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ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

ความส าคัญของภาษา 

 ภาษา เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความคิด ความ

ตอ้งการ และอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน และมนุษย์ยงัใช้ภาษาจดบนัทึกเร่ืองราว 

เหตุการณ์ ความเช่ือต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้เร่ืองราวต่างๆของบรรพบุรุษ ภาษาจึงช่วยให้มนุษย์

สามารถธ ารงวฒันธรรมไวไ้ด ้

การใช้ภาษาในการส่ือสาร 

 ภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน โดยมีขอ้ตกลงยอมรับกนัในสังคมนั้นๆ มนุษยใ์ช้ภาษาในการส่ือสาร

ดว้ยเสียงพดู กิริยาอาการต่างๆ ตลอดจนรูปภาพ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ต่อมามีการประดิษฐ์ตวัอกัษรข้ึนใช้

แทนเสียงพดู เป็นภาษาหนงัสือ 

 ภาษาท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1.  วจันภาษา คือ ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า ไดแ้ก่ ภาษาพดู ภาษาเขียน 

 2. อวจันภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ใช้ถอ้ยค า ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทาง สีหน้า แววตา และน ้ าเสียง

ประกอบกบัถอ้ยค าท่ีก าลงัพดู 

 ทั้งภาษาพดู  ภาษาเขียน  และกิริยาท่าทางนั้น มีความส าคญัมากในการส่ือสารโตต้อบกนั ซ่ึงการใช้

ภาษาจ าเป็นต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคล โอกาส สถานการณ์  เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจหรือส่ือ

ความหมายใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 ตวัอยา่ง การพดูใหถู้ก  เขียนใหถู้ก คือ 

  - ไม่ใช่พดู โรงเรียน  เป็น โลงเลียน 

  - ไม่ใช่พดู กลุม้ใจ  เป็น กุม้ใจ 

  - ไม่ใช่เขียน กะเพรา เป็น  กระเพรา 

ลกัษณะของภาษาไทย  

 ภาษาไทยเป็นแกนส าคญัท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย เม่ือเร่ิมมีการประดิษฐ์อกัษรไทยสมยั

พอ่ขนุรามค าแหง  ภาษาไทยจึงไดบ้นัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และวรรณคดี 

 ภาษาไทยมีวิวฒันาการและเกิดการเปล่ียนแปลงโดยรับเอาภาษาและวิวฒันธรรมของชาติอ่ืนมาใช ้

เช่น รับค าบาลีมาจากพุทธศาสนา และค าสันสกฤตจากวรรณคดีอินเดีย  และไดรั้บอิทธิพลจากเขมรในการ
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น าค ามาใชเ้ป็นราชาศพัท ์ นอกจากน้ียงัมีการรับภาษาของชาติอ่ืนมาใช ้เช่น จีน ญ่ีปุ่น  องักฤษ โปรตุเกส อนั

แสดงใหเ้ห็นถึงการติดต่อกนัระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

 แมภ้าษาไทยจะยมืค าภาษาอ่ืนมาใช ้แต่ก็ยงัคงมีเอกลกัษณ์ของภาษาไทยเอาไว ้เพื่อแสดงวฒันธรรม

และเอกลกัษณ์ของชาติไทยเอาไว ้ดงัน้ี 

 1. ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด มีรูปค าเป็นค าพยางคเ์ดียว เราจะสังเกตไดจ้ากค าดั้งเดิมในภาษาไทยท่ี

ใชก้นัในชีวติประจ าวนั เช่น 

 ค าเรียกช่ือญาติพี่นอ้ง เช่น  พอ่  แม่  ปู่   ยา่   ตา  ยาย 

 ค าเรียกช่ือธรรมชาติ เช่น ดิน  น ้า  ลม  ไฟ  ป่า  เขา 

 ค าสรรพนาม เช่น  ฉนั  ผม  แก  ขา้  สู  เจา้  ก ู มึง 

 2. ภาษาไทยมีตวัอกัษรและตวัเลขเป็นของตนเอง  คือ 

 มีสระ 21 รูป 

 มีพยญัชนะ 44 รูป 

 มีวรรณยกุต ์4 รูป 5 เสียง 

 มีตวัเลข ๑  ๒  ๓  ๔ 

 3. ค าไทยมกัมีตวัสะกดตรงตามาตราสะกด ซ่ึงมี 8 มาตรา คือ แม่กก  แม่กด    แม่กบ  แม่กม  แม่กน   

แม่กง  แม่เกย  แม่เกอว  

 4. ภาษาไทยค าเดียวมีความหมายหลายอยา่ง ใชไ้ดห้ลายหนา้ท่ีโดยไม่ตอ้งเปล่ียนรูปค าเหมือนภาษา

อ่ืน เช่น 

 “ไก่ขนัตั้งแต่เชา้”    ค  าวา่  “ขนั”  มีความหมายวา่ การส่งเสียงร้อง 

 “ศุภโชคถือขนัน ้าเขา้ไปในหอ้งน ้า”  ค  าวา่ “ขนั” เป็นค านาม มีความหมายวา่ ภาชนะส าหรับตกัหรือ

ใส่น ้า 

 5. ภาษาไทยมีความประณีต เป็นภาษาท่ีร ่ ารวย คือ มีค าท่ีมีความหมายจ าแนกละเอียดตามความ

ตอ้งการ  จะสังเกตไดว้า่ค  าบางค ามีความหมายหลกัเหมือนกนั  แต่มีความหมายเฉพาะต่างกนั  เช่น 

 ค ากริยาท่ีมีความหมายหลกัวา่  ตดั หรือ ท าใหข้าดจากกนั ไดแ้ก่  ตดั  หัน่  แล่ เชือด เฉือน  สับ ซอย 

 จะมีความหมายเฉพาะไม่เหมือนกนั เช่น 

 “เขาแล่เน้ือหม”ู  ค  าวา่  “แล่”  หมายถึง นอนมีดเฉือนเป็นแผน่บางๆ 

 “เขาหัน่เน้ือหมู” ค  าวา่  “หัน่” หมายถึง เอาเน้ือหมูวางลงบนท่ีรองรับแลว้ตดัใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ  
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 6. ค าแต่ละค าถือเป็นค าส าเร็จรูปเพราะมีความหมายสมบูรณ์ใชป้ระโยคไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการ

ตกแต่ง หรือเปล่ียนแปลงส่วนใดของค าเพื่อบอกความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค เช่น ครูไปโรงเรียน 

นกัศึกษากินขา้วท่ีโรงอาหาร 

 7. ภาษาไทยมีความเจริญงอกงาม  โดยมีถอ้ยค าท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการประสมค า การสมาส 

การสนธิ การยมืค าจากภาษาอ่ืน รวมถึงการบญัญติัศพัท ์ 

 8. ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี เพื่อแสดงระดบัเสียงสูงต ่าของค า เพราะแต่ละค ามีระดบัเสียงต่างกนั   

ความหมายของค ายอ่มต่างกนั  

 9. ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีระดบัหรือศกัด์ิของค า การใชถ้อ้ยค าในภาษาไทยจะแตกต่างจากภาษาอ่ืน 

การใชค้  านั้นตอ้งค านึงถึงกาลเทศะ และฐานะของบุคคล จึงมีการใชร้าชาศพัทแ์ละภาษาสุภาพตามฐานะของ

บุคคล เช่น 

 - ใชค้  าราชาศพัท ์เช่น   เสด็จ  เสวย  ทรงดนตรี  สวรรคต 

 - ใชค้  าสุภาพ เช่น บิดา  มารดา  รับประทาน  สุนขั  สุกร  

 - ใชค้  าธรรมดา  เช่น พอ่ แม่  กิน หมา หมู 

 - ใชใ้นค าประพนัธ์ เช่น ผูห้ญิง  อาจใชค้  าวา่  นารี  สตรี บงัอร อนงค ์นงนุช กลัยา 

 ลกัษณะส าคญัของภาษาไทยดงักล่าวมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ 

และถือวา่เป็นสมบติัของชาติ ถึงแมจ้ะมีวิวฒันาการ มีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลา แต่ภาษาก็

เป็นเคร่ืองผกูพนัคนไทยและเป็นเคร่ืองสะทอ้นวฒันธรรมของคนไทย 

ระดับภาษา 

 ภาษาเป็นวฒันธรรมของคนในสังคม ดงันั้นจึงตอ้งมีภาษาย่อยอีกหลายระดบั ซ่ึงแตกต่างออกไป 

ทั้งน้ีเพราะสังคมของผูใ้ช้ภาษาเดียวกัน ย่อมมีองค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกัน เช่น เพศ วยั ฐานะ อาชีพ 

การศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัใหเ้กิดภาษาต่างระดบั 

 ในการแบ่งระดบัของภาษาไทย อย่างละเอียดเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะผูใ้ช้ภาษามีองค์ประกอบ

ส่วนตวัท่ีแตกต่างกนั แต่ถา้จ าแนกออกอยา่งกวา้งๆเพื่อประโยชน์ต่อความเขา้ใจ แบ่งได ้3 ระดบั คือ 

 1. ภาษาปาก คือ ภาษาท่ีใชพู้ดเพื่อความเขา้ใจในหมู่คณะ ท่ีมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั เช่น การพู

คุยระหวา่งเพื่อนสนิท การเจรจาซ้ือขายตามทอ้งตลาด  ภาษาปากอาจมีค าต ่า  ค  าหยาบ ค าสแลงรวมอยูด่ว้ย 

เช่น “เจง๊แน่คราวน้ี”  (เจง๊ คือ เลิกลม้กิจการเพราะหมดทุน)  “มึงเสร็จกุแน่” 
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 2. ภาษากึ่งแบบแผน คือ ภาษาท่ีใชพู้ดหรือเขียนทัว่ไป แต่มีความสุภาพ พิถีพิถนัมากกวา่ภาษาปาก  

ใช้ในการสนทนากนัระหว่างผูมี้การศึกษา การพูดคุยกบัผูท่ี้ไม่คุน้เคย การสนทนาระหว่างผูอ้ยู่ต่างฐานะ 

ต าแหน่ง วฒิุ  

 - หากเป็นการพดู  เช่น พดูในท่ีประชุมกบัผูฟั้งทัว่ไป ไดแ้ก่ การอภิปราย การแนะน าตวั การแนะน า

บุคคล  

 - หากเป็นการเขียน  เช่น ขอ้เขียนในนิตยสาร ข่าว จดหมายถึงบุคคลท่ีไม่คุน้เคย 

 3. ภาษาแบบแผน เป็นภาษาท่ีใช้อย่างเป็นพิธีการ เรียบเรียงขอ้ความประณีต ส่วนมากใช้ในการ

เขียนมากกว่าการพูด เช่น ค ากราบบงัคลทูล ภาษาในต าราแบบเรียน  หนังสือราชการ   บทความวิชาการ 

ส่วนค าพูด มกัเป็นค ากล่าวท่ีมีระเบียบหรือเป็นพิธีการ เช่น การเปิดประชุม  การกล่าวตอ้นรับ  การกล่าว

ถวายพระพร  

จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาตามแนววฒันธรรม 

 การใชภ้าษาของมนุษยมี์จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ดงัน้ี 

 1. เพือ่ส่ือสาร 

 ไทยมีว ัฒนธรรมในการเลือกเฟ้นภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสาร ทั้ งว ัจนภาษาและอวจันภาษา 

นอกจากน้ียงัมีภาษาถ่ินท่ีใชใ้นภูมิภาคต่างๆแต่มีภาษาไทยมาตรฐานใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือสารทัว่ๆไป  

และไม่วา่จะเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียน ในการส่ือสารจะตอ้งค านึงวา่ บุคคลท่ีส่ือสารดว้ยนั้นเป็นใคร อยู ่

ในสถานภาพและความสัมพนัธ์ใดกบัเรา เช่น 

 เด็ก    “หนูหม ่าขา้วหรือยงัเอ่ย” 

 เพื่อนสนิท    “เฮย้ แกแดกขา้วหรือยงัวะ” 

 แม่บา้น    “คุณ ทานขา้วหรือยงัคะ 

 แขกท่ีไม่สนิท    “เชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารครับ ทุกอยา่งพร้อมแลว้” 

 2. เพือ่ส่ังสอน 

 ไทยเรามีความเจริญงอกงามในการใช้ภาษาเพื่อ “สั่งสอน” มาชา้นาน เห็นไดจ้ากการมีลายสือไทย 

หรือการประดิษฐต์วัอกัษรไทยเพื่อใชส่ื้อความหมายระหวา่งคนไทยทั้งชาติ  มีการจดัแบบเรียน หรือหนงัสือ

เรียนให้เด็กไทยไดอ่้านไดศึ้กษาเรียนรู้ มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย มีการแสดงพระธรรมเทศนา 

ตลอดจนการเล่านิทานชาดก ซ่ึงลว้นเป็นการสั่งสอนทั้งส้ิน 
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 บรรพบุรุษไทยยงัมีการคิดสร้าง ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย ค าขวญั คติพจน์อีกมากมายซ่ึงลว้นมี

แนวสั่งสอน  แสดงให้เห็นความเป็นอจัฉริยะของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมมายงัลูกหลานจนถึง

ปัจจุบนั และยงัเป็นแนวทางใหค้นรุ่นหลงัสร้างถอ้ยค าวลีในท่วงท านองดงักล่าวเพิ่มเติม 

 3. เพือ่สร้างสรรค์ 

 ไทยมีการใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง เรามีวรรณกรรมล ้าค่าเป็นมรดกสืบทอด

มาใหไ้ดศึ้กษาคน้ควา้  และสามารถสร้างสรรครู์ปแบบและเน้ือหาไดจ้ากรากวฒันธรรมทางภาษาวรรณศิลป์

ไดไ้ม่รู้จบ ไม่วา่จะเป็นฉนัทลกัษณ์ในรูปของโคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  และร่าย 

 

ความหมายของวฒันธรรม 

 พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศกัราช 2485 กล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมไวว้่า 

“ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียว กา้วหนา้ของชาติ  และ

ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน” 

 เสถียรโกเศศ (2531: 9) ไดอ้ธิบายค าวา่ วฒันธรรมไวว้่า  “วฒันธรรม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรม 

วาจา  ท่าทาง กิจกรรม  และผลิตผลของกิจกรรมท่ีมนุษยใ์นสังคมผลิตหรือปรับปรุงข้ึนจากธรรมชาติ...และ

เรียนรู้กนัและกนั เพราะฉะนั้น วฒันธรรมจึงเป็นทั้งท่ีสังคมสร้างและท่ีสังคมเรียนรู้ควบคู่กนัไปในตวั” 

 ประเวศ วะสี (2537: 5)  กล่าววา่ “วฒันธรรม คือ การปฏิบติัหรือวิถีชีวิตของชุมชนหรือสังคม การ

ปฏิบติัหรือวถีิชีวติสะทอ้นภูมิปัญญาของชุมชน ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์จริง  เลือกสรร กลัน่กรอง ลองใช ้

และถ่ายทอดดว้ยการปฏิบติัสืบต่อกนัมา” 

 พระยาอนุมานราชธน กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมว่า   “วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษย์

เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถ่ายทอด

กนัได ้เลียนแบบกนัได ้เอาอยา่งกนัได ้วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงอนัเป็นผลผลิตของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มา

จากคนสมยัก่อนสืบต่อกนัมาเป็นประเพณี วฒันธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือการกระท าของมนุษยใ์น

ส่วนรวมท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนัและส าแดงใหป้รากฏเป็นภาษา ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณี” 

 สรุปได้ว่า “วฒันธรรมเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มนุษยไ์ด้เรียนรู้ สะสม

ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการปฏิบติั  เช่น การพูด  การเดิน การแต่งตวั ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  พิธีกรรม  วรรณกรรม  การนับถือศาสนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสมาชิกในสังคมรับรู้หรือเช่ือ เพื่อท่ีจะ

ด าเนินชีวติในทางท่ีใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม 
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 วฒันธรรมจึงไม่ใช่เร่ืองทางวตัถุแต่เพียงอย่างเดียว แต่วฒันธรรมเป็นรูปแบบของการผสมผสาน

ระหวา่งวตัถุ  คน พฤติกรรม  อารมณ์ และจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อความคิด  ความรู้สึก ความเช่ือของคนในสังคม 

 มนุษยไ์ม่วา่จะเกิดมาในสังคมใดก็ตาม ไม่วา่สังคมนั้นจะมีความเจริญทางวตัถุมากหรือนอ้ยเพียงใด 

ก็ตอ้งมีวฒันธรรมทั้งส้ิน ฉะนั้น มนุษยเ์ราเม่ือเกิดมาในสังคมใดก็ต้องรับเอาวฒันธรรมของสังคมท่ีตน

ด ารงชีวติอยู”่ 

ประเภทของวฒันธรรม 

 ประเภทของวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

 1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 

  1.1 พฤติกรรมทางสังคม ไดแ้ก่ กริยาอาการท่ีแสดงออกมาเป็นแบบแผนเดียวกนัในสังคม 

แสดงออกเป็นนิสัยและความเคยชิน เช่น  ฝร่ังมีธรรมเนียมการจบัมือ  การหอบแกม้ การกอด , ญ่ีปุ่นมีธรรม

เนียมการไหว ้ การคอ้มตวั, ไทยมีธรรมเนียมการไหว ้ การกราบ 

  1.2 วาจาและท่าทางท่ีพดู วฒันธรรมตะวนัตกส่วนใหญ่มีการแสดงออกทางสีหนา้และแวว

ตาเพื่อบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกขณะท่ีพูด ส่วนวฒันธรรมไทยนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีมีความสุภาพ 

อ่อนโยน ช่างเกรงใจ ขณะพูดจะไม่แสดงออกทางสีหนา้และแววตาเพื่อบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกอยา่ง

ชดัเจน 

  1.3 ผลผลิตของมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น การปลูกสร้างบา้นเรือน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ือง แต่ง

กาย  

  1.4 ดูจากกิจกรรม สมาชิกในกลุ่มวฒันธรรมนั้นกระท าในเหตุการณ์ เช่น เคารพบูชาส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนนบัถืออย่างไร,  เม่ือมีการแต่งงานจะท าอย่างไร, เม่ือมีความสุขจะมีการละเล่นหรือร้องท า

เพลงอยา่งไร  

  ในสังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบัผูอ่ื้นโดยไม่จ  าเป็น คนไทยจะร่วมมือกนัก็ต่อเม่ือมี

การออกปากไหวว้าน จึงมีส านวนวา่ “บอกแขก” ต่อมารับอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก จึงท าให้เขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นมากข้ึน เช่น ถา้ผูอ่ื้นมาเยี่ยมเราท่ีบา้นก็จะใชค้  าวา่ “ยินดีตอ้นรับ” หรือถา้ผูอ่ื้นมีความสุขก็

จะไปแสดงความยนิดีดว้ย ท าใหเ้กิดค าวา่ “ขอแสดงความยนิดี” 

 2. วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เป็นเร่ืองของจิตใจ มนุษยอ์ยู่รวมกันตอ้งมีส่ิงท่ีผูกพนัจิตใจเข้า

ดว้ยกนั หรือเพื่อเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต เช่น ความเช่ือถือโชคลาง ความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยาม  ค่านิยมใน

เร่ืองการกินอยู ่
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ลกัษณะส าคัญของวฒันธรรม 

 1. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีไม่ไดม้าจากพนัธุกรรม แต่ไดม้าจากสมองของ

มนุษยท่ี์รู้จดัคิด ถ่ายทอดและเรียนรู้ส่ิงต่างๆจากมนุษยด์ว้ยกนั 

 2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ีสืบทอดกนัมา  จะตอ้งมีการเรียนรู้แมว้า่จะเป็นการเรียนแบบไม่

รู้ตวั  จะตอ้งมีการสอนแมว้่าจะไม่จงใจก็ตาม บุคคลท่ีเกิดในสังคมใดย่อมเรียนรู้วฒันธรรมของสังคมนั้น 

เพราะวฒันธรรมเป็นของท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคมเพียงแต่ถ่ายทอดกนัต่อไปเท่านั้น 

 มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นก่อนมายงัคนรุ่นหลงั ภาษาจึงเป็น

สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีใชก้นัในทุกวฒันธรรม  ถา้ปราศจากภาษา วฒันธรรมก็จะไม่มีการถ่ายทอดหรือสะสม

เพิ่มพนูข้ึน  

 3. วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือแบบของการด าเนินชีวิต วฒันธรรมท าให้สามารถจ าแนกวิถีชีวิตของ

สังคมหน่ึงจากอีกสังคมหน่ึงได ้ วฒันธรรมของแต่ละสังคมจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั และอาจแตกต่างไป

ตามยคุสมยั เช่น วฒันธรรมของสังคมเกษตรกรรมต่างจากวฒันธรรมในสังคมอุตสาหกรรม หรือวฒันธรรม

ไทยและตะวนัตกยอ่มแตกต่างกนั 

 พอกล่าวไดว้่า วิถีชีวิตของแต่ละสังคมจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง โดยไม่ถือว่าวฒันธรรมของ

ใครดีงาม สูงต ่าหรือลา้หลงัหรือป่าเถ่ือนกวา่กนั เพราะวฒันธรรมของแต่ละสังคมไดด้ าเนินสืบเน่ืองกนัมา 

และมีการแสดงออกใหเ้ห็นโดยแจ่มชดัแตกต่างกนัไป 

 4. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ จะเปล่ียนชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บั

กาลเวลาและการยอมรับของสังคม เพราะมนุษยมี์การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป วฒันธรรมจึงเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะเปล่ียนแปลง

และปรับปรุงวฒันธรรมของตนใหเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน 

วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย 

 ประเทศไทยมีวฒันธรรมอนัดีงามสืบทอดมาจากอดีตถึงปัจจุบนั และชาติไทยเป็นเอกราชอยู่ไดก้็

เพราะมีวฒันธรรมหลกัประจ าชาติ ดงัน้ี 

 1. ภาษา คนไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 

 2. ศาสนา คนไทยนบัถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ช่วยยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึน และอยู่

ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข สงบ เรียบร้อย รู้จกัเคารพกฎหมาย ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีอนั
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ดีงาม  เช่น  ประเพณีท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา ไดแ้ก่  วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบุชา 

ประเพณี ทอดผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ 

 3. พระมหากษัตริย์ ประเทศไทยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นองค์ประมุข เป็นศูนยร์วมจิตใจของ

ประชาชน  จึงมีการแสดงออกทางวฒันธรรม  เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อพระองค์ เช่น พระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา  พระราชพิธีฉตัรมงคล เป็นตน้ 

 4. ประเพณไีทย เป็นเคร่ืองแสดงถึงวถีิชีวติของคนไทยท่ีปฏิบติัมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดกนัมาถึง

ลูกหลาน เช่น ประเพณีโกนจุก  ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน  และประเพณีเผาศพ เป็นตน้ 

 5. ศิลปกรรม เป็นวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของชนในชาติ  ศิลปะส่วนใหญ่มีท่ีมาจาก

ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม  และอุดมคติ  ศิลปินแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเองเฉพาะตวั  ตามวฒันธรรมของชาติตน ซ่ึงมีอิทธิต่อการปลูกฝังความรักชาติ ความสามคัคี ความมี

คุณธรรม  

 ศิลปกรรมอาจแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

 - สถาปัตยกรรม ไดแ้ก่  ปราสาท  ราชวงั  โบสถ ์ วหิาร 

 - จิตรกรรม  ไดแ้ก่ ภาพท่ีใชเ้ส้นอ่อนหวานมีชีวติชีวา 

 - ประติมากรรม ไดแ้ก่ การป้ัน การแกะสลกัพระพุทธรูป ไม ้ หินอ่อน โลหะ 

 - ดนตรี ไดแ้ก่ เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงชาวบา้น 

 - วรรณคดี ไดแ้ก่ งานเขียนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง ใชถ้อ้ยค าไพเราะ สละสลวย แฝงความหมายท่ี

ลึกซ้ึง กินใจ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจโดยใชภ้าษาเป็นส่ือ 

 - นาฏศิลป์ ไดแ้ก่ ศิลปะเก่ียวกบัการฟ้อนร า  ขบัร้อง ศิลปะการต่อสู้ 

 6. กิริยามารยาทของคนไทย  มีลกัษณะสุภาพ อ่อนน้อม  ละมุนละไม และรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั

สังคมไดดี้ 

 วฒันธรรมไทยเป็นมรดกของชาติ ท่ีท าให้เราไดช่ื้อวา่เป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมมาแต่โบราณ  นัน่ยอ่ม

แสดงวา่ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต 

ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีม่องได้จากภาษา 

 วฒันธรรมไทยอาจมองได้จากภาษา ในขณะเดียวกนัภาษาไทยสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมไทย

ดงัน้ี 
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 1. รักความสบาย ท าอะไรตามใจไม่ตรงต่อเวลา จะเห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “ท าไดต้ามใจคือไทยแท”้

ไม่ว่าจะมีกฎเกณฑ์  ขอ้บงัคบัทางสังคม ความบีบคั้นทางการเมือง หรือภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ คนไทย

มกัจะมีค าพดูท่ีติดปากวา่  “ไม่เป็นไร” 

 2. ลืมง่าย ให้อภัยง่าย ไม่มีความเจ็บแค้น จากส านวนท่ีวา่ “โกรธง่าย หายเร็ว”  “ไม่เป็นไร ลืมเสีย

เถิด”  

 3. เคารพผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน คนไทยจะไดรั้บการปลูกฝังความคิดความรู้สึกน้ีมาตั้งแต่เด็กโดย

ให้รู้วา่พ่อแม่เป็นผูท่ี้เราตอ้งให้ความเคารพ กา้วร้าวล่วงเกินไม่ได ้ดงัส านวนท่ีวา่ “เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมา

ไม่กดั” “เป็นผูน้อ้ยคอยประนมกร”  

 4. รู้จักปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยึดถือผูกพันกับส่ิงเก่า อาจสืบเน่ืองมาจากนิสัยรักสงบตามแนว

พุทธศาสนา เห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “ไทยน้ีเป็นชาติรักสงบ” หรือ “แพเ้ป็นพระ  ชนะเป็นมาร” 

 5.  เช่ือในเร่ืองของสูงของต ่า  เช่น ถือเร่ืองศีรษะ ใครจะจบัศีรษะไม่ไดถื้อวา่เป็นของสูง ถือเร่ืองเทา้ 

เม่ือนอนจะหันเทา้ไปทางศีรษะใครไม่ได ้ ยกเทา้ไวสู้งไม่ได ้ ผา้นุ่ง กางเกงของผูห้ญิงจะวางหรือพาดไว้

เหนือศีรษะไม่ได ้ถือค าวา่ “บน”  “ล่าง”  “สูง”  “ต ่า”  “มงคล”  “อปัมงคล” หมอนท่ีใชห้นุนศีรษะเวลานอน

จะน ามารองนัง่รองเทา้ไม่ได ้

 6. ชอบส่ิงสวยงาม ชอบฟังส่ิงที่เป็นมงคล ร่ืนหู เลี่ยงการใช้ค าหยาบ ไม่พูดเร่ืองเพศเห็นอะไรไม่

น่าดูจะเลีย่งไม่กล่าวถึง จะเห็นไดจ้ากการใชค้  าผวน หรือการนิยมปลูกตน้ไมท่ี้มีช่ือมงคล เช่น ตน้ขนุน  ตน้ 

ตน้รัก ตน้มะยม เป็นตน้ 

 7. นิยมความมั่งคั่ง ในสังคมไทยปัจจุบนัยึดถือเร่ืองวตัถุ เร่ืองเงินมากกว่าเร่ืองอ่ืน  คนท่ีมีเงินทอง

และมีความมัง่คัง่มากเปรียบเสมือนผูท่ี้มีญาติมาก ดงัส านวนท่ีวา่ “มีเงินนบัเป็นนอ้ง  มีทองนบัเป็นพี่” หรือ 

“ยากจนเงินทอง พี่นอ้งไม่มี”  หรือ “เงินคือพระเจา้”  

 8. นิยมอ านาจ คนไทยชอบแสดงอ านาจและยกย่องคนท่ีมีอ านาจเสมอ ผูท่ี้อยู่ใตอ้  านาจของใครก็

มกัจะไดรั้บยกยอ่งตามผูมี้อ  านาจไปดว้ย จะเห็นไดจ้ากค าวา่ “ลูกพี่” “ลูกน้อง” ท าให้ปลูกฝังความคิดเร่ือง

จะตอ้งเป็นคนมีอ านาจใหญ่โตเพื่อจะไดเ้ป็น “ลูกพี่” หรือจะเป็น “เจา้คนนายคน” “เป็นใหญ่เป็นโต”  หรือมี 

“อ านาจวาสนา”  มี “ขา้ทาสบริวาร” 

 9. ชอบความสุกสนาน ความร่ืนเริง ไม่วา่จะจดังานใดก็มีทั้งดนตรี โขน ละคร แมแ้ต่งานศพก็ตาม 

จะเห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “อ่ิมก่อนดูโขน ดูหนงั อ่ิมทีหลงัลา้งถว้ยลา้งชาม” 
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 10. ชอบมีเพื่อน ไม่ชอบอยู่คนเดียว มีการพิจารณาเลือกคบเพื่อน เพื่อนท่ีดีจะจดัไวป้ระเภทหน่ึง 

เพื่อท่ีคบอยา่งผวิเผนิก็จะจดัไวอี้กประเภทหน่ึง เห็นไดจ้ากส านวน “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” 

 11. การพูด คนไทยชอบพูดเปรียบเทียบท าให้ไดค้วามรู้สึกและจินตนาการทีใกลเ้คียงกบัความจริง 

ดงัส านวนท่ีวา่ “ใจด าเหมือนอีกา” หรือ “ข่ีชา้งจบัตัก๊กระแตน” 

 12. ชอบใช้ค าพูดคล้องจองกัน ท าให้เกิดความไพเราะร่ืนหู เช่น “ขา้วยากหมากแพง” “ขา้วแดงแกง

ร้อน” 

 ค าพดูคลอ้งจองพิจารณาได ้2 ลกัษณะ คือ 

 ลักษณะแรก ส่วนท่ีน ามาเปรียบไม่ท าใหค้วามหมายเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด  จะตดัออกไปก็ได ้ถา้หากจะ

ดูความหมายแลว้จะมีความหมายเก่ียวกบัค าหลกัขา้งหนา้เป็นส าคญันัน่เอง เช่น “ใจกวา้งราวกบัแม่น ้ า” หรือ 

“คิ้วโก่งดงัคนัศร” 

 ลกัษณะท่ีสอง ความหมายของค าคลอ้งจองบางคร้ังไม่ใช่ความหมายตรง หากมีความหมายท่ีผูฟั้ง

ตอ้งตีความจึงจะเขา้ใจ เช่น “ข้ีหมูรา  ข้ีหมาแห้ง” ไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวกบัข้ีหมูหรือข้ีหมาใดใดทั้งส้ิน” 

แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไร้สาระ 

 13. ยึดถือสถาบันครอบครัว  เคารพนับถือพ่อแม่ ญาติพี่น้อง จึงท าให้เกิดค าเรียกญาติ เช่น 

ลูกพี่ลูกนอ้ง ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา  หรือถอ้ยค าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัระหวา่งพ่อแม่และ

ลูกท่ีดูแลตั้งแต่เล็กจนโต  จนมีส านวนท่ีวา่ “เล้ียงลูกไม่รู้จกัโต” 

 คนไทยยงัเห็นลูกเป็นศูนยร์วมความรักและความสนใจของครอบครัว ทุกคนจะให้ความรัก ความ

สนใจ และความเอน็ดูแก่เด็กในครอบครัวมาก เห็นไดจ้ากส านวนท่ีวา่ “แกว้ตาดวงใจ” “ไข่ในหิน” 

 14. ความเช่ือในเร่ืองบุญบาป  กฎแห่งกรรม และทางสายกลาง  ความเช่ือแบบน้ีท าให้วิถีชีวิตของ

คนไทยด าเนินไปในลกัษณะไม่ยินยินร้ายต่อสรรพส่ิงทั้งหลาย ชอบท าบุญเพื่อตวัเองจะไดสุ้ขสบาย เพราะ

คิดวา่ผลบุญจะตอบสนองตามกฎแห่งกรรม จะเห็นไดจ้ากส านวน “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” หรือ “สวรรคใ์น

อก นรกในใจ”  

 15. ความเอือ้เฟ่ือเผื่อแผ่ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผข่องคนไทยจะแสดงออกมาในรูปของการให้  ให้ทั้ง

ส่ิงของและความห่วงใยในเร่ืองของผูอ่ื้น สังเกตไดจ้ากค าทกัทายวา่ “ไปไหนมา”  “กินขา้วหรือยงั”  

 วฒันธรรมเป็นเร่ืองใหญ่ครอบคลุมความเป็นไปของคนในสังคมทั้งหมด ลักษณะเฉพาะของ

วฒันธรรมไทย  ค่านิยม  ตลอดจนการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าศึกษา
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ทั้งส้ิน และปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้เราศึกษาส่ิงเหล่าน้ีไดก้็คือ ภาษา ถา้ขาดภาษาเพียงอยา่งเดียววฒันธรรม

จะไม่เจริญกา้วหนา้ เพราะการถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่กนัในสังคมจะตอ้งใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอด

ความรู้ ทศันคติ อารมณ์ ความรู้สึกให้แก่กนั ดงันั้น ภาษาจึงมีความส าคญัและมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด

กบัวฒันธรรม 

  

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม 

 ภาษาเป็นผลิตผลของวฒันธรรม  มนุษยต์อ้งใชภ้าษาในการถ่ายทอดวฒันธรรม และเป็นเคร่ืองมือ

ในการส่ือสารระหวา่งคนในสังคมเดียวกนั  เราศึกษาวฒันธรรมไดจ้ากการศึกษาถอ้ยค าภาษาของชนในชาติ

นั้นๆ ดงันั้น ภาษาจึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ดงัน้ี 

 1. ภาษามีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม ภาษาเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของวฒันธรรม 

เราเรียกว่า  “วฒันธรรมสัญลกัษณ์”  ซ่ึงคนในสังคมจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร และถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ภาษาท่ีใชก้นัแพร่หลาย คือ ภาษาพดูและภาษาเขียน 

 2. ภาษาเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงความเจริญกา้วหน้า หรือความลา้หลงัของวฒันธรรม ชาติใดมีภาษา

พูดเพียงอย่างเดียว ไม่มีภาษาเขียนใช ้แสดงว่าชาตินั้นวฒันธรรมยงัลา้หลงัอยู่ ไม่มีความสามารถประดิษฐ์

ตวัอกัษรข้ึนใชเ้อง  ส่วนชาติท่ีมีวฒันธรรมสูง จะมีภาษาเขียนซ่ึงสามารถบนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์เอาไวมิ้ให้

สูญหายไป 

 3. ภาษาแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางดา้นวฒันธรรมของแต่ละสังคมมาตามล าดบัในระยะแรก

มนุษยรู้์จกัใช้เพียงอกัษรภาพ หรือเคร่ืองหมาย  และเม่ือวฒันธรรมเจริญถึงขีดสูงสุด  มนุษยรู้์จกัดดัแปลง

อกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายให้เป็นอกัษรล้วนๆ ส่วนภาษาไทยก็เช่นกัน อกัษรไทยมีวิวฒันาการมาจาก

รูปอกัษรมอญและขอม  และต่อมาพ่อขุนรามค าแหงมหาราชก็ทรงคิดประดิษฐ์อกัษรไทยใช้ไดส้ าเร็จเม่ือ 

พ.ศ. 1826 ซ่ึงแสดงถึงพระปรีชาญาณระดบัสูงของพระองค์ พระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่ีปรากฏใน        

ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 นั้นเรียบเรียงดว้ยภาษาท่ีอ่านง่ายส่ือความหมายไดช้ดัเจน ถอ้ยค าบางตอนมีลกัษณะเป็น

ร้อยกรอง มีเสียงสัมผสัคลอ้งจองอยา่งไพเราะ  เช่น “เม่ือชัว่พอ่ก ู กบู  าเรอแก่พอ่ก”ู หรือ “ในน ้ ามีปลา  ในนา

มีขา้ว” การมีอกัษรไทยใชจึ้งเป็นปฐมเหตุแห่งความเจริญของสังคมนบัตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 

 4. ภาษาเป็นเคร่ืองถ่ายทอดวฒันธรรมไวมิ้ให้สูญหาย  วฒันธรรมบางอย่างได้จารึกไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในวรรณคดี จดหมายเหตุ ต านาน พงศาวดาร ท าให้เราทราบขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมาแต่

โบราณ เช่น ประเพณีการเกิด การตาย การบวช การแต่งงาน เป็นตน้  
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 ตวัอยา่งประเพณีการแต่งงานท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ซ่ึงกล่าวถึงตอนพลายแกว้

แต่งงานกบันางพิม ขบวนขนัหมากฝ่ายชายยกไปทางเรือ คร้ันถึงท่าบา้นนางศรีประจนั  ก็มีคนมากั้นประตู 

ตอ้งจ่ายเงินจึงจะข้ึนบา้นได ้ดงัความวา่ 

   ๏ คร้ันรุ่งเชา้ข้ึนพลนัเป็นวนัดี  ทองประศรีจดัเรือกญัญาใหญ่ 

  เอาขนัหมากลงบรรทุกขลุกขลุ่ยไป  หามโหรีใส่ทา้ยกญัญา 

  ขนัหมากเอกเลือกเอาท่ีรูปสวย   นุ่งยกห่มผวยจบัผวิหนา้ 

  ก็ออกเรือดว้ยพลนัทนัเวลา   ครู่หน่ึงถึงท่าศรีประจนั 

  จึงจอดเรือเขา้หนา้สะพานใหญ่   ตาผลวิง่ไปเอาไมก้ั้น 

  เสียเงินทองใหข้ึ้นไปพลนั   ขนขนัหมากข้ึนบนบนัได 

  ยายเป้าเถา้แก่อยูท่ี่บา้น    ก็นบัขานเงินตราแลผา้ไหว ้

  ครบจ านวนถว้นท่ีสัญญาไว ้  ใหข้นเขา้ไปในเรือนพลนั 

 จะเห็นไดว้่าประเพณีขา้งตน้ยงัสืบทอดและถือปฏิบติักนัมาจนถึงทุกวนัน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่ภาษา

ช่วยจรรโลงวฒันธรรมของชาติให้คงไว ้ถา้ไม่มีภาษา เราคงไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจอดีต ไม่สามารถท าให้คน

รุ่นหลงัรู้จกับรรพบุรุษของตน และไม่สามารถสืบสานวฒันธรรมและประเพณีต่อไปได ้

 5. ภาษาเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชาติ ไม่วา่จะเป็นสภาพชีวิตความเป็นอยูข่อง

ชาวบา้น ความเช่ือ ความคิดของคนในชาติ  ซ่ึงเราอ่านพบได้จากวรรณคดี จดหมายเหตุ เพลงกล่อมเด็ก  

นิทานชาวบา้น และเพลงพื้นบา้นต่างๆ  เช่น 

 วรรณคดีเร่ือง  “ไตรภูมิพระร่วง”  ของ พญาลิไท สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือเร่ือง นรก สวรรค ์

หรือกฎแห่งกรรม ดงัความวา่ 

   “คนในหมู่แผน่ดินน้ีแมน้เป็นดีมีเขา้ของมากไพร่ฟ้าขา้ไทยมากหลายนั้น มกั 

  กระท าร้ายแก่คนผูอ่ื้น ชิงเอาทรัพยข์า้วของของท่านผูอ่ื้นดว้ยตนมีก าลงักวา่  คร้ันวา่ตายได้

  ไปเกิดในนรกอนัช่ือเวตรณีนั้น ยมบาลอยูใ่นเวตรณีนั้นเทียรยอ่มถือไมค้อ้น  มีดพร้า หอก

  ดาบ หลาวแหลน เคร่ืองฆ่า เคร่ืองแทง เคร่ืองยิง เคร่ืองตีทั้งหลาย ฝงูนั้นยอ่มเหล็กแดงและ

  มีเปลวพุง่ข้ึนไปดงัไฟฟ้าลุกดงันั้นบมิวายแล  ยมบาลจึงถือเคร่ืองทั้งนั้น ไล่ตีฝงูคนนรกดว้ย

  ส่ิงนั้น เขาก็เจบ็ปวดเวทนานกัหนาอดทนบมิไดเ้ลย 
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 ใน “ศิลาจารึก หลักที่ 1” สะทอ้นให้เห็นการด าเนินชีวิตของชาวไทยในสมยัสุโขทยั ลกัษณะของ

บา้นเมือง สภาพความอุดมสมบูรณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ดงัความวา่  

   “ป่าพร้าวก็หลายในเมืองน้ี ป่าลางก็หลายในเมืองน้ี หมากม่วงก็หลายในเมืองน้ี 

  หมากขามก็หลายในเมืองน้ี”   

   “ในน ้ามีปลา  ในนามีขา้ว  เจา้เมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง  เ พื่ อ น จู ง ว ัว ไ ปค่ า     

  ข่ีมา้ไปขาย  ใครจกัคา้ชา้ง คา้ ใครจกัใคร่คา้มา้ คา้...”  

 ในเพลงฉ่อยซ่ึงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ จะสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวติความเป็นอยูข่องหนุ่มสาวชาว

ชนบทวา่มีการตกัน ้า  ต าขา้ว และไปอาบน ้ากนัท่ีท่าน ้า 

   เสียดายกระเด่ืองตวัพี่เคยต า  เสียดายท่าน ้าตวัพี่เคยตกั 

  พี่เคยหยดุพดูยนืพกั   อยูก่บัแม่พวงยพุิน 

  พี่เคยขบัล าร ่ าร้อง   ดว้ยกนักบันอ้งท่ีตีน...ท่า 

  พี่เคยตกัน ้าหาบ    เอามาอาบดว้ยกนั 

  แกห่้อขมิ้นชนั    เอามายืน่ใหชู้ ้

  พดูกนัพลางฝนกนัพลาง   นอ้งยงัพินหลงัใหพ้ี่ถู 

  นอ้งเคยผนิหลงัใหพ้ี่ทา   นอ้งเคยผนิหนา้ใหพ้ี่ถู 

  มือพี่ฉาบอกชู ้    ตวันอ้งยงัท าเป็นเฉย 

  แม่อยา่ช าเลืองตาชาย   มาใหชู้อ้าลยัแม่เลย...น่า 

 6. ภาษาเป็นเคร่ืองแสดงระดบัของชนชั้นหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม ภาษาไทยมีการ

ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับฐานะบุคคล การใช้ภาษากับเครือญาติ ผูน้้อยพูดกบัผูใ้หญ่ การใช้ราชาศพัท ์      

เป็นตน้ 

 ดงัตวัอยา่ง 

  ค าสรรพนาม 

  สรรพนามบุรุษท่ี 1 – ก ู ขา้  อัว๊  เรา  ดิฉนั  เด๊ียน  ผม ขา้พเจา้ 

  สรรพนามบุรุษท่ี 2 – มึง  เอง็  ล้ือ  เธอ  แก ้ ตวั  นาย คุณ  ท่าน 

  ค ากริยา 

  กิน – โซย้  แดก สวาปาม ยดั กิน  รับ รับทาน  รับประทาน  เสวย  ฉนั 
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  ตาย – ซ้ี  ม่องเท่ง ไปสวรรค ์ ส้ินชีวติ  เสียชีวติ ถึงแก่กรรม  สวรรคต มรณภาพ 

 ค าในภาษาไทยจึงแสดงให้เห็นวฒันธรรมไทยท่ีมีการนบัถือผู ้อาวุโส แสดงถึงความแตกต่างของ

ระดบัชนชั้น  หรือแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม 

 7. ภาษาสะทอ้นใหเ้ห็นท่ีมาหรือประวติัของวฒันธรรมในสังคม เช่น  

  นาฬิกา มากจากค าวา่ นาฬิเก ซ่ึงไทยยืมมาจากภาษาบาลี  หมายถึง มะพร้าว ค าน้ีสะทอ้น

ท่ีมาของการนับเวลาของคนไทยสมัยโบราณว่าจะใช้กะลามะพร้าวเจาะรูและน าไปลอยน ้ า  เ ม่ือ

กะลามะพร้าวจมคร้ังหน่ึงก็จะเรียกวา่ นาฬิกาหน่ึง 

  ทุ่ม  โมง  เป็นค าท่ีเกิดข้ึนจากประเพณีในพระนครซ่ึงจะมีหอกลองตั้งไวก้ลางเมืองเพื่อตี

บอกเวลา  กลางวนัใชฆ้อ้งตีบอกเวลา จึงเรียกวา่ “โมง” ตามเสียงฆอ้ง  ส่วนกลางคืนใชก้ลองตีบอกเวลาจึง

เรียกวา่ “ทุ่ม” ตามเสียงกลอง 

  ไกลปืนเทีย่ง หมายถึง ไม่รู้อะไร 

  ส านวนน้ีเกิดจากประเพณีในพระนครสมยัรัชกาลท่ี 5  จะมีการยิงปืนใหญ่ตอนกลางวนั

บอกเวลาเท่ียง ฉะนั้น ประชาชนท่ีอยูใ่นพระนครจะไดย้ินเสียงปืน  ส่วนประชาชนท่ีอยูห่่างไกลออกไปมาก

ก็จะไม่ไดย้นิ  ส านวน “ไกลปืนเท่ียง”  จึงเกิดข้ึนจากประเพณีน้ี และใชใ้นความหมายรวมไปถึงคนชนบทอยู่

ห่างไกลความเจริญ ไม่ทนัสมยัเหมือนชาวพระนคร 

  ตกฟาก หมายถึง เวลาเกิด เพราะสมยัโบราณคลอดลูกท่ีบา้น โดยมีหมอต าแยเป็นคนท า

คลอด  ลูกท่ีคลอดออกมาจะอยูบ่นฟาก (พื้นเรือนสมยัก่อนท าดว้ยไมไ้ผส่ับเรียกวา่ ฟาก) จึงเรียกวา่ ตกฟาก 

  อาภัพเหมือนปูน หมายความวา่ อาภพั ตกอบั ไม่มีวาสนา ไม่เท่าเทียม 

  ส านวนน้ีเกิดจากวฒันธรรมการกินหมากของไทย ซ่ึงต้องมีหมาก พลู และปูน ซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบส าคญั  แต่เวลาเราพูด เราพูดว่า “กินหมาก” หรือ “กินหมากกินพลู” หรือ ภาชนะท่ีใส่เราก็

เรียกวา่ “เช่ียนหมาก” ตกค าว่า “ปูน” ไป  ทั้งท่ีปูนก็เป็นส่วนประกอบส าคญัแต่ไม่มีใครเอ่ยถึง ฉะนั้น เม่ือ

พดูถึงความอาภพั ไม่มีวาสนาจึงเอาปูนมาเปรียบเทียบใชเ้ป็นส านวนวา่  “อาภพัเหมือนปูน”  

ลกัษณะส าคัญของวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

 วฒันธรรมในการใชภ้าษาท่ีตอ้งค านึงถึง สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ภาษาไทยมีระเบียบการใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมกบัฐานะของบุคคล เช่น การใชภ้าษากบัสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์การใช้ภาษากบัวฒันธรรมดา้นศาสนา หรือการใช้ภาษากบัวฒันธรรมการนบัถือผูอ้าวุโส

กวา่ 
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 2. ภาษาไทยมีการใชภ้าษาโดยค านึงถึงกาลเทศะและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น เรานิยมใช ้

ภาษาปากคุยกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ใช้ภาษาก่ึงทางการระหว่างนักศึกษากบัอาจารยห์รือเจา้นายกับ

ลูกนอ้ง และภาษาทางการในภาษาในงานพิธี ในโอกาสส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 3. การใชภ้าษาตอ้งมีวจิารณญาณและมีความรอบคอบ 

  3.1 การใชภ้าษาอยา่งมีวจิารณญาณ มีดงัน้ี 

  - การใชภ้าษาไทยเฉพาะทอ้งถ่ิน 

  - การใชภ้าษาไทยกบัคนต่างถ่ิน 

  - การใชภ้าษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 3.2 การใชภ้าษาอยา่งรอบคอบ ตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

  - การใชภ้าษาตามเพศ 

  - การใชภ้าษาตามวยั 

  - การใชภ้าษาตามอาชีพ 

  - การใชภ้าษาตามการศึกษา 

  - การใชภ้าษาตามต าแหน่งฐานะทางสังคม 

  - การใชภ้าษาตามโอกาส 

  - การใชภ้าษาตามความสนิทสนมใกลชิ้ด 

 4) การใชภ้าษาตอ้งมีศิลปะ 

  การใชภ้าษาอยา่งมีศิลปะ หมายถึงการประดิษฐ ์จดัตกแต่ง เลือกสรร แสดงออก 

 ในทางภาษาเพื่อใหเ้กิดความงาม ความไพเราะเป็นท่ีน่าสนใจและช่ืนชม 

  - ใชภ้าษาไดน่้าฟัง ร่ืนหู ไม่ก่อใหเ้กิดความอึดอดัใจหรือขดัหู 

  - ใชภ้าษาไดน่้าคิด ชวนคิด เสริมสร้างสติปัญญา 

  - ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม ไม่หยาบคาย 
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ภาษากบัวฒันธรรมในลกัษณะประเพณแีละความเช่ือ 

 มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความคิด ความต้องการ พฤติกรรม ความเช่ือและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม  ในขณะเดียวกนัประเพณีและความเช่ือก็เป็น

ปัจจยัส าคญัในการก าหนดการใชภ้าษาของกลุ่มคนในสังคม 

ความหมายของประเพณ ี

 ประเพณี หมายถึง แนวปฏิบติัท่ียดึถือกนัมาในสังคมโดยคนรุ่นหลงัเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนแลว้ยึดถือ

ปฏิบติัต่อๆกนัเร่ือยมา  อาจมีการปรับปรุงแกไ้ขบา้งตามสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคม  แต่การเปล่ียนแปลงก็เป็นไปอยา่งชา้ๆ ใชเ้วลาเป็นปีๆ การประพฤติปฏิบติัตามธรรมเนียมน้ีมีทั้ง

การประพฤติปฏิบติัในระดบับุคคล เช่น การถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น ไม่เค้ียวอาหารเสียงดงั ไม่หยิบของ

ขา้มศีรษะผูอ่ื้น และการประพฤติในระดบัสังคม คือ การร่วมท ากิจกรรมพร้อมๆกนัในลกัษณะพิธีกรรมเป็น

การจดังานประเพณี เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีทอดกฐิน ทอดผา้ป่า  

 ประเพณีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีควรค่าแก่การศึกษาเพราะเป็นลกัษณะการด าเนินชีวิตของคนในสังคม  ซ่ึง

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ประเพณีเก่ียวกบัชีวติ เช่น การเกิด การตั้งช่ือ  การบวช การแต่งงาน การตาย เป็นตน้ 

 2. ประเพณีเน่ืองในเทศกาลหรือวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณี

สงกรานต ์ประเพณีวนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

 คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน  ประเพณีไทยจึงมีลกัษณะของพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลกั

ส าคญั ท าให้คนไทยมีวดัเป็นศูนยร์วมของกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ประเพณีไทยยงัเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือ

ของคนไทยอีกดว้ย เช่น ความเช่ือเร่ืองฤกษย์าม หรือ ความเช่ือเร่ืองโชคลาง  

ความหมายของความเช่ือ 

 ความเช่ือ หมายถึง การท่ีมนุษยต์กลงใจท่ีจะยอมรับนบัถือหรือยึดมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะมีตวัตน

หรือไม่มีตวัตนก็ตาม  การยอมรับน้ีมนุษยเ์ช่ือว่ามีอยู่จริง ฉะนั้น การยอมรับนบัถือน้ีอาจมีหลกัฐานอย่าง

เพียงพอท่ีพิสูจน์วา่ส่ิงนั้นเป็นจริง หรือบางคร้ังก็อาจไม่มีหลกัฐานท่ีสามารถน ามาพิสูจน์ว่าส่ิงนั้นเป็นจริง

หรือไม ่แต่มนุษยก์็ยอมรับและเช่ือถือส่ิงนั้น 
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 เม่ือมนุษยเ์กิดความเช่ือแลว้ แมว้า่ความเช่ือนั้นจะเกิดจากความรู้สึกหรือการไตร่ตรองดว้ยเหตุผลก็

ตาม มนุษยก์็จะแสดงถึงความเช่ือนั้นโดยปฏิบติัในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะแสดงออกในรูปแบบของถอ้ยค า 

ภาษา ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆก็ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีมีอยูใ่นใจของตน 

สาเหตุของการเกดิความเช่ือ 

 1. ความเช่ือมีสาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้ 

 ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนนั้นถ้ามนุษยไ์ม่รู้หรือไม่ทราบสาเหตุ ก็จะแสวงหาค าตอบ อาจใช้วิธีการเดา หรือ

เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตนเคยรู้มาก่อน บางคร้ังความเช่ือนั้นก็ดูเหมือนไร้เหตุผล หรือบางคร้ังก็ดูเป็นเหตุเป็น

ผลน่าเช่ือถือ เช่น 

 เม่ือไดพ้บกบัเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผา่ ฟ้าแลบ หรือแผน่ดินไหวก็เกิดความคิดวา่ ตอ้ง

มีส่ิงใดบงัคบัให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ี เป็นตน้วา่ ฝนตกเพราะนาคให้น ้ า  ฟ้าแลบเพราะแสงจากแกว้เมขลาใช้

ล่อรามสูร  ฟ้าผา่เพราะรามสูรขวา้งขวาน  หรือแผน่ดินไหวเพราะปลาอานนทท่ี์หนุนโลกอยูเ่กิดพลิกตวั ซ่ึง

สมยัก่อนมนุษยย์งัไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นเม่ือพบเหตุการณ์ธรรมชาติก็เกิดความคิดวา่จะตอ้งมี

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่เบ้ืองหลงั หรือบงัคบัให้เป็นอย่างนั้น  มนุษยจึ์งอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติดว้ยเหตุผล

ทางไสยศาสตร์ และสมมติว่าเป็นเทพเจา้หรือผีมีรูปร่างกระท า  ส่งผลให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ เช่น บูชา หรือ

เซ่นสรวงเพื่อให้ส่ิงท่ีตนคิดวา่เป็นเทพเจา้หรือผีสางเมตตากรุณา ไม่ท าร้าย และช่วยผอ่นคลายความรุนแรง 

และบนัดาลความสุขใหแ้ก่มนุษย ์

 ความเช่ือเหล่าน้ีมีแนวปฏิบติั และประพฤติตนใหส้อดคลอ้งตามศาสนาดว้ย โดยเช่ือวา่  

  - คนท าดีมีบุญยอ่มจะประสบผลเป็นความสุขไดเ้กิดในสวรรค ์และจะหมดกิเลสตณัหาเขา้

 สู่นิพพานได ้

  - คนท าชัว่คือคนบาป จะไดรั้บความทุกขท์รมานตกนรกไม่มีวนัหมดส้ิน  

 2. ความเช่ือที่เกิดจากเจตนาของบรรพบุรุษ หรือผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์มากกวา่ตอ้งการจะ

ใหลู้กหลานหรือคนในสังคมนั้นๆ เช่ือฟังและปฏิบติัตาม เพราะบางคร้ังการหา้มตรงๆ หรือช้ีแจง คนบางคน

ก็อาจจะไม่เขา้ใจหรือคดัคา้น  ฉะนั้น บรรพบุรุษหรือผูรู้้ก็จะคิดหาวิธีการให้เด็กเห็นถึงอาถรรพ ์หรือเกิด

ความไม่แน่ใจวา่ ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติันั้นอาจท าให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่ตนได ้เด็กจะไม่ฝ่าฟืนหรือปฏิบติั

ตามอ าเภอใจ  บรรพบุรุษจึงพยายามปลูกฝังความเช่ือเหล่านั้นไว ้ซ่ึงความเช่ือเหล่านั้นอาจมีเหตุผล หรือ

ความเช่ือบางอยา่งก็อาจจะงมงายไร้เหตุผลก็ได ้
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 การสร้างความเช่ือเพื่อใหค้นในสังคมเช่ือฟังหรือปฏิบติั บรรพบุรุษอาจมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

 1.  ตอ้งการให้เป็นผูท่ี้มีความกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ เช่น “ใครตีพ่อแม่ มือจะโตเท่าใบลาน” 

“ใครด่าพอ่แม่ ครูบาอาจารย ์ปากจะเล็กเท่ารูเขม็” 

 2. ตอ้งการให้เป็นผูท่ี้มีมารยาท มีกิริยาสุภาพดีงาม เช่น  “ใครท่ีนอนกินขา้ว ชาติหนา้จะเกิดเป็นงู” 

“ใครกินขา้วในหมอ้  ปากจะกวา้งเท่ากบัหมอ้ท่ีกิน” 

 3. ตอ้งการให้รักษาความปลอดภยัของตนเองและคนในครอบครัว เช่น “ห้ามเล่นของมีคมเวลา

กลางคืนเพราะเช่ือวา่ผจีะผลกั”  “หา้มนอนขวางประตูเพราะเช่ือวา่ผีจะมาขา้ม”  “ห้ามวิ่งเวลากลางคืนเพราะ

เช่ือวา่ผจีะมาปัดน่อง หรือผจีะลกัพาตวัไป” 

 4. ตอ้งการใหรั้กษาสุขภาพอนามยัของตนเองและคนในครอบครัว เช่น “ถา้สระผมเวลากลางคืนจะ

แก่เร็ว”  “ห้ามกินอาหารกบัคนท่ีเราไม่รู้จกัในภาชนะเดียวกนั  เพราะถือว่าผูน้ั้นจะน าเคราะห์มาให้เรา”    

เป็นตน้ 

 5. ตอ้งการกระตุน้ให้เกิดก าลงัใจ มีความหวงั หรือมุ่งมัน่ท่ีจะท าความดี เช่น “ท าความดีแลว้ไดข้ึ้น

สวรรค”์  “ก่อนออกจากบา้นใหส้วดมนตก์ารเดินทางจะปลอดภยั”  “ใหนุ่้งผา้สีตามวนัจะเป็นมงคล”  

 ธรรมดาของคนเราความเช่ือและไม่เช่ือเป็นของคู่กนั การจะก าหนดให้คนเราเช่ืออยา่งเดียวกนัหมด

ยอ่มท าไดย้าก เพราะความเช่ือท่ีเป็นผลดีก็มี  ความเช่ือท่ีก่อใหเ้กิดผลร้ายก็มี โดยเฉพาะความเช่ือตามการเล่า

ของบรรพบุรุษบางความเช่ือไม่มีการวิเคราะห์หาเหตุผล  งมงาย  และไม่ใช้วิจารณญาณ แต่เม่ือเกิดการ

พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ความเช่ือบางอย่างก็ขดัแยง้กบัความเป็นสมยัใหม่ เพราะคนสมยัใหม่มี

การศึกษาค้นควา้ และมกัหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน  

วทิยาศาสตร์จึงเขา้มาแทนท่ีความเช่ือบางอยา่ง 

 ความเช่ือเก่ียวกับข้อควรประพฤติและข้อห้ามของคนไทยนั้นเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษไทยเป็นผู ้

สังเกตเห็น จึงรวบรวมข้ึนไวต้ั้ งเป็นสมมติฐาน และสรุปออกมาผ่านถ้อยค าภาษาหรือข้อความท่ีควร

ประพฤติและไม่ควรประพฤติให้ลูกหลานได้สืบต่อกันมา  โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นท่ีประโยชน์ในการ

ด ารงชีวิตเป็นส าคญั โดยมิได้มีการบอกกล่าวถึงประโยชน์โดยตรง บางคร้ังขอ้ควรประพฤติและขอ้ห้าม

ต่างๆเหล่านั้นก็แทรกความเช่ือทางดา้นศาสนา  เช่น เร่ืองกฎแห่งกรรม  ชาติหน้า  ตลอดจนความเช่ือทาง

ไสยศาสตร์อีกมากมาย  สาเหตุท่ีบรรพบุรุษไทยไดก้ าหนดขอ้ควรประพฤติและขอ้หา้มต่างๆเหล่านั้นไว ้อาจ

เป็นเพราะเกรงวา่ถา้หากบอกกล่าวตกัเตือนช้ีให้กระท า หรือห้ามกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยตรงจะไม่มีผูใ้ด

เช่ือหรือกระท าตาม 



4 
 

  ดงันั้น  บรรพบุรุษจึงน าความเช่ือทางด้านความเป็นมงคลและไม่เป็นมงคล  ความเช่ือทางด้าน   

ไสยศาสตร์และความเช่ือทางดา้นพุทธศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย และสาเหตุอีกประการหน่ึงอาจเป็นการใช ้

วธีิ “บวัไม่ใหช้ ้า  น ้าไม่ใหขุ้่น” ตามส านวนไทย  เน่ืองจากลกัษณะนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ชอบความเป็น

