การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “เวลากลางคืนไดยินเสียงอะไรอยาทัก หรือขานรับ ของ จะเขาตัว”
คนในสมัยกอนมีความเชื่อ ในเรื่องการศึกษาเลาเรียนวิชา ไสยศาสตร คาถาอาคม โดยเมื่อถึงวัน
สําคัญตามความเชื่อของผูท เี่ รียน ก็จะมีการปลอย “ของ” ซึ่งในที่นหี้ มายถึง คาถาอาคม ผี หรือเวทมนตร
ตาง ๆ ออกไปเพื่อทดลองวิชา และเมื่อของ ผี หรือเวทมนตรดังกลาวไปถูกหรือกระทบกับสิง่ หนึ่งสิ่งใด จะ
ึ่
นตะปู หรือ หนังควายเขาทอง
เกิดเสียงดังเปรี้ยงปราง หากใครทัก ของนั้นจะเขาตัวคนที่รองทัก ซงอาจเป
ทําใหเจ็บปวยหรือตายได นอกจากเรือ่ งนี้แลวยังมีอกี เรื่องหนึ่งที่เลากันตอมาวา เวลาที่จะสรางเมือง
จะตองมีเสาหลักเมืองอยูสี่มมุ เมือง ขุดหลุมขนาดคนลงไปได และมีไมซุงขนาดใหญที่ใชทําเสาหลักเมือง
วางอยูปากหลุม ทางราชการจะใหทหารออกไปตามหมูบานในคืนเดือนมืด แลวตะโกนดังๆเปนระยะๆวา
อิน.. จัน.. มัน่ .. คง.. ถาบังเอิญไปตรงกับชื่อใครและไมทันฟงใหถนัดขานรับออกไป ทหารหลวงก็จะจับตัวผู
นั้นไป เมื่อครบทั้ง ๔ คนแลวก็จะพาไปประจําหลุมทัง้ สี่มุมเมืองและทําพิธีโดยปดตาทั้งสองขางบวงสรวง
ตามพิธกี รรม จากนัน้ ก็จะผลักคนโชครายทั้ง ๔ ลงไปในหลุม ใชไมซงุ กระแทกลงไปใหคนทั้ง๔ คนนัน้ ตาย
แลวก็เอาดินกลบ จากนัน้ ทําพิธีบวงสรวงปลูกศาลครอมเสาหลักเมืองไว กลายเปนผีเฝามุมเมือง ฟงแลวนา
กลัวมาก ดังนั้นในตอนกลางคืน หากมีใครมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่แปลกๆคนสมัยกอนจะเงียบไมขานรับ
นอกจากจะแนใจวาเปนเสียงคนที่คุนเคยจึงจะขานรับ คนโบราณไดวางอุบายเลาเรื่องตางๆ เหลานี้ไวให
กลัวเกรงเพื่อสัง่ สอนหรือเตือนบุตรหลานของตนใหรูจกั ระมัดระวังภัยอันตรายในยามค่ําคืนเพราะอาจมีคน
มาลอบทําราย และขานเรียกเพื่อใหถูกตัว นัน่ เอง
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 แลวโยนลงหลุมพรอมเชิญแผนศิลายันตลงหลุม
ขั้นตอนสุดทายคือการอัญเชิญเทวดาเขาประจําหลักพระนคร
โปรดติดตามตอนตอไป ที่จะเลาถึงโบราณอุบายทีม่ ีจดุ มุงหมายเพื่อปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับ
จิตใจของเราในเรื่อง “หามคนทองไปเผาศพ ถาไปผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูก
ของตนเอง” คะ .....
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “จะกาวขึ้นหรือลงบันได ใหกาวทีละขั้น อยากาวทีเดียวสามขั้น จะทํามาหากินไมได”
ประเทศไทยเปนชุมชนเกษตรกรรมมาแตโบราณ ดังนั้น บานเรือนสวนใหญจงึ สะทอนถึงความ
ผูกพันระหวางผูคนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม และวิถคี วามเปนอยูไดอยางเดนชัด โดยนิยมปลูกบานอยู
ตามพืน้ ที่ลมุ มีแหลงน้ําสมบูรณเอื้อตอการทําอาชีพเกษตร และบานเรือนไทยในแทบทุกภาคจะนิยมยกพื้น
สูงเพื่อเตรียมพรอมสําหรับฤดูน้ําหลาก หากเปนฤดูอื่นก็จะใชใตถุนบานเปนที่สําหรับเก็บอุปกรณการเกษตร
หรือใหเด็กๆไดวิ่งเลน และเปนที่พกั ผอนเย็นสบายในชวงกลางวัน นอกจากนี้ผูอยูอาศัยบนเรือนไทยยัง
สามารถประกอบกิจกรรมในครัวเรือนไดทกุ สิ่งทุกอยางจนสําเร็จบนตัวเรือน โดยไมตองลงมายังพืน้ ดินก็ได
อีกทั้งยังถือวาเรือนไทยเปนเรือนที่ใหความปลอดภัยสูง นั้นคือ เจาของเรือนสามารถชักหรือดึงบันไดขึ้นมา
เก็บไวบนบานในเวลากลางคืนดวย
บันไดบานในสมัยกอนจะอยูนอกบาน นิยมใชไมแผนทําเปนขัน้ สําหรับขึ้นลง โดยสวนใหญมี
ลักษณะดานลางโปรงโลง และมีราวจับเพียงดานเดียว หรืออาจไมมีเลย เพราะฉะนั้นจึงคอนขางตองใช
ความระมัดระวังในการขึ้นลง และหากมีอายุการใชงานมานาน ไมก็อาจจะถูกเดินจนเรียบและลื่น หรือมี
บางสวนผุไปตามกาลเวลาได
ดังนัน้ การที่ คนโบราณสอนไววา การกาวขึน้ หรือลงบันไดนั้น ควรขึ้นลงทีละขั้น อยากาวทีเดียว
สามขั้น จะทํามาหากินไมดี ก็เพื่อปองกันอันตราย และเตือนวา หากจะทําอะไรไมวาจะเปนเรื่องการทํามา
หากิน หรือการทํางานอืน่ ใดก็ตาม ใหคอ ยเปนคอยไป อยาทําอะไรใหเกินความสามารถ และอยาขาม
ขั้นตอน เหมือนกับการกาวขึ้นบันไดหรือกาวลงบันได ก็ใหกา วทีละขัน้ มิฉะนัน้ อาจพลัดตกขาแขงหัก หรือ
หัวแตกเกิดอันตรายกับตนเอง และที่สาํ คัญเปนการสอนใหรูจักคิดรูจกั ไตรตรองวา การทําอะไรควรทําเปน
ขั้นเปนตอน ไมควรทําอะไรขามขั้นตอน
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเรื่อง “หามตัดเล็บกลางคืน วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข” โปรดติดตามคะ .....
