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เป็นระยะเวลา ๒๐๐ กวา่ปีท่ีวรรณคดีเร่ือง ‘ขนุชา้งขนุแผน’ โลดแล่นอยูใ่นสังคมไทย บทบาทอนั

เขม้ขน้ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้มาจากความผกูพนัระหวา่งเพื่อน ก่อนจะพฒันาไปสู่รักสามเส้าของหน่ึงหญิงสองชาย 
โศกนาฏกรรมและเร่ืองราวโกลาหลท่ีใครจะคาดคิด ไดก้ลายเป็นเสน่ห์ท่ีมดัใจผูค้นให้หลงใหลอยูใ่นความ
สนุกสนานไม่รู้เบ่ือ 
        เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี สามารถสันนิษฐานไดห้ลายประการดว้ยกนัไม่วา่จะเป็น ความเช่ือท่ีวา่ เร่ืองขนุชา้ง
ขนุแผนมีเคา้โครงมาจากเร่ืองจริง ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานอา้งอิงจ านวนไม่นอ้ย ทั้งพระนามของ
พระมหากษตัริยส์มยันั้นคือ สมเด็จพระพนัวษา ก็ยงัตรงกบัพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ท่ีถูก
บนัทึกอยูใ่นหนงัสือค าใหก้ารชาวกรุงเก่า หรือช่ือสถานท่ี ถนนหนทางในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีแต่ละแห่ง
ลว้นมีความเช่ือมโยงกบัของตวัละครในเร่ืองทั้งส้ิน และอีกประการคือ กลวธีิการประพนัธ์ท่ีรังสรรคไ์วอ้ยา่ง
แยบยล ในวรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผน มีกระบวนการเล่าเร่ืองอยา่งมีชั้นเชิง มีรูปแบบซบัซอ้นชวนติดตาม 
อุดมไปดว้ยรสของวรรณคดีท่ีหลากหลาย ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นภาพการด าเนินชีวิตของละครไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  

วรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผนจึงเปรียบเสมือนคนัฉ่องท่ีสะทอ้นสภาพสังคม เพราะขนุชา้งขนุแผน
เป็นผลจากการสร้างสรรคข์องกว ีเม่ือกวอียูใ่นสังคมใด กวีก็น าเร่ืองในสังคมนั้นมาประกอบในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน จนอาจกล่าวไดว้า่ หากเราอยากทราบวา่คนในสังคมหน่ึงเป็นเช่นไร ก็ใหอ่้านวรรณคดี
ของสังคมนั้น 

ในวนัน้ีจึงเชิญชวนคุณผูอ่้านทุกท่านใหล้องมาพิจารณา “ไสยเวทย์” ทีป่รากฏในขุนช้าง-ขุนแผน 
ตอน ขุนช้างถวายฎกีา วา่กนัวา่เป็นภาพสังคมวฒันธรรมของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไม่ใช่สภาพ
สังคมในสมยัอยธุยาตามทอ้งเร่ืองแต่อยา่งใด ในช่วงเวลาดงักล่าว “ไสยเวทย์” ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก
ในสังคมไทย ดงันั้น เร่ืองราวของขนุชา้งขนุแผนจึงก าหนดใหต้วัละครตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและไสย

http://kruthairakphasa4.circlecamp.com/index.php?page=khunchangkhunphan_value


ศาสตร์เกือบตลอดทั้งเร่ือง การพิจารณาเร่ือง “ไสยเวทย์” ทีป่รากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎกีา 
จึงน่าจะช่วยใหเ้รามองเห็นความเช่ือและวธีิแกปั้ญหาของคนไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดโ้ดยออ้ม 
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“ไสยศาสตร์” เป็นศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดศาสตร์หน่ึงส าหรับคนไทย มีบนัทึกไวใ้น

