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การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาด้านคุณค่า
ของเอกสารโบราณประเภทตาราไสยศาสตร์ ในฐานะเป็ นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์
ประการที่สอง เพื่อศึกษาข้อมูล ประวัติศาสตร์ สังคมที่ปรากฏอยูใ่ นตาราไสยศาสตร์ ในแง่มุม
ด้านความเชื่อและวิธีคิดของคนไทยในอดีต ซึ่ งมีส่วนสัมพันธ์กบั วิถีการดาเนิ นชี วิตของผูค้ น
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ผลการศึกษาพบว่า ตาราไสยศาสตร์ ฉบับตัวเขียนที่หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั มีคุณค่าต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ในฐานะเป็ นหลักฐานชั้นต้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อ วิธีคิด รวม
ไปถึ งวิถี ชี วิตความเป็ นอยู่ และการแก้ไขปั ญหาของผูค้ นในยุค ที่ สั ง คมไทยยัง ไม่ ไ ด้รับเอา
วิทยาศาสตร์ อนั เป็ นความรู ้ใหม่จากโลกตะวันตก มาเป็ นฐานความคิดกระแสหลัก นอกจากนี้
ความเชื่ อที่ปรากฏในตาราไสยศาสตร์ ยงั มี ความสอดคล้องกับคาอธิ บาย และเหตุการณ์บาง
ตอนในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อื่น ๆ อาทิ ตานาน และพระราชพงศาวดาร ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ยืนยันให้เห็นถึงโลกทัศน์ของผูค้ นในยุคสมัยเดียวกัน
คำสำคัญ: ตาราไสยศาสตร์ , ความเชื่อ, ประวัติศาสตร์สังคมไทย
Abstract
In this study, the researcher has two major objectives: To determine (1) the value of
ancient documents as primary historical evidence in the case of magic texts; and to examine
(2) socio-historical data found in these magic texts in the aspects of beliefs and ways of
thought of Thais in the past insofar as they are incorporated into the folkways of those living
in the Rattanakosin period.
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The results showed that the manuscripts of magic texts that have remained until the
present time are valuable to historical studies as they are primary sources that reflect the
beliefs, thinking methods, way of life, and problem solving of people living in the period
that the Thai society did not yet adapt science, the new knowledge from the Western world,
as the main foundation of thoughts. For individuals living in the Rattanakosin period, the
beliefs in superstition and supernatural have played an important role in their way of life,
and Thai society in the past have allowed superstition to be one category of knowledge
amongst all of the knowledge. Hence, the study and knowledge compilation have been
gradually developed into superstition texts. Apart from this, the beliefs that appear in
superstition texts have correspondence to the explanations and some events that appear in
other historical sources as well, such as in legends and royal chronicles, which reaffirm the
visions of the people that were living in the same period.
Keywords : The Magic Manuscript, Belief, Thai Social History
บทนำ
ไสยศาสตร์ คือ ระบบความคิดที่เกี่ยวกับอานาจเหนื อธรรมชาติ ความหมายของไสยศาสตร์
อาจพิ จารณาได้เป็ นสองลักษณะ ประการแรก หมายถึ ง ความเชื่ อของมนุ ษย์ที่มี ต่อสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ อาจเรี ยกว่า ความเชื่ อทางไสยศาสตร์ และอีกประการหนึ่ ง หมายถึ ง ความรู้ ของ
มนุ ษย์เกี่ ยวกับการใช้อานาจเหนื อธรรมชาติ ความรู ้ ดงั กล่ าวได้มีการค้นคว้า เล่ าเรี ยน และ
ถ่ายทอดสื บต่อกันมาในสังคม ซึ่ งในส่ วนนี้เรี ยกว่า “วิชาไสยศาสตร์ ”
ในสังคมไทย วิชาไสยศาสตร์ ได้พฒั นาจากความเชื่ อพื้นฐานดั้งเดิ มไปสู่ วฒั นธรรม
ของผูร้ ู้หนังสื อ ที่อาศัยตาราเป็ นเครื่ องมือประกอบการค้นคว้าเล่าเรี ยนมาเป็ นเวลานาน อย่าง
น้อยตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาที่ปรากฏหลักฐานความมีอยูข่ องตาราวิชาการประเภทนี้ อาจกล่าว
ได้ว่า จากความเชื่ อแบบ “ไสย” ได้รับการพัฒนาขึ้ นจนมีลกั ษณะความเป็ น “ศาสตร์ ” หรื อ
ความรู้ที่มีการจัดระเบียบจนมีความละเอียดลึกซึ้ งในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ วิช าไสยศาสตร์ ย งั มี ความเชื่ อมโยงกับ ภู มิ ปั ญญาโบราณด้า นอื่ น ๆ ใน
สังคมไทย เป็ นต้นว่า โหราศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เวชศาสตร์ และอักษรศาสตร์ อย่างบูรณาการ
ทาให้ความรู้ในตาราไสยศาสตร์ ไทยมีความลึกซึ้ งและสุ ขุมคัมภีรภาพในแง่มุมความคิดและการ
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อธิ บาย ความรู้ดงั กล่าวได้มีการจดบันทึกสื บทอดกันมาในรู ปแบบเอกสารสมุดไทย ที่เรี ยกว่า
“ตาราไสยศาสตร์ ”
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณค่าของเอกสารโบราณประเภทตาราไสยศาสตร์ ในฐานะเป็ นหลักฐาน
ชั้นต้นในทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์สังคมไทยที่ปรากฏในตาราไสยศาสตร์ ในแง่มุมด้าน
ความเชื่อของคนไทยในอดีต ซึ่ งมีส่วนสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของผูค้ นในสมัยรัตนโกสิ นทร์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้กระบวนการ
ศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตารา
ไสยศาสตร์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเอกสารโบราณเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่ งชาติสาขาต่าง ๆ เป็ น
ข้อมูลหลักในการศึกษา เอกสารดังกล่าวนี้ นักภาษาโบราณของส่ วนภาษาโบราณ หอสมุ ด
แห่งชาติ ได้รวมรวมและจัดแสดงในห้องเอกสารพื้นบ้าน
ลาดับต่อมาจึงได้ขอ้ มูลจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรองในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
บริ บทของการศึกษามาประกอบกัน เพื่อเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นภาพอดีตของสังคมไทยได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น จากนั้นได้นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ เพื่อตอบปั ญหาที่กาหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาและนาเสนอข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความแล้ว โดยเรี ยบเรี ยงตาม
รู ปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ตำรำไสยศำสตร์ : นิยำมควำมหมำย
ตาราไสยศาสตร์ หมายถึ ง เอกสารโบราณที่ จดบันทึ กความรู้ ใ นลักษณะของตารา
ความรู ้ ที่จดบันทึ กนั้น คือ วิชาไสยศาสตร์ อันเป็ นความรู้แขนงหนึ่ งที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์
สังคมไทย เอกสารเกือบทั้งหมดที่นามาใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษา อยูใ่ นรู ปเอกสารตัวเขียนใน
สมุดไทย อันเป็ นวัฒนธรรมการจดบันทึกรวบรวมความรู้ ของคนไทยแต่โบราณ
สมุ ด ไทยที่ ใ ช้บ นั ทึ ก ความรู้ เ รื่ อ งไสยศาสตร์ ของคนในสมัย โบราณ อาจเป็ นของ
