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ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ

• การเกิดถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ชีวิต
• ในสมยัโบราณอนัตรายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการตั้งครรภ ์ตลอดจนการท่ีใหเ้ดก็มี
ชีวิตอยูร่อด เป็นเร่ืองยุง่ยากและก่อใหเ้กิดความหวาดหวัน่แก่มารดาและผูใ้กลชิ้ด  

• สมาชิกในสงัคมจึงสร้างพฤติกรรมท่ีลบลา้งความหวัน่กลวันั้นเสีย หรือมีขอ้
ช้ีแนะใหป้ฏิบติัและขอ้หา้มต่างๆเก่ียวกบัการเกิด
มากมายซ่ึงไดถ่้ายทอดสืบทอดต่อกนัมาจนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ 



การตั้งครรภ์

• ระยะเวลาในการตั้งครรภจ์นถึงคลอดเป็นระยะท่ีเส่ียงอนัตรายมาก ฉะนั้น จึงตอ้ง
หาทางปัดเป่าดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การผกูขอ้มือดว้ย “ตะกรุดพสิมร” 

• “ตะกรุดพสิมร” มีลกัษณะเป็นแผน่ใบลานลงอกัขระพระคาถา เรียกวา่ “ลงคุณ
พระ” แลว้พบัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเลก็ๆ ร้อยเชือกหรือดา้ยผกู หรือคลอ้งขอ้มือ
ไวจ้นกวา่จะคลอดลูก  



การตั้งครรภ์

• การผกูตะกรุดพิสมรเป็นความเช่ือวา่สามารถป้องกนัผร้ีาย มิฉะนั้นอาจท าใหแ้ม่
และลูกตายหมด เรียกวา่ “ตายทั้งกลม” (เรียกหญิงทีต่ายพร้อมกบัลูกทีอ่ยูนท้ท้อง)



• คนไทยยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ควรประพฤติและขอ้หา้มในขณะท่ีตั้งครรภ ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัภาษา ดงัน้ี

1) คนไทยบางทอ้งถ่ินมีการหา้มไม่ใหห้ญิงมีครรภกิ์นฝร่ัง เพราะภาษาถ่ิน
ทอ้งถ่ินเหนือเรียกฝร่ังวา่ “บะมั่้” จึงมีความเช่ือวา่ ถา้คลอดลูกอาจจะท าใหลู้ก
ติดคาอยูใ่นทอ้ง เพราะค าวา่ “มั่้” มีความหมายหมายวา่ 

การตั้งครรภ์

แ น้้



2) บางทอ้งถ่ินหา้มหญิงมีครรภกิ์นของ “เผา”  เพราะเช่ือวา่จิตใจจะเห่ียวแหง้
หรือเดก็ท่ีเกิดมาอาจผอมแหง้ อีกนยัหน่ึงคือค าวา่ “เผา” มีความหมายไม่ดี คือ 

การตั้งครรภ์

ท าทห้ร้อ้ทห้สุกหรือทห้ไหม้, ท าทห้เรนาร้อ้, ท าทห้หมดไป



3) หา้มหญิงมีครรภน์ัง่  “ขวาง” บนัได หรือหา้มหยดุพกั “คา”  บนัได 
- ค าวา่ “ขวาง” มีความหมายวา่
- ค าวา่ “คา” มีความหมายวา่

ดว้ยความหมายท าใหเ้ช่ือวา่ไม่เป็นมงคลและอาจท าให้
ลูกคลอดยาก คลอดไม่สะดวก

การตั้งครรภ์

กดีกั้้, สกดั

ค้างอยูน, ติดอยูน 



4) หา้มหญิงมีครรภ ์“ตรึง” หรือ “ตอก” ตะปู เพราะจะท าใหเ้ด็กคลอดยาก 
เพราะ “ตรึง” กบั “ตอก” มีความหมายวา่ 

การตั้งครรภ์

ท าทห้อยูนกบัที่



5) หา้มหญิงมีครรภกิ์นของเผด็ร้อน และของท่ีมีรสเคม็ เพราะจะท าใหเ้ด็กใน
ทอ้งทรมานและตาย

การตั้งครรภ์



• ตอบข้อสงสัย ค้ท้องกิ้ เผด็ได้ไหม?

• กินได้ เพราะเดก็จะไดรั้บสารอาการจากท่ีคุณแม่รับประทานเท่านั้น ส่วนเร่ืองรสชาติ
เผด็ เคม็ เปร้ียว หวานนั้นเดก็ทารกจะไม่ไดรั้บรสในส่วนน้ี ฉะนั้น การรับประทาน
เผด็ของคุณแม่ไม่ไดท้ าใหลู้กในทอ้งมีอาการแสบร้อนตวัแต่อยา่งใด

• อยา่งไรกต็ามการรับประทานอาหารรสจดัแบบเผด็จดั กส็มควรเป็นขอ้หา้มส าหรับ
คนทอ้งอยูแ่ลว้  เพราะจะท าทห้คุณแมนมปัีญหาเร่ืองระบบยนอย                                   
และกระเพาะอาหาร หากทา้เผด็มากกจ็ะท าทห้ปวดท้อง



