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๕๒๒๐๒๒๐๖ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  วัว 
  จตุพร  บุญประเสริฐ  : การวิเคราะหตําราวัว .   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :             
รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และ รศ.กัญญรัตน  เวชชศาสตร.  ๒๖๑ หนา. 

 วิทยานิพนธนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับวัว วิเคราะหตําราวัวในดานรูปแบบ 
เนื้อหา ศิลปะการใชภาษา และคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัว โดยศึกษาจากขอมูลที่เปนวรรณกรรม        
ลายลักษณซึ่งเปนเอกสารโบราณ ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และตําราวัวที่เปน
วรรณกรรมทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังสิ้น ๒๐ ฉบับ  
 ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับวัวในดานความรูเชิงประวัติและความเปนมาของวัว         
มีกลาวไวในตํานาน  เทวปกรณ ดานท่ีมาของตําราวัวแตแรกเร่ิมน้ัน  เกิดข้ึนเน่ืองจากฤๅษี              
เปนผูบันทึกขึ้นจากคําบอกเลาของพระอิศวร สวนความสําคัญของวัวกับสังคมน้ัน ทําใหเห็นไดวา
วัวมีความสําคัญซึ่งปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร เปนสัตวใชแรงงาน ทั้งยังเก่ียวของกับ  
การคมนาคม และยังปรากฏในวรรณคดี พิธีกรรม สํานวน ภาษิตไทย การละเลนพื้นบาน และงาน
ศิลปกรรมดวย ดานรูปแบบของตําราวัว พบวา มี ๔ รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่แตงดวยคําประพันธ
รอยกรองประเภทรายยาว รายสุภาพ และลิลิต  รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว รูปแบบท่ีใช
รูปภาพในการสื่อความ และรูปแบบผสม คือ รูปแบบที่มีการถายทอดในลักษณะท่ีใชคําประพันธ
รอยกรองรวมกับรอยแกว ใชคําประพันธรอยกรองรวมกับรูปภาพ และใชคําประพันธรอยแกว
รวมกับรูปภาพ  ดานเนื้อหา  พบวา  ตําราวัวแบงออกเปน  ๒  กลุมไดแก  กลุมเ น้ือหาหลัก 
ประกอบดวยเร่ือง ที่มาของตําราวัว  ลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล  สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัวและ
ราคา  ยาปะสะเขา  พิธีรับขวัญวัวตายลอยมาในน้ําโดยมีเขากับหัวติดมาดวยกัน การบูชาเขาวัว  
ขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว ลักษณะของเขาวัว และกลุมเน้ือหาเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย เน้ือหา
การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  ดานศิลปะการใชภาษา พบวา ฉบับที่แตงดวย
คําประพันธรอยกรองมีความไพเราะดานการใชคํา  การเลนคํา การเลนเสียงสัมผัส การเปรียบเทียบ
ดวยภาพพจนชนิดอุปมา และฉบับที่แตงดวยคําประพันธรอยแกวใชโวหารชนิดอธิบายและบรรยาย 
และดานคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัวนั้น มีคุณคาในดานที่เปนตําราสัตวศาสตร ดานวรรณกรรม    
ดานคติชนวิทยา และดานความรูทั่วไปดวย 

ภาควิชาภาษาไทย                                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
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 The purpose of this research was to study the old-time literature concerning oxen with        

the  focuses on the analysis of the texts about oxen concentrating on the patterns of means to describe 

oxen, the content, the art of language use and the values. The resource was 20 copies of the old-time 

literature reserved by the National Library in Bangkok and the folklore document of Petchaburi Province. 

 The findings were described as follows; In the historical aspect, oxen, according to a legend of 

deity mythology, initially appeared in the hermit’s writing recorded from Siva’s statement whereas,        
in social context, oxen were important as worker, having roles concerning transportation, and existing    

in literature, rites, Thai sayings and proverbs, folk dramas and art work. The aspect of pattern concerning 

oxen revealed 4 patterns, namely, the pattern of Thai verse such as Rai Yaw, RaiSuparb and Lilid,     
the pattern of prose, the pattern of picture communication, and the pattern of combinations between 

verses and proses, verses and pictures, and proses and verses. The content revealed that texts of oxen 

were divided into 2 groups including the main content consisted of the origin of the text about oxen, eight 

families of good appearance of oxen, oxen’s horn colors, value and price of oxen’s horns, horn tonic;  

the rite to caress the dead oxen with head and horns floating along the river, the worship of the oxen’s 
horns, good and bad oxen’s marks of whorls of hair, oxen’s appearances. And the miscellaneous content 

revealed that the rain prediction according to lunar years was of oxen’s pictures. Lastly, the art of 

language use revealed that the copies composed with verse were melodic by excellently choosing words,  
the use of metaphor and simile whereas the copies composed with prose used the figures of speech of 

narration and description and the aspect of value of the text about oxen was that it was a valuable zoology 

text of literature, ethical science, and a text of general knowledge as well.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอนมัสการพระไตรโลกยมุนีนารถ อีกเจาไกรลาสประทับอาสนโคเผือกผูอันสงางาม       
ผูเปนตนเร่ืองตําราวัว ที่โปรดประทานสติปญญาและดลใจใหไดทําวิจัยเร่ืองน้ีจนสําเร็จสมประสงค 
 วิทยานิพนธเ ร่ืองการวิ เคราะหตําราวัวเลมน้ี  สําเร็จไดดวยเพราะความ เมตตาของ                   
รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยกัญญรัตน           
เวชชศาสตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูจุดประกายใหผูวิจัยไดคนพบหัวขอในการศึกษา
คร้ังน้ี   ผูชวยศาสตราจารย  ดร . อุบล  เทศทอง  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ                 
รองศาสตราจารยประพนธ  เรืองณรงค ผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและสํานึก          
ในความกรุณาของอาจารยทุกทานท่ีไดสละเวลาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และใหขอเสนอแนะ  
อันเปนประโยชนแกผูวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเร่ืองนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ  
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยสมพร รวมสุข  ผูชวยศาสตราจารยสิริอาภา         
รัชตะหิรัญ  ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ เรืองศรี  ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ที่กรุณา          
ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรูและใหความเมตตาแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาราชครูพิธีศ รีวิสุทธิคุณ  ที่ ใหคํ าแนะนําแกผู วิ จั ย       
ศาสตราภิชานลอม เพ็งแกว ผูชวยเหลือในการตรวจสอบเอกสารตนฉบับ อาจารยพิมพพรรณ 
ไพบูลยหวังเจริญ  คุณทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ที่กรุณามอบ  
ตําราวัวใหผูวิจัยศึกษาและชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา  คุณมานิต ปลัดสิงห รวมท้ังปราชญชาวบาน    
ทุกทานและเจาของตําราวัวทุกฉบับที่ดลใจใหไดพบขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังนี้  
 ขอกราบพอประดิษฐ  บุญประ เส ริฐ  แม โสน  บุญประ เส ริฐ  ผู ใหทุ กสิ่ ง จนลู ก              
ประสบความสําเร็จ แมวาวันน้ีพอจะจากลูกไปแลว แตพอก็คือแรงบันดาลใจใหมุงม่ันท่ีจะทําวิจัย
เร่ืองนีจ้นสําเร็จ จึงขออุทิศวิทยานิพนธเลมนี้เพื่อบูชาพระคุณของทานทั้งสอง 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณามอบเงินอุดหนุนการวิจัย  
คร้ังนี้ เปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ขอขอบพระคุณ  คุณปญญา  พูพะเนียด  ที่กรุณาชวยเหลือผูวิจัยในเร่ืองการตัดตอ
ภาพประกอบวิทยานิพนธ อาจารยปรัชญา ปานเกตุ ที่ชวยใหคําแนะนําเร่ืองตางๆ อาจารยชลธิชา 
หอมฟุง ที่คอยชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆเร่ือง ผูวิจัยขอขอบคุณทุกๆกําลังใจและความหวงใยอันเปยม
ดวยกุศลจิตของญาติมิตร พี่ นอง และบุคคลท้ังหลายท่ีมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยเร่ืองน้ีสําเร็จ     
ไดอยางสมบูรณ  
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บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วัวเปนสัตวเลี้ยงท่ีคนสวนใหญทราบดีวามีไวสําหรับใชแรงงาน มนุษยรูจักนําวัวมาเลี้ยง
เพื่อจุดประสงคตางๆกันมานานนับพันป  หากยอนไปในสมัยกอนประวัติศาสตรจะพบหลักฐาน   
ที่บอกถึงความสําคัญของวัวกับสังคมมนุษยไดอยางชัดเจน อาทิ ภาพเขียนสีรูปวัวตามผนังถ้ํา รูปวัว
แกะสลัก กระดูกวัวฝงรวมกับโครงกระดูกคน ตลอดจนภาชนะตางๆที่มีรูปวัวประดับ ที่ขุดพบใน
แหลงโบราณคดีไดสะทอนใหเห็นวามนุษยไดใชวัวเปนแรงงานหลักในภาคเกษตรกรรม เปนสัตว
เลี้ยง ใชเพื่อลาสําหรับบริโภคและความบันเทิง รวมถึงใชเปนสัตวในการประกอบพิธีกรรมสําคัญ
ทางศาสนา 
 วัว เปนสัตวเคี้ยวเอ้ืองจําพวกเดียวกับควาย ในทางวิชาสัตววิทยาจัดใหอยูในวงศเดียวกัน 
คือ โบวิดี (Bovidae) เปนสัตวกีบคู  เขาโคงสั้น มีแรง๑หรือเหนียงหอยอยูใตคางถึงอก๒ ลําตัวมีหลาย
สี เชน ดํา ขาว นวล น้ําตาล ลาย เปนตน ในภาษาไทยมีคําเรียกวัว  ๒ คํา ไดแกคําวา วัว และ โค 
บางคร้ังมีการออกเสียง วัว เปน งัว  คําเรียกวัวในภาษาบาลีมีหลายคําและบอกเพศดวย กลาวคือ    
คําที่เรียกวัวตัวผู มี ๖ คํา ไดแก อุสะ พลิวทฺท โคโณ โค วสภะ และ วุสะ สวนวัวตัวเมียมีคําเรียก ๓ 
คํา ไดแก คาวี สิงคินี และ โค๓ จะเห็นไดวาไทยเรารับคําวา โค มาจากภาษาบาลี ซึ่งเปนคําท่ีมี
ความหมายกลางๆไมชี้เฉพาะวาจะเปนวัวตัวผูหรือวัวตัวเมีย สวนในภาษาอังกฤษใชคําวา คาว 
(cow) แปลวา แมวัว หรือ วัวตัวเมีย และ ออคซฺ (ox) แปลวา วัวตัวผู 
                                                           

 ๑ลอม  เพ็งแกว ไดอธิบายความหมายของคําวา แรง ไวใน ภูมิพื้นภาษาไทย (๓) (กรุงเทพมหานคร:  
พิมพคํา, ๒๕๔๗), ๙๐.  ความวา แรง คือ แถบหนังท่ีอยูใตคอวัว เริ่มจากใตคางผานใตคอไปจนถึงเน้ือตรงโนน
หนาอก ระหวางกลางโคนขาหนาท้ังสอง (โนนเน้ือหนาอก เรียกกันวา เสือรองไห ภาษาใต (ควนขนุน) เรียกวา 
ลูกพราว) 
 ๒จรัญ   จันทลักขณา ,  “ วัวควาย ,”  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู  ๑๒ (๒๕๕๑): ๑๓๓. 
 ๓สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน, พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา หรือ พจนานุกรมภาษา
บาลีแปลเปนไทย พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๑๔๐-๑๔๑. 
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 ในวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรม พบวา มนุษยใชแรงงานจากวัวทั้งสิ้น สวนใหญใชแรงงาน
จากวัวไถเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับทํานา นวดขาว ลากจูง บรรทุกสัมภาระ เปนพาหนะในการคมนาคม
ขนสงทางบก เลี้ยงเพื่อการบริโภคเน้ือและนม นอกจากน้ีแมแตหนังและเขาของวัวที่ตายแลว มนุษย
ยังสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมสิ้นสุด ดังน้ัน วัว จึงเปนสัตวจตุบาทที่ควรยกยองวาเปน
สัตวมีคุณตอมนุษยอยางไมสิ้นสุดนับต้ังแตโบราณกาล 

 
 วัว ยังเก่ียวของกับการคา ดังปรากฏในศิลาจารึก หลักที่ ๑ พ.ศ. ๑๘๓๕ ดานท่ี ๑ บรรทัดท่ี 
๑๘-๒๑ ความวา 
 

เมื่อช่ัวพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในนํ้ามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอา จกอบใน
ไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคา  ขี่มาไปขาย ๔ 

 

 จากขอความในจารึกขางตนจะเห็นไดวา ขอความ จูงวัวไปคา มีสองนัย กลาวคือ ใชวัวเปน
พาหนะลากเกวียนบรรทุกของไปคาขาย และ การคาขายวัว  ซึ่งทําใหเห็นถึงความสําคัญของวัวกับ
การคาขายท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณ 

 

ในสถานการณปจจุบันแมวาความนิยมในการใชแรงงานจากวัว ในสังคมเกษตรกรรมจะ
ลดลงเน่ืองจากมีนวัตกรรมสมัยใหมเขามาแทนท่ี ทําใหบทบาทของวัวถูกลงความสําคัญลง และ
เปลี่ยนบทบาทจากสัตวเลี้ยงเพ่ือใชแรงงาน ไปเปนสัตวเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม และการแขงขันใน
เกมกีฬาพื้นบาน  และบทบาทสําคัญที่ถือวาเปนการยกยองเชิดชูวัวอยางสูงสุด คือ บทบาทในการ
เปนพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนประจําทุกป ทั้งน้ีเพื่อเปน
การอนุรักษฟนฟูประเพณีไทยและขนบธรรมเนียมของราชสํานักใหคงอยูสืบไป   

 

 วัว ยังมีความเกี่ยวของกับคติความเชื่อทางศาสนา เชน การใชวัวในพระราชพิธีพืชมงคล
และจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ เปนพิธีฝายพราหมณที่ทําใหเห็นวาวัวมีบทบาทตอคติความเชื่อ
ของพวกที่นับถือพระอิศวร  เพราะพระอิศวรทรงโคเผือกผูเปนพาหนะ ดังน้ันวัวจึงมีฐานะเปน
พาหนะของมหาเทพท่ีควรเคารพบูชาวัวดุจเปนเทพเจาองคหน่ึงในศาสนาฮินด ู   

                                                           
๔ประชุมจารึกภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.  พิมพเปนท่ีระลึกใน

โอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป ตุลาคม ๒๕๔๗), ๔๐. 
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 นอกจากน้ีวรรณคดีไทยหลายเร่ืองยังพบวา วัว เปนสัตวที่ถูกนํามากลาวถึงและปรากฏอยู
มากพอสมควร ทําใหเห็นความสําคัญและบทบาทของวัวไมนอยไปกวาสัตวชนิดอ่ืนๆ  เชน 
วรรณคดีพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย เร่ือง ไตรภูมิพระรวง๕  ตอนท่ีพรรณนาถึงสระอโนดาตในปา  
หิมพานตแดนชมพูทวีป โดยกลาวถึง ปากภูเขารูปสัตว ๔ ชนิด ไดแก สิงห  ชาง  มา  และวัว ที่อยู
ลอมรอบสระอโนดาตทั้ง ๔ ทิศ ซึ่งมีน้ําไหลออกจากปากสัตวทั้ง ๔  แลวเวียนรอบสระอโนดาต
กลายเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสําคัญสายตางๆ  
 วรรณคดีสมัยอยุธยาที่กลาวถึงวัว เชน  เร่ืองสมุทรโฆษคําฉันท สํานวนพระมหาราชครู๖ 
กลาวถึง การเลนวัวเกวียนวาเปนหน่ึงในเร่ืองเบิกโรงกอนเลนหนังใหญ ในเร่ืองกฤษณาสอนนอง     
คําฉันท๗ พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  กลาวถึง วัวในเชิง
เปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจสัจธรรม เชน ความดี ความช่ัว ซึ่งเปนคุณคาของความเปนคน   โดยกลาว
เปรียบเทียบวา วัว ควาย แมตายไปแลวยังมีหนังและเขาที่ใหประโยชนได แตสําหรับคนนั้นเมื่อตาย
ไปไมเหลือประโยชนอะไร นอกเสียจากความดีความช่ัวที่ไดทําไวเทาน้ันอันจะเปนที่ประจักษให
คนอ่ืนไดรับรู  และยังมีวรรณคดีอีกหลายเร่ืองที่กลาวถึงวัว เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า  เสือโคคําฉันท 
โคลงโลกนิติ  กฎหมายตราสามดวง บทเสภาสามัคคีเสวก   เปนตน 

 
 ความสําคัญของวัวยังปรากฏแพรหลายในนิทานพื้นบาน เชน งัวนอย งัวเขาทอง พญางัว 
และ อาลองขี้วัวแหง เปนตน ตํานาน นิทานสุภาษิต  ชาดก  เชน  วัวในตํานานเมืองนาน วัวในพุทธ
ประวัติ  โคนันทิวิศาล  เสือโค และอ่ึงอางกับวัว เปนตน  และจากการศึกษาดัชนีอนุภาคนิทาน
พื้นบานของ สติท ทอมปสัน๘(Stith Thompson) ยังพบอนุภาคท่ีเกี่ยวของกับวัว  เชน  อนุภาคเขาวัว

                                                           
๕พระยาลิไท, ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๕๑), ๒๗๙. 
๖สุมาลี  กียะกูล ไดศึกษาเร่ือง สมุทรโฆษคําฉันทสวนที่แตงสมัยกรุงศรีอยุธยา: การวิเคราะหและวิจารณ

เชิงประวัติ ไดสรุปผลการศึกษาวา สมุทรโฆษคําฉันทสวนที่แตงสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ันไมไดแตงขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช แตแตงขึ้นในระหวางรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒    
ซ่ึงผูแตงสมุทรโฆษคําฉันทไมใชพระมหาราชครูและสมเด็จพระนารายณมหาราช แตเปนสมเด็จพระรามาธิบดีที่  
๒ 

๗สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส , กฤษณาสอนนองคําฉันท (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทรพร้ินตริ้งแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๒), ๑๖-๑๗. 

๘Stith  Thompson, Motif-Index of Folk Literature (Bloomingtion and London: Indiana University 

Press, ๑๙๖๐), ๕๓๖. 
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ทองคํา  อนุภาควัวเขาเดียว  และอนุภาควัวแปลงรางเปนสัตวอ่ืน๙ เปนตน  จากความสําคัญดังกลาว
ยอมแสดงใหเห็นวาวัวเปนสัตวที่อยูในการรับรูของคนทุกวัฒนธรรม 

 
 ในวัฒนธรรมไทยยังพบวาไดมีการนํา วัว มาใชในความหมายเปรียบเทียบ ดังท่ีปรากฏใน
สํานวนไทยหลายสํานวน  เชน วัวหายลอมคอก  วัวพันหลัก  วัวลืมตีน  วัวสันหลังหวะ  วัวไมมี
หลัก ฟกไมมีราน  วัวเห็นแกหญา ขี้ขาเห็นแกกิน  ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม เปนตน การที่คน
โบราณนําวัวมาใชเปนถอยคําสํานวนไทย ยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความผูกพันระหวาง
คนกับสัตว  
 นอกจากนี้ วัว ยังไดปรากฏอยูในงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ  รูปวัวใน         
ภาพจิตรกรรม  ประติมากรรม  รูปวัวทําเปนเคร่ืองประดับ และรูปวัวในวัตถุตางๆ ฯลฯ  สิ่งเหลานี้
ยอมทําใหเห็นวา วัว เปนสัตวที่มนุษยมีความคุนเคยและเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการสรางสรรค
งานศิลปะของชางฝมือไทย 
 จากความสําคัญของวัวดังไดกลาวมาขางตน ทําใหประจักษไดอยางดีวาวัวเปนสัตวมีคุณ 
ตอมนุษยนานัปการ ทั้งยังมีประวัติความเปนมาที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับวัว  
มาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน  นอกจากน้ีวัวยังเปนสัตวเลี้ยงที่มีความเฉลียวฉลาด แสนรู  เชื่อง และ
ฝกหัดงาย  ดังนั้นการท่ีจะหาวัวมาเลี้ยงสําหรับใชงานหรือเพื่อจุดประสงคอยางใด เจาของวัวจึงตอง
รูถึงวิธีการคัดเลือกวัว เพราะนอกจากจะเลือกวัวใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆแลว การคัดเลือกวัว
ยังตองพิจารณาถึงลักษณะดีมีมงคล ลักษณะรายเปนอัปมงคล บนสวนตางๆของวัว เชน เขา  ขวัญ  
สี  ตลอดจนอวัยวะอ่ืนๆ คนไทยแตโบราณจึงไดบันทึก ตําราวัว  ขึ้นเพ่ือใหทราบถึงความรู           
ภูมิปญญาและความเช่ือตางๆเก่ียวกับการคัดเลือกวัวที่มีคุณลักษณะดี คือ มีลักษณะท่ีเปนมงคล
ปราศจากโทษซึ่งสมควรมีไวครอบครอง  

                                                           

 ๙ดัชนีอนุภาคนิทานพ้ืนบาน (Motif-Index of Folk Literature) ยังกลาวถึง อนุภาคที่เกี่ยวกับ วัว ในคําวา
คาว (Cow) ในหมวดตางๆ เชน หมวด A  A.13.1.1. Cow as creator  วัวในฐานะผูสราง  A 132.9.1. god cow เทพ
แหงวัว หมวด B  B 184.2.1.3. grants all desires วัวสนองตอบตอทุกความประสงค B 394 grateful for being 

milked  ขอบคุณตอสัตว (มีคุณ) ผูใหนม (มนุษย)  B 535.0.1 as nurse care for children วัวคือผูอนุบาลทารก 
หมวด C C 221.1.1.1. tabu to eat cow หามกินเน้ือวัว C 221.1.1.3. tabu to kill, cook scared cow หามฆาวัว
ศักดิ์สิทธ์ิทําอาหารกิน  หมวด D D 1652.3.1 with in exhaustible milked นมท่ีผลิตไดไมหมด  หมวด J                 

J 1291.1.1. why black cow eat green grass, give white milk, yellow butter. ทําไมวัวดํา กินหญาเขียว ไฉนจึงให
นมสีขาว ใหเนยเหลือง  และ หมวด M  M 471.1 curse cow will give red milk วัวที่ถูกสาปจักใหนมสีเลือด     
เปนตน 
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 ความรูและภูมิปญญาเกี่ยวกับลักษณะดี  รายของวัว  จึงเปนท้ังศาสตรและศิลปที่มี
ความสําคัญแขนงหนึ่งของไทยมาแตโบราณกาล  อนึ่ง  สรรพตําราที่เกี่ยวของกับการดูลักษณะดี 
รายในตัวสัตวของคนไทยมีอยูหลายชนิด เชน ตําราดูมา  ตําราคชลักษณ  ตําราดูแมว  ตําราดูสุนัข  
และตําราดูนกเขาชวา  เปนตน สวนตําราท่ีเกี่ยวของกับวัวนั้นผูวิจัย พบวา มีตําราท่ีเกี่ยวของกับการ
ดูวัวหลายสํานวนและมีชื่อเรียกแตกตางกัน  เชน ตําราเขาโค  ตําราดูขวัญวัว  ตําราเขาพระโค         
คํารายตําราเขาโค  ตําราวัวน้ํา๑๐ เปนตน  
 ตําราวัวที่พบมีทั้งท่ีแตงดวยคําประพันธรอยกรองและรอยแกว มีศิลปะการใชภาษาดวย
ถอยคําท่ีไพเราะ งดงาม อนึ่ง ความแพรหลายของตําราวัว มีอยูทั่วไปโดยเฉพาะทองถิ่นที่ยังให
ความสําคัญกับวัวในการเกษตรและเกมกีฬา  ดังน้ันนอกจากจะพบตําราวัวที่รวบรวมไวในหอสมุด
แหงชาติแลว  ยังพบวามีตําราวัวที่เปนวรรณกรรมทองถิ่นอีกเปนจํานวนมาก การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย  
ไดเก็บรวบรวมขอมูลและใชตําราวัว ที่ เก็บรักษาที่หอสมุดแหงชาติและฉบับทองถิ่นที่ เปน
วรรณกรรมลายลักษณเปนหลักในการศึกษา และใชขอมูลมุขปาฐะมาเปนสวนประกอบเพื่อให
งานวิจัยสมบูรณมากยิ่งขึ้น   
 ในตําราวัว นอกจากจะใชภาษาในการสื่อความเกี่ยวกับความรูเร่ืองตางๆของวัวแลว          
ยังพบวา มีการใชรูปภาพในการสื่อความหมายโดยเขียนเปนรูปวัว และมีเสนชี้บอกตําแหนงของ
อวัยวะตางๆที่เปนลักษณะดี รายของวัวดวย อาทิ การบอกตําแหนงดี รายของขวัญวัว การดูลักษณะ
ดี รายจากอวัยวะตางๆของวัว เชน สี หาง หนอก หนา ขา กีบ และลึงค เปนตน  

 การท่ีตําราวัวมีรูปแบบท่ีสรางสรรค และมีเนื้อหาท่ีนาสนใจหลายประการ ตําราวัวจึงเปน
คลังความรูและภูมิปญญาไทยท่ีสําคัญ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค การเรียนรู การจดจํา และ
ประสบการณของคนโบราณจนสามารถนํามาสรางเปนภูมิรู และปรับใชใหเขากับสิ่งแวดลอมและ
ความเปนอยูไดอยางเหมาะสม   
 จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ตําราวัวเปนตําราที่มีคุณคา ย่ิงตอสังคมไทย รวมถึง
เปนคลังภูมิปญญาดานตางๆและทําใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีการดํารงอยูของตําราวัว ที่สะทอนให
เห็นความสัมพันธกับคนไทยในดานตางๆไดเปนอยางดี  แมวาตําราท่ีเกี่ยวกับการดูสัตวจะพบ
แพรหลายอยูมากในวัฒนธรรมไทยก็ตาม แตการศึกษาตําราวัวยังไมมีผูใดศึกษามากอนประกอบกับ
ตําราวัวเปนสิ่งท่ีมีคุณคาและนาสนใจอยางย่ิง จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาตําราวัวโดยศึกษาใน
ดานความรูเกี่ยวกับวัว รูปแบบ เนื้อหา  ศิลปะการใชภาษา และคุณคาที่ปรากฏในตําราวัว ซึ่ง
นอกจากจะเปนประโยชนตอการศึกษาในดานวรรณกรรมแลว ยังเปนการเสริมสรางใหเกิดความรู

                                                           

 ๑๐ตําราวัวน้ํา คือ ตําราพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรโดยใชแผนภาพรูปวัว  
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เกี่ยวกับวัวซึ่งมีความสําคัญและมีคุณย่ิงตอคน รวมถึงเปนการเผยแพรและอนุรักษสรรพวิทยา
โบราณแขนงน้ีใหคงอยู ในฐานะท่ีเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติตอไป 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 เนื่องจากยังไมมีผูศึกษาตําราวัวโดยเฉพาะ แตมีการศึกษาเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัวซึ่ง
บันทึกไวในสมุดไทยและการศึกษาคนควาเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสัตวอ่ืน โดยมีการเผยแพรเปนหนังสือ 
อยางไรก็ตามการศึกษาดังกลาวก็สามารถนํามาเปนแนวทางของการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี ้
 
 ๑.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวัว 
 อาคม  เดชทองคํา ศึกษาเร่ือง  หัวเชือกวัวชน๑๑  มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางการชนวัวกับวิถีชีวิตและบุคลิกภาพของคนใตจากมิติตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตรและคติชนวิทยา  การศึกษาดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่นํามาศึกษา ๓ ประการไดแก 
การคัดเลือกวัวชน  การเลี้ยงดูวัวชน และกระบวนการในการจัดการชนวัว  โดยเน้ือหาเปนการให
ความรูในเร่ืองตางๆเกี่ยวกับวัวชนอยางละเอียด ไดแก ประวัติความเปนมาของการชนวัวและสนาม
ชนวัว   การคัดเลือก การเลี้ยงดู การฝกซอมวัว การติดคู ระเบียบวิธีในการชนวัว  พฤติกรรมการเลน
พนันชนวัวและผลกระทบตอสังคม ความเชื่อทางดานไสยศาสตรที่เกี่ยวกับการชนวัว ลักษณะ
จําเพาะของนายสนาม คานิยม วิถีชีวิตของนักเลงวัวชนและบุคคลในเครือขาย  ภาวะการจางงาน
และเศรษฐกิจชุมชน การประชาสัมพันธ  เงินเดิมพัน วงจรชีวิตวัวชน รายไดและรายจายของ
ผูประกอบการและแนวโนมในอนาคต  นอกจากน้ี  ผลงานดังกลาวยังไดวิเคราะหถึงการชนวัววามี
อิทธิพลตอการเสริมสราง สั่งสม และสืบสานระบบความคิดจําเพาะของคนใตในแงมุมของความ
เชื่อ ทัศนคติ คานิยม ทั้งที่เปดเผยและซอนเรน เพื่อใหทราบถึงโครงสรางและพลวัตของวัฒนธรรม
ภาคใตที่สอดคลองกับการพัฒนา ในฐานะท่ีการชนวัวถูกกําหนดใหเปนหนวยหนึ่งของวัฒนธรรม  
ตอนทายของงานวิจัยไดทําอภิธานศัพทและนําเสนอภาคผนวกที่เกี่ยวกับวัวชนไวอยางนาสนใจ 
อาทิ  ความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ เขา และสีของวัวชน ใบอนุญาตและระเบียบขอบังคับตางๆวาดวยการ
ชนวัว  
 

 

 
                                                           

๑๑อาคม  เดชทองคํา, หัวเชือกวัวชน  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
๒๕๔๓). 
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 จรัญ จันทลักขณา และ ผกาพรรณ  สกุลมั่น ศึกษาเร่ือง วัวชน กับ คนใต ๑๒เปนเอกสารเพื่อ
สงเสริมการวิจัย การอนุรักษ และใชประโยชนวัวพื้นเมืองภาคใต โดยมีจุดประสงคเพื่ออนุรักษ     
วัวพื้นเมืองของภาคใตไมใหสูญพันธุ เพราะวัวมีความสําคัญทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ      
เปนแหลงพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนื้อหาเปนการรวบรวมบทความเร่ือง
ตางๆ อันเก่ียวของกับวัวชนที่เขียนโดยนักวิชาการและปราชญทองถิ่น เชน ตํานานวัวกับคนใต  
ลักษณะของวัวชน (สี เขา ขวัญ) ไสยศาสตรกับวัวชน เปนตน เนื้อหาของบทความเปนการให
ความรู ภูมิปญญา ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับวัวไวอยางละเอียด 

 
 พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ ศึกษาเร่ือง  ตําราโค๑๓ โดยไดเรียบเรียงหนังสือเร่ืองตําราโค
จากขอมูลในเอกสารโบราณหมวดสัตวศาสตร หมูโค ของสวนภาษาโบราณ หอสมุดแหงชาติ 
เน้ือหาเปนการปริวรรตตําราเขาโคจํานวน ๖ สํานวน ไดแก โคลงลิลิตตําราเขาโค ตําราเขาโค(ตํารา
โคณวิสาร ตําราเขาวัว ตําราเขาพระโค วาดวยวิธีดูเขาพระโคที่ดีและช่ัว ตําราโคเขียนตามชบับแล 
ตําราแมว๑๔ โดยยังคงรักษาอักขรวิธีและคําอานตามตนฉบับ 

 

 พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ เขียนบทความเร่ือง  ตําราโค:ศาสตรแผนโบราณของไทย๑๕  
โดยมีจุดประสงคที่จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับตําราโคใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ผูเขียนได
นําเสนอความรูเกี่ยวกับตําราโคในดานตางๆ เชน เนื้อหาเร่ืองลักษณะโคมงคล ๘ ชนิด ลักษณะ    
เขาโคมงคลและคุณสมบัติ  วิธีดูแลและบูชาเขาพระโค นอกจากนี้ผูเขียนยังไดคัดเลือกตําราโค        
ที่แตงดวยคําประพันธประเภทลิลิตช่ือ พระสมุดโคลงเขาโค จากเอกสารโบราณประเภทหนังสือ   
สมุดไทยดํามาพิมพประกอบทายบทความ โดยไดปริวรรตเปนคําอานปจจุบันตามตนฉบับ 

 

 

                                                           
๑๒จรัญ จันทลักขณา และ ผกาพรรณ  สกุลมั่น , บรรณาธิการ, วัวชน กับ คนใต (กรุงเทพมหานคร:

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓). 
๑๓พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ, ตําราโค (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). 
๑๔หนาตนสมุดไทยเขียนวา ตําราแมว แตเนื้อหาในเลมกลาวถึงสีน้ําของเขาวัวลักษณะตางๆ 
๑๕พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ, “ตําราโค: ศาสตรแผนโบราณของไทย,” ศิลปากร ๔๑, ๓ (๒๕๕๑) :

๗๓-๙๑. 
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 จตุพร  บุญประเสริฐ บรรณาธิการจัดทําหนังสืออนุสรณชื่อ ประดิษฐานุสรณ: ชางปน    
หัววัวแหงเมืองเพชรบุรี๑๖  เนื้อหาประกอบดวยบทความท่ีเกี่ยวของกับวัวในเร่ืองตางๆ เชน พินิจ
สํานวนวาดวยวัว  การเลนเขาโค โคนนทิพาหนะมหาเทพ วัวในวรรณคดีไทย และตําราเขาอุสุภราช 
ฉบับวัดระหารนอย จังหวัดเพชรบุรี  
 

 ๒. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัตวตางๆ 
 สุทธิลักษณ  อําพันวงศ ศึกษาเร่ือง  แมวไทย๑๗ โดยไดรวบรวมเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ   
แมวไทยไวทุกดาน ต้ังแตประวัติความเปนมาของแมวสายพันธุตางๆ ประเภทของแมวไทยในตํารา
ดูลักษณะแมวไทยท่ีบอกถึงลักษณะแมวดีใหคุณ ๑๗ ชนิด และแมวใหโทษอีก ๗ ชนิด โดยมีการ
เปรียบเทียบกับแมวของตางประเทศท่ีมีการกําหนดชนิดไว  นอกจากน้ียังมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงนิสัย
แมวไทย  การเลี้ยงแมวไทย  การจําหนายแมวไทยสงไปตางประเทศ  ประโยชนตางๆของแมวไทย  
แมวในสุภาษิตและขอคิด  แมวไทยในนิทาน  แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลิตภัณฑรูปแมว  
แมวที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมและการประกวดแมวดวย 

   
 สุทธิลักษณ  อําพันวงศ  ศึกษาเร่ือง  ชางไทย๑๘ โดยมีจุดประสงคที่จะรวบรวมเร่ืองราว     
ที่เกี่ยวกับชาง ทั้งชางท่ีมีชีวิตและชางในตํานานตางๆ อิทธิพลของชางตอคนในสังคมไทยในดาน  
การสรางรูปชางไวในวัตถุสําคัญตางๆ ที่ทําใหเห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธของชางกับคติ
ความเช่ือของคนไทย  เนื้อหาของเร่ืองท่ีศึกษากลาวถึงความสําคัญของชางไทยในดานตางๆไดแก 
ชาง-สัญลักษณของประเทศไทย ความนิยมในชางไทย  ลักษณะและธรรมชาติของชาง ชีวิตความ
เปนอยูของชาง  การใชประโยชนจากชาง  ชางเผือกและพระยาชางประจํารัชกาล  การแสดงของชาง 
ชางในตํานาน พุทธประวัติ วรรณกรรม ภาพยนตร สุภาษิตและคําพังเพย  รูปชางในวัสดุตางๆ และ
การสะสมวัสดุรูปชางของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชื่อตางๆท่ีมีคําวาชาง 
เกร็ดความรูเกี่ยวกับชางเผือกและเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชาง  
 

                                                           
๑๖จตุพร  บุญประเสริฐ, บรรณาธิการ, ประดิษฐานุสรณ (กรุงเทพมหานคร: ฟลสไตล, ๒๕๕๓). 
๑๗สุทธิลักษณ  อําพันวงศ, แมวไทย (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๒๖). 
๑๘สุทธิลักษณ  อําพันวงศ, ชางไทย (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นทติ้งเซ็นเตอร, ๒๕๓๗). 
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 สุวรรณี  ทองรอด ศึกษาเร่ือง ตํารามาฉบับภาคกลาง๑๙  ขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลจาก
เอกสารโบราณจากหอสมุดแหงชาติจํานวน ๒๑ ฉบับ โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงความรูเชิง
ประวัติเก่ียวกับกําเนิดมา ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของมา วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะ
การใชภาษาในตํารามา รวมถึงคุณคาของตํารามาฉบับภาคกลางตามแนวคิดทางวรรณคดีและคติชน
วิทยา  ผลการศึกษาพบวา กําเนิดมามีกลาวถึงท่ีมา ๒ แหลง แหลงแรก คือ คัมภีรนารายณ ๒๐ ปาง 
และคัมภีรเฉลิมไตรภพ แหลงท่ีสองปรากฏในตํารามาฉบับตางๆ  ดานบทบาทของมาพบวา           
มีบทบาทในฐานะเทพพาหนะ  บทบาทในวรรณคดี  บทบาทเก่ียวกับพิธีกรรม การสงคราม และ
การคมนาคมขนสง เนื้อหาของตํารามามีทั้งรอยแกวและรอยกรอง สามารถจําแนกเนื้อหาได ๕ 
ประเภท ไดแก ตําราลักษณะมา กลาวถึงลักษณะมาดี ลักษณะมาโทษ ลักษณะขวัญมาตามตระกูล
ตางๆ ๔ ตระกูล  ตํารายามา กลาวถึง ยารักษาโรคตางๆที่เกิดจากมา สวนประกอบของยา วิธีปรุงยา 
และวิธีรักษา ตําราขับข่ีมาและฝกมา ตําราเพลงทวน และตํารามาเบ็ดเตล็ด ดานศิลปะการใชภาษา
ในตํารามาประกอบดวยการใชคํา  การใชภาพพจนและกลวิธีการเขียนที่สละสลวย ดานคุณคาของ
ตํารามาฉบับภาคกลางแบงได ๓ ดาน ไดแก คุณคาในฐานะตํารา  คุณคาดานวรรณกรรมและคุณคา
ดานคติชนวิทยา 
  

 เกษียร   มะปะโม เขียนบทความเร่ือง  ตํารานกเขาชวา๒๐  โดยนําเน้ือหาบางสวนเกี่ยวกับ
ลักษณะดีและช่ัวของนกเขาชวาจากเอกสารสมุดไทยมาปริวรรต  เนื้อหาของบทความกลาวถึงการ
ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับนกเขาชวา เชน ลักษณะทางกายภาพของนกเขาชวา ลักษณะนิสัย  อาหาร 
ความเชื่อเร่ืองการนํานกเขาชวามาเลี้ยงในบาน  สวนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเอกสารโบราณท่ีวาดวยตํารา
นกเขาชวา ไดกลาวเพียง ๒ สวน ไดแก ลักษณะนกเขาชวาท่ีดีและลักษณะนกเขาชวาท่ีชั่ว โดยมี
ภาพประกอบคําอธิบาย 

 

 พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ ศึกษาเร่ือง  พระสมุดตําราแผนคชลักษณ๒๑  โดยนําตนฉบับ
ตําราคชลักษณของหอสมุดแหงชาติฉบับที่เกาแกที่สุดมาพิมพเผยแพร เนื้อหากลาวถึงลักษณะของ
ชางตระกูลตางๆ ที่มีทั้งชางศุภลักษณและทุรลักษณ โดยใหความรูเกี่ยวกับชางไดอยางสมบูรณที่สุด 

                                                           
๑๙สุวรรณี  ทองรอด , “การศึกษาตํารามาฉบับภาคกลาง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓). 
๒๐เกษียร  มะปะโม, “ตํารานกเขาชวา.” ศิลปากร ๔๖, ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๖): ๖๖-๗๗. 
๒๑พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, พระสมุดตําราแผนคชลักษณ  (กรุงเทพมหานคร: สํานักหอสมุด

แหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๖). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐ 
 

มีการนํา รูปอักษรสมัยอยุธยาตอนปลาย  และรูปภาพชางจากตนฉบับทั้ ง เลมมาจัดพิมพ                  
ใหตอเนื่องกันตามสีและสภาพท่ีเปนจริง ทั้งน้ียังไดเขียนคําอานใหเปนแบบปจจุบันโดยยังรักษา
รูปแบบของรูปอักษรและอักขรวิธีของตนฉบับไว  มีคําอธิบายศัพทยากและมีดรรชนีคนคําในทาย
เลม 

 

 พรรณราย  ชาญหิรัญ ศึกษาเร่ือง  บทบาทของจระเขในนิทานไทย๒๒  โดยวิเคราะห
ลักษณะและบทบาทของจระเขในนิทานไทยท่ีรวบรวมจากนิทานไทยสํานวนลายลักษณและ               
สํานวนมุขปาฐะทั้งสิ้น ๑๐๗ เร่ือง ปรากฏตัวละครจระเขทั้งสิ้น ๑๕๒ ตัว  ผลการศึกษาพบวา      
ตัวละครจระเขในนิทานไทยมี ๒ ลักษณะไดแก ตัวละครจระเขที่มีลักษณะตามธรรมชาติ และ       
มีลักษณะเหนือธรรมชาติ โดยตัวละครจระเขที่มีลักษณะตามธรรมชาติจะมีลักษณะทางกายภาพ
เหมือนจระเขในธรรมชาติและมักดุราย  สวนจระเขที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติจะมีลักษณะทาง
กายภาพแตกตางจากจระเขในธรรมชาติ ๓ ประการ คือ รูปรางหนาตา ชาติกําเนิด และอํานาจวิเศษ
ดานความสัมพันธของตัวละครจระเขกับประเภทของนิทานไทย พบวา ตัวละครจระเขที่มีลักษณะ
ตามธรรมชาติมักปรากฏในนิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานสัตว มุขตลกและเร่ืองโม สวนตัว
ละครจระเขที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติมักปรากฏในนิทานมหัศจรรย นิทานชีวิต และนิทานประจํา
ถิ่น ผูเขียนไดวิเคราะหบทบาทของตัวละครจระเขในนิทานไทย พบวา มีทั้งสิ้น ๔ ประเภท คือ     
ตัวเอก ตัวปฏิปกษ ผูชวย และตัวประกอบ ซึ่งตัวละครจระเขในนิทานไทยรับบทบาทเปนผูทําลาย
และผูคุมครองมากที่สุด  นอกจากน้ี ผูเขียนยังไดสรุปวานิทานไทยทําใหจระเขกลายเปนสัญลักษณ 
๒ ประการ คือ เปนสัญลักษณของสัตวศักด์ิสิทธิ์ และเปนสัญลกัษณของผูที่หวงสมบัติและตระหนี่ 
  

 ๓. งานวิจัยท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษา 
 สุดารัตน  ตัณฑะอาริยะ ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทย         
ของจังหวัดพังงา๒๓  โดยใชขอมูลที่เปนสมุดไทยขาวและสมุดไทยดํา จํานวน ๓๗ เลม ที่เก็บ
รวบรวมขอมูลจาก ๖ อําเภอในจังหวัดพังงา เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ กลวิธีการเขียน การใชภาษา        
ความเชื่อ และพิธีกรรมที่ปรากฏในตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา ตามแนวคิด
ทางการศึกษาวรรณคดีและคติชนวิทยา ผลการศึกษาพบวา ดานรูปแบบสมุดไทยที่ศึกษาแบงได     

                                                           
๒๒พรรณราย ชาญหิรัญ, “ บทบาทของจระเขในนิทานไทย ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
๒๓สุดารัตน   ตัณฑะอาริยะ , “การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑ 
 

๓ ขนาด คือ สมุดไทยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดานลักษณะการเขียนอักขรวิธี        
สวนใหญใชตางจากปจจุบัน และยังมีเคร่ืองหมายประกอบการเขียนตางๆ  ด านกลวิธีการเขียน
วิเคราะหคําขึ้นตนและคําลงทายท่ีปรากฏในตํารายาขนานตางๆ  ดานการใชภาษามีลักษณะเดนเร่ือง
การใชความเปรียบ การใชภาษาถิ่น ดานความเช่ือแบงออกเปนความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและ
ความเชื่อพื้นบาน  นอกจากนี้  ยังไดวิเคราะหบริบทของพิธีกรรมในฐานะของการแสดงและ        
การสื่อความหมาย และวิเคราะหบทบาทหนาท่ีของตํารา หมอยา รวมถึงปจจัยที่สงผลตอการลด
ความนิยมในการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงาในปจจุบัน 

 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 ๑.เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับวัว 
 ๒.เพื่อวิเคราะหตําราวัวในดานรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใชภาษา 
 ๓.เพื่อวิเคราะหคุณคาที่ปรากฏในตําราวัว 
  
สมมติฐานของการศึกษา 
 ๑. ตําราวัว มีรูปแบบ  เนื้อหา และศิลปะการใชภาษาท่ีสื่อความดานการใหความรูเกี่ยวกับ
เร่ืองของวัวไดเปนอยางดี 

 ๒. ตําราวัวสะทอนใหเห็นภูมิปญญาไทยหลายดาน 
 ๓. ตําราวัวเปนตาํราที่มีคุณคาในดานตางๆตอสังคมไทย 

 

ขอบเขตของการศึกษา  
 ตําราวัวที่เปนวรรณกรรมลายลักษณ ที่ผูวิจัยใชเปนขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลที่
เก็บรักษาไว ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานครและขอมูลวรรณกรรมทองถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี รวมท้ังสิ้น ๒๐ ฉบับ ขอมูลดังกลาวมีผูเชี่ยวชาญปริวรรตเนื้อเร่ืองและเผยแพรแลว ๗ 
ฉบับ และผูวิจัยปริวรรตเอง ๑๓ ฉบับ ดังนี ้ 
 

ขอมูลที่มีการปริวรรตและเผยแพรแลว ๗ ฉบับ ไดแก 
๑.โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๑ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๒.ตําราเขาโค (ตําราโคณวิสาณ) เลขที่ ๔ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๓.ตําราเขาวัว เลขที่ ๕ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒ 
 

๔.ตําราเขาพระโค วาดวยวิธีดูเขา  
    พระโคที่ดีและชั่ว 

เลขที่ ๖ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 

๕.ตําราโคเขียนตามชบับแล เลขที่ ๑๒ หอสมุดแหงชาติ หนังสือใบลาน 
๖.ตําราแมว๒๔ เลขที่ ๒๓๙ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๗.ตําราเขาอุสุภราช ฉบับวัดระหารนอย จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
              

ผูวิจัยปริวรรตตนฉบับเอง ๑๓ ฉบับ  โดยมี ศาสตราภิชาญลอม  เพ็งแกว เปนผูตรวจสอบเอกสาร
ตนฉบับ  ไดแก 
๑.โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๒ หอสมุดแหงชาต ิ หนังสือสมุดฝร่ัง 

๒.โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๓ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๓. ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๗ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๔. ตําราดูเขาโค เลขที่ ๘ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๕. คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๖. คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๐ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๗. ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๑ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๘. ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๓ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 
๙. ตําราดูวัว ฉบับวัดตนสน จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
๑๐. ตําราดขูวัญวัว ฉบับวัดใหมเจริญธรรม จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
๑๑. ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดชีวประเสริฐ จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
๑๒. ตําราดขูวัญวัว นายทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
๑๓. ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดทาไชยศิริ จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 
     
ขอตกลงเบื้องตน 
 ๑. ผูวิจัยไดกําหนดคําและอักษรยอของตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ เพื่อใหสะดวกตอการอางอิง
ขอมูลและการยกตัวอยาง ดังตอไปนี้  
 

 ๑. ตําราวัวเลขท่ี ๑  และ ล. ๑ หมายถึง  โคลงลิลิตตําราเขาโค   เ ล ขที่  ๑  หอสมุ ด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

                                                           
๒๔หนาตนสมุดไทยเขียนวาตําราแมว แตเนื้อหาในเลมกลาวถึงสีน้ําของเขาวัวลักษณะตางๆ 

   ส
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๑๓ 
 

 ๒. ตําราวัวเลขท่ี ๒  และ ล. ๒ หมายถึง  โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขท่ี ๒ หอสมุด
แหงชาตหินังสือสมุดฝร่ัง 

 ๓. ตําราวัวเลขท่ี ๓  และ ล. ๓ หมายถึง  โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๓ หอสมุด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๔. ตําราวัวเลขท่ี ๔  และ ล. ๔ หมายถึง  ตําราเขาโค (ตําราโคณวิสาณ) เลขท่ี ๔
หอสมุดแหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๕. ตําราวัวเลขท่ี ๕  และ  ล. ๕ หมายถึง  ตําราเขาวัว  เลขที่ ๕ หอสมุดแหงชาติ  
หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๖. ตําราวัวเลขท่ี ๖  และ  ล. ๖ หมายถึง  ตําราเขาพระโค วาดวยวิธีดูเขาพระโคท่ีดี
และช่ัวเลขที่ ๖ หอสมุดแหงชาติ หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๗. ตําราวัวเลขท่ี ๗  และ  ล. ๗ หมายถึง ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๗ หอสมุด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๘. ตําราวัวเลขท่ี ๘  และ  ล. ๘ หมายถึง  ตําราดูเขาโค เลขท่ี ๘ หอสมุดแหงชาติ  
หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๙. ตําราวัวเลขท่ี ๙  และ  ล. ๙ หมายถึง  คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙ หอสมุด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๑๐. ตําราวัวเลขท่ี ๑๐  และ ล. ๑๐ หมายถึง  คํารายตําราเขาพระโค  เลขที่ ๑๐
หอสมุดแหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๑๑. ตําราวัวเลขท่ี ๑๑  และ  ล. ๑๑ หมายถึง  ตําราเขาพระโค เลขที่  ๑๑  หอสมุด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา  

 ๑๒. ตําราวัวเลขท่ี ๑๒  และ  ล. ๑๒ หมายถึง  ตําราโคเขียนตามชบับแล เลขที่ ๑๒
หอสมุดแหงชาติ  หนังสือใบลาน 

 ๑๓. ตําราวัวเลขท่ี ๑๓  และ  ล. ๑๓  หมายถึง  ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๓ หอสมุด
แหงชาติ  หนังสือสมุดไทยดํา 

 ๑๔. ตําแมวเลขท่ี ๒๓๙  และ  ม.๒๓๙  หมายถึง  ตําราแมว เลขท่ี ๒๓๙ หอสมุด
แหงชาตหินังสือสมุดไทยดํา 

 ๑๕. ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย  และ  ร.ห. หมายถึง  ตําราเขาอุสุภราช ฉบับ
วัดระหารนอย  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 

 ๑๖. ตําราดูวัว วัดตนสน  และ ต.ส. หมายถึง ตําราดูวัว ฉบับวัดตนสน อําเภอ    
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  หนังสือสมุดไทยขาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔ 
 

 ๑๗. ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม  และ  ว.ม. หมายถึง ตําราดูวัว ฉบับวัดใหม  
เจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 

 ๑๘ . ตําราวัว นํ้า  วัดชีวประเสริฐ   และ   ช .ป .  หมายถึง  ตํารา วัวน้ํ า  ฉบับ                  
วัดชีวประเสริฐ  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี หนังสือสมุดไทยขาว 

 ๑๙. ตําราดูขวัญวัว นายทวีโรจน   กล่ํากลอมจิตต  และ ท.ว. หมายถึง ตําราดูวัว  
นายทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ีหนังสือสมุดไทยขาว 

 ๒๐. ตําราวัวน้ํา  วัดทาไชยศิริ  และ ท.ช. หมายถึง ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดทาไชยศิริ 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี หนังสือสมุดไทยขาว 

 

 ๒. การพิมพตัวอยางคําประพันธในตําราวัว ผูวิจัยพิมพอักขรวิธีตามเอกสารตนฉบับ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ตําราวัว  หมายถึง  ตําราท่ี เกี่ยวของกับการดูลักษณะดี เปนมงคล  และลักษณะราย             
เปนอัปมงคลของวัวอันไดแก ตําราดูวัว ตําราเขาพระโค ตําราเขาวัว ตําราดูขวัญวัว ตําราท่ีเกี่ยวของ
กับการดูสรีระตางๆของวัว และตําราพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานวรรณคดี ภูมิปญญา และคติชนวิทยาจาก
ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ และเอกสารตางๆ 

 ๒. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับตําราวัว และตําราที่เกี่ยวของกับการดูลักษณะวัว 
 ๓. รวบรวมตําราวัวและตําราท่ีเกี่ยวของกับการดูลักษณะวัว จากแหลงขอมูลตางๆทั้ง
หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดเพชรบุรี 
 ๔. ศึกษาตําราวัวฉบับตางๆ  
 ๕. สัมภาษณและเก็บขอมูลภาคสนามเก่ียวกับความรูและภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัว  
 ๖. วิเคราะหตําราวัวตามจุดประสงคของการศึกษาที่กําหนดไว 
 ๗. สรุปผลการศึกษาและใหขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕ 
 

แหลงขอมูล 
 ๑. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัด
นครปฐม 

 ๒. หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 ๓. งานเอกสารโบราณหอสมุดแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 

 ๔. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร  กรุงเทพมหานคร 
 ๕. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการมหาชน กรุงเทพมหานคร 
 ๖. หอสมุดแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
 ๗. วัดในจังหวัดเพชรบุรี 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ทําใหมีความรูเ ร่ืองวัวในดานประวัติความเปนมาของวัว  ตําราวัว และความสําคัญ    
ของวัว 

 ๒. ทําใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางสรรควรรณกรรมประเภทตําราวัวในดาน
รูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใชภาษา 
 ๓. ทําใหประจักษถึงคุณคาดานตางๆของตําราวัว 
 ๔. เปนการรวบรวมและเผยแพรตําราวัวใหเปนท่ีรูจักกวางขวางมากข้ึน และเปนสวนหน่ึง
ของการอนุรักษตําราวัวใหเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

 ๕. เพื่อเปนแนวทางแกผูที่สนใจจะศึกษาตําราโบราณเร่ืองอื่นๆตอไป 
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๑๖ 

 

บทท่ี ๒ 
 

ความรูเก่ียวกับวัว 
 

 
 การศึกษาความรูเกี่ยวกับวัวในบทน้ี เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับวัวในแงมุมตางๆ เพื่อให
เห็นความสําคัญและรับรูเร่ืองราวของวัวใหมากข้ึน ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในบทน้ีออกเปน ๓ ประเด็น 
ไดแก  
  ๑. ความรูเชิงประวัติเกี่ยวกับกําเนิดและความเปนมาของวัว 
  ๒. ความเปนมาเก่ียวกับตําราวัว 
  ๓. ความสําคัญของวัวในดานตางๆ ที่มีการกลาวถึงในสังคมไทย 
 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
๑. ความรูเชิงประวัติเก่ียวกับกําเนิดและความเปนมาของวัว 
 การศึกษาเชิงประวัติเกี่ยวกับกําเนิดและความเปนมาของวัว  เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึง
ประวัติความเปนมาของวัวที่เกิดมีขึ้นคร้ังแรก  ตามความเช่ือเร่ืองการสรางโลกและสรรพสิ่งใน
จักรวาล  ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมความรูเกี่ยวกับกําเนิดวัวจากหนังสือ ตํานาน และเทวปกรณตางๆ  
ซึ่งมีกลาวไวเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับกําเนิดมาและชาง  อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยง
และเห็นถึงความสําคัญของวัว  จึงขอเสนอรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับกําเนิดและความเปนมาของวัว
ดังตอไปน้ี 
 ๑.๑ ปุรุษสูกตะ  บทสวดเร่ืองการสรางโลก กลาวถึง เทวดาเปนผูสรางโลกโดยประกอบพิธี
ยัญและใชปุรุษะเปนสิ่งท่ีใชบูชายัญ สวนตางๆของปุรุษะท่ีถูกตัดกลายเปนสวนตางๆของจักรวาล    
ปุรุษะสูกตะ ไดกลาวถึงกําเนิดของวัวไวดังนี้ 
 

๘. จากยัญที่บวงสรวงอยางสมบูรณนั้น มีเนยที่จับกันเปนกอนเกิดขึ้น  
ปุรุษะใชเนยนั้นสรางสัตวตางๆในอากาศ ในปา และในหมูบาน 
๙. จากยัญที่บวงสรวงอยางสมบูรณนั้นไดเกิดฤคเวท และสามเวทข้ึน เกิดฉันท และ
เกิดยชุรเวทขึ้น 
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๑๗ 

 

๑๐. จากยัญนั้นเกิดมา และสัตวที่มีฟนสองแถว วัวควาย แพะและแกะ๑ 
 

 ๑.๒ นางโภควดีคํากาพย วรรณกรรมสมุดไทยของภาคใตไดกลาวถึงตํานานสรางโลกและ
จักรวาลสรุปความไววา โภควดีซึ่งเปนเทพธิดาองคหนึ่ง หลังจากไฟประลัยกัลปลางโลกสิ้นไปแลว 
พระอิศวรและพระนารายณไดสรางโลกข้ึนใหม นางไดเขาถวายตนเพ่ือพลีบูชาและอธิฐานจิตใหไป
จุติเปนสิ่งตางๆท่ีเปนประโยชนตอมนุษย  คร้ันถวายตัวแลวพระอิศวรจึงเชือดเนื้อของนางท้ิงลงไป
เปนแผนพสุธา สวนอ่ืนๆของรางกายนางไปบังเกิดเปนสรรพสิ่งในธรรมชาติตางๆกัน๒อวัยวะสวน
หนึ่งของนางโภควดีไดกลายไปเปนตนหญาคา  เมื่อหญาคาน้ันงอกก็ปลิวไปตกลงกลางปา
กลายเปนสัตวนานาชนิด และหนึ่งในจํานวนสัตวนั้นๆ คือ วัว เกิดจากตนหญาคา  ความวา 
 

 ๑๔๓  ๏   ตกลงกลางปา เปนสัตวนานา ใหญนอยทุกพัน 
  บางเปนริ่งไร  บางเปนจักจั่น เปนสัตวทุกพัน 
  ตางตางภาษา 
 ๑๔๔ ๏  เปนสิงหเปนโต เปนนกเตาโว บินหลังผันผาย 
            บางเปนนกแขกเตา  เปนสาลิกา บางเปนสัดตะวา 

   ชางมาวัวควาย๓ 

๑.๓ ตํานานการกวนเกษียรสมุทร  เร่ืองการกวนเกษียรสมุทร เปนตํานานอธิบายเหตุ         
ที่พระวิษณุอวตารเปนเตา เพื่อชวยเทวดาและอสูรที่ชวยกันกวนเกษียรสมุทรหาน้ําอมฤต เร่ืองนี้มี
เลาในปุราณะเกือบทุกเร่ือง๔และตํานานการกวนเกษียรสมุทรนี้มีความเก่ียวโยงกับการมีวัวเกิดข้ึน
คร้ังแรก เนื่องจากในระหวางการกวนเกษียรสมุทรน้ันมีสิ่งวิเศษตางๆเกิดขึ้นรวมถึงวัวดวย   
 
 
 
 

                                                           

 
๑มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), ๘. 
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๑๘ 

 

 มัสยปุราณะ กลาวถึงของวิเศษที่ผุดขึ้นจากเกษียรสมุทร ไวดังนี้ 
 
  มีพระจันทร พระลักษมี สุราเทวี มาอุจไฉศรวัส มณีเกาสุภตะซ่ึงพระวิษณุนําไปประดับพระอุระ ตน    

ปาริชาติมีดอกสีทอง...มีบรรดางูตางๆเกิดขึ้น ตอมาเกิดยุง แมลง สัตวรอยเทา ตลอดจนสัตวมีพิษรายตางๆ...
ตอจากนั้นเกิดปศาจกาลกูฏ พิษที่รายดังไฟ...ตอไปจึงเกิดธันวันติ วัวสุรภิ และน้ําอมฤตตามลําดับ๕ 

 
มัสยปุราณะ กลาวถึงรายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรมากท่ีสุด และอาจมี

ลําดับของวิเศษท่ีผุดข้ึนแตกตางกันไปบาง  สวนใน  วิษณุปุราณะ   กลาววา  เ ร่ืองการกวน
เกษียรสมุทรเกิดสิ่งตางๆข้ึน แตสิ่งแรกที่เกิดคือ วัวสุรภิ  ซึ่งใหทุกสิ่งที่ผูขอปรารถนา๖ 

  ๑.๔  นารายณสิบปาง  และ คัมภีรนารายณ ๒๐ ปาง  มีเนื้อหาท่ีตรงกัน กลาวคือ หลังจาก
เกิดไฟประลัยกัลปลางโลกหมดสิ้นแลว ไดบังเกิดเปนเทพเจาและสรรพสัตวในจักรวาล เมื่อ      
พระอิศวรสรางโลกแลวไดกําหนดใหเขาพระสุเมรุเปนที่สถิตแหงเทพบุตรและเทพธิดาท้ังหลาย   
ในสวรรค จากนั้นพระอิศวรจึงไดสรางเทพพาหนะขึ้น ความวา 

