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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนือ้ หาคาสอนและคุณค่าคาสอนในวรรณกรรม
ล้านนาเรื่อง โลกหานี ข้อมูลที่นาศึกษาเป็นเอกสารต้นฉบับเรื่องโลกหานี 15 ฉบับ โดยศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมตามหลักวรรณคดีศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า เรื่องโลกหานีนั้นมีความแพร่หลายในล้านนาและล้านช้าง ชื่อโลก
หานีแสดงว่าเรื่องเดิมจะแสดงตานานการเสื่อมของโลก และต่อมาได้เพิ่มเนื้อหาการสอนทาง
ศีลธรรมเพื่อประโยชน์ทางโลกและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม สาเหตุที่เรื่องโลกหานีเปลี่ยน
จากตานาน นิทาน มาเป็นเรื่องการสอนศีลธรรมจรรยาเนื่องจากการการตีความชื่อเรื่องใหม่
เนื้อหาและคุณค่าที่สาคัญของคาสอนในเรื่องโลกหานี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
มุ่ งเน้ นค าสอนเกี่ ยวกั บโลก กล่ าวถึ งความเสื่ อมสลายของโลกในเชิ งกายภาพ ที่ เกิ ดจาก
ความเสื่อมด้านทางศีลธรรมของมนุษย์ กลุ่มสองเป็นคาสอนทางธรรม คาสอนยังคงสัมพันธ์
เกี่ยวกับโลกและมนุษย์ที่เป็นหลักธรรมทั่วไปเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และ
กลุ่มสุดท้ายมุ่งการสอนเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง และความประพฤติทั่วไปของมนุษย์
คุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ วิธีการสอนโดยใช้นิทานอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างแสดง
ให้คนล้านนาตระหนักเรื่องความเสื่อมของโลกทั้งเชิงกายภาพและความเสื่อมของมนุษย์ และ
เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมของคนในสังคมอันเป็นสาระสาคัญในเรื่องและด้วยเหตุที่คาสอนนี้เป็น
1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา 56000
Department of Thai, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000
* Corresponding author e-mail: sittichai_p@outlook.com
1

124 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.7 No.1 january - june 2019
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คําสําคัญ: คําสอน โลกหานี ลานนา

Abstract
This research aims to study the contents and didactic values in Lanna literature
‘Lokahani’ based on fifteen manuscripts by textual analysis.
The result shows that Lokahani’ is well-known in Lanna and Lanchang regions.
The title ‘Lokanhani’ indicates that it originally presented the legend of the declining of the
world. In later era, moral teachings and how to live together in the society were added
into the text. Since then the new interpretation was also given. The contents of teachings
and values are divided into three groups. The first classification focuses on the fall of the
world on account of moral degeneration of humankind. The second group is dhamma
teachings related to the world and human, and general principles for harmonious living.
The last group deals with spouse selection and human behaviour. Therefore, the teachings
in the Lokahani change depending on the new the interpretation. The values of Lokahani
are the tales employed in the text as an example to make Lanna people aware of the
declination of both the world and human which is related to human’s morality in the
society. Since this teaching is a universal matter without time framework, teachings and
tales in the Lokahani can be taken as teaching materials for moral and ethical instructions.
Keywords: Didactics, Lokahani, Lanna

