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๔๙๒๐๒๒๐๑ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ : ช่ือ / การต้ังช่ือ / ยันต 
  กิตติพัฒน  เพ็ชรทองนะ : การต้ังช่ือยันตของคนไทย.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :          
ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม.  ๑๕๖ หนา. 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกณฑและกลวิธีการต้ังช่ือยันตของคนไทย   ศึกษา
ความหมายของชื่อยันต   รวมท้ังความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย   โดยขอมูลท่ีใช
ในการวิเคราะหคือช่ือยันตท่ีรวบรวมมาจากตํารายันต   จํานวนท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ 
 ผลการศึกษาพบวาเกณฑท่ีใชในการต้ังช่ือยันตมีท้ังส้ิน ๕ ประการ   ไดแก   วิธีการทําและใช
ยันต   องคประกอบของยันต   ความเช่ือในศาสนา   กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอื่นๆ   เกณฑดังกลาว
นํามาใชเปนกลวิธีในการต้ังช่ือยันตไดท้ังส้ิน ๑๕ กลวิธี   ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน ๓ กลวิธีหลัก   ไดแก   
กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   และ
กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน      ท้ังน้ีกลวิธีการต้ังช่ือยันตตามเกณฑความเช่ือ
ในศาสนาเปนกลวิธีการต้ังช่ือยันตท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
 การศึกษาความหมายของช่ือยันตของคนไทยพบวา   มีการเลือกใชหนวยศัพทท่ีมีความหมาย
ท้ังส้ิน ๑๔ กลุมความหมาย   ไดแก   กลุมความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือ   กลุมความหมาย
เกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   กลุมความหมายเก่ียวกับทรัพยสินเครื่องใชและอาหาร   กลุมความหมาย
เกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   กลุมความหมายเก่ียวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง   กลุมความหมาย
เกี่ยวกับลําดับและจํานวน   กลุมความหมายเก่ียวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ   กลุมความหมาย
เกี่ยวกับอารมณความรูสึก   กลุมความหมายเก่ียวกับตําแหนงและทิศทาง   กลุมความหมายเก่ียวกับคําแยก
ประเภท   กลุมความหมายเก่ียวกับโรคภัยและความขัดแยง   กลุมความหมายเก่ียวกับอักขระและชื่อตางๆ   
กลุมความหมายเก่ียวกับคําประกอบความ   และกลุมความหมายเก่ียวกับสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง   ท้ังน้ี
กลุมความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือเปนกลุมความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
 ผลการศึกษาดังกลาวสะทอนความเช่ือและคานิยมของคนไทยหลายประการ     ไดแก     
ความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนา   ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา   ความเช่ือ
เกี่ยวกับโหราศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง   และคานิยม
เกี่ยวกับสิ่งท่ีพึงปรารถนา 
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 The purposes of this research are to explore criteria and strategies used in Thai 

Yantras naming, study meanings of Thai Yantra names, and beliefs and value reflecting from 

Thai Yantra names. Data used for analysis are 727 names collected from Yantra textbook. 

 The results of the analysis show that there are 5 criteria in Thai Yantras naming : 

process and usage, Yantra component, religious beliefs, power of Yantra, and other. The five 

criteria used in Thai Yantras naming are classified into 15 strategies. However, all the 

strategies can be classified into 3 main strategies. First, Thai Yantras naming is based on 

only one of the five criteria. Second, Thai Yantras naming is based on two of the five criteria, 

and Third, Thai Yantras naming is based on three of the five criteria. The most popular 

strategy found in this analysis is Thai Yantras naming based on religious beliefs. 

 As for the meaning, Thai Yantra names meanings can be classified into 14 groups 

of meaning : religion and religious beliefs, behavior and qualities, treasure things and food, 

human and nature, goodness and progress, grade and number, greatness victory and power, 

emotion and thoughtfulness, position and direction, classified word, disease danger and 

hostility, characters and other names, supplementary word, and location and building. The 

most popular group is religion and religious beliefs. 

 The above findings reflect Buddhist beliefs, Hindu beliefs, animistic beliefs, 

astrological beliefs, supernatural beliefs, talismanic beliefs, and value about satisfactory 

things. 
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 (อักษรประจําหนา) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย   
สําเนียงงาม   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา   คําแนะนํา   และ
ตรวจแกวิทยานิพนธอยางละเอียดดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง   ท้ังยังคอยใหกําลังใจจนกระท่ัง
ผูวิจัยสามารถทํางานวิจัยสําเร็จลุลวง   ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุกทาน     ไดแก     
รองศาสตราจารยจุไรรัตน   ลักษณะศิริ      รองศาสตราจารยสุวัฒนา   เล่ียมประวัติ      และ      
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา   ชางขวัญยืน   ท่ีกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา   ทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาภาษาไทย   คณะอักษรศาสตร   มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทาน   ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยศาสตราจารย
ชุมสาย   สุวรรณชมภู   และรองศาสตราจารยกัญญรัตน   เวชชศาสตร   ท่ีคอยใหกําลังใจและหวงใย
ไตถามทุกขสุขตลอดจนความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธอยูเสมอ   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเจาของตํารายันตและผูรูทุกทาน   ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมี
คาใหขอมูลประกอบการวิจัยดวยความเมตตายิ่ง   ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักพิมพลูก ส. ธรรมภักดี   ท่ีกรุณาใหนําตัวอยางภาพยันต
บางสวนในตํารายันตซ่ึงเปนลิขสิทธ์ิของทางสํานักพิมพมาเผยแพรลงในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณ   คุณอภิชญา   แกวอุทัย   ที่คอยใหความชวยเหลือ   กําลังใจ   และคําปรึกษา
ในการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด   ขอขอบคุณ   คุณเรือนแกว   แจงเดช   ท่ีคอยใหกําลังใจผูวิจัย
เสมอมา   ขอขอบคุณ   คุณฉายสิริ   พัฒนถาวร   ท่ีคอยใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ   
ขอขอบคุณ   คุณอํานาจ   ปกษาสุข   ท่ีคอยใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ   และขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ทุกคนท่ีเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณญาติพี่นองทุกคนท่ีคอยหวงใยไตถามทุกขสุขและเปนกําลังใจใหผูวิจัย
ตลอดระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ 
 สุดทายนี้   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่สําคัญท่ีสุดในชีวิตของผูวิจัยคือ   คุณพอ
และคุณแม   ท่ีเปนกําลังใจสําคัญใหผูวิจัยมีความมานะพากเพียรอยูเสมอ   ท้ังยังเปนผูวางรากฐาน
ชีวิตอันม่ันคงใหแกผูวิจัย   และเปนผูท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จในชีวิตของผูวิจัยในทุกเร่ือง 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังมาต้ังแตสมัยโบราณ   โดยปรากฏ
หลักฐานอยางเดนชัดในสมัยอยุธยา   เพราะมีเร่ืองราวปรากฏท้ังในพระราชพงศาวดารและใน
วรรณคดีตางๆ (ส. พลายนอย   ๒๕๓๙ : ๑๓๔)   และนับตั้งแตสมัยธนบุรีเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบันความนิยมในการใชเคร่ืองรางของขลังประเภทตางๆ มีมากข้ึน   และไดแพรหลายออกไป
อยางกวางขวาง (บรรยง   บุญฤทธ์ิ   ๒๕๓๖ : ๑๐) 
 เคร่ืองรางของขลังอาจแบงตามลักษณะท่ีมาไดเปน  ๒  ประเภทใหญๆ    ไดแก   
เคร่ืองรางของขลังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   เชน   คดตางๆ   แกวตาแมว   เข้ียวหมูตัน   และ
เหล็กไหล   เปนตน   โดยเครื่องรางของขลังประเภทนี้มักนํามาเขียนอักขระคาถาหรือปลุกเสกกอน
จึงจะใชได   และเคร่ืองรางของขลังท่ีประดิษฐและปลุกเสกทําข้ึน    เชน    พระเคร่ือง    ตะกรุด    
ลูกสะกด   และผายันต   เปนตน (ประคอง   นิมมานเหมินท   ๒๕๔๒ : ๑๑๕๐) 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลังพบวา   ยันตเปนเคร่ืองรางของขลังท่ี
ปรากฏลักษณะการใชหลากหลายรูปแบบมากท่ีสุด   โดยปรากฏท้ังการใชเดี่ยว   เชน   การสักตาม
รางกาย   การเขียนลงบนผืนผาหรือโลหะเพื่อทําเปนเส้ือยันต   ผายันต   ธง   ผาประเจียด   ตะกรุด   
และการเขียนลงบนกระดาษเพื่อทําเปนไสเทียน   เปนตน   และการใชรวมกับเครื่องรางของขลัง
ชนิดอ่ืนๆ   เชน   การจารลงบนพระเคร่ือง   เปนตน   เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับกฤตยาคมของยันตตาม
ความเชื่อของคนไทยพบวา   ยันตมีกฤตยาคมหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงคของผูใชใน
ทุกดาน   เชน   คงกระพันชาตรี   เมตตามหานิยม   แคลวคลาด   และโชคลาภ   เปนตน   นอกจากนี้   
ในพิธีการตางๆ ของคนไทยก็มักจะมียันตเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ   เชน   เม่ือจะปลูกบานก็มียันต
ปดหัวเสา   คลอดบุตรอยูไฟก็ใชยันตกันปศาจ   ยามปวยไขไมสบายก็ใชยันตกันไข   แมเม่ือตายลง
ก็มียันตปดฝาโลง   เปนตน (ส. พลายนอย   ๒๕๓๙ : ๑๓๖) 
 จากการสํารวจเอกสารพบวา   มีผูใหความหมายและต้ังขอสันนิษฐานถึงท่ีมาของยันต
ไวหลายทาน   ไดแก   เปล้ือง   ณ นคร   ซ่ึงไดกลาวถึงยันตไว   ดังนี้ 
 

 ยันต   น. ลายเขียนเพื่อใหขลัง   คําวายันตแปลวา   เร็วหรือคลอง   งาย   โบราณาจารย
ตองการใหคนนําขอธรรมติดตัวไปปฏิบัติคลองแคลวและจําไดงายๆ จึงใชวิธียอ   โดยถอดเอา
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 ๒ 

อักษรที่เปนหลักในขอความหน่ึงๆ ออกมาเขียนลงในแผนผา   หรืออยางอื่น   เรียกวายันต   
ในขณะเขียนยันตอาจารยก็บริกรรมใหขลังดวย   ยันตบางอยางเขียนลงบนแผนผาเรียกวา   ผายันต   
(เปลื้อง  ณ นคร   ๒๕๑๗ : ๓๗๐) 

 
 คําอธิบายดังกลาวสอดคลองกับ   อุทัย  สินธุสาร (๒๕๒๑ : ๓๖๑๖) ท่ีไดใหความหมาย
ของยันตไววา   “รูปท่ีเขียนบนผา   โลหะหรือส่ิงอ่ืนและลงอักขระหรือเลขใชเปนเคร่ืองราง   และ
หมายถึงส่ิงท่ีมีลายน้ัน   เชน   เส้ือยันต   ยันตแปลวา   เร็ว” 
 ประเทิน   มหาขันธ (๒๕๓๔ : ๔๑)   ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับยันตไววา   “ยันตคือคาถา
บาลีท่ีเขียนดวยอักษรขอม   แลวผูกเขาเปนรูปทรงตางๆ เพื่อใหเกิดความขลัง   ความศักดิ์สิทธ์ิ   
และความงาม” 
 คําอธิบายดังกลาวสอดคลองกับ   อังคาร   ปญญาศิลป   ซ่ึงไดกลาวถึงยันตไว   ดังน้ี 
 

 ยันตก็คือคาถาหรือเปนอักขระในภาษาบาลี   หรืออักษรขอม   ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาดวย
รูปลักษณของลายเสนอันสวยงามหลายๆ เสน  พรอมกับผูกประกอบเขาเปนรูปทรงตางๆ   เพ่ือ
องคประกอบทางศิลปะหรือดวยความเช่ือถือบางประการที่สืบทอดตอกันมาอยูเคียงคูกันดวยโดย
หวังผลที่ปรากฏทางดานเพ่ือความขลัง   ศักด์ิสิทธิ์   และเปนไปในรูปแบบที่สวยงามนาศรัทธา 
(อังคาร   ปญญาศิลป   ม.ป.ป. : ๑๐๕) 

 
 นอกจากนี้   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ก็ไดใหความหมายของ
ยันต   และยังไดกลาวถึงช่ือยันตบางช่ือไว   ดังนี้ 
 

 ยันต   น. ตารางหรือลายเสนเปนเลข   อักขระหรือรูปภาพที่เขียน   สัก   หรือแกะสลักลงบน
แผนผา   ผิวหนัง   ไม   โลหะ   เปนตน   ถือวาเปนของขลัง   เชน   ยันตตรีนิสิงเห   ยันตพระเจา ๕ 
พระองค,   เรียกเสื้อหรือผาเปนตนที่มีลวดลายเชนน้ันวา   เสื้อยันต   ผายันต,   เรียกกิริยาที่ทํา
เชนน้ันวา   ลงเลข   ลงยันต (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๘๙๘) 

 
 จากคําอธิบายขางตนสามารถสรุปความหมายของยันตไดวา   “อักขระ   เลข   ลายเสน   
และรูปภาพ   ท่ีเขียน   สัก   หรือแกะสลัก   ลงบนผิวหนังหรือวัสดุตางๆ   โดยนับถือกันวามี    
ความศักดิ์สิทธ์ิ   และใชเปนเคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่ง” 
 การทํายันตตางๆ เรียกวา   “ลงยันต”   หรือ   “ลงเลขยันต”   โบราณาจารยไดกําหนด
ข้ันตอนในการทําโดยเร่ิมจากการลากเสนยันต   จากน้ันจึงลงอักขระหรือตัวเลข   หรือจะลงท้ัง
อักขระและตัวเลขประกอบกันก็ได   โดยในแตละข้ันตอนจะตองมีคาถากํากับดวยเสมอ   ในสวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓ 

ของภาษาหรืออักขระท่ีนิยมใชในการลงยันตคืออักขระภาษาขอมซ่ึงถือวาเปนอักษรขลัง   ท้ังนี้อาจ
เนื่องดวยเปนอักษรท่ีใชในการศาสนามาแตเดิมนั่นเอง   การลงอักขระนิยมลงเฉพาะอักษรแรกของ
แตละขอความในหลักธรรมหรือท่ีเรียกกันวาหัวใจคาถา   เพื่อเปนการประหยัดเนื้อท่ี   เชน   
หลักธรรมในอริยสัจ ๔   ไดแก   ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   และมรรค   ก็ยอเปน   “ทุสะนิมะ”   เปนตน   
สวนตัวเลขจะเปนผลรวมของอักษรตัวแรกของแตละขอความอีกทีหนึ่ง   เชน   “มะ อะ อุ”   ซ่ึง
หมายถึง   พระรัตนตรัย   ไดแก   พระพุทธ   พระธรรม   และพระสงฆ   ก็เขียนแทนดวยเลข ๓   
เปนตน (เทิม   มีเต็ม   ๒๕๔๒ : ๕๓๓๑)  
 อยางไรก็ตาม   มียันตสวนหน่ึงซ่ึงประกอบดวยอักขระลวน   โดยยันตดังกลาวได
ปรากฏลักษณะการดัดแปลงสัณฐานของตัวอักขระใหมีความสวยงามเรียกวิธีการเชนนี้วา   เขายันต
ข้ึนองค   (คมกริช   ศรีธรรมมงคล   ๒๕๕๑ : ๔๒)   แตยันตในลักษณะนี้ก็มีจํานวนนอยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับยันตชนิดอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยันตมหาอํานาจ 
 
ภาพท่ี ๑   ตัวอยางการเขายันตข้ึนองค 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๘๗. 
 
 เม่ือพิจารณาการตั้งช่ือยันตพบวา   ช่ือยันตของคนไทยมีลักษณะการต้ังช่ือท่ีแตกตาง
จากการตั้งช่ือในลักษณะอ่ืนๆ   กลาวคือ   การต้ังช่ือโดยท่ัวไปมักนิยมเลือกใชคําท่ีมีความหมายท่ีดี
เพราะเช่ือวาจะเปนสิริมงคลแกเจาของช่ือ   แตการตั้งช่ือยันตของคนไทยกลับปรากฏทั้งการใชคําท่ี
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มีความหมายเปนสิริมงคลมาประกอบเปนช่ือยันต   ไดแก   คําท่ีหมายถึงความเจริญรุงเรือง   
ทรัพยสิน   และอํานาจ   เชน   “ยันตเจริญทรัพย”   “ยันตโภคทรัพย”   “ยันตมหาอํานาจ”   เปนตน   
และการใชคําท่ีมีความหมายเปนกาลกิณีมาประกอบเปนช่ือยันต    ไดแก    คําท่ีหมายถึงโรค    ภัย    
และความขัดแยง   เชน   “ยันตกันไข”   “ยันตกันภัย”   “ยันตแชงศัตรู”   เปนตน   ช่ือเหลานี้ได
สะทอนแนวคิดของคนไทยเกี่ยวกับเกณฑการตั้งช่ือยันต   คือการต้ังช่ือยันตตามกฤตยาคมของยันต   
ซ่ึงเกณฑดังกลาวนี้ไมพบในงานวิจัยเร่ืองช่ือในลักษณะอ่ืนๆ   นอกจากนี้ยังพบการต้ังช่ือยันตตาม
พระนามของพระมหากษัตริย   ซ่ึงคนไทยเช่ือวาเปนของสูงจึงไมพบการนํามาใชเปนช่ือบุคคล    
ช่ือรานคา   หรือช่ือพันธุไมมงคล 
 จากการศึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ พบวา  มีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับยันตบาง
แลวแตยังไมพบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตั้งช่ือยันต   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาคนไทยมีเกณฑ
และกลวิธีในการตั้งช่ือยันตอยางไร   และช่ือยันตไดสะทอนความคิด   ความเชื่อ   และคานิยมของ
คนไทยอยางไรบาง   ท้ังนี้ผูวิจัยจะใชวิธีการศึกษาทางอรรถศาสตรชาติพันธุในการวิเคราะหช่ือยันต   
โดยมุงเนนการวิเคราะหความหมายของคําในภาษาเปนสําคัญ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห 
  งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําทฤษฎีอรรถศาสตรชาติพันธุมาใชในการวิเคราะหช่ือยันตของ
คนไทย   เนื่องจากอรรถศาสตรชาติพันธุ (Ethnosemantics)   เปนการศึกษาภาษาของกลุมชนใด
กลุมชนหนึ่งเพื่อใหเขาใจระบบความคิด   ความเช่ือ   และคานิยมของกลุมชนนั้น   โดยเช่ือวาภาษา
เปนเคร่ืองสะทอนความรูสึกนึกคิดและการมองโลกของผูพูด   การวิเคราะหโครงสรางทางภาษา
หรือความหมายของคําศัพทในแตละหมวดของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งจะทําใหผูศึกษาสามารถ
เขาใจระบบความนึกคิด   ความเช่ือ   และคานิยมของกลุมชนนั้นได 
  อรรถศาสตรชาติพันธุเปนศาสตรท่ีเกิดข้ึนราวกลางทศวรรษท่ี ๑๙๕๐   โดยการ
ประสมประสานแนวคิดของศาสตร ๒ สาขาเขาดวยกัน   ไดแก   ภาษาศาสตร   และมานุษยวิทยา   
กลาวคือ   มีการนําเอาระเบียบวิธีทางภาษาศาสตรซ่ึงมีความเปนวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา
วัฒนธรรมของมนุษย   โดยมุงเนนการศึกษาวัฒนธรรมของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งผานทางภาษาท่ี
ชนกลุมนั้นใช   ท้ังนี้เนื่องจากภาษาเปนตัวแทนของมโนทัศนหรือความคิดของผูใชภาษานั้นนั่นเอง 
(อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ   ๒๕๔๙ : ๗๗ – ๘๐) 
  เฟรก (Frake 1980,   อางถึงใน   สมชาย   สําเนียงงาม   ๒๕๔๕ : ๙ – ๑๐)   เปน    
ผูหนึ่งท่ีสนใจศึกษาระบบความคิดและวัฒนธรรมของกลุมชนโดยการศึกษาผานทางภาษาของชน
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กลุมนั้น   เฟรกเสนอความคิดวา   ภาษาหรือคําท่ีใชอยูในแตละวัฒนธรรมลวนเปนตัวแทนของ   
มโนทัศนของชนกลุมนั้น   เพราะส่ิงใดท่ีมีอยูในมโนทัศนและมีความสําคัญตอชนกลุมนั้นส่ิงนั้นก็
จะมีคําใชเรียก   ในทางกลับกันส่ิงใดท่ีไมมีอยูในมโนทัศนส่ิงนั้นก็จะไมมีคําใชเรียก   ดังนั้นคําท่ีมี
ใชอยูในแตละวัฒนธรรมจึงสามารถบอกให เราเขาใจวิ ธีการมองโลกของชนกลุมนั้นได   
นอกจากนี้เฟรกยังเสนอวาการจําแนกประเภทส่ิงตางๆ ของมนุษยไมไดเปนสากลลักษณ   หากแต
ข้ึนอยูกับลักษณะสําคัญทางดานความคิดของคนในแตละวัฒนธรรม   การมองเห็นลักษณะท่ี
แตกตางหรือลักษณะรวมกันของส่ิงของสองส่ิงจนสามารถแบงประเภทตามลําดับช้ัน (Taxonomy) 
ไดนั้น   คนในแตละวัฒนธรรมจะเขาใจกันเอง   หากเราพยายามเขาใจโครงสรางของการจัดลําดับ
ช้ันของแตละวัฒนธรรม   เราก็จะสามารถเขาใจระบบความคิดของคนในสังคมนั้นได 
  อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (๒๕๔๙ : ๘๓)   ไดสรุปหลักการสําคัญในการวิเคราะห
ขอมูลทางอรรถศาสตรชาติพันธุไว   ดังน้ี 
  ๑. คําในภาษาเปนตัวแทนของมโนทัศน   ดังนั้นการวิเคราะหคําทําใหเห็นและ
เขาใจมโนทัศนซ่ึงนําไปสูความเขาใจระบบความรู   ความคิด   และวัฒนธรรมของเจาของภาษาได 
  ๒. ขอมูลท่ีใชตองไดมาอยางธรรมชาติ   และเปนวัตถุวิสัย 
  ๓. เนนการวิเคราะหความหมายของคํา 
  ๔. ผูวิเคราะหตองใชวิธีการท่ีเปนวิทยาศาสตร   ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
  ๕. เปาหมายของการวิเคราะหคือการตีแผระบบความรูจากมุมมองของชาวบาน   
ไมใชจากมุมมองของผูวิเคราะห 
  หลักการดังกลาวทําใหเกิดวิธีการวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุหลากหลาย
วิธี   ดังนี้ 
  ๑. วิธีการวิเคราะหองคประกอบ   เปนวิธีการที่นิยมนํามาใชมากท่ีสุดในการศึกษา      
คําเรียกญาติ   แนวคิดของวิธีการนี้คือ   คําแตละคําสามารถแตกออกเปนหลายองคประกอบทาง
ความหมาย (semantic components)   หรือ   อรรถลักษณ (semantic features)   ในการวิเคราะหดวย
วิธีการนี้จะเร่ิมจากการกําหนดมิติแหงความแตกตาง (dimensions of contrast)   โดยพิจารณาวาคําท่ี
วิเคราะหมีความแตกตางกันในแงใดบาง   หลังจากนั้นจึงกําหนดอรรถลักษณในแตละมิติแหง   
ความแตกตาง   เชน   ในมิติเร่ืองเพศ   ใชแยกคําวา   “พอ”   ใหแตกตางจากคําวา   “แม”   เปนตน 
(อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ   ๒๕๔๙ : ๘๔) 
  ๒. วิธีการวิเคราะหและต้ังกฎ   เปนวิธีการวิเคราะหความหมายของคําออกมาใน
รูปแบบโครงสรางตามลักษณะทางวากยสัมพันธและองคประกอบทางความหมาย   จากน้ันจึง
วิเคราะหตอมาวาในแตละสวนประกอบมีความหมายถึงส่ิงใด   เพื่อนําไปจัดประเภทรูปแบบตางๆ 
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ของโครงสราง   หรือการต้ังกฎโครงสรางไดอยางเหมาะสม   ดังงานวิจัยเร่ือง   “การปรับเปล่ียนช่ือ
หมูบานในจังหวัดเชียงใหม”   ของ   นองนุช   มณีอินทร (๒๕๔๓)   ท่ีพบวาโครงสรางของช่ือ
หมูบานในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยองคประกอบ ๒ สวน   ไดแก   สวนหลัก   และสวนขยาย   
สวนหลักคือคําท่ีจะตองมีเสมอและปรากฏเปนคําแรกในช่ือหมูบาน   เพื่อแสดงลักษณะภูมิประเทศ   
ช่ือเฉพาะ   หรือชุมชน   และสวนขยายคือสวนท่ีจะมีหรือไมมีก็ไดในโครงสราง   เปนคําท่ีมา
ประกอบกับสวนหลักเพื่อเพ่ิมความหมายใหชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงแกสวนหลักท่ีปรากฏขางหนา   
เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะ   ชุมชน   หรือคุณสมบัติ   เชนช่ือหมูบาน   หวยทราย   กาวิละ   และกาด   
เปนช่ือหมูบานท่ีประกอบดวยสวนหลักเพียงสวนเดียว   โดยช่ือหมูบานดังกลาวไดแสดงลักษณะ
ของภูมิประเทศ    ช่ือเฉพาะ    และชุมชน    ตามลําดับ    สวนช่ือหมูบาน    ปาขอยเหนือ   
ประกอบดวยสวนหลักและสวนขยาย   โดยปาเปนสวนหลักท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ   สวนขอย
เปนสวนขยายท่ีแสดงลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับพืชพันธุ   และเหนือเปนสวนขยายท่ีแสดงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับทิศทางของพ้ืนท่ี   เปนตน 
  ๓.วิธีการวิเคราะหความหมายและจัดประเภท   เปนวิธีการวิเคราะหความหมาย
ของคําจากนั้นจึงนําความหมายท่ีไดมาจัดประเภททางความหมาย   โดยพิจารณาจัดความหมายใน
ทํานองเดียวกันไวเปนกลุมความหมายเดียวกัน   ดังงานวิจัยเร่ือง   “ลักษณะภาษาที่แสดง          
ความเปล่ียนแปลงของความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทย”   ของ   สมชาย   
สําเนียงงาม (๒๕๔๕)   ท่ีจัดหนวยศัพทท่ีหมายถึงทรัพยสินมีคา   เชน   ทอง   เพชร   หนวยศัพทท่ี
หมายถึงส่ิงของเคร่ืองใช   เชน   สังวาล   ปน   และหนวยศัพทท่ีหมายถึงความอุดมสมบูรณ   เชน   
อุดม   สมบูรณ   ไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับความม่ังค่ัง   เปนตน 
  ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหความหมายและจัดประเภท   โดยการนํา
ช่ือยันตตางๆ มาวิเคราะหความหมายโดยใชการแยกหนวยศัพท (lexeme)   แตละหนวยท่ีแสดงแต
ละความหมายออกจากกัน   โดยยึดความหมายตามพจนานุกรมและนามานุกรมฉบับตางๆ เปน
เกณฑ   จากนั้นจึงรวบรวมจัดหนวยศัพทท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันไวเปนกลุมความหมาย
เดียวกัน 
  ปจจุบันมีผูสนใจนําวิธีการศึกษาทางอรรถศาสตรชาติพันธุไปประยุกตใชใน
การศึกษาวิเคราะหภาษาของกลุมชนตางๆ แลวมากมาย   โดยวงศัพทท่ีนิยมนํามาศึกษา   ไดแก   คํา
เรียกญาติ     คําเรียกสี   คําเรียกรส   คําสรรพนาม   นามสกุล   ช่ือบุคคล   และช่ือสถานท่ี   เปนตน   
แตเนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับช่ือ   ดังนั้นผูวิจัยจึงจะกลาวถึงเฉพาะงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับช่ือโดยตรงเทานั้น   นอกจากนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสักดวย   แตจะ
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กลาวถึงเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับยันตเทานั้น   เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบในการศึกษาใน
คร้ังนี้ 
 
 งานวิจัยเกี่ยวกับช่ือบุคคล 
  วรางคณา   สวางตระกูล (๒๕๔๐)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การศึกษาภาษาท่ีใช
ในการต้ังช่ือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร”   เพื่อศึกษาภาษาท่ีใชในการต้ังช่ือของคนไทยใน
กรุงเทพมหานครในเร่ืองจํานวนพยางค   การสรางคํา   ท่ีมาของภาษา   และความหมายของช่ือ 
  ผลการศึกษาพบวา   ช่ือของเพศชายในทุกกลุมอายุมีจํานวนพยางคนอยกวาช่ือของ
เพศหญิง   และช่ือของกลุมอายุมากท้ังเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนพยางคนอยกวาช่ือของกลุม
อายุนอย   ในดานการสรางคําพบวา   ช่ือของเพศชายในทุกกลุมอายุมีการสรางคําท่ีซับซอนนอยกวา
ช่ือของเพศหญิง   และช่ือของกลุมอายุมากจะมีการสรางคําท่ีซับซอนนอยกวาช่ือของกลุมอายุนอย   
ดานภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือพบวา   ช่ือของกลุมอายุมากท้ังเพศชายและเพศหญิงมีช่ือท่ีเปนภาษาไทย
มากท่ีสุด   สวนช่ือของกลุมอายุนอยท้ังเพศชายและเพศหญิงมีช่ือภาษาบาลี – สันสกฤตมากท่ีสุด   
ในดานความหมายพบวา   ช่ือของเพศชายมักมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ   ชัยชนะ   ความเปนเลิศ   
และความกลาหาญ   ในขณะท่ีช่ือของเพศหญิงมีความหมายเกี่ยวกับความงาม   และความบริสุทธ์ิ 
 
  ชมพูนุช   โพธ์ิทองคํา (๒๕๔๑)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การตั้งช่ือของชาว
กะเหร่ียงโป   ตําบลสวนผ้ึง   อําเภอสวนผ้ึง   จังหวัดราชบุรี”   เพื่อศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือของ
ชาวกะเหร่ียงโป   วิธีการตั้งช่ือ   และความหมายของช่ือ 

ผลการศึกษาพบวา   ชาวกะเหร่ียงโปมีการใชท้ังภาษากะเหร่ียงและภาษาไทยใน
การตั้งช่ือ   โดยการต้ังช่ือของคนในแตละกลุมอายุจะมีความแตกตางกัน   กลาวคือ   คนกลุมอายุ
ระหวาง ๔๑ – ๖๐ ป   และ   ๒๑ – ๔๐ ป   สวนใหญมีท้ังช่ือภาษากะเหร่ียงและช่ือภาษาไทย   สวน
คนในกลุมอายุระหวาง ๑ – ๒๐ ป   จะมีเพียงช่ือภาษาไทยเทานั้น   ดานการตั้งช่ือภาษาไทยของชาว
กะเหร่ียงโปมี ๔ วิธีการ   ไดแก   การต้ังตามเสียงช่ือภาษากะเหรี่ยง   การตัดเสียงการเพิ่มเสียง   
หรือเปล่ียนแปลงเสียงช่ือภาษากะเหร่ียง   การแปลความหมายช่ือกะเหร่ียง   และการใชช่ือ
ภาษาไทย 

ดานความหมายพบวา   ความหมายของช่ือจะมีความแตกตางกันในแตละกลุมอายุ   
กลาวคือ   ในกลุมอายุระหวาง ๔๑ – ๖๐ ป   มักตั้งช่ือท่ีมีความหมายเก่ียวกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม   
ไดแก   ตนไม   ดอกไม   ส่ิงของเคร่ืองใช   และส่ิงแวดลอมรอบตัว   สวนในกลุมอายุระหวาง ๒๑ – 
๔๐ ป   เร่ิมปรากฏการตั้งช่ือท่ีมีความหมายในทางนามธรรม   ไดแก   ความดี   ความสําเร็จ       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘ 

ความเจริญรุงเรือง   มากข้ึน   แตยังคงมีช่ือท่ีมีความหมายเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรมอยู   สวนใน
กลุมอายุระหวาง ๑ – ๒๐ ป   ช่ือจะมีความหมายในทางนามธรรม   ไดแก   อํานาจ   ชัยชนะ   
ความสําเร็จ   และความเจริญรุงเรือง 

 
  สมชาย   สําเนียงงาม (๒๕๔๕)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “ลักษณะภาษาท่ีแสดง
ความเปล่ียนแปลงของความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทย”   เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทย   โดย     
การวิเคราะหรูปคําและความหมายของช่ือคนไทยในกลุมอายุตางกัน   รวมท้ังเปรียบเทียบความเช่ือ
ดังกลาวในช่ือคนไทยภาคตางๆ 

ผลการศึกษาพบวา   ช่ือของคนไทยสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณี
โดยแสดงออกท้ังทางรูปคําและความหมายของชื่อ   โดยในดานรูปคําพบวา   ช่ือคนในกลุมอายุ   
๘๑ ปข้ึนไปหรือช่ือคนสมัยกอนจะสะทอนความเช่ือดังกลาวนอยกวาช่ือคนกลุมอายุอ่ืน   และมี
แนวโนมวาช่ือของคนในกลุมอายุท่ีลดลงจะสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากข้ึน   
โดยจะใชช่ือท่ีเล่ียงอักษรกาลกิณีและมีความสัมพันธกับช่ือพอแมมากข้ึน   

สวนดานความหมายพบวา   ช่ือคนในสมัยกอนจะสะทอนความเช่ือวากิริยาอาการ
และคุณสมบัติของเจาของช่ือถือเปนสิริมงคลมากท่ีสุด   ในสมัยตอมาถือวาความดีงาม   และ   
ความเจริญรุงเรืองเปนสิริมงคลมากท่ีสุด   และในสมัยปจจุบันความรูความสามารถถือเปนสิริมงคล
มากท่ีสุด 
  การวิเคราะหความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทยภาคตางๆ   
พบวา   ช่ือคนกลุมอายุ ๘๑ ปข้ึนไป   จะสะทอนความเช่ือดังกลาวโดยแสดงออกทางการต้ังช่ือให
สัมพันธกับช่ือพอแม   และการเลือกใชความหมายแตกตางกันตามภาค   คือช่ือคนไทยภาคเหนือ
เลือกใชความหมายเกี่ยวกับความมั่งค่ังมากท่ีสุด   ช่ือคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต
เลือกใชความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะมากท่ีสุด   สวนช่ือคนไทยภาคกลางเลือกใช
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองมากท่ีสุด   แตมีการเล่ียงอักษรกาลกิณีใน
ระดับท่ีนอยเหมือนกัน   สวนช่ือคนกลุมอายุ ๑ – ๒๐ ป   พบวา   มีการเล่ียงอักษรกาลกิณี   การใช
ช่ือท่ีมีความสัมพันธกับช่ือพอแม   และการเลือกใชความหมายของช่ือแตกตางกันตามภาค   ในดาน
การเล่ียงอักษรกาลกิณีนั้นพบวาช่ือคนภาคเหนือสะทอนความเช่ือนี้มากท่ีสุด   สวนช่ือคนภาคใต
สะทอนความเช่ือนี้นอยท่ีสุด   ในดานการใชช่ือท่ีมีความสัมพันธกับช่ือพอแมพบวาช่ือคนไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสะทอนความเชื่อดังกลาวมากกวาช่ือคนไทยภาคอ่ืน   สวนดานการเลือกใช
ความหมายของช่ือพบวาช่ือคนไทยภาคเหนือเลือกใชความหมายเก่ียวกับความรูความสามารถมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙ 

ท่ีสุด   ช่ือคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเลือกใชความหมายเกี่ยวกับความดงีามและ
ความเจริญรุงเรืองมากท่ีสุด   สวนชื่อคนไทยภาคใตเลือกใชความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
มากท่ีสุด 
 
  ไศลรัตน   อิสระเสนีย (๒๕๔๖)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “ความสัมพันธระหวาง
บุคคลในครอบครัวกับภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือจริง”   เพื่อวิเคราะหลักษณะทางเสียง   และ
ความหมายท่ีใชในการตั้งช่ือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

ผลการศึกษาพบวา    ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตร    และบุตรกับบุตรมี
ความสัมพันธในเร่ืองเสียงมากกวาความหมาย   และช่ือจริงของบุตรกับบุตรแสดงความสัมพันธสูง
กวาบิดามารดากับบุตรท้ังในเร่ืองเสียงและความหมาย   นอกจากนี้ยังพบวา   ลักษณะภาษาท่ีใชใน
การต้ังช่ือจริงจะแตกตางกันไปตามเพศอยางมีนัยสําคัญ   กลาวคือ   ช่ือจริงของบิดากับบุตรชายมี
ความสัมพันธมากกวาบิดากับบุตรหญิง   และชื่อจริงของมารดากับบุตรหญิงมีความสัมพันธ
มากกวามารดากับบุตรชาย 
  ดานรูปแบบทางเสียงพบวา   ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธ
ประเภทเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากท่ีสุด   สวนบุตรกับบุตรมีความสัมพันธแบบพยางค
เดียวกันมากท่ีสุด   สวนในดานความหมายพบวา   ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธ
ประเภทความงามมากท่ีสุด   สวนบุตรกับบุตรแสดงความสัมพันธประเภทความเจริญ   ความเช่ือ   
มากท่ีสุด   นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา   ความหมายของชื่อจะมีความแตกตางกันไปตามเพศ   
กลาวคือ   ช่ือจริงของบิดากับบุตรชายจะมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ   ชัยชนะมากท่ีสุด   สวนช่ือ
ของมารดากับบุตรหญิงจะมีความหมายเกี่ยวกับความงามมากท่ีสุด 
 

นริศรา  โฉมศิริ (๒๕๔๗)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การศึกษาบริบททาง
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมของช่ือชาวมอญ : กรณีศึกษาชาวมอญ   บานวังกะ   ตําบลหนองลู   
อําเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี”   เพื่อศึกษาบริบททางภาษาศาสตรและวัฒนธรรมของช่ือชาว
มอญในดานภาษา   โครงสรางทางภาษา   ท่ีมา   ความหมายของช่ือ   และการเปล่ียนช่ือ 
  ผลการศึกษาพบวา   นอกจากชาวมอญจะใชภาษามอญในการต้ังช่ือแลวยังพบช่ือ
ท่ีใชภาษาพมา  ภาษาไทย   และภาษาอังกฤษ   ดานโครงสรางทางภาษาพบวา   ช่ือสวนใหญมี
โครงสรางท่ีไมซับซอนและมีลักษณะเดียวกับโครงสรางคําในภาษามอญ   โดยชื่อของชาวมอญใน
กลุมอายุ ๔๕ ปข้ึนไป   จะมีการสรางคําท่ีซับซอนนอยกวาช่ือของคนกลุมอายุนอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐ 

  ดานท่ีมาและความหมายของช่ือพบวา   ช่ือของเพศชายมักมีความหมายเกี่ยวกับ
ความรักชาติ   ชัยชนะ   สวนช่ือของเพศหญิงมักมีความหมายเกี่ยวกับความสวยงาม   ในสวนของ
การเปล่ียนช่ือพบวา   มีท่ีมาจาก   ๒   สาเหตุ   ไดแก   เหตุผลดานความเช่ือ   และเหตุผลดานสังคม   
โดยเหตุผลดานสังคมถือเปนเหตุผลหลักในการเปล่ียนช่ือของชาวมอญ 
 
  อํานาจ   ปกษาสุข (๒๕๕๐)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การศึกษาการตั้งนามฉายา
ของพระสงฆไทย”   เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งนามฉายา   ความหมายของนามฉายา   และความเช่ือ
และคานิยมท่ีสะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทย 
  ผลการศึกษาพบวา   กลวิธีในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสามารถจําแนกได
เปน ๒ กลวิธี   ไดแก   การต้ังนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว   ไดแก   การต้ังนามฉายาตามวันเกิด   
การต้ังนามฉายาตามวันบวช   การตั้งนามฉายาตามช่ือ   และการต้ังนามฉายาตามนามสกุล   และ
การตั้งนาฉายาโดยใชเกณฑดังกลาวขางตน ๒ เกณฑรวมกัน   ท้ังนี้การตั้งนามฉายาตามวันเกิดเปน
กลวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
  ดานความหมายพบวา   สามารถจําแนกไดเปน ๘ กลุมความหมาย   ไดแก   
ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองทางธรรม   ความหมายเก่ียวกับปญญา   ความหมายเก่ียวกับสิริมงคลและ
ความเจริญรุงเรือง   ความหมายเก่ียวกับเกียรติยศและอํานาจ   ความหมายเก่ียวกับความงาม   
ความหมายเกี่ยวกับความสุข   ความหมายเกี่ยวกับความเพียร   และความหมายเกี่ยวกับความอดทน   
โดยกลุมความหมายเกี่ยวกับเร่ืองทางธรรมเปนกลุมความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   เม่ือ
เปรียบเทียบความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยท้ัง ๔ ภาคพบวา   ความหมายของนามฉายา
ของพระสงฆไทยท้ัง ๔ ภาค   มี ๘ กลุมความหมาย   และพบกลุมความหมายเกี่ยวกับเร่ืองทางธรรม
มากท่ีสุดเหมือนกัน 
  นอกจากนี้   นามฉายาของพระสงฆไทยยังสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับความเปน    
สิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา   ตลอดจนคานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค   และ
คานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนาของคนไทย 
 
 งานวิจัยเกี่ยวกับช่ืออ่ืนๆ 
  วิยะดา   จงบรรจบ (๒๕๓๔)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การศึกษาภาษาท่ีใชใน
การตั้งช่ือธุรกิจการคา”   เพื่อศึกษาท่ีมาของภาษา   การประกอบเปนช่ือธุรกิจการคา   ความหมายท่ี
นํามาต้ังช่ือธุรกิจการคา   ตลอดจนคานิยมท่ีสะทอนจากความหมายของธุรกิจการคา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑ 

  ผลการศึกษาพบวา   ช่ือธุรกิจการคามาจากคําในภาษาตางๆ จํานวน ๑๒ ประเภท   
ไดแก   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทยกับบาลี – สันสกฤต   ภาษาบาลี – สันสกฤต   ภาษาอังกฤษกับ
ภาษาบาลี – สันสกฤต   ภาษาไทยกับอังกฤษ   ภาษาไทย   ภาษาไทยกับบาลี – สันสกฤตและอังกฤษ   
ภาษาไทยกับเขมรและบาลี – สันสกฤต   ภาษาเขมรกับภาษาไทย   ภาษาเขมรกับภาษาอังกฤษ   
ภาษาเขมรกับบาลี – สันสกฤต   และภาษาเขมร   ท้ังนี้ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากภาษาอังกฤษเปนช่ือท่ี
ไดรับความนิยมมากท่ีสุด   โดยช่ือธุรกิจการคาเหลานี้มีการประกอบคํา ๔ ประเภท   ไดแก   คําโดด   
คําประสม   คําซอน   และคําซํ้า 
  ความหมายท่ีนํามาใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคามี ๑๑ ประเภท   ไดแก   ความหมาย
ท่ีแสดงประเภทธุรกิจการคา   ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ   ความเจริญรุงเรืองและความเปน        
สิริมงคล   ความม่ังค่ังรํ่ารวย   ธรรมชาติส่ิงแวดลอม   ความม่ันคงยืนยง   อํานาจ – ชัยชนะ   
ความสุข   คุณธรรม   ความสวยงาม   และความหมายอ่ืนๆ   ท้ังนี้ความหมายท่ีแสดงธุรกิจการคา
เปนความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
  สวนคานิยมท่ีสะทอนจากภาษาและความหมายของช่ือธุรกิจการคามี ๓ ประเภท   
ไดแก   คานิยมในการนําภาษาตางประเทศมาต้ังช่ือธุรกิจการคา   คานิยมท่ีเปนนามธรรม   และ
คานิยมท่ีเปนรูปธรรม 
 
  ปราณี   กุลละวณิชย (๒๕๓๕)   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   “ช่ือหมูบานในมณฑลกวางสี   
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบช่ือหมูบานจวงในเขต
มณฑลกวางสีกับช่ือหมูบานใน ๔ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ไดแก   จังหวัดเลย   
หนองคาย   นครพนม   และอุดรธานี   วามีลักษณะการตั้งช่ืออยางไร   และช่ือหมูบานเหลานั้น
แสดงใหเห็นภูมิประเทศ   ชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบานตางๆ เหลานั้น   อยางไร 

ผลการศึกษาพบวา   วิธีการตั้งช่ือของชนสองกลุมซ่ึงพูดภาษาตระกูลไทดวยกันมี
ความเหมือนกัน   คือมีลักษณะโครงสรางทางภาษาเปนคํา ๒ คําเปนสวนใหญ  และมีการใชคําหลัง
ขยายความหมายของคําหนา   สวนช่ือหมูบานท่ีเปนคํา ๓ คํา   ก็มีลักษณะเชนเดียวกันคือ   คําท่ีสาม
จะบอกทิศทางเปนสวนใหญ   นอกจากนี้วิธีการตั้งช่ือหมูบานของท้ังสองกลุมชนก็มีหลักการท่ี
เหมือนกัน   คือใชลักษณะการทํามาหากิน   และลักษณะภูมิประเทศของทองถ่ินเปนหลักสําคัญใน
การเรียกช่ือหมูบานของตนซ่ึงปรากฏในคําแรกของชื่อหมูบานเสมอ   แตช่ือหมูบานของไทยมี
ลักษณะการตั้งช่ือท่ีเบ่ียงเบนไปจากหลักการนี้มากข้ึน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒ 

  ลัดดาวัลย   คีรีเมฆ (๒๕๔๑)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “แนวนิยมในการต้ังช่ือ
รานคาในเขตเทศบาลนครขอนแกน”   เพื่อศึกษาแนวนิยมในการตั้งช่ือรานคาในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกนในดานท่ีมา   ลักษณะของภาษา   และความหมายของช่ือ 

ผลการศึกษาพบวา   ท่ีมาของช่ือจําแนกไดเปน ๑๓ ประเภท   ไดแก   ช่ือบุคคล    
ช่ือสกุล   ช่ือสัตว   ช่ือพืช   ช่ือส่ิงของ   ช่ือสถานท่ี   ช่ือกิจการคาหรือบริการ   ช่ือสวัสดิมงคล   ช่ือ
ตัวเลข   ช่ือเวลา   ช่ือภาพยนตร   ช่ือเดือน   และช่ือกลุมลิขสิทธ์ิ   ท้ังนี้ช่ือบุคคลเปนท่ีมาท่ีไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุด   สวนชื่อเวลาและช่ือเดือนไดรับความนิยมนอยท่ีสุด   สวนลักษณะของภาษาท่ี
นํามาใชในการตั้งช่ือพบวา   ภาษาไทยเปนภาษาที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด   ในดานโครงสรางของ
คําท่ีนํามาใชในการตั้งช่ือพบวา   ช่ือท่ีเปนโครงสรางของคําสามพยางคไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

สวนความหมายของชื่อพบวา   สามารถจําแนกไดเปน ๗ ความหมาย   ไดแก   
ความหมายแสดงช่ือเฉพาะ   ความหมายแสดงประเภทของสินคา   ความหมายแสดงธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม    ความหมายแสดงความเจริญรุงเรือง   ความหมายแสดงความเปนสิริมงคล   
ความหมายแสดงความดีความเปนเลิศ   และความหมายแสดงความรํ่ารวย   โดยความหมายแสดง
ประเภทของสินคาเปนความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   สวนความหมายแสดงความเปน   
สิริมงคลเปนความหมายท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด 
 
  นองนุช   มณีอินทร (๒๕๔๓)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การปรับเปล่ียนของชื่อ
หมูบานในจังหวัดเชียงใหม”   เพื่อศึกษารูปแบบโครงสรางของชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหม   
รวมท้ังลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากช่ือหมูบาน   การปรับเปล่ียนดานภาษาในลักษณะตางๆ   
และปจจัยท่ีทําใหเกิดการปรับเปล่ียนของชื่อหมูบาน 
  ผลการศึกษาพบวา   โครงสรางของช่ือหมูบานในจังหวัดเชียงใหมสามารถจําแนก
ไดเปน ๓ รูปแบบ   ไดแก   ภูมิประเทศ + (ลักษณะเฉพาะ) + (คุณสมบัติ)   ช่ือเฉพาะ  และชุมชน + 
(ช่ือชุมชน) 
  ดานความหมายของช่ือพบวา   ช่ือหมูบานในจังหวัดเชียงใหมไดสะทอนลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนในหลายดาน   ไดแก   การตั้งถ่ินฐานใกลแหลงน้ํา   ความสําคัญของพื้นท่ี
ปาตอวิถีชีวิตของคนเชียงใหม   ลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นท่ีสูง   ความหลากหลายของพืชพรรณ   
การบงบอกทิศทางตําแหนงหรือแสดงลักษณะเดนของหมูบาน   ความสําคัญของวัดและศาสนา   
ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ   และการเปล่ียนแปลงของลักษณะชุมชน   ดานการปรับเปล่ียน
ช่ือพบวา   มีการปรับเปล่ียนใน ๓ ลักษณะ   ไดแก   การปรับเปล่ียนดานศัพท   การปรับเปล่ียนดาน
ตัวสะกด   และการปรับเปล่ียนดานโครงสราง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓ 

  สวนปจจัยของการปรับเปล่ียนช่ือพบวา   มี ๔ ปจจัย  ไดแก  ปจจัยดานภาษา   
ปจจัยดานภูมิประเทศ   ปจจัยดานสังคม   และปจจัยดานการเมืองการปกครอง 
 

วงเดือน   คัยนันทน (๒๕๔๗)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “การตั้งช่ือพันธุไมมงคล
ในภาษาไทย”   เพ่ือศึกษาการต้ังช่ือพันธุไมมงคลในภาษาไทย   ในดานลักษณะโครงสรางของช่ือ   
ความหมาย   และความเช่ือท่ีสะทอนจากช่ือ   โดยศึกษาจากช่ือพันธุไมมงคลประเภทวาน   และ   
โปยเซียน 