พระสงฆ์ หมอพื้ นบ้า น หรื อ บุ ค คลผูม้ ี ความรู้ เป็ นปราชญ์ประจาชุ ม ชน ได้จ ดบันทึ ก หรื อ
คัดลอกความรู้ต่าง ๆ สาหรับใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชีวติ รู ปแบบของตาราไสยศาสตร์ มีท้ งั
สมุดไทยขาวและสมุดไทยดา ส่ วนวัสดุลกั ษณะอื่น ๆ ได้แก่ ใบลาน มีพบบ้างแต่เป็ นส่ วนน้อย
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ตาราไสยศาสตร์ ที่เก็บรักษาไว้ที่ส่วนภาษาโบราณของหอสมุดแห่ งชาติ เกือบทั้งหมด
เป็ นฉบับ ราษฎร์ ลักษณะอักษรที่ บนั ทึ ก มี ท้ งั อัก ษรไทย อัก ษรขอม และอักษรพื้ นเมื องใน
ท้องถิ่น มีเนื้ อหาสาระว่าด้วยเรื่ องคาถาอาคม เลขยันต์ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางไสยศาสตร์
อันเป็ นวิถีชีวติ และความเชื่อของผูค้ นในสมัยโบราณ
ตำรำกับกำรศึกษำไสยศำสตร์
คาว่า “ตารา” ในภาษาไทย มีที่มาจากคาเขมร តម្រា [ต็อมรา] หมายถึง แบบแผนว่าด้วย
หลักวิชาต่าง ๆ ในพจนานุกรมภาษาเขมร มีคาว่า តម្រាសៃយ [ต็อมราไซ] หมายถึง ตาราไสย หรื อ
ตาราที่ประเสริ ฐวิเศษ มีนยั แสดงถึงความรู ้ที่บนั ทึกไว้น้ นั เป็ นสิ่ งนับถือกันว่าวิเศษ
หนังสื ออักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2416 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “ตารา เป็ นชื่ อหนังสื อที่ เขียนเรื่ องราวความรู้ วิชาต่ าง ๆ เหมือนอย่ างตารา
หมอ ตาราโหร” (บรัดเลย์ และนายทัด, 2514 หน้า 233) วัฒนธรรมการจดบันทึกความรู้แขนง
ต่าง ๆ ของไทยแต่โบราณนิยมจดลงในสมุดตารา ซึ่ งก็คือสมุดไทยที่ทามาจากเปลือกต้นข่อย มี
ทั้งสมุดไทยดาและสมุดไทยขาว
ตาราไสยศาสตร์ ป รากฏหลัก ฐานในพระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อยุธ ยา ฉบับ พระ
ราชหัตถเลขาระบุวา่ รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ตรงกับจุลศักราช 997 ปี กุนสัปตศก
(พ.ศ. 2178) ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าลูกเธอฝ่ ายในที่วดั ไชยวัฒนาราม ปรากฏได้
เนื้อในท้องเผาไม่ไหม้ เป็ นเหตุให้ร่ าลือว่าทรงต้องกฤตยาคม “ครั้ งนั้นประชาราษฎรลือกันว่ า
จะให้ ค้นตารั บตาราที่หมอ ผู้เฒ่ าผู้แก่ ต่างคนกลัวความผิด บรรดาผู้ที่มีตาราความรู้ วิชาการก็ทิง้
นา้ เสี ยสิ ้น” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 2505, หน้า 15)
ด้านพงศาวดารพม่ากล่าวว่า เมื่อเสี ยกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่าครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2310 ทัพ
พม่าได้รวบรวมสรรพวิทยาการทั้งปวงในกรุ งศรี อยุธยา ทั้งผูร้ ู ้อนั เป็ นครู ในวิชาต่าง ๆ และอีก
ทั้งตาราอันบันทึกศาสตร์หลายแขนง เป็ นต้นว่า พระไตรปิ ฎก ตารายา ตาราหมอดู ตาราช้างม้า
รวมถึง “ตาราเวทมนต์เลขยันต์” (มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า, 2545, หน้า 270) ตาราเหล่านี้ ได้
ถูกนากลับไปกรุ งอังวะพร้อมกับทรัพย์สินและผูค้ นที่ถูกจับเป็ นเชลยศึกไปจากกรุ งศรี อยุธยา
หลักฐานที่ ยกมานี้ ย่อมแสดงให้เห็ นว่าตาราไสยศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่ มีมาแต่ครั้ งกรุ งศรี
อยุธยาแล้ว และได้คดั ลอกกันเรื่ อยมาจนถึ งสมัยรัตนโกสิ นทร์ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า
วิชาไสยศาสตร์ เป็ นความรู ้ชนิดที่ตอ้ งอ้างอิงตาราในการศึกษามาแต่โบราณ
การศึกษาตามขนบจารี ตของไทยโบราณ ภายหลังจากเจนจบในวิชาสามัญจนอ่านออก
เขีย นได้แล้ว หากผูเ้ รี ยนประสงค์จะศึ กษาต่อให้กว้างขวางในวิชาการแขนงอื่น ก็ส ามารถ
แสวงหาผูร้ ู ้และไปฝากตัวเล่าเรี ยนในสานักของครู ต่อไป วิชาการที่นิยมเล่าเรี ยนกันส่ วนใหญ่
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จะเป็ นวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ วิ ถี ชี วิ ต การด ารงชี พ หรื อจ าเป็ นต่ อ การเข้า รั บ ราชการ ขณะที่
ไสยศาสตร์ ก็เป็ นวิชาหนึ่ งที่ มีความนิ ยมศึ กษาเล่ าเรี ยนกัน (ปั ญญา บริ สุทธิ์ , 2528, หน้า 34)
และนับถือกันว่าเป็ นหนึ่งในวิชาความรู ้สาคัญแขนงหนึ่ง
การเรี ยนรู ้ศาสตร์ แขนงนี้ ปรากฏหลักฐานว่ามีผนู ้ ิยมศึกษากันมาแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา
แล้ว โดยเฉพาะเรื่ องคงกระพันชาตรี จากบันทึกของ ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet) ชาว
ฮอลันดา เมื่อ พ.ศ. 2183 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้กล่าวถึงเรื่ องราวของบุคคล
ผูม้ ีนามว่า “ออกหลวงมงคล” โดยบรรยายว่าเขาผูน้ ้ นั “อยู่ยงคงกระพัน ไม่ มีปลายแหลมของ
เหล็กกล้ าตะกั่วและดีบุกจะแทงทะลุเข้ าผิวหนังของเขาได้ และไม่ มีอาวุธของคนใดสามารถทา
ให้ เขาบาดเจ็บได้ ” (ฟาน ฟลีต, 2546, หน้า 271)
หากมองในมิติของความเป็ นศาสตร์ ความรู ้ ไสยศาสตร์ ก็มีอยู่หลายระดับ ดังที่ นิ ธิ
เอียวศรี วงศ์ (2555, หน้า 231) กล่าวว่า “ไสยศาสตร์ เป็ นสมบัติของแต่ละชนชั้น” หมายถึง ใน
อดีตแต่ละชนชั้นต่างมีความสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ ไสยศาสตร์ ในรู ปแบบของตนเอง ไสย
ศาสตร์ ของชนชั้นไพร่ อาจเข้าถึงได้โดยไม่จาเป็ นต้องรู้หนังสื อ แต่สาหรับไสยศาสตร์ ในสังคม
มูลนายหรื อกระฎุมพี ย่อมต้องเกี่ยวเนื่องกับ “ตารา” หรื อการศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่างการใช้ความรู ้ของชนระดับสู ง ที่ตอ้ งอ้างอิงตารับตารา ดังเช่น พระศรี ภูริปรี ชา
เจ้า กรมราชบัณฑิ ตยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ผูใ้ ช้ความรู้ ทางไสยเวทจากตาราของตน
กระทาแก่กลุ่มข้าราชการฝ่ ายตรงข้ามเพื่อหวังผลทางการเมือง (พระราชพงศาวดารกรุ งสยาม
จากต้นฉบับของ บริ ติชมิวเซียม กรุ งลอนดอน, 2537, หน้า 206) หรื อตัวอย่างการศึกษาของเจ้า
ฟ้ าตรัสน้อย พระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชา ที่ตามพระราชพงศาวดารกล่ าวว่า “ทรง
เรี ยนทางปริ ยตั ิไตรปิ ฎกธรรรม และคัมภีร์เลขยันต์ มนตร์ คาถาสรรพวิทยาคุณต่ าง ๆ ในสานัก
พระพุทธโฆษาจารย์ นั้นได้ เป็ นอันมาก...” (พระราชพงศาวดารกรุ งสยามจากต้นฉบับของ
บริ ติชมิวเซียม กรุ งลอนดอน, 2537, หน้า 294)
จนมาถึ ง ยุค รั ตนโกสิ นทร์ สุ นทรภู่ (2519, หน้า 542) ยังกล่ าวย้ า ความส าคัญของ
ความรู ้ไสยศาสตร์ ไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทแก่เจ้าฟ้ ากลางและเจ้าฟ้ าปิ๋ ว เมื่อราว พ.ศ. 2371
ความตอนหนึ่งว่า
อุตส่ าห์ เรี ยนเขียนอ่ านบุราณราช
ไสยศาสตร์ สงครามตามประสงค์
ลาดับศักดิ์จักรพรรดิ์ขัตติยวงศ์
อุตส่ าห์ ทรงจดจาให้ ชานาญ
หรื อแม้แต่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ระหว่างทรงผนวชเป็ นสามเณรอยู่ที่
วัดบวรนิ เวศวิหาร ก็ยงั เกิ ดความสนพระทัยศึ กษาวิชาไสยศาสตร์ ดังที่ทรงเล่ าไว้ในหนังสื อ
เรื่ อง “ความทรงจา” ว่า
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“ส่ วนตัวฉันเอง จะเป็ นใครแนะนาก็จาไม่ ได้ เสี ยแล้ ว เกิดอยากเรี ยนวิชาอาคม คื อวิชาที่
ทาให้ อยู่ยงคงกระพันชาตรี ด้วยเวทมนตร์ และเครื่ องรางต่ าง ๆ มีผ้ พู าอาจารย์ มาให้ ร้ ู จัก
หลายคน ที่เป็ นตัวสาคัญนั้นคือนักองวัตถา น้ องสมเด็จพระนโรดมเจ้ ากรุ งกัมพูชา...