บทนํา
วรรณกรรมคําสอน (Didactic Literature) เปนวรรณกรรมที่แตงขึ้นเพื่อชี้นําการดําเนิน
ชีวิตของสังคมผานการอบรมสั่งสอนและชี้แนะจริยธรรมแกคนในสังคม อีกนัยหนึ่งวรรณกรรม
คําสอนใชเปนเครื่องมือสําหรับการปกครองคนในสังคมใหอยูภายใตกฎระเบียบและแนวทาง
ที่เหมาะสม
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วรรณกรรมคําสอนในประเทศไทยนั้นสวนใหญ มัก จะอิง กับ หลั ก ธรรมทางพุท ธ
ศาสนา นักปราชญและผูมีปญญาในทุกสังคมไดปรับใชหลักธรรมคําสอนเหลานั้นใหเป น
แบบแผนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
สําหรับวรรณกรรมคําสอนที่พบในเขตลานนานั้นมีลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสําหรับ
สอนชนชั้นตาง ๆ ตั้งแตกษัตริย หรือเจาเมือง พระราชวงศ ขุนนาง ไพร พระสงฆ เพื่อใชใน
การจัดระเบียบคนในสังคมลานนามาตั้งแตอดีต จากการศึกษางานวรรณกรรมคําสอนลานนา
ของ ทรงศั กดิ์ ปรางค วัฒนากุล (2557) ไดศึ กษาวรรณกรรมคําสอนของล านนา จํ านวน
17 เรื่อง วรรณกรรมคําสอนลานนาลวนมีคุณคาเปนที่นิยมและสะทอนความคิดและภูมิปญญา
ในแงการสั่งสอนของคนลานนาในอดีตไดเปนอยางดี แตนอกจากวรรณกรรมคําสอนที่ทรงศักดิ์
ปรางควั ฒนากุล ได เลือกมาศึกษาแลว ยังมี วรรณกรรมคําสอนของล านนาอี กหลายเรื่อง
เรื่องหนึ่งที่นาสนใจและนาจะเปนที่นิยมใน อดีตเรื่อง “โลกหานี”
คําวา “โลกหานี” ความหมายหมายตามรูปศัพทเดิมในภาษาบาลีที่เกิดจากการประกอบ
ศัพทภาษาบาลีสองคําคือ โลก (Loka), m. the word; the population กับคําวา หานิ (hāni), f.
decrease; loss; falling off (Buddhadatta, 1997, pp. 239, 309) โลกหานี จึงมีความหมายวา
การเสื่อมสิ้นของโลก
อุดม รุงเรืองศรี ไดกลาวถึงชื่อ โลกหานี ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม
12 วา หมายถึง ความเสื่อมของโลก ในตําราโบราณชื่อ โลกสมมติราช กําหนดไววา การกระทํา
ที่ถือวา ทําใหเกิดความเสื่อมดังกลาว ตัวอยางเชน
- เรือนสองหลังตั้งเยื้องกัน ไมดี
- สรางประตูเรือนตรงกับที่นอน ประตูบานตรงกับประตูเรือน ไมดี
- ทําประตูเรือนตรงกึ่งกลางเรือน ไมดี
- เรือนสองหองเจาะประตูใหตรงกัน ไมดี
(6076 หนา ,2542 ,อุดม รุงเรืองศรี)
ขอความขางตนจะเห็นวา เนื้อหาของเรื่อง โลกหานี ที่อุดม รุงเรืองศรีพบนั้น มีลักษณะ
คล ายกั บ “ขึ ด” หรื อข อห ามของล านนา ข อปฏิ บั ติ ส วนใหญ มั กกล าวถึ งการตั้ งบ านเรื อน
ในลักษณะที่ไมดี แตประเด็นที่นาสนใจคือ เมื่อสํารวจเนื้อหาในเอกสารใบลานเรื่องนี้ กลับพบวา
บางฉบับมีเนื้อหาตางจากที่อุดม รุงเรืองศรีไดกลาวไวในสารานุกรมวัฒนธรรมธรรมไทย โดยเรื่อง
โลกหานีนั้นยังมีเนื้อหาในเชิงสั่งสอนมากกวาเปนขอหามเรื่องการตั้งบานเรือน เชน
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...“ชายบดีควรเอาหญิงเปนเมียนั้น มี 5 คนชางสอผู 1 ใจบาปผู 1 คราน
ฝายการเรือน 1 ปากราย 1 ปากกลา คางแข็ง 1 แมนเอาก็บเปนประโยชนกับตน
สักอันแล เปนดั่งเทียวทางโจรนั้นแล
หญิงบควรเอาชายเปนผัวนั้นมี 5 จําพวก คนหยาบชากลาแข็ง 1 คนใจ
บาป 1 คนพาลาหาประหยาบได 1 คนปากหมดลิ้นเกลี้ยง 1 ถงเหลา 1 คนผูหา
ศาสตรศิลปบได 1 หาขาวของก็บชาง 1”...
(โลกหานีสอนประชาราษฎร, หนา 17-18)
ตัวอยางขางตนจะเห็นวาเรื่องโลกหานีมิไดเปนเพียงขอหามเทานั้น แตบางฉบับยังมี
เนื้อหาแบบเดียวกับวรรณกรรมคําสอนดวย
ขอสังเกตดังกลาวทําใหนาสนใจวาเรื่องโลกหานีนั้นเดิมควรจะมีความหมายอยางไร
เนื้อเรื่องและชื่อเรื่องที่ปรากฏในใบลานนั้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาอยางไร
จากการสํารวจเอกสารใบลานโบราณของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ไดพบวาต นฉบับเรื่องโลกหานีนี้มีจํานนวนมากถึง 8 ฉบับ ไมเพียง
เทานี้ ยังมีการสํารวจโดยนั กวิชาการตะวันตก เชน Harald Hundius และ David Wharton
ที่รวมกันสํารวจเอกสารโบราณของลานนาและลาวในวัดตาง ๆ ภายใตโครงการอนุรักษคัมภีร
ใบลานล า นนา (PNTMP) ร ว มกั บ สํ า นั ก ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม
พบวรรณกรรมตนฉบับเรื่องนี้ จําวน 5 ฉบับ
นอกจากรายงานการสํ า รวจของสถาบั น วิ จั ยสั ง คม ยั ง พบว า มี ก ารสํ า รวจโดย
หนวยงานอื่น ไดแก สํานักฝรั่ งเศสแหงปลายบูรพาทิศ (EFEO) ซึ่งมีนักวิชาการสํารวจพบ
วรรณกรรมเรื่องโลกหานี จํานวน 3 ฉบับ
ดังที่ไดกลาว แสดงใหเห็นวา เอกสารโบราณของลานนาเรื่อง โลกหานี ไดรับความ
นิยมอยางมากและแพรกระจายตามวัดตาง ๆ เกือบ ฉบับ 20 ทั้งในเขตเชียงใหม เชียงราย
ลําพูน ลําปาง นานและพะเยา
แมว าจะพบตนฉบั บเรื่องโลกหานีเปนจํานวนมากในลานนา แตกลั บไมมีการเอยถึง
วรรณกรรมเรื่องนี้ในหนังสือวรรณกรรมลานนา ของอุดม รุงเรืองศรี (2546) และหนังสือนามานุ
กรมลานนาที่นักวิชาการทางวรรณกรรมทองถิ่นศึกษารวมกันเรียบเรียงขึ้น (ประคอง นิมมานเห
มินท และคณะ, 2554) นามานุกรมและวรรณกรรมลานนานี้เปนฐานขอมูลวรรณกรรมที่สําคัญ
อยางยิ่งที่นักวิชาการใชในการศึกษาวรรณกรรมลานนา จากขอมูลดังกลาวแสดงวาวรรณกรรม
เรื่องนี้ยังไมเปนที่รูจักและยังไมมีการเผยแพรในวงวิชาการมากนัก
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จากการศึกษาวิจัยวรรณกรรมคําสอนของลานนาที่ผานมาพบวา วรรณกรรมคําสอน
ของลานนามีลั กษณะเดนดานรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมคําสอน สะทอนภูมิปญญา
และคุณคาตัวตนของคนลานนาผานวรรณกรรมคําสอนอีกดวย
ดวยเหตุที่เรื่องโลกหานี มีตนฉบั บใบลานแพรหลายอยางมาก แสดงวาเรื่องนี้เคยมี
ความสําคัญในอดีต และเรื่องโลกหานีที่เปนวรรณกรรมคําสอนนั้นยังไมมีการปริวรรตหรือ
ศึกษามากอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง โลกหานีในฐานะวรรณกรรมคําสอนของลานนา
โดยจะพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการสอน บทบาทของวรรณกรรมคําสอนของลานนาเรื่องนี้
เพื่อใหเขาใจความสําคัญและคําสอนซึ่งสะทอนตัวตน ความนึกคิดและโลกทัศนของคนลานนา
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้
ผลของการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเขาใจเรื่องโลกหานีซึ่งเคยเปนที่รูจักแพรหลายของคน
หมูมาก และทําใหเขาใจคําสอน ตลอดจนกลวิธีการสอน ที่สะทอนถึงวิธีคิด แนวทางการดําเนิน
ชีวิต และคานิยมของสังคมลานนาในอดีต นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนและ
แนวทางในการศึกษาวรรณกรรมจากตนฉบับตัวเขียน ซึ่งเปนเอกสารชั้นตน (Primary Source)
และยังเปนแนวทางตอการศึกษาวรรณกรรมคําสอนเปรียบเทียบในกลุมไทอื่นตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาเนื้อหาคําสอนในวรรณกรรมลานนาเรื่อง โลกหานี
2.ศึกษาคุณคาของคําสอนในเรื่องโลกหานี