ผลการศึกษาพบวา   ลักษณะโครงสรางของช่ือพันธุไมมงคลมี ๓ ลักษณะ   ไดแก   
ลักษณะท่ีเปนคํา   ลักษณะท่ีเปนวลีและกลุมคํา   และลักษณะท่ีเปนประโยค   โดยปรากฏลักษณะท่ี
เปนวลีและกลุมคํามากท่ีสุด   ในดานความหมายพบวา   มีท้ังช่ือท่ีมีความหมายมงคล   และช่ือท่ีมี
ความหมายอ่ืนๆ   โดยช่ือท่ีมีความหมายมงคลแบงไดเปน ๓ กลุม   ไดแก   ความหมายท่ีเกี่ยวกับ
ความเจริญ   ความหมายท่ีเกี่ยวกับความสุข   และความหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย   โดย
ความหมายท่ีเกี่ยวกับความเจริญเปนความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   สวนความหมายอื่นๆ   
แบงไดเปน ๓ กลุมเชนกัน   ไดแก   ความหมายท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุไม   ความหมายที่
เกี่ยวกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม   และความหมายท่ีเกี่ยวกับบุคคล   โดยความหมายท่ีใหรายละเอียด
เกี่ยวกับพันธุไมเปนความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

ดานความเช่ือพบวา   ช่ือของพันธุไมมงคลไดสะทอนความเช่ือของคนไทย ๘ 
ประการ   ไดแก   ความเช่ือเกี่ยวกับลัทธิศาสนา   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับ
สัตว   ความเช่ือเกี่ยวกับอัญมณี   ความเช่ือเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข   ความเช่ือเกี่ยวกับ
โหราศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับสี   และความเช่ือเกี่ยวกับขวัญ 

นอกจากนี้   ช่ือพันธุไมมงคลยังแสดงใหเห็นคานิยมของคนไทยใน ๓ ดาน   
ไดแก   คานิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ัง   คานิยมเกี่ยวกับความปลอดภัย   และคานิยมเกี่ยวกับการมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและอายุยืน 

 
อนึ่ง   ยังมีงานวิจัยสาขาอื่นท่ีไดกลาวถึงการตั้งช่ือไวเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย   

คือ วิทยานิพนธสาขาประวัติศาสตรศิลปะ ของ   บุศรา   สวางศรี (๒๕๔๙) เร่ือง  “พุทธพาณิชย : 
พระเคร่ือง”   ซ่ึงมีวัตถุประสงคหนึ่งเพื่อศึกษาการเรียกช่ือพระเคร่ืองในวงการพุทธพาณิชย 

ผลการศึกษาพบวา   มีปจจัยท่ีสงผลตอการเรียกช่ือพระเคร่ืองท้ังส้ิน ๙ ประการ   
ไดแก   สถานท่ีพบ   ลักษณะเดน   รูปทรง   วัสดุท่ีใชในการสราง   จํานวนพระท่ีสราง   ความเช่ือ
ในพุทธคุณ   ช่ือผูสรางหรือรูปของพระและเกจินั้นๆ   ช่ือผูใช   และส่ิงท่ีนิยมในสมัยนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔ 

 งานวิจัยเกี่ยวกับยันต 
  สุลักษณ   ศรีบุรี   และ   ทวีวงศ   ศรีบุรี (๒๕๓๐)   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   “ลายสักท่ี
พบในภาคกลางของประเทศไทย”   เพื่อศึกษาถึงสภาพการสักในภาคกลางของประเทศไทย   ใน   
๘ จังหวัด   ไดแก   กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   สมุทรปราการ   อยุธยา   กาญจนบุรี   นครปฐม   
ราชบุรี   และเพชรบุรี 
  ผลการศึกษาพบวา   คนไทยภาคกลางยังคงมีความยึดม่ันเช่ือถือตอการสักอยาง
จริงจัง   โดยมีวัตถุประสงคของการสักท่ีสําคัญ ๒ ประการ   ไดแก   การสักเพื่อความสวยงาม   และ
การสักเพื่อผลทางไสยศาสตร   โดยการสักเพื่อผลทางไสยศาสตรสามารถจําแนกไดเปน ๒ ประเภท   
ไดแก   การสักเพื่อผลทางเมตตามหานิยม   ซ่ึงนิยมสักเปนรูปจิ้งจก   หรือสาลิกา   และการสักเพื่อ
ผลทางคงกระพันชาตรี    ซ่ึงมักนิยมสักลวดลายท่ีเปนตัวแทนความดุราย    ความปราดเปรียว    
ความสงางาม   ความกลาหาญ   ไดแกรูปเสือ   หนุมาน   มังกร   และสิงห   เปนตน   หรือลายท่ี
เปรียบเหมือนเกราะปองกันภยันตราย   เชน   ยันตเกายอด   ยันตเกราะเพชร   เปนตน 
 
  สายสม   ธรรมธิ (๒๕๓๘)   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   “ลายสักไทใหญ”   เพื่อรวบรวม
ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสักของชาวไทใหญ   ตลอดจนความสัมพันธระหวางการสักกับวิถีชีวิต
และประวัติความเปนมาของชาวไทใหญ 
  ผลการศึกษาพบวา   การสักของชาวไทใหญมีความสัมพันธกับความเช่ือทั้งใน
สวนของพุทธศาสตรและไสยศาสตร   นอกจากนี้การสักยังเปนอัตลักษณท่ีแสดงถึงความเปนมา
ของชนชาติ   ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไทใหญท่ีมีความผูกพันกับธรรมชาติ 
  การสักของชาวไทใหญอาจจําแนกไดเปน ๒ ประเภท   ตามตําแหนงท่ีสัก   ไดแก   
การสักสวนบน   คือการสักตั้งแตเอวข้ึนไปจนถึงศีรษะและแขน   ไดแก  การสักยาขาม  และการสัก
ยามหานิยม   สวนการสักสวนลาง   คือการสักตั้งแตเอวลงไปถึงหลังเทา   ไดแก   การสักขาลาย   
และการสักขามเข้ียว 
  การสักยาขาม   เปนการสักเพื่อหวังผลในทางคงกระพันชาตรี   การสักยามหานิยม   
เปนการสักเพื่อหวังผลในทางเมตตามหานิยม   สวนการสักขามเข้ียว   เปนการสักเพื่อหวังผลในทาง
ปองกันพิษจากสัตว   โดยการสักท้ังสามชนิดนี้จะพบการใชยันตในการสัก   สวนการสักขาลาย   
เปนการสักตามประเพณีนิยมของชายชาวไทใหญ   ท้ังยังเปนสัญลักษณบงบอกถึงความเปน
ลูกผูชายดวย   โดยลวดลายท่ีนิยมสักมักเปนรูปเหล่ียมตางๆ   รูปนาค   รูปเสือ   และรูปใบไม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕ 

  ชนกภรณ   นรากร (๒๕๔๙)   เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “วิวัฒนาการการสักและ
วัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง”   เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะ
บนเรือนรางต้ังแตอดีตจนกระท่ังนําไปสูการประกอบธุรกิจการสักในปจจุบัน 
  ผลการศึกษาพบวา   ศิลปะบนเรือนรางท่ีเรียกวารอยสัก   ไมปรากฏหลักฐานอยาง
แนชัดวาเกิดข้ึนท่ีไหนและเมื่อไร    นอกจากตํานานท่ีเลาขานสืบตอกันมาเปนประวัติศาสตรอัน
ยาวนานวา   รอยสักไดเกิดข้ึนตามความเช่ือในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติและมีวิวัฒนาการ
ตามยุคสมัยของแตละเผาพันธุ   ในประเทศไทยการสักในอดีตสวนใหญมิไดมุงท่ีความสวยงามแต
จะเนนในเร่ืองของความขลังความศักดิ์สิทธ์ิของสัญลักษณท่ีใชเปนสําคัญ   ดังนั้นสัญลักษณท่ีใชจึง
เปนพวกอักขระ   คาถา   ยันต   ซ่ึงมีความหมายในเร่ืองของความขลังความศักดิ์สิทธ์ิอยูในตัวเอง 
 
  ณัฐธัญ   มณีรัตน (๒๕๕๑) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง   “อิทธิพลของพุทธศาสนา
มหายานท่ีมีตอระบบยันตในประเทศไทย”   เพื่อศึกษาอิทธิพลของพุทธปรัชญามหายานท่ีมีตอ
รูปแบบของยันตในประเทศไทย   ประวัติศาสตรและความเช่ือเร่ืองยันตของชาวพุทธในชุมชน
โบราณของไทย   และผลกระทบท่ีเกิดจากความเช่ือของระบบยันตท่ีมีตอประชาชน 
  ผลการศึกษาพบวา   ความเช่ือเร่ืองยันตท่ีแพรกระจายอยูในประเทศไทยน้ันมีมา
ชานานแลว   จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนเอกสารโบราณ   พระพิมพ   หรือจารึกทํา
ใหทราบวายันตปรากฏในสังคมไทยมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตน   และเมื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระ
ของระบบยันตพบวา   ยันตตางๆ ท่ีเราเห็นอยูในปจจุบันนี้สวนใหญไดรับอิทธิพลทางดานแนวคิด
และปรัชญาจากพุทธศาสนามหายานในนิกายมนตรยานหรือพุทธตันตระ   ไมเพียงแตความเช่ือ
เหมือนกันในเร่ืองรูปแบบ   แมแตองคประกอบอ่ืนๆ เชนการเสกยันต   การสรางและเขียนยันตก็
เหมือนกัน   ท้ังนี้อาจเปนเพราะในอดีตดินแดนตางๆ ในบริเวณนี้เคยไดรับอิทธิพลของคําสอน
มหายานเอาไว   ดังนั้นหลักคําสอนท่ีสําคัญตางๆ   เชน   ศูนยตา   ตรีกาย   และมณฑล   จึงปรากฏ
อยูในระบบยันต   สวนการนําเอาความเช่ือเร่ืองยันตไปสัมพันธกับเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยก็เพื่อ
ตองการรักษาสารัตถะสําคัญบางอยางเอาไวไมใหสูญหาย 
 
 จากขอมูลผลการศึกษาในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับยันตดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา   ยันตมักมี
การกลาวถึงในแงของการสัก   ท้ังท่ีแทจริงแลวการสักเปนเพียงวิธีการใชยันตอยางหน่ึงของคนไทย
เทานั้น   สวนผลการศึกษาของ   ณัฐธัญ   มณีรัตน (๒๕๕๑)   แมจะทําใหเห็นถึงท่ีมาและพัฒนาการ
ของยันตแตก็มิไดกลาวถึงการตั้งช่ือยันตโดยตรง   ดังนั้นหากมีการศึกษาเร่ืองยันตโดยตรงจึงนาจะ
ชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับยันตไดชัดเจนยิ่งข้ึน   นอกจากนี้หากพิจารณาวาภาษาเปนเคร่ือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖ 

สะทอนความคิด   ความเช่ือ   ตลอดจนวัฒนธรรมของผูใชภาษานั้นๆ แลว   การศึกษาช่ือยันตของ
คนไทยจึงนาจะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบความคิด   ความเช่ือ   และคานิยมของคนไทยได
ชัดเจนยิ่งข้ึนในอีกทางหนึ่ง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาเกณฑและกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทย 
 ๒. เพื่อศึกษาความหมายของช่ือยันตของคนไทย 
 ๓. เพื่อศึกษาความเช่ือและคานิยมของคนไทยท่ีสะทอนจากช่ือยันต 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ๑. กลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทยสวนใหญสัมพันธกับกฤตยาคมของยันต 
 ๒. ช่ือยันตของคนไทยสวนใหญมีความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ 
 ๓. ช่ือยันตของคนไทยสวนใหญสะทอนความเช่ือในพุทธศาสนา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยจะศึกษาชื่อยันตท่ีรวบรวมไวในหนังสือตํารายันตของ   เทพย   สาริกบุตร   และ      
อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   จํานวนท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ   ซ่ึงรวบรวมมาจากตํารายันต ๕ เลม   ไดแก 
 ๑. “คัมภีรยันต ๑๐๘”   ของ   อุรคินทร   วิริยะบูรณะ (๒๕๒๑) 
 ๒. “ประชุมมหายันต ๑๐๘”   ของ   เทพย   สาริกบุตร (๒๕๓๘) 
 ๓. “พระคัมภีรพระเวท  ฉะบับปญจมบรรพ”   ของ   เทพย   สาริกบุตร (ม.ป.ป.) 
 ๔. “เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘  ฉบับพิสดาร”  ของ  อุรคินทร  วิริยะบูรณะ (ม.ป.ป.) 
 ๕. “๑๐๘ ยันต  ฉบับพิสดาร”   ของ   อุรคินทร   วิริยะบูรณะ (ม.ป.ป.) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ช่ือยันต   หมายถึง   ช่ือเฉพาะที่แสดงเอกลักษณและใชจําแนกยันตแตละยันต   ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยจะถือวา   ช่ือยันต   คือ   “ช่ือ”   ท่ีตามหลังคําวา   “ยันต”   ท่ีปรากฏในตํารายันตท่ีใช
ในการศึกษาดังกลาวไวในขอบเขตของการวิจัย   จํานวนท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ 
 หนวยศัพท   หมายถึง   หนวยพื้นฐานท่ีปรากฏในคลังคําศัพทท่ีเปนแมคําหรือคําต้ังและ
ลูกคํา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ศึกษาขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 
 ๒. สัมภาษณผูรูหรือผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับยันต   เชน   พราหมณ   พระสงฆ   และอาจารย
สักยันต   เปนตน 
 ๓. รวบรวมขอมูล   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑ สํารวจเอกสารตํารายันตท่ีมีการตีพิมพเผยแพร   จากการศึกษาพบวามีตํารา
ยันตท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว ๔ สํานวน   ไดแก   ตํารายันตของเทพย   สิงหรักษ   ตํารายันต
ของเทพย   สาริกบุตร   ตํารายันตของอาจารยอน   และตํารายันตของอุรคินทร   วิริยะบูรณะ 
  เม่ือพิจารณาผูแตงเปนรายบุคคลพบวา   เทพย   สิงหรักษ   และอาจารยอน   เขียน
ตํารายันตเพียงเลมเดียวเทานั้น   ไดแก   ตําราเพ็ชรรัตนมหายันต   และ   ตํารามหายันต   ตามลําดับ   
ท้ังนี้   ตําราเพ็ชรรัตนมหายันต   ของ   เทพย   สิงหรักษ (๒๔๗๒)   ซ่ึงถือเปนตํารายันตเลมแรก
ของประเทศไทยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรนั้น   ไดกลาวถึงวิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของ
ยันต   และกฤตยาคมของยันต   แตมิไดระบุช่ือยันตไว   สวน   ตํารามหายันต   ของ   อาจารยอน 
(๒๕๓๕)   สวนใหญก็มิไดระบุช่ือยันตไวเชนเดียวกัน   เทพย   สาริกบุตร   เขียนตํารายันตจํานวน 
๔ เลม   ไดแก   ประชุมมหายันต ๑๐๘   พระคัมภีรพระเวท  ฉะบับจัตตุถบรรพ   พระคัมภีรพระเวท  
ฉะบับปญจมบรรพ   และ   ตําราพุทธรัตนมหายันต   สวน   อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   เขียนตํารายันต
จํานวน ๓ เลม   ไดแก   คัมภีรยันต ๑๐๘   เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘  ฉบับพิสดาร   และ   ๑๐๘ ยันต  
ฉบับพิสดาร   ท้ังนี้ตํารายันตของ   เทพย   สาริกบุตร   จํานวน ๒ เลม   ไดแก   พระคัมภีรพระเวท  
ฉะบับจัตตุถบรรพ   และ   ตําราพุทธรัตนมหายันต   ตนฉบับไดสูญหายไปจากหอสมุดแหงชาติ   
และยังไมมีการตีพิมพเพิ่มเติม   จึงไมสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ได 
  ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงจะศึกษาเฉพาะช่ือยันตจากตํารายันตของ   เทพย  
สาริกบุตร   และ   อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   จํานวนท้ังส้ิน ๕ เลม   ไดแก   ประชุมมหายันต ๑๐๘ 
(๒๕๓๘)   และ   พระคัมภีรพระเวท ฉะบับปญจมบรรพ (ม.ป.ป.)   ของ   เทพย   สาริกบุตร   และ   
คัมภีรยันต ๑๐๘ (๒๕๒๑)   เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (ม.ป.ป.)   และ   ๑๐๘ ยันต 
ฉบับพิสดาร (ม.ป.ป.)   ของ   อุรคินทร   วิริยะบูรณะ 
  ๓.๒ รวบรวมช่ือยันตจากเอกสารโดยช่ือยันตในงานวิจัยคร้ังนี้   เก็บจาก   “ช่ือ”   
ท่ีตามหลังคําวา   “ยันต”   ในตํารายันตท่ีใชในการศึกษาท้ัง ๕ เลม   โดยผูวิจัยจะถือวาช่ือยันตแตละ
ช่ือเปนวิสามานยนาม   คือเปนนามเฉพาะท่ีใชจําแนกยันตแตละยันตโดยอาศัยรูปเขียนเปนสําคัญ      
ผลการรวบรวมขอมูลพบวามีช่ือยันตท่ีปรากฏในหนังสือตํารายันตจํานวนท้ังส้ิน ๘๖๗ ช่ือ   เม่ือ
วิเคราะหช่ือยันตโดยละเอียดพบวามีช่ือยันตจํานวนหนึ่งซํ้ากัน   ท้ังนี้ช่ือยันตท่ีผูวิจัยถือวาเปนช่ือท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘ 

ซํ้ากันนั้นคือยันตท่ีมีช่ือ   วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   และกฤตยาคมของยันต
เหมือนกัน   หรือช่ือยันตท่ีมีการแปรของรูปเขียน   แตมีวิธีการทําและใชยันต  องคประกอบของ
ยันต   และกฤตยาคมของยันตเหมือนกัน  เชน   ยันตสาริกา   กับ   ยันตสาลิกา   เปนตน   ผูวิจัยจะ
เก็บไวเพียงช่ือเดียวโดยเลือกช่ือท่ีมีการเขียนสะกดการันตตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖)   เปนหลัก 
  อย างไรก็ดี    ยันตบางยันต ท่ี มี ช่ือ เดียวกัน    แต มีวิ ธีการทําและใชยันต   
องคประกอบของยันต   หรือกฤตยาคมของยันตตางกัน   ผูวิจัยจะถือวาเปนคนละยันตกันและจะ
เก็บช่ือยันตเหลานี้ไวทุกช่ือ   เชน   ยันตนกคุม   พบยันตช่ือเดียวกันจํานวน ๒ ช่ือ   แตมี
องคประกอบของยันตตางกัน   กลาวคือ   ยันตนกคุม   ลําดับท่ี ๒๔๙ ในภาคผนวก ก   เปนยันต
อักขระ   สวนยันตนกคุม   ลําดับท่ี ๒๕๐ ในภาคผนวก ก   เปนยันตรูปภาพ   ผูวิจัยจึงเก็บช่ือยันตไว
ท้ัง ๒ ช่ือ   เปนตน   นอกจากนี้   ยันตบางยันตท่ีเปนยันตชนิดเดียวกันแตมีวิธีการทําและใชยันต   
องคประกอบของยันต   หรือกฤตยาคมของยันตตางกัน   ผูวิจัยจะถือวาเปนคนละยันตกันดวย   เชน   
ยันตพระเจาหาพระองค   พบยันตช่ือเดียวกันจํานวน ๕ ช่ือ   ปรากฏในลําดับท่ี ๓๘๐ – ๓๘๔ ใน
ภาคผนวก ก   ซ่ึงเปนยันตอักขระท้ังหมด   และ   ยันตนาคเกี้ยว   พบยันตช่ือเดียวกันจํานวน ๖ ช่ือ   
ปรากฏในลําดับท่ี ๒๖๑ – ๒๖๖ ในภาคผนวก ก   ซ่ึงเปนยันตรูปภาพท้ังหมด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในภาคผนวก ข)   ผูวิจัยจะเก็บช่ือยันตเหลานี้ไวทุกช่ือเชนกัน   เปนตน   ดังนั้นจึงมีช่ือยันตท่ีใชใน
การวิเคราะหจํานวนท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ 
 
ตารางท่ี ๑   ขอมูลชื่อยันตที่ใชในการวิเคราะห 
 

ชื่อยันตท้ังหมด ชื่อยันตท่ีใชวิเคราะห ลําดับ ชื่อตํารายันต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๑. คัมภีรยันต ๑๐๘ ๑๘๔ ๒๑.๒๒ ๑๗๐ ๒๓.๓๘ 
๒. ประชุมมหายันต ๑๐๘ ๖๖ ๗.๖๑ ๖๒ ๘.๕๕ 
๓. พระคัมภีรพระเวท  ฉะบับปญจมบรรพ ๑๔๐ ๑๖.๑๕ ๑๐๐ ๑๓.๗๕ 
๔. เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘  ฉบับพิสดาร ๒๓๒ ๒๖.๗๖ ๑๗๘ ๒๔.๔๘ 
๕. ๑๐๘ ยันต  ฉบับพิสดาร ๒๔๕ ๒๘.๒๖ ๒๑๗ ๒๙.๘๔ 

รวม ๘๖๗ ๑๐๐ ๗๒๗ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙ 

  ๓.๓ วิเคราะหเกณฑและกลวิธีการตั้งช่ือยันต   การวิเคราะหเกณฑการตั้งช่ือยันต
ผูวิจัยไดพิจารณาวาช่ือยันตท่ีตั้งข้ึนมีความสัมพันธกับส่ิงใดบางจากนั้นจึงจัดระบบความสัมพันธ
ดังกลาวข้ึนเปนเกณฑ   เชน   ยันตพระจันทรเพ็ญ   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามวันและเวลาในการทํายันต   
ยันตดอกจําปา   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามวัสดุท่ีใชในการทํายันต   ยันตลงถม   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตาม
ข้ันตอนในการทํายันต   ยันตตะกรุดโทน   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามรูปแบบการใชยันต   และยันต   
กลืนกิน   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามวิธีการใชยันต   ผูวิจัยจึงจัดวันและเวลาในการทํายันต   วัสดุท่ีใชใน
การทํายันต   ข้ันตอนในการทํายันต   รูปแบบการใชยันต   และวิธีการใชยันต   เปนเกณฑยอยใน
เกณฑการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันต   เปนตน   สวนการวิเคราะหกลวิธีการตั้งช่ือยันต
ผูวิจัยใชการวิเคราะหวาช่ือยันตท่ีตั้งข้ึนมีความสัมพันธกับเกณฑการตั้งช่ือยันตเกณฑใดบาง   ท้ังนี้
ช่ือยันต ๑ ช่ืออาจปรากฏเกณฑการตั้งช่ือมากกวา ๑ เกณฑก็ได   เชน 
   ยันตพระโพธิสัตว   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามเกณฑความเช่ือในศาสนา   คือ   
“พระโพธิสัตว” 
   ยันตตะกรุดแคลวคลาด   เปนชื่อยันตท่ีตั้งตามเกณฑวิธีการทําและใชยันต   
คือ   “ตะกรุด”   กับเกณฑกฤตยาคมของยันต   คือ   “แคลวคลาด” 

ยันตธงไตรรัตน   เปนช่ือยันตท่ีตั้งตามเกณฑวิธีการทําและใชยันต   คือ   
“ธง”   กับเกณฑความเช่ือในศาสนา   คือ   “ไตรรัตน” 
  ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดไปแจกแจงความถ่ีแลวแสดงผลเปนจํานวนครั้งและ
คาเฉล่ียรอยละ   เพื่อนําไปอธิบายเกี่ยวกับเกณฑท่ีนิยมใชในการตั้งช่ือยันต 
  อนึ่ง   ยันตท่ีมีช่ือเดียวกันแตมีองคประกอบของยันตตางกันผูวิจัยไดทําเชิงอรรถ
อธิบายความเพิ่มเติมเพื่อแสดงใหรูวาช่ือยันตดังกลาวมีองคประกอบของยันตตางกัน   คือบางยันต
เปนยันตอักขระ   บางยันตเปนยันตรูปภาพ   ผูวิจัยจึงวิเคราะหวาช่ือยันตดังกลาวเปนช่ือยันตท่ีมี
กลวิธีการตั้งช่ือยันตตางกัน   เชน   ยันตนกคุม  ลําดับท่ี ๒๔๙ ในภาคผนวก ก   เปนยันตอักขระ   
ผูวิจัยจึงวิเคราะหวาเปนช่ือยันตท่ีใชกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   คือกลวิธีการตั้งช่ือยันต
ตามความเช่ือในศาสนา   สวนยันตนกคุม   ลําดับท่ี ๒๕๐ ในภาคผนวก ก   เปนยันตรูปภาพ   ผูวิจัย
จึงวิเคราะหวาเปนช่ือยันตท่ีใชกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   คือกลวิธี
การตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับความเช่ือในศาสนา   เปนตน 
  ๓.๔ วิเคราะหความหมายของชื่อยันต   ผูวิจัยใชการวิเคราะหความหมายของช่ือ
ยันตโดยการแยกหนวยศัพทท่ีนํามาประกอบเปนช่ือยันต   โดยหนวยศัพทในงานวิจัยนี้หมายถึง   
หนวยพื้นฐานท่ีปรากฏในคลังคําศัพทท่ีเปนแมคําหรือคําตั้งและลูกคํา   ซ่ึงไดกําหนดความหมาย
เปนการเฉพาะแลวในพจนานุกรม   เชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐ 

ยันตเกราะเพชร   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “เกราะ”   ปรากฏ
เปนแมคํา    หมายถึง    “เคร่ืองสวมใสหรือเคร่ืองหุมสําหรับปองกันอาวุธหรืออันตราย” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๔๐)   ผูวิจัยไดจัดไวในความหมายเกี่ยวกับเครื่องใช   และ   
“เพชร”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “ช่ือแกวท่ีแข็งท่ีสุดและมีความแวววาวมากกวาพลอยอ่ืนๆ 
ใชทําเครื่องประดับหรือใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๗๙๗)   
ผูวิจัยไดจัดไวในความหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน 

 ยันตมหาอํานาจ   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “มหา”   ปรากฏ
เปนแมคํา   หมายถึง   “ใหญ   ยิ่งใหญ” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๘๓๘)   ผูวิจัยไดจัดไวใน
ความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ   และ   “อํานาจ”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “อิทธิพลท่ีจะ
บังคับใหผู อ่ืนตองยอมทําตามหรือความที่สามารถบันดาลใหเปนไปตามความประสงค” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๓๗๑)   ผูวิจัยไดจัดไวในความหมายเกี่ยวกับอํานาจ 

ยันตแคลวคลาด   ถือเปน ๑ หนวยศัพทคือ   “แคลวคลาด”   ปรากฏเปน
ลูกคําของ   “แคลว”   หมายถึง   “รอดไป   พนไป   คลาดแคลว  ก็วา” (ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๖ : 
๒๖๗)   ผูวิจัยไดจัดไวในความหมายเกี่ยวกับกิริยาอาการ   เปนตน 
  การวิเคราะหความหมายของช่ือยันตนี้   ผูวิจัยจะยึดความหมายตามพจนานุกรม
และนามานุกรมฉบับตางๆ   เปนเกณฑ   ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดไปแจกแจงความถ่ีแลวแสดงผล
เปนจํานวนคร้ังและคาเฉล่ียรอยละ   เพื่อนําไปอธิบายเกี่ยวกับกลุมความหมายท่ีนิยมใชในการตั้งช่ือ
ยันต 
  ๓.๕ วิเคราะหความเชื่อและคานิยมของคนไทย   ผูวิจัยใชการวิเคราะหโดย
พิจารณาจากท้ังกลวิธีการตั้งช่ือยันตและกลุมความหมายของช่ือยันต 
 ๔. เรียบเรียงผลการวิจัยและนําเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ทําใหทราบเกณฑและกลวิธีท่ีใชในการตั้งช่ือยันตของคนไทย 
 ๒. ทําใหทราบกลุมความหมายท่ีนิยมนํามาใชเปนช่ือยันตของคนไทย 
 ๓. ทําใหทราบความความเช่ือและคานิยมของคนไทยท่ีสะทอนจากช่ือยันต 
 ๔. เปนการอนุรักษและเผยแพรความรูเกี่ยวกับยันตใหดํารงอยูตอไปในสังคมไทย 
 ๕. เปนแนวทางในการศึกษาเร่ืองการตั้งช่ือในลักษณะอ่ืนๆ ตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๒ 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยันต 
 
 คนไทยโดยสวนใหญมักรับรูเพียงวายันตเปนเคร่ืองรางของขลังอยางหน่ึงเทานั้น   ท้ังท่ี
แทจริงแลวยันตถือเปนวิชาท่ีสําคัญยิ่งแขนงหนึ่ง   ดังนั้นชาติท่ีนับถือในความขลังของเวทมนต
คาถาจึงตางบัญญัติยันตข้ึนตามความนิยมของชาตินั้น   เชน   ยันตของอาหรับนิยมใชตัวเลขบรรจุ
ไวในยันตซ่ึงถือวาเปนเกณฑกําลังของดวงดาวตางๆ (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑)   ซ่ึงการใช
ตัวเลขแทนกําลังของดวงดาวนี้พบในยันตของฮินดูดวยเชนกัน (พระครูสุริยาเทเวศร   ๒๕๕๑)   
สวนยันตท่ีใชในประเทศไทยนิยมใชยันตท่ีลงดวยตัวอักษรขอมแทนอักษรไทยท้ังนี้อาจเพราะเปน
ตัวอักษรท่ีใชในเร่ืองศาสนามาแตเดิมนั่นเอง (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๒) 
  อยางไรก็ดี   นอกจากยันตท่ีลงดวยอักษรขอมแลวคนไทยยังนิยมใชยันตท่ีลงดวยตัวเลข
อีกดวย   ทั้งนี้ตัวเลขที่บรรจุในยันตของคนไทยมิไดหมายถึงเกณฑกําลังของดวงดาวหรือเทวดา
เชนเดียวกับยันตของอาหรับและยันตของฮินดู   แตถือเอาตามคําจํานวนอักษรท่ีจะตองลงไปบน
ยันตนั้นๆ เปนหลัก (พุทโธ   สุโขทัย   ม.ป.ป. : ๑๕๔) 
 
ท่ีมาและความหมายของสัญลักษณในยันต 
 ตามมติของโบราณาจารยถือกันวา   เสนยันตเปรียบเสมือนสายรกของพระพุทธเจา 
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๒)   สวนท่ีลากขวางไปมาภายในยันต   เรียกวา   เสนกระดูกยันต 
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๔)    
 อมร   ศรีพจนารถ (๒๕๓๙ : ๑๕๔๒๐)   ไดจําแนกลักษณะของยันตออกเปน ๔ 
ประเภท   ไดแก 
 ๑. ยันตรูปวงกลม   เขียนเสนภายนอกเปนรูปวงกลม   ภายในอาจมีเสนยันตรูปส่ีเหล่ียม
หรือสามเหล่ียมก็ได 
 ๒. ยันตรูปสามเหล่ียมหรือสามมุม  เขียนเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา  สามเหล่ียมหนาจั่ว   
หรือไขวกัน 
 ๓. ยันตรูปส่ีเหล่ียมหรือส่ีมุม   เขียนเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส   ส่ีเหล่ียมผืนผา  หรือไขวกัน 
 ๔. ยันตรูปภาพ   อาจเขียนเปนรูปพระพุทธเจา   พระภควัม (พระปดตา)   รูปเทวดา            
ทาวเวสสุวัณ   ราหูอมจันทร   มนุษย   นางกวัก   หนุมาน   ราชสีห   หงส   นกคุม   พญานาค         
ปลาตะเพียน   เปนตน 

๒๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒ 

 ยันตท้ัง ๔ ลักษณะน้ี   บางทีก็เอามาปะปนกันเปนยันตเดียวกัน   คือ   มีท้ังรูปวงกลม   
รูปสามเหล่ียม (สามมุม)   รูปส่ีเหล่ียม (ส่ีมุม)   และรูปภาพ   ก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒   ตัวอยางยันตรูปวงกลม 
ท่ีมา : อมร   ศรีพจนารถ, “ยันต,”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : 
๑๕๔๒๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓   ตัวอยางยันตรูปสามเหล่ียม 
ท่ีมา : อมร   ศรีพจนารถ, “ยันต,”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : 
๑๕๔๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔   ตัวอยางยันตรูปส่ีเหล่ียม 
ท่ีมา : อมร   ศรีพจนารถ, “ยันต,”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : 
๑๕๔๒๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ยันตพญาหงสทอง 
 
ภาพท่ี ๕   ตัวอยางยันตรูปภาพ 
ท่ีมา : อมร   ศรีพจนารถ, “ยันต,”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : 
๑๕๔๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔ 

 ท้ังนี้รูปยันตตางๆ ท่ีโบราณาจารยไดคิดประดิษฐข้ึนตางก็มีความหมายดวยกันท้ังส้ิน   
กลาวคือ   ยันตรูปวงกลมหมายถึงพระพักตรของพระพุทธเจาหรือพระพรหม   ยันตรูปสามเหล่ียม
หมายถึงโลกท้ังสามหรือพระรัตนตรัยหรือพระเปนเจาท้ังสามของศาสนาฮินดู   ยันตรูปส่ีเหล่ียม
หมายถึงธาตุท้ังส่ีหรือทวีปท้ังส่ี (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๐)   สวนยันตรูปภาพก็มีความหมาย
ตามรูปท่ีใชในยันตนั้นๆ   เชน   หนุมานหมายถึงการเปนผูท่ีอยูยงคงกระพัน   เสือหมายถึงการเปน
ผูมีตบะเดชะ   และพระฉิมพลีหมายถึงการเปนผูเจริญดวยลาภสักการะ   เปนตน (เทพย   สาริกบุตร   
๒๕๓๘ : ๑๒) 
 อยางไรก็ดี   รูปภาพเหลานี้เปนเพียงเคร่ืองชวยในการสรางมโนภาพในการปลุกเสก
ยันตใหบังเกิดกฤตยาคมข้ึนเทานั้น (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓๕)   ดวยเหตุนี้รูปภาพในยันต
รูปเดียวกันจึงอาจมีความหมายมากกวา ๑ ความหมายก็ได   ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูทํายันตจะประสงคให
รูปภาพในยันตนั้นหมายถึงส่ิงใด   เชนยันตรูปเสือหรือราชสีหนอกจากจะมีความหมายเกี่ยวกับ
อํานาจแลวยังอาจหมายถึงการเปนเมตตามหานิยมไดอีกดวย 
 สวนตัวเลขในยันตจะใชเฉพาะตัวเลขไทยเทานั้น   โดยตัวเลขตางๆ เหลานี้ เปน
เคร่ืองหมายยอรวมของอักขระคาถาบาลีอีกทีหนึ่ง   ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการประหยัดเนื้อท่ีในการลงยันต
นั่นเอง   เชนเม่ือจะลงคาถานวหรคุณคือ   อะ สํ วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ   ก็ใชเขียนเลข ๙ แทน   เปนตน 
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓) 
 ความหมายของตัวเลขตางๆ ท่ีพบในยันต   สามารถแสดงไดดังนี้ (อังคาร   ปญญาศิลป   
ม.ป.ป. : ๙๘ – ๑๐๑) 
 เลข  ๑        หมายถึง  คุณแหงนิพพาน 
 เลข ๓       หมายถึง  คุณแหงพระรัตนตรัย 

 เลข ๔       หมายถึง  คุณแหงมรรคผล ๔   พรหมวิหาร ๔   และคุณแหง   
พระฤๅษีกัสสป 

 เลข ๕       หมายถึง  คุณแหงศีล ๕ 
 เลข ๖       หมายถึง  คุณแหงพระเพลิง   และคุณพระอาทิตย 
 เลข ๗       หมายถึง  คุณแหงพระพาย 
 เลข ๘       หมายถึง  คุณแหงพระกรรมฐาน   ศีล ๘   และคุณพระอังคาร 
 เลข ๙       หมายถึง  คุณแหงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑   และคุณพระเกตุ 
 เลข ๑๐     หมายถึง  คุณแหงครูบาอาจารย   การรักษาศีล ๑๐   คุณอากาศ   

และคุณแหงพระเสาร 
 เลข ๑๒      หมายถึง  คุณแหงพระราหู   คุณมารดา   และคุณพระคงคา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕ 

 เลข ๑๔      หมายถึง  คุณแหงพระสังฆเจา 
 เลข ๑๕      หมายถึง  คุณแหงพระจันทร 
 เลข ๑๗      หมายถึง  คุณแหงพระพุทธ * 
 เลข ๑๙      หมายถึง  คุณแหงพระพุธ ** 
 เลข ๒๑      หมายถึง  คุณแหงบิดา   คุณพระธรณี   และคุณพระศุกร 
 เลข ๓๘      หมายถึง  คุณแหงพระธรรมเจา 
 เลข ๓๙      หมายถึง  คุณแหงแมโพสพ 

 เลข ๔๑      หมายถึง  คุณแหงอักขระ *** 
 เลข ๕๖      หมายถึง  คุณแหงพระพุทธเจา 
 เลข ๒๒๗    หมายถึง  คุณแหงศีล ๒๒๗ ขอ 

 อยางไรก็ดี   ความหมายของตัวเลขตางๆ เหลานี้อาจแตกตางกันไปตามมติของอาจารย
แตละคนไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๖   ตัวอยางลักษณะแบบยันตตางๆ ท่ีลงดวยตัวเลข 
ท่ีมา : อมร   ศรีพจนารถ, “ยันต,”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : 
๑๕๔๒๕. 
 
 *   วิทยา   ประทุมธารารัตน (๒๕๔๐ : ๑๕)   กลาววา   เลข ๑๗   หมายถึง   คุณแหงพระพุธ  
 ** วิทยา   ประทุมธารารัตน (๒๕๔๐ : ๑๕)   กลาววา   เลข ๑๙   หมายถึง   คุณแหงพระพฤหัสบดี 
 *** ราช   รามัญ (๒๕๔๖ : ๓๘)   กลาววา  เลข ๓๓  ก็หมายถึงคุณแหงอักขระดวยเชนกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖ 

 ในยันตตางๆ นอกจากจะมีการลงอักขระและตัวเลขตางๆ แลว   ยังพบการลงรูป
สัญลักษณตางๆ อีกดวย  ไดแก  องคพระ  สูรย  จันทร   ศร   อุองการ   อุณาโลม  และเฒาะขัดสมาธิ   
การลงองคพระเปนการสมมติแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา   รูปสูรยและรูปจันทรหมายความวา   
มนุษยท่ีเกิดมาในโลกนี้ตางอยูใตอิทธิพลของพระอาทิตยและพระจันทร   ซ่ึงบันดาลความเติบโต
เจริญงอกงามใหแกมวลมนุษยและสัตวพืชทุกอยางท่ีเกิดข้ึนมาในโลกนี้   รูปศรหมายถึงศรของ
เทวดาผูมีมเหศักดิ์สําหรับปองกันภัยอันตรายตางๆ (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๑๒ : ๗)   รูปอุองการมี
ลักษณะคลายตัวอุในภาษาขอม   แตไมพบคําอธิบายวาอุองการนี้หมายถึงส่ิงใด   รูปอุณาโลม
หมายถึงผูท่ีสําเร็จมรรคผลสละเสียส้ินซ่ึงกิเลสตัณหาทั้งมวล   ดวงจิตยอมไมกระสับกระสายเชน
ปุถุชนท้ังหลาย   ดวยเหตุนี้ยันตตางๆ จึงมักลงอุณาโลมกํากับเปนท่ีสุดเพ่ือเปนเคร่ืองแสดงถึง
ความสําเร็จของยันตนั้น (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๑)   สวนเฒาะขัดสมาธิ   เปนการสมมติ
แทนองคพระพุทธเจาเชนเดียวกับองคพระ (อมร   ศรีพจนารถ   ๒๕๓๙ : ๑๕๔๒๘) 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๗   รูปสัญลักษณท่ีใชในยันต 
ท่ีมา : เทพย  สาริกบุตร, ประชุมมหายันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร, ๒๕๓๘), ๗ –๘. 
 
พิธีการลงยันตและเคร่ืองสังเวยบูชา 
 การลงยันตใหเกิดความเขมขลังศักดิ์สิทธ์ินั้นผูลงยันตจะตองมีความศรัทธาเช่ือม่ันใน
คุณของพระรัตนตรัย   คุณของบิดามารดา   คุณของพระมหากษัตริย   และคุณของครูบาอาจารยท่ี
ไดประดิษฐวิชาการประเภทนี้ข้ึนมา (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๑๒ : ๕) 
 ในการบูชาพระรัตนตรัยนิยมใชดอกไมธูปเทียนเปนเครื่องบูชา   สวนการบูชาครู
นอกจากจะใชดอกไมธูปเทียนแลวจําเปนจะตองมีเคร่ืองบูชาอยางอ่ืนเพิ่มเติมข้ึนอีกดวย   อยางนอย
ก็ตองมีขันครู    ซ่ึงประกอบดวย   ขันลางหนา ๑ ใบ   แลวจัดทํากรวยข้ึน ๕ กรวย   ภายในกรวยจะ
บรรจุดอกบัว ๑ ดอก   ธูป ๑ ดอก   เทียน ๑ เลม   หมากพลู ๑ คํา   และขาวตอก   โดยมีผาขาวและ

องคพระ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗ 

ผาแดงอยางละผืน   ขนาดเทาผาเช็ดหนาใสรองในกนขัน   จากนั้นเอากรวยท้ัง ๕ กรวยวางลงบนผา
ในขันนั้น   พรอมท้ังเงินกํานัลครู   เงินคากํานัลครูนี้เม่ือจัดทําพิธีเสร็จแลวก็ใหเอาไปซ้ือของทําบุญ
ตักบาตรอุทิศผลบุญไปใหแกครูบาอาจารยจัดเปนธรรมพลีคูกับอามิษพลี   นอกจากนี้หากจะจัดทํา
พิธีใหเต็มท่ีก็ตองเพ่ิมเคร่ืองสังเวยบูชา   ไดแก   มัจฉะมังสาหาร ๖   และเคร่ืองกระยาบวช (เทพย   
สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๕ – ๑๖) 
 มัจฉะมังสาหาร ๖   ไดแก   หัวหมู   เปด   ไก   กุง   ปูทะเล   และปลาชอน   ส่ิงเหลานี้
เอาอยางละ ๑   ตมใหสุก   มีน้ําจิ้ม   และพลาหรือยําสัก ๑ ท่ี (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๖) 
 สวนเคร่ืองกระยาบวช   ไดแก   บายศรีปากชาม   กลวย ๑ หวี   มะพราวออน ๑ ลูก   
ขนมตมขาว   ขนมตมแดง   ขนมแกงบวช   ขนมหวานสด ๙ อยาง   ขนมหวานแหง ๙ อยาง   ขนม
เคร่ืองจันอับ   นมเนย   ถ่ัวค่ัวงาค่ัว   ถ่ัวดิบงาดิบ   เผือกตมมันตม   ผลไม ๙ อยาง   ขาวตอก ๑ พาน
ระคนดวยดอกไม   หมากพลูบุหร่ี ๑ พาน   ดอกไม ๙ สี ๑ พาน   น้ําเย็น ๑ แกว   โถแปงหอมละลาย
น้ําหอม ๑ โถ   และเทียนเงินเทียนทอง ๑ คู หนักเลมละ ๔ บาท ไสเทียน ๑๖ เสน ปดทองคําเปลว
และเงินเปลว   นอกจากนั้นก็มีธูปหอมสําหรับจุดปกบนเคร่ืองสังเวยเหลานี้ (เทพย   สาริกบุตร   
๒๕๓๘ : ๑๗ – ๑๘) 
 เม่ือจัดหาส่ิงของตามที่กลาวขางตนไดครบถวนแลวใหนําผาขาวมาปูรองเสียกอนแลว
จึงนําส่ิงของเหลานี้ใสในจานเชิงวางในพานท่ีมีเทารองแลวนํามาวางลงท่ีตรงหนาบูชาพระ   ถาทํา
ในพระอุโบสถก็ใหวางที่ตรงหนาพระประธาน   จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   สํารวมใจ
เปนสมาธิปลงอารมณใหแนวแน   แลวกลาวคาถาบูชาพระรัตนตรัย   ตอจากนั้นใหจุดธูปเทียนบูชา
ครูบาอาจารยปกตามเคร่ืองสังเวย   แลวกลาวคาถาชุมนุมเทวดาเพื่อเชิญใหมารวมประสิทธ์ิ
ความสําเร็จให   จากนั้นใหนอมจิตระลึกถึงครูบาอาจารยอธิษฐานเชิญทานใหมารวมพิธีเพื่อให
บังเกิดความขลังความศักดิ์สิทธ์ิตามปรารถนา   แลวจึงกลาวคาถาถวายเคร่ืองสังเวยบูชา   จากนั้นให
กลาวโองการสรรเสริญคุณครู   โองการชุมนุมครู   โองการเชิญอาคมเขาสูตน   แลวจึงลงยันต 
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๘ – ๒๗) 
 
สูตรการลงยันต 
 สูตรการลงยันต   หมายถึง   คาถาท่ีใชบริกรรมขณะลงยันต   การลงยันตเปนเร่ืองท่ีตอง
อาศัยการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ   เพราะยันตแตละยันตมีวิธีการลงยันตท่ีแตกตางกันออกไป   
โดยทุกข้ันตอนโบราณาจารยไดกําหนดแบบแผนเอาไวแนชัดจะทํารวบรัดลัดข้ันตอนไมได   เพราะ
เช่ือกันวาจะทําใหยันตนั้นไมขลัง   เม่ือแตละยันตมีรูปยันตแปลกออกไปหลายๆ อยาง   ดังนั้นสูตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘ 

ท่ีใชลงจึงแตกตางกันออกไปดวย   ท้ังนี้สูตรการลงยันตตามท่ีโบราณาจารยไดบังคับมีไว   ดังนี้ 
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓ – ๑๔) 
 ยันตกลม   
  ยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 ยันตสามเหล่ียม   
  ติยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 ยันตส่ีเหล่ียม  
  จตุยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 กระดูกยันต  
  อัฏฐิยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 ตอเสนยันต *   
  สนธิยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 ขมวดมุมยันต ** 
  ยันตสามเหล่ียม 
   พ๎รห๎มภักสะมะเหสุรัง   ยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 

ยันตส่ีเหล่ียม 
จัตตุโกณจา   มหายันต   พ๎รห๎มภักสะมะเหสุรัง   ยันตัง   สันตัง   วิกรึง

คะเร 
 ยันตรูปภาพ 
  เกษา   โลมา   นะขา   ทันตา   ตะโจ   มังสัง   นะหารู   อัฏฐิ   อัฏฐิมิญชัง  วักกัง  
หะทะยัง   ยะกะนัง   กิโหมะกัง   ปหะกัง  ปบผาสัง  อันตัง  ยันตะคุณัง  อุทะริยัง   กะรีสัง   ปตตัง    
เสมหัง   ปุพโพ   โลหิตัง   เสโท   เมโท   อัสสุ   วัสสา  เขโฬ  สิงฆานิกา ละสิกา   มุตตัง   มัตถะเก   
มัตถลุงคันติ 

 
 
 
 

 
 *   ในขณะที่ลากเสนยันตหากมีเหตุใหตองหยุดชะงักลงกลางคันจะตองตอเสนยันตดวยสูตรน้ี 
 ** เมื่อลงอักขระเลขยันตเสร็จสิ้นแลวใหขมวดมุมยันตดวยสูตรน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙ 

 อักขระในยันต  
  กอนลงใหเรียกดวยสูตร 
   อักขระยันตัง   อุปปชชะติ 
  เม่ือลงแลวใหวาคาถากรึงดวยสูตร 
   อักขระยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 เลขในยันต   
  กอนลงใหเรียกดวยสูตร 

เลขะยันตัง   อุปปชชะติ 
  เม่ือลงแลวใหวาคาถากรึงดวยสูตร 

   เลขะยันตัง   สันตัง   วิกรึงคะเร 
 องคพระ 
  เศียร   ใหลงดวยสูตร 
   มะกาโร   ศีรษะพุทธาปะนะชายะเต * 
  องค   ใหลงดวยสูตร 
   อะกาโร   องคะพุทธาปะนะชายะเต ** 
  บาท   ใหลงดวยสูตร 
   อุกาโร   บาทะพุทธาปะนะชายะเต *** 
 อุองการ 
  มะอะอุ   อะทิกะมูลัง   ตรีเทวานัง   มหาสาตรา   อุอุอะอะ   มะมะมันตรา   อุอะ
สวามหามันตัง   มะอะอุ   โลปะเกเยยยัง   อังการะเสวะราชิโน 
 จันทร  
  ตรีนิอักขะราน ิ  อัฑฒะจันทา   ปะนะชายะเต ***+ 

 
 
 

 
 * อน   อริยวํโส   (๒๕๐๑ : ๕๐)   กลาวตางออกไปวา   มะ   ศีรษะพุทธาปะนะชายะเต 
 ** อน   อริยวํโส   (๒๕๐๑ : ๕๐)   กลาวตางออกไปวา   อะ   องคะพุทธาปะนะชายะเต 
 *** อน   อริยวํโส   (๒๕๐๑ : ๕๐)   กลาวตางออกไปวา   อุ   ปาทะพุทธาปะนะชายะเต 
 ***+ อน   อริยวํโส   (๒๕๐๑ : ๕๐)   กลาวตางออกไปวา   ตรีนิจันทรา   ปะนะชายะเต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐ 

 สูรย  
  ชาตานิ   พินธุสูรยา   ปะนะชายะเต * 
 อุณาโลม  
  อุณาโลม   ปะนะชายะเต 
  สําหรับอุณาโลมนี้   เม่ือลงแลวเวลาจะหยักตอนปลาย 
   ถาหยัก ๓ หยัก   ใหวา 
    มะอะอุ 
   ถาหยัก ๕ หยัก   ใหวา 
    นะโมพุทธายะ 
   ถาหยัก ๙ หยัก   ใหวา 
    อะสังวิสุโลปุสะพุภะ 
  เม่ือหยักแลวใหขีดเปนเสนตรง   เวลาชักเสนตรงตอจากหยักข้ึนไปนั้น   ใหวา 
    สัตถุโนพุทโธ 
 เฒาะขัดสมาธิ 
  เฒาะลันโตสีลสมาธิ   เฒาะลันติมะละมัตตะโน   เฒาะลันโตกัมมัฏฐานัง   เฒาะ
ลันตังนะมามิหัง (อมร   ศรีพจนารถ   ๒๕๓๙ : ๑๕๔๓๑) 
 