อิสระ ไม่ชอบใหใ้ครมาบงัคบัหรือสั่งสอนโดยตรง 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัประเพณแีละความเช่ือ 

 ประเพณี ความเช่ือ และพิธีกรรมต่างๆ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัภาษา ซ่ึงประเพณี ความเช่ือและ

พิธีกรรมต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม และภาษาก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม หากพิจารณาดูแลว้จะ

เห็นว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือเป็นเคร่ืองก าหนดการใชภ้าษา และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเช่ือต่างๆก็มกัจะปรากฏอยู่ในวรรณกรรม ซ่ึงเราใช้วรรณกรรมในภาษาในการถ่ายทอด ในการศึกษา

ภาษากบัประเพณีและความเช่ือ ซ่ึงประเพณีและความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบัภาษามีดงัน้ี 

 1. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการเกิด 

 2. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการตั้งช่ือ 

 3. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการบวช 

 4. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน 

 5. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการตาย 

 6. ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกเรือนและการปลูกตน้ไม ้

 

1. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิ 

 การเกิดถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ชีวิต ในสมยัโบราณอนัตรายท่ีเกิดข้ึนระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจน

การท่ีให้เด็กมีชีวิตอยูร่อด เป็นเร่ืองยุง่ยากและก่อให้เกิดความหวาดหวัน่แก่มารดาและผูใ้กลชิ้ด  สมาชิกใน

สังคมจึงสร้างพฤติกรรมท่ีลบลา้งความหวัน่กลวันั้นเสีย หรือมีขอ้ช้ีแนะให้ปฏิบติัและขอ้ห้ามต่างๆเก่ียวกบั

การเกิดมากมาย ซ่ึงไดถ่้ายทอดสืบทอดต่อกนัมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ แต่

ความเช่ือบางอยา่งเม่ือพิจารณาแลว้ถือวา่ไร้เหตุผล งมงาย ไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั ซ่ึงวนัหน่ึง

ความเช่ือเหล่านั้นก็จะหมดไป 

 1.1 การตั้งครรภ์ 

 ระยะเวลาในการตั้งครรภจ์นถึงคลอดเป็นระยะท่ีเส่ียงอนัตรายมาก ฉะนั้น จึงตอ้งหาทางปัดเป่าดว้ย

วธีิต่างๆ เช่น การผกูขอ้มือดว้ย ตะกรุดพิสมร  ซ่ึงเป็นแผน่ใบลานลงอกัขระพระคาถา เรียกวา่ “ลงคุณพระ” 
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แลว้พบัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเล็กๆ ร้อยเชือกหรือดา้ยผูก หรือคลอ้งขอ้มือไวจ้นกว่าจะคลอดลูก  การผูก

ตะกรุดพิสมรเป็นความเช่ือวา่สามารถป้องกนัผีร้าย มิฉะนั้นอาจท าให้แม่และลูกตายหมด เรียกวา่ “ตายทั้ง

กลม” 

 นอกจากน้ีคนไทยยงัมีความเช่ือเก่ียวกับข้อควรประพฤติและข้อห้ามในขณะท่ีตั้ งครรภ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัภาษา ดงัน้ี 

 1) คนไทยบางทอ้งถ่ินมีการห้ามไม่ให้หญิงมีครรภกิ์นฝร่ัง เพราะภาษาถ่ินทอ้งถ่ินเหนือเรียกวา่ฝร่ัง

วา่ “บะมัน่” จึงมีความเช่ือว่า ถา้คลอดลูกอาจจะท าให้ลูกติดคาอยู่ในทอ้ง เพราะค าว่า “มัน่” มีความหมาย

หมายวา่ แน่น 

 2) บางทอ้งถ่ินห้ามหญิงมีครรภ์กินของ “เผา”  เพราะเช่ือวา่จิตใจจะเห่ียวแห้งหรือเด็กท่ีเกิดมาอาจ

ผอมแหง้ อีกนยัหน่ึงคือค าวา่ “เผา” มีความหมายไม่ดี คือ ท าใหร้้อนใหสุ้กหรือให้ไหม,้ ท าให้เร่าร้อน, ท าให้

หมดไป 

 3) หา้มหญิงมีครรภน์ัง่  “ขวาง” บนัได ซ่ึงค าวา่ “ขวาง” มีความหมายวา่ กีดกั้น, สกดั หรือห้ามหยุด

พกั “คา”  บนัได ซ่ึงค าวา่ “คา” มีความหมายวา่ คา้งอยู,่ ติดอยู ่ ดว้ยความหมายท าให้เช่ือวา่ไม่เป็นมงคลและ

อาจท าใหลู้กคลอดไม่ยากคลอดไม่สะดวก 

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

มีความหมายวา่ท าใหอ้ยูก่บัท่ี 

 5) หา้มหญิงมีครรภกิ์นของเผด็ร้อน และของท่ีมีรสเคม็ เพราจะท าใหเ้ด็กในทอ้งทรมานและตาย 

 6) ห้ามหญิงมีครรภข์า้ม “คราด” เพราะเป็นค าท่ีพอ้งเสียงกบัค าวา่ “คลาด” ท่ีหมายถึงเคล่ือนจากท่ี

หมาย, เคล่ือนจากก าหนดเวลา จึงเช่ือวา่ถา้ขา้มคราดแลว้จะท าใหค้ลอดก่อนก าหนด 

 7) ห้ามหญิงมีครรภ์ผา่ไม ้“รวก” เพราะพอ้งเสียงกบัค าวา่ “ลวก”  ท่ีหมายถึงกิริยาท่ีถูกน ้ าร้อน ไอ

ร้อน หรือไฟพลุ่งมากระทบผวิ จึงเช่ือวา่ลูกในทอ้งจะเป็นอนัตราย  

 8) เม่ือจวนจะคลอดตอ้ง “เปิด” ประตู  หนา้ต่าง หรือไขกุญแจตูห้รือล้ินชกัท่ีปิดเอาไว ้ตอ้งเปิดออก

ใหห้มด เพราะค าวา่ “เปิด” หมายถึง ท าใหส่ิ้งท่ีปิดอยูเ่ผยออกมา เพราะเช่ือวา่วา่จะท าใหค้ลอดไดส้ะดวก 

 9) ในขณะท่ีจะคลอดหา้มพดูวา่ “ติด  ขดั คา้ง คา” เพราะเช่ือวา่ถา้พดูค าน้ีลูกจะคลอดยาก 

 1.2 การเตรียมฟืน 

 เม่ือภรรยาทอ้งแก่  สามีตอ้งตดัฟืนเตรียมไวใ้ห้ภรรยาใช้อยู่ไฟหลงัคลอด  การตดัฟืนนั้นเช่ือกนัว่า

เป็นการเส่ียงทาย ถา้ตดัฟืนไดข้นาดยาว ลูกท่ีเกิดมาจะเป็นชาย  ถา้ตดัไดข้นาดสั้น จะไดลู้กผูห้ญิง หรือเวลา

รวมฟืนใหเ้ป็นกอง  ถา้กองฟืนเป็นนูนสูงตรงกลาง ลูกจะเป็นชาย  แต่ถา้ตรงกลางไม่นูน ลูกจะเป็นหญิง 
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 กองฟืนท่ีตั้งไวน้ั้นตอ้งเอาหนามพุทรามาสะหรือสุมไว ้เช่ือว่าเป็นเคร่ืองป้องกนัผี  เหตุท่ีใช้หนาม

พุทรามาสะหรือสุมเป็นกองไฟนั้นถือว่ามีช่ือมงคล โดยเวลาตดัหนามพุทราให้ท่องคาถา “นโมพุทฺธตสฺส” 

เม่ือถึงค าวา่ ตฺส ให้เอามีดตดัไมท้นัที  คาถาบทน้ีถือเป็นการเอาเคล็ด เน่ืองจากเสียงคลา้ยคลึงกนั คือ นโม = 

หนาม  พุทฺธตสฺส = พุทรา 

 1.3 เวลาจะคลอด 

  เวลาจะคลอด คนใกลค้ลอดตอ้งหนัหนา้ไปทางตะวนัออก หรือหันศีรษะไปทางทิศเหนือ เพื่อให้

ลูกเล่ือนลงใตไ้ดส้ะดวก เม่ือเจ็บทอ้งจวนจะคลอด หมอต าแยตอ้งออกคนสั่งให้คนหนุนหลงั คือ ใชใ้ห้คน

เป็นเหมือนพนกัพิงให้ผูป่้วย  นอกจากน้ีคนหนุนหลงัยงัมีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยหมอต าแย ถา้หมอต าแยบอกให้

ช่วย “ผลกั” ก็ตอ้งเอามือทั้งสองกดสองขา้งทอ้งของคนเจ็บเพื่อไม่ให้เด็กในทอ้งด้ินหนีไปทางโน้นทางน้ี  

แต่ถา้กดตอนเหนือทอ้งเพื่อช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเล่ือนต ่าลง จะเรียกวา่ “ข่มทอ้ง” 

 ถา้การคลอดเกิดขลุกขลกั คลอดไดช้้า ตอ้งหาวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้คนทอ้งมีก าลงัใจดี บรรเทา

ความเจบ็เกิดลมเบ่งแรงข้ึนโดยท า “น ้าสะเดาะ” เพื่อประพรมคนเจบ็และให้คนเจ็บด่ืม วิธีท า “น ้ าสะเดาะ” มี

หลายวธีิ เช่น ด่ืมน ้าท่ีแช่ตะกรุดลงคาถา  ด่ืมน ้าท่ีลา้งเทา้ของสามี หรือแม่สามี เป็นตน้ 

 เม่ือเด็กคลอดหลุดออกมาถึงพื้น ซ่ึงเรียกวา่ “ตกฟาก” เหตุท่ีเรียกวา่ตกฟาก เพราะเด็กคลอดมาจะตก

ลงมายงัพื้นเรือนท่ีท าดว้ยไมไ้ผส่ับ ซ่ึงเรียกวา่ ฟาก  

 เวลา “ตกฟาก” ตอ้งจดจ าเอาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการใหโ้หรผกูเป็นดวงชะตา เม่ือเด็กคลอดออก

มาแลว้หมอต าแยจะอุม้เด็กใหค้ว  ่าหนา้ แลว้เอาน้ิวมือลว้งปากเด็กเพื่อควกัเอาเมือกในปากออกมา ซ่ึงถา้หาก

ไม่ท าทนัทีเด็กจะหายใจไม่สะดวก เรียกวา่ “ส าลกัน ้ าคร ่ า”  และเม่ือควกัเมือกออกจากปากเด็ก ถา้เด็กยงัไม่

ร้องอุแว ้ตอ้งตีกน้เด็กเพื่อใหเ้ด็กร้อง เม่ือเด็กร้องออกมาไดแ้ลว้เอาผา้ห่อตวัเด็กเพื่อให้ความอบอุ่น  และหมอ

ต าแยตอ้งช่วยจดัการใหร้กออกมาใหห้มด  แม่เด็กจึงจะปลอดภยั 

 1.4 การตัดสายสะดือ 

 หมอต าแยจะใช้เชือกหรือด้ายดิบผูกสายสะดือ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “สายอุทร” และว่าคาถา 

“นโมพุทธายะ” แลว้จึงตดัสายสะดือดว้ยผวิไมร้วกตดั (ไมไ้ผช่นิดหน่ึง)  

 สายสะดือนั้นจะมีเส้นสีด าๆ อยูข่า้งในเป็นปลอ้งๆ เรียกวา่ “เส้นถ่านไฟ” คนไทยมีความเช่ือวา่เส้น

ถ่านไฟถ่ี  จะมีลูกถ่ี  ถา้เส้นถ่านไฟห่าง จะมีลูกห่าง 

 ส่วนรกเด็ก คนไทยมีความเช่ือวา่ตอ้งให้คนท่ีช่ือ “บุญมัน่  บุญมี  บุญคง หรือบุญอยู่” เป็นผูฝั้งรก

เพื่อความเป็นสิริมงคล 
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 1.5 การอาบน า้ให้เด็ก 

 เม่ือตดัสายสะดือเสร็จแลว้ ตอ้งใชน้ ้ าอุ่นอาบให้เด็กเพื่อช าระลา้งไขมนัและเมือกท่ีติดตวั วิธีอาบน ้ า

ในสมยัก่อนมี 2 วธีิ คือ 

  1) การอาบน ้ าเด็กบนหน้าแข็ง  วิธีน้ีเรียกว่า “อาบ” โดยให้ผูอ้าบเหยียดขาทั้งสองข้าง

ออกไปให้ตรง  อุม้เด็กวางลงในช่องว่างระหว่างแขง้ หันหัวเด็กไปทางปลายเทา้ เพื่อล้างหน้าเด็กไดถ้นัด

และตอ้งดดัแขนดดัขาของเด็กดว้ยเพื่อใหเ้ด็กมีแขนขาอ่อนและขาตรง วิธีอาบน ้ าวิธีน้ีเกิดข้ึนเพราะสมยัก่อน

ไม่มีอ่างส าหรับวางเด็กลงอาบน ้า 

  2)  การอาบน ้าเด็กในอ่าง วธีิน้ีเรียกวา่ “แช่” ถา้เป็นผูมี้อนัจะกินจะน าเงินทองของมีค่าใส่ลง

ไปในอ่างดว้ย เพื่อเอาเคล็ดวา่เม่ือเติบโตข้ึนจะไดเ้ป็นคนมัง่คัง่ดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง 

 เม่ือใชผ้า้ออ้มเสร็จแลว้น าไปซกั หา้ม “บิด” ผา้ออ้ม ซ่ึงค าวา่ “บิด” หมายถึง หมุนให้เป็นเกลียว, ท า

ใหผ้ดิไปจากสภาพเดิม จึงเช่ือวา่จะท าใหเ้ด็กไม่สบายตวั หรือเกิดเจบ็ไขไ้ดป่้วย  

 1.6 การร่อนกระด้ง  

 เม่ืออาบน ้ าเด็กเสร็จ ก็จะอุม้เด็กวางไวบ้นกระดง้ เพราะหลงักระดง้นูนและหยุ่นเหมือนสปริง ใน

กระดง้ท่ีเด็กนอนและใหน้ าส่ิงของท่ีเป็นเคล็ดมาวางไว ้คือ 

 - ถา้เป็นเด็กชายให้จดัสมุดและดินสอเอาไว ้เป็นการเอาเคล็ดว่า เม่ือเด็กเติบโตจะไดรู้้จกัอ่านเขียน

หนงัสือ  

 - ถา้เป็นเด็กหญิงให้หาเข็มและดา้ยเยบ็ผา้วางไว ้เป็นการเอาเคล็ดวา่เม่ือเติบโตข้ึนจะไดรู้้จกัเยบ็ปัก

ถกัร้อย 

 เสร็จแลว้หมอต าแยจะยกกระดง้ข้ึนร่อนเบาๆ พอเป็นพิธี แลว้วางกระแทกกระดง้ลงเบาๆเหมือนพอ

ใหเ้ด็กรู้สึกตกใจร้องแว ้เด็กจะไดคุ้น้เคยไม่สะดุง้ตกใจต่อไป หมอต าแยร่อนกระดง้แลว้พูดวา่ “สามวนัลูกผ ี 

ส่ีวนัลูกคน ลูกของใครรับไปเนอ้”  ผูท่ี้นัง่อยูใ่นท่ีนั้น ซ่ึงเป็นคนท่ีเล้ียงลูกง่าย ใจดี มีความประพฤติเรียบร้อย

จะเป็นผูต้อบว่า “ลูกขา้เอง”  หรือ “ลูกฉันเอง” หมอต าแยจะส่งกระด้งเด็กให้ผูน้ั้นรับไว ้ผูรั้บในท่ีน้ีจะ

เรียกวา่ “แม่ยก”  จะให้เงินแก่หมอต าแย เพื่อเป็นพิธีวา่เป็นการซ้ือเด็ก เป็นความเช่ือท่ีวา่ เป็นการรับซ้ือเด็ก

จากผท่ีีเรียกวา่ “แม่ซ้ือ” 

 พระยาอนุมานราชธน (2531: 76)  ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองการรับซ้ือเด็กจากผหีรือแม่ซ้ือไวว้า่ 

   แม่ซ้ือเป็นผีมารังควานประจ าตวัเด็กท่ีเพิ่งเกิดมา...แม่ซ้ือมกัรบกวนให้เจ็บไขไ้ม่

  สบายเป็นไปต่างๆ เร่ืองก็เห็นจะตอ้งการเอาตวัเด็กไป เพราะดว้ยความรักใคร่...จึงตอ้งออก

  อุบายขอซ้ือเด็กจากแม่ซ้ือคือ หลอกผีอีกทีหน่ึง เป็นเงินค่าตวั 33 เบ้ีย... เม่ือหมอต าแยร่อน
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  กระดง้ กล่าวค าวา่ สามวนัลูกผี ส่ีวนัลูกคน ก็น่าจะเน่ืองมาจากเร่ืองขอซ้ือเด็กจากแม่ซ้ือน้ี

  เอง เห็นจะสมมติใหห้มอต าแยเป็นตวัแม่ซ้ือ แต่พิธีท่ีเราท าไม่สู้ตรงกบัพิธีเดิมดงัแจง้อยูใ่น

  โองการแม่ซ้ือ เราท าตกไปเสียในเร่ืองตอ้งมีเบ้ีย 33 เบ้ีย และการร่อนนั้นตอ้งท าสามวนัล่วง

  แลว้ ไม่ใช่ท าในวนัคลอด 

 1.7 การอยู่ไฟ 

 ความเช่ือของคนไทยนั้นเช่ือว่าการอยู่ไฟถือว่าเป็นการช าระล้างมลทิน อนัเกิดจากการออกลูก

มากกว่าเป็นเร่ืองบ าบดัพยาบาล  การคลอดลูกมีเลือดฝาดและส่ิงโสโครกออกมา คนไทยโบราณถือวา่เป็น

มลทิน ก าหนดวนัอยูไ่ฟมกัจะเป็นจ านวนค่ี คือ 7, 9, 11, 13 หรืออยา่งมาถึง 29 วนัก็มี ท่ีก าหนดไวเ้ช่นน้ี 

เพราะถือคติท่ีวา่ “วนัคู่ลูกถ่ี  ส่ีวนัลูกห่าง” และขณะอยูไ่ฟหา้มพูดค าวา่ “ร้อน” หรือ “อบ” เพราะท าให้จิตใจ

ร้อนรุ่มตาม 

 ข้ันตอนการอยู่ไฟหลงัคลอด 

 สามีจะท าเตาส าหรับอยูไ่ฟ  เวลาติดไฟจะเรียกวา่ “ทอดเตาไฟ” ก่อนจะข้ึนนอนบนกระดานไฟ ตอ้ง

ท า “เขา้ข่ือ” เสียก่อน คือ นอนตะแคงให้หมอต าแยเหยียบสะโพก เช่ือกนัว่าเพื่อให้กระดูกเชิงกรานเขา้ท่ี 

ก่อนข้ึนนอนบนกระดานไฟต้องกราบขอขมาเตาไฟเสียก่อน เพราะถือว่า เตาไฟเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมีผี

เทพารักษป์ระจ าอยู ่หญิงอยูไ่ฟตอ้งใชข้มิ้นกบัปูนแดงผสมเหลา้แลว้เอาส าลีชุบปิดสะดือและทาทอ้งทาหลงั

ไวเ้สมอ เพื่อดบัพิษร้อนและรักษาร่างกาย อาหารส าหรับผูอ้ยูไ่ฟตามปกติตอ้งกินขา้วกบัเกลือหรือปลาแห้ง 

และหลายๆ วนัจึงกินแกงเลียงบา้งโดยเช่ือว่าช่วยให้แม่มีน ้ านมมาก หญิงท่ีอยู่ไฟจะตอ้งเขากระโจมซ่ึงท า

ดว้ยซ่ีไมไ้ผเ่ป็นโครงสูงและยกหมอ้ยาท่ีตม้จนเดือดไวใ้นกระโจม  ผูท่ี้เขา้กระโจมก็จะได้รับไอร้อนจาก

หมอ้จนเหง่ือไหลท่วมตวั การเขา้กระโจม “ฝร่ังเรียกว่า อาบเหง่ือ (sweat  bath)...การเขา้กระโจมของเรา

ไม่ใช่จะบ ารุงผวิป้องกนัฝ้าเท่านั้น คงเป็นเป็นเร่ืองช าระมลทินอนัเกิดจากการคลอดลูกดว้ย” (พระยาอนุมาน     

ราชธน, 2531: 59-60)  

 เม่ืออยู่ไฟครบก าหนดแล้ว ต้องเซ่นสังเวยแม่เตาไฟด้วยกับข้าวใส่กระทงเล็กๆ แล้วจึงดับไฟ 

หลงัจากนั้นจึงอาบน ้ามนตเ์พื่อป้องกนัเสนียดจญัไร 

 1.8  การท าขวญัและโกนผมไฟเด็ก 

 การท าขวญัแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เม่ือเด็กคลอดแลว้ได ้3 วนั และเม่ือเด็กอายคุรบได ้1 เดือน  

 การท าขวญัเด็กในช่วงแรกเน่ืองจากถือวา่เป็นช่วงพน้เขตอนัตรายจากการเป็นลูกผี การท าคร้ังน้ีจะ

ท าเงียบๆ ในครอบครัวโดยพ่อแม่จะจดัท าบายศรีปากชาม  มะพร้าวอ่อน 1 ผล กลว้ย  1 หวี ขนมตม้แดง  

ขนมตม้ขาว ไวเ้ป็นเคร่ืองสังเวยพระภูมิเจา้ท่ี เตรียมเคร่ืองส าหรับใชใ้นการท าขวญั มีแป้งหอม น ้ ามนัหอม



9 
 

หรือกระแจะ ดอกไมธู้ปเทียน ขา้วสารบรรจุลงขนัส าหรับปักแวน่เทียน 3 เล่ม ขนัเล็กใส่น ้ าอุ่นกบัชอ้นเล็กๆ 

เม่ือถึงเวลาท าขวญัผูก้ระท าพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยน าเด็กมาวางตรงหน้า ยกชามบายศรีตั้งทางหัว

เด็ก  หยิบดา้ยสายสิญจน์ข้ึนฟาดเคราะห์ คือ ปัดดา้ยลงบนแขนและขาขา้งละ 1 เส้น เม่ือปัดส่ิงร้ายออกจาก

ตวัเด็กแลว้เอาดา้ยไปเผาไฟทั้งหมด  หยิบดา้ยสายสิญจน์เส้นใหม่มาเสกแลว้ผกูขอ้มือเด็กทั้ง  2 ขา้ง เรียกวา่ 

“ผกูขวญั” เจิมแป้งกระแจะให้ท่ีหน้าผากเพื่อเป็นมงคล เสร็จแลว้เอาชอ้นเล็กตกัน ้ าในขนัให้เด็กกิน 3 คร้ัง 

แลว้จึงใหศี้ลใหพ้รตามธรรมเนียม ถึงตอนน้ีอาจยา้ยเด็กจากกระดง้มาลงเปลผา้ หรือยงัให้นอนอยูใ่นกระดง้

ต่อไปก็มี 

 ช่วงท่ีสองของการท าขวญั จะท าเม่ือเด็กมีอายุครบ 1 เดือน 1 วนั (เพื่อให้แน่ใจวา่อายุของเด็กครบ 1 

เดือนเตม็จึงเติมเขา้ไปอีก 1 อีก) เป็นอนัวา่พน้อนัตรายจากโรคภยัไขเ้จบ็ ซ่ึงเขา้ใจวา่ผีเป็นผูก้ระท าก็จะท าพิธี

โกนผมไฟและท าขวญักนัอย่างออกหน้าออกตา บางทีก็ตั้งช่ือเด็กในช่วงน้ีดว้ย  ผมท่ีโกนแลว้จะบรรจุลง

กระทงใส่ดอกไมห้รือพาน  แลว้เอาไปลอยลงในน ้ า  ขณะท่ีน าไปลอยก็จะกล่าวว่า “ขอให้อยู่เยน็เป็นสุข

เหมือนแม่คงคา” ต่อจากนั้นญาติพี่นอ้งก็ท าพิธีเอาดา้ยขวญัผกูขอ้มือและขอ้เทา้เด็ก และให้พรตามประเพณี 

หรืออาจมีของขวญัใหเ้ด็กดว้ยก็ได ้

 1.9 พธีิลงอู่ 

 เสร็จพิธีท าขวญัและโกนผมไฟแลว้จะท าพิธีเอาเด็กลงเปลหรือลงอู่ โดยน าฟักเขียว 1 ลูก มาลา้งให้

สะอาดแลว้ทาแป้งให้ขาว หินบดยาทั้งแม่หินและลูกหิน แมวคราว 1  ตวั ถุงผา้บรรจุขา้วเปลือกอยา่งละ 1 

ถุง น าส่ิงเหล่าน้ีวางไวใ้นเปล หากเด็กท่ีจะลงเปลเป็นชายให้วางสมุดดินสอลงในเปลด้วย ส่วนถ้าเป็น

เด็กหญิงก็ให้วางดา้ยและเข็ม (ถา้ยงัไม่ไดว้างในระยะร่อนกระดง้) เม่ือวางส่ิงของดงักล่าวลงเปลเสร็จก็รีบ

ไกวเปล 3 คร้ังเพื่อไม่ให้แมวตกใจ แลว้น าแมวออกจากเปล และอุม้เด็กลงเปลแทน ไกว 3 คร้ังเหมือนกนั

และกล่าวค าใหศี้ลใหพ้รไปดว้ยขณะท่ีไกว  ถา้มีการตั้งช่ือเด็กแลว้ก็เขียนช่ือเด็กลงในกระดาษแลว้วางลงใน

เปลดว้ย 

 ส่ิงของต่างๆท่ีวางลงไปในเปลของเด็กนั้น พระยาอนุมานราชธน (2531: 93-94) ไดอ้ธิบายวา่ 

  ในส่วนขา้วและพืชต่างๆเห็นจะเอาเคล็ด หมายถึง ความเจริญงอกงาม ส่วนฟัก หิน

 บดยา และแมว จะเอาเคล็ดท่ีมีค ากล่าวติดปากเป็นค าให้พรว่า ให้เย็นเหมือนฟัก หนัก

 เหมือนแฟง ให้อยู่เรือนเหมือนกอ้นเส้า  เฝ้าเรือนเหมือนแมวคราว อนัเป็นค าผูใ้หญ่ให้พร  

 ไม่เฉพาะแต่เด็ก ให้พรแก่บ่าวสาวก็อย่างน้ีเหมือนกนั เห็นจะเป็นพรเก่าแก่มาก เพราะ

 ถอ้ยค าเป็นอยา่งง่ายๆ สามญัผดิกบัท่ีกล่าวใหพ้รกนัอยา่งทุกวนัน้ี ซ่ึงมีค าไทยเดิมนอ้ยเต็มที 

 หินบดยากล่าวค าให้พรเป็นก้อนเส้า เห็นทีก้อนเส้าจะมาก่อน มาเปล่ียนเป็นหินบดยา
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 ภายหลงั  ท่ีเปล่ียนเสียก็เป็นการดี เพราะกอ้นเส้ามนัสกปรกน่ารังเกียจเต็มที ส่วนแมวคราว

 คือแมวตวัผูข้นาดเข่ือง  เป็นแมวผูใ้หญ่มีหนวด มีเคราแลว้  ถา้เปรียบกบัคนก็เหมือนผูซ่ึ้งมี

 อายบุรรลุนิติภาวะโดยบริบูรณ์ จึงเป็นแมวไม่ทิ้งถ่ิน น ามาใชเ้ป็นเคล็ดก็ไปกนัได ้

 1.10 การเลีย้งลูก  

 เม่ือเด็กอายุไดป้ระมาณ 3 เดือน คนโบราณจะให้กินขา้วบดกบักลว้ยน ้ าวา้  เคร่ืองบดขา้วกบักลว้ย

จะใช้ช้อนกะลามะพร้าวบ้ีขา้วและกลว้ยในภาชนะจนเห็นว่าละเอียดดีแลว้ ก็จะป้ันขา้วและกลว้ยบดเป็น

กอ้นเล็กๆป้อนให้เด็กกิน ในสมยัโบราณภานะใช้สอยมกัจะใช้กะลา และยงัมีกะโหลกน ้ า กระบวย ซ่ึงท า

จากกะลา  กะโหลกน ้ านั้นใชส่้องหนา้แทนกระจกเงาไดด้ว้ย จนมีค าพูดวา่ “ไม่ตกัน ้ าใส่กะโหลก ชะโงกดู

เงา”  ซ่ึงจะเป็นค ากล่าวติเตียนคนท่ีไม่รู้จกัพิจารณาตนเองเสียก่อน 

 เม่ือเด็กอายุไดป้ระมาณ 7-9 เดือนก็จะรู้จกัลุกข้ึนในอาการโยงโย ่นัง่หรือคลานได ้   ระยะน้ีเองเด็ก

จะมีฟันข้ึน จะให้เรียกวา่ “ดอกไมข้ึ้น” ท่ีห้ามไม่ให้เรียกวา่ฟันข้ึนอาจเน่ืองมาจากค าวา่ “ฟัน” มีความหมาย

วา่ “ท าร้ายดว้ยของมีคม” ซ่ึงถือวา่เป็นค าท่ีไม่มงคล ตอนท่ีเด็กฟันข้ึนบางคนจะน าเอาทองค าหรือแหวนท่ี

เป็นทองค าถูท่ีฟันเด็กเบาๆ เพื่อเอาเคล็ดวา่ใหเ้ด็กมีปากเป็นเงินเป็นทอง  หรือบางคนมีความเช่ือวา่ในระยะน้ี

ถา้บดขา้วปนทองค าใหเ้ด็กกินจะท าใหเ้ด็กมีเสียงเพราะและมีผวิเหมือนทอง                                                                                                           

 เม่ือเด็กยืนได้เป็นคร้ังแรกจะเรียกว่า “ตั้ งไข่” ท่ีเรียกเช่นน้ีเพราะเด็กยืนตั้งตวัตรงนานไม่ได้ มี

ลกัษณะเหมือนการตั้งไข่  ขณะท่ีเด็กหดัเดินผูใ้หญ่จะร้องวา่ “ตั้งไข่ลม้ จะตม้ไข่กิน  ไข่ตกดินจะกินเสียเนอ้” 

ซ่ึงเป็นจิตวทิยาอยา่งหน่ึง ถือวา่เป็นการร้องท่ีช่วยใหเ้ด็กเพลิดเพลินและเผลอตวัจะไดรู้้จกัยืน ตั้งตวั และกา้ว

เดินได ้

 เม่ือเด็กพูดไดอ้อ้แอย้งัไม่เป็นภาษา เราเรียกว่า “เล่นน ้ าลาย” และเม่ือสอนเด็กพูด ถา้เด็กพูดไดเ้ร็ว 

จะเรียกวา่ “ปากเบา” ถา้เด็กพดูไดช้า้จะเรียกวา่ “ปากหนกั”  

 อน่ึง ถา้เด็กคนใดมีร่างกายอว้นทว้นสมบูรณ์ จะไม่กล่าวชมตรงๆว่า เด็กอว้นน่ารัก ตอ้งพูดวา่ “น่า

เกลียดน่าชงั” เพราะเช่ือวา่เป็นอุบายลวงผไีม่ใหเ้อาตวัเด็กไป 

 คนไทยยงัมีความเช่ือว่า ห้ามเด็กกินปลา ถา้ยงัพูดค าว่า “ปลา” ไม่ได ้ความเช่ือเร่ืองน้ีอาจเกิดจาก

บรรพบุรุษเห็นวา่เด็กยงัไม่มีความระมดัระวงั ฉะนั้น ถา้ให้กินปลา กา้งปลาอาจจะท่ิมหรือต าคอได ้ซ่ึงเป็น

อนัตรายแก่เด็กเล็กๆ 

 ความเช่ืออีกประการหน่ึงท่ีจะขอกล่าวถึงในท่ีน้ีคือ ถ้าเด็กท่ีเล้ียงนั้นเจ็บออดๆแอดๆ ถ้าเป็น

เด็กผูช้าย พ่อแม่มกัจะน าเด็กไปทอดผา้ป่า คือ น าไปถวายพระ พระจะรับไวแ้ละเอาดา้ยผกูขอ้มือไว ้ ส่วน

เด็กผูห้ญิงนั้นพระจะให้ดา้ยมาผูกกนัเองท่ีบา้น เร่ืองท่ีเด็กเจ็บป่วยบ่อยเช่ือว่าถูกผีกระท า ผีแกลง้มาท าให้
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เจ็บป่วย ผีเกลียดผูใ้หญ่แต่ท าอะไรผูใ้หญ่ไม่ไดจึ้งมาแกลง้เด็ก ถา้เด็กนั้นเป็นของพระ ผีก็ไม่แกลง้อีกต่อไป

เน่ืองจากกลวัพระ 

 ประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดนั้นเป็นส่ิงท่ีก าหนดขอ้ควรประพฤติปฏิบติัของคนในสังคม 

และสามารถสะท้อนให้เห็นความฉลาดและความรอบคอบของบรรพบุรุษของเราเพราะในสมัยก่อน

การแพทยย์งัไม่เจริญกา้วหนา้ การตั้งครรภแ์ละการคลอดแต่ละคร้ังก็อาจไม่ปลอดภยั และหญิงมีครรภอ์าจ

ทุกข์ทรมานในขณะท่ีคลอด หรือบางคร้ังอาจถึงแก่ความตายได้ หญิงมีครรภ์จึงมีความวิตกกังวลสูง 

นอกจากห่วงตนเองแลว้ยงัห่วงลูกในครรภอี์กดว้ย จึงมีการก าหนดขอ้ห้าม ขอ้ช้ีแนะ หรือขอ้ควรประพฤติ

ใหแ้ก่หญิงมีครรภ ์เพือ่สร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึน  

 กิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นท าให้เราทราบวา่คนในสมยัก่อนเช่ือวา่ เด็กมีความส าคญั 

เทวดาเป็นผูป้ั้น ตอ้งดูแลอยา่งดีและควรประนีประนอมกบัผีเพื่อให้ลูกของตนปลอดภยั ฉะนั้น กิจกรรมทุก

อยา่งท่ีท าไปเน่ืองจากพ่อแม่ท าดว้ยความรักลูก ตอ้งการให้ลูกมีชีวิตอยา่งปลอดภยั และเม่ือเติบโตข้ึนลูกจะ

ไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและมีความเจริญกา้วหนา้ 

 ส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกประการหน่ึง ความเช่ือในเร่ืองของเสียงและความหมายของค าคือ เม่ือจะท าส่ิงใด

มกัอาศยัและความหมายของค าเป็นเคร่ืองเตือนใจ หรือเพื่อเอาเคล็ดเร่ืองความเป็นสิริมงคล   ความเช่ือใน

เร่ืองการเกิดนั้นเก่ียวเน่ืองกบัภาษาอยู่เป็นจ านวนมาก ดงันั้นประเพณีและความเช่ือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมจึงมีความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นกบัภาษา 

 

2. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตั้งช่ือ 

 เร่ืองการตั้งช่ือเด็กนั้นเก่ียวขอ้งกบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการเกิด แต่ท่ีน ามากล่าวแยกไว ้

เน่ืองจากการตั้งช่ือนั้นมีรายละเอียดมากมาย สามารถพิจารณาการตั้งช่ือของคนในอดีตและปัจจุบนัวา่มีความ

นิยมแตกต่างกนัอยา่งไร และท าใหเ้ราทราบถึงวฒันธรรมและค่านิยมของคนในสังคมนั้นซ่ึงสะทอ้นออกมา

ใหเ้ห็นไดจ้ากการใชภ้าษาในการตั้งช่ือ 

 การตั้งช่ือเด็กนั้นไม่ก าหนดเวลาแน่นอน บางคนเม่ือโกนผมไฟก็ตั้งช่ือไปพร้อมกนั หรือบางคนก็

จดวนัเวลาตกฟากไปให้ผูรู้้หรือพระตั้งให้ ซ่ึงในปัจจุบนัพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกิดเร่ิมน้อยลงไป

เน่ืองจากความรู้ ความทนัสมยัในวงการแพทยแ์ละคนมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ความเช่ือในเร่ืองผีสางก็ลด

นอ้ยลงไป แต่ส่ิงท่ียงัคงอยูคื่อ พ่อแม่นิยมตั้งช่ือลูกตามความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์หรือหลกัโหราศาสตร์ 

โดยน าวนั เดือน เวลา ปีเกิดของลูกไปตั้งช่ือใหมี้ความหมายท่ีดีงาม 
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 ลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทยสะทอ้นให้เห็นค่านิยม ความเช่ือ  อนัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม

ไทย ดงัน้ี 

 1. ในสมยัก่อนคนสามญัไม่พิถีพิถนัในการตั้งช่ือ ส่วนมากจะตั้งช่ือตามพ่อแม่ และมกัเป็นค าไทย

แทพ้ยางคเ์ดียว เช่น อิน ทอง แกว้ หรือตั้งช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นไปในทางน่าเกลียดเพื่อหลอกผี เม่ือรอดแลว้จึง

มาตั้งช่ือท่ีเป็นมงคลแก่ตวั เช่น  ช่ือเดิม “เหมน็” แต่เม่ือโตอาจเปล่ียนช่ือเป็น “บุญมี” 

 2. เจา้นายและขนุนางในสมยัก่อนจะพิถีพิถนัในการตั้งช่ือมากกวา่คนสามญั โดยมีพราหมณ์คิดพระ

นามถวาย เช่น เจา้ฟ้านราธิเบศร์  เจา้ฟ้านรินทร์ เจา้ฟ้าเทพ เจา้ฟ้าสุริยวงศ ์

 3. ในสมยัก่อน แมว้า่การตั้งช่ือของคนไทยจะไดรั้บอิทธิพลอินเดีย แต่ในทางปฏิบติัจะไม่เหมือนกบั

อินเดีย คือ อินเดียนิยมใชช่ื้อเทพเจา้มาตั้ง เช่น  ราม นรินทร์ สยมภู (พระผูเ้ป็นเองหรือพระอิศวร) ส่วนคน

ไทยแต่เดิม จะไม่น าช่ือท่ีมีความหมายถึง พระพุทธเจา้  เทพ และพระเจา้แผน่ดิน มาตั้งเป็นช่ือตน ยกเวน้แต่

ในฝ่ายราชสกุล เน่ืองจากถือว่าเป็นค าสูง แต่ในปัจจุบนัมีช่ือลกัษณะน้ีมิใช่นอ้ย เช่น อุมาพร  ศิวะ ศิวรินทร์  

อินทรา  โกสินทร์ (พระอินทร์) 

 4. การตั้งช่ือมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา เห็นไดช้ดัเม่ือไทยไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก การตั้งช่ือ

ในลกัษณะเดิมจึงเปล่ียนไป คือ คนสามญัจะน าไวพจน์พระนามของพระพุทธเจา้ เทพเจา้ หรือกษตัริยม์าใช้

ในการตั้งช่ือ เช่น สรรเพช็ญ  ทศพล  กฤษณะ หรือตั้งช่ือจริงหรือช่ือเล่นโดยใช้ภาษาองักฤษ เช่น  แอนนา   

นาเดีย บอลลูน  เบส 

 5. การตั้งช่ือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม ในสมยัก่อนคนไทยจะไม่มีการแยกเพศดว้ยการตั้งช่ือ 

การบอกเพศจะใชค้  าวา่ “อี” และ “อา้ย” เติมหนา้ช่ือ  เช่น อีปริก อีชอ้ย อา้ยจอ้ย อา้ยมัน่ 

 การตั้งช่ือในสมยัปัจจุบนัจะแบ่งแยกเพศระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงอยา่งชดัเจน คือ ผูช้ายจะตั้งช่ือท่ีมี

ความหมายท่ีบ่งบอกถึงอ านาจ  ชยัชนะ เช่น ประยุทธ์ แกลว้กลา้  ส่วนผูห้ญิงก็จะตั้งช่ือท่ีมีความหมายท่ีบ่ง

บอกถึงลกัษณะท่ีงาม เช่น เลอลกัษณ์ โฉมฉาย เพลินพิศ 

 - ถ้าเป็นผู้ชาย จะนิยมตั้งช่ือทีม่ีความหมาย ดังนี ้

 1. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงอ านาจหรือชยัชนะ เช่น อติชยั (อติ=ยิ่ง, พิเศษ, มาก) ครรชิต (กึกกอ้ง 

บนัลือเสียง)  ณรงคพ์ล  ชยัชนะ 

 2. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความเจริญหรือบุญ เช่น อภิวฒัน์  จริวตัน์ (จิร- =นาน, ชา้)  บุญมี 

 3. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงคุณลกัษณะหรือความประพฤติ เช่น สุธรรม ชูธรรม ธีรยุทธ์ (ธีร- =

ฉลาด ไหวพริบ มีปัญญา) 

 4. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความสุข เช่น สุขสันต ์ปรีดา ยอดปรีดา   
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 5. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธรรมชาติ เช่น ทินกร สายณัห์ ตะวนั ธารธารา บรรพต ภูผา 

 6. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงเทพ เช่น วษิณุ เทพฤทธ์ิ ปรเมศวร์ (พระอิศวร) 

 7. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธาตุ เช่น นพรัตน์ นพเกา้ ไพฑูรย ์  

 8. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงวงศต์ระกลู เช่น อนุพงศ ์รัฐพงษ ์ภทัรสกุล 

 - ส่วนผู้หญงิ จะนิยมตั้งช่ือทีม่ีความหมาย ดังนี้ 

 1. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความงามหรือลกัษณะงาม เช่น วมิลวรรณ วไิลลกัษณ์ วจิิตร โสภา  

 2. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความเจริญหรือบุญ เช่น ขวญัทว ีพรวฒันา  เจริญศี 

 3. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธาตุ เช่น เพชรพร้ิง นพมาศ  พลอยไพลิน 

 4. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธรรมชาติ เช่น ก่ิงเดือน เดือนเพญ็ ศศิธร แขไข จนัทรา ปานตะวนั 

 5. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงคุณลกัษณะหรือความประพฤติ เช่น  จริยา มารยาท  อารีรักษ ์ปาจรีย ์

 6. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงตน้ไมห้รือดอกไม ้เช่น แคทลียา  จงกลรัตนา อุบลทิพย ์มาลี 

 7. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงจิตใจ เช่น  จิตดี ดวงกมล  รุ่งฤทยั หทยัรัตน์  

 8. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความสุข เช่น  เปรมสุข เปรมกมล สุขใจ พนูสุข 

 9. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงเทพ เช่น ศิวพร อุมาพร  

 6. ความยาวของช่ือ เดิมมกัจะนิยมค าพยางคเ์ดียว แต่ปัจจุบนัค ามากพยางค ์คือ 3-4 พยางค ์เพราะมี

ความรู้สึกกนัวา่ราบร่ืนๆ น่าฟัง  เช่น ช่ือเดิมอาจมีพยางคเ์ดียว ไดแ้ก่  ศรี  ยิ่ง ยศ  แต่ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลง

ใหย้าวข้ึน ไดแ้ก่ ศรีวรรณ  ยิง่ยศ  ยศศกัด์ิ 

 7. มีการตั้งช่ือเล่นข้ึนแทนช่ือจริง ซ่ึงส่วนใหญ่ช่ือเล่นจะเป็นค าพยางคเ์ดียว การตั้งช่ือเล่นน้ีเกิดข้ึน

เพราะช่ือจริงเป็นค าหลายพยางค ์ท าใหเ้รียกไม่สะดวก จึงมีการตั้งช่ือเล่นเรียกแทน ซ่ึงอาจมีวธีิการ ดงัน้ี 

  - ตั้งช่ือเล่นโดยเลือกพยางคใ์ดพยางคห์น่ึงของช่ือจริง อาจเป็นพยางคห์นา้หรือพยางค ์ ท้าย  

 เช่น ช่ือจริงช่ือ “นงนุช” ช่ือเล่นช่ือ “นุช”  ช่ือจริงช่ือ “สุภาพร” ช่ือเล่นช่ือ “สุ” 

  -  ตั้งช่ือเล่นตามล าดบัของพี่นอ้ง เช่น หน่ึง สอง สาม ส่ี 

  - ตั้งช่ือเล่นตามช่ือผลไม ้ ดอกไม ้เช่น  ส้ม  กลว้ย ออ้ย แกว้ มะลิ  

  - ตั้งช่ือเล่นตามลกัษณะของเด็ก เช่น  อว้น ป้อม นุย้ ยิม้  

  - ตั้งช่ือเล่นเป็นภาษาองักฤษ เช่น แทน เบิร์ด  เอ บี บอล 

  - ตั้งช่ือเล่นสอดคลอ้งกบัความนิยมของคนทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ภาคเหนือและภาคอีสานมกั

ตั้งช่ือเล่นวา่ “บวั” หรือ “ค า” ส่วนภาคใต ้ช่ือเล่นมกัจะใชช่ื้อ “นุย้” “เอียด” “ไข่”  
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 หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ 

 การตั้งช่ือของคนไทยมีหลกัเกณฑห์ลายประการ ซ่ึงสามารถสะทอ้นความคิด ความเช่ือ ค่านิยมและ

ภูมิปัญญาของคนไทยไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

 1. การตั้งช่ือตามเวลา  วนั เดือน ปีท่ีเกิด เพื่อเตือนความจ า หรือเพื่อระลึกถึงวนัเกิดของตน เช่น 

จนัทร์แรม เมษ กนัยา ตุลย ์วสิาขา เมษา ปีใหม่  

 2. การตั้งช่ือตามสถานท่ีเกิด เพื่อระลึกถึงถ่ินก าเนิด หรือเป็นสถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีประทบัใจ

ของพอ่และแม่ เช่น สหรัฐ สุพรรณ อุดร ทกัษิณ  

 3.การตั้งช่ือตามล าดบัในการเกิด เช่น หน่ึง  สอง สาม พี่ นอ้ง กนิษฐา  เชษฐา อนุษา 

 4. การตั้งช่ือตามลกัษณะของลูก เช่น นิลเนตร เนตรทราบ งามตา แกม้ยุย้  แกม้บุ๋ม 

 5. การตั้งช่ือโดยการน าอกัษรหรือเสียงของช่ือพ่อและแม่มารวมกนั เพื่อแสดงถึงความผกูพนั ความ

รักระหวา่งพอ่ แม่  และลูก เช่น พอ่ช่ือ “วสุิทธ์ิ” แม่ช่ือ “ชฎาพร” ตั้งช่ือลูกวา่ “วิสุฎา” , พ่อช่ือ “ดุสิต” แม่ช่ือ 

“ศรีวรัิตน์” ตั้งช่ือลูกวา่ “ศสิต” 

 6. การตั้งช่ือโดยน าช่ือของบรรพบุรุษมาดดัแปลง เพื่อแสดงถึงความกตญัํูและระลึกบรรพบุรุษ

ของตน เช่น ปู่ ช่ือ “รักษ”์ ตั้งช่ือหลานวา่ “อนุรักษ”์ ยา่ช่ือ “ศรี” ตั้งช่ือหลานวา่ “ศรีสง่า”  

 7. การตั้งช่ือให้คลอ้งจองกนัระหวา่งพี่นอ้ง เพื่อแสดงถึงความไพเราะของภาษาและแสดงถึงความ

ผกูพนัระหวา่งพี่นอ้ง 

 ช่ือจริง จะตั้งใหค้ลอ้งจองกนัคือ มีสัมผสัสระหรือสัมผสัอกัษร เช่น พี่ช่ือ “กฤตภาส”  นอ้งช่ือ “กฤต

พร”  หรือ พี่ช่ือ “อนุชิต” นอ้งช่ือ “ขนิษฐา”  

 ช่ือเล่น มกัจะตั้งให้คลอ้งจองกนัคือ มีสัมผสัสระหรือสัมผสัอกัษร เช่น  นิด หน่อย น้อย,  บุ๋ม จุ๋ม, 

ป้อง ป้ัน ปูน 

 8. การตั้งช่ือตามช่ือของตวัละครเอกในนิทาน วรรณคดี หรือวรรณกรรม ซ่ึงแสดงวา่คนไทยรักการ

อ่าน เช่น สีดา ราม ลกัษณ์ บุษบา  จินตะหรา รจนา องัศุมาลิน ปริศนา พจมาน 

 9. การตั้งช่ือตามเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงตรงกบัวนัเกิดของลูก เช่น ปิยะ  รัฐธรรมนูญ ปฏิวติั 

 10. การตั้งช่ือตามอาชีพของพอ่แม่ เพื่อแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งพ่อแม่และลูก เช่น  นาวี  อกัษร  

นิติกร วศิวะ 

 11. การตั้งช่ือให้น่าเกลียดเพื่อป้องกนัผีมาเอาชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นช่ือของคนสมยัก่อน หรือ ช่ือ

เล่น เช่น เหล่ หมา ผี ทองเหม็น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความเช่ือของคนไทยสมยัก่อนว่า เช่ือเร่ือง ผีสางเทวดา 

และแสดงใหเ้ห็นถึงความรักความห่วงใยท่ีมีต่อลูกของตน 
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 12. การตั้งช่ือเพื่อแกอ้ปัมงคล เช่น เด็กท่ีเกิดข้ึนมาในวนัท่ีพ่อแม่ ปู่ ยา่ หรือตายายเสียชีวิต ก็อาจจะ

ตั้งช่ือให้ไพเราะมีความหมายถึงชีวิตท่ีมัน่คง หรืออายุยืนเพื่อเป็นเคล็ด เช่น คงกระพนั ยืนยง หรือเด็กท่ีเกิด

มาแลว้ผอม ข้ีโรคและไม่เขง็แรง ก็อาจจะตั้งช่ือ สมบูรณ์ บริบูรณ์ พนูสุข 

 13. การตั้งช่ือท่ีมุ่งความหมายในทางท่ีดีเป็นมงคลแก่ชีวิต แสดงวา่บุคคลนั้นเป็นผูรู้้ นกัปราชญ ์มี

ทรัพยสิ์นเงินทองหรือมีความเจริญกา้วหนา้ เช่น อุดมสิน ศิริชยั สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือของคนไทยว่า 

ถา้ตั้งช่ือใหเ้ป็นสิริมงคลก็จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานต่อไป 

 

 ความเช่ือเร่ืองการเปลีย่นแปลงช่ือของคนไทย 

 ความเช่ือเร่ืองการเปล่ียนช่ือของคนไทยมีมานานแลว้ ดงัปรากฏในวรรณคดีเร่ือง “ขุนชา้งขุนแผน” 

ตอนท่ีนางพิมพิลาไลยตอ้งเปล่ียนช่ือเป็นวนัทอง  ดงัความวา่ 

   ๏ ครานั้นจึงท่านขรัวตาจู   พิเคราะห์จบัยามดูหาชา้ไม่ 

  คร้ันดูรู้ประจกัษก์็ทกัไป    ออพิมพิลาไลยน่ีเคราะห์ร้าย 

  มนัตกลงท่ีนัง่นางสีดา    เม่ือทศพกัตร์ลกัพาไปสูญหาย 

  ถา้แมน้ไม่จากผวัตวัจะตาย   ถา้ยกัยา้ยแกไ้ขไม่เป็นไร 

  ผลดัช่ือเสียพลนัวา่วนัทอง   จะครอบครองทรัพยสิ์นทั้งปวงได ้

  โรคนั้นพลนัจะคลายหายไป   หาบรรลยัไม่ดอกสีกายาย ฯ 

 

 จะเห็นไดว้า่ คนไทยมีความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์และการค านวณวนัเดือน ปี เกิด ฉะนั้น ถา้ช่ือดีเป็น

มงคลหรือความหมายไม่ดี ไม่เหมาะสมกบัเจา้ของช่ือก็ตอ้งมีการเปล่ียนช่ือ และความเช่ือดงักล่าวยงัส่ง

อิทธิพลมาถึงปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น ไม่มีใครตั้งช่ือวา่พิมพิลาไลย หรือวนัทองเพราะเป็นช่ือของตวัละครท่ีมี

จุดจบในชีวติไม่ดี เพราะเช่ือวา่จะมีสภาพชีวติท่ีเหมือนกบันางวนัทอง 

 การตั้งช่ือท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างท่ีช้ีให้เห็นว่า การตั้ งช่ือของไทยสะท้อนให้เห็น

ประเพณี ความคิด ความเช่ืออนัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมนัน่เอง 

  

3. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช 

 ตามประเพณีไทยนั้นชายไทยเม่ืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ควรบวชเรียนเน่ืองจากเป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมี

ความรับผดิชอบในชีวติของตนและครอบครัว  การบวชพระเท่ากบัเขา้มหาวทิยาลยัขั้นสูงสุดของชีวิต เพราะ
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พุทธศาสนาเป็นหลกัแห่งความจริงในโลก  ดว้ยสอนให้มนุษยรู้์เหตุของทุกขแ์ละสุขอยา่งชดัแจง้ อนัจะน า

มนุษยไ์ปสู่ทางท่ีดีและชอบ คนไทยมีความเช่ือวา่คนท่ีบวชเรียนแลว้จะเป็น “คนสุก” คือ ไดรั้บการอบรมมา

อย่างดีแล้ว  รู้จกับาปบุญคุณโทษ มีความรู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บณัฑิต” และสามารถช่วยให้พ่อแม่

ไดผ้ลบุญ คือไดเ้กาะชายผา้เหลืองของลูกข้ึนสวรรค ์

 ตามประเพณีโบราณถือว่า การบวชเป็นส่ิงท่ีส าคญัของผูช้ายไทย เพราะเป็นการพฒันาตนให้มี

ความรู้ รู้จกัฝึกฝนกิริมารยาทท่ีเหมาะสม และช่วยใหผู้ท่ี้บวชเรียนมีความคิดอ่านท่ีเหมาะสม เพื่อเตรียมตวัท่ี

จะเป็นหวัหนา้ครอบครัวต่อไป ฉะนั้น คนโบราณถือวา่ตอ้งบวชก่อนมีภรรยา เราจึงไดย้ินถอ้ยค าส านวนท่ีวา่ 

“บวชก่อนเบียด” ผูช้ายไทยท่ียงัไม่ไดบ้วช เม่ือไปขอลูกสาวใคร เขาก็จะไม่ชอบและไม่ยอมยกลูกสาวให ้

 ค าวา่ “บวช” มาจากค าวา่ บรรพชา หรือ ปพฺพชฺชา ในภาษาบาลี แปลตามรูปศพัทว์า่ การเวน้ชัว่ คือ 

เวน้จากส่ิงไม่ดีไม่งามทั้งหมด ค าวา่บวชของเรานั้น  เป็นค ารวมทั้งการบรรพชาและการอุปสมบท 

 การบวชพระ เรียกวา่ “อุปสมบท”  

 การบวชเณร เรียกวา่ “การบรรพชา”  

 แต่อย่างไรก็ดี ค  าว่าบรรพชาก็ยงัคงใช้ในความหมายของการบวชโดยทั่วไป เราพูดถึงองค์

พระพุทธเจา้วา่ ทรงสละราชสมบติัออกบรรพชา แต่เราไม่พูดว่าพระพุทธเจา้เสด็จออกอุปสมบท  ผูท่ี้บวช

เรียกวา่ “บรรพชิต” ในพระพุทธศาสนาเป็นค ารวมเรียกทั้งพระภิกษุและเณร นกับวชในศาสนาอ่ืนก็เรียกวา่

บรรพชิตได ้แต่ไม่วา่จะเป็นนกับวชในศาสนาใดก็ตาม ท่ีจะเรียกวา่เป็นบรรพชิตตอ้งไม่มีภรรยาหรือสามี 

 การบวชเป็นประเพณีชาวพุทธ ซ่ึงนบัถือกนัมาตั้งแต่โบราณกาล ครอบครัวใดท่ีมีลูกชาย เม่ืออาย ุ 

11 – 12 ขวบ ก็มกัจะบวชเณรก่อน เพื่อใหเ้ขา้ไปศึกษาปริยติัธรรมตามประเพณีโบราณ บางทีอยูต่่อไปจนถึง

อายคุรบ 20 ปี ก็จดัการบวชเป็นพระให ้การบวชน้ีจะบวชเณรหรือบวชพระเขาเรียกวา่ “บวชนาค” 

 ก่อนบวช 1 วนั และจดัการสมโภช ซ่ึงเรียกวา่ “การท าขวญันาค” ผูท่ี้จะบวช เรียกวา่ “นาค” หรือ 

“เจา้นาค” ท่ีเรียกวา่ “นาค”  เหตุท่ีเรียกว่านาค มีประวติัเล่าวา่ คร้ังสมยัพระพุทธองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่มี

พญานาคแปลงตนเป็นมนุษยม์าบวชในพระพุทธศาสนาร่วมกบัพระภิกษุ ตามปกติแมพ้ญานาคจะแปลงเป็น

คน แต่เม่ือนอนหลบัหรือเวลาท่ีมีอารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธมกัจะกลบักลายเป็นร่างเดิมเสมอ 

 อยูม่าวนัหน่ึง ในขณะท่ีพญานาคนอนหลบั มีพระภิกษุองคห์น่ึงไปเห็นเขา้ จึงน าความไปกราบทูล

พระพุทธองค์ พระพุทธองครี์บสั่งให้หาพญานาค  ภิกษุนั้นจึงกราบทูลตามความจริงวา่ ตนเป็นพญานาค มี

จิตใจเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จึงแปลงตนเป็นมนุษยม์าบวช พระองคด์ าริวา่สัตวเ์ดรัจฉานมิใช่วิสัยท่ีจะ

บวชในพระพุทธศาสนา จึงรับสั่งให้ภิกษุองคน์ั้นออกจากเพศบรรพชิตกลบัเป็นนาคตามเดิม แต่พญานาคมี

จิตเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา มีความอาลยัรสพระธรรมยิ่งนกั จึงกราบทูลขอต่อพระพุทธองคว์า่ ถึงจะอยู่
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ต่อไปไม่ได ้ก็ขอเพียงแต่ฝากช่ือไวใ้นพุทธศาสนา หากผูใ้ดจะบวชแลว้ก็ขอให้เรียกวา่ “นาค” ก่อนเสมอไป 

พระพุทธเจา้ทางรับค าของพญานาค พญานาคก็กลบัไปยงัถ่ินฐานของตน ช่ือของนาคจึงเรียกติดปากและ

เรียกผูท่ี้จะบวชว่า “นาค” ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ซ่ึงเป็นต านานนิทานเล่าสืบมาเท่านั้น  แต่ค าว่า “นาค” 

แปลวา่ “ผูป้ระเสริฐ ผูไ้ม่กระท าความชัว่” ดงันั้น ผูท่ี้จะบวชจะตอ้งไม่ประพฤติชัว่ สละความกงัวลทั้งปวง

ออกไปเสียเพื่อความบริสุทธ์ิผดุผอ่งในพระบวรพุทธศาสนา 

 การบวชเณรจะไม่นบัเป็นงานส าคญัเท่ากบัการบวชพระ เพราะในสมยัโบราณยงัไม่มีโรงเรียนเช่น

ในปัจจุบนั การบวชเณรจึงเท่ากบัเป็นการเขา้ไปศึกษาเล่าเรียนในวดั โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูส้ั่งสอน 

 ส่วนการบวชพระนั้น ก่อนท่ีจะบวช ผูบ้วชจะตอ้งน าดอกไม ้1 กระทง ธูปเทียนแพ  1 แพ ใส่พาน

ไปบอกกล่าวแก่ญาติผูใ้หญ่เพื่อขอขมาท่ีเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ ซ่ึงเราจะเรียกวา่ “การลาบวช” หรือ 

“การลาอุปสมบท” และใหญ้าติผูใ้หญ่ไดมี้โอกาสอนุโมทนาส่วนบุญซ่ึงเรียกวา่ “ปัตตานุโมทนามยั” คือ  ได้

แสดงความช่ืนชมยินดีในการท าบุญของผูอ่ื้น (ปัตตา มาจากภาษาบาลี ปัตติ แปลว่า ส่วนบุญ ส่วนค าว่า 

อนุโมทนา หมายถึง ยินดีตาม, ยินดีดว้ย, พลอยยินดี)  ทั้งยงัมีโอกาสขอขมาญาติผูใ้หญ่ให้ท่านอโหสิกรรม

ดว้ย 

 การบวชเณร  (การบรรพชา) 

 ผูท่ี้จะบวชเป็นสามเณร จะตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย 7 ปีข้ึนไป ในการบวชจะตอ้งเตรียมบริขารและของ

ใช้ท่ีจ  าเป็นส าหรับสามเณร คือ ดอกไม ้ธูปเทียนส าหรับบูชาพระพุทธรูป 1 ชุด ดอกไม ้ธูปเทียนส าหรับ

ถวายพระอุปัชฌาย ์1 ชุด สบง จีวร องัสะ อยา่งละ 2 ผนื เพื่อไวผ้ลดัเปล่ียนกนั  ประคดเอว 1 ประคดอก 1 ผา้

อาบน ้ า 1 ย่าม 1 บาตร 1 นอกจากน้ีควรมีเคร่ืองใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ จาน แก้วน ้ า 

ชอ้นส้อม เส่ือ หมอน มุง้ ฯลฯ ตามสมควร  ผูจ้ะบวชตอ้งท่องจ าค าท่ีจะกล่าวในเวลาบวชให้คล่อง เม่ือถึงวดั

ก็โกนผมโกนคิ้วพาไปหาอุปัชฌาย ์(อุปัชฌาย ์= พระเถระผูเ้ป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา) 

 การบวชเณรตอ้งมีพระภิกษุรูปหน่ึงเป็นพระอุปัชฌาย ์การบวชเณรไม่จ  ากดัสถานท่ี คือ จะบวชใน

โบสถ ์หรือบนหอฉนั หรือท่ีศาลาการเปรียญ หรือท่ีกุฏิพระอุปัชฌายก์็ได ้ซ่ึงต่างจากการบวชพระ การบวช

พระตอ้งท าในพระอุโบสถเท่านั้น และตอ้งมีพระอนัดบั รวมทั้งพระอุปัชฌายด์ว้ยอย่างน้อยท่ีสุด 5 รูป แต่

การบวชเณรจะมีพระอนัดบัหรือไม่ก็ได ้

 การบวชเณรมีล าดับขั้น 5 ขั้น คือ 

 1. น าเคร่ืองบริขารเขา้ไปหาอุปัชฌาย ์แลว้กล่าวค าขอบรรพชาเป็นภาษาบาลี 

 2. พระอุปัชฌายใ์หโ้อวาท 
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 3. ออกไปครองผา้ 

 4. ปฏิภาณตนถึงพระรัตนตรัย 

 5. รับศีล 10 เป็นเสร็จพิธี 

 ศีล 10 ของสามเณร 

 1. งดเวน้จากการฆ่าสัตว ์

 2. งดเวน้จากการลกัทรัพย ์

 3. งดเวน้จากการร่วมประเวณี 

 4. งดเวน้จากการพดูเทจ็ 

 5. งดเวน้จากการด่ืมสุราเมรัยและเสพของมึนเมาต่างๆ 

 6. งดเวน้จากการฉนัอาหารตั้งแต่หลงัเท่ียงจนถึงอรุณข้ึน 

 7. งดเวน้จากกการฟ้อนร า ร้องเพลง เล่นดนตรี และดูการละเล่นต่างๆ 

 8. งดเวน้จากการทดัทรงดอกไม ้ลูกไลด้ว้ยของหอม และตกแต่งร่างกายดว้ยเคร่ืองประดบัต่างๆ 

 9. งดเวน้จากการนอนบนท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ่ 

 10 งดเวน้จากการรับเงินทอง 

 นอกจากศีล 10  ดงักล่าวแล้ว สามเณรจะตอ้งศึกษาข้อปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวกบักิริยามารยาทของ

สมณะท่ีเรียกวา่ “เสขิยวตัร” ซ่ึงในภาษาไทยเรียกว่า “สมบติัผูดี้” อีกตามสมควร อนุโลมตามขอ้ปฏิบติัของ

พระภิกษุ ทั้งน้ี เพื่อฝึกกิริยามารยาทใหง้ดงาม ผูพ้บเห็นจะไดเ้กิดศรัทธาเล่ือมใส และจะตอ้งศึกษาพระธรรม

วนิยัของพระพุทธเจา้ เพื่อฝึกหดัอบรมจิตใจใหแ้น่วแน่มัน่คงบริสุทธ์ิผดุผอ่งอยูเ่สมอ 

 การบวชสามเณร ไม่ค่อยท าพิธีเอิกเกริก มกัท ากนัในวงศ์เครือญาติ บิดามารดา รู้จกัพระอาจารย์

ส านกัใดก็มกัจะน าลูกไปบวชในวดันั้น เพื่อใหศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัศาสนา อนัเป็นประเพณีดั้งเดิมมา 

 

 การบวชพระ (การอุปสมบท) 

 วิธีการบวชพระจะตอ้งท าเป็น 2 ขั้น ขั้นแรกตอ้งบรรพชา คือ บวชเป็นสามเณรเสียก่อน แลว้ต่อมา

หรือในทนัทีทนัใดนั้นก็เขา้พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ บางท่านบวชเณรหลายปีจนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

แลว้จึงไดบ้วชพระ ในกรณีเช่นน้ีก็ท  าพิธีอุปสมบทต่อไปไดเ้ลย ไม่ตอ้งบวชเณรใหม่ 

 คุณสมบัติของผู ้ท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้ น ในวินัยก าหนดไว้ละเอียดถ่ีถ้วนแสดงว่า 

พระพุทธเจา้ทรงวางหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรสมาชิกไวอ้ยา่งรัดกุมเฉพาะคนดีๆ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกของคณะสงฆไ์ด ้กฎเกณฑต่์างๆเท่าท่ีพระคู่สวดซกัถามผูข้อบวชในพิธีอุปสมบทมีถึง 12 ขอ้ คือ  
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 1. ตอ้งไม่เป็นโรคเร้ือน 

 2. ตอ้งไม่เป็นฝี 

  3. ตอ้งไม่เป็นโรคกลาก 

 4. ตอ้งไม่เป็นวณัโรค 

 5. ตอ้งไม่เป็นลมบา้หมู 

 6. ตอ้งเป็นมนุษย ์

 7. ตอ้งเป็นผูช้าย 

 8. ตอ้งไม่เป็นทาสของใคร 

 9. ตอ้งไม่มีหน้ีสิน 

 10. ตอ้งไม่เป็นขา้ราชการ (ถา้เป็นขา้ราชการตอ้งมีหลกัฐานวา่ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการให้บวช

ได ้ขอ้บญัญติัน้ีเกิดจากการท่ีมีคนหนีราชการทหารเขา้ไปบวช) 

 11. ตอ้งเป็นผูท่ี้บิดามารดาอนุญาตแลว้ ขอ้น้ีทรงบญัญติัตามค าขอของพระเจา้สุทโธทนะพุทธบิดา 

 ขอ้ท่ีวา่จะตอ้งให้บิดามารดาอนุญาตแลว้น้ี มีผูเ้อาไปขยายความต่อออกไปอีกวา่ ถา้เป็นผูท่ี้มีภรรยา

แลว้ ตอ้งให้ภรรยาอนุญาตก่อนจึงจะบวชได ้ขอให้ทราบว่าไม่เคยมีพุทธบญัญติัใดเลยท่ีก าหนดว่า ผูบ้วช

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากภรรยาก่อน 

 12. ตอ้งมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 

  

 นอกจากขอ้ก าหนด  12 ประการ ท่ีคู่สวดซักถามในพิธีอุปสมบทแล้ว  ยงัมีขอ้บญัญติัห้ามพระ

อุปัชฌายใ์หก้ารอุปสมบทแก่บุคคลอีก 4 ประเภท คือ 

 1. ผูท่ี้มีความวปิริตบกพร่องทางเพศ เช่น กะเทย 

 2. ผูท่ี้เคยท าความผดิร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนา เช่น คนท่ีเคยปลอมตวัเป็นพระภิกษุ คนท่ีเคยบวช

เป็นพระภิกษุแลว้ตอ้งอาบติัปาราชิก  

 3. คนท่ีเคยฆ่าบิดาหรือมารดาของตน 

 4. คนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น มือขาด  เทา้ขาด น้ิวมือติดกนัเป็นแผน่ คนตาบอด  คนหลงั

ค่อม  คนใบ ้ คนหูหนวก 

 ส่วนในบญัญติัสังฆาณติั หรือกฎขอ้บงัคบัของคณะสงฆ ์ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงบญัญติัข้ึนโดย

ค าแนะน าของสังฆสภาตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ได้ก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะบรรพชาและอุปสมบท   

กุลบุตร ไวด้งัน้ี 
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 1. ผูน้ั้นจะตอ้งมีหลกัฐาน มีอาชีพท่ีชอบธรรมไม่เป็นคนจรจดั 

 2. มีความประพฤติดี ไม่เป็นนกัเลง  ติดฝ่ิน  กินสุรา หรือสูบกญัชา 

 3. มีความรู้หนงัสืออ่านออกเขียนได ้หรือค ารับรองจากทางราชการออกไวใ้ห้เป็นคู่มือ 

 4. มีร่างกายสมบูรณ์พอท่ีจะประกอบสมณกิจได ้

 5. มีสมณบริขารครบถว้น และถูกตอ้งตามวนิยับญัญติัทุกประการ 

 6. สามารถกล่าวค าบรรพชาอุปสมบทไดด้ว้ยตนเองและชดัเจน 

 เม่ือผูป้ระสงค์จะบวช  แจง้ความประสงค์แก่ผูเ้ป็นอุปัชฌาย ์หรือเจา้อาวาสเพื่อจะได้ซักถามให้

ครบถว้นก่อนจะบวช  ถา้อายยุงัไม่ครบท่านจะแนะน าวา่ใหอ้ายคุรบเสียก่อนจึงค่อยบวช หรือถา้อ่านหนงัสือ

ไม่ออกก็ตอ้งหดัอ่านหดัเขียนจนพอใชไ้ดเ้สียก่อนจึงค่อยบวช  เม่ือท่านไดส้อบคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ก็เร่ิม

ท่องวธีิ “ขานนาค” ตลอดทั้งพิธีในการบวชใหถู้กตอ้ง  

 ในระหวา่งเวลาก่อนหนา้วนับวชประมาณ 15 วนั ผูใ้หญ่หรือบิดามารดา  จะจดัการให้ผูจ้ะบวชน า

ดอกไมธู้ปแพเทียนแพใส่พานไปเท่ียวบอกกล่าวญาติพี่นอ้ง และผูท่ี้เคารพนบัถือ เรียกกนัเป็นภาษาสามญัวา่ 

“ลาบวช”  บางคนก็แจกการ์ดงานบวชไปดว้ยในตวั 

 หลงัจากท่ีไดแ้จกการ์ดไปแลว้ ผูบ้วชจะตอ้งไปลาขออโหสิกรรมจากผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ โดยจดั

พานธูปเทียนแพไปไหวพ้ร้อมกบัการลาบวช และกล่าวอโหสิกรรมวา่ 

ค าลาบวช 

กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม กรรมอนัใดท่ีขา้พเจา้ไดล่้วงเกินต่อหนา้ก็ดี   

ลบัหลงัก็ดี  นึกไดก้็ดี  นึกไม่ไดก้็ดี  ขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ขา้พเจา้ดว้ย 

 ทางฝ่ายผูใ้หญ่ก็จะอโหสิกรรมให้ พร้อมกบักล่าวตกัเตือนสั่งสอนให้ประพฤติอยู่ในกฎของสงฆ ์

บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ ด ารงให้พุทธศาสนาถาวร เม่ือเราได้ร ่ าลาแล้วโดยการยินยอมของญาติมิตร

ทั้งหลาย ถา้หากมีใครคดัคา้นในการจะบวช  อุปัชฌายจ์ะไม่ยอมบวชให้เป็นอนัขาด  จนกวา่จะไดรั้บความ

ยนิยอมจากทุกฝ่าย 

 เม่ือใกล้ถึงวนับวช  จะต้องเตรียมจดัซ้ือเคร่ืองอฏัฐบริขาร  (ของใช้ 8 อย่าง) ให้พร้อม เคร่ือง      

อฏัฐบริขารท่ีก าหนดไวใ้นพระวนิยั คือ 

 1. สบง = ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร 

 2. จีวร = เคร่ืองนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา 
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 3. สังฆาฏิ = ผา้คลุมกนัหนาวท่ีภิกษุใชท้าบบนจีวร ตามปรกติใชพ้บัพาดบ่าซ้ายในพิธีสงฆห์รือใน

การประชุมเป็นพิธีการในวดั 

 4. ประคดเอว = ใชรั้ดเอวแทนเขม็ขดั 

 5. บาตร = ใชรั้บอาหารบิณฑบาต 

 6. มีดโกน = ใชส้ าหรับโกนผม 

 7. เขม็เยบ็ผา้ =ใชส้ าหรับซ่อมแวมสบงจีวร 

 8. ธมกรก อ่านวา่ ทะมะกะหรก = กระบอกน ้ า ใชส้ าหรับกรองน ้ า ไม่ให้ลูกน ้ าติดไปกบัน ้ าด่ืมและ

เพื่อใหไ้ดน้ ้าสะอาดด่ืม 

 เพื่อให้จ  าง่ายบริขาร 8 นั้นให้ท่องสูตรวา่ “ผา้ส่ี เหล็กสาม น ้ าหน่ึง” ของใชอ้ยา่งอ่ืนนอกจากเคร่ือง

อฏัฐบริขาร ก็ตอ้งเตรียมไวใ้หพ้ร้อม เช่น ผา้อาบ ยา่ม ตาลปัตร ป่ินโต เส่ือ หมอน มุง้ รองเทา้ 

 การท าขวญันาค 

 การท าขวญันาคมกัท าในเยน็ “วนัสุกดิบ” ซ่ึงเยน็วนันั้นนาคจะตอ้งโกนผม โกนหนวด เคราออกให้

หมด แต่งตวัให้เรียบร้อยดงักล่าว ญาติพี่นอ้งต่างก็มานัง่ลอ้มในสถานพิธีท าขวญัโดยพร้อมเพรียงกนั โดยมี 

บายศรี ไตร บาตร เคร่ืองอฏัฐบริขาร เคร่ืองสักการะในการท าขวญัตั้งอยูต่รงกลางวง ผูท่ี้จะมาท าขวญัให้ซ่ึง

เป็นอาจารยท่ี์เคารพนบัถือ 

 ผูท้  าขวญันาคจะตอ้งแต่งตวัให้เรียบร้อย เป็นท่ีเคารพนบัถือ และจดัท าเคร่ืองพิธีให้เรียบร้อย ผูท้  า

ขวญันาคเร่ิมท าน ้ามนต ์ส าหรับท่ีจะท าการประพรมนาคและบายศรี ตลอดทั้งญาติพี่นอ้งท่ีมาร่วมท าบายศรี

ดว้ย นอกจากน้ีจะตอ้งท าแป้งเจิมนาค เพื่อเป็นสิริมงคล เม่ือเจิมเสร็จแลว้ให้เอาเทียน 9 เล่ม มาผกูติดเป็นแพ 

แพละ 3 เล่ม ปักไวท่ี้ขนัขา้วสาร แลว้นัง่หนัหนา้ไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวนัออก นาคนัง่ซ้าย เอาเทียนชยั

ปักไวท่ี้ยอดบายศรี แลว้ก็เร่ิมท าขวญันาค 

 หมอท าขวญัก็วา่ท าขวญัเป็นท านองเทศน์มหาชาติ เม่ือจบก็ตีฆอ้ง และโห่ 3 ลา เม่ือจบท าขวญัก็เปิด

แวน่เวยีนเทียน เวยีนไปจบรอบนาค เป็นเสร็จพิธีท าขวญั 

 การท าขวญัเป็นการปลุกให้เกิดปีติโสมนสัทั้งแก่ญาติและผูบ้วช และเพื่อให้เกิดเน้ือนาบุญแก่ตน

และพอ่แม่ดว้ย 

 การน านาคไปวดั 

 คร้ันไดฤ้กษท่ี์จะน านาคไปอุปสมบท ใหจ้ดัขบวน ดงัน้ี 

 1. แถวหนา้ ใหผู้ถื้อกรวย 

 2. ถดัลงมาผูถื้อตน้เทียนอุปัชฌายแ์ละคู่สวด 
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 3. เป็นแถวของผูถื้อของไทยทานถวายพระอนัดบั 

 4. บิดา ถือตาลปัตรและบาตร ส่วนมารดาใหอุ้ม้ไตรบวช 

 5. เคร่ืองใชส้อยส าหรับพระบวชใหม่ 

 6. นาคและผูร่้วมขบวน 

 เม่ือจดัขบวนเรียบร้อยแลว้ ให้เดินปทกัษิณ (เวียนขวา หมายถึงขวามือของพระประธานในโบสถ์) 

รอบโบสถ ์3 รอบ 

 รอบท่ี 1 ใหร้ะลึกถึงพระพุทธคุณ  

 รอบท่ี 2 ใหร้ะลึกถึงพระธรรมคุณ 

 รอบท่ี 3 ใหร้ะลึกถึงพระสังฆคุณ 

 เม่ือครบ 3 รอบแลว้ก่อนจะเขา้สู่พระอุโบสถใหว้นัทาสีมาเสียก่อน 

ค าวนัทาสีมา 

อุกาสะ  วนัทามิ  ภนัเต  สัพพงั  อะปะราธงั  ขะมะถ เม ภนัเต 

 จากนั้นจึงเขา้สู่อุโบสถ เพื่อท่ีจะไดท้  าการอุปสมบทต่อไป 

 เม่ือนาคเขา้ไปในโบสถเ์รียบร้อยแลว้ ต่อไปคือ 

 - นาคตรงเขา้ไปจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 - คร้ันแลว้บิดามารดาจะมอบผา้ไตรให ้นาคกม้กราบผูม้อบ 1 คร้ัง แลว้พนมมือรับเอาผา้ไตรวางบน

แขนทั้งสอง 

 - นาคเดินเข่าเขา้ไปในท่ามกลางสงฆ์  วางผา้ไตรไวข้า้งตวัด้านซ้าย รับเคร่ืองสักการะถวายพระ

อุปัชฌาย ์แลว้กราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ ์3 คร้ัง  

 - นาคนั่งคุกเข่าอุ้มผา้ไตรประนมมือ  กล่าวค าขอบรรพชา คือ บวชเณร เพราะผูท่ี้จะบวชเป็น

พระภิกษุนั้นจะตอ้งบวชเณรเสียก่อน 

 - เม่ือพระอุปัชฌายส์ั่งสอนแลว้ก็จะมอบผา้ไตรให้ลุกไปครองผา้ แลว้กลบัเขา้มาถวายดอกไมธู้ป

เทียนพระคู่สวด กล่าวค าขอสรณคมน์และขอสมาทานศีลเป็นสามเณร เสร็จแล้วรับบาตรเข้าไปหาพระ

อุปัชฌาย ์ 

 - พระอุปัชฌายจ์ะสวมสะพายบาตรให้แล้วบอกบาตรและจีวร คือ แนวน าให้รู้จกัเคร่ืองใช้ว่าช้ิน

ไหนเรียกวา่อะไร 

 - เสร็จแลว้ก็จะใหส้ามเณรออกไปยนืรออยูน่อกท่ีประชุมนุมสงฆใ์นท่ีก าหนดไว ้ 
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 - พระคู่สวดก็จะประกาศแก่คณะสงฆ์วา่ บดัน้ีมีบุคคลช่ือนั้นๆไดเ้ขา้มาขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

ท่านทั้งสองจะออกไปสอบถามดูวา่มีคุณสมบติัครบถว้น ไม่เป็นผูต้อ้งหา้ม และมีบาตร จีวรครบแลว้หรือไม่ 

 -  เม่ือคณะสงฆ์รับทราบแลว้ พระคู่สวดทั้งสองก็จะลุกจากท่ีประชุมมายืนขา้งหน้าสามเณร และ

สอบถามคุณสมบติั 12 ขอ้ เสร็จแลว้เพระคู่สวดก็จะกลบัเขา้ไปในท่ีประชุมสงฆ์ แลว้เรียกให้สามเณรตาม

เขา้ไปขออุปสมบทต่อคณะสงฆ ์  

 -  พระคู่สวดก็จะไต่ถามคุณสมบัติต่างๆในท่ีประชุมสงฆ์อีกคร้ังหน่ึง เม่ือได้รับค าตอบว่ามี

คุณสมบติัครบถว้น ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ มีบาตร มีจีวรครบแลว้ พระคู่สวดก็จะเสนอ

ญตัติต่อคณะสงฆว์า่ จะเห็นสมควรรับบุคคลผูน้ี้ไวเ้ป็นสมาชิกของสงฆห์รือไม่ เม่ือเสนอญตัติให้คณะสงฆ์

พิจารณาแลว้ พระคู่สวดก็จะประกาศถามสงฆอี์ก 3 คร้ัง 

 - ถ้าหากไม่มีพระภิกษุรูปใดคดัคา้นเลย แมแ้ต่รูปเดียว ก็หมายความว่าสงฆ์ยอมรับผูน้ั้นเขา้เป็น

สมาชิกของคณะสงฆ ์ไดช่ื้อวา่เป็น “ภิกษุ” ในทนัทีท่ีจบค าประกาศค าถามคร้ังท่ี 3  

 - เรียกการอุปสมบทแบบน้ีวา่ “ญตัติจตุจถกรรม” ท่ีเรียกช่ืออยา่งนั้น ก็เพราะใชว้ิธีเสนอญตัติ 1 คร้ัง 

ประกาศถามอีก 3 คร้ัง รวมเป็น 4 คร้ัง  

 - เม่ือเสร็จพิธีอุปสมบทแลว้  พระท่ีบวชใหม่ถวายของบูชาพระคุณแด่พระสงฆน์ั้นทัว่ทุกรูป เสร็จ

แลว้ญาติพี่นอ้งก็ถวายของพระบวชใหม่ต่อไป 

 ประโยชน์ของการบวช  

 1. เป็นกุศโลบายท่ีจะต่ออายพุระศาสนาใหย้ ัง่ยนืสืบไป  

 2. เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีเรียกวา่ “บวชเรียน”  ผูบ้วชจะตอ้งเรียน

นกัธรรมซ่ึงทางวดัจดัสอนให้ 

 3. เพื่อประพฤติปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้ บางคนเคยไดเ้รียนรู้หลกัค าสอนของพระพุทธ

องคแ์ลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาสปฏิบติั ระหวา่งบรรพชาอุปสมบท มีโอกาสไดรั้บการฝึกภาคปฏิบติัอยา่งจริงจงั มี

เวลาศึกษาและปฏิบติัธรรมอยา่งเตม็ท่ี 

 ประเภทของการบวช 

 การบวชมี 2 ประเภท คือ 

 1. การบวชระยะส้ัน 

  - บวชตามประเพณี หมายถึง การบวชท่ีผูช้ายทุกคนตอ้งกระท าสืบเน่ืองกนัมาแต่โบราณ 

 เพื่อแสดงความกตญัํูต่อบิดามารดา ดงัค ากล่าวท่ีว่า “พ่อแม่ไดเ้ห็นชายผา้เหลือง” หรือบวชก่อน

 แต่งงาน 
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  - บวชหน้าศพ หรือบวชจูงศพ หรือบวชหนา้ไฟ 

  - บวชแก้บน 

 2. การบวชระยะยาว หมายถึง การบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรม หรือปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน อาจเป็น

การบวชตลอดชีวติ 

 แต่ในปัจจุบนัวตัถุประสงคใ์นการบวชนั้นแตกต่างไปจากเดิม ค าเรียกเก่ียวกบัการบวชจึงแตกต่าง

กนั ดงัน้ี 

 1. บวชล้ี หมายถึง การบวชหลบหนีความผดิ เช่น ไปก่อคดีอาญา หรือไปก่อหน้ีไว ้

 2. บวชลอง หมายถึง การบวชโดยผูบ้วชไม่ไดต้ั้งใจบวชอยา่งแทจ้ริง แต่อยากทราบวา่เม่ือบวชแลว้

จะเป็นอยา่งไร เลยทดลองบวชดู 

 3. บวชผลาญขา้วสุก หมายถึง การบวชท่ีผูบ้วชไม่ท ากิจของสงฆ ์หรือ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นผลดี

แก่ตนเองหรือแก่ผูอ่ื้น 

 4. บวชหนีสงสาร หมายถึง การบวชท่ีเกิดข้ึนเพราะผูบ้วชรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อทางโลก เบ่ือหน่ายต่อ

การต่อสู้กบัชีวติ 

   

4. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการเลอืกคู่ครองและการแต่งงาน 

 การแต่งงาน คือ การตั้งวงศต์ระกลูใหเ้ป็นท่ีรุ่งเรืองต่อไป  ตามคตินิยมของไทย ผูช้ายมกัจะแต่งงาน

ภายหลงัไดบ้วชเรียนแลว้  โดยถือวา่เป็นเวลาท่ีสมควรตั้งตนและวงศต์ระกลูเองได ้

 สุพตัรา  สุภาพ (2536: 114) ไดแ้บ่งการแต่งงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ววิาหมงคล  เป็นการกระท าพิธีสมรสกนัท่ีบา้นฝ่ายหญิง และเม่ือสมรสแลว้ฝ่ายชายจะไปอยูบ่า้น

ฝ่ายหญิง โดยอยูร่่วมกบัพอ่ตาแม่ยาย 

 2. อาวาหมงคล เป็นการกระท าพิธีท่ีบา้นของฝ่ายชาย และเม่ือสมรสแลว้ ฝ่ายหญิงอยู่กบัฝ่ายชาย

โดยอยูร่่วมกบัพอ่สามีแม่สามี 

 การท่ีแยกไปอยู่ต่างหากตามล าดบัสามีภรรยานั้น เป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบติัในสังคมปัจจุบนั เพราะมี

อิสรเสรีภาพมาก แต่ถา้มีลูก เด็กจะขาดความอบอุ่น  ถา้หากทั้งสามีและภรรยาท างาน เด็กจึงตอ้งอยูก่บัคนใช ้

เพราะไม่มีญาติพี่นอ้งดูแล 
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 ประเพณกีารแต่งงานของคนไทยมีล าดับขั้นตอน ดงัน้ี 

 ในสมยัก่อนพ่อแม่มกัจะพิจารณาเลือกสรรคู่ครองให้ลูกชายโดยท่ีฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่เคยรู้จกั

กนัมาก่อน  แต่ผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือผูท่ี้เคยนบัถือรู้จกักนัดี  จึงจดัการเลือกคู่ให้ ซ่ึงมกัเรียกกนัวา่ 

“คลุมถุงชน” 

 แต่ในปัจจุบนัฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมกัจะรู้จักคุ้นเคยและพอใจซ่ึงกันและกัน  เม่ือตกลงว่าจะ

แต่งงาน  ฝ่ายชายก็จะใหผู้ใ้หญ่ (สมยัก่อนจะเรียก “ผูเ้ฒ่าแก่”  ต่อมากลายเป็น  “เฒ่าแก่” )ไปช่วยจดัการสู่ขอ

ต่อผูใ้หญ่ฝ่ายหญิง  เม่ือตกลงกนัแล้ว  ฝ่ายชายก็ให้ผูใ้หญ่น า “สินสอดทองหมั้น” ไปให้แก่ฝ่ายหญิง  ซ่ึง

สินสอดทองหมั้นในปัจจุบนัก็คือ แหวนหมั้น และเงินทุนนัน่เอง 

 ค าวา่ “สิน” หมายถึง เงิน, ทรัพย ์

 ค าวา่ “สอด” หมายถึง ใส่เขา้ไปในช่องหรือในระหวา่งท่ีแคบ ๆ, แทรกเขา้ไประหวา่งกลาง 

 ค าว่า “สินสอด” หมายถึง เงินท่ีฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงท่ีจะแต่งงานเป็นค่าน ้ านม หรือเพื่อ

ตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส 

 ในพิธีการหมั้น  ฝ่ายชายน าขนัหมากหมั้น 2 ใบ ใบหน่ึงบรรจุหมากดิบ 8 ผล พลู 4  เรียง  เรียงละ 8 

ใบ ส่วนขนัอีกใบหน่ึงก็บรรจุสินสอดทองหมั้นตามท่ีไดต้กลงกนัไวไ้ปมอบให้ฝ่ายหญิง ก็เป็นอนัเสร็จพิธี 

การให้สินสอดทองหมั้นก็เป็นหลกัประกนัว่าฝ่ายชายจะแต่งงาน  และเม่ือแต่งงานแลว้จะไม่ทิ้งขวา้งหรือ

หย่าร้าง เพราะฝ่ายหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่า  และถา้ไม่ไดแ้ต่งงานหรือหย่าร้างก็ถูกนินทาไดง่้ายกว่าฝ่าย

ชาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ก็เหมาะสม  แต่ก็มีพ่อแม่ของฝ่ายหญิงบางรายเก็บเงินสินสอดไวเ้ป็นของตน และ

ถือวา่เป็นค่าเล้ียงดูลูกสาว การกระท าเช่นน้ีจึงเกิดค าพดูท่ีวา่ “ขายลูกสาวกิน” ซ่ึงแลว้แต่มุมมองความคิดของ

ตน 

 หม่อมเจา้พนูพิสมยั  ดิศกุล (2518: 30-31)  ไดก้ล่าวถึงประเพณีการแต่งงานไวว้า่ 

  การแต่งงานเป็นการตั้งตวั คือ ผูช้ายก็รู้กิจของพ่อบา้นและมีบา้น ผูห้ญิงก็รู้กิจของแม่บา้น  

 และมีบา้นท่ีจะตอ้งเป็นแม่ของบา้นไดจ้ริง เป็นเวลาท่ีเรียกว่า “พน้อกพ่อแม่”  หมายความว่าเป็น

 ผูใ้หญ่ไม่ตอ้งห่วงใยแลว้ ผูใ้หญ่มกัจะจดัการตกลงกนัปลูกเรือน  อนัเรียกวา่ “เรือนหอ”  โดยมาก

 ฝ่ายหญิงมกัจะใหป้ลูกทางบา้นของตวัดว้ยเหตุกลวัถูกทิ้งนัน่เอง 

 

 ค าวา่ “เรือน” คือ ส่ิงปลูกสร้างท่ียกพื้นและกั้นฝา มีหลงัคาคลุม ส าหรับเป็นท่ีอยู,่ ท่ีอยู ่

 ค าวา่ “หอ” คือ เรือนซ่ึงปลูกส าหรับใหคู้่บ่าวสาวท่ีแต่งงานกนัแลว้อยู ่
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 การปลูกเรือนหอนั้น ถา้ปลูกในท่ีของฝ่ายหญิง ฝ่ายชายจะตอ้งออกค่าใช้จ่ายในการปลูกเรือนหอ

ทั้งหมด  ส่วนเคร่ืองเรือนทั้งหมดฝ่ายหญิงจะเป็นผูจ้ดัหา  คนไทยเรามีความเช่ือเร่ืองประเพณีการปลูกเรือน  

ซ่ึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดภายหลงั  

 ส่วนพิธีรดน ้าในปัจจุบนัจะตอ้งมีโต๊ะหมู่บูชาพระอยูท่างขา้งขวาของเจา้บ่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เม่ือถึงฤกษ์ท่ีก าหนดผูใ้หญ่ท่ีนบัถือซ่ึงเป็นประธานเป็นผูส้วมมงคลแฝดให้แก่คู่บ่าวสาว แลว้หลัง่น ้ าพระ

พุทธมนต ์แลว้จึงเจิมหนา้คู่บ่าวสาว  “การรดน ้า” หมายถึง การช าระกายใหบ้ริสุทธ์ิเป็นมงคล  การใช ้“สังข”์ 

รดน ้า เพราะถือวา่สังขเ์ป็นส่ิงมงคล  เป็นเคร่ืองตกัน ้ ามนตส์ าหรับรดเทวรูป  ส่วนการ “เจิมหนา้” คู่บ่าวสาว

เท่ากบัเป็นการผดัหนา้แต่งตวั การเจิมหนา้จะใชน้ิ้วหวัแม่มือเจิม 3 แตม้  จะเป็นรูปหนา้จัว่หรือตามแนวนอน

ก็ได ้เหตุท่ีใชน้ิ้วหัวแม่มือเจิมเพราะถือวา่เป็นน้ิวท่ีถูกส่ิงสกปรกนอ้ยท่ีสุด  เม่ือรดน ้ าเสร็จเรียบร้อยแลว้จะ

เชิญผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ ปลดมงคลจากศีรษะของเจา้บ่าวและเจา้สาวแลว้วางในพาน แลว้ผูใ้หญ่จะรวบมือเจา้บ่าว

เจา้สาวใหลุ้กข้ึนพร้อมกนัเป็นเคล็ดวา่สองฝ่ายเท่าเทียมกนั  กลางคืนจะมีงานเล้ียง  หลงัจากนั้นจะท าพิธีปูท่ี

นอนและเรียงหมอน  แลว้จึงส่งตวัเจา้สาว 

 พิธีส าคญัอีกพิธีหน่ึงท่ีคนไทยนิยมถือปฏิบติักนัจนถึงปัจจุบนัคือ พิธีปูท่ีนอนและเรียงหมอน  เม่ือ

ถึงฤกษก์็จะเชิญผูใ้หญ่ทั้งสามีภรรยาซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขจนแก่เฒ่าและมีหนา้มีตา มีฐานะดี  

ศีลธรรม  และมีบุตรธิดาสืบสกุลเป็นผูปู้ท่ีนอน  โดยมีฟักเขียว  1 ลูก หมอ้ใหม่ใส่น ้ า 1 ใบ   หินบดยา 1 อนั  

และถัว่งาวางไวบ้นพานและน าไปวางไวข้า้งท่ีนอน  หลงัจากผูใ้หญ่ช่วยกนัปูท่ีนอนจนเรียบร้อยแลว้ก็จะข้ึน

ไปนัง่เคียงกนับนท่ีนอน  หันหน้าไปทางหวันอนไหวพ้ระสวดมนตด์ว้ยกนั  สักครู่หน่ึงจึงลงนอนเคียงกนั

บนท่ีนอน โดยท่ีฝ่ายหญิงนอนดา้นซา้ย  ฝ่ายชายนอนดา้นขวา  และให้พรแก่บ่าวสาววา่ให้มีน ้ าใจใสสะอาด 

และอยู่เยน็เป็นสุขเหมือนน ้ าและฟัก ให้มีความรักและความหนกัแน่นประดุจศิลา  และให้ความเจริญงอก

งาม  มีทรัพยสิ์นเพิ่มพูนเหมือนถัว่งา  แลว้นอนหลบัตาน่ิงเหมือนกบัหลบัสักครูหน่ึงก็ลุกจากเตียงเป็นอนั

เสร็จพิธี 

 ส่วนพิธีแต่งงานตามประเพณีโบราณจะแตกต่างกบัประเพณีแต่งงานในปัจจุบนั คือ ก่อนถึงฤกษ์

แต่งงาน 1 วนั ซ่ึงเรียกวา่ “วนัสุกดิบ”  ในเวลาเยน็จะนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตท่ี์เรือนหอ  เจา้บ่าวเจา้สาว 

และเพื่อนเจา้บ่าวเจา้สาวจะมาฟังสวดมนต์พร้อมกนั  พอพระสวดมนตจ์บก็มีพิธีซัดน ้ า  ซ่ึงพระสงฆท่ี์เป็น

ประธานในพิธีจะเป็นผูส้วมมงคลและซัดน ้ าพระพุทธมนต์ให้แก่บ่าวสาวแล้วจึงมีงานเล้ียง  ในคืนนั้น

เจา้บ่าวตอ้งนอนเฝ้าหอ  พอวนัรุ่งข้ึนจะมีพิธีตกับาตรเล้ียงพระ น าขนัหมากไปบา้นเจา้สาว และส่งพิธีส่งตวั

เจา้สาว 
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 จะเห็นไดว้่า ความแตกต่างของพิธีแต่งงานในอดีตและปัจจุบนัท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ  พิธีรดน ้ า 

ซ่ึงแต่เดิมเป็นพิธีซดัน ้า พิธีดงักล่าวจะปรากฏอยูใ่นวรรณคดีเร่ือง “ขนุชา้งขุนแผน ตอนแต่งงานพระไวย กบั

ศรีมาลา” ดงัความวา่ 

   ๏ ครานั้นพระพิจิตรบุษบา  ตะวนับ่ายไดเ้วลาหาชา้ไม่ 

  บอกเพื่อนสาวท่ีหาเอามาไว ้  ไดสิ้บคนถว้นลว้นส าอาง 

  ใหอ้าบน ้าทาแป้งแต่งกาย   นุ่งลายห่มแพรสีต่างต่าง 

  ศรีมาลาผดัหนา้เป็นนวลปราง   นุ่งลายนอกอยา่งห่มสีจนัทร์ 

  จดัแจงผูใ้หญ่ใหเ้ดินหนา้    พวกเพื่อนสาวตามมาเป็นหลัน่หลัน่ 

  เอาหนามส้มเสียดผา้มาคนละอนั   ส าหรับไดป้้องกนัเจา้หนุ่มกวน 

  หุม้ห่อกนัออกนอกเคหา    หอมผา้กล่ินอบตลบหวน 

  ศรีมาลาเดินกลางอยา่งกระบวน   แต่ละหนา้หนา้นวลดงันางใน 

  คร้ันถึงนอ้มนัง่ฟังพระธรรม   พระสด าจบัมงคลคู่ใส่ 

  สายสิญจน์โยงศรีมาลามาพระไวย  พอฆอ้งใหญ่ห่ึงดงัตั้งชยนัโต 

  หนุ่มสาวเคียงคัง่เขา้นัง่อดั   พระสงฆเ์ปิดตาลปัตรซดัน ้าโร่ 

  ปร าลงขา้งสีกาหา้หกโอ    ท่านยายโพสาวน าน ้าเขา้ตา 

  อึดอดัยดัเยยีดเบียดกนักลม   เอาหนามส้มแทงทอ้งร้องอุยหน่า 

  ท่ีไม่ถูกเทา้ยนัดนัเขา้มา    ท่านยายสาออกมานัง่บงักนัไว ้

  มหาดเล็กโลนโลนโดนกระแทก   โอยพอ่ข้ีจะแตกไม่ทนได ้

  ท่านยายสาเตม็ทีลูกหนีไป   จนพระไวยศรีมาลามาชิดกนั 

  ท่านขรัวหวัร่อซดัต่อไป    พวกผูใ้หญ่หนาวครางจนคางสั่น 

  อยา่เติมน ้าอิกเลยเฮย้ตาจนั   เตม็ทีเท่านั้นเถิดเจา้คุณ ฯ 

 พิธีซัดน ้ าท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ือง “ขุนช้างขุนแผน” น้ีท าให้เราทราบถึงประเพณีโบราณ และ

ทราบท่ีมาของการรดน ้ าแต่งงานท่ีปัจจุบนัวา่มาจากพิธีซดัน ้ า   ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัวา่ ตอ้งการให้คู่บ่าว

สาวช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิก่อนเขา้พิธีแต่งงาน  แต่ท่ีเปล่ียนจากการซัดน ้ าโดยพระสงฆ์มาเป็นการรดน ้ า

โดยญาติผูใ้หญ่หรือบุคคลท่ีเคารพนับถือ “เพราะเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรจะเขา้ไปร่วมในพิธีพรรณน้ีดว้ย

ไม่ใช่กิจของสงฆ”์  
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 ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลอืกคู่และประเพณกีารแต่งงาน 

 คนไทยถือวา่การแต่งงานเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว  โดยเฉพาะเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ของคน

หนุ่มสาว  คนไทยโบราณมีความเช่ือวา่ ผูห้ญิงเม่ือเป็นสาวหากยงัไม่ออกเรือนไปจะถูกเพื่อนบา้นเพ่งเล็งวา่มี

ขอ้บกพร่อง  พ่อแม่ก็พลอยเดือดร้อนร าคาญใจจึงพยายามให้ลูกสาวไดอ้อกเรือน  แต่อยา่งไรก็ตาม พ่อแม่

ตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกคู่ครองของลูกสาวตน  พิจารณาชายหนุ่มท่ีจะมาสู่ขอจะตอ้งเป็นผูท่ี้ประพฤติดี  

ขยนัท ามาหากิน มีฐานะพอสมควรท่ีจะเล้ียงดูลูกสาวได้ การแต่งงานเป็นเร่ืองส าคญัในชีวิตของผูห้ญิง  

เพราะอยู่ในระยะหัวเล้ียวหัวต่อท่ีจะเปล่ียนจากการเป็นเด็กสาวมาเป็นผูใ้หญ่ท่ีตอ้งรับผิดชอบครอบครัว  

ประคบัประคองครอบครัว อดทนต่อพฤติกรรมของสามี ซ่ึงอาจมีทั้งดีและชัว่ ถึงอยา่งไรก็ตาม สังคมไทยใน

อดีตไม่นิยมการหยา่ร้าง ส่วนฝ่ายชายนั้นการพิจาณาเลือกคู่ครองก็มีความส าคญัเช่นกนั จึงตอ้งพิจารณาเลือก

คู่ครองก็มีความส าคญัเช่นกนั จึงตอ้งพิจารณาหญิงสาวท่ีเป็นแม่บา้นแม่เรือน  เรียบร้อย สงบเสง่ียมและเป็น

แม่ท่ีดีของลูก 

 ประเพณีการแต่งงานของคนไทยมีหลกัใหญ่ๆ ท่ียดึถือและปฏิบติัตามกนัมา 2 ประการ คือ 

 1. พิธีการแต่งงานไม่วา่จะเป็นการเลือกวนั  เดือน  หรือส่ิงของท่ีจะใชใ้นพิธีตอ้งเป็นเลขคู่  โดยถือ

เคล็ดวา่ “คู่” เพื่อความเป็นสิริมงคล และจะพยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีส่ือความหมายไม่ดี  เช่น ในพิธีแต่งงาน

หา้มพดูค าวา่ “แตก” หรือ “หกั” เพราะเสียงและความหมายของค าไม่ดี 

 2. การอบรมสั่งสอนของพอ่แม่ในวนัแต่งงาน ก็จะมุ่งเนน้ให้ฝ่ายหญิงอ่อนนอ้มถ่อมตน วาจาสุภาพ

อ่อนหวาน รู้จกัปรนนิบติัสามี เพื่อท่ีจะเป็นท่ีรักของสามี แต่อยา่งไรก็ตาม ในพิธีการแต่งงานบางขั้นตอนก็

จะพยายามหาหนทางใหฝ่้ายหญิงไดแ้สดงความเป็นใหญ่เหนือสามีเป็นการข่มขวญั เช่น 

  - เวลาใส่บาตรใหเ้จา้สาวพยายามจบัทพัพีใหสู้งกวา่เจา้บ่าว 

  - ใหเ้จา้สาวถอดมงคลจากศีรษะก่อน จะไดเ้ป็นใหญ่กวา่ 

 ในประเพณีการแต่งงานของไทยมีความเช่ือเก่ียวกับการเลือกคู่ครองและการแต่งงานไวห้ลาย

ประการ เช่น 

 การเลอืกผู้ชายและผู้หญงิมาเป็นคู่ครอง 

 1. ห้ามแต่งงานกบั “ชายสามโบสถ์”  คือ ผูท่ี้บวชแลว้สึกถึง 3 หน ใชพู้ดเป็นเชิงต าหนิวา่เป็นคนท่ี

ไม่น่าคบ เน่ืองจากมีจิตใจไม่มัน่คง โลเล ไม่หนกัแน่น  และ “หญิงสามผวั” คือ ผูห้ญิงท่ีมีสามีถึง 3 คน, ใช้

พดูต าหนิเหยยีดหยามวา่เป็นหญิงไม่ดี 

 2. หา้มเลือกผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะ “งวัเลีย” คือ เรียกผมท่ีหนา้ผากซ่ึงตั้งชนัข้ึนไปแลว้ปลายยอ้นกลบัลง

มา 
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 3. การเลือกคู่ ตอ้งดูดวงของฝ่ายชายและหญิงใหส้มพงศก์นั 

 4. ห้ามร้องเพลงในครัวจะไดแ้ต่งงานกบัคนแก่  หรือห้ามชิมแกงดว้ยจวกั จะไม่ไดแ้ต่งงาน  นยัยะ

คือจะใหรั้กษาเร่ืองความสะอาด 

 ในพธีิแต่งงาน 

 1. ควรแต่งงานวนัศุกร์ เพราะเช่ือว่าจะท าให้ชีวิตคู่มีความสุขสบายทั้งกายและใจ เพราะถือเคล็ด

เร่ืองเสียงและความหมายของค าวา่ “ศุกร์” กบั “สุข”  

 2. ควรแต่งงานเดือน “คู่” เพราะถือเคล็ดเร่ืองเสียงและความหมาย ซ่ึงหมายถึง ชีวิตคู่ท่ีย ัง่ยืน อีก

ความหมายหน่ึงคือ เท่า. เสมอ 

 3. ถ้าจ าเป็นตอ้งแต่งงานเดือนค่ี ก็ให้แต่งในเดือนเก้า ซ่ึงถือเคล็ดค าว่า “เก้า”  ท่ีพอ้งกับค าว่า 

“กา้วหนา้” ยิง่ถา้แต่งงานเดือนเกา้ขา้งข้ึนจะดีมาก เพราะถือเคล็ดเร่ืองเสียง และความหมาย เช่ือวา่จะท าให้คู่

บ่าวสาวเจริญกา้วหนา้ข้ึน 

 4. ในการจดัขนัหมาก จะน า “ใบรัก”  “ใบแกว้” “ใบเงิน” “ใบสวาด” ใส่ไวด้ว้ย ซ่ึงถือกนัในเร่ือง

ของเสียงและความหมาย เช่ือวา่จะท าใหคู้่บ่าวสาวรักใคร่กนั และจะมีฐานะร ่ ารวย มีทรัพยสิ์นมากมาย 

 5. หมากและพลูท่ีอยู่ในขนัหมาก ห้ามตดั หรือผ่า หรือเฉือน และท่ีส าคญัหมากต้องอยู่ในก่ิง

เดียวกนัหา้มแยกออกจากนั เพราะถือเคล็ดเร่ืองของความหมายวา่ไม่เป็นมงคล 

 6. ภาชนะท่ีบรรจุเคร่ืองขนัหมาก เม่ือใช้แล้วเหลือแต่ภาชนะเปล่าๆ ห้ามน ามาซ้อนกนั เพราะมี

ความเช่ือวา่ถา้ถาดซ้อนกนัแสดงวา่ ของในถามหมดเกล้ียงไม่มีอะไรเหลือ ซ่ึงความหมายของค าว่า “หมด” 

“เกล้ียง” “ไม่มีอะไรเหลือ” เป็นถอ้ยค าท่ีไม่เป็นมงคล 

 7. หา้มท าของ “แตก” หรือทะเลาะกนัในงานแต่งงาน  เพราะเช่ือวา่จะอยูด่ว้ยกนัไม่ยดื 

 8. หา้มท าอาหารท่ีมีช่ือไม่เป็นมงคลในวนัแต่งงาน เช่น  

  -  “ลาบ”  พอ้งเสียงกบัค าวา่ “ราบ” ท่ีหมายถึง ลม้ระเนระนาด , หมดส้ิน 

  -  “ย  า”  “ตม้ย  า” เพราะมีเสียงและความหมายไม่เป็นมงคล คือ เคลา้คละ, ปะปน 

 9. ถา้ท า “ขนมจีน” และ “ฝอยทอง” ในวนัแต่งงาน เส้นจะตอ้งสวยงาม ไม่ขาด เพราะเช่ือวา่จะท า

ใหคู้่บ่าวสาวมีความผาสุกราบร่ืน อยูด่ว้ยกนัยดืยาวเหมือนกบัขนมจีนและฝอยทอง 

 10. ในวนัแต่งงาน ไม่ควรพดูค าวา่ “แตก” ท่ีมีความหมายวา่ แยกออกจากส่วนรวม, คุมหรือควบคุม

ไวไ้ม่อยู ่หรือ “หกั” ท่ีมีความหมายวา่ ท าใหพ้บัใหง้อเพื่อใหข้าดหรือหลุดออกจากกนั 

 11. หา้มแต่งงานในเดือนท่ีมีจนัทรคราส เพราะเช่ือวา่จะท าใหคู้่บ่าวสาวมีชีวติท่ีมืดมน 
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 ความเช่ือดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมของคนในสังคม และความเช่ือหรือวฒันธรรมเหล่านั้น

ก็สัมพนัธ์กบัการใช้ภาษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงแสดงว่าภาษาและวฒันธรรมมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่าง

ใกลชิ้ด 

 

5. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตาย 

 คนเราทุกคนเกิดมาแลว้ตอ้งตาย ไม่มีใครหนีพน้ แต่ละสังคมจะมีประเพณีความเช่ือเร่ืองเก่ียวกบั

การตายและมีการตายท่ีแตกต่างกนั ในสังคมไทยนั้นมีความเช่ือวา่ในร่างกายของคนมีส่ิงหน่ึงสิงอยู่  คร้ัน

เม่ือร่างกายนั้นแตกดบัสูญสลายไปแลว้ ส่ิงท่ีสิงอยูใ่นร่างกายนั้นจะไม่สูญสลายตามร่างกายไปดว้ย ส่ิงนั้นจะ

คงอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่เห็นตวัตน ล่องลอยอยู ่ท่ีเรียกกนัวา่ “วญิญาณ” 

 “วญิญาณ” เป็นส่ิงท่ีท าใหค้นเคล่ือนไหวได ้เม่ือใดท่ีคนนอนหลบัสนิทวิญญาณก็จะออกจากร่างไป

ชัว่คราว ถา้วญิญาณกลบัมาก็จะรู้สึกตวัต่ืนข้ึน การตายก็คือ การท่ีวิญญาณออกไปจากร่างและไม่กลบัคืนมา

สู่ร่างกายอีก เพราะฉะนั้น เสถียรโกเศศ (2531: 22) ไดใ้ห้ความหมายของการตายไวว้า่ “วิญญาณแยกออก

จากร่างกายไปอย่างเด็ดขาด” ร่างกายท่ีเหลืออยู่โดยไม่มีวิญญาณเราเรียกว่า “ศพ” หรือ “ซากศพ” ซ่ึง

หมายถึง ร่างของคนตาย 

 คนไทยมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองวิญญาณว่าผูต้ายเหลือเฉพาะร่างกาย แต่วิญญาณยงัคงอยู่  ยงัคง

ล่องลอยเพื่อหาร่างใหม่ ซ่ึงเรียกกนัวา่ “ผ”ี และแต่ละทอ้งถ่ินก็จะเรียกช่ือผแีตกต่างกนัไป 

 “ผ”ี ในความหมายเดิมย่อมมีทั้งดีและชัว่ แต่ถา้เป็นผีดี เราจะใช้ค  าอ่ืนเรียกแทน เช่น พระเส้ือเมือง  

พระภูมิเจา้ท่ี เป็นตน้  ส่วนพวกท่ีไม่เลวนกั เช่น ผเีรือน  ผีปู่ ยา่ตายายก็ยงัคงใชค้  าวา่ “ผ”ี อยู ่ส่วนผีเลวคือผีท่ี

ชอบหลอกหลอนคนให้ตกใจกลวั แต่ข้ึนช่ือวา่ผีคนมกักลวัและหาหนทางป้องกนัไวก่้อน ดว้ยเหตุน้ีเองจึง

เกิดพิธี “เซ่นไหว”้ เพื่อท าใหเ้ป็นท่ีถูกใจผ ี

 พิธีเซ่นไหวท่ี้เกิดข้ึนในสมยัโบราณเกิดจากความเช่ือของมนุษยใ์นเร่ืองของปรโลก หรือโลกหน้า 

จึงท าใหพ้ิธีเซ่นไหวด้ว้ยอาหาร เส้ือผา้ เพื่อให้ผูต้ายไดมี้กิน มีเส้ือผา้ใชส้อย โดยไม่ตอ้งขาดแคลน อดอยาก 

ถือวา่เป็นความผกูพนัรักใคร่ของคนในครอบครัว และแสดงความอาลยัและห่วงใยผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 

 เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึน และนบัถือศาสนาแตกต่างกนั  มกัจะน าเอาคติทางศาสนามาประกอบกบัพิธีท า

ศพ โดยเช่ือวา่จะท าใหผู้ต้ายไดรั้บความสุขและเป็นการเชิดชูเกียรติของผูต้าย และก็มีส่วนช่วยให้ผูมี้ชีวิตอยู่

มีความสุขและได้เชิดชูเกียรติดว้ยเช่นกนั ถา้คนมีก าลงัทรัพยม์ากในการท าศพก็ไม่มีปัญหา แต่คนมีก าลงั

ทรัพยน์อ้ยแลว้ยงัพยายามจดัพิธีท าศพหรูหราใหญ่โต เพื่อไม่ให้นอ้ยหนา้ถึงกบัไปกูห้น้ียืมสินมาจดังานศพ 
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จึงเกิดส านวนท่ีวา่ “คนตาย ขายคนเป็น” หมายถึงคนตายมีหน้ีสินให้ลูกหลานตอ้งชดใช้แทน ซ่ึงความจริง

แลว้คนเป็นนัน่เองท่ีไม่รู้จกัประมาณตนเอง 

 คนไทยมีความเช่ือตามหลกัศาสนาพุทธวา่ ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดมาแลว้จะไม่คงท่ีตอ้งมี เกิด แก่ เจ็บ  ตาย 

อนัเป็นกฎธรรมดาของโลก ดงัค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีวา่ “สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจจา” ซ่ึงหมายถึง “สังขาร

ธรรมทั้งปวงลว้นมิไดเ้ท่ียง” 

 ดงันั้นความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากพุทธศาสนาท่ีว่า ส่ิงมีชีวิตตอ้งตกอยู่ในวฏัสงสาร คือ ตอ้งมีการ

เวยีนวา่ยตายเกิด เม่ือตายไปแลว้ตอ้งเกิดใหม่ ท าใหค้นไทยเช่ือวา่เม่ือมีชีวติอยูต่อ้งท าบุญท ากุศลให้มากท่ีสุด 

เม่ือตายไปแลว้ก็หวงัผลวา่ เม่ือตนเกิดใหม่จะไดมี้ความสุขกายสบายใจตามกุศลกรรมของตน  ส่วนญาติพี่

นอ้งท่ียงัมีชีวติอยูก่็จะบ าเพญ็กุศลให้แก่ผูต้ายให้มากท่ีสุด เพราะถือวา่เป็นการท าบุญคร้ังสุดทา้ยให้แก่ผูต้าย

เพื่อใหว้ญิญาณของผูต้ายไดไ้ปเกิดใหม่ในท่ีดีๆหรือเกิดมาร่วมวงศาคณาญาติกนัอีก 

 การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัคนตายตามประเพณีไทยนบัวา่เป็นการบ าเพญ็กุศลทางพุทธศาสนา

ใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ หลงัจากนั้นก็จะมีพิธีฝังศพ หรือเผาศพ ซ่ึงจะเรียกวา่พิธี “ปลงศพ” มีความหมายวา่ 

การปลดเปล้ืองภาระท่ีแบกไวใ้นเร่ืองศพใหเ้สร็จธุระ 

 การเผาศพเป็นวิธีปลงศพโดยปกติของไทยคลา้ยกบัคติของอินเดีย ซ่ึงอินเดียเช่ือวา่ไฟจะช าระบาป

มลทินของคนตายไดห้มดส้ิน และจะช่วยวิญญาณให้ตามควนัข้ึนบนสวรรค ์ส่วนคนไทยนั้นยึดคติทางพุทธ

ศาสนา ซ่ึงเช่ือว่าการเผานั้นท าให้สังขารหมดส้ินไปเพื่อให้หลุดพน้วิญญาณจะไม่ยึดเหน่ียวอยูก่บัร่างท่ีส้ิน

ไปแลว้ 

 ส่วนศพท่ีคนไทยไม่นิยมเผาก็คือ ศพเด็กเล็ก ศพนกัโทษ ศพคนท่ีตายโหง เช่น ฆ่าตวัตาย  ตกน ้ าตาย  

เกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ หรือคนท่ีตายดว้ยโรคร้าย  เช่น  อหิวาตกโรค ไขท้รพิษ เป็นตน้ และคนไทยมีความเช่ือ

วา่ศพท่ีฝังแลว้หา้มขดุข้ึนเผา ถา้ขดุข้ึนเผาจะท าใหผู้ท่ี้มีชีวติอยูเ่กิดความเดือดร้อน หรือเจ็บไขไ้ดป่้วย ซ่ึงตรง

กบัส านวนท่ีวา่ “ปล ้าผีลุก  ปลุกผีนัง่” หมายถึงพยายามท าให้มีเร่ืองมีราวข้ึนมา แต่ในปัจจุบนัประเพณีห้าม

ไม่ใหข้ดุศพข้ึนเผาน้ีไม่นิยมอีกต่อไปแลว้ ผูท่ี้เป็นญาติมิตรจะท าพิธีฝังหรือเผานั้นข้ึนอยูก่บัความสะอาดและ

ความพอใจเป็นส าคญั 

 พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายไดก้ลายเป็นขนบประเพณีของไทย ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม 

และจดัวา่เป็นประเพณีท่ีเก่ียวกบัชีวติของคนเรา 

 การจดัพิธีเก่ียวกบัการตาย มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1. การต่ออายุ 

 พิธีส าหรับผูป่้วยท่ีใกล้ตาย พระสงฆ์จะท าพิธีต่ออายุโดยการสวดโพชฌงค์ ถ้าผูป่้วยมีจิตใจท่ี

เล่ือมใสก็จะคลายทุกข์ได ้การสวดโพชฌงค์น้ีใช้กบัคนสูงอายุ  ถา้เป็นเด็กหรือคนหนุ่มก็ไม่ใชส้วด คงจะ

เป็นเพราะคนสองจ าพวกน้ีตามปกติยงัไม่มีความรู้พอจะเข้าใจซาบซ้ึงในพระธรรมท่ีพระสงฆ์สวดให ้

(เสถียรโกเศศ, 2531: 40) 

 การสวดโพชฌงค ์คือ องคแ์ห่งธรรมเป็นเคร่ืองตรัสรู้ มี 7 ประการ 

1. สติ (สติสัมโพชฌงค)์ ความระลึกได ้ส านึกพร้อมอยู ่ใจอยูก่บักิจ จิตอยูก่บัเร่ือง 

2. ธมัมวจิยะ (ธมัมวจิยสัมโพชฌงค)์ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบคน้ธรรม 

3. วริิยะ (วริิยสัมโพชฌงค)์ ความเพียร 

4. ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค)์ ความอ่ิมใจ 

5. ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค)์ ความสงบกายใจ 

6. สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค)์ ความมีใจตั้งมัน่ จิตแน่วในอารมณ์ 

7. อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค)์ ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง 

 หลงัจากท่ีพระสงฆ์สวดจบแลว้ชกับงัสุกุลเป็นโดยการเอาผา้คลุมผูป่้วยทั้งตวัแลว้พระสงฆจ์บัชาย

ผา้แลว้กล่าวคาถาเพ่อให้ผูป่้วยไดค้ลายทุกข์และการบงัสุกุลเป็น ก็เป็นเคร่ืองเตือนสติให้ผูป่้วยปลงสังขาร  

อีกทั้งผูท่ี้ยงัอยูก่็จะไดค้ลายกงัวลและความเศร้าหมอง 

 2. การบอกหนทาง 

 เม่ือผูป่้วยใกล้จะส้ินใจ  ตอ้งจดัดอกไมธู้ปเทียนบรรจุกรวยใบตองให้พนมมือถือไวส้ าหรับบูชา

ระลึกคุณพระรัตนตรัยหรือเช่ือกนัวา่เพื่อน าไปบูชาพระจุฬามณีเจดียบ์นสวรรค ์ และญาติพี่นอ้งจะกล่าวค า

วา่ “อรห ๆ ” ท่ีหมายถึงพระพุทธเจา้ ใหผู้ป่้วยไดย้นิเป็นเคร่ืองเตือนสติใหร้ะลึกถึงพระศาสนาเป็นคร้ังสุดทา้ย  

จะไดมี้บุญติดตวัไปยงัปรโลก 

 เม่ือผูป่้วยส้ินใจแลว้ใหจุ้ดเทียนกลัเม็ด เป็นเทียนข้ีผึ้งหนกั 1 บาท มีไส้ 7 เส้น ซ่ึงเช่ือกนัวา่ ถา้เทียน

ท่ีจุดไวห้มดเม่ือใด เป็นเคร่ืองหมายวา่ตายแลว้แน่นอนจึงจดัการศพต่อไป 

 3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ 

 การอาบน ้ าเป็นพิธีท่ีตอ้งท าในขั้นตน้ให้แก่ผูต้าย ถา้เป็นแบบโบราณก็ตอ้งอาบน ้ าร้อนก่อนแลว้จึง

อาบด้วยน ้ าเย็น  ฟอกร่างกายด้วยส้มมะกรูด  ต าขมิ้นสดและผิวมะกรูดมาขดัสีให้ทัว่ร่างกาย ถ้าเป็นศพ

ผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ มกัจะน าผา้ขาวซบัท่ีหนา้  ฝ่ามือและฝ่าเทา้เพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกและกราบไหวบู้ชา 
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 ส่วนการแต่งตวัศพนั้น เร่ิมตน้ดว้ยการหวีผม  เม่ือหวีแลว้ตอ้งหกัหวีเป็น 2-3 ท่อนแลว้โยนทิ้ง ส่วน

การแต่งตวัศพนั้นใหนุ่้งผา้ขาว  สวมเส้ือขาวและติดกระดุมเส้ือไวด้า้นหลงั แลว้จึงใส่เส้ือผา้อีก 1 ชั้นแต่งตวั

แบบปกติ ซ่ึงมีความหมายวา่ การแต่งตวัดว้ยชุดขาวแสดงวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และการแต่งคร้ังแรก หมายถึงคน

ตาย  ส่วนการแต่งตวัแบบปกติคร้ังท่ี 2 แปลวา่เกิด ซ่ึงถา้อธิบายตามปริศนาธรรมก็หมายถึง คนเราตอ้งมีการ

เวยีนวา่ยตายเกิดไม่มีท่ีส้ินสุด 

 ถา้ผูต้ายเป็นคนกินหมาก ก็เอาหมากต าใส่ปากศพไว ้หลงัจากนั้นเอาเงินหรือแหวนห่อผา้ขาวผูก

เชือกให้หางยาวหย่อนลงไปปากศพให้เชือกห้อยออกมานอกปาก  เวลาเผาจึงจะเอาออกมา ญาติจะเก็บไว้

เป็นท่ีระลึกหรือเป็นเคร่ืองราง  สาเหตุท่ีน าเงินใส่ปากศพเพราะมีความเช่ือว่า ผูต้ายจะไดมี้ทรัพยสิ์นติดตวั

ไปใชส้อยในโลกหนา้ หรือเป็นปริศนาธรรมวา่ คนเราเกิดมาอยา่ไดลุ่้มหลงในทรัพยสิ์น ตายไปแลว้ยอ่มเอา

ไปไม่ได ้แต่ท่ีน าติดตวัไปในปรโลกไดคื้อ บาปบุญท่ีคนเองไดท้  าไว ้ต่อจากนั้นก็น าข้ีผึ้งมาแผ่ปิดหน้าศพ

เหมือนหน้ากากหรือปิดเฉพาะท่ีตาและปากเพื่อป้องกนัความอุจาด  ถ้าใครมีฐานะก็ใช้ทองค าแผ่นเป็น

หนา้กากปิดหนา้ 

 ในส่วนของความคิดความเช่ือเร่ืองการน าทรัพยสิ์นติดตวัไปไม่ไดห้ลงัตาย นอกเสียจากความดีนั้น

สะท้อนให้เห็นผ่านวรรณคดีเร่ือง “กฤษณาสอนน้องค าฉันท์” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า       

กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ความวา่ 

      พฤษภกาสร            อีกกุญชรอนัปลดปลง 

                    โททนตเ์สน่งคง                 ส าคญัหมายในกายมี 

                              นรชาติวางวาย         มลายส้ินทั้งอินทรีย ์

                          สถิตทัว่แต่ชัว่ดี                ประดบัไวใ้นโลกา 

 4. การรดน า้ศพ 

 เม่ือแต่งตวัศพเสร็จแลว้ ตามประเพณีปัจจุบนัก็ให้ศพนอนอยูบ่นเตียงหนัหวัศพไปทางทิศตะวนัตก 

ทอดแขนขวายืน่ออกมาเพื่อใหผู้ม้ารดน ้าศพหยอดน ้าหอมท่ีฝ่ามือ ผูท่ี้มารดน ้าศพนั้นถือวา่ มาขอขมาศพและ

มาขออโหสิกรรม ส่วนการรดน ้ าศพนั้นเป็นปริศนาธรรมวา่ “คนตายแลว้ถึงใครจะเอาน ้ าอบน ้ าหอม มาชุบ

สักเท่าไรก็ไม่กลบัฟ้ืนข้ึนได ้ เป็นทางให้สังเวชสลดใจ กนัความประมาทมวัเมาในชีวิต” (เสถียรโกเศศ, 

2531: 59) 

 5. การมัดศพ 

 การมดัศพ เรียกวา่ “ตราสัง” โดยใชด้า้ยดิบท าเป็นห่วง 3 ห่วง ห่วงแรกคลอ้งคอ แลว้วา่คาถาก ากบั

วา่ “ปุตฺโต  คีว  ” แปลว่า “ห่วงลูกผกูคอ”  แลว้เอาดา้ยโยงมากลางตวัผูกหัวแม่มือ  แลว้ผูกมดัมือทั้งสองให้
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พนมไวท่ี้หน้าอก แลว้ว่าคาถาก ากบัวา่ “ธน  หตฺเถ” แปลวา่ “ห่วงทรัพยผ์กูมือ”  นบัเป็นห่วงท่ีสอง แลว้โยง

ดา้ยมาท่ีเทา้ท าห่วงผกูหวัแม่เทา้ทั้งสอง  แลว้รวบผกูขอ้เทา้ทั้งสองให้ติดกนั แลว้วา่คาถาก ากบัวา่ “ภริยา  ปา

เท” แปลวา่ “ห่วงภรรยาผกูเทา้” เสถียรโกเศศ (2531: 59) ไดอ้ธิบายถึงการตราสังตามปริศนาธรรมวา่ “ห่วง

ทั้งสามน้ี  ยอ่มผูกมดัสัตวโ์ลกให้จมอยูใ่นห้วงทุกข์แห่งสังสารวฏัไม่ให้หลุดพน้ไปได ้ต่อเม่ือไดต้ดับ่วงน้ี

ขาดจึงจะพน้ทุกขไ์ด”้ 

 เม่ือตราสังแลว้จะใชผ้า้ขาวผนืใหญ่ยาว 5 แขนห่อศพให้มิด  ส่วนชายผา้ขมวดไวท้างศีรษะ แลว้เอา

ดา้ยดิบขนาดน้ิวมือมดัศพใหเ้ป็นเปลาะ 5-8 เปลาะ ปล่อยชายเส้นดา้ยท่ีมดัให้ยาวออกมานอกโลง การห่อมดั

เช่นน้ีเปรียบไดว้า่เป็นกระเพาะและสายรกก่ีห่อหุ้มตวัเหมือนอยูใ่นครรภม์ารดา แลว้จึงยกศพท่ีมดัวางไวใ้น

โลงในท่านอนตะแคง การห่อศพเช่นน้ี เรียกวา่ “สังดอย” หรือ  “ดอยนอก”  (ดอย แปลวา่ ผกู, มดั) 

 6. การตั้งศพ 

 เม่ือบรรจุศพลงโลงเรียบร้อยแลว้  ตอ้งหนัหวัโลงไปทางทิศตะวนัตกและตั้งไฟศพไวท่ี้ปลายเทา้ ซ่ึง

เป็นเคร่ืองเตือนสติคนเป็นวา่ ให้หาทางไปแต่ทางสวา่ง คือ ให้หมัน่บ าเพ็ญบุญกุศล ปฏิบติัตามค าสอนทาง

พุทธศาสนา 

 ระหว่างตั้งศพ เจา้ภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูปมาสวดพระอภิธรรมซ่ึงเป็นการสวดสอนคนให้

พิจารณาวา่ คนเกิดมาแลว้ก็ตอ้งตาย เพื่อจะไดบ้รรเทาความทุกขโ์ศก แต่คนทัว่ไปเขา้ใจวา่เป็นการสวดให้

ผูต้าย ก่อนสวดพระอภิธรรม เจา้ภาพจะจุดธูปเทียนเคร่ืองสักการะแลว้อาราธนาศีลแลว้เคาะขา้งโลงบอกให้

ศพรับศีลดว้ย วนัรุ่งข้ึนจะมีการนิมนตพ์ระท่ีมาสวดใหม้าฉนัเชา้หรือไม่ท าก็ได ้

 7. การเซ่นศพ 

 ในระยะเวลา 3 วนั นบัแต่วนัตาย ตอ้งจดัน ้ าและอาหารใส่ส ารับมาตั้งไวข้า้งโลง วนัละ 2 เวลา คือ

เชา้และเยน็  เวลาจะเซ่นให้เคาะโลง 3 คร้ังบอกศพให้รับประทานอาหาร  ตั้งอาหารเซ่นราว 1 ชัว่โมงจึงยก

กลบั  การเซ่นอาหารเช่นน้ีแสดงความเคารพและระลึกถึงผูต้าย อีกทั้งเกรงวา่ผูต้ายจะอดอยาก 

 8. การไว้ทุกข์ 

 นบัตั้งแต่วนัตายเป็นตน้ไป ญาติพี่นอ้งจะไวทุ้กขใ์ห้แก่ผูต้ายเพื่อแสดงความเศร้าเสียใจท่ีคนท่ีเรารัก

ตอ้งตายจากไป การไวทุ้กข์ตามปกติจะใช้สีด าหรืออาจใช้สีขาว สีน ้ าเงินหรือสีนกพิราบ  ในปัจจุบนันิยม

แต่งไวทุ้กขด์ว้ยสีด า ส่วนระยะเวลาท่ีไวทุ้กขน์ั้นมีก าหนดไม่แน่นอน อาจไวทุ้กขเ์พียง 3 วนั 7 วนั 1 ปี หรือ 

3 ปี แลว้แต่สะดวก 
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 9.  การเผาศพ 

 การเผาศพเป็นวิธีหน่ึงของการปลงศพ การปลงศพอาจใช้วิธี ฝังหรือเผาก็ได้ส าหรับประเพณีการ

ปลงศพของไทยนิยมเผามากกว่าวิธีอ่ืนๆ วิธีเผาศพเป็นพิธีท่ีท าให้ผูต้ายไปผุดไปเกิด ไม่ตอ้งเป็นผีร้ายคอย

วนเวยีนหรือท าความเดือดร้อนใหแ้ก่คนเป็น และญาติพี่นอ้งก็สบายใจท่ีหมดภาระเร่ืองศพ 

 การเคล่ือนศพออกจากบ้านหรือเคล่ือนยา้ยศพไปเผานั้น จะเรียกว่า “พิธีชักศพ” โดยน าศพข้ึน

รถบรรทุก และมีรถอีกคนัหน่ึงน าหนา้ไปเป็นรถท่ีมีพระสงฆรู์ปหน่ึงถือดา้ยดิบซ่ึงโยงมาจากหวัโลงศพ บาง

รายมีพระสงฆเ์ดินน าหนา้ศพแต่ไม่มีการถือโยง บางรายก็มีญาติ 2  คนเดินน าหนา้ โปรยขา้วตอก 1 คน และ

อีกคนถือผา้โยงศพซ่ึงเรียกวา่ “การโยงโปรย” และจดัใหมี้พระรูปหน่ึงข้ึนรถอ่านหนงัสือน าศพ 

 เม่ือเคล่ือนศพมาถึงวดั จะน าศพตั้งพกับนศาลาก่อน 1 หรือ 2 คืน และมีการท าบุญ มีสวด มีเทศน์ 

ในวนัเผาจะนิมนตพ์ระมาบงัสุกุลก่อนจึงเผาเป็นพิธีทางสาสนาเรียกวา่ “ชกัมหาบงัสุกุล” แต่ในปัจจุบนั การ

บงัสุกุลจะเชิญแขกผูใ้หญ่หรือผูมี้ช่ือเสียงเป็นผูท้อดผา้ไวห้ลงัโลง 

 ก่อนเผาจะเปิดโลงศพ  น าศพออกจากโลงวางบนผา้ขาวเอามีดตดัเชือกตราสังและผา้ท่ีห่อศพออก 

ให้ศพนอนหงายเอาผ้าขาวท่ีรองพับปิดศพ เอาก่ิงไม้สดวางบนศพและเอาผ้าบังสุกุลพาดบนก่ิงไม ้ 

ต่อจากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์มาชกัมหาบงัสุกุล แลว้จึงยกศพใส่โลง แต่ให้ศพนอนคว  ่าหนา้  แลว้จึงยกศพ

เวยีนรอบเชิงตะกอน เวยีนซา้ยไปขวา 3 รอบโดยมีญาติพี่นอ้งเดินตามศพจากนั้นเอาโลงกระแทกเชิงตะกอน 

3 คร้ัง แลว้ยกศพข้ึนเชิงตะกอนโดยหนัหวัศพไปทางทิศตะวนัตกและเจา้ภาพจะทิ้งสตางคท่ี์เป็นจ านวนค่ีลง

ท่ีเชิงตะกอน หลงัจากนั้นจึงต่อยมะพร้าวลา้งหนา้ศพแลว้จึงจุดไฟเผา ในสมยัโบราณชาวบา้นจะน าฝ่ินและ

ดอกไมธู้ปเทียนมาเพื่อขอขมาศพ แต่การเผาศพในปัจจุบนัใชธู้ปเทียนและดอกไมจ้นัทน์ 

 

 เสฐียรโกเศศ (2531: 142-146) อธิบายเก่ียวกบัพิธีเผาศพไวว้า่ 

  การคว  ่าศพเผานั้นกล่าววา่ เม่ือเวลาศพถูกเผาจะไดไ้ม่งอตวั อธิบายเป็นปริศนาธรรมวา่คน

 เกิดมาดว้ยอวชิชา  ตายก็ดว้ยอวชิชา ซ่ึงครอบง าสันดานอยูไ่ม่รู้เท่าสังขาร ดุจบุคคลนอนคว  ่าไม่รู้ตวั

 วา่มีภยับงัเกิดมาแต่ทิศใด... 

  เร่ืองยกศพเวียนเชิงตะกอนแต่ซ้ายไปขวาให้ครบ 3 รอบ อธิบายชนิดปริศนาธรรมวา่ สัตว์

 ทั้งหลายตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอยูใ่นภพทั้ง 3 เป็นการเตือนสติผูท่ี้ยงัไม่ตายให้คิดถึงตวั จะไดบ้  าเพญ็

 กุศลเพื่อหนีการเวยีนวา่ยตายเกิดในภพทั้ง 3 น้ี... 

  เร่ืองเอาโลงกระแทกเชิงตะกอนเป็นการท่ีศพตอ้งการจะขอลาท่ีเคารพนบัถือ หากพูดไม่ได ้

 จึงตอ้งใชก้ระแทกต่างลา 
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 ส่วนการทิ้งสตางค์หนา้เชิงตะกอนนั้น เป็นการขออนุญาตซ้ือท่ีส าหรับฝังหรือเผาศพกบัเจา้ของท่ี

เสียก่อน ถา้ไม่ซ้ือท่ีผีจะไม่มีท่ีอยู่เท่ียวรบกวนหลอกหลอนได้ หรือไม่เช่นนั้นผีผูต้ายจะถูกเจา้ของป่าช้า

เบียดเบียนไม่มีความสุข 

 ส่วนการต่อยมะพร้าวลา้งหนา้ศพนั้นเช่ือวา่ “น ้ามะพร้าวมีเคร่ืองห่อหุ้มหลายชั้น เป็นของสะอาดผิด

กบัน ้ าธรรมดา...ท่ีเอาน ้ ามะพร้าวลา้งหนา้ศพก็หมายความว่า เอาส่ิงสะอาดจริงๆ ลา้งส่ิงโสโครกเท่ากบัเอา

กุศลกรรมลา้งอกุศลกรรม” 

 ในตอนเผา ถา้ลูกชายหรือหลานชายผูใ้ดประสงคจ์ะแสดงความกตญัํูรู้คุณผูต้ายก็มกัจะ “บวชหนา้

ไฟ” เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผูต้าย “บวชหน้าไฟ” เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  “บวชหน้าศพ” เสฐียรโกเศศ 

(2531: 286) อธิบายว่า “ลูกหลานของผูต้ายบวชเณร หรือเป็นภิกษุในวนัเผาจะบวชช้านานก่ีมากน้อยไม่

จ  ากดั ตามปกติมกัเป็น 3 วนั แต่ท่ีบวชตลอดชีวิตก็มี” แสดงวา่การบวชหนา้ไฟ ไม่จ  ากดัระยะเวลาข้ึนอยูก่บั

ความกตญัํูและความศรัทธาของลูกหลาน 

 ความเช่ือเก่ียวกบัวนัเผาศพนั้น คนไทยไม่เผาศพวนัศุกร์ เพราะถือวา่เสียงเหมือน “สุข” และวนัศุกร์

เป็นวนัดี  ส่วนการเผาศพเป็นเร่ืองท่ีไม่มงคล  ถา้เผาศพวนัศุกร์อาจท าใหญ้าติพี่นอ้งไดรั้บความทุกข ์ส่วนวนั

พฤหสับดีเป็นวนัครูก็ไม่ควรเผาศพ เพราะถือวา่เป็นอปัมงคล และห้ามเผาวนัพระ ซ่ึงจะเห็นวา่ปัจจุบนัความ

เช่ือดงักล่าวไม่มีใครถือแลว้ มกัจะจดัตามความสะดวก 

 10. การเดินสามหาบและการเกบ็อฐิั 

 เม่ือเผาศพแล้ว  วนัรุ่งข้ึนจะท าพิธีเดินสามหาบ แต่ละหาบจะมีเตาอั้ งโล่ ข้าวสาร พริก หอม 

กระเทียม กะปิ  ใส่ไวใ้นสาแหรกขา้งหน่ึง ส่วนสาแหรกอีกขา้งหน่ึงบรรจุอาหารคาวหวาน  ส่วนไมค้านและ

สาแหรกพนัดว้ยผา้ขาวหรือทาดินสอพองแต่ละหาบจดัให้ลูกหลานหรือญาติ 3 คนนุ่งขาวเป็นผูห้าบ  จดัคน

ถือผา้ไตรเดินน าหนา้อีกหาบละคน ใหเ้ดินเวยีนซา้ยรอบกองฟอน  3 รอบ เวลาเดินให้ร้องวู ้ๆ  3 คร้ัง คนอ่ืนๆ

ก็ให้ขานรับ แล้วน าหาบไปตั้งเรียงท่ีอาสน์สงฆ์  จากนั้นเจ้าภาพเอาผา้ไตรไปทอดท่ีกองฟอน  นิมนต์

พระสงฆ ์3 รูปมาชกับงัสุกุล  เสร็จแลว้ถวายของในหาบ พระสงฆส์วดยถาสัพพี เจา้ภาพก็กรวดน ้ าอุทิศส่วน

กุศลใหแ้ก่ผูต้าย 

 เสฐียรโกเศศ (2531: 168-169) ไดอ้ธิบายถึงการเดินเวียนรอบกองฟอนและการกู่วู ้ๆ  ไวว้า่ “การเดิน

วนเวียนกองฟอนเปรียบดว้ยสัตวท์ั้งหลายเม่ือส้ินลมตายไปแลว้ก็ตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดในภพทั้ง 3 ท่ีกู่เรียก

วู ้ๆ  3 หน แสดงวา่ไม่รู้วา่ผูต้ายไปเกิดในภพไหนจึงไดกู้่เรียกเพื่อใหรู้้วา่ ไดท้  ากุศลอุทิศส่วนบุญไปใหแ้ลว้” 



37 
 

 ส่วนการเก็บอฐิันั้น ตามชนบทจะเก็บอฐิัหลงัจากการเผา 3 วนั เน่ืองจากใชฟื้นจึงตอ้งรอให้ไฟมอด

สนิทเสียก่อน ส่วนในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ หากเผาเยน็ก็เก็บเช้าหรือรอเก็บในวนัเผาก็มี  ก่อนเก็บอฐิั

จะเอาอฐิัในกองฟอนมาเรียงเป็นรูปคนเท่าท่ีจะท าได ้หนัหวัของรูปไปทางทิศตะวนัตกสมมุติวา่ตาย เรียกวา่ 

“แจงรูป” แลว้นิมนต์พระมาบงัสุกุลผูต้าย เสร็จแลว้เกล่ียลงรูป ท ารูปใหม่ ให้หันหัวไปทางทิศตะวนัออก

สมมุติวา่เกิด เรียกวา่ “แปรรูป” แลว้โปรยดอกไมเ้งินดอกไมท้อง  ประพรมดว้ยของหอม บนอฐิัอาจวางเงิน

ปลีกไวด้ว้ยก็ไดแ้ลว้นิมนตพ์ระสงฆบ์งัสุกุลเป็น จากนั้นเก็บอฐิัและเถา้ถ่านรวบรวมไวเ้พื่อเอาไปบรรจุใน

เจดีย ์ แลว้เลือกเก็บอฐิัศีรษะ แขน ขา และตวั อยา่งละเล็กละนอ้ยเก็บบูชาไวใ้นโกศ  ส่วนเงินบนอฐิัมอบให้

สัปเหร่อและดอกไมเ้งินดอกไมท้องลูกหลานจะเก็บไวเ้พราะถือวา่เป็น “อฐิัเงินอฐิัทอง” 

 เม่ือเชิญกระดูกกลบับา้น ทางบา้นจะเตรียมตั้งโต๊ะบูชาและออกทุกข์ได้ เม่ือกระดูกไปถึงบา้นก็

โปรยสตางค์ทิ้งทานไปเร่ือยจนถึงโต๊ะท่ีบูชา  แลว้เร่ิมท าบุญ 7 วนั คือ ท าบุญสวดมนต์เล้ียงพระ มีเทศน์

บงัสุกุลต่อเน่ืองกนัให้เสร็จงานรวดเดียวแต่บางรายอาจจะรอจนครบ 7 วนั แลว้จึงเร่ิมงานก็มี การท าบุญ 7 

วนั เม่ือเผาศพแลว้เป็นการท าบุญเรือนไม่ใช่ฉลองอฐิั จึงถือว่าเป็นการมงคลในพิธีจึงตอ้งตั้งบาตรน ้ ามนต์

และมีวงดา้ยสายสิญจน์ใหร้อบบา้นเพื่อความเป็นสิริมงคลดว้ย 

 จะเห็นไดว้า่ ประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการตายเป็นส่ิงท่ีคนเป็นหรือลูกหลานกระท าให้แก่คน

ตาย โดยมุ่งหวงัใหว้ญิญาณผูล่้วงลบัไปสู่ภพหนา้อยา่งสงบสุข และเพื่อใหค้นเป็นไดมี้สติ ไดข้อ้คิดวา่  ความ

ตายเป็นอนิจจงั ไม่ควรยดึติดกบัความโลภ  ความโกรธ  ความหลง หรืออวชิชาทั้งปวง 

   

6. ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกเรือนและการปลูกต้นไม้ 

 ประเพณกีารปลูกเรือน 

 เรือนไทยสมยัก่อนมี 2 ชนิด คือ “เรือนเคร่ืองผกู” และ “เรือนเคร่ืองสับ”  

 “เรือนเคร่ืองผกู” นั้นจะปลูกดว้ยไมไ้ผล่ว้นโดยประกอบข้ึนเป็นตวัเรือน  หลงัคา  พื้น  และฝาเรือน  

ส่วนเคร่ืองมุง ไดแ้ก่ ใบจาก หญา้คา  แฝก ใบตองตึง เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงท่ีใชใ้นการปลูกสร้างนั้นเปราะแตกและ

ฉีกขาดง่าย จึงจ าเป็นตอ้งใชห้วายหรือตอกผกูมดัหรือถกัร้ังข้ึนเป็นตวัเรือน   

 “เรือนเคร่ืองสับ”  จะปลูกดว้ยไมจ้ริง และใช้มีดขวานสับบากเพื่อจะเจาะตรึงหมุดกบัตวัไม ้ไม่ใช้

ตะปู ใชห้มุดตวัไมตี้ตรึง   

 ส่วนลกัษณะเรือนทั้ง 2 ชนิดน้ีเป็นแบบเดียวกนั คือ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ใชด้า้นแปหรือดา้นขา้ง

เป็นหนา้และหลงัเรือน 
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 เรือนทั้ง 2 ชนิดน้ี เรือนเคร่ืองผกูคงมีมาก่อนเรือนเคร่ืองสับ สังเกตไดจ้ากค าพูดท่ีติดปากค าหน่ึง คือ 

“เวลาตกฟาก” ซ่ึงหมายถึงเวลาท่ีเด็กเกิดนัน่เอง 

 ลกัษณะการปลูกเรือนส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัคงข้ึนอยูก่บัทอ้งถ่ิน  ดินฟ้าอากาศ ความเป็นอยูแ่ละคติ

ความเช่ือ  ฉะนั้น เรือนไทยสมยัเก่าจึงมกัปลูกเป็นเรือนไมช้ั้นเดียวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  มีระเบียง  มีชาน เรือน

มกัยกพื้นมีใตถุ้น 

 สาเหตุทีค่นไทยนิยมปลูกเรือนไม้ช้ันเดียวและยกพืน้ใต้ถุนสูง เพราะวา่ 

 1. คนไทยโบราณมีอาชีพเพาะปลูก จึงสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น ้ า ล าคลอง เพื่อน าน ้ าไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เม่ือถึงฤดูฝนเพื่อป้องกันน ้ าท่วม พื้นบ้านจึงตอ้งยกสูงเพื่อหนีน ้ า แบะ

สามารถยา้ยส่ิงของเคร่ืองใช้ๆ ต่างๆจากใตถุ้นบา้นมาไวบ้นเรือนได ้

 2. เพื่อใชป้ระโยชน์ของใตถุ้นเป็นท่ีประกอบกิจกรรมประจ าวนั เช่น ป่ันฝ้าย  ทอผา้  ต าขา้ว เป็นตน้ 

หรืออาจใชท่ี้วา่งใตถุ้นเป็นท่ีเก็บส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น เรือ เกวยีน  คนัไถ 

 3. เพื่อใหค้วามปลอดภยัจากสัตวร้์ายหรือคนร้ายในเวลาค ่าคืน เช่น งูพิษ ตะขาบ แมลงป่อง 

 4. สาเหตุท่ีคนไทยนิยมปลูกสร้างเรือนไม ้ เน่ืองจากสมยัก่อนเรามีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ไมไ้ผ ่

ไมแ้ดง ไมเ้ตง็  ไมรั้ง แฝก จาก  นั้นหาง่ายกวา่วสัดุอ่ืน 

 5. ความนิยมของคนไทยท่ีปลูกเรือนชั้นเดียวก็เน่ืองมาจากคนไทยนั้นนบัถือหวัว่าเป็นของส าคญั 

เพราะเขา้ใจวา่เป็นท่ีอยูข่องม่ิงขวญัประจ าตวัคนจึงไม่ยอมใหใ้ครกล ้ากรายหรือยูเ่หนือหวั  ถือวา่ไมดี 

 

 องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย 

 องค์ประกอบของเรือนไทยหรือตวัไมต่้างๆท่ีใช้คุมและปรุงเรือนข้ึนเป็นหลงั จะมีต าแหน่งและ

หนา้ท่ีต่างกนั  ตวัไมแ้ต่ละช้ินลว้นมีความหมายและมีความส าคญัเฉพาะตวั ตวัไมท่ี้ใชป้รุงเรือนไทยมีดงัน้ี 

 1. เสาเรือน มี  5 ชนิด 

  1.1 เสาดั้ง เป็นเสาตั้งคร่อมกลางหลงัรอดตรงข้ึนไป ปลายเสาจะทะลุรูข่ือเลยข้ึนไปชนและ

รับอกไก่เพื่อยดึกนัใหม้ัน่  ระยะตั้งแต่หลงัข่ือข้ึนไปชนอกไก่เรียกวา่ “ใบดั้ง” เรือนหลงัหน่ึงจะมีเสาดั้ง 2 ตน้ 

ตั้งอยูต่อนกลางของดา้นสกดัหรือหวัทา้ยตวัเรือน 

  1.2 เสาเอก หรือ เสาเรา คือเสาท่ีคดัไวว้่าเป็นเสาท่ีดีท่ีสุด เป็นเสาตน้แรกของเรือนท่ีจะ

ยกข้ึน 

  1.3 เสาโท คือ เสาท่ีคดัไวว้า่ดีอนัดบัท่ีสองเวลายกข้ึนให้ยกต่อจากเสาเอก  การยกนั้นตอ้ง

เวยีนไปทางขวามือ 
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  1.4 เสาตรี 

  1.5 เสาสามญั 

 เสาเหล่าน้ีเป็นเสาส าหรับตวัเรือน ตอ้งมีขนาดและความสูงเท่ากนั ธรรมดาจะมีขนาดสูงไม่เกิน 12-

13 ศอก 

 ส่วนเสาท่ีใชก้บัชานบา้น จะใชเ้สาชนิดสั้นไม่สูงเลยจากพื้นข้ึนไป เรียกวา่ “เสาตอหมอ้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. รอด ไมส่ี้เหล่ียมสอดเขา้ไปในรูเสา ซ่ึงท าหนา้ท่ีรองรับพื้น 

 3. ตง  เรือนบางหลงัหาไมพ้ื้นยาวไม่ได ้ตอ้งใชพ้ื้นสั้นขวางกบัตวัเรือน จ าเป็นตอ้งมีตงมารองรับ ตง

เป็นไมเ้หล่ียมซ่ึงวางพาดไวห้ลงัรอดช่วยใหพ้ื้นแขง็แรงข้ึน 

 4.  พรึง เป็นไมก้ระดานวางตั้งปิดหวัตงดา้นสกดั วางไวเ้หนือรอด พรึงเป็นเหมือนดงักรอบล่างของ

เรือน เป็นเคร่ืองบงัคบัขนาดของเรือนไปในตวั 
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 5. เต้า ไม้เหล่ียมท่ียื่นออกจากเสาทางด้านขา้งของเรือน อยู่ใตข่ื้อลงมาราว 1 ศอก ท าหน้าท่ีรับ

น ้าหนกัของชายคา  เป็นท่ียึดเกาะของกนัสาดและจนัทนั เตา้ท่ีอยูร่ายไปทุกเสา เรียกวา่ “เตา้ราย” ส่วนเตา้ท่ี

อยูต่รงมุมเรือนมี 2  ตวัทแยงกนัคนละดา้น เรียกวา่ “เตา้รุม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. หัวเทยีน เป็นเดือยหวัเสาอยูต่รงปลาย  ท าหนา้ท่ียึดปลายข่ือให้ติดกบัเสา การควัน่หรือหัน่หวัเสา

ใหเ้หลือแต่แกนกลมยาวจะเรียกวา่ “หลัน่หวัเทียน”  ระยะตั้งแต่หวัเทียนลงมาถึงเตา้เรียกวา่ “คอสอง” 

 7.  จันทนั ไมเ้หล่ียมแบนแต่งรูปอ่อนชอ้ย  ตั้งทแยงมุมอยูร่ะหวา่งสามเหล่ียมโครงหลงัคา  ตอนบน

จดกนักบัดั้งแขวน เป็นรูปพนมแหลมปลายแหลม  เวลาวางไมจ้นัทนับนข่ือเรียกวา่ “เหยียบจนัทนั” จนัทนั

ท าหน้าท่ีรับน ้ าหนักหลงัคา  จนัทนัจะมีเฉพาะส่วนของห้องท่ีไม่มีหน้าจัว่  ส่วนห้องท่ีมีหน้าจัว่จะใช้แผง

หนา้จัว่รับน ้าหนกัหลงัคาแทนจนัทนั  จนัทนัจะใชก้บัดั้งแขวนหรือใบดั้งเท่านั้น 
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 9. จ่ัวหรือหน้าจ่ัว  แผงไมรู้ปสามเหล่ียม  สร้างข้ึนเพื่อประกอบปิดตรงส่วนท่ีเป็นโพรงของหลงัคา

ทางดา้นข่ือของเรือน  เพื่อป้องกนัลม  แดด  และฝน หนา้จัว่มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

  9.1 จ่ัวลูกฟักหรือจ่ัวพรหมพักตร์ แบ่งหนา้จัว่โดยมีแนวนอนและแนวตั้งสลบักนั  นิยมใช้

 กบัเรือนนอน 

  9.2 จ่ัวรูปพระอาทิตย์  มีรูปคลา้ยพระอาทิตยค์ร่ึงดวง  เส้นรัศมีพระอาทิตยท์  าดว้ยไมแ้บน  

 และเวน้ช่องใหอ้ากาศถ่ายเท  นิยมใชก้บัจัว่เรือนครัวไฟ 

  9.3 จ่ัวใบเรือ จัว่ชนิดน้ีมีตวัแผงประกอบดว้ยแผน่ไมข้นาดเล็กเรียงซ้อนกนัทางแนวนอน  

 นิยมใชก้บัเรือนนอนและเรือนครัวไฟ  ถา้เป็นเรือนครัวไฟส่วนบนมกัเวน้ช่องใหอ้ากาศถ่ายเทได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. ป้ันลม แผ่นไมแ้บนติดอยู่กบัแปลานและอกไก่  ท าหน้าท่ีปิดชายคาดา้นหวัและทา้ย  กนัลมตี

จากหรือกระเบ้ือง  ส่วนล่างของป้ันลมท าปลายชอ้นข้ึนรูปหวันาค ซ่ึงเรียกวา่ “ตวัเหงา” 
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 11. อกไก่ ไมส้ักเป็นเหล่ียมรูปขา้วหลามตดั  ยาวตลอดเรือน  ท าหน้าท่ียึดหน้าจัว่ ดั้งและจนัทนั  

ตั้งอยูบ่นยอดสุดของหลงัคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.  แป มี  2 ชนิด คือ 

  12.1 แปหวัเสา  ไมเ้หล่ียมยาวตลอดหลงัคา  ท าหน้าท่ียึดหวัเสาระหวา่งห้องต่อห้อง  โดย

 วางทบักบัข่ือ และยงัท าหนา้ท่ียดึและรับน ้าหนกัของแผงหนา้จัว่อีกดว้ย 

  12.2 แปลาน ไมเ้หล่ียมพาดอยูห่ลงัจนัทนัยาวตลอดเรือนเท่ากบัอกไก่แปลานท าหนา้ท่ีรับ

 น ้าหนกัจนัทนั  

 13. กลอน ไมเ้หล่ียมแบนวางขวางพาดอยูก่บัแป กลอนมี  2 ชนิด คือ 

  13.1 กลอนส าหรับหลงัคาจาก  เป็นกลอนเรียบเจาะรูขา้งหน่ึงส าหรับใชต้อกร้อยมดักบัจาก 

 ปลายดา้นบนติดกบัอกไก่ 

  13.2 กลอนส าหรับหลังคามุงกระเบื้อง (กลอนขอ) เป็นรูปหยกับากเพื่อให้ระแนงวางทบั 

 กลอนขอน้ีตอกติดกบัแปโดยใชต้ะปูเหล่ียมแบน 

 

 ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน 

 ความคิดประการส าคญัในการปลูกสร้างบา้นเรือนของคนไทย ตั้งแต่สมยัโบราณนั้นตอ้งค านึงถึง

ความร่มเยน็เป็นสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ผูอ้าศยันอกเหนือไปจากประโยชน์การใชส้อย ความปลอดภยั 

การปลูกสร้างบา้นเรือนตอ้งมีการหาฤกษ์ยาม  โชคลาภ ค านึงถึงสถานท่ีปลูกบา้น  ทิศทางลม แสงแดด มี

การประกอบพิธีทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพราหมณ์ แม้ว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆได้

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพการปัจจุบนั 
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 ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการปลูกบ้านเรือนมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการเลือก

สถานท่ี  การวางต าแหน่งบา้น จนถึงวสัดุก่อสร้าง  ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 

 1. เวลาปลูกเรือนตอ้งดูฤกษย์ามเสียก่อน 

 2. การปลูกเรือนควรเป็นวนัจนัทร์ วนัพุธ หรือวนัพฤหสับดี 

 3. การปลูกเรือนให้เป็นเคหสถานท่ีอยูดี่มีสุข คนสมยัก่อนไดก้ล่าวถึงโฉลกเดือนส าหรับปลูกเรือน

ไว ้ดงัน้ี 

 ผิแลปลูกเรือนในเดือน 5 ทุกขเ์ท่าฟ้าจะถึงตน เรือนนั้นบ่เป็นผล จะเกิดเดือนส าหรับปลูกเรือนไว ้

ดงัน้ี 

 เดือน 6 เงินทองตกอยูน่า แกว้แหวนทั้งทุนทรัพยเ์นืองนอง 

 เดือน 7 โจรร้ายเอาเทจ็มาทั้งผอง ส่ิงสินคนจกัปอง ทั้งทุนทรัพยจ์กัประลยั 

 เดือน 8 โจรร้าย ระวงัระไว ส่ิงสินสักเท่าใด ก็มิอาจจะคงนาน 

 เดือน 9 ยศศกัด์ิเท่าเจา้  จ  านงส่ิงสินมัง่คง  ก็สวสัดิพนูมา 

 เดือน 10 จกัไร้ทรัพยน์า  ก็โรคาพยาธิจะเบียนตน 

 เดือน 11 เขาจะเอาเทจ็มาแปดปน เรือนนั้นมิเป็นผล  เกิดพยาธิอยูโ่ดยหมาย 

 เดือน 12 เงินทองอยูเ่หลือหลาย  ชา้งมา้ ววัควาย มีทั้งทาสทาสี 

 เดือน 1 อยูก่็กลายเป็นสุขดี  ส่ิงสินจะมากมี เพราะเดือนนั้นจะใหผ้ล 

 เดือน 2 คิดจงดีใหช้อบกล  เดชะกุศล อาจจะกนัทั้งศตัรู 

 เดือน 3 ไฟไหมล้ามว ูพี่นอ้งเป็นศตัรู  อยูมิ่ดีจะผดิกนั 

 เดือน 4 ทุกขภ์ยัและแสนโศกก็กลบับรรเทาหาย เพราะวา่เดือนนั้นสิใหผ้ลโฉลก 

 

 4. หา้มปลูกเรือนคร่อมตอ  จอมปลวก หรือบ่อน ้าพุ เพราะเช่ือวา่จะเจบ็ไขไ้ดป่้วย  ไม่มีสุข 

 5. ห้ามใช้ไมอ้ปัมงคลมาปลูกเรือน เช่น ไมต้กมนั  ไมต้ะเคียน  ไมล้ม้เอง ไมไ้ส้กลวง  ไมคุ้ณพ่อ  

(ไมท่ี้ข้ึนใกลศ้าลประจ าหมู่บา้น) ไมคู้่ (ไมท่ี้ข้ึนอยู่ชิดกนัเวลาจะเอามาปลูกเรือนให้เอามาเฉพาะตน้ใดตน้

หน่ึง  เพราะถา้เอามาเป็นคู่จะท าใหผู้อ้าศยัเจบ็ป่วยพร้อมกนั) ไมอ้ปัมงคลเหล่าน้ีเช่ือกนัวา่จะท าให้ผูอ้ยูอ่าศยั

เดือดร้อน  ท ามาหากินไม่ข้ึนอยูไ่ม่เป็นสุข เจบ็ไขไ้ดป่้วย และมีคนมาเบียดเบียน 

 6. ห้ามปลูกเรือนขวางตะวนั  เพราะเช่ือว่า ผูอ้ยู่อาศยัจะไม่สุขสบาย  (อาจเป็นเพราะว่าเรือนรับ

แสงแดดร้อนทั้งตอนเชา้และตอนบ่าย  จึงเป็นขอ้หา้มไม่ใหป้ลูกเรือนขวางตะวนั และมกัมีค าแนะน าให้ปลูก

เรือนยาวตามตะวนัข้ึนและตะวนัตก มกัจะไดรั้บลมตลอดทั้งปี 
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 7. ขณะปลูกบา้น หา้มเอาของข้ึนไปกินบนเรือนก่อนถึงฤกษข้ึ์นบา้น เพราะเช่ือวา่ยงัเป็นบา้นร้าง ยงั

ไม่ไดเ้ชิญเจา้ท่ีเจา้ทางหรือผบีา้นผเีรือนข้ึนเรือน 

 8. หา้มปลูกเรือนในท่ีลุ่มหรือท่ีท่ีเคยเป็นทางน ้าไหล 

 9. หา้มปลูกเรือนใกลว้ดั เพราะเกรงวา่คนจะท าความร าคาญให้แก่การปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์ซ่ึง

ตอ้งการความเงียบสงบ 

 10. หา้มปลูกเรือนใกลต้น้ไมใ้หญ่ท่ีทอดก่ิงกา้นสาขาลงมาถึงหลงัคา พอมีลมพดัก่ิงไมเ้หล่านั้นโยก

ไหวกวดักวาดหลงัคา  ส่งเสียงน่าร าคาญ  และถ้าพอดีพอร้ายลมพดัแรงไม้จะตกมาทบัหลงัคาอาจเป็น

อนัตรายไดท้ั้งทรัพยสิ์นและคนในบา้น 

 11. ห้ามพาดบนัไดสวนตะวนั คือ พาดบนัไดลงตรงทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก เพราะแสงแดด

จะแทงตาท าใหพ้ลดัตกบนัไดได ้

 12. ตอ้งสร้างบนัไดใหเ้ป็นจ านวนค่ี เช่น 5 ขั้น 7 ขั้น 9 ขั้น ไม่นิยมท าเป็นคู่และหนับนัไดไปทางทิศ

ตะวนัตก เพราะเช่ือวา่เป็นบนัไดผ ี

 13. หา้มปลูกเรือนวนัอาทิตย ์เพราะเช่ือวา่ผูอ้ยูอ่าศยัอาจมีทุกขร์ าคาญใจ 

 14. ห้ามน าไมซ้าก ไมก้ะเบา ไมก้ะบก  ไมพ้ะยอมมาท าเป็นเสาเรือน เพราะเสียงและความหมาย

ของช่ือไม่ดี เช่น ค าวา่ ซาก  บก(แหง้)   เบา  ยอม ถือวา่เป็นค าท่ีไม่เป็นมงคลทั้งสิน 

 

 ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้ 

 คนไทยรักและทะนุถนอมตน้ไมม้าช้านาน และยอมรับตน้ไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและวิญญาณ  

พยายามศึกษาคน้ควา้ทดลองหาความรู้และประสบการณ์จากตน้ไมอ้ย่างแทจ้ริงโดยสามารถแยกแยะชนิด

ของต้นไม้  เรียนรู้ลักษณะ ประโยชน์ และสรรพคุณของต้นไม้ทุกแง่ทุกมุม  และน ามาปรับใช้เข้ากับ

ชีวิตประจ าวนั เช่น น ามาเป็นอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค  น ามาประดบัตกแต่งบา้นเรือน  

และยิ่งไปกวา่นั้นมีความเช่ือว่า  ตน้ไมบ้า้งอยา่งน าไปใชใ้นทางโชคลาภ  เมตตามหานิยม  ความคงกระพนั

ชาตรี  หรือแมก้ระทัง่ช่ือของตน้ไมก้็ยงัเช่ือวา่เป็นสิริมงคลอนัก่อใหเ้กิดความสงบร่มเยน็มาให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 

 คนสมยัก่อนจะประกอบกิจการงานใด  ไม่วา่จะเป็นงานพิธีหรือกิจส่วนตวัก็ตามมกัจะถือเคล็ดเช่ือ

โชคลาง  ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา กินอยู่หลบันอน  การแต่งกาย  แมก้ระทัง่การปลูกตน้ไม ้จะเลือกช่ือของ

ต้นไม้ท่ีมีเสียงและความหมายดี  เพราะเช่ือว่าปลูกไวน้อกจากท าให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองและ

ครอบครัวแลว้ ยงัให้ประโยชน์ดา้นอ่ืนอีกดว้ย  เช่น  ใช้รับประทาน  ใช้เป็นไมป้ระดบั  ใช้เป็นยา เป็นตน้  
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ฉะนั้นเม่ือมีความเช่ือดงักล่าว  เวลาท่ีปลูกตน้ไมก้็จะเลือกวนัเวลาและทิศทางท่ีจะปลูก  หาฤกษ์หายามให้

เหมาะสม   ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีเป็นความเช่ือระดบับุคคล  บางส่ิงก็พิสูจน์ได้  บางส่ิงก็พิสูจน์หรือยงัหา

เหตุผลไม่ได ้  บางทอ้งถ่ินถึงกบัเซ่นไหวเ้คารพบูชา  ออ้นวอนขอให้ตน้ไมช่้วยเหลือในส่ิงท่ีพึงประสงค ์แต่

ในปัจจุบนัการเซ่นไหวเ้คารพบูชาตน้ไมอ้าจลดนอ้ยลงไป 

 คนสมยัก่อนมีความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมม้านานแลว้  ใน  “ต าราพรหมชาติ” ก็แนะน าการ

ปลูกตน้ไมบ้ริเวณบา้นวา่ควรปลูกตน้ไมอ้ะไร และปลูกแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอยา่งไร  

และยงัไดก้ล่าวถึงตน้ไมบ้างชนิดท่ีปลูกแลว้เป็นอปัมงคลแก่ครอบครัว 

  

 ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล 

 ไมม้งคล หมายถึง ตน้ไมท่ี้ปลูกไวใ้นบริเวณบา้นเพื่อประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือนและเคล็ดจากช่ือ

ท่ีเรียกโดยพิจารณาจากเสียงหรือความหมายท่ีเป็นมงคล  หรือถา้มีผูท้กัหรือเรียกช่ือของตน้ไมก้็ถือวา่  เสียง

ท่ีเปล่งออกมาเป็นสิริมงคลแก่ตนผูเ้ป็นเจา้ของและครอบครัว 

 ตน้ไมม้งคลท่ีนิยมปลูกตาม “ต าราพรหมชาติ” มีดงัน้ี 

 1. ทิศบูรพา (ตะวันออก) โบราณนิยมปลูกไผสี่สุก  กุ่ม  มะพร้าว เพราะเช่ือวา่มีประโยชน์และเป็น

มงคล 

 ไผ่สีสุก  มีประโยชน์ คือ ช่วยพรางแสงแดดยามเชา้และเป็นตน้ไมข้นาดกลางไม่ใหญ่โตนกั และยงั

ใชเ้ป็นไมจ้กัสานกระบุง  กระจาด  หรือเคร่ืองใชต่้างๆได ้ แต่เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่ือนั้นเป็นมงคล  คือ 

หมายถึง ความมัง่มีสีสุก  มีอนัจะกิน  อยูเ่ยน็เป็นสุข ซ่ึงช่ือไปพอ้งเสียงกบัค าวา่ “สุข” ถือวา่เป็นความหมายท่ี

ดี 

 กุ่ม เป็นต้นไมข้นาดเล็กถึงกลาง สูง 10-20 เมตร  ชอบข้ึนตามขา้งล าธารแต่ไม่พบมากนัก  มี

ประโยชน์คือ  คนโบราณใชย้อดและดอกเป็นอาหาร  ใชใ้บสดต ารักษาโรคผิวหนงั  เปลือกตน้รับประทาน

ขบัลม  รากแช่น ้ารับประทานเป็นยาธาตุ  อีกเหตุผลหน่ึงคือเสียงและความหมายดี เช่ือวา่ปลูกตน้กุ่มไว ้หวงั

ใหเ้ก็บเงินไว ้เป็นกลุ่มเป็นกอ้น มีฐานะเป็นปึกแผน่ 

 มะพร้าว มีประโยชน์มากมาย  ใบใชพ้รางแสงอาทิตย ์ ทางมะพร้าวตากแห้งใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงขา้ว  

กา้นใชท้  าไมก้วาด  ไมก้ลดั  ใบอ่อนห่อขา้วตม้มดั  ผลอ่อนหรือแก่ใชเ้ป็นอาหาร  กาบใชท้  าเชือก  กะลาท า

เช้ือเพลิงหุงหาอาหาร  น ้ามะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนด่ืมแลว้ช่วยใหเ้ด็กในครรภแ์ขง็แรง 
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 2. ทศิอาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต)้   

 ยอ  เป็นไมย้นืตน้ขนาดยอ่ม  ใบหนาแขง็สีเขียวเขม้โตขนาดฝ่ามือ  กา้นใบเป็นส่ีเหล่ียม  ใบมีรสขม

จดัใชป้รุงเป็นผกัรองห่อหมกหรือแกงอ่อมรับประทานได ้

 ประโยชน์ของยอ 

 ผลอ่อน  รับประทานแกค้ล่ืนเหียน อาเจียน 

 ผลสุกงอม  เป็นยาขบัระดูสตรี และขบัลมในล าไส้ 

 ใบ น าไปองัไฟปิดหนา้อก  หนา้ทอ้ง  แกไ้อ แกจุ้กเสียด แกไ้ข 

 ใบสด  ต าพอกศีรษะเป็นยาแกเ้หา 

 เหตุผลส าคญัท่ีนิยมปลูกตน้ยอไวบ้ริเวณบา้น  คือ มีความเช่ือวา่เป็นค าพอ้งเสียงกบัค าวา่ “เยินยอ”  

หรือ “ยกยอ” ซ่ึงก็เป็นเคล็ดลบัวา่  หวงัจะให้ผูค้นสรรเสริญเยินยอ หรือยกยอปอป้ันในส่ิงท่ีดีงามแก่ตนเอง

และครอบครัว 

 3. ทศิทกัษิณ (ใต)้ นิยมปลูกมะม่วง 

 มะม่วง เป็นต้นไม้เก่าแก่ท่ีนิยมปลูกกนัตามบ้านและสวน  มีหลายพนัธ์ุ และมีรสชาติอร่อย  มี

ประโยชน์มากมาย เช่น 

 ผลสุก  รับประทานเป็นยาบ ารุงก าลงั  ยาระบายอ่อนๆ และเป็นยาขบัปัสสาวะ 

 เน้ือในเมล็ด  รับประทานแกท้อ้งร่วง  แกบิ้ด แกอ้าเจียน 

 ใบ  เผาเอาควนัสูดดมรักษาโรคไอ 

 ยางจากผลและตน้  ผสมกบัน ้าส้มหรือน ้ามนั  ทาแกค้นั แกโ้รผวิหนงั 

 4. ทศิหรดี (ตะวนัตกเฉียงใต)้ ใหป้ลูก ราชพฤกษ ์ขนุน 

 ราชพฤกษ์ หรือชยัพฤกษ์ เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ล าตน้สีน ้ าตาล ใบเป็นช่อสีเขียวเป็นมนั  ดอก

เป็นช่อยาวสีเหลือง ออกผลเป็นฝักทรงกระบอก  

  ล าตน้ นิยมน ามาท าเสา  สากต าขา้ว คนัไถ ลอ้เกวยีน 

 ฝักใชฟ้อกหนงั ท าดา้มเคร่ืองมือ 

 เน้ือในฝักใชเ้ป็นยาระบาย หรือช่วยบรรเทาอาการแน่นหนา้อก 

 ดอก ใชแ้กไ้ข ้เป็นยาระบาย 

 ราก ใชรั้กษาข้ีกลาก และเป็นยาระบาย 

 คนไทยเช่ือว่า  ราชพฤกษ์  หรือชยัพฤกษ์เป็นไมท่ี้มีคุณค่าสูง เป็นมงคลนามและใช้ในพิธีส าคญัๆ 

เช่น  ในพิธีลงหลักเมืองจะใช้เสาท่ีท าจากต้นชัยพฤกษ์ ยอดธงชัยเฉลิมพลของทหารก็ใช้แก่นจากต้น
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ชยัพฤกษ์  ส่วนดอกของตน้ชยัพฤกษ์ท่ีเป็นช่อสีเหลืองเป็นสัญลกัษณ์แห่งพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนา

ประจ าชาติไทย และท่ีส าคญัท่ีสุดคณะกรรมการพิจารณาตน้ไมแ้ละสัตวแ์ห่งชาติ ไดล้งมติให้ชยัพฤกษห์รือ

ราชพฤกษเ์ป็นตน้ไมป้ระจ าชาติไทย 

 ขนุน เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบดกหนา ผล เมล็ด และซัง รับประทานเป็นอาหาร 

แก่นขนุนใชแ้กโ้รคทอ้งร่วง รากใชรั้บประทานแกไ้จ แกท้อ้งร่วง 

 คนไทยเช่ือกนัวา่ ถา้ปลูกขนุนในบริเวณบา้น จะมีคนสนบัสนุน หรืออุดหนุนจุนเจือเพราะถือเคล็ด

เร่ืองของเสียงท่ีพอ้งกนั 

 5. ทศิประจิม (ตะวนัตก) ใหป้ลูกตน้มะขาม  มะยม 

 มะขาม  เป็นตน้ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบเล็กเป็นฝอยออกดอกเล็กๆ เป็นช่อสีเหลืองๆ

แดงๆ ฝักกลมยาวเป็นปลอ้งๆ นิยมปลูกกนัตามบา้น  วดั และริมถนนเป็นไมท่ี้ใหร่้มเงาไดดี้ 

 ยอดอ่อนดอกอ่อน ฝักทั้งอ่อนและแก่ใชรั้บประทาน ล าตน้นิยมใชท้  าเขียง ท าครก สาก เน้ือมะขาม

ใชเ้ป็นยาถ่ายแกท้อ้งผกูไดดี้  ใบอ่อนเม่ือน าไปตม้และน าน ้ามาโกรกศีรษะช่วยแกอ้าการหวดัคดัจมูก 

 คนไทยมีความเช่ือวา่ ปลูกมะขามไวจ้ะท าใหค้นเกรงขาม  เพราะถือเคล็ดเร่ืองของเสียงท่ีพอ้งกนั 

 มะยม เป็นไมย้ืนตน้ขนาดยอ่ม  ใบกลมปลายแหลม  ออกดอกเป็นสีแดงเร่ือๆ ผลอ่อนมีสีเขียว  ผล

แก่เปล่ียนเป็นสีเหลืองนวล ผลใชรั้บประทาน  รากใชป้รุงเป็นยาแกไ้ขแ้ละแกโ้รคผิวหนงั  ผื่นคนั  ส่วนใบ

ใชต้ม้เอาน ้าอาบแกค้นั  หืด หดั 

 คนไทยเช่ือว่า ปลูกตน้มะยมไวผู้ค้นจะไดนิ้ยมชมชอบ เพราะถือเคล็ดเร่ืองของเสียงท่ีพอ้งกบัค าว่า 

“นิยม” 

 6. ทศิพายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ) ใหป้ลูกมะพดู มะนาว 

 มะพูด เป็นไมย้ืนตน้ขนาดย่อม ใบหนาแข็งเป็นรูปไข่ยาวรี ผลกลมโตคลา้ยผลส้มเขียวหวาน  รส

เปร้ียวๆหวานๆ รับประทานเป็นอาหารได ้

 คนไทยมีความเช่ือวา่ ถา้ปลูกตน้มะพูดนอกจากไดป้ระโยชน์จากร่มเงาแลว้ ยงัถือเคล็ดวา่ลูกหลาน

จะเป็นคนช่างพดู ช่างเจรจาในทางท่ีดี 

 มะนาว เป็นไมพุ้ม่ขนาดใหญ่ ใบแขง็หนาเขียวสด ดอกสีขาวเหลืองมีกล่ินหอมอ่อนๆ ผลมีรสเปร้ียว

ใชป้รุงอาหาร และใชรั้กษาโรคไอ และแกเ้ลือดออกตามไรฟัน 

 คนโบราณเช่ือวา่  เม่ือเดินทางไปในป่าโดยใชเ้กวียน ถา้โคหรือกระบือไดก้ล่ินสาบเสือจะหยุดเดิน 

เจา้ของเกวยีนตอ้งขดูผวิมะนาวป้ายจมูกโคหรือกระบือเพื่อดบักล่ินสาบเสือ โค กระบือจึงจะเดินต่อไป 
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 7. ทศิอุดร (เหนือ) ใหป้ลูกส้มป่อย  

 ส้มป่อย เป็นไมเ้ถาเน้ือแข็ง ลกัษณะคลา้ยกระถิน ตลอดทั้งตน้มีหนามแหลม  ใบมีรสเปร้ียว  มีฝัก

แบนเล็ก ใบใช้ยอ้มผา้และไหมให้มีสีเขียว ฝักใช้ขดัล้างเคร่ืองเงินให้เงางาม และใช้เป็นยาปลูกผม ก าจดั

รังแค 

 คนไทยเช่ือวา่ ใบส้มป่อยใชท้  าน ้ าสะเดาะเคราะห์และแกเ้สนียดจญัไร  บางทอ้งถ่ินเช่ือวา่การปลูก

ตน้ส้มป่อยเป็นการป้องกนัภูตผปีีศาจ 

 8. ทศิอสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) โบราณใหป้ลูกทุเรียน ไผร่วก มะตูม 

 ทุเรียน  เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ใบเขียวเป็นมนั  ผลมีหนามแหลมคม  เน้ือมีรส

หวานมนั  เน้ือทุเรียนมีธาตุก ามะถนัปนอยู่รับประทานมาก ๆ ท าให้เกิดความร้อน แต่มีสรรพคุณแกโ้รค

ผวิหนงัได ้

 ทุเรียน ไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกเน่ืองจากเป็นผลไมท่ี้ปลูกยาก แต่โบราณเช่ือว่า  ถ้าปลูกทุเรียนจะ     

ท าใหเ้ป็นผูค้งแก่เรียน ซ่ึงถือเคล็ดในเร่ืองความพอ้งของเสียงและความหมาย 

 ไผ่รวก  นิยมปลูกกนัทัว่ทุกภาค  เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์มากมายและเป็นแนวกนัลม หน่อไมไ้ผร่วก

ใชท้  าเป็นอาหาร เช่น  ตม้ แกง ผดั หรือใชจ้ิ้มน ้าพริก  ล าตน้แก่ใชป้รุงเป็นเรือนเคร่ืองผกู 

 มะตูม เป็นไมผ้ลดัใบ ล าตน้มีหนาม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง ใบอ่อนใชรั้บประทานกบัน ้ าพริก 

ผลดิบน าไปตากแห้งใชช้งน ้ าร้อนแทนใบชาได ้มีสรรพคุณแกท้อ้งเสีย  เน้ือของผลสุกมีรสหวาน  และเป็น

ยาระบาย ใบสดคั้นน ้ารับประทานแกห้วดั และหลอดลมอกัเสบ 

 คนไทยเช่ือวา่ใบมะตูมใชท้  าน ้ามนตส์ะเดาะเคราะห์ ในพิธีพุทราภิเษกต่างๆ จะใชใ้บมะตูมทดัหูเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลต้นไม้ท่ีชาวบ้านนิยมปลูกตามต าราพรหมชาตินั้น นอกจากจะใช้ประโยชน์ได้ใน

ชีวติประจ าวนัแลว้ โบราณยงัเช่ือวา่ตน้ไมบ้างอยา่งมีช่ือท่ีเป็นมงคล อนัจะท าใหผู้ป้ลูกไดรั้บสิริมงคลตามช่ือ

ของต้นไม้แล้ว ยงัถือว่าเป็นความเฉลียวฉลาดของคนไทยในสมยัก่อนท่ีจะช่วยกระตุน้ให้ลูกหลานเกิด

ก าลงัใจ และมีมานะพยายามในการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวติ 

 นอกจากน้ียงัมีขอ้หา้มเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมไ้วห้ลายประการ ดงัน้ี 

 1. หา้มปลูกตน้ “ลัน่ทม” ไวใ้นบา้น  เพราะเช่ือวา่ช่ือเป็นอปัมงคล  และจะท าใหค้นในบา้นเกิดความ

ทุกขร์ะทมใจ 

 2. หา้มปลูกตน้ “ระก า” ไวใ้นบา้น เพราะถือเคล็ดเร่ืองเสียงและความหมาย ซ่ึงพอ้งกบัค าวา่ “ระก า” 

หมายถึง ความล าบาก ความทุกข ์ความระทมใจ 
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 3. ห้ามปลูกตน้ “สลดัได” ไวใ้นบา้น  เพราะถือเคล็ดเร่ืองเสียงและความหมายอาจท าให้ชีวิตคู่ไม่

ราบร่ืน ตอ้งถูกสลดัรัก 

 4. ห้ามปลูกตน้ “สน” ไวใ้นบา้น  โดยเช่ือว่า หากปลูกไวแ้ล้วคนในบา้นจะกระท าการใดๆไม่

ราบร่ืน  ติดขดัไปเสียหมด  ซ่ึงคงถือเคล็ดเร่ืองเสียงและความหมายซ่ึงไปพอ้งกบัค าวา่ “ขดัสนจนปัญญา” 

5. หา้มปลูกตน้ไมใ้หญ่ไวใ้นบา้น   

 ความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมน้ั้นปัจจุบนัก็ยงัมีบางคนเช่ือถือและปฏิบติัอยู่  แต่ช่ือต่างๆของ

ตน้ไมเ้ป็นส่ิงสมมติข้ึนทั้งส้ิน   

 ถ้าเราพิจารณาให้ดีก็จะเห็นได้ว่า  คนโบราณใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการช้ีแนะคนรุ่นหลัง  

เพียงแต่ไม่บอกกล่าวกันตรงๆ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของคนรุ่นหลังควรใช้เหตุผลในการพิจารณาว่าความเช่ือ

เหล่านั้น มีเหตุผลใหเ้ช่ือถือหรือปฏิบติัตามหรือไม่ 

  

  

 



ลกัษณะภาษาไทยทีส่ะท้อนวัฒนธรรมไทย 

 ภาษาเป็นส่ิงส าคญัของมนุษย ์ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชแ้สดงให้เห็นถึงวิวฒันาการและความ

เจริญทางสังคม  คนในสังคมทราบความเป็นไปไดแ้ละความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของบรรพบุรุษโดย

สังเกตจากภาษา ภาษาสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมในด้านต่างๆของคนในสังคม  ฉะนั้น ถา้เรา

ตอ้งการทราบถึง ทศันคติ ความเช่ือ ความนิยม วิถีชีวิตของบรรพบุรุษก็สามารถศึกษาได้จากภาษา ทั้ง        

วจันภาษาและอวจันภาษา ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน พฤติกรรม ท่าทาง วตัถุหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ใน

พิธีกรรมต่างๆ 

 ภาษาและวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันไม่ได้ เน่ืองจากภาษาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ี   

บรรพบุรุษสั่งสมและถ่ายทอดสืบมาจนถึงปัจจุบนั ฉะนั้น จึงถือว่าภาษาเป็นส่ือท่ีใช้บนัทึกวฒันธรรมของ

ไทย จะขอกล่าวถึงภาษาท่ีสะทอ้นวฒันธรรมไทย โดยแบ่งเป็นประเภท ดงัน้ี 

ปริศนาค าทาย 

 ปริศนาค าทายเป็นค าหรือขอ้ความท่ีตั้งค  าถาม-ค าตอบท่ีปรากฏในทุกภูมิภาคของไทย และสืบทอด

ต่อเน่ืองกนัเร่ือยมา อนัเป็นกลวธีิการถามเพื่อใหผู้ต้อบไดท้ายหรือตอบปัญหาซ่ึงเป็นการทดสอบเชาวปั์ญญา 

เช่น ค าทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี โจ๊ก ปริศนาค าทายเป็นวฒันธรรมการเล่นทายปัญหาท่ีคนไทยคุน้เคย และ

ยงัแสดงภูมิปัญญาในการใช้ภาษาอันเกิดจากการน าถอ้ยค ามาร้อยเรียงให้จงัหวะ มีเสียงสัมผสั เล่นเสียงซ ้ า 

ท าใหเ้กิดความไพเราะและเป็นท่ีจดจ า ต่างกนัท่ีวา่ปริศนาของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคใดก็จะมีเอกลกัษณ์วิถีชีวิต

ของกลุ่มชนนั้นๆเป็นเคร่ืองบ่งบอกส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ 

 การทายปริศนานั้นนิยมเล่นเวลาค ่าเป็นการเล่นรวมกลุ่มระหวา่งเด็กหญิงและเด็กชาย  การตดัสินวา่

ฝ่ายไหนจะไดท้ายก่อน อาจใชว้ิธีโยนหวักอ้ย หรือจบัไมส้ั้ น ไมย้าว ถา้ใครทายผิดหรือแพก้็ตกลงกนัว่าจะ

ใหท้  าโทษอยา่งไร เช่น ถูกเขกเข่า หรือถูกสั่งใหเ้ขกพื้น หรือใหกิ้นน ้าก่ีขนั เป็นตน้ 

 หากกล่าวถึงองค์ประกอบของปริศนาค าทายจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั กล่าวคือ ส่วนกล่าวน า 

ส่วนบอกช่ือ ส่วนบอกใบ ้และส่วนท่ีเป็นค าลงทา้ย แต่อาจไม่ครบทั้ง 4 ส่วน 

 การทายปริศนาของภาคกลางจะข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “อะไรเอ่ย” แลว้ตามดว้ยบททาย เช่น 

 อะไรเอ่ย หีบนอ้ยใส่ผา้เหลือง คนทั้งเมืองไขไม่ออก   (ไข่) 

 อะไรเอ่ย เกิดมาน่าเวทนา  มีตาทัว่ตวั   (สับปะรด) 



 การทายปริศนาของภาคเหนือจะข้ึนตน้ดว้ย “อะหยงัเอ๊าะ” ซ่ึงแปลว่า “อะไรเอา้” แลว้ต่อทา้ยดว้ย

ปริศนาค าทาย เช่น 

 อะหยงัเอา๊ะ  เต่าหลงัทุง  ลงน ้าบ่ขุ่น   (รุ้งกินน ้า) 

 อะหยงัเอา๊ะ  ยามหนอ้ยนุ่งเต่ียวเขียว เฒ่ามานุ่งเต่ียวแดง  (พริก) 

 การทายปริศนาของภาคใตจ้ะข้ึนตน้ว่า “ไอไ้หรหา” ซ่ึงแปลว่า “อะไรเอ่ย” แล้วต่อด้วยปริศนา        

ค  าทาย 

 ไอไ้หรหา แกผ้า้เขา้ถ ้า     (คนปอกกลว้ยเขา้ปาก) 

 ไอไ้หรหา  ตน้เต้ียเร่ียต ่า รสล ้าร้อนเหลือ   (พริก) 

 การทายปริศนาของภาคอีสานจะข้ึนตน้วา่ “ควมทวย” แลว้ต่อดว้ยปริศนาค าทาย 

 ควมทวย สีขาข่ีข้ึนฟ่า ปากอา้กินคน   (มุง้) 

 ควมทวย มีหูสองหู หม่องกลางเป็นหลุม   (หมอ้) 

 การทายปริศนา นอกจากชาวบา้นจะนิยมเล่นแลว้ ยงัปรากฏวา่มีการทายปริศนาท่ีเป็นของหลวง ซ่ึง

จดัข้ึนในงานวดัเบญจมบพิตรในรัชสมยัของสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ เจา้อยูห่วั โดยจดัเป็นการออกร้านร่ืน

เริงในงานฤดูหนาว แต่เดิมทรงน าภาษาจีนมาใชเ้รียกวา่ “ผะหมี”  

 “ผะ” แปลวา่ “ตี” 

 “หมี” แปลวา่ “ค าอ าพราง” 

 ซ่ึงหมายความวา่ “แกค้  าอ าพรางใหช้ดัแจง้” แต่ในระยะหลงัๆจึงเรียกวา่  “ทายปริศนา” 

 การเล่นปริศนาในปัจจุบนั ผูเ้ล่นอาจน าความรู้สมยัใหม่ทางเทคโนโลยีมาตั้งเป็นค าทายก็ได ้หรือ

เป็นการเล่นทายปัญหาในลกัษณะชิงโชคตามรายการวิทยุ โทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์เช่น การเล่นปริศนา

อกัษรไขว ้เป็นตน้ 

 การเล่นปริศนาค าทายถือว่าเป็นการละเล่นของเด็กในยามว่าง เพื่อเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ

เสริมสร้างปฏิภาณไหวพริบ และการรู้จกัคิดหาเหตุผล ค าถามจึงมกัเป็นเร่ืองรอบๆตวั เช่น ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ พืช สัตว ์ส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือสภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นตน้ ฉะนั้น จะเห็นไดว้่าปริศนา   

ค  าทายจึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุกอย่างท่ีแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัมาผูกให้เป็นเง่ือนง า เพื่อให้ผูท้ายได้

รู้จกัคิดและฝึกไหวพริบเชาวน์ปัญญาของตน 

ตัวอย่างของปริศนาค าทาย 



 1. ปริศนาทีเ่กีย่วกบัอวยัวะของร่างกาย 

 อะไรเอ่ย  ตดัโคนก็ไม่ตาย  ตดัปลายก็ไม่เน่า (ผม) 

 อะไรเอ่ย  ไม่ใกลไ้ม่ไกล    มองเห็นร าไร  (จมูก) 

 อะไรเอ่ย พี่นอ้งทั้งหา้  โสภาผอ่งผดุ  คนกลางสูงสุด คนโตเต้ียใหญ่   (น้ิวมือ) 

 2. ปริศนาทีเ่กีย่วกบักริิยาอาการของคน 

 อะไรเอ่ย   สามขาเดินมา  หลงัคามุงส าลี  (คนแก่ผมหงอกเดินถือไมเ้ทา้) 

 อะไรเอ่ย  คนจบัมนัไม่ไดเ้พราะไม่มีตวัตน แต่ถา้มนัจบัคน ท าใหห้นา้มืดตามวั  (คนเป็นลม) 

 อะไรเอ่ย  ขยกูๆ เอาน ้าเขา้  เขยา่ๆเอาน ้าออก (บว้นปาก) 

 3. ปริศนาทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

 อะไรเอ่ย  เชา้มาเยน็กลบั     (ดวงอาทิตย)์ 

 อะไรเอ่ย แสงสกาว  พราวเหมือนเพชร มีแต่เมด็ ไม่มีใบ  (ดาว) 

 4. ปริศนาทีเ่กีย่วกบัพชื 

 อะไรเอ่ย  ขา้งนอกขรุขระ  ขา้งในตะ๊ต๊ิงโหน่ง   (ขนุน) 

 อะไรเอ่ย  มีจุก มีเกศ มาจากเมืองเทศ มีตารอบตวั   (สับปะรด) 

 อะไรเอ่ย  แหวกม่านเจอมุง้  แหวกมุง้เจอไหม แหวกไหมเจอเมด็  (ขา้วโพด) 

 5. ปริศนาเกีย่วกบัสัตว์ 

 อะไรเอ่ย  เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก  มีศรปักอก นกก็ไม่ใช่ (แมลงทบั) 

 อะไรเอ่ย นกมีหู  หนูมีปีก  (คา้งคาว) 

 อะไรเอ่ย หวัแหลมทา้ยแหลม ล่องลอยอยูใ่นมหาสมุทร  มนุษยช์มวา่อร่อยนกั   (กุง้) 

 6. ปริศนาทีเ่กีย่วกบัอาชีพ และเคร่ืองใช้ต่างๆ 

 อะไรเอ่ย  มีหาง  มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร  (แห) 

 อะไรเอ่ย มาจากเมืองเจก๊ ตวัเล็กเสียงดงั  (ประทดั) 

 อะไรเอ่ย หุบเท่าแขน บานเท่าถาด  (ร่ม) 

 อะไรเอ่ย ฉนัมีสองขา  แต่วา่กลมๆผูค้นนิยม  ชอบถีบตวัฉนั (จกัรยาน) 

 อะไรเอ่ย  พี่นอ้งคู่กนั  ทุกวนัตอ้งใช ้ สองมือจบัไว ้ ยามกินอาหาร  (ชอ้นส้อม) 

  



ภูมิปัญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง 

 ในท่ีน้ีจะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภูมิปัญญาทางภาษาท่ีมีการปรับปรนให้เข้ากับบริบทของ

วฒันธรรมร่วมสมยัในยุคโลกาภาวตัน์ อนัเป็นการบ่งช้ีให้เห็นพลวตัและปฏิสัมพนัธ์ของวฒันธรรมทาง

ภาษากบักระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงจดัเป็นการผสมผสานทางวฒันธรรม(hybridizt-ion) 

ดงัการศึกษาปริศนาค าทายในฐานะภูมิปัญญาทางภาษา ในบทความเร่ือง “ปริศนาค าทาย: ภูมิปัญญาทาง

ภาษาในยคุโลกาภิวตัน์” ของศิริพร ภกัดีผาสุก (2547,น. 5-9) ดงัความท่ีวา่ 

 “ปริศนาค าทายเป็นการละเล่นทางภาษา (speech play) ซ่ึงนบัวา่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสอง

ลกัษณะ กล่าวคือ ปริศนาค าทายเป็นการละเล่นท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งความใส่ใจช่างสังเกต

ส่ิงแวดลอ้มและความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนใส่ใจภาษาของคนไทยนอกจากน้ีปริศนาค าทายสร้างข้ึนจาก

การใชต้รรกะแบบนอกขนบ (unconventional  logic) ซ่ึงเป็นตรรกะท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานความรู้พื้นบา้นโดย

แท ้ และยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง สั่งสม และถ่ายทอดองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นได”้

 1) การผสมผสานความช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบตัวและความรักและใส่ใจภาษา 

 ในประเด็นแรก ทั้งปริศนาอะไรเอ๋ยและปริศนาผะหมี ต่างสะทอ้นใหเ้ห็นความช่างสังเกตและความ

ใส่ใจภาษาของคนไทย ปริศนาทั้งสองกลุ่มเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีสร้างจากคุณสมบติัทั้งสองประการ 

ตวัอยา่งเช่น  

  - อะไรเอ่ย  ตน้เท่าล าเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด 

  เฉลย: ตน้มะขาม 

 ปริศนาน้ีเกิดจากการสังเกตธรรมชาติท าให้เห็นลกัษณะท่ีดูเหมือนจะตรงขา้มกนัของตน้มะขาม 

กล่าวคือ ล าตน้ใหญ่มาก แต่ใบเล็กมากจนไม่สามารถห่อเกลือได ้

  - อะไรเอ่ย เจก๊ขาย ไทยเขียน 

  เฉลย: เทียนไข 

 ปริศนาน้ีเกิดจากการสังเกตภาษาท าให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเสียงในภาษาสองกลุ่มคือ 

“ไทยเขียน” และ “เทียนไข” ซ่ึงเป็นเสียงท่ีเกิดจากการผวนค าอนัเป็นลกัษณะการเล่นกบัภาษาท่ีโดดเด่น

อยา่งหน่ึงในวฒันธรรมไทย 



 ปริศนาผะหมีในส่วนท่ีเป็นปริศนาร้อยกรอง แสดงให้เห็นความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนของผูคิ้ด

ปริศนาท่ีสามรถผกูและถ่ายทอดปริศนาผา่นค าประพนัธ์รูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็น โคลง กลอน กาพย ์ฉนัท ์

นอกจากน้ีในส่วนของกลุ่มค าเฉลยนั้นก็เกิดจากการสังเกตความสัมพนัธ์ของหน่วยต่างๆในภาษา จากนั้นจึง

น าหน่วยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมารวมเป็นหมวดหมู่ในการเล่นทายเพื่อความสนุกสนาน ความสัมพนัธ์แบบ

ต่างๆท่ีว่าน้ีก็คือ ลกัษณะท่ีใช้ในการจดัจ าแนกประเภทปริศนาผะหมีหรือโจ๊กตามท่ีกล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้ 

ตวัอยา่งเช่น การรวมกลุ่มของค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยางคเ์ดียวกนั การรวมกลุ่มค าท่ีลงทา้ยดว้ยพยางคเ์ดียวกนั ดงั

ในปริศนาต่อไปน้ี 

   

ตาหน่ึงเกิดอยูถ้ี่  บาทา  (ตาปลา) 

  ตาหน่ึงเล่ือนข้ึนมา  ค่อเทา้  (ตาตุ่ม) 

  ตาหน่ึงเหนือหตัถา  อยูข่อ้ มือเฮย (ตานกเอ้ียง หรือ ตานกแกว้) 

  ตาหน่ึงอา้ปากเอา้!   เห็นอยูเ่บ้ืองบน (ตาลุ) 

        (สุคนธ์ ศิริวลัลภ) 

     

   นามนางยกัษ ์รักพระ อภยัท่าน  (ผเีส้ือสมุทร) 

  นามแหล่งธาร  ขานไข  กวา้งใหญ่แสน  (มหาสมุทร) 

  นามนาวา  คา้ของ  ล่องขา้มแดน   (เรือเดินสมุทร) 

  นามถ่ินท่ี พระส่ีแขน  แมน้บรรทม  (เกษียรสมุทร) 

        (ประสิทธ์ิ  ประสิว) 

 ในส่วนท่ีเป็นตวัปริศนานั้น  ทั้งสองบทผกูข้ึนโดยใชค้  าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ และกลอน

ตามล าดบั ในส่วนของชุดค ากลอนนั้นเกิดจากการส ารวจรวบรวมศพัทใ์นภาษาไทยท่ีมีลกัษณะร่วมกนัคือ 

หมวดค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยางคว์า่ “ตา-” และหมวดค าท่ีลงทา้ยดว้ยพยางคว์า่ “-สมุทร” เขา้ไวด้ว้ยกนั 

 ตวัอยา่งปริศนาท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นความเป็นผูท่ี้ใส่ใจและช่างสังเกตภาษา ความเป็นคนเจา้บท

เจา้กลอนของคนไทยและแสดงถึงภูมิปัญญาในการเลือกรับวฒันธรรมอ่ืนและน ามาปรับประยกุตใ์หเ้ขา้กบั

วฒันธรรมทางภาษาของไทย เน้ือหาของปริศนาร้อยกรองนั้นกวา้งขวางลึกซ้ึง เป็นการประมวลความรู้ใน

แขนงต่างๆเขา้ดว้ยกนัและน ามาถ่ายทอดผา่นการละเล่นทางภาษา ท าใหน้อกจากจะไดค้วามบนัเทิงแลว้ ผู ้

ร่วมกิจกรรมยงัไดรั้บความรู้ผา่นการเล่นทายปริศนาดงักล่าวดว้ย 



 2) การสร้าง ส่ังสม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการใช้ตรรกะแหวกขนบ (unconventional logic) 

 คุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุดประการหน่ึงของปริศนาค าทายคือการใช้ตรรกะแบบแหวกขนบ 

(unconventional logic) (ดู Phakdeephasook 2003) ความแหวกขนบของตรรกะในปริศนาค าทายเป็นส่ิงท่ีท า

ใหป้ริศนาค าทายแตกต่างไปจากปัญหาวิชาการซ่ึงมกัจะอิงอยูก่บัองคค์วามรู้ตามแบบแผน อนัไดแ้ก่ ความรู้

ทางวชิาการสมยัใหม่ต่างๆและต่างจากปัญหาทัว่ไป ซ่ึงมกัจะอิงอยูก่บัขอ้เทจ็จริงต่างๆเพื่อความชดัเจนจะขอ

ยกตวัอยา่งของการคิดแบบแหวกขนบหรือการคิดนอกกรอบท่ีปรากฏในปริศนาค าทาย ดงัน้ี 

  ปัญหาวชิาการ: สองบวกสอง ไดอ้ะไร 

 ค าตอบ: ส่ี 

ปริศนาค าทาย: สองบวกสอง ไดอ้ะไร 

 เฉลย: กระต่าย (พูดพร้อมกบัยกมือท่ีชูสองน้ิวทั้งสองขา้งข้ึนไปวางไว้

  เหนือศีรษะราวกบัเป็นหูกระต่าย) 

 จะเห็นวา่ค าถามท่ีใชเ้ป็นค าถามเดียวกนั แต่วา่หลกัการใชเ้หตุผลท่ีน ามาซ่ึงค าตอบหรือค าเฉลยนั้น

ต่างกนัโดยส้ินเชิง  ในส่วนของตวัอยา่งแรกซ่ึงเป็นค าถามเชิงวิชาการนั้นผูฟั้งตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์

ในการแก้ปัญหา ในทางตรงกันข้ามปริศนาค าทายนั้นใช้แนวคิดนอกกรอบในการผูกปริศนา กล่าวคือ 

“สอง” ในปริศนาน้ีมิไดห้มายถึงตวัเลขในทางคณิตศาสตร์ แต่หมายถึงจ านวนน้ิวมือ และ “บวก” ในท่ีน้ีมิได้

ตอ้งการทราบผลรวมจ านวนน้ิวมือ หากแต่ตอ้งการทายวา่อากปักิริยาท่ีเกิดจากการรวมมือทั้งสองท่ีชูสองน้ิว

เขา้ดว้ยกนัสามารถตีความถึงอะไรบา้ง 

  ปัญหาวชิาการ: อะไรอยูใ่ตส้ะพานพุทธ 

 ค าตอบ แม่น ้าเจา้พระยา 

ปริศนาค าทาย: อะไรเอ่ยอยูใ่ตส้ะพานพุทธ 

 ค าตอบ สระอุ 

 ในท านองเดียวกนั ปัญหาวชิาการขา้งตน้ถามความรู้ทางภูมิศาสตร์ ดงันั้นค าตอบท่ีถูกตอ้งคือ แม่น ้ า

เจา้พระยา ในทางกลบักนั ปริศนาค าทายท่ีใชค้  าถามเดียวกนัไม่ไดส้ร้างข้ึนจากพื้นความรู้ตามแบบแผนอยา่ง

ในปัญหาวชิาการ หากแต่มุ่งท่ีจะถามลกัษณะท่ีเก่ียวกบัรูปเขียนของค าวา่ “สะพายพุทธ” เป็นส าคญั 

ปัญหาทัว่ไป: อะไร อยูข่า้งหนา้ 

(ตอบตามความเป็นจริง เช่น โตะ๊ สมุด แกว้น ้า ฯลฯ) 

ปริศนาค าทาย: อะไรเอ่ยอยูข่า้งหนา้ 



ค าตอบ  หู 

 ในตวัอย่างท่ีเป็นปัญหาทัว่ไป ค าตอบข้ึนอยู่กบัสภาพขอ้เท็จจริงว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้าผูพู้ด แต่

ส าหรับตวัอย่างท่ีเป็นปริศนาค าทาย ความก ากวมทางภาษาถูกน ามาใช้เป็นแก่นในการสร้างปริศนา กลุ่ม

เสียง “ขา้งหนา้” มีความก ากวมในแง่โครงสร้าง (syntactic ambiguity) กล่าวคือสามารถตีความมากกวา่หน่ึง

ความหมาย โดยสามารถหมายถึง “ดา้นท่ีตรงขา้มกบัดา้นหนา้” และ “อยูท่ ั้งสองขา้งของใบหนา้” ปริศนาน้ี

เล่นกบัความก ากวมทางภาษาโดยท่ีค าตอบนั้นอิงอยูก่บัความหมายอนัท่ีสองซ่ึงมีความเด่นชดันอ้ยกวา่ (less 

salient) อีกความหมายหน่ึง เพื่อล่อหลอกใหผู้ฟั้งหลงทางและเกิดความงุนงง 

 จากความดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นลกัษณะของปริศนาค าทาย ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีส่ือ

แสดงภูมิปัญญา วิธีคิด และการส่ือสารท่ีต่างไปจากค าถามทางวิชาการ หากภูมิปัญญาทางภาษาในปริศนา  

ค าทายยงัมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสังคมและวฒันธรรม ในอดีตปริศนาค าทายเป็นการฝึกสมอง

ประลองปัญญา นอกจากจะสนุกสนานแล้วยงัเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความช่างสังเกตจดจ าส่ิงรอบตวั 

ปริศนาค าทายจึงแฝงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี วธีิการด าเนินชีวติ ตลอดจนลกัษณะนิสัย 

 ในปัจจุบนัการเล่นปริศนาค าทายยงัส่ือภูมิปัญญาทางภาษาท่ีแสดงการปรับปรนหรือการเลือกปรับ

กระแสวฒันธรรมโลกและเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงทั้งในแง่ของการเล่นทายปริศนาและการเผยแพร่ 

ดงัความต่อไปน้ี 

 เน้ือหาปริศนาค าทายไทยสมยัใหม่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวฒันธรรมอ่ืนให้เป็นส่วนหน่ึง

ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (indigenization) ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของผูส้ร้างปริศนาท่ีสามารถรับ

และผนวกกระแสวฒันธรรมโลกอ่ืนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมของตนเพื่อช่วยสร้างสีสันและความ

หลากหลายโดยท่ียงัไม่สูญเสียความเป็นทอ้งถ่ิน ในตวัอยา่งปริศนาผะหมี และปริศนาอะไรเอ่ยต่อไปน้ี 

เป็นเจา้ของ ลีลา ท่าลูบเป้า  (ไมเคิล แจค็สัน) 

นกับาส ยอดฮิต ติดเอดส์อยู ่   (เมจิก จอห์นสัน) 

นกัฟุตบอล องักฤษ ติดแมนยฯู   (ไบรอนั ร็อบสัน) 

มีขายอยู ่ทากาย สบายตวั    (แป้งเด็กจอห์นสัน) 

     (ประสิทธ์ิ ปะสิว) 

 ปริศนาค าทายขอ้น้ีเป็นประเภทพอ้งค าหลงั กล่าวคือ ค าตอบในกลุ่มสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีลงทา้ย

ดว้ยค าเดียวกนั คือ ค าวา่ “-สัน” เน้ือหาของปริศนานั้นเป็นความรู้เก่ียวกบันกัร้อง นกักีฬา และ สินคา้

ต่างประเทศท่ีเขา้มาในความรับรู้ของคนในสังคมวฒันธรรมไทย ทั้งไมเคิล จอห์นสัน เมจิก จอห์นสัน       

ไบรอนั ร็อบสัน และแป้งเด็กจอห์นสัน สามารถพิจารณาไดว้า่เป็นส่วนกระแสวฒันธรรมโลกท่ีแพร่เขา้มา



ในสังคมไทย คนไทยแสดงความรู้และกา้วทนัโลกโดยประยกุตค์วามรู้โลกาภิวตัน์ดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึง

ของการละเล่นพื้นบา้นไดอ้ยา่งแยบยล 

 เกมโชวนี์โน่จ๋า    (มาสเตอร์คีย)์ 

บตัรพกพาหาใชห้รู    (มาสเตอร์การ์ด) 

เหลา้ดีเชิญพิสูจน์    (มาสเตอร์เบลนด)์ 

แม่บทสุด ขดุคน้แผน    (มาสเตอร์แพลน) 

     (โสรัจจ ์ สวสัดิกลู) 

 ปริศนาในตวัอย่างน้ีแต่งด้วยค าประพนัธ์ไทยประเภทกาพย์ยานี 11 ในส่วนของชุดค าเฉลยนั้น

ประกอบด้วย ช่ือของรายการเกมโชวอ์นัเป็นรูปแบบความบนัเทิงท่ีไทยรับมาจากตะวนัตก ช่ือของบตัร       

เครดิตท่ีมีเครือข่ายทัว่โลก ยี่ห้อสุราไทยท่ีใช้เป็นภาษาองักฤษ และศพัท์ภาษาองักฤษท่ีหมายถึง “แผน

แม่บท” ทุกค ามีลกัษณะร่วมกนัคือข้ึนตน้ด้วยค าว่า “มาสเตอร์” เหมือนกนั จะเห็นว่าปริศนาค าทายไดใ้ช้

ประโยชน์จากกระแสวฒันธรรมต่างประเทศท่ีแพร่เขา้มาในสังคมไทย โดยน ามาจดัหมวดหมู่ใหม่โดยใช้

เกณฑท์างภาษาเป็นหลกัเพื่อใชเ้ล่นทายเพื่อความสนุกสนาน 

  บาสดงั นัง่ไม่ติด   (NBA) 

 เรียนองักฤษ ฟิตเสียงศพัท ์  (AUA) 

 ลือเล่ือง  เฟ่ืองสายลบั   (CIA) 

 กบัถ่ินมุ่ง เมืองลุงแซม   (USA) 

      (ประสิทธ์ิ ปะสิว) 

 ในปริศนาน้ี ส่วนตวัค าถามเป็นภาษาไทย ผกูดว้ยค าประพนัธ์ไทย แต่ในส่วนของตวัค าตอบนั้นเป็น

ภาษาอังกฤษซ่ึงพ้องค าหลังคือค าว่า “A” นอกจากในส่วนของตัวภาษาท่ีแสดงความผสมผสานทาง

วฒันธรรมแลว้ การน าเน้ือหาซ่ึงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมตะวนัตกมาถามในรูปแบบปริศนาท่ีเป็นของไทย

นั้นก็เป็นการผสมผสานทางวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบในปริศนาน้ี 

 ในส่วนของปริศนาอะไรเอ่ย ก็มีตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นการผสานกระแสโลกาภิวตัน์เขา้กบัรูปแบบ

การเล่นทายของไทย 

- โคอะไรเอ่ยมีแต่หนงั 

เฉลย: โคลมัเบียพิตเจอรส์ (Columbia Pictures) 

 ปริศนาน้ีน าช่ือของบริษทัท่ีท าธุรกิจภาพยนตร์ระดบัโลกมาใชเ้ป็นเน้ือหา ตวัปริศนาแสดงใหเ้ห็น

ถึงความรับรู้ของคนไทยเก่ียวกบับริษทัภาพยนตร์ของฮอลีวดูส์บริษทัน้ี และความสามารถในการ “เล่น” กบั



ความรับรู้ใหม่น้ีโดยน าไปผกูกบัความก ากวมทางภาษาระหวา่งค าไทยวา่ “โค” (ค าสุภาพของ ววั) และ

หน่วยค าเทียม “โค-“ ในช่ือ “โคลมัเบีย  พิคเจอรส์” (Columbia Pictures) ผูท่ี้เขา้ใจตรรกะของปริศนาน้ีตอ้ง

เป็นผูท่ี้รับรู้ทั้งกระแสวฒันธรรมโลกและกระแสวฒันธรรมทางภาษาไทย 

- โคอะไรมีแต่น ้า ไม่มีเน้ือ 

เฉลย: โคคาโคล่า 

 ในปริศนาน้ี ผูคิ้ดปริศนาผนวกเอาช่ือของเคร่ืองด่ืมสากลซ่ึงเป็นตวัแทนหน่ึงของกระแสวฒันธรรม

โลกาภิวตัน์เขา้มาใชเ้ป็นเน้ือหาของปริศนา แก่นของปริศนาคือการน าความก ากวมทางภาษาของหน่วยค า

เทียม “โค-” ซ่ึงไม่มีความหมายในตวัเองมากล่าวถึงอยา่งก ากวมเพื่อหลอกใหคิ้ดวา่หน่วยค าน้ีคือ ค าวา่ โค 

ซ่ึงเป็นค าสุภาพของ “ววั” ผูฟั้งจึงถูกหลอกใหห้ลงทางไปใคร่ครวญหาสัตวท่ี์ไม่มีเน้ือมีแต่น ้าดงัท่ีบรรยายไว้

ในปริศนา 

- ชีอะไรชอบวา่ยน ้า 

เฉลย: She likes to swim. 

 ในตวัอยา่งน้ีความรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลของโลกยคุโลกาภิวตัน์ไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึง

ของปริศนาค าทายไทย ความคลา้ยคลึงของการออกเสียงค าภาษาองักฤษวา่ she (หล่อน) และค าไทยวา่ ชี  

(นกับวชเพศหญิง) ถูกน ามาสร้างเป็นแก่นหลกัของปริศนา เม่ือพดูถึง “ชี” ในปริบทของขอ้ความภาษาไทย

ดงัในปริศนาน้ี “ชี” ท่ีเป็นค าไทยหมายถึง “นกับวชเพศหญิง” จะมีความเด่นกวา่ ดงันั้นปริศนาจึงสามารถ

สกดัผูฟั้งใหห้ลงคิดโดยใชค้วามหมายดงักล่าวเป็นหลกัได ้ ต่อเม่ือรู้วา่ค าเฉลยคือ “She likes to swim.” ผูฟั้ง

จึงไดรู้้วา่ปริศนาค าทายไทยขอ้น้ีไดน้ าเอาความรู้ภาษาสากลมาใชใ้นรูปแบบการละเล่นพื้นบา้นของไทย 

- เกาะอะไรเอ่ยเห็นฉนัวิง่ 

เฉลย: เกาะสิมิลนั (เกาะ see me run.) 

 เกาะสิมิลนันั้น หากออกเสียงใหค้ลาดเคล่ือนเล็กนอ้ยสามารถออกเสียงไดว้า่ “เกาะซีมีรัน (เกาะ see 

me run.)” ซ่ึงแปลความอยา่งหลวมๆไดว้า่ “เกาะเห็นฉนัวิ่ง” ปริศนาขอ้น้ีเล่นกบัการผสมผสานของการใชค้  า

ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยดงัไดอ้ธิบายแลว้ 

 ในการเล่นปริศนาค าทายสมยัใหม่ปรากฏบนระบบการส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า 

อินเทอร์เน็ต อาจเล่นทายในหลายรูปแบบ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบส่งต่อ (forwarded e-mail)  

เว็บไซต์ (website) ห้องสนทนา (chat room) กระดานสนทนา (web board discussion)  พื้นท่ีดงักล่าว

ก่อใหเ้กิดปริศนาใหม่ๆรวมถึงการเผยแพร่ยงักลุ่มเยาวชน 



 ตวัอยา่งปริศนาค าทายบางส่วนจากแอพพลิเคชัน่ของ Apple ไดแ้ก่ แอพพลิเคชัน่ อะไรเอ่ย? และ

แอพพลิเคชัน่ อะไรเอ่ย? ๒ (ThaiFunQuiz ๒) ผลิตโดย Pairoj Saksornyuth 

 - กาอะไรพน่ไฟได ้ (กาซีล็อต (ก็อตซีล่า) ) 

 - คุณตาของซิลเดอเรลล่าช่ืออะไร  (ช่ือแอนเพราะแอนตาซิล) 

 - ครูอะไรใชป้ากกาดา้มเดียว  (ครูวนัเพญ็ (One pen) ) 

 - คนประเทศอะไรรวยท่ีสุดในโลก  (ชาวไอริช (I = ฉนั, rich = รวย) ) 

 - ชีอะไร ไม่ชอบวา่ยน ้า   (she  doesn’t  like swim) 

 -  ซุปอะไรมีสารอาหารมากท่ีสุด  (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) 

 - ถา้โดนขวานจามใส่หนา้จะท าอยา่งไร  (กินยากนัเป็นหวดั) 

 - ท  าไมค าวา่ Coca-Cola ตอ้งใชซี้ตวัใหญ่  (เพราะซีเล็กเป็นทูน่า) 

 -  นกอะไรเอ่ยอยูใ่นทะเล  (นกอินทรีย ์ (In sea) 

 - ปลาอะไรมีสองหนา้   (ปลาทูน่า) 

 - ปลาอะไรสุภาพท่ีสุด    (ปลาคราฟ (ครับ) ) 

 - ปู่ เกลียดอะไร  (สปาร์ค ยา่ฆ่าหญา้ (ยา่) ) 

 - ยริู โตชิ  และยางิ  เป็นเพื่อนกนั  ถามวา่ใครบา้  (โตชิ  เพราะโตชิบา้) 

 - ล.ลิงกินกลว้ย  ล.อะไรกินเลือด  (ลอริเอะ) 

 - วนัอะไรเอ่ยจะตอ้งเรียกถึง ๒ คร้ัง   ( วนั ทู คอล) 

 - วเีป็นหลานของใคร (ซี  เพราะ ซีอา(ร์) ว ี(ค าพอ้งเสียง) ) 

 - สิงห์ท่ีอยูข่า้งขวดโซดาเป็นเพศไหน  (เพศท่ีสาม  เพราะ SINGHA (สิงห์ฮา้) ) 

 - เน้ืออะไรกินแลว้ปลอดภยัท่ีสุด  (หอย  เพราะมี อย.) 

 - เงินสกุลอะไร  น่ากลวัท่ีสุด  (เงินบาท (บาด) ) 

 - เกาะอะไรเห็นฉนัวิง่  (เกาะ สิ มิ ลนั  (see me run) ) 

 - แฟซ่ากบัซนัซิลทะเลาะกนั  ใครจะมาหา้ม  (คลินิกเคลียร์) 

 - โอวลัตินท าไมถึงลม้ (เพราะมีมอลตส์กดั) 

 - โดนทัเป็นชายหรือหญิง  (ชาย  เพราะมิสเตอร์โดนทั) 

 - ใครเป็นคนขายบรีส  (เอก็ซ์เซล เพราะบรีส เอก็ซ์เซล) 

 - ปาอะไรบินได ้ (ปากีสถานแอร์ไลน์) 



การเล่นปริศนาค าทายในบริบทของกระแสความเปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้งมีศิลปวฒันธรรม

ของไทยยงัด ารงอยูใ่นรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอท่ีปรับปรนระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมใน

บริบทของโลกาภิวตัน์  การเล่นปริศนาค าทายใหม่ๆเหล่าน้ีจดัเป็น  “ความตอ้งการส่ิงบนัเทิงใจของคนไทย

ยคุโลกาภิวตัน์ คนรุ่นใหม่เหล่าน้ีเติบโตในยคุแห่งการรับรู้กระแสวฒันธรรมโลกในรูปแบบต่างๆผา่นทาง

ส่ือและการแพร่ของลทัธิบริโภคนิยม ส่ิงบนัเทิงใจส าหรับคนเหล่าน้ีจึงตอ้งสอดรับกบัรูปแบบชีวติและความ

รับรู้ท่ีเปล่ียนไป” (ศิริพร  ภกัดีผาสุก, 2547, น. 19) 

 

คุณค่าของปริศนาค าทาย 

 1. ปริศนาค าทายเป็นการเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจของเด็กและผูใ้หญ่ ในช่วงเวลาวา่งหรือรับประทาน

อาหารเยน็แลว้  ผูท้ายจะรู้สึกสนุกสนานท่ีไดคิ้ดหาค าตอบจากปริศนา และเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ และผูใ้หญ่ได้

ใกลชิ้ดกนั เด็กๆก็สามารถสร้างความสัมพนัธ์  ความสามคัคี  ความรัก  และความเขา้ใจต่อกนั  นอกจากนั้น 

ยงัท าให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอซ่ึงกนัและกนั เพราะการทายปริศนาช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก 

แสดงให้เห็นอารมณ์เม่ือทายได้หรือไม่ได้  นับว่าเป็นหลกัจิตวิทยาประการหน่ึงในการฝึกให้อยู่ร่วมกนั     

ในสังคม รู้จักยอมรับสมาชิกในสังคม  ฝึกฝนให้รู้จักแพ ้ รู้จกัชนะด้วยเหตุผล  เพิ่มความสัมพนัธ์ให ้            

แน่นแฟ้นยิง่ข้ึนระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

 2.  ปริศนาค าทายเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่ผูท้าย เพราะเป็นการฝึกฝนให้รู้จกัคิด

แก้ปัญหา ฝึกใช้ไหวพริบ รู้จักสังเกตและสนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว  นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มพูน

ความสามารถทางภาษาให้แก่ผูท้าย เพราะปริศนาค าทายส่วนใหญ่ใชถ้อ้ยค าคลอ้งจองกนั มีอุปมาอุปไมย  

ซ่ึงท าใหผู้เ้ล่นเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน  และเรียนรู้ค าศพัทถ์อ้ยค าส านวนโดยไม่ตอ้งท่องจ า 

 3. ปริศนาค าทายเป็นส่ิงสะทอ้นสภาพของชีวิตและสังคมในคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมยัวา่มีชีวิต

อย่างไร เราจึงถือว่า ปริศนาค าทายเป็นมรดกทางสังคม เป็นเคร่ืองมือบนัทึกวฒันธรรมและประเพณีของ

สังคมไทย  ฉะนั้น ปริศนาค าทายจึงมีคุณค่าส าคญัคือ เป็นกระจกเงาสะทอ้นวฒันธรรมดา้นต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นดา้นการแต่งกาย  ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และวฒันธรรมทางดา้นจิตใจของคนไทย  

 

ภาษิตและส านวน 

 ความหมายของภาษิตและส านวน 

 ส านวน หมายถึง ถอ้ยค าท่ีไม่ไดมี้ความหมายตรงไปตรงมาตามตวัอกัษร มกัจะมีความหมายในเชิง

เปรียบเทียบหรือมีความหมายโดยนยั  



 ภาษิต หมายถึง ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายเป็นคติสอนใจ  เป็นถอ้ยค าท่ีแสดงหลกัความ

จริง  เป็นขอ้ความสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซ้ึง แนะน าสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบติัทั้งในดา้นดีหรือดา้นร้ายก็

ยอ่มได ้แตกต่างจากสุภาษิตท่ีจะมุ่งสอนใหป้ระพฤติปฏิบติัในทางท่ีดีงาม 

 ทีม่าของส านวนไทย 

 มูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดส านวนไทยนั้นอาจมีท่ีมาหลายประการ ดงัน้ี 

 1. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากธรรมชาติ 

 ธรรมชาติในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีมองเห็นได ้เกิดและมีข้ึนเอง  มิใช่ผลงานของมนุษย ์ไดแ้ก่  น ้ า  ฝน  

ไฟ  พืช  และสัตว ์ เหล่าน้ีถูกน ามาใชป้ระกอบสร้างภาษาเกิดส านวนข้ึนเป็นจ านวนมาก เช่น  

 ส านวน  “น ้าน่ิงไหลลึก”  หมายความวา่  คนท่ีไม่ค่อยพูดจามกัจะมีความคิดลึกซ้ึง  เปรียบไดก้บัน ้ า

ท่ีดูผวิขา้งบนน่ิง แต่ลึกลงไปขา้งใตน้ ้าไหลไม่น่ิงเหมือนผวิขา้งบน  

 ส านวนอ่ืนๆ เช่น 

 “กบในกะลาครอบ”  ผูมี้ความรู้และประสบการณ์นอ้ยแต่ส าคญัตนวา่มีความรู้มาก 

 “ตดัไฟตน้ลม” ตดัตน้เหตุเพื่อไม่ใหเ้หตุการณ์ลุกลามต่อไป 

 “ไมอ่้อนดดัง่ายไมแ้ก่ดดัยาก”  อบรมสั่งสอนเด็กใหป้ระพฤติดีไดง่้ายกวา่อบรมสั่งสอนผูใ้หญ่ 

 2. ส านวนทีม่ีทีม่าจากพฤติกรรมหรือกริิยาของมนุษย์ 

 กิริยาอาการ การกระท า  หรือพฤติกรรมของคนในชีวิตของประจ าวนัปรากฏอยูใ่นส านวนไทยมีอยู่

จ  านวนมาก เกิดการเปรียบเปรยหรือสร้างความหมายท่ีลึกซ้ึง  

 “กลืนไม่เขา้คายไม่ออก”  อาการท่ีรู้สึกพะอืดพะอมไม่รู้จะเลือกอยา่งไรดี  

 “กดัฟัน” เป็นอาการแสดงถึงความอดกลั้น, โดยปริยายหมายความวา่ มานะ 

 “ก่อแลว้ตอ้งสาน”  เร่ิมอะไรแลว้ตอ้งท าต่อใหเ้สร็จ 

 3. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากอวยัวะต่างๆของร่างกาย 

 ส านวนท่ีมาจากอวยัวะต่างๆ ของร่างกายนั้นมีตั้งแต่  หวั  ตา  ปาก  จมูก มือ ใจ  เทา้  ขา  เช่น 

 “หวัลา้นไดห้ว”ี  ผูท่ี้ไดส่ิ้งซ่ึงไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 

 “หูเบา” เช่ือโดยไม่ไตร่ตรอง 

 “หวัแขง็” กระดา้ง, วา่ยาก, ไม่ยอมอ่อนตาม 

 “มือสะอาด” มีความประพฤติดี, มีความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่คดโกงหรือฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 

 

 



 4. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากเคร่ืองใช้ไม้สอยหรืออาหารการกินในชีวติประจ าวนั 

 เคร่ืองใชไ้มส้อยหรืออาหารการกินในชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตมนุษย ์ ซ่ึงอีก

ประการหน่ึงก็คือในมิติของภาษา เช่น 

 “ต าขา้วสารกรอกหมอ้”  หาเพียงแค่พอกินไปม้ือหน่ึง ๆ, ท าพอใหเ้สร็จไปชัว่คร้ังหน่ึง ๆ 

 “เข็นครกข้ึนภูเขา” ท างานท่ียากล าบากอยา่งยิ่งโดยตอ้งใชค้วามเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก 

หรือบางทีก็เกินก าลงัความสามารถหรือสติปัญญาของตน 

 “ลม้หมอนนอนเส่ือ” ป่วยจนตอ้งนอนรักษาตวั 

 5. ส านวนทีม่ีทีม่าจากระเบียบแบบแผนประเพณ ีและวฒันธรรม 

 แบบแผนประเพณี และวฒันธรรมไทยก็มีอิทธิต่อการใชภ้าษาไทยเช่นกนั  สังเกตจากส านวนดงัน้ี 

  “ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่ผกูอู่ตามใจผูน้อน” ท าตามความพอใจของผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยตรง 

 “เขา้ตามตรอกออกตามประตู” ท าตามธรรมเนียมในเร่ืองการสู่ขอ 

 “รักนวลสงวนตวั” เป็นลูกผูห้ญิงตอ้งรู้จกัหวงตวั, ไม่ยอมใหถู้กเน้ือตอ้งตวั 

 6. ส านวนทีม่ีทีม่าจากศาสนา 

 พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอยา่งมาก และมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาไทยดว้ย เช่น  

 “ขนทรายเขา้วดั” หาประโยชน์ใหส่้วนรวม 

 “กงเกวยีนก าเกวยีน” ท าแก่เขาอยา่งไร ตนหรือลูกหลานของตนก็อาจจะถูกท าในท านองเดียวกนั 

 “กรวดน ้าคว  ่าขนั”  ตดัขาดไม่ขอเก่ียวขอ้งดว้ย 

 7. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากนิทาน  ต านาน วรรณคดี และประวตัิศาสตร์ 

 ส านวนไทยท่ีมีท่ีมาจากนิทาน  ต านาน วรรณคดี และประวติัศาสตร์อาจเกิดจากวิถีชีวิตดา้นความ

บนัเทิง   ความเช่ือ รวมถึงการถ่ายทอดเร่ืองราวจากชนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เช่น 

 “กรุงศรีอยธุยาไม่ส้ินคนดี”  มาจากประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยา 

 8. ส านวนทีม่ีทีม่าการละเล่น กฬีา การแข่งขัน 

 การละเล่น กีฬาและการแข่งขนัท่ีปรากฏในส านวนไทย ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการละเล่นกีฬาและการ

แข่งขนั เช่น 

 “สู้จนเยบ็ตา” หมายถึง สู้จนถึงท่ีสุด  สู้อยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

 “งงเป็นไก่ตาแตก” หมายถึง งงมากจนท าอะไรไม่ถูก  

 มีท่ีมาจากการพนนัชนไก่ท่ีถูกคู่ชนจิกแทงจนหนา้ตาแตกไม่เห็นอะไรหรือไม่สามารถมองเห็นทาง

ไดช้ดัเจน และตอ้งมีการรักษาตาไก่โดยการเยบ็หนงัตาเพื่อใหไ้ก่ไปสู้ต่อ 



 “วา่วขาดลมลอย” หมายถึง จากไปไม่มีหวนกลบั  

 มีท่ีมาจากการเล่นวา่ว 

 9. ส านวนไทยทีม่ีทีม่าจากส านวนต่างประเทศ 

 ท่ีมาของส านวนไทยบางส่วนยงัมาจากการใชค้  าหรือส านวนต่างประเทศ ดงัตวัอยา่ง 

 “แกะด า” มาจากส านวนภาษาองักฤษวา่ A black sheep ซ่ึงแปลวา่ A person of bad character แปล

เป็นไทยว่า คนไม่ดี  คนชัว่  หรือคนเลว  ในคติฝร่ังถือว่าในฝูงแกะจะมองว่าแกะด ามีราคาต ่ากว่าแกะขาว 

เม่ือเปรียบเทียบกบัคนจึงหมายถึง คนเลวในหมู่คนดี   

 “จุดยืน”  มาจากขอ้ความในภาษาองักฤษว่า standpoint หมายถึง ทรรศนะหรือความคิดเห็นใน

ภาษาไทยใชห้มายถึงความคิดเห็นท่ีชดัเจนของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ 

 ส านวนทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย 

 เม่ือเราศึกษาส านวน จะพบว่าส านวนเป็นเคร่ืองช้ีแนะให้คนในสังคมเช่ือถือและปฏิบัติตาม  

ส านวนสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต  ความเช่ือ และค่านิยมของคนในสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ดงัน้ี 

 1. คนไทยยดึหลกัจริยธรรมและคุณธรรม ยึดค าสอนตามหลกัของพระพุทธศาสนาทั้งเร่ืองความไม่

ประมาท และปรัชญาพุทธศาสนาท่ีสอนใหท้ าความดี เช่น  

 “ชา้ ๆ ไดพ้ร้าสองเล่มงาม”  หมายถึง ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ท าแลว้จะส าเร็จผล 

 “คนดีตกน ้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม”้  หมายถึง  คนประพฤติตนดีแมต้กอยู่ในท่ีคบัขนัอย่างไรก็ไม่

เป็นอนัตราย 

 “ววัหายลอ้มคอก” หมายถึง ของหายแลว้จึงจะเร่ิมป้องกนั, เร่ืองเกิดข้ึนแลว้จึงคิดแกไ้ข 

 2. คนไทยยกยอ่งอ านาจ  ยศศกัด์ิ ต าแหน่ง พงศพ์นัธ์ุ เช่น 

 “กระต่ายหมายจนัทร์” หมายถึง ผูช้ายท่ีหมายปองหญิงสูงศกัด์ิ ฐานะดีกวา่ตวัเอง 

 “กาในฝงูหงส์” หมายถึง ผูท่ี้ต  ่าตอ้ยไม่มีเกียรติ อยูท่่ามกลางเจา้ขนุมูลนายสูงศกัด์ิ 

 “ผูล้ากมากดี” หมายถึง ผูดี้, ผูมี้สกุลสูง 

 “เช้ือไม่ทิ้งแถว” หมายถึง เป็นไปตามบรรพบุรุษ 

 3. คนไทยยกยอ่งผูอ้าวโุส ครูบาอาจารย ์นกัปราชญ ์เสมอบิดามารดา หากผูใ้ดไม่มีสัมมาคารวะต่อผู ้

อาวโุสถือวา่ไม่ดี เช่น 

 “เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั” หมายถึง  ประพฤติตามอยา่งผูใ้หญ่ยอ่มปลอดภยั 

 “อาบน ้าร้อนมาก่อน”  หมายถึง เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์มากกวา่ 



 “เป็นศิษยอ์ย่าคิดลา้งครู” หมายถึง เป็นลูกศิษยต์อ้งไม่เหยียดหยาม เนรคุณหรือข่มเหงคนท่ีเป็นครู

ของตน 

 4. คนไทยนิยมความสุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบความกา้วร้าว มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ เช่น 

 “บวัไม่ช ้า น ้าไม่ขุ่น” หมายถึง รู้จกัถนอมน ้าใจไม่ใหขุ้่นเคืองกนั 

 “น ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”  หมายถึง การพึ่งพาอาศยักนั 

 “อยา่หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า”  หมายถึง อยา่หกัโหมเอาดว้ยก าลงัหรือใชอ้ านาจบงัคบัเอา 

 5. คนไทยชอบชีวติเรียบง่าย มีเท่าไหร่ก็ใชเ้ท่านั้น รักสันโดษ  เช่น 

 “นกนอ้ยท ารังแต่พอตวั”  หมายถึง การจะกระท าการใดๆควรท าให้พอเหมาะ พอสมควรแก่ฐานะ

และความสามารถของตน 

 6. กตญัํูกตเวที ผูใ้ดมีบุญคุณตอ้งท าหนา้ท่ีตอบแทนหากตอบแทนไม่ไดก้็จะจงรักภกัดี  คนไม่

กตญัํูจะถือวา่เป็นคนไม่ดี เช่น 

 “อยา่กินบนเรือนข้ีบนหลงัคา” หมายถึง อยา่เนรคุณ 

 7. คนไทยรักเกียรติ  ชอบความมีหนา้มีตา  จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูก ดูหม่ินได ้ ยอมตายเพื่อเกียรติ

ศกัด์ิได ้เช่น 

 “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์  หมายถึง ยอมเสียชีวติดีกวา่ละทิ้งค ามัน่สัญญา 

 “ชาติเสือตอ้งไวล้าย ชาติชายตอ้งไวช่ื้อ” หมายถึง การเกิดเป็นผูช้ายตอ้งท าตวัใหส้มเกียรติของการ

เป็นลูกผูช้าย โดยเฉพาะในมุมของช่ือเสียงและเกียรติประวติัของชายคนนั้น 

 8.  คนไทยเทิดทูนสถาบนักษตัริย ์เป็นสถาบนัในความรู้สึกของคนไทย เคารพ เทิดทูนบูชาสั่งสม

กนัมาหลายชัว่อายคุน เช่น 

 “ฟ้าสูงแผน่ดินต ่า” หมายถึง การใหรู้้จกักาลเทศะ รู้วา่ส่ิงไหนควรท าส่ิงไหนไม่ควรท า ปฏิบติัตวัให้

เหมาะกบัฐานะของตนเอง รู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง ไม่ไปตีตนเสมอดว้ย 

 “กษตัริยต์รัสแลว้ไม่คืนค า” หมายถึง พดูยนืยนัอยูค่  าเดียว โดยไม่เปล่ียนความคิดเดิม 

 “เจา้เคียดอยา่เคียดตอบ” หมายถึง ไม่ควรโกรธ ถือโทษผูบ้งัคบับญัชา ควรใหค้วามเคารพดว้ยใจ 

บริสุทธ์ิ 

 9. คนไทยรักพวกพอ้ง ท าอะไรตอ้งนึกถึงพวกเดียวกนั เช่น 

 “เลือดขน้กวา่น ้า” หมายถึง ญาติพี่นอ้งยอ่มดีกวา่คนอ่ืน 

 “เรือล่มในหนองทองจะไปไหน” หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกนั ท าให้ทรัพยม์รดกไม่ตกไป

อยูก่บัผูอ่ื้น 



 10. คนไทยรู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง  มีความเกรงใจ  มีความอดกลั้น  เช่น     

 “ถ่มน ้าลายรดฟ้า”  หมายถึง การดูหม่ิน คิดร้าย ล่วงเกินต่อบุคคลท่ีมีอยูสู่งกวา่ ก็มกัจะเกิดผลร้ายแก่

ตนเอง 

 “ตกัน ้าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” หมายถึง ใหรู้้จกัฐานะของตนและเจียมตวั 

 “หวานอมขมกลืน”  หมายถึง ตกอยูใ่นภาวะจ ายอมไม่วา่จะถูกกระท าดีหรือร้าย พอใจ หรือไม่พอใจ

ก็ตาม 

 11. คนไทยให้ความส าคญักบับุรุษมากกว่าสตรี ถือวา่ผูช้ายคือชา้งเทา้หน้า  ผูห้ญิงคือช้างเทา้หลงั 

เม่ือเกิดภยัอนัตรายผูช้ายจะออกหนา้ เพราะมีหนา้ท่ีปกป้องผูห้ญิง เช่น 

 “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร” หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชายหญิงใน

สังคมไทย ซ่ึงสอนให้ผูห้ญิงรักนวลสงวนตวั โดยผูช้ายเปรียบเหมือนขา้วเปลือกท่ีสามารถน าไปหวา่นหรือ

เพาะปลูก งอกใหม่ได้อีก ส่วนผูห้ญิงเปรียบเหมือนขา้วสารคือผ่านการขดัสีแล้วพร้อมท่ีจะน าไปหุงไม่

สามารถน าไปปลูกไดอี้ก 

 “สามีเป็นชา้งเทา้หนา้ ภรรยาเป็นชา้งเทา้หลงั” หมายถึง สามีคือผูน้ าครอบครัว ภรรยาคือผูต้ามท่ีดี 

 12. คนไทยเห็นความส าคญัของการพูด มกัพูดน่ิมนวลอ่อนหวานมีสัมมาคารวะ มีความเกรงใจอยู่

เป็นนิตย ์ เช่น  

 “พดูดีเป็นศรีแก่ปาก” หมายถึง พดูดีเป็นท่ีนิยมชมชอบ 

 “ปลาหมอตายเพราะปาก” หมายถึง คนท่ีพดูพล่อยจนไดรั้บอนัตราย 

 “พดูไปสองไพเบ้ียน่ิงเสียต าลึงทอง” หมายถึง พดูไปไม่มีประโยชน์ น่ิงเสียดีกวา่ 

 13. คนไทยชอบความสนุกสนาน หรูหรา ไม่ยอมใหใ้ครดูถูกเหยยีดหยามท า เช่น 

 “จมไม่ลง” หมายถึง เคยท าตวัใหญ่มาแลว้ท าให้เล็กลงไม่ได ้(มกัใชแ้ก่คนท่ีเคยมัง่มีหรือรุ่งเรืองมา

ก่อน เม่ือยากจนหรือตกอบัลงก็ยงัท าตวัเหมือนเดิม) 

 “ต าน ้ าพริกละลายแม่น ้ า” หมายถึง ลงทุนไปโดยไดผ้ลประโยชน์ไม่คุม้ทุน, ใชจ่้ายทรัพยใ์นทางท่ี

ไม่เกิดประโยชน์, เสียทรัพยจ์  านวนมากไปโดยไม่ไดป้ระโยชน์อะไร 

 14.  คนไทยยกยอ่งเงิน และความมัง่คัง่  เช่น 

 “มีเงินเขานบัว่าน้อง มีทองเขานบัวา่พี่” นั้น หมายความถึง เม่ือเราหรือใครก็ตามท่ีร ่ ารวยเงินทอง

ทรัพยส์มบติั ก็จะมีผูค้นมากมายเขา้มาหา มานบัญาติ มาผกูมิตร โดยหวงัใจทรัพยสิ์นเงินทองของเรานัน่เอง 

 “ยากจนเงินทองพี่นอ้งไม่มี” 

 “เงินตราคือพระเจา้” 



 15. คนไทยรักอิสระ ไม่ชอบอยูใ่นอ านาจของผูอ่ื้น  ไม่ชอบการกดข่ี เช่น 

 “ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่ผกูอู่ตามใจผูน้อน” หมายถึง ท าตามความพอใจของผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยตรง 

 “อยา่ข่มเขาโคขืนใหกิ้นหญา้” หมายถึง  อยา่บงัคบัขืนใจผูอ่ื้นใหท้ าตามท่ีตนตอ้งการ 

 16. คนไทยรู้จกัให้อภยัง่าย ลืมง่าย ไม่พยาบาท ปรับตวัเก่งจนกลายเป็นคุณลกัษณะอยา่งหน่ึง คน

ไทยจึงอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  เช่น 

 “ส่ีตีนยงัรู้พลาด นกัปราชญ์ยงัรู้พลั้ง”  หมายถึง ผูท่ี้มีความปราดเปร่ืองหรือเก่งกาจสามารถ ก็ยงัมี

ผดิพลาดได ้ไม่ใช่วา่จะท าการใดๆไดส้ าเร็จลุล่วงทุกคร้ังเสมอไป 

 “อยา่ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็” หมายถึง  อยา่ขดุคน้เอาเร่ืองต่าง ๆ ในอดีตท่ีจบไปแลว้ใหก้ลบัเป็นเร่ือง 

ข้ึนมาอีก 

 “ชัว่ช่างชี ดีช่างสงฆ”์ หมายถึง ปล่อยไปตามเร่ืองตามราว ไม่เอาเป็นธุระ 

 

เพลงพืน้บ้าน 

 เพลงพื้นบา้น เป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามสนุกสนาน ใหค้วามเพลิดเพลินทั้งผูช้มและผูฟั้ง  เพลงพื้นบา้น

เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีได้สืบต่อกันมาอย่างช้านาน  สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละ

ทอ้งถ่ินอย่างมีอตัลกัษณ์ ความนิยมแต่ละทอ้งถ่ินอาจแตกต่างกนัออกไป  บางเพลงยงัคงไดรั้บการสืบทอด  

แต่บางเพลงเกือบจะสูญหายหรือเลิกเล่นไปตามกาลเวลา 

 ความหมายของเพลงพืน้บ้าน 

 ปราณี  วงษ์เทศ (2525: 63-64) ไดใ้ห้ความหมายเพลงพื้นบา้นว่า เพลงท่ีแพร่หลายไม่ว่าจะอยู่ใน

หมู่บา้นเดียว หรือมากกว่าหน่ึงหมู่บา้นก็ได ้เน้ือหาของเพลง ผูร้้อง ผูฟั้ง  จะอยู่ในหมู่บา้นท่ีทุกคนรู้จกักนั  

และจะแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นนั้นๆ และมีบทบาทหน้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงแคบของชุมชน

ระหวา่งหมู่บา้น 

 พราวพรรณ  พนัธ์สมบุญ (2524: 77) ไดใ้ห้ความหมายเพลงพื้นบา้นว่า เป็นเพลงท่ีชาวบา้นใน

ทอ้งถ่ินต่างๆคิดประดิษฐแ์บบแผนการร้องเพลงไปตามความนิยม และส าเนียงภาษาพูดในแต่ละทอ้งถ่ินของ

ตน และนิยมร้องกนัในเทศกาลหรืองานท่ีมีการชุมนุมร่ืนเริง มีท านองง่ายและเหมาะสมแก่ส าเนียงของคน

ในทอ้งถ่ิน 

 เครือจิต ศรีบุญนาค (2546: 2) ไดใ้ห้ความหมายเพลงพื้นบา้นวา่ เพลงท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่างๆคิด

ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริง และเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด มีแบบแผนการร้องไปตามความ

นิยมและส าเนียงภาษาพดูในทอ้งถ่ินของตน  ใชภ้าษาเรียบง่าย สะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติของชาวบา้น มีลีลาการ



ร้องการร าอิสระทั้งรูปแบบและเน้ือหา  มีการปรับเปล่ียนและยืดหยุ่นไปตามสังคมท่ีเปล่ียนไป ไม่มี

กฎระเบียบตายตวั ถ่ายทอดสืบต่อกนัดว้ยการเลียนแบบจดจ าและท าตามครูจนเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

 อมรา กล ่าเจริญ (2553: 2) ไดใ้ห้ความหมายเพลงพื้นบา้นวา่ เพลงท่ีเป็นวรรณกรรมของชาวบา้น ท่ี

ไดคิ้ดรูปแบบการร้องการเล่นข้ึน สืบทอดกนัมาในรูปแบบมุขปาฐะ กล่าวคือ สืบทอดโดยใชค้วามจดจ า 

 ดงันั้น เพลงพื้นบา้น จึงหมายถึง การขบัร้อง ท่วงท านอง ดนตรีของชาวบา้นซ่ึงมีอตัลกัษณ์เฉพาะ

และความนิยมในทอ้งถ่ินนั้นๆ เน้ือหาของเพลงสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น  ไม่ว่าจะ

เป็นสังคมเกษตร โดยส่วนมากจะขบัร้องเพื่อความสนุกสนานเพื่อให้ลืมความเม่ือยลา้จากการท างานหนกั 

รวมไปถึงเพลงร้องท่ีใช้ในพิธีกรรม หรืองานเทศกาลต่างๆ ของทอ้งถ่ินท่ีผูค้นจะเกิดการรวมกลุ่มและ

ปฏิสัมพนัธ์กนั เพลงพื้นบา้นสืบทอดกนัมาในรูปแบบมุขปาฐะปากต่อปาก ใชค้วามจ าในการจดจ าเน้ือร้อง

และท่วงท านอง ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งและท่ีมา 

 ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน 

 ลกัษณะเด่นของเพลงพื้นบา้นอยู่ท่ีความไพเราะ คารมหรือถอ้ยค าง่ายๆ แต่มีความหมายกินใจใช้

ไหวพริบปฏิภาณในการร้องโตต้อบกนั เพลงพื้นบา้นส่วนใหญ่จะมีเน้ือร้องและท านองง่ายๆ ร้องเล่นไดไ้ม่

ยาก  ฟังไม่นานก็สามารถร้องเล่นตามได ้การเล่นเพลงพื้นบา้นจะเล่นกนัตามลานบา้น  ลานวดั ทอ้งนา ตาม

ล าน ้ า แลว้แต่โอกาสในการเล่นเพลง  เคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ป็นเพียงเคร่ืองประกอบจงัหวะ เช่น ฉ่ิง กรับ กลอง 

หรือเคร่ืองดนตรีท่ีประดิษฐ์ข้ึนเอง บางทีก็ไม่มีเลย  ใช้การปรบมือประกอบจงัหวะ  ส่ิงส าคญัในการร้อง

เพลงพื้นบ้านอีกอย่างก็คือ ลูกคู่ท่ีร้องรับ  ร้องกระทุ้ง  หรือร้องสอดเพลง    ซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดความ

สนุกสนาน  ครึกคร้ืนยิง่ข้ึน  โดยทัว่ไปแลว้เพลงพื้นบา้นจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 อมรา  กล ่าเจริญ (2553:  2) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเพลงพื้นบา้น ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความเรียบง่ายของการใชถ้อ้ยค า  ส านวน  โวหาร  ไม่มีค  าศพัทย์ากมากนกั  มีนยัแฝงอยูซ่ึ่งเป็นท่ี

รู้จกักนัในสังคมทอ้งถ่ิน ถา้ผูฟั้งมีประสบการณ์จะสามารถเขา้ใจนยัไดท้นัที 

 2. มีลกัษณะตลกขบขนั การวา่กระทบกระแทกเสียดสีสังคมทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ มีให้พบเห็นอยู่

ทัว่ไปในเพลงพื้นบา้นทุกประเภท 

 3. ฉนัทลกัษณ์ไม่แน่นอน  อาจจะใชค้  าตั้งแต่ 2-18 ค า เวลาร้องซ ้ าไปซ ้ ามาหรือแทรกการเอ้ือนเสียง  

เวลาร้องใชว้ธีิรวบค าเพื่อเล่นค า และมีลกัษณะคลอ้งจองกนัอยูใ่นตวั  แต่ก็ไม่ใช่ตาม  ฉนัทลกัษณ์ของกลอน

หรือค าประพนัธ์ชนิดใด  เป็นกลอนหัวเดียว คือ กลอนท่ีลงทา้ยดว้ยสระชนิดเดียวกนั เช่น กลอน ไร (ลง

เสียงขา้งทา้ยดว้ยสระไอตลอด)  กลอนรี (ลงเสียง-ขา้งทา้ยดว้ยสระอีตลอด) กลอนรัว (ลงทา้ยดว้ยค าท่ีใช้



สระอวั) กลอนรา (ลงทา้ยดว้ยค าท่ีใชส้ระอา) ตวัอยา่งเช่น  ในเพลงไซเอ๋ยไซ  ลามะลิลา ซ่ึงง่ายต่อการเล่น 

มุ่งใหทุ้กคนมีส่วนร้องไดส้นุกสนานร่วมกนั 

 4. การสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบา้น นบัตั้งแต่ความเช่ือ  ประเพณี ค่านิยม ภาษาถ่ิน ปรากฏในเพลง

พื้นบา้นเป็นจ านวนมาก 

 5. มีการตดัเติมเสริมความในค าร้อง เพราะบางทีเป็นการร้องโตต้อบ (ปฏิพากย)์ ระหว่างผูเ้ล่น 2 

ขา้ง ซ่ึงตอ้งใชไ้หวพริบปฏิภาณ เพื่อความรวดเร็วและไม่ให้การเล่นหยุดชะงกั  จึงอาจจะตดัความหรือเสริม

ความเขา้ไปเพื่อใหพ้อดีกบัจงัหวะ เวลา โอกาส 

 6. ดนตรีประกอบการร้องเล่น ใชว้ิธีตบมือ หรือใช้เคร่ืองก ากบัจงัหวะ เช่น ฉ่ิง  กรับ โทน  กลอง  

ก ากบัจงัหวะ หรือใชเ้คร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ตามลกัษณะของทอ้งถ่ิน 

 7. การแต่งกายในการร้องเพลงพื้นบา้น  แต่งกายตามแบบพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน 

 8. ไม่ทราบท่ีมาแน่นอนของบทกลอนท่ีร้องวา่มาจากใครท่ีไหน  เม่ือไหร่  คือจ าสืบต่อกนัมา 

 ประเภทของเพลงพืน้บ้าน 

 เพลงพื้นบา้น แบ่งออกได ้3 ประเภท คือ บทเพลงส าหรับเด็ก เพลงปฏิพากษ์ และเพลงท่ีใช้ใน

พิธีกรรม 

1. บทเพลงส าหรับเด็ก  

 เป็นเพลงพื้นบ้านท่ีแต่งข้ึนเพื่อให้เด็กได้ฟัง  ถ้าเป็นเพลงกล่อมเด็กจะขับกล่อมเพื่อให้เด็ก

เพลิดเพลินและรู้สึกอบอุ่นวา่มีผูใ้หญ่ใกลชิ้ดจนหลบัไป และการไดฟั้งซ ้ าๆจะปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดในส่ิง

เหล่านั้นเขา้ไปในจิตใจของเด็ก  ส่วนเพลงร้องเล่น และเพลงประกอบการละเล่นของเด็ก แต่งข้ึนเพื่อความ

เพลิดเพลินสนุกสนานให้เด็กได้ร้องประกอบกิจกรรมเขา้จงัหวะเพิ่มเขา้มา ซ่ึงบทเพลงส าหรับเด็ก แบ่ง

ออกเป็น 3 ชนิด 

 1.1 เพลงกล่อมเด็ก 

 อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 3-4) ไดก้ล่าวถึงเพลงกล่อมเด็กวา่  เป็นเพลงท่ีร้องกล่อมให้เด็กหลบัเร็วข้ึน  

เพื่อแสดงความรักเอ้ืออาทรท่ีแม่มีต่อลูก เน้ือหาของเพลงกล่อมเด็กทุกภูมิภาคของไทย โดยทัว่ไปจะมี

ความหมายคลา้ยคลึงกนั  เช่น แสดงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ซ่ึงจะเปรียบเทียบความน่ารักของเด็กกบัสัตว์

ท่ีน่ารัก เช่น แมว  นก หรือบางทีบทกล่อมก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก  เพลงกล่อมเด็กจะเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาสั้น

บา้งยาวบา้ง  ผสมกบัการเอ้ือนเสียงชา้ๆ ใชถ้อ้ยค าง่ายๆสั้นๆ 

 เพลงกล่อมเด็กของไทยมีอยูทุ่กภูมิภาค ซ่ึงจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั 

 ภาคเหนือ เรียกวา่ “เพลงอ่ือ” หรือ “เพลงอ่ือจา” 



 ภาคอีสาน เรียกวา่ “เพลงก่อมลูก” หรือ “เพลงนอนสาเดอ้” หรือ “เพลงนอนสาหล่า” 

 ภาคใต ้เรียกวา่ “เพลงชานอ้ง” หรือ “เพลงนอ้งนอน”  หรือ “เพลงร้องเรือ”  ซ่ึงเพลงร้องเรือท่ีหนุ่ม

สาวใช้เก้ียวพาราสีกันมาใช้ร้องกล่อมเด็ก หรืออาจเป็นเพราะในสมัยโบราณเด็กนอนในเปลผา้ซ่ึงมี

รูปลกัษณะคลา้ยเรือ 

 บทเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงท่ีใชค้  าง่ายๆไพเราะ ใชภ้าษาในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่

 - มีเน้ือหาแสดงความรักและความผกูพนัของแม่กบัลูก 

 - สะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางวฒันธรรมการเล้ียงลูกของคนไทยท่ีให้เด็กนอนเปลสาย โดยแม่

หรือคนในครอบครัวขบัร้องเพลงกล่อมมีทั้งขู่ ทั้งปลอบ และร้องเล่านิทาน  เพื่อให้เด็กเพลิดเพลินนอนหลบั

ไดเ้ร็วข้ึน 

 - บทเพลงท่ีร้องนั้นช่วยกระตุน้พฒันาการและช่วยอบรมกล่อมเกลาเด็กมาตั้งแต่เยาวว์ยัและสามารถ

ช่วยใหเ้กิดความรักความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ลกัษณะส าคัญของเพลงกล่อมเด็ก 

 1. เป็นเพลงท่ีรับช่วงต่อๆกนัมา  อาศยัการบอกกล่าว ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  จดัเป็น

มุขปาฐะหรือถ่ายทอดดว้ยปาก 

 2. ใชภ้าษาง่ายๆ มีค าสัมผสัคลอ้งจองกนัตลอด ท าให้ง่ายต่อการจดจ าและขบักล่อมไดไ้พเราะจึง

จดัเป็นประเภทเพลงชาวบา้น  รวบรวมคติและความเช่ือของชาวบา้น 

 3. ไม่สามารถทราบไดว้า่ใครเป็นผูแ้ต่ง เพราะอาศยัการสืบทอดมาหลายชัว่อายคุน 

 4. ไม่ทราบอายหุรือช่วงเวลาท่ีแต่งเพลงกล่อมเด็กได ้ เพลงเดียวกนัอาจผิดเพี้ยนกนับา้งจากส านวน

ภาษาของแต่ละทอ้งถ่ิน  การจดจ า ความเขา้ใจของผูก้ล่อมเด็ก  บางคร้ังเพลงเดียวกนัคนกล่อมคนเดียวกนัให้

ร้องกล่อม 2 คร้ัง ก็อาจกล่อมไม่เหมือนกนั  บางคร้ังถา้ผูก้ล่อมไม่เขา้ใจค าศพัทใ์นเน้ือเพลงก็อาจเปล่ียนค า

ใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย  จึงท าใหเ้น้ือเพลงผดิเพี้ยนไป 

 เน้ือหาในเพลงจะกล่าวถึงเร่ืองของการนอนหลบั เช่น “ค ่าแลว้จะนอน ท่ีตรงไหน” หรือบางเพลงก็

จะกล่าวถึงความรักและความเอ้ืออาทรของแม่ท่ีมีต่อลูก เช่น 

    เจา้ทองดีเอย  แม่จะพดัวใีหเ้จา้นอน 

   เจา้ทองดีอยา่ออ้น  นอนเถิดนะพอ่คุณเอย 

 หรือบางเพลงก็จะกล่าวเปรียบเทียบความไร้เดียงสา และความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กกบัสัตว์ท่ี

คุน้เคย เช่น นกเอ้ียง นกเขา นกขนุทอง เช่น 

 



    เจา้นกเอ้ียงเอย  ขนปีกเจา้เกล้ียงกลม 

   จบัอยูท่ี่ทา้ยสนม   เอวกลมเจา้คนเดียวเอย 

 เพลงกล่อมเด็กบางเพลงชาวบา้นก็มกัน าสภาพธรรมชาติมากล่าวไวใ้นบทเพลง เน่ืองจากชาวบา้นมี

วถีิชีวติท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ เช่น 

 ตวัอยา่งเพลงกล่อมเด็กท่ีกล่าวถึงธรรมชาติของนกกา และนกกาเหวา่ 

    นกกาเหวา่เอย  ไข่ใหแ้ม่กาฟัก 

   แม่กาหลงรัก   เล้ียงดงัลูกในอุทร 

   คาบเอาขา้วมาเผือ่  คาบเหยือ่มาป้อน 

   ปีกหางเจา้ยงัอ่อน  เพิ่งจะสอนบิน 

   พาลูกเท่ียวหากิน   ตามล าธาร 

 เพลงกล่อมเด็กบางเพลงก็สะทอ้นแง่จิตวทิยาท่ีผูใ้หญ่น ามาใชขู้่ใหเ้ด็กกลวัเพื่อจะไดห้ลบัเร็ว เช่น 

    ตุก๊แกเอย  ตวัมนัลายพร้อยๆ 

   งูเขียวตวันอ้ย   หอ้ยหวัลงมา 

   เด็กนอนไม่หลบั   กินตบัเสียเถิดกวา่ 

 เพลงกล่อมเด็กเป็นในลกัษณะปลอบโยนโดยชกัชวนให้เด็กนอนดว้ยถอ้ยค าอ่อนหวานเพ่อแสดง

ความรักท่ีมีต่อเด็ก 

    แม่เน้ือเยน็เอย  แม่มิใหไ้ปเล่นท่ีหาดทราย 

   คร้ันวา่น ้าข้ึนมา   มนัจะพาเจา้ลอยหาย 

   แสนเสียดายเจา้คนเดียวเอย 

 เพลงกล่อมเด็กท่ีใชก้ลวธีิการใหสิ้นบนแก่เด็ก โดยน าส่ิงท่ีเด็กสนใจมาหลอกล่อเด็ก 

    เจา้พดักระดาษเอย ขาดแลว้จะซ้ือใช ้

   ส าเภาเงินส าเภาทอง  เขาจะล่องเขา้มาใหม่ 

   แม่จะซ้ือมาใชใ้ห ้  เจา้พดักระดาษเอย 

 นอกจากน้ีเพลงกล่อมเด็กหลายเพลงยงักล่าวถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัเด็ก แต่เป็นเร่ืองราวของ

ผูใ้หญ่โดยตรง เช่น เร่ืองความรักระหวา่งชายและหญิง  ความเศร้าโศก หรือความผิดหวงัและพลดัพรากจาก

ความรัก  เร่ืองพฤติกรมของคนในสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และอาจมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั

วรรณคดีและนิทานท่ีคนในสังคมคุน้เคย  



 ตวัอยา่งเพลงกล่อมเด็กช่ือ  “เจา้ขนุทอง” เป็นเพลงกล่อมเด็กท่ีแพร่หลายมาก เน้ือเพลงแสดงให้เห็น

ถึงความรักความผกูพนัของแม่ท่ีมีต่อลูก  ความอาลยัอาวรณ์ท่ีลูกตอ้งตายจากไป 

    วดัเอ๋ยวดัโบสถ ์  ตาลโตนดเจด็ตน้ 

   ขนุทองไปปลน้   ป่านฉะน้ีไม่เห็นมา 

   คดขา้วใส่ห่อ   ถ่อเรือไปหา 

   เขาก็ร ่ าลือมา   วา่ขนุทองตายแลว้ 

   เหลือแต่กระดูกแกว้  เมียรักจะไปปลง 

   ขนุศรีถือฉตัร   ยกกระบตัรถือธง 

   ถือทา้ยเรือหงส์   ปลงศพเจา้ขนุทอง 

 ตวัอยา่งเพลงกล่อมเด็กท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมของชาวบา้นท่ีต าหนิผูห้ญิงท่ีไม่เป็นแม่บา้นแม่เรือน 

เช่น 

     ลูกเอ่ยลูกสาว  ลูกของชาวเมืองเหนือ 

   ทาขมิ้นเป็นเน้ือ   ท าอะไรก็ไม่เป็น 

   หุงขา้วแต่ละหมอ้  ส้ินฟืนก่อเป็นเกียนเขน็ 

   บา้งก็สุกบา้งก็ดิบ  บา้งก็เป็นทอ้งเล็น 

   หุงขา้วก็ไม่เป็น   หนา้ชเลน้ไม่มีอายเอย 

 ตวัอยา่งเพลงกล่อมเด็กท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัวรรณคดีท่ีคนไทยคุน้เคย 

    ตวัเอยตวัพี่  องคร์ะเด่นมนตรีรุ่งฟ้า 

   ลอบลกับุษบามา   ลงในถ ้ามะคีรี 

   เสด็จเขา้ไป   แกส้งสัยในกรุงศรี 

   บุษบานารี   ก็ไปชมสวนศรีอุทยาน 

 1.2 เพลงร้องเล่นของเด็ก 

 เพลงร้องเล่นของเด็กเป็นเพลงสั้นๆ และร้องทวนไปทวนมาซ ้ าๆกนั เพื่อให้เด็กใชร้้องเล่นเพื่อความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีส่วนช่วยให้เด็กจดจ าขอ้ความยาวๆ ได ้ซ่ึงท าให้เด็กไดเ้รียนรู้การใชภ้าษาและ

การใชศ้พัทต่์างๆ เพิ่มมากข้ึน 

 เน้ือหาของเพลงน ามาจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัเด็ก เช่น เร่ืองสัตว ์ สภาพธรรมชาติ เน้ือเพลงนั้นบาง

วรรคมีความหมาย  บางวรรคก็ไม่มีความหมาย  เพลงชนิดน้ีบางทีก็จะมีการแสดงท่าทางง่ายๆประกอบเพลง  

เพื่อฝึกใหเ้ด็กรู้จกัใชอ้วยัวะต่างๆ เช่น การเดิน  การนัง่  การใชมื้อ เป็นตน้ 



 ตวัอยา่งเพลงร้องเล่นท่ีใชห้ยอกเด็ก และมีการแสดงท่าทางประกอบ 

 - เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกใหเ้ด็กยนื 

  ตั้งไข่ลม้  ตม้ไข่กิน  ไข่ตกดิน อดกินไข่เนอ้ 

 - เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกใหเ้ด็กใชมื้อ 

  จบัปูด า  ขย  าปูนา  จบัปูมา้  ควา้ปูทะเล 

 - เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกใหเ้ด็กใชก้ลา้มเน้ือ และรู้จกัทรงตวั 

  โยกเยกเอย  น ้าท่วมเมฆ  กระต่ายลอยตอ  หมาหางงอ  ข่ีคอโยกเยก 

 บางคร้ังเน้ือหาของเพลงก็ร้องเล่นๆ เพื่อลอ้เลียนเพื่อนๆ หรือเด็กท่ีแปลกๆ ผดิไปจากเด็กคนอ่ืน 

 - เพลงหวัโลน้ 

  หวัโลน้โกนใหม่ใหม่  ควกัข้ีไก่ใส่หวัโลน้ 

 - เพลงผมจุก 

  ผมจุกมาคลุกน ้าปลา  เห็นข้ีหมานัง่ไหวก้ระจอ้งหง่อง 

 - เพลงผมเปีย 

  ผมเปียมาเลียใบตอง  พระตีกลอง  ตะลุ่มตุม้มง 

 1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 

 เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก คือ เพลงท่ีเด็กใชร้้องประกอบการละเล่นต่างๆ ซ่ึงอาจจะร้องเป็น

กลุ่ม หรือร้องเด่ียวก็ได ้บางคร้ังก็มีการตบมือให้จงัหวะหรือใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยให้การละเล่นนั้นๆ 

สนุกสนานครึกคร้ืนยิง่ข้ึน เช่น  

 - เพลงแมงมุม 

  แมงมุมเอย    ขยุม้หลงัคา  

 แมวกินปลา   หมากดักะพุง้กน้ 

 - เพลงงูกินหาง 

  พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน” 

  แม่งู : “กินน ้าบ่อโสกโยกไปโยกมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตวัไปมา 

  พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน” 

  แม่งู : “กินน ้าบ่อหินบินไปบินมา” พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา 

  พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน” 



  แม่งู : “กินน ้าบ่อทรายยา้ยไปยา้ยมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตวัไปมา 

  พอ่งู : “กินหวักินหางกินกลางตลอดตวั” 

 - เพลงรีรีขา้วสาร 

  รีรีขา้วสาร  สองทะนานขา้วเปลือก  

  เลือกทอ้งใบลาน เก็บเบ้ียใตถุ้นร้าน  

  คดขา้วใส่จาน พานเอาคนขา้งหลงัไวใ้หดี้ 

 เม่ือถึงค าสุดทา้ย ซุ้มประตูก็จะลดมือลง กกัตวัผูเ้ล่นท่ีเดินผ่านมา ผูเ้ล่นท่ีถูกกกัตวัจะถูกคดัออก 

หรืออาจจะถูกลงโทษดว้ยการใหร้ าหรือท าท่าทางอะไรก็ได ้

 เน้ือหาของเพลงประกอบการละเล่นของเด็กบางเพลงอาจสะทอ้นให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวบา้นและค่านิยมของชาวบา้นในดา้นต่างๆ เช่น 

 - เพลงจ ้ าจ้ีมะเขือเปราะ   เป็นเพลงประกอบการละเล่นท่ีสะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบา้น 

     จ ้าจ้ีมะเขือเปราะ      

  กะเทาะหนา้แวน่  พายเรืออกแอ่น       

  กระแท่นตน้กุ่ม   สาวสาวหนุ่มหนุ่ม      

  อาบน ้าท่าไหน   อาบน ้าท่าวดั 

   เอาแป้งท่ีไหนผดั  เอากระจกท่ีไหนส่อง 

      เยีย่ม ๆ มอง ๆ   นกขนุทองร้องวู ้

 จะเห็นได้ว่าเพลงเด็กเป็นเพลงท่ีร้องถ่ายทอดกนัปากต่อปาก  และใช้ถ้อยค าหรือท านองท่ีง่ายๆ 

บางคร้ังเน้ือร้องอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งแลว้แต่ทอ้งถ่ิน  แต่จุดประสงคก์็เพื่อให้เด็กไดรั้บความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน  และช่วยใหเ้ด็กพฒันาทกัษะดา้นการพดู และดา้นร่างกายใหดี้ข้ึนนัน่เอง 

2. เพลงปฏิพากย์ 

 ค าว่า “ปฏิ”  หมายถึง โตต้อบ  ส่วนค าว่า “พากย”์  หมายถึง การใช้ค  าพูด ดงันั้นเพลงปฏิพากยจึ์ง

หมายถึง  เพลงท่ีร้องโตต้อบกนัระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง โดยใชป้ฏิภาณไหวพริบหรือท่ีเรียกวา่ “ร้องแก”้  

 อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 4-5) ไดก้ล่าวถึงเพลงปฏิพากยว์่า  เป็นเพลงโตต้อบระหว่างชายและหญิง 

เน้ือหาเป็นการเก้ียวพาราสี  มีการถามตอบในเร่ืองคดีโลก คดีธรรม  ศาสนา หรือประวติัศาสตร์  ความ

สนุกสนานจะอยูท่ี่พ่อเพลงและแม่เพลงใชโ้วหารชิงไหวพริบดน้กลอนแกก้นั  มีลูกคู่ร้องรับ กระทุง้จงัหวะ

ท าใหค้ร้ืนเครงยิง่ข้ึน 



 ภูมิจิต เรืองเดช (2529: 54-55)  ไดแ้สดงทศันะถึงเพลงปฏิพากยท่ี์สอดคลอ้งกนัวา่ ทุกภาคของไทยมี

เพลงพื้นบา้นในลกัษณะท่ีเป็นเพลงปฏิพากย ์ คือ “เพลงท่ีชายหญิงร้องโตต้อบกนั”  มีความแตกต่างกนัไป

บา้ง  ตามลกัษณะวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน เช่น ภาษา  ท่วงท านอง เน้ือหา เคร่ืองดนตรี การร่ายร า  การแต่ง

กาย และโอกาสท่ีร้อง 

 เพลงปฏิพากยใ์นแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละชุมชนภูมิภาคมีช่ือเรียกวิธีการแสดงท่ีแตกต่างกนัไปตามอตั

ลกัษณ์และความนิยมของทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น 

 ภาคกลางมีช่ือเรียกวา่ “เพลงเรือ”  “เพลงฉ่อย”  “เพลงอีแซว” 

 ภาคอีสานมีช่ือเรียกว่า  “หมอล าคู่” (หมอล าฝ่ายหญิงหมอล าฝ่ายชาย)  อีสานใตเ้รียก “เจรียงตวั” 

“เจรียงเบริน” 

 ภาคเหนือมีช่ือเรียกวา่ “เพลงซอ” 

 ภาคใตมี้ช่ือเรียกวา่ “เพลงเรือ”  “เพลงนา” 

 ตัวอย่างเพลงปฏิพากย์ทีคุ้่นเคย 

 “เพลงเรือ” 

 เพลง เ รือ เ ป็นเพลงท่ี ร้องเ ล่นในฤดูน ้ าหลาก  ประมาณเดือน 11-12 นิยมเล่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี ช่วงเทศกาลกฐิน ผา้ป่า หรืองานนมสัการ งาน

บุญประจ าปีของวดั ซ่ึงเป็นฤดูน ้าหลาก ชาวนาวา่งเวน้จากการท านา รอน ้าลด และรวงขา้วสุก ก็จะพากนัพาย

เรือมาท าบุญไหวพ้ระและเล่นเพลง  

 ธรรมเนียมในการเล่นมีเรือฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จ านวนผูเ้ล่นข้ึนอยูก่บัขนาดของเรือประมาณ   9 - 

10 คน มีพอ่เพลง แม่เพลง ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกคู่ ใชก้ลอนลงสระเสียงเดียวกนัไปเร่ือยๆ ท่ีเรียกวา่ “กลอนหวั

เดียว” นิยมร้องกลอนลา และกลอนไล เพราะคิดหาค าไดง่้ายกวา่สระเสียงอ่ืน มีเคร่ืองประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่ 

ฉ่ิง และกรับ พ่อเพลงท่ีนัง่กลางล าเรือ จะเป็นคนตีฉ่ิงดงัฉบัๆ ไปเร่ือยๆ ท่ีเหลือก็เป็นลูกคู่คอยร้องรับหรือ

ร้องย ัว่ดว้ยค าวา่ “ฮา้ ไฮ”้ และคอยกระทุง้วา่ “ชะ ชะ” ตามความคะนองปากเป็นจงัหวะๆ 

 เม่ือชาวเพลงพายเรือมาถึงท่ีหมาย โดยทัว่ไปก็จะมองหาเรือจบัคู่วา่เพลงกนัแลว้ ฝ่ายชายจะพายเรือ

ไปเทียบจนชิดเรือฝ่ายหญิงและเก็บพายข้ึน ในเรือแต่ละล าจะนัง่เป็นคู่ๆ นอกจากช่วงหวัเรือทา้ยเรือจะนัง่คน

เดียวเพราะท่ีแคบ เรือฝ่ายชายจะเร่ิมว่าเพลงก่อน เรียกว่า “เพลงปลอบ” เพื่อขอเล่นเพลงกบัฝ่ายหญิงตาม

มารยาท เม่ือว่าไปสัก 2 - 3 บท หากฝ่ายหญิงน่ิงไม่ตอบ ก็แสดงว่า ไม่สมคัรใจเล่นเพลงด้วย หรือมีคู่นัด

หมายอยูแ่ลว้ เรือฝ่ายชายตอ้งไปหาคู่ใหม่ แต่ถา้ฝ่ายหญิงเอ้ือนเสียงตอบ แสดงวา่ ตกลงปลงใจเล่นเพลงดว้ย 

ก็เร่ิมวา่ “เพลงประ” โตต้อบกนัในเชิงเก้ียวพาราสีอยา่งสนุกสนาน เช่น กล่าวถึงการลกัพาหนี หรือนดัหมาย



สู้ขอ เพลงชิงชู ้และเพลงตีหมากผวั  เม่ือวา่เพลงกนัสมควรแก่เวลาแลว้ เรือฝ่ายชายจะพายไปส่งเรือฝ่ายหญิง 

ในระหวา่งนั้นก็วา่ “เพลงจาก” เพื่อเป็นการแสดงความอาลยัอาวรณ์ 

 “เพลงอแีซว” 

 เพลงอีแซว เป็นเพลงพื้นบา้นจงัหวดัสุพรรณบุรี  เล่นในงานเทศกาลสงกรานต์ หรืองานบุญกุศล 

เดิมเป็นเพลงร้องโตต้อบกนัสั้นๆ แบบกลอนหวัเดียว ต่อมาไดย้มืกลอนเพลงฉ่อยไปร้องให้ยาวมากข้ึน  ร้อง

ดว้ยจงัหวะเร็วๆ เดินจงัหวะดว้ยฉ่ิง  กรับ  พ่อเพลงแม่เพลงแต่ละฝ่ายมีลูกคู่ 4- 5 คนร้องโตต้อบเชิงเก้ียวพา

ราสีแฝงค าสองแง่สองง่าม เพื่อสร้างความครึกคร้ืนให้แก่ผูฟั้ง ส่วนผูร้้องตอ้งมีความสามารถในการเลือก

ถอ้ยค ามาร้อยเรียงท่ีเรียกกนัวา่ “ดน้เพลง” ใหท้นัจงัหวะท่ีเร็วกวา่เพลงประเภทอ่ืนๆต่อมา 

 “เพลงฉ่อย” 

 เพลงฉ่อย เป็นเพลงท่ีเล่นกนัทัว่ไปทุกจงัหวดัในภาคกลาง โดยนิยมเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

และวนันกัขตัฤกษ์อ่ืนๆ ภายหลงัมีการตั้งวงเป็นอาชีพรับจา้งแสดงทัว่ไป คณะล าตดัหวงัเต๊ะนิยมน าเพลง

ฉ่อยมาร้องแทรกกบัการละเล่นเพลงล าตดัเสมอ เพลงฉ่อยเป็นเพลงโตต้อบระหวา่งชายหญิง มีเอกลกัษณ์

ตรงท่ีลูกคู่จะร้องรับวา่ “เอ่ชา  เอชา  ชา  ฉาด  ชา” บางคณะต่อดว้ย  “หน่อยแม่” ไม่ตอ้งมีดนตรีประกอบ ลูก

คู่จะปรบมือเท่านั้น 

 “เพลงเกีย่วข้าว”  

 เพลงเก่ียวขา้ว เป็นเพลงท่ีส าหรับร้องกนัในขณะลงแขกเก่ียวขา้ว อนัเป็นอาชีพส าคญัของชาวนา

ไทย เพื่อให้สนุกสนานและรู้สึกผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ในการงาน และเช่ือมความสามคัคีใน

ระหวา่งเพื่อบา้นอาชีพเดียวกนั  เพลงเก่ียวขา้วจะเล่นกนัในฤดูเก่ียวขา้ว  จะเล่นกนัเม่ือหยุดจากการเก็บเก่ียว

ขา้วแลว้ เหมือนกบัเพลงเตน้ก าร าเคียว  กล่าวคือ จะเล่นเพลงเก่ียวขา้วก่อนท่ีจะเล่นเพลงเตน้ก าร าเคียว และ

ไม่มีก าหนดเวลาในการเล่น คือ เล่นกนัจนเหน่ือยก็เลิก  เน้ือความของเพลงมกัจะเก่ียวกบัการไต่ถามถึงการ

ท านาผสมผสานการเก้ียวพาราสีกนั 

 เพลงเก่ียวขา้ว บางแห่งเรียก “เพลงก า” เวลาแสดง อีกมือหน่ึงก าขา้วไว ้ย  ่าเทา้ใชลี้ลาไปตามจงัหวะ

เพลง  ใชต้บมือใหจ้งัหวะพร้อมๆกนั บางคร้ังใชก้ลองและฉ่ิงเขา้ร่วมดว้ย 

 ตัวอย่างเพลงเกีย่วข้าว 

   เก่ียวเถิดหนาแม่เก่ียว อยา่มวัแลมวัเหลียว 

  เคียวจะบาดมือเอย 

   ควา้เถิดหนาแม่ควา้ รีบตะบึงใหถึ้งคนันา 

  จะไดพ้ดูจากนัเอย 



 ตัวอย่างเพลงเต้นก าร าเคียว 

   มากนัเถิดเอย  เอ๋ยรา  แม่รา  มารึมา  แม่มา  มาเถิดนะแม่มา  มารึมา แม่มา  มาเตน้

 ก าย  าหญา้กนัในนาน้ีเอย 

   มาเสียเถิดเอย เอ๋ยรา พ่อมา  มารึมา  พ่อมา  ฝนกระจายปลายนา  แล้วน้องจะมา

 อยา่งไรเอย.... 

3. เพลงในพธีิกรรม 

 เพลงในพิธีกรรมของชาวบา้น คือ การขบัล าน าเป็นท่วงท านองท่ีชาวบา้นใชป้ระกอบในพิธีกรรม

เก่ียวกบัวถีิชีวติของผูค้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

 อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 5-6) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงในพิธีกรรมได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 3.1  เพลงที่ประกอบในพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต วฒันธรรมและประเพณีการด าเนินชีวิตของคนไทย  

นบัตั้งแต่เกิดจนตาย มีความผูกพนัอยู่กบัท่วงท านองกลอนเพลง เพราะมีความเช่ือวา่เพลงจะเป็นส่ือถึงส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ  เพื่อบนัดาลความสุข  ปัดเป่าความทุกข ์  เพลงในพิธีกรรมมีความส าคญักบัการเกิดของเด็ก เช่น  

สวดแหล่เรียกขวญัในพิธีท าขวญั  พิธีโกนจุก  พิธีบวชนาค พิธีแต่งงาน  ในงานอวมงคล  เช่น เพลงตุม้โมง 

(อีสานใต)้  เพลงสวดคฤหสัถ ์ (ภาคกลาง)  สวดมาลยั  และเพลงกาหลอ (ภาคใต)้ ซ่ึงในในงานศพ 

 3.2 เพลงประกอบพธีิกรรมตามปฏิทิน ไดแ้ก่ เพลงท่ีมีบทบาทตามปฏิทินประเพณีราษฎร์ 12 เดือน 

เช่น บทเพลงแห่นางแมวในพิธีของฝน  หากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ ประมาณเดือน 

8-9 เพื่อใหฝ้นตกลงมาเพื่อการเพาะปลูกและพืชผลทางการเกษตร ในส่วนน้ีจะมีเพลงในพิธีกรรมต่อเน่ืองใน

เร่ืองของการเพาะปลูก  เช่น พิธีสู่ขวญัขา้ว สู่ขวญัยุง้  ขอบคุณผสีางเทวดาท่ีใหผ้ลผลิตดี 

 3.3 เพลงประกอบพิธีกรรมในการรักษาโรค  เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือทางไสยศาสตร์ท่ี

เร้นลบั ไดแ้ก่ เวทมนตร์หรือคาถาอาคมต่างๆ อิทธิปาฏิหาริย ์ ภูตผีปีศาจ และวิญญาณ เพราะคนไทยส่วน

ใหญ่มีความเช่ือทางไสยศาสตร์กันมาเน่ินนาน  ถึงแม้วิทยาการต่างๆ จะเจริญก้าวหน้าไปสู่โลกของ

เทคโนโลยีแลว้  ยงัพบวา่มีการรักษาอาการเจ็บป่วยดว้ยเพลงในสังคมชนบท เช่น ล าผีฟ้า  ล าผีแถน ในภาค

อีสานเหนือ  เป็นการขบัร้องบทกลอน มีแคนเป็นดนตรีประกอบกบัการขบัร้อง  มีการใชท้่าร่ายร าประกอบ  

การขบัล าประเภทน้ีเป็นการล าบอกกล่าว  และเชิญวญิญาณบรรพบุรุษมาเพื่อรักษาอาการป่วยไข ้

 

 

 

 



 

  ตวัอยา่งเพลงฉ่อยท่ีมีเน้ือหาดงักล่าว 

  แต่ปาเลปาหลงั  เราเคยไดส้ร้างกุศล 

 มากนัแม่คุณสองคน  มนัจริงเสียแทม้ัน่คง 

 น่ีแหละเน้ือคู่ของนอ้ง  แม่คอปลอ้งจงใจ 

หรือ 

  น่ีมนัเป็นคู่สร้างกุศล ท่ีไดม้าเจอสร้อยโกสุม 

   เป็นตน้ 

 

 5. เพลงพื้นบา้นสะทอ้นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ความรู้ความฉลาดของบรรพบุรุษไทยท่ีแฝง

ในเพลงพื้นบา้นได้ถ่ายทอดมายงัลูกหลาน และมีประโยชน์ต่อลูกหลานมาจนถึงปัจจุบนั เพลงพื้นบา้น

สะทอ้นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ความสามคัคีหรือความมีไมตรีของคนในสังคม เพลงพื้นบา้นเกิดจากการท่ีคนในสังคม

ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกนัในการท างาน เช่น การเก่ียวขา้ว การนวดขา้ว เพลงพื้นบา้นจึงท าให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการร้องเพลง ถา้ผูใ้ดร้องไม่คล่อง ก็สามารถปรบมือหรือเคาะจงัหวะ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความ

พร้อมเพรียงของหมู่คณะ แมแ้ต่เน้ือเพลงก็แสดงออกถึงความช่วยเหลือ ความสามคัคีท่ีมีต่อกนัดงัเช่น 

     เพลงสงฟาง 

 ชาย มาเถิดหนาแม่มา  อยา่ใหเ้สียเวลา  มาช่วยกนัสงฟางเอย 

 หญิง มาเถิดหนาพอ่มา  อยา่ใหเ้สียเวลา  มาช่วยกนัสงฟางเอย 

 

  5.2 ความมีไหวพริบหรือปฏิภาณ ลกัษณะเน้ือร้องของเพลงชาวบา้นส่วนมากเป็นการ

โต้ตอบระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลง ต้องใช้ความรวดเร็วในการโต้ตอบ เวลาร้องจึงมกัซ ้ าค  าหรือซ ้ า

ขอ้ความขณะท่ีก าลงัคิดหาถอ้ยค าท่ีใชต้อบโตอี้กฝ่ายหน่ึง เช่น 

    เพลงเต้นก าร าเคียว 

ชาย ไปกนัเถิดเอย เอ๋ยรา แม่ไป ไปรึไปแม่ไป ไปชมนกกนัท่ีในป่า ไปชมพฤกษากนัท่ีในไพร ไปชม

ชะนีผไีพร เล่นท่ีในดงเอย 

หญิง ไปเสียเถิดเอย เอ๋ยรา พอ่ไป ไปรึพอ่ไป นอ้งเดินขยกิ จิกไหล่ ตามกน้พี่ชายไปเอย 



 จะเห็นไดว้า่เพลงพื้นบา้นสามารถสะทอ้นภาพสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของ

เราให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงภาพสะทอ้นเหล่าน้ีช่วยท าให้เราเขา้ใจความเป็นมาของสังคมและวฒันธรรม

ของเราไดดี้ยิง่ข้ึน 



ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ 

 วรรณคดียังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ในทางกลับกันศิลปวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลต่อ

การสร้างสรรค์วรรณคดีเช่นกัน ในบทนี้จะอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปวัฒนธรรม

แขนงต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. วรรณคดีกับจิตรกรรม 

 คําว่า จิตรกรรม หมายถึง งานเขียนภาพ ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงของไทยส่วนใหญ่เป็นภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง ซึ่งหมายถึง “รูปภาพจิตรกรรมแบบไทยที่เขียนระบายลงบนฝาผนังในพระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป 

พระปรางค์ พระระเบียง และศาลาการเปรียญ” นอกจากนี้ยังปรากฏภาพเขียนในใบลานและสมุดข่อย เป็นต้น 

 ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏตามสถานที่ต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นจากจิตรกรเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีวรรณคดี

เป็นเครื่องนําทาง ได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง  รามเกียรติ์ เวสสันดรชาดก และชาดกต่างๆ เป็นต้น วรรณคดีเหล่านี้

จิตรกรจะต้องอ่านเรื่องราวอย่างละเอียดให้เข้าใจอย่างดีเสียก่อนจึงจะวาดภาพออกมาได้  

 1.1 อิทธิพลของวรรณคดีที่มีต่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม  

 ในที่นี้หมายถึง วรรณคดีเป็นบ่อเกิดหรือแรงบันดาลใจในการเขียนภาพจิตรกรรม ดังจะเห็นว่า มีภาพ

จิตรกรรมที่มาจากวรรณคดีมากมาย เช่น 

 “ภาพจิตรกรรมจากไตรภูมิพระร่วง” 

 เรื่องราวในไตรภูมิพระร่วงซึ่งพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่ 1 แต่งข้ึนประมาณปี พ.ศ.1888 

โดยทรงค้นคว้าเรียบเรียงจากคัมภีร์ต่างๆกว่า 30 เล่ม เพ่ือใช้เทศนาโปรดพระมารดา และเพ่ือจําเริญพระ

อภิธรรม โดยวรรณคดีเรื่องนี้จัดเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องหนึ่ง กล่าวถึง ภูมิทั้ง 3 มีกามภูมิ รูปภูมิ และ

อรูปภูมิ แต่ละภูมิมีลักษณะ ดังนี้  

 กามภูมิ เป็นภูมิที่ยังข้องอยู่ในกาม  มีความรักและความทุกข์ประกอบด้วยโลกมนุษย์  สวรรค์ และ

นรก 

 รูปภูมิ เป็นภูมิของพรหมที่มีรูปร่าง 

 อรูปภูมิ เป็นภูมิของพรหมที่ปราศจากร่างกาย 

 ภูมิต่างๆเหล่านี้เป็นสถานที่สัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตามเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ตราบใดที่ยังไม่หมด

กิเลส และยังไม่บรรลุถึงนิพพาน แก่นแท้ของเรื่องไตรภูมิพระร่วง ก็คือ การเดินทางของมนุษย์ผ่านความเป็น

จริงระดับต่างๆ เพ่ือบรรลุถึงพระนิพพาน ดังนั้น ภาพที่ปรากฏออกมาจะเป็น นรกหรือสวรรค์ก็ดี มีอิทธิพลต่อ

จิตใจของคนไทยทําให้เกรงกลัวต่อบาปยิ่งขึ้น 

 ภาพในไตรภูมิพระร่วงจะมีท้ังที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังและเขียนไว้ในสมุดข่อย สมชาติ มณีโชติ กล่าวว่า 



 “ช่างไทยโบราณนิยมเขียนภาพไตรภูมิไว้ด้านหลังพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถโดย

แสดงเป็นรูปเขาพระสุเมรุอยู่กลาง มีปราสาทท่ีประทับของพระอินทร์อยู่บนยอดเขา  สองข้างเขาพระสุเมรุเป็น

ภาพภูเขา เรียงจากสูงลดหลั่นลงมาจํานวน 7 ลูก....ระหว่างภูเขาแต่ละลูกจะคั่นด้วยแม่น้ําสีทันดร พ้นเขาสัต

ตบริพันธ์แล้วจึงเป็นแดนมนุษยโลก พ้นทวีปไปจะเป็นของจักรวาล...” 

 ตามวัดต่างๆ ในชนบทมักจะมีภาพเขียนเกี่ยวกับนรก สวรรค์ ไว้เตือนสติพุทธศาสนิกชนและเป็นการ

สอนธรรมทางอ้อม ซึ่งอาศัยภาพจิตรกรรมจากวรรณคดีเป็นสื่อถ่ายทอดความคิดไปยังชนรุ่นหลังด้วย 

 “ภาพจิตรกรรมจากทศชาติ” 

 ทศชาติเป็นเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิ์สัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี

พระชาติใหญ่ๆ 10 ชาติ ใช้คําย่อเป็นคาถาว่า “ต  ช  สุ  เน  ม  ภู  จ  นา  วิ  เว” ถือว่าเป็นสิริมงคลป้องกัน

อันตรายต่างๆได้  

 ภาพจิตรกรรมจากเรื่องทศชาติแพร่หลายมาก จึงขอยกข้อความในพระราชวิทยานิพนธ์ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติมากล่าวไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การศึกษาเรื่องนี้ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสรุปได้ดังนี้ 

 มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมามีแพร่หลายในสมัย

รัตนโกสินทร์ ทังในพระนครและต่างจังหวัด ช่างมักจะเขียนภาพเรียงกันไป ตามพระชาติที่กล่าวในนิบาตชาดก

ชาติหนึ่งๆ มักจะแสดงให้เป็นหลายๆตอน เช่น 

 ชาติที่ 1 เตมียชาดก 

  ในช่องที่เขียนภาพ “เตมียชาดก”  เล่าเรื่องตั้งแต่พระเตมียกุมารโดยเสด็จพระราชบิดาออกว่า

ราชการในวันที่มีการตัดสินคดีนักโทษ พระเตมีย์ เกิดความเกรงกลัวว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้องตัดสิน

ประหารชีวิตนักโทษเป็นการทําบาปส่งผลให้ตกนรก จึงแสร้งทําตนเป็นคนหูหนวก เป็นใบ้ แม้จะถูกทดสอบ

ด้วยวิธีการต่างๆ ก็มิได้หวั่นไหว จนกระท่ังพระราชบิดาทรงเห็นว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง จึงให้นําพระเตมีย

กุมารไปประหารเสียโดยให้ขุดหลุมฝัง ในขณะที่นายสารถีขุดหลุม พระเตมีย์ก็ได้ยกราชรถขึ้นเหนือพ้ืนดินด้วย

พละกําลังบุญญาธิการ หลังจากนั้นพระเตมีย์แสดงธรรมโปรดพระบิดาและพระมารดา และสุดท้ายพระบิดา

และพระมารดาได้เสด็จออกผนวชตามพระเตมีย์ ภาพที่มักจะเห็นกันอยู่เสมอคือภาพที่พระเตมีย์โดยเสด็จออก 

ว่าราชการ  ตอนถูกทดสอบ และตอนยกรถ 

 

 

 

 



ตอนเตมียชาดก วิหารเทพวิทยาคม ปริสุทธปัญญา วัดบ้านไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนเตมียชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตมียชาดก เป็นชาดกที่เล่าเรื่องครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์เพ่ือบําเพ็ญเนกขัมมบารมี  ที่

แปลว่า ความตั้งใจที่จะออกบวช ละซึ่งโลกียวิสัยเพื่อก้าวสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ 

 ชาติที่ 2 มหาชนกชาดก 

 เรื่องมหาชนกชาดก มักปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังตอน พระมหาชนกกุมารถูกเด็กอ่ืนๆ ล้อเลียนว่า

เป็นลูกหญิงม่าย จึงมาถามความจริงจากแม่ ตอนไปค้าสําเภา ถึงตอนสําเภาอับปาง นางมณีเมขลามาช่วย 

 มหาชนกชาดก เป็นชาดกที่เล่าเรื่องครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกทรงพระบําเพ็ญ

วิริยะบารมี ที่แปลว่า ความเพียรพยายามในการก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ได้ตั้งใจไว้ 

 

 



 ชาติที่ 3 สุวรรณสามชาดก 

 เรื่องสุวรรณสามชาดก มักปรากฏภาพจิตรกรรมตอนสุวรรณสามอยู่ในป่าท่ามกลางสัตว์ต่างๆ และ

สุวรรณสามออกหาผลหมากรากไม้เพ่ือนํามาปรนนิบัติบิดามารดาที่ตาบอด ตอนพระเจ้ากบิลยักษ์ยิงศรพิษถูก

สุวรรณสามด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์ สุดท้ายเทพธิดามาช่วยให้พิษหมดจากศรและทําให้ดวงตาของ

ดาบสและดาบสินีทั้ง 2 หายเป็นปกติ และสุดท้ายสุวรรณสามได้สอนเมตตาธรรมและทศพิธราชธรรมให้แก่

พระเจ้ากบิลยักษ์ 

 พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติถือกําเนิดในตระกูลดาบสนามว่าสุวรรณสาม ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี 

ที่แปลว่าการให้ความรักความเมตตาต่อมวลมนุษย์และบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจาก

ความทุกข์และปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

 จากการศึกษาภาพเขียนฝาผนังเราอาจจะสันนิษฐานความเชื่อในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง

การบําเพ็ญบารมี จะสังเกตได้ว่าความคิดของช่างเขียน การบําเพ็ญบารมีเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ หรือภาพ

หลักของเรื่อง... 

 อิทธิพลความคิดเรื่องบารมีต่อวัฒนธรรมไทยนั้น เราจะเห็นได้หลายทาง  

 ประการแรก ในด้านวัฒนธรรมการปกครอง ดั้งเดิมมีความคิดที่ว่ากษัตริย์เป็นหัวหน้าคอยปกครอง

รักษาระเบียบของสังคม ในสมัยสุโขทัย จะเห็นได้จากจารึกและคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงว่ามีวิวัฒนาการในความ

เชื่อว่า กษัตริย์จะสามารถนําสังคมไปในทางท่ีดีขึ้นได้ เพราะกษัตริย์ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นผู้ปกครองเพียงอย่างเดียว 

แต่เป็นผู้นําทางศีลธรรมด้วย กล่าวคือจะบําเพ็ญบารมีจนบรรลุพระโพธิญาณ  และชี้นําทางแก่บุคคลอ่ืนด้วย 

ความคิดนี้ทําให้ต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ คําว่า “บารมี” กลายเป็นคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ 

 ประการที่สอง ถือว่าความคิดเรื่องบารมีก่อให้เกิดประเพณีการสวดและเทศน์มหาชาติ  

 ประการที่สาม ในด้านศิลปะ การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นแรงบันดาลใจให้ช่างเขียน

ภาพประกอบเป็นจิตรกรรมฝาผนังออกในรูปแบบต่างๆตามความคิดของช่าง 

 การนําวรรณคดีมาเขียนภาพจิตรกรรมสามารถนํามาเขียนได้ทุกเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ช่างเขียนนิยม

นําเอาเรื่องที่สําคัญหรือได้รับความนิยมมาเขียน ในการเขียนภาพ ช่างเขียนจะเลือกเนื้อหาหรืออนุภาพสําคัญ

มาเขียน เมื่อชมภาพจะทราบได้ทันทีว่าเป็นตอนใดมาจากเรื่องใด หลักการหยิบอนุภาคสําคัญมาเขียนนี้จะ

ปรากฏคล้ายกันในทุกพ้ืนที่ด้วย ช่างเขียนอาจเขียนเป็นเรื่องราวต่อเนื่องหรืออาจคัดเฉพาะบางตอนมาเขียน    

ก็ได้ ทั้งนี้ นิยมเขียนเริ่มต้นเรื่องจากซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าพระอุโบสถหรือพระวิหาร และเขียนภาพต่อ ๆ กัน

ไป โดยเป็นการเขียนตามหลักทักษิณาวรรต กล่าวคือ ให้ช่างเขียนและผู้ชมภาพได้กระทําการบูชาพระพุทธเจ้า

ด้วยการเดินเวียนขวาไปด้วย 



 วรรณคดีที่นํามาเขียนส่วนใหญ่มักเป็นวรรณคดีทางศาสนา เช่น มหาชาติ พุทธประวัติ ไตรภูมิ หรือ

พระมาลัย ในภาคกลาง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดารามมีภาพพุทธประวัติในพระอุโบสถและมีเรื่องรามเกียรติ์

ตรงกําแพงแก้ว ในส่วนภูมิภาคอาจเขียนภาพจากเรื่องท้องถิ่นหรือชาดกช่างเขียนจะเขียนภาพตัวละครให้

สอดคล้องกับผู้คนและวิถีชีวิตตามท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ทางเหนือมีภาพเขียนเรื่องสังข์ทองที่วิหารลายคํา วัดพระ

สิงห์ เมืองเชียงใหม่ ช่างเขียนเขียนภาพตามขนบท้องถิ่นล้านนา ทั้งการนุ่งผ้าของสตรี การสักลายที่ ขา และ

การแต่งกายของบุรุษ  

  

 

ภาพพระสังข์ ที่ทราบว่าแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ จึงไปชุบตัวในบ่อเงินและบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสังขพ์รางตัวเป็นเจ้าเงาะ แล้วหนีไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจ้าชายในนครต่างๆ รวมหนึ่งร้อยเอ็ดเมือง มาให้ธิดาท้าวสามนต์เลือกเป็นคู่ครอง 

 

ทั้งนี้ลักษณะเนื้อเรื่องวรรณคดีมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 1) นิยมนําเรื่องทางศาสนามาเขียนภาพ บางวัดอาจนําวรรณคดีที่ไม่ใช่วรรณคดีศาสนามาเขียนก็ได้ 

เช่น ภาพขุนช้างขุนแผนที่วัดป่าเลไลย์จังหวัดสุพรรณบุรี หรือภาพอิเหนาที่วิหารวัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตอนอิเหนาอภิเษกสมรส 

   เป็นภาพอันโอ่อ่า  เห็นนครใหญ่  กําแพงใหญ่  พระราชวังอันมโหฬาร  

   ผู้คนและบ้านเมืองที่คับคั่งไกลออกไปคือแม่น้ํากับบ้านเรือนอยู่ในฝั่งตรงกันข้าม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในภาพนี้เป็นตอนอิเหนารบกับท้าวกะหมังกุหนิง   

        ภาพการที่ม้าเข้าหากันเป็นลักษณะนาฏลักษณ์  เห็นโขดหินและต้นไม้ 

 2) อาจเขียนทั้งเรื่อง หรือคัดเฉพาะบางตอนบางฉากที่สําคัญมาเขียนก็ได้ เช่น เขียนเฉพาะฉากนรก 

ภาพจักรวาลวิทยา ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม 

 3) คัดเฉพาะตัวละครบางตัวมาเขียนภาพก็ได้ เช่น เขียนเฉพาะภาพช้างเอราวัณ หรือพระอินทร์ทรง

ช้างเอราวัณ ภาพนางในวรรณคดี 

 นอกจากวรรณคดีแล้วยังมีการนําเอาเรื่องทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สําคัญ ของบ้านเมือง สุภาษิต 

สํานวน นิทานพ้ืนบ้านที่นํามาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วย เช่น ภาพจิตรกรรม พงศาวดารของพระ

นเรศวรที่ผนังวิหารวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดอยุธยา 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ต้นฉบับที่เคยเห็น

กันในหนังสือเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่พระองค์ทรงพระสุบินว่า มีน้ําท่วมป่า หลากมาแต่ทางทิศตะวันตกพระองค์เสด็จลุยน้ําไปพบ

จระเข้ใหญ่ตัวหนึ่ง ได้เข้าต่อสู้กัน ทรงประหารจระเข้นั้นสิ้นชีวิตด้วยฝีพระหัตถ์ สายน้ํานั้นก็เหือดแห้งไป   

พระยาโหราธิบดีกราบทูลพยากรณ์ว่า “เสด็จไปคราวนี้จะได้รบพุ่งกับข้าศึก เป็นมหายุทธสงคราม ถึงได้ทํายุทธ

หัตถีและจะมีชัยชนะข้าศึก” 

 1.2 จิตรกรรมในวรรณคดี ในวรรณคดีปรากฏเรื่องราวที่กล่าวถึงการเขียนภาพจิตรกรรมอยู่หลาย

เรื่อง เช่น เรื่องอิเหนา เรื่องสมุทรโฆษ เรื่องรามเกียรติ์ โดยจิตรกรรมมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างสรรค์เนื้อหา

วรรณคดี ทั้งการใช้เป็นบทชม การแนะนําตัวละคร หรือการดําเนินเรื่อง ดังนี้ 

 “อิเหนา” 

 อิเหนาในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 กล่าวถึงภาพวาดของบุษบา ตอนจรกาจะคัดเลือกประไหม    

สุหรี จึงใช้ช่างไปวาดรูปนางจินดาส่าหรี ธิดาท้าวสิงหัดส่าหรีคนเหนึ่ ง และอีกคนหนึ่งให้ไปวาดรูปของบุษบา 

ธิดาท้าวดาหา เพ่ือจะได้เปรียบเทียบกันว่าใครจะงามกว่ากัน ดังคําประพันธ์ว่า 

   จะไว้เปรียบกับอย่างนางดาหา  เลือกโฉมกัลยาทั้งสองศรี 

  ใครเลิศลักษณ์จักขอเทวี    ภูมีเปรมปริ่มกระหยิ่มใจ 

 นายช่างไปเห็นบางบุษบาก็ตกตะลึง ไม่ทันได้วาดรูปนาง ต้องคอยจนนางตื่นบรรทมยังไม่ได้ทรงเครื่อง 

ช่างก็วาดรูปนางบุษบา 1 รูป ดังคําประพันธ์ว่า 

    บัดนั้น    ช่างเขียนผู้มีอัชฌาสัย 

   เมียงหมอบลอบดูอยู่แต่ไกล  วาดรูปอรไทตื่นบรรทม 

   ไม่ผัดพักตราทรงอาภรณ์   ก็งามงอนระทวยสวยสม 

   นายช่างเขียนพลางทางชม  นึกนิยมเตือนใจไปมา ฯ 

 อีกรูปหนึ่ง นายช่างวาดตอนบุษบาทรงเครื่องเต็มท่ี ดังคําประพันธ์ว่า 

 



    บัดนั้น    นายช่างชํานาญการเลขา 

   เห็นเทวีทรงเครื่องเรืองรจนา  โสภาผุดผ่องละอององค์ 

   ตั้งตาพินิจพิศดูนาง   เยื้องย่างยุรยาตรดังราชหงส์ 

   จึงคลี่กระดาษวาดรูปโฉมยง  เหมือนทั่วทั้งองค์อินทรีย์ ฯ 

 ขณะที่นายช่างเดินทางกลับมา ระหว่างทางรูปนางบุษบาทรงเครื่องหายไป จึงเหลือแต่รูปไม่ได้

ทรงเครื่องถวายจรกา พอจรกาเห็นรูปเกิดความหลงใหลถึงกับสลบไป ดังคําประพันธ์ว่า 

     เมื่อนั้น   ระตูจรกาเรืองศรี 

   คลี่กระดาษดูรูปนางนารี   ให้เปรมปรีดิ์ประดิพัทธ์ผูกพัน 

   พิศท่ัวนรลักษณ์พักตรา   ดั่งหยาดฟ้ามาแต่กระยาหงัน 

   รสรักรึงใจเพียงไฟกัลป์   ทรงธรรม์ซวนซบสลบลง ฯ 

 รูปนางบุษบาทรงเครื่องที่หายไปนั้น เทวดาดลบันดาลให้วิยาสะกําตามกวางไปพบเข้า วิหยาสะกําเมื่อ

ได้เห็นรูปก็สลบไปเช่นกัน ดังคําประพันธ์ว่า 

     เมื่อนั้น   วิหยาสะกําใจกล้า 

   ให้อัศจรรย์จิตคิดสงกา   จึงตรัสเรียกเอามาฉับพลัน 

   คลี่ดูเห็นรูปเยาวเรศ   ดังแว่นทองส่องเนตรเสียวกระสัน 

   สุดแสนประดิพัทธ์ผูกพัน   ป่วนปั่นหฤทัยไปมา 

   ม้วนกระดาษซ่อนใส่ในรัดองค์  ใจจงด่าวดิ้นถวิลหา  

   สลบลงบนหลังอาชา   กะหมันหรารับรองประคองไว้ ฯ 

 ภาพจิตรกรรมในเรื่องอิเหนามีบทบาทสําคัญในการแนะนําความงามของตัวละครและใช้ดําเนินเรื่อง 

ดังจะเห็นว่า จิตรกรรมเป็นเหตุให้เกิดศึกระหว่างท้าวกะหมังกุหนิง บิดาของวิหยาสะกํากับเมืองดาหา และเป็น

เหตุให้ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะกําตายในสงคราม 

 “สมุทรโฆษ” 

 ในเรื่องสมุทรโฆษ ปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมในตอนนางธารีวาดรูปเพ่ือค้นหาชายที่มาสมนาง

พินทุมดีและเชิญพระสมุทรโฆษมาหานางพินทุมดี หลังจากพระโพเทพารักษ์พรากพระสมุทรโฆษจากนาง   

พินทุมดีแล้ว เมื่อนางตื่นขึ้นและไม่เห็นพระสมุทรโฆษก็ครวญหา แล้วให้นางธารีผู้เป็นพ่ีเลี้ยงวาดรูปชายต่าง ๆ 

ให้นางดูเพ่ือจักได้ทราบว่าชายที่มาสมนางคือผู้ใด เมื่อทราบว่าคือพระสมุทรโฆษก็ให้นางธารีไปเชิญพระสมุทร

โฆษมาหานาง ทั้งเหตุการณ์วาดรูปของนางธารจีึงทําใหน้างพินทุมดีและพระสมุทรโฆษพบกัน  

   ๏ รักน้องอย่าหน่วงนาน   มาจะวานวาดรูปา 

  ท้าวไทและเทพา     สุรนาคกินนร 



 

   ๏ จึงรู้ผู้ใดใคร    และอันอาจลอบโลมอร 

  ล่อลวงเลบงสมร     สุขแล้วแลลอบคลา ฯ 

   ๏ ธารีรัตนฟังธิดา   เห็นน้องโศกา 

  และนางพ่ีเลี้ยงลาญใจ 

  ............................................  ................................. 

   ๏ นางน้องยินเขียนขอขบวร  ธารีคิดควร 

  ก็ควรรูปท้าวทุกทิศ    

   ๏ วาดโฉมพระผู้ทรงฤทธิ์   สังวาลพิพิธ 

  และพาสุกรีนาคา 

  .................................................  ................................. 

