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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาตวับทและบริบทในการใช้วรรณกรรมเพื่อการ
เยยีวยา รวมทั้ง วเิคราะห์ความหมายของตวับท และบริบทการใชว้รรณกรรม ในแง่คติชนวทิยาและใน
แง่จิตวิทยา โดยศึกษาการเยียวยาด้วยวิธีประกอบพิธีกรรมสวดมนต์หรือเทศน์ธรรมให้แก่ผูป่้วยใน
ระยะวิกฤต ตามธรรมเนียมลา้นนา ท่ีสืบทอดกนัมาในทอ้งท่ี จงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ใช้วิธีการ
ศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์และการร่วมสังเกตการณ์
ในพิธีกรรม  

 ผลการศึกษาพบวา่ ตวับทวรรณกรรมท่ีมีการใชเ้พื่อเยยีวยาผูป่้วยหนกั ท่ีมีการใชง้านตั้งแต่อดีต
มาจนปัจจุบนั มีทั้งหมด  ๑๕ เร่ือง  ท่ีมีขอ้มูลกล่าวถึง ในเอกสารทางวชิาการและในคมัภีร์ รวมทั้งจาก
การสัมภาษณ์ ผูรู้้   ปัจจุบนัน้ีนิยมใช้งานอยู ่๓ เร่ือง คือ มหาวิบาก   กรรมวาจา และโพชฌงค ์๗  ซ่ึง
อีก ๑๒ เร่ือง ไม่ไดรั้บความนิยม เน่ืองจาก มีพลวตัของตวับทท่ีท าใหไ้ม่สะดวกท่ีจะน ามาใช ้ประกอบ
กบัมีความสับสนในเร่ืองความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง  

เม่ือพิจารณาในแง่คติชนนั้น ตวับทวรรณกรรมเยยีวยาเป็น ค ากล่าว สรรเสริญ และเป็นค าสอน
สาระธรรมของพระพุทธเจา้  บริบทในพิธีกรรม เป็นส่ิงช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธาในค าสอน
ของพระพุทธเจ้าตามกรอบคิดแบบชาวล้านนา  ดังนั้ น พิธีกรรมเยียวยาโดยใช้วรรณกรรมจึงมี
ความหมายในทางคติชนวิทยาวา่  เป็นการท าบุญ ดว้ยการช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยวธีิท่ีดีท่ีสุดในบริบทนั้น  
เป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดความคิด ความเช่ือ แบบลา้นนาท่ีเช่ือว่าจะช่วยให้วิญญาณได้ไปสู่ภพภูมิท่ีดี  
พิธีกรรมน้ี จึงเป็นพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน (Rites of Passage) เป็นการผ่านไปสู่สภาวะท่ีดีกว่าเดิม และ
เป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะมีหลกัการและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัศาสนาโดยตรง 
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หากพิจารณาในแง่จิตวิทยา  ตวับทท่ีใช้ในพิธีกรรม เป็นการบอกกล่าวให้ผูป่้วยมีความเช่ือมัน่
ในส่ิงท่ียึดเหน่ียว และสาระธรรมเหล่านั้นเป็นการสอนให้ฝีกสติ และปล่อยวาง  เพื่อให้ผ่อนคลาย 
ส่วนบริบทของพิธีกรรม  เป็นการสร้างความรู้สึกมัน่คงทางอารมณ์  และการสร้างความศรัทธา ซ่ึงท า
ใหเ้กิดความหวงัในส่ิงท่ีดีกวา่  และพิธีกรรมเยียวยานั้นเป็น การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) 
ท่ีดี เพราะเกิดข้ึนจากความปรารถนาดีของทุกฝ่าย ในเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีเก้ือกูลให้ผูป่้วย ท าสมาธิให้
จิตใจสงบ ด้วยมนตราบ าบัดจากพระสงฆ์ ซ่ึง อาจท าให้ผูป่้วยสามารถบรรลุสู่สภาวะเหนือตน 
(Transpersonal Stage) ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ปัจจุบนั วรรณกรรมเยียวยาท่ีนิยมใช ้มีเพียง ๓ เร่ือง  เน่ืองจาก มีพลวตัในตวับทวรรณกรรม ท่ี
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึง มีผลต่อความคิดความเช่ือของชาวลา้นนา และเทคโนโลยี
การผลิตคมัภีร์ท่ีรวดเร็วข้ึนส่งผลต่อความหมายในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของคมัภีร์ นอกจากน้ี การ
เปล่ียนแปลงในความรู้และทศันคติของพระสงฆ ์ตลอดจน ความสับสนในความเช่ือของชาวลา้นนา ท่ี
เกิดจากความหลัง่ไหลของวฒันธรรมยุคใหม่ ส่งผลต่อความหมายและคุณค่าของวรรณกรรมเยียวยา
ในปัจจุบัน ท่ีเคล่ือนออกไปจากการท าบุญ และสอนสาระธรรมให้แก่ผูป่้วยและญาติ  กลายเป็น
พิธีกรรมเพื่อการท าบุญเอาอานิสงส์เท่านั้น 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study the texts and contexts in uses of literature for healing, including to 
analyze the meaning of the texts and contexts in literature uses in terms of Folklore sciences and 
Psychology. The studies is conducted about  the spiritual healing to patients of critical period cases 
by ritual praying and Dhama preaching  inherited in Chiang Mai and Lamphun provinces. The 
information collecting from documents, interviewing knowledgeable and experienced persons and 
ritual observation were used in the studies as well. 

The study found that fifteen stories of literature texts all together active have been used to 
heal critical patients from the past up to present days. These literature texts are mentioned in 
academic papers and in Lanna  palm leaves manuscript and as well as by the knowledgeable people 
interviews. The three stories which are  Mahawibak,  Karma Waja  and  Bojjhanga 7 are most active 
in healing at present. The other twelve stories are not popular due to the dynamics of the 
inconveniences of  texts to be used as well as the confusion of the beliefs in relevant issues.  

Consideration in term of folklore, the literature texts are commendation and the teaching 
Dhamma of Lord Buddha. The ritual contexts are empower to believe in Dhamma of Load Buddha 
in a view of Lanna people. Considering in practicing the uses of Literature Healing ritual has its 
meaning in term of folklore sciences as it is way of making merit by helping patients with the best 
in those contexts.  The ritual of inherited Lanna ideas and beliefs that the ritual helps spirits to better 
world.  Therefore, this rite is a rite of passage through to a better state. It is also the holy rite 
because it is directly concerned to principles and tools of religious 
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In terms of psychology, the texts used in the rites is to inform the patients to have confidence 
in  Dhama (Buhhda’s Teachings) Substances are the teaching of  mindfulness practice and letting go 
in order to be relaxed.  As to the context of rites,  it creates a sense of emotional stability. To build 
faith to create hope of some better things. The healing rituals is a good social support  as they 
consist from the goodwill of all parties in proper time to support patients to meditate in order to 
calm their minds by praying therapy from the priests. The process may cause the patient to achieve 
the Transpersonal stage smoothly 

Recently, the uses of Buddhism Literature for Spiritual Healing are three stories left as 
mentioned are caused by the dynamics of its literature context which is consequence of the change 
of society. The changes have their impact to the beliefs of Lanna people. The faster manufacturing 
technology of the artificial palm leaves  affects the holiness meaning of the Lanna Bible.    

Moreover, changes in knowledge and attitudes of the priests as well as confusion in the belief 
of Lanna people caused by the surge of modern culture affect the meaning and value of the literature 
healing at present time which has been moving from making merit and teaching Dhama substances 
to patients and their relatives to become the rites of making merit for its benefits only.   

 
 