 ท้ังนี้การลงยันตมีขอหามอยูวาจะลงเปนตัวอักขระหรือจะเปนตัวเลขก็ตาม   หามเขียน
ใหทับเสนยันตเปนอันขาด   เพราะเช่ือกันวาจะกลายเปนยันตตาบอด   คือยันตนั้นเสียใชการไมได   
(เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๗) 
 เม่ือลงยันตเสร็จแลวใหเรียกดวยสูตรนามกํากับทุกยันต   โดยใหบงชื่อยันตนั้นดวยวา
เปนยันตทางไหน   เชนถาเปนยันตทางคงกระพัน   ก็ใหบอกช่ือวา   “ยันตคงกระพัน”   ถาเปนยันต
ทางแคลวคลาด   ก็ใหบอกช่ือวา   “ยันตแคลวคลาด”   ถาเปนยันตทางเมตตา   ก็ใหบอกช่ือวา    
“ยันตเมตตา”   ดังนี้ (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๒ – ๑๔) 
 นามะนังสะมาโส   ยุตตะโถ   ยุตตะถะ   แหงนามะท้ังหลาย   พระอาจาริยะพึงหมาย   
ใหช่ือยันต.....(ออกช่ือยันตตามประสงค).....   ตอจากนั้นจึงวา 
 

 
 

* อน   อริยวํโส   (๒๕๐๑ : ๕๐)   กลาวตางออกไปวา   พินทุสุริยา   ปะนะชายะเต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑ 

 อะนุปะทิฏฐานัง   วุตตะโย   คะโต   อุทาหรณอันใดเปนไปบมิไดสําเร็จ   อาจาริยะพึง
สําเร็จใหแลวดวยสูตรนี้ 
 สูตรขางตนเปนสูตรสําเร็จสําหรับการลงยันต   นอกจากยันตนั้นโบราณาจารยทานวาง
สูตรกํากับไวเปนการเฉพาะก็ตองลงไปตามสูตรท่ีทานวางไว (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๑๓) 
 
การปลุกเสกยันต 
 การปลุกเสกยันตเปนข้ันตอนในการสรางกฤตยาคมข้ึนแกยันต   ท้ังนี้การปลุกเสกยันต   
จําแนกออกเปน ๒ สวน  ไดแก   การเสก  และการปลุก   กลาวคือ   การเสก   คือการประจุกระแส
จิตดวยอํานาจแหงคาถาอาคมลงไปในส่ิงท่ีเสกน้ัน   สวนการปลุก   คือการใชมโนมหิทธิอธิษฐาน
เพื่อใหยันตนั้นบังเกิดอิทธิฤทธ์ิกฤตยาคมข้ึน (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓๕ – ๓๖) 
 เม่ือลงยันตเสร็จส้ินแลวจะตองทําการเสกและการปลุกยันตเสียกอน   โดยในการเสกมัก
ใชคาถาท่ีโบราณาจารยทานวางกํากับไว   หากยันตนั้นไมมีคาถากํากับไวเปนการเฉพาะก็ใหใช
คาถาท่ีใชลงในยันตนั้นเสก   สวนยันตท่ีไมปรากฏคาถาใดเลย   ยันตชนิดนี้ผูลงยันตจะตอง
พิจารณาเองวาควรจะใชคาถาใดเสกโดยพิจารณาจากความเหมาะสมเปนสําคัญ   เชนถาเปนยันต
ทางคงทนก็ตองเอาคาถาทางคงทนเสก   แตถาเปนยันตทางเมตตาก็ตองเอาคาถาทางเมตตาเสก   
เปนตน   แตโดยท่ัวไปโบราณาจารยทานมักนิยมใชคาถาพระไตรสรณาคมน   คาถาพระพุทธคุณ   
คาถาพระธรรมคุณ   คาถาพระสังฆคุณ   คาถาพระเจา ๕ พระองค   คาถาพระเจา ๑๖ พระองค   
และคาถาพระเจา ๒๘ พระองคเสก (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๒๘ – ๒๙)   สวนยันตท่ีเปน
รูปภาพนั้น   นอกจากจะเสกดวยคาถาท่ีทานวางกํากับไวแลวยังตองเอาคาถาอาการ ๓๒   เสกกํากับ
ลงไปดวย   สวนคาถาท่ีใชปลุกนั้นก็มีหลายแบบดวยกันแตไมมีการระบุไวอยางแนชัดวาควรใช
แบบใด   ท้ังนี้ก็สุดแตผูลงยันตจะเลือกใช (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓๐ – ๓๕)   เม่ือไดเสก
และปลุกตามพิธีการแลว   จะตองเอาธาตุเขาประสมเสกดวย   เนื่องจากความเช่ือท่ีวาส่ิงมีชีวิต
ท้ังหลายในโลกหากขาดธาตุเสียแลวยอมไมอาจดํารงอยูได 
 ธาตุท่ีใชประสมเสกในยันตประกอบดวย ๔ ธาตุ   ไดแก   ธาตุน้ํา   ธาตุดิน   ธาตุไฟ   
และธาตุลม   สวนจะเอาธาตุใดเขาประสมเสกในยันตก็ใหพิจารณาดูจากกองธาตุท่ีจะใชให
เหมาะสมกับยันตนั้นๆ โดยมีหลักสําคัญในการพิจารณา   ดังน้ี (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๓๙) 
 ธาตุน้ํา ใชทางเสนหเมตตา 
 ธาตุดิน ใชทางขับไลภูตผี   สะเดาะ 
 ธาตุไฟ ใชทางคงกระพันชาตรี   อิทธิปาฏิหาริย 
 ธาตุลม ใชทางลองหน   กําบัง   สะกด   จังงัง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒ 

 เม่ือผานข้ันตอนการปลุกเสกแลวก็ถือวายันตนั้นเสร็จสมบูรณ   มีความขลังอยูในตัวเอง   
อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรูหลายทานพบวา   ในสมัยโบราณผูใชยันตจําเปนตองรูคาถาท่ีใช
ในการปลุกเสกยันตดวย   เนื่องจากเม่ือเวลาผานไปความเขมขลังศักดิ์สิทธ์ิของยันตอาจเส่ือมถอยลง
ดวยหลายสาเหตุ   ไดแก   การเส่ือมเพราะกาลเวลา   การเส่ือมเพราะถูกกระทํา   และการเส่ือม
เพราะการทําผิดขอหามท่ีครูบาอาจารยแตละทานไดกลาวกําชับไว   ดังนั้นผูใชจึงมีความจําเปนตอง
มีความรูเกี่ยวกับคาถาที่ใชในการปลุกเสกยันตดวย   แตในปจจุบันความเช่ือเหลานี้ไดแปรเปล่ียน
ไปจากเดิม   กลาวคือ   คนไทยโดยสวนใหญมักเช่ือกันวายันตนั้นมีความเขมขลังศักดิ์สิทธ์ิอยูเสมอ   
และบางสวนเช่ือวาความศักดิ์สิทธ์ิของยันตจะคงอยูตราบเทาท่ีผูครอบครองไมทําผิดศีลธรรมหรือ
ผิดครู   ดังจะเห็นไดจากกฎขอหามตางๆ ที่สํานักสักยันตแตละแหงไดกําหนดขึ้นเพื่อใหลูกศิษยใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตน   เชน   หามผิดลูกเมียผูอ่ืน   หามประพฤติตนเปนมิจฉาชีพ   และหาม
กลาวผรุสวาทตอบิดามารดา   เปนตน (สุลักษณ   ศรีบุรี  และ  ทวีวงศ   ศรีบุรี   ๒๕๓๐ : ๔๕) 
 
รูปแบบการใชยันต 
 คนไทยไดนํายันตตางๆ ท่ีมีอยูมากมายมาประยุกตสรางเปนเคร่ืองรางของขลังตางๆ ท่ี
นับถือกันวาศักดิ์สิทธ์ิ   ซ่ึงสามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ได   ดังน้ี (ณัฐธัญ   มณีรัตน   ๒๕๕๑ : 
๑๕ – ๑๗) 
 ๑. ผายันตหรือผาประเจียด   คือการลงอักขระเลขยันตบนผืนผา   โบราณใชโพกศีรษะ
บาง   ผูกแขนบาง   หรือถาลงท่ีเส้ือจะเรียกวาเส้ือยันต 
 ๒. ตะกรุด   คือการลงยันตในแผนโลหะตางๆ ท่ีแผแลวมวนเปนแทงกลมเรียกวา   
ตะกรุด 
 ๓. พิรอด   คือการลงยันตในกระดาษ (โบราณใชกระดาษวาว) นํามามวนแลวถักเปน
แหวน   หากใชสวมแขนก็เรียก   พิรอดแขน   หากใชสวมน้ิวก็เรียก   พิรอดนิ้ว   โดยพิรอดนี้
บางคร้ังตองโรยผงวิเศษในกระดาษยันตเสียกอน   แลวจึงนํากระดาษนั้นมาควั่นเปนเชือกแลวถัก
จากนั้นลงรักเพื่อใหคงทน 
 ๔. ประคํา   คือวัตถุมงคลสําหรับใชคลองประเภทหนึ่ง   มีลักษณะเปนเม็ดมีจํานวน 
๑๑๑ เม็ด (จํานวน ๑๐๘ รวมกับลูกยอดอีก ๓ เม็ด)   ซ่ึงมีวิธีการสรางโดยนํากระดาษสาหรือแผน
ตะกั่วท่ีรีดจนบางจํานวน ๑๑๑ แผน   ลงยันตองคพระภควัมบดี ๑๑๑ ยันต   โดยแตละยันตจะไมซํ้า
กันนํามาปนเปนเม็ดประคํายันตยันตละ ๑ เม็ด   โดยใชผงปถมังและวานยาตางๆ พอกแผนตะกั่ว   
เรียงลําดับโดยหามสลับท่ีกัน   รอยดวยไหมหรือดายเรียกวาประคําพระเจากลืนไตรภพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓ 

 ๕. มีดหมอ   คือการลงอัตราเลขตรีนิสิงเหบนเหล็กสําหรับตีมีดแลวตีเปนทับๆ ใหได 
๑๐๘ ทับนํามาทําเปนใบมีด   แลวลงยันตประจุขาดในแผนโลหะสําหรับพันไวท่ีกั่นมีด (สวนปลาย
ของใบมีดท่ีบรรจุเขาท่ีดาม)   ดามมีดใหใชไมมงคลแกะเปนรูปทาวเวสสุวัณใหลงดวยเลขตรีนสิิงเห
ตามจุดตางๆ   คนโบราณเช่ือวาสามารถปองกันและขับไลภูตผีตางๆ รวมท้ังสามารถขับไลคุณไสย
สารพัดชนิดได   ดังนั้นมีดหมอนี้จึงเรียกวามีดเทพศาสตราวุธ 
 ๖. เทียนประเภทตางๆ   คือการลงยันตในกระดาษแลวนําไปควั่นเปนไสเทียน   มี
น้ําหนัก ๑ บาทบาง ๒ บาทบางแลวแตตํารา   เม่ือจะใชใหจุดเทียนบูชาพระแลวสวดคาถาตามท่ี
กําหนด   สวนใหญจะกําหนดใหสวดจนเทียนไหมหมดเลม 
 ๗. พระกร่ิงและพระชัยวัฒน   แมวาโดยลักษณะแลวพระกร่ิงและพระชัยวัฒนจะไมได
มียันตปรากฏท่ีองคพระใหเห็น   แตกรรมวิธีการสรางพระกร่ิงและพระชัยวัฒนนั้นตองใชยันต
ตางๆ มากมายถึง ๑๐๘ ยันต   แลวนําแผนโลหะท่ีลงยันตบังคับตามตําราไปหลอเปนพระกร่ิงและ
พระชัยวัฒน 
 ๘. พระไมโพธ์ิหามสมุทร   คือการนําเอาไมโพธ์ินิพพานหรือกิ่งพระศรีมหาโพธ์ิท่ีช้ีไป
ทางทิศตะวันออกที่หักลงมาเอง   นํามาแกะเปนพระปางหามสมุทร   เอาไมขนุนมาแกะเปนฐาน
พระ   และเอาไมชุมแสงมาแกะเปนเกศพระบรรจุแผนยันตพระพิชัยสงครามซ่ึงตรงกลางเปนดวง
ชะตาของเจาของพระลอมดวยพระพุทธคุณท้ัง ๕๖ อักขระ   เดินตามาหมากรุกดานนอกลอมดวย
คาถาฆะเฏสิและคาถาในคัมภีรวชิรสารวินิจฉัย   เช่ือวาสามารถคุมภัยอันตรายแกเจาของพระได 
 ๙. เหรียญพระคณาจารยตางๆ   คือเหรียญโลหะ   สวนใหญดานหนาจะเปนรูปพระ
เกจิอาจารยหรือพระพุทธรูปท่ีนับถือกันวาศักดิ์สิทธ์ิ   ดานหลังจะเปนยันตตางๆ 
 ๑๐. พระผงสมเด็จตางๆ   แมวาจะไมมียันตปรากฏบนองคพระ   แตพระผงสมเด็จนั้น
สรางโดยการลงยันตตางๆ ในกระดานชนวนเรียกวาการลบผง   แลวลบเอาผงท่ีไดมาผสมกับตัว
ประสานสรางเปนพระพิมพตางๆ 
 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับยันต   ไดแก   ท่ีมาและความหมายของ
สัญลักษณในยันต   พิธีการลงยันตและเคร่ืองสังเวยบูชา   สูตรการลงยันต   การปลุกเสกยันต   และ
รูปแบบการใชยันต   พบวา   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับยันตท้ัง ๕ ประการนี้มีอิทธิพลเปนอยางมากตอ
เกณฑการตั้งช่ือยันตของคนไทย   ดังจะกลาวตอไปในบทท่ี ๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๓ 

เกณฑและกลวิธีการตั้งชื่อยนัตของคนไทย 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นเกณฑท่ีนํามาใชในการตั้งช่ือยันต   และกลวิธีการตั้งช่ือ
ยันตของคนไทยโดยการนําเกณฑตางๆ มาพิจารณาแลวประกอบศัพทข้ึนเปนช่ือยันต   ซ่ึงไดจาก       
การวิเคราะหช่ือยันตท่ีรวบรวมจากตํารายันต   ท้ังหมด ๗๒๗ ช่ือ   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
เกณฑการตั้งชื่อยันตของคนไทย 
 เกณฑการตั้งช่ือยันตของคนไทย   หมายถึง   หลักท่ีโบราณาจารยใชยึดถือเปนแนวทาง
ในการพิจารณาตั้งช่ือยันตตางๆ 
 จากการศึกษาวิเคราะหช่ือยันต   การศึกษาเอกสาร   และการสัมภาษณผูรู   พบวา   
เกณฑท่ีใชในการตั้ง ช่ือยันตของคนไทย    มี  ๕  ประการ    ไดแก    วิ ธีการทําและใชยันต   
องคประกอบของยันต   ความเช่ือในศาสนา   กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   ดังน้ี 
 
 ๑. วิธีการทําและใชยันต 
  วิธีการทําและใชยันต   หมายถึง   กรรมวิธีในการทํายันต   ซ่ึงประกอบดวยวันและ
เวลาในการทํา    ข้ันตอนในการทํา    วัสดุท่ีใช    ตําแหนงหรือบริเวณที่ลงยันต    รวมถึงรูปแบบ
การใชยันต   และวิธีการใชยันต   ดังน้ี 
  วันและเวลาในการทํา   หมายถึง   การกําหนดวันและเวลาท่ีดีในการทํายันต   
เนื่องจากยันตถือเปนเคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่ง   ดังนั้นการจะทํายันตใหขลังจึงตองทําในวันและ
เวลาท่ีดวงดาวบนทองฟาโคจรมาอยูในตําแหนงท่ีดี   โดยท่ัวๆ ไปจะกําหนดเอาวันท่ีเปนธงชัย   
หรือวันท่ีเปนอธิบดีของแตละป   ซ่ึงมักตรงกับวันอังคาร   วันพฤหัสบดี   และวันเสาร (เทิม   มีเต็ม   
๒๕๔๒ : ๕๓๓๑) โดยเฉพาะหากตรงกับวันอังคารกับวันเสาร   ซ่ึงถือเปนวันแข็ง   มักนิยมทํายันต
มากกวาวันอ่ืนๆ (พลูหลวง   ๒๕๓๙ : ๑๓๓)   และถาเปนวันเสารข้ึน ๕ คํ่า   เดือน ๕   ของปใดๆ ก็
ตามถือวาเปนวันดีท่ีสุด   นอกเสียจากวาวันเสารของปนั้นเปนวันอุบาทวหรือวันโลกาวินาศ   ก็ไม
ควรที่จะทํา (เทิม   มีเต็ม   ๒๕๔๒ : ๕๓๓๑) 
  ข้ันตอนในการทํา   หมายถึง   วิธีการลงยันต   จากการศึกษาเอกสารพบวาการลง
ยันตโดยท่ัวไปมักใชดินสอ   หรือเหล็กจารในการลงยันตเพียงคร้ังเดียวก็เสร็จส้ิน   แตบางยันตตอง
อาศัยการลงยันตดวยดินสอซํ้าๆ กันหลายๆ คร้ัง   เม่ือลงเสร็จคร้ังหนึ่งก็ลบเอาผงดินสอนั้นออกแลว

๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕ 

ลงใหม   เรียกวิธีการลงยันตเชนนี้วา   “การลงถม” (อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   ๒๕๒๑ : ๑๑๗)   สวน
เคร่ืองมือท่ีใชลงยันต   ไดแก   เหล็กจาร   ดินสอดํา   หมึกดํา   ดินสอที่ปรุงข้ึนเพื่อใชลงลบผงบน
กระดานชนวน   และเหล็กสัก (อมร   ศรีพจนารถ   ๒๕๓๙ : ๑๕๔๒๙) 
  วัสดุท่ีใช   หมายถึง   วัสดุท่ีใชในการทํายันต   ซ่ึงมีมากมายหลากหลายชนิด   เชน   
กระดาษ   ผา   แผนโลหะ   หินบดยา   ไมเทา   บาตรนํ้ามนต  เปนตน (อมร   ศรีพจนารถ   ๒๕๓๙ : 
๑๕๔๒๘)   นอกจากน้ียังนิยมใชวัสดุท่ีนับถือกันวามีอํานาจลึกลับโดยธรรมชาติมาใชในการทํา
ยันตอีกดวย   เชน   หนังหนาผากเสือ   เข้ียวเสือ   ไมฟาผา   กะลาตาเดียว   เปนตน 

ตําแหนงหรือบริเวณท่ีลงยันต   หมายถึง   ตําแหนงหรือบริเวณของอวัยวะหรือ
สถานที่ซ่ึงกําหนดไวเปนการเฉพาะในการลงยันตนั้นๆ   เชน   กระหมอม   ฝามือ   ประตู   เพดาน   
เปนตน 
  รูปแบบการใชยันต   หมายถึง   เคร่ืองรางของขลังท่ีประดิษฐและปลุกเสกทําข้ึน
จากยันต   เชน   หากนําแผนโลหะมาแผแลวมวนก็ยังคงเปนเพียงโลหะธรรมดาช้ินหนึ่งเทานั้น   แต
หากนําแผนโลหะมาแผ   ลงยันต   แลวมวนจึงเรียกวา   ตะกรุด   ซ่ึงเปนเคร่ืองรางของขลังชนิด
หนึ่งของคนไทย   เปนตน   รูปแบบการใชยันตนี้   เชน   พิสมร   ผาประเจียด   และแหวนพิรอด   
เปนตน 
  วิธีการใชยันต   หมายถึง   การนํายันตแตละยันตไปใชเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว   เชนเม่ือจะใชยันตก็ใหกลืนยันตนั้นพรอมกับน้ํามนตท่ีปลุกเสกแลว   เปนตน   
นอกจากน้ีแมยันตบางยันตอาจมีกฤตยาคมหลายดานแตกฤตยาคมเหลานั้นก็ไดถูกจํากัดไวดวย
วิธีการใช   ดังนั้นผูใชจึงตองมีความรูเกี่ยวการใชยันตดวย   เชน   ยันตมหารูด   โบราณาจารยได
กําหนดวิธีการใชไววา   ถาจะตอสูใหรูดไวขางหนา   ถาหนีใหรูดไวขางหลัง   ถาเขาเฝาทาวพระยา
รูดไวขางขวา   ถาจะเขาหาผูหญิงใหไวขางซาย   ถาจะใหเปนกําบังก็ใหอมไว   เปนตน 
 
 ๒. องคประกอบของยันต 
  องคประกอบของยันต   หมายถึง   อักขระ   รูปภาพ   และชุดยันต   ท่ีนํามา
ประกอบข้ึนเปนยันตแตละยันต 
  ยันตโดยท่ัวไปมักประกอบดวยลายเสนและอักขระ   ลายเสนเปรียบเสมือนสายรก
ของพระพุทธเจา (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๒)   สวนเสนท่ีลากผานไปมาในยันตเรียกวา
กระดูกยันต (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘ : ๔)   ภายในชองวางระหวางเสนกระดูกยันตอาจปรากฏ
เปนอักขระหรือตัวเลข   หรือท้ังอักขระและตัวเลขประกอบกันก็ได   บางยันตอาจประกอบดวย
รูปภาพตางๆ   เชน   ภาพเทวดาและสัตวตางๆ และมีอักขระหรือตัวเลข   หรือท้ังอักขระและตัวเลข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖ 

ประกอบกัน   บางยันตอาจใชการแกะสลักวัสดุใหมีลักษณะเปนรูปสัตวตางๆ   เชน   นก   ปลา   
จระเข   เตา   เสือ   เปนตน   บางยันตใชรูปทรงเรขาคณิตจากนั้นจึงลงอักขระหรือตัวเลข   หรือท้ัง
อักขระและตัวเลขประกอบกันก็ได   ซ่ึงในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะถือวาท้ังการแกะสลักวัสดุและรูปทรง
เรขาคณิตในยันตเปนรูปภาพ   สวนชุดยันต   หมายถึง   ยันตท่ีประกอบข้ึนจากยันตมากกวาหนึ่ง
ยันต   เชน   ยันตส่ีดวง   คือชุดยันตท่ีประกอบข้ึนจากยันตจํานวน ๔ ยันต   เปนตน 
 
 ๓. ความเชื่อในศาสนา 
  ความเชื่อในศาสนา   หมายถึง   ความเช่ือตางๆ ท่ีปรากฏในพุทธศาสนา   และ
ศาสนาฮินดู 
  ความเช่ือในศาสนาเปนความเช่ือท่ีพัฒนามาจากความเช่ือเกี่ยวกับผี   มนุษยใน
สมัยโบราณเชื่อวาเบ้ืองหลังปรากฏการณธรรมชาติอันนาหวาดกลัว   เชน   ฟารอง   ฟาผา   นาจะ
เปนผลจากผูทรงพลานุภาพบางอยางท่ีไมใชมนุษย   แตเปนผูวิเศษท่ีอยูเหนือกฎเกณฑธรรมชาติ 
(สมภาร   พรมทา   ๒๕๔๖ : ๓๘)   เมื่อมนุษยมีความเชื่อถืออยางแทจริงในอํานาจของผีหรือเทพเจา   
มนุษยจึงเร่ิมคิดหาวิธีการท่ีจะติดตอส่ือสารกับผีเพื่อขอความคุมครองชวยเหลือ   เกิดเปนลัทธิ
ไสยศาสตรข้ึน   ซ่ึงหมายถึงความเช่ือ   หลักการปฏิบัติ   และพิธีกรรมท่ีไมสามารถอธิบายไดดวย
เหตุผลทางวิทยาศาสตร  เชน   การจุดบองไฟหรือแหนางแมวเพ่ือขอฝน   เปนตน (สมภาร   พรมทา   
๒๕๔๖ : ๓๙)   ตอมาความคิดดังกลาวไดพัฒนาข้ึนไปอีกระดับหนึ่งเกิดเปนศาสนาท่ีนับถือพระเจา   
เชน   ศาสนาฮินดู   แมชาวฮินดูมีความเช่ือถืออยางแทจริงในอํานาจของพระเจา   แตชาวฮินดูก็
ตระหนักดีวาคนดีเทานั้นท่ีพระเจาจะทรงคุมครอง   ตอมาจึงเกิดศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งคือศาสนาท่ี
ไมนับถือพระเจา   เชน   พุทธศาสนา   พุทธศาสนาเช่ือวาส่ิงตางๆ ในจักรวาลจะดําเนินไปตาม
กฎเกณฑในธรรมชาติ   เปนตน (สมภาร   พรมทา   ๒๕๔๖ : ๔๑) 
  พุทธศาสนาอุบัติข้ึนหลังจากท่ีศาสนาฮินดูไดแผอิทธิพลไปท่ัวสังคมอินเดียแลว   
ดวยเหตุนี้คําศัพทท่ีประชาชนเขาใจกันโดยท่ัวไปในสมัยนั้นพุทธศาสนาก็รับเขามาใชดวย   ดังนั้น
จึงมีหลักธรรมและคําศัพทตางๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนจํานวนมากท่ีเหมือนกับในศาสนาฮินดู   
แตการอธิบายความหมายของคําศัพทเหลานี้กลับแตกตางกัน   ท้ังนี้เพราะพุทธศาสนานั้นเกิดข้ึน
เพื่อจะหักลางคําสอนของศาสนาฮินดูเปนสวนสําคัญนั่นเอง (พระราชวรมุนี   ๒๕๒๖ : ๑๒ – ๑๓) 
  ในสมัยโบราณกอนท่ีพุทธศาสนาจะเขามาประดิษฐานในประเทศไทย   คนไทยมี
ความเช่ือทางศาสนาแบบวิญญาณนิยม (animism)   เม่ือคนไทยรับเอาพุทธศาสนาเปนศาสนาหลัก
ของสังคมแลวความเช่ือแบบวิญญาณนิยมก็มิไดสูญหายไป   หากแตปฏิบัติควบคูกันไปในสังคม
อยางกลมกลืน (ฉัตรสุมาลย   กบิลสิงห  ๒๕๒๘ : ๓๒๘ – ๓๒๙) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗ 

  ดวยเหตุนี้การอธิบายผลการวิเคราะห   ผูวิจัยจึงใชการอธิบายความเชื่อในศาสนา
ท้ังพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแบบควบคูกันไป   ท้ังนี้ความเช่ือในพุทธศาสนาไดอางอิงขอมูลจาก
พระไตรปฎก   และวรรณคดีพุทธศาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับพระไตรปฎก   ไดแก   ไตรภูมิพระรวง   
และชาดกตางๆ   สวนความเชื่อในศาสนาฮินดูไดอางอิงขอมูลจากคัมภีรพระเวท   และคัมภีร
ปุราณะ 
 
 ๔. กฤตยาคมของยันต 
  กฤตยาคมของยันต   หมายถึง   ผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันต   ซ่ึงเปน
คุณสมบัติประจํายันตแตละยันต   โดยท่ัวไปกฤตยาคมของยันตนิยมแบงออกเปน  ๒  ประเภท
ใหญๆ   ไดแก   ทางเมตตามหานิยม   หมายถึง   การเปนเสนหเปนท่ีรักใครช่ืนชมของคนท่ัวไป   
ท้ังยังมีความหมายถึงความเจริญรุงเรืองและโชคลาภอีกดวย   และทางคงกระพันชาตรี   หมายถึง   
การแคลวคลาดอยูยงคงกระพัน   ตลอดจนการมีอํานาจเปนท่ีเคารพยําเกรง (สุลักษณ   ศรีบุรี และ 
ทวีวงศ   ศรีบุรี ๒๕๓๐ : ๔๗ – ๔๘) 
  อยางไรก็ตาม   กฤตยาคมทั้ง ๒ ประเภทนี้อาจสามารถจําแนกเปนประเภทยอยๆ 
ไดอีกมากมาย   เชน   ปวงคํา   ตุยเขียว (๒๕๔๒ : ๕๔๗๔ – ๕๔๘๑)   ไดจําแนกกฤตยาคมของ
ยันตออกเปน ๑๑ กลุม   ไดแก   ยันตท่ีใหผลทางสิริมงคลหรือโชคลาภ   ยันตเมตตามหานิยม   ยันต
สะเดาะเคราะห – ขับเสนียดจัญไร   ยันตชวยใหคาขายดี   ยันตปองกันผี   ยันตปองกันอาวุธ   ยันต
ปองกันการกระทําดวยอาคม   ยันตใชไปกระทํากับผูอ่ืน   ยันตชวยในการคลอดและคุมครองเด็ก   
ยันตคุมครองสัตวเล้ียง   และยันตคุมครองพืชผล 
 
 ๕. เกณฑอ่ืนๆ 
  จากการศึกษาวิเคราะหช่ือยันตพบวา   มีช่ือยันตจํานวนหน่ึงซ่ึงใชเกณฑการตั้งช่ือ
ท่ีนอกเหนือจากเกณฑท้ัง   ๔  ประการขางตน   กลาวคือ   พบการตั้งช่ือยันตตามคุณคาและ
ความสําคัญของยันต   พระนามของพระมหากษัตริย   และช่ือของตัวละครในวรรณคดีอีกดวย   
อยางไรก็ตาม   ช่ือยันตท่ีตั้งตามเกณฑดังกลาวนี้พบจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 
กลวิธีการตั้งชื่อยันตของคนไทย 
 กลวิธีการต้ังช่ือยันตของคนไทย   หมายถึง   การนําเกณฑท่ีใชในการต้ังช่ือยันตมา
พิจารณาแลวประกอบศัพทข้ึนเปนช่ือยันต   จากการศึกษาวิเคราะหช่ือยันต   ท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ   
สามารถจําแนกกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทยไดเปน ๓ กลวิธีหลัก   ไดแก   กลวิธีการตั้งช่ือยันต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘ 

โดยใชเกณฑเดียว   กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   และกลวิธีการต้ังช่ือ
ยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 ๑. กลวิธีการตั้งชื่อยันตโดยใชเกณฑเดียว 
  กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   หมายถึง   การนําเกณฑท่ีใชในการตั้งช่ือ
ยันต   ไดแก  วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   ความเชื่อในศาสนา   กฤตยาคมของ
ยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   อยางใดอยางหนึ่งเพียงเกณฑเดียวมาใชพิจารณาในการต้ังช่ือยันต   จาก
การศึกษาพบท้ังส้ิน ๕๒๗ ช่ือ   ดังน้ี 
  
  ๑.๑ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและใชยันต    
   การตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันต   เปนการต้ังช่ือยันตตามวันและ
เวลาในการทํา    วัสดุท่ีใช    ข้ันตอนในการทํา    ตําแหนงหรือบริเวณที่ลงยันต    รวมถึงรูปแบบ
การใชยันต   และวิธีการใชยันต   จากการศึกษาพบทั้งส้ิน ๑๒๙ ช่ือ   ดังน้ี 

 
๑.๑.๑ การตั้งชื่อยันตตามวันและเวลาในการทํายันต   คือ 

    ยันตพระจันทรเพ็ญ      
     ยันตนี้ใหลงในวันเพ็ญท่ีตรงกับวันจันทร 

 
๑.๑.๒ การตั้งชื่อยันตตามวัสดุท่ีใชในการทํายันต   เชน 

ยันตงบน้ําออย  
ยันตนี้ใหลงบนงบน้ําออย   คือน้ําออยท่ีนํามาเค่ียวเปน

น้ําตาลโดยทําใหมีรูปเปนแผนกลมๆ ซ่ึงมีขนาดแตกตางกันไปตามขนาดของงบท่ีใชเปนแมพิมพ 
ยันตดอกจําปา  

ยันตนี้ใหลงบนกลีบดอกจําปา 
    ยันตบาตรแตก 
     ยันตนี้ใหลงบนบาตรแตก   คือบาตรพระที่แตกราวใช
การไมไดแลว   เปนตน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙ 

   ๑.๑.๓ การตั้งชื่อยันตตามขั้นตอนในการทํายันต   คือ 
    ยันตลงถม 
     ยันตนี้ใชการลงถม   คือการลงยันตดวยดินสอแลวลบ
ออกจากนั้นจึงลงซํ้าดวยยันตเดิม   ทําอยางนี้จนครบตามจํานวนคร้ังท่ีกําหนดไวในตํารายันต   คือ
ดานหนาใหลงถม ๒๓ คร้ัง   สวนดานหลังใหลงถม ๒๗ คร้ัง 
 
   ๑.๑.๔ การตั้งชื่อยันตตามรูปแบบการใชยันต   เชน 
    ยันตตะกรุดโทน 
     ตะกรุด   หมายถึง   แผนโลหะท่ีแผแลวมวนกลมๆ ลง
คาถาอาคม   ใชเปนเคร่ืองรางของขลังอยางหน่ึง   ตอมาใชเปนเคร่ืองประดับก็มี (สังคม   ศรีราช   
๒๕๑๗ : ๗๕๙๑)   อยางไรก็ตาม   ตะกรุดนั้นไมจํากัดวาจะตองทําจากโลหะเทานั้น   เพราะปรากฏ
การทําตะกรุดจากวัสดุหลากหลาย   เชน   ใบลาน   กระดาษสา   ไมไผ   งา   เขา   สังกะสี   
อะลูมิเนียม   ทองเหลือง   เงิน   ทอง   นาก   ตะกั่ว   ชิน   หรือโลหะผสมอ่ืนๆ ไมมีจํากัดตายตัว 
(เจดียทอง   และคณะ   ๒๕๔๖ : ๑๒๓)   ยันตนี้ใหลงแผนโลหะแลวมวนทําเปนตะกรุดโทน   ซ่ึง
หมายถึงตะกรุดดอกเดียว 
    ยันตผาประเจียด 
     ผาประเจียด   หมายถึง   ผาท่ีลงยันต   ถือกันวาเปน
เคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่ง   ยันตนี้ใหลงผาทําเปนผาประเจียด 
    ยันตแหวนพิรอด 
     แหวนพิรอด   หมายถึง   แหวนชนิดหนึ่ง   ซ่ึงถือกันวา
เปนเคร่ืองรางของขลัง   ยันตนี้ใหลงยันตบนกระดาษหรือผาขาวแลวถักเปนแหวนพิรอด   เปนตน 
 
   ๑.๑.๕ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการใชยันต   เชน 
    ยันตกลืนกิน     

ยันตนี้ใหลงกระดาษปดกนขัน   จากน้ันเอานํ้าใสลงใน
ขัน   แลวจึงกลืนกินน้ําในขันนั้นพรอมกับยันต 

ยันตมหาประสะ 
ประสะ    หม า ย ถึ ง    ฟอกห รื อ ชํ า ร ะ ส่ิ ง ต า ง ๆ 

(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๖๖๖)   ยันตนี้ใหลงกระดาษปดกนขัน   จากนั้นนําขันไปลอยลงใน
บาตร   เสกน้ําในบาตรนั้นใหเดือด   แลวจึงเอาขันตักน้ํานั้นอาบชําระตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐ 

ยันตมหารูด     
ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุด   เม่ือจะใชก็ใหรูดตะกรุดนั้นไป

ตามตําแหนงท่ีกําหนดไว   คือ   ถาจะตอสูใหรูดไวขางหนา   ถาหนีใหรูดไวขางหลัง   ถาเขาเฝาทาว
พระยารูดไวขางขวา   ถาจะเขาหาผูหญิงใหไวขางซาย   ถาจะใหเปนกําบังก็ใหอมไว 
    ยันตหอพระธาตุ 
     ยันตนี้ใหลงบนกระดาษ   ผาขาว   หรือแผนทองคํา   
สําหรับหอพระธาตุกอนบรรจุเขาไปในองคพระ   เปนตน 
 
   อยางไรก็ดี   จากการศึกษาพบวาการต้ังช่ือยันตของคนไทยนั้นนอกจากจะ
พบการตั้งช่ือยันตตามกลวิธียอย    ไดแก   วันและเวลาในการทํา   วัสดุท่ีใช   ข้ันตอนในการทํา   
ตําแหนงหรือบริเวณท่ีลงยันต   รูปแบบการใชยันต   และวิธีการใชยันต   อยางใดอยางหนึ่งเพียง
ประการเดียวดังขอมูลท่ีกลาวขางตนแลว   ยังพบการตั้งช่ือยันตโดยนํากลวิธียอยสองประการมา
ประกอบกันในการต้ังช่ือยันตอีกดวย   ซ่ึงผูวิจัยไดจัดรวมไวเปนกลวิธียอยในกลวิธีการต้ังช่ือยันต
ตามวิธีการทําและใชยันต   ดังน้ี 
 
   ๑.๑.๖ การตั้งชื่อยันตตามขั้นตอนในการทําและตําแหนงหรือบริเวณที่ลง
ยันต   ไดแก 
    ยันตลงกระหมอม 
     ยันตนี้ใหลงบนกระหมอม 
    ยันตลงฝามือ 
     ยันตนี้ใหลงบนฝามือ 
    ยันตลงประตู 
     ยันตนี้ใหลงบนประตู   เปนตน 
 
   ๑.๑.๗ การตั้งชื่อยันตตามรูปแบบการใชยันตและวันและเวลาในการทํา
ยันต   คือ 

ยันตตะกรุดเพ็ญวันเสาร    
ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุด   โดยใหทําในวันเพ็ญท่ีตรงกับ

วันเสาร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑ 

   ๑.๑.๘ การตั้งชื่อยันตตามรูปแบบการใชยันตและขั้นตอนในการทํายันต   
คือ 
    ยันตตะกรุดลบถม 
     ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุด   การลงยันตใหใชการลงถม
ท้ังหมด ๑๐๘ คร้ัง   โดยคร้ังสุดทายคือคร้ังท่ี ๑๐๘   ไมตองลบ   จากนั้นจึงมวนทําเปนตะกรุด 
 
   ๑.๑.๙ การตั้งชื่อยันตตามรูปแบบการใชยันตและวัสดุท่ีใชในการทํายันต   
คือ 
    ยันตตะกรุดสามกษัตริย 
     ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุด ๓ ดอก   โดยใหลงในแผนเงิน   
แผนทอง   และแผนนาก   อยางละ ๑ ดอก   เรียกวา   สามกษัตริย   จากนั้นรอยสาย 
 
   ๑.๑.๑๐ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการใชยันตและตําแหนงหรือบริเวณท่ีลง
ยันต   เชน 
    ยันตปดทวาร 
     ยันตนี้ใหลงบนกระดาษใชปดประตูบาน 
    ยันตปดประตูเรือน 
     ยันตนี้ใหลงบนผาใชปดประตูเรือน 
    ยันตผูกขอมือ 
     ยันตนี้ใหลงบนใบตาลแลวนํามาผูกขอมือ   เปนตน 
 
  ๑.๒ การตั้งชื่อยันตตามองคประกอบของยันต 
   การตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันต   เปนการตั้งช่ือยันตตามอักขระ   
รูปภาพ  และชุดยันตท่ีนํามาประกอบข้ึนเปนยันตแตละยันต  จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๕๖ ช่ือ   ดังนี้ 
 
   ๑.๒.๑ การตั้งชื่อยันตตามอักขระ   เชน 
    ยันตปฐมอักขระ 

 ยันตนี้ใหลงเปนตาหมากรุก   ภายในยันตบรรจุอักขระ
ขอมบาลีท้ังพยัญชนะและสระ   ซ่ึงเปนอักขระเร่ิมตนท่ีใชประกอบเปนคําตางๆ ในภาษา   สวนของ
พยัญชนะนั้นจะบรรจุในตารางชองละหน่ึงตัวอักษร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒ 

ยันตยอดอักขระ 
 ยันตนี้ใหลงเปนตาหมากรุก   ภายในยันตบรรจุอักขระ

ขอมบาลีท้ังพยัญชนะและสระเชนเดียวกับยันตปฐมอักขระ   แตพยัญชนะนั้นจะบรรจุในตารางชอง
ละสองตัวอักษร   คืออักษรพยัญชนะตัวตน   และอักษรพยัญชนะตัวตาม   เปนตน 
 
   ๑.๒.๒ การตั้งชื่อยันตตามรูปภาพ   เชน 

ยันตดอกบัว   
ยันตนี้เปนรูปดอกบัว 

ยนัตเสือเผน     
ยันตนี้เปนรูปเสือในทาเผน 

ยันตเกายอด  
ยันตนี้เปนรูปทรงเรขาคณิตมีเกายอด 

ยันตหายอด  
ยันตนี้เปนรูปทรงเรขาคณิตมีหายอด 

ยันตปลาตะเพียน 
ยันตนี้ใหลงบนปลาตะเพียนท่ีแกะสลักจากโลหะ 

ยันตจระเข  
ยันตนี้ใหลงบนจระเขท่ีแกะสลักจากไมรักซอน  เปนตน 

 
   ๑.๒.๓ การตั้งชื่อยันตตามจํานวนยันตในชุดยันต   เชน 

ยันตส่ีดวง     
ยันตนี้เปนชุดยันตท่ีประกอบจากยันตจํานวน ๔ ยันต 

ยันตสิบสองดวง    
ยันตนี้เปนชุดยันตท่ีประกอบจากยันตจํานวน ๑๒ ยันต   

เปนตน 
 

  ๑.๓ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อในศาสนา    
   การตั้ ง ช่ือยันตตามความเ ช่ือในศาสนา    เปนการต้ัง ช่ือยันตตาม         
ความเชื่อตางๆ ท่ีปรากฏในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู   ไดแก   ความเชื่อเกี่ยวกับพระรัตนตรัย   
ความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว   ความเชื่อเกี่ยวกับคัมภีรและหลักธรรมในศาสนา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓ 

ความเช่ือเกี่ยวกับเทพเจาและสัตวหิมพานต   ความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาล   ความเช่ือเกี่ยวกับ
นักบวชในศาสนา   และความเช่ือเกี่ยวกับจักรพรรดิและของวิเศษ   จากการศึกษาพบทั้งส้ิน ๒๐๑ 
ช่ือ   ดังน้ี 
 
   ๑.๓.๑ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับพระรัตนตรัย   เชน 
    ยันตไตรรัตน 
     ไตรรัตน   หมายถึง   แกวสามประการ  คือ  พระพุทธเจา   
พระธรรม   และพระสงฆ (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๖๙) 
    ยันตพระไตรสรณาคมน    

พระไตรสรณาคมน   หมายถึง   การถึงสรณะสาม   คือ   
พระพุทธเจา   พระธรรม   และพระสงฆ   เปนท่ีพึ่ง (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๗๐)   เปนตน 

 
   ๑ .๓ .๒  การตั้ งชื่ อยันตตามความเชื่ อ เ ก่ียว กับพระพุทธเจ าและ              
พระโพธิสัตว   เชน 
    ยันตพระวิปสสิ  

พระวิปสสิ   เปนช่ือของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง   คือ
พระวิปสสิพุทธเจาท่ีไดตรัสรูในกัป * ท่ี ๓๑   มีพระนามเดิมวา   โกณฑัญญะ   ไดตรัสรู ณ โคนไม
แคฝอย   มีคูแหงพระอัครสาวกนามวา   ขัณฑะ   กับ   ติสสะ (สุชีพ  ปุญญานุภาพ  ๒๕๓๙ : ๓๑๖) 
    ยันตพระเจาหาพระองค  

พระเจาหาพระองค   คําวา   พระเจา   ในท่ีนี้หมายถึง   
พระพุทธเจา   สวน   หาพระองค   หมายถึง   จํานวนของพระพุทธเจาท่ีจะไดตรัสรูในภัททกัปอัน
เปนกัปในปจจุบัน    ไดแก    พระกกุสันธพุทธเจา    พระโกนาคมนพุทธเจา    พระกัสสปพุทธเจา    
พระโคตมพุทธเจา   และพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจา 
 
 
 * กัป (กัลป)   หมายถึง   ชวงระยะเวลาอันยาวนานของโลกไมสามารถกําหนดเปนวัน   เปนเดือน   

หรือเปนปได   กัปที่มีพระพุทธเจามาอุบัติขึ้นบนโลกเรียกวา   อสุญญกัป   แบงเปน ๕ ประเภท  ไดแก  “สารกัป”   
คือ   กัปที่จะมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๑ พระองค   “มัณฑกัป”   คือ   กัปที่จะมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๒ พระองค    
“วรกัป”   คือ   กัปที่จะมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๓ พระองค   “สารมัณฑกัป”   คือ   กัปที่จะมีพระพุทธเจามาตรัสรู 
๔ พระองค   และ   “ภัททกัป”   คือ   กัปที่จะมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๕ พระองค (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๔ : 
๖๕๘ – ๖๖๐) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔ 

    ยันตพระเจายี่สิบแปดพระองค 
พระ เจ ายี่ สิบแปดพระองค    มาจาก จํานวนของ

พระพุทธเจาท้ังหมดท่ีไดอุบัติข้ึนแลวในโลก   กลาวคือ   เร่ิมนับต้ังแตพระตัณหังกรพุทธเจาซ่ึงเปน
พระพุทธเจาพระองคแรกในสารมัณฑกัปแรกและเปนพระพุทธเจาพระองคแรกของโลกจนกระท่ัง
ถึงพระโคตมพุทธเจาซ่ึงเปนพระพุทธเจาในภัททกัปอันเปนกัปปจจุบัน 
    ยันตพระเจาเปดโลก 

พระเจาเปดโลก   เปนพุทธปาฏิหาริยในพุทธประวัติ
ตอนหนึ่งท่ีกลาววาพระพุทธเจาทรงทําโลกวิวรณปาฏิหาริยเปดโลก   โดยพระอาการทอดพระเนตร
ไปในทิศตางๆ รวมท้ังเบ้ืองบนและเบ้ืองลาง   รวมเปนสิบทิศดวยกัน   ในทันใดนั้นเทวดาใน
สวรรคก็สามารถมองเห็นมนุษยเห็นยมโลกและสัตวนรก   สวนมนุษยก็สามารถมองเห็นเทวดาและ
สัตวนรก   และแมแตสัตวนรกเองก็สามารถมองเห็นมนุษยตลอดจนเทวดาในสวรรคไดโดยไมมีส่ิง
ใดมาปดบัง (พระพิมลธรรม   ๒๕๓๓ : ๑๖๑ – ๑๖๔) 

    ยันตพระโพธิสัตว 
     พระโพ ธิ สัตว    หมาย ถึ ง    ผู ท่ี จ ะได ต รัส รู เ ป น
พระพุทธเจา (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๘๐๕)   ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงธรรมดาของ    
พระโพธิสัตวไว ๑๖ ประการ   เชน   พระโพธิสัตวจุติจากดุสิตทรงมีสติสัมปชัญญะลงสูพระครรภ
พระมารดา   เม่ือพระโพธิสัตวลงสูพระครรภพระมารดาจะมีแสงสวางอันโอฬารปรากฏในโลก
หม่ืนโลกธาตุสะเทือนสะทานหวั่นไหว   เปนตน (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๓๑๘) 
    ยันตพระเจาสิบชาติ  

พระเจาสิบชาติ   มาจากจํานวนสิบพระชาติสุดทายท่ี
พระโพธิสัตวไดเคยเสวยพระชาติกอนจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคปจจุบัน 

ยันตนกคุม * 
นกคุม   มาจากนิบาตชาดกหรือชาดกจํานวน ๕๔๗ 

เร่ือง   ท่ีปรากฏในขุททกนิกาย   พระสุตตันตปฎก   วัฏฏกชาดก   กลาวคือ   เม่ือคร้ังท่ีพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนนกคุมไดระลึกถึงพระพุทธจาในอดีต   จากน้ันจึงต้ังสัจจาธิษฐานขอใหไฟปานั้น
ดับไป (สํารวย   นักการเรียน   ๒๕๔๘ : ๙๙)   เนื่องจากนกคุมมีความเก่ียวของกับการคุมภัยจากไฟ   
จึงพบการแปรของรูปเขียนเปน   “นกคุม” 
 
 * ยันตน้ีเปนยันตอักขระ ปรากฏเปนช่ือยันตลําดับที่ ๒๔๙ ในภาคผนวก ก จึงจัดอยูในกลวิธีการต้ัง

ช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   ดูตัวอยางยันตในภาคผนวก ข   หนา ๑๔๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕ 

    ยันตพญาเตาเลือน * 
เตาเลือน   มาจากชาดกนอกนิบาตหรือพาหิรกชาดก   

ชาดกกลุมนี้เปนชาดกท่ีมีเนื้อเร่ืองไมตรงกับนิบาตชาดก   เปนเร่ืองท่ีผูแตงชาดกสรางสรรคข้ึนมา
เองหรือไดแนวคิดจากแหลงใดแหลงหนึ่ง   หรือเกิดจากการประสมประสานประสบการณของ      
ผูแตง (สืบพงศ   ธรรมชาติ   ๒๕๔๒ : ๕)   ในเนื้อเร่ืองกลาวถึง   เม่ือคร้ังท่ีพระพุทธเจาได
เสวยพระชาติเปนเตาซ่ึงมีขนาดใหญโตเทาเรือน   วันหนึ่งมีเรือสําเภามาอับปางหนาเกาะท่ีพระองค
อาศัยอยู   ดวยความสังเวชพระทัยเกรงวาบรรดาลูกเรือจะพากันอดตาย   พระองคจึงอธิษฐานสละ
รางกายเปนทาน (กิตติ   วัฒนะมหาตม   ๒๕๔๗ : ๒๕๖)   เนื่องจากเตาเรือนมักใชในทางคดีความ   
คือทําใหฝายโจทยสติเลอะเลือนใหการขัดกันเองจับตนชนปลายจนตองแพคดีไปในท่ีสุด (พุทโธ   
สุโขทัย   ม.ป.ป. : ๖๐ – ๖๑)   จึงพบการแปรของรูปเขียนเปน   “เตาเลือน”   เปนตน 
 
   ๑.๓.๓ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับคัมภีรและหลักธรรมใน
ศาสนา   เชน 
    ยันตพระไตรปฎก 

พระไตรปฎก   เปนช่ือคัมภีรในพุทธศาสนาท่ีรวบรวม
พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา   มี ๓ ปฎก   ไดแก   วินัยปฏก   วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ 
ภิกษุณี   พระสุตตันตปฏก   วาดวยพระธรรมเทศนาท่ัวๆ ไป   และพระอภิธรรมปฎก   วาดวย
ธรรมะลวนๆ หรือธรรมะท่ีสําคัญ (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๑) 

ยันตมหาจักร  
     มหาจักร   เปนศัพทโหราศาสตรใชเรียกตําแหนงของ
ดาวอัฏฐเคราะหซ่ึงโคจรมาอยูในตําแหนงท่ีเปนมงคล   วิชาโหราศาสตรนี้จัดอยูในโชยติสศาสตร
ซ่ึงเปนสูตรท่ียอสาระสําคัญในคัมภีรพระเวทในศาสนาฮินดู (สุมาลี   มหณรงคชัย  ๒๕๔๖ : ๓๑) 
    ยันตไตรลักษณ   

