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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องเครื่องรางของขลังกับบริบทของความตาย และ
ก่อนการเผาศพในสังคมไทย อันเป็นคติความเช่ือที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ใช้การศึกษาจากการ
สัมภาษณ์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ  ผลการศึกษาพบว่า 
เครื่องรางของขลังเป็นวัฒนธรรมความเช่ือ ที่เนื่องด้วยความเช่ือของเฉพาะกลุ่มคนของแต่ละพื้นที่ แต่ละ
จังหวัด ตามธรรมเนียมประเพณีวิถีของแต่ละพื้นถ่ิน โดยมีเป้าหมายเพื่อการระถึงผู้ตาย “นุสติ” หรือน าองค์
คุณของผู้ตายมาเป็นเครื่องปกป้อง รักษา มีนัยยะแฝงเพื่อการช่วยเหลือบรรเทา ที่จ ะพึงเกิดข้ึนตามแต่
สถานการณ์นั้นๆ ความตายเป็นวิถีธรรมชาติในทุกสังคม แต่ความตายได้ผลิตสร้างความเช่ือว่าด้วย 
“เครื่องราง” ตามคติความเช่ือต่อความตาย ดังปรากฏมีการน าส่วนของร่างกายทั้งก่อนและหลังเผา เช่น  ฟัน 
กระดูก จากความตายมาเป็นเครื่องระลึก หรือสิ่งใช้ของผู้ตาย ดังกรณีการน าชายจีวรของเกจิ ผ้าถุง ของแม่ 
ผ้าขาวม้าของพ่อ หรือเครื่องใช้ที่ผู้ตายเคยใช้ มาเป็นเครื่องราง เพื่อเป็นการเสริมความเช่ือและเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยว ระลึกถึง ตามที่ปรากฏเป็นความเช่ือต่อเครื่องรางในสังคมไทย  
 
ค าส าคัญ: ยันต์มาตุบาท, เครื่องรางของขลัง, เครื่องรางกอ่นการเผาศพ 
 
Abstract 

The purpose of this article is to study the concept of amulets in the context of death 
and before cremation in Thai society which is a belief that has been with the Thai society for 
a long time. The method of Interviews and studying related document and research were 
used for data collection and compiled into academic article. Results indicated that amulets 
are a culture of beliefs due to the beliefs of specific groups of people in each area and each 
province according to the customs and traditions of each locality. The goal of referring to 
the dead is "Nutsadti" or using the value of dead body to be a protection, preservation with 
a hidden implication for relief that should occur according to the situation. Death is a natural 
way in every society, but death has produced the belief that "amulet" according to belief in 
death. As it appears, the body parts before and after incineration was collected such as 
teeth and bones from the dead that are used as a memorial or the use of the deceased. 
There are some objects that the deceased used has been brought to be amulets such as 
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bringing the robes of the pundits, cloth of mother and father in order to strengthen beliefs 
and as an anchor for remembrance that it appears to be a belief in amulets in Thai society. 
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1.บทน า 
 เมื่อแม่ข้าพเจ้าผู้เขียนเสียชีวิตเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561  และในวันฌาปนกิจศพเผา ได้มีกรรมพิธี
เนื่องด้วยคติท้องถ่ินชุมชน มีการน าเอาขมิ้นมาทาที่เท้า และปั้มพิมพ์รอยเท้าของแม่ทั้งสองข้างไว้กับผ้าสีขาว  
ๆ รวมจ านวนหกผืนเท่าจ านวนลูกของแม่  ก่อนที่จะยกลงจากบ้านเพื่อน าศพไปวัดในวันสุดท้ายก่อนเผา ท าให้
ผู้เขียนที่เป็นคนพลัดถ่ินไปเติบโตที่อื่น เป็นนานสองนาน จึงได้มานึกว่าการท าดังกล่าวไว้เพื่ออะไร พร้อม
สอบถามเป็นข้อมูล ซึ่งผู้ท าพิธีบอกเก็บไว้เป็นที่ระลึกและสักการะ ส าหรับลูก ๆ คล้ายกรณีพระเกจิคณาจารย์
มรณภาพเสียชีวิต ผู้ศรัทธามีการเก็บชายจีวร ปะคตเอว ฟัน กระดูก สิ่งใช้ ไว้เป็นของที่ระลึก “อนุสติ” 
ส าหรับเคารพนับถือ หรือระลึกถึง หรือบางคนเอาผม หรือสิ่งใช้ของผู้เสียชีวิต หรือผ้าถุงอันเป็นชายผ้า เพื่อท า
ไว้เป็นเครื่องรางซึ่งคติน้ีคงจะเป็นเรื่อง การใช้สิ่งของ เครื่องใช้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงผู้ตายในฐานะที่ตายไป
แล้ว ก็เก็บของที่ระลึกไว้ต่าง หรือแต่เดิมอาจยังไม่มีรูปภาพ ท าให้ไม่มีเครื่องระลึก การเก็บสิ่งใด สิ่งหนึ่งไว้จึง
เป็นประหนึ่ง เครื่องระลึกนึกถึงต่อผู้ตายนั้นด้วยเช่นกัน และในการเขียนบทความนี้ เพื่อสะท้อนคิดถึงความ
ตายตามคติทางพุทธและเชิงสังคมว่ามีนัยยะและมุมมองต่อความตายอย่างไร ทั้งเพื่อทวนย้อนต่อท่าทีความ
ตายว่าพุทธศาสนาสอนอย่างไร ? ทั้งต้องการสื่อธรรม ดังค าพระที่ว่า “สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง” ดังนั้น
ความตายจึงเป็นคติอย่างหนึ่งในการสอนคน หรือให้คติแก่คน ดังที่ในครั้งพุทธกาล นางกีสาโคตมี (ส .ส.(ไทย)
15/164/219-กีสาโคตมีสูตร) เป็นผู้ที่ไม่เคยสูญเสีย ไม่เคยเห็นเห็นคนตาย ไม่รู้จักความตายเมื่อบุตรตาย จึง
เข้าใจว่าลูกตัวเองหลับ และในความหลับนั้น ท าให้นางเข้าใจว่าหลับไม่ฟื้น นางจึงต้องไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อ
ขอยาท าให้ลูกฟื้น เพราะเขาใจว่านอนหลับไปเฉยๆ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องหาวิธีการให้เข้าในคาวามตาย 
จึงได้ให้ไปหาพันธ์ุผักกาด จากบ้านคนที่ไม่มีคนเคยตายมาท ายา จากบ้านแล้ว บ้านเล่า จนกระทั่งสุดท้าย ท า
ให้นางได้คิดว่าความตายเป็น “ธรรมชาติ” เป็น “กลไกหน่ึงของชีวิต” จึงไม่สามารถหลีกหนี หรือไปยังแหล่ง
ใดได้ นางจึงเข้าใจความจริงนี้ ดังนั้นในการเขียนบทความนี้ประสงค์สดุดีต่อเครื่องรางอันเป็นอนุสติจากแม่ 
“ยันต์มาตุบาท” ที่จัดท าเพื่อเป็นที่ระลึกส าหรับตัวเองผู้เป็นบุตร ๆ ของแม่พลอย ด้วงลอย (พ.ศ.2483-26 
พฤศจิกายน 2561) ที่เสียชีวิตด้วยความเจ็บไข้และชราภาพ เป็นการสะท้อนให้เกิดความรู้ และความเช่ือต่อ
เครื่องรางที่มีอยู่ในสังคมไทย ทั้งเพื่อเข้าใจต่อมุมมองความตายและแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนน้ัน ๆ  
 