 
 ปางนั้น พระอิศวรเปนเจาก็ใหบังเกิดเปน พระโคอุสุภราช ขึ้นเปนพาหนะ และดวยเหตุที่ทรงโค
อุสุภราชนี้จึ่งมีพระนามปรากฏขึ้นอีกวา “พระศุลีเปนเจา” และโคอุสุภราชแรกเกิดในยอดเขาพระ
สุเมรุราช ตําราโคทุกวันนี้จึงเรียกวา ดึงษศุกราช๗แลวพระอิศวรเปนเจาจึ่งมีศิวโองการวา เราก็ได  
พระโคเปนพาหนะแลว เทพยดาทั้งหลายจงรังสฤษด์ิพาหนะขึ้นโดยควรแกปรารถนาเถิด เราจะ
ประสาทพรใหแกทานทั้งหลาย๘ 

 
๑.๕  เฉลิมไตรภพ  กลาวถึง กําเนิดวัววาเทวดาช้ันพรหมแปลงเปนผูหญิงลงมากินงวนดิน 

ทําใหเทวดาองคอื่นมาปฏิสนธ์ิจนต้ังทอง แลวคลอดลูกมาเปนมนุษย ๖ คน จากน้ันมนุษยทั้ง ๖ ก็ได
สืบเชื้อสายไปเปนสรรพสัตวตางๆในโลก ไดแก ควาย ชาง ฤๅษี วัว เสือ และนาค ความวา 

 

                                                           

 
๕มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “เรื่องชักนาคดึกดําบรรพ.”ใน มณีปนนิพนธ : รวมบทความดานภาษา 

วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย, ๒๓๖. 
 ๖เรื่องเดียวกัน, ๕๐. 
 ๗นารายณสิบปาง ฉบับโรงพิมพหลวง เรียกวา “ไตรตรึงษาศักดิราช” 
 ๘ประพันธ  สุคนธะชาติ, นารายสิบปางและพงศในเรื่องรามเกียรติ์ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.,๒๕๑๑),
๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙ 

 

  หกญาติหนึ่งเปนมหิงษา  สองเปนคชา 
 สามเปนอาจาริยมุนี    
  ส่ีเปนพระโคคาวี   หาเปนเสือสีห 

หกเปนวาศุกรีกลาวมา๙ 
 

นอกจากน้ีใน เฉลิมไตรภพ ยังไดกลาววา พระอิศวร พระอุมา พระพรหม และพระนารายณ  
ไดชวยกันการสรางสัตวเดรัจฉานสิบสองนักษัตร โดยกําหนดใหวัวเปนนักษัตรที่สอง ความวา 
 

  ส่ีองคจึ่งทรงบันดาล  เกิดสัตวเดรฉาน 
 สิบสองนักษัตรจัดสรร 
  ที่หนึ่งคือหนูสามพรรณ  รูปคลายคลึงกัน 
 นามปชวดตนป 
  ที่สองช่ือวาคาว ี  สองสกูลมี 

  นามปฉลูคูวัว๑๐ 
 
 เทวปกรณที่เกี่ยวกับกําเนิดวัวที่กลาวมาขางตน ไดใหคําอธิบายถึงกําเนิดวัวแตกตางกันไป  
บางตํานานกลาววาเกิดจากอวัยวะในรางกายของผูพลีถวาย   เกิดจากผลของการกระทําระหวางเหลา
เทวดาและอสูร และเกิดจากการสรางของพระผูเปนเจาหรือเทวดา   
 
 การศึกษาเก่ียวกับชื่อเรียกของวัวที่ปรากฏในตํานานหรือเทวปกรณสวนใหญ  มีดังนี้ 
 
  ๑. โคอุสุภราช เปนชื่อของพญาวัวที่เปนเทพพาหนะของพระอิศวร มีรูปลักษณเปน
วัวเผือกเพศผู ทําหนาที่ใหพระอิศวรขี่ไปยังท่ีตางๆ  มีที่อยูคือภูเขาอินทกาล  สามารถเปลี่ยนรางเปน
ภูตหรือมนุษย มีเศียรเปนโค ชื่อวา นนทิ  หรือ ศังกายน๑๑ 
  พระนนทิ เปนเทวดาองคหน่ึง นับถือกันวาเปนเจาแหงสัตวจตุบาท เมื่อไมไดเปน
พาหนะทรงจะสถิตอยูที่วิมานไกรลาส ทําหนาท่ีเปนมณเทียรบาลและหัวหนาพวกบริวารพระอิศวร 
มีไมเทาสําหรับตําแหนง และเมื่อพระอิศวรทรงระบําตาณฑพ  พระนนทิก็มีหนาท่ีตีตะโพน            

                                                           

 ๙เฉลิมไตรภพ (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), ๑๒. 
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, ๑๓. 
 ๑๑จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “โคอุสุภราช,” สารานุกรมวัฒนธรรม ภาคกลาง ๓ (๒๕๔๒): ๑๑๙๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐ 

 

จึงไดนามวา นาทิเทห และ ตาณฑพตาลิก (ผูใหจังหวะ) ใน วายุปุราณะ กลาววา พระนนทิเปนโอรส
ของพระกัศยปและนางสุรภี๑๒ 

 โคอุสุภราช มีสีกายกลาวไว ๒ ลักษณะ คือ สีกายเปนสีขาวเผือก และสีกายเปนสี
ดํามีดาง ๗ แหง ไดแก ปลายเทาทั้งสี่ ปลายหาง กลางหนาผากเปนรูปใบโพธิ์และบนหนอก๑๓และมี
ชื่อเรียกแตกตางกันไปหลายช่ือ ไดแก อุสุภราช นนทิราช  นันทิ  นนทิ  โคนนทิ รวมถึงช่ือที่เรียก
ตามลักษณะสีกาย เชน โคเผือก  วัวเผือก เปนตน 
 

 ๒. วัวสุรภี หรือ สุรภิ เปนวัวเพศเมียที่เกิดจากการกวนเกียรสมุทร มีตํานานเลาวา 
ขณะที่วัวสุรภีเกิดข้ึนจากการกวนเกษียรสมุทร เมื่อพระอิศวรเห็นวัวสุรภิก็อยากไดแตไมชอบใจท่ี
เปนวัวเพศเมีย ฤๅษีกัศยปจึงไดผสมพันธุกับแมวัวสุรภิดวยตนเอง แลวไดลูกโคผูสีขาวตัวหนึ่งใหชื่อ
วา นนทิ แลวมอบใหเปนผูติดตามพระอิศวร๑๔ 

 ใน ภาควตะปุราณะ กลาววา เหลาฤๅษีขอรับวัวสุรภิไป เพื่อใชในการประกอบยัญ
พิธีใหเทวดา เพราะวัวใหสิ่งท่ีเปนประโยชนในการประกอบยัญพิธี เชน นม เนยใส๑๕ เปนตน 

 
 ๓. โคกามะเธนุ เปนวัวสารพัดนึกที่ทําใหผูขอพรสมประสงคในทุกเร่ือง               

ที่ปรารถนา มีตํานานกลาววาโคกามะเธนุ คือหนึ่งในสิ่งวิเศษที่เกิดข้ึนจากการกวนเกษียรสมุทร    
พระอิศวรอยากไดไวเปนพาหนะแตเปนวัวเพศเมีย ฤๅษีกัศยปจึงแปลงเปนโคเพศผูไปสมสู            
กับโคกามะเธนุจนไดลูกโคเผือกเพศผู ชื่อวา โคอุสุภราช แลวจึงถวายใหเปนเทพพาหนะแก       
พระอิศวร 

 
๒. ความเปนมาเกี่ยวกับตําราวัว 
 ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของตําราวัว พบวา มีการกลาวถึงท่ีมาของตําราวัวไวแตกตาง
กันซึ่งสรุปไดวามีที่มาจาก ๒  ทาง ไดแก 

                                                           

 ๑๒ส. พลายนอย [นามแฝง], วรรณคดีอภิธาน (กรุงเทพมหานคร: พิมพคํา, ๒๕๔๙), ๑๕๔. 
 ๑๓จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “โคอุสุภราช,” ๑๑๙๐. 
 ๑๔ส. พลายนอย [นามแฝง], เทวนิยาย (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน, ๒๕๑๙), ๓๒. 
 ๑๕มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “เรื่องชักนาคดึกดําบรรพ.”ใน มณีปนนิพนธ: รวมบทความดานภาษา 
วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย, ๒๓๑. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑ 

 

 อยางแรกน้ันปรากฏใน คัมภีรนารายณ ๒๐ ปาง กลาววา พระอิศวรเปนผูสรางวัวตัวแรกช่ือ 
โคอุสุภราช ขึ้นในโลก เพื่อไวเปนเทพพาหนะ และไดเรียกตําราโควา  ไตรตรึงษศักดิ์ราช  ชื่อของ
ตําราโคไตรตรึงษศักดิ์ราช ปรากฏอยูในตอนหนึ่งของคัมภีรนารายณ ๒๐ ปาง ดังมีความตอนหน่ึง
วา 
 

 แลวพระปะระเมศวรเปนเจาจึ่งรังสฤษฏใหบังเกิดโคอุสุภราชขึ้นเปนพาหนะ ดวยเหตุทรงโค  
อุสุภราช จึ่งมีพระนามปรากฏขึ้นอีกวา พระศุลีเปนเจาแลโคอุสุภราชแรกเกิดบนยอดเขาพระสุเมรุ
ราช ตําราโคทุกวันนี้จึงไดเรียกวาไตรตรึงษศักดิ์ราช๑๖ 

 
 อยางท่ีสอง พบวา มีการกลาวถึงท่ีมาของตําราวัวไวในสวนตนของตําราวัวบางฉบับ เชน 
ตําราเขาโค (ตําราโคณวิศาณ) เลขที่ ๔  ตําราโคเขียนตามชบับแล เลขที่ ๑๒ และโคลงลิลิตตํารา  
เขาโค เลขที่ ๑ พระนิพนธของสมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ เปนตน ซึ่งฉบับที่
กลาวถึงที่มาของตําราวัวนี้สวนใหญเปนขอมูลจากหอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร  
 จากการศึกษาดานเน้ือหาของที่มาของตําราวัว พบวา เนื้อหาสวนใหญตรงกันทุกฉบับ 
เนื่องจากมีการคัดลอกตอกันมา อยางไรก็ตามบางฉบับที่พบที่หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร   
มีการลดและเพิ่มรายละเอียดของเน้ือหาดวย  ซึ่งท่ีมาของตําราวัวกลาวถึงเร่ืองเลา วามีฤๅษีตนหน่ึง
เห็นพระอิศวรทรงโคอุสุภราชเสด็จไปยังปาหิมพานต ฤๅษีเกิดความสงสัยจึงทูลถามวาเหตุใด
พระองคผูเปนมหาเทพจึงนําเอาวัวซึ่งเปนสัตวเดียรัจฉานมาเปนพาหนะ พระอิศวรจึงทรงตอบ      
ขอสงสัยของฤๅษีถึงชาติตระกูลอันสูงศักดิ์ของวัวที่ควรแกการเปนพาหนะ พรอมทั้งยังทรงอธิบาย
ถึงลักษณะตางๆของวัวที่มีลักษณะเปนมงคล ฤษีไดฟงแลวจึงคิดสรางตําราวัวข้ึนในคร้ังน้ัน         
ดังขอความตอไปน้ี 
 
ตําราเขาโค (ตําราโคณวิสาณ) 

 ศรีๆ สวัสดีเปรมปราย บรรยายเรื่องพระโค ใหภิญโยยศยิ่ง ปางพระจอมม่ิงอิศวรราช เจาไกรลาศ
ภูผา ทรงมหาอุสุภราช เสรจประภาศหิมพานต มีบริวารลอมเทวินท ถึงมุจลินทสระสรง ฤๅษรีองค
หนึ่งนั้น จึ่งอภิวันททูลถาม โดยทางความปรารภ วาพระจอมภพแผนฟา ใยจึงมาทรงโคเลา ขาพเจา
เหนประหลาด โคนี้ชาติเดรฉาน เทวโองการตรัสตอบ เปนระบอบธรรม อันพระญาอุสุภราช      
ยอมเปนอาศนแหงเรา ชาติโคนี้เลาสูงศักด์ิ นี่แนะเราจักวิตถาร เปนหลายประการหลายอยาง มีคุณ
ตางๆนานา เปนเหตุมาดังนี้ พระฤๅษรีจึ่งกลาวตาม พระอิศวรเจาชอฟาธรณี 

 
                                                           

 ๑๖นิยะดา  เหลาสุนทร, คัมภีรนารายณ ๒๐ ปาง กับคนไทย (กรุงเทพมหานคร: แมผาง, ๒๕๔๐), ๑๒๖. 

   ส
ำนกัหอ
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๒๒ 

 

 เน้ือหาในสวนที่มาของตําราวัวน้ี พบวา โคลงลิลิตตําราเขาโค พระนิพนธของ สมเด็จเจาฟา
มหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ  เปนฉบับเดียวที่กลาวถึงท่ีมาของตําราวัวไวยาวที่สุดและ
ละเอียดที่สุดกวาฉบับอ่ืนๆ  มีรายละเอียดดังน้ี 
  
  ดําเนินนิพนธพึงเรียน พาเหียรสารทวิธีไสย มีไนยแตโบราณ   
 อาจารยเจากลาวมา  เปนตําราบังคับ  ไวสําหรับกรุงไกร 
 ไขขอความแจกแจง  แถลงลักษรโคทั้งหลาย บรรยายเรื่องประฐม 
 ปางสยมภูวนารถ  ปนเทวราชเรืองญาณ ทรงสังวาลอุรุครัตน 
 ทัดจันทรเดนเปนปน  เชิดทรงอินทรชฎา  สามตาสอดสองภพ 
 แจงเจนจบทั่วหลา  ทรงตรีกลาสรผลาญ จรรไลลาญพินาศ 
 เถลิงอาศนอุศุภยงค  เทพแวดวงแหหอม  พรอมพิทยาธรคนทรรพ 
 สูหิมวันตบรรพต  บันฤๅยศศับทดนตรี อินทเภรีเอิกอึง 
 บรรลุถึงสระมุจลินท  จึ่งชฎิลดาบศเพศ  กมเกานอมวันทา 
 ทูลเจาฟาสุลาไลย  เหตุไฉนเถลิงอาศน  โคอันชาติติรัจฉาน 
 รําพึงการเหนไมควร  องคมหิศวรฟงมุนี  จึ่งมีเทวโอการ 
 บรรหารตอบนักธรรม  อันโคควรเปนอาศน ชาติตระกูลสูงศักดิ์ 
 เราจักร่ําบรรยาย  ทานอยาหมายหม่ินประมาท อิศวราชแสดงลักษณ 
 ใหพระนักสิทธิ์สดับ  เปนสําหรับคาวี  มีตระกูลตางๆ 
 ศรีสรรพางคนานา  บันดามีในโลกย  เปนไชยโชคเฉลิมศักดิ์ 
 โดยในลักษณพิสดาร  สิทธาจารยนอมเกลา รับพจนพระเปนเจา 
 เสรจสิ้นเกษมสัน  แลนา 
 
  พลันเสรจแสดงเจาหลา   คืนนครไลยสูฟา  กับทั้งมารอมร  แลนา 
  ลุนครแดนดาว   องคอิศวรเปนเจา  สถิตยหองแหงสถาน  แลนา 
 
    อาจารยไตรเพทแจง เจนจบ 
   เรยีนตอเจาจอมภพ   ถี่ถวน 
   กําเนิดแหงพฤศภ   เสรจสืบ  วงษเฮย 
   แจงจัดคัดเลือกลวน  ชาติเชื้อมงคล 
 
    เดิมจิตรคิดขัดของ  สงไสย 
   รับวัจนพระจอมไกร  ลาศแกว 
   ส้ินหมนกระมลใน   โดยเลศ 
   ดังหน่ึงไดแวนแกว   สองแจงแหงมิตร 

   ส
ำนกัหอ
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๒๓ 

 

   นักสิทธิคิดจัดสราง   ตําหรับพระโคอาง   
  ออกไวพึงเรียน  แลนา 
   เขียนตามสยมภูวประสาท  บอกชาติตระกูลโคไว   
  เพื่อประโยชนจักให  โลกยรูฉบับบรรพ  แลนา 
   นักธรรม ธ เรียงเรียบ  เทียบลําดับแตตน  โคประเสริฐเลิศลน   
  หลากลํ้าหลากศรี  แลนา 
   
 โคลงลิลิตตําราเขาโค พระนิพนธของ สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ      
ยังกลาวถึงความสําคัญของตําราวัววาเปนตําราที่สําคัญของบานเมืองท่ีมีมาแตโบราณ ผูที่เรียน
สรรพตําราท้ังหลายตองพึงเรียน  สวนหน่ึงของเนื้อความกลาววา 
 

           ดําเนินนิพนธพึงเรียน พาเหียรสารทวิธีไสย มีไนยแตโบราณ   
       อาจารยเจากลาวมา  เปนตําราบังคับ  ไวสําหรับกรุงไกร 
 

 จากขอความขางตนสันนิษฐานวา ในอดีตตําราวัวคงเปนตําราท่ีมีความสําคัญอยางหน่ึงใน
บรรดาสรรพตําราท้ังหลาย และถือวาตําราวัวเปนตําราบังคับสําหรับบานเมืองท่ีผูใฝรูจําเปนตอง
เรียนรู  ผูวิจัยสันนิษฐานวาตําราวัวอาจจะเปนตําราท่ีไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย  เพราะอินเดีย
โบราณมีตําราเก่ียวกับการฝกชางและเลี้ยงมาตลอดจนสัตวอ่ืนๆ ซึ่งความรูแตละแขนงเหลาน้ี
เรียกวา ศาสตร ตอมาไดมีความหมายกลายเปนคัมภีรหรือขอเขียนอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับศาสนา๑๗ 
ดังนั้นผูที่ตองการศึกษาหาความรูในทางที่เปนประโยชนสําหรับตนเอง ไมวาจะเปนศาสตรแขนงใด
ลวนมีคุณคาและเกิดประโยชนตอผูเรียนดวยกันท้ังสิ้น  ตําราวัวจึงเปนตําราสําคัญสําหรับบานเมือง
ที่ผูใฝรูทั้งหลายจะพึงเรียนรู 
 จากเอกสารขางตนผูวิจัยสันนิษฐานวา ตําราวัว หรือ ตําราโค ที่เรียกอีกอยางหน่ึงวา       
ไตรตรึงศักดิ์ราชนั้น อาจจะเปนเพียงช่ือเรียกเทาน้ัน เนื่องจากขณะที่ศึกษาคนควายังไมพบตําราวัว
เลมใดใชชื่อดังกลาว และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณก็ยังไมอาจหาตนฉบับไดวาท่ีมาของตํารา 
และรายละเอียดตางๆของตํารามีเน้ือหาอยางไร๑๘สวนรายละเอียดท่ีกลาวถึงท่ีมาของตําราวัว ฉบับ
พระนิพนธของสมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ สรุปไดวา ตําราวัวเกิดข้ึนจากฤๅษี
ตนหน่ึงเปนผู เขียนข้ึน  หลังจากที่ไดเห็น และเกิดความสงสัยวาเหตุใดพระอิศวรถึงนําวัว              
                                                           

 ๑๗เนหรู, ยวาหระลาล.  พบถิ่นอินเดีย. พิมพครั้งท่ี ๓ ฉบับปรับปรุงใหม แปลโดย กรุณา กุศลาศัย . 
(กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๓๗), ๒๐๔. 
 ๑๘สัมภาษณ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ, พราหมณ, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕. 

   ส
ำนกัหอ
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๒๔ 

 

ซึ่งเปนสัตวเดียรฉานมาเปนพาหนะ เมื่อพระอิศวรไดอรรถาธิบายถึงคุณวิเศษตางๆของวัวแลว ฤๅษี
ก็สิ้นความสงสัย  จึงไดจดจําถอยคําท่ีพระอิศวรกลาว ไดแก ชาติตระกูลของวัว ลักษณะและคุณ
วิเศษตางๆของวัว แลวนํามาเรียบเรียงและเขียนเปนตําราวัวขึ้น 
 
๓. ความสําคัญของวัวในดานตางๆ ท่ีมีการกลาวถึงในสังคมไทย  
 การศึกษาถึงความสําคัญของวัวในดานตางๆที่มีการกลาวถึงในสังคมไทย  ผูวิจัยศึกษาและ
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และขอมูลภาคสนามถึงความสําคัญในดานตางๆของวัว  เพื่อให
เกิดความรูเกี่ยวกับวัวในสังคมไทยมากยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

๓.๑ วัวในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งโบราณคดีและโบราณวัตถุในประเทศไทยพบวา มนุษยนํา
วัวมาเล้ียงเพ่ือใชงานมานานกวา ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ปมาแลว เนื่องจากมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย
และภาชนะฝงรวมกับกระดูกวัวและสัตวชนิดอ่ืนๆ เชน ที่บานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี แหลงโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท บานปกรี 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นอกจากกระดูกวัวที่ขุดพบแลวยังพบเคร่ืองใชภาชนะดินเผา
ประเภทหมอ และเศษภาชนะอ่ืนๆที่ทําเปนรูปวัว เชน ที่โนนหมากลาง อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี พบภาชนะดินเผาดานขางทําเปนรูปหัววัวและหางโผลออกมา๑๙ ภาชนะดินเผาจากแหลง
เตาเผาบานบางปูน ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทํา เปนรูปบุรุษกําลังไถนาโดย
ใชวัวเทียมไถ ทั้งนี้ยังพบรูปปนตุกตาวัวขนาดตางๆอีกเปนจํานวนมาก 
 นอกจากกระดูกวัวและภาชนะรูปวัวแลว ยังพบวามนุษยยุคกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยู
ตามถ้ําและเพิงผา ยังไดเขียนรูปภาพเพื่อเลาเร่ืองราวเก่ียวกับวัวไวอีกเปนจํานวนมาก ขอมูลดังกลาว
ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมจากหนังสือที่เกี่ยวกับ ศิลปะถ้ําในประเทศไทย๒๐  มีรายละเอียดดังน้ี 
 ภาพฝูงวัว จากถ้ําวัว อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ภาพกระทิงโทน จากถ้ําผาฆอง ๒ 
จังหวัดเลย ภาพคนยืนลอมวัวกระทิง จากถ้ํามโหฬาร จังหวัดเลย ภาพคนจูงวัว คนไถนา มีขบวนแห
และเริงระบําประกอบทาเตนเลียนแบบสัตว และการตอสูกับวัวกระทิง ที่ถ้ําเขาปลารา อําเภอ      
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ภาพกลุมคนกําลังจับและฝกสัตวปา จากถ้ําประตูผา อําเภอแมเมาะ  
                                                           

 ๑๙จารึก  วิไลแกว, “วัว ควาย มาจากไหน? ในประวัติศาสตร,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๒, ๖ (เมษายน 
๒๕๔๔): ๑๒๖. 
 ๒๐พิสิฐ  เจริญวงศ, ศิลปะถ้ําในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๐). 
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๒๕ 

 

จังหวัดลําปาง ภาพการไลตอนฝูงวัว จากถํ้าเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาพวัวที่
ปรากฏรวมกับรูปตนขาว จากถ้ําผาแตมและผาหมอนนอย อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาพวัวกับการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม จากถ้ําเขาปลารา อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ภาพมนุษยแตงกายเลียนสัตวที่มีเขาประเภทวัวควาย จากถ้ําผีหัวโต อําเภออาวลึก 
จังหวัดกระบี่ และรูปสัญลักษณสัตวมีเขาคลายวัว จากถ้ําผาทาพล อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก เปนตน 
 อนึ่ง มีการขุดพบเหรียญประทับรูปวัวสมัยทวารวดี ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๖  เชน เหรียญ
ตรารูปวัวตัวเมียพรอมดวยลูกออน หันหนาไปทางดานซายและดานขวา ดานหลังจารึกอักษร       
ปลลาวะ ภาษาสันสกฤต พบในเขตจังหวัดนครปฐมและเมืองคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี และเมืองดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท๒๑ เปนตน 
 ความหมายของรูปวัวที่ปรากฏบนเหรียญตราสมัยทวารวดีที่กลาวแลวขางตน มีความหมาย
วา วัวคู คือสัญลักษณแหงธรรมชาติโดยวัวเพศเมีย เปนมหามาตาเทพีแหงการเกิด กับเปนปฐวี 
(โลก) ที่มีสายนํ้าหนึ่งพันสาย สวนวัวตัวผู คือ เคร่ืองหมายแหงการเกษตร การเร่ิมฤดูใบไมผลิ หรือ 
ความรับผิดชอบ๒๒ 
 นอกจากน้ี ในจารึกสุโขทัยยังมีบันทึกถึงความสําคัญของวัว ในฐานะท่ีเปนสัตวขนลาก
พาหนะในการคาขาย ดังความในจารึกพอขุนรามคําแหง หลักที่ ๑ พ.ศ. ๑๘๓๕ ดานท่ี ๑ บรรทัดท่ี 
๑๘-๒๑ วา 

 
 เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคา   ขี่มา
ไปขาย ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา๒๓ 

 
จารึกวัดบางสนุก พ.ศ. ๑๘๘๒ บรรทัดท่ี ๒๑-๒๕  กลาวถึง เจาเมืองตรอกสลอบ ชักชวน

บรรดาลูกเจาลูกขุนมูลนาย ไพรไทย ชาวแมชาวเจา สรางพระพุทธรูปดวยเหียก๒๔ดวยดิน           

                                                           

 ๒๑เมธินี  จิระวัฒนา, “เหรียญตรารุนเกาท่ีพบในประเทศไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๕,”  ศิลปากร 
๓๔, ๒ (๒๕๓๔), ๗๔. 
 ๒๒เรื่องเดียวกัน, ๘๑. 
 ๒๓ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.  พิมพเปนท่ีระลึกใน
โอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ป ตุลาคม ๒๕๔๗), ๔๐. 
 ๒๔เหียก หมายถึง  ดีบุก 
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๒๖ 

 

และกลาวถึงการบําเพ็ญกุศลอ่ืนๆ เพื่อเปนพุทธบูชาทั้งนี้ไดกลาวถึงความสําคัญของวัวในฐานะสัตว
เลี้ยงท่ีนํามาถวายเพื่อเปนพุทธบูชาดวย ความวา 
 

 ยามดี วันเมิงเปา๒๕ เดือน ๗ ออกสิบหาค่ํา๒๖ ปกัดเมา๒๗ และโถะ๒๘ แตกอหินแลงสืบ ...              
ทั้ง สทาย๒๙ปูน เดือนหน่ึงแลวจึงปลูกทั้งศาลาดวย และจึงแตงหากระยาทาน...คนครอก๓๐หนึ่งใหดู
พระชางตัวหน่ึง มาตัวหนึ่ง วัวตัวหนึ่ง ควายตัวหนึ่ง๓๑ 

 
จารึกฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๐๕๓ บรรทัดท่ี ๒ กลาวถึง เจาพระยา        

ศร ีธรรมาโศกราช ประดิษฐานพระอิศวรนี้ไวใหครองสัตวสี่ตีนสองตีนในเมืองกําแพงเพชร ทําให
เห็นความสําคัญของวัวที่เกี่ยวเนื่องกับความคติความเช่ือทางศาสนา ที่ถือวาพระอิศวรเปนเทวดาท่ีมี
วัวเปนพาหนะ จึงหามมิใหทําผิดวัตรปฏิบัติในทางศาสนา  รวมถึงหามไมใหมีการซื้อขายวัว
นับตั้งแตมีการประดิษฐานพระอิศวรในเมืองน้ี ความวา 

 
 อนึ่งแตกอนยอมขายวัวไปแกพวกละวา อันจะใหขายดุจกอนนั้นก็หามมิใหขาย๓๒ 
 
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวมาขางตนไมวาจะเปน  กระดูกวัวที่ฝงรวมกับ           

โครงกระดูกมนุษย ภาชนะที่ตกแตงดวยรูปวัว ตุกตารูปวัว ภาพเขียนสีรูปวัวตามผนังถ้ํา เหรียญเงิน
ประทับตรารูปวัว และจารึกสุโขทัย  ลวนทําใหเห็นความสําคัญของวัว นอกจากนี้ยังแสดงถึง
บทบาทของวัวในกิจกรรมตางๆท่ีมีความสัมพันธกับทุกวิถีวัฒนธรรมของมนุษยมาต้ังแตกอน       
ยุคประวัติศาสตร  ไดแก บทบาทของสัตว เลี้ยงเพ่ือใชแรงงาน บทบาทสัตวที่ใชประกอบ               
ในพิธีกรรมทางศาสนา บทบาทของสัตวที่ถูกลาเพื่อเปนอาหาร บทบาทในกิจกรรมนันทนาการ
ชุมชน อาทิ บทบาทของการตอสู และบทบาทของการเขารวมในงานร่ืนเริง เปนตน 

 
                                                           

 ๒๕วันเมิงเปา  หมายถึง  ฉลูนพศก 
 ๒๖ออกสิบหาค่ํา หมายถึง  ขึ้นสิบหาค่ํา 
 ๒๗ปกัดเมา  หมายถึง  ปเถาะเอกศก 
 ๒๘โถะ  หมายถึง เถาะ 
 ๒๙สทายปูน หมายถึง โบกปูน 
 ๓๐คนครอก  หมายถึง  คนที่เปนขา  คนขา หรือ ขี้ขา 
 ๓๑ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, ๕๕. 
 ๓๒เรื่องเดียวกัน, ๒๗๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗ 

 

๓.๒  วัวในการใชแรงงาน  
 มนุษยนําวัวมาเลี้ยงแลวฝกหัดจนเช่ือง เพื่อใชเปนแรงงานหลักในการไถนา เตรียมพ้ืนท่ี
สําหรับปลูกขาว ภารกิจหลักของวัว คือ การใชแรงงานในกิจกรรมการเกษตร มนุษยไดรับ
ประโยชนอยางมหาศาลจากวัว  วัวจึงมีความสําคัญตอวัฒนธรรมการเพาะปลูก  หนาท่ีสําคัญของวัว
ในการเตรียมพื้นที่ปลูกขาว คือ ไถนา เพื่อพลิกดินจากบนลงลางและยอยดินใหรวนซุย  
 กรมหลวงพิชิตปรีชากร ไดกลาวถึงเร่ืองการทํานาไวในหนังสือ ลัทธิธรรมเนียมตางๆ  
ความวา 
 

 การทํานาท่ีทํากันอยูตามธรรมดาเปนอันมาก ที่มิใชการใหญนักหรือนอยนักน้ัน ก็อยางท่ีกลับ
ดินดวยไถใชแรงงานสัตวเปนกําลัง บางทีและบางประเทศก็ใชโคบาง กระบือบาง มาบาง แตการ
ทํานาขาวเจานั้นใชโคและกระบือเปนพ้ืน ถาเปนประเทศท่ีทรายท่ีดอนก็ใชโค ถาท่ีลุมและเลนก็ใช
กระบือ ซ่ึงเปนสัตวที่มีนิสัยเปนชาวนาแท การอ่ืนไมถนัดไดเหมือนนา เปนสัตวอันมีคุณแก
ประเทศบานเมืองเราแท จะหาสัตวอันใดมาเปรียบไมได๓๓ 

 
 นาในภาคกลางมีลักษณะเปนที่ดอนจึงนิยมใชวัวไถนามากกวาควาย และวัวยังทนตอสภาพ

อากาศที่รอนไดดีกลาวควาย  เวลาไถนาตองใช ไถ และ คราด ซึ่งเปนเคร่ืองมือพรวนดินดวยแรง
สัตว  
 ไถทําจากไมโคงเสมอเขา ประกอบดวย คันไถ แอก หางยาม หัวหมู และผาลไถนาท่ีมีพื้นท่ี
เปนทรายหรือฝุน ดินรวนซุยคุยงาย นิยมใชไถนาเด่ียว สวนไถสองขา ใชสําหรับนาดินเหนียว      
ไถ มี ๒ ชนิด คือ ไถเด่ียวและไถคู  ไถเด่ียวใชกับวัวเพียงตัวเดียว  สวนไถคูใชกับวัว ๒ ตัว๓๔ ซึ่งใน
เขตพ้ืนที่ภาคกลางนิยมใชไถคูมากกวาไถเด่ียว 

การเตรียมดินสําหรับการทํานาหวาน วัวจะตองไถและคราดถึง  ๓ คร้ัง ไดแก การไถคร้ัง
แรกเรียกวา ไถดะ เปนการไถเพื่อพลิกดินและเปนการกําจัดวัชพืชตางๆ โดยวัวจะไถไปตามทางยาว
ของกระทงนา เมื่อครบแลวจะไถซ้ําเปนคร้ังท่ี ๒ เรียกวา ไถแปร เปนการไถโดยขวางเพ่ือยอยดิน
ใหละเอียด แลวจึงหวานขาวลงไป จากน้ันจะไถแปรอีกครั้งหนึ่ง เรียกวา ไถกลบ สวนนาดําจะใชวัว
ไถวนเวียนในนาท่ีมีน้ําขังจนดินกลายเปนโคลนตม จากน้ันจึงตกกลา ปลอยทิ้งไวใหเมล็ดขาวงอก
จนเปนตนกลา และตองวิดนํ้าเลี้ยงกลาไวตลอด  ในระหวางน้ันก็ตองไถเตรียมท่ีที่จะนําตนกลา    
ไปดําตอไป 

                                                           

 ๓๓กรมศิลปากร, ลัทธิธรรมเนียมตางๆ (กรุงเทพมหานคร: อักษรบริการ, ๒๕๑๕), ๕๒๙. 
 ๓๔สุกัญญา  ภัทราชัย, “การทํานา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง ๖ (๒๕๔๒): ๒๕๗๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘ 

 

 การทํานาจะเร่ิมในเดือนพฤษภาคมพอฝนเร่ิมตกประมาณ ๒-๓ คร้ัง จึงจะเร่ิมไถนาแลว
ปลูกขาว หลังจากไถนาแลววัวจะไดหยุดพักยาวเปนเวลาประมาณ ๘-๙ เดือน รอจนกวาขาวในนา
ออกรวงและเก็บเกี่ยวได วัวถึงจะกลับมาถูกใชแรงงานอีกครั้ง  
 ในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว จะใชแรงงานวัวในการขนขาว
ฟอนเขาลาน และใชวัวนวดขาวเพ่ือใหเมล็ดขาวเปลือกหลุดออกจากรวง ชาวนาจะนําวัวมาผูกเรียง
กันเปนหนากระดาน แลวตอนใหวัวเดินเวียนไปทางเดียวกันชาๆ รอบเสาเกียด๓๕ วัวจะออกแรง
เหยียบย่ําบนฟอนขาวท่ีวางเรียงกันอยูดานลางซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบ จนกวาเมล็ดขาวสวนใหญจะ
หลุดออกจากรวง๓๖ ในขั้นตอนน้ีก็จะถือวาวัวไดทําหนาที่เรียบรอยแลว 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวามนุษยใชแรงจากวัวในการทํานา เร่ิมต้ังแต ไถนาเพื่อ
เตรียมดิน ขนขาวฟอนเขาลานจนกระทั่งนวดขาว 
 หลังจากชาวนาไดผลผลิตแลว สัตวใชแรงงานอยางวัวและควายก็จะไดหยุดพักเปนเวลา
หลายเดือน รอจนกวาจะถึงฤดูกาลเพาะปลูกอีกครั้งในปตอไป  ในระหวางท่ีวัวไดหยุดพักชาวนาจะ
ดึงเชือกท่ีสนตะพายวัวออก แลวปลอยมาเลี้ยงรวมกันที่ทุงสาธารณะ บางทองถิ่นจัดพิธีสูขวัญวัว
ควายข้ึนเพื่อเรียกและปลอบขวัญสัตวเลี้ยงมีคุณของตน  
 พฤติกรรมที่ดึงเชือกสนตะพายออก และการสูขวัญที่ไดกลาวขางตน เปนเร่ืองของสํานึกที่
ชาวนาจะไดปลดปลอยววัใหเปนอิสระ หลังจากท่ีใชงานมาอยางหนักตลอดป ชาวนาจะไดรําลึกถึง
บุญคุณของสัตวที่ใชแรงงานและเปนการขอโทษท่ีไดลวงเกิน สิ่งเหลาน้ีคือการแสดงออกทาง
ศีลธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดแบบพระพุทธศาสนาในเร่ืองความกตัญูรูคุณ และทําใหเห็น
ความสัมพันธระหวางคนกับสัตวอยางแนบแนน 
 

๓.๓  วัวในการคมนาคม 
 การใชแรงวัวในการคมนาคมขนสง มีใหเห็นทั่วไปแมวาจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแทน
แรงงานสัตว แตการรับรูและภาพความทรงจําของวัวที่คร้ังหน่ึงเคยถูกใชเปนแรงงานของมนุษย
ยังคงอยูในใจผูคนมาโดยตลอด     

                                                           

 ๓๕เสาเกียด คือ เสาที่ปกไวกลางลานนวดขาว เอาไวสําหรับผูกวัวเปนพวน เพื่อใหเดินยํ่าขาวไปรอบๆ
ลาน 
 ๓๖สุกัญญา  ภัทราชัย, “การทํานา,”, ๒๕๗๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙ 

 

 ในอดีตน้ันการเดินทางไปยังท่ีตางๆ  โดยเฉพาะทางบกมีการใชยานพาหนะ ๓ ประเภท คือ 
พาหนะที่เปนสัตว พาหนะที่ใชกําลังคน และพาหนะที่ใชกําลังสัตวลาก อนึ่งสัตวที่นิยมนํามาลาก
พาหนะไดแก ชาง มา วัว อูฐ ลา และลอ  พาหนะท่ีใชกําลังสัตวลาก ไดแก เกวียน เลื่อน และรถ๓๗ 

 

 ใน สมัยอยุธยา มีหลักฐานบันทึกถึงการเกณฑวัวเพื่อใชในกิจกรรมคมนาคม ดังท่ีปรากฏ
ใน ตํารากระบวนเสด็จคร้ังกรุงเกา  ซึ่งเปนตําราขนบธรรมเนียมราชการตางๆของราชสํานัก ที่เขียน
ขึ้นจากขาราชการคร้ังกรุงเกาท่ียังคงเหลืออยูในสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร  ตําราเลมน้ีเปน
สมบัติเดิมของ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๑ ตํารากระบวนเสด็จคร้ัง
กรุงเกานี้ไดบันทึกถึงการเกณฑวัวจากหัวเมืองตางๆ มาเพื่อชักลากรถในกระบวนทางสถลมารคจาก
ทาเจาสนุกข้ึนไปประทับแรมพระตําหนักพระพุทธบาท  ดังความวา 
 

 อนึ่งโค (และ) เกวียน (นั้น) พันจันทเวรทางเกณฑกรมการหัวเมือง เมืองมโนรมย ๑ เมืองชัยนาท 
๑ เมืองสิงหบุรี ๑ เมืองสรรคบุรี ๑ เมืองอางทอง ๑ เมืองอินทร ๑ เมืองพรหม ๑ เมืองลพบุรี ๑ เมือง
สระบุรี ๑ แขวงส่ีทิศ ใหเอาโค (และ) เกวียนมาบรรทุกส่ิงของขางหนาขางใน ของเครื่องเลน 
(มหรสพ) ของดอกไมเพลิงของแสงสรรพยุทธขึ้นไปพุทธบาทตามบัญชี๓๘ 

  
 จากบันทึกขางตนทําใหเห็นไดชัดเจนวา วัวมีความสําคัญสําหรับใชบรรทุกสิ่งของ 
สัมภาระตางๆ ในการเดินทาง เพราะวัวมีความแข็งแรง ทนตอสภาพภูมิอากาศท่ีรอนไดดีและ
เดินทางไดในระยะทางไกลๆ สวนใหญขบวนวัวที่เทียมเกวียนบรรทุกของมักจะอยูทายขบวนเสด็จ
เปนขบวนที่ไมเนนความอลังการ จึงไมคอยมีการกลาวถึงนัก 
 
 ๓.๔ วัวในวรรณคดี 
 วัวเปนสัตวอีกชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทในวรรณคดีไทยมากพอสมควร ไมนอยไปกวาสัตว
ชนิดอ่ืน  ผูวิจัยขอกลาวถึงวรรณคดีบางเร่ืองที่กลาวถึงวัวในดานตางๆ อันทําใหสามารถจําแนก
บทบาทของวัวที่ปรากฏในวรรณคดีใหเห็นไดชัดเจน ดังน้ี 
 
 
                                                           

 
๓๗สุวรรณี  ทองรอด, “การศึกษาตํารามาฉบับภาคกลาง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๕๔. 
 ๓๘กรมศิลปากร, ลัทธิธรรมเนียมตางๆ , ๕๒๙. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐ 

 

  ๓.๔.๑ บทบาทเทพพาหนะ 
  เทพเจาองคสําคัญของศาสนาฮินดูตางมีสัตวเปนเทพพาหนะประจําพระองค      
ในการสักการะบูชาเทพเจา คนท่ีนับถือเทพเจาองคนั้นๆ ตางก็ใหความเคารพสักการะสัตว          
เทพพาหนะนั้นดวย เสมือนเปนตัวแทนของเทพเจาองคนั้น  เชน โคอุสุภราชเปนเทพพาหนะของ
พระอิศวร ครุฑเปนเทพพาหนะของพระนารายณ  หงสเปนเทพพาหนะของพระพรหม และ          
ชางเอราวัณ เปนเทพพาหนะของพระอินทร เปนตน  ในท่ีนี้ขอกลาวถึงเฉพาะเทพเจาในวรรณคดี    
ที่มีวัวเปนเทพพาหนะประจําพระองค  ไดแก 
 
  ๑. พระอิศวร  พระอิศวรเปนเทพเจาองคหน่ึงในตรีมูรติของศาสนาฮินดู เปนอธิบดี
ของเทวดาท้ังปวง เมื่อจะทําการใดๆมักไดรับการบูชาดวยเสมอ ชื่อของพระอิศวรมีหลายช่ือ เชน 
นิลกัณฐ  มหาเทวะ มเหศวร  ศิริษะ และศิวะ เปนตน มีพระมเหสีนามวา พระอุมา หรือ บารพตี และ
มีชายาอ่ืนอีก เชน พระคงคา และนางสนธยา เปนตน และมีโอรสที่เกิดกับพระอุมา ๒ องค คือ   
พระคเณศ และ พระขันทกุมาร พระอิศวรน้ันสถิตอยูบนเขาไกรลาสมีโคอุสุภราชเปนเทพพาหนะ
ใหทรงประทับเพื่อเสด็จไปยังสถานที่ตางๆ 

 ใน  ลิลิตโองการแชงน้ํ า  วรรณคดีสมัยอยุธยา ท่ีใชประกอบในพิธีถือน้ํ า              
พระพิพัฒนสัตยา กลาวถึงวัวเผือกเทพพาหนะของพระอิศวร ในบทสรรเสริญพระอิศวร ความวา 
 

 โอมบรเมศวราย  ผายผาหลวงอะคราว ทาวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือกเกี้ยวขาง อางทัดจันทร 
เปนปน  ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพรง แกวงเพชรกลาฆาภิฆจรรไร๓๙ 
 

  บทเสภาสามัคคีเสวก  พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ทรงกลาวถึง กิจการแหงพระนนที ทําใหเห็นภาระหนาท่ีของ วัวในฐานะท่ีเปนเทพพาหนะของ   
พระอิศวรไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ความวา 
 
   จะจําเดิมเร่ิมเรื่องพระนนที  ผูเสวีพระอิศวรวรนาถา 
  แสดงซ่ึงกิจการนานา   อันเปนหนาที่ประจําพระนนที 
  หนึ่งเปนพาหนะพระตรีเนตร   แสนวิเศษสุดกระชับทั้งขับขี่ 
  เขจรรอนไปในเมฆี     เร็วประหน่ึงสกุณีชํานาญบิน 

                                                           

 ๓๙กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพหมานคร: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, 
๒๕๒๙), ๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑ 

 

  คร้ันกลับถึงไกลาสอาสนเทเวศร  ก็กลับเพศไดพลันทันถวิล 
  เปนมหาเสวกไดสมจินต   ปฏิบัติเทวินทรในกิจวัง 
  ทั้งสติปญญาก็สามารถ   เชี่ยวฉลาดเชิงคดีวิธีส่ัง 
  วินิจฉัยอธิกรณไมหยอนยั้ง   น้ําจิตต้ังมั่นคงทรงธรรมา 
  อีกเชี่ยวชาญชํานาญการตอนรับ  สําเร็จสรรพท้ังมวลควรทุกทา 
  ผูทรงศักดิ์มักถอมนอมวันทา   ผูนอยมาปราศรัยผูกไมตรี 
  ยามอิศวรประศาสนราชกิจ   นนทีสถิตฟงความอยูตามท่ี 
  เผื่อทรงใชจะไดไปดวยทันที   บใหมีบกพรองทํานองการ 
  ยามเสร็จราชกิจบพิตรวาง   ประสงคทางผอนฤทัยใหสุขศานต  
  พระนนทีเต็มจิตและชวยงาน   เพื่อสํารายเทวาเวลาควร 
  กิจของเจาลวนเอาเปนกิจตัว   มิไดมัวเกี่ยงกันปนเปนสวน 
  เปนเสวีที่สนิทชิดทั้งมวล   จึ่งจะควรนับไดเปนคนดี 
  ในระบําสําแดงซ่ึงกิจการ   เพื่อเปนฐานแบบอยางทางวิถี 
  ผูประสงคจํานงเปนเสวกดี   ควรดูเยี่ยงนนทีที่พึงปอง๔๐ 
 

 ๒. พระศุกร   เปนเทพฤๅษี เพราะเปนปุโรหิตาจารยของพวกแทตยและทานพ มี ๑  
หนา ๒ กร มุนชฎาแบบฤๅษี มีสีกายเปนสีประภัสสร (สีพระอาทิตยแรกขึ้น) คือ สีจําปา มีวิมาน     
สีทอง ถือไมเทาสวมลูกประคํา ทรงโคอุสุภราชเปนพาหนะ ในปุราณะกลาววาเปนโอสรของ     
พระภฤคุปชาบดี กับนางชยาติ มีธิดาช่ือ เทวยานี บางคัมภีรกลาววาเปนโอสรของ พระกวี และ        
มีชายาช่ือ ศุศุมา หรือ ศตปารวา  
  พระศุกรเปนเทพเจาแหงความรัก ความสวยงาม และสันติ  มีหนาท่ีเปนผูรักษา    
เขาพระสุเมรุเหลี่ยมทางทิศอุดร ในทางโหราศาสตรถือวาพระศุกรเปนเทวดานพเคราะหที่ ๖ มีกําลัง
วัน ๒๑ เนื่องจาก พระอิศวรไดสรางพระศุกรขึ้นจากวัวที่มีลักษณะดีจํานวน ๒๑ ตัว โดยราย      
พระเวทใหวัวเหลาน้ันปนละเอียดแลวประพรมดวยน้ําอมฤต จึงบังเกิดเปนพระศุกร มีสีน้ําเงินเปน 
สีประจําวัน บางตําราวาสีชมพูใน เฉลิมไตรภพ ไดกลาวถึงกําเนิดพระศุกรไวความวา 
 

   สุวกํานําศุภโค  หนาแดนใบโพ 
  ยี่สิบเอ็ดเสร็จประสงค  
   ถึงโรงพิธีโดยจง  กราบทั้งสี่องค 
  เธอทรงยินดีปรีดา 

                                                           

 ๔๐พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทละครรําเร่ือง พระเกียรติรถ บทละครเบิกโรงเรื่อง        
ดึกดําบรรพ บทเสภาเรื่อง พญาราชวังสัน กับ สามัคคีเสวก (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๑๖), ๑๙๙-๒๐๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒ 

 

   รายเวทวิเศศศักดา  เปาตองกายา 
  คาวีพินาศพาดกัน 
   พรมน้ํากรดบัลไลยกัลป กายคาวีนั้น 
  ก็กลายเปนหนองฟองฟู 
   บัดใจกลายเปนอะณู ผาทิพยชมภู 
  หอหุมเปนกลุมเดียวกัน 
   วารีพิธีสาปสรรพ  รดเศกเปาพลัน 
  หอนั้นก็เปนเทวา 
   ทรงเครื่องรุงเรืองไนยนา สุดแสงโมรา 

   วาพระศุกรสุกศรี๔๑ 

  บทบาทวัวในฐานะเทพพาหนะท่ีกลาวในวรรณคดี คือ วัว เปนเทพพาหนะของ
พระอิศวรและพระศุกร  เฉพาะพระศุกรนั้นนอกจากจะมีวัวเปนเทพพาหนะแลว พระศุกรยังมี
กําเนิดมาจากวัวอีกดวย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 
  ๓.๔.๒ บทบาทตัวแทนของเทพเจาและความเปนสิริมงคล   
  วัว เปนพาหนะของพระอิศวร ตามคติความเช่ือของศาสนาฮินดู  ดังน้ันคนที่นับถือ
ไศวนิกายยอมนับถือวัว และไมกินเนื้อวัวดวย เพราะวัวเปนเสมือนตัวแทนของพระผูเปนเจาท่ีตอง
ใหความเคารพดุจเปนเทพเจาองคหนึ่ง ดวยเหตุนี้ในเทวสถานที่มีรูปเคารพพระอิศวรจึงสรางรูปวัว
ไวบูชาดวย  และยังมีความเชื่อวาอวัยวะทุกสวนของวัวมีเทพเจารักษาอยู รวมถึงสิ่งตางๆท่ีไดจากวัว
ถือวาเปนสิ่งของท่ีมีมงคล๔๒ ดวย 
 
  ใน ไตรภูมิพระรวง   วรรณคดีพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย พระราชนิพนธของ      
พระยาลิไทไดกลาวถึงวัวไวในตอนที่พรรณนาถึงนํ้าในสระอโนดาต ที่ไหลเวียนออกจากปากภูเขา
รูปสัตวสําคัญ ๔ ชนิด ไดแก สิงห  ชาง  มา  และวัว ความวา 
 

                                                           

 ๔๑เฉลิมไตรภพ, ๒๑. 
 ๔๒ลัทธิไศวนิกาย จะนํามูลวัวมาทารางกาย เจิมหนาผาก เพื่อความเปนสิริมงคล คนไทยรับแนวคิดน้ี    
มาใชเปนแปงกระแจะเจิมหนาผากในงานมงคลสมรส หรือ ทําขวัญ ซ่ึงเปนการสมมติแทนมูลโค นอกจากนี้
เครื่องหมายโคมูตร ( ) ที่ใชเขียนเม่ือจบความในการเขียนหนังสือโบราณ ก็เปนเคร่ืองหมายท่ีมีลักษณะ
คลายกับรอยเยี่ยววัวท่ีตกลงดินก็นํามาใชเพื่อแสดงความเปนมงคลที่ลวนมาจากวัวทั้งส้ิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๓ 

 

 ปากเขาอันอยูฝายอโนดาตสระมี ๔ ทิศโดยทิศใหญ ทิศหน่ึงดังหนาสิงห  ทิศหน่ึงดังหนาชาง  ทิศ
หนึ่งดังหนามา ทิศหน่ึงดังหนาวัว  แลวานํ้าอโนดาตสระไหลออกจากปากวัวไส ฝงนํ้าน้ันมีวัวมาก 
น้ําอันไหลออกมาน้ันไปเบ้ืองตระวันออก ไหลเวียนรอบอโนดาตสระลอมรอบ แลวน้ําน้ันจึงไหลไป
ขางอีสานตกเบื้องตนสมุทรฯ๔๓ 

  
 คติความเชื่อจากไตรภูมิเร่ืองสัตวสําคัญนี้  มีกลาวไวในพระราชพิธีโสกันต คือ     

มีการจําลองรูปสัตวสําคัญ ๔ ชนิด ไดแก ราชสีห ชาง วัว และมา ประดับบนเขาไกรลาส โดยสัตว
เหลาน้ีสามารถพนนํ้าออกมาทางปากได เพื่อใหเจาฟาท่ีโสกันตแลวจะไดสรงน้ําท่ีไหลออกมาจาก
ปากสัตวทั้ง ๔ ทั้งน้ีเปนการสมมุติวานํ้าท่ีไหลออกจากปากสัตวนั้น คือ น้ําท่ีไหลลงมาจากยอดเขา
ไกรลาสที่ประทับของพระอิศวร ถือวาเปนนํ้าศักด์ิสิทธิ์และจะบังเกิดเปนสิริมงคลแกผูที่ไดอาบ 

 
  อน่ึง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางหองสรงบนพระที่นั่ง
พิมานปฐมในพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ทําเปนรูปวัวมีน้ําไหลผานเสมือนวา
พระองคไดสรงน้ํา ท่ีไหลออกจากปากวัว  อันเปนนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากที่ประทับของ            
พระผูเปนเจา 
 

 ๓.๔.๓. บทบาทการแสดง ในเร่ืองเบิกโรงหนังใหญ 
  ใน สมุทรโฆษคําฉันท  วรรณคดีสมัยอยุธยา กลาวถึง เร่ืองเบิกโรงเลนหนังใหญ  
๗ ชนิด คือ เลนหัวลานชนกัน  เลนลาวกับไทยฟนดาบ  เลนชวาแทงหอก  เลนชนแรด  เลนแขงวัว
เกวียน  เลนจระเขกัดกัน  และเลนแขงเรือพระที่นั่งเสี่ยงทายในเดือน ๑๑ โดยกลาวถึง เลนแขงวัว
เกวียน ไวดังนี ้ 
 

   จะเลนเถลิงแรด  ระเริงผัดแผด 
  รริบนอผลา   จะเลนวัวเกวียน 
  ระเบียนชาวนา   ประกวดกันมา 

   แลเลนลเวง๔๔ 

                                                           

 ๔๓พระยาลิไท, ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง, พิมพครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๕๑), 
๒๗๙. 
 ๔๔พระมหาราชครู, สมุทรโฆษคําฉันท พิมพครั้งท่ี ๑๑ (กรุงเทพมหานคร: องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๖), ๒๕-๒๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๔ 

 

  เบิกโรง ๕ เลนแขงวัวเกวียน 
  แลวแรดแผดอายวัวแรง  กูซ้ือเม่ือแพง 
 ทั้งคูเปนเบ้ียลานแสน 
  เตนแลนแอนอําทุกแดน  เรียกวามาแมน 
 แลเรียกช่ืออายฦๅนาม 
  วัวนี้ใชวัวช่ัวทราม   เลี้ยงแลนชาญสนาม 
 แลเรียกช่ืออายกะแชงเปง 
  สองสัตวสามารถถึงเถลิง  เรี่ยวแรงระเริง 
 พันฦกพันลายหนักหนา 
  ผิวาวัวสูถึกพา   เทียมเกวียนมารา 
 บัดน้ีจะลองอยางนาน 
  บัดใจจึงเทียมเกวียนอาน  ชาวนาแกวนการ 
 แลแลนละลนไปมา 
  ลางคนนุงเพลาพังคา  เพ็ดเพียงกลางขา 
 แลถืองอบลานแลนฉวาง 
  ลางคนพอกหัวตะแบงคาง  แลนเคียงวัวพลาง 
 แลกุมปฏักทักแทง 
  จึงวางวัวเกวียนกลางแปลง  ชาวนาเริงแรง 
 ก็แลนเขาเคียงเรียงรัน 
  เสียงกระดึงพรวนเสียงฟดกัน  ตีนวัวคือกังหัน 
 แลนลนตลบปบไป 
  กึกกองเสียงเกวียนแกวงไกว  ธุลีเวียนไว 
 ตระลบตระเลิศเวหาส 
  วัวอายฦๅนามผังผาด  แลนลํ้าลมลาส 
 ชนะแกอายกะแชงเปง 
  มีไชยในสนามดูเถกิง  ชาวนาสําเริง 

  แลเสียงระร่ืนครื้นเครง๔๕ 

 

 

 

                                                           

 ๔๕พระมหาราชครู, สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕-๒๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๕ 

 

 ๓.๔.๔  บทบาทของตัวละครผูชวยเหลือ 
   บทละครเร่ืองรามเกียรติ์  พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 
จุฬาโลกมหาราช ไดกลาวถึงวัวไว ๓ ตอน มีรายละเอียดดังน้ี 
 
  ๑. ตอนพระฤๅษีชนกใชวัวเทียมไถ ไถหานางสีดาท่ีใสผอบฝงไวใตตนไทร     
ความวา 

   จัดทั้งรถรัตนอัสดร  กุญชรโคตรค้ําตัวขยัน 
  แอกไถวัวควายครบครัน  สรรเอาแตลวนตัวดี 
     ………. 
   ใหเทียมคูโคแลกาสร ซับซอนเกลื่อนกลาดดาษปา 
  ไถไปตามส่ังพระสิทธา  เวียนรอบฉายาตนไทร 
     ………. 
   ขอจงพญาอุสุภราช  ชาติโคอาชาเฉลิมศรี 

   นําใหพบองคพระบุตรี  พระโยคีวาแลวก็ไถไป๔๖ 

   
  ๒. ตอนพระลักษณถูกหอกกบิลพัทอาวุธของทศกัณฐ พิเภกบอกยาแกหอก
กบิลพัทโดยใหหนุมานไปเอามูลโคอุสุภราชมาเขาเคร่ืองยา ความวา 
 

   บัดน้ัน   พิเภกผูมีอัชฌาสัย 
  ไดฟงบัญชาพระภูวไนย  บังคมไหวสนองพระวาที 
  อันนองสมเด็จพระภุชพล  ไมวายชนมดวยมือยักษี 
  ยาซ่ึงจะแกหอกน้ี   มีอยูสําหรับกันมา 
  คือสังกรณีลดาชาติ   มีอํานาจฤทธิคุณแกลวกลา 
  กับตนตูตัวตรีชวา   ที่ภูผาสัญชีพสัญญี 
  ในทวีปอุดรกาโร   อันโอราฬวิเศษเฉลิมศรี 

   อีกมูลโคพระศุลี   ซ่ึงอยูถ้ําคีรีอินทกาล๔๗ 

 

                                                           

 ๔๖กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๙), ๓๑๔ - ๓๑๖. 
 ๔๗เรื่องเดียวกัน, ๒๗๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๖ 

 

  ๓. ตอนสุริยาภพพุงหอกเมฆพัทตองพระสัตรุด พิเภกจึงไดทูลเร่ืองยาแกหอก
เมฆพัท โดยใหนิลพัทไปเอามูลโคอุสุภราชมาเขาเคร่ืองยา ความวา 
    

   หอกน้ีพระสยมภูวญาณ พระองคประทานใหแกยักษา 
  อันจะแกฤทธิ์เทพศาสตรา  สรรพยาน้ันมีสําหรับกัน 
  เอาจันทรแดงกับมูลอุสุภราช  ซ่ึงเปนอาสนพระอิศวรรังสรรค 
  อันตัวศีลาบดน้ัน   มีอยูในช้ันพรหมา 
     ………. 
   นิลพัทจงเรงรีบไป  ยังนั้นอยุธยาราชฐาน 
  ทูลขอจันทนแดงพระอวตาร  แจงการใหทราบบาทา 
  แลวเอามูลโคพระเปนเจา  ยังเขาอินทกาลคูหา 

   ทั้งลูกศีลาบดยา   กลับมาใหทันในราตรี๔๘ 
 
  จากตัวอยางบทประพันธขางตนจะเห็นไดวา บทบาทของโคอุสุภราช ที่ปราฏใน
วรรณคดีนอกจากจะมีบทบาทในฐานะเทพพาหนะของพระ อิศวรแลว ในเร่ืองรามเกียรติ์              
โคอุสุภราชยังมีบทบาทในฐานะเปนตัวละครสําคัญในบางตอนของเน้ือเร่ือง ซึ่งมีสวนชวยให    
เนื้อเร่ืองดําเนินตอไปไดอยางนาสนใจ กลาวคือ เปนตัวละครในการชวยพระชนกฤๅษีไถหา        
นางสีดาจนพบ และเปนตัวละครท่ีมีมูลวัวอันศักดิ์สิทธิ์ในการเขาเคร่ืองยาแกพิษหอกของฝายศัตรู 
 

 ๓.๔.๕ บทบาทท่ีเปนอุทาหรณสอนใจ 
  กฤษณาสอนนองคําฉันท พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เปนวรรณคดีคําสอนท่ีมีการกลาวถึงวัวในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือใหเขาใจสัจธรรม คือเร่ือง
ความดี ความช่ัว ซึ่งเปนคุณคาของความเปนมนุษย  โดยกลาวเปรียบเทียบวา วัว ควาย แมตาย       
ไปแลวยังมีหนังและเขาท่ีใหประโยชนได แตสําหรับมนุษยนั้นเม่ือตายไปไมเหลือประโยชนอะไร 
นอกเสียจากความดีความช่ัวที่ไดทําไวเทานั้นอันจะเปนที่ประจักษใหคนไดรับรู  ความวา 
 
 
 
 

                                                           

 ๔๘กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช, ๑๑๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๗ 

 

   พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 
  โททนตเสนงคง   สําคัญหมายในกายมี 
   นรชาติวางวาย  มลายส้ินทั้งอินทรีย 

   สถิตทั่วแตช่ัวดี   ประดับไวในโลกา๔๙ 
   
  ๓.๔.๖  บทบาทท่ีเก่ียวกับการแสดงแสนยานุภาพของกษัตริย 
  บทบาทของวัวที่สะทอนถึงการแสดงแสนยานุภาพของกษัตริย คือ การใชวัวรวม
ในร้ิวขบวนในพิธีสําคัญ อันจะทําใหเห็นถึงความยิ่งใหญ ความพร่ังพรอมของกองทัพ และเสริม
แสนยานุภาพของกษัตริยใหเห็นประจักษชัดย่ิงขึ้น 