ไตรลักษณ   หมายถึง   อาการท่ีเปนเคร่ืองกําหนดหมาย
สามอยาง   อันใหรูถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายท่ีเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน   
ไดแก   อนิจจัง   ทุกขัง   และอนัตตา (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๖๙) 

 
 
 * ยันตน้ีเปนยันตอักขระ ปรากฏเปนช่ือยันตลําดับที่ ๓๔๑ ในภาคผนวก ก จึงจัดอยูในกลวิธีการต้ัง

ช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   ดูตัวอยางภาพยันตในภาคผนวก ข   หนา ๑๔๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖ 

    ยันตพระนวหรคุณ 
พระนวหรคุณ    หมายถึง   คุณของพระพุทธเจา  ๙ 

ประการ   ไดแก   เปนพระอรหันต   เปนผูตรัสรูชอบเอง   เปนผูถึงพรอมดวยวิชา   เปนผูเสด็จไปดี
แลว   เปนผูรูแจงโลก   เปนผูฝกคนไดดีเยี่ยม   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย   เปนผูตื่น
และเบิกบานแลว   และเปนผูจําแนกแจกธรรม (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๒๐๒) 
    ยันตพาหุง   

พาหุง   เปนบทสวดท่ีพระสงฆใชในการเจริญพระพุทธ
มนต   มีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา   ชยมังคลอัฏฐกคาถา   แปลวา   คาถาวาดวยชัยชนะ ๘ 
ประการอันเปนมงคลของพระพุทธเจา   สาเหตุท่ีเรียกกันติดปากวา   พาหุง   เพราะบทสวดน้ีเร่ิมตน
ดวยคําวา   พาหุง   นั่นเอง (สํารวย   นักการเรียน   ๒๕๔๘ : ๒๐) 
    ยันตยะโตหัง   

ยะโตหัง   เปนคําแรกท่ีปรากฏในบทสวดช่ือวาบาลี     
องคุลิมาลปริตร   ซ่ึงนํามาจาก   องคุลิมาลสูตร   หรือองคุลิมาลปริตร   ปรากฏในมัชฌิมนิกาย   
มัชฌิมปณณาสก   และปปญจสูทนี   มัชฌิมปณณาสกวัณณนา   ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเปนคํากลาวของ
พระองคุลิมาลเถระ (สํารวย   นักการเรียน   ๒๕๔๘ : ๘๙) 

ยันตอิธะเจ  
อิธะเจ    เปนช่ือของการทําผงวิเศษ    ซ่ึงมีท่ีมาจาก      

การเรียนบาลีไวยากรณในสมัยโบราณ   ใชลงดวยสูตรมูลกัจจายน   โดยการเขียนอักษรดวยแทง
ดินสอลงบนแผนกระดาน   ขณะเม่ือเรียนเขียนทําตัวตามสูตรมูลกัจจายนนั้นก็มีการลบลงอักษร
สลับกันไป   ผงท่ีไดถือเปนผงวิเศษ (ธาดา  โสมสิริวัลย  ๒๕๔๙ : ๕๗)   เปนตน 

 
   ๑.๓.๔ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับเทพเจาและสัตวหิมพานต   
เชน 
    ยันตทาวมหาพรหม 

พระพรหม   ตามความเช่ือในพุทธศาสนาถือเปนเทพใน
พรหมโลก   ซ่ึงจําแนกเปนรูปพรหม   และอรูปพรหม   ในไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงมหาพรหม
องคหนึ่งซ่ึงเสด็จลงมาดูน้ําและดอกบัว   หากเห็นดอกบัวก็จะทํานายวามีพระพุทธเจามาตรัสรูใน
กัปนี้แลวจึงนําเครื่องอัฏฐบริขารในดอกบัวนั้นข้ึนไปเก็บรักษาไวในพรหมโลก   เม่ือพระโพธิสัตว
เสด็จออกผนวชและจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา   ทาวมหาพรหมจึงนําเครื่องอัฏฐบริขารเหลานั้น
มาถวาย   ดังความวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗ 

ในดอกบัวน้ันมีอัฏฐบริขาร   มหาพรหมยอมเอาอัฏฐบริขารขึ้นไปไวในพรหมโลกย   เมื่อใดตอ
พระโพธิสัตวเจาออกบวชแลตรัสเปนพระพุทธเจาไส   มหาพรหมจึงเอาลงมาถวายในวันออกบวช
น้ันแล (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๓๐๐) 

 
     สวนในศาสนาฮินดู   พระพรหมถือเปนหนึ่งในสามของ
เทพเจาตรีมูรติ   หรือเทพเจาผูยิ่งใหญท้ังสามในศาสนาฮินดู   พระพรหมถือเปนเทพเจาผูสรางโลก   
กําเนิดของพระพรหมนั้นมีการกลาวแตกตางกันออกไปตามความเช่ือถือในลัทธินั้นๆ   เชนใน
คัมภีรมานวธรรมศาสตรกลาววา   พระพรหมทรงกําเนิดข้ึนเองจากไขทอง   สวนในคัมภีรวราห
ปุราณะกลาววา   พระพรหมไดบังเกิดในดอกบัวอันผุดข้ึนจากพระนาภีของพระวิษณุในขณะท่ี
บรรทมหลับอยูบนหลังอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร   สวนคัมภีรปทมปุราณะกลาววา   พระวิษณุ
มีประสงคจะสรางโลก   จึงทรงแบงภาคพระองคเองออกเปนสาม   ไดแก   พระพรหม   พระวิษณุ   
และพระศิวะ (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๒๔ – ๒๖)   ความแตกตางระหวางพระพรหมใน   
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูคือ   พระพรหมในพุทธศาสนามีหลายองค   โดยอยูในพรหมโลก
ตามลําดับช้ันฌานท่ีปฏิบัติได   สวนพระพรหมในศาสนาฮินดูนั้นมีเพียงองคเดียว (ธนากิต   
๒๕๔๖ : ๑๗) 

ยันตนารายณแปลงรูป    
พระนารายณหรือพระวิษณุ   เปนมหาเทพผูคอยรักษา

โลก   เม่ือโลกเกิดยุคเข็ญพระนารายณก็จะอวตารลงมาชวยเหลือ   ในคัมภีรวราหปุราณะกลาววา   
พระปรพรหมประสงคดําริจะทรงสรางโลกจึงไดทรงแบงภาคของพระองคเองขึ้นเปนรูปกเทพคือ
พระนารายณหรือพระวิษณุ   แลวพระปรพรหมจึงประทานพรใหแกพระวิษณุเปนผูสรางส่ิงท้ังปวง   
เปนผูบริหารโลกท้ังสาม   และเปนท่ีนับถือแกชนท้ังหลาย   ตอมาในปทมปุราณะไดกลาววา   เม่ือ
พระองคเร่ิมสรางโลกพระองคทรงแบงภาคเปนสาม   คือเปนผูสราง   ผูบริหาร   และผูสังหาร   ใน
การนี้พระองคไดสรางพระพรหมมาจากสีขางดานขวา   สรางพระวิษณุจากสีขางดานซายเพื่อ
บริหารโลก   และสรางพระศิวมหากาลจากบ้ันกลางพระองคเพื่อลางโลก (พระยาสัจจาภิรมย   
๒๕๕๐ : ๒๑ – ๒๒)   พระนารายณมีมเหสีทรงนามวาลักษมี   วิมานเปนแกวมณี   มีพญาครุฑเปน
พาหนะ   มีอนันตนาคราชเปนบัลลังก   ท่ีสถิตเรียกวาไวกูณฐ ณ เกษียรสมุทร   รูปพระนารายณมัก
เขียนเปนบุรุษหนุม   กายเปนสีนิลแก   มี ๔ กร   ทรงตรี   คทาช่ือเกาโมทกี   จักรช่ือสุทรรศนะหรือ
วัชรนาภะ   สังขช่ือปญจชันยะ   บางแหงวามีธนูช่ือสารังคะและดอกบัวกับพระขรรคช่ือนันทกะ   มี
แกว   ทับทรวงช่ือเกาสตุภะ   และมีวลัยฝงแกวช่ือสยมันตกะ (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๒๒) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘ 

    ยันตนกการเวก * 
นกการเวกหรือนกกรวิก   เปนนกที่มีถ่ินอาศัยในปา   

หิมพานต   มีเสียงรองท่ีไพเราะมาก   ดังความในไตรภูมิพระรวงวา 
 

เสียงนกอันช่ือวานกกรวิกน้ันไสแลมีเสียงอันไพเราะมาถูกเน้ือพึงใจแกฝูงสัตวทั้งหลายยิ่งนักหนา   
แมนวาเสือจะเอาเน้ือไปกินก็ดี   ครั้นวาไดยินเสียงนกกรวิกน้ันรองก็ลืมเสียแลมิอาจเอาเน้ือไปกิน
ไดเลยแล (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๑๔๙) 

   
    ยันตลีลาพระยาราชสีห  

ราชสีห   เปนสัตวหิมพานหชนิดหนึ่ง   สามารถจําแนก
ไดเปน ๔ ชนิด   ไดแก   ติณราชสีห   กาฬราชสีห   ปณฑุราชสีห   และไกรสรราชสีห   ราชสีหท้ัง 
๔ ประเภทนี้   ไกรสรราชสีหถือวาเปนยอดแหงราชสีหท้ังหมด   เพราะมีลีลาที่สงางามกวา   มีกําลัง
เหนือกวา   วิ่งไดเร็วกวา  และสามารถกระโดดสูงกวาราชสีหประเภทอ่ืนๆ (ราชบัณฑิตยสถาน   
๒๕๔๔ : ๗๑๐)   ราชสีหมีคุณลักษณะประจําตัว ๗ ประการ   ไดแก   เปนสัตวหมดจดสะอาดไมมัว
หมอง   เท่ียวไปดวยส่ีเทามีเยื้องกรายอยางกลาหาญ   มีรูปรางโออาสรอยคอสะสวย   ไมนอบนอม
สัตวใดๆ   หาอาหารไปโดยลําดับพบปะอาหารในท่ีใดก็กินเสียจนอ่ิมในท่ีนั้นโดยไมเลือกวาดี
หรือไมดี   ไมสะสมอาหาร   และแมจะหาอาหารไมไดก็ไมดิ้นรนหรือแมไดมาก็ไมทะยานและไม
กินอาหารจนเกินความตองการ (ส.พลายนอย   ๒๕๓๔ : ๑๔๒ – ๑๔๓)   เปนตน 

 
   ๑.๓.๕ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับชีวิตและจักรวาล   เชน 
    ยันตธาตุท้ังส่ี 

ธาตุ   หมายถึง   ส่ิงท่ีทรงสภาวะของมันอยู เองตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย   ในพุทธศาสนาเช่ือวารางกายประกอบข้ึนดวยธาตุท้ัง ๔  ไดแก  ธาตุดิน   
คือสภาวะท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี   ธาตุน้ํา   คือสภาวะท่ีเอิบอาบดูดซึม   ธาตุไฟ   คือสภาวะท่ีทําให
รอน   และธาตุลม   คือสภาวะท่ีทําใหเคล่ือนไหว (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๙๓) 

 
 

 
 
 * ยันตน้ีเปนยันตอักขระ ปรากฏเปนช่ือยันตลําดับที่ ๒๔๕ ในภาคผนวก ก จึงจัดอยูในกลวิธีการต้ัง

ช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   ดูตัวอยางภาพยันตในภาคผนวก ข   หนา ๑๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙ 

    ยันตปฐมกัปป  
ปฐมกัปป   หมายถึง   การเร่ิมตนแหงกัปป   เทพย       

สาริกบุตร (๒๕๓๘ : ๓)   อธิบายวา   ปฐมกัปป   ในท่ีนี้หมายถึง   ภัทรกัปปอันเปนกัปปในปจจุบัน   
ซ่ึงจะมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๕ พระองค   อยางไรก็ดี   กัปปแรกท่ีมีพระพุทธเจามาตรัสรูในโลกช่ือ
วา   สารมัณฑกัปป   ซ่ึงมีพระพุทธเจามาตรัสรู ๔ พระองค   โดยมีพระตัณหังกรพุทธเจาเปน
พระพุทธเจาพระองคแรกแหงกัปปนั้น   และยังเปนพระพุทธเจาพระองคแรกของโลกดวย 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๔ : ๗๑๕) 
    ยันตสกลชมพูทวีป 

สกลชมพูทวีปหรือชมพูทวีป   เปนช่ือทวีปท่ีอยูทางใต
ของเขาพระสุเมรุ   ในไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงทวีปท้ัง ๔ ซ่ึงอยูรายรอบเขาพระสุเมรุอันเปน
ศูนยกลางแหงจักรวาล   ไดแก   ชมพูทวีปซ่ึงเปนทวีปทางทิศใต   บุรพวิเทหทวีปซ่ึงเปนทวีปทาง
ทิศตะวันออก   อุตรกุรุทวีปซ่ึงเปนทวีปทางทิศเหนือ   และอมรโคยานทวีปซ่ึงเปนทวีปทางทิศ
ตะวันตก   ดังความวา 
 

อันวาเขาพระสุเมรุราชอันสูงได ๘๔,๐๐๐ โยชน   ใตนํ้าก็ใต ๘๔,๐๐๐ โยชน   โดยหนาก็ได 
๘๔,๐๐๐ โยชน   แลเขาพระสุเมรุราชนั้น   แลกลมไสโดยรอบปริมณฑลได ๒๕๒,๐๐๐ โยชน   
ดานฝายตระวันออกอันเปนฝายบุรพวิเทหน้ันเทียรยอมเงินแล   ดานหัวนอนพระสุเมรุราช   อันอยู
ฝายชมพูทวีปอันที่เราอยูน้ีเทียรยอมแกวอินทนิล   ดานตระวันตกพระสุเมรุราช   ฝายอมรโคยาน
ทวีปมีพรรณเทียรยอมแกวผลึกรัตน   ดานตีนนอนพระสุเมรุราชฝายอุตตรกุรุทวีปมีพรรณเทียร
ยอมทอง (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๒๖๒) 

 
    ยันตกําแพงจักรวาล 

ในคัมภีรจักกวาฬทีปนี   ไดอธิบายความหมายของ
จักรวาลไววา   จักวาลคือโลกธาตุ   มีลักษณะเปนแผนกลม   มีภูเขาสิเนรุหรือภูเขาพระสุเมรุเปน
ศูนยกลางของจักรวาล   มีภูเขาจักรวาลซึ่งต้ังเปนรูปวงแหวนลอมรอบเขาสัตบริภัณฑ   และเปน
เคร่ืองกั้นเขตแดนของจักรวาลหนึ่งๆ (ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา   ๒๕๔๓ : ๘๐ – ๘๑)   สวนกําแพง
จักรวาล   หมายถึง   “กําแพงลอมรอบท่ีเปนเขตกั้นแสงสวางกับความมืด” (ราชบัณฑิตยสถาน   
๒๕๔๔ : ๓๑๙)   ในไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงโลกันตนรก   ซ่ึงเปนขุมนรกอันมืดมิดเพราะอยู
นอกกําแพงจักรวาล   ดังความวา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐ 

ฝูงสัตวซึ่งไปเกิดในโลกันตนรกน้ันดังหลับตาอยูเมื่อเดือนดับน้ันแลเมื่อดาวเดือนและตระวันอัน
ไปสองใหคนทั้งหลาย ๔ แผนดินน้ีใหเห็นหนทุกแหง ดังน้ันก็มิอาจสองใหเห็นหนในโลกันตนรก
น้ันได   เพราะวาเดือนและตระวันอันเปนไฟและสองใหคนทั้งหลาย ๔ แผนดินน้ีไปสองสวาง
กลางหาวแตเพียงปลายเขายุคนธรไส   และสองสวางไปแตในกําแพงจักรวาฬ  (พญาลิไท   
๒๕๔๓ : ๓๑ – ๓๒) 

 
   ๑.๓.๖ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับนักบวชในศาสนา   เชน 
    ยันตพระฉิมพลี 
     พระฉิมพลีหรือพระสิวลี   เปนภิกษุท่ีไดรับการยกยอง
จากพระพุทธเจาใหเปนเอตทัคคะในทางมีลาภ (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๔๙๔)   พระสิวลี
เปนโอรสของพระนางสุปปวาสา   ซ่ึงเปนพระธิดาของเจาเมืองโกลิยะ   พระสิวลีนั้นเม่ือคราวไดมา
ปฏิสนธิในครรภของมารดาก็ไดใหคุณมารดาอเนกอนันตจนเปนท่ีเล่ืองลือ (อรชุน   กุรุนนท   
๒๕๕๐ : ๑๐)   นอกจากนี้พระสิวลียังไดรับการยกยองวาทรงมีปญญาเปนเลิศเนื่องจากสามารถ
สําเร็จเปนพระอรหันตตั้งแตปลงผมเสร็จ (อรชุน   กุรุนนท   ๒๕๕๐ : ๒๑) 

ยันตพระฤๅษีตาไฟ    
ฤๅษี   แปลวา   ผูเห็น   หมายถึง   การแลเห็นดวยความรู

พิเศษอันเกิดจากฌาน   สามารถแลเห็นอดีต   ปจจุบัน   และอนาคต (ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา   ๒๕๔๔ : 
๑๖๑๐๗)   พระฤๅษีตาไฟเปนช่ือฤๅษีตนหน่ึงซ่ึงตบะแกกลามาก   ท้ังยังมีดวงตาที่สามตรงกลาง
หนาผากเชนเดียวกับพระอิศวร   ช่ือของพระฤๅษีตาไฟปรากฏในตํานานตางๆ มากมาย   เชน   
ตํานานการสรางบานแปลงเมืองของเมืองศรีเทพวา   กษัตริยเมืองศรีเทพไดรํ่าเรียนวิชากับพระฤๅษี
ตาไฟแตภายหลังคิดฆาอาจารยตัวเองจึงถูกพระฤๅษีตาไฟสาปใหเกิดโรคระบาดจนเมืองศรีเทพตอง
กลายสภาพเปนเมืองราง   นอกจากนี้พระฤๅษีตาไฟยังปรากฏในตํานานการสรางพระทากระดาน
และตํานานการสรางพระซุมกอ   เปนตน (ทิพยจักร   ๒๕๕๐ : ๖๔)   จากขอมูลขางตนท่ีกลาวถึง
บทบาทของพระฤๅษีตาไฟในการสรางพระเคร่ืองแสดงใหเห็นวา   พระฤๅษีตาไฟนาจะเปนนักบวช
ในพุทธศาสนาแบบมหายานมากกวานักบวชในศาสนาฮินดู (ณัฐธัญ   มณีรัตน   ๒๕๕๑ : ๒๕) 

 
   ๑.๓.๗ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อเก่ียวกับจักรพรรดิและของวิเศษ   เชน 
    ยันตจักรพรรตราธิราช 
     จักรพรรตราธิราช   หมายถึง  พระราชาธิราช   ประมุข
ของจักรวรรดิ   โบราณเขียนวา   จักรพัตราธิราช   ก็มี (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๒๙๖)   ผูเปน
จักรพรรตราธิราชไดนั้นจําเปนจะตองมีรัตนะท้ังเจ็ดประการประกอบพระบารมี   ไดแก   จักรแกว   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑ 

ชางแกว   มาแกว   แกวมณี   นางแกว   ขุนคลังแกว   และขุนพลแกว   ดังท่ีปรากฏในพระไตรปฎก
มหาสุทัสสนสูตร (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๓๒๙) 

ยันตดอกไมสวรรค  
ดอกไมสวรรค   ในท่ีนี้หมายถึงช่ือดอกไม ๒ ชนิด   ซ่ึง

มีกล่ินหอมและจะข้ึนเฉพาะสวรรคช้ันดาวดึงสเทานั้น   ไดแก   ดอกอสาพติ   ซ่ึงพันปจึงจะบานสัก
คร้ัง   และดอกปาริกชาติ   ซ่ึงรอยปจึงจะบานสักคร้ัง   ดังความในไตรภูมิพระรวงวา 
 

มีดอกไมสิ่ง ๑ ช่ืออสาพติหอมนักหนาแล   ดอกไมน้ันบานนานนักแมนวายังละพันปจึงจะบานก็ดี   
ฝูงเทพยดาทั้งหลายมีใจรักใครชมใครทัดดอกไมน้ัน   เทพยดาทั้งหลายถาเห็นดอกไมน้ันบาน   
แลวยอมปนกันไปอยูเฝาดอกไมอันคหวาบบานแลอยูรอดถวนพันปน้ันแล   เพราะวารักดอกไมน้ัน
แล   ตอกทองหลางอันซื่อวาปาริกชาติน้ันแมนวารอยปดอกไมน้ันจึงบานก็ดี   ฝูงเทพยดายินรักยิน
ใครนักหนาแล (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๒๒๓) 

 
    ยันตมหาชมพูบดี     

มหาชมพูบดีหรือพญาชมพูบดี    เปนพระนามของ
กษัตริยพระองคหนึ่งในสมัยพุทธกาล   ตามพุทธประวัติกลาววา   วันหนึ่งทาวมหาชมพูบดีได
ทอดพระเนตรเห็นปราสาทของพระเจาพิมพิสารเกิดจิตริษยาท่ีปราสาทนั้นงามกวาปราสาทของ
พระองค   จึงหมายจะชิงเอาราชสมบัติของพระเจาพิมพิสารเสีย   พระเจาพิมพิสารจึงเสด็จไปเฝา
พระพุทธเจาท่ีพระเวฬุวันวิหารเพื่อขอประทานความคุมครอง   พระพุทธเจาจึงตรัสพระธรรม
เทศนาโปรด   จนพญาชมพูบดีเกิดจิตศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนา (พระพิมลธรรม   
๒๕๓๓ : ๒๔๑ – ๒๔๗)   เปนตน 

 
๑.๔ การตั้งชื่อยันตตามกฤตยาคมของยันต 

   การตั้งช่ือยันตตามกฤตยาคมของยันต   เปนการต้ังช่ือยันตตามผลสัมฤทธ์ิ
อันเกิดจากการใชยันต   ซ่ึงเปนคุณสมบัติประจํายันตแตละยันต   จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๑๓๗ ช่ือ   
เชน 

ยันตกันภัย     
     ยันตนี้ใหลงบนผาแดงกับผาขาวสองผืนทับกันปดไวท่ี
เสาเรือนทุกๆ เสา   กันไดสารพัด   หามเสียซ่ึงภยันตรายท้ังปวง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒ 

ยันตกําบัง     
  ยันตนี้ใหลงบนผาโพกหัว   หรือลงหมวกก็ได   เดินไป

เปนกําบังคนมิเห็นตัว   ท้ังอยูคงแคลวคลาดดวย 
ยันตจังงัง 

  ยันตนี้ใหลงผาประเจียด   ตะกรุด   หรือสักติดไวกับตัว   
เม่ือศัตรูคิดจะปองรายคร้ันมาถึงตัวก็ใหงงงวยจังงัง   ไมสามารถจะทําอันตรายได 

ยันตมหาลาภ  
  ยันตนี้ใหลงกระดาษทําเปนไสเทียน   จุดภาวนาเปน

มงคลและบังเกิดลาภ 
ยันตมหาอํานาจ    

  ยันตนี้ใหลงตะกรุด   หรือลงลบเอาผงทําแปงผัดหนา   
เปนมหาอํานาจ 

ยันตเมตตา  
  ยันตนี้ใหลงตะกรุด   เปนเมตตามหานิยม   เปนตน 

 
   อยางไรก็ดี    จากการศึกษาพบวานอกจากจะมีการตั้ง ช่ือยันตตาม
ผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตโดยตรงดังตัวอยางขางตนแลว   ยังพบการใชคําท่ีมีความหมายถึง
กฤตยาคมทางออม   โดยการกลาวเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตนั้นๆ   
เชน 
    ยันตกระทูเจ็ดแบก 
     กระทูเจ็ดแบก   เปนการกลาวเปรียบเทียบวาแมลงไปอยู
ในบอแคบๆ เอาไมกระทูมามากถึงเจ็ดคนแบกพุงลงไปในบอท้ังหมดก็ยังไมถูกตัวผูอยูในบอนั้น 
(ขุนชาญ   โหรัพประเทศ   ๒๕๓๙ : ๓๓)   ยันตกระทูเจ็ดแบกจึงมีกฤตยาคมทางแคลวคลาด 
    ยันตครอบจักรวาล 
     ครอบจักรวาล   หมายถึง   ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๒๒๐)   ยันตครอบจักรวาลจึงมีกฤตยาคมสารพัด 
    ยันตทศทิศ   
     ยันตทศทิศ   หมายถึง   สิบทิศ   ในท่ีนี้หมายถึงท่ัวทุก
ทิศ   ยันตทศทิศมีกฤตยาคมทางปองกันภัย   จะเดินทางไปทิศใดก็มีผูนิยมรักใครนับถือเรา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓ 

    ยันตพะเนียงแตก 
     พะเนียง   หมายถึง   ดอกไมไฟชนิดหนึ่ง   ทําดวย
กระบอกไมไผบรรจุดินดํา   ใชตั้งจุดไฟใหลุกเปนชองาม   เรียก   ไฟพะเนียง (ราชบัณฑิตยสถาน   
๒๕๔๖ : ๗๗๗)   ยันตนี้มีกฤตยาคมทางมหาอุด   คือสามารถอุดปากกระบอกไฟพะเนียงไมใหแตก
พุงข้ึนมาได 
    ยันตพิชัยสงคราม 
     พิชัยสงคราม   เปนตําราวาดวยวิธีการเอาชัยชนะขาศึก
ในสงครามซ่ึงนักปราชญทางทหารในสมัยโบราณไดแตงข้ึนเพื่อใหแมทัพนายกองใชศึกษาและเปน
คูมือในการอํานวยการรบใหหนวยทหารมีชัยชนะแกขาศึก (ดําเนิร   เลขะกุล   ๒๕๓๐ : ๑๓๒๓๗)   
ยันตนี้ใชลงเส้ือออกสงคราม   มีกฤตยาคมทางแคลวคลาด 
    ยันตไฟสุมขอน  

ไฟสุมขอน   เปนสํานวน   หมายถึง   รอนรุมอยูภายใน
เหมือนไฟท่ีติดคุกรุนอยูภายในขอนไม   สวนมากใชกับความรูสึกทางจิตใจ (กาญจนาคพันธุ   
๒๕๑๔ : ๗๗)   ยันตนี้มีกฤตยาคมทางเสนห   หากผูใดถูกกระทําดวยยันตนี้จะกระสันถึงผูกระทํา   
เหมือนมีกองไฟสุมอยูในอก   เปนตน 
 
  ๑.๕ การตั้งชื่อยันตตามเกณฑอ่ืนๆ    
   การต้ังช่ือยันตตามเกณฑอ่ืนๆ    เปนการต้ังช่ือยันตตามคุณคาและ
ความสําคัญของยันต   และช่ือของตัวละครในวรรณคดี   จากการศึกษาพบทั้งส้ิน ๔ ช่ือ   ดังนี้ 
 
   ๑.๕.๑ การตั้งชื่อยันตตามคุณคาและความสําคัญของยันต   เชน 

ยันตคาควรเมือง   
คาควรเมือง   หมายถึง   มีคามาก   ยันตนี้เปรียบเหมือน

ส่ิงท่ีมีคาเทียบเทากับเมืองเมืองหนึ่ง   หากผูใดไดครอบครองถือวาเปนสิริมงคลแกชีวิตอยางยิ่ง 
ยันตพระยายันต  

พระยายันต   หมายถึง   ยันตนี้เปนยอดแหงยันตท้ังปวง  
หากผูใดไดพบเห็นสมควรจะทําเก็บไวเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต   เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔ 

   ๑.๕.๒ การตั้งชื่อยันตชื่อของตัวละครในวรรณคดี   คือ 
ยันตหัวใจทศกัณฐ 

ทศกัณฐ    เปน ช่ือของพญายักษในวรรณคดีเ ร่ือง
รามเกียรต์ิ   ทศกัณฐเปนเจาเมืองลงกา   โอรสของทาวลัสเตียนกับนางรัชดา   เปนยักษท่ีมีสิบหนา
ยี่สิบมือ   เจาชูมักมากในกามารมณ   ในบทพระราชนิพนธเร่ืองรามเกียรต์ิในรัชกาลท่ี ๑   ได
กลาวถึงกําเนิดของทศกัณฐวาเปนนนทกกลับชาติมาเกิดตามคําสาปของพระนารายณ   ดังความวา 
 
    “เม่ือนั้น   ฝายนางรัชดามเหสี 
   องคทาวลัสเตียนธิบดี  เทวีมีราชบุตรา 
   คือวานนทกมากําเนิด  เกิดเปนพระโอรสา 
   ช่ือทศกัณฐกุมารา  สิบเศียรสิบหนายี่สิบกร” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   ๒๕๐๖ : ๖๔) 
 
 ๒. กลวิธีการตั้งชื่อยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน 
  กลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   หมายถึง   การนําเกณฑ
ท่ีใชในการต้ังช่ือยันต   ไดแก   วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   ความเชื่อในศาสนา   
กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   สองเกณฑมาประกอบกันในการต้ังช่ือยันต   จากการศึกษา
พบท้ังส้ิน ๑๘๙ ช่ือ   ดังนี้ 
 
  ๒.๑ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและ ใชยันตกับองคประกอบของยันต 

การตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับองคประกอบของยันต   เปน
การตั้งช่ือยันตตามรูปแบบการใชยันตรวมกับองคประกอบของยันต   ไดแก   รูปภาพ   และชุดยันต   
จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๑๑ ช่ือ   เชน 

ยันตตะกรุดดอกจัน 
 ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   โดย

ยันตนี้มีรูปยันตเปนรูปดอกจัน 
ยันตตะกรุดส่ีดอก 
 ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   โดย

ยันตนี้เปนชุดยันตท่ีประกอบข้ึนจากยันตจํานวน ๔ ยันต   เวลาลงยันตใหลงดอกละ ๑ ยันต   เสร็จ
แลวรอยเชือก   เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕ 

  ๒.๒ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับความเชื่อในศาสนา 
   การตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับความเช่ือในศาสนา   เปน   
การต้ังช่ือยันตตามวันและเวลาในการทํา   วัสดุท่ีใช   รูปแบบการใชยันต   และวิธีการใชยันต   
รวมกับความเช่ือในศาสนา   ไดแก   ความเช่ือในคัมภีร   หลักธรรมคําสอน   การศึกษาธรรมะ   
จํานวนพระพุทธเจา   พุทธปาฏิหาริย   เทพเจา   และนักบวชในศาสนา   จากการศึกษาพบทั้งส้ิน 
๓๕ ช่ือ   เชน 

 ยันตหัวใจพระอาทิตย 
  ยันตนี้ใหทําในวันอาทิตยซ่ึงเปนวันและเวลาในการทํา

ยันต   นอกจากนี้ตามความเช่ือในทางโหราศาสตร   พระอาทิตยถือเปนหนึ่งในเทวดานพเคราะห   
ตํานานทางโหราศาสตรกลาววา   พระอิศวรไดสรางพระอาทิตยข้ึนโดยเอาราชสีหหกตัวมาปนลง
แลวหอดวยผาสีแดง   แลวพรมดวยน้ําอมฤตจึงเกิดเปนพระอาทิตย   พระอาทิตยสีมีกายและสีวิมาน
เปนสีแดง   ทรงราชสีหเปนพาหนะ (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๕๓)   ยันตนี้ใหลงไสเทียนใช
จุดบูชาเม่ือพระอาทิตยเขาเสวยพระเคราะห 

 ยันตกําเนิดลงใบรัก 
  กําเนิด   ในท่ีนี้หมายถึง   ตําราปถมัง   ซ่ึงเปนตําราใน

การทําผงวิเศษเชนเดียวกับอิธะเจ   โดยมีท่ีมีจากการเรียนบาลีไวยากรณในสมัยโบราณซ่ึงใชลงดวย
สูตรมูลกัจจายน (ธาดา   โสมสิริวัลย   ๒๕๔๙ : ๕๗)   ยันตนี้ใหลงบนใบรักซ่ึงเปนวัสดุท่ีใชทํา
ยันต   จากนั้นนําไปไวใตท่ีนอน 

 ยันตตะกรุดพระพุทธนิมิต 
  ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   

สวน   พระพุทธนิมิต   มาจากพุทธประวัติตอนหนึ่งท่ีกลาวถึง   นิมิต ๔ ประการ  ท่ีเจาชายสิทธัตถะ
พบกอนเสด็จออกบรรพชา   ไดแก   คนแก   คนเจ็บ   คนตาย   และสมณะ (พระธรรมปฎก   
๒๕๔๖ : ๘๓)   นอกจากนี้ยังหมายถึง   มหาสุบินนิมิต ๕ ประการ   ท่ีบังเกิดข้ึนแกเจาชายสิทธัตถะ
หลังจากทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาอันเปนทางท่ีผิดนั้นเสียแลวเร่ิมกลับมาฉันอาหารเพิ่มข้ึน   ซ่ึง
แสดงใหทรงทราบวาพระองคจะไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ (ณวมพุทธ   ๒๕๕๐ : ๕๔) 

 ยันตประเจียดเปลงรัศมี 
  ยันตนี้ใหทําเปนประเจียดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   

สวน   เปลงรัศมี   มาจากพุทธประวัติตอนหนึ่งท่ีกลาวถึง   พระพุทธเจาทรงกระทําโลกวิวรณ
ปาฏิหาริยเปดโลกและเปลงฉัพพัณณรังษีพระรัศมี ๖ ประการ   เปนมหาอัศจรรยเม่ือวันออกพรรษา 
(พระพิมลธรรม   ๒๕๓๓ : ๑๖๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖ 

ยันตเทียนพระฉิมพลี  
 ยันตนี้ใหทําเปนเทียนซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   สวน   

พระฉิมพลีหรือพระสิวลี   เปนช่ือพระอรหันตในสมัยพุทธกาลท่ีไดรับการยกยองใหเปนผูเลิศ
ในทางลาภ   ยันตนี้ใหลงเปนเทียนจุดบูชาพระสิวลี   เปนตน 

 
  ๒.๓ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับกฤตยาคมของยันต 
   การต้ังช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับกฤตยาคมของยันต   เปน   
การต้ังช่ือยันตตามข้ันตอนในการทํา   วัสดุท่ีใช   และรูปแบบการใชยันต   รวมกับกฤตยาคมของ
ยันตคือผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตซ่ึงเปนคุณสมบัติประจํายันตแตละยันต   จากการศึกษาพบ
ท้ังส้ิน ๓๖ ช่ือ   เชน 
    ยันตลงใบพลูยางทําเสนห 
     ยันตนี้ใหลงบนใบพลูซ่ึงเปนวัสดุท่ีใชในการทํายันต   
จากนั้นนําไปยางตามวิธีการใชยันต   มีกฤตยาคมทางเสนห 
    ยันตลงบุหร่ีทําเสนห 
     ยันตนี้ใหลงบนใบตองทําเปนบุหร่ีซ่ึงเปนรูปแบบการใช
ยันต   เม่ือจะใชใหภาวนาเปาลมบุหร่ีใหถูกตัวผูท่ีหมายปอง   มีกฤตยาคมทางเสนห 
    ยันตตะกรุดคงทน 
     ยันตนี้ใหลงเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   มี
กฤตยาคมทางคงทนตออาวุธท้ังปวง   เปนตน 
 
  ๒.๔ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับเกณฑอ่ืนๆ 

การตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับอ่ืนๆ  เปนการตั้งช่ือยันตตาม
รูปแบบการใชยันต  รวมกับเกณฑอ่ืนๆ   ไดแก   คุณคาและความสําคัญของยันต  พระนามของ
พระมหากษัตริย   และช่ือตัวละครในวรรณคดี   จากการศึกษาพบทั้งส้ิน ๔ ช่ือ   เชน 

ยันตตะกรุดคูชีวิต  
 ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   ยันต

นี้มีคุณคาและความสําคัญเปนอยางยิ่ง   เพราะมีกฤตยาคมสารพัด   หากผูใดไดพบเห็นยันตนี้ใหเรง
ทําไวและเก็บรักษาเปนสมบัติคูชีวิตของตน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗ 

ยันตตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร 
 ยันตนี้ใหทําเปนตะกรุดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   

สวน   สมเด็จพระนเรศวรเปนพระนามของพระมหากษัตริยไทย   ยันตนี้เปนยันตในตํารับของวัด
ประดูโรงธรรม   เช่ือกันวาพระครูเทพมงคลทําถวายสมเด็จพระนเรศวร  เม่ือคร้ังทรงชนชางกับ
พระมหาอุปราชา   ทําใหมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาและขาศึกท้ังปวง (อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   
ม.ป.ป. : ๑๒๐ – ๑๒๓) 

ยันตเทียนขุนแผนสองกระจก   
 ยันตนี้ใหทําเปนเทียนซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   สวน   

ขุนแผนสองกระจก   เปนช่ือและพฤติกรรมของตัวละครเอกในวรรณคดีไทยเร่ืองขุนชางขุนแผน   
เนื้อเร่ืองในตอนขุนแผนสองกระจกไดกลาวถึงนางสรอยฟาทําเสนหพระไวย   ขุนแผนผูเปนพอจึง
ทํากระจกมนตรเพื่อใหพระไวยทราบความจริง   ยันตนี้มีกฤตยาคมทางคนหาส่ิงของตางๆ 
เชนเดียวกับท่ีขุนแผนใชจับเสนหนางสรอยฟา   ขอแตกตางคือยันตนี้ใหลงทําเปนเทียน   สวน
ขุนแผนใชวิธีลงยันตบนกระดานชนวนแลวลบเอาผงใสกระจก   เปนตน 

 
  ๒.๕ การตั้งชื่อยันตตามองคประกอบของยันตกับความเชื่อในศาสนา 

การต้ังช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับความเช่ือในศาสนา   เปน   
การต้ังช่ือยันตตามองคประกอบของยันตคือรูปภาพ   รวมกับความเช่ือในศาสนา    ไดแก   
พระพุทธเจา   พระโพธิสัตว   เทพเจา   สัตวหิมพานต   และช่ือบุคคล   จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๘๓ 
ช่ือ   เชน 

ยันตพระเจาเขานิโรธ 
 พระเจา   ในท่ีนี้หมายถึง   พระพุทธเจา   สวน  เขานิโรธ   

หรือนิโรธสมาบัติ   หมายถึง   การดับสัญญาความจําไดหมายรู   และเวทนาการเสวยอารมณ   เรียก
เต็มวา   เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   ซ่ึงพระอรหันตและพระอนาคามีท่ีไดสมาบัติ ๘ แลวจึงจะเขานิโรธ
สมาบัติได (พระธรรมปฏก   ๒๕๔๖ : ๑๐๔ – ๑๐๕)   ยันตนี้เปนรูปพระพุทธเจาในทานั่งเขานิโรธ 

ยันตนกคุม * 
 นกคุมหรือนกคุม   เปนพระชาติหนึ่งท่ีพระโพธิสัตว

กอนจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคปจจุบัน   ยันตนี้เปนรูปนกคุมอยูกลางยันต 
 
 * ยันตน้ีเปนยันตรูปภาพ ปรากฏเปนช่ือยันตลําดับที่ ๒๕๐ ในภาคผนวก ก จึงจัดอยูในกลวิธีการต้ัง

ช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   ดูตัวอยางภาพยันตในภาคผนวก ข   หนา ๑๔๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘ 

ยันตตราพระอิศวร 
พระอิศวรหรือพระศิวะ   เปนมหาเทพผูลางผูทําลายโลก   

ซ่ึงถือกันวาทําใหสะอาดปราศจากโทษมลทิน   เพ่ือใหมีกําเนิดใหม (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : 
๑๒)   ในคัมภีรปทมปุราณะกลาววา   พระมนูสวายัมภูวะ   ซ่ึงเรียกนามโดยตรงวาพระปรพรหม   
ซ่ึงหมายถึงพระนารายณหรือพระวิษณุไดทรงสรางพระอิศวรหรือพระศิวมหากาลจากบ้ันกลาง
พระองคเพื่อชวยกันสรางโลก (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๑๔)   รูปโฉมพระอิศวรมักมีสีกายขาว   
มีสามตา   ตาท่ีสามนี้อยูตรงหนาผาก   มีรูปพระจันทรคร่ึงซีกอยูเหนือตาท่ีสามน้ัน   เกศามุนเปน
ชฎารุงรัง   มีประคํากะโหลกหัวคนคลองศอ   มีสังวาลเปนงู   ศอสีนิล   นุงหนังเสือ   หนังชางหรือ
หนังกวาง   บางทีก็เปลือยกาย   สถิต ณ เขาไกรลาส   มีภูตผีเปนบริวาร   มีอาวุธตรีศูลช่ือปนาก   
ธนูช่ืออชคพ   คทายอดหัวกะโหลกช่ือขัฏวางค   บางทีก็ถือบวงบาศ   บัณเฑาะว   มฤค   หรือสังข   
มีพระมเหสีช่ืออุมาหรือปารวตี   ทรงโคอุศุภราชเผือกช่ือนนทิ (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๑๔ – 
๑๕)   ยันตนี้เปนอักขระอยูในตรารูปวงกลมซ่ึงถือเปนรูปภาพตามเกณฑองคประกอบของยันต 

ยันตปญจมุขี   
ปญจมุขี   เปนอีกพระนามหนึ่ง   ของพระอิศวร   แปลวา   

ผูมีหาหนา   พวกพราหมณในอินเดียแถบตะวันตกเช่ือวาหากบูชาแลวจะหายจากอาการเจบ็ปวยและ
อาจบนขอลูกก็ได (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๑๖)   ยันตนี้เปนรูปพระอิศวรมี ๕ หนา 

ยันตทาวเวสสุวัณ 
ทาวเวสสุวัณหรือทาวกุเวรหรือทาวไพศพมหาราช   เปน

หนึ่งในทาวจตุโลกบาล   ทรงปกครองพวกยักษ   อยูทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ   ดังความใน
ไตรภูมิพระรวงวา   “แลเทพยดาผูเปนพระญาฝายอุดรช่ือทาวไพศพมหาราชเปนพระญาแกหมูยักษ
ท้ังหลาย” (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๒๐๔)   สวนในไตรเพท   กลาววา   ทาวเวสสุวัณเปนอธิบดีของ
พวกอสูรและรากษสตลอดจนพวกภูตผี (พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๔๕)   ยันตนี้เปนรูปทาว
เวสสุวัณยืนเหนือแทนในทาถางขายอตัวเล็กนอยสองมือกุมกระบอง 
    ยันตอสุรินทราหู 
     อสุรินทราหูหรือพระราหู   ในทางพุทธศาสนากลาววา   
อสุรินทราหูเปนพระโอรสของทาวเวปจิตติผูครองอสูรพิภพ   หลงลําพองในความใหญโตของ
รางกายตนจึงหม่ินแคลนพระพุทธเจาวาเปนมนุษย   มีพระกายเล็ก  ไมสมควรท่ีตนจะไปกมเศียรให   
พระพุทธเจาจึงทรงกระทําปาฏิหาริยเนรมิตพระวรกายใหใหญโตกวาอสุรินทราหูหลายเทา   เพื่อให
อสุรินทราหูลดมานะทิฐิอันกระดางลง (พระพิมลธรรม   ๒๕๓๓ : ๒๕๙ – ๒๖๒)   สวนในศาสนา
ฮินดู   พระราหูเปนเจาแหงอุกกาบาต   เปนผูคุมครองโลกอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต   ในคัมภีร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙ 

เฉลิมไตรภพอันเปนคัมภีรเกี่ยวกับโหราศาสตรกลาววา   พระราหูมีกําลัง ๑๒   เพราะพระอิศวรได
สรางพระราหูดวยหัวผีโขมด ๑๒ หัว   นํามาปนดวยพระเวทแลวพรมดวยน้ําอมฤตจึงบังเกิดเปน
พระราหู   ในทางโหราศาสตรถือวาพระราหูเปนอสูรหรือแทตยท่ีใหโทษใหความรายแรงพอๆ กับ
พระเสาร (ธนากิต   ๒๕๔๖ : ๒๐๗)   ยันตนี้เปนรูปอสุรินทราหูกําลังจับพระจันทร 

ยันตนาคเกี้ยว  
นาคหรือพญานาค   เปนสัตวหิมพานตจําพวกหนึ่ง   ใน

ขันธปริตตคาถา   กลาววา   นาคมี ๔ ตระกูล   ไดแก   วิรูปกษ    เอราปถ    ฉัพพยาปุตตะ   และ    
กัณหาโคตรมะ (สรเมธี   วชิรปราการ   ๒๕๕๑ : ๙๓)   ในไตรภูมิพระรวงยังไดจําแนกนาค
ออกเปน ๒ ประเภทตามถ่ินท่ีอยู   ไดแก   ถลชะและชลชะ   หรือ   นาคบกกับนาคน้ํา   ดังความวา   
“นาคนั้นยังมีสองส่ิงๆ หนึ่งช่ือ   ถลชะ   ส่ิงหนึ่งช่ือ   ชลชะฯ” (พญาลิไท   ๒๕๔๓ : ๔๔)   นาคท่ี
ปรากฏชื่อในสมัยพุทธกาลมีมากมาย   เชน   ทาวมุจลินทรนาคราช   และทาวนันโทปนันทนาคราช   
เปนตน   นาคบางตัวมีอายุยืนยาวมาก   เชน   พญากาฬนาคราช   ซ่ึงอยูใตวังวนในแมน้ําเนรัญชรา   
เปนผูพิทักษรักษาถาดทองคําอันเปนเคร่ืองบริขารอยางหนึ่งของพระโพธิสัตวในชาติสุดทายกอนจะ
ไดตรัสรูเปนองคพระพุทธเจา (ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา   ๒๕๔๒ : ๓๐๐๕ – ๓๐๑๐)   สวนทางศาสนา
ฮินดูตามตํานานอุปปาติกะ   กลาววา   พญานาคเปนโอรสของพระกัศยปเทพบิดรและนางกัทรุ   
สวนเมืองท่ีอยูท่ีเรียกวาบาดาลนั้น   ตามวิษณุปุราณะ   และปทมปุราณะ   กลาววา   มีถึง ๗ ช้ัน   
เรียงลําดับซอนๆ กันลงไป   ไดแก   อตล   วิตล   สุตล   ตลาตล   มหาตล   รสาตล   และปาตาล 
(พระยาสัจจาภิรมย   ๒๕๕๐ : ๔๕)   ยันตนี้เปนรูปนาคสองตัวเกี้ยวกันหรือพันกัน 
    ยันตพระสังขกระจาย 
     พระสังขกระจายหรือพระสังกัจจายน   ไดรับการยกยอง
จากพระพุทธเจาใหเปนเอตทัคคะคือบุคคลท่ีไดรับยกยองวาเปนผูเลิศในทางจําแนกอรรถแหงภาษิต
โดยพิสดาร (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๔๙๔)   พระสังกัจจายนช่ือเดิมวา   กัญจนะ   เปนบุตร
ในตระกูลพราหมณกัจจานโคตรหรือกัจจายนโคตร   ซ่ึงเปนสกุลพราหมณปุโรหิตในราชสํานักของ
พระเจาจัณฑปชโชตแหงกรุงอุชเชนี   เมืองหลวงของแควนอวันตี   พระไตรปฏกฉบับธัมมปทัฏฐ
กถาและปรมัตถทีปนี   กลาววา   พระสังกัจจายนไดสําเร็จเปนพระอรหันตตั้งแตวันแรกท่ีไดฟง
ธรรมจากพระพุทธเจาแมวาขณะน้ันยังไมไดบวชเปนพระภิกษุ (อรชุน   กุรุนนท   ๒๕๕๐ : ๘๐)   
ยันตนี้เปนรูปพระสังกัจจายนในทานั่งสมาธิ 

ยันตชูชก  
ชูชก   เปนช่ือตัวละครในชาดกซ่ึงจัดเปนความเช่ือใน

ศาสนา   ในเวสสันตรชาดก   กลาววา   ชูชกไดทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐ 

คือชาลีและกัณหาเพ่ือนําไปเปนทาสรับใช   ตอมาพระเจาสญชัยทรงเห็นเขาจึงโปรดใหนําทรัพยมา
ไถพระราชนัดดาท้ังสองคืน   ยันตนี้เปนรูปชูชกถือไมเทาสะพายยาม   เปนตน 

 
  ๒.๖ การตั้งชื่อยันตตามองคประกอบของยันตกับกฤตยาคมของยันต 
   การต้ังช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับกฤตยาคมของยันต   เปน   
การตั้งช่ือยันตตามอักขระคาถาในยันต   รวมกับผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตซ่ึงเปนคุณสมบัติ
ประจํายันตแตละยันต   จากการศึกษาพบเพียงช่ือเดียว   คือ 
    ยันตพระอักขระวิเศษ 

พระอักขระ   ในท่ีนี้หมายถึง   วิภัตติในภาษาบาลีซ่ึงใช
ประกอบทายศัพททําใหศัพทเปนบท   วิภัตติแยกเปน ๒ ชนิด   ไดแก   วิภัตตินาม   แสดงหนาท่ี
พจน   เพศ   และการก   สวนวิภัตติกริยา   แสดงบุรุษ   กาล   มาลา   และวาจกของศัพทนั้น (สุภาพร   
มากแจง   ๒๕๒๗ : ๘๗)   เชน   ปุริส + สิ   เปน   ปุริโส   “อันวาบุรุษ”   ปุริส + โย   เปน   ปุริสา   
“อันวาบุรุษท้ังหลาย”   เปนตน   ยันตนี้มีกฤตยาคมวิเศษมากมาย   สุดแตจะเลือกใชตามประสงค 
 
  ๒.๗ การตั้งชื่อยันตตามองคประกอบของยันตกับเกณฑอ่ืนๆ 

การตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับอ่ืนๆ   เปนการต้ังช่ือยันตตาม
องคประกอบของยันตคือรูปภาพ   รวมกับช่ือของตัวละครในวรรณคดี   จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๕ 
ช่ือ   เชน 