การศึกษาวิทยาคมในครั้ งนั้น เชื่ อถือเป็ นการจับใจมาก โดยเฉพาะเด็กกาลังรุ่ นหนุ่มเช่ น
ตัวฉั น ด้ วยได้ ฟังเขาเล่ าเรื่ อง และบางที ทดลองให้ เห็นอิ ทธิ ฤทธิ์ ...” (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ, 2516, หน้า 295)
เหตุ ที่ ก ารศึ ก ษาวิ ช าไสยศาสตร์ ห รื อ คาถาอาคม เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญส าหรั บ
สังคมไทยสมัยโบราณ ประการแรกคื อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ พ่ ึงยึดเหนี่ ยว บาบัด
ความหวาดหวั่น ในภั ย อั น ตราย ประการต่ อ มาคื อ การใช้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ใน
ชี วิตประจาวัน โดยเฉพาะกับปั ญหาที่ ยงั ไม่ส ามารถหาความรู ้ หรื อวิทยาการอื่ นที่ ดีก ว่ามา
แทนที่ได้ในยุคสมัยนั้น นอกจากนี้ ยงั เชื่ อว่าไสยศาสตร์ สามารถอานวยผลสัมฤทธิ์ ในทางโลก
อันเป็ นสิ่ งที่มนุษย์พึงปรารถนา ดังมีคาพังเพยว่า “ไม่ได้ดว้ ยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ดว้ ยมนต์ ก็
เอาด้วยคาถา” ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ไสยศาสตร์ ยงั คงอยูค่ ู่สังคมมนุ ษย์เสมอมา และส่ วนหนึ่ งถูก
จดบันทึกไว้ในรู ปของ “ตาราไสยศาสตร์ ”
ตาราบันทึกความรู้ ไสยศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในรู ปเอกสาร
โบราณประเภทสมุดข่อยและใบลาน จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ทาการสารวจเอกสารโบราณ
จากหอสมุดแห่งชาติท้ งั ส่ วนกลางและสาขาภูมิภาค พบว่ามีเอกสารโบราณพื้นบ้านที่เป็ นตารา
ไสยศาสตร์ เก็บรักษาไว้ทุกแห่ง นอกจากนี้ ยงั สามารถพบตาราไสยศาสตร์ ได้ในวัด พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวมถึงที่เป็ นสมบัติส่วนบุคคลอีกมากมาย แสดงถึ งความแพร่ หลายและความสาคัญ
ขององค์ความรู ้ในศาสตร์ แขนงนี้ที่มีต่อสังคมไทยในอดีตได้เป็ นอย่างดี
ควำมรู้ ในตำรำไสยศำสตร์
ตาราไสยศาสตร์ แต่ละเล่ มบรรจุ เนื้ อหาไว้หลากหลาย ตามแต่ความประสงค์ของผู้
คัดลอก ซึ่ งแต่ละคนมีประเด็นความสนใจ และความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้งานในชี วิตไม่เหมือนกัน
ท าให้ ข ้อ มู ล ในต ารามี ค วามแตกต่ า งกัน มาก การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย จึ ง ใช้แ นวทางการจัด
หมวดหมู่เนื้อหา โดยมุ่งเน้นไปยังข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาในมิติทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
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แนวคิดทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังตำรำไสยศำสตร์
วิชาไสยศาสตร์ เป็ นความรู้และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้อานาจเร้นลับเหนือธรรมชาติ
คนไทยโบราณเชื่อว่าที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ หรื ออานาจพิเศษดังกล่าว มีที่มาจาก 2 ทาง ได้แก่
ความเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และอานาจจิต ซึ่ งวิชาไสยศาสตร์ ถือว่าเป็ นที่มาของอิทธิ ปาฏิหาริ ยท์ ้ งั ปวง
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คือ การยอมรับว่ามีบางสิ่ งอยูพ่ น้ ไปจากความสามารถที่
จะรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัส จากคติความเชื่อในไตรภูมิมีส่วนสนับสนุ นแนวคิดว่า นอกจาก
โลกมนุ ษย์แล้ว ยังมี ภพภูมิอื่น ๆ แวดล้อมอยู่ วิชาไสยศาสตร์ ในแง่มุมหนึ่ งก็คือความรู ้ เพื่อ
สื่ อสารกับสิ่ งเหนือธรรมชาติในภพภูมิอื่น ๆ อาจเป็ นด้วยการประกอบพิธีกรรม การสวดมนต์
การจัดเครื่ องบัดพลีบูชาแก่เทวดา ภูตผี เพื่อขอความช่วยเหลือในกิจอันประสงค์ ด้วยเชื่ อว่าสิ่ ง
เหนือธรรมชาติน้ นั ให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้
หากเป็ นพิธีกรรมมงคลก็จะอ้างคุ ณพระศรี รัตนตรัย มีการบวงสรวงเทพยดาฝ่ ายกุศล
มาร่ วมอนุโมทนาประสาทพร แต่หากเป็ นการประกอบคุณไสยกฤตยาคมก็มีการเซ่ นสังเวยต่อ
ผีครู ปู่ เจ้าสมิงไพร ภูตพราย ยายกะลาตากะลี ผีเจ้าป่ าช้า เพื่อให้มาช่ วยเกื้ อหนุ นในพิธีกรรม
ดังเช่นบางตอนจากโองการไหว้ครู บทหนึ่งที่วา่ “ข้ าพเจ้ าจะขอเชิ ญพระอี ศวรผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมา
อยู่ในตาซ้ าย คุณพระนารายณ์ เสด็จอยู่ในตาเบื อ้ งขวา เชิ ญคุณนางพระคงคามาเป็ นนา้ ลาย ขอ
เชิ ญคุณพระพายมาเป็ นลมปาก ขอเชิ ญคุณพญานาคมาเป็ นสร้ อยสั งวาล ขอเชิ ญพระกาฬมา
เป็ นหั วใจ...” (ตาราเลขยันต์และเวทมนตร์ คาถา, เลขที่ นม.ส. 8) ที่แสดงการอ้างถึ งอานาจ
เหนือธรรมชาติเหล่านี้
นอกจากความเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แล้ว วิชาไสยศาสตร์ ยงั เป็ นความรู ้วา่ ด้วยวิธีการสร้าง
ฤทธิ์ อานาจขึ้ นในตน โดยเชื่ อว่าบุ คคลสามัญอาจใช้ “ความรู้ ” จากการศึกษา หรื อการฝึ กฝน
อบรมจิตให้แก่กล้า จนสามารถควบคุมและใช้อานาจจิตพิเศษนั้นให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
อานาจจิตทางไสยศาสตร์ น้ ีก็เป็ นไปในทานองเดียวกับการฝึ กสมถกรรมฐาน ในอดีตชายไทยที่
