน สาวใช้ก็ว่าซื้อมา
จากยายคนหน่ึง เจ้าเมืองก็ว่า กูจําได้ว่าเป็นฝีมือของเมียกู สาวใช้จึงว่า เมียเจ้าเมืองท่านจะไปอยู่กับ
ตายายน้ีได้อย่างไร อย่างไรก็ตามรุ่งเช้าเจ้าเมืองก็สั่งให้เสนาอํามาตย์จัดช้างและบอกว่าตนจะไปเที่ยว
สวนของสองตายายน้ัน แล้วก็ออกเดินทางไป เมื่อไปถึงบ้านของตายายน้ันก็ตะโกนถามเข้าไปว่า แม่
เฒ่า ๆ ก็มีเสียงตอบออกมา เจ้าเมืองจึงพูดไปว่า ขอกินนํ้าหน่อย ยายก็ตักเอานํ้าออกมาให้ แต่เจ้า
เมืองกลับโมโหถามว่าบ้านน้ีทําไมไม่ให้ลูกสาวเอาออกมาให้ ยายก็ตอบไปว่าลูกสาวน้ันไม่มี เจ้าเมือง
จึงว่าไม่มีได้อย่างไร ยายก็ตอบว่า มีน้ันมีแต่ไม่ใช่ลูกสาวจริง ๆ เพราะนางเพ่ิงมาเกิดเมื่อสองสามวันน้ี
เอง เจ้าเมืองก็ว่าน่ันสิ แล้วยายก็กลับเข้าไปบอกให้นางอุทาราว่าเจ้าเมืองอยากกินนํ้าจากมือลูกสาว 
และยายกําชับนางว่าเมื่อออกไปแล้วก็ให้รีบกลับเข้ามานะเพราะเด๋ียวเจ้าเมืองจะเอาไปเป็นเมีย และ
ถ้าเขาจะเอาไปก็อย่าไปนะ เพราะถ้านางไปแล้วสองตายายก็จะลําบาก นางก็ว่าไม่เป็นไร เจ้าเมืองเอา
ไปเป็นเมียก็ย่ิงดีเพราะตายายจะได้สบายเสียที ว่าแล้วนางก็ออกไป เมื่อเจ้าเมืองเห็นก็รู้ทันทีว่านางคือ
นางอุทารา จึงดึงมือนางขึ้นหลังช้างกลับไปยังวัง เมื่อไปถึงลูกของนางก็เข้ามากินนมทันที แล้วนางก็ไป
ทอหูกใยบัวจนเรียบร้อย และเจ้าเมืองก็ให้เสนาอํามาตย์เอาข้าวของเงินทองไปให้สองตายายน้ัน นางอุ
ทาราน้ันก็ได้กลับมาเป็นเมียเจ้าเมืองดังเดิม ส่วนเศรษฐีและเมียน้ันก็ได้ทราบว่านางอุทาราน้ันกลับไป
เป็นเมียเจ้าเมืองดังเดิม นางเมียจึงชวนผัวว่าเราจะไปเย่ียมนางดีไหม ผัวก็ตกลง เมื่อทั้งสองเดินไปถึง
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มุมเมืองแค่น้ันเองก็ถูกแผ่นดินสูบตายไปทั้งสองคน นางอุทาราก็ได้เป็นเมียเจ้าเมืองและลูกของนางก็
ได้ครองเมืองน้ันสืบมา 

สรุปได้ว่า อุทารา เต่าน้อย อองคําเป็นกัณฑ์เทศน์ช่ืออุทรา เต่าน้อย อองคํา ผู้รจนา คือ 
บุญคิด  วัชรศาสตร์ ช่ือเรื่อง อุทารา เต่าน้อยอองคํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา 
ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความกตัญญูต่อบิดา
มารดาและผู้มีพระคุณ 

 
2.6.6 เตมิยชาดก 
เตมิยชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในสิบเรื่องของทศชาติ

ชาดก ไม่ปรากฏช่ือผู้รจนา ต้นฉบับเป็นใบลานของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 3 ผูก 172 หน้าลาน ผู้จารคือ พระ
โพธิภิกษุ จารเมื่อ จ.ศ. 1192 ตรงกับ พ.ศ. 2373 ในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ์ หรือเจ้าหลวงแผ่นดิน
เย็น เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2369-2389) ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่อง
แสดงการบําเพ็ญเนกขัมบารมีของพระพุทธเจ้า คือ การออกบวชหรือออกจากกามสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C.009-012 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี ครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมิยกุมาร โอรสของพระ
เจ้ากาสิกแห่งเมืองพาราณสีและนางจันทเทวีอัครมเหสี เมื่อเตมิยกุมารประสูติแล้วพระเจ้ากาสิกได้
จัดหาแม่นม 64 คน มีลักษณะอันปราศจากโทษ คือ ไม่สูงนัก ไม่ตํ่านัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก มีถันไม่
หย่อนยาน ไม่เป็นโรคไอ และมีนํ้านมรสดีเพ่ือให้เป็นแม่นมแก่พระเตมิยกุมาร พระเจ้ากาสิกทรงต้ัง
พระนามพระโอรสว่า เตมิยกุมาร เพราะในวันประสูติมีฝนตกทั่วแคว้นกาสิก และการประสูติของ
พระโอรสเป็นที่น่ายินดีน่าพึงใจแก่คนทั้งหลาย ในขณะประทับอยู่น้ัน ราชบุรุษนําโจรทั้งสี่มาถวายให้
ลงพระอาญา พระเจ้ากาสิกให้ลงพระอาญาโจรทั้งสี่คนต่าง ๆ กัน คือ ให้เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ใส่โซ่
ตรวนแล้วจําขังบ้าง เอาหอกแทงบ้าง และเอาหลาวแทงบ้าง หลังจากพระเตมิยกุมารได้ยินพระราช
อาญาของพระบิดาแล้ว วันรุ่งขึ้นบังเกิดความเกรงกลัวต่อบาป ด้วยการระลึกชาติหนหลังได้ว่า
พระองค์มาจากเทวโลกแล้วจึงได้มาเกิดในโลกมนุษย์ คือ ทรงครองราชย์ในกรุงพาราณสีนานยี่สิบปีก็
ได้ไปสู่อุสสุทนรกนานแปดหม่ืนปี หากต่อไปภายหน้าพระองค์เสวยราชสมบัติแทนพระบิดาในเมือง
พาราณสีก็จักบังเกิดในนรกอีก ขณะนั้นนางเทพธิดาตนรักษาเศวตฉัตรผู้ที่เคยเป็นแม่ของพระเตมิย
กุมารในชาติหน่ึง นางเทพธิดาได้แนะนําให้พระองค์ว่า ถ้าหากพระองค์ปรารถนาที่จะหนีให้พ้นจาก
ราชคฤหสถาน พระองค์จะต้องแกล้งทําตนเป็นง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ และไม่ประกาศตนว่าเป็น
คนฉลาด พระเตมิยะทรงอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติเช่นน้ี พระบิดาของพระองค์ทราบเรื่องแล้ว 
ไม่รู้ถึงสาเหตุของโรค ตรัสถามพราหมณ์ผู้รู้เหตุการณ์มาทํานายนิมิตน้ัน พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูล
ให้พระเจ้ากาสิกทรมานด้วยการทดลองวิธีการต่าง ๆ 17 ประการกับพระกุมาร ได้แก่ การทดลองด้วย
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ด้วยการให้อดนํ้านม ทดลองด้วยขนมโภชนาหาร ทดลองด้วยผลไม้ ทดลองด้วยเคร่ืองละเล่น ทดลอง
ด้วยโภชนาหารโอชารส ทดลองด้วยเพลิงไฟไหม้ ทดลองด้วยช้างซับมัน ทดลองด้วยงูที่ถอนเขี้ยวออก
แล้วเย็บปาก ทดลองด้วยมหรสพคือฟ้อนรํา ทดลองด้วยศาตราวุธหอกดาบทั้งหลาย ทดลองด้วยเสียง
สังข์ ทดลองด้วยมหันตเภรีคือระดมตีกองอันใหญ่ ทดลองด้วยประทีปโคมไฟ ทดลองด้วยการชโลม
กายพระกุมารด้วยนํ้าผึ้งนํ้าอ้อยแล้วปล่อยให้แมลงวันตอม ทดลองด้วยสิ่งปฏิกูลมูตรและคูถทดลอง
ด้วยการเผาไฟใต้พระแท่นพระกุมารทรมานด้วยเพลิงและควันไฟ และสุดท้ายทดลองด้วยเหล่านาง
สนม การทดลองทั้งหลายสิบเจ็ดประการไม่อาจที่จะทําให้พระโพธิสัตว์หว่ันไหวได้หลังจากที่ทรงเพียร
ด้วยการไม่หว่ันไหวต่อการทดลองต่าง ๆ นานสิบหกปี พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลพระเจ้ากาสิกว่า 
พระเตมิยกุมารเป็นกาลกิณีจะทําให้บ้านเมืองวิบัติฉิบหาย ขอให้พระองค์ทรงลงพระอาญาโดยให้ราช
บุรุษนําเตมิยกุมารไปฆ่าแล้วฝังที่ป่าช้า สุนันทสารถีนําพระกุมารขึ้นรถเทียมม้าเข้าไปในป่าเพ่ือจะทํา
ตามพระราชอาญา ขณะที่ขุดหลุมในป่าช้าน้ัน พระเตมิยกุมารทรงเลิกกิริยาง่อยเปลี้ย หูหนวก และ
เป็นใบ้ ทรงกล่าวเทศนาธรรมแก่สุนันทสารถีถึงกิจที่ว่า บุคคลใดน่ัง นอนในร่มไม้ใด ก็ไม่พึงที่จะ
ลิดรอนก่ิงก้านของต้นไม้น้ัน เมื่อสุนันทสารถีเชิญพระองค์เสด็จกลับ พระเตมิยกุมารทรงกล่าวว่า 
พระองค์ไม่ต้องการราชสมบัติ ทรงเห็นแล้วถึงความทุกข์ ทรงปรารถนาที่จะบวชเพ่ือแสวงหาความ
สงบ พระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงธรรมที่ได้เพียรพยายามด้วยความอดทนอดกลั้น หนักแน่น ไม่ละความ
ต้ังใจที่พระองค์ได้อธิษฐานไว้ ในที่สุดด้วยความปีติ ทรงเปล่งอุทานว่า ความเพียรย่อมสัมฤทธ์ิแก่
บุคคลผู้ไม่ด่วนรีบ บุคคลผู้ไม่ด่วนรีบในการบําเพ็ญเพียร ค่อยเพียรพยายามทําไปทีละเล็กละน้อย 
ย่อมยังประโยชน์ในที่สุด เช่นเดียวกับพระองค์ที่ได้ทําเพียรนานสิบหกปี บัดน้ีพระองค์เป็นผู้มี
พรหมจรรย์สําเร็จแล้วเป็นเหตุทําให้พระองค์ทรงออกผนวชในพระชาติน้ี 

วรรณกรรมเรื่องเตมิยชาดกมีข้อธรรมคําสั่งสอนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้ยึดถือปฏิบัติคติธรรม
คําสั่งสอนต่าง ๆ เหล่าน้ัน ผู้ประพันธ์นิยมใช้อุปมาอุปมัยเพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง และสามารถ
เข้าถึงรสของพระธรรมได้ง่าย เช่น ครั้งที่พระโพธิสัตว์ทรงเทศนาสั่งสอนธรรมแก่สุนันทสารถีเรื่องบูชา
มิตรคาถาสิบประการ ทรงยกคาถาอานิสงส์ของมิตรธรรมที่กล่าวถึงการปฏิบัติต่อมิตรเช่นใด ย่อมจะ
ได้รับผลตอบแทนเช่นน้ัน ดังน้ี 
   ยํ  ยํ  ชนปทํ  ยาติ นิคเม  ราชธานิโย 
  สพฺพตฺเถ  ปูชิโต  โหติ  โย  มิตฺตานํ  น  ทุพฺภติ 
 

ปุคละผู้ใดแลจักกระทําร้ายแก่มิตรแห่งตนด่ังอ้ัน ปุคละผู้น้ันไปสู่ชนบทบ้านอันใดก็ดี สู่นิคม
เมืองหลวงแลราชธานีที่ใดก็ดี อันว่าปุคละผู้น้ันแลเทวดาทังหลายหากสักการะปูชาในที่ทังมวล เป็นด่ัง
สิมพลีเถรเจ้าน้ันแลฯ 
   ปิตุ  มาตุ จหํ  จตฺโต   รฏฺฐสฺส  นิคมสฺส  จ 
  อโถ  สพฺพกุมารานํ    นตฺถิ  มยฺหํ  สกํ  ฆรํ 
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  อนุญฺญาโต  อหํ  มตฺยา    สญฺจตฺโต  ปิตรา  อหํ 
  เอโก  อรญฺเญ  ปพฺพชิโต   น  กาเม  อภิปตฺถเยติฯ 
 

ดูกรสารถี กูน้ีอันนางเทวีตนแม่เอาพรบวรขอกูไว้เสี้ยง 7 วัน แล้ว ก็หากอนุญาตเพ่ือห้ือ
ออกมาแล้ว ส่วนพระยาตนพ่อก็ดี ก็หากสละละเสียแล้วด้วยถ้อยคําแห่งพราหมณ์ทังหลายว่ากูน้ีเป็น
กาลกิณีน้ันแล้วแล กูน้ีเป็นผู้ 1 ผู้เดียวก็จักบวชเป็นสรณ์ชมช่ืนยินดีด้วยนิกขมนะในที่น้ีชะแล กูน้ีก็บ่
ปรารถนาใคร่ได้กิเลสการน้ันสักอันแลฯ28 

สรุปได้ว่า เตมิยชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในสิบเรื่องของ
ทศชาติชาดก ไม่ปรากฏช่ือผู้รจนา ต้นฉบับเป็นใบลานของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 3 ผูก 172 หน้าลาน ผู้จารคือ 
พระโพธิภิกษุ จารเมื่อ จ.ศ. 1192 ตรงกับ พ.ศ. 2373 ในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ์ หรือเจ้าหลวง
แผ่นดินเย็น เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2369-2389) ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก 
เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญเนกขัมบารมีของพระพุทธเจ้า คือ การออกบวชหรือออกจากกาม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C.009-012 

 
2.6.7 เนมิราชชาดก 
เนมิราชชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติชาดก ไม่

ปรากฏช่ือผู้แต่ง ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า คือ ความต้ังใจอันแน่วแน่และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสละละ
ทิ้งกิเลสให้หมดสิ้น ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดเมธัง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาร
ด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 2 ผูก รวม 77 หน้าลาน คัดลอกเมื่อ จ.ศ.1190 
ตรงกับ พ.ศ. 2371 สมัยพญาพุทธวงศ์ (พ.ศ. 2369-2389) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและผู้จาร สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C.020-028 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี กษัตริย์แห่งเมืองมิถิลานนครทรงพระนามว่าพระเนมิราช มี
พระโอรส 1 พระองค์ นามว่าเนมิราช เช่นกัน (เนมิ หมายถึง กงจักรรถ) พระเนมิราชกุมารเป็นผู้ยินดี
ในการรักษาอุโบสถศีลและให้ทานต้ังแต่ทรงพระเยาว์ วันหน่ึงเนมิราชผู้บิดาทรงสังเกตเห็นเส้นพระ
เกศาของพระองค์เองหงอกขาว ก็เกิดความสังเวช ทรงรําพึงว่าบัดน้ีถึงเวลาที่จะมอบราชสมบัติให้แก่
พระโอรสแล้ว จึงทรงสละราชสมบัติให้พระเนมิราชกุมาร (พระโอรส) แล้วพระองค์ก็เสด็จออกบําเพ็ญ
ธรรมตราบจนสวรรคต หลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว พระเนมิราชกุมารโปรดให้สร้างศาลาทาน 5 แห่ง 

                                                            
28ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เตมิยะ จ.ศ.1173, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 

78.004.01C.009-012. 
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ทรงสมาทานอุโบสถศีล ให้ทาน บําเพ็ญบุญและแสดงธรรมสั่งสอนคนทั้งหลายในขณะที่พระเนมิราช
กุมารปฏิบัติธรรมอยู่น้ัน ทรงวิตกว่าการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งใดให้อานิสงส์มากกว่า
กัน พระอินทร์เสด็จลงมาแล้วพยากรณ์แก้ปัญหาว่า การประพฤติพรหมจรรย์เป็นคุณมากกว่าการ
บริจาคทานร้อยเท่าพันเท่า โดยกล่าวว่าผู้บริจาคทานทั้งหลายน้ันไม่สามารถล่วงพ้นการท่องเที่ยวอยู่
ในกามกิเลสไปได้ ดังเช่น พระราชาผู้ให้มหาทานทั้งหลาย ได้แก่ ทูทีป สาคร เสล มุจลินท อังคีรส อัตถก 
อัสสก และปุถุชชน ส่วนพราหมณ์ทั้งหลาย 11 คน ที่ประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ ยามหนุ โสมยาค 
มโนชว สมุทท มาฆ ภรต กาลปุรักขิต อังคีรส กัสสปกีสวัจฉ และอกันติ เมื่อตายแล้วล้วนได้ไปเกิดใน
พรหมโลกทุกคน พระอินทร์กล่าวต่อไปอีกว่าครั้งหน่ึงมีแม่นํ้าช่ือสีทานที อยู่ทางทิศเหนือของป่าหิมพานต์ 
มีฤๅษีอาศัยอยู่กว่าหมื่นตน ฤๅษีตนหน่ึงเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านปุโรหิตผู้หน่ึงในเมืองพาราณสี ปุโรหิตผู้
น้ันปรารถนาออกบวช ฤๅษีจึงนําปุโรหิตไปสู่ป่าหิมพานต์แล้วบวชให้ ภายหลังฤๅษีกลับไปเฝ้าพระเจ้า
พาราณสี พระองค์ตรัสถามถึงหมู่ฤๅษีทั้งหลาย และในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปถวายอาหารแก่ฤๅษีเหล่าน้ัน 
พระอินทร์กล่าวต่อไปว่าในครั้งน้ันพระองค์คือเพระเจ้าพาราณสี เป็นผู้ประเสริฐด้วยทาน เมื่อได้ถวาย
ทานแล้วก็ฟังธรรมเทศนารักษาศีล ทําให้ได้มาเกิดในพรหมโลก 

หลังจากพระอินทร์เสด็จคืนสู่สวรรค์แล้ว หมู่เทวดาทั้งหลายทูลถามพระองค์ว่าเสด็จไปที่ใด 
พระองค์จึงเล่าให้ฟังแล้วสรรเสริญคุณพระเนมิราช หมู่เทวดาทูลขอให้เชิญพระเนมิราชมาที่เทวสถาน 
พระอินทร์จึงสั่งมาตลีเทพดาไปรับ มาตลีเทพดานําพระเนมิราชไปดูแม่นํ้าเวตรณีในเมืองนรกอันเป็นที่
อยู่แห่งสัตว์นรกทั้งหลายที่ต้องทุกข์ทรมาน มีผู้คุมนรกคอยควบคุม เช่น แดนนรกที่มีสุนัข และฝูงแร้ง
กาคอยจิกกัดเคี้ยวกินสัตว์นรก แดนนรกที่มีสัตว์นรกถูกทรมานจากการที่ผู้คุมนรกทุบตีด้วยท่อนเหล็ก 
มีร่างกายลุกเป็นเปลวเพลิง และแดนนรกท่ีมีสัตว์นรกต้องอาวุธร่างกายจมลงไปในกองเพลิง จากน้ัน
มาตลีเทพดาได้พาพระเนมิราชไปดูวิมานต่าง ๆ 8 จําพวก เช่น วิมานของนางเทพธิดาประดับด้วย
กูฎาคารปราสาท วิมานเทพบุตร วิมานแก้วผลึกสูง 25 โยชน์ วิมานแก้วมณีประดับด้วยดอกไม้ต่าง ๆ 
วิมานแก้วผลึกประกอบด้วยนางฟ้าทั้งหลาย วิมานแก้ววิฑูรย์ และวิมานทองคํา แล้วพาไปดูทิวเขาสัตต 
บริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาสิเนรุ แม่นํ้าสีทันดรสมุทร ภูเขาใหญ่ทั้ง 7 คือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัส 
เนมินธร วินตกะ และอัสกัณ แล้วจึงพาพระเนมิราชกลับเทวโลก เทวดาทั้งหลายทูลเชิญพระเนมิราช
เสด็จประทับเหนือทิพยอาสน์ในเทพยสภา ขอให้พระเนมิราชเสวยทิพกามารมณ์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
พระเนมิราชตรัสห้ามเทวดาและขอกลับไปบําเพ็ญทานในเมืองมนุษย์ แล้วแสดงธรรมแก่หมู่เทวดา
นานกว่า 100 วัน มนุษยโลก ทรงสรรเสริญคุณมาตลีเทพดาแล้วจึงเสด็จกลับ พระเนมิราชทรง
ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมตลอดมา กระทั่งวันหน่ึงทรงเห็นเส้นพระเกศาของพระองค์หงอกขาว ก็
บังเกิดความสลดพระทัย จึงทรงเวนราชสมบัติแก่ แล้วออกบวชบําเพ็ญพรหมวิหารสี่สําเร็จโลกิยฌาน 
เมื่อสวรรคตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก 

เนมิราชชาดกมีลักษณะเด่นในเรื่องของการบรรยายของนรกภูมิและสวรรค์ภูมิมุ่งหวังให้
เกิดความเกรงกลัวต่อบาป อานิสงส์ของการให้ทาน เจริญเมตตาภาวนารักษาศีล ความไม่ประมาท 
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และการสละกิเลสประพฤติพรหมจรรย์ ดังตัวอย่าง ครั้งที่พระเนมิราชทรงถามมาตลีเทพบุตรว่า สัตว์
นรกท่ีพระองค์ทรงเห็นน้ันได้กระทําบาปเช่นใดจึงมาเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมถ่านไฟแดงนี้ มาตลี
เทพบุตรทูลตอบว่าเหตุเพราะสัตว์นรกทั้งหลายฝูงน้ันทําบาป นําทรัพย์ที่มีผู้เรี่ยไรบริจาคเพ่ือบํารุง 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุมาแล้วเอาไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ด้วยผลกรรมน้ันจึงได้มาเกิดในนรกแห่ง
น้ี และยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการทําบุญ ให้ทาน รักษาศีลของเทพบุตรตนหน่ึงที่อยู่ในสวรรค์ทิพย์
วิมาน ดังน้ี 

มหาราช ดูกรามหาราช เย ชนา อันว่าคนทั้งหลายฝูงใดในกาลเมื่ออุปการะแลมีด่ังอ้ัน อัน
ว่าวัตถุอันจักห้ือทานแลจักกระทําบุญเย่ืองใดแลมีด่ังอ้ัน ไปเอาข้าวของอันท่านผู้อ่ืนหากไว้เพ่ือจักห้ือ
ทานแก่ลูกสิกข์พระพุทธเจ้าก็ดี แก่ปุคละผู้เดียวก็ดี ว่าฉันน้ี มยํ อันว่าเราทังหลายจักห้ือทาน จักปูชา
พระพุทธเจ้าแลสร้างวิหารเทอะว่าอ้ัน เอาข้าวของอันน้ันมาจ่ายกินตามใจอันมักแล อันน่ึงเล่า เย ชนา 
อันว่าคนทังหลายฝูงใดได้กระทําแล้วด้วยสากสีด้วยอันลักจ่ายเป็นต้นว่าซื้อขายหื้อถ่อยเสีย ค่ามีเท่าใด
บ่ว่าเท่าน้ัน มีปกติอันข่มท่าน เต ชนา อันว่าคนทังหลายอันเป็นเจ้าวัตถุน้ันมันก็น้อยใจ เหตุว่าชวดซื้อ
ชวดขายเสียแก่มันแล เต ชนา อันว่าคนทังหลายฝูงน้ันมีกรรมได้กระทําหยาบนักเขาก็ไปเสวยบาปอัน
น้ัน ก็ได้มานอนอยู่ในขุมถ่านไฟแดงอันน้ีแลฯ 

นินฺท ข้าแห่งมหาราชเจ้า เทวบุตรตนน้ีได้เป็นคหบดีผู้ 1 อยู่ในเมืองสาวัตถีเทียรย่อมเป็น
ใหญ่ในกาลเมื่อเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้ากัสสปะวันน้ัน คหบดีผู้น้ันก็ได้กระทําบุญทั้งหลาย คือว่าสร้าง
อารามแลสร้างโรงนํ้าโรงไฟเป็นทาน แลขุดนํ้าบ่อ แลสร้างจมขมสร้างสระตระพังวังโบกขรณี เป็นทาน แล
ก่ายขัวเป็นทาน แลอุปัฏฐากยังชาวเจ้าอรหันตาลูกสิกข์พระพุทธเจ้าด้วยคารวะครบยํา ก็หื้อประไจทัง 4 
เป็นต้นว่าผ้าเป็นทาน แลข้าวนํ้าโภชนะอาหาร แลเสนาสนะ ที่น่ังที่นอน หมอนสาดอาสนะ แลคิลานปัจจัย
อันใสงาม แลจําศีลในวันเดือนดับ เดือนเพ็ง ออก 8 ค่ํา แรม 8 ค่ํา แลวันปาฏิหาริยปักข์ก็ดี ประกอบด้วย
นิจศีลบ่ขาด เทียรย่อมยินดีในอันแจกหื้อทานเที่ยงทุกวันแล เทวบุตรตนน้ันก็ได้มาชมช่ืนยินดีในวิมานคํา
อันน้ีด้วยบุพกรรมแห่งตนได้กระทํามานั้นก็มีแลฯ29 

สรุปได้ว่า เนมิราชชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติ
ชาดก ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการ
บําเพ็ญอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า คือ ความต้ังใจอันแน่วแน่และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะ
สละละทิ้งกิเลสให้หมดสิ้น ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดเมธัง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 2 ผูก รวม 77 หน้าลาน คัดลอกเมื่อ 
จ.ศ.1190 ตรงกับ พ.ศ.2371 สมัยพญาพุทธวงศ์ (พ.ศ.2369-2389) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งและผู้จาร 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C.020-028 

                                                            
29ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เนมิราช จ.ศ.11ช0, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หมายเลข 

78.004.01C.020-028.  
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2.6.8 พุทธเสนกะ 
เมื่อพระสิทธารถพระชนมายุได้ 29 พรรษา ก็ได้เกิดทรงรู้สึกเบ่ือหน่ายในความเป็นอยู่แห่ง

โลกขึ้น โดยที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งปวงย่อมได้รับความทุกข์ยาก มีความเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันและพากันมัวเมาอยู่ในความแปรปรวนต่าง ๆ อาทิ การเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อ
พิจารณาแล้วทรงเห็นชัดว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น ฉะน้ันพระองค์จึงพยายามคิดค้นหาอุบายที่จะกําจัด
เสียซึ่งกองทุกข์เหล่าน้ี แต่ถ้าพระองค์ยังครองราชย์อยู่อย่างเดิมน้ันแล้ว ก็เป็นการยากแก่การท่ีจะ
บําเพ็ญเพียรเป็นอย่างย่ิง ฉะน้ันพอได้โอกาสพระองค์จึงทรงม้ากัณฐกะลอบหนีออกจากเมืองในเวลา
กลางคืนพร้อมด้วยนายฉันนะมหาดเล็ก ตามเสด็จไปยังฝั่งแม่นํ้าอโนมา และได้จัดการทรงถือเพศเป็น
บรรพชิตเสีย ณ ที่น้ัน เมื่อได้ทรงเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ได้เที่ยวทรงศึกษาและทรมานพระองค์ปฏิบัติ
ตามลัทธิต่าง ๆ บรรดามีอยู่ในคร้ังน้ัน มีศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น จนสิ้นเชิงแล้ว เป็นเวลา 6 ปี ก็หา
ได้ สําเร็จผลจริงจังอย่างใดตามท่ีมีพระประสงค์ไม่ พระองค์จึงได้หวนกลับมาบําเพ็ญเพียรทางใจ คือ 
ทําให้ใจเป็นสมาธิมั่นคงปราศจากนิวรณ์ใด ๆ วิธีน้ีเป็นวิธีที่ถูกแท้ พระองค์ได้เพียรบําเพ็ญอยู่เป็น
เวลานาน จนที่สุดได้ตรัสรู้ธรรมสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวัน วิสาขบุรณมีกลางเดือน 6 
ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ณ ที่ต้นโพธ์ิ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงคยาสีสะ (เด๋ียวน้ีเรียกตําบลพุทธค
ยา) ในแคว้นมคธ เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงเที่ยวแสดงธรรมแก่ชนช้ันทั้งหลาย ครั้งแรกแสดง
ธรรมจักรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ 5 รูปก่อน ครั้นต่อมาได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดสาวกอ่ืน ๆ ต่อไปจน
พระสาวกเหล่าน้ันได้สําเร็จมรรคผลถึงขั้นพระอรหันต์เป็นอันมาก เมื่อได้รวบรวมพระสาวกซึ่งเป็น
พระอรหันต์ได้ถึง 60 องค์แล้วก็ทรงส่งสาวกเหล่าน้ันแยกย้ายกันไปประกาศศาสนา ณ ที่ต่าง ๆ ทั่วไป
จนได้มีประชาชนพลเมืองเลื่อมใส ด้วยความเห็นผลจริงตามธรรมบัญญัตินานาประการบรรดามีใน
ศาสนาของพระองค์พระออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยก็มากมายเหลือที่จะนับได้  พระองค์ทรงเที่ยว
จาริกประกาศพระศาสนาอยู่ถึง 45 ปี จนถึงพระชนมายุได้ 80 ปี บริบูรณ์ก็เสด็จสู่ปรินิพพานในวัน 
วิสาขบุรณมีกลางเดือน 6 ณ ป่าไม้รังเขตนครกุสินารา แคว้นมัลละ และวันที่ปรินิพพานน้ัน 
พุทธศาสนิกชนก็ได้ถือเอาเป็นวันที่ 1 แห่งการนับปีพุทธศักราช เป็นต้นมาจนบัดน้ี 

พระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันเรียกกันต่าง ๆ ว่า “พระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี” “พระพุทธ 
ศาสนาที่ยึดคัมภีร์เดิม” “พระพุทธศาสนาทักษิณนิกาย” และ “พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท” (คือ 
สถวีรวาทะลัทธิของพระเถระ) ท่านผู้ต้ังศาสนาอันย่ิงใหญ่น้ี ประสูติเมื่อประมาณกลางศตวรรษท่ี 6 
ก่อนคริสต์ศักราชพระนามเดิมว่า สิทธารถ แห่งราชวงศ์โคตรมะหรือเคาตมะโบราณ กิตตินามว่า 
“พุทธะ” หมายถึง “ผู้ต่ืน” น้ัน มีผู้นํามาใช้กับพระองค์ในระยะหลัง เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายการตรัสรู้ ซึ่ง
พระองค์ได้ประสบความสําเร็จในการแสวงหาสัจธรรม และพระองค์ได้ต่ืนขึ้นจากความฝันของชีวิตมา
สู่ฉากแห่งความจริงด้วยการตรัสรู้น้ี พระองค์ประสูติในสกุลกษัตริย์ ณ ที่ใกล้กรุงกบิลพัสด์ุ เชิงภูเขา
หิมาลัย เมื่อพระองค์สละโลก และจากเวียงวังสู่วนาวาสเพ่ือแสวงหาสัจธรรมน้ัน พระองค์ทรงมี
พระชนมายุประมาณ 30 ปี 
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เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนม์ได้ 12 พรรษา พระราชบิดาจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองขึ้นที่
พระราชวังแขกผู้มีเกียรติเป็นจํานวนมากได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี ในฐานะที่ทรงเป็นราชตระกูลนับถือ
ศาสนาพราหมณ์โดยกําเนิด เมื่อพระราชกุมารมีอายุครบ 12 ปี ต้องจัดให้มีพิธีสวมสายยัชโญปวีตเพ่ือ
ประกาศความเป็นศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาพราหมณ์โดยสมบูรณ์ 

เมื่อทรงรับสายยัชโญปวีตสวมใส่เรียบร้อยแล้ว จึงทรงกล่าวคําปฏิญญาตัวเป็น 
“พรหมจารี” เพ่ือศึกษาคัมภีร์อันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาต่อไป ลักษณะน้ีตามธรรมเนียมพราหมณ์ถือว่า 
เป็นผู้เกิดใหม่อีกครั้ง (ทวิชา) หลังจากน้ันพระราชาสุทโธทนะจึงได้ส่งราชกุมารไปศึกษาศิลปวิทยา
ตามสํานักทิศาปาโมกข์ผู้เช่ียวชาญวิชาการสาขาต่าง ๆ ชาวอินเดียสมัยโบราณน้ัน พวกผู้มีอันจะกิน
ทั้งหลายต่างก็ส่งบุตร-หลาน ไปศึกษาศิลปะศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ และอ่ืน ๆ จากสํานักต่าง ๆ ซึ่งเน้นหนักกับศาสนาเป็นหลัก 

คัมภีร์ที่ใช้ศึกษาได้แก่ พระเวท ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิของศาสนา คัมภีร์น้ีเคยเขียนด้วย
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ นอกจากน้ียังมีคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่อธิบายความหมายพระเวทให้ละเอียด และบาง
คัมภีร์ก็ยากแก่การเข้าใจอย่างย่ิง ก่อนที่เจ้าชายจะทรงศึกษาคัมภีร์เหล่าน้ีได้ ต้องศึกษาภาษา
สันสกฤตให้คล่องแคล่วก่อน เพราะพระเวทจารึกด้วยภาษาสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุด 

เมื่อทรงเรียนรู้ภาษาสันสกฤตแล้ว อาจารย์จึงสอนบทเรียน และเน้ือหาของพระเวทให้แก่
พระกุมาร เพ่ือความเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ของชาวอินเดียโบราณ สาเหตุโดยตรงของการสละโลก 
คือ การคิดถึงความทุกข์ ซึ่งพระองค์เห็นว่าเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งหมด เบ้ืองต้นพระพุทธเจ้าได้ทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับจิตใจของคนในหลายสมัยที่ถือว่า “ตบะนิยม” เป็นกฎของ
ชีวิตอันเคร่งครัดน้อยกว่า ในการบําเพ็ญเพียรคร้ังที่สองน้ี สัจธรรมเกี่ยวกับความทุกข์และวิธีกําจัด
ทุกข์ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระองค์ พระองค์เป็นผู้รักมนุษยชาติอย่างแท้จริง พระองค์จึงไม่ทรงใช้ชีวิต
ที่เหลือของพระองค์อยู่ในไพรสณฑ์ด้วยจิตสันโดษ แต่ได้ทรงหันกลับมาสู่ที่อาศัยของมนุษย์และได้เริ่ม
งานอันประเสริฐและต้องใช้ระยะเวลานานเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสัจธรรมซึ่งได้ทําให้พระองค์เกิด
ความรู้แจ้งและเสรีภาพแก่ประชาชน ความรู้สึกที่กระตุ้นพระองค์ให้มีการบําเพ็ญประโยชน์อย่าง
กระตือรือร้นเช่นน้ัน จะแสดงให้เห็นได้ดีจากคํากล่าวที่มีบรรยายถึงพระองค์ว่าทรงรับภาระแห่งความ
ทุกข์ของทุกคนด้วยความเต็มใจ ถ้าหากพระองค์สามารถบรรเทาทุกข์ด้วยการกระทําเช่นน้ันให้แก่โลก
ได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่ังสอนเช่นน้ี พระองค์ได้พบกับอุปสรรคต่าง ๆ เป็นจํานวนมากเพราะ
สมัยน้ันมีลัทธิคู่แข่งขันอยู่หลายลัทธิ พยายามต่อสู้เพ่ือความสูงสุดแห่งลัทธิของตน แต่พระองค์ได้ทรง
พยายามด้วยความอดทนและในท่ีสุดก็ได้ทรงประสบความสําเร็จอย่างพิเศษสุด คําสอนของพระองค์
ได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในสมัยต่อมา และในที่สุดก็ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นศาสนาของชาวโลก 
กล่าวโดยทั่วไป พระพุทธศาสนาเป็นพัฒนาการของความคิดอินเดียที่เด่นมากที่สุดความคิดหน่ึง เรา
จะพบสาวกของพระพุทธศาสนา แม้ในส่วนที่ไกลที่สุดของทวีปเอเชีย เราต้ังข้อสังเกตไว้ได้อย่าง
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แท้จริงว่า “พระพุทธศาสนาเป็นพาหนะของวัฒนธรรมในส่วนใหญ่ของตะวันออก เช่นเดียวกับคริสต์
ศาสนาเป็นพาหนะของวัฒนธรรมในตะวันตก” พระพุทธเจ้าปรินิพพานเม่ือทรงพระชนมายุชรามาก
แล้ว พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ย่ิงใหญ่ที่สุดคนหน่ึงในประวัติศาสตร์ด้านจิตใจของมนุษยชาติ และชีวิต
ของพระองค์ก็มีความบันดาลใจมากที่สุดในบรรดาบทเรียนเก่ียวกับชีวิตของมนุษย์ชาติ 

สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงรจนาคัมภีร์เล่มใดไว้ ปรากฏว่ามีความคลุมเครือบาง
ประการเกี่ยวกับคําสอนของพระองค์ ซึ่งได้มีการรวบรวมขึ้นไว้หลังจากปรินิพพานของพระองค์มาเป็น
ระยะเวลานาน เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่แสดงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้
แน่นอน แต่ต่อมาก็ได้รับการรวบรวมเข้ามาไว้โดยฝีมือของสาวกผู้มีความรับผิดชอบในการรวบรวม
คัมภีร์ของพระองค์ คัมภีร์เหล่าน้ีอํานวยประโยชน์เป็นพ้ืนฐานสําหรับความรู้ของพระพุทธศาสนายุค
ต้น เขียนไว้เป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามีอักษรเหมือนสันสกฤต และเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาษาที่ใช้พูดกันของแคว้นมคธอย่างแน่นอน คัมภีร์เหล่าน้ีมักจะอยู่ในรูปสนทนาและไม่มีการถกเถียง
เก่ียวกับหัวข้อใด ๆ ในคัมภีร์ตามความหมายของการแสดงออกอย่างในปัจจุบัน ความคิดที่มีอยู่ได้
นํามาเปรียบเทียบ ความรู้ของเราเกี่ยวกับลัทธิของพระพุทธเจ้าที่มีความกว้างขวางในบางส่วนก็ต้อง
อาศัยเร่ืองอย่างน้ี คัมภีร์ต่าง ๆ น้ัน ถ้าหากเราตัดคัมภีร์อรรถกถาส่วนใหญ่ออก ก็แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
เรียกว่า “ไตรปิฎก” ซึ่งแปลว่า “ตะกร้าบรรจุคําสอน 3 ใบ” คือ เป็นคัมภีร์หรือ “ไบเบ้ิลบรรจุคําสอน
ศักด์ิสิทธ์ิ” 3 ประเภท (คําว่า “ปิฎก” แปลได้ 2  นัย คือ 1.ตะกร้า 2.ตํารา-ผู้แปล) อันได้แก่ (1) 
“สุตตันตะ” หรือ “พระวจนะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เอง” (2) วินยะ หรือ “ระเบียบปฏิบัติ” 
(3) อภิธรรมะ หรือ “การถกปัญหาทางปรัชญา” แม้ลัทธิแห่งคัมภีร์ทั้ง 3 น้ีจะมีเน้ือหาสาระแตกต่าง
จากอุปนิษัท และแม้จะขัดกับคําสอนอุปนิษัท แต่ก็ยังมีคําสอนที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างคัมภีร์ทั้ง
สอง แท้จริงเราไม่อาจถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่ตรงกันข้ามกัน เพราะแต่ละคัมภีร์เป็นการแสดงออกของจิต
แบบอินเดียเหมือนกัน การเก็งความจริงของคัมภีร์อุปนิษัทในความหมายหน่ึง เราอาจจะถือได้ว่าเป็น
การปูทางให้แก่คําสอนที่มีลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาและเราจะพบว่าบ่อยคร้ังพระพุทธเจ้าได้
ทรงนําเข้าไปสู่แนวโน้มอันเป็นข้อสรุปทางตรรกศาสตร์ของพระองค์ซึ่งแนวโน้มน้ี 

 
2.6.9 บารมีสิบชาติ 
คําว่า ชาตกะ หรือ ชาดก แปลว่า ผู้เกิด คือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบําเพ็ญบารมีของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ที่บังเกิดมาทรงบําเพ็ญบารมีใน
อดีตชาติต่าง ๆ โดยต้ังจิตปรารถนาเพ่ือการตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชาติสําคัญ ๆ 
ที่คนทั้งหลายรู้จักกันว่า พระเจ้าห้าร้อยชาติ จนกระทั่งพระชาติสุดท้าย เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่ง
ศากยวงศ์ แล้วออกบรรพชาจนตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เรื่องชาดกถือเป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดีของ
พระพุทธเจ้า ต้ังแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ 

และในอรรถกถาก็ยังได้แสดงด้วยว่า ผู้น้ันผู้น้ีได้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า 
แต่ในบาลีพระไตรปิฎก กล่าวถึงเพียงบางเรื่อง เพราะฉะนั้น สาระสําคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดี และ
อยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้น ๆ ซึ่งชาดกท้ังหมดมีห้าร้อยห้าสิบเรื่อง โดยสิบเรื่องหลัง คนส่วนใหญ่มักจะ
รู้จักกันดีในช่ือ มหานิบาตชาดก แปลว่า ชาดกที่ชุมนุมเรื่องใหญ่ หรือที่โบราณเรียกว่า ทศชาติ น่ันเอง 

ทศชาติชาดกจึงเป็นชาดกท่ีสําคัญ โดยได้กล่าวถึง บารมีสิบชาติ ดังน้ี 
  พระชาติที่  1 เตมีย์ชาดก  บําเพ็ญเนกขัมมบารมี 
  พระชาติที่  2 มหาชนกชาดก  บําเพ็ญวิริยบารมี 

พระชาติที่  3 สุวรณสามชาดก  บําเพ็ญเมตตาบารมี 
พระชาติที่  4 เนมิราชชาดก  บําเพ็ญอธิษฐานบารมี 
พระชาติที่  5 มโหสถชาดก  บําเพ็ญปัญญาบารมี 
พระชาติที่  6 ภูริทัตชาดก  บําเพ็ญศีลบารมี 
พระชาติที่  7 จันทชาดก  บําเพ็ญขันติบารมี 
พระชาติที่  8 นารทชาดก  บําเพ็ญอุเบกขาบารมี 
พระชาติที่  9 วิธูรชาดก  บําเพ็ญสัจจบารมี 
พระชาติที่ 10  เวสสันดรชาดก  บําเพ็ญทานบารมี 

สําหรับพระชาติสุดท้ายน้ี ถือเป็นพระชาติที่สําคัญ เพราะบําเพ็ญบารมีอันย่ิงใหญ่มากกว่า
ทุกพระชาติ 

สรุปได้ว่า บารมีสิบชาติเก่ียวกับการบําเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ที่บังเกิดมาทรงบําเพ็ญบารมีต่าง ๆ ในอดีตชาติต่าง ๆ มีพระชาติสําคัญ 
ที่คนทั้งหลายรู้จักกันว่า พระเจ้าห้าร้อยชาติ จนกระทั่งพระชาติสุดท้าย เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่ง
ศากยวงศ์ แล้วออกบรรพชาจนตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
2.6.10 สุวัณณสามชาดก 
สุวัณณสามชาดก หรือสุวัณณสยาม เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเรื่องหน่ึงใน

ทศชาติชาดก ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรก เน้ือเรื่อง
แสดงการบําเพ็ญเมตตาบารมีของพระพุทธเจ้า แสดงถึงความมีเมตตาธรรมและความกตัญญูที่มี ต่อ
บิดามารดาย่อมปกป้องตนให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดเมธัง ตําบล พระสิงห์ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 3 ผูก รวม 110 
หน้าลาน คัดลอกเมื่อ จ.ศ. 1105 ตรงกับ พ.ศ. 2286 ไม่ปรากฏช่ือผู้จาร บันทึกท้ายเรื่องกล่าวว่า ผู้
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อุปถัมภ์ในการสร้างได้แก่น้อยริน พร้อมด้วยภริยาช่ืออีนาง และบุตรช่ืออ้ายโอด สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C. 001-008 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี เมืองพาราณสีมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ด้านใต้ของเมืองมี
ตระกูลเนสาทพรานอาศัยทํามาหากินทั้งสองฝั่งนํ้า มีนายพรานสองคนเป็นสหายกันอยู่คนละฝั่งแม่นํ้า 
ฝ่ายหนึ่งมีบุตรช่ือทุกูลกุมาร อีกฝ่ายหน่ึงมีธิดาช่ือปาริกากุมารี เมื่อทุกูลอายุได้สิบหกปีบิดาจึงให้
แต่งงานกับนางปาริกา ต่อมาทั้งคู่ไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเช่นสามีภรรยา จึงขออนุญาตบิดามารดา
ออกบวชแล้วเดินทางสู่ป่าหิมพานต์ เมื่อไปถึงแม่นํ้ามิคสัมมตาจึงถือเพศบรรพชิตจําเริญสมณธรรม ณ 
ที่น้ัน วันหน่ึงท้าวสักกะผู้อุปัฏฐากดาบสดาบสินีรู้ว่าทั้งสองจะต้องตาบอดในวันข้างหน้า จึงลงมา
ปรากฏกายแล้วบอกวิธีเพ่ือให้มีบุตรไว้ปรนนิบัติ โดยให้ทุกูลดาบสใช้มือลูบท้องนางปาริกาดาบสินี 
ต่อมานางต้ังครรภ์ครบสิบเดือนแล้วก็คลอดบุตรมีผิวด่ังทอง ทั้งสองจึงต้ังช่ือว่าสุวัณณสาม ทั้งสอง
เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งอายุได้ 16 ปี วันหน่ึงขณะที่ทั้งสองออกไปหาผลไม้ถูกงูพิษที่อาศัยอยู่ในจอม
ปลวกพ่นพิษใส่ทําให้ตาบอด นับแต่น้ันเป็นต้นมาสุวัณณสามได้ปรนนิบัติรับใช้บิดามารดาทุกอย่าง มี
ยักษ์ตนหนึ่งช่ือว่าปิลยักข์ออกป่าหิมพานต์ล่าสัตว์กินเน้ือ ครั้นถึงฝั่งแม่นํ้ามิคสัมมตา เห็นสุวัณณสาม
กําลังตักนํ้าอยู่ที่ท่านํ้า จึงยิงด้วยศรอาบยาพิษแล้วกล่าวกับสุวัณณสามว่า ตนเป็นพญาแห่งแคว้นกา
สีมาแสวงหาเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภค แล้วถามความเป็นมาของสุวัณณสาม สุวัณณสามเล่าถึงเหตุที่มาตัก
นํ้าน้ันเพ่ือบํารุงบิดามารดา ก่อนที่สุวัณณสามจะสลบล้มลงไปได้ฝากฝังบิดามารดาไว้กับพญาปิลยักข์ 
ซึ่งเห็นว่าสุวัณณสามตายแล้วก็เกิดความทุกข์ใจมาก ในครั้งน้ันนางเทวธิดาช่ือพสุนธรีอาศัย อยู่เขา
คันธมาทน์ เป็นมารดาของสุวัณณสามในอดีตชาติ พิจารณาดูรู้แล้วจึงเหาะมาที่ฝั่งแม่นํ้ามิคสัมมตา
ขอให้พญาปิลยักข์เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวัณณสามแทน หลังจากบูชาสรีระสุวัณณสามแล้ว 
พญาปิลยักข์ไปสู่อาศรมบทเล่าให้ทุกูลดาบสฟังถึงเรื่องดังกล่าว ขณะนั้นนางปาริกาดาบสินีที่อยู่ในที่
ใกล้ได้ยินความน้ัน ทั้งสองพากันร้องไห้รําพันถึงคุณของสุวัณณสาม ถึงเวลาเย็นทั้งสามไปยังท่านํ้าที่
สุวัณณสามถูกศร ทุกูลดาบสซ้อนศีรษะสุวัณณสามข้ึนวางไว้บนตัก ส่วนนางปาริกายกเท้าของสุวัณณ
สามไว้บนตักแล้วพากันร้องไห้ ทุกูลดาบสและนางปาริกาดาบสินีและนางพสุนธรีได้กล่าวคําอธิษฐาน
ว่า ด้วยเหตุที่สุวัณณสามเป็นผู้มีความกตัญญรู้คุณ ขอให้เทพดาขับพิษออกจากสุวัณณสามด้วยทันใด
น้ันสุวัณณสามก็หายจากพิษศรฟ้ืนขึ้นมา และดวงตาของดาบสดาบสินีทั้งสองก็กลับหายมองเห็นได้
เป็นปรกติดังเดิม 

ชาดกเร่ืองน้ีแสดงให้เห็นถึงความเมตตา กรุณา และความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา 
เรียกว่ามาตาปิตุปัฏฐานกิจ ได้แก่ การปฏิบัติอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดา ขณะที่พระโพธิสัตว์กลับฟ้ืน
จากพิษศรแล้วทรงกล่าวเทศนาแก่พญาปิลยักข์ว่า บุคคลผู้อุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาย่อมเป็นที่
สรรเสริญแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ดังน้ี 
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มหาสัตว์เจ้าก็กล่าวแล้วด้วยประการด่ังอ้ัน จักใคร่หื้อเป็นประโยชน์แก่พญาแลจักเทศนา
ธรรมหื้อฟังด่ังอ้ัน ก็กล่าวคาถาอันไปเมื่อหน้าว่า 
   โย  มาตรํ  ปิตรํ  วา   มจฺโจ  ธมฺเมน  โปสติ 
  เทวาปิ  นํ   กิจฺฉนฺติ    มาตาเปติภรํ  นรํ 
  โส  มาตรํ  ปิตรํ  วา    มจฺโจ  ธมฺเมน  โปสติ 
  อิเธว  นํ  ปสํสนฺติ    เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติฯ 

 
ดูรามหาราช คนผู้ใดอันเลี้ยงดูด้วยกําลังอันชอบ มีต้นว่าข้าวนํ้าผ้าเสื้อที่น่ังที่นอน เลี้ยงยัง

พ่อแลแม่แห่งตนด่ังอ้ันก็ดี คนแลเทวดาก็ดี ก็ยาด้วยเภสัชทานแล สภาวะกริยายังคนผู้น้ัน ก็เทียรย่อม
เลี้ยงดูยังพ่อแลแม่ตนแล คนผู้ใดคอยเลี้ยงดูพ่อแลแม่ตนน้ัน คนแลเทวดาทังหลายน้ันเทียรย่อมสักเสิน
ยกยอยังปุคละผู้น้ันในป่าที่น้ีก็ด้วยคําว่าเป็นสัปปุริสะผู้ดีแล คนผู้น้ันคันคลาดจากตนอันเป็นคนแล้วก็ได้
เมื่อเกิดเสวยสุขในเทวโลกกับด้วยหมู่เทวดาทังหลายแลฯ30 

สรุปได้ว่า สุวัณณสามชาดก หรือสุวัณณสยาม เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดก
เรื่องหน่ึงในทศชาติชาดก ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรก 
เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญเมตตาบารมีของพระพุทธเจ้า แสดงถึงความมีเมตตาธรรมและความกตัญญูที่
มี ต่อบิดามารดาย่อมปกป้องตนให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง ต้นฉบับเป็นใบลานอยู่ที่วัดเมธัง ตําบล พระ
สิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 3 ผูก รวม 
110 หน้าลาน คัดลอกเมื่อ จ.ศ. 1105 ตรงกับ พ.ศ. 2286 ไม่ปรากฏช่ือผู้จาร บันทึกท้ายเรื่องกล่าวว่า 
ผู้อุปถัมภ์ในการสร้างได้แก่น้อยริน พร้อมด้วยภริยาช่ืออีนาง และบุตรช่ืออ้ายโอด สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C. 001-008 

 
2.6.11 เวสสันดรชาดก 
เวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติชาดก 

ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้า
ในขณะเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ในล้านนามีผู้แต่งไว้หลายสํานวน สํานวนน้ีต้นฉบับใบลานอยู่
ที่วัดศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน - 
บาลี จํานวน 16 ผูก รวม 646 หน้าลาน ใช้ช่ือต้นฉบับว่า ฉบับมหาเกสรปัญโญเสลารัญญวาสีไหล่หิน 
สันนิษฐานว่า พระมหาเกสรปัญโญเสลารัญญวาสี วัดไหล่หินเป็นผู้รจนาแต่งแปล ธมมปาลภิกขุเป็นผู้

                                                            
30สุ วัณณสาม จ .ศ .1105, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  หมายเลข 

78.004.01C.001-008. 
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จาร เมื่อ จ.ศ.1183 ตรงกับ พ.ศ.2364 สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ.2358 – 2364) สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 81.063.01B.045-075 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี พญาสีวีแห่งเมืองเชตุตรนคร มีราชบุตรช่ือว่าไชย เมื่ออายุได้ 16 ปี 
ทรงให้อภิเษกกับนางผุสดีราชธิดาแห่งแคว้นมัททะ ความเดิมสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสี อาศัยอยู่ใน
เมืองพันธุมตินคร ครั้งน้ันพญาสามันตราชได้ถวายบรรณาการแก่ราชธิดาทั้งสองของพญาพันธุมราช
เป็นแก่นจันทน์แดงและดอกไม้ทองโดยลําดับ นางทั้งสองนําบรรณาการนั้นไปถวายพระวิปัสสี ด้วย
กุศลน้ีหลังจากตายแล้วจึงได้ท่องเที่ยวเกิดในเมืองสวรรค์และเมืองโลกนานเก้าสิบเอ็ดกัป นางผู้พ่ีจุติลง
มาเกิดเป็นนางสิริมหามายาพุทธมารดา ส่วนนางผู้น้องได้เกิดเป็นราชธิดาของพญากกิราชช่ือว่าอุรัจฉ
ทา เมื่ออายุได้ 16 ปี นางได้บวชในศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพพาน ส่วนพญากกิราชน้ันยังมีราช
ธิดาอีก 7 คน คือ นางสมณี นางสมณคุตตา นางภิกขุนี นางภิกขุทาสิกา นางธัมมา นางสุธัมมา และ
นางสังฆทาสี นางสุธัมมาตายแล้วได้ไปเป็นมเหสีของพระอินทร์ ก่อนจะจุติจากสวรรค์ได้ขอพร 10 
ประการจากพระอินทร์แล้วลงมาเกิดในครรภ์มเหสีแห่งแคว้นมัททะชื่อว่าผุสดี เพราะเป็นผู้มีวรรณะ
ดุจนํ้าจันทน์แดง เมื่ออายุได้ 16 ปี ทรงให้อภิเษกกับนางผุสดีราชธิดาแห่งแคว้นมัททะ  ความเดิมสมัย
ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีอาศัยอยู่ในเมืองพันธุมตินคร ครั้งน้ันพญาสามันตราชได้ถวายบรรณาการแก่
ราชธิดาทั้งสองของพญาพันธุมราชเป็นแก่นจันทน์แดงและดอกไม้ทองโดยลําดับ  นางทั้งสองนํา
บรรณาการน้ันไปถวายพระวิปัสสี ด้วยกุศลน้ีหลังจากตายแล้วจึงได้ท่องเท่ียวเกิดในเมืองสวรรค์และ
เมืองโลกนานเก้าสิบเอ็ดกัป นางผู้พ่ีจุติลงมาเกิดเป็นนางสิริมหายาพุทธมารดา ส่วนนางผู้น้องได้เกิด
เป็นราชธิดาของพญากกิราชช่ือว่าอุรัจฉทา เมื่ออายุได้ 16 ปี นางได้บวชในศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็
ปรินิพพาน ส่วนพญากกิราชน้ันยังมีราชธิดาอีก 7 คน คือ นางสมณี นางสมณคุตตา นางภิกขุนี นาง
ภิกขุทาสิกา นางธัมมา นางสุธัมมา และนางสังฆทาสี นางสุธัมมาตายแล้วได้ไปเป็นมเหสีของพระ
อินทร์ ก่อนจุติจากสวรรค์ ได้ขอพร 10 ประการ จากพระอินทร์แล้วลงมาเกิดในครรภ์มเหสีแห่ง
แคว้นมัททะ ช่ือว่าผุสดี เพราะเป็นผู้มีวรรณะดุจนํ้าจันทน์แดง เมื่ออายุได้ 16 ปี อภิเษกกับพญาสัญ
ไชย ขณะนางทรงครรภ์ใกล้มีประสูติกาลให้ทําทานศาลาหกแห่งใกล้ประตูเมือง เมื่อนางไปถึงละแวก
ตรอกพ่อค้าก็ประสูติ หมู่พระญาติจึงให้ช่ือพระโอรสว่าเวสสันดร ในวันเดียวกันน้ันมีแม่ช้างเหาะมานํา
ลูกช้างเผือกมาทิ้งไว้ คนทั้งหลายจึงต้ังช่ือว่าปัจจัยนาค เมื่อพระเวสสันดรอายุ 16 ปี พญาสัญไชยได้
จัดให้อภิเษกกับนางมัทรีแห่งแคว้นมัททะ แล้วทรงเสวยราชสมบัติ ต่อมานางมัทรีมีราชบุตรช่ือว่าชาลี 
และราชกุมารีช่ือว่ากัณหาชินา ขณะน้ันเมืองกลิงคะเกิดทุพภิกขภัยโจรชุกชุม พญากลิงคะโปรดให้
อํามาตย์ 8 คนไปขอช้างปัจจัยนาคจากพระเวสสันดร พระองค์พระราชทานช้างปัจจัยนาคให้  ทําให้
ชาวเมืองเชตุดรโกรธแค้น  กล่าวโทษกับพญาสัญไชยขอให้ขับไล่พระเวสสันดรออกไปจากเมือง  เมื่อ
พระเวสสันดรจะเสด็จออกจากเมือง  พระองค์ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน  คือ ช้าง ม้า รถ แม่ วัว  
ข้าชายหญิง  ข้าวของโภชนาหารต่าง ๆ อย่างละเจ็ดร้อยเป็นทาน  นางมัทรีขอเสด็จตามไปพร้อม
กับกัณหาชินากุมารีและชาลีกุมารเสด็จเข้าสู่ป่าหิมพานต์  ก่อนเข้าสู่ด่านป่ามีเทวดา 4 ตน  แปลงเพศ
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เป็นพราหมณ์มาขอม้าทรง  ก็ประทานให้ เทวดาตนที่  5 แปลงเพศลงมาขอราชรถก็ประทานให้ 
ระหว่างเดินทางไปสู่เขาวงกต  ทั้งสี่พระองค์ผ่านเมืองมาตุลนครแห่งเจตประเทศ  พญาเจตรัฐทั้งหลาย
บอกทางไปสู่เขาวงกตแล้วต้ังชาวเจตะผู้หน่ึงไว้รักษาประตูป่าหิมพานต์  จากนั้นเสด็จถึงดอยคันธมาทน์
ฝั่งนํ้าเกตุมติเชิงดอยวิปุละ  ดอยนาลิกะฝั่งมุจลินท์ สระจนถึงสระจัตุรัสโบกขรณีตามลําดับ  เมื่อเสด็จ
เข้าสู่ป่าหิมพานต์แล้วพญาอินทราธิราชทรงให้วิสสุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตบรรณศาลาอาศรม  เครื่อง
บริขารต่าง ๆ ทั้งสี่พระองค์ทรงเพศเป็นฤๅษีอยู่ในป่าหิมพานต์ที่น้ันนาน 7 เดือน มีพราหมณ์ผู้หน่ึงช่ือชู
ชก อาศัยอยู่ในบ้านพราหมณ์ช่ือทุนนิวิฏฐะแห่งเมืองกลิงคะ  ชูชกเที่ยวขอข้าวของได้ร้อยกหาปณะจึง
เอาไปฝากตระกูลพราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือน  เมื่อชูชกกลับมาทวงถาม  ตระกูลพราหมณ์น้ันเอาทรัพย์ไปใช้
หมดแล้วจึงยกลูกสาวช่ือ อมิตตาปนาให้ชูชก  นางอมิตตาปนาอยู่กินปรนนิบัติรับใช้ชูชกเป็นอย่างดี  วัน
หน่ึงนางไปตักนํ้าที่ท่านํ้าถูกภริยาพรามหมณ์ทั้งหลายรุมกันเย้ยว่ามีสามีแก่เฒ่า  นางอมิตตาปนากลับมา
บ้านฟ้องชูชกแล้วขอให้หาคนรับใช้มาให้  นางกล่าวถึงพระเวสสันดรท่ีเดินทางสู่เขาวงกตแล้วให้ชูชกไป
ขอบริจาคกัณหาชินาและชาลี  ถ้าไม่เช่นน้ันนางจะกลับไปอยู่กับครอบครัวตามเดิม  ชูชกจึงเดินทางไป
หาพระเวสสันดร  เมื่อเดินทางไปถึงด่านป่าพบกับพรานเจตบุตร  หลอกถามทางไปอาศรมพระเวสสันดร
ได้แล้วเดินทางไปตามคําของพรานเจตบุตร  ระหว่างทางพบกับอัจจุตฤๅษี  อัจจุตฤๅษีบอกทางว่าเมื่อไป
ถึงตีนดอยคันธมาทน์แลว้ก็จะพบอาศรมพระเวสสันดร  ชูชกเดินทางตามคําบอกของอัจจุตฤๅษี  จนมาถึง
ฝั่งสระจัตุรัสโบกขรณี  เข้าไปหาพระเวสสันดรเพ่ือขอกัณหาชินาและชาลีพระเวสสันดรมีใจยินดีในการ
บริจาคทานยกบุตรทั้งสองให้ ชูชกพาทั้งสองออกจากอาศรม  ระหว่างทางทั้งสองกุมารหนีเข้าไปซ่อนตัว
อยู่ในสระบัว  ชูชกกล่าวกับพระเวสสันดรว่าไม่ยินดียกให้จริง  พระเวสสันดรมาถึงสระบัวกล่าวกับบุตร
ทั้งสองว่าทั้งสองเปรียบเหมือนสําเภาลําใหญ่ให้พระองค์ข้ามภวสงสารไปสู่ฝั่งนิพพาน  ทั้งสองจึงยอมไป
กับชูชก  เย็นวันน้ันขณะที่นางมัทรีเก็บผลไม้แล้วระหว่างทางกลับพบเสือโคร่ง เสือเหลืองและราชสีห์ที่
เทพบุตรสามองค์แปลงกายมาขวางทางไว้ไม่ให้นางกลับมาถึงอาศรมก่อนตะวันตกดิน  เมื่อมาถึงอาศรม
จึงรู้ว่าชูชกพาบุตรทั้งสองไปแล้ว  พระเวสสันดรกล่าวปลอบโยนนางให้หายทุกข์โศก  ต่อมาพระอินทร์
เนรมิตเป็นพราหมณ์ลงมาขอนางมัทรี  พระเวสสันดรยกนางให้เป็นทาน  เทพดาทั้งหลายต่างกล่าว
อนุโมทนาสรรเสริญภริยาทานของพระองค์ว่าเป็นทานที่ทําได้ยาก  พระอินทร์กล่าวยกนางมัทรีคืนให้แก่
พระเวสสันดรแล้ว  ถวายพร  8  ประการแก่พระองค์  เมื่อได้สองกุมารแล้วชูชกต้ังใจว่าจะไปสู่เมืองกลิง
คะแต่กลับหลงทางไปถึงเมืองเชตุดร  พญาสัญไชยทรงไถ่ตัวกุมารท้ังสองและเลี้ยงดูอาหารชูชก  ด้วย
ความเห็นแก่กินมากจนท้องแตกตาย  กัณหาชินากุมารีและชาลีกุมารเล่าถึงความเป็นอยู่ในเขาวงกต  
พญาสัญไชยจึงให้จัดเตรียมกระบวนเสด็จเพ่ือไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรีคืนสู่เมืองเชตุดร  เมื่อ
กษัตริย์ทั้งหกพบกันต่างสลบล้มลง  อํามาตย์ทั้งหกหมื่นคนและคนทั้งหลายก็สลบล้มลมเช่นเดียวกัน  
พระอินทร์เนรมิตฝนโบกขรพรรษตกลงมา  คนทั้งหลายจึงฟ้ืนคืนสติ  เมื่อเดินทางกลับถึงเมืองเชตุดรแล้ว  
พระอินทร์เนรมิตแก้วทั้งหลาย  7  ประการตกลงมา  พระเวสสันดรทรงบริจาคมหาทานตราบสิ้นอายุ 



83 
 

สุดท้ายพระพุทธเจ้ากล่าวประชุมชาดกว่า ชูชกพราหมณ์ในกาลน้ันคือเทวทัตกุมารลูกพญา
สุปปพุทธสักกะในกาลบัดน้ี นางอมิตตาปนาคือนางจิญจมาณวิกา พรานป่าเจตบุตรคือฉันนะอํามาตย์ 
อัจจุตฤๅษีคือสารีบุตรเถร พระอินทร์คืออนุรุทธเถร พญาสัญไชยคือพญาสุทโธทนะนางผุสดีเทวีคือนางสิริ
มหามายาเทวี นางมัทรีคือนางยโสธราพิมพา ชาลีกุมารคือราหุลกุมารกัณหาชินาคือนางอุบลวัณณา ราช
บุรุษทั้งหลายคือพุทธบริษัททั้งหลาย และพระเวสสันดรในกาลน้ันคือพระพุทธองค์ในกาลบัดน้ี 

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคําสํานวนในเวสสันตรชาดกฉบับน้ี เช่น ตอนกล่าวอุปมาอุปไมย
เปรียบเทียบการให้ทานชาลีราชกุมารและกัณหาชินาราชกุมารีของพระเวสสันดรแก่ชูชกพราหมณ์ดัง
ความว่า 

“มหาสัตว์อุปมาด่ังปลาตัวข้องอยู่ในไซ  สัพพัญญุตัญญาณเสมอด่ังไซ ราช
กุมารทัง 2 เสมอ ด่ังปลาตัวอยู่นอกไซ  ชูชกพราหมณ์สมอด่ังชายอันมาตีเอาปลาตัว
อยู่หน้าไซน้ัน  ปลาตัวอยู่ในไซแม่นกลัวตายเท่าใดก็ดี  ก็บ่อาจเพ่ือแล่นหนีได้มี
อุปมาฉันใด  มหาสัตว์เจ้าอันข้องอยู่ในสัพพัญญุตัญญาณ  เหตุชูชกพราหมณ์ด่าตี
ราชกุมารทัง  2  พลวโสกอันมีปุตตเสนหะเป็นเหตุ  ก็เกิดแก่มหาสัตว์เจ้าแม่นอ้ันก็ดี  
มหาสัตว์ก็บ่อาจเพ่ือกระทําอันใดน้อย 1 แก่พราหมณ์ได้ก็อุปไมยด่ังอ้ันแลฯ”31 

 
สรุปได้ว่า เวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเรื่องหน่ึงในทศชาติ

ชาดก ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญทานบารมีของ
พระพุทธเจ้าในขณะเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ในล้านนามีผู้แต่งไว้หลายสํานวน สํานวนน้ี
ต้นฉบับใบลานอยู่ที่วัดศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จารด้วยอักษรธรรม
ล้านนา ภาษาไทยวน - บาลี จํานวน 16 ผูก รวม 646 หน้าลาน ใช้ช่ือต้นฉบับว่า ฉบับมหา
เกสรปัญโญเสลารัญญวาสีไหล่หิน สันนิษฐานว่า พระมหาเกสรปัญโญเสลารัญญวาสี วัดไหล่หินเป็นผู้
รจนาแต่งแปล ธมมปาลภิกขุเป็นผู้จาร เมื่อ จ.ศ.1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ.
2358 – 2364) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 
81.063.01B.045-075 

 
2.6.12 สุมภมิตตชาดก 
สุมภมิตตชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 5 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดกนอก

นิบาตลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษา
ท้องถิ่นต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา  คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุน เมือง
                                                            

31ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เวสสันตรชาดก จ.ศ.1183, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
หมายเลข 81.062.01B.061-075. 
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หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้
ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่  พิชิต อัคนิจ และคณะ  ได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541  
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 

เน้ือเรื่องโดยย่อมีดังน้ี  ขณะประทับอยู่ที่พระเชตะวันมหาวิหาร  พระพุทธเจ้าทรงปรารภ
ถึงพระเทวทัต  แล้วตรัสเล่าว่า  ในเมืองจัมปานคร  มีพระราชาพระนามว่าสุมภมิตต์  ปกครอง
บ้านเมืองด้วยความสุขสงบร่มเย็น  มีพระมเหสีนามว่าพระนางเกสินี  และมีพระโอรส 2 พระองค์ 
นามว่าไชยเสนกุมารและไชยทัตต์กุมาร  พระเจ้าสุมภมิตต์มีน้องชายนามว่าอสุมภมิตต์ ตอนท่ีพญา
สุมภมิตต์ได้โอรสน้ัน  อสุมภมิตต์คิดว่าตัวเองหมดหวังในราชสมบัติเสียแล้ว  เพราะพ่ีชายจะต้องยกให้
ลูกของเขาเท่าน้ัน  จึงคิดยึดอํานาจขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเอง  โดยให้สินบนแก่เสนาอํามาตย์สะสมกอง
กําลังของตัวเอง  แต่อํามาตย์ผู้ซื่อสัตย์คนหน่ึงได้ทูลให้พญาสุมภมิตต์ทราบและขอให้พระองค์หนีไป 
พญา สุมภมิตต์คิดว่าถ้าจะสู้รบกันผู้คนก็จะล้มตายควรหลีกไปเสียก่อนดีกว่า  จึงไปล่ําลาพระเทวี พระ
เทวีอ้อนวอนขอติดตามไปด้วยพร้อมทั้งพระโอรสทั้ง 2 กษัตริย์ทั้ง 4 หนีออกจากเมืองในตอนกลางคืน 
พญาสุมภมิตต์สะพายถุงข้าวและอุ้มไชยเสนกุมาร ส่วนพระนางเกสินีก็อุ้มไชยทัตต์กุมาร  พากันเดิน
ออกมาจนถึงแม่นํ้าใหญ่  หยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้  ปรึกษากันว่าจะข้ามแม่นํ้าไปได้อย่างไร  ในที่สุดพญา
สุมภมิตต์ก็ให้โอรสทั้ง  2  รออยู่ที่ฝั่งน้ี  ส่วนพระองค์ว่ายนํ้าพาพระนางเกสินีข้ามไปอีกฝั่งหน่ึง  
เน่ืองจากแม่นํ้ากว้างใหญ่  เมื่อไปถึงแล้วก็หยุดพักอยู่แล้วจึงว่ายนํ้ากลับมารับลูก  ในขณะนั้นมี
นายพราน  2  คน  ออกหาปลามาถึงที่กุมารทั้ง  2 พักอยู่  คิดว่าเป็นเด็กพลัดหลงมาจึงอุ้มขึ้นเรือไป
บ้านของตน  ฝ่ายพญาสุมภมิตต์ว่ายนํ้ามาถึงฝั่งแล้วไม่เห็นโอรสทั้ง  2 ก็ออกตามหา  เมื่อไม่พบก็
ร้องไห้คร่ําครวญถึงโอรสทั้ง  2 ป่ิมว่าจะขาดใจ  กระทั่งได้สติก็ว่ายนํ้ากลับมาหาพระเทวี  ซึ่งขณะน้ัน
มีพ่อค้าเรือสําเภาผ่านมา  เห็นพระนางเกสินีน่ังอยู่ที่ใต้ร่มไม้ก็อยากจะได้จึงฉุดพระนางขึ้นเรือสําเภา
ไปด้วย  พญาสุมภมิตต์มาถึงฝั่งไม่เห็นพระเทวีก็ร้องไห้ ด้วยความเสียใจ  น่ีเป็นเพราะบุพกรรมที่คนทั้ง  
4  ได้เคยทําให้ลูกนกแขกเต้าพลัดพรากจากพ่อแม่ด้วยวิบากกรรมน้ีทําให้คนทั้ง  4  ต้องพลัดพราก
จากกันถึงนาน 500 ชาติ  พญาสุมภมิตต์เดินไปร้องไห้ไปจนถึงเมืองตักกสิลา  ซึ่งในเวลานั้นพระเจ้า
แผ่นดินสิ้นพระชนม์  และพระองค์ไม่มีผู้สืบรัชทายาท  หลังจากถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
เสนาอํามาตย์จึงปรึกษากันว่าจะหาเจ้าเมืองใหม่โดยทําพิธีปล่อยราชรถซึ่งประดับประดาด้วยเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์  ราชรถได้เวียนปทักษิณพระราชวังแล้วออกไปหยุดอยู่ที่พญาสุมภมิตต์ที่กําลังผักผ่อน
อยู่นอกเมือง  คนทั้งหลายจึงยกเมืองให้พญาสุมภมิตต์ครอบครองเป็นกษัตริย์สืบไป  ฝ่ายนายพราน
ทั้ง  2  คน  เมื่อได้ไชยเสนกุมารและไชยทัตต์กุมารไปแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีเหมือนลูกตัวเอง  เมื่อพระ
กุมารทั้ง 2 เจริญวัยแล้วก็ได้นําไปถวายพญาสุมภมิตต์  เมื่อเห็นพระกุมารทั้ง 2 พญาสุมภมิตต์ รู้สึกว่า
คล้ายกับโอรสของพระองค์  จึงรับกุมารทั้ง  2  ไว้ในวัง  ส่วนพ่อค้าเรือสําเภา  เมื่อได้พระนางเกสินีไป
แล้ว  ก็ไม่สามารถจะทําอะไรนางได้  เพราะเมื่อเข้าใกล้พระนางคร้ังใดก็มีแต่ความร้อน  วันหน่ึง
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เทวดาดลใจให้พ่อค้าเรือสําเภาไปค้าขายที่เมืองตักกสิลา  หลังจากได้พักอยู่ที่น่ันประมาณ  3 เดือน  ก็
เข้าไปล่ําลาพญาสุมภมิตต์  พญาสุมภมิตต์ฝากโอรสท้ัง  2 ไปค้าขายด้วย  พ่อค้าเรือสําเภาจึงพา
กลับมาที่เรือ  ในคืนน้ันพระนางเกสินีก็ฝันว่าได้พบปะกับ  3 พ่อลูก  เมื่อพระนางสะดุ้งต่ืนก็ร้องไห้
และไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้อีก  ส่วนพระกุมารทั้ง 2 ก็ไม่สามารถจะหลับได้  จึงลุกขึ้นมาน่ังคุย
กัน  เมื่อถามถึงช่ือพ่อและแม่ก็ตอบได้อย่างเดียวกัน พระนางเกสินีนอนอยู่ในที่ไม่ไกลจากน้ัน ได้ยิน
คนทั้ง 2 พูดคุยกันจึงรู้ว่าเป็นลูกของตนเองจึงลุกขึ้นไปหา  บอกความจริงแก่กุมารทั้ง 2 เมื่อลูกเรือ
ทั้งหลายทราบข่าวน้ันก็ต่ืนเต้นทําเสียงอึกทึกครึกโครมจนพ่อค้าเรือสําเภามาดู และโกรธว่ากุมารทั้ง 2 
ไปเป็นชู้กับเมียของตน  จึงไปฟ้องพระญาสุมภมิตต์และให้นํากุมารทั้ง 2 ไปฆ่า แต่ปุโรหิตของพระองค์
ทัดทานไว้ว่าควรพิจารณาให้ถ้วนถี่เสียก่อน  พระองค์จึงให้นํากุมารทั้ง 2 มาสอบสวน  ในที่สุดก็ทรง
ทราบว่าทั้ง  2  คือ พระโอรสของพระองค์  จึงเข้าสวมกอดร้องไห้ด้วยความดีใจ  หลังจากน้ันทั้งหมด
ก็พากันไปท่ีเรือสําเภา  ได้พบกับพระนางเกสินี  จึงรับมาอยู่ในเมืองด้วยกัน  ต่อแต่น้ันพญาสุมภมิตต์
ได้แต่งต้ังไชยเสนกุมารเป็นอุปราช  และให้ไชยทัตตกุมารเป็นเสนาบดี  ร่วมกันปกครองเมืองตักกสิลา
ด้วยความสงบสุขร่มเย็น  

สุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงสโมธานชาดกว่า พระเจ้าอสุมภมิตต์ได้แก่ พระเทวทัต 
ไชยทัตต์กุมารได้แก่พระอานนท์ พระนางเกสินีได้แก่ พระนางยโสธรา ไชยเสนกุมาร ได้แก่ พระราหุล 
และพระเจ้าสุมภมิตต์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า32 

สรุปได้ว่า สุมภมิตตชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 5 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดก
นอกนิบาตลักษณะการแต่งเป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษา
ท้องถิ่นต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุน เมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ.2379) แล้วนํามาเก็บไว้
ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ พิชิต อัคนิจ และคณะ ได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 โดย
การสนับสนุนของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 

 
2.6.13 ค่านิยม ความเช่ือในการสร้างและกระแสสังคมที่มีต่อวรรณกรรมเร่ืองอานิสงส์  
ค่านิยมและความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ประเภทต่าง ๆ ในล้านนามี

จุดเริ่มต้นจากการท่ีนักปราชญ์ล้านนามองเห็นคุณค่าที่จะนําความรู้ ความเข้าใจ หรือหลักธรรม
ทางด้านพระพุทธศาสนามาแสดงให้กับประชาชน และด้วยอุบายที่ชาญฉลาดจึงรจนาวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้มีบทที่ว่าด้วยอานิสงส์ในการประกอบกุศลกรรมน้ัน จุดสําคัญของค่านิยมและ
ความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ คือ การรจนาคัมภีร์อานิสงส์ว่าด้วยเร่ืองการเขียน
                                                            

32พิชิต  อัคนิจ และคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย (A Critical  Study  
of  Nortern  Thai  Version  of  Pannasa  Jataka), อ้างแล้ว, 2541. 
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ธัมม์ การสร้างธัมม์ถวายวัด อานิสงส์ปิฎกทั้งสาม อานิสงส์สร้างธัมม์ปิฎกะ อานิสงส์โบราณชาดก 
อานิสงส์คําสอน คัมภีร์อานิสงส์เหล่าน้ี มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมทั่วไปและ
คัมภีร์อานิสงส์ และสะท้อนค่านิยมเรื่องการสร้างคัมภีร์ถวายวัดโดยมีเน้ือหาสาระกล่าวถึงเหตุการณ์
ในสมัยพุทธกาลบ้าง อานิสงส์ที่มากกว่าการทําบุญบางอย่างบ้าง ซึ่งทําให้แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ยึดถือปฏิบัติกันในกลุ่มชนล้านนา ถึงแม้ว่าคติธรรม ความเช่ือเหล่าน้ันนักวิชาการจะกล่าวว่าเป็น
วรรณกรรมนอกนิบาตที่ไม่แสดงถึงแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับ
ผลานิสงส์ในวรรณกรรมอานิสงส์ว่า มีคุณค่าทางจิตใจที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลใฝ่ในทางดีหรือสร้าง
สมความรู้ให้เกิดขึ้นประดับวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างธัมม์ ด่ังตัวอย่างที่ปรากฏ
ในอานิสงส์สร้างธัมม์ ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า  

“...ดูรามหาสารีบุตร บุคคลหญิงชายผู้ใด ผู้หน่ึงในโลกน้ีแลได้หื้อทานเขียน
ยังธัมม์ปิฏกะ ตังสามก็ดี เขียนก็ดี เป็นคําสอนแห่งตถาคตะนี้แม้นบทเดียวอันก็ดี 
ลวงสุดไปแม้นอักขระตัวเดียวอ้ันก็ดี อันว่าผละอันน้ันก็หาที่สุดบ่ได้ และบุคคลหญิง
ชายตังหลายได้สร้างเขียนธัมม์พระตถาคตะ แม้นหื้อท่านผู้อ่ืนเขียนก็ดี ก็เที่ยงได้ยัง
สุขสมบัติอันมากนัก อันประเสริฐเสี่ยงกาละอันยาวนานประมาณแปดหมื่นสี่พัน
กัปป์แล...”33 

 
อุดม  รุ่งเรืองศรี กล่าวว่านอกเหนือจากคัมภีร์ภาษาบาลีที่มีอยู่อย่างมากมาย เป่ียมด้วย

คุณค่าและแสดงถึงอานิสงส์ในวรรณกรรมเหล่าน้ันแล้ว ยังมีคัมภีร์อีกมากมายที่มีผู้แต่งขึ้นเพ่ือถวายใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งหากศึกษาจากคัมภีร์ช่ือ อานิสงส์สร้างเขียนธรรม แล้วพบว่า มีการระบุถึง 
“อานิสงส์” หรือผลตอบแทนแก่ผู้สร้างคัมภีร์ไว้เป็นอย่างสูงว่า  

“...บุคคลผู้ใดยินดีในศาสนาตถาคตและได้สร้างเขียนธัมมปิฎกกะทั้ง 3 คือว่า 
อภิธัมมา 7 คัมภีร์ สุตตันตปิฎกะและอัตถกถาฎีกาคัณฐีทั้งหลายก็ดี บุคคลทั้งหลาย
ฝูงน้ันก็ได้ อานิสังสผละมากนัก บ่อาจจักวัณณนาสังขยา นับประมาณแห่งบุญอันหา
ที่สุดที่เมี้ยนบ่ได้แล ดังว่า มีเทพบุตรตนหน่ึงมีอายุได้แสนกัปป์ มีปากแลล้ินได้แสน
อันก็บ่อาจเพ่ือจักอ่านนับห้ือ เสี้ยงหื้อเมี้ยน ปริจเฉทว่าเท่าน้ัน เท่าน้ีแท้แล แม้นบ่ได้
สร้างได้เขียนพร้อมทั้งมวล เท่าคัมภีร์หน่ึงก็ดี บ่ได้บทหน่ึงก็ดี ลวงสุดไปแม้อักขระ
ตัวเดียวหน่ึงก็ดี แม้นบ่ได้สร้างได้เขียน เท่ามีนํ้ามันนํ้าหมิ่นและแต่งแปลงน้ําประทัด
ลานห้ือได้เขียนธัมม์ด่ังอ้ันก็ดี บุคคลผู้นั้นก็จักได้ผละบุญกัมม์มากนัก จักได้เสวย
สมบัติเป็นพระญาจักกวัติราช…”34 

                                                            
33คัมภีร์เร่ืองอานิสงส์สร้างธัมม์ ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 
34อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, หน้า 195 - 200. 
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ด้วยประเพณีนิยมดังกล่าวน้ี จึงได้มีผู้สร้างเขียนคัมภีร์ต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก ซึ่งปรากฏจาก
การสํารวจของของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2516 – 2523 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน รวม 244 วัด ได้พบและทําการบันทึกช่ือคัมภีร์ใบลานไว้ 222, 560 ผูกโดยเฉพาะ
คัมภีร์อานิสงส์น้ัน มีมากถึง 1,673 เรื่อง  

สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ กล่าวว่า ลักษณะของวรรณกรรมล้านนาทั้งที่เป็นภาษา
บาลีและภาษาท้องถิ่นที่นักปราชญ์ทั้งหลายผลิตออกมาต้ังแต่ยุคทองของอาณาจักรล้านนาจนถึงยุค
เสื่อมน้ัน มีความแตกต่างกันไปตามสภาพและเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุค ถึงแม้เอกสารตัวเขียน
ล้านนาจะตกทอดมาถึงสมัยปัจจุบันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม โดยจัดแบ่งประเภทคัมภีร์เหล่าน้ัน 
ออกเป็นหมวดหมู่ตามเน้ือหาสาระ 11 หมวดหลัก คือ  

1) หมวดพระพุทธศาสนา (มีมากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวพุทธ)  
2) หมวดนิทานพ้ืนบ้าน  (มีบ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะเล่าแทนบันทึกเป็นหนังสือ)  
3) หมวดกฎหมายโบราณ (มีน้อย และมักจะชํารุด แต่ก็ได้ถ่ายไมโครฟิลม์ไว้หมด)  
4) หมวดจริยศาสตร์  (มีมากเพราะเป็นเรื่องธรรมะท่ีเก่ียวกับความประพฤติของคน)  
5) หมวดประวัติศาสตร์  (มีน้อยเพราะไม่เก่ียวด้วยบุญกุศล มีคนสนใจน้อยมาก)  
6) หมวดโหราศาสตร์  (มีน้อยเพราะจะรู้กันเฉพาะในกลุ่มหมอโหรเท่าน้ัน)  
7) หมวดโคลงกลอน  (มีน้อย เพราะสายเลือดกวี ย่อมมีน้อยเป็นธรรมดา)  
8) หมวดยาสมุนไพร  (มีค่อนข้างมาก แต่การเก็บรกัษาไม่ดี มักจะสูญหายหมด)  
9) หมวดลัทธิพิธีกรรม  (มีน้อยเช่นเดียวกัน ส่วนมากจะมาคู่กับไสยศาสตร์)  
10) หมวดไสยศาสตร์  (มีไม่มาก และมักจะถูกคนยืมไปหายสาบสูญไม่ส่งคืนวัด)  
11) หมวดปกิณกะ  (ส่วนใหญ่เป็นสมุดข่อยที่รวมเรื่องสั้นๆ หลายเรื่องไว้ด้วยกัน) 
ในบรรดา 11 หมวดหลักน้ี หมวดพระพุทธศาสนาได้แบ่งหมวดย่อยออกไปอีกเป็น 17 

หมวดย่อยตามเน้ือหาที่มีอยู่ในหมวดน้ัน เช่น พุทธตํานาน มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก ชาดกทั่วไป 
พระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย และธรรมะทั่วไป ตามท่ีกล่าวแล้ว  

สมหมาย  เปรมจิตต์ ได้วิเคราะห์ว่า การสร้างคัมภีร์ศาสนาหรือการสร้างธรรมถวายวัด
ตามความเช่ือของชาวล้านนา จากระยะเริ่มต้นถึงสมัยปัจจุบันว่า มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ในสมัยแรก ๆ 
การทํานุบํารุงพระศาสนาถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ เพราะถือตามราชประเพณีที่
มีมาแต่สมัยโบราณน้ันอย่างหน่ึง และถือว่าการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดมีวัดเป็นศูนย์กลางและเป็น
หน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะเรียนรู้หลักคําสอนในศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับ
พระสงฆ์เอง และเพ่ือนําไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองดีซึ่งมีส่วนเก้ือกูลต่อการปกครอง
บ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น35  
                                                            

35สมหมาย เปรมจิตต์, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, อ้างแล้ว, หน้า 10-12. 
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ดังน้ัน การสร้างคัมภีร์ถวายวัดจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญของผู้ปกครองบ้านเมือง แต่เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ระบบการปกครองเปลี่ยนไป สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ค่านิยมในการสร้างคัมภีร์
ถวายวัดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะสมัยหลัง ๆ การสร้างธรรมถวายวัดเป็นเพียงความเช่ือและ
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเท่าน้ัน  

ความนิยมในการสร้างคัมภีร์ถวายวัดในล้านนาน้ัน เป็นปรากฏการณ์ปกติเช่นเดียวกับ 
ค่านิยมในการสร้างหนังสือถวายวัดของคนไทยภาคอ่ืน ๆ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยม
ดังกล่าว คัมภีร์บางเรื่อง ชาดกบางเรื่อง เช่นเรื่อง เวสสันดรชาดก หรือมหาชาติซึ่งมีมากมายหลาย
สํานวน ดังที่ ประครอง นิมมานเหมินท์36 ได้กล่าวถึงสํานวนของคัมภีร์มหาชาติของล้านนา ว่ามี
มากกว่า 200 สํานวน และก็มีข้อนิยมในการสร้างคัมภีร์ดังกล่าวถวาย เพราะถือว่าได้อานิสงส์
มหาศาล และยังมีประเพณีนิยมตราบเท่าทุกวันน้ีก็คือ การฟังธรรมหรือเทศน์มหาชาติ เพราะถือว่ามี
อานิสงส์เป็นอันมาก และยังจะเป็นบารมีส่งหนุนให้ผู้มีโอกาสได้ฟังแม้สักคร้ังหน่ึงในชีวิตได้มีโอกาสพบ
พระศรีอาริยเมตไตยในอนาคตกาลเบ้ืองหน้า  

ดังน้ัน ในหอไตรของวัดหน่ึง ๆ อาจพบว่า มีวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมากกว่าหน่ึงสํานวน 
หรือหลายชุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล37 ที่กล่าวถึงจํานวนต้นฉบับ
คัมภีร์ใบลานหมวดชาดก โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก ที่สํารวจโดยโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ศูนย์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็พบสาเหตุเช่นเดียวกันว่า วรรณกรรมพระพุทธ ศาสนา
ล้านนาที่มีมากมายน้ัน ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ  

1. เป็นชาดกที่ได้รับความนิยมมาก โดยพระสงค์นิยมนํามาใช้เทศนา เน่ืองจากมีเน้ือเรื่องที่
สนุกสนาน เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น คร่าวธรรมเรื่องหงส์ผาคํา สุวรรณหอยสังข์ แสงเมือง
หลงถ้ํา เป็นต้น  

2. เป็นชาดกที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม ชาดกประเภทน้ีพบมาก มิใช่เพราะความนิยมในการ
ฟังเทศน์ แต่เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับความเช่ือในเรื่องการ “ตานธรรม” หรือการถวายคัมภีร์ธรรม เป็นทาน 

จากค่านิยม ความเช่ือและการยอมรับในการสร้างและการนําไปประยุกต์ใช้คัมภีร์อานิสงส์
โดยเฉพาะคัมภีร์อานิสงส์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนาดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า 
สังคมล้านนายอมรับและสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าค่านิยม ความ
เช่ือในการสร้างสรรค์คัมภีร์อานิสงส์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของการช้ีแจง
ผลประโยชน์ผสมผสานกับหลักธรรมและนิทานชาดก จึงทําให้คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาเป็นที่ยอมรับและ
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนาตลอดมา 

 
                                                            

36ประคอง นิมมานเหมินท์, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ, หน้า 7. 
37ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล, แนะนําวรรณกรรมท้องถ่ินล้านนา, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
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2.6.14 อิทธิพลวรรณกรรมอานิสงส์ที่มีต่อวิถีชีวิตและวรรณกรรมของชาวล้านนา  
อิทธิพลและคุณค่าของวรรณกรรมน้ัน สามารถพิจารณาจากการยอมรับและการนําไปใช้ใน

ด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านภาษา วรรณกรรม ศาสนา การปกครองของบ้านเมือง และการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน วรรณกรรมเรื่องอานิสงส์ในล้านนาน้ัน นับว่ามีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการนําไปประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ซึ่งหากพิจารณากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีในรอบ 12 เดือน
ของชาวล้านนาแล้ว จะพบว่า โอกาสการใช้คัมภีร์อานิสงส์ในประเพณีแต่ละเดือน ประเพณีทาง
ศาสนาและความเช่ือ เช่น การบูชาพระธาตุ ประเพณีปอยหลวง ประเพณีเน่ืองในการดําเนินชีวิต เช่น 
งานศพ ขึ้นบ้านใหม่ รวมทั้งประเพณีเชิงพิธีกรรม เช่น การทําบุญเก่ียวกับข้าว การแรกนา เป็นต้นน้ัน 
กล่าวได้ว่า มีความสอดคล้องกับวรรณกรรมอานิสงส์ล้านมากพอสมควร กล่าวคือ นับต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ชาวล้านนาได้ประยุกต์ใช้คัมภีร์อานิสงส์ให้เข้ากับกิจกรรมในแต่ละประเพณีเป็นอย่างดี 
ถึงแม้ว่าประเพณีบางอย่างไม่ได้รบการสืบทอดและหายไปจากสังคมก็ตาม แต่คัมภีร์อานิสงส์ที่สร้าง
ขึ้นมารองรับน้ัน ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาอยู่ในระดับหน่ึง ในหลายโอกาสการถวาย
คัมภีร์อานิสงส์ล้านนากลายเป็นเพียงคัมภีร์ประดับตู้พระธรรม หรือไม่ก็มีโอกาสการใช้เพียงแค่ปีละ
ครั้งเท่าน้ัน บางครั้งพระสงฆ์บางแห่งก็ใช้เทศน์เพียงแค่เพ่ือ “เทศน์เป็นประเพณี หรือเทศน์เอา
อานิสงส์” เท่าน้ัน เน้ือหาสาระจึงไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่และบางคร้ังพระก็เทศน์รวบรัดตัดความให้สั้น
ลงเพราะต้องการรักษาเวลาก็มี เช่น ประเพณีการถวายสลากภัตต์ของบางวัดในล้านนา มีการจงใจย่อ
การเทศน์อานิสงส์สลากภัตต์ โดยเทศน์หรือแสดงเฉพาะตอนต้นและตอนปลายของคัมภีร์เท่าน้ัน โดย
อ้างว่า หัวใจของการถวายสลากภัตต์อยู่ที่การถวายและการกระทําด้วยใจที่บริสุทธ์ิ ซึ่งคล้ายกับ
ประเพณีหรือคัมภีร์อานิสงส์อ่ืน เช่น อานิสงส์ทานหาพ่อแม่ผู้ล่วงลับ อานิสงส์เผาศพ อานิสงส์ตุงเหล็ก
ตุงตอง ฯลฯ ที่เริ่มมี “การเทศน์เอาอานิสงส์” เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาที่มีต่อสังคมล้านนาน้ัน 
อาจกล่าวได้ว่า มี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1) อิทธิพลต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในล้านนา และ 
2) อิทธิพลต่อวิถีชีวิต/การนําไปใช้ในกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิต 

 
2.6.15 อิทธิพลต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมด้านอ่ืน ๆ ของ

ล้านนาน้ัน สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า ความเช่ือในเรื่องการสร้างธัมม์/เขียนธัมม์ถวายวัดน้ันมี
อิทธิอย่างย่ิงต่อการรจนาคัมภีร์อานิสงส์และคัมภีร์ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาในล้านนา โดยมี
อิทธิพลทั้งต่อการรจนาคัมภีร์อานิสงส์และการรจนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งปรากฏใน
ลักษณะของคุณค่าหรืออิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมต่าง ๆ ดังน้ี  

1) อิทธิพลและคุณค่าที่มีต่อภาษาและวรรณกรรมในล้านนา ดังที่กล่าวแล้วว่า 
ความเช่ือในเร่ืองการสร้างคัมภีร์ถวายวัดน้ันมีผลต่อการรจนาวรรณกรรมในล้านนา สิ่งที่ปรากฏใน
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วรรณกรรมล้านนาต้ังแต่ยุคสมัยที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและสมัยต่อมา คือ นักปราชญ์
ได้พยามแทรกคุณประโยชน์ที่สําคัญหรืออานิสงส์ในวรรณกรรมเหล่าน้ัน เพ่ือให้เห็นว่า การกระทําทุก
อย่างต่างก็มีผลตอบแทนทั้งในกรรมดีและกรรมช่ัว ในกรณีการแสดงถึงกรรมฝ่ายดี นักปราชญ์ล้านนา
ก็แสดงอานิสงส์ประกอบด้วย ซึ่งจะพบว่า วรรณกรรมล้านนาในทุกยุคสมัยได้แสดงอานิสงส์ประกอบ
กับหลักคําสอนเหล่าน้ัน โดยแสดงความเป็นเหตุ เป็นผลที่สืบเน่ืองกัน นอกจากน้ี ก็แสดงความ
ปรารถนาขอผลานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการรจนาคัมภีร์น้ัน เพ่ือให้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานทางสังคมท่ี
สังคมใดสังคมหน่ึงจะพึงมี คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนทั้งในด้านการปกครองของชนช้ัน
ผู้ปกครองและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลดังกล่าว มีผลต่อการแต่งวรรณกรรมใน
ล้านนาในยุคต่อมาส่วนภาษาที่ใช้ในการแต่งวรรณกรรมอานิสงส์ ก็ยังคงเน้นการเขียนด้วยภาษา
ล้านนาผสมผสานกับภาษาบาลี ที่ถือว่าเป็นการรักษาแบบแผนที่มีมาแต่โบราณมิให้สูญหาย ถึงแม้ว่า
รูปแบบการแต่งคัมภีร์อานิสงส์ในยุคต่อมาจะคัดสรรเฉพาะประเด็นตามเน้ือหาสําคัญ เช่น การรักษา
ศีล เป็นหลักก็ตาม แต่ก็แสดงถึงรูปแบบการเขียนและภาษาที่ใช้มีความสวยงาม โดยเฉพาะการแสดง
ถึงวัตถุประสงค์ในการแต่งที่ชัดเจน กล่าวคือ วรรณกรรมอานิสงส์ล้านนา ได้แสดงคุณค่าว่า หาก
กระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะพึงมีผลเกิดขึ้นจากการกระทําในกิจน้ัน ๆ แน่นอน ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญ
ของวรรณกรรมล้านนาที่จะประกอบด้วยแนวคิดเช่นน้ี  

2)  คุณค่าทางจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาทางด้านพระพุทธศาสนา สิ่งที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมอานิสงส์ที่สําคัญ คือ การแสดงคุณค่าทางจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาทางด้าน
พระพุทธศาสนา โดยมีการแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของ
บุคคล และการกล่าวถึงแนวคิดที่สําคัญซึ่งมีผลต่อสังคมล้านนา คือ แนวคิดเร่ืองการทําดีได้ดี แนวคิด
เรื่องโลกน้ีและโลกหน้า แนวคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิต แนวคิดที่ผสมผสานความเช่ือในท้องถิ่น แนวคิด
เรื่องการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโลกน้ีโลกหน้าและเรื่องสัจธรรมของชีวิต
น้ัน ได้มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวล้านนา คือ วรรณกรรมอานิสงส์มีผลต่อการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสัจธรรมที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นเร่ืองที่ชาวล้านนาอาจไม่
ตระหนักหรือคิดก็ได้ว่า อิทธิพลความคิดเรื่องความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของ
ชาวล้านนาโดยไม่รู้ตัวและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างน่าช่ืนชม ตัวอย่างเช่น ยาม
เมื่อคนล้านนาประสบกับปัญหาที่หนักหนาสาหัส จะมีคําปลอบโยนให้แก่ตนเองและคนอ่ืนว่า ช่างมัน
เถิดเป็นธรรมดา เป็นการเข้าใจในสภาพที่ผันแปรของสรรพสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของมนุษย์ ดังน้ัน 
จึงควรพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงจุดหมายเป้าหมาย คือ พระนิพพาน  

2.6.16 อิทธิพลต่อวิถีชีวิต/การนําไปใช้ในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต อิทธิพลของ
วรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาน้ัน จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมอานิสงส์
มีอิทธิพลใน 3 ด้าน คือ  
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1) ในการสร้างค่านิยม ความคิด ความเช่ือในการดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับพุทธ
ศาสนาและความเช่ือในท้องถิ่น นอกจากแนวคิดเรื่องชาติชาติหน้า ผลที่จะพึงบังเกิด ความเช่ือในเรื่อง
ของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว นักปราชญ์ล้านนายังได้แต่งคัมภีร์อานิสงส์ที่นับเน่ืองกับความ
เช่ือในท้องถิ่น คือ การสร้างค่านิยมในการสร้างคัมภีร์ถวายวัด โดยได้นําเอาเร่ืองราวการบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์ชาดกมาอธิบายกําหนดเป็น คัมภีร์ธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด
ที่เรียกว่า “ธัมม์ชาตา” โดยการโยงเอาความเช่ือเรื่องราศีหรือ “ตัวเป้ิง“ ให้สัมพันธ์กับการสร้างคัมภีร์ 
และการสร้างถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ก็กําหนดให้สร้างสอดคล้องกับราศีที่เกิด ซึ่งการกําหนดค่านิยมดังกล่าว  
ก็เพ่ือสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างชาวบ้านกับพระศาสนา มิให้ประชาชนห่างจากพระธรรมคํา
สอนและยึดเป็นหลักในการบําเพ็ญบุญกุศล แนวคิดดังกล่าวที่มาจากความเช่ือในคัมภีร์อานิสงส์ยังคง
ปรากฏตราบจนปัจจุบัน  

2) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ในเนื้อหาของคัมภีร์อานิสงส์ ที่แสดงผล
ชัดเจนอีกประการหน่ึงก็คือ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในล้านนา ถ้าสังเกตกิจกรรมในรอบปีของ
ชาวล้านนาจะเห็นได้ว่า มีวรรณกรรมอานิสงส์เก่ียวข้องในทุกเดือนและเกือบทุกกิจกรรม ซึ่งเท่ากับว่า 
วรรณกรรมอานิสงส์มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมประเพณีในล้านนา ดังตัวอย่าง คัมภีร์อานิสงส์ที่เก่ียวกับ
ประเพณีสงกรานต์ เช่น อานิสงส์ปีใหม่ อานิสงส์ขนนํ้า-ขนทรายเข้าวัด อานิสงส์ก่อเจดีย์ซาย ฯลฯ 
สะท้อนประเพณีนิยมเรื่องวันขึ้นปีใหม่และประเพณีที่เก่ียวข้องกับวันปีใหม่ล้านนา เช่น การปล่อย
สัตว์ การคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ การก่อเจดีย์ทราย ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อานิสงส์ปีใหม่ ฉบับวัดหมื่นเงินกอง 
จังหวัดเชียงใหม่ดังน้ี  

“...ตนตังหลายก็เอากันอาบองค์สรงเกสยังเจ้าสมณะพราหมณ์ คือ เจ้าภิกขุ
สังฆะด้วยนํ้าอบนํ้าหอม แล้วห้ือทานยังวัตถุทังหลายต่างๆ มีต้นว่าเข้านํ้าโภชนะ อา
หาร...คนตังหลายบางพร่องก็ปล่อย นก สัตว์ทังหลาย นก ปู ปลา หอยก็มีแล บาง
พร่อง ก็หื้อข้าวแช่ ข้าวสารจานด้วยนํ้าเผึ้ง นํ้าอ้อย เปนทานก็มีแล...ดูรามหาราช...
แม่นว่าได้ไปเกิดเปน เทวบุตรเทวดาก็ได้เปนใหญ่กว่าเทวบุตรเทวดาอันมีในช้ันฟ้า
ตาวติงสา สวรรค์เทว โลกน้ันแล...  

