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วัฒนธรรมทีเกียวกับการเกิดของคนไทย
การเกิ ดเป็ นเรื องทีสังคมไทยให้ความสําคั ญ ส่ วนจะมีพิธีรีตองมากน้ อยเพียงไรก็แล้วแต่ความเชือ
ของแต่ละคน หรื อสังคมทีตนอยู่ร่วมด้วย คนสมั ยก่อนทํ าพิธีต่างๆก็เพือป้ องกั นอั นตรายทีอาจจะเกิ ดใน
ระหว่างตั งครรภ์ เพือให้สอดคล้ องได้ง่าย แม่จะได้ ไม่เป็ นอั นตรายถึงตาย เพือคุ ้ มครองปกปั กษ์รักษาทารก
ที
คลอดให้ออกมาโดยปลอดภั ยเนืองจากในระยะนี เด็กมีร่างกายบอบบางอ่อนแอ ความต้ านทานโรคตํ า
วั ฒนธรรมและประเพณี ทีเกี ยวกับการเกิดมีหลากหลายรู ปแบบทั งของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ โดยส่ วนใหญ่จะมีว ั ฒนธรรมและประเพณี ทีคล้ายคลึงกั น ไม่แตกต่างกั นมากนัก
. ประเพณี พิธีกรรมและความเชือทีเกียวกับการเกิด
เริ มตั งแต่ก่อนตั งครรภ์ เชือกันว่าบุตรเทพธิ ดาได้ติจมุ าเกิดในโลก โดยจะมีดาวตก ชาวบ้ านเรี ยกว่ า "
ผีเล่นตรวจ "
ความเชื อตอนตังครรภ์
ความเชื อ บางท้องถิ นเชือว่า เด็กทีมาเกิดจะมาอาศั ยทีขาของแม่หรื อทีน่องของพ่อเป็ นเวลา7 วั น
ระยะนี พ่อจะมีอาการปวดเมือย และอยากกิ นของเปรี ยว ๆ โดยมีข ้ อห้ามสําหรับมารดามากมาย ตั วอย่างเช่น
- ห้ามนั งทีบั นไดนาน ๆ เพราะเชือว่าจะทํ าให้คลอดยาก
- ห้ามตอกตะปู เพราะตะปูท ํ าให้ติดกันแน่น เชือว่ าคลอดยาก
- ห้ามไปงานศพ เพราะผีจะตามมาบ้ าน
- ห้ามคนท้ องนอนหงาย ให้นอนตะแคงสลั บกั นด้ านซ้าย-ขวา
ประเพณีการผูกเปล
ก่อนนํ าเด็กลงเปล มีการผูกเปลให้เด็กแม่ทานจะบริ กรรมคาถาเชื อเชิญแม่ซือให้อยู่กั บเด็กการปูเปล
เด็กจะใช้ ผู ้ใหญ่ทีเคยเลี ยงง่าย ไม่ดื อ ตอนเป็ นเด็กมาช่วยปูให้ เพราะเชือว่าเด็ กจะได้มีนิสัยเหมือนคนปูเปล
พิธีขึ นเปลต้ องจั ดสํารับประกอบด้ วย มีขนมแดง ขนมขาว หมาก พลูหมู ข้าวเหนียว เซ่ นบูชาแม่เปล ตอน

อุ ้ มเด็กลงเปล แม่ทานจะกล่าวว่า “พุทธังรักษา ธัมมั งรักษา สังฆั งรักษา” แล้ววางทารกลงเปลให้นอนหงาย
ศีรษะทางทิศตะวั นออก หรื อทิศใต้ และขั บกล่อมเด็กด้ วยการร้องเพลงร้องเรื อ
พิธีกรรมทําขวัญเดือน (โกนผมไฟ) และลงอู ่
พิธีกรรมทํ าขวั ญเดือน (โกนผมไฟ) จะทํ าเมือทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาครบ 1 เดือน เพือ
เป็ นการปั ดเป่ าสิ งชั วร้ ายออกจากตั วเด็ กและเสริ มความเป็ นมงคลถ้าผู ้จะทํ าพิธีอยู่ในฐานะทีอั ตคั ดขั ดสน จะ