ประวติัศาสตร์กฎหมายไทยในสมยักรุงศรีอยธุยาในรัชกาลพระเจา้ทรงธรรม ประมาณพ.ศ.๒๑๖๘ ใหจ้ดัตั้ง
กระทรวงแพทยาคม เพื่อช าระคดีผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัคุณไสย เสน่ห์ยาแฝด ฝังรูปดว้ยวิทยาคม กฎหมาย
บญัญติัลงโทษผูก้ระท าผดิในการใชคุ้ณไสยและวทิยาคมท าร้ายผูอ่ื้นทางอาญา และในหนงัสือวรรณกรรม
ต่าง ๆ มีการกล่าวถึงเร่ืองทางไสยศาสตร์อยูม่าก ส าหรับไสยศาสตร์ นั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม ดงัน้ี 
        ๑.ไสยขาว : เป็นไสยศาสตร์ท่ีมิไดส้ร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น เนน้อิทธิวธีิต่าง ๆ เช่น การดูเมฆเพื่อ
หาฤกษย์าม หรือวธีิท่ีเรียกวา่ สูรยจ์นัทร์ และสุริยกลา โดยสังเกตจากลมหายใจเขา้ออก เป็นตน้ ซ่ึงไสยขาวน้ี
เช่ือวา่หากปฏิบติัตามแลว้จะเกิดส่ิงมงคลแก่ตวั 
        ๒.ไสยด า : จดัเป็นเดรัจฉานวชิา เป็นไสยศาสตร์ท่ีมุ่งท าร้ายผูอ่ื้น ส าหรับ ไสยศาสตร์ประเภทน้ีท่ี
ปรากฏในเร่ือง ไดแ้ก่ การท าเสน่ห์ โดยเฉพาะ ‚การฝังรูปฝังรอย‛ เช่น ตอนท่ีเถรขวาดท าเสน่ห์ใหพ้ลายงาม
มารักนางสร้อยฟ้า ภรรยานอ้ย เป็นตน้ 

ส าหรับ“ไสยเวทย์” ทีป่รากฏในขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎกีา เร่ิมตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบ
ตอนซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของไสยศาสตร์ท่ีปรากฏในตอนน้ีอยา่งคร่าวได ้๓ ประเภท ไดแ้ก่ 

๑. เวทยม์นตร์คาถา : อธิบายถึงคาถาต่าง ๆ เช่น คาถามหาละลวย คาถาสะกดให ้
หลบั คาถาเสน่ห์ยาแฝด ในตอน ขนุชา้งถวายฎีกาปรากฏการใชเ้วทยม์นตร์คาถา ดงัน้ี  
  ๑.๑ คาถาใชส้ะกด : ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีส่งผลต่อผูอ่ื้นและจะตอ้งเตรียมพิธีกรรม เน่ืองจาก
เป็นการลกัลอบกระท าและเป็นการเผชิญภยั เช่น ตอน พระไวยข้ึนเรือนขุนชา้งเพื่อพานางวนัทองมาอยูด่ว้ย



นั้นก่อนท่ีพระไวยจะไปยงัเรือนขนุชา้ง พระไวยไดท้  าพิธีเซ่นเหลา้เพื่อเล้ียงผพีรายใหอ่ิ้มหน าส าราญ
เพื่อท่ีจะไดพ้ร้อมท างาน ดงัน้ี 

“จึงเซ่นเหลา้ขา้วปลาใหพ้รายกิน  เสกขมิ้นวา่นยาเขา้ทาตวั 
ลงยนัตร์าชะเอาปะอก    หยบิยกมงคลข้ึนหวั 
เป่ามนตร์เบ้ืองบนชอุ่มมวั   พรายย ัว่ยวนใจใหไ้คลคลา 
จบัดาบเคยปราบณรงคร์บ   เสร็จครบบริกรรมพระคาถา 
ลงจากเรือนไปมิไดช้า้    รีบมาถึงบา้นขนุชา้งพลนั ฯ 
หรือจะเป็นในตอนท่ีนางวนัทองฝันร้าย ขนุแผนจึงตอ้งช่วยแกฝั้น และใชค้าถาเพื่อช่วยแกฝั้นก่อน

จะเขา้เฝ้าสมเด็จพระพนัวษา ดงัน้ี 
“ ครานั้นวนัทองเจา้พลายงาม  ไดฟั้งความคร้ามคร่ันหวัน่ไหว 

ขนุแผนเรียกวนัทองเขา้หอ้งใน   ไม่ไวใ้จจึงเสกดว้ยเวทมนตร์ 
สีข้ีผึ้งสีปากกินหมากเวท    ซ่ึงวเิศษสารพดัแกข้ดัสน 
น ้ามนัพรายน ้ามนัจนัทน์สรรเสกปน  เคยคุม้ขลงับงัตนแต่ไรมา 
แลว้ท าผงอิทธิเจเขา้เจิมพกัตร์   คนเห็นคนทกัรักทุกหนา้ 
เสกกระแจะจวงจนัทน์น ้ามนัทา   เสร็จแลว้ก็พาวนัทองไป” 
 ๑.๒ คาถาขบัไล่ผ ี(ลา้งอาถรรพณ์)  : เม่ือไปถึงเรือนขนุชา้ง พระไวยจึงใชค้าถาลา้ง