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “คุณคาภูมิปญญาไทยจากโบราณอุบาย”
โบราณอุบาย เกิดจากภูมปิ ญญาของบรรพชนไทยทีห่ ว งใย และตองการดูแลความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสนิ ตลอดจนสุขภาพพลานามัย ความสงบเรียบรอยของผูคนในอดีต
โบราณอุบายที่ปู ยา ตา ยาย หรือคนโบราณนํามาใชสอนลูกๆหลานๆ กําหนดอุบายไวเปนขอหามคํา
สอน สําหรับบุคคลทุกวัยและทุกเพศ โดยวัยเด็กมีอบุ ายแฝงไวมากกวาวัยอื่น อีกทั้งมีความเกี่ยวของกับเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากเด็กและเพศหญิงเปนผูท ี่ตองไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวาวัยและเพศอื่น
โบราณอุบายที่บรรพบุรุษใชเพื่อควบคุมความประพฤติคนในสังคม ไดแก การอางผีสางเทวดา สิ่งที่อยู
เหนือธรรมชาติ อันตราย ความไมเปนสิรมิ งคล โดยโบราณอุบายในชวงวัยเด็กมักจะอางผีเพื่อใหเกิดความกลัว
สําหรับผูใหญนั้น โบราณอุบายจะปรับเปลี่ยนไปเปนการใหมีคุณธรรม ความกตัญู ความรับผิดชอบ และมี
ความเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ สวนผูหญิงที่อยูในวัยสาวจะมีโบราณอุบายเกี่ยวกับเรื่องเพศ การวางตัว
เปนกุลสตรี เปนตน
ในภาวะปจจุบันนี้ โบราณอุบายเปนเพียงขอหามคําสอนสืบตอกันมา มีบางเรื่องสามารถนํามาปรับใช
กับชีวิตประจําวันได เชน อุบายเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม การวางตัว การเปนกุลสตรี แตบางเรื่องไมสามารถ
นํามาใชไดในภาวะปจจุบัน เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกาวหนาไปอยางมาก ประกอบ
กับบริบทและปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) มุง หวังวาการศึกษาและเผยแพรในเรื่องนี้ จะทํา
ใหเยาวชน คนไทย ไดเห็นถึงคุณคาของโบราณอุบายที่บรรพบุรุษไดกําหนดไวอยางลึกซึ้ง จนทําใหมีการสืบทอด
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้ นอกจากนีย้ ังอาจนําโบราณอุบายในลักษณะเชนนี้ไปเปรียบเทียบ
กับในภูมิภาคตาง ๆ หรือของชนเผาและขยายขอบเขต ไปยังภูมิภาคประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย ก็จะทํา
ใหเขาใจรากฐานความคิดในวิถชี ีวิต และเขาใจวัฒนธรรม ทําใหเกิดความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติสุข
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ตัดตะไครใหตัดใบทิ้งไวในสวน ไมเชนนั้นลูกเกิดมาขาจะลีบ”
ในสมัยกอน ปู ยา ตา ยาย ไดพยายามนําโบราณอุบายจากภูมิปญญาชาวบานมาใชในการหามหรือสอน
ลูกหลานเพื่อใหประพฤติปฏิบัติในสิง่ ทีเ่ หมาะสมและถูกตอง โดยมีจุดมุงหมายเพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอย
ดังเชนโบราณอุบายที่ไดสอนไววา “ถาตัดตนตะไครแลวใหตัดใบทิง้ ไวในสวน เอามาแตเฉพาะตน แต
หากใครตัดตนตะไครมาแลวตัดใบทิง้ ไวแถวบริเวณทางเดิน หรือทิ้งไวบนบาน หรือในครัว ถาผูหญิง
ในบานเดินขามใบตะไคร พอมีทองลูกเกิดมาขาจะลีบ”
ตะไคร เปนพืชสวนครัวที่มีลักษณะเปนกอ ใบยาวเรียว มีความคม และระคายผิว นิยมปลูกกันมาก
สําหรับใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารหลายชนิด เชน ยํา พลา ตมยํา เปนตน โดยใชเฉพาะสวนลําตน
ของตะไครเทานั้น สวนใบจํานวนมากไมไดใชตองตัดทิ้งไป นอกจากนี้ ตะไครยังเปนสมุนไพรของไทยชนิดหนึ่ง
ที่สามารถนํามาสกัดเปนยากันยุงไดอีกดวย
จากขอหามดังกลาวเมื่อนํามาวิเคราะหหาเหตุผลดูแลวก็นาจะเกีย่ วของกับเรื่องที่ตอ งการสรางใหคน
รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รูจักทิ้งสิง่ ที่ไมตองการใชในที่เหมาะสม หรือเก็บทิ้งใหเรียบรอยไม
กระจัดกระจายเกลื่อนพืน้ บานมากกวาจะเกิดผลจริงตามขอหาม อยางไรก็ดีตามที่ลองสอบถามดูวา มีใครทํา
และลูกออกมาขาลีบหรือไม ก็ปรากฏวาไมมีใครอยากเสี่ยงทํา จึงไมมีขอยืนยัน ดังนั้น การหามเชนนี้จงึ เปนการ
รักษาสุขอนามัยและไมใหทงิ้ ขยะเกลื่อนพืน้ เพราะมองดูไมงามตา และอาจมีคนเหยียบสะดุดอาจทําใหหกลมได
นอกจากนี้ใบตะไครนั้นมีความคมและระคาย หากเด็กนําไปเลนอาจระคายเคืองผิว และเกิดอาการคันได จึง
ออกอุบายใหนากลัวไววา ถาใครเอาใบตะไครมาตัดทิ้งไวตราทางเดิน หรือบนบาน ถาผูหญิงขามเวลามีลกู เกิด
มาขาจะลีบ เพราะทุกคนก็อยากใหลูกหลานเกิดมามีรา งการสมบูรณดวยกันทัง้ นัน้
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อสอนเกีย่ วกับการสํารวมกิริยามารยาท
ในเรื่อง “ หามสะบัดชายพกผานอกบาน ” โปรดติดตามคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ โบราณอุบาย คืออะไร ”
ในสมัยกอนหรือแมแตในปจจุบัน เชื่อวาหลายคนคงเคยถูก ปู ยา ตา ยาย หรือ พอ แม สั่งสอนหาม
ทําโนนทํานี่ ดวยเหตุผลที่อธิบายไดยาก และบางครั้งดูราวไรเหตุผล แตเราลูกๆหลานๆ ก็มักยอมปฏิบัติ
ตาม แมในใจอาจะคัดคานหรือนึกสงสัยอยูบาง แตก็นาแปลกที่วาสิ่งที่คนโบราณบอกตอกันมาเพื่อดูแล
ตักเตือน และสั่งสอนลูกๆหลานๆดวยหวงใย เหลานี้ หลายสิ่งหลายอยางก็ชวยใหเกิดความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินอยางไมนาเชื่อ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น เหตุผลก็คือ สิ่งที่หามเหลานี้ลวนเปน “โบราณ