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารลายลักษณในระดับปฐมภูมิ (Primary
Source) ที่ยังไมเคยมีการศึกษามากอน ทําใหตองมีการสํ ารวจการแพรกระจายของเอกสาร
โบราณเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งหนวยงานในกรุงเทพฯ และเชียงใหม ตลอดจนวัดตาง ๆ เพื่อรวบรวม
ตนฉบับแลวนําเนื้อหามาเปรียบเทียบเพื่อจัดกลุมของสํานวนตาง ๆ
จากการสํ ารวจในเบื้ องต นพบว า มี วรรณกรรมเรื่ อง โลกหานี จํ านวน 15 ฉบั บ
จาร/เขียนดวยอักษรธรรมลานนา ภาษาลานนา จากเอกสารทั้งหมดสามารถแบงตามแหลงที่
จั ด เก็ บเป น 3 แห ง คื อ 1) เอกสารจากฐานข อมู ล เอกสารใบลานของสถาบั นวิ จั ยสั ง คม
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม จํานวน 8 ฉบับ 2) เอกสารจากโครงการอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา
จํานวน 5 ฉบับ และ 3) เอกสารจากสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบู รพาทิศ (EFEO) จํานวน 3 ฉบั บ
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 รายชื่อวรรณกรรมเรื่องโลกหานี จากฐานขอมูลเอกสารใบลานของ สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่

ชื่อ

1

ตํานานโลกหานี

2
3

5

ตํานานโลกหานี
ตํานานโลกหานี
ตํานานโลกหานีคําสอน
โบราณ
ตํานานโลกหานีศรีวิชัย

6

โลกหานี

7

โลกหานีสอนประชาราษฎร

4

ปที่จาร
จ.ศ. 1284/
พ.ศ. 2465
จ.ศ. 1296/
พ.ศ. 2447
จ.ศ. 1254/
พ.ศ. 2435

จํานวน
13

สถานที่
วัดหลวง ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ. ลําปาง

32
22

วัดแมตั๋ง ต. แมพริก อ. แมพริก จ. ลําปาง
วัดสันปาขอย อ. เมือง จ. เชียงใหม

32

วัดเชียงมั่น อ. เมือง จ. เชียงใหม

31

วัดสันปาขอย อ. เมือง จ. เชียงใหม

47

วัดดอกเอื้อง อ. เมือง จ. เชียงใหม

81

วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ. พะเยา

ตารางที่ 2 รายชื่อวรรณกรรมเรื่องโลกหานี จากฐานขอมูลของโครงการอนุรักษคัมภีรใบ
ลานลานนา (PNTMP)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ
ตํานานโลกหาณี
ตํานานโลกหาณี
โลกหาณี
โลคหาณีสุภาษิต
โลกหานีคาํ สอน