  ใน กฎมนเทียรบาล  กลาวถึง การออกสนามใหญที่ทําในเดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา       
การออกสนามใหญเปนพิธีสวนสนามสมัยโบราณ มีการจัดแสดงเพลงอาวุธ ขบวนของทหารมา 
ทหารชาง ใหพระมหากษัตริยทอดพระเนตร๕๐ และในการออกสนามใหญนี้ไดกลาวถึง ระแทะ๕๑  
คือ เกวียนสําหรับนั่งขนาดเล็กเทียมดวยวัวรวมมาในขบวนดวย ดังความวา 
 

 ดํารวจในมหาดไทกระลาโหม พระสุรัศวดี ดํารวจใหญวัง ๖ คนนี้ เดีรหนาราชกุล ผูขี่ชางชน ขี่มา
คลี เขามาถวายบังคมที่ระแทะ หมื่นจาวังคลีชงโคน นครบาลนานาก เทพนาราย ที่ปลํ้ามวย งําเมือง
ชางบันดายืนที่๕๒ 

  
ในสมัยรัตนโกสินทรมีพิธีแหสระสนานใหญ ซึ่งมีลักษณะคลายกับการออกสนามใหญใน

คร้ังกรุงเกา ดังปรากฏวามีการแหสระสนานใหญในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อปขาล โทศก ๑๑๙๒ โดยจัด
ใหมีขบวนเดินแห ๓ วัน คือ วันขึ้น ๔ ค่ํา ๕ ค่ํา และ ๖ ค่ํา๕๓ ขบวนแหสระสนานใหญ คร้ังน้ันมีการ
จัดร้ิวกระบวนตางๆ หลายร้ิวกระบวนซึ่งมีกระบวนวัวรวมอยูดวย ดังท่ีทรงมีพระบรมราชาธิบาย   
ใน พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความวา 

                                                           

 ๔๙สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส , กฤษณาสอนนองคําฉันท (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทรพร้ินตริ้งแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๒), ๑๖-๑๗. 
 ๕๐วินัย  พงศศรีเพียร , บรรณาธิการ , กฎมนเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘), ๑๕๓. 
 ๕๑ระแทะ รันแทะ ภาษาเขมร หมายถึง น. เกวียน, รถ เชน ระแทะเพลิง หมายถึง รถไฟ เปนตน 
 ๕๒วินัย  พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ, กฎมนเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, ๑๕๔. 
 ๕๓พระบาทสมเ ด็จพระจุลจอมเกล า เจ าอยูหั ว ,  พระราชพิธีสิบสองเดือน ,  พิมพค ร้ัง ท่ี  ๑๘ 
(กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ, ๒๕๔๒), ๒๒๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๘ 

 

      ตอผัดพาฬลอแพนแลวจึงไดเดินกระบวนโคกระบือมารถตอไป กระบวนโคธงเสือปกนํา
กระบวน ๑ นําริ้วคูหนึ่ง ประตัก ๑๐ คู ตะพด ๑๐ คู พิณพาทยตีสามหามส่ีหวางริ้วสํารับหนึ่ง คนจูง
โคๆ ละ ๔ โค ๕ ตัว ๒๐ คน กระบวนกระบือก็เทากัน๕๔ 

   

  นอกจากวัวจะรวมในร้ิวกระบวนพิธีแหสระสนานใหญดังท่ีกลาวมาขางตนแลว       
ในพระราชนิพนธ พระราชพิธีสิบสองเดือน ยังไดกลาวถึง พิธีแหคเชนทรัศวสนาน กระทําในเดือน 
๕ เปนพิธีเฉพาะของพราหมณพฤฒิบาศ เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเร่ืองคชกรรมของหมอชางในการ      
ทอดเชือกดามเชือก๕๕ และเพ่ือใหเกิดความสิริมงคลแกชางซึ่งเปนราชพาหนะและบําบัดเสนียด
จัญไรของผูที่เกี่ยวของอยูกับชาง รัชกาลที่ ๔ ทรงเพ่ิมพิธีสงฆเขารวมในการพิธีนี้ดวย ในการ        
แหคเชนทรัศวสนานนั้น มีการแหคลายกับแหสระสนานใหญตางกันแตเฉพาะการจัดร้ิวขบวนน้ันมี
จํานวนนอยกวา คือ เปนลักษณะของการจัดขบวนอยางยอๆ กลาวคือ มีกระบวนธงนํา กระบวนชาง
ดั้ง กระบวนชางอยางโท กระบวนมา กระบวนวัว และกระบวนรันแทะเทียมวัว โดยทรงมี           
พระบรมราชาธิบายถึงกระบวนวัว ดังนี ้
 

     ส้ินกระบวนมาแลว ถึงกระบวนโค ธงเสือปกนํากระบวน ๑ นําริ้ว ๑ ประตัก ๑๐ คู ธงเสือปกคั่น
คู ๑ ตะพด ๑๐ คู กลองแขกหวางกระบวนสํารับหน่ึง จึงถึงโค ๖ โค คนจูงโคละ ๔ ส้ินกระบวนโค
แลว กระบวนกระบือเหมือนกันกับกระบวนโค แตมักจะควบเปนกระบวนเดียวกันโดยมาก ตอน้ัน
ไปเปนกระบวนรันแทะเทียมโค เหมือนอยางท่ีมายืนหนาพลับพลาเวลาเชาสามรันแทะ ตอไปจึง
เปนรถพระที่นั่งรองซ่ึงใชอยูเปนปรกติ๕๖ 

  
 วัวมิไดใชเฉพาะรวมในร้ิวขบวนแหสระสนานใหญและแหคเชนทรัศวสนาน

เทาน้ัน แตวัวยังใชรวมในร้ิวกระบวนแหพระกฐินทางบก ที่เรียกวา พยุหยาตราทางสถลมารคดวย 
ใน จารึกกระบวนแหพระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารค ที่คอสองเฉลียงพระระเบียงศาลา         
หลังเหนือพระมหาเจดียวัดพระเชตุพน สรางในสมัยรัชกาลท่ี ๓ กลาวถึงจํานวนสัตวตางๆที่ใชเทียม
รถในริ้วกระบวนไวดังนี้ 

 

                                                           

 ๕๔พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๓๒. 
 ๕๕ทอดเชือก ตรงกับคําวา คล่ีเชือก  ดามเชือก  ตรงกับคําวา  ขดเชือก  ดังนั้นการทอดเชือกดามเชือก คอื 
พิธีการตรวจตราเชือกบาศหกเดือนคร้ังหน่ึงกอนออกไปใชงาน แลวก็คลีออกเพ่ือดูวาชํารุดเสียหายหรือไม ก็จะได
ซอมแซมจากน้ันก็ขดเขาไวอยางเดิม 
 ๕๖พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๔๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๙ 

 

  โคเทียมรถ  ๑๔  กระบือเทียมรถ ๑๖  อูฐเทียมรถ ๒  ลาเทียมรถ ๑๒๕๗ 

   
  นอกจากน้ีใน ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค   พระนิพนธ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ยังทรงพรรณนาถึงร้ิวกระบวนแหพระกฐิน 
พยุหยาตราใหญทางสถลมารค  เร่ิมต้ังแต กระบวนมานํา กระบวนมาเดิน กระบวนรถ กระบวน   
พลเดินเทา กระบวนชางพัง กระบวนแหพญาชาง กระบวนชางพัง กระบวนชางพระท่ีนั่ง และ
กระบวนพลเดินเทาปดทายขบวน  มีการนําสัตวตางๆ เชน มา ควาย อูฐ และลา เปนตน รวมถึงวัว
เขามารวมในร้ิวกระบวนดวย โดยกลาวไวในกระบวนรถท่ีตกแตงเปนรถของชนชาติตางๆ             
มีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

   รถตนกัมพุชดาว  ดายหลัง คาแฮ 
  กลองแขกคนตีประนัง  นั่งซรอง 
  กางเกงปศตูทั้ง   สนอบชาด ศรีเอย 
  สวมหมวกลําดวนปอง  ปกเผาสามตน ฯ 
   เทียมโคโทเทียบเตา  ชักลี-ลาเอย 
  กรมเกษตรเปนสารถี  แตงให 
  กรครึ่งสนอบใสศรี   แดงปศ-ตูแฮ 
  อิกกับกางเกงไซร   เฉกเสื้อไปแปลง ฯ 
   ถัดรถสิบสี่ถวน  ทุกขนัด 
  ลางเทียบลางเทียมสัตว  สํ่าซรอง 
  กาษรอุศุภอัศว   ลาหลาก หลายแฮ 
  เครื่องครบสิบสิ่งตอง  แตงถวนทุกพรรค ฯ 
   รถเทียมสินธพทั้ง  ลาล-ีลาศแฮ 
  กรมแสะเปนสารถ ี  ขับผาย 
  รถโคคูมหิงษมี   ทนายนั่ง นาฤๅ 

   คือหมูกรมเกษตรยาย  ประฏักตอนผายผัน ฯ๕๘ 

   

                                                           

 ๕๗ประชุมจารึกวัดโพธ์ิ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นต้ิง แอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๔. จัดพิมพเปนที่
รฤกฉลองวัดโพธ์ิ: มรดกความทรงจําแหงโลก พุทธศักราช ๒๕๕๔), ๓๐๑. 
 ๕๘สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนสร, ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและ
สถลมารค (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๙), ๔๗-๔๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๐ 

 

  ๓.๔.๗ บทบาทท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในฐานะพระโพธิสัตว 
  บทบาทของวัวในชาดกหรือนิทานในศาสนาสวนใหญจะไดรับเลือกใหเปน        
ตัวละครเอกของเร่ือง ซึ่งเปนตัวแทนของพระโพธิสัตว  ที่ตองเสวยพระชาติเปนสัตวชนิดตางๆ     
อยูหลายชาติจนกวาจะสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังตัวอยางชาดกตอไปนี้ 
   พหลาคาวีชาดก  เปนชาดกในปญญาสชาดก เนื้อเร่ืองของชาดกเร่ืองน้ีกลาวถึง   
แมโคพหลาคาวีมีลูกนอย  แตพลัดหลงกันขณะออกหากิน แมโคไปพบกับเสือโครง เสือโครงคิด 
จะกินแมโค แตแมโคไดใหสัจจะวาขอใหแมโคไดกลับไปใหลูกนอยกินนมกอนแลวจะกลับมาให
เสือโครงกินตามสัญญาท่ีไดใหไว เสือโครงจึงปลอยแมโคกลับไปหาลูกนอย คร้ังแมโคกลับมาให
ลูกกินนมแลวจึงเลาความจริงใหฟง พรอมกับกลับมาใหเสือโครงกินตามท่ีสัญญาไว ลูกโคคร้ัน
ทราบความจริงจึงไดตามแมโคมาดวยและของรองใหเสือโครงกินตนเองแทน จนในที่สุดเสือโครง
ประจักษถึงความมีสัจจะของแมโคและความกตัญูของลูกโคจึงไดปลอยแมโคพหลาคาวีและลูก
นอยกลับไปใหเปนอิสระ 
  ชาดกเร่ืองนี้ ไดมีการนํามาเลา เปนนิทานพื้นบานท่ีนิยมกันในทุกภาคของ     
ประเทศไทย  เชน  นิทานเ ร่ือง วัวกับ เสือในภาคเหนือ   นิทานเ ร่ืองแมวั วกับลูก เสือใน                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนิทานเร่ืองเสือโคในภาคกลาง เปนตน และจากความแพรหลายของ
นิทานชาดกเร่ืองน้ีทําใหมีการแตงเร่ืองเสือโคขึ้นอีกหลายฉบับ ไดแก เสือโคคําฉันท วรรณคดีสมัย
อยุธยา ทศมูลเสือโค บทละครดึกดําบรรพเร่ืองคาวี และบทละครนอกเร่ืองคาวี  
  
  นันทิวิศาลชาดก  เปนนิทานสุภาษิต มีกลาวไวในพระสุตันตปฎก ขุททกนิกาย     
เอกกนิบาตชาดก กุรุงควรรค วาดวยการพูดดี เร่ือง นันทิวิศาลชาดก  กลาวถึง พระโพธิสัตวบังเกิด
เปนโคหนุมช่ือ นันทิวิศาล เปนวัวแสนรู มีพละกําลังมหาศาล สามารถลากเวียน ๑๐๐ เลม ดวยแรง
ดึงเพียงคร้ังเดียวใหเคลื่อนที่ไปไดในคราวเดียว  โคนันทิวิศาลใหพราหมณไปทาพนันกับเศรษฐี
ดวยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณ วาสามารถลากเกวียน ๑๐๐ เลมที่ผูกเนื่องกันไปไดในคราวเดียว  คร้ันถึง
เวลานัดพราหมณขึ้นนั่งบนกูบ๕๙เกวียนแลวกลาววา “เจาโคโกง จงลากไป เจาโคโกงจงนําไป” โค
นันทิวิศาลคิดวาพราหมณนี้รองเรียกเราผูไมโกง ดวยวาทะวาโกง จึงไมยอมลากเกวียนทําใหแพ
พนัน  คร้ันถึงคร้ังท่ีสองโคนันทิวิศาลใหไปทาพนันใหมดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กษาปณ พราหมณขึ้น
นั่งบนกูบเกวียนแลวกลาววา“โคผูเจริญ พอจงนําไป โคผูเจริญพอจงลากไป” โคนันทิวิศาล
ประทับใจในคําพูดท่ีไพเราะของพราหมณจึงลากเกวียน ๑๐๐ เลม ไปไดอยางงายดาย ทําให

                                                           

 ๕๙กูบ หมายถึง ประทุนทีท่ําเปนรูปโคงบนหลังวัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๑ 

 

พราหมณชนะพนัน  รวมท้ังคนท้ังหลายตางก็นําทรัพยจํานวนมากมาใหแกโคนันทวิศาล ซึ่งทรัพย
ทั้งหมดไดเปนของพราหมณทั้งสิ้น 
  จากชาดกท้ัง ๒ เร่ืองท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเห็นบทบาทของวัวในฐานะตัวละคร
ที่เปนตัวแทนของพระโพธิสัตว ที่จะตองมีลักษณะพิเศษคือ เปนสัตวแสนรู พูดไดและเขาใจภาษา
มนุษย และการที่วัวไดรับคัดเลือกใหเปนสัตวสําคัญในชาดกดังกลาว อาจเปนเพราะวัวมีคุณสมบัติ
ที่ตรงกับลักษณะพิเศษของสัตวที่กลาวขางตน ประกอบกับวัวมีชาติกําเนิดท่ีสูงศักดิ์จึงไดรับเลือก
ใหมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาในฐานะพระโพธิสัตว 
  
  ๓.๔.๘ บทบาทสัตวเล้ียงและสัตวปาทั่วไป 
  วรรณคดีไทยไดกลาวถึงวัวในบทบาทของสัตวเลี้ยงที่พบเห็นโดยท่ัวไป มีทั้งท่ี
เลี้ยงเพ่ือเอาไวขาย เลี้ยงไวใชงาน เลี้ยงไวเพื่อการแขงขัน ซึ่งทําใหเห็นไดวาวัวเปนสัตวที่มีความ
ใกลชิดกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาชานาน  วรรณคดีที่กลาวถึงวัวในฐานะสัตวเลี้ยง เชน    
บทละครเร่ืองระเดนลันได กลาวถึง ทาวประดูวามีอาชีพเล้ียงวัว ความวา 
 
    เมื่อนั้น     ทาวประดูสุริยวงศทรงกระฏัก 
   เที่ยวเลี้ยงวัวลาเล่ือยเหน่ือยนัก เขาหยุดยั้งนั่งพักในศาลา 
   วันเม่ือมเหสีจะมีเหตุ  ใหกระตุกนัยเนตรทั้งซายขวา 
   ตุกแกตกลงตรงพักตรา  คลานไปคลานมาก็ส้ินใจ 
   แมโคขึ้นสัดผลัดโคตัวผู  พิเคราะหดูหลากจิตคิดสงสัย 
   จะมีเหตุแมนมั่นพร่ันพระทัย  ก็เลี้ยวไลโคกลับเขาพารา๖๐ 
 
  จากคําประพันธขางตนทําใหเห็นบทบาทของวัวในฐานะสัตวเลี้ยง ที่นิยมเลี้ยงกัน
ทั่วไป สวนใหญก็เลี้ยงแบบปลอยทุงโดยใหวัวออกไปหากินต้ังแตเชา พบจวนค่ําก็ไลตอนวัวกลับ
เขาคอก เมื่อวัวเขาคอกแลวเจาของตองดูแลวัวดวยการสุมควันไฟเพ่ือไลยุงใหแกวัวดวย ดังความวา 
 
    คร้ันถึงขอบรั้วริมหัวปอม พระว่ิงลอมเลี้ยวลัดสกัดหนา 
   ไลเขาคอกพลันมิทันชา  เอาขี้หญาสุมควันกันริ้นยุง๖๑ 
 
                                                           

 ๖๐พระมหามนตรี (ทรัพย), บทละครเรื่องระเดนลันได  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณกิจ , 
๒๕๔๑), ๙. 
 ๖๑เรื่องเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๒ 

 

  นอกจากวัวที่เลี้ยงเปนวัวบานแลว ในวรรณคดียังกลาวถึงวัวปา คือ วัวท่ีอยูในปา
ไมไดถูกนํามาฝกหัดเพ่ือเลี้ยง มีกลาวถึงในวรรณคดีเร่ือง กาพยหอโคลงนิราศธารทองแดง         
พระนิพนธของเจาฟาธรรมาธิเบศร ความวา 
 
    กระบือโคโขลรองเที่ยว เขาเส้ียมเส้ียวเสียวใจหาย 
   เลมหลาอาหารชาย   ปาริมทุงวุงวงเขา 
    กระบือโคโขลรองเที่ยว เหลือหลาย 
   เขาเซ่ียมเสียวใจหาย  ขาดขวํ้า 
   เลมหลาอาหารชาย   ริมปา 
   ลงลองทองทองน้ํา   ปลักแฉกลางตม 
 
    โคแดงแจงกินอยู  ยืนเปนหมูคูเคียงคลา 
   ลูกนอยคอยตามมา   เที่ยวเล็มระบัดกัดปลายกิน 
    โคแดงแจงอยูลอม  กินเกลียง 
   ยืนเปนหยอมพรอมเพียง  พร่ังหนา 
   ลูกนอยคอยตามเคียง  แนมแม 
   เที่ยวเลมระบัดกัดหญา  ออนออนปลายเคลีย 
 
    โคเพลาะฉะเพาะทุงออก แรงเปนศอกหนอกสูงเถลิง 
   เขาโคโคลรองเริง   เมียลูกนอยคอยตามกัน 
    โคเพลาะฉะเพาะทุงแหลน ลองเชิง 
   แรงศอกหนอกสูงเถลิง  เถื่อนเถา 
   เขาโตโคลรองเริง   ชมหมู 
   เมียลูกนอยคอยเคลา  แมเนี้ยวกินนม๖๒  
     
  จากตัวอยางคําประพันธขางตนกวีไดพรรณนาใหเห็นวัวชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูใน
ปา มีทั้ง วัวแดง คือ วัวที่มีลําตัวสีแดงเหมือนวัวบานแตมีลักษณะเดนตรงขาท้ัง ๔ ขางจะมีขนสีขาว
ตั้งแตขอตีนจนถึงเขาคลายกับสวมถุงเทา สวนโคเพลาะ๖๓คือ วัวแดงท่ีแตกฝูงไปตัวเดียว  

                                                           

 ๖๒กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๓ (กรุงเทพมหานคร: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, 
๒๕๓๑), ๒๑๑-๒๑๓ 
 ๖๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๒๖๘. ใหความหมายของโคเพลาะ วา วัวโทนเที่ยวไปโดดเดี่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๓ 

 

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหเห็น วัวไดรับการกลาวถึงในวรรณคดีไทยหลายเร่ือง ซึ่งทําให
เห็นบทบาทของวัวในดานตางๆไดอยางชัดเจน และยังสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธและ       
ความใกลชิดของคนกับวัว เน่ืองจากเปนสัตวที่คนสวนใหญรูจักดีเมื่อกวีสรางสรรคผลงานจึงมักจะ
นําเอาสัตวที่ตนคุนเคย เชน วัวมากลาวถึงในวรรณคดีดวย 
   
 ๓.๕ วัวในพิธีกรรม 
 วัวในพิธีกรรมสวนใหญมีความเกี่ยวของกับพิธีในทางศาสนาพราหมณ มีบางพิธีที่เลิก
ปฏิบัติไปแลว และบางพิธียังคงปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน การที่วัวไดเขามามี
บทบาทในพิธีกรรมเหลาน้ี แสดงใหเห็นวาวัวมีความสําคัญตอบานเมืองท่ีอยูคูกับราชสํานักและ
ราษฎรไทยมาแตโบราณกาล  ซึ่งแสดงบทบาทสําคัญในพิธีกรรม ดังนี ้
  ๑. พิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง 
  ๒. พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 
 ๑.พิธีเฉวียน๖๔พระโคกินเล้ียง 
 พิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง เปนพิธีที่กระทําแตคร้ังกรุงเกา ไมมีหลักฐานวาเคยมีการทําพิธี
ในสมัยรัตนโกสินทรและไดเลิกไปในคร้ังใด พิธีนี้มีกลาวไวในคําใหการขุนหลวงหาวัดวาทําใน
เดือนย่ี  ในกฎมนเทียรบาลกลาววายกพิธีนี้ ในเดือนย่ีมาทําในเดือนอาย  พระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายเร่ืองพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยงไวในพระราชพิธี   
สิบสองเดือน ความวา 
 
     นําพระโคอุสุภราชซ่ึงแตงตัวเขาบุทองประดับเนาวรัตน มีเคร่ืองประดับกีบ   ตามหูสายสะพาย

ใชไหม ขึ้นยืนบนแทนสูง ๒ ศอก มีเงินทองแกวแหวนและแพรพรรณตางๆ กองอยูใตทอง ตั้งพาน
ทองรองหญา คนโททอง พระโคนั้นแปรหนาไปทางทิศอุดร ตั้งกุณฑ คือ กองเพลิงพิธี ตรงหนาพระ
โค มีบายศรีสมโภช พระราชครูประจําที่ส่ีมุม ทําพิธีบูชากุณฑตลอดคืนยังรุง พระราชกุมารปอนหญา 
คร้ังเวลาเชามีกระบวนแหเสด็จพระเจาแผนดินทรงถือดอกบัวทอง พระอัครมเหสีทรงถือดอกบัวเงิน 
แหประทักษิณพระโคอุสุภราชเการอบแลวมีสมโภชเล้ียงลูกขุน พระราชพิธีนี้ทําในพระราชวัง แต
เห็นจะเลิกมาเสียแลวชานานทีเดียว จนในคําใหการขุนหลวงหาวัดก็ไมมีปรากฏพิธีเฉวียนพระโคน้ี 
เปนพิธีใบโตเต็มที จึงไมตั้งอยูไดนาน๖๕ 

                                                           

 ๖๔กฎมนเทียรบาล เขียน เฉวียร หมายถึง เวียน 
 ๖๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๒-๕๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๔ 

 

จุดประสงคของการพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง ในพระราชพิธีสิบสองเดือนไมไดกลาววาทํา
เพื่อจุดประสงคใด แตผูวิจัยสันนิษฐานวาพิธีดังกลาวอาจจะมีจุดประสงคเพื่อแสดงความกตัญูกับ
วัวท่ีไดชวยเหลือในการทํานา  เปนการสรางขวัญกําลังใจ และเพ่ือใหเกิดความสวัสดิมงคลแก วัว
และความอุดมสมบูรณแกพืชผลทางการเกษตร 
 
 ๒. พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคลแรกนาขวัญ  เปนพระราชพิธีสําคัญที่กระทําสืบตอ
กันมาแตคร้ังโบราณจนถึงปจจุบัน รายละเอียดของพระราชพิธีนี้มีกลาวไวในเร่ือง นางนพมาศ  
กฎหมายตราสามดวง  คําใหการขุนหลวงหาวัด  ตําราพระราชพิธีเกา  ตําราทวาทศพิธี และใน   
พระราชพิธีสิบสองเดือน  ความสําคัญของพระราชพิธีนี้ทําเพ่ือสรางและบํารุงขวัญแกเกษตรกรซึ่ง
เปนพลเมืองสวนใหญของประเทศ ตลอดจนกอใหเกิดความเปนสวัสดิมงคล ความเจริญงอกงาม
ไพบูลยแหงพืชพรรณธัญญาหารของบานเมือง  
 พระราชพิธีนี้กระทําในเดือนหก เปนชวงเร่ิมตนแหงฤดูกาลเพาะปลูก ในโคลงพระราชพิธี
ทวาทศมาส พระนิพนธ สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ ทรงกลาวถึงพระราชพิธี
นี้ไดความวา 
 
    วิศาขมาศไดฤกษทั้ง ดฤถี นาพอ 
   กําหนดเมล็ดรวงดี  ถูกตอง 
   ตั้งการราชพิธี   จรดพระ  นังคัลนา 
   ทั้งพืชมงคลพอง   แทรกซ้ําทรงเติม๖๖ 

 
 จากคําประพันธขางตนไดอธิบายถึงรายละเอียดของพระราชพิธีนี้อยางชัดเจน คือ พระราช
พิธีนี้แตเดิมเรียกวา พระราชพิธีจรดพระนังคัล๖๗  มาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงเพ่ิมพระราชพิธีพืชมงคลอันเปนพิธีสงฆแทรกเขามารวมกับพระราชพิธี            
จรดพระนังคัล(แรกนาขวัญ) ซึ่งเปนพิธีพราหมณ ทําใหพระราชพิธีทั้งสองกระทําเน่ืองกันเปนงาน
เดียว 
 
                                                           

 ๖๖สมเด็จเจาฟามหามาลา  กรมพระบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๐๙), ๑๖. 
 ๖๗นังคล แปลวา  ไถ  
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ำนกัหอ
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๔๕ 

 

 บทบาทสําคัญของวัวในพระราชพิธีนี้ คือ การใชวัวเทียมไถแรกนา ในพระราชพิธีนี้
พระมหากษัตริยจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระยาแรกนาแตงตัวคลายพระยายืนชิงชา           
มีขบวนแหประกอบเกียรติยศ เม่ือถึงโรงพิธีพระยาแรกนาก็เขาจุดธูปเทียนบูชาเทวรูป แลวต้ัง
สัตยาธิษฐานหยิบผานุงสามผืน คือ ผาหก หา และสี่คืบ หยิบไดผาผืนใดก็ใหทํานายวาปนั้น           
น้ําจะมากหรือนอย๖๘ แลวนําผาท่ีหยิบไดมานุงทับผานุงชุดเดิมเสมือนวาแตงตัวออกไปไถนา 
จากนั้นก็เดินเขาขบวนมีพราหมณเชิญพระเตาเทวบิฐประพรมนํ้าพระพุทธมนตนําหนา พราหมณ
เชิญพระพลเทพหนึ่งคน พราหมณเปาสังข ๒ คน พระยาแรกนาจับหางไถเทียมดวยพระโค ๒โค 
มือหนึ่งจับประตัก ไถทักษิณาวัตรเร่ิมดวย ไถดะ ๓ รอบ ไถหวาน ๓ รอบ โดยมีนางเทพีหาบ
กระบุงขาวปลูก กระบุงทอง ๒ คน กระบุงเงิน ๒ คน สงใหพระยาแรกนาหวานขาวลงในแปลง     
ที่แรกนา จากน้ันไถกลบ ๓ รอบ 
 จากน้ันพระยาแรกนากลับเขาท่ีพักปลดพระโคออกกินเลี้ยงของเสี่ยงทาย ๗ สิ่ง ไดแก 
ขาวเปลือก ขาวโพด ถั่ว งา เหลา น้ํา หญา ถาพระโคกินสิ่งใดก็ใหทํานายวาสิ่งน้ันจะบริบูรณ       
แลวจึงแหพระยาแรกนากลับเปนอันเสร็จพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   
 พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ เปนพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย
ทรงใหความสําคัญและทรงถือเปนพระราชกรณีกิจเสมอมาทุกรัชกาล ทั้งน้ีเพราะจะบํารุงขวัญ
ใหแกราษฎรของประเทศท่ีสวนใหญทําเกษตรกรรม ที่สรางความเจริญรุงเรืองใหแกราชอาณาจักร
มาชานาน และในพระราชพิธีนี้พอพระยาแรกนากลับแลวประชาชนที่ไปชุมนุมกันรอบสนามหลวง
ก็พากันเก็บขาวท่ีพระยาแรกนาหวานน้ัน เพื่อนําพันธุขาวท่ีเก็บไปเจือกับพันธุขาวปลูกของตนเอง 
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามและความเปนสิริมงคลแกไรนา  

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหเห็นบทบาทสําคัญของวัวในฐานะท่ีเปนสัตว  ที่ใชประกอบใน
พิธีกรรมสําคัญ คือ ใชเทียมไถแรกนา และใชเพื่อพยากรณความอุดมสมบูรณของ พืชพรรณ
ธัญญาหารของประเทศ  ซึ่งบทบาทดังกลาวนับวาเปนการยกยองวัวอยางสูงสุด แมวาจะเปนสัตว
เลี้ยงท่ัวไปแตก็ยังท่ีไดรับเลือกเขามาประกอบพิธีกรรมสําคัญในราชสํานัก   

  
 
 
 
 
 

                                                           

 ๖๘ถาไดผาแคบ พยากรณวา ปนั้นน้าํมาก ถาไดผากวาง ทํานายวาปนั้นนํ้านอย 
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๔๖ 

 

 ๓.๖ วัวในสํานวนและภาษิตไทย  
 สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมทางภาษา ดังน้ันอัจฉริยลักษณของคนโบราณอยางหน่ึง
ที่แสดงใหเห็นความเจริญรุงเรืองและความร่ํารวยของภาษาของคนไทย  คือ สํานวน และภาษิตไทย  
จะเห็นวาสํานวนไทยสวนใหญมักจะเก่ียวของกับสรรพสิ่งท่ีอยูรายรอบตัวของผูคน อันเปนผลจาก
การท่ีเปนคนชางสังเกต คุนเคย ใกลชิดและมีความเขาใจธรรมชาติ  ประกอบกับสังคมไทยเปน
สังคมเกษตรกรรม  ดวยเหตุนี้สํานวนและภาษิตไทยจึงมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และสะทอน
วัฒนธรรมของกลุมชนไดเปนอยางดี   วัว เปนสัตวที่ถูกนํามากลาวไวในสํานวน ภาษิตไทยหลาย
สํานวน  จึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวาวัวมีความสําคัญและผูกพันกับสังคมไทยมาอยางชานาน  ผูวิจัย  
ขอเสนอสํานวน และภาษิตไทยที่เกี่ยวของกับวัวตอไปน้ี 
 
 เขียนเสือใหวัวกลัว  หมายความวา ขูหรือขมขวัญอีกฝายหน่ึงใหกลัว มีกลาวไวในโคลง
สุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ความวา 
 

   เขียนเสือเสือกสงให วัวกลัว  
  วัวเพงเสือเสนมัว   บสะดุง 
  เฉกชนโออวดตัว   โตขู  เขาแฮ 

   เขาทราบโออวดฟุง   เฟองรูฤๅเกรง๖๙ 

  
 ซื้องัวหนานา ซื้อผาหนาหนาว  หมายความวา ทําอะไรไมเหมาะสมกับเวลายอมไดรับ
ความเดือดรอน สํานวนน้ีเดิมใชเปรียบกับ วัว ปจจุบันใชเปรียบกับ ควาย เปน ซื้อควายหนานา    
ซื้อผาหนาหนาว๗๐ 
 
 ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม  หมายความวา ใหรูจักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือหญิงท่ีจะ
เลือกเปนคูครอง๗๑ สํานวนนี้มีกลาวไวในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณี ตอน นางสุวรรณมาลีพูดถึง
ธิดาทั้งสอง ความวา 
                                                           

 ๖๙กรมศิลปากร, ประชุมสุภาษิต ฉบับหอสมุดแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: อักษรสัมพันธ, ๒๕๐๘), 
๑๔๔. 
 ๗๐ไขสิริ  ปราโมช ณ อยุธยา, การเปล่ียนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวนไทย  พิมพคร้ังท่ี ๒
(กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๒๙), ๖๖. 
 ๗๑กรมวิชาการ, สํานวนไทย (กรุงเทพมหานคร: ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๓), ๑๑๑. 
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๔๗ 

 

  จะดูวัวช่ัวดีก็ที่หาง   จะดูนางดูแมเหมือนแลเห็น 
  ถึงลูกยางหางตนหลนกระเด็น  ก็จะเปนตามเหลาตามเผาพันธุ๗๒ 

 
 ตีวัวกระทบคราด  หมายความวา แสรงพูดหรือทํากับสิ่งหน่ึงใหกระทบกระเทือนไปถึง   
อีกสิ่งหนึ่ง๗๓ สํานวนนี้มีกลาวไวในบทละครเร่ืองคาวี ตอน คาวีตอวานางคันธมาลี ความวา 
 

  นอยเอยนอยหรือ   สนุกมือทําไมกับขาวของ 
 ถวยโถทุบกระแทกแตกเปนกอง  หยาบคายรายรองเต็มประดา 
 ราคาคางวดสักก่ีเบี้ย   ตอยเสียอีกเถิดพี่ไมวา 
 หนอยหนึ่งก็ตะเภาจะเขามา   คอยซ้ือหาเอาใหมอยาทุกขรอน 
 ไมพอที่ตีวัวกระทบคราด   สัญชาติกระตายแกแมปลายชอน 

  แสรงสะบิ้งสะบัดตัดรอน   จะชวยสอนใหดีก็มิเอา๗๔ 

  
 ไมพบวัวอยาคว่ันเชือก ไมพบเรือก๗๕อยาตั้งราน๗๖  หมายความวา ไมใหทําอะไรกอน        
ที่จะไดสิ่งนั้นๆมา๗๗ สํานวนน้ีมีกลาวไวในโคลงสุภาษิต ความวา 
 

  ไปพบวัว    ถนัดแหน เนตรสอง 
  อยาควั่นเชือก เขาพอง  เปลาแท 
  ไปเห็นเรือก จะรอง  รับราง  เรือนแฮ 

   อยาตั้งราน กอนแล  จักไรเครื่องเรือน๗๘ 

  
 รักวัวใหผูก รักลูกใหเฆี่ยน  หมายความวา จะเลี้ยงดูลูกใหดีตองดูแลใกลชิด ไมปลอยปละ
ละเลย๗๙ บางที่ใชวา รักวัวใหผูกรักลูกใหตี 

                                                           

 ๗๒กรมศิลปากร, พระอภัยมณีของสุนทรภู (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ, ๒๕๔๔), ๓๒๕. 
 ๗๓กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย (พระนคร: รวมสาสน, ๒๕๑๔), ๓๗๑. 
 ๗๔พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย , บทละครนอกคาวี (กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), ๑๒๒-๑๒๓. 
 ๗๕เรือก  หมายถึง ไมไผหรือไมรวกท่ีผาออกเปนซีกๆ แลวมัดดวยหวายสําหรับปูพื้นหรือกันเปนร้ัว 
 ๗๖ราน  หมายถึง ที่ที่ปลูกยกพื้นขึ้นสําหรับน่ังหรือขายของ 
 ๗๗กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๑๓๖. 
 ๗๘กรมศิลปากร, ประชุมสุภาษิต ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๑๔. 
 ๗๙กรมวิชาการ, สํานวนไทย, ๒๔๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๘ 

 

 วัวแกกินหญาออน หมายความวา ชายท่ีชอบผูหญิงรุนสาว หรือชายแกมีภรรยาสาว๘๐ 

สํานวนน้ีมีกลาวในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑชูชก ตอนชูชกพบนางอมิตตดา ความวา 
 

   โส ชูชโก วันนั้นชูชกเฒาชรา ตํ ทิสฺวา เมื่อเห็นรูปเจาอมิตตดายุพเยาวเรอรุนสุนทรเด็กดรุณี   
หนานอยแนงนวลฉวีวรรณเพริศพร้ิงพราย ชะชวยฉาดเฉิดฉายโฉมเฉลา ดังวาพฤฒิโคเคาเฒาชราจร 
ครั้งและวาเห็นเหย่ือหญาออนออกโอชโอษฐอา ละลนละลานแลบเลียชิวหาหูหางระเหิดหัน เฒาก็มี
จิตเกษมสันตโสมนัสยวนยิ่ง๘๑ 

  
 วัวใครเขาคอกใคร หมายความวา สวนของใครก็ของใคร ไมยุงเก่ียว ใครทําอะไรไวดีชั่ว
อยางไรก็ไดกับตัวเอง๘๒ 

  
 วัวเคยขามาเคยขี่   หมายความวา คุนเคยกันมาอยางดี รูทีกัน เขาใจในทํานองของกัน       
และกันเปนอยางดี สวนมากใชกับคนที่เคยเปนสามีภรรยากัน สํานวนน้ีมีกลาวในเร่ืองขุนชาง
ขุนแผน ตอนพระพันวษาไตสวนคดีที่ขุนชางถวายฎีกา ความวา 
 

 มึงถือวาอีวันทองเปนแมตัว  ไมเกรงกลัวเวโวทําโมหันต 
ไปรับไยไมไปในกลางวัน   อายแผนพอนั้นก็เปนใจ 
มันเหมือนวัวเคยขามาเคยขี่   ถึงบอกกูวาดีหาเชื่อไม 
อายชางมันก็ฟองเปนสองนัย   วาอายไวยลักแมใหบิดา๘๓ 

  
 วัวพันหลัก  หมายความวา วกหรือยอนใหเร่ืองกลับไปพัวพันหรือตกอยูในความรับผิดชอบ

ของผูกอต้ัง๘๔ 

  
 
 

                                                           

 ๘๐กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๒๙๖. 
 ๘๑มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๑๖), ๑๓๐. 
 ๘๒กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๒๙๖. 
 ๘๓กรมศิลปากร, เสภาขุนชางขุนแผน (กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ, ๒๕๔๕), ๘๖๓-๘๖๔. 
 ๘๔กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๒๙๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๙ 

 

 วัวไมกินหญาอยาขมเขา หมายความวา อยาฝนใหเขาทําอะไรที่เขาไมสมัครใจ อยาเอาแตใจ
ตนเอง๘๕ สํานวนน้ีมีกลาวไวในบทละครเร่ืองสังขทอง ตอน ทาวสามนตใหนางท้ัง ๗ เลือกคู     
ความว า 

 
  จะจัดแจงแตงตามอารมณเรา  เหมือนขมเขาโคขืนใหกินหญา 
 กลัวเกลือกทั้งเจ็ดธิดา   มันจะไมเสนหาก็มิรู 
 ลางเน้ือชอบลางยาไมวาได   ปลูกเรือนตองตามใจผูอยู 

คําบุราณทานวาไวเปนครู   พิเคราะหดูใหตองทํานองใน๘๖ 

  
 วัวไมมีหลัก ฟกไมมีราน หมายความวา ไมมีหลักแหลง ไมเปนหลักฐาน ไมมีที่อยูเปนหลัก

แหลงแหงที่ ไมมีที่อาศัยแนนอน เที่ยวเรรอนไป๘๗ 

  
 วัวลืมตีน  มีความหมายเปนสองนัย นัยแรก หมายความวา จิตใจลอย หลงๆลืมๆ เผอเรอ   
อีกนัยหนึ่ง หมายความวา เหลิง เหิม ไมเจียมตัว  มักมีคําพูดเพ่ิมข้ึนวา ขาลืมตัว วัวลืมตีน๘๘          
บทลําตัด สําหรับรองออกตัวของลําตัดคณะ นายหวังดี นิมา  รองวา 
 

  ถึงเดนดีโดงดังก็ยังถวิล        จะไมทําตนลืมตัวจะไมเปนวัวลืมตีน 
 ถึงครูจะไมมีช่ือแตครูก็คือศิลปน        ช่ัวฟาดินจะไมลืมเอย 
 

 วัวสันหลังขาด หรือ วัวสันหลังหวะ หมายความวา  คนมีพิรุธมักมีอาการหวาดระแวง
ตางๆ๘๙ สํานวนน้ีมีกลาวไวในโคลงสุภาษิตประจําภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ความวา 
 
 
 
                                                           

 ๘๕กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๒๙๙-๒๓๐. 
 ๘๖พระบาทสมเด็ จพระพุทธเ ลิศหล านภา ลัย ,  บทละครนอกพระราชนิพนธ  รัชกาล ท่ี  ๒ 
(กรุงเทพมหานคร:โสภณการพิมพ, ๒๕๔๕), ๗๙. 
 ๘๗กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๒๙๘. 
 ๘๘เรื่องเดียวกัน, ๓๐๐. 
 ๘๙เรื่องเดียวกัน, ๓๐๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๐ 

 

   คิดวัวหลังขาดเหนา นานแผล 
  หวาดสกุณากาแก   แกะคุย 
  เดินใดระวังแล   เหลือบลอบ ล้ีนา 

   เฉกเชนชนรายบุย   บอกรายในตัว๙๐ 
 

วัวหายลอมคอก   หมายความวา  เกิดเร่ืองเสียหายขึ้นแลว จึงปองกันภายหลัง๙๑ 

 
วัวหายใหไวแกเสือ เรือหายใหไวแกน้ํา หมายความวา เมื่อมีเร่ืองราวเกิดข้ึนแลวก็เอาผิดกับ

ใครไมไดเลย สํานวนน้ีมีกลาวไวใน พระไอยการลักษณโจร ความวา 

 
มาตราหน่ึง ชางมาวัวควายเรือชาขาดปลอกลุยลุดหายแหงใดๆ ก็ดีวัวนอนคางชางนอนแรม เจาของ

มิไดเอาเขาคอกผูกถือไว วัวหายใหไวแกเสือเรือหายใหไวแกน้ํา ทานใหละไวใหเจาของออกหาเอา ถา
โจรลักไปไดทั้งตัวโจรดวยจ่ึงเอาไว ถามิไดตัวโจรดวยมิใหเอาไว ถาผูใดเอาไวทานใหไหมดั่งโจร๙๒ 

 
วัวเห็นแกหญา ขี้ขาเห็นแกกิน  หมายความวา ตะกละตะกลามต้ังหนาต้ังตาแตจะกิน          

ทาเดียว๙๓ 

 
เสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุนพล  หมายความวา เมื่อใชประโยชนจนสําเร็จตามปรารถนา

แลวก็หมดความสําคัญ๙๔ 
 
อยูบานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน  หมายถึง อาศัยอยูในบานผูใดก็ควร

ชวยทํางานตามแตจะทําไดทุกอยางอยาน่ิงดูดาย 

                                                           

 ๙๐กรมศิลปากร, ประชุมสุภาษิต ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๑๔๖. 
 ๙๑กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๓๐๑. 
 ๙๒ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง  ฉบับราชบัณฑิตสถาน จัดพิมพตามตนฉบับหลวง 
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐ . จัดพิมพเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จ          
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงประกาศใชกฎหมายตราสามดวงครบ ๒๐๐ ป และพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป), ๗๒๔. 
 ๙๓กาญจนาคพันธุ [นามแฝง], สํานวนไทย, ๓๐๒. 
 ๙๔สัมภาษณ สิริอาภา รัชตะหิรัญ, อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๑ 

 

๓.๗ วัวในฐานะการละเลนพื้นบาน  
 วัว นอกจากจะไดรับการฝกใหชวยในกิจกรรมตางๆของมนุษยแลว ยังไดมีการนํามาใช
ประโยชนเพื่อสรางความสนุกสนาน ตื่นเตนแกมนุษย ในฐานะเปนการละเลนพื้นบาน ปจจุบันวัว
กับการละเลนพ้ืนบานมีใหเห็นเฉพาะบางทองถิ่นเทาน้ัน เชน ภาคกลาง และภาคใต โดยมี
จุดประสงคที่จะนําวัวมาแขงขันกันท้ังเพ่ือประชันความเร็ว ความอดทน และความเปนเลือดนักสู  
ผูวิจัยขอเสนอใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของวัวกับการละเลนบางชนิด ที่ยังคงเลนกันอยูใน
ปจจุบัน ไดแก  วัวเทียมเกวียน  วัวลาน และ วัวชน  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 การเลนวัวเทียมเกวียนและวัวชน เปนการละเลนที่มีความเกาแกและมีหลักฐานวาท้ัง ๒ 
อยางน้ีมีเลนกันมาต้ังแตสมัยอยุธยา ดังท่ีมีกลาวใน กฎมนเทียรบาล๙๕ ถึงเคร่ืองมหรสพในพิธี      
แหสนานใหญ  ซึ่งมี  รันแทะ วัวชน ดังความวา 
 

    เมื่อแรกเสดจออก ฬอชาง รันแทะวัวชน  กระบือชน  ชุมพา๙๖ชน ชางชน  คนชน๙๗  ปรบไก๙๘  
คลี๙๙ชงโคน๑๐๐ ปล้ํามวย๑๐๑  ตีดั้ง   ฟนแยง๑๐๒  เชีงแวง๑๐๓ เลนกล  คลีมา 
 

 วัวเกวียน หรือ วัวเทียมเกวียน เปนการละเลนอยางหน่ึงท่ีนิยมมากในจังหวัดเพชรบุรี และ
นาจะมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย  มีหลักฐานที่ทําใหเห็นประจักษวาการละเลนชนิดน้ี            
เปนการละเลนโบราณอยางหน่ึงท่ีมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา  ดังท่ีปรากฏวามีการกลาวถึง การเลนวัว
เกวียน ไวในวรรณคดีสมัยอยุธยา เร่ือง สมุทรโฆษคําฉันท ดังที่ไดกลาวแลวขางตน  
 คร้ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเมือง
เพชรบุรี ในปจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๒๙) พระยาเพชรบุรีไดจัดแขงวัวเทียมเกวียนถวาย
ทอดพระเนตรดวย มีกลาวไวในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ความวา  
                                                           

 ๙๕วินัย  พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ, กฎมนเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, ๑๕๖-๑๕๗. 
 ๙๖ชุมพา หมายถึง แกะ 
 ๙๗คนชน หมายถึง   การละเลนหัวลานชนกัน 
 ๙๘ปรบไก หมายถึง   เพลงพื้นบานชนิดหน่ึง รองและรําเปนวง มีวงปพาทยบรรเลงประกอบขณะรอง 
 ๙๙คลี หมายถึง  การเลนแขงขันอยางหน่ึงโดยการขี่มาตีลูกกลมดวยไม   
 ๑๐๐ชงโคน หมายถึง การโยน หรือ สงลูกจากท่ีต่ํา 
 ๑๐๑ปล้ํามวย หมายถึง เปนลักษณะของมวยจับปลํ้า ไมใชการตอยเชนในปจจบุัน 
 ๑๐๒ฟนแยง  หมายถึง ฟนกันไปมา 
 ๑๐๓เชีงแวง หมายถึง ดาบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๒ 

 

    เวลาบาย ๕ โมง เสด็จพระราชดําเนินลงเชิงเขา ทรงมาพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินประพาส
ตลาด มีกระบวนรถเหมือนวันกอน คร้ันเวลาย่ําค่ําเสด็จพระราชดําเนินกลับ ประทับพลับพลาไหลเขา
ช้ันลางดานตะวันออก พระยาเพชรบุรีกรมการจัดรันแทะโคราษฎรซ่ึงจะขับแขงกันถวายตัว
ทอดพระเนตร รันแทะนั้นเตรียมไวมาก เลือกคัดเทียบกันในทองสนามแลวปลอยใหขับแขงกันเปน
คูๆ ๓ คู พระเจาอยูหัวทอดพระเนตรอยูจนค่ํา รันแทะหน่ึงลมทับคนเจาของปวยมากพระราชทานเงิน 
๕ ตําลึง รางวัลคนเปนเจาของที่ชนะคนละ ๓ ตําลึง  แพคนละ ๖ บาท เวลาย่ําค่ําครึ่งเสด็จขึ้น๑๐๔ 

 
 การเลนวัวเทียมเกวียนเปนการแขงขันความเร็ววาวัวคูใดจะมีฝเทาท่ีเร็วกวากัน โดยนํา      
วัวงานท่ีมีขนาดเทากันจํานวน ๒ ตัว มาเทียมเกวียนในลักษณะเดียวกันกับการใชวัวลากเกวียน
บรรทุกของ แตเกวียนที่ใชในการแขงขันเปนเกวียนเปลาและมีขนาดเล็กกวาเกวียนท่ีใชบรรทุกของ
ทั่วไป   
 ในการแขงขันจะแขงกันเปนคู  โดยเกวียนที่เทียมวัวคูทั้งสองเลม มาอยูจุดเร่ิมว่ิงเรียกวา 
“ตั้งผัง” จากนั้นคอยฟงสัญญาณโกรก๑๐๕ แลวจึงเร่ิมวิ่งออกตัว วัวก็จะว่ิงไปตามลูวิ่งโดยมีคนแทง
ปฏักอยูดานบนเปนคนคอยควบคุมทิศทางการวิ่งและความเร็วของวัว  ฝายใดถึงเสนชัยกอนเปน     
ผูชนะโดยจะตองชนะกันแบบขาดลําถาเกวียนสะกัน๑๐๖ เรียกวา “เฉียบ” คือ เกวียนฝายหน่ึงลาก
เกวียนอีกฝายหนึ่งเขาเสนชัยจะถือวาแพ  
 
 สนามแขงวัวเทียมเกวียนในอดีตใชลานกวางหรือทางเกวียนมีความยาวประมาณ ๑๐๐ 
เมตร แตใชจริงประมาณ ๖๐ เมตร ที่เหลือใชเปนพื้นท่ีสําหรับชะลอความเร็วของวัว แตปจจุบันมี
สนามแขงสําหรับแขงวัวเทียมเกวียนโดยเฉพาะ ทําเปนลูยาว มีร้ัวกั้นทั้งสองขางเพ่ือความปลอดภัย
เพราะบอยคร้ังท่ีเม่ือวัวออกวิ่งแลวมักจะไมวิ่งไปตามลูวิ่ง แตกลับวิ่งเขาหาคนดูที่ยืนอยูรอบสนาม
เสมอ  จึงมักจะมีขาวคนเสียชีวิตเพราะถูกวัวเหยียบอยูเปนประจําในการแขงวัวเทียมเกวียน ดังน้ัน
หากมีโอกาสไปชมก็จะเห็นภาพคนดู ดูอยูในตําแหนงท่ีสูงกวาท่ีพื้นราบ  เชน ปนอยูบนตนตาล    
ตนเล็กๆ บนคบหรือเนินดิน ที่พอจะเปนท่ีหลบหรือเพื่อใหปลอดภัยตลอดเวลาท่ีชมการแขงขัน 
ปจจุบันการละเลนวัวเทียมเกวียนหาชมไดนอยลง จึงไดมีการฟนฟูและอนุรักษการละเลนพื้นบาน

                                                           

 ๑๐๔จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภาค 
๒๓ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๐. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นายบันลือ รักวานิช  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๐), ๒๐. 
 ๑๐๕โกรก คือ เครื่องเคาะใหสัญญาณทําจากกระบอกไมไผ 
 ๑๐๖สะกัน ภาษาถ่ินเพชรบุรี หมายถึง เกี่ยวกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๓ 

 

ชนิดน้ีขึ้น  ซึ่งจะมีเฉพาะในเทศกาลงานพระนครคีรี ที่จังหวัดเพชรบุรีจัดข้ึนเปนประจําทุกปเทาน้ัน 
โดยจัดใหเลนเพียงปละคร้ัง ตลอด ๙ วัน 
 อนึ่งเมื่อวางเวนจากการละเลน ความนิยมในการใชวัวเทียมเกวียนยังคงมีบทบาทในการรับ
ใชคนในวัฒนธรรมการเลี้ยงวัวมาโดยตลอด  จะเห็นวาปจจุบันมีความนิยมนําวัวเทียมเกวียนมาใช
ในโอกาสตางๆ เชน จัดประกวดวัว ประกวดวัวเทียมไถ นําวัวมารวมในขบวนแหนาค แหเทียน
พรรษา แหกฐิน ผาปา  แหพระพุทธรูปสําคัญ ตลอดจนแหตราตั้งพระครูสัญญาบัตร เปนตน โดยวัว
และเกวียนที่ใชรวมในขบวนแหนั้นตางก็ตกแตงดวยผาสีสันสวยงาม ตามรสนิยมของชาวบาน       
ดูแลวมีความงดงามเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น 
  
 วัวลาน  เปนการละเลนอยางหน่ึงท่ีพัฒนามาจากการนวดขาว  ที่ใชวัวมาผูกเรียงกัน        
เปนแถวหนากระดานเพื่อย่ําขาวใหเมล็ดขาวหลุดรวงออกจากรวง  แตเมื่อวัฒนธรรมการนวดขาว
ไดสูญไปพรอมกับมีเคร่ืองจักรมาทําหนาท่ีแทนวัว  ทําใหความมุงหมายในการใชวัวไดเปลี่ยนจาก
การนวดขาวมาเปนการแขงขันเพ่ือชิงความเปนเจาแหงความเร็ว มีความสนุกสนาน นาต่ืนเตน และ
มีการพนันขันตอเขามาเก่ียวของ 
 วัวลาน ไมปรากฏหลักฐานวาเร่ิมเลนกันตั้งแตเมื่อใด  ปจจุบันพบวายังคงมีเลนอยูใน
จังหวัดเพชรบุรี และในเขตติดตอกับจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐมบางสวน  ซึ่งจะพบ
เห็นขบวนรถสิบลอบรรทุกวัวออกไปแขงขันกันเปนประจํา  โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยวในชวง
ตั้งแตเดือน ๔-เดือน ๖  ในปจจุบันพบวามีการเลนวัวลานกันเปนประจําทุกคืน จะงดเวนก็แตในชวง
เทศกาลเขาพรรษาและวันธรรมสวนะเทานั้น  
 วัวลานจะเลนในเวลากลางคืนเร่ิมตั้งแต ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. เปนตนไปจนกระท่ังยํ่ารุง หรือ
อาจจะเลยไปถึง ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. โดยยังคงเลนกันในลานนวดขาว หรือพื้นท่ีที่เปนลานกวางๆปู
ดวยหญาแหงหรือฟาง ตรงกลางลานจะปกเสาเกียด คือ เสาไมขนาดเทาเสาเรือน ที่โคนเสาเกียดมี
เชือกยาวผูกติดกับหวงยางรถยนตไวสําหรับผูกวัวในเวลาว่ิง  การวิ่งแตละรอบเรียกวา “เปด”๑๐๗ 
โดยใน ๑ เปด จะวิ่งก่ีรอบก็ไดจนกวาจะรูผลแพชนะ  
 วัวที่เขาแขงขันมีจํานวน ๑๙-๒๐ ตัว ผูกเรียงหนากระดาน วัวที่อยูในตําแหนงติดกับ       
เสาเกียด เรียกวา วัวคาน  และผลการแพชนะจะดูเฉพาะตําแหนงวัวนอกกับตําแหนงวัวรองหรือวัว
ในเทานั้น หมายถึง ถาวัวมีทั้งหมด ๑๙ ตัว ตําแหนงวัวนอกจะอยูในตําแหนงนอกสุด คือ วัวตัวที่ ๑๙     
วัวในหรือวัวรองจะอยูในตําแหนงตัวที่ ๑๘ ติดกับวัวทองท่ี วัวทองท่ี หมายถึง วัวที่นับจากตําแหนง
                                                           

 ๑๐๗เปด ภาษาถิ่นเพชรบุรี หมายถึง จํานวนคร้ังหรือเท่ียวที่วัวว่ิง เชน ๕ เปด หมายถึง ๕  คร้ัง หรือ ๕ 
เที่ยว 
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๕๔ 

 

วัวคานมาจนถึงวัวตัวที่ ๑๗ ซึ่งเปนของนายพรวนท่ีเอามาผูกแขงกับวัวนอกของอีกฝายหน่ึง        
โดยกอนการแขงขันตองจับฉลากเพื่อดูวาในแตละเปดน้ัน วัวนอกจะตองผูกรวมกับวัวทองที่      
ของคณะใด หรืออาจจะจัดใหพบกันหมดก็ได  
 ผลแพชนะในการว่ิงวัวลาน คือ ในแตละเปดถาวัวนอกหรือวัวในวิ่งเขาถึงตําแหนงท่ีนับ
จํานวนรอบไดมากกวากันตัวน้ันก็จะเปนฝายชนะ ตําแหนงดังกลาวจะทําเปนเชือกผูกโยงจากปลาย
ของเสาเกียดมายังตําแหนงท่ีกรรมการนั่ง  แลวผูกผาผืนเล็กๆไวเปนจุดสังเกตสําหรับนับรอบ 
ขณะท่ีวัววิ่งคนดูก็จะยืนดูอยูรอบรัศมีที่วัววิ่งผาน มีการใชปฏักแทงวัวซึ่งจะแทงไดเฉพาะวัวของตน
เทานั้น  เมื่อครบแตละเปดหรือเห็นผลแพชนะกรรมการจะสั่งจับวัวโดยมีคนจับที่เรียกวา “เชน”๑๐๘ 
คือเจาของวัวแตละตัวคอยยึดวัวที่กําลังว่ิงเต็มฝเทาใหชะลอความเร็วลง จากน้ันจึงแกวัวแตละตัว
ออกแลวเร่ิมการแขงขันในเปดใหมตอไป 
 
 วัวชน หรือ ชนวัว  คือ การใชวัวตอสูกัน เปนกีฬาพื้นบานท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในภาคใต  สันนิษฐานวาชาวโปรตุเกสเปนชาติที่นําเขามาเผยแพรในภาคใตของประเทศไทย วัวชน
ไดรับความนิยมเพราะเปนกีฬาของพวกนักสูที่มีจิตใจทรหดอดทน อีกทั้งยังสรางความสนุกสนาน 
ตื่นเตน เราใจ นาหวาดเสียวใหกับคนดูเปนอยางยิ่ง  
 ปจจุบันวัวชนมีบอนเปดใหเลนกันอยางถูกตองตามกฎหมาย เรียกวา สนามวัวชน มีใน
หลายจังหวัดภาคใต เชน นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา เปนตน โดยแตละบอนจะหมุนเวียนกันจัด
ไมใหวันตรงกันเพราะจะไดใหนักเลงวัวชนในทองท่ีและตางถิ่นไดชมวัวชนกันอยางท่ัวถึง วัวที่ใช
ชนตองเปนววัถึกเพศผูมีอายุราว ๔-๕ ป ไมนิยมวัวงานหรือวัวเนื้อ ดังน้ันวัวชนจึงมีพันธุของวัวชน
โดยเฉพาะ คือ มีลักษณะท่ีดี มีเพลงชน๑๐๙ที่ดี  และมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมที่จะเลือกมาเปน     
วัวชน อนึ่งการคัดเลือกวัวชนนั้นมีภูมิความรูโบราณท่ีสืบทอดตอกันมา คือ เร่ืองตําราการดูลักษณะ
ดีชั่วของวัวชน โดยพิจารณาจาก ขวัญ สีหรือชาติพันธุ และเขา ทั้งน้ีวัวชนตองบํารุงเลี้ยงดูเปนอยาง
ดี มีอาหารบํารุงรางกายและตองออกกราดแดด๑๑๐ คือ ลามหรือผูกไวกลางแดดในชวงเวลาประมาณ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อฝกใหวัวนั้นมีความอดทน นอกจากน้ียังตองพาวัวชนออกกําลังกายดวยการ
เดินและว่ิง หรือพาไปเดินในสนามท่ีจะชนเพ่ือใหวัวเกิดความคุนเคยกับสถานท่ี เรียกวา “ลงท่ี” 
รวมถึงยังตองฝกซอมในระยะกอนชนดวย เรียกวา “ปรือวัว” 

                                                           

 ๑๐๘เชน  ภาษาถ่ินเพชรบุรี หมายถึง คนที่คอยจับหรือยึดวัว สวนใหญเปนชายหนุมท่ีมีพละกําลังแข็งแรง 
 ๑๐๙เพลงชน   หมายถึง  ช้ันเชิงในการชน 
 ๑๑๐กราดแดด  หมายถึง  ลามหรือผูกไวกลางแดด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๕ 

 