อุบาย” อันหมายถึงวิธีอันแยบยลที่มีมาชานาน ในการตักเตือนหรือขูใหกลัว กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายกับบุคคล ซึ่งมักขึ้นดวยคําวา “หาม” หรือ “อยา” โดยมีเจตนาหรือ
จุดมุงหมายแฝงอยูในขอหามนั้นๆ
บรรพบุรุษของเราไดใชภูมิปญญาแฝงไวในโบราณอุบายแตละเรื่อง โดยกําหนดอุบายไวในขอหาม
คําสอนสําหรั บบุคคลทุ กวัย และทุกเพศ สําหรับวัยเด็กมัก มีอุบายแฝงไวมากกวาวัย อื่น อีก ทั้งมี ความ
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 “ภูมิปญ
 ญาแฝงในโบราณอุบาย”
บรรพบุรุษของเราใชภูมิปญญาแฝงไวในโบราณอุบายแตละเรื่อง ดวยขออางในหลากหลายลักษณะ
เชน การอางผีสางเทวดา สิง่ ที่อยูเหนือธรรมชาติ อันตราย และความไมเปนสิริมงคลตอชีวิต เปนตน อีกทัง้
ยังกําหนดอุบายไวในขอหามคําสอนตามความเหมาะสมกับวัยและเพศของบุคคลไวอยางลุม ลึก แนบเนียน
และเหมาะสม เชน วัยเด็กจะอางผีเพื่อใหเกิดความกลัว วัยผูใหญโบราณอุบายจะปรับเปลี่ยนไปเปนเรื่อง
คุณธรรม ความกตัญู ความรับผิดชอบ และมีความเกีย่ วของกับการประกอบอาชีพ สวนผูห ญิงที่อยูในวัย
สาวนั้นก็จะมีโบราณอุบายเกี่ยวกับเรื่องเพศ การวางตัวเปนกุลสตรี เปนตน
อ.ประคอง นิมมานเหมินท ไดใหคําจํากัดความ “ภูมิปญญา” วาหมายถึง ความรูหรือระบบ
ความรู ทีม่ นุษยคนพบหรือคิดคนขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวติ อยูไดอยางมัน่ คงปลอดภัย มีความ
สะดวกสบาย สุขสงบและบันเทิงใจ โดยภูมิปญญาจะมีอยูในทุกเรื่อง เชน ภูมิปญญาในการสรางที่อยู
อาศัย การทํามาหากิน การผลิตและการถนอมอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การสรางสรรคงาน
ศิลปะ
ตลอดจนภูมิปญญาในการเสริมสรางความสัมพันธและความมัน่ คงปลอดภัยของครอบครัวและ
สังคม เปนตน
สําหรับโบราณอุบายที่จะนํามาเลาเปนตัวอยางนัน้ มาจากงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาโบราณ
อุบายจากคอลัมนภูมปิ ญญาชาวบานในนิตยสารแมบาน” ของ นางพรนิภา บัวพิมพ โดยทุนอุดหนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ซึ่งไดกลาวถึงโบราณอุบายใน ๕ ลักษณะ ดังนี้
๑. โบราณอุบายทีม่ ีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตราย ๒. โบราณอุบายที่มีจุดมุง หมายเพื่อใหมีความสํารวม
ระวัง ๓. โบราณอุบายที่มีจดุ มุงหมายเพื่อความสะอาดและสุขอนามัย ๔. โบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย และ ๕. โบราณอุบายทีม่ ีจุดมุงหมายประเภทเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดลวนเปนขอ
หามที่บางเรื่องเรายังไดยินปู ยา ตา ยาย หามกันมาจนถึงปจจุบนั บางเรื่องก็ไมเคยไดยิน หรือคุนหูเลย แต
ในทุกเรื่องนัน้ ลวนแฝงคําสอนไวอยางแนบเนียน
ในตอนตอไป จะยกตัวอยางโบราณอุบายที่มีจุดมุง หมายเพื่อปองกันอันตรายตอรางกาย ในเรื่อง
“หามลับมีดกลางคืน เมียจะมีช”ู โปรดติดตามคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “เวลานึง่ ขาวเหนียวหามกระแทกหวด แมโพสพจะเจ็บ”
ในยุคโบราณ เครื่องใชในครัวเรือนมักใชวัสดุทหี่ างายในทองถิน่ มาทํา เชน ทําจากไมไผ ใยฝาย ดิน
เหนียวซึง่ ปน และเผาดวยอุณหภูมิต่ําเปนตน เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีที่ซับซอน ทําใหเครื่องใชเหลานี้ขาดความ
คงทน ชํารุดเสียหายไดงาย สวนใหญตองทําใชเองเพราะหาซื้อไดยาก ดวยเหตุนี้ คนโบราณจึงมีโบราณอุบาย
ไวเพื่อใหเกิดความสํารวมระวังในการใชสงิ่ ของเครื่องใชในครัวเรือน ดังเชน “เวลานึ่งขาวเหนียวหามกระแทก
หวด แมโพสพจะเจ็บ”
ขาวเหนียว เปนอาหารหลักของคนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาชนะสําหรับนึ่งขาว
เหนียวเรียกวา หวด ทําจากตอกไมไผนํามาสาน มีลกั ษณะปากกลมกนสอบใชนงึ่ ขาวเหนียวโดยตัง้ ไวบนปาก
หมอทรงสูง หวดจะสูงประมาณ 30 ซม. เสนผาศูนยกลางประมาณ 20 ซม. ภาคใตเรียก “สวด” การนึ่งขาว
เหนียวจะตองนําขาวเหนียวที่ลางสะอาดแชน้ําไวพักหนึ่งแลวนําไปเทใสหวด จากนัน้ นําไปตั้งบนปากหมอทรง
สูงที่บรรจุนา้ํ และตั้งไฟใหเดือด
การที่คนโบราณสอนวา เวลานึง่ จะไมกระแทกหวดใหแนนนั้น เพราะตองการใหไอน้ําผานแทรกเขาไป
ในหวด ตามชองวางระหวางเมล็ดขาว ทําใหขาวเหนียวสุกทั่วกันทัง้ หวด หากมีการกระแทกหวดขาวเหนียวจะ
อัดตัวกันแนน ทําใหไอน้ําไมสามารถผานเขาไปได ก็จะทําใหขาวเหนียวสุกไมทั่วถึง สวนบนและตรงกลางจะดิบ
สวนลางจะแฉะ รับประทานไมได การบอกเปนอุบายวาแมโพสพจะเจ็บ ทําใหผหู ุงขาวซึง่ นับถือและรูคุณแม
โพสพเปนอยางดี เกิดความระมัดระวังไมกระแทกหวดขาวเหนียว เพราะจะทําใหหุงสุกไมทั่ว และเครื่องใชใน
ครัวเรือนไมเสียหาย
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่ทาํ ใหคนในสังคมเกิดความกลัว ตระหนัก และละเวนไม
ประพฤติปฏิบตั ิบางสิง่ บางอยาง เพือ่ ใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม เรื่อง “ อยาปลูกกอไผไวริมที่ ลูกหลาน
จะทะเลาะกัน ” โปรดติดตามคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามคนทองไปเผาศพ ถาไปผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูกของตนเอง”
