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 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและสร้างสรรค์ภาพแม่ซื้อตามคติความเชื่อในสังคมไทย
จากต าราภาพ หอสมุดแห่งชาติ และศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพ่ือน าเสนอสื่อในการ
แสดงความประทับใจคติการสร้างแม่ซื้อผ่านหุ่นกระบอกและเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหม่ในการศึกษา
ความรู้ทางคติเกี่ยวกับแม่ซ้ือ 

 ผลการวิจัยพบว่าคติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแม่ซื้อมาจากการนับถือเทวดานพ
เคราะห์ในศาสนาฮินดูมีความหมายถึงดวงดาวในจักรวาลและมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ตามความ
เชื่อของคนไทย แม่ซื้อเป็นการน าสัตว์พาหนะของเทพประจ าวันทั้ง 7 แสดงรูปลักษณ์ด้วยร่างกาย
มนุษยมี์ศีรษะตามวันต่าง ๆ บทบาทของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม เช่นชาวบ้านที่ให้ความส าคัญกับแม่ซื้อในฐานะผีที่ให้คุณให้โทษ 
กับชีวิตทารกจึงมีประเพณีเก่ียวกับการเกิดโดยใช้สัญลักษณ์ของแม่ซื้อประจ าวันในการประกอบพิธี  

2. กลุ่มแพทยแ์ผนไทยและนักปราชญ์ที่สามารถเข้าใจความหมายแฝงของสัญลักษณ์ 
เกี่ยวกับแม่ซ้ือ เช่นสามารถใช้ภาพสัญลักษณ์แทนอาการของโรคในเด็กด้วยรูปลักษณ์ของราหู เรียกว่า
ล าบองราหู เป็นต้น บทบาทของแม่ซื้อจึงได้รับการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 3 ด้วยจิตรกรรม
ฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ ในปัจจุบันศิลปะการแสดงชุดระบ าแม่ซื้อและหุ่นกระบอกแม่ซื้อ
กลายเป็นสื่อที่สะท้อนมุมมองใหม่เปลี่ยนบทบาทของแม่ซื้อในฐานะผีผู้รังควานมาสู่การเป็นแม่        ผู้
ปกป้องทารกให้ปลอดภัยโดยอาศัยความงามและสุนทรียภาพทางศิลปะจูงใจให้เป็นไปตามเจตนาของ
ผู้สร้างในที่สุด 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ:  แม่ซ้ือ   หุ่นกระบอก   ศาลาแม่ซ้ือ 
E-mail Address : narumol.sar@rmutr.ac.th 
Period of project : ตุลาคม 2560  –  สิงหาคม 2562 



ค 
 

Abstract 
 

Code of project : KNO-17/2561 
Project name : Mae-seu’s Thai Puppet 
Researcher name : Narumol Silpachaisri Ph.D. and Mr.Sucha Silpachaisri          
 

 This research is aimed to study and creative imagination of the guardian spirit 
of a newborn baby (Mae-seu) according to the belief in Thai society from the picture 
book at national library and Pavilion of Mae-seu at Wat Phra Chetuphon to present 
the media in expressing the impressive creation of the Mae-seu puppet and creating a 
new motivation in studying the mystical knowledge.  

 The research found that the belief in the creation of the Mae-seu’s Thai 
Puppet from respecting the Navagraha in Hindu which is meaning of stars in the universe 
and related to human life according to the beliefs of Thai people. Mae-seu is the 
presentation of the vehicles for the 7 deities. The role of the Mae-seu in the perception 
of Thai people can be divided into 2 groups: 

 1. Traditional groups as well as the villagers who focus on the Mae-seu as a 
ghost that gives a penalty on the baby's life, so there is a tradition of birth by using the 
symbol of the Mae-seu belong daily in the ceremony. 

 2. Traditional Thai medicine and philosopher whose are able to understand 
the meaning of the symbol of Mae-seu. For example, can use symbols to represent 
symptoms of disease in children with the appearance of Rahu called Lambong Rahu, 
etc. Mae-seu's role has been changed since the reign of King Rama III by the mural 
painting. At the present, the art of performing Mae-seu dance and Mae-seu puppet 
became a media that reflects a new perspective changed the role of the Mae-seu from 
ghost harassment to protect the baby by using beauty and aesthetics to be in 
accordance with the creator intended. 

 
Keywords:  Mae-seu   Puppet   Pavilion of Mae-seu 
E-mail Address : narumol.sar@rmutr.ac.th 
Period of project : October 2017  –  August 2019 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ปรากฏในวรรณกรรมและศิลปกรรมนับแต่ อดีต          
ซึ่งสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นต่างสนองตอบเจตคติที่มีต่อบทบาทและเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์จึงเกิดขึ้นในหลายระดับ ตั้งแต่สัตว์ที่ให้คุณให้โทษ สัตว์ที่มีลักษณะ
ผสมกับมนุษย์ ไปจนถึงสัตว์ที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางความคิดความรู้สึกในวรรณกรรมและศิลปกรรม
ต่าง ๆ รูปลักษณ์และการแสดงออกเหล่านี้สะท้อนคติ ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ไสยศาสตร์ (ศาสนาพราหมณ์) พุทธศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับผี ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของมนุษย์
ความเชื่อที่หลากหลายเหล่านั้นได้หลอมรวมขึ้นจนท าให้การนับถือศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความ
ผสมผสาน ดังเช่นลักษณะของแม่ซื้อที่แสดงภาพเป็นสตรีที่มีศีรษะเป็นสัตว์นานาชนิดตามวันทั้ง 7 
เป็นหนึ่งในคติความเชื่อท่ีสะท้อนมายังวรรณกรรมและศิลปกรรมด้วย 
 แต่เดิมสัตว์ในจินตนาการตามอุดมคติและความเชื่อของไทยมักรู้จักกันในนามของ “สัตว์
หิมพานต์” ซึ่งแสดงภาพความแปลกเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสร้างขึ้นตามประเพณีภาพสัตว์หิม
พานต์ในสมุดภาพไตรภูมิ (ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี)  และเพ่ิมความหลากหลายมากยิ่งขึ้นใน
สมัยรัตนโกสินทร์ จินตนาการเหล่านั้นก าเนิดขึ้นบทรากฐานของวรรณกรรมศาสนา และจินตนาการ
ของจิตรกรที่น าประสบการณ์ ภาพจ า ค าบอกเล่า ผสมผสานกับแรงปรารถนาเกิดเป็นสัตว์แปลก     
ขึ้นใหม่ และในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นกันยังมีต าราภาพสัตว์เล่มหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวด          
เวชศาสตร์ ต าราดังกล่าวมีชื่อว่าต าราแม่ซื้อ  
 ต าราแม่ซื้อเป็นสมุดภาพจ านวน 19 พับ ไม่มีค าบรรยาย แสดงภาพสัตว์ผสม ครึ่งคนครึ่ง
สัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับจิตรกรรมบริเวณคอสองของศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพบว่า
มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก อาจเป็นภาพร่างต้นแบบก่อนขยายเพ่ือเขียนประกอบจารึกต ารายาแม่ซื้อก็
เป็นได้ แม่ซื้อเป็นชื่อที่อยู่ในความเชื่อเรื่องเทวดา หรือภูติผีตามความเชื่อของคนไทย โดยความเชื่อ
ที่ว่าด้วยเทวดาประจ าตัวเด็กแรกเกิดเรียกว่า แม่ซื้อ แม้ว่าบางต าราจะกล่าวถึงแม่ซื้อว่ามีจ านวนมาก 
แต่การรับรู้ของคนไทยโดยมาเข้าใจว่ามีทั้งหมด 7 ตน มีศีรษะเป็นสัตว์แตกต่างกันตามวัน ความเชื่อ
ในด้านนี้มักแสดงภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเพ่ือให้ผู้เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กเล็กให้ความเอาใจใส่ใกล้ชิดและ
ป้องกันการเสียชีวิตของเด็กวัยแรกเกิด แต่อีกด้านหนึ่งของความรู้ แม่ซ้ือกลับเป็นชื่อเรียกต ารายาที่ใช้
ส าหรับรักษาอาการโรคภัยต่าง ๆ ของเด็ก (กุมารเวชศาสตร์) ในด้านความงามทางศิลปะ การ
สร้างสรรค์รูปลักษณ์แม่ซ้ือเป็นความงามที่แปลกตาและสะท้อนภูมิปัญญาในการน าเสนอความสัมพันธ์
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ของคติความเชื่อเชื่อมโยงสัตว์พานหนะของเทพประจ าวันได้อย่างน่าสนใจ เกิดความงามและมุมมอง
ในด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าความคิด ผ่านกระบวนการทาง
สัญลักษณ์ในคติความเชื่อของแต่ละกลุ่มชนการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับแม่ซื้อในโครงการวิจัย     หุ่น
กระบอกแม่ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของการน าความเชื่อที่มีต่อแม่ซื้อมาสร้างสรรค์ใหม่เช่นเดียวกับการแสดง
ชุดระบ าแมซ้ื่อที่มีมาก่อนแล้ว  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและสร้างสรรค์ภาพแม่ซื้อตามคติความเชื่อในสังคมไทยจากต าราภาพ 
หอสมุดแห่งชาติ และศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 2. เพ่ือน าเสนอสื่อในการแสดงความประทับใจคติการสร้างแม่ซื้อผ่านหุ่นกระบอก 
 3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหม่ในการศึกษาความรู้ทางคติเกี่ยวกับแม่ซื้อ 
 
3. ค าถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย 
 1. อิทธิพลจากคติความเชื่อสู่งานศิลปกรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้ชมเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. บทบาทของแม่ซื้อเปลี่ยนแปลงไปด้วยรูปลักษณท์างวรรณกรรมและจิตรกรรม 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้อาศัยแนวคิดด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของช่างได้รับอิทธิพลด้านความ
เชื่อเกี่ยวกับการเกิดและการตาย อิทธิพลด้านความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ์ และอิทธิพลด้านความ
เชื่อเทพประจ าวัน ดังนี้ 

            

อิทธิพลต่องาน
สร้างสรรค์

อิทธิพลดา้นความเช่ือการ
เกิดและการตาย

อิทธิพลดา้นความเช่ือการ
พยากรณ์

อิทธิพลดา้นความเช่ือ

เทพประจ าวนั
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5. นิยามศัพท ์
 แม่ซ้ือ หมายถึง  ชุดความเชื่อเกี่ยวกับผีและต ารายาส าหรับทารก 
    แรกเกิดที่แสดงออกผ่านวรรณกรรมและศิลปะ 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบสาระจากต าราภาพแม่ซ้ือตามคติความเชื่อในสังคมไทย 
 2. ได้น าเสนอสื่อในการแสดงความประทับใจคติการสร้างแม่ซ้ือผ่านหุ่นกระบอก 
 3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหม่ในการศึกษาความรู้ทางคติเกี่ยวกับแม่ซื้อ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 แม่ซื้อปรากฏอยู่ในเอกสารการบันทึกความรู้ต่าง ๆ ของไทย ทั้งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีการเกิด การนับถือผี การบูชาเทพประจ าวันทั้ง ยังปรากฏในเอกสารที่ให้ความส าคัญต่อ  
องค์ความรู้โดยรวมด้านโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์และเวชกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าสัญลักษณ์ที่ใช้     
สื่อความถึงแม่ซื้อเหล่านั้นยังอาศัยทฤษฎีทางความเชื่อ และทฤษฎีทางความงามอย่างสุนทรี ยศาสตร์
ร่วมด้วย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจึงสามารถจ าแนกได้คือ เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่
ซื้อในการรับรู้ของคนไทย และเอกสารที่เกี่ยวกับอิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซื้อในงานศิลปกรรม ดังนี้ 
 
เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทย 

 การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับแม่ซื้อนั้นมีหลากหลาด้าน บ้างว่าแม่ซื้อคือผีผู้รังควานเด็ก 
เพราะมีความต้องการเด็กที่เกิดมาน่ารักไปเป็นลูกของตน จึงเกิดประเพณีในการซื้อเด็กจากผีแม่ซื้อให้
หมอต าแยเป็นผู้ท าพิธี อีกนัยหนึ่งแม่ซื้อเป็นเทวดาผู้มีบทบาทส าคัญในการปกป้องคุ้มครองให้เด็กอยู่
รอดปลอดภัย จึงมีพิธีกรรมที่แสดงความเคารพนับถือ ต่าง ๆ เหล่านี้คือคติความเชื่อเกี่ยวกับการนับ
ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย คติ
เหล่านั้นเชื่อมโยงธรรมชาติและมนุษย์ด้วยพิธีกรรม ในด้านสังคมและวัฒนธรรม การนับถือผีมีบทบาท
และแสดงอิทธิพลเหนือความเป็นเหตุเป็นผลด้านวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง มนสิการ  เฮงสุวรรณ 
(2550) ศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผี ไว้ในวิจัยเรื่อง ค าเรียก
ประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวถึงแม่ซื้อในการรับรู้
ของคนในชุมชนไว้ว่า “แม่ซ้ือ คือผีผู้หญิงวัยกลางคนที่ดูแลเด็กทารกแรกเกิด จะหายตัวไปเมื่อเด็กอายุ
ได้สัก 2-3 ขวบ” (มนสิการ  เฮงสุวรรณ, 2550, หน้า 53)  
 งานวิจัยนี้ยังวิเคราะห์ด้วยว่า แม่ซื้อเข้ากับคุณลักษณะที่ไปในทางดี คือ เป็นผีที่อยู่ในข้าง
ทีใ่ห้การคุ้มครอง มีความรักเด็ก (มนสิการ  เฮงสุวรรณ, 2550, หน้า 70) จ าแนกได้ ดังนี้ 