2.คติว่าด้วยความตายตามแนวพุทธศาสนา  
 ในข้อเท็จจริงพระพุทธศาสนาจะพูดถึงคติที่ว่าใด ๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงหรือกฎแห่งความเป็น
อนิจจัง พุทธศาสนาเช่ือว่า ชีวิตมีอยู่ เป็นอยู่ เพราะมีปัจจัยต่างๆ มาประกอบกันอย่างเหมาะสม และปัจจัย
ส าคัญก็คือ ขันธ์ 5 ดังที่ได้แสดงมาแล้ว ตามความเช่ือนี้ ความตายก็เป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากคือความสิ้น
ไปแห่งปัจจัยเหล่าน้ัน หรือมิฉะนั้นก็เป็นการประกอบส่วนที่ผิดเพี้ยนไป อันเกิดจากความไม่เที่ยงและความไม่มี
ตัวตน ของปัจจัยเหล่านั้น นี่เป็นหลักกว้างๆ ที่อิงอยู่กับหลักธรรมเรื่อง ไตรลักษณ์ และหลักธรรม
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา ที่ว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแบบ อิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย 
ท านองว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน, เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงดับไป  



        ในทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ชีวิตยังมีอยู่ 
ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือกระบวนการที่ทั้งความเกดิและความดับ เกิดต่อเนื่องสลับกันไป มองในแง่นี้ ในชีวิตก็มี
ทั้งการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลา การเกิดและการดับ ในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ท าให้ชีวิตหมดไป คือ ไม่ตาย ใน
ความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ก็แน่นอนว่าย่อมท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม 
ดังจะเห็นได้จากการที่หน้าตาและร่างกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถ้าถือว่าเป็นการตาย นี่ก็คือการตาย
จากสภาวะหนึ่งแล้วไปเกิดในอีกสภาวะหนึ่ง เช่น จากเด็กเล็กเป็นวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่ และเป็นคนชรา เป็นต้น ใน
ความตายแบบนี้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตไม่ได้หมด และชีวิตก็ไม่ได้สิ้นไปจริงๆ เพียงแต่เปลี่ยนแปลงสภาวะไป
เท่านั้น แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ท าให้สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของชีวิตหมดไป ก็ถือว่าเป็นความตาย ตาม
หลักความเช่ือในพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยที่ท าให้ชีวิตหมดไป (คือตาย) อาจเกิดได้ในกรณี
ต่อไปนี้ (พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, 2547; พระดุษฎี เมธังกุโร, 2544) ซึ่งในคติทางพระพุทธศาสนาจ าแนก
รูปแบบวิธีการตายไว้ คือ  
        1. สิ้นอายุขัย (อายุกขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นอายุ ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดมา 
กล่าวคือ ทุกสิ่งตกอยู่ในกฎแห่งการเกิดข้ึน ด ารงอยู่ และดับไป ชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้น แม้จะไม่มีโรคภัย
หรือเหตุอื่นให้เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร ก็ด ารงอยู่ได้ช่ัวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ถ้าจะเปรียบก็คงจะเหมือน
ช้ินส่วนอีเลคโทรนิคช้ินหนึ่ง ซึ่งมีอายุการใช้งานจ ากัดอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อพ้นจากนั้นไป ช้ินส่วนนั้นก็หมดสภาพ 
คือไม่สามารถท าหน้าที่ของมันได้ต่อไป ชีวิตของคนเราก็คล้ายกัน นั่นคือมีอายุขัยที่จ ากัด นอกจากนี้ อายุขัย
ของคนเรายังไม่เท่ากัน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ข้ึนอยู่กับเหตุปัจจัยที่สนับสนุนและเอื้ออ านวยหลาย
ด้าน เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมในการท างาน และรูปแบบตลอดจน
พฤตกิรรมการด ารงชีวิตเป็นต้น การตายเพราะสิ้นอายุขัยน้ัน อาจเปรียบได้กับตะเกียงที่ไส้หมด แม้น้ ามันจะยัง
เหลืออยู่ แต่ก็ไม่สามารถจะให้เปลวไฟที่มีแสงสว่างต่อไปได้ 
        2. สิ้นกรรม (กัมมักขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นกรรม กรรมนั้นคือการกระท าซึ่งมีผลสืบเนื่องตามมา 
(consequences) อาจเป็นกรรมที่ท าในอดีต ซึ่งอาจไกลออกไปจนถึงในอดีตชาติ หรืออาจเป็นกรรมที่ท าใน
ปัจจุบัน เช่น การดูแลอนามัยเป็นต้น และอาจเป็น กุศลกรรมหรอือกุศลกรรม ก็ได้ ข้ึนอยู่กับว่าการกระท าที่ได้
ท าลงไปนั้นเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดี กรรมที่ท าไว้นั้นมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนรูปและนาม (ชีวิต) ในภพที่เราเกิดมา เมื่อ
ผลกรรมสิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไป เปรียบเหมือนตะเกียงที่น้ ามันหมด แม้ไส้ตะเกียงจะยังเหลืออยู่ เปลวไฟและแสง
สว่างก็หมดไป 

 