...ดูรามหาราช เต ชนา คนทังหลายฝูงน้ันเกิดมาแล้ว หาอุปัททวะกังวนอนทราย 
(อันตราย)บ่ได้ มีอายุก็ยืนยาวมาก นักแล...เกิดมาในภาวะชาติใดก็ประกอบไปด้วย
ปัญญาอันฉลาดองอาจย่ิงนัก อาจจักแก้ปัญหาแห่งคนเทวดาทังหลายได้ทุกเมื่อแล 
ด้วยเดชะบุญอันได้อาบองค์ สรงเกสพระพุทธเจ้าและ พระอริยสังฆะทังหลายน้ันแล 
ดูรามหาราช คนทังหลายฝูงใดแล ได้ปล่อยยังสัตว์ทังหลายคือว่า ปู แล หอย กบ 
เขียด เต่า แลน และนกหนูทังหลาย และได้เอาวายมาผายไว้ในข่วง เจดีย์และวัดวา
อารามไม้สรีมหาโพธ์ิ และได้เอานํ้าอบน้ําหอมได้เปนทานแก่พระพุทธเจ้าและ 
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พระสังฆะเจ้า ผู้เถ้าผู้แก่ครูบาอาจารย์ทังหลายในวันสังกรานต์ขึ้นสังกรานต์ปีใหม่ด่ัง
อ้ัน...บุคคลตังหลายฝูงน้ัน ได้เกิดมาในภาวะชาติใดค็หาเพียธิโรคาและกังวนอนท
ราย (อันตราย) บ่ได้ มีรูปก็งาม มีกลิ่นก็หอม เทียรย่อมมีอายุยืนยาวมากนัก...”38 

 
ตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมอานิสงส์ ได้มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีล้านนาให้คงอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนหน่ึงเช่ือว่า การมีประเพณีเช่นน้ัน เป็นเพราะครูอาจารย์
โบราณได้กล่าวแนะนําไว้เช่นน้ัน ดังน้ัน ถ้าพิจารณากิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนา จะพบว่า ทุก
กิจกรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคัมภีร์อานิสงส์เป็นอย่างย่ิง ซึ่งถือว่า เป็นการเช่ือมโยงความเช่ือทาง
ศาสนาให้เข้าจารีตประเพณีในสังคม  

3) คุณค่าในการสร้างสรรค์สังคมและการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ใน
วรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาน้ัน สิ่งที่ปรากฏเป็นให้เห็นอีกด้านหน่ึงคือ นักปราชญ์ล้านนาได้พยายาม
ส่งเสริมให้คนได้สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้คนทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ นับต้ังแต่การสงเคราะห์คนใกล้ชิด ญาติ เพ่ือนบ้าน ไปจนถึงคนตาย และ
การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่น สร้างศาลา บ่อนํ้า ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นการส่งเสริมให้คนทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ ดังตัวอย่างคัมภีร์อานิสงส์สงเคราะห์คนตาย ในอานิสงส์หน้า
ศพ วัดลัฎฐิวนาราม ตําบลผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า  

“...มหาอานันทเถรเจ้าหากได้สดับรับฟังเอามาแต่ปากพระพุทธเจ้ามาเทศน์
เมื่อสังคายนาธรรมหัวทีวันน้ันว่าดังน้ี อันว่าบุคคลใด ได้หามผีก็ดีแล ได้ตีฆ้อง  
ตีกลองส่งเสพไปก็ดี แลได้ส่งสการ (สังขาร/ร่างกาย) ย่าแห่งตนก็ดี ฝูงน้ีได้อานิสงส์ 
3 กัปป์ แลผู้ใดได้เผาผี ได้อานิสงส์ 6 กัปป์ แลผู้ใดได้นําไปก่อนหน้าเมื่อหามไปน้ัน
ได้อานิสงส์ 3 กัปป์ แลบุคคลผู้ใดได้ตามไปรอดเถิงป่าช้าได้อานิสงส์ 20 กัปป์ แล
บุคคลใดได้บวชต่อหน้าเมื่อส่งสการซากผีน้ันได้อานิสงส์ 90 กัปป์ แลบุคคลใดได้
ส่งสการพ่อแลแม่แห่งตนได้อานิสงส์ 30 โกฏกัปป์ แลได้เป็นพระยาอินทร์มีนางฟ้า
ได้สองต้ือห้าล้านเป็นบริวาร อยู่ประสาทสูงได้โยชน์หน่ึง ปุคคละผู้ใดได้ส่งสการญาติ
พ่ีน้อง คือว่า ผัวส่งสการเมีย เมียส่งสการผัว ลุกเต้า หลาน เหลน ปู่ย่า ลุง อาว อา 
น้า ป้าทังหลายมวลฝูงน้ัน ก็จักได้เสวยผลอานิสงส์อันมากนักเสมอกันเสี้ยงแล เหตุ
ดังอ้ัน ปุคคละญิงชาย คฤหัฏฐ นักบวชทังหลายปรารถนาเถิงสุข 3 ประการมี
นิพพานเปนยอด ก็จุ่งชวนกันเลิกซากส่งสการเผาผี อันจุติตายไปสู่ปรโลกภายหน้า

                                                            
38คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ปีใหม่ ฉบับวัดหม่ืนกอง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
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ด้วยใจช่ืนชมยินดีต่อกุศลอันน้ันก็เที่ยงจักได้เถิงสุข 3 ประการมีนิพพานเปนยอดบ่
ชะแล...”39 

 
จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อานิสงส์พยายามส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกันและกันของชาวล้านนา โดยการใช้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเกิด การ
ตาย รวมท้ังส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาตนเองย่ิงขึ้นไป นอกจากน้ีคัมภีร์อานิสงส์ก็สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนให้มีมากขึ้นอีก เช่น การสร้างอานิสงส์ส่งสการ อานิสงส์ล้างคราบ อานิสงส์ศพเด็กน้อยซาวคน 
อานิสงส์เผาศพ อานิสงส์หน้าศพ อานิสงส์ทานหาคนตาย ฯลฯ ซึ่งสะท้อนสัจธรรมแห่งความเป็นและ
ความตาย โลกทัศน์เรื่องชีวิตน้ีในโลกหน้า ความมีนํ้าใจไมตรีระหว่างเพ่ือนบ้าน และสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนไปแบ่งเบาความลําบาก เป็นเพ่ือนกับผู้สูญเสีย เป็นต้น  

ส่วนการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพ่ืออํานวยประโยชน์แด่สังคมโดยรวมก็พบว่า มีปรากฏ
ในวรรณกรรมอานิสงส์มากมายเช่นกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวล้านา
จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ธรรมชาติย่ังยืน ที่ปรากฏในคัมภีร์
อานิสงส์ ขัวหัวงัว วัดต้นแทนหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ว่า  

“...ปุคคละผู้ใดได้ปลูกต้นไม้บุนนาค ไม้ดีหมี ไม้ห้า ไม้ลุงและไม้อันมีร่มอัน
กว้างขวาง อันน่ารื่นรม แก่คนเดินตางและสัตว์ทังหลาย ย่อมจักได้อานิสงส์หา
ประมาณบ่ได้ ปุคคละผู้ใด ได้สร้างศาลาที่พักคนเดินทางขุดบ่อนํ้า เพ่ือหื้อคนและ
สัตว์ได้ด่ืมก๋ินย่อมมีอานิสงส์หาประมาณบ่ได้ การสร้างขัว (สะพาน) ไต่ข้ามแม่นํ้าที่มี
ตม จาลวงสุดการเอากะโหล้กหัวงัวแห้ง (กะโหลกหัววัวแห้ง) และก้อนหิน ก้อนดิน 
ไม้ก๋วง ไม้ตัน มาแป๋งขังหื้อคนไต่ข้ามย่อมจักได้อานิสงส์หาประมาณบ่ได้...”40 

 
กล่าวโดยสรุป คัมภีร์อานิสงส์ทุกเรื่องที่ปราชญ์ล้านนารจนาขึ้นน้ัน ไม่มีเรื่องใดที่ไม่มี

บทบาทในการรับใช้สังคม เพราะแต่ละเรื่องน้ันล้วนสะท้อนให้เห็นความคิด ความเช่ือ ประเพณี ใน
สังคมล้านนาทั้งสิ้น จากตัวอย่างดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อานิสงส์ล้านนา มีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาน้ันมี
บทบาทต่อสังคม 2 ทาง คือ ทางนามธรรม คือ ด้านแนวคิด ความเช่ือ และในด้านรูปธรรม ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้จาก ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ศิลปะก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีผลมากจากความ
เช่ือในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา  

                                                            
39คัมภีร์เร่ืองอานิสงส์หน้าศพ วัดลัฎฐิวนาราม ตําบลผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 
40คัมภีร์ใบลานเร่ืองอานิสงส์ขัวหัวงัว (สะพานหัววัวท่ีทําด้วยกะโหลกหัววัวแห้ง) วัดต้นแทนหลวง 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (จ.ศ. 1245). 
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อีกนัยหน่ึง คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาน้ัน ได้ทําหน้าที่ของวรรณกรรมคําสอน คือ เป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมระบบการควบคุมศีลธรรม จริยธรรมในสังคม มีบทบาทสําคัญในการสร้างจิตสํานึกให้กับสังคม
ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม และหลักการในเรื่องกฎแห่งกรรม ที่ว่าทําดีได้ดี ทําช่ัว
ได้ช่ัว รวมทั้งแนวคิดเร่ืองสัจธรรมของชีวิต ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน การเวียนว่ายตายเกิด เป็นต้น 
โดยสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด คือ การนําคัมภีร์มาอานิสงส์มาเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมในแต่ละ
กิจกรรมของชาวล้านนาที่ว่าด้วยการประกอบกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาและการดํารงอยู่ของผู้คน 
ทั้งน้ี เพ่ือให้คุณค่ากับการพัฒนาจิตใจของบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาในระดับสังคม 
 

2.7 องค์ความรู้ท่ีปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
ไม่ว่ากลุ่มชนใด สังคมใด เมื่อได้สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน ผ่านการเรียนรู้ใน

วิถีชีวิตทั้งดีและร้าย ทั้งสุขและทุกข์มามากแล้ว ย่อมเรียนรู้และสั่งสมองค์ความรู้ ประสบการณ์
เหล่าน้ันไว้เป็นเคร่ืองเตือนสติคนในสังคมและเพ่ือสั่งสอนคนรุ่นหลังให้การดําเนินชีวิตเป็นไปโดย
ราบรื่น มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และเพ่ือเกิดดุลยภาพในระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันและ
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  

โดยท่ีสังคมล้านนาเป็นสังคมเกษตรกรรมต้ังแต่โบราณและเป็นสังคมชาวพุทธที่ได้รับ
อิทธิพลจากความรู้ ความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนาต้ังแต่ครั้งสร้างบ้านแปลงเมือง ดังน้ัน ความรู้
และประสบการณ์จึงสอนให้ผู้คนได้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ของสังคมข้ึนมา  

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา ซึ่งเป็นวรรณกรรมคําสอนที่แสดงถึงเหตุปัจจัยควบคู่
กัน ก็เช่นกัน ได้มีการส่ังสมองค์ความรู้ที่เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมา โดยจุดมุ่งหมายหลัก คือ 
เพ่ือที่จะกล่อมเกลาผู้คนในสังคมให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เห็นคุณค่าของความดีและการประพฤติปฏิบัติ
ในทางดี ซึ่งสารัตถะหรือองค์ความรู้ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาน้ันมีบทบาทต่อสังคมอย่างมากมายทั้งในด้าน
ชุดความรู้ที่สะท้อนสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ศิลปะสิ่งก่อสร้าง ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน และศาสนธรรม และ
ชุดความรู้ที่ส่งผลเป็นนามธรรม ได้แก่ แนวคิด ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ เช่น แนวคิดเรื่อง การทําดี
ได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว การประกอบกุศลกรรมบถตามหลักพระพุทธศาสนา ค่านิยมเรื่องการสร้าง/การเขียนคัมภีร์
ถวายวัด โลกทัศน์เรื่องสัจธรรมของชีวิต ด้านความเช่ือท้องถิ่นที่อธิบายด้วยหลักการของพระพุทธศาสนา 
และแนวคิดด้านการบําเพ็ญด้านสาธารณประโยชน์  

ความสําคัญของคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาที่มีต่อสังคมล้านนาน้ันมีความชัดเจนและมีความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคม เพราะนอกจากจะให้ความรู้ ความเข้าใจตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้ว คัมภีร์อานิสงส์ในล้านนายังสร้างคุณค่าใหม่ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตในแต่
ละเดือนในรอบปีของชาวล้านนาด้วย โดยนักปราชญ์ลานนาได้กําหนดให้มีประเพณีในแต่ละเดือนซึ่ง
เก่ียวข้องกับพิธีกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย  
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ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาเป็นภูมิปัญญาของนักปราชญ์ล้านนาไทยที่
ได้สร้างสรรค์คัมภีร์ที่ว่าด้วยรูปแบบของการทําบุญในล้านนาภายใต้หลักการของพระพุทธศาสนา และ
แบบแผนของวิถีชีวิตที่มีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม ด้วยการสร้างแนวคิดหรือ
การให้คุณค่าใหม่ที่อ้างอิงหลักพุทธธรรม ดังตัวอย่างคัมภีร์อานิสงส์ที่สร้างขึ้นใหม่ในล้านนา เช่น 
อานิสงส์ทานข้าวใหม่ อานิสงส์ตานข้าวหลามข้าวจี่ อานิสงส์กองหลัว ในเดือนมกราคม (เดือนสี่เหนือ) 
อานิสงส์บวชพระเป็กตุ๊ (ปอยลูกแก้ว) ในเดือนกุมภาพันธ์ (เดือนห้าเหนือ) อานิสงส์ปอยเข้าสังฆ์ (งาน
ทําบุญอุทิศให้คนตาย) อานิสงส์ตานหาคนตาย ในเดือนมีนาคม (เดือนหกเหนือ) อานิสงส์ป๋ีใหม่ 
อานิสงส์ก๋องเจดีย์ทราย ในเดือนเมษายน (เดือนเจ็ดเหนือ) เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญ 
ทําให้คนสนใจและเข้าหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถึงแม้หลักธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร์อานิสงส์
เหล่าน้ัน จะมิใช่หลักธรรมที่แสดงถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด แต่ก็เป็นแนวทางที่ให้บุคคล
ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้นําไปคิดและสร้างคติธรรมพ้ืนฐานให้กับตนเองและสังคม  

ในที่น้ีจะกล่าวถึงองค์ความรู้ที่ปรากฏในวรรณกรรมว่าด้วยเร่ืองอานิสงส์ในล้านนา ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า องค์ความรู้ที่ปรากฏนั้นมีลักษณะร่วมกัน 5 ประการคือ  

1)  องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนหลักการของพระพุทธศาสนา  
2)  องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนการ

ดําเนินชีวิต  
3)  องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนความเช่ือและโลกทัศน์ที่บ่งบอกความสมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ  
4)  องค์ความรู้ที่ต้ังบนอยู่บนฐานปัญญาและจริยธรรมนิยม  
5)  องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 
2.7.1 องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนหลักการของพระพุทธศาสนา  
จากที่มา แนวคิด และรูปการประพันธ์ของคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาที่ได้กล่าวแล้ว จะเห็นได้

ว่า องค์ความรู้ที่ปรากฏในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาน้ัน ต้ังอยู่บนหลักการของพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะความรู้ที่แสดงถึงการประกอบกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ หลักไตรสิกขา และหลักกุศล
กรรมบถ องค์ความรู้ที่ปรากฏนี้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาในพระไตรปิฎก และอรรถกถา รวมทั้ง
หลักธรรมที่โบราณาจารย์กล่าวไว้ ซึ่งแสดงลักษณะที่สําคัญ คือ  

1) ความเช่ือในเรื่องของกรรม  
2) ความเช่ือในเรื่องของการทําดีและผลของการทําดี  
3) ความเช่ือในเรื่องเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กัน  
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4) ความเช่ือเรื่องโลกหน้า และผลในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) 
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเหล่าน้ี ชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกชนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดย

ผ่านการบอกเล่าจากคัมภีร์อานิสงส์ เพราะคัมภีร์อานิสงส์เหล่าน้ี ได้สอดแทรกความรู้ทางพระพุทธ 
ศาสนาเข้าด้วย ซึ่งเป็นการแสดงเหตุและผลของการประกอบกุศล ว่าเมื่อได้กระทําเหตุเช่นน้ี ผลที่จะ
พึงได้รับก็สอดคล้องกับเหตุน้ัน ตัวอย่างเช่น คัมภีร์อานิสงส์ศีลห้า ศีลแปด ที่กล่าวถึงว่าเมื่อบุคคล
รักษาศีลแล้วย่อมได้อานิสงส์หลายประการ มีการไม่หลงลืมสติ ไม่เสียทรัพย์ เป็นต้น ตรงข้ามกับการ
ไม่รักษาศีลย่อมได้รับผลวิบาก คือ เสียสติหลงลืม เสียทรัพย์ เสียช่ือเสียง เป็นต้น  

แนวคิดและหลักการทางพุทธศาสนาเหล่าน้ีได้รับการถ่ายทอดผ่านคัมภีร์อานิสงส์ที่ช้ีแจง
เรื่องราวในพระพุทธศาสนาอย่างง่าย ๆ และให้เหตุผลประกอบกันไป 

 
2.7.2 องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบ

แผนการดําเนินชีวิต 
จากการศึกษาคัมภีร์อานิสงส์ที่ปรากฏในกิจกรรมรอบปีของชาวล้านนาพบว่า มีคัมภีร์

อานิสงส์เก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่าน้ันทุกเดือน ซึ่งถือว่าเป็นชุดความรู้และภูมิปัญญาที่ต้ังอยู่บนฐาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนการดําเนินชีวิต รวมถึงการสร้างสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมให้สังคมล้านนา เช่น ในคัมภีร์ใบลานเร่ือง อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดสันขวาง 
ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และฉบับวัดดอกแดง ตําบลสง่าบ้าน อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้อธิบายถึงคติการทานตุงที่ทําด้วยวัสดุต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กับเรื่องทศชาติชาดก 
ดังน้ี41  

1) ตุงดิน พระเตมีย์ (เนกขัมมบารมี) 
2) ตุงทราย พระมหาชนก (วิริยบารมี) 
3) ตุงไม้ พระสุวัณณสาม (เมตตาบารมี) 
4 ) ตุงจืน (ตะก่ัว) พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) 
5) ตุงเหียก (ดีบุก) พระมโหสถ (ปัญญาบารมี) 
6) ตุงเหล็ก พระภูริทัต (ศีลบารมี) 
7) ตุงตอง (ทองเหลือง) พระจันทกุมาร (ขันติบารมี) 
8) ตุงข้าวเปลือก พระนารทะ (อุเบกขาบารมี) 
9) ตุงข้าวสาร พระวิธูรบัณฑิต (สัจจบารมี) 
10) ตุงเงิน พระเวสสันดร (ทานบารมี) 
11) ตุงคํา พระสิทธัตถะ (สัพพัญญุตญาณ) 

                                                            
41อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสง่าบ้าน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. 
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ความรู้และภูมิปัญญาที่ปรากฏดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บุคคลควรสร้างและถวายตุง
ประเภทดังกล่าว เพ่ือที่จะได้มีอานิสงส์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นด่ังพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมี ซึ่งให้
ความรู้และความหมายที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของ “ตุง”42 กลายเป็นพุทธศิลป์สําคัญในวัดต่าง ๆ ของ
ล้านนาอย่างหลากหลาย 

แม้จนกระทั่งปัจจุบันความเช่ือเรื่องตุง ก็ยังมีหน้าที่สําคัญผูกพันกับชาวล้านนา 
นอกจากน้ัน ก็ยังมีหน้าที่ใหม่เพ่ิมเข้ามาได้แก่ การแห่แหนหรือการประดับประดาในงานเฉลิมฉลอง
ความสําเร็จหรือเทศกาลงานบุญ จนมีการพัฒนารูปแบบที่ย่ิงใหญ่อลังการมากข้ึนไปอีก ดังเช่น การ
แห่ตุงพันวาในขบวนแห่สลุงหลวงที่จังหวัดลําปาง และในขบวนแห่เพ่ือแสดงชัยชนะและความเป็นสิริ
มงคลต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น43 

ความรู้จากคัมภีร์อานิสงส์ดังกล่าว ได้พัฒนาจนกลายเป็นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในปัจจุบัน 

 
2.7.3 องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนความเช่ือและโลกทัศน์ที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ  
คัมภีร์อานิสงส์ที่แบ่งประเภทตามกลุ่มการประกอบกุศลกรรมบถที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า

ต้ังอยู่บนความเช่ือและโลกทัศน์ที่สานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ ในที่น้ี
จะกล่าวถึงกิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนาที่มีความเก่ียวข้องกับความรู้ในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาดังน้ี44 

 
2.7.4 องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานปัญญาและจริยธรรมนิยม 
ในบทลงท้ายของคัมภีร์อานิสงส์ล้านนา เกือบทุกฉบับ จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งมุ่งหวังความมี

สติปัญญาของตนเองและบุคคลในสังคมเป็นสําคัญ ขอให้ชนช้ันปกครองเป็นผู้มีจริยธรรมนําพาสังคม

                                                            
42คําว่า “ตุง” เป็นภาษาถ่ินล้านนา หมายถึง “ธง” ในภาษาไทยภาคกลาง ซ่ึงตรงกับลักษณะของ 

“ปฏากะ” ท่ีเป็นธงของประเทศอินเดีย โดยมีลักษณะเป็นแผ่นผ้า ใช้ผูกติดปลายไม้หรือปลายเสาท่ีทําเป็นการเฉพาะ 
ให้ห้อยลงมา มีสีสันสวยงามและหลากหลายตามความเชื่อ เช่น ตุง 12 ราศี ตุงเหล็ก ตุงตอง เป็นต้น เพ่ือแสดงถึงชัย
ชนะ การเฉลิมฉลอง เคร่ืองนําทางบอกสถานท่ี และแสดงถึงความเป็นมงคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อในท้องถ่ิน ซ่ึงปรากฏในวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือมีการทําบุญฉลองโบสถ์ วิหาร หรือถาวรวัตถุ
อ่ืนๆ ท่ีชาวล้านนาเรียกว่า “งานปอยหลวง” เกี่ยวกับอานิสงส์นั้น มีคัมภีร์ท่ีว่าด้วยอานิสงส์การถวายตุงไว้อย่าง
มากมาย เช่นกัน อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง เป็นต้น. 

43ชไมพร  พรเพ็ญพิพัฒน์, ตุง มรดกแผ่นดินล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์ทีเจเจ 
จํากัด, 2546), หน้า 15.  

44อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, หน้า 11-13. และบทความทางวิชาการเร่ือง “ประเพณี
ล้านนา”, ใน www.lannaworld.com/believe. 
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ไปสู่ความสงบสุข และในการพรรณนาอานิสงส์ด้านต่าง ๆ ก็เช่นกัน ผลที่หวังได้ประการหน่ึง คือ การ
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และการประพฤติตนที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีได้สร้างจริยธรรมทางสังคมในลักษณะของการควบคุมความประพฤติที่ไม่
เหมาะสม โดยยกเอาความรู้ทางพุทธศาสนามาประยุกต์กับความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือมิให้บุคคลผิดต่อผู้อ่ืน 
กฎเกณฑ์ทางสังคม และต่อสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า “ไม่ผิดผี ผิดฮีต ผิดคลอง ผิดบ้าน ผิดเมือง ผิด
ป่า ผิดครู” เป็นต้น ซึ่งมีคัมภีร์อานิสงส์เก่ียวกับความกตัญญูรู้คุณเป็นต้น ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากความ
กตัญญูในพระพุทธศาสนา 

ดังน้ัน องค์ความรู้และภูมิปัญญาในคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาจึงถือว่าต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ปัญญาและจริยธรรม โดยมีการกล่าวถึงการสร้างปัญญา และการได้รับผลของการใช้ปัญญาในรูปแบบ
ของคัมภีร์เขียนธรรม สร้างธรรมตามท่ีกล่าวแล้ว 

 
2.7.5 องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
อานิสงส์ล้านนาในยุคหลังโดยเฉพาะพุทธศตวรรษที่ 24 มีการนําเสนออานิสงส์ในรูปแบบ

ใหม่เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คัมภีร์
อานิสงส์ได้สร้างจารีตใหม่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้วัฒนธรรม ประเพณีให้เข้ากับบริบททางสังคม เช่น 
การบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ้า การผสมผสานความเช่ือในท้องถิ่นในการร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เช่น มีคัมภีร์อานิสงส์สร้างศาลา บ่อนํ้า อานิสงส์สร้างสะพาน เป็นต้น  

เอกวิทย์ ณ ถลาง ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน
ไทย ได้กล่าวถึงลักษณะภูมิปัญญาล้านนาไว้ว่า45 ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาเป็นพัฒนาการของคนไทย
โยนกให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อมและสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสานประสบการณ์ให้ต่อเนืองกัน 
โดยเฉพาะการจัดการระเบียบทางสังคมล้านนา ที่ได้ผสมผสานความรู้ท้องถิ่นกับความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีการสร้างความเช่ือเก่ียวกับผีและขวัญ และความเช่ือหรือโลกทัศน์ที่บ่ง
บอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ และระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งภูมิปัญญาที่เก่ียวกับศิลปหัตถกรรม การแก้ปัญหาและการปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดํารงอยู่ในสังคม ซึ่ง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาในคัมภีร์อานิสงส์ในล้านนาก็สามารถตอบคําถามดังกล่าวได้ โดยมี
ความสําคัญร่วมกันหลายประการคือ ชวยให้สังคมเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง ช่วยสร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน และช่วยเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงวิถีชีวิตคน
                                                            

45เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544), หน้า 1. 
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ล้านนาให้เหมาะสมได้ตามยุคตามสมัย  องค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าว เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของ
ภูมิปัญญาล้านนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม แพทย์แผนโบราณ/สมุนไพร 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสะสมทุนในสังคม ศิลปกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศีลป์ ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ทุกฝ่าย
ต่างมองเห็นผลประโยชน์หรืออานิสงส์ในการที่สร้างสรรค์ผลงานเหล่าน้ัน ถึงแม้ว่า องค์ความรู้บาง
ด้านไม่สอดคล้องโดยตรงก็ตาม แต่คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาได้เสริมสร้างให้ผู้คนในสังคมได้แนวคิดเรื่อง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและนําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเหล่าน้ัน 

สรุปได้ว่า คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาเป็นผลงานที่เป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ล้านนา ที่ได้มีความ
อุตสาหะประกอบด้วยฉันทวิริยะแม้ปราศจากเครื่องอํานวยความสะดวกท้ังปวง แต่ก็ยังสามารถ
รังสรรค์ผลงานวรรณกรรมคําสอนที่มีคุณค่าน้ีประดับวงวรรณกรรมพุทธศาสนา แม้มิได้เป็นวรรณกรรม
ที่โดดเด่นมีช่ือเสียงเทียบเท่าวรรณกรรมพุทธศาสนาประเภทอ่ืน แต่ด้วยหลักการและกุศโลบายอัน
ชาญฉลาดของปราชญ์ล้านนาที่ต้องการแสดงหลักการการทําความดี ผนวกไปกับการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีล้านนา คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาจึงได้มีความหมายต่อวิถีชีวิตความเช่ือของชาว
ล้านนาตลอดมา มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจของบุคคล และความสงบสุขของสังคมเป็นสําคัญ พร้อมทั้ง
ปรารถนาถึงสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความสมดุลต่อมนุษย์ ถึงแม้วรรณกรรมอานิสงส์ในยุคต่อมา จะ
แสดงถึงคุณค่าบางประการที่ไม่เด่นชัดเท่ากับยุคที่พระพุทธศาสนาในล้านนารุ่งเรืองก็ตาม แต่ก็ได้
แสดงถึงคุณค่าและความหมายที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างชัดเจน โดยการนําเอาความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมซึ่งสร้างเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา โดยความคาดหวัง
ที่จะให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดํารงอยู่ร่วมกันได้ เหมือนด่ังที่พระสิริมังคลาจารย์ได้รจนาไว้ในตอนท้าย
ของคัมภีร์จักรวาฬทีปนีตามท่ีกล่าวแล้ว 

 

2.8 สรุป 
 
วรรณกรรมล้านนามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับ อานิสงส์

ของการประพฤติปฏิบัติตามในวรรณกรรมน้ัน ๆ ด้วยการยึดถือปฏิบัติตามหลักความเช่ือในเรื่องกรรม 
ผลของกรรม การทําดีและผลของการทําความดี การทําความช่ัวและผลของการทําความช่ัว ความเช่ือ
เรื่องโลกหน้าและผลในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือโน้มน้าวจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสให้การรับฟัง
ธรรมในขั้นสูงต่อไป เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมฝ่ายกุศล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
คลี่คลายความสงสัยในหัวข้อธรรมหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัท เพ่ือแสดงถึง
คุณประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้รับหากมีการประพฤติปฏิบัติในธรรมข้อน้ัน โดยแสดงเป็นเหตุเป็นผลที่
สืบเน่ืองต่อกัน และ เพ่ือความย่ังยืนของพระสัทธรรม อันสืบเน่ืองจากการน้อมนําจิตสู่การปฏิบัติธรรม  
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ดังน้ัน อานิสงส์ จึงมิใช่มีความหมายเพียงว่า “ผลฝ่ายดี” เท่าน้ัน แต่หากหมายถึง “การ
คาดหวังผลท่ีบุคคลจะพึงได้รับ” และเป็นเคร่ืองช้ีวัดบางประการที่บ่งบอกถึง “คุณค่าที่ควรสรรเสริญ” 
เพราะในระดับของการประกอบกุศลประเภทต่าง ๆ ทั้งการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา 
และการเจริญปัญญา ย่อมให้ผลที่ต่างกัน คนที่ให้ทานย่อมได้รับอานิสงส์ที่ตนทําในระดับหน่ึง เช่น เป็น
ที่รักที่พอใจของคนรับ หลังจากตายย่อมเกิดในสวรรค์ เป็นต้น ในขณะที่คนที่รักษาศีลก็ได้รับอานิสงส์
อีกระดับหน่ึง เช่นเดียวกับผู้ที่เจริญสมาธิและปัญญา ย่อมได้รับผลที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็น “กรอบ
แห่งการปฏิบัติที่ดีงาม” หรือเป็น “คุณสมบัติที่ดีงาม” รวมทั้งเป็น “เครื่องเตือนสติ” ให้บุคคล
ประพฤติปฏิบัติในธรรมฝ่ายดี เพ่ือป้องกันวิบากอันจะเกิดขึ้นจากธรรมฝ่ายอกุศล เพราะฉะนั้น การ
แสดงเรื่องอานิสงส์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงเง่ือนไขของเหตุปัจจัย ที่จะสําเร็จได้
ต่อเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติในธรรมฝ่ายดี เริ่มต้ังแต่การคิดดี พูดดี และกระทําในสิ่งที่ดี โดยอานิสงส์
น้ัน จะแสดงผลหรือให้ผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เรียกว่าให้ผลทั้งในภพภูมิปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์) และในอนาคตกาล (สัมปรายิกัตถะประโยชน์) เป็นคุณที่ไหลออกมาเป็นนิตย์ โดยไม่จํากัด
กาลเวลาและสถานที่ ถ้ามีการปฏิบัติตามธรรมฝ่ายดีน้ันๆ มีการแบ่งกลุ่มต่าง ๆ เก่ียวกับอานิสงส์
ประกอบด้วย กลุ่มทาน กลุ่มศีล กลุ่มสมาธิภาวนา กลุ่มปัญญา และกลุ่มเบ็ดเตล็ด เช่น อานิสงส์บวช 
อานิสงส์ตามผะตีส (จุดประทีป) อานิสงส์บวชวิหาร อานิสงส์สร้างพุทธรูป แท่นพุทธรูป ฯลฯ  

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนา ประกอบด้วย 1) 
การแสดงอานิสงส์แห่งการประกอบกุศลกรรมตามหลักในพระพุทธศาสนา  2) การนําความรู้ในท้องถิ่น
มาประยุกต์ เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตในแต่
ละช่วงเวลาในรอบปี  3) องค์ความรู้ที่ตงบนความเช่ือและโลกทัศน์ที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ 4) องค์
ความรู้ที่ต้ังบนอยู่บนฐานปัญญานิยมและจริยธรรมนิยม  5) องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้ังอยู่
บนกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม  

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนาทั้ง 12 เรื่อง ประกอบด้วย 1) สุธนูชาดก การรักษาอุโบสถ
ศีล 2) ฉัททันตชาดก การให้ทาน 3) มโหสถชาดก การบําเพ็ญปัญญาบารมี 4) ภูริทัตชาดก การ
บําเพ็ญศีลบารมี 5) นางอุทารา การรักษาความสัตย์และความกตัญญู 6) เตมิยชาดก การบําเพ็ญ
เนกขัมมะบารมี 7) เนมิราชชาดก การบําเพ็ญอธิฐานบารมี 8) พุทธเสนกะ  เนขัมมะการออกบวช 9) 
บารมีสิบชาติ การบําเพ็ญบารมีสิบชาติก่อนตรัสรู้ 10) สุวัณณสามชาดก การบําเพ็ญเมตตาบารมี 11) 
เวสสันดรชาดก การบําเพ็ญทานบารมี 12) สุมภมิตตชาดก การรักษาศีล ซึ่งวรรณกรรมทั้งสิบสอง
เดือนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมล้านนา โดยมีหลักพุทธธรรมใน
วรรณกรรมแต่ละเรื่องจะได้นําเสนอในบทที่ 3 ต่อไป 

 



บทที่ 3 
หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

 
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนาเป็นเรื่องราวจารึกตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

และเป็นแนวทางให้สังคมชาวล้านนาได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามวรรณกรรมในแต่ละเดือน ด้วย
ยึดถือหลักความเช่ือและอานิสงส์ในการประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ดังน้ี 
 

3.1 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
 
การศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ซึ่งได้นําหลักพุทธธรรมว่าด้วย

เรื่องของ อนุปุพพิกถา ประกอบด้วย 5 กถา คือทานกถา, สีลกถา, สัคคกถา, กามทีนวกถา, เนกขัมมา
นิสังสกถา ที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น เนมิราชชาดก สุธนูชาดก 
นางอุทารา เตมียชาดก พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงอานิสงค์ของด้านต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

 
ตารางที่ 3.1 แสดงหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนลา้นนา 
 

พุทธธรรม คัมภีร์ อานิสงส ์
ทานกถา เวสสันดร

ชาดก 
ฉัททันต
ชาดก 

1. เป็นที่รักของชนหมู่มาก ผู้คนอยากคบหาสมาคมด้วย 
2. มีช่ือเสียงงดงามขจรขจาย จะไปที่แห่งใดก็องอาจผ่าเผย 
3. เป็นที่มาของทรัพย์ มีบริวารสมบัติ 
4. ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

สีลกถา ภูริทัตตชาดก 
สุวัณณสาม
ชาดก 
สุธนูชาดก 
สุมภมิตต
ชาดก 
 
 

1. โภคสมฺปทํ เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติ สามารถบริโภคใช้สอย
ทรัพย์ที่เกิดมีแก่ตนได้เต็มอ่ิมโดยไม่ต้องหวาดระแวงอะไร 
2. กลฺยาณกิตฺตึ เป็นเหตุให้มีช่ือเสียงดี มีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่า
เป็นคนไว้ใจได้ ทําให้มีอนาคตดีเพราะได้รับความไว้วางใจในความ
ประพฤติ 
3. สมุหวิสารหํ เป็นเหตุเป็นคนแกล้วกล้า อาจหาญ สง่าผ่าเผย ใน
เวลาเข้าสังคม 
4. อสมฺมุฬฺหํ เป็นเหตุให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ ไม่หลงเพ้อด้ินรน
เวลาใกล้ตาย 
5. สุคติปรายนํ เป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติภูมิ เมื่อตายไปแล้ว 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

พุทธธรรม คัมภีร์ อานิสงส ์
สัคคกถา เนมิราช

ชาดก 
สวรรค์เป็นดินแดนเสวยบุญของมนุษย์ผู้กระทําบุญไว้หลังจากตาย
ไปแล้ว เป็นภพภูมิที่ละเอียด เป็นทิพย์ มองไม่เห็นได้ด้วยตาหรือ
เครื่องมือใด ๆ จะเห็นได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาจนถึงระดับ
หน่ึง 

กามาทีนวกถา นางอุทารา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยงไม่คงที่ มีความ
แปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ตามเหตุ ตามปัจจัย 
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความลําบาก  

เนกขัมมา 
นิสังสกถา 

เตมียชาดก 
มโหสถชาดก 
พุทธเสนกะ 
บารมีสิบชาติ 

บารมีที่พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญ สั่งสม ต่อจาก ทานบารมี ศีลบารมี 
จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
จากตารางที่ 3.1 อธิบายได้ว่า ทานกถา พรรณาเรื่องทาน, กล่าวถึงการให้ การเสียสละเผื่อ

แผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน1 
ทาน เป็นภาษาบาลี อ่านว่า “ทา-นะ” แปลว่า การให้ เพราะฉะน้ัน จะให้กับคนหรือสัตว์ 

แม้แต่พระสงฆ์ก็เรียกว่า ทาน หลายคนเข้าใจผิด คิดว่า ให้กับสัตว์ ให้กับคนขอทาน เรียกว่า ทําทาน 
ให้กับพระสงฆ์เรียกว่า ทําบุญ จริง ๆ แล้วเป็นทาน เพราะทาน หรือ ทา-นะ แปลว่า การให้ 

ประโยชน์ของทาน 5 ประการ คือ 
1. ทานเป็นเหตุแห่งความสุข เมื่อให้แล้วจะรู้สึกเป็นสุขจริงหรือไม่ ดูที่ความรู้สึก เช่นเวลา

เอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ดูสัตว์กินอาหาร การบริจาคกับคนยากจน ช่วยเหลือคนชรา ช่วยเหลือคน
ประสบอุทกภัย ผู้ที่ช่วยเหลือจะรู้สึกเป็นสุข ไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนใด ๆ และย่ิงได้ให้กับพระสงฆ์ ด้วย
การตักบาตรได้ทําบุญก็ย่อมเป็นสุขใจเป็นอย่างย่ิง คนที่รับการให้ก็เป็นสุขสมตามพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” 

2. ทานเป็นมูลรากของสมบัติ เป็นรากฐานหรือที่มาของสมบัติทั้งสมบัติทางโลกและ
สมบัติทางธรรม การให้แก่ใคร โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ย่อมเป็นโภคสมบัติในชาติปัจจุบันและได้
สมบัติในโลกหน้า และทานเป็นพ้ืนฐานให้เราเพ่ิมพูนคุณธรรมท่ีสูง ๆ ขึ้นไป ต้ังแต่ ศีล เนกขัมมะ 
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตาอุเบกขา ในช่ือของ บารมี 10 ทัศ  

                                                            
1ที.สี. 9/237/189. 
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3. ทานเป็นที่ต้ังแห่งโภคสมบัติ บ้านเรือนถ้าไม่มีแผ่นดินเป็นที่ต้ังแล้ว จะต้ังอยู่ไม่ได้ 
ทรัพย์สมบัติก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีทานการให้ ทรัพย์สมบัติน้ันจะต้ังอยู่ได้ไม่นาน 

4. ทานเป็นที่ป้องกัน เป็นที่เร้น เป็นที่ไป เป็นที่ไปในเบ้ืองหน้า เป็นที่พ่ึงพาเป็นที่ต้ัง เป็นที่
หน่วงเหน่ียว ทั้งโลกน้ีและโลกหน้า ที่ว่าทานเป็นที่ป้องกัน กล่าวคือ การให้ทานในหมู่สังคมท่ีอยู่อาศัย 
ก็จะเปรียบเสมือนการผูกมิตรไมตรีด่ังเป็นญาติของตน ที่ช่วยปกป้องเมื่อมีภัยมาถึงหรือเมื่อเกิดเจ็บไข้
ป่วยลง เพ่ือนบ้านจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเป็นผู้คอยดูแล จึงกล่าวได้ว่าเพ่ือนบ้านเป็นกําแพงบ้านที่ดี 

5. ทานให้สวรรค์สมบัติ มารสมบัติ พรหมสมบัติ จักรพรรดิสมบัติ สาวกบารมีปัจเจก
บารมี และโพธิบารมี จะเป็นเทวดาบนสวรรค์ เป็นมารผู้มีความเห็นผิดซึ่งก็เป็นเทวดาพวกหน่ึงเหมือน
พระยาวสวัสตีมาร ที่มาผจญพระพุทธเจ้า น่ันก็เป็นเทวดาในช้ันปรนิมมิตวสวัสตี เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมี
พ้ืนฐานการให้ทานในการบําเพ็ญบารมีจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด  

อานิสงส์ของทาน มี 5 ประการเช่นกันแต่แตกต่างไปจากท่ีอธิบาย คือ 
1. เป็นที่รักของชนหมู่มาก 
2. ผู้คนอยากคบหาสมาคมด้วย 
3. มีช่ือเสียงงดงามขจรขจาย จะไปที่ในที่แห่งใดก็องอาจผ่าเผย 
4. เป็นที่มาของทรัพย์ และ 
5. ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับทาน ได้แก่ 

เวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติชาดก ลักษณะการแต่ง
เป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการบําเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าในขณะ
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ในล้านนามีผู้แต่งไว้หลายสํานวน สํานวนน้ีต้นฉบับใบลานอยู่ที่วัด
ศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน - 
บาลี จํานวน 16 ผูก รวม 646 หน้า ลาน ใช้ช่ือต้นฉบับว่า ฉบับมหาเกสรปัญโญเสลารัญญวาสีไหล่หิน 
สันนิษฐานว่า พระมหาเกสรปัญโญเสลารัญญวาสี วัดไหล่หินเป็นผู้รจนาแต่งแปล ธมมปาลภิกขุเป็นผู้
จาร เมื่อ จ.ศ. 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 สมัยพญาธรรมลังกา (พ.ศ. 2358 – 2364) สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 81.063.01B.045-075 มีการกล่าวไว้ใน
คัมภีร์ว่า 

เมื่อพระเวสสันดรอายุ 16 ปี พญาสัญไชยได้จัดให้อภิเษกกับนางมัทรีแห่ง
แคว้นมัททะ แล้วทรงเสวยราชสมบัติ ต่อมานางมัทรีมีราชบุตรช่ือว่าชาลี และราช
กุมารีช่ือว่ากัณหาชินา ขณะน้ันเมืองกลิงคะเกิดทุพภิกขภัยโจรชุกชุม พญากลิงคะ
โปรดให้อํามาตย์ 8 คนไปขอช้างปัจจัยนาคจากพระเวสสันดร พระองค์พระราชทาน



104 
 

ช้างปัจจัยนาคให้ ทําให้ชาวเมืองเชตุดรโกรธแค้น กล่าวโทษกับพญาสัญไชยขอให้ขับ
ไล่พระเวสสันดรออกไปจากเมือง เมื่อพระเวสสันดรจะเสด็จออกจากเมือง พระองค์
ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน คือ ช้าง ม้า รถ แม่วัว ข้าชายหญิง ข้าวของโภชนาหาร
ต่าง ๆ อย่างละเจ็ดร้อยเป็นทาน นางมัทรีขอเสด็จตามไปพร้อมกับกัณหาชินากุมารี
และชาลีกุมารเสด็จเข้าสู่ป่าหิมพานต์ ก่อนเข้าสู่ด่านป่ามีเทวดา 4 ตน แปลงเพศเป็น
พราหมณ์มาขอม้าทรง ก็ประทานให้ เทวดาตนท่ี 5 แปลงเพศลงมาขอราชรถก็
ประทานให้ ระหว่างเดินทางไปสู่เขาวงกต ทั้งสี่พระองค์ผ่านเมืองมาตุลนครแห่งเจต
ประเทศ พญาเจตรัฐทั้งหลายบอกทางไปสู่เขาวงกตแล้วต้ังชาวเจตะผู้หน่ึงไว้รักษา
ประตูป่าหิมพานต์ จากน้ันเสด็จถึงดอยคันธมาทน์ฝั่งนํ้าเกตุมติเชิงดอยวิปุละ ดอยนา
ลิกะฝั่งมุจลินท์ สระจนถึงสระจัตุรัสโบกขรณีตามลําดับ เมื่อเสด็จเข้าสู่ป่าหิมพานต์
แล้วพญาอินทราธิราชทรงให้วิสสุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตบรรณศาลาอาศรม 
เครื่องบริขารต่าง ๆ ทั้งสี่พระองค์ทรงเพศเป็นฤๅษีอยู่ในป่าหิมพานต์ที่น้ันนาน 7 
เดือน มีพราหมณ์ผู้หน่ึงช่ือชูชก อาศัยอยู่ในบ้านพราหมณ์ช่ือทุนนิวิฏฐะแห่งเมืองกลิงคะ 
ชูชกเที่ยวขอข้าวของได้ร้อยกหาปณะจึงเอาไปฝากตระกูลพราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือน เมื่อชู
ชกกลับมาทวงถาม ตระกูลพราหมณ์น้ันเอาทรัพย์ไปใช้หมดแล้วจึงยกลูกสาวช่ือ อมิต
ตาปนาให้ชูชก นางอมิตตาปนาอยู่กินปรนนิบัติรับใช้ชูชกเป็นอย่างดี วันหน่ึงนางไป
ตักนํ้าที่ท่านํ้าถูกภริยาพรามหมณ์ทั้งหลายรุมกันเย้ยว่ามีสามีแก่เฒ่า นางอมิตตาปนา
กลับมาบ้านฟ้องชูชกแล้วขอให้หาคนรับใช้มาให้ นางกล่าวถึงพระเวสสันดรที่เดินทาง
สู่เขาวงกตแล้วให้ชูชกไปขอบริจาคกัณหาชินาและชาลี ถ้าไม่เช่นน้ันนางจะกลับไปอยู่
กับครอบครัวตามเดิม ชูชกจึงเดินทางไปหาพระเวสสันดร เมื่อเดินทางไปถึงด่านป่า
พบกับพรานเจตบุตร หลอกถามทางไปอาศรมพระเวสสันดรได้แล้วเดินทางไปตามคํา
ของพรานเจตบุตร ระหว่างทางพบกับอัจจุตฤๅษี อัจจุตฤๅษีบอกทางว่าเมื่อไปถึงตีน
ดอยคันธมาทน์แล้วก็จะพบอาศรมพระเวสสันดร  ชูชกเดินทางตามคําบอกของอัจจุต
ฤๅษี จนมาถึงฝั่งสระจัตุรัสโบกขรณี เข้าไปหาพระเวสสันดรเพ่ือขอกัณหาชินาและชา
ลีพระเวสสันดรมีใจยินดีในการบริจาคทานยกบุตรทั้งสองให้ ชูชกพาทั้งสองออกจาก
อาศรม ระหว่างทางท้ังสองกุมารหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในสระบัว ชูชกกล่าวกับพระ
เวสสันดรว่าไม่ยินดียกให้จริง พระเวสสันดรมาถึงสระบัวกล่าวกับบุตรทั้งสองว่าทั้ง
สองเปรียบเหมือนสําเภาลําใหญ่ให้พระองค์ข้ามภวสงสารไปสู่ฝั่งนิพพาน ทั้งสองจึง
ยอมไปกับชูชก เย็นวันน้ันขณะที่นางมัทรีเก็บผลไม้แล้วระหว่างทางกลับพบเสือโคร่ง 
เสือเหลืองและราชสีห์ที่เทพบุตรสามองค์แปลงกายมาขวางทางไว้ไม่ให้นางกลับมาถึง
อาศรมก่อนตะวันตกดิน เมื่อมาถึงอาศรมจึงรู้ว่าชูชกพาบุตรทั้งสองไปแล้ว พระ
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เวสสันดรกล่าวปลอบโยนนางให้หายทุกข์โศก ต่อมาพระอินทร์เนรมิตเป็นพราหมณ์
ลงมาขอนางมัทรี พระเวสสันดรยกนางให้เป็นทาน เทพดาทั้งหลายต่างกล่าว
อนุโมทนาสรรเสริญภริยาทานของพระองค์ว่าเป็นทานที่ทําได้ยาก พระอินทร์กล่าว
ยกนางมัทรีคืนให้แก่พระเวสสันดรแล้ว ถวายพร 8 ประการแก่พระองค์  เมื่อได้สอง
กุมารแล้วชูชกต้ังใจว่าจะไปสู่เมืองกลิงคะแต่กลับหลงทางไปถึงเมืองเชตุดร พญาสัญ
ไชยทรงไถ่ตัวกุมารทั้งสองและเลี้ยงดูอาหารชูชก ด้วยความเห็นแก่กินมากจนท้อง
แตกตาย กัณหาชินากุมารีและชาลีกุมารเล่าถึงความเป็นอยู่ในเขาวงกต พญาสัญไชย
จึงให้จัดเตรียมกระบวนเสด็จเพ่ือไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรีคืนสู่เมืองเชตุดร 
เมื่อกษัตริย์ทั้งหกพบกันต่างสลบล้มลง อํามาตย์ทั้งหกหมื่นคนและคนทั้งหลายก็สลบ
ล้มลมเช่นเดียวกัน  

 
พระอินทร์เนรมิตฝนโบกขรพรรษตกลงมา คนทั้งหลายจึงฟ้ืนคืนสติ เมื่อเดินทางกลับถึง

เมืองเชตุดรแล้ว พระอินทร์เนรมิตแก้วทั้งหลาย 7 ประการตกลงมา2 
สีลกถา (เรื่องศีล, กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม - talk on morality or 

righteousness)3 
ศีล มาจากคําว่า “สิ-ระ” แปลว่า “ศีรษะ” หรือ “ยอด” ศีรษะ ส่วนสําคัญที่สุดของ

ร่างกายถ้าคนไม่มีศีรษะ จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร หรือ ยอด คือจุดสูงสุด เช่นยอดไม้ ยอดเจดีย์ ผู้มีศีลจึง
เป็นผู้มีส่วนสําคัญที่สุด สําคัญสุดยอดของความเป็นมนุษย์ 

ศีล แปลว่า “ปกติ”ซึ่งมาจากคําว่า “สี-ละ” “สีละ” แปลว่า “ปกติ”  
ปกติ คือ ธรรมดา คือ ไม่แปลกไปจากสภาวะเดิมที่เป็นอยู่ ตรงข้ามกับ ไม่ปกติ ใช้

ภาษาอังกฤษ ดูจะเข้าใจชัดดี ปกติ คือ Normal ไม่ปกติ ผิดปกติ คือ Abnormal ดังน้ันมนุษย์ที่มีศีล 
คือมนุษย์ปกติ มนุษย์ที่ไม่มีศีล คือมนุษย์ผิดปกติ พวก Abnormal อย่างน้ีจะเข้าใจชัดดี มี 3 ประเภท 
คือ ศีล 5 (เบญจศีล) ศีล 8 (อุโบสถศีล) และปาริสุทธิศีล (มหาศีล) 

ประโยชน์ของศีล  
ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ อีก

มากมายในชาติต่อ ๆ ไปแม้ในปัจจุบันชาติ อานิสงส์ของศีลก็ยังสามารถปรากฏให้เห็นทันตาได้ดัง
ตัวอย่างของพระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศีลได้บริสุทธ์ิบริบูรณ์จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยาวาจา
เรียบร้อย อ่อนโยน สงบเสง่ียม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส 

                                                            
2ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เวสสันตรชาดก จ.ศ.1183, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 

หมายเลข 81.062.01B.061-075.  
3ที.สี. 9/237/189. 
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วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล 
การรักษาศีล มีวัตถุประสงค์สําคัญ 5 ประการ ดังต่อไปน้ี คือ 
1.  เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความ

เดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเน่ืองมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
2.  เพ่ือให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการดําเนินชีวิต 
3.  เพ่ือให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงามแก่ครอบครัว และสังคม 
4. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความ

เดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเน่ืองมาจากการเบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 
5. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรมท่ีสูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะทําให้

บรรลุ มรรคผลนิพพานได้ 
อานิสงส์ของศีล 
1. โภคสมฺปทํ เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติ สามารถบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่เกิดมีแก่ตนได้เต็ม

อ่ิมโดยไม่ต้องหวาดระแวงอะไร 
2. กลฺยาณกิตฺตึ เป็นเหตุให้มีช่ือเสียงดี มีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนไว้ใจได้ ทําให้มี

อนาคตดีเพราะได้รับความไว้วางใจในความประพฤติ 
3. สมุหวิสารหํ เป็นเหตุเป็นคนแกล้วกล้า อาจหาญ สง่าผ่าเผย ในเวลาเข้าสังคม 
4. อสมฺมุฬฺหํ เป็นเหตุให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ ไม่หลงเพ้อด้ินรนเวลาใกล้ตาย 
5.  สุคติปรายนํ เป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติภูมิ เมื่อตายไปแล้ว 
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเร่ืองที่เก่ียวกับศีล ได้แก่ สุธนู

ชาดก เป็นชาดกลําดับที่ 2 ของปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต ลักษณะการแต่ง
เป็นแบบบาลีนิสสัย คือ ยกคําภาษาบาลีต้ังแล้วแปลขยายความเป็นภาษาท้องถิ่น ต้นฉบับเป็นคัมภีร์
ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา คัดลอกจากต้นฉบับของวัดวิชุน เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
โดยพระภิกษุมหากัญจนเถร ในปี จ.ศ.1198 (พ.ศ. 2379) แล้วนํามาเก็บไว้ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
พิชิต อัคนิจ และคณะได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ
โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า  

ขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงการสอน
พญามาร แล้วตรัสเล่าว่า พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี มีพระ
มเหสี พระนามว่าพระนางเกสินีและนางสนมอีก 16,000 นาง แต่ทั้งหมดไม่มี
พระโอรสและพระธิดาเลย พระองค์จึงให้พระมเหสีและนางสนมทั้งหลายประพฤติ
ปฏิบัติธรรม พระนางเกสินีได้สมาทานอุโบสถศีล ให้ทาน ต้ังจิตปรารถนาที่จะได้
พระโอรส พระอินทร์จึงขอให้พระโพธิสัตว์ลงมาปฏิสนธิ ในครรภ์ของพระนาง ใน
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วันที่พระโพธิสัตว์ถือเอาปฏิสนธิน้ัน พระนางเกสินีฝันว่ามีเหย่ียวนําลูกพุทรามาให้ 
พระนางรับมาเคี้ยวกิน เมื่อครบกําหนดพระนางก็ประสูติพระโอรสให้ช่ือว่าสุทธนู ใน
วันเดียวกันน้ันม้าทรงของพระราชาก็ตกลูกเป็นตัวผู้จึงต้ังช่ือว่ามณีกากข์ เมื่อสุทธนู
กุมารเจริญวัยก็เช่ียวชาญในเร่ืองการยิงธนูมาก สุทธนูมีเพ่ือนรักช่ือว่าเสจกุมารซึ่งเป็น
ลูกของลุง เสจกุมาร มีน้องสาวนามว่ากเรณุวดี เมื่อสุทธนูมีอายุ 16 ปี พระบิดาก็
สวรรคต ราชสมบัติจึงตกแก่สุธนู ในวันราชาภิเษกเหล่าอํามาตย์ได้ถวายม้ามณีกากข์
ให้เป็นม้าทรง ทันทีที่สุธนูขึ้นทรงม้า ม้าก็พาพระองค์เหาะลอยขึ้นไปในอากาศจนถึง
เมืองเสตนคร พระองค์ได้พบกับนางจิรประภา ธิดาของเจ้าเมือง ก็เกิดความรักอยาก
ได้นางมาเป็นคู่ครอง นางบอกว่าพระบิดาได้ต้ังกฎไว้ว่า ถ้าใครสามารถยิงวัตถุ 35 ช้ัน 
คือ ไม้เด่ือ 7 ช้ัน แผ่นทอง 7 ช้ัน เกวียน 7 ช้ัน และไม้ตาล 7 ช้ัน ให้ตกลงมาได้ ก็จะ
ยกลูกสาวให้สุธนูสามารถทําได้ จึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางจิรประภา อยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุขในเมืองเสตนคร ต่อมาสุธนูพานางจิรประภาเดินทางกลับไปเมือง
พาราณสีโดยข้ึนหลังม้ามณีกากข์เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า นางจิรประภาเกิดความกลัวจึง
ขอร้องให้สุธนูพาลงสู่พ้ืนดิน สถานที่ที่ลงไปน้ันเป็นที่อยู่ของฆันตารยักษ์ซึ่งได้พรจาก
ท้าวเวสสุวรรณให้จับผู้หญิงที่เข้ามาในอาณาเขตไปเป็นคนรับใช้น้องสาวของตนได้ 
ขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับอยู่น้ัน ฆันตารยักษ์จะเข้าไปจับนางจิรประภา ม้ามณี
กากข์ต่ืนขึ้นมาเห็นเข้าจึงได้ต่อสู้กัน ม้ามณีกากข์แพ้ถูกจับตัวไป เมื่อไม่มีม้า ทั้งสอง
จึงพากันเดินไปจนถึงแม่นํ้าใหญ่ แต่ไม่สามารถจะข้ามไปได้ จึงขอขึ้นเรือพ่อค้า ขณะ
เรือมาถึงกลางแม่นํ้าถูกพายุใหญ่พัดจนเรือแตก ทั้งสองถูกแยกจากกัน นางจิรประภา
ถูกนํ้าพัดพามาจนถึงเมืองอินทปัฏ ได้เข้าไปในเมืองไปขอทํางานที่บ้านเศรษฐีแลกข้าว
นํ้ากิน วันหน่ึงได้นําแหวนมาให้เศรษฐีขายได้เงินมา 4 เกวียน จึงให้เศรษฐี 1 เกวียน 
ที่เหลือนํามาสร้างบ้านและศาลาพร้อมทั้งให้วาดภาพเร่ืองราวของนางไว้แล้วให้คนใช้
คอยดูแล ถ้าใครดูเรื่องราวในภาพแล้วร้องไห้ก็ให้รีบมาบอกนางทันที ฝ่ายสุธนูขึ้นฝั่ง
ที่ใกล้กับที่อยู่ของนางอัญชนวดีซึ่งเป็นลูกสาวของฆันตารยักษ์ แล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่
ที่ป่ากล้วย เช้าวันหนึ่งนางอัญชนวดีสั่งให้นางกเรณุวดี ซึ่งถูกยักษ์ผู้พ่อจับมาเป็นคน
ใช้ไปตักนํ้าที่ท่านํ้ามาให้ นางกเรณุวดีไปที่ท่านํ้าได้พบกับสุธนูจึงให้ซ่อนอยู่ที่ตรงน้ัน
ก่อน แล้วนางก็กลับเข้าไปในท่ีอยู่ของยักษ์ นางอัญชนวดีได้กลิ่นมนุษย์ที่ติดตัวนาง
การณุวดีก็สอบถามถึงที่มาของกลิ่นน้ัน นางการณุวดีจึงรับว่าได้พบกับสุธนู นาง
อัญชนวดีบอกให้นางกเรณุวดีไปนําสุธนูมาหาและพาสุธนูขึ้นไปอยู่บนห้องด้วย ต่อมา
สุธนูรู้ว่าม้ามณีกากข์ถูกจับมาขังไว้ที่เมืองน้ี จึงบอกนางกเรณุวดีให้ไปบอกกับม้าว่า
ตนได้ตามมาที่น่ีแล้ว เมื่อได้พบม้าแล้วก็หนีไปด้วยกัน ม้ามณีกากข์พาสุธนูมาจนถึง
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เมืองอินทปัฏ ให้พากันแวะที่ศาลาโรงทานเห็นรูปในศาลานั้นแล้วก็ร้องไห้ หญิงคนใช้
เห็นเช่นน้ันจึงรีบไปบอกนางจิรประภา ทั้งสองได้พบกันแล้วพากันขึ้นม้ามณีกากข์
เหาะไปสู่เมืองพาราณสี สุธนูอยู่ในเมืองพาราณสีได้ไม่นาน ก็คิดถึงนางอัญชนวดี จึง
ให้ม้ามณีกากข์พาไปเมืองยักษ์และสู่ขอนางอัญชนวดีกับฆันตารยักษ์ พร้อมกับ
ขอร้องให้ฆันตารยักษ์เลิกฆ่าสัตว์หันมารักษาศีล 5 ฆันตารยักษ์ให้สัญญาว่าจะรักษา
ศีล 5 ให้บริบูรณ์ สุธนูและนางอัญชนวดีจึงเดินทางไปเมืองพาราณสีและปกครอง
บ้านเมืองด้วยความสงบสุขตลอดอายุขัย สุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงสโมธานชาด
กว่า พระเจ้าพรหมทัตได้แก่พระเจ้า สุทโธทนะ พระนางเกสินีได้แก่พระนางสิริมหา
มายา พระเจ้าเสตราชได้แก่ พระมหาโมคคัลลานะ พระอินทร์ได้แก่ พระอนุรุทธะ 
นางปทุมวดีได้แก่นางโคตรมี นางจิรประภา ได้แก่ พระนางยโสธรา ม้ามณีกากข์ 
ได้แก่ ม้ากัณฐกะ และเจ้าชายสุธนูได้แก่พระพุทธเจ้า4 

 
สัคคกถา (เรื่องสวรรค์, กล่าวถึงความสุขความเจริญ และผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดี

ของกาม ที่จะพึงเข้าถึง เมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองข้อต้น - talk on heavenly 
pleasures)5 

ในมหาสีหนาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตร ว่า “ ดูก่อนสารีบุตร เราย่อมกําหนด
รู้ใจบุคคลบางคนในโลกน้ีด้วยใจอย่างน้ีว่าบุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน ดําเนินอย่างน้ัน และขึ้นสู่หนทางนั้น
เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบ้ือง
หน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว ด้วยทิพยจักษุอัน
บริสุทธ์ิ ล่วงจักษุของมนุษย์” พระพุทธเจ้าทรงรู้ใจของบุคคล ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อทําแล้วจะได้
ไปสวรรค์ และเมื่อตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์จริง ๆ คือรู้เหตุหรือการกระทําที่จะทําให้ไปเกิดในสวรรค์ 

พระพุทธเจ้าทรงจําพรรษาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ในพรรษาที่ 6แล้วจะบอกว่าสวรรค์ไม่มีได้
อย่างไร? หรือทรงเปิดโลกให้ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกเห็นกัน พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาหมดแล้ว 
เสด็จไปจําพรรษาที่สวรรค์ก็เคยพระอรหันต์หรือพระ ผู้มีรู้มีญาณได้รู้ได้เห็นหมดแล้ว 

สวรรค์ เป็นภพ หรือภูมิหรือโลกของเทวดา เป็นสถานที่ที่ผู้สร้างบุญกระทําความดีขณะเมื่อ
เป็นมนุษย์ ไปเกิดเสวยผลบุญเมื่อละโลกมนุษย์ไปแล้ว คือหลังตายไปแล้ว เป็นดินแดนที่มีความสุขเลิศ

                                                            
4พิชิต  อัคนิจ และคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย (A Critical Study of 

Nortern Thai Version of Pannasa Jataka), โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541, หน้า 120. 

5พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (พิมพ์คร้ังท่ี 12), 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546). 
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ล้ําด้วยกามคุณ 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันเป็นทิพย์ย่ิงกว่ากามคุณ 5 ในโลกมนุษย์อย่างไม่มีที่
เปรียบ การเกิดขึ้นของเทวดาจะเกิดขึ้นแบบโตเลยทันทีเรียกว่า โอปปาติกะ ไม่ใช่เป็นเด็กก่อนแล้ว
ค่อยโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนมนุษย์ ไม่มีเทวดาเด็กไม่ต้องกินนม เทพบุตร เทพธิดาจะเป็นหนุ่มและสาว
ตลอดเวลาต้ังแต่เกิดจนตาย ไม่มีเทวดาแก่ หนังเห่ียว หนังย่น หลังโกง เทพธิดาจะแข็งแรงและ
สวยงามเหมือนมนุษย์ตอนอายุ 16 ถึง 18 ส่วนเทพบุตรจะเหมือนชายตอนมีอายุ 18 ถึง 20 ต้ังแต่เกิด
จนตาย 

สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น  
ชั้นตํ่าสุดชื่อ จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราช 4 องค์ ปกครองอยู่ อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันใน

ช่ือของท้าวโลกบาล ผู้ดูแลรักษาโลก มี 
1. ท้าวธตรฐ เป็นคนธรรพ์ ปกครองดูแลสวรรค์ด้านทิศตะวันออก มีหน้าที่ปกครองเทวดา 3

พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร และกุมภัณฑ์ 
2. ท้าววิรุฬหก เป็นครุฑปกครองสวรรค์ด้านทิศใต้มี หน้าที่ปกครองพวกครุฑ 
3. ท้าววิรูปักษ์ เป็นนาคปกครองสวรรค์ด้านทิศตะวันตก มีหน้าที่ปกครองพวกนาค  
4. ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นยักษ์ปกครองสวรรค์ด้านทิศเหนือ มีหน้าที่ปกครอง

พวกยักษ์ 
นอกจากน้ียังมีเทวดาช้ันตํ่าที่มีวิมานอยู่บนพ้ืนดินที่มนุษย์อยู่ เรียกช่ือตามที่อยู่อาศัย รวม

เป็นพวกใหญ่ดังน้ี 
ภุมมะเทวา เป็นเทวดาที่อาศัยอยู่บนพ้ืนมนุษย์ อยู่ตามจอมปลวก เนินดิน ใต้ดิน ภูเขาแม่นํ้า 

บ้าน เจดีย์ ศาลา ซุ้มประตู เป็นต้น บางองค์มีวิมานเป็นของตน บางองค์ก็ไม่มีต้องอาศัยวิมานองค์อ่ืนอยู่ 
รุกขะเทวา เป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ตามก่ิงไม้หรือยอดไม้ต่าง ๆ ซึ่งสูงขึ้นไปกว่าพวกภุมเทวามี

ทั้งที่มีวิมานและไม่มีวิมานเป็นของตน 
อากาศเทวา เป็นเทวดาที่มีวิมานอยู่กลางอากาศ สูงขึ้นไปจากพ้ืนดินประมาณ 1 โยชน์ 
เทวดาเหล่าน้ีอยู่ในปกครองของท้าวจาตุมหาราชิกา 
จะเห็นได้ว่าทีอยู่อาศัยของเทวดาเหล่าน้ีอยู่ซ้อนกับภูมิของมนุษย์ ทําให้บางคราวมนุษย์

สามารถมองเห็นพวกภุมเทวา รุกขเทวาและอากาศเทวา ได้ด้วยตาเปล่า 
สวรรค์ชั้นที่ 2 ชื่อ ดาวดึงส์ เป็นที่อยู่ของเทพ 33 องค์ และบริวาร มี ท้าวสักกะ หรือพระ

อินทร์ดูแลปกครอง ในช้ันดาวดึงส์ ตรงกลางเป็นที่ประทับของพระอินทร์และพระสหาย ช่ือ สุทัสสน
เทพนคร เป็นเมืองหลวงมีเวชยันต์ประสาทเป็นจุด ศูนย์กลาง 

ทิศตะวันออก มีอุทยานสวรรค์ช่ือ จิตรลดา  
ทิศตะวันตก มีอุทยานสวรรค์ช่ือ นันทวัน  
ทิศเหนือ มีอุทยานสวรรค์ช่ือ มิสกวัน  
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ทิศใต้ มีอุทยานสวรรค์ช่ือ ปารุสกวัน  
จะสังเกตเห็นว่าช่ืออุทยานเหล่าน้ี เรานํามาต้ังเป็นช่ือพระราชวังในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 

จิตรลดา มิสกวัน ปารุสกวัน 
สวรรค์ชั้นที่ 3 ชื่อ ยามา เป็นที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกข์ มี ท้าวสุยามา ดูแลปกครอง

อยู่ เทวดาช้ันนี้มีความเป็นอยู่ที่ละเอียดประณีตมากย่ิงกว่าช้ันดาวดึงส์ ต้ังแต่สวรรค์ช้ันน้ีขึ้นไปจะไม่มี
ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ คืออยู่สูงจากวงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทําให้ไม่มีเงา ไม่มีมุมมืดบน
สวรรค์อยู่ได้ด้วยความสว่างจากวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น กายของเหล่าเทวดาก็สว่าง วิมาน สวนสระ 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีแต่ความสว่างในตัวทั้งสิ้น 

สวรรค์ชั้นที่ 4 ชื่อ ดุสิต เป็นที่อยู่ของเทพผู้อ่ิมเอิบด้วยสมบัติของตน มี ท้าวสันตดุสิต เป็น
ผู้ปกครองสวรรค์ช้ันน้ีเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเช่นพระศรี-
อาริยเมตตรัย หรือพระศรีอาริย์ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อจากพระพุทธเจ้าของเราองค์
ปัจจุบันก็อยู่บนสวรรค์ช้ันดุสิตน้ี เป็นที่อยู่ของเทพบุตรพุทธมารดาด้วย สวรรค์ช้ันดุสิตมีวิมานของท้าว
สันตดุสิตเป็นศูนย์กลาง แล้วแบ่งออกเป็น 4 เขตโดยรอบ 

เขตที่ 1 เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้า คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี 
เขตที่ 2 เป็นที่อยู่ของนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าแล้วและจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน 
เขตที่ 3 เป็นที่อยู่ของอนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องสร้างบารมีอีกมากจึงจะได้ตรัสรู้ บางทีสร้างบารมีไปเกิดเปลี่ยนใจไม่เป็น
พระพุทธเจ้าขอเป็นแค่พระอรหันต์ธรรมดาก็มี 

เขตที่ 4 เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทําบุญทํากุศลไว้มากท่ัว ๆ ไปที่มีกําลังบุญมากพอจะได้อยู่ใน
สวรรค์ช้ันดุสิตน้ี 

ในเขตท้ัง 4 ที่กล่าวมา จะมีชุมชนเทวดา มีวิมานอยู่กันเป็นกลุ่มตามกําลังบุญ มีข้อน่า
สังเกตว่า ทําไมพระบรมโพธิสัตว์หรือบัณฑิตทั้งหลายจึงปรารถนาที่จะได้มาบังเกิดบนสวรรค์ช้ันดุสิต
ทั้งที่กําลังบุญของแต่ละท่านน้ันมากมาย ปรารถนาจะไปบังเกิดในสวรรค์ช้ันใดก็ได้ สวรรค์ช้ันสูง ๆ 
ขึ้นไปย่ิงมีความสุข ความละเอียดประณีตมากขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ทําไมไม่ไปเกิด เหตุที่ท่านเลือกสวรรค์
ช้ันน้ี มีข้อสังเกตอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1. อายุทิพย์ของสวรรค์ช้ันดุสิตน้ี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปพอเหมาะพอดีที่จะเสวย
สุข เพราะท่านจะต้องลงมาสร้างบารมีต่อถ้านานเกินไปจะทําให้เสียเวลา 

2. พระโพธิสัตว์สามารถจุติลงมาได้ตามใจปรารถนา เมื่อไรก็ได้โดยปกติเทวดามีเหตุแห่ง
การจุติหลายประการ หมดบุญก็มี หมดอายุขัยก็มีจุติเพราะความโกรธก็มี แต่พระบรมโพธิสัตว์
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ทั้งหลาย ในสวรรค์ช้ันดุสิตน้ีเมื่อจะจุติมาสร้างบารมีหรือจะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
ตามความปรารถนาไม่ต้องรอเวลาหมดอายุขัย 

3. ได้สนทนาธรรมตามอัธยาศัยของผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลาย เพราะสวรรค์ช้ันน้ีมีแต่บัณฑิต มี
แต่พระบรมโพธิสัตว์ที่มีอัธยาศัยคล้ายคลึงกัน จะได้สนทนาธรรมกัน 

สวรรค์ชั้นที่ 5 ชื่อ นิมนรดี เป็นที่อยู่ของ “เทพผู้ยินดีในการเนรมิต” มี ท้าวสุนิมิต เป็น
ผู้ปกครอง เทวดาช้ันน้ี ต้องการอะไร อยากได้อะไรก็เนรมิตเอาเองตามใจ ไม่เหมือน 4 ช้ันแรกที่
สมบัติเกิดขึ้นเองตามกําลังบุญ เลือกไม่ได้ แต่ช้ันน้ี เลือกได้ตามใจปรารถนาแสดงว่ามีบุญมาก 

สวรรค์ชั้นที่ 6 ชื่อ ปรนิมมิตวสวัสตี เป็นดินแดนของเทพผู้มีผู้อ่ืนเนรมิตสมบัติให้ สวรรค์
ช้ันที่ 5 อยากได้อะไรต้องเนรมิตเอง ช้ันน้ีไม่ต้อง บริวารจะรู้ใจว่าเจ้านายต้องการอะไร บริวารจะ
เนรมิตให้ น่าไปอยู่ไหม? สวรรค์ช้ันน้ีมี ท้าวปรนิมมิตวสวัตดี เป็นผู้ปกครอง คงจําได้ พญามารที่ไป
ผจญพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 

อายุของสวรรค์แต่ละช้ันไม่เท่ากัน แต่ยาวนานมาก เมื่อเทียบกับมนุษย์ เช่น อายุของ
เทวดาในช้ันของจาตุมหาราชิกา ช้ันตํ่าสุด เทวดาในช้ันน้ีมีอายุ 9 ล้านปีมนุษย์ 

ช้ันดาวดึงส์เทวดามีอายุ 3 โกฎิ 6 ล้านปีมนุษย์ ย่ิงช้ันสูงๆ ขึ้นไปย่ิงมีอายุยืนมากย่ิงขึ้น6 
หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับสวรรค์ ได้แก่ 

เนมิราชชาดก มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า 
พระอินทร์เสด็จคืนสู่สวรรค์ หมู่เทวดาทั้งหลายทูลถามพระองค์ว่าเสด็จไปที่ใด 

พระองค์จึงเล่าให้ฟังแล้วสรรเสริญคุณพระเนมิราช หมู่เทวดาทูลขอให้เชิญพระเนมิ
ราชมาที่เทวสถาน พระอินทร์จึงสั่งมาตลีเทพดาไปรับ มาตลีเทพดานําพระเนมิราชไป
ดูแม่นํ้าเวตรณีในเมืองนรกอันเป็นที่อยู่แห่งสัตว์นรกทั้งหลายที่ต้องทุกข์ทรมาน มีผู้คุม
นรกคอยควบคุม เช่น แดนนรกที่มีสุนัข และฝูงแร้งกาคอยจิกกัดเคี้ยวกินสัตว์นรก 
แดนนรกที่มีสัตว์นรกถูกทรมานจากการที่ผู้คุมนรกทุบตีด้วยท่อนเหล็ก มีร่างกายลุก
เป็นเปลวเพลิง และแดนนรกท่ีมีสัตว์นรกต้องอาวุธร่างกายจมลงไปในกองเพลิง 
จากน้ันมาตลีเทพดาได้พาพระเนมิราชไปดูวิมานต่าง ๆ 8 จําพวก เช่น วิมานของนาง
เทพธิดาประดับด้วยกูฎาคารปราสาท วิมานเทพบุตร วิมานแก้วผลึกสูง 25 โยชน์ 
วิมานแก้วมณีประดับด้วยดอกไม้ต่าง ๆ วิมานแก้วผลึกประกอบด้วยนางฟ้าทั้งหลาย 
วิมานแก้ววิฑูรย์ และวิมานทองคํา แล้วพาไปดูทิวเขาสัตตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาสิเนรุ 
แม่นํ้าสีทันดรสมุทร ภูเขาใหญ่ทั้ง 7 คือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัส เนมินธร วินตกะ 
และอัสกัณ แล้วจึงพาพระเนมิราชกลับเทวโลก เทวดาท้ังหลายทูลเชิญพระเนมิราช
เสด็จประทับเหนือทิพยอาสน์ในเทพยสภา ขอให้พระเนมิราชเสวยทิพกามารมณ์ใน

                                                            
6ม.มู. 18/175/51. 
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สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พระเนมิราชตรัสห้ามเทวดาและขอกลับไปบําเพ็ญทานในเมือง
มนุษย์ แล้วแสดงธรรมแก่หมู่เทวดานานกว่า 100 วัน มนุษยโลก ทรงสรรเสริญคุณ
มาตลีเทพดาแล้วจึงเสด็จกลับ พระเนมิราชทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมตลอดมา 
กระทั่งวันหน่ึงทรงเห็นเส้นพระเกศาของพระองค์หงอกขาว ก็บังเกิดความสลดพระทัย 
จึงทรงเวนราชสมบัติแก่ แล้วออกบวชบําเพ็ญพรหมวิหารสี่สําเร็จโลกิยฌาน เมื่อ
สวรรคตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก7 

 
กามาทีนวกถา พรรณาเร่ืองโทษแห่งกาม, กล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกาม พร้อมทั้ง

ผลร้ายที่สืบเน่ืองมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักที่จะหน่ายถอนตนออก8 
กาม แปลว่า ความใคร่, ความใคร่ทางเมถุน9 
กาม แปลว่า “ความใคร่ความอยาก ความปรารถนา” ซึ่งเรียกว่า กิเลสกาม หรือ แปลว่า 

“วัตถุสิ่งของที่น่าใคร่ น่าปรารถนา” ซึ่งเรียกว่า วัตถุกาม  
กาม มี 2 ประเภทคือกิเลสกาม และวัตถุกาม 
กิเลสกาม เป็นความรู้สึกในใจ วัตถุกาม เป็นวัตถุภายนอกตัวเรามีอยู่ 5 อย่างคือ รูปสวย ๆ 

จะเป็นรูปของเพศตรงข้าม รูปของรถรุ่นใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่ ที่ถูกใจเราก็ตามท่ี เสียงเพราะ ๆ เสียงของ
เพศ ตรงข้ามเสียงดนตรี เสียงนักร้องที่ช่ืนชอบ เสียงจากเครื่องเสียงย่ีห้อดัง ๆ ราคาสูง ๆ ราคาแพง ๆ 
กลิ่นหอม ๆ กลิ่นของเพศตรงข้าม กลิ่นนํ้าหอมกลิ่นดอกไม้ กลิ่นเคร่ืองสําอาง กลิ่นอาหาร รสอร่อย ๆ 
รสจากเพศตรงข้าม รสอาหารรสเคร่ืองด่ืม สัมผัสอันอ่อนนุ่ม สัมผัสของเพศตรงข้าม เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ที่นอนเป็นต้น จะเห็นได้ว่า กาม ไม่ได้เจาะจงไปในเร่ืองเพศอย่างเดียว แต่รวมถึง รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัสอันน่าใคร่ น่าพอใจอ่ืน ๆ ด้วย ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเรื่องเพศอย่างเดียว ตํ่าสุดต้ังแต่
ของสัตว์เดรัจฉาน สูงขึ้นมาก็เป็นกามของมนุษย์ กามสูงขึ้นละเอียดประณีตขึ้นมาอีกระดับหน่ึง ผู้มียศมี
ตําแหน่งมี ยศถาบรรดาศักด์ิ เจ้าพระยามหากษัตริย์ สูงขึ้นละเอียดขึ้นไปในสวรรค์ช้ันต่าง ๆ 6 ช้ันที่ได้ 
ย่ิงมีกามท่ีเป็นทิพย์ละเอียดประณีตย่ิงขึ้นไป  

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกใน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึง กามสุขัลลิกานุโยค 
การปฏิบัติที่เก่ียวข้องพัวพันกับกามว่า ไม่ใช่หนทางเดินไปสู่ ความสุข ไม่ใช่หนทางเดินไปสู่พระ
นิพพาน พระองค์ช้ีโทษของกามว่า เป็นของตํ่าทรามเป็นของเลว ภาษาบาลีว่า หีโน เป็นของพ้ืน ๆ 

                                                            
7ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เนมิราช จ.ศ.11ช0, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หมายเลข 

78.004.01C.020-028.  
8พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 246. 
9ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา

อินเตอร์พร้ินท์ จํากัด (มหาชน), 2556), หน้า 114. 
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เป็นของชาวบ้าน ก่อให้เกิดการต้ังบ้านเรือน คัมโม เป็นของปุถุชน เป็นของคนมีกิเลสหนา ปุถุชนิโก 
ไม่ใช่การปฏิบัติเพ่ือความเป็นพระอริยเจ้า อนริโย ไม่เกิดประโยชน์อะไร พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว
ว่า กาม เหล่าน้ัน ถ้ากามเหล่าน้ันให้ความสุขที่แท้จริง พระองค์จะทรงละทิ้งสิ่งเหล่าน้ันมาทําไม 
พระองค์มีสมบัติระดับจักรพรรดิ ทรงค้นพบว่า มีความสุขที่ละเอียด ประณีตย่ิงกว่ากามในโลกอีกคือ 
กามในสวรรค์ ซึ่งมีความสุขต่างกันไป จะเข้าถึงได้ด้วยการทําทาน และรักษาศีล  

จึงสรุปว่า “กามน้ันมีรสอร่อยน้อยมีสุขน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก” แต่สิ่ง
เหล่าน้ันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดา ผลสุดท้าย ต้องพลัดพราก ละทิ้งไว้ทั้งผู้คน 
สิ่งของ ทรัพย์สมบัติ หน้าตา ช่ือเสียง เกียรติยศ แม้แต่ร่างกาย 

หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับกามาทีนวกถา 
ได้แก่ นางอุทารา เป็นกัณฑ์เทศน์ช่ืออุทรา เต่าน้อย อองคํา ผู้รจนา คือ บุญคิด  วัชรศาสตร์ ช่ือเรื่อง 
อุทารา เต่าน้อยอองคํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มี
คาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงถึงความอยากได้อยากเด่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูต่อบิดามารดา
และผู้มีพระคุณ มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า 

เศรษฐีคนหน่ึง มีเมียสองคน วันหน่ึงไปหาปลาให้เมียหลวงอยู่หัวเรือและเมีย
น้อยอยู่ท้ายเรือ ไปหาปลาในแม่นํ้า เมื่อได้ปลามาก็เอาให้เมียหลวงตัวหน่ึงให้เมีย
น้อยตัวหน่ึง เมื่อไป ๆ คนเมียน้อยน้ันเป็นผีสือ ก็แอบกินปลาดิบน้ัน เมื่อผัวมาดูข้อง
ใส่ปลาของเมียน้อยเห็นปลามีน้อยจึงถามว่าปลาหายไปไหน นางก็ว่าสูเอาใส่ให้เมื่อก้ี
น้ันบางตัวก็ตกนํ้าไป บางตัวก็หนีไปที่จริงนางกินไป ไปต่อไปได้อีกผัวก็ขอดูปลา ว่า
ของใครจะมากกว่ากัน ก็ปรากฏว่าของเมียหลวงมากกว่าผัวก็ไม่ว่าอะไร ทีน้ีนางเมีย
น้อยก็บ่นว่า น่ังที่น้ีมีอะไรไม่รู้มากัดอยากเปลี่ยนที่ผัวก็ว่าอย่าบ่นน่ังที่น่ันก็ดีแล้ว คอย
ดูปลาให้ดี ๆ อย่าให้ตกนํ้า ไปได้อีกโค้งนํ้าหน่ึง เมียน้อยก็บ่นอีกว่าอยากเปลี่ยนที่ ผัว
ก็บ่นว่าเด๋ียวก็อยากเปลี่ยนที่เด๋ียวก็อยากเปลี่ยนที่ มันมีอะไรมากัดมากมายอย่างน้ัน 
นางก็ว่าอยากเปลี่ยนที่ ผัวก็ไม่สนใจ ไปอีกเมียน้อยก็ขอเปลี่ยนที่อีก อ้างว่ามีอะไรไม่
รู้มากัด เมียหลวงทนรําคาญไม่ไหวจึงว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน จึงเปลี่ยนที่กัน พอดีนางเมีย
หลวงลืมเอาข้องปลาไป นางจึงไม่เอาข้องของนางไป เมียน้อยก็ไปน่ังแทนข้องเมีย
หลวงทีน้ีเมื่อทอดแหได้ผัวก็แบ่งให้กันไป นางเมียน้อยก็กินไปเรื่อย ๆ เมื่อนาน
พอควรผัวจึงมาดูปลาที่ข้องเมียหลวง เห็นมีปลานิดเดียว แต่ทําไมท่ีเมียน้อยยังมีมาก 
สูคงเป็นผีสือกระมัง จึงกินปลาดิบ เมียน้อยได้ทีจึงยุไปว่า ใช่แล้ว นางเป็นผีสือเมื่อก้ี
ข้ายังเห็นมันกินเลย ผัวก็โมโหจึงเอาไม้พายตีเมียหลวงตกนํ้าตายไป ทั้งสองจึงกลับมา
ที่พัก เมื่อลงเรือที่บ้านลูกเมียหลวงก็เข้ามาถามว่าแม่ไปไหน เขาก็บอกว่าแม่มึงไป
เมืองแจ่ล่อน (นํ้า) โน่นแล้ว มึงมาทําไมบอกให้อยู่บ้านเลี้ยงวัวไม่ใช่หรือ มาที่น่ีทําไม 
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ไปไปเลี้ยงควาย แล้วเมียน้อยก็ไล่ตีให้อุทารากลับไป เมื่อถึงบ้านก็เอาปลาน้ันไป
ทําอาหารกินกัน รุ่งเช้า นางอุทาราก็ออกไปเลี้ยงวัวตามปกติ ไปร้องไห้อยู่ที่ริมหนอง
นํ้า ส่วนแม่ที่ตายไปน้ันก็ไปเกิดเป็นเต่า ก็ขึ้นมาหาอุทาราและทักว่าลูกมาเลี้ยงวัวหรือ
นางอุทาราก็ว่า ก็แม่ข้าตายไปแล้วทําไมเต่าน้ีจึงมาเรียกข้าว่าเป็นลูกอีก เต่าก็ว่าข้าน้ี
เป็นแม่ของนาง ทั้งน้ีเพราะพ่อเจ้าเอาไม้พายตีแม่ตกนํ้าตายไป และแม่ก็ได้เกิดเป็น
เต่าน่ีแหละลูกจึงเช่ือ ทีน้ีแม่ก็สอนลูกว่าอย่าด้ือเขาให้ทําอะไรก็ทํา เด๋ียวจะถูกเฆี่ยน
ถูกตี และอย่าไปบอกใครว่าแม่มาเกิดเป็นเต่าน้ีนะ ลูกก็รับคํา แล้วแม่เต่าก็สระหัว 
หวีผมให้ลูก เมื่ออุทารากลับไปบ้าน เมียน้อยเห็นอุทาราหวีผมเรียบร้อยสวยงาม จึง
ถามว่า มึงไปเลี้ยงวัวแล้วใครมาหวีหัวเกล้าผมให้ นางก็ว่าก็พวกเพ่ือนฝูงที่เลี้ยงวัว
ด้วยกันน้ันเองที่ทําให้ ไม่มีใครอ่ืนหรอก เมียน้อยก็ว่า แกมันโกหก ต้องมีคนหรือใคร
สักคนที่ออกจากนํ้าน้ันมาสระหัวให้ มีไหม อุทาราก็ว่าไม่มีใครจริง เมียน้อยจึงให้ไป
เลี้ยงวัวอีก นางอุทาราน้ีมีหมาดําตัวหน่ึงเป็นเพ่ือน มักออกไปช่วยนางเลี้ยงวัวเสมอ 
เมื่อนางไปถึงหนองน้ําแม่เต่าก็ออกมาสระหัวเกล้าผมแต่งตัวให้อีก และย้ําว่าอย่าบอก
ใครว่าแม่อยู่ที่น่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงนางเมียน้อยน้ัน ลูกก็รับคําอีก เมื่อไปถึงบ้านนาง
ก็ขึ้นไปทานข้าว เมียน้อยก็มาเฆี่ยนตีนางบังคับให้นางบอกว่าใครทําอะไรให้มึงอย่างน้ี
ที่สุดอุทาราทนไม่ไหว จึงบอกไปว่าคนที่ทําให้ข้าน้ันคือแม่ข้าที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็น
เต่าอยู่หนองนํ้า แล้วเมียน้อยจึงปล่อยไป แล้วเมียน้อยน้ันก็เข้าไปในห้องและทําเป็น
บ่นว่าตนเอง ไม่สบายอกสบายใจ เกิดหนาวใจไม่ดี แล้วผัวก็ว่าหนาวก็ไปนอนเสีย 
นางก็เข้าไปนอนและก็บอกผัวว่า สูข้าน้ีเป็นไข้ด้วย อยากจะผูกข้อมือข้อเท้า ผัวก็ว่า 
เอ สูเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่น้ีทําไมต้องผูกข้อมือข้อเท้าด้วย ถ้าสมควรก็ค่อยผูก นางก็
ไม่ว่าอะไร รุ่งขึ้นนางก็บ่นอีกว่า ปวดหลัง เด๋ียวปวดเอว และบอกว่า สูข้าอยากกินนํ้า 
เด๋ียวอยากกินนํ้า เด๋ียวกินน้ัน เด๋ียวกินน้ี จู้จี้อยู่อย่างน้ัน แล้วก็ว่าอีกว่าอยากผูกมือให้
หายไข้หายป่วย ผัวก็บอกว่าอย่าเพ่ิงเลย หยุดไปเด๋ียวแล้วก็บ่นอีก ทีน้ีนางก็ทํามายา
โดยเอาข้าวแคบมาซ่อนไว้ใต้ที่นอน แล้วก็เรียกผัวเข้ามาว่า สูข้าอยากกินนํ้า ปวดเน้ือ
ปวดตัว จนกระดูกลั่นแล้ว แล้วนางก็บิดตัวทับข้าวแคบนั้นเกิดเสียงดังเหมือนกระดูก
ลั่น ข้าคงตายแน่แล้ว เห็นไหมว่ากระดูกข้าจะหักหมดแล้ว ข้าอยากได้เต่าคํามาผูก
ข้อมือ ผัวก็ว่า สูเอย ข้าจะไปเอาเต่าคําที่ไหนมา นางก็ว่ามีสิที่หนองนํ้าน้ันไง มีอยู่ที่
น่ันตัวหน่ึง เอาแหไปทอดเอาสิ ผัวก็ว่า จะไปเอามาได้ง่าย ๆ อย่างไร ของมีชีวิตอย่าง
น้ันจับยาก นางก็ว่า สูน้ันคงไม่อยากทําไม่อยากไปเอามาให้ข้าใช่ไหม นางเอ็ดผัว 
ที่สุดผัวก็บอกว่าตกลงพรุ่งน้ีเช้าจะไปเอามาให้ จะเอาคนไปช่วยหามาให้ นางจึงว่า 
อย่างน้ีสิ ผัวเมียควรจะรักกันอย่างน้ีสินะ อย่างน้ีทําให้ข้าสบายใจอีกเยอะ รุ่งเช้า
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เศรษฐีน้ันก็เอาผู้คนไปมากมาย เอาแหไปทอดอย่างไรก็ไม่ได้ ทั้งน้ีเพราะก่อนน้ันนาง
อุทาราน้ันรู้ว่าเขาจะไปจับแม่จึงแอบไปบอกแม่ไว้ว่า วันน้ีเขาจะมาจับแม่ไปต้มให้เมีย
น้อยกิน ถ้าเขามาหาทางใต้ให้แม่หลบไปอยู่ทางเหนือเสีย ถ้าเขามาหาทางเหนือก็ให้
แม่หลบไปอยู่ทางใต้เสีย ดังน้ันพวกเศรษฐีจึงจับแม่เต่าไม่ได้ เพราะแม่เต่ารู้แล้วเมื่อ
เขามาทอดทางเหนือนางก็หลบไปอยู่ทางใต้ เมื่อเขามาทอดทางใต้ก็ไปอยู่ทางเหนือ
เสีย จนมืดจนคํ่าก็ยังจับไม่ได้ ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อกลับจากเล้ียงวัวมาถึงบ้าน นาง
เมียน้อยก็เรียกเข้าไป ว่าให้นางว่าอุทาราน้ันไปบอกให้แม่หลบ เมียน้อยจึงเฆี่ยนตีอุ
ทาราและบอกว่านางไม่ได้ไปบอกให้แม่เต่าเลย เพราะแม่น้ันเป็นเต่าไปแล้ว จะไป
บอกทําไม นางเมียน้อย จึงว่ามึงน่ันแหละไปบอกเต่า ถ้าไม่ไปบอกแม่เต่ายอมให้เขา
จับแล้ว ก็จะเฆี่ยนจนตาย ที่สุดอุทาราทนไม่ได้จึงไปหาแม่เต่าไปพูดกับแม่ว่า แม่เป็น
เจ้ายอมให้เขาจับเสียเถิดเพราะลูกน้ันถูกเขาเฆี่ยนตีจนทนไม่ไหวแล้ว ถ้าเขาจับแม่ได้
แล้วลูกก็จะสบายขึ้น แม่ก็รับคําของลูก และสั่งไว้ว่า เมื่อเขาจับแม่ได้แล้วและเขาเอา
แม่ไปกิน ให้ลูกเอากระดูกของแม่น้ีพันด้วยผ้าขาว 7 ช้ัน แล้วเอาไว้ที่ทางแพร่ง อุทา
ราก็รับคําแม่ แล้วก็เรียกหมาดําของนางมาส่ังว่าเมื่อเขากินเน้ือแม่ข้าและขอให้พ่ีหมา
คอยเก็บกระดูกของแม่ข้าไว้ให้ด้วย หมาดําก็รับคํา เมื่อเขาได้เต่ากลับไปก็เรียกอุทา
รามา ให้นางเป็นผู้เอาเต่าน้ันมาทําอาหาร นางไม่ยอมเขาก็เฆี่ยนตีนางจนนางต้องทํา 
นางก็ไปต้มนํ้าร้อนแล้วก็เอาเต่าน้ันจุ่มลงถึงขา เต่าก็เล่าให้อุทาราฟังว่าขานี่แหละที่
เคยเอาลูกนอนอาบนํ้า นางก็สงสารแม่ก็ดึงขึ้นมาเสีย เมื่อนางเอาขึ้นมาเขาก็ตีนางอีก 
นางก็ต้องยอมเอาเต่าน้ันจุ่มลงอีก เมื่อจุ่มลงถึงขาแม่ก็ว่า ขาน้ีแหละที่แม่เคยเอาลูก
นอนกินนม นางก็ดึงขึ้นมาอีก นางเมียน้อยก็ทุบตีอีก อุทาราทนไม่ได้ก็ต้องเอาเต่าจุ่ม
ลงอีก จุ่มลงไปถึงที่ ๆ เกิดลูก เต่าก็พูดว่าที่น่ีแหละที่นางเกิดลูกออกมา อุทาราก็ดึง
ขึ้นอีก นางเมียน้อยก็ทุบตีอีก นางจึงเอาหย่อนลงไปถึงท้อง เต่าก็บอกอีกว่าที่น่ีเป็นที่
ลูกเคยอยู่ก่อนเกิดออกมา ลูกก็ดึงขึ้นมาอีก และถูกตี นางก็เอาหย่อนลงไปถึงนม แม่
เต่าก็ว่านมน้ีเป็นที่เลี้ยงลูกให้เติบโตมาจนเด๋ียวน้ี อุทาราก็สงสารแม่ดึงขึ้นอีก ถูก
เฆี่ยนตีอีกจึงต้องหย่อนลงไปจนหมด เมื่อเต่าตายแล้วเขาก็ไล่ให้นางไปเลี้ยงวัวเสีย อุ
ทาราจึงสั่งให้หมาคอยเก็บกระดูกแม่ไว้ให้แล้วนางก็ไปเลี้ยงวัว นางเมียน้อยน้ันก็กิน
เต่าส่วนกระดูกน้ันก็ทิ้งไป หมาก็เก็บเอากระดูกน้ันไปให้นางอุทารา เมื่อนางได้
กระดูกแล้วก็เอาผ้าขาวมาพันกระดูก 7 ช้ัน ตามที่แม่สั่งแล้วเอาไปฝังไว้ที่ทางแยก 
อยู่ต่อมาที่น่ันก็เกิดมีต้นไม้สลี ที่ต้นไม้น้ีมีเสียงมโหรี ขับสีตีเป่า ไพเราะ คนที่ผ่านมา
ไม่ว่าใครต่างช่ืนชม  ที่สุดก็รู้ถึงเจ้าเมือง ๆ  ก็อยากได้ จึงให้เสนาอํามาตย์ทั้งเมืองไป
ช่วยกันเอาต้นสลีน้ัน ไปช่วยกันขุดอย่างไรก็ไม่ได้ ขุดดินไม่เข้า จนทุกคนในเมืองก็ไม่
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มีใครทําได้ ยกเว้นนางอุทาราที่ถูกใช้ไปเลี้ยงวัว เจ้าเมืองจึงถามว่ายังมีใครท่ีไม่มาใน
วันน้ีอีกไหม เขาก็บอกว่าทุกคนในเมืองน้ีต่างมากันหมดแล้ว แต่เจ้าเมืองว่ายังมีอีก
คน ๆ น้ันต้องมีอีก จึงถามเศรษฐีว่าที่บ้านท่านน้ันเอามาหมดแล้วหรือยัง เศรษฐีก็ว่า 
ข้าเจ้าเอามาหมดแล้วเจ้าข้า ยกเว้นเด็กคนหน่ึงที่ไปเลี้ยงวัวไม่ได้มาเจ้าข้า เจ้าเมืองก็
ว่าทําไมไม่เอามา เศรษฐีก็ว่าเด็กคนนั้นเป็นคนใช้ของข้าให้มันไปเลี้ยงวัวโน่นเจ้าข้า 
เพราะไม่มีใครเลี้ยง เจ้าเมืองก็ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เศรษฐีก็ว่าเป็นผู้หญิง เป็น
เด็กรับใช้ เจ้าเมืองก็ว่า อย่างน้ันก็ดีแล้ว พรุ่งน้ีเช้าให้มันอาบนํ้าแต่งตัวให้เรียบร้อย
และข้าจะให้มันมาขุดต้นสลีนี้ รุ่งเช้าเจ้าเมืองก็ให้เสนาอํามาตย์จัดช้างม้า มายังบ้าน
เศรษฐี เมื่อมาถึงก็เรียกเศรษฐีว่า เศรษฐีเด็กเลี้ยงวัวที่ท่านว่าน้ันอยู่ไหนให้ออกมาให้
ข้าดูตัวหน่อยสิ เมื่อนางอุทาราออกมาเจ้าเมืองก็ดึงมือขึ้นช้างเอาไปเพราะนางสวยก็
จะเอาไปเป็นเมีย เมื่อนางขึ้นช้างแล้วก็ถามนางว่า นางเอ๋ยอันต้นไม้สลีน้ันนางจะถอน
ได้ไหม นางก็ว่าได้ และข้าก็จะเอาไปปลูกไว้ในคุ้มของข้า ส่วนนางน้ันข้าก็จะเอาอยู่ที่
ในคุ้มเสีย ไม่ให้กลับมาแล้ว นางก็ว่าตามใจเจ้าเถอะ นางก็ขี่ช้างไปต้นสลี แล้วก็ไหว
ไม้ต้ังจิตอธิษฐาน ทั้งที่อยู่บนช้างน้ันเองแล้วไม้สลีน้ันก็ถอนขึ้นวางบนมือนางอย่าง
ง่ายดาย แล้วนางก็เอาไม้น้ันไปยังคุ้มของเจ้าเมือง เมื่อไปถึงสวนอุทยานก็อธิษฐาน
วางต้นน้ันลง ต้นสลีน้ันก็ออกรากขึ้นอยู่ในสวนน้ันเอง ใบไม้ก็เกิดเสียงวงฆ้องมโหรี 
เสียงไพเราะดังไปทั่วคุ้มเจ้าเมืองก็ชอบ ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อได้เป็นเมียเจ้าเมือง 
ต้นสลีน้ันก็ผลิใบงดงามย่ิงขึ้น ในบริเวณน้ันก็เกิดหนองบัวขึ้น ดอกสารพัดก็เกิดงอก
ขึ้นในสวนอุทยานน้ัน นางอุทาราก็เอาใยบัวน้ันมาทอผ้า อยู่ต่อมาวันหน่ึง นางเมีย
น้อยรู้ว่านางอุทาราได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเมียเจ้าเมือง จึงปรึกษากับเศรษฐีว่าเราจะ
หลอกฆ่านางเสียดีไหม เศรษฐีก็ว่าจะเป็นไรไป เมื่อนางอุทาราน้ันก็เป็นคนใช้เรา 
แล้วแต่สูจะทําก็แล้วกัน เมียน้อยก็วางอุบายให้เศรษฐีทําเป็นเจ็บป่วยเพ่ือเป็นข้ออ้าง
ที่จะให้นางอุทารามาเย่ียมบ้าน และเมื่อมาแล้วก็จะจัดการฆ่านางเสีย แล้วถอดเอา
เสื้อผ้าน้ันให้แก่นางกามาลูกสาวนางเมียน้อยแล้วปลอมตัวไปอยู่ในวังเสีย เศรษฐีเห็น
ด้วยกับแผนการจึงทําเป็นป่วยแล้วส่งหนังสือไปหานางอุทาราว่าเด๋ียวน้ีพ่อป่วยหนัก
ให้รีบกลับมาบ้าน เมื่อนางอุทาราทราบข่าวก็ร้อนใจจึงได้ขอลาเจ้าเมืองและลูกที่เกิด
กับเจ้าเมืองเพ่ือไปเย่ียมพ่อ เจ้าเมืองก็อนุญาต แล้วนางก็จัดการแต่งตัวจัด เตรียม
ข้าวของและออกเดินทางไปโดยช้างพร้อมกับบรรดาเสนา เมื่อไปถึงประตูบ้านแล้ว
นางเมียน้อยก็ออกมาขอร้องไม่ให้บรรดาเสนาเข้าไป ให้แต่นางอุทาราเข้าไปเพียงคน
เดียว เพราะกลัวว่าเศรษฐีจะตกใจกลัว พวกเสนาก็ยอมรออยู่ที่หน้าประตูน้ัน เมื่อ
นางอุทาราเข้าไปในบ้านแล้วพวกคนใช้ของนางเมียน้อยก็พากันจับนางถอดเสื้อผ้า
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ออกหมด แล้วผลักนางตกลงในหม้อนํ้าร้อนตายไป แล้วก็พากันเอาเสื้อผ้าเหล่าน้ัน
แต่งให้กับนางกามา ครั้นครบ 7 วัน ก็ส่งนางอุทาราตัวปลอมออกมาให้กับเสนาท่ี
ประตู เมื่อพวกเสนาเห็นก็แปลกใจและรู้ว่าไม่ใช่นางอุทาราตัวจริง เพราะนางอุทารา
น้ันสวย ไม่ขี้เหร่อย่างน้ี คงไม่ใช่นางอุทาราอย่างแน่นอน  แต่ข้าวของเคร่ืองใช้น้ันถูก
แล้ว แต่เมื่อนางยืนยันว่าเป็นนางอุทาราก็จะเอาไป เมื่อไปถึงวัง เจ้าเมืองเห็นก็ตกใจ
และรู้ว่าไม่ใช่ นางอุทาราแน่ๆ แต่อยากลองดูจึงเรียกให้เข้ามาหา ก็สังเกตเห็นว่านาง
น่ังไม่เหมือนเดิม จึงสั่งให้นางไปหาลูกโดยบอกว่าลูกร้องไห้จะกินนมนานแล้ว เมื่อไป
ถึงลูก ๆ ก็ไม่ยอมเข้าใกล้เพราะนางไม่ใช่แม่ของเขา เจ้าเมืองจึงลองอีกคร้ังโดยให้นาง
ไปทอหูกใยบัวที่นางอุทาราทําไว้ นางก็ไปทําเอาใยบัวของเขาขาดหมด เจ้าเมืองจึง
แน่ใจว่าไม่ใช่นางอุทาราตัวจริงจังสั่งให้เสนาจับตัวไว้ 

ส่วนนางอุทาราน้ันเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในลูกมะตูมในสวนของสองตายาย
นอกเมือง เมื่อสองตายายมาเห็นลูกมะตูมลูกน้ันก็สงสัยว่ามะตูมลูกน้ันก็สงสัยว่า
มะตูมลูกน้ีทําไมจึงสวยนักไม่บิดเบ้ียวเหมือนลูกอ่ืน ๆ จึงบอกให้ตาว่า ตาไปเก็บ
มะตูมลูกน้ันมาใส่หิ้งพระดีกว่า ตาก็ไปเก็บมาไว้ที่หิ้งพระแล้วสองตายายก็ออกไปไร่
ไปสวน เมื่อนางอุทาราเห็นตายายออกจากบ้านไปแล้วนางก็แอบมาทําข้าวปลา
อาหารให้ ทําความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในมะตูมตามเดิม 
เมื่อตายายกลับมาถึงบ้านเห็นมีคนเตรียมข้าวปลาอาหาร ทําความสะอาดบ้านไว้
เรียบร้อยเช่นน้ันก็สงสัย จึงพูดกันว่า เอ ตาใครนะที่มาทํางานบ้านให้เรา คงเป็น
เพราะผลบุญที่เราเอามะตูมไปไว้ที่หิ้งพระกระมัง ตาก็ว่าคงไม่ใช่ แต่ต้องมีสาเหตุอ่ืน
แน่ ตาจึงพูดกับยายว่าพรุ่งน้ีเราจะต้องแอบดูให้รู้แน่ว่าเป็นใคร ยายก็ตกลง รุ่งเช้า
มาตายายก็ทําทีเตรียมของใช้เช่นขวานมือทําท่าจะออกไปเอาฟืน แล้วก็ออกจากบ้าน
ไป เมื่อนางอุทาราเห็นตายายออกไปแล้วจึงออกจากมะตูมมาทําอาหาร ตาก็จึงว่ิงขึ้น
บ้านมาทุบมะตูมลูกน้ันแตก นางจะกลับคืนไปในมะตูมก็ไม่ได้ ตายายจึงว่าไม่ต้องไป
ไหนแล้ว อยู่กับยายน่ีเถอะ จะเอานางเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลาน นางก็ยอม 