ปที่จาร
พ.ศ. 2491
จ.ศ. 1241
จ.ศ. 1259
-

จํานวน
20
54
22
24
38

สถานที่
วัดพระธาตุหริภุญชัย อ. เมือง จ. ลําพูน
วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ. พะเยา
วัดมหาวัน อ. เมือง จ. ลําพูน
วัดศรีมงคล อ. ทาวังผา จ. นาน
วัดเชียงมั่น อ. เมือง จ. เชียงใหม
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ตารางที่ 3 รายชื่อวรรณกรรมเรื่องโลกหานี จากฐานขอมูลของสํานักฝรั่งเศสแหงปลาย
บูรพาทิศ (EFEO)
ที่
1
2
3

ชื่อ
ตํานานโลกหาณี
ตํานานโลคหาณี
ตํานานโลกหาณี

ปที่จาร
จ.ศ. 1306
-

จํานวน
13
12
14

สถานที่
วัดบานโฮงหลวง อ. บานโฮง จ.ลําพูน
วัดปาสักนอย อ. สันกําแพง จ.เชียงใหม
วัดแมคําน้ําลัด อ. แมจัน จ. เชียงราย

การสํารวจของหลายหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหพบตนฉบับเรื่อง
โลกหานีจํานวนไมนอย แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเลือกศึกษาเฉพาะฉบับที่มีเนื้อหาเปนคํา
สอนเท า นั้ น โดยจะปริ ว รรตเอกสารใบลาน ภาษาล า นนาให เ ป น ภาษาไทยกลาง เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบเนื้ อหาในเบื้อ งต น เรื่ องโลกหานีที่ เป น เนื้อ หานอกจากคํา สอนนั้ น จะนํ า มา
กลาวถึงโดยสังเขป
ขั้นรวบรวมขอมูล
1. สํารวจตนฉบับใบลานเรื่องโลกหานีที่เก็บรักษาในสถานที่ตาง ๆ เชนหอสมุดแหงชาติ
ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยายาลัยเชียงใหม สํานักฝรั่งเศสแหง
ปลายบูรพทิศ ประจําประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และลงพื้นที่ตามวัดที่เก็บรักษา
ตนฉบับเรื่อง เพื่อใชสําหรับสอบทาน เพื่อประเมินคาและจัดกลุมเอกสารตัวเขียนทั้งหมด
2. ทํ าสํ าเนาต น ฉบั บเอกสารใบลานเรื่ อง โลกหานี จากสถาบั น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โครงการอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา (PNTMP) และสํานักฝรั่งเศสแหง
ปลายบูรพาทิศ (EFEO) ตลอดจนวัดตาง ๆ ในเขตภาคเหนือ
3. นําสําเนาเอกสารใบลานที่ไดมา มาปริวรรตเปนภาษาไทยกลาง แลวใหผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาลานนาตรวจสอบความถูกตอง เพื่อเปนเนื้อหาหลักในการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้
4) รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมคําสอนของลานนา
ขั้นวิเคราะหขอมูล
ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมตามหลักทางวรรณคดีศึกษา โดยจะมุงเนนศึกษาวิเคราะห
เนื้อหาคําสอน และวิเคราะหคุณคาคําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมลานนาเรื่อง โลกหานี
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ขั้นสรุปและอภิปรายผล
1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
2. นําเสนอผลการวิจัยดวยการพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษา
1. เนือ้ หาคําสอน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา คําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องโลกหานีสามารถแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ คําสอนเกี่ยวกับโลก คําสอนเกี่ยวกับหลักธรรม และคําสอนเกี่ยวกับโลกียะ
1) คําสอนเกี่ยวกับโลก
“โลก” ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องโลกหานีนี้ เปนคําที่ไดถูกนิยามความหมายไว
ชัดเจน กลาวคือ เปนโลกทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดความเสื่อมเนื่องจากมนุษยไมไดปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา อีกทั้งยังเปนโลกทางพระพุทธศาสนาที่กําลังเสื่อมถอยลงไป
ถึงวัน ตามคติความเชื่อของคนลานนา ดังนั้นจึงตองสรางคําสอนเพื่อใหคนรับรูและตระหนัก
ในเรื่ องการเสื่ อมสลายของโลก กล าวคื อ โลกที่ เราอาศั ยอยู นั้ นย อมมี การเสื่ อมสลายไป
ตามกาลเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง “โลก” ในความหมายทางพระพุทธศาสนา
โลกในเชิงพุทธศาสนา มีการเสื่อมสลายเชนกัน เรียกวา ปญจอันตรธาน เปนสิ่งที่
พระพุทธเจาไดตรัสถึงการเสื่อมสลายของพระศาสนาเมื่ออายุครบ 5000 ป หลังจากนี้จะเปน