ภาพที่ 1 ความเชื่อเก่ียวกับชีวิตหลังความตาย และวิธีการให้อยู่ในความทรงจ า “อนุสติ” ในภาพคือมารดาของ
ผู้เขียนที่เสียชีวิต “มาตุบาท” รอยเท้าที่ทาด้วยขมิ้นและพิมพใ์ห้เป็นเครื่องราง เป็นเครื่องระลึกนึกถึงและทรงจ า  

(ภาพ : ผู้เขียน, 2 ธันวาคม 2561) 
 
        3. สิ้นท้ังอายุและกรรม (อุภยักขยมรณะ) คือ ทั้งอายุขัยและกรรม สิ้นไปในเวลาเดียวกัน การตายใน
กรณีเช่นน้ี จะเห็นได้เช่น การตายของผู้สูงอายุที่แก่หง่อม รูปและนาม (ร่างกายและจิตใจ) หมดสภาพ อีกทั้ง
กรรม คือ การกระท าที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้รูปและนามท าหน้าที่ของมัน ก็หมดไป เปรียบเหมือนตะเกียงที่
ทั้งน้ ามันและไส้หมดไปด้วยกัน 
        4. มีเหตุหรือกรรมอย่างอ่ืนมาตัดรอน (อุปัจเฉทมรณะ) ท าให้ชีวิตสิ้นไปกะทันหัน ทั้งที่น่าจะอยู่ต่อไป
ได้ ในกรณีนี้ ทั้งอายุและกรรมยังไม่หมด แต่เกิดเหตุท าให้เสียชีวิตกะทันหัน เช่นการตายด้วยอุบัติเหตุ หรือโรค
ระบาดเฉียบพลันร้ายแรง ท่านเปรียบการตายในกรณีเช่นน้ีเหมือนกับตะเกียงที่ทั้งน้ ามันและไส้ยังคงมีอยู่ แต่
ไฟดับไปเพราะเหตุ อื่ น  เ ช่น มีลมพัดมาแรง  ( เหตุภายนอก )  จนท าให้ เปลวไฟดับไป เป็ นต้น  
       จากข้อสรุปที่ยกมา ไม่ว่าความตายจะเกิดข้ึนในกรณีใด สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ในทุกเหตุการณ์ ทุกกรณี
ล้วนมีเหตุปัจจัยเป็นไปตามสภาพ ข้อเท็จจริงนั้น ๆ โดยมีเหตุ ปัจจัย กรรม ผล เป็นส่วนเกื้อหนุน ส่งผลเป็น
ความตาย และความตายในทุกกรณีเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลง (อนิจลักษณะ) ตามคติในทางพระพุทธศาสนา
ที่สะท้อนคิดว่าใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง “สพฺเพ สงฺขารา อนิจจา”  
 
3.คติเรื่องเครื่องรางในสังคมไทย  
 คติและความเช่ือ เกี่ยวกับศาสนา ผี และการให้คุณให้โทษแบบผี และการให้น้ าหนัและคุณค่าต่อ
ความเช่ือ จึงเกิดข้ึน ทั้งในแง่หลักการอันเปน็จริยธรรมของศาสนา การให้คุณค่า รวมทั้งการลงโทษแบบผี และ
ย่อยเล็กลงไปในสิ่งบูชาตามฐานของความเช่ือในแบบวัตถุมงคลในแบบศาสนา ย่อยลงไปอีกแบบสิ่งปกป้อง
ระลึกถึงแบบผี ในแบบ เครื่องราง ของขลัง ดังที่มีผู้ให้ค านิยามเกี่ยวกับเครื่องรางในงานวิจัยเรื่อง (ท านอง วงศ
พุทธ นงลักษณ สูงสุมาลย และสมศรี ชัยวณิชยา,2559 : 307-331) เรื่อง “ความเชื่อรวมเรื่องเครื่องรางของ
ขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา” ไว้ว่า  

“...เครื่องรางของขลัง เปนคําที่ใชเรียกอยางรวมๆถึงวัตถุที่เช่ือกันวามีอํานาจเหนือธรรมชาติ 
เชนบันดาลใหผคูรอบครองมีโชคลาภ เปนที่รักแกคนทั่วไป ตลอดจนแคลวคลาดอยูคงตอสรรพอาวุธ
และอันตรายทั้งปวง เครื่องรางโดยทั่วไปหมายถึงทั้งวัตถุที่เกิดข้ึนเองซึ่งเช่ือกันว ามีคุณวิเศษตาม
ธรรมชาติ เชน เหล็กไหล เพชรหนาทั่ง แกวโปงขาม ฯลฯ และวัตถุที่สรางข้ึนดวยพิธีกรรมตามความ
เช่ือ เชน ตะกรุด ผาประเจียด แหวนพิรอด ฯลฯ โดยทั่วไปคําวาเครื่องรางมักไมไดหมายรวมถึงวัตถุที่
สรางข้ึนในรูปขององคพระอยางหลังนี้จัดเปนอีกกลุมหนึ่งมีคําเรียกเฉพาะวาพระเครื่อง วัตถุซึ่งมี
อํานาจพิเศษตามความเช่ือทั้งสามกลุมนี้เรียกรวมๆวา เครื่องรางของขลัง อยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้
จะใชคําวาเครื่องรางของขลังและพระเครื่องในฐานะเปนคําไวพจนซึ่งกันและกัน และสามารถใชแทน
กันไดในบางบริบทเครื่องรางของขลังเปนวัตถุธรรมอีกชนิดหนึ่งที่แสดงออกถึง....เครื่องรางใน
วัฒนธรรมเขมรโบราณที่แพรกระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค อาทิ เครื่องรางรูปพระพิฆเนศและพระ
ภควัมบดีที่มีเอกลักษณเฉพาะหลายรูปแบบ พระกริ่งหนาตั๊กแตน เครื่องรางรูปบุคคลหนาตาดุดันที่
เรียกวางั่ง เครื่องรางรูปบุคคลหญิงชายที่เรียกวาพองัด และแมเปอ เปนตน เครื่องรางเหลานี้หลายๆ
ประเภทนั้นยังไมทราบแนชัดวาสรางขึ้นในคติใดกันแน การสํารวจขอมูลในเบื้องตนพบวา เครื่องราง
โบราณเหลาน้ีแมจะเรียกกันตามรปูแบบทางศิลปะวาพระเครื่องหรือเครื่องรางเขมร ก็ไมใชพระเครื่อง



หรือเครื่องรางในวัฒนธรรมของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งทั้งเขมรหรือไทยโดยเฉพาะหากแตเปนพระ
เครื่องโบราณในวัฒนธรรมรวมของทั้งไทยลาวและเขมรดังนั้นในแงนี้การกลับไปหาตนกําเนิดหรือรอง
รอยของคติความเช่ือที่อาจยังหลงเหลืออยูในพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบานของเราเชนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา เปนตน...”   