1. มิติตัวตน  จับต้องไม่ได้    6. มิติที่อยู่   อยู่ในบ้าน 
2. มิติสภาพ  เหมือนมนุษย์  7. มิติอายุ   ผู้ใหญ่ 
3. มิติ ดีร้าย  ดี   8. มิติอาหาร   - 
4. มิติลักษณะการตาย -   9. มิติเพศ   หญิง 
5. มิติหน้าที่  คุ้มครอง   10. มิติลักษณะพิเศษ รักเด็ก 
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มนสิการ เฮงสุวรรณ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของคนในชุมชนที่ต้องการอธิบายความ 
เข้าใจเกี่ยวกับผีประเภทต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของแม่ซื้อผู้คนรับรู้ในปัจจุบันมีความแตกต่างจากแม่ซื้อ
ในการรับรู้ในอดีต ตัวอย่างเช่น มิติที่อยู่ ในอดีตแม่ซื้อมีถิ่นที่อยู่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่าง
ออกไป เช่น จอมปลวก บ่อน้ า หรือต้นโพธิ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณสมบัติหนึ่งที่ของแม่ซื้อที่ยังคง
เดิมคือ เป็นหญิงที่รักเด็กนั้นยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนไทยอย่างเช่นเคยมา แม้ว่าจะอยู่ภายใต้บริบท
ทางความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในอดีตมีความพยายามในการจัดการชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการแพทย์แผน
ไทยไว้ในรูปของต ารายา ดังจะพบว่ามีการสร้างศาลาแม่ซื้อขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารามใช้เป็น
สถานที่ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งประวัติความเป็นมาในการสร้างศาลามาซื้อนั้นพิจารณา
จากประวัติการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วพบว่า สร้างข้ึนในคราวปฏิสังขรณ์พระอาราม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเปรียบเทียบจากแผนผังพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 2-1) และแผนผัง
พระอารามในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 2-2) พบว่าต าแหน่งของศาลาแม่ซื้อและศาลานวดสร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ความส าคัญของการสร้างสอดคล้องกับการสร้างจารึกที่เป็นองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ  
ที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในปัญหาด้านสุขภาพซึ่งคนไทยเสียชีวิตจากการไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาท่ีถูกต้องได้ จนเกิดความเชื่อในเรื่องของผีบันดาลให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ ในที่สุด 
 เอกสารเรื่องจารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจ าแห่งโลก จัดหมวดหมู่จารึกไว้ 6 หมวด ซึ่งมี
หมวดเวชศาสตร์ที่ข้องเกี่ยวกับศาลาแม่ซื้อ คือ แม่ซื้อและล าบองราหู (อรวรรณ ทรัพย์พลอย
(บรรณาธิการ, 2554, หน้า 6)  ดังนั้นแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มส าคัญคือ กลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มความเชื่อดั้งเดิมที่มีต่อแม่ซื้อ ยังคงมี
ความเข้าใจว่าแม่ซ้ือเป็นผีที่สามารถให้คุรให้โทษได้ จึงจ าเป็นต้องมีพิธีเรียกขวัญและปักรังควาน มีการ
ซื้อเด็ก และใช้ข้าวย้อมสีประกอบพิธีกรรม และกลุ่มนักปราชญ์ที่สามารถเข้าถึงจารึกที่วัดพระเชตุพน
และสามารถอ่านต ารายากุมารเวชศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ สันนิษฐานว่าการรับรู้ของคนไทยกลุ่มนี้
อาจจะเข้าใจถึงวิธีในการปัดรังควานตามความเชื่อดั้งเดิม ด้วยการรักษาตามอาการของโรคซึ่ งก็ยังมี
ชื่อเรียกที่เก่ียวข้องกับคติความเชื่อเก่ียวกับผีเช่นเดิม  
 อย่างไรกต็ามโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2547) เมื่อครั้งด ารงพระยศเป็นกรมหมื่นชิโนรสเป็นหลักฐานส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ท าให้ทราบว่าจิตรกรรมฝาผนังประกอบจารึกนั้นได้สร้างควบคู่ไปกับศาลาแม่ซ้ือ โดยมีนัยส าคัญ
อย่างหนึ่งที่สะท้อนมุมมองการสื่อความหมายทางวรรณกรรมโดยใช้ จิตรกรรมมีส่วนร่วมด้วย
เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในในพระอุโบสถ พระวิหารทีม่ักเขียนเพ่ือกล่าวถึงวรรณกรรมทางศาสนา
หลายต่อหลายเรื่องจนกลายเป็นประเพณีการสื่อสารด้วยภาพในคติความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อ
ท้องถิ่น สุภาษิต และการแฝงความหมายอ่ืนๆผ่านการแสดงออกทางจิตรกรรมฝาผนังของไทย 
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ภาพที่ 1 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดพระเชตุพน รัชกาลที่ 1 
ที่มา: ปรับปรุงจาก วัชรี วัชรสินธุ์, 2534, หน้า 14 
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ศาลาแม่ซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดพระเชตุพน รัชกาลที่ 3 

ที่มา: ปรับปรุงจาก วัชรี วัชรสินธุ์, 2534, หน้า 15 
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 แม่ซื้อจึงเป็นชุดความรู้ดั้งเดิมของไทยอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคติการนับถือผีและ
องค์ความรู้ด้านต ารายากุมารเวชศาสตร์ซึ่งปรากฏหลักฐานทั้งด้านเอกสารและศิลปกรรม โคลงดั้น
เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนแสดงเนื้อความท่อนหนึ่งที่ระบุการปฏิสังขรณ์ศาลาแม่ซื้อ ซึ่งปัจจุบันยัง
อยู่ในสภาพที่ดีและมีจารึกเกี่ยวกับต ารายาส าหรับรักษาอาการของโรคต่าง ๆ ในทารกชวบปีแรกด้วย   
ความว่า 
 ชาฎกนิทานถ้วน    ทวาทศ  เรื่องฤา 
 อีกรูปแม่ซื้อรจ  เรขไว้ 
 กุมารก็มีหมด   หมายโรค 
 สิ่งละสิบสี่ให้   แพทย์รู้ดูแผน 
  
 สิบสองละบองบอกเบื้อง   แบบครู 
 แสดงรูปเรียกราหู  ทั้งท้ัง 
 จัตุราทิศภาพดู  หลายหลาก 
 ตนต่างวางปัดตั้ง  แต่งเส้นส่งแสลง 
   (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2547, หน้า 107) 
 โคลงดั้นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสะท้อนความรู้
ทางด้านการแพทย์ซึ่งเนื้อความที่ปราฏในจารึกของศาลาแม่ซื้อนั้นประกอบด้วยเนื้อความที่แพทย์
สามารถก าหนดรู้ได้ด้วยการอ่าน ภายในยังมีจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนการตีความหมายของโรค และผี
แม่ซื้อแสดงเป็นภาพผีแม่ซื้อที่มีศีรษะแตกต่างกันไปตามวันเกิดของทารก ความหมายและการตีความ
ค าว่า “แม่ซื้อ” ในฐานะผีและชื่อของโรคในทารก สันนิษฐานได้ว่ามีที่มาจากค าว่ารังควานหรือ
อุปสรรคต่อการมีชีวิตก็เป็นได้ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 8 พบเอกสารที่แสดงการตั้งค าถามเก่ียวกับแม่ซื้อ ที่ปราฏในประเพณีการ
เกิด โดยมีการตั้งข้อสันนิษฐานจากชื่อและกริยาที่ประกอบในพิธีกรรมซึ่งพระยาอนุมานราชธนขอ
ประทานกราบทูล สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2482 ความว่า 
 ประเพณีการเกิดยากกว่าการเขียนถึงประเพณีท าศพ เพราะหาเหตุผลไปไม่ได้ตลอด เช่น  
 ปั้นข้าวแม่ซื้อเป็นสีต่าง ๆ 5 สี ปัดรังควานเด็กเมื่อตัวร้อนเป็นไข้ ว่าท าไมจึงต้องใช้ข้าว 
 เป็นสีต่าง ๆ สอบทางอินเดียก็มีแต่สีแดงสีเดียว คือใช้ข้าวชุบน้ าหญ้าฝรั่น เรียกว่า ข้าว 
 อักษตะ และไม่บอกเหตุผลว่าท าไมจึงท าเช่นนี้ เปิดดูในพจนานุกรมภาษาส สกฤต ก็แปล  

อักษตะ ไว้ว่า ข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก ความไม่ได้กัน แม้ถึงค าว่า แม่ซื้อ ก็ทราบ     
เกล้าฯ แต่เงา ๆ ว่า เป็นพวกท่ีฝรั่งเรียกว่า Guardian Spirit และท าไมจึงเรียกว่า แม่ซ้ือ  

 นอกจากแปลว่า ซื้อเด็ก ตอนที่เอาเด็กใส่กระด้งและร้องว่า สามวันลูกผีสี่วันลูกคน ผู้ซื้อ 
 ในตอนนี้เป็นตนหาใช่ผีไม่ ข้าพระพุทะเจ้าลองแยกลัทธิต่าง ๆ ที่ท าในเวลาเกิด ก็น่าจะ 
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 แยกได้เป็นสามส่วนใหญ่ ๆ คือ ป้องกันผีหรือเวทมนต์ที่มีคนกระท า เช่น สะหนามไว้บน 
 กองฟืนส าหรับอยู่ไฟ ตอ้งการให้คลอดง่าย เช่น เปิดประตหูน้าต่าง และเพ่ือให้เป็นความ 
 เจริญแก่เด็ก เช่นพิธีฝังรกเป็นต้น ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลออกนอกทางมามากเช่นนี้ ทั้งนี้ 
 การจะควรสถานไร ขอพระเมตตาบารมีเป็นที่พ่ึง พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ  
 (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2552, หน้า 195) 
 แม่ซื้อจึงมีนิยามที่หลากหลายตามความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้ชนิดต่าง ๆ 
โดยทั่วไปแล้วแม่ซื้อยังมีความหมายที่หนักแน่นไปในทางเรื่องลี้ลับ และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับปกป้อง
คุ้มครองทารกให้ปลอดภัย ไม่เพียงเท่านี้ ยังพบว่าแม่ซ้ือสะท้อนมุมมองของการเรียนรู้ของผู้คนในอดีต
ผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งมีความน่าสนใจในการก าหนดสัญญะของแม่ซ้ือให้ปรากฏในรูปของอมนุษย์สตรีที่
มีศีรษะเป็นสัตว์ต่าง ๆ ประจ าวันเกิดอันมีความเชื่อมโยงกับสัตว์พาหนะของเทพประจ าวันอย่างมี     
นัยยะส าคัญด้วย เอกสารที่กล่าวถึงแม่ซื้ออาทิ เอกสารด้านประวัติความเป็นมาของความเชื่อเกี่ยวกับ
ต ารายากุมารเวชศาสตร์ ประเพณีเกี่ยวกับแม่ซื้อ จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมในสมุดภาพ สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้สะท้อนพัฒนาการของการเรียนรู้ และการแฝงความเชื่อให้ปรากฏในผลงานศิลปกรรมซึ่งเป็น
กระบวนการของศิลปะไทยในการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดหรือคติท่ีมีต่อวรรณกรรม 
 
เอกสารทีเ่กี่ยวกับอิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซื้อในงานศิลปกรรม 
 ศิลปกรรมของไทยมีคติในการสร้างขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาทางวรรณกรรมศาสนา 
และมีศิลปกรรมจ านวนไม่น้อยที่สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น สุภาษิต ต ารายา 
เป็นต้น กฤษณ์ ทองเลิศกล่าวถึงการศึกษาการตีความหมายของสัญลักษณ์ภาพไว้ว่า “การตีความ 
หมายจากระบบสัญลักษณ์ภาพเป็นแนวทางการศึกษาตัวบทตามแนวทางปรากฏการณ์นิยม วิชาหรือ
การศึกษาว่าด้วยประวัติและความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม” 
(กฤษณ์  ทองเลิศ, 2553, หน้า 21) เนื้อหาทางศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนประกอบที่สะท้อนให้
ศิลปกรรมไทยมีความหลากหลาย นอกเหนือไปจากวรรณกรรมทางศาสนาเป็นหลักแล้ว ดังเช่น
อิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซื้อในงานศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมในต าราภาพ 
ศิลปะการแสดงระบ าแม่ซื้อ รูปลักษณ์ของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทย คือสตรีที่มีศีรษะเป็นรูปสัตว์
ต่าง ๆ สัตว์เหล่านั้นหมายถึงสัตว์หาหนะของเทพประวันทั้ง 7 คติการนับถือเทะประจ าวันต่ าง ๆ สืบ
เนื่องมาจากคติเกี่ยวกับการก าเนิดตรีเทวปกรณ์ คือพระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระราหู ซึ่ งเอกสาร
เรื่อง สุริยาศศิธรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งบางประการในกลุ่ม ตรีเทวปกรณ์ ซึ่งทั้ง
สามเป็นพ่ีน้องกัน คติตรีเทวปกรณ์ยังปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิด้วยเช่นกัน บทบาทของแม่ซื้อที่
ปรากฏในวรรณกรรมและศิลปกรรมปรากฏอย่างชัดเจนและสร้างเป็นสิ่งปลุกสร้างถาวรคือ ศาลาแม่
ซื้อ (ภาพท่ี 2-3) นอกจากจารึกเกี่ยวกับต ารายาในศาลาแม่ซื้อแล้ว (ภาพท่ี 2-4) ยังพบว่า มีจิตรกรรม
ประดับศาลาแม่ซื้อนั้นมีลักษณะของรูปร่าง รูปทรงที่คล้ายคลึงกับต าราภาพแม่ซื้อด้วย (ภาพท่ี 2-5) 



10 
 

 
 