6) หา้มหญิงมีครรภข์า้ม “คราด” เพราะเป็นค าท่ีพอ้งเสียงกบัค าวา่ “คลาด” ท่ี
หมายถึง เคล่ือนจากท่ีหมาย, เคล่ือนจากก าหนดเวลา จึงเช่ือวา่ถา้ขา้มคราดแลว้จะ
ท าใหค้ลอดก่อนก าหนด

7) หา้มหญิงมีครรภผ์า่ไม ้“รวก” เพราะพอ้งเสียงกบัค าวา่ “ลวก”  ท่ีหมายถึง
กิริยาท่ีถูกน ้ าร้อน ไอร้อน หรือไฟพลุ่งมากระทบผวิ 
จึงเช่ือวา่ลูกในทอ้งจะเป็นอนัตราย

การตั้งครรภ์



8) เม่ือจวนจะคลอดตอ้ง “เปิด” ประตู  หนา้ต่าง หรือไขกญุแจตูห้รือล้ินชกัท่ี
ปิดเอาไว ้ตอ้งเปิดออกใหห้มด เพราะค าวา่ “เปิด” หมายถึง ท าใหส่ิ้งท่ีปิดอยูเ่ผย
ออกมา เพราะเช่ือวา่วา่จะท าใหค้ลอดไดส้ะดวก

9) ในขณะท่ีจะคลอดหา้มพดูวา่ “ติด  ขัด ค้าง  คา” เพราะเช่ือวา่ถา้พดูค าน้ี
ลูกจะคลอดยาก

การตั้งครรภ์



การเตรียมฟื้

• เม่ือภรรยาทอ้งแก่  สามีตอ้งตดัฟืนเตรียมไวใ้หภ้รรยาใชอ้ยูไ่ฟหลงัคลอด  
• การตดัฟืนนั้นเช่ือกนัวา่เป็นการเส่ียงทาย 

- ถา้ตดัฟืนไดข้้าดยาว ลูกท่ีเกิดมาจะเป็นชาย  
- ถา้ตดัไดข้้าดส้ั้ จะไดลู้กผูห้ญิง 

• หรือเวลารวมฟืนใหเ้ป็นกอง  
- ถา้กองฟืนเป็นู้้สูงตรงกลาง ลูกจะเป็นชาย  
- ถา้ตรงกลางไมนู้้ ลูกจะเป็นหญิง



• กองฟืนท่ีตั้งไวน้ั้นตอ้งเอา “ห้ามพทุรา” มาสะหรือสุมไว ้
• เช่ือวา่เป็นเคร่ืองป้องกนัผ ี เหตุท่ีใชห้นามพทุรามาสะหรือสุมเป็นกองไฟนั้นถือ
วา่มีช่ือมงคล 

• โดยเวลาตดัหนามพทุราใหท่้องคาถา “้โมพทฺุธตสฺส” 

• เม่ือถึงค าวา่ ตฺส ใหเ้อามีดตดัไมท้นัที  คาถาบทน้ีถือเป็นการเอาเคลด็ เน่ืองจาก
เสียงคลา้ยคลึงกนั คือ ้โม = ห้าม  พทฺุธ = พทุรา

การเตรียมฟื้



เวลาจะคลอด
• เวลาจะคลอด คนใกลค้ลอดตอ้งหั้ห้้าไปทางตะวั้ ออก หรือหนัศีรษะไปทาง
ทิศเห้ือ เพื่อใหลู้กเล่ือนลงทต้ไดส้ะดวก 

• เม่ือเจบ็ทอ้งจวนจะคลอด หมอต าแยตอ้งออกค าสัง่ใหค้นหนุนหลงั คือ 
ใชใ้หค้นเป็นเหมือนพนกัพิงใหผู้ป่้วย  



เวลาจะคลอด

• คนหนุนหลงัยงัมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยหมอต าแย ถา้หมอต าแยบอกใหช่้วย “ผลกั” ก็
ตอ้งเอามือทั้งสองกดสองขา้งทอ้งของคนเจบ็เพ่ือไม่ใหเ้ดก็ในทอ้งด้ินหนีไปทาง
โนน้ทางน้ี  
• แต่ถา้กดตอนเหนือทอ้งเพ่ือช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็เล่ือนต ่าลง จะเรียกวา่ “ขนมท้อง”



• ถา้การคลอดเกิดติดขดั คลอดไดช้า้ ตอ้งหาวธีิการต่างๆ เพ่ือช่วยใหค้นทอ้งมี
ก าลงัใจดี บรรเทาความเจบ็เกิดลมเบ่งแรงข้ึนโดยท า “  ้ ้าสะเดาะ” เพือ่ประพรม 
คนเจบ็และใหค้นเจบ็ด่ืม 
• วิธีท า “  ้ ้าสะเดาะ” มีหลายวธีิ เช่น ด่ืม  ้า้ทีแ่ชนตะกรุดลงคาถา,  ด่ืม  ้้าที่ล้างเท้า
ของสามี หรือแมนสามี เป็นตน้