 สนามชนวัวมีเน้ือที่ประมาณ ๕-๑๐ ไร ลอมดวยสังกะสี มีประตูเขาออก บริเวณทางเขาจะมี
คนขายต๋ัว ตรงกลางเปนลานกวางใชเปนสนามตอสู เรียกวา “สังเวียน” หรือ “บอนวัวชน” ลอมดวย
ร้ัวไมไผโดยรอบสูงประมาณหนาอก ถัดจากร้ัวจะทําเปนอัฒจันทรสําหรับคนดูและกรรมการ 
บริเวณท่ีกรรมการนั่งจะมีกลองสําหรับตีบอกสัญญาณทุกคร้ังท่ีเร่ิมชนและยุติการชน ขางๆมีโหล
ใสน้ําสําหรับใสขันท่ีเจาะรูใชจับเวลาแทนนาฬิกา  และมีไมตะขอยาว ๒-๓ อัน สําหรับใชเกี่ยวจมูก
วัวหรือจับวัวที่แพชนะกัน หรือใชเพื่อตอนวัวที่หนีใหกลับมาชนกันใหม 
 กอนถึงวันชนตองมีการเปรียบวัวคูที่จะชนกันกอน  คือ การดูความสูงตํ่าของลําตัว       
ความเล็กใหญของเขา เพื่อไมใหเสียเปรียบกัน จากน้ันเจาของวัวทั้งสองตางก็วางมัดจําลงเดิมพัน
ตามแตตกลงกัน แลวจึงกําหนดวันชนโดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อใหคนดูและนักพนันได
ทราบกันทั่วถึง 
 เมื่อถึงวันชนกรรมการจะรัวกลองใหสัญญาณ ทั้งสองฝายจูงวัวของตนเขาประจํา“พุม” คือ
ตําแหนงท่ีพักวัวของแตละฝาย กรรมการจะเช็ดลางวัวเพื่อปองกันการใชยาพิษทาที่เขา จากน้ัน      
รอฟงสัญญาณกลองดัง ๒ คร้ัง พี่เลี้ยงจะจูงวัวของตนเขาหากันตรงพุมกลางสังเวียน แลวดูวา        
วัวตอหัว๑๑๑ หรือไม ถาไมตอหัวตองเกียดวัว๑๑๒ คือ การใชไมตะขอยาวท่ีเตรียมไวนั้นตอนวัว
เพื่อใหตอหัวกันอีกครั้ง ถาครั้งน้ีไมตอหัวจะถือวาไมมีการชนวัวไมมีผลแพชนะ 
 หากวัวฝายหนึ่งไลอีกฝายหนึ่ง กรรมการจะตีกลองขึ้น ๑ คร้ัง พี่เลี้ยงตองเกียดวัวใหกลับมา
ตอหัวกันภายในเวลากอนที่ขันในโหลจะจมลง ถากลับมาตอหัวกันอีกถือวาการตอสูยังคงดําเนิน
ตอไปแตถาไมตอหัวกันหรือวิ่งหนีอีกฝายหน่ึง กรรมการจะรัวกลองขึ้นถือวาแพชนะกันแลว หรือ
ถาเกียดวัวแลว ตางฝายตางไมตอหัวและไมหนีถือวาเสมอกัน แตถาวัวตัวใดลมจนไมสามารถลุก
ขึน้มาสูตอไดใหถือวาวัวตัวนั้นแพ 
  
 ๓.๘ วัวในงานศิลปกรรม 
 วัวในงานศิลปกรรมถือวาเปนภาพสะทอน ที่แสดงวาวัวมีความสําคัญตอชีวิตของคนมา
ยาวนานจนมีผลตอการสรางจินตนาของชางฝมือ ดังนั้นวัวจึงเปนสัตวอีกชนิดหน่ึงที่ชางฝมือคุนเคย
และพบเห็นไดทั่วไปในงานศิลปกรรม  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและขอมูลภาคสนาม 
เกี่ยวกับวัวในงานศิลปกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 รูปวัวที่ปรากฏในงานศิลปกรรม พบเห็นไดทั่วไป  เชน รูปวัวในภาพจิตรกรรมตาม
ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา อาทิ รูปวัวในภาพจิตรกรรม รูปวัวในงานประติมากรรม รูปวัว
                                                           

 ๑๑๑ตอหัว หมายถึง อาการท่ีวัวยอมเขาชนกัน 
 ๑๑๒เกียดวัว หมายถึง ตอนใหวัวทีห่นีจากกันกลับมาชนกันใหม 
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๕๖ 

 

แกะสลัก เปนตน  นอกจากน้ียังมีงานศิลปะบางอยางท่ีนําอวัยวะท่ีไมยอยสลายของวัว ไดแก เขา 
และหนัง มาสรางสรรคเปนผลงานทางศิลปกรรมอีกเปนจํานวนมาก อาทิ การนําเขาวัวมาแขวน
ประดับตกแตงอาคารบานเรือนรวมถึงสิ่งปลูกสรางในพระพุทธศาสนา   หรืออาจจะนําเขาวัวมาปน
ประกอบเปนหนาวัวดวยดิน ปูนปน และกระดาษ  สวนหนังวัวนั้นนํามาสลักเปนตัวหนังใหญ   
หนังตะลุง  ของใช  รวมท้ังเคร่ืองประดับตางๆ  เชน หมายรับส่ังในสมัยรัชกาลท่ี ๔ จ.ศ. ๑๒๑๓   
ในประชุมหมายรับสั่งภาค ๕ ตอนที่ ๑ เร่ืองการหาหนังโคแหงมาทําเคร่ืองประดับรูปเทวดาใสพระ
เมรุในการพระบรมศพพระปนเกลา๑๑๓ เปนตน 
 
 ในอดีตมีคนนิยมสะสมเขาวัวที่มีสีน้ํา๑๑๔ หรือเขารูปทรงแปลกๆ เอาไวเพื่อประกวดประขัน
กัน  หรือบางก็นําเขาวัวที่มีรูปทรงแปลกๆน้ันมาประดิษฐเปนเขามอ๑๑๕ อันเปนเคร่ืองเลนอยางหน่ึง
ของคนโบราณท่ีปจจุบันหาชมไดยาก 
 

อนึ่ง บทบาทของวัวที่ปรากฏในงานศิลปกรรมสวนใหญมักเกี่ยวของกับเร่ืองราวในตํานาน 
นิทาน ชาดก พุทธประวัติ และวรรณคดีเปนหลัก  นอกจากน้ีศิ ลปกรรมรูปวัวยังเก่ียวของกับ
กิจกรรมตางๆในวิถีวัฒนธรรมไทยดังกลาวขางตน  ซึ่งจิตรกรมักสรางสรรคใหปรากฏเปนรูปภาพ
ตางๆ  เชน รูปวัวลากเกวียน วัวไถนา คนเล้ียงวัว ฝูงวัวที่แสดงทาทาง  ลีลาตางๆ และวัวที่ถูกไลลา 
เปนตน 
 นอกจากน้ีศิลปกรรมรูปวัวยังมีบทบาทในฐานะเปนรูปสัญลักษณมงคลท่ีนํามาใชสื่อ
ความหมายตางๆ เชน ลายมงคล ๑๐๘ ในรอยพระบาท มีรูปอุสุภราชา (พญาโคอุสุภราช) และ    
สวจฺฉคาวี (โคแมลูก)   รูปวัวยังเปนของมงคล ๑ในของมงคล ๘ อยาง ไดแก อุณหิส ตะบอง สังข 
จักร ธงสามชาย ขอชาง โคอุสุภราช และหมอน้ํา๑๑๖ นอกจากยังมีของมงคลอ่ืนๆและเคร่ืองรางตางๆ
ที่ทําเปนรูปวัวอีกเปนจํานวนมาก 

                                                           

 ๑๑๓ประชุมหมายรับส่ัง ภาค ๔ ตอนท่ี ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จ.ศ. ๑๒๓๑ (กรุงเทพมหานคร: รุงศิลปการพิมพ, ๒๕๔๘.  จัดพิมพเปนท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสที่วัน 
พระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗), ๕๔. 
 ๑๑๔สีน้ํา หมายถึง ความแวววาวของเขาวัวที่มีสีตางๆ 
 ๑๑๕เขามอ หมายถึง เครื่องตั้งอยางหนึ่งที่นิยมสรางขึ้นเปนภูเขาจําลองลูกยอมๆ กอดวยหินหรือปูน บางก็
ใชเขาวัว เขากวาง รากไม ที่มีลักษณะแปลกๆ มากอขึ้นเปนเขารูปรางตางๆ พรอมกับประดับตกแตงดวยตนไม
นอยใหญ ตุกตารูปคน รูปสัตว อาจมีตูกระจกใสครอบไวอีกช้ันหน่ึง 
 ๑๑๖จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “โคอุสุภราช,”,  ๑๑๙๑. 
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๕๗ 

 

 ในอดีตรูปวัวยังเคยใชเปนดวงตราประจํากระทรวงในสมัยโบราณ เชน ตรากระทรวงวัง  
ทําเปนเทพยดาข่ีพระนนทิการ สวนเสนาบดีถือตรานอย ๑๑๗ เรียกวา พระนนทิกร ทําเปนรูป           
โคอุสุภราชอยูลําพัง๑๑๘ ตราพระไพศุภราชทรงเคร่ืองยืนบนแทน สําหรับพระราชทานที่กัลปนา 
และตราประจําจังหวัดนาน ทําเปนรูปพระธาตุแชแหงอยูบนหลังโคอุสุภราช เปนตน ปจจุบัน
ศิลปกรรมรูปวัวถูกนําไปใชอยางแพรหลาย รวมถึงการนํารูปวัวมาใชเปนเคร่ืองหมายการคาดวย  
 
 ความรูเ ร่ืองวัวที่กลาวมาขางตน  ลวนเปนเคร่ืองยืนยันไดถึงความสําคัญของวัวที่มี
ความสัมพันธกับวิถีของมนุษยในวัฒนธรรมไทยอยางแนบแนนมาแตโบราณกาล ทําใหเห็นคุณคา
ของสัตวใชแรงงานอยางวัววาไมไดมีบทบาทหลักเพียงเพ่ือใชแรงงานเทาน้ัน แตยังมีบทบาทสําคัญ
ในดานอ่ืนๆดวย  และความสําคัญของวัวที่ปรากฏในบทบาทตางๆขางตน ทําใหเห็นถึงความผูกพัน 
ความคุนเคย และความใกลชิดระหวางคนกับสัตวไดเปนอยางดี 
 
 
 

                                                           

 ๑๑๗สมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), 
๒๕๒. 
 ๑๑๘จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “โคอุสุภราช,”,  ๑๑๙๐. 
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๕๘ 
 

บทท่ี ๓ 
 

การวิเคราะหตําราวัวดานรูปแบบ  เน้ือหา  และศิลปะการใชภาษา 
 
 การวิเคราะหตําราวัวในบทน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลจากตําราวัวทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ ทั้งน้ี
ขอมูลดังกลาวเปนตําราวัวที่บันทึกไวในสมุดไทย ทั้งท่ีเปนสมุดไทยขาว สมุดไทยดํา และท่ีจารลง
ในใบลานตลอดจนที่มีการบันทึกไวในสมุดฝร่ัง ที่เก็บรักษา ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
วัดตางๆในจังหวัดเพชรบุรี และสมบัติสวนบุคคล ดังที่ไดกลาวมาแลวในขอบเขตการศึกษาในบทท่ี 
๑ หนา ๑๑  ซึ่งในการวิเคราะหตําราวัว  ผูวิจัยกําหนดประเด็นในการวิเคราะหตามลําดับดังนี้ 
  ๑. ดานรูปแบบ 
  ๒. ดานเนื้อหา 
  ๓. ดานศิลปะการใชภาษา 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

๑. ดานรูปแบบ 
 การศึกษาลักษณะดานรูปแบบของตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ พบการนําเสนอท่ีนาสนใจและมี
ความโดดเดน สามารถแบงได  ๔  รูปแบบ ไดแก 
 
   ๑.รูปแบบที่แตงดวยคําประพันธรอยกรอง  ประกอบดวยคําประพันธประเภทราย
และลิลิต 
  ๒. รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกวมีลักษณะเปนความเรียงเชิงอธิบายดวย
การใชโวหารชนิดตางๆ  
  ๓. รูปแบบที่ใชรูปภาพในการสื่อความ  
  ๔. รูปแบบผสม   
มีรายละเอียดดังนี ้
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๕๙ 
 

 ๑.รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยกรอง มี ๒ ชนิด ไดแก คําประพันธประเภทรายและ
ลิลิต 
  ๑.๑ คําประพันธประเภทราย  พบ  ๒ ชนิด ไดแก คําประพันธประเภทรายยาว 
และคําประพันธประเภทรายยาวรวมกับรายสุภาพ  ดังนี ้
   ๑.๑.๑ คําประพันธประเภทรายยาว  คนพบ ๒ ฉบับ ไดแก 
    ๑. คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙ เปนเอกสารโบราณประเภท
หนังสือสมุดไทยดํา ยาว ๓๒ เซนติเมตร กวาง ๑๐ เซนติเมตร หนา ๑ เซนติเมตร มีจํานวน ๑๔ หนา 
เสนอักษรเปนเสนดินสอ  อักษรขอม-ไทย  ภาษาบาลี-ไทย  สภาพของเอกสารคอนขางสมบูรณ      
มีรอยปรุพรุนเล็กนอย ประวัติไดจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๕ มกราคม ๒๔๗๙ 
   
    ๒. ตําราโคเขียนจบตามชบับแล เลขที่ ๑๒ เปนเอกสารโบราณ
ประเภทคัมภีรใบลาน ยาว ๓๓ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๑ เซนติเมตร มีจํานวน ๑๐ 
หนา  เสนอักษรเปนเสนจาร อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพคอนขางชํารุด เปนสมบัติเดิม
ของหอสมุดแหงชาติ 
   
   ๑.๑.๒ คําประพันธประเภทรายยาว รวมกับ รายสุภาพ พบเพียงฉบับเดียว 
ไดแก 
    ตําราดูเขาโค เลขที่ ๘ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุด
ไทยดํา ยาว ๓๔ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๒.๕ เซนติเมตร มีจํานวน ๑๘ หนา          
เสนอักษรเปนเสนดินสอ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพคอนขางสมบูรณ ประวัติไดมาจาก
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๕ มกราคม ๒๔๗๙ 
   
  ๑.๒ คําประพันธประเภทลิลิต  พบ ๓ ฉบับ ไดแก 
   ๑. โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๑ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือ 
สมุดไทยดํา  ยาว ๓๔ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๓ เซนติเมตร มีจํานวนหนา ๓๗ หนา 
เสนอักษรเปนเสนหรดาล อักษรขอม -ไทย ภาษาบาลี-ไทย ผูแตง คือ สมเด็จเจาฟามหามาลา       
กรมพระบําราบปรปกษ สภาพมีรอยปรุพรุน เปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาต ิ
 
 
 



๖๐ 
 

   ๒. โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๒ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือ
สมุดฝร่ัง ยาว ๒๑ เซนติเมตร กวาง ๑๓ เซนติเมตร หนา ๒ เซนติเมตร มีจํานวนหนา ๔๘ หนา เสน
อักษรเปนเสนหมึก อักษรไทย ภาษาไทย อายุเอกสารสมัยรัชกาลท่ี ๕ สภาพชํารุดมาก เปนสมบัติ
เดิมของหอสมุดแหงชาติ 
 
   ๓. สมุดโคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๓ เปนเอกสารโบราณประเภท
หนังสือสมุดไทยดํา ยาว ๓๔ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๓ เซนติเมตร มีจํานวน ๓๖ 
หนา เสนอักษรเปนเสนรง อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย อายุเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๕ สภาพมีรอย     
ปรุพรุน เปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาต ิ
   
 ๒. รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว  มีลักษณะของการใชความเรียงเชิงอธิบาย 
คนพบ ๖ ฉบับ ไดแก 
  ๑. ตําราเขาวัว เลขที่ ๕ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว ๓๕ 
เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๒.๕ เซนติเมตร มีจํานวน ๒๓ หนา เสนอักษรเปนเสนรง 
อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพมีรอยปรุพรุนเล็กนอย เปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาต ิ
   
  ๒. ตําราเขาพระโค วาดวยวิธีดูเขาพระโคท่ีดีและช่ัว เลขที่ ๖ เปนเอกสารโบราณ
ประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว ๓๒ เซนติเมตร กวาง ๑๐ เซนติเมตร หนา ๑.๕ เซนติเมตร       
เสนอักษรเปนเสนดินสอ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย ผูแตง คือ พระวิชิตมนตรี สภาพมีรอย  
ปรุพรุน ประวัต ิขุนประสานใหหอสมุดแหงชาติ เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๒ 
 
  ๓. ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๗ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว 
๓๕.๕ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๔ เซนติเมตร มีจํานวนหนา ๕๑ หนา เสนอักษรเปน
เสนรง อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพมีรอยปรุพรุนบางสวน ประวัติ นายพลพันหุมแพร
เอม ใหหอสมุดแหงชาติ เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๕๐ 
   
  ๔. ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๑ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว 
๓๕ เซนติเมตร กวาง ๒ เซนติเมตร หนา ๑ เซนติเมตร มีจํานวนหนา ๓ หนา เสนอักษรเปนเสน
ดินสอ อักษรไทย  ภาษาไทย สภาพคอนขางสมบูรณ  เปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ 
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  ๕. ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๓ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว 
๓๓ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๑ เซนติเมตร มีจํานวนหนา ๑๐ หนา เสนอักษรเปนเสน
ดินสอ อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพคอนขางสมบูรณ เปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาต ิ
   
  ๖ .ตําราเขาอุสุภราช  ฉบับวัดระหารนอย  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุ รี           
เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ยาว  ๓๔.๕ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา  
๒.๓ เซนติเมตร  มีจํานวน ๙ หนา  เสนอักษรเปนเสนหมึก อักษรไทย ภาษาไทย สภาพสมบูรณ 
เปนสมบัติเดิมของวัดระหารนอย    
 
 ๓. รูปแบบท่ีใชรูปภาพในการส่ือความ   
 รูปแบบที่ใชรูปภาพในการสื่อความ พบ ๒ ลักษณะไดแก แผนภาพรูปวัวอธิบายเร่ือง
ตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว  และการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว 
หรือที่เรียกวา ตําราวัวน้ํา สําหรับตําราวัวที่มีแผนภาพรูปวัวที่อธิบายเร่ืองตําแหนงขวัญดีและขวัญ
รายประจําตัววัว พบ ๑ ฉบับ ไดแก  ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
สวนการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  พบ  ๒  ฉบับ  ไดแก  ตําราวัวน้ํ า               
วัดชีวประเสริฐ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และตําราวัวน้ํา วัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี มรีายละเอียดเกี่ยวกับตนฉบับดังตอไปนี้ 
 
  ๓.๑ แผนภาพรูปวัวที่อธิบายเร่ืองตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว พบ ๑ 
ฉบับ ไดแก 
   ตําราดูขวัญวัว  วัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปน
เอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยขาว เก็บรักษาอยู ณ วัดใหมเจริญธรรม ตําบลบางจาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กวาง ๓๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร  มีจํานวน ๑ หนา เสน
อักษรเปนเสนหมึก  อักษรไทย ภาษาไทย  สภาพชํารุดมาก  เปนสมบัติเดิมของวัดใหมเจริญธรรม  
 
  ๓.๒ การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตร ดวยแผนภาพรูปวัว  พบ ๒ ฉบับ ไดแก 
   ๑. ตําราวัวน้ํา  ฉบับวัดชีวประเสริฐ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปน
เอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยขาว เก็บรักษาอยู ณ วัดชีวประเสริฐ อําเภอเมือง จั งหวัด
เพชรบุรี ยาว ๓๒ เซนติเมตร กวาง ๑๒ เซนติเมตร มีจํานวน ๑ หนา  เสนอักษรเปนเสนหมึก 
อักษรไทย  ภาษาไทย สภาพชํารุดมาก เปนสมบัติเดิมของวัดชีวประเสริฐ   
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   ๒. ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปน
เอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยขาว  เก็บรักษาอยู ณ วัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี ยาว  ๓๔.๕ เซนติเมตร กวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร  มีจํานวน ๒ หนา  เสนอักษรเปนเสนหมึก 
อักษรไทย ภาษาไทย สภาพชํารุดมาก  เปนสมบัติเดิมของวัดทาไชยศิริ 
   
 ๔. รูปแบบผสม   คือ รูปแบบที่ใชคําประพันธชนิดตางๆ  ที่กลาวมาขางตนรวมกัน           
พบทั้งสิ้น ๕ ฉบับ แบงไดเปน ๓ ลักษณะ ไดแก  
  ๔.๑  การใชคําประพันธประเภทรายยาวและรายสุภาพรวมกับรอยแกว พบ ๒ 
ฉบับ คือ 
   ๑. ตําราเขาโค (ตําราโคณวิสาณ) เลขที่ ๔ เปนเอกสารโบราณประเภท
หนังสือสมุดไทยดํา  ยาว ๓๗ เซนติเมตร กวาง ๑๒ เซนติเมตร หนา ๓ เซนติเมตร มีจํานวน ๒๙ 
หนา เสนอักษรเปนเสนดินสอ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพมีรอยปรุพรุนบางสวน เปน
สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาต ิ
   
   ๒. คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๐ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือ
สมุดไทยดํา ยาว ๓๔.๕ เซนติเมตร กวาง ๑๒ เชนติเมตร หนา ๒ เซนติเมตร มีจํานวน ๑๘ หนา  
เสนอักษรเปนเสนดินสอ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพคอนขางสมบูรณ ประวัติไดจาก
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๕ มกราคม ๒๔๗๙ 
 
  ๔.๒  การใชคําประพันธประเภทรายยาวรวมกับแผนภาพรูปวัว  พบ ๑ ฉบับ 
ไดแก 
   ตําราแมว เลขท่ี ๒๓๙ เปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยดํา 
ยาว ๓๓ เซนติเมตร กวาง ๑๑ เซนติเมตร หนา ๓ เซนติเมตร มีจํานวน ๕๒ หนา เสนอักษรเปนเสน
รง อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลี-ไทย สภาพมีรอยปรุพรุนเล็กนอย เปนสมบัติเดิมของหอสมุด
แหงชาต ิ
 
  ๔.๓  การใชคําประพันธรอยแกวรวมกับแผนภาพรูปวัว  พบ  ๒ ฉบับ  ไดแก  
   ๑. ตําราดูวัว ฉบับวัดตนสน อําเภอบาแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนเอกสาร
โบราณประเภทหนังสือสมุดไทยขาว เก็บรักษาอยู ณ หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยาว  
๓๐ เซนติเมตร กวาง ๑๐.๕ เซนติเมตร หนา  ๓.๕ เซนติเมตร มีจํานวน ๒๓ หนา เสนอักษรเปน
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เสนดินสอ  อักษรไทย ภาษาไทย สภาพชํารุด ประวัติไดมากจากวัดตนสน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี  
   ๒. ตําราดูขวัญวัว ของนายทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุร ีเปนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยขาว เก็บรักษาอยู ณ บานนายทวีโรจน  
กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  ยาว ๓๕.๗ เซนติเมตร กวาง ๑๒.๘ เซนติเมตร  
หนา ๓ เซนติเมตร  มีจํานวน ๑๓ หนา เสนอักษรเปนเสนหมึก อักษรไทย ภาษาไทย สภาพสมบูรณ 
ประวัตินายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต ซื้อมาจากรานขายของเกาในจังหวัดเพชรบุรี  
   
 ผูวิจัยขอยกตัวอยางฉันทลักษณของคําประพันธรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏในตําราวัวทั้ง ๒๐ 
ฉบับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
๑. รูปแบบคําประพันธประเภทราย 
 ราย  เปนชื่อคําประพันธชนิดหน่ึง ที่มีบังคับไมเครงครัดจะมีกี่วรรคก็ได นิยมต้ังแต ๕ 
วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่งมี ๕ คําเปนอยางนอย  สวนตอนจบน้ันบางชนิดก็จบลงหวนๆ บางชนิดก็มี
ขอบังคับแตกตางกันไป  รายมีดวยกัน ๔ ชนิด ไดแก รายยาว  รายสุภาพ  รายด้ัน และรายโบราณ  
 สําหรับคําประพันธประเภทรายท่ีพบในตําราวัว ประกอบดวย รายยาว และ รายสุภาพ 
ฉันทลักษณของรายท้ัง ๒ ชนิด มีดังนี ้
  
 ๑. รายยาว นิยมแตงต้ังแต ๕ วรรคขึ้นไป คําในวรรคหน่ึงๆโดยมากกําหนด ๕ คํา อาจจะ
นอยหรือมากกวาน้ีได  สัมผัสของรายยาวมีสัมผัสสงทายวรรคและมีสัมผัสรับเชื่อมตนวรรคหนา 
ในคําที่ ๑ ที่ ๒ หรือ ที่ ๓ ตอเน่ืองกันไป เมื่อจบความตอนหน่ึงๆ มักลงทายดวยคําวา นั้นแล นั้นเถิด  
นี้แล  ฉะน้ีแล  และ ดวยประการฉะนี้ เปนตน 

 
 ฉันทลักษณรายยาว 
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 การศึกษาตําราวัวรูปแบบที่แตงดวยคําประพันธประเภทรายยาว พบวา มีจํานวนคําใน       
แตละวรรค และการสงสัมผัสท่ีสมํ่าเสมอ คือ แตละวรรคมีจํานวนคําต้ังแต ๕-๘ คํา สวนการรับสง
สัมผัสน้ันคําสุดทายในวรรคหนาจะสงสัมผัสยังคําที่ ๑ ที่ ๒ หรือ ที่ ๓ ของวรรคตอๆไปจนจบ ดังนี้ 
 
 ตัวอยางรายยาว 
 

รายยาวเฃาหนึ่งวาเลปานเฃียน   เปนศรีเสี้ยนตโนดตาล   ใครแจงการความเปนปลาย  มีคุณหลายใหคุณ
เลิศ   จะกอบเกิดส่ิงสินมาก   ทานบ่ันบากบอกราคา   ตีควรคาช่ังทองแท    เฃาหนึ่งแลดูดางปลาย    
ในธิบายแหงนิพนธ   ประเสริฐลนทานบังคับ  วาเหมือนกับใยแมงสาบ  จะประกอบลาภเกิดภุนผล  
ทรัพยสินลนกองเกลื่อนกลาด   ราคาคาดช่ังทองควร    พึงสงวนรักษาไว   คาฃายไดคลองแคลว ได
ลองแลวดีโดยแท   

        (ตําราวัว  เลขที่ ๔) 
 

รายยาว ตังแตนี้จกลาวเขาตอไป   เขานิงนั้นประกอบศรีสันโสภา   ดังดอกฉบาอันแดง     ปลายยอดแสง
เหลืองปน   สีตะละปรอกหุม   ยอมจะขุมอันตะราย   มียดไหญกินเมือง   มีน้ําบันเทืองดังทอง   เอา
สุวรรณมากองเถาบันพด   เปนกํานดราคาเขา   อยางนึงเราวาไว   ใหพิศในเฃาน้ัน   เปนอัศจันนาๆ ดู
หลายตาเหนหลายอยาง    รูปตางๆพิดกัน   ยอมคงกะพันนามกร   เทพสิงหอนตามเหน   เขาใดเปน 
พระขะวัม   กลางเขาดํานินดี   สองสีมีอยูสัตรา    ย่ิงราคาอเนกนัน     

         (ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙) 
 
 จากตัวอยางรายยาวขางตนจะเห็นไดวา จํานวนคําในแตละวรรคไมเทากันคือบางวรรคมี ๕ 
คํา บางวรรคมีมากถึง ๘ คํา และบางวรรคก็ไมมีสัมผัสรับสงกันดังเชนในตอนตนวรรคและ
ตอนทายวรรค ซึ่งอาจเปนเพราะตําราวัวฉบบัดังกลาวแตงโดยชาวบานจึงไมพิถีพิถันในเร่ืองการรับ
และสงสัมผัส และขอกําหนดเร่ืองจํานวนคําในแตละวรรค แตจะเนนที่การนําเสนอเน้ือหาใหเปน  
ที่เขาใจมากกวา 
 
 ๒. รายสุภาพ  บทหนึ่งๆมีตั้งแต ๕ วรรคข้ึนไป  มีวรรคละ ๕ คําตลอดไป ไมจํากัดจํานวน
วรรค รับและสงสัมผัสเชนเดียวกับรายยาว แตเมื่อจบบทตองจบดวยโคลงสองเสมอ 
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ฉันทลักษณรายสุภาพ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางรายสุภาพ  
 

 รายสุภาพขษณพลันพร่ําแถลง   แสดงลักษณเฅาพระโค  ใหภิยโยความรู     แกผูเรียนไตรเพท  
 จักเรืองเวทเรืองยศ    แจงกําหนดรายดี    มีลักษณรูปตางกัน   มีลักษณวรรณนานา   
 ตามตําราไสยสารท    ทานประกาศใหไว    แมวารักจักได    เลือกแลวจดจํา แลแฮ 

        (ตําราวัว เลขท่ี ๑) 
 
๒. รูปแบบคําประพันธประเภทลิลิต   
 ลิลิต คือ คําประพันธประเภทรายและโคลง นํามาแตงเขาสัมผัสตอเนื่องกันไปตลอดจนจบ  
ลิลิตมี ๒ ชนิด ไดแก ลิลิตสุภาพ และ ลิลิตด้ัน 
 ตําราวัวที่แตงดวยคําประพันธประเภทลิลิต ที่พบขอมูลมี ๓ ฉบับไดแก โคลงลิลิตตํารา  
เขาโคเลขท่ี ๑ โคลงลิลิตตําราเขาโคเลขท่ี ๒ และสมุดโคลงลิลิตตําราเขาโคเลขท่ี ๓ แตงเปนลิลิต
สุภาพ เพราะประกอบดวยรายสุภาพและโคลงสุภาพเปนหลัก ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะโคลง          
ที่ปรากฏในตําราวัวเทานั้น  
 
 โคลง คือ คําประพันธที่มีวิธีเรียบเรียงคําเขาคณะ มีบังคับเอกโทและสัมผัส  โคลง  มี ๓
ประเภทใหญ ไดแก โคลงสุภาพ โคลงด้ัน และโคลงโบราณ สําหรับโคลงที่ใชแตงตําราวัวนั้นมี
เฉพาะโคลงสุภาพ เทาน้ัน ซึ่งโคลงสุภาพท่ีใชประกอบดวย โคลง ๒ สุภาพ โคลง ๓ สุภาพ และ
โคลง ๔ สุภาพ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 ๑. โคลงสองสุภาพ บทหนึ่งมี ๓ วรรค วรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๒ มีวรรคละ ๕ คํา วรรคท่ี ๓ 
มี ๔ คํา อีก ๒ คํา สุดทายในวงเล็บเปนคําสรอย  การรับและสงสัมผัสน้ันคําสุดทาย ของวรรคที่ ๑ 
และคําสุดทายในวรรคท่ี ๒ ตองสงโทรับโท ถาแตงเขาลิลิต คือเปนเร่ืองยาว ตองใหคําสุดทาย   
ของวรรคท่ี ๓ สัมผัสกับคําที่ ๑ ที่ ๒ หรือ ๓ ในวรรคที่ ๑ ของบทตอๆไปทุกบท 

  

 OOOOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO 

 OOOOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO  OOOOO OO 



๖๖ 
 

ฉันทลักษณโคลงสองสุภาพ 
 
 
 

 
ตัวอยางโคลงสองสุภาพ 

 
  โคลงสองสุภาพคิดคงราคาอาง     คุณนับขวบปบาง   
  ทานแจงแสดงมี       แลนา 
  โคลงสองสุภาพเฃาศรีบัวเผื่อนได     ทองสิบตําลึงให    
  สิบหาปหมด      คุณนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๒) 
 
 ๒. โคลงสามสุภาพ คณะของโคลงสามสุภาพเหมือนโคลงสองสุภาพ เพียงแตเพิ่มวรรคตน
อีกหนึ่งวรรคจํานวน ๕ คํา แลวคําสุดทายในวรรคตนเช่ือมสัมผัสกับคําท่ี ๑ ที่ ๒ หรือ ที่ ๓ ของ
บาทตอไป และสัมผัสคูนี้ตองสงและรับอยางเดียวกัน คือ สงคําสุภาพ เอก โท ก็ตองรับ คําสุภาพ 
เอก โท เชนกัน ถาแตงเขาลิลิตใหถือตามกฎที่กลาวในโคลงสองสุภาพ 
 

ฉันทลักษณโคลงสามสุภาพ 
  
  
 
 
 

ตัวอยางโคลงสามสุภาพ 
 
   โคลงสามสุภาพเฃียนตามสยมภูวประสาท บอกชาติตระกูลไว  
   เพื่อประโยชนจักให     โลกยรูฉบับบรรพ   แลนา 
   โคลงสามสุภาพ นักธรรม ธ เรียงเรียบ    เทียบลําดับแตตน    
   โคประเสริฐเลิศลน     หลากลํ้าหลากศรี   แลนา 

                                      (ตําราวัว เลขที่ ๓)  

  

   OOOOO   OOOOO  
  OOOO    (OO) 

  

  OOOOO         OOOOO 

 OOOOO         OOOO  (OO) 



๖๗ 
 

        
 ๓.โคลงสี่สุภาพ บทหน่ึงมี ๔ บาท บาทหนึ่งมี ๒ วรรค วรรคหนามีวรรคละ ๕ คํา       
วรรคหลังของบาทที่ ๑ ๒ และ ๓ มีวรรคละ ๒ คํา โดยวรรคหลังของบาทท่ี ๑ และ ๓ มีคําสรอยได 
๒ คําและวรรคหลังของบาทที่ ๔ มี ๔ คํา โคลง ๑ บท ๔ วรรคมี ๓๐ คํา การรับสงสัมผัสคําสุดทาย       
ในวรรคหลังของบาทท่ี ๑ สงสัมผัสยังคําสุดทายในวรรคหนาของบาทท่ี ๒ และ ๓ คําสุดทายของ
วรรคหลังในบาทท่ี ๒ สงสัมผัสยังคําสุดทายในวรรคหนาของบาทท่ี ๔ มีกําหนด คําเอก ๗ 
ตําแหนง โท ๔ ตําแหนง ดังนี้ 
 
 ฉันทลักษณโคลงสี่สุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ 
 
   โคลงส่ีสุภาพ หน่ึงทานกลาววาได เฃาใด 
   มีลักษณแสงใส   สรดลํ้า 
   ศรีเฃียวออนวิไลย   ดั่งดอก  คาเฮย 
   แมวาเมื่อยชุบน้ํา   รดซ้ําหายสูญ 

                                                           (ตําราวัว เลขที่ ๓)     

  
 นอกจากน้ีผูประพันธยังใช โคลงกระทู แทรกไวในตอนทายของเน้ือหาดวย โคลงกระทู    
มีลักษณะเหมือนโคลงสี่สุภาพ เพียงแตตั้งคําหลัก (กระทู) แยกไวขางหนาบาทท้ัง ๔ กอน ลักษณะ
ของโคลงกระทูที่ใชในตําราวัว เรียกวา  กระทู ๑ หรือ กระทูเดี่ยว คือ เปนคําๆ เดียว ไดแกคําวา     
ศรี สิทธิ ฤทธิ ไชย    ริ  ทํา คลํา ตาม    ตํา รา เขา โค  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 

 

  

  OOOOO   OO   (OO) 

 OOOOO   OO 

 OOOOO   OO   (OO) 

 OOOOO   OOOO 



๖๘ 
 
   ศรี สวัสดิจัตุรภักตรแจง เจาะจง 
   สิทธ ิ โชคอิศวรจํานง   นึกให 
   ฤทธ ิ พิศณุเอกองค  อวยเดช 
   ไชย เทพยทุกทั่วได  ดับรอนรอนเข็ญ 
 
   ริ รงงเร่ิมกลาวแก  กลกลอน 
   ทํา แบบแยบอยางสอน  ศิษยรู 
   คลํา บทพจนสุนทร  ถูกทุก  อยางนา 
   ตาม รบอบกอบกู  กอใหไชยเฉลิม 
 
   ตํา หรับฉบับเบื้อง  โบราณ 
   รา เลอะเปรอะใบลาน  ผุบาง 
   เขา เขียนคัดนมนาน  เกาแก 
   โค ครํ่าทําโคลงอาง  ใหมแลวบริบูรณ 

                 (ตําราวัว เลขท่ี ๑) 
 
๓. รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว 
 รอยแกว คือ ความเรียงท่ีสละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย๑ ไมมีการ
รับสงสัมผัสอยางรอยกรอง ลักษณะและถอยคําท่ีใชในตําราวัวมีความสละสลวย เนนการ
อรรถาธิบายเพื่อใหเขาใจเน้ือหาในเร่ืองน้ันๆไดอยางชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

   สิทธิการิยะพระมหาธาตุ มาประชุมกันพรรณนา   ซ่ึงเน้ือนํ้าเขาโคอุสุภราช   อันมีคุณแลโทษ   
ถาสีเขาใด   มีพรรณน้ํานั้นเหลืองแดงดําแลลอมเหลือง  ผูสรางทานวาเขาน้ันมีราคาทอง ๓ ตําลึง อยู 
ผูใดจะไดเปนเศรษฐี  ถาเขาโคมีพรรณนํ้านั้น   ดํารอบปลายก็ดีแลดําแดงก็ดี เขานั้นมีราคาทอง ๑ ช่ัง   
หนึ่งชอบแตพระยาขุนนาง   ถาสีนั้นดังดอกกรรณิการมีราคาทอง ๙ ตําลึง อยูเรืองผูใดจะเล้ียงส่ิงใดๆ 
คุมไดทุกอัน   ถาสีเขานั้นมีพรรณ   มีน้ํานั้นดังดอกจงกลนีมีราคาทอง๓ ตําลึงชอบแตพระยา   ถาสีดัง
ดอกฝายเม่ือโรยยอดแฉลมเปนสีนิลมีราคาทอง ๑ ตําลึง อยูเรือนผูใดเลี้ยงโคเกิดผลแล 
                           (ตําราดูวัว วัดตนสน) 

 

                                                
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๙๓๑. 



๖๙ 
 

 อน่ึง ตําราวัวบางฉบับมีการใชแผนภาพรูปวัวอธิบายเร่ืองขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
และคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว หรือที่เรียกวา ตําราวัวน้ํา รวมกับรูปแบบ
รอยแกวขางตนดวยดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 ตัวอยางแผนภาพรูปวัว ที่อธิบายเร่ืองตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว ตําราดูขวัญ
วัว ฉบับวัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
 

 
 
ภาพที่ ๑  ตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว วัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับ  ตําแหนงขวัญดี และขวัญรายประจําตัววัว 
จากภาพที่ ๑ ขางตน สามารถแสดงแผนภาพดวยอักขรวิธีปจจุบันไดดังนี ้

 
ภาพท่ี ๒ ตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว วัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
  (ถอดความ) 
 
 กลวิธีในการอธิบายแผนภาพรูปวัว ผูประพันธจะวาดรูปวัวท้ังตัวไวกลางหนาสมุดไทย 
โดยมีจุดไขปลาลากตอกันเปนเสนตรง ดานหนึ่งโยงไปยังตําแหนงตางๆบนตัว วัว ดานหน่ึงมี
ตัวอักษรเขียนบอกชื่อขวัญตางๆวาเปนขวัญดี หรือ ราย  เชน ขวัญชื่อ ขวัญเดิมดี  ขวัญชื่อเทพจักรดี  
ขวัญช่ือตะลุงนาคดี  ขวัญชื่อออมแกวดี  ขวัญชื่อธรณีถลมราย ขวัญชื่อชะโงกคอกราย เปนตน   
 
 
 
 



๗๑ 
 

 ตัวอยางแผนภาพรูปวัว ที่อธิบายเร่ืองคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตร ดวยแผนภาพรูปวัว  
ฉบับวัดทาไชยศิร ิ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
 

 
 
ภาพที่ ๓ แผนภาพคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว วัดทาไชยศิร ิอําเภอบานลาด 
  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพ
รูปวัว จากภาพที่ ๓ ขางตน สามารถแสดงแผนภาพดวยอักขรวิธีปจจุบันไดดังนี้ 



๗๒ 
 

 
ภาพที่ ๔ แผนภาพคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว วัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด 

จังหวัดเพชรบุรี (ถอดความ) 
 
 กลวิธีในการอธิบายแผนภาพรูปวัว ผูประพันธจะวาดรูปวัวท้ังตัวไวกลางหนาสมุดไทย 
โดยมีจุดไขปลาลากตอกันเปนเสนตรง ดานหนึ่งโยงไปยังตําแหนงตางๆบนตัวโคทั้งหมด ๑๒ เสน 
เทากับจํานวนปนักษัตร สวนอีกดานหนึ่งมีตัวอักษรเขียนบอกคําพยากรณน้ําฝนวาในแตละปนั้นจะ
มีน้ํามากหรือนอย ขาวกลาจะดีหรือเสียหายอยางไร เชน มะโรงอยูหลังนํ้าฝนมากขาวหนักดี      
เถาะอยูหนอกน้ําฝนมากขาวเบาดี เปนตน   
 
 จากตัวอยางขางตนจะพบวา การใชแผนภาพรูปวัวในการสื่อความหมายนับวาเปน
ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงในดานรูปแบบของตําราวัว ที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะเปน
กลวิธีในการใหความรูของคนโบราณ ที่ตองการชวยใหคนท่ีไมรูหนังสือใหเขาใจเร่ืองตางๆไดงาย
และเกิดความเขาใจที่ชัดเจนย่ิงขึ้น และรูปแบบดังกลาวยังนับวาเปนรูปแบบท่ีแสดงออกถึง           



๗๓ 
 

ภูมิปญญาของคนโบราณที่มีความเขาใจอยางลุมลึกและมีความรูเร่ืองวัวอยางแตกฉาน ตลอดจน
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานทัศนศิลปของไทยอยางดีเยี่ยม   
 จากการศึกษาลักษณะเฉพาะดานรูปแบบการประพันธตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับขางตน 
สามารถสรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
ตารางท่ี ๑  สรุปรูปแบบของการประพันธตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ 

ลํา
ดับ

 

ชื่อตําราวัว 

รูปแบบคําประพันธ 
รอยกรอง 

รอย
แกว 

รูป 
ภาพ 

ผสม ราย
ยาว 

ราย
สุภาพ 

ลิลิต 

๑ โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๑       
๒ โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๒       
๓ สมุดโคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๓       
๔ ตําราเขาพระโค (ตําราโคณวิสาณ) เลขที่ ๔       
๕ ตําราเขาวัว เลขที่ ๕       
๖ ตําราเขาพระโค เลขที่ ๖       
๗ ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๗       
๘ ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๘       
๙ คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙       
๑๐ คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๐       
๑๑ ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๑       
๑๒ ตําราโคเขียนตามชบับแล เลขที่ ๑๒       
๑๓ ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๓       
๑๔ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙       
๑๕ ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย เพชรบุรี       
๑๖ ตําราดูวัว วัดตนสน เพชรบุรี       
๑๗ ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม เพชรบุรี       
๑๘ ตําราวัวน้ํา วัดชีวประเสริฐ เพชรบุรี       
๑๙ ตําราดูขวัญวัว นายทวีโรจน  

กล่ํากลอมจิตต เพชรบุรี 
     

 
 

๒๐ ตําราวัวน้ํา วัดทาไชยศิริ เพชรบุรี       



๗๔ 
 

๒. ดานเน้ือหา 
 
 การศึกษาดานเนื้อหาของตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ สวนใหญมีรายละเอียดของเน้ือหา              
ที่ไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้สวนหน่ึงอาจเปนเพราะมีการคัดลอกตอเน้ือหาตอกันมา อยางไรก็ตาม
เพื่อใหเห็นเน้ือหาโดยรวมของตําราวัวอยางชัดเจน ผูวิจัยขอเสนอเน้ือหาของตําราวัวแตละฉบับ
ตามลําดับดังนี ้
 
 ๑. โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๑ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.บทเกริ่นนําเร่ือง 
  ๒.คําประณามพจน  
  ๓.ที่มาของตําราวัว 
  ๔.ลักษณะววัและตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๕.สีน้ําของเขาวัว๒ คุณของเขาวัว และราคา 
  ๖.การบูชาเขาวัว 
  ๗.วิธีทํายาปะสะเขา 
  ๘.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๙.พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา  
  ๑๐.ลักษณะเขาดี ชั่ว  
  ๑๑.จุดประสงคในการแตง 
  ๑๒.วันเดือนปที่นิพนธ 
  ๑๓.คาถาบูชาเขาวัว 
  ๑๔.นามผูนิพนธ 
 
 ๒. โคลงลิลิตตําราเขาพระโค เลขท่ี ๒ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏ
ในตําราเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑.คําประณามพจน  
  ๒.ที่มาของตําราวัว 
  ๓.ลักษณะววัและตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
                                                

๒สีน้ําของเขาวัว คือ ความแวววาวของสีตางๆที่ปรากฏในเน้ือเขาวัว 



๗๕ 
 

  ๔.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๕.การบูชาเขาวัว 
  ๖.วิธีทํายาปะสะเขา 
  ๗.ลักษณะสีของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๘.พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา  
  ๙.ลักษณะเขาดี ชั่ว  
  ๑๐.จุดประสงคในการแตง 
  ๑๑.วันเดือนปที่นิพนธ 
 
 ๓. สมุดโคลงลิลิตตําราเขาพระโค เลขที่ ๓ สมบัติเดิมขอหอสมุดแหงชาติ มีเน้ือหา            
ที่ปรากฏในตําราเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑.คําประณามพจน  
  ๒.ที่มาของตําราวัว 
  ๓.ลักษณะววัและตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๔.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๕.การบูชาเขาวัว 
  ๖.วิธีทํายาปะสะเขา 
  ๗.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๘.พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา  
  ๙.ลักษณะเขาดี ชั่ว  
  ๑๐.จุดประสงคในการแตง 
  ๑๑.วันเดือนปที่นิพนธ 
 
  ๔. ตําราเขาพระโค (ตําราโคณวิสาณ) เลขที่ ๔  สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหา     
ที่ปรากฏในตําราเรียงตามลําดับดังนี้  
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๔.มนตบูชาเขาวัว 
  ๕.ยาปะสะเขา 



๗๖ 
 

  ๖.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
 
 ๕. ตําราเขาวัว เลขที่ ๕ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตําราเรียง
ตามลําดับดังนี ้
  ๑. คุณของเขาวัว และราคา 
  ๒.มนตบูชาเขาวัว 
  ๓.ลักษณะของเขาววั 
  ๔.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๕.ยาปะสะเขา 
  ๖.คาถาบูชาหญาแพรกใหวัวกิน 
 
 ๖. ตําราเขาพระโควาดวยวิธีดูเขาพระโคท่ีดีและช่ัว เลขท่ี ๖ สมบัติเดิมของหอสมุด
แหงชาติ มีเน้ือหาท่ีปรากฏในตําราเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑.บทเกริ่นนําเร่ือง 
  ๒.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๓.การบูชาเขาวัว พรอมมนตบูชา 
   
 ๗. ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๗ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.สีน้ําของเขาวัว 
  ๒.บูชาเขาวัว 
 
 ๘. ตําราดูเขาโค เลขที่ ๘ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเน้ือหาที่ปรากฏในตํารา        
เรียงตามลําดับดังนี้  
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๔.มนตบูชาเขาวัว 
  ๕.ยาปะสะเขา 
  ๖.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 



๗๗ 
 

 ๙.คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ลักษณะววัมงคล 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๔.การบูชาเขาวัว 
  ๕.ยาปะสะเขา 
  ๖.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๗.พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา 
 
 ๑๐. คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๐ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏใน
ตําราเรียงตามลําดับดังนี้  
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๔.มนตบูชาเขาวัว 
  ๕.ยาปะสะเขา 
  ๖.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
 
 ๑๑. ตําราเขาพระโค เลขท่ี ๑๑ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.ลักษณะของเขาววั 
  ๒.วัวลักษณะดี 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
 
 ๑๒. ตําราโคเขียนจบตามชบับแล เลขที่ ๑๒ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหา       
ที่ปรากฏในตําราเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ลักษณะววัและตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.คุณของเขาวัว และราคา 



๗๘ 
 

 ๑๓. ตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๓ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๒.บูชาเขาวัว 
 
 ๑๔. ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา   
เรียงตามลําดับดังนี้  
  ๑.ที่มาของตําราวัว 
  ๒.ลักษณะววัและตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๔.การบูชาเขาวัว 
 
 ๑๕. ตําราเขาอุสุภราช ฉบับวัดระหารนอย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี มีเน้ือหา        
ในตําราคัดลอกซ้ํากัน แบงเปน ๔ ตอนไดตามลําดับดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ 
   ๑.เกร่ินนํา 
   ๒.ยาขัดเขา 
   ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
   ๔.การบูชาเขาวัว 
  ตอนที่ ๒ 
   สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ตอนที่ ๓ 
   สีน้ําของเขาวัวที่มีคุณและโทษ คุณของเขาวัว และราคา 
  ตอนที่ ๔ 
   ๑.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
   ๒.ยาขัดเขา 
   ๓.การบูชาเขาวัว  
   ๔.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
   ๕.การเล้ียงเขาววั และมนตบูชา 
 



๗๙ 
 

 จากเน้ือหาขางตนจะเห็นไดวามีเนื้อหาบางสวนท่ีซ้ํากัน ไดแก  เนื้อหาเร่ืองยาขัดเขา สีน้ํา
ของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา  สวนสุดทายที่ซ้ํากันคือ การบูชาเขาวัว  
 
 ๑๖. ตําราดูวัว ฉบับวัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อหาท่ีปรากฏในตํารา
เรียงตามลําดับดังนี ้
  ๑.ลักษณะสีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา 
  ๒.ยาขัดเขา 
  ๓.การบูชาเขาวัว พรอมมนตบูชา 
  ๔.ตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๕.แผนภาพรูปวัวแสดงตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
  ๖.ขวัญวัว 
 
 ๑๗.ตําราดูขวัญวัว ฉบับวัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบเฉพาะ
แผนภาพรูปวัวแสดงตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
 
 ๑๘.ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดชีวประเสริฐ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  พบเฉพาะการพยากรณ
น้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  
  
 ๑๙. ตําราดูขวัญวัว ฉบับนายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี มี
เน้ือหาท่ีปรากฏในตําราเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑.แผนภาพรูปวัวแสดงตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
  ๒.ตระกูลวัวมงคล ๘ ตระกูล 
  ๓.ขวัญวัว 
  ๔.การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  
  ๕.แผนภาพรูปวัวแสดงตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
 
 ๒๐.ตําราวัวน้ํา ฉบับวัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  พบเฉพาะการพยากรณ
น้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  
 



๘๐ 
 

 จากการวิเคราะหรายละเอียดของเน้ือหาท่ีปรากฏในตําราวัว ผูวิจัยพบวาเน้ือหาของตําราวัว 
จะกลาวถึงเน้ือหาใน ๒ ลักษณะ ไดแก  
 ๑. เนื้อหาท่ีวาดวยเร่ืองที่มาของตําราวัว ลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล สีน้ําของเขาวัว คุณ
ของเขาวัวและราคา ยาปะสะเขา  พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยนํ้ามา การบูชาเขาวัว  
ขวัญดีขวัญรายประจําตัววัว และลักษณะของเขาวัว 
 ๒. เน้ือหาเบ็ดเตล็ด คือ เร่ืองการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  
 
 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ผูวิจัยจะขอแบงเน้ือหาของตําราวัวออกเปน ๒ 
กลุม ไดแก   ๑.กลุมเน้ือหาหลัก หมายถึง เนื้อหาในลักษณะแรก และ ๒. กลุมเน้ือหาเบ็ดเตล็ด 
หมายถึง เนื้อหาในลักษณะที่สอง มีรายละเอียดดังนี ้
 
๑. กลุมเน้ือหาหลัก 
 ตําราวัวที่ประกอบดวยกลุมเน้ือหาหลัก สวนใหญมีการนําเสนอเน้ือหาที่ไมแตกตางกัน
มากนัก บางฉบับใชวิธีคัดลอกจึงทําใหมีเน้ือหาตรงกันทุกประการ จากการศึกษาเน้ือหาของตําราวัว
อยางละเอียด พบวา  ฉบับที่คัดลอกและมีเน้ือหาตรงกัน ไดแก โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๑ ซ้ํากับ 
โคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๒ และสมุดโคลงลิลิตตําราเขาโค เลขที่ ๓ ตําราเขาโค เลขที่ ๔ ซ้ํากับ 
ตําราดูเขาพระโค เลขที่ ๘ และคํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๑๐  คํารายตําราเขาพระโค เลขที่ ๙ ซ้ํา
กับ ตําราโคเขียนตามชบับแล เลขที่ ๑๒   
 
 ดังน้ันผูวิจัยขอกลาวถึงเน้ือหาท่ีมีลักษณะรวมของทุกฉบับกอน สวนรายละเอียดของ
เนื้อหาในสวนที่มีความแตกตางกันของแตละฉบับจะนําเสนอในลําดับตอไป  ลักษณะรวมของ
เน้ือหาท่ีจะกลาวถึงในกลุมเนื้อหาหลัก ไดแก  
 
 ๑.๑ เน้ือหาเรื่องท่ีมาของตําราวัว 
 ตําราวัวที่กลาวถึงเน้ือหาเร่ืองท่ีมาของตําราวัว คนพบ ๙ ฉบับ ไดแก ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, 
๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, และตําราแมว เลขที่ ๒๓๙  เนื้อหาสรุปความไดวา พระอิศวรทรงโคอุสุภราช
เสด็จไปยังปาหิมพานต พรอมดวยเทวดาแวดลอมอีกเปนจํานวนมาก คร้ันมาถึงสระมุจลินท ไดพบ
กับฤๅษีตนหน่ึง ฤๅษีตนนั้นเกิดความสงสัยวาเหตุใดพระอิศวรผูเปนมหาเทพ จึงมาประทับบนหลัง
วัวซึ่งเปนสัตวเดรัจฉาน  พระอิศวรจึงมีอรรถาธิบายใหฤๅษีฟงถึงชาติตระกูลอันสูงศักดิ์ของ วัว       
ที่บังเกิดมีขึ้นในโลก วาลวนแลวมีหลายตระกูล  หลายสี และเขาวัวมีหลายลักษณะ  คร้ันเมื่อ       



๘๑ 
 

พระอิศวรเสด็จกลับ ฤๅษีจึงนําถอยคําของพระอิศวรท่ีจดจําไวมาเขียนบันทึกเปนตํารา วัว ดัง
ตัวอยาง 
 

    ศรีศรีสวัสดีเปรมปราย  ขาจะบรรยายถึงเร่ืองพระโค  ใหภิญโญยศย่ิง  ปางพระจอมมิ่งอิศรา
ราช  จากไกลลาศภูผา  ทรงมหาอุสุภราช เสด็จประพาสหิมพานต  มีบริวารลวนเทวินทร  ถึง       
มุจลินทรสระสรง  ยังมีฤๅษีองคหนึ่งนั้น  จึงอัภิวันททูลถาม  โดยทางความปรารภ  วาพระจอมภพ
แผนศิลา๓ ไยจึงมาทรงโคเลา  ขาพุทธเจาเห็นเปนประหลาด๔  โคนี้ชาติเดียรฉาน๕  เทวโองการจึง
ตรัสตอบ  เปนระบอบธรรมดา๖  อันพระยาอุสุภราช  ยอมเปนอาศนแหงเรา   ชาติโคเลาน้ีสูงศักด์ิ๗  
เราจึงจักวิการ๘   มีหลายประการหลายอยาง   คุณตางตางนานา  เปนเหตุมาดังน้ี  พระฤๅษีจึงกลาว
ตาม  พระอิศวรเจาฟาธรณี 

(ตําราวัว เลขที่ ๑๒) 

  
 ฉบับที่มกีารขยายรายละเอียดของเน้ือหาตอนนี้ ไดแก ฉบับที่แตงเปนลิลิตท้ัง ๓ ฉบับ ของ
หอสมุดแหงชาติ กลาวคือ ผูประพันธที่แตงตําราวัวเปนลิลิตท้ัง ๓ ทาน ใชวิธีการพรรณนาเนื้อหา
ใหยาวขึ้น และเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาใหมากข้ึน อันทําใหฉบับที่แตงเปนลิลิตมีถอยคําท่ี
ไพเราะยิ่งและมีความแตกตางท่ีนับวาโดดเดนไปจากตําราวัวฉบับอ่ืนๆ เนื่องจากฉบับอ่ืนน้ันไมมี
การนําเสนอเน้ือหาในลักษณะนี้ ดังตัวอยาง 
 
        ดําเนินนิพนธพึงเรียน พาเหียรศาสตรวิธีไสย มีในแตโบราณ 
  อาจารยเจากลาวมา  เปนตําราบังคับ  ไวสําหรับกรุงไกร 
  ไขขอความแจกแจง แถลงลักษณโคท้ังหลาย บรรยายเรื่องปฐม 
  ปางสยมภูวนารถ  ปนเทวราชเรืองญาณ ทรงสังวาลอุรุครัตน 
  ทัดจันทรเดนเปนปน เชิดทรงอินทรชฎา  สามตาสอดสองภพ 
  แจงเจนจบทั่วหลา  ทรงตรีกลาสรผลาญ จัญไรลาญพินาศ 
  เถลิงอาสนอุศุภยงค  เทพแวดวงแหหอม  พรอมพิทยาธรคนธรรพ 
  สูหิมวันตบรรพต  บันลือยศศัพทดนตรี อินทเภรีเอิกอึง 

                                                
๓ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา  แผนหลา   
๔ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา ขาพุทธเจาเปนประหลาด 
๕ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา โคนี้ชาติเดรัจฉาน 
๖ ตําราวัว เลขที่ ๙ วา  เปนระบอบตามธรรมดา 
๗ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา ชาติโคเลาสูงศักด์ิ 
๘ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา นี้เราจะวิถาร   



๘๒ 
 
  บรรลุถึงสระมุจลินท จึ่งชฎิลดาบศเพศ  กมเกศนอมวันทา 
  ทูลเจาฟาสุลาลัย  เหตุไฉนเถิงอาสน  โคอันชาติดิรัจฉาน 
  รําพึงการเห็นไมควร องคมหิศวรฟงมุนี  จึ่งมีเทวโอการ 
  บรรหารตอบนักธรรม อันโคควรเปนอาสน ชาติตระกูลสูงศักดิ์ 
  เราจักร่ําบรรยาย  ทานอยาหมายหม่ินประมาท อิศวราชแสดงลักษณ 
  ใหพระนักสิทธิ์สดับ เปนลําดับคาวี  มีตระกูลตางตาง 
  ศรีสรรพางคนานา  บันดามีในโลก  เปนชัยโชคเฉลิมศักดิ์ 
  โดยในลักษณพิสดาร สิทธาจารยนอมเกลา รับพจนพระเปนเจา 
  เสร็จสิ้นเกษมสันต  แลนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
 จากตัวอยางรายสุภาพขางตนผูประพันธบรรยายถึงพระอิศวรไวอยางละเอียดกวาฉบับอ่ืน 
ที่พบ เนื้อหาที่บรรยายนั้นใหรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณที่งดงามของพระอิศวร เชน กลาวถึง
เคร่ืองแตงกายของพระองค  กลาวถึงลักษณะเฉพาะพระองคโดยกลาววา พระองคทรงมีสามตา   
ทรงทัดพระจันทรเปนปนปกผม  ทรงตรีเปนอาวุธ มีโคอุสุภราชเปนอาศนหรือพาหนะทรง และ   
ยังไดบรรยายถึงร้ิวขบวนเสด็จของพระอิศวรสูปาหิมพานตที่พร่ังพรอมดวยเหลาเทวดา พิทยาธร 
คนธรรพ และเสียงศัพทสังคีตอันกึกกอง  
  
 เนื้อหาขางตนนอกจากจะแสดงความไพเราะในทวงทํานองของถอยคําท่ีประพันธแลว     
ยังไดแสดงถึงภูมิรูของผูประพันธเกี่ยวกับความรอบรูเร่ืองเทพเจาของฮินดูเปนอยางดี 
  
 เนื้อความในตอนน้ีดําเนินไปถึง เมื่อพระอิศวรพรอมกับเทวดาท้ังปวงเสด็จกลับสูเขา
ไกลาส พระฤๅษีจึงไดจดจําถอยคําท่ีพระอิศวรแถลงถึงชาติตระกูลของวัวมาเรียบเรียงข้ึนเปน    
ตําราวัว ดังความวา 
    พลันเสร็จแสดงเจาหลา คืนครไลยสูฟา  
   กับทั้งมารอมร  แลนา 
    ลุนครแดนดาว  องคอิศวรเปนเจา  
   สถิตหองแหงสถาน  แลนา 
    อาจารยไตรเพทแจง เจนจบ 
   เรียนตอเจาจอมภพ   ถี่ถวน 
   กําเนิดแหงพฤศภ   เสร็จสืบ  วงษเฮย 
   แจงจัดคัดเลือกลวน  ชาติเชื้อมงคล 



๘๓ 
 
    เดิมจิตรคิดขัดของ  สงสัย 
   รับวัจนพระจอมไกร  ลาศแลว 
   ส้ินหมนกระมลใน   โดยเลศ 
   ดังหน่ึงไดแวนแกว   สองแจงแหงมิตร 
 
    นักสิทธิคิดจัดสราง  ตําหรับพระโคอาง 
   ออกไวพึงเรียน   แลนา 
    เขียนตามสยมภูวประสาท บอกชาติตระกูลไว 
   เพื่อประโยชนจักให  โลกรูฉบับบรรพ  แลนา 
    นักธรรม ธ เรียงเรียบ เทียบลําดับแตตน 
   โคประเสริฐเลิศลน   หลากลํ้าหลากศรี  แลนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
 จากตัวอยางคําประพันธที่ยกมาขางตน ทําใหเห็นถึงรายละเอียดที่ชัดเจนกวาฉบับอ่ืนๆ       
ที่กลาวในเนื้อหาเดียวกัน  ฉบับที่เปนลิลิตสันนิษฐานวาเปนฉบับที่แตงข้ึนใหมโดยปราชญ
ผูประพันธที่มีความรูดานตําราวัวและมีความเช่ียวชาญในงานประพันธเปนอยางย่ิง อนึ่งใน
ตอนทายเร่ืองของตําราวัวนี ้ ผูประพันธไดบอกใหทราบวา ตําราวัวนี้ไดเคยมีผูประพันธไวกอนแลว 
หรือกลาวไดวาเปนของเกาท่ีมีมานาน แตตนฉบับชํารุดเสียหายจึงไดเขียนคัดข้ึนใหม ให เปนตํารา
วัว    ที่สมบูรณ ดังโคลงกระทูบทหนึ่งวา 
    