วัดวาอารามในสมัยกอน โดยเฉพาะในชนบทจะเปนเพียงวัดเล็กๆ ที่มีไวเพื่อประกอบศาสนกิจอยาง
สมถะเทานั้น การกอสรางอาคารตางๆภายในวัดก็ยังไมทันสมัย หรือ ใหญโตอยางเชนในปจจุบัน แมแตเมรุเผา
ศพก็ยงั ไมมีแพรหลาย
ดังนัน้ เมื่อเวลามีคนตาย โดยทัว่ ไปก็จะจัดพิธีเผาศพกันกลางแจงบนกองฟอน เพราะไมมีเมรุหรือ
เตาเผาศพ คนโบราณจะเอาเสามาตั้งสี่เสาซึ่งเรียกวา กองฟอน เอาฟนไมไผหรือไมสะแกมาวางเปนพืน้ แลว
ยกโลงศพตั้งไวขางบน ลักษณะเปนเชิงตะกอนเปดโลง แลวจุดไฟเผา มีสัปเหรอคอยเอาน้าํ เลีย้ งไมใหโลงศพ
ไหม หากเลี้ยงน้าํ ไมทนั โลงก็จะไหม ทําใหศพงอขึ้นมาคลายคนนั่ง เพราะกลามเนือ้ และเสนเลือดเกิดการผิดรูป
อยางฉับพลันเพราะโดนไฟไหม เปนทีอ่ ุจาดตามาก คนที่ตั้งทองอยูมีความลําบากในการรักษาสมดุลทาง
รางกายและอารมณอยูแลว เมื่อเห็นสภาพเชนนัน้ ก็อาจจะทําใหมีผลกระทบตอจิตใจเปนอันตรายแกเด็กใน
ครรภ
หรืออาจเกิดอันตรายแกรางกายตัวเอง เพราะคนที่กาํ ลังตั้งทองการเคลื่อนไหวไมคลองแคลวอาจ
ประสบอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดกับคนที่ไปรวมงานศพ และอาจจะแทงลูกได
คนโบราณจึงมีโบราณอุบายเพื่อปองกันอันตรายที่จะมีผลตอจิตใจคนทอง เชน เกิดความวิตกกังวล
ความเครียด และความไมสบายใจตาง ๆ รวมถึงอันตรายตอรางกาย โดย หามคนทองไปเผาศพ และวาถา
ไป ผีที่กําลังเผาจะเขามาเกิดในทองแทนลูกของตนเอง แตหากจําเปนตองไปรวมจริงๆ ก็ใหหาเข็ม
กลัดซอนปลายเหน็บชายพกไปดวย อุบายก็คือ สมัยกอนเข็มกลัดซอนปลายเปนของหายาก กวาจะไดอาจตอง
ไปหยิบยืมหลายบาน ก็จะไดรับคําเตือนหลายครั้งจากบานตางๆ ในทีส่ ุดคนทองก็จะเปลี่ยนใจไปเอง
โปรดติดตามตอนตอไป ที่จะเลาถึงโบราณอุบายทีม่ ีจดุ มุงหมายเพื่อปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับจิตใจ
ของเรา ในเรื่อง “หามหญิงทองไปดูเขาออกลูก จะออกลูกยาก” คะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามตัดเล็บกลางคืน วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข”
การดํารงชีวิตประจําวันของคนในสมัยกอนจะยังไมมีคอยใสใจในดานการดูแล รักษา สุขภาพ
อนามัยของตัวเองอยางเชนในปจจุบัน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ในสมัยนัน้ จะไมมีของเลนเหมือนสมัยนี้ ดังนัน้
เด็กๆ จึงมักจะเลนปน ดินเหนียว เปนลูกกระสุน ปน วัว ปน ควาย ปนตุกตา หรือวิ่งตีวงลอทีท่ าํ จากไมไผ
นํามาโคงเปนวงกลม รองเทาก็ไมใส เล็บมือเล็บเทาจึงดํามีแตขี้ดินขี้โคลนแทรกอยู พอกลางคืนก็จะนึกขึน้
ไดวาพรุงนี้จะตองไปโรงเรียน และครูก็จะมาตรวจความสะอาด จึงตองรีบตัดเล็บ แตกรรไกรตัดเล็บก็แสนจะ
หายาก บางคนจึงตองใชวธิ ีการใชปากกัดเล็บทีละเล็กละนอยจนสัน้ แตก็จะดูไมเรียบสวยเทากับใชมีดตัด
สวนใหญถาไมใชมีดเหลาดินสอก็มกั จะใชมีดเจียนหมากของ ยา ยายตัดเล็บ
ดังนัน้ การใชมีดเจียนหมาก หรือมีดเล็ก ๆ ตัดเล็บของคนในอดีต จะทําใหตัดเล็บไดไมสะดวกและ
ไมปลอดภัยเทากรรไกรตัดเล็บในปจจุบัน คนโบราณจึงหามตัดเล็บเวลากลางคืน โดยอางเปนอุบายวา
วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข เพราะการตัดเล็บกลางคืนจะทําใหมีดบาดนิว้ ได เนื่องจากในสมัยกอน
ยังไมมีไฟฟาใช มีแตตะเกียงน้าํ มันวับๆแวมๆ ซึ่งใหแสงสวางไมเพียงพอ ถาตัดเล็บกลางคืนก็จะบังคับมีด
ไดยาก อีกทั้งไฟที่สวางแบบวูบวาบทําใหเกิดแสงและเงา อาจจะตัดเอาเนื้อแทนที่จะตัดเล็บก็ได จึงหามตัด
เล็บกลางคืน
อุบายที่อา งวาวิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุขนัน้
เนื่องจากคนไทยมีความกตัญูเคารพรัก
และผูกพันกับบรรพบุรุษ มีความเชื่อเรื่องวิญญาณ จึงไมตองการใหวิญญาณบรรพบุรุษตองเปนทุกข เพราะ
การกระทําของตน ขอหามขอนี้ตรงกับขอหามของชาวภาคใต โดยใชอุบายวา “หามตัดเล็บกลางคืนอายุจะ
สั้น” จุดมุง หมายสําคัญ เพื่อปองกันอันตรายจากการถูกมีดหรือของมีคมที่ใชเจียนเล็บบาดนิ้ว
สําหรับในตอนตอไป นาสนใจมากเพราะจะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตราย
ที่จะเกิดกับรางกายของเราในเรื่อง “เวลากลางคืนไดยินเสียงอะไรอยาทัก หรือขานรับ ของจะเขาตัว”
ซึ่งในปจจุบันก็ยังมักไดยินปู ยา ตา ยาย เลาถึงอยูคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามตากผาขามคืน กระสือจะเช็ดปาก”
เด็กๆ ไมวาในยุคไหนสมัยไหน ก็มักจะชอบฟง นิทาน เรื่องเลา ดวยเหตุนี้นิทานหรือเรื่องเลาตางๆ จึง
มักจะแฝงขอคิดที่ผูใหญตองการสอนเด็กไวในเรื่องดวยเสมอ ไมยกเวนแมแตนิทานที่เกี่ยวกับผีที่หลายๆคนชอบ
แมจะกลัว แตก็อยากฟง สําหรับเรื่องผีที่คนฟงกี่ครั้งก็ไมเบื่อนาจะไดแกเรื่อง ผีกระสือ
กระสือ เปนผีชนิดหนึ่งที่ถือวาเขาสิงในตัวผูหญิง ชอบกินของโสโครก (ราชบัณฑิต 2542 : 58) กระสือ
จะออกหากินเวลากลางคืน มีลักษณะเปนดวงไฟมีแสงสีเขียวสวางวาบๆ ลอยไปเฉพาะสวนหัว ผมยาว กับตับ
ไตไสพุงเปนพวง เชื่อกันวา กระสือชอบกินของสด สกปรก เชน เศษหัวปลา ไสปลาตามน้ําครําแถวในครัว
อุจจาระ บางครั้งบานใครคลอดลูก ผีกระสือก็จะมาคอยกินน้ําเลือด รกเด็ก เผลอๆอาจจะลวงกินตับไตไสพุงเด็ก