• ค าวา่ “สะเดาะ” หมายถึง ท าใหห้ลุดออกมาดว้ย
คาถาอาคม, ท าใหห้มดส้ินไปหรือเบาบางลง

เวลาจะคลอด



• เม่ือเดก็คลอดหลุดออกมาถึงพ้ืน ซ่ึงเรียกวา่ “ตกฟาก” เหตุท่ีเรียกวา่ตกฟาก เพราะ
เดก็คลอดมาจะตกลงมายงัพ้ืนเรือนท่ีท าดว้ยไมไ้ผส่บั ซ่ึงเรียกวา่ ฟาก
• เวลา “ตกฟาก” ตอ้งจดจ าเอาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์
ในการใหโ้หรผกูเป็นดวงชะตา 

เวลาจะคลอด



• เม่ือเดก็คลอดออกมาแลว้หมอต าแยจะอุม้เดก็ใหค้ว  ่าหนา้ แลว้เอาน้ิวมือลว้งปาก
เดก็เพ่ือควกัเอาเมือกในปากออกมา ซ่ึงถา้หากไม่ท าทนัทีเดก็จะหายใจไม่สะดวก 
เรียกวา่ “ส าลกั  ้้าคร ่า” 

เวลาจะคลอด



• เม่ือควกัเมือกออกจากปากเดก็ ถา้เดก็ยงัไม่ร้องอุแว ้ตอ้งตีกน้เดก็เพื่อใหเ้ด็กร้อง 
• เม่ือเดก็ร้องออกมาไดแ้ลว้เอาผา้ห่อตวัเดก็เพ่ือใหค้วามอบอุ่น  
• และหมอต าแยตอ้งช่วยจดัการใหร้กออกมาใหห้มด  แม่เดก็จึงจะปลอดภยั

เวลาจะคลอด



การตัดสายสะดือ

• หมอต าแยจะใชเ้ชือกหรือดา้ยดิบผกูสายสะดือ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “สายอุทร” 
และวา่คาถา “้โมพทุธายะ” แลว้จึงตดัสายสะดือดว้ยผิวไมร้วกตดั (ไมไ้ผช่นิด
หน่ึง) 

• “้โมพทุธายะ” คือ คาถาพระเจ้าห้าพระองค์
มีความเช่ือวา่ หากกล่าวคาถาน้ีจะเกิดผลดี
ในทุก ๆ ดา้น ทั้งแคลว้คลาด ปลอดภยั 
เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์



• ส าหรับความหมายของ  "้ะ โม พทุ ธา ยะ" มีดัง้ี้

• ้ะ หมายถึง พระกกุกสุนัโธ ใชเ้ขียนแทน ธาตุ  ้า้ หรือ อาโปธาตุ มีก าลงัเท่ากบั 
12 ใชใ้นการปลุกเสกใหเ้กิดพทุธคุณดา้นเมตตามหานิยม

• โม หมายถึง พระโกนาคม ใชเ้ขียนแทน ธาตุดิ้  หรือ ปฐวธีาตุ มีก าลงัเท่ากบั 21
ใชใ้นการปลุกเสกใหเ้กิดพทุธคุณดา้นคงกระพนัชาตรี

• พทุ หมายถึง พระกสัสปะ ใชเ้ขียนแทน ธาตุไฟ  หรือ  เตโชธาตุ มีก าลงัเท่ากบั 6
ใชใ้นการขบัไล่ส่ิงอปัมงคล หรือสะเดาะเคราะห์

การตัดสายสะดือ



• ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั) ใชเ้ขียนแทน ธาตุลม 
หรือ วาโยธาตุ มีก าลงัเท่ากบั 7 ใชด้า้นการล่องหน ก าบงัตน

• ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพทุธเจา้องคถ์ดัไป หลงั พ.ศ. 5000) ใช้
เขียนแทน อากาศธาตุ มีก าลงัเท่ากบั 10 เม่ือรวมก าลงัธาตุทั้ง 5 กจ็ะเป็นคุณ

การตัดสายสะดือ



การตัดสายสะดือ

• สายสะดือนั้นจะมีเสน้สีด าๆ อยูข่า้งในเป็นปลอ้งๆ เรียกวา่ “เส้้ถนา้ไฟ” คนไทยมี
ความเช่ือวา่เส้้ถนา้ไฟถี ่ จะมีลูกถี ่ ถ้าเส้้ถนา้ไฟหนาง จะมีลูกหนาง

• ส่วนรกเดก็ คนไทยมีความเช่ือวา่ตอ้งใหค้นท่ีช่ือ “บุญมั่้  บุญม ี บุญคง หรือ    
บุญอยูน” เป็นผูฝั้งรกเพื่อความเป็นสิริมงคล