   ตํา หรับฉบับเบื้อง  โบราณ 
   รา เลอะเปรอะใบลาน  ผุบาง 
   เขา เขียนคัดนมนาน  เกาแก 
   โค ครํ่าทําโคลงอาง  ใหมแลวบริบูรณ 

          (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
 การท่ีมีตําราวัวขึ้นใหมนี้ ทําใหผูประพันธไดเพิ่มรายละเอียดของเน้ือหา ดวยการขยาย
ความข้ึนจากตนเคาของเกาท่ีเปนตนฉบับในการคัดลอกดวย ซึ่งนอกจากจะทําใหเห็นความคิด
สรางสรรคของผูประพันธแลว ยังทําใหเห็นภูมิรูและเปนการอวดฝมือชั้นเชิงในการประพันธดวย 
ซึ่งทําใหเกิดความไพเราะมากยิ่งข้ึน อันเปนผลมาจากความพิถีพิถันในการประพันธ เพื่อใหผูอาน
ไดรับทั้งรสคําและรสความไปพรอมกัน 
 



๘๔ 
 

 ๑.๒ เน้ือหาเรื่องลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล   
 เน้ือหาลักษณะววัมงคล ๘ ตระกูล กลาวถึง วัวที่มีสีกาย สีตางๆ ตามความเช่ือวา วัวเหลาน้ี
คือ วัวที่มีคุณเปนมงคลยิ่ง ผูครอบครองจะเจริญสุขสวัสดี ขจัดภัยอันตราย แกไขเร่ืองรายให
กลายเปนดี และใหลาภแกผูเลี้ยง มีชื่อเรียกตางกันตามสีที่ปรากฏ ไดแก โคอุสุภราช โคกระบิน    
โคหา  โคหงส  โคสีเมฆ โคสีทองแดง โคมีลายดังเกล็ดปลา และโคสีเสี้ยนโตนด   
 ตําราวัวที่กลาวถึงเน้ือหาเร่ืองวัวมงคล ๘ ตระกูล มีทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ ไดแก ตําราวัว เลขที่ ๑, 
๒, ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙  ตําราดูวัว วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี  และตําราดูขวัญวัว ของนายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะของวัวมงคลท้ัง ๘ ตระกูลที่กลาวในตําราวัวขางตน มีเน้ือหาคลายกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

    มีโคหนึ่งปรากฏ  กําหนดนามอุสุภราช เปนทิพยอาศนยานทรง องคปรเมศวรศักด์ิ มีลักษณะสี
กาย  ดําพรรณพรายเพียงหมึก  แลอธึกทั่วสรรพางค  หนาหนอกหางขาวสด  ส่ีเทาหมดเจ็ดแหง  
แตงเปนเทวพาหนะ  ยังอีกจะอธิบาย  โคสีกายสุกแดง  แถลงนามจงกลนี  หนึ่งโคสีสุทธิเศวต  ขาว
พิเศษเลิศงาม  นามเรียกช่ือโคหา  เหลืองรจนาท่ัวกาย  หมายช่ือวาโคหงส  ทั้งนี้ลงแบบบัญญัติ  ชาติ
กษัตริยสูงตระกูล  ตนเคามูลโคนั้น ทานกลาวแสดงไวช้ัน  หน่ึงอางส่ีโค  แลแฮ 
     หน่ึงโสภณพรรณประเสริฐ  สีเมฆเลิศหลากงาม  หนึ่งเกิดตามตระกูลวงษ  สีตัวยงอยาง
ทองแดง  หนึ่งมีแสงรจนา  ดังเกล็ดปลาพรอยพราย  หนึ่งสีฉายชวงโชติ  เส้ียนโตนดงามสรรพ 
ตามลําดับส่ีอยาง มีคุณตางๆกัน เปนมหันตมงคล เจริญผลพูนสวัสด์ิ  อาจขจัดภยันตราย  ทุกข
ทั้งหลายคลายเคล่ือน  เกลื่อนดับกลับรายดี  แมนใครมีเลี้ยงไว  โควิเศษจักให  ลาภล้ําโดยเสมอ    
แลนา 

(ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     หนึ่งโคอุสุภราช  ซ่ึงเปนอาสนแหงเรา  ตัวดํานวนดางหนา  ส่ีบาทาดอกหาง  ทั่วสรรพางคเจ็ด

แหง๙  หนึ่งโคแดงบริสุทธิส้ิน  ช่ือโคกระบิน๑๐ศรีชาด  ขาวสะอาดช่ือโคหา  ทั้งกายาเหมือนสําลี   

                                                
๙ ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, ๓, วา  หนาหนอกหางขาวสด  ส่ีเทาหมดเจ็ดแหง 
   ตําราวัว เลขที่ ๔, ๘, ๑๐ วา  ตัวดํานวนดางหนา  สี่บาทาดอกหาง  ทั่วสรรพางคเจ็ดแหง   
   ตําราวัว เลขที่ ๙, ๑๒ วา ตัวดํานวนดางหนา  สีบาทาดอกหาง  ทัว่สรรพางคเจ็ดแหง   
   ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา ตัวดํานวนแดนหนา  สี่บาทาอกดางหางหัว สรรพางคเจ็ดแหง  
   ตําราดูวัว วัดตนสน เพชรบุรี วา ดางหนาแดน หางดอกส่ีเทาดางหนอกดาง  
๑๐ ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, ๓ วา โคจงกลนี   
   ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา โคนิล 
   ตําราดูวัว วัดตนสน วา โคกระบิน 



๘๕ 
 
 สองอยางน้ีสมกษัตริย  สีเหลืองชัดช่ือโคหงษ  หนึ่งรูปทรงโสภา  มีวรรณาดุจเมฆ  เปนลาภเอก     

แกเจาของ  หนึ่งสีทองแดงลํ้าเลิศ  เกิดตามเผาตามพันธ  โคหน่ึงน้ันกายา  ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย  
คุมอันตรายตางตาง  ทรงสรรพางคปานเขียน  สีดั่งเส้ียน๑๑โตนดงาม  ใครแจงความจงแสวง  สีโค
แสงอยางกลาว  โดยเรื่องราวส้ินเสร็จ  โคทั้งเจ็ดตัวนี้๑๒  ผูใดมีเลี้ยงไว  ทรัพยสินไหลเนืองนอง  มี
เงินทองยศถา  ตั้งแตนี้จะวา  คุณเขาตอไป 

(ตําราวัว เลขที่ ๔) 
 

  หนึ่งโคอุสุภราช  ซ่ึงเปนอาสนแหงเรา  ตัวดํานวลดางหนา  ส่ีบาทาดอกหาง  ทั่วสรรพางคเจ็ด
แหง หนึ่งโคแดงบริสุทธิส้ิน  ช่ือโคกระบินศรีชาด  ขาวสะอาดช่ือโคหา  ทั้งกายาเหมือนสําลี  สอง
อยางน้ีสมกษัตริย  สีเหลืองชัดช่ือโคหงษ  หน่ึงรูปทรงโสภา  มีวรรณาดุจเมฆ  เปนลาภเอก           
แกเจาของ  หน่ึงสีทองแดงล้ํา เลิศ  เกิดตามพันธุ  โคหนึ่งน้ันกายา  ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย            
คุมอันตรายตางตาง  ทรงสรรพางคปานดังเขียน  หน่ึงสีดั่งเส้ียนโตนดงาม  ใครแจงความที่วาแสดง  
สีโคแสงอยางกลาว  โดยเร่ืองราวส้ินเสร็จ  โคทั้งเจ็ดตัวนี้ ผูใดมีเลี้ยงไว  ทรัพยสินไหลเนืองนอง    
มีเงินทองยศถา   

(ตําราวัว เลขที่ ๑๒) 
 

  หนึ่งโคอุสุภราช ซ่ึงเปนอาสนมไหศวร ตัวดํานวนแดนหนา ส่ีบาทาดอกหาง หัวสรรพาง ๗ แหง 
หนึ่งโคแดงบริสุทธ์ิส้ิน ช่ือโคนิลสีชาด ขาวสะอาดช่ือโคหา ทั้งกายาเหมือนสําลี ของดังน้ีสม
กษัตริย สีเหลืองช่ือโคหงส หนึ่งรูปทรงโสภา มีวรรณาดุจเมฆ เปนลาภเอกแกเจาของ  หนึ่งสีแดง
เลิศเกิดตามพันธุ โคหน่ึงนั้นกายา ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย ยอมคุมอันตรายตางๆ ทรงสรรพางคปาน
เขียน เปนสีเทียนโตนดงาม ใครแจงความจงแสดง สีโคแสงอยางกลาวโดยส้ินเสร็จ โคทั้งเจ็ดตัวนี้ 
ผูใดเล้ียงไว ทรัพยสินไหลเนืองนอง มีเงินทองยศถา 

 (ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙) 
 
 จากตัวอยางคําประพันธที่ยกมาเปรียบเทียบขางตน จะเห็นไดวา เนื้อหาเร่ืองวัวมงคล ๘ 
ตระกูล อธิบายถึงวัวสีตางๆ สวนใหญเนื้อหามีความคลายคลึงกัน เชน ตําราวัวเลขท่ี ๔ เลขที่ ๑๒ 
และตําราแมวเลขที่ ๒๓๙ สวนตําราววัเลขท่ี ๑ มีการใหความละเอียดในสวนของคุณของวัวสีตางๆ
ไวละเอียดกวา แตเนื้อหาก็ยังคงเหมือนกัน สวนท่ีตางอีกประเด็นหนึ่ง คือ ตําราวัว  เลขที่ ๔        

                                                
๑๑ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา สีเทียนโตนดงาม 
๑๒ตําราวัว เลขที่ ๔, ๘, ๑๐, วา เจ็ดตัว  เลขที่ ๙, ๑๒, วา เจ็ดตัว ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ วา เจ็ดตัว เลขท่ี ๑, 

๒, ๓, วา แปดตัว   



๘๖ 
 

เลขที่ ๑๒ และตําราแมวเลขท่ี ๒๓๙ นับได ๗ ตระกูล เนื่องจาก ยกเอาโคอุสุภราชไวตางหาก 
ในขณะท่ี ตําราวัวเลขท่ี ๑ นับรวมโคอุสุภราชดวยเปน ๘ ตระกูล 
 จากเน้ือหาเร่ืองวัวมงคล ๘ ตระกูล เมื่อนับตามจํานวนท่ีอธิบายมีทั้งสิ้น ๘ ตัว สันนิษฐาน
วา ที่กลาววา ๗ ตัว คงไมนับ โคอุสุภราช เพราะโคอุสุภราชนับเปนพระยาวัว จึงยกไวเปนใหญกวา
วัวทั้งปวง  วัวมงคลท้ัง ๘ ตัว ที่กลาวในเนื้อหาสรุปลักษณะตามคําอธิบายไดดังนี้  
  ๑. โคอุสุภราช มีสีกายดํานวล มีดาง ๗ แหง ไดแก หนา หนอก หาง และเทาท้ัง ๔ 
บางฉบับวา หนา อก หาง และเทาทั้ง ๔  บางฉบับวา แดนหนา (หนาแดน) 
  ๒.โคกระบิน กายสีแดง บางฉบับเรียกวา โคจงกลนี และ โคนิล 
  ๓. โคหา กายสีขาว 
  ๔. โคหงษ กายสีเหลือง 
  ๕. โคสีเมฆ 
  ๖. โคสีทองแดง 
  ๗. โคมีลายดุจเกล็ดปลา 
  ๘. โคสีดังเสี้ยนโตนด 
 
 นอกจากนี้ในตําราดูวัว ฉบับวัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยังไดกลาวถึง      
สีกายของวัวที่เปนมงคลและอัปมงคลท่ีแตกตางจากขอมูลขางตนไวอยางนาสนใจ  ดังนี ้
  ๑. วัวลิ้นแดงเหมือนโตนดลิ้นแดง ไมดี 
  ๒. วัวขาวล้ินแดง หรือ ดํา ชื่ออมเพลิง ไมดี 
  ๓. วัวหนาแดน คอดาง หางดอก ชื่อปลอกเพชร ดี 
  ๔. วัวขาวปลอด ชื่อ โคหาควรแกพระยา 
  ๕. วัวตัวลายพรอยดังปลาชะโด มีลาภมาก 
  ๖. วัวแดงปลอด ควรแกพระยา 
  ๗. โคกระบิน คือ วัวตัวเหลืองดังทองแดง ดีนัก 
  ๘. ถาวัวลายดังเสือไมดี 
  ๙. ถาขนแซมไมดี 
  ๑๐. ถาดางยอดบา ไมดีแพเจาของ 
  ๑๑. ถาสีเหลือง ชื่อ โคหงส 
  ๑๒. ถาดาง หนาแดน หางดอก สี่เทาดาง หนอกดาง ชื่อ โคอุสุภราช ดีนัก 
  ๑๓. ถาดางปลอด ชื่อ โคเพลาะท้ัง ๓ ไมดี 



๘๗ 
 

 จากเนื้อหาขางตน พบวา มีบางสวนที่คลายกับลักษณะวัวมงคลในตํารากอนหนา ไดแก วัว
ขาวปลอดช่ือ โคหา ควรแกพระยา  วัวตัวลายพรอยดังปลาชะโด มีลาภมาก  โคกระบินสีเหลืองดัง
ทองแดง  วัวสีเหลืองช่ือโคหงส และลักษณะของโคอุสุภราช เปนตน  สวนเนื้อหาท่ีตางออกไปที่
นับวามีความนาสนใจ คือ ลักษณะสีกายของวัวที่เปนลักษณะโทษ เชน วัวลิ้นแดงเหมือนโตนด   
ลิ้นแดง วัวขาวลิ้นแดง หรือ ดํา ชื่ออมเพลิง วัวลายเสือ วัวขนแซม วัวดางยอดบา และวัวดางปลอด  
เปนตน 
 
 ๑.๓ เน้ือหาเรื่องสีนํ้าของเขาวัว  คุณของเขาวัว  และราคา 
 เนื้อหาเร่ืองสีน้ําของเขาวัว คือ การอธิบายถึงลักษณะของสีที่ปรากฏใหเห็นบนเขาวัวใน
รูปลักษณตางๆ มีคําอธิบายถึงคุณสมบัติแหงความพิเศษหรือความพิสดารของสีน้ําของเขาวัว      
ตามความเช่ือวาจะเปนคุณหรือโทษ คูควรกับผูใด  บุคคลใดไดครอบครองเขาท่ีมีคุณวิเศษตางๆจะ
สงผลดีหรือรายในดานใด ทั้งนี้เขาแตละชนิดตางก็มีการกําหนดเปนพิกัดราคาแหงเขาน้ันดวย  
 จากการศึกษาเน้ือหาเร่ืองสีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา พบวา เนื้อหาสวนน้ีเปน
เนื้อหาที่ตําราวัวสวนใหญใหความสําคัญและกลาวไวมากท่ีสุด เนื่องจากคนพบเนื้อหาเร่ืองน้ีใน
ตําราวัวมากถึง ๑๖ ฉบับ ไดแก ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓,     
ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และตํารา    
ดูวัว วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี       
 เน้ือหาเร่ืองดังกลาวที่ปรากฏในตําราวัวทั้ง ๑๖ ฉบับ พบวา ไมไดแตกตางกันมากนัก ผูวิจัย
จึงขอเสนอเนื้อหาท่ีกลาวถึงสีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และการกําหนดราคาเพ่ือใหเห็น
ลักษณะรวมบางประการ  โดยแบงกลุมเนื้อหาตามสีที่ปรากฏดังตารางตอไปน้ี  
 
๑.กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
ดํา มียศ มีคุณสูงศักด์ิ มีบุญ ราคาสูงไมแพกัน ล.๑,๒,๓ 

มีคุณเลิศ มีคุณล้ําเลิศจะเจริญรุงเรือง  ทอง ๘ บาท 
มีคุณเลิศอุดมดวยเดช - 
เปนโภคทรัพย คูควรแกเศรษฐี ตีราคาไมได ล.๔,๘,๑๐ 
คูควรแกเศรษฐี - ล.๙ 
คูควรแกกษัตริย - ล.๙ 

 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๒ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

ดํา (ตอ) มีคุณ - ร.ห.๗ 
ดําแท เขานี้เปนโทษ - ล.๑๓ 

เขานั้นเปนโทษ - ร.ห.๑ 
ดําปลอด ชอบอยูกับเศรษฐี ทอง ๑ ตําลึง ล.๑๑ 

คุมโทษไดทุกอัน  ร.ห.๔ 
ผูใดไดไวกับเรือนกันอุบาทวจัญไร 
คุมโทษไดพันหนึ่งแล 

ทอง ๙ ตําลึง ร.ห.๗ 

ดําดังผาดํา เขานี้มีโทษ - ต.ส. 
ดําที่ปลายเขา - ทอง ๑ ตําลึง ร.ห.๗ 
ดํานิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณดานเคร่ืองราง กันอาวุธ หาคาไมได ล.๑,๒,๓ 
กันศาสตราวุธ อเนกอนันต ล.๔,๘,๑๐ 
อยูเรือนผูใดดีนัก กันอุบัติทั้งปวง ทอง ๗ ตําลึง ล.๕ 
เปนโภคทรัพยกันเสนียดจัญไร - ล.๖ 
อยู ด ว ยผู ใด เปนโภคท รัพย  กัน
อุบาทวจัญไร 

ทอง ๘ ตําลึง 

อยู เ รือนผู ใดเปนโภคทรัพย  กัน
อุบาทวทั้งปวง 

ทอง ๙ ตําลึง ล.๗ 

ผูนั้นชอบเลี้ยง(คัดตก)ไดเกิดผลแล ทอง ๑ ชั่ง 
เมื่อยแชน้ําอาบกินหาย - ล.๗ 
อยูศาสตรา อเนกอนันต ล.๙, ๑๒ 
เปนโภคทรัพยกันเสนียดจัญไรทุก
ประการ 

- ล.๑๓ 

อยูดวยผูใดกันอุบาทวจัญไร ทอง ๙ ตําลึง ล.๑๓ 
อยูศาสตรา อเนกอนันต ม.๒๓๙ 
เปนโภคทรัพย กันเสนียดจัญไรทุก
ประการ 

- ร.ห. ๕,ต.ส. 

  
 

  



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๒ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

ดํามีเหลืองปนแดง 
ขอบเปนสีดํา ตรง
กลางเปนสีเหลือง 

มีคุณใหเกิดทรัพยมากมาย ทอง ๓ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 

ดํามีขาวปนดังแกว เปนเขามงคล ทองคํา ๑๐ ชั่ง ล.๑,๒,๓ 
- ทองเนื้อ๘ ๑๐ ชั่ง ล.๙ 
- ทองเนื้อ๘ ๑๐ ชั่ง ล.๑๒ 
- ทองเนื้อ๘ ๑๐ ชั่ง ม.๒๓๙ 

ดําแดง ชอบอยูแกทาวพระยา ทอง ๑ ชั่ง ร.ห.๑,๔ 
ชอบแตพระยาขุนนาง ทอง ๑ ชั่ง ต.ส. 

ดําปลายแดง เกิดความสุขสวัสดี จะไดเปนนาย
คน 

- ล.๑,๒,๓ 

ปลายดําแดงข้ึนไป
สุดยอด 

เปนโภคทรัพยของมหาเศรษฐี - ล.๖,๑๓,ต.ส. 

ดําแดงรอบปลาย ชอบแตทาวพระยา ทอง ๑ ชั่ง ล.๗ 
ชอบอยูดวยทาวพระยา ทอง ๑ ชั่ง ล.๑๓ 

ดําแดงรอบ ชอบกับพระยา ทอง ๑ ชั่ง ล.๕ 
ดํ า แ ด ง  เ ห ลื อ ง
กลางขาว 

อยูเรือนใครจะเปนเศรษฐี ถาถึงป
ใหม ใหเอาเขาน้ันออกทําขวัญ เจิม
แปงหอมน้ํ า มันหอมเปนส วัส ดิ
มงคล 

ทอง ๗ ชั่ง ล.๕ 

ปลายดําเปนเงา 
 

- ทอง ๑ ตําลึง ล.๖ 
- ทอง ๕ ตําลึง ล.๕ 
- ทอง ๑ ตําลึง ล.๑๓ 

สีดังแมวดํา ชอบอยูกับเศรษฐีดีนัก ทอง ๑ ตําลึง ล.๕ 
ดํ า อ ย า ง แม วดํ า
ปลอด 

ชอบอยูแกเศรษฐีดีนัก ทองเนื้อ ๑๒  
 ๑ ตําลึง 

ร.ห.๓ 

ดํารอบปลาย 
 

ชอบกับพระยา ทอง ๑ ชั่ง ล.๕, 
ชอบอยูแกทาวพระยา ทอง ๑ ชั่ง ร.ห.๑,๔ 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๒ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

ดํารอบปลาย (ตอ) ชอบแตพระยาขุนนาง ทอง ๑ ชั่ง ต.ส. 
ดํารอบปลายแดง
แลนรอบเขา 

ชอบอยูดวยพระยา ทอง ๑ ชั่ง ล.๕ 

เปนสายดําข้ึนไป
สุดยอด 

เปนโภคทรัพยของมหาเศรษฐี - ร.ห.๕ 

ดําแลนสุดปลาย เปนโภคทรัพย ชอบอยูกับเศรษฐี มีคามาก ล.๙ 
 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นวา กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดนและมีสีน้ําตางๆ
ประกอบ ดังนี้  สีดํา ดําแท ดําปลอด ดําดังผาขาว ดําที่ปลายเขา ดํานิล ดํามีเหลืองปนแดงขอบเปนสี
ดําตรงกลางเปนสีเหลือง ดํามีขาวปนดังแกว ดําแดง ดําปลายแดง ปลายดําแดงข้ึนไปสุดยอด ดําแดง
รอบปลาย ดําแดงรอบ ดําแดงเหลืองกลางขาว ปลายดําเปนเงา ดําดังแมวดํา ดําอยางแมวดําปลอด 
ดํารอบปลายแดงแลนรอบเขา เขาเปนสายดําขึ้นไปสุดยอด ดําแลนสุดปลาย   
 ดานคุณของเขาวัวกลุมสีน้ําของเขาวัวดําเดน พบวา มีคุณเนนไปทางดาน ยศศักดิ์ ความเปน
มงคล อุดมดวยคุณเลิศล้ํา กันอุบาทวจัญไร เปนเขาโภคทรัพยแกเจาของเรือน  ปองกัน ศาสตราวุธ 
แกโรคภัยไขเจ็บ ในขณะท่ีบางสีมีคุณแตกตางออกไป เชน ดํานิล หากปวดเมื่อยเอาเขาแชน้ําอาบ
กินจะหาย ดําดังผาดําหรือดําแท บางฉบับกลาววา เปนเขาที่มีลักษณะเปนโทษไมควรเก็บรักษา 
 ดานผูครอบครอง พบวา เขาวัวที่มีสีดําเปนลักษณะเดน เปนเขาท่ีคูควรแกพระมหากษัตริย 
ทาวพระยา ขุนนาง และมหาเศรษฐี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๒.กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
ตารางท่ี ๓ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
เหลือง มียศ มีคุณ สูงศักด์ิ มีบุญ  ราคาสูง ล.๑,๒,๓ 

ควรทานไทธรณี - ล.๔,๘,๑๐ 
คูควรแกกษัตริย - ล.๙,๑๒, 

ม.๒๓๙ 
- มีราคามากนัก ต.ส. 

เหลื องมีสี แดงสุ ด
ปลาย 

ถาอยูเรือนผูใดผูนั้น เปนสวัสดีทุก
ประการ 

- ร.ห.๕ 

เหลืองสดเหมือนสี
ทอง 

ชอบเลี้ยงในวัง บานเรือน ทอง ๘ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

เหลืองดังทอง อยูดวยผูใดเปนโภคทรัพยกันอุบัติ
จัญไร 

ทอง ๙ ตําลึง ล.๕ 

เหลืองสดแลนขึ้น
ปลาย 

- ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐,๙, 
๑๒,ม.๒๓๙ 

เหลืองแลนข้ึนปลาย 
แลเหลืองอยูกลาง 

อยูแกผูใดมีสวัสดิ์ เปนมหาเศรษฐี ทอง ๑ ตําลึง ล. ๕ 
อยูเรือนผูใดผูนั้นจะเปนมหาเศรษฐี ทอง ๑ ชั่ง ร.ห.๕ 

เหลืองดังแสงเทียน
แ ล บ แ ท ง ขึ้ น ไ ป
ปลายเขา 

อยูดวยผูใดมีคุณหนักหนา ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๖ 
ถาอยูดวยผูใดจะเปนเศรษฐี ทอง ๙ ตําลึง ร.ห.๒ 

เหลืองแตปลายเขา 
แดงรอบ เหลืองอยู
กลาง 

อยูเรือนผูใดเกิดสวัสดิ์ - ล. ๖ 
อยูเรือนผูใดเกิดสวัสดิ์มงคล ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๕ 
ถาอยูเรือนผูใดจะเกิดสวัสดีทุกอัน
แล 

ทอง ๑๐ ตําลึง ร.ห.๗ 

อยูเรือนผูใดเปนสวัสดี ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๑๓ 
อยูเรือนใครดีนัก ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๓ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

เหลือง แดง ดําแลน
รอบ เหลืองอยูกลาง 

ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นจะเปนเศรษฐี 
 

ทอง ๓ ตําลึง ล .๕ ,๔ ,๗ ,๑๓ ,
ต.ส. 

เหลืองดังทอง อยูดวยผูใดเปนโภคทรัพยกันอุบัติ
จัญไร 

ทอง ๙ ตําลึง ล.๕ 

เหลืองสดแลนขึ้ น
ปลาย 

- ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐,๙, 
๑๒,ม.๒๓๙ 

เหลืองแลนข้ึนปลาย 
แลเหลืองอยูกลาง 

อยูแกผูใดมีสวัสดิ์ เปนมหาเศรษฐี ทอง ๑ ตําลึง ล. ๕ 
อยู เ รื อนผู ใด ผู นั้ นจะ เปนมหา
เศรษฐี 

ทอง ๑ ชั่ง ร.ห.๕ 

เหลืองดังแสงเทียน
แลบแทงข้ึนไปปลาย
เขา 

อยูดวยผูใดมีคุณหนักหนา ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๖ 
ถาอยูดวยผูใดจะเปนเศรษฐี ทอง ๙ ตําลึง ร.ห.๒ 

เหลืองแตปลายเขา 
แดงรอบ  เหลืองอยู
กลาง 

อยูเรือนผูใดเกิดสวัสดิ์ - ล. ๖ 
อยูเรือนผูใดเกิดสวัสดิ์มงคล ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๕ 
ถาอยูเรือนผูใดจะเกิดสวัสดีทุกอัน
แล 

ทอง ๑๐ ตําลึง ร.ห.๗ 

อยูเรือนผูใดเปนสวัสดี ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๑๓ 
อยูเรือนใครดีนัก ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๗ 

เหลือง แดง ดําแลน
รอบ เหลืองอยูกลาง 
 
 

ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นจะเปนเศรษฐี 
 

ทอง ๓ ตําลึง ล .๕ ,๔ ,๗ ,๑๓ ,
ต.ส. 

ถาอยูเรือนใครทานผูนั้นไซรจะได
เปนเศรษฐี 

ทอง ๓ ตําลึง ร.ห.๑ 

มีคุณใหเกิดทรัพย อเนกอนันตยิ่ง
คณนา 

ทอง ๓ ตําลึง ล.๙ 

เสนสีเหลืองเปนลาย
ลอมแลนรอบตลอด
ปลายเขา มีสีเหลือง
อยูกึ่งกลาง 

มีคุณดานยศ ทอง ๕ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๓ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

เหลืองระบายรอบ 
ปลายเขามีสี เหลือง
อยูตรงกลาง 

จะไดเปนเศรษฐี ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 

เหลืองแลนข้ึนปลาย 
รอบเหลืองประกอบ
อยูกลางบน 

ใครไดไวจะจําเริญศรี มีเงินทอง มี
ยศถา 

ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 

เ ห ลื อ ง แ ล น ร อ บ
ปลายเหลือง 

จะเปนเศรษฐี ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๙,๑๒ 

เหลืองดํา  ดาง  ตรง
ปลายสุกใสเหมือน
หิ่งหอย 

มีคุณดานยศถาบรรดาศักดิ์ ควรแก
กษัตริย  เพราะจะทําใหมีพระเด
ชานุภาพยิ่ง สามารถขมขาศึกได 

- ล.๑,๒,๓ 

เหลื อ ง เห มื อนลู ก
มะนาวสุก 

ใครเก็บไวจะเกิดสุขสวัสดี มีทรัพย 
พนจากเภทภัยและไขเจ็บ 

- ล.๑,๒,๓ 

เหลืองดังขมิ้น ดี มีคุณดานโภคทรัพย - ล.๑,๒,๓ 
- ตีราคาอสงไขย ล.๔,๘,๑๐, 

๙,๑๒,ม.๒๓๙,
ต.ส. 

คายิ่งทุกประการ มีราคามาก ล.๕ 
คามากพรรณนามิไดเลย - ล.๖,๗ 

เหลืองดังขม้ินสาย
เปนอันดับกันมา  

คามากพรรณนามิไดเลย - ล.๑๓ 
ผูนั้นมีสุขมาก - ร.ห.๕ 

สีดังนํ้าขม้ินแลรอบ
สีเหลืองขาว 

มีคุณมากนัก อยูเรือนผูใดผูนั้นจะมี
ทรัพยมาก 

ทอง ๑ ชั่ง ล.๕ 

โคนเขาดางเห็นเปน
สีเหลือง ที่ปลายเขา
คลายปลอกหุม 

รมเย็นเปนสุข ดับโศก ทอง ๘ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

เหลืองดังลูกกลวย
สุก 

- ทอง ๕ ตําลึง ล.๖ 
- ทอง ๕ ตําลึง ล.๑๓ 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๓ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

เหลืองขาวแสงสุก
ปลาย 

- ทอง ๙ ตําลึง ล.๗ 

เหลืองแลมีสีแดงอยู
ที่ปลาย 

ถาอยูเรือนผูใดไดเปนสวัสดิมงคล
ทุกประการ 

ทอง ๗ ตําลึง ต.ส. 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนลักษณะเดน พบวา   
มีสีน้ําประกอบตางๆกัน ดังน้ี  สีเหลือง  เหลืองมีสีแดงสุดปลาย เหลืองสดเหมือนสีทอง เหลือง       
ดังทอง เหลืองสดแลนข้ึนปลาย เหลืองแลนข้ึนปลาย เหลืองแลนข้ึนปลายและเหลืองอยูกลาง 
เหลืองดังแสงเทียนแลบแทงขึ้นไปปลายเขา เหลืองแตปลายเขาแดงรอบเหลืองอยูกลาง เหลืองแดง
ดําแลนรอบเหลืองอยูกลาง เขามีเสนสีเหลืองเปนลายลอมแลนรอบตลอดปลายเขาสีเหลืองอยู
กึ่งกลาง เหลืองระบายรอบปลายเขามีสีเหลืองอยูตรงกลาง เหลืองแลนขึ้นปลายรอบเหลืองประกอบ
อยูกลางบน เหลืองแลนรอบปลายเหลือง เหลืองดําดางตรงปลายสุกใสเหมือนหิ่งหอย เหลือง
เหมือนลูกมะนาวสุก เหลืองดังขม้ิน เหลืองดังขม้ินสายเปนอันดับกันมา สีน้ําขม้ินแลรอบสีเหลือง
ขาว โคนเขาดางเห็นเปนสีเหลืองที่ปลายเขาคลายปลอกหุม เหลืองดังลูกกลวยสุก เหลืองขาวแสง
สุกปลาย เหลืองแลมีสีแดงอยูที่ปลาย  
 ดานคุณของเขาวัวที่มีสีน้ําเหลืองเดน พบวา เปนเขาท่ีใหคุณในดานยศ อยูกับผูใดผูนั้นจะ
เกิดสวัสดี มีโภคทรัพย ทําใหรมเย็นเปนสุข  
 ดานผูครอบครอง เปนเขาที่คูควรแกพระมหากษัตริยและมหาเศรษฐี  
 
๓.กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเปนลักษณะเดน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
ตารางท่ี ๔ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเปนลักษณะเดน 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
แดง มีคุณ มียศ สูงศักด์ิ มีบุญ ราคาสูง ล.๑,๒,๓ 

มีคุณเลิศอุดมดวยเดช - ล.๑,๒,๓ 
ควรทานไทธรณี - ล.๔,๘,๑๐ 
เปนโภคทรัพย คูควรแกเศรษฐี ตีราคาไมได ล.๔,๘,๑๐ 

น้ําแดง เรียกวาสะดมทั้งหลาย - ล.๔,๘,๑๐ 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

แดงคลายเบญจรงค 
สายเปนอันดับกันมา 

ผูนั้นมีสุขมาก - ร.ห.๕ 

แดงลุกดังหิ่งหอย ทําขวัญดวยพระโพสพเจาชอบเนื้อ
พึงใจ ดีนัก 

- ล.๕ 

แดงเปนแสงห่ิงหอย
แสงใส 

อยูดวยผูใดหาอันรายไมไดเลย ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๕ 

แดงเหมือนสีหิ่งหอย 
แลแสงไฟ 

อยูกับผูใดเพ่ิมพูนเดช สิ บ แ ล ว เ ศ ษ
ตําลึง 

ล.๑,๒,๓ 

อยูดวยผูใดหาอันตรายมิไดเลย ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๖,๗,๑๓, 
ร.ห.๒ 

พูนเดชา ศัตรูหมายปองภัยอันตราย
มิได 

ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๙ 

แดง ดําดางตรงปลาย
สุกใสเหมือนหิ่งหอย 

มีคุณดานยศถาบรรดาศักดิ์ ควรแก
กษัตริย  เพราะจะทําใหมีพระเด
ชานุภาพยิ่ง สามารถขมขาศึก 

- ล.๑,๒,๓ 

แด ง ดั ง แส ง เ ที ย น
แลนขึ้นปลาย 

อยูดวยผูใดเปนเศรษฐี ทอง ๙ ตําลึง ล.๑๓ 

แดงขึ้นไปสุดยอด เปนโภคทรัพยของมหาเศรษฐี - ล.๗,ร.ห.๕ 
เปนโภคทรัพยชอบอยูเศรษฐี มีคามาก ล.๙ 

แดงเขียว  - ทอง ๑ ตําลึง ล.๕,๗ 
แ ด ง เ ห ลื อ ง  รั ศ มี
ปลายเขาเหลืองอยู
กลาง 

ถาอยู เ รือนผู ใดได เปนเศรษฐีมี
ทรัพยมากแล 

ทอง ๓ ชั่ง ต.ส. 

แดงดังชาด ดี มีคุณดานโภคทรัพย - ล.๑,๒,๓ 
- ราคาอสงไขย ล.๔,๘,๙, 

๑๐,๑๒, 
ม.๒๓๙ 

    



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

แดงดังชาด (ตอ) คามากนัก จะคณนามิไดเลยย่ิงทุก
ประการ 

- ล.๕ 

- ราคามากนัก ต.ส. 
แดงสุก เหมื อนผล
ตําลึง,แดงดังลูกตําลึง
สุก 
 

ควรแกทหารจะมีบริวารมาก ทอง ๖ ตําลึง ล,๑,๒,๓ 
ชอบอยูแกลูกคาเรือดีนัก ทอง ๒ ตําลึง ล.๕ 
ชอบอยูลูกคาเรือดีนัก ทอง ๑ บาท  

๒ ตําลึง 
ล.๑๑ 

ชอบอยูแตแมคาเรือ ทอง ๑ ตําลึง ร.ห.๓ 
แดงปลายเขาดังดอก
ชบา 

อยู เรือนผูใดผูนั้นจะเปนครู ทาว
พระยาทั้งหลาย 

ทอง ๓๐ ตําลึง ร.ห.๗ 

แ ด ง ดั ง ด อ ก ช บ า 
ปลายยอดมีสีเหลือง
ปน มีปลอกหุม 

จะคุมอันตราย  มียศใหญไดกิน
เมือง 

- ล.๙,๑๒, 
ม.๒๓๙ 

แ ด ง ดั ง ด อ ก ช บ า 
ปลายยอดคลํ้าแดง
และเหลืองรอบ 

ถาอยู เ รือนผูใดเปนพระยามหา
เศรษฐี 

ทอง ๑๐ ตําลึง ต.ส. 

มีอยูที่ผูใดจะเปนพระยา ถามีจะ
เปนเศรษฐี 

ทอง ๑๐ ชั่ง ล.๕ 

จะเปนใหญอยางหน่ึง จะไดเปน
เศรษฐี 

ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๗ 

ถาอยูผูใดผูนั้นจะเปนพระยา ถา
มิฉะน้ันจะไดเปนเศรษฐี 

ทอง ๑ บาท ล.๑๓ 

แดงปลายเขาดังดอก
ชบาเหลืองรอบ 

อยูดวยผูใดเปนครู เปนทาวเปน
พระยา 

ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๑๓ 

ถ า อ ยู กั บ ผู ใ ด ผู นั้ น ไ ด เ ป นค รู
อาจารย ทาวพระยา 

ทอง ๑๐ ชั่ง ล.๕ 

แดงดุจดอกชบา แล
ปลายยอดนั้นดํากวา
แดง แลเหลืองรอบ 

อยูเรือนผูใดผูนั้นจะเปนพระยาแล
มหาเศรษฐี 

ทอง ๑๐ ตําลึง ร.ห.๕ 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

แดงดังปลีกลวย 
 
 
 

ดี มีคุณดานโภคทรัพย - ล.๑,๒,๓ 
ยอมตีราคากันทุกวัน แลหาม (คัด
ตก) 

- ล.๗ 

อยูเรือนใครตองตีฆากันทุกวัน - ร.ห.๑ 
สี อย า งปลี แล เป น
หมอกกลุมอยูนั้น 

ไมดีจะเจ็บไขอันตรายตางๆ ทอง ๒ ไพ ล.๑๑ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา สีน้ําของเขาวัวที่มีสีแดงเดน พบวามีสีอ่ืนประกอบที่
แตกตางกัน ดังน้ี เขาสีแดง แดงคลายเบญจรงคสายเปนอันดับกันมา แดงลุกดังห่ิงหอย แดงเปนแสง
หิ่งหอยแสงใส แดงเหมือนสีหิ่งหอยแลแสงไฟ แดงดําดางตรงปลายสุกใสเหมือนห่ิงหอย แดงดัง
แสงเทียนแลนข้ึนปลายเขาเหลืองอยูกลาง แดงดังชาด แดงสุกเหมือนผลตําลึง แดงปลายเขาดัง    
ดอกชบา แดงดังดอกชบาปลายยอดคล้ําแดงและเหลืองรอบ แดงปลายเขาดังดอกชบาเหลืองรอบ 
แดงดุจดอกชบาแลปลายยอดนั้นดํากวาแดงแลเหลืองรอบ แดงดังปลีกลวย สีอยางปลีแลเปน  
หมอกกลุม   
 ดานคุณของเขาวัวที่มีสีน้ําของเขาวัวท่ีมีแดงเดน พบวา มีคุณดานยศศักด์ิ ความมีบุญ จะได
เปนครูอาจารย ถาเปนทหารไดครองเมือง  มีบริวารมาก เปนเขาโภคทรัพย ปองกันอันตราย        
บางฉบับกลาวถึงคุณของเขาวัวที่ตางออกไป เชน แดงดังปลีกลวย อยูเรือนใครตองตีฆากันทุกวัน   
สีอยางปลีแลหมอกกลุม เปนเขาไมดีจะไดเจ็บไขมีอันตรายตางๆ เปนเขาท่ีมีลักษณะเปนโทษ        
ไมควรรักษาไว 
 ดานผูครอบครอง พบวา เปนเขาท่ีคูควรกับพระมหากษัตริย ทาวพระยา และเศรษฐี        
บางฉบับกลาวถึงผูครอบครองตางออกไป ไดแก เขาสีแดงสุกเหมือนผลตําลึง ตําราวัว เลขที่ ๕ และ 
เลขที่ ๑๑ กลาววา ชอบอยูแกลูกคาเรือ  และ ตําราวัว ฉบับวัดระหารนอย กลาววา ชอบอยูแตแมคา
เรือ เปนตน 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

๓. กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีขาวเปนลักษณะเดน ดังตัวอยางตอไปน้ี  
ตารางท่ี ๕ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีขาวเปนลักษณะเดน 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
ขาว 
 
 
 
 

มีคุณเลิศ จะเจริญรุงเรือง  ทอง ๙ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 
มีคุณเลิศอุดมดวยเดช - ล.๑,๒,๓ 
ควรทานไทธรณี เปนคุณทั่วโลกา - ล.๔,๘,๙, 

๑๐,๑๒,ม.๒๓๙ 
เรียกวาสะดมทั้งหลาย - ล.๔,๘,๑๐ 

- ทอง ๖ ตําลึง ร.ห.๕ 
เปนเขามีคุณ - ร.ห.๗ 

ขาววาวแววแตตนจน
ปลาย 

จะมียศและทรัพยมาก เพิ่ ม พูน 
ระงับภัย 

ทอง ๙ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

ขาวขึ้นรอบเขา อยูเรือนใครจะเปนเศรษฐี ทอง ๘ ตําลึง ล.๕,๙ 
ขาวมีสีแดงสุดปลาย ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นเปนสวัสดีทุก

ประการ 
ทอง ๙ ตําลึง ร.ห.๕ 

ขาวแลนขึ้นปลาย เปนโภคทรัพยชอบอยูกับเศรษฐี มีคามาก ล.๙ 
- ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐,๑๒,

ม.๒๓๙ 
ขาวเหลืองเปนแสง
สุกตรงปลาย 

ใหคุณเลิศจําเริญศรี เขาน้ีใครไดไว
เมื่อจะซื้อขายขา วัว ควาย ใหเอา
เขาน้ีแชน้ํา ประพรมเงินทอง ขา
ทาสจะรัก มีทรัพยสินกายกอง มีขา
ทาสอเนกอนันต 

ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 

อยูเรือนผูใดเปนสวัสดีทุกประการ ทอง ๕ ตําลึง ล,๕ 
มีคุณหลายประเสริฐ จักกอบเกิด
จําเริญศร ี

ทอง ๘ ตําลึง ล,๙ 

ขาวดังสีงาชาง , งา
กุญชร,งาคชสาร 
 

เขาน้ีหญิงท่ีคลอดบุตรยากใหเอา
เขาแชน้ําประพรม กิน จักคลอดลูก
งาย 

ทอง ๕ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

 
 
 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๕ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีขาวเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

ขาวดังสีงาชาง , งา
กุ ญ ช ร , ง า ค ชส า ร 
(ตอ) 
 

เขานี้กันฟนไฟ ทอง ๑ บาท ล.๔,๘,,๙,๑๐, 
๑๓,ร.ห.๓ 

เหมือนหน่ึงเทวดาท้ังปวงลงมา
รักษาเขาน้ัน แมนคลอดลูกยาก  
เอาเขานั้นแชน้ํารดหัวใหกินคลอด
งาย ชอบอยูกับผูหญิง 

ทอง ๑ บาท ล.๕ 

ถาอยูเรือนผูใดกันภัยอันตราย ทอง ๑ บาท ต.ส. 
งาชาง งาคชสาร แต
มีเขียวรอบเขา 

เชื่อวามีเทพอยูหลายองค มีคุณย่ิง
หญิงใดคลอดบุตรยากใหเอาเขาแช
น้ําประพรมเหนือหัว บริโภคจะ
เปนสวัสดี 

ทอง ๕ ตําลึง ล,๔,๘,๑๐ 

มีคุณยอด หญิงใดคลอดบุตรยาก
สุดหมอแก เอาเขาแชน้ําประพรม
เหนือศีรษะ  บริโภคเปนโชคชัย
สวัสดิ์แท 

ทอง ๕ ตําลึง ล.๙,๑๒ 

มีคุณแกสตรีเมื่อประสูติลูกยากเอา
แชน้ํากินบางทาบางออกงายแล 

- ร.ห.๑,๔ 

ขาวดังไกขาว - ทอง ๑ บาท ล.๕ 
ขาวดังดอกพุด เปนประเจียดแลโภคทรัพย เปน

เศรษฐี 
- ร.ห.๗,๒, 

ล.๕,๖,๗,๑๓ 
จะจําเริญสุข สรรพทุกขยอมพินาศ 
เงินทอง ขาทาสเกลื่อนกลาด 

ทอง ๓ ชั่ง ล.๔,๘,๑๐ 

จะวัฒนาจําเริญศรี มีเงินทองยศถา 
กันศาสตราวิทยาทํา 

- ล.๙ 

ขาวดังฉัตรเบญจรงค
  

มีคามากพรรณนามิได - ล.๖ 
มีคามากนักจะคณามิไดเลยยิ่งทุก
ประการ 

- ล.๕ 

สําหรับพระมหากษัตริย - ล.๗ 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๕ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีขาวเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

ขาวดังฉัตรเบญจรงค
เปนสายอันดับกันมา 

คามากพรรณนามิได - ล.๑๓ 

ขาว เหลื องแดงดัง
แสงเทียนแลบปลาย 

อยูเรือนผูใดเปนเศรษฐ ี ทอง ๙ ตําลึง ล.๕ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีขาวเปนลักษณะเดน พบวา มีสี
อ่ืนประกอบท่ีแตกตางกัน ดังนี้ เขาสีขาว ขาวแวววาวแตตนจนปลาย ขาวขึ้นรอบเขา ขาวมีสีแดงสุด
ปลาย ขาวแลนข้ึนปลาย ขาวเหลืองเปนแสงสุกตรงปลาย ขาวดังสีงาชาง ขาวดังไกขาว ขาวดัง     
ดอกพุด ขาวดังฉัตรเบญจรงค ขาวเหลืองแดงดังแสงเทียนแลบปลาย  
 ดานคุณของเขาวัวที่มีสีน้ําของเขาวัวท่ีมีสีขาวเดน พบวา เปนเขามีคุณเลิศ ผูที่มีเขาน้ี        
จะเจริญรุงเรือง มียศมีทรัพยระงับภัย กันไฟ เปนเขาโภคทรัพย  จะมีขาทาสมาก โดยเฉพาะเขาสี
ขาวดังงาชาง งากุญชร งาคชสาร มีลักษณะรวม คือ เปนเขามีคุณแกสตรีที่คลอดบุตรยาก ในตํารา
กลาววาใหนําเขาสีงาชางน้ีแชน้ํา แลวนําน้ํามาประพรมศีรษะ กิน ทา จะคลอดลูกงาย  
 ดานผูครอบครอง พบวา เขานี้คูควรแกพระมหากษัตริยและเศรษฐี 
 
๔. กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเขียวเปนลักษณะเดน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๖ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเขียวเปนลักษณะเดน 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
เขียว มียศ มีคุณสูงศักด์ิ มีบุญ  ราคาสูง ล,๑,๒,๓ 

มีคุณเลิศอุดมดวยเดช - ล.๑,๒,๓ 
ควรทานไทธรณี เปนคุณทั่วโลกา - ล.๔,๘,๑๐, 

๙,๑๒  และ 
ม.๒๓๙ 

- ทอง ๖ ตําลึง ร.ห.๗ 
เรียกวาสะดมทั้งหลาย  ล.๔,๘,๑๐ 

เขียวมีแสงสุดปลาย ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นเปนสวัสดีทุก
ประการ 

ทอง ๙ ตําลึง ร.ห.๕ 

 
 
 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๖ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเขียวเปนลักษณะเดน (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

เขียวแลนขึ้นปลาย เปนโภคทรัพยชอบอยูกับเศรษฐี  ล.๙ 
- ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐,๙, 

๑๒ ม. ๒๓๙ 
- ทอง ๑๐ ตําลึง ร.ห.๗ 

เขียวปลายมีน้ําปรอท
แทงรอบ 

สําหรับพระมหากษัตริย ทอง ๑ ชั่ง ล,๔,๘,๑๐, 
๙,๑๓, ต.ส, 
ร.ห.๕ 

อยู เ รือนผูใดผูนั้นจะเปนครูทาว
พระยาทั้งหลายแล 

- ร.ห.๗ 

เขียวดังผลมะแวง มีคุณดานโภคทรัพย - ล.๑,๒,๓,๕ 
- ราคาอสงไขย ล.๔,๘,๑๐, 

๙,๑๒,ม.๒๓๙ 
เขียวแตตนจนปลาย ใหคุณ ๑๖ ป ทอง ๖ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 
เขียวผิวไมไผ - ทอง ๕ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

มียศมีคุณล้ําเลิศ ทอง ๔ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 
ชอบแตขี่เรือไปคาขายดีนัก - ล.๕ 

สีไมไผแลนรอบ ชอบแตคาขายจะไดกําไรเหมือน
แมวดําปลอด 

- ร.ห.๔ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา เขาวัวที่มีสีน้ําเขียวเปนลักษณะเดน พบวา มีสีอ่ืน
ประกอบตางๆกัน ดังนี้ เขาสีเขียว เขียวมีแสงสุดปลาย เขียวแลนขึ้นปลาย เขียวปลายมีน้ําปรอทแทง
รอบ เขียวดังผลมะแวง เขียวแตตนจนปลาย เขียวผิวไมไผ เขาสีไมไผรอบ 
 ดานคุณของเขาวัวที่มีสีน้ําของเขาวัวที่มีสีเขียวเดน มีคุณดานยศสูงศักดิ์ จะเปนผูมีบุญ        
มีความสุขสวัสดี 
 ดานผูครอบครอง พบวา เปนเขาคูควรกับพระมหากษัตริย เศรษฐี ทาวพระยา และคน
คาขายจะไดกําไรงาม 
 
 



๑๐๒ 
 

๕. กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีมวงเปนลักษณะเดน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๗ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีสีมวงเปนลักษณะเดน   

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
มวงกลุมรอบ จะกอบสารพัดดีทุกสิ่ง ทอง ๔ ตําลึง ล.๗ 
มวงดําดางตรงปลาย
สุก ใส เหมือนแสง
หิ่งหอย 

มีคุณดานยศถาบรรดาศักดิ์         ควร
แ ก ก ษั ต ริ ย เ พ ร า ะ จ ะ ทํ า ใ ห มี  
พระเดชานุภาพย่ิง สามารถขมขาศึก 

 
- 

ล.๑,๒,๓ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา สีน้ําของเขาวัวที่มีสีมวงเปนลักษณะเดนเปนสีที่พบนอย 
มีเพียง ๒ สีเทานั้น ไดแก เขาสีมวงกลุมรอบ มวงดําดางตรงปลายสุกใสเหมือนแสงห่ิงหอย   
 ดานคุณของเขาวัว พบวา เปนเขาท่ีมีคุณดานยศถาบรรดาศักดิ์  ทําสิ่งใดสําเร็จสมประสงค
ทุกประการ  
 ดานผูครอบครองเปนเขาคูควรแกพระมหากษัตริยเพราะจะมีเดชานุภาพยิ่ง  
 
๖. กลุมสีน้ําของเขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาติของพืชและสัตว ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๘ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาติของพืชและสัตว 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
สีเสี้ยนโตนด มีคุณเลิศมีทรัพยสินมาก ทอง ๑ ชั่ง ล.๔,๘,๑๐ 

อยูเรือนใครกันกระทํา กันผีปศาจ ทอง ๒ สลึง ล.๕,๑๑,ร.ห.๓ 
สีผักปลัง ถาอยูเรือนผูใดจะประกอบสารพัด

ทุกประการแล 
ทอง ๔ ตําลึง ต.ส. 

ดีนัก ทอง ๔ ชั่ง ล.๑๓ 
สีผักปลังสุก ควรแกทหาร จะมีศฤงคารเนื่อง

อนันต 
ทอง ๔ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐,๕,๙, 

๑๒, ม.๒๓๙ 
ดีนักกันผีปศาจสารพัดทั้งปวง ทอง ๔ ตําลึง ร.ห.๑ 
ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นจะประกอบ
ทรัพยสารพัดทุกอันแล 

ทอง ๔ ตําลึง ร.ห.๔ 

สีปลังเจือดํา ควรแกทหารจะมีบริวารมาก ทอง ๖ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 
สีดอกฝาย กันสัตวรายในเวลาเดินปา จะพน

จากภัยอันตราย 
- ล.๑,๒,๓ 

 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๘ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาติของพืชและสัตว (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

สีดอกฝายเมื่อโรย ชอบอยูแกชาวไรประเสริฐนัก ทอง ๒ บาท ล.๕,๑๑, 
ชอบอยูชาวไรประสิทธินัก ทอง เ น้ือ  ๘  ๒

บาท 
ร.ห.๓ 

สีดอกตะแบก เมื่อจะใหทานใหเอาเขานั้นแชน้ํา
สระหัวดีนัก 

ทอง ๓ บาท ล.๕ 

สีดอกตะแบกบาน
โรย 

เมื่อเจ็บไข มึนมัวตา เอาเขาแชน้ํา
อาบกินหาย 

ทอง ๑ บาท ล.๔,๘,๑๐,๑๓,๙ 
,ร.ห.๑,๔, 

สีดังลูกนํ้าเตา คาขายดีมีกําไร - ล.๖,๗,๒๐,ร.ห.
๒,๗ 

สีดอกน้ําเตา อยูเรือนใครคาขายประเสริฐนัก - ล.๕ 
สีดังน้ําเตา ควรแกพระสงฆจะใหยศถึงระดับ

พระราชาคณะ 
ทอง ๑ ชั่ง ล.๑,๒,๓ 

คูควรแกคนคาขาย เงินทองขาคน
จะลนหลามไมขาดทุน 

ทอง ๑ ชั่ง ล.๔,๘,๑๐ 

สีดังขมิ้นสด เงินทองไหลมาไมรูหมด ไมตกยาก 
คาขายดี 

- ล.๑,๒,๓ 

ปรากฏยศถา  ชอบคาขาย  เปน
เศรษฐี เดินปากันสิงสาราสัตว 

- ล.๙,๑๒,ม.๒๓๙ 

สีดังขมิ้นออย อยูเรือนใครจะมีทรัพยมากนัก ทอง ๑ ตําลึง ล.๕ 
สีขมิ้นเนา ชอบอยูแกพระยาดี ทอง ๒ ตําลึง ล.๕,๑๑,ร.ห.๓ 
สีดอกบัว ควรแกเศรษฐี - ล.๑,๒,๓,๔,๘, 

๑๐ 
สีดอกบัวเผื่อน ใหคุณ ๑๕ ป ทอง ๑๕ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

ใหคุณ ๑๕ ป ทอง ๑๐ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 
สีละอองบัวเผื่อน มีทรัพยยิ่งและเจริญรุงเรือง ทอง ๘ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 

อยูเรือนผูใดจะเกิดยศศักดิ์มาก ทอง ๘ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 
สีเหมือนเขากระบือ
ดํา 

- ทอง ๑ ตําลึง ร.ห.๗,ล.๗ 
หามอยาเอา (มา)  ล.๗ 



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๘ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาติของพืชและสัตว (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

สีเขากระบือเผือก ใหคุณ ๘ ป ๒ เดือน ทอง ๑ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 
ใหคุณ ๘ ป ๓ เดือน ทอง ๑ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐ 

สีเหมือนดอกอัญชัน จะเจริญรุงเรือง มีคุณล้ําเลิศ ทอง ๘ บาท ล.๑,๒,๓ 
ใหคุณ ๘ ป ๕ เดือน ทอง ๑๗ ตําลึง ล.๑,๒,๓,๔,๘, 

๑๐ 
สีเหมือนดอกอัญชัน
ดํา 

- ทอง ๒ ชั่ง ล.๕,๖, 
ร.ห.๒,๗,๑๓ 

มีคุณเลิศล้ํา กันไฟมีศฤงคารพูน 
เดชา 

ทอง ๑ ชั่ง ล.๙ 

สีดังดอกอัญชันขาว - ทอง ๒ ชั่ง ล.๕,๗,๑๓, 
ร.ห.๒,๗, 

มีคุณเลิศล้ํา กันไฟ มีศฤงคารพูน   
เดชา 

ทอง ๑ ชั่ง ล.๙ 

สีดอกคํา จักจรหนใดๆสรรพภัยพินาศหลีก
หนี เดินปากันสิงสาราสัตว 

- ล.๔,๘,๑๐, 
๙,๑๒,ม.๒๓๙ 

สีงูลอกคราบ ใหคุณ ทอง ๕ ตําลึง ล.๑,๒,๓, 
๔,๘,๑๐ 

สีปกแมลงทับ ใหคุณ ๑๖ ป ทอง ๓ ตําลึง ล.๑,๒,๓, 
๔,๘,๑๐ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา สีน้ําของเขาวัวที่เทียบจากสีธรรมชาติ มีความหลากหลาย
และแบงไดหลายสี  ไดแก  
 ๑. เขาท่ีมีสีระดับเดียว เชน สีเสี้ยนโตนด  เขาสีดอกคํา  เขาสีงูลอกคราบ  เขาสีปกแมลงทับ  
เขาสีดอกบัว   เปนตน 
 ๒. เขาที่มีสีหลายระดับ  เชน  
  สีผักปลัง  สีผักปลังสุก สีผักปลังเจือดํา   
  สีดอกฝาย สีดอกฝายเมื่อโรย สีดอกฝายเมื่อจะโรยนํ้าประสานสีนิล  
  สีดอกตะแบก สีดอกตะแบกบานโรย  



๑๐๕ 
 

  สีดอกอัญชัน สีดอกอัญชันขาว  สีดอกอัญชันดํา 
  สีขมิ้นสด  สีขมิ้นออย  สีขมิ้นเนา 
 ดานคุณของเขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาตินั้น แตละสีมีคุณของเขาวัวเฉพาะตัวแตกตาง      
กันไป เชน สีเสี้ยนโตนด มีคุณดานทรัพยสิน สีดอกตะแบกบานโรยมีคุณดานรักษาโรค สีดอก
อัญชันดําและอัญชันขาว มีคุณดานปองกันไฟ สีดอกฝาย สีดอกคํา มีคุณกันสัตวรายในเวลาเดินปา
จะพนจากภัยอันตราย  สีดังลูกน้ําเตา มีคุณดานคาขายดีมีกําไร เปนตน บางฉบับกลาวถึงเขาที่มี
ลักษณะเปนเขาโทษ เชน สีเหมือนเขากระบือดําเปนเขาตองหามไมใหเก็บรักษาไว  เปนตน 
 ดานผูครอบครอง พบวา เขาแตละสีมีผูครอบครองท่ีแตกตางกันไป เชน สีดอกฝายเมื่อโรย
น้ําประสานสีนิล คูควรแกผูเลี้ยงวัว สีผักปลังสุกควรแกทหาร สีดอกฝายเมื่อโรยควรแกชาวไร        
สีน้ําเตาควรแกพระสงฆ  สีขมิ้นเนาควรแกพระยา  สีดอกบัวควรแกเศรษฐี เปนตน 
 
๗. กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีลักษณะตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๙ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีลักษณะตางๆ 

สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 
เนื้อเขามองเห็นเงา
ลักษณะตางๆ  เชน 
เปน รูป เทวดา  รูป
ภควัม๑๓ รูปคน 

เขาเหลาน้ีปองกันศาสตราวุธ เงิน
ทองไหลมาไมขาด มีอํานาจ มียศ 
มีความสุข 

- ล.๑,๒,๓,๔,๘ 
,๑๐,๙ 

อยูดวยผูใดจะไดเปนใหญแกคน
ทั้งหลาย จะไดดีเพราะเขาน้ัน 

- ล.๕,ร.ห.๗ 

ใครมีจะเปนใหญ มีเงินทอง ยศถา 
คามากตีคาไมได 

- ล.๙ 

เขาเห็นเปนรูปตางๆ 
เขา น้ันเปน เทพสิง
หร๑๔ 

ยอมคงกระพัน - ล.๔,๘,๑๐,๑๒,
ม.๒๓๙ 

เขาเห็นเปนรูปภควัม มีคุณดานเคร่ืองราง กันอาวุธ ราคา
หาคาไมได 

- ล.๑,๒,๓ 

อยูศาสตรา ราคาอนันต - ล.๙,๑๒,ม.๒๓๙ 
                                                
 ๑๓รูปภควัม คือ เครื่องรางรูปพระปดทวารทั้ง ๙  ไดแก ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา 
๑ 
 ๑๔เทพสิงหร คือ เขาที่เช่ือวามีเทวดาสถิต 



๑๐๖ 
 

ตารางท่ี ๙ กลุมสีน้ําของเขาวัวที่มีลักษณะตางๆ (ตอ) 
สีน้ํา คุณของเขาวัวและผูครอบครอง ราคา ตําราวัวเลขท่ี 