ยุคของพระศรีอาริยเมตไตย อยางไรก็ดี ในระหวางหาพันปนี้ กลับเกิดเหตุการณหลายอยางที่
เรงใหเกิดความเสื่อมเร็วขึ้น ดังนั้นมนุษยจึงเกรงวา หากศาสนาอายุไมครบถึงหาพันป จะไมมี
ยุคพระศรีอาริยเมตไตยเกิดขึ้น
การสรางความตระหนักรูใหแกคนในสังคมนั้น จําเปนตองสรางตัวอยาง เหตุการณ
นิทานที่เกี่ยวของกับความเสื่อมของโลกใหคนสามารถรับรูและเขาใจไดงาย ผูเขียนตองกลาวถึง
เรื่องความเสื่อมแหงโลกใหชัดเจนกอน เพื่อใหผูฟง /ผูอาน หรือคนในสังคมเห็นภาพที่ชัดมาก
ขึน้ ลักษณะคําสอนที่พบในเรื่องนี้ จึงมักกลาวถึงความผิดแปลกวิสัยของสังคม ซึ่งเปนสัญญาณ
บงบอกความหายนะของคน/โลก เชน ตนกล วยเกิดเป นหนาม ภายใจกลางเมืองมีแตหญ า
ปกคลุม คนแกไดนั่งอยูหลังคนหนุม วัดวาอารามกลายเปนหนองน้ํา เปนตน นิมิตเหลานี้เปน
เหตุการณที่ผิดแปลกวิสัยของสังคมทั่วไป เกิดอาเพศ ทําใหเห็นวา นิมิตหรือเหตุการณเหลานี้
หากเกิดขึ้นก็จะเกิดผลรายตอสังคม ตอคนในสังคมดวย ดังนั้นแนวทางการแกปญหาความ
เสื่อมทั้งหลาย คือ การหมั่นทําบุญ รักษาศีล การประพฤติปฏิบัติใหอยูในคองธรรมที่ดี
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เนื้อวรรณกรรมคําสอนเหลานี้ทําใหเห็นความวิบัติของโลกในปจจุบันและอนาคต
อันเกิดจากความเสื่อมของมนุษยในดานศีลธรรม คําสอนพยายามทําใหคนเห็นภาพความนา
กลัวของความเสื่อม แลวคอยแนะแนวทางการแกไขปญหาเหลานี้
2) คําสอนหลักธรรม
หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนหลักที่ใชยึดเหนี่ยวของพระสงฆและ
คนทั่ วไป คติความเชื่อป ญจอันตรธาน เมื่อพระศาสนาอายุครบ 5000 ป สิ่งแรกที่จะเสื่อม
หายไป คือ พระปริยัติ เปนคําสอนหลักธรรม พระวินัยทางพุทธศาสนา อยางไรก็ดีพระศาสนา
ยังถึงหาพันป หลักธรรมคําสอนกลับเลือนหายไปจากพุทธศาสนิกชน ดังนั้นความเสื่อมของโลก
ในเรื่องนี้จึงหมายรวมถึงความเสื่อมทางหลักธรรมคําสอนดวย
ดวยเหตุที่เรื่องโลกหานีเปนวรรณกรรมที่ พระภิกษุ เปนผูแตงและใชสําหรับเทศน
ดังนั้นจึงไดสอดแทรกคําสอนที่เปนหลักธรรมไวดวย พบเพียงสองหลักธรรม คือ อคติ 5 และ
หลักอปรินิยหาธรรม เรื่องอคติ 5 เปนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักธรรมบางสวนใหสอดคลอง
กับเนื้อหาของนิทานอุทาหรณที่นํามาประกอบการสอน สวนหลั กธรรมชื่อ อปรินิยหาธรรม
เป นข อปฏิ บั ติ หรื อธรรมอั นเป นเหตุ ไม ให เกิ ดความเสื่ อมมี 7 ข อ แต เดิ มเป น หลั กธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนชนชั้นปกครอง อยางไรก็ดี หลักธรรมนี้สามารถประยุกตใชกับบุคคล
ทั่วไปในสังคมได
คําสอนเรื่องหลักธรรมทางศาสนามักปรากฏในตนฉบับใบลานของทางลานนา เนื่อง
ดวยปจจัยดานตั วผูเขียนหรือผูจาร เปนคนที่อยูในบริบทแวดลอมของพุทธศาสนา อันไดแก
พระภิกษุ และผูที่ผานการบวชมาแลว บุคคลทั้งสองเปนผูผลิตงานเหลานี้ขึ้นมาเพื่อรับใชสังคม
ลานนา ดังนั้นคําสอนทั่วไปจึงมักเปนเรื่องทางศาสนาเปนหลัก คือ หมั่นทําบุญรักษาศีล 5 ศีล 8
เทานั้น
3) คําสอนทางดานโลกียะ
เนื้อหาคําสอนดานนี้มุงเนนการสอนผูครองเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งสอน
ดานความประพฤติของคน ลักษณะของคนประเภทตาง ๆ เพื่อ ตองการใหมนุษยอยูรวมกัน
ในสังคมอยางสงบสุข ผูวิจัยไดแบงคําสอนทั้งหมดออกเปน 2 กลุม คือ คําสอนเกี่ยวกับ
การเลือกคูครอง และคําสอนดานการดําเนินชีวิตประจําวัน
คําสอนเกี่ยวกับคูครอง เปนคําสอนที่มุงใหคนรูจักเลือกคูครอง โดยเฉพาะการดู
ลักษณะพฤติกรรมของชาย-หญิงที่จะเปนสามีภรรยากัน คําสอนเรื่องการหาคูครองเปนคําสอน
พื้นฐานสําหรับ บุค คลทั่ วไปเพื่อเปน การให ค วามรูเ บื้องตน ของคนที่เตรียมตั วจะแตงงาน
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การแตงงานถือเปนหนาที่อยางหนึ่งของมนุษยที่จะตองสืบทอดเผาพันธุของตนเอง หากมอง
อีกนัยหนึ่ง เมื่อไมมีการสืบเผาพันธุ ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเขาสู “หายนะ” ไดดวยเชนกัน
สําหรับคําสอนดานการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น คนในสังคมจําเปนตองประพฤติ
ปฏิ บั ติใ ห อ ยูใ นกรอบของศี ล ธรรมอั น ดี และไม ไปเบี ยดเบีย นผู อ่ืน ดั ง นั้ น คํา สอนกลุ ม นี้
