
 

ง 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์              การสร้างสรรคว์รรณกรรมบทซอประวติัพระสงฆใ์นลา้นนา 

ผู้เขียน                               พระจรินทร์  อินศวร 

ปริญญา                                          ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา) 

อาจารย์ทีป่รึกษา                            รองศาสตราจารยท์รงศกัด์ิ  ปรางคว์ฒันากุล  

บทคดัย่อ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเน้ือหา  โครงสร้างและกลวธีิการแต่งของวรรณกรรม
บทซอประวติัพระสงฆใ์นลา้นนา โดยศึกษาจากวรรณกรรมบทซอประวติัพระสงฆใ์นลา้นนาจ านวน  ๑๔ 
เร่ือง ไดข้อ้สรุปวา่ 
 วรรณกรรมบทซอประวติัพระสงฆ์มีโครงสร้างบทซอ ๓ ส่วนคือ ๑) การเร่ิมเร่ือง ๒) การด าเนิน
เร่ือง   ๓) การจบเร่ือง ส่วนเน้ือหาของวรรณกรรมบทซอนั้นมีการด าเนินเร่ืองตั้งแต่เกิด  ช่วงชีวติในวยัเด็ก  
และช่วงชีวติในการบวชจนถึงมรณภาพ ส่วนรูปท่ียงัไม่มรณภาพก็จะกล่าวถึงคุณความดีท่ีไดส้ร้างไว ้  
 ส าหรับกลวธีิการแต่ง พบวา่  ผูแ้ต่งจะน าเน้ือหาประวติัของพระสงฆม์าประพนัธ์เป็นบทซอโดยใช้
ท านองต่างๆ  ซ่ึงแต่ละท านองจะมีฉนัทลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัตามจงัหวะของแต่ละท านอง อีกทั้งยงัมีการ
ใช ้“โคลง” หรือ “กะโลง”  และ “คร่าว”  แทรกอยูใ่นบทซอ และมีการใชภ้าพพจน์โวหารเพื่อเปรียบเทียบ
ใหผู้ฟั้งเขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน  
 การศึกษาวรรณกรรมบทซอประวติัพระสงฆ์ในลา้นนาคร้ังน้ีท าให้เห็นรูปแบบของ “ครูบา” ใน
ลา้นนา  ถือวา่เป็นการผลิตซ ้ าลกัษณะของพระสงฆท่ี์ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ มีศีลาจริยวตัรอนังดงาม สามารถ
เป็นแบบอยา่งใหก้บัพระสงฆใ์นปัจจุบนัได ้ วรรณกรรมบทซอประวติัพระสงฆจึ์งสามารถกล่าวไดว้า่เป็น
วรรณกรรมสถาปนา “ความเป็นครูบา” ให้แก่พระสงฆ์และยงัได้กลายเป็นพิธีกรรมหน่ึงส าหรับการ
สถาปนา “ครูบา” อีกดว้ย 
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ABSTRACT 

 This dissertation had the objective of analyzing 14 “sor” texts related to the biographies of some 
monks in the Lanna region in terms of content, structure and literary devices.  The results of the study 
could be summarized as follows: 
 The structure of “sor” or Lanna verse narrating the history of some prominent monks in Lanna was 
composed of three parts: 1) prologue, 2) narration and 3) epilogue.  The content of the “sor” generally 
involved the birth, childhood, monkhood and death of the respective monks.  For the monks who were 
still alive during the time of composition, there would be an emphasis on their good deeds and 
contribution to the community instead. 
 As for poetic convention, several poetic structures and techniques were employed accompanied by 
certain rhythm and rhyme for the poetic devices as referred to in northern dialects as “khlong,” “kalong,” 
and “khrao”.  There were also some use of rhetorical devices and figures of speech to enhance the 
audience’s understanding as well as their appreciation. 
 This study reflected the characteristics of some revered monks or “khrubas” in Lanna, which 
became a type of reproduction of a respectable model of monks who had conducted their monkhood in 
an impressive manner deserving to be good examples for other monks in the present time.  Therefore, it 
can be said to be a form of establishing the “khruba identity” and a means for a ritualistic glorification of 
the “khrubas”. 