บวชเรี ย นตามประเพณี มกั ได้ความรู ้ ช นิ ดนี้ ติดตัวไป ดังที่ นิยมเป็ นธรรมเนี ย มสื บ มานับแต่
อยุธยาถึ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ว่า “เจ้ านายที่ ทรงผนวชแต่ พรรษาเดี ยวไม่ มีเวลาพอจะเรี ยนคันถ
ธุระ จึงมักเรี ยนวิปัสสนาธุระอันเป็ นการภาวนา...และนับถืออี กอย่ างหนึ่งว่ า ถ้ าเรี ยนวิปัสสนา
ธุระชานาญแล้ ว อาจจะทรงคุณวิเศษในทางวิทยาคม เป็ นประโยชน์ อย่ างอื่ น ตลอดจนวิชาพิชัย
สงคราม” (สมเด็ จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ, 2516, หน้ า 67-68) แม้ ส ามัญ ชนก็
เช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพราะเชื่ อกันว่าบุ คคลธรรมดาหากศึ กษาไสยศาสตร์ และฝึ กอานาจจิต จน
สาเร็ จวิชาก็จะบังเกิดฤทธิ์ อานาจ ย่อมสามารถใช้ความรู ้น้ นั ได้ตามความประสงค์
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รู ปแบบกำรใช้ ควำมรู้ ในตำรำไสยศำสตร์
ความรู้ในตาราไสยศาสตร์ หากพิจารณาที่รูปแบบการใช้งานอาจจัดได้เป็ น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การใช้ผ่านเวทมนตร์ คาถา การใช้ผ่านเลขยันต์ และการใช้ผ่านเครื่ องรางของ
ขลัง อย่างไรก็ดี เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นนี้ เป็ นการจัดกลุ่มอย่างกว้าง เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ในบาง
แง่มุมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมิติทางประวัติศาสตร์ เท่านั้น
1. กำรใช้ เวทมนตร์ คำถำ
เวทมนตร์คาถาถือเป็ นช่องทางหนึ่งของการส่ งผ่านอานาจจิตตามหลักวิชาไสยศาสตร์
การประกอบพิธีกรรมทั้งปวงต้องมีเวทมนตร์ คาถาเป็ นองค์ประกอบหลัก และถือเป็ นเนื้ อหา
สาคัญที่ตอ้ งพบในตาราไสยศาสตร์ แทบทุกเล่ม
คาว่า “เวทมนตร์ ” หมายถึ ง ถ้อยคาศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ใช้สวดบริ ก รรมเพื่อให้สาเร็ จความ
ประสงค์ บางทีใช้คู่กบั คา “คาถา” เป็ น “เวทมนตร์คาถา” ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นภาษาบาลีและภาษาไทย
บางครั้ งภาษาในมนตร์ จะมี ล ัก ษณะคล้องจองกัน คล้า ยคลึ ง กับ ภาษาร่ า ย อัน เป็ นรู ป แบบ
วรรณกรรมโบราณสาหรับใช้สื่อสารกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดังตัวอย่างมนตร์ บทหนึ่ งที่ใช้ทางเสน่ ห์
ขึ้ นต้นว่า “โอม ละลวยมหาละลวย งวยงงจงใจรั ก เห็ นหน้ ากู เหมื อนช้ างรั กงา เห็ นหน้ ากู
เหมื อนปลารั กนา้ ไม้ ในป่ าก็ลืมลม ผมในหั วก็ลืมเกล้ า ข้ าวอยู่ในคอลื มกลื น เห็ นหน้ ากูใ ห้
สะอึกสะอืน้ คร่าครวญ ป่ วนใจไห้ หากูอยู่ทุกราตรี ...” (ตาราเวทมนตร์ คาถาและยันต์, สมุดไทย
ขาว, เลขที่ จบ.ส. 160)
เวทมนตร์ ค าถาที่ จ ดบัน ทึ ก ในต าราไสยศาสตร์ ย่ อ มมี ส รรพคุ ณ มากมาย ทั้ง ทาง
คุม้ ครองป้ องกัน บาบัดปั ดเป่ า อานวยลาภผล ขจัดสิ่ งอัปมงคล ไปจนถึงก่อให้เกิดโทษแก่ผอู ้ ื่น
ในการกระทากฤตยาคม ดังตัวอย่างคาถาที่ เรี ยกว่า “พระเจ้าสิ บหกพระองค์” ซึ่ งใช้ในด้าน
คุม้ ครองป้ องกัน ตามตาราระบุวา่
“ผู้ใดภาวนาหัวคา่ เมื่อจะนอน ๓ ที กันสารพัดศัตรู โภยภัยอันตรายทั้งปวง ถ้ าผู้ใด
ภาวนาเที่ยงคืน ๓ ที ข้ างรุ่ ง ๓ ที ผู้นั้นมิขาดอาหารเลย มีลาภทุกประการเป็ นสวัสดิ
มงคลแก่ ผ้ นู ั้นแล ถ้ าผู้ใดอาพัดข้ าวกินทุกวันถึง ๓ ปี ๓ เดือน คงทนทั่วสรรพางค์ ตัวคง
ทั้งอาวุธ ๑๒ ภาษา เสกนา้ มัน ๑๐๘ คาบทาตัวคงกระพันชาตรี แล ท่ านให้ เสกไคลพระ
เจดีย์อมไว้ คงทั้งเหล็กมีด หอกคอเงิน หอกคอทอง ดาบคร่าเงินคร่าทอง หอกสั มฤทธิ์
กริ ชทองแดง ปื นประจุสรรพประจุทั้งปวงแล...” (ตาราหัวใจคาถาอาคม, สมุดไทยขาว,
เลขที่ สพ.ส.9)
ระหว่างวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 พระยอดเมืองขวาง ข้าราชการไทยชาวนครสวรรค์ ได้
นาทหารเข้าต่ อสู ้ ก องก าลังฝรั่ งเศสที่ เข้า ยึดแขวงค าม่วน ระหว่างเกิ ดการยิง ปะทะกันอย่า ง
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ดุเดือด เล่ากันว่า พระยอดเมืองขวางถูกกระสุ นปื นทหารฝรั่งเศสล้มลงถึ งหงายท้องหลายครั้ง
แต่กลับลุกขึ้นมาวิ่งต่อได้ ชาวเมืองหนองคายและท่าอุเทนต่างร่ าลือกันว่า เป็ นเพราะอานุ ภาพ
คาถาที่พระยอดเมืองขวางท่องอยูไ่ ม่ขาดปากในขณะนั้น (สุ จริ ต ถาวรสุ ข, 2525, หน้า 163)
นอกจากนี้ เวทมนตร์ ค าถายัง ใช้ส าหรั บ ปลุ ก เสก เพื่ อ ให้ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง กลายเป็ น
เครื่ องรางหรื อของศักดิ์ สิทธิ์ ขึ้นตามความประสงค์ เช่ น เสกขมิ้นกิ นเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน
เสกสี ผ้ งึ ทาปากเพื่อให้เกิดเป็ นเสน่ห์ เสกน้ าให้กลายเป็ นน้ ามนตร์ เสกน้ ามันหอมหรื อน้ ามันงา
ทาตัวให้คุม้ กันอันตรายก็ได้
2. กำรใช้ เลขยันต์
คาว่า “ยันต์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้วา่
“ตารางหรื อลายเส้ นเป็ นตัวเลข อักขระ หรื อรู ปภาพที่ เขียน สั ก หรื อแกะสลักลงบนแผ่ นผ้ า
ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็ นต้ น ถือว่ าเป็ นของขลัง” เนื่ องจากยันต์มกั มีตวั เลขผสมอยู่กบั ตัวอักษร