 
หรือในงานเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ : วัฒนธรรมประดับได้”  (สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และคณะ

,2557) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า  
“...เครื่องราง” หรือ “เครื่องประดับ” เกิดข้ึนพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนระวัติ

ศาสตร์ จากการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เป็นการจัดการกับ “สิ่งที่ไม่รู้” ให้
กลายเป็น “สิ่งเหนือธรรมชาติ” ด้วยวัตถุที่มีผลต่อความเช่ือในด้านการปกป้องคุ้มครอง และ
สร้างระบบที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เพื่อการรักษา
เผ่าพันธ์ุ…” 

“...ความเช่ือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ความเช่ือย่อมเกิดข้ึนกับมนุษย์ทุก
คน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เพียงแต่ความเช่ือเหล่านั้นอาจคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคลนั้น และมนุษย์แต่ละ
กลุ่มย่อมมีการสืบทอดความเช่ือต่อ ๆ กันมาจนท าให้เกิด วัฒนธรรมความเช่ือ ของกลุ่มชน
นั้นๆ...”  

ความเช่ือดั้งเดิมของมนุษย์เป็นความเช่ือเกี่ยวกับอ านาจเร้นลับเหนือธรรมชาติหรือความเช่ือเกี่ยวกับ
วิญญาณต่างๆ  (Animism) ความเช่ือเช่นน้ีมีอยู่ในสังคมทุกแห่ง เนื่องจากในอดีตมนุษย์มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับ
ธรรมชาติสูงมาก ในขณะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติน้อยมาก เมื่อได้พบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติซึ่งมีความน่ากลัวและน่าประหลาดใจ จึงเช่ือว่ามีอ านาจลึกลับบางอย่างบันดาลให้เป็นไป
เช่นน้ัน ดังที่จุรี จุลละเกศ (2541 : 88-89) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า “มนุษย์ในสมัยก่อนมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
น้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยก็ว่าได้ เมื่อประสบเหตุการณ์ธรรมชาติที่แปลกประหลาดและทําให้เกิดต่าง ๆ ข้ึน 
จึงเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ปรากฏนั้น และเกิดความเช่ือข้ึน” ซึ่งสอดคล้องกับที่ประสาท 
อิศรปรีดา (2518 : 2) และคนอื่น ๆ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความเช่ือและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจติใจของชาวอีสาน” 
และสะท้อนผลการศึกษาไว้ว่า “ความเช่ือน่าจะมีมูลเหตุจูงใจมาจากอิทธิพลของธรรมชาตินิยมทีม่ีอํานาจเหนือ
คน เมื่อผนวกกับความไม่รู้จึงทําให้คนต้องไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจ อบอุ่น และเป็นที่พึ่ง
ทางใจ” และ อมรา พงศาพิชญ์ (2533 : 37) ได้ไว้ในท านองเดียวกันว่าว่า “ในสมัยโบราณเมื่อมนุษย์ประสบ
กับภัยธรรมชาติไม่สามารถจะต่อสู้ต้านทานได้ ก็นึกเอาว่าเป็นเพราะผีหรือเทวดาซึ่งมีอํานาจอยู่เหนือคนเป็นผู้
บันดาล...” รวมทั้งในงานของ ธนู แก้วโอภาส (2542 : 38) ในเรื่อง “ศาสนาโลก” ให้ข้อมูลไว้ว่า  

“....ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ชาวบ้านมีความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของ
หลังที่เกิดตามธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจากสัตว์ เช่น เข้ียวหมูตัน เขียวเสือกลวง หน้าผากเสือ งา 
กําจัด งากําจาย เขาเก้งคุดเขากวางคุด และเขาวัวลูกติดเขาควายลูกติด เป็นต้น ที่เกิดจาก
พืชเช่น ไผ่ตัน ไผ่ตาคู่ กะลาตาเดียว กะลามหาอุด กาฝากรัก กาฝากยม และเม็ดขนุน
ทองแดง เป็นต้น ที่เกิดจากแร่ธาตุ เช่น เหล็กไหล ปลัดขิกหิน และปรอท เป็นต้น และความ
เช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นพรเครื่อง เช่น พระกรุนางตรา พระ
กรุท่าเรือ พระกรุนาขอม พระเครื่องของพ่อท่านพระครูแก้ว และพระเครื่องของพ่อท่านโบ 
เป็นต้น และเครื่องรางของขลังอื่น ๆ เช่น ตระกรุด ผ้ายันต์ และสายมือ เป็นต้น...”  



“....ผลกระทบจากความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ได้แก่ ด้านการสร้างขวัญ
และก าลังใจ เช่น การท าให้เกิดสมาธิ ความมั่นใจ และความกล้าหาญ เป็นต้น ด้านควบคุม
ความประพฤติ เช่น การรักษาศีล การปฏิบัติพิธีกรรม และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
เป็นต้น ด้านความรู้ทางศาสนา เช่น ความรู้เกี่ยวกับประวัติและหลักค าสอน ความรู้เกี่ยวกับ
พิธีกรรม และความรู้เกี่ยวกับความเช่ือทางศาสนา เป็นต้น ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ เช่น 
ความรู้ความเข้าใจศิลปวัตถุ การปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ การแลกเปลี่ยน การซื้อขาย 
และการประกวด เป็นต้น ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของชาวบ้านเหล่านี้ เป็นภาพ
สะท้อนทางสังคมที่สามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในแง่มุมที่เป็นระบบความเช่ือ 
ระบบความคิด และสภาพจิตใจของชาวบ้าน...” 

