
เครื่องจักสานไทย 6 (ความเชื่อ)
มีผสมผสานกันไปทุกภาค



• เวลาตกฟาก คือเวลาที่คลอดออกมาแลวตกถึงฟาก ถือกนัวาเปนเวลา
เกิดและเปนเวลาสําคัญมาก ผูเปนพอแมจะตองจําเวลา วัน เดือน ปเกดิ
ของเด็กไวใหแมนยําเพื่อสะดวกในการที่จะนับอายุในเวลาบวช เวลา
แตงงานหรือจะดูฤกษงาม 

• ยามเวลาตกฟาก นี้ใหขอสังเกตไววา หญิงตกหงาย ชายตกคว่ํา 
คือเวลาคลอด หญิงจะตองหงายหนาขึ้น ชายจะตองคว่ําหนาลง ถา

หญิงตกคว่ํา ชายตกหงาย ถือวาผิดธรรมเนียม ถาใครเปนเชนนั้น เวลา
คลอดออกมาเขาจะเอามือจับองคชาติ (ของลับ) เพื่อวาตอไปเดก็จะมี
เพศนี้เขาจะตองเปนหมัน แตงงานแลวไมมีลูก ไมพิกลพิการ



เรือนไทยโบราณ พื้นปูดวยฟาก



กระดง(ภาพ จากภาคอีสาน)
เมื่อแรกเกิด หลังจากตัดสายสะดือแลว คนไทยจะนําเด็กนอนไวใน 

"กระดง" ซึ่งสานดวยไมไผ คลุมดวยแห เพื่อปองกันผีราย 



การอยูไฟแบบโบราณ(ภาพ 
จากภาคอีสาน)
 เวลาคลอดลกูอยูไฟโบราณ
ก็มีการปกเฉลว ความหมาย
เกี่ยวกบัพิธีการนี้ จึงคลาย ๆ 
กับเปนยันตศักดิ์สิทธิ์ ใช
ปองกันการถูกกระทําดวย
คาถาอาคมและภูตผีปศาจ



เฉลวปกหมอยา( ภาพ จากภาคกลาง )

• เฉลวหมอยา แพทยแผนโบราณใชปกหมอยาตม 
• ยาหมอไทยแผนโบราณ จะใสหมอดินเอาใบตองปดปากหมอ เอาตอก

รัดไว ทําพิธีลงยันตเสกเปา แลวเอาตอกไมไผมาขัดไขวเปนรูปยันต ๕ 
มุม ปกไวที่ปากหมอ เขาเรียกวา "เฉลว"

• วากันวาหมอที่บรรจุยาถาไมลงคาถามีเฉลวปกกันไว เมื่อผานบานหมอ
อื่นหรือคนหรือสิ่งใด  อาจทําใหเครื่องยาที่มีอยูในนั้นเสื่อมคุณภาพ หาย
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือกันไมใหใครเติมอะไรลงไป หรือกันอะไรที่จะไป
ทําลายยาใหเสียไป ดังนี้จึงตองปกเฉลวไว 







การตมยาโบราณเพื่อดื่มสําหรับบางโรค เชน นิ่ว จะตองตมนอกบาน และ
ปกเฉลวรอบทั้ง 4 ทิศ 



เฉลว เปนสัญลักษณที่หมายถึง 
ยันตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวของ
กับยา  เภสัชกรรมสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จึงไดนํามาใชเปน
สวนหนึ่งในการทําสัญลักษณของ

หนวยงาน 



การแสดงของคณะเภสชัศาสตร ม.นเรศวร



เฉลว กับพิธีกรรมเกี่ยวกับขาว (ภาพ จากภาคกลาง)



การหวานขาว ใชกระบุงใสขาว (ภาพ จากภาคกลาง)

• เมื่อจะหวาน 3  กําแรก  ใหตั้งจิต
อธิษฐาน  ดังนี้
กําที่ 1  ขอเลี้ยงชีวิต
กําที่ 2  เหลือกินแลวทําบุญ
กําที่ 3  เหลือกินแลวขอทําทาน
ที่เหลือหวาน 



ปกเฉลวปองกันอันตราย
(ภาพ จากภาคเหนือ)



ทําขวัญขาว
เพื่อขอบคุณเมื่อขาวแตกกอดี

(ภาพ จากภาคกลาง)