ภาพที่ 3 ศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ป้ายจารึกศิลาศาลาแม่ซ้ือ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 5 จิตรกรรมในต าราภาพแม่ซ้ือเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 ต าราภาพแม่ซื้อ ซึ่งเป็นสมุดไทยขาวเขียนถึงแม่ซื้อรูปร่างต่าง ๆ ปัจจุบันเก็บรักษา        
ณ หอสมุดแห่งชาติ เป็นต าราที่อยู่ในหมวดต าราเวชศาสตร์ แม้ว่าจะเป็นต าราภาพที่ไม่มีค าบรรยาย
ใดๆ แต่ปรากฏว่าเป็นภาพตรงกันกับจิตรกรรมที่บริเวณคอสองของศาลาแม่ซื้อภายในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราซึ่งแสดงจารึกบนแผ่นศิลาเรื่องต ารายาที่ใช้รักษาทารกแรกเกิด การน าศิลปะมาใช้เพ่ื อ
เป็นกลวิธีในการเข้าถึงความรู้ ด้วยการจูงใจด้วยความงามและใช้ศิลปะแทนสื่อภาษาร่วมด้วย ความ
งามทางศิลปะจึงเป็นสิ่งพิเศษที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์อ่ืนๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยความประทับใจ 
เอกสารฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารที่แสเงความส าคัญของศิลปกรรมที่มีต่อคติ ความเชื่อ ตลอดจนการ
แฝงนัยยะบางประการเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ที่อาจจะยากต่อการท าความเข้าใจ เช่น 
ความหมายของโรคประจ าตัวเด็กทารกที่เกิดวันต่างกัน หรือ การน าแม่ซื้อมาเป็นสิ่งก าหนดรู้ทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือสร้างการยอมรับและผลักดันให้ เกิดแนวทางการรักษาที่
ถูกต้อง ผลงานศิลปกรรมที่ขยับฐานจากการสื่อความหมายของวรรณกรรมสู่การสร้างความประทับใจ
และการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อแนวความคิดที่แตกต่างจากชุดความรู้ดั้งเดิม  การน าศิลปกรรม
สอดแทรกในองค์ความรู้ด้านการแพทย์เป็นสิ่งใหม่ท่ีสืบต่อในรูปของพิธีกรรมปัดรังควานในทารกด้วย 
 ก่องแก้ว วีระประจักษ์ กล่าวถึงแม่ซื้อไว้อย่างน่าสนใจว่าแม่ซ้ือเป็นความเชื่อของคนไทยใน
สมัยโบราณซึ่งในเวลานั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า ดังความตอนหนึ่งว่า 
 ทารกแรกเกิดมักมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทารก เป็นผล 
 ท าให้เกิดความเชื่อว่ามนุษย์ที่จะเกิดมานั้นผีปั้นรูปขึ้นก่อน แล้วจึงหาวิญญาณใส่เข้าไปใน 
 หุ่นนั้นเพื่อสิงเข้าสู่ครรภ์มารดา (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2561, หน้า 199)  
 ก่องแก้ว วีระประจักษ์ยังอ้างถึงคัมภีร์ปฐมจินดา ต าราแพทย์แผนไทยว่าแม่ซื้อ 7 นามมี
รูปลักษณ์และที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อ วิจิตรนาวรรณ รูปเป็นคนศีรษะเป็นราชสีห์ มีถ่ินอาศัย 
 อยู่บนจอมปลวก แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อ วรรณานงคราญ รูปตัวเป็นคน ศีรษะ 
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 เป็นม้า มีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ า แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันอังคารชื่อ นางยักษ์บริสุทธิ์ รูปเป็น 
 ตัวคน ศีรษะเป็นควาย แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันพุธชื่อ นางสามลทรรศน์ รูปตัวเป็นคน 
 ศีรษะเป็นช้างมีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีต้นพระศรีมหาโพธิ์ แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อ  
 นางกาโลทุกข์ รูปเป็นคน ศีรษะเป็นกวาง มีถ่ินอาศัยอยู่ที่สระน้ า แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวัน 
 ศุกร์ชื่อ นางยักษ์นงเยาว์ รูปเป็นตัวคนศีรษะเป็นวัว มีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีต้นไทรใหญ่ แม่ซ้ือ 
 ประจ าเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อ นางเอกาไลย รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นเสือมีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีศาล 
 พระภูมิ (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2561, หน้า 200-201) 
 เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ให้ความส าคัญกับการจัดการเกี่ยวกับแม่ซื้อในปัจจุบัน เพ่ือ
ลดความน่ากลัว ความกังวลที่มีต่อความตายในทารก ดังจะเห็นได้ว่าความงามของชื่อแม่ซื้อสอดคล้อง
กับจิตรกรรมฝาผนังในศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพ่ือขับเน้นความหมายที่แท้จริงใน
การที่จะสามารถขจัดรังควานให้หมดไปได้ด้วยวิชาการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส าหรับชาวบ้านที่อาจจะ
ไม่เข้าใจที่มาของการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ในทารก ต าราแพทย์แผนไทยจึงเป็นต าราที่เป็นเนื้อาของความ
ถูกต้องในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาที่ท าไปสู่ความกลัว ความกังวล จนน าไปสู่การ
ประกอบพิธีปัดรังควานได้ อย่างไรก็ตามวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ของไทยจึงมีได้ทั้ง 2 ทางคือ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงหมายถึงการแก้ไขข้อกังวลหรือปัญหาที่ตรงจุด เช่นโรคของทารกวัยขวบ
ปีแรกใช้พิธีการปัดรังควานกับผีแม่ซื้อ ร่วมกับวิธีการแพทย์แผนไทยดังเช่นที่ปรากฏในศาลาแม่ซ้ือ  
 การน าศิลปะมาเชื่อมโยงกับความเชื่อจ าเป็นต้องอาศัยพื้นความรู้เดิมของเรื่องเหล่านั้นมา
เป็นแนวคิด ในการสร้างสรรค์ศิลปะจึงจะมีความสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง ดังที่ก่องแก้ว วีระ
ประจักษ์ กล่าวถึงความเชื่อของชาวบ้านว่า ผีแม่ซื้อจะปั้นดินขึ้นเป็นรูปหุ่นคนแล้วใส่วิญญาณเพ่ือ
ก าเนิดเป็นทารก ชุดความเชื่อดังกล่าวสนับสนุนคติในการให้ความส าคัญกับแม่ซื้อซึ่งมีสิทธิ์ในการเข้า
ใกล้ทารกตั้งแต่แรกปฏิสนธิ อย่างไรก็ตามเมื่อน าคติความเชื่อมาเชื่อมโยงกับคติในงานสร้างสรรค์
ศิลปกรรมไทย จะพบว่า การเชิดหุ่นกระบอกใกล้เคียงแนวความคิดในการใส่จิตวิญญาณสิ่งไม่มีชีวิตให้
สามารถเคลื่อนไหวได้ หุ่นกระบอกกับแม่ซื้อเชื่อมโยงภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งน่ากลัวให้เป็น
สิ่งสวยงาม โดยจะพบว่าในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 ปรากฏศิลปะการแสดง ระบ า
แม่ซื้อขึ้น โดยเป็นการแสดงที่ให้นักแสดงร่ายร าไปตามเนื้อเพลงที่กล่าวถึงแม่ซื้อประจ าวันต่าง ๆ โดย
กล่าวถึงชื่อ และเป็นแม่ซื้อประจ าวันในทารกแรกเกิด มีความหมายแฝงที่ตรงกันข้ามกับชุดความเชื่อ
เดิมคือ แม่ซ้ือเหล่านี้จะท าหน้าที่ปกปักษ์รักษาทารกให้ปลอดภัยจนครบขวบปี 
 เมื่อมีความก้าวหน้าและความเป็นอิสระในการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับแม่ซื้อ ทั้ง
ศิลปการแสดงและงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ รวมถึงการออกแบบหุ่นกระบอกแม่ซื้อด้วย เอกสารที่กล่าวถึง
งานสร้างสรรค์ที่น าคติผสมที่ใช้เชิดให้มีความสนุกสนาน แตกต่าง ส่งผลให้เกิดการสร้างหุ่นกระบอกท่ี
ใช้ในลักษณะของการแปลงกายด้วยเช่นกัน หุ่นกระบอกที่มีลักษณะดังกล่าวจะสร้างเป็นหุ่นคนสวม
ศีรษะหุ่นกระบอกเป็นหัวสัตว์ตามท้องเรื่อง นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ กล่าวถึง หุ่นตัวเอกในเรื่องแก้วหน้า
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ม้าท่ีจะสร้างเป็นนางมณีไว้สองแบบคือ “...ส าหรับหัวนางมณีหน้าม้านี้มีการประดิษฐ์อยู่สองวิธีคือบาง
คณะท าเป็นหัวแก้วหน้าม้าสีนวลจันทร์ทั้งหัว แต่บางคณะก็ท าเป็นหน้าม้ากระดาษปิดทองส าหรับสวม
บนหัวหุ่นที่เป็นหน้าคนอีกที" (นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, 2541, หน้า 71) 
 งานสร้างสรรคศ์ิลปกรรมต่าง ๆ จากความเชื่อจึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมากเป็น
การขยายฐานความรู้จากศาสตร์หนึ่งไปอีกศาสตร์หนึ่ง ดังเช่นการน าศิลปะมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 วิลาวัณย์ เศวตเศรนี สร้างสื่อการเรียนรู้โดยอาศัยความเข้าใจของคนในท้องถิ่นที่สามารถ
รับรู้ถึงเรื่องราวและรูปแบบที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย ประทับใจ และสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันรวมถึง
การสร้างความบันเทิง โดยกล่าวถึงความนิยมของชาวบ้านที่มีต่อหุ่นกระบอกว่า “...หุ่นกระบอกเป็นที่
นิยมในหมู่ชาวบ้าน โอกาสที่มักพบการแสดงหุ่นกระบอกมีหลากหลาย ตั้งแต่ในงานศพ การเล่นแก้บน 
จนถึงงานพิธี เช่น งานท าขวัญจุก งานท าขวัญนาค และงานมงคลอ่ืนๆ... ” (วิลาวัณย์ เศวตเศรนี, 
2549, หน้า 24) เอกสารดังกล่าวเน้นย้ าความส าคัญของศิลปการแสดงที่รวมศาสตร์ของงาน
สร้างสรรค์อันมีผลต่อความคิด จิตใจ ให้น้ าหนักในด้านการสร้างขวัญก าลังใจซึ่งหุ่นกระบอกสามารถ
สะท้อนขีดความสามารถในการน าเสนอคติและความงามได้เช่นกัน 
 แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการน าแม่ซื้อเชื่อมโยงในด้านการออกแบบอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นไปอย่าง
หนักแน่นและผิวเผย จึงไม่อาจละเลยความส าคัญได้ว่า แม่ซื้อมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต อีกทั้งยังมี
ความหมายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงความส าคัญทางคติความเชื่อได้ทางหนึ่ง ดังเช่นเอกสารที่อ้าง
ถึงผลงานวิจัยที่ให้ความส าคัญด้านการใช้สีของวันทั้ง 7  เชื่อมโยงความเป็นมงคลขากเทวดาสัปต
เคราะห์ (สัตตเคราะห์) ดังนี้ 
 ตรึงใจ  บูรณสมภพ (บรรณาธิการ) กล่าวถึงส่วนประกอบส าคัญบางส่วนตามความเชื่อ
ของแม่ซื้อไว้ในโครงการพัฒนาผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมือง ทั่วประเทศเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการ 
 ส่งออกว่า ความเชื่อในเรื่องของสีเป็นคติชนมีอยู่ทั่วไป นับเป็นศาสตร์ที่เชื่อถือกันอย่าง 
 กว้างขวางส าหรับชาวสยามประเทศ ซึ่งมีระบุไว้ในต าราพิชัยสงคราม นับเป็นความเชื่อที่ 
 เกี่ยวกับความเป็นมงคลจากเทวดาสัปตเคราะห์ หรือแม่ซื้อทั้ง 7 ตน (ตรึงใจ บูรณสมภพ  
 (บรรณาธิการ), 2544, หน้า 231) 
 การอ้างถึงแม่ซื้อเพ่ือน ามาสนับสนุนการพัฒนาผ้า สีสันของผ้าเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อน
มุมมองได้ว่า คติความเชื่อเรื่องแม่ซื้อเชื่อมโยงกับความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถน ามากล่าว
อ้างด้วยความเป็นท้องถิ่นหรือพ้ืนเมืองได้ด้วยผลงานศิลปะเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการเรียนรู้อาศัยความงามทางศิลปะ และสาระส าคัญของเนื้อหาเพ่ือสื่อ
ความหมายเชื่อมโยงกันแล้ว ความน่าประทับใจจะช่วยให้เกิดการจดจ า เป็นแรงกระตุ้นให้ มรดกแห่ง
ความทรงจ าอย่างจารึกวัดโพธิ์ที่ศาลาแม่ซื้อจะได้รับการกล่าวถึงในอีกรูปแบบหนึ่ง 
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สรุป 
 แม่ซื้อเป็นเนื้อหาหนึ่งที่แทรกตัวอยู่ในวรรณกรรมและประเพณีในความเชื่อเกี่ยวกับ
ประเพณีการเกิด ระดับการรับรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องแม่ซื้อของคนไทยมีหลายระดับ ทั้งที่เป็นชุด
ความรู้ด้านการแพทย์ซึ่งเป็นการพยายามอธิบายต้นเหตุและวิธีการแก้ไขด้วยแพทย์แผนไทย ซึ่งกลุ่ม
คนที่จะเข้าถึงความรู้ดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มนักปราชญ์ แพทย์ และผู้ที่ได้รับการศึกษา ทั้ งนี้ชุดความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีการปัดรังควาน การนับถือผี ได้สะท้อนในรูปของประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกับการ
เกิดและการรักษาชีวิตให่รอดพ้นจากความตายในช่วงขวบปีแรก แม่ซื้อจึงปรากฏอยู่ในเอกสารการ
บันทึกความรู้ต่าง ๆ ของไทย ทั้งท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกับประเพณีการเกิด การนับถือผี การบูชาเทพสัตต
เคราะห์ (ประจ าวันที่ 7) ยังปรากฏในเอกสารที่ให้ความส าคัญต่อองค์ความรู้โดยรวมด้านโหราศาสตร์ 
ไสยศาสตร์และเวชกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความถึงแม่ซื้อเหล่านั้นยังอาศัยทฤษฎี
ทางความเชื่อ และทฤษฎีทางความงามอย่างสุนทรียศาสตร์ร่วมด้วย วรรณกรรมที่เก่ียวข้องจึงสามารถ
จ าแนกได้คือ เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทย และเอกสารที่
เกี่ยวกับอิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซ้ือในงานศิลปกรรม  
 เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทย คือเอกสารที่เป็น
ข้อวินิจฉัยความหมายที่มีอยู่เดิมที่สอดคล้องและขัดแย้งต่อการรับรู้ในปัจจจุบัน โดยแม่ซื้อมีความ
หมายถึงผีที่สร้างความน่ากลัวให้แก่ครอบครัวที่มีทารกเกิดใหม่ จึงมีความพยายามในการจัดการชุด
ความรู้นี้ในรูปของความเป็นเหตุเป็นผลโดยมีกระบวนการจัดการคือ การสร้างศาลาแม่ซื้อชึ้นและ
บรรจุคติความเชื่อเกี่ยวกับผีแม่ซื้อผ่านงานจิตรกรรมฝาผนัง และจารึกด้านการแพทย์เพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้การเข้าถึงพิธีกรรมการปัดรังควานนั้นมีการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ซึ่งความรู้ด้านการแพทย์นั้นนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังโคลงดั้นเรื่อง
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสที่กล่าวถึง 
แพทย์จะสามารถเข้าใจในเนื้อความเหล่านั้นได้ดี 
 เอกสารที่เกี่ยวกับอิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซื้อในงานศิลปกรรม ได้แก่ ต าราภาพแม่ซื้อ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจิตรกรรมต้นแบบส าหรับให้วาดประดับศาลาแม่ซื้อโดยมีรูปลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามพ้ืนที่และยุคสมัย นอกจากนี้ยังพบว่ามีความพยายามส่งเสริมให้แม่ซื้อพ้นจากความน่า
หวาดกลัวในฐานะผี ด้วยการน ามาใช้เป็นศิลปะการแสดงประกอบเพลง ระบ าแม่ซื้อจัดแสดงที่หลาย
โอกาสซึ่งอ้างอิงถึงจารึกวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นมรดกแห่งความทรงจ าของโลกด้วย 
 การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแม่ซื้อจากความน่ากลัวสู่การรับรู้แนวใหม่ด้วยงาน
ศิลปกรรมจึงชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งที่ปรากฏในสมุดภาพ จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปการแสดง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดในการที่จะสนับสนุนให้เกิดงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เช่น หุ่นกระบอกได้แสดงบทบาทของการ
รับรู้และตีความความส าคัญของแม่ซื้อในบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องหุ่นกระบอกแม่ซื้อเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ

คติแม่ซื้อที่ปรากฏทางด้านเอกสารและศิลปกรรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้างสรรค์
ต่อไปโดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
 คติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อนั้น พบว่ามีหลักฐานด้านเอกสารที่กล่าวถึง ซึ่งการกล่าวถึงนั้น
เป็นไปในลักษณะของการพิเคราะห์ด้านพิธีกรรมและประเพณีเกี่ยวกับการเกิด ซึ่งแม่ซื้อมีบทบาท
ส าคัญในฐานะตัวแทนของผีที่อยู่ใกล้ชิดทารกตั้งแต่วัยแรกเกิด แม่ซ้ือในเอกสารจึงมีตัวตนในฐานะของ
ค าบรรยายที่กล่าวสืบต่อกันมาก โดยเน้นว่าเป็นสตรีที่มีศีรษะรูปสัตว์ต่าง ๆ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึง
ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถแสดงรูปลักษณ์ทางศิลปกรรมของแม่ซื้อ โดยจัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างทางศิลปกรรม 2 กลุ่ม คือแม่ซ้ือที่ปรากฏในภาคเอกสาร (ภาพเขียนจิตรกรรมและ
ลายเส้น)  และแม่ซ้ือในศิลปกรรมต่าง ๆ 
 เอกสารชั้นต้นสมุดไทย ดังนี้ 

1. “ต าราภาพแม่ซื้อ” หอสมุดแห่งชาติ.  หนังสือสมุดไทยขาว เลขที่ 102 หมวด         
เวชศาสตร์ 

2. “ต าราภาพพระสมุทรูปพระไสยสาตร” หอสมุดแห่งชาติ.หนังสือสมุดไทยด า           
เล่มที่ 33 หมวดต าราภาพ 

 ต าราภาพที่ใช้ใการศึกษากลุ่มตัวอย่างทางศิลปกรรมเกี่ยวกับแม่ซื้อ เป็นภาพที่แสดงการ
นับถือคติเทพนพเคราะห ์จนน าไปสู่การนับถือสัตว์พาหนะของเทพประจ าวันต่าง ๆ ในนาม “แม่ซ้ือ” 

แม่ซ้ือในศิลปกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. จิตรกรรมฝาผนัง ศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
2. การออกแบบตัวละครในศิลปกรรมการแสดงระบ าแม่ซื้อ 
3. หุ่นกระบอกแม่ซื้องานทดลองสร้างสรรค ์
กลุ่มตัวอย่างด้านศิลปกรรม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีท่ีมาในการสร้างจากคติความเชื่อเกี่ยวกับ 

แม่ซื้อ พบหลักฐานในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คราวบูรณาปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบตัวละครในศิลปะการ 
แสดงระบ าแม่ซื้อและหุ่นกระบอกแม่ซื้อ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยในการวิจัยเรื่องหุ่นกระบอกแม่ซื้อ คือ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเอกสารชั้นต้นและ    ชั้น
รอง 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบบันทึกงานวิจัย ซึ่งเป็นการบันทึกสาระส าคัญที่เชื่อมโยงต่อการ
ค้นคว้าเกี่ยวกับคติความเชื่อ แม่ซ้ือ 
 ขั้นตอนที่ 3 การน าแบบบันทึกงานวิจัยเพ่ือส ารวจและประมวลความครบถ้วนของข้อมูล
ที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อมูลงานวิจัย 
 แบบบันทึกงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของเอกสาร ผู้แต่ง ปีที่สร้าง และสาระส าคัญของเอกสาร  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของศิลปกรรมที่สร้างขึ้นจากคติแม่ซื้อและสาระส าคัญที่ได้จาก
การสังเกต 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีกระบวนการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวกับแม่ซ้ือและการสร้างงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาเอกสารชั้นรองที่มีผู้ศึกษาวิเคราะห์ที่มา แนวคิด และรูปแบบของการตีความ   
แม่ซ้ือสู่ประเพณีและงานศิลปกรรม 
 3. เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสังเกตและบันทึกภาพ 
 เอกสารชั้นต้นที่ใช้ในการวิจัยโดยมากเป็นภาพเขียนทั้งที่เป็นจิตรกรรมในสมุดไทย และ
ภาพเขียนลายเส้น ซึ่งข้อมูลทางศิลปกรรมในเอกสารชั้นต้นนี้เป็นข้อมูลในการตั้งข้อสันนิษฐานการ
ด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน าไปประกอบการวิเคราะห์การ
วิจัยมุ่งเน้นในการอธิบายที่มาและความส าคัญของรูปลักษณ์ของแม่ซื้อ และการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของแม่ซื้อในฐานะผีรังควานสู่การเป็นเทวดาปกปักษ์รักษาทารก อย่างไรก็ตามข้อมูลภาคสนาม อาทิ 
จิตรกรรมประกอบศาลาแม่ซื้อ การออกแบบตัวละครแม่ซื้อในระบ าแม่ซื้อเป็นการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
ค้นหาค าตอบว่า ศิลปะนั้นสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทแม่ซื้อในฐานะผีสู่สัญลักษณ์ของแม่ที่ ปกปักษ์
รักษาลูกได้อย่างไร อนึ่ง การปัดรังควานในฐานะแพทย์แผนไทยนั้น คือการรักษาโรคต่าง ๆ ของทารก 
ซึ่งพบสัญลักษณ์บางประการที่เรียกว่า ล าบองราหู ซึ่งจะเกิดข้ึนกับทารกในแต่ละช่วงเดือนด้วย 
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ข้อมูลเอกสารชั้นต้น สมุดไทย 
 เอกสารชั้นต้น สมุดไทยที่เกี่ยวข้องกับแม่ซื้อเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ คือ เป็นข้อมูลที่
ยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ใช้ประสบการณ์และหลักฐานในการ
วิเคราะห์ได้ โดยอาศัยข้อมูลแวดล้อมซ่ึงพบว่าปรากฏในสมุดไทยเรื่องอ่ืน ๆ ดังนั้นข้อมูลจากต าราภาพ
แม่ซื้อ ต าราภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี และต าราภาพเทวรูปและเทวดานพ
เคราะห์ สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้   
 1. รูปลักษณ์ของแม่ซื้อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
 2. สัตว์พาหนะเทพประจ าวันในต าราไทย 
  
รูปลักษณ์ของแม่ซ้ือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 แม่ซื้อเป็นชื่อเรียกผีประเภทหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิตของผู้คน
ก่อนที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับทารก 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ให้ความหมายค าว่า แม่ซื้อ หมายถึง เทวดาหรือผีที่ประจ าทารก, 
แม่วี ก็เรียก (ราชบัณฑิตสถาน, 2538, หน้า 657) 
 คัมภีร์ปฐมจินดา ต าราแพทย์แผนไทยกล่าวถึงรูปลักษณ์ของแม่ซื้อไว้ดังนี้ (ก่องแก้ว วีระ
ประจักษ์, 2561, หน้า 200-201) 
1. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อ วิจิตรนาวรรณ  รูปเป็นคนศีรษะเป็นราชสีห์  
       มีถ่ินอาศัยอยู่บนจอมปลวก  
2. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันจันทรช์ื่อ วรรณานงคราญ  รูปตัวเป็นคน ศีรษะเป็นม้า  
       มีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีบ่อน้ า  
3. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันอังคารชื่อ นางยักษ์บริสุทธิ์  รูปเป็นตัวคน ศีรษะเป็นควาย  
4. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันพุธชื่อ นางสามลทรรศน์   รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นช้าง 
       มีถ่ินอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
5. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อ นางกาโลทุกข์  รูปเป็นคน ศีรษะเป็นกวาง  
       มีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีสระน้ า  
6. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อ นางยักษ์นงเยาว์  รูปเป็นตัวคนศีรษะเป็นวัว  
       มีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีต้นไทรใหญ่  
7. แม่ซ้ือประจ าเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อ นางเอกาไลย   รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นเสือ 
       มีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีศาลพระภูมิ  
  



18 
 

 จากคัมภีร์ปฐมจินดาที่แสดงรูปลักษณ์ของแม่ซื้อประจ าวันต่าง ๆ พบว่า สอดคล้องกับ
ต าราภาพแม่ซื้อเลขที่ 102 หมวดเวชศาสตร์ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภาพต้นแบบที่ใช้ในคราวเขียน
ประกอบอาคารศาลาแม่ซื้อในคราวแรกสร้างซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ต าราภาพดังกล่าวเขียนลงสมุด
ข่อยเรียก สมุดไทยขาว เขียนภาพระบายสีไม่มีข้อความประกอบจ านวน 19  (ภาพที่ 6), (ภาพที่ 7), 
(ภาพที่ 8), (ภาพที่ 9), (ภาพที่ 10), (ภาพที่ 11), (ภาพที่ 12), (ภาพที่ 13), (ภาพที่ 14), (ภาพที่ 15), 
(ภาพที่ 16), (ภาพที่ 17), (ภาพที่ 18), (ภาพที่ 19), (ภาพที่ 20), (ภาพที่ 21), (ภาพที่ 22),            
(ภาพที่ 23), (ภาพที่ 24) จิตรกรรมในต าราภาพแม่ซื้อนี้  สันนิษฐานว่าเป็นการน าคติเกี่ยวกับเทพ
ประจ าวันทั้ง 7 ผสมผสานกับการน าสัตว์พาหนะมาก าหนดแทนเป็นแม่ซื้อ ดังจะพบว่าในแต่ละพับที่
เขียนขึ้นมานั้น มีบางพับที่แสดงภาพต่างไปจากรูปลักษณ์ที่กล่าวถึงในปฐมจินดาซึ่งก าหนดไว้ว่า วัน
อาทิตย์ศีรษะเป็นราชสีห์ วันจันทร์ ศีรษะเป็นม้า อังคาร ศีรษะเป็นควาย วันพุธ ศีรษะเป็นช้าง วัน
พฤหัสบดี ศีรษะเป็นกวาง วันศุกร์ ศีรษะเป็นวัว วันเสาร์ ศีรษะเป็นเสือและเมื่อน าภาพมาเรียงต่อกัน 
(ภาพท่ี 25) พบว่า วันจันทร์และวันพฤหัสแสดงรูปลักษณ์ของแม่ซื้อเป็นมนุษย์ทั้ง 2 ภาพ ต าราภาพที่
เขียนเฉพาะภาพโดยเว้นกระดาษเปล่า 1 หน้านั้นอาจมีวัตถุประสงค์ในการบรรยายถึงรูปลักษณ์ หรือ
พิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบต าราภาพแม่ซื้อหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ต าราภาพมี
ล าดับภาพที่สอดคล้องกับจิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาแม่ซื้อ จึงอนุมานได้ว่า ต าราภาพนี้คือภาพร่าง
ต้นแบบที่จะน าไปขยายเพ่ือเขียนจิตรรกรรมฝาผนังประกอบศาลา 
 

 
 

ภาพที่ 6 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 1 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 



19 
 

 
 

ภาพที่ 7 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 2 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 3 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 



20 
 

 
 

ภาพที่ 9 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 4 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 5 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 



21 
 

 
 

ภาพที่ 11 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 6 วันอาทิตย์ศีรษะเป็นราชสีห์ 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 12 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 7 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 13 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 8 อังคาร ศีรษะเป็นควาย 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 
 

 
 

ภาพที่ 14 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 9 วันพุธ ศีรษะเป็นช้าง 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 15 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 10 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 11 วันศุกร์ ศีรษะเป็นวัว 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 17 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที ่12 วันเสาร์ ศีรษะเป็นเสือ 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 
 

 
 

ภาพที่ 18 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 13 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 19 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 14  
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 
 

 
 

ภาพที ่20 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 15 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 21 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 16  
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 22 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 17 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 23 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 18 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 24 ต าราภาพแม่ซ้ือ พับที่ 19 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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ภาพที่ 25 แม่ซื้อทั้ง 7 จากต าราภาพแม่ซ้ือ 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติเลขท่ี 102 หมวดเวชศาสตร์ 
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 รูปลักษณ์ของแม่ซื้อตามที่ปราฏฏในคัมภีร์ปฐมจินดา ต าราแพทย์แผนไทยที่กล่าวถึง
รูปลักษณ์ของแม่ซื้อไว้นั้นจึงมีความแตกต่างกับแม่ซื้อที่ปรากฏในต าราภาพแม่ซื้อซึ่งเป็นภาพร่าง
ต้นแบบส าหรับเขียนประกอบศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 รูปลักษณ์
ของแม่ซื้อประจ าวัน (ภาพที่ 26) เขียนด้วยโครงสร้างอย่างภาพไทยที่มีคตินิยมในการเขียนภาพ
ด้านข้างเป็นส าคัญ ผ้านุ่ง และเครื่องประดับแสดงถึงเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น แสดงกายวิภาคที่ยังไม่มีอิทธิพลจากตะวันตกซึ่งแตกต่างจากรูปลักษณ์ของจิตรกรรมแม่ซื้อ
ประกอบศาลาแม่ซื้อ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีการบูรณะในหลายช่วงเวลา ภายวิภาคอย่างตะวันตกเข้ามา
เสริมให้ภาพเขียนเหล่านั้นปรับเปลี่ยนไปตามทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ 
 

 

      วันอาทิตย์        วันจันทร์        วันอังคาร            วันพุธ          วันพฤหัสบดี             วันศุกร์        วันเสาร์ 

ภาพที่ 26 ชุมนุมแม่ซ้ือจากต าราภาพ 
ที่มา: ปรับปรุงจากหอสมุดแห่งชาติเลขที่ 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 ต าราภาพแม่ซื้อจากหอสมุดแห่งชาติ เลที่ 102 หมวดเวชศาสตร์ เป็นต าราภาพสมุดไทย
ขาวจ านวน 19 พับแสดงภาพเทพในท่าทางที่ต่างกันมีลักษณะคล้ายการต่อสู้ การปราบ ด้วยอาวุธ
และท่าทางที่แสดงถึงพละก าลัง สันนิษฐานว่ามีความหมายถึงการปัดรังควานในทารก ซึ่งรังควาน
เหล่านั้นคือโรคต่าง ๆ ที่จะมียารักษาตามต าราแพทย์แผนไทย แม่ซื้อที่ปรากฏในพับที่ 6 ถึงพับที่ 11 
แสดงภาพรูปลักษณ์ของแม่ซื้อประจ าวันต่าง ๆ องค์ประกอบของภาพที่หันเข้าหารูปมนุษย์นั้นแสดง
ถึงการเป็นเทวดา หรือผีประจ าตัวเด็กที่เกิดในแต่ละวันตามความเชื่อดั้งเดิม แม่ซื้อประจ าวันทั้ง 7 ใน
การรับรู้ของคนไทยคือ สตรีที่มีศีรษะตามชนิดของสัตว์พาหนะเทพประจ าวันในต าราไทยเว้นแต่ภาพที่
ปรากฎในต าราภาพแม่ซื้อเท่านั้น ที่ก าหนดให้วันจันทร์มีแม่ซื้อเป็นสตรี และวันพฤหัสมีแม่ซื้อเป็นฤษี
ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่า ผู้สร้างสรรค์ปรารถนาให้เทพประจ าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเป็นผู้ปกป้อง
คุ้มครองและปัดรังควาน มิใช่แม่ซื้อที่มีรูปลักษณ์ตามสัตว์หาหนะของวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเช่นแม่
ซ้ือประจ าวันอ่ืนๆ 
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สัตว์พาหนะเทพประจ าวันในต าราไทย 
 การนับถือเทวดานพเคราะห์เป็นหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงชีวิต คือร่างกาย
และจิตใจให้เป็นส่วนเดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติตามความรับรู้ของคนไทยนั้นรับอิทธิพลจาก
เทพ เทวดาทั้งสิ้น เดิมนั้นมีการบูชาเทวดานพเคราะห์ผ่านการสร้างประติมากรรมรูปเคารพ ป้ายเสียบ
บัตรพลี ปิยะนันท์  ชอบศิลประกอบ (2557) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนับถือเทวดานพเคราะห์ของ
ไทยว่ามีการพัฒนาไปสู่เทวดานพเคราะห์ที่มีลักษณะแตกต่างจากศาสนาฮินดู เนื่องจากการผสมผสาน
ความเชื่อดั้งเดิม ซึ่งอาจหมายถึงการนับถือผีตามความเชื่อโบราณ ตลอดจนการผสมผสานกับแนว
ทางการนับถือศาสนาพุทธ ดังความตอนหนึ่งว่า  
 คติการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในดินแดนไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ 