เขาในครรภ๑๕ เอาแชน้ํารดขาวของ เงินทองไหล
มา ซื้อไดคลองแคลว และคุมจาก
โจรทําราย 

- ล.๔,๕,๑๐,๙, 
๑๒,ม.๒๓๙ 

เขามี เสนเวียนรอบ
เหมือนขวัญ  

จะเจริญสุขสวัสดิ์ ทอง ๗ ตําลึง ล.๑,๒,๓ 
เจริญสุขสวัสด์ิ สารพัดทุกขยอม
พินาศ 

ทอง ๓ ชั่ง ล.๙ 

เขาโปรงเปนโพรง ควรคูแกพระมหากษัตริย - ล.๑,๒,๓,๔, 
๘,๑๐,๙ 

เ ข า เห มื อนหมอก
กลุมรอบเขา 

อยูเรือนผูใดจะเปนเศรษฐี ทอง ๔ ตําลึง ล.๔,๘,๑๐, 
๕ ,๙ ,๑๓ ,ต .ส .
,ร.ห.๑,๔ 

เขาลุกเรืองดุจไฟ คูควรกับพระมหากษัตริย - ล.๔,๘,๑๐, 
๙,๑๒,ม.๒๓๙ 

 
 จากตารางขางตนทําใหเห็นไดวา สีน้ําของเขาวัวที่มีลักษณะพิเศษ เปนอีกลักษณะที่พบมาก
และมีความเฉพาะท่ีแตกตางกันทั้งเร่ืองลักษณะของสีที่ปรากฏและคุณของเขาวัว เชนเดียวกับสีน้ํา
ของเขาวัวที่เทียบจากสีธรรมชาติที่กลาวขางตน ตัวอยางสีน้ําของเขาวัวที่มีลักษณะพิเศษที่พบมาก 
คือ เนื้อเขามองเห็นเงาลักษณะตางๆ เชน เปนรูปเทวดา รูปภควัม รูปคน เขาน้ีมีคุณดานปองกัน
ศาสตราวุธ เงินทองไหลมาไมขาด มีอํานาจ มียศ มีความสุข  เขาเห็นเปนรูปภควัม มีคุณดาน
เคร่ืองราง กันอาวุธ มีราคาสูง  เขาในครรภ ใชแชน้ํารดขาวของ จะมีเงินทองไหลมา ซื้อขายได
คลอง คุมกันจากโจรทําราย  เขาเหมือนหมอกกลุมรอบเขาอยูเรือนผูใดจะเปนเศรษฐี เขามีเสนเวียน
รอบเหมือนขวัญมีคุณกันสารพัดทุกข และมีความเจริญสวัสดี 
 ดานผูครอบครอง พบวา เขาที่มีลักษณะพิเศษนี้มีผูควรครอบครองแตกตางกันไป เชน   
เน้ือเขามองเห็นเงาลักษณะตางๆ เชน เปนรูปเทวดา รูปภควัม รูปคน เขาน้ีอยูกับผูใดจะเปนใหญแก
คนทั้งหลาย เขาโปรงเปนโพรงเปนเขาที่คูควรแกพระมหากษัตริย  เปนตน 
 

                                                
 ๑๕เขาในครรภ คือ เขาของวัวที่มเีขางอกขึ้นมาตั้งแตอยูในทอง 



๑๐๗ 
 

 การศึกษาตําราวัวในเน้ือหาเร่ืองสีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว การกําหนดพิกัดราคาเขา 
พบวา รายละเอียดของเน้ือหาบางฉบับเกิดจากการคัดลอกเนื้อหาจึงเหมือนกัน บางฉบับเกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนดานการบันทึก จึงทําใหมีรายละเอียดท่ีตางกันไปบางในบางฉบับแตไมมากนัก 
ซึ่งลักษณะรวมดานการใหคุณ พบวา สวนใหญมีคุณเนนไปทางดาน ความมียศถาบรรดาศักด์ิ  
ความเปนผูมีบุญ วรรณะของผูครอบครอง สวนใหญจะเปนพระมหากษัตริย ทาวพระยา ครูอาจารย 
เศรษฐี ทหาร และคนในสายอาชีพตางๆ เชน พอคา แมค า ชาวไร ชาวนา ชาวสวน คนเลี้ยงสัตว 
ความเปนโภคทรัพยโดยเฉพาะดานความรํ่ารวย ความม่ังค่ังดวยทรัพยสินเงินทอง ขาทาสบริวาร 
สัตวเลี้ยง คุณดานการปองกันภัย คุมครองอันตราย  กันศาสตราวุธ  และใชเปนเคร่ืองรางตางๆ  
 สวนการกําหนดราคานั้น ไมไดกําหนดไวสําหรับซื้อขาย แตเปนเกณฑสําหรับวัดความ     
มีคุณของเขาวัวแตละลักษณะ ดังน้ันเขาวัวที่มีคุณมากคนโบราณก็จะกําหนดราคาของเขาน้ันใหสูง
ตามไปดวย 
 
 จากที่กลาวมาขางตนน้ีเห็นไดวา เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับสีน้ําของเขาวัวและการใหคุณของเขาวัว
มีความนาสนใจและพบมากที่สุดในตําราวัว เพราะจากการศึกษา พบวา ตําราวัวสวนใหญที่นํามา
ศึกษาจะกลาวถึงเน้ือหาดังกลาวน้ีเปนหลัก  มีเนื้อหาท่ีคอนขางยาวมีรายละเอียดมาก ทั้งน้ีอาจจะ
เปนเพราะตําราวัวจะใหความสําคัญกับเขาวัวมากพอๆกับเร่ืองขวัญ  คนโบราณจึงเนนเร่ืองเขาและ
ขวัญเปนหลัก  ประกอบกับในสมัยโบราณมีความนิยมเร่ืองการสะสมและเลนเขาวัว คือ การเสาะ
แสวงหาเขาวัวท่ีมีลักษณะเปนมงคล มีสีสันแปลกตา มาประกวดประขันกัน จึงไดมีผูรูคิดท่ีจะจด
บันทึกความรูเร่ืองสีน้ําของเขาวัวขึ้นเปนตําราประกอบการพิจารณาเขาวัว 
 อนึ่ง เขาวัวถือเปนอวัยวะสวนท่ีสําคัญของวัว เพราะคนสวนใหญเมื่อนึกถึงวัวมักจะมี
จินตนาการเร่ืองความงามของเขาเปนลําดับแรก  และเขาวัวยังเปนสวนสําคัญที่จะทําใหวัวตัวนั้นมี
ความนาดูนามอง มีทวงทาและลีลาท่ีสงางามสมกับเปนสัตวเทพพาหนะ   การท่ีวัวมีเขาที่สวย      
เน้ือเขามีสีสันตางๆ และหากเปนลักษณะมงคลตรงตามตําราดวยแลว ก็จะย่ิงเปนท่ีตองการของผูที่
จะสะสมและพยายามหาเขาวัวน้ันมาครอบครอง 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 ๑.๔  เน้ือหาเรื่องยาปะสะเขา๑๖ 
 เน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขาท่ีปรากฏในตําราวัว เปนการอธิบายถึงตํารายาท่ีทําข้ึนเพื่อใชขัดเขา
หรือรักษาสีน้ําของเขาวัวใหเงางาม  มีการกลาวถึงช่ือของสมุนไพรไทยที่นํามาเขาเปนตัวยา พรอม
กรรมวิธีในการทํา  ตําราวัวที่กลาวถึงเน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขาเทาท่ีเก็บขอมูลไดพบวามี ๑๐ ฉบับ 
ไดแก ตําราวัว เลขท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี และตําราดูวัว วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 เน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขา ที่กลาวในตําราวัวทั้ง ๑๐ ฉบับขางตน มีเนื้อหาสวนใหญใกลเคียง
กัน  แตอาจจะแตกตางกันในเร่ืองของตัวยาสมุนไพร และกรรมวิธีบางในบางฉบับ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 สมุนไพรที่ใชเปนตัวยามีตั้งแต ๖-๑๑ ชนิด ตัวยาสําคัญ ไดแก งวงมะพราว งวงตาล   
มะเขือจาน  มะแวง  ผักบุงตากแหง  ตนพันงูแดง  ผักโหม  ใบตอง  และหญาปลองสด โดยนํา
ผาข้ีร้ิวมารวมกับสมุนไพรทั้งหมดเผาไฟใหเปนขี้เถา จากน้ันนําข้ีเถาแชน้ํา ๓ วัน ใตภาชนะที่แช
นั้นใหเอาขาวเปลือกรองกน เม่ือครบกําหนดใหกรองเอาแตน้ําใส นําเขาวัวลงแชตั้งแตเชาถึงเท่ียง 
อยาแชเกินจากน้ีเพราะตัวยาจะกัดเขาทําใหเสียเงา จากน้ันนําเขาท่ีแชขึ้นมาลางนํ้าสะอาดใชผาขัดถู
จนเขาขึ้นเปนเงางาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
    เจริญเรียนตําหรับอาง โอสถชุบแชลาง 
   โทษส้ินมอมมัว   แลนา 
    ตัวยาทานวาไว  งวงมะพราวหนึ่งใช 
   อีกทั้งงวงตาล   แลนา 
    มะเขือจานมะแวง  ผักบุงตากแหง 
   กับตนพันงู   แดงนา 
    ดูเอาผักโหมดวย  หน่ึงกับใบตองกลวย 
   อีกหญาปลองสด   แลนา 
 
      ครบหมดเอาผาเสื้อ  เนื้อขี้ริ้วมอมแมม  แกมกับยาทั้งหลาย  เพลิงเผาดายเปนถาน  ทานใหแช

คงคา  ที่รองยานั้นเลา  ฝงขาวเปลือกใหดี   โดยวิธีครบสามวัน  ตรองกันเอาแตใส  เทลงในท่ี
อันโต  เอาเขาโคลงแช  ไวแตเชาคุมเที่ยง  อยาหลีกเล่ียงจงระวัง  เกินกันพังเสียเงา  จึ่งเอาขึ้นลาง
น้ํา  ผาถูซํ้าจงดี  เช็ดขัดสีผองแผว  ดั่งหน่ึงแกวสดใส  แลวิไลอยางย่ิง  เปนมิ่งมงคลเลิศ  ยา
ประเสริฐอยางน้ี  สําหรับแตกอนกี้  ทานไดใชเสมอ 

(ตําราวัว เลขที่ ๑) 
                                                
 ๑๖ยาปะสะเขา คือ ยาทีป่รุงขึ้นดวยสมุนไพร ๖-๑๑ ชนิด ทําไวขัดเขาวัวใหเงางาม 



๑๐๙ 
 
     ทีนี้จะบรรยายนํ้าปะสะเขา  แชชําระเขางามดี  ใหสดสีดูสะสวย เอาใบกลวย ๑ งวงตาลพราว 

๑ ผักโหม ๑ หญาพันงูแดง ๑ มะแวง ๑ ผักบุง ๑ มะเกลือ ๑ ผาขี้ริ้ว ๑ หญาปลอง ๑  ยาท้ังผองจง
เอาเผาไฟ  แชคางไวเอาน้ําใส  แชขาวเปลือกไวถวนสามวัน  เอาเขานั้นลงชุบแช  แตเชาแลจนถึง
เที่ยง  ขัดเขาเกล้ียงงามมีสี  เปนมันดีงามประหลาด  ใหนักปราชญดูพิเคราะห  มันเหมือนเหมาะ
กับตํารา  จักวัฒนาจําเริญศรี  ดั่งกลาวน้ีอยาสงสัย 

 (ตําราวัว เลขที่๔) 
 
     พระอาจารยกลาวไวใหเปนมงคล  ถาจะแตงเขาวัวใหยิ่งขึ้นไป  ใหเอาใบกลวย ๑  ใบผักโหม 

๑  หญาพันงูแดง ๑ เปลือกมะเด่ือ ๑ งวงตาล ๑ งวงมะพราว ๑ ผาราย ๑ ผักบุง ๑ หญาปลอง ๑ 
ผักเสี้ยนผี ๑ ยาท้ังน้ีเอาประสมกันเขาแลวเผาเอาเถาขัดสามวัน เมื่อจะขัดใหรอเอานําไวใหนอน
ใสดีแลว จึงเอาแชขาวเปลือกไวสามวันแลว เอามาแชเขาวัวไวแตเชาจนเที่ยง แลวจึงเอาเบี้ยขัดเงา
เปนน้ํางาม 

 (ตําราวัว เลขที่๕) 
 
     สิทธิการิยะ ถาจะขัดเขาใหเปนแสงสี จะไดพิจารณาดูน้ําเขาเปนสีสันอันงาม ทานใหเอา

ใบตองกลวยน้ํา ๑ หญาพันงูแดง ๑ ใบมะเด่ือปลอง ๑ งวงมะพราว ๑ ผาราย ๑ หญาปลอง ๑ ยา
ทั้งน้ีใสไฟสุมเอาเถามาสีขัดเขา ๓ วัน แลวจึงเกรอะเอาน้ําต้ังไวใหนอน เอาขาวเปลือกแชลงไป 
๓ วัน จึงเอาเขาวัวแชลงไวแตเชาจนเที่ยง แลวจึงเอาเถิดดูเห็นสีเขานั้นแล ถาเงาแลวใหพิจารณา
ดูแล 

 (ตําราอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

   อาจารยทานกลาวไวใหปรากฏ ถาจะแตงเขาโคใหงามยิ่งขึ้นไปใหเอาใบกลวยน้ํา ๑ หญาพันงู
แดง ๑ งวงตาล ๑ งวงมะพราว ๑ มะเด่ืออุทุมพร ๑ หญาปลอง ๑ ผาราย ๑ ยาท้ังน้ีเทากันเผาเปน
เถาแลวขัดเขา ๓ วัน แลวจึงเกรอะเอาแตน้ําใสเอาเขาโคแชไวแตเชาจนเท่ียง แลวเอาขึ้นเสียสีดี
งามแล 

 (ตําราอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 
     พระอาจารยกลาวไวถาจะขัดเขาใหเปนเงาย่ิงขึ้นไป ทานใหเอาใบกลวยน้ํา ๑ ยาพันงูแดง ๑ 

มะเด่ืออุทุมพร ๑ งวงตาล ๑ งวงมะพราว ๑ หญาปลอง ๑ ยาทั้งน้ีเทากันเผาไฟไว ๓ วัน แลว
เกรอะเอาน้ําใส จึงเอาขาวเปลือกแชไว ๓ วัน แลวเอาเขาโคแชไว แตคุมเที่ยงเห็นเงางามดีแล 

 (ตําราดูวัว วัดตนสน) 
 

 ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงขอเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความแตกตางของตัวยาท่ีใชทํายา  
ปะสะเขา เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขาใหชัดเจนข้ึน ดังตารางดังนี้ 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๑๐ เปรียบเทียบตัวยาปะสะเขา 

รายช่ือตัวยา ตําราวัว เลขที่ 
๑,๒,๓ 

ตําราวัว เลขที่ 
๔,๘,๑๐ 

ตําราวัว เลขที่ 
๕ 

ตําราอุสุภราช วัดระหารนอย ตําราดูวัว 
วัดตนสน ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๖ 

งวงมะพราว งวงมะพราว งวงมะพราว งวงมะพราว งวงมะพราว งวงมะพราว งวงมะพราว 
งวงตาล งวงตาล งวงตาล งวงตาล - งวงตาล งวงตาล 
มะเขือจาน มะเขือจาน - - - - - 
มะแวง มะแวง มะแวง - - - - 
ผักบุง ผักบุง ผักบุง ผักบุง - - - 
หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง หญาพันงูแดง 
ผักโหม ผักโหม ผักโหม ผักโหม - - - 
ใบตองกลวย ใบตองกลวย ใบกลวย ใบกลวย ใบตองกลวย ใบกลวย ใบกลวย 
หญาปลอง หญาปลอง - หญาปลอง หญาปลอง หญาปลอง หญาปลอง 
ผาราย ผาข้ีริ้ว ผาข้ีริ้ว ผาราย ผาราย ผาราย - 
มะเกลือ - มะเกลือ เปลือกมะเดื่อ ใบมะเด่ือ มะเด่ือ มะเด่ือ 
ผักเสี้ยนผ ี - - ผักเสี้ยนผ ี - - - 

   
 จากตารางเปรียบเทียบรายชื่อตัวยาปะสะเขาที่กลาวในตําราวัวทั้ง ๙ ฉบับ ทําใหเห็นไดวา 
ตัวยาท่ีสําคัญ ๓ ชนิดที่กลาวไวทุกฉบับ ไดแก งวงมะพราว หญาพันงูแดง และ ใบกลวย สวนตัวยา
อ่ืนๆ ในแตละฉบับมีความแตกตางกันไป  และพบวาในตําราวัว เลขที่ ๑,๒, ๓ มี มะเขือจาน และ 
ในตําราวัว เลขที่ ๕  มี ผักเสี้ยนผี เพิ่มเขามา ทําใหรายชื่อตัวยาของฉบับดังกลาวมีความแตกตางจาก
ตําราวัวฉบับอื่นๆ 
 
 อนึ่ง ชื่อของตัวยาท่ีนํามาทํายาปะสะเขา พบคําท่ีมีความนาสนใจ คือ คําวา ผาข้ีร้ิว และ     
ผาราย  ที่มีความหมาย ๓ นัย คือ  
 นัยแรก  ผาข้ีร้ิว ในบริบทที่วา  ครบหมดเอาผาเสื้อ เนื้อขี้ร้ิวมอมแมม ที่ปรากฏในตําราวัว
เลขที่ ๑ ๒ และ ๓ นาจะหมายถึง ผาข้ีร้ิวที่เปนผาสกปรกสําหรับเช็ดทําความสะอาด  ตรงกับภาษา
ถิ่นใตวา ผาราย 
 นัยที่ ๒ ผาข้ีร้ิว หมายถึง ชื่อไมเถาชนิดหน่ึง ผลมีขน มีรสเปร้ียว พืชชนิดน้ีในภาษาถิ่น 
ภาคกลาง เรียกวา ตนผาขี้ริ้ว หรือ ตนผาขี้ริ้วหอทอง เนื่องจากเมื่อผลแกจัดจะมีสีเหลืองเหมือนทอง 
และตนกระทกรก (เพชรบุร)ี 
 นัยที่ ๓  ผาราย ในภาษาถิ่นเพชรบุรี หมายถึงใยบางๆของกาบตาลท่ีนิยมนํามาทําเปน
เชื้อเพลิง แตบางคร้ังออกเสียงวา ผามะราย หรือ กาบมะราย  
 



๑๑๑ 
 

 ดังน้ันคําวา ผาข้ีร้ิว ที่ปรากฏในตําราวัวเลขท่ี ๑ ๒ และ๓ ควรจะหมายถึง ผาสกปรก 
เทาน้ันสวน ผาข้ีร้ิว และ ผาราย ในตําราวัวเลมอ่ืนอาจจะเปนไดทั้งตนผาข้ีร้ิว และใยบางๆของ    
กาบตาล  
  
 ดานกรรมวิธีในการทํา พบวา มีเนื้อหาไมตางกันมากนัก โดยสวนใหญกลาววา นําตัวยาท่ี
กลาวท้ังหมดมาเผาไฟ เอาข้ีเถาน้ันแชน้ําต้ังท้ิงไวใหใส กรองเอาแตน้ําท่ีใสมาแชขาวเปลือกทั้งไว
สามวัน๑๗ จากนั้นเอาเขาวัวลงแชในนํ้าน้ันต้ังแตเชาจนเท่ียง จากน้ันนําเขาท่ีแชขึ้นลางนํ้าใหสะอาด
และใชผาสะอาดขัดใหเงางามตอไป  ดังตัวอยาง 
 

 ยาท้ังผองจงเอาเผาไฟ  แชคางไวเอาน้ําใส  แชขาวเปลือกไวถวนสามวัน  เอาเขาน้ันลงชุบแช  
แตเชาแลจนถึงเที่ยง  ขัดเขาเกล้ียงงามมีสี  เปนมันดีงามประหลาด  ใหนักปราชญดูพิเคราะห  มัน
เหมือนเหมาะกับตํารา  จักวัฒนาจําเริญศรี  ดั่งกลาวน้ีอยาสงสัย 

 (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
 
 อน่ึง ขั้นตอนในการขัดก็พบวามีความแตกตางกัน คือ บางฉบับกลาววา ใหเอาข้ีเถาท่ีเผา
นั้นมาขัดเขาสามวันกอน จากน้ันจึงเอาขี้เถาแชน้ําพรอมกับขาวเปลือกแชไว ๓ วัน แลวจึงนําเขาวัว
ลงแชแตเชาจนเที่ยง แลวจึงนํามาขัด  ดังตัวอยาง 
 

 ยาทั้งน้ีใสไฟสุมเอาเถามาสีขัดเขา ๓ วัน แลวจึงเกรอะเอานํ้าตั้งไวใหนอน เอาขาวเปลือกแชลง
ไป ๓ วัน จึงเอาเขาวัวแชลงไวแตเชาจนเที่ยง แลวจึงเอาเถิดดูเห็นสีเขาน้ันแล ถาเงาแลวให
พิจารณาดูแล 

 (ตําราอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 
 บางฉบับ กลาววา ใหแชขี้เถาลงในน้ําต้ังไวจนใส เทเอานํ้าท่ีใสมาแชขาวเปลือกทิ้งไว ๓ 
วัน จากน้ันเอาเขาวัวลงแชแตเชาจนเที่ยง แลวจึงขัดเขา  
 
 
 
 
                                                

๑๗ตําราวัว เลขที่ ๑,๒,๓ เปนฉบับเดยีวที่กลาววา ใหเอาขาวเปลือกฝงไวที่กนภาชนะ และ ตําราวัว เลขที่ 
๔, ๕, ๘, ๑๐,ร.ห. และ ต.ส. วา ใหเอาขาวเปลือกแชลงไปในน้ําใสสามวัน 



๑๑๒ 
 

 ยาทั้งน้ีเทากันเผาไฟไว ๓ วัน แลวเกรอะเอาน้ําใส จึงเอาขาวเปลือกแชไว ๓ วัน แลวเอาเขาโคแช
ไว แตคุมเที่ยงเห็นเงางามดีแล 

 (ตําราดูวัว วัดตนสน) 

 
 ความแตกตางดานกรรมวิธีในการขัดเขา พบวา ตําราวัว เลขที่ ๕ กลาววา ใหใชเบี้ยขัดเขา 
ซึ่งมีความแตกตางไปจากฉบับอื่นๆ ดังความวา 
 

 ยาท้ังน้ีเอาประสมกันเขาแลวเผาเอาเถาขัดสามวัน เมื่อจะขัดใหรอเอานําไวใหนอนใสดีแลว จึง
เอาแชขาวเปลือกไวสามวันแลว เอามาแชเขาวัวไวแตเชาจนเที่ยง แลวจึงเอาเบี้ยขัดเงาเปนนํ้างาม 

 (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 
 จะเห็นไดวาเน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขา ของแตละฉบับไมไดตางกันมากนัก อาจจะมีตัวยาบาง
ชนิดรวมถึงดานกรรมวิธีที่ตางไปบาง อาจจะเปนเพราะความคลาดเคลื่อนดานการบันทึกและ
คัดลอกตนฉบับ ซึ่งผูประพันธบางทานอาจแทรกความคิดเห็นสวนตัว หรือมีความรูเร่ืองสรรพคุณ
ของตัวยาตัวใดเปนพิเศษจึงไดเพิ่มหรือตัดตัวยาบางตัวออกดังที่ปรากฏขางตน 
 
 ๑.๕ เน้ือหาเรื่องพิธีรับขวัญวัวท่ีมีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา 
 พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา เปนพิธีกรรมอยางหน่ึงท่ีกระทําข้ึนเม่ือพบ
เห็นวัวตายลอยมาในนํ้าโดยมีเฉพาะหัวและเขาวัวติดคูกันมา   เนื้อหาเร่ืองการรับขวัญเขากับหัว
ติดกันลอยมาในน้ํา เปนการอธิบายถึงวิธีการตอนรับเอาเขาลักษณะดังกลาวข้ึนมาจากนํ้า เพราะเชื่อ
วาคนท่ีไดเปนเจาของ หรือผูที่พบเห็นจะไดคุณอนันตจากเขาน้ี จึงตองตอนรับหรือทําขวัญแกเขา
วัวนั้น   
 เน้ือหาในสวนน้ี กลาวถึง  สิ่งของตางๆ ที่จําเปนตองจัดเตรียมในพิธีรับขวัญเร่ิมต้ังแตทํา
บายศรี ๗ ชั้น มีผาขาวกางก้ันเขาน้ัน พรอมดวยเคร่ืองกระยาบวช ราชวัติ ฉัตร ธง รายลอมมณฑล
พิธี มีปพาทย ฆองชัยประโคม  คร้ันไดฤกษดีก็ใหบวงสรวงพลีบูชา เชิญขวัญและรับเอาเขานั้นมา
ไว ใชแปงหอมนํ้ามันหอมเจิมเขา ตามลําดับ 
 
 ตําราวัวท่ีกลาวถึงเน้ือหาเร่ืองการรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา คนพบ ๕
ฉบับ ไดแก ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, ๓, ๙, และ ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อหาเร่ืองการรับขวัญไมตางกัน  ฉบับที่อธิบายไดละเอียดท่ีสุด คือ ฉบับที่แตง
เปนลิลิต ดังตัวอยาง   



๑๑๓ 
 
       หนึ่งโคตายท้ังตัว เขาติดหัวลอยมา  ในคงคาข้ึนลอง 
  พบแลวตองทําดี  บายศรีเจ็ดชั้น  พิดานก้ันรจนา 
  เครื่องกระยาบวชพรอม ธงฉัตรลอมเดียรดาษ อีกพิณพาทยฆองชัย 
  เวลาไดฤกษบดี  จึ่งสรวงพลีบูชา  ตามตําราเชิญขวัญ 
  รับเขาพลันมาไว  ใหจิ้มเจิมจันทนกระแจะ เขานี้และปรากฏ 
  กําหนดนามเทพยส่ิง คุณจริงยิ่งเลิศ  ประเสริฐคาควรเมือง 
  จักรุงเรืองหาญฮึก  หมูขาศึกขามเข็ด  อาจจักเด็ดดับทุกข 
  เจริญสุขสําราญ  พองพาลโทษภัย  ปนไฟศาสตรา 
  เปนมหามงคลแคลว เทพยประสิทธิไวแลว หลากลํ้าคุณอุดม แลนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
 จากตัวอยางรายขางตนไดอธิบายถึงวิธีรับขวัญเขา พรอมท้ังเรียกชื่อเขาน้ีวา เทพยสิ่ง      
บางตําราเรียกวา เทพสิง๑๘  เทพสิงหร๑๙  อนึ่ง เขาที่ติดกระดูกลอยนํ้ามาหรือหัวเปลากับเขาก็ดี        
ถือเปนลักษณะเขาที่ดีเชนเดียวกันก็ใหรับขวัญดวย   
 เขาท่ีเปนเทพสิง หรือ เทพสิงหร ดังกลาว ตามตําราเช่ือวา เขาน้ีมีคุณล้ําเลิศย่ิง จะนําความ
รุงเรือง ความกลาหาญ ทําใหขาศึกขลาดกลัว ดับทุกข มีความเจริญสุขสําราญปราศจากโรคภัย       
ที่สําคัญปองกันฟนไฟ และศาสตราวุธท้ังหลาย  และบางตํารากลาววา เขาเทพสิง หรือ เทพสิงหร   
นีเ้ปนเขามหามงคล คูกับ เขานิล  หรือ เขามหานิล ดังตัวอยาง 
  

 ถาไดเขากับหัวติดกันลอยน้ํามา เขานั้นเปนเทพสิง ใหทําขวัญปรองฆองดัง เขานี้คาควรเมืองเอก
พรรณแล มหานิลเขาคูนี้คาควรเมือง ถาไปคาการศึกเอาไปดวยไวกับตัว อาวุธหอกดาบปนท้ังปวงหา
ตองไมเลย เขาคูกันกับเขามหานิลนั้นแล 

 (ตําราอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

        เขากับหัวติดกันมา  ลอยมาในสาชล  โดยนิพนธเปนเทพสิง  ใหรับมิ่งเช้ือเชิญขวัญพลัน  
บายศรีนั้น ๗ ช้ันดี  ฆองกลองตีรับมิ่งขวัญ  เขาคูนั้นคาควรเมือง  แมนฝดเคืองตองไปพบ  อัญเชิญ
รับเขาไป  กันไฟแลหลาวแหลน  ขาศึกหวาดกลัว  เปนคูกับเขานิล  

(ตําราวัว เลขที่ ๙) 
 

                                                
๑๘ตําราวัว เลขที่ ๔  ๘  ๙  ๑๐ และ ร.ห. เรียกวาเขา เทพสิง    
๑๙ตําราวัว เลขที่  ๕ เรียก เทพสิงหร 



๑๑๔ 
 

 เน้ือหาเร่ืองการรับขวัญวัวท่ีมีหัวกับเขาติดกันตายลอยนํ้ามาน้ี เปนเน้ือหาท่ีเนื่องดวยความ
เชื่อวาเขาลักษณะน้ีเปนเขามงคล จึงตองมีพิธีรับขวัญเขามาอยูกับตัวผูนั้น ซึ่งเช่ือวาเขาน้ีจะบันดาล
ใหผูครอบครองสําเร็จสมประสงคทุกประการ และเขาน้ีก็มีคุณอเนกอนันตที่จะสงผลตอผูที่ได
ครอบครอง 
 
 ๑.๖  เน้ือหาเรื่องการบูชาเขาวัว 
 การบูชาเขาวัว คือ การสักการะเขาวัวที่มีลักษณะเปนมงคล ดวยดอกไม ธูป เทียน เคร่ือง
สังเวยตามความเช่ือ รวมถึงมีการสวดคาถาตางๆขณะท่ีสักการะเขาวัวดวย  การบูชาน้ีมีจุดประสงค
เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล หรือเพื่อใหเขาวัวนั้นบันดาลใหเกิดคุณดานตางๆตามความเช่ือของ    
ผูบูชา 
 การบูชาเขาวัว เปนเน้ือหาท่ีมีความสําคัญอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีกลาวไวมากเชนเดียวกับเนื้อหา
เร่ืองสีน้ําของเขาวัวดังกลาวมาแลวขางตน จากการศึกษาเน้ือหาเร่ืองการบูชาเขาวัวที่ปรากฏในตํารา
วัว พบวา เนื้อหาสวนใหญกลาวถึง ถอยคําท่ีเปนคาถาท่ีใชบูชาเขา วัว ในการบูชาเขาวัวน้ันจะ
ประกอบดวยมนตหรือบทสวดรูปแบบตางๆกัน แตสวนใหญจะประกอบดวย คาถาใหน้ํา คาถา     
ใหหญา คาถาบูชาเขาวัว นอกจากนี้ยังมีคาถาอ่ืนประกอบดวย เชน มนตเสกเขาวัว มนตบูชาเขาวัว
ตามกําลังวัน  คําบูชาดวยดอกไม ธูป เทียน คาถาขอลาภแกเขาวัว คาถาสําหรับภาวนาในเวลาผูกวัว  
คาถาภาวนาเวลาปลอยวัวออกไปใหกินน้ํากินหญา เปนตน  
 ตําราวัวที่กลาวถึงการบูชาเขาวัว คนพบ ๑๔ ฉบับ  ไดแก ตําราวัว เลขที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙ ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี และ ตําราดูวัว วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี แตละฉบับตางก็มีถอยคําท่ีเปน
คาถาแตกตางกันไป บางฉบับคลายคลึงกัน อาจจะผิดเพี้ยนเร่ืองของอักขรวิธีในการคัดและถายถอด 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
   
 คาถาใหน้ํา 
  ตํารับที่ ๑  ตนอวิทฺธํคงฺคาตํ สิทฺธิสวาโหฺม  ๓ ที๒๐  พระคาถานี้ใหน้ํา 
  ตํารับที่ ๒  อุอทฺธิทฺธสโภสเสยฺเย ๆ สโยชยฺเยวา สตฺตภนๆ อกรอกริ อกมาอ 
    โชโส สหวาห๒๑ พระคาถานี้ภาวนาเมื่อใหน้ํากิน ๗ ที 
 
                                                

๒๐ตําราวัว เลขที่  ๑๒ 
๒๑ตําราวัว เลขที่ ๔  ๘ และ ๑๐ 



๑๑๕ 
 

  ตํารับที่ ๓  อุทะกังเท ๒๒ ใหน้ํา 
  ตํารับที่ ๔  ตนอวิ๒๓  ใหน้ําแกเขา 
  ตํารับที่ ๕  ตํนวัวตังคํงคาตังสิทิสาวาโหม๒๔ 
 
 คาถาใหหญา 
  ตํารับที่ ๑ อตปทุสสิทฺธิสฺวาโหม ๓ ที อตปรมา อทุสสิทฺธิสฺวาโหฺม ๓ ที๒๕   
    พระคาถานี้ใหหญา 
  ตํารับที่ ๒ ติณนังเทตี๒๖  ใหหญา 
  ตํารับที่ ๓ อขรมองฺคสิสวาโหม๒๗  ใหหญา 
  ตํารับที่ ๔ อตฺตรวทูลสิทฺธิสฺวาโหฺม๒๘ 
 
 คาถาภาวนาเมื่อใหน้ําใหหญา  
  ตํารับที่ ๑ อุอัถ ทุลโภสโชโย ส ไยไชยะวาสตราณๆ อกร อกริ อะระกะมา  
    วิโทโสสวาหะ ๓ ที๒๙ 
  ตํารับที่ ๒ อุอทฺธิทุสโภ เสยฺโยๆ สยฺโยเชยฺยวา สตฺตภนๆ อกริ อรกมา อโท
    โสสมาวาห ๓ ที๓๐ 
  ตํารับที่ ๓ อคมทุล สิทธิสะวาโหม๓๑  ใหน้ําใหหญา 
  ตํารับที่ ๔ นะโมมิเสมัง๓๒  ภาวนาเมื่อใหน้ําใหหญา 
 
 
                                                

๒๒ตําราแมว เลขที่  ๒๓๙ 
๒๓ตําราวัว เลขที่  ๖ 
๒๔ตําราวัว เลขที่  ๕ 
๒๕ตําราวัว เลขที่  ๑๒ 
๒๖ตําราแมว เลขที่  ๒๓๙ 
๒๗ตําราวัว เลขที่ ๖ 
๒๘ตําราวัว เลขที่ ๕ 
๒๙ตําราวัว เลขที่ ๖ 
๓๐ตําราวัว เลขที่ ๑๒ 
๓๑ตําราวัว เลขที่ ๖ 
๓๒ตําราวัว เลขที่  ๗ 



๑๑๖ 
 

 คาถาบูชาเขาอุสุภราช 
  อัดถีโนศุกขังบันจะยา เขาวังบูชาสัตพาดาวะคะ อัมปะติเถรัตป  
  ตัง เตมิ ผูมิยังวิถีบูริสาถเรหิวาละมิเปหิวา มะเถรัตอาณุภาเวณะ   
  สัตตาโหมิปยังมะมะ๓๓ 
 
 มนตใหน้ําใหหญาแลสิ่งของท้ังปวงเคร่ืองเซน  วา   
   ติณวตฺถุ คงฺคา สิทฺธิ สฺวาโหฺม๓๔ 
 
 มนตเสกเขา   วา    
  โอมฺมตทฺธิฑสโภ สเสยฺโย ชยวโร สตฺตกนอตฺถํอกริ อรกห อโช โสสหวานา๓๕ 
   
 มนตบูชาเขาตามกําลังวัน   วา   
   อตฺตมถุ สสิทฺธิ สฺวาโหฺม๓๖ 
 
 ขอลาภ  วา 
  พฺรชิวฺวลีโพคฺควโห มหาเถรํปยํมมํ ปุตฺตโคคามหาลาพํ มิยํมมํ โขมุตฺเถรํมหา  
  ลาพํปยํมม๓๗ 
 
 บูชาดอกไมตางๆ  วา   
  บุบผังเทติ๓๘บูชาธูป เทียน วา  อักคีเทติ๓๙ 
 
 
 

                                                
๓๓ตําราวัว เลขที่ ๕ 
๓๔ตําราวัว เลขที่ ๑  ๒ และ  ๓ 
๓๕ตําราวัว เลขที่  ๑ ๒ และ ๓ 
๓๖ตําราวัว เลขที่  ๑ ๒ และ ๓ 
๓๗ตําราวัว เลขที่  ๕ 
๓๘ตําราแมว เลขที่  ๒๓๙ 
๓๙ตําราแมว เลขที่  ๒๓๙ 



๑๑๗ 
 

 คาถาภาวนาเวลาผูกวัว  วา  
  อตรมอทุสสิทฺธิ ตฺรึงสฺวาโหม ๓ ที๔๐ 
 
 คาถาปลอยวัวออกไปใหกินน้ํากินหญา วา   
  ตนอวทฺธคงคา  สิทฺธิสฺวาโหฺม ๓ ที๔๑ 
 
 นอกจากคาถาและมนตบูชาตางๆขางตน เนื้อเร่ืองการบูชาเขาวัว ยังกลาวถึง เนื้อหาเร่ือง
การเล้ียงเขาวัวดวย  
  
 การเลี้ยงเขาวัว  คือ การบูชาเพื่อใหรูคุณเขา เขาที่นํามาบูชาสวนใหญเปนเขาที่ตองตาม
ตํารา คือ มีลักษณะดี มีสีน้ําดี เปนเขาที่มีคุณดานตางๆ ตามความเชื่อ บุคคลท่ีมีความเชื่อดานน้ีก็
มักจะแสวงหาเขาลักษณะดีมาไวบูชา เปนของขลังของศักดิ์สิทธิที่มีไวประจําบาน ในการเลี้ยงเขา
วัว     ทําเสมือนวาเขาท่ีบูชานั้นยังมีชีวิตอยูจึงตองใหน้ํา ใหหญา บูชาดวยขาวตอก ดอกไม เจิมดวย
แปงหอมนํ้ามันหอม  ตําราสวนใหญจะกลาววาใหพลีบูชาเขาวัวในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวัน
เสาร  บางตํารากลาววาใหนําเขาออกอาบนํ้าในวันดี หรือวันปใหม แตละตําราก็มีวิธีการบูชาที่
คลายกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

 ถาจะใหเจริญยิ่งขึ้นไป ถึงวันดีใหเอาเขาออกอาบน้ํา แลวจุนเจิมดวยแปงหอมนํ้ามันหอม เมื่อวาง
เขาลงใหวาพระคาถาพระเจา ๕ พระองค ๓ ที  .......ถาจะเล้ียงเขาใหตั้งไวในท่ีชอบกน เอาผาขาว      
ปูรองเขาไว ถึง วัน อังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร ใหนําหญาแพรก ๓ กํา ดอกไม ๗ ดอก ถึงปใหม
เดือนใหมใหเอาเขาออกทําขวัญจุนเจิมแปงหอมนํ้ามันหอม จึงเปนสวัสดิมงคล 

 (ตําราวัว เลขที่ ๖) 
 

 ถาผูใดจะเล้ียงเขาโคใหตั้งไวในท่ีชอบ เอาผาขาวปูลง เอาเขาตั้งไวบนผา ครั้นถึงวันอังคาร        
วันพฤหัสบดี วันเสาร ใหน้ําใหหญา ใหเอาหญาแพรก ๓ กํา บูชาประเสริฐแล 
 ครั้นถึงปใหมเดือนใหมเอาเขามาอาบน้ํา ทําขวัญขาวตอก ดอกไม ๗ ดอก หญาแพรก ๓ กํา      
แลเจิมแปงหอมนํ้ามันหอม จะเปนสวัสดิมงคลแล 

 (ตําราเขาอุสุภราช  วัดระหารนอย) 
 

                                                
๔๐ตําราวัว เลขที่ ๔  ๘ และ ๑๐ 
๔๑ตําราวัว เลขที่ ๔  ๘ และ ๑๐ 



๑๑๘ 
 

 บางตํารากลาวถึงการบูชาเขารวมกับการเล้ียงเขาววั  มีวิธีการที่คลายกัน สวนท่ีตางก็คือ ใน
การบูชาเขาวัวผูบูชามีการกลาวคําอธิษฐานตางๆตามความปรารถนา ดังตัวอยาง 
 
  บูชาเขา เอาผาขาวปูรองเขา เอาหญาแพรก ๑ ขาวตอก ดอกไม ๗ ดอก จึงเอาเขามาตั้ง เอาแปง

หอมนํ้ามันหอมมาเจิมลงอธิษฐานตามความปรารถนา ใหเสกดวยพระเจา ๕ พระองค ๓ ที จึง
ประเสริฐแล 

 (ตําราดูวัว วัดตนสน) 
 

 ถาผูใดจะใครบูชาเขาอุสุภราชทานใหเอาหญาแพรก ๑ ขาวตอก ๑ ดอกไม ๗ ดอก จึงเอาเขา   
อุสุภราชออกมาต้ังแลวเอาแปงหอมนํ้ามันหอมมาเจิมลงที่ปลายเขาแลวใหพิจารณาพิษฐานตามความ
ปรารถนาดีช่ัวก็รูแล เม่ือจะวาน้ันใหนมัสการพระเจาหาพระองค ๗ ที จึงจะรูคุณอุสุราชอยาได
สนเทหเลย 

 (ตําราเขาอุสุภราช  วัดระหารนอย) 
 
 อนึ่ง ในการบูชาเขาวัวก็ดี หรือ เลี้ยงเขาวัวก็ดี สิ่งที่ขาดไมไดก็คือ มนตบูชาตางๆที่กลาวใน
ขางตน นอกจากน้ีบางตํารายังกลาวถึงคํายกยองหรือยอคุณเขาวัว เพื่อใหเกิดโชคลาภ ดังตัวอยาง 
 
   มนุญาเมวภาเสยฺย   มนุญํกถาจนํ  
   มนุญํภาสมานสฺส   คฺรุรุภารํ อุทฐริถานํ  
   อลาเภสิเตณ   จิตฺตโนอหูติ 

        (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 
 คาถาขางตนเปนคาถายกคุณยอคุณเขาวัวและขอลาภ จากการศึกษา พบวา คาถาดังกลาวมี
ที่มาจากชาดกเอกกนิปาต ชาตกํ ๓ กุรุงฺควคฺโค ๘ นนฺทิวิสาลชาตกํ  แตอักขรวิธีในการถายถอดมี
ความผิดเพี้ยนไปจากความในชาดก ดังตัวอยาง 
 
   มนฺุญเมว  ภาเสยฺย นามนฺุญํ  กุทาจนํ 
   มนฺุญํ  ภาสมานสฺส ครุภารํ  อุททฺธริ 
   ธนฺจ นํ  อลาเภสิ  เตน จตฺตมโน  อหูติฯ๔๒ 
 
                                                

๔๒สฺยามรฏฐสฺส เตปฏกํ ญาณวรตเถเรน สาสน โสภเณน ปุน โสธิตา ราชปุปมุเขน สฺยามรฏฐวาสํนา 
มหาชเนน มุทฺทาปตา พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓), ๑๐. 



๑๑๙ 
 

คําแปล   
 บุคคลพึงกลาวแตคําที่ไพเราะเทานั้น ไมพึงกลาวคําที่ไมไพเราะในกาลไหนๆ เมื่อพราหมณกลาว
คําไพเราะโคนันทิวิศาลไดลากเอาภาระอันหลักไปได ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย ตนเองก็เปน
ผูปล้ืมใจ เพราะการชวยเหลือนั้นดวย๔๓ 

   
 เนื้อหาเร่ืองการบูชาเขาวัว เปนอีกหน่ึงเน้ือหาที่กลาวถึงมากในตําราวัว จากการศึกษา      
คนพบวา ตําราวัวที่มีเนื้อหาเร่ืองสีน้ําของเขาวัว  คุณของเขาวัว และการกําหนดพิกัดราคา จะตอง
ปรากฏเน้ือหาเร่ืองการบูชาเขาวัวรวมดวยเสมอท่ีเปนลักษณะเฉพาะของตําราวัว ความเชื่อเร่ืองสีน้ํา
ของเขาวัวนาจะเปนเพราะ เชื่อวาสีน้ําของเขาวัวแตละชนิดตางก็ใหคุณแตกตางออกไป  ดังน้ันผูที่
ครอบครองเขามงคลชนิดใดยอมตองเก็บรักษาไวในท่ีอันเหมาะสม มีการบวงสรวงบูชาดวยเคร่ือง
สังเวยและเคร่ืองสักการะตามท่ีกลาวในตํารา โดยเชื่อวาถาบูชาถูกตองแลว คุณแหงเขาน้ันจะ
บันดาลความสุขสวัสดิ์ใหแกตน ดวยเหตุนี้จึงตองมีเนื้อหาเร่ืองคําบูชาเขาวัวปรากฏในตําราวัวดวย 
 
 ๑.๗ เน้ือหาเรื่องขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
 ขวัญวัว คือ ขนที่ขึ้นเวียนกลมคลายกนหอยตามสวนตางๆ บนผิวหนังของวัว ขวัญวัว         
มีความสําคัญ เพราะวัวแตละตัวมีขวัญไมเหมือนกัน ดังน้ันในการข้ึนทะเบียนหรือทําต๋ัวรูปพรรณ
ทางราชการจะเลือกเอาขวัญของวัวเปนหลักฐาน และถือ เอาขวัญของวัวตัวผูเปนเกณฑ ขวัญวัว
จําแนกได ๓ ประเภท ไดแก  
  ๑. ขวัญดี คือ ขวัญที่อยูบนตัววัวในตําแหนงท่ีเชื่อวาเปนตําแหนงท่ีดี ใครได
ครอบครองวัวที่มีขวัญดี จะเกิดความเปนสิริมงคลแกคนเลี้ยง 
  ๒. ขวัญราย คือ ขวัญที่อยูบนตัววัวในตําแหนงท่ีเชื่อวาเปนตําแหนงท่ีไมดี ใครได
ครอบครองวัวที่มีขวัญราย จะเกิดความอัปมงคลแกคนเลี้ยง 
  ๓. ขวัญไมดีไมราย คือ ขวัญที่อยูในข้ันปานกลาง ไมดีและไมราย เลี้ยงไวไมให
โทษและไมใหคุณแกคนเลี้ยง 
 
 เนื้อหาเร่ืองขวัญดี ขวัญรายประจําตัววัว คือ การกลาวถึงตําแหนงขวัญดีและขวัญราย
ประจําตัววัว  จากการศึกษาพบตําราวัวที่มีเนื้อหากลาวถึงตําแหนงขวัญดีและขวัญราย ๓ ฉบับ 

                                                
 ๔๓พระสุตตนัตปฎก ขุททกนิกายชาดก ภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๓๙. พิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระ
ชนพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๙), ๑๒. 



๑๒๐ 
 

ไดแก ตําราดูวัว วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี   ตําราขวัญดูวัว ฉบับนายทวีโรจน          
กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี และตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี  และพบวามีวิธีนําเสนอที่นาสนใจ ๒ ลักษณะ คือ การใชรูปภาพวัวในการสื่อความ 
โดยจะวาดรูปวัวไวกลางสมุดไทย แลวใชจุดไขปลาลากเปนเสนชี้ยังตําแหนงตางๆของขวัญที่อยู
บนตัววัว  และการบอกชื่อขวัญดีและขวัญรายดวยวิธีการอางอิงรายช่ือตัวละครจากวรรณคดีไทย 
 
  ๑.๗.๑ การใชรูปภาพวัวในการสื่อความ สามารถจําแนกตําแหนงขวัญดี ขวัญราย
ประจําตัววัว ไดดังตารางตอไปน้ี 
 
                  ตารางท่ี ๑๑ แสดงตําแหนงขวัญดีประจําตัววัว 

ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 
๑ ขวัญเดิม เสนกลางสันหนา 
๒ เทพจักร คิ้ว 
๓ กงจักรนารายณ ใตคิ้วอยูระหวางตาท้ังสองขาง 
๔ ปรกนาค เหนือจมูก 
๕ แกมแกม ขากรรไกร 
๖ ออมแกว ใตขากรรไกร 
๗ ตลวงสลักคอก๔๔ แรง 
๘ คงดี๔๕ ขาหลัง 
๙ ดําเนินพระราม ขอพับหลัง 
๑๐ หับคลัง ใตตูด 
๑๑ ปดทวาร ใตรูทวาร 
๑๒ ผิงแดด๔๖ โคนหาง 
๑๓ ตะคาก (ทั้ง ๒ ขาง) เหนือโคนหาง 
๑๔ จอมปราสาท ยอดหนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๔๔ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม วา คลองสลักคอก 
๔๕ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม วา กงดี 
๔๖ตําราดูขวัญวัว ของ นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต สํานวนท่ี ๑ วา เปนขวัญดี สํานวนท่ี ๒ วา เปนขวัญ

ราย 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงตําแหนงขวัญดีประจําตัววัว (ตอ) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 
๑๕ ปลายลูกแอกทับ๔๗ กานคอบริเวณลูกแอกทับ 
๑๖ หอมสิน ใบหู 
๑๗ สิ่งสิน อก และ ขอตีนหนา 
๑๘ ตะลุงนา๔๘ ใตคอ 
๑๙ คาบแกว คาง 
๒๐ กวาดกอง สะโพก 
๒๑ หับทวาร ตูด 
๒๒ ชองนางคล่ี โคนหาง 
๒๓ ทรงพระ๔๙ - 
๒๔ ทองคลัง - 
๒๕ อูสะเภา (๒ ขาง) ขางลําตัว 
๒๖ กอนแกว๕๐ - 
๒๗ หามคลัง ใตหาง 
๒๘ หอบสิน ปลายหู 
๒๙ ตะลุงนาค๕๑ ใตคอติดกับขาหนา 

 
 
 
 
 
 
 
                                                

๔๗ตําราดูวัว วัดตนสน วา หาบมา 
๔๘ตําราดูขวัญวัว ของ นายทวีโรจน กลํ่ากลอมจิตต สํานวนท่ี ๑ วา เปนขวัญดี สํานวนท่ี ๒ วาเปนขวัญ

ราย 
๔๙ตําราดูวัว วัดตนสน วา สงพระ 
๕๐ตําราดูวัว วัดตนสน วา ขวัญแกว 
๕๑ตําราดูขวัญวัว  ของ นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต  วา เปนขวัญราย 



๑๒๒ 
 

        ตารางที่  ๑๒ แสดงตําแหนงขวัญรายประจําตัววัว  
ลําดับ ชื่อขวัญราย ตําแหนงประจําตัววัว 
๑ สีจัก กลางแสกหนา 
๒ ไฟอาทิตย ปลายจมูก 
๓ สูบสมุทร จมูก 
๔ ลิ้นแดงอมเพลิง ใตปาก 
๕ ธรณีถลม กีบหลัง 
๖ ผิงแดด แกมกน 
๗ ขวัญร่ัว สันหลังตรงกับลึงค 
๘ ชะโงกคอก หนอกดานที่ติดกับกานคอ 
๙ เอิกเกริก หนอกดานติดกับหลัง 
๑๐ รับทุกข หนอกดานท่ีติดกับกานคอ กอน

ขวัญชะโงกคอก 
๑๑ เสกพยัคฆ ขางรักแร 
๑๒ สามเขา ตรงหัวระหวางเขา 
๑๓ เงาหูชื่อมอระเจียก ตรงบริเวณเงาหู ขางคอ 
๑๔ ตะบองเพลิง - 
๑๕ ทาดาบ กานคอตอนบนติดหัว 
๑๖ ปดตก๕๒ ตูด 
๑๗ อูตะเภา (ขางเดียว) ขางทอง 
๑๘ จอมเขา อยูระหวางเขา บริเวณหัว 
๒๙ เจ็ดสมุทร ใตคาง 

 
  ๑.๗.๒ การบอกช่ือขวัญดีและรายดวยวิธีการอางอิงตัวละครจากวรรณคดีไทย    
คือ การอธิบายขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว โดยวิธีการยกเอาชื่อตัวละครจากวรรคดี ไทย         
มาอธิบายเทียบเคียงกับขวัญวัวลักษณะตางๆนับวามีความโดดเดนดานการนําเสนอเนื้อหาและ        
มีความแตกตางไปจากฉบับอ่ืนๆคนพบเพียง ๒ ฉบับ ไดแก ตําราดูขวัญวัว ฉบับนายทวีโรจน     

                                                
๕๒ตําราดูวัว วัดตนสน. วา สะบัดตก 



๑๒๓ 
 

กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และ ตําราดูวัว  วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี และเน้ือหาของท้ัง ๒ ฉบับ มีเน้ือความตรงกัน มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
                  ตารางท่ี  ๑๓ การบอกช่ือขวัญดีดวยวิธีการอางอิงตัวละครจากวรรณคดีไทย 

ลําดับ ชื่อขวัญดี คําบรรยาย 
๑ ปรกนาค ไดเมื่อนาคปรกเมืองไว 
๒ คาบแกว ไดเมื่อพระสุธนูไปเรียนศิลปศาสตรไดแกว

ดี๕๓ 
๓ เทพจักร ไดเมื่อพระอินทรมีอํานาจเสมอดุจขโมยลัก

มิไดเลย๕๔ 
๔ หอมสิน ไดแกเจาสีสุธนไดยศไดเมือง 
๕ จอมปราสาท ไดแกบุรทลักไดเปนพระยาดี 
๖ กวาดกอง ไดเมื่อสงองเภสางสวดเปนพระยาไดกิน

เมือง 
๗ หับทวาร ไดเมื่อหาเขาเมืองแลหับประตูเขาไวเขา

มิไดดี 
๘ ชองนางคล่ี ไดเมื่อคนหนีรอดดี 
๙ ปดทวาร ไดเมื่อหาเขาเมืองและพระเจาทําเสนากัน

หาไวเขามิไดดี 
๑๐ กงจักร ไดเมื่อสุธนูไดนางดี 
๑๑ ทรงพระ ไดเมื่อพระฤๅษีไถนาไดนางดี 
๑๒ ทองคลัง ไดเมื่อพระโพธิสัตวไปคาเสียสําเภา พระ

อินทรเอาแกวมาจุกดี๕๕ 
๑๓ อูสะเภา ไดแกพระยาสุธนูไดนางดี 
๑๔ หามมา ไดเมื่อพระฤๅษีไปเก็บดอกไมดี 
๑๕ กอนแกว ไดเมื่อนายสําเภาไปคาไดสังวาลดี 

 

                                                
๕๓ตําราดูวัว วัดตนสน วา  ไดเมื่อพระสุธนูเรียนศิลปศาสตรไดแกว 
๕๔ตําราดูวัว วัดตนสน วา  ไดเมื่อพระอินทรมีอํานาจเสมอกันขโมยลักมิไดเลย 
๕๕ตําราดูวัว วัดตนสน วา  ไดเมื่อพระโพธิสัตวไปคาเสียสําเภา ไดเมื่อพระอินทรเอาแกวมาบรรจุดี 



๑๒๔ 
 

        ตารางท่ี ๑๔  การบอกช่ือขวัญรายดวยวิธีการอางอิงตัวละครจากวรรณคดีไทย 
ลําดับ ชื่อขวัญราย คําบรรยาย 
๑ ตะลุงนา ไดเมื่อพระยาสิทธิโสมไฟนรกเจาวัวจะตาย 
๒ ตะบองเพลิง ไดเมื่อผีเสื้อกินคนมิด ี
๓ สามเขา ไดเมื่อพระสรรพมิตรเสีย 
๔ ตะบอกเสียด ไดแกยักษกินคนมิดี 
๕ ทาดาบ ไดแกพระรามเทพโจรฆาเสียมิดี 
๖ ชะโงกคอก ไดเมื่อนางโมราย่ืนพระขรรคใหแกโจรฆาผัว

มิด ี
๗ เอิกเกริก ไดเมื่อพระยาสรรพมิตรเสียเมืองมิดี 
๘ สัพยัก ไดเมื่อหาเขาเมืองไพสาลี 
๙ ขวัญร่ัว ไดเมื่อโพธิสัตวไปคาเสียสําเภามิดี 
๑๐ ปดตก ไดเมื่อพระยาลักนางเสียแกพระราม ลักเอา

นางไปมิดี๕๖ 
   
 จากตารางขางตนจะพบวา ผูประพันธเลือกใชชื่อตัวละครจากวรรณคดีไทยหลายเร่ือง 
ไดแก เร่ืองรามเกียรติ์ สรรพสิทธิ์  สุธนู  จันทรโครพ นอกจากน้ียังมี  พระอินทร ฤๅษี ยักษ        
พระโพธิสัตว ขณะท่ีบางช่ือไมอาจสันนิษฐานไดวามาจากวรรณคดีเร่ืองใด เชน บุรทลัก และ       
สงองเภสางสวด เปนตน  นอกจากน้ียังมีชื่อโรครายในสมัยนั้น คือ โรคหา รวมอยูในคําบรรยายน้ัน
ดวย วิธีการบรรยายผูประพันธจะใชทั้งเหตุการณตอนสําคัญในเร่ือง และสมมติเหตุการณขึ้นเองมา
ประกอบคําบรรยายเพ่ือใหผูอานทราบวาขวัญดังกลาวเปนขวัญดีหรือราย  วิธีการนําเสนอน้ี
นอกจากจะใหความรูเร่ืองขวัญดีและขวัญรายเปนหลักแลว ยังนับวาเปนการประยุกตภูมิรูดาน
วรรณคดีของผูประพันธมาใชรวมกับความรูเร่ืองตําราวัวไดอยางลงตัวทําใหเนื้อหาตําราวัวในสวน
นี้มีความนาสนใจและเปนเอกลักษณเฉพาะไดอีกประการหน่ึงดวย 
 สวนตําแหนงขวัญไมดีไมราย ในตําราวัวที่ศึกษาไมไดระบุชัดเจนวาอยูในตําแหนงใด       
แตขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา ขวัญไมดีไมรายสวนใหญเปนขวัญท่ีวัวทุกตัวตองมี เชน ขวัญเดิม 
ขึ้นอยูกลางหนาผาก และ ขวัญกลางหลัง ข้ึนอยูตรงตอนทายของหนอก เปนตน 
 

                                                
๕๖ตําราดูวัว วัดตนสน วา ไดแกพระยาลักนางเสียแกราพนาสูญลักนางเอาไปมิด ี



๑๒๕ 
 

 เนื้อหาเร่ืองขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัวเปนอีกเนื้อหาหน่ึงท่ีพบมากในตําราวัว          
ในตําราวัวที่ศึกษาจะกลาวถึงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัวคูกันไปทั้งดีและราย  มีการนําเสนอ
เน้ือหาท้ังรูปแบบการใชแผนภาพรูปวัวประกอบคําอธิบาย และใชความเรียงรอยแกวอธิบาย  การดู
ขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัวนี้ เปนเร่ืองของการคัดเลือกวัว โดยเฉพาะการคัดเลือกวัวที่ไมใช
ของเรามาเปนของเรา เพราะความเชื่อวาถาเลือกวัวดีมาเปนสมบัติของตัวยอมเปนศักด์ิศรีและความ
มีมงคลแกผูครอบครอง หากเลือกวัวไมดีมาครอบครองก็จะนําสิ่งอัปมงคลมาสูตนได ดังน้ันความรู
เร่ืองการดูขวัญวัวจึงเปนความรูอีกแขนงหน่ึงท่ีมีความสําคัญย่ิง ที่คนโบราณมีเจตนาจะสั่งสอนคน
ที่เลี้ยงวัวใหเปนผูที่มีความละเอียด รอบคอบ พิถีพิถันรูจักพินิจพิเคราะหเลือกวาสิ่งใดดีและไมดี 
รวมถึงเปนการสั่งสอนใหเปนผูมีสติและไมประมาทในการใชชีวิต เพราะโดยปกติวัวเปนสัตวใหญ
แมวาจะสามารถฝกหัดจนเชื่องได แตบางคร้ังวัวก็มีอารมณรายหงุดหงิด ฉุนเฉียว กาวราวไมเชื่อฟง
เจาของ ไมตางอะไรกับคนที่กําลังโกรธ หากเจาของวัวไมมีสติหรือควบคุมความดุรายใหสงบลง
ไมไดอาจจะสงผลรายกับผูครอบครองไดเชนกัน 
 
 ๑.๘ เน้ือหาเรื่องลักษณะของเขาวัว  
 เนื้อหาเร่ืองลักษณะของเขาวัว เปนเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจอีกประการหนึ่งท่ีกลาวไวใน
ตําราวัว และจากการศึกษาตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับขางตน พบวา มีตําราวัวที่กลาวถึงเร่ืองลักษณะของ
เขาวัวไวเพียง ๒ ฉบับเทานั้น ไดแก ตําราเขาวัว เลขท่ี ๕ และ ๑๑ โดยเน้ือหากลาวถึงเขาวัวลักษณะ
ตางๆที่มีทั้งคุณและโทษ  เน้ือหาดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
 
  นี่กลาวลักษณะเขาวัวเม่ือมันเปนอยูนั้น ถาเขามันขึ้นไปวงเขาชิดกัน ถาปลายเขานั้นชวยมาขาง