ออน เด็กก็จะตาย ดังนัน้ พวกผูใหญจงึ มักหาหนามไผมากองไวใตถนุ บานทีม่ ีคนคลอดลูก โดยบอกวากระสือจะ
ไมกลาเขา เพราะกลัวไสไปเกี่ยวติดหนามไผ แลวจะทําใหถูกจับหนีไปไหนไมได มีขอสังเกตดูวา ถาผาที่ตากไวมี
รอยเปอนสีคล้ําๆ ก็แสดงวาผีกระสือมาหากินแถวนั้น และเมื่อกินเสร็จแลวจะเช็ดปากกับผาที่คนตากไวกลางคืน
คนโบราณออกอุบายโดยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆ เพื่อไมใหลืมเก็บผาทีต่ นตากไว เพราะผาที่
ใชในสมัยกอนสวนใหญจะเปนผาที่ทอมาจากฝายแทบทั้งสิน้ กวาจะทอและตัดเย็บเสร็จแตละผืนก็ใหเวลานาน
เนื่องจากไมไดใชเทคโนโลยีที่ซับซอนมาชวยดังเชนในปจจุบัน จึงทําใหชํารุดเสียหายไดงาย ดังนัน้ การตากผา
ทิ้งไวขา มคืน ก็จะทําใหผา เปยกฝนหรือน้าํ คาง สงผลใหผาเกาเร็ว ชํารุดเปอยงาย นอกจากนี้อาจสูญหายจาก
การถูกขโมย หรืออาจมีสัตวมีพษิ เชน งู ตะขาบ มาแอบหลบอาศัยอยู และจะเปนอันตรายเมื่อนําไปสวมใส ที่
สําคัญคือยังแสดงถึงความเกียจครานของเจาของผา ไมรูจักเก็บรักษาทรัพยสิน ดังนัน้ โบราณอุบายเรื่องนี้จงึ
เปนการสอนใหลูกผูห ญิงรูจกั เปนแมบา นแมเรือน คอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชในบาน นัน่ เอง
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสํารวมระวังในการใชสิ่งของ
เครื่องใชในครัวเรือน ในเรื่อง “เวลานึ่งขาวเหนียวหามกระแทกหวด แมโพสพจะเจ็บ ” โปรดติดตามคะ .....

งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ หามนอนทับตะวัน เจตภูติจะออกจากราง”
นอนทับตะวัน หมายถึง การนอนในชวงเวลาเย็นเลยไปถึงค่ําจนดวงอาทิพยตกดินแลวยังไมตื่น ซึง่
สวนใหญมักจะเปนพฤติกรรมของเด็กๆ หลังจากกลับมาจากโรงเรียนในตอนเย็น ก็จะเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรม
ประจําวัน เนือ่ งจากจะตองตื่นเชาไปโรงเรียน เมื่อเรียนและเลนซุกซนกับเพื่อน ๆ มาตลอดทั้งวัน เมื่อกลับมาถึง
บานก็ออนเพลียและเผลอหลับไป หรือไมบางคนก็หลับตั้งแตนั่งรถกลับจากโรงเรียนเลยทีเดียว
ในสังคมชนบทสมัยกอน ผูใหญจะหามไมใหนอนทับตะวัน โดยกลาววาเจตภูตตามความเชื่อวา
เปนวิญญาณที่สิงอยูในตัวคน จะลองลอยออกจากรางไดเมื่อเวลาหลับ โดยเฉพาะผูเปนลูกสาว เนื่องจาก
ตองเปนผูท ํางานบาน เตรียมอาหารอาหารมื้อเย็นสําหรับคนในครอบครัว เชน พอ แม หรือ พี่ นอง ที่ออกไปทํา
ไรทํานา หากเผลอนอนตอนเย็นก็จะไมไดปฏิบัติหนาที่เตรียมอาหารไวสําหรับรอคนในครอบครัวที่กลับมาจาก
ทํางาน คนโบราณจึงนําโบราณอุบายมาขู เพื่อสอนใหลูกสาวรูจักหนาที่ความรับผิดชอบและรูกาลอันควรแก
การนอน
เพราะวาถาปลอยใหลูกหลานนอนหลับยาวไปจนค่ําก็จะเปนการสรางลักษณะนิสัยที่ไมดใี หกับ
ลูกหลาน เพราะหากไมฝก ใหชวยพอ แม พี่นอง หุงหาอาหาร ทํากับขาว กวาดบาน ถูบาน หรือชวยงานอื่น ๆ
ตามแตวัยและเพศของบุตรหลาน ตอไปก็จะกลายเปนคนขี้เกียจสันหลังยาวได
ขอสําคัญ การนอนชวงเวลากลางวันครอมกลางคืนตั้งแตตอนเย็นจนค่ํา อุณหภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลง
จากกลางวันเขาสูกลางคืน ทําใหการนอนในชวงเวลานัน้ ไมวา จะเปนเพศใดวัยใด รางกายปรับอุณหภูมิไมทัน
อาจทําใหเมื่อตื่นขึ้นมาแลว ปวดหัว ไมสบายเนื้อ สบายตัว เจ็บปวยได
ในตอนตอไปโปรดติดตาม โบราณอุบายทีจ่ ะกลาวถึงจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความความสํารวมระวัง
และเพื่อความสุขอนามัย ของผูคนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ เรื่อง “ หามใสรองเทา
ย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไมไดผล ” คะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามลับมีดกลางคืน เมียจะมีชู”

มีด เปนทั้งอาวุธและเครื่องใชที่สําคัญและจําเปนในครัวเรือน ซึ่งก็มีหลากหลายชนิด โดยแตละ
ชนิดก็จะมีลักษณะการใชงานที่แตกตางกัน เชน มีดเล็กๆที่ใชในครัว สําหรับปลอก หั่น ผัก ผลไม มีดสับหมู
หรือมีดขนาดใหญที่ใชทําไรทําสวน เปนตน ซึ่งเมื่อใชไประยะหนึ่งมีดจะหมดความคมจึงตองลับใหคมดวย
หินลับมีดซึ่งเปนหินทราย
การที่คนโบราณหามไมใหลบั มีดในตอนกลางคืนนัน้ สืบเนื่องมาจากในสมัยกอนคนสวนใหญจะใช
ตะเกียงและไตที่มีแสงสวางไมมากในการใหแสงสวางในยามค่ําคืน ดังนั้นในตอนกลางคืนจึงยังคงมืดและ
มองเห็นไมชัดเจน ดวยเหตุนี้ หากลับมีดในตอนกลางคืนก็จะมองเห็นคมมีดไมชัดเชนกัน และอาจถูกมีด
บาดมือเปนอันตรายจนไมสามารถทํางานตางๆได คนโบราณจึงนํามาเปนอุบายวา หามลับมีดกลางคืน
เมียจะมีชู เนื่องจากเรื่องเมียมีชูเปนเรื่องที่รายแรงและนาอับอายอยางยิ่งสําหรับผูชายในสมัยกอน เพราะ
ผูชายเปนผูนาํ ของครอบครัว ดังที่สพุ ัตรา สุภาพ (๒๕๔๒ : ๖๘ - ๗๐) กลาวถึงเรื่องนี้ไววา ในอดีตผูชายจะ
มีบทบาทมากในสังคม
และจะไดรับการยกยองวาเหนือกวาผูห ญิงทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย
โดยเฉพาะกอนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ผูชายจะมีอํานาจและสถานภาพทางสังคมสูง
เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูต ัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ ผูหญิงตองเชื่อฟง ดังคําพังเพยที่วา “ชายเปนชางเทา
หนา หญิงเปนชางเทาหลัง”