ผ่านการคลี่คลาย โดยพบว่ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมในแต่
ละช่วงเวลา กล่าวคือ หลักฐานศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคติการนับถือบูชาเทวดานพ
เคราะห์ในดินแดนไทย แม้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับศาสนาฮินดูอย่างชัดเจน
ในช่วงต้น แต่ในเวลาต่อมาพบว่ามีลักษณะคลี่คลายโดยผสมผสานกับศาสนาพุทธรวมถึง
ความเชื่อท้องถิ่นด้วย (ปิยะนันท์  ชอบศิลประกอบ, 2557, หน้า 2) 
เทวดานพเคราะห์มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยอย่างมาก ความเชื่อดังกล่าวนี้ 

ส่งผลให้เกิดพิธีกรรมเคารพบูชาตลอดจนหลักฐานทางศิลปกรรมตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
เรื่อยมาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของเทวดานพเคราะห์มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีการสร้าง
ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในลักษณะทรงสัตว์พาหนะ อาทิ เทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 องค์สร้างขึ้น
ในสมับรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 27), (ภาพที่ 28), (ภาพที่ 29), (ภาพที่ 30), (ภาพที่ 31), (ภาพที่ 32), 
(ภาพท่ี 33), (ภาพที่ 34), (ภาพที่ 35) 
 กรมศิลปากร (2560) ให้ความเห็นต่อประติมากรรมเทวดานพเคราะห์นี้ว่า เป็น
ประติมากรรมที่สร้างในลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะไทยประเพณีกับความเหมือนจริงอย่างศิลปะ
ตะวันตก และให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีสัตว์พาหนะว่าได้รับการออกแบบใหม่เพ่ือให้เชื่อมโยงกับต ารา
โหราศาสตร์ไทย ดังความตอนหนึ่งว่า 

นักวิชาการและศิลปินไทยได้ตีความและน าเสนอลักษณะของเทวดานพเคราะห์โดยมี
ความเชื่อมโยงกับต าราโหราศาสตร์ไทย ดั งนั้นสัตว์พาหนะของเทวดานพเคราะห์         
องค์ต่าง ๆ จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ เทวดาทั้งเจ็ดยังจัดว่าเป็นเทวดา
ประจ าวันในหนึ่งสัปดาห์ด้วย (กรมศิลปากร, 2560, หน้า8) 
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ภาพที่ 27 ประติมากรรมพระอาทิตย์ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 14 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 28 ประติมากรรมพระจันทร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 19 

 
 
 
 



32 
 

 
 

ภาพที่ 29 ประติมากรรมพระอังคาร 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 21 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 30 ประติมากรรมพระพุธ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 27 
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ภาพที่ 31 ประติมากรรมพระพฤหัสบดี 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 37 

 

 
 

ภาพที่ 32 ประติมากรรมพระศุกร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 45 
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ภาพที ่33 ประติมากรรมพระเสาร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร, 2560, หน้า 32 

 
 ต าราภาพพระสมุทรูปพระไสยสาตร เล่มที่ 33 หมวดต าราภาพ ปัจจุบันเก็บรักษาที่ 
หอสมุดแห่งชาติเขียนภาพเทวดานพเคราะห์ ซึ่งแสดงภาพเทวดาประจ าวันทั้ง 7 ไว้อย่างน่าสนใจด้วย
ท่าทางอย่างงานจิตรกรรมไทยประเพณี (ภาพที่ 34) สัตว์พาหนะที่ปรากฏในต าราภาพพระสมุทรูป
พระไสยสาตรนี้แม้ว่าจะเป็นต าราภาพที่เขีนถึงเทพในศาสนาฮินดูก็ตาม แต่ลักษณะของการแสดง
ออกเป็นการปรับเปลี่ยนให้มีรสชาติอย่างไทยตามความนิยมและรูปแบบทางศิลปกรรมในแต่ละสมัย 
ประกอบกับแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทพประจ าวันที่แตกต่างจากศาสนาฮินดูแล้ว 
กล่าวคือ พบว่าสัตว์พาหนะของเทวดานพเคราะห์ในศาสนาฮินดูและต าราไทยในพระอาทิตย์ หรือสุริย
เทพนั้นไม่ตรงกัน  พระสุริยเทพ (พระอาทิตย์ในฮินดู) ทรงม้า พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ 
 ส าหรับที่มาของสัตว์พาหนะกลายเป็นแม่ซื้อนั้น ปรากฏในพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัดติวงศ์ความตอนหนึ่งว่า แผ่นผ้ารูปท้าวเวสวัณนั้น ที่ใช้ใน
ราชการเขียนรูปแม่ซื้อไว้ด้านหลังด้วย มีรูปเป็นหน้านางหน้าเป็นม้า ท าให้ติดตันด้วยขาดความรู้ใน
เรื่องผีแม่ซื้อ ผูกใจที่จะเรียนจนกระทั่งมาทราบจากท่าน บอกต าราอันเกี่ยวด้วยยันต์ ว่าแม่ซื้อนั้นหัว
เปลี่ยนไปตามสัตว์ซึ่งเทวดาสัตตเคราะห์ทรง คงเป็นไปตามวันซึ่งเด็กคลอด แต่ช่างเขียนไม่รู้ก็เขียน
ลอกของเก่าซึ่งมีหน้าเป็นม้าสะพัดไป ที่ผีแม่ซื้อเปลี่ยนหน้าตามสัตว์ ซึ่งเทวดาสัตตเคราะห์ทรง ก็เห็น
ได้ว่าพวกโหรคิดกันขึ้นใหม่ ไม่ใช่ของเดิม (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2552, หน้า 
231) 
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ภาพที่ 34 เทวดาประจ าวันจากต าราภาพพระสมุทรูปพระไสยสาตร 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ เล่มที่ 33 หมวดต าราภาพ 
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แม่ซื้อในศิลปกรรมต่าง ๆ  
 ศิลปกรรมที่น าคติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อไปสร้างสรรค์นั้น ประกอบขึ้นภายใต้รูปลักษณ์
ที่มาจากวรรณกรรม และการปรับเปลี่ยนความหมายที่ส่งเสริมให้แม่ซื้อมีภาพลักษณ์จากผีเป็นเทวดา
ผู้ปกป้อง โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจาก จิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ศิลปะการแสดงระบ าแม่ซื้อ ตลอดจนการน าเสนอความคิดผ่านหุ่นกระบอกแม่ซื้อ งานสร้างสรรค์
จากการวิจัยนี้ สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้   

1. จิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ สัญลักษณ์ภาพจากวรรณกรรม 
2. งานสร้างสรรค์จากคติแม่ซื้อ  

 
จิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ สัญลักษณ์ภาพจากวรรณกรรม 
 ศาลาแม่ซื้อ เป็นศาลาที่สร้างขึ้นในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 35) ภายในประกอบด้วยจารึกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย จิตรกรรมฝาผนัง
ประกอบศาลา ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงภาพแม่ซื้อประจ าวันต่าง ๆ จิตรกรรมที่แสดงลักษณะทาง
กายวิภาคของทารก (ภาพที่ 36), จิตรกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่จะมีผู้เฒ่าของครอบครัว
คอยให้การเลี้ยงดูทารก (ภาพที่ 37), แม่ซื้อประจ าวันทั้ง 7 นั้น เป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นโดยมีต ารา
ภาพแม่ซื้อเป็นต้นร่าง แม่ซื้อประจ าวันอาทิตย์ ศีรษะเป็นสิงห์ (ภาพที่  38) แม่ซื้อประจ าวันจันทร์คือ
สตรีสาว (ภาพที่ 39) แม่ซ้ือประจ าวันอังคาร ศีรษะเป็นกระบือ (ภาพท่ี 40) แม่ซ้ือประจ าวันพุธ ศีรษะ
เป็นช้าง (ภาพท่ี 41) แม่ซ้ือประจ าวันพฤหัสบดี คือฤษี (ภาพท่ี 42) แม่ซ้ือประจ าวันศุกร์ ศีรษะเป็นโค
(ภาพที่ 43) และแม่ซื้อวันเสาร์ ศีรษะเป็นเสือ (ภาพที่ 44) เมื่อพิจารณาเฉพาะแม่ซื้อประจ าวันแล้ว 
(ภาพท่ี 45) จะพบว่าเป็นจิตรกรรมที่ไดรับต้นแบบมาจากต าราภาพแม่ซื้ออย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมี
จิตรกรรมที่แสดงถึงสัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายถึงโรคและอาการของโรคในทารกด้วย 
      ศาลาแม่ซื้อ 

 
 

ภาพที่ 35 แผนผังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมุมมอง 3 มิติ 
ที่มา: ประชาสัมพันธ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
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ภาพที่ 36 กายวิภาคของทารก จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 37 วิถีชาวบ้านการเลี้ยงดูทารกโดยผู้เฒ่า จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 38 แม่ซื้อประจ าวันอาทิตย์ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 

 
 

ภาพที่ 39 แม่ซื้อประจ าวันจันทร์ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 40 แม่ซื้อประจ าวันอังคาร จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 41 แม่ซื้อประจ าวันพุธ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 42 แม่ซื้อประจ าวันพฤหัสบดี จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซ้ือ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 

 
 

ภาพที่ 43 แม่ซื้อประจ าวันศุกร์ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 44 แม่ซื้อประจ าวันเสาร์ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 
 

 

วันอาทิตย์        วันจันทร์        วันอังคาร            วันพุธ          วันพฤหัสบดี             วันศุกร์        วันเสาร์ 
 
 

ภาพที่ 45 ชุมนุมแม่ซ้ือจากศาลาแม่ซื้อ จิตรกรรมภายในศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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 จิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ ประกอบด้วยจิตรกรรมที่เขียนตามต าราแม่ซื้อ     
ที่เก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน ร่วมกับจิตรกรรมที่แสดงถึงกายวิภาคมนุษย์ ตลอดจน
ภาพวิถีชีวิตการเลี้ยงดูทารกของคนไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าจิตรกรรมในส่วนนี้อาจจะเพ่ิมเติมในภายหลัง 
เนื่องจากโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนมิได้กล่าวถึงส่วนประกอบอื่น ๆ โดยเน้นที่จิตรกรรมแม่ซ้ือ 
และล าบองราหูเป็นหลัก ดังเช่น ประคอง  นิมมานเหมินท์ กล่าวถึงศาลาแม่ซื้อในบทความ โคลงดั้น
เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน จดหมายเหตุที่บันทึกด้วยความงามทางวรรณศิลป์ ความว่า  

ผู้นิพนธ์วรรณคดีเรื่องนี้ได้ทรงบรรยายเรื่องการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร...
ทรงกล่าวถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ในบริเวณวัด...ผู้นิพนธ์ทรงให้รายละเอียดว่า ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่วาดบนผนังด้านต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นภาพเรื่องราวจากชาดก ภาพแม่ซื้อซึ่งเป็น
ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของไทย ภาพราหูและภาพขบวนพยุหยาตราพระราชทาน
กฐิน (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2547, หน้า151) 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์อันมีความหมายในการ 

บรรยายสิ่งที่ภาพใช้เป็นสัญลักษณ์ ความว่า  
ผนังใหญ่หลังใต้กอป  การรจิต รูปเฮย 
แผนภาพสกนธ์กายกุมาร แม่ซ้ือ 
คอสองแหล่งเฉลียงลิขิต คนแปลก เพศพ่อ 
ลบองบอกออกชื่ออ้ือ  เอิกอ้างราหู  