การอาบ้ า้ทห้เดก็

• เม่ือตดัสายสะดือเสร็จแลว้ ตอ้งใชน้ ้ าอุ่นอาบใหเ้ดก็เพ่ือช าระลา้งไขมนัและเมือก
ท่ีติดตวั วธีิอาบน ้าในสมยัก่อนมี 2 วิธี คือ “อาบ” กบั “แชน”

1) การอาบ  ้้าเด็กบ้ห้้าแข็ง  วธีิ้ีเ้รียกวนา “อาบ” โดยใหผู้อ้าบเหยยีดขาทั้ง
สองขา้งออกไปใหต้รง  อุม้เดก็วางลงในช่องวา่งระหวา่งแขง้ หนัหวัเด็กไปทาง
ปลายเทา้ เพื่อลา้งหนา้เด็กไดถ้นดัและตอ้งดดัแขนดดัขาของเด็กดว้ยเพื่อใหเ้ด็กมี
แขนขาอ่อนและขาตรง วธีิอาบน ้าวธีิน้ีเกิดข้ึนเพราะสมยัก่อนไม่มีอ่างส าหรับวาง
เด็กลงอาบน ้า



2)  การอาบ  ้้าเด็กท้อนาง วธีิ้ีเ้รียกวนา “แชน” ถา้เป็นผูมี้อนัจะกินจะน าเงินทอง
ของมีค่าใส่ลงไปในอ่างดว้ย เพ่ือเอาเคลด็วา่เม่ือเติบโตข้ึนจะไดเ้ป็นคนมัง่คัง่ดว้ย
ทรัพยสิ์นเงินทอง

การอาบ้ า้ทห้เดก็



เม่ือใชผ้า้ออ้มเสร็จแลว้น าไปซกั หา้ม “บิด” ผา้ออ้ม ซ่ึงค าวา่ “บิด” หมายถึง
หมุนใหเ้ป็นเกลียว, ท าใหผ้ดิไปจากสภาพเดิม จึงเช่ือวา่จะท าใหเ้ดก็ไม่สบายตวั 
หรือเกิดเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

หา้มบิดผา้ออ้ม



การรนอ้กระด้ง

• เม่ืออาบน ้าเดก็เสร็จ กจ็ะอุม้เดก็วางไวบ้นกระดง้ เพราะหลงักระดง้นูนและหยุน่
เหมือนสปริง ในกระดง้ท่ีเดก็นอนและใหน้ าส่ิงของท่ีเป็นเคลด็มาวางไว ้คือ

- ถ้าเป็้เด็กชายใหจ้ดัสมุดและดิ้สอเอาไว ้เป็นการเอาเคลด็วา่ เม่ือเด็ก
เติบโตจะไดรู้้จกัอ่านเขียนหนงัสือ 

- ถ้าเป็้เด็กหญิงใหห้าเขม็และด้ายเยบ็ผ้าวางไว ้เป็นการเอาเคลด็วา่เม่ือ
เติบโตข้ึนจะไดรู้้จกัเยบ็ปักถกัร้อย



การรนอ้กระด้ง



• วางของเสร็จแลว้หมอต าแยจะยกกระดง้ข้ึนร่อนเบาๆ พอเป็นพิธี แลว้วาง
กระแทกกระดง้ลงเบา ๆ เหมือนพอใหเ้ด็กรู้สึกตกใจร้องแว ้ เด็กจะไดคุ้น้เคยไม่
สะดุง้ตกใจต่อไป 

• หมอต าแยร่อนกระดง้แลว้พดูวา่ “สามวั้ ลูกผ ี ส่ีวั้ ลูกค้ ลูกของทครรับไปเ้้อ”

• ผูท่ี้นัง่อยูใ่นท่ีนั้น ซ่ึงเป็นคนท่ีเล้ียงลูกง่าย ใจดี มีความประพฤติเรียบร้อยจะเป็น
ผูต้อบวา่ “ลูกข้าเอง”  หรือ “ลูกฉั้เอง” หมอต าแยจะส่งกระดง้เดก็ใหผู้น้ั้นรับไว้

• ผูรั้บในท่ีน้ีจะเรียกวา่ “แมนยก”  จะใหเ้งินแก่หมอต าแย เพ่ือเป็นพิธีวา่เป็นการซ้ือ
เดก็ เป็นความเช่ือท่ีวา่ เป็นการรับซ้ือเดก็จากผท่ีีเรียกวา่ “แมนซ้ือ”

การรนอ้กระด้ง



• พระยาอนุมานราชธน (2531: 76)  ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองการรับซ้ือเดก็จากผหีรือ    
แม่ซ้ือไวว้า่