”...ความเช่ือในเรื่องเครื่องรางของขลังปรากฏมีอยู่ทั่วไปในสังคมยุคบุพกาล และ
แอบแฝงเข้ามาอยู่ในความเช่ือและพิธีการของศาสนาที่มลีักษณะก้าวหน้าของศาสนาช้ันสงูใน
ปัจจุบันในรูปของวัตถุบูชา เช่น การเช่ือว่าผ้ายันต์ ตะกรุด มีอ านาจศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น ดังนั้น
ความเช่ือในเรื่องเครื่องรางของขลงัที่เกิดข้ึนมาพรอ้ม ๆ  กับวิญญาณนิยมยังคงมีอิทธิพลอยู่ใน
ความรู้สึกของมนุษย์พอ ๆ กับเรื่องวิญญาณนิยมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน...” (ธนู แก้วโอภาส
2542,ศาสนาโลก : 38) 

 
ภาพที่ 2 คติว่าด้วยความเชื่อเรื่องเครื่องรางในสังคมไทย (ภาพออนไลน์,12 กันยายน 2562) 

รวมไปถึงแนวคิดเรื่องเครื่องรางเป็นคติทางสังคม ในงาน ท านอง วงศพุทธ นงลักษณ สูงสุมาลย์ และ
สมศรี ชัยวณิชยา  (2559 : 307-331) ในเรื่อง “ความเช่ือร่วมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-
กัมพูชา” ที่สะท้อนผลการศึกษาไว้ว่า  

“...คนไทย ลาวและกัมพูชา ตางมีความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องรางรวมกันคือ มี
ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางประเภทเข้ียว งา เขา ตลอดจนเครื่องรางที่มาจากสัตวชนิดอื่นๆ 
รวมทั้งเครื่องรางจําพวกวานยาและแรธาตุ เครื่องรางที่เปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้
ยังมีเครื่องรางเกี่ยวกับความเช่ือทองถ่ินที่ผสานกับความเช่ือทางศาสนา ในตลาดการคาเมือง
ชายแดน ครื่องรางเหลาน้ีดํารงอยูในสถานะที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเปนเครื่องรางและ
ของที่ระลึก ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับวาทกรรมเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดเชนเดียวกับของที่ระลึกอื่นๆ 
โดยเฉพาะวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนดินแดนซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณของปาเขาและวิถี
แบบดั้งเดิมของลาว และความเปนผูเช่ียวชาญทางไสยศาสตรของเขมร ในสวนของเครื่องราง
โบราณ 5 ชนิดซึ่งเปนจุดเนนของงานวิจัยคือ งั่ง อิ่น เปอ พระกริ่งเขมร และพระปดตา พบว
าเครื่องรางในกลุมงัง่ อิ่น เปอ นั้นมีคติดั้งเดิมที่เช่ือมโยงกับคติความเช่ือในศาสนาพราหมณ ส
วนพระกริ่งและพระปดตาเปนความเช่ือที่แพรหลายในวัฒนธรรมพุทธ ผลการศึกษาใน
ประเด็นนี้พบวา งั่งเปนรูปแทนของพระศิวะ แมเปอเปนรูปแทนของพระอุมา สวนอิ่นก็คือ



เครื่องรางที่แสดงการสวมกอดแสดงความรักใครกันระหวางพระศิวะกับพระอุมา สวนพระ
กริ่งนั้นแมวาคติด้ังเดิมในการสรางจะหมายถึงพระไภษัชยคุรุฯ พระพุทธเจาผูทรงคุณวิเศษ
ในทางรักษาโรคตามคติมหายาน แตเมื่อไดแพรกระจายสูถ่ินอื่นความหมายดานบุคคลของ
พระกริ่งก็อาจผันแปรไปตามองคพระที่นับถือในแตละทองถ่ินและแตละยุคสมัย เครื่องหมาย
คลายเลขหนึ่งไทยที่มักปรากฏที่ใตฐานพระกริ่งเขมรอาจสืบคนไดวาสื่อถึงความเปนปฐม
กําเนิด ดังนั้นตามคติแตดั้งเดิมในดินแดนแถบวัฒนธรรมรวมไทย ลาว เขมร ความหมายดา
นบุคคลของพระกริ่งเขมรโบราณอยางพระกริ่งหนาต๊ักแตนจึงอาจหมายถึงพระพุทธเจาองค
ปฐม อยางไรก็ตามในบางทองถ่ินโดยเฉพาะที่ปรากฏในยุคปจจุบันพระกริ่งหนาต๊ักแตนก็อาจ
ถูกสรางใหหมายถึงพระอุปคุต องคพระซึ่งเปนที่รูจักกันในทองถ่ินอีสานในนามพระผูมี
อิทธิฤทธ์ิผูคอยคุมครองงานบุญผะเหวดสวนกรณีของพระปดตาอาจสนันิษฐานไดวาความเช่ือ
ในคติด้ังเดิมคือพระพิฆเนศหลังถูกแปรใหเปนเทพผูปกปกรักษาพระพุทธศาสนา...” 

 
หรือในงานของ วิลักษณ์  ศรีป่าซาง (2558) ในงานศึกษาเรื่อง “คง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องราง

ลานนา” ซึ่งสะท้อนข้อมูลผลการศึกษาไว้ว่า  
“....ตํานานหลายฉบับกล่าวพ้องกันวว่า พระนางจามเทวีแห่งเมืองละโว้ ได้ข้ึนมา