ยันตจระเขเถรกวาด   
ยันตนี้ใหลงจระเขท่ีแกะสลักจากไมรักซอนซ่ึงเปน

องคประกอบของยันตดานรูปภาพจากนั้นนําไปแชลงในน้ํามันหอม   สวน   เถรกวาด (เขียนสะกด
ตามตนฉบับตํารายันต) หรือเถนขวาด (เขียนสะกดตามวรรณคดี)   เปนช่ือของตัวละครในวรรณคดี
เร่ืองขุนชางขุนแผน   เนื้อเร่ืองตอนหนึ่งไดกลาวถึง   นางสรอยฟาริษยานางศรีมาลาจึงไปขอรองให
เถนขวาดทําเสนหใหพระไวยหลงใหลตนและชิงชังนางศรีมาลา   ตอมาถูกพลายชุมพลจับไดจึงหนี
ไปอยูเมืองเชียงใหม   ดวยความเคียดแคนพลายชุมพลเถนขวาดจึงแปลงกายเปนจระเขแลวลอง
แมน้ําลงมาอาละวาดท่ีกรุงศรีอยุธยา   พระพันวสาจึงมีรับส่ังใหพลายชุมพลไปปราบ 
    ยันตหนุมานเชิญธง 
     หนุมาน    เปน ช่ือของตัวละครในวรรณคดี เ ร่ือง
รามเกียรต์ิ   หนุมานเปนพญาวานรเผือก   เปนลูกของพระพายกับนางสวาหะ   ตอมาไดเปนทหาร
เอกของพระราม   หนุมานเปนพญาวานรท่ีมีฤทธ์ิมากเนื่องจากมีกําเนิดมาจากกําลังและศาสตราวุธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑ 

ท้ัง๓ ของพระอิศวร   ไดแก   คทา   ตรี   และจักรแกว   ยันตนี้เปนรูปหนุมานถือธงในทาทะยาน   
เปนตน 
 
  ๒.๘ การตั้งชื่อยันตตามความเชื่อในศาสนากับกฤตยาคมของยันต 
   การต้ังช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนากับกฤตยาคมของยันต  เปนการต้ัง
ช่ือยันตตามความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธเจา   คัมภีรในศาสนา   บทสวด   เทพเจาและสัตวหิมพานต   
รวมกับผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตซ่ึงเปนคุณสมบัติประจํายันตแตละยันต   จากการศึกษาพบ
ท้ังส้ิน ๑๔ ช่ือ   เชน 

ยันตพุทธเมตตา 
 พุทธ   หมายถึง   พระพุทธเจา   สวนเมตตา   หมายถึง   

พระเมตตาของพระพุทธเจา   และยังหมายถึงคุณธรรมที่ควรยึดถือประการหนึ่งในพรหมวิหารดวย   
ยันตนี้มีกฤตยาคมทางเมตตา 

ยันตมหาจักรอนันตคุณ 
 มหาจักร   เปนความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตรซ่ึงจัดอยูใน

โชยติสศาสตรอันเปนสูตรท่ียอสาระสําคัญในคัมภีรพระเวทในศาสนาฮินดู (สุมาลี   มหณรงคชัย  
๒๕๔๖ : ๓๑)   สวน   อนันตคุณ   หมายถึงคุณอันวิเศษของยันต   ยันตนี้มีกฤตยาคมสารพัด 

 ยันตนโมตาบอด 
  นโม   เปนภาษาบาลีแปลวา   นอบนอม   เปนคําแรกใน

บทนมัสการท่ีใชสวดเร่ิมตนกอนท่ีจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  เรียกกันโดยท่ัวไปวา  บทไหวครู   
(สํารวย   นักการเรียน   ๒๕๔๘ : ๑๕)   สวน   ตาบอด   ในท่ีนี้หมายถึง   ไมเห็น   ผิดพลาด   ยันตนี้
มีกฤตยาคมทางแคลวคลาด   คือศัตรูไมอาจทําอันตรายได 

ยันตตวาดหิมพานต 
ตวาด   เปนอาการท่ีแผดเสียงดวยความโกรธเพื่อแสดง

อํานาจ   สวน   หิมพานต   ในท่ีนี้หมายถึงสัตวหิมพานต   ซ่ึงเปนสัตวท่ีมีฤทธ์ิมีอํานาจมาก   ยันตนี้
มีกฤตยาคมทางอํานาจ   คือแมแตสัตวหิมพานตยังตองกร่ิงเกรง   เปนตน 

 
 ๓. กลวิธีการตั้งชื่อยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน 
  กลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   หมายถึง   การนําเกณฑ
ท่ีใชในการต้ังช่ือยันต   ไดแก   วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   ความเชื่อในศาสนา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒ 

กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   สามเกณฑมาประกอบกันเพื่อใชพิจารณาในการต้ังช่ือยันต   
จากการศึกษาพบท้ังส้ิน ๑๑ ช่ือ   ดังน้ี 
 
  ๓.๑ การตั้งชื่อยันตตามวิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   และ   
ความเชื่อในศาสนา 

การตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   และ
ความเช่ือในศาสนา   เปนการต้ังช่ือยันตตามข้ันตอนในการทํา   รูปแบบการใชยันต   และรูปภาพซ่ึง
แสดงความเช่ือเกี่ยวกับสัตวหิมพานต   จากการศึกษาพบเพียงช่ือเดียว   คือ 

ยันตพญานาคลงแหวน 
พญานาค    เปนสัตวหิมพานตมีความเกี่ยวของกับ    

พุทธศาสนาท้ังโดยตรงและโดยออม   กลาวคือ   หากพิจารณานาคในเชิงสัตวหิมพานตชนิดหนึ่ง   
ตามพุทธประวัติก็จะพบวามีนาคหลายตัวที่มีบทบาทในการปกปองคุมครองพระศาสนา   เชน   
พญามุจลินทรท่ีแผพังพานกันฝนถวายพระพุทธเจา   หรือพญากาฬนาคราชที่เปนผูพิทักษถาดทอง
ของพระพุทธเจาท่ีจะมาตรัสรูในกัปนี้   เปนตน   แตหากพิจารณานาคในเชิงสถานภาพบุคคลก็จะ
พบวา   นาคเปนคําท่ีคนไทยใชเรียกบุคคลท่ีกําลังจะอุปสมบท   หรือผูท่ีจะเปนธรรมทายาทของ
พระพุทธเจาตอไปในอนาคต   สวนศาสนาฮินดูก็มีความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคเชนกัน   ขอแตกตาง
คือ   ในพุทธศาสนาเช่ือวาพญานาคเปนเพียงสัตวเดรัจฉานซ่ึงมีอิทธิฤทธ์ิเชนเดียวกับเทพ   แตใน
ศาสนาฮินดูเช่ือวาพญานาคเปนเทพแตอยูในรูปของสัตวหรือเปนกึ่งเทพกึ่งสัตว   ยันตนี้เปนรูป
พญานาค ๒ ตัว   เล้ือยอยูในลักษณะซอนกัน   ตรงลําตัวมีอักขระคาถาทอดไปตามแนวของลําตัว   
สวนแหวนในท่ีนี้คือแหวนพิรอดซ่ึงเปนรูปแบบการใชยันต   ยันตพญานาคลงแหวนใชการลงยันต
บนกระดาษแลวถักเปนแหวนพิรอด 
 
  ๓.๒ การตั้งชื่อยันตตามองคประกอบของยันต   ความเชื่อในศาสนา   และ   
กฤตยาคมของยันต 
   การตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันต   ความเชื่อในศาสนา   และ
กฤตยาคมของยันต   เปนการต้ังช่ือยันตตามองคประกอบของยันตคือรูปภาพ   ซ่ึงแสดงความเช่ือใน
ศาสนาเกี่ยวกับพระโพธิสัตวและเทพเจา   และผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันตนั้นๆ   จาก
การศึกษาพบท้ังส้ิน ๑๐ ช่ือ   เชน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓ 

 ยันตเตาเลือนทําความ 
  เต า เ ลือน    เปนพระชาติหนึ่ ง ท่ีพระโพธิสัตว ได

เสวยพระชาติกอนจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคปจจุบัน   ยันตนี้เปนรูปเตา   ตรงกระดองมี
อักขระคาถา   ยันตนี้มักใชในทางคดีความเพราะมีกฤตยาคมทําใหผูท่ีถูกกระทํามีสติเลอะเลือนให
การขัดกันเองจนตองแพคดีไปในท่ีสุด 

ยันตเทพรําจวน   
เทพหรือเทวดา   เปนชาวสวรรคซ่ึงมีรูปโฉมอันวิจิตร

เปนผูมีตาทิพยหูทิพยและกินอาหารทิพย   ท้ังยังสามารถเนรมิตตนและเหาะเหินเดินอากาศได   
สวนรําจวน   หมายถึง   ความกระสันถึง   ยันตนี้เปนรูปเทพประทับยืน   และมีอักขระคาถาลอมอยู
ดานบน   ใหลงทําเปนเทียน   ผูถูกกระทําจะกระสันถึงผูกระทําจนทนอยูไมได   เปนตน 

 
 จากผลการวิเคราะหเกณฑและกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทยดังกลาวขางตน  สามารถ
สรุปไดดังตาราง   ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔ 

ตารางท่ี ๒   ความถ่ีและคาเฉล่ียรอยละของกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทย 
 
ลําดับ กลวิธีการตั้งชือ่ยันตของคนไทย ความถ่ี รอยละ 
 กลวิธีการตั้งชือ่ยันตโดยใชเกณฑเดียว ๕๒๗ ๗๒.๔๗ 
๑. วิธีการทําและใชยันต ๑๒๙ ๑๗.๗๔ 
๒. องคประกอบของยันต ๕๖ ๗.๗๐ 
๓. ความเช่ือในศาสนา ๒๐๑ ๒๗.๖๕ 
๔. กฤตยาคมของยันต ๑๓๗ ๑๘.๘๓ 
๕. เกณฑอ่ืนๆ ๔ ๐.๕๕ 

 กลวิธีการตั้งชือ่ยันตโดยใชสองเกณฑประกอบกัน ๑๘๙ ๒๕.๙๙ 
๑. วิธีการทําและใชยันต + องคประกอบของยันต ๑๑ ๑.๕๑ 
๒. วิธีการทําและใชยันต + ความเช่ือในศาสนา ๓๕ ๔.๘๑ 
๓. วิธีการทําและใชยันต + กฤตยาคมของยันต ๓๖ ๔.๙๕ 
๔. วิธีการทําและใชยันต + เกณฑอ่ืนๆ ๔ ๐.๕๕ 
๕. องคประกอบของยันต + ความเช่ือในศาสนา ๘๓ ๑๑.๔๑ 
๖. องคประกอบของยันต + กฤตยาคมของยันต ๑ ๐.๑๔ 
๗. องคประกอบของยันต + เกณฑอ่ืนๆ ๕ ๐.๖๙ 
๘. ความเช่ือในศาสนา + กฤตยาคมของยันต ๑๔ ๑.๙๓ 

 กลวิธีการตั้งชือ่ยันตโดยใชสามเกณฑประกอบกัน ๑๑ ๑.๕๔ 
๑. วิธีทําการและใชยันต + องคประกอบ + ความเช่ือในศาสนา ๑ ๐.๑๔ 
๒. องคประกอบ + ความเช่ือในศาสนา + กฤตยาคม ๑๐ ๑.๔๐ 

รวม ๗๒๗ ๑๐๐ 
 
 จากตารางแสดงเห็นวา   กลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวเปนกลวิธีการตั้งช่ือยันต
ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ ๗๒.๔๗   รองลงมาคือกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชสอง
เกณฑประกอบกัน   คิดเปนรอยละ ๒๕.๙๙   สวนกลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชสามเกณฑประกอบ
กันเปนกลวิธีการตั้งช่ือท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ ๑.๕๔   ท้ังนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวา
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหกลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวไดรับความนิยมมากท่ีสุด   เนื่องจาก   
การต้ังช่ือโดยใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพียงประการเดียวเปนวิธีท่ีการตั้งช่ือท่ีไมยุงยากซับซอน   
นอกจากนี้ยังเปนการต้ังช่ือท่ีแสดงแนวคิดหรือการบอกคุณสมบัติของยันตนั้นๆ ไดชัดเจนท่ีสุดดวย   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕ 

และเม่ือพิจารณาอัตรารอยละของกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชสองเกณฑประกอบกัน   และกลวิธี
การตั้งช่ือยันตโดยใชสามเกณฑประกอบกันก็จะพบวา   ยิ่งใชเกณฑหลายเกณฑประกอบกันมาก
ข้ึนเพียงใด   อัตรารอยละซ่ึงแสดงความนิยมในการตั้งช่ือก็จะยิ่งลดนอยลงตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณากลวิธียอยท่ีใชในการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวพบวา   กลวิธีการตั้งช่ือ
ยันตตามความเช่ือในศาสนาเปนกลวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ ๒๗.๖๕   
นอกจากนี้กลวิธีดังกลาวยังเปนกลวิธีท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในการต้ังช่ือยันตอีกดวย   เม่ือ
พิจารณากลวิธียอยท่ีใชในการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกันพบวา   กลวิธีการต้ัง
ช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับความเช่ือในศาสนาเปนกลวิธีท่ีปรากฏการใชมากท่ีสุด   คิด
เปนรอยละ ๑๑.๔๑   และเม่ือพิจารณากลวิธียอยท่ีใชในการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑ
ประกอบกันพบวา   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตประกอบกับความเช่ือในศาสนา
และกฤตยาคมของยันตเปนกลวิธีท่ีปรากฏการใชมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ ๑.๔๐   ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาเกณฑความเช่ือในศาสนาเปนเกณฑท่ีไดรับความนิยมในการตั้งช่ือยันตมาก
ท่ีสุด   ท้ังนี้เนื่องจากกลวิธียอยท่ีปรากฏการใชมากท่ีสุดท้ังในสวนของกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใช
เกณฑเดียว   กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   และกลวิธีการต้ังช่ือยันต
โดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   ตางก็ปรากฏการใชเกณฑความเชื่อในศาสนาเปนเกณฑหนึ่ง
ในกลวิธีการต้ังช่ือยันต   ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา   การต้ังช่ือยันตของคนไทยมุงแสดงความเชื่อใน
ศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเปนสําคัญ   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของ
ประเพณี   วัฒนธรรม   ความเช่ือ   คานิยม   และวิถีชีวิตของคนไทยมาต้ังแตอดีตตอเนื่องจนถึง
ปจจุบันนั่นเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๔ 

ความหมายของช่ือยนัตของคนไทย 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นความหมายของช่ือยันตของคนไทย   ซ่ึงรวบรวมมาจาก
ตํารายันตท้ังหมด ๗๒๗ ช่ือ   ท้ังนี้ในการวิเคราะหความหมายของช่ือยันต   ผูวิจัยจะไมวิเคราะห
ความหมายรวมของช่ือ   แตจะวิเคราะหโดยใชการแยกหนวยศัพทแตละหนวยท่ีแสดงความหมาย
แตละความหมายออกจากกัน   และจัดกลุมไวตามกลุมความหมาย   โดยหนวยศัพทในงานวิจัยนี้
หมายถึง   หนวยพื้นฐานท่ีปรากฏในคลังคําศัพทท่ีเปนแมคําหรือคําต้ังและลูกคํา   ซ่ึงไดกําหนด
ความหมายเปนการเฉพาะแลวในพจนานุกรม   เชน   ยันตกันภัย   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   
ไดแก   “กัน”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “กีดขวางไวไมใหเขามาหรือออกไป   หรือไมใหเกิดมี
ข้ึน” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๐๔)  และ  “ภัย”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “ส่ิงท่ีนากลัว,  
อันตราย” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๘๑๙)   สวน   ยันตคุมกัน   ถือเปน ๑ หนวยศัพท   เพราะ   
“คุมกัน”   ปรากฏเปนลูกคําของ   “คุม”   หมายถึง   “คอยปองกันใหปลอดภัย,   คุมครองใหพนจาก    
บางส่ิงบางอยาง” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๒๕๔)   เปนตน 
 นอกจากนี้   หนวยศัพทท่ีมีคําวา   “พระ”   ปรากฏอยูขางหนาคํา   เชน   “พระอิศวร”   
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยถือวาเปนหนวยศัพทเดียว   และพิจารณาความหมายจากหนวยศัพทท่ีปรากฏใน
ตําแหนงทายเปนหลักคือ   “อิศวร”   ซ่ึงหมายถึง   “ช่ือเรียกพระศิวะซ่ึงเปนพระเจาองคหนึ่งของ
พราหมณ” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๓๗๕)   เนื่องจากคําวา   “พระ”   เปนคําท่ีใชประกอบ
หนาคําอ่ืนเพื่อแสดงความยกยอง    เชน    พระอิศวร   พระนารายณ   พระวิษณุ    เปนตน 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๗๖๒)   ท้ังนี้ในการวิเคราะหความหมายผูวิจัยไดยึดความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖),   พจนานุกรมบาลี – ไทย (๒๕๔๖),   
พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท (๒๕๔๖),  พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม 
(๒๕๔๖),  นามานุกรมขุนชาง – ขุนแผน (๒๕๐๘),  นามานุกรมประวัติศาสตรไทย (๒๕๔๘)   
และนามานุกรมรามเกียรติ์ (๒๕๔๖)   เปนเกณฑ 
 สวนหนวยศัพทท่ีไมมีความหมายปรากฏในพจนานุกรม   ไดแก   ช่ือเฉพาะและศพัทใน
ภาษาบาลีบางคํา   ผูวิจัยไดสอบถามจากผูรูและผูเช่ียวชาญทางภาษา 
 ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางการวิเคราะหและจัดกลุมความหมายพอสังเขป   ดังนี้ 
 ยันตพระไตรปฎก   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท  คือ  “พระไตรปฎก”  ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   “พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจามี ๓ ปฎก    คือ    พระวินัย   เรียก   วินัยปฎก   

๖๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗ 

พระสูตร    เ รียก    สุตตันตปฎก    พระอภิธรรม    เ รียก    อภิธรรมปฎก ,    ตรีปฎก  ก็วา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ :๔๘๓)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ 
 ยันตกําบัง   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท   คือ   “กําบัง”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“บัง   เชน   หาท่ีกําบังฝน,   บังอยางมิดชิด   เชน   กําบังกายเขาไป” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : 
๑๒๑)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ 
 ยันตเกราะเพชร   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “เกราะ”   ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   “เคร่ืองสวมใสหรือเคร่ืองหุมสําหรับปองกันอาวุธหรืออันตราย   เชน   เส้ือเกราะ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๔๐)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเคร่ืองใช
และอาหาร   และ   “เพชร”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “ช่ือแกวท่ีแข็งท่ีสุดและมีความแวววาว
มากกวาพลอยอ่ืนๆ ใชทําเคร่ืองประดับหรือใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน   
๒๕๔๖ : ๗๙๗)   ผูวิจัยจัดไวในความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร 
 ยันตดอกจําปา   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “ดอก”   ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   “สวนหนึ่งของพรรณไมท่ีผลิออกจากตนหรือกิ่ง   มีหนาท่ีทําใหเกิดผลและเมล็ดเพื่อ
สืบพันธุ   เรียกเต็มวา   ดอกไม” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๓๙๖)   ผูวิจัยจัดไวในกลุม
ความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   และ   “จําปา”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “ช่ือไมตน
ขนาดใหญ   ดอกสีเหลืองอมสม   กลีบดอกใหญยาว   มีหลายกลีบ   กล่ินหอม” (ราชบัณฑิตยสถาน   
๒๕๔๖ : ๓๐๙)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ 
 ยันตพระพุทธคุณ   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท   คือ   “พระพุทธคุณ”  ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง  “คุณของพระพุทธเจาอยางยอท่ีสุด  มี ๓ ประการ คือ  พระบริสุทธิคุณ  พระปญญาคุณ  
พระกรุณาคุณ” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๗๙๕)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับ 
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง 
 ยันตทศเทพ   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “ทศ”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“สิบ,   มักใชเปนสวนหนาสมาส” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๕๐๗)   ผูวิจัยจัดไวในกลุม
ความหมายเก่ียวกับลําดับและจํานวน   และ   “เทพ”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “เทวดา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๕๓๙)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ 
 ยันตชาตรี   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท   คือ   “ชาตรี”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“ผูท่ีมีศิลปะวิชาอาคมหรือฝไมลายมือในการตอสู   เชน   ชายชาตรี” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : 
๓๕๙)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ 
 ยันตไฟสุมขอน   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท   คือ   “ไฟสุมขอน”   ปรากฏเปนลูกคํา
ของ   “ไฟ”   หมายถึง   “ไฟท่ีคุกรุนอยูในขอนไมขนาดใหญ   ดับยาก, โดยปริยายหมายถึงอารมณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘ 

รัก   โกรธ   หรือแคนเปนตน   ท่ีรอนรุมอยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๘๑๖)   ผูวิจัยจัด
ไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับอารมณความรูสึก 
 ยันตกนถุง   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “กน”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“สวนลางของภาชนะ   เชน   กนหมอ” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๗)   ผูวิจัยจัดไวในกลุม
ความหมายเก่ียวกับตําแหนงและทิศทาง   และ   “ถุง”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “เคร่ืองใช
สําหรับใสส่ิงของ  ทําดวยผาหรือกระดาษเปนตน  กนปด  ปากเปด  บางชนิดท่ีปากมีหูรูดหรือหหูิว้” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๔๙๔)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเคร่ืองใช
และอาหาร 
 ยันตตะกรุดส่ีดอก   ประกอบดวย ๓ หนวยศัพท   ไดแก   “ตะกรุด”   ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   “เคร่ืองรางอยางหน่ึง   ทําดวยโลหะหรือใบลานเปนตน   โดยปรกติลงคาถาอาคมแลว
มวนเปนรูปกลมยาวและกลวง, กะตรุด   ก็วา” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๔๓๘)   ผูวิจัยจัดไว
ในกลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ   “ส่ี”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง “จํานวนสาม
บวกหนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๑๙๗)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับ
และจํานวน   และ   “ดอก”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   “ลักษณนามของส่ิงของบางอยาง” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๓๙๖)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับคําแยกประเภท 
 ยันตกันไข   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “กัน”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“กีดขวางไวไมใหเขามาหรือออกไป   หรือไมใหเกิดมีข้ึน” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๐๔)  
ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   และ   “ไข”   ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   “ความเจ็บปวย” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๒๑๐)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับโรคภัยและความขัดแยง 
 ยันตพิชัยสงคราม   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท  คือ   “พิชัยสงคราม”   ปรากฏเปนลูกคํา
ของ    “พิชัย”   หมายถึง    “ตําราวาดวยกลยุทธ ,  ตําราวาดวยวิ ธีการเอาชนะในสงคราม” 
(ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๗๘๗)  ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับอักขระและช่ือตางๆ 
 ยันตหัวใจอิติปโส   ประกอบดวย ๒ หนวยศัพท   ไดแก   “หัวใจ”   ปรากฏเปนแมคํา   
หมายถึง   อักษรยอของหลักธรรมหรือขอความตางๆ ท่ีผูกไวเพื่อกําหนดจําไดงาย   นิยมวาเปนของ
ขลัง   เชน   หัวใจอริยสัจวา   ทุ   ส   นิ   ม” (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๒๘๓)  ผูวิจัยจัดไวใน
กลุมความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือ   และ   “อิติปโส”   ปรากฏเปนสวนหนึ่งของแมคํา   
หมายถึง   “แมเพราะอยางนี้” (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๒๒๒)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับคําประกอบความ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙ 

 ยันตเพดาน   ประกอบดวย ๑ หนวยศัพท   คือ   “เพดาน”   ปรากฏเปนแมคํา   หมายถึง   
“สวนท่ีสูงท่ีสุดของหองเปนตน   ไมวาจะมีฝาหรือไมก็ตาม”   (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : 
๗๙๘)   ผูวิจัยจัดไวในกลุมความหมายเกี่ยวกับสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง   เปนตน 
 
กลุมความหมายของชื่อยันตของคนไทย 
 ผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตท้ังหมด ๗๒๗ ช่ือ   พบวา   ช่ือยันตของคนไทย
เกิดจากการประกอบหนวยศัพทท่ีมีความหมายตางๆ กัน   รวมท้ังส้ิน ๑,๕๔๗ หนวยศัพท   ท้ังนี้ใน
การนับจํานวนหนวยศัพทผูวิจัยจะนับหนวยศัพททุกหนวยศัพทท่ีนํามาประกอบเปนช่ือยันต   ผล
การวิเคราะหสามารถจําแนกความหมายของช่ือยันตไดเปน ๑๔ กลุมความหมาย   โดยผูวิจัยไดจัด
หนวยศัพทท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันไวในกลุมความหมายเดียวกัน   เชน   หนวยศัพทท่ี
หมายถึงพุทธศาสนา   ศาสนาฮินดู   และความเช่ือตางๆ   ถือเปนความหมายยอยในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ   สวนหนวยศัพทท่ีหมายถึงกิริยาอาการ   สภาพ   ลักษณะ   และ
คุณลักษณะตางๆ   ถือเปนความหมายยอยในกลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   เปนตน   
ซ่ึงท้ัง ๑๔ กลุมความหมาย   สามารถแสดงโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังตาราง   ตอไปนี้ 
  
ตารางท่ี ๓   ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของช่ือยันตของคนไทย 

 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 
๑. ศาสนาและความเช่ือ ๓๗๙ ๒๔.๕๔ 
๒. กิริยาและคุณลักษณะ ๓๑๔ ๒๐.๒๘ 
๓. ทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร ๒๑๘ ๑๔.๐๘ 
๔. มนุษยและธรรมชาติ ๑๙๕ ๑๒.๖๐ 
๕. ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ๑๒๔ ๘.๐๑ 
๖. ลําดับและจํานวน ๙๑ ๕.๘๘ 
๗. ความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ ๕๖ ๓.๖๒ 
๘. อารมณความรูสึก ๔๑ ๒.๖๕ 
๙. ตําแหนงและทิศทาง ๓๔ ๒.๒๐ 
๑๐. คําแยกประเภท ๒๕ ๑.๖๒ 
๑๑. โรคภัยและความขัดแยง ๒๒ ๑.๔๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐ 

ตารางท่ี ๓   (ตอ) 

 
 จากตารางแสดงใหเห็นวา   กลุมความหมายท่ีคนไทยนิยมนํามาใชเปนช่ือยันตมากท่ีสุด
คือ   กลุมความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือ   คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๔   รองลงมาคือกลุม
ความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๘   กลุมความหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร   คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๘   กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและ
ธรรมชาติ   คิดเปนรอยละ ๑๒.๖๐   กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง   คิด
เปนรอยละ ๘.๐๑   กลุมความหมายเก่ียวกับลําดับและจํานวน   คิดเปนรอยละ ๕.๘๘   กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ   คิดเปนรอยละ ๓.๖๒   กลุมความหมาย
เกี่ยวกับอารมณความรูสึก   คิดเปนรอยละ ๒.๖๕   กลุมความหมายเกี่ยวกับตําแหนงและทิศทาง   
คิดเปนรอยละ ๒.๒๐   กลุมความหมายเกี่ยวกับคําแยกประเภท   คิดเปนรอยละ ๑.๖๒   กลุม
ความหมายเกี่ยวกับโรคภัยและความขัดแยง   คิดเปนรอยละ ๑.๔๒   กลุมความหมายเกี่ยวกับ
อักขระและช่ือตางๆ   คิดเปนรอยละ ๑.๑๐   และกลุมความหมายเกี่ยวกับคําประกอบความ   คิดเปน   
รอยละ ๑.๐๓   สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับสถานท่ีและส่ิงปลูกสรางพบนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 
๐.๙๗   ตามลําดับ   ซ่ึงท้ัง ๑๔ กลุมความหมายตางมีความสัมพันธกับเกณฑท่ีใชในการตั้งช่ือยันต   
ดังจะอธิบายตอไป 
 
การจัดกลุมความหมายของชื่อยันตของคนไทย 
 ความหมายท่ีใชในการตั้ง ช่ือยันตของคนไทยสามารถจําแนกไดเปน  ๑๔  กลุม
ความหมาย   โดยแตละกลุมความหมายพิจารณาจัดหนวยศัพทที่มีความหมายยอยในทํานองเดยีวกนั
ไวในกลุมความหมายเดียวกัน   ซ่ึงผูวิจัยจะอธิบายพรอมท้ังยกตัวอยางหนวยศัพท   และตัวอยางช่ือ
ยันต   ดังน้ี 
 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 
๑๒. อักขระและช่ือตางๆ ๑๗ ๑.๑๐ 
๑๓. คําประกอบความ ๑๖ ๑.๐๓ 
๑๔. สถานท่ีและส่ิงปลูกสราง ๑๕ ๐.๙๗ 

รวม ๑,๕๔๗ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑ 

 ๑. กลุมความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ   ไดแก   หนวยศัพทท่ีมีความหมาย
เกี่ยวของกับพุทธศาสนา   ไดแก   พระพุทธเจา   พระโพธิสัตว   พระไตรปฎก   หลักธรรมคําสอน   
พระสาวก   บุคคลในพุทธประวัติและชาดกตางๆ   ศาสนาฮินดู   ไดแก   ความเช่ือเร่ืองพระเปนเจา   
ไสยศาสตร   และโหราศาสตร   และความเช่ือตางๆ อันเกิดจากการผสมผสานความเช่ือท้ังใน   
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเขาดวยกัน   ไดแก   สวรรค   เทวดา   ปศาจ   สัตวหิมพานต   และ
เคร่ืองรางของขลังตางๆ 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   พระพุทธเจา  พระวิปสสิ (ช่ือพระพุทธเจาพระองค
หนึ่ง)   พระเจาหาพระองค   พระโพธิสัตว   พระไตรปฎก   พระวินัยปฎก   ไตรลักษณ   โพชฌงค 
(ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู)   อริยสัจจ   พระฉิมพลี   พระสังขกระจาย   จิญจมานวิกา (ช่ือ
บุคคลในพุทธประวัติ)   ชูชก   พระอิศวร   นารายณ   อาถรรพ   เสนห   มหาจักร (ดาวอัฏฐเคราะห
สถิตในราศีนิยมซ่ึงสงผลดีตอเจาของชะตา)  สวรรค   เทพ   พระอินทร   ปศาจ   การเวก   นาค   
ราชสีห   หงส  ตะกรุด   และพิสมร   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวกับศาสนาและ 
ความเชื่อ   เชน   ยันตพระพุทธเจาเส่ียงบารมี   ยันตพระวิปสสิ   ยันตพระเจาหาพระองค   ยันต   
พระโพธิสัตว   ยันตพระไตรปฎก   ยันตพระวินัยปฎก   ยันตไตรลักษณ   ยันตธงชัยสัตตโพชฌงค   
ยันตอริยสัจจ   ยันตเทียนพระฉิมพลี   ยันตพระสังขกระจาย   ยันตจิญจมานวิกา   ยันตชูชก   ยันต
ตราพระอิศวร   ยันตนารายณกลืนจักร   ยันตทําอาถรรพเฝาบาน   ยันตเสนห   ยันตมหาจักร   ยันต
ดอกไมสวรรค   ยันตเทพรําจวน   ยันตธงชัยพระอินทร   ยันตกันปศาจ   ยันตการเวก   ยันตนาค
เกี้ยว   ยันตราชสีห   ยันตพญาหงสทอง   ยันตตะกรุดคงทน   และยันตลงพิสมร   เปนตน 
 
 ๒. กลุมความหมายเก่ียวกับกิริยาและคุณลักษณะ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึง   
กิริยาอาการ   รวมท้ังสภาพ   ลักษณะ   และคุณลักษณะตางๆ ท่ีปรากฏเปนรูปธรรมสามารถสัมผัส
ไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   กัน   กําบัง   แช   ตวาด   ปด   ผูก   เผน   โผน   ฟุบ   
ลง   หอ   แตก   เพ็ญ   นอย   ใหญ   และหอม   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวกับกิริยาและ
คุณลักษณะ   เชน   ยันตกันไฟ   ยันตกําบัง   ยันตแชน้ํามันหอม   ยันตตวาดหิมพานต   ยันตปด
หนาตาง   ยันตผูกขอมือ   ยันตเสือเผน   ยันตราชสีหโผน   ยันตเสือฟุบ   ยันตลงตะกรุด   ยันตหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒ 

พระธาตุ   ยันตบาตรแตก   ยันตพระจันทรเพ็ญ   ยันตจักรนารายณนอย   และยันตพระฉิมพลีใหญ   
เปนตน 
 
 ๓. กลุมความหมายเก่ียวกับทรัพยสินเครื่องใชและอาหาร 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร   ไดแก   หนวยศัพทท่ี
หมายถึงทรัพยสินมีคา   เคร่ืองใช   และอาหาร 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   แกว   ทรัพย   ทอง   เพชร   สามกษัตริย   สุวรรณ   กรง   
กระจก   กระถาง   เกราะ   ตลับ   ตะเกียง   ตาขาย  เทียน  ธง  ธูป  บุหร่ี  ผาเช็ดหนา  พระแสง   สีผ้ึง   
งบ   และนํ้าออย   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวกับทรัพยสิน
เคร่ืองใชและอาหาร   เชน   ยันตบัวแกว   ยันตเจริญทรัพย   ยันตกรง/ทอง*   ยันตตาขาย/เพชร   
ยันตตะกรุดสามกษัตริย   ยันตสุวรรณสิงห   ยันตเทียนขุนแผนสองกระจก   ยันตลงกระถาง/ธูป   
ยันตเกราะ/เพชร   ยันตลงตะเกียง   ยันตเทียนมหาลาภ   ยันตธงไตรรัตน   ยันตลงบุหร่ี    ยันตลง
ผาเช็ดหนา    ยันตบรรจุดามพระแสง    ยันตลงตลับ/สีผ้ึง   และยันตงบ/น้ําออย    เปนตน 
 
 ๔. กลุมความหมายเก่ียวกับมนุษยและธรรมชาติ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึงมนษุย   
อวัยวะ   ธรรมชาติท่ัวไป   ไดแก   พืช   สัตว   และโลก   ปรากฏการณธรรมชาติ   และภาวะตาม
ธรรมชาติ   ไดแก   ธาตุ   เพศ   วัย   และการเกิด 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   คน   บุตร   เกลอ (เพื่อนสนิท)   ขอ   มือ   หนัง  
หนาผาก   ดอก   ใบ   จําปา   บัว   พลู   จระเข   นก   เสือ   หนู   โลก   ฝน   ฟาผา   ธาตุ   ชาย   หญิง   
เด็ก   และปฏิสนธิ   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับมนุษยและ
ธรรมชาติ   เชน   ยันตใสกระถางธูปเรียกคน   ยันตคลอดบุตร   ยันตส่ีเกลอ   ยันตผูกขอ/มือ/เด็ก   
ยันตลงหนัง/หนาผาก/เสือ   ยันตดอก/จําปา   ยันตลงใบ/บัว   ยันตลงใบ/พลู   ยันตจระเข   ยันตลง
กันนก    ยันตเสือโผน    ยันตกันหนู    ยันตมหาพรหมสองโลก    ยันตฝนแสนหา   ยันตกันฟาผา   
ยันตดวงธาต ุ  ยันตหัวใจชาย   ยันตหัวใจหญิง   และยันตปฏิสนธิ   เปนตน 
 
 * เครื่องหมาย ( / )   ใชแสดงหนวยศัพทแตละหนวยศัพทที่นํามาประกอบเปนช่ือยันต  ในกรณีที่

หนวยศัพทที่อยูติดกันน้ันมีความหมายอยูในกลุมความหมายเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓ 

 ๕. กลุมความหมายเก่ียวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง   ไดแก   หนวยศัพทท่ี
หมายถึงความดีงาม   ความเปนเลิศ   ความเจริญ   และความรุงเรือง 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   บารมี   พระธรรมคุณ   พระพุทธคุณ   พระสังฆคุณ   
กรณีย (เร่ืองอันควรทํา)   มหา   วิเศษ   เสฏฐัน (ประเสริฐ)   เจริญ   มงคล   โชติ   และรัศมี   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวกับความดีงามและ   
ความเจริญรุงเรือง   เชน   ยันตบารมีพระเจาสิบชาติ    ยันตพระธรรมคุณ    ยันตพระพุทธคุณ    
ยันตพระสังฆคุณ    ยันตหัวใจกรณีย    ยันตมหาระงับ    ยันตลงมงคลวิเศษ    ยันตหัวใจเสฏฐัน    
ยันตเจริญทรัพย   ยันตมงคลแปดทิศ   ยันตแกวมณีโชติ   และยันตพระเจาเปลงรัศมี   เปนตน 
 
 ๖. กลุมความหมายเก่ียวกับลําดับและจํานวน 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึงลําดับ   
และจํานวน 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   ปฐม   ตรี   ส่ี   หา   สัตต   อัฏฐ   นพ   ทศ   โสฬส   
แสน   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับลําดับและ
จํานวน   เชน   ยันตปฐมกัปป   ยันตตรีสดมภ   ยันตตะกรุดส่ีดอก   ยันตหายอด   ยันตธงชัยสัตต
โพชฌงค   ยันตธงชัยอัฏฐทิศ   ยันตนพไกร   ยันตทศเทพ   ยันตโสฬสมงคล   และยันตแสนสาก
เหล็ก   เปนตน 
 
 ๗. กลุมความหมายเก่ียวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ   ไดแก   หนวยศัพทท่ี
หมายถึงความเปนใหญ   ชัยชนะ   ความเกงกลา   และอํานาจ 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   บรม   จักรพรรดิ   ราชะ   ชัย   ไกร   ชาตรี   สีหนาท 
(เสียงตวาดของนักรบเพื่อใหเปนท่ีเกรงขามของขาศึก)   และอํานาจ   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ
ชัยชนะและอํานาจ   เชน   ยันตแกวบรม/จักรพรรดิ   ยันตราชะชาง    ยันตธวัชชัย    ยันตนพไกร    
ยันตชาตรี    ยันตมหาสีหนาท    และยันตมหาอํานาจ    เปนตน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔ 

 ๘. กลุมความหมายเก่ียวกับอารมณความรูสึก 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับอารมณความรูสึก   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึงอารมณ   
และความคิดคํานึง 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   ทุกข   นิยม   ไฟสุมขอน (อารมณท่ีรอนรุมอยูในใจ)   
เมตตา   อิจฉา   รําจวน (สะเทือนใจดวยความกระสันถึง)   และรําลึก   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันต ท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอารมณ
ความรูสึก   เชน   ยันตพระเจาหามทุกข   ยันตมหานิยม   ยันตไฟสุมขอน   ยันตเมตตา   ยันตเทียน
ทําคนอิจฉา   ยันตเทพรําจวน   และยันตเทพรําลึก   เปนตน 
 
 ๙. กลุมความหมายเก่ียวกับตําแหนงและทิศทาง 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับตําแหนงและทิศทาง   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึง
ตําแหนงหรือบริเวณของส่ิงของเคร่ืองใช   และทิศทาง 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   กน   ดาม   ปลาย   ไส   และทิศ   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับตําแหนงและ
ทิศทาง   เชน   ยันตกนถุง   ยันตบรรจุดามพระแสง   ยันตปดปลายเสากันฟาผา   ยันตไสเทียน   
และยันตแปดทิศ   เปนตน 
 
 ๑๐. กลุมความหมายเก่ียวกับคําแยกประเภท 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับคําแยกประเภท   หมายถึง   หนวยศัพทท่ีทําหนาท่ีจําแนก
คํานามออกเปนกลุมเปนพวก   ตามรูปรางลักษณะหรือชนิดของส่ิงนั้น 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   ยอด   ดอก   และโขลง   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคําแยกประเภท   
เชน   ยันตหายอด   ยันตตะกรุดส่ีดอก   และยันตชางประสมโขลง   เปนตน 
 
 ๑๑. กลุมความหมายเก่ียวกับโรคภัยและความขัดแยง 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับโรคภัยและความขัดแยง   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึง
โรค   ภัย   และความขัดแยงท้ังในระดับบุคคล   และระดับชาติ 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   ไข   โรค   ขโมย   ภัย   ศัตรู   ความ   ยุทธ   และ
สงคราม   เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕ 

  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับโรคภัยและ   
ความขัดแยง   เชน   ยันตกันไข   ยันตกันโรคระบาด   ยันตกันขโมย   ยันตกันภัย   ยันตแชงศัตรู   
ยันตถวงความ   ยันตกระบ่ียุทธ   และยันตออกสงคราม   เปนตน 
 
 ๑๒. กลุมความหมายเก่ียวกับอักขระและชื่อตางๆ 
  กลุมความหมายเก่ียวกับอักขระและช่ือตางๆ   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึง
อักขระหรือตัวหนังสือในภาษา   ช่ือตําราการสูรบ   พระนามของพระมหากษัตริย   และช่ือของตัว
ละครในวรรณคดี 

ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   อักขระ   พิชัยสงคราม   สมเด็จพระนเรศวร   ขุนแผน   
เถรกวาด   ทศกัณฐ   และหนุมาน   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอักขระและช่ือ
ตางๆ   เชน   ยันตปฐมอักขระ   ยันตพิชัยสงคราม   ยันตตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร   ยันตเทียน
ขุนแผนสองกระจก   ยันตจระเขเถรกวาด   ยันตหัวใจทศกัณฐ   และยันตหนุมาน   เปนตน 
 
 ๑๓. กลุมความหมายเก่ียวกับคําประกอบความ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับคําประกอบความ   หมายถึง   หนวยศัพทท่ีทําหนาท่ีเปน
คําประกอบความในคาถาท่ีมาจากพระสูตรในพุทธศาสนา   และบทสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   ฆะเฏสิ (ทานพยายามอยู)  อะโกจฉิมัง (ไดดาแลวซ่ึง
เรา)   และอิติปโส (แมเพราะอยางนี้)   เปนตน    
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับคําประกอบความ   
เชน   ยันตฆะเฏสิ      ยันตอะโกจฉิมัง   และยันตหัวใจอิติปโส   เปนตน 
 
 ๑๔. กลุมความหมายเก่ียวกับสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง   ไดแก   หนวยศัพทท่ีหมายถึง
สถานท่ี   ส่ิงปลูกสราง   และสวนประกอบของส่ิงปลูกสราง 
  ตัวอยางหนวยศัพท   เชน   เมือง   คอก   ยุง   เรือน   เสา   ประตู   เพดาน   และ
หนาตาง   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีประกอบดวยหนวยศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับสถานท่ีและส่ิง
ปลูกสราง   เชน   ยันตคาควรเมือง   ยันตปดคอกวัวควาย   ยันตลงใสยุงขาว   ยันตปดประตู/เรือน   
ยันตปดปลายเสากันฟาผา   ยันตเพดาน   และยันตปดหนาตาง   เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖ 

 ความหมายของชื่อยันตท้ัง ๑๔ กลุมความหมายขางตน   สามารถแสดงโดยสรุปเพื่อให
เห็นความหมายยอยท่ีอยูในแตละกลุมความหมาย   และตัวอยางหนวยศัพทท่ีนํามาใชเปนช่ือยันต
ของคนไทยไดชัดเจนยิ่งข้ึน   ดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๔   ความหมายยอยท่ีอยูในแตละกลุมความหมายและตัวอยางหนวยศัพท 

ลําดับ กลุมความหมาย ความหมายยอย ตัวอยางหนวยศัพท 
๑. ศาสนาและความเช่ือ พุทธศาสนา พุทธ   อริยสัจจ   พระฉิมพลี 
  ศาสนาฮินดู นารายณ   อาถรรพ   มหาจักร 
  ความเช่ือตางๆ เทพ   นาค   ตะกรุด 
๒. กิริยาและคุณลักษณะ กิริยาอาการ กัน   กําบัง   แช   เผน 

  สภาพ   ลักษณะ แตก   นอย   ใหญ 
  คุณลักษณะตางๆ หอม 
๓. ทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร ทรัพยสินมีคา แกว   ทอง   เพชร   มณี 

  เคร่ืองใช กระจก   ตะเกียง   เทียน 
  อาหาร งบ   น้ําออย 
๔. มนุษยและธรรมชาติ มนุษย คน   บุตร   เกลอ 

  อวัยวะ มือ   หนัง   หนาผาก 
  ธรรมชาติท่ัวไป บัว   ชาง   แผนดิน   โลก 
  ปรากฏการณธรรมชาติ ฝน   ฟาผา 
  ภาวะตามธรรมชาติ ธาตุ   ชาย   หญิง   ปฏิสนธิ 
๕. ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความดีงาม บารมี   พระพุทธคุณ   กรณีย 

  ความเปนเลิศ มหา   วิเศษ   เสฏฐัน 
  ความเจริญ เจริญ   มงคล 
  ความรุงเรือง โชติ   รัศมี 
๖. ลําดับและจํานวน ลําดับ ปฐม 
  จํานวน ส่ี   หา   นพ   ทศ 
๗. ความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ ความเปนใหญ จักรพรรดิ   บรม   ราชะ 

  ชัยชนะ   ความกลา ชัย   ไกร   ชาตรี 
  อํานาจ อํานาจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗ 

ตารางท่ี ๔   (ตอ) 

 
 จากผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตพบวา   หนวยศัพทในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือเปนกลุมความหมายท่ีคนไทยนิยมนํามาใชเปนช่ือยันตมากท่ีสุด   โดย
อาจปรากฏเปนกลุมความหมายเดียวในช่ือยันต   เชน   ยันตพระเจาหาพระองค   ยันตพระโพธิสัตว   
และยันตไตรลักษณ   เปนตน   หรืออาจปรากฏรวมกับหนวยศัพทในกลุมความหมายอ่ืนๆ ประกอบ
กันข้ึนเปนช่ือยันตตางๆ ไดอีกดวย   เชน   ยันตพระเจาเปลงรัศมี   ประกอบดวยหนวยศัพทในกลุม
ความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือคือ   “พระเจา”   รวมกับหนวยศัพทในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะคือ   “เปลง”   และหนวยศัพทในกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงาม
และความเจริญรุงเรืองคือ   “รัศมี”   ยันตอริยสัจจโสฬสมงคล  ประกอบดวยหนวยศัพทในกลุม

ลําดับ กลุมความหมาย ความหมายยอย ตัวอยางหนวยศัพท 
๘. อารมณความรูสึก อารมณ ทุกข   นิยม   เมตตา   อิจฉา 

  ความคิดคํานึง รําจวน   รําลึก 
๙. ตําแหนงและทิศทาง ตําแหนง   บริเวณ กน   ดาม   ปลาย 
  ทิศทาง ทิศ 

๑๐. คําแยกประเภท คําแยกประเภท ยอด   ดอก   โขลง 
๑๑. โรคภัยและความขัดแยง โรค ไข   โรค 

  ภัย ขโมย   ภัย 
  ความขัดแยง ความ   ศัตรู  สงคราม 

๑๒. อักขระและช่ือตางๆ อักขระ อักขระ 
  ช่ือตําราการสูรบ พิชัยสงคราม 
  พระนามของกษัตริย สมเด็จพระนเรศวร 
  ช่ือของตัวละครใน

วรรณคดี 
ขุนแผน   เถรกวาด   ทศกัณฐ  
หนุมาน 

๑๓. คําประกอบความ คําประกอบความ ฆะเฏสิ  อะโกจฉิมัง   อิติปโส 
๑๔. สถานท่ีและส่ิงปลูกสราง สถานท่ี เมือง 

  ส่ิงปลูกสราง คอก   ยุง   เรือน 
  สวนประกอบของส่ิง

ปลูกสราง 
เสา  ประตู  เพดาน  หนาตาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘ 

ความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือคือ   “อริยสัจจ”   รวมกับหนวยศัพทในกลุมความหมาย
เกี่ยวกับลําดับและจํานวนคือ   “โสฬส”   และหนวยศัพทในกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุงเรืองคือ   “มงคล”   เปนตน 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตพบวา   ความหมายของหนวยศัพทท่ี
นํามาใชเปนช่ือยันตท้ัง ๑๔ กลุมความหมายตางมีความสัมพันธกับเกณฑการตั้งช่ือยันต   กลาวคือ   
คนไทยมีการเลือกสรรหนวยศัพทตางๆ มาตั้งเปนช่ือยันตตามเกณฑท่ีใชในการต้ังช่ือยันตดังได
กลาวไวในบทที่ ๓   เชน   เกณฑความเช่ือในศาสนาน้ันพบวาคนไทยมีการเลือกสรรหนวยศัพทใน
กลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ   เชนหนวยศัพทท่ีหมายถึงพระรัตนตรัย   หลักธรรม
คําสอน   พระสาวก   รวมไปถึงหนวยศัพทในกลุมความหมายเกี่ยวกับคําประกอบความซ่ึงมีท่ีมา
จากพระสูตรในพุทธศาสนามาตั้งเปนช่ือยันต   เชน   ยันตไตรรัตน   ยันตอริยสัจจ   ยันตพระสิวลี   
ยันตฆะเฏสิ   และยันตอะโกจฉิมัง   เปนตน   เกณฑกฤตยาคมของยันตพบวาคนไทยมีการเลือกสรร
หนวยศัพทในหลายกลุมความหมาย   เชนหนวยศัพทท่ีหมายถึงทรัพยสิน   ความเกงกลา   และ
อารมณความรูสึกเพื่อบงบอกถึงกฤตยาคมของยันตนั้นๆ    เชน    ยันตโภคทรัพย    ยันตชาตรี    
และยันตเมตตา   เปนตน   สวนเกณฑวิธีการทําและใชยันตพบวาคนไทยมีการเลือกสรรหนวยศัพท
ในกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   เชนหนวยศัพทท่ีหมายถึงพืชเพ่ือแสดงวัสดุท่ีใช
ในการทํายันต   เชน   ยันตกลีบบัว   ยันตกาหลง   และยันตดอกจําปา   เปนตน 
 อยางไรก็ดี   นอกจากจะพบชื่อยันตท่ีเปนช่ือความหมายเดียวตามกลวิธีการตั้งช่ือยันต
โดยใชเกณฑเดียวแลว   ยังพบการใชหนวยศัพทในหลายกลุมความหมายประกอบกันเปนช่ือยันต
ตามกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวอีกดวย   เชนเกณฑกฤตยาคมของยันตซ่ึงเปนผลสัมฤทธ์ิ
อันเกิดจากการใชยันตนั้นลําพังเพียงกลุมความหมายเดียวอาจไมสามารถแสดงความหมายตาม
เกณฑดังกลาวไดจึงพบการใชหนวยศัพทท่ีหมายถึงกิริยาอาการตางๆ รวมกับหนวยศัพทในกลุม
ความหมายเก่ียวกับโรคภัยและความขัดแยงเพื่อแสดงกฤตยาคมในดานการคุมครองปองกันจากภัย
อันตรายตางๆ   เชน  ยันตกันไข  ยันตกันภัย  และยันตกันศัตรู   เปนตน   ดานเกณฑองคประกอบ
ของยันตพบการใชหนวยศัพทในกลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวนรวมกับหนวยศัพทใน
กลุมความหมายเกี่ยวกับอักขระเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของยันตนั้นๆ   เชน   
ยันตปฐมอักขระ   หมายถึง   ยันตท่ีประกอบข้ึนจากอักขระขอมบาลีท้ังพยัญชนะและสระ   ซ่ึงเปน
อักขระเร่ิมตนท่ีใชประกอบเปนคําตางๆ ในภาษา   เปนตน   สวนเกณฑอ่ืนๆ พบการใชหนวยศัพท
ท่ีหมายถึงความเปนใหญรวมกับหนวยศัพทท่ีหมายถึงเคร่ืองรางของขลังเพื่อแสดงคุณคาและ
ความสําคัญของยันต   เชน   ยันตพระยายันต   หมายถึง   ยันตนี้เปนยอดแหงยันตท้ังปวง   เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙ 