อาถรรพณ์ท่ีบา้นของขุนชา้ง เพราะบา้นคนไทยในสมยัก่อนประตูบา้นจะมีเทวดาและภูตผพีรายคอยปกปัก
รักษา และยงัมีอาถรรพณ์คุม้ครองป้องกนัอีก เม่ือพระไวยจะเขา้บา้นขนุชา้งจึงตอ้งร่ายมนตร์ถอนอาถรรพณ์
เสียก่อน หากอาถรรพณ์ของขนุชา้งไม่เส่ือม เคร่ืองรางของขลงัและเวทยม์นตร์ของพระไวยก็จะเส่ือมคลาย
ความศกัด์ิสิทธ์ิเม่ือผา่นประตูบา้นของขนุชา้งเขา้ไป ดงันั้นเม่ือพระไวยมาถึงหนา้บา้นของขนุชา้งจึงตอ้งใช้
คาภาลา้งอาถรรพณ์ ดงัน้ี 

 “จึงร่ายมนตรามหาสะกด  เส่ือมหมดอาถรรพท่ี์ฝังอยู ่
ภูตพรายนายขนุชา้งวางวิง่พรู   คนผูใ้นบา้นก็ซานเซอะ 
ทั้งชายหญิงง่วงงมลม้ลงหลบั   นอนทบัคว  ่าหงายก่ายกนัเปรอะ 
จ่ีปลาคาไฟมนัไหลเลอะ    โงกเงอะงุยงมไม่สมประดี” 
 ๑.๓ คาถาสะเดาะกลอน : การสะเดาะกลอน หรือสะเดาะโซ่ตรวนใหห้ลุดจากตวัเพื่อให้

พน้จากพนัธนาการก็นบัวา่เป็นการกระท าทางไสยศาสตร์เช่นเดียวกนั ในตอน ขนุชา้งถวายฎีกานั้นพบ
ในช่วงหลงัจากท่ีพระไวยใชค้าถาลา้งอาถรรพณ์ท่ีบา้นของขนุชา้ง ต่อจากนั้นก็ใชพ้รายสะเดาะกลอน ดงัน้ี 

“ใชพ้รายถอดกลอนถอนล่ิม  รอยท่ิมถอดหลุดไปจากท่ี 
ยา่งเทา้กา้วไปในทนัที    มิไดมี้ใครทกัแต่สักคน” 
..........................................................  .......................................... 
จุดเทียนสะกดขา้วสารปราย   ภูตพรายกระโดดเรือนสะเทือนผาง 



สะเดาะดาลบานเปิดหนา้ต่างกาง   ยา่งเทา้กา้วข้ึนร้านดอกไม”้ 
                                                                                                                                                                                                       
 ๒. ภูติผปีีศาจ : ตวัละครท่ีถูกสร้างข้ึนและถูกสะกดดว้ยเวทยม์นตร์ เช่น ผ ีพราย กุมารทอง ในตอน 

ขนุชา้งถวายฎีกาปรากฏภูตผีปีศาจท่ีโดดเด่นและมีหนา้ท่ีส าคญัในการเป็นผูช่้วยของพระไวยคือ  ผพีราย  
ดงัตวับท 

จึงร่ายมนตรามหาสะกด   เส่ือมหมดอาถรรพท่ี์ฝังอยู ่
ภูตพรายนายขนุชา้งวางวิง่พรู   คนผูใ้นบา้นก็ซานเซอะ 
..........................................................  .......................................... 
ใชพ้รายถอดกลอนถอนล่ิม   รอยท่ิมถอดหลุดไปจากท่ี 
ยา่งเทา้กา้วไปในทนัที    มิไดมี้ใครทกัแต่สักคน” 

 
๓. เคร่ืองรางของขลงั : ส่ิงท่ีตวัละครใชพ้กติดตวัเพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจวา่เม่ือท างาน        

จะส าเร็จและแคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งปวง เช่น ผา้ซ่ิน หรือ ตะกรุด ก็เช่นเดียวกนั เรามกัพบหลกัฐาน
เก่ียวกบัการ "ใช"้ ตะกรุดและเคร่ืองราง เช่นเดียวกนักบัในตอนขนุชา้งถวายฎีกา 

จากขอ้มูลในขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ ไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หน่ึงท่ีมีความเช่ือเป็นฐานสามารถเป็นท่ี
พึ่งของคนไดใ้นระดบัหน่ึง แมว้า่จะเป็นความเกินเลยของจินตนาการมนุษย ์แต่ก็มีเคา้มูลท่ีมาจากความเป็น
จริง ประเพณี และวถีิปฏิบติัของผูค้นในสมยันั้น จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีตลอดระยะเวลา 200 กวา่ปีท่ีผา่นมาน้ี     
ขนุชา้งขนุแผนจะสามารถหยดัยนือยูบ่นแถวหนา้ของวงการวรรณคดีไดอ้ยา่งเป็นอมตะ และถูกกล่าวถึง
อยา่งต่อเน่ือง แมเ้วลาจะผา่นไปนานสักเพียงใดก็ตาม 
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