นางกามานั้นเมื่อถูกจับแล้ว เจ้าเมืองก็ให้ฆ่าเสียแล้วเอานางทําเน้ือส้มโดยห่ัน
นางเป็นช้ิน ๆ แล้ว เอาใส่โอ่งโดยเอาหัว มือและเท้าใส่ลงไปก่อน แล้วจึงเอาเน้ือใส่ลง
ไปทีหลัง เมื่อเสร็จก็ส่งไปให้เศรษฐีและเมีย เมื่อนางเมียน้อยเห็นดังน้ันจึงพูดกับผัวว่า 
เห็นไหมลูกของเราไปได้สองสามวันเท่าน้ันก็ส่งอะไรมาให้เรากิน ส่วนลูกของแกน้ันไม่
เห็นเคยส่งอะไรมาให้กินเลย ทั้งสองจึงลงมือกินเน้ือส้มน้ัน เมื่อกินลงไปถึงมือ เศรษฐี
ก็สงสัยจึงพูดว่า น่ีเหมือนมือของลูกเรา นางเมียน้อยก็ว่า ว่าไปเร่ือย เน้ือที่เขาเอาทํา
น้ีเป็นเน้ือปลาใหญ่น่ันก็เป็นกระดูกของมันน่ันเอง กินต่อไปอีก กินไปถึงเท้า เศรษฐีก็
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ว่าน่ันเหมือนเท้าของลูกเราน่ี นางเมียก็ว่าไม่ใช่น่ันมันหางปลาต่างหาก ในที่สุดก็กิน
จนพบหัวของลูกจึงได้รู้ว่าลูกน้ันตายไปแล้ว จึงพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ 

ทางส่วนนางอุทาราน้ัน วันหน่ึงนางก็ได้ประดิษฐ์ดอกไม้ให้สองตายายเอาไป
ขายในเมือง ยายก็เอาไปขายถึงในวัง พวกนางสาวใช้ต่างก็พากันซื้อไปเหน็บหู พอดี
เจ้าเมืองไปเห็นเข้าจึงจําได้ว่าฝีมือประดิษฐ์น้ีเป็นฝีมือของเมียตน จึงถามนางสาวใช้
เหล่าน้ันว่าเจ้าซื้อมาจากไหน สาวใช้ก็ว่าซื้อมาจากยายคนหน่ึง เจ้าเมืองก็ว่า กูจําได้
ว่าเป็นฝีมือของเมียกู สาวใช้จึงว่า เมียเจ้าเมืองท่านจะไปอยู่กับตายายน้ีได้อย่างไร 
อย่างไรก็ตามรุ่งเช้าเจ้าเมืองก็สั่งให้เสนาอํามาตย์จัดช้างและบอกว่าตนจะไปเท่ียว
สวนของสองตายายน้ัน แล้วก็ออกเดินทางไป เมื่อไปถึงบ้านของตายายน้ันก็ตะโกน
ถามเข้าไปว่า แม่เฒ่า ๆ ก็มีเสียงตอบออกมา เจ้าเมืองจึงพูดไปว่า ขอกินนํ้าหน่อย 
ยายก็ตักเอานํ้าออกมาให้ แต่เจ้าเมืองกลับโมโหถามว่าบ้านน้ีทําไมไม่ให้ลูกสาวเอา
ออกมาให้ ยายก็ตอบไปว่าลูกสาวน้ันไม่มี เจ้าเมืองจึงว่าไม่มีได้อย่างไร ยายก็ตอบว่า 
มีน้ันมีแต่ไม่ใช่ลูกสาวจริง ๆ เพราะนางเพ่ิงมาเกิดเมื่อสองสามวันน้ีเอง เจ้าเมืองก็ว่า
น่ันสิ แล้วยายก็กลับเข้าไปบอกให้นางอุทาราว่าเจ้าเมืองอยากกินนํ้าจากมือลูกสาว 
และยายกําชับนางว่าเมื่อออกไปแล้วก็ให้รีบกลับเข้ามานะเพราะเด๋ียวเจ้าเมืองจะเอา
ไปเป็นเมีย และถ้าเขาจะเอาไปก็อย่าไปนะ เพราะถ้านางไปแล้วสองตายายก็จะ
ลําบาก นางก็ว่าไม่เป็นไร เจ้าเมืองเอาไปเป็นเมียก็ย่ิงดีเพราะตายายจะได้สบายเสียที 
ว่าแล้วนางก็ออกไป เมื่อเจ้าเมืองเห็นก็รู้ทันทีว่านางคือนางอุทารา จึงดึงมือนางขึ้น
หลังช้างกลับไปยังวัง เมื่อไปถึงลูกของนางก็เข้ามากินนมทันที แล้วนางก็ไปทอหูก
ใยบัวจนเรียบร้อย และเจ้าเมืองก็ให้เสนาอํามาตย์เอาข้าวของเงินทองไปให้สองตา
ยายน้ัน นางอุทาราน้ันก็ได้กลับมาเป็นเมียเจ้าเมืองดังเดิม ส่วนเศรษฐีและเมียน้ันก็ได้
ทราบว่านางอุทาราน้ันกลับไปเป็นเมียเจ้าเมืองดังเดิม นางเมียจึงชวนผัวว่าเราจะไป
เย่ียมนางดีไหม ผัวก็ตกลง เมื่อทั้งสองเดินไปถึงมุมเมืองแค่น้ันเองก็ถูกแผ่นดินสูบตาย
ไปทั้งสองคน นางอุทาราก็ได้เป็นเมียเจ้าเมืองและลูกของนางก็ได้ครองเมืองน้ันสืบมา 

 
เนกขัมมานิสังสกถา พรรณาเรื่องอานิสงส์แห่งความออกจากกาม, กล่าวถึงผลดีของการไม่

หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ย่ิงขึ้นไปกว่าน้ัน10 

เนกขัม, เนกขัมมะ แปลว่า การออก, การออกจากกาม, การออกบวช11 
                                                            

10ที.สี. 9/237/189. 
11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 640. 
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เนกขัมมะ แปลว่า“การออกจากกาม”  “การบรรพชา” หรือ “การบวช” 
บวช มาจากคําว่า “ปะ-วะ-ชะ” แปลว่า “เว้นทั่ว” คือ “เว้นจากความช่ัวทั้งปวง” ที่เห็น

เขาบวชพระ บวชสามเณร บวชอุบาสิกาแก้วหรือบวชเนกขัมมะ กัน น่ันคือ การละทิ้งบ้านเรือน 
หน้าที่การงาน สามี ภรรยาลูกหลานไปช่ัวระยะเวลาหน่ึง อาจจะเฉพาะวันพระ วันเสาร์ อาทิตย์หรือ
เป็นระยะเวลาสามวัน เจ็ดวัน เดือนหน่ึง สามเดือนก็ตาม ตลอดระยะเวลาน้ี ผู้บวช เว้นจากความช่ัว
ทั้งปวงทั้งกาย วาจา ใจ รักษาศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 เหมือนบางท่านที่รักษาศีล 8 ตลอดการ
เข้าพรรษา น่ีเป็นการบวช หรือ บรรพชา เป็นเนกขัมมะ ระดับต้น 

เนกขัมมะ มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริง อันเป็นอมตะ ไม่หวนกลับมาทุกข์อีก 
การบวชทําได้แม้จะอยู่ที่บ้าน เช้า ทําทาน ตักบาตรพระ รักษาศีล 8 ให้บริสุทธ์ิ ทําใจหยุดน่ิง ๆ เป็น
การเจริญสมาธิภาวนา ช่ือว่า เราบวชหรือบําเพ็ญเนกขัมมะ แต่อาจจะยากสักหน่อยนะ เพราะที่บ้าน
ที่สิ่งล่อใจ ย่ัวยุ รบกวนใจมากทั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบาย อยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งที่จะทําให้ใจยึด
ติดในกามคุณที่คุ้นเคย  

เนกขัมมะ เป็นบารมีที่ 3 ที่พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญ สั่งสม ต่อจาก ทานบารมี ศีลบารมี จน
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

การบวช หรือ บรรพชา เป็นการออกจากกามท่ีเรียกว่าเนกขัมมะ เป็นอุบาย หรือวิธีการให้
เกิด สมถะ วิปัสสนา ซึ่งเป็นผลของเนกขัมมะ ในระดับต่อมา 

เนกขัมมะ หรือ การออกจากกามหรือ การบรรพชา หรือ การบวชเป็นอุบาย หรือวิธีการให้
เข้าถึง สมถะ ความสงบ ระงับใจการฝึกใจให้หยุดให้น่ิงเป็นสมาธิ และ วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้ง 
สมถะ วิปัสสนา จะเป็นอุบายให้เข้าถึง พระนิพพาน ความสุขที่สุขที่สุด เป็นอมตะ ไม่กลับมาทุกข์อีก
ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่เข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว
นับจํานวนไม่ถ้วน  

เนกขัมมะ หรือ การออกจากกาม ท่านแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
1. กายไม่ออก ใจไม่ออก หมายถึง คนที่มัวเมา หมกมุ่นอยู่กับเร่ืองของกามทั้งหลายตลอด 

เวลา ตลอดชีวิต ไม่ยอมละทิ้งกาม ไม่เป็นอิสระจากกามทั้งกายและใจ 
2. กายออก แต่ใจไม่ออก หมายถึง คนที่ออกบวช เป็นนักบวชประเภทใดประเภทหน่ึง

หรือละทิ้งบ้านครอบครัว หน้าที่การงานไปหาที่สงบ รักษาศีล น่ังสมาธิแล้ว แต่ว่าจิตใจยังหมกมุ่น 
วุ่นวาย ครุ่นคิดอยู่กับเรื่องของกามทั้งหลาย ไม่ยอมสงบจิต สงบใจ ใจไม่ได้หยุดไม่ได้น่ิง 

3. ใจออก แต่กายไม่ออก หมายถึง คนที่แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนแต่ว่าจิตใจไม่เก่ียวเกาะ 
ห่วงใย อาลัย โหยหาถึงกาม จิตใจเป็นอิสระจากกามทั้งหลาย กามไม่สามารถจะโยกคลอน สร้างความ
หว่ันไหวให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ แม้จะอยู่ในบ้าน ในเรือน อยู่กับกามก็ตาม 
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4. ออกท้ังทางกายและใจ หมายถึง กายตนเองก็ออกไปจากการเก่ียวข้องกับวัตถุกาม
ทั้งหลาย จิตใจก็ไม่หมกมุ่นครุ่นคิด ห่วงใย อาลัยหาถึงวัตถุกามเหล่าน้ันอีก 

หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับเนกขัมมา 
ได้แก่ เตมียชาดก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่งตามชาดกเรื่องหน่ึงในสิบเรื่องของทศชาติชาดก ไม่
ปรากฏช่ือผู้รจนา ต้นฉบับเป็นใบลานของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาร
ด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยวน-บาลี จํานวน 3 ผูก 172 หน้าลาน ผู้จารคือ พระโพธิภิกษุ จาร
เมื่อ จ.ศ.1192 ตรงกับ พ.ศ.2373 ในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ์ หรือเจ้าหลวงแผ่นดินเย็น เจ้าเมือง
เชียงใหม่ (พ.ศ.2369-2389) ลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรก เน้ือเรื่องแสดงการ
บําเพ็ญเนกขัมบารมีของพระพุทธเจ้า คือ การออกบวชหรือออกจากกามสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข 78.004.01C.009-012 มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า 

ครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมิยกุมาร โอรสของพระเจ้ากาสิก 
แห่งเมืองพาราณสีและนางจันทเทวีอัครมเหสี เมื่อเตมิยกุมารประสูติแล้วพระเจ้ากา
สิกได้จัดหาแม่นม 64 คน มีลักษณะอันปราศจากโทษ คือ ไม่สูงนัก ไม่ตํ่านัก ไม่ผอม
นัก ไม่อ้วนนัก มีถันไม่หย่อนยาน ไม่เป็นโรคไอ และมีนํ้านมรสดีเพ่ือให้เป็นแม่นมแก่
พระเตมิยกุมาร พระเจ้ากาสิกทรงต้ังพระนามพระโอรสว่า เตมิยกุมาร เพราะในวัน
ประสูติมีฝนตกทั่วแคว้นกาสิก และการประสูติของพระโอรสเป็นที่น่ายินดีน่าพึงใจ
แก่คนทั้งหลาย ในขณะประทับอยู่น้ัน ราชบุรุษนําโจรทั้งสี่มาถวายให้ลงพระอาญา 
พระเจ้ากาสิกให้ลงพระอาญาโจรทั้งสี่คนต่าง ๆ กัน คือ ให้เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ใส่โซ่
ตรวนแล้วจําขังบ้าง เอาหอกแทงบ้าง และเอาหลาวแทงบ้าง หลังจากพระเตมิยกุมาร
ได้ยินพระราชอาญาของพระบิดาแล้ว วันรุ่งขึ้นบังเกิดความเกรงกลัวต่อบาป ด้วย
การระลึกชาติหนหลังได้ว่าพระองค์มาจากเทวโลกแล้วจึงได้มาเกิดในโลกมนุษย์ คือ 
ทรงครองราชย์ในกรุงพาราณสีนานย่ีสิบปีก็ได้ไปสู่อุสสุทนรกนานแปดหมื่นปี หาก
ต่อไปภายหน้าพระองค์เสวยราชสมบัติแทนพระบิดาในเมืองพาราณสีก็จักบังเกิดใน
นรกอีก ขณะน้ันนางเทพธิดาตนรักษาเศวตฉัตรผู้ที่เคยเป็นแม่ของพระเตมิยกุมารใน
ชาติหน่ึง นางเทพธิดาได้แนะนําให้พระองค์ว่า ถ้าหากพระองค์ปรารถนาท่ีจะหนีให้
พ้นจากราชคฤหสถาน พระองค์จะต้องแกล้งทําตนเป็นง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ 
และไม่ประกาศตนว่าเป็นคนฉลาด พระเตมิยะทรงอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติ
เช่นน้ี พระบิดาของพระองค์ทราบเรื่องแล้ว ไม่รู้ถึงสาเหตุของโรค ตรัสถามพราหมณ์
ผู้รู้เหตุการณ์มาทํานายนิมิตน้ัน พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลให้พระเจ้ากาสิกทรมาน
ด้วยการทดลองวิธีการต่าง ๆ 17 ประการกับพระกุมาร ได้แก่ การทดลองด้วยด้วย
การให้อดนํ้านม ทดลองด้วยขนมโภชนาหาร ทดลองด้วยผลไม้ ทดลองด้วยเครื่องละ
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เล่น ทดลองด้วยโภชนาหารโอชารส ทดลองด้วยเพลิงไฟไหม้ ทดลองด้วยช้างซับมัน 
ทดลองด้วยงูที่ถอนเขี้ยวออกแล้วเย็บปาก ทดลองด้วยมหรสพคือฟ้อนรํา ทดลอง
ด้วยศาตราวุธหอกดาบทั้งหลาย ทดลองด้วยเสียงสังข์ ทดลองด้วยมหันตเภรีคือ
ระดมตีกองอันใหญ่ ทดลองด้วยประทีปโคมไฟ ทดลองด้วยการชโลมกายพระกุมาร
ด้วยนํ้าผึ้งนํ้าอ้อยแล้วปล่อยให้แมลงวันตอม ทดลองด้วยสิ่งปฏิกูลมูตรและคูถทดลอง
ด้วยการเผาไฟใต้พระแท่นพระกุมารทรมานด้วยเพลิงและควันไฟ และสุดท้าย
ทดลองด้วยเหล่านางสนม การทดลองทั้งหลายสิบเจ็ดประการไม่อาจท่ีจะทําให้พระ
โพธิสัตว์หว่ันไหวได้หลังจากที่ทรงเพียรด้วยการไม่หว่ันไหวต่อการทดลองต่าง ๆ 
นานสิบหกปี พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลพระเจ้ากาสิกว่า พระเตมิยกุมารเป็น
กาลกิณีจะทําให้บ้านเมืองวิบัติฉิบหาย ขอให้พระองค์ทรงลงพระอาญาโดยให้ราช
บุรุษนําเตมิยกุมารไปฆ่าแล้วฝังที่ป่าช้า สุนันทสารถีนําพระกุมารขึ้นรถเทียมม้าเข้าไป
ในป่าเพ่ือจะทําตามพระราชอาญา ขณะท่ีขุดหลุมในป่าช้าน้ัน พระเตมิยกุมารทรง
เลิกกิริยาง่อยเปลี้ย หูหนวก และเป็นใบ้ ทรงกล่าวเทศนาธรรมแก่สุนันทสารถีถึงกิจ
ที่ว่า บุคคลใดน่ัง นอนในร่มไม้ใด ก็ไม่พึงที่จะลิดรอนก่ิงก้านของต้นไม้น้ัน เมื่อสุนันท
สารถีเชิญพระองค์เสด็จกลับ พระเตมิยกุมารทรงกล่าวว่า พระองค์ไม่ต้องการราช
สมบัติ ทรงเห็นแล้วถึงความทุกข์ ทรงปรารถนาที่จะบวชเพ่ือแสวงหาความสงบ พระ
โพธิสัตว์ทรงระลึกถึงธรรมที่ได้เพียรพยายามด้วยความอดทนอดกล้ัน หนักแน่น ไม่
ละความต้ังใจที่พระองค์ได้อธิษฐานไว้ ในที่สุดด้วยความปีติ ทรงเปล่งอุทานว่า ความ
เพียรย่อมสัมฤทธิ์แก่บุคคลผู้ไม่ด่วนรีบ บุคคลผู้ไม่ด่วนรีบในการบําเพ็ญเพียร ค่อย
เพียรพยายามทําไปทีละเล็กละน้อย ย่อมยังประโยชน์ในที่สุด เช่นเดียวกับพระองค์ที่
ได้ทําเพียรนานสิบหกปี บัดน้ีพระองค์เป็นผู้มีพรหมจรรย์สําเร็จแล้วเป็นเหตุทําให้
พระองค์ทรงออกผนวชในพระชาติน้ี12 

 

3.2 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
 
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนาทั้ง 12 เรื่อง แม้มีหลายเร่ือง เช่น ทาน การรักษาศีล เรื่อง

เก่ียวกับนรก สวรรค์ สรุปลงในหลักคําสอนทางพุทธศาสนา 12 เดือน ดังน้ี 
1) สุธนูชาดก     ลักษณะเด่นชาดก การรักษาอุโบสถศีล 
2) ฉัททันตชาดก ลักษณะเด่นชาดก การให้ทาน 

                                                            
12ชัปนะ  ปิ่นเงิน, เตมิยะ จ.ศ. 1173, ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 

78.004.01C.009-012. 
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3) มโหสถชาดก ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญปัญญาบารมี 
4) ภูริทัตชาดก ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญศีลบารมี 
5) นางอุทารา ลักษณะเด่นชาดก การรักษาความสัตย์และความกตัญญู 
6) เตมิยชาดก      ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญเนกขัมมะบารมี 
7) เนมิราชชาดก     ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญอธิฐานบารมี 
8) พุทธเสนกะ    ลักษณะเด่นชาดก เนขัมมะการออกบวช 
9) บารมีสิบชาติ    ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญบารมีสิบชาติก่อนตรัสรู้ 
10) สุวัณณสามชาดก  ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญเมตตาบารมี 
11) เวสสันดรชาดก    ลักษณะเด่นชาดก การบําเพ็ญทานบารมี 
12) สุมภมิตตชาดก    ลักษณะเด่นชาดก การรักษาศีล 
ในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนาสามารถสรุปในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็น

แนวทางการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความสงบสุขในสังคมปัจจุบัน คือ อนุปุพพิกถา13 ที่มีการแสดง
ธรรมเป็นไปตามลําดับทั้ง 5 กถา ประกอบด้วย 

1)  ทานกถา  เรื่องทาน กล่าวถึงการให้ การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน 
2)  สีลกถา เรื่องศีล กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 
3)  สัคคกถา เรื่องสวรรค์ กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดี

ของกามที่จะพึงเข้าถึง เมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองข้อต้น 
4) กามาทีนวกถา เรื่องโทษแห่งกาม กล่าวถึงส่วนเสียข้อบกพร่องของกาม พร้อมทั้งผลร้าย

ที่สืบเน่ืองมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักที่จะหน่ายถอนตนออกได้ 
5) เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์แห่งความออกจากกาม กล่าวถึงผลดีของการไม่

หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ย่ิงขึ้นไปกว่าน้ัน 

อนุปุพพิกถา เป็นธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพ่ือฟอกอัธยาศัยของบุคคล ผู้ฟังให้
มีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับ ถ้าหากว่าผู้ฟังสามารถที่จะชําระกิเลสของตนให้เบาบางลงได้ ตามที่
ทรงแสดงแล้ว ต่อไปก็จะแสดงอริยสัจ 4 ธรรมะทั้ง 9 ข้อน้ี  จึงเรียกว่า พหุลานุศาสนี  คือพระธรรมที่
พระองค์แสดงมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการค่อย ๆ  ขัดเขลาจิตใจของผู้ฟังไปโดยลําดับ แต่เวลาแสดง
จริง ๆ น้ัน ไม่จําเป็นแสดงครบหมดทั้ง 5 ข้อ  ผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติได้ในระดับใด ก็
จะทรงแสดงไปในระดับน้ัน 

                                                            
13พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (นครปฐม : เอส อาร์

พร้ินต้ิง, 2548), หน้า 179-180. 
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ประการแรก  ก็จะทรงแสดงประโยชน์ของการให้ เพ่ือขจัดความตระหนี่  ความเห็นแก่ตัว
ของบุคคลให้เจือจางลงไป บังเกิดมีนํ้าใจเผื่อแผ่  เอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลอ่ืนจนถึงกับพร้อมที่จะเสียสละและ
บริจาคทาน  จากน้ันก็จะทรงแสดงศีล  เพ่ือให้บุคคลตระหนักที่จะควบคุมกาย วาจาของตนให้
ประพฤติเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อ่ืน ไม่ทําตนให้เป็นพิษเป็นภัยต่อหมู่คณะที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ จนถึงพร้อมที่จะยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน และทําตนให้เป็นประโยชน์ เป็นศักด์ิศรีแก่
หมู่คณะ  จากนั้นก็จะแสดงผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการให้ทานและการรักษาศีลที่บุคคลจะพึงประสบ  
ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า คือการอุบัติบังเกิดในสวรรค์ และเมื่อบุคคลเห็นช่ืนชมเพลิดเพลิน
กับความสุขในสวรรค์ อัธยาศัยของบุคคลน้ันสามารถท่ีจะเรียนรู้ปฏิบัติสูงขึ้นไปพระองค์ก็จะแสดงถึง
โทษแห่งกาม   คือการที่ใจของบุคคลไปกําหนดรูป  เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ น่าใคร่ น่าปรารถนา 
น่าพอใจ วัตถุกามเหล่าน้ัน  จะเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์ก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่มีโทษ 
ก่อให้เกิดความหมกมุ่น ยึดติด ผ่อนคลายได้ยากสลัดได้ยาก จิตใจจะกําหนัดเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์
เหล่าน้ัน แต่เมื่อบุคคลมีความเบ่ือหน่ายในกามก็จะแสดงเนกขัมมานิสงส์คือ อานิสงส์แห่งการออก
จากกาม  น่ีเป็นหลักที่ทรงแสดงไปตามลําดับดังน้ี 

เพ่ือจะให้ทราบอรรถาธิบายในอนุปุพพิกถา ซึ่งตามปกติแล้ว ในพระไตรปิฎก  จะไม่ให้
รายละเอียดไว้โดยตรง เวลาแสดงอนุปุพพิกถาจะบอกแต่ช่ือไว้เท่าน้ัน รายละเอียดจึงอยู่ในพระสูตร
อ่ืน ๆ ที่แสดงถึงเรื่องของทานหรือเรื่องของศีล โทษแห่งกาม เป็นต้น 

1) ทานกถา กถาว่าด้วยทาน คือการให้  ท่านแสดงว่า  ทานน้ีน้ีเป็นต้นเค้าแห่งความสุข
ทั้งหลาย เป็นมูลแห่งสมบัติทั้งหลาย เป็นที่ต้ังแห่งโภคะทั้งปวง เป็นที่ต้านภัย  เป็นคตินําไปข้างหน้า
ของบุคคลที่ยังประพฤติลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่ ทานเป็นที่พํานักพักพิงอาศัย ที่ยึดเหน่ียวอันเสมอเหมือน
ทานไม่มีทั้งในโลกน้ีและในโลกอ่ืน ดุจสีหบัลลังก์ อันล้วนแล้วด้วยรัตนะ เป็นที่พํานักอาศัย ดุจเชือกผูก
ห้อยไว้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว ทานเป็นดุจทาส  เพราะเป็นเคร่ืองก้ันทุกข์เป็นดุจเกราะของผู้กล้าหาญใน
สงคราม เป็นเครื่องทําให้อุ่นใจ  เป็นดุจเมืองที่ตกแต่งไว้ดีแล้วเพราะเป็นที่ป้องกัน  เป็นดุจดอกปทุม 
เพราะไม่เป้ือนมลทิน   คือความตระหนี่เป็นดุจอสรพิษเพราะความตระหนี่เป็นต้น  ไม่อาจเข้าใกล้ 
เป็นดุจราชสีห์  สมมติว่าเป็นมงคลย่ิงและเป็นดุจพญาม้าวลาหกเพราะพาให้ถึงภูมิอันเกษม ทานน้ีเป็น
มรรคาที่เราตถาคตได้ดําเนินมาแล้ว  เป็นเช้ือวงศ์ของเราโดยแท้  เมื่อเราเป็นพระโพธิสัตว์   สร้าง
บารมีอยู่บําเพ็ญมหายัญเป็นอันมาก ทานน้ีย่อมให้สวรรค์สมบัติจนถึงอภิสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อบุคคล
ทําทานได้  จึงอาจสมาทานศีลได้ ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงอานิสงส์ของทานอย่างที่ทรงแสดงไว้ใน
ทานานิสงสสูตรว่า 

 1) ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก 
 2) สัปบุรุษ ผู้สงบ ย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
 3) เกียรติคุณของผู้ให้ทาน ย่อมขจรไป 
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 4) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ 
 5)  ผู้ให้ทานเมื่อล่วงลับไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  และเมื่อทรงแสดงทานไป ตาม

สมควรแล้ว อัธยาศัยของบุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเบ้ืองสูงขึ้นไปก็จะแสดงในเรื่องศีล 
2) สีลกถา คือกถาที่ว่าด้วยคุณของศีล การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย  ไม่มีโทษ เช่น ทรง

แสดงว่า ช่ือว่าศีลน้ีเป็นที่พํานัก เป็นที่อาศัยที่ต้านภัย เป็นที่ยึดเหน่ียว  ต้านทาน เป็นที่หลบภัย เป็นคติ
ที่เป็นไปในเบ้ืองหน้า    ศีลเป็นเช้ือวงศ์ของเราตถาคต ได้บําเพ็ญศีลบารมีในภพน้ัน ๆ เป็นอเนกอนันต์  
ศีลเป็นที่อาศัย   เป็นที่ต้ังแห่งสมบัติทั้งหลาย  ทั้งในโลกน้ีและโลกอ่ืน  ไม่มีที่พํานักอาศัยอ่ืนเสมอเหมือน 
เครื่องอลังการก็ดี ดอกไม้ก็ดี เครื่องประทินผิวก็ดีที่เสมอเหมือนเคร่ืองอลังการคือศีล ดอกไม้คือศีล  
เครื่องประทินคือศีล หามีไม่ แท้จริง  ชาวเทวโลกย่อมนิยมบูชาท่านผู้ประกอบด้วยศีลอลังการ ทัดดอก
ศีลโกสุมลูบไล้ประทินคือศีลเสมอไม่รู้เบ่ือ และอย่างที่ทรงแสดงว่า  ศีลเป็นอาภรณ์อย่างประเสริฐ ศีล
เป็นอาวุธอย่างยอดเย่ียม ศีลเป็นเกราะอย่างมหัศจรรย์  ศีลอันเป็นกําลังหาที่เปรียบมิได้  เป็นต้น เมื่อ
บุคคลอาศัยศีลน้ีแล้ว ก็ย่อมจะได้สวรรค์  อย่างที่ทรงแสดงอานิสงส์ของศีลไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า 

 1)  ผู้มีศีลย่อมได้โภคสมบัติ 

 2)  เกียรติคุณอันงามของผู้มีศีล ย่อมขจรไป 

 3)  ผู้มีศีลเมื่อเข้าไปในสมาคมใด ย่อมองอาจ กล้าหาญ  ไม่ครั่นคร้านขามเกรง ไม่เก้อเขิน
ในสมาคมน้ัน 

 4)  ผู้มีศีล เมื่อจะตาย ก็ไม่หลงตาย คือมีสติตาย หรือตายอย่างมีสติ 

 5)  ผู้มีศีล เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
ศีลจะประณีตมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับว่า ท่านรักษาศีลได้ดี  ได้มากน้อยแค่

ไหนเพียงไรเหมือนกัน  เช่น ทรงแสดงคุณของสวรรค์ว่า อันสวรรค์น้ีเป็นที่น่าใคร่  น่าพอใจในสวรรค์
น้ัน มีการเล่นเป็นเนืองนิตย์ สมบัติทั้งหลายก็เกิดมีอยู่แล้วไม่ได้ขาด เหล่าเทพช้ันจาตุมหาราชิกา ได้
เสวยทิพยสุขสมบัติอยู่นานถึง 9 ล้านปี เหล่าเทพช้ันดาวดึงส์เสวยสุขด้วยทิพยสมบัติอยู่นานถึง  3  โกฏิ 
6 ล้านปี  และท่านยังได้บอกว่า  ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพรรณาสวรรค์สมบัติ ก็เหลือพระโอษฐ์ที่จะ
พรรณาให้สิ้นสุด ดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงกล่าวเรื่องสวรรค์ได้โดยอเนก
ปริยาย มีนัยต่าง ๆ  

3) สัคคกถา คือ สวรรค์ แปลว่า อารมณ์เลิศ ซึ่งอาจหมายถึงสภาพชีวิตของบุคคลที่มี
ความสุขกายสบายใจ ไม่เดือดร้อนในการเป็นอยู่ หมายถึง การมีคุณธรรมภายในใจของบุคคลผู้น้ัน  
เช่น มีหิริ มีโอตตัปปะอยู่ภายในใจ ช่ือว่าเป็นเทวดา บางทีก็หมายถึงสภาพจิตที่มีความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ ที่มุ่งหมายจริง ๆ น้ัน หมายถึง ปรโลก  คือโลกที่บุคคลจะไปอุบัติ
บังเกิดด้วยผลแห่งกุศลกรรมที่เขาได้กระทําเอาไว้. 
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4) กามาทีนวกถา กถาว่าด้วยโทษแห่งกามทั้งหลาย  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประโลมใจผู้ฟัง
ด้วยเร่ืองสวรรค์ จนเกิดความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานและปรารถนาที่จะเสพสุข ก็ทรงช้ีให้เห็นว่า 
สวรรค์น้ันเป็นกามสุข แม้จะมีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ หรือเป็น
ทิพย์ก็ตาม แต่ว่าที่แท้จริงแล้วก็มากไปด้วยเวร มากไปด้วยภัย ทิพยสุขเหล่าน้ัน ก็มีการแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงไป แม้สวรรค์เองก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ย่ังยืน ไม่ควรจะไปหลงนิยมยินดี และทรง
ช้ีให้เห็นโทษของกามไว้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  อุปมาเหมือนหัวฝีที่กลัดหนองบ้าง อุปมาเหมือนการถือคบ
เพลิงทวนลมบ้าง อุปมาเหมือนศีรษะอสรพิษ เมื่อบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องก็ต้องระมัดระวังอันตรายท่ี
เกิดขึ้นแก่ตน  เปรียบเหมือนกับช้ินเน้ือนาบไฟ เปรียบเหมือนกับผลไม้ซึ่งเป็นที่ต้องการของสัตว์
ทั้งหลายด้วย และก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเป็นต้น 

5) เนกขัมมานิสงส์  คืออานิสงส์แห่งการออกจากกามว่าเป็นที่ปลอดเวรปลอดภัย ยุติเวร
ภัยด้วยประการต่าง  ๆ มีความสงบมีความโปร่งเบา มีความเป็นอิสระ  ไม่ไปเกี่ยวเกาะผูกพันกับกาม
คุณทั้งหลายมากเกินไป แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทรงแสดงประเภทของเนกขัมมะคือการออกซึ่งแปลว่า
การออกจากกาม หรือ การออกเพ่ือคุณอันใหญ่น้ัน คนในโลกน้ีก็มีอยู่  4 ประเภทคือ 

 1)  กายก็ไม่ออก ใจก็ไม่ออก หมายถึงคนที่มัวเมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของกามทั้งหลาย 

 2) กายออก แต่ว่าไม่ออก หมายถึงคนที่ออกบวชเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหน่ึง
แล้ว แต่ว่าใจก็ยังหมกมุ่นวุ่นวายครุ่นคิดอยู่กับเรื่องของกามทั้งหลาย 

 3) ใจออก แต่กายไม่ออก หมายถึงคนที่แท้จะอยู่ในบ้านในเรือน  แต่ว่าจิตใจไม่เก่ียว
เกาะห่วงใยอาลัย โหยหาถึงกาม จิตใจของบุคคลน้ันก็เป็นอิสระจากกามท้ังหลาย กามไม่สามารถจะ
โยกคลอนสร้างความหว่ันไหวให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านได้   แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ตามแต่ว่า
จุดประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น ก็เน้นไปที่เป้าหมายสูงสุด 

 4)  ออกทั้งทางกายและใจ คือกายตนเองก็ออกไปจากการเกี่ยวเกาะกับวัตถุกาม
ทั้งหลาย จิตใจก็จะไม่หมกมุ่นคิดห่วงใยอาลัยหาอยู่กับวัตถุกามน้ันอีกต่อไป ท่านที่จะออกจากกามได้
ทั้งกายและใจเช่นน้ีจําต้องอาศัยการปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของอริยสัจ
ทั้ง 4 ประการ จากน้ันก็จะทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการเป็นลําดับไป 

 

3.3 สรุป 
 
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของ

ชาวล้านนา ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติสรุปได้ดังน้ี 
1) อานิสงส์เก่ียวกับวรรณกรรมล้านนา มีปรากฏเกี่ยวกับอานิสงส์การประพฤติปฏิบัติใน

กุศลธรรม ประกอบด้วย กลุ่มทาน อานิสงส์การถวายสิ่งของต่าง ๆ และสิ่งปลูกสร้างวิหาร กุฎี เป็นต้น 
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กลุ่มศีล ประกอบด้วยอานิสงส์การรักษา 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถ เป็นต้น กลุ่มสมาธิภาวนา ประกอบด้วย
อานิสงส์พุทโธ การเจริญสมาธิการฝึกข่มจิตใจ เป็นต้น กลุ่มปัญญา ประกอบด้วยอานิสงส์การฟังธรรม 
อานิสงส์ธรรมแปดหมื่นสี่พันขันธ์ เป็นต้น และกลุ่มเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย อานิสงส์การบวช อานิสงส์
บวชวิหาร พุทธรูป แท่นพุทธรูป เป็นต้น 

2) วรรณกรรมประจําเดือนล้านนาทั้ง 12 เรื่อง เป็นการเรียบเรียงประจําวันเกิดทั้งสิบสอง
เดือน บุคคลเกิดเดือนอะไร ก็สร้างหรือถวายคัมภีร์ในเดือนเกิดของตนก็จะได้รับอานิสงส์ ของการ
ถวายคัมภีร์น้ันและนํามาประพฤติปฏิบัติกับตนเอง ด้วยหลักธรรมที่ปรากฏคัมภีร์ประจําเดือนน้ัน ๆ 
วรรณกรรมทั้ง 12 เดือนประกอบด้วย 1) สุธนูชาดก กล่าวถึงการรักษาอุโบสถศีล 2) ฉัททันตชาดก
กล่าวถึงการเสียสละการให้ทาน 3) มโหสถชาดก กล่าวถึงการบําเพ็ญปัญญาบารมี 4) ภูริทัตชาดก 
กล่าวถึงการบําเพ็ญศีลบารมี 5) นางอุทารา กล่าวถึงการรักษาความสัตย์และความกตัญญู 6) เตมิย
ชาดก กล่าวถึงการบําเพ็ญเนกขัมมะบารมี 7) เนมิราชชาดก กล่าวถึงการบําเพ็ญอธิฐานบารมี 8) พุทธ
เสนกะ กล่าวถึงเนขัมมะการออกบวช 9) บารมีสิบชาติ กล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีสิบชาติก่อนตรัสรู้ 
10) สุวัณณสามชาดก กล่าวถึงการบําเพ็ญเมตตาบารมี 11) เวสสันดรชาดก กล่าวถึงการบําเพ็ญทาน
บารมี 12) สุมภมิตตชาดก กล่าวถึงการรักษาศีล 

3) ในวรรณกรรมทั้ง 12 เดือน มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่
สามารถนํามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อชาวล้านนา คือ อนุปุพพิกถา 5 ประกอบด้วย การ
กล่าวถึงการให้ทานเป็นเบ้ืองต้นเพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในสังคม เมื่อมีการให้
ทานก็มีการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายและวาจา คือ การรักษาศีล มีการกล่าวถึง 
อานิสงส์ทั้งการให้ทานรักษาศีลด้วยกุศลธรรมเม่ือละโลกน้ีไปจะมีสวรรค์สมบัติเป็นสุขคติ มีการ
กล่าวโทษแห่งการหมกมุ่นในกามคุณความบกพร่องของกาม เมื่อไม่มีความพอประมาณก็จะเกิดความ
แผดเผารุ่มร้อนในใจ จากน้ันก็กล่าวถึงอนิสงส์สลัดออกจากกามที่เรียกว่า เนกขัมมะ เครื่องสลัดจาก
กามคุมทั้งหลาย ด้วยการฝึกอบรมบ่มจิตใจให้เกิดความสงบสุข ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเอง จนถึง
เป้าหมายสูงสุดตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอนุปุพพิกถา มีอิทธิพลทางความเช่ือในการ
ประพฤติปฏิบัติต่อชาวพุทธ มีการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธที่
ดี และการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะได้นําเสนอไนบทที่ 4 ต่อไป 
 



บทที่ 4 
บูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

 
จากการศึกษาการจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา และหลักพุทธธรรมใน

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ซึ่งได้นําหลักพุทธธรรมว่าด้วยเร่ืองของ อนุปุพพิกถา ผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดมาวิเคราะห์คุณค่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

4.1 บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
4.2 บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3 บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ 
4.4 บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.5 สรุป 

 

4.1 บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
 
วรรณกรรม 12 เดือนในล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ทําให้เกิดค่านิยมต่อ

การประพฤติปฏิบัติของชาวล้านนา ส่วนหน่ึงได้รับเกิดจากผลของอิทธิพลวรรณกรรมล้านนา 
ค่านิยมและความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ประเภทต่าง ๆ ในล้านนามี

จุดเริ่มต้นจากการท่ีนักปราชญ์ล้านนามองเห็นคุณค่าที่จะนําความรู้ ความเข้าใจ หรือหลักธรรม
ทางด้านพระพุทธศาสนามาแสดงให้กับประชาชน และด้วยอุบายที่ชาญฉลาดจึงรจนาวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้มีบทที่ว่าด้วยอานิสงส์ในการประกอบกุศลกรรมน้ัน จุดสําคัญของค่านิยมและ
ความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ คือ การรจนาคัมภีร์อานิสงส์ว่าด้วยเร่ืองการเขียน
ธัมม์ การสร้างธัมม์ถวายวัด อานิสงส์ปิฎกทั้งสาม อานิสงส์สร้างธัมม์ปิฎกะ อานิสงส์โบราณชาดก 
อานิสงส์คําสอน คัมภีร์อานิสงส์เหล่าน้ี มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมทั่วไปและ
คัมภีร์อานิสงส์ และสะท้อนค่านิยมเรื่องการสร้างคัมภีร์ถวายวัดโดยมีเน้ือหาสาระกล่าวถึงเหตุการณ์
ในสมัยพุทธกาลบ้าง อานิสงส์ที่มากกว่าการทําบุญบางอย่างบ้าง ซึ่งทําให้แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ยึดถือปฏิบัติกันในกลุ่มชนล้านนา ถึงแม้ว่าคติธรรม ความเช่ือเหล่าน้ันนักวิชาการจะกล่าวว่าเป็น
วรรณกรรมนอกนิบาตที่ไม่แสดงถึงแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับ
ผลานิสงส์ในวรรณกรรมอานิสงส์ว่า มีคุณค่าทางจิตใจที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลใฝ่ในทางดีหรือสร้าง
สมความรู้ให้เกิดขึ้นประดับวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างธัมม์ ซึ่งสอดคล้องกับบท
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สัมภาษณ์ของ ศิริรัตน์  อาศนะ กล่าวว่า หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
ในภาพรวมคือการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา ซึ่งนําไปสู่ความหลุดพ้น มีประโยชน์
อย่างย่ิงสําหรับผู้ปฏิบัติ และผู้เก่ียวข้อง ทําให้ชีวิตตน ครอบครัว และสังคมมีความสุข สงบและสันติ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยการปรับแนวปฏิบัติของบุคคลในการให้ทาน รักษาศีลและภาวนา ให้
เหมาะสมกับสภาพของบุคคล กาลเทศะ คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยใช้สื่อ ภาษา สถานการณ์จําลอง ฯลฯ ที่ทันสมัย เพราะ
จะทําให้สามารถเข้าถึงบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้ เมื่อบุคคลนําไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนามีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแง่ของการมีส่วนทําให้
ภูมิปัญญาบุคคล เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีความเช่ือ 
ความศรัทธา เป็นเคร่ืองมือในการขัดเกลาทางสังคม บุคคลสามารถนําหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นหลักพุทธธรรม
เดียวกัน ที่สอนให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะใน “โลกเสรี” เช่นปัจจุบัน คนใน
สังคมจําเป็นอย่างย่ิงจะต้องใช้หลักธรรมนําชีวิต ควรมีการเผยแผ่หลักพุทธธรรมให้แก่เยาวชนใน
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับวัย ระดับการศึกษา เพ่ือเป็นสื่ออีกประเภทหน่ึงในการกล่อมเกลา
เยาวชนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์สมหมาย  เปรมจิตต์ 
ได้วิเคราะห์ว่า การสร้างคัมภีร์ศาสนาหรือการสร้างธรรมถวายวัดตามความเช่ือของชาวล้านนา มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการทํานุบํารุงพระศาสนาถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ เพราะถือตาม
ราชประเพณีที่มีมาแต่สมัยโบราณน้ันอย่างหน่ึง และถือว่าการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดมีวัดเป็น
ศูนย์กลางและเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะเรียนรู้หลักคําสอนในศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์เอง และเพ่ือนําไปอบรมส่ังสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองดีซึ่งมีส่วน
เก้ือกูลต่อการปกครองบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญของผู้ปกครอง
บ้านเมือง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ระบบการปกครองเปลี่ยนไป สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ค่านิยมใน
การสร้างคัมภีร์ถวายวัดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะสมัยหลัง ๆ การสร้างธรรมถวายวัดเป็นเพียง
ความเช่ือและเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเท่าน้ัน2 

ความนิยมในการสร้างคัมภีร์ถวายวัดในล้านนาน้ัน เป็นปรากฏการณ์ปกติเช่นเดียวกับ 
ค่านิยมในการสร้างหนังสือถวายวัดของคนไทยภาคอ่ืน ๆ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยม
ดังกล่าว คัมภีร์บางเรื่อง ชาดกบางเรื่อง เช่นเรื่อง เวสสันดรชาดก หรือมหาชาติซึ่งมีมากมายหลาย
สํานวน ดังที่ ประครอง นิมมานเหมินท์ได้กล่าวถึงสํานวนของคัมภีร์มหาชาติของล้านนา ว่ามีมากกว่า 
200 สํานวน และก็มีข้อนิยมในการสร้างคัมภีร์ดังกล่าวถวาย เพราะถือว่าได้อานิสงส์มหาศาล และยัง
                                                            

1สัมภาษณ์ศิริรัตน์  อาสนะ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี, วันท่ี 12 มิถุนายน 2560. 
2รองศาสตราจารย์สมหมาย เปรมจิตต์, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, หน้า 10-12. 
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มีประเพณีนิยมตราบเท่าทุกวันน้ีก็คือ การฟังธรรมหรือเทศน์มหาชาติ เพราะถือว่ามีอานิสงส์เป็นอัน
มาก และยังจะเป็นบารมีส่งหนุนให้ผู้มีโอกาสได้ฟังแม้สักครั้งหน่ึงในชีวิตได้มีโอกาสพบพระศรีอาริย-
เมตไตยในอนาคตกาลเบ้ืองหน้า3 

จากค่านิยม ความเช่ือและการยอมรับในการสร้างและการนําไปประยุกต์ใช้คัมภีร์อานิสงส์ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนา สังคมล้านนายอมรับและสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกับ
อานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าค่านิยม ความเช่ือในการสร้างสรรค์คัมภีร์อานิสงส์จะเปลี่ยนแปลง
ไปก็ตาม แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของการช้ีแจงผลประโยชน์ผสมผสานกับหลักธรรมและนิทานชาดก จึง
ทําให้คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาเป็นที่ยอมรับและปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนาตลอดมา
ซึ่งสอดคล้องกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม ที่กล่าวเก่ียวกับคัมภีร์อานิสงส์ในล้านนามี
การเปลี่ยนแปลงและการประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและความสนใจของคนในสังคม เป็น
เหตุและปัจจัยที่สืบเน่ืองกัน ก่อให้เกิดค่านิยม ความเช่ือ และวิถีการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงความรู้
ทั้งทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างแรงจูงใจใฝ่
กุศลของหมู่พุทธบริษัททั้งในระดับชาวบ้านและชนช้ันผู้ปกครอง4 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาวัฒน์  วฑฺฒนสุธี (อุปคํา) ได้ศึกษาถึงประวัติพัฒนาการพระพุทธศาสนาของล้านนาและ
อิทธิพลคําสอนเรื่องคุณธรรมและการจําแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตล้านนา 
เฉพาะด้านสุภาษิต ผลจากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวล้านนาในทุกระดับช้ัน โดยชาวล้านนาผู้ที่มีความรู้ได้น้อมนําคติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
และความเช่ือด้ังเดิมมาผสมผสานกันโดยใช้ภาษาพ้ืนเมืองล้านนาพร้อมทั้งยกตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่รู้
เห็นเข้าใจได้ง่ายมาเป็นคติธรรมสอนผู้คนในสังคม5 
 

4.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความเชื่อที่ได้รับจากการส่ังสมนํามาสู่การประพฤติปฏิบัติ จน
เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ความเช่ือด่ังเดิมของชาวล้านนาจําแนก
ตามลักษณะอุดมการณ์ประกอบด้วย ความเช่ือเก่ียวกับกําเนิดของมนุษย์และชนชาติ การนับถือผี 

                                                            
3ประคอง นิมมานเหมินท์, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ, (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 

2516), หน้า 7. 
4สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์, วันท่ี 12 มิถุนายน 2560. 
5พระมหาวัฒน์ วฑฺฒนสุธี, “คําสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตล้านนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2545, 
บทคัดย่อ. 
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อุดมคติการปลดปล่อย การสู่ชวัญและในรูปแบบนิทานชาดก ในด้านวัฒนธรรมประเพณีเน่ืองจาก
ล้านนาเป็นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีต จึงมีวัฒนธรรมประเพณีค่อนข้างมากที่ได้สร้างสรรค์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีประจําปี ประเพณีประจําเดือนเกิด ศาสนาสถาน ศิลปกรรม การสร้างคัมภีร์ใบ
ลาน การสร้างเคร่ืองไหว้สักการะ การสร้างธรรมมาส ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนายังเห็นใน
ปัจจุบันล้วนมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา 

การสืบสานภูมิปัญญาล้านนาโดยรวมมุ่งเน้นในเรื่องการรวบรวม การศึกษา สังเคราะห์ 
เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาได้เกิดความเคล่ือนไหว 
ในรูปของการกระจายองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ในลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านจากพ่อครู แม่ครูและผู้รู้ในท้องถิ่น โดยทางโฮงเฮียนทําหน้าที่ในการประสานงานและผลักดันให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของ พระครูบุญธรรม  จันตะมะโร กล่าวว่า คําพยากรณ์อนาคต เป็นคําสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งถ้า
อ่านผ่าน ๆ ก็จะเป็นเหมือน “คําเล่น” แต่ถ้าได้ใคร่ครวญวิเคราะห์ค่าวชอน้ีจะพบปริศนาหรือข้อคิด
ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจัดว่าเป็น “คําแท้” โดยเริ่มพยากรณ์อนาคต ไม่กล่าวตรง ๆ แต่ยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบให้เห็นว่าฤดูฝนปกติฝนควรจะตก แต่ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนฤดูร้อน ไม่มีฝนตก นกร้อง
ระงมในป่าเหมือนหน้าแล้ง ข้าวกล้าควรเขียวชอุ่มกลับตายแห้ง บ้านเมืองไม่ปรกติมีภัยมาซ้ําเติม 
แม่นํ้าใหญ่กลายเป็นห้วยที่ไม่มีนํ้า ทํานาไม่ได้ หมากสะบ้าสีขาวธรรมดา ๆ คนก็เห็นเป็นแก้ว พากัน
เก็บไว้เหมือนคนโง่เพราะสะบ้าไม่มีราคา เป็นต้น การพยากรณ์เปรียบเทียบและคติสอนใจ ว่าจะเกิด
เหตุการณ์วุ่นวายในอนาคตไม่นานนัก ขอให้ทุกคนคอยสังเกตดูคําพยากรณ์ให้ดี กล่าวเปรียบเทียบ
ธรรมชาติกับสิ่งที่ผันแปรปากความเป็นจริง เน้นให้เห็นว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โดยปกติ
ช้างตัวโตควรจะตกหลุมใหญ่ แต่ไม่จริงเสมอไป จะหกล้มที่ราบที่มีตะใครนํ้า เพราะความประมาทได้ 
มีคําพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดหลัง พ.ศ. 2000 หากถึงที่ตายหรือถึงเวลาจะต้องตาย อายุยังไม่ถึง
ร้อยปี แม้ว่ายังเป็นหนุ่มก็ต้องตาย กรรมบังคับตามเรามา ไม่อาจจะขอต่อเวลาได้ แม้มีเทวดามา
ร้องไห้ถึงเบ้ืองบน ถ้าหากเวลามาถึงบาปจะกล้ากว่าบุญ ในตอนท้ายเป็นคําสั่งสอน บุญและบาปไม่
เหมือนก้อนหิน แต่เปรียบได้กับนาที่กําลังตกข้าวกล้า ต้องบํารุงรักษา เพราะถ้าหวังจะได้ข้างต้องหา
นํ้าและรดนํ้าให้ชุ่มเสมอ จึงจะได้เมล็ดข้าวดีไม่ลีบ สรุปว่าบุญและบาปต้องดูแลรักษาผลบุญน้ันไว้ด้วย
การสํารวจจิตใจเสมอ จะได้ไม่ลืมตัวทําบาป เช่น โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา มีประวัติความ
เป็นมาดังน้ี โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในช่วงเร่ิมแรกทุกฝ่ายต่างเล็งเห็นความสําคัญที่จะทําให้คนทุก
กลุ่มในล้านนาได้มีความภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดงาน “สืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ขึ้นในปี 2540 
และจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี6 

                                                            
6สัมภาษณ์พระครูบุญธรรม  จันตะมะโร, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมปัญญาท้องถ่ิน, วันท่ี 12 มิถุนายน 2560. 
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หลังจากน้ันทางคณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาได้มีการปรึกษาหารือและมีความเห็น
ร่วมกันว่าจะต้องจัดทําโครงการที่ทําให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาอย่างต่อเน่ือง ที่มิใช่
เพียงแค่การจัดงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ปีละ 1 ครั้ง จึงได้นําเสนอโครงการและจัดต้ัง “โฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา” ขึ้นมาในปี 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ 
รับเป็นองค์อุปถัมภ์ และให้ใช้ที่ดินของมูลนิธิวัดป่าตาราภิรมย์ที่หลวงพ่อดูแลอยู่เป็นสถานที่ต้ัง 
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

กิจกรรมของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาโดยรวมมุ่งเน้นในเรื่องการรวบรวม 
การศึกษา สังเคราะห์ เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
ได้เกิดความเคลื่อนไหว ในรูปของการกระจายองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ในลักษณะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านจากพ่อครู แม่ครูและผู้รู้ในท้องถิ่น โดยทางโฮงเฮียนทําหน้าที่ในการ
ประสานงานและผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมกันศึกษาสํารวจ ผู้รู้ พ่อครู แม่ครู ในแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนล้านนา 
2.  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของผู้รู้ พ่อครู แม่ครูแขนงต่าง ๆ ออกมาในรูปของ

เอกสาร ตําราพ้ืนบ้าน ที่เยาวชนและประชาชน คนรุ่นใหม่ทั่วไปสามารถนํามาใช้ศึกษาเรียนรู้และสืบ
ทอดได้ 

3.  สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้สืบทอดความรู้พ้ืนบ้านจากพ่อครูแม่ครู 
4.  ประสานให้ทุกฝ่ายทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ สถาบัน

ศาสนา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนของประชาชน เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชน 

เนื้อหา หลักสูตร การเรียนรู้ การเรียนการสอน 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้จัดการเรียนการสอน

ในวิชาต่าง ๆ จํานวน 23 วิชา ภาษาล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ขับค่าว ซอ จ๊อย ฟ้อนพ้ืนเมือง ฟ้อนนก 
ทําโคม กลองสะบัดชัย ตุง การทําหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ถักข้าว จักสาน เกษตรพ้ืนบ้าน ทอผ้า
พ้ืนเมือง หมอเมือง แกะสลัก ตีมีด การป้ัน ของเล่นเด็ก วาดรูปล้านนา ทําซึงเครื่องเขิน ภูมิปัญญา
การอนุรักษ์ป่า การทําอาหารพ้ืนเมือง การทํากระดาษสา ดนตรีพ้ืนเมือง 

ทั้งน้ีวิชาที่ทําการสอนบางสาขาวิชาจะไม่ได้เปิดสอนที่โฮงเฮียนสืบสานโดยตรงแต่ทางโฮงเฮียน
จะทําหน้าที่ในการประสานงานให้ผู้เรียนไปเรียนรู้กับผู้สอนในพ้ืนที่โดยตรง เช่น เกษตรพ้ืนบ้าน, ภูมิ
ปัญญาการอนุรักษ์ป่า, การทํากระดาษสา, ทําซึง, ของเล่นเด็ก, ตีมีด, เครื่องเขิน, การป้ัน, แกะสลัก, 
การทําอาหารพ้ืนบ้าน และหมอเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีเลา  เกษพรหม กล่าวว่า การสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่วนหน่ึงคือการสร้างคัมภีร์ถวาย ความเช่ือในการสร้างและกระแสสังคมที่มีต่อ
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วรรณกรรมเร่ืองอานิสงส์ ด้วยเหตุที่คัมภีร์อานิสงส์ล้านนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสังคมล้านนา
ตามที่กล่าวแล้ว ในที่น้ีจะกล่าวถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ ค่านิยมและความเช่ือในการสร้างสรรค์
วรรณกรรมอานิสงส์และกระแสความเช่ือของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนา 
ค่านิยมและความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ประเภทต่าง ๆ ในล้านนามีจุดเริ่มต้น
จากการที่นักปราชญ์ล้านนามองเห็นคุณค่าที่จะนําความรู้ ความเข้าใจ หรือหลักธรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนามาแสดงให้กับประชาชน และด้วยอุบายที่ชาญฉลาดจึงรจนาวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้มีบทที่ว่าด้วยอานิสงส์ในการประกอบกุศลกรรมน้ัน จุดสําคัญของค่านิยมและ
ความเช่ือที่มีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอานิสงส์ คือ การรจนาคัมภีร์อานิสงส์ว่าด้วยเร่ืองการเขียน
ธัมม์ การสร้างธัมม์ถวายวัด อานิสงส์ปิฎกทั้งสาม อานิสงส์สร้างธัมม์ปิฎกะ อานิสงส์โบราณชาดก 
อานิสงส์คําสอน คัมภีร์อานิสงส์เหล่าน้ี มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมทั่วไปและ
คัมภีร์อานิสงส์ และสะท้อนค่านิยมเรื่องการสร้างคัมภีร์ถวายวัดโดยมีเน้ือหาสาระกล่าวถึงเหตุการณ์
ในสมัยพุทธกาลบ้าง อานิสงส์ที่มากกว่าการทําบุญบางอย่างบ้าง ซึ่งทําให้แนวคิดดัง กล่าวเป็นสิ่งที่
ยึดถือปฏิบัติกันในกลุ่มชนล้านนา ถึงแม้ว่าคติธรรม ความเช่ือเหล่าน้ันนักวิชาการจะกล่าวว่าเป็น
วรรณกรรมนอกนิบาตที่ไม่แสดงถึงแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับ
ผลานิสงส์ในวรรณกรรมอานิสงส์ว่า มีคุณค่าทางจิตใจที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลใฝ่ในทางดีหรือสร้าง
สมความรู้ให้ชัดขึ้นประดับวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างธัมม์ ด่ังตัวอย่างที่ปรากฏ
ในอานิสงส์สร้างธัมม์ ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า7 

“…ดูรามหาสารีบุตร บุคคลหญิงชายผู้ใด ผู้หน่ึงในโลกน้ีแลได้หื้อทานเขียน
ยังธัมม์ปิฎกะ ตังสามก็ดี เขียนก็ดี เป็นคําสอนแห่งตถาคตะน้ีแม้นบทเดียวอันก็ดี ลวง
สุดไปแม้นอักขระตัวเดียวอ้ันก็ดี อันว่าผละอันน้ันก็หาที่สุดบ่ได้ และบุคคลหญิงชาย
ตังหลายได้สร้างเขียนธัมม์พระตถาคตะ แม้นห้ือท่านผู้อ่ืนเขียนก็ดี ก็เที่ยงได้ยังสุข
สมบัติอันมากนัก อันประเสริฐเสี่ยงกาละอันยาวนานประมาณแปดหมื่นสี่พันกัปป์แล...” 