 นอกจากนี้   ยังพบการใชหนวยศัพทในหลายกลุมความหมายในช่ือยันตซ่ึงสัมพันธกับ
เกณฑมากกวาหนึ่งเกณฑ   เชน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับความเช่ือใน
ศาสนา   พบการใชหนวยศัพทท่ีหมายถึงส่ิงของเคร่ืองใชเพื่อแสดงรูปแบบการใชยันตรวมกบัหนวย
ศัพทท่ีหมายถึงช่ือของพระสงฆมาประกอบเปนช่ือยันต   เชน   ยันตเทียนพระฉิมพลี   เปนตน   
สวนกลวิธีการต้ังช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนากับกฤตยาคมของยันต   พบการใชหนวยศัพทท่ี
หมายถึงพระพุทธเจารวมกับหนวยศัพทท่ีหมายถึงอารมณความรูสึกเพ่ือแสดงกฤตยาคมของยันต   
เชน   ยันตพุทธเมตตา   เปนตน 
 ผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงแนวคิดของคนไทย
ในการตั้งช่ือยันตโดยการเลือกสรรหนวยศัพทในกลุมความหมายตางๆ มาต้ังเปนช่ือยันตตามเกณฑ
การตั้งช่ือยันตแลว   ยังสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือและคานิยมบางประการของคนไทยอีกดวย   
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเช่ือในศาสนา   ซ่ึงเปนเกณฑการตั้งช่ือยันตและกลุมความหมายของช่ือยนัต
ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในการต้ังช่ือยันตของคนไทย   ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาศาสนาและความเช่ือ
ตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับศาสนาน้ันมีอิทธิพลตอความคิด   ความเช่ือ   และคานิยมของคนไทยเปน
อยางมาก   ดังจะกลาวตอไปในบทท่ี ๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

ความเชื่อและคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย 
 
 ภาษาเปนส่ิงสะทอนความรูสึกนึกคิดและการมองโลกของผูใชภาษานั้นๆ   ดังนั้น          
การวิเคราะหช่ือยันตของคนไทยจึงทําใหเห็นความคิด ความเช่ือ และคานิยมตางๆ ของคนไทยดวย
เชนกัน   ในบทนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย   ซ่ึง
พิจารณาจากท้ังกลวิธีการตั้งช่ือยันตและกลุมความหมายของช่ือยันต 
 จากการวิเคราะหช่ือยันตของคนไทยท้ังในดานกลวิธีการตั้งช่ือยันตและกลุมความหมาย
ของช่ือยันต   พบความเช่ือและคานิยมตางๆ ของคนไทย   ไดแก   ความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนา   
ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา   ความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร   
ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร   ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลัง   และคานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึง
ปรารถนา   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ความเชื่อท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความเช่ือไว   ดังน้ี 
 ทัศนีย   ทานตวณิช (๒๕๒๓ : ๒๒๔)   กลาววาความเช่ือหมายถึง   การยอมรับนับถือ
หรือยึดม่ันในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังท่ีมีตัวตนหรือไมก็ตามวาเปนความจริงหรือมีอยูจริง   โดยจะมี
หลักฐานมาพิสูจนเพื่อใหเห็นจริงหรือไมก็ได 
 ธวัช   ปุณโณทก (๒๕๒๘ : ๓๕๐)   กลาววาความเช่ือหมายถึง   การยอมรับอันเกิดอยู
ในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเปนผลดีหรือผลรายตอมนุษยหรือสังคมนั้นๆ   
แมพลังเหนือธรรมชาติเหลานี้จะไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง   แตมนุษยในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและเคารพเกรงกลัว 
 ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๘ : ๒๔)   ไดใหความหมายของความเช่ือไววาหมายถึง   
“การยอมรับเร่ืองราวตางๆ ซ่ึงอาจเปนจริงหรือไมก็ได” 
 จากความหมายดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวาความเช่ือหมายถึง   การท่ีมนุษยในสังคม
หนึ่งยอมรับนับถือส่ิงใดสิ่งหนึ่งวาเปนจริงหรือมีอยูจริง   เพื่อเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจ   โดย
การยอมรับนับถือดังกลาวจะมีหลักฐานมาพิสูจนเพื่อใหเห็นจริงหรือไมก็ได 
 จากการวิเคราะหช่ือยันตพบความเช่ือของคนไทยสามารถจําแนกไดเปน ๖ ประการ   
ไดแก   ความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนา   ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา   

๘๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑ 

ความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร   และความเช่ือเกี่ยวกับเคร่ืองราง   
ของขลัง   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 ๑. ความเชื่อเก่ียวกับพุทธศาสนา   
  พุทธศาสนาถือเปนศาสนาหลักของสังคมไทยตอเนื่องมาต้ังแตสมัยสุโขทัยเร่ือยมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร   ท้ังนี้ในการศึกษาประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทยมักกลาวยอนไปถึง
ยุคท่ีพระเจาอโศกมหาราชแหงประเทศอินเดียสงพระสมณทูตมาประกาศและเผยแพรพุทธศาสนา
ยังแควนสุวรรณภูมิ   ซ่ึงปจจุบันก็คือประเทศไทยรวมถึงประเทศตางๆ ในแถบอินโดจีน (จํานงค   
อดิวัฒนสิทธ์ิ   ๒๕๔๗ : ๓๗)   ดวยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอยาง
แนบแนน   ดังจะพบวากิจกรรมตางๆ   เชน   การบวช   การแตงงาน   การข้ึนบานใหม   ตลอดจน
คติในการดําเนินชีวิตของคนไทยมักนําเอาพิธีสงฆเขามาประกอบเพื่อความเปนสิริมงคล (ณรงค   
เส็งประชา   ๒๕๔๔ : ๖๒) 
  หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนไทยอีกดวย   เชน    
การชอบทําบุญ   ความซ่ือสัตย   การเคารพผูอาวุโส   ความเชื่อในกฎแหงกรรม   และความเมตตา
กรุณาตอผูอ่ืน   เปนตน (ณรงค   เส็งประชา   ๒๕๔๔ : ๗๐)   นอกจากนี้วัดซ่ึงเปนศาสนสถานใน
พุทธศาสนายังเปนแหลงการเรียนรูและอบรมศีลธรรมจริยธรรม   รวมท้ังชวยประสานสัมพันธและ
ใหการสงเคราะหคนในสังคมอีกดวย (ณรงค   เส็งประชา   ๒๕๔๔ : ๓๖) 
  ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนามีอิทธิพลตอคนไทยท้ังในดานวรรณคดี   ประเพณี   
และพฤติกรรมทางสังคม   เชน   สังคมไทยมีวรรณคดีท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนามากมาย   เชน   
ไตรภูมิพระรวง   มหาชาติคําหลวง   และพระมาลัยคําหลวง   เปนตน   คนไทยยังมีความเช่ือวาหาก
ไดฟงเทศนมหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ   จะไดไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยซ่ึงเปน
พระพุทธเจาองคสุดทายของกัปนี้ซ่ึงจะมาตรัสรูในอนาคตจึงเกิดประเพณีการฟงเทศนมหาชาติข้ึน   
นอกจากนี้ส่ิงท่ีมีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา   เชน   พระพุทธรูป   พระบรมสารีริกธาตุ   และ
เจดีย   เปนตน   ยังถือเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของคนไทย   การเคารพกราบไหวศาสนวัตถุและศาสนสถาน
จะทําใหเกิดสิริมงคลแกชีวิตอยางยิ่ง (จํานงค   อดิวัฒนสิทธ์ิ   ๒๕๔๗ : ๓๘) 
  ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาไดสะทอนผานช่ือยันตในหลายลักษณะ   ไดแก   
พุทธประวัติของพระพุทธเจา   จํานวนพระพุทธเจาในแตละกัป   การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว
ในชาติภพตางๆ   คัมภีรและหลักธรรมคําสอน   ตลอดจนความเคารพศรัทธาตอพระสงฆผูเปน
ธรรมทายาทของพระพุทธเจา   ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีตอความคิดความเช่ือ
ของคนไทยอยางเดนชัด   เชน   คนไทยไดนําเอาเร่ืองราวตางๆ ในพุทธประวัติมาสรางเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒ 

พระพุทธรูปปางตางๆ เพื่อเปนพุทธบูชา   นอกจากนี้   คนไทยยังมีความเช่ือเกี่ยวกับคติชินกาล   คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับระยะเวลาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งๆ วาเร่ิมตนแตทรงเร่ิมเปนพระโพธิสัตว
คิดปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคตจึงไดตั้งมโนปณิธานและวจีปณิธานตลอดชาติตางๆ เปน
อันมาก   จนกระทั่งไดรับพุทธพยากรณวาจะไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตอยางแนนอน   จึง
บําเพ็ญบารมี ๓๐ จนครบถวน   ไดบังเกิดในสวรรคช้ันดุสิตแลวลงมาเกิดเปนมนุษยปฏิบัติธรรมจน
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา (สุภาพรรณ   ณ บางชาง   ๒๕๓๕ : ๒๙)   สวนหลักธรรมคําสอนตางๆ 
ในพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลตอความเช่ือของคนไทยเปนอยางยิ่ง   เชน   คนไทยเชื่อวาชีวิตทุกชีวิต
ประสบสภาวะสุขและทุกขแตกตางกันในกระแสการเวียนวายตายเกิดในไตรภพตามการกระทาํและ
ผลการกระทําของตนซ่ึงเปนกฎแหงกรรม (สุภาพรรณ   ณ บางชาง   ๒๕๓๕ : ๒๘)   สวนพระสงฆ
ผูเปนธรรมทายาทของพระพุทธเจานอกจากจะไดรับความเคารพในฐานะเปนผูเผยแพรหลักธรรม
คําสอนในพุทธศาสนาแลว   พระสงฆบางรูปในสมัยพุทธกาลที่ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจา
ใหเปนเอตทัคคะในดานตางๆ   เชน   พระสังกัจจายนท่ีไดรับการยกยองใหเปนผูเลิศในทางจําแนก
อรรถแหงภาษิตโดยพิสดาร    และพระสิวลีท่ีไดรับการยกยองใหเปนผูเลิศในทางมีลาภสักการะ   
เปนตน (สุชีพ   ปุญญานุภาพ   ๒๕๓๙ : ๔๙๔)   คนไทยยังนําช่ือของพระอรหันตสาวกเหลานี้มาต้ัง
เปนช่ือยันตอีกดวย 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนา  เชน  ยันตพระเจาหา
พระองค   ยันตยี่สิบแปดพระองค   ยันตพระเจาสิบชาติ   ยันตพระโพธิสัตว   ยันตบารมีสามสิบทัส   
ยันตไตรลักษณ   ยันตอริยสัจจ   ยันตพระสังขกระจาย   และยันตพระสิวลี   เปนตน 
 
 ๒. ความเชื่อเก่ียวกับศาสนาฮินดู 
  ศาสนาฮินดูเปนพัฒนาการลาสุดของศาสนาพราหมณ   เนื่องจากพวกพราหมณ
ตองการปรับปรุงศาสนาของตนใหเหมาะสมกับยุคสมัย   โดยมีแรงผลักดันสําคัญคือผลกระทบจาก
พุทธศาสนา   ศาสนาเชน   ความเช่ือทองถ่ิน   และการตีความคําสอนท่ีคลุมเครือในพระเวทของ
ฤๅษียุคหลัง (วิทยา   ศักยาภินันท   ๒๕๔๙ : ๒) 
  ลักษณะท่ัวไปของศาสนาฮินดู   ไดแก   การนับถือคัมภีรพระเวทรวมถึงคัมภีร
สันสกฤตยุคหลังพระเวทอยางมหากาพยเปนคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาดวย   การนับถือพระเจาท้ัง
ท่ีมีตัวตนและปราศจากตัวตน   การเช่ือในระบบวรรณะ   เช่ือในพิธีกรรมทางศาสนา   ศรัทธาในคุรุ
วาเปนผูบรรลุภาวะสูงสุดทางจิตและยึดถือคําสอนของทานเปนแนวทางเพื่อตนจะไดบรรลุเชนนั้น
บาง   เช่ือในเอกภาพของพรหมันและอาตมัน   เช่ือในกฎแหงกรรมและการเกิดใหม   และเช่ือใน
การอวตารของพระเปนเจา (วิทยา   ศักยาภินันท   ๒๕๔๙ : ๗ – ๘) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓ 

  แมสังคมไทยจะเปนสังคมชาวพุทธแตคนไทยสวนใหญก็ยังใหความเคารพศรัทธา
เทพเจาในศาสนาฮินดูควบคูกันไปกับความเช่ือในพุทธศาสนา   ดังจะเห็นไดจากการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ของคนไทยมักมีการเอยนามเทพเจาเพื่อความเปนสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรม
อยูเสมอ   เชน   ในโองการไหวครูยันตมีการเอยนามเทพเจาตางๆ ในศาสนาฮินดู   เชน   พระพรหม   
พระอิศวร   และพระนารายณ   เปนตน   เพื่อความเปนสิริมงคลในการทํายันต   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดูมีอิทธิพลตอความคิดความเช่ือของคนไทยเปนอยางมาก  ดังท่ีสุกัญญา   
สุจฉายา (๒๕๒๓ : ๑๗๕)   ไดใหความเห็นไววา   เทพเจาของศาสนาฮินดูเปนท่ีเคารพบูชานับถือ
ของคนไทยไมหยอนไปกวาพระพุทธเจา   แมคนไทยจะนับถือพุทธศาสนาบูชาพระพุทธเจา   แต
ลักษณะความเปนมนุษยของพระพุทธเจาไมสรางความรูสึกกลัวเกรงไดเทากับเทพเจาในศาสนา
ฮินดู   ซ่ึงดูยิ่งใหญมีอํานาจนาเกรงขาม   ดังนั้นการเอยนามเทพเจาตางๆ จึงมีผลใหเกิดความรูสึกวา
พิธีกรรมท่ีกําลังกระทํานั้นมีความเขมขลังศักดิ์สิทธ์ิยิ่งข้ึน 
  นอกจากนี้   เม่ือพิจารณาช่ือยันตท่ีแสดงความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   พบวา   
คนไทยมิไดตั้งช่ือยันตโดยหวังเพียงการอางเอานามของเทพเจาเพื่อสงผลใหเกิดความเปนสิริมงคล
ข้ึนแกยันตเทานั้น   แตช่ือยันตท่ีแสดงความเช่ือตางๆ เหลานี้ยังมีความสัมพันธกับกฤตยาคมของ
ยันตนั้นๆ อีกดวย   เชน   พระพรหม   เปนเทพเจาผูลิขิตชีวิตมนุษยท่ีเรียกวา   พรหมลิขิต   ซ่ึงมักถูก
นําไปใชในความหมายท่ีเกี่ยวของกับความรัก   ช่ือยันตท่ีหมายถึงพระพรหมจึงมักมีกฤตยาคมทาง
เมตตามหานิยมเปนหลัก   เชน   ยันตทาวมหาพรหม   ยันตพรหมส่ีหนา   เปนตน   สวนพระอิศวร   
เปนเทพเจาของเหลาภูตผี   ดังนั้นช่ือยันตท่ีหมายถึงพระอิศวรจึงมีกฤตยาคมเกี่ยวกับการปองกัน
ภูตผี   เชน   ยันตตราพระอิศวร   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   เชน   ยันตพรหมส่ีหนา   
ยันตตราพระอิศวร   ยันตนารายณแปลงรูป   และยันตพระฆเณศวร   เปนตน 
 
 ๓. ความเชื่อเก่ียวกับผีสางเทวดา 
  ผีสางเทวดาเปนความเช่ือดั้งเดิมของมนุษยซ่ึงเกิดจากการขาดความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ (สมภาร   พรมทา   ๒๕๔๖ : ๓๘)   จึงเกิดความเช่ือวาธรรมชาติตางๆ มี
อํานาจบางอยางสิงสถิตอยู   ซ่ึงสามารถบันดาลใหเกิดความทุกขและความสุขข้ึนแกมนุษยได   
(ดนัย   ไชยโยธา   ๒๕๓๘ : ๕๐) 
  อยางไรก็ตาม   เม่ือมนุษยมีความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติตางๆ มากข้ึนจนเกิด
เปนความเช่ือในรูปแบบของศาสนาแลว   แตยังมีศาสนาไมนอยท่ียังคงใหความสําคัญตอผีสาง
เทวดาอยูเชนเดิม   แมในพุทธศาสนาซ่ึงเช่ือวาส่ิงตางๆ ในจักรวาลจะดําเนินไปตามกฎเกณฑใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔ 

ธรรมชาติ (สมภาร  พรมทา   ๒๕๔๖ : ๔๑) ก็ยังคงปรากฏความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดาเชนเดียวกับ
ศาสนาท่ีนับถือพระเจา   เชน   ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงกุศลท่ีจะทําใหไดไปเกิดเปนพระอินทร   
ไว ๗ ประการ   ไดแก   เล้ียงบิดามารดาตลอดชีวิต   ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอด
ชีวิต   พูดจาออนหวานตลอดชีวิต   ไมพูดสอเสียดตลอดชีวิต   ไมตระหนี่ใหทานและยินดีในทาน
ตลอดชีวิต   กลาวคําสัตยตลอดชีวิต   และไมโกรธเลยตลอดชีวิต   เปนตน 
  ในไตรภูมิพระรวงซ่ึงเปนวรรณคดีในพุทธศาสนาไดจําแนกภูมิออกเปน ๓ ภูมิ
ใหญๆ   ไดแก   กามภูมิ   รูปภูมิ   และอรูปภูมิ   กามภูมิคือแดนท่ีของอยูดวยกามตัณหา   มี ๑๑ ภูมิ   
รูปภูมิคือแดนมีสุขอันไมมีเร่ืองกามเขาไปปน   ผูไปเกิดยังแดนนี้เรียกวา   พรหม   มี ๑๖ ภูมิ   และ
อรูปภูมิคือแดนของพรหมซ่ึงไมมีรูป   มี ๔ ภูมิ   รวมท้ังส้ิน ๓๑ ภูมิ   โดยภูมิตางๆ เหลานี้ลวนอาศัย
กรรมเปนเครื่องจําแนก   กลาวคือ   ผูใดเคยทํากรรมเชนไรไวเม่ือตายก็จะไดไปเกิดใหมในภพภูมิ
ตางๆ ตามผลกรรมของตน   โดยผูท่ีทําความช่ัวก็จะไปเกิดเปนสัตวนรก   เปรต   อสุรกาย   หรือ
สัตวเดรัจฉาน   สวนผูท่ีทําความดีก็จะไปเกิดเปนมนุษย   เทวดา   หรือพรหม   ตามอํานาจแหงบาป
และบุญของแตละบุคคล (เสฐียรโกเศศ   ๒๕๑๘ : ๑๐ – ๑๕)   ซ่ึงตรงคําสอนในพุทธศาสนาเร่ือง
กฎแหงกรรมน่ันเอง 
  เสฐียรโกเศศ   ไดอธิบายถึงความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดาของคนไทยไวอยาง
นาสนใจ   ดังนี้ 
 

 ไทยแตเดิมนับถือผี   ถึงเด๋ียวน้ีก็ยังนับถืออยู   พระอินทร   พระพรหม   และพระอะไรตอ
พระอะไร   ก็เปนผี   พระเจาหรือพระเปนเจาก็เปนผี   โดยเหตุที่ทานเหลาน้ี   เขาใจกันวาอยูบนฟา   
สูงลิบขึ้นไปบนโนน   ไทยแตเดิมจึงเรียกทานเปนคํารวมวา   ผีฟา   ภายหลังเมื่อไทยนับถือ     
พุทธศาสนาแลว  ก็เปล่ียนเปนเรียกทานวา  เทวดา   และเรียกที่อยูของทานวา   สวรรค   และมีคํา
เดิมคือ   ช้ันฟา   เอาไปซอนเขาคูเปน   สวรรคช้ันฟา   เพ่ือใหทราบวาสวรรคหมายความวา   ช้ันฟา   
น่ันเอง (เสฐียรโกศศ   ๒๕๑๕ : ๑๙๕) 

 
  คนไทยเช่ือวาผีสางเทวดาสามารถใหท้ังคุณและโทษแกมนุษยได  ผีสางเทวดาที่
ใหคุณยอมไดรับการยกยองบูชาและเซนไหว   ผีสางเทวดาเหลานี้   ไดแก   ผีเรือน   พระภูมิ   และ
เจาพอหลักเมือง   เปนตน   สวนผีสางเทวดาท่ีใหโทษ   คนไทยก็ใหการเซนไหวเชนกันท้ังนี้เพื่อ
เปนการขอรองมิใหผีสางเทวดาเหลานี้มาทําอันตรายไดนั่นเอง (ดนัย   ไชยโยธา   ๒๕๓๘ : ๒๐๖)   
สวนผีสางเทวดาบางตนท่ีมักกอความเดือดรอนวุนวายแมจะไดรับการเซนไหวแลวก็ตาม   คนไทย
ในสมัยกอนจึงไดคิดหาทางปองกันดวยวิธีตางๆ   เชน   ผูกตะกรุดพิสมรและคาดผาประเจียดลงเลข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕ 

ยันตและคาถาอาคมก็มี   วงดวยสายสิญจนหรือปกเฉลวไวตามเขตบริเวณบานก็มี   ปดเลขยันตไวท่ี
ปากประตูบานก็มี   เปนตน (เสฐียรโกเศศ   ๒๕๔๖ : ๖๙) 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา   เชน   ยันตเทพชุมนุม   
ยันตเทพรําจวน   ยันตเทพรําลึก   ยันตเทวาประสิทธ์ิ   ยันตกันปศาจ   และยันตกันพราย   เปนตน 
 
 ๔. ความเชื่อเก่ียวกับโหราศาสตร 
  โหราศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยการตรวจดูผลกรรมของมนุษยโดยอาศัยดวงดาวเปน
เคร่ืองพยากรณ   เช่ือกันวาโหราศาสตรเปนศาสตรท่ีเกาแกมากศาสตรหนึ่งโดยเกิดในเอเชียกอนไม
นอยกวา ๕,๐๐๐ ป   แลวจึงแพรหลายไปในดินแดนตางๆ   เพราะในคัมภีรพระเวทซ่ึงมีอายุเกาแก
หลายพันปไดปรากฏคําสดุดีดาวพระเคราะหอยูดวย   สวนโหราศาสตรในเมืองไทยนั้นไดรับชวง
สืบทอดมาจากพราหมณาจารยผูนํามาเผยแพรจากอินเดีย (อุทัย   สินธุสาร   ๒๕๒๒ : ๔๕๘๕) 
  โหราศาสตรมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยนับต้ังแตเกิดจนตาย   เชน   การคลอด
ดวยวิธีการผาตัด   บิดามารดามักนิยมแสวงหาฤกษตามหลักโหราศาสตรวาวันเวลาใดจึงจะเปนเวลา
ท่ีดีท่ีสุดแกดวงชะตาของเด็ก   เม่ือไดตรวจสอบตามหลักโหราศาสตรและไดเวลาท่ีดีท่ีสุดแลวก็จะ
ใชเวลาดังกลาวทําการผาตัดมารดาเพื่อนําเด็กออกจากครรภ (อานนท   อาภาภิรม   ๒๕๑๕ : ๗๐)   
นอกจากนี้   คนไทยยังมีคตินิยมเกี่ยวกับการเผาศพโดยหามเผาศพในวันศุกรเด็ดขาด   เพราะเช่ือกัน
วาจะนําความอัปมงคลมาสูผูท่ียังมีชีวิตอยู   ดังคํากลาวแตโบราณท่ีวา   “เผาผีวันศุกรใหทุกขคนยัง” 
(สุวรรณ   สุวรรณเวโช   ๒๕๔๖ : ๒๒๐) 
  คนไทยมีความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตรวา   ดวงดาวบนทองฟามีอิทธิพลครอบงํา
มนุษยในวันตางๆ สลับกันไป   เร่ิมต้ังแตวันอาทิตยไปจนถึงวันเสารเปนหนึ่งชุดคือหนึ่งสัปดาห   
ดาวพระเคราะหเหลานี้จึงมีอิทธิพลตอดวงชะตาราศีของคนท่ีเกิดในวันนั้นๆ   และมีอิทธิพลตอ
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ีดวงดาวพระเคราะหเขามาครองวัน   เพื่อประกอบการทํานาย
ทายทัก (สุวรรณ   สุวรรณเวโช   ๒๕๔๖ : ๒๑๘) 
  นอกจากน้ี   คนไทยยังมีความเช่ือเกี่ยวกับวันท้ังเจ็ดดวยวา   วันจันทร   วันพุธ   
และวันศุกร   ถือเปนวันออนนิยมใชในการประกอบงานมงคล   วันพฤหัสบดีถือวาเปนวันดีเลิศ
เพราะเปนวันครู   สวนวันอาทิตย   วันอังคาร   และวันเสาร   ถือเปนวันแข็ง   โดยเฉพาะวันอังคาร
กับวันเสารมักนิยมใชในการปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง (พลูหลวง   ๒๕๓๙ : ๑๓๓)   และหากเปน
วันเสาร ๑๕ คํ่า   ในทางโหราศาสตรถือเปนวันมหาสิทธิโชค   เช่ือกันวาหากทําการส่ิงใดในวันนีจ้ะ
ประสบความสําเร็จดีมาก (สมบัติ   จําปาเงิน   ๒๕๓๔ : ๒๘) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖ 

  คนไทยมีความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตรเปนอยางมาก   ดังจะพบวาคนไทยมีตํารา
การตั้งช่ือซ่ึงไดรับอิทธิพลจากความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตรมากมาย   เชน   ตําราทักษา   ตําราเลข
ศาสตร   ตําราช่ือตออายตนะหก   และตําราตุกตาไขนาม   เปนตน (สมชาย   สําเนียงงาม   ๒๕๔๕ : 
๓๕)   นอกจากนี้   เม่ือคนไทยจะทํากิจการงานใดก็ตามมักคํานึงถึงเร่ืองฤกษยามอยูเสมอ   เชน   
เม่ือจะแตงงาน   เปดกิจการ   หรือข้ึนบานใหมก็มักจะตองตรวจดูฤกษยามเสียกอน   เม่ือไดฤกษยาม
ท่ีดีแลวจึงดําเนินการ   เพื่อความเปนสิริมงคลแกกิจการงานนั้น   เปนตน 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร   เชน   ยันตตะกรุดเพ็ญ
วันเสาร   ยันตพระจันทรเพ็ญ   ยันตมหาจักร   ยันตมหาจักรอนันตคุณ   ยันตพระเคราะหสามช้ัน   
และยันตหัวใจพระเคราะหท้ังปวง   เปนตน 
 
 ๕. ความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร 
  ไสยศาสตรเปนความเช่ือท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู   พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ไดใหความหมายของไสยศาสตรวาหมายถึง   ตําราไสย   วิชา
ทางไสย   สวน   ไสย   หมายถึง   ลัทธิอันเนื่องดวยเวทมนตรคาถาซ่ึงเช่ือวาไดมาจากพราหมณ   
เชน   ถูกคุณ   ถูกไสย (ราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕๔๖ : ๑๒๓๖)   สวน   ปน   มุทุกันต (๒๕๓๔ : 
๓๓๐)   ไดกลาวถึงไสยศาสตรไววาหมายถึง   “ความรูวาดวยการปลุกเสกใหขลัง   เปนความรูนอก
พุทธศาสนา” 
  เสฐียรโกเศศ   ไดกลาวถึงไสยศาสตรไวอยางนาสนใจ   ดังนี้ 
 

 ไสยศาสตรหมายถึงความเช่ือดวยความรูสึกเกรงขาม   ในสิ่งที่เขาใจวาอยูเหนือธรรมชาติ   
หรือในสิ่งลึกลับ   อันไมสามารถจะทราบไดดวยเหตุผลตามหลักของวิทยาศาสตร   และสิ่งน้ันอาจ
ใหดีหรือใหรายแกผูที่เช่ือก็ได   เมื่อมีความเช่ือและความรูสึกเชนน้ีแลว   ก็สําแดงความเช่ือและ
ความรูสึกน้ันออก   เปนรูปพิธีรีตองอันเน่ืองดวยคาถาอาคมและเวทมนต   เพ่ืออํานวยประโยชน
ใหแกตน   ทั้งในทางดีและทางช่ัว   ในทางดีก็ไดแกใหเกิดเปนสิริมงคล   หรือปองกันเหตุรายและ
เรื่องอุบาทวจัญไร   ไมใหเขามาเบียดเบียนตน   หรือถาเขามาแลวก็ขับไลไสสงใหมันหนีไปเสีย   
ในทางช่ัวก็ไดแกการใชอุปเทหเลหกลดวยเวทมนตและคาถาอาคม   ใหเปนผลเกิดความเดือดรอน
แกผูอื่น   หรือทําใหผูอื่นหลงรักตนโดยอุบายวิธีที่เรียกวา   ทําคุณทําไสย   ฝงรูปฝงรอย   หรือทํา
กฤตยาวิทยาคมมีการทําเสนหยาแฝด   เปนตน (เสฐียรโกศศ   ๒๕๑๕ : ๒๒๒) 

 
  ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรเปนความเช่ือดั้งเดิมของคนไทย   แมภายหลังคนไทย
จะรับเอาพุทธศาสนาเขามาเปนศาสนาหลักของสังคมแลวแตความเชื่อดังกลาวนี้ก็มิไดสูญหายไป   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗ 

ท้ังนี้เพราะคนไทยไดนําเอาไสยศาสตรในศาสนาฮินดูเขามาเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนาดวย   
ตัวอยางของไสยศาสตรในพุทธศาสนาท่ีสังเกตไดไมยาก   เชน   เม่ือชาวบานจัดงานทําบุญเล้ียงพระ   
พระจะพรมน้ํามนตหรือเจิมปายอาคารเพื่อความเปนสิริมงคลแกสถานท่ีและผูมารวมงาน   เปนตน 
(สมภาร   พรมทา   ๒๕๔๖ : ๔๒) 
  สุภาพรรณ   ณ บางชาง (๒๕๓๕ : ๓๙)   ใหความเห็นเกี่ยวกับความเช่ือเกี่ยวกับ
ไสยศาสตรของคนไทยวานาจะเปนความเช่ือและการปฏิบัติท่ีมีแตกอนสมัยสุโขทัยโดยเฉพาะ
ในชวงสมัยท่ีขอมเรืองอํานาจ   แตไมมีหลักฐานปรากฏชัด   อยางไรก็ดี   ความเช่ือเกี่ยวกับ
ไสยศาสตรนี้ไดเฟองฟูข้ึนในสมัยอยุธยา   อันเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาฮินดู   ความตองการที่
พึ่งในการสงคราม   และความเรงรัดทางสังคมที่ผลักดันในคนตองการท่ีพึ่งเพ่ืออํานาจและ
ความสําเร็จในดานตางๆ ของชีวิต (สุภาพรรณ   ณ บางชาง   ๒๕๓๕ : ๒๓๔) 
  อานนท   อาภาภิรม (๒๕๑๕ : ๗๖)   ท่ีกลาวถึงมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหคนไทยสนใจ
ในไสยศาสตร   ไดแก   ความกลัว   และความตองการ   เชน   กลัวความเจ็บไขไดปวย   กลัวภัย
พิบัติ   กลัวอุบัติเหตุตางๆ   ตองการโชคลาภ   ตองการชัยชนะ   ตองการความสุข   และตองการ
ความปลอดภัย   เปนตน   สอดคลองกับ   สุวรรณ   สุวรรณเวโช (๒๕๔๖ : ๒๓๒)   ท่ีไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการใชไสยศาสตรไว ๒ ประการ   ไดแก   เพื่อนํามาซ่ึงโชคดี   ความสําเร็จ   
ความสุข   และความปลอดภัย   และเพื่อทําลายหรือขจัดปดเปาส่ิงอัปมงคลและภัยพิบัติตางๆ 
  ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรนี้ปรากฏท้ังในประวัติศาสตรและวรรณคดี   กลาวคือ   
ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง   พระองคมีรับส่ังใหเอาตําราวิทยาการโบราณคือตํารา
ไสยศาสตรและตําราโหราศาสตรมาเผาท้ิงเสียเพื่อไมใหประชาชนงมงาย   นอกจากนี้ยังเพื่อเปน
การปองกันไมใหเหลาเช้ือพระวงศเดิมนําตําราเหลานี้มาใชแกแคนพระองค   ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก
สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงข้ึนครองราชยโดยการยึดอํานาจมาจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชซ่ึง
เปนพระโอรสของพระเจาทรงธรรมนั่นเอง (พลาดิสัย   สิทธิธัญกิจ   ๒๕๔๗ : ๑๔๔)   ซ่ึงแสดงให
เห็นวาคนไทยต้ังแตระดับชาวบานไปจนถึงพระมหากษัตริยตางมีความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรเปน
อยางมาก 
  ในสวนของวรรณคดีไทยพบวา   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรไดปรากฏอยาง
ชัดเจนในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนซ่ึงเปนวรรณคดีท่ีไดรับความนิยมจากผูอานมาทุกยุคทุกสมัย 
  เร่ืองขุนชางขุนแผนเปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสมัยอยุธยา   ตอมาไดนํามาเลาเปน
นิทาน   แลวจึงถูกนํามาแตงเปนกลอนเสภาในภายหลัง   โดยกวีอาจเพิ่มเสริมเติมแตงเนื้อหา
บางสวนเพ่ือใหมีความสนุกสนานมากข้ึน (ประจักษ   ประภาพิทยากร   ๒๕๒๕ : ๑๓)   ท้ังนี้บท
เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผนฉบับท่ีกรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพรในปจจุบันนี้ลวนเปนบทที่แตงข้ึนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทรท้ังส้ิน (ทัศนีย   สุจีนะพงษ   ๒๕๑๖ : ๒)   ดังนั้นขุนชางขุนแผนจึงเปน
วรรณคดีท่ีสะทอนภาพชีวิตของชาวบานท้ังในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรรวมกันไดดี   
อีกท้ังวรรณคดีเร่ืองนี้ยังมีความดีเดนในดานวรรณศิลปจนไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรให
เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนเสภาอีกดวย (ทัศนีย   สุจีนะพงษ   ๒๕๑๖ : ๔) 
  นอกจากนี้   วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนยังเปนวรรณคดีท่ีรวบรวมเร่ืองราว
เกี่ยวกับความเช่ือตางๆ ของคนไทยไวมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรหรือ
การใชคาถาอาคม   ดังจะเห็นไดจากตัวละครเอกของเร่ือง   เชน   ขุนแผน   พระไวย   พลายชุมพล   
และเถนขวาด   เปนตน   ลวนเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางไสยศาสตรท้ังส้ิน   ดังความในตอน
ขุนแผนสองกระจกท่ีกลาวถึงขุนแผนทํากระจกมนตรเพื่อจับเสนหนางสรอยฟา   ความวา 
 
   “ขุนแผนผินรับจับกระจก  พลางหยิบยกกระดานชนวนใหญ 
  มาขีดเขียนเลขยันตในทันใด  แลวลบผงลงใสกระจกพลัน 
  โอมอานมนตรครบจบศีรษะ  ขอเดชะพระเวทวิเศษขยัน 
  ถาใครทํามนตรยาใจอาธรรม  จงปรากฏเห็นกันในทันตา” 

(เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน   ๒๕๔๔ : ๓๐๙) 
 
 และความในตอนจระเขเถนขวาดท่ีกลาวถึงเถนขวาดไดแปลงกายเปนจระเขเพื่อมาลางแคน
พลายชุมพล   ความวา 
 
   “เสกไมเทาตอหางท่ีกลางตัว แลวเอาบาตรสวมหัวเขาเร็วร่ี 
  เผนโผนโจนผางกลางนที   ก็กลายเปนกุมภีลมหิมา 
  เข้ียวขาวยาวออกนอกปากโงง  ฟาดโผงรองเพียงเสียงฟาผา 
  โตใหญตัวยาวสักเกาวา   ข้ึนวิ่งราหลังน้ําดวยลําพอง” 

(เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน   ๒๕๔๔ : ๓๘๕) 
 
  ดังนั้น   การตั้งช่ือยันตตามช่ือของตัวละครในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนจึง
แสดงความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรในอีกทางหนึ่งดวย 

นอกจากนี้   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรยังมีความเกี่ยวของกับวิธีการทํายันตอีก
ดวย   โดยอาศัยการใชคาถาอาคมตางๆ ซ่ึงก็คือพระพุทธมนตร   เพื่อสรางอิทธิฤทธ์ิกฤตยาคมข้ึนแก
ยันตนั้นๆ   ท้ังนี้เนื่องจากนักไสยศาสตรเช่ือวาอักขระเลขยันตทุกตัวมีชีวิตในตัวเอง  และมีปฏิกิริยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙ 

อยางพิสดารตอคาถาท่ีใชบริกรรม   ปลุกเสก   หรือลงอักขระนั้น (อุทัย   สินธุสาร   ๒๕๒๒ : 
๔๔๗๔) 
  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร   เชน   ยันตปถมัง   ยันต
มหาละลวย   ยันตเสนห   ยันตเทียนขุนแผนสองกระจก   และยันตจระเขเถรกวาด   เปนตน 
 
 ๖. ความเชื่อเก่ียวกับเคร่ืองรางของขลัง 
  ประคอง   นิมมานเหมินท   ไดอธิบายความหมายของเคร่ืองรางของขลังไว   ดังน้ี 
 

          เครื่องรางของขลัง   หมายถึง   วัตถุที่เช่ือถือกันวามีความศักด์ิสิทธิ์   มีพลังอํานาจ   ใหคุณแก
เจาของหรือผูครอบครองในลักษณะตางๆ   สามารถใชเพ่ือปองกันอันตราย   เพื่อชวยใหโชคดีมี
ความเจริญรุงเรือง   ทํามาคาขึ้น   หรือมีเสนห   มีคนรักคนนิยมชมชอบ   เครื่องรางบางชนิดอาจมี
คุณอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว   แตเครื่องรางบางชนิดมีคุณหลายอยาง   นอกจากปองกัน
อันตรายทําใหอยูยงคงกระพันแลว    ในขณะเดียวกันก็ใหคุณทางเจริญรุงเรืองหรือทางเมตตา     
มหานิยมดวย (ประคอง   นิมมานเหมินท   ๒๕๔๒ : ๑๑๕๐) 

 
  คนไทยมีความนิยมเคร่ืองรางของขลังมาต้ังแตสมัยโบราณ   แตมาปรากฏ
หลักฐานแนชัดในสมัยอยุธยา   เพราะมีเร่ืองราวปรากฏท้ังในพระราชพงศาวดารและในวรรณคดี
ตางๆ (ส. พลายนอย   ๒๕๓๙ : ๑๓๔)   เชน   ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาวถึงช่ือของ
พระอาจารยธรรมโชติท่ีไดแจกตะกรุด   ผาประเจียด   และมงคลใหแกชาวบานระจันเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจในการสูรบกับกองทัพพมา   สวนวรรณคดีนั้นพบวาวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนปรากฏ
เร่ืองราวความเช่ือเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลังตางๆ อยูตลอดท้ังเร่ือง   เปนตน 
  เคร่ืองรางของขลังอาจแบงตามลักษณะท่ีมาไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ   ไดแก   
เคร่ืองรางของขลังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   เชน   คดตางๆ   แกวตาแมว   เข้ียวหมูตัน   และ
เหล็กไหล   เปนตน   โดยเครื่องรางของขลังประเภทนี้มักนํามาเขียนอักขระคาถาหรือปลุกเสกกอน
จึงจะใชได    และเคร่ืองรางของขลังท่ีประดิษฐและปลุกเสกทําข้ึน    เชน    พระเคร่ือง    ตะกรุด    
ลูกสะกด   และผายันต   เปนตน (ประคอง   นิมมานเหมินท   ๒๕๔๒ : ๑๑๕๐) 
  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหคนไทยสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลัง   เพราะเช่ือกันวา
เคร่ืองรางของขลังเปนส่ิงท่ีจะนําสิริมงคลมาสูเจาของ   ดังนั้นการพกพาเคร่ืองรางของขลังติดตัวจึง
เปนการนําสิริมงคลติดตัวอยูเสมอ   เม่ือในยามทุกขรอนก็สามารถอธิษฐานขอใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
คุมครองชวยเหลือได (ณรงค   เส็งประชา   ๒๕๔๔ : ๗๒) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐ 

  ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง   เชน   ยันตตะกรุด
โทน   ยันตผาประเจียด   ยันตพิสมรสามดอก   และยันตแหวนพิรอด   เปนตน 
 
คานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคานิยมไว   ดังน้ี 
 สุพัตรา   สุภาพ (๒๕๓๔ : ๒๓)   กลาววาคานิยมหมายถึง   “ส่ิงท่ีกลุมสังคมหนึ่งๆ เห็น
วาเปนส่ิงท่ีมีคาควรแกการกระทํา   นากระทํา   นายกยอง   หรือเห็นวาถูกตอง” 
 ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖ : ๒๔๒)   กลาววาคานิยมหมายถึง   “ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคม
ยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจ   และกําหนดการกระทําของตนเอง” 
 จํานงค   อดิวัฒนสิทธ์ิ (๒๕๔๗ : ๑๑๔)   กลาววาคานิยมหมายถึง   คุณคาท่ีบุคคลใน
สังคมมอบใหแกส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม   ซ่ึงสงผลใหส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีมีคาควร
แกการใฝหาและครอบครอง   และทําใหบุคคลท่ีครอบครองกลายเปนคนมีเกียรติยศเปนคนดีใน
สังคม 
 จากความหมายดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวาคานิยมหมายถึง   ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคม
เห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม   มีคุณคา   นายกยอง   ควรคาแกการกระทํา   และเปนแบบฉบับ
ของความคิดท่ีบุคคลในสังคมนั้นใชยึดถือในการปฏิบัติตนเพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
 จากการวิเคราะหช่ือยันตพบคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยคือ   คานิยม
เกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 คานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
  คานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   เปนคานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีบุคคลอยากจะมี   
อยากจะได   หรืออยากจะใหเกิดข้ึนแกตนเอง   ครอบครัว   หรือวงศตระกูล 
  จากการวิเคราะหช่ือยันตสามารถจําแนกคานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนาไดเปน 
๔ ประการ   ไดแก   ความม่ังค่ัง   ความเจริญรุงเรือง   ความสุข   และอํานาจ   ดังน้ี 
 
  ๑. ความมั่งคั่ง 
   ความม่ังค่ังเปนส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนา   ผูคนท่ัวไปตางปรารถนาอยาก
ใหตนเองมีทรัพยสินเงินทองของมีคาตางๆ   อันเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นวาตนเปนผูม่ังค่ัง   ท้ังนี้เพราะ
ความมั่งค่ังทําใหไดมาซ่ึงอํานาจ   ตําแหนง   ความมีหนามีตา   ความรัก   และความเคารพยกยอง
จากสังคม (สุพัตรา   สุภาพ   ๒๕๓๔ : ๑๕) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑ 

   นอกจากนี้   ผูมีความม่ังค่ังในสังคมไทยยังเปรียบเสมือนผูท่ีมีญาติมาก   
เม่ือตองการส่ิงใดยอมไดตามประสงค   ดังสํานวนท่ีวา  “มีเงินเขานับเปนนอง   มีทองเขานับเปนพี่”   
หรือ   “เงินตราคือพระเจา”   เปนตน (รัชนีกร   เศรษโฐ   ๒๕๒๓ : ๑๑๓) 
   ความม่ังค่ังนอกจากจะแสดงออกในลักษณะของสิ่งของมีคาตางๆ   เชน   
เงิน   ทองรูปพรรณ   เคร่ืองเพชร   บาน   และรถยนต   แลว   ในสังคมไทยซ่ึงมีรากฐานมาจาก
สังคมเกษตรกรรม   ความม่ังค่ังยังอาจหมายถึงการมีจํานวนท่ีดินและสัตวแรงงานท่ีใชการเกษตร   
ไดแก   วัว   และควาย   ไดอีกดวย 
   ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความม่ังค่ัง   เชน   ยันตเจริญ
ทรัพย   ยันตโภคทรัพย   ยันตกรงทอง   ยันตเกราะแกว   และยันตเกราะเพชร   เปนตน 
 
  ๒. ความเจริญรุงเรือง 
   ความเจริญรุงเรืองเปนส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนาเชนเดียวกับความม่ังค่ัง   
มนุษยทุกคนตางปรารถนาอยากใหตนเองมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตหรือความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีการงาน 
   อยางไรก็ดี   ความเจริญรุงเรืองตามความคิดของคนไทยน้ันจะตองเปน
ความเจริญรุงเรืองท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาซ่ึงกลาวถึงสัมมาอาชีวะ   คือ   
การเล้ียงชีวิตชอบ   คือการเวนจากการกระทําท่ีผิดท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม   เชน   คดโกง   
หลอกลวง   บีบบังคับขูเข็ญ   และคายาเสพติด   เปนตน (พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๒๗๘) 
   เม่ือพิจารณาช่ือยันตท่ีสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองพบวา   
ความเจริญรุงเรืองมีความสัมพันธกับความเปนเลิศอยางเดนชัด   ดังจะเห็นไดจากคนไทยนิยมนํา
หนวยศัพทท่ีหมายถึงความเปนเลิศมาใชเปนช่ือยันตเพื่อแสดงถึงความดีงามและความเจริญรุงเรือง   
ในชีวิต   ท้ังนี้อาจเพราะความเปนเลิศเปนคุณสมบัติท่ีแสดงถึงความโดดเดน   ชวยสงเสริมให
บุคคลเปนท่ีนับหนาถือตาของคนในสังคม   นอกจากนี้ความเจริญรุงเรืองยังทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน
เงินทอง   และความสุขอีกดวย 
   ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความเจริญรุงเรือง   เชน   ยันต
มงคล   ยันตมงคลแปดทิศ   ยันตมหามงคล   ยันตมหาวิเศษ   และยันตเสฏฐัน   เปนตน 
 
  ๓. ความสุข 
   ความสุข   หมายถึง   ความสบาย   ความสําราญ   ความสุขเปนส่ิงท่ีทุกคน
พึงปรารถนาเชนเดียวกับความม่ังค่ังและความเจริญรุงเรือง   ท้ังนี้ความสุขอาจจําแนกไดเปน ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒ 

ประเภท   ไดแก   ความสุขทางกาย   และความสุขทางใจ   ความสุขทางกายนั้นเกิดจากการมีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง   สวนความสุขทางใจนั้นเกิดจากการไดรับความรัก   ความเมตตา   และการเอาใจ
ใสจากผูอ่ืน   นอกจากนี้   ความสุขยังหมายรวมถึงการมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อีกดวย 
   ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความสุข   เชน   ยันตกันไข   
ยันตมหานิยม   ยันตเมตตา   และยันตกันขโมย   เปนตน 
 
  ๔. อํานาจ 
   สังคมไทยมีอดีตผูกพันกับระบบศักดินาซ่ึงใชอํานาจเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการควบคุมสังคม (อานนท   อาภาภิรม   ๒๕๑๕ : ๙๑)   ดังนั้นคนไทยจึงยกยองผูมีอํานาจและ
ปรารถนาท่ีจะไดเปนเจาของอํานาจไมวาจะเปนอํานาจเล็กนอยแคไหนก็ตาม (รัชนีกร   เศรษโฐ   
๒๕๒๓ : ๑๑๔)   เพราะอํานาจสามารถบันดาลใหมีทรัพยสินเงินทอง   บริวาร   และตําแหนง   
สวนผูท่ีไมมีอํานาจคนในสังคมก็มักไมใหความเกรงใจ   อํานาจจึงเปนส่ิงท่ีคนจํานวนไมนอยใฝหา
และอยากครอบครอง (สุพัตรา   สุภาพ   ๒๕๓๔ : ๑๕) 
   นอกจากนี้   คนไทยยังยอมรับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยวาเปน
อํานาจที่ยิ่งใหญท่ีสุดในสังคมไทย   ท้ังนี้อาจเพราะคนไทยเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยมา
ตั้งแตสมัยโบราณ   ในอดีตพระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะสมมติเทพ   ทรงเปนเจาชีวิตของพสก
นิกรทุกคน   พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําในการสรางบานแปลงเมือง   และในบางคราวก็ทรงเปน
ผูนําในการกอบกูอิสรภาพของบานเมืองดวย   แมปจจุบันระบอบการปกครองของไทยจะเปล่ียนมา
เปนระบอบประชาธิปไตยแลว   แตบทบาทของพระมหากษัตริยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศก็มิได
ลดนอยลงแตกลับมีบทบาทความสําคัญมากข้ึนท้ังในดานพิธีการ   ดานสังคม   และการปกครอง   
ตลอดจนเปนผูนําในดานชีวิตความเปนอยูของราษฎร   จนอาจกลาวไดวา   พระมหากษัตริยทรง
เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ   ทําใหชาวไทยมีกําลังใจ   และมีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจใหอยูรอด
และการรักษาเอกราชของไทย (สุพัตรา   สุภาพ   ๒๕๓๔ : ๗ – ๘)   ดังนั้นคนไทยจึงยกยองและ
เทิดทูนพระมหากษัตริยรวมถึงพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคดวยความจงรักภักดีมาโดยตลอด 
   ขอนาสังเกตคือ   จากการศึกษาพบวามีพระนามของพระมหากษัตริยเพียง
พระองคเดียวเทานั้นท่ีคนไทยนํามาใชเปนช่ือยันตคือ   สมเด็จพระนเรศวร  ท้ังนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวา
อาจเนื่องมาจากสมเด็จพระนเรศวรทรงเปนพระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาท่ีทรงมีพระราชประวัติท่ี
โดดเดนกวาพระมหากษัตริยพระองคอ่ืนๆในสมัยเดียวกัน   กลาวคือ   กอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรจะ
ทรงข้ึนครองราชย   พระองคทรงตองตกเปนตัวจํานําในกรุงหงสาวดีอยูนานถึง ๖ ป   กอนจะทรง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓ 