แม่ซ้ือเป็นผมีารังควานประจ าตวัเดก็ท่ีเพ่ิงเกิดมา...แม่ซ้ือมกัรบกวนใหเ้จบ็ไข้
ไม่สบายเป็นไปต่างๆ เร่ืองกเ็ห็นจะตอ้งการเอาตวัเดก็ไป เพราะดว้ยความรักใคร่...
จึงตอ้งออกอุบายขอซ้ือเดก็จากแม่ซ้ือคือ หลอกผอีีกทีหน่ึง เป็นเงินค่าตวั 33 เบ้ีย... 
เม่ือหมอต าแยร่อนกระดง้ กล่าวค าวา่ สามวั้ ลูกผ ีส่ีวั้ ลูกค้ กน่็าจะเน่ืองมาจาก
เร่ืองขอซ้ือเดก็จากแม่ซ้ือน้ีเอง เห็นจะสมมติใหห้มอต าแยเป็นตวัแม่ซ้ือ แตนพธีิที่เรา
ท าไมนสู้ตรงกบัพธีิเดมิดงัแจ้งอยูนท้โองการแมนซ้ือ คือการรนอ้้้ั้ต้องท าสามวั้ ลนวง
แล้ว ไมนทชนท าท้วั้ คลอด



การอยูนไฟ

• ความเช่ือของคนไทยนั้นเช่ือวา่การอยูนไฟถือวนาเป็้การช าระล้างมลทิ้ อนัเกิด
จากการคลอดลูกมากกวา่เป็นเร่ืองบ าบดัพยาบาล  

• การคลอดลูกมีเลือดฝาดและส่ิงโสโครกออกมา คนไทยโบราณถือวา่เป็นมลทิน 
• ก าหนดวนัอยูไ่ฟมกัจะเป็นจ านวนค่ี คือ 7, 9, 11, 13 หรืออยา่งมากถึง 29 วนักมี็ 
• ท่ีก าหนดไวเ้ช่นน้ี เพราะถือคติท่ีวา่ “วั้ คูนลูกถี ่ วั้ คีลู่กหนาง” 

• และขณะอยูไ่ฟหา้มพดูค าวา่ “ร้อ้” หรือ “อบ” เพราะท าใหจิ้ตใจร้อนรุ่มตาม



การอยูนไฟ



• สามีจะท าเตาส าหรับอยูไ่ฟ  เวลาติดไฟจะเรียกวา่ “ทอดเตาไฟ” 

• ก่อนจะข้ึนนอนบนกระดานไฟ ตอ้งท า “เข้าข่ือ” เสียก่อน คือ นอนตะแคงให้
หมอต าแยเหยยีบสะโพก เช่ือกนัวา่เพ่ือใหก้ระดูกเชิงกรานเขา้ท่ี

• กนอ้ขึ้้ ้อ้บ้กระดา้ไฟต้องกราบขอขมาเตาไฟเสียก่อน เพราะถือวา่ เตาไฟ
เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมีผเีทพารักษป์ระจ าอยู ่

• หญิงอยูไ่ฟตอ้งใชข้ม้ินกบัปูนแดงผสมเหลา้แลว้เอาส าลีชุบปิดสะดือและทาทอ้ง
ทาหลงัไวเ้สมอ เพ่ือดบัพิษร้อนและรักษาร่างกาย 

การอยูนไฟ



• อาหารส าหรับผูอ้ยูไ่ฟตามปกติตอ้งกินขา้วกบัเกลือหรือปลาแหง้ และหลายๆ วนั
จึงกิ้ แกงเลยีงบ้างโดยเช่ือวนาชนวยทห้แมนมี  ้้า้มมาก 



• หญิงท่ีอยูไ่ฟจะตอ้งเขา้กระโจมซ่ึงท าดว้ยซ่ีไมไ้ผเ่ป็นโครงสูงและยกหมอ้ยาท่ีตม้
จนเดือดไวใ้นกระโจม 
• ผูท่ี้เขา้กระโจมกจ็ะไดรั้บไอร้อนจากหมอ้จนเหง่ือไหลท่วมตวั 
• การเขา้กระโจม “ฝร่ังเรียกวา่ อาบเหง่ือ (sweat  bath)...

การเขา้กระโจมของเราไม่ใช่จะบ ารุงผวิป้องกนัฝ้าเท่านั้น 
คงเป็นเร่ืองช าระมลทินอนัเกิดจากการคลอดลูกดว้ย” 
• เม่ืออยูนไฟครบก าห้ดแล้ว ต้องเซน้สังเวยแมนเตาไฟ

ดว้ยกบัขา้วใส่กระทงเลก็ๆ แลว้จึงดบัไฟ หลงัจากนั้น
จึงอาบน ้ามนตเ์พ่ือป้องกนัเสนียดจญัไร



การท าขวญัและโก้ผมไฟเดก็

• การท าขวญัแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เม่ือเด็กคลอดแล้วได้ 3 วั้  และเม่ือเดก็อายุ
ครบได้ 1 เดือ้ 

• การท าขวญัเดก็ในช่วงแรกเน่ืองจากถือวา่เป็นช่วงพน้เขตอนัตรายจากการเป็นลูกผี 
• การท าคร้ังน้ีจะท าเงียบๆ ในครอบครัวโดยพอ่แม่จะจัดท าบายศรีปากชาม  
มะพร้าวอนอ้ 1 ผล กล้วย  1 หว ีข้มต้มแดง  ข้มต้มขาว ไวเ้ป็นเคร่ืองสังเวย
พระภูมิเจา้ท่ี 



