ความรู้ท่ วั ไป
กุศโลบาย ความเชื่อ และข้ อเท็จจริง

หลายคนอาจเคยได้ ยินคากล่าวตักเตือนที่มกั เป็ นเรื่ องต้ องห้ าม ด้ วยเหตุผลที่นา่ ฉงนจากคนเฒ่าคนแก่มาตังแต่
้
เด็กๆ โดยสิง่ ที่ห้ามมักมีเหตุผลเกี่ยวกับ สิง่ ที่มองไม่เห็น วิญญาณ และความตาย แต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลีย่ นไป ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้ เหตุผล มีอิทธิพลกับคนรุ่นใหม่มากขึ ้น ทาให้ คนรุ่นใหม่ ละเลยคาสอนของคนเฒ่าคน
แก่ และมองว่าเป็ นสิง่ ที่งมงาย โดยหารู้ไม่วา่ คากล่าวตักเตือนเหล่านัน้ เป็ น”กุศโลบาย”
จากพจนานุก รม ฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คาว่า “กุศโลบาย” อ่านว่า กุด -สะ-โล-บาย หรื อ
กุ-สะ-โล-บาย ซึง่ เป็ นคาสนธิ จากคาว่า “กุศล และ อุปาย” ซึง่ แปลว่า อุบายอันแยบคาย คือ การใช้ อบุ ายต่างๆ อย่างเข้ าที
เพื่อทาให้ มีสงิ่ ดีๆเกิดขึ ้น
จากข้ างต้ น จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ รู วบรวมข้ อมูล มีความสนใจ และ ค้ นหาเหตุผลของของกุศโลบายต่างๆที่
คนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นไม่มากก็น้อย
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เนือ้ หา
1. “ห้ ามขานรับเวลาได้ ยนิ เสียงใครเรียกตอนกลางคืน"
ความเชื่อ - ภูติผีวิญญาณจะมาเอาตัวไป
ข้ อเท็จจริง - เวลากลางคืนนันเป็
้ นเวลาที่คนไทยนอนหลับกันแล้ ว ไม่คอ่ ยจะมีใครออกมาทาอะไรนอกบ้ านตอนกลางคืน
นัก เพราะพวกที่ทาอะไรยามวิกาลมักจะเป็ นพวกโจร หรื อคนร้ ายซะส่วนใหญ่ คนโบราณก็เลยออกอุบายห้ ามไม่ให้ ขานรับ
เสียงใครเรี ยกตอนกลางคืน เพราะจะทาให้ คนร้ ายรู้ตวั และทาร้ ายผู้ที่ขานรับเสียงเรี ยกได้
2. “ห้ ามนอนตอนพลบค่า”
ความเชื่อ - วิญญาณจะออกจากร่าง
ข้ อเท็จจริง - เวลาพลบค่าเป็ นเวลาทีค่ นในบ้ านที่ออกไปทางานนอกบ้ านมาทังวั
้ น จะกลับเข้ ามาบ้ านแล้ วก็กินข้ าวเย็น
ก่อนจะนอนหลับ เป็ นเวลาครอบครัว โดยเวลาพลบคา่ เลยถือเป็ นเวลาที่ต้องช่วยกันตระเตรียมอาหารเย็น ใครนอนเวลานี ้
ถือว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิง่ เพราะกินแรงคนอื่นนัน่ เอง
3. “ห้ ามคนท้ องไปงานศพ”
ความเชื่อ - วิญญาณคนตายจะมาเกิดแทนลูก
ข้ อเท็จจริง - เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีเมรุเผาศพ คนไทยจะเผาศพกันบนกองฟื น ซึง่ พอเผาไปแล้ วศพจะงอขึ ้นมานัง่
เนื่องจากกล้ ามเนื ้อโดนไฟไหม้ และแน่นอนว่าจะเป็ นภาพที่นา่ กลัวแก่ผ้ พู บเห็น โดยเฉพาะกับคนท้ อง ถ้ าหากเห็นภาพ