ครองเมืองหริภุญชัย เมื่อราวปี พ.ศ. 1300 ซึ่งแต่เดิมนั้น ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่ของชาว
ลวะคนพื้นถ่ิน การเสด็จมาในครั้งนั้นได้นําพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย กาลต่อมาเมื่อ
พระญามังรายมีชัยเหนือนครหริภุญชัยพระองค์ทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และสร้าง
เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 กษัตริย์ในราชวงศ์มังรายของพระองค์ได้ทรงสนับสนุนและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ถึงแม้พระพุทธศาสนาจะฝังรากลึกบนแผ่นดินล้านนาแล้ว 
แต่ผู้คนก็ยังยอมรับนับผีอันเป็นความเช่ือเดิม ทั้งพุทธและผีแฝดฟั่นความเช่ือและพิธีกรรม
เข้าด้วยกัน ไปด้วยกันได้ เครื่องรางล้านนาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นบทบาทการผูก
มิตร ระหว่างพุทธ (รู้ตื่นรู้เบิกบาน) กับ ผี หรือไสยศาสตร์ (ผู้ยังหลับหลง) ในอดีต ผู้เคยบวช
เรียนในพุทธศาสนาเท่านั้นที่สร้างเครื่องราง แม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ยังร่ วมแรงกันสร้าง
เครื่องราง เครื่องรางล้านนาหลากหลาย แยกตามฤทธีได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ปิยะ เน้นด้าน
เมตตามหานิยม และ กายะ เน้นด้านคงกระพันและป้องกัน เครื่องรางเหล่านี้เป็นทั้งของ
โบราณ เป็นงานศิลปะอุดมด้วยความเช่ือ ความหลากหลายของเครื่องที่ปรากฏในพื้นถ่ิน มีทั้ง
ที่เป็นของเดิมในชุมชน และรับเอาขนบความเช่ือพร้อมกับเครื่องรางจากต่างวัฒนธรรมเข้ามา 
การศึกษาครั้งนี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาเครื่องรางออกเป็นชนิดต่างๆ เช่น ยันต์ (ตะกรุด) ผ้ายันต์ 
เบญจภาคีเครื่องรางยอดนิยมล้านนา (ได้แก่ ผ้ายันต์ม้าเสพนาง อิ่น ตะกรุดยันตแหนัง กะลา
แกะรูปราหู วัวธนู) งา เข้ียว เขา รวมทั้งเครื่องจากต่างวัฒนธรรม เป๊กแหย่งแสงแก้ว และ
คาถาศึกษาฤทธีแต่ละอย่างแต่ละประเภท การใช้งานเพื่อตอบสนองทั้งความเช่ือศรัทธา หรือ
ในฐานะวัตถุเสริมกําลังใจนับเป็นสินค้ามีราคา และเมื่อเกิดการไหลบ่าเข้ามาของแรงาน
ต่างชาติรวมทั้งการค้าขายตามแนวตะเข็บชายแดน เครื่องรางได้เคลื่อนย้ายเข้ามาพร้อม
แรงงานเหล่าน้ีด้วย โดยเฉพาะแรงงานจากรัฐฉาน การรับเอาเครื่องรางต่างวัฒนธรรมเข้ามา 
จนกลายเป็นเครื่องรางล้านนาในที่สุด ในขณะเดียวกันเครื่องรางในถ่ินล้านนาก็เคลื่อนย้าย
ไปสู่ดินแดน อื่น ทั้งดินแดนชายขอบ และโพ้นทะเล เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น 
เมื่อมีผู้ต้องการเครื่องรางมากขึ้น มีการสร้างเครื่องรางใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้



ศรัทธา รวมทั้งทําเครื่องรางปลอม การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นเรื่ององค์ความรู้เพื่อสําแดงอัต
ลักษณ์ตัวตนคนพื้นถ่ินโดยเฉพาะ…” 

 ดังนั้นคติเรื่องเครื่องราง ความเช่ือที่เกี่ยวกับการพึ่งพิง เป็นคติที่อยู่คู่กับสังคมไทย และวิธีการได้มาซึ่ง
เครื่องรางมีความหลากหลายวิธีการด้วยกัน นับแต่การเกิด การตาย และ/หรือยังมีชีวิตอยู่ก็ล้วนด้วยคติกับ
ความเช่ือที่เนื่องกัน ดังปรากฏเป็นผลการศึกษาที่ไดย้กมาเป็นกรณีเทียบเคียงให้ปรากฏนี้  
 
4.มาตุบาท เครื่องรางจากคติของความตาย   
 นับเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เนื่องจากความตายของผู้เขียน ที่เกิดมาอาจ
เห็นความตายบ่อย แต่ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับความตายเสียทีเดียว และเพื่อประโยชน์ของการบันทึก
ชุดความเช่ือความคิดแบบนี้ในสังคมไทย จึงได้สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ของการศึกษา
และส่งต่อการศึกษาน้ีให้เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษา ได้สอบความจากหลาย ๆ แหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคติ
ความเช่ือดังที่ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท (ชุมพร) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยววิธีการความตายของว่าที่จังหวัดชุมพร (บ้านน้ า
ผุด) ให้ข้อมูลว่าจะเก็บผ้าไว้ตรงคอของแม่ผู้เสียชีวิต จากนั้นก่อนเผาจะเอาผ้ามาตัดแบ่งกันเพื่อเป็นเครื่อง
ระลึก และเป็นเครื่องรางส าหรับบุตร หรือกรณีของดร.กาญจนา ด าจุติ (ตรัง) ใช้ด้ายไว้ที่ศพใช้ปากคาบ และ
น ามาเป็นเครื่องรางทีเ่นื่องด้วยความตาย และเช่ือว่าลูกหลานจะมีกินมใีช้ หรือ ดร.สุริยา รักษาเมือง (อุดรธานี) 
พระคมสันต์ ฐิตเมธโส (อุบลราชธานี) ต้องตา คริสเตนเซ่น (ภูเวียง ขอนแก่น) ให้ข้อมูลไว้คล้าย ๆ กันว่า ใช้
ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าขาวไว้ที่หน้าศพ ก่อนจะเผาหรือฌาปนกิจศพบุตรจะใช้ปากคาบ กลั้นหายใจ น ามาแบ่งให้
เป็นเครื่องรางส าหรับลูก ๆ หรือคนที่เกี่ยวข้องเคารพนับถือ พระอโณทัย กตปุญโญ (เจ้าอาวาสวัดสบหนอง จ.
น่าน) ให้ข้อมูลว่าจะมีการน าผ้าสีขาวไปปิดที่หน้าไว้ รอเปิดเผาจะเอาผ้านั้นโดยใช้ปากคาบ น าไปเขียนยันต์ 
หรือเก็บไว้เป็นเครื่องราง  ส่วนพระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร  (พะเยา)  ให้ข้อมูลเสริมว่าจะให้ลูกคนโต หรือลูกที่
ดูแลพ่อแม่ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ประหนึ่งเป็นตัวแทนของพ่อแม่ หรือกรณีเกจิที่เป็นครูอาจารย์ของผู้เขียนเอง 
หลวงพ่อห้อม อมโร (พระราชพฤฒาจารย์ ห้อม อมโร,วัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย) ก็เคยมีการน าผ้าสบง จีวรของ
ท่านมาตัดแบ่งส าหรับศิษย ์ประหนึ่งเป็นเครื่องระลึกถึงในคติ “อนุสติ” ซึ่งในคติทางพระพุทธศาสนา มีการ
ระลึกถึงเพื่อพระพุทธเจ้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแบบอย่างของการท าความดี หรือเป็นคติส าหรับการ
ประพฤติตามบุคคลเหล่านั้น ดังกรณีปรากฏในครั้งพุทธกาล หลังจากถวายพระเพลิงพระสรีระของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่หีบทองแล้วน าไปเก็บไว้ที่เมืองกุสีนารา เมื่อกษัตริย์
แคว้นต่างๆทราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ก็ได้มาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อน าไปยังแคว้น
ของตน ซึงพระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน เท่าๆ กัน และนอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังมี
เครื่องบริขารของพระพุทธเจ้า ที่ถูกแบ่งไปไว้ยังเมืองต่างๆ เช่น (1) กษัตริย์ลิจฉวี ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่
เมืองเวสาลี (2) กษัตริย์ศากยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์  (3) กษัตริย์ถูลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุ
ไว้ที่เมืองอัลลกัปปะ (4) กษัตริย์โกลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคาม (5) มหาพราหมณ์ สร้างเจดีย์
บรรจุไว้ที่เมืองเวฏฐทีปกะ (6) กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา (7) พระเจ้า
อชาตศัตรู ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์ (8) มัลลกษัตริย์แห่งกุสินารา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุ
สินารา (9) กษัตริย์เมืองโมริยะ ทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคาร ไว้ที่เมืองปิปผลิวัน เป็นต้น หรือร่วมสมัยมา
หนอ่ยเราอาจได้ยินภาพข่าวเกี่ยวกับเกจิคณาจารย์ อาทิ “ประชาชนนับพัน แห่แย่งจีวร “หลวงพ่อแป๊ะ” ใน
วันสรงน ้า” หรือการร่วมแสวงหาของที่ระลึกในงานของเกจิคณาจารย์ เช่น  หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แห่งวัดบ้านไร่ เป็นต้น ภาพลักษณ์เหล่านี้สะท้อนความเช่ือกับความตายในมิติของ
เครื่องราง หรือความเช่ือศรัทธาต่อความตายที่มีลักษณะแตกต่างกันไป  