 (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2547, หน้า 107) 
 บทพระนิพนธ์แสดงองค์ประกอบของภาพภายในศาลาแม่ซื้อ ซึ่งสามารถแปลความหมาย
จากค าศัพท์เพ่ือสันนิษฐานร้อยกรองได้ ดังนี้ ค าว่า รจิต (ระ-จิด) มีความหมายว่า ประดับ ตกแต่ง 
ความงาม (มติชน, 2547, หน้า722)  เป็นการอธิบายว่าจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นงานประดับที่เน้น
ความงามเป็นส าคัญ ซึ่งความงามเหล่านั้นเป็นอุบายอย่างหนึ่งเพ่ือให้เนื้อความจากวรรณกรรม
สามารถรับรู้ได้ด้วยงานจิตรกรรม อันเป็นสื่อพ้ืนฐานที่สังคมไทยใช้เป็นสื่อมาตั้งแต่ครั้ง จิตรกรรมจาก
วรรณกรรมทางศาสนา พระนิพนธ์ยังกล่าวถึงกายวิภาคของทางรก ผ่านค าว่า สกนธ์กายกุมาร       
(สะ-กน) ร่างกาย (มติชน, 2547, หน้า 828) กายวิภาคแบบจิตรกรรมไทยนี้ปสดงภาพเป็นมนุษย์ยืน
ย่อขากางแขน ลากเส้นและจุดบอกส่วนส าคัญต่าง ๆ ภายในร่างกาย ไม่เพียงเท่านี้ พระนิพนธ์ยัง
กล่าวถึงรูปลักษณ์ของแม่ซื้อด้วย นอกจากจิตรกรรมรูปแม่ซื้อ กายวิภาคทารก และวิถีชีวิตคนไทยใน
อดีตแล้ว ยังมีการกล่าวถึงค าว่า ลบอง สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงอาการของโรค ที่เรียกว่า ล าบอง
ก็เป็นได้ ซึ่งค าว่าล าบองนั้นมีความหมายว่า เม็ดตุ่มที่เกิดตามผิวด้วยพิษร้อนหรือการอักเสบ          
(มติชน, 2547, หน้า 774) ซึ่งสัญลักษณ์แทนล าบองราหูนั้นสันนิษฐานว่าเป็นภาพอ่ืนนอกจากแม่ซื้อ
ทั้ง 7 ดั้งจะเห็นได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังแม่ซื้อนี้มุ่งเน้นที่ความงามและสัญลักษณ์ทางภาษาที่ส าคัญ 
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 ศิลปการแสดงหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจารึกต ารายาในศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามคือ ระบ าแม่ซื้อ จารึกดังกล่าวเป็นหนึ่งในจารึกที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกความ
ทรงจ าแห่งโลก  ระบ าแม่ซื้อเป็นการแสดงในโอกาสครบรอบสมโภชพระอาราม จึงจัดงาน "สมโภช
พระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร" ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 
การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป (230 ปี ความทรงจ าโลก สมโภชพระอารามวัดโพธิ์” ไทยโพสต์ 
https://www.thaipost.net/main/detail/20045 เข้าถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2561) ซึ่งการแสดง
ดังกล่าวเป็นการแสดงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังครามเคยจัดแล้ว ณ ศาลาแม่ซื้อในโอกาสสมโภชพระ
อารามเช่นกัน ประวัติการแสดงระบ าแม่ซื้อนั้นพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ในงานฉลองจารึกวัดโพธิ์ มรดก
ความทรงจ าแห่งโลก และปี พ.ศ. 2558 ในงานสายน้ าแห่งวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้วิจัยน าแรงบันดาล
ใจจากคติแม่ซื้อมาทดลองน าเสนอในรูปแบบของหุ่นกระบอกเพ่ือสนับสนุนคุณค่าของแม่ซื้อใน
ลักษณะของความงดงามแทนความน่ากลัวตามความเชื่อและพิธีกรรมการเกิด แม่ซ้ือที่ปรากฏในระบ า
แม่ซื้อออกแบบรูปลักษณ์และท่าทางให้มีความสอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมที่แม่ซื้อที่ร่างกายเป็น
มนุษย์และมีศีรษะเป็นสัตว์พาหนะของเทพประจ าวัน ที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมจินดาดังที่ก่องแก้ว  วีระ
ประจักษ์กล่าวไว้ (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2561, หน้า 200-201) ระบ าแม่ซื้อ และหุ่นกระบอกแม่ซื้อ 
สร้างขึ้นภายใต้รูปลักษณ์และคติความเชื่อที่ยกย่องให้แม่ซื้อเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่าง
ลึกซึ้ง ในการออกแบบศิลปะการแสดงนี้สันนิษฐานว่ามีเจตนาให้คติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อนี้มีความ
น่าสนใจ น่าจดจ าและสะท้อนมุมมองที่มีต่อความเชื่อดั้งเดิมในปัจจุบันซึ่งแสดงรูปลักษณ์ ดังนี้ 
 แม่ซ้ือประจ าวันอาทิตย์ (ภาพท่ี 46) นางร าสวมชุดสีแดงห่มสไบทอง สวมศิราภรณ์รูปเสือ
สีชมพู ออกแบบท่าทางย่างก้าวอย่างเสือ ซึ่งแสดงความเป็นสัตว์พาหนะอย่างชัดเจน แม่ซ้ือประจ าวัน
จันทร์ (ภาพที่ 47) นางร าสวมชุดขาวนวล สวมศิราภรณ์สีขาวนวล ท่าทางร าคล้ายม้าตามอย่างท่าร า
ของนาฏศิลป์ไทย แม่ซื้อประจ าวันจันทร์นี้เป็นไปตามรูปลักษณ์ที่ปฐมจินดากล่าวถึง หากแต่จะ
แตกต่างจากรูปลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อที่แสดงภาพสตรีอย่างมนุษย์
ทั่วไปเท่านั้น แม่ซื้อประจ าวันอังคาร (ภาพที่ 48) นางร าสวมชุดนวลชมพู สวมศิราภรณ์กระบือ 
(ควาย) สีนวลชมพูอย่างกระบือเผือก แสดงท่าทางย่างกลายแบบสัตว์สี่เท้าอย่างนาฏศิลป์ไทยท่าทาง
การย่อตัวนี้เป็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนมิติความเป็นมนุษย์ของนางร าให้กลายเป็นแม่ซื้อที่มีศีรษะเป็นสัตว์
พาหนะต่าง ๆ แม่ซื้อประจ าวันพุธ (ภาพที่ 49) นางร าสวมชุดสีเขียว สวมศิราภรณ์รูปช้างสีเขียว 
ท่าทางที่นางร าแสดงเลียนแบบท่าเดินอุ้ยอ้ายของช้าง เป็นนาฏลักษณ์ที่ปรากฏมาก่อนแล้วในการ
แสดงอ่ืนๆ แม่ซื้อประจ าวันพฤหัสบดี (ภาพที่ 50) นางร าสวมชุดสีเหลืองส้ม สวมศิราภรณ์รูปกวางสี
ส้ม แสดงท่าทางด้วยการยกมือระดับอกชูสองนิ้ว (นิ้วชี้นิ้วกลาง) แทนการเยื้องย่างอย่างกวาง แม่ซื้อ
ประจ าวันพฤหัสบดีตามต าราแม่ซื้อและจิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อจะแสดงภาพเป็นฤษี 
นักบวชนุ่งขาวห่มขาว ในขณะที่รูปลักษณ์ของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทยทั่วไป คือสตรีศีรษะเป็น
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กวาง ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าเป็นการผนวกรวมเข้ากับความเชื่อในศาสนาพุทธ ที่ว่าป่ากวางนั้นคือป่าที่
แสดงธรรมสอดคล้องว่าเป็นวันพฤหัสบดีที่ยกย่องเป็นวันครู วันที่มีการแสดงปฐมเทศนา ซึ่งข้อ
สันนิษฐานนี้เป็นเพียงหนึ่งข้อที่มีการเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญเท่านั้น แม่ซ้ือประจ าวัน
ศุกร์ (ภาพที่ 51) นางร าสวมสีฟ้า สวมศิราภรณ์รูปโค แสดงท่าจีบนิ้วขนาดเอวแสดงลักษณะการย่าง
ก้าวของโค แม่ซ้ือประจ าวันเสาร์ (ภาพท่ี 52) นางร าสวมชุดสีด า สวมศิราภรณ์รูปเสือด า แสดงท่าทาง
อย่างเสือคล้ายกับนาฏลักษณ์ของสัตว์ 4 เท้าทั่วไป ไม่เพียงท่าทางที่แสดงถึงอากัปกิริยาของสัตว์
ประจ าวันต่าง ๆ ของระบ าแม่ซื้อเท่านั้น ท่าทางที่สะท้อนความเป็นแม่ที่ก าลังอุ้มท่ารก    (ภาพท่ี 53) 
นับว่าเป็นศิลปะการแสดงที่ออกแบบท่าทางให้เกิดสุนทรียภาพ เกิดความรู้สึกคล้อยตามเกิดความรู้สึก
และความหมายของการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ที่พัฒนาให้ผีแม่ซื้อใน   ความเชื่อดั้งเดิม
กลายเป็นแม่ซื้อเทวดาผู้ปกป้องคุ้มครองทารก 
 การออกแบบผ้านุ่งของนางร าสะท้อนคติในการใช้ศิลปะแทนภาษาวรรณกรรม ที่
ก าหนดให้แม่ซื้อประจ าวันต่างๆ มีผิวพรรณสีต่าง ๆ เมื่อน ามาออกแบบเป็นชุดที่ใช้ในการแสดง จึง
แสดงเป็นผ้านุ่งสีตามวันของแม่ซื้อ ตรึงใจ บูรณสมภพ (2543) กล่าวถึงต าราสีแม่ซื้อไว้ใน โครงการ
พัฒนาผ้าและผลิตภัณฑ์ ผ้าพ้ืนเมืองทั่วประเทศเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการส่งออกในด้นของคติการ
สวมเสื้อผ้าสีสันตามเทวดาสัปตเคราะห์ (แม่ซื้อ) ความว่า วันอาทิตย์ใส่ผ้าสีแดง  วันจันทร์ ใส่ผ้าสีขาว
นวล วันอังคารใส่ผ้าสีชพู วันพุธใส่ผ้าสีเขียว วันพฤหัสบดีใส่ผ้าสีเหลืองอ่อน วันศุกร์ใส่ผ้าสีฟ้าอ่อน วัน
เสาร์ใส่ผ้าสีด า (ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2543, หน้า231) 
  
 

  
 

ภาพที่ 46 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันอาทิตย์ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 47 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันจันทร์ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 

  
 

ภาพที่ 48 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันอังคาร 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 49 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันพุธ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 
 

  
 

ภาพที่ 50 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันพฤหัสบดี 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 



47 
 

  
 

ภาพที่ 51 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันศุกร์ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
 

  
 

ภาพที่ 52 นางร าแม่ซ้ือประจ าวันเสาร์ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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ภาพที่ 53 นางร าแม่ซ้ือในท่าทางอุ้มทารก 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

  
สรุป 
 แม่ซื้อเป็นคติความเชื้อดั้งเดิม ในการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของแม่ซื้อที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยสุนทรียภาพ ความงามทางศิลปกรรมย่อมเป็นสิ่งสะท้อนสัญลักษณ์ที่ผู้ออกแบบรูปลักษณ์ของแม่
ซื้อต้องการก าหนดให้ผลของการลดทอนความน่ากลัวในฐานะผี (สัมภเวสี) ตามความเชื้อของคนไทย
สมัยโบราณเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างทางศิลปกรรม 2 กลุ่ม คือแม่
ซื้อที่ปรากฏในภาคเอกสาร (ภาพเขียนจิตรกรรมและลายเส้น) และแม่ซื้อในศิลปกรรมต่าง ๆ 
 เอกสารชั้นต้น สมุดไทยที่เกี่ยวข้องกับแม่ซื้อเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ คือ เป็นข้อมูลที่
ยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ใช้ประสบการณ์และหลักฐานในการ
วิเคราะห์ได้ โดยอาศัยข้อมูลแวดล้อมซ่ึงพบว่าปรากฏในสมุดไทยเรื่องอ่ืน ๆ ดังนั้นข้อมูลจากต าราภาพ
แม่ซื้อ ต าราภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี และต าราภาพเทวรูปและเทวดานพ
เคราะห์ และแม่ซ้ือในศิลปกรรมต่าง ๆ  ที่น าคติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อไปสร้างสรรค์นั้น ประกอบขึ้น
ภายใต้รูปลักษณ์ที่มาจากวรรณกรรม และการปรับเปลี่ยนความหมายที่ส่งเสริมให้แม่ซื้อมีภาพลักษณ์
จากผีเป็นเทวดาผู้ปกป้อง โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากจิตรกรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม ศิลปะการแสดงระบ าแม่ซื้อ ตลอดจนการน าเสนอความคิดผ่านหุ่นกระบอก 
 จากเอกสารและงานศิลปกรรมเกี่ยวกับแม่ซื้อแสดงให้ทราบถึงพัฒนาการของแม่ซื้อใน
ฐานะที่ปรับเปลี่ยนไป กล่าวคือ แม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทยทั่วไปเป็นผีที่ให้คุณให้โทษจะต้อง
ประกอบพิธีซื้อเป็นลูกคน แต่ปัจจุบันการรับรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการอนุรักษ์คติความเชื่อดั้งเดิมไว้
ด้วยการแสดงงานศิลปกรรมเปลี่ยนฐานะจากผีกลายเป็นเทวดาผู้ปกป้องคุ้มครองในที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รูปลักษณ์แม่ซื้อตามการรับรู้ของคนไทย 
 โองการแม่ซื้อที่ปรากฏในจารึกศาลาแม่ซื้อ ชื่อว่า สารเดชวิธีน้อย (สมนึก พานิชกิจ 
(บรรณาธิการ), 2553, หน้า 127-128) ส าหรับปัดพิษเสียแม่ซื้อและกุมารเพ่ือให้แพทย์กระท าตามยัง
กล่าวถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ในเด็กทารกว่ามีสาเหตุมาจากแม่ซ้ือเป็นผีผู้บันดาลความเจ็บ
ไข้ต่าง ๆ ดังความตอนหนึ่ง กล่าวว่า 
 แม่ซ้ือลางวันอยู่ในเศียร ท าให้อาเจียรเสียงแห้งแหบ แอบอยู่ในเนื้อ เพ่ือสะดุ้งร้องหวาด 
 หวีด ผิวเลือดซีดสิ้นก าเดา แม่ซ้ือกลางบางเนาในกระหม่อม มักย่อมร้องไห้มิหยุด เป็นท 
 รางผุดให้ตาแข็ง แม่ซ้ือลางบางแฝงอยู่ในชงค์ มักให้ใหลหลง ตกใจ ร้องตีนมือน่องเย็น 
 เฉียบ (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) 
 เนื้อความในโองการแม่ซื้อ กล่าวถึงวิธีการรักษาอาการต่าง ๆ ในเด็กทารกซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็นไปตามต าราแพทย์แผนไทยร่วมกับการประกอบพิธีกรรมที่จะต้องใช้การบูชาด้วยสิ่งต่าง ๆ อาทิ 
ดินสอพองปั้นเป็นรูปแม่อุ้มลูก ดอกไม้ขาว ธูปเทียน ของหอมและการสวดมนต์  ซึ่งยาขับพิษตามแม่
ซื้อที่ส่งผลอาการต่าง ๆ ใช้เครื่องยาที่ปัจจุบันไม่พบโดยทั่วไปแล้ว เช่น การน ากระดูกศีรษะสุนัข    
เขาทราย คราบงูสิง เป็นต้นมาใช้เผารวมกัน เหล่านี้แสดงถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏในจารึกศาลาแม่ซ้ือ 
 รูปลักษณ์ของแม่ซื้อเป็นอมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นสัตว์พาหนะของเทพประวันวันต่าง ๆ 
จ านวน 7 ตน แม้ว่าจะมีความเชื่ออ่ืนๆที่ระบุว่าแม่ซื้อมีมากกว่านั้น ตามแหล่งที่อาศัย ที่ฝังรกของ
ทารกก็ตาม การเชื่อมโยงสัตว์พาหนะประจ าวันต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเทพนพเคราะห์นั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า 
เป็นคติจักรวาลที่ท าให้มนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยมีดวงดาวต่าง ๆ 
เป็นสิ่งขับเคลื่อนไป เพราะความคิดดังเดิมของคนไทยมักมีทัศนคติที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ บ้างต้องประกอบพิธีกรรมเพ่ือปักเป่าโรคภัย ปัดรังควาน รวมไปถึงการท าพิธีเพ่ือให้ทารกมี
รอดพ้นจากการเจ็บไข้จนเสียชีวิต แม่ซ้ือเข้ามามีบทบาทในฐานะตัวแทนของรังควานซึ่งจะต้องปัดเป่า
ด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ เรียกพิธีกรรมนั้นว่า  พิธีร่อนทารก มีการซื้อทารกนั้นจากแม่ซื้อที่เข้าใจเป็นผู้สร้าง
ทารกข้ึนมาให้ตกเป็นลูกของคน โองการแม่ซื้อ กล่าวถึงแม่ซื้อไว้ว่า  
 แม่ซ้ือแรงประจ าวัน สมมตินามนั้นสืบกันมา คือแม่ซ้ือกุมารวันอาทิตย์ชื่อวิจิตรนาวรร  
 หนึ่ง วันจันทร์แม่ซ้ือชื่อวัณณานางคราญหนึ่ง วันอังคารแม่ซื้อชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์หนึ่ง วัน 
 พุธแม่ซ้ือชื่อนางสามลทัศหนึ่ง วันพฤหัสแม่ซ้ือชื่อนางกาโลทุกหนึ่ง วันศุกร์แม่ซื้อชื่อนาง 
 ยักษ์นงเยาว์หนึ่ง วันเสาร์แม่ซื้อชื่อนางเอกาไลย (สมนึก พานิชกิจ, 2553, หน้า 127) 
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 จากโองการแม่ซื้อที่กล่าวถึงขั้นตอนที่แพทย์ผู้ประกอบพิธีจะท าร่วมกับการรักษา แสดงให้
เห็นว่ารูปลักษณ์ของแม่ซื้อนั้น มีลักษณะที่ค่อนข้างน่ากลัว เป็นสัมภเวสีที่มารับเครื่องเซ่นไหว้ 
สอดคล้องกับความกลัวในเรื่องของความตายในวัยทารกซึ่งเป็นเรื่องส าคัญของทุกครอบครัว จึงเกิด
พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดโดยใช้แม่ซื้อเป็นตัวแทนของผีที่จะต้องปัดเป่าไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ กล่าวถึงรูปลักษณ์ของแม่ซื้อว่าเป็นไปตามลักษณะของโหรไม่ใช่ลักษณะตามความ
เชื่อดั้งเดิม อย่างไรก็ตามได้วินิฉัยเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของแม่ซื้อไว้ว่า  
 แม่ซ้ือย่อมเป็นผีผรือผีฟ้าที่ร้าย ควรจะท ารูปให้น่าเกลียดน่ากลัวเช่นยักษ์เป็นต้น แต่ทีโ่หร 
 บัญญัติเป็นหน้าสัตว์พาหนะเทวดาสัตตเคราะห์นั้นไม่น่ากลัวเป็นด้วยถนัดเทวดาสัตต 
 เคราะห์ อัฐเคราะห์ และนวเคราะห์ออกจะผิดทาง เข้าใจว่าเป็นลัทธิที่ถือมาก่อนถือพระ 
 เป็นเจ้าทั้งสาม (ตริมูรติ) (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2552, หน้า 280) 
 รูปลักษณ์ของอมนุษย์นั้นแสดงภาพความแปลกจากมนุษย์โดยทั่วไป ความน่ากลัวหรือไม่ 
 อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งทัศนธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น
รูปลักษณ์ของแม่ซื้อนั้นมีส่วนส าคัญท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก รูปทรงทางศิลปะส่งผลให้เกิด
มุมมองทางความงามแม่ว่าเนื้อหา หรือที่มาของคตินั้นจะมีความน่ากลัวเช่นไรก็ตาม กล่าวคือที่มาของ
เหล่าเทวดาประจ าวันนั้น ถูกสร้างขึ้นจากการป่นร่างทั้งสิ้น ดังในวรรณคดีไทยเรื่องสุริยาศศิธร ว่า 
“สมเด็จผ่านเกล้า อ่านเวทพระเจ้า ต้องนางสิบห้า แหลกป่นออกไป วอดวายสังขาร์ แล้วเก็บเข้ามา 
กองขึ้นดิบดี เธอจึ่งประสิทธิ์ เอาน้ ารามฤต รดลงทันที เป็นองค์เทวา โสภามีศรี เรื่องอิทธิ์ฤทธี ล้ าเลิศ
โลกา (ปรีดี  พิศภูมิวิถี (บรรณาธิการ), 2548, หน้า 15-16) เทวดาประจ าวันจันทร์จึงสร้างข้ึนจากสตรี
ทั้ง 15 นาง สันนิษฐานได้ว่าแม่ซื้อที่ปรากฏในต าราภาพแม่ซื้อ และศาลาแม่ซื้อแสดงภาพแตกต่างจาก
แม่ซื้อวันอ่ืนๆอยู่ 2 วันคือ วันจันทร์และวันพฤหัส อาจมีเจตนาที่ต้องการให้ทราบถึงที่มาของเทวดา
ประจ าวันเหล่านั้นว่ามาจากไหน ซึ่งที่มาของเทวดาประจ าวันพฤหัสบดีใน วรรณคดีไทยเรื่องสุริยา
ศศิธร ว่า “สมเด็จพันปี เห็นพระฤาษี นั่งอยู่เรียงราย โอมอ่านพระเวท เรืองเดชเป่าไป ดาบสบรรลัย 
ด้วยเวทศักดา” (ปรีดี  พิศภูมิวิถี (บรรณาธิการ), 2548, หน้า 17) กระบวนการท าให้แม่ซื้อกลายเป็น
เทวดานั้นปรากฏในต าราภาพแม่ซื้อ จิตรกรรมบนสมุดข่อย เป็นภาพต้นแบบให้แก่จิตรกรรมฝาผนัง
ประกอบศาลาแม่ซื้อ รูปลักษณ์ของแม่ซื้อประจ าตัวทารกที่เกิดในวันต่าง ๆ แตกต่างตรงที่แม่ซื้อ
ประจ าวันจันทร์ แสดงภาพหญิงสาว และวันพฤหัสบดีแสดงภาพฤษีซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงเทพที่ถูก
สร้างจากสตรี (วันจันทร์) และฤษี (วันพฤหัสบดี) (ภาพที่ 54)  ข้อสันนิษฐานที่ต่อมาภายหลัง แม่ซื้อ
ประจ าวันพฤหัสไม่ปรากฏการแสดงภาพเป็นฤษีอีก แต่แสดงเป็นศีรษะกวางนั้น เข้าใจว่าภาพลักษณ์
ของกวางที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ คือสถานที่ในการแสดงปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
อย่างไรก็ตามในสมุดภาพเกี่ยวกับเทพในศาสนาพราหมณ์ ชื่อ พระสมุทรูปพระไสยสาตร เลขที่ 33 
หมวดต าราภาพมีภาพที่แสดงถึงอมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นกวางด้วย คือพระฤาษีกระไลยโกฎ (ภาพท่ี 55) 
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ภาพที่ 54 รูปลักษณ์มนุษย์ในแม่ซ้ือประจ าวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 
ที่มา: ปรับปรุงจากหอสมุดแห่งชาติเลขที่ 102 หมวดเวชศาสตร์ 