หรื อบ้างก็มีแต่ตวั เลขล้วน จึงเป็ นเหตุให้นิยมเรี ยกรวมกันว่า “เลขยันต์”
ในวิชาไสยศาสตร์ ภาพยันต์แต่ละชนิ ดมีวตั ถุ ประสงค์การใช้งานต่างกันไป ถือเป็ น
องค์ประกอบอย่างหนึ่ งของพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ การใช้คาถาอาคมบางอย่างต้องใช้ผ่าน
เลขยันต์ หรื อมีการลงยันต์บนวัตถุที่ ใช้ประกอบพิธี ภาพยันต์ต่าง ๆ สามารถนามาประดิ ษฐ์
เป็ นเครื่ องรางพกพาติดตัว หรื อใช้จารึ กบนวัตถุอื่นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม ไปจนถึงสักลงบน
ร่ างกายมนุษย์ ดังจะยกตัวอย่างสรรพคุณของยันต์ชื่อ “จักรพรรดิตราธิ ราช” ที่ตาราบรรยายว่า
“ยันต์ ทั้งสามนีถ้ ้ าผู้ใดประกอบไปด้ วยยันต์ นี้ อย่ าว่ าแต่ ที่จะตกเข็ญใจเลย อภิปรายว่ า
ให้ เอาเงิน ทอง นาคแผ่ ให้ บาง แล้ วให้ เขียนยันต์ นีเ้ ป็ นตะกรุ ดคาดเป็ นโภคทรั พย์
ประกอบด้ วยสมบัติพัสถานเป็ นอันมาก มีตระบะเดชะเป็ นมหาวิเศษนัก ประกอบด้ วย
สิ ริเป็ นมหาวิเศษกว่ าคนทั้งปวง” (ตาราเวทมนตร์คาถา, สมุดไทยขาว, เลขที่ กจ.ส.48)
ความเชื่ อเกี่ ยวกับภาพยันต์ท้ งั หลาย เมื่ อเขี ยนลงบนวัตถุ ใด ๆ ก็จะทาให้วตั ถุ สิ่งนั้น
กลายเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ข้ ึนมา เช่น เมื่อเขียนหรื อจารลงแผ่นโลหะ ผ้า หรื อกระดาษ ตามกรรมวิธี
ก็จะทาให้สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็ นเครื่ องรางมีอานุ ภาพตามหน้าที่ หรื อสรรพคุณของยันต์น้ นั
ๆ บางครั้งสิ่ งของใช้ประกอบพิธี หรื อเครื่ องยาต่าง ๆ ก็ตอ้ งลงยันต์กากับด้วย โดยที่อกั ขระ
และตัวเลขในยันต์ลว้ นแต่เป็ นคาถา หรื อกลอักษรที่มีปริ ศนาแฝงอยูท่ ้ งั สิ้ น การใช้ความรู้ใน
ตาราไสยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นในทางดี หรื อร้ ายจาเป็ นต้องใช้เลขยันต์ประกอบด้วยเสมอ ใน
เสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน (กรมศิลปากร 2510, หน้า 354) ตอนขุนแผนปลุกกุมารทอง ซึ่ งเป็ น
วรรณกรรมยุครัตนโกสิ นทร์ มีตวั อย่างบรรยายถึ งการใช้ยนั ต์ต่าง ๆ ประกอบพิธี ความตอน
หนึ่งว่า
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ยันต์ นารายณ์ แผลงฤทธิ์ ปิดศีรษะ
เอายันต์ ราชะปะพืน้ ล่ าง
ยันต์ นารายณ์ ฉีกอกปกปิ ดกลาง
ลงยันต์ นางพระธรณี ที่พืน้ ดิน
เอาไม้ รักปั กเสาขึน้ สี่ ทิศ
ยันต์ ปิดปั กธงวงสายสิ ญจน์
ลงเพดานยันต์ สังวาลอมริ นทร์
ก็พร้ อมสิ ้นในตาราถูกท่ าทาง
ดัง กล่ า วมานี้ ย่ อ มเห็ น ได้ ว่ า การใช้ ค วามรู ้ ท างไสยศาสตร์ จ ะต้อ งใช้ เ ลขยัน ต์
ประกอบด้วย ในตาราไสยศาสตร์ จึงปรากฏภาพยันต์ลกั ษณะต่าง ๆ พร้ อมสรรพคุ ณและวิธี
ปฏิบตั ิ อนึ่ง การลงยันต์เขียนอักขระต่าง ๆ ยังมีหลักปฏิบตั ิที่สลับซับซ้อนอีกมาก และเลขยันต์
ยังคงความสาคัญแม้ในพิธีหลวงของราชสานัก
3. กำรใช้ เครื่องรำงของขลัง
คนไทยยุครั ตนโกสิ นทร์ นิยมพกพาเครื่ องรางไว้กบั ตัว จากบันทึ กของปั ลเลอกัวซ์
(Pallegoix) บาทหลวงชาวฝรั่งเศสซึ่ งเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในช่วงระหว่างรัชกาลที่ 3 ถึง
รัชกาลที่ 4 กล่าวถึ งเครื่ องรางที่เห็ นคนไทยพกติ ดตัวในชี วิตประจาวันว่าได้แก่ “ลูกประคา
ทองคาหรื อเงิ นร้ อยไว้ ในด้ ายเสก หรื อเป็ นตะกรุ ดดอกเล็ก ๆ ทาด้ วยแผ่ นโลหะ ลงเลขยันต์
และอักขระศักดิ์ สิทธิ์ ที่เชื่ อกันว่ าขลัง ผู้หญิ งแทบทุกคนคล้ องสร้ อยสั งวาลย์ ชุบนา้ มนต์ คนที่
จนหน่ อยก็ใช้ ด้ายเสกแทน...” (ปาลเลอกัวซ์, 2520, หน้า 500-501)
เครื่ องรางที่ประดิษฐ์ข้ ึนโดยฝี มือมนุ ษย์ อันเป็ นผลิตผลจากความรู้ในวิชาไสยศาสตร์
มีมากมายหลายชนิ ด ส่ วนมากแล้วที่ นิย มอยู่ในวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ตะกรุ ด ผ้าประเจีย ด
พิส มร แหวนพิ รอด ลูกประคา เชื อกคาด เป็ นต้น ในประวัติศาสตร์ จะพบเรื่ องราวบุคคลผูม้ ี
บทบาทด้านนี้ หลายตอน เช่ น ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ปรากฏเรื่ องราวของพระมหาช่ วย ซึ่ ง
เป็ นเจ้า อธิ ก ารวัดป่ าลิ ไ ลย์ แขวงเมื องพัทลุ ง “มี ความรู้ วิ ชาการดี ชาวเมื องนับถื อมาก จึ่ งลง
กระตุศประเจี ยดมงคลแจกคนทั้งปวงเปนอัน มาก พวกกรมการนายแขวงนายบ้ านทั้งหลาย
ชั ก ชวนไพร่ พลเมื อ งมาขอเครื่ องมหาช่ วย แล้ วคิ ด กั น จะยกเข้ า รบพม่ า . . .” (พระราช
พงศาวดารกรุ ง รัตนโกสิ นทร์ รัช กาลที่ ๑, 2539, หน้า 80) และดัง เช่ นกรณี ข องท่า นพระครู
วัดฉลอง หรื อพระครู วิสุ ทธิ วงศาจารย์สั งฆปาโมกข์แห่ ง เมื องภู เก็ต ได้ทาผ้าประเจี ยดแจก
ให้แก่ชาวบ้าน เมื่อครั้งกรรมกรจีนทาเหมืองแร่ ที่ภูเก็ตก่อกบฏใน พ.ศ. 2419 บรรดาผูท้ ี่ได้รับ
ต่ า งน าไปโพกศี ร ษะเกิ ด ก าลัง ใจต่ อ สู ้ เ ป็ นสามารถจนพวกจี น แตกพ่า ยกระจัด กระจายไป
(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2544, หน้า 7-10)
โดยปกติ ตาราไสยศาสตร์ แต่ละเล่ มย่อมมี เนื้ อหากล่ าวถึ งการสร้ าง ตลอดจนวิธีใ ช้
เครื่ องรางชนิ ดต่าง ๆ ไว้ดว้ ย และสรรพคุณของเครื่ องรางเหล่านั้นก็มีครอบคลุ มปั ญหาต่าง ๆ
ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ เช่นในยามศึกสงคราม ย่อมมีการสร้างเครื่ องรางเพื่อขวัญกาลังใจ
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ในการศึก ตาราไสยศาสตร์ เล่มหนึ่ งกล่าวถึงการทาแหวนสวมนิ้วไปออกรบ ความว่า “ยันต์ นี้
ลงกระดาษ ทาแหวนใส่ มือ เสกด้ วยคาถาบทนี ้ อะสั งวิสุโลปุสะพุภะ ๑๐๘ แล้ ว เมื่อจะเข้ าการ
ณรงค์ สงครามให้ ถือแหวนบริ กรรมด้ วยคาถาบทนี ้ มะอะอุ อย่ าว่ าแต่ ศึกมนุษย์ เลย ขึน้ ไปถึ ง
เทวดาสามชั้นก็อย่ าได้ เกรงกลัว” (ตาราเวทมนตร์คาถา, สมุดไทยขาว, เลขที่ จบ.ส. 86)
หรื อการค้าขาย ตาราฉบับหนึ่ งกล่าวถึ งการทา “นางกวัก” แกะจากกาฝากไม้มะเดื่ อ
ชุ มพร หากจะไปค้าขายก็ให้นารู ปนางกวักนั้นแช่น้ า แล้วเอาน้ านั้นมารดหัวเรื อไปค้าขายเป็ น
เสน่ห์เกิดลาภผลทามาค้าขึ้น และมีมนตร์ นางกวักกากับ เนื้ อมนตร์ ดงั กล่าว ความตอนหนึ่ งว่า
“...พวกพาณิ ชพากูไปค้ าเมืองแมน กูจะค้ าหั วแหวนก็ได้ วันละแสนทะนาน กูจะค้ าสารพัดการ
ก็ได้ โดยคล่ อง กูจะค้ าเงินก็ได้ เงินเต็มกอง กูจะค้ าทองก็ได้ ทองเต็มหาบมาเรื อน สามเดือนเป็ น
เศรษฐี สามปี เป็ นพ่ อค้ าสาเภา...” (ตาราคาถาและยันต์ต่าง ๆ, สมุดไทยขาว, เลขที่ จบ.ส. 72)
เครื่ องรางในวิชาไสยศาสตร์เปรี ยบเสมือนยารักษาโรค ผูใ้ ช้อาจไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้
ในวิชานี้ หรื อเคยผ่านการศึกษาวิชาไสยศาสตร์ มาก่อนก็สามารถใช้ได้ ต่างจากคาถาอาคม
หรื อการเขียนเลขยันต์ ซึ่ งผูใ้ ช้งานจาต้องผ่านการศึกษาฝึ กฝนศาสตร์ แขนงนี้มาในระดับหนึ่ง
จุดมุ่งหมำยกำรใช้ ควำมรู้ จำกตำรำไสยศำสตร์
เหตุ ผ ลหนึ่ งที่ ไ สยศาสตร์ ย ัง ด ารงอยู่ ต ลอดมาแม้ใ นโลกปั จ จุ บ ัน ที่ ส ภาพสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากแล้วก็ตาม นัน่ คือ ไสยศาสตร์ ยงั มีประโยชน์ต่อมนุ ษย์ อย่างน้อยก็
ต่อสภาพจิตใจ จากการศึกษาตาราไสยศาสตร์ พบว่าได้มีการใช้ความรู้ชนิ ดนี้ เพื่อแก้ปัญหาต่าง
ๆ ซึ่ งในประเด็นหลักมีดงั นี้
1. เพือ่ ป้องกันตนเอง
การคุ ม้ ครองป้ องกันภัยอันตรายทั้งหลายเป็ นเหตุผลหลักในการเล่าเรี ยนไสยศาสตร์
ของคนไทยโบราณ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมในอดี ตมี อนั ตรายอยู่รอบด้า น ทั้ง จากภัย ทาง
ธรรมชาติ โจรผูร้ ้าย และการศึกสงครามที่ตอ้ งรบแบบประชิดตัว ตลอดจนยังมีความหวาดกลัว
สิ่ ง ที่ ม องไม่ เห็ น ไสยศาสตร์ ได้เสนอความรู ้ ที่ ช่ วยบ าบัดความหวาดหวัน่ และสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในยามต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ อย่างน้อยความรู ้ชนิดนี้ก็สร้างความอบอุ่นใจใน
การดารงชี วิต ซึ่ งในประเด็นดังกล่าว “เทียนวรรณ” นักคิดนักเขียน และปั ญญาชนสยามยุค
รัชกาลที่4-6 ได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยศึกษาศาสตร์ แขนงนี้ไว้วา่
“ครั้ นเติบโตขึน้ ได้ เล่ าเรี ยนไสยสาตร์ มนตราอาถันต์ แลฟั งคาท่ านบิดาเลีย้ ง แสดงคุณ
แห่ งพระรั ตนไตรยว่ า ผู้ถึงสระณาคมอาจป้ องกันผีสางปรางควาน แลสรรพภัยพิบัติ
ต่ าง ๆ ได้ จิตร์ ใจก็เชื่ อมัน่ ในคุณแห่ งพระรั ตนไตรย แลเชื่ อวิทยาอาคม...จึ่งกระทาให้
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ดวงจิตร์ หายความหวาดหวั่น หายกลัวผีสางไปได้ โดยที่เชื่ อคุณพระรั ตนไตรย แลเชื่ อ
วิทยาอาคม เวทมนตร์ ต่าง ๆ” (ต.ว.ส. วัณณาโภ, ร.ศ. 122, หน้า 815-816)
ในยุครัตนโกสิ นทร์ ได้มีพิธีปลุกเสกเครื่ องรางเพื่อการศึกหลายครั้ง เช่น ในรัชกาลที่ 1
พ.ศ. 2344 ได้มีพระราชพิธีปลุกเสกเครื่ องคงกระพันที่วดั ไชยชนะสงคราม (สายชล วรรณรัตน์,
2525, หน้า 100) และในรัชกาลที่ 5 ได้มีพิธีลงเครื่ องพิชยั สงครามขึ้นที่วดั ตูม จ.พระนครศรี อยุธยา
ซึ่ งในครั้งนั้นมีการนิ มนต์พระอาจารย์เลื่ อง วัดประดู่ ทรงธรรม กับคณาจารย์หลายรู ปมานั่ง
ปรกในพิธี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, 2493, หน้า 40) สะท้อนให้เห็นการใช้
ความรู ้ไสยศาสตร์ ในทางคุม้ ครองป้ องกัน และความนิยมใช้ความรู ้แขนงนี้เพื่อป้ องกันตนเอง
ไม่เพียงแต่ราษฎรสามัญ แม้เจ้านายหลายพระองค์ก็ยงั ได้ชื่อว่าทรงมีวิชาอาคมด้านคง
กระพันชาตรี ซึ่ งข้อมูลเหล่ านี้ แสดงให้เห็ นการใช้ความรู ้ ชนิ ดนี้ เพื่อปกป้ องภยันตราย อาทิ
พระบาทสมเด็ จ พระปิ่ นเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง “เป็ นที่ นิ ย มยิ นดี ของคนเป็ นอั นมากว่ าอยู่ค ง
กระพั น ชาตรี ” (พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว , 2533, หน้า 17) บ้า งก็ ว่ า
พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าฯ “ทรงวิชาอาคม บางคนว่ าหายพระองค์ ได้ บ้ างว่ าเสด็จลงเหยียบ
เรื อกาปั่ นฝรั่ งเอี ยงก็มี” (สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, 2553, หน้า 67) หรื อ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุ มพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว ซึ่ ง “ทรงสั กยันต์ ทั้งองค์ ตั้งแต่ หนุ่ม ๆ เช่ น สั กหนุมาน สั กลิ งลมที่ พระชงค์ สาหรั บ