ประเพณีทําขวัญขาวตั้งทอง

• เมื่อขาวเริ่มตั้งทอง ชาวนาจะเอาไมไผมาสานชะลอมแลวนําเครื่อง
แตงตัวของหญิง เชนแปง น้ํามันใสผม น้ําอบไทย หวี กระจกใสใน
ชะลอมพรอมดวยขนมหวาน ๒ - ๓ อยาง สมเขียวหวาน สมโอแกะ
กลบี ปกเสาไมไผแลวเอาชะลอมแขวนไวในนา เพื่อใหแมพระโพสพ
แตงตัวและเสวยสิ่งของนั้น จะไดออกรวงไดผลดี



ประเพณีทําขวัญขาว อยุธยา (ภาพ จากภาคกลาง)
(ผูชายสามารถทําขวัญขาวได แตรับขวัญขาวไมได)



การรบัขาวตั้งทอง

• การรับขาวตั้งทอง
ทําวันศุกร มีตะกราเครื่องไหว  ไมสะแกและตาเหลวชะลอม

-  ไมสะแกหรือไมตาแกสดยาว (พอเหมาะมือ 1  อัน)
 ยอดผูกดวยตาเฉลว 1  อัน  พรอมธงแดงติดกาน 1  ผืน

-  ชะลอมใบยอม 1  ลูก  ภายในมีสมมะขาม  สมซา
 พุทรา  ฝรั่ง กลวย  ออย  หมากพลู  บหุรี่ 1  มวน

-  ผานุง  ผาสไบเฉียง  กรรไกรตัดผม  หวี  แปงหอม
 น้ําหอม  กระจก  อยางละ 1  พรอมดายเย็บผาสัก 2  วา



ถุงใสสม 
(ภาพ จากภาคกลาง)



รับขวญัแมโพสพ 
พิษณุโลก



• หลังจากมัดโยงเครื่องเซนกับตนขาวดวยดายสีแดงและขาวเขาดวยกัน
แลว ผูทําพิธีจะพรมน้ําหอมแปงร่ําตนขาว จากนั้นจึงจุดธูปปกลงบนที่
นาพรอมกลาวคําขอขมาตางๆ แลวแตที่จะนึกได สวนมากก็จะเปนการ
บอกกลาวถึงสิ่งที่กําลังจะทํา เชน ขอใหมีรวงขาวสวย มีขาวเยอะๆ ให
ผลผลิตสูงๆ (ตอนตั้งทอง) กําลังจะเก็บเกี่ยวแลวนะ อยาตกใจ (ตอน
กําลังจะเกี่ยว) เมื่อพูดทุกอยางที่อยากพูดจบก็ตอง กูรองใหแมโพสพ
รับทราบเจตนาดังๆ 



ภาคเหนือ



 การแรกเกี่ยวขาว จะตองทําในวันศุกร  ทําโดยการเกี่ยวขาว 3  กํามือ  แลว
เอาเสียบไวที่รับทองขาว  จากนั้นเริ่มเกี่ยว (ภาพ จากภาคกลาง)



• สําหรับเครื่องเซน จะถูกทิ้งไวที่นาเลย ไมเก็บกลับบาน ถาเปนการทํา
ขวัญแมโพสพตอนเกี่ยวขาว หลังจากพิธีก็ทําการเก็บเกีย่วขาวไดเลย 
หลังจากนั้นก็เตรียมตัวทําพิธี รับขวัญแมโพสพ



การเลี้ยงผีตะราง ภาคเหนือ







เครื่องเซน





เสี่ยงทาย



เชิญขวัญขาวขึ้นยุง (ภาพ จากภาคกลาง) 
การรับขวัญขาว 

ทําในวันศุกร  สิ่งที่ตองเตรียม  มี
กระจาด  สาแหรก  ไมคานฉาย 1  อัน  เอาไว
คอนกระจาด  มีผาขาวมา 1  ผืน  เอาไวคลุมหัว
สายแหลก  ในกระจาดมีเสื้อผาใหมๆ  ของเจาบาน

และมีเงิน มีทอง  น้ํา
อบ  น้ําหอม  น้ํา 1  ขวด  เผือก  มัน  ใบเงิน
 ใบทอง  ใบสลอดทั้งตน  แลวเก็บเอารวงขาว
ที่ตกอยูในนาใสกระจาด  แลวแตจะเก็บไดเพื่อเอา