 
กล่าวว่านอกเหนือจากคัมภีร์ภาษาบาลีที่มีอยู่อย่างมากมาย เป่ียมด้วยคุณค่าและแสดงถึง

อานิสงส์ในวรรณกรรมเหล่าน้ันแล้ว ยังมีคัมภีร์อีกมากมายที่มีผู้แต่งขึ้นเพ่ือถวายในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งหากศึกษาจากคัมภีร์ช่ือ อานิสงส์สร้างเขียนธรรม แล้วพบว่า มีการระบุถึง “อานิสงส์” หรือ
ผลตอบแทนแก่ผู้สร้างคัมภีร์ไว้เป็นอย่างสูงว่า 

“…บุคคลผู้ใดยินดีในศาสนาตถาคตและได้สร้างเขียนธัมมปิฎกกะทั้ง 3 คือว่า 
อภิธัมมา 7 คัมภีร์ สุตตันตปิฎกะและอัตถกถาฎีกาคัณฐีทั้งหลายก็ดี บุคคลทั้งหลาย
ฝูงน้ันก็ได้ อานิสังสผละมากนัก บ่อาจจักวัณณนาสังขยา นับประมาณแห่งบุญอันหา

                                                            
7สัมภาษณ์ศรีเลา  เกษพรหม, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์,  วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 
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ที่สุดที่เมี้ยนบ่ได้แล ดังว่า มีเทพบุตรตนหน่ึงมีอายุได้แสนกัป มีปากแลลิ้นได้แสนอันก็
บ่อาจเพ่ือจักอ่านนับห้ือ เสี้ยงห้ือเมี้ยน ปริจเฉทว่าเท่าน้ัน เท่าน้ีแท้แล แม้นบ่ได้สร้าง
ได้เขียนพร้อมทั้งมวล เท่าคัมภีร์หน่ึงก็ดี บ่ได้บทหน่ึงก็ดี ลวงสุดไปแม้อักขระตัวเดียว
หน่ึงก็ดี แม้นบ่ได้สร้างได้เขียน เท่ามีนํ้ามันนํ้าหมื่นและแต่งแปลงนํ้าประทับลานหื้อ
ได้เขียนธัมม์ด่ังอ้ันก็ดี บุคคลผู้น้ันก็จักได้ผละบุญกัมม์มากนัก จักได้เสวยสมบัติเป็น
พระญาจักกวัติราช...” 

 
สรุป ด้วยประเพณีนิยมดังกล่าวน้ี จึงได้มีผู้สร้างเขียนคัมภีร์ต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก ซึ่งปรากฏ

จากการสํารวจของของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2516 – 2523 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน รวม 244 วัด ได้พบและทําการบันทึกช่ือคัมภีร์ใบลานไว้ 222, 560 ผูกกับเฉพาะ
คัมภีร์อานิสงส์น้ัน มีมากถึง 1,673 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  
เกตุวีระพงศ์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า การสืบชะตาเป็นพิธีกรรมที่
มีต้นทุนทางสังคมสูง มีประวัติพ้ืนฐานมาจากศาสนาและตามปูมเหตุแห่งอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ที่เช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม มีแนวคิดจากต้นเค้าเดิมตามจารีตล้านนา และ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ยุคสมัยพระนางจามเทวีและพระเจ้าสามฝังแกนราชวงศ์เม็งราย ผนวกกับความ
เช่ือในเรื่อง “กรรม” หรือ “กฎแห่งกรรม” “มงคล 38 ประการ” ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่สร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ส่วนตัวบทสวดในพิธีกรรมที่ศักด์ิสิทธ์ิได้เสริมสร้างพลังทางใจ แก่ชุมชนเกิด
ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรการเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกันมีความปรารถนาดีต่อกันก่อให้เกิดบุญกริยา
วัตถุ 10 ประการ ตามหลักของพระพุทธศาสนา การสืบชะตาตามจารีตล้านนามี 3 แบบ คือ การสืบ
ชะตาคน สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมือง ส่วนการสืบชะตาแม่นํ้าและป่าเกิดขึ้นตามปริบทของสังคม
ปัจจุบัน เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความย่ังยืนให้กับชีวิตสู่พัฒนาการทางจิตวิญญาณ
ในระดับที่สูงขึ้นมีความสมดุลประสานสอดคล้องกันอย่างลงตัวในการดําเนินชีวิตโดยรวมของชุมชน
ล้านนา รูปแบบกระบวนการสืบชะตา พบว่า ยังคงยึดรูปแบบด้ังเดิมที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของ
ล้านนา สะท้อนภาพของการดํารงชีวิตในเชิงพหุลักษณ์ คือ การอยู่ร่วมกันของ “คนกับสังคม” “คน
กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ” และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ” เป็นสิ่งที่ชุมชนล้านนาดําเนินมาอย่าง
ต่อเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน ในกระบวนการของประเพณีสืบชะตา บทสวดและคัมภีร์ธรรม เมื่อ
วิเคราะห์โดยรวมของพิธีแล้ว พบว่า เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจเกิด กุศลกรรมบถ ความ
สุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ การคิดดีทําดีด้วยหลักไตรสิกขา ปลูกการเสียสละ และการบริจาค เป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณ สําหรับคุณค่า ความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์ 
พบว่า มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จารีตประเพณีและ
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พิธีกรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาจิตใจ พิธีสืบชะตาพ้ืนเมืองเหนือเป็นการบูรณาการ
ระหว่างพิธีกรรมจารีตประเพณี ศาสนา ความเช่ือวิถีปฏิบัติด้ังเดิมของล้านนาและบริบทของสังคม
สมัยใหม่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างความเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมในสังคมล้านนาโดยรวมอย่าง
ย่ังยืนต่อไป8 

 

4.3 การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีชาวพุทธ 
 
ค่านิยมทางสังคมท่ีผู้คนในสังคมพึงกระทํา โดยเฉพาะความเช่ือในเรื่องอานิสงส์การสร้าง

ธรรมถวายวัดน้ัน ได้มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อชาวพุทธในระดับชาวบ้าน ในการสร้างค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อในการดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับพุทธศาสนาและความเช่ือในท้องถิ่น นอกจากแนวคิดเรื่อง
ชาติหน้า ผลที่จะพึงบังเกิด ความเช่ือในเรื่องของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว นักปราชญ์
ล้านนายังได้แต่งคัมภีร์อานิสงส์ที่นับเน่ืองกับความเช่ือในท้องถิ่น คือ การสร้างค่านิยมในการสร้าง
คัมภีร์ถวายวัด โดยได้นําเอาเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์ชาดกมาอธิบาย
กําหนดเป็น คัมภีร์ธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิดที่เรียกว่า “ธัมม์ชาตา” โดยการโยงเอา
ความเช่ือเรื่องราศีหรือ “ตัวเป้ิง“ ให้สัมพันธ์กับการสร้างคัมภีร์ และการสร้างถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ก็
กําหนดให้สร้างสอดคล้องกับราศีที่เกิด ซึ่งการกําหนดค่านิยมดังกล่าว ก็เพ่ือสร้างความผูกพันใกล้ชิด
ระหว่างชาวบ้านกับพระศาสนา มิให้ประชาชนห่างจากพระธรรมคําสอนและยึดเป็นหลักในการ
บําเพ็ญบุญกุศล ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สมหมาย  เปรมจิตต์ กล่าวว่า การ
สร้างคัมภีร์ศาสนาหรือการสร้างธรรมถวายวัดตามความเช่ือของชาวล้านนา จากระยะเริ่มต้นถึงสมัย
ปัจจุบันว่า มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ในสมัยแรก ๆ การทํานุบํารุงพระศาสนาถือเป็นพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์ เพราะถือตามราชประเพณีที่มีมาแต่สมัยโบราณน้ันอย่างหน่ึง และถือว่า
การศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดมีวัดเป็นศูนย์กลางและเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะเรียนรู้หลักคําสอนใน
ศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์เอง และเพ่ือนําไปอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้เป็นพลเมืองดีซึ่งมีส่วนเก้ือกูลต่อการปกครองบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น9 

ดังน้ัน การสร้างคัมภีร์ถวายวัดจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญของผู้ปกครองบ้านเมือง แต่เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ระบบการปกครองเปลี่ยนไป สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ค่านิยมในการสร้างคัมภีร์

                                                            
8รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์ และคณะ, “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา”, รายงานการวิจัย, (แพร่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, 2557). 

9สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สมหมาย  เปรมจิตต์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์, 12 มิถุนายน 2560. 
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ถวายวัดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะสมัยหลัง ๆ การสร้างธรรมถวายวัดเป็นเพียงความเช่ือและ
เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเท่าน้ัน 

ความนิยมในการสร้างคัมภีร์ถวายวัดในล้านนาน้ัน เป็นปรากฏการณ์ปกติเช่นเดียวกับ
ค่านิยมในการสร้างหนังสือถวายวัดของคนไทยภาคอ่ืน ๆ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยม
ดังกล่าว คัมภีร์บางเร่ือง ชาดกบางเร่ือง เช่นเร่ือง เวสสันดรชาดก หรือมหาชาติซึ่งมีมากมายหลาย
สํานวน ดังที่ ประครอง นิมมานเหมินท์ ได้กล่าวถึงสํานวนของคัมภีร์มหาชาติของล้านนา ว่ามีมากกว่า 
200 สํานวน และก็มีข้อนิยมในการสร้างคัมภีร์ดังกล่าวถวาย เพราะถือว่าได้อานิสงส์มหาศาล และยัง
มีประเพณีนิยมตราบเท่าทุกวันน้ีก็คือ การฟังธรรมหรือเทศน์มหาชาติ เพราะถือว่ามีอานิสงส์เป็นอัน
มาก และยังจะเป็นบารมีส่งหนุนให้ผู้มีโอกาสได้ฟังแม้สักคร้ังหน่ึงในชีวิตได้มีโอกาสพบพระศรีอาริย
เมตไตรในอนาคตกาลเบ้ืองหน้า นอกจากการปฏิบัติสร้างคัมภีร์ถวายแล้วยังมีวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
พยากรณ์เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนให้คนประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดังที่ เจริญ  มาลาโรจน์ ผู้เช่ียวชาญใน
ด้านวรรณกรรมล้านนา ได้กล่าวว่า ผู้แต่งเจ้าจันทร์ ผมหอม กล่าวและสรุปไว้ในตํานานกวางคํา เป็น
วรรณกรรมประเภทตํานาน มีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธทํานาย ที่เรียกว่าตํานานกวางคํา มาจากช่ือของ
พญาปารมี 30 ทัศ ซึ่งเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าพญากวางคํา ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานของวัดพวกแต้ม 
ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ผูก ความยาว 17 หน้าลาน คัดลอกด้วยอักษร
ธรรมล้านนาโดยพระศรีมูล เมื่อ พ.ศ. 2496 เขียนปางเมื่อมาจําวัสสาอยู่วัดเจ็ดยอด เขียนแล้วเมื่อ 12 
ขึ้น 7 ค่ํา วันอังคารเวลาบ่าย 4 โมงเมื่อค่ํา ปีล้วงไส้ พ.ศ. 2496 พระศรีมูลผู้เขียน เน้ือเร่ืองโดยย่อมี
ดังน้ี กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตเชิงปริศนาธรรมว่าต่อไปจะไม่มีวัวควายไว้ไถนา กลองน้อยจะชนะ
กลองหลวง ตามชนบทไม่มีใครต้องการอยู่ แต่จะพากันหลั่งไหลเข้าไปทํางานในเมืองหลวง ไพร่น้อย
จะเจรจาความเมือง ศาสนาจะมัวหมอง สมณพราหมณ์จะเสื่อมเสีย หญิงชายจะคบชู้ คนมีความรู้แต่
ประมาท นักปราชญ์จะบิดเบือนคําสอน ส่วนการประพฤติตนและการแต่งกายจะเปลี่ยนไป ไม่รู้ว่า
เป็นภิกษุหรือสามเณร ไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชาย ต่างแย่งกันซื้อขาย ผู้คนจะถืออาวุธ เจ้านายจะตกตํ่า 
ขี้ข้าจะได้ดี เมื่อผู้คนไม่มีศีลธรรม สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไป เกิดการแย่งชิงที่ดินทรัพยากรจนป่าไม้
พินาศ คนต่างภาษาจะทําให้หลงทางจนไม่มีความซื่อสัตย์ และเกิดความหายนะเพราะความโลภ ด้วย
เหตุน้ี บ้านเมืองจึงแปรปรวนเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ผู้ชายจะถูกจับไปเป็นทหาร ขุนนาง
ตัดสินคดีมิชอบ ไพร่น้อยจะเป็นขุน หนทางที่ดีกลับไม่เดิน เช้ือไพร่จะปกครองเมือง เกิดข้าวยาก
หมากแพง ตะไคร้ ขมิ้นมีค่า เมื่อบ้านเมืองเกิดวิปริต สุนัขก็จะกินแตงเหมือนนก หนูก็จะกินปลากับ
แมว จนไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เพราะนกจะมีหู หนูจะมีปีก มีสะพานดีก็ไม่เดิน กลับไปเดินสะพาน
ขาด ทําให้ตกแม่นํ้า ในยุคที่พุทธศาสนาใกล้จะถึงห้าพันปี จะเกิดความอดอยากจนต้องพากันขุดกินหัว
เผือกหัวมัน สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดก็จะเกิดขึ้น ชาวต่างชาติจะเข้ามาทําการค้าขาย คนต่างภาษาจะมาแย่ง
ที่ดิน ผู้คนจะเดือดเน้ือร้อนใจ เมื่อจะซื้อขายสิ่งของก็ไม่ใช้เครื่องช่ังตวงวัด แต่ใช้สายตาคาดคะเน ส่วน
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หญิงชายอายุ 12 – 13 ปี จะมีคู่ เด็กอายุ 4 – 5 ปี จะเก้ียวพาราสีกัน เด็กอายุ 2 ปี ไม่มีความอาย 
ส่วนวัดวาอารามจะเสื่อมเสีย พระภิกษุจะด่ืมเหล้าเมายา ฉันข้าวมื้อเย็น เล่นการพนัน ดีดสีตีเป่า และ
พากันไปเที่ยวผู้หญิง ไม่บําเพ็ญภาวนา กระทั่งถึงกลียุคจะเกิดโรคร้ายต่าง ๆ และรบราฆ่าฟันกันจน
เลือดท่วมเท้าช้าง พญาปารมี 30 ทัศ หรือพญากวางคําจะมาจากทิศเหนือเพ่ือต่อสู้กับพญาปัญญา
ปารมี 10 ประการ หรือพญาหนูเผือก พญาสรณคมน์ทั้ง 9 หรือพญาแมวเผือก และพญาพุทธคุณ 10 
ดวง หรือพญาวอกเผือก ยกไพร่พลจาก 4 ทิศมาต่อสู้กัน เมื่อต่อสู้กันจนไพร่พลตายไปเป็นจํานวนมาก 
พญากวางคําจึงเจรจายุติศึก โดยอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้ามาโปรด เมื่อแหงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้าก็ได้
เห็นแสงสว่างเล่ือมพรายบนอากาศ ครั้งสงครามยุติลงแล้วจึงมีการเฉลยปริศนาธรรม เช่น หนองสระ
เกิดเป็นเลือด คือวิหารที่พ่อค้าพากันเข้ามาทําอาหาร อันเป็นการไม่สมควรอย่างย่ิง และต้นกล้วยเกิด
เป็นหนาม คือภิกษุสามเณรถือสาตราอาวุธ เป็นต้น ตอนสุดท้ายเป็นการสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี
มีศีลธรรมเพ่ือรักษาพุทธศาสนาไว้ให้ครบห้าพันปี10 

สรุป ตํานานกวางคํานอกจากเป็นพุทธทํานายถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว ยังเป็นคําสอนให้
ยึดมั่นในความดี เป็นการเตือนสติมิให้ศาสนิกชนประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง เพ่ือดํารงรักษา
ศาสนาไว้ให้มั่นคง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์และ
คณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิต
วิญญาณของชุมชนในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า การสืบชะตาเป็นพิธีกรรมที่มีต้นทุนทางสังคมสูง มี
ประวัติพ้ืนฐานมาจากศาสนาและตามปูมเหตุแห่งอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ที่
เช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม มีแนวคิดจากต้นเค้าเดิมตามจารีตล้านนา และข้อมูลประวัติศาสตร์ยุค
สมัยพระนางจามเทวีและพระเจ้าสามฝังแกนราชวงศ์เม็งราย ผนวกกับความเช่ือในเรื่อง “กรรม” 
หรือ “กฎแห่งกรรม” “มงคล 38 ประการ” ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่สร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ส่วนตัวบทสวดในพิธีกรรมที่ศักด์ิสิทธ์ิได้เสริมสร้างพลังทางใจ แก่ชุมชนเกิดความสามัคคี 
ความเอ้ืออาทรการเก้ือกูลพ่ึงพาอาศัยกันมีความปรารถนาดีต่อกันก่อให้เกิดบุญกริยาวัตถุ 10 ประการ 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา การสืบชะตาตามจารีตล้านนามี 3 แบบ คือ การสืบชะตาคน สืบชะตา
บ้าน และสืบชะตาเมือง ส่วนการสืบชะตาแม่นํ้าและป่าเกิดขึ้นตามปริบทของสังคมปัจจุบัน เน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความย่ังยืนให้กับชีวิตสู่พัฒนาการทางจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้นมี
ความสมดุลประสานสอดคล้องกันอย่างลงตัวในการดําเนินชีวิตโดยรวมของชุมชนล้านนา รูปแบบ
กระบวนการสืบชะตา พบว่า ยังคงยึดรูปแบบด้ังเดิมที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของล้านนา สะท้อน
ภาพของการดํารงชีวิตในเชิงพหุลักษณ์ คือ การอยู่ร่วมกันของ “คนกับสังคม” “คนกับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ” และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ” เป็นสิ่งที่ชุมชนล้านนาดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ในกระบวนการของประเพณีสืบชะตา บทสวดและคัมภีร์ธรรม เมื่อวิเคราะห์โดยรวมของพิธี
                                                            

10สัมภาษณ์นายเจริญ  มาลาโรจน์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม, 12 มิถุนายน 2560. 
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แล้ว พบว่า เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจเกิด กุศลกรรมบถ ความสุจริต ทางกาย ทางวาจา 
ทางใจ การคิดดีทําดีด้วยหลักไตรสิกขา ปลูกการเสียสละ และการบริจาค เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณ สําหรับคุณค่า ความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จารีตประเพณีและพิธีกรรม 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาจิตใจ พิธีสืบชะตาพื้นเมืองเหนือเป็นการบูรณาการ
ระหว่างพิธีกรรมจารีตประเพณี ศาสนา ความเช่ือวิถีปฏิบัติด้ังเดิมของล้านนาและบริบทของสังคม
สมัยใหม่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างความเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมในสังคมล้านนาโดยรวม
อย่างย่ังยืนต่อไป11 
 

4.4 การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
คุณค่าในการสร้างสรรค์สังคมและการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวรรณกรรม

อานิสงส์ล้านนาน้ัน สิ่งที่ปรากฏเป็นให้เห็นอีกด้านหน่ึงคือ นักปราชญ์ล้านนาได้พยายามส่งเสริมให้คน
ได้สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้คนทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ นับต้ังแต่การสงเคราะห์คนใกล้ชิด ญาติ เพ่ือนบ้าน ไปจนถึงคนตาย และการสร้างสิ่งที่เป็น
สาธารณประโยชน์เช่น สร้างศาลา บ่อนํ้า ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นการส่งเสริมให้คนทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม 
กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีความพยายามในการพลิกฟ้ืนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ในสมัย
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 24 คัมภีร์อานิสงส์ล้านนา ก็ยังคงตอบสนองต่อความ
เช่ือและวิถีการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของชาวพุทธทั้งในระดับชาวบ้านและชนช้ันผู้ปกครอง แต่ด้วยความที่
บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีผู้คนมาจากหลายถ่ินฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่และหัว
เมืองต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ดังน้ัน จึงมีความพยายามในการท่ี
สร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมในระดับวัฒนธรรม จารีตประเพณีขึ้นมา จึงเร่ิมปรากฏเป็นคัมภีร์ที่ตอบสนอง
ต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณี และระบบการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยให้กลุ่มคนยึดหลักการ
ตามวัฒนธรรมประเพณี พระเถระ นักปราชญ์ในสมัยน้ี จึงประพันธ์คัมภีร์อานิสงส์ที่เป็นเรื่องเฉพาะ
มากขึ้น โดยเน้นการเช่ือมโยงวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือในท้องถิ่นเข้ามา ดังปรากฏเป็นคัมภีร์
อานิสงส์ที่เก้ือหนุนต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น คัมภีร์
อานิสงส์ล้างคาบ หรืออานิสงส์ตานกองหลัว (อานิสงส์การจัดการศพ) อานิสงส์ขนทรายเข้าวัด 
อานิสงส์ปีใหม่เมือง อานิสงส์ตามผะตีส (จุดประทีปโคมไฟ) อานิสงส์ตามข้าวหลาม ข้าวจี่ ฯลฯ ซึ่ง
                                                            

11รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์ และคณะ, “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา”, รายงานการวิจัย, อ้างแล้ว. 
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สะท้อนให้เห็นระบบความเช่ือและการส่งเสริมจารีตประเพณีในล้านนา12 และ ศิริรัตน์  อาศนะ มี
ความเห็นสอดคล้องกับบุคคลที่หน่ึง กล่าวว่า หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา ในภาพรวมคือการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา ซึ่งนําไปสู่ความหลุดพ้น มี
ประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับผู้ปฏิบัติ และผู้เก่ียวข้อง ทําให้ชีวิตตน ครอบครัว และสังคมมีความสุข สงบ
และสันติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยการปรับแนวปฏิบัติของบุคคลในการให้ทาน รักษาศีลและ
ภาวนา ให้เหมาะสมกับสภาพของบุคคล กาลเทศะ คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยใช้สื่อ ภาษา สถานการณ์จําลอง ฯลฯ 
ที่ทันสมัย เพราะจะทําให้สามารถเข้าถึงบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้13 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาวัฒน์  วฑฺฒนสุธี (อุปคํา) ได้ศึกษาถึงประวัติพัฒนาการพระพุทธศาสนาของล้านนาและ
อิทธิพลคําสอนเร่ืองคุณธรรมและการจําแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิต
ล้านนา เฉพาะด้านสุภาษิต ผลจากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชาวล้านนาในทุกระดับช้ัน โดยชาวล้านนาผู้ที่มีความรู้ได้น้อมนําคติธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและความเช่ือด้ังเดิมมาผสมผสานกันโดยใช้ภาษาพ้ืนเมืองล้านนาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ที่คนส่วนใหญ่รู้เห็นเข้าใจได้ง่ายมาเป็นคติธรรมสอนผู้คนในสังคม14 
 จากการศึกษาวรรณกรรม 12 เดือนล้านนาการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธ
ธรรมได้แก่ คัมภีร์ ประเพณี และภูมิปัญญา ด้วยการสรุปหลักธรรมคือ อนุปุพพิกถา 5 ซึ่ง
ประกอบด้วย ทานกถา เรื่องราวเกี่ยวกับทาน สีลกถา เรื่องราวเก่ียวกับศีล สัคคกถา เรื่องราวเก่ียวกับ
สวรรค์ กามทีนวกถา เรื่องกามและโทษของกาม เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์ของการออกจาก
กามประพฤติพรหมจรรย์ นําไปบูรณาการกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้ผลการบูรณาการดังน้ี  

การศึกษา (Education) วรรณกรรมล้านนาได้มีการศึกษาค้นคว้าจากการเก็บรวบรวมท่ี
เป็นคัมภีร์และบันทึกไว้ที่สถาบันวิจัยถึงลักษณะสําคัญของวรรณกรรมว่าด้วยอานิสงส์ในล้านนา จาก
แหล่งข้อมูล 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาทั่วไปที่มีความเก่ียวข้องกับเร่ืองอานิสงส์ 
เช่น คัมภีร์ปัญญาสชาดก มังคลัตถทีปนี และวรรณกรรมที่ว่าด้วยอานิสงส์โดยเฉพาะ เช่น อานิสงส์
เขียนธัมม์ อานิสงส์ศีลห้าศีลแปด อานิสงส์ดอกไม้ อานิสงส์ถวายสลากภัตต์ ประเพณีที่สําคัญ เช่น 
ประเพณีบุญเทศน์มหาชาติในล้านนา 

                                                            
12สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์, วันท่ี 12 มิถุนายน 2560. 
13สัมภาษณ์ศิริรัตน์  อาศนะ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี, วันท่ี 27 มิถุนายน 2560. 
14พระมหาวัฒน์ วฑฺฒนสุธี, “คําสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภาษิตล้านนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว.  
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วการบําเพ็ญบ

 เดือนเกิด แล
พันธ์กับการส
ร้างความผูกพ
และยึดเป็นหล

นนาได้ส่งเสริม
สนุนให้คนทํา
ตาย และการ

น

2 เดือน
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บลานหรือ
หนังสือที่
ยสนองมัด
จารลงบน
 เป็นต้น 
วามเช่ือใน
บารมีของ
ละปีเกิดที่
ร้างคัมภีร์ 
พันใกล้ชิด
ลักในการ

มให้คนได้
ากิจกรรม
สร้างสิ่งที่
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4.5 บทสรุป 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา สามารถวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อคําสอนใน
พุทธธรรม คือ อนุปุพพิกถา ประกอบด้วย ทานกถา เรื่องราวเก่ียวกับทาน สีลกถา เรื่องราวเก่ียวกับศีล 
สัคคกถา เรื่องราวเก่ียวกับสวรรค์ กามทีนวกถา เรื่องกามและโทษของกาม เนกขัมมานิสังสกถา 
เรื่องราวเก่ียวกับการออกบวชและอานิสงส์การออกบวช ดังน้ี 

1. ศึกษาพุทธธรรม หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน อนุปุพพิกถา จากการศึกษาข้อธรรม
ประกอบด้วย การให้ทาน การรักษาศีล พรรณาเรื่องสวรรค์ เรื่องโทษของกามและอานิสงส์แห่งการออก
บวช ทําให้เกิดความเช่ือที่เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ เมื่อได้มีการศึกษาที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ก็
สามารถปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

2. การสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรม 12 เดือนล้านนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในล้านนา 
ซึ่งได้คิดค้นวิธีการในการจดบันทึกคําสอนพุทธศาสนาลงในใบลาน จนกลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
นําไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

3. การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ จากการศึกษาหลักธรรมคําสอนคัมภีร์ใบลาน ทําให้มีความ
หลักคําสอนอย่างชัดเจน ต่อการประพฤติปฏิบัติการใช้ชีวิตในสังคม และประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา
ตามสมควรแก่ฐานะ 

4. การอยู่ร่วมกัน เมื่อมีการศึกษา การอนุรักษ์ การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ ก็จะทําให้ทุกคน
ในสังคมล้านนาเป็นผู้รู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมทําให้เป็นสังคมน่าอยู่
และเป็นสังคมแห่งความสุข  



บทที่ 5 
สรุปผล องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา” 

ในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสารและใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ “การจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมใน
วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้
ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 3) 
เพ่ือวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 4) เพ่ือนําเสนอแนวทาง
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธ
ธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา” 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบข่ายเน้ือหาของการศึกษาวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษา 
วรรณกรรมประจําเดือนของล้านนา โดยศึกษาจาก เอกสารงานวิจัย ตํารา วิทยานิพนธ์ และหนังสือ
เก่ียวกับวรรณกรรมของล้านนา โดยเฉพาะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จากการจัดเก็บโดย
ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นํามาศึกษาหลักธรรมคําสอนที่ปรากฏใน
วรรณกรรมและนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย เพ่ือ
เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา ให้คงอยู่สืบไป 

วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารและทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเป็นหลัก (Review Literature) และนําประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้ง 4 ด้าน คือ 1 ด้านคัมภีร์พุทธศาสนา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์  2 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี 3 วรรณกรรม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม และ 4 ด้านความเป็นอยู่ในสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งสิบสองเดือนของล้านนาสามารถนําหลักคําสอนดําเนิน
ชีวิตและก่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุขได้ จากการศึกษาวรรณกรรม 12 เดือนสรุปหลักพุทธธรรมได้
คือ “อนุปุพพิกถา” นํามาวิเคราะห์จนได้องค์ความรู้ใหม่ 

สําหรับในบทน้ี ผู้วิจัยจะทําการสังเคราะห์ออกมาเป็น Model โดยทําการอภิปรายให้เห็น
แนวทางการประพฤติปฏิบัติในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนาและใฃ้หลักธรรมมาบูรณาการเพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชิวิตของชาวล้านนาต่อไป 
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วรรณกรรมเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงเรื่องราวและวิถีแห่งการดํารงอยู่ทั้งของมนุษย์และสรรพสิ่ง 
และมีความสําคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
กับพระพุทธศาสนานั้น ทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคําสอนที่
มุ่งสอนให้ผู้คนรู้จักละเว้นความช่ัว ทําความดี มีจิตใจที่สงบ สร้างระบบความสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
ให้เรียบร้อยดีงาม นอกจากน้ี ยังได้เสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าที่น่าติดตาม มีอรรถรสแห่งศิลปศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความสนใจ เกิดแรงบันดาลที่จะน้อมนําจิตใจผู้อ่าน ผู้ศึกษา ให้มีสติปัญญาที่จะเสริมสร้าง
ความดีงาม เพ่ือให้เป็นรากฐานแห่งความคิดและการปฏิบัติ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อ
ชีวิตและโลกที่ชัดเจน ซึ่งนํามาเป็นคติสอนใจ และเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

วรรณกรรมในล้านนา มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาท่ี
ยาวนานต้ังแต่ครั้งสร้างบ้านแปลงเมือง พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อศิลปะ
วิทยาการ ชุดความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในล้านนา โดยเฉพาะวรรณกรรมพระพุทธศาสนานั้น มี
ความสําคัญและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและวิทยาการต่าง ๆ ของชาวล้านนาและประเทศไทย วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในล้านนา เช่น มังคลัตถทีปนี จักรวาฬทีปนี เวสสันดรชาดก ที่รจนาขึ้นโดยพระสิริมังคลาจารย์ 
และชินกาลมาลีปกรณ์ วชิรสารัตถสังคหะ ที่รจนาโดยพระรัตนปัญญาเถระ และวรรณกรรมผลงาน
ของพระเถระรูปอ่ืน ๆ ในล้านนาถือว่าเป็นวรรณกรรมช้ันครูที่มีความไพเราะและช้ันเชิงในการแต่งที่
ให้อรรถรสและความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และวรรณกรรมบางฉบับ เช่น มังคลัตถทีปนี มี
อิทธิพลต่อการศึกษาค้นคว้าของบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอนแผนกบาลีในระดับเปรียญโทและเอกของคณะสงฆ์ไทย 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนามีความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาและความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย มีความหลากหลายทั้งในด้าน
เน้ือหาสาระและองค์ความรู้ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายไปในแนวเดียวกัน คือ มุ่งที่จะอบรม 
เพาะบ่มคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ที่ศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสรรพสิ่ง มีระบบ ระเบียบ 
และประเภทในการแต่งที่มีความสละสลวยท้ังประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และทั้งที่จารึกด้วยภาษา
บาลี ภาษาล้านนา/ภาษาท้องถิ่นที่สําคัญอย่างย่ิง คือ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมและ
วรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ ทั้งในล้านนาและประเทศไทย วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาน้ันมี
มากกว่าที่พบในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีกระจัดกระจายอยู่ตามวัดและสถานที่ต่าง ๆ ใน 8 
- 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แม้กระทั้งในถ้ําตามภูเขาและตามหน้าผาริมฝั่งแม่นํ้า เช่น ตามริมฝั่ง
แม่นํ้าปิง เหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าการสํารวจคัมภีร์และวรรณกรรมล้านนาของ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่สํารวจต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 - 2526 และสํารวจเพ่ิมเติม
ภายหลังอีกบางส่วนใน 525 วัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง 
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410,775 ผูก ซึ่งบางส่วนได้ถ่ายไมโครฟิลม์เก็บรักษาไว้1 และจากการศึกษาของนักวิชาการด้าน
วรรณกรรม ล้านนาพบว่า ในล้านนามีวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ รวมกันไม่ตํ่ากว่าหน่ึงล้านผูก/ฉบับ2 
และมากกว่าร้อยละ 90 เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา นอกน้ันเป็นวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ 
เช่น นิทานพ้ืนบ้าน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม เป็นต้น  

ดังน้ัน วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาน้ันเป็นแหล่งที่ให้ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมากมาย3 ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าในคัมภีร์และวรรณกรรมในแต่ละเรื่องน้ันสามารถให้ข้อมูล
หรือให้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาค้นคว้า
และการนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะที่เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความ
เจริญในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม และศิลปวิทยาการที่เป็นรากฐาน เป็นหลักความคิด 
และเป็นกระบวนการในการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้คนในสังคมล้านนา ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน 

 

5.1.1 การจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงส์ล้านนา ประกอบด้วย 

ด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
โดยรวมอยู่ในรูปแบบของวรรณกรรม ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนาประกอบด้วย  

1) การแสดงอานิสงส์แห่งการประกอบกุศลกรรมตามหลักในพระพุทธศาสนา  
2) การนําความรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีที่เป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี  
3) องค์ความรู้ที่ต้ังบนความเช่ือและโลกทัศน์ที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ  

                                                            
1สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการสํารวจคัมภีร์ใบลาน/วรรณกรรมล้านนาต้นฉบับ

ของวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือและถ่ายไมโครฟิลม์เก็บรักษาไว้จํานวน 15,252 ผูก/ฉบับ ดูรายละเอียดใน, รายชื่อ
หนังสือโบราณล้านนา : เอกสารไมโครฟิลม์ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2521-2533, (เชียงใหม่ 
: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2534), หน้า 13 - 14.  

2บุญคิด วัชรศาสตร์, แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ 65 ชั่วโมง, (เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2527), 
หน้า 3.  

3สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แบ่งประเภทของคัมภีร์/วรรณกรรมล้านนาออกเป็น 11 
หมวดใหญ่ ๆ คือ พระพุทธศาสนา นิทานพ้ืนบ้าน กฎหมายโบราณ จริยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ โคลง
กลอน ยาสมุนไพร ลัทธิพิธีกรรม ไสยศาสตร์ และปกิณกะ โดยในหมวดพระพุทธศาสนาน้ันได้แบ่งออกเป็นหมวด
ย่อยอีก 17 หมวด เช่น พุทธตํานาน ทศชาติชาดก ชาดกท่ัวไป พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม อานิสงส์ต่างๆ 
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล พยากรณ์อนาคต ตํานานปูชนียวัตถุ ฯลฯ 
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4) องค์ความรู้ที่ต้ังบนอยู่บนฐานปัญญานิยมและจริยธรรมนิยม  
5) องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต้ังอยู่บนกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัว ให้เข้า

กับสภาพแวดล้อมและกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
ด้วยเหตุที่คัมภีร์อานิสงส์ล้านนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสังคมล้านนาตามที่กล่าวแล้ว 

กระบวนการดังกล่าว จึงก่อให้เกิดค่านิยมและความเช่ือในการสร้างสรรค์วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
และคัมภีร์อานิสงส์ในล้านนา โดยเฉพาะความเช่ือในเร่ืองอานิสงส์การสร้างธรรม เขียนธรรมถวายวัด
น้ัน มีอิทธิพลต่อการรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาอย่างมากมาย รวมทั้งความเช่ือใน
เรื่องของการให้ทานรักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา เพราะถ้าปราศจากความเช่ือพ้ืนฐานในเรื่อง
อานิสงส์เหล่าน้ี พระพุทธศาสนาอาจดํารงอยู่มิได้ เพราะประชาชน/พุทธบริษัทไม่ให้ความสนใจและ
ให้การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ แต่เพราะประชาชนเล็งเห็นประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นต่อ
ตนเองและสังคมในระบบที่สืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งหลักการทางพระพุทธศาสนา 
จึงทําให้ผู้คนในสังคมยอมรับนับถือ และให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสืบต่อมา ดังน้ัน ความเช่ือใน
เรื่องอานิสงส์จึงมีผลต่อการสร้างสรรค์การทําความดีในระดับบุคคลและส่งเสริมกิจกรรม ระเบียบ
ปฏิบัติทางสังคม ในเชิงจารีต ประเพณี ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นไปของพระพุทธศาสนาใน
ภายหลังที่เป็นไปในลักษณะของศาสนาเชิงพิธีกรรม ที่เน้นให้มีพิธีกรรมการประกอบกุศลเพื่อหวัง
อานิสงส์ คือ “การได้บุญ”  

 
5.1.2 หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
อนุปุพพิกถา 5 (เรื่องที่กล่าวถึงตามลําดับ, ธรรมเทศนาที่แสดงเน้ือความลุ่มลึกลงไปโดย

ลําดับ เพ่ือขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นช้ัน ๆ จนพร้อมที่จะทําความเข้าใจในธรรม
ส่วนปรมัตถ์  

1) ทานกถา (เรื่องทาน, กล่าวถึงการให้ การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน หลักพุทธธรรม
ที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับทาน ได้แก่ เนมิราชชาดก เป็นต้น 

2) สีลกถา (เรื่องศีล, กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับศีล ได้แก่ สุธนูชาดก เป็นต้น 

3) สัคคกถา (เรื่องสวรรค์, กล่าวถึงความสุขความเจริญ และผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดี
ของกาม ที่จะพึงเข้าถึง เมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองข้อต้น หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับสวรรค์ ได้แก่ เนมิราชชาดก เป็นต้น 

4) กามาทีนวกถา (เรื่องโทษแห่งกาม, กล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกาม พร้อมทั้งผลร้าย
ที่สืบเน่ืองมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักที่จะหน่ายถอนตนออกได้  หลักพุทธ
ธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับกามาทีนวกถา ได้แก่ นางอุทารา เป็นต้น 
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5) เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส์แห่งความออกจากกาม, กล่าวถึงผลดีของการไม่
หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ย่ิงขึ้นไปกว่าน้ัน หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนา ในเรื่องที่เก่ียวกับเนกขัมมา 
ได้แก่ เตมียชาดก เป็นต้น 

 
5.1.3 วิเคราะห์คุณค่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
จากการศึกษาการจัดองค์ความรู้ในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา และหลักพุทธธรรมใน

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ซึ่งได้นําหลักพุทธธรรมว่าด้วยเร่ืองของ อนุปุพพิกถา 5 ผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดมาวิเคราะห์คุณค่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
จากค่านิยม ความเช่ือและการยอมรับในการสร้างและการนําไปประยุกต์ใช้คัมภีร์อานิสงส์

ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในรอบปีของชาวล้านนา สังคมล้านนายอมรับและสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
อานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าค่านิยม ความเช่ือในการสร้างสรรค์คัมภีร์อานิสงส์จะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของการช้ีแจงผลประโยชน์ผสมผสานกับหลักธรรมและ
นิทานชาดก จึงทําให้คัมภีร์อานิสงส์ล้านนาเป็นที่ยอมรับและปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ล้านนาตลอดมา 

บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ความรู้และประสบการณ์สอนให้ผู้คนได้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ของสังคมขึ้นมา องค์

ความรู้ที่ปรากฏนั้นมีลักษณะร่วมกัน 5 ประการคือ  
1) องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนหลักการของพระพุทธศาสนา  
2) องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  
3) องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนความเช่ือและโลกทัศน์ที่บ่งบอกความสมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ  
4) องค์ความรู้ที่ต้ังบนอยู่บนฐานปัญญาและจริยธรรมนิยม  
5) องค์ความรู้ที่ต้ังอยู่บนกระบวนการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีปฏิบัติให้เข้ากับบริบททางสังคม  

บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คัมภีร์ใบลานหรือหนังสือลาน 
ทําจากใบของต้นลานซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชนิดหน่ึง ลักษณะ คล้ายต้นตาล เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์
อักษรด้วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน แล้วเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก 
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นิยมเรียกว่า คัมภีร์ใบลาน ที่เรียกช่ือว่า คัมภีร์ใบลาน เพราะเน้ือเรื่องที่จารลงบนใบลาน ส่วนใหญ่
เป็นพระธรรมคําสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ พระไตรปิฎก เป็นต้น 

บูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ 
ค่านิยมทางสังคมที่ผู้คนในสังคมพึงกระทํา โดยเฉพาะความเช่ือในเรื่องอานิสงส์การสร้าง

ธรรมถวายวัดน้ัน ได้มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อชาวพุทธในระดับชาวบ้าน ในการสร้างค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อในการดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับพุทธศาสนาและความเช่ือในท้องถิ่น นอกจากแนวคิดเรื่อง
ชาติหน้า ผลที่จะพึงบังเกิด ความเช่ือในเรื่องของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว นักปราชญ์
ล้านนายังได้แต่งคัมภีร์อานิสงส์ที่นับเน่ืองกับความเช่ือในท้องถิ่น คือ การสร้างค่านิยมในการสร้าง
คัมภีร์ถวายวัด โดยได้นําเอาเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์ชาดกมาอธิบาย
กําหนดเป็น คัมภีร์ธรรมประจําวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิดที่เรียกว่า “ธัมม์ชาตา” โดยการโยงเอา
ความเช่ือเรื่องราศีหรือ “ตัวเป้ิง” ให้สัมพันธ์กับการสร้างคัมภีร์ และการสร้างถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ก็
กําหนดให้สร้างสอดคล้องกับราศีที่เกิด ซึ่งการกําหนดค่านิยมดังกล่าว ก็เพ่ือสร้างความผูกพันใกล้ชิด
ระหว่างชาวบ้านกับพระศาสนา มิให้ประชาชนห่างจากพระธรรมคําสอนและยึดเป็นหลักในการ
บําเพ็ญบุญกุศล 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 
นักปราชญ์ล้านนาส่งเสริมให้คนได้สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน สนับสนุนให้คนทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นับต้ังแต่การสงเคราะห์คนใกล้ชิด ญาติ เพ่ือน
บ้าน ไปจนถึงคนตาย และการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่น สร้างศาลา บ่อนํ้า ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด
เป็นการส่งเสริมให้คนทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 

 

5.2 รูปแบบการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนา 
 

วรรณกรรม 12 เดือนล้านนามีหลักคําสอนที่สามารถเช่ือมโยงให้คนใสสังคมเกิดความเช่ือ
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจนสามารถทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ซึ่งบางอย่างใช้
เหมือนที่อ่ืนมีเอกลักษณ์ของชาวล้านนาโดยเฉพาะ นอกจากน้ันยังทําให้ชาวพุทธรู้จักหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และนําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

จากการศึกษาสามารถนําไปสู่องค์ความรู้ใหม่สรุปได้ดังน้ี คือ ความเช่ือในพระพุทธศาสนา
ก่อให้เกิด การศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง การสร้างสรรค์ภูม
ปัญญาของท้องถิ่นก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย การปฏิบัติหน้าที่
ของชาวพุทธก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคม ทําให้
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วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

หลักพุทธธรรม กระบวนการ ผล 

เกิดสังคมแห่งความสุขจึงเป็นที่ต้องการของมวลมนุษยชาติ จากการวิจัยนําไปสู่รูปแบบบูรณาการการ
จัดการองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา 

 
รูปแบบการบูรณาการการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือน

ล้านนา หรือ ECPH : Model  
 

การศึกษา = Education 

การอนุรักษ์ = Conservation 

การปฏิบัติ = Practice 

สังคมแห่งความสุข 
 = Happiness     Society 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(สัคคกถา) 

ความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
(ทานกถา/สีลกถา) 

หน้าท่ีชาวพุทธ 
(กามาทีนวกถา) 

อยู่ร่วมกันในสังคม 
(เนกขัมมานิสังสกถา) 

วรรณกรรม 
12 เดือน 

- ทานกถา 
- สีลกถา 
- สัคคกถา 
- กามา
ทีนวกถา 
- เนกขัม 
มานิสังส 
  กถา 
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อนล้านนา 
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เข้าสังคม เป็นเหตุให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ ไม่หลงเพ้อด้ินรนเวลาใกล้ตาย และเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติ
ภูมิ เมื่อตายไปแล้ว ที่สําคัญไม่เฉพาะที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 เดือนเท่าน้ัน ยังมีปรากฏใน
วรรณกรรมอ่ืน ๆ ของชาวล้านนาด้วย เช่น ประเพณี 12 เดือน ประเพณีประจําวันเกิดของชาวล้านนา
และ ทั้งที่เป็นประเภท ตํารา ชาดก คําสอน ร้อยกรอง โคลง กาพย์ ร่าย เป็นต้น โดยมีการบันทึก
เส้นทางวรรณกรรมล้านนา จากหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาต้ังแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ด้วยมุขปาฐะ การบันทึกและศึกษาจากพระไตรปิฎก โดยนักปราชญ์และผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นพระสงฆ์
และนักปราชญ์ท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัย การศึกษาในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาเพ่ือให้นําหลักธรรมไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ที่สําคัญความเช่ือที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมต่าง ๆ ของชาวล้านนา ได้มีการแสดงถึงการให้ทานและรักษาศีลสอดแทรกในเนื้อเรื่อง
ที่เก่ียวข้อง  เป็นพ้ืนฐานคนในสังคมล้านนา นําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเมตตา เอ้ือเฟ้ือ 
ไม่เบียดเบียนกันและเป็นเคร่ืองป้องกันให้กับตนเองและสังคมได้ด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนา
วรรณกรรมล้านนา 