• เตรียมเคร่ืองส าหรับทช้ท้การท าขวญั มีแป้งหอม น ้ ามนัหอมหรือกระแจะ 
ดอกไมธู้ปเทียน ขา้วสารบรรจุลงขนัส าหรับปักแวน่เทียน 3 เล่ม ขนัเลก็ใส่น ้ าอุ่น
กบัชอ้นเลก็ๆ 

• เม่ือถึงเวลาท าขวญัผูก้ระท าพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยน าเดก็มาวาง
ตรงหนา้ ยกชามบายศรีตั้งทางหวัเดก็  

• หยบิด้ายสายสิญจ้์ขึ้้ ฟาดเคราะห์ คือ ปัดด้ายลงบ้แข้และขาข้างละ 1 เส้้ 
เม่ือปัดส่ิงร้ายออกจากตัวเด็กแล้วเอาด้ายไปเผาไฟทั้งหมด 

การท าขวญัและโก้ผมไฟเดก็



• หยบิด้ายสายสิญจ้์เส้้ทหมนมาเสกแลว้ผกูขอ้มือเดก็ทั้ง 2 ขา้ง เรียกวา่ “ผูกขวญั” 

• เจิมแป้งกระแจะใหท่ี้หนา้ผากเพ่ือเป็นมงคล เสร็จแลว้เอาชอ้นเลก็ตกัน ้ าในขนัให้
เดก็กิน 3 คร้ัง แลว้จึงใหศี้ลใหพ้รตามธรรมเนียม 

• ถึงตอนน้ีอาจยา้ยเดก็จากกระดง้มาลงเปลผา้ หรือยงัใหน้อนอยูใ่นกระดง้ต่อไปกมี็

การท าขวญัและโก้ผมไฟเดก็



• ชนวงทีส่องของการท าขวญั จะท าเม่ือเดก็มีอายุครบ 1 เดือ้ 1 วั้  (เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
อายขุองเด็กครบ 1 เดือนเตม็จึงเติมเขา้ไปอีก 1 อีก) เป็นอนัวา่พน้อนัตรายจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ ซ่ึงเขา้ใจวา่ผเีป็นผูก้ระท ากจ็ะท าพิธีโกนผมไฟและท าขวญักนั
อยา่งออกหนา้ออกตา 

• บางทีกต็ั้งช่ือเด็กท้ชนวง้ีด้้วย  ผมท่ีโกนแลว้จะบรรจุลงกระทงใส่ดอกไมห้รือ
พาน  แลว้เอาไปลอยลงในน ้า  



• ขณะท่ีน าไปลอยกจ็ะกล่าววา่ “ขอทห้อยูนเย็้ เป็้สุขเหมือ้แมนคงคา” 

• ต่อจากนั้นญาติพ่ีนอ้งกท็  าพิธีเอาดา้ยขวญัผกูขอ้มือและขอ้เทา้เด็ก และใหพ้รตาม
ประเพณี หรืออาจมีของขวญัใหเ้ดก็ดว้ยกไ็ด้



พธีิลงอูน

• เสร็จพิธีท าขวญัและโกนผมไฟแลว้จะท าพิธีเอาเดก็ลงเปลหรือลงอู่ โดยน า
- ฟักเขียว 1 ลูก มาลา้งใหส้ะอาดแลว้ทาแป้งใหข้าว 
- หิ้บดยาทั้งแม่หินและลูกหิน 
- แมวคราว 1  ตวั (เป็นแมวตวัผูท่ี้แก่ รูปร่างใหญ่ 
หนา้ตาดุน่ากลวั)

- ถุงผ้าบรรจุข้าวเปลือก 1 ถุง วางไวใ้นเปล 
• หากเดก็ท่ีจะลงเปลเป็นชายใหว้างสมุดดินสอลงในเปลดว้ย ส่วนถา้เป็นเดก็หญิง
กใ็หว้างดา้ยและเขม็ (ถา้ยงัไม่ไดว้างในระยะร่อนกระดง้) 



• เม่ือวางส่ิงของดงักล่าวลงเปลเสร็จกรี็บไกวเปล 3 คร้ังเพ่ือไม่ใหแ้มวตกใจ แลว้
น าแมวออกจากเปล 

• จากนั้นอุม้เด็กลงเปลแทน ไกว 3 คร้ังเหมือนกนั
และกล่าวค าใหศี้ลใหพ้รไปดว้ยขณะท่ีไกว  
• ถา้มีการตั้งช่ือเดก็แลว้กเ็ขียนช่ือเดก็ลงในกระดาษ
แลว้วางลงในเปลดว้ย

พธีิลงอูน



• ส่ิงของต่างๆท่ีวางลงไปในเปลของเดก็นั้น พระยาอนุมานราชธน (2531: 93-94) 
ไดอ้ธิบายวา่

