
การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “เวลากลางคืนไดยินเสียงอะไรอยาทัก หรือขานรับ  ของ จะเขาตัว” 

 

คนในสมยักอนมีความเชื่อในเรื่องการศึกษาเลาเรียนวิชา ไสยศาสตร คาถาอาคม  โดยเมื่อถึงวนั

สําคัญตามความเชื่อของผูทีเ่รียน ก็จะมกีารปลอย “ของ”  ซึ่งในที่นีห้มายถงึ คาถาอาคม ผี หรือเวทมนตร

ตาง ๆ ออกไปเพื่อทดลองวชิา  และเมื่อของ ผี หรือเวทมนตรดังกลาวไปถูกหรือกระทบกับส่ิงหนึ่งสิ่งใด จะ

เกิดเสียงดงัเปรี้ยงปราง หากใครทัก ของนั้นจะเขาตัวคนที่รองทัก ซงอาจเปนตะปู หรือ หนังควายเขาทอง 

ทําใหเจ็บปวยหรือตายได  นอกจากเรือ่งนี้แลวยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เลากันตอมาวา  เวลาที่จะสรางเมือง

จะตองมีเสาหลักเมืองอยูส่ีมมุเมือง ขุดหลุมขนาดคนลงไปได และมีไมซุงขนาดใหญที่ใชทําเสาหลักเมือง

วางอยูปากหลมุ  ทางราชการจะใหทหารออกไปตามหมูบานในคืนเดอืนมืด แลวตะโกนดังๆเปนระยะๆวา 

อิน.. จนั.. มัน่.. คง..  ถาบงัเอิญไปตรงกับช่ือใครและไมทันฟงใหถนัดขานรับออกไป ทหารหลวงกจ็ะจับตัวผู

นั้นไป เมื่อครบทั้ง ๔ คนแลวก็จะพาไปประจําหลมุทัง้สี่มุมเมืองและทําพิธีโดยปดตาทั้งสองขางบวงสรวง

ตามพิธกีรรม  จากนัน้ก็จะผลักคนโชครายทั้ง ๔ ลงไปในหลุม ใชไมซงุกระแทกลงไปใหคนทั้ง๔ คนนัน้ตาย 

แลวก็เอาดนิกลบ จากนัน้ทาํพิธีบวงสรวงปลูกศาลครอมเสาหลักเมืองไว กลายเปนผีเฝามมุเมือง  ฟงแลวนา

กลัวมาก ดงันั้นในตอนกลางคืน หากมีใครมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่แปลกๆคนสมัยกอนจะเงียบไมขานรับ 

นอกจากจะแนใจวาเปนเสยีงคนที่คุนเคยจึงจะขานรับ 

ึ่

คนโบราณไดวางอุบายเลาเรื่องตางๆ เหลานี้ไวให

กลัวเกรงเพื่อส่ังสอนหรือเตือนบุตรหลานของตนใหรูจกัระมัดระวังภัยอนัตรายในยามค่ําคืนเพราะอาจมีคน

มาลอบทาํราย และขานเรียกเพื่อใหถูกตวั นัน่เอง  

โดยในเรื่องเลา อิน.. จัน.. มั่น.. คง.. นั้น  ธงทอง  จันทรางศุ (จักรภพ เพ็ญแข.  ๒๕๔๖ : ๗๔ – ๗๕; 

 อางอิงจาก ธงทอง จันทรางศุ.)  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา เปนเพียงความเชื่อของชาวบานที่ไมมีหลักฐานยืนยัน

ที่แนนอน ตามตําราพระราชพิธีฝงหลุมพระนครก็ไมมีตอนใดกลาวถึงคนชื่อ อิน จัน มั่น คง อยู ดี  มีเพียง

การปนดินแลวสมมุติใหเปนธาตุทั้ง ๔ ซึ่งมีคุณสมบัติตาง ๆ แลวโยนลงหลุมพรอมเชิญแผนศลิายนัตลงหลมุ  

ข้ันตอนสุดทายคือการอัญเชิญเทวดาเขาประจําหลักพระนคร   
 

โปรดติดตามตอนตอไป ที่จะเลาถงึโบราณอุบายทีม่ีจดุมุงหมายเพื่อปองกนัอันตรายทีจ่ะเกิดกับ
จิตใจของเราในเรื่อง  “หามคนทองไปเผาศพ  ถาไปผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูก
ของตนเอง” คะ  .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “จะกาวขึ้นหรือลงบันได ใหกาวทีละขั้น อยากาวทีเดียวสามขั้น จะทํามาหากินไมได” 

 

ประเทศไทยเปนชุมชนเกษตรกรรมมาแตโบราณ ดังนั้น บานเรือนสวนใหญจงึสะทอนถงึความ

ผูกพนัระหวางผูคนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม และวิถคีวามเปนอยูไดอยางเดนชัด  โดยนยิมปลกูบานอยู

ตามพืน้ที่ลุม มีแหลงน้ําสมบูรณเอื้อตอการทําอาชีพเกษตร  และบานเรือนไทยในแทบทุกภาคจะนิยมยกพื้น

สูงเพื่อเตรียมพรอมสําหรับฤดูน้ําหลาก หากเปนฤดูอ่ืนก็จะใชใตถุนบานเปนที่สําหรบัเก็บอุปกรณการเกษตร 

หรือใหเด็กๆไดวิ่งเลน และเปนที่พกัผอนเยน็สบายในชวงกลางวนั  นอกจากนี้ผูอยูอาศัยบนเรือนไทยยงั

สามารถประกอบกิจกรรมในครัวเรือนไดทกุสิ่งทุกอยางจนสําเร็จบนตัวเรือน โดยไมตองลงมายังพืน้ดินก็ได 

อีกทั้งยังถือวาเรือนไทยเปนเรือนที่ใหความปลอดภัยสูง นั้นคือ เจาของเรือนสามารถชักหรือดึงบนัไดขึ้นมา

เก็บไวบนบานในเวลากลางคืนดวย 

 บนัไดบานในสมัยกอนจะอยูนอกบาน นิยมใชไมแผนทําเปนขัน้สําหรับข้ึนลง โดยสวนใหญมี

ลักษณะดานลางโปรงโลง และมีราวจบัเพียงดานเดยีว หรืออาจไมมีเลย เพราะฉะนั้นจงึคอนขางตองใช

ความระมัดระวังในการขึ้นลง  และหากมอีายุการใชงานมานาน ไมก็อาจจะถูกเดนิจนเรียบและลื่น หรือมี

บางสวนผุไปตามกาลเวลาได   

ดังนัน้ การที ่ คนโบราณสอนไววา การกาวขึน้หรือลงบันไดนั้น ควรขึ้นลงทีละขั้น อยากาวทเีดียว

สามขั้น จะทํามาหากนิไมดี ก็เพื่อปองกนัอันตราย และเตือนวา หากจะทําอะไรไมวาจะเปนเรื่องการทํามา

หากนิ หรือการทํางานอืน่ใดก็ตาม ใหคอยเปนคอยไป อยาทาํอะไรใหเกินความสามารถ และอยาขาม

ข้ันตอน เหมอืนกับการกาวขึ้นบันไดหรอืกาวลงบนัได ก็ใหกาวทีละขัน้ มิฉะนัน้อาจพลัดตกขาแขงหัก หรือ

หัวแตกเกิดอันตรายกับตนเอง และที่สําคญัเปนการสอนใหรูจักคิดรูจกัไตรตรองวา การทําอะไรควรทําเปน

ข้ันเปนตอน ไมควรทําอะไรขามขั้นตอน 
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเร่ือง  “หามตัดเล็บกลางคืน  วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข”  โปรดติดตามคะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 