 
  
 
 

 
 

ภาพที่ 55 พระฤาษีกระไลยโกฎ 
ที่มา: พระสมุทรูปพระไสยสาตร เลขท่ี 33 หมวดต าราภาพ 
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คุณค่าของแม่ซื้อกับการศึกษาทางทัศนศิลป์ 
 ศิลปกรรมไทยหลายแขนง อย่างเช่นจิตรกรรมฝาหนังในพระอุโบสถ ภาพเขียนในต ารา
ภาพโบราณ งานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อาทิ งานลายรดน้ าปิดทอง ประดับมุก หรือแม้แต่ศิลปกรรมร่วม
สมัยอย่างเช่น งานออกแบบเพดานและพ้ืนพระอุโบสถให้มีเนื้อหาของเรื่องราวสอดคล้องกับประวัติ
ความเป็นมาของวัด ล้วนแต่สร้างขึ้นภายใต้คติความเชื่อ และความงามในลักษณะไทย จึงอาจกล่าวได้
ว่า ศิลปกรรมไทยมีลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งคือ เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีให้ความส าคัญกับเนื้อหาของ
เรื่อง และเนื้อหาของรูปทรง เนื้อหาทั้งสองประการนี้ส่งผลใหเ้กดิความเข้าใจเรื่องราวของภาพและ
ความเข้าใจด้านความงาม โดยอาศัยหลักสุนทรียศาสตร์และคติทางศาสนาที่มักใช้เป็นเนื้อหาส าคัญ
ของการสร้างสรรค์ 
 ชลูด  นิ่มเสมอ (2532) อธิบายถึงความจ าเป็นต่อการเข้าถึงศิลปะโดยใช้จิตรกรรมไทยเป็น
ฐานในการศึกษา ไว้ในหนังสือเรื่อง “การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย” ว่า ความส าคัญที่มีต่อ
การท าความเข้าใจทางศิลปะ ต้องอาศัยการท าความเข้าใจทั้งเรื่องของเนื้อหา รูปทรง และการ
สร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ปรากฏในเอกสารฉบับดังกล่าว เป็นทฤษฎีในการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจ 
ตีความ และน าไปสู่แนวทางในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้ ดังความตอนหนึ่งที่อธิบายไว้ ดังนี้ “การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะเพ่ือการวิจารณ์ที่ดีนั้น โดยทั่วไปจะต้องวิเคราะห์ทั้งทางรูปทรงและ
ทางเนื้อหา” (ชลูด นิ่มเสมอ, 2532, หน้า 99)  ดังนั้น เนื้อหาของเรื่องจึงหมายถึง คติในการสร้าง ที่
มักมีที่มาจากวรรณกรรมทางศาสนา วรรณคดีที่สัมพันธ์กับคติ ความเชื่อ ประเพณีที่ท าสืบต่อกันมา
ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นภายใต้เนื้อหาเหล่านั้นจะสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความเชื่อและการถ่ายทอดสาระ
ในทางวรรณกรรม สื่อสารโดยให้ภาพเล่าเรื่อง และอาจควบคู่ไปกับการเขียนข้อความสั้นๆ เช่นชื่อ
ตอน ข้อความเล่าเหตุการณ์ ดังเช่นจารึกในศาลาแม่ซื้อ (ภาพที่ 56) ประกอบด้วยจิตรกรรมฝาผนัง 
ข้อความ ซึ่งอาจมีเนื้อหาสัมพันธ์ในทางตรง หรือแฝงนัยยะอันเป็นเนื้อหาในทางอ้อมได้  
 

 
 

ภาพที่ 56 ภาพรวมจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาแม่ซ้ือสะท้อนเนื้อหาของเรื่อง 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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 เนื้อหาของรูปทรง หมายถึง การออกแบบรูปทรงให้เกิดความงามและมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่อง เป็นกลวิธีในการน าเสนอที่ต้องอาศัยการค านวณด้าน
พ้ืนที่ เช่นการเขียนภาพบนพ้ืนที่จ ากัดต้องคัดสรรฉากหรือตอนส าคัญมาใช้ในการแสดงออกด้าน
เนื้อหาของเรื่อง การออกแบบรูปทรงให้เพียงพอต่อเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่เพียงตอบสนองด้าน
เนื้อหาของเรื่องเท่านั้น แต่เนื้อหาของรูปทรงที่แสดงผลเป็นความงามก็ต้องได้รับการตอบสนองเป็น
ความพิถีพิถันในการน าเสนอเช่นกัน จินตนาการเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งของงานสร้างสรรค์ ต้องอาศัยการ
แสดงออกด้วยเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นั่นคือเรื่องราวและรูปทรง 
 รูปทรงหรือรูปลักษณ์ของแม่ซื้อถูกถ่ายทอดให้มีลักษณะทางความงามมากกว่าความน่า
กลัวตามเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับผีที่ให้คุณให้โทษแก่ทารกได้ รูปทรงที่แสดงเส้นโค้ง
เป็นส่วนใหญ่ท าให้เนื้อหาของรูปทรงแสดงความอ่อนโยน และลดความแข็งกระด้างในความเป็น
อมนุษย์ลงไปได้ ลักษณะการจัดช่องไฟของภาพ เป็นการกระจายพื้นที่ให้เกิดความสมดุล (ภาพท่ี 57) 
 
 

 
  

ภาพที่ 57 เส้นแสดงความอ่อนโค้งของรูปทรงในจิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 
  
 ความแตกต่างและความสอดคล้องของจิตรกรรมต้นร่างและจิตรกรรมฝาผนังประกอบ
อาคารศาลาแม่ซื้อมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ได้รับการบูรณะในเวลาหลัง
ซ่ึงอาจจะมีส่วนที่เพ่ิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริเวณศาลาแม่ซื้อนั้นมีพ้ืนที่จ ากัด 
และบริเวณคอสองของอาคารมีพ้ืนที่ทางยาวเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจมีการปรับแต่งให้เกิดจังหวะช่องที่
สร้างความงาม (ตารางท่ี 1) 
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จิตรกรรมสญัลักษณ์การปัดรงัควานในต าราภาพแม่ซื้อ จิตรกรรมสญัลักษณ์การปัดรงัควานในจิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อ 

 
 

  
 

  

  
 

ตารางที่ 1 ภาพเปรียบเทียบจิตรกรรมสัญลักษณ์การปัดรังควาน 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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 จิตรกรรมสัญลักษณ์การปัดรังควานในต าราภาพแม่ซื้อและศาลาแม่ซื้อ เป็นการน าภาพ
สัตว์ผสม และสัตว์ทั่วไปมาแสดงออกด้วยงานทัศนศิลป์ ยุวเรศ วุทธีรพล บรรยายในงานเสวนา
วิชาการ เนื่องในงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2561 ความว่า อาการของโรคในทารก เช่น ล าบอกราหู มีความหมายเหนือธรรมชาติ 
แสดงภาพเป็นเทพ เป็นสัตว์ เป็นสัตว์พิเศษ สอดคล้องกับที่ ปวีณา เอ้ือน้อมจิตต์กุล (2553) กล่าวถึง
กลวิธีการน าภาพสัตว์มาแสดงออกในงานทัศนศิลป์ไว้ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง สัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477- 2550 ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับการภาพสัตว์ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดตามความรู้สึก 
ตามทัศนคติ อาจมีการบิดเบือนรูปร่างรูปทรง 
 อย่างไรก็ตามแนวความคิดในการน าสัตว์มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการตีความหมายที่แฝง
อยู่ หรือความหมายตรงตามที่ระบุไว้ในวรรณกรรม ล้วนเป็นภูมิปัญญาในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
ที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เห็นได้จากต าราภาพเก่าอย่าง สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาที่สะท้อน
เรื่องราวเหนือธรรมชาติภายใต้โครงสร้างที่สามารถตีความเป็นเหตุเป็นผลได้  จึงเป็นการน าเสนอ
เรื่องราวของประสบการณ์ของผู้คน องค์ความรู้ ณ ช่วงเวลานั้นผสานเข้ากับความเป็นทิพย์ที่ท าให้เกิด
ความน่าสนใจ เกิดสุนทรียภาพและส่งผลให้เกิดการจดจ าและถ่ายทอดทางความคิดและความงามใน
การแสดงออกทางศิลปะแขนงอ่ืนๆ อย่างเช่น ศิลปะการแสดง นฤมล ศิลปชัยศรี (2560) กล่าวถึง  
จิตรกรรรมฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อไว้ในสมุดสเก็ตช์ของช่างเขียนไทยโบราณ ความตอนหนึ่งว่า  
 การเขียนภาพร่างเพ่ือใช้ในการเขียนตกแต่งอาคารเป็นกระบวนการท างานของช่างที่จะ 
 ต้องอาศัยต้นแบบเพื่อช่วยให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการจัด 
 สรรชิ้นงานเพื่อให้ช่างซึ่งคาดว่ามีจ านวนมากสามารถเขียนภาพตามพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดไว้ได้ 
 อย่างเป็นระเบียบและควบคุมระยะเวลาได้ดี ความแตกต่างของภาพร่างและผลงานจริง 
 อาจเกิดขึ้นได้จากการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ทั้งจากนายช่างคนเดิมหรือนายช่างคนใหม่ท่ี 
 สามารถเติมแต่งตามความเหมาะสมจนเกิดความงามตามยุคสมัย ดังเช่น ภาพช้างถือพระ 
 ขรรค์จากต าราแม่ซ้ือและภาพช้างถือพระขรรค์จากศาลาแม่ซื้อ (นฤมล  ศิลปชัยศรี,2560, 
 หน้า 139-140) (ภาพที่  58), (ภาพที่ 59) 
 คุณค่าของแม่ซื้อกับการศึกษาทางทัศนศิลป์ไม่เพียงแสดงคุณค่าด้านความคิดและการ
ออกแบบที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความส าคัญของการน าความงามทางศิลปะสร้างสื่อ
เพ่ือการจดจ าและพัฒนาศักยภาพในการแสดงออกไปสู่ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ดังเช่นที่มีมีการแสดงระบ า
แม่ซ้ือจนเกิดการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกแม่ซื้อขึ้นจากการวิจัยนี้เพ่ือเป็นการแสดงออกทางความคิดใน
ประเด็นที่ว่า ศิลปะสร้างพ้ืนที่ของความงามลดทอนความน่ากลัวสู่การรับรู้ใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้
ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยที่แฝงอยู่ในสัญญะของค าว่า “แม่ซ้ือ” ได้แสดงตัวตนขึ้นมาด้วย 
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ภาพที่ 58 ช้างถือพระขรรค์ จากต าราแม่ซื้อ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 