• ในส่วนข้าวและพืชต่างๆเห็นจะเอาเคลด็ หมายถึง ความเจริญงอกงาม
• ส่วนฟัก หิ้  บดยา และแมว จะเอาเคลด็ท่ีมีค  ากล่าวติดปากเป็นค าใหพ้รวา่ 

“ทห้เย็้ เหมือ้ฟัก ห้ักเหมือ้แฟง  ทห้อยูนเรือ้เหมือ้ก้อ้เส้า เฝ้าเรือ้
เหมือ้แมวคราว” 

• อนัเป็นค าผูใ้หญ่ใหพ้ร ไม่เฉพาะแต่เดก็ ใหพ้รแก่บ่าวสาวกอ็ยา่งน้ีเหมือนกนั

พธีิลงอูน



• แต่หิ้บดยากล่าวค าใหพ้รเป็นก้อ้เส้า เห็นทีกอ้นเสา้จะมาก่อน มาเปล่ียนเป็นหิน
บดยาภายหลงั  

• ท่ีเปล่ียนเสียกเ็ป็นการดี เพราะกอ้นเสา้มนัสกปรกน่ารังเกียจเตม็ที
• ส่วนแมวคราว คือแมวตวัผูข้นาดเข่ือง เป็นแมวผูใ้หญ่มีหนวด 
มีเคราแลว้  ถ้าเปรียบกบัค้กเ็หมือ้ผู้ซ่ึงมอีายุบรรลุ้ิตภิาวะ
โดยบริบูรณ์ จงึเป็้แมวไมนทิง้ถิ่้   ้ามาทช้เป็้เคลด็กไ็ปกั้ ได้

พธีิลงอูน



การเลีย้งลูก 

• เม่ือเดก็อายุได้ประมาณ 3 เดือ้ ค้โบราณจะทห้กิ้ ข้าวบดกบักล้วย  ้้าว้า  

• เคร่ืองบดข้าวกบักล้วยจะทช้ช้อ้กะลามะพร้าวบ้ีขา้วและกลว้ยในภาชนะจนเห็น
วา่ละเอียดดีแลว้ กจ็ะป้ันขา้วและกลว้ยบดเป็นกอ้นเลก็ๆป้อนใหเ้ดก็กิน 



การเลีย้งลูก 

• ในสมยัโบราณภานะใชส้อยมกัจะใช ้“กะลา” และยงัมี  “กะโหลก  ้้า”  
“กระบวย”  ซ่ึงท าจากกะลา  

• “กะโหลก  ้้า” นั้นใชส่้องหนา้แทนกระจกเงาไดด้ว้ย 
จนมีค าพดูวา่ “ไมนตกั  ้า้ทสนกะโหลก ชะโงกดูเงา”  ซ่ึง
จะเป็นค ากล่าวติเตียนคนท่ีไม่รู้จกัพิจารณาตนเองเสียก่อน



• เม่ือเด็กอายไุดป้ระมาณ 7-9 เดือนกจ็ะรู้จกัลุกข้ึนในอาการโยงโย ่นัง่หรือคลานได ้   
• ระยะน้ีเองเดก็จะมีฟันข้ึน จะใหเ้รียกวา่ “ดอกไม้ขึ้้ ” ที่ห้ามไมนทห้เรียกวนาฟั้ข้ึน
อาจเน่ืองมาจากค าวา่ “ฟั้” มีความหมายวา่ “ท าร้ายด้วยของมีคม” ซ่ึงถือวา่เป็น
ค าท่ีไม่มงคล 

• ตอ้ทีเ่ดก็ฟั้ขึ้้ บางค้จะ  ้าเอาทองค าหรือแหว้ทีเ่ป็้ทองค าถูทีฟั่้เด็กเบาๆ 
เพ่ือเอาเคลด็วา่ใหเ้ดก็มีปากเป็นเงินเป็นทอง  

• บางคนมีความเช่ือวา่ในระยะน้ีถา้บดขา้วปนทองค าใหเ้ดก็กินจะท าใหเ้ดก็มีเสียง
เพราะและมีผิวเหมือนทอง 

การเลีย้งลูก 



• เม่ือเดก็ยนืไดเ้ป็นคร้ังแรกจะเรียกวา่ “ตั้งไขน” ท่ีเรียกเช่นน้ีเพราะเดก็ยนืตั้งตวัตรง
นานไม่ได ้ มีลกัษณะเหมือนการตั้งไข่  

• ขณะท่ีเดก็หดัเดินผูใ้หญ่จะร้องวา่ “ตั้งไขนล้ม ต้มไขนกิ้  ไขนตกดิ้  อดกิ้ ไขนต้ม” 
ซ่ึงเป็นจิตวิทยาอยา่งหน่ึง ถือวา่เป็นการร้องท่ีช่วยใหเ้ดก็
เพลิดเพลินและเผลอตวัจะไดรู้้จกัยนื ตั้งตวั และกา้วเดินได้