เหล่านันก็
้ อาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจ จนอาจจะเป็ นอันตรายกับลูกในท้ องได้ คนโบราณก็เลยออกอุบาย เพื่อให้ คน
ท้ องหลีกเลีย่ งจากความเศร้ า ความเครี ยด และความไม่สบายใจ
4. “ห้ ามตัดเล็บตอนกลางคืน”
ความเชื่อ - วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไ่ ม่สขุ
ข้ อเท็จจริ ง - สมัยก่อนไม่มีกรรไกรตัดเล็บเหมือนทุกวันนี ้ คนโบราณจะใช้ มีดเจียนหมากหรื อมีดเล็กๆตัดเล็บ ซึ่ง ก็ตดั ได้
ยากลาบากอยูแ่ ล้ ว ยิ่งพอตกกลางคืนมีแค่แสงเทียนสลัวๆ เท่านัน้ ไม่มีไฟฟ้ าสว่างเหมือนทุกวันนี ้ การใช้ มีดเจียนหมากตัด
เล็บตัวเองในที่มืดนัน้ ก็อาจจะทาให้ พลาดเฉือนเนื ้อตัวเองไปได้ นนั่ เอง
5. “ห้ ามผิวปากตอนกลางคืน”
ความเชื่อ - เป็ นการเรียกผี
ข้ อเท็จจริง - อาจสร้ างความราคาญแก่ผ้ อู ื่นได้
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6. “ห้ ามตากผ้ าข้ ามคืน”
ความเชื่อ – กระสือจะใช้ ผ้าเช็ดปาก
ข้ อเท็จจริง - การตากผ้ าข้ ามคืน จะทาให้ ผ้าชารุดได้ หากคืนนัน้ มีน ้าค้ าง มีฝนตก หรื อ สัตว์มีพษิ อาจจะหลบซ่อนในผ้ า
เหล่านันได้
้ และจะเป็ นอันตรายต่อผู้สวมใส่
7. “การก้ าวข้ ามบันได ให้ ก้าวทีละขัน้ อย่ าก้ าวขึน้ ทีละหลายๆ ขัน้ ”
ความเชื่อ – ทามาหากินไม่ได้
ข้ อเท็จจริง – เป็ นอันตราย เนื่องจากการก้ าวขึ ้นทีละหลายๆขัน้ อาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ งา่ ย
8. "อย่ าหันหัวเตียงไปทางตะวันตก "
ความเชื่อ – ทิศของคนตาย
ข้ อเท็จจริง - เมื่อก่อน ไม่มีไฟฟ้ า ไม่มีทีวีให้ ดลู ะคร พอมืดก็เข้ านอน แล้ วผนังด้ านทิศตะวันตก ทีร่ ับแสงแดดมาตลอดบ่าย
พอค่ามืด ก็จะเริ่ มคลายความร้ อนที่สะสมมาตลอดบ่ายออกมา ถ้ าหันหัวนอนไปทางผนังด้ านนัน้ ก็จะปวดหัวและนอนไม่
สบาย ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้
9. "อย่ าเหยียบหนังสือ"
ความเชื่อ - การเหยียบหนังสือจะทาให้ เราอ่านหนังสือไม่ร้ ูเรื่ อง และสอบตก
ข้ อเท็จจริง - ด้ วยความที่บทเรี ยนในสมัยก่อนจะถูกบันทึกไว้ ในคัมภีร์ใบลาน โดยมีพระเป็ นผุ้ถ่ายทอด เนื ้อหาส่วนใหญ่นนั ้
เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนา และคัมภีร์ใบลานนันมี
้ ความเปราะบางสูงกว่าทีเ่ ราคิด ไม่เหนียวเหมือนเนื ้อกระดาษใน
ปั จจุบนั การเหยียบลงไปครัง้ เดียวอาจทาให้ แตกหักเสียหายได้ โดยที่ไม่สามารถไปหาซื ้อกันใหม่ได้ ต้ องนัง่ คัดลอกกันใหม่
ทังเล่
้ ม..