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความประพฤติโดยมักจะเปนพฤติกรรมทั้งดานดีและไมดี ในที่นี้ผูเขียน
แบงพฤติกรรมออกเปน 2 กลุม คือ พฤติก รรมที่ค วรแสดงตอผูอ่ืน และพฤติกรรมที่เป น
คุณลักษณะของตนเอง
มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมในกลุม
สังคมที่ใหญขึ้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง คําสอนที่ปรากฏในเรื่องนี้มักจะกลาวถึงพฤติกรรมที่ดี
และไมดีของบุคคล ที่กระทําตอบุคคลอื่น อยางไรก็ดี คําสอนพฤติกรรมที่ดีนั้นปรากฏไมมาก
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวรรณกรรมคําสอนในเรื่องนี้ มักจะเห็นภาพดานลบเพื่อเปนอุทาหรณ
มากกวาจะสอนขอมูลเชิงบวกใหแกคนในสังคม นอกจากนี้ เนื้อหาคําสอนที่เปนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของคน กลาวคือ เปนพฤติกรรมที่เปนคุณลั กษณะของตนเอง มักมุงสอนให
คนปฏิบัติตามแลวจะเกิดผลดีกับตนเอง โดยทั่วไปแลวจะเปนคําสอนที่บอกลักษณะพฤติกรรม
ที่ดีและไมดีโดยตรง เชน ลักษณะของภรรยาที่ดี กลาววา
“นางหญิงผูใดลุ กกอนผัวนอนลู นผัวปฏิบัติผัวตนดวยน้ําอุนน้ํา เย็น
ดวยที่นั่งที่นอนดวยของเคี้ยวของกินบริโภคหื้อชอบใจผัวดวยน้ําอาบ ปฏิบัติดวย
น้ําอาบ ปฏิบัติดวยใตลางกลางเรือน หื้อหมดใสดีงาม ปากคําใดบหื้อผิดใจ บหื้อ
ทุกขใจหมองใจบรายออกปากคําใดบหื้อทานหันใจแมนวาเคียดก็หื้อมีคําอดดังนี้
บุคคลผูใดไดเปนเมียนักแล บหอนทุกขสักคาบแล”
(โลกหานีสอนประชาราษฎร, หนา 13-14)
สวนลักษณะพฤติกรรมที่ไมดี เชน ตัวอยางพฤติกรรมของผูชายที่ไมดี
“หญิงดีบควรเอาชายเปนผัวนั้นมี 5 จําพวก คนหยาบชากลาแข็ง 1 คน
ใจบาป 1 คนพาลาหาปฺรยา(ปญญาบได 1 คนปากหมดลิ้นเกลี้ยง 1 ถง(หลง)เหลา 1
คนผูหาศาสตรศิลปบได 1 หาขาวของก็บชาง 1 หาคํารูคําหล็วกบได กระทําการก็
เปนอันคราน ฝูงนีเ้ อากันไดก็บเปนประโยชนจักพาตนหื้อเปนทุกขบดายแล”
(โลกหานีสอนประชาราษฎร, หนา 17-18)
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นอกจากนี้เนื้อหาคําสอนแนวนี้จะไมมีนิทานประกอบ ทั้งนี้เพราะคําสอนลักษณะนี้
เนนการปฏิบัติและมีการกลาวโดยตรง จึงทําใหคําสอนชัดเจนมากขึ้น
2. คุณคาคําสอน
โลกหานีเปนวรรณกรรมคําสอนลานนาเรื่องหนึ่งที่ทรงคุณคา ทั้งเปนแหลงรวบรวม
คําสอน คําตัดความ นิทานอุทาหรณของลานนาเอาไว เนื้อหาคําสอนเหลานี้จึงมีคุณคาตอ
สังคมลานนาอยางยิ่ง
1) คําสอนเปนสากล
สังคมทุกยุคสมัยมีจุดมุงหมายที่เหมือนกันคือ ความสงบสุข ความเจริญในสังคม
ดังนั้นคําสอนที่สืบตอ กันมาจึงตองเนนไปสังคมเปนหลัก หากสังคมนับถือศาสนาพุทธจึง
ผลิตคําสอนเพื่อสังคมสงบสุขภายใตกรอบของพุทธศาสนานั่นเอง เรื่องโลกหานีมีเนื้อหาคํา
สอนที่ส อดคลอ งกับ ศาสนา อีก ทั้ง ยัง เป น คํา สอนที่อยูเ หลือกาลเวลา สามารถนํ า มาใช
ประยุกตไดทุกยุคสมัย ดังเชน การกลาวถึงคําสอนเรื่องความวิบัติของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้น
ทํา ใหค นตระหนั กถึง อัน ตรายของตน ดัง นั้นจึง ชี้แ นวทางแกไขป ญหานั้น โดยการทํา บุ ญ
รักษาศีลอยูเปนนิจ คําสอนในลักษณะนี้เปนสิ่งที่พึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน อีกทั้ งยังเปน
กรอบคิดตามแนวพุทธศาสนาที่จะตองกระทําสิ่งเหลานี้อยูเสมอ
นอกจากนี้ คําสอนเกี่ยวกับผูครองยังเปนคําสอนที่สามารถปรับใชไดทุกยุคทุก
สมัย เนื่องจากปญหาที่เกิดจากการอยูรวมกันของสามีภรรยานั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต
อดีต และยัง คงสืบ มาจนถึงป จจุบัน เนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในเรื่องโลกหานี จึง สามารถ
นํามาใชสอนกับสามีภรรยา ผูชายผูหญิง ในทุกยุคสมัย จึงอาจกลาวไดวาคําสอนในเรื่องโลก
หานีนี้เปนคําสอนที่สามารถใชไดทุกยุคสมัย
2) สาระทางโลกและทางธรรมสอดคลองกับโลกทัศนของลานนา
วรรณกรรมเรื่องโลกหานีนั้นมีการสรางสรรคตัวบทวรรณกรรมขึ้นมาใหม โดย
ยังคงกรอบแนวคิดเดิมตามชื่อเรื่อง ดังนั้นโลกหานีจึงเปนวรรณกรรมกึ่งคําสอนที่รวบรวม
ทั้งเรื่องเลา นิทานที่สะทอนความหายนะของสังคมและคําสอนที่ใชสําหรับสอนบุคคลทั่วไป