มาสูยุงฉาง 





บานกะเหรี่ยง ปกเฉลวไวขางบาน



ความเชื่อของอาขา      ประตูหมูบาน

(ลองของ) เปนสถานทีท่ี่อาขาทําไวเพื่อปองกันสิ่งชั่ว
รายเขามาในหมูบาน มีสวนทีส่ําคัญเชน รปูนกอินทรีย 
เพราะมคีวามเชื่อวานกอินทรียเปนสัตวที่บินเบื้องบน 
จึงมองเหน็สิ่งไมดทีี่เขามาหมูบานอาขา นกอินทรียบิน
มาทีป่ระตูหมูบานมาบอกรูปปนผูหญงิผูชายใหทราบ 
เพื่อเตรียมตัวในการขบัไลสิ่งไมดีใหออกหางจากชุมชน 
สวนลวดลายที่เขียนเสานั้น เพื่อเปนยนัตใหสิง่ไมดีกลัว 
อาขาใหความเคารพ ไมยืนตรงกลางเสา ไมคายน้ําลาย 
และไมเอาของมีคมทุกชนิดไปฟน ผูทาํผิดถูกปรับเปน
หม ู1 ตัว และเหลา เพื่อใชในการทาํพิธีแก หากใครทํา
แลวจับตัวไมไดชาวบานตองเสียเอง 



ศาลพระภูมิเจาที่ 
หมูบาน (มิ๊ซอง)

เปนสถานที่สรางขึ้นมาพรอมกับการ
สรางหมูบาน สรางขึ้นเพื่อใหความ
คุมครองจากสิ่งไมดีใหหมูบาน ชาวอา
ขาทุกคนจึงไมเอามีดหรือของมีคมไป
ฟนสถานที่ดังกลาว เพราะเปนการ
ไมใหเกียรติเจาที่ ซึ่งอาจทําอันตรายกับ
คนในชุมชนได และหากผูใดทําผดิก็
ตองเอาหมูและเหลาไปขอขมา



ปกเฉลว เพื่อกันคนเขาออก
 เมือจะประกอบพิธีกรรม

 เชน การเลี้ยงผีเมือง



เสาเอก ติดสิ่งของมงคล เชน ไซ ตนกลวย ออย อักไหม ฯลฯ 
(ภาพ จากภาคอีสาน)



ตาแหลวเหนือประตูบาน 



บานเรือน ที่พักอาศัย 
(ภาพ จากภาคเหนือ)



เฉลว วันทําบุญเมือง 
เชียงใหม



เครื่องหมายบอกเจตจํานง (ภาพ จากภาคใต)

ชาวชนบทสมัยกอน นิยมทําเครื่องหมายแทนขอความ เพื่อบอก
เจตนาใหผูอื่นทราบ เพราะสวนใหญอานหนังสือไมคอยออก หรือ
อาจจะเปนเพราะอุปกรณการเขียนหายาก จึงคิดเครื่องหมายขึ้นมาใช

เครื่องหมายที่เปนที่รูจักกันมี เครื่องหมาย “หาม” “ขอ” และ “ขัด
ใจ”



เครื่องหมายหามแบบที่ 1
คนใตเรียกวา “ปกกํา”
แบบแรก เปนแบบที่

นิยม
ใชทางมะพราว ใบระกํา 

หรือสาคู
ตัดสวนปลายใหเปนรูป
ใบพัด นอกนั้นตัดใบทิ้ง

ใหหมด
 เหลือแตทางมะพราวใช

เปนเสาสําหรับปก
ที่หวงหาม



แบบที่ 2 ใชไมไผบากสวน
ปลาย แลวใชหญาเสียบติด 
นําไปปกบริเวณที่หวงหาม 
เชน หนองน้ํา หามจับปลา 
หรือปกในสวน หามนําวัว
ควายเขาไปกินหญา เปนตน



เครื่องหมายขดัใจ
สานไมไผตาหางประมาณ 6 ตา 
ปกตั้งใหสูงเพื่อใหเห็นไดถนัด 
มักใชคูกับเครื่องหมายหาม 
เพราะหากใชเพียงอยางเดียว 
ผูอื่นอาจจะมาขอโดยยก
เครื่องหมายหามออก ใช

เครื่องหมายขอปกแทน เจาของ
จะโกรธไมไดเพราะเขาขอแลว 
จึงตองย้ําดวยเครื่องหมายขัดใจ

คูกัน เพื่อใหเหน็วาไมมี
ขอยกเวน



เครื่องหมายขอ ทําโดยตัด
กิ่งไมเปนตะขอเกี่ยวไวให
เห็นชัดเจนกับตนไมที่

ตองการขอกับเจาของ แตไม
พบจึงเกี่ยวไมขอบอกไว 
หรือหากตองการถางที่เพื่อ
ทํากิน ก็แขวนขอไว 1 อัน 
คือตองการที่ทํากิน 20 