กระทํ าแบบรวบรัดก็ได้ โดยเอาด้ ายสายสิญจน์ผูกข้ อมือเรี ยกมิ งขวั ญแล้ วก็ท ํ าพิธีโกนตามฐานะเท่านั นก็พอ
การลงอู่ มีการจั ดเตรี ยม ทีนอนเด็กในเปล และเอาของทีจั ดไว้ ให้เด็ก วางตามขอบเปลใต้ เบาะ ใต้
หมอน จากนั นนําแมวเลี ยงทีสะอาด มีสร้ อยทีคออุ ้ มลงในเปลแล้ วอุ ้ มออก การทีเอาแมวลงเปลก่อนนั นก็มี
ความเชื อว่าเด็ กจะได้เลี ยงง่ายเหมือนแมว หลั งจากนั นก็จะอุ ้ มเด็กมาลงนอนในเปลแล้ วเห่กล่อม
ความเชื อทัวไปหลังการคลอด
- การใช้หั วไพลทีเสกอาคมผูกข้ อมือเด็กเป็ นการป้ องกันผีร้าย แล้วนํ าเด็กลงเบาะโดยใช้คนซึ งในวั ย
เด็กเป็ นคนว่านอนสอนง่ายเป็ นคนปูเบาะให้ ก่อนลงเบาะต้ อเอาเด็กเวียนรอบเบาะ แล้ วกล่าวว่ า“ผีเอาไป
พระเอามา” แล้ววางเด็ ก ทํ าอย่างนี จนครบ๓ ครั ง
- ในบางครั งจะวางเด็กในกระด้งมีผ ้ านุ่งของแม่ฉี กเป็ นผ้ าอ้ อ ม ใต้ เบาะจะมีสมุด ดินสอ เข็ม วางไว้
เพือเป็ นเคล็ดให้เด็กรักการอ่านเขียน มีความคิดรอบคอบและเฉี ยบแหลม
- การนํ ารกใส่ หม้อดินใส่ เกลือใช้ผ้ าขาวห่อปิ ดผูกด้ วยด้ ายดิบสีขาวปนแดง แล้วเอาไปฝั งบนจอม
ปลวกและหาสิ งป้ องกั นให้สัตว์ ขุดคุ ้ ยได้
. วัฒนธรรมด้ านภาษา
สํ านวน ทั กเด็กแรกเกิดว่า “น่าเกลียดน่าชั ง” ลางสังหรณ์ คนโบราณท่านว่า เด็กแรกเกิดนั นจะมี
กลิ นตั วทีหอมบริ สุทธิ เด็กทีได้รับการชมว่ า“ น่ารักน่าเอ็นดู” แก้กรรม พวกวิญาณนั นจะอิจฉาอาจจะพาเด็ก
ไปลั กซ่อน หรื อมาแกล้ งให้เกิ ดอาการร้องไห้ไม่หยุดได้และอาจจะเกิดอาการไม่สบายได้ ทางแก้ ไขคือ
สมัยก่ อนจนถึงปั จจุบั นนั นเขาถึงให้พูดก่อนว่า“ น่าเกลียดน่าชั ง” แต่ถ ้ าเด็กมีอาการร้อ งไม่หยุด ทางแก้ไขไป
หา “พระ” ให้ท่านเรี ยกขวั ญให้มาอยู่ก ั บเนื อกับตั ว

การตั งชื อ ไม่ว่ าสมั ยใด การตั งชือ นั บเป็ นสิ งทีมีความสําคั ญ เพราะเด็ กจะใช้ ชือนั นตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลียนชือ ซึ งไม่นิยมทํ ากั น การตั งชือต้ องสอดคล้ องกั บมงคล กับวั นเกิดของเด็ก ตามหลั ก
คั มภีร์ท ั กษา
หลักของคั มภีร์ท ั กษามีด ั งนี คือ
๑. ชือทีตั ง จะต้ องมีอ ั กษรทีเป็ นมงคล นามกับวั นเกิดของเด็ก
๒. ชือทีตั ง จะต้ องไม่มีอ ั กษร ทีเป็ นกาลกิณี
๓. ชือทีตั ง จะต้ องสอดคล้ อง กับเพศของเด็ก คือ หากเป็ นผู ้ ชาย ควรใช้ชือทีมีอ ั กษรเป็ น "เดช"
นํ าหน้าชือ ถ้าเป็ นหญิง ควรใช่อ ั กษรทีเป็ น"ศรี " นําหน้าชือ
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