และในสมัยต่อมา......ด้ วยการเรียนการสอนในระบบการศึกษาสมัยใหม่ ตาราเรี ยนนันมี
้ ราคาแพงมาก ต้ องนาเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ การทาอะไรที่ดแู ล้ วไม่ทะนุถนอมหนังสือ ตาราเหล่านัน้ จะไม่เป็ นผลดีสาหรับผู้ที่ต้องใช้ ศกึ ษาหาความรู้
10. "อย่ าร้ องเพลงขณะกินข้ าว"
ความเชื่อ - ถ้ าร้ องเพลงขณะกินข้ าวจะมีคชู่ ีวติ สูงอายุ
ข้ อเท็จจริง - อาจทาให้ อาหารติดคอได้
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11. "อย่ าเล่ นมีด หรือถือมีดวิ่งเล่ นไปมา เดี๋ยวผีจะผลัก"
ความเชื่อ - ในของมีคมมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ และชอบเอาชีวติ คนไปสังเวย
ข้ อเท็จจริง - อาจเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ตายได้ ถ้าล้ มทับมีด แล้ วทะลุถกู จุดสาคัญ
12. "อย่ าหงายมือ รินขวดเครื่องดื่ม"
ความเชื่อ –เหมือนกรวดน ้าให้ คนตาย ไม่เป็ นมงคล
ข้ อเท็จจริง - เครื่ องดืม่ อาจหก : การหงายมือ ริ นเครื่ องดื่ม ทาให้ ควบคุมมือและขวดได้ ยาก โดยเฉพาะหากเป็ นเครื่ องดื่มที่
มีแอลกฮอลล์แล้ ว หากเริ่ มมึนเมา มือไม้ จะอ่อนกว่าปกติ
13. “อย่ ากวาดบ้ านตอนกลางคืน"
ความเชื่อ - เป็ นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตังแต่
้ ตอนเช้ าออกไปหมด
ข้ อเท็จจริง - บ้ านสมัยก่อนมักเป็ น บ้ านไม้ ยกพื ้นสูง พื ้นบ้ านก็ปดู ้ วยไม้ ซึง่ อาจจะมีร่องระหว่างรอยต่อ แคบบ้ าง กว้ างบ้ าง
ถ้ ากวาดบ้ านเวลากลางคืน เราอาจจะกวาดเอา ของชิ ้นเล็กๆ ที่ตกอยูท่ ี่พื ้น บ้ าน ตกลงไปใต้ ถนุ บ้ าน พร้ อมกับ ฝุ่ นและขยะ
ซึง่ จะหาไม่เจอนัน่ เอง
14. "ต้ นไม้ ใหญ่ ล้มเอง อย่ าเอามาทาเสาเรือน"
ความเชื่อ - ไม้ ล้มเองเหมือนคนตายแล้ ว หากนามาทาเสาเรื อนเป็ นสิง่ อัปมงคล
ข้ อเท็จจริง - ต้ นไม้ ที่ล้มเองนัน้ ส่วนใหญ่จะยืนต้ นตายมาก่อนหน้ าเป็ นเวลานานแล้ ว อีกทังปลวก
้
มอด อาจจะแทะระบบ
รากจนไม่เหลือแก่นไม้ การเอามาทาเสาเรื อน ทาให้ ได้ บ้านที่ไม่มนั่ คง และยังเพิ่มโอกาสในการที่ปลวก มอด จะลามไปยัง
เสาต้ นอื่น ๆ หรื อ ส่วนอื่น ๆ ของบ้ านที่ทาจากไม้
15. "อย่ ารือ้ ทาลายจอมปลวก"
ความเชื่อ - จอมปลวกเป็ นสถานที่ที่มีเทวดาอารักษ์ ใช้ อยูอ่ าศัย หากไปรื อ้ ทาลาย จะทาให้ เทวดาอารักษ์ โกรธเกรี ย้ ว และ
จะส่งผลให้ เกิดเรื่ องอัปมงคลกับผู้รือ้ ทาลาย
ข้ อเท็จจริง - ปลวกเป็ นสัตว์ที่สาคัญต่อระบบนิเวศน์เกี่ยวกับดิน ซึง่ คนไทยจาต้ องพึง่ พาคุณภาพของดินเพราะเป็ นสังคม
เกษตร ปลวกจะกินเศษไม้ ชิ ้นเล็ก ๆ และใบไม้ แห้ ง แล้ วย่อยออกมาเป็ นมูลดิน จะเห็นได้ วา่ ปลวกนันมี
้ หน้ าที่เร่งระยะเวลา
การย่อยสลายของซากพืชเพื่อกลับมาสร้ างความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั ดิน การที่ปลวกกินเศษไม้ ชิ ้นเล็ก ๆ และใบไม้ ที่ทบั ถม
กันอยูท่ ี่หน้ าดิน ยังเป็ นการเพิม่ โอกาสในการเจริ ญเติบโตของกล้ าไม้ เล็ก ๆ อีกด้ วย
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บทส่ งท้ าย
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทาให้ หลายครอบครัว สอนบุตรหลานด้ วยหลักเหตุผลมากกว่าการใช้ กุศลโลบาย
ก็ถือเป็ นเรื่ องที่ดี และนับว่ามีประโยชน์ เนื่องจากจะช่วยเปิ ดโลกทัศน์ สร้ างความเฉลียวฉลาด ให้ กบั เด็กในสังคมยุคใหม่
แต่ถึงกระนันก็
้ นบั ว่า “กุศโลบาย” อันเป็ นอุบายที่คนเฒ่าคนแก่ในอดีตได้ ใช้ สงั่ สอนบุตรหลานนัน้ ก็เป็ นประโยชน์
และเปรี ยบเสมือนภูมิปัญญา ที่ใช้ ได้ ผลจริ งและทาให้ สงั คมไทยสงบสุขจากอดีตตราบจนปั จจุบนั .
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