การที่ผูชายซึ่งเปนผูนําครอบครัว ไมสามารถปกครองภรรยาได ถือวาเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรีนาอับอาย
มณี พยอมยงค (๒๕๓๖ : ๑๐๓) กลาววา การหามลับมีดกลางคืนเปนอุบายที่ตรงกับขอหามคําสอน
ประเภทเบ็ดเตล็ดของชาวภาคเหนือทีว่ า “หามลับมีดกลางคืน จะมีคนตาย” ซึ่งจุดมุงหมายสําคัญของ
โบราณอุบายคือ ปองกันอันตรายจากการถูกมีดบาด นัน่ เอง
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเรื่อง “ไมสอยมะมวงอยาใชไมรวกทําดามตะกรอ มะมวงจะเปนหนอน” คะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ หามสะบัดชายพกผานอกบาน ”
คนไทยไดใหความสําคัญในเรื่องการสํารวมระวังเกี่ยวกับกิริยามารยาทมาตัง้ แตในสมัยโบราณ เราจึง
มักไดยินคํากลาวที่วา “ สําเนียงสอภาษา กิรยิ าสอสกุล ” อยูเสมอ และการแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพ
เรียบรอยออนโยน ถือเปนสิง่ ทีท่ ุกคนสมควรประพฤติปฏิบัติอยางยิง่ ในสังคม
การหามสะบัดชายพกผานอกบาน ก็เปนโบราณอุบายหนึง่ ที่มีจุดมุง หมายเพื่อสอนเกีย่ วกับการสํารวม
กิริยามารยาท โดยจะหมายถึง การแตงกายของผูห ญิงไทยในอดีตที่จะนิยมนุง ผาถุง และเหน็บชายผาไวที่เอว
ดานขวาหรือดานซายตามถนัดแลวดึงชายขางใดขางหนึง่ ใหมีลกั ษณะคลายถุงเล็ก ๆ เหน็บไวที่เอวมวนใหแนน
เรียกวาชายพก ใชเก็บของได ซึ่งสวนใหญก็มักจะใชเก็บของมีคา หรือเงินทอง ดังนั้น การสะบัดชายพกขางนอก
บาน จึงอาจจะทําใหเงินทองหรือของที่มคี าที่เก็บไวที่ชายพกหลนหายได อีกทั้งเปนกิริยาที่ไมเหมาะสมสําหรับ
สตรี เพราะชายผาอาจหลุดมือ ผาถุงลงมากองอยูทเี่ ทา เปนที่อุจาดตา และนาอับอายได
นอกจากนี้ ก็ยงั มีการหามในอีกหลายๆ ขอ เชน ตําน้าํ พริกในระหวางขา แกงจะบูดเร็ว ก็เปนโบราณ
อุบายทีม่ ีจุดมุง หมายเพื่อสอนใหสตรีสาํ รวมระมัดระวังกิริยามารยาทเชนกัน โดยเฉพาะสตรีที่นงั่ ถางขาและตํา
น้ําพริกโดยวางครกไวกลางระหวางขา ดูเปนกิริยาที่ไมงดงามและไมเหมาะสม อีกทั้งยังอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอรางกาย จึงไดสอนเปนอุบายไววา ตําน้าํ พริกในระหวางขา แกงจะบูดเร็ว
สําหรับในตอนหนาจะเปนตอนสุดทายแลวนะคะ พบกับตอนสรุปของ “คุณคาภูมิปญญาไทยจาก
โบราณอุบาย” ...
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามหญิงทองไปดูเขาออกลูก จะออกลูกยาก”
การคลอดลูกในสมัยโบราณกับปจจุบันแตกตางกันมาก การทําคลอดในอดีตจะตองอาศัยหมอตําแย
เปนผูทาํ คลอดที่บาน ไมไดคลอดในหองคลอดอยางโรงพยาบาลปจจุบัน ซึง่ หามมิใหผูอนื่ เขาไปนอกจากหมอ
และพยาบาล หรืออาจจะมีพอเด็กดวยในบางแหง ทีผ่ านๆมา เราอาจจะเคยเห็นการคลอดลูกตามภาพยนตร
ละคร หรือผูใหญเลาใหฟง วาตองเอาผาขาวมาหรือเชือกผูกบนขื่อ แลวก็ใหผหู ญิงที่กําลังจะคลอดจับดึงไว เพื่อ
เปนหลักใหมีแรงเบงใหลกู ออกจากทอง บางคนคลอดยาก สงเสียงรองครวญครางดวยความปวดทองอยาง
ทรมานอยูน าน อีกทัง้ อาการคลอดก็นากลัว ดังนั้น หากหญิงมีครรภไปดูคนอื่นคลอดลูกแลวไดยินเสียงหรือได
เห็นภาพอาการเจ็บปวดของการคลอดอาจจะทําใหกลัวและเกิดอาการเสียขวัญ จึงมีอุบายหลอกไมใหผูหญิงที่
กําลังตั้งทองไปดูการคลอดลูก จะออกลูกยาก เพราะไมตองการใหผหู ญิงที่กาํ ลังตัง้ ทอง เกิดอาการหวาดกลัว
การคลอดลูกจนทําใหเสียสุขภาพจิตเกิดความวิตกกังวลความเครียด และความไมสบายใจอื่น ๆ ตามมา
นอกจากนีย้ ัง “หามคนมีทอ งหนาบึ้ง ลูกเกิดมาจะไมสวย” ดวย เพราะเปนทีท่ ราบกันดีในปจจุบัน
วาโดยปกติผหู ญิงที่มีครรภจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสรีระและระดับฮอรโมน ทําให บางคนหงุดหงิด ขี้โมโห
ฉุนเฉียว เชนเดียวกับคนโบราณที่มีความเชื่อวาการมีภาวะจิตใจที่ไมดีจะสงผลถึงลูก ทําใหลกู เปนเด็กที่มี
อารมณแปรปรวนได หญิงมีครรภจึงควรทําจิตใจใหสงบ อารมณแจมใส ใบหนายิม้ แยมไมบึ้งตึง ลูกในครรภจะ
สุขภาพจิตดี หนาตาสวยงาม
จะเห็นไดวา ปู ยา ตา ยาย หรือคนโบราณ ใสใจสอนโบราณอุบายที่มีความเกี่ยวของกับเพศหญิง
มากกวาเพศชาย
เนื่องจากเพศหญิงเปนผูท ี่มีความออนแอกวา จึงควรไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวา
โดยเฉพาะผูห ญิงที่ตั้งครรภจะตองไดรับการดูแล และระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายตอ
รางกายและจิตใจซึ่งจะสงผลกระทบถึงลูกที่จะเกิดมาได
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสํารวมระวังในการใช
สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน ในเรื่อง “หามตากผาขามคืน กระสือจะเช็ดปาก ” โปรดติดตามคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “หามใสรองเทาย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไมไดผล”
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม คนไทยนิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลักมานานแลว จึงถือวาขาวมี
พระคุณตอชีวติ มนุษย ในนิทานพื้นบานก็มีเรื่องเกี่ยวกับขาวอยูมากมาย ดังเชนเรื่องเกี่ยวกับแมโพสพ ที่ชาวไทย
เชื่อวาเปนเทพธิดาดูแลตนขาวและรวงขาว ผูคนจึงใหความเคารพนับถือและบูชาแมโพสพ เรื่องมีอยูวา...