Conservation การอนุรักษ์ ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาผ่านการประพฤติปฏิบัติของ
ชาวล้านนา ที่มีพ้ืนฐานการให้ทาน รักษาศีล เป็นเบ้ืองต้นแล้ว ยังมีความเช่ือในเรื่องของ สวรรค์ จาก
การศึกษาในวรรณกรรม 12 เดือนล้านนาที่เห็นเด่นชัดคือ เนมิราชชาดก และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสวรรค์ ความเช่ืออีกอย่างของชาวพุทธคือ เช่ือในเรื่องการกระทํา ทําดีได้ดีฝ่ายกุศล ทําช่ัวได้ช่ัว
ฝ่ายอกุศล ในเนมิราชชาดก ได้กล่าวถึงเรื่อง ภพภูมิทั้ง 3 ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผลการกระทํา
ของมนุษย์ ด้วยวิบากท่ีจะได้รับตามเหตุแห่งการกระทํานั้น ๆ แบบอย่างในเรื่องคือ พระเจ้าเนมิราช 
ทรงเป็นผู้ที่โปรดให้สร้างโรงทานบริจาคทานแก่ประชาชนอยู่เป็นนิตย์ และรักษาศีลอุโบสถ และสั่งสอน
ประชาชนของพระองค์ให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม พระองค์ได้พบเห็นในภพภูมิทั้งสามประกอบด้วย นรกภูมิ 
สวรรค์ภูมิ และมนุษย์ภูมิของพระองค์ นําเหตุการณ์มาเล่าสู่ประชาชนของพระองค์ ด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติฝ่ายกุศลกรรม อันนําไปสู่สุคติ มีสวรรค์เป็นเบ้ืองต้น ในวรรณกรรมเร่ืองน้ี จึงเป็นสิ่งที่นําไปสู่
การประพฤติปฏิบัติของชาวล้านนา คือ การนําภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเช่ือทางพระพุทธ ศาสนา
ด้วยการสร้างคัมภีร์ใบลาน มีปรากฏหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว้  ความเช่ือในเรื่อง
สวรรค์ที่เป็นความปรารถนาของปุถุชนทั่วไป เมื่อยังมีชีวิตได้สร้างกุศลความดีไว้ เมื่อละโลกไปก็จะ
บันเทิงเสวยสุขบนสวรรค์ เพ่ือสื่อสารระหว่างภูมิมนุษย์และสวรรค์หรือที่อยู่เหนือขึ้นไปตามอุดมคติ 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวล้านนา จึงเป็นการสร้าง คัมภีร์ใบลาน จารึกหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา นํามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดกุศลธรรม โดยมีสวรรค์สมบัติอันเป็นที่หมาย ทําให้เกิด
ประเพณีการถวายคัมภีร์ประจําเดือนของชาวล้านนาที่ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

Practice การปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติและความเช่ือของชาวพุทธและที่ปรากฏใน
วรรณกรรม 12 เดือนล้านนา อีกอย่างคือ ประเพณีการบวช เริ่มต้ังแต่ครั้งพุทธกาลเป้าหมายเพ่ือ
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บรรลุ มรรค ผล นิพพาน แม้ปัจจุบันมีความอ่อนล้าลงแต่ก็มีประเพณีการบวช ทั้งน้ีเพ่ือให้เข้าใจใน
การออกจากกาม ให้เห็นโทษของกาม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
กามผลแห่งความสุขมีน้อย ผลแห่งความทุกข์ที่เกิดจากกามมีมาก ตัวอย่างที่ปรากฏในวรรณกรรม 12 
เดือนล้านนา คือเรื่อง นางอุทารา มีความเก่ียวข้องในกามคุณและนําไปสู่ความวิบัติต่อผู้กระทําใน
อกุศลกรรม ในเรื่องกามคุณน้ันไม่ใช่ไม่สุขแต่มีทุกข์เจือปนอยู่มาก เพราะประกอบด้วยเครื่องร้อยรัด
จิตใจคน 5 ประการ บุคคลใดไม่มีสติยับย้ังด้วยธรรมประกอบเข้าแล้ว ย่อมประสบความทุกข์มากขึ้น 
เครื่องร้อยรัดอันประกอบด้วย รูปที่เห็นด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก
ประกอบด้วยกามเป็นที่ต้ังทําให้เกิดกําหนัด เสียงที่ได้ฟังด้วยโสต อันน่าปรารถนา น่าพอใจ เป็นที่รัก
ประกอบด้วยกามเป็นที่ต้ังทําให้เกิดกําหนัด กลิ่นที่ได้รู้ด้วยจมูก อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็น
ที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ต้ังทําให้เกิดกําหนัด รสที่ได้รู้ด้วยลิ้น อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
เป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ต้ังทําให้เกิดกําหนัด และโผฏฐัพพะ คือ สิ่งที่รู้ได้ด้วยกาย สัมผัสด้วย
กาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ต้ังทําให้เกิดกําหนัด สัตว์
ทั้งหลายในโลกตกอยู่อํานาจแห่งกาม เป็นเคร่ืองผูกที่เปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่คอยโอบรัดสัตว์โดยไม่
รู้ตัว ผู้มีปัญญาย่อมสลัดตัดเถาวัลย์น้ันทิ้งเสียเพ่ือให้เกิดความหน่ายคลายกําหนัด แสวงหาความสงบที่
ไม่เจือด้วยกามท้ังหลาย ดังน้ันวิธีการปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะวิถีการดํารงชีวิตของชาว
ล้านนา เพ่ือให้เกิดความสุขในชีวิตและวิถีชีวิตการครองเรือน ประเพณีการบวช จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่
ได้รับการสืบทอดต่อกันมา เพ่ือนําหลักธรรมคําสอนไปใช้ต่อการประพฤติปฏิบัติในสังคมต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีหลักของศีลธรรม เป็นต้น  

Happiness Soceity สังคมแห่งความสุข ความปรารถนาของมวลมนุษยชาติและสรรพ
สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจ การสร้างสังคมแห่งความสุขจึงเป็นที่หมาย
ของคนในสังคมน้ัน ๆ ที่จะสร้างขึ้นมาให้เกิดความสุขในสังคมเป็นสังคมอุดมด้วยปัญญา ซึ่ง
วรรณกรรม 12 เดือนล้านนาได้กล่าวถึง การแสวงหาความสุขที่แท้จริงปรากฏในชาดกคือ เตมียชาดก 
มโหสถชาดกพุทธเสนกะและบารมีสิบชาติ เป็นเรื่องการสั่งสมบารมีพระโพธิสัตว์ จนบรรลุสัมมา
สัมโพธิญาณ ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การนําแบบอย่างการอยู่ร่วมกันของสังคมพระสงฆ์
ที่ดําเนินตามพุทธบัญญัติ หรือ พระธรรมวินัย มาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความสุขในสังคมน้ัน ๆ 
สังคมของนักบวชหรือพระสงฆ์ เมื่อศึกษาทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า ในการบําเพ็ญเพียรของ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะทศชาติ ปรากฏออกบรรพชาหลายชาติ 
ซึ่งช้ีให้เห็นว่า การดําเนินวิถีชีวิตแบบนักบวช เป็นไปเพ่ือความสงบสุข ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็น
สังคมอุดมคติอยู่ในกรอบแนวทางประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกัน ไม่มีการแบ่งชนช้ันวรรณะ การบริหาร
มีกฎระเบียบเดียวกัน คือ พระธรรมวินัย หลักในการบัญญัติพระธรรมวินัย มีสองลักษณะด้วยกันคือ 
โดยอาศัยการควบคุมภายนอกพฤติกรรมปัจเจกบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการแสดงออกของกิเลส
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อย่างหยาบ เพ่ือไม่ให้เป็นคนเห้ียมโหด ประพฤติเลวทรามอันเกิดผลเสียหายและเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
จากการควบคุมด้วย ศีล ให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามลําดับ เพ่ือพัฒนาจิตใจของตนเองให้ละเอียด
ประณีตขึ้น เมื่อสังคมสงฆ์โดยปัจเจกบุคคลเป็นผู้มีอัธยาศัยประณีตมีการอบรม กาย วาจา และจิตใจที่
ดีแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแถลงก่อนบัญญัติสิกขาบทในแต่ละข้อ ประกอบด้วยประโยชน์คือ เพ่ือความดี
งามที่เป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ เพ่ือกําราบคนไม่รู้จักละอาย 
เพ่ือความอยู่ผาสุกของเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม เพ่ือปิดก้ันความเสื่อมเสียที่จะมีในปัจจุบัน เพ่ือปิดก้ัน
ความเส่ือมเสียที่จะมีในภายหลัง เพ่ือความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงขึ้นไป
ของคนที่เลื่อมใสแล้ว เพ่ือความดํารงมั่นแห่งสัทธรรม และเพ่ือส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สนับสนุนวินัยระเบียบให้หนักแน่น ประโยชน์ที่ได้รับต่อการบัญญัติพระวินัย ประกอบด้วย เพ่ือ
ประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม แก่บุคคลตัวผู้ประพฤติปฏิบัติตาม แก่ความบริสุทธ์ิแห่งชีวิตทั้งทางกาย
และใจ ประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดความเลื่อมใส และ ประโยชน์ต่อพระศาสนา ดังน้ันจึงช้ีให้เห็นว่า 
การที่คนเราจะดํารงอยู่ในสังคมใด เบ้ืองต้นต้องมีการฝึกหัดขัดเกลาเพ่ือพัฒนาตนเองก่อน กล่าวคือให้
มีวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกันสังคมก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอันเป็นที่ยอมรับของสังคม
น้ัน ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ก็สามารถนําแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์
มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติร่วมกันได้ เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสุขสืบไป 

สรุปได้ว่า  จากการวิจัยการจัดองค์ความรู้วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา  ได้องค์ความรู้
ใหม่คือ ECPH : MODEL ประกอบด้วย Education มีการศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา จนทําให้
เกิดศรัทธาความเช่ือให้หลักคําสอนที่ถูกต้อง Conservation จากน้ันนําไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาสูญหายไป ด้วยการสร้างเป็นคัมภีร์ใบลานและ
ทั้งที่เป็นวรรณกรรมประจําเดือนชองชาวล้านนาและมีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในวรรณกรรม
ล้านนาในระบบที่ทันสมัยโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานองค์กรที่
เก่ียวข้อง Practice นําไปสู่แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธตามความเช่ือของชาวล้านนา ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาและแบบแผนการปฏิบัติประเพณีเพ่ือนําหลักธรรม
คําสอนมาประพฤติปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม Happiness Society  และในที่สุดเมื่อคน
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักคําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ก็จะนํามาซึ่ง
ความสุขให้กับตนเองและสังคม เป็นระเบียบแบบแผนปฏิบัติสืบกันมาให้เป็นสังคมน่าอยู่สังคมแห่ง
ความสุขต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเผยแพร่ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง  
2.  กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการจดลิขสิทธ์ิที่

เก่ียวข้องกับวรรณกรรมประจําเดือนล้านนาอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวล้านนา 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1.  ควรศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธที่ปรากฏในวรรณกรรม

ประจําเดือนล้านนา” 
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน ด้วยหลักธรรมใน

วรรณกรรมประจําเดือนล้านนา” 
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเช่ือ/ค่านิยมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ที่มีผล

ต่อการดํารงชีวิตของชาวล้านนาในปัจจุบัน” 
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พริ้นต้ิง, 2548 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 12). 
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 

พระโพธิรังสี. จามเทวีวงศ์ แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร. กรมศิลปากร. จัดพิมพ์. พระนคร : บรรณกิจ
เทรดด้ิง, 2516. 

พระยาประชากิจกรจักร. พงศาวดารโยนก. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2507. 
พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. แปลโดย แสง มนวิทูร. วัดโสธรวราราม จัดพิมพ์ ในงาน

พระราชทานเพลิงพระพรหมคุณาภรณ์ (ดร. เจียม จิรปุญโญ) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2540.   

พิชิต  อัคนิจ และคณะ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย (A  Critical  Study  
of  Nortern  Thai  Version  of  Pannasa  Jataka). โครงการปริวรรตวรรณกรรม
ล้านนาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.  

พิชิต  อัคนิจ และคณะ. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. 
มณี  พยอมยงค์. ประวัติวรรณคดีล้านนาไทย. เชียงใหม่ : คนเมืองการพิมพ์, 2513. 
มณี  พยอมยงค์. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. เชียงใหม่ : สํานักส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2547. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. ชีวิตและผลงานของพระสิริมังคลา

จารย์. เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2542. 
ยุทธ  เดชคํารณ. ล้านนาภาษิต. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2520. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 

จํากัด (มหาชน), 2556. 
วิจัยสังคม, สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แนะนําสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ใน 

ล้านนาไทย หนังสืออนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์. เชียงใหม่ : 
ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2526.  

วิจัยสังคม, สถาบัน คัมภีร์ใบลาน/วรรณกรรมล้านนาต้นฉบับของวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ รายช่ือ
หนังสือโบราณล้านนา. เอกสารไมโครฟิลม์ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 
2521-2533. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534. 

วิจัยสังคม, สถาบัน วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, 2540. 

วิจัยสังคม, สถาบัน วัฒนธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.  
สงวน  โชติสุขรัตน์. ประเพณีไทยภาคเหนือ. นนทบุรี : สํานักพิมพ์ศรีปัญญา, 2553.  
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สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ. โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เน้ือหา. 
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544. 

สมหมาย  เปรมจิตต์ และคณะ. โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เน้ือหา. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2546. 

สนิท  ต้ังทวี. วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527.  
สิงฆะ  วรรณสัย. ปริทัศน์วรรณคดีล้านนา. เชียงใหม่ : ฝ่ายผลิตตําราและเอกสารวิชาการ ภาควิชา

ภาษาไทย. คณะมนุษย์ศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523.  
สุรพล  ดําริห์กุล. แผ่นดินล้านนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545.  
เสาวลักษณ์  อนันตศาสต์, รองศาสตราจารย์. วรรณกรรมภาคเหนือ ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก. คณะมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549. 
อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว. “ความรู้พ้ืนฐานด้านลานนาคดี : ประวัติศาสตร์”. ใน วรรณกรรม - ล้านนา

เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2527.  
อุดม  รุ่งเรืองศรี. “วรรณกรรมชาดกที่มีลักษณะเป็นล้านนา”. ใน วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา. 

เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2540. 
เอกรัตน์  อุดมพร. วรรณคดีสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2544. 
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาล้านนา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544. 
 

2) เว็ปไซต์ 
การจารึกวรรณกรรมล้านนาลงใบลาน http://www.baanmaha.com/community/ 

thread34991.html (16 มิ.ย. 2561). 
สมหมาย  เปรมจิตต์, วรรณกรรมล้านนา. http://www.kasetsomboon.org. 
อุดม รุ่งเรืองศรี. วรรณกรรมล้านนา. และบทความทางวิชาการเรื่องประเพณีล้านนา ww.lannaworld.com/believe. 

 
 

3) แผ่นไมโครฟิล์ม 
ชัปนะ  ป่ินเงิน. ภูริทัตตชาดก จ.ศ.1178. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเลข 81.063.01D.058-071. 
ชัปนะ  ป่ินเงิน.  มโหสถ จ.ศ.1178. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หมายเลข 

81.063.01 D.058-071. 
ชัปนะ  ป่ินเงิน. เตมิยะ จ.ศ.1173. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 

78.004.01C.009-012. 
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ชัปนะ  ป่ินเงิน. เนมิราช จ.ศ.11ช0. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หมายเลข 
78.004.01C.020-028.  

ชัปนะ  ป่ินเงิน. เวสสันตรชาดก จ.ศ.1183. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
หมายเลข 81.062.01B.061-075. 

ชัปนะ  ป่ินเงิน. สุวัณณสาม จ.ศ.1105. ไมโครฟิล์มสถาบันวิจัยสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
หมายเลข 78.004.01C.001-008. 

 

4) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และรายงานการวิจัย 
ชยุตภัฎ  คํามูล. วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า. รายงาน

การวิจัย, กรุงเทพฯ สํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา, 2553. 
ปริญญา กายสิทธ์ิ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในล้านนาไทยต้ังแต่ พ.ศ. 1912–2101. 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2528. 

ศิวาพร  วัฒนรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. วรรณกรรมนิทานคําโคลงของล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิ
ปัญญาและคุณค่า . รายงานการวิจัย ,   สํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา, 2553. 

พระครูวิมลศิลปะกิจ (เรืองฤทธ์ิ  แก้วเปียง). วิเคราะห์เน้ือหาและหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม
ล้านนา ค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหาร. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. 

พระมหานัย  วิสารโท (ป้องป้าน). การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557. 

พระมหาวัฒน์  วฑฺฒนสุธี. คําสอนเร่ืองคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตล้านนา. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2545.  

พระมหาสมชาติ  นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย์). ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาติในล้านนามหาสมชาติ. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550. 

พูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์, รองศาสตราจารย์ และคณะ. สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, 2557. 

เรณู  อรรฐาเมศร์. โลกทรรศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528.  
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ยุพิน  เข็มมุกด์. พระพุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1839 – 2101. รายงานการ
วิจัย, กรุงเทพฯ สภาวิจัยแห่งชาติ, 2527.  

ศรี แนวณรงค์. ศึกษาวิเคราะห์จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533. 
 

5) เอกสารท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์ 
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ และอุดมรุ่งเรืองศรี. วรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา. เอกสารประกอบนิทรรศการ

วรรณกรรมล้านนา. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ. 2527. (อัดสําเนา). 
แสง  มนวิทูร. ความเป็นมาเก่ียวกับพุทธศาสนาในล้านนาไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาทาง

วิชาการ เรื่องวรรณกรรมล้านนา. คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2524. (อัด
สําเนา). 

อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง มีเพียง
ระบุปีที่จารว่าในปี จ.ศ.1204 เพ่ืออุทิศให้นายน้อย นามวงศ์. 

อานิสงส์ตุงเหล็กตุงตอง ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสง่าบ้าน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. 
 

6) คัมภีร์ใบลาน 
คัมภีร์ใบลานเร่ืองอานิสงส์เขียนธัมม์ ฉบับวัดนันนทาราม จังหวัดเชียง่ใหม่, และอานิสงส์บริขารแปด

ประการ ฉบับวัดทาดอยคร่ัง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ตานข้าวเปลือกข้าวสาน ฉบับวัดคงคานิมิต อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดบ้านแท่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. 
คัมภีร์ใบลานเร่ืองอานิสงส์ผ้าทอดบังสุกุล วัดชมพูหลวง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ผู้สนใจสามารถ

ศึกษาคัมภีร์เหล่าน้ี ได้ที่สถาบันวิจัยสังคมและสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีเก็บ
รักษาโดยถ่ายไมโครฟิล์มไว้แล้ว. 

คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป วัดธาตุคํา จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สูต วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์สร้างขัวสาลา ของวัดเสาหิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์อานิสงส์ผ้ามหาปังสุกุล วัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์เรื่องอานิสงส์สร้างธัมม์ ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ปีใหม่ ฉบับวัดหมื่นกอง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์เรื่องอานิสงส์หน้าศพ วัดลัฎฐิวนาราม ตําบลผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 
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คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ขัวหัวงัว (สะพานหัววัวที่ทําด้วยกะโหลกหัววัวแห้ง) วัดต้นแทนหลวง 
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (จ.ศ. 1245). 

คัมภีร์เรื่องอานิสงส์หน้าศพ วัดลัฎฐิวนาราม ตําบลผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 
คัมภีร์ใบลานเรื่องอานิสงส์ขัวหัวงัว (สะพานหัววัวที่ทําด้วยกะโหลกหัววัวแห้ง) วัดต้นแทนหลวง 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (จ.ศ. 1245). 
บุญคิด วัชรศาสตร์. สุทธนู. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. 2544. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. ช้างฉัททันต์. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 2. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. มโหสถ. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. 2541. ผูกที่ 3. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. ภูริต๊ัด. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. 2544. ผูกที่ 4.  
บุญคิด วัชรศาสตร์. อุทรา เต่าน้อยอองคํา. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 5. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. เตมิยะ. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 6.  
บุญคิด วัชรศาสตร์. เนมิราช. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 7. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. เนมิราช. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. 2541. ผูกที่ 8. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. พุทธาภิเษก. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 9. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. สุวรรณสยาม. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 10. 
บุญคิด วัชรศาสตร์. สุวรรณสยาม. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. ผูกที่ 11. 
บุญคิด วัชรศาสตร์.สมภมิต. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์. 2543. ผูกที่ 12. 
 

7) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์เจริญ  มาลาโรจน์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
สัมภาษณ์ชัปนะ ป่ินเงิน, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 

สัมภาษณ์พระครูบุญธรรม  จันตะมะโร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมปัญญาท้องถิ่น. วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560. 

สัมภาษณ์พระครูบุญธรรม  จันตะมะโร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมปัญญาท้องถิ่น. วันที่ 12 มิถุนายน 
2560. 

สัมภาษณ์พระครูพิศาลธัมมานยุต, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 

สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สมหมาย  เปรมจิต. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์. วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2560. 

สัมภาษณ์วิรัตน์ มาเรือง, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
สัมภาษณ์ศรีเลา  เกษพรหม, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์. วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
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สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร์. วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2560. 

สัมภาษณ์ศิริรัตน์ อาศนะ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณี. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคัมภีร ์
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม  
 ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ประจํามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  
 วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
  อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ 
  รองผู้อํานวยการ (ฝ่ายพระพุทธศาสนา)  
 สถาบันเพ่ือการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 
   ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการพูดสโมสรฝกึการพูดแห่งลานนาไทย 
 
2. รองศาสตราจารยส์มหมาย เปรมจิตต์  
 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านคัมภีร์และวรรณกรรมล้านนา 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
3. นายศรีเลา เกษพรหม 
 ผู้เช่ียวชาญงานแปลอักษรโบราญ ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบนัวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านประเพณี 
1. ดร.ชัปนะ ปิ่นเงิน 
 เจ้าหน้าที่วิจัยชํานาญการด้านประเพณี สถาบันวิจัยสังคม  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
2. นางสาวศิรริัตน์ อาศนะ 
 อาจารย์สอนภาษาและวรรณคดีไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านประเพณีล้านนา 
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3. นายวิรัตน์ มาเรือง 
 ผู้เช่ียวชาญในด้านประเพณีท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 บทความเรื่อง การใชวัจนลีลาและธัมมวัจนโวหารของพระสงฆ์ในล้านนา 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวรรณกรรม 
1. พระครูพศิาลธัมมานุยุต   
 ผู้เช่ียวชาญในด้านภาษาล้านนาและเป็นผู้วรรณกรรมล้านนาการแต่ง 
 และการเชียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 
 วัดอุเม็ง  ตําบลยุหว่า  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  
2. พระอธิการวิเชียร ธมัมกาโม  
 ผู้เช่ียวชาญวรรณกรรมด้านภาษา วรรณกรรมท้องถิ่น ในด้านขับประเภท จ๊อย ค่าว ซอ เรียกขวัญ 
 วัดรัตนาราม ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 
3. อาจารย์เจริญ มาลาโรจน ์
  ผู้แต่งหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม 
 
ผู้เชยีวชาญในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
1. พระครูบญุธรรม จันตะมะโร  
 ผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองสัตตภัณฑ์ เป็นที่ต้ังหรือรองเครื่องสักการะไว้บูชาพระรัตนตรัย  
 คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 วัดห้วยบง  ตําบลเช่ือนผาก อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2. นายอุบล เดฃวงค ์
 ผู้เช่ียวชาญด้านหมอยาพ้ืนบ้านเก่ียวกับเคร่ืองสักกาะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
3. นายดสุิต เชาว์ชาติ 
 ผู้เช่ียวชาญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหมอยาหรือหมดเมืองในด้านสมุนไพร 
 เป็นส่วนหน่ึงเครื่องถวายพระสงฆ์ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ 



165 
 

 



166 
 



167 
 



168 
 



169 
 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
 เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา 

 

แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางพุทธศาสนา
และวรรณกรรมล้านนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 
ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือน

ล้านนา 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม

ประจําเดือนล้านนา 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยสว่นบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือ...............................................ฉายา/นามสกุล..............................................................
พรรษา.....................................อายุ...............................ที่อยู่บ้าน/วัด เลขที่.....................หมู่ที่..............
ซอย................................................................ถนน.................................................................................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทร....................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ระดับการศึกษา................................................................................................................. 
1.3 สถานที่ทํางาน................................................................................................................... 
1.4 ตําแหน่ง............................................................................................................................ 
1.5 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของท่าน จํานวน.............................พรรษา........................ปี 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือน
ล้านนา 
 2.1 ท่านเห็นว่าในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา ปรากฏหลักพุทธธรรมอะไรบ้าง ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.2 ท่านเห็นว่า หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.3 ท่านเห็นว่า หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา สามารถนําไปใช้ในการ
สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.4 ท่านเห็นว่า หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา  สามรถนําไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างไร อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

2.5 ท่านเห็นว่า หลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจําเดือนล้านนา  สามรถนําไปใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม
ประจําเดือนล้านนา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
 

    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ 
 (พระสามารถ  ฐิติสีโล (ชุ่มใจ) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบ-ใบลาน 



หน
หนังสือที่บันทึ
สนองมัดรวม
ลงบนใบลาน 

 

วิธี
กรอบแตกง่า
จากน้ัน นําม
นําไปแช่นํ้า ป
ประมาณ 2 วั
แห้ง ใบลานที
ขนาดที่ต้องก
ขนอบทั้งสี่ด้า

                      
1h

chap =3&pa

นังสือลาน ทํา
ทึกลายลักษณ
มกันเป็นผูก นิ
 ส่วนใหญ่เป็น

ธีการทําหนังสื
าย เมื่อตัดใบ
าเจียนก้านออ

 ประมาณ 24 
วัน นําใบลาน
ที่แห้งแล้ว ปร
การ แล้วมัดร
าน1 

                      

http://kanch
age=t32-3-in

การจารึ

าจากใบของต้
ณ์อักษรด้วยวิธี
ยมเรียกว่า คั
นพระธรรมคาํ

ใบลาน ต้นล

สือใบลาน เลือ
แล้วจะทิ้งตา
อก แล้วซ้อนก
 ช่ัวโมง บางท้
มาตัดเป็นแผ่
ะมาณ 10 - 2
รวมกันให้แน่น

                

hanapisek.or
nfodetail03

รึกวรรณกรร
 

ต้นลานซึ่งเป็น
ธีจารตัวหนังสื
คัมภีร์ใบลาน 
าสอนทางพระ

 

               
 

ลา ขนอมสํารั

อกใบลานที่อ่
ากแดด ตากน้
กันประมาณ 
ท้องถิ่นนําไปต้
นเท่ากัน ตาม
20 ใบ เรียงซ้อ
น ใช้มีดที่มีค

r.th/kp6New
.html 

รมลงใบลาน

นต้นไม้ป่าชนิ
สือลงบนใบขอ
 ที่เรียกช่ือว่า 
ะพุทธศาสนา จ

                 

รับตัดขอบใบล

อ่อนเพราะเส้น
นํ้าค้าง ประม
 20 - 30 ลาน
ต้มในน้ําซาวข้
มต้องการ นําไ
อนกัน และปร
ความคมมากๆ

w/sub/book/

น 

ดหน่ึง ลักษณ
องต้นลาน แล้
 คัมภีร์ใบลาน
จากพระไตรปิ

 

 
 
 
 
 

ลาน 

นใยไม่เหนียว
าณ 3 วัน 3 
น ขดม้วนให้ก
ข้าว หลังจากน
ไปแช่ในนํ้ายา
ระกบด้วยขน
ๆ ตัดลานให้เ

/book.php?

ณะ คล้ายต้นต
ล้วเจาะรูร้อยหู
น เพราะเน้ือเรื
ปิฎก เป็นต้น 

วมาก ใบเรียบ
 คืน แล้วจึงมั
กลม มัดด้วยเช
น้ัน นําออกตา
า แล้วนําไปตา
นอบ เพ่ือตัดใบ
เสมอ และได้

?book=32& 
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ตาล เป็น
หูด้วยสาย
รื่องที่จาร
 

 
 
 
 
 

บเนียน ไม่
มัดรวมกัน 
ชือก แล้ว
ากให้แห้ง 
ากแดดให้
บลานตาม
้ระดับกับ

 

 



ใ

 

 
กา

จารเป็นเหลก็
ให้แหลมคมต
ลาน โดยใช้ลู
เป็นรูปอักษร
ลบผิวหน้าลา
 

 

 

ารเขียนหนังสื
กปลายแหลม 
ตลอดเวลา เพื
ลูกประคบชุบ
 แล้วใช้ทราย

านให้ขาวสะอา

อใบลาน จะใ
 มีด้ามถือ ทําด
พ่ือเส้นอักษรจ
เขม่าไฟผสมน
ยละเอียดคั่วร้อ
าด ทําให้ลาย

คัมภีร์ใบลา

ใช้ “เหล็กจาร
ด้วยไม้ หรือเข
จะได้เรียบงด
นํ้ามันยางลูบไ
อนโรยบนหน้
เส้นอักษรผุดขึ

าน 

ร” จารตัวหนัง
ขาสัตว์ ในขณ
ดงาม หลังจาก
ไปมาให้ทั่ว เพ
้าลาน ใช้ลูกป
ขึ้นเป็นสีดําอย

งสือให้เป็นรอ
ณะที่จารหนังสื
กจารข้อความ
พ่ือให้สีดําขอ
ประคบสะอาด
ย่างเด่นชัด 

อยลึกในเน้ือล
สือ จะต้องฝน
มหมดแล้ว จ
องเขม่าไฟ ฝังใ
ดถูไปมาหลาย

189 

 

าน เหล็ก
เหล็กจาร
ะลบหน้า
ในร่อง ที่
ยครั้ง เพ่ือ
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ภาคผนวก ฉ 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 

พระครูบุญธรรม จันตะมะโรม 
วัดหวยบง  ตําบลเชื่อนผาก อําเภอ

พราว  จังหวัดเชียงใหม 

ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องสัตตภัณฑ เปน

ท่ีตั้งหรือรองเครื่องสักการะไวบูชาพระ

รัตนตรั ย  คือพระ พุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ 

 

 

      พระอธิการวิเชียร  ธัมมกาโม 

วัดรัตนาราม ตําบลทุงตอม อําเภอสัน

ปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

เชี่ยวชาญวรรณกรรมดานภาษาวรรณกรรม

ทองถ่ิน ในดานขับประเภท จอย คาว 

ซอ เรียกขวัญ 

 

 
 

พระครูพิศาลธัมมานุยุต 

วัดอุเม็ง  ตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

ผูเชี่ยวชาญในดานภาษาลานนาและเปน

ผูวรรณกรรมลานนาการแตงและการ

เชียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ลานนา 
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                                                           ศาสตราจารยเกียรติคุณแสง จันทรงาม 

ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ประจํามหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา วัดเจดียหลวง 

จังหวัดเชียงใหม 

อาจารยพิเศษ บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ณ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวน

ดอก จังหวัดเชียงใหม รองผูอํานวยการ (ฝาย

พระพุทธศาสนา) สถาบันเพ่ือการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 

ท่ีปรึกษาทางดานวิชาการพูดสโมสรฝกการพูด

แหงลานนาไทย 
 

ดร.ชัปนะ ปนเงิน 

เจาหนาท่ีวิจัยชํานาญการดานประเพณี 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

นายศรีเลา เกษพรหม 

ผูเชี่ยวชาญงานแปลอักษรโบราญ ฝายวิจัย

ลานนา สถาบันวิจัยสังคม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 นายวิรัตน มาเรือง 

ผูเชี่ยวชาญในดานประเพณีทองถ่ิน/ภูมิ

ปญญาชาวบาน 

บทความเรื่อง การใชวัจนลีลาและธัมม

วัจนโวหารของพระสงฆในลานนา 

 

 

 

อาจารยเจริญ มาลาโรจน 
ผูแตงหนังสืออานนอกเวลา เรื่อง เจา

จันทรผมหอม 

 

 
 

 

นายอุบล เดชวงค 

ผูเชี่ยวชาญดานหมอยาพ้ืนบานเก่ียวกับ

เครื่องสักกระประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา 

 

 

 

 
นางสาวศิริรัตน อาศนะ 

อาจารยสอนภาษาและวรรณคดีไทย 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง

เชียงใหม 

ผูเชี่ยวชาญดานประเพณีลานนา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

วิถีทัศนในลานนา 
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คัมภีรใบลานลานนา / ตูเก็บคัมภีร ธรรมมาสน บญัชักและหีบธรรม 
 

    
 

พระสงฆลานนากับคัมภีรใบลาน / สวนประการเทศน 

 

    
 

คัมภีรใบลานพรอมดวยสายสยองสําหรับรอยใบลานใหเปนผูก 

 

    
 

บัญชัก สําหรับจารชื่อเรื่องและจํานวนผูกของคัมภีรธรรม /คัมภีรใบลานหรือคัมภีรธรรมแบบสมบูรณ 
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ตูเก็บคัมภีร ธรรมมาสน 

      
 

หีบธรรม (ตูพระไตรปฎก) สําหรับเก็บรักษาคัมภีรใบลานในลักษณะตาง ๆ 
 

   
 

ธรรมมาสนแบบกลีบดอกบัวบานหรือธรรมมาสนแบบเปดไมมีหลังคา เอกลักษณของชาวลานนา 
 

      
 

ธรรมมาสนหลังคาแบบปราสาทยอดสูงลักษณะคลายยอสวนมาจากปราสาทหรือวิมาน 
 

* ขอขอบคุณภาพประกอบ พระนคร ปฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์) วิถีเทศนในลานนา โครงการศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาประเทศเพ่ือนบาน ฝายวิชาการและวิจัยสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 2557. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

วิหารลายคํา 
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วิหารลายคํา ใน วัดพระสิงห 

 

วิหารลายคํา เปนวิหารทรงพ้ืนเมืองลานนาขนาดเล็กท่ีผนังวิหารมีภาพจิตรกรรมโดยรอบ 

ดานเหนือเขียนเปนเรื่องสังขทอง ดานใตเปนเรื่องสุวรรณหงส มีเรื่องเลากันวา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวิหารลายคําเกิดข้ึนจากการวาดประชันฝมือกันระหวางชางสองคน ท่ีแบงกันวาดภาพคนละเรื่อง 

แยกกันอยูคนละฝงของวิหาร โดย "เจ็กเส็ง" วาดเรื่องสังขทอง สวน "หนานโพธา" วาดเรื่องสุวรรณ

หงส ซ่ึงเม่ือพิจารณาทางดานความงามเปรียบเทียบกันแลว ตางก็ยกยองวาเรื่องสังขทองงดงามกวา 

แตอยางไรก็ตาม ผลงานของชางท้ังสองก็ถือไดวาเปนฝมือชั้นเยี่ยม สามารถสะทอนใหเห็นรสนิยม

ความเปนอยูของชนชั้นสูงในลานนาไดเปนอยางดี แมรูปแบบของภาพจะผสมผสานอิทธิพลของ
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จิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร และจิตรกรรมพมาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงโดดเดนท่ีสถาปตยกรรม

และการเขียนหนาตาอยูบางก็ตาม เฉพาะเรื่องสังขทองท่ีวาดอยูในวิหารลายคํานั้น เม่ือดูลําดับเนื้อ

เรื่องแลวพบวา สอดคลองกับบทละครนอก เรื่องสังขทอง ท่ีเปนพระราชนิพนธในลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 2 

เปนอยางมาก 

 
 

 
 

สุวรรณหงส เปนโอรสนครไอยรัตน มีหงสยนตเปนพาหนะ พระองคพบรักกับ นางเกศสุริยง 

ขณะไปเก็บวาวเสี่ยงทายท่ีลอยไปติดยอดปราสาทของนางในนครมัตตัง  
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นางเปนยักษท่ีดี แตพ่ีเลี้ยงดุราย ไดลอบฆาสุวรรณหงสโดยท่ีนางไมรู ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เรื่องนี้มีรอยชํารุดมากมาย บางครั้งไมทราบเลยวาภาพนี้หมายถึงอะไรบาง 
 

 
 

 เสนายักษ หรือขาราชบริพารในเมืองยักษชั้นผูใหญ เพราะมีกระบังศีรษะ 
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นางกํานัลยักษ 
 

 
 

ภาพนางเกศสุริยง 
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นางจึงออกตามไปจนถึงนครไอยรัตน แลวใชน้ําทิพยท่ีไดจากพระอินทรชุบชีวิตสุวรรณหงสข้ึนมา 
 

 
 

แตเม่ือสุวรรณหงสฟนแลวกลับฆานางและบิดา ดวยเขาใจวาเปนผูสังหารตนในตอนแรก 
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จนเม่ือรูเรื่องจริง จึงชุบชีวิตนางข้ึนมาใหม ตอมานางยักษตนหนึ่งปลอมเปนนางเกศสุริยง 
 

 
 

ตองมีการพิสูจนความจริงกัน จากนั้นท้ังสองจึงไดครองรักกันในท่ีสุด 



205 
 

 
 

ภาพเลอะเลือนจนจับไมไดเลยวาเปนตอนอะไรบาง 
 

 
 

แตเม่ือลองขยายภาพดานบนแลว จะพบถึงหนาตา การแตงกายท่ีชางเขียนไวอยางละเอียด 

ทรงผมสมัยนั้นเปนทรงท่ีเรียกวา ทรงมหาดไทย หรือหลักแจว  



206 
 

 
 

 
 

สาวคนนี้หนาตาสวย ค้ิวโกงหนาตาเหมือนสาวพมา 



207 
 

 
 

คนธรรมดานี่คงเปนชาวเมืองไอยรัตน ของสุวรรณหงส เพราะไมใชยักษ 
 

 
 

เรื่องสังขทอง ทางฝาผนังดานขวา ภาพนี้เปนภาพพระสังข ท่ีทราบวาแมเลี้ยงเปนยักษ จึง

ไปชุบตัวในบอเงิน 
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แลวลงไปชุบตัวในบอทองอีกครั้ง 
 

 
 

จากนั้นข้ึนไปบนหอคอยขโมยรูปเงาะ 
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นํามาสวมพรางตัวเปนเจาเงาะ แลวหนีไป 
 

 
 

ทาวสามนตกับนางมณฑา ปาวรองใหเจาชายและผูคนมาชุมนุมใหนางรจนาเลือกคู 
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เจาชายในนครตางๆ รวมหนึ่งรอยเอ็ดเมือง มาใหธิดาทาวสามนตเลือกเปนคูครอง ภาพนี้ยก

ยองวางดงามท่ีสุด  
 

 
 

ภาพหนุม ๆ ท่ีมารอการคัดเลือก ไวผมทรงมหาดไทย 
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จิตรกรรมฝาผนังเรื่องสังขทองจะพบเพียงท่ีนี่แหงเดียว และท่ีวิหารลายคํานี่เทานั้น 
 

 
 

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระสิงหเปนภาพเขียนเรื่องสังขทองหรือสุวัณณสังขชาดก 

ซ่ึงเปน 1 ใน 50 เรื่องของปญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาต เปนงานวรรณกรรมท่ีแตงเลียนแบบ

ชาดกโดยพระเถระชาวเชียงใหม เม่ือ พ.ศ.2000-2200 นอกจากสุวัณณสังขชาดกแลวยังมีเรื่องสมุทร

โฆษชาดก สุธนชาดก รถเสนชาดก เปนตน และลักษณะเดนของภาพจิตรกรรมท่ีพบในลานนา 

ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี บิดาแหงวงการศิลปะรวมสมัยของไทย ไดสรุปไววา "จิตรกรรมใน
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ภาคเหนือนิยมเขียนภาพชีวิตประจําวันเปนภาพเหมือนชีวิตจริง ถามองดูภาพท่ีงดงามเรื่องสังขทองใน

วิหารลายคํา พระพุทธสิหิงค จังหวัดเชียงใหม เราจะรูสึกคลายกับวา เราเขาไปอยูในสถานการณท่ี

เปนจริงตามความเปนอยูเม่ือ 100 ปกอน" การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคําวัดพระสิงห 

ชางเขียนสามารถกําหนดจินตนาการไดตามอยางท่ีตองการเปนการจําลองวิถีชีวิตของคนลานนาใน

สมัยกอน ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคําของวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ถือเปนงานฝมือของ

ชางชั้นครูท่ีปจจุบันยังคงไดรับการอนุรักษ แมวาตัววิหารลายคําจะผานการบูรณะซอมแซมมาแลว

หลายครั้ง แตภาพเขียนฝาผนังยังคงไดรับการบํารุงรักษาไวเปนอยางด ี
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บทสัมภาษณเชิงลึก 

 

1. กลุมที่ 1 ผูทรงคุณวุฒิดานคัมภีร 

ศาสตราจารยเกียรติคุณแสง จันทรงาม กลาววา หลังจากท่ีไดมีความพยายามในการพลิก

ฟนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ในสมัยเจาผูครองนครเชียงใหม สมัยตนพุทธศตวรรษท่ี 

24 คัมภีรอานิสงสลานนา ก็ยังคงตอบสนองตอความเชื่อและวิถีการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานของชาวพุทธท้ัง

ในระดับชาวบานและชนชั้นผูปกครอง แตดวยความท่ีบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก มีผูคนมา

จากหลายถ่ินฐานเขามาอาศัยอยูในเชียงใหมและหัวเมืองตางๆ มากข้ึน ซ่ึงเรียกวา “ยุคเก็บผักใสซา 

เก็บขาใสเมือง” ดังนั้น จึงมีความพยายามในการท่ีสรางกฎเกณฑทางสังคมในระดับวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีข้ึนมา คัมภีรอานิสงสในยุคนี้ จึงเริ่มปรากฏเปนคัมภีรท่ีตอบสนองตอการเสริมสราง

วัฒนธรรม ประเพณี และระบบการอยูรวมกันในสังคม โดยใหกลุมคนยึดหลักการตามวัฒนธรรม

ประเพณี พระเถระ นักปราชญในสมัยนี้ จึงประพันธคัมภีรอานิสงสท่ีเปนเรื่องเฉพาะมากข้ึน โดยเนน

การเชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อในทองถ่ินเขามา ดังปรากฏเปนคัมภีรอานิสงสท่ี

เก้ือหนุนตอการเสริมสรางวัฒนธรรม ประเพณี และการอยูรวมกันในสังคม เชน คัมภีรอานิสงสลาง

คาบ หรืออานิสงสตานกองหลัว (อานิสงสการจัดการศพ) อานิสงสขนทรายเขาวัด อานิสงสปใหมเมือง 

อานิสงสตามผะตีส (จุดประทีปโคมไฟ) อานิสงสตามขาวหลาม ขาวจี่ ฯลฯ ซ่ึงสะทอนใหเห็นระบบ

ความเชื่อและการสงเสริมจารีตประเพณีในลานนา0

1 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา คัมภีรอานิสงสในลานนามีการเปลี่ยนแปลงและการประยุกตใชเพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความสนใจของคนในสังคม เปนเหตุและปจจัยท่ีสืบเนื่องกัน กอใหเกิด

คานิยม ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงความรูท้ังทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อ

ในทองถ่ินเขาดวยกัน โดยมีวัตถุ ประสงคหลักเพ่ือสรางแรงจูงใจใฝกุศลของหมูพุทธบริษัทท้ังในระดับ

ชาวบานและชนชัน้ผูปกครอง 

รองศาสตราจารยสมหมาย  เปรมจิตต กลาววา ลักษณะของวรรณกรรมลานนาท้ังท่ีเปน

ภาษาบาลีและภาษาทองถ่ินท่ีนักปราชญท้ังหลายผลิตออกมาตั้งแตยุคทองของอาณาจักรลานนาจนถึง

ยุคเสื่อมนั้น มีความแตกตางกันไปตามสภาพและเหตุการณบานเมืองในแตละยุค ถึงแมเอกสาร

ตัวเขียนลานนาจะตกทอดมาถึงสมัยปจจุบันไมครบถวนสมบูรณก็ตาม โดยจัดแบงประเภทคัมภีร

เหลานั้นออกเปนหมวดหมูตามเนื้อหาสาระ 11 หมวดหลัก คือ 

1. หมวดพระพุทธศาสนา (มีมากท่ีสุดเพราะเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับชาวพุทธ) 

                                                           
1สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณแสง  จันทรงาม, ผูทรงคุณวุฒิดานคัมภีร, วันท่ี 23 

มิถุนายน 2560. 
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2. หมวดนิทานพ้ืนบาน (มีบางเล็กนอย สวนใหญจะเลาแทนบันทึกเปนหนังสือ) 

3. หมวดกฎหมายโบราณ (มีนอย และมักจะชํารุด แตก็ไดถายไมโครฟลมไวหมด) 

4. หมวดจริยศาสตร (มีมากเพราะเปนเรื่องธรรมะท่ีเก่ียวกับความประพฤติของคน) 

5. หมวดประวัติศาสตร (มีนอยเพราะไมเก่ียวดวยบุญกุศล มีคนสนใจนอยมาก) 

6. หมวดโหราศาสตร (มีนอยเพราะจะรูกันเฉพาะในกลุมหมอโหรเทานั้น) 

7. หมวดโคลงกลอน (มีนอย เพราะสายเลือดกวี ยอมมีนอยเปนธรรมดา) 

8. หมวดยาสมุนไพร (มีคอนขางมาก แตการเก็บรักษาไมดี มักจะสูญหายหมด) 

9. หมวดลัทธิพิธีกรรม  (มีนอยเชนเดียวกัน สวนมากจะมาคูกับไสยศาสตร) 

10. หมวดไสยศาสตร (มีไมมาก และมักจะถูกคนยืมไปหายสาบสูญไมสงคืนวัด) 

11. หมวดปกิณกะ (สวนใหญเปนสมุดขอยท่ีรวมเรื่องสั้นๆ หลายเรื่องไวดวยกัน) 2 

ในบรรดา 11 หมวดหลักนี้ หมวดพระพุทธศาสนาไดแบงหมวดยอยออกไปอีกเปน 17 

หมวดยอยตามเนื้อหาท่ีมีอยูในหมวดนั้น เชน พุทธตํานาน มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก ชาดกท่ัวไป 

พระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย และธรรมะท่ัวไป ตามท่ีกลาวแลว 

จากการวิเคราะหพบวา การสรางคัมภีรศาสนาหรือการสรางธรรมถวายวัดตามความเชื่อ

ของชาวลานนา จากระยะเริ่มตนถึงสมัยปจจุบันวา มีจุดมุงหมายท่ีตางกัน ในสมัยแรกๆ การทํานุ

บํารุงพระศาสนาถือเปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย เพราะถือตามราชประเพณีท่ีมีมาแต

สมัยโบราณนั้นอยางหนึ่ง และถือวาการศึกษาเลาเรียนท้ังหมดมีวัดเปนศูนยกลางและเปนหนาท่ีของ

พระสงฆท่ีจะเรียนรูหลักคําสอนในศาสนา เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆเอง 

และเพ่ือนําไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหเปนพลเมืองดีซ่ึงมีสวนเก้ือกูลตอการปกครองบานเมืองใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้น การสรางคัมภีรถวายวัดจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญของผูปกครองบานเมือง แตเม่ือ

กาลเวลาผานไป ระบบการปกครองเปลี่ยนไป สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป คานิยมในการสรางคัมภีร

ถวายวัดไดเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะสมัยหลัง ๆ การสรางธรรมถวายวัดเปนเพียงความเชื่อและ

เพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูท่ีลวงลับเทานั้น 

ความนิยมในการสรางคัมภีรถวายวัดในลานนานั้น เปนปรากฏการณปกติเชนเดียวกับ

คานิยมในการสรางหนังสือถวายวัดของคนไทยภาคอ่ืนๆ เพราะมีหลักฐานพิสูจนใหเห็นถึงความนิยม

ดังกลาว คัมภีรบางเรื่อง ชาดกบางเรื่อง เชนเรื่อง เวสสันดรชาดก หรือมหาชาติซ่ึงมีมากมายหลาย

สํานวน ดังท่ี ประครอง นิมมานเหมินท ไดกลาวถึงสํานวนของคัมภีรมหาชาติของลานนา วามีมากกวา 

                                                           
2สัมภาษณรองศาสตราจารยสมหมาย เปรมจิตต, ผูทรงคุณวุฒิดานคัมภีร, วันท่ี 23 

มิถุนายน 2560. 
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200 สํานวน และก็มีขอนิยมในการสรางคัมภีรดังกลาวถวาย เพราะถือวาไดอานิสงสมหาศาล และยัง

มีประเพณีนิยมตราบเทาทุกวันนี้ก็คือ การฟงธรรมหรือเทศนมหาชาติ เพราะถือวามีอานิสงสเปนอันมาก 

และยังจะเปนบารมีสงหนุนใหผูมีโอกาสไดฟงแมสักครั้งหนึ่งในชีวิตไดมีโอกาสพบพระศรีอาริยเมตไตร

ในอนาคตกาลเบื้องหนา 

ดังนั้น ในหอไตรของวัดหนึ่ง ๆ อาจพบวา มีวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมากกวาหนึ่งสํานวน

หรือหลายชุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล ท่ีกลาวถึงจํานวนตนฉบับ

คัมภีรใบลานหมวดชาดก โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก ท่ีสํารวจโดยโครงการอนุรักษคัมภีรใบลาน ศูนย

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม ก็พบสาเหตุเชนเดียวกันวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

ลานนาท่ีมีมากมายนั้น ดวยเหตุผล 6 ประการ คือ  

1. เปนชาดกท่ีไดรับความนิยมมาก โดยพระสงคนิยมนํามาใชเทศนา เนื่องจากมีเนื้อเรื่องท่ี

สนุกสนาน เปนท่ีชื่นชอบของผูรับฟง ตัวอยางเชน คราวธรรมเรื่องหงสผาคํา สุวรรณหอยสังข แสง

เมืองหลงถํ้า เปนตน 

2. เปนชาดกท่ีใชประกอบในพิธีกรรม ชาดกประเภทนี้พบมาก มิใชเพราะความนิยมในการ

ฟงเทศน แตเปนเพราะเก่ียวของกับความเชื่อในเรื่องการ “ตานธรรม” หรือการถวายคัมภีรธรรม เปนทาน 

สรุป จากคานิยม ความเชื่อและการยอมรับในการสรางและการนําไปประยุกตใชคัมภีร

อานิสงสโดย เฉพาะคัมภีรอานิสงสท่ีสอดคลองกับกิจกรรมในรอบปของชาวลานนาดังกลาว อาจกลาว

ไดวาสังคมลานนายอม รับและสรางสรรคผลงานเก่ียวกับอานิสงสในพระพุทธศาสนา ถึงแมวาคานิยม 

ความเชื่อในการสรางสรรคคัมภีรอานิสงสจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แตดวยความท่ีเปนเรื่องของการชี้แจง

ผลประโยชนผสมผสานกับหลักธรรม และนิทานชาดก จึงทําใหคัมภีรอานิสงสลานนาเปนท่ียอมรับและ

ปรากฏอยูในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาลานนา ตลอดมา 

ศรเีลา  เกษพรหม กลาววา ความเชื่อในการสรางและกระแสสังคมท่ีมีตอวรรณกรรมเรื่อง

อานิสงส ดวยเหตุท่ีคัมภีรอานิสงสลานนามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและสังคมลานนาตามท่ีกลาวแลว 

ในท่ีนี้จะกลาวถึง ปจจัยท่ีเก่ียวของ คือ คานิยมและความเชื่อในการสรางสรรควรรณกรรมอานิสงส

และกระแสความเชื่อของพุทธศาสนิกชนท่ีมีตอวรรณกรรมอานิสงสลานนา 2

3 

คานิยมและความเชื่อท่ีมีตอการสรางสรรควรรณกรรมอานิสงสประเภทตาง ๆ ในลานนามี

จุดเริ่มตนจากการท่ีนักปราชญลานนามองเห็นคุณคาท่ีจะนําความรู ความเขาใจ หรือหลักธรรม

ทางดานพระพุทธศาสนามาแสดงใหกับประชาชน และดวยอุบายท่ีชาญฉลาดจึงรจนาวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาใหมีบทท่ีวาดวยอานิสงสในการประกอบกุศลกรรมนั้น จุดสําคัญของคานิยมและ

ความเชื่อท่ีมีตอการสรางสรรควรรณกรรมอานิสงส คือ การรจนาคัมภีรอานิสงสวาดวยเรื่องการเขียน

                                                           
3สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม, ผูทรงคุณวุฒิดานคัมภีร, วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 
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ธัมม การสรางธัมมถวายวัด อานิสงสปฎกท้ังสาม อานิสงสสรางธัมมปฎกะ อานิสงสโบราณชาดก 

อานิสงสคําสอน คัมภีรอานิสงสเหลานี้ มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางสรรควรรณกรรมท่ัวไปและ

คัมภีรอานิสงส และสะทอนคานิยมเรื่องการสรางคัมภีรถวายวัดโดยมีเนื้อหาสาระกลาวถึงเหตุการณ

ในสมัยพุทธกาลบาง อานิสงสท่ีมากกวาการทําบุญบางอยางบาง ซ่ึงทําใหแนวคิดดัง กลาวเปนสิ่งท่ี

ยึดถือปฏิบัติกันในกลุมชนลานนา ถึงแมวาคติธรรม ความเชื่อเหลานั้นนักวิชาการจะกลาววาเปน

วรรณกรรมนอกนิบาตท่ีไมแสดงถึงแกนธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม แตคนสวนใหญก็ยอมรับ

ผลานิสงสในวรรณกรรมอานิสงสวา มีคุณคาทางจิตใจท่ีชวยเสริมสรางใหบุคคลใฝในทางดีหรือสราง

สมความรูใหชัดข้ึนประดับวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาดวยการสรางธัมม ดั่งตัวอยางท่ีปรากฏ

ในอานิสงสสรางธัมม ฉบับวัดชัยชนะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ท่ีวา 

“…ดูรามหาสารีบุตร บุคคลหญิงชายผูใด ผูหนึ่งในโลกนี้แลไดหื้อทานเขียน

ยังธัมมปฎกะ ตังสามก็ดี เขียนก็ดี เปนคําสอนแหงตถาคตะนี้แมนบทเดียวอันก็ดี ลวง

สุดไปแมนอักขระตัวเดียวอ้ันก็ดี อันวาผละอันนั้นก็หาท่ีสุดบได และบุคคลหญิงชาย

ตังหลายไดสรางเขียนธัมมพระตถาคตะ แมนหื้อทานผูอ่ืนเขียนก็ดี ก็เท่ียงไดยังสุข

สมบัติอันมากนัก อันประเสริฐเสี่ยงกาละอันยาวนานประมาณแปดหม่ืนสี่พันกัปปแล...” 