หลัง ช่ือวาเทพนมดีนักแล ถาเขาช้ีลงไหวธรณีช่ัวนักมิดี ถาเขามันขึ้นไปถึงเขาชิดกันดี เรียกวารัด
เกลาก็วาแวนฟาก็วา ออมอากาศก็วา ถาอยูเรือนใครกันอันตรายโภยภัยทั้งปวงแล  ถาหนาเปนคาง
หมูเกี่ยวคากันก็ดี เอาไปไถนาสามรอบมิเปนอันรายเลย  วัวนั้นอยาเอาไวใตถุนไหเอาไวที่ดีแล  ถา
วัวตัวใดเขามันลงมาขางหูชอยออกไปเปนงาชางท้ังสองขาง เรียกวาเหมเทษดีนัก  วัวตัวใดเขามัน
กรอมขางหน่ึง เปนวัวเจียดชั่วนัก ถากลมท้ังสองขางเรียกวาบัวไวดีนักแล ....วัวตัวใดเขางอกรอบ
เขาแลท้ังคูเรียกวาไฟลอมดีนักแล  วัวตัวใดเขามันวอมลงไปขางนั้นเพียงตาเรียกวาออมแกว  วัวตัว
นั้นเปนโภคทรัพย คุมสารพัดดีนักแลอยาใชเขานักเลย 

 (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 



๑๒๖ 
 

 จากเนื้อหาขางตนกลาวถึง เขาวัวที่มีลักษณะตางๆ โดยผูประพันธไดอธิบายถึงลักษณะ
พิเศษเฉพาะเขาแตและเขา พรอมท้ังบอกช่ือเรียก คุณและโทษของเขาวัวดวย สามารถสรุปลักษณะ
ของเขาวัวที่กลาวขางตนได ๙ ลักษณะ ดังนี ้
 
  ๑. เขาข้ึนเปนวงชิดกัน ถาปลายเขา  (ชวย) คอยๆเอียงโคงไปดานหลัง ชื่อวาเท
พนม เปนเขาท่ีมีลักษณะที่ดี 
  ๒. ถาเขาลงไหวธรณี เปนเขาท่ีชั่วนักไมดี 
  ๓. ถาเขาขึ้นไปชิดกัน ดี มีชื่อเรียก ๓ ชื่อ ไดแก รัดเกลา แวนฟา และออมอากาศ 
ถาอยูเรือนใครจะกันอันตรายท้ังปวง 
  ๔. ถา (วัว)หนาเปนคางหมู (เขา) เกี่ยวคากัน ถาเอาไปไถนาสามรอบจะไมเปน
อันตรายเลย  อยาเอาไวใตถุนใหเอาไวในท่ีที่ดี 
  ๕. ถาวัวตัวใดเขา (ชอย) หอยลงมาขางหู แลวยอนออกไปเปนงาชางท้ังสองขาง 
เรียกวาเหมเทษ เปนเขาดี 
  ๖. วัวตัวใดเขากรอมขางหนึ่ง เปนวัวเจียด (ตัดออก) ชั่วนัก 
  ๗. ถาเขากลมท้ังสองขางเรียกวา บัวไว เปนเขาดี 
  ๘. วัวตัวใดเขางอกรอบเขาท้ังคู (เขางอกตะปุมตะปม) เรียกวา ไฟลอม เปนเขาดี 
  ๙. วัวตัวใดเขา (วอม) หอยลงมาเพียงตาขางน้ัน เรียกวา ออมแกว วัวตัวนี้เปน   
โภคทรัพย คุมสารพัดดีนัก อยาใชวัวตัวนี้ทํางานหนัก 
 
 จากลักษณะเขาวัวทั้งดีและรายท้ัง ๙ ลักษณะท่ีกลาวขางตนทําใหเห็นความรูเร่ืองการ
จําแนกลักษณะเขาวัวไดอยางชัดเจน ซึ่งในการคัดเลือกวัวนอกจากจะดูจากสีน้ําของเขาวัว ดูขวัญดี
และขวัญรายประจําตัววัวแลว การดูลักษณะเขาวัวที่มีรูปทรงตางๆ ที่งอกข้ึนตามธรรมชาตินี้ก็ เปน
สวนสํา คัญอีกประการหน่ึงท่ีจะนํามาเปนหลักวิชาในการท่ีจะคัดเลือกวัวที่มีลักษณะดี                   
มาครอบครองดวยเชนกัน  
 อน่ึง แมวาเน้ือหาสวนนี้จะกลาวไวเพียง ๒ ฉบับก็ตาม แตก็ยังไดสะทอนใหเห็นถึง
สุนทรียภาพของคนโบราณในการเลือกวัวที่มีเขาสวยมาครอบครอง กลาวคือ จะเห็นไดวาเขาวัวที่
กลาวขางตนสวนใหญนั้น เขาที่งอกขึ้นไปชิดกันเปนวงสวยงาม และเขาท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน       
มีลักษณะเหมือนงาชาง เขางอกรอบเขา เปนตน มักเปนที่นิยมมากกวาวัวที่มีเขาสั้น หรือวัวที่มีเขา
งอกลงมาตํ่า เพราะการที่วัวมีวงเขาท่ีชี้ขึ้นจะทําใหวัวตัวนั้นมีทาทางที่สงางาม องอาจ นาเกรงขาม 
สวนวัวที่มีเขางอกลงมาตํ่าแมวาดูแลวไมสวยเทา แตคนโบราณก็มีภูมิปญญาในการปญหาดวยการ



๑๒๗ 
 

เรียกชื่อใหมใหเปนมงคลข้ึนมาทดแทน แตก็มีบางลักษณะท่ีเปนลักษณะโทษดังท่ีกลาวในตําราท่ี
ไมควรนํามาครอบครอง ไดแก วัวเขาช้ีลงไหวธรณี และ วัวเขากรอมขางหนึ่ง เปนตน 
 

๒. กลุมเน้ือหาเบ็ดเตล็ด 
 ตําราวัวท่ีมีเนื้อหาเบ็ดเตล็ด คือ เนื้อหาที่กลาวถึงการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวย
แผนภาพรูปวัว เรียกวา ตําราวัวน้ํา  เน้ือหาสวนน้ีจัดเปนเน้ือหาเบ็ดเตล็ดเพราะเนื้อหาสวนใหญของ
ตําราวัวน้ําไมไดเกี่ยวของกับการดูลักษณะดี รายประจําตัววัว แตเกี่ยวของกับวัวในแงของการใชวัว
เพื่อพยากรณความอุดมสมบูรณของนํ้าฝนในแตละป พบ ๓ ฉบับ ไดแก ตําราวัวน้ํา วัดชีวประเสริฐ 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตําราดูขวัญวัว ของนายทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี และ ตําราวัวน้ํา วัดทาไชยศิริ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตําราวัวน้ํา         
วัดชีวประเสริฐ และวัดทาไชยศิริ พบตนฉบับเปนสมุดไทยขาวเพียง ๑ แผนเทานั้น 
 

 วิธีการเสนอเน้ือหาท่ีปรากฏในตําราวัวน้ํา คือ การใชรูปภาพวัวประกอบคําพยากรณ โดย
ใชจุดไขปลาลากโยงเสนเพื่อช้ีตําแหนงตางๆบนตัววัว พรอมคําพยากรณประกอบในตําแหนงน้ันๆ  
ซึ่งท้ัง ๓ ฉบับมีลักษณะรวมของเน้ือหาดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๕  เปรียบเทียบคําพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว 
ปนักษัตร วัวนํ้าวัดชีวประเสริฐ วัวนํ้าวัดทาไชยสิริ วัวนํ้า นายทวีโรจน กลํ่ากลอมจิตต 
ชวด อยูหาง นาลุมดี น้ํามากนาลุมขาวหนักดี น้ํามากนาลุมขาวหนักดี 
ฉลู อยูจมูก น้ําฝนมากขาวเบา๕๗ดี อยูจมูก น้ําฝนมากขาวหนักขาวเบาดี อยูจมูก ฝนมากขาวหนักดี 
ขาล อยูหู มีน้ําแตตนปขาวเบาดี ขาวเบาดีขาวหนักทราม อยูหูน้ํามีเมื่อภายหลังขาวเบาดี 

ขาวหนักทราม 
เถาะ อยูหนอก ฝนนอยขาวเบาดี อยูหนอก น้ําฝนมากขาวเบาดี อยูหนอก น้ําฝนมากขาวเบาดี 
มะโรง อยูหลัง น้ําฝนมากขาวหนัก๕๘ดี อยูหลัง น้ําฝนมากขาวหนักดี อยูหลัง น้ําฝนมากขาวหนักดี 
มะเส็ง - อยู ท อง  เ มื่ อตนดี  เ มื่ อรองทราม   

มันจะเสีย 
อยูทอง น้ําฝนมากดีเมื่อแรก 
เมื่อรองทรามลง 

มะเมีย น้ําฝนทรามขาวกลางปดี น้ําฝนทรามขาวกลางปดี น้ําฝนนอยขาวกลางปดี 
มะแม น้ําฝนนอยขาวหนักจะเสีย น้ําฝนนอยขาวหนักเสีย น้ําฝนนอยจะเสีย 
วอก อยูเขา ฝนดีน้ํามากขาวหนักจึงดี อยูเขา ฝนมากขาวหนักดี ทํานาหัวปดี อยูเขา ฝนมากขาวหนักดี 
ระกา อยูขอตีน น้ําฝนมากขาวหนักดี อยูขอตีนหนา น้ํามากขาวหนักดี อยูขอตีน น้ํามากขาวหนักดี 
จอ จออยูกีบ ฝนนอยขาวกลาง๕๙ปดี อยูกีบ น้ําฝนมากขาวกลางปดี อยูกีบ น้ําฝนนอยขาวกลางปดี 
กุน - อยูคอหนา ฝนมากขาวเบาดี อยูคอ น้ําฝนมากขาวเบาดี 

                                                
 ๕๗ขาวเบา คือ ขาวนาปรัง 
 ๕๘ขาวหนัก คือ ขาวนาป 
 ๕๙ขาวกลางป คือ ขาวที่ไดจากการทํานาปรัง ๓ เดือน 



๑๒๘ 
 

 จากตารางขางตน พบวา ลักษณะรวมของเน้ือหาตําราวัวน้ําท่ีพบนี้มี เน้ือหาตรงกัน           
ทั้ง ๓ ฉบับ เน้ือหาสําคัญกลาวถึง การใชวัวเปนมาตรวัดปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาในแตละปวาจะ
มากหรือนอย ซึ่งการท่ีมีน้ําฝนมากหรือนอยยอมสงผลตอขาวกลาในปนั้นวาจะไดผลดีหรือเสียหาย 
อนึ่งวิธีการดูวานํ้าฝนวาจะมากหรือนอยนั้นดูไดจากแผนภาพรูปวัว คือ ระดับน้ําในแตละปนักษัตร
จะวัดตามระดับความสูงของวัวเร่ิมต้ังแตกีบเทาจนถึงเขาวัว พบวา ถานํ้าทวมขอตีนถือวาปนั้นน้ํา 
จะนอย หากทวมเกินขอเทาไปถือวาน้ํามาก ขาวกลาเสียหาย  
   
 การที่คนโบราณนํารูปวัวมาเก่ียวของกับการพยากรณน้ําและขาวกลาน้ัน เปนเพราะวัวกับ
อาชีพทํานาเปนสิ่งท่ีคูกัน ดังน้ันจึงไดเลือกเอาวัวที่เปนสัตวสําคัญและมีบทบาทอยางย่ิงในการ
เพาะปลูกมาเปนสัตวในการพยากรณ  นับวาถึงเปนการใหเกียรติและยกยองสัตวที่มีพระคุณกับ
ชาวนาอกีดวย 
 
 รูปแบบการนําเสนอดวยแผนภาพรูปวัว นับวาเปนลักษณะเฉพาะดานรูปแบบอีกประการ
หนึ่งท่ีปรากฏในตําราวัว เปนการรวบรวมภูมิรูหลายดาน อาทิ การเขียนสื่อความ การจดจําสถิติ    
ในการคาดคะเนระดับนํ้าฝน ความรูเร่ืองอวัยวะสวนตางๆของวัว โดยเฉพาะความรูดานทัศนศิลป
ของคนโบราณท่ีพยายามสรางและถายทอดความรู ใหผูอานไดเขาใจในเน้ือหาท่ีบรรยายไดอยาง
ชัดเจน เห็นเปนรูปธรรมมากกวาการใหคําอธิบายที่ยาว  เพราะคนโบราณอาจจะมีความรูเร่ืองอาน
ออกเขียนไดนอย รูปภาพและคําบรรยายสั้นๆยอมเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหคนที่มีโอกาสเรียนนอย
ไดเกิดการรับรูและเขาใจเร่ืองนั้นไดอยางชัดเจน 
 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองเน้ือหาของตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ ที่ปรากฏท้ังกลุมเน้ือหาหลัก
และกลุมเนื้อหาเบ็ดเตล็ด สามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดของตําราวัวไดดังตารางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๑๖ สรุปเนื้อหาท่ีปรากฏในตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ 
ลําด

ับ 
 
 
 

ตําราวัว 

กลุมเน้ือหาหลัก 
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๑ ตําราวัว เลขที่ ๑          
๒ ตําราวัว เลขที่ ๒          
๓ ตําราวัว เลขที่ ๓          
๔ ตําราวัว เลขที่ ๔          
๕ ตําราวัว เลขที่ ๕          
๖ ตําราวัว เลขที่ ๖          
๗ ตําราวัว เลขที่ ๗          
๘ ตําราวัว เลขที่ ๘          
๙ ตําราวัว เลขที่ ๙          
๑๐ ตําราวัว เลขที่ ๑๐          
๑๑ ตําราวัว เลขที่ ๑๑          
๑๒ ตําราวัว เลขที่ ๑๒          
๑๓ ตําราวัว เลขที่ ๑๓          
๑๔ ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙          
๑๕ ตําราเขาอุสุภราช ร.ห.          
๑๖ ตําราดูวัว ต.ส.          
๑๗ ตําราดูขวัญวัว ว.ม.          
๑๘ ตําราวัวนํ้า ช.ป.          
๑๙ ตําราดูขวัญวัว ท.ว.          
๒๐ ตําราวัวนํ้า ท.ช.          

รวม ๙ ๑๒ ๑๖ ๑๐ ๕ ๑๔ ๓ ๒ ๓ 



๑๓๐ 
 

 จากตารางสรุปเนื้อหาท่ีปรากฏในตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ ขางตนทําใหเห็นวาเน้ือหาของ
ตําราวัวที่กลาวถึงมากท่ีสุด ไดแก เนื้อหาเร่ืองสีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา รองลงมา
ไดแก เนื้อหาเร่ือง การบูชาเขาวัว ลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล ยาปะสะเขา ที่มาของตําราวัว พิธี
รับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา ขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว ลักษณะของเขาวัว 
และ เน้ือหาเร่ืองการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว ตามลําดับ 
  

๓. ดานศิลปะการใชภาษา 
 
 ศิลปะการใชภาษาของตําราวัว มีลักษณะเฉพาะและความโดดเดนในเร่ืองการเลือกใชภาษา
ที่นาสนใจ มีชั้นเชิง คือ ผูประพันธเลือกสรรถอยคํามาใชเพื่อเรียบเรียงจนเกิดความงดงามและความ
ไพเราะท้ังในเร่ืองของเสียงและความหมายของคํา ผูวิจัยไดแบงหัวขอการศึกษาศิลปะการใชภาษา
ในตําราวัว ตามลําดับดังนี้ 
  ๑. การใชคํา  
  ๒. การเลนคํา 
  ๓. การเลนเสียงสัมผัส 
  ๔. การใชภาพพจน 
  ๕. การใชโวหาร 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
  ๑. การใชคํา   ในตําราวัว พบวา มีวิธีการใชคําลักษณะตางๆ  ดังหัวขอตอไปนี้ 
   ๑.๑ การใชคําเรียกสี 
   ๑.๒ การใชคําไวพจน 
   ๑.๓ การใชคําเพื่อใหเกิดจินตภาพ 
     
 
 
 



๑๓๑ 
 

   ๑.๑ การใชคําเรียกสี   คําเรียกสีในภาษาตางๆ มีความแตกตางกันไปตาม
การรับรูของชนชาติที่พูดภาษาเหลาน้ัน๖๐ สําหรับเร่ืองการใชคําเรียกสีที่ปรากฏในตําราวัว  พบวา 
ผูประพันธมีการใชคําเรียกสีที่หลากหลายและมีความนาสนใจ ทั้งคําเรียกสีพื้นฐาน๖๑ และคําเรียกสี
ที่ใชลักษณะของการเปรียบเทียบจากสีของสิ่งตางๆในธรรมชาติ  การใชคําเรียกสีในตําราวัว  พบวา 
มีคําเรียกสี ๒ ประเภท ไดแก  
   ๑ คําเรียกสีพื้นฐาน 
   ๒. คําเรียกสีไมพื้นฐาน 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
   ๑ คําเรียกสีพื้นฐาน  คําเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยนับวามีพัฒนาการ    
ในข้ันสูงสุด คือ ระยะท่ี ๗ ตามท่ี เบรนท เบอรลิน และ พอล เคย ไดสรุปวาสีตางๆในโลกมีลําดับ
ในเร่ืองเวลากอนหลังท่ีเปนสากล กลาวคือ ทุกภาษาในโลกจะมีคําเรียกสีตามลําดับกอนหลัง ๗ 
ระยะ ดังนี้๖๒ 
 
  ระยะที่ ๑ ทุกภาษาในโลกมีคําเรียกสีประเภท ขาว และ ดํา 
  ระยะที่ ๒ ถามีคําเรียกสี ๓ คํา คําที่สาม คือ แดง 
  ระยะที่ ๓ ถามีคําเรียกสี ๔ คํา คําที่สี่ คือ เขียว หรือ เหลือง (สีใดสีหนึ่ง) 
  ระยะที่ ๔ ถามีคําเรียกสี ๕ คํา ภาษาน้ันจะมีทั้ง เขียว และ เหลือง 
  ระยะที่ ๕ ถามีคําเรียกสี ๖ คํา คําที่หก คือ ฟา น้ําเงิน 
  ระยะที่ ๖ ถามีคําเรียกสี ๗ คํา คําที่เจ็ดคือ น้ําตาล  
  ระยะที่ ๗ ถามี ๘ หรือมากกวานั้น ภาษาน้ันจะมีสี มวง ชมพู สม และ เทา 
 

                                                
๖๐สมชาย สําเนียงงาม, “คําเรียกสีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๒๕,” ใน ทอถัก   

อักษรา: รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑) จัดพิมพเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ป คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๘๑. 

๖๑เรื่องเดียวกัน, ๘๒. 
๖๒เรื่องเดียวกัน, ๘๒-๘๓. 



๑๓๒ 
 

   คําเรียกสีพื้นฐานที่พบในตําราวัวโดยทั่วไปเปนคําพยางคเดียว เชน ดํา 
แดง เหลือง ขาว มวง และ เขียว ถาเปนสองพยางคก็จะมีคําวา ศรี (สี) นําหนา เชน ศรีแดง ศรีดํา    
ศรีเหลือง ศรีขาว เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๗ คําเรียกสีพื้นฐาน 

ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 
แดง,สีแดง 
 

           เฃาดําฤๅเปลี่ยนตน       หลายศรี 
    ปลายติดศรีแดง                    มีเทากอย (ล.๑) 
ดําเขียวอีกแดงดี  เหลืองสรด (ล.๑) 
ถาดําตนปลายเขาน้ันแดง มีราคาทอง ๑๐ ตําลึง (ร.ห.๗) 
เขาสีแดง มีคุณมียศสูงศักด์ิ มีบุญ ราคาสูงไมแพกัน (ล.๑) 
เขาสีแดงควรทานไทธรณี (ล.๘) 
เขามีน้ําแดง เรียกวาสะดมทั้งหลาย (ล.๔) 
เขาแดงปลายเขาดังสีดอกชบา ตีคาทอง ๓๐ ตําลึง (ร.ห.๗) 
เขาแดงขึ้นไปสุดยอด เปนโภคทรัพยของมหาเศรษฐี (ร.ห.๕) 
แดงแลนสุดปลาย เขานี้เปนโภคทรัพยชอบอยูกับเศรษฐีมีคามาก (ล.๙) 
สีแดง เหลือง รัศมีปลายเขา เหลืองอยูกลาง ราคาทอง ๓ ชั่ง (ต.ส.) 
แดงขึ้นไปลุกปลายยอด เปนโภคทรัพยเศรษฐี (ล.๗) 

ดํา,สีดํา มีลักษณะศรีกาย  ดําพรรณพรายเพียงหมีท(หมึก)(ล.๑) 
เฃาดําฤๅเปลี่ยนตน หลายศรี (ล.๑) 
เขาดําปลายแดง (ล.๑) 
เขาดําแดงรอบ (ล.๗) 
เขาสีดําขาวปนดังแกว (ล.๙) 
เขาสีดําคูควรกับกษัตริย (ล.๑๒) 
เขาโคดําเปนนิล  เปนโภคทรัพยกันเสนียดจัญไร (ล.๖) 
ดําเขียวอีกแดงดี เหลืองสรด (ล.๑) 

 

 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๑๗ คําเรียกสีพื้นฐาน (ตอ) 
ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

เหลือง,สีเหลือง  เหลืองรจนาทั่วกาย หมายช่ือวาโคหงษ  (ล.๑) 
เขาสีเหลือง มียศมีคุณสูงศักด์ิ มีบุญราคาสูงไมแพกัน (ล.๑) 
เขาสีเหลืองควรทานไทธรณี (ล.๔) 
เขาสีเหลืองคูควรแกกษัตริย (ม.๒๓๙) 
เขาสีเหลือง เขาอันนี้มีราคามากนัก (ต.ส.) 
โคนเขาดางเห็นเปนสีเหลือง ที่ปลายเขาคลายปลอกหุม รมเย็นเปนสุข 
ดับโศก (ล๑) 
เขามีสีเหลืองแลนขึ้นปลาย แลเหลืองอยูกลาง ราคาทอง ๑ ตําลึง (ล.๕) 
เขาสีเหลือง แดง ดํา แลนรอบ เหลืองอยูกลาง มีคาทอง ๓ ตําลึง (ล.๑๓) 
เห็นมีรุงมีแววพรรณนาแดงแลเหลืองรัศมีปลายน้ันดํารอบ (ร.ห.๖) 
เขามีเสนสีเหลืองระบายรอบ ปลายเขามีสีเหลืองอยูตรงกลาง (ล.๔) 
เขามีน้ําสีเหลืองแลนขึ้นปลาย รอบเหลืองประกอบอยูกลางบน (ล.๘) 

ขาว,สีขาว คําหมนเฃียวขาวแดง       สอดเสน (ล.๑) 
เขาสีขาว เปนคุณทั่วโลกา (ล.๔) 
เขาสีขาวคูควรแกกษัตริย (ม.๒๓๙) 
ขาวมีคุณ (ร.ห.๗) 
ขาว มีราคาทอง ๖ ตําลึง (ร.ห.๗) 
เขาสีน้ําปลายขาวเปนปรอดแดงรอบ (ล.๕) 
เขาสีขาว เหลือง แดง ดังแสงเทียนแลบปลาย (ล.๕) 
สีขาวขึ้นรอบ มีราคาทอง ๙ ตําลึง (ร.ห.๔) 
สีขาวปลายใส ขาวรอบ ราคาทอง ๖ ตําลึง (ล.๙) 
เขามีน้ําขาว เรียกวาสะดมทั้งหลาย (ล.๔)  
(สะดม หมายถึง เปนหลัก ) 
เขาสีน้ําขาวขึ้นรอบเขา ราคาทอง ๘ ตําลึง (ล.๕) 
เขาสีขาวแลนขึ้นปลาย ราคาทอง ๘ ตําลึง (ล.๙) 
เขาสีขาววาวแววแตตนจนปลาย (ล.๑) 
เขาตรงปลายใสมีสีขาวรอบ ราคาทอง ๖ ตําลึง (ล.๔) 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๑๗ คําเรียกสีพื้นฐาน (ตอ) 
ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

มวง,สีมวง           อีกอยางไมวาอาง            ศรีไร 
 เหลือง มวง เขียว แดงใส            เลื่อมพรอม (ล.๑) 
สีมวงกลุมรอบตีราคาทอง ๔ ตําลึง (ล.๗) 

เขียว,สีเขียว เขาสีเขียว เปนคุณทั่วโลกา (ล.๔) 
เขาสีเขียว ควรทานไทธรณี (ล.๘) 
น้ําเขียว มีราคาทอง ๖ ตําลึง (ร.ห.๗) 
เขาสีเขียวแลนขึ้นปลาย ราคาทอง ๘ ตําลึง (ล.๙) 
เขียวสีเกิดแตตนไปถึงปลาย มีราคาทอง ๑๐ ตําลึง (ร.ห.๗) 
เขาสีเขียวปลายเขาลายเปนปรอท (ร.ห.๗) 
เขาพื้นสีเขียวมีน้ําปรอทรอบๆ (ล.๑) 
เขาสีเขียว ราคาทอง ๖ ตําลึง ใหคุณ ๑๖ ป (ล.๑) 

 
   ๒. คําเรียกสีไมพื้นฐาน  คําเรียกสีไมพื้นฐานในภาษามีกลวิธี ๓ แบบ คือ 
การผสมคําเรียกสีพื้นฐานเขาดวยกัน เชน มวงแดง น้ําตาลแดง การใชคําขยาย เชน เหลืองออน    
มวงแก และการใชคําเรียกสิ่งของเฉพาะซึ่งอาจใชรวมกับคําเรียกสีพื้นฐาน เชน ฟานํ้าทะเล         
แดงเลือดนก หรือใชคําน้ันๆเปนคําเรียกสีแตลําพังก็ได เชน ครีม เปลือกมังคุด เปนตน๖๓  สําหรับ
การใชคําเรียกสิ่งของเฉพาะ ผูวิจัยจะขอเรียกวา การใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ๖๔ 
 
   จากกลวิธีของคําเรียกสีไมพื้นฐานทั้ง ๓ แบบขางตน พบวา ในตําราวัว
ปรากฏคําเรียกสีไมพื้นฐาน ครบท้ัง ๓ แบบ ไดแก คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีผสมคําเรียกสีพื้นฐาน    
เขาดวยกัน คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําขยาย และ คําเรียกสีไมพื้นฐานที่ใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ      
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

                                                
๖๓อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๘),๑๒๗-๑๒, อางถึงใน 

สมชาย สําเนียงงาม, “คําเรียกสีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,”, ๘๑ 
๖๔ผูวิจัยใช คําเรียกสีเปรียบเทียบ ตาม กาญจนา นาคสกุล 



๑๓๕ 
 

    ๒.๑ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีผสมคําเรียกสีพื้นฐานเขาดวยกัน คือ 
ลักษณะการสรางคําเรียกสีขึ้นใหมดวยวิธีการนําคําเรียกสีพื้นฐานสีหนึ่งมารวมกับคําเรียกสีพื้นฐาน
อีกสีหนึ่ง (คําเรียกสีพื้นฐาน + คําเรียกสีพื้นฐาน) ในตําราวัวพบลักษณะการใชคําเรียกสีไมพื้นฐาน
ที่เกิดจากการผสมสีพื้นฐานเขาดวยกัน ดังตัวอยางในตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๑๘ คํารียกสีไมพื้นฐานท่ีผสมคําเรียกสีพื้นฐานเขาดวยกัน 

คําเรียกสี ตัวอยางการใชคํา 
ดําแดง เขาสีเหลือง ดําแดงแลนรอบเหลืองอยูกลางเขา (ล.๕) 
แดงเหลือง เขามีรุงแลแวว มีสีแดงเหลืองเปนรัศมีปลายดํา (ล.๕) 
เขียวดํา สีเขียวดํา ปลายนํ้าปรอทรอบเปนของกษัตริย (ต.ส) 
เขียวขาว สีเขียวขาวเปนมัวเทากัน ชอบไปศึกแตใน ๔ เดือนจะไดกินเมือง 

(ล.๑๓)  
(กินเมือง หมายถึง ไดครองเมือง) 

ขาวเหลือง เขามีสีขาวเหลือง แสงสุกปลาย มีคุณหลายประเสริฐ จักกอบเกิด
จําเริญศรี (ล.๙) 

แดงเขียว สีแดงเขียว ตีราคาทอง ๑ ตําลึง (ล.๗) 
  
    ๒.๒ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําขยาย คือ ลักษณะการสรางคํา
เรียกสีขึ้นใหมดวยวิธีการนําคําเรียกสีพื้นฐานข้ึนตนแลวตามดวยคําขยาย (คําเรียกสีพื้นฐาน +       
คําขยาย) คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําขยายท่ีพบในตําราวัวจะประกอบดวยคําขยายวา ก่ํา  ศุก (สุก)  
สรด (สด) ใส สลัว ออน หมน มัว ปลอด แท เลื่อม และ ฉัน ตามลําดับ ดังตารางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางท่ี ๑๙ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําขยาย 
คําขยาย ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

ก่ํา แดงก่ํา       ปลายเพี้ยนเปลี่ยนแปลกตา   แดงกํ่า(ล.
๑) 

ศุก (สุก) เหลืองศุก        เหลืองศุกเทียบศรีทัน  แปดเนื้อ (ล.๑) 
แดงสุก       เฃาหนึ่งแดงสุกเพี้ยง   ผลตํา ลึงแฮ (ล.๑) 

สรด (สด) เฃียวสรด 
 

      เขาหน่ึงเหลืองแลนพื้น   เฃียวสรด (ล.๑) 
      เขาสีเขียวสดดังสีผลมะแวง (ล.๑) 

เหลืองสรด       เหลืองสรดดูแสงฉัน   โปรงน้ํา (ล.๑) 
ใส แดงใส       เหลืองมวงเขียว แดงใส      เลื่อมพรอม 

(ล.๑) 
สลัว เฃียวสลัว       เขาใดเขาหน่ึงพื้น       เฃียวสลัว (ล.๑) 
ออน เฃียวออน 

 
      ศรเีฃียวออนวิไล         ดั่งดอก  คาเฮย(ล.
๑) 
      เขาสีเขียวออนดังดอกคา  (ล.๑) 

เหลืองออน       เขามีสีเหลืองออน ผูใดไดมาจะมีความ
เจริญ (ล.๑) 

หมน คําหมน      (สี) คําหมนเฃียวขาวแดง   สอดเสน (ล.
๑) 

เขียวขาวหมน สีเขียวขาวหมน ชอบแตในสี่เดือนจะไดกิน
เมือง(ล.๗) 

มัว ขาวมัว       สีขาวมัว มีคุณเมื่อไปศึก (ต.ส.) 
เขียวมัว 
 

      เขียวมัว มีคุณเม่ือไปศึก จะไดเปนขุน
นาง (ต.ส.) 

ชวงมัว       เขาสีชวงมัว เปนคุณทั่วโลกา (ม.๒๓๙) 
ปลอด ดําปลอด       เขาสีดําปลอด ชอบอยูกับเศรษฐี (ล.๑๑) 
แท ดําแท       สีดําแทเขานั้นเปนโทษแล (ร.ห.๑) 
เลื่อม ดําเลื่อม       เขามีสีดําเลื่อม สีน้ําแดงเปนสายแทงข้ึน

เทาเสนผม(ร.ห.๔) 
ฉัน (ฉาน) แดงฉัน       เขาสีดอกชบาแดงฉัน (ล.๙) 



๑๓๗ 
 

    ๒.๓ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ  คือ ลักษณะ
หนึ่งของคําเรียกสีไมพื้นฐาน กลาวคือ  ความจําเปนในการพูดถึงสิ่งตางๆ ตามธรรมชาติซึ่งมีสีสัน
มากมายเกินกวาคําเรียกสีพื้นฐานหรือคําเรียกสีแทจริงในภาษาจะมีใชพอ ทําใหเกิดคําเรียกสี
เปรียบเทียบขึ้น โดยเรียกสีดวยชื่อของวัตถุ สิ่งของ ดอกไม ฯลฯ ที่มีสีนั้นเปนตนแบบ๖๕  คําเรียกสี
ไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ ที่พบในตําราวัว มีตวัอยางดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๒๐ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ 

ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 
สีสุวรรณ เฃาหนึ่งศรีเลิศเพี้ยง   ศรีสุวรรณ (ล.๑) 
สีทอง เขาสีทอง คาทอง ๙ ตําลึง (ล.๑๓) 
สีดังทองคํา เขาสีดังทองคํา คาควรแลว ๑๐ ชั่งทอง (ล.๔) 
สีดั่งทองสุก เขาสีดั่งทองสุก ลุกแลนเปนสาย (ล.๙) 
สีดังทองสุกชาด เขาสีดังทองสุกชาด เขาน้ีมีราคาใหเอาทองมากองเทาตัว 

(ล.๕) 
สีดังทองอันสุกโชติ เขาสีดังทองอันสุกโชติ มีคาทองกองเทาตัว (ล.๑๓) 
สีดังทองสด เขาสีดังทองสดขึ้นเขา เปนโภคทรัพย (ล.๗) 
สีดังทองคําทั้งตัว สีดังทองคําทั้งตัว ตีราคาไวเปนทองกองหน่ึง เงินกอง

หนึ่ง (ร.ห.๒) 
สีผลมะแวง เฃียวสรดดังศรีผล     มะแวง(ล.๑) 
สีลูกมะแวงสุก เขาสีลูกมะแวงสุก คามากพรรณนามิไดเลย (ล.๖) 

เขาสีดังลูกมะแวงสุก ชอบอยูแกเด็กเลี้ยงวัว (ล.๕) 
สีดังลูกมะแวงสุก ชอบอยูผูเลี้ยงวัว (ล.๑๑) 
เขาดังมะแวงสุก เขานี้มีราคามากนัก (ล.๕) 
เขาดังมะแวงสุกที่ปลายเขา ตีคาไวทอง ๔ ตําลึง (ร.ห.๔) 

สีนิล น้ําหนึ่งศรีนิลประสาน  สอดไส(ล.๑) 
ดํานลิ เขาสีนิล ราคาทอง ๗ ตําลึง (ล.๕) 

 
 
 

                                                
๖๕กาญจนา นาคสุกล (๒๕๒๘),๔๓-๕๒, อางถึงใน ศุภรัตน  แสงฉัตรแกว, “คําเรียกสีในอักขรา  

ภิธานศรับท,”ใน วารวัลย: รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผูชวยศาสตราจารย  ดร .วัลยา 
ชางขวัญยืน (นครปฐม: พี.เพรส, ๒๕๔๙), ๖. 



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๒๐ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ  (ตอ) 
ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

เขาดําเปนนิล เขาสีนิล เปนโภคทรัพยกันเสนียดจัญไรทุกประการ (ล.
๑๓) 
เขาดํานิล อยูศาสตรา ราคาอเนกอนันต (ล.๑๒) 
เขาดําเปนนิล ตีคาทอง ๙ ตําลึง (ล.๙) 

สีงาชาง              เฃาใดศรีผองแผว     สะอาดตา 
      หลากเลหแมนศรีงา        แหงชาง(ล.๑) 

สีดังงาชาง 
 

เขาสีดังงาชาง เหมือนหน่ึงเทวดาท้ังปวงลงมารักษาเขา
นั้น แมนคลอดลูกยากเอาเขาน้ันแชน้ํารดหัวใหกิน คลอด
งาย ชอบอยูกับผูหญิง ราคาทอง ๑ บาท (ล.๕) 

สีงากุญชร เขาสีงากุญชร ราคาทอง ๑ ตําลึง กันฟนไฟดีนัก (ล.๙) 
สีงาคชสาร เขาสีงาคชสาร ตอนตนมีสีเขียวรอบ ราคาทอง ๕ ตําลึง 

(ล.๑๒) 
เขาสีงาคชสาร ราคา ๕ ตําลึง มีคุณยอด (เลิศ) (ม.๒๓๙) 

สีตาวิฬาร 
 

ศรีตาวิฬารเลื่อมแพรว  คิดคาไวใหแลว เปรียบสิ้นสาม
เมือง แลนา(ล.๑) 

สีตาแมว เขาสีตาแมว ราคาเปรียบสิ้นสามเมือง (ล.๑) 
สีเหมือนตาแมว เขาสีน้ําเหมือนตาแมว ราคา ๓ เมือง ผูตีราคานอยตา 

(ของ)ผูนั้นจะแตก (ล.๔) 
สีเหมือนขี้ผึ้ง ถามีน้ําเหมือนขี้ผึ้ง ราคาเงิน ๑๐ ตําลึง ใหคุณ ๑๓ ป (ล.๔) 
สีเหมือนปกแมงทับ ถามีน้ําเหมือนปกแมงทับ ราคา ๓ ตําลึง ใหคุณ ๑๖ ป 

(ล. ๔) 
สีดอกไผใกลเกือบบาน เฃาศรีดอกไผใกล      เกือบบาน(ล.๑) 

เขาสีดอกไผใกลเกือบบาน มีสีนิลสอดไส (ล.๑) 
สีดังดอกไผเมื่อจะโรย สีดังดอกไผเมื่อจะโรย (ร.ห.๑) 
สีดอกตะแบก เขาสีดอกตะแบก เมื่อจะไรทานใหเอาเขานั้น แชน้ําสระ

หัวดีนัก ราคาทอง ๓ บาท (ล.๕) 
สีดังดอกตะแบบบานโรย 
 

เขาสีดังดอกตะแบกบานโรย เมื่อเจ็บไขมึนมัวตา เอาเขา
แชน้ําอาบกิน(โรค) หาย ราคาทอง ๑ บาท (ล.๔) 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒๐ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ  (ตอ) 
ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

สีดอกตะแบกเมื่อจะใกลโรย เขาสีดอกตะแบกเมื่อจะใกลโรย มีคาทอง ๑ บาท ถามัว
เมือ่ยแชกินอาบ (โรค) หาย (ล.๑๓) 

สีมะนาวสุก เหลืองเลิสแมนแมนศรี  มะนาวสุก (ล.๑) 
สีดังลูกมะนาวสุก เขาสีดังลูกมะนาวสุก ราคาทอง ๔ ตําลึง (ล.๕) 
สีดังมะนาวสุก เขาสีดังมะนาวสุก เขาอันน้ีมีราคามากนัก (ต.ส) 
สีอัญชัน  เฃาดีศรีเลหแมน    อัญชัน(ล.๑) 
สีดังอัญชันดํา สีดังดอกอัญชันดํา คาทอง ๒ชั่ง (ล.๖) 
สีดังอัญชันขาว สีดังดอกอัญชันขาว ตีราคาทอง ๒ ชั่ง (ล.๗) 
สีดอกคลุม เฃาดศีรีดอกคลุม   เทียบถึง(ล.๑) 
สีน้ําเตา ศรีเฃาน้ําเตาแมน   เหมือนเหมาะ(ล.๑) 

เขาสีน้ําเตา คูควรแกคนคาขาย (ล.๔) 
สีดังน้ําเตา สีดังน้ําเตา คาขายดีแล (ร.ห.) 
สีดังดอกน้ําเตา เขาสีดังดอกน้ําเตา อยูเรือนผูใดคาขายประเสริฐนัก (ล.๕) 
สีดังลูกนํ้าเตา เขาสีดังลูกน้ําเตา อยูดวยผูใดประเสริฐนัก คาขายไดกําไร 

(ล.๑๓) 
สีดังดอกมะลิ เขาสีดังดอกมะลิ ราคาทอง ๑ ชั่ง ๑๐ ตําลึง (ล.๕) 

สีดังดอกมะลิ มีราคาทอง ๑ ชั่ง ๑ ตําลึง (ร.ห.) 
สีเหมือนดอกมะลิ สีเหมือนดอกมะลิ ตีราคาทอง ๑ ชั่ง ๑๐ ตําลึง (ล.๗) 
สีกระบือเผือก ศรีเฃากระบือเผือกใช   ปแปดสองเดือนได คาเพ้ียงทอง

ตําลึง แลนา(ล.๑) 
สีเหมือนกระบือดํา เขาสีเหมือนกระบือดํา มีราคาทอง ๑ ตําลึงแล (ร.ห.๗) 
สีดอกบัว แสงศรีดอกบัวทั้ง  หาอยางน้ีทานต้ัง  แตงไวเศรษฐี  แล

นา(ล.๑) 
สีเหมือนดอกบัว เขาสีเหมือนดอกบัว จะเปนเศรษฐี (ล.๔) 
สีบัวเผื่อน เฃาศรีบัวเผื่อนได  ทองสิบตําลึงให  สิบหาปหมด  คุณนา

(ล.๑) 
สีเหมือนละอองบัวเผื่อน เขามีน้ําเหมือนละอองบัวเผ่ือน แตตนจนปลาย ราคาทอง 

๘ ตําลึง อยูเรือนผูใดจะเกิดยศศักด์ิมาก (ล.๔) 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๒๐ คําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ  (ตอ) 
ชื่อสี ตัวอยางการใชคํา 

สีลูกมะพราว เขาสีลูกมะพราว ชอบอยูแกผูสราง (ทํา) สวนดีนัก (ล.๕) 
สีดังลูกมะพราวสุก สีดังลูกมะพราวสุกชอบอยูแกชาวสวนดีนักและ (ร.ห.) 
สีดังเบี้ยจั่น สีดังเบี้ยจั่น คา ๑ ตําลึง (ล.๖) 
สีดังเบี้ยจักจั่น สีดังเบี้ยจักจั่น มีราคาทอง ๑ ชั่ง 
สีเหลืองดังเบี้ยจั่น สีเหลืองดังเบี้ยจักจั่น ตีราคาทอง ๑ ตําลึง (ล.๗) 
สีเหมือนลูกทับทิม เขาสีเหมือนลูกทับทิม มีราคาทอง ๑ ชั่ง (ร.ห.๗) 
สีดังลูกทับทิม สีดังลูกทับทิม ตีราคาทอง ๑ ชั่ง (ล.๗) 
สีดังเม็ดทับทิม สีดังเม็ดทับทิม คาทอง ๖ ตําลึง เปนโภคทรัพยของผูนั้น

แล (ล.๖) 
สีดังไกขาว เขาสีดังไกขาว ราคาทอง ๑ บาท (ล.๕) 
สีอยางดอกทอง 
 

สีอยางดอกทอง อยูแกสมณะชีพราหมณ ทาวพระยาดีนัก 
(ร.ห.๓) 

สีลูกมะปรางสุก เขาสีลูกมะปรางสุก นั้นอยูเรือนใคร ราคาทอง ๑ ตําลึง (ล.
๕) 

สีดังดอกเซง สีดังดอกเซงชอบอยูสมณะชีพราหมณ ทาวพระยา ราคา
ทอง ๒ บาท ๑ ตําลึง (ล.๑๑) 

สีดังลูกหมากสุก เขาสีดังลูกหมากสุก สาย (สีน้ําของเขาวัว) เปนอันดับกัน  
ผูนั้นมีสุขมาก (ร.ห.๕) 

สีมะมวงสุก เขาสีมะมวงสุก สําหรับพระมหากษัตริย (ล.๗) 
สีเหมือนขนละม่ัง เขาสีเหมือนขนละม่ังก็ดี คาทอง ๑๐ ตําลึง เปนโภคทรัพย

ของผูน้ัน (ล.๑๓) 
สีดังดอกพิกุล เขาสีดังดอกพิกุล ดีกับรายเทากัน (ล.๕) 
สีสําริด เขาสีสําริด ควรแกเศรษฐี (ล.๑) 
สีเหมือนสําริด เขามีสีน้ําเหมือนสําริด จะเปนเศรษฐี (ล.๔) 
สีเงิน เขาสีเงิน ควรแกเศรษฐี (ล.๑) 
สีเหมือนเงิน เขาสีน้ําเหมือนเงิน จะเปนเศรษฐี (ล.๔) 
สีทองแดง เขาสีทองแดง ควรแกเศรษฐี (ล.๑) 
สีเหมือนทองแดง เขามีสีน้ําเหมือนทองแดง จะเปนเศรษฐี (ล.๔) 



๑๔๑ 
 

    ตัวอยางคําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบจากตาราง
ขางตน ลวนเกิดจากการสังเกตส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวผูประพันธ โดยเฉพาะนําสิ่งท่ีอยูในธรรมชาติมา
เปรียบเทียบ เชน นําสีของอวัยวะของสัตวมาเปรียบ เชน สีงาชาง สีกระบือเผือก สีตาวิฬาร (แมว)
เปนตน นําสีของพืชผักมาเปรียบเทียบ เชน สีมะนาวสุก สีผลมะแวง สีน้ําเตา เปนตน นําสีของ
ดอกไมมาเปรียบเทียบ เชน สีดอกไผใกลเกือบบาน สีอัญชัน สีบัวเผ่ือน สีดอกบัว สีดอกคลุม      
เปนตน และนําสีของแรธาตุมาเปรียบเทียบ เชน สีสุวรรณ (ทอง) สีนิล สีเงิน สีสําริด และสีทองแดง  
 
   การศึกษาเร่ืองคําเรียกสีขางตนนอกจากจะทําใหเห็นการจําแนกสีน้ําของ
เขาวัวในลักษณะตางๆแลว  ยังทําใหเห็นถึงภูมิปญญาของการเชื่อมโยงความคิดของคนโบราณ 
โดยเฉพาะการนําสีจากธรรมชาติมาเทียบเคียงกับสีที่ปรากฏบนเขาวัว เพื่อสื่อความเกี่ยวกับการรับรู
เร่ืองสีของเขาวัวใหเปนที่เขาใจไดตรงกันไดเปนอยางดี ซึ่งจะขอกลาวถึงภูมิปญญาของคําเรียกสีใน
บทที่ ๔ ตอไป 
 
   ๑.๒ การใชคําไวพจน  หมายถึง คําพองความหมายท่ีมีรูปเขียนตาง เสียง
ตางกนั แตมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  ไดแก 
    ๑.๒.๑ คําท่ีมีความหมายวา หน่ึง ผูประพันธเลือกใชคําวา หนึ่ง 
และ เอก ดังตัวอยาง 
 
    เฃาหน่ึงเลอเลิศล้ํา  หลากหลาย 
    เฃาเอกศรีเอี่ยมอาง  ศรีสุวรรณ   

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 

    ๑.๒.๒ คําท่ีมีความหมายวา วัว  ผูประพันธเลือกใชคําวา  โค 
และ  คาวี  ดังตัวอยาง 
 

 อันโคควรเปนอาศน   ชาติตระกูลสูงศักด์ิ  เราจักรํ่าบรรยาย  ทานอยาหมายหมิ่นประมาท  อิศวร
ราชแสดงลักษณ   ใหพระนักสิทธิ์สดับ  เปนลําดับคาวี มีตระกูลตางๆ  

                     (ตําราวัว  เลขที่ ๑) 
 
 
 



๑๔๒ 
 

    ๑.๒.๓ คําท่ีมีความหมายวา ชาง ผูประพันธเลือกใชคําวา ชาง 
กุญชร และ คชสาร ดังตัวอยาง 
 
   เขาสีขาวสะอาดเหมือนสีงาชาง ราคาทอง ๕ ตําลึง  

        (ตําราวัว  เลขที่ ๑) 
   เขาสีงากุญชร ราคาทอง ๑ ตําลึง  

        (ตําราวัว  เลขที่ ๙) 
   เขาสีงาคชสาร ตอนตนมีสีเขียวรอบ ราคาทอง ๕ ตําลึง  

        (ตําราวัว  เลขที่ ๑๒) 
 
   นอกจากนี้ ยังพบวาในตําราวัวมีการใชคําไวพจน ที่มีความหมายถึงช่ือ
เรียกของพระอิศวร ที่มีความหลากหลายในดานการสรางคําศัพท ดังนี ้
  
   อิศวรราชแสดงลักษณ         
   องคอิศวรเปนเจา               
   พระมิ่งอิศวรราช  เจาไกรลาศภูผา  
   อิศวรเจาชอฟาธรณี    

        (ตําราวัว  เลขที่ ๑) 
   ปางสยมภูวนารถ    
   ทูลเจาฟาสุลาไลย     
   องคมหิศวรฟงมุนี  
   เรียนตอเจาจอมภพ ถี่ถวน  
   รับวจนพระจอมไกร ลาศแลว   

        (ตําราวัว  เลขที่ ๑) 
   พระจอมภพแผนฟา    
   อาศนมเหศวร     

        (ตําราวัว  เลขที่ ๔) 
 
 
 



๑๔๓ 
 

   ลักษณะการใชคําไวพจนที่ปรากฏในตัวอยางขางตน เปนการใชคําเพื่อ  
ยกยองสรรเสริญพระอิศวร โดยคําท่ีผูประพันธใชเปนคําท่ีบอกถึงลักษณะเฉพาะของพระอิศวร 
เชน แสดงฐานะที่ทรงเปนอธิบดีแหงเทพ ไดแกคําวา อิศวรราช องคอิศวรเปนเจา และ เจาชอฟา
ธรณี แสดงความย่ิงใหญในสามโลก ไดแกคําวา เจาจอมภพ พระจอมภพแผนฟา และมีคําที่แสดงถึง       
ที่ประทับของพระองคคือเขาไกรลาส ไดแกคําวา เจาไกรลาสภูผา และ พระจอมไกรลาส การใชคํา
ดังกลาวนอกจากจะใชเพื่อแสดงความเคารพและใหเกิดความนาเกรงขามแกผูที่ไดยินแลว ยังเปน
การสรางสรรคเพื่อแสดงความอลังการของถอยคําดวย 
 
   ๑.๓ การใชคําเพื่อใหเกิดจินตภาพ จินตภาพ (Poetic image) หมายถึง   
ภาพในใจของผูอานท่ีเกิดจากการใชถอยคําของผูประพันธ ซึ่งถายทอดหรือสรางภาพความรูสึก 
เชน ความรูสึกที่เกิดจากประสาทสัมผัส เชน รอน หอม เปร้ียว อารมณ เชน ความรัก ความโกรธ     
ความเสียใจ และความคิด เชน ความดี ความถูกตอง ความช่ัว เปนตน๖๖ คําท่ีผูประพันธใชเพื่อให
เกิดจินตภาพที่ปรากฏสวนใหญในตําราวัว พบวา เปนถอยคําที่ทําใหเกิดจินตภาพทางการเห็น  
   จินตภาพการเห็น คือ ผัสสะหรือประสาทสัมผัสทางตาท่ีมักปรากฏในรูป
ของการใหรายละเอียดของแสงสี ความออนแก เร่ือเรือง ความเขมของสีสันหลากชนิดโดยอิงอยูกับ
ธรรมชาติ๖๗ จากการศึกษาถอยคําท่ีสรางจินตภาพการเห็นในตําราวัว พบวามี ๓ ชนิด ไดแก       
จินตภาพแสง จินตภาพสี และจินตภาพการเคลื่อนไหว  มีรายละเอียดดังน้ี 
 
    ๑ .จินตภาพแสง  ผูประพันธจะสรางจินตนาการโดยอาศัย
ประสบการณทางจักษุประสาทมาแสดงภาพของแสงตางๆ ตามความรูสึกและจินตนาการของ
ผูประพันธ๖๘ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
   
 
 
 
 
                                                

๖๖นิตยา  แกวคัลณา, “การสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย ” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๘. 

๖๗เรื่องเดียวกัน, ๗๗. 
๖๘เรื่องเดียวกัน, ๑๘. 



๑๔๔ 
 

  แสงใส 
   สีขาวปลายใสขาวรอบ ราคาทอง ๖ ตําลึง มียศ คุมกันไฟ 

        (ตําราวัว เลขที่ ๙) 
    หน่ึงน้ําแปลกด่ังแกว  สิบชั่งทองควรแลว   
   อาจคุมโทษจน  ตายนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
    พึงเลือกนํ้าพิศดู   สีงูลอกคราบแลว  แลเลื่อมดั่งน้ําแกว 
   คาหาตําลึงทอง  แลนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
        
    เขาใดเขาหนึ่งพื้น  เขียวสลัว 
   น้ําปรอทแลนรอบตัว  เพริศแพรว 
   ผิวขาวติดขางมัว   เงาลึก  นาพอ 
   ฤๅวาแมนสีแกว   กลอกกล้ิงกลมกลืน 

                   (ตําราวัว เลขที่ ๑)   
 
    เขาหนึ่งเลอเลิศล้ํา  หลากหลาย 
   ตนติดเขียวประปราย  พรางแพรว 
   น้ําปรอทแลนรอบปลาย  คาช่ัง  คําเฮย 
   ดูเลื่อมดั่งแสงแกว   คูทาวควรถวาย  
         (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
      
    จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ผูประพันธเลือกใชคําใหเกิด 
จินตภาพแสงใสดวยวิธีการเปรียบสีน้ําของเขาวัวกับความขาว และความใสของแกว เพราะลักษณะ
ของแกวจะมีความใส สะอาด ผองแผว โดยคําท่ีผูประพันธใช ไดแก คําวา ขาวใส ดังแกว สีแกว 
และแสงแกว เปนตน 
 
  แสงไฟ 
   เขาลุกเรืองดุจไฟ  ควรทานไทธรณี  

        (ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙) 
   เขาแลเปนไฟสุมขอน ควรแกทาวพระยามหากษัตราธิราช 

        (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 



๑๔๕ 
 
    เขาแดงเหมือนหิ่งหอย สุกใส 
   ฤาวาดุจเปลวไฟ   พรางพรอย 
   แมอยูกับผูใด   พูนเดช  ทานนา 
   คิดคาไวไมนอย   สิบแลวเศษตําลึง 

        (ตําราวัวเลขที่ ๑) 
 
   สีดังแสงเทียน แลนวนปลายเขา คาทอง ๙ ช่ัง อยูดวยผูใดเปนเศรษฐี  

        (ตําราวัว เลขที่ ๖) 
     
    จากตัวอยางขางตน ผูประพันธเลือกใชคําใหเกิดจินตภาพแสงไฟ 
ดวยวิธีการเปรียบสีน้ําของเขาวัวกับเปลวไฟที่กําลังลุก ดวยคําวา ดุจไฟ ลุกเรืองดุจไฟ ไฟสุมขอน 
และแสงเทียน ซึ่งถอยคําท่ีใชบอกความลุกของเปลวไฟน้ันยังใหอารมณและความรูสึกที่แตกตาง
กัน เชน ผูประพันธใชคําวา ไฟสุมขอน แสดงถึงเปลวไฟที่ลุกแกจัดกอนที่จะกลายเปนเถา                  
ใหความรูสึกที่รอนแตเปนรอนที่อบอุนอยูภายใน สวนแสงเทียน ใหอารมณความรูสึกที่นิ่ง แนวแน  
โดยลักษณะของแสงไฟจะแตกตางจากลักษณะแสงใสตรงที่ แสงใสจะใหจินตภาพของการ
มองเห็นความใส ความขาวสะอาดอยางแกว สวนแสงไฟจะใหจินตภาพของเปลวไฟท่ีใหความรูสึก
ที่รอน   นอกจากน้ีแสงไฟเหลานั้นยังใหความรูสึกสวางไสวดวย  ดังตัวอยาง 
 
  แสงสุกสวาง   
        หนึ่งมีแสงรจนา ดังเกล็ดปลาพรอยพราย หนึ่งแสงฉายชวงโชติ 
   เสี้ยนโตนดงามสรรพ  

                     (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
       เขาหนึ่งแลน้ําประเทือง  น้ําขาวเหลืองแสงสุกปลาย มีคุณหลายให 
  คุณเลิศ จะกอปเกิดจําเริญศรี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
  เขาหน่ึงปองควรแสวง  มีสีแสงดังทองสุก  อันเรืองลุกแลนเปนสาย
โดยบรรยายพูนสวัสด์ิ 

         (ตําราวัว เลขที่ ๘) 
   เขาสีขาวเหลืองแสงสุกปลาย มีคุณหลายประเสริฐ จักกอบเกิดจําเริญศรี 
         (ตําราวัว เลขที่ ๙) 
 



๑๔๖ 
 

    จากตัวอยางขางตน ผูประพันธเลือกใชคําใหเกิดจินตภาพแสง
สุกสวาง ดวยวิธีการเปรียบสีน้ําของเขาวัว กับรัศมีที่สองประการสุกสวางของแสงน้ันๆ เชน รัศมีสี
เหลือง รัศมีทอง รัศมีของแสงท่ีตกกระทบวัตถุ เปนตน  ผูประพันธเสนอจินตภาพแสงสุกสวางดวย
คําวา แสงฉายชวงโชติ แสดงถึงความสุกสวางของวัตถุนั้นเมื่อมีแสงตกกระทบ แสงท่ีปรากฏจึง
สองประกายใหเห็นเปนแสงฉายชวงโชติ แสงสุกปลาย  เนนใหเห็นความสุกสวางท่ีเดนชัดเฉพาะ
ปลายเขา และ สีทองสุกเรืองลุก แสดงความสุกของเน้ือทอง เปนตน 
 
    ๒ .จินตภาพสี  ผูประพันธจะใชสีที่ เปนองคประกอบของ
ธรรมชาติทั้งสัตวและพืชพันธุไม เพื่อความงดงามเชิงผัสสะของสี รวมถึงความงดงามของ
ธรรมชาตินั้นทําใหผูอานนึกเห็นภาพหรือไดภาพชัดเจนย่ิงขึ้น๖๙ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
   
    เขาหนึ่งลักษณลํ้า  งามด ี
   เขียวสดด่ังผลสี   มะแวง 
   เขาหนึ่งสุกดังปลี   กลวยคร่ัง 
   ตําหรับบอกใหแจง   จัดไวเปนดี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
    โคลงขางตน ผูประพันธใชวิธีการเปรียบเทียบสีเขียวของสีน้ํา
ของเขาวัว กับ สีเขียวสดของผลมะแวง และสีแดง กับสีของปลีกลวยคร่ัง  ในตําราวัวสวนใหญเมื่อ
จะเปรียบเทียบสีน้ําของเขาวัวที่เปนสีแดง ผูประพันธนิยมท่ีจะเลือกเปรียบเทียบกับ สีแดงของ       
ปลีกลวย สีดอกชบาแดง  และสีแดงชาด ซึ่งสีของปลีกลวยจะมีสีแดงคล้ํา สวนสีแดงชาดเปนสีแดง
สดกวาสีแดงดอกชบามาก ดังตัวอยาง 
    
     สีแดงดุจดอกชบา ปลายยอดกล้ัวแดงแลเหลืองรอบ คาทอง ๑๐  

  ตําลึง อยูดวยผูใดเปนครู เปนทาว เปนพระยา 
        (ตําราดูวัว วัดตนสน) 

  
   สีแดงดังชาด เขาอันนี้มีราคามากนัก  

        (ตําราดูวัว วัดตนสน)
  

                                                
๖๙ นิตยา  แกวคัลณา, “การสืบสรรคจินตภาพในกวีนิพนธไทย ” , ๙๖. 



๑๔๗ 
 

    นอกจากน้ีในตําราวัวยังพบการใชถอยคําดานจินตภาพสี              
ที่หลากหลาย เชน สีขาวเศวต  ขาวอยางไกขาว  เหลืองอยางทองเนื้อแปด  สีเบญจรงค ซึ่งเปนแมสี 
มี ๕ สี ไดแก ขาว เหลืองหรือรง แดง เขียวหรือขาบ และดํา  สีอยางรุงประกอบดวย มวง คราม     
น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ทั้งหมด ๗ สี ดังตัวอยาง 
 
      หนึ่งโคสีสุทธิเศวต ขาวพิเศษ เลิศงาม นามเรียกช่ือโคหา เหลือง

รจนาท่ัวกาย หมายช่ือวาโคหงส  
        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 

 
       เขาสีดังไกขาว  ราคาทอง ๑ บาท    

        (ตําราวัว เลขที่ ๕)   
 

    เขาเอกสีเอี่ยมอาง  สีสุวรรณ 
   เหลืองสุกเทียบสีทัน  แปดเน้ือ 
   ควรคําหนักเทากัน   เปนคา เขาเฮย 
   จักประกอบกอเก้ือ   เกียรติกองเกริกเกรียว 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 

   เขาสีลายเบญจรงค เขาอันนี้มีราคามาก     
        (ตําราวัว วัดตนสน) 

 
   สีอยางรุง กันผี กันสารพัดทั้งปวงดี ราคาทอง ๑ ช่ัง   

        (ตําราวัว เลขที่ ๑๑) 
 
 
    ๓. จินตภาพการเคล่ือนไหว  คือ การนําประสบการณทาง       
ประสาทสัมผัส ทั้งทางตา ลิ้น จมูก หู และกายมาประสานกัน เปนภาพการเคลื่อนไหวท่ีมีชีวิตชีวา 
ซึ่งนอกจากผูอานจะไดเห็นรูปอันเปนสิ่งที่ปรากฏแกตาแลว ยังรับรูไดถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ตางๆกัน๗๐  ตําราวัวมีการใชคําเพื่อใหเกิดจินตภาพการเคลื่อนไหว ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

                                                
๗๐นิตยา  แกวคัลณา, “การสืบสรรคจินตภาพในผูประพันธนิพนธไทย ” ๑๒๘. 



