1.

ฤกษ์ ยามดีล้านนาบ้ านเฮา
ตามประเพณีและความเชื่อของคนล้ านนา หากจะทาการมงคลใดๆ ก็ตามไม่วา่ จะเป็ นงาน ขุดน ้าบ่อ ก่อศาลา ละเมียเก่า เอา
เมียใหม่ คนต้ องมาถามถึงมื ้อจัน๋ วันดีจากพี่หนาน วันนี ้เลยนาเรื่ องการหาฤกษ์ งามยามดี แบบกว้ างๆ เป็ นวันเสียประจาแต่ละเดือน หาก
เดือนไหนตรงกับวันเสียก็ให้ เว้ น
วันดีวนั เสีย เพราะเป็ นคาทีค่ ้ นุ หูมากกว่า เป็ นวันที่คนล้ านนาเชื่อว่า เป็ นวันที่ควรหรื อไม่ควรสาหรับทาพิธีกรรม หรื อกิจกรรม
ต่างๆ วันดีวนั เสีย เป็ นการนับวันตามคติความเชื่อแบบท้ องถิ่น การยึดถือเช่นนี ้ ยังไม่พบทีม่ าของความคิด หรื อวิธีการจัดระบบความคิด
ได้ ชดั เจน แม้ จะเป็ นเพียงความเชื่อตามคตินยิ มก็ตาม แต่ก็ได้ รับการยอมรับในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไปเสมอมา “วันดีวนั เสีย” ที่ปรากฏใน
เอกสารและที่คนล้ านนาเชื่อถือมีอยูม่ ากมาย
มื ้อจันวันดีหรื อที่ออกเสียงตามสาเนียงชาวเหนือว่า "มื ้อจัน๋ วันดี" นัน้ เป็ นการหาฤกษ์ ยาม ตามเดือนพื ้นเมือง ก่อนทีจ่ ะกระทา
พิธีอนั เป็ นมงคลทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ การเดินทางไปค้ าขาย หรื อการบวช ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
เดือน

วันจ๋ ม (วันไม่ ด)ี

วันฟู (วันดี)

เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม)

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

เดือนยี่ (พฤศจิกายน)

วันอังคาร อ่านว่า วันกาน

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนสาม (ธันวาคม)

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนสี่ (มกราคม)

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

เดือนห้ า (กุมภาพันธ์)

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

เดือนหก (มีนาคม)

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

เดือนเจ็ด (เมษายน)

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

เดือนแปด (พฤษภาคม)

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนเก้ า (มิถนุ ายน)

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

เดือนสิบ (กรกฎาคม)

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

วันอังคาร อ่านว่า วันกาน

เดือนสิบเอ็ด (สิงหาคม)

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

เดือนสิบสอง (กันยายน)

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

อนึง่ การนับเดือนของภาคเหนือจะนับเร็ วกว่าภาคกลางไป 2 เดือน เช่น เดือน 5 ของภาคกลาง ภาคเหนือจะนับเป็ น 7 เป็ นต้ น
โดยมีหลักการไล่วนั เสียประจาแต่ละเดือนอย่างนี ้

วันเสียประจาเดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

เกี๋ยง (1)
ยี่ (2)
สาม (3)
สี่ (4)

ห้ า (5)
หก (6)
เจ็ด (7)
แปด (8)

เก้ า (9)
สิบ (10)
สิบเอ็ด (11)
สิบสอง (12)

ระวิจั๋น๋ังอังการัง
โสริกุรุ
สุโขพุทธา

เสียอาทิ๋ย์ กับจันทร์
เสียอังคารวันเดียว
เสียเสาร์ กับพฤหัสบดี
เสียศุกร์ กับพุธ

2.

เมื่อทราบวันดีแล้ ว ก็ควรจะทราบยามหรือเวลาอันเป็ นมงคลของแ๋่ ละวันด้ วย ดังนี ้
วันอาทิ๋ย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ยามเช้ า ไม่ดี ยามสายและยามใกล้ เที่ยง ดีมาก ยามบ่ายและยามเย็น ไม่ดี ยามใกล้ ค่า ดีมาก
ยามเช้ า ยามสาย และยามใกล้ ที่ยง ไม่ดี ยามเที่ยงและยามบ่าย ดีมาก ยามเย็น ยามใกล้ ค่า และยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ าและยามสาย ดีมาก ยามใกล้ เที่ยง ยามเที่ยง และยามบ่าย ไม่ดี ยาม เย็นและยามใกล้ ค่า ดีมาก ยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ า ยามสาย และยามใกล้ เที่ยง ไม่ดี ยามเที่ยงและยามบ่าย ดีมาก ยามบ่าย- เย็น ยามใกล้ ค่า และยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ าและยามสาย ไม่ดี ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยง ดีมาก ยามบ่าย-เย็นและใกล้ ค่า ไม่ดี ยามค่า ดีมาก
ยามเช้ าไม่ดี ยามสายดีมาก ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยงไม่ดี ยามบ่ายและยามเย็นไม่ดี ยามใกล้ ค่าและยามค่าดีมาก
ยามเช้ าและยามสาย ดีมาก ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยง ไม่ดี ยามบ่าย-เย็น ดีมากยามใกล้ ค่าและยามค่า ไม่ดี

พูดถึงหลักการให้ ฤกษ์สาหรับออกรถ ออกเดินทาง ขึ ้นบ้ านใหม่ โบราณท่านมักจะใช้ ดถิ ีฤกษ์ไชยหรื อดิถีฤกษ์ ชยั เป็ นหลักใหญ่สาหรับการ
คานวณหา ฤกษ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูดถิ ีอื่นๆประกอบอีกมากมายหลายอย่าง เช่น นักษัตร หรื อฤกษ์บน-ล่างตามนักษัตรที่ดาวจันทร์ ทงดวง
ั้
ชาตาเดิมและดวงจร กับฤกษ์ล่างที่คานวณจากดิถีของวัน เช่นวันทินกาล วันบอด วันภาณฤกษ์ วันฟู วันจม วันพิลา ฯลฯ และดูกาลโยคประจาปี อีก
เช่น วันอธิบดี วันโลกาวินาศ ฯลฯ และวาร เช่น วันอังคาร วันเสาร์ งดเว้ นเด็ดขาดสาหรับการออกเดินทาง ออกรถใหม่ เข้ าบ้ านใหม่, ฯลฯ อีกทังก็
้
ต้ องดูดาวจรในวันที่จะทาการนันๆว่
้ ามีทรรศนะสัมพันธ์ องศา โยคเกณฑ์ดีร้ายต่อกันอย่างไร แล้ วก็ต้องดูวา่ เป็ นวันจันทร์ ดบั อมาวสี ดาวเคราะห์
เป็ นอัสตะ (ดับ)พักร์ มนฑ์ เสริ ด เกิดคราส แพ้ เคราะห์ยุทธ อาทิตย์-จันทร์ ทรงกลด นี่ก็ต้องห้ ามในการให้ ฤกษ์ออกรถ ขึ ้นบ้ านทังนั
้ น้ สาหรับดิถีฤกษ์
ไชยแต่โบราณนันผมได้
้
จดั ทาเป็ นตารางให้ ดงู ่ายๆ ดังนี ้ครับ
ขึน้ /แรม
ชื่อดิถี
1 ค่า ขี่จ๊างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม
2 ค่า ฟังธรรมกล๋ างป่ าจ๊า
3 ค่า
4 ค่า
5 ค่า
6 ค่า
7 ค่า
8 ค่า
9 ค่า
10 ค่า
11 ค่า
12 ค่า
13 ค่า
14 ค่า
15 ค่า

ความหมาย
เดินทางก็จะปลอดภัยประสบผลสาเร็จ หากต้ องการลาภก็จะได้ ผลตามปรารถนา วันนี ้ต้ องการทาการอย่างใดก็ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
วันนี ้ท่าว่าเป็ นวันที่ไม่ดี และไม่ดีผสมกัน หากต้ องการความสาเร็จก็ต้องฟั นฝ่ าอุปสรรคอย่างมากมาย การเดินทาง
ปลอดภัยแต่โดดเดี่ยวและมีอปุ สรรค เป็ นวันที่โดดเดี่ยวขาดผู้อปุ ถัมภ์
ล้างมือถ้าคอยกิ๋น
วันนี ้เป็ นวันดีทาอะไรก็จะสาเร็จผลทุกๆประการ
นอนปล๋ ายติ๋นตากแดด ท่านว่าวันนี ้ไม่ดีไม่ควรริ เริ่ มทาการเดินทาง ขึ ้นบ้ าน หาลาภผล เพราะชื่อก็บอกเอาไว้ วา่ ห้ ามเดินทาง
ผีแวดล้อมปองเอา
ท่านว่าวันนี ้มีอิทธิพลจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นภูตผี ปิ ศาจมารังควาญดังนันจึ
้ งห้ ามออกเดินทาง ทาการมงคลใดใด
ลงสะเปาไปก๊า
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี เหมาะแก่การแสวงหาลาภผล การเดินทางเจรจาติดต่อการค้ าขาย
เคราะห์อยูห่ น้าต๋ าจ๋ น
ท่านห้ ามกระทาการมงคลใดใด หรือการเดินทางเพราะจะเผชิยกับอุปสรรค หนักเข้ าอาจจะเลือดตกยางออก
สาละวนบ่เมี้ยน
ท่านว่าวันนี ้ไม่ดี ห้ ามลงทุนค้ าขาย ห้ ามเดินทาง เปิ ดร้ าน
ถูกเสี้ ยนพระราม
ท่านว่าทาการวันนี ้จะเป็ นโทษเหมือนดังยักษ์ ต้องศรนารายณ์ ผู้ใหญ่จะให้ โทษ
หาความงามบ่ได้
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี ปลอดโปร่งไม่มีเพศภัยอันใด เหมาะแก่การเปิ ดร้ านค้ า เดินทาง ขึ ้นบ้ านใหม่
ขี้ฮา้ ยกล๋ ายเป๋ นดี
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี เหมาะแก่การเดินทาง เปิ ดร้ าน ย้ ายบ้ าน จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
บ่มีดีสกั อย่าง
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันทีห่ าความเจริญไม่ได้ ห้ ามทาการมงคล ออกเดินทางเพราะไม่ดีตลอดทังกลางวั
้
นกลางคืน ฯลฯ
จัยยะปราบจมปู
วันนี ้เป็ นวันดี ควรแก่การมงคลทุกชนิด จะชนะอุปสรรคทังปวง
้
สัตถูปองฆ่า
วันนี ้ไม่ดีเลย ห้ ามทาการมงคล ออกเดินทาง จะพบศัตรูคอู่ าฆาต หากขึ ้นบ้ านใหม่จะทะเลาะเบาะแว้ ง ออกรถใหม่ก็ไม่ดี
ถูกแม่ผีหลวง วายชีวาบ่คืน ห้ ามพิเศษโดยเฉพาะวันดับ อมาวสีหรื อแรม 15 ค่า ห้ ามประการมงคลทังปวง
้

สรุ ป 1 3 6 11 13 ค่า เป็ นวันดี
กิจกรรม วันดี
นุ่งผ้ าใหม่
สระผม
๋ัดผม
๋ัดเล็บ

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
จันทร์ พุธ ศุกร์

3.

วันขึน้ บ้ านใหม่ ถ้ าเดือนนัน้ ได้ ฤกษ์ ๋รงวันใดโบราณเปิ ้ นว่ าหือ้ ทาดังนี ้
อาทิ๋ย์
ให้ กินข้ าว3คาแล้ วขึ ้นก่อน ดี
จันทร์
เอาของหอมขึ ้นก่อน ดีนกั
อังคาร
เอาน ้าใส่หม้ อใส่ใหขึ ้นก่อนดีนกั
พุธ
เอาข้ าวเปลือกขึ ้นก่อนดี
พฤหัสบดี
เอาดอกไม้ ของหอมใส่ขนั ขึ ้นก่อนดี
ศุกร์
เอาดอกไม้ สขี าวใส่ขนั ขันขึ ้นก่อนดี
เสาร์
ทาเป็ นโกธแค้ นให้ ลกู เมียก่อนแล้ วขึ ้นดี แต่ห้ามใช้ วาจาด่าคาหยาบคาย

วันดิถีทัง้ ๕
๑. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๑, ๖, ๑๑ ค่า

๒. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๒, ๗, ๑๒ ค่า

๓. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๓, ๘, ๑๓ ค่า

๔. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๔, ๙, ๑๔ ค่า

๕. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๕, ๑๐, ๑๕ ค่า

ตรงกับวันศุกร์ ชื่อว่า วันนันทาดิถี ปลูกบ้ านใหม่ ปลูกข้ าว
ทาขวัญ ตัดเย็บเสื ้อผ้ านุง่ ดีนกั
ตรงกับวันพุธ ชื่อว่า วันภัทราดิถี ไปติดต่อเข้ าหาผู้ใหญ่
เจรจาความขึ ้นศาล ตังชื
้ ่อลูกหลาน และทาการวิวาห์ ดีนกั
ตรงกับวันอังคาร ชื่อว่า วันไชยยาดิถี
ควรทาเครื่ องมือศาสตราอาวุธทุกชนิด ประกาศสงครามต่อสู้คดีความ ดีนกั
ตรงกับวันเสาร์ ชื่อว่า วันริ ทธาดิถี ควรทาความสะอาดที่พกั อยูอ่ าศัย
อาบน ้าสระผม ทาเครื่ องประดับเงินทอง ทาโรงช้ างโรงม้ า
ตรงกับวันพฤหัสบดี ชื่อว่า วันปุณณาดิถี เรี ยนหนังสือ เรี ยนธรรม
บรรพชา อุปสมบท ภิกษุ สามเณร ตังชื
้ ่อท้ าวพระยา ทาแก้ วแหวน ดีนกั

ก๋ านแ๋่ ง๋ั๋วของจาวล้ านนาก่ อนออกจากบ้ าน เพื่อหือ้ เป๋นมงคล
วันอาทิ๋ย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีชมพู ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีเขียว มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีดา
น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีฟ้า น ้าเงินสด
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีเขียว ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีมว่ ง มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีฟ้า
น ้าเงินสด กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีแดง
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีมว่ ง ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีส้ม มนตรี
(ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีแดง กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีเหลือง , สีขาว
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีส้ม , สีแสด ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีดา ,น ้าตาลแก่ , เทาแก่
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีฟ้า , น ้าเงินสด
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีฟ้า , น ้าเงิน ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีแดง
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีเขียว กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีมว่ ง
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีเหลือง , สีขาว ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีชมพู มนตรี
(ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีส้มแสด กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , เทาแก่
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีน ้าเงินสด , ฟ้ า
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีชมพู กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีเขียว

4.

อีก๋าราหนึ่งกล่ าวถึงการนุ่งผ้ าใหม่ ในรอบสัปดาห์ ว่า
นุ่งวันอาทิ๋ย์

ชนะศัตรู

นุ่งวันจันทร์

จะมีคนรักชอบพอมาก

นุ่งวันพุธ

จะมีความสุขมาก

นุ่งวันพฤหัสบดี

เป็ นมงคลดีมาก

นุ่งวันศุกร์

จะมีทรัพย์ จะได้ เมีย

นุ่งวันเสาร์

จะโศกเศร้ า จะมีโรค

วันดี - วันเสีย เกี่ยวกับการ ๋ัดผม สระผม และ๋ัดเล็บ ชาวล้ านนาท่ านยึดถือกันมากและสั่งสอนลูกหลานดังนี ้
๋ัดผม
วันอาทิ๋ย์

ดี

วันจันทร์

ไม่ดี จะมีโทษ

วันอังคาร

ดีจะชนะศัตรู และจะมีลาภ

วันพุธ

ไม่ดี จะเกิดคดีความ

วันพฤหัสดี

ดี จะมีลาภ

วันศุกร์

ดี จะได้ กินอาหารอันประณีต

วันเสาร์

ดี จะกระทาการสิ่งใดก็จะสาเร็ จทุกประการ

สระผม
วันอาทิ๋ย์

หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ดี จะชนะข้ าศึกศัตรู และจะได้ ลาภ

วันจันทร์

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดีจะได้ ลาภ

วันอังคาร

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดี จะได้ ลกู ผู้หญิง

วันพุธ

หันหน้ าไปทางทิศใตี ดี จะได้ ลาภ

วันพฤหัสบดี

หันหน้ าไปทางทิศเหนือ ดี จะได้ ลาภกับผู้หญิง(ผู้หญิงนาลาภมาให้ )

วันศุกร์

หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ดี จะได้ เมียกับขุมทรัพย์

วันเสาร์

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดี จะได้ ลาภและหายจากเคราะห์ทงปวง
ั้

๋ัดเล็บ
วันอาทิ๋ย์

ไม่ดี จะเป็ นศัตรู แก่เจ้ านาย

วันจันทร์

ดี มีเสน่ห์

วันอังคาร

ดีจะได้ เป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของ

วันพุธ

ไม่ดี จะเสียรู้ แก่ผ้ อู ื่น และจะเสียข้ าวของเงินทอง

วันพฤหัสบดี

ดี จะมีลาภมากมายแต่ก็จะเสียรู้ แก่ผ้ อู ื่นและอับจนปั ญญายิ่งนัก (ทุกขลาภคือได้ ลาภแล้ วเกิดทุกข์ )

วันศุกร์

ดี จะมีลาภ

วันเสาร์

ไม่ดี จะมีทกุ ข์มาก

5.

อีก๋าราหนึ่ง วันสระผม ๋ัดเล็บ
วันอาทิ๋ย์

สระผมตอนใกล้ เทีย่ ว ผินหน้ าไปทิศตะวันออก ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี

วันจันทร์

สระผมไม่ดี มักเสียของรัก ตัดผมไม่ดี ตัดเล็บดีมีศรี แลฯ

วันอังคาร
วันพุธ

สระผมตอนเย็น ผินหน้ าไปทิศใต้ ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี
สระผมไม่ดี เสียฤทธิ์เดช ตัดผมก็ไม่ดี ตัดเล็บดี

วันพฤหัสบดี

สระผมยามเที่ยงดี ผินหน้ าไปหนเหนือได้ ลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี

วันศุกร์

สระผมยามเย็นดี ผินหน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บดี

วันเสาร์

สระผมยามบ่าย ผินหน้ าไปทิศใต้ จักได้ ลาภ ตัดผมดีนกั ตัดเล็บไม่ดีแลฯ

สีประจาวันเกิด
เกิดวันอาทิ๋ย์

สีแดง

นุง่ ผ้ าใหม่

ชนะมาร

เกิดวันจันทร์

สีแสด

นุง่ ผ้ าใหม่

เป็ นมหาเสน่ห์

เกิดวันอังคาร

สีชมพู

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ รับทุกข์โศก

เกิดวันพุธ

สีเขียวใบไม้

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ รับความสุขสมบูรณ์

เกิดวันพฤหัสบดี

สีมว่ ง

นุง่ ผ้ าใหม่

จะไพบูลย์พนู สุข

เกิดวันศุกร์

สีเหลือง

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ สมบัติทรัพย์สนิ

เกิดวันเสาร์

สีดา

นุง่ ผ้ าใหม่

จะบังเกิดภัยพิบตั ิ

ของทาบุญประจาปี เกิด
คนเกิดปี เส็ด

(ปี จอ(

สร้ าง

ธรรมาสน์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไก๊

(ปี กุน(

สร้ าง

ห้ องน ้า เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไจ้

(ปี ชวด(

สร้ าง

ศาลาและบ่อน ้า เป๋ นตาน

คนเกิดปี เป้า

(ปี ฉลู(

สร้ าง

โรงสีไฟ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ยี

(ปี ขาล(

สร้ าง

ศาลาบาตร เป๋ นตาน

คนเกิดปี เหม้ า

(ปี เถาะ(

สร้ าง

ปราสาท เป๋ นตาน

คนเกิดปี สี

(ปี มะโรง(

สร้ าง

เจดีย์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไส้

(ปี มะเส็ง(

สร้ าง

ดอกไม้ คา เป๋ นตาน

คนเกิดปี สะง้ า

(ปี มะเมีย(

สร้ าง

แท่นสังฆ์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี เม็ด

(ปี มะแม(

สร้ าง

ร่มฉัตร เป๋ นตาน

คนเกิดปี สัน

(ปี วอก(

สร้ าง

กาแพง เป๋ นตาน

คนเกิดปี เล้ า

(ปี ระกา(

สร้ าง

เว็จจกุฎี เป๋ นตาน (ห้ องสุขา)

จากหนังสือ.................”ประเพณีลานนาไทย”

6.

ศิริแปดประการ
๑. ก่อนนอนให้ ล้างเท้ า
๒. ตื่นตอนเช้ าให้ ล้างหน้ า หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก
๓. ผู้หญิงให้ นอนข้ างซ้ าย ผู้ชายให้ นอนข้ างขวา (เวลานอน)
๔. เครื่ องนุง่ ห่ม เสื ้อผ้ า ให้ เปลีย่ นทุกวัน ใช้ กลางวันชุดหนึง่ กลางคืนชุดหนึง่
๕. เวลารับประทานอาหาร ให้ หนั หน้ าไปทางทิศตะวันออก เป็ นศิริมงคล
๖. เวลาถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ ให้ หนั หน้ าไปทางทิศตะวันตก
๗. เวลากลางวัน ราศีอยูท่ ี่อก ให้ เอาน ้าอบน ้าหอมหรื อแป้งประพรมหรื อเจิมหน้ าอก (เที่ยงวัน)
๘. ถึงวันเกิดของตน (วันจัน๋ ตะคาดตือกัน๋ ) จันทรุปราคา หรื อสุริยคราสวันสงกรานต์ วันที่มี (วันทางจันทรคติ ขึ ้นแรมกี่คา่ )
วันเข้ าพรรษาวันออกพรรษา วันขึ ้น-๗แรม -๘ ค่า ๑๔ – ๑๕ ค่า ห้ ามเสพเมถุน หากปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้ได้ เทวดารักษา เป็ นศิริมงคลยิง่ แลฯ

๋าราสร้ างบ้ านแป๋งเฮือนแบบล้ านนา
ถ้ าเฮาจะปลูกบ้ านแป๋ งเฮือน ตลอดจ๋นย้ ายไปอยูต่ ี ้ใหม่ เช่น หอพัก เป๋ นต้ น เปิ น้ แต้ มไว้ ในปั๊ บดัง่ นี ้
วันขึ ้น ๑ ค่า

ต้ นกล้ วยออกเป๋ นคา

ดีนกั แล ,

วันขึ ้น ๒ ค่า

มูลหลวง

ดี

วันขึ ้น ๓ ค่า

นอนกิ๋นน ้าข้ าว

บ่ดี

วันขึ ้น ๔ ค่า

บันไดแก้ ว

ดีนกั

วันขึ ้น ๕ ค่า

หอคา

ดีนกั

วันขึ ้น ๖ ค่า

เตียวลงดิน

บ่ดี

วันขึ ้น ๗ ค่า

เรื อนห่าง

บ่ดี

วันขึ ้น ๘ ค่า

ไม่คานหามผี

บ่ดี

วันขึ ้น ๙ ค่า

ต้ นกล้ วยคา

ดี

วันขึ ้น ๑๐ ค่า

เรื อนมูลทอง

ดี

เอาไม้ เก่าเรื อนหลายหลังมาสร้ างแป๋ งเรื อนเป๋ นหลังเดียว เรี ยกกันว่า " เฮือนแก๋งแค"ย่อมขึดนักหนา ในตาราการสร้ างเฮือน
(เรื อน)ในล้ านนา มีข้อความบ่งบอกไว้ วา่ "เฮือน(เรื อน)หลายหลังมาแป๋ ง(สร้ าง)เฮือนหลังเดียวย่อมขึดนักหนา...เพราะเรี ยกกันว่า เฮือ น
แก๋งแค อันว่าบ้ านเรื อนบางคนได้ มาอย่างง่ายดาย..แต่ผ้ คู นส่วนมากกว่าจะได้ เฮือน(เรื อน)มาแต่ละหลังมันแทบน ้าตาตก หรื อบางคน
น ้าตาตกไปหลายครัง้ ต้ องเป็ นหนี ้สิน กู้ยืมเงินมาสร้ างบ้ านเพียงเพื่อว่า "บ้ านคือวิมานของเรา"โดยเฉพาะคนระดับรากหญ้ า หาเช้ ากิน
เช้ านัน่ แหละ อย่าว่าหาเช้ ากินค่าเลย...แม้ วา่ จะมีที่ดินของบรรพบุรุษอยูบ่ ้ างแต่จะเอาไม้ มาสร้ างบ้ านหรื อจ้ างสะหล่า(ช่าง)มาสร้ างบ้ าน
ก็ต้องไปยืมเงินมาจ้ าง กว่าจะใช้ หนี ้เสร็ จพอดีก็บ้านเก่าชารุด ต้ องซ่อมต้ องเสียเงินกันอีก ...โอ๊ ย...ทุกข์แท้ หนอ..ทุกร้ อยแปดว่าอัน....
้

7.

๋าราจัดเสาเรือน ความหมายของเสาเฮือนแ๋่ ละ๋้ น
1 ต้ น

น ้าบ่อแก้ วกิ๋นเย็น

ดี

2 ต้ น

ผีเข็นเข้ าป่ าช้ า

บ่ดี

3 ต้ น

นัง่ อยูถ่ ้ ากองดาย

ปานกลาง

4 ต้ น

หยิบถุงลายใส่เงินย่อย

ปานกลาง

5 ต้ น

จ่อมอ่อยเสียผี

บ่ดี

6 ต้ น

เศรษฐี ขายลูก

บ่ดี

7 ต้ น

ผูกไว้ แทนเมือง

ดี

8 ต้ น

บุญเรื องก ้าฟ้ า

ดี

9 ต้ น

แสนโศกถ้ ามาฮอม

บ่ดี

10 ต้ น

ฮิฮอมได้ ก่ตงึ ยาก

บ่ดี

11 ต้ น

มีโชคมากท่านลือชา

ดี

12 ต้ น

ศัตรูถ้าคอยโจน

บ่ดี

หากมีเสาเฮือน เกิน๋้ นที่ 12 ไปให้ นับ๋้ นที่ 13 เป็ น๋้ นที่ 1 ใหม่ หมายถึง ๋้ นที่ 13 คือ ๋้ นที่ 1 นั่นเอง
จากการศึกษาเรื่ องขึดหรื อข้ อห้ ามคนล้ านนาเกี่ยวกับการสร้ างบ้ านที่อยูอ่ าศัยมีข้อความสรุปไว้ ตอนหนึง่ ว่า "มันผู้ใดเอาไม้ จาก
เฮือน(เรื อน)หลายหลังมาแป๋ ง(สร้ าง)บ้ านเป็ นหลังเดียว ถือว่าขึดนักหนา ..มักจะอยูไ่ ม่เป็ นสุข..นักแล"
แปลความหมายให้ เข้ าใจกันง่ายๆก็คือ ผู้ใดไปซื ้อหรื อเอาไม้ เรื อนเก่าที่รือ้ มาจากบ้ านหลายหลังหรื อตังแต่
้ เรี อนสองหลังขึ ้นไป
แล้ วเอาไม้ เก่าเหล่านันมารวมกั
้
นสร้ างบ้ านเป็ นบ้ านใหม่หลังเดียว...จะทาให้ อยูไ่ ม่เป็ นสุข
เท่าที่พบและการหาข้ อมูลจากเรื่องขึดดังกล่าวพบว่ ผู้ที่นาไม้ เก่าจากเรื อนหลายหลังมาสร้ างเป็ นบ้ านหลังเดียวนัน้ มักมีอาการ
ดัง่ บ้ า แม้ วา่ พวกเขาไม่ถือเรื่ องขึดเพราะพวกเขาไม่นบั ถือพระพุทธศาสนา ในศาสนาอื่นเขาไม่เชื่อเรื่ องนี ้ที่สดุ สองพี่น้องเสียชีวิ ตลงใน
บ้ านหลังที่เขาร่วมกันสร้ าง ภายหลังจากที่เสียชีวติ ไปแล้ วไม่มใี ครเป็ นเจ้ าของบ้ านญาติๆจึงรื อ้ เรือนหลังนันขายให้
้
กบั พ่อค้ าไม้ เรื อนเก่า
และเป็ นที่นา่ สังเกตว่าที่ดินสองไร่ที่รือ้ บ้ านออกไปแล้ วกลายเป็ นทีร่ กร้ าง...แม้ ตอ่ มามีคนไปซื ้อที่ดินแห่งนัน้
แต่เมื่อสร้ างโรงงานกลับ
ขาดทุนโดยไม่ทราบสาเหตุต้องประกาศขาย..เจ้ าแล้ วเจ้ าเล่ามาซื ้อพัฒนาจะทาการค้ าก็ประสบกับการขาดทุนทุกครัง้ จนปั จจุบนั เจ้ าของ
คนสุดท้ ายก็เอาที่เป็ นที่เก็บหลัว(ฟื น)ไว้ ป้อนเตาโรงงานของตนเอง
หากพิจารณาเรื่ องดังกล่าวอาจวิพากย์ได้ วา่ เรื อนเก่าแต่ละหลังไม้ ที่ใช้ ยอ่ มมีอายุการใช้ ไม้ หลังเก่าก่อนอาจมีการผุพงั เร็ ว
กว่าไม้ บ้านที่สร้ างภายหลัง บางครัง้ ขนาดและความยาวของไม้ จากเรื อนแต่ละหลังมีขนาดไม่เท่ากัน ต้ องตัดทิ ้งตัดขว้ างทาให้ สิ ้นเปลือง
และอายุการใช้ งานไม่เท่ากันดังกล่าวแล้ ว เมื่อนามาสร้ างบ้ านเป็ นหลังเดียวย่อมเกิดความต่างของความคงทน ไม้ ทเี่ ก่าอาจหักพังไป
ก่อนทาให้ สว่ นของบ้ านเกิดความเสียหาย ต้ องซ่อมแซม ต้ องเสียเงินทองบ่อยครัง้ ......
อีกประการหนึง่ ความเชื่อเรื่ องเสามงคล บ้ านหนึง่ หลังย่อมมีเสามงคลเพียงหนึง่ เสา แต่การรื อ้ บ้ านเก่าเอาเสามงคลจากบ้ าน
แต่ละหลังมาสร้ างร่วมกันย่อมผิดแผกไปจากวิถีเดิม หรื อบางครัง้ มีความจาเป็ นต้ องผ่าเสามงคลเป็ นแป้น(ไม้ กระดาน)ทาให้ เกิดอาถรรพ์
โดยไม่ทราบสาเหตุ....อย่างที่เขาว่า ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู.่ .นัน่ แล
ขึด ข้ อห้ าม หรื อ ความเฃื่อที่เป็ นข้ อห้ ามกระทาของชาวล้ านนา ผู้คนล้ านนาหากได้ ยินคาว่า "ขึด" พวกเขาจะหยุดกระทาทันที
คา ว่าขึด (อ่านออกเสียงขึ ้นนาสิกวรรณยุกต์โทว่า ขึ ้ด) เป็ นคาที่ปรามผู้คนมิให้ กระทาโดยเชื่อกันว่าหากระทาแล้ วจะเกิดความเสียหาย
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ต่อตนเองหรื อครอบครัวหรื อญาติๆหรื อต่อส่วนรวม ในที่นี ้จะขอเล่า เรื่ องขึดในวิถีชีวติ คนล้ านนาพอสังเขปเพื่อให้ เข้ าใจว่าวิถีชีวิตคน
ล้ านนามีการสร้ างสรรค์กฎ กติกา ข้ อห้ ามโดยใช้ ความเชื่อปรามผู้คนมิให้ กระทาในสิง่ ที่ผิดหรือเสีย่ งต่ออันตรายในชีวิตและทรัพย์สนิ
เท่านัน้ คาว่า ขึด เป็ นสิง่ ที่ผ้ คู นล้ านนาได้ สงั เกตุตอ่ ๆกันมาว่า การกระทาในสิง่ ที่เป็ นอาถรรพ์ เสนียด จัญไร อัปมงคล การกระทานันๆ
้
ย่อมทาความเสียหายเริ่ มตังแต่
้ การกระทาทีต่ นเอง เช่น แม่มานนัง่ หัวขันไดมั
้ นขึด หมายความว่า ผู้หญิงตังครรพ์
้
หากนัง่ หัวบันไดด้ านบน
ซึง่ เป็ นที่สงู ถือว่าขึด (เพราะอาจ เป็ นอันตรายหากลุกขึ ้นแล้ วอาจพลัดตกบันไดได้ เป็ นต้ น)
การ๋ัง้ เมือง
๑. เมืองก็ดี วัดวาอารามก็ดี บ้ านสวนก็ดี เฮือนก็ดี กันจักแป๋ งเฮือนอยูน่ นั ้ อย่าหื ้อซื่อสายน้ ามมาต้ องตัดสายกองใหญ่-หน้ อย
มาตา๋ ตัดสายต
้
าพระเจ้ า และสายตาแม่ยกั ขณีมาต๋า อย่าหื ้อตัดตี
้ ้จักตังแป๋
้ งเฮือนอยูน่ นั ้ ก็บด่ ีและ บ่วฒ
ุ ิฉิบหายแล
หมายความว่า บ้ านเมือง วัดวาอาราม บ้ าน สวน หรื อเรื อนก็ดี ถ้ าจะปลูกสร้ างเรื อนอยูน่ นั ้ อย่าได้ สร้ างให้ ตรงกับแม่น ้า หรื อ
สร้ างตรงกับถนนใหญ่-เล็ก หรื อสร้ างตรงกับสายตาพระประธานทีว่ ดั หรื อตรงกับสายตายักษ์ ไม่เช่นนันจะไม่
้
ดีขดึ
๒. อันว่าเวียงตังดี
้ แล้ ว ปายลูนป๊ อยย้ ายออก บ่ดี บ้ านก็สนั เดียวกัน๋ กันว่าเมืองบ่หา่ ง ก็แป๊ จาวเมือง บ่อนจั
ั ้ กคลาดลาดตี ้อยูแ่ ล ดูการาเจ้ า
ตังหลายฝูงอันเป็ นต้ าวพญา อันว่าภัยอันจักเกิดแก่บ้านเมืองนัน้ กันว่าเมิน ๓ ปี่ จิ่งปรากฎแล กันว่าแผ่นดิน ๗ - ๘ ปี๋ จิ่ปรากฎแล
หมายความว่า เวียง หรื อบ้ านที่ตงไว้
ั ้ ดีแล้ ว ต่อมาได้ ย้ายออกไปตังในที
้ ่ใหม่ที่ไม่ดี ถ้ าเมืองไม่ร้าง ภัยทังหลายก็
้
จะเกิดกับ
ชาวเมืองได้ บ้ านก็เช่นเดียวกับ ภัยที่เกิดขึ ้นกับเมืองนันจะปรากฎภายใน
้
3 ปี ถ้ าเป็ นบ้ านนันจะเห็
้
นผลใน ๓ เดือน ถ้ าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
แผ่นดิน ๗ - ๘ ปี จึงจะเห็นผล
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ประจาเมือง
บ่ ไปเลี ้ยงพลีกมั๋ ปูจาแก้ มเลี ้ยงตังเตวดา อาฮักษ์ เจนบ้ านเมือง แลเสาหินอินต๊ ะขิลและกุม๋ ภัณฑ์ ๖ ต๋น และปู่ แสะย่าแสะดอย
เหนือดอยใต้ ก็บไ่ ด้ เลี ้ยงหันแล
้ หมายความว่า การไม่ประกอบพิธีกรรมบูชาสังเวยเทวดาอารักษ์ คูบ่ ้ นคูเ่ มือง เสาอินทขิล รูปกุมภัณฑ์ ทงั ้
๖ ตน ผีปแสะย่
ู่
าแสะ ที่อยูด่ อยเหนือ คือ ดอยเชียงดาว และดอยใต้ คือ ดอยคา เป็ นขึด ทาให้ บ้านเมืองเสือ่ มลง
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธื์ประจาเมือง
พญาจ๊ างเผือก ๒ ตัว๋ หัวเวียงและพญาราชสีห์ ๒ ตัว๋ หัวเวียง บ่หื ้อไผไปสระสรงได้ หมายความว่า การไม่ไปสระสรงสักการะบูชา
รูปปั น้ พญาช้ างเผือก ๒ ตัว และพญาราชสีห์ ๒ ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างประตูหวั เวียงไม่ดี เป็ นขึด
เข๋แดนเมืองและสนามประจาเมือง
บ่ควรย้ ายมี ๒ ประก๋าร
๑. เขตแดนบ้ าน ๒. เขตแดนเมือง
หมายความว่า สิง่ ไม่ควรย้ ายมี ๒ ประการ คือ ๑. ย้ ายเขตแดนบ้ าน ๒. ย้ ายเขตแดนของเมือง
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธื์ประจาเมือง
สนามเดิมมีไว้ กบั เมืองนัน้ ก็...ไปเตเสียหันแล
้ หมายความว่า อาคารว่าราชการที่มคี บู่ ้ านคูเ่ มืองมาแต่เดิม ต่อมาไว้ ไปรื อ้ ออก
เสีย การกระทาเช่นนี ้ไม่ดีขดึ
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กาแพงเมืองคูเมือง
๑. เมืองใด ก็ดี บ้ านสวนใดก็ดี ตังแป๋
้ งก่อเวียงไว้ ดีแล้ ว ป๊ อยควากเวียงหื ้อกว้ างเหลือกว่าเวียงเก่า ป๊ อยควากบ้ านออกหื ้อกว้ าง
เหลือบ้ านเก่า บ่อดีขดึ นักแล เมืองใดก็ดี บ้ านสวนใดก็ดี หมายความว่า หากได้ ก่อสร้ างกาแพง และคูเวียงไว้ ดีแล้ วต่อมจะขยับขยายบ้ าน
และเมืองให้ มีขนาดกว้ างกว่าเดิม การกระทาเช่นนี ้ ไม่ดี ขึดนักแล
๒. ขุดคือ เวียงด้ านตะวันออก มาด้ านใต้ แป๋ งคือสูงล ้าไว้ แล้ ว เขาก็หื ้อคนตังหลายตังล
้ าปายบนแล้ ว เขาก็ตงเวี
ั ้ ยงใหม่อมเวียง
เก่า หื ้อเป๋ นหุน่ ราหูก้าบเวียงแก้ วหันแล
้ หมายความว่า การขุดคูเมืองด้ านทิศตะวันออกแล้ วอ้ อมมาทางทิศใต้ สร้ างกาแพงดินและปั กรัว้
เวียงบนนันให้
้ สงู ล ้ากว่าเวียงเก่าและสร้ างเวียงใหม่ให้ มีลกั ษณะเป็ นเหมือนรูปราหูอมดวงจันทร์ การกระทาดังกล่าวไม่ดี เป็ นขึด
ประู๋เมืองประู๋บ้าน - รัว้ เวียง รัว้ คุ้ม
๑. ประตูเ๋ วียงตังแป๋
้ งดีแล้ ว ป๊ อยตึดประตูเ๋ วียงเก่าเสียย้ ายออกไปแป๋ งตี ้ใหม่ ก็บด่ ีขดึ นักแล บ่แป๊ เจ้ า เมืองก็จกั แป้เมืองจ้ ะแล
หมายความว่า ประตูเมืองสร้ างไว้ ดีอยูแ่ ล้ ว ต่อมาได้ ทาการปิ ดประตูเมืองเก่าเสีย แล้ วย้ ายออกไปสร้ างในทีใ่ หม่แทนทาเช่นนี ้ไม่ดีขดึ แล
๒. ประตูบ๋ ้ านเฮือนตังแป๋
้ งดีแล้ วป๊ อยตึดประตูเ๋ ก่าเสีย ย้ ายออกไปแป๋ งตี ้ใหม่ก็บด่ ขี ึดนักแล หมายความว่า ประตูบ้านประตูเรื อน
เดิมสร้ างไว้ ดีอยูแ่ ล้ ว ต่อมาปิ ดประตูเก่าเสีย แล้ วย้ ายไปสร้ างในที่ใหม่ ไม่ดี ขึดมากแล
๓. บ่ดีโยกย้ ายของโบรานตี ้มาแต่เก๊ าแต่เดิม คือ ย้ ายประตูเ๋ ฮื อนเก่าแต่โบราณ ย้ ายฮัวบ้
้ านเก่า หมายความว่า อย่าได้
เคลือ่ นย้ ายของทีม่ ีมาแต่โบราณ คือ ย้ ายช่องประตูเรื อนเก่า และย้ ายรัว้ บ้ านที่มมี าแต่เดิม
ขัว หรือสะพาน
๑. อย่าตึดปะตูเ๋ ก๋าเสียแล้ วแปง๋ตางใหม่ อย่าได้ ปิดประตูเดิม หรื อปิ ดทางเดิม หมายความว่า แล้ วสร้ างประตูหรื อทางเดินใหม่
แทนของเก่าไม่ดี
๒. แป๋ งขัวหื ้อซื่อตัดปะตู
้
ป๋ ้ านประตูเ๋ มืองบ่ดีขดึ นักแล จักเแป๊ เจ้ าเมือง บ่แป๊ เจ้ าเมืองก็แป๊ เสนาอามาตย์แลราชจ้ ะสัณฐาน บ่อย่า
จ้ ะแล หมายความว่า สร้ างสะพานตรงประตูบ้านประตูเมืองไม่ดี ขึดมากแล ถ้ ากระทาไปจะให้ เจ้ าเมืองหรื อเสนาอามาตย์ หรื อบ้ านเมือง
เกิดเภทภัย อันตรายขึ ้นได้
เกี่ยวกับศาสนาสถาน พระพุทธรูป และศรัทธาวัด
๑. วัดห่างเสีย ๒ หลัง ๓ หลัง ป๊ อยเอามาฮอมกัน สร้ างเป๋ นวัดเดียว พระเจ้ าก็เอามาฮอมกัน๋ ไว้ วดั เดียว ก็บด่ ีบแ่ ม่นธรรมแต๊ แล
บ่รีตบ่ม้างเหตุวา่ อาฮักษ์ มนั ต่างกัน๋ แก่นกล้ านักหน้ อยก็ตา่ งกัน๋ มันจ้ าง มาเยียะ หื ้อเป๋ นอันตะราย และเหตุอาฮักษ์ เตวดาบ๋ได้ กิ๋นน ้าหยาด
จิ่งแต่งหื ้อเป๋ นวอดดายขึด หมายความว่า วัดร้ างมี ๒ วัด ๓ ถ้ าเอาเครื่ องไม้ ตา่ ง ๆ มาสร้ างเป็ นวัดเดียวกับและเอาพระพุทธรูป ข้ าวของ
แต่ละวัดมารวมไว้ ในวัดเดียวกันไม่ดี เพราะเหตุวา่ อารักษ์ ที่รักษาวัดแต่ละวัดไม่เหมือนกับ บางองค์ก็มีฤทธิ์มาก บางองค์ก็เก่งกล้ า ซึง่ จะ
ทาให้ วดั ที่สร้ างขึ ้นนันวอดวายฉิ
้
บหายได้
๒. พระพุทธรูปเจ้ า คอแห่งต้ านหล่อนไปก็ดี จักเอาต๋น ๑ มาต่อต๋น ๑ เอวและมือหล่อนไปก็ดี จักเอาต๊ น ๑ มาต่อต๋น ๑ บ่ดีขดึ
นักแล หมายความว่า หากพระพุทธรูปคอหัก หรื อสะเอวหัก หรือมือ หักหลุดไปก็ดี ห้ ามนาเอาชิ ้นส่วน ไปต่อให้ กบั อีกองค์เด็ดขาด ไม่ดี
เป็ นขึดใหญ่
เกี่ยวกับพืน้ ที่สถานะและจอมปวก
แหล่ งนา้
๑. ถมสมุทร มี ๕ ประก๋าร คือ ๑. ถมบ่อน ้า ๒. ถมสระหนอง ๓. ถมเมืองถมฝาย ๔. ถมตี ้พระเจ้ าพระสงฆ์ ๕. ถมตี ้เทวดา หื ้อ
เป๋ นตี ้อยู่ บ่ดี มักฉิบหายแล
๒. ถมบวก ถมหนอง แป๋ งนาก็ขดึ หมายความว่า ถมหนองน ้าเดิมไปทาเป็ นที่นา ไม่ดีขดึ
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พืน้ ที่ดอย ภูเขา ถา้
๑. ลานประหนม คือ ม้ างจุม๋ ปลวก ม้ างดอย แป๋ งบ้ านแป๋ งเฮือนบ่ดีมกั ฉิบหาย หมายความว่า ลานประหนม คือ ขุดรื อ้ จอม
ปลวก ภูเขา แล้ วสร้ างบ้ านเรื อนอาศัยบนพื ้นที่นนไม่
ั ้ ดี
๒. ถมปากถ ้าคูหาบ่ดี หมายความว่า เอาหินดินไปถม หรื อปิ ดปากถ ้าไม่ดี ขึด
๓. ขุดจุ๋มปลวกหื ้อเปี ยงก็ขดึ หมายความว่า ขุดรื อ้ จอมปลวกให้ ราบเรี ยบไม่ดขี ดึ
๔. จุ๋มปลวก ตัดฟั นกุ่นถมเสียแล้ วตังบ้
้ านเฮือนอยูก่ ็ฉิบหาย หมายความว่า ถ้ าไปขุดรื อ้ ถอน และตัดฟั นจอมปลวก แล้ วไปถมที่
เพื่อสร้ างบ้ านเรื อนอาศัยอยูไ่ ม่ดี จะฉิบหายแล
๕. จุ๋มปลวก ตัด๊ ปะตูบ๋ ้ านประตูเ๋ ฮือนก็ดี ตังแต่
้ ซาววามาหาบ้ านเฮือนก็บด่ ขี ดึ นักแล หมายความว่า จอมปลวก ถ้ าอยูต่ รงกับ
ประตูบ้านประตูเรื อน และหากตังอยู
้ ห่ า่ งจากตัวเรื อนตังแต่
้ ๒๐ วาลงมาไม่ดีขดึ นักเเล
พืน้ ที่นา ที่สวน ที่ไร่
๑. เอาบ้ านแป๋ งนา เอานาแป๋ งบ้ านบ่ดีขดึ นักแล อยูม่ กั ฉิบหายจ้ ะแล หมายความว่า ห้ ามไม่ให้ เอาที่บ้านทาเป็ นที่นา หรื อเอาที่
นาทาเป็ นที่บ้านไม่ดี อยูก่ ็จะฉิบหายล่มจมได้
๒. อย่าไปย้ ายคันนา อย่ากาต๋าจัง้ หมายความว่า ห้ ามย้ ายคันนาที่มีมาแต่เดิม และ ห้ ามโกงตาชัง่ เมื่อมีการชัง่ สิง่ ของ
๓. บ่ดีม้างแดนนา หมายความว่า ไม่ควรรื อ้ หรื อทาลายคันนา
๔. ควากนาหื ้อเป๋ นไฮ่ก็ขดึ หมายความว่า ขยายที่นาให้ เป็ นที่ไร่ก็ไม่ดีขดึ
๕. ตี ้นาเอาแป๋ งตี ้สวน แป๋ งตี ้บ้ านตังเฮื
้ อนก็บด่ ีขดึ นักแลหมายความว่า ห้ ามไม่ให้ เอาที่นาทาเป็ นสวนหรื อสร้ างบ้ านเรื อนในที่นา
๋้ นไม่ ท่ หี ้ าม๋ัดฟั นทาลาย
๑. คะโดงทุมมา คือ ต้ นไม้ ใหญ่เป๋ นไม้ มิ่งบ้ าน ป๊ อยว่าตัดป้ าเสียก็ขดึ มักฉิบหาย ขึด หมายความว่า กระโดงทุมมา คือ การไป
ตัดต้ นไม้ ใหญ่ที่เป็ นไม้ มงิ่ เมือง ถ้ าไปตัดเสียจะฉิบหาย ขึดมาก
๒. ลานประหนม คือ ไม้ ใหญ่อนั เป๋ นสรี แก่บ้านแก่วดั ก็บก่ วรป้ า บ่กวรฮานกิ่ง แลไม้ สมี หาโพธิ์บก่ วรป้ าแลฮานเสียบ่ดีแต้ แล
หมายความว่า ลานประหนม คือ ห้ ามตัดฟั นต้ นไม้ หรื อลิดรานกิ่งต้ นไม้ ใหญ่เป็ นศรี แก่บ้านแก่วดั และไม่ควรลิดรานกิ่งต้ นไม้ ศรี มหาโพธิ์
ถ้ ากระทาไปไม่ดีแล
๋้ นไม้ ท่ ขี ดึ ห้ ามนามาปลูกบ้ านเรือน
ไม้ ขดึ ไม่บด่ ีเอามาแป๋ งเฮือนอยูน่ นั ้ คือ ไม้ เฮือนห้ าง ไม้ ห้างนาห่าง ไม้ วดั ห่าง ไม้ ฟ้าผ่า ไม้ ตา๋ ยขาน ไม้ ตา๋ ยฟ้ าผ่า ไม้ เป็ นฮูกล๋วง
ไม้ แตกผู้เดียว ไม้ เครื อเขาเกี ้ยว ไม้ เกิดเหนือจุม๋ ปลวก ไม้ หกั ไม้ ก้ ดู ไม้ ปล๋ายก็ด ไม้ งา่ มหางปลา ไม้ งา่ มตาวันผ่า ไม้ ใกล้ ฝั่งน ้า ไม้ อิงอาฮักษ์
ไม้ แดนเมือง ไม้ เก๊ าหน้ อยปล๋ายใหญ่ ไม้ ดงก๋า จักเอามาแป๋ งเฮือนอยู่ ไม้ ต้นใดเมื่อฟั นมันจักโก้ นนัน้ เสียงมันดังเหมือนดัง่ คนโห่ก็ดี
เหมือนคนไห้ ก็ดี เหมือนคนใคร่หวั ก็ดี ไม้ บป่ ้ าบ่ฟันหากต๊ าวคนเดียว ไม้ แยงเงา ไม้ งามเสมอกัน๋ ไม้ เก๊ าหน้ อยปล๋ายหน้ อยกล๋างใหญ่ ไม้
เก๊ าแป้ปไม้ เหล้ มเีี ยว ไม้ ไหลน้ า ไม้ ตี ้บ่ควรเอาแป๋ งเฮือนอยู่ แป๋ งเฮือนบ่แป๊ คนก็แป๊ สัตว์ แป๋ งวัดก็แป๊ เจ้ าวัด แป๋ งขัวไต่ก็แป๊ เจ้ าเมือง ไม้ บด่ ี
กระตาไป ก็ฉิบหายย้ อนไม้ ย้อนเฮือนแล บ่ใจ้ อยูด่ ีแล
หมายความว่า ไม้ ที่ไม่สมควรนามาปลูกเรื อนได้ แก่ ไม้ ของเรื อนร้ าง ไม้ กระต๊ อบห้ างนาร้ างที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์แล้ ว ไม้ ของวัด
ร้ าง ต้ นไม้ ทเี่ คยถูกฟ้ าผ่า ต้ นไม้ ที่ตายเองตามธรรมชาติ ต้ นไม้ ทมี่ ีรูกลวงเป็ นโพรงลึกเข้ าไป ไม้ ทมี่ ีรอยร้ าวแตกที่ลาต้ น ต้ นไม้ ทมี่ ีเถาวัลย์
ขึ ้นพันเกี่ยว ต้ นไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก ไม้ ที่หกั และล้ มเอนลง ต้ นไม้ ที่ปลายยอดดวน ต้ นไม้ ที่มีลาต้ นเดียว ปลายแตกเป็ น ๒ ต้ น ๒ กิ่ง จาก
ลาโคนต้ นไม้ ขึ ้นไปทางปลายยอดมีงา่ ไม้ แตกทางด้ านทิศเหนือ ๑ กิ่ง และแตกทางทิศใต้ อกี ๑ กิ่ง ต้ นไม้ ที่จึ ้นอยูร่ ิ มฝั่ งน ้า ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ น
บริ เวณที่ชาวบ้ านชาวเมืองนับถือว่าเป็ นอาณาบริ เวณทีม่ ี ผีอารักษ์ ปกปั กรักษาอยู่ ต้ นไม้ ที่ขึ ้นในบริ เวณที่เป็ นแนวแบ่งเขตแดนระหว่าง
เมือง ต้ นไม้ ทมี่ ีโคนต้ นเล็ก แต่สว่ นปลายต้ นมีขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ นบริ เวณป่ าลึกป่ าใหญ่ ต้ นไม้ ที่มีเสียเหมือนคนโห่ ต้ นไม้ ที่มีเสีย
เหมือนคนร้ องไห้ ต้ นไม้ ทมี่ ีเสียเหมือนคนคราง ต้ นไม้ ที่มเี สียเหมือนคนตดก็ดี เป็ นดัง่ ควันฟุ้งออกมาก็ดี เหมือนคนใคร่หวั ก็ดี คือ ต้ นไม้ ที่
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ตอนฟั น จะมีเสียงลักษณะดังกล่าวออกมา ต้ นไม้ เหล่านี ้หน้ าโคนทาลาย ต้ นไม้ ที่ล้มเอง โดยไม่มีใครตัดฟั น ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ กล้ ฝั่งแม่น ้า
หรื อใกล้ สระหนอง ต้ นไม้ ที่มีลาต้ นตรงขึ ้นไปแล้ วแตกออกเป็ น ๒ ลามีขนาดใหญ่เล็กเท่ากัน ต้ นไม้ ที่มีโคนต้ น และปลายต้ นเล็ก แต่มี
กลางต้ นใหญ๋ ต้ นไม้ ที่มีสว่ นโคนต้ นแบน และส่วนปลายเป็ นรูโพรง ต้ นไม้ ต้นเดียวกันแต่มกี ิ่งไม้ เกียวชนกัน ต้ นไม้ ที่ไหลบามาพร้ อมกับ
กระแสน ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์น ้าท่วนน ้านอง
สั๋ว์ ท่ ไี ม่ ควรนามาเลีย้ ง
บ่ดีเลี ้ยงมี ๕ จาป้วก คือ ๑. แมว ๕ ตัว๋ ๒. เป็ ด ๕ ตัว๋ ๓. แป๊ ะ ๕ ตัว๋ ๔. ม้ า ๕ ตัว๋ ๕. จ๊ าง ๕ ตัว๋ หมายความว่า สัตว์ ๕ ประเภท
ไม่ควรเลี ้ยงตามจานวนต่อไปนี ้ คือ ๑. เลี ้ยงแมว ๕ ตัว ๒. เลี ้ยงเป็ ด ๕ ตัว ๓. เลี ้ยงแพะ ๕ ตัว ๔. เลี ้ยงม้ า ๕ ตัว ๕. เลี ้ยงช้ าง ๕ ตัว
การปฎิบ๋ั ิ๋นของเด็กและหนุ่มสาว
๑. ปุคคละญิงจายอันเกิดมาบย่ปอ ๗ ปี๋ ก็บก่ วรปูจาเลี ้ยงเคราะห์ กับเถิง ๗ ปี๋ จิ่งกวรแล หมายความว่า หญิง หรื อชายที่เกิดมา
อายุยุ งั ไม่ครบ ๗ ปี ไม่ควรให้ บชู าส่งเคราะห์ ควรรอให้ มีอายุครบถึง ๗ ปี ก่อน จึงสามารถกระทาได้ แล
๒. ปุคคละญิงจายอันหนุม่ หน้ อยนัน้ บ่กวรสร้ างขัวเป็ นตานเตื ้อ หีดธรรม ๑ ตุงคา ๑ เจติยะ ฉัตรคา ๑ บ่กวรตานเตื ้อ แป้อายุผ้ ู
หนุม่ อายุบย่ ืนเสี ้ยงเขตดาย หมายความว่า บุคคลที่มีอายุไม่ถงึ ๒๐ ปี ไม่ควรสร้ างสะพาน สร้ างหีบใส่คมั ภีร์ สร้ างตุงทองคา สร้ างเจดีย์
สร้ างฉัตรทอง ถวายเป็ นทานถ้ าสร้ างสิง่ เหล่านี ้อายุของผู้สร้ างจะไม่ยืนยาว
๓. พีผ่ ้ ญ
ู ิง น้ องผู้ญิง ผู้นงึ่ มีลกู จาย ผู้นงึ่ มีลกู ญิง ก็บก่ วรเอากัน๋ แล บ่หนัน้ บ่ยืนแล หมายความว่า พี่สาว กับ น้ องสาวทังสองคน
้
หากฝ่ ายหนึง่ มีลกู ชาย ฝ่ ายหนึง่ มีลกู ผู้หญิง ก็ไม่ควรแต่งงานกัน เพราะจะอยูก่ นั ไม่ยืนยาว
๔. คนตังหลายฝูงเป๋ นเจ้ าติเจื๊อเครื อเดียว เฮือนเดียวกัน๋ นัน้ บ่กวรกระตาปลูกแป๋ งเป๋ นเฮือนฮ่ วมเดียวกัน๋ มักปั ด้ พรากจากกัน๋ แล
หมายความว่า คนที่เป็ นญาติในตระตูลเดียวกัน หรื ออยูใ่ นเรื อนเดียวกัน ไม่ควรแต่งงานกัน หากแต่งมักจะเกิดการหย่าร้ าง หรื อตายจาก
กันได้ ภายหลัง
๕. ผ้ าบ่ขาดใคร่ได้ ผืนลาย เมีย-ผัวบ่ตา๋ ยใคร่ได้ ผวั ใหม่ เมียใหม่ก็ฉิบหาย หมายความว่า เสื ้อผ้ านุง่ ห่มยังไม่ขาด อย่ากเปลีย่ น
ซื ้อผื ้นใหม เหมือนกับสามี-ภรรยา ยังไม่ตาย อยากได้ ภรรยาหรื อสามีใหม่ ไม่ดี ฉิบหาย
๖. เมียหื ้อหลับเดิ๊กลุกเจ๊ าก่อนผัว หมายความว่า ภรรยาควรนอนที่หลัง และตื่นก่อนสามี
๗. อย่าปื ดผ้ าหื ้อหมาเห่า อย่าเล่าจู๊เก่าหื ้อเมียฟั ง หมายความว่า ไม่ให้ เปิ ดเสื ้อผ้ าที่นงุ่ ห่มให้ สนุ ขั เห่าและอย่าเล่าเรื่ องแฟนเก่า
ให้ ภรรยาฟั ง ไม่ดขี ดึ มากแล
เด็กหรือทารก๋าย
ลูกอ่อนเกิดมาอายุยงั บ่ถงึ ๑๐ ปี๋ ตา๋ ยไป บ่ดเี อาไว้ ข้ามคืน ข้ ามวันบ่ดีขดึ นักแล จักแป๊ ป๊ อแม่ปีน้ ้ อง และเข้ าของสัมปั ตติ สัตว์ ๔
ตี๋น ๒ ตี๋นจ๊ ะแล หมายความว่า เด็กที่มีอายุยงั ไม่ถงึ ๑๐ ปี ถ้ าตายลง ห้ ้ามไม่ให้ เอาศพตังไว้
้ ข้ามคืนข้ ามวัน มิฉะนันจะเกิ
้
ดภัยพิบตั แิ ก่พอ่
แม่ ญาติพี่น้อง ข้ าวของเงินทอง และสัตว์ ๔ เท้ า ๒ เท้ า
หญิงมีครรภ์ ๋าย
ญิงงผู้ตา๋ ยอันด้ วยกัพภะนั
้
น้ ก็บก่ วรส่งสะก๋ารฮ่วมป่ าจ๊ าต้ านตังหลาย ก็กวรฝั งตี ้นึง่ แล บ่กวรไว้ แฮมคืนแล หมายความว่า
ผู้หญิงที่ตายท้ องกลม หรื อตายพราย ไม่ควรเอาศพไปฝั งร่วมป่ าช้ ากับผู้อื่น ให้ นาไปฝั งไว้ อกี ที่หนึง่ ต่างหาก และห้ ามเอาศพไว้ ค้างคืนให้
ทาพิธีวนั นันเลย
้
พระภิกษุ สามเณร ศิษย์ วดั ๋าย
ครูบาก็ดี ตุ๊เจ้ าก็ดี พะก่อดี ขะโยมก็ดี หากต๋ายนัน้ ต๋งและแวงหากหักก็ดี เสาหักก็ดี โฮงก็ดี เฮือนก็ดี ก็บก่ วรจักสืบไปแล
หมายความว่า ถ้ ามีพระภิกษุ มรณภาพ หรื อ ลูกศิษย์วดั หรื อเด็กวัดตายลง ถ้ าในระหว่างนันไม้
้ คาน แวง เสาเรื อน หรื อเสากุฎิหกั ก็ดี ให้
ทาการรื อ้ ถอนเสีย ไม่ควรให้ มคี นอาศัยอยูต่ อ่ ไป ถ้ าไม่กระทาดังนี ้ไม่ดีแน่แล
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การ๋าย และการจัดพิธีศพทั่วไป
๑. เป๋ นเฮื ้อน เป๋ นตู้ด บ่กวรเผาแล หมายความว่า บุคคลผู้ใดตายด้ วยโรคเรื อ้ น หรื อที่เรี ยกว่า ยี ้ทูด ห้ ามนาศพไปเฝา ให้ ฝังดิน
๒. ไม้ โลงผีนนเอาไปตุ
ั้
มแล้ ว ป๊ อยว่าเก็บเอามาบ้ านมาเมืองนัน้ บ่ดีขดึ แล หมายความว่า ไม้ โลงศพที่ใส่ศพไปเผาแล้ ว
อย่าเก็บเอาเข้ ามาในบ้ านในเมือง ไม่ดี เป็ นขึด
กิริยามารยาทในลักษณะ๋่ าง ๆ
๑. วัตถุบก่ วรดีบริ โภค มี ๓ ประก๋าร คือ ๑. ของพระเจ้ า ๒. ของพระธรรม ๓. ของพระสงฆ์ หมายความว่า วัตถุอนั ไม่สมควร
บริ โภคมี ๓ ประการ คือ ๑. ของที่มีคนถวายบูชาแด่พระพุทธรูป ๒. ของที่มคี นถวายบูชาแด่พระธรรม ๓. ของที่มคี นถวายบูชาแด่
พระสงฆ์
๒. น ้าใส่หม้ อต้ มเข้ าไว้ นนั ้ ก็บด่ กี ิ๋นแล หมายความว่า น ้าทีใ่ ส่หม้ อต้ มข้ าวไม่ควรดื่ม
๓. กิ๋นจิ๊นสิทดู ยังบ้ านก็ขดึ หมายความว่า นาเอานกสีทดุ มาทาอาหารกินในหมูบ่ ้ านไม่ดีขดึ
๔. หมอนหนุนหัวนอนตึงวัน อย่าเอามานัง่ บ่ดีแล หมายความว่า อย่านัง่ ทับหมอนหนุนศรี ษะอยูท่ กุ วัน ไม่ดีแล
๕. อย่าขนดังกล๋างเฮือนเปิ น้ หมายความว่า นอนหลับบ้ านคนอื่น อย่านอนกรนเสียงดัง
๖. อย่านอนย่านตาง ๓ เส้ น หมายความว่า อย่าไปนอนตรงบริ เวณทางสามแยก
๗. บ่ดีเอาจ๊ อนป้ากตักเข้ ายังหลอง หมายความว่า ไม่ควรเอาช้ อน หรื อทัพพีตกั ข้ าวในยุ้ง
๘. เอาจ๊ อนแลป้ากไปตักน ้าห้ วยน ้าแม่ ก็บด่ ีขดึ นัก หมายความว่า เอาช้ อนหรื อทัพพีตกั เอาน ้าจากลาห้ วย หรื อแม่น ้า ขึด๊ มาก
๙. ต่าพริ กเอาแก่นต่อยปากครก ก็บด่ ี ขึด หมายความว่า เวลาตาน ้าพริ กอย่าเอาสากไปตีที่ปากครก ไม่ดี เป็ นขึดแล
๑๐. บ่กวรดีตากเครื่ องนุง่ หม ตากสไบยังหลังคา หมายความว่า ไม่ควรตากเครื่ องนุง่ ห่ม ผ้ าสไบบนหลังคาเรื อน
๑๑. บ่กวรเมื่อต้ านมัดคนไปฆ่า หมายความว่า ไม่ควรไปดูในขณะที่ผ้ อู ื่นกาลังผูกมัดคนเพื่อไปฆ่า
๑๒. บ่กวรฆ่ามี ๓ ผะก๋าร คือ ๑. ฆ่าคนใจ๊ พญา ๒. ฆ่าสัตว์มาบอกเหตุ ๓. ฆ่าตัว๋ ต๋ายหมายความว่า สิง่ ที่ไม่ควรฆ่า ๓ อย่าง
คือ ๑. ฆ่าคนใช้ ของผู้มีอานาจ ๒. ฆ่าสัตว์ที่มาแสดงเหตุ ๓. ฆ่าตัวตาย
๑๓. ของอันบ่ดีแลกมี ๓ ประก๋าร ๑. บ้ านแลกบ้ าน ๒. เฮือนแลกเฮือน ๓. เมียแลกเมีย หมายความว่า สิง่ ที่ไม่ควรแลกมี ๓
ประการคือ ๑. แลกบ้ านกัน ๒. แลกเรื อนกัน ๓. แลกภรรยากัน
ขึดกับเหุ๋การณ์ แปลกประหลาด
๑. คนออกลูกเป็ นสัตว์ริฉานก็ขดึ หมายความว่า มนุษย์คลอดลูกออกมาเป็ นสัตว์เดรัจฉานไม่ดีขดึ
๒. สัตว์ออกลูกเป๋ น ๒ หัว ๒ หางบ่ดี หมายความว่า สัตว์ออกลูกเป็ น ๒ หัว ๒ หาง ไม่ดีอบุ าทว์
๓. งัวออกลูกเป๋ นควาย เป๋ นจ้ าง เป๋ นม้ า เป๋ นสัตว์อนั ใดอันหนึง่ บ่ดี หมายความว่า วัวออกลูกเป็ น ควาย เป็ นช้ าง
ม้ า หรื อสัตว์ชนิดหนึง่ ไม่ดี
๔. หมูออกลูกเป๋ นหมาบ่ดี หมายความว่า หมูออกลูกเป็ นสุนขั ไม่ดี
๕. คนหากอยูห่ ากดิ ้นต๋ายบ่ดี หมายความว่า คนที่ไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วยอะไร อยูด่ ีๆ กลับดิ ้นตายลงไปเป็ นอุบาทว์
๖. สัตว์ตา่ งกัน๋ มากระตากัน๋ ยังบ้ านบ่ดี หมายความว่า สัตว์ตา่ งชนิดกัน มาผสมพันธุ์กนั ถือว่าเป็ นอุบาทว์
๗. ก๋าและนกยางมาฮบกัน๋ บ่ดี หมายความว่า นกจาพวกกา และนกยางจิกตีกนั ไม่ดี เป็ นอุบาทว์
๘. เข้ าสารใส่ไว้ ในหม้ อ หากหนีเสียบ่ดี หมายความว่า ข้ าวสารทีใ่ ส่ไว้ ในหม้ อ แล้ วอยูด่ ีๆ หายไปพร่องไปเองไม่ดี
๙. ไม้ ต้าว กืมเฮือนบ่ดี หมายความว่า ต้ นไม้ ล้มพาด หลังคาเรื อนไม่ดี
๑๐. เข้ าน ้าจักกิ๋น ป๊ อยกล๋ายเป๋ นเลือด ก็ลวดเกิดเป๋ นลางบ่ดี หมายความว่า ข้ าว หรื อ น ้าที่ใช้ รับประทานกลายเป็ นสีเลือด
ไม่ดี ถือว่าเป็ นลางร้ าย
๑๑. ฟ้ าผ่าเจดีย์ตี ้วิเศษ หมายความว่า ฟ้าผ่าเจดีย์ไม่ดี
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๑๒. จองหากอยูห่ ากหักบ่ดี หมายความว่า อยูด่ ีๆ เตียงนอนก็หกั ไปไม่ดี เป็ นอุบาทว์
๑๓. ไม้ ก้นไปหานาบ่ดีขดึ หมายความว่า ต้ นไม้ ล้มเข้ าไปหาที่นาไม่ดี ขึด
๑๔. กล๋องหากอยูห่ ากดังบ่ดี หมายความว่า กลองไม่มคี นตี อยูด่ ๆี ก็มีเสียงดังขึ ้นมา เป็ นอุบาว์
เอกสารอ้ างอิง ข้ อห้ ามในล้ านนา ของสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คาสอนบะเก่ า
สุภาษิ ต หมายถึง คาพูดที่พดู ออกมา ไม่วา่ จะเป็ นทานองสานวนโวหาร หรื อคาพังเพย มีเนื ้อความหรื อความหมายที่ดี มัก
เป็ นคตักเตือนสัง่ สอน หรื อเตือนใจให้ ระลึกถึงอยูเ่ สมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1.คาสุภาษิ ตประเภทที่ พูด อ่าน หรื อเข้ าใจเนื ้อความได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแปลความหมาย
2.คาสุภาษิ ตประเภทที่ พูด อ่าน หรื อฟั งแล้ วยังไม่เข้ าใจเนื ้อความนันในทั
้ นที ต้ องนึกตรึกตรอง หรือแปลความอีกที
คาพังเพย หมายถึง กลุม่ คาที่กล่าวขึ ้นมาลอยๆ มีลกั ษณะติชมหรือแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเตือนให้ คิด ซึง่
แต่งมาจากเหตุการณ์ตา่ งๆในอดีตล้ านนา หมายถึง ดินแดนที่อยูท่ างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือจังหวัดทังหมด
้
๙ จังหวัด
ได้ แก่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง อุตรดิตถ์ มีภาษาถิ่นคือ ภาษาล้ านนา หรื อ คาเมือง และคนที่
อาศัยอยูใ่ นแดนล้ านนาจะเรี ยกว่า คนล้ านนา หรื อคนเมือง
สุภาษิ ตล้ านนา คือ คาภาษิ ตทีถ่ กู แต่งโดยคนล้ านนา โดยใช้ ภาษาล้ านนาในการแต่ง เพื่อใช้ ในการสัง่ สอนคนในท้ องถิ่นล้ านนา
โดยแต่งจากมูลเหตุตา่ งๆในอดีต เช่น เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการละเล่น เกิดการการกระทา เกิดจากสิง่ แวดล้ อม เกิดจากอุบตั เิ หตุ
เกิดจากแบบแผนประเพณี เกิดจากศาสนา เป็ นต้ น
กาบ่าเก่า เป็ นคาสุภาษิ ตพื ้นบ้ านของคนล้ านนา ซึง่ เป็ นคติสอนใจที่ชาวบ้ านในท้ องถิ่นได้ ยดึ ถือ เป็ นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน คาสุภาษิ ตจะมีทงที
ั ้ ม่ ีคากล่าวที่ดี และไม่ดี หากแต่มีประโยชน์ เป็ นแนวทางสัง่ สอน ตักเตือนให้ ข้อคิดทีเ่ ป็ น
ประโยชน์
ในปั จจุบนั ความเจริ ญทางวิทยาการ ได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนล้ านนา วัฒนธรรมอันดีงามบางอย่างกาลังใกล้
ที่จะสูญหายไป "กาบ่าเก่า" เองก็เช่นกันทีใ่ กล้ จะสูญหายไปตามความงอกงามแห่งวัตถุ ลูกหลานชาวล้ านนาทุกคน ควรที่จะระลึกถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม ที่บรรพบุรุษได้ สรรค์สร้ างขึ ้นมา พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ก็มกั นาคาบ่าเก่ามาสอนลูกหลาน ด้ วยคาสอนต่างๆ เช่น
กาค่าวกาเครื อ คือคาพูดคล้ องจองกันซึง่ มีหลายรูปแบบในลักษณะ ค่าว คากลอน กาพย์หรื อฉันท์เป็ นต้ นจะได้ กล่าวดังต่อไปนี ้

 ยามมีฮกั น ้าส้ มว่าหวาน ใจ๋บเ่ จยบานน ้าตาลว่าส้ ม เมื่อยามมีความรักอะไรก็ดีทกุ อย่าง แต่เมื่อโกรธกันน ้าตาลก็ยงั มีรส
เปรี ย้ ว








สะลิดสะลักติดต้ นบ่าเกว๋น บ่ใจ้ กร๋ รมเวรมันตึงบ่ได้ คนที่ไม่ใช่เป็ นเนื ้อคูก่ นั ย่อมไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน
ปากเปิ น้ ว่าแต้ ใจ๋ในบ่ตา๋ ม ฟู่ จ๋ากางามน ้าใสซ่วยหน้ า ปากกับใจไม่ตรงกัน
ขดมาเพ้ เต๊ อะนัง่ เมอะอิงกัน๋ ใผหันจ้ างมันของเฮาหล้ างได้ ในเมื่อเราจะอยูด่ ้ วยกันแล้ วไม่ต้องกลัวใครเขาจะว่า
งามแต้ งามตัก๊ งามนักงามหนา เหมือนเตวดาลงมาหล่อเบ้ า คนอะไร สวยเหมือนกับเทวดา นางฟ้ า
คนเฮาใหญ่แล้ วบ่ถ้าใผสอน จิ ้งฮีดแมงจรใผสอนมันเต้ น คนเราโตแล้ วเรี ยนรู้อะไรต่างๆเอง
คนหมัน่ ยากไร้ มีคนสงสาร คนคร้ านแอวยานใผบ่ชอบหน้ า คนที่ขยันแต่ทกุ ข์ยากมีแต่คนสงสาร คนที่ขี ้เกียจทุกข์ยากไม่มี
ใครชอบ

 จับใจ๋แฮ้ งบ่แหน้ นใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบาบ่จบั ใจ๋พระน้ อย จิตใจของมนุษย์ไม่เหมือนกัน
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 เปิ ง้ ปี เ้ จ็บต๊ อง เปิ ง้ น้ องเจ็บใจ๋ จ๋าเปิ ง้ คนใดดูใผบ่เอื ้อ พึง่ ใครไม่ได้ แม้ แต่พี่น้องของตนเอง
 เยี ้ยะหื ้อเปิ น้ ฮักยากนักจักหวัง เยี ้ยะหื ้อเปิ น้ จังกาเดียวก็ได้ การทาให้ คนชอบคนรักทาได้ ยากมาก แต่ทาให้ เกลียดทาได้ ง่าย
 มหาสมุทรสุดที่วา่ ลึก ยังรู้หยัง่ ได้ เนอนาย หัวใจ๋คนนันลึ
้ กข้ อมือปล๋าย ใผไหนจานายจักหลอนหยัง่ ได้ “จิตมนุษย์ไซร้ ยาก
แท้ หยัง่ ถึง”

 เฒ่าแก่ค้าวบ่าป้าวหัวสี จ่องใจ้ มนั มี ขูดใส่ข้าวต้ ม คนแก่เฒ่าที่มีประโยชน์
 วัวควายจ้ างม้ า ต๋ายแล้ วเหลือหนัง กระดูกเขายัง ไว้ ใจ้ กา๋ รได้ มนุษย์เฮาต๋าย ใผบ่เข้ าใกล้ กลัว๋ จักเป๋ นภัยเป๋ นพิษ สัตว์ที่
ตายไปแล้ วมีประโยชน์กว่าคนทีต่ าย

 มีหนึง่ แล้ ว บ่ดีแอ้ มสอง ขี่เฮือน ้านอง ซ้ อนสองจังล้้ ม ให้ รักเดียวใจเดียว
 ปี น้ ้ องผิดกัน๋ เหมือนพร้ าฟั นน ้า อย่าได้ ผกู อันก๋
้ รรมเวร พี่น้องที่ทะเลาะกันไม่ควรถือโทษโกรธเคืองกัน
 เสียมบ่คมหื ้อใส่ด้ามหนักๆ ความฮู้บน่ กั หื ้อหมัน่ ฮ่าหมัน่ เฮียน คนที่ความรู้น้อยให้ ขยันเรียนหาความรู้
สุภาษิ๋-คาก้ อมพืน้ เมือง












กิ๋นหวอมๆผอมจ้ อค่อ (ลักษณะคนมีโรคประจาตัวบางอย่างกินเท่าไรไม่ร้ ูจกั อ้ วนท้ วนแข็งแรง)
กาอู้เหมือนผีสอนที่นอนเหมือนโหม้ งกระต่าย ( กาอู้อย่างผีสอน ผ่อที่นอนยังมุ้งหมา) (พูดดีพดู เก่งแต่ไม่ปฏิบตั ิตาม)
ของบ่กิ๋นฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลมื (ตาราหรื อความรู้ที่ทิ ้งไปนาน ไม่ได้ ทบทวนฝึ กฝนก็ทาให้ ลมื ได้ )
ขอนบ่มีเห็ด (คนแก่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ ให้ ลกู หลานได้ สบื ทอด)
คบแฮ้ งเป๋ นแฮ้ ง คบก๋าเป๋ นก๋า (คบคนเช่นไรย่อมเป็ นคนเช่นนัน)
้
จะกิ๋นก็กลัว๋ ผลาญ จะตานก็กลัว๋ เสี ้ยง (ลักษณะของคนตระหนี่ ไม่ยอมใช้ จา่ ยทรัพย์ที่มเี ลยไม้ ได้ ประโยชน์จากทรัพย์นนั ้
ใหญ่เพราะกิ๋นข้ าว เฒ่าเพราะเกิดเมิน (คนแก่ทาตนไม่มคี า่ ไม่มคี วามหมายต่อลูกหลาน)
ตุ้มผ้ าลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจัง่ ผิดกัน๋ (เรื่ องไม่ดีควรยุติได้ แล้ วถ้ าขุดคุ้ยขึ ้นมาอีกอาจก่อการทะเลาะวิวาทได้ )
ว่าหื ้อเปิ น้ บ่ซวามง่อนตัว๋ (ตาหนิคนอื่นโดยไม่หนั มามองดูตวั เองทังที
้ ่นา่ ตาหนิพอๆกัน)
ฮ่อมหนูหนูไต่ ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว (ทาอะไรตามความถนัดของใครของมันเพราะมีความรู้ความชานาญต่างกัน)

คาสอนล้ านนาน่ าคิด
คาพูดคล้ องจองต่อไปนี ้เป็ นคาทีม่ กั พูดกันเสมอในแบบทีเล่นทีจริงเป็ นคาฝากไว้ ให้ คดิ อาจได้ คติสอนใจซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ใิ น
ส่วนที่ดีได้ เช่นกัน









สุราน ้าพิษ กิ๋นแล้ วเมาหาย บ่ใช่เมาดาย สตางค์ก็เสี ้ยง
ฟั งกาธรรมกิ๋นน ้าพริกดากับข้ าว ฟั งกาขี ้เหล้ ากิ๋นลาบกิ๋นส้ าตึงวัน
ใคร่กิ๋นนักหื ้อกิ๋นเท่าปล๋ายก้ อย ใคร่กิ๋นน้ อยหื ้อกิ๋นเท่าหัวแม่มือ
ใคร่เป๋ นดีหื ้อหมัน่ ก๊ า ใคร่เป๋ นหนี ้เป๋ นข้ าหื ้อเป๋ นนายประกัน๋
ตุ๊ก(ทุกข์)บ่ได้ กิ๋นบ่มีใผต๋ามไฟส่องต๊ อง ตุ๊กบ่ได้ นงุ่ ได้ หย้ องปี น้ ้ องเปิ น้ ดูถกู ดูแคลน
ฟั งกากิ๋นก็ฉิบหาย ฟั งกาต๋ายก็ดกี ิ๋น
ยามมีกิ๋นติก๊ ๆ ยามบ่มีพบั ต๋าหยิบๆ
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ยิ่งหนียงิ่ ฮ้ าย ยิ่งย้ ายยิ่งฉิบหาย(หมายถึงที่อยูอ่ าศัย)
เอาเมียผิดคิดจ๋นตัว๋ ต๋าย ปลูกเฮือนผิดคิดจ๋นเฮือนวาย
หนี ้เก่าหัวเข่าคลอน
ตัณ
๋ หาฮักเมียเหมือนเจือกมัดคอ ตัณ
๋ หาฮักลูกนันหนอเหมื
้
อนป๋ อมัดศอก ตัณ
๋ หาฮักทรัพย์
เก้ าเหล้ าสิบเหล้ าบ่เท่าเหล้ าเดือนเกี๋ยง เก้ าเสียงสิบเสียงบ่เท่าเสียงแม่หว้ าง เก้ าช้ างสิ บช้ างบ่เท่าช้ างเอราวัน เก้ าวันสิบวัน
บ่เท่าวันนี ้วันเดียว

 เก้ าเหลีย่ มสิบเหลีย่ ม บ่เต้ าเหลีย่ มใบคา เก้ าหนาสิบหนา บ่เต้ าหนากาอู้
 เก้ าจ๋นสิบจ๋น อย่าได้ จ๋นความคิด เก้ าผิดสิบผิด อย่าได้ ผิดเมียท่าน เก้ ารัน้ สิบรัน้ อย่าได้ รัน้ เจ้ านาย เก้ าขายสิบขาย อย่าได้
ขายแก่นตากิ๋น เก้ าหมิ่นสิบหมิ่น อย่าได้ หมิ่นประมาท เก้ าขาดสิบขาด อย่าได้ ขาดทาบุญ เก้ าคุณสิบคุณ บ่อเต๊ าคุณป่ อ
แม่ เก้ าแผ่สบิ แผ่ บ่อเต๊ าแผ่เมตต๋า เก้ าหาสิบหา บ่อเต๊ าหาความรู้ เก้ าชู้สบิ ชู้ บ่อเต๊ าเมียตัว๋ เอง เก้ าเกรงสิบเกรง บ่อเต๊ า
เกรงใจ๋ทา่ น เก้ าฝั นสิบฝั น บ่อเต๊ าฝั นเป็ นจริ ง เก้ ายิงสิบยิง บ่อเต๊ ายิงถูกเป้า เก้ าเฒ่าสิบเฒ่า บ่อเต๊ าเฒ่าคุณธรรม เก้ าจ๋า
สิบจ๋า บ่อเต๊ าจ๋าใส่ใจ๋ เก้ าใสสิบใส บ่อเต๊ าใสสะอาด เก้ าหาบสิบหาบ บ่อเต๊ าหาบความดี เก้ ามีสบิ มี บ่อเต๊ ามีคณ
ุ ธรรม





















เมื่อจะกิ่วขอหื ้อกิ่วคองู เมื่อจะอูขอหื ้นอูคอจ๊ าง
กิ๋นของเปิ น้ ไว้ ของตัว๋
สอนเปิ น้ ไต่ขวั ตัว๋ กลัว๋ ตกน ้า
กิ๋นส้ มบ่ดีฮาน กิ๋นหวานบ่ดีป้ า
หันเปิ น้ มีจะไปใคร่ได้ หันเปิ น้ ขี ้ไร้ จะไปดูแควน
กากึ ้ดดีขายสลีนอนสาด
คนฉลาดอย่าปะหมาดคนง่าว
คนเฮาใหญ่แล้ วบ่ต้องมาสอน จิ ้งหีด แมงจอน ไผสอนมันเต้ น
กว๋างฟานมันตึงบ่ตา๋ ยเหล่าใหม่ มันตึงมาต๋ายเหล่าเก่า
ของกิ๋นลาอยูต่ ี ้คนมัก ของฮักอยูต่ ี ้คนเปิ งใจ๋
ครั่งใกล้ ไฟ ไขใกล้ แดด
ได้ ผ้าต๊ วบใกล้ แจ้ ง
ฝนจะตกจะไปเจื ้อใจ๋ดาว มีลกู สาวจะไปเจื ้อใจ๋มนั
เยียะไฮ่ไกล๋ตา๋ เยียะนาไกล๋บ้าน
อย่าอวดสูงกว่าป้อแม่ อย่าอวดแก่กว่าอาจารย์
กิ๋นหื ้อปอต๊ อง หย้ องหื ้อปอตัว๋
เก็บผักหื ้อเก็บตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน้
บ่าลืมของเก่า บ่าเมาของใหม่
ใหญ่เพราะกิ๋นเข้ า เฒ่าเพราะเกิดเมิน(เฒ่าเพราะปี๋ เดือนวัน)
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เกิดตะวา มืนต๋าตะเจ๊ า จะไปฟั่ งแก่เฒ่ากัน๋ เลย
อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่
ของกิ๋นแมวจะไปเอาไว้ ใกล้ ฝา ของกิ๋นหมาจะเอาไปไว้ ตา่
กันเข้ าวัดหื ้ออู้คาปราชญ์ กันเข้ ากาดหื ้อเป็ นพ่อค้ า
ผ่อชายมีผญา หื ้อผ่อเมื่อยามกินเหล้ า
เป็ นสาว เปิ น้ ช่างว่าฮ้ าย เป็ นแม่ฮ้างแม่มา่ ยเปิ น้ ช่างดูแคลน
จับใจ๋แฮ้ งบ่แน่นใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบาบ่เปิ งใจ๋พระน้ อย
ก้ นหม้ อบ่ฮ้อน บ่เป๋ นแต่ไห มันเป๋ นแต่ไฟ บ่ใจ้ ก้นหม้ อ
ไก่เกยจน คนเกยฟ้ อน
สิบตอกมัดบ่แน่นเต้ าหวาย อู้กนั๋ บ่ดายบ่เต้ ากิ๋นเหล้ า
ปากว่าแล้ วก่อแล้ วตึงใจ๋ ปากว่าจะไดใจ๋วา่ จะอัน้
ปากว่าแต๊ น ้าใจ๋บต่ า๋ ม อู้เอางามน ้าใสซ่วยหน้ า
จังไผจะไปฮื ้อเปิ น้ ฮู้ เจ้ าชู้จะไปฮื ้อเปิ น้ หัน
นาดีเปิ น้ บ่ละเป๋ นฮ้ าง
นุง่ เสื ้อลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดกัน๋
หลัวหลวง เติ ้กก้ อนเส้ า ผัวเฒ่าเติ ้กตี ้นอน
เว้ นหมาหื ้อปอศอก เว้ นวอกหื ้อปอวา
เก็บผักลวดหักหลัว ตกขัวลวดอาบน ้า
แก่นต๋าตัว๋ ควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด
แก้ วแหง แสงแตก สะแหรกปุด สุดขาด สาดหิ ้น ของเหล่านี ้ ใจ๊ ก่อบ่ได้
กาปากว่าแต้ ใจ๋แผ่ไปหลาย ปากว่าบ่ดาย ใจ้ กา๋ รบ่ได้
กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้ วยป๋ อ กาปากกาคอมัดกัน๋ ก็ได้
กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้ วยหวาย อู้กนั๋ บ่ดายบ่เต้ ากิ๋นเล้ ว
ไก่เจ้ าเล้ า เป๋ นใจ๋เห็น
กาจ่มกาด่านันเป๋
้ นกาดี ถ้ าฟั งบ่ถี่มนั ตึงบ่มว่ นหู
กาขอแปงเหลือกาซื ้อ กาลือแปงเหลือกาอู้
ข้ าเก่าเต่าฮ้ าย เสือควายมีเขา จัก๊ เข็บแมงเวา เลี ้ยงไว้ บไ่ ด้
ข้ ามขัวบ่ป้น บ่ดีฟั่งห่มก้ นแยงเงา
ข้ าวลีบงวงตัง้ ข้ าวเต้ งงวงก๊ อม
ของกิ๋นบ่มกั บ่จ้างขับจ๋า ของกิ๋นบ่ลาบ่จ้างก๋าป้อน
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ขี ้แห้ งจับต๋าหมา
ดาวเดือนอยูฟ่ ้ า ยังมีราหู ปลาเหยี่ยนอยูฮ่ ู ยังต๋ายถูกส้ อม
ปี จ้ ายกับน้ องเมีย เหมือนต๋าเพี ้ยกับแมงพิ ้ง
ไปบ่มีไผดา มาบ่มีไผต้ อน
ถ่านไฟเก่า ขี ้เต้ ามันยัง
ได้ กิ๋นแก๋งปล๋า มาละแก๋งจิ๊น มาละหีบหิ ้งหมองดาย
หมาบ่เห่าบ่ดีเปี๋ ยไม้ ละอ่อนบ่ให้ บด่ ีปั๋นเข้ าหนม
หมาบ่เห่าจะไปหลอก คนหัววอกจะไปคบมัน
อยูด่ งป่ าไม้ จะไปต้ าเสือ อยูย่ งั แปเฮือ จะไปต้ าเงือก
เสียมบ่คมหื ้อใส่ด้ามหนัก ๆ กาฮู้บน่ กั หื ้อหมัน่ ฮ่าหมัน่ เฮียน
หนุม่ เอาเก๊ า เฒ่าเอาปล๋าย
หันสาวก่ใครหยอก หันดอกก่ใคร่ดม
หล็วกคนเดียว บ่เต้ าง่าวตึงหมู่
ตอกสัน้ ฮื่อมัดตี ้กิ่ว สิว่ สันฮื
้ ่อสิว่ ไม้ บาง
มีนงึ่ แล้ วจะแอมแถมสอง ขีเ่ ฮือน ้านองซ้ อนสองจังล่
้ ม
ใจ๋บ่ แข็ง บ่ ได้ ขี่จ๊างงา ใจ๋บ่ กล้ า บ่ ได้ เป๋ นป้อเลี ้ยง
คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง
ตัว๋ เป๋ นผะญาต ต้ องล่นหาหมอ ตัว๋ เป๋ นจ้ างซอ ต้ องง้ อหาปี่
ฟั งกาเมีย จังเสี
้ ยปี เ้ สียน้ อง ฟั งกาปากกาฟ้ อง เสียเปื อ้ นบ้ าน
สิบเถี่ยนพร้ า บ่ เต้ าห้ าคมขวาน
หลานสิบคน บ่ เต้ าลูกเต้ า
คนจะดี มันตึงดีแต่ผ้าอ้ อมป้อก คนจะวอก ผมหงอกก่ ตึงบ่าดี
ต๋าหันดาย เหมือนควายหันหญ้ า ผัดไปมาแวดฮัว้
ยามฮัก ส้ มจักว่าหวาน ใจ๋บ่ เจยบาน น ้าต๋าลว่าส้ ม
ไม้ ก๊ด ใจ๊ แป๋ งขอ เหล็กงอ ใจ๊ แป๋ งเคียว คนก๊ ดอย่างเดียวแป๋ งหยังบ่ได้
ไค่ขี ้ล่นหาขอน ไค่นอนล่นหาสาด
ข้ าวบ่ได้ ตาก ตา๋ ปึ ก คนหลึกมันตึงสอนยาก

คาสอนบ่ าเก่ าพร้ อมแปลความหมาย

 จิกปิ กไหนก่อป้อ จ้ อหว้ อไหนก่อ ขวัก หมายถึง คนที่เห็นแก่ตวั เอาเปรียบผู้อื่น
 กิ๋นข้ าวงายแล้ วนอน กินข้ าวตอนแล้ วแอ่ว แอ่วๆแหวงๆปิ๊ กมากินน ้าแกงถ้ วยเก่า หมายถึง ถ้ าเอาแต่กิน นอน เที่ยว ก็ไม่มี
อะไรดีขึ ้น
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 กิ๋นข้ าวแล้ วนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื ้อ หมายถึง คนทีใ่ ช้ ชีวติ แบบกินๆนอนๆ ไม่ร้ ูจกั ออกกาลังกาย มักมีโรคภัยไข้ เจ็บอยู่
เสมอๆ

 กิ๋นข้ าวหื ้อไว้ ตา่ น ้า หมายถึง ทาอะไรให้ ร้ ูจกั พอประมาณ
 กิ๋นแล้ วหื ้อเก็บ เจ็บแล้ วหื ้อจา หมายถึง ให้ ร้ ูจกั เก็บและจดจาประสบการณ์และสิง่ ที่เคยทามาเอาไว้
 กิ๋นหวอมหวอม ผอมจ้ อค่อ หมายถึง ทุม่ เททาอะไรลงไปแล้ วไม่มอี ะไรดีขึ ้น กิ๋นหื ้อปอต๊ อง หย้ องหื ้อปองาม หมายถึง การ
กินการอยูต่ ้ องรู้จกั พอประมาณ






เกิดเป็ นคนขึ ้นห้ วยหื ้อสุด ขุดฮูไหนหื ้อตึก หมายถึง ถ้ าจะทางานอะไรต้ องทาให้ ถึงที่สดุ
เก็บผักผลไม้ บ่ดีเก็บไกล๋ เก็บต๋มตัวคันได ปอแก๋งปอนึ ้ง
หมายถึง การทางาน ทามาค้ าขาย อย่าโหมงานหนักจนเกินกาลัง จงทาแต่พอเหมาะพอควรกับพละกาลัง
เก็บผักหื ้อเอาตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน๊ หมายถึง ทาอะไรให้ เรี ยบร้ อย อย่าเอาเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์แล้ วทิ ้งส่วน
อื่นที่ไม่จาเป็ นไว้

 ข้ ามขัวยังบ่ป้น จะไป๋ ฟั่ งห่มก้ มแยงเงา หมายถึง ทาอะไรยังไม่สาเร็จอย่าเพิ่งโอ้ อวด
 จะนัง่ หื ้อผ่อตี ้ จะหนีหื ้อผ่อก้ น หมายถึง เวลาจะทาอะไรต้ องเป็ นคนรอบคอบ
 โจรปล้ นยังเหลือเฮือนไว้ ไฟไหมยังเหลือตี ้ดิน แต่การพนันมันกิ๋น บ่มีดินจักอยู่ หมายถึง โจรปล้ นยังเหลือบ้ านไว้ ไฟไหม้ ยงั
เหลือที่ดิน แต่การพนันทาให้ แม้ แต่ที่ดินก็ไม่เหลือ

 ดัก๊ จื ้อกื ้อ เหมือนลื ้อฟั งธรรม หมายถึง อาการนึง่ เงียบไม่พดู ไม่จา
 ดาน ้าหื ้อถึงทราย นอนหงายหื ้อมันเห็นฟ้ า หมายถึง ทาอะไรให้ ทาจริงจัง
 ตุ้มผ้ าลายหมาจ้ างเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดหัวกัน๋ หมายถึง การขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆที่เคยบาดหมางกันมาพูด มักเป็ นต้ นเหตุให้
ทะเลาะกัน











บ่ดีตี๋กลองแข่งฟ้ า บ่ดีขี่ม้าแข่งต๋าวัน หมายถึง อย่าทาอะไรให้ เกินกาลังความสามารถของตัวเอง
บ่ตนั นัง่ จะไปฟั่ งคู้เข่า ควายบ่ตนั เน่าจะไปฟั่ งปาดจิ ้น หมายถึง ทางานไม่เสร็ จอย่าเพิ่งคุยโม้
ไปก๋ารเมื่อตอน ดีกว่านอนวันค่า หมายถึง ไปทางานสาย ยังดีกว่าเอาแต่นอนไม่ทางาน
ยามมีกิ๋นติก๊ ๆ ยามบ่ะมีพบั ต๋าหยิบๆ หมายถึง คนที่เวลามัง่ มีก็กินเอาๆ เมื่อยามจน ก็มานัง่ ทาตาปริ บๆ เพราะไม่มีจะกิน
เยี๊ยะการเอ็นยาน หมายถึง คนทีข่ ี ้เกียจ ทางานแบบขอไปที
วัดหัวลูบง่อน หมายถึง คนที่ทาความเจ็บช ้าให้ คนอื่นแล้ วในภายหลังก็มาขอโทษ
อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่ หมายถึง อย่าทาอะไรที่มนั ไม่ถกู กาลเทศะ
อู้หื ้อเปิ น้ ฮัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเปิ น้ จัง คาเดียวก็ได้ หมายถึง การพูดให้ เขารักนันยาก
้
แต่การพูดให้ เขาเกลียดชังนันง่
้ าย
กากึด๊ ดี เหล็กจียอ่ มเป๋ นพร้ าโต้ กากึ๊ดขี ้โล้ พร้ าโต้ ยอ่ มเป๋ นเหล็กจี หมายถึง ถ้ ามีความคิดดีก็สามารถทาสิง่ เล็กน้ อยเป็ นสิง่
ที่มีคณ
ุ ค่าได้ แต่ถ้ามีแต่ความคิดไร้ แก่นสารก็สามารถทาให้ ของทีม่ ีคา่ ก็กลายเป็ นของด้ อยค่าได้

 กึ๊ดว่าตัว๋ หล๊ วกคือคนง่าว กึด๊ ดว่าตัว๋ ง่าวคือคนหล๊ วก หมายถึง คนที่อวดรู้อวดฉลาดคือคนโง่ เพราะคนฉลาดมักอ่อนน้ อม
ถ่อมตน

 กึ๊มงึม๋ ดื่มใน น ้าบ่ไหลเจี ้ยวปี๊ น หมายถึง คนที่เงียบขรึมแต่เวลาทาอะไรนันจะเอาจริ
้
งเอาจัง

19.







เกิดเป๋ นคนหื ้อมืนตากว้ างๆ ผ่อหนตางไปไกล๋ๆ หมายถึง คนเราต้ องมองการณ์ไกล พิจารณาสิง่ ต่างๆ ให้ รอบคอบ
แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด หมายถึง ของมีคา่ อยูก่ บั ตนไม่ร้ ูจกั ใช้ แต่ไปหาสิง่ ไร้ คา่ มาแทน
ของกิ๋นลาอยูต่ ี ้คนมัก ของฮักอยูต่ ี ้คนเปิ งใจ๋ หมายถึง ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ไม่สามารถบังคับกันได้
ขี ้โลภปั นเสีย ขี ้เหลือปั นได้ หมายถึง คนโลภมักจะเสียของ คนไม่โลภมักจะได้ ทรัพย์
คนจะดี ตึงดีเมื่อผ้ าอ้ อมปอก คนจะวอก มันตึงวอกต๊ าวต๋าย หมายถึง คนดีก็จะดีตงแต่
ั ้ แรก คนโป้ปดมดเท็จ มันก็เป็ นแบบ
นันไปตลอด
้

 คนหมัน่ ยากไร้ มีคนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ไผบ่ผอ่ หน้ า หมายถึง คนขยันหมัน่ เพียร แม้ ยากไร้ ก็มีคนสงสาร คนขี ้เกียจ
สันหลังยาว ไม่มใี ครสนใจ







คนอู้ได้ ปากนัก อมแพะเต็มปากยังบ่ฮ้ ตู วั หมายถึง การห้ ามคนพูดมากให้ หยุดพูดเป็ นการยาก
คนเฮามนุษย์ อย่าไปหัวแข็ง หื ้อร่าเปิ ดแยง ต๋ามธรรมพระเจ้ า หมายถึง อย่าทาเป็ นคนหัวแข็งดื ้อด้ านว่ายาก สอนยาก
ใคร่ขี ้ล่นหาขอน ใคร่นอนล่นหาสาด หมายถึง คนที่อยูไ่ ปวันๆอย่างไม่มีความกระตือรื อร้ น ถึงเวลาจาเป็ นจึงจะเตรี ยมตัว
เฒ่าหัวเฒ่าหาง ตางกลางยังบ่เฒ่า หมายถึง คนแก่ที่แก่แต่ตวั หัวใจไม่ยอมแก่
ตกต๋าเปิ น้ เป๋ นดีใคร่หวั ตกต๋าตัวเป๋ นดีใคร่ไห้ หมายถึง อย่าหัวเราะเยาะเมื่อผู้อื่นทาพลาด เพราะเมื่อเราทาพลาดเราก็จะ
ถูกหัวเราะเยาะเช่นกัน

 ตางไปวัดหมอง ตางไปหนองเหลี ้ยม หมายถึง คนที่หลงผิดจนยากจะเห็นธรรม
 ต๋าอยูห่ น้ า ผ่อหน้ าบ่หนั หมายถึง ความบกพร่องของคนอื่นนัน้ เรามองเห็นได้ ชดั แต่ความบกพร่องของตนแล้ วมักจะมอง
ไม่เห็น

 เปิ น้ ว่าเสือ ตัว๋ ว่าพระเจ้ า บ่ดีเน้ อปี น้ ้ อง หมายถึง สิง่ ที่คนอื่นมองว่าไม่ดี แต่เรากลับมองว่าดี
 มนุษย์ลมุ่ ฟ้ า โลกหล้ าใจ๋เหลียว เลิกเจ้ นข้ อมือเดียว ไผหลอนหยัง่ ได้ สมุทรกงกา แม่น ้าต่าใต้ จักเลิก๊ เปี ยงใด หยัง่ ตึก๊
หมายถึง มนุษย์ที่อาศัยอยูบ่ นโลกนี ้น ้าใจลึกเพียงองคุลเี ดียว แต่ไม่มีใครจะหยัง่ น ้าใจได้

 มีลกู มีหลานอย่าไปถามฆ่า มีจ๊างมีม้าอย่าไปถามฟั น หมายถึง อย่าเป็ นคนใจคอโหดร้ ายทารุณ
 เมือ่ ป้อแม่มี กิ๋นขว้ างโบ๊ ะขว้ างบ๊ ะ ป้อแม่ตายละ เป๋ นบ่าห่อยนอยจา หมายถึง คนทีย่ ามที่พอ่ แม่อยูน่ นั ้ ชอบกิ ้นทิ ้งขว้ าง ใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อย เมื่อพ่อแม่ตายไป ก็ไม่มีเงิน ไม่มีที่อยู่

 เลี ้ยงหมาหวังไว้ กิ๋นดูก เลี ้ยงลูกหวังไว้ กิ๋นแฮง ปลูกเต้ าปลูกแต๋งหวังไว้ กิ๋นหน่วย หมายถึง เราทาการอะไรไว้ ก็ยอ่ มหวัง
ผลตอบแทนเป็ นธรรมดา เหมือนเลี ้ยงหมาไว้ ให้ มนั แทะกระดูกวัวกระดูกควาย เลี ้ยงลูกก็หวังไว้ ให้ ช่วยแรงงาน เหมือนเรา
ปลูกแตงหวังกินลูกกินผลของมันฉันใด คนเราทาอะไรก็ต้องหวังผลเช่นนัน้






สอนเปิ่ นไต่ขวั แต่ตวั๋ ตกน ้า หมายถึง คนทีม่ กั จะเที่ยวสัง่ สอนผู้อื่นแต่ตวั เองกลับทาพลาดเสียเอง หรื อทาแบบนันไม่
้ ได้
สิบมื ้อซื ้อวัน บ่ตนั ได้ กิ๋น เจ๊ าก็วา่ งาย ขวายก็วา่ ฮ้ อน หมายถึง คนทีม่ วั แต่หาข้ ออ้ างอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ยอมทางาน
หนังแห้ งบ่เคยพอง หมายถึง คนที่ตกยากมานาน พอได้ ดมี กั จะลืมตัว
เอาคนอื่นเป๋ นดีไปตางหน้ า ละป้อแม่ไว้ เป๋ นหย่อมหญ้ าอยูต่ างหลัง หมายถึง คนที่ไปได้ ดิบได้ ดี หรื อไปเป็ นคนมีทรัพย์
สมบัติบริ วารเจริ ญงอกงามไพบูลย์ แต่ละทิ ้งพ่อแม่โดยไม่แลเหลียว

20.

 ก้ นหม้ อบ่ฮ้อน บ่เป็ นแต่ไห มันเป็ นแต่ไฟ บ่าใจ้ กบั หม้ อ (อย่าด่วนตัดสิน สาเหตุของปั ญหา ควรพิจารณาให้ รอบคอบ
เสียก่อน)





























กบไกล้ ปากงู หนู้ใกล้ บอกไม้ ชิ ้นเกลือดังแมว (ชายหญิงที่อยูใ่ กล้ ชิดกันมาก ย่อมยากที่จะหักใจ)
กล้ วยคาง่าม ง่ามคากล้ วย ( คนเราต้ องพึง่ พาอาศัยกัน)
กิ๋นแล้ วหื ้อเก็บ เจ็บแล้ วหื ้อจา (ให้ ร้ ูจกั เก็บและจดจาประสบการณ์เอาไว้ )
กิ๋นหวอม ผอมจ้ อค่อ (ทุม่ เททาอะไรลงไปแล้ วไม่มีอะไรดีขึ ้น)
เก็บผักหลวดหักหลัว ตกขัวหลวดอาบน ้า (รู้จกั ใช้ ประโชชน์ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์จะไม่เสียเวลา)
เก็บผักหื ้อเอาตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน๊ (ทาอะไรให้ เรี ยบร้ อย อย่าเอาส่วนทีม่ ีประโยชน์แล้ วทิ ้งส่วนอื่นไว้ )
เกิดเป็ นคนขึ ้นห้ วยหื ้อสุด ขุดฮูไหนหื ้อตึก (ทาให้ ถงึ ที่สดุ )
แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด (ของมีคา่ อยูก่ บั ตนไม่ร้ ูจกั ใช้ แต่ไปหาสิง่ ไร้ คา่ มาแทน)
แก่เพราะกิ๋นข้ าว เฒ่าเพราะเกิดเมิน ( คนสูงอายุที่มีคณ
ุ ค่าสมกับวัย)
ไก่เกยจน คนเกยฟ้ อน (ตนที่มีประสบการณ์ยอ่ มย่อมทางานที่เคยทามาแล้ วได้ )
ของกิ๋นลาอยูท่ ี่คนมัก ของจักฮักอยูท่ ี่เปิ งใจ (อะไรดีไม่ดีอยูท่ ใี่ จ)
ขอนบ่มีเห็ด ไผตึงบ่เข้ าไกล้ ( สิง่ ที่ไม่มีประโยชน์ยอ่ มไม่มีใครสนใจ)
ข้ ามขัวยังบ่ป้น อย่าฟั่ งห่มกันแยงเงา ( ทาอะไรยังไม่สาเร็ จอย่าเพิง่ โอ้ อวด)
ขี ้ควายไหลตวยน ้า (โลเล ไม่แน่นอน)
คนง่าวบ่มี คนผะหยาดีก็ง่อม ( เป็ นธรรมดาความโง่ความฉลาดเป็ นคูก่ นั )
คนใบ้ ใช้ หลายเตื่อ ( คนโง่ต้องใช้ หลายครัง้ )
คนอู้ได้ ปากนัก อมแพะเต็มปากยังบ่ฮ้ ตู วั (ยากนักที่จะห้ ามคนพูดมากให้ หยุดพล่าม)
คนเฮาใหญ่แล้ ว บ่ถ้าไผสอน จิ๊หีดแมงจอนไผสอนมันเต้ น (คนเรามีสามัญสานึกรู้ชอบชัว่ ดีเอง ไม่ต้องรอให้ คนสอน)
คิดว่าตัว๋ หล๊ วกคือคนง่าว คิดว่าตัว๋ ง่าวคือคนหล๊ วก (อวดรู้อวดฉลาดคือคนโง่ คนฉลาดมักอ่อนน้ อมถ่อมตน)
จ๊ กกล่องเข้ า จุ๊หมาเฒ่าแกว่งหาง (สาวหลอกชายแก่ให้ หลงรัก)
จิ ้นบ่เน่าหนอนบ่จี คาบ่มเี ขาบ่วา่ (ถ้ าไม่มีเหตุคงไม่มีผล)
เฒ่าหัวเฒ่าหาง ตางกลางยังบ่เฒ่า ( แก่แต่ตวั หัวใจไม่ยอมแก่)
ตกต่าเปิ น้ เป็ นดีไคร่หวั ตกต่าตัวเป็ นดีใคร่ไห้ ( อย่าหัวเราะเยาะผู้อื่น)
ตูบน้ อยไผว่าบ่มีผี คนงามคนดีไผว่าบ่มเี จ้ าของ ( คนดียอ่ มเป็ นทีป่ ราถนาของผู้อื่น)
ปลาแห้ งไกล้ แมว แมวบ่กิ๋นแมวง่าว สาวใกล้ บา่ ว บ่าวบ่าหยุบก็ซวาม (อย่าไว้ ใจทาง อย่าวางใจคน)
เผื่อฮุ้คิง น ้าปิ งปอแห้ ง (รู้ตวั อีกทีก่ ็สายไปแล้ ว)
อู้กบั คนใบ้ เหมือนผ่าไม้ ตดั๊ ต๋า อู้กบั คนมีผญา เหมือนผ่าไม้ โล่งปล้ อง (พูดกับคนไม่มีความคิด เหมือนเอามีดไปผ่าตรงตา
ไม้ พูดกับคนมีสติปัญญา เหมือนผ่าไม้ ไผ่)

 ปากเป๋ นธรรม ใจ๋ดา เหมือนหมิ่นหม้ อ มีควาหมายเดียวกับคาว่า "มือถือสาก ปากถือศีล" นัน่ เอง
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 ตุ้มผ้ าลาย จ่างหมาเห่า อู้กาเก่า จ่างผิดกัน๋ (ห่มผ้ าลาย สุนนัขมักจะไล่เห่า พูดเรื่องเก่าๆ มักจะทะเลาะกัน) สุภาษิตนี ้
เตือนสติ ระวังไม่ให้ ขดุ คุ้ยเรื่ องเก่าๆ ที่เคยทาให้ เจ็บช ้าน ้าใจกันมาก่อน เพราะมักจะทาให้ ทะเลาะขึ ้นมาได้ อีก

 คนเฮาใหญ่แล้ว บ่ถ้าไผสอน จิ๊ฮีดแมงจอน ไผสอนมันเต้ น (คนเราโตๆกันแล้ ว ไม่ต้องรอให้ ใครมาสอน จิ ้งหรีด แมง
กระชอน ใครสอนมันกระโดด) สุภาษิ ตนี ้ มีความหมายเป็ นไปทานองที่วา่ อะไรดี อะไรไม่ดี ก็ควรรู้อยูแ่ ก่ใจ อย่าต้ องรอให้
ใครมาบอกมากล่าว เช่นเดียวกับจิ ้งหรี ด ที่แม้ จะไม่มใี ครสอนมันมันก็กระโดดได้ เอง

 คนแก่แล้ วบ่ต้องมีไผมาสอน ไม้ ขอนนอนมันตึงบ่ตงั ้ (คนแก่แล้ ว อย่าให้ ใครสอนเลย ขอนไม้ นอน มันก็ไม่ตง)ั ้ มีความหมาย
เดียวกับคาว่า "ไม้ ออ่ นดัดง่าย ไม้ แก่ดดั ยาก"

 ไม้ บเ่ นิ ้ง เผิ ้งบ่ตอ๋ ม แมวบ่งอม หมาบ่ญี่เขี ้ยว (โพลงไม้ ไม่เหมาะสม ผึ ้งไม่มาทารัง แมวไม่ฟองขน สุนขั ไม่แยกเขี ้ยว)
สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่าตรงกับคาว่า "ไม่มีมลู ฝอย สุนขั ไม่ขี ้" หมายถึง เพราะมันมีเหตุ มันจึงมีผลตามมา

 ปี่ น้ องผิดกัน เหมือนพร้ าฟั นน ้า อย่ากาผูกหมัน้ ทือเวร เปอะเปิ กนัน้ น ้าหากพาเป็ น เอาน ้าใสเย็น ซ่วยเหียจิ่งเสี ้ยง พี่น้อง
ผิดกัน เหมือนเหล็กขี ้เหมี ้ยง เต็มฝนแล้ วหาก ทึงมี เจ้ าน้ องรัก จุง่ อดขันตี หื ้อแปงใจดี เหมือนน ้าทังห้
้ า (พี่น้องทะเลาะกัน
เหมือเอามีดพร้ าไปฟั นน ้า อย่าได้ ผกู เวรต่อกัน คราบโคลนที่เกิดจากน ้า เอาน ้าใสเย็น ล้ างออกเสียก็หมดไป พี่น้องทะเลาะ
กัน ก็เหมือนเหล็กขึ ้นสนิม แม้ จะฝนออกไปแล้ ว ก็จะกลับมาเป็ นสนิมได้ อีก เจ้ าน้ องรัก จงอดทน แล้ วทาใจดี ให้ เหมือน
แม่น ้าทังห้
้ าเถิด) สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่า พีน้องทะเลากัน ก็เหมือนเอามีดพร้ าไปฟั นน ้า ฟั นแล้ ว ไม่ทิ ้งรอยเอาไว้ จึง
อย่าได้ ผกู ใจเจ็บเก็บเอาไว้ ตอ่ ไปเลย โคลนนัน้ เอาน ้าล้ างก็ออก หมายถึงไม่ใช่เรื่ องยากเย็นอะไรที่จะให้ อภัยต่อพี่น้องของ
ตน เหล็กเป็ นสนิมนัน้ ฝนออกแล้ ว ยังๆไงมันก็กลับมีขึ ้นมาอีก หมายถึง พี่น้องทะเลาะกัน มันเป็ นเรื่ องธรรมดาๆ เป็ นของคู่
กัน เช่นเดียวกับสนิมและเหล็ก จึงขอให้ มคี วามอดทน ทาใจดี ให้ เหมือนแม่น ้าทังห้
้ าเอาไว้ เสีย (คือปั ญจมหานทีห้าสาย
ตามคัมภีร์ อันประกอบด้ วย คังคา ยมนา อจิรวตี สรภู มหิ)

 คบคนบ่ดีมกั มีโต่ด คบคนขี ้โขด มักเสียของ (คบคนนิสยั ไม่ดี มักมีเรื่องเดือดร้ อน คนคนขี ้โมโห มักมีเรื่องให้ เสียทรัพย์)
 นกบ่บินจะไปกาปี กมันอ้ า งัวควายบ่กิ๋นหญ้ า จะไปตกเขามันลง (นกไม่อยากบิน อย่าได้ จบั มันกางปี ก วัวควายไม่อยาก
กินหญ้ า อย่าไปกดเขามันลง) สุภาษิ ตนี ้ มีความหมายว่า อย่าไปบังคับฝื นใจคนอื่น ให้ ทาตามอย่างที่เราต้ องการ เพราะ
มันไม่เกิดประโยชน์อะไร

 บ่ดีหลัวกก่อนหมอ บ่ดีซอก่อนปี่ (อย่าอวดฉลาด ก่อนผู้ร้ ู อย่าสีซอขึ ้น ก่อนปี่ จะโหมโรง) สุภาษิตนี ้ เตือนสติวา่ อย่าทา
อะไรที่มนั ไม่ถกู กาละเทศะ

 บ้ านบ่มีฮวั ้ หัวบ่มีผม นมบ่มีเต้ า เข้ าหนมบ่มีใส้ มันบ่เปิ ง (บ้ านไม่มีรัว้ หัวไม่มเี ส้ นผม นมไม่มีเต้ า ขนมไม่มีใส้ มันไม่
เหมาะสม) สุภาษิตนี ้มีความหมายว่า การทาอะไรๆนัน้ แค่ทาให้ สาเร็ จยังไม่พอ แต่จะต้ องทาให้ ดี และเหมาะสมกับสิง่ ที่
ทาตามสมควรด้ วย เหมือนกับบ้ านถึงไม่มีรวั ้ ก็อาศัยอยูไ่ ด้ แต่ควรจะมีดกี ว่า เพื่อป้องกันการบุกรุก ป้องกันโจรขโมยได้ ใน
ระดับหนึง่ ฯลฯ หรื ออย่างเช่นเรี ยนกฎหมาย แต่ไม่มีประมวล ก็เรี ยนได้ แต่ควรจะมีดกี ว่า อย่างนี ้ เป็ นต้ น...

 แม่ฮ้างสามผัว งัวสามกาด ขะโยมฮาดสามวัด (หญิงม่ายสามผัว วัวสามตลาด มักกะทายกสามวัด) มีความหมายเดียวกับ
สุภาษิ ตที่วา่ "ข้ าสามเจ้ า บ่าวสามนาย ชายสามโบสถ์ หญิงโสดสามผัว ขรัวสามศึก" หมายถึงลักษณะของคนที่ไม่นา่ ไว้ ใจ
หญิงม่ายสามผัว คือผู้หญิงที่ผา่ นการมีสามีมาแล้ วสามครัง้ ย่อมไม่เป็ นที่นา่ ไว้ ใจ เพราะเธอต้ องมีข้อเสียอะไรบางอย่างที่
ทาให้ สามีทงสามคนเธอ
ั้
อยูด่ ้ วยไม่ได้ จนหนีไปจนหมด...วัวสามตลาด คือวัวที่ผา่ นการขายต่อๆกันมาแล้ วสามตลาด
ย่อมไม่เป็ นที่นา่ ไว้ ในใจ เพราะวัวตัวนันย่
้ อมมีตาหนิอะไรบางอย่าง จนพ่อค้ าที่รับซื ้อคนแรกต้ องอามาขายต่อ และตกทอด
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มาจนถึง 3 ตลาด...และมักกะทายกที่เคยอยูว่ ดั มาแล้ วสามวัดก็ยอ่ มไม่นา่ ไว้ วางใจ เพราะต้ องมีควาามประพฤติอะไรที่ไม่
ชอบมาพากล จนทาให้ ถกู ขับออกจากวัดมาแล้ วถึงสามวัด...

 คนจะดี ดีเมื่อผ้ าอ้ อมปอก คนจะวอก มันตึงวอกต้ าวต๋าย (คนจะดี ก็ดีตงแต่
ั ้ เป็ นเด็กๆ คนจะโป้ปดมดเท็จ มันก็เป็ นแบบ
นันไปจนวั
้
นตาย...)

 คนใบ้ ได้ จา๋ หม้ อแก๋งหนา ได้ เดือน มันเมิน (คนใบ้ จะได้ พดู หม้ อแกงหนาๆ น ้าจะเดือน มันช้ า...) มีความหมายเดียวกับคา
ว่า "กว่าถัว่ จะสุก งาก็ไหม้ "

 มีดจะบังจะเสี
้
ยก็ย้อนไม้ เป๋ นต๋า คนจะเสียผญา ก็ย้อนเปื่ อนปาเข้ าวงเหล้ า (มีดจะบิ่น จะพัง เพราะฟั นตรงตาไม้ คนจะเสีย
สติปัญญา ก็เพราะเพื่อนพาเข้ าวงเหล้ า)

 ใคร่มเี งินนัก หื ้อปลูกผักไว้ กิน ใคร่เป๋ นหนี ้สิน หื ้อเอาตึงแป๊ ะ ตึงยืม (อยากมีเงินเยอะๆ ให้ หมัน่ ปลูกผักไว้ กินเอง อยากเป็ น
หนี ้สิน เอาทังเชื
้ ่อ เอาทังยื
้ ม...)

 ถึงเป๋ นเจ้ าจ้ างมหาเศรษฐี หากยะบ่ดี ไผบ่อวดอ้ าง (ถึงจะเป็ นมหาเศรษฐี หากทาตัวไม่ดี ก็ไม่มีใครสรรเสริญ)
 คนหลัว๊ กอยูต่ ี ้เก่า บ่เต้ าคนง่าวเตียวตาง , หลัว๊ กคนเดียว บ่เต้ าง่าวตึงหมู่ (คนฉลาดอยูท่ เี่ ดิม มิส้ คู นโง่เขลาเดินถนน , คน
ฉลาดคนเดียว มิส้ คู นโง่หลายๆคน) สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่า 1. คนฉลาดที่ไม่ทางานทาการอะไรเลย สู้คนโง่ที่
ขยันหมัน่ เพียรไม่ได้ ...2. คนฉลาดแต่ต้องทางานคนเดียว สู้คนโง่ที่งานกันเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้ ...

 ตางไปวัดหมอง ตางไปหนองเหลี ้ยม (ทางไปวัดหมอง ทางไปหนองสะอาดหมดจด) สุภาษิตนี ้ ใช้ เปรียบเทียบกับ คนที่หลง
ผิดจนยากที่จะเห็นทางธรรม

 สิบเถี่ยนพร้ า บ่เต่าคมขวาน หลานสิบคน บ่อเต่าลูกเต้ า สิบลูกเต้ า บ่เต่าผัวฮักเมียแปง (คมมีดพร้ าสิบเล่ม ไม่เท่าคมขวาน
เล่มเดียว มีหลานสิบคน ไม่เท่ามีลกู ในใส้ คนเดียว มีลกู สิบคน ไม่เท่ามีสามี-ภรรยา คูท่ กุ ข์คยู่ าก)

 จับ๊ ใจ๋แฮ้ ง บ่แหน้ นใจกา จับ๊ ใจครูบา บ่จบั๊ ใจพระน้ อย ,จับ๊ ใจ๋แฮ้ ง บ่แหน้ นใจกา จับใจหมอยา พยาธิบส่ ้ ู ,,จับ๊ ใจ๋งู บ่จใู จ๋
เขียด จับใจ๋เปี๊ ยด บ่จบั๊ ใจ๋ไม้ กาน,,จับ๊ ใจ๋หลาน ทรมานใจ๋อ้ ยุ จับ๊ ใจฝ่ อเซิ ้ง บ่เปิ งใจ๋ฝ่อเงี ้ยว,,ภาษิ ตโบราณ “จับใจแฮ้ ง บ่อ
แหน้ นใจกา จับใจครูบา บ่จบั ใจพระน้ อย” เป็ นภาษิตที่ใช้ สงั่ สอนให้ มีคณ
ุ ธรรม รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกั เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น เป็ นคาโบราณพื ้นบ้ านของนาหมื่น “จับใจแฮ้ ง บ่อแหน้ นใจกา จับใจครูบา บ่จบั ใจพระน้ อย” มีความหมายว่า
ความพอใจของอีแร้ ง ไม่เป็ นที่พอใจ หรื อถูกใจอีกา ถูกใจครูบา หรื อผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ไม่ถกู ใจสามเณรน้ อยทังหลาย
้
คา
โบราณนี ้ เป็ นเครื่ องเตือนใจ สอนให้ ร้ ูจกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกั เห็นใจผู้อื่น ไม่ทาอะไรที่เป็ นที่ขม่ เหงจิตใจ ทาร้ าย
น ้าใจผู้อื่น หรื อ ถ้ ารักใครก็ทาดีตอ่ ผู้นนั ้ ชังหรื อไม่ชอบหน้ าใครก็ไม่ควรทาให้ ผ้ นู นเดื
ั ้ อดร้ อน หรื อมีอคติตอ่ ผู้อื่น ควรจะ
ดารงตนอยูใ่ นหลักธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า เป็ นคุณธรรมเบื ้องสูงที่ทาให้ การอยูร่ ่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่ น

 ย่ะก๋ารคนเดียว เหมือนจะต๋าย ย่ะก๋ารหลายคนเหมือนเหล้ น (ทางานคนเดียว เหมือนจะเป็ นจะตาย ทางานหลายคน
เหมือนเล่นกัน) หมายถึง ทางานหลายคนย่อมสนุกกว่าการทางานคนเดียว...

 กิ๋นเข้ า หื ้อไว้ ตา่ น ้า ศัพท์ เข้ า หมายถึง ข้ าว ต่าน ้า หมายถึง เผื่อน ้า "กินข้ าวให้ เผื่อน ้า" เป็ นสุภาษิตที่สอนในเรื่องการ
กินการอยู่ หรื อการทางานควรทาแต่พอดี ไม่มากหรื อน้ อยเกินไป

 เก๊ ามันเต้ าเหล้ มเข้ ม ปล๋ายมันเต๋มแม่น ้า ศัพท์ เหล้ มเข็ม หมายถึง เข็มเป็ นเล่ม "โคนมันเท่าเข็ม ปลายมันเต็มแม่น ้า"
กล่าวถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเพียงเล็กน้ อย แต่ถกู ขยายให้ มีความมากเกินความเป็ นจริ ง มากเรื่ องมากความไม่ร้ ูจกั จบสิ ้น
กลายเป็ นเรื่ องราวใหญ่โตขึ ้นมาได้

23.

 กาบ่มีไผบ่วา่ นกจับปล๋ายคา บ่ตวั๋ ปู๊ ก่อตัว๋ แม่ ศัพท์ คา หมายถึง หลังที่ทาจากใบคา ตัว๋ ปู๊ หมายถึง ตัวผู้ ตัว๋ แม่
หมายถึง ตัวเมีย "เรื่ องราวไม่มีมลู ความจริ ง ไม่มใี ครพูดถึง นกเกาะหลังคา ไม่เป็ นตัวผู้ก็เป็ นตัวเมีย" เป็ นสุภาษิ ตที่
กล่าวถึงว่าเรื่ องราวที่นามาพูดกันใหญ่โตนันถึ
้ งจะไม่เป็ นความจริงทังหมด
้
แต่ก็มเี นื ้อความอยูบ่ ้ างไม่มากก็น้อย ตรงกับ
สุภาษิ ตภาคกลาง "ไม่มลู หมาไม่ขี ้"

 กาปากว่าไป เอาตี๋นย่าไว้ ศัพท์ กาปาก หมายถึง คาพูด ย่า หมายถึง เหยียบ "พูดไปเรื่อย ๆ เอาตีนเหยียบไว้ " กล่าวถึง
บุคคลที่ไม่มีสจั จะในคาพูด ชอบพูดจาให้ สญ
ั ญากับบุคคลอื่นไว้ มาก เพื่อต้ องการที่จะใช้ ประโยชน์จากผู้อื่น บุคคลจาพวก
นี ้มักไม่ให้ ความสาคัญกับสิง่ ที่ตนเองเคยพูดไว้

 ควันไฟไผห่อบ่ก้ มุ ศัพท์ บ่ก้ มุ หมายถึง ไม่ทวั่ ถึง "ควันไฟ ไม่มีใครที่จะไปห่อหุ้มให้ มิดชิด" ย่อมทีจ่ ะล่องลอยออกมาให้
เห็น เปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวทีเ่ กิดขึ ้นแม้ จะพยายามปกปิ ดให้ เป็ นความลับมากเพียงใด ในที่สดุ เรื่ องราวความลับนันย่
้ อม
ถูกเปิ ดเผยออกมาในที่สดุ

 ใคร่หื ้อเปิ น้ ฮักยากนักจักหวัง ใครหื ้อเหิ ้นจังกาเดียวก็ได้ ศัพท์ จัง หมายถึง เกลียด ชัง กาเดียว หมายถึง ประเดีย๋ วเดียว
"อยากให้ คนอื่นรักยากมากทีจ่ ะหวังให้ เขารักได้ อยากให้ คนอื่นเกลียดชัง เดี๋ยวเดียวก็ได้ " การที่จะทาให้ คนอื่นมารักเรานัน้
ทาได้ ยาก ต้ องอาศัยเวลา และความพยายาม ความอดทน แต่การทาให้ คนอื่นเกลียดนัน้ เพียงแค่ทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียง
เล็กน้ อยที่ขดั ใจเพียงเล็กน้ อยก็ทาให้ คนอื่นเกลียดเราได้

 ต๋ามีหน้ าผ่อหน้ าบ่หนั ศัพท์ ผ่อ หมายถึง มอง ดู บ่หนั หมายถึง ไม่เห็น "ตามีที่หน้ า แต่มองหน้ าตนเองไม่เห็น" กล่าวถึง
บุคคลที่ชอบจับผิดบุคคลอื่นอยูเ่ สมอ กล่าวหา หรื อนินทา ให้ ผ้ อู ื่นเสือ่ มเสีย โดยที่ไม่มองดูตนเอง เรื่ องราวหรื อความผิด
ต่าง ๆ ที่ตนเองได้ กระทาซึง่ มีมากมายนัก อาจจะมากกว่าบุคคลที่ตนเองกล่าวถึงก็ได้

 ตุ๊มผ้ าลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดกัน๋ ศัพท์ ตุ๊มผ้ า หมายถึง ห่มผ้ า กาเก่า หมายถึง คาพูดเดิม เรื่องราวเดิม สุภาษิตที่
ใช้ สอนบุคคลอื่นไม่ให้ พดู ในสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ วในอดีต เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะต้ องรื อ้ ฟื น้ มาพูดกันอีก อาจเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันได้

 ปากว่าบ่ดายใจ๊ กา๋ รบ่ได้ ศัพท์ บ่ดาย หมายถึง เท่านัน้ "พูดได้ แต่ไม่สามารถทาได้ " เป็ นสุภาษิตที่เปรียบกับคนที่ดีแต่พดู
แต่ไม่สามารถทาให้ สงิ่ ที่พดู เป็ นความจริ งขึ ้นได้

 ปากได้ ไปเปลือ๋ ง ศัพท์ ปากได้ หมายถึง พูดเก่ง พูดมาก การพูดมากจนเกินไป เป็ นสุภาษิตที่กล่าวถึง คนที่พกู เก่ง พูด
คล่อง สามารถใช้ คาพูดแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น กับตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่ดใี ห้ กลายเป็ นดีได้ บุคคลประเภทนี ้จะมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีสามารถเข้ ากับคนได้ ทกุ ประเภท

 แมวขึ ้นค่วน บ่มว่ นใจ๋หนู ศัพท์ ขึ ้นค่วน หมายถึง ขึ ้นบนเพดาน บ่มว่ น หมายถึง ไม่ถกู ใจ แมวขึ ้นไปบนเพดาน หนูที่อาศัย
อยูน่ นต้
ั ้ องไม่พอใจ เปรี ยบกับผู้ใหญ่เข้ าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ที่จดั ขึ ้นสาหรับผู้น้อย ย่อมเป็ นที่อดึ อัดใจของบุคคล
เหล่านัน้ ทาให้ เกิดความเกรงใจ และรู้สกึ ไม่สนุกกับกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ ้น

 ไม้ สอดต๋าก๋วย ศัพท์ ก๋วย หมายถึง ตระกร้ า เครื่องสานสาหรับบรรจุสงิ่ ของหลายชนิด หลายขนาด คนที่ทาผิดย่อมถูก
ตาหนิ เหมือนกับไม้ ที่สอดตาตะกร้ าที่สอดตาใดก็สามารถเข้ าได้ หมด

 แลกต๋ามแลกได้ แจ้ กก้ นปุด ศัพท์ แจ้ ก หมายถึง ภาชนะสานรูปสอบ สาหรับใส่สงิ่ ของ ใช้ ห้อยแบกหลัง ปุด หมายถึง ขาด
"ถ้ าแลกเปลีย่ นสิง่ ของไปเรื่ อย ๆ มักจะได้ แจ้ กก้ นขาด" เป็ นสุภาษิตที่กล่าวถึง ความไม่พอใจในสิง่ ที่ตนมีอยู่ ชอบ
แลกเปลีย่ นสิง่ ของกับบุคคลอื่นเรื่อย ๆ จนในที่สดุ มักจะได้ สงิ่ ที่ไม่ดีมาเป็ นของตน

24.

 อย่าควักเอาแก่นต๋าออก แล้ วเอาแก่นบ่ากอกเข้ ายัด ศัพท์ แก่นต๋า หมายถึง ดวงตา แก่นบ่ากอก หมายถึง แกนหรือเม็ด
ของมะกอก "ไม่ควรควักเอาดวงตาออกแล้ วเอาลูกมะกอกดันเข้ าใส่" เป็ นการสอนบุคคลมิให้ ทิ ้งสิง่ ดีๆ ที่มีอยู่ เพื่อที่จะรับ
เอาสิง่ ใหม่โดยสาคัญผิดเห็นว่ามันมีคณ
ุ ค่า และทิ ้งของเดิมที่มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่า

 อ้ าปากบ่หลมเข็ม ศัพท์ หลม หมายถึง หลวม "อ้ าปากได้ นดิ เดียวเท่านัน"้ เป็ นสุภาษิตกล่าวถึงคนที่มีปากแล้วพูดไม่ออก
เพราะเมื่อพูดออกไปจะมีผลทาให้ เกิดความเดือดร้ อนหรื อเป็ นอันตรายได้ ตรงกับสุภาษิตภาคกลางว่า "น ้าท่วมปาก"

 หางหมาลอดรัว้ ถุดถู้ถดุ ถุน คนเนรคุณ ร้ ายหลังดีหน้ า (คนเนรคุณมักหน้ าไหว้ หลังหลอก)หน้ าซื่อเหมือนหมาขี่รถ หน้ าชด
เหมือนหมาขี่ล้อ (--คางคกขึ ้นวอ)








มดง่ามมักมันหมู สัตรูมกั กล่าวโทษ โปรดฅนทุกข์ชา่ งลืมคุณ (คนจนมักลืมคุณของคนอื่น)
เว้ นงัวเว้ นฅวายเว้ นหื ้อพอสอก เว้ นวอกหื ้อเว้ นพอวา เว้ นฅนพาลาหื ้อพอแสนโยชน์ (ผิดใจกันก็อย่าได้ ผกู เวรพยาบาท
น ้ามันบ่เตมต้ น มันทึงดัง(คนโทที่น ้าไม่เต็มนัน้ เมื่อเขย่าจะมีเสียงดัง, คนรู้ไม่พดู คนพูดไม่ร้ ู)
ไม้ ต้นเดียวบ่เปนกอ ปอต้ นเดียวบ่เปนเหล่า (มีปอต้ นเดียวจะเป็ นป่ าไปไม่ได้ ) (ควรสามัคคีกนั )
ใคร่เปนเจ้ าหื ้อหมัน่ เรี ยนคุณ ใคร่เปนขุนหื ้อหมัน่ เข้ าเฝ้ า (วิชาความรู้)
ใคร่กินเข้ าหื ้อหมัน่ ไพโท่งไพนา ใคร่เปนเสฏฐี หื ้อหมัน่ ค้ า ใคร่เปนขี ้ข้ า หื ้อหมัน่ เหล้ นภ้ ายหลังหลาย (เล่นไพ่) ใคร่ตายโหง
หื ้อหมัน่ นอนเมื่อวัน (นอนตอนกลางวัน)

 ใคร่เวิยหื ้อคลาน ใคร่นานหื ้อต่อ (ไว) (อยากให้ ยาวนานก็ให้ ตอ่ -ไมตรี)
 ใคร่นงั่ แท่นม่อ ค็หื ้ออด (อยากนัง่ แท่นเสวยเมืองโดยง่าย ก็ให้ มีความอดทน)
 เมื่อรู้คพ็ อวาย เมื่ออายค็พอเถ้ า เมื่อรู้คาพระเจ้ าค็พอเข้ าอยูใ่ นหล้อง (กว่าจะรู้ก็สาย กว่าจะอายก็แก่ กว่าจะรู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้ าก็เมื่อเข้ าโลง)











ฅนหมัน่ ยากไร้ มีฅนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ใผบ่ผอ่ หน้ า (ขี ้เกียจเอวยาว,หลังยาว ไม่มคี นใส่ใจ)






คนหมัน่ ยากไร้ มีฅนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ใผบ่ผอ่ หน้ า(ขี ้เกียจเอวยาว,หลังยาว ไม่มคี นใส่ใจ)

หนังแห้ งบ่เคยพอง (คนตกยากมานาน พอได้ ดีมกั จะลืมตัว)
อู้หื ้อเพิ่นรัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเพิ่นชัง คาเดียวค็ได้ (พูดให้ คนรักนันท
้ าได้ ยาก พูดให้ คนชังทาได้ งา่ ย)
ค่อยอยูไ่ พตามน ้า ทาไพตามตัว น ้าเพียงใด ดอกบัวเพียงอัน้ (ทาสิง่ ใดก็ให้ พอควรแก่ฐานะ)
ยามเปนดีมเี ก้ าป้าสิบป้า เสื ้อปุดหลังขาดหน้ า ป้าฅนเดียวค็หาย (มัง่ มีก็มีญาติ พอผ้ าขาด<ยากจน>ญาติก็หาย)
ลูกใพ้ กบั แม่ผวั เหมือนดุ้นหลัวกับไม้ ก้อม (ลูกสะใภ้ เหมือนฟื นกับท่อนไม้ -กระแทกกันเสมอ)
อย่าไพกินก่อนทาน อย่าไพมานก่อนแต่ง (อย่ากินก่อนทาบุญ อย่ามีท้องก่อนแต่งงาน)
กินเข้ าแล้ วนอน ผีปันพอรวันละเจ็ดเทื่อ (กินข้ าวมื ้อเย็นแล้ วนอน ผีอวยพรวันละเจ็ดครัง้ )
เมื่อรู้ค็พอวาย เมื่ออายค็พอเฒ่า เมื่อรู้คาพระเจ้ าค็พอเข้ าอยูใ่ นหล้ อง (กว่าจะรู้ก็สาย กว่าจะอายก็แก่ กว่าจะรู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้ าก็เมื่อเข้ าโลง)
หนังแห้ งบ่เคยพอง(คนตกยากมานาน พอได้ ดีมกั จะลืมตัว)
อู้หื ้อเพิ่นรัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเพิ่นชัง คาเดียวค็ได้ (พูดให้ คนรักนันท
้ าได้ ยาก พูดให้ คนชังทาได้ งา่ ย)
ค่อยอยูไ่ พตามน ้า ทาไพตามตัว น ้าเพียงใด ดอกบัวเพียงอัน้ (ทาสิง่ ใดก็ให้ พอควรแก่ฐานะ)

25.

สุภาษิ๋ที่สอนเฉพาะเพศชาย








กันเข้ าวัดหื ้ออู้คาปราชญ์ กันเข้ ากาดหื ้อเป็ นพ่อค้ า
กันเป็ นผู้ชายอย่าฟั งคาส่อ กันเป็ นพ่ออย่าหลงคาแม่น้า
คนชาย ถ้ าหมัน่ แล้ ว บ่แคล้ วแพ้ ใจสาว
จะเอาเมีย อย่างกลัวการ เป็ นทหารอย่ากลัวศึก
ผู้ชายจะยังเป็ นลูก จนถึงวันทีม่ ีเมีย
หญ้ าเป็ นข้ าควาย ผู้ชายเป็ นข้ าหญิง

สุภาษิ๋ที่สอนเฉพาะเพศหญิง








ผ่อชายมีผญา หื ้อผ่อเมื่อยามกินเหล้ า
จะมีผวั อย่ากลัวมีท้อง
มีผวั มีลกู เหมือนเชือกผูกมัดแข้ ง มัดขา
มีผวั มีลกู มีโซ่ผกู พันชัว่ ชีวิต
หญิงเดือน หญิงด่า หื ้อพิจารณาถี่ ๆ
เป็ นสาว เปิ น้ ช่างว่าร้ าย เป็ นแม่ร้างแม่มา่ ยเปิ น้ ช่างดูแคลน

สุภาษิ๋ที่สอนทัง้ ชาย หญิง










หญิงเยียะการสบาย ชายเยียะการหลายแท้ นอ
หญิงเป็ นเสาเรื อนเอก ชายเอกเขนกสัง่ การ
หญิงรักที่น ้าใจ ชายรักที่หนุ่ ร่าง
หญิงรักแล้ ว ตึงรักหลาย ๆ ชายรักที่หนุ่ ร่าง
หญิงลุกเช้ า ชายลุกขวาย สองตายายอยูก่ นั จนเฒ่า
ถ้ าผัวว่าแล้ ว เมียแก้ วอย่าเกิน ถ้ าผัวทาเพลิน เมียต้ องว่าห้ าม
หญิงเป็ นผู้จา่ ย ชายเป็ นผู้ริ
ผัวเป็ นหิง เมียเป็ นข้ อง ตีกลองทิงมอง ม่วนล ้า

26.

ุ๋๊กสุดๆ จะไปหือ้ ปะ ( สิ่งทรมานสุดๆ อย่ าให้ ได้ เจอกับ๋ัว )
1. ก้ างปั กเหงียก

ก้ างปลาปั กเหงือก

26. ป๋ ายเป๋ นตุม่ ...

ปลายเป็ นตุม่ ......

2. เกียกขบตี๋น

รองเท้ ากัด

27. ตุ้ยอุ้มลุ้มอุ้บา่ ฉ๊ ะ

อ้ วนกลมพูดไม่คล่อง

3. จิ ้นขาเขี ้ยว

เศษเนื ้อติดฟั น

28. เมียละผัวหนี

เมียทิ ้งผัวหนี

4. ไค่ขี ้ไค่เยี่ยวบนรถ

ปวดอึปวดฉี่บนรถ

29. ทีวีโดนลัก

โทรทัศน์โดนขโมย

5. มดขบต๋า

มดกัดตา

30. ผีตกั๊ ต๋อนค่า

ผีทกั ทายตอนดึก

6. ขาเป็ นตะคริว

ขาเป็ นตะคริว

31. มดง่ามขบจู๋

มดตะนอยกัดน้ อง....

7. สิวออกในฮุดงั

สิวออกในจมูก

32. หูเป๋ นน ้าหนวก

หูเป็ นน ้าหนวก

8. คันหลังเก๋าบ่สดุ

คันหลังเกาไม่ถึง

33. เมียสวกตบหงีบ

เมียดุ ตบทัดดอกไม้

9. มุดฮัวลวดหนาม
้

มุดรัว้ ลวดหนาม

34. ผัวถีบตกรถ

สามีถีบตกรถ

10 .จ๋ามในห้ องแอร์

จามในห้ องแอร์

35. เก็บกดแม่เมียด่า

เก็บกด แม่เมียด่า

11. เหม็นขี ้แฮ้ ในลิฟท์

เหม็นกลิ่นเต่า ในลิฟท์

36. ขี ้หมาติ๊ดเกิบ

ขี ้หมาติดรองเท้ า

12. รูดซิบติดหา

รูปซิปติดไข่...

37. ต่าวอวบเติ๊บเปิ๊ บก๋างห้ าง เดินสะดุดกลางห้ าง

13. ยกจ๋าขึ ้นบะได้

อันนี ้แปลไม่ออก

38. อารมณ์ค้างผัวเสร็จเวอย

อารมณ์ค้างสามี นกกระจอก

14. ไค่ให้ ไค่หยุ

อยากร้ องอยากตะโกน

39. เมือ่ ยไข้ ทบั ระดู

เป็ นไข้ ทับระดู

15. โดนหละกุยยอกแก่นต๋า

โดนหมัดที่ลกู กะตา

40. ฮู บ่กระชับ

พูดมาก ไม่กระชับ

16. เซาะหาผัวบะเจอ

ตามหาสามีไม่เจอ

41. โดนยับใบขับขี่

โดนจับยึดใบขับขี่

17. เมียเผลอเซาะมีกิ๊ก

เมียเผลอหากิ๊ก

42. ไค่ขี ้ต๋อนกิ๋นเข้ า

ปวดท้ องหนัก ตอนกินข้ าว

18. ต๋าน ้าพริกปอบะแหลว

ตาน ้าพริกไม่ละเอียด

43. ฮักเมาแม่เฮือนหนุ่ม

แอบชอบเมียชาวบ้ าน

19. อู้หยัง่ แม้ วหยัง่ กับยาง

พูดไม่ชดั เหมือนแม้ วเหมือนยาง

44. ไอ่ลมุ่ บ่อไค่แข็งแรง

น้ องไม่ส้ ู

20. ขางผัวอยู่ตงึ วัน

หวงสามีทงวั
ั้ น

45. เหม็นแมงแกงติดหัว

เหม็นแมลงเหม็น ติดหัว ติดผม

21. อันนันสั
้ นล
้ ้าไป

อันนันสั
้ นเกิ
้ นไป

46. ผัวบะนอนตวย

สามีไม่นอนด้ วย

22. มีไข่แก่นเดียว

มีไข่ข้างเดียว (ทองแดง อิอ)ิ

47. ซื ้อหวยก่อบะถูก

ซื ้อล๊ อตตาลี่ ก็ไม่ถกู

23. บ่าเสียวมีเซ็กซ์

ไม่เสียวเวลามี.......

48. ขี ้มูกกาฮุดงั

ขี ้มูกติดจมูก

24. ต๋าเก๊ กสองข้ าง

ตาเข๋ สองข้ าง (เหล่)

49. เป๋ นสังคังติดเก๊ าขา

เป็ นสังคังที่หว่างขา

25. ป๋ ายกางเป๋ นฝี

ปลายคางเป็ นฝี

50. สาบขี ้หมาในรถ

กลิ่นขี ้หมาในรถ

27.
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ประวัตผิ ูร้ วบรวมและเรียบเรียง
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สงกรานต์ มาสุข “แดน”
15 เมษายน 2523
110 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา
พ.ศ. 2536 นักธรรมตรี จากสานักเรียนวัดหนองร่มเย็น
พ.ศ. 2537 – 2538 นักธรรมโท-เอก จากสานักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
(วัดโพธิ์ ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537 - 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขภพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2539 ผ่านการอบรมครูสอนศีลธรรม ของศูนย์กลาง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศก.พอ.)
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมศาสนา กระทรงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540 - 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 ผ่านการอบรมการฝึ กอาชีพ วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546 ผ่านการอบรมโครงการถวายความรูแ้ ด่พระวิทยากรและพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยวัดพระเชตุพนร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2543 – 2546 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
- พ.ศ. 2538 – 2550 เป็ นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาและมารยาทไทย
ครูสอนวิชาธรรมะ, ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- พ.ศ. 2546 เป็ นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวังเ ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2546 – 2550 เป็ นพระวิทยากรประจาค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ.นครปฐม
- พ.ศ. 2546 – 2548 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2549 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2549 – 2550 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2550 – 2553 พระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วดั ไทยลอสแองเจลิส นอร์ทฮอลลี่วูด มหานครลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2553 ลาสิกขา

นามปากกา/นามแฝง
- ท.ทิวเทือกเขา
- นายตัวดี
- นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