 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “คุณคาภูมิปญญาไทยจากโบราณอุบาย” 

 

โบราณอุบาย เกิดจากภูมปิญญาของบรรพชนไทยทีห่วงใย และตองการดูแลความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพยสิน ตลอดจนสุขภาพพลานามยั ความสงบเรียบรอยของผูคนในอดีต  

โบราณอุบายที่ปู ยา ตา ยาย หรือคนโบราณนํามาใชสอนลูกๆหลานๆ กาํหนดอบุายไวเปนขอหามคํา

สอน   สําหรบับุคคลทุกวยัและทุกเพศ โดยวัยเด็กมีอุบายแฝงไวมากกวาวยัอื่น  อีกทั้งมีความเกี่ยวของกับเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย  เนื่องจากเด็กและเพศหญิงเปนผูที่ตองไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวาวัยและเพศอื่น   

โบราณอุบายที่บรรพบุรุษใชเพื่อควบคุมความประพฤตคินในสังคม ไดแก การอางผีสางเทวดา ส่ิงที่อยู

เหนือธรรมชาติ อันตราย ความไมเปนสิริมงคล โดยโบราณอุบายในชวงวัยเด็กมักจะอางผเีพื่อใหเกิดความกลวั 

สําหรับผูใหญนั้น โบราณอบุายจะปรับเปลี่ยนไปเปนการใหมีคุณธรรม ความกตัญู ความรับผิดชอบ และมี

ความเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ สวนผูหญงิที่อยูในวัยสาวจะมีโบราณอุบายเกี่ยวกับเร่ืองเพศ การวางตัว

เปนกุลสตรี เปนตน     

 ในภาวะปจจุบันนี ้โบราณอุบายเปนเพยีงขอหามคําสอนสืบตอกันมา มีบางเรื่องสามารถนํามาปรับใช

กับชีวิตประจาํวันได เชน อุบายเกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรม การวางตวั การเปนกุลสตรี แตบางเรื่องไมสามารถ

นํามาใชไดในภาวะปจจุบัน เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกาวหนาไปอยางมาก ประกอบ

กับบริบทและปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  

 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ (สวช.) มุงหวงัวาการศึกษาและเผยแพรในเรื่องนี ้ จะทํา

ใหเยาวชน คนไทย ไดเห็นถึงคุณคาของโบราณอุบายที่บรรพบุรุษไดกําหนดไวอยางลึกซึ้ง จนทําใหมีการสืบทอด

และมีขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้ นอกจากนีย้ังอาจนาํโบราณอุบายในลกัษณะเชนนี้ไปเปรียบเทยีบ

กับในภูมิภาคตาง ๆ หรือของชนเผาและขยายขอบเขต ไปยังภูมิภาคประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย ก็จะทํา

ใหเขาใจรากฐานความคิดในวิถชีีวิต  และเขาใจวัฒนธรรม ทาํใหเกิดความเขาใจในการอยูรวมกนัอยางสนัติสุข 
 

 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ตัดตะไครใหตัดใบทิ้งไวในสวน ไมเชนนั้นลูกเกิดมาขาจะลีบ” 

 

ในสมัยกอน ปู ยา ตา ยาย ไดพยายามนาํโบราณอุบายจากภูมิปญญาชาวบานมาใชในการหามหรือสอน

ลูกหลานเพื่อใหประพฤติปฏิบัติในสิง่ทีเ่หมาะสมและถูกตอง โดยมจีุดมุงหมายเพือ่ความเปนระเบียบเรียบรอย 

ดังเชนโบราณอุบายที่ไดสอนไววา “ถาตัดตนตะไครแลวใหตัดใบทิง้ไวในสวน เอามาแตเฉพาะตน แต
หากใครตัดตนตะไครมาแลวตัดใบทิง้ไวแถวบริเวณทางเดิน หรอืทิ้งไวบนบาน หรือในครวั ถาผูหญิง
ในบานเดินขามใบตะไคร พอมีทองลูกเกิดมาขาจะลีบ” 
 ตะไคร เปนพืชสวนครัวที่มีลักษณะเปนกอ ใบยาวเรียว มีความคม และระคายผิว นิยมปลูกกันมาก

สําหรับใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารหลายชนิด เชน ยํา พลา ตมยํา เปนตน โดยใชเฉพาะสวนลําตน

ของตะไครเทานั้น สวนใบจํานวนมากไมไดใชตองตัดทิ้งไป นอกจากนี้ ตะไครยังเปนสมุนไพรของไทยชนิดหนึ่ง 

ที่สามารถนํามาสกัดเปนยากันยุงไดอีกดวย  

จากขอหามดงักลาวเมื่อนํามาวิเคราะหหาเหตุผลดูแลวก็นาจะเกีย่วของกับเร่ืองที่ตองการสรางใหคน

รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รูจักทิ้งสิง่ที่ไมตองการใชในที่เหมาะสม หรือเก็บทิ้งใหเรียบรอยไม

กระจัดกระจายเกลื่อนพืน้บานมากกวาจะเกิดผลจริงตามขอหาม อยางไรก็ดีตามที่ลองสอบถามดูวามีใครทาํ 

และลูกออกมาขาลีบหรือไม ก็ปรากฏวาไมมีใครอยากเสี่ยงทํา จึงไมมีขอยืนยนั ดังนั้น การหามเชนนี้จงึเปนการ

รักษาสุขอนามัยและไมใหทิง้ขยะเกลื่อนพืน้เพราะมองดูไมงามตา และอาจมีคนเหยยีบสะดุดอาจทําใหหกลมได 

นอกจากนี้ใบตะไครนั้นมีความคมและระคาย หากเด็กนําไปเลนอาจระคายเคืองผวิ และเกิดอาการคันได  จงึ

ออกอุบายใหนากลวัไววา ถาใครเอาใบตะไครมาตัดทิ้งไวตราทางเดิน หรือบนบาน ถาผูหญงิขามเวลามีลูกเกดิ

มาขาจะลีบ เพราะทุกคนกอ็ยากใหลูกหลานเกิดมามีรางการสมบูรณดวยกนัทัง้นัน้ 
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอบุายที่มีจุดมุงหมายเพื่อสอนเกีย่วกับการสํารวมกิริยามารยาท

ในเรื่อง  “ หามสะบัดชายพกผานอกบาน ”  โปรดติดตามคะ .....  

 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ โบราณอุบาย คืออะไร ”  

 

ในสมัยกอนหรือแมแตในปจจุบัน เชื่อวาหลายคนคงเคยถูก ปู ยา ตา ยาย หรือ พอ แม ส่ังสอนหาม

ทําโนนทํานี่ ดวยเหตุผลที่อธิบายไดยาก และบางครั้งดูราวไรเหตุผล แตเราลูกๆหลานๆ ก็มักยอมปฏิบัติ

ตาม แมในใจอาจะคัดคานหรือนึกสงสัยอยูบาง แตก็นาแปลกที่วาสิ่งที่คนโบราณบอกตอกันมาเพื่อดูแล 

ตักเตือน และสั่งสอนลูกๆหลานๆดวยหวงใย เหลานี้ หลายสิ่งหลายอยางก็ชวยใหเกิดความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสินอยางไมนาเชื่อ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เหตุผลก็คือ ส่ิงที่หามเหลานี้ลวนเปน “โบราณ

อุบาย”  อันหมายถึงวิธีอันแยบยลที่มีมาชานาน ในการตักเตือนหรือขูใหกลัว กับส่ิงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายกับบุคคล  ซึ่งมักขึ้นดวยคําวา “หาม” หรือ “อยา” โดยมีเจตนาหรือ