ทะนาน หากตองการเพิ่มก็
แขวนขอเพิ่ม 



อุปกรณการเลนเขาผีตางๆ ของชาวมอญ(ลพบุรี)



ผูเลนจะเชิญผีใหเขาประทับราง คนอื่นๆ จะตั้งวงลอมรอบพรอมกับรอง
เพลงและปรบมือ



ผีกระดง เพชรบรุี



• ผูเลนจะใชสุม (ที่ไวใชสําหรับจับปลา)
ไปครอบลูกตาลแหง ที่ผูชมเปนผูโยน
ผูเลนจะมีอาการคลายกับไมมีสติ
 สายตาคอยแตจะจองมองวา
ลูกตาลอยูตรงไหน 
จะไดเอาสุมไปครอบ 
สักพักก็จะสลบไป

ผีสุม เพชรบุรี



เสรากันจอื (ภาพ จากภาคอีสาน)

เสรากันจือ(ขาวกระบุง)ใชในพิธีกรรมเซนกลางปะรําพิธีหรือบน
บาน เครื่องบูชาในพิธีรรมชาวไทยเชื้อสายเขมร  คือ เสรา
กันจือ (ขาวกระบุง)หรือ เสรากะเพาะ(กะเพาะจะมีขนาดเลก็กวา
กระบุง)  ซึ่งสวนใหญแลวจะมีลักษณะคลายๆ กัน





เสรากันจือ(ขาวกระบุง)วางหินลับมีดบนขาวในกระบุง นําไปวางไวบริเวณ
บันไดบานในพิธีกรรมลางเทาในงานแซนการ(แตงงานเขมร)



เสรากันจอืใชใน
พิธีกรรมงานศพ



รั้วราชวัต (ภาพ จากภาคเหนือ)

• เปนรั้วที่สานขึ้นมาเพื่อลอมหรือกําหนดพื้นที่ในการประกอบ
พิธีที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตองการความศักดิ์สิทธ 
มีลักษณะเปนตาสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดในแนวตั้ง ตาโปรงคลายรั้วตา
แสง วิธีการสานรั้วราชวัต คือ ปกเสารอบบริเวณที่จะประกอบพิธีเปน
ระยะๆ ใชไมไผซี่ ความกวางประมาณ ๒-๓ ซ.ม. สานขัดกันในแนว
ทแยงใหไดจํานวน ๕ ชั้นหรือ ๕ ตา แลวใชเสนตอกสานขัดสวนปลาย
ตอกทั้งสองดานอีก๒ เสน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง นําไปมัดยึดติดกับเสา
ที่ปกไว ซึ่งการปกเสารั้วราชวัตมักจะเวนชวงกลางพื้นที่ประกอบพิธีไว 
เพื่อทําเปนทางเขาออกของผูเขารวมพิธี





ไซ แซะ ยอ (ภาพ จากภาคเหนอื)



ไซ



 กวยซอง 

• เปนกวยสลากขนาดเล็ก ลักษณะคลายชะลอม แตตาหางกวา 
เสนผาศูนยกลางลําตัวประมาณ ๑๕ ซ.ม.สานขึ้นเปนตัวกวย ตาหาง ๒ 
ชวงลาย สูงประมาณ ๑๕ ซ.ม.แลวทิ้งสวนปลายเสนตอกสวนปากกวย
ไว  ไมเมมเก็บขอบ เมื่อใสของแลวจึงรวบตอกมัด     แลวสอดกรวย
ดอกไมเสริมเขาไปในสวนปากกวยเพื่อถวายพระ 



 กวยซอง 



กวยตีนชาง



กวยตีนชาง

• เปนกวยขนาดใหญ นิยมใสของกินของใชเครื่องไทยทานถวายพระ
เชนเดียวกับกวยสังฆ

• ลักษณะคลายขอเทาชาง คือ ตีนบาน เอวคอด ปากผาย สูงประมาณ 
๓๕ ซ.ม.สวนตีนบานเปนฐานตั้งพื้น เสนผาศูนยกลางประมาณ  ๓๐ 
ซ.ม.แลวสอบเขา  เริ่มสานสวนกนดวยลายตาเฉลว๖  ใหได
เสนผาศูนยกลางประมาณ ๒๕ ซ.ม.เปนสวนเอวกวยหรือขอเทาชาง 
แลวพับเสนตอกลงประมาณ ๑๕ ซ.ม. แลวสานใหไดรูปบานเปนฐาน
หรือตีนกวย ในรูปทรงฐานบานผาย คลายขอเทาชาง แลวสานตัวให
บานผายขึ้นสูปาก



กวยตีนชาง