ประกาศอิสรภาพและข้ึนครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. ๒๑๓๓   ตลอดรัชสมัยของ
พระองคกรุงศรีอยุธยาตองทําศึกกับกรุงหงสาวดีอยูหลายคร้ัง   แตกรุงศรีอยุธยาก็เปนฝายเอาชนะ
ไดทุกคร้ัง   ท้ังนี้สงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีท่ีสรางความประทับใจใหแกคนไทย
มาจนถึงปจจุบันคือ   สงครามยุทธหัตถี   ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา เม่ือ 
พ.ศ. ๒๑๓๕ (รอง   ศยามานนท   ๒๕๒๒ : ๙๔๒๐ – ๙๔๓๑)   ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรสยังไดทรงนําพระวีรกรรมในคร้ังนั้นมาแตงเปน
วรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพายเพื่อสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรอีกดวย 

ตัวอยางช่ือยันตท่ีสะทอนคานิยมเกี่ยวกับอํานาจ   เชน   ยันตมหาสีหนาท   
ยันตมหาอํานาจ   ยันตมหาอํานาจหนังเสือ   และยันตตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร   เปนตน 

 
 จากผลการวิเคราะหความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยแสดงใหเห็น
วา   นอกจากช่ือยันตจะเปนช่ือเรียกและใชจําแนกความแตกตางของยันตแตละยันตแลว   ช่ือยนัตยงั
สะทอนความคิด   ความเช่ือ   และคานิยมบางประการของคนไทยอีกดวย   ผลการศึกษาท่ีไดจึงชวย
ยืนยันใหเห็นวาการศึกษาทางอรรถศาสตรชาติพันธุสามารถนํามาใชในการศึกษาวัฒนธรรมของ
มนุษยผานทางภาษาที่กลุมชนนั้นใชไดจริง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๖ 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาการตั้งช่ือยันตของคนไทย   โดยการวิเคราะหเกณฑและกลวิธีการตั้ง
ช่ือยันต   ความหมายของชื่อยันต   ตลอดจนความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทย   
ท้ังนี้ผูวิจัยมีสมมติฐานวากลวิธีการต้ังช่ือยันตของคนไทยสวนใหญสัมพันธกับกฤตยาคมของยันต   
ความหมายของช่ือยันตของคนไทยสวนใหญเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ  และช่ือยันตของคนไทย
สวนใหญสะทอนความเช่ือในพุทธศาสนา 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลช่ือยันตของคนไทยจากตํารายันตท้ังหมด ๕ เลม   ไดแก   คัมภีรยันต 
๑๐๘ (อุรคินทร   วิริยะบูรณะ   ๒๕๒๑)   ประชุมมหายันต ๑๐๘ (เทพย   สาริกบุตร   ๒๕๓๘)   
พระคัมภีรพระเวท  ฉะบับปญจมบรรพ (เทพย   สาริกบุตร   ม.ป.ป.)   เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘  
ฉบับพิสดาร (อุรคินทร  วิริยะบูรณะ  ม.ป.ป.)  และ ๑๐๘ ยันต  ฉบับพิสดาร (อุรคินทร  วิริยะบูรณะ 
ม.ป.ป.)   ไดช่ือยันตจํานวนท้ังส้ิน ๘๖๗ ช่ือ   ท้ังนี้ผูวิจัยไดตัดช่ือยันตท่ีซํ้ากันออก   ซ่ึงช่ือยันตท่ี
ผูวิจัยถือวาเปนช่ือที่ซํ้ากันนั้นคือยันตท่ีมีช่ือ   วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   และ
กฤตยาคมของยันตเหมือนกัน   หรือช่ือยันตท่ีมีการแปรของรูปเขียน   แตมีวิธีการทําและใชยันต   
องคประกอบของยันต   และกฤตยาคมของยันตเหมือนกัน   ดังนั้นจึงมีช่ือยันตท่ีใชในการวิเคราะห
จํานวนท้ังส้ิน ๗๒๗ ช่ือ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหการตั้งช่ือยันตของคนไทยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 
 ๑. เกณฑและกลวิธีการตั้งชื่อยันตของคนไทย 
  เกณฑการตั้งช่ือยันตของคนไทย   หมายถึง   หลักท่ีโบราณาจารยใชยึดถือเปน
แนวทางในการพิจารณาตั้งช่ือยันตตางๆ 
  จากการศึกษาวิเคราะหช่ือยันต   การศึกษาเอกสาร   และการสัมภาษณผูรู   พบวา   
เกณฑท่ีใชในการตั้งช่ือยันต   มี ๕ ประการ   ไดแก   วิธีการทําและใชยันต   องคประกอบของยันต   
ความเช่ือในศาสนา   กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   ดังน้ี 

๙๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕ 

  ๑. วิธีการทําและใชยันต   หมายถึง   กรรมวิธีในการทํายันต   ซ่ึงประกอบดวย   
วันและเวลาในการทํา    ข้ันตอนในการทํา    วัสดุท่ีใช    ตําแหนงหรือบริเวณท่ีลงยันต    รวมถึง
รูปแบบการใชยันต   และวิธีการใชยันต 
  ๒. องคประกอบของยันต   หมายถึง   อักขระ   รูปภาพ   และชุดยันต   ท่ีนํามา
ประกอบข้ึนเปนยันตแตละยันต 
  ๓. ความเช่ือในศาสนา   หมายถึง   ความเช่ือตางๆ ท่ีปรากฏในพุทธศาสนา   และ
ศาสนาฮินดู 
  ๔. กฤตยาคมของยันต   หมายถึง   ผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใชยันต   ซ่ึงเปน
คุณสมบัติประจํายันตแตละยันต 
  ๕. เกณฑอ่ืนๆ  หมายถึง   เกณฑการตั้งช่ือยันตท่ีนอกเหนือจากเกณฑหลักท้ัง ๔ 
ประการขางตน   ไดแก   คุณคาและความสําคัญของยันต   พระนามของพระมหากษัตริย   และช่ือ
ของตัวละครในวรรณคดี 
  สวนกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทย   หมายถึง   การนําเกณฑท่ีใชในการตั้งช่ือ
ยันตดังกลาวขางตนมาพิจารณาแลวประกอบศัพทข้ึนเปนช่ือยันตตางๆ   จากการวิเคราะหช่ือยันต
พบกลวิธีท่ีใชในการตั้งช่ือยันตของคนไทย   จํานวนท้ังส้ิน ๑๕ กลวิธี   ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน ๓ 
กลวิธีหลัก   ไดแก   กลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสอง
เกณฑประกอบกัน   และกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   ดังน้ี 
  ๑. กลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียว   พบ ๕ กลวิธียอย   ไดแก   กลวิธีการตั้ง
ช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันต   เชน   ยันตพระจันทรเพ็ญ   ยันตบาตรแตก   และยันตมหารูด   
เปนตน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันต   เชน   ยันตปฐมอักขระ   ยันตเกายอด   
และยันตสิบสองดวง   เปนตน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนา   เชน   ยันตไตรรัตน   
ยันตพระเจาหาพระองค   และยันตไตรลักษณ   เปนตน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามเกณฑกฤตยาคม
ของยันต   เชน   ยันตกันภัย   ยันตเมตตา   และยันตมหาอํานาจ   เปนตน   และกลวิธีการตั้งช่ือยันต
ตามเกณฑอ่ืนๆ   เชน   ยันตคาควรเมือง   ยันตพระยายันต   และยันตหัวใจทศกัณฐ   เปนตน 
  ๒. กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑประกอบกัน   พบ ๘ กลวิธียอย   
ไดแก    กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับองคประกอบของยันต    เชน   ยันต
ตะกรุดดอกจัน   และยันตตะกรุดส่ีดอก   เปนตน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยนัตกบั
ความเชื่อในศาสนา   เชน   ยันตตะกรุดพระพุทธนิมิต   และยันตเทียนพระฉิมพลี   เปนตน   กลวิธี
การต้ังช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับกฤตยาคมของยันต   เชน   ยันตลงบุหร่ีทําเสนห   และ
ยันตตะกรุดคงทน   เปนตน   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตกับเกณฑอ่ืนๆ   เชน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖ 

ยันตตะกรุดคูชีวิต   และยันตเทียนขุนแผนสองกระจก   เปนตน   กลวิธีการต้ังช่ือยันตตาม
องคประกอบของยันตกับความเช่ือในศาสนา   เชน   ยันตทาวเวสสุวัณ   และยันตนาคเกี้ยว  เปนตน   
กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับกฤตยาคมของยันต   คือ   ยันตพระอักขระวิเศษ   
กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับเกณฑอ่ืนๆ   เชน   ยันตจระเขเถรกวาด   และยนัต
หนุมานเชิญธง   เปนตน   และกลวิธีการตั้งช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนากับกฤตยาคมของยันต   
เชน   ยันตพุทธเมตตา   และยันตตวาดหิมพานต   เปนตน 
  ๓. กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   พบ ๒ กลวิธียอย   
ไดแก    กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามวิธีการทําและใชยันตองคประกอบของยันตและความเช่ือใน
ศาสนา   คือ   ยันตพญานาคลงแหวน   และกลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตความเช่ือ
ในศาสนาและกฤตยาคมของยันต   เชน   ยันตเตาเลือนทําความ   และยันตเทพรําจวน   เปนตน 
  เม่ือพิจารณาอัตราความถ่ีและคาเฉล่ียรอยละซ่ึงแสดงถึงความนิยมในการเลือกใช
กลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทย   พบวา   กลวิธีการต้ังช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวเปนกลวิธีการต้ัง
ช่ือยันตท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   รองลงมาคือกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสองเกณฑ
ประกอบกัน   และกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑประกอบกัน   ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณากลวิธียอยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในแตละกลวิธีหลัก   พบวา   
กลวิธียอยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑเดียวคือ   กลวิธีการตั้งช่ือ
ยันตตามความเช่ือในศาสนา   สวนกลวิธียอยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดย
ใชเกณฑสองเกณฑประกอบกันคือ   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามองคประกอบของยันตกับความเช่ือใน
ศาสนา   และกลวิธียอยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในกลวิธีการตั้งช่ือยันตโดยใชเกณฑสามเกณฑ
ประกอบกันคือ   กลวิธีการต้ังช่ือยันตตามองคประกอบของยันตความเชื่อในศาสนาและกฤตยาคม
ของยันต   ตามลําดับ   ท้ังนี้กลวิธีการต้ังช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนาเปนกลวิธีการตั้งช่ือยันตท่ี
ไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
 
 ๒. ความหมายของช่ือยันตของคนไทย 
  ในการวิเคราะหความหมายของชื่อยันต   ผูวิจัยใชการแยกหนวยศัพทแตละหนวย
ท่ีแสดงความหมายแตละความหมายออกจากกัน   และจัดหนวยศัพทท่ีมีความหมายในทํานอง
เดียวกันไวในกลุมความหมายเดียวกัน   ท้ังนี้หนวยศัพทในงานวิจัยนี้หมายถึง   หนวยพ้ืนฐานท่ี
ปรากฏในคลังคําศัพทท่ีเปนแมคําหรือคําต้ังและลูกคํา   โดยอางอิงความหมายตามพจนานุกรมและ
นามานุกรมฉบับตางๆ เปนเกณฑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗ 

  ผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตท้ังหมด ๗๒๗ ช่ือ   พบวา   ช่ือยันตของ
คนไทยเกิดจากการประกอบศัพทท่ีมีความหมายตางๆ กันมาต้ังเปนช่ือท้ังหมด ๑,๕๔๗ หนวยศัพท   
ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน ๑๔ กลุมความหมาย   เรียงลําดับจากมากไปนอยได   ดังนี้ 
  ๑.กลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ   เชน   พระพุทธเจา  พระโพธิสัตว   
พระไตรปฎก   อริยสัจจ   พระฉิมพลี   ชูชก   พระอิศวร   นารายณ   อาถรรพ   มหาจักร   สวรรค   
เทพ   ปศาจ   ราชสีห   และตะกรุด   เปนตน 
  ๒. กลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   เชน   กัน   ปด   ผูก   เผน   หอ   
แตก   เพ็ญ   นอย   ใหญ   และหอม   เปนตน 
  ๓. กลุมความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเคร่ืองใชและอาหาร   เชน   แกว   ทรัพย   
ทอง   เพชร   กระจก   เกราะ   ตะเกียง   ตาขาย   เทียน   บุหร่ี   สีผ้ึง   งบ   และนํ้าออย   เปนตน 
  ๔. กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   เชน   คน   บุตร   เกลอ   มือ   
หนาผาก   บัว   พลู   นก   เสือ   โลก   ฝน   ฟาผา   ธาตุ   ชาย   หญิง   เด็ก   และปฏิสนธิ   เปนตน 
  ๕. กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง   เชน   บารมี   มหา   
วิเศษ   เจริญ   มงคล   โชติ   และรัศมี   เปนตน 
  ๖. กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน   เชน   ปฐม   ตรี   ส่ี   หา   สัตต   
อัฏฐ   นพ   ทศ   โสฬส   แสน   เปนตน 
  ๗. กลุมความหมายเก่ียวกับความเปนใหญชัยชนะและอํานาจ   เชน   จักรพรรดิ   
บรม   ราชะ   ชัย   ไกร   ชาตรี   และอํานาจ   เปนตน 
  ๘. กลุมความหมายเกี่ยวกับอารมณความรูสึก   เชน   ทุกข   นิยม   เมตตา   อิจฉา   
รําจวน   และรําลึก   เปนตน 
  ๙. กลุมความหมายเกี่ยวกับตําแหนงและทิศทาง   เชน   กน   ดาม   ปลาย   ไส   
และทิศ   เปนตน 
  ๑๐. กลุมความหมายเกี่ยวกับคําแยกประเภท  เชน  ยอด   ดอก   และโขลง   เปนตน 
  ๑๑. กลุมความหมายเกี่ยวกับโรคภัยและความขัดแยง   เชน   ไข   โรค   ขโมย   ภัย   
ศัตรู   ยุทธ   และสงคราม   เปนตน 
  ๑๒. กลุมความหมายเกี่ยวกับอักขระและช่ือตางๆ   เชน   อักขระ   พิชัยสงคราม   
สมเด็จพระนเรศวร   ขุนแผน   เถรกวาด   ทศกัณฐ   และหนุมาน   เปนตน 
  ๑๓. กลุมความหมายเกี่ยวกับคําประกอบความ   เชน   ฆะเฏสิ   อะโกจฉิมัง   
และอิติปโส   เปนตน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘ 

  ๑๔. กลุมความหมายเก่ียวกับสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง   เชน   เมือง   คอก   ยุง   
เรือน   เสา   ประตู   เพดาน   และหนาตาง   เปนตน 
 
 ๓. ความเชื่อและคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทย 
  ในการวิเคราะหความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทย   ผูวิจัยได
พิจารณาจากท้ังกลวิธีการตั้งช่ือยันตและกลุมความหมายของช่ือยันต 
  ความเช่ือ   หมายถึง   การที่มนุษยในสังคมหนึ่งยอมรับนับถือส่ิงใดส่ิงหนึ่งวาเปน
จริงหรือมีอยูจริง   เพ่ือเปนเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ   โดยการยอมรับนับถือดังกลาวจะมีหลักฐาน
มาพิสูจนเพื่อใหเห็นจริงหรือไมก็ได 
  จากการวิเคราะหพบความเช่ือท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยท้ังหมด ๖ ประการ   
ไดแก   ความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนา   ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาฮินดู   ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา    
ความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร   และความเช่ือเกี่ยวกับเคร่ืองราง   
ของขลัง 
  สวนคานิยม   หมายถึง   ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมเห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม   มี
คุณคา   นายกยอง   ควรคาแกการกระทํา   และเปนแบบฉบับของความคิดท่ีบุคคลในสังคมนั้นใช
ยึดถือในการปฏิบัติตนเพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
  จากการวิเคราะหพบคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยคือ   คานิยมเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
  คานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   เปนคานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีบุคคลอยากจะมี   
อยากจะได   หรืออยากจะใหเกิดข้ึนแกตนเอง   ครอบครัว   หรือวงศตระกูล   ซ่ึงสามารถจําแนกได
เปน ๔ ประการ   ไดแก   ความม่ังค่ัง   ความเจริญรุงเรือง   ความสุข   และอํานาจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยและต้ังขอสังเกตท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 
 
 ๑. คนไทยโดยสวนใหญมักรับรูวายันตจะเปนเคร่ืองรางของขลังอยางหนึ่งของคนไทย   
ดังนั้นช่ือยันตจึงนาจะแสดงกฤตยาคมของยันตเปนหลัก   แตผลการวิเคราะหเกณฑการตั้งช่ือยันต
ของคนไทยพบเกณฑการตั้งช่ือยันตถึง ๕ ประการ  ไดแก  วิธีการทําและใชยันต  องคประกอบของ
ยันต  ความเชื่อในศาสนา  กฤตยาคมของยันต   และเกณฑอ่ืนๆ   ผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงให
เห็นวา   นอกจากกฤตยาคมซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะของยันตรวมไปถึงเคร่ืองรางของขลังทุก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙ 

ประเภทแลว   ความเช่ือในศาสนาซ่ึงแสดงที่มาและความหมายของยันต   องคประกอบของยันตซ่ึง
แสดงรูปภาพและชุดยันตอันเปนลักษณะเฉพาะของยันตแตละยันต    วิธีการทําและใชยันตซ่ึงแสดง
กรรมวิธีในการทํายันตและการใชยันต   และพระนามของพระมหากษัตริยและช่ือของตัวละครใน
วรรณคดีซ่ึงแสดงประวัติศาสตรและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนชาติยังมีอิทธิพลตอแนวคิดใน
การตั้งยันตของคนไทยอีกดวย 
 ท้ังนี้ผลการวิเคราะหเกณฑการต้ังช่ือยันตของคนไทยพบวามีความสอดคลองกับผล 
การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกช่ือพระเคร่ืองในงานวิจัยของ   บุศรา   สวางศรี 
(๒๕๔๙ : ๖๔ – ๖๙)   วามี ๙ ประการ   ไดแก   สถานท่ีพบ   ลักษณะเดน   รูปทรง   วัสดุท่ีใชใน
การสราง   จํานวนพระ   ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธคุณ   ช่ือผูใช   และส่ิงท่ีนิยมในสมัยนั้น   
กลาวคือ   วัสดุท่ีใชในการสรางพระเคร่ืองสอดคลองกับวัสดุท่ีใชในทํายันตตามเกณฑวิธีการทํา
และใชยันต   เชน   พระผงสุพรรณ   คําวา   “ผง”   หมายถึง   ผงเกสรดอกไมนานาพันธุซ่ึงเปนวัสดุ
ท่ีนํามาผสมเปนพระเคร่ือง   สวนยันตดอกจําปา   คําวา   “ดอกจําปา”   หมายถึง   ดอกของตนจําปา
ซ่ึงเปนวัสดุท่ีใชในการทํายันต   เปนตน   ลักษณะเดนกับรูปทรงของพระเคร่ืองสอดคลองกับ
องคประกอบของยันตดานรูปภาพ   เชน   พระหูยาน   หมายถึง   พระท่ีมีพระกรรณยาวมาจนติดกับ
พระอังสา   สวนยันตเสือเผน   หมายถึง   ยันตนี้เปนยันตรูปภาพคือเปนภาพเสือกําลังเผน   เปนตน   
ความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธคุณสอดคลองกับกฤตยาคมของยันต    เชน    พระอยูคง    หมายถึง    
พระเคร่ืองท่ีมีพุทธคุณยิงไมออก   ฟนไมเขา   สวนยันตคงทน   หมายถึง   ยันตท่ีมีกฤตยาคมทาง   
คงกระพันชาตรี   เปนตน   และช่ือผูใชสอดคลองกับเกณฑอ่ืนๆ คือพระนามของพระมหากษัตริย   
เชน   พระสวนเปนพระเคร่ืองท่ีเสือมเหศวรซ่ึงเปนขุนโจรของสุพรรณบุรีใชทําใหคงกระพันชาตรี   
ตอมาจึงมีผูเรียกพระสวนวาพระมเหศวร   ซ่ึงสอดคลองกับท่ีมาของยันตตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร
ท่ีกลาววา   ยันตนี้เปนยันตท่ีใชลงตะกรุดของสมเด็จพระนเรศวร   เปนตน   แสดงใหเห็นวาการตั้ง
ช่ือยันตของคนไทยกับการต้ังช่ือพระเคร่ืองมีเกณฑการตั้งช่ือท่ีใกลเคียงกันเปนอยางมาก   ท้ังนี้อาจ
เพราะท้ังยันตและพระเคร่ืองตางเปนเคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่งของคนไทยท่ีมีความเกี่ยวของกับ
พุทธศาสนา   และยังปรากฏความเช่ือเกี่ยวกับอิทธิฤทธ์ิความศักดิ์สิทธ์ิ   และความเปนสิริมงคลแก   
ผูครอบครองเชนเดียวกัน   ผลการวิเคราะหท่ีไดจึงแสดงใหเห็นวาคนไทยมีเกณฑการตั้งช่ือยันตซ่ึง
รวมถึงช่ือของพระเคร่ืองท่ีชัดเจนเปนระบบ 
 
 ๒. จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งช่ือยันตของคนไทยพบวา   กลวิธีการตั้งช่ือยันตท่ี
ไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนา  ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไววา   กลวิธีการต้ังช่ือยันตของคนไทยสวนใหญสัมพันธกับกฤตยาคมของยันต   ท้ังนี้ผูวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐ 

สันนิษฐานวาอาจเพราะยันตเปนเคร่ืองรางของขลังท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพุทธศาสนา   
ดังคําอธิบายเกี่ยวกับเสนยันตวาเปรียบเสมือนสายรกของพระพุทธเจา (เทพย   สาริกบุตร  ๒๕๓๘ : 
๒)   และสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในยันต   เชน   องคพระ   อุณาโลม   และเฒาะขัดสมาธิ   เปนตน   
ตางก็มีความหมายเก่ียวของกับพุทธศาสนาเปนหลัก   นอกจากนี้ผูรูหลายทานยังใหความเห็นไปใน
ทํานองเดียวกันวา   ยันตคือคาถาบาลีในพุทธศาสนาที่เขียนข้ึนดวยอักษรขอม   แลวผูกเขาเปน
รูปทรงตางๆ   สอดคลองกับผลการศึกษาของ   ณัฐธัญ   มณีรัตน (๒๕๕๑) ท่ีพบวายันตของคนไทย
ไดรับอิทธิพลทางดานแนวคิดและปรัชญาจากพุทธศาสนาฝายมหายานในนิกายพุทธตันตระเปน
สําคัญ   ดังนั้นกลวิธีการตั้งช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนาจึงเปนกลวิธีการตั้งช่ือยันตท่ีสามารถ
อธิบายหรือแสดงแนวคิดของคนไทยเกี่ยวกับยันตไดดีท่ีสุด 
 อยางไรก็ตาม   เม่ือพิจารณาอัตราความถ่ีและคาเฉล่ียรอยละของทุกกลวิธียอยพบวา   
เกณฑกฤตยาคมของยันตเปนเกณฑการตั้งช่ือยันตท่ีไดรับความนิยมมากรองจากเกณฑความเช่ือใน
ศาสนา   ดังจะเห็นไดจากกลวิธีการตั้งช่ือยันตท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๒   ในท้ัง ๓ กลวิธีหลัก 
พบการใชเกณฑกฤตยาคมของยันตเปนเกณฑหนึ่งในกลวิธีนั้นๆ   นอกจากนี้เม่ือพิจารณาความเช่ือ
ในศาสนาในแงท่ีเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงคนไทยเช่ือกันวาสามารถดลบันดาลใหเกิดความเปนสิริมงคล
แกผูเคารพศรัทธาก็จะพบวา   การตั้งช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนานอกจากจะสะทอนใหเห็นถึง
ความเล่ือมใสศรัทธาของคนไทยมีตอพุทธศาสนาซ่ึงอาจรวมไปถึงศาสนาฮินดู   และความเช่ือ
เกี่ยวกับผีสางเทวดาซ่ึงเปนความเช่ือดั้งเดิมของสังคมแลว   ความเช่ือในศาสนายังมีนัยท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับความเช่ือในความศักดิ์สิทธ์ิหรือกฤตยาคมของยันตอีกดวย   ดังท่ีเสฐียรโกเศศ (๒๕๓๑ : ๔)   
กลาววา   “ส่ิงท่ีมนุษยเคารพบูชาดวยความกลัวเกรงและถือวามีความศักดิ์สิทธ์ิและมีคายิ่งแกตนเอง
และสวนรวม   ไมมีอะไรจะยิ่งไปกวาศาสนาท่ีตนนับถืออยูและยึดเอาเปนท่ีพึ่งของตน” 
 
 ๓. จากการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตของคนไทยพบวา   กลุมความหมายเกี่ยวกับ
ศาสนาและความเชื่อเปนกลุมความหมายท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไววา   ช่ือยันตของคนไทยสวนใหญมีความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางเกณฑการตั้งช่ือยันตกับกลุมความหมายของช่ือยันต   
พบวา   ความหมายของชื่อยันตมีความสอดคลองกับเกณฑการต้ังช่ือยันตอยางเดนชัด   กลาวคือ   
เม่ือคนไทยไดกําหนดเกณฑในการตั้งช่ือยันตแลวจึงมีการเลือกสรรหนวยศัพทในกลุมความหมาย
ตางๆ เพื่อประกอบศัพทข้ึนเปนช่ือยันต 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมความหมายของช่ือยันตท่ีมีความถ่ีสูง   คือมีคาเฉล่ียรอยละต้ังแต 
รอยละ ๑๐ ข้ึนไป   ซ่ึงพบท้ังส้ิน ๔ กลุมความหมาย   ไดแก   กลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑ 

ความเชื่อ   กลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ   กลุมความหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
เคร่ืองใชและอาหาร   และกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติ   ตามลําดับ   ยังสอดคลอง
กับกลวิธีการต้ังช่ือยันตท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดใน ๓ อันดับแรกอีกดวย   ไดแก   กลวิธีการต้ัง
ช่ือยันตตามความเช่ือในศาสนา   กลวิธีการตั้งช่ือยันตตามกฤตยาคมของยันต   และกลวิธีการตั้งช่ือ
ยันตตามวิธีการทําและใชยันต   ตามลําดับ   ซ่ึงยืนยันใหเห็นวาคนไทยมีการเลือกสรรหนวยศัพทใน
กลุมความหมายตางๆ มาต้ังเปนช่ือยันตตามเกณฑการตั้งช่ือยันตนั่นเอง 
 นอกจากนี้   ผลการวิเคราะหกลุมความหมายของช่ือยันตของคนไทยสวนใหญยัง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหกลุมความหมายท่ีสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยใน
งานวิจัยของ   สมชาย   สําเนียงงาม (๒๕๔๕)   เชน   กลุมความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ  
กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง   และกลุมความหมายเกี่ยวกับความเปน
ใหญชัยชนะและอํานาจ    เปนตน    แสดงใหเห็นวานอกจากช่ือยันตจะเปนช่ือเฉพาะท่ีใชจําแนก
ความแตกตางของยันตแตละยันตแลว   ช่ือยันตยังสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทย 
อีกดวย 
 อยางไรก็ตาม   จากการวิเคราะหช่ือยันตพบหนวยศัพทท่ีหมายถึงพระนามของ
พระมหากษัตริยดวย   ซ่ึงหนวยศัพทท่ีมีความหมายดังกลาวนี้ไมพบการนํามาใชเปนช่ือของคนไทย   
เนื่องจากคนไทยเช่ือวาเปนช่ือท่ีสูงเกินฐานะของตัว (สมชาย   สําเนียงงาม   ๒๕๔๕ : ๒๗๓)   
แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความเช่ือวายันตเปนของสูงและเปนส่ิงท่ีสมควรเคารพบูชาเพ่ือความเปน
สิริมงคล   สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับโรคภัยและความขัดแยงซ่ึงแมจะมีความหมายเปนกาลกิณี
แตจากการวิเคราะหช่ือยันตไมพบการปรากฏของหนวยศัพทในกลุมความหมายเหลานี้ตามลําพัง   
แตจะปรากฏหลังหนวยศัพทในกลุมความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะเพื่อแสดงกฤตยาคม
ของยันตในดานการปกปองคุมครอง   เชน   ยันตกันไข   ยันตกันภัย   และยันตกันขโมย   เปนตน   
ซ่ึงเปนการสะทอนความเช่ือเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยในทางออมนั่นเอง 
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตกับผลการวิเคราะหความหมายของ
ช่ือในลักษณะอ่ืนๆ  ผูวิจัยพบขอสังเกตท่ีนาสนใจบางประการ   กลาวคือ   ความนิยมในการเลือกใช
ความหมายของช่ือสามารถสะทอนความคิด   ความเช่ือ   และวัตถุประสงคของช่ือแตละประเภทได
อีกดวย   เชน   ผลการวิเคราะหความหมายของช่ือยันตพบวา   คนไทยมีการเลือกใชกลุมความหมาย
เกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือมาใชเปนช่ือยันตมากท่ีสุด   สวนในงานวิจัยเกี่ยวกับการต้ังช่ือรานคา
ของ   วิยะดา   จงบรรจบ (๒๕๓๔)  และ   ลัดดาวัลย   คีรีเมฆ (๒๕๔๑) พบวา   การต้ังช่ือรานคา
นิยมเลือกใชความหมายท่ีแสดงประเภทของธุรกิจ   ในงานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งช่ือพันธุไมมงคลของ   
วงเดือน  คัยนันทน (๒๕๔๗) พบวา   การตั้งช่ือพันธุไมมงคลนิยมเลือกใชความหมายเกี่ยวกับ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒ 

ความเจริญ   และในงานวิจัยเกี่ยวกับการต้ังนามฉายาของพระสงฆไทยของ   อํานาจ   ปกษาสุข 
(๒๕๕๐) พบวา   การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยนิยมเลือกใชความหมายเกี่ยวกับเร่ืองทางธรรม   
เปนตน 
 
 ๔. จากการวิเคราะหความเช่ือท่ีสะทอนจากชื่อยันตของคนไทยพบวา   ช่ือยันตของ   
คนไทยสะทอนความเชื่อท้ังในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู   โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา   ดังจะเห็นไดจากความหลากหลายในการปรากฏของความหมาย   เชน   พระพุทธเจา   
พระโพธิสัตว   หลักธรรมคําสอน   และช่ือพระสาวก   เปนตน   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
วา   ช่ือยันตของคนไทยสวนใหญสะทอนความเช่ือในพุทธศาสนา 
 ท้ังนี้เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปรากฏความเช่ือในพุทธศาสนาอยางเดนชัดในช่ือยันต   ผูวิจัย
สันนิษฐานวาอาจเพราะคนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของสังคมมายาวนาน   
ความเช่ือในพุทธศาสนาจึงฝงรากลึกในความรูสึกนึกคิดและวิถีชีวิตของคนไทยอยางม่ันคง 
 อยางไรก็ตาม   ความเช่ือเกี่ยวกับอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยอันเปนเร่ืองนอกพุทธศาสนาก็ยังมี
อิทธิพลตอความคิดความเช่ือของคนไทยไมยิ่งหยอนไปกวากัน   โบราณาจารยซ่ึงนาจะหมายถึง
พระสงฆเปนหลักจึงนําความเช่ือดังกลาวนี้มาเปนเคร่ืองลอใจใหผูคนหันมาสนใจศึกษาธรรมะจึง
คิดประดิษฐยันตข้ึนโดยการยอหลักธรรมคําสอนตางๆ ใหออกมาในรูปของหัวใจคาถาเพ่ือใหผูคน
นําขอธรรมติดตัวไปปฏิบัติคลองแคลวและจําไดงายๆ (เปล้ือง  ณ นคร   ๒๕๑๗ : ๓๗๐)   ซ่ึง
ความคิดดังกลาวนี้เองนาจะเปนท่ีมาของการปรากฏความเช่ือในศาสนาฮินดูในช่ือยันตของคนไทย   
ดังผลการศึกษาของ   ณัฐธัญ   มณีรัตน (๒๕๕๑ : ๙๖) ท่ีพบวาคัมภีรไสยศาสตรของคนไทยในยุค
แรกๆ   เชน   คัมภีรปถมัง   ไมพบการเอยอางถึงพระศิวะ   และพระนารายณแตอยางใด 
 คนไทยยอมรับนับถือท้ังพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูควบคูกันไปมายาวนาน   
จนกระท่ังมีคํากลาววาในสังคมไทยนั้น “พุทธกับไสยยอมอาศัยกัน” (เสฐียรโกเศศ  ๒๕๑๕ : ๔๐๑)   
ดังขอความตอนหน่ึงในบทพระราชนิพนธเร่ือง   พระราชพิธีสิบสองเดือน   ในพระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ความวา 
 

 พระราชพิธีซึ่งมีสําหรับพระนคร   ที่ไดเคยประพฤติมาแตกอนจนถึงปจจุบันน้ี   อาศัยที่มา
เปน ๒ อยาง   อยางหน่ึงมาตามตําราไสยศาสตรที่นับถือพระเปนเจา   อิศวร   นารายณ   อยางหน่ึง
มาตามพระพุทธศาสนา   แตพิธีที่มาจากตนเหตุทั้งสองอยางน้ี   มาคละระคนกันเปนพิธีอีกอยาง
หน่ึงขึ้นก็มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ๒๕๔๒ : ๑) 

 
 และจารึกฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชร   พ.ศ. ๒๐๕๓   ความวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓ 

 ศักราช ๑๔๓๒ (ป) มะเมียนักษัตร   อาทิตยพารเดือน ๖   ขึ้น ๑๔ ค่ํา   ไดหัสตฤกษ   เพลารุง
แลว ๒ นาฬิกา   จึงเจาพระยาศรีธรรมาโศกราช   ประดิษฐานพระอิศวรเปนเจาน้ีไวใหครองสัตวสี่
ตีนสองตีนในเมืองกําแพงเพชรแลชวยเลิกศาสนา   พุทธศาสตรและไสยศาสตรและพระเทพกรรม
มิใหหมนใหหมองใหเปนอันหน่ึงอันเดียว (จารึกสมัยสุโขทัย   ๒๕๒๗ : ๑๗๓) 

 
 นอกจากนี้   ในพิธีกรรมตางๆ ของคนไทย   เชน   พระราชพิธีราชาภิเษก   พิธีวางเสา
หลักเมือง   พิธีแรกนาขวัญ   และพิธีตรียัมปวาย   เปนตน   ยังแสดงใหเห็นถึงการรับเอาอิทธิพลทาง
ความเช่ือในศาสนาฮินดูไดเปนอยางดี (ณัฐธิมา   ไชยสิทธ์ิ   ๒๕๔๖ : ๓๘) 
 อยางไรก็ตาม   คนไทยก็มิไดรับเอาความเชื่อในศาสนาฮินดูเขามาท้ังหมด   แตเปนไป
ในลักษณะของการประยุกตใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมชาวพุทธ   เชนพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   ซ่ึงเปนพิธีเพื่อความเปนสิริมงคลแกพืชพันธุธัญญาหาร
ชวยสรางขวัญกําลังใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ   ประกอบดวย ๒ พระราชพิธี   คือ   
ในวันแรกจะเปนพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเปนพิธีกรรมในพุทธศาสนาโดยจะกระทําในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   วันรุงข้ึนจึงเปนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซ่ึงเปนพิธีกรรม
ในศาสนาฮินดูโดยมีพระยาแรกนาและเทพีเปนผูประกอบพิธี   และมีคณะพราหมณเปนผูคอยให
ความชวยเหลือ   เปนตน (สมปราชญ   อัมมะพันธ   ๒๕๓๖ : ๖๘ – ๗๑) 
 นอกจากนี้   ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรซ่ึงเปนความเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับความศักดิ์สิทธ์ิ
ของเวทมนตรคาถาอันเปนความเช่ือท่ีไดรับอิทธิพลมาจากอาถรรพเวทยในศาสนาฮินดู   คนไทยก็
ไดนํามาปรับเปล่ียนเสียใหมเพื่อใหเขากับพุทธศาสนา   ดังท่ีเทพย   สาริกบุตร (๒๕๓๘ : ๓)   ได
อธิบายเกี่ยวกับไสยศาสตรในสังคมไทยวา   แมไสยศาสตรจะเปนเร่ืองของศาสนาพราหมณ (ฮินดู)   
แตเวทมนตรคาถาท่ีพุทธศาสนิกชนใชกันอยูทุกวันนี้   แทจริงคือพระพุทธมนตท่ีโบราณาจารยทาน
ดัดแปลงแกไขเลียนแบบอยางวิธีทางลัทธิไสยศาสตรเดิมมาเทานั้น   มิใชเปนลัทธิไสยศาสตรของ
พราหมณดังท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป 
 
 ๕. จากการวิเคราะหคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยพบวา   ช่ือยันตท่ีตั้งข้ึนได
สะทอนคานิยมของคนไทยเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   ไดแก   ความม่ังค่ัง   ความเจริญรุงเรือง   
ความสุข   และอํานาจ   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา   คนไทยมีความตองการเก่ียวกับส่ิงเหลานี้คอนขางมาก   
ท้ังนี้อาจเพราะท้ังความมั่งค่ัง   ความเจริญรุงเรือง   ความสุข   และอํานาจ   ลวนนํามาซ่ึงความเปน
สิริมงคลแกชีวิต  สอดคลองกับทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow) ในทางจิตวิทยาท่ีกลาวถึง
ความตองการ ๕ ข้ันของมนุษย   ไดแก   ความตองการทางสรีระ   ความตองการทางความม่ันคง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔ 

ปลอดภัย   ความตองการทางความรักและการยอมรับ   ความตองการการยกยองจากผูอ่ืน   และ
ความตองการกระทําส่ิงตางๆ ตามความสามารถของตนเอง (สมชาย  สําเนียงงาม  ๒๕๔๕ : ๒๗๕) 
 นอกจากนี้   ผลการวิเคราะหท่ีไดยังสอดคลองกับผลการวิเคราะหเกี่ยวกับคานิยมของ
คนไทยในงานวิจัยอ่ืนๆ อีกดวย   กลาวคือ   ในงานวิจัยของ   วิยะดา   จงบรรจบ (๒๕๓๔)   พบ
คานิยมท่ีสะทอนจากความหมายของช่ือธุรกิจการคา ๗ ประการ   ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน ๒ 
ประเภท   ไดแก   คานิยมท่ีเปนรูปธรรม   และคานิยมท่ีเปนนามธรรม   โดยคานิยมท่ีเปนนามธรรม   
ไดแก   ความเจริญรุงเรืองและความเปนสิริมงคล   ความม่ันคงยืนยง   อํานาจชัยชนะ   และความมี
คุณธรรม   สวนคานิยมท่ีเปนรูปธรรม   ไดแก   คุณภาพ   ความม่ังค่ังรํ่ารวย   และธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม   ในงานวิจัยของ   วงเดือน   คัยนันทน (๒๕๔๗)   พบคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือพันธุไม
มงคล ๓ ประการ   ไดแก   คานิยมเกี่ยวกับความม่ังค่ัง   คานิยมเกี่ยวกับความปลอดภัย   และคานิยม
เกี่ยวกับการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและอายุยืน   และในงานวิจัยของ   อํานาจ   ปกษาสุข 
(๒๕๕๐)   พบคานิยมท่ีสะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทย   ซ่ึงจําแนกไดเปน ๒ ประเภท   
ไดแก   คานิยมเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค   และคานิยมเก่ียวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   โดยใน
สวนของคานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา   ประกอบดวย   ความเจริญรุงเรือง   เกียรติยศและอํานาจ   
ความงาม   และความสุข 
 ผลการวิเคราะหคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อยันตแสดงใหเห็นวา   ความหมายของชื่อยันต
สามารถสะทอนคานิยมของคนไทยไดเชนเดียวกับความหมายของช่ือประเภทอื่นๆ   ขอนาสังเกต
คือนอกจากช่ือยันตจะสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ัง   คานิยมเกี่ยวกับความปลอดภัย   และ
คานิยมเกี่ยวกับการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและอายุยืนเชนเดียวกับช่ือพันธุไมมงคล   ซ่ึงคานิยม 
๒ ประการหลังนี้ผูวิจัยไดจัดไวในคานิยมเก่ียวกับความสุขแลว   ช่ือยันตยังสะทอนคานิยมเก่ียว
ความเจริญรุงเรืองอีกดวย   ท้ังนี้อาจเพราะยันตเปนเคร่ืองรางของขลังท่ีมีรูปแบบการใชหลากหลาย   
เชน   ตะกรุด   ผาประเจียด   และแหวนพิรอด   เปนตน   นอกจากนี้ยันตยังสามารถนํามาประกอบ
รวมกับเคร่ืองรางของขลังชนิดอ่ืนๆ ไดอีกดวย   เชน   พระเครื่อง   เปนตน   ดังนั้นคนไทยจึงนิยม
สักยันตหรือพกพาเครื่องรางของขลังตางๆ ติดตัวอยูเสมอ   โดยเช่ือกันวาเคร่ืองรางของขลังเหลานี้
จะนําพาความเปนสิริมงคลมาสูเจาของ   โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเจริญกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีการงานอันจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศและความม่ังค่ัง   ดวยเหตุนี้จึงปรากฏคานิยมเกี่ยวกับ
ความเจริญรุงเรืองในช่ือยันต   สวนคานิยมเกี่ยวกับความม่ังค่ังท่ีสะทอนจากช่ือยันตของคนไทยแต
ไมพบในนามฉายาของพระสงฆไทยน้ัน   อาจเพราะจุดมุงหมายสําคัญของการบวชคือการศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจาเพ่ือเขาถึงพระนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา   สวน
ทรัพยสินเงินทองของมีคาตางๆ ท่ีแสดงถึงความมั่งค่ัง   ทางพุทธศาสนาถือวาส่ิงเหลานี้เปนส่ิงยั่วยุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕ 

ใหเกิดกิเลสซ่ึงขัดขวางตอการมุงสูพระนิพพานท้ังยังเปนขอหามตามพระธรรมวินัยอีกดวยดังศีลขอ
ท่ี ๑๐ วา   “ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา   เวรมณี   สิกฺขาปทํ   สมาทิยามิ”   แปลวา   หามรับเงินและทอง 
(พระธรรมปฎก   ๒๕๔๖ : ๒๔๖)    ดังนั้นจึงไมปรากฏคานิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังในนามฉายาของ
พระสงฆไทย   สวนยันตเปนเคร่ืองรางของขลังท่ีคนไทยใหความเคารพศรัทธาและคาดหวังใน
อิทธิฤทธ์ิกฤตยาคมเพื่อชวยสงเสริมการดําเนินชีวิตในโลกวัตถุนิยมท่ีมีการแกงแยงแขงขันอยู
ตลอดเวลาใหมีความราบร่ืน  ม่ังค่ัง   และประสบแตความสุขความเจริญรุงเรืองในชีวิตจึงปรากฏ
คานิยมเกี่ยวกับความม่ังค่ังซ่ึงสะทอนจากชื่อยันตของคนไทยดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจและสามารถนํามาศึกษาไดในโอกาสตอไป   
ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการศึกษาการตั้งช่ือยันตตามสํานักสักยันตตางๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ
และกลวิธีการตั้งช่ือยันต   ความหมายของช่ือยันต   รวมท้ังความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากชื่อ
ยันตวามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน   อยางไร 
 ๒. ควรมีการศึกษาการตั้งช่ือยันตท่ีใชภาษาถ่ิน   เชน   ยันตในลานนา   เปนตน 
 ๓. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตั้งช่ือยันตของคนไทยกับการตั้งช่ือยันตของประเทศ
เพื่อนบาน   ไดแก   พมา   ลาว   และกัมพูชา 
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พุทโธ   สุโขทัย.  เคร่ืองรางของขลัง.  กรุงเทพฯ : เจมินี่, ม.ป.ป. 
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มงกุฎเกลาเจาอยูหวั, พระบาทสมเด็จพระ.  เทพเจาและส่ิงนารู.  กรุงเทพฯ : ศรีปญญา, ๒๕๔๗. 
รอง   ศยามานนท.  “นเรศวร.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๑๕ (๒๕๒๒) : ๙๔๒๐ –  
 ๙๔๓๑. 
รัชนีกร   เศรษโฐ.  สังคมและวัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๒๓. 
ราช   รามัญ.  สักยันต.  กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมีบุค 
 พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 
________.  พจนานุกรมศัพทจิตวิทยา อักษร A – L  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ :  
 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘. 
________. พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
 ๒๕๔๔. 
________. พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พมิพคร้ังท่ี ๓. 
 กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙. 
ร่ืนฤทัย   สัจจพันธุ.  นามานกุรมรามเกียรติ์.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๖. 
ลัดดาวัลย   คีรีเมฆ.  “แนวนยิมในการตั้งช่ือรานคาในเขตเทศบาลนครขอนแกน.”  วทิยานิพนธ 
 ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 
วงเดือน   คัยนนัทน.  “การตั้งช่ือพันธุไมมงคลในภาษาไทย.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ 
 สาขาวิชาภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
วนิดา   เจริญศุข.  “นามสกุลคนไทยเช้ือสายจีน : การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร   ภาควิชา 
 ภาษาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
วรมุนี, พระราช.  ไตรภูมิพระรวงอิทธิพลตอสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมศึกษาพุทธศาสนาและ 
 ประเพณี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๖. 
วิจิตรวาทการ, พลตรี  หลวง.  วิชชาแปดประการ.  พิมพคร้ังท่ี ๔.   กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 
 ๒๕๕๐. 
วิทยา   ประทุมธารารัตน, บรรณาธิการ.  สักยันต.  กรุงเทพฯ : ฉัตรแกว, ๒๕๔๐. 
วิทยา   ศักยาภนิันท.  ศาสนาฮินดู.  กรงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙. 
วิภัสรินทร   ประพันธศิริ.  “คําเรียกญาติในภาษาคําเมือง : การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ.” 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาศาสตร    ภาควิชา 
 ภาษาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑ 

วิยะดา   จงบรรจบ.  “การศึกษาภาษาท่ีใชในการต้ังช่ือธุรกิจการคา.”  วิทยานิพนธปริญญา- 
 มหาบัณฑติ   สาขาวิชาภาษาศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๔. 
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ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา.  วรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
 ๒๕๔๓. 
________. “นาค.”   สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง  ๗ (๒๕๔๒) : ๓๐๐๕ – ๓๐๑๐. 
________.  “ฤๅษี.”   สารานกุรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๕ (๒๕๔๔) : ๑๖๑๐๖ – ๑๖๑๒๐. 
ศาสนโศภน, พระ.  สวดมนตแปล.  พิมพคร้ังท่ี ๗.   กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗. 
ไศลรัตน   อิสระเสนีย.  “ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาทีใ่ชในการต้ังช่ือจริง.” 
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร   คณะศิลปศาสตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖. 
ส. พลายนอย.  “วิวัฒนาการของเคร่ืองราง.”  ใน  เกร็ดโบราณคดีประวัติศาสตรไทย, ๑๓๐ – ๑๔๓. 
 พิมพคร้ังท่ี ๓.   กรุงเทพฯ : รวมสาสน, ๒๕๓๙. 
________.  สัตวหิมพานต.  พิมพคร้ังท่ี ๒.   กรุงเทพฯ : ตนออ, ๒๕๓๔. 
________.  สิริมงคล.  กรุงเทพฯ : พิมพคํา, ๒๕๔๗. 
สมชาย   สําเนยีงงาม.  “ลักษณะภาษาท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงของความเช่ือเกีย่วกบัสิริมงคลและ 
 กาลกิณใีนช่ือของคนไทย.”  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย 
 ภาควิชาภาษาไทย   คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
สมบัติ   จําปาเงิน.  ฤกษงาม – ยามดี.  กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, ๒๕๓๔. 
สมปราชญ   อัมมะพันธ.  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
 ๒๕๓๖. 
สมภาร   พรมทา.  มนุษยกับศาสนา.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๖. 
สมฤทธี   บัวระมวล.  ตาํนานแหงศาสนา  ลัทธินิยม  และความเชื่อปรัมปรา.  กรุงเทพฯ : คุมคํา, 
 ๒๕๕๐. 
สรเมธี  วชิรปราการ.  เปดชวิีตเทวดานางฟาไขปริศนาแดนสวรรค.  นนทบุรี : สมารทบุค, ๒๕๕๑. 
สังคม  ศรีราช.  “โพสพ – แม.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ๒๑ (๒๕๓๐) : ๑๓๖๓๗–  
 ๑๓๖๕๐. 
สัจจาภิรมย, พระยา.  เทวกําเนิด.  พิมพคร้ังท่ี ๑๖.  กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๐. 
สัมพันธ   อนันตเมฆ.   “ยันต.”   ความรูคอืประทีป   ๒ (๒๕๕๑) : ๘ – ๑๓. 
สายสม   ธรรมธิ.  ลายสักไทใหญ.  เชียงใหม : สถาบันวิจัยสงคม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘. 
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สํารวย  นักการเรียน, ผูเรียบเรียง. ธรรมะจากเจ็ดตํานาน สิบสองตาํนาน คาถาพาหุง. พิมพคร้ังท่ี ๒. 
 กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘. 
สืบพงศ   ธรรมชาติ.  วรรณคดีชาดก.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒. 
สุกัญญา   สุจฉายา.   “เพลงปฏิพากย : การศึกษาในเชิงวรรณคดวีิเคราะห.”   วิทยานิพนธ 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ   ภาควิชาภาษาไทย   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓. 
สุชีพ   ปุญญานุภาพ.  พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  พิมพคร้ังท่ี ๑๖.   กรุงเทพฯ : 
 มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๓๙. 
สุพัตรา   สุภาพ.  สังคมและวัฒนธรรมไทย : คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี.  พิมพคร้ังท่ี ๕. 
 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, ๒๕๓๔. 
สุภาพร   มากแจง.  ภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย.  กรงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๗. 
สุภาพรรณ  ณ บางชาง.  การใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๒๗. 
________.  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบตัิในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา 
 ตอนกลาง.   กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________. พุทธธรรมท่ีเปนรากฐานสังคมไทย : กอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง.   
 กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________. ไวยากรณบาลี : ตามแนวกัจจายนวยากรณ   โมคคัลลานวยากรณ   สัททนีติปกรณ. 
 กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
สุมาลี   มหณรงคชัย.  ฮินดู – พุทธ จุดยืนท่ีแตกตาง.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 
สุริยา   รัตนกลุ.  อรรถศาสตรเบ้ืองตน.  นครปฐม : สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา 
 ชนบท   มหาวทิยาลัยมหดิล, ๒๕๔๔. 
สุลักษณ   ศรบุีรี  และ  ทววีงศ   ศรีบุรี.  ลายสักท่ีพบในภาคกลางของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
สุวรรณ   สุวรรณเวโช.  พืน้ฐานความเชื่อของคนไทย.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, ๒๕๔๖. 
เสภาเรื่องขุนชางขนุแผน.  พมิพคร้ังท่ี ๑๘.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๔. 
เสาวลักษณ   อนันตศานต.  วรรณกรรมเอกของไทย : ขุนชางขุนแผน.  พิมพคร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๓. 
แสง   จันทรงาม.  พุทธศาสนวิทยา.  พิมพคร้ังท่ี ๔.   กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๔. 
แสงอรุณ   กนกพงศชัย.  วฒันธรรมในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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เสฐียรโกเศศ.  การศึกษาเร่ืองประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยกอน.  พระนคร : คลังวิทยา, 
 ๒๕๑๕. 
________.  ประเพณีเบ็ดเตล็ด.  พิมพคร้ังท่ี ๓.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๖. 
________.  เมืองสวรรคและผีสางเทวดา.  พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 
________.  เลาเร่ืองในไตรภมิู.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๘. 
________.  ศาสนาเปรียบเทียบ.  พิมพคร้ังท่ี ๒.   กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๑. 
หรีด   เรืองฤทธ์ิ.  “เคร่ืองราง.”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๖ (๒๕๐๘) : ๓๖๙๓ –  
 ๓๖๙๕. 
อน   อริยวํโส.  คัมภีรพุทธเวทยมหามนต.  พระนคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๐๑. 
________.  ตํารามหายันต.  กรุงเทพฯ : อํานวนสาสน, ๒๕๓๕. 
อดิศักดิ์   ทองบุญ.  “ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร : มุมมองของนักวิชาการ.”  ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๗, 
 ๒ (เมษายน – มิถุนายน   ๒๕๔๕) : ๓๗๔ – ๓๘๔. 
อมร   ศรีพจนารถ.  “ยันต.”   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ๒๔ (๒๕๓๙) : ๑๕๔๒๐ –  
 ๑๕๔๓๓. 
อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.  “อรรถศาสตรชาติพันธุ : วิธีการศึกษาภาษาเพื่อเขาถึงระบบปริชานของ 
  มนุษย.”   ใน   กวาจะเปนนักภาษาศาสตร,  ๗๓ – ๙๔.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
อรชุน   กุรุนนท.  พระสีวลีเถระและพระสังกัจจายน  พระอรหันตผูมีลาภมาก.  กรุงเทพฯ : เพทาย,  
  ๒๕๕๐. 
อังคาร   ปญญาศิลป.  รอยสักไทย.  กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส. บุคเซ็นเตอร, ม.ป.ป. 
อานนท   อาภาภิรม.  มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย.  พิมพคร้ังท่ี ๓.   กรุงเทพฯ :  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๑๕. 
อํานาจ  ปกษาสุข.  “การศึกษาการต้ังนามฉายาของพระสงฆไทย.”  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
อุทัย   สินธุสาร.  “ยันต.”   สารานุกรมไทย   ๑๙ (๒๕๒๑) : ๓๖๑๖. 
________.  “ไสยเวท.”   สารานุกรมไทย   ๒๓ (๒๕๒๒) : ๔๔๗๔. 
________.  “โหราศาสตร.”   สารานุกรมไทย   ๒๓ (๒๕๒๒) : ๔๕๘๕ – ๔๕๘๗. 
อุรคินทร   วิริยะบูรณะ.  คัมภีรยันต ๑๐๘.  กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑. 
________.  เพ็ชรรัตนมหายนัต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร.  กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป. 
________.  ๑๐๘ ยันต ฉบบัพิสดาร.  กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔ 

สัมภาษณ 
ฉันทิพย   พนัธรักษราชเดช.  บุตรชายของพลตํารวจตรีขุนพันธรักษราชเดช   ผูเช่ียวชาญไสยเวทย. 
  สัมภาษณ, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑. 
นรินทร   นริสฺสโร, พระ.  ครูสอนพระปริยัติธรรม  วัดบางพระ  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม. 
  สัมภาษณ, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑. 
ศรีปริยัติบดี, พระ.  เจาอาวาสวัดมุมปอม   และเจาคณะอาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
  สัมภาษณ, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑. 
สุริยาเทเวศร, พระครู.  พระครูพราหมณ   เทวสถานพระนคร.  สัมภาษณ, ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ชื่อยันตของคนไทยท่ีใชในการวิเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗ 

ชื่อยันตของคนไทยท่ีใชในการวิเคราะห 
 

 
ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๑. กนถุง ๒๖. กันสะกด 
๒. กรงทอง ๒๗. กันหน ู
๓. กรงทอง ๒๘. กามจร 
๔. กรงทอง ๒๙. การเวก 
๕. กรงทองทรงเคร่ือง ๓๐. กาสัก 
๖. กระตายสามขา ๓๑. กาสักนอย 
๗. กระทูเจด็แบก ๓๒. กาสักใหญ 
๘. กระบ่ีธช ๓๓. กาหลง 
๙. กระบ่ีพาห ๓๔. กําเนิดลงใบรัก 
๑๐. กระบ่ียุทธ ๓๕. กําเนิดลงไสเทียน 
๑๑. กลีบบัว ๓๖. กําบัง 
๑๒. กลืนกิน ๓๗. กําบังนิทรา 
๑๓. กันขโมย ๓๘. กําแพงจักรวาล 
๑๔. กันไข ๓๙. เกราะแกว 
๑๕. กันปศาจ ๔๐. เกราะแกว 
๑๖. กันปศาจ ๔๑. เกราะเพชร 
๑๗. กันพราย ๔๒. เกราะเพชร 
๑๘. กันฟากนัไฟ ๔๓. เกราะเพชรพระพุทธเจา 
๑๙. กันฟาผา ๔๔. เกราะเพชรพทุธเจา 
๒๐. กันไฟ ๔๕. เกราะเพชรใหญ 
๒๑. กันภยั ๔๖. เกษาผิด 
๒๒. กันโรคระบาด ๔๗. เกายอด 
๒๓. กันศัตรู ๔๘. แกวจักรพรรด ิ
๒๔. กันศัตรู ๔๙. แกวเจ็ดประการ 
๒๕. กันสะกด ๕๐. แกวบรมจักรพรรดิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๕๑. แกวมณีโชติ ๗๙. จักรแกว 
๕๒. ไกเถ่ือน ๘๐. จักรแตก 
๕๓. ไกเถ่ือน ๘๑. จักรนารายณนอย 
๕๔. ขอดผาโพกหวั ๘๒. จักรนารายณใหญ 
๕๕. คงกระพัน ๘๓ จักรพรรตราธิราช 
๕๖. คงกระพัน ๘๔. จักรวาลครอบ 
๕๗. คงกระพัน ๘๕. จักรวาลฟาครอบ 
๕๘. คงทน ๘๖. จังงัง 
๕๙. คงทน ๘๗. จัตตุพุทธา 
๖๐. คงทน ๘๘. จัตตุโร 
๖๑. คงทนจังงัง ๘๙. จัตตุโรบังเกิดทรัพย 
๖๒. ครอบจักรวาล ๙๐. จันทรประภา 
๖๓. ครอบจักรวาล ๙๑. จับมือหญิงมิรอง 
๖๔. คลอดบุตร ๙๒. จิญจมานวิกา 
๖๕. คาควรเมือง ๙๓. เจริญทรัพย 
๖๖. คุมกัน ๙๔. ฉิมพลี 
๖๗. แคลวคลาด ๙๕. เฉลวเพชร 
๖๘. แคลวคลาด ๙๖. ชางประสมโขลง 
๖๙. แคลวคลาด ๙๗ ชางประสมโขลง 
๗๐. แคลวคลาดคงทน ๙๘. ชาตรี 
๗๑. ฆะเฏสิ ๙๙. ชายธง 
๗๒. ฆะเฏสิ ๑๐๐. ชุบตัว 
๗๓. งบน้ําออย ๑๐๑. ชูชก 
๗๔. งบน้ําออย ๑๐๒. แชงศัตรู 
๗๕. จตุรทิศ ๑๐๓. แชน้ํามันหอม 
๗๖. จตุราอริยสัจจ ๑๐๔. แชน้ํามันหอม 
๗๗. จระเข ๑๐๕. ดวงธาต ุ
๗๘. จระเขเถรกวาด ๑๐๖. ดวงประทีป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๑๐๗. ดอกจําปา ๑๓๕. ตะกรุดโทน 
๑๐๘. ดอกบัว ๑๓๖. ตะกรุดโทน 
๑๐๙. ดอกบัวทอง ๑๓๗. ตะกรุดโทน 
๑๑๐. ดอกไมสวรรค ๑๓๘. ตะกรุดโทน 
๑๑๑. ดั้นพงจกัรวาล ๑๓๙. ตะกรุดพระนเรศวร 
๑๑๒. ตราพระอิศวร ๑๔๐. ตะกรุดพระพทุธนิมิต 
๑๑๓. ตรีโกณ ๑๔๑. ตะกรุดเพชรส่ีดานส่ีดอก 
๑๑๔. ตรีนิสิงเห ๑๔๒. ตะกรุดเพ็ญวนัเสาร 
๑๑๕. ตรีนิสิงเหถอด ๑๔๓. ตะกรุดมหาจังงัง 
๑๑๖. ตรีนิสิงเหนกคุม ๑๔๔. ตะกรุดมหาระงับ 
๑๑๗. ตรีนิสิงเหใหญ ๑๔๕. ตะกรุดมหารูด 
๑๑๘ ตรีนิสิงเหใหญ ๑๔๖. ตะกรุดมหาวเิศษ 
๑๑๙. ตรีเนตร ๑๔๗. ตะกรุดเมตตา 
๑๒๐. ตรีเพชร ๑๔๘. ตะกรุดลบถม 
๑๒๑. ตรีสดมภ ๑๔๙. ตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร 
๑๒๒. ตวาดหิมพานต ๑๕๐. ตะกรุดสามกษัตริย 
๑๒๓. ตะกรุดกันไข ๑๕๑. ตะกรุดส่ีเกลอ 
๑๒๔. ตะกรุดแกวสารพัดนึก ๑๕๒. ตะกรุดส่ีดอก 
๑๒๕. ตะกรุดคงกระพัน ๑๕๓. ตะกรุดส่ีดอก 
๑๒๖. ตะกรุดคงทน ๑๕๔. ตะกรุดส่ีดอก 
๑๒๗. ตะกรุดคูชีวิต ๑๕๕. ตะกรุดส่ีดอก 
๑๒๘. ตะกรุดแคลวคลาด ๑๕๖. ตะกรุดหาดอก 
๑๒๙. ตะกรุดเจ็ดดอก ๑๕๗. ตะกรุดหาดอก 
๑๓๐. ตะกรุดดอกจนั ๑๕๘. ตะเพียนทอง 
๑๓๑. ตะกรุดดอกเดียว ๑๕๙. ตาขายเพชร 
๑๓๒. ตะกรุดโทน ๑๖๐. ตาขายเพชร 
๑๓๓. ตะกรุดโทน ๑๖๑. ตารางเพชร 
๑๓๔. ตะกรุดโทน ๑๖๒. เตาทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๑๖๓. เตาเลือน ๑๙๑. ทําหุนพยนต 
๑๖๔. เตาเลือนคู ๑๙๒. ทําอาถรรพฝงแปดทิศ 
๑๖๕. เตาเลือนทําความ ๑๙๓. ทําอาถรรพเฝาบาน 
๑๖๖. เตาเลือนนอย ๑๙๔. เทพชุมนุม 
๑๖๗. ไตรจักร ๑๙๕. เทพนิมิต 
๑๖๘. ไตรรัตน ๑๙๖. เทพรําจวน 
๑๖๙. ไตรรัตน ๑๙๗. เทพจําจวน 
๑๗๐. ไตรรัตน ๑๙๘. เทพรําจิต 
๑๗๑. ไตรรัตนาธิคุณ ๑๙๙. เทพรําลึก 
๑๗๒. ไตรลักษณ ๒๐๐. เทพรําลึก 
๑๗๓. ไตรลักษณ ๒๐๑. เทพรําลึก 
๑๗๔. ไตรโลก ๒๐๒. เทพรําลึก 
๑๗๕. ไตรสรณาคมน ๒๐๓. เทพรําลึก 
๑๗๖. ถวงความ ๒๐๔. เทพรําลึก 
๑๗๗. ทศชาติ ๒๐๕. เทวากานี 
๑๗๘. ทศทิศ ๒๐๖. เทวาประสิทธ์ิ 
๑๗๙. ทศเทพ ๒๐๗. เทียนขุนแผนสองกระจก 
๑๘๐. ทาวมหาพรหม ๒๐๘. เทียนทําคนอิจฉา 
๑๘๑. ทาวเวสสุวณั ๒๐๙. เทียนปจจุขาด 
๑๘๒. ทาวเวสสุวณั ๒๑๐. เทียนปโย 
๑๘๓. ทําคนอิจฉา ๒๑๑. เทียนปโย 
๑๘๔. ทําความ ๒๑๒. เทียนพระเจาสองโลก 
๑๘๕. ทําความ ๒๑๓. เทียนพระฉิมพลี 
๑๘๖. ทําความ ๒๑๔. เทียนพระฉิมพลี 
๑๘๗. ทําความ ๒๑๕. เทียนพระหามสมุทร 
๑๘๘. ทําความ ๒๑๖. เทียนมหาลาภ 
๑๘๙. ทําความ ๒๑๗. เทียนมหาลาภ 
๑๙๐. ทําความใสหอยโขง ๒๑๘. เทียนเมตตา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๒๑๙. เทียนเมตตา ๒๔๗. นกกาสัก 
๒๒๐. เทียนระเบิด ๒๔๘. นกกาสัก 
๒๒๑. เทียนระเบิด ๒๔๙. นกคุม 
๒๒๒. ธงชัย ๒๕๐. นกคุม 
๒๒๓. ธงชัยนวหรคุณ ๒๕๑. นกคุมตัวผู 
๒๒๔. ธงชัยพระเจาหาพระองค ๒๕๒. นกคุมตัวเมีย 
๒๒๕. ธงชัยพระไตรสรณคมน ๒๕๓. นกสาลิกา 
๒๒๖. ธงชัยพระอินทร ๒๕๔. นกสาลิกามโหสถ 
๒๒๗. ธงชัยพระอิศวร ๒๕๕. นพไกร 
๒๒๘. ธงชัยสัตตโพชฌงค ๒๕๖. นพรัตน 
๒๒๙. ธงชัยอัฏฐทิศ ๒๕๗. นโม 
๒๓๐. ธงไตรรัตน ๒๕๘. นโมตาบอด 
๒๓๑. ธงพระฉิมพลี ๒๕๙. นโมตาบอด 
๒๓๒. ธงพระฉิมพลี ๒๖๐. นวคหะ 
๒๓๓. ธงมหานิยม ๒๖๑. นาคเกี้ยว 
๒๓๔. ธงมหาราช ๒๖๒. นาคเกี้ยว 
๒๓๕. ธงมหาราชลาภ ๒๖๓. นาคเกี้ยว 
๒๓๖. ธงมหาลาภ ๒๖๔. นาคเกี้ยว 
๒๓๗. ธงมหาอุด ๒๖๕. นาคเกี้ยว 
๒๓๘. ธงสามชาย ๒๖๖. นาคเกี้ยว 
๒๓๙. ธงสามชาย ๒๖๗. นาคราช 
๒๔๐. ธวัชชัย ๒๖๘. นางกวกั 
๒๔๑. ธาตุท้ังส่ี ๒๖๙. นางกวกั 
๒๔๒. ธาตุท้ังส่ี ๒๗๐. นางกวกั 
๒๔๓. ธาตุท้ังส่ี ๒๗๑. นางนาคพรหมทัต 
๒๔๔. ธาตุท้ังส่ี ๒๗๒. นารายณกลืนจักร 
๒๔๕. นกการเวก ๒๗๓. นารายณเกล่ือนสมุทร 
๒๔๖. นกการเวก ๒๗๔. นารายณถอดรูป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๒๗๕. นารายณปราบนนทุก ๓๐๓. ปถมังกําเนิด 
๒๗๖. นารายณแปลงรูป ๓๐๔. ปถมังกําเนิด 
๒๗๗. นารายณแปลงรูป ๓๐๕. ปถมังกําเนิด 
๒๗๘. นารายณพลิกแผนดิน ๓๐๖. ปถมังส่ีดาน 
๒๗๙. น้ําเตา ๓๐๗. ประจําแปดทิศ 
๒๘๐. นิมิต ๓๐๘. ประจุ 
๒๘๑. นิโรธ ๓๐๙. ประเจียดเปลงรัศมี 
๒๘๒. บรรจุดามพระแสง ๓๑๐. ประทุมชาติ 
๒๘๓. บันจุปลายไม ๓๑๑. ปราบไตรจักร 
๒๘๔. บันจุรูป ๓๑๒. ปลาตะเพียน 
๒๘๕. บัวแกว ๓๑๓. ปลาตะเพียน 
๒๘๖. บัวแกว ๓๑๔. ปลาตะเพียนทอง 
๒๘๗. บัวแกวบัวขวญั ๓๑๕. ปญจมุขี 
๒๘๘. บัวขวัญ ๓๑๖. ปาราชิก 
๒๘๙. บัวคู ๓๑๗. ปดคอกววัควาย 
๒๙๐. บัวเทพรําลึก ๓๑๘. ปดทวาร 
๒๙๑. บาตรแตก ๓๑๙. ปดประตูเรือน 
๒๙๒. บารมีพระเจา ๓๒๐. ปดประตูหนาตาง 
๒๙๓. บารมีพระเจาสิบชาติ ๓๒๑. ปดปลายเสากนัฟาผา 
๒๙๔. บารมีสามสิบทัศ ๓๒๒. ปดฝา 
๒๙๕. เบญจสาขา ๓๒๓. ปดโลง 
๒๙๖. ใบพลูทําเสนห ๓๒๔. ปดโลง 
๒๙๗. ปฏิสนธิ ๓๒๕. ปดหนาตาง 
๒๙๘. ปฐมกัปป ๓๒๖. แปดดาน 
๒๙๙. ปฐมอักขระ ๓๒๗. แปดทิศ 
๓๐๐. ปฐมอักขระ ๓๒๘. ผาประเจียด 
๓๐๑. ปฐมอักขระ ๓๒๙. ผูกขอมือ 
๓๐๒. ปถมัง ๓๓๐. ผูกขอมือเด็ก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๓๓๑. ผูกขอมือเด็ก ๓๕๙. พระกาลผันจกัร 
๓๓๒. ผูกจิต ๓๖๐. พระกาฬ 
๓๓๓. ผูกเปล ๓๖๑. พระคาถาพระพุทธเจาเรียกนางภิกขุณ ี
๓๓๔. ผูกหุน ๓๖๒. พระเคราะหสามช้ัน 
๓๓๕. ผูกหุน ๓๖๓. พระฆเณศวร 
๓๓๖. ผูกหุนใหกลับมาหากัน ๓๖๔. พระจันทรผันจักร 
๓๓๗. ฝนแสนหา ๓๖๕. พระจันทรเพญ็ 
๓๓๘. ฝนแสนหา ๓๖๖. พระเจาเขานิโรธ 
๓๓๙. พญาไกเถ่ือน ๓๖๗. พระเจานอโม 
๓๔๐. พญาเตาเรือนใหญ ๓๖๘. พระเจาปราบมาร 
๓๔๑. พญาเตาเลือน ๓๖๙. พระเจาเปดโลก 
๓๔๒. พญาเตาเลือน ๓๗๐. พระเจายี่สิบแปดพระองค 
๓๔๓. พญานกการเวก ๓๗๑. พระเจาสิบชาติ 
๓๔๔. พญานกคุม ๓๗๒. พระเจาสิบสองพระองค 
๓๔๕. พญานกหัสดนิ ๓๗๓. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๔๖. พญานาคราช ๓๗๔. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๔๗. พญานาคลงแหวน ๓๗๕. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๔๘. พญาราชสีห ๓๗๖. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๔๙. พญาเสือ ๓๗๗. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๕๐. พญาหงสทอง ๓๗๘. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๕๑. พญาหงสทอง ๓๗๙. พระเจาสิบหกพระองค 
๓๕๒. พญาหนุมาน ๓๘๐. พระเจาหาพระองค 
๓๕๓. พรหมส่ีหนา ๓๘๑. พระเจาหาพระองค 
๓๕๔. พระกรณยี ๓๘๒. พระเจาหาพระองค 
๓๕๕. พระกรณยี ๓๘๓. พระเจาหาพระองค 
๓๕๖. พระกรณยี ๓๘๔. พระเจาหาพระองค 
๓๕๗. พระกรณยี ๓๘๕. พระเจาหามทุกข 
๓๕๘. พระกรณยี ๓๘๖. พระฉิมพลี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๓๘๗. พระฉิมพลี ๔๑๕. พระพุทธนิมิต 
๓๘๘. พระฉิมพลี ๔๑๖. พระโพธิสัตว 
๓๘๙. พระฉิมพลีนอย ๔๑๗. พระภควัมบด ี
๓๙๐. พระฉิมพลีใหญ ๔๑๘. พระยากา 
๓๙๑. พระไตรปฎก ๔๑๙. พระยากาลนาค 
๓๙๒. พระไตรลักษณ ๔๒๐. พระยาไกเถ่ือน 
๓๙๓. พระไตรสรณคมน ๔๒๑. พระยาชาง 
๓๙๔. พระไตรสรณคมน ๔๒๒. พระยาเตาเลือน 
๓๙๕. พระไตรสรณคมน ๔๒๓. พระยาเตาใหญ 
๓๙๖. พระไตรสรณคมน ๔๒๔. พระยานกกาสัก 
๓๙๗. พระไตรสรณคมน ๔๒๕. พระยานกคุม 
๓๙๘. พระธรรมคุณ ๔๒๖. พระยายันต 
๓๙๙. พระนวโลกุตตรธรรม ๔๒๗. พระยายันต 
๔๐๐. พระนวหรคุณ ๔๒๘. พระยาราชสีห 
๔๐๑. พระนวหรคุณ ๔๒๙. พระยาราชสีห 
๔๐๒. พระนวหรคุณ ๔๓๐. พระยาโศก 
๔๐๓. พระปาฏิโมกข ๔๓๑. พระยาเสือ 
๔๐๔. พระแผลง ๔๓๒. พระยาหงสทอง 
๔๐๕. พระพรหมส่ีหนา ๔๓๓. พระฤๅษีตาไฟ 
๔๐๖. พระพุทธคุณ ๔๓๔. พระวนิัยปฎก 
๔๐๗. พระพุทธจักร ๔๓๕. พระวิปสสิ 
๔๐๘. พระพุทธจักร ๔๓๖. พระสังขกระจาย 
๔๐๙. พระพุทธเจายีสิ่บแปดพระองค ๔๓๗. พระสังฆคุณ 
๔๑๐. พระพุทธเจาสิบหกพระองค ๔๓๘. พระสิวลี 
๔๑๑. พระพุทธเจาสิบหกพระองค ๔๓๙. พระสุริยาทรงกรด 
๔๑๒. พระพุทธเจาเส่ียงบารมี ๔๔๐. พระเสมา 
๔๑๓. พระพุทธเจาหาพระองค ๔๔๑. พระหนุมานเชิญธง 
๔๑๔. พระพุทธเจาหามญาติ ๔๔๒. พระองคสามองค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๔๔๓. พระอักขระวิเศษ ๔๗๑. มงกุฎแกว 
๔๔๔. พระอิติปโส ๔๗๒. มงกุฎพระกรณีย 
๔๔๕. พระอิติปโสไตรจักร ๔๗๓. มงกุฎพระเจา 
๔๔๖. พระอิติปโสแปดทิศ ๔๗๔. มงกุฎพระเจา 
๔๔๗. พะเนยีงแตก ๔๗๕. มงกุฎพระเจา 
๔๔๘. พาหุง ๔๗๖. มงกุฎแกว 
๔๔๙. พิชัยสงคราม ๔๗๗. มงคล 
๔๕๐. พิชัยสงคราม ๔๗๘. มงคล 
๔๕๑. พิชัยสงครามมหาอุด ๔๗๙. มงคลจักรวาล 
๔๕๒. พิสมรสามดอก ๔๘๐. มงคลจักรวาลแปดทิศ 
๔๕๓. พุทธจักร ๔๘๑. มงคลแปดทิศ 
๔๕๔. พุทธจักร ๔๘๒. มงคลรัตน 
๔๕๕. พุทธนิมิต ๔๘๓. มหากาฬนาคราช 
๔๕๖. พุทธเมตตา ๔๘๔. มหากําบัง 
๔๕๗. พุทธาธิคุณ ๔๘๕. มหากําบังนิทรา 
๔๕๘. พุทโธ ๔๘๖. มหาคลาด 
๔๕๙. เพชชดาน ๔๘๗. มหาจักร 
๔๖๐. เพชชเลือก ๔๘๘. มหาจักรอนนัตคุณ 
๔๖๑. เพชชหลีกมหารูด ๔๘๙. มหาจังงัง 
๔๖๒. เพชรส่ีดาน ๔๙๐. มหาชมพูบด ี
๔๖๓. เพดาน ๔๙๑. มหาชัยมงคล 
๔๖๔. ไฟสุมขอน ๔๙๒. มหานิยม 
๔๖๕. โภคทรัพย ๔๙๓. มหานิยม 
๔๖๖. โภคทรัพย ๔๙๔. มหานิยม 
๔๖๗. โภคทรัพย ๔๙๕. มหานิยม 
๔๖๘. โภคทรัพย ๔๙๖. มหานิยมใหญ 
๔๖๙. โภคทรัพย ๔๙๗. มหาประสะ 
๔๗๐. มงกุฏ ๔๙๘. มหาพรหมขวางจักร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๔๙๙. มหาพรหมสองโลก ๕๒๗. มหาอํานาจ 
๕๐๐. มหาพุทธาธิคุณ ๕๒๘. มหาอํานาจ 
๕๐๑. มหาเพชชหลีก ๕๒๙. มหาอํานาจ 
๕๐๒. มหาโภคทรัพย ๕๓๐. มหาอํานาจ 
๕๐๓. มหามงกุฎพระพุทธเจา ๕๓๑. มหาอํานาจหนังเสือ 
๕๐๔. มหามงคล ๕๓๒. มหาอุด 
๕๐๕. มหามงคล ๕๓๓. มหาอุด 
๕๐๖. มหามงคล ๕๓๔. มหาอุด 
๕๐๗. มหาระงับ ๕๓๕. มหาอุด 
๕๐๘. มหาระงับ ๕๓๖. มหาอุด 
๕๐๙. มหาราช ๕๓๗. มหาอุด 
๕๑๐. มหารําลึก ๕๓๘. มหาอุด 
๕๑๑. มหารําลึก ๕๓๙. มหาอุด 
๕๑๒. มหารําลึกมหารําจวน ๕๔๐. มหาอุด 
๕๑๓. มหารูด ๕๔๑. มหาอุด 
๕๑๔. มหารูด ๕๔๒. เมตตา 
๕๑๕. มหาละลวย ๕๔๓. เมตตามหานยิม 
๕๑๖. มหาละลวย ๕๔๔. แมโพสพ 
๕๑๗. มหาละลวย ๕๔๕. ไมฟาผา 
๕๑๘. มหาละลวยใหญ ๕๔๖. ยมสลักเกลา 
๕๑๙. มหาละลาย ๕๔๗. ยอดพระไตรปฎก 
๕๒๐. มหาลาภ ๕๔๘. ยอดพระมหามงกุฎ 
๕๒๑. มหาวิเศษ ๕๔๙. ยอดพระอรหาธิคุณ 
๕๒๒. มหาไว ๕๕๐. ยอดมงกุฎ 
๕๒๓. มหาสีหนาท ๕๕๑. ยอดอักขระ 
๕๒๔. มหาเสนห ๕๕๒. ยะโตหัง 
๕๒๕. มหาเสนห ๕๕๓. รัตนไตรจักร 
๕๒๖. มหาเสนห ๕๕๔. ราชสีห 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๕๕๕. ราชสีหเผน ๕๘๓. ลงใบตาล 
๕๕๖. ราชสีหเผน ๕๘๔. ลงใบบัว 
๕๕๗. ราชสีหโผน ๕๘๕. ลงใบพลู 
๕๕๘. ราชสีหโผน ๕๘๖. ลงใบพลู 
๕๕๙. ราชสีหโผน ๕๘๗. ลงใบพลูยางทําเสนห 
๕๖๐. ราชะชาง ๕๘๘. ลงใบรัก 
๕๖๑. ฤาชา ๕๘๙. ลงใบรัก 
๕๖๒. ลงกระถางธูป ๕๙๐. ลงใบรักซอน 
๕๖๓. ลงกระหมอม ๕๙๑. ลงใบรักลารักซอน 
๕๖๔. ลงกันนก ๕๙๒. ลงประตู 
๕๖๕. ลงงบน้ําออย ๕๙๓. ลงประทีป 
๕๖๖. ลงตลับสีผ้ึง ๕๙๔. ลงปลาตะเพียน 
๕๖๗. ลงตลับสีผ้ึง ๕๙๕. ลงปลาตะเพียนเงินตะเพยีนทอง 
๕๖๘. ลงตลับสีผ้ึง ๕๙๖. ลงผง 
๕๖๙. ลงตะกรุด ๕๙๗. ลงผงมหานิยม 
๕๗๐. ลงตะกรุด ๕๙๘. ลงผาเช็ดหนา 
๕๗๑. ลงตะกรุด ๕๙๙. ลงผาเช็ดหนา 
๕๗๒. ลงตะกรุดโทน ๖๐๐. ลงผาเช็ดหนา 
๕๗๓. ลงตะกรุดโทน ๖๐๑. ลงผาเช็ดหนา 
๕๗๔. ลงตะกรุดมหารูด ๖๐๒. ลงผาเช็ดหนา 
๕๗๕. ลงตะเกียง ๖๐๓. ลงผาปดท่ีนอน 
๕๗๖. ลงถม ๖๐๔. ลงฝามือ 
๕๗๗. ลงเทียนทอง ๖๐๕. ลงฝามือ 
๕๗๘. ลงบาตรแตก ๖๐๖. ลงฝามือจับหญิง 
๕๗๙. ลงบาตรแตก ๖๐๗. ลงพิสมร 
๕๘๐. ลงบุหร่ี ๖๐๘. ลงเพดาน 
๕๘๑. ลงบุหร่ี ๖๐๙. ลงมงคล 
๕๘๒. ลงบุหร่ีทําเสนห ๖๑๐. ลงมงคลวิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๖๑๑. ลงลูกสะกด ๖๓๙. สัมพุทเธ 
๖๑๒. ลงลูกอม ๖๔๐. สัมพุทเธ 
๖๑๓. ลงเส้ือ ๖๔๑. สาริกา 
๖๑๔. ลงเส้ือ ๖๔๒. สาริกา 
๖๑๕. ลงใสยุงขาว ๖๔๓. สาริกามโหสถ 
๖๑๖. ลงใสยุงขาว ๖๔๔. สาริกาล้ินทอง 
๖๑๗. ลงไสเทียนทําความ ๖๔๕. สาริกาหลงรัง 
๖๑๘. ลงหนังเสือหนังววั ๖๔๖. สาวัง 
๖๑๙. ลงหนังหนาผากควาย ๖๔๗. สําเภาทอง 
๖๒๐. ลงหนังหนาผากเสือ ๖๔๘. สิบสองดวง 
๖๒๑. ลงหนากลอง ๖๔๙. สิบสองทิศ 
๖๒๒. ลงหนาหินแตก ๖๕๐. ส่ีเกลอ 
๖๒๓. ลงหมวก ๖๕๑. ส่ีดวง 
๖๒๔. ลงหมวก ๖๕๒. ส่ีดวง 
๖๒๕. ลงหมวก ๖๕๓. ส่ียอด 
๖๒๖. ลงหมอน ๖๕๔. สุกิตติมา 
๖๒๗. ลงหอรอยเรียกใหกลับ ๖๕๕. สุกิตติมา 
๖๒๘. ลงหินฝนจันทน ๖๕๖. สุริยประภา 
๖๒๙. ลงแหวนเคร่ือง ๖๕๗. สุวรรณสิงห 
๖๓๐. ลงแหวนพิรอด ๖๕๘. เสนห 
๖๓๑. ลีลาพระยาราชสีห ๖๕๙. เสือเผน 
๖๓๒. ลูกอม ๖๖๐. เสือโผน 
๖๓๓. สกลชมพู ๖๖๑. เสือฟุบ 
๖๓๔. สกลชมพูทวีป ๖๖๒. แสนสากเหล็ก 
๖๓๕. สกลชมพูธิบดี ๖๖๓. โสฬสมงคล 
๖๓๖. สัพพะโกภัทร ๖๖๔. โสฬสมหามงคล 
๖๓๗. สัมพุทเธ ๖๖๕. ใสกระถางธูปเรียกคน 
๖๓๘. สัมพุทเธ ๖๖๖. ใสกระถางธูปเรียกคนมาซ้ือของ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๖๖๗. ใสตะเกยีง ๖๙๕. หัวใจพระศกุร 
๖๖๘. ไสเทียน ๖๙๖. หัวใจพระเสาร 
๖๖๙. ไสเทียน ๖๙๗. หัวใจพระอภิธรรม 
๖๗๐. ไสเทียนตรีนสิิงเห ๖๙๘. หัวใจพระอังคาร 
๖๗๑. ไสเทียนพระฉิมพลี ๖๙๙. หัวใจพระอาทิตย 
๖๗๒. ไสเทียนมหาเมตตา ๗๐๐. หัวใจเสฏฐัน 
๖๗๓. ไสเทียนเรียกคน ๗๐๑. หัวใจหญิง 
๖๗๔. ไสเทียนเรียกใหมา ๗๐๒. หัวใจอริยสัจจ 
๖๗๕. หนุมาน ๗๐๓. หัวใจอิติปโส 
๖๗๖. หนุมานเชิญธง ๗๐๔. หัวใจอิติปโส 
๖๗๗. หมายขันหมาก ๗๐๕. หายอด 
๖๗๘. หอพระธาตุ ๗๐๖. แหวนพิรอด 
๖๗๙. หอรูปฝง ๗๐๗. แหวนพิรอด 
๖๘๐. หัวใจกรณีย ๗๐๘. องคพระ 
๖๘๑. หัวใจกรณีย ๗๐๙. องคศีล 
๖๘๒. หัวใจกาสัก ๗๑๐. อนันตนาคราช 
๖๘๓. หัวใจชาย ๗๑๑. อริยสัจจ 
๖๘๔. หัวใจตรีเภท ๗๑๒. อริยสัจจ 
๖๘๕. หัวใจทศกณัฐ ๗๑๓. อริยสัจจโสฬสมงคล 
๖๘๖. หัวใจบุรุษแปดจําพวก ๗๑๔. อสิสัตติ 
๖๘๗. หัวใจปถมัง ๗๑๕. อสุรินทราหู 
๖๘๘. หัวใจปถมัง ๗๑๖. ออกสงคราม 
๖๘๙. หัวใจพระกรณีย ๗๑๗. อะโกจฉิมัง 
๖๙๐. หัวใจพระเคราะหท้ังปวง ๗๑๘. อาการสามสิบสอง 
๖๙๑. หัวใจพระจันทร ๗๑๙ อาถรรพ 
๖๙๒. หัวใจพระนวหรคุณ ๗๒๐ อาวุธส่ี 
๖๙๓. หัวใจพระพฤหัส ๗๒๑. อิติปโสไตรจักร 
๖๙๔. หัวใจพระพุธ ๗๒๒. อิติปโสแปดดาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐ 

ลําดับ ชื่อยันต ลําดับ ชื่อยันต 
๗๒๓. อิติปโสแปดดาน ๗๒๖. อิทธิฤทธ์ิ 
๗๒๔. อิติปโสแปดทิศ ๗๒๗. อิธะเจ 
๗๒๕. อิติปโสหูชาง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางภาพยันตท่ีใชในการวิเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒ 

ตัวอยางภาพยันตท่ีใชในการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตตะกรดุโทน 
 
ภาพท่ี ๘   ยันตตะกรุดโทน 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๗๑. 
 
 ยันตนี้ใหลงเปนตะกรุดโทน   ประทับหนาหลังใหจงดี   อยูคงทนตออาวุธสารพัดดีนัก   
และคุมกันภัยเปนจังงังอยางประเสริฐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยันตลงผาเช็ดหนา 
 
ภาพท่ี ๙   ยันตลงผาเช็ดหนา 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๑๗. 
 
 ยันตนี้ใหลงเปนผาเช็ดหนา   ใชเช็ดหนาเวลาเชาทุกวัน   เปนเสนหแกคนท้ังหลาย   แล
อยูคงทนดวย   เช็ดวันหนึ่งอยูไดสามวัน   เช็ดสามวันอยูไปไดเดือนหน่ึง   เช็ดเดือนหนึ่งอยูไปได
อีกปหนึ่ง   เช็ดปหนึ่งอยูไดสามปแล 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยันตหนุมานเชิญธง 
 
ภาพท่ี ๑๐   ยันตหนุมานเชิญธง 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๒๗. 
 
 ยันตนี้ใหลงธงนําหนาทัพหรือจะลงเส้ือก็ได   อาวุธยิงมามิถูกเลย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตพระเจาหาพระองค 
 
ภาพท่ี ๑๑   ยันตพระเจาหาพระองค 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๔๕. 
 
 ยันตนี้จะลงเปนตะกรุดก็ได   หรือลงประเจียดเปนผาเช็ดหนาก็ได   ดีนักแล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยันตพระเจาหาพระองค 

 
ภาพท่ี ๑๒   ยันตพระเจาหาพระองค 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๑๖๑. 
 
 ยันตนี้ใหลงตะกั่วหรือทองแดงก็ได   ปดประตูบาน   กันไดสารพัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ยันตพระเจาหาพระองค 
 
ภาพท่ี ๑๓   ยันตพระเจาหาพระองค 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๘๖. 
 
 ยันตนี้ปองกันภัยทุกชนิด   สําหรับลงบนหมวก   เสกยารักษาโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยันตพระเจาหาพระองค 
 
ภาพท่ี ๑๔   ยันตพระเจาหาพระองค 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, คัมภีรยันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑), ๑๐๗. 
 
 ยันตนี้ใหลงทําเปนตะกรุด   หรือผาประเจียดก็ได   ใชไดทุกประการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตพระเจาหาพระองค 
 
ภาพท่ี ๑๕   ยันตพระเจาหาพระองค 
ท่ีมา : เทพย   สาริกบุตร, ประชุมมหายันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร, ๒๕๓๘), ๑๒๖. 
 
 ยันตนี้ใหลงผาประเจียด   ผาตะแบงมานก็ได   ทานใหลงในพระอุโบสถ   มีหัวหมู
บายศรีเคร่ืองบูชา   นิมนตพระสงฆสวดชยันโตดวย   จึงจะเปนมงคลดีนักแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ยันตนาคเกีย้ว 

 
ภาพท่ี ๑๖   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๒๔๒. 
 
 ยันตนี้ใหลงทําเปนผาประเจียด   เปนแคลวคลาดคงทน   และเปนเมตตามหานิยมดีนัก   
เปนยันตของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยันตนาคเกีย้ว 

 
ภาพท่ี ๑๗   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๕๐. 
 
 ยันตนี้ใหลงใสกระดาษวาวทําเปนไสเทียน   เอาข้ีผ้ึงมาควั่นเปนเทียน   เอาเครื่องหอม
ประพรมยันตเสียกอน   เทียนเลมนี้วิเศษนัก   เปนไปไดทุกประการตามความประสงค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยันตนาคเกีย้ว 

 
ภาพท่ี ๑๘   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๑๓๑. 
 
 ยันตนี้ใหลงเปนไสเทียน   ทําคราวละสามเลม   ใหเอาทอง   เงิน   นาก   ปดเทียนท้ัง
สามเลม   เลมละอยางแล   ตามไหวพระพุทธเจา   พระอิศวร   นางอุมาควดี   เม่ือจะทําบายศรี   
สํารับหนึ่งบูชาครูบาธิยายแลวจึงทําเถิดเอาข้ีผ้ึงหนักเลมละ ๑ บาท   ดาย ๗ เสน   เอาช่ือเขาช่ือเราลง
ในกลางยันต   แลวใหเอาจุดต้ังบนกะโหลกผี   ทานวามิทันหมดเลมเทียนมาแล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนาคเกีย้ว 
 
ภาพท่ี ๑๙   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : เทพย  สาริกบุตร, พระคัมภีรพระเวทฉะบับปญจมบรรพ (กรุงเทพฯ : อุตสาหกรรมการพิมพ, 
ม.ป.ป.), ๑๑๗. 
 
 ยันตนี้ทําเปนไสเทียน   ใหเอาข้ีผ้ึงหนัก ๑ บาท   เอามาควั่นเปนเทียน   แลวบริกรรมไป
จนส้ินเทียนมาหาเราแล 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนาคเกีย้ว 
 
ภาพท่ี ๒๐   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, คัมภีรยันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑), ๗๖. 
 
 ยันตนี้ใหลงทําเปนผาเช็ดหนา   หรือลงผาประเจียดพกติดตัวไป   เปนคงทนแคลวคลาด
ดีนักแล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนาคเกีย้ว 
 
ภาพท่ี ๒๑   ยันตนาคเกี้ยว 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, คัมภีรยันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑), ๑๐๕. 
 
 ยันตนี้ใหลงทําเปนผาประเจียด   เปนเมตตามหานิยม   และแคลวคลาดคงทนดีนัก 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนกคุม 
 
ภาพท่ี ๒๒   ยันตนกคุม 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๑๘๓. 
 
 ยันตนี้ใหลงผาขาวปดเสา   กันไฟไหมเรือน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนกคุม 
 
ภาพท่ี ๒๓   ยันตนกคุม 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๘๙. 
 
 ยันตนี้ใหลงผาประเจียดแขวนไวสักการบูชาในบานเรือน   ปองกันไฟไหมบานดีนัก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตพญาเตาเลือน 
 
ภาพท่ี ๒๔   ยันตพญาเตาเลือน 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, คัมภีรยันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑), ๒๑๗. 
 
 ยันตนี้ใหลงใสกระดาษ   ทําเปนไสเทียน   แลวบริกรรมดวยคาถาพญาเตาเลือนไปจน
ส้ินเทียน   ความสูญแล   หรือจะลงใสแผนอิฐวัดรางแลวทําน้ํามนตรดดวยคาถาพญาเตาเลือน   เอา
เทาเหยียบแผนอิฐนั้นไว   เม่ืออาบน้ํามนตเสร็จแลว   ใหเอาอิฐนั้นไปถวงน้ํา   อธิษฐานวา   ถาอิฐนี้
ลอยนํ้าข้ึนมาได   ใหมันวาความชนะแกเรา   ถาแผนอิฐนี้ลอยข้ึนมามิไดฉันใด   ขอใหมันวาความ
แพแกเรา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตพญาเตาเลือน 
 
ภาพท่ี ๒๕   ยันตพญาเตาเลือน 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, คัมภีรยันต ๑๐๘ (กรุงเทพฯ : ลูก ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒๑), ๑๔๔. 
 
 ยันตพญาเตาเลือนนี้   มีอุปเทหวิธีใชมากมายนัก   ลงผงเปนผงผัดหนาก็ได   ถึงแม
เจานายจะโกรธสักเทาใดกห็ายส้ิน  เม่ือเวลาเปนถอยความกันถึงโรงถึงศาลใหเอายันตพญาเตาเลือน
ผัดหนาไป  คูความเห็นหนาเราเปนจังงัง  ถาจะแขงขันในการมหรสพ  ทานใหลงยันตพญาเตาเลือน
นี้ลงใสใบตาลแลวเอาไปปกไวท่ีทางน้ําไหล   ผูท่ีจะแขงขันกับเรานั้นจะตองมีอันเปนไป   มิอาจจะ
แขงขันกับเราได   ยันตนี้ลงใสใบตองมวนยาสูบพนควันใหถูกผูท่ีเราปรารถนา   จะงวยงงหลงใหล
เรานัก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนกการเวก 
 
ภาพท่ี ๒๖   ยันตนกการเวก 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๖๗. 
 
 ยันตนี้ใหลงตะกรุด   เปนทางเมตตามหานิยมประเสริฐนักแล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตนกการเวก 
 
ภาพท่ี ๒๗   ยันตนกการเวก 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๖๙. 
 
 ยันตนี้ใหลงผาประเจียดปดไวในรานขายของ   หรือลงทองปดเคร่ืองใสของตางๆ   ทาน
วาคาขายดีนัก   ฝูงชนแตพอไดยินเสียงก็ใหหลงใหลเขามาอุดหนุนเต็มท่ี   ซ้ืองายขายคลอง   แมจะ
หาบของไปขาย   รองขายก็มีเสียงไพเราะเหมือนนกการเวก   มีผูนิยมซ้ือเราดีนักแล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยันตแคลวคลาด 
 
ภาพท่ี ๒๘   ยันตแคลวคลาด 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๑๓๕. 
 
 ยันตนี้ใหลงเปนตะกรุดดอกเดียว   แคลวคลาดคงทนตออาวุธท้ังปวง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยันตมหาละลวย 
 
ภาพท่ี ๒๙   ยันตมหาละลวย 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๖๐. 
 
 ยันตนี้ใหลงเปนผาเช็ดหนา   ใชเช็ดหนาตอนเชาทุกวัน   มีตบะเดชะดีนักแล   เปนท่ีรัก
ท่ีชอบแกคนท้ังหลาย   ใครไมรูจักก็มารูจักเราดังญาติพี่นองมิตรสหาย   มีอํานาจดังราชสีห   ถึงใคร
จะทํามาเปนหาฝนก็มิถูกเลย   เปนมหาอุด   กันภัยอันตรายท้ังปวง   ใครไดพบยันตนี้เปนบุญลาภ
อันประเสริฐของผูนั้น   ใหทําใหจงดี   ถาไมทําเปนคนอาภัพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔ 

 
      ลงดานหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงดานหลัง 
 
 
 

ยันตตะกรดุสมเดจ็พระนเรศวร 
 
ภาพท่ี ๓๐   ยันตตะกรุดสมเด็จพระนเรศวร 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, เพ็ชรรัตนมหายันต ๑๐๘ ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, 
ม.ป.ป.), ๑๒๐ – ๑๒๑. 
 
 ตํารับนี้ไดจากวัดประดูโรงธรรม   ยันตนี้ใชลงตะกรุดท่ีสมเด็จพระนเรศวรโปรดเกลา
ใหลงเพ่ือติดพระองคในงานพระราชสงคราม 
 ตะกรุดดอกนี้ใหผูกกับเอวถาไปหาผูหญิงรูดไวขางซาย   ไปหาผูชายรูดไวขางขวา   ถา
จะหาขุนนางทาวพระยามหากษัตริยรูดไวขางหนา   เปนราชเสนห   มีตบะเดชะกวาคนท้ังหลาย   ถา
สูรบรูดไวขางหนา   ถาหนีรูดไวขางหลัง   ถาแมนโทษถึงตายใหรําลึกถึงคุณพระพุทธเจาเอาตะกรุด
แชน้ําใสในขันสัมฤทธ์ิแลวเอาน้ําลูบหนาแมนโทษถึงตายก็หายแล 
 ตะกรุดนี้พระครูเทพมงคลทําถวายสมเด็จพระนเรศวรเม่ือคร้ังชนชางกับพระมหาอุป-
ราชาแลวไปตีหงสาวดีมีชัยชนะแกพระมหาอุปราชาแลขาศึกท้ังหลายท้ังปวง   ทานตีไวคาควรเมือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยันตตะกรดุคูชีวติ 

 
ภาพท่ี ๓๑   ยันตตะกรุดคูชีวิต 
ท่ีมา : อุรคินทร   วิริยะบูรณะ, ๑๐๘ ยันต ฉบับพิสดาร (กรุงเทพฯ : ส. ธรรมภักดี, ม.ป.ป.), ๒๒๒. 
 
 ยันตนี้ใหลงทองคํา   เงิน   นาค   หรือตะกั่วนมก็ได   ลงผาประเจียด   ลงเส้ือ   ลงผา
โพกศีรษะก็ได 
 ยันตนี้มีพระคุณประเสริฐท่ีสุด   มนุษยผูใดทําไดนั้น   จะไมตายดวยคมศาสตราวุธเลย   
เม่ือจะลงนั้นใหดูฤกษท่ีจะลงใหจงดี   พึงหลีกหนีผีหลวงหลาวเหล็ก   ตั้งหัวหมูบายศรีเคร่ือง   
กระยาบวชทั้งปวง   บูชาพระพุทธเจา   พระธรรมเจา   พระสังฆเจา   กับท้ังเทพยดาทั้งหลาย   ขอพร
อันประเสริฐจงดีเถิด   ประเสริฐนักแล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖ 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล   นายกิตติพัฒน   เพ็ชรทองนะ 
ท่ีอยู   ๕   ถนนวัดโบสถ   ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๘๐๐๐๐ 
ประวัติการศึกษา 
 ปการศึกษา ๒๕๔๘ สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ศึกษาศาสตร) 
    เกียรตินยิมอันดับ ๑   วิชาเอกภาษาไทย   วชิาโทจิตวิทยา 
    จากคณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 ปการศึกษา ๒๕๔๙ ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย 
   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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