 
ภาพที่ 3 การแบ่งสารีริกธาตุที่ปรากฏในครั้งพุทธกาล และคติเน่ืองด้วยการนิพพาน หรือความตายที่ปรากฏในประวัติ

พระพุทธศาสนา (ภาพออนไลน์ 15 กันยายน 2562) 

 ย้อนกลับมาที่เช่ือของบทความคือ “มาตุบาท” ก็เกิดข้ึนภายใต้แนวคิดเครื่องระลึกด้วยเช่นกัน และ
การที่แต่ละพื้นบ้านมีประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกัน ส่วนพื้นถ่ินบ้านสวน สุโขทัย ของผู้เขียนก็จะมี
เอกลักษณ์ความเช่ือต่อความตายสู่เครื่องรางดังที่ยกมา เมื่อได้มาแล้วผู้เขียนก็น าไปให้บุคคลที่เคารพ “จาร” 
อักขระ โดยเป็นหัวใจพุทธคุณ หรือคตินิยมตามแบบของยันต์ เพื่อท าให้รู้สึกว่าเป็นที่เคารพ และจัดท ามอบ
ทวนซ้ าให้กับลูกหลานอีกครั้งหนึ่ง ประหนึ่งเป็นเครื่องระลึกว่าแม่เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ทางเดิน และเป็นการพา
เดินไปสู่เป้าหมาย ประหนึ่งรอยบาทพระศาสดาทีส่ะทอ้นว่าเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งตนเอง ตามคติ “ตนเป็น
ท่ีพ่ึงแห่งตน” และรอยเท้าเป็นสัญลักษณ์ของการย่างก้าว ไปข้างหน้าโดยมีเป้าหมายเป็นการเดินทางและ
หนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน  



 
ภาพที่ 4 มาตุบาท ภาพสะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย และการคงอยู่ต่ออัตลักษณ์ของ

บุคคลทีผู่กพัน ซึง่ในภาพคือมารดาของผู้เขียนที่เสียชีวิต และน าขมิ้นทาเท้าพิมพป์ั้มไว้เป็นเครื่องระลึก ตามคติ
พื้นถ่ินจังหวัดสุโขทัย (ภาพยันต์มาตุบาท : ผู้เขียน, 2 ธันวาคม 2561) 

 
5. มาตุบาทเครื่องระลึกต่อความตาย  
 มาตุบาท ที่ปรากฏจากฐานความเช่ือที่เกี่ยวกับความตาย และในบทความนี้อาจเป็นเรื่องของแม่
ผู้เขียนโดยตรง แต่สะท้อนค่านิยมในเชิงสังคมได้ว่ามีลักษณะความเช่ือและองค์ประกอบ วิธีการ ของความเช่ือ
แบบนี้ในสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นวิธีการและเครื่องระลึกในแบบคติของชุมชนคนไทยในอีกแบบหนึ่ง เมื่อแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาอิทธิพลจึงมีการผสมแนวคิดวิ ธี ธรรมเนียมปฏิบัติผสมปนกันไป เช่น 
พระพุทธศาสนาสอนให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้เป็นเครื่องยึดถือ เป็น
ระลึกถึง แต่ในส่วนของการระลึกถึงคนที่หรือบุคลที่นอกเหนือจากพระรัตนตรัยจะท าอย่างไร ดังนั้นคติว่าด้วย
เครื่องราง ของขลัง หรือการระลึกถึงน่าจะเกิดข้ึนด้วยคติน้ี ดังนั้นในการเขียนถึงเรื่องมาตุบาทอาจสะท้อนคิด
ในเชิงสังคมได้หลายประการ คือ  
 1.มาตุบาท เป็นเครื่องระลึกถึงระหว่างกัน หมายถึง เครื่องรางในแบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องระลึกถึง
บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือที่มาของสิ่งนั้น เช่น พระมีจีวร มีฟัน มีวัตถุมงคล หรือสิ่งใด ก็ตามที่ให้เป็นเครื่องระลึก 
ท าให้เกิดความทรงจ าร่วมกันในการด าเนินชีวิต แบบอย่าง หรือการกระท า เพื่อให้เกิดการคิดต่อ ท าตาม และ
ส่งผลเป็นการสืบต่อ ดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้ “ธรรมวินัย” เป็นศาสดา ในความหมายคือให้เกิดการสืบต่อใน