การสร า งสรรค ว รรณกรรมเหล า นี้ อ ยู ภ ายใต ก รอบคิ ด เรื่ อ งความเสื่ อ มของ
พระพุทธศาสนา จึงไดมีการสืบทอดคติความเชื่อนี้ในหลากหลายแบบ คนลานนาจึงมีการ
สรางสรรควรรณกรรมที่ทําใหคนตระหนักรูถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา และ
พรอมที่จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนั้นจึงเกิดการสรางสรรค ตัวบทวรรณกรรมคําสอน
เรื่องโลกหานีขึ้น เพื่อตอกย้ําความคิดเรื่องความเสื่อมแหง โลก รูป แบบการสรางสรรค
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วรรณกรรมมีทั้งการคัดเลือกวรรณกรรมคําสอนอื่นเขามารวมเขาไว นอกจากนี้ยังมีการซ้ํา
และการขยายเนื้อหาคําสอนขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอกย้ําคําสอนใหผูอาน ผูฟงเขาใจมากขึ้น
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของโลกหานีแลวพบวาเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเลื่อนไหลมา
จาก “ความเสื่อมของโลก” ดังนั้นเนื้อหาคําสอนที่เพิ่มเติมเขามาในภายหลังนั้น มักเปนคํา
สอนที่ตัดตอ ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมลานนาเรื่องอื่น ดังเชน วรรณกรรมคําสอนเรื่อง
เจี้ยเทียมคลอง และคดีโลกคดีธัมม เปนตน จึงทําใหเนื้อคําสอนในเรื่องโลกหานีนั้นไมโดน
เดนเทาที่ควร อยางไรก็ดี คุณคาของเนื้อหาคําสอนที่หลากหลายทําใหเห็นวา เรื่องโลกหานี
ยังคงอัตลักษณของ “โลกหานี” ไวอยู
3) การนําคําสอนมาผลิตสื่อสําหรับกาเรียนการสอน
วรรณกรรมคําสอนบางคําสอนจําเปนตองมีนิทานอุทาหรณเปนตัวอยาง เพื่อให
ผูฟงและผูอาน สามารถเขาใจคําสอนนั้นไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องโลกหานีไดรวบรวม
นิทานเรื่องเลาไวหลายเรื่องเพื่อประกอบกับคําสอน และคําตัด (คําตัดสินความ)
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในวรรณกรรมเปนเรื่องทั่วไปของการเปลี่ยนแปลง
วรรณกรรมนิทาน ทั้งนี้เมื่อวรรณกรรมเรื่องหนึ่งกระจายไปสูที่วัฒนธรรมหนึ่งยอมมีการ
เปลี่ ยนแปลง ดั ง นั้ น เมื่อ นิ ท านอุท าหรณ ที่ มีเ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ความ นั ยหนึ่ ง ก็
สามารถสอดแทรกเนื้อหาคําสอน จนสามารถปรับใหกลายเปนนิทานคําสอนได อาจสรุปได
วา เรื่องโลกหานีจึงเปนแหลงรวบรวมนิทานคําสอนอีกแหงหนึ่ง ผู เขียนเห็นวา เนื้อหานิทาน
คําสอนในวรรณกรรมเรื่องนี้ สามารถนําไปพัฒนาเปนสื่อนิทานคําสอน เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนได
คําสอนจากเรื่องโลกหานีเป นคําสอนที่ขยายเนื้อหาจากวรรณกรรมที่กลาวถึง
ความเสื่อมสลายของโลก ดังนั้นคําสอนจึงเปนเรื่องสากลที่ไมขึ้นอยูกับยุคสมัย และใชสอน
เรื่องความประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบของการอยูรวมกันในสังคมโดยใชนิทานอุทาหรณ
เปนตัวอยางตระหนักเรื่องความเสื่อมของโลกทั้งเชิงกายภาพและความเสื่อมของมนุษย และ
เรื่องโลกหานียังมีคุณคาในฐานะวรรณกรรมลานนาเรื่องหนึ่งที่สะทอนความคิดและโลกทัศน
ของคนลานนาเรื่องความเสื่อมแหง โลก นอกจากนี้ส าระสําคัญของเรื่องนี้ยังสามารถนํา
คําสอนและนิทานอุทาหรณมาผลิตเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อสอนศีลธรรมจริยธรรมได
อยางดี อีกทั้งยังมีคุณคาของวรรณกรรมคําสอนในฐานะวรรณกรรมทองถิ่นลานนาดวย
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อภิปราย และสรุปผล
การศึกษาทั้งหมดทําใหผูวิจัยยังพบวาเรื่องโลกหานีมีเนื้อความตางไปจากคําอธิบายที่
อยูในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 12, 2542)
และฉบั บที่มี การเผยแพรมากอนหนานี้ (สถาบั นวิ จัยสั งคม, 2523) มี เนื้อหากล าวถึงเรื่อง
ขึด หรือขอที่ไมควรปฏิบัติของลานนา งานวิจัยฉบับนี้จึงเปนการขยายขอบเขตความรูของเรื่อง
โลกหานีใหกวางขวางออกไป และเปนการใชตนฉบับปฐมภูมิในการศึกษาซึ่งจะเปนตั วอยาง
ในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมลานนาจากตนฉบับใบลาน
สําหรับเนื้อหาของเรื่องโลกหานีนั้นผูวิจัยพบวายังสอดคลองกับวรรณกรรมคําสอน