จุดมุงหมายแฝงอยูในขอหามนั้นๆ  

บรรพบุรุษของเราไดใชภูมิปญญาแฝงไวในโบราณอุบายแตละเรื่อง โดยกําหนดอุบายไวในขอหาม

คําสอนสําหรับบุคคลทุกวัยและทุกเพศ สําหรับวัยเด็กมักมีอุบายแฝงไวมากกวาวัยอื่น  อีกทั้งมีความ

เกี่ยวของกับ  เพศหญิงมากกวาเพศชาย  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเพศหญิงเปนบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเอา

ใจใสมากกวาวัยและเพศอื่น   

 ปจจุบันนี้  โบราณอุบายเปนเพียงขอหามคําสอนสืบตอกันมา บางเรื่องก็ยังสามารถนํามาปรับใช

กับชีวิตประจําวันได เชน อุบายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การวางตัว การเปนกุลสตรี แตบางเรื่องก็ไม

สามารถนํามาใชไดในยุคปจจุบัน  เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกาวหนาไปอยาง
มาก ประกอบกับบริบทและปจจัยตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  
 อยางไรก็ดี โบราณอุบายหลายเรื่องก็ไดมีการสืบทอดจนเกิดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ภูมิภาคตางๆ ของไทยอยางนาสนใจ ดังนั้น สวช. จึงขอนําตัวอยางมาถายทอดเพื่อใหเห็นคุณคาและภูมิ
ปญญาของบรรพบุรุษของเรา  อันจะนํามาซึ่งความเขาใจในรากฐานความคิด  ตลอดจนวิถีชีวิต  วัฒนธรรม
ของคนที่แตกตางกันแตสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขตอไป 
 

 สําหรับในตอนตอไปจะกลาวถึงเรื่อง “ภูมิปญญาแฝงในโบราณอุบาย” โปรดติดตาม.....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน     
 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ภูมิปญญาแฝงในโบราณอุบาย”  

 

บรรพบุรุษของเราใชภูมิปญญาแฝงไวในโบราณอุบายแตละเร่ือง ดวยขออางในหลากหลายลักษณะ 

เชน การอางผสีางเทวดา ส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติ อันตราย และความไมเปนสิริมงคลตอชีวิต เปนตน อีกทัง้

ยังกาํหนดอุบายไวในขอหามคําสอนตามความเหมาะสมกับวยัและเพศของบุคคลไวอยางลุมลึก  แนบเนยีน  

และเหมาะสม เชน วัยเด็กจะอางผเีพื่อใหเกิดความกลวั วัยผูใหญโบราณอุบายจะปรับเปลี่ยนไปเปนเรื่อง

คุณธรรม ความกตัญู ความรับผิดชอบ และมีความเกีย่วของกับการประกอบอาชพี สวนผูหญิงที่อยูในวัย

สาวนั้นก็จะมีโบราณอุบายเกี่ยวกับเร่ืองเพศ การวางตวัเปนกุลสตรี  เปนตน     

อ.ประคอง นิมมานเหมนิท ไดใหคําจํากัดความ “ภูมิปญญา” วาหมายถงึ ความรูหรือระบบ

ความรู ทีม่นุษยคนพบหรือคิดคนขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวติอยูไดอยางมัน่คงปลอดภัย มีความ

สะดวกสบาย สุขสงบและบันเทงิใจ   โดยภูมิปญญาจะมีอยูในทกุเรื่อง เชน ภูมิปญญาในการสรางที่อยู

อาศัย การทาํมาหากิน การผลิตและการถนอมอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การสรางสรรคงาน

ศิลปะ ตลอดจนภูมิปญญาในการเสริมสรางความสัมพนัธและความมัน่คงปลอดภัยของครอบครัวและ

สังคม เปนตน 

 สําหรับโบราณอุบายที่จะนาํมาเลาเปนตวัอยางนัน้ มาจากงานวิจัย เร่ือง “การศึกษาโบราณ

อุบายจากคอลัมนภูมปิญญาชาวบานในนิตยสารแมบาน” ของ นางพรนิภา บัวพิมพ โดยทุนอุดหนุน

จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ซึ่งไดกลาวถึงโบราณอุบายใน ๕ ลักษณะ  ดังนี ้ 

๑. โบราณอุบายทีม่ีจุดมุงหมายเพื่อปองกนัอันตราย ๒. โบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหมีความสํารวม

ระวัง  ๓. โบราณอุบายที่มีจดุมุงหมายเพื่อความสะอาดและสุขอนามยั ๔. โบราณอบุายที่มีจุดมุงหมายเพื่อ

ความเปนระเบียบเรียบรอย  และ ๕. โบราณอุบายทีม่ีจุดมุงหมายประเภทเบ็ดเตล็ด  ทั้งหมดลวนเปนขอ

หามที่บางเรื่องเรายงัไดยินปู ยา ตา ยาย หามกันมาจนถึงปจจุบนั บางเรื่องก็ไมเคยไดยิน หรือคุนหูเลย  แต

ในทุกเรื่องนัน้ลวนแฝงคาํสอนไวอยางแนบเนียน    
 

ในตอนตอไป จะยกตัวอยางโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกนัอันตรายตอรางกาย ในเรื่อง  
“หามลับมีดกลางคืน  เมียจะมีชู”  โปรดติดตามคะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน  
 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “เวลานึง่ขาวเหนยีวหามกระแทกหวด  แมโพสพจะเจ็บ” 

 

 ในยุคโบราณ เครื่องใชในครัวเรือนมักใชวัสดุทีห่างายในทองถิน่มาทํา เชน ทําจากไมไผ ใยฝาย ดิน

เหนยีวซึง่ปนและเผาดวยอณุหภูมิต่ําเปนตน เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีที่ซับซอน ทาํใหเครื่องใชเหลานี้ขาดความ

คงทน ชาํรุดเสียหายไดงาย สวนใหญตองทาํใชเองเพราะหาซื้อไดยาก ดวยเหตนุี้ คนโบราณจึงมีโบราณอุบาย

ไวเพื่อใหเกิดความสาํรวมระวังในการใชส่ิงของเครื่องใชในครัวเรือน ดงัเชน “เวลานึ่งขาวเหนียวหามกระแทก
หวด แมโพสพจะเจ็บ” 

ขาวเหนียว เปนอาหารหลักของคนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาชนะสําหรับนึ่งขาว

เหนียวเรียกวา หวด  ทําจากตอกไมไผนํามาสาน มีลักษณะปากกลมกนสอบใชนึง่ขาวเหนียวโดยตัง้ไวบนปาก

หมอทรงสูง หวดจะสูงประมาณ 30 ซม. เสนผาศนูยกลางประมาณ 20 ซม. ภาคใตเรียก “สวด” การนึ่งขาว

เหนยีวจะตองนําขาวเหนยีวที่ลางสะอาดแชน้ําไวพักหนึ่งแลวนําไปเทใสหวด จากนัน้นําไปตั้งบนปากหมอทรง

สูงที่บรรจุน้าํและตั้งไฟใหเดือด  

การที่คนโบราณสอนวา เวลานึง่จะไมกระแทกหวดใหแนนนั้น เพราะตองการใหไอน้ําผานแทรกเขาไป

ในหวด ตามชองวางระหวางเมล็ดขาว ทําใหขาวเหนียวสกุทั่วกันทัง้หวด หากมีการกระแทกหวดขาวเหนียวจะ

อัดตัวกันแนน ทาํใหไอน้ําไมสามารถผานเขาไปได ก็จะทําใหขาวเหนยีวสุกไมทั่วถึง สวนบนและตรงกลางจะดิบ 

สวนลางจะแฉะ รับประทานไมได การบอกเปนอุบายวาแมโพสพจะเจบ็ ทาํใหผูหุงขาวซึง่นับถือและรูคุณแม

โพสพเปนอยางดี เกิดความระมัดระวังไมกระแทกหวดขาวเหนียว เพราะจะทาํใหหุงสกุไมทั่ว และเครื่องใชใน

ครัวเรือนไมเสยีหาย 
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอบุายที่ทาํใหคนในสงัคมเกิดความกลวั ตระหนัก และละเวนไม

ประพฤติปฏิบตัิบางส่ิงบางอยาง เพือ่ใหเกดิความสงบเรียบรอยในสงัคม เร่ือง “ อยาปลกูกอไผไวริมที ่ลกูหลาน

จะทะเลาะกนั ”  โปรดติดตามคะ .....  