การเลีย้งลูก 



• เม่ือเดก็พดูไดอ้อ้แอย้งัไม่เป็นภาษา เราเรียกวา่ “เลน้  ้้าลาย” 

• เม่ือสอนเด็กพดู - ถา้เดก็พดูไดเ้ร็ว จะเรียกวา่ “ปากเบา” 

- ถา้เด็กพดูไดช้า้ จะเรียกวา่ “ปากห้ัก” 

การเลีย้งลูก 



• ถา้เดก็คนใดมีร่างกายอว้นทว้นสมบูรณ์ จะไม่กล่าวชมตรงๆวา่ เด็กอ้ว้ น้ารัก 
ตอ้งพดูวา่ “ น้ าเกลยีด น้าชัง” เพราะเช่ือวา่เป็นอุบายลวงผไีม่ใหเ้อาตวัเด็กไป

• ค้ไทยยงัมีความเช่ือวนา ห้ามเด็กกิ้ ปลา ถ้ายงัพูดค าวนา “ปลา” ไมนได้ ความเช่ือ
เร่ืองน้ีอาจเกิดจากบรรพบุรุษเห็นวา่เด็กยงัไม่มีความระมดัระวงั
ฉะนั้น ถา้ใหกิ้นปลา กา้งปลาอาจจะท่ิมหรือต าคอได ้                                         
ซ่ึงเป็นอนัตรายแก่เดก็เลก็ๆ

การเลีย้งลูก 



• ความเช่ืออีกประการหน่ึงคือ ถา้เดก็ท่ีเล้ียงนั้นเจบ็ออดๆแอดๆ 
- ถ้าเป็้เดก็ผู้ชาย พอ่แม่มกัจะน าเดก็ไปทอดผา้ป่า คือ น าไปถวายพระ พระ

จะรับไวแ้ละเอาดา้ยผกูขอ้มือไว ้ 
- สนว้เดก็ผู้หญิงนั้นพระจะใหด้า้ยมาผกูกนัเองท่ีบา้น

• เร่ืองท่ีเดก็เจบ็ป่วยบ่อยเช่ือวา่ถูกผกีระท า ผแีกลง้มาท าใหเ้จบ็ป่วย ผเีกลียดผูใ้หญ่
แต่ท าอะไรผูใ้หญ่ไม่ไดจึ้งมาแกลง้เดก็ 

• ถา้เดก็นั้นเป็นของพระ ผกีไ็ม่แกลง้อีกต่อไปเน่ืองจากกลวัพระ

การเลีย้งลูก 



• ประเพณีและความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ้้ั้เป็้ส่ิงที่ก าห้ดข้อควรประพฤติ
ปฏิบัติของค้ท้สังคม  และสามารถสะท้อ้ทห้เห็้ความฉลาดและความ
รอบคอบของบรรพบุรุษของเรา

• เพราะในสมยัก่อนการแพทยย์งัไม่เจริญกา้วหนา้ การตั้งครรภแ์ละการคลอดแต่
ละคร้ังกอ็าจไม่ปลอดภยั บางคร้ังอาจถึงแก่ความตายได ้

• หญิงมีครรภจึ์งมีความวติกกงัวลสูง นอกจากห่วงตนเองแลว้ยงัห่วงลูกในครรภ์
อีกดว้ย จึงมีการก าห้ดข้อห้าม ข้อช้ีแ้ะ หรือข้อควรประพฤติทห้แกนหญิงมี
ครรภ์ เพ่ือสร้างความมั่้ทจทห้เกดิขึ้้  

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ



• กิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นท าใหเ้ราทราบวา่คนในสมยัก่อนเช่ือวา่ 
เด็กมีความส าคญั เทวดาเป็้ผู้ป้ั้ ต้องดูแลอยนางดแีละควรประ้ีประ้อมกบัผี
เพ่ือทห้ลูกของต้ปลอดภยั 

• ฉะนั้น กิจกรรมทุกอยา่งท่ีท าไปเน่ืองจากพอ่แม่ท าดว้ยความรักลูก ตอ้งการใหลู้ก
มีชีวติอยา่งปลอดภยั และเม่ือเติบโตข้ึนลูกจะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและมีความเจริญ
กา้วหนา้

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ



• ส่ิงท่ีน่าสงัเกตอีกประการหน่ึง ความเช่ือในเร่ืองของเสียงและความหมายของค า
คือ เม่ือจะท าส่ิงใดมกัอาศยัความหมายของค าเป็นเคร่ืองเตือนใจ หรือเพื่อเอา
เคลด็เร่ืองความเป็นสิริมงคล   

• ความเช่ือท้เร่ืองการเกดิ้้ั้เกีย่วเ้่ืองกบัภาษาอยูนเป็้จ า้ว้มาก ดัง้้ั้
ประเพณแีละความเช่ือที่เป็้สนว้ห้่ึงของวฒั้ธรรมจึงมีความสัมพั้ ธ์อั้
แ้บแ น้้กบัภาษา

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ


