
บทที่  8 
ความเชื่อ  (Beliefs)  พิธีกรรม  (Rituals)  คาถาอาคม  (Magic) 

ภาษา  (Language)  และคติชาวบาน  (Folklore) 
 
 
ความเชื่อ  (Beliefs) 
 
 ความเชื่อเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย  และถือวาเปนวัฒนธรรมของมนุษยอยาง
หน่ึง  การดํารงชีวิตของมนุษยในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางดานวิชาการนอย  ความเชื่อจึง
เกิดจากการเกิดขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษยเชื่อวาเปนการบันดาลใหเกิดขึ้น
จากอํานาจของเทวดา  พระเจา  หรือภูตผีปศาจ  ดังน้ันเม่ือเกิดปรากฏการณตางๆ  ขึ้น  เชน  
ฝนตก  ฟารอง  ฟาผา  แผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  อุทกภัย  และวาตภัย  ตางๆ  ขึ้น  ลวน
เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอชีวิตหรือความเปนอยูของมนุษย  ซึ่งยากที่จะปองกันหรือแกไขไดดวย
ตัวเอง  บางอยางเปนเหตุการณที่อํานวยประโยชน  แตบางเหตุการณก็เปนอันตรายตอชีวิตและ
ความเปนอยูของมนุษย  มนุษยจึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะกอใหเกิดผลในทางที่ดี  และ
เกิดความสุขใหกับตนเอง  เพ่ือกระทําตอสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานั้น  ทําใหเกิดเปน
แนวทางปฏิบัติที่เปนพิธีกรรม  หรือศาสนาเกิดขึ้น 
 
 ความหมายของความเชื่อ 
 คําวา  “ความเชื่อ”  มีความหมายอยูหลายความหมาย  นักวิชาการและผูรูไดให
ความหมายของความเชื่อไวในแงมุมตางๆ  ดังนี้ 
 ความเชื่อ  คือ  การยอมรับวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนความจริงหรือเปนสิ่งที่เราไวใจ  ความ
จริงหรือความไววางใจที่เปนรูปของความเชื่อน้ัน  ไมจําเปนวาจะตองเปนความจริงที่ตรงตาม
หลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตรใดๆ  คนที่เชื่อในฤกษยามก็จะถือวา  วันเวลาการโคจรของ
ดวงดาวจะกอใหเกิดผลตอตัวมนุษย คนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดม่ันวา เครื่องราง
ของขลังใหคุณใหโทษแกตนไดจริง  ตัวอยางของความเชื่อ  ไดแก  ไสยศาสตร  โหราศาสตร  
โชคลาง  ของขลัง  ผีสาง  นางไม  ความเชื่ออํานาจลึกลับ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  
เหลานี้เปนตน  (กลุมวิทยาลัยครูภาคใต, 2526 : 23) 
 ธวัช  ปุณโณทก  (2528 : 350)  ไดกลาวถึงความเชื่อไววา  ความเชื่อ  คือ  การ
ยอมรับอันเกิดอยูในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ  ที่เปนผลดีหรือผลรายตอ
มนุษยนั้นๆ  หรือสังคมมนุษยนั้นๆ  แมวาพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานั้น  ไมสามารถที่จะ
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พิสูจนไดวาเปนความจริง  แตมนุษยในสังคมหนึ่งยอมรับและใหความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหลานี้  
เรียกวาความเชื่อ  ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกวางขวางมาก  ไมเพียงแตจะหมายถึงความเชือ่
ในดวงวิญญาณทั้งหลาย  (belief in spiritual beings)  ภูตผี  คาถาอาคม  โชคลาง  ไสยเวท
ตางๆ  ยังรวมถึงปรากฏการณธรรมชาติที่มนุษยยอมรับนับถือ  เชน  ตนไม  (ตนโพธิ์  ตนไทร)  
ปาเขา  เปนตน 
 ความเชื่อ  หมายถึง  เห็นตามดวย  ม่ันใจ  ไวใจ  นับถือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 
278)  และในลักษณะคลายกันน้ี  มานิต  มานิตเจริญ  (2514 : 453)  กลาววาความเชื่อหมายถงึ  
เห็นจริงดวย  วางใจ  ไวใจ  ม่ันใจ  และนับถือ 
 อน่ึง  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  อังกฤษ – ไทย  (2524 : 42)  ใหความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อไว  2  นัยดวยกันคือ 

1. การยอมรับขอเสนอขอใดขอหน่ึงไดวาเปนความจริง  การยอมรับเชนน้ีโดย
สารัตถะสําคัญแลวเปนการรับเชิงพุทธิปญญา  แมวาจะมีอารมณสะเทือนใจเขามาประกอบรวม
ดวย  ความเชื่อจะกอใหเกิดภาวะทางจิตขึ้นในบุคคลซึ่งอาจจะเปนพ้ืนฐาน  สําหรับการกระทํา
โดยสมัครใจของบุคคลนั้น 
  ความเชื่อ  อาจจะมีพ้ืนฐานจากหลักฐานขอเท็จจริงที่เชื่อไดหรือมีพ้ืนฐานจาก
ความเดียดฉันทจากการนึกรูเอาเอง  หรือจากลักษณะที่ทําใหเกิดความเขาใจไขวเขวก็ได  
เพราะฉะนั้น  ความเชื่อจึงมิไดขึ้นอยูกับความจริงเชิงวัตถุวิสัยในเนื้อหาความเชื่อแปลกวิตถารก็
ได  คนเราอาจจะกระทําการอยางแข็งขันจริงจัง  หรืออยางบาคลั่งดวยความเชื่อที่ผิดไดเทาๆ  
กับที่ทําดวยความเชื่อที่ถูกตอง  อยางไรก็ดี  การทําที่ใชสติปญญาใดๆ  ก็ตาม  ยอมตองอาศัย
ความเชื่ออยูดวยเสมอ  แตสติปญญาเองนั้นอาจใชมาทดสอบความเชื่อและตรวจดูความสมบูรณ
ถูกตองพ้ืนฐานความเชื่อน้ันได 

2. การยอมรับขอเสนอขอใดขอหน่ึงวา  เปนจริงโดยที่ยังมิไดพิสูจนไดโดยวิธีการ
ของวิทยาศาสตร 
 จากคําจํากัดความตางๆ ขางตน จึงพอสรุปความหมายของความเชื่อไววา “ความเชื่อ”  
หมายถึง  การยอมรับตางๆ  วาเปนจริง  มีอยูจริง  และมีอํานาจที่จะบันดาลใหเกิดผลดีหรือ
ผลรายตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ถึงแมวาสิ่งนั้นจะไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริงดวย
เหตุผล  แตเปนที่ยอมรับกันในกลุมชนหรือสังคม 
 
 แนวคิดและความเปนมาของความเชื่อ 
 ความเชื่อของมนุษยไดมีวิวัฒนาการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ความเชื่อในธรรมชาติ ความเชื่อระดับต่ําสุดของมนุษย คือความเชื่อในธรรมชาติ  
เพราะธรรมชาติเกิดอยูขางเคียงกับมนุษย  มนุษยเกิดมาลืมตาในโลก  สิ่งแรกที่มนุษยไดเห็นได
สัมผัสกอนสิ่งอ่ืนคือธรรมชาติรอบตัวมนุษยและธรรมชาติตางๆ  เหลานั้น  ไดแก  ความมืด 



 119

ความสวาง  ความหนาว  ความรอน  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาว  แมน้ําลําธาร  ตนไม  
ฟารองฟาผา  แผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  มนุษยเชื่อวาธรรมชาติเหลานั้นมีตัวตน  มีอํานาจ
พิเศษและสามารถกอใหเกิดคุณและโทษแกมนุษยได  มนุษยจึงเกรงกลัวและกราบไหว  ดังนั้น  
การนับถือธรรมชาติจึงนับเปนขั้นแรกแหงความเชื่อของมนุษย 

2. ความเชื่อในคติถือผีสาง เทวดา วิวัฒนาการแหงความคิดของมนุษยเกิดขึ้นพรอม
กับความเจริญรอบขางอยางอ่ืน  มนุษยมีความสงสัยวาความมืด  ความสวาง  ความรอน  ความ
หนาว  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ฟากฟา  แมน้ํา  แมภูเขาและตนไมใหญที่สามารถบันดาลให
เกิดความผันแปรไปไดตางๆ  ในตัวธรรมชาติเหลานั้น  และมีผลบันดาลใหเกิดความสุขและ
ความทุกขแกมนุษย  ดวยเหตุนี้  มนุษยจึงสรางรูปเทวดาบาง  รูปมนุษยบาง  หรือรูปครึ่งมนุษย
ครึ่งสัตวบาง  เชน  พระภูมิเจาที่  แมยานางเรือ  และเทพารักษตางๆ  เปนตน  เพ่ือบูชา
ธรรมชาติเหลานี้คงมีอํานาจอะไรอยางหน่ึงสิงสถิตอยู  อํานาจที่สามารถบันดาลใหเปนไดนั้น  
เรียกวา  เจตภูตหรือวิญญาณ  เจตภูตที่มีอํานาจทําความทุกขใหเกิดขึ้น  อาจเปนมารรายหรือ 
ผีสางอยางใดอยางหนึ่ง  สวนที่นําความสุขมาให  อาจเปนเทวะประเภทใดประเภทหนึ่ง  และใน
ขั้นน้ี  เจตภูตที่ทรงอํานาจสิงอยูในธรรมชาตินั้นๆ  อาจแบงออกไดอีกเปน  3  ลําดับแหง
วิวัฒนาการทางความคิดของมนุษยดังนี้ 

2.1 เริ่มจากธรรมชาติแตละอยางกอน  แลวกวางออกไปถึงธรรมชาติทุกอยางใน
โลก  โดยเชื่อวาสรรพสิ่งในโลกมีวิญญาณสิงสถิตอยู 

2.2 เชื่อวาวิญญาณเหลานั้นมีอํานาจไปแตละอยาง อาจบันดาลความดี ความชั่ว  
ความสุข  และความทุกขใหแกมนุษยไดแตละอยางตามอํานาจและความกรุณาที่มีอยู  วิญญาณ
เหลานั้นตองมีรูปราง  แตไมสามารถเห็นได 

2.3 เริ่มสรางขึ้นดวยความนึกคิดของตนเอง  ภาพที่ตนนับถือเรียกวาพระเจา
หรือเทพเจาหรือผีสางเทวดาก็ตามเกิดขึ้นมาแตครั้งนั้น  ความเชื่อเชนนี้เปนมูลเหตุอีกประการ
หน่ึงของศาสนา  นักปราชญในสังคมมนุษยโบราณเรียกความเชื่อน้ีถือวาวิญญาณหรือเจตภูต  
(เสฐียร  พันธรังสี, 2513 : 30 – 31) 

3. ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ไดแก มารดา 
บิดา  ปูยาและตายายที่ตายไปแลว  วิญญาณของบุคคลเหลานั้นไมไดไปไหน  ยังคงอยูเพ่ือ   
ปกปกรักษาดูแลบุตรหลานของพวกตน ทําใหเกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ โดยสังเกตตัวอยาง
ไดที่การบังสุกุลใหกับผูที่ลวงลับไปแลวของคนไทย  และการกราบไหวบูชาบรรพบุรุษของคนจีน 

4. ความเชื่อในเทพเจาหลายองค  ความคิดของมนุษยไดพัฒนาติดตอมาจาก
ความคิดเรื่องสรางภาพเทพเจาตามมโนคติของตน  โดยคิดเห็นวาธรรมชาติอยางใดควรมีรูป
เปนอยางไร  และธรรมชาติอยางไหนมีอํานาจสูงต่ํากวากันอยางไร  บางพวกเชื่อวาพระอาทิตย
เปนเทพเจาสูงสุด  บางพวกชื่อวาฟากฟาเปนเทพเจาผูยิ่งใหญ  บางพวกเชื่อวาพระจันทรเปน
เทพเจาสูงสุดกวาเทพเจาองคใด เทพเจาแตละองคมีอํานาจลดหลั่นกัน และมีหนาที่แตกตางกัน 
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 ความจําเปนที่มนุษยตองผูกพันอยูกับความเชื่อ 
 ความจําเปนที่มนุษยตองผูกพันอยูกับความเชื่อ  ที่สําคัญที่อยู  5  ประการคือ 

1. มนุษยไมอาจขาดความเชื่อหรือความคิดได  เพราะหากขาดความเชื่อเสียแลว
มนุษยจะไมเขาใจตนเอง  และไมเขาใจโลกหรือสภาพสิ่งแวดลอมได  ถาไมเขาใจสิ่งเหลานั้น
แลว  มนุษยก็ไมอาจดํารงชีวิตอยูได  ตัวอยาง  หากไมรูวาตนเปนใครชายหรือหญิง  เด็กหรือ
ผูใหญก็จะไมอาจติดตอกับผูอ่ืนได  หากไมมีความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมก็ไมอาจใชประโยชน
จากสิ่งแวดลอม  หรืออาจถูกภยันตรายจากสภาพแวดลอมได  การเขาใจหรือมีความเชื่อในสิ่ง
เหลานี้  จึงทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได 

2. ชีวิตมนุษย  มีทั้งสิ่งที่เห็นได  พิสูจนได  เขาใจได  หากมนุษยไมมีความคิดหรือ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้เปนฐานไวบางแลว  มนุษยก็จะไมสามารถประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิ่งเหลานั้นได  เชน  อนาคตเปนสิ่งที่ยังมองไมถึง  ผีหรือเทวดาเปนสิ่งที่มองไมเห็น  ความรัก
ความชัง  ความดีความชั่วก็วัดไมได  มนุษยจะตองอาศัยความเชื่อหรือสรางความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
เหลานี้ไวเปนทุน  เพ่ือจะไดประพฤติปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นเพื่อเสริมตอจากสิ่งเหลานั้นไดถูกตอง 

3. ความเชื่อทําใหมนุษยเกิดความมั่นใจ  เชน  เม่ือมนุษยเชื่อวาเครื่องบินสามารถ
บินในอากาศได  มนุษยสามารถควบคุมเครื่องบินใหถลาขึ้นสูอากาศได  มนุษยเชื่อวาตนมีกําลัง
กายดีก็จะมีความมั่นใจในการตอสู  เพราะเชื่อวาสัมมาอาชีพเปนการทําไดแมยากลําบากก็มี
กําลังใจฝาฟนทํา  เปนตน 

4. ความเชื่อทําใหเกิดความสบายใจ  เชน  เชื่อในเจตนาของพระเจาที่จะทดลอง
ความอดทนทุกขยาก  จึงทําใหเจ็บปวดไมหายหรือทําความพยายามแลวไมสําเร็จ  คนไขเชื่อ
ความสามารถของหมอ  จึงยอมใหผาตัด  (ดวยความสบายใจ)  เปนตน 
 
 อิทธิพลของความเชื่อ 
 นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อ  มิทเชล  เมย  ไดกลาววาหากบุคคลกําหนด  
(เชื่อวา)  สถานการณใดเปนความจริงมันก็จะเปนจริงตามนั้น  ใครเชื่อวาสิ่งใดจะเปนอยางไร  
ผลดีจะเปนอยางนั้น  เชน  เชื่อวาเพื่อนเปนมิตรที่ดีหรือศัตรู  เพ่ือนก็จะเปนมิตรหรือศัตรูตาม
ความเชื่อของตน  ทั้งน้ีเพราะมีความเชื่อขึ้นมาก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมา  มีความพยายามที่หา
วิถีทางที่จะเขาถึงความสําเร็จน้ันจนได  ไมวาความเชื่อจะมีจริงหรือไมจริง  ความเชื่อก็มี
อิทธิพลตอการกระทําของมนุษยดังนี้ 

1. นักโทษตายเพราะหยดน้ํา  ไดมีการทดลองอิทธิพลของความเชื่อวาจะมีมาก
เพียงใด  จึงไดนํานักโทษประหารเขาหองมืดแลวแจงใหนักโทษทราบวาจะถูกประหารโดยการ
เชือดคอ  ผูทําการทดลองไดมัดมือมัดเทาของนักโทษ  แลวนํามีดไปเก็บแลวนําสิ่งที่คลายๆ  
มีดโกนแตไมคมเทาปาดคอนักโทษแรงพอสมควร  ซึ่งมีดหลอกนั้นไมเขา  พรอมกันนั้นก็ทําให
น้ําซึ่งเตรียมไวแลวหยดลงมาถูกเทานักโทษ  ปลอยทิ้งไวเชนนั้นตลอดคืนพอรุงเชาปรากฏวา
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นักโทษตาย  ทั้งที่ไมมีบาดแผลแตอยางใด  นี่แสดงวา  นักโทษเชื่อวาตนถูกเชือดคอเลือดไหล
ตลอดคืน  และเลือดคงจะหมดและตองตาย  นักโทษจึงตายดวยความเชื่อดังกลาว 

2. การสรางภาพพจนชี้นํารักษาบาดแผล  (มังกรหาเล็บ, 2524 : 3)  คนไขชาว
ลอสแอนเจลีส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ชื่อ  มิทเชลเมย  เกิดอุบัติเหตุรถยนตชนกันจนขาของ
เขาไดรับบาดเจ็บมากเปนแผลเหวอะหวะกวา  25  แผล  85%  ของกลามเนื้อนองฉีกขาด  
80%  ของประสาทขาขวาตั้งแตเขาลงไปหมดความรูสึก  หมอลงความเห็นใหตัดเพื่อรักษาชีวิต
ไว  แตมิทเชลไมยอมและเชื่อวาจะหาย  เขาใชวิธีภาพพจนนําคือ  สรางภาพในความคิดวาเขา
สามารถเดินเหินวิ่งเลนไดเปนปกติ  และปลงใจเช่ือเชนนั้น  เม่ือเจ็บปวดจากบาดแผลก็กินยา
ระงับปวด  แตไมยอมเปลี่ยนภาพพจนนั้น  นอนรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลประมาณ  10  เดือน  
ขาของเขาก็หาย  เดินวายน้ําและวิ่งไดเปนปกติ  เร่ืองน้ีเปนตัวอยางอีกรายหนึ่ง  แสดง
ความสําคัญหรืออิทธิพลของความเชื่อ  รายนี้ใชความเชื่อรักษาความเจ็บปวยของเขาใหหายได 

3. หมอรักษาโรคดวยความเชื่อ  หมอ  พ.อ.อโศก  สุนทรศารทูร  แหงโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา  ผูใชความเมตตาอารี  และความปรารถนาดีเหมือนญาติของคนไข  ทําใหคนไข
เกิดความเชื่อม่ันทางใจและตั้งใจรักษาโรค ปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอ ทําใหเกิดพลังอํานาจ
เพ่ิมเติมจากยาและการดูแลรักษาของหมอ  ทําใหอาการและโรคของคนไขหายไปไดอยาง
รวดเร็ว  แพทยหญิงผูนี้ใหความเห็นเพิ่มเติมวา  “ความจริงตามความเห็นของดิฉันเห็นวาการใช
ยารักษาโรคนั้นไดผลเพียง  50%  เทานั้น  ถาใชทางใจชวยดวยก็จะไดผลสมบูรณ”  ความเชื่อ
จึงแสดงอิทธิพลใหเห็นในดานนี้ดวย  คราวนี้เปนความเชื่อของทั้งหมอและคนไข  หมอเชื่อใน
ความเมตตาอารีเห็นอกเห็นใจรักใครคนไข  อยากใหเขาหายเจ็บปวยอยางจริงใจ  คนไขก็เชื่อใน
ความเอาใจใสจริงใจของหมอเห็นวายังมีคนรักหวงใยจึงตั้งใจใหหายจากโรค  อิทธพิลของความเชือ่
ทั้งสองฝายก็ชวยบําบัดโรคภัยใหหายไปได 
 
 ประเภทของความเชื่อ 
 ความเชื่อของมนุษยมีอยูมากมาย  แตละภูมิภาคอาจจะมีสวนที่คลายคลึงกันและ
แตกตางกันไปบาง  อยางไรก็ตาม  เราสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญๆ  คือ 

1. ความเชื่อทั่วๆ ไป หรือความเชื่อธรรมดา (beliefs) ซึ่งคนสวนใหญจะมีอยู สามารถ
แบงยอยออกไปไดดังนี้ 

1.1 ความเชื่อปรากฏการณธรรมชาติ  ไดจากการที่มนุษยในสมัยแรกๆ  อาศัย
ธรรมชาติเปนอยู  เม่ือฝนตก  ฟารอง  ก็กลัว  บางทีเกิดฟาผาลงมาตนไดรับอันตรายก็เขาใจวา
ธรรมชาติลงโทษเพราะพระเจาทานพิโรธ  เม่ือนํ้าทวมใหญหรือฝนแลง  ก็วาพระเจาลงโทษ   
จึงหาวิธีกราบไหวออนวอนมิใหทานลงโทษ  เปนตน 

1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบาน  ความเชื่อในเรื่องน้ีเกิดขึ้นเม่ือมนุษย
เจ็บปวย  ไมสามารถประกอบอาชีพ  ก็หาหยูกยาอันเปนสมุนไพรมารักษาหายบางไมหายบาง  
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เพราะยาออกฤทธิ์ชา  เชน  คนปากเปนนกกระจอกก็เอาเปลือกแคมาเคี้ยว  เปนตาแดงใหเคี้ยว
กระเทียมเปาที่ตา  เปนตน 

1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษยาม  นิมิต  ฝน  การประกอบพิธีตางๆ  ถือวาเปนสิ่ง
สําคัญเพ่ือเปนสิริมงคลแกตัวเองตอไปภายหนา  เชน  ขึ้นบานใหมก็หาฤกษยาม  จะเดิน
ทางไกลไปคาขายก็หาฤกษยาม  ออกเดินทางทิศใดจึงจะดี  สวนความฝนหรือนิมิตน้ัน  เชื่อกัน
วามีสวนของความจริง  ทําใหบางคนถือเอามาเปนภาระในการกระทําตางๆ  ถาฝนดีก็หวังวาจะ
โชคดีมีสุข  หากฝนรายก็จะหาวิธีปดเปาโดยแกฝนตามแมน้ําบาง  ทางสี่แพรงบาง  เปนตน 

1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะของคนและสัตว  มนุษยไดคลุกคลีอยูดวยกันเปน
เวลานาน  ยอมจะนําเอาลักษณะที่ดีดวยของกันและกันมาพิจารณา  แลวสรุปเอาวานาจะเปน
อยางนี้นาจะเปนอยางนั้น แลวบอกเลาสืบตอกันมา เชน บอกวาคนที่หนากรอ คอสั้น หามคบ  
หรือหญิงที่เดินกางแขนเหมือนชาย  เปนสตรีโทษ  หามแตงงานดวย  กรณีเกี่ยวกับสัตว  เชน  
ควายที่จะนํามาใชงานตองดูขวัญวาที่ตัวมีกี่ขวัญ  ถามีไมครบตามลักษณะที่กําหนดถือวาไมดี  
เปนตน 

1.5 ความเชื่ออันเนื่องมาแตศาสนา  แตละศาสนาสอนใหคนเชื่อดวยวิธีตางๆ  
กัน  แตจุดหมายปลายทางคือความสุขในชีวิตเชนเดียวกัน  เชน  ศาสนาคริสต  สอนใหรักเพื่อน
มนุษย  ผูกระทําผิดมีการสารภาพบาปตอพระเจาจะหมดบาปได  ศาสนาพุทธสอนใหเชื่อในการ
กระทําและผลของการกระทํา  เปนตน 

1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับการทํามาหากินและอาชีพ  มนุษยตองประกอบอาชีพเพ่ือ
ความอยูรอด  การเพาะปลูกตางๆ  จะไดผลดีจึงมีทั้งขอหามและขอปฏิบัติ  เชน  หามยิ้มเวลา
ปลูกขาวโพด จะทําใหฝกขาวโพดมีเมล็ดหางๆ เวลาตนไมมีดอกชอหามชี้จะทําใหผลเนา เปนตน 

1.7 ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี  แตละภูมิภาคมีประเพณีมากมาย  เพราะความ
เชื่อของแตละทองถิ่นมีอยางนั้น  มีการประกอบพิธีตามความเชื่อในประเพณีอยูดวย  เชน  
ประเพณีชิงเปรตในภาคใต  ประเพณีทําบุญคูณลานในอีสาน  ประเพณีสงกรานต  เปนตน 

1.8 ความเชื่อเรื่องเคล็ดและแกเคล็ด  มนุษยมีความเชื่อวาสิ่งที่ไมดีจะกลายเปน
ดีไดเม่ือไดแกเคล็ดแลว  เชน  เชื่อวาเกิดมามีอายุเทานั้นเทานี้จะถึงฆาต  ก็ทําพิธีสืบชะตาตอ
อายุ  หรือตัดกรรม  จะทําใหอายุยืนอยูไปไดนาน  หรือผูผลิตแปงเชื้อสุราเม่ือตากแปงเชื้อ  ก็จะ
นอนคลุมโปงทําเปนทีวาเมา  จะทําใหแปงเชื้อมีคุณภาพดี  เปนตน 

1.9 ความเชื่อเกี่ยวกับ  นรก  สวรรค  ชาติ  ภพ  เปนความเชื่อของมนุษยที่มีมา
นานแลววาการทําไมดีจะตกนรก  ถูกยมบาลทรมาน  ถาทําดีจะมีสุขขึ้นสวรรค  เชื่อวาตายแลว
ไปเกิดในชาติหนาตอๆ  ไป  เปนความเชื่อที่เน่ืองมาจากศาสนาเชนกัน  เปนความฉลาดของคน
โบราณที่ใชอุบายสอนคนเพื่อใหเปนคนดี  มีความหวังในชีวิต 

1.10   ความเชื่อเกี่ยวกับเลขดี  เลขราย  วันดี  วันราย  ตัวเลขนับวาเปนสิ่งที่เชื่อ
วาจะใหคุณใหโทษแกมนุษย เชน ชาวตะวันตก เชื่อวาเลข 13 เปนตัวเลขอับโชค ก็จะหลีกเลี่ยง
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การกระทําที่เกี่ยวกับเลขนี้  คนไทยเชื่อวาเลข  9  ดี  ทําอะไรกาวหนาก็จะประกอบพิธีในวันที่
เปนเลขเกา  นอกจากนั้นยังเชื่อในวันจมวันฟู  ตามหลักโหราศาสตรอีกดวย 

2. ความเชื่อที่แฝงไวดวยความกลัว  หรือความเชื่อทางไสยศาสตร  (superstition) 
  ไสยศาสตร  คือ  การเชื่อถือโดยรูสึกเกรงขามหรือกลัวในสิ่งที่เขาใจวาอยูเหนือ
ธรรมชาติหรือในส่ิงลึกลับ  อันไมสามารถจะทราบดวยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร  และสิ่งน้ัน
อาจจะใหดีหรือรายแกผูที่เชื่อถือก็ได 
 
  มูลเหตุจูงใจที่ทําใหคนสนใจไสยศาสตร 
  การที่คนเราสนใจไสยศาสตรนั้นมีมูลเหตุ  2  ประการ คือ เพราะความกลัว เชน  
กลัวผี  กลัวตนไมใหญ  กลัวภัยพิบัติ  กลัวความเจ็บไขไดปวย  และกลัวอุบัติเหตุตางๆ  และ
เพราะความตองการ  เชน  ตองการโชคลาภ  ตองการชัยชนะในการแขงขันความสุข  และความ
ปลอดภัย  เปนตน  สวนวัตถุประสงคในการที่จะเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อน้ันก็มีอยู  2  ดาน
ดวยกัน  คือ  ในดานกอ  ไดแก  การนํามาซึ่งโชคดี  ความสําเร็จ  ความสุข  ความปลอดภัย  
และในดานการทําลาย  ไดแก  การมุงทําลายสิ่งที่ไมดีตางๆ  เชน  เคราะหราย  ศัตรู  โรคภัย 
ไขเจ็บ  และภัยพิบัติ  เปนตน  (รัชนีกร  เศรษฐโฐ, 2532 : 183) 
 
  ประเภทตางๆ  ที่เก่ียวกับไสยศาสตร 
  ไสยศาสตรแบงออกเปน  4  ประเภท  คือ  วิญญาณ  ผีสางเทวดา  เครื่องราง
ของขลัง  และโชคลาง  (รัชนีกร  เศรษฐโฐ, 2532 : 185 – 187) 

1. วิญญาณ  ตามหลักพุทธศาสนาถือวา  วิญญาณเปนนามธรรมที่มีลักษณะ
คลายๆ  กับพลังงานทางวัตถุ  หากแตวาเปนพลังงานทางดานนามธรรม  มีการเกิดดับอยู
ตลอดเวลา  อํานาจการบันดาลของวิญญาณทําใหเกิดโอปปาติกะ  (สัตวที่ผุดขึ้น)  ซึ่งอาจเปน
เทวดา  สัตวนรกหรือเปรตก็ได  การติดตอกับโอปปาติกะตามความเชื่อทางไสยศาสตร  
สามารถทําไดโดย 

1.1 อาทาสปญญา  คือ  เชิญเทวดาในกระจกหรือแกวแลวถามปญหา  เชน  
ผีถวยแกว 

1.2 กุมารีปญหา คือ เชิญเทวดาเขาสิงในสรีระของกุมารี เชน การเขาทรง 
1.3 การเขาสมาธิติดตอ  ซึ่งผูที่จะทําไดตองเปนผูที่ไดสมาธิขั้นสูงเทานั้น 

2. ผีสางเทวดา  คนไทยมีความเชื่อเร่ืองผีวามีอยูมากมายหลายชนิด  ทั้งที่ให
คุณและใหโทษ  ผีใหคุณที่ไดรับการยกยองบูชาและเซนไหว  ไดแก  ผีเรือน  ผีบาน  พระภูมิ  
เจาพอหลักเมือง ปูเจาสมิงพราย และปูโสมเฝาทรัพย สวนผีที่ใหโทษก็มีอยูไมนอย แตคนไทย 
ก็มีวิธีเซนไหวขอรองมิใหผีมาทําอันตราย  บรรดาผีทั้งหลายที่คนไทยรูจักมานานมีดังนี้คือ 
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2.1 แมโพสพ  เปนผีที่คนไทยเชื่อวาคุมครองการทําไรนาใหไดผลดี  สมควร
ใหความเคารพ เม่ือรับประทานขาวอ่ิมแลวผูใหญในสมัยกอนมักสอนใหเด็กไหวแมโพสพทุกครั้ง 

2.2 นางกวัก  เปนผีผูหญิงซ่ึงคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกพอคาแมคาเชื่อ
กันมาก  มักมีนางกวักไวบูชา  โดยเชื่อวาจะทําใหการคาขายเจริญรุงเรืองเพราะมีเสนหกวักมือ
เรียกใหลูกคาเขารานไดมาก  มักทําเปนรูปผูหญิงกวักมือ  แตงกายแบบสมัยโบราณ  คือนุงผา
โจงกระเบน  หมผาแถบสไบเฉียง  หวีผมประบา 

2.3 แมยานาง  เปนผีผูหญิงแก  มีหนาที่รักษาเรือ  ชาวเรือถือกันวาแม
ยานางซึ่งสถิตอยูที่หัวเรือเปนผูที่บันดาลแตความสุขสวัสดี  และใหความคุมครองรักษาพวกเขา
ตลอดเวลาที่อยูในนานน้ํา 

2.4 นางตะเคียนหรือพรายตะเคียน  เปนผีผูหญิงประจําตนตะเคียนซึ่งเปน
ตนไมขนาดใหญ  คนไทยไมนิยมนําไมตะเคียนมาปลูกสรางบาน  เพราะกลัวนางตะเคียนสิงอยู  
ใครเคราะหรายไปซื้อไมตะเคียนมาทําเสาตองรีบจัดการแกไขเปลี่ยนแปลงทันที  คนไทยบางคน
เม่ือเห็นเสาตกน้ํามันจะเชื่อวานางตะเคียนรองไห  จําเปนตองทําพิธีเซนไหวขออภัยจากนาง 

2.5 ผีกระสือ  เปนผีที่เขาสิงผูหญิง  มีแสงคลายไฟวับแวมอยางห่ิงหอย  
ชอบออกหากินตอนกลางคืนตามที่สกปรก  เปนผีที่อดอยากมาก  น้ําลายจึงไหลอยูเสมอ  เชื่อ
กันวาผีกระสือกินจุ  ตะกละตะกลาม  และชอบใชผานุงสีดําของผูหญิงเช็ดปาก 

2.6 นางตานี  เปนผีผูหญิงสิงอยูในตนกลวยตานี  คนในสมัยโบราณไมใคร
ปลูกตนกลวยนี้ไวในบาน  เพราะกลัวผีตานีหลอก 

2.7 ผีปอบ  เปนผีที่เขาสิงในรางกายคนแลวแยงอาหารกินจนคนผายผอมลง
ทุกวัน  และเมื่อกินถึงตับไตไสพุงแลวก็ตองตายในที่สุด  โบราณใหสังเกตวาคนที่ถูกผีปอบเขา
สิงน้ันมักตาขวาง  ไมกลาสบตาคน  และรางกายจะผอมซูบลงเรื่อยๆ 

2.8 ผีโขมด  เปนผีที่มีรูปรางเปนดวงไฟ  มีแสงวิบวับ  อยูตามที่ที่มีน้ํา
สกปรก  ชอบปรากฏตัวตอนกลางคืน  เปนผีขนาดยอยๆ  ไมทํารายคนใหเดือนรอนอะไรนัก  
เพียงแตหลอกใหคนหลงทางเลน  คือ  ทําเปนสองทางใหคนเดินตามไปในทางที่ไมถูกตอง 

3. เครื่องรางของขลัง 
ของขลัง  (fetish)  หมายถึง  สิ่งของเฉพาะอยางซึ่งมีอํานาจสิงอยู  ผูใดนํา

ของขลังผูกเขากับเสนเชือกแขวนคอเอาไวจะเกิดความอบอุนใจ  ม่ันใจในตนเอง  และกลาที่จะ
ออกไปเสี่ยงภัย  แตถาของขลังชิ้นนั้นไมไดผลก็จะทิ้งไปแลวพยายามหาอันใหมมาทดแทนได 

คนไทยมีการนับถือเครื่องรางมาแตโบราณ  สังเกตไดจากหนังสือวรรณคดี
ตางๆ  ซึ่งมักจะมีการกลาวถึงเครื่องรางของขลังเสมอ  ดวยคิดวาเครื่องรางของขลังสามารถจะ
ปองกันภยันตรายทั้งปวง  และที่สําคัญที่สุด  คือ  ทําใหเกิดกําลังใจวามีบางสิ่งบางอยางที่ชวย
ตนได  เครื่องรางของขลังจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ  ซึ่งกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่ศรัทธา 
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4. โชคลาง 
โชคลาง  หมายถึง  เครื่องหมายที่ปรากฏใหเห็น  เพ่ือบอกเหตุรายหรือเหตุดี  

ซึ่งคนไทยมีความยึดม่ันถือม่ันมาเปนเวลาชานาน  จนกลายเปนประเพณีปฏิบัติ  และงดเวน
ปฏิบัติอยูโดยทั่วไป  บรรดาสรรพสิ่งตางๆ  ที่สังคมไทยยึดม่ันวาเปนเครื่องหมายของโชคราย  
หรือโชคดีพอสรุปไดวามีดังนี้ 

4.1 นามธรรมของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต  อันไดแก  ชื่อของคน  สัตว  
สิ่งของ  และสถานที่  เชน  เด็กทารกที่เจ็บปวยกระเสาะกระแสะ  พอแมญาติพ่ีนองกลัววาจะ
ตายจึงตั้งชื่อเปนมงคลวา  “อยู”  เพ่ือเปนโชคลางวาเด็กคนนั้นจะไมตาย  หรือถาพอแมเปนคน
จน  อยากจะใหลูกมีชีวิตที่ม่ังคั่งก็อาจตั้งชื่อลูกวา  “บุญมี”  เพ่ือเปนลางที่ดี 

4.2 รูปธรรมของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต  อันไดแก  รูปรางลักษณะของคน  
สัตว  สิ่งของ  และสถานที่ที่ดีและไมดี  เชน  ลักษณะของคนไมดีไมนาคบ  คือ  “ผมหยิก    
หนากรอ  คอเอียง  พูดสองเสียง  หนาฟนขาว  หรือ  “มอญขาว  ลาวใหญ  ไทยเล็ก  เจกดํา”  
เปนตน  หรือลักษณะของกลวยแฝดเปนของตองหามสําหรับหญิงทอง  และความยึดม่ันวา
ผูชายหามกินน้ําเตา  มะเฟอง  หามลอดราวผาผูหญิง  รวมทั้งเรื่องไฝและปานนั้นรวมอยูใน
เรื่องของโชคลางดวย 

4.3 ความฝน  ความฝนถือกันวาเปนการสะทอนถึงโชคลางที่จะสงผลกระทบ
ถึงชีวิตและทรัพยสินในอนาคต  เชน  คนฝนวางูรัดก็ถือกันวาจะไดเน้ือคู  เปนตน 

4.4 ประสบการณ  ประสบการณบางอยางจัดวาเปนโชคลางที่จะสงผล
กระทบในดานนั้นหรืออยางนั้น  เชน  การเห็นขบวนศพเปนลางของโชคดี  หรือเสียงจ้ิงจกทัก
แปลวาใหหยุดกระทําสิ่งที่คิดจะกระทํา  เปนตน 

4.5 ปรากฏการณทางธรรมชาติ สังคมไทยยึดถือปรากฏการณทางธรรมชาติ  
อันไดแก  ฝนตกหรือทองฟาสวางปลอดโปรง  เปนโชคลางของความเยือกเย็น  ความปลอดภัย
และความปลอดโปรงของชีวิตหรือกิจกรรมที่กําลังจะดําเนินอยู  เห็นดาวตกหามทัก  หากทัก
แลวชีวิตของผูที่จะมาเขาทองมนุษยนั้นจะเขาทองสุนัขแทน  เพราะดาวนั้นถือเหมือนวาเทวดา
จะมาจุติ  เวลารุงขึ้นก็หามชี้ที่รุงมิฉะน้ันแลวนิ้วจะดวน  แตถาเผลอทําไปแลวใหเอานิ้วเช็ดกน
เสีย  สวนเวลาฝนตกหามเอาขันครอบหัวเลน  ซึ่งที่จริงเหตุผลนาจะมาจากความกลัวฟาผาตาย
นั่นเอง 

4.6 พิธีการ  สังคมไทยเชื่อวาพิธีการตางๆ  เปนการนําสัญลักษณแหง
ความสุขและความเจริญของชีวิตมาให  เพราะพิธีการตางๆ  จะนํามาซึ่งโชคลางที่ดี 
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 ประโยชนของความเชื่อ 
 มณี  พยอมยงค  (2528 : 71)  ไดกลาวถึงประโยชนของความเชื่อไวดังนี้ 

1. ความเชื่อทําใหเกิดความมั่นใจ  เชน  คนไทยเชื่อในเรื่องของดวงสมพงศกัน  ใน
กรณีที่คูบาวสาวรักใครชอบพอกัน  มีความประสงคจะแตงงานก็จะพากันไปหาหมอดู  ทํานาย
ใหวาดวงสมพงศกันหรือไม  ถาดวงสมพงศกันจะมีผลใหอยูรวมกันเปนสุขตลอดไป  เปนการ
กระชับความแนนแฟนเกี่ยวกับชีวิตการครองเรือนไดม่ันคงทางหนึ่ง 

2. ความเชื่อทําใหเกิดพลัง  เชน  คนไทยเชื่อวาการรดน้ํามนตจะสามารถปองกัน
อันตรายตางๆ  ตลอดจนสามารถปดเปาภัยพิบัติตางๆ  ได  เม่ือคนเชื่อเชนนี้ยอมจะไปหาพระ
หมอใหทําน้ํามนตรดใหในเวลาที่จะเดินทางหรือกลับจากเดินทาง  จะแคลวคลาดศัตรูไดดวย  
กรณีที่ทหารจะไปราชการสงครามมักจะเห็นพระไดรับนิมนตไปประพรมน้ํามนตอยูเสมอ  สิ่ง
ดังกลาวชวยเสริมใหพลังใจฮึกเหิม  กลาที่จะตอสูกับอริราชศัตรูได 

3. ความเชื่อทําใหเกิดการสรางสรรค  งานบางอยางจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
การดลใจชวยคิด  ชวยชี้ทางใหงานสําเร็จได  บางพวกก็เชื่อวาผีตาแฮก  (ผีนา)  ถาทําการเลี้ยง
ดีจะชวยใหขาวกลาในนาเจริญงอกงามดี  ใหผลผลิตเปนทวีคูณ  ดังน้ัน  ชาวอีสานจึงใหทําการ
เลี้ยงตาแฮกกันทุกป 

4. ความเชื่อทําใหเกิดความสามัคคี  เชน  กรณีผีดํ้า  ซึ่งนับถือกันอยูในภาคเหนือ
และภาคอีสาน  นั้นถือวาเปนผีบรรพบุรุษ  ถาหากคนในบานทะเลาะเบาะแวงกัน  ผีดํ้าจะมาทํา
ใหสมาชิกในครอบครัวน้ันมีอาการปวดหัวตัวรอนเปนไข  ตองเซนสรวงจึงจะหาย  เหตุการณ
เชนนี้กลุมที่เชื่อก็จะพยายามที่จะไมทะเลาะเบาะแวงกัน  อันเปนสวนที่ทําใหครอบครัวมีสามัคคี
กลมเกลียวกัน 

5. ความเชื่อทําใหเกิดรูปธรรม  เชน  กรณีที่เชื่อวายักษมีจริงโดยอาศัยอยูในปาและ
จะออกมาจับคนไปกิน  พวกที่เชื่อก็จะวาดภาพหรือปนรูปยักษใหนาเกลียดนากลัว  ถือตะบอง
ยืนแยกเขี้ยวเชนที่เห็นตามวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร 

6. ความเชื่อเปนพ้ืนฐานใหเกิดปญญา  เชน  กรณีที่ เชื่อวาการทําพิธีไหวครู  
นอกจากจะเปนการบูชาพระคุณบูรพาจารยแลว  ยังเชื่อวาจะทําใหผูเรียนหนังสือมีสติปญญา
เฉียบแหลม  รูไดไว  และมีปญญาความรูมาก  อุปกรณที่นํามาไหวครูจึงมีดอกเข็ม  หญาแพรก  
และดอกมะเขือ  เปนสัญลักษณเพ่ือบูชาครูในพิธีไหวครูดวย 

7. ความเชื่อทําใหนับถือศาสนาไดอยางม่ัน  ศาสนาบางศาสนาสอนใหทุกคนมีความ
เชื่อในศาสนานั้นๆ ดังนั้น หลักการของศาสนาจึงตองมีพิธีกรรมไวสําหรับใหศาสนิกไดประกอบ  
เชน  การกราบไหว  การสวดออนวอน  ฯลฯ  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจไมคลอนแคลนในศาสนาที่
ตนนับถือ 

8. ความเชื่อทําใหเกิดฤทธิ์ทางใจ  เชน  กรณีการเจ็บปวยบางคนไมสบายโดยหา
สาเหตุไมได  เพราะจิตใตสํานึกยังอยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยูตลอดเวลา  หากไดบนบานศาลกลาว
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แลว ทําใหกําลังใจเขมแข็งหายจากอาการไมสบายตางๆ  ไดโดยไมตองกินยา  ก็ปรากฏใหเห็น
และปรากฏเปนขาวอยูเสมอ  หรือกรณีที่คนไขเชื่อวาตัวเองตองหายจากโรคแนๆ  ทั้งๆ  ที่หมอ
บอกวาไมมีทางรักษาได  อยูมาไมนานพลังใจที่เขมแข็งยอมทําใหบุคคลนั้นหายจากโรคไดจริง 
 ความเชื่อจึงมีประโยชนหรือมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  และมีอิทธิพลตอสังคม  
เปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม  โดยอาจสังเกตไดวา  เม่ือบุคคลมี
ความเชื่ออยางใดอยางหนึ่ง  ยอมเปนเหตุจูงใจใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ความเชื่อน้ันๆ  และถาเปลี่ยนความเชื่อไปจากเดิม  พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามไปดวย  และ
พฤติกรรมเชนน้ีอาจสะทอนใหสังเกตเห็นไดในลักษณะของขอหามและขอปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคม 
 ความเชื่อดังกลาวมาแสดงใหเห็นวา  มีฐานการเกิดมากมาย  แตถาพิจารณาตาม
กรอบของความเชื่อ  อาจสรุปได  3  ประเภท  คือ  ความเชื่อที่มนุษยมีตอมนุษย  มนุษยมีตอ
ธรรมชาติ  และมนุษยมีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 
 
พิธีกรรม  (Rituals) 
 
 พิธีกรรมนับวาเปนสิ่งสําคัญที่มีอยูทุกๆ สังคมและศาสนาในสังคมนั้นๆ เพราะพิธีกรรม
เปนเครื่องหลอเลี้ยงศาสนาใหดํารงอยู  อีกทั้งยังเปนแหลงกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมของ
แตละสังคมอีกดวย  พิธีกรรมนับวาเปนผลมาจากความเชื่อของมนุษย  เม่ือเชื่อในสิ่งใดก็มักจะ
ใหความศรัทธาและบนบานเพื่อขอความชวยเหลือจากสิ่งเหลานั้น  ไมวาสิ่งดังกลาวจะอํานวย
ประโยชนใหหรือไมก็ตาม  และกลายเปนพิธีกรรมเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ตนนับถือ 
 
 ความหมายของพิธีกรรม 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  อังกฤษ – ไทย  (2524 : 314)  ใหความหมายไววา  
พิธีกรรม หมายถึง แบบอยางของพฤติกรรมที่กําหนดไวดวยกฎเกณฑหรือธรรมเนียมประเพณี
ใหกระทําและเพื่อใหมีความขลัง 
 อุทัย หิรัญโต (2526 : 197) ไดใหคําอธิบายความหมายของพิธีกรรมไววา พิธีกรรม 
หมายถึง  การปฏิบัติที่เปนมาตรฐานทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับสัญลักษณที่กระทําในโอกาส
ตางๆ  หรือหมายถึงพฤติกรรมทางสังคม  อันละเอียดออนที่ถูกกําหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียม  
กฎหมายหรือระเบียบของสังคม  ซึ่งแสดงออกถึงสัญลักษณของคานิยมหรือความเชื่อ  พิธีกรรม
เปนรูปแบบของพิธีการ  (ceremony)  แตมิไดมีความหมายตรงกันนัก  ขอแตกตางที่สําคัญคือ
พิธีการเปนการปฏิบัติในสังคมที่มีคนจํานวนมากกวาหนึ่งคน แตพิธีกรรมอาจจะปฏิบัติเพียงคน
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เดียวก็ได  นอกจากนี้พิธีกรรมมักจะจัดใหมีขึ้นในเหตุการณสําคัญๆ  ลักษณะสําคัญของ
พิธีกรรมคือสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา  และมักเกี่ยวของกับการใชสัญลักษณตางๆ  ใน
การแสดงความหมายและมีการแสดงใหเห็นความมหัศจรรย  หรือความสําคัญของสิ่งตางๆ  
เพ่ือใหบุคคลเกิดความเกรงขามหรือเคารพนบัถือดวย 
 สรุปไดวา  “พิธีกรรม”  คือ  วิธีการกระทําอันศักดิ์สิทธิ์ที่นําไปสูเปาหมายดวยการ
นอมนําจิตใจใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  ในขณะเดียวกันพิธีกรรมเปนจุดนัดหมายที่จะทําให 
ทุกคนมีการปฏิบัติเปนเอกภาพ  เม่ือพิธีกรรมเริ่มขึ้น  ทุกคนก็พรอมที่จะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 พิธีกรรม  จึงเปนจุดนับพบ  และเปนจุดนัดหมายโดยเฉพาะ  สําหรับชุมชนหรือหมู
ชนในสังคมน้ันๆ  ใหมองเห็นความสําคัญที่จะเร่ิมการใดๆ  กันอยางจริงจัง  เพราะการกระทําที่
สําคัญของชุมชนหรือของสวนรวมลวนแตเปนเรื่องพิธีกรรม  (ceremony)  ถาเกี่ยวกับศาสนา
เรียกวา  ศาสนพิธี  (ritual)  ในแตละศาสนามีลักษณะแตกตางกันไปตามความเชื่อในศาสนานั้น  
บางพิธีกรรมเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาภักดี  แตบางพิธีกรรมก็เกิดขึ้นตามคําสั่งของผูเปน
ศาสดา  เพราะพิธีกรรมเปนภาคปฏิบัติของศาสนาที่เห็นไดชัดก็คือ  การสวด  การปฏิญาณตน  
การเซนสรวงสังเวย  เปนตน 
 
 ลักษณะของพิธีกรรม 
 กิ่งแกว  อัตถากร  (2523 : 5 – 6)  ไดอธิบายถึงการกระทําที่จัดไดวาเปนพิธีกรรม  
จะตองมีลักษณะดังน้ี 

1. เนนเรื่องจิตใจ  ซึ่งแยกออกเปนความหมายได  4  ความหมาย  ไดแก 
1.1 การอางถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใจเทานั้นสัมผัส หรือพิสูจนได เชน อางวาแมโพสพ

มีจริง  ความจริงน้ีเปนสิ่งที่จิตยอมรับ  แตถาจะใหแมโพสพมาปรากฏเปนรูปรางใหตาเห็น
เหมือนดังเชนสตรีทั่วไป  ก็ไมใชสิ่งที่เปนไปได  แมโพสพจะไมเปนที่ประจักษดวย  หู  ตา  จมูก  
ลิ้น  กาย  แมโพสพก็เปนที่ประจักษดวยใจ  การอางอิงบุคลิกหรือสิ่งที่ประจักษดังกลาว  ทําให
พูดอีกนัยหน่ึงไดวา  องคประกอบของพิธีกรรมคือ  ภาวะเหนือธรรมชาติ  หรือภาวะเหนือปกติ
วิสัย 

1.2 การแสวงหาผลอันเปนอารมณที่เกิดกับจิตใจ  เชน  ในการประกอบพิธีทํา
ขวัญแมโพสพ  ผูประกอบพิธียอมหวังผลอันดับแรก  คือความสบายใจและความมีกําลังใจ  แม
ขาวจะยังไมสุกยังเก็บเกี่ยวไมไดก็ตาม  แตการประกอบพิธีจะยังความเชื่อม่ันวา  ขาวจะสุกและ
เก็บเกี่ยวไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ในเวลาประมาณสองเดือนถัดไป ความเชื่อม่ันเปนเครื่องหลอเลี้ยง
ใจและกายอยางหนึ่ง  ถาคนเราขาดสิ่งน้ีชีวิตก็คงดํารงอยูเหมือนปวยเสียครึ่งหน่ึง  ปวยเพราะ
ความกังวลและความระแวงเปนตน  ดวยเหตุนี้พิธีกรรมจึงเปนทั้งอาหารและยาสําหรับปลูกฝง
อารมณ  อันถึงปรารถนาตางๆ 
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1.3 การยอมรับวาใจมีอิทธิพลตอกายและวัตถุภายนอก ชีวิตคนเรามีสวนประกอบ
ใหญอยู  2  ประการคือ  กายกับใจ  ในยามกายปวยจิตใจก็ออนแอ  เศราหมอง  และใน
ขณะเดียวกันเม่ือใจออนแอ  เศราหมอง  กายก็พลอยปวย  รับประทานอาหารไมได  เปนตน  
กายกับใจจึงมีความสัมพันธตอกันและกันดังน้ี  แตจะอยางไรก็ตาม  การที่จะพัฒนาใหมีความ
เจริญกาวหนานั้น  จุดสําคัญอยูที่การพัฒนาใจ  เม่ือใจมีความเขาใจมีความรูเห็นที่ถูกตอง  เรา
ตองใหความเขาใจที่ถูกตองเม่ือเขาเขาใจแลว  เขายอมยอมรับการเยียวยาที่ถูกตอง  การ
เสริมสรางกําลังใจเพ่ือความเขาใจการการตัดสินใจและการกระทําที่ถูกตอง  จึงเปนสิ่งจําเปน
และพิธีกรรมก็เปนสิ่งหน่ึงที่มนุษยสรางสรรคขึ้นเพื่อการนี้ 

1.4 การเห็นวัตถุเปนสาขาของจิต  กลาวคือ  มิไดมองวัตถุเปนเพียงวัตถุ  
หากแตเนนวัตถุนั้นๆ  เปนองคแหงการรับรู  มีชีวิตจิตใจเยี่ยงมนุษยสัตว  ฉะนั้นเมล็ดขาวจึง
ไดรับการยกยองนับถือ  ไมคานที่หาบของขายไดรับการปดทอง  เม่ือเจาของรูสึกสํานึกในความ
ดีหรือคุณคาของสิ่งใดเขายอมแสดงออก  ซึ่งความสํานึกดวยการปรนนิบัติตอสิ่งเหลานั้น
เหมือนกับวา  สิ่งเหลานั้นเปนสิ่งมีชีวิตที่อาจรับรูการกระทําของเขา 

2. เนนเรื่องสัญลักษณ  ซึ่งหมายถึง  สิ่งที่ใชแทนคาอีกสิ่งหน่ึง  เชน  ดอกกุหลาบ  
เม่ือใชสื่อความรัก  เปน  โดยทั่วไปแลว  สิ่งที่ใชเปนสัญลักษณไมใชสิ่งประเภทเดียวกับสิ่งที่
แทนคา  คือ  ดอกไมยอมไมใชสัญลักษณของดอกไมหรือ  นางสาว  ก.  ไมใชสัญลักษณของ
นางสาว  ข.  เพียงแตอาจเปนตัวแทนของกันและกันไดเทานั้น 
 
 ประเภทของพิธีกรรม 
 พิธีกรรมโดยทางปฏิบัติ  ไดแบงออกเปนประเภทใหญๆ  ได  2  ประเภท  คือ
(ประสาน  ทองภักดี, 2520 : 56) 

1. พิธีมงคล  เปนพิธีที่ทําเพื่อเพ่ิมใหงานที่ดีที่เปนมงคลอยูแลว  เปนสิริมงคลยิ่งขึ้น  
เชน  งานแตงงาน  งานทําบุญขึ้นบานใหม  การทําบุญอายุ  งานเชนนี้ถือเปนงานที่สงเสริม  
เรื่องที่ทําใหเจริญงอกงาม  อยางการแตงงานก็เพ่ือใหคูบาวสาวไดอยูกินกันไปนานๆ  จึงมักมี
คําอวยพรสรุปยอดวา  ใหอยูครองกันจนเฒาแก  ถือไมเทายอดทอง  ถือกระบองยอดเพชร  
การทําบุญขึ้นบานใหมก็เพ่ือใหบานนั้นเปนที่อยูสุขรมเย็นของคนในครอบครัว  การทําบุญอายุก็
เพ่ือขอใหผูนั้นมีอายุยืนยาว  และในความยืนยาวนั้นก็ใหมีสุขภาพดี  แข็งแรง  ทั้งทางรางกาย
และจิตใจ  มีกําลังภายในเขมแข็งดวย 
  เม่ือมีความมุงหมายเชนน้ี  การจัดงานมงคลจึงตองสรรหาแตเรื่องที่จะกอสิริสวัสดิ์  
เขามาในงานเริ่มตั้งแตเรื่องประกอบพิธี  และการแตงกายของผูมารวมพิธีก็ตองแตงดวยสีสันที่
เจริญตาเจริญใจ  คําพูดที่เจรจากันระหวางแขก  ก็ใหพูดในเรื่องที่เปนมงคล  ฟงแลวร่ืนหู  เชน  
หามพูดเรื่องงานศพในงานแตงงาน  ไมใหพูดเรื่องอัปมงคลทั้งหลาย  เหลานี้เปนประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติกันอยูทั่วไป 
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2. พิธีอวมงคล  เปนพิธีลางสิ่งที่เรียกวา เสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นมาเอง เชน งานศพ  
งานสะเดาะเคราะหตางๆ  อันสิ่งที่ไมดี  ไมเปนมงคลนั้นไมมีใครชอบ  ไมมีใครอยากได  แตมัน
ก็เกิดขึ้นมาเอง  บางอยางก็ไมมีทางปองกันไดเลย  เชน  ความตาย  เร่ืองความตายนี้ถือเปน
เรื่องอวมงคลที่รายแรงมาก  เพราะฉะนั้นเม่ือมีการตายเกิดขึ้นในบานเรือนใด  จึงตองทําพิธีกัน
เปนพิเศษและพิธีเกี่ยวกับการตายนี้  มีกันอยูทุกชาติ  ทุกภาษา  แตมีรายละเอียดแตกตางกัน
ไปตามความเจริญของมนุษยในทองถิ่นน้ันๆ 
 
 องคประกอบของพิธีกรรม 
 ประสาน  ทองภักดี  (2520 : 54 – 55)  กลาวถึงองคประกอบของพิธีกรรมวามี  6  
อยาง  ดังนี้ 

1. ประธานของพิธีโดยปกติผูที่จะเปนประธานในพิธีใดๆ  ก็ตองเปนผูใหญที่เคารพ
นับถือในสังคมนั้นๆ 

2. ผูประกอบพิธี  หมายถึง  ผูที่เปนหลักเปนหัวใจ  บันดาลใหพิธีดําเนินไปได  ซึ่ง
ยอมแตกตางกันไปสุดแตลักษณะของพิธี  พิธีกรรมบางอยางผูเปนประชาชนก็ประกอบพิธีเอง  
เชน  พิธีรดน้ําแตงงานผูเปนประธานในพิธีนั้นมักจะเปนผูสวมมงคลเจิมคูบาวสาว  และรดน้ํา
เปนคนแรก 

3. ผูรวมพิธี  หมายถึง  ผูที่มารวมในพิธีเปนทางการ  และจะรวมในฐานะเปน
องคประกอบแทๆ  ของพิธี  เชน  พิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจํากัดจํานวนสงฆอยาง
ต่ํา  4  รูปหรืออาจจะเปนผูรวมพิธี  โดยไดรับเชิญมาเปนเกียรติ  แตในบางพิธีซึ่งเปนงานใหญ  
เชน  พิธีสาบานของทหาร  ก็มักจะมีผูมาชมอยางคับคั่ง  ทั้งที่ไมไดเชิญเปนทางการหรือแมแต
พิธีเล็กๆ  บางอยางหากทําในที่เปดเผยก็มักจะมีผูมารวมดูรวมชมอยูเสมอ  เพราะมนุษยเรามี
ความอยากรูอยากเห็นเปนปรกติวิสัย 

4. สถานที่ประกอบพิธี  โดยทั่วไปสถานที่ประกอบพิธี  มักจะไมถือกฎเกณฑตายตัว  
คงเลือกที่เหมาะสมแกการจัดงานเปนสําคัญ  เชน  พิธีทําบุญขึ้นบานใหม  ก็คงใชบานหลังน้ัน
นั่นเอง  แตยังมีพิธีกรรมทางศาสนาบางอยาง  ซึ่งจํากัดเรื่องสถานที่ประกอบพิธี  เชน  เรื่องการ
บวชพระ  การทําอุโบสถสังฆกรรม  ทานจํากัดใหทําในที่แหงเดียว  เรียกตามทางพระวาสีมา  
เวลานี้ก็คือโบสถนั่นเอง  พิธีกรรมอยางนี้ทําที่อ่ืนไมได  ตองทําในโบสถเทานั้น 

5. วันเวลาประกอบพิธี  เน่ืองจากการประกอบพิธีกรรมตางๆ  เกี่ยวกับคนบางคน  
โดยเฉพาะ  คือผูรวมพิธีเปนทางการ  ฉะนั้น  การกําหนดวันเวลาจึงเปนเรื่องสําคัญ  และ
โดยทั่วไปหากพิธีนั้นเปนเรื่องเฉพาะบุคคลจัดขึ้นเอง  ถาเปนเรื่องของบุคคลนั้น  จะกําหนดเอา
เองตามที่เห็นวาเหมาะสม  แตโดยมากเวลานี้เจาของพิธีมักจะไมกลากําหนดเอง  แตชอบไปให
โหรกําหนดวันเวลาใหเรียกวาไปหาฤกษ  ยังมีพิธีสําคัญบางอยางซึ่งกําหนดวันเวลาไวแนนอน
ตายตัว  ทั้งน้ีเพราะพิธีที่จะจัดนั้นเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญของบานเมือง  เชน  พิธีฉลอง
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รัฐธรรมนูญ  กําหนดวันที่  10  ธันวาคมของทุกป  พิธีกรรมอีกอยางหนึ่งที่ตองกําหนดวันไว
ตายตัว  คือ  พิธีทางศาสนา  เชน  การทําอุโบสถ  ตองทําทุกกึ่งเดือน  คือ  ขึ้น  15  ค่ํา  แรม  
15  ค่ํา  วันเขาพรรษา  ตองทําในวันแรม  1  ค่ํา  เดือน  8  เปนตน 

6. อุปกรณในการทําพิธี  เร่ืองน้ีก็มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของพิธี  พิธีที่
มุงไปในทางเปนสิริมงคล  ก็จะสรรหาสิ่งที่ถือวาเปนสิริมงคลมาเปนอุปกรณในพิธี  เชน  พิธีไหว
ครู  นอกจากจะมีอยางอ่ืนเหมือนพิธีทั่วไปแลว  โบราณยังกําหนดใหหาหญาแพรก  ดอกมะเขือ
มาใชในพิธีดวย  ถือวาเปนสิริมงคล  พิธีกรรมบางอยางตองการความเด็ดขาด  ความศักดิ์สิทธิ์  
อุปกรณของพิธีก็ตองใชสิ่งที่แสดงความเด็ดขาด  หรือความศักดิ์สิทธิ์เขารวมในพิธี  เชน  พิธี
สาบานของทหาร  ก็ตองใชธงที่มีลวดลายพิเศษ  และคนถืออาวุธและบางทีก็มีการสวนสนามซึ่ง
มีทั้งคนถืออาวุธ และอาวุธเต็มรถ ผานฝูงชนไปเปนตับๆ หรือพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยา นอกจากมี
อยางอ่ืนแลว  ก็ยังมีหอกดาบอันศักดิ์สิทธิ์เขามารวมในพิธีดวย 
 
 
คาถาอาคม  (Magic) 
 
 ความหมายของคาถาอาคม 
 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 5 (2526 : 3037-3043) ไดใหความหมาย
และอิทธิพลประกอบไววา  คาถาอาคม  หมายถึง  อักขระ  หรือขอความที่ผูกขึ้นมา  ซึ่งถือวามี
อํานาจลึกลับเรนลับอยูในนั้น  เม่ือนําเอาไปใชตามลัทธิที่กําหนดไว  เชน  บริกรรมเสกเปา  
หรือสวดขับตลอด  และปลุกเสกสิ่งไร  มียันต  เปนตน  ก็จะเกิดความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์  
สามารถใชประโยชนทางปดเปาหรือปองกันสิ่งราย  ซึ่งเชื่อวาเปนเสนียดจัญไร  หรือเน่ืองจาก
การกระทําของภูตผี  ปศาจ  เปนตน  ใหเกลื่อนหายหรือแคลวคลาดไป  หรือถาเขามาแลว  ก็
ขับไลไสสงใหปลาตหนีไปดวยวิธีที่เรียกวาแกอาถรรพณหรือปดรังควาน  เปนตน  อยางหนึ่งใช
ในเร่ืองที่เรียกวาวิทยาคม  ทํากฤตยา  คุณไสย  เพ่ือใหไปกระทําแกผูอ่ืนตามที่ตองการนี้อีก
อยางหนึ่ง 
 คาถา  อาคม  หรือบางครั้งใชคําวา  เวทมนตร  หมายถึง  อักขระ  หรือขอความ     
ที่ผูกขึ้นมา  ถือวามีอํานาจลึกลับอยู  เม่ือนําไปใช  เชน  การบริกรรมเสกเปา  สวดขับ  หรือ
ปลุกเสก  ก็จะกอใหเกดิความขลัง  หรือความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งจะมีการใชแตกตางกันคือ 
 คาถา  จะเปนการนําไปใชในทางที่เปนสิริมงคล  หรือการปองกันอันตราย  ซึ่งอาจจะ
เรียกอีกอยางวา  มนต  ใชในการขจัดสิ่งที่เปนเสนียดจัญไรตางๆ 
 อาคม  เปนสูตรคาถาตางๆ  ใชสําหรับลงเลขยันต  ปลุกเสก  เพ่ือใหเกิดความขลัง  
ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอาจจะเรียกวาลงเลข ลงอักขระ หรือลงยันต ถาลงในตัวมนุษยเรียกวา  สัก 
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 วัตถุประสงคของการใชคาถาอาคม 
1. เพ่ือประโยชนในการผลิต  เพ่ือชวยใหการผลิตตางๆ  ไดผลที่ดี  มีปริมาณมาก  

เพ่ือประโยชนแหงผลกําไร 
2. เพ่ือประโยชนในการปองกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินตางๆ  เชน  

ชวยรักษาอาการเจ็บไข  ชวยปองกันการเกิดโรคภัยไขเจ็บ  ชวยใหปลอดภัยในการเดินทาง 
3. เพ่ือใชในการทําลายศัตรู  คูแขง  ทั้งชีวิตหรือทรัพยสิน  เชน  ใหเกิดภัยพิบัติ  

การเจ็บปวยหรือถึงแกความตาย 
 
 ลักษณะของคาถาอาคม 
 คาถาอาคม  มีลักษณะโดยทั่วไป  ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, 
2524 : 48 – 50) 

1. คาถาอาคมใชวิธีการแตกตางจากศาสนา  ในการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคผู
ปฏิบัติการทางคาถาอาคม  ดําเนินการเหมือนกับนักธุรกิจ  จะแสดงอํานาจเวทมนตรไดเฉพาะ
กับบุคคลที่เหมาะสม  ซึ่งจะตองจายคาปวยการสําหรับการบริหาร  ผูรูวิชาคาถาอาคมจะตัดสิน
วา  พลังเหนือธรรมชาติจะนํามาใชดวยวิธีการอยางไร  และเหมาะสมเพียงไร  นักคาถาอาคม  
จะเปนผูจัดการกับอํานาจเอง  คาถาอาคมจะถูกนํามาใชในเม่ือมีการซื้อขาย 

2. คาถาอาคมเหมือนกับวิทยาศาสตร  สามารถนํามาใชจัดการไดโดยตรงกับโลก
ธรรมชาติหรือโลกที่รูจักกัน  คาถาอาคมถูกนํามาใชดวยวิธีการที่ไมเปนกันเองเหมือนกับธุรกิจ  
คาถาอาคมเปนกลไกลึกลับเหนือธรรมชาติ  ผูปฏิบัติตอทางคาถาอาคมจะจัดการและควบคุม
พลังอันสูงสง  คาถาอาคมขึ้นอยูกับความมั่นใจของบุคคลที่วาเขาสามารถควบคุมและมีอํานาจ
เหนืออํานาจที่ไมมีใครรู 

3. คาถาอาคมใชคําพูดที่เหมาะสม  เชื่อกันวามีมนตขลัง  ที่มีพลังเหมือนกับ
สมุนไพรมีคุณคาในการรักษา  และเหมือนกับการสรางเขื่อนเพ่ือใหน้ําเพิ่มมากขึ้น  สูตรหรือ
กฎเกณฑเรียกวาปฏิบัติการในโลกเหนือธรรมชาติ  ในวิธีเดียวกันกับการสรางเขื่อน  ดังน้ันจึง
จําเปนตองรูสูตรหรือกฎเกณฑ 

4. ความเชื่อในคาถาอาคม  รวมเอาไมเพียงแตวาจะสามารถนํามาใชเฉพาะโดยผู
ปฏิบัติเทานั้น  แตยังรวมเอาหัวขอที่วา  คาถาอาคมนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนนํามาใชไดทั้งน้ัน  ในการ
แสวงหาจุดมุงหมายสวนตัวในบางสังคม  เชน  สังคมอเมริกันเชื่อในพิธีกรรมบางอยาง  เชน  
การเคาะไม  การหามแมวดําวิ่งขามทางเดิน  และการหลีกเลี่ยงการเดินลอดใตบันได  ก็อาจ  
จัดอยูในลักษณะนี้ได  บุคคลในสังคมไหนก็ได  อาจจะมีพิธีกรรมสวนตัวหรือเพ่ือวัตถุประสงค
อยางเดียวกัน 

5. คาถาอาคมถูกนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง เชน เพ่ือการผลิต การปองกัน
หรือการทําลายอยางใดอยางหนึ่ง 
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6. คาถาอาคมมีลักษณะเดน  คือ  ผูมีความเชื่อ  หรือผูปฏิบัติตามไมรูสึกวาเปน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอกลุมสังคม  ปฏิบัติการทางคาถาอาคมไมจําเปนตองทําในนามกลุม  
และไมไดเรงรัดใหประชาชนมีความรูสึกอยางหนึ่งอยางเดียวกัน  ไมจําเปนตองมีโบสถ  วัด  
หรือสถานที่อันเปนจุดศูนยกลาง  นักเลนคาถาอาคม  เปนตัวแทนของตัวเองเทานั้น 
 
 แบบของคาถาอาคม 
 เวอรมอน  (Vermon)  ไดแบงคาถาอาคมไวเปน  5  แบบ  ซึ่งแตละแบบมีลักษณะ
แตกตางกันออกไป  ดังนี้  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, 2524 : 52 – 55) 

1. คาถาอาคมเพื่อการเลียนแบบ  (homophatic or imitative magic)  เหตุผล
สนับสนุนคาถาอาคมแบบนี้มีอยูวา  สิ่งที่เหมือนกันยอมผลิตสิ่งที่เหมือนกัน  ผูปฏิบัติตาม
คาถาอาคมแบบนี้เชื่อวา  การปฏิบัติตามการเคลื่อนไหวบางอยางชวยทําใหเกิดวัตถุประสงคที่
นาปรารถนา 

2. คาถาอาคมเพื่อใหเกิดซ้ํา  (repetitive magic)  เหตุผลชวยสนับสนุนจาก
คาถาอาคมแบบนี้มีอยูวา  เหตุการณที่ไดสังเกตเห็นวาไดเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน  หรือดําเนิน
ไปตามแบบเดียวกันนั้น  ยังคงดําเนินไปตามแบบเดียวกันอยูดวย 

3. คาถาอาคมเพื่อการตอเน่ือง  (contagious magic)  ในคาถาอาคมแบบนี้จะมี
ความเชื่อวา  สิ่งซ่ึงครั้งหนึ่งไดอยูดวยกันและจะตองอยูดวยกันชั่วนิจนิรันดร  ในเวลาตอมาและ
จะมีอิทธิพลตอกันและกัน  แมจะถูกพรากออกจากกันแลวก็ตาม  หรือวาทรัพยสินสมบัติสวนตัว
ของบุคคลแมจะสูญหายก็ยังมีความสัมพันธกับเขาอยู  ดังน้ันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแกสิ่งของที่
เน่ืองดวยรางกายของบุคคลมากอน  ยอมกระทบกระเทือนตอรางกายเหนือเจาของเดิมได 

4. คาถาอาคมเพื่อใหเกิดตามกําลังเจตนา (power of will magic) พลังทางเวทมนตร
คาถา  เชื่อวาความมีสัมพันธกับพลังทางจิตของบุคคลบางคน ดวยเหตุนี้จึงเชื่อกันวา ถาบุคคลมี
ความเชื่ออยางแทจริงแลว เขาจะไดรับผลสําเร็จในอันที่จะบรรลุถึงสิ่งที่เขาตองการ เชน ถาบุคคล
รังเกียจศัตรูอยางมาก  อาจจะใชพลังสมาธิจิตทําลายศัตรูได  หรือถาเขาคิดถึงคูรักของเขามาก  
เขาอาจจะใชพลังสมาธิเรียกความรักตอบ  และความคิดถึงจากคนรักของเขาได  ในเวทมนตร
คาถาแบบนี้มักจะมีสวนประกอบแหงเวทมนตรเพ่ือการเลียนแบบดวย  ซึ่งชวยใหเกิดผลตามที่
พึงประสงคแกบุคคล 

5. คาถาอาคมเพื่อสิ่งตองหามหรือแบบลบ  (taboo or negative magic)  
คาถาอาคมแบบนี้  ไมใชสิ่งที่บุคคลตองทําใหสวนที่เกี่ยวของกับพลังในโลกที่ไมมีใครรู  แต
เกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลรูและตองการจะหลีกเลี่ยง 
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ภาษา  (Language) 
 
 ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้น  และมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
มนุษยตั้งแตอดีตมาจนปจจุบัน  การเกิดขึ้นของภาษายังไมมีหลักฐานปรากฏที่แนนอน  แตมี
นักวิชาการบางคนคาดวาภาษาของมนุษยคงจะเริ่มขึ้นพรอมกับมนุษยในยุคหิน  และบางคนก็
คาดวาการรูจักใชภาษาของมนุษย  คงเกิดขึ้นมาประมาณ  100,000  ปมาแลว  ซึ่งกับระยะที่
มันสมองของมนุษยเติบโตมาถึงขีดสุด  และมนุษยไดสรางวัฒนธรรมดานตางๆ  ขึ้นมาใช  เพ่ือ
ความอยูรอดในธรรมชาติของตนเอง 
 
 ความหมายของภาษา 
 เลนสกี  (Lenski, 2523 : 22)  ไดกลาววา  ภาษาคือระบบสัญลักษณ  ซึ่งสามารถสง
และเก็บขาวสารตางๆ  แกนสําคัญของภาษาก็คือ  ระบบของเสียงซึ่งกําหนดความหมายไว  
เสียงเหลานี้จะนํามาลําดับใหเกิดความหมายตามหลักไวยากรณ  แตละภาษายอมแตกตางกันที่
หนวยเสียงและการนํามาลําดับเปนประโยค  และการแบงออกเปนหนวยคําไมเหมือนกัน  คํา
บางคําในภาษาหนึ่งไมมีคําแปลที่ตรงกันในภาษาหนึ่ง  เน่ืองจากมีการแบงสิ่งตางๆ  ใน
ประสบการณของมนุษยออกเปนหนวยคําไมเหมือนกัน 
 อุทัย  หิรัญโต  (2526 : 127)  ไดใหความหมายไววา  ภาษาคือ  สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ใชเปนสัญลักษณเพ่ือใหผูที่ตนตองการติดตอดวยเขาใจโดยใชเสียงที่พูด  หรือลายลักษณอักษร
ที่มีความหมายตามที่ตกลงรับรูกัน  เม่ือไดยินหรืออานแลว  ก็จะรับรูและเขาใจกัน  ภาษาตองมี
พรอมดวยองคสองคือ 