 

กลาววานอกเหนือจากคัมภีรภาษาบาลีท่ีมีอยูอยางมากมาย เปยมดวยคุณคาและแสดงถึง

อานิสงสในวรรณกรรมเหลานั้นแลว ยังมีคัมภีรอีกมากมายท่ีมีผูแตงข้ึนเพ่ือถวายในพระพุทธศาสนา 

ซ่ึงหากศึกษาจากคัมภีรชื่อ อานิสงสสรางเขียนธรรม แลวพบวา มีการระบุถึง “อานิสงส” หรือ

ผลตอบแทนแกผูสรางคัมภีรไวเปนอยางสูงวา 

“…บุคคลผูใดยินดีในศาสนาตถาคตและไดสรางเขียนธัมมปฎกกะท้ัง 3 คือวา 

อภิธัมมา 7 คัมภีร สุตตันตปฎกะและอัตถกถาฎีกาคัณฐีท้ังหลายก็ดี บุคคลท้ังหลาย

ฝูงนั้นก็ได อานิสังสผละมากนัก บอาจจักวัณณนาสังขยา นับประมาณแหงบุญอันหา

ท่ีสุดท่ีเม้ียนบไดแล ดังวา มีเทพบุตรตนหนึ่งมีอายุไดแสนกัป มีปากแลลิ้นไดแสนอันก็

บอาจเพ่ือจักอานนับหื้อ เสี้ยงหื้อเม้ียน ปริจเฉทวาเทานั้น เทานี้แทแล แมนบไดสราง

ไดเขียนพรอมท้ังมวล เทาคัมภีรหนึ่งก็ดี บไดบทหนึ่งก็ดี ลวงสุดไปแมอักขระตัวเดียว

หนึ่งก็ดี แมนบไดสรางไดเขียน เทามีน้ํามันน้ําหม่ืนและแตงแปลงน้ําประทับลานหื้อ

ไดเขียนธัมมดั่งอ้ันก็ดี บุคคลผูนั้นก็จักไดผละบุญกัมมมากนัก จักไดเสวยสมบัติเปน

พระญาจักกวัติราช...” 
 

สรุป ดวยประเพณีนิยมดังกลาวนี้ จึงไดมีผูสรางเขียนคัมภีรตางๆ ไวเปนอันมาก ซ่ึงปรากฏ

จากการสํารวจของของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2516 – 2523 ในเขต
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ภาคเหนือตอนบน รวม 244 วัด ไดพบและทําการบันทึกชื่อคัมภีรใบลานไว 222, 560 ผูกกับเฉพาะ

คัมภีรอานิสงสนั้น มีมากถึง 1,673 เรื่อง 

 

2. กลุมที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิดานประเพณี  

ศิริรัตน  อาศนะ กลาววา หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมประจําเดือนลานนา ใน

ภาพรวมคือการใหทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา ซ่ึงนําไปสูความหลุดพน มีประโยชน

อยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติ และผูเก่ียวของ ทําใหชีวิตตน ครอบครัว และสังคมมีความสุข สงบและสันติ 

สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยการปรับแนวปฏิบัติของบุคคลในการใหทาน รักษาศีลและภาวนา ให

เหมาะสมกับสภาพของบุคคล กาลเทศะ คํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทามกลางความ

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยใชสื่อ ภาษา สถานการณจําลอง ฯลฯ ท่ีทันสมัย เพราะ

จะทําใหสามารถเขาถึงบุคคลในระดับตาง ๆ ได เม่ือบุคคลนําไปใชก็จะเกิดประโยชนสูงสุด 

วรรณกรรมประจําเดือนลานนามีอิทธิพลตอภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินในแงของการมีสวนทําให

ภูมิปญญาบุคคล เปนภูมิปญญาทองถ่ิน เพราะเปนเรื่องราววิถีชีวิตของคนในทองถ่ินท่ีมีความเชื่อ 

ความศรัทธา เปนเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคม บุคคลสามารถนําหลักพุทธธรรมไปใชในการ

ดําเนินชีวิต ควบคูไปกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเปนหลักพุทธธรรม

เดียวกัน ท่ีสอนใหคนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะใน “โลกเสรี” เชนปจจุบัน คนใน

สังคมจําเปนอยางยิ่งจะตองใชหลักธรรมนําชีวิต ควรมีการเผยแผหลักพุทธธรรมใหแกเยาวชนใน

รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับการศึกษา เพ่ือเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งในการกลอมเกลา

เยาวชนใหเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี34 

ดร.ชัปนะ  ปนเงิน กลาววา เวสสันดรชาดก เปนวรรณกรรมพุทธศาสนา แตงตามชาดกเรื่อง

หนึ่งในทศชาติชาดก ลักษณะการแตงเปนรอยแกว มีคาถาบาลีแทรก เนื้อเรื่องแสดงการบําเพ็ญทาน

บารมีของพระพุทธเจาในขณะเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ในลานนามีผูแตงไวหลายสํานวน 

สํานวนนี้ตนฉบับใบลานอยูท่ีวัดศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จารดวยอักษร

ธรรมลานนา ภาษาไทยวนบาลี จํานวน 16 ผูก รวม 646 หนาลาน ใชชื่อตนฉบับวา ฉบับมหา

เกสรปญโญเสลารัญญวาสีไหลหิน สันนิษฐานวา พระมหาเกสรปญโญเสลารัญญวาสี วัดไหลหินเปนผู

รจนาแตงแปล ธมมปาลภิกขุเปนผูจาร เม่ือ จ.ศ. 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 สมัยพญาธรรมลังกา 

(พ.ศ. 2358 – 2364) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยืมมาถายไมโครฟลม หมายเลข 

81.063.01B.045-0754

5 

                                                           
4สัมภาษณศิริรัตน  อาศนะ, ผูทรงคุณวุฒิดานประเพณี, วันท่ี 27 มิถุนายน 2560. 
5สัมภาษณ ดร.ชัปนะ  ปนเงิน, ผูทรงคุณวุฒิดานประเพณี, วันท่ี 27 มิถุนายน 2560. 
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เนื้อเรื่องโดยยอมีดังนี้ พญาสีวีแหงเมืองเขตุตรนคร มีราชบุตรชื่อวาไชย เม่ืออายุได 16 ป 

ทรงใหอภิเษกกับนางผุสดีราชธิดาแหงแควนมัททะ ความเดิมสมัยของพระพุทธเจาวิปสสี อาศัยอยูใน

เมืองพันธุมตินคร ครั้งนั้นพญาสามันตราชไดถวายบรรณาการแกราชธิดาท้ังสองของพญาพันธุมราชเปน

แกนจันทนแดงและดอกไมทอง โดยลําดับ นางท้ังสองนําบรรณาการนั้นไปถวายพระวิปสสี ดวยกุศลนี้

หลังจากตายแลวจึงไดทองเท่ียวเกิดในเมืองสวรรคและเมืองโลกนานเกาสิบเอ็ดกัป นางผูพ่ีจุติลงมาเกิด

เปนนางสิริมหามายาพุทธมารดา สวนนางผูนองไดเกิดเปนราชธิดาของพญากกิราชชื่อวาอุรัจฉทา เม่ือ

อายุได 16 ป นางไดบวชในศาสนาพระพุทธเจาแลวก็ปรินิพพาน สวนพญากกิราชนั้นยังมีราชธิดาอีก 7 

คน คือ นางสมณี นางสมณคุตตา นางภิกขุนี นางภิกขุทาสิกา นางธัมมา นางสุธัมมา และนางสังฆทาสี 

นางสุธัมมาตายแลวไดไปเปนมเหสีของพระอินทร กอนจะจุติจากสวรรคไดขอพร 10 ประการจากพระ

อินทรแลวลงมาเกิดในครรภมเหสีแหงแควนมัททะชื่อวาผุสดี เพราะเปนผูมีวรรณะ เวสสันดรเพ่ือ

ขอกัณหาชินาและชาสีพระเวสสันดรมีใจยินดีในการบริจาคทานยกบุตรท้ังสองให ชูชกพาท้ังสองออก

จากอาศรม ระหวางทางท้ังสองกุมารหนีเขาไปซอนตัวอยูในสระบัว ชูชกกลาวกับพระเวสสันดรวาไม

ยินดียกใหจริง พระเวสสันดรมาถึงสระบัวกลาวกับบุตรท้ังสองวาท้ังสองเปรียบเหมือนสําเภาลําใหญให

พระองคขามภวสงสารไปสูฝงนิพพาน ท้ังสองจึงยอมไปกับชูชก เย็นวันนั้นขณะท่ีนางมัทรีเก็บผลไมแลว

ระหวางทางกลับพบเสือโครง เสือเหลืองและราชสีหท่ีเทพบุตรสามองคแปลงกายมาขวางทางไวไมให

นางกลับมาถึงอาศรมกอนตะวันตกดิน เม่ือมาถึงอาศรมจึงรูวาชูชกพาบุตรท้ังสองไปแลว พระเวสสันดร

กลาวปลอบโยนนางใหหายทุกขโศก ตอมาพระอินทรเนรมิตเปนพระพราหมณลงมาขอนางมัทรี  

พระเวสสันดรยกนางใหเปนทาน เทพดาท้ังหลายตางกลาวอนุโมทนาสรรเสริญภริยาทานของพระองค

วาเปนทานท่ีทําไดยาก พระอินทรกลาวยกนางมัทรีคืนใหแกพระเวสสันดรแลว ถวายพร 8 ประการแก

พระองค เม่ือไดสองกุมารแลวชูชกตั้งใจวาจะไปสูเมืองกลิงคะแตกลับหลงทางไปถึงเมืองเชตุดร 

พญาสัญไชยทรงไถตัวกุมารท้ังสองและเลี้ยงดูอาหารชูชก ดวยความเห็นแกกินมากจนทองแตกตาย  

กัณหาชินากุมารีและชาลีกุมารเลาถึงความเปนอยูในเขาวงกต พญาสัญไชยจึงใหจัดเตรียมกระบวน

เสด็จเพ่ือไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรีคืนสูเมืองเชตุดร เม่ือกษัตริยท้ังหกพบกันตางสลบลมลง 

อํามาตยท้ังหกหม่ืนคนและคนท้ังหลายก็สลบลมลงเชนเดียวกัน พระอินทรเนรมิตฝนโบกขรพรรษตกลงมา 

คนท้ังหลายจึงฟนคืนสติ เม่ือเดินทางกลับถึงเมืองเชตุดรแลว พระอินทรเนรมิตแกวท้ังหลาย 7 ประการ

ตกลงมา พระเวสสันดรทรงบริจาคมหาทานตราบสิ้นอายุ 

สุดทายพระพุทธเจากลาวประชุมชาดกวา ชูชกพราหมณในกาลนั้นคือเทวทัตกุมารลูกพญา

สุปปพุทธ สักกะในกาลบัดนี้ นางอมิตตาปนาคือนางจิญจมาณวิกา พรานปาเจตบุตรคือฉันนะอํามาตย 

อัจจุตฤๅษีคือสารีบุตรเถร พระอินทรคืออนุรุทธเถร พญาสัญไชยคือพญาสุทโธทนะ นางผุสดีเทวีคือนาง

สิริมหามายาเทวี นางมัทรีคือนางยโสธราพิมพา ชาลีกุมารคือราหุลกุมาร กัณหาชินาคือนางอุบลวัณณา 

ราชบุรุษท้ังหลายคือพุทธบริษัทท้ังหลาย และพระเวสสันดรในกาลนั้นคือพระพุทธองคในกาลบัดนี้ 
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ตัวอยางการใชถอยคําสํานวนในเวสสันดรชาดกฉบับนี้ เชน ตอนกลาวอุปมาอุปไมย

เปรียบเทียบการใหทานชาลีราชกุมารและกัณหาชินาราชกุมารีของพระเวสสันดรแกชูชกพราหมณดัง

ความวามหาสัตวอุปมาดั่งปลาตัวของอยูในไซ สัพพัญุตัญญาณเสมอดั่งไซ ราชกุมารท้ัง 2 เสมอ ดั่ง

ปลาตัวอยูนอกไซ ชูชกพราหมณสมอดั่งชายอันมาตีเอาปลาตัวอยูหนาไซนั้น ปลาตัวอยูในไซแมนกลัว

ตายเทาใดก็ดี ก็บอาจเพ่ือแลนหนีไดมีอุปมาฉันใด มหาสัตวเจาอันของอยูในสัพพัญุตัญญาณเหตุชู

ชกพราหมณดาตีราชกุมารท้ัง 2 พลวโสกอันมีปุตตเสนหะเปนเหตุ ก็เกิดแกมหาสัตวเจาแมนอ้ันก็ดี 

มหาสัตวก็บอาจเพ่ือกระทําอันใดนอย 1 แกพราหมณไดก็อุปไมยดั่งอ้ันแลฯ 

สรุปไดวา เวสสันดรชาดก เปนวรรณกรรมพุทธศาสนา แตงตามชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติ

ชาดก ลักษณะการแตงเปนรอยแกว มีคาถาบาลีแทรก เนื้อเรื่องแสดงการบําเพ็ญทานบารมีของ

พระพุทธเจาในขณะเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ในลานนามีผูแตงไวหลายสํานวน สํานวนนี้ 

ตนฉบับใบลานอยูท่ีวัดศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จารดวยอักษรธรรม

ลานนา ภาษาไทยวน – บาลี จํานวน 16 ผูก รวม 646 หนาลาน ใชชื่อตนฉบับวา ฉบับมหา

เกสรปญโญเสลารัญญวาสีไหลหิน สันนิษฐานวา พระมหาเกสรปญโญเสลารัญญวาสี วัดไหลหินเปนผู

รจนาแตงแปล ธมมปาลภิกขุเปนผูจาร เม่ือ จ.ศ. 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 สมัยพญาธรรมลังกา 

(พ.ศ. 2358 – 2364) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยืมมาถายไมโครฟลม หมายเลข 

81.063.01B.045-075 

วิรัตน  มาเรือง กลาววา วรรณกรรมอานิสงสท่ีอาศัยแนวคิดอานิสงสท่ีเก่ียวของกับบริบท

ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในแตละยุคสมัยซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงอํานาจและภูมิความรูของนักปราชญในยุค

สมัย ซ่ึงจากการศึกษาของสมชาย เปรมจิตต พบวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนามี

พัฒนาการอยางตอเนื่อง ตั้งแตยุคสมัยท่ีพระพุทธศาสนาท่ีมีความเจริญรุงเรืองและยุคหลังวา การ

สรางคัมภีรลานนายุคหลัง มุงท่ีจะอุทิศบุญกุศลท่ีเกิดจากการสรางคัมภีรนั้นแกผูท่ีลวงลับไปแลว 

มากกวาท่ีจะสรางสมบุญและ ภูมิปญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ซ่ึงตรงกันขามกับวรรณกรรม

สมัยท่ีพุทธศาสนากําลังเจริญรุงเรือง (สมัยราชวงศมังรายและยุคทองวรรณกรรมพุทธศาสนาลานนา) 

ท่ีมุงเนนการสรางความรู ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง5

6 

สวนแนวคิดอานิสงสการสรางพระคัมภีรถวายวัดท่ีมีอยูในลานนานั้นเห็นไดชัดวา เปนเรื่อง

ท่ีพระเถระนักปราชญผูมีความคิดสรางสรรค ตองการท่ีจะใหมีพระธรรมคัมภีรเพียงพอตอการศึกษา

เลาเรียนของอนุชนรุนหลัง และเพ่ือความถูกตอง ยั่งยืนของพระสัทธรรม 

แรงจูงใจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในเรื่องของอานิสงสการสราง-เขียนพระธรรมคัมภีรหรือ

คัมภีรใบลาน ถวายวัดนั้น คือ แนวคิดเรื่องอานิสงสของการจารหรือเขียนอักษรธรรม ถึงแมวาคัมภีร

                                                           
6สัมภาษณวิรัตน  มาเรือง, ผูทรงคุณวุฒิดานประเพณี, วันท่ี 27 มิถุนายน 2560. 
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ใบลานประเภทอานิสงสแมจะไมใชแกนแทของพระพุทธศาสนา แตก็วาดวยผลบุญท่ีผูสรางพระคัมภีร

ถวายวัดจะไดรับหากจะมีการสราง พระคัมภีรถวายวัด พุทธศาสนิกชนระดับชาวบานธรรมดามักจะเกิด

ศรัทธาเพราะอิทธิพลของอานิสงสมากกวาแรงกระตุนอยางอ่ืน ผูรจนาพระคัมภีรในแตละยุคจะสราง

คัมภีรตามกระแสนิยมของชาวพุทธดวยเชนกัน 

ดังนั้น การแตงคัมภีรรุนตอๆ มาจึงเนนเรื่องท่ีจะชักจูงใหประชาชนสนใจ โดยเริ่มตนอาจจะ

มีคานิยมวาการสรางพระคัมภีรถวายวัดจะทําใหไดอานิสงส คือ มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ตอมาคานิยม

เปลี่ยนไปเปนอยางอ่ืน เชนวา การสรางพระคัมภีรมุงไปเปลี่ยนไปดวย แตเดิมมานิยมสรางพระไตรปฎก

บาลี หรือพระไตรปฎกยอภาษาลานนาฉบับ 3 ผูกจบ (รวมท้ังอานิสงสอีก 1 ผูก เปน 4 ผูก) แตปจจุบัน

เปนการสรางคัมภีรอุทิศใหกับผูตายไมใหไปสูอบายภูมิตามความเชื่อในเรื่องกรรม ดังนั้น พระเถระ 

นักปราชญสมัยตอมาจึงเปลี่ยนมาใชพระคัมภีรท่ีมีชื่อสอดคลองกับความเชื่อของชาวพุทธท่ัวไป เชน 

“ธรรมกรรม” หรือ กัมมวาจา (กรรมวาจา) ธรรมหาวิบาก และธรรมมาลัยโผด เปนตน 

สรุปไดวา วรรณกรรมอานิสงสลานนาไดรับอิทธิพลจากบริบททางสังคมท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

นักปราชญลานนาไดมีการประพันธคัมภีรอานิสงสท่ีสอดคลองกับสภาพความเชื่อ และบริบททาง

สังคม โดยยกเอากิจกรรมในรอบปของชาวลานนามาเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการเขียนคัมภีร

อานิสงส ถึงแมกระนั้นก็ยังมีการอางอิงหลักพุทธธรรมและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของมา

เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับคัมภีรนั้นๆ ตัวอยาง เชน การสรางคัมภีรอานิสงสตามวันเกิด เดือนเกิด 

ปเกิด กิจกรรมในรอบป และกิจกรรมท่ีเกิดขนตามประเพณีและวิธีชีวิต 

 

3. กลุมที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิดานวรรณกรรม 

เจริญ  มาลาโรจน ผูเชี่ยวชาญในดานวรรณกรรมลานนา ผูแตงเจาจันทร ผมหอม กลาว

และสรุปไวในตํานานกวางคํา เปนวรรณกรรมประเภทตํานาน มีเนื้อหาเก่ียวกับพุทธทํานาย ท่ีเรียกวา

ตํานานกวางคํา มาจากชื่อของพญาปารมี 30 ทัศ ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาพญากวางคํา ตนฉบับเปน

คัมภีรใบลานของวัดพวกแตม ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ผูก ความยาว 

17 หนาลาน คัดลอกดวยอักษรธรรมลานนาโดยพระศรีมูล เม่ือ พ.ศ. 2496 เขียนปางเม่ือมาจําวัสสา

อยูวัดเจ็ดยอด เขียนแลวเม่ือ 12 ข้ึน 7 คํ่า วันอังคารเวลาบาย 4 โมงเม่ือคํ่า ปลวงไส พ.ศ. 2496 พระ

ศรีมูลผูเขียน เนื้อเรื่องโดยยอมีดังนี้ กลาวถึงเหตุการณในอนาคตเชิงปริศนาธรรมวาตอไปจะไมมีวัว

ควายไวไถนา กลองนอยจะชนะกลองหลวง ตามชนบทไมมีใครตองการอยู แตจะพากันหลั่งไหลเขาไป

ทํางานในเมืองหลวง ไพรนอยจะเจรจาความเมือง ศาสนาจะมัวหมอง สมณพราหมณจะเสื่อมเสีย 

หญิงชายจะคบชู คนมีความรูแตประมาท นักปราชญจะบิดเบือนคําสอน สวนการประพฤติตนและการ

แตงกายจะเปลี่ยนไป ไมรูวาเปนภิกษุหรือสามเณร ไมรูวาเปนหญิงหรือชาย ตางแยงกันซ้ือขาย ผูคน

จะถืออาวุธ เจานายจะตกต่ํา ข้ีขาจะไดดี เม่ือผูคนไมมีศีลธรรม สภาพแวดลอมก็เปลี่ยนไป เกิดการ
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แยงชิงท่ีดินทรัพยากรจนปาไมพินาศ คนตางภาษาจะทําใหหลงทางจนไมมีความซ่ือสัตย และเกิด

ความหายนะเพราะความโลภ ดวยเหตุนี้ บานเมืองจึงแปรปรวนเกิดความแตกแยกแบงฝกแบงฝาย 

ผูชายจะถูกจับไปเปนทหาร ขุนนางตัดสินคดีมิชอบ ไพรนอยจะเปนขุน หนทางท่ีดีกลับไมเดิน เชื้อไพร

จะปกครองเมือง เกิดขาวยากหมากแพง ตะไคร ขม้ินมีคา เม่ือบานเมืองเกิดวิปริต สุนัขก็จะกินแตง

เหมือนนก หนูก็จะกินปลากับแมว จนไมรูวาเปนสัตวชนิดใด เพราะนกจะมีหู หนูจะมีปก มีสะพานดีก็

ไมเดิน กลับไปเดินสะพานขาด ทําใหตกแมน้ํา ในยุคท่ีพุทธศาสนาใกลจะถึงหาพันป จะเกิดความอด

อยากจนตองพากันขุดกินหัวเผือกหัวมัน สิ่งท่ีไมเคยคาดคิดก็จะเกิดข้ึน ชาวตางชาติจะเขามาทําการ

คาขาย คนตางภาษาจะมาแยงท่ีดิน ผูคนจะเดือดเนื้อรอนใจ เม่ือจะซ้ือขายสิ่งของก็ไมใชเครื่องชั่งตวง

วัด แตใชสายตาคาดคะเน สวนหญิงชายอายุ 12 – 13 ป จะมีคู เด็กอายุ 4 – 5 ป จะเก้ียวพาราสีกัน 

เด็กอายุ 2 ป ไมมีความอาย สวนวัดวาอารามจะเสื่อมเสีย พระภิกษุจะดื่มเหลาเมายา ฉันขาวม้ือเย็น 

เลนการพนัน ดีดสีตีเปา และพากันไปเท่ียวผูหญิง ไมบําเพ็ญภาวนา กระท่ังถึงกลียุคจะเกิดโรคราย

ตางๆ และรบราฆาฟนกันจนเลือดทวมเทาชาง พญาปารมี 30 ทัศ หรือพญากวางคําจะมาจากทิศ

เหนือเพ่ือตอสูกับพญาปญญาปารมี 10 ประการ หรือพญาหนูเผือก พญาสรณคมนท้ัง 9 หรือพญา

แมวเผือก และพญาพุทธคุณ 10 ดวง หรือพญาวอกเผือก ยกไพรพลจาก 4 ทิศมาตอสูกัน เม่ือตอสูกัน

จนไพรพลตายไปเปนจํานวนมาก พญากวางคําจึงเจรจายุติศึก โดยออนวอนขอใหพระพุทธเจามา

โปรด เม่ือแหงนหนาข้ึนบนทองฟาก็ไดเห็นแสงสวางเลื่อมพรายบนอากาศ ครั้งสงครามยุติลงแลวจึงมี

การเฉลยปริศนาธรรม เชน หนองสระเกิดเปนเลือด คือวิหารท่ีพอคาพากันเขามาทําอาหาร อันเปน

การไมสมควรอยางยิ่ง และตนกลวยเกิดเปนหนาม คือภิกษุสามเณรถือสาตราอาวุธ เปนตน ตอน

สุดทายเปนการสอนใหประพฤติตนเปนคนดีมีศีลธรรมเพ่ือรักษาพุทธศาสนาไวใหครบหาพันป67 

สรุป ตํานานกวางคํานอกจากเปนพุทธทํานายถึงเหตุการณในอนาคตแลว ยังเปนคําสอนให

ยึดม่ันในความดี เปนการเตือนสติมิใหศาสนิกชนประพฤติตนออกนอกลูนอกทาง เพ่ือดํารงรักษา

ศาสนาไวใหม่ันคง 

พระครูพิศาลธัมมานยุต กลาววา คําจม เปนวรรณกรรมพรรณนาอารมณ ผูแตงคือพระยา

พรหมโวหาร แตงข้ึนขณะอยูในคุกท่ีเมืองแพร แตไมทราบปท่ีแตงแนนอน จากประวัติชีวิตของพระยา

พรหมและมูลเหตุในการแตงทําใหทราบวา คําจมนี้เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของพระยาพรหม

โวหารซ่ึงถูกเจาหลวงวิชัยราชา เจาหลวงเมืองแพรจับกุมคุมขังไวในคุกในขอหาเปนชูกับนางจันหรือ

หมอมจัน ซ่ึงเปนสนมของทานและจะใหประหารชีวิตในวันเสาร แรม 5 คํ่า เดือน 6 เหนือ กอนวัน

ตรุษสงกรานต แตเจาราชวงศาไดขอรองใหเลื่อนวันประหารออกไป เพราะตองการใหพรระยาพรหม

แตงคาวร่ําดําหัวคารวะเจานายเสียกอน เจาหลวงก็ผอนผันตาม ตอมาพระยาพรหมหนีออกจากคุกมา

                                                           
7สัมภาษณเจริญ  มาลาโรจน, ผูทรงคุณวุฒิดานวรรณกรรม, วันท่ี 27 มิถุนายน 2560. 
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ได บางกระแสก็วานองชายของพระยาพรหมบอกคาถาสะเดาะโซตรวนให บางก็วาเปนเพ่ือน บาง

กระแสก็วานองไชยลังกาซ่ึงเปนคนของเจานอยยศผูคุมคุก ชวยใหออกไป กอนหนีออกจากคุกพระยา

พรหมไดเขียนคําจม คือ คําบนรําพัน เรียกวาคําจมพระยาพรหมโวหาร ดวยคําประพันธท่ีมีลักษณะ

คลายรายโบราณลงในสมุดปกดําท่ีพระยาพรหมขอรองใหผูคุมหามาให (บางก็วาเขียนติดท่ีผนังคุก) 8 

เนื้อเรื่องโดยยอมีดังนี้ เริ่มดวยการสดุดีเจาหลวงเมืองแพร และอางถึงการแตงคําอํานวยพร

ปใหมเพ่ือถวายเจาหลวงในวันสงกรานต และขอรองใหเจาหลวงเก็บบทประพันธนี้ไวอยาไดเอาไปท้ิง

ขวาง จากนั้นไดรองทุกขวาตนไมไดทําผิด ขอใหเจาหลวงพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน ควรมีการไต

สวนและหาหลักฐานใหดีกอน พระยาพรหมไดระบายความคับแคนใจท่ีถูกจําคุกท้ังๆ ท่ีบริสุทธิ์ แตก็

แฝงไวดวยความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของความเปนคน ท้ังไดพรรณนาถึงความเลวรายและความทุกข

ทรมานในขณะถูกจองจําจนไมสามารถทนตอไปได จึงตัดสินใจหนีออกจากคุก พระยาพรหมไดขอ

ความเห็นใจจากเจาหลวงและขออภัยโทษท่ีตองหนี สุดทายไดถวายคําอํานวยพรใหเจาหลวงมี

ความสุขสวัสดีตลอดไป 

พระยาพรหมเปนกวีท่ีมีความละเอียดออนในเรื่องอารมณสะเทือนใจและมีความเปนเลิศใน

การใชสํานวน โวหาร จึงพรรณนาอารมณความรูสึกซ่ึงเปนประสบการณตรงในชีวิตออกมาไดอยางนา

เห็นใจ ไมวาจะเปนความเศราเสียใจ ความนอยใจ ความทุกขทรมาน ความคับแคนสิ้นหวัง แตแฝงไว

ดวยความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตน การพรรณนามีท้ังแบบตรงไปตรงมาและเปรียบเทียบในเชิง

เสียดสีประชดประชัน บางตอนก็สอดแทรกคติสอนใจหรือภาษิตโบราณเอาไวอยางลึกซ้ึง คมคาย เชน 

ความคับแคน เสียใจ ท่ีถูกลงโทษท้ังๆ ท่ีไมไดทําผิดอะไรเลย ดังนี้ 

โทสภัยหยุงหยาบ อันเขามาต่ําลาบธารกัมม คึบใชกะทําสังผิดแผกกวาง คึบลัก

ขางขโมยควาย คึบหยองยวายข้ึนชอง คึบไดลับเลี้ยวหยองเอาของ คึบไดปูนปองฟน

ฟกขา หื้อมวยหนาสูเงินคํา คึบมียายําเมาเบื่อ คึบไดขาชางเลื่อยเอางา ดวงอาชญา

ทานหามขาด ขาคึบไดประมาทเกินเหลือ บานใตเหนือในนอก คึบไดเขาออกจูดเผา 

ลูกเมียเขางามหนุม คึบลักสุมพาหน ี

 

ความมีศักดิ์ศรีของความเปนคนไมใชสัตวหนาขนกินหญา ไมวาจะเปนเจาหรือไพร ก็มีหัวใจ 

มีความรูสึก เชนเดียวกัน ดังนี้ “เตมขาเปนไพรนอยคึหากใจคน บใชสัตวหนาขนกินหญา ใจเจาใจ

ไพรคึยอมหอยท่ีเดียวกัน” 

                                                           
8สัมภาษณพระครูพิศาลธัมมานยุต, ผูทรงคุณวุฒิดานวรรณกรรม, วันท่ี 23 มิถุนายน 

2560. 
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บางตอนพระยาพรหมก็สอดแทรกคติสอนใจหรือภาษิตโบราณไวอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

ดังนี้ “มีเงินคําหลายหื้อทานกู มีคํารูอยูในใบลาน ยอมเปนสถานปางเปลา” 

นอกจากอารมณสะเทือนใจท่ีแสดงออกดวยความรูสึกท่ีหลากหลายแลว พระยาพรหมยังมี

ความสามารถ เปนเลิศในการพรรณนาใหเห็นภาพอยางชัดเจนแจมแจง ท้ังภาพการจองจําและภาพของ

คุกท่ีมีสภาพนาขยะแขยง เชน  

จับยัดขาเจาใสเหล็กจํา โสหนาหนําบวงจอด มัดลวงรอดผูกทังแอว ตัวติง

แพรวแรงออน เชือกบผอนชาววา โสคอหนาวองใหย เอาเชือกชางใสเปนสาย ชาววา

ปลายเหล็กฝรั่งเสสแปลงขาย น้ําหนักหลายเถิงหาบ เขามาคํ่าลาบธารกัมม สองตีน

ตํารูชอง เชือกเหล็กหนองหนักสึง เทาตําผึงตําผังยับใส โทษนอยใหยบหันจิง 

ตูบหางรั่วเขะขะ ฝนตกสะเปยะเปยก บมีท่ีเฝยดครัวนอน กินแลงทอนปูนทัน

ราก เหมนน้ําสาบธุกอัน ทวารคึนับชื่อวาเปนคุม ปาหยาลําพุงในนอก เอาอุจจาระ

ออกถมถอง สองฝายคลองกองกอ บปูนดีผอดีเทียว แมลงวันเขียวดอมโอ ตามลุมโซ

ริมสาลา บอาจจักธอรนาอดอยูได 

 

ไมเพียงแตผูอานจะมองเห็นภาพจากการพรรณนาไดอยางชัดเจน ยังไดรับรูถึงความนา

สมเพชเวทนาของ ผูท่ีตกอยูในสภาพเชนนี้ ทําใหเกิดความสงสารเห็นใจอยางยิ่งยวด นับวาผูแตงมี

อารมณท่ีรุนแรงแตละเอียดออนและมีพลังปญญาในการถายทอดความสะเทือนใจไดอยางยอดเยี่ยม 

ดวยความดีเดนดังกลาวทําใหคําจมพระยาพรหมโวหาร วรรณกรรมอันเปนประสบการณในชีวิตจริง

ของพระยาพรหมประทับใจผูอานอยูเสมอ และเปนวรรณกรรมท่ีสรางชื่อเสียงใหแกผูแตงอีกเรื่องหนึ่ง 

 

4. กลุมที่ 4 ผูทรงคุณวุฒิดานภูมิปญญาทองถิ่น 

บุญธรรม  จันตะมะโร กลาววา เนื้อเรื่องโดยยอมีดังนี้ เริ่มดวยคําพยากรณอนาคต เปนคํา

สอนทางพุทธศาสนา ซ่ึงถาอานผาน ๆ ก็จะเปนเหมือน “คําเลน” แตถาไดใครครวญวิเคราะหคาวชอ

นี้จะพบปริศนาหรือขอคิดตาง ๆ มากมาย ซ่ึงจัดวาเปน “คําแท” ในท่ีนี้ขอสรุป “คําแท” มาพอเปน

สังเขป โดยเริ่มพยากรณอนาคต ไมกลาวตรง ๆ แตยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นวาฤดูฝนปกติฝน

ควรจะตก แตปรากฏวามีสภาพเหมือนฤดูรอน ไมมีฝนตก นกรองระงมในปาเหมือนหนาแลง ขาวกลา

ควรเขียวชอุมกลับตายแหง บานเมืองไมปรกติมีภัยมาซํ้าเติม แมน้ําใหญกลายเปนหวยท่ีไมมีน้ํา ทํานา

ไมได หมากสะบาสีขาวธรรมดาๆ คนก็เห็นเปนแกว พากันเก็บไวเหมือนคนโงเพราะสะบาไมมีราคา 

เปนตน การพยากรณเปรียบเทียบและคติสอนใจ วาจะเกิดเหตุการณวุนวายในอนาคตไมนานนัก 

ขอใหทุกคนคอยสังเกตดูคําพยากรณใหดี กลาวเปรียบเทียบธรรมชาติกับสิ่งท่ีผันแปรปากความเปน

จริง เนนใหเห็นวาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง โดยปกติชางตัวโตควรจะตกหลุมใหญ แตไมจริง
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เสมอไป จะหกลมท่ีราบท่ีมีตะใครน้ํา เพราะความประมาทได มีคําพยากรณเหตุการณท่ีจะเกิดหลัง 

พ.ศ. 2000 หากถึงท่ีตายหรือถึงเวลาจะตองตาย อายุยังไมถึงรอยป แมวายังเปนหนุมก็ตองตาย กรรม

บังคับตามเรามา ไมอาจจะขอตอเวลาได แมมีเทวดามารองไหถึงเบื้องบน ถาหากเวลามาถึงบาปจะ

กลากวาบุญ ในตอนทายเปนคําสั่งสอน บุญและบาปไมเหมือนกอนหิน แตเปรียบไดกับนาท่ีกําลังตก

ขาวกลา ตองบํารุงรักษา เพราะถาหวังจะไดขางตองหาน้ําและรดน้ําใหชุมเสมอ จึงจะไดเมล็ดขาวดีไม

ลีบ สรุปวาบุญและบาปตองดูแลรักษาผลบุญนั้นไวดวยการสํารวจจิตใจเสมอ จะไดไมลืมตัวทําบาป 8

9 

คาวเรื่องนี้เปนคาวชอคําสอน หรือ คาวธรรม ซ่ึงมีผูมีจิตศรัทธาคัดลอกเก็บรักษาไวท่ีวัดมี

สํานวนภาษาท่ีไพเราะ โดยเฉพาะสํานวนเปรียบเทียบก็นําเอาสิ่งท่ีเปนธรรมดาธรรมชาติมากลาว

เปรียบเทียบไวไดเดนชัด นอก จากนี้ยังสะทอนใหเห็น ความคิด คานิยม และคติความเชื่อในพุทธ

ศาสนา ในสมัยท่ีแตงเรื่องนี้ไดพอสมควร ดังตัวอยาง 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 

ประวัติความเปนมา 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในชวงเริ่มแรกทุกฝายตางเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะทําใหคนทุกกลุมใน

ลานนาไดมีความภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง และมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินรวมกันในอนาคต จึงไดรวมกันจัดงาน “สืบสานภูมิปญญาลานนา” ข้ึนในป 2540 และ

จัดงานดังกลาวตอเนื่องกันมาเปนเวลา 4 ป 

หลังจากนั้นทางคณะกรรมการจัดงานสืบสานลานนาไดมีการปรึกษาหารือและมีความเห็น

รวมกันวาจะตองจัดทําโครงการท่ีทําใหเกิดการสืบสานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาอยางตอเนื่อง ท่ีมิใช

เพียงแคการจัดงานในชวงเวลาสั้น ๆ ปละ 1 ครั้ง จึงไดนําเสนอโครงการและจัดตั้ง “โฮงเฮียนสืบสาน

ภูมิปญญาลานนา” ข้ึนมาในป 2544 โดยไดรับความอนุเคราะหเมตตาจากหลวงพอพระพุทธพจน 

วราภรณ รับเปนองคอุปถัมภ และใหใชท่ีดินของมูลนิธิวัดปาตาราภิรมยท่ีหลวงพอดูแลอยูเปนสถาน

ท่ีตั้งโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 

กิจกรรมของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาโดยรวมมุงเนนในเรื่องการรวบรวม 

การศึกษา สังเคราะห เผยแพรและสงเสริมสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา

ไดเกิดความเคลื่อนไหว ในรูปของการกระจายองคความรูท่ีมีอยูไปสูสวนตางๆ ของสังคม ในลักษณะ

การถายทอดองคความรูผานจากพอครู แมครูและผูรูในทองถ่ิน โดยทางโฮงเฮียนทําหนาท่ีในการ

ประสานงานและผลกัดันใหเกิดการถายทอดองคความรูสูสังคมในวงกวางอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

                                                           
9สัมภาษณพระครูบุญธรรม  จันตะมะโร, ผูทรงคุณวุฒิดานภูมปญญาทองถ่ิน, วันท่ี 23 

มิถุนายน 2560. 
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วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือรวมกันศึกษาสํารวจ ผูรู พอครู แมครู ในแขนงตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนลานนา 

2.  เพ่ือรวบรวมองคความรู ภูมิปญญาของผูรู พอครู แมครูแขนงตางๆ ออกมาในรูปของเอกสาร 

ตําราพ้ืนบาน ท่ีเยาวชนและประชาชน คนรุนใหมท่ัวไปสามารถนํามาใชศึกษาเรียนรูและสืบทอดได 

3.  สนับสนุนใหเยาวชนไดเรียนรูสืบทอดความรูพ้ืนบานจากพอครูแมครู 

4.  ประสานใหทุกฝายท้ังองคการปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ ภาคธุรกิจ สถาบัน

ศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรชุมชนของประชาชน เขามารวมสนับสนุนการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับเยาวชน 

เนื้อหา หลักสูตร การเรียนรู การเรียนการสอน 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาไดจัดการเรียนการสอน

ในวิชาตาง ๆ จํานวน 23 วิชา 

1. ภาษาลานนา 13. ฟอนดาบ ฟอนเจิง 

2. ขับคาว ซอ จอย 14. ฟอนพ้ืนเมือง ฟอนนก 

3. ทําโคม 15. กลองสะบัดชัย 

4. ตุง  16. การทําหมากสุม หมากเบ็ง ตนผึ้ง ถักขาว 

5. จักสาน 17. เกษตรพ้ืนบาน 

6. ทอผาพ้ืนเมือง 18. หมอเมือง 

7. แกะสลัก 19. ตีมีด 

8. การปน 20. ของเลนเด็ก 

9. วาดรูปลานนา 21. ทําซึง 

10. เครื่องเขิน 22. ภูมิปญญาการอนุรักษปา 

11. การทําอาหารพ้ืนเมือง 23. การทํากระดาษสา 

12. ดนตรีพ้ืนเมือง 

ท้ังนี้วิชาท่ีทําการสอนบางสาขาวิชาจะไมไดเปดสอนท่ีโฮงเฮียนสืบสานโดยตรงแตทางโฮง

เฮียนจะทําหนาท่ีในการประสานงานใหผูเรียนไปเรียนรูกับผูสอนในพ้ืนท่ีโดยตรง เชน เกษตรพ้ืนบาน, 

ภูมิปญญาการอนุรักษปา, การทํากระดาษสา, ทําซึง, ของเลนเด็ก, ตีมีด, เครื่องเขิน, การปน, 

แกะสลัก, การทําอาหารพ้ืนบาน และหมอเมือง 

โฮงเฮียนอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นแมวาง 

ประวัติความเปนมา 

โฮงเฮียนอุยสอนหลานฯ เกิดข้ึนจากการรวมกลุมของพออุยแมอุยในชมรมผูสูงอายุอําเภอแม

วางท่ีมีความรู ภูมิปญญาในดานตางๆ ท่ีมองเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินของตนยันมีผลมาจาก
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การพัฒนาท่ีไรทิศทาง ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม

ของคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนในทองถ่ินท่ีหลงไปตามกระแสความเจริญและวัฒนธรรมจาก

ภายนอกจนหลงลืมภูมิปญญา วัฒนธรรมในทองถ่ิน ของตนเอง และกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 

พออุยใจคํา ตามปญโญ เปนผูหนึ่งท่ีตะหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีแนวคิดท่ีจะดึงเยาวชน

ใหกลับมาสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินจากคนเฒาคนแก จึงไดริเริ่มโครงการอุยสอนหลาน 

ข้ึนในป พ.ศ. 2539 โดยประสานงานรวมกับทานเจาคุณพระญาณสมโภช วัดดอยสัพพัญู 

ดําเนินการสอนดนตรีพ้ืนบานใหเด็กและเยาวชนในชุมชนจากโรงเรียนตางๆ ในอําเภอแมวาง และทํา

การสอนเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2544 จึงไดเริ่มสอนเรื่องการจักสานเพ่ิมเติม ตอมาในป พ.ศ. 2545 

ทางโครงการอุยสอนหลานไดจัดซุมโครงการอุยสอนหลานในงานเขากรรมโรงเรียนบานกาดวิทยาคม

โดยมีการนําผูรูดานตางๆ ในอําเภอแมวางมาถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ินใหกับนักเรียนและ

ผูสนใจท่ัวไป ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก จนภายหลังไดมีการติดตอนํา

นักเรียนมาเรียนรูท่ีบานผูรูดานตางๆ อยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ทําใหชมรมผูสูงอายุ เครือขายองคกร

ชุมชนแมวาง เครือขายพระสงฆและสถาบันการศึกษาในทองถ่ินมีความเห็นรวมกันวานาจะมีการ

จัดตั้งแหลงเรียนรูท่ีเปนศูนยกลางของชุมชนท่ีชัดเจน ในป 2546 จึงไดเกิดโฮงเฮียนอุยสอนหลานสืบ

สานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแมวางข้ึน โดยใชบานของพออุยใจคํา ตาปญโญ เปนศูนยกลาง

ประสานงานและสถานท่ีเรียนรูของชุมชนแมวาง 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูรูในชุมชนไดรวมกันสืบทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สู

ลูกหลานในชุมชน และผูสนใจท่ัวไป 

2) เพ่ือสานสรางความสัมพันธท่ีเคารพและเก้ือกูลกันของคนในวัยตางๆ ในชุมชน 

3) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันองคกรชุมชน วัด และโรงเรียน ในการ

จัดการเรียนรูสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน 

เนื้อหา หลักสูตร การเรียนรู การเรียนการสอน 

1. ดนตรีพ้ืนเมือง สะลอ, ซึง, เดหนา ปกาเกอะญอ และแคนมัง 

2. ฟอนดาบ รําไม 

3. หมอเมือง 

4. พืชผักผลไมพ้ืนบาน การทําเกษตรปลอดสารเคมี การทําไรหมุนเวียน 

5. การจักสานตางๆ 

6. การตีเหล็ก ทํามีด ทําขวาน 

7. การทอผา 

8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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9. อาหารพ้ืนบาน 

10. ตัดชอ ตัดตุง แปงเตียน 

11. ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในรอบป 

12. การทําบายศรี สวยดอก ชันดอก 

รูปแบบ กระบวนการ วิธีการถายทอดองคความรู 

โฮงเฮียนอุยสอนหลานฯ ใชกระบวนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินโดยการใหพอ

ครูแมครู หรือ ผูรูในดานตางๆ ท่ีอยูในชุมชนเปนผูทําการสอนใหกับนักเรียนหรือผูท่ีสนใจท่ัวไป ซ่ึง

ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจของตนเอง ท้ังนี้รูปแบบในการเรียนการสอนของพอครูแมครู

จะเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและลงมือทําดวยตนเอง 

รูปแบบในการจัดการเรียนรู มี 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ีหนึ่ง จัดการเรียนรูโดยใชบานพออุยใจคํา ตาปญโญ เปนสถานท่ีเรียนรู โดยจะ

เชิญครูภูมิปญญาสาขาตางๆ มาถายทอดรวมกัน โดยมีการกําหนดตารางการสอนวิชาตางๆ ในแตละ

วันไวใหผูเรียนสามารถเลือกมาเรียนรูไดตามความตองการ 

รูปแบบท่ีสอง ประสานงานใหครูภูมิปญญาท่ีเขารวมโครงการไปสอนเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีมีความตองการ ซ่ึงปจจุบันมีครูภูมิปญญาท่ีเขารวมในโครงการแลวกวา 30 คน 

รูปแบบท่ีสาม ประสานงานสงผูเรียนไปเรียนรูท่ีบานพอครูแมครูภูมิปญญาแตละทาน ซ่ึง

จะคิดคาขันตั้ง (ขันครู) วิชาละ 100 บาท ตอ 1 ป 

โฮงเฮียนแมอุยสอนหลาน สืบสานภูมิปญญาลานนา 

ความเปนมา 

หมูบานปาปองเปนหมูบานไทเขิน มีวิถีชีวิตความเปนอยูดวยการรวมกันสรางสรรค

วัฒนธรรมโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินของตน ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวมาเปนเวลาชานานแลว 

แตเนื่องดวยปจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ินมีการปรับตัวใหเขากับสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง จึงทําใหเยาวชนคนรุนใหมสวนใหญหันไปสนใจกับวัฒนธรรมตางชาติ 

นําแบบอยางท่ีไมคอยถูกตองมาใช ใชเวลาในแตละวันใหเสียไปกับการทําในสิ่งท่ีไมมีประโยชน 

กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย สาเหตุอาจเปนเพราะไมมีโอกาสไดรูจักคุนเคยกับศิลปะ 

วัฒนธรรมของทองถ่ินอยางแทจริง ไมมีโอกาสไดสัมผัส ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูใด ๆ และสําคัญไมมี

การสืบทอดความรูจากผูรูท่ีเปนบรรพชนของตน 

โครงการ แมอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญาลานนา เปนความตองการของแมอุยพลอยท่ี

ตองการจะสืบทอดความรูสูลูกหลานบานปาปอง โดยไดรับการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูให

ดํารงสืบไป 
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วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหภูมิปญญาพ้ืนบานของชาวเขินไดรับการถายทอดสูลูกหลานชาวเขิน และอยูคู

หมูบาน เขิน (ปาปอง) ตลอดไป 

2) เพ่ือใหคนในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมในการสืบสานภูมิปญญาพ้ืนบานของ

ชาวเขินและมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

3) ทําใหคนในชุมชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี 

เนื้อหา หลักสูตร การเรียนรู การเรียนการสอน กิจกรรมหลัก 

1. เครื่องจักรสาน เครื่องเขิน งานใบตอง (แมอุย จันทรพลอย วิจิตรา) 

2. ทอผา (แมอุยจันทรตา พวงก่ิงแกว) 

3. ปนฝาย (แมอุยดวง ทองสวาง) 

4. ไมกวาดออน (พออุยอาย จําปทอง) 

5. ไมกวาดแข็ง (พออุยเถิง ขาวงาม, พออุยอาย พากดวงใจ) 

กิจกรรมเสริม 

1. ตุง และ โคม พ้ืนบาน (อายนภดล คํามูล) 

2. ถักขาว ตองกระดาษ (อายปฐมพงษ ภูบุปผา) 

3. วาดลายไทย ใบตอง (อายสุพจน ใหมกันทะ) 

เวลาเรียนไมตายตัวแนนอน ตองนัดหมายกับพอครู แมครู เม่ือมีเวลากลุมท่ีสนใจท่ีจะเรียน

เพ่ือกําหนดวัน เวลา เรียนท่ีสะดวกกันท้ังสองฝาย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ สกุล :  พระสามารถ  ติสีโล/ชุมใจ 

วัน เดือน ป เกิด :  วันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 

ชาติภูมิ :  เชียงใหม 

ท่ีอยูปจจุบัน :  เลขท่ี 47 หมูท่ี 2 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง  

  จังหวัดเชียงใหม 50150 

  Tel.Mobile 095-8171535 

 

การศึกษา  

พ.ศ. 2553 :   ศน.ม. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

    วิทยาเขตสิรินธร 

หนาท่ีการงานปจจุบัน :   รองเจาอาวาสวัดเกาะชัน ตําบลทาพลับ อําเภอบานโพธิ์  

  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 :  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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