ส่วนของวัตรปฏิบัติ หรือเกจิคณาจารย์สมัยก่อนจะให้สิ่งใช้ เครื่องรางแก่ศิษย์ ก็จะบอกให้ท าดี อย่านอกค าครู 
หรืออย่าผิดค าอุปัชฌาย์ อาจารย์ ดังนั้นการระลึกถึงในความหมายนี้จึงเท่ากับเป็นเครื่องก ากับมาตรฐานทาง
จริยธรรมให้เกิดผลในทางปฏิบตัิให้เปน็แบบอย่างทีเ่กิดจากการจดจ าระหว่างกัน เป็นเครื่องระลึกถึงในส่วนของ
การใช้ชีวิตร่วมกัน วัตรปฎิบัติหรือแบบอย่างของการท าความดีได้  
 2. มาตุบาท เป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง แม่เป็นผู้สร้างรอยเท้าให้เกิดข้ึนกับลูก ๆ การฟูมฟักให้ก้าว
เดินย่อมเป็นหน้าที่ รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับเท้า เพราะจุดยืน ที่ยืน รวมทั้งการก้าวย่างจึงเกิดจากการ
ประคับประคอง ขับเคลื่อนให้เกิดการย่างก้าวไปข้างหน้าได้ จากแนวคิดในเรื่องของการฟูมฟัก การส่งต่อ ดังที่
พระพุทธองค์ประดิษฐานรอยพระบาท หากน ามาตีความร่วม จึงเป็นประหนึ่งแบบอย่าง ของการก้าวย่าง ส่ง
ต่อความดีงาม ความส าเร็จ และความพยามจากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นแนวทางของการปฏิบัติ ที่จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นต่อรุ่น คนต่อคน จากช่วงสู่ช่วงด้วยเช่นกัน  
 3. มาตุบาท เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ถ้าไม่เข้มแข็งจะไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ และไม่
สามารถส่งต่อไปให้กับคนอีกรุ่นได้ด้วยเช่นกัน ความเข้มแข็ง ต้องเกิดจากใจที่เข้มแข็ง เกิดจากความพยายาม
อย่างแรงกล้า และเกิดจากความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงเกิดการสร้างรอยประทับ ความทรงจ าให้เกิดข้ึนแก่คน
รุ่นสู่รุ่นได้ ดังรอยพระบาทของพระบรมศาสดาที่ถูกบูชาส าหรับศาสนานิก เพราะย่างก้าวที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นเพื่อ
ส่งต่อค าสอนให้กับศาสนิก รอยเท้าของบุคคลอันเป็นที่เคารพ ก็ย่อมได้รับการสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นส าหรับ
ลูกหลานด้วยเช่นกันให้ย่างก้าวอย่างมีเหตุผล สมดุลและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมด้วยเช่นกัน  

 
ภาพที่ 5 กระทงใสเ่ครื่องเซ่นก่อนฌาปนกจิศพ การวางตราสังข์ไม้ไผส่าน บนไตรผ้าปิดปากโลก ทัศนะว่าด้วย

ความเช่ือเกี่ยวกับความตาย (ภาพ งานศพแม่พลอย ด้วงลอย  2 ธันวาคม 2561) 

 
ภาพที่ 6  การส่งวิญญาณ การกรวดน้ าเป็นคติอย่างหนึง่เนื่องด้วยความตาย  

(ภาพงานศพแม่พลอย ด้วงลอย  2 ธันวาคม 2561) 
 
 4.มาตุบาท สัญลักษณ์ของการส่งต่อ หมายถึง การที่คนสืบต่ออุดมคติ หรือความคิดหลักการจากรุ่น
สู่รุ่น ส่งต่อแบบแผนประเพณีวิถีชีวิตจากคนช่วงหนึ่ง ดังนั้นมาตุบาทที่ย่ าไปของคนจากรุ่นสู่รุ่น จากช่วงสู่ช่วง
จึงเป็นสัญลกัษณ์ของการสืบต่อ ส่งต่อนับแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจบุัน ท าให้เกิดการยอมรับในเชิงสังคมร่วมกันว่า
จะก่อให้เกิดความพยายามและด าเนินตามจนกระทั่งปัจจุบัน 



 ดังนั้นในความหมายของมาตุบาทจึงมีฐานะของผู้สร้ างแบบอย่าง อย่างความเจริญสืบต่อ พัฒนา
กลายเป็นต้นแบบต้นอย่าง และส่งต่อไปสู่รุ่นสู่รุ่นให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคง แข็งแกร่ง จนกระทั่งสามารถ
ด าเนินและก้าวไปข้างหน้าต่อได้ด้วยตัวเอง นับเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การจดจ า น าไปเป็นแบบอย่างเป็น
เครื่องระลึกตามคติที่จะพึงเกิดข้ึนร่วมกัน  
 
5.สรุปส่งท้าย 
 มาตุบาท ในบทความนี้จึงเป็นเครื่องระลึก เป็นเครื่องรางอันสะท้อนแนวคิดความเช่ือที่ปรากฏใน
สังคม นับคติเครื่องรางหนึ่ง ในจ านวนหลากหลายมากมายของคติที่เกิดข้ึนในแต่ละล่วงช่วงแลสะสถานการณ์ 
ที่เป็นทั้งเครื่องราง เป็นเครื่องเตือนสติ ให้เป็นผู้ด าเนินอยู่ในเกณฑ์ทางสังคม เป็นแบบอย่างในเรื่องของ
จริยธรรมความดีในแบบศาสนา เป็นเครื่องคุ้มครองตามความเช่ือ และเป็นเครื่องระลึกสะท้อนคิดให้เกิดความ
เช่ือมโยงเช่ือมต่อสู่ช่วงสมัยของปัจจุบัน ดังนั้นการน ารอยเท้ามาเป็นเครื่องระลึก ตามคติของคนไทย อาจไม่ใช่
พระพุทธศาสนา แต่ในคติทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยรอยบาทของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณงาม
ความดีและจริยาวัตรของพระองค์ได้ ส่วนพระธรรมและพระสงฆ์การระลึกนึกถึงเกดิจาการยึดถือน าแนวปฏิบัติ
ไปสู่การปฏิบัติด้วยเช่นกัน การระลึกถึง “อนุสติ” จึงมีนัยยะของการเช่ือมต่อ ส่งต่อ และท าตาม ท าต่อให้เป็น
แบบอย่างจากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบ ต้นอย่างดังปรากฏในคติความเช่ือของคนไทย 
“เครื่องราง-เครื่องระลึก” ต่อเกณฑ์และความดีตามแบบจริยธรรมในสังคมนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   
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