1. เสียงพูด  ที่นึกไวแลวพูดออกมา  แตเสียงที่หลุดออกมาเพราะดวยมีอารมณ
สะเทือน  ไมใชเสียงพูดตามความหมายนี้ 

2. ความหมายซึ่งผูพูดและผูฟงหรือผูไดยินเขารับรูตรงกัน  คือ  ฟงออกและผูฟง
ตองพูดตอบ  โตตอบ  เสียงพูดเรียกวาอาการภายนอก  เพราะปรากฏเปนเสียงออกมา  สวน
ความหมายเรียกวาอาการภายใน  เพราะเปนเรื่องในใจ  ลักษณะสองประการนี้ยอมมี
ความสัมพันธกันและแยกออกจากกันหาไดไม 
 ภาษา  หมายถึง  ระบบสื่อสารที่มนุษยใชเสียงพูดของมนุษยเองเปนสื่อ  ภาษา
เหลานี้บางภาษานอกจากจะใชเสียงเปนสื่อแลว  ยังใชตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณเปนสื่อแทนได
อีกดวย  กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ  บางภาษามีภาษาเขียนดวย  (นิทรรศการสัญจรฉลอง 700 ป  
ลายสือไทย, 2520 : 2 – 3) 
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 จากคําอธิบายดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  ภาษา  หมายถึง  สัญลักษณอยางหนึ่ง
ที่มนุษยไดสรางหรือกําหนดขึ้น  เพ่ือการถายทอดความรูความเขาใจ  ความหมายหรือความ
ตองการตอกันและกัน  โดยใชเสียงพูดหรือลายลักษณอักษรเปนสื่อ 
 
 ลักษณะของภาษา 
 สํารอง  กาญนจารุ  (2527 : 38 – 40)  กลาววา  ถามองในแงของการสื่อความหมาย
คือ  การติดตอสื่อสาร  เราก็ไมนาจะกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําวา  มนุษยแตกตางจากสัตว
ตรงที่มีภาษาใชสื่อความหมายกันได  เพราะวาสัตวทั้งหลายก็สามารถสื่อความหมายกันได  
โดยไมตองใชภาษา  เชน  ผึ้งใชการไตวนเวียนไปมาบนรัง  เปนรูปลอจักรยานบิด  หรือที่ทาง
ภาษาศาสตรเรียกวา  รําเคียว  (the sickle dance)  เพ่ือบอกใหผึ้งตัวอ่ืนๆ  รูวามีแหลงอาหาร
อยูหางจากรวงออกไปราว 20 – 60 ฟุต  หรือไตเปนรูปวงกลม  แลวไตผาวงกลมเปนรูปงูเลื้อย  
เพ่ือบอกระยะทางใหเพ่ือนรูวาแหลงอาหารอยูไกลแคไหน ลักษณะการไตอยางนี้ ทางภาษาศาสตร
เรียกวา  รํากระดิกหาง  (the tail – wagging)  นอกจากผึ้งแลว  สัตวอ่ืนๆ  เชน  สุนัข          
ลิงชิมแปนซี  นกแกว  นกขุนทอง  เปนตน  ก็สามารถใชระบบการสื่อความหมายกันได 
 ความจริงคําพูดแตละคําของมนุษยนั้น  มีความหมายในตัวมันเองโดยเฉพาะ  ไมวา
จะเอาไปวางไวอยางไร  ในประโยคความหมายนั้นก็จะคงอยูเชนเดิม  แมวาเม่ือรวมกับคนอื่น
ความหมายอาจจะเปลี่ยนไปบางก็ตาม  แตเม่ือแยกศัพทออกมาแตละตัวแลว  ความหมาย
เฉพาะตัวก็จะอยูเหมือนเดิม  คุณสมบัติเชนนี้เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของภาษามนุษย  เรียกวา  
”ความเปนเอกเทศ”  (discretness)  ของเสียง  ซึ่งมีความหมายสมบูรณในตัวเอง  กลาวสั้นๆ  ก็
คือ  ภาษามนุษยคือระบบความสัมพันธระหวางเสียงกับความหมาย  คุณสมบัติขอน้ีเองที่ทําให
มนุษยแตกตางจากสัตว 
 นักภาษาศาสตร ซูเซต ฮาเอน เอลกิน แหงมหาวิทยาลัยซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา  
ไดกลาวสรุปวา  ภาษามนุษยทุกๆ  ภาษาจะมีลักษณะใหญๆ  อยางใดอยางหนึ่ง  ในสิบอยาง
ตอไปน้ี 

1. ภาษา  (ยกเวน  ภาษาสัญลักษณ)  ประกอบดวยเสียงที่มีความหมายสมบูรณใน
ตัวเอง 

2. เสียงที่มีความหมายสมบูรณในภาษามนุษยจะมีประมาณ  10 – 70  เสียง 
3. ภาษามนุษยจะมีทั้งเสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  สําหรับจํานวนสระนั้นอยางนอยจะ

มีสองตัว 
4. ภาษาตองมีวิธีสรางคําบอกเลา  คําถาม  คําสั่งและคําอุทาน 
5. ภาษาตองมีวิธีสรางประโยคปฏิเสธ 
6. ภาษาตองมีคําซึ่งเปนไดทั้งคํานามและคํากริยา 
7. ภาษาจะมีคําบงความสัมพันธแหงการกระทําระหวางคํานามและกริยา 
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8. ภาษาตองมีคําบงกาล  และลักษณะของคํากริยา 
9. ภาษาตองมีปรากฏการณทางไวยากรณ  ซึ่งอนุญาตใหมีการละขอความตางๆ  

ของประโยคได  รวมทั้งกฎซึ่งอนุญาตใหมีการโยกยายสับเปลี่ยนขอความตางๆ  ไดอีกดวย 
10. ภาษามนุษยตองมีวิธีรวมประโยคเล็กเปนประโยคใหญ  อยางนอยสองวิธี  (วิธี

หน่ึงเรียกวา  การรวมหรือการเชื่อมดวยคําเชื่อมตางๆ  อีกวิธีหน่ึงเรียกวา  การซอนหรือการ
สราง  เปนประโยคซอนหรือเลขใน) 
 
 
คติชาวบาน  (Folklore) 
 
 ความหมายของคติชาวบาน 
 มีผูใหความหมายของคติชาวบานไวดังนี้ 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  อังกฤษ – ไทย  (2524 : 153)  ใหความหมายไววา  
ความเชื่อเร่ืองเทพนิยาย  เรื่องนิยาย  หรือประเพณี  ที่ยังเหลือรอดมา  รวมเรียกวา  เปน
ความรูหรือปญญาแบบชาวบาน  ซึ่งหมายถึงชนแบบด้ังเดิมก็ได  คนทั่วไปที่ดอยการศึกษาก็ได  
หรือหมายถึงมวลชนสวนใหญในสังคมก็ได  คติชาวบานปรากฏในเรื่องที่เลาสืบตอกันมาเปน
ประเพณี  เชน  เรื่องนิยาย  เพลงรอง  คําสวด  และสุภาษิตตางๆ  ของชาวบานที่มิไดเขียนไว
เปนลายลักษณอักษร 
 อุทัย  หิรัญโต  (2526 : 9)  ไดใหความหมายของคติชาวบานวา  คติชาวบาน  
หมายถึง  ความเชื่อในวรรณคดีเกาๆ  ที่ไมเปนลายลักษณอักษร  สวนมากปรากฏในรูปของ
นิยาย  เทพนิยาย  เพลง  และสุภาษิต  คติชาวบานที่ปรากฏอยูในเรื่องตางๆ  มักจะเปนเรื่องที่
เลาสืบกันมาโดยมิไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร  เชน  ความเชื่อเกี่ยวกับแมโพสพ  แมพระ
ธรณี  เปนตน 
 ผองพันธุ  มณีรัตน  (2525 : 11)  ไดใหความหมายของคติชาวบานไวดังนี้ 

1. คติชาวบาน  หมายถึง  ความรูในดานตางๆ  ของชาวบาน  เชน  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ความเชื่อ  นิทานประเภทตางๆ  พิธีกรรม  สุภาษิต  เพลง  คําพังเพย  ฯลฯ 

2. คติชาวบาน  เปนความรูที่แพรหลายทั่วๆ  ไป  ที่ชาวบานสั่งสมกันมานานจาก
ประสบการณ  การเรียนรูสืบทอดตอๆ  กันมาหลายชั่วอายุคน  ในฐานะที่เปนความรูธรรมดาๆ  
แตกตางจากความรูทางวิทยาศาสตร 

3. คติชาวบาน  มักใชภาษาพูดเปนวิธีถายทอด 
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 พอสรุปไดวา  คติชาวบาน  หมายถึง  ความรูตางๆ  ที่ชาวบานยอมรับและสั่งสมกัน
มาจากประสบการณที่ไมมีลายลักษณอักษร  ซึ่งปรากฏอยูในรูปของ  นิยาย  นิทาน  คําสวด  
สุภาษิต  เพลง  คําพังเพย  ประเพณี  ความเชื่อ 
 
 ประเภทของคติชาวบาน 
 มีผูรูไดแบงประเภทของคติชาวบานออกไปไดหลายๆ  อยาง  เชน  เปนนิทาน  เปน
เทพนิยาย  เปนตํานาน  เปนเพลงชาวบาน  เปนตน  คติชาวบานอาจจะแบงออกเปนดังนี้ 

1. นิทานชาวบาน  นิทานชาวบานแบงออกตามลักษณะใหญๆ  ได  5  ประเภท  คือ  
(วันเนาว  ยูเด็น, 2524 : 109 – 112) 

1.1 นิทานปรัมปรา  (fairy tale)  คําวาปรัมปราบอกใหทราบวา  เปนเรื่องเกาแก
ที่เลาสืบตอกันมา  เรื่องประเภทนี้จึงมักจะขึ้นตนดวยคําวา  “กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว  ยังมี...
หรือที่วา  “One upon a time...”  การกลาวเชนนี้ไมบงชัดวาเม่ือไร  รูกันแตเพียงวา  “นาน
มาแลว”  เทานั้น  นอกจากนี้ยังไมระบุสถานที่แนนอน  จึงมักจะเปนเพียง  “ยังมีเมืองเมืองหน่ึง”  
และถึงแมระบุชื่อเมืองก็เปนเมืองสมมติ  ตัวละครที่อยูในทองเร่ืองจะเปนตัวสมมติ  ที่ตัวเอกตอง
เปนคนดี  มีลักษณะที่เปนแบบอยางอันดีงามประการใดประการหนึ่ง  สวนมากจะเปนผูม่ังคั่ง  
หรือไดรับการแตงตั้งใหสูงสงภายหลัง  การจบของนิทานประเภทนี้จึงอยูในลักษณะที่เรียกวา  
happy ending  เสมอ  ถือเปนแบบฉบับของวรรณกรรมในสมัยกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจบ
ของเรื่องที่อยูในลักษณะที่เรียกกันวา  “Deus Ex Machina” 

1.2 นิทานทองถิ่น  (legend)  เปนนิทานที่มีลักษณะคลายกับนิทานปรัมปรา  แต
มีลักษณะที่สั้นกวา  ไมตองใชเวลาเลานาน  เรื่องราวที่เลาจะเกี่ยวของกับแตละทองถิ่นและเช่ือ
กันดวยวาเกิดขึ้นจริง  แตอยูในลักษณะตํานานที่เลาสืบตอกันมาและประการสําคัญก็คือวา  หา
ตัวผูเลาที่เปนตนตอไมไดเพียงแต  “เลากันวา...”  เร่ืองที่เลาจะมีเคาโครงที่ชวนใหเชื่อแตเปน
เรื่องที่เหลือเชื่อ  พิสูจนไมได  แตก็เชื่อถือกัน  อะไรเหลานี้เปนตน  นิทานทองถิ่นนี้แยกยอยๆ  
ไดหลายลักษณะ  เชน 