 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามคนทองไปเผาศพ  ถาไปผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูกของตนเอง” 

 

วัดวาอารามในสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทจะเปนเพยีงวัดเลก็ๆ ที่มีไวเพื่อประกอบศาสนกิจอยาง

สมถะเทานั้น การกอสรางอาคารตางๆภายในวัดกย็ังไมทันสมยั หรือ ใหญโตอยางเชนในปจจุบัน แมแตเมรุเผา

ศพก็ยงัไมมีแพรหลาย  

ดังนัน้ เมื่อเวลามีคนตาย โดยทัว่ไปกจ็ะจัดพิธีเผาศพกนักลางแจงบนกองฟอน เพราะไมมีเมรุหรือ

เตาเผาศพ  คนโบราณจะเอาเสามาตั้งสี่เสาซ่ึงเรียกวา กองฟอน เอาฟนไมไผหรือไมสะแกมาวางเปนพืน้แลว

ยกโลงศพตั้งไวขางบน ลักษณะเปนเชิงตะกอนเปดโลง  แลวจุดไฟเผา มีสัปเหรอคอยเอาน้าํเลีย้งไมใหโลงศพ

ไหม หากเลี้ยงน้าํไมทนั โลงก็จะไหม ทาํใหศพงอขึ้นมาคลายคนนั่ง เพราะกลามเนือ้และเสนเลือดเกิดการผิดรูป

อยางฉับพลันเพราะโดนไฟไหม  เปนทีอุ่จาดตามาก  คนที่ตั้งทองอยูมีความลําบากในการรักษาสมดุลทาง

รางกายและอารมณอยูแลว เมื่อเห็นสภาพเชนนัน้ก็อาจจะทําใหมีผลกระทบตอจิตใจเปนอันตรายแกเด็กใน

ครรภ  หรืออาจเกิดอันตรายแกรางกายตัวเอง เพราะคนที่กาํลังตั้งทองการเคลื่อนไหวไมคลองแคลวอาจ  

ประสบอุบัติเหตุจากการเบยีดเสียดกับคนที่ไปรวมงานศพ และอาจจะแทงลกูได  

คนโบราณจึงมีโบราณอุบายเพื่อปองกันอันตรายที่จะมีผลตอจิตใจคนทอง เชน เกดิความวิตกกังวล 

ความเครียด และความไมสบายใจตาง ๆ รวมถึงอนัตรายตอรางกาย โดย หามคนทองไปเผาศพ  และวาถา
ไป ผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูกของตนเอง  แตหากจําเปนตองไปรวมจริงๆ กใ็หหาเข็ม

กลัดซอนปลายเหน็บชายพกไปดวย อุบายก็คือ สมยักอนเข็มกลัดซอนปลายเปนของหายาก กวาจะไดอาจตอง

ไปหยิบยืมหลายบาน ก็จะไดรับคําเตือนหลายครั้งจากบานตางๆ ในทีสุ่ดคนทองก็จะเปลี่ยนใจไปเอง 
 

โปรดติดตามตอนตอไป ที่จะเลาถงึโบราณอุบายทีม่ีจดุมุงหมายเพื่อปองกนัอันตรายทีจ่ะเกิดกับจิตใจ
ของเรา ในเร่ือง  “หามหญิงทองไปดูเขาออกลูก จะออกลูกยาก” คะ  .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามตัดเล็บกลางคืน  วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข” 

 
การดํารงชวีิตประจําวนัของคนในสมัยกอนจะยงัไมมีคอยใสใจในดานการดูแล รักษา สุขภาพ

อนามยัของตวัเองอยางเชนในปจจุบัน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ในสมัยนัน้จะไมมีของเลนเหมือนสมยันี้ ดังนัน้

เด็กๆ จึงมกัจะเลนปนดินเหนียว เปนลูกกระสุน ปนววั ปนควาย ปนตุกตา หรือวิ่งตีวงลอทีท่าํจากไมไผ

นํามาโคงเปนวงกลม รองเทาก็ไมใส เลบ็มือเล็บเทาจงึดํามีแตข้ีดินขี้โคลนแทรกอยู พอกลางคนืก็จะนึกขึน้

ไดวาพรุงนี้จะตองไปโรงเรียน และครูก็จะมาตรวจความสะอาด จงึตองรีบตัดเล็บ แตกรรไกรตัดเล็บก็แสนจะ

หายาก  บางคนจึงตองใชวธิีการใชปากกดัเล็บทีละเล็กละนอยจนสัน้ แตก็จะดูไมเรียบสวยเทากบัใชมีดตัด 

สวนใหญถาไมใชมีดเหลาดินสอก็มกัจะใชมีดเจียนหมากของ ยา ยายตัดเล็บ 

ดังนัน้ การใชมีดเจียนหมาก หรือมีดเลก็ ๆ ตัดเล็บของคนในอดีต จะทําใหตัดเล็บไดไมสะดวกและ

ไมปลอดภัยเทากรรไกรตัดเล็บในปจจุบัน คนโบราณจงึหามตัดเล็บเวลากลางคืน โดยอางเปนอุบายวา

วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข เพราะการตัดเล็บกลางคนืจะทําใหมีดบาดนิว้ได เนื่องจากในสมัยกอน

ยังไมมีไฟฟาใช มีแตตะเกียงน้าํมนัวับๆแวมๆ  ซึ่งใหแสงสวางไมเพยีงพอ ถาตัดเล็บกลางคนืกจ็ะบังคับมีด

ไดยาก อีกทั้งไฟที่สวางแบบวูบวาบทาํใหเกิดแสงและเงา อาจจะตัดเอาเนื้อแทนที่จะตัดเล็บก็ได จึงหามตัด

เล็บกลางคืน  

อุบายที่อางวาวิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุขนัน้ เนื่องจากคนไทยมีความกตัญูเคารพรัก

และผูกพนักับบรรพบุรุษ มีความเชื่อเร่ืองวญิญาณ จึงไมตองการใหวิญญาณบรรพบุรุษตองเปนทุกข เพราะ

การกระทําของตน ขอหามขอนี้ตรงกับขอหามของชาวภาคใต โดยใชอุบายวา “หามตัดเล็บกลางคืนอายุจะ

ส้ัน”  จุดมุงหมายสาํคัญ  เพื่อปองกนัอนัตรายจากการถูกมีดหรือของมีคมที่ใชเจียนเล็บบาดนิ้ว 
 

สําหรับในตอนตอไป นาสนใจมากเพราะจะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตราย

ที่จะเกิดกับรางกายของเราในเรื่อง  “เวลากลางคืนไดยินเสียงอะไรอยาทัก หรือขานรบั  ของจะเขาตัว”  

ซึ่งในปจจุบันก็ยังมักไดยินปู ยา ตา ยาย เลาถึงอยูคะ  .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 
 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามตากผาขามคืน   กระสือจะเช็ดปาก” 

  

เด็กๆ ไมวาในยุคไหนสมัยไหน ก็มักจะชอบฟง นิทาน เร่ืองเลา ดวยเหตุนี้นิทานหรือเร่ืองเลาตางๆ จึง