   ๏ แล้ววาดโฉมพระราชา   สมุทรโฆษา- 

  ธิราชเรืองภุชพล    

   ๏ พักตราเตรียบจันทรพิมล  คิ้วค้อมก่งกล 

  กุทัณฑตาต่างศร    

   ๏ เอวองค์อรรแถ้งทรวงสมร  นางท้าวยื่นกร 

  แลพิศพบูบมิแปร    

   ๏ นางทายขดานผทับแด   ไฟสมรลามแล 

  ลืมพาษปธาราราย    

   ๏ โอ้นี้จําน้องตรอมตาย   อาจเททรวงทาย 

  เอาดวงหทัยไกลตัว 

 ในเรื่องสมุทรโฆษ ยังปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมในตอนนางพินทุมดีสร้างศาลาโรงทานและให้วาด

ภาพจิตรกรรมติดที่ศาลาโรงทานหลังขอนไม้ขาด นางพินทุมดีตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่เพ่ือรอฟังข่าวของพระ

สมุทรโฆษว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องการสืบข่าวของพระสมุทรโฆษ เมื่อมาถึงเมืองมัทราษฎร์จึง

ไปอาศัยอยู่กับยายคนหนึ่ง และให้ยายนําแหวนของนางไปขายได้ทองมา 500 เล่มเกวียน แล้วนําเงินนั้นจ้าง

ช่างให้สร้างศาลาโรงทานแล้ววาดภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตของนางกับพระสมุทรโฆษต้ังแต่อุ้มสมจน

ขอนขาด พร้อมทั้งสั่งว่าหากใครดูภาพวาดแล้วร้องไห้ก็ให้รีบแจ้งให้นางทราบทันที เมื่อพระสมทุรโฆษที่ปลอม

เป็นพราหมณ์เห็นภาพวาดดังกล่าวก็เศร้าโศกคิดถึงนางพินทุมดี  เมื่อนางพินทุมดีทราบอากัปกิริยาของพระ



สมุทรโฆษก็รีบมาดู เมื่อทั้งสองเห็นกันก็จํากันได้ทันที หลังจากมอบทรัพย์แก่ยายแล้ว ทั้งสองก็เดินทางกลับ

รมยบุรีและพรหมบุรีตามลําดับ 

 - ตอนนางพินทุมดีให้นําเงินไปสร้างโรงทานและวาดภาพที่โรงทานนั้น 

   ๏ เสร็จสั่งวัฒกีท้ังผอง   แสดงโดยจิตรปอง 

  ให้ทําซึ่งทานศาลา    

   ๏ ยังช่างร่างเรื่องรจนา   ภาพพรรณโสภา 

  ในพ้ืนผนังรังผจง   

   ๏ ตั้งแรกแต่เทพโอบองค์   อดิศรสุริย์วงศ์ 

  มาวางในปรางค์สมสอง    

   ๏ เท่าถึงสองดลชลนอง   เกาะขอนกรตระกอง 

  แลว่ายในสายสินธุธาร    

   ๏ เกิดมหาวาตะพะพาน   คลื่นคลั่งบันดาล 

  ก็ฟัดก็ฟาดขาดขอน    

   ๏ สองเสวยทุกข์แทบเมือมรณ์  สองท่องชโลธร 

  ทั้งสองขจัดพลัดกัน    

   ๏ เสร็จให้จ่ายจัดสิ่งสรรพ์  ทานวัตถุอนันต์ 

  อเนกนับเหลือตรา 

 -ตอนที่พระสมุทรโฆษเห็นภาพวาดเรื่องราวของตนกับนางพินทุมดี 

   ๏ ใครหนอมาริวาด   ตํานานอาตมทั้งมวญ 

  อ้านิ่มอนงค์นวล     นุชเนาตําแหน่งใด 

   ๏ ทําไฉนจะพานพ้อง   พระพักตรน้องจําเนียรไกล 

  ฤๅองคอ่อนไท     สถิตแค่ธแลหา 

   ๏ โศกสร่างก็ทรงสรวล   สํารวลเรียกยุพาพงา 

  ห่อนเห็นกลับโศกา    พิลาปเล่ากําเดาแด 

   ๏ หญิงชายผู้จ่ายทาน   ดูอาการพิกลแปร 

  ต่างต่างประหลาดแล    ประเล่ห์บ้าน่าแหนงใจ 

   ๏ จึงนําคดีพราหมณ์   ไปแจ้งความในทันใด 

  แก่นุชทรามไวย     ให้ทราบเหตุดั่งสั่งสาร 

   ๏ นางสดับก็ปรีดา   รอยราชาสู่โรงทาน 



  จักสมอารมณ์ดาล    อดูรดับด้วยฉับพลัน 

 

 “รามเกียรติ์” 

 ในรามเกียรติ์ ปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมในตอนที่นางอาดูล ยักษ์ตนหนึ่ง เป็นญาติของทศกัณฐ์ 

อยู่ใต้ดิน รู้ว่าที่เหล่ายักษ์พากันล้มตายก็เพราะนางสีดาเป็นต้นเหตุ ก็คิดแค้นนางสีดาเรื่อยมา และหาวิธี      

กลั่นแกล้งให้นางสีดาต้องพลัดพรากพระราม ได้ขึ้นมาจากใต้ดิน แปลงกายเป็นนางกํานัล มีรูปร่างงามมาหา

นางสีดา ถึงเวลาที่จะถึงคราววิบัติของนางสีดา ทําให้ไม่สงสัย แล้วนางอาดูลก็ตามนางสีดาขึ้นพระตําหนัก และ

ถามนางสีดาถึงหน้าตาของทศกัณฐ์  

 นางสีดาเล่าให้ฟัง  นางอาดูลบอกว่านึกไม่ออกควรจะวาดรูปให้ดู นางสีดาได้วาดรูปทศกัณฐ์ให้นาง   

อาดูลดู ซึ่งเป็นเวลาที่พระรามพระลักษมณ์กลับจากป่า นางอาดูลรีบหายตัวเข้าไปสิงรูป นางสีดารู้ว่าพระราม

กลับมาก็รีบลบรูปแต่ลบไม่ออก จึงนําไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนของพระราม เมื่อพระรามจะนอนก็ให้ร้อนรุ่มและโมโห

เอากับนางสนมกํานัล  

 นางสีดาคิดว่าถ้าอยู่เฉยนางกํานัลทั้งหลายจะเดือดร้อน จึงทูลความจริงแก่พระราม พระรามโกรธหา

ว่านางสีดาแพศยา ให้นําไปฆ่า พระลักษมณ์ได้ลอบพานางออกไปจากเมืองในตอนค่ํา และพระลักษมณ์กลัว

พระรามรู้ก็ใช้พระขรรค์ฆ่านาง แต่นางสีดาไม่ตาย พระลักษมณ์จึงให้พระนางหนีไป ส่วนตนจะกลับเข้าเมือง

ก่อนเวลาเช้า 

 - ตอนนางอาดูลลอกให้นางสีดาวาดรูป 

    ๏ เมื่อนั้น   นางสีดาเยาวยอดสงสาร 

   ไม่รู้ว่าปีศาจสาธารณ์   มาจงผลาญด้วยกลมารยา 

   จึ่งว่ารูปทรงทศกัณฐ์   นั้นยี่สิบกรสิบหน้า 

   ผิดประหลาดกว่าหมู่อสุรา  มีอานุภาพเกรียงไกร 

   แม้นมาตรจะจําแลงแปลงกาย  กลับกลายเหมือนใครก็ทําได้ 

   ชั่วช้าอัปลักษณ์เป็นพ้นไป  แจ้งใจอยู่ทั่วทั้งธาตรี ฯ 

    ๏ บัดนั้น   นางอดูลปีศาจยักษี 

   เห็นนางหลงกลก็ยินดี   ชุลีกรสนองพระวาจา 

   พระแม่เจ้าโปรดข้าผู้จงรัก  เขียนรูปทศพักตร์ยักษา 

   จะได้เห็นเพราะบุญกัลยา   ยี่สิบกรสิบหน้านั้นฉันใด ฯ 

    ๏ เมื่อนั้น   นางสีดาเยาวยอดพิสมัย 

   พาซื่อไม่สงสัยใจ    อรไทเขียนรูปอสุรี 



   ทั้งยี่สิบกรสิบเศียร   ไม่ผิดเพี้ยนกับกายยักษี 

   แล้วส่งให้นางนั้นทันที   นี่รูปทศกัณฐ์เจ้าลงกา ฯ 

 - ตอนนางสีดาทูลความจริงต่อพระรามว่าถูกลอกให้วาดรูป แล้วโดนสั่งประหาร 

   อันรูปทศกัณฐ์อสุรี   ข้านี้ละเมิดพระอาญา 

   เหตุด้วยสาวใช้ผู้หนึ่ง   มาใส่กลถามถึงยักษา 

   แล้ววอนให้เขียนรูปเจ้าลงกา  ต่อหน้าพระสนมนางใน 

   ข้าบาทประมาทไม่ทันรู้   มันรบจะดูก็เขียนให้ 

   บัดเดีย๋วนางนั้นหายไป   ตกใจด้วยกันทุกนารี 

   จะลบล้างเท่าไรก็ไม่หมด   ยิ่งปรากฏเป็นรูปยักษี 

   พอเสด็จถึงเกยมณี   จึงซ่อนไว้ใต้ที่ไสยา ฯ 

    ๏ เมื่อนั้น   พระตรีภพลบโลกนาถา 

   ได้ฟังยิ่งกริ้วโกรธา   กระทืบบาทชี้หน้าแล้วตรัสไป 

   เหม่เหม่ดูดู๋อ่ีทรลักษณ์   ชั่วช้าอัปลักษณ์หยาบใหญ่ 

   เสียแรงกูรักดั่งดวงใจ   ควรหรือเป็นได้เพียงนี้ 

   ลอบเขียนรูปชู้ไว้ชมเล่น   ครั้นเห็นซัดใส่เอาทาสี 

   อนิจจาไม่รู้ว่ากาลี   เสียทีไปตามเอามึงมา 

   ทําศึกปิ้มปางตัวตาย   กลับเป็นแสนร้ายสองหน้า 

   แม้นแจ้งว่ารักอสุรา   กูจะรับมึงมาด้วยอันใด 

   ว่าแล้วตรัสสั่งพระลักษมณ์  อ่ีสีดาจักเลี้ยงไว้ไม่ได้ 

   เร่งเร็วจงพาตัวไป   ฆ่าเสียแต่ในราตรี 

   อย่าให้แจ้งถึงสามพระมารดา  แหวะดวงจิตมาให้พ่ี 

   จะดูใจอี่กาลกิณี    ที่มันแพศยาอาธรรม์ ฯ 



ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมในวรรณกรรมลายลกัษณ์ 

ประเพณแีละวฒันธรรมใน “ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง” 

 ประวตัิศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 

 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช หรือ ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 เป็นศิลาจารึกท่ีบนัทึกประวติัศาสตร์สมยั

กรุงสุโขทยั ศิลาจารึกน้ี เจา้ฟ้ามงกุฎฯ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว) ขณะผนวชอยู่เป็นผู ้

ทรงคน้พบเม่ือ ค.ศ. 1835 หรือ พ.ศ. 2376 ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั มีลกัษณะ

เป็นหลกัส่ีเหล่ียมด้านเท่า ทรงกระโจมหรือทรงยอ กวา้งด้านละ 35 ซม. สูง 111 ซม. เป็นหินทรายแป้งเน้ือ

ละเอียดมีจารึกทั้งส่ีดา้น ปัจจุบนัเก็บอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

เน้ือหาของจารึกนั้น แบ่งไดเ้ป็นสามตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ีหน่ึง บรรทดัท่ี 1 ถึง 18 เป็นการเล่า   พระราช

ประวติัพ่อขุนรามคาํแหงตั้งแต่ประสูติจนเสวยราชย ์ใช้คาํว่า "กู" เป็นหลกั ตอนท่ี 2 ไม่ใช้คาํว่า "กู" แต่ใช้ว่า 

"พ่อขุนรามคาํแหง" เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทยั และตอนท่ีสาม ตั้งแต่ดา้นท่ี 4 บรรทดัท่ี 12 

ถึงบรรทดัสุดทา้ย มีตวัหนงัสือต่างจากตอนท่ี 1 และ 2 จึงน่าจะจารึกข้ึนภายหลงั เป็นการสรรเสริญและยอพระ

เกียรติพอ่ขนุรามคาํแหง และกล่าวถึงอาณาเขตราชอาณาจกัรสุโขทยั 

 

เนือ้หาศิลาจารึกหลกัที ่1 

ด้านที ่1 

พ่อกูช่ือศรีอินทราทิตย ์แม่กูช่ือนางเสือง พี่กูช่ือบานเมือง ตูมีพี่น้องทอ้งเดียวห้าคน ผูช้ายสาม ผูห้ญิง

สอง พี่เผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตียมแต่ยงัเล็ก เม่ือกข้ึูนใหญ่ไดสิ้บเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกู

ไปรบขุนสามชนหวัซ้าย ขุนสามชนขบัมาหัวขวา ขุนสามชนเกล่ือนเขา้ ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพายจะ

แจน้ กบู่หนี กข่ีูชา้งเบกพล กขูบัเขา้ก่อนพอ่ก ูกตู่อชา้งดว้ยขนุสามชน ตนกพูุง่ชา้ง ขุนสามชนตวัช่ือมาสเมืองแพ ้

ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจ่ึงข้ึนช่ือกูช่ือพระรามคาํแหง เพราะกูพุ่งชา้งขุนสามชน เม่ือชัว่พ่อกู กูบาํเรอแก่พ่อกู กู

บาํเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเน้ือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูไดห้มากส้มหมากหวาน อนัใดอนักินอร่อยกินดี กูเอามาแก่

พอ่ก ูกไูปตีหนงัวงัชา้งได ้กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บา้นท่เมือง ไดช้า้งไดง้วง ไดป่ั้วไดน้างไดเ้งือนไดท้อง กูเอามา

เวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยงัพี่กู กูพร่ําบาํเรอแก่พี่กู ดัง่บาํเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จ่ึงไดเ้มืองแก่กูทั้งกลม เม่ือชัว่พ่อขุน

รามคาํแหง เมืองสุโขทยัน้ีดี ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไป

ขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้   ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทองคา้ ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจา้ลูกขุนผูใ้ดแล ้



ลม้ตายหายกวา่ เหยา้เรือนพ่อเช้ือเส้ือคาํมนั ชา้งขอลูกเมียเยียเขา้ ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเช้ือมนั ไวแ้ก่

ลูกมนัส้ิน 

ไพร่ฟ้าลูกเจา้ลูกขุน ผิแลผ้ิดแผกแสกวา้งกนั สวนดูแทแ้ล จ่ึงแล่งความแก่เขาดว้ยซ่ือ บ่เขา้ผูล้กันกัมกัผู ้

ซ่อน เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พีน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด คนใดข่ีชา้งมาหา พาเมืองมาสู ช่อยเหนือเฟ้ือกู ้มนับ่มีชา้งบ่

มีมา้ บ่มีป่ัวบ่มีนาง บ่มีเงินบ่มีทอง ให้แก่มนั ช่อยมนัตวงเป็นบา้นเป็นเมือง ไดข้า้เสือกขา้เสือ หวัพุ่งหวัรบก่ดี บ่

ฆ่าบ่ตี ในปากประตูมีกด่ิงอนัณ่ืงแขวนไวห้ั้น ไพร่ฟ้าหนา้ปกกลางบา้นกลางเมือง มีถอ้ยมีความ เจ็บทอ้งขอ้งใจ 

มนัจกักล่าวเถิงเจา้เถิงขนุบ่ไร้ ไปลัน่กระด่ิงอนัท่านแขวนไว ้พอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมืองได ้

ด้านที ่2 

ยนิเรียกเมือถาม สวนความแก่มนัดว้ยซ่ือ ไพร่ในเมืองสุโขทยัน้ีจ่ึงชม 

สร้างป่าหมากป่าพลูทัว่เมืองน้ีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองน้ี ป่าลางก็หลายในเมืองน้ี หมากม่วงก็

หลายในเมืองน้ี หมากขามก็หลายในเมืองน้ี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั 

กลางเมืองสุโขทยัน้ี มีนํ้ าตระพงัโพยสีใสกินดี…ดัง่กินนํ้ าโขงเม่ือแลง้ รอบเมืองสุโขทยัน้ีตรีบูรไดส้าม

พนัส่ีร้อยวา 

คนในเมืองสุโขทยัน้ีมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองสุโขทยัน้ี ทั้งชาวแม่ชาว

เจา้ ท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขุนทั้งส้ินทั้งหลาย ทั้งผูช้ายผูญี้ง ฝงูท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือ

พรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษากรานกฐิน เดือนณ่ืงจ่ึงแลว้ เม่ือกรานกฐินมีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้

มีหมอนนัง่หมอนโนน บริพารกถินโอยทานแลปี้แลญิ้บลา้น ไปสูตญติักฐินเถิงอไรญิกพูน้ เม่ือจกัเขา้มาเวียงเรียง

แต่อไรญิกพูน้ เท่าหวัลานดงบงคมดว้ยเสียงพาดเสียงพิณเสียงเล้ือนเสียงขบั ใครจกัมกัเหลน้เหลน้ ใครจกัมกัหวั 

หวัใครจกัมกัเล้ือน เล้ือน 

เมืองสุโขทยัน้ีมีส่ีปากประตูหลวง เท้ียรยอ่มคนเสียดกนัเขา้มาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยัน้ี

มีดัง่จกัแตก กลางเมืองสุโขทยัน้ีมีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอนัใหญ่ 

มีพระพุทธรูปอนัราม มีพิหารอนัใหญ่มีพิหารอนัราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก ์มีเถร มีมหาเถรเบ้ืองตะวนัตก 

เมืองสุโขทยัน้ีมีอไรญิก พอ่ขนุรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญเ์รียนจบปิฎกไตร

หลวกกวา่ปู่ ครูในเมืองน้ี ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอนัณ่ืงมนใหญ่ สูงงามแก่กม 

มีพระอฏัฐารศอนัณ่ืงลุกยนื เบ้ืองตะวนัออกเมืองสุโขทยัน้ีมีพิหารมีปู่ ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู มีไร่มีนา

มีถ่ินถา้น มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก มีป่าม่วงมีป่าขาม ดูงามดัง่แกล ้



ด้าน 3 

(งแต่)ง 

เบ้ืองตีนนอนเมืองสุโขไทน้ีมีตลาดปสาน มีพระอจันะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่    

มีนา มีถ่ินถา้น มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบ้ืองหวันอนเมืองสุโขไทน้ี มีกุฎีพิหารปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส มีป่าพร้าวป่าลาง มี

ป่าม่วงป่าขาม มีนํ้ าโคกมีพระขพุง ผีเทพดาในเขาอนันั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองน้ี ขุนผูใ้ดถือเมืองสุโขทยัน้ี

แล ้ไหวดี้พลีถูก เมืองน้ีเท่ียงเมืองน้ีดี ผไิหวบ้่ดีพลีบ่ถูก ผใีนเขาอนับ่คุม้บ่เกรง เมืองน้ีหาย 

๑๒๑๔ ศก ปีมะโรง พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองศรีสัชนาลยัสุโขทยัปลูกไมต้าลน้ีไดสิ้บส่ีเขา้ จ่ึงให้ช่าง

ฟัน  ขดารหินตั้งหวา่งกลางไมต้าลน้ี วนัเดือนดบัเดือนออกแปดวนั วนัเดือนเต็ม เดือนบา้งแปดวนั ฝูงปู่ ครู เถร 

มหาเถร ข้ึนนั่งเหนือขดานหินสูตธรรมแก่อูบาสกฝูงท่วยจาํสีล ผิใช่วนัสูตรธรรมพ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมือง

ศรีสัชนาลยัสุโขทยัข้ึนนัง่เหนือขดารหิน ให้ฝงูลูกเจา้ขุน ฝงูท่วยถือบา้นถือเมือง คร้ันวนัเดือนดบัเดือนเต็ม ท่าน

แต่งช้างเผือกกระพดัลยางเท้ียนยอ่มทองงา...ขวา ช่ือรูจาครี พ่อขุนรามคาํแหงข้ึนข่ีไปนบพระ....(เถิง)อรัญญิก

แลว้เขา้มา, 

จารึกอนัณ่ืงมีในเมืองเชลียงสถาบกไวด้ว้ยพระศรีรัตนธาตุ จารึกอนัหน่ึงมีในถํ้าช่ือถํ้าพระราม อยูฝ่ั่งนํ้ า

สํพาย จารึกอนัหน่ึงมีในถํ้ ารัตนธารในกลวงป่าตาลน้ี มีศาลาสองอนั อนัณ่ืงช่ือศาลาพระมาส อนัณ่ึงช่ือพุทธ

ศาลา ขดารหินน้ีช่ือมนงัศิลาบาตร สถาบกไวห้น้ี(จ่ึง)ทงัหลายเห็น 

ด้าน 4 

พอ่ขนุรามคาํแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตยเ์ป็นขุนในเมืองสรีสัชนาลยัสุโขทยั ทั้งมากาวลาวแลเมืองไท

เมืองใตห้ลา้ฟ้าฏ…ไทชาวอูชาวของมาออก 

๑๒๐๗ สก ปีกุน ใหข้ดุ(เอา)พระธาตุออกทั้งหลายเห็น กระทาํบูชาบาํเรอแก่พระธาตุไดเ้ดือนหกวนั จ่ึง

เอาลงฝังในกลางเมืองสรีสัชนาลยั ก่อพระเจดียเ์หนือหกเขา้จ่ึงแลว้ ตั้งเวยีงลอ้มพระมหาธาตุสามเขา้จ่ึงแลว้ 

เม่ือก่อนลายสือน้ีบ่มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พอ่ขนุรามคาํแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสืไทน้ีลายสือน้ีจ่ึงมี

เพื่อขุนผูน้ั้นใส่ไว ้พ่อขุนรามคาํแหงนั้นหาเป็นทา้วเป็นพระญาแก่ไททงัหลาย หาเป็นครูอาจารย สั่งสอนไททงั

หลายให้รู้บุญรู้ธรรมแทแ้ต่คนอนัมีในเมืองไทดว้ยรู้ดว้ยหลวก ดว้ยแกลว้ดว้ยหาญ ดว้ยแคะดว้ยแรง หาคนจกั

เสมอมิได ้

อาจปราบฝงูขา้เศิก มีเมืองกวา้งชา้งหลาย ปราบเบ้ืองตะวนัออกรอดสรลวง สองแคว ลมบาจาย สคาเทา้

ฝ่ังของเถิงเวยีงจนัทน์เวยีงคาํเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองหวันอนรอดคนที พระบาง แพรก สุพรณณภูมิ ราชบูรี เพช(บู)รี ศรี



ธรรมราช ฝ่ังทะเลสมุทรเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองตะวนัตกรอดเมืองฉอด เมือง…น หงษาวดี สมุทรหาเป็นแดน, เบ้ืองตีน

นอน รอดเมืองแพร่ เมืองม่าน เมืองน…เมืองพลวัพน้ฝ่ังของ เมืองชวาเป็นท่ีแลว้ , ปลูกเล้ียงฝูงลูกบา้นลูกเมือง

นั้น ชอบดว้ยธรรมทุกคน 

 

*****************************************  

ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงทีส่ะท้อนวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์และการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทยั 

 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงเป็นวรรณกรรมท่ีบรรยายให้เห็นความเป็นอยูข่องประชาชนและสภาพของ

บา้นเมืองทั้งดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม และการป้องกนัประเทศของสุโขทยัในรัชสมยั

ของพอ่ขนุรามคาํแหง ดงัน้ี 

 1. ด้านการเมืองการปกครอง 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นการเมืองการปกครองในรัชสมยัของพ่อขุนรามคาํแหง  ซ่ึงทรง

เป็นนกัปกครองท่ีใกลชิ้ดกบัราษฎรเป็นอย่างมาก โดยทรงเปิดโอกาสให้ราษฎรไปสั่นกระด่ิงร้องทุกข์ไดทุ้ก

โอกาสดงัความวา่ 

  “ในปากประตูมีกด่ิงอนัณ่ืงแขวนไวห้ั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ

 เจ็บท้องข้องใจ   มนัจกักล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้  ไปลั่นกระด่ิงอนัท่านแขวนไว ้พ่อขุนรามคาํแหง

 เจา้เมืองได”้ 

 นอกจากนั้นพ่อขุนรามคาํแหงยงัมีพระราชหฤทยัท่ีจะให้ราษฎรในการปกครองของพระองค์อยู่ในศีล

ในธรรม จึงโปรดให้ ปู่ ครู เถร มหาเถร  เทศน์สั่งสอนราษฎรในวนัพระ และพระองค์เองทรงพระอุตสาหะ

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ลูกเจา้ลูกขุนขา้ราชการและขา้ราชบริพารของพระองค์เป็นนิตย ์โดยทรงให้

ช่างฟันกระดานหินสร้างเป็นพระแท่นมนงัคศิลาบาตรข้ึน ดงัความวา่ 

  “ผใิช่วนัสูตรธรรมพอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมืองศรีสัชนาลยัสุโขทยัข้ึนนัง่เหนือขดารหิน ให้ฝงูลูก

 เจา้ขนุ ฝงูท่วยถือบา้นถือเมือง” 

 กล่าวไดว้า่พระองคท์รงดาํรงอยูใ่นฐานะเป็นครูอาจารยส์ั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชนดว้ยพระเมตตากรุณา

เป็นท่ีตั้ง เพื่อใหร้าษฎรของพระองคอ์ยูใ่นทาํนองคลองธรรม ดงัความวา่ 

  “พ่อขุนรามคาํแหงนั้นหาเป็นทา้วเป็นพระญาแก่ไททงัหลาย หาเป็นครูอาจารย สั่งสอนไท

 ทงัหลายใหรู้้บุญรู้ธรรมแท”้ 



  “ปลูกเล้ียงฝงูลูกบา้นลูกเมืองนั้น ชอบดว้ยธรรมทุกคน” 

 อาจกล่าวไดว้า่การเมืองการปกครองในรัชสมยัของพอ่ขนุรามคาํแหง เป็นการปกครองแบบพ่อปกครอง

ลูก จึงทาํให้อาณาจกัรสุโขทยัเป็นดินแดนท่ีมีความสงบสุขเป็นอิสระ มีความเขม้แข็งและมีพระราชอาณาเขต

กวา้งไกล  

  “พ่อขุนรามคาํแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตยเ์ป็นขุนในเมืองสรีสัชนาลยัสุโขทยั ทั้งมากาวลาว

 แลเมืองไทเมืองใตห้ลา้ฟ้าฏ…ไทชาวอูชาวของมาออก” 

 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นการเศรษฐกิจในรัชสมยัของพ่อขุนรามคาํแหงว่า ในสมยันั้น

อุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพรรณธญัญาหาร ราษฎรสามารถดาํเนินการทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเสรี ทางบา้นเมืองไม่เก็บ

ภาษีอากรจากราษฎรเลย ทาํใหร้าษฎรมีความสุข ดงัความวา่ 

  “เมืองสุโขทยัน้ีดี ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงววัไปคา้ ข่ี

 มา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้   ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทองคา้” 

  “ไพร่ในเมืองสุโขทยัน้ีจ่ึงชม สร้างป่าหมากป่าพลูทัว่เมืองน้ีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองน้ี 

 ป่าลางก็หลายในเมืองน้ี หมากม่วงก็หลายในเมืองน้ี หมากขามก็หลายในเมืองน้ี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” 

 

3.  ด้านสังคม 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นสภาพสังคมดา้นต่างๆ นบัตั้งแต่พระราชประวติัของพ่อขุน

รามคาํแหงเอง สภาพบา้นเมือง  กฎหมาย ตลอดจนจารีตประเพณีและศาสนาท่ีประชาชนในสมัยนั้นนบัถือ ทาํ

ใหเ้ราสามารถมองเห็นสภาพสังคมทุกๆดา้นของอาณาจกัรสุโขทยัในรัชสมยัของพอ่ขุนรามคาํแหง  ดงัน้ี 

 3.1 พระราชประวตัิของพ่อขุนรามค าแหง 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวงศญ์าติของพอ่ขนุรามคาํแหง ดงัความวา่ 

  “พอ่กช่ืูอศรีอินทราทิตย ์แม่กูช่ือนางเสือง พี่กูช่ือบานเมือง ตูมีพี่นอ้งทอ้งเดียวห้าคน ผูช้ายสาม 

 ผูห้ญิงสอง พี่เผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตียมแต่ยงัเล็ก” 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่พ่อขุนรามคาํแหงนอกจากเป็นนกัปกครองท่ีทรงเมตตาแลว้ 

พระองคท์รงเป็นลูกท่ีมีความกตญัํูกตเวทีต่อบิดามารดาและพี่ดว้ย ดงัความวา่ 



  “...เม่ือชัว่พ่อกู กูบาํเรอแก่พ่อกู กูบาํเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเน้ือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูไดห้มาก

 ส้มหมากหวาน อนัใดอนักินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู ...พ่อกูตายยงัพี่กู กูพร่ําบาํเรอแก่พี่กู ดัง่บาํเรอ

 แก่พอ่ก”ู 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่พ่อขุนรามคาํแหงทรงเป็นนกัรบท่ีเก่งกลา้สามารถมาก ดงั

ปรากฏในประวติัของพระองคท์่านท่ีเล่าความเป็นมาของการไดส้มญานามวา่ “พระรามคาํแหง”  ดงัความวา่ 

  “พ่อกูไปรบขุนสามชนหวัซ้าย ขุนสามชนขบัมาหวัขวา ขุนสามชนเกล่ือนเขา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใส

 พ่อกู หนีญญ่ายพายจะแจน้ กูบ่หนี กูข่ีช้างเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนก ู     

 พุง่ชา้ง ขนุสามชนตวัช่ือมาสเมืองแพ ้ขนุสามชนพา่ยหนี พอ่กจ่ึูงข้ึนช่ือกช่ืูอพระรามคาํแหง” 

 ภาษาในศิลาจารึกหลักท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าพ่อขุนรามคําแหงทรงเป็นกษัตริย์ท่ีฝักใฝ่ในธรรม             

เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงอนัเชิญพระสังฆราชท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านพระธรรมมาจากนครศรีธรรมราช          

พระราชกิจท่ีทรงทาํเป็นประจาํ คือ เสด็จไปวดั พระองคท์่านทรงให้ทานและทรงถือศีลเป็นประจาํ เม่ือพ่อเมือง

ทรงทศพิธราชธรรม  ราษฎรจึงอยูใ่นศีลในธรรม  ดงัความวา่ 

  “พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองสุโขทยัน้ี ทั้งชาวแม่ชาวเจา้ ท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขุนทั้งส้ิน

 ทั้งหลาย ทั้งผูช้ายผูญี้ง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษา

 กรานกฐิน” 

  “พอ่ขนุรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญเ์รียนจบปิฎกไตรหลวกกวา่ปู่ ครู

 ในเมืองน้ี ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” 

 3.2 กฎหมาย 

 ภาษาในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ใช้บรรยายสภาพสังคมให้ทราบว่า พ่อขุนรามคาํแหงทรงดาํรงในความ

ยุติธรรมแก่ราษฎรของพระองค์ท่านทุกๆ ด้าน โปรดพระราชทานสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคแก่ราษฎรอย่าง

กวา้งขวาง ตลอดจนดูแลสิทธิใหแ้ก่เฉลยศึก ดงัน้ี 

      3.2.1 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

              โดยวสิัยระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แมใ้นลกัษณะพ่อปกครองลูกในนครรัฐ

เม่ือ 700 ปีกวา่มาแลว้นั้น ผูป้กครองบา้นเมืองยอ่มถือไดว้า่มีสิทธิเหนือท่ีดินทรัพยสิ์น แมก้ระทัง่ชีวิตของบุคคล

ในอาณาเขตท่ีครอบครอง ตามขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นศิลาจารึกบ่งชดัว่าชาวสุโขทยัไดรั้บพระราชทานสิทธิและ



เสรีภาพหลายประการ ซ่ึงเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน และตรงกบัสิทธิบางประการของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ดงัน้ี 

  1) สิทธิในทรัพย์สินที่ตนหามาได้  ดงัความวา่ “ลูกเจา้ลูกขุนผูใ้ดแล ้ลม้ตายหายกวา่ เหยา้เรือน

พ่อเช้ือเส้ือคาํมนั ช้างขอลูกเมียเยียเข้า ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเช้ือมนั ไวแ้ก่ลูกมนัส้ิน” ซ่ึงตรงกับ

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมาตรา 17 (1) ทุกคนมีสิทธิเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยลาํพงัหรือร่วมกบัผูอ่ื้น 

และ (2) ไม่มีผูใ้ดถูกจาํกดัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 48 สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นย่อม

ไดรั้บความคุม้ครอง...การสืบมรดกยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

  2) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดงัความว่า  “...เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่าง

เพื่อนจูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้   ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทองคา้” 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบ

กิจการ หรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 

  3) สิทธิและเสรีภาพในการร้องทุกข์ ดงัความวา่ “...ในปากประตูมีกด่ิงอนัณ่ืงแขวนไวห้ั้น ไพร่

ฟ้าหนา้ปกกลางบา้นกลางเมือง มีถอ้ยมีความ เจบ็ทอ้งขอ้งใจ มนัจกักล่าวเถิงเจา้เถิงขนุบ่ไร้ ไปลัน่กระด่ิงอนัท่าน

แขวนไว ้พอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมืองไดย้นิเรียกเมือถาม สวนความแก่มนัดว้ยซ่ือ...” 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และ

ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาในเวลาอนัควร ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

  4) สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมือง ดงัความวา่ “ผิใช่วนัสูตรธรรมพ่อขุน

รามคาํแหงเจา้เมืองศรีสัชนาลยัสุโขทยัข้ึนนัง่เหนือขดารหิน ใหฝ้งูลูกเจา้ขนุ ฝงูท่วยถือบา้นถือเมือง”  

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ

ปกครองบา้นเมืองของตน โดยตรงหรือโดยการเลือกผูแ้ทน 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 76 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการกาํหนดนโยบายการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

รวมทั้งการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั 

 

 



      3.2.2 การปฏิบัติต่อข้าศึก 

  1) การคุ้มครองเชลยศึก ดังจารึกด้านท่ี 1 ความว่า   “...ได้ข้าเสือกข้าเสือ หัวพุ่งหัวรบก่ดี            

บ่ฆ่าบ่ตี” 

  2) ความช่วยเหลือบ้านเมืองที่เป็นศัตรู การสงครามระหวา่งนครรัฐ เป็นกิจกรรมปกติในสมยั

นั้น ถา้ไม่กลา้ต่อสู้ก็ตอ้งยอมอยูใ่นอาํนาจแลว้แต่ความปรานีของอีกเมืองหน่ึง ตามท่ีดา้นท่ี 1 จารึกไวว้า่ “คนใดข่ี

ชา้งมาหา พาเมืองมาสู ช่อยเหนือเฟ้ือกู ้มนับ่มีชา้งบ่มีมา้ บ่มีป่ัวบ่มีนาง บ่มีเงินบ่มีทอง ใหแ้ก่มนั ช่อยมนัตวงเป็น

บา้นเป็นเมือง” 

 3.3 สภาพบ้านเมืองในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงให้เห็นสภาพบา้นเมืองและลกัษณะภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทยัในรัช

สมยัของพอ่ขนุรามคาํแหง ดงัความวา่  

  “กลางเมืองสุโขทยัน้ี มีนํ้ าตระพงัโพยสีใสกินดี…ดัง่กินนํ้ าโขงเม่ือแล้ง รอบเมืองสุโขทยัน้ี    

 ตรีบูรไดส้ามพนัส่ีร้อยวา”  (ตระพงั=สระ บ่อ) 

  “กลางเมืองสุโขทยัน้ีมีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอฏัฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูป

 อนัใหญ่ มีพระพุทธรูปอนัราม มีพิหารอนัใหญ่มีพิหารอนัราม มีปู่ ครูนิสัยมุตก์ มีเถร มีมหาเถรเบ้ือง

 ตะวนัตก” (พระอฏัฐารศ=พระพุทธรูป) 

  “เบ้ืองตีนนอนเมืองสุโขไทน้ีมีตลาดปสาน มีพระอจันะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมาก  

 ลาง มีไร่มีนา มีถ่ินถา้น มีบา้นใหญ่บา้นเล็ก เบ้ืองหวันอนเมืองสุโขไทน้ี มีกุฎีพิหารปู่ ครูอยู ่มีสรีดภงส 

 มีป่าพร้าวป่าลาง มีป่าม่วงป่าขาม”  (ตลาดปสาน=ตลาดท่ีตั้งขายของเป็นประจาํ) (พระอจันะ=ส่ิงท่ีควร

 บูชา การบูชา การเซ่นสรวง)  

 3.4 จารีตประเพณใีนรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นประเพณีท่ีนิยมและประพฤติกนัในสมยันั้น  ทั้งความเช่ือเร่ืองผี

สางเทวดาและพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาหลกัในสมยัพ่อขุนรามคาํแหง นอกจากน้ีบรรยายเก่ียวกบัประเพณี 

งานบุญท่ีมีความร่ืนเริง ดงัน้ี 

 

 



 ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา 

  “...มีพระขพุง ผีเทพดาในเขาอนันั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองน้ี ขุนผูใ้ดถือเมืองสุโขทยัน้ีแล ้

 ไหวดี้พลีถูก เมืองน้ีเท่ียงเมืองน้ีดี ผไิหวบ้่ดีพลีบ่ถูก ผใีนเขาอนับ่คุม้บ่เกรง เมืองน้ีหาย...” (พระขพุง เป็น

 ช่ือภูเขา) 

 ความเช่ือถือในพระพุทธศาสนา 

 ภาษาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แสดงวา่ประชาชนในเมืองสุโขทยัเคร่งครัดในการปฏิบติัตนเป็นพุทธมามกะ

ท่ีดี คือ ใหท้าน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา และทอดกฐินทุกปี ดงัความวา่ 

  “คนในเมืองสุโขทยัน้ีมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมืองสุโขทยัน้ี ทั้ง

 ชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้ งส้ินทั้ งหลาย ทั้ งผู ้ชายผู ้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาใน

 พระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษากรานกฐิน เดือนณ่ืงจ่ึงแลว้ เม่ือกรานกฐินมี

 พนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอนนัง่หมอนโนน บริพารกถินโอยทานแล่ปีแลญิ้บลา้น” 

 นอกจากน้ีในสมยัน้ียงัมีการขดุพระธาตุลงยงักลางเมือง เพื่อใหร้าษฎรไดบู้ชากนัทัว่หนา้ดงัความวา่ 

  “๑๒๐๗ สก ปีกุน ให้ขุด(เอา)พระธาตุออกทั้งหลายเห็น กระทาํบูชาบาํเรอแก่พระธาตุไดเ้ดือน

 หกวนั จ่ึงเอาลงฝังในกลางเมืองสรีสัชนาลยั ก่อพระเจดียเ์หนือหกเขา้จ่ึงแลว้ ตั้งเวียงลอ้มพระมหาธาตุ

 สามเขา้จ่ึงแลว้” 

 ประเพณีเก่ียวกับงานบุญท่ีมีความร่ืนเริงและมีการเผาเทียนเล่นไฟ 

  “เม่ือจกัเขา้มาเวียงเรียงแต่อไรญิกพูน้ เท่าหัวลานดงบงคมกลองดว้ยเสียงพาดเสียงพิณเสียง

 เล้ือน  เสียงขบั ใครจกัมกัเหลน้เหลน้ ใครจกัมกัหัว หัวใครจกัมกัเล้ือน เล้ือน เมืองสุโขทยัน้ีมีส่ีปาก

 ประตูหลวง เท้ียรยอ่มคนเสียดกนัเขา้มาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ” 

  3.5 แสดงความรู้ด้านอกัษรศาสตร์ 

 ศิลาจารึกหลกัท่ี 1มีความสําคญัยิ่งต่อวงการภาษาและวรรณกรรมไทยหรืออกัษรศาสตร์ คือ แสดงให้

ทราบวา่พอ่ขนุรามคาํแหงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ในการประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึนใชเ้ป็นการ

ประกาศอิสรภาพให้แก่ชาติไทยอย่างแทจ้ริง   เพราะชาติท่ีเจริญจะตอ้งมีตวัอกัษรหรือภาษาใช้เอง  ดงัความท่ี

กล่าวถึงพระองคท์รงประดิษฐอ์กัษรไทยข้ึนใชใ้นปี พ.ศ. 1826 และทรงใชจ้ารึกเป็นศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ในปี พ.ศ. 

1835 ดงัความวา่ 



  “เม่ือก่อนลายสือน้ีบ่มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พ่อขุนรามคาํแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสืไทน้ี

 ลายสือน้ีจ่ึงมีเพื่อขนุผูน้ั้นใส่ไว”้ 

   

ภาษาและวฒันธรรมไทยใน “ขุนช้างขุนแผน” 

 เร่ือง ขนุชา้งขนุแผน มีผูส้ันนิษฐานวา่เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีในแผน่ดิน 

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ระหวา่ง พ.ศ. 2034 -2072 โดยน่าจะนาํเน้ือเร่ืองมาจากเกร็ดประวติัศาสตร์ตอนไทยทาํ

สงครามกบัเชียงใหม่และลา้นชา้ง แลว้ผกูกบัวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี จนกลายเป็นเร่ือง

เล่ามุขปาฐะหรือเป็นนิทานพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ซ่ึงสืบต่อมาจนถึงทุกวนัน้ี สมเด็จกรม

พระยาดาํรงราชานุภาพทรงอธิบายวา่ เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน น้ีเบ้ืองตน้เล่าเพียงมุขปาฐะ (นิทานขนาดยาว) 

ต่อมาภายหลงัไดมี้ผูน้าํ เร่ืองขุนชา้งขุนแผนมาแต่งเป็นกลอนเสภาแลว้ใชใ้นการขบัเสภา จึงทาํให้เร่ืองน้ีเป็นท่ี

นิยมแพร่หลายมากข้ึน 

 ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ัง 2 เ ร่ืองขุนช้างขุนแผนได้สูญหายไปบางตอน เหลือมาถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์แต่เพียงบางตอนเท่านั้น อีกทั้งเน้ือเร่ืองยงัไม่ติดต่อกนั พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัซ่ึง

มีพระราชประสงคจ์ะฟ้ืนฟูศิลปะและวรรณกรรม จึงโปรดเกลา้ ฯ ใหก้วหีลายคนช่วยกนัแต่งต่อเติมเพื่อรวบรวม

เร่ืองใหส้มบูรณ์ 

 ผูแ้ต่งขนุชา้งขนุแผนท่ีรวบรวมเป็นฉบบัสมบูรณ์มีดงัน้ี 

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระราชนิพนธ์ตอนพลายแกว้เป็นชูก้บันางพิม ขนุแผน 

ข้ึนเรือนขนุชา้ง ขนุแผนเขา้หอ้งนางแกว้กิริยา ขนุแผนพานางวนัทองหนี 

 2. พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัพระราชนิพนธ์ตอนขนุชา้งขอนางพิม ขนุชา้งตามนางวนัทอง 

 3. สุนทรภู่ แต่งตอน กาํเนิดพลายงาม 

 4. ครูแจง้ แต่งตอนกาํเนิดกุมารทอง ขนุแผนพลายงามแกพ้ระทา้ยนํ้ า สะกดพระเจา้เชียงใหม่และยกทพั

กลบั จระเขเ้ถรขวาด 

 ทั้งน้ี ตอนขนุชา้งถวายฎีกา ยงัไม่ปรากฏชดัวา่ผูใ้ดแต่ง 

 

 

 



วฒันธรรมประเพณแีละวถิีชีวติไทยในเสภาขุนช้างขุนแผน 

 วรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผนสะทอ้นสภาพการดาํเนินชีวติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมทุก

ดา้นของชาวไทยในประวติัศาสตร์ ทั้งในสมยักรุงศรีอยุธยา และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไวอ้ย่างแจ่มแจง้ 

ดงัน้ี 

ประเพณเีกีย่วกบัชีวติ 

 การเกดิ 

 พ่อแม่ท่ีรู้วา่จะมีลูก ตอนแม่ตั้งครรภ์ มกัจะเช่ือว่าผูเ้ป็นแม่จะตอ้งมีเหตุให้นิมิตฝันไปต่างๆนานา และ

ทาํนายความฝันวา่จะไดลู้กชายหรือหญิง แม่มีอาการแพท้อ้งอยากกินอาหารต่างๆเม่ือยามครรภแ์ก่ก็ฝากทอ้งกบั

หมอตาํแย  มีการตระเตรียมขา้วของเคร่ืองใชใ้นการอยูไ่ฟ เวลาคลอดก็มีความเช่ือต่างๆแทรกอยู ่เช่น  

 “บา้งเสกมงคลปรายขา้วสาร  เอกเบ้ียบนลนลานเหน็บฝาเกล่ือน” หรือ “บา้งเอาเบ้ียข้ึนบวงบน” 

 การเสกขา้วสารปรายไปก็เพื่อป้องกนัผี  และการเอาเบ้ียบน คือการบนดว้ยเงิน เหน็บขา้งฝาหลายๆอนั  

หรือเอาเบ้ียข้ึนควงเป็นการบนบานขอใหค้ลอดลูกง่ายนัน่เอง  

 การทาํคลอดของหมอตาํแยในสมยัโบราณ กวีได้บนัทึกไวอ้ย่างละเอียด เช่น ตอนคลอดขุนช้าง ดงั     

คาํประพนัธ์วา่ 

   หมอตาํแยแยงแยเ่ขา้คร่อมทอ้ง  แม่นางเทพทองเขา้ข่มส่ง 

  ตวัสั่นหวัน่ไหวมิใคร่ลง    หมอตาํแยวา่ตรงแลว้ข่มมา 

  ยายคงโกง้โคง้โขยง่ข่ม    เสียงผลุดนอนลม้ไปจมฝา 

  ลูกร้องแงแงแม่ลืมตา    พอชา้งเผอืกเขา้มาถึงวนันั้น 

 เม่ือทารกคลอดแลว้ก็อาบนํ้าทาํความสะอาดทาขมิ้น เอาเด็ก (ขนุแผน) ใส่กระดง้ร่อน ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

  ถึงฤกษง์ามยามปลอดคลอดง่ายดาย  ลูกนั้นเป็นชายร้องแวแ้ว ้

  พี่ป้านา้อามาดูแล    ลา้งแช่แลว้ก็ส่งใหแ้ม่นม 

  ทาขมิ้นแลว้ใส่กระดงัร่อน   ใส่เบาะใหน้อนเอาผา้ห่ม 

  ปู่ ยา่ตายายสบายชม    เรือนผมน่ารักดงัฝักบวั 

 การเอาเด็กใส่กระดง้ร่อนดว้ยความเช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาน้ี  ผีเป็นผูป้ั้นรูปร่างลกัษณะแลว้คอยดกั

จบัวญิญาณใส่รูปนั้น ใหมี้ชีวติก่อนส่งเขา้ครรภ ์เหตุน้ีจึงเช่ือกนัวา่ผีเป็นเจา้ของลูกมาก่อน  ฉะนั้น เม่ือถึงวนัเกิด

จึงเอาเด็กใส่กระดง้ร่อนแลว้ถามวา่  “3 วนัลูกผี  4 วนัลูกคน  ลูกของใครก็มารับเอาไปเนอ้”   แลว้ก็จดัให้มีหญิง



แก่คนหน่ึงเอาเบ้ียหรือสตางค์เขา้มาเป็นมาเป็นผูรั้บซ้ือวา่ “ฉนัรับซ้ือเป็นของลูกของฉนัเอง” ผูรั้บซ้ือจึงมีช่ือว่า  

“แม่ซ้ือ” คือคนท่ีรับซ้ือเด็กนั้นมาจากผแีลว้  

 ตวัอยา่งความเช่ือเร่ืองผป้ัีนลูก ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   บทน้ีจะยกไวเ้สียก่อน   จะกล่าวกลอนถึงกาํเนิดคนทั้งหลาย 

  เม่ือแรกเขา้สู่ครรภบ์รรยาย   วา่อา้ยผแีสนร้ายบนปลายไม ้

  กลางคืนป้ันรูปหวัเราะขิก   แลว้หยบิหยกิปีบบ้ีมิเอาสํ่าได ้

  ป้ันแลว้ป้ันเล่าเฝ้าริกไป    เอานัน่น่ีบ้ีใส่ใหค้รบครัน 

  คืนหน่ึงผป้ัีนอยูป่ลายไม ้   ยงัมีสัตวอ์ยูใ่นนรกนัน่ 

  ทนทุกขเ์วทนาสากรรจ ์   คร้ันส้ินกรรมทาํนั้นก็พน้ทุกข ์

  จุติจากเพศเปรตอสุรกาย    วุน่วายวิง่มาหาความสุข 

  จะไปสวรรคมิ์ทนัจะพน้ทุกข ์  ผป้ัีนมนัจึงซุกเขา้ในครรภ ์ฯ 

 หลงัจากเอาเด็กใส่กระดง้ร่อนแลว้ก็ใหน้อนเปล  ส่วนแม่ก็อยูไ่ฟพอครบ 1 เดือน แม่ก็ออกไฟ ตั้งช่ือเด็ก

แลว้ก็มีบายศรีผกูขวญั  ให้เงินทองส่ิงของทาํขวญั  กลว้ย แตงกวา  ธูปเทียนดอกไม ้นาํเคร่ืองประดบัมารับขวญั

เด็กแลว้เวยีนเทียนสามรอบ  พร้อมกบัโห่สามคร้ัง   

 ตวัอยา่งการตั้งช่ือพลายแกว้ ตามเหตุการณ์ท่ีสาํคญั ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ปีขาลวนัองัคารเดือนหา้   ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย 

  กรุงจีนเอาแกว้อนัแพรวพราย   มาถวายพระเจา้กรุงอยธุยา 

  ใหใ้ส่ปลายยอดเจดียใ์หญ่   สร้างไวแ้ต่เม่ือคร้ังเมืองหงสา 

  เรียกวดัเจา้พระยาไทยแต่ไรมา   ใหช่ื้อวา่พลายแกว้ผูแ้ววไว 

 ตวัอยา่งการทาํขวญัเด็กหลงัคลอด ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   แลว้เร่งรัดจดัแจงแต่งบายศรี  เงินทองของดีมาผกูให ้

  กลว้ยนํ้าแตงกวาเอามาใส่   ธูปเทียนดอกไมมี้หลายพรรณ 

  ใหห้ลานใส่เสมาปะวะหลํ่า   กาํไลทองคาํงามเฉิดฉนั 

  บา้หวา่ทองผกูสองขา้งแขนนั้น   สายกุดัน่ทั้งแท่งดงัแกลง้ทาํ 

  เอวคาดสร้อยอ่อนชอ้นดอกลอย   ฝังพลอยมรกตสีสดขาํ 

  ผกูลูกพริกเทศดว้ยทองคาํ   กาํไลตีนนากเห็นหลากตา 



  จดัแจงแขกนัง่เป็นวงกนั    พงศพ์นัธ์ุพร้อมอยูท่ ั้งปู่ ยา่ 

  ยกบายศรีแลว้โห่ข้ึนสามลา   เวยีนแวน่ไปมาโห่เอาชยั ฯ 

 พอเด็กอายุได ้1 เดือน กบั 1 วนั ก็จะมีพิธีโกนผมไฟ ทาํบตัรพลีสังเวยพระภูมิเจา้ท่ี ผมท่ีโกนตอ้งให้

เหลือขม่อมไวห้ยอ่มหน่ึง เอาไวผ้มจุก ผมเปีย หรือผลแกละ เพื่อไม่ให้เด็กข้ีโรคเจ็บออดๆแอดๆ ผมท่ีโกนแลว้

เอาใส่กระทงมีใบบวัรองกน้แลว้นาํไปลอยนํ้า ปัจจุบนั ไม่นิยมโกนผมไฟและไวจุ้ก  

 การโกนจุก 

 สมยัก่อนเม่ือเด็กชายอายุ 13 ปี หญิง 11 ปีก็จะมีพิธีโกนจุก พิธีมี 2 วนั มีการตระเตรียมอาหารหมากพลู

ไวเ้ล้ียงญาติพี่นอ้งท่ีมาช่วยงาน ตอนเยน็จะนิมนตพ์ระมาสวดมนตเ์ยน็ เวลากลางคืนมีการเล่นเสภา รุ่งข้ึนจึงทาํ

พิธีโกนผมจุก ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ทองประศรีดีใจไล่ฤกษย์าม  ไดสิ้บสามปีแลว้หลานแกว้ก ู

  จะโกนจุกสุกดิบข้ึนสิบคํ่า   แกทาํนํ้ายาจีนตม้ตีนหมู 

  พวกเพื่อนบา้นวานมาผา่หมากพลู   บา้งปัดปูเส่ือสาดลาดพรมเจียม 

  ทั้งหมอ้เงินหมอ้ทองสาํรองตั้ง   มีทั้งสังขใ์ส่นํ้ามนตไ์วจ้นเป่ียม 

  ...................................................... . ................................................... 

  ถึงวนัดีนิมนตข์รัวเกิดเถา้    อยูว่ดัเขาชนไก่ใกลก้บับา้น 

  พอพิณพาทยค์าดตระสาธุการ   ท่านสมภารพาพระสงฆสิ์บองคม์า 

  นัง่สวดมนตจ์นจบพอพลบคํ่า   ก็ซดันํ้ามนตส์าดเสียงฉาดฉ่า 

  ...................................................  ..................................................... 

  สมภารรับกลบัมายงัอาวาส   เสียงพิณพาทยพ์วกพอ้งทองประศรี 

  หาเสภามาทัว่ท่ีตวัดี    ท่านตามีช่างประทดัถนดัรบ  

  .................................................  ........................................................... 

  คร้ันรุ่งเชา้เจา้พลายก็โกนจุก   เป็นพน้ทุกขพ์น้ร้อนนอนหลบัใหล 

  จนผมยาวเจา้ไดต้ดัมหดัไทย   คิดจะใคร่ไปเป็นขา้ฝ่าธุลี 

 การโกนผลไฟก็ดี การโกนจุกก็ดี เป็นการบนัทึกประวติัประเพณีไว ้ ปัจจุบนัเด็กไทยไม่ไวผ้มจุกและไม่

มีทรงผมมหดัไทย (มหาดไทย) การโกนจุกเป็นเคร่ืองแสดงวา่ผา่นจากวยัเด็กมาสู่วยัหนุ่มสาวแลว้ 

 



 การบวช  

 การบวชเป็นประเพณีการบาํเพ็ญกุศลอย่างหน่ึง เช่นการบวชสามเณร นิยมกระทาํกนัเม่ือเด็กโกนจุก

เรียบร้อยแลว้ พอ่แม่จะนาํเด็กไปฝากกบัพระเพื่อฝึกอบรมนิสัยและฝึกวชิาความรู้ ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   พระสงฆอ์งคใ์ดวชิาดี   แม่จงพาลูกน้ีไปฝากท่าน 

  ใหเ้ป็นอุปัชฌายอ์าจารย ์   อธิษฐานบวชลูกเป็นเณรไว ้ฯ 

    ครานั้นทองประศรีผูม้ารดา  ไดฟั้งลูกวา่หาขดัไม่ 

  อนัสมภารท่ีชาํนาญในทางใน   ท่านขรัววดัส้มใหญ่แลดีครัน 

  เจา้คิดน้ีดีแลว้แกว้แม่อา    แม่จะพาไปฝากขรัวบุญนัน่ 

 ในขุนชา้งขุนแผนกล่าวถึงตอนพลายแกว้บวชเณรไวอ้ย่างแจ่มชดั ตั้งแต่เร่ิมเตรียมหาซ้ือผา้มาตดั เยบ็ 

ยอ้ม จนสาํเร็จเป็นผา้สบง  จีวร  ผา้พาดไหล่ รวมเรียกวา่ “ผา้ไตร” และมียา่มบาตรพระเตรียมไว ้ดงัคาํประพนัธ์

วา่ 

   กจูะบวชลูกชายสายสุดใจ  เอง็จงไปเท่ียวหาผา้เน้ือดี 

  ทาํจีวรสบงสไบลาด    หาทั้งยา่มบาตรมาตามท่ี 

  .....................................................  ............................................ 

  เอาผา้ขาวมาวดัตดัสบง    เยบ็ลงฝีเขม็เหมือนเล็มเล่ียน 

  ตดัจีวรสไบตะไกรเจียน    เยบ็ทบัจบัเนียนเป็นเน้ือเดียว 

  องัสะนั้นแพรหนงัไก่นุ่ม    รังดุมหูไหมใส่เยบ็เส้ียว 

  มานัง่พร้อมลอ้มทัว่ตวัเป็นเกลียว   เอิกเกริกกราวเกรียวดว้ยศรัทธา 

  บางคนออกมาหาขมิ้น    โขลกส้ินแลว้ไปเอามาอิกหวา 

  ........................................................ ....................................................... 