“...ครั้งหนึ่งนานมาแลวโลกมนุษย็เกิดขาวยากหมากแพง อดอยากอาหารการกิน พระอินทรจึงใหพระธิดา
องคหนึ่งของพระองคนามวา โพสพ ลงมาชวยมนุษย นางรับคําและลงจากสวรรคตามบัญชาของพระอินทร เมื่อลง
มาถึงโลกมนุษยแลวก็ไดพบกับฤาษีตาไฟ นางจึงแจงวานางคือแมโพสพที่จะมาชวยมนุษย ฤาษีจึงเสกนางให
กลายเปนเมล็ดขาวเปลือก แลวใหชาวบานนําไปปลูก เมื่อขาวออกรวงเหลืองเปนสีทองแลว ก็ใหชาวบานเตรียมยุง
ขาวที่สะอาดไว จากนั้นไปทําพิธีที่ทองทุงนา เพื่อเชิญแมโพสพใหนําขาวเปลือกไปไวในยุงขาวตามจํานวนที่ปลูก
โดยไมตองไปเก็บเกี่ยวเอง จากนั้นก็กลับบาน รุงเชาขาวเปลือกก็จะเต็มยุงขาวเอง …
ตอมามีครอบครัวหนึ่ง มีลูกสาวสวยงามมาก ใครๆก็แอบมาหลงรัก แตนางไมเคยชวยพอ แมทํางานบาน
เลย เอาแตคอยนัดผูชายมาพบกันเชิงชูสาว วันหนึ่งก็นดั ชายหนุมตางบานใหมาคอยในยุงขาวที่พอแมทําความ
สะอาดไวรอแมโพสพนําขาวมาให ขณะที่กําลังจูจี๋กันนั้น พลันแมโพสพก็มาถึงหนาประตูยุงและคายขาวเปลือก
ออกจากปากไหลเปนทางเขาสูยุง
บังเอิญเมล็ดขาวเปลือกไหลไปโดนลูกสาวชาวนาที่กําลังพลอดรักอยูกับชาย
หนุม จึงโกรธมากลุกขึ้นชี้หนาดาวาแมโพสพ แมโพสพเสียใจมากจึงไมขนขาวไปสูยุงของชาวบานอีกตอไป นับแต
นั้นมา ชาวนาจึงตองเก็บเกี่ยวขาวมานวด มาฝด และขนเขายุงเอง …”
สําหรับโบราณอุบายที่มีจุดมุง หมายเพื่อใหมีความสํารวมระวังกิริยามารยาท
อีกทั้งเพื่อใหเกิดความ
สะอาดและสุขอนามัย วา “หามใสรองเทาย่ําเมล็ดขาวในลาน แมโพสพจะโกรธ ฝนจะแลง ขาวในนาจะไม
ไดผล” นั้น เพราะกอนจะนําขาวเขายุงเพื่อเก็บไวกินตลอดป ชาวนาจะนวดขาวโดยใชแรงวัวควายย่ําใหเมล็ดขาว
หลุดจากรวง แลวกวาดมารวมกันไวเพื่อฝดแลวเก็บเขายุง ชาวนาจะหามไมใหใสรองเทาย่ําเมล็ดขาว ดวย
ความรูสึกที่เคารพแมโพสพ นอกจากนี้คนไทยยังถือวารองเทาเปนของต่าํ และสกปรกจากการเหยียบสิ่งตางๆ จึงไม
ควรสวมรองเทาย่ําขาวที่ใชหงุ กิน อีกทั้งตองการแสดงความเคารพตอสถานที่ บุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงออกอุบาย
ดังกลาวไว

สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ในเรื่อง
“ ตัดตะไครใหตัดใบทิ้งไวในสวน ไมเชนนั้นลูกเกิดมาขาจะลีบ ” โปรดติดตามคะ .....
งานวิจัยทุนอุดหนุนจากสวช. โดย : นางพรนิภา บัวพิมพ
เรียบเรียงโดย : เยาวนิศ เต็งไตรรัตน

การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ไมสอยมะมวงอยาใชไมรวกทําดามตะกรอ มะมวงจะเปนหนอน”
วิถีชีวิตของชาวชนบทไทยในอดีต นอกจากมีอาชีพหลักคือการทํานาแลว ยังมีการทําสวนตางๆ
เสริมดวย เชน สวนมะมวง กลวย มะนาว สม มะละกอ เปนตน แตผลไมที่มีมากกวาอยางอืน่ เห็นจะไดแก
มะมวง และกลวยน้าํ วา ในสวนของกลวยน้ําวานั้นการเก็บผลไมลําบากเนื่องจากตนไมสูงมากนัก และผล
ก็อยูรวมกันเปนเครือ แตการเก็บลูกมะมวงจะยากลําบากมากกวาเนื่องจากลําตนมีความสูงใหญ และลูก
มะมวงก็มกั อยูกระจัดกระจายไปทัว่ ทัง้ ตน ดังนัน้ การเก็บจึงตองใชวธิ สี อยโดยใชตะกรอมีไมยาวๆติดเปน
ดาม เพื่อเกีย่ วขั้วมะมวงใหหลนลงในตะกรอ
สําหรับตะกรอที่ใชสอยมะมวงสวนใหญจะทําจากหวายหรือไมไผสานเปนกระพุง มีไมไผเหลาเปนซี่
ติดอยูที่ปากเพื่อใชเกี่ยวขั้วมะมวงใหหลนลงในตะกรอ สวนดามตะกรอจะใชไมไผเลี้ยงยาวตลอดทั้งลํา
ประมาณ ๑๐ - ๑๒ เมตร มัดตะกรอติดกับสวนปลายใหแนน
สําหรับคําหามของคนโบราณที่ไมใหใชไมลวกทําดามตะกรอ นาจะสืบเนื่องมาจากเหตุผลทีว่ าไม
รวกเปนไมไผตระกูลหนึง่ ที่เนื้อไมบาง เปราะแตกงาย และมีผิวคมมาก จนหมอตําแยโบราณใชไมรวกเปน
อุปกรณในการตัดสายสะดือเด็กเกิดใหม สวนไมไผเลี้ยง เปนไมไผตระกูลหนึ่งที่มีเนือ้ ไมแนนและหนากวา
อีกทั้งยังเหนียวไมแตกงาย ซึ่งหากนํามาทําตะกรอจะดีกวา ดังนั้น คนโบราณจึงนํามาเปนอุบาย เพราะไม
ตองการใหใชไมไผรวกเพราะกลัวบาดมือ โดยอางเรื่องการที่มะมวงเปนหนอน เพราะชาวสวนยอมไม
ตองการใหเกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพนั่นเอง
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับรางกาย
ของเราในเรื่อง “จะกาวขึ้นหรือลงบันได ใหกาวทีละขั้น อยากาวทีเดียวสามขั้น จะทํามาหากินไมได ”
โปรดติดตามคะ .....