อื่น ๆ ของลานนาที่เคยมีผูศึกษามากอนหนานี้ เชน งานของทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล (2557)
และงานของพระมหาจิตรการก หัวนา (2546) ทั้งในแงที่แสดงคุณคาในดานศีลธรรมจรรยา
ที่พึงประสงคตอสังคมลานนา และยังสะทอนโลกทัศนความเชื่อของชาวลานนาอีกดวย
นอกจากนี้การใชนิทานซอนเปนสื่อที่สอนจริยธรรมยังมีลักษณะเดียวกับงานอุทาหรณ
ประเภทนิทานซอนนิทานที่พบในลานนา ทั้งในรูปแบบของชาดกทองถิ่นและเรื่องทองถิ่น เชน
เรื่องเฉลียวฉลาด (นิรมล เกิดมงคล, 2542) ที่ใชวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหชวนติดตามและมีแงคิด
สอนใจ โดยเรื่องโลกหานียังใชการรวมเรื่องจากการตัดสินความที่ปรากฏในมโหสถชาดกมาเปน
ตัวอยางในการสอน ซึ่งผลการศึกษานี้ก็สอดคลองกับการศึกษาของ Andrew Huxley (1997)
ที่พบวาเรื่องมโหสถเปนแบบอยางการตัดสินความในทองถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย
อยางไรก็ตามงานชิ้นนี้แสดงวาเรื่องลานนาในอดีตใชแนวคิดที่พิเศษคือการรวมทั้ง
คดีธรรมทางโลกและทางธรรมเพื่อเปนตัวอยางและบทบัญญัติที่ดีของสังคม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวย ความกรุณาของรองศาสตราจารยเรณู วิชาศิลป
และผูชวยศาสตราจารยสยาม ภัทรานุประวัติที่ชวยแนะนําหนังสือและแนวทางที่เปนประโยชน
ต อการวิ จั ย และสถาบั น วิ จั ยสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม ในด านคลั งข อมู ลล า นนาอั น
ทรงคุณคา นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดรับการสนั บสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะ
ศิลปศาสตร ประจํ าป พ.ศ. 2560 มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ที่ ได อนุ มั ติ งบประมาณสนั บสนุ น
การทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณครูอาจารยและหนวยงานที่เกี่ยวของ มา ณ โอกาสนี้
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เอกสารอางอิง
เอกสารตนฉบับใบลาน
1) ตนฉบับที่อยูในขอมูลใบลานของสถาบันวิจัยสังคม
1. ตํานานโลกหานี วัดหลวง ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง หมายเลข 11 094 81
070-068
2. โลกหานี วัดแมตงั๋ ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง หมายเลข 01 092 08N 060-062
3. ตํานานโลกหานี วัดสันปาขอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข 01 020 78N 095-097
4. โลกหานีคําสอนโบราณ วัดเชียงมั่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข 091-089 04 001 78
5. ตํานานโลกหานีศรีวิชัย วัดสันปาขอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข 01 020 78N
095-097
6. โลกหานี วัดดอกเอื้อง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข 01 011 7N 036-036
7. ตํานานโลกหานีสอนประชาราษฎร วัดศรีบุญเรือง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลข 80
01 043H 044-044
2) ตนฉบับที่อยูในฐานขอมูลของโครงการอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา (PNTMP)
1. ตํานานโลกหาณี วัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (ไมปรากฏหมายเลข)
2. ตํานานโลกหาณี วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลข พย 010800500
3. โลกหาณี วัดมหาวัน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (ไมปรากฏหมายเลข)
4. โลคหาณีสุภาษิต วัดศรีมงคล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน หมายเลข นน 030800100
5. โลกหานีคําสอน วัดเชียงมั่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายลข ชม 010800401
3) สําเนาตนฉบับที่อยูในฐานขอมูลของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ (EFEO)
1. ตํานานโลกหาณี วัดบานโฮงหลวง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน หมายเลข 034_006
2. ตํานานโลคหาณี วัดปาสักนอย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข 002_025
3. ตํานานโลกหาณี วัดแมคําน้ําลัด อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย หมายเลข 034_006
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