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บทคดัย่อ 
 

             วิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ติรัจฉานวิชาในพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏใน
เอกสารลา้นนา มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจเน้ือหาเก่ียวกบัติรัจฉานวิชาท่ีปรากฏในเอกสารโบราณ
ของล้านนา และวิเคราะห์สาเหตุของการศึกษาและปฏิบัติตนเก่ียวข้องกับติรัจฉานวิชาของ
พระภิกษุลา้นนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
              ผลการศึกษาพบว่าเอกสารโบราณล้านนา คือ พรหมชาลสูตร และสามญัญผลสูตร 
ส านวนลา้นนาทุกฉบบั ไดก้ล่าวถึงติรัจฉานวิชาจ านวน ๗ หมวด ไดแ้ก่ ๑) การท านาย ๒) การดู
ลกัษณะ ๓) การดูฤกษ์สงคราม ๔) โหราศาสตร์และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ๕) การพยากรณ์
เหตุการบา้นเมืองและการค านวณ ๖) การให้ฤกษม์งคล มนต์บงัคบัร่างกาย ทรงเจา้ เรียกขวญั และ 
๗) การปรุงยารักษาโรค การบนบานศาลกล่าว รวมทั้งส้ินได้มากกว่า ๑๕๓ วิชา ซ่ึงต่างจากท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี และพระไตรปิฎกภาษาไทย ท่ีระบุวา่มีทั้งส้ิน ๑๕๓ วิชา พบว่า
การตีความในบางหวัข้อมีความลกัลัน่กนัอยูม่าก ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูจ้ารคมัภีร์ ท าการคดัลอกตาม
เอกสารเดิมโดยไม่ไดต้รวจสอบหรือพิจารณาเน้ือหาให้ถูกตอ้งตามพระบาลี จึงท าให้มีผลต่อการ
ตีความและการน าไปปฏิบติั   
                แมว้า่พุทธศาสนาแบบลา้นนาจะเป็นแบบเถรวาทท่ีรับมาจากลงักาผา่นรามญั แต่โดยเน้ือ
แทแ้ลว้เป็นพุทธศาสนาแบบทอ้งถ่ินลา้นนา อนัเกิดจากการผสมผสานและแรงผลกัดนัจากลทัธิ
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บูชาผี ซ่ึงเป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าไท ท าให้มีความแตกต่างจากพุทธศาสนาโดยแก่นแท ้ทั้ง
แนวทางปฏิบติัและเป้าหมายสูงสุด จึงท าให้เกิดกระบวนการแปลงหัวขอ้โลกุตตรธรรมมาเป็น
เคร่ืองมือประกอบพิธีกรรมเพื่อประโยชน์สุขทางโลก (Secularization on Lanna Buddhist 

Culture)  
                ดงันั้น การยอมรับความจริงเก่ียวกบัอิทธิพลและการด ารงอยูข่องศาสนาดั้งเดิมของชน
เผ่าไท และการผสมผสานกบัพุทธศาสนาซ่ึงน าเขา้จากภายนอกนั้น จึงนบัเป็นความจ าเป็นยิ่งใน
การท่ีจะศึกษาประเด็นให้เขา้ใจ เพื่อน าไปสู่ขอ้ตกลง หรือการก าหนดทางออกท่ีเหมาะสม ใน
การศึกษาและปฏิบติัติรัจฉานวิชาของพระภิกษุในล้านนา เน่ืองด้วยส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีสังคม
ตอ้งการ เป็นความคาดหวงัจากสังคม ท่ีมีต่อบทบาทของพระภิกษุ หรือเรียกอีกนยัหน่ึงไดว้า่ เป็น
ความคาดหวงัของฝ่ายอาณาจกัรท่ีมีต่อฝ่ายพุทธจกัร ในแง่การเป็นท่ีพึ่ง ในท่ามกลางบริบทของ
วฒันธรรมลา้นนาร่วมสมยั รวมไปถึงสังคมรัฐไทยในปัจจุบนั 
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ABSTRACT 
 

           The objectives of this study, “An Analytical Study of Tiracchanavijj in Buddhism 
as Found in Lan Na Manuscripts” are to explore content of  Tiracchanavijj that appears in  
Lan Na Manuscripts and to analyze factors leading to  the study and practice of  supernaturalism 
and pseudo-sciences by Lan Na Buddhist monks from ancient time till nowadays. 
     As found in Lan Na manuscripts, comprising of  Brahmajala Sutta and 
Samannphala Sutta in every  Lan Na version copy, content of Tiracchanavijjcan be 
classified into seven categories namely 1) telling  omens 2) palmist and fortuneteller  especially 
the foretelling of animals’ characters 3) determining the date for launching the war 4) astrology 
and natural portent and 5) calculating and foretelling the fate of the city 6) determining 
auspicious day, making mantra to control body, spirit mediumship, soul-calling, and 7) making 
medicine and making a vow. Content of these seven categories of  Tiracchanavijjcan be 
arranged  into more than 153 subjects, which is different from 153 subjects which is specified in 
Thai and Bali Tripitaka. This is because  some overlapping in some topics can be found due to 
the mistake occurred during copying. Palm leaf manuscript writer may copy from  old 
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manuscripts without rechecking the correctness in Bali version. This results in wrong 
interpretation and the practical utilization.  
            Although Lan Na Buddhism is a kind of the doctrine of the elders (Theravda) brought 
in from Sri Lanka via Mon country, but indeed by itself, it is a Lan Na localizing Buddhism 
which was synthesized with  Tai’s animism. So Lan Na Buddhism is different from doctrinal 
Buddhism in the transcendental aims and ways of practice. This leads to the secularization of   
the Dhamma to become tools for ritual making.  
            Therefore, it is necessary to accept  the truth that traditional religion of Tai people has 
influenced  and synthesized with Buddhism imported from outside. This will lead to the real 
understanding of the nature of Lanna Buddhism in order to have common agreement or 
appropriate solutions on the study and practice of Tiracchanavijjof Lanna monks.   
Supernatualism is needed  by society which expects monks’ secular roles. In other words, it is 
the worldly expectation to gain support from the Sangha in the contemporary Lanna  and modern 
Thai society. 

 