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “อยาดา อยาตีพอตีแม ปากจะเทารูเข็ม มือจะโตเทาใบลาน”
คนไทยในสมัยกอนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม โดยจะมีพอซึง่ เปนผูน ําของครอบครัว จะตองตื่นแต
เชามืด จูงควายไปทุง เพื่อทําไรไถนา หาผัก จับปลามาเปนอาหาร ถาลูกยังเล็กแมกจ็ ะอยูบานเลี้ยงลูกไปกอน
แตถาลูกอายุไดสักขวบสองขวบแลว ก็จะปลอยใหอยูกบั ปู ยา ตา ยาย แมก็จะหาบกระบุง ตะกรา ปนโต ตาม
ไปชวยพอทํางานดวย และจะกลับบานใกลย่ําค่ํา เมื่อกลับถึงบานแมก็จะเขาครัวทํากับขาว หากมีลูกโตพอจะ
ชวยงานไดแลวก็จะหุงขาวไวรอแมหลังจากกลับมาจากโรงเรียน สวนพอก็จะดูแลจัดการควายใหเรียบรอยดวย
การพาไปอาบน้ํา เอาเขาคอก สุมไฟไลยงุ เหลือบ ริน้ ไร หลังจากเสร็จภารกิจแลวจึงจะไปอาบน้าํ พอดีกับแมจัด
สํารับอาหารเสร็จ ทุกคนก็จะมารับประทานอาหารรวมกัน
ชีวิตประจําวันเปนไปอยางเรียบงาย ลูกหลานในสมัยกอนจึงมักไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิดจาก
พอ แม ปู ยา ตา ยาย คําสั่งสอนหนึ่งที่ไดยินอยูเสมอจนปจจุบนั ก็คือ อยาดา อยาทุบตีพอแม จะบาปกรรม
และเมื่อตายไปจะกลายเปนเปรต ตัวสูงเทาตนตาล ปากเทารูเข็ม และ มือโตเทาใบลาน...
เปรต กลาวกันวาเปนผีจําพวกหนึง่ มีรูปรางสูงโยงเทาตนตาล ผมยาวหยิกหยอย คอยาว ผอมโซ กลาว
กันวาคนที่ชอบดาพอแมจะเปนเปรตที่มีปากเทารูเข็ม กินอะไรไมได ใชแตปากดูดน้าํ ๆ จึงไมอิ่มและรองหิวโหย
ดังวี้ดๆ ตลอดเวลาในตอนกลางคืน สวนพวกทีช่ อบทุบตีพอแม ก็จะเปนเปรตที่มีมือใหญโตเทาใบลาน ยกมือไม
คอยขึ้นเพราะหนักมาก
ตนลานเปนไมยืนตน ตระกูลเดียวกับปาลม ใบจะเปนครีบขนาดใหญกวางราว 1.20 เมตร นํามาใชเปน
สวนประกอบของเครื่องจักสาน เชน งอบ ปลาตะเพียน พัด เปนตน
การนําเรื่องปากเทารูเข็ม และ มือโตเทาใบลาน มาเปนอุบายในการสั่งสอนใหเคารพและกตัญูตอ
ผูมีพระคุณโดยเฉพาะพอแม เนื่องจากพอแมเปนผูทมี่ บี ุญคุณใหญหลวง ลูกหลานจึงควรมีความเคารพกตัญู
และไมทํารายพอแม คนโบราณจึงออกอุบายวา ถาตีพอแมมือจะโตเทาใบลาน เพื่อใหคนในสังคมยุคนัน้ เกิด
ความกลัว ตระหนักและละเวนไมประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ไมดีไมงามไมเหมาะสม
สําหรับในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อความสะอาดและสุขอนามัย ในเรื่อง
“ หามนอนทับตะวัน ” โปรดติดตามคะ .....
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การศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมนภูมิปญญาชาวบาน
ตอน “ อยาปลูกกอไผไวรมิ ที่ ลูกหลานจะทะเลาะกัน ”
สภาพสังคมในอดีต การมีที่ดินเปนที่อยูอาศัยและเปนเรือกสวนไรนายังไมมกี ารปกหลักเขตหรือลอม
รั้วเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์อยางชัดเจนแตอยางใด แตจะใชลักษณะทางธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง แนวตนไม
ใหญ ฯลฯ เปนสิ่งแสดงเขตที่ดินแทนหลักเขต แมแตในปจจุบันบางพื้นที่ในหมูบ านตามตางจังหวัดก็ยงั เปน
เชนนั้นอยู ซึ่งหากลองถามเจาของที่ดนิ วา มีที่ดินถึงตรงไหน อาจไดรบั คําตอบจากเจาของวาถึงตรงตนตะเคียน
ใหญสุดหนองน้ําดานหลังนูน ทั้งหมดก็ประมาณ ๒๐ กวาไร ก็อาจเปนได
ดวยเหตุขางตน จึงมีภูมิปญญาชาวบานทีส่ ืบทอดตอกันมา วา “ อยาปลูกกอไผไวริมที่ ลูกหลานจะ
ทะเลาะกัน ” ซึ่งผูเฒาผูแกไดเลาอธิบายใหฟง วา ที่หา มไมใหปลูกกอไผไวริมที่ก็เพราะวา กอไผแรกปลูกก็จะ
เปนเพียงแคตน สองตน อยูร ิมพื้นที่เทานัน้ แตเมื่อตนไผเติบโตงอกงามมีหนอขึน้ มาเรื่อย ๆ ก็จะขยายกอใหญโต
ออกไป ทําใหรุกล้ําไปในที่ของคนอื่นเกิดปญหาโตแยงกันเรื่องแนวเขตที่ดิน ในสมัยแรกๆที่ พอแม ปูย า ตายาย
หรือผูใหญยงั มีชีวิตอยู ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะยังไมแยกโฉนดแบงปนที่ใหลูกหลาน และยังมีความเปนญาติพี่
นองใกลชิดกันอยู แตพอถึงรุนหลานในชวงหลังๆที่หา งออกไป ก็อาจจะตกลงกันไมได เกิดปญหาเรื่องแนวเขต
ซึ่งหากผูใหญไมหามไวเชนนี้ก็อาจจะเกิดปญหาตามมาได เนื่องจากไมไผเปนไมที่คนทั่วไปนิยม เพราะมี
ประโยชนมากมายอเนกประสงค ทั้งใชหนอเปนอาหาร ใชลําตนในการจักสาน ทําเครื่องใชในครัวเรือน ฯลฯ
ดังนัน้ คนสมัยกอนจึงไดออกโบราณอุบาย “ อยาปลูกกอไผไวริมที่ ลูกหลานจะทะเลาะกัน ” เพื่อเปน
อุทาหรณสอนใจคนรุนหลังไว โดยพูดเปนอุบายทําใหคนในสังคมเกิดความกลัว และตระหนัก เพื่อที่จะสอนให
ละเวนไมประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่จะกอใหเกิดปญหาขัดแยงทัง้ ในครอบครัวตนเอง และเพื่อนบาน และมีผลให
สังคมสงบเรียบรอย
ในตอนตอไป จะเลาถึงโบราณอุบายที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความกลัว ตระหนักและละเวนไมประพฤติ
ปฏิบัติในเรื่อง “อยาดา อยาตีพอตีแม ปากจะเทารูเข็ม มือจะโตเทาใบลาน” โปรดติดตามคะ ..
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