 

 
 

ภาพที่ 59 ช้างถือพระขรรค์จากศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ 
ที่มา: นฤมล  ศิลปชัยศรี 
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  จากภาพตัวอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบภาพเขียนที่มาจากสมุดไทย และภาพเขียนที่มา 
จากงานประดับศาลาแม่ซื้อพบว่า ต าราภาพแม่ซ้ือเป็นต าราภาพที่มีเอกลักษณ์ของภาพเขียนในสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดที่อ่อนช้อยคมชัดจัดได้ว่าเป็นภาพต้นแบบเพ่ืองานประดับอาคารที่
ดีอย่างหนึ่ง จากการพิจารณาภาพต้นแบบและผลงานจริงปรากฏว่ามีความแตกต่างสันนิษฐานว่าเป็น
ช่างคนละคนเขียน ดังเช่นภาพช้างถือพระขรรค์จากต าราแม่ซื้อแสดงกายวิภาคแบบ 2 มิติ มีส่วนของ
เศียรที่เห็นเพียงด้านข้างแตกต่างจากที่ปรากฏในศาลาแม่ซ้ือแสดงกายวิภาคท่ีต่างออกไป มีมุมมองที่
แสดงความเป็นมิติที่แสดงความลึกกว่า มีการเพิ่มเติมลวดลายกระหนกเพ่ือให้เกิดความสมดุลเท่ากัน
ทั้งสองด้านของภาพ (นฤมล  ศิลปชัยศรี, 2560, หน้า 139-140) นอกจากนี้ ความงามและสุทรียภาพ
ของแม่ซื้อยังปรากฏในพิธีขว้างข้าวแม่ซ้ือด้วย พบว่า การย้อมข้าวให้เกิดสีต่าง ๆ เพ่ือใช้พิธีกรรมขว้าง
ข้าวแม่ซื้อก็เป็นการใช้ความงามเพ่ือให้พิธีนั้นเกิดพลังมายิ่งขึ้น ดังความตอนหนึ่งในบันทึกเรื่องความรู้
ต่างๆ ความว่า“การย้อมสีของกิน เห็นจะเกี่ยวแก่การให้งาม เคยเห็นของกินเลี้ยงพระ เขาก็พยายาม
ย้อมให้เป็นสีต่าง ๆ” (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2552, หน้า 280) คุณค่าของแม่ซื้อ
กับการศึกษาทางทัศนศิลป์จึงครอบคลุมเนื้อหาด้านประเพณีด้วยเช่นกัน 
 
สรุป 
 รูปลักษณ์แม่ซื้อตามการรับรู้ของคนไทยสืบต่อกันมาในลักษณะของผีหรือเทวดาที่สามารถ
ให้คุณให้โทษกับชีวิตมนุษย์ได้จึงเกิดพิธีพลีกรรมด้วยการสวดมนต์และการเซ่นไหว้ แต่พิธีกรรม
ดังกล่าวอธิบายชัดไว้ในโองการแม่ซื้อ จารึกที่ศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งในการที่จะรักษาอาการของโรคต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับทารกในวัยแรกเกิด เรียกความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยนั้นว่ารังควานซื้อเปรียบเทียบได้กับผีแม่ซื้อที่อยู่ประจ าในที่ต่าง ๆจะส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย
ของเด็กทารกได้ การประกอบพิธีกรรมอย่างขว้างข้าวแม่ซื้อที่จะใช้ข้าวย้อมสีนั้นเป็นพิธีกรรมที่สืบ
ต่อมาจากอินเดีย เป็นการผสมผสานทางความเชื่อให้เข้ากับการรับรสของคนไทยที่มีความเชื่อมั่นในผี
สางเทวดา เป็นการหาค าตอบให้แก่ความสงสัยได้ว่าความเจ็บป่วยเหล่านั้นเกิดจากผีรังควานเป็นผู้
บันดาลขึ้น อย่างไรก็ตามจารึกโองการแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนบรรยาถึงทางแก้รักษานอกเสียจากการ
ประกอบพิธีพลีกรรมซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการเรียกขวัญและความเชื่อมั่นให้เกิดแก่มารดาและญาติพ่ี
น้องในการที่จะช่วยกันดูแลโรคต่าง ๆ ในทารกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการตายในวัยแรกเกิดมากที่สุด 
รูปลักษณ์ที่มีผู้คิดว่าสมควรแสดงให้น่ากลัวนั้นแปรเปลี่ยนไป ตั้งแต่ชื่อที่ปรากฏในโองการแม่ซื้อ 
ตลอดจนจิตรกรรมในต าราภาพ และจิตรกรรมประกอบศาลาแม่ซื้อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จากผี
รังควานสู่เทวดาผู้ปกป้อง ซึ่งบรรดาสัตว์พาหนะของเทพประจ าวันทั้ง 7 มีส่วนเสริมให้แม่ซื้อเชื่อมโยง
กับจักวาลที่เปรียบชีวิตมนุษย์ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการโคจรของดวงดาวต่าง ๆรูปลักษณ์แม่ซื้อ
ตามการรับรู้ของคนไทยจึงมีทั้งความเชื่อดั้งเดิม (ผีรังควาน) และต ารับยาแผนไทย (เทวดาผู้คุ้มครอง) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 แม่ซื้อเป็นชื่อเรียกผีตามคติความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในทารกแรกเกิด    
แม่ซ้ือมีบาทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย คติเทพนพเคราะห์ และการสื่อ
ความหมายด้วยสัญลักษณ์ทางศิลปะ การวิจัยนี้น าเสนอทั้งในแง่ของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การ
สันนิษฐานและการตีความหมาย ตลอดจนการแสดงออกทางความคิดเหล่านั้นผ่านงานศิลปกรรม อาทิ 
จิตรกรรม งานประณีตศิลป์ และศิลปะการแสดง อันเกิดขึ้นภายใต้คติเกี่ยวกับแม่ซื้อในฐานะเทวดาผู้
คุ้มครองทารกแรกเกิด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่าคติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแม่ซื้อมาจากการนับถือเทวดานพ
เคราะห์ในศาสนาฮินดูมีความหมายถึงดวงดาวในจักรวาลและมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ตามความ
เชื่อของคนไทย แม่ซื้อเป็นการน าสัตว์พาหนะของเทพประจ าวันทั้ง 7 แสดงรูปลักษณ์ด้วยร่างกาย
มนุษยมี์ศีรษะตามวันต่าง ๆ บทบาทของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม เช่นชาวบ้านที่ให้ความส าคัญกับแม่ซื้อในฐานะผีที่ให้คุณให้โทษ 
กับชีวิตทารกจึงมีประเพณีเก่ียวกับการเกิดโดยใช้สัญลักษณ์ของแม่ซื้อประจ าวันในการประกอบพิธี  

2. กลุ่มแพทยแ์ผนไทยและนักปราชญ์ที่สามารถเข้าใจความหมายแฝงของสัญลักษณ์ 
เกี่ยวกับแม่ซ้ือ เช่นสามารถใช้ภาพสัญลักษณ์แทนอาการของโรคในเด็กด้วยรูปลักษณ์ของราหู เรียกว่า
ล าบองราหู เป็นต้น บทบาทของแม่ซื้อจึงได้รับการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 3 ด้วยจิตรกรรม
ฝาผนังประกอบศาลาแม่ซื้อ ในปัจจุบันศิลปะการแสดงชุดระบ าแม่ซื้อและหุ่นกระบอกแม่ซื้อ
กลายเป็นสื่อที่สะท้อนมุมมองใหม่เปลี่ยนบทบาทของแม่ซื้อในฐานะผีผู้รังควานมาสู่การเป็นแม่        ผู้
ปกป้องทารกให้ปลอดภัยโดยอาศัยความงามและสุนทรียภาพทางศิลปะจูงใจให้เป็นไปตามเจตนาของ
ผู้สร้างในที่สุด 
 
2. การอภิปรายผล 
 การวิจัยนี้อาศัยหลักฐานทางวรรณกรรม ทางศิลปกรรมและบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อ
การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ดังวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษาและสร้างสรรค์ภาพแม่ซื้อตาม
คติความเชื่อในสังคมไทยจากต าราภาพ หอสมุดแห่งชาติและศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม พบว่า เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่ซื้อในการรับรู้ของคนไทย คือเอกสารที่เป็น
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ข้อวินิจฉัยความหมายที่มีอยู่เดิมที่สอดคล้องและขัดแย้งต่อการรับรู้ในปัจจจุบัน โดยแม่ซื้อมีความ
หมายถึงผีที่สร้างความน่ากลัวให้แก่ครอบครัวที่มีทารกเกิดใหม่ จึงมีความพยายามในการจัดการชุด
ความรู้นี้ในรูปของความเป็นเหตุเป็นผลโดยมีกระบวนการจัดการคือ การสร้างศาลาแม่ซื้อชึ้นและ
บรรจุคติความเชื่อเกี่ยวกับผีแม่ซื้อผ่านงานจิตรกรรมฝาผนัง และจารึกด้านการแพทย์เพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้การเข้าถึงพิธีกรรมการปัดรังควานนั้นมีการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ซึ่งความรู้ด้านการแพทย์นั้นนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังโคลงดั้นเรื่อง
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสที่กล่าวถึง
ว่า แพทย์จะสามารถเข้าใจในเนื้อความเหล่านั้นได้ดี 
 เอกสารที่เกี่ยวกับอิทธิพลของคติความเชื่อแม่ซื้อในงานศิลปกรรม ได้แก่ ต าราภาพแม่ซื้อ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจิตรกรรมต้นแบบส าหรับให้วาดประดับศาลาแม่ซื้อโดยมีรูปลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามพ้ืนที่ และยุคสมัย นอกจากนี้ยังพบว่ามีความพยายามส่งเสริมให้แม่ซื้อพ้นจากความล่า
หวาดกลัวในฐานะผี ด้วยการน ามาใช้เป็นศิลปะการแสดงประกอบเพลง ระบ าแม่ซื้อจัดแสดงที่หลาย
โอกาสซึ่งอ้างอิงถึงจารึกวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นมรดกแห่งความทรงจ าของโลกด้วย 
 การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแม่ซื้อจากความน่ากลัวสู่การรับรู้แนวใหม่ด้วยงาน
ศิลปกรรมจึงชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งที่ปรากฏในสมุดภาพ จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปการแสดง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดในการที่จะสนับสนุนให้เกิดงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ เช่น หุ่นกระบอกได้แสดงบทบาทของการรับรู้
และตีความความส าคัญของแม่ซื้อในบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการน าเสนอสื่อในการแสดงความประทับใจคติการสร้างแม่ซื้อ
ผ่านหุ่นกระบอก พบว่า ต าราภาพแม่ซื้อ ต าราภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี และ
ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ และแม่ซ้ือในศิลปกรรมต่าง ๆ ที่น าคติความเชื่อเก่ียวกับแม่ซื้อ
ไปสร้างสรรค์นั้น ประกอบขึ้นภายใต้รูปลักษณ์ที่มาจากวรรณกรรม และการปรับเปลี่ยนความหมายที่
ส่งเสริมให้แม่ซื้อมีภาพลักษณ์จากผีเป็นเทวดาผู้ปกป้อง โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากจิตรกรรมฝาผนัง
ประกอบศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ศิลปะการแสดงระบ าแม่ซื้อ ตลอดจนการ
น าเสนอความคิดผ่านหุ่นกระบอก 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการสร้างแรงจูงใจใหม่ในการศึกษาความรู้ทางคติเกี่ยวกับแม่
ซื้อ พบว่าเอกสารและงานศิลปกรรมเกี่ยวกับแม่ซื้อแสดงให้ทราบถึงพัฒนาการของแม่ซื้อในฐานะที่
ปรับเปลี่ยนไป กล่าวคือ แม่ซ้ือในการรับรู้ของคนไทยทั่วไปเป็นผีที่ให้คุณให้โทษจะต้องประกอบพิธีซื้อ
เป็นลูกคน แต่ปัจจุบันการรับรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการอนุรักษ์คติความเชื่อดั้งเดิมไว้ด้วยการแสดง
งานศิลปกรรมเปลี่ยนฐานะจากผีกลายเป็นเทวดาผู้ปกป้องคุ้มครองในที่สุด 
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3. ข้อเสนอแนะ 
 แม่ซื้อคือตัวอย่างส าคัญอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาในการแฝงความรู้ ด้วยกลวิธีที่คนไทย
สามารถเข้าถึงได้ เป็นการสอดแทรกความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไว้ด้วยพิธีกรรมที่เป็นเสมือนการ
เรียกขวัญ (การรักษาทางใจ) ควบคู่กับการการรักษาด้วยยาประกอบในพิธีกรรม (การรักษาทางกาย) 
เป็นแนวคิดที่สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการศึกษางานศิลปกรรมในอดีตที่เชื่อมโยงกับคติชนวิทยา 
และวรรณกรรมทางศาสนาตลอดจนความเชื่อของหมู่ชน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจและการต่อยอด
ทางความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลกรรมที่น าความเป็นจริงและความเป็นทิพย์สร้างเป็นงาน
ศิลปกรรมที่ดีต่อไปได ้
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