1.2.1 นิทานเกี่ยวกับประวัติสถานที่  นิทานประเภทนี้มีอยูมากมาย
เหลือเกิน  เกือบทุกตําบลทุกหมูบานหรือทุกจังหวัด  ยอมมีนิทานที่เลาเกี่ยวกับความเปนมา
ของสถานที่ตางๆ ในทํานองตํานานคอนขางจะเปนสิ่งเหลือเชื่อ แตก็เลากันในทํานองที่นาเชื่อถือ
และเปนที่เชื่อถือกันอยางจริงจัง  ตัวอยางนิทานทํานองนี้ก็มีเรื่อง  เกาะหนู  เกาะแมว  เขานอย  
เขาตัวกวน  ที่จังหวัดสงขลา  ตํานานเรื่องตําบลรูสมิแลในจังหวัดปตตานี  หรือเรื่องเขาอกทะลุ
ในจังหวัดพัทลุง  เขาพิงกันในจังหวัดพังงา  นิทานประเภทนี้มีมากจริงๆ  ในนิทานชาวบาน 

1.2.2 นิทานเกี่ยวกับบรรพบุรุษ บุคคลสําคัญ หรือวิญญาณประจําทองถิ่น  
บุคคลสําคัญๆ ตางๆ รวมไปจนกระทั่งวิญญาณที่คุมครองรักษาหรือที่มีชื่อเสียง การเลานิทาน
ประเภทนี้  นอกจากจะไดรับความสนุกสนานในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว  ยังคํานึงถึงการที่ตองให
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ความเคารพนับถือ เพราะบุคคลเหลานี้เปรียบเสมือนหนึ่งตัวแทนของคนในตําบลก็วาได บางทกี็
เพ่ือใหอนุชนไดปฏิบัติตามเยี่ยงที่นิยม  หรือละเวนการปฏิบัติตามขอหามก็มี  ตัวอยางของ
นิทานประเภทนี้  เชน  เรื่องหลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด  เร่ืองเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวของ
จังหวัดปตตานี 

1.2.3 นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ  เคล็ดลับ  โชคลาง  เครื่องราง  นิทาน
ประเภทนี้เกิดจากความเชื่อถือ  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น  รวมทั้งความรู
ทางไสยศาสตร  เวทมนตร  คาถาอาคม  และอิทธิพลของศาสนาในแตละทองถิ่น  ตัวอยาง
นิทานประเภทนี้  ไดแก  เรื่องการนับถือโตะตาหยงของชาวเหมืองแรของชาวภาคใต  ตํานาน
การหามนําน้ําสมสายชูเขาไปยังเมืองลพบุรี 

1.2.4 นิทานเกี่ยวกับขุมทรัพย ลายแทง เปนเรื่องเก่ียวกับสถานที่เหมือนกัน  
แตเลาในทํานองเกี่ยวกับขุมทรัพยที่ฝงหรือซอนไว  เกี่ยวกับลายแทงตางๆ  ทั้งหาทรัพยสมบัติ  
ยาอายุวัฒนะ หรือปญหาซอนเง่ือนตางๆ ตัวอยางนิทานประเภทนี้ ไดแก เรื่องปูโสมเฝาทรัพย  
เรื่องเกาเสงเกาแสน  ที่จังหวัดสงขลา 

1.3 นิทานเรื่องสัตว  (animal tale)  นิทานประเภทนี้เปนเรื่องที่สัตวพูดได  สัตว
เปนตัวละคร  เปนตัวแทนของมนุษยและการกระทําตางๆ  ที่ประสงคจะใหเห็นสัตวที่ปรากฏใน
ทองเร่ือง  จะเห็นถึงลักษณะตางๆ  สวนมากจะไมอยูในลักษณะที่สอนใจหรือเปนคติใหเกิด
แนวความคิด การเอาเยี่ยงอยางหรือไม 

1.4 นิทานชวนหัว  (jest)  นิทานชาวบานประเภทน้ี  บางทีเปนที่มาของตลาด
การละเลนพ้ืนเมืองทางใตเอง หนังตะลุง หรือมโนหราก็มักนําไปผูกเรื่องชวนหัวอยูเสมอ ตัวตลก
ของหนังตะลุงบางตัวก็กลาววา มีที่มาจากบุคคลบางคน จากแตละตําบลก็มี เชน “สะหมอ”  
กลาววามาจากตําบลสะกอม  ในจังหวัดสงขลา  หรือนุยเทง  ก็มีตํานานที่มาและมีเรื่องชวนขัน
จากแตละหมูบาน  ที่ผูกเปนเรื่องเลาได  บางทีจะเห็นวาตัวเอกของเรื่องไมใชคนฉลาดเลย  แตมี
เหตุบังเอิญใหไดรับผลสําเร็จในการกระทําตางๆ  เทานั้น  ตัวอยางนิทานประเภทนี้  เชน  เรื่อง
ศรีธนญชัย  เปนตน 

1.5 เทพนิยาย  (myth)  นิทานแบบนี้เปนเรื่องเก่ียวกับนางฟา  เทวดาหรือแมมด  
โดยเฉพาะมีมากทั้งในนิทานตางประเทศและของไทยเราเอง  การตอสูระหวางสุริยเทพกับพญางู
ของกรีก  การเลาเรื่องราวตํานานของเทพตางๆ  ไมวาในวรรณคดีกรีก  หรือสันสกฤตไทย  
เรื่องราวของทาวมหาสงกรานต  เรื่องราวของพระอินทร  ฯลฯ  ก็จัดเขาในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 

2. เพลงชาวบาน  (folk songs)  คือเพลงของชาวบานในทองถิ่นตางๆ  ซึ่งแตละ
ทองถิ่นก็ประดิษฐแบบแผนการรองไปตามความนิยม  และสําเนียงพูดที่แตกตางกันไป  เพลง
ประเภทนี้มักนิยมรองกันในเทศกาล  หรือเวลามีงานชุมนุมผูคนในหมูบานเพื่อรวมกันรื่นเริงกัน  
ลักษณะทั่วไปของเพลงชาวบาน  คือ  มีความเรียบงายทั้งในการเลือกใชถอยคํา  และการรอง
การเลน  แตก็เปนความเรียบงายที่สมบูรณและงดงามอยูในตัว  มีความคลายคลึงกันในดาน
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เน้ือหา  ลําดับเรื่อง  การใชถอยคําและวิธีรอยกรอง  นอกจากนี้ยังมุงเนนความสนุกสนานเปน
สําคัญ  ความสนุกสนาน  ของเพลงพื้นบาน  อาจออกมาในรูปของการใชคําสองแงสองมุม  และ
การละเวนจากเรื่องที่เปนความทุกขมากๆ  เชน  เพลงกลอมเด็ก  ซึ่งมีทั้งประเภทแสดงความรัก
ของพอแมที่มีตอลูก  เกี่ยวกับสัตวเกี่ยวกับธรรมชาติ  เกี่ยวกับคานิยมของสังคม  เสียดสี
ลอเลียน  และเพลงประกอบการเลน  เปนตน  (ทัศนีย  ทานตวนิช, 2525 : 159) 

3. คํากลาว  (folk says)  คํากลาวของชาวบาน  เปนถอยคําที่ชาวบานกลาวกันอยู
เปนประจําในรูปของสํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  คําใหพร  คําดา  บทคําขวัญ  บทแหล  และ
คํากลาวในโอกาสพิเศษ 

4. ปริศนาคําทาย  (folk riddle)  คือขอความที่เปนปญหา  ซึ่งเกิดจากความตองการ
ลองภูมิปญญาซึ่งกันและกัน  ขอความที่เปนปญหานี้จะไมถามตรงๆ  แตจะใชวิธีผูกปริศนา
อยางแยบยล  เพ่ือใหผูถูกถามเกิดความสงสัย  ไขวเขว  เปนผลใหขบปญหาอยางรอบคอบและ
ลึกซึ้ง  สวนใหญสิ่งที่นํามาถามนั้นมักเปนสิ่งที่พบเห็นอยูในชีวิตประจําวัน  เปนสิ่งของหรือ
เรื่องราวใกลตัว  ดังน้ัน  การศึกษาปริศนาจึงชวยใหเขาใจความคิด  บุคลิกภาพ  และเชาวน
ปญญาของกลุมชน  ตลอดจนสภาพสังคม  คานิยมและทรัพยากรในทองถิ่นไดอยางดี 

5. ความเชื่อ  (beliefs)  เปนสิ่งที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตของการเกิด  การตาย  โชคลาง  
ความฝน  จุดไสยศาสตร  ลักษณะความดีชั่ว  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ผีสาง  นางไม  เคล็ดการแกเคล็ด  
มงคลและอัปมงคล  จํานวนนับตัวเลข  ปรากฏการณธรรมชาติ  ยากลางบาน  นรก  สวรรค  
ชาติภพ  อาชีพ  และอ่ืนๆ 
 
 ประโยชนของคติชาวบาน 
 คติชาวบานยังเปนเรื่องที่ชาวบานหรือหมูชนในสังคมนั้นๆ  ไดบอกเลาสืบๆ  กันมา  
มีหลายอรรถรส  เม่ือกลาวถึงประโยชนที่จะพึงไดรับ  มีดังนี้  (อมรา พงษปญญา, 2518 : 2 – 4,  
ผองพันธุ  มณีรัตน, 2525 : 100 – 110) 

1. เปนเครื่องสงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน  แมวาคติชาวบานจะเปนผลลัพธจาก
อดีต  แตก็ยังเปนกระบอกเสียงของปจจุบัน  ที่จะชวยสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางคน
ตางถิ่นในประเทศเดียวกัน ใหเขาใจวาที่แตละถิ่น คนมีนิสัย ความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตกตางออกไปนั้นเพราะอะไร 

2. ทําใหเห็นสิ่งดีงามในทองถิ่นของตน  วาที่ที่ตนเองอยูก็มีอะไรดีที่นาภาคภูมิใจ  
แตมิไดหมายความวาใหหลงถิ่นของตนแลวดูถูกถิ่นอ่ืน  เพราะแตละถิ่นตางก็มีศิลปะและสมบัติ
อันดีงามของตนทั้งน้ัน 

3. ประโยชนทางการศึกษาจะชวยใหศึกษาวิชาอ่ืนไดกวางขวางยิ่งขึ้น เชน ประวัติศาสตร  
ภาษาศาสตร  มานุษยวิทยา  วรรณคดี  เปนตน  และใชเปนเครื่องยืนยันหรืออางอิงถึงบางเรื่อง
ที่เกี่ยวของไดดวย 
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4. ไดความเพลิดเพลินในการศึกษา  เชน  นิทานพื้นเมือง  เพลงกลอมเด็ก  
ศิลปะการแสดงในแตละถิ่น  ปริศนา  เปนตน  นอกจากนี้ผูสนใจอาจนํานิทานพื้นเมืองไปแตง
เปนนิยายหรือนิทานคํากลอนตอไปไดอีก  เปนการสืบตอมรดกไปในทางที่ดีงาม 

5. ใชเปนเคร่ืองสั่งสอนและอบรม  ทั้งตนเองและผูมีอายุเยาวกวา  จากภาษิต
ชาวบานหรือนิทานชาวบาน  เปนตน 

6. สําหรับผูที่เปนครู อาจนําคติชาวบานไปสอดแทรกในวิชาตางๆ เชน วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา  ภาษาศาสตร  วรรณกรรม  พลศึกษา  ดนตรี  นาฏศิลป  และคณิตศาสตร  ฯลฯ 

7. เปนการชวยอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู  เพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  ทั้งยังเปนเคร่ืองใหบุคคลไดระลึกถึงชาติกําเนิดของตนไดไมมากก็นอย  วาเปน
คนมีอดีตมาแลวนมนาน  ไมขาดแคลน  เพราะที่ไมมีอดีตก็คือผูเปนเด็กอยูเสมอ 

8. คติชาวบานชวยใหอารมณเก็บกดและคับของใจของชาวบานคลี่คลายไป 
9. คติชาวบานชวยใหวัฒนธรรมเขมแข็งขึ้น  ทําใหวัฒนธรรมของสังคมดําเนินไป

อยางถูกตอง  เม่ือชาวบานเกิดความสงสัยในการปฏิบัติทางพิธีกรรม  การจัดระเบียบสังคม 
10. คติชาวบานทําหนาที่ใหการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่ไมรูหนังสือ 
11. คติชาวบานทําหนาที่รักษาแบบแผนพฤติกรรม  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลวในสังคม  

เพราะบางประเภทมีความสําคัญในฐานะที่เปนกลไกสรางความกดดัน  และการควบคุมทาง
สังคมโดยการควบคุมบุคคลที่พยายามประพฤติตนเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคม 