มักจะแฝงขอคิดที่ผูใหญตองการสอนเด็กไวในเรื่องดวยเสมอ ไมยกเวนแมแตนิทานที่เกี่ยวกับผีที่หลายๆคนชอบ 

แมจะกลัว แตก็อยากฟง สําหรับเร่ืองผีที่คนฟงกี่คร้ังก็ไมเบื่อนาจะไดแกเร่ือง ผีกระสือ  

กระสือ เปนผชีนิดหนึ่งที่ถือวาเขาสงิในตวัผูหญิง ชอบกนิของโสโครก (ราชบัณฑิต 2542 : 58) กระสือ

จะออกหากนิเวลากลางคนื มีลักษณะเปนดวงไฟมีแสงสีเขียวสวางวาบๆ ลอยไปเฉพาะสวนหวั ผมยาว กับตับ

ไตไสพุงเปนพวง เชื่อกันวา กระสือชอบกินของสด สกปรก เชน เศษหัวปลา ไสปลาตามน้ําครําแถวในครวั 

อุจจาระ บางครั้งบานใครคลอดลูก ผีกระสือก็จะมาคอยกินน้ําเลือด รกเด็ก เผลอๆอาจจะลวงกนิตับไตไสพุงเด็ก

ออน เดก็ก็จะตาย ดงันัน้ พวกผูใหญจงึมกัหาหนามไผมากองไวใตถนุบานทีม่ีคนคลอดลูก โดยบอกวากระสือจะ

ไมกลาเขา เพราะกลัวไสไปเกี่ยวติดหนามไผ แลวจะทาํใหถูกจบัหนีไปไหนไมได มีขอสังเกตดูวาถาผาที่ตากไวมี

รอยเปอนสีคล้ําๆ ก็แสดงวาผีกระสือมาหากินแถวนั้น และเมื่อกินเสร็จแลวจะเช็ดปากกับผาที่คนตากไวกลางคืน  

คนโบราณออกอุบายโดยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆ เพื่อไมใหลืมเก็บผาทีต่นตากไว เพราะผาที่

ใชในสมัยกอนสวนใหญจะเปนผาที่ทอมาจากฝายแทบทั้งสิน้ กวาจะทอและตัดเยบ็เสร็จแตละผืนก็ใหเวลานาน  

เนื่องจากไมไดใชเทคโนโลยทีี่ซับซอนมาชวยดังเชนในปจจุบัน จึงทําใหชํารุดเสียหายไดงาย ดังนัน้ การตากผา

ทิ้งไวขามคืน ก็จะทาํใหผาเปยกฝนหรือน้าํคาง สงผลใหผาเกาเร็ว ชาํรุดเปอยงาย นอกจากนี้อาจสูญหายจาก

การถูกขโมย หรืออาจมีสัตวมีพษิ เชน งู ตะขาบ มาแอบหลบอาศัยอยู และจะเปนอันตรายเมื่อนาํไปสวมใส  ที่

สําคัญคือยังแสดงถึงความเกียจครานของเจาของผา ไมรูจักเก็บรักษาทรัพยสิน ดงันัน้ โบราณอุบายเรื่องนี้จงึ

เปนการสอนใหลูกผูหญิงรูจกัเปนแมบานแมเรือน คอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชในบาน นัน่เอง  
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสํารวมระวังในการใชส่ิงของ

เครื่องใชในครัวเรือน ในเร่ือง “เวลานึ่งขาวเหนียวหามกระแทกหวด แมโพสพจะเจ็บ ” โปรดติดตามคะ ..... 
 

 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 
 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ หามนอนทับตะวนั เจตภูติจะออกจากราง” 

 

นอนทับตะวนั  หมายถึง การนอนในชวงเวลาเย็นเลยไปถึงค่ําจนดวงอาทพิยตกดินแลวยงัไมตื่น ซึง่

สวนใหญมักจะเปนพฤติกรรมของเด็กๆ หลังจากกลับมาจากโรงเรียนในตอนเยน็ กจ็ะเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรม

ประจําวนั เนือ่งจากจะตองตื่นเชาไปโรงเรียน เมื่อเรียนและเลนซุกซนกับเพื่อน ๆ มาตลอดทั้งวัน เมื่อกลับมาถึง

บานก็ออนเพลียและเผลอหลับไป หรือไมบางคนก็หลบัตั้งแตนั่งรถกลบัจากโรงเรียนเลยทีเดียว  

ในสังคมชนบทสมัยกอน ผูใหญจะหามไมใหนอนทับตะวัน โดยกลาววาเจตภตูตามความเชื่อวา

เปนวิญญาณที่สิงอยูในตัวคน จะลองลอยออกจากรางไดเมื่อเวลาหลับ โดยเฉพาะผูเปนลูกสาว เนื่องจาก

ตองเปนผูทํางานบาน เตรียมอาหารอาหารมื้อเย็นสาํหรบัคนในครอบครัว เชน พอ แม หรือ พี ่นอง ที่ออกไปทาํ

ไรทํานา หากเผลอนอนตอนเยน็ก็จะไมไดปฏิบัติหนาที่เตรียมอาหารไวสําหรับรอคนในครอบครัวที่กลบัมาจาก

ทํางาน คนโบราณจึงนาํโบราณอุบายมาขู เพื่อสอนใหลูกสาวรูจักหนาที่ความรบัผิดชอบและรูกาลอันควรแก

การนอน เพราะวาถาปลอยใหลูกหลานนอนหลับยาวไปจนค่ําก็จะเปนการสรางลักษณะนิสัยที่ไมดใีหกับ

ลูกหลาน เพราะหากไมฝกใหชวยพอ แม พี่นอง หงุหาอาหาร ทาํกับขาว กวาดบาน ถูบาน หรือชวยงานอื่น ๆ 

ตามแตวัยและเพศของบุตรหลาน ตอไปกจ็ะกลายเปนคนขี้เกียจสนัหลังยาวได  

 ขอสําคัญ การนอนชวงเวลากลางวันครอมกลางคืนตั้งแตตอนเย็นจนค่ํา อุณหภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลง

จากกลางวันเขาสูกลางคืน ทําใหการนอนในชวงเวลานัน้ไมวาจะเปนเพศใดวยัใด รางกายปรบัอุณหภูมิไมทัน 

อาจทาํใหเมื่อต่ืนขึ้นมาแลว ปวดหัว ไมสบายเนื้อ สบายตัว เจ็บปวยได 
 

 ในตอนตอไปโปรดติดตาม โบราณอุบายทีจ่ะกลาวถงึจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความความสาํรวมระวัง

และเพื่อความสุขอนามัย ของผูคนในการดาํเนนิชีวิตประจําวนัและการประกอบอาชพี เร่ือง  “ หามใสรองเทา

ย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไมไดผล ”  คะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามลบัมีดกลางคืน  เมียจะมีชู”  

 

มีด เปนทั้งอาวุธและเครื่องใชที่สําคัญและจําเปนในครัวเรือน  ซึ่งก็มีหลากหลายชนิด โดยแตละ

ชนิดก็จะมีลักษณะการใชงานที่แตกตางกัน เชน มีดเล็กๆที่ใชในครัว สําหรับปลอก หั่น ผัก ผลไม มีดสับหมู 

หรือมีดขนาดใหญที่ใชทําไรทําสวน เปนตน ซึ่งเมื่อใชไประยะหนึ่งมีดจะหมดความคมจึงตองลับใหคมดวย

หินลับมีดซึ่งเปนหินทราย  

การที่คนโบราณหามไมใหลับมีดในตอนกลางคืนนัน้ สืบเนื่องมาจากในสมัยกอนคนสวนใหญจะใช

ตะเกียงและไตที่มีแสงสวางไมมากในการใหแสงสวางในยามค่ําคืน ดังนั้นในตอนกลางคืนจงึยังคงมืดและ