เดิ นเร็ ว ใครตามแทบไม่ ทัน...นอกจากนี ย้ ังมีกระดูกหน้ าผากแม่ นาคพระโขนง คาดไว้ ที่บั้น
พระองค์ ไม่ ทราบว่ าใครนามาถวาย” (ท่านหญิงเริ งจิตรแจรง อาภากร, 2537, หน้า 228)
2. เพือ่ บำบัดรักษำ
นอกจากการคุ ้ม ครองป้ องกัน แล้ว ยัง มี อีก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จาเป็ นในอันดับต้น ๆ นั่นคื อ
ความรู้เพื่อการบาบัดรักษา หมอพื้นบ้านในอดีตมักเป็ นผูร้ ู ้ ท้ งั ทางเวชศาสตร์ และไสยศาสตร์
ควบคู่กนั ไป เมื่อมีไสยศาสตร์ เข้ามาก็แสดงว่า เวชศาสตร์ เป็ นความรู้แบบองค์รวม การรักษา
ทางกายจะได้ผลจาเป็ นต้องรักษาทางใจไปพร้อม ๆ กัน
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ปรากฏในตาราไสยศาสตร์ มีหลายวิธีตามลักษณะอาการของ
โรค ผูเ้ ป็ นหมอจะพิเคราะห์ดูว่าอาการของโรคนั้น ๆ สมควรจะบาบัดรักษาโดยวิธีใด ข้อมูล
จากตาราแสดงให้ เห็ น ว่า นอกจากการใช้ย าสมุ นไพรแล้ว บางกรณี ย งั ใช้เวทมนตร์ ค าถา
ประกอบกัน
หากผูป้ ่ วยมี อาการผิดปกติ ไม่ อาจทราบสมมติ ฐานของโรค หรื อเป็ นโรคที่ รัก ษา
เท่าไรก็ไม่หาย อาจสรุ ปว่าต้องคุณผีคุณคน การกระทาย่ายีต่าง ๆ การรักษาจึงต้องใช้ความรู้
ทางคาถาอาคม อ้างอานุภาพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่ามีมหิ ทธิ ฤทธิ์ เหนื อกว่านั้น มีคุณพระรัตนตรัย
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เป็ นต้น มาบาบัดปั ดเป่ า เพราะเชื่ อว่าแม้แต่โรคร้ ายแรงที่ ไม่อาจหาทางรักษาก็อาจปั ดเป่ าได้
ดังเช่นความเชื่ อในการประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศเมื่อครั้งต้นรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ. 2363
ด้วยเชื่ อว่า คุณพระรัตนตรัย คุ ณเทวดา อินทร์ พรหม สรรพคุ ณทั้งปวงอาจที่จะบาบัดไข้ กาจัด
อุ ปั ท วะ และภู ต ผี ปี ศาจไปจากพระนครได้ (ประชุ ม หมายรั บ สั่ ง ภาคที่ ๒ สมัย กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์, 2525, หน้า 39) เนื่องจากโรคห่าเป็ นโรคระบาดร้ายแรงในยุคนั้น
ในอดีตหมอที่เชี่ยวชาญการรักษาโรคด้วยไสยศาสตร์ ย่อมจะเป็ นบุคคลสาคัญที่คนใน
ชุ มชนให้ความเคารพนับถื อ และคงมีอยู่ในทุ กชุ มชน ดังเช่ นเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสต้นมาถึงอัมพวา ได้พบเจ้าอธิ การวัดประดู่รักษาโรคต่าง ๆ
มีคนถูกคุณไสย คนเจ็บไข้ไปคอยรดน้ ามนต์เพื่อรักษาอยูห่ ลายคน ทรงเล่าว่า “...รดนา้ มนตร์
อย่ างนี ฉ้ ั นก็เพิ่ งเคยเห็น คนพูดจากันอยู่ดี ๆ พอเข้ าไปนั่งให้ พระรดนา้ ก็มีกิริยาอาการวิปลาส
ไปต่ าง ๆ” (เสด็จประพาสต้นในรัชการที่ ๕, 2510, หน้า 13)
3. เพือ่ กระทำต่ อผู้อนื่
ตาราไสยศาสตร์ นอกจากจะกล่าวถึ งการรักษาแล้ว บางเล่มยังกล่าวถึ งการกระทาคุณ
ไสย หรื อที่เรี ยกว่า “กฤตยาคม” ด้วยเช่นกัน การใช้กฤตยาคมมักเป็ นไปในทางกระทาย่ายี ทา
ร้ายผูอ้ ื่นให้มีอนั เป็ นไป หรื อทาเสน่ห์ให้บงั เกิดความรักใคร่ ใหลหลง ทาให้บงั เกิดความเกลียด
ชัง ทาให้พน้ ภัย หรื อมีชยั ชนะเมื่อเกิดคดีความในโรงศาล หรื อกระทาการสาปแช่งศัตรู เป็ นต้น
ทั้ง หมดนี้ อาจเรี ย กว่า วิช าอาถรรพ์ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ใ นทฤษฎี ทางมานุ ษ ยวิท ยาเรี ย กว่า ไสยดา
(Black Magic) นัน่ เอง
ในประวัติศาสตร์ไทย ปรากฏหลักฐานแสดงถึงความรู ้สึกหวาดหวัน่ ต่อคุณไสย
กฤตยาคม อันเป็ นภัยมืดที่มองไม่เห็น โดยปรากฏชัดใน “พระไอยการลักษระเบ็ดเสร็ จ” ของ
กฎหมายตราสามดวง ที่กาหนดโทษร้ายแรงถึงแก่ชีวิตแก่ผทู ้ ี่ใช้ความรู ้กระทากฤตยาแก่ผอู ้ ื่น
(กาธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, หน้า 238-239)
แม้ก ารเล่ า เรี ย นความรู ้ ป ระเภทนี้ จ ะมี ค วามผิ ด แต่ ก ระนั้นวิ ช าเหล่ า นี้ ก็ ไ ม่ เ คยสู ญ
หายไปจากสังคม ดังปรากฏหลักฐานว่า ในอดี ตมีการลักลอบกระทากฤตยาคมอยู่ทวั่ ไป ไม่
เว้น แม้แ ต่ ใ นราชส านัก เช่ น กรณี เ จ้า จอมทองดี ซึ่ งไปหาหมอท าเสน่ ห์ เ พื่ อ หวัง ผลให้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงโปรดปราน (พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ ๑, 2539, หน้า 15) หรื อกรณี พระโยคาภิรัตเถร วัดราชสิ ทธาราม ทาน้ ามันเสน่ห์ให้เจ้า
จอมในวังจนถูกถอดจากสมณศักดิ์ เนรเทศไปเมืองสงขลา (พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ ๔, 2547, หน้า 179) และเรื่ องจี นเสงกระทาคุ ณไสยแก่ พระยาสามภพพ่าย ในสมัย
พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว จนเกิ ดเป็ นคดี ค วามซึ่ ง ภายหลัง จี นเสงสารภาพว่า
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ได้กระทาตามวิชาที่เรี ยนมาแต่สมีน้อยผูล้ ่วงลับไปแล้ว (ประชุ มประกาศรัชกาลที่ 4, 2547,
หน้า 277) เป็ นต้น
4. เพือ่ แก้ปัญหำในกำรดำรงชี พ
นอกจากนี้ ข้อมูลจากตารายังเป็ นหลักฐานที่บ่งบอกให้ทราบว่า ในอดีตวิชาไสยศาสตร์
เป็ นความรู ้เพื่อช่วยในการดารงชี พ ดังจะเห็นบทบาทความรู ้ทางไสยศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวพัน
กับชี วิตประจาวัน การตั้งถิ่ นฐานบ้านเรื อน การค้าขาย และการเกษตรกรรม ซึ่ งพบการใช้
ความรู ้ ท างไสยศาสตร์ เ พื่ อ การแก้ปั ญ หา แสดงให้ เ ห็ น บทบาทของไสยศาสตร์ ใ นฐานะ
“เทคโนโลยี” เบื้องต้นของสังคมมนุ ษย์ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น เพราะแท้ที่จริ งแล้ว ไสยศาสตร์ ก็คือ
เทคโนโลยีในรู ปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็ นรู ปแบบภูมิปัญญาของมนุษย์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อการดารงชีพ (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2546, หน้า 33-35) เป็ นต้นว่า
ในครอบครัว มีการใช้ยนั ต์ลงใส่ วสั ดุ ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันไฟไหม้เรื อน ป้ องกันหนู กดั
ผ้า ป้ องกันเด็กร้องไห้ตอนกลางคืน ป้ องกันขโมยลักวัวควาย ป้ องกันเมียไม่ให้มีชู้ ทาให้เมียไม่
ทะเลาะกัน และทาให้เด็กเลี้ยงง่าย
การทามาค้าขายและประกอบอาชี พ มียนั ต์พกติดตัวทาให้ขุนนางรัก ทาให้เจ้านาย
เมตตาไม่ใช้งานหนัก ยันต์ลงใส่ กระบุงกระจาด ลงใส่ หวั เรื อลงใส่ ไม้คานทาให้คา้ ขายดี ยันต์
ลงใส่ ถุงเงินทาให้มีใช้ไม่หมด ลงไว้กบั เรื อนทาให้เป็ นเศรษฐี เป็ นต้น
ในการเพาะปลูกและการดูแลผลผลิต มีคาถาเสกน้ ารดต้นไม้เพื่อให้งอกงาม ลงยันต์
แช่น้ ารดต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ทาให้มีผลดก มียนั ต์สาหรับลงใบตาลปั กไร่ นา เพื่อป้ องกันเพลี้ยและ
แมลงทาลายต้นพืช มีการใช้ยนั ต์ป้องกันปูมากัดต้นข้าว ป้ องกันหนู มารบกวนพืชผล เป็ นต้น
ในยุคที่ยงั ไม่มีสารเคมีปราบศัตรู พืชและเครื่ องมือทันสมัย คนไทยได้คิดค้นเทคนิ ควิธีเหล่านี้
ขึ้นมาใช้แก้ปัญหา แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานถึ งประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน แต่จากบันทึกใน
ตาราอันเป็ นหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยู่ ย่อมแสดงให้เห็นว่า เคยมีผใู้ ช้ประโยชน์จากความรู้
เหล่านี้มาแล้ว อย่างน้อยก็กาลครั้งหนึ่งในอดีต
สรุ ปผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเอกสารโบราณประเภทตาราไสยศาสตร์ ทาได้ให้ทราบแง่ มุมที่ มีคุณค่าต่ อ
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์หลายประการ ประการแรก ตาราไสยศาสตร์ ที่นามาศึกษาสามารถ
เป็ นหลักฐานสนับสนุนในด้านความเชื่ อ โลกทัศน์ ตลอดจนมุมมอง วิธีคิด และวิธีการแก้ปัญหา
ของคนไทยในอดีต ข้อมูลจากตาราไสยศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นหลักฐานชั้นต้นด้านความเชื่ อของ
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่ อและชี วิตความเป็ นอยู่ของราษฎรสามัญชน ซึ่ งเป็ น
ผูค้ ดั ลอกจดบันทึกตาราเหล่านี้
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ประการต่ อมา ตาราไสยศาสตร์ เป็ นหลักฐานแสดงถึ ง ความมี อยู่ข องความเชื่ อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เหนือธรรมชาติของผูค้ นในสังคมไทย ความเชื่อดังกล่าวนี้ มิได้เป็ นเพียงถ้อยคาที่อา้ ง
ถึงในเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อวรรณคดีเท่านั้น แต่ตาราไสยศาสตร์ อนั เป็ นหลักฐานแสดงถึง
ความมีอยูจ่ ริ งขององค์ความรู ้ประเภทนี้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ก็ยงั ปรากฏอยู่ ทาให้ทราบว่าวิชานี้
เป็ นความรู้ ที่ชาวไทยยุคก่ อนสมัยใหม่นิยมศึกษาเล่าเรี ยนและปฏิบตั ิ ซึ่ งความรู ้ ดงั กล่าวได้มี
อิทธิ พลต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ประการสุ ดท้าย ตาราไสยศาสตร์ เป็ นหลักฐานแสดงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิ ม ความเชื่ อใน
การดารงชีวิต การกินอยู่ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชี วิตประจาวัน
อาจกล่าวได้วา่ เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของผูค้ นในแต่ละภูมิภาค ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นปรากฏการณ์
ทางสังคมก่อนที่ วิทยาศาสตร์ จะเข้ามาแทนที่ ในฐานะความรู ้ กระแสหลัก การศึกษาเอกสาร
โบราณประเภทตาราไสยศาสตร์ มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม และเป็ น
การขยายพรมแดนความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ ไทยให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะบางประการที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคต ผูส้ นใจอาจใช้
ข้อมูลจากตาราไสยศาสตร์ ไปศึกษาวิเคราะห์หาความรู ้เกี่ ยวกับสังคมไทยในแง่มุมอื่น ๆ เป็ น
ต้นว่า ในเชิงมานุษยวิทยา คติชนวิทยา ศาสนา และความเชื่อ ได้อีกมาก การศึกษาความรู้จาก
เอกสารโบราณไม่ ว่า ชนิ ด ใด เป็ นหนทางหนึ่ ง ที่ จะน าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์สื บ ทอดภู มิ ปั ญญา
ตลอดจนเผยแพร่ ให้สังคมได้ตระหนักรู ้ ถึงคุ ณค่าของเอกสารเหล่านี้ ในฐานะเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติต่อไป
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