  เอานํ้าส้มพรมแกแ้ลเห็นสุก   พน้ทุกขแ์ลว้หมอพวัร่อร่ี 

  ช่วยกนัผกูราวขึงผึ่งที   แหง้ดีเขา้ไตรไวบ้นพาน 

  ฝ่ายพวกแม่ครัวท่ีตวัยวด    หุงตม้เร็วรวดอลหม่าน 

  หนา้ดาํคลํ้าไหมใ้กลเ้ชิงกราน   บา้งซาวขา้วสารใส่กะทะ 

  บา้งตม้บา้งพะแนงบา้งแกงขม   คัว่ยาํทาํขนมอยูเ่อะอะ  

  ส้มสูกลูกไมใ้ส่ธารณะ    ใส่กระบะเรียงรายไวห้ลายใบ ฯ 



 ภาพท่ีแม่ครัวช่วยกนัหุงขา้ว ตม้แกงหนา้เตาไฟ  “หนา้ดาํคลํ้าไหมใ้กลเ้ชิงกราน” หุงขา้วดว้ยกระทะใบ

ใหญ่ บา้งก็ช่วยกนัตน้แกง  ทาํขนม  อย่างอลหม่าน  ภาพเช่นน้ีจะหาดูไดใ้นชนบทท่ีมีงานประเพณี เช่น บวช

พระ  แต่งงาน  ชาวชนบทยงัคงถือวา่เป็นงานท่ีออกหนา้ออกตา  นอกจากเป็นงานบุญแลว้ยงัเป็นการทาํทานไป

ดว้ย จึงจดัเล้ียงขา้วปลาอาหารอย่างมากมาย เล้ียงดูแขกเหร่ือท่ีมาช่วยงานอย่างอ่ิมหนาสําราญ ใครท่ีเป็นญาติ

ใกลชิ้ดสนิทสนมกบัเจา้ของงานก็จะไดรั้บขนมนมเนยกลบัไปบา้นส่วนหน่ึงดว้ย 

 ผูท่ี้จะบวชก็ตอ้งอาบนํ้ าทาขมิ้นแต่งตวัอย่างสวยงามแล้วก็แห่แหนกันมาท่ีวดั ส่วนเคร่ืองบวชและ

อาหารนาํมายงัวดัดว้ย  เม่ือถึงวดัสมภารโกนหวัโกนคิ้วให้  แลว้พามายงัศาลาซ่ึงพระสงฆค์อยอยูแ่ลว้  ผูบ้วชก็

อุม้ไตรเขา้ไปไหวข้อบรรพชา พระสงฆท์าํพิธีบวชใหโ้ดยใหรั้บไตรสรณาคม ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   คร้ันแลว้ลงมาศาลาใหญ่   พระสงฆล์งไปอยูพ่ร้อมหนา้ 

  พลายแกว้อุม้ไตรไปวนัทา   ขรัวบุญใหบ้รรพชาเป็นเณรพลนั 

 การแต่งงาน  

 สมยัก่อนชายหนุ่ม หญิงสาว จะพบหนา้กนัในงานเทศกาลต่างๆ สถานท่ีพบกนัไดคื้อท่ีวดั เม่ือเกิดความ

พึงพอใจซ่ึงกันและกัน  ฝ่ายชายจะให้พ่อแม่ส่งเถ้าแก่มาพูดจาสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ในเสภาขุนช้าง

ขนุแผน กล่าวถึงการสู่ขอนางพิมพิลาไลย  คาํพดูท่ีนางทองประศรีพดูกบันางศรีประจนัเป็นทาํนองเปรียบวา่ 

   จะขอพรรณฟักแฟงแตงนํ้าเตา้  ท่ีออเจา้ไปปลูกในไร่ขา้ 

  ทั้งอตัคดัขดัสนจนเงินตรา   จะมาขายออแกว้ใหช่้วงใช ้

  อยูร่องเทา้นึกเอาวา่เกือกหนงั   ไม่เช่ือฟังก็จะหาประกนัให ้

  ไดบ้ากบัน่มาถึงเรือนอยา่เบือนไป  จะไดฤ้ๅไม่ไดใ้หว้า่มา ฯ 

 นางศรีประจนัยงัไม่ยกลูกสาวให้ทนัที แต่ถามความจากเถา้แก่เสียก่อนว่าผูช้ายนั้นเป็นคนดี ไม่ข้ีเหลา้

เมายา ขยนัทาํมาหากินหรือไม่ ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ถึงยากจนอยา่งไรก็ไม่วา่   แต่พร้าขดัหลงัมาจะยกให ้

  อุตส่าห์ทาํมาหากินไป    รู้ทาํรู้ไดด้ว้ยง่ายดาย 

  ถึงเงินทองเป็นของพอ่แม่ให ้  ไม่รู้รักษาไวก้็ฉิบหาย 

  ตูจะขอถามความท่านยาย   ลูกชายนั้นดีฤๅอยา่งไร 

  ไม่เล่นเบ้ียกินเหลา้เมากญัชา   ฝ่ินฝามนัสูบบา้งฤๅไม่ 

  จะสูงตํ่าดาํขาวสักคราวใคร   ตูยงัไม่เห็นแก่ตาวา่ตามจริง ฯ 



 เถา้แก่ท่ีติดตามนางทองประศรีมาดว้ย คือ ตาสน  ตาเสา  ยายเมา้  ยายม่ิง จึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน  

โดยยกคุณสมบติัท่ีดีของพลายแกว้ มากล่าววา่ 

   วา่นานไปท่านจะไดพ้ึ่งพิง  ลูกทองประศรีดียิง่นะคนน้ี 

  วา่นอนสอนง่ายชายฉลาด   ทั้งรูปทรงก็สะอาดสาํอางศรี 

  รุ่นหนุ่มนอ้ยจอ้ยเรียบร้อยดี   ความชัว่ไม่มีสักส่ิงอนั 

 นางศรีประจนัยินดียกลูกสาวให้ ดดยเรียกสินสอดเป็นเงินสิบห้าชัง่ ขนัหมาก ผา้ไหว ้1 สํารับ เรือนฝา

กระดานมีหา้หอ้ง ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ขา้จะใหลู้กขา้สิบหา้ชัง่   ขนัหมากมัง่นอ้ยมากไม่จูจ้ี้ 

  ผา้ไหวส้าํรับหน่ึงก็พอดี    หอมีหา้หอ้งฝากระดาน 

 หลงัจากสู่ขอแลว้ ฝ่ายชายจะเตรียมปลูกเรือนหอในบริเวณบา้นของฝ่ายหญิง 

 การปลูกเรือนหอสมยัก่อน จะมีเพื่อนบา้นมาช่วยปลูกโดยไม่คิดค่าแรง การปลูกก็ตอ้งดูฤกษย์ามและทาํ

ขวญัเสาดว้ย เจา้ภาพเป็นผูท้าํอาหารมาเล้ียงดู ลกัษณะเช่นน้ีอาจจะยงัมีอยูใ่นสังคมชนบท 

 เม่ือถึงวนัแต่งงาน เจา้บ่าวจะยกขบวนขนัหมากไปยงับา้นเจา้สาว มีดนตรีปีพากยค์ร้ืนเครงพอขบวน

มาถึงบา้นเจา้สาว จะมีคนมากั้นขนัหมากไวย้งัไม่ให้ข้ึนบา้นจนกวา่จะเสียเงินก่อน พอขนัหมากข้ึนบนบา้นจะมี

เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงถือขนัหรือพานหมากออกไปตอ้นรับ ต่อจากนั้นจึงเปิดขนัหมากเพื่อตรวจให้ครบตามท่ีตกลง

กนัไว ้ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   จึงจอดเรือเขา้หนา้สะพานใหญ่      ตาผลวิง่ไปเอาไมก้ั้น 

   เสียเงินทองใหข้ึ้นไปพลนั              ขนขนัหมากข้ึนบนบนัได 

   ยายเป้าเฒ่าแก่อยูท่ี่บา้น                   ก็นบัขานเงินตราและผา้ไหว ้

   ครบจาํนวนถว้นท่ีสัญญาไว ้         ใหข้นเขา้ไปในเรือนพลนั 

 พอเสร็จพิธีเชิญขนัหมากแลว้ก็มีการเล้ียงอาหารผูม้าร่วมงาน  ตอนเยน็มีพิธีซดันํ้ า โดยนิมนตพ์ระสงฆ์

มาสวดมนตท่ี์เรือนหอ เม่ือพระสงฆส์วดพุทธมนตจ์บแลว้ มีการสวมมงคลคู่ให้แก่บ่าวสาว เพื่อนเจา้บ่าวเจา้สาว 

พระสงฆส์วดชยนัโตพร้อมกบัซดันํ้ามนตใ์ห ้ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   คร้ันพระสุริยาเวลาบ่าย   พลายแกว้ยา่งกรายมาจากบา้น 

  ลงเรือพร้อมกนัมิทนันาน   รีบมายงับา้นศรีประจนั 

  กบัเพื่อนบ่าวก็กา้วข้ึนบนหอ   พระมารอสวดมนตส์าํรวมมัน่ 



  เพื่อนสาวเขา้หอ้มลอ้มกนั   ออกจากเรือนนั้นมาทนัใด 

  นัง่ลงตรงหนา้ท่านสมภาร   แลว้ท่านจึงส่งมงคลให ้

  ................................................  ........................................... 

  พระสงฆส์วดมนตร่ํ์ากระหนํ่าไป   เอานํ้าซดัสาดใหอ้ยูฉ่านฉ่า 

 หลงัจากเสร็จพิธีซดันํ้ า เจา้บ่าวเจา้สาวไปเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวั ตอนกลางคืนเจา้บ่าวจะตอ้งมาเฝ้าหอ 1 

คืน เรียกวา่ “กล่อมหอ” มีดนตรีขบักล่อม ดงักล่าวไวใ้นตอนพระไวยแต่งงานกบันางศรีมาลา ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

       จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง  มโหรีแซ่ซอ้งประสานซอ 

  ขบักล่อมซอ้มเสียงสาํเนียงนวล   โหยหวนโอดพนัสนัน่หอ 

  ฆอ้งวงหน่งหนอดสอดเสียงซอ   ระนาดตอดลอดลอ้บรรเลงลอย 

  แสนเสนาะเสียงสนัน่สนุกสนาน   วเิวกหวานครํ่ าครวญหวนละหอ้ย 

  พระไวยฟังวงัเวงเพลงทยอย   ละเลิงลืมตวัม่อยผอยหลบัพลนั ฯ 

 ตอนเชา้วนัรุ่งข้ึน เจา้บ่าวเจา้สาวจะตกับาตรร่วมกนั ดงักล่าวไวใ้นงานแต่งงานพระไวย วา่ 

   เดินออกนอกชานสะทา้นใจ  พระหม่ืนไวยตกัขา้วไวค้อยท่า 

  แลว้ส่งคนัทารพีใหศ้รีมาลา   พอสบตาเจา้ก็ม่อยละมุนลง 

  ศรีมาลาอายใจมิใคร่จะรับ   วนัทองจบัขอ้ศอกคอยเสือกส่ง 

  แต่พอกุมเขา้ดว้ยกนัใหม้ัน่คง   ประคองค่อยเทลงในบาตรพลนั ฯ 

 ตอนพลายแกว้แต่งงานกบันางพิมพิลาไลย  เจา้บ่าวตอ้งนอนเฝ้าหอครบ 3 วนั  จึงจะมีการส่งตวัเจา้สาว 

พอได้ฤกษ์ส่งตวั  พ่อแม่เจา้สาวก็จะสั่งสอนลูกสาวเก่ียวกบัการครองเรือ  การปรนนิบติัสามี และหน้าท่ีของ

ภรรยาวา่ 

   ร้อยชัง่จงฟังคาํมารดา   น่ีคู่เคยของเจา้มาแต่ก่อนแลว้ 

  ร้อยคนพนัคนไม่ดลใจ    จาํเพาะเจาะไดเ้จา้พลายแกว้ 

  แม่เล้ียงไวมิ้ใหอ้นัใดแพว   แต่แนวไมเ้ปรียะหน่ึงไม่ตอ้งตวั 

  คร้ันเติบใหญ่จะไปเสียจากอก   แม่วติกอยูด่ว้ยเจา้จะเล้ียงผวั 

  ฉวยขกุคาํทาํผดิแม่คิดกลวั   อยา่ทาํชัว่ชั้นเชิงใหช้ายชงั 

  เน้ือเยน็จะเป็นซ่ึงแม่เรือน   ทาํใหเ้หมือนแม่สอนมาแต่หลงั 

  เขา้นอกออกในใหร้ะวงั    ลุกนัง่นอบนบแก่สามี 



  อยา่หึงหวงจว้งจาบประจานเจ่ิน   อยา่ก่อเกินก่อนผวัไม่พอท่ี 

  แม่เล้ียงมาหวงัวา่จะใหดี้    จงเป็นศรีสวสัดิสุขทุกเวลา 

 นางศรีประจนัมีความเช่ือวา่การท่ีไดแ้ต่งงานกนัเพราะเคยเป็นเน้ือคู่กนัมา เม่ือลูกแต่งงานไปแลว้ก็ยงัไม่

ส้ินห่วง เกรงวา่ชีวติแต่งงานจะไม่ราบร่ืน จึงสั่งสอนดว้ยความห่วงใยและไดพ้ดูจากฝากฝังกบัเจา้บ่าววา่ 

   จงกล่อมเกล้ียงเล้ียงกนัใหย้นืยง  กวา่จะปลงชีวติชีวาลยั 

  ผดิพลั้งสั่งสอนกนัก่อนหนา   อยา่ตีด่ากนัม่ีหาดีไม่ 

 ตอนนางบุษบาสั่งสอนศรีมาลา กล่าววา่ 

   จงอุตส่าห์เสง่ียมค่อยเจียมตน  อยา่ใหค้นทั้งปวงล่วงข่มเหง 

  จงซ่ือตรงต่อผวัรู้กลวัเกรง   อยา่คร้ืนเครงด่าวา่กบัขา้ไท 

  ปรนนิบติัอยา่ใหข้ดันํ้าใจเขา   การเรือนการเหยา้เอาใจใส่ 

  ขา้วของสารพนัหมัน่เก็บไว ้  ระวงัระไวดูแลอยา่แชเชือน 

 ใจความท่ีสอนลูกสาวก็คือการทาํหนา้ท่ีของภรรยา และการเป็นแม่บา้นแม่เรือนนัน่เอง 

 การท าศพ 

 ตวัละครในเร่ืองขุนช้างขุนแผน ประสบชะตากรรมลม้หายตายจากไปดว้ยเหตุต่างๆกนั การทาํศพใน

สมยัก่อนมีพิธีกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่การอาบนํ้ าศพ มดัตราสัง  และสวดพระอภิธรรมตอนทาํศพพนัศรโยธา

สามีของนางศรีประจนัท่ีเจบ็ป่วยตาย กล่าวไวว้า่ 

   อาบนํ้าศพแลว้ทาขมิ้น   ผา้ขาวหุม้ส้ินตราสังมัน่ 

  เขา้ไมไ้วใ้นเรือนใหญ่นั้น   คํ่าสวดทุกวนัหลายคืนมา 

 ก่อนถึงวนัเผาศพจะมีการตั้งศพไว ้3 วนั ระหว่างนั้นมีการมหรสพและจุดดอกไมไ้ฟพะเนียง ประทดั 

พลุ เม่ือครบ 3 วนัจึงเผา ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   จึงใหแ้ต่งการศพท่ีวดัเขา   ช่างเชาฉลุฉลกัจกัสาน 

  บา้งก็ทาํตาชะแลงแผงเพดาน   ปลูกเมรุผกูม่านไวเ้บ้ืองบน 

  ช่างระทาดอกไมไ้ฟพะเนียง   แต่งแม่ครัวเล้ียงไม่ขดัสน 

  พลุประทดัจดัสรรจงัหนักล   จุดบนทิ้งนํ้าดาํผดุไป 

  ...................................................  .......................................... 

 



   คร้ันเสร็จก็ชกัทั้งสองศพ   เวยีนประจบแลว้ตั้งในเมรุใหญ่ 

  ป่ีกลองครํ่ าเคร่งโหม่งเหม่งไป   คํ่าจุดดอกไมไ้ฟพะเนียง 

  ประทดัพลุผลุตึงอยูผ่งึผาง   จงัหนักรวดวางครางส่งเสียง 

  โป้งปีบตบัราวป๊ิวป๊าวเปร้ียง   จอหนงัตั้งเรียงเล่นคร้ืนไป 

  คร้ันแสงทองส่องฟ้าเพลาสวา่ง   พระสงฆล์งสามสร้างไม่ชา้ได ้

  มีโขนหุ่นชกัอยูข่วกัไขว ่   เล้ียงพระถวายไตรไทยทาน 

  คร้ันครบสามวนัก็ปลงศพ   ญาติกามาครบอลหม่าน 

  ฉลองธาตุถวายกระจาดท่านสมภาร  แลว้เลิกกลบัเขา้บา้นในทนัที 

 

วถิีชีวติทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทยในเสภาขุนช้างขุนแผน 

 นอกเหนือจากประเพณีท่ีเก่ียวกบัชีวิตและความเช่ือแล้ว ในเสภาขุนช้างขุนแผนยงักล่าวถึง วิถีการ

ดาํเนินชีวติของคนในสังคม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวฒันธรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 ลกัษณะบ้านเรือน 

 การสร้างบา้นเรือนในสมยัก่อนตอ้งมีฤกษ์ยาม และมีการทาํขวญัเสาตอนพลายแกว้ปลูกเรือนหอ กวี

บรรยายวา่ “ตีสิบเอ็ดใกลรุ่้งฤกษส์ําคญั  ก็ทาํขวญัเสาเสร็จเจ็ดนาที”  บา้นเศรษฐีเช่นขุนชา้งจะมีการตกแต่งบา้น  

อยา่งร่มร่ืนสวยงาม  ปลูกไมด้อกไมป้ระดบัภายในบา้นกวา้งขวางแบบบา้นสมยัโบราณ มีหอลาง หอนัง่ แต่ละ

หอ้งประดบัประดาอยา่งสวยงาม ดงัคาํประพนัธ์ตอนขนุแผนข้ึนเรือนขุนชา้งวา่ 

   โจนลงกลางชานร้านดอกไม ้ ของขนุชา้งปลูกไวอ้ยูด่าษด่ืน 

  รวยรสเกสรเม่ือค่อนคืน    ช่ืนช่ืนลมชายสบายใจ 

  กระถางแถวแกว้เกดพิกุลแกม   ยีสุ่่นแซมมะสังดดัดูไสว 

  สมอรัดดดัทรงสมละไม    ตะขบข่อยคดัไวจ้งัหวะกนั 

  ตะโกนาทิ้งก่ิงประกบัยอด   แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค ์

  บา้งผลิดอกออกช่อข้ึนชูชนั   แสงพระจนัทร์จบัแจ่มกระจ่างตา 

  ..................................................  .................................................... 

  เดินถือฟ้าฟ้ืนข้ึนหอกลาง   ของขนุชา้งสร้างข้ึนไวใ้หม่ใหม่ 

  หอนัง่ตั้งฉากพบัไว ้   ขนุทองกรงทองใส่สะอาดตา 



  กระจกใหญ่ใส่รูปฝร่ังนัง่    นยัน์ตาตั้งคอ้นคมดูสมหนา้ 

  ...................................................  ....................................................... 

  เคร่ืองแกว้แพรวพรายอยูก่่ายกอง   ฉากสองชั้นม่านมูล่ีมี 

  ม่านน้ีฝีมือวนัทองทาํ    จาํไดไ้ม่ผดินยัน์ตาพี่ 

  เส้นไหมแมน้เขียนแนบเนียนดี   ส้ินฝีมือแลว้แต่นางเดียว 

 การต้อนรับแขก 

 ภาษิตไทยท่ีว่า “ธรรมเนียมไทยแทแ้ต่โบราณ  ใครมาถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ” การตอ้นรับแขกนั้น  

นอกจากเช้ือเชิญให้เข้ามานั่งในบ้านแล้ว  ยงัมีหมากพลู  หรือเช่ียนหมากไวส้ําหรับรับแขก ก่อนถามถึง

สารทุกขสุ์กดิบกนั  ดงัคาํประพนัธ์ท่ีวา่ 

   ศรีประจนัคร้ันเห็นขนุชา้งมา  ก็ตอ้นรับเรียกหาเขา้มาพลนั 

  แลว้ปราศรัยไต่ถามฉนัเพื่อนบา้น   เสือกพานหมากเชิญกินหมากนัน่ 

  ธุระอะไรวา่ไปอยา่เกรงกนั   แม่นั้นอยูดี่ดอกฤๅนา ฯ 

 การแต่งกาย 

 ตวัละครในขุนช้างขุนแผนตั้งแต่รุ่นเด็ก หนุ่มสาว คนแก่  ทั้งชายและหญิงแต่งกายไปในงานเทศกาล

ต่างๆ เช่น ตรุษ  สงกรานต ์สารทรท วนัแต่งงาน หรือเวลาไปทาํบุญท่ีวดั  กวีไดบ้รรยายการแต่งกายในลกัษณะ

ต่างๆกนั ไวอ้ยา่งละเอียด ทาํใหเ้ราทราบวา่วฒันธรรมการแต่งกายของชาวบา้นในสมยัอยธุยา 

 ตวัอยา่งการแต่งกายของขนุชา้งเม่ือจะไปวดัในประเพณีเทศน์มหาชาติ 

   เจา้ขนุชา้งอาบนํ้าสาํราญใจ  ขา้ไทเขา้กลุม้รุมกนัสี 

  เอาขมิ้นถูตวัใหท้ัว่ดี    ข้ีไคลไหลร่ีสีออกมา 

  ผวิหนงัยงัเขียวเหมือนผกัตบ   น่ีจวนจบมหาพนแลว้สิหวา่ 

  เขา้หอ้งดินสอพองละลายทา   ประทัว่กายาจนพุงลาย 

  ควกัเอามุหน่ายข้ึนป้ายปีก   ฉีกผมปกกบาลใหล้า้นหาย 

  ยงัโล่งเล่ียนเตียนกลางอยา่งแปลงควาย  หวักฉิูบหายน่าอายใจ 

  นุ่งยกลายกระหนกเหมหงส์   เหมือนผา้ทรงใครใครหามีไม่ 

  เก้ียวส่านปักทองกรองดอกไม ้  ผา้เช็ดเหง่ือไคลใส่ชมพ ู

  คร้ังน้ีจะแต่งไปใหย้ิง่ยวด    จะไปอวดนางพิมใหย้ิม้อยู ่



  น้ิวกอ้ยใส่รังแตนแหวนงู    น้ิวช้ีเชิดชูนั้นแหวนเพชร 

 มุหน่าย หมายถึง นํ้ามนัตานี หรือนํ้ามนัเหนียว เป็นเคร่ืองหอมสาํหรับใส่ผม 

 การแต่งกายของนางพิมพิลาไลยเม่ือไปวดัในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ครานั้นนางพิมพิลาไลย   วา่จวนกณัฑเ์ราไปเถิดแม่ขา 

  แลว้ก็ลุกไปพลนัมิทนัชา้    อาบนํ้าผลดัผา้ดว้ยฉบัพลนั 

  จึงเอาขมิ้นมารินทา    ลูบทัว่กายาขมีขมนั 

  ทาแป้งแต่งไรใส่นํ้ามนั    ผดัหนา้เฉิดฉนัดงันวลแตง 

  เอาซ่ีสีฟันเป็นมนัขลบั    กระจกส่องเงาวบัดูจบัแสง 

  นุ่งยกลายกระหนกพื้นแดง   กา้นแยง่ทองระยบัจบัตาพราย 

  ชั้นในห่มสไบชมพน่ิูม    สีทบัทิมทบันอกดูเฉิดฉาย 

  ร้ิวทองกรองดอกพรรณราย   ชายเห็นเป็นท่ีเจริญใจ 

  ใส่แหวนเพชรประดบัทบัทิมพลอย  สอดกอ้ยแหวนงูดูล้ินไหว 

  อีเด็กเอ๋ยหีบหมากเคร่ืองนากใน   ขนัถมยาเอาไปอยา่ไดช้า้ 

 หญิงสาวสมยัก่อนนิยมฟันดาํเป็นมนั จึงตอ้งใชช่ี้สีฟัน  ( ช่ี คือ ยายอ้มฟัน ทาํจากกะลามะพร้าวเผาไฟ

แลว้บดให้ละเอียด ใช้สีเพื่อให้ฟันดาํเป็นมนั)  นอกจากน้ียงักินหมากเพื่อให้ฟันดาํ การแต่งกายใช้ชุดไทย ห่ม

สไบและผา้ทบัชั้นนอกอีกชั้นหน่ึง มีเคร่ืองเพชรนิลจินดาประดบัมากมาย  เวลาไปไหนก็มีเด็กถือหีบหมาก

ตามหลงัไปดว้ยทั้งผูห้ญิงและผูช้าย เวลาอาบนํ้ าแลว้จะใชข้มิ้นทาตวั ความนิยมเร่ืองใช้ขมิ้นทาตวัไม่มีแลว้ใน

ปัจจุบนั 

 การเล่นของเด็ก 

 สมยัก่อนเด็กจะเล่นของเล่นท่ีหาไดต้ามสถานท่ีนั้น เช่น เล่นเก็บดอกไม ้ เล่นขายของ เล่นหมอ้ขา้วหมอ้

แกงเล็กๆ  เล่นจดับา้น ดงัการเล่นของนางพิม  ขนุชา้ง ขนุแผนเม่ือยงัเด็กวา่ 

   แลว้นางเล่นหุงขา้วตม้แกง  กวาดทรายจดัแจงเป็นร้ัวบา้น 

  นางเล่นทาํบุญใหท้าน    ไปนิมนตส์มภารมาเร็วไว 

  ขนุชา้งนั้นเป็นสมภารมอญ   ไม่พกัโกนหวักลอ้นสวดมนตใ์หญ่ 

  พลายแกว้นั้นเป็นสมภารไทย   จดัแจงแต่งใหย้กของมา 

  สวดมนตฉ์นัเสร็จสาํเร็จแลว้   ฝ่ายขา้งพลายแกว้อุตริวา่ 



  เราเล่นเป็นผวัเมียกนัเถิดรา   ขนุชา้งร้องวา่ขา้ชอบใจ 

  นางพิมวา่ไปอา้ยนอกคอก   รูปชัว่หวัถลอกกหูาเล่นไม่ 

  พลายแกว้วา่เล่นเถิดเป็นไร   ใหข้นุชา้งนั้นไซร้เป็นผวัพลาง 

  ตวัขา้จะยอ่งเขา้ไปหา    จะไปลกัเจา้มาเสียจากขา้ง 

  ทั้งสองคนรบเร้าเฝ้าชวนนาง   จึงหกัใบไมว้างต่างเตียงนอน 

 การท าบุญ  

 คนสมยัก่อนมีจิตใจเล่ือมใสศรัทธาพุทธศาสนา งานต่างๆทาํกนัท่ีวดั  วดัจึงเป็นศูนยก์ลางของการนดั

พบปะพูดจากนัของหนุ่มสาวไปโดยปริยาย  ในเวลามีงานบุญ เช่น  เทศน์มหาชาติ หรือเทศกาลตรุษสงกรานต ์

หนุ่มสาวจึงมีโอกาสไดพ้บกนั ชาวบา้นจะเตรียมอาหารหวานคาวไปทาํบุญท่ีวดั ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ทีน้ีจะกล่าวเร่ืองเมืองสุพรรณ  ยามสงกรานตค์นนั้นก็พร้อมหนา้ 

  จะทาํบุญใหท้านการศรัทธา   ต่างมาท่ีวดัป่าเลไลย 

  .......................................................... .................................................... 

  ทาํนํ้ายาแกงขมตม้แกง    ผา่ฟักจกัแฟงพะแนงไก่ 

  บา้งทาํห่อหมกปกปิดไว ้    ตม้ไข่ผดัปลาแหง้ทั้งแกงบวน 

  บา้งก็ทาํวุน้ชาสาคู    ขา้วเหนียวหนา้หมูไวถ่ี้ถว้น 

  หนา้เตียงเรียงเล็ดขา้วเม่ากวน   ของสวนส้มสูกทั้งลูกไม ้

  มะปรางลางสาดลูกหวายหวา้   ส้มโอส้มซ่าทั้งกลว้ยไข่ 

  ทุกบา้นอลหม่านกนัทัว่ไป   จนดึกด่ืนหลบัใหลไปฉบัพลนั 

 การศึกษา 

 สังคมไทยสมยัโบราณ การศึกษายงัไม่แพร่หลาย เด็กผูช้ายเท่านั้นจึงจะมีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือสถานที

เรียกคือ วดั ครูผูส้อนคือ พระภิกษุ วิชาท่ีเรียกก็มีทั้งหนงัสือไทย ขอม บาลี วิชาเก่ียวกบัการป้องกนัตวั  การใช้

อาวธุต่างๆ และตาํราพิชยัสงคราม ตลอดจนความรู้ทางเวทมนตร์คาถาต่างๆ ดงัท่ีพลายแกว้  พลายงาม และพลาย

ชุมพลไดร่ํ้าเรียน  ส่วนเด็กผูห้ญิงจะเรียนวชิาแม่บา้น  การเรือน การฝีมือ  การแกะสลกั และการเยบ็ปักถกัร้อย 

 ตวัอยา่ง กวบีรรยายฝีมือปักม่านของนางลาวทอง ดงัความวา่ 

   ปักเขาสุทศัน์สัตภณัฑ ์  วนินัตกการวกิยคุนัธร 

  ถดัมาหา้แถวแนวสมุทร    คงคาใสสุดแลสลอน 



  เป็นละลอกกระฉอกชโลธร   ฝงูกินนรวทิยามาอาบกิน 

  ปักเป็นบวับานตระการตา   ภุมราบินร่อนกระพือผนิ 

  ปักเป็นสัตวจ์ตุับาทดาษดิน   กินรินร่อนร่าอยูเ่รียงราย 

 นางลาวทองปักม่านเป็นรูปภูเขา แม่นํ้ า ดอกบวั แมลงผึ้ง กินนร  กินรี  และสัตวต่์างๆ สวยงาม ถึงแม้

ลาวทองจะไม่ใช่หญิงไทยแต่ก็มีความรู้วชิาเยบ็ปักถกัร้อยเช่นเดียวกนั 

 นางวนัทองไดแ้สดงฝีมือปักม่านอยา่งประณีต ราวกบัจะสอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกลงไปดว้ย จึง

ดูราวกบัวา่มีชีวติจิตใจ ดงัท่ีขนุแผนชมวา่ 

   ม่านน้ีฝีมือวนัทองทาํ   จาํไดไ้ม่ผดินยัน์ตาพี่ 

  เส้นไหมแมน้เขียนแนบเนียนดี   ส้ินฝีมือแลว้แต่นางเดียว 

  เจา้ปักเป็นป่าพนาเวศ    ขอบเขตเขาคลุม้ชอุ่มเขียว 

  รุกขชาติดาษใบระบดัเรียว   พร้ิงเพรียวดอกดกระดะดวง 

  ปักเป็นมยรุาลงรําร่อน    ฝ่ายฟ้อนอยูบ่นยอดภูเขาหลวง 

  แผห่างกางปีกเป็นพุม่พวง   ชะนีหน่วงเหน่ียวไมช้มอ้ยตา 

  ปักเป็นหิมพานตต์ระหง่านงาม   อร่ามรูปพระสุเมรุภูผา 

  วนินัตกหศักนัเป็นหลัน่มา   การวกิอิสินธรยคุุนธร 

  อากาศคงคาชลาสินธ์ุ    มุจลินทห์า้แถวแนวสลอน 

  ไกรลาศสะอาดเอ่ียมอรชร   ฝงูกินนรคนธรรพว์ทิยา 

  ลงเล่นนํ้าดาํดั้นอโนดาต    ใสสะอาดเยอืกเยน็เห็นขอบผา 

  หมู่มงักรล่อแกว้แพรวพรายตา   ทศันารําลึกถึงวนัทอง 

  ...................................................  ............................................... 

  ถึงม่านชั้นสามดูงามพร้ิม    ฝีมือพิมเจา้ทาํพี่จาํได ้

  ยนืพิศม่านนอ้งตอ้งติดใจ    ฉลาดนกัปักไวเ้ป็นคาวี 

  จรดลดน้ดั้นอรัญเวศ    ถึงกรุงจนัตประเทศบุรีศรี 

  สังหารผลาญหมู่สกุณี    เลือดอินทรีแดงสาดลงดาษดิน 

  ปักเป็นลงเล่นในคงคา    กบัโฉมจนัทร์สุดาอนัเฉิดฉิน 

  ลอยเส้นเกศาในวาริน    หอมกล่ินผมตรลบผอบทอง 



  ปักเป็นเถา้ทศัประสาทใจกลา้   มาลวงพานางพรากไปจากหอ้ง 

  ถวายทา้วเมืองอ่ืนใหช่ื้นครอง   กระทบเร่ืองวนัทองใหเ้คืองใจ 

  อีเถา้ศรีประจนัผูม้ารดา    เหมือนอีเถา้ใจกลา้หาผดิไม่ 

  ดูพระยาก็ใหช้งัยิง่คลัง่ใจ    เหมือนไอข้นุชา้งชิงวนัทองก ู

 นอกจากนางวนัทองจะมีฝีมือเป็นเลิศในทางเยบ็ปักถกัร้อยแลว้  นางศรีมาลาก็มีฝีมือในการทาํอาหาร 

โดยเฉพาะขนมเบ้ือง น่ีคือภาพสะทอ้นส่วนหน่ึงของหญิงไทยในสมยัก่อน  

 อาชีพ 

  ผูช้ายท่ีไดรั้บการศึกษาส่วนมากจะเขา้รับราชการ เช่น ขุนช้างและขุนแผน ถา้ไม่ไดเ้รียนหนงัสือก็ทาํ

อาชีพหลกั คือ การทาํไร่ไถนา  ดงัท่ีนางทองประศรี มารดาของขนุแผนมีอาชีพทาํนา  

   ครานั้นท่านยายทองประศรี  กบัยายปลียายเปลอยูเ่คหา 

  ใหพ้วกเหล่าบ่าวไพร่ไปไร่นา   ตามประสาเพศบา้นกาญจน์บุรี 

 เม่ือวา่งจากการทาํนาก็จะป่ันฝ้าย “ประตูหับยบัย ั้งยืนฟังไป  เสียงแต่ไนออดแอดแรดแรแร  รู้วา่คนบนั

นั้นนัง่ป้ันฝ้าย”  นางศรีประจนัมารดาของนางพิมก็มีไร่ฝ้าย  ส่วนนางเทพทองมีอาชีพ “เกิดมาแต่นอ้ยจนฟันหกั  

รู้จกัแต่ทาํนากบัทาํสวน ปลูกเผอืกปลูกมนันั้นรดพรวน” น่ีคืออาชีพของชาวบา้นสมยัก่อน 

 

ความเช่ือทีป่รากฏในขุนช้างขุนแผน 

 ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนบัถือหรือยึดมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็ตาม การยอมรับ

นบัถือน้ีอาจจะมีหลกัฐานอย่างเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีนาํมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริง

เก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้ความเช่ือของคนสมยัก่อน สะทอ้นให้เห็นความคิด ความตอ้งการของคนสมยันั้น ความคิด

เช่นนั้นเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญกา้วหนา้ของสังคม ดงันั้นจึงไม่ควรเอาความคิดของคนปัจจุบนัไปตดัสิน

วา่ ดีหรือไม่ดี จริงหรือไม่จริง 

 ความเช่ือท่ีปรากฏในขนุชา้งขนุแผนกล่าวไวม้ากมาย เช่น ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา วิญญาณ การเส่ียง

ทาย การบองลางของสัตว ์การตั้งช่ือ เปล่ียนช่ือ โชคลาง ฤกษย์าม ความฝันไสยศาสตร์และเคร่ืองรางของขลงั ใน

ท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะ 3 ประเภท ดงัน้ี 

 

 



 ความเช่ือเร่ืองความฝัน 

 ความฝันท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนมีตลอดทั้งเร่ือง เป็นความฝันท่ีบอกเหตุดีและร้าย คนสมยัก่อน

มกัจะเช่ือความฝัน ส่วนมากผูห้ญิงฝันมากกวา่ผูช้าย การฝันมกัจะเป็นอยูใ่นช่วงสําคญัของชีวิต เช่น ตอนจะไดคู้่ 

ตอนตั้งครรภแ์ละตอนท่ีจะเสียของรัก เป็นตน้ 

 

 ตอนท่ีขนุชา้ง ขนุแผน และพิมพิลาไลยเกิด ผูเ้ป็นแม่ก็ฝันแตกต่างกนัไป ในความฝันจะบอกให้รู้วา่ลูกท่ี

จะเกิดมามีลกัษณะอยา่งไร 

 

 ขนุศรีวชิยัทาํนายฝันนางเทพทองวา่จะไดลู้กชายหวัลา้นเหมือนนกตะกรุม และจะเป็นเศรษฐีร่ํารวยมาก 

ดงัคาํกลอนวา่ 

 

 นางทองประศรีฝันวา่ พระอินทร์ถือแหวนเพชรเมด็ใหญ่มายืน่ใหน้างก็รับไว ้ดงัคาํกลอนวา่ 

  

 ขนุไกรทาํนายฝันใหว้า่ จะไดลู้กชายท่ีมีความเก่งกลา้สามารถ และจะไดเ้ป็นนายทหาร มียศศกัด์ิ ขา้ทาส

บริวาร ดงัคาํกลอนวา่ 

 

 นางศรีประจนั ฝันว่าพระพิศณุกรรม์ ถือแหวนมาสวมน้ิวนาง พนัศรโยธาก็ทาํนายฝันว่าจะไดลู้กสาว 

รูปร่างสวยงามไม่มีใครเทียบได ้ดงัคาํกลอนวา่ 

 

 ความฝันเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้กับทุกคน เพียงแต่ว่าจะจดจาํได้หรือไม่ว่าเหตุการณ์ท่ีฝันเป็นอย่างไร 

สมยัก่อนเช่ือวา่ถา้ฝันวา่ฟันหกั เป็นฝันร้ายท่ีเป็นลางบอกใหรู้้วา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัผูฝั้นจะตาย เช่น ตอนขุน

ไกรจะตาย นางทองประศรีก็ฝัน “ว่าฟันฉนัหกักระเด็นเห็นไม่ดี” ขุนไกรก็รู้ว่าตวัเองจะตายดงัความฝัน เพราะ 

“แต่ใจคิดคร้ังน้ีมิรอดตวั น่ากลวักจูะมว้ยดว้ยกระบือ” ปรากฏวา่เป็นจริงตามความฝัน 

 ตอนเมียของขนุราม “ฝันวา่ฟันหกัเป็นสามซ่ี” ลางร้ายก็เกิดแก่ขุนราม พอเดินลงบนัได บนัไดก็หกัสวบ

ลงมาหา้ขั้น ขนุรามก็ถูกขนุแผนฆ่าเป็นไปตามความฝัน 



 บางคร้ังความฝันก็น่ากลวั และมีลางร้ายบอกเหตุหลายอยา่ง เช่น เมียขุนเพชร ฝัน “วา่ถูกฟันตวัขาดเป็น

สองท่อน ผา่อกขวา้งหวัใจไปดงดอน ต่ืนนอนตวัสั่นประหวัน่ใจ” พอนางเล่าความฝันใหข้นุเพชรฟัง ขุนเพชรก็รู้

วา่ตวัเองคงจะไม่รอดตาย ลางร้ายก็เกิดข้ึน กล่าวคือ เมียขุนเพชรมองเห็นสามีไม่มีเงาหวั ความฝันและลางร้ายก็

เป็นจริงดงัท่ีฝัน ปัจจุบนัก็ยงัถือกนัอยู ่

 ตอนนางลาวทองตอ้งพรากจากขนุแผน นางลาวทองฝันร้ายวา่ 

 

 ความฝันของนางลาวทองเป็นจริง นางถุกราชามาตย ์พาตวัไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพนัวษา พระองคส์ั่งให้

กกันางลาวทองไวใ้นวงั เพราะขนุชา้งกราบทูลวา่ขุนแผนหนีเวร ปีนกาํแพงวงัไปหานางลาวทอง ทั้งๆท่ีขุนแผน

ฝากเวรไวก้บัขนุชา้ง 

 ฝันร้ายท่ีเป็นลางบอกเหตุเกิดแก่ตวัผูฝั้นเอง เช่น ความฝันของนางวนัทอง ก่อนถุกตดัสินประหารชีวิต 

นางฝันวา่ 

 

 ขนุแผนรู้วา่ “คร้ังน้ีน่าจะมีอนัตราย ฝันร้ายสาหสัตดัตาํรา” นอกจากน้ียงัมีลาง “ใตเ้ตียงเสียงหนูก็กุกกก 

แมลงมุมทุ่มอกท่ีริมฝา” เหตุการณ์เช่นน้ีทาํให้นางวนัทองกลวัมาก ขุนแผนจึง “มิรู้ท่ีจะแถลงแจง้กิจจา กอดเมีย

เมินหนา้นํ้าตากระเด็น” แสดงใหเ้ห็นอิทธิพลความเช่ือเก่ียวกบัความฝันของคนในสมยัก่อนอยา่งชดัเจน 

 ความฝันท่ีบอกเหตุเป็นลางดีก็มีอยูม่าก โดยเฉพาะหญิงสาวท่ีจะพบเน้ือคู่ มกัจะฝันวา่ไดด้อกบวัมาเชย

ชม เช่น ตอนนางพิมฝันวา่ไดบ้วัทองมาช่ืนชม ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 

นางสายทองทาํนายฝันของนางพิมวา่จะไดคู้่ครอง 

 

พลายงามก่อนท่ีจะไดพ้บศรีมาลาก็ฝันวา่ 

 

ขนุแผนทาํนายฝันใหพ้ลายงามวา่ 

 

นางศรีมาลาก็ฝัน ก่อนท่ีจะพบพลายงาม นางฝันวา่ไดเ้ก็บดอกบวัมาเชยชม 

 



 เร่ืองของความฝันในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน มีทั้งฝันร้ายและฝันดี โบราณเช่ือเร่ืองความฝันมาก จึง

แทรกอยูใ่นวรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผนหลายตอน ดงักล่าวมาขา้งตน้ 

 อย่างไรก็ตาม ความเช่ือเร่ืองความฝันก็ดี ลางบอกเหตุต่างๆก็ดี ไดต้กทอดมาจนถึงปัจจุบนั จะเห็นได้

จากตาํราทาํนายฝันและตาํราพรหมชาติ ซ่ึงบนัทึกคาํทาํนายและความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวติไวอ้ยา่งละเอียดลออ แต่ความเช่ือบางอยา่งก็สูญไป บางอยา่งก็ยงัคงอยู ่

 ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

 คาํว่า ไสยศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเวทมนตร์คาถาอาคมซ่ึงได้มาจากพราหมณ์ไม่ใช่

ศาสนาพุทธ 

 ตวัละครเอกฝ่ายชายในขุนชา้งขุนแผน จะเรียนวิชาต่างๆพร้อมๆ กบัเรียนทางไสยศาสตร์ควบคู่ไปดว้ย 

สะทอ้นให้เห็นค่านิยมของผูช้ายไทยสมยันั้น ว่าใครมีความรู้ทางไสยศาสตร์ดี จึงจะเป็นคนเก่งมีคนเกรงกลวั 

ดว้ยเหตุน้ีขนุแผนจึงเรียนตาํรับพิชยัสงครามและเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 

 ตอนพลายงามเรียนวชิากบัยา่ทองประศรี วชิาท่ีเรียนมีทั้งภาษาขอม บาลี และเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ 

เช่นเดียวกนั ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 

 เวทมนตร์คาถาท่ีพลายงามเรียนไดแ้ก่ คาถาทาํให้คนรัก เช่น คาถาปัถมงัตั้งตวันะปัดตลอด และคาถา

อิทธิเจ คาถาหวัใจอิติปิโส เสกขมิ้น เสกนํ้ ามนั ล่องหนหายตวั มนตม์หาทะม่ืน เลขยนัตส์ะเดาะโซ่ตรวน สะกด

คน เมฆฉาย สูรยจ์นัทร์ กรรมฐาน ผกูหญา้เสกเป็นทหาร เป็นตน้ ความรู้เหล่าน้ีพลายงามไดน้าํไปใชป้ระโยชน์

ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสงคราม 

 ความเช่ือทางไสยศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาถาอาคมท่ีนาํไปใชใ้นเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 1. เวทมนตร์คาถา   4. อยูย่งคงกระพนั 

 2. สะเดาะโซ่ตรวน   5. ทาํเสน่ห์ 

 3. สะกดคน 

 1. เวทมนตร์คาถา 

 พลายแกว้ ใชม้นตร์เทพรัญจวนทาํใหล้าวทองรักทนัที หลงัจากกินหมากท่ีเสกแลว้ ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 



 ตอนพระไวยเข้าไปทูลขออภยัโทษให้นางวนัทอง ก็ใช้มนตร์มหาละลวย ทูลขอได้สําเร็จสมความ

ปรารถนา 

 

 พระพนัวษาบอกพระไวยวา่ “ถา้ผิดจากมึงแลว้กูไม่ให้ ใครขอก็จะพลอยมาอาสัญ” น่ีคือความขลงัของ

คาถามหาละลวย 

 

 2. สะเดาะโซ่ตรวน 

 ขนุแผนใชค้าถาสะเดาะกลอนเพื่อข้ึนบนหอของขุนชา้งจบัขุนชา้งมดักบันางวนัทองไว ้พร้อมทั้งสะกด

คนใหห้ลบัหมด ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 

 ตอนท่ีขุนแผนถูกจาํคุกเพราะทูลขอนางลาวทอง ขุนแผนไดส้ะเดาะเคร่ืองจาํ  จนทาํให้พระยายมราช

ผอ่นจาํใหข้นุแผน ขนุแผนใชค้าถาสะเดาะโซ่ตรวน เพราะ 

 

 3. สะกดคน 

 ตอนพระไวยพานางวนัทองมาจากบา้นขนุชา้ง ก็ใชค้าถาสะกดคน 

 

 การใชค้าถาสะเดาะโซ่ตรวนก็ดี สะกดผูค้นให้หลบัไหลก็ดีปัจจุบนัน้ีไม่มีแลว้ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ใชแ้ทนคาถาเหล่าน้ีไดดี้กวา่ สมยัก่อนเช่ือวา่ขนุแผนใชเ้วทมนตค์าถาถอดโซ่ตรวนและสะเดาะกลอนไดจ้ริง 

 

 4. อยู่ยงคงกระพนั 

 วิชาอยูย่งคงกระพนันิยมกนัมากในสมยัก่อน เพราะการท่ีฟันไม่เขา้ ยิงไม่ออกร่างกายไม่มีบาดแผล จึง

จะนบัวา่เป็นชายชาตรี ตวัละครในขนุชา้งขนุแผนท่ีนบัวา่อยูย่งคงกระพนัมากคือ หม่ืนหาญ หรือ นายเดชกระดูก

ดาํ และพรรคพวกทุกคนอยูย่งคงกระพนัทั้งหมด เพราะ 

 

 หม่ืนหายอวดอา้งกบัขนุแผนวา่ 

 



 ความเก่งกลา้ของหม่ืนหาญก็ไม่อาจสู้ขนุแผนได ้เพราะนอกจากขนุแผนจะอยูย่งคงกระพนัแลว้ยงัแคลว้

คลาดสาสตราวธุทั้งหลายดว้ย เพราะ 

 

 สมยัก่อนคนท่ีมีคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพนัมีแพร่หลายมาก แมแ้ต่นกัโทษมีวิชาอยู่ยงคงกระพนั เช่น 

นกัโทษ 35 คน ท่ีไปร่วมรบกบัขนุแผนและพลายงามไดท้ดลองวิชาหนา้ท่ีนัง่สมเด็จพระพนัวษา ดงัคาํประพนัธ์

วา่ 

 

 วธีิการท่ีจะทาํใหอ้ยูย่งคงกระพนัมีหลายวิธี เช่น การสักตามแขม ขา และการฝังเข็มทองท่ีไหล่ ฝังเพชร

ท่ีแสกหน้า ฝังเหล็กไหลท่ีอก ฝังเทียนคลา้และแกว้ตาแมวท่ีหลงั ดงัท่ีกวีบรรยายลกัษณะของแสนตรีเพชรกลา้ 

วา่ 

 

 นอกจากน้ียงัมีการใชว้า่นยาคาถาอาคม ทานํ้ ามนั ลงเลขยนัต ์อาพดัเหลา้ (เสกเหลา้กิน) เข้ียวงา แกว้ตา

สัตว ์หรือฝังเพชรนิลจินดาไวใ้นเน้ือก็อยูย่งคงกระพนัได ้เช่น ตอนบรรยายทหารของทา้วเทพกรุงกาฬ วา่ 

 

 จะเห็นไดว้่า ความนิยมสักตามร่างกาย เช่น แสนตรีเพชรกลา้ แขนขวาสักดว้ยรงสีเหลืองเป็นรูปพระ

นารายณ์ แขนซ้ายสักดว้ยสีแดงเป็นราชสีห์ ขาขวาลกัเป็นรูปพระภควมัปิดตาและการใชข้องขลงัอ่ืนๆ ดงักล่าว

มาขา้งตน้ ทั้งน้ีเพราะความเช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถทาํให้รอดพน้จากอนัตราย อยู่ยงคงกระพนัสามารถป้องกนั

อาวุธต่างๆได ้ความเช่ือเช่นน้ียงัคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั แต่ค่านิยมเปล่ียนไป กล่าวคือถา้ใครมีรอยสักตาม

ร่างกายเป็นเคร่ืองช้ีบอกวา่คนนั้นมีนิสัยค่อนขา้งเป็นนกัเลง ไม่เป็นท่ีไวว้างใจของคนทัว่ไป 

 ความเช่ือทางไสยศาสตร์ท่ีปรากฏในขุนชา้งขุนแผน บางอยา่งเป็นส่ิงเกินจริง ซ่ึงกวีอาจจะใชเ้ป็นกลวิธี

อยา่งหน่ึงในการดาํเนินเร่ือง ส่ิงเหล่าน้ีพิสูจน์ไม่ได ้เช่น 

- เรียกฝน “เรียกมหาอาโปเป่าออกไป เป็นนํ้าไหลพลุ่งพลัง่ดงัท่อธาร” 

- เรียกลม “อ่านคาถาเป่าปัดไปบดัดล ก็ทดทนันํ้าแหง้ทุกแห่งไป” 

- เรียกไป “แลว้อ่านมนตด์ลเรียกเตโชธาตุ เป่าปราดไปเป็นเพลิงเถกิงไหม”้ 

- เสกใบมะขามเป็นตวัต่อ 

 



  “จึงรูดเอาใบมะขามมาสามกาํ  เสกซํ้ าเป็นต่อบินปร๋อปร๋ือ 

 ตั้งโกฏิแสนแน่นป่ามาฮือ   ดูออกคลํ่าดาํป้ือไปทุกละเมาะ” 

- การใชเ้วทมนตค์าถาแปลงร่างไดห้ลายอยา่ง เช่น 

 

 5. ท าเสน่ห์ 

 ไม่วา่ยคุใดสมยัใด ผูช้ายมกัจะมีภรรยามากกวา่ 1 คน ทาํให้เกิดปัญหาในครอบครัวข้ึน บางคนก็หาทาง

แกปั้ญหาไม่ไดจึ้งตอ้งไปพึ่งหมอให้ทาํเสน่ห์เรียกร้องความรักความสนใจจากสามี เหตุการณ์เช่นน้ีมีมาแต่ใน

อดีตและยงัคงอยูใ่นปัจจุบนั เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนสะทอ้นให้เห็นว่า การทาํเสน่ห์เป็นเร่ืองทางไสยศาสตร์

และการใช้เวทมนต์คาถา เช่น พระไวยถูกเสน่ห์นางสร้อยฟ้าจนหลงใหลเลอะเลือนไป กวีบรรยายวิธีทาํเสน่ห์

ของเถรขวาด ท่ีเรียกวา่ ฝังรูปฝังรอย ดงัน้ี 

 

 

 เถรขวาดสามารถทาํเสน่ห์ใหพ้ระไวยลุ่มหลงนางสร้อยฟ้า จนถึงกบัทุบตีศรีมาลา เพราะเถรขวาดทาํให้

พระไวยเกลียดศรีมาลา นอกจากนั้นรูปร่างหนา้ตาของพระไวยก็หมองคลํ้าดาํไหม ้มีกิริยาอาการเพอ้พกผิดปรกติ 

ขนุแผนจึงจบัเสน่ห์โดยการเอาการะจกท่ีพระไวยส่องหนา้มาทาํพี ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

 

 

 ดว้ยอาํนาจเวทมนตข์องขุนแผนจึงทาํให้จบัเสน่ห์ไดจ้ากการดุภาพการฝังรูปฝังรอยท่ีปรากฎในกระจก 

ขนุแผนจึงแกเ้สน่ห์ดว้ยการเสกนํ้าประพรมรูปใหล้ะลายไป ก็เป็นอนัวา่แกเ้สน่ห์ไดช้ัว่คราว 

 เร่ืองของการทาํเสน่ห์ แล้วทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนเป็นการทาํผิดกฎหมายในสมัยโบราณ ซ่ึงปรากฎ

ขอ้ความในกฎหมายลกัษณะเบด็เสร็จโบราณมีใจความวา่ 

  “มาตราหน่ึง ผูใ้ดจะใหผู้อ่ื้นพิศวงงงงวยในตนและประกอบกฤษติยาคุณปนยาแฝดดว้ยส่ิงใดๆ 

ใหท้่านกินก็ได ้ใส่ใหท้่านดว้ยประการใดก็ดี แลป้ันรูป ฝังรูปดว้ย วทิยาคุณประกอบใดๆก็ดี พิจารณา เป็นสัจให้

ทวน 60 ที เอาข้ึนมายา่งประจานและตระเวนบก 3 วนั เรือ 3 วนั แลว้ฆ่ามนัเสีย” 

 การท่ีกฎหมายลงโทษผูท้าํเสน่ห์เพราะทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน เม่ือเป็นเช่นน้ี การทาํเสน่ห์จึงตอ้งลกัลอบ

กระทาํ ไม่ใหใ้ครรู้เห็น อีกอยา่งหน่ึงวิธีการทาํเสน่ห์เท่าท่ีกล่าวใวใ้นขุนชา้งขุนแผนก็ดูยุง่ยากซบัซ้อนกวา่จะทาํ



ไดส้ําเร็จ ดว้ยเหตุน้ีการทาํเสน่ห์จึงไม่มีความจาํเป็นในสังคมปัจจุบนั เสน่ห์สําหรับผูห้ญิงยุคปัจจุบนัก็คือเสน่ห์

ถอ้ยคาํและเสน่ห์ปลายจวกั ซ่ึงคงจะใช้ได้ทุกยุคทุกสมยัซ่ึงวฒันธรรมไทยท่ีดีงาม สมควรร่วมกนัอนุรักษ์ไว้

ตลอดไป 

 ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั 

 ในเสภาขนุชา้งขนุแผนสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นเคร่ืองรางของขลงัมากมาย 

 “เคร่ืองราง” หมายถึง  ของท่ีนับถือว่าป้องกันอันตรายยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผา้ยนัต ์

เหล็กไหล 

 “ของขลงั” ของท่ีมีอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือกนัวา่อาจบนัดาลใหส้าํเร็จไดด้งัประสงค ์

 - เคร่ืองรางของขนุแผน 

 ตอนขุนแผนจะไปลกัพาวนัทองจากขุนช้าง  มีเคร่ืองรางติดตวัไปดว้ย เช่น เส้ือยนัต์  แหวนพิรอด ผง

พราย  และดาบฟ้าฟ้ืน ดงัคาํประพนัธ์วา่ 

   ขนุแผนรับพรอภิวาท   คาํประสาทประสิทธิสถาผล 

  กาํเริบฤทธิยนิดีโดยมงคล   ประทกัษิณสามหนแลว้ลามา 

  ข้ึนหอพระนารายณ์ระงบัจิตร   เอาเทียนติดธูปถวายทั้งซา้ยขวา 

  ลงหินฝนจนัทน์นํ้ามนัทา    ใครเห็นกายาใหย้วนใจ 

  สอดสนบัเพลาม่วงดวงวหิค   นุ่งยกแยง่ทองผอ่งใส 

  รอยจีบกลีบกระหวดัรัดละไม   เส้ือสั้นชั้นในลว้นเลขยนัต ์

  เส้ือนอกดอกช่อฉลุทอง    ตระพองทบัเจียระบาดคาดมัน่ 

  แหวนถกัพระพิรอดสอดพนั   สังวาลคัน่เคร่ืองสลบักบัผมพราย 

  จบัประเจียดประจุประจงโพก   ไดม้หาสิทธิโชคสาํคญัหมาย 

  จบจบัฟ้าฟ้ืนแลว้ยนืกราย    บ่ายเล่ียงผหีลวงกาละไทย 

 ของขลงัท่ีขนุแผนพยายามเสาะแสวงหาท่ีสาํคญัมี 3 อยา่ง คือ กุมารทอง ดาบฟ้าฟ้ืน และมา้สีหมอก 

 “กุมารทอง” 

 กุมารทองเป็นลูกของขุนแผนกบันางบวัคล่ี ขุนแผนทราบว่าบวัคล่ีคิดทาํร้ายตนด้วยการวางยาพิษใน

อาหาร  จึงอุบายขอลูกในทอ้งจากบวัคล่ี  บวัคล่ีก็บอกวา่ “มาค่อนขอไดแ้คะแหวะเอาซิเธอ  ขุนแผนรับวา่เออให้

เป็นสิทธ์ิ”  คืนนั้นขุนแผนก็ผา่ทอ้งบวัคล่ี  อุม้เอาทารกซ่ึงเป็นชายห่อผา้สะพายบ่าไปทาํพิธีท่ีวิหารในวดั  ดว้ย



การยา่งใหแ้หง้เกราะ  แลว้ปลุกเสกลงคาถาอาคมปิดทองเก็บไวบู้ชา  บางทีเรียกวา่ “ลูกกรอก” ซ่ึงพวกหมอผีเล่น

ไสยศาสตร์ถือวา่เด็กท่ีตายในครรภน้ี์แรง  ถา้เอาไปเล้ียงไวแ้ลว้จะให้คุณมาก  ขุนแผนทาํกุมารทองท่ีวิหารวดัใต ้

ดงัคาํกลอนวา่ 

   ปิดประตูวหิารลัน่ดาลใน   ล่ิมกลอนซอ้นใส่ไวต้รึงตรา 

  วางยา่มเปิดกลกัแลว้ชกัชุด   ตีเหล็กไฟจุดเทียนข้ึนแดงร่า 

  เอาไมช้ยัพฤกษพ์ระยายา    ปักเป็นขาพาดกนักุมารวาง 

  ยนัตน์ารายณ์แผลงฤทธ์ิปิดศีรษะ   เอายนัตร์าชะปะพื้นล่าง 

  ยนัตน์ารายณ์ฉีกอกปกปิดกลาง   ลงยนัตน์างพระธรณีท่ีพื้นดิน 

  เอาไมรั้กปักเสาข้ึนส่ีทิศ    ยนัตปิ์ดปักธงวงสายสิญจน์ 

  ลงเพดานยนัตส์ังวาลอมรินทร์   ก็พร้อมส้ินในตาํราถูกท่าทาง 

  เอาไมม้ะริดกนัเกราเถากนัภยั   ก่อชุดจุดไฟใส่พื้นล่าง 

  ตั้งจิตรสนิทดีไวท่ี้ทาง    ภาวนานัง่ยา่งกุมารทอง 

  ร้อนทั้งตวัทัว่กนันํ้ามนัฉ่า   กลบัหนา้กลบัหลงัไปทั้งสอง 

  เกราะแกร่งแหง้ไดด้งัใจปอง   พอรุ่งแจง้แสงทองข้ึนทนัใด 

 พอปลุกเสกกุมารทองสําเร็จ พวกหม่ืนหาญตามขุนแผนมา  กุมารทองได้ช่วยเหลือขุนแผนไว ้ถ้า

ขุนแผนจะทาํอะไรท่ีผิดพลาด  กุมารทองก็ช่วยตกัเตือน   เช่น ตอนขุนแผนข้ึนเรือนขุนช้างและจะฆ่าขุนช้าง 

กุมารทองหา้มปรามไวเ้พราะกลวัวา่จะถูกอาญาแผน่ดิน  ช่วยห้ามพรายของขุนชา้ง  ช่วยระวงัภยัให้ขุนแผนและ

นางวนัทองขณะท่ีอยู่ในป่า  ถ้ามีใครยกไพร่พลมาตามขุนแผน กุมารทองจะรีบมาบอกให้รู้ล่วงหน้าทุกคร้ัง  

ตลอดจนคอยช่วยเหลือขุนแผน  พลายงามเม่ือไปตีเชียงใหม่และระวงัภยัให้พลายชุมพลลูกของขุนแผนด้วย  

นบัวา่กุมารทองใหคุ้ณแก่ขนุแผนมาก ทาํให้จุนแผนเป็นผูเ้ก่งกลา้สามารถมากยิ่งข้ึน  ขุนแผนจึงเป็นพระเอกท่ีมี

ความเพียบพร้อมสมบูรณ์  ถึงแมจ้ะมีกาํเนิดเป็นคนธรรมดาสามญัก็ตาม 

 “ดาบฟ้าฟ้ืน” 

 ขนุแผนมีดาบคู่ใจช่ือวา่ “ดาบฟ้าฟ้ืน” ซ่ึงทาํจากเหล็กหลายชนิด ดงัคาํประพนัธ์บรรยายการตีดาบฟ้าฟ้ืน

ไวอ้ยา่งละเอียด ดงัน้ี 

   เอามาสุมคุมควบเขา้เป็นแท่ง  เผาใหแ้ดงตีแผแ่ช่ยาผง 

  ไวส้ามวนัซดัเหล็กนั้นเล็กลง   ยงัคงแต่พองามตามตาํรา 



  ซดัเหล็กครบเสร็จถึงเจด็คร้ัง   พอกระทัง่ฤกษเ์ขา้เสาร์สิบหา้ 

  ก็ตดัไมป้ลูกศาลข้ึนเพียงตา   แลว้จดัหาสารพดัเคร่ืองบตัรพลี 

  ........................................................ ................................................... 

  คร้ันไดพ้ิชยัฤกษร์าชฤทธ์ิ   พระอาทิตยเ์ท่ียงฤกษร์าชสีห์ 

  ขนุแผนสูบเหล็กใหแ้ดงดี   นายช่างตีรีดรูปใหเ้รียวปลาย 

  .......................................................... ................................................... 

  คร้ันเสร็จสรรพจบัแกวง่แสงวะวบั  เกิดโกลาฟ้าพยบัโพยมหน 

  เสียงอ้ืออึงเอิกเกริกไดฤ้กษบ์น   ฟ้าคาํรนฝนพยบัอยูค่ร่ันคร้ืน 

  ฟ้าผา่เปร้ียงเปร้ียงเสียงโด่งดงั   ขนุแผนฟังจิตรฟูใหชู้ช่ืน 

  ไดนิ้มิตฟ้าเปร้ียงดงัเสียงปืน   ใหช่ื้อวา่ฟ้าฟ้ืนอนัเกรียงไกร 

 จะเห็นไดว้า่เหล็กจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาหลอมทาํดาบฟ้าฟ้ืนนั้นมีมากมาย สะทอ้นให้เห็นความอุดม

สมบูรณ์ทางแร่ธาตุของเมืองไทยสมยัก่อน ซ่ึงสามารถคดัเลือกมาทาํดาบท่ีคุณภาพดีท่ีสุด และสามารถใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 “ม้าสีหมอก” 

 ขุนแผนเท่ียวตระเวนหามา้ท่ีมีลกัษณะดีตามตาํรา  ไปพบมา้สีหมอก ซ่ึงแม่ของสีหมอกไปสมจรกบั

มา้นํ้า ทาํใหสี้หมอกเป็นมา้พนัทางท่ีมีความเก่งกาจมาก  ขุนแผนไปพบเขา้เห็นวา่ลกัษณะ “ถูกตอ้งตามตาํราส้ิน  

ดงัองค์อินทร์เทวราชประสาทให้”  จึงขอซ้ือจากหลวงทรงพลเป็นราคาห้าตาํลึง  แสดงให้เห็นว่าสมยัก่อนคน

นิยมเล้ียงมา้มาก  จึงมีตาํราดูลกัษณะมา้  

 สรุป 

 ความเช่ือต่างๆท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชา้งขุนแผนสะทอ้นมาจากชีวิต   ความเป็นอยูข่องชาวบา้น

ในยุคนั้น  ซ่ึงตอ้งพึ่งเวทมนตร์คาถาอาคมอยูม่าก  ใครมีวิชาความรู้ทางไสยศาสตร์ ก็จะไดรั้บความนิยมวา่เป็น

คนเก่งและชายชาตรีก็จาํเป็นตอ้งรู้วิชาเหล่าน้ีไวป้้องกนัตวัดว้ย  ค่านิยมเช่นน้ีหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนัน้อยมาก 

และคงจะหมดความนิยมไปในท่ีสุด 
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