มองเหน็ไมชัดเจน ดวยเหตนุี้ หากลบัมีดในตอนกลางคนืก็จะมองเหน็คมมีดไมชัดเชนกนั และอาจถูกมีด

บาดมือเปนอนัตรายจนไมสามารถทํางานตางๆได คนโบราณจึงนาํมาเปนอุบายวา หามลับมีดกลางคืน 

เมียจะมีชู เนื่องจากเรื่องเมียมีชูเปนเรื่องที่รายแรงและนาอับอายอยางยิ่งสาํหรับผูชายในสมัยกอน เพราะ

ผูชายเปนผูนาํของครอบครัว ดังที่สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๒ : ๖๘ - ๗๐) กลาวถึงเรื่องนี้ไววา ในอดตีผูชายจะ

มีบทบาทมากในสังคม และจะไดรับการยกยองวาเหนือกวาผูหญิงทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย 

โดยเฉพาะกอนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ผูชายจะมีอํานาจและสถานภาพทางสังคมสงู 

เปนหวัหนาครอบครัว เปนผูตัดสินใจในเรือ่งตาง ๆ ผูหญิงตองเชื่อฟง ดังคําพงัเพยที่วา “ชายเปนชางเทา

หนา หญิงเปนชางเทาหลงั”   

การที่ผูชายซึ่งเปนผูนําครอบครัว ไมสามารถปกครองภรรยาได ถือวาเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรีนาอับอาย 

มณี พยอมยงค (๒๕๓๖ : ๑๐๓)  กลาววา การหามลับมดีกลางคนืเปนอุบายที่ตรงกบัขอหามคําสอน

ประเภทเบ็ดเตล็ดของชาวภาคเหนือทีว่า “หามลับมีดกลางคืน จะมีคนตาย”   ซึ่งจุดมุงหมายสําคญัของ

โบราณอุบายคือ ปองกนัอันตรายจากการถูกมีดบาด นัน่เอง 
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเร่ือง  “ไมสอยมะมวงอยาใชไมรวกทําดามตะกรอ   มะมวงจะเปนหนอน”  คะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน  
 



     การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ หามสะบัดชายพกผานอกบาน ” 

 

 คนไทยไดใหความสาํคัญในเรื่องการสํารวมระวังเกี่ยวกบักิริยามารยาทมาตัง้แตในสมัยโบราณ เราจึง

มักไดยินคํากลาวที่วา “ สาํเนียงสอภาษา กิรยิาสอสกลุ ” อยูเสมอ และการแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพ

เรียบรอยออนโยน  ถือเปนสิง่ทีทุ่กคนสมควรประพฤติปฏิบัติอยางยิง่ในสังคม   

 การหามสะบดัชายพกผานอกบาน กเ็ปนโบราณอุบายหนึง่ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสอนเกีย่วกับการสํารวม

กิริยามารยาท โดยจะหมายถึง การแตงกายของผูหญิงไทยในอดีตที่จะนิยมนุงผาถุง และเหน็บชายผาไวที่เอว

ดานขวาหรือดานซายตามถนัดแลวดึงชายขางใดขางหนึง่ใหมีลักษณะคลายถงุเล็ก ๆ เหน็บไวที่เอวมวนใหแนน  

เรียกวาชายพก ใชเก็บของได ซึ่งสวนใหญก็มักจะใชเก็บของมีคา หรือเงินทอง ดังนั้น การสะบัดชายพกขางนอก

บาน  จึงอาจจะทาํใหเงินทองหรือของที่มคีาที่เก็บไวที่ชายพกหลนหายได อีกทั้งเปนกิริยาที่ไมเหมาะสมสาํหรบั

สตรี  เพราะชายผาอาจหลดุมือ ผาถงุลงมากองอยูทีเ่ทา เปนที่อุจาดตา และนาอับอายได  

 นอกจากนี ้กย็งัมีการหามในอีกหลายๆ ขอ เชน ตําน้าํพริกในระหวางขา แกงจะบูดเร็ว ก็เปนโบราณ

อุบายทีม่ีจุดมุงหมายเพื่อสอนใหสตรีสํารวมระมัดระวงักริิยามารยาทเชนกนั โดยเฉพาะสตรทีี่นัง่ถางขาและตาํ

น้ําพริกโดยวางครกไวกลางระหวางขา ดูเปนกิริยาที่ไมงดงามและไมเหมาะสม อีกทั้งยังอาจกอใหเกิดอันตราย

ตอรางกาย จงึไดสอนเปนอุบายไววา ตาํน้าํพริกในระหวางขา แกงจะบดูเร็ว 

 สําหรับในตอนหนาจะเปนตอนสุดทายแลวนะคะ  พบกับตอนสรุปของ “คุณคาภูมิปญญาไทยจาก

โบราณอุบาย” ...  

    
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามหญิงทองไปดูเขาออกลกู จะออกลูกยาก” 

 

 การคลอดลูกในสมัยโบราณกับปจจุบันแตกตางกันมาก การทําคลอดในอดีตจะตองอาศัยหมอตําแย

เปนผูทาํคลอดที่บาน ไมไดคลอดในหองคลอดอยางโรงพยาบาลปจจุบัน ซึง่หามมิใหผูอ่ืนเขาไปนอกจากหมอ

และพยาบาล หรืออาจจะมีพอเด็กดวยในบางแหง ทีผ่านๆมา เราอาจจะเคยเหน็การคลอดลกูตามภาพยนตร 

ละคร หรือผูใหญเลาใหฟงวาตองเอาผาขาวมาหรือเชือกผูกบนขื่อ แลวก็ใหผูหญิงที่กําลังจะคลอดจับดึงไว เพื่อ

เปนหลกัใหมีแรงเบงใหลูกออกจากทอง บางคนคลอดยาก สงเสียงรองครวญครางดวยความปวดทองอยาง

ทรมานอยูนาน อีกทัง้อาการคลอดก็นากลัว ดังนั้น หากหญงิมีครรภไปดูคนอื่นคลอดลูกแลวไดยินเสียงหรือได

เห็นภาพอาการเจ็บปวดของการคลอดอาจจะทาํใหกลวัและเกิดอาการเสียขวัญ จึงมอุีบายหลอกไมใหผูหญิงที่

กําลงัต้ังทองไปดูการคลอดลูก จะออกลกูยาก เพราะไมตองการใหผูหญิงที่กาํลังตัง้ทอง เกิดอาการหวาดกลวั

การคลอดลูกจนทาํใหเสยีสขุภาพจิตเกิดความวิตกกงัวลความเครียด และความไมสบายใจอื่น ๆ ตามมา 

 นอกจากนีย้ัง “หามคนมีทองหนาบึ้ง  ลูกเกิดมาจะไมสวย” ดวย เพราะเปนทีท่ราบกนัดีในปจจุบัน

วาโดยปกติผูหญิงที่มีครรภจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสรีระและระดับฮอรโมน ทําให บางคนหงุดหงิด ข้ีโมโห 

ฉุนเฉียว เชนเดียวกับคนโบราณที่มีความเชื่อวาการมภีาวะจิตใจที่ไมดีจะสงผลถงึลูก ทาํใหลูกเปนเดก็ที่มี

อารมณแปรปรวนได  หญิงมีครรภจึงควรทําจิตใจใหสงบ อารมณแจมใส ใบหนายิม้แยมไมบึ้งตึง ลูกในครรภจะ

สุขภาพจิตดี หนาตาสวยงาม  

จะเหน็ไดวา ปู ยา ตา ยาย หรือคนโบราณ ใสใจสอนโบราณอบุายที่มีความเกี่ยวของกับเพศหญิง

มากกวาเพศชาย  เนื่องจากเพศหญงิเปนผูที่มีความออนแอกวา จึงควรไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวา 

โดยเฉพาะผูหญิงที่ตั้งครรภจะตองไดรับการดูแล และระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อปองกนัไมใหเกิดอันตรายตอ

รางกายและจติใจซึ่งจะสงผลกระทบถงึลกูที่จะเกิดมาได 
 

 สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสํารวมระวังในการใช

ส่ิงของเครื่องใชในครัวเรือน ในเรื่อง  “หามตากผาขามคืน กระสือจะเช็ดปาก ”  โปรดติดตามคะ .....      

 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 

 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “หามใสรองเทาย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไมไดผล” 

 

สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม คนไทยนิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลักมานานแลว จึงถือวาขาวมี

พระคุณตอชีวติมนุษย ในนทิานพื้นบานก็มีเรื่องเกี่ยวกับขาวอยูมากมาย ดังเชนเรื่องเกี่ยวกับแมโพสพ ที่ชาวไทย

เชื่อวาเปนเทพธิดาดูแลตนขาวและรวงขาว ผูคนจึงใหความเคารพนับถือและบูชาแมโพสพ เรื่องมีอยูวา... 

“...ครั้งหนึ่งนานมาแลวโลกมนุษย็เกิดขาวยากหมากแพง อดอยากอาหารการกิน พระอินทรจึงใหพระธิดา

องคหนึ่งของพระองคนามวา โพสพ ลงมาชวยมนุษย นางรับคําและลงจากสวรรคตามบัญชาของพระอินทร เมื่อลง

มาถึงโลกมนุษยแลวก็ไดพบกับฤาษีตาไฟ นางจงึแจงวานางคือแมโพสพที่จะมาชวยมนุษย ฤาษีจึงเสกนางให

กลายเปนเมล็ดขาวเปลือก แลวใหชาวบานนําไปปลูก เมื่อขาวออกรวงเหลืองเปนสีทองแลว ก็ใหชาวบานเตรียมยุง

ขาวที่สะอาดไว จากนั้นไปทําพิธีที่ทองทุงนา เพื่อเชิญแมโพสพใหนําขาวเปลือกไปไวในยุงขาวตามจํานวนที่ปลูก 

โดยไมตองไปเก็บเกี่ยวเอง จากนั้นก็กลับบาน รุงเชาขาวเปลือกก็จะเต็มยุงขาวเอง …  

ตอมามีครอบครัวหนึ่ง มีลูกสาวสวยงามมาก ใครๆก็แอบมาหลงรัก แตนางไมเคยชวยพอ แมทํางานบาน

เลย เอาแตคอยนัดผูชายมาพบกันเชิงชูสาว วันหนึ่งก็นดัชายหนุมตางบานใหมาคอยในยุงขาวที่พอแมทําความ

สะอาดไวรอแมโพสพนําขาวมาให  ขณะที่กําลังจูจี๋กันนั้น พลันแมโพสพก็มาถึงหนาประตูยุงและคายขาวเปลือก

ออกจากปากไหลเปนทางเขาสูยุง บังเอิญเมล็ดขาวเปลือกไหลไปโดนลูกสาวชาวนาที่กําลังพลอดรักอยูกับชาย

หนุม จึงโกรธมากลุกขึ้นชี้หนาดาวาแมโพสพ  แมโพสพเสียใจมากจึงไมขนขาวไปสูยุงของชาวบานอีกตอไป นับแต

นั้นมา ชาวนาจึงตองเก็บเกี่ยวขาวมานวด มาฝด และขนเขายุงเอง …” 

 สําหรับโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหมีความสํารวมระวังกิริยามารยาท อีกทั้งเพื่อใหเกิดความ

สะอาดและสุขอนามัย วา “หามใสรองเทาย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไม

ไดผล”  นั้น เพราะกอนจะนาํขาวเขายุงเพื่อเก็บไวกินตลอดป ชาวนาจะนวดขาวโดยใชแรงวัวควายย่ําใหเมล็ดขาว

หลุดจากรวง แลวกวาดมารวมกันไวเพื่อฝดแลวเก็บเขายุง ชาวนาจะหามไมใหใสรองเทาย่ําเมล็ดขาว ดวย

ความรูสึกที่เคารพแมโพสพ นอกจากนี้คนไทยยังถือวารองเทาเปนของต่าํ และสกปรกจากการเหยียบส่ิงตางๆ จึงไม

ควรสวมรองเทาย่ําขาวที่ใชหงุกิน อีกทั้งตองการแสดงความเคารพตอสถานที่ บุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงออกอุบาย

ดังกลาวไว  
 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ในเร่ือง      

“ ตัดตะไครใหตัดใบทิ้งไวในสวน ไมเชนนั้นลูกเกิดมาขาจะลีบ ”  โปรดติดตามคะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 

เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน 



การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ไมสอยมะมวงอยาใชไมรวกทาํดามตะกรอ  มะมวงจะเปนหนอน” 

 

วิถีชีวิตของชาวชนบทไทยในอดีต  นอกจากมีอาชพีหลกัคือการทํานาแลว ยงัมีการทาํสวนตางๆ

เสริมดวย เชน สวนมะมวง กลวย มะนาว สม มะละกอ เปนตน  แตผลไมที่มีมากกวาอยางอืน่เห็นจะไดแก

มะมวง และกลวยน้าํวา  ในสวนของกลวยน้ําวานั้นการเก็บผลไมลําบากเนื่องจากตนไมสูงมากนกั  และผล

ก็อยูรวมกนัเปนเครือ  แตการเก็บลูกมะมวงจะยากลาํบากมากกวาเนื่องจากลําตนมคีวามสงูใหญ  และลูก

มะมวงก็มกัอยูกระจัดกระจายไปทัว่ทัง้ตน ดังนัน้ การเกบ็จึงตองใชวธิสีอยโดยใชตะกรอมีไมยาวๆติดเปน

ดาม เพื่อเกีย่วขั้วมะมวงใหหลนลงในตะกรอ   

สําหรับตะกรอที่ใชสอยมะมวงสวนใหญจะทําจากหวายหรือไมไผสานเปนกระพุง มีไมไผเหลาเปนซี่

ติดอยูที่ปากเพื่อใชเกี่ยวขั้วมะมวงใหหลนลงในตะกรอ  สวนดามตะกรอจะใชไมไผเลี้ยงยาวตลอดทั้งลํา

ประมาณ ๑๐ - ๑๒ เมตร มดัตะกรอติดกับสวนปลายใหแนน  

สําหรับคําหามของคนโบราณที่ไมใหใชไมลวกทาํดามตะกรอ นาจะสบืเนื่องมาจากเหตุผลทีว่าไม

รวกเปนไมไผตระกูลหนึง่ที่เนื้อไมบาง เปราะแตกงาย และมีผิวคมมาก จนหมอตาํแยโบราณใชไมรวกเปน

อุปกรณในการตัดสายสะดือเด็กเกิดใหม สวนไมไผเลี้ยง เปนไมไผตระกูลหนึ่งที่มีเนือ้ไมแนนและหนากวา 

อีกทั้งยังเหนียวไมแตกงาย ซึ่งหากนํามาทําตะกรอจะดีกวา ดังนั้น คนโบราณจงึนาํมาเปนอุบาย เพราะไม

ตองการใหใชไมไผรวกเพราะกลัวบาดมือ โดยอางเรื่องการที่มะมวงเปนหนอน  เพราะชาวสวนยอมไม

ตองการใหเกดิความเสียหายในการประกอบอาชีพนั่นเอง     

 

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเร่ือง  “จะกาวขึ้นหรือลงบันได ใหกาวทีละขั้น อยากาวทีเดียวสามขั้น จะทาํมาหากนิไมได  ”  

โปรดติดตามคะ .....  
 
 

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย   :  นางพรนิภา บัวพิมพ 
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “อยาดา  อยาตีพอตีแม  ปากจะเทารูเข็ม  มือจะโตเทาใบลาน” 

 

คนไทยในสมยักอนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม โดยจะมีพอซึง่เปนผูนําของครอบครัว  จะตองตื่นแต

เชามืด จงูควายไปทุง เพื่อทาํไรไถนา หาผกั จับปลามาเปนอาหาร ถาลูกยังเลก็แมกจ็ะอยูบานเลี้ยงลูกไปกอน 

แตถาลูกอายุไดสักขวบสองขวบแลว ก็จะปลอยใหอยูกบัปู ยา ตา ยาย แมก็จะหาบกระบุง ตะกรา ปนโต ตาม

ไปชวยพอทํางานดวย และจะกลับบานใกลย่ําค่ํา เมื่อกลับถึงบานแมก็จะเขาครัวทาํกับขาว หากมีลูกโตพอจะ

ชวยงานไดแลวก็จะหุงขาวไวรอแมหลังจากกลับมาจากโรงเรียน สวนพอก็จะดูแลจัดการควายใหเรียบรอยดวย

การพาไปอาบน้ํา เอาเขาคอก สุมไฟไลยงุ เหลือบ ร้ิน ไร หลังจากเสร็จภารกิจแลวจึงจะไปอาบน้าํ พอดีกับแมจัด

สํารับอาหารเสร็จ ทกุคนก็จะมารับประทานอาหารรวมกนั  

ชีวิตประจําวันเปนไปอยางเรยีบงาย ลูกหลานในสมัยกอนจึงมักไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิดจาก 

พอ แม ปู ยา ตา ยาย คาํสั่งสอนหนึ่งที่ไดยินอยูเสมอจนปจจุบนัก็คือ อยาดา อยาทุบตีพอแม จะบาปกรรม
และเมื่อตายไปจะกลายเปนเปรต ตัวสูงเทาตนตาล ปากเทารูเข็ม และ มือโตเทาใบลาน... 

เปรต กลาวกนัวาเปนผจีําพวกหนึง่ มีรูปรางสงูโยงเทาตนตาล ผมยาวหยิกหยอย คอยาว ผอมโซ กลาว

กันวาคนที่ชอบดาพอแมจะเปนเปรตที่มีปากเทารูเข็ม กนิอะไรไมได  ใชแตปากดูดน้าํๆ จึงไมอ่ิมและรองหวิโหย

ดังวี้ดๆ ตลอดเวลาในตอนกลางคืน สวนพวกทีช่อบทุบตีพอแม ก็จะเปนเปรตที่มีมือใหญโตเทาใบลาน ยกมือไม

คอยขึ้นเพราะหนกัมาก 

 ตนลานเปนไมยืนตน ตระกูลเดียวกับปาลม ใบจะเปนครีบขนาดใหญกวางราว 1.20 เมตร นํามาใชเปน

สวนประกอบของเครื่องจักสาน เชน งอบ ปลาตะเพียน พัด เปนตน  

การนาํเรื่องปากเทารูเขม็ และ มือโตเทาใบลาน มาเปนอุบายในการสั่งสอนใหเคารพและกตญัูตอ

ผูมีพระคุณโดยเฉพาะพอแม เนื่องจากพอแมเปนผูทีม่บีุญคุณใหญหลวง ลูกหลานจึงควรมีความเคารพกตัญู

และไมทํารายพอแม  คนโบราณจึงออกอุบายวา ถาตีพอแมมือจะโตเทาใบลาน เพื่อใหคนในสังคมยุคนัน้เกิด

ความกลวั ตระหนักและละเวนไมประพฤติปฏิบัติส่ิงที่ไมดีไมงามไมเหมาะสม   

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อความสะอาดและสุขอนามัย ในเรื่อง     

“ หามนอนทับตะวัน ”  โปรดติดตามคะ .....  
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน 
ตอน  “ อยาปลูกกอไผไวรมิที่ ลกูหลานจะทะเลาะกนั ” 

 

สภาพสังคมในอดีต  การมีที่ดินเปนที่อยูอาศัยและเปนเรือกสวนไรนายงัไมมกีารปกหลักเขตหรือลอม

ร้ัวเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์อยางชัดเจนแตอยางใด  แตจะใชลักษณะทางธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง แนวตนไม

ใหญ ฯลฯ เปนสิ่งแสดงเขตที่ดินแทนหลักเขต แมแตในปจจุบันบางพื้นที่ในหมูบานตามตางจังหวัดก็ยงัเปน

เชนนั้นอยู ซึ่งหากลองถามเจาของที่ดนิวา มทีี่ดินถึงตรงไหน อาจไดรับคําตอบจากเจาของวาถงึตรงตนตะเคียน

ใหญสุดหนองน้ําดานหลังนูน ทั้งหมดก็ประมาณ ๒๐ กวาไร ก็อาจเปนได 

ดวยเหตุขางตน จงึมีภูมิปญญาชาวบานทีสื่บทอดตอกันมา วา “ อยาปลูกกอไผไวริมที่ ลกูหลานจะ

ทะเลาะกัน ” ซึ่งผูเฒาผูแกไดเลาอธิบายใหฟงวา ที่หามไมใหปลูกกอไผไวริมที่ก็เพราะวา กอไผแรกปลูกก็จะ

เปนเพียงแคตน สองตน อยูริมพื้นที่เทานัน้ แตเมื่อตนไผเติบโตงอกงามมหีนอข้ึนมาเรื่อย ๆ ก็จะขยายกอใหญโต

ออกไป ทาํใหรุกล้ําไปในที่ของคนอื่นเกิดปญหาโตแยงกันเรื่องแนวเขตที่ดิน  ในสมยัแรกๆที่ พอแม ปูยา ตายาย 

หรือผูใหญยงัมีชีวิตอยู ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะยังไมแยกโฉนดแบงปนที่ใหลูกหลาน และยงัมีความเปนญาติพี่

นองใกลชิดกนัอยู แตพอถงึรุนหลานในชวงหลังๆที่หางออกไป ก็อาจจะตกลงกนัไมได เกิดปญหาเรื่องแนวเขต 

ซึ่งหากผูใหญไมหามไวเชนนี้ก็อาจจะเกิดปญหาตามมาได เนื่องจากไมไผเปนไมที่คนทั่วไปนยิม เพราะมี

ประโยชนมากมายอเนกประสงค  ทั้งใชหนอเปนอาหาร ใชลําตนในการจักสาน ทําเครื่องใชในครัวเรือน  ฯลฯ  

ดังนัน้ คนสมยักอนจงึไดออกโบราณอุบาย “ อยาปลูกกอไผไวริมที่ ลูกหลานจะทะเลาะกัน ” เพื่อเปน

อุทาหรณสอนใจคนรุนหลงัไว โดยพูดเปนอุบายทาํใหคนในสงัคมเกิดความกลวั และตระหนกั เพื่อที่จะสอนให

ละเวนไมประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่จะกอใหเกิดปญหาขัดแยงทัง้ในครอบครัวตนเอง และเพื่อนบาน และมีผลให

สังคมสงบเรียบรอย  
 

ในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความกลัว ตระหนักและละเวนไมประพฤติ

ปฏิบัติในเร่ือง  “อยาดา อยาตีพอตีแม ปากจะเทารูเข็ม มือจะโตเทาใบลาน” โปรดติดตามคะ ..  
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