๑๔๘ 
 
   แมนน้ํานั้นรอบสาย แลนขึ้นปลายพึงเห็น เปนตัวเตนอยูหยับๆ อยาง
   หนึ่งนับเสมอกัน    

        (ตําราวัว เลขที่ ๑๒) 
 
    จากตัวอยางขางตน ผูประพันธใชถอยคําเพื่อใหผูอานจินตนาการ
เห็นภาพท่ีเคลื่อนไหวของสีน้ําของเขาวัว ที่มีลักษณะเปนสายวิ่งข้ึนสูปลายเขา ผูประพันธเลือกใช
คําวา เปนตัวเตนอยูหยับๆ มองเห็นสายนํ้าน้ันระยิบระยับ ยามท่ีแสงกระทบและเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาราวกับวามีชีวิต  
 
    เขาหนึ่งดําหลากลํ้า  พึงยล 
   ขาวติดเจือระคน   ดั่งแกว 
   กลอกกลิ้งวิ่งเวียนวน  ตามรอง  น้ําแฮ 
   คําคาสิบชั่งแลว   เลิศลวนมงคล 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
    ตัวอยางขางตนผูประพันธแสดงภาพเคลื่อนไหวท่ีปรากฏในสีน้ํา
ของเขาวัว วามีสีดําเดน มีเงาเปนสีขาวเหมือนมีแกวปะปน โดยสีขาวน้ันมีลักษณะท่ี  กลอกกลิ้งไป
มาเวียนวนรอบเขา  
 
    จะเห็นไดวาตําราวัวมีศิลปะการใชถอยคําท่ีมีความนาสนใจ คือ 
ผูประพันธเลือกใชถอยคําท่ีสละสลวย โดยเฉพาะเร่ืองการเลือกใชคําเพ่ือใหเกิดจินตภาพดานการ
เห็นทั้ง ๓ ลักษณะที่กลาวมาในขางตน   
 
   การใชคําเพ่ือใหเกิดจินตภาพ นับเปนภูมิความรูอันล้ําลึกของผูประพันธ  
ที่แสดงถึงความเช่ียวชาญดานการใชทางภาษา  สามารถเลือกเฟนคําเพ่ือสื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ
ในเร่ืองราวท่ีอธิบายไดอยางชัดเจน แจมแจง และย่ิงไปกวาน้ันผูประพันธยังมีความสามารถในการ
ใชคําประสานกับภูมิรูและประสบการณดานการมอง มาชวยขยายการรับรูของผูอานใหเกิดการรับรู
ในสิ่งที่ผูประพันธอธิบาย จนเกิดความคลอยตามเสมือนไดสัมผัสและมองเห็นดวยตาตนเอง 
   
   



๑๔๙ 
 

  ๒. การเลนคํา  เปนอีกหนึ่งกลวิธีที่ปรากฏในตําราวัว กลวิธีนี้จะทําใหคําประพันธ
มีความไพเราะและนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะชวยเนนความหมายของคําใหมีความหนักแนน
และแจมชัดขึ้น จากการศึกษาพบวามีวิธีการเลนคําดังตอไปนี้   
 
   ๒.๑ การซ้ําคํา หมายถึง การใชคําที่มีรูปและความหมายเหมือนกัน ซ้ํากัน
ในที่เดียวกันหรือใกลเคียงกันต้ังแตสองคร้ังขึ้นไป๗๑  มีรายละเอียดดังน้ี 
 
    ๒.๑.๑ การซ้ําคําตนวรรค  คือ การซ้ําคําข้ึนตนในแตละวรรค ดัง
ตัวอยาง 
 

 ส่ําทวยหาญแนนนันต   ส่ําเครื่องสรรพาวุธ   ส่ําสารยุทธยานทรง   ส่ําแซะรงคอัศวยาน    ส่ํารถ
หาญยานรถ   ส่ําหมูหมดมนตรี   ส่ําเสนีแกวนกลา   ส่ําพอคาเนืองนอง   ส่ําเงินทองมูลม่ัง   

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
    รายบทนี้ ผูประพันธเลนการซ้ําคํา คําวา ส่ํา  หมายถึง หมู เหลา 
พวก ชนิด๗๒  รายบทนี้อยูในตอนตนของเนื้อหา เปนขนบในการแตงวรรณคดีไทย คือ การยอยศ 
ผูประพันธกลาวชมความเจริญรุงเรืองของบานเมืองในสมัยท่ีแตง รายบทนี้มีเน้ือหากลาวถึง
แสนยานุภาพแหงกองทัพที่มีจํานวนมากและเขมแข็ง ความเพียบพรอมของสรรพาวุธ ยวดยาน
พาหนะ  ทหาร ไพรพล ตลอดจนเหลาพอคาท่ีเขามาคาขาย สรางความม่ังค่ังดวยทรัพยสินเงินทอง
แกบรรดาราษฎรท่ัวหนากัน  
 
    ๒.๑.๒ การซ้ําวลีระหวางบท คือ การซ้ําวลีหรือกลุมคํา ที่วลีนั้น
จะปรากฏเพียงหนึ่งแหงในแตละบท สวนใหญจะอยูในวรรคหนาของบาทท่ีหนึ่ง๗๓  พบวา ในตํารา
วัวมีการซ้ําวลีระหวางบทหลายคําดวยกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 

                                                
๗๑ธัญพงศ จอมพารา, “การศึกษาโคลงลิลิตมหาชาต”ิ ๑๙๗. 
๗๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒), ๑๑๘๗. 
๗๓ธัญพงศ จอมพารา, “การศึกษาโคลงลิลิตมหาชาต”ิ, ๒๐๐. 



๑๕๐ 
 

  ซ้ําวลี คําวา  เขาหนึ่ง  ดังตัวอยาง 
    เฃาหน่ึงศรีฟนเพริศ เพราพราย 
   เหลืองสอดเสนลายรบาย  แวดลอม 
   แลนรอบตลอดปลาย  เหลืองก่ึง กลางเฮย 
   ยศเลิศประเสริฐพรอม  คาหาตําลึงทอง 
    เฃาหน่ึงศรีขุนขน  งามด ี
   ดูดั่งน้ําผึ้งศรี   แกแท 
   ชอบอยูกับพราหมณชี  เจริญศุข แลนา 
   คาสิบตําลึงแก   กะใหควรกัน 
    เฃาหน่ึงเหลืองแลนพื้น เฃียวสรด 
   ฃาวแลนรอบปลายจรด  รองน้ํา 
   คําคาทานกําหนด   นับแปด ตําลึงแฮ 
   จักภิยโยยศลํ้า   แตผูบูชา  

        (ตําราวัว เลขที่ ๑)  
 
  ซ้ําวลี คําวา ถามี ดังตัวอยาง 
   ถามีน้ําเหมือนสีขี้ผึ้งราคาเงิน ๑๐ ตําลึง ใหคุณ ๑๓ ป 
   ถามีน้ําเหมือนเขาควายอยาเอาเลย 
   ถามีน้ําเหมือนเขาควายเผือกราคา ๑ ตําลึง ใหคุณ ๘ ปกับสามเดือน 
   ถามีน้ําเหมือนตาแมวราคาสามเมือง 
   ถามีน้ําเหมือนปกแมลงทับราคา ๓ ตําลึง ใหคุณ ๑๖ ป 

        (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
 
  ซ้ําวลีวา  ถาสี  ดังตัวอยาง 
   ถาสีดุจลกูมะแวงสุกท่ีปลายเขา ตีราคาไว ๔ ตําลึงทอง 
   ถาสีดังลูกมะนาวสุก มีราคา ๔ ตําลึงทอง 
   ถาสีดังดอกตะแบกใกลโรยเขาน้ันตีคาทอง ๑ บาท 
   ถาสีเขาสุกดังลูกชะเอมสุก มีราคาทอง ๘ ตําลึง 
   ถาสีดังดอกมะลิ มีราคาทอง ๑ ช่ัง ๑ ตําลึง 
   ถาสีดังดอกอัญชันดําขาว มีราคาทอง ๒ ช่ัง 
   ถาสีดังน้ําเตาอยูดวยผูใดคาขายดี 

           (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย ) 
 



๑๕๑ 
 

  ซ้ําวลีวา วัวตัวใด  ดังตัวอยาง  
   วัวตัวใดเขามันกรอมขางหนึ่ง เปนวัวเจยีดชั่วนัก 

 วัวตัวใดเหลืองขริบตาเหลือง เปนตาฝรั่งชื่อวา โคกระวินคุมวัวทั้งปวงแล 
   วัวตัวใดเขางอกรอบเขาแลท้ังคูเรียกวาไฟลอมดีนักแล 
   วัวตัวใดเขามันวอมลงไปขางนั้นไปเพียงตาเรียกวาออมแกว 
           วัวตัวใดดางสีเทาหนาแดนหางดอกมีขวัญ ๓๓๓๒ ขวัญ วัวตัวนั้น   
   เปนพญาวัวดีนักแล  

       (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 
    การใชคําซ้ํากันและการใชกลุมคําซ้ํากันดังกลาวขางตนจะเห็น
ไดวา ทําใหผูอานสามารถจําแนกหมวดหมูของสีและลักษณะเขาวัวไดสะดวกข้ึน นอกจากน้ีการซ้ํา
ดังกลาวยังเปนการเนนเพื่อบอกใหเห็นถึงความแตกตางของสีน้ําของเขาวัวและเขาลักษณะตางๆได
อยางชัดเจนยิ่งขึ้นดวย 
 
  ๓. การเลนเสียงสัมผัส   สัมผัส  คือ คําคลองจองที่ใชสระและมาตราตัวสะกด    
ตัวเดียวกัน เปนบทบังคับของรองกรองไทยทุกประเภท  แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก สัมผัส
บังคับ และสัมผัสไมบังคับ   
   ๓.๑ สัมผัสบังคับ หรือ สัมผัสนอก หมายถึง สัมผัสท่ีกําหนดเปนแบบ
บังคับในคําประพันธแตละชนิด เปนสัมผัสระ  ผูวิจัยขอยกตัวอยางการเลนสัมผัสบังคับที่ปรากฏใน
ตําราวัว ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
  โคลงสอง 
   หนึ่งน้ําแปลกดังแกว  สิบชั่งทองควรแลว   อาจคุมโทษจน  ตายนา 
   ยลเลหปกแมลงทับลวน คําคาสามตําลึงถวน  วาไวสิบหก   ปนา 
   ยกน้ําเขียวยิ่งพน  คาหกตําลึงทองลน  เลิศคุมสิบหกปนา 
   น้ําตกอัญชันไซร  ทองสิบเจ็ดตําลึงให  แปดถวนหาเดือนอีกนา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
   โคลงขางตนผูประพันธใชคําสงสัมผัส ดังน้ี แกว กับ แลว  ลวน กับ ถวน 
พน กับ ลน  และ ไซร กับ ให  
 
 



๑๕๒ 
 
  โคลงสาม 
    ขยายความตามฉบับ  ตําหรับเขาโคอาง 
   เพื่อประโยชนปราชญสราง  สืบไวเฉลิมกรุง  แลนา 
    บํารุงนครครานเครง ภาเลวงแซซอง 
   เสนอพระเกียรติกึงกอง  เพียบพื้นภูวดล  แลนา 
    มีกระมลเบิกบาน  ตางสําราญทั่วหนา 
   เจริญอยูคงคูหลา   อยารูลาญสูญ  แลนา   

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
   โคลงขางตนผูประพันธใชคําสงสัมผัส ดังน้ี บทที่ ๑ ฉบับ กับ (ตํา)หรับ 
อาง กับ สราง  บทท่ี  ๒ เครง กับ เลวง   ซอง กับ กอง  และบทที่ ๓  บาน กับ สํา (ราญ)  และ หนา 
กับ หลา  
 
  โคลงส่ี 
    หน่ึงทานกลาววาได เขาใด 
   มีลักษณะแสงใส   สดล้ํา 
   ศรีเขียวออนวิไล   ดั่งดอก  คาเฮย 
   แมวาเมื่อยชุบน้ํา   รดซ้ําหายสูญ 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
   ผูประพันธใชเสียง สระใอ สงสัมผัสในคําวา  ใด  ใส  วิไล และ สระอํา 
ในคําวา ล้ํา กับ น้ํา 
 
  โคลงส่ี  
    เขาหนึ่งแดงทั่วพื้น  บริสุทธ ิ
   สีดั่งดอกสัตตบุษย   บอกไว 
   สีเสนสอดลายมุด   วงรอบ  ลอมแฮ 
   นี้ยอมกันปศาจได   คาใหสี่ตําลึง  

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
   ผูประพันธใชเสียง สระอุ สงสัมผัสในคําวา  สุทธิ บุษย  มุด และ สระไอ 
ในคําวา ไว กับ ได 
 



๑๕๓ 
 
 รายยาว 
  แมนนํ้าน้ันรอบเปนสาย แลนขึ้นปลายพึงเห็น เปนตัวเตนอยูหยับๆ อยางหน่ึงนับเสมอกัน มี

สีสันสดใส ผิวไมไผรอบคอบ น้ํามาแลนอยูกลางวาราคา ๑๖ บาททองยศคุณล้ํา น้ําดอกคําอําพน 
จักจรดลหนใดๆ สรรพภัยจะวินาศ ยอมปลาศหลีกหนี น้ํามีสีดั่งขม้ินสด จะปรากฏยสถา ชอบ
คาขายเปนเศรษฐี ส่ีอยางนี้แตกเปนสาย เสนรอบปลายในตํารา แมนเดินปากันสิงสัตว  ทานแจงจัด
ไวเสร็จสิ้น  ไวช่ัวดินแลฟา  เปนธรรมดาประเพณี  ใหพราหมณชีหญิงชาย   เรงขวยขวายพาก
เพียร ตําราเรียนบูชา  จักวัฒนาทุกสิ่ง  ประกอบดวยยิ่งยศถา    

                     (ตําราแมว เลขที่๒๓๙) 
 
   จากตัวอยางรายยาว ผูประพันธใชเสียงสงสัมผัสวรรคตอวรรค ดังน้ี  สาย 
กับ ปลาย   เห็น กับ เตน   หยับ กับ นับ   กัน กับ สัน   ใส กับ ไผ    ล้ํา กับ คํา   พน กับ ดล   ใด กับ 
ภัย   นาศ กับ ปลาส   หนี กับ สี    สด กับ ปรา (กฏ)   ส (ถา) กับ คา   เศรษ (ฐี) กับ นี้   สาย กับ 
ปลาย  ตํา (รา) กับ ปา   สัตว กับ จัด   สิ้น กับ ดิน   ฟา กับ ธรรม(ดา)  เพ(ณี) กับ ชี   ชาย กับ ขวาย   
เพียร กับ เรียน  บู(ชา) กับ วัฒ (นา)  และ สิ่ง กับ ยิ่ง ตามลําดับ  
 
 

รายสุภาพ 
 อาจารยเดิมใหพิศ พินิจดูในเขา ถาเห็นเงานานา  เปนเทวดาประจักษ  อีกภัควําบดี  หนึ่งมีรูปคน
หลาย  โดยธิบายเขานั้น  อาจกางก้ันศาสตรา  เงินทองมาไมขาด  มีอํานาจยิ่งยศ  ปรากฏสุขผองแผว  
ดั่งหนึ่งไดดวงแกว  เก็บไวแหงเรือน  ตนนา    

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
   ผูประพันธใชเสียงสงสัมผัสในวรรคตอวรรค และจบดวยโคลงสอง ดังน้ี  
พิศ กับ พิ (นิจ)   เขา กับ เงา    นา กับ เทว(ดา)    จักษ กับ ภัค    ดี กับ มี   หลาย กับ ธิ(บาย)   นั้น กับ 
กั้น   ตรา กับ มา   ขาด กับ นาจ   ยศ กับ ปรา(กฏ)   และจบดวยโคลงสองใชสัมผัสคําวา แผว กับ 
แกว ตามลําดับ 
  
 
 
 



๑๕๔ 
 

   ๓.๒ สัมผัสไมบังคับ หรือ สัมผัสใน หมายถึง สัมผัสท่ีไมไดกําหนดไวใน
บังคับของคําประพันธ แตถาหากมีก็จะทําใหคําประพันธนั้นมีความไพเราะมากย่ิงข้ึน ซึ่งมีทั้ง
สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร  ในตําราวัวมีการเลนสัมผัสไมบังคับดังตอไปน้ี 
 
    ๓.๒.๑ การเลนเสียงสัมผัสสระ คือ คําคลองจองท่ีมีสระและ
มาตราสะกดอยางเดียวกัน ในตําราวัวพบการเลนเสียงสัมผัสสระ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
     ๓.๒.๑.๑ สัมผัสสระชนิด “เคียง”  หมายถึง คําท่ีมีสระ
เดียวกันเรียงชิดกัน ๒ คํา๗๔  เชน 
 
    ใครรักจักใครแจง  จงเพียร 
   หาท่ีผูรูเขียน   ลอกไว 
   ใชตัวอยาหันเหียน   อีกเอก โทเอย 
   ผิวคลาศปราชติได   เซอะซํ้าเสียความ  

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงขางตนในวรรคหนาบาทแรก  ผูประพันธเลน
สัมผัสสระอะ มี ก สะกด คือคําวา รัก กับ จัก  วรรคหนาบาทท่ีสองเลนสัมผัสสระอู คือคําวา  ผู กับ 
รู  และวรรคหนาบาทที่สี่เลนสัมผัส สระอา มี ศ และ ช สะกด คือคําวา คลาศ กับ ปราช 
 
 
    พิศเพราเฃาหนึ่งน้ํา  โสภณ 
   ปานเปรียบดอกจงกล  ก่ําไหม 
   เจริญสุขม่ิงมงคล   คุณมาก นาพอ 
   คําคิดคาวาไว   บาทถวนสิบสอง 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทที่สองวรรคหนาบาทแรก ผูประพันธเลนสัมผัส 
สระเอา คือ คําวา เพรา กับ เขา และวรรคหนาบาทที่สี่เลนสัมผัส สระอา  คือ คําวา คา กับ วา 
 
                                                

๗๔หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา: ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท (พระนคร:  
สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔), ๕๒. 



๑๕๕ 
 

     ๓.๒.๑.๒ สัมผัสชนิด “แทรกเคียง” หมายถึง มีสระอ่ืน
คั่น ๑ สระอยูตนวรรค๗๕  เชน 
 
    ผิวเฃาเงาแลนขึ้น  ปลายแสง สายเฮย 
   คําหมนเขียวขาวแดง  สอดเสน 
   อาจารยทานแจกแจง  ยิ่งโภค ทรัพยนา 
   ไภยพยาธยิอมขาดเวน  ศุขไดใจเขษม 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงขางตนในวรรคหนาบาทที่สี่ ผูประพันธเลนสัมผัส
เสียงสระอา มี ด สะกด  คือ คําวา พยาธิ กับ ขาด 
 
    เฃาแดงเหมือนหิ่งหอย สุกใส 
   ฤๅวาดุจเปลวไฟ   พรางพรอย 
   แมอยูกับผูใด   ภูลเดช ทานนา 
   คิดคาไวไมนอย   สิบแลวเสศตําลึง 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในวรรคหนาบาทท่ีสาม ผูประพันธเลนเสียง
สัมผัสสระอู คือ คําวา อยู กับ ผู 
 
    ๓.๒.๒ การเลนเสียงสัมผัสอักษร คือ คําคลองจองที่ใชพยัญชนะ
ตนตัวเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือ ตัวอักษรท่ีมีเสียงคูกัน ในตําราวัว พบการเลนเสียงสัมผัส
อักษร ในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                
๗๕หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา : ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท, ๕๓. 



๑๕๖ 
 

     ๓.๒.๒.๑ สัมผัสอักษรชนิด “คู” หมายถึง คําท่ีมีอักษร
เดียวกันเรียงชิดกัน ๒ คํา๗๖ เชน 
 
    อาจารยไตรยเพทแจง  เจนจบ 
   เรียนตอเจาจอมภพ   ถี่ถวน 
   กําเนิดแหงพฤศภ   เสรจสืบ วงษเฮย 
   แจงจัดคัดเลือกลวน  ชาติเช้ือมงคล 

          (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 

     โคลงบทน้ีในวรรคหลังบาทแรก ผูประพันธเลนสัมผัส
อักษร จ คือคําวา เจน กับ จบ  วรรคหนาบาทท่ีสองเลนสัมผัสอักษร จ คือคําวา เจา กับ จอม วรรค
หลังเลนสัมผัสอักษร ถ คือ คําวา ถี่ กับ ถวน วรรคหลังบาทท่ีสามเลนสัมผัสอักษร ส คือ คําวา เสรจ 
กับ สืบ วรรคหนาบาทท่ีสี่เลนสัมผัสอักษร จ คือ คําวา แจง กับ จัด  และยังเลนสัมผัสอักษร ล  คือ 
คําวา เลือก กับ ลวน  สุดทายคือวรรคหลังบาทท่ีสี่เลนสัมผัสอักษร ช คือ คําวา ชาติ กับ เชื้อ 
 
    เฃาหนึ่งเลอเลิสล้ํา  หลากหลาย 
   ตนติดเฃียวประปราย  พรางแพรว 
   น้ําปรอทแลนรอบปลาย  คาช่ัง คําเฮย 
   ดูเลื่อมดงงแสงแกว   คูทาวควรถวาย 

         (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในวรรคหนาบาทแรก ผูประพันธเลนสัมผัส
อักษร ล คือ คําวา เลิส กับ ล้ํา วรรคหลังเลนสัมผัสอักษรนํา หล คือ คําวา หลาก กับ หลาย  วรรค
หนาบาทท่ีสอง เลนสัมผัสอักษร ต คือ คําวา ตน กับ ติด  สัมผัสอักษรควบกล้ํา ปร คือ คําวา ประ 
กับ ปราย และวรรคหลังบาทท่ีสองเลนสัมผัสอักษรควบกล้ํา พร คือ คําวา พราง กับ แพรว 
 
 
 
 

                                                
 ๗๖หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา : ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท, ๕๓. 



๑๕๗ 
 

     ๓.๒.๒.๒ สัมผัสอักษรชนิด “เทียบคู”  หมายถึง คําท่ีมี
อักษรเดียวกันเรียงชิดกัน ๓ คํา๗๗  เชน 
  
    คิดคงควรใหคา  แกเฃา นี้เฮย 
   ทองเทียบอยาหนักเบา  เทานั้น 
   ฤๅผอนหยอนยอมเยา  ถอยถด เลยนา 
   อยูแหงใดแหงนั้น   ดงงไดดวงมณี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในวรรคหนาบาทแรก ผูประพันธเลนสัมผัส
อักษร ค เรียงชิดกัน ๓ คํา คือ คําวา คิด คง และ ควร วรรคหนาบาทท่ีสาม เลนสัมผัสอักษร ย เรียง
ชิดกัน ๓ คํา คือ คําวา หยอน ยอม และ เยา และวรรคหลังบาทที่สี่เลนสัมผัสอักษร ด  เรียงชิดกัน ๓ 
คํา คือ คําวา ดงง (ดั่ง) ได และ ดวง 
 
     ๓.๒.๒.๓ สัมผัสอักษรชนิด “เทียมรถ” หมายถึง  คําท่ีมี
อักษรเดียวกันเรียงชิดกันชิด ๔ คํา๗๘ เชน 
 
    จักเสรจสมประโยชนได บูชา เถิดเอย 
   สรรพทุกขจัดเคลื่อนคลาย  คลาศแคลว 
   กอเกิดสิ่งศุขสบาย   ยศยิ่ง แลนา 
   มีมุขอันผองแผว   ทิศแมนดวงจันทร 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทน่ีในวรรคหนาและวรรคหลังของบาทที่สอง 
ผูประพันธเลนสัมผัสอักษรควบกล้ํา คล  เรียงชิดกัน ๔ คํา คือ คําวา เคลื่อน คลาย คลาส และ แคลว 
 
 
 
 
                                                
 ๗๗หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา: ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท, ๕๓. 
 ๗๘เรื่องเดียวกัน,๕๒. 



๑๕๘ 
 
    เฃาใดเฃาหน่ึงพื้น  เฃียวสลัว 
   น้ําปรอทแลนรอบตัว  เพริศแพรว 
   ผิวขาวติดคางมัว   เงาฦก นาพอ 
   ฤๅวาแมนศรีแกว   กลอกกลิ้งกลมกลืน 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในวรรคหลังบาทท่ีสี่ ผูประพันธเลนสัมผัส
อักษรควบกล้ํา กล เรียงชิดกัน ๔ คํา คือ คําวา กลอก กลิ้ง กลม และ กลืน 
 
     ๓.๒.๒.๔ สัมผัสอักษรชนิด “เทียบรถ”  หมายถึง คําท่ีมี
อักษรเดียวกันเรียงชิดกัน ๕ คํา๗๙ เชน 
 
    บรรยายลักษณลวน  คุณเฃา โคเฮย 
   ตางตางพรรณเพริศเพรา  พรางพรอย 
   แบบฉบับเบา   ราณกลาว ไวนา 
   แปลงเปล่ียนกลอนเรียบรอย  เพื่อใหเจริญเรียน 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในวรรคหนาและวรรคหลังบาทท่ีสอง 
ผูประพันธเลนสัมผัสอักษรควบกล้ํา พร เรียงชิดกัน ๕ คํา คือ คําวา พรรณ  เพริศ เพราะ พราง และ 
พรอย 
 
     ๓.๒.๒.๕ สัมผัสอักษรชนิด “แทรกคู” หมายถึง สัมผัส
อักษรที่มีอักษรอ่ืนคั่น ๑ คํา๘๐ เชน 
    คุณเฃาเหลาพวกเหลน สรเสริญ 
   วาประกอปความเจริญ  ผองแผว 
   อยาหลงเลือกเหลนเพลิน  ตามจิตร ตนนา 
   แมนวาละแบบแลว   เลือกไดไปดี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 

                                                
 ๗๙หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา : ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท, ๕๓. 
 ๘๐เรื่องเดียวกัน. 



๑๕๙ 
 

     โคลงบทน้ีในวรรคหนาของบาทแรก ผูประพันธเลน
สัมผัสอักษร ห นํา คือ คําวา เหลา กับ เหลน  บาทท่ีสามวรรคหนาเลนสัมผัสอักษร ห นํา  คือ คําวา 
หลง กับ เหลน และบาทที่สี่เลนสัมผัสอักษร ล คือ คําวา ละ กับ แลว 
 
     ๓.๒.๒.๖ สัมผัสอักษรชนิด “นิสสัย” หมายถึง สัมผัส
อักษรระหวางปลายวรรคหนากับตนวรรคหลัง๘๑ เชน 
 
    ควรสมเดจบรมนารถเจา จอมภพ 
   ใครริราญรุกรบ   แหลกหลู 
   พระเกียรตขิจรจบ   จงงหวัด แลแฮ 
   แสนศึกฮึกหาญสู   หอนแคลวลาญชนม 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
     โคลงบทนี้ในบาทแรกสงสัมผัสดวยอักษร จ ในปลาย
วรรคหนากับตนวรรคหลัง คือ คําวา เจา กับ จอม บาทท่ีสองสงสัมผัสดวยอักษร  ร  ในปลายวรรค
หนากับตนวรรคหลัง คือ คําวา รบ กับ แหลก และบาทท่ีสามสงสัมผัสดวยอักษร จ ในปลายวรรค
หนากับตนวรรคหลัง คือ คําวา จบ กับ จงง (จัง) หวัด 
 
     ๓.๒.๒.๗ สัมผัสอักษรชนิด “นิสสิต” หมายถึง อักษร
ปลายวรรคหนาสัมผัสอักษรที่ ๒ ของวรรคหลัง๘๒ เชน 
 
    เฃานี้มียศทงง  ส่ีเฃา 
   คุณย่ิงไมหนักเบา   เทาแท 
   ราคาหอนยอมเยา   ลดหยอน เลยนา 
   สูงศักดิ์ยิ่งเลิศแล   ยากลนบุญมี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
  

                                                
 ๘๑ หลวงธรรมภิมนฑ, ผูรวบรวม, ประชุมลํานํา : ประมวลตํารากลอนกานท โคลงฉันท, ๕๓. 

 ๘๒ เรื่องเดียวกัน. 



๑๖๐ 
 

     โคลงบทนี้ในบาทท่ีสามสงสัมผัสดวยอักษร ย ในปลาย
วรรคหนากับคําท่ี ๒ ในวรรคหลัง คือ คําวา เยา กับ หยอน และบาทที่สี่สงสัมผัสดวยอักษร  ล ใน
ปลายวรรคหนากับคําที่ ๒ ในวรรคหลัง คือ คําวา แล กับ ลน  
 
  จากการศึกษาเร่ืองกลวิธีในการเลนเสียงในลักษณะตางๆ ที่กลาวขางตน ทําให
เห็นไดวา การเลนเสียงสัมผัสบังคับและสัมผัสไมบังคับ เปนเร่ืองของกฎเกณฑในการแตงคํา
ประพันธ ที่จะชวยใหผลงานที่นําเสนอมีความถูกตองตามรูปแบบฉันทลักษณของคําประพันธใน
แตละชนิด  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรอบรู ความเชี่ยวชาญในเร่ืองการแตงคําประพันธของคน
โบราณ และสามารถนํามาประยุกตใชกับวรรณกรรมประเภทตําราไดอยางเหมาะสม   
  นอกจากน้ีการเลนสัมผัสอักษร ยังไดแสดงถึงความรูเร่ืองคลังคําศัพทที่นํามาใช 
ทําใหเกิดความหมายของคําท่ีหลากหลาย  และยังมีการเลือกใชคําท่ีมีเสียงที่รับและสงสัมผัส           
ที่หลากหลาย จากความหลากหลายของคําและเสียงสระท่ีผูประพันธเลือกใชมาเรียบเรียงตําราวัว
ดังกลาว ยังทําใหเกิดความไพเราะท้ังเสียงและความงดงามทางความหมาย อันจะทําใหผูอานไดรับ
ความเพลิดเพลินดานสุนทรียภาพ เกิดความซาบซึ้งกับเร่ืองท่ีอานไดดียิ่งขึ้นดวย 
  
๔. การใชภาพพจน   
 ภาพพจน ตรงกับภาษาอังกฤษวา figures of speech คือ ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ โดยใช
กลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังท่ีจะสัมผัสอารมณของผูอานจนเกิดความ
ประทับใจ  เกิดความเขาใจลึกซึ้งและเกิดอารมณสะเทือนใจมากกวาถอยคําท่ีกลาวอยาง
ตรงไปตรงมา๘๓  ในตําราวัวสวนใหญปรากฏภาพพจนเพียงชนิดเดียว คือ ภาพพจนอุปมา   
 ภาพพจนอุปมา (simile) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งท่ีโดยธรรมชาติ แลว
มีสภาพที่แตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําท่ีมีความหมายวา เหมือน หรือ คลาย เปน
คําแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อเนนใหเห็นจริงวาเหมือนอยางไร ในลักษณะใด๘๔ 
 
 ภาพพจนอุปมาท่ีปรากฏในตําราวัว พบวา มีการใชคําแสดงการเปรียบเทียบที่หลากหลาย  
เชน คําวา  ดุจ ดั่ง  ดัง  ดังหนึ่ง  แมน  เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
                                                
 ๘๓ชุมสาย  สุวรรณชมภู, “ความรูเก่ียวกับภาษาไทย, ใน ภาษากับการส่ือสาร พิมพครั้งท่ี ๔  แกไข
เพิ่มเติม, จุไรรัตน ลักษณะศิริ  บาหยัน  อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๕), ๕๓. 
 ๘๔เรื่องเดียวกัน. 



๑๖๑ 
 

 ใชคําวา เหมือน และ ดุจ แสดงการเปรียบเทียบ   
    เฃาแดงเหมือนหิ่งหอย สุกใส 
   ฤๅวาดุจเปลวไฟ   พรางพรอย 
   แมอยูกับผูใด   ภูลเดช ทานนา 
   คิดคาไวไมนอย   สิบแลวเสศตําลึง 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 ใชคําวา ดั่ง และ ดัง  แสดงการเปรียบเทียบ   
    เฃาหนึ่งลักษณลํ้า  งามด ี
   เฃียวสรดดงงศรีผล   มะแวง 
   เฃาหนึ่งศุกดังปลี   กลวยคร่ัง 
   ตําหรับบอกใหแจง   จัดไวเปนดี 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 ใชคําวา ดัง และ ดังหนึ่ง  แสดงการเปรียบเทียบ 
    เฃาใดศรีแมนแมน  ดังไคย 
   ดังหนึ่งชลหล่ังไหล  รอบตน 
   รองตลอดจรดปลายใส  สรดสอาด นาพอ 
   เรืองเดชยิ่งยศลน   หกถวนตําลึงคํา 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 ใชคําวา เลห  และ แมน แสดงการเปรียบเทียบ 
    เฃาใดศรีผองแผว  สอาดตา 
   หลากเลหแมนศรีงา  แหงชาง 
   ทานพิกัดราคา   ควรคู เฃาเฮย 
   ทองนับตําลึงอาง   ที่หาคงควร 

        (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
  ลักษณะของการใชภาพพจนอุปมาในตําราวัวสวนใหญจะใชเปรียบเทียบสีน้ําของ
เขาวัวเปนหลัก เพื่อใหผูอานเห็นถึงสีสันตางๆของเขาวัว ซึ่งมีสวนชวยทําใหเกิดความเขาใจถึงสี    
ที่แทจริงของเขาวัวไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  การใชภาพพจนนับวาเปนภูมิความรูอันล้ําลึกของ
ผูประพันธ ทั้งยังเปนภาพสะทอนของความเขาใจและการเรียนรูถึงสิ่งท่ีอยูรอบตัวไดเปนอยางดี    
อีกทั้งยังชวยใหเกิดจินตภาพไปพรอมกับการรับรสทางวรรณศิลปดวย 
 
 



๑๖๒ 
 

๕. การใชโวหาร 
 โวหาร หมายถึง ถอยคําท่ีใชในการสื่อสารดวยการเรียบเรียงอยางมีวิธีการ มีชั้นเชิงและมี
ศิลปะเพ่ือใหผูอานเขาใจเร่ืองราว เกิดจินตภาพและความรูสึกตรงตามท่ีผูสงสารตองการ๘๕ 
การศึกษาโวหารที่ใชในตําราวัว พบวา มีการใชโวหาร  ๒ ประเภท คือ อธิบายโวหารและบรรยาย
โวหาร 
  ๕.๑ อธิบายโวหาร คือ โวหารที่ทําใหเกิดความคิดเร่ืองหน่ึงกระจางชัดเจนข้ึน โดย
มีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัยมาอธิบายใหเขาใจแจมแจง ชัดเจน ถูกตอง ตรงตามท่ีผูเขียน
ตองการ๘๖   
 
  ลีลาการเขียนอธิบายโวหารในตําราวัว พบวา ที่มีเจตนาเพื่อจะอธิบายหรือใหความ
กระจางในเร่ืองราวอยางใดอยางหน่ึง และมุงประสงคจะใหผูอานไดเขาใจในเร่ืองน้ันๆมากกวา     
จะใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจหรือการจิตนาการ มีลีลาดังนี้ 
 
  ในเน้ือหาเร่ืองยาปะสะเขา มีลีลาการอธิบายถึงกรรมวิธีในการทําตัวยา ดังตัวอยาง 
 
  ทานบรรยายยาปะสะ  แชชําระเขาเงางามดี  ใหสดสีดูสะสวย  เอาใบตองกลวยงวงตาลมะพราว  

ผักโหมเลาพันงูแดง  อีกแสวงผักบุงมะเด่ือ  ผาท่ีเหลือเปนขี้ริ้วแลหญาปลอง  หญาท้ังผองจงเผาไฟ  
แชคางไวเอาน้ําใส  แชขาวเปลือกไวสามวัน  จึงเอาเขานั้นออกชุมแช  แตเชาจนคุมเท่ียง  ขัดเขา
เกลี้ยงงามมีสี เปนมันดีแลประหลาด 

        (ตําราวัว เลขที่ ๙) 
 
  ในเน้ือหาเร่ืองลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล มีลีลาในการอธิบาย ดังนี้ 
 
  หนึ่งพระโคอศุภราช  ซ่ึงเปนอาศนมเหศวร  ตัวดํานวลดางหนา  ส่ีบาทาดอกหาง  ทั่วสรรพางค

เจ็ดแหง  หนึ่งโคแดงบริสุทธ์ิส้ิน  ช่ือโคกระบินสีชาด  ขาวสะอาดช่ือโคหา  ทั้งกายาเมือนสําลี     
สองอยางน้ีสมกษัตริย  สีเหลืองชัดช่ือโคหงส  หนึ่งรูปทรงโสภา  มีวรรณาดุจเมฆ  เปนลาภเอก     
แกเจาของ  หน่ึงสีทองแดงลํ้าเลิศ  เกิดตามเผาตามพันธุ  โคหนึ่งน้ันกายา ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย  

                                                
 ๘๕ชุมสาย  สุวรรณชมภู, “ความรูเก่ียวกับภาษาไทย, ”, ๔๘. 
 ๘๖เรื่องเดียวกัน. 
 



๑๖๓ 
 

คุมอันตรายตางๆ ทรงสรรพางคปานเขียน  สีดังเส้ียนโตนดงาม ใครแจงความจงแสวง  สีโคแสง
อยางกลาว โดยเรื่องราวส้ินเสร็จ โคทั้งเจ็ดตัวนี้  ผูใดมีเลี้ยงไว ทรัพยสินไหลเนืองนอง 

        (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
  
  ในเน้ือหาเร่ืองพิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยน้ํามา มีลีลาในการอธิบาย
ดังนี ้
 
    หนึ่งโคตายท้ังตัว   เขาติดหัวลอยมา  ในคงคาข้ึนลอง 
  พบแลวตองทําดี  บายศรีเจ็ดชั้น  พิดานก้ันรจนา 
  เครื่องกระยาบวชพรอม ธงฉัตรลอมเดียรดาษ อีกพิณพาทยฆองชัย 
  เวลาไดฤกษบดี  จึ่งสรวงพลีบูชา  ตามตําราเชิญขวัญ 
  รับเขาพลันมาไว  ใหจิ้มเจิมจันทนกระแจะ เขานี้และปรากฏ 
  กําหนดนามเทพยสิง คุณจริงยิ่งเลิศ  ประเสริฐคาควรเมือง 

            (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 
  นอกจากนี้เนื้อหาในตําราวัวที่ใชอธิบายโวหาร ยังอธิบายเร่ืองลักษณะของสีน้ํา
ของเขาวัว ที่มีลีลาเฉพาะในการอธิบายท่ีมีความนาสนใจ ผูประพันธเลือกถอยคํามาใชเพื่ออธิบาย
ลักษณะของเขาสีตางๆไดอยางชัดเจน  เห็นรายละเอียดของสีน้ําแตละชนิดวามีความแตกตางกัน
อยางไร  เพราะถอยคําท่ีใชนั้นเปนคําท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน สั้นและกระชับ ใชคํานอยในการ
อธิบายแตไดความมาก   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 

 เขาสีเหลืองตรงปลายสีแดงรอบ สีเหลืองอยูกลาง  ราคาทอง ๑๐ ตําลึง อยูเรือนผูใดเกิดสวัสดิ
มงคล  

        (ตําราวัว  เลขที่ ๕) 
 
 สีเขาเหลืองแดงดังแสงเทียนแลบปลาย มีราคาทอง ๙ ตําลึง ถาอยูเรือนผูใดจะเปนเศรษฐี 

             (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

 สีแดงดุจดอกชบา แลปลายยอดนั้นดํากวาแดง แลเหลืองรอบ คาทอง ๑๐ ตําลึง อยูเรือนผูใดผูนั้น
จะเปนพระยามหาเศรษฐี  
        (ตําราดูวัว วัดตนสน) 



๑๖๔ 
 

  ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของการใชอธิบายโวหารท่ีพบในตําราวัว คือ ลีลา
การอธิบายโวหารประกอบการยกตัวอยาง  เชน  
 
  เห็นเงาในเขาเปนรูปตางๆ เปนรูปเทวดา ภควัม รูปคน เขานี้ใครมีจะเปนใหญ มีเงินทองยศถา มี

คามากตีคาไมได  
        (ตําราวัว เลขที่ ๙) 

 
  เขามีสีดําเล่ือม มีสีดําแดงเปนสายแทงขึ้นเทาเสนผมก็ดี เปนแสงมรกตก็ดี แมนวาแดงนอยหน่ึง

(หนอยหนึ่ง) ก็ดี เปนสีทองแดงก็ดี เปนแสงพระอาทิตยก็ดี ปลายเขาก็ดี  มีคุณย่ิงนัก ถาผูใดพบของ
ทั้งน้ี เปนโภคทรัพยแหงผูนั้นแล  

        (ตําราวัว เลขที่ ๑๓) 
  
  นอกจากน้ีในการอธิบายสวนใหญ ผูประพันธเลือกใชคําท่ีเขาใจไดงาย ชัดเจน 
ตรงไปตรงมา  เชน ในเน้ือหาเร่ืองขวัญดีและขวัญราย  ดังตัวอยาง 
 
   ลิ้นแดงอมเพลิงราย 
   ไฟอาทิตยราย 
   ขวัญร่ัวรายนัก 
   ธรณีถลมราย 
   สามเขามิดี 
   สูบสมุทรราย 
   ขวัญเดิมดี 
   ผิงแดดดี 
   หามคลังดี 
 
  จากตัวอยางการใชคําขางตน จะเห็นไดวาการอธิบายถึงช่ือของขวัญวัวมักจะบอก
ใหผูอานไดทราบทันทีวาขวัญดังกลาวน้ันเปนขวัญดีหรือขวัญรายดวยการใชทําวา ราย และ ดี 
ประกอบอยูทายของชื่อขวัญ  ลักษณะดังกลาวทําใหผูอานจดจําไดสะดวกดวยวาช่ือขวัญแตละขวัญ
นั้นเปนขวัญดีหรือรายในระยะเวลาจํากัดดวยคํานอย สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายไดชัดเจน 
เชน ใชคําวา ราย  รายนัก  มิดี (ไมดี) และ ดี เปนตน 
 



๑๖๕ 
 

  ๕.๒ บรรยายโวหาร คือ โวหารเลาเร่ืองซึ่งเปนการกลาวถึงเหตุการณที่ตอเนื่องกัน 
โดยช้ีใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดเหตุการณ สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม บุคคลที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณนั้น๘๗  การใชบรรยายโวหารที่พบในตําราวัวมีลักษณะ  
ดังขอความตอไปน้ี 
 
  ศรีๆ สวัสดีแพรงพราย จะอธิบายเรื่องโค ใหพิณโญยศย่ิง เดิมอิศราชจากไกรลาสภูผา  ทรงมหา

อุสุภราช เสร็จประพาสหิมพานต สวนบริวารเถ่ือน ถึงมุจลินสระสรง  ฤๅษีองคหนึ่งน้ัน  จึงอภิวัน
ทูลถาม  โดยทางความปรารภ  วาพระจอมภพแผนหลา  ไยจึงมาทรงโคเลา  ขาพระพุทธเจาเปน
ประหลาด  โคนี้ชาติเดรัจฉาน  เทวโอการตรัสตอบ  เปนระบอบธรรมดา  อันพญาอุสุภราชยอม
เปนอาศนแหงเรา ชาติโคเลาสูงศักดิ์  นี้เราจะวิถาร เปนหลายอยางคุณตางๆนานา 

        (ตําราแมว เลขที่ ๒๓๙) 
 
 จากตัวอยางขางตนเปนกลวิธีการบรรยาย โดยผูประพันธกลาวถึงท่ีมาของตําราวัว เพื่อให
ผูอานทราบเร่ืองราวและเหตุการณของเร่ืองต้ังแตตนจนจบ สามารถใหผูอานติดตามเหตุการณ        
ที่บรรยายนั้นอยางเปนลําดับ และเขาใจเนื้อเร่ืองไดอยางชัดเจน 
   
 การศึกษาตําราวัวในดานศิลปะการใชภาษา  ทําใหเห็นความงดงามดานวรรณศิลปอันเปน
ลักษณะของการสรางสรรคงานดานวรรณกรรม ซึ่งทําใหผูอานไดสัมผัสกับความงามของ
ทวงทํานองของภาษาท่ีดีเดนทั้งเสียงและความหมาย  โดยมุงท่ีจะสื่อความในดานเน้ือหามากกวา
ความไพเราะดานวรรณศิลปอยางวรรณกรรมราชสํานัก  แตอยางไรก็ตามวรรณกรรมของชาวบาน
อยางตําราวัวก็มิไดละเลยเร่ืองความงดงามทางวรรณศิลป ซึ่งยังนับวามีความงามและประณีตสมกับ
เปนวรรณกรรมประเภทตําราไมดอยไปกวาวรรณกรรมเร่ืองอื่น 
 
 
  
 

                                                
 ๘๗ชุมสาย  สุวรรณชมภู, “ความรูเก่ียวกับภาษาไทย,” ๔๘. 



  

๑๖๖ 
 

บทท่ี ๔ 
 

คุณคาท่ีปรากฏในตําราวัว 

 

 

วัวมีความสําคัญตอวิถีวัฒนธรรมไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะสังคม
เกษตรกรรมตางก็ไดใชประโยชนจากวัวในหลายบทบาทหนาที่ ทั้งใชแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ีใน
การเกษตร การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนสง พาหนะสําหรับเดินทาง ประกอบพิธีกรรมสําคัญ ใชเพื่อ
แขงขันในเกมกีฬา ใชเนื้อและนมสําหรับบริโภค รวมถึงอวัยวะบางสวนของวัว เชน หนัง เขา  
แมกระทั่งมูลและปสสาวะของวัว ลวนเปนสิ่งที่ใหประโยชนกับคนทั้งสิ้น 

การท่ีวัวมีความสําคัญตอวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆของมนุษยนั้น จึงทําใหคนตองมีความ
พิถีพิถันในการคัดเลือกวัวมาใชประโยชนตามจุดประสงคตางๆ  เพราะคนโบราณมีความเชื่อเร่ือง
การคัดเลือกลักษณะของวัวที่มีลักษณะมงคล  ปราศจากโทษมาครอบครอง โดยไดนําความรูและ   
ภูมิปญญาตางๆท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกวัว ไมวาจะเปน การดูสีของวัว ดูสีน้ําของเขาวัวและลักษณะ
เขา ดูขวัญดีและขวัญรายท่ีมีประจําตัววัว รวมถึงการดูลักษณะที่ดีจากสรีระภายนอกของวัว ซึ่งตํารา
วัวดังกลาวไดมีการถายทอดสูบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงวัว มีทั้งท่ีบันทึกเปนลายลักษณและ
ถายทอดดวยคําบอกเลา เพื่อใหคนรุนหลังไดนําความรูและภูมิปญญาตางๆในตําราไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไปไดอยางถูกตอง 

ตําราวัวเปนตําราท่ีมีความสําคัญตอวัฒนธรรมการเลี้ยงวัว และยังมีคุณคาตอสังคมไทย     
ในดานตางๆอีกดวย ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการศึกษาในเร่ืองคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัวดังกลาว โดย
แบงการศึกษาไว ๕ ประเด็น ดังนี ้

๑. คุณคาดานตําราสัตวศาสตร 
๒. คุณคาดานภูมิปญญา 
๓. คุณคาดานวรรณกรรม 

๔. คุณคาดานคติชนวิทยา 
๕. คุณคาดานความรูทั่วไป 

คุณคาที่ปรากฏในตําราวัวตามประเด็นขางตน มีรายละเอียดตามลําดับดังนี้



๑๖๗ 

 

๑. คุณคาดานตําราสัตวศาสตร 
ตําราวัว เปนตําราที่วาดวยเร่ืองการดูลักษณะดีและรายของวัว ซึ่งตําราท่ีเกี่ยวของกับการดู

ลักษณะท้ังดีและรายของสัตวในสังคมไทยมีหลายชนิด  เชน ตําราคชลักษณ ตําราแมว ตํารามา 
ตํารานกเขาชวา และตําราดนูกกระทา  เปนตน  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอธิบายความหมายของคําวา ตํารา ไว
วา ตํารา น. แบบแผนท่ีวาดวยหลักวิชาตางๆ, ตํารับตํารา ก็วา ๑  ตําราจึงเปนผลผลิตทางภูมิปญญา
ของคนโบราณท่ีตองมีความเช่ียวชาญเปนอยางดีในศาสตรแขนงน้ันๆ ดังท่ี วิกโก แบรน ( Viggo 

Bran) ไดกลาวถึงความพิเศษของตําราไวความวา 
 

  ความรูที่ปรากฏในตํารามักเปนความรูพิเศษของสังคม เชน เรื่องของพิธีกรรม 
ไสยศาสตร และโหราศาสตร เปนความรูที่ไมใชความรูธรรมดาของสังคมท่ีใครๆก็
สามารถรูได หากแตเปนความรูที่มีการจดบันทึกเปนตํารา ดังน้ันตําราจึงเปนความรู
พิเศษท่ีตองมีผูเช่ียวชาญพิเศษเก่ียวกับความรูนั้นโดยเฉพาะ คือ พวกหมอตางๆ ไมวาจะ
เปนหมอดู หมอโหร หมอชาง หมอผี หรือหมอยา๒ 

 

ตําราท่ีเปนศาสตรโบราณของไทยมีหลายประเภท เชน ตํารายา ตําราโหราศาสตร ตํารา    
ไมดัด ตําราไสยศาสตร ตําราปลูกบาน ตําราดูฤกษยาม เปนตน หากพิจารณาจากช่ือของตําราแตละ
ประเภทขางตนจะเห็นไดวา ตําราเร่ืองใดยอมตองกลาวถึงความรูเฉพาะสาขา ที่เปนแบบแผนของ
เร่ืองน้ันไวอยางชัดเจน มีลําดับข้ันตอน เพื่อใหผูปฏิบัติหรือผูที่จะนําความรูจากตําราน้ันไปใชได
อยางถูกตองตามความประสงค   

 

คุณคาของตําราวัวดานตําราสัตวศาสตร นี้เปนตําราท่ีมีเนื้อหากลาวถึงความรูเกี่ยวกับวัว
หลายดาน สวนใหญเปนการดูลักษณะของวัวที่เปนลักษณะดีและลักษณะโทษ เชน ความรูเร่ืองการ
ดูสีของวัว การดูสีน้ําของเขาวัว การดูตําแหนงของขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว การดูลักษณะดี
และรายจากสรีระภายนอกของวัว วิธีปรุงยาปะสะเขา และความรูเร่ืองการพยากรณน้ําฝน เปนตน 
ความรูดังกลาวน้ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการเลี้ยงและการคัดเลือกวัว แลวจึงเกิดการ
                                                           

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๔๖๓. 

๒Viggo  Brun, Some Remarks on the Tamraa Tradition  in Thailand (SOAS, Umiversity of  

London,๑๙๘๘) อางถึงใน สุวรรณี ทองรอด, “ตํารามาฉบับภาคกลาง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๒๐๖.  



๑๖๘ 

 

ถายทอดสืบตอกันมาซึ่งตําราท่ีผูวิจัยนํามาศึกษา  เปนตําราวัวท่ีบันทึกเปนลายลักษณที่มีกลวิธี
นําเสนอหลายรูปแบบ มีทั้งท่ีแตงดวยคําประพันธรอยกรอง สวนใหญใชคําประพันธประเภท      
รายยาว และลิลิต  แตงดวยคําประพันธรอยแกวโดยอธิบายความใหเขาใจไดอยางชัดเจน มีการ
นําเสนอโดยใชแผนภาพรูปวัวในการสื่อความมาประกอบคําอธิบาย เพื่อใหสะดวกตอการทําความ
เขาใจเนื้อหาในระยะเวลาสั้น  

ตําราวัวดังกลาวจึงเปนตําราสัตวศาสตรที่นอกจากจะใหความรูเกี่ยวกับการดูลักษณะดีและ
รายของวัวแลว ขณะท่ีอานตํารายังเกิดความซาบซึ้งและไดรับรสวรรณศิลปในขณะท่ีอานดวย และ
ยังไดชื่นชมกับรูปภาพวัวที่สวยงาม ตําราวัวจึงเปนตําราที่ครบครันทั้งเน้ือหาและรสของวรรณศิลป  

ผูวิจัยใครขอกลาวถึงคุณคาของตําราวัว ในเร่ืองความรูที่จัดเปนคุณคาดานตําราสัตวศาสตร
ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 
๑.๑ ความรูเร่ืองการดูสีกายของวัว 

 ความรูในการคัดเลือกสีกายของวัว มีความสําคัญกับการคัดเลือกวัว เนื่องจากคนโบราณเชื่อ
วาวัวที่มีสีกายตรงตามตําราถือวาเปนวัวที่มีลักษณะดีเปนมงคลท่ีควรครอบครอง และยังเช่ือวาหาก
ใครไดครอบครองวัวที่มีสีกายตรงตามตําราก็จะบังเกิดคุณในดานตางๆ ที่วัวจะบันดาลใหสวนใหญ
จะเกี่ยวของกับการใหคุณในดานความรํ่ารวย มีทรัพยสมบัติ มีบริวาร มีอํานาจ ไดเปนเจาคนนายคน 
คุมครองปองภยันตรายตางๆ เปนตน  ในตําราวัวไดแบงสีกายของวัวไว ๘ ตระกูล  ความวา 
 

 หนึ่งโคอุสุภราช  ซ่ึงเปนอาสนแหงเรา  ตัวดํานวลดางหนา  ส่ีบาทาดอกหาง  ทั่วสรรพางคเจ็ดแหง 
หนึ่งโคแดงบริสุทธิส้ิน  ช่ือโคกระบิน ศรีชาด  ขาวสะอาดช่ือโคหา  ทั้งกายาเหมือนสําลี  สองอยาง
นี้สมกษัตริย  สีเหลืองชัดช่ือโคหงษ  หนึ่งรูปทรงโสภา  มีวรรณาดุจเมฆ  เปนลาภเอกแกเจาของ  
หนึ่งสีทองแดงลํ้าเลิศ  เกิดตามเผาตามพันธ  โคหน่ึงน้ันกายา  ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย  คุมอันตราย
ตางตาง  ทรงสรรพางคปานเขียน  สีดั่งเส้ียนโตนดงาม  ใครแจงความจงแสวง  สีโคแสงอยางกลาว  
โดยเรื่องราวส้ินเสร็จ  โคท้ังเจ็ดตัวนี้ ผูใดมีเลี้ยงไว  ทรัพยสินไหลเนืองนอง  มีเงินทองยศถา  ตั้งแต
นี้จะวา  คุณเขาตอไป   

            (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
 

 จากขอความขางตนไดแสดงถึงการจําแนกสีกายของวัวเปนตระกูล ไดแก  
  ๑.โคอุสุภราช  มีสีกายเปนสีดําท้ังตัว มีสวนท่ีดางอยู ๗ ตําแหนง ไดแก หนา 
หนอก หาง และเทาทั้ง ๔  วัวที่มีลักษณะดังกลาวมาน้ีมีความเชื่อวาเปนยอดของวัวทั้งปวง  



๑๖๙ 

 

๒.โคกระบิน  บางฉบับเรียกวา โคจงกลนี และ โคนิล สีกายของวัวตระกูลนี้มีสี
แดงทั่วทั้งตัว 

๓. โคหา  สีกายของวัวตระกูลนี้มีสีขาวสะอาดท่ัวทั้งตัว เหมือนสีของสําลี 
๔. โคหงส  สีกายของวัวตระกูลนี้มีสีเหลืองทั่วทั้งตัว 

๕. โคสีเมฆ  สีกายของวัวตระกูลนี้มีสีขาว เทา ดุจสีเมฆ 

๖.  โคสีทองแดง สีกายของวัวตระกูลนี้มีสีเหลืองคลายสีของทองแดง 

๗. โคมีลายดังเกล็ดปลา สีกายของวัวตระกูลนี้เปนลายท่ัวทั้งตัว มีลักษณะคลาย
เกล็ดของปลา  

๘. โคสีเสี้ยนโตนด สีกายของวัวตระกูลนี้มีสีเหลืองดํา คลายสีของเสี้ยนโตนด   

 

 จากสีกายของวัวทั้ง ๘ ตระกูลขางตน ทําใหเห็นถึงความสามารถในการจําแนกสีกายของวัว
ใหเห็นความแตกตางของวัวแตละตระกูลไดอยางชัดเจน และสีกายของวัวทั้ง ๘ ตระกูลขางตน   
เปนสีที่ถือวาเปนลักษณะสีที่เปนมงคล วัวตัวใดมีสีกายดังกลาวถือวาเปนวัวที่มีลักษณะพิเศษ      
เปนลักษณะดีที่ควรครอบครอง ซึ่งบุคคลที่ควรครอบครองน้ันในตําราไดกลาวไวเพียง ๒ ตระกูล
คือ โคกระบิน หรือ โคกระวิน และโคหา ที่ควรคูเฉพาะกษัตริย  สวนโคอุสุภราชเปนตระกูลวัวที่มี
ลักษณะพิเศษที่ยกไวเปนตระกูลใหญเหนือวัวในตระกูลอ่ืน คือ เปนพญาของวัวทั้งปวง 

 สีกายของวัวทั้ง ๘ ตระกูลขางตน จะเห็นไดวาบางสีเปนสีที่คนโบราณใชการจําแนกตาม
ความคุนเคยกับสีที่คนเองมีประสบการณในการมองเห็น เชน โคกระบิน มีกายสีแดง ก็ไมได
หมายถึงสีแดงอยางแดงชาด (red) แตสีแดงของคนโบราณอาจจะหมายถึงสีระดับอ่ืนท่ีอยูในกลุมสี
แดง เชน สีเหลื่อมประภัสสร สีหมากสุก สีหงสเสน สีหงสบาท สีแดงเสน เปนตน  โคหงส ที่มีสี
กายเปนสีเหลือง และโคสีทองแดง ก็ไมไดหมายถึง สีเหลือง (yellow) แตอาจจะหมายถึงท่ีเหลือง
ระดับอ่ืนๆ เชน สีนวลจันทร สีเหลืองรง สีเหลืองนวลเทา สีเหลืองจําปา เปนตน การจําแนกสี
ดังกลาวทําใหเห็นถึงการรับรูเร่ืองสีของคนโบราณที่มีความแตกตางจากการรับรูเร่ืองสีของคน
ปจจุบัน เพราะคนโบราณมีภูมิปญญาท่ีจะนําความรู เร่ืองสีที่คุนเคยในธรรมชาติมาเทียบใหได
ใกลเคียงกับสีที่ตองการจะสื่อความใหมากท่ีสุด 

 สีกายของวัวทั้ง ๘ ตระกูลขางตน ในปจจุบันยังคงเปนสีที่บรรดานักเลงวัวและผูที่ชื่นชอบ
วัวมุงเสาะหามาเปนเจาของ โดยเฉพาะสีดําและมีลักษณะเฉพาะอยางโคอุสุภราช สีแดงอยาง         
โคกระบิน  สีขาวสะอาดเหมือนสําลีอยางโคหา ซึ่งก็คือลักษณะเฉพาะของวัวที่จะนํามาเปนพระโค
สําหรับแรกนา   แตจากการศึกษาพบวา ยังมีวัวสีอ่ืนที่อยูในความสนใจและเช่ือวาเปนวัวที่มี
ลักษณะดีและจะใหคุณแกผูครอบครองอีกหลายสี เชน วัวสีแพร เปนวัวที่มีกายสีเขียวเกือบดํา     



๑๗๐ 

 

เมื่อถูกแสงแดดขนจะเปนมันมีประกาย วัวลาย เปนวัวที่มีสีกายเปนลายทั่วทั้งตัว วัวดาง เปนวัวที่มีสี
กายดางทั่วตัว สวนใหญเปนสีดางที่มีสีขาวสลับสีดํา สีขาวสลับสีเหลือง เปนตน  
 
 ๑.๒ ความรูเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัว 

 การดูสีของเขาวัวเปนความรูในตําราวัวที่มีกลาวไวมากท่ีสุด  ความรูดังกลาวอธิบายถึงสี    
ที่ปรากฏบนเขาวัวท้ังท่ียังมีชีวิตและเขาของวัวที่ตายแลว วิธีการจําแนกสีที่ปรากฏบนเขาวัวนั้น    
จะใชการเทียบสีที่ เห็นกับสีของสิ่งตางๆในธรรมชาติ เชน สีของดอกไม ผลไม สัตว สิ่งของ 
เคร่ืองใช เปนตน  และการอธิบายสีแตละสีนั้นยังบอกถึงพิกัดราคา และคุณของเขาแตละสีที่จะ ให
คุณวิเศษดานตางๆ หรือใหโทษแกผูครอบครองรวมถึงผูควรครอบครองเขาน้ัน ผูวิจัยขอกลาวถึง   
สีของเขาวัวตามกลุมที่ปรากฏตามลําดับ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

  กลุมสีดํา 
   เขาสีดํา มียศมีคุณสูงศักดิ์ มีบุญ ราคาสูงไมแพกัน  (ตําราวัวเลขที่ ๑ ๒ 
  และ๓) 
   เขาสีดํานิล มีคุณดานเคร่ืองราง กันอาวุธ หาคาไมได (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ 
  และ ๓) 
   เขาสีดํานิล แชน้ําอาบกินแกอาการปวดเม่ือย (ตําราวัว เลขที่ ๗) 
   เขาสีดําดังผาดํา เขานี้มีโทษ (ตําราดูวัว วัดตนสน) 
   สีเขาดํามีสีขาวปนดังแกว เขาน้ีเปนเขามงคล ราคาทองคํา ๑๐ ชั่ง (ตําราวัว 
  เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
   เขาสีดําแดง ชอบอยูแกทาวพระยา ราคาทอง ๑ ชั่ง (ตําราเขาอุสุภราช     
  วัดระหารนอย) 
   เขาสีดังแมวดํา ชอบอยูกับเศรษฐี ราคาทอง ๑ชั่ง (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 

  กลุมสีเหลือง 

   เขาสีเหลือง คูควรแกกษัตริย ราคาสูง (ตําราวัว เลขที่ ๙) 
   เขาสีเหลืองดังทอง อยูดวยผูใดเปนโภคทรัพย กันอุบัติจัญไร ราคาทอง ๙ 
  ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
   เขาสีเหลืองดังแสงเทียนแลบแทงขึ้นไปปลายเขา อยูดวยผูใดมีคุณ 

  หนักหนา ราคาทอง ๑๐ ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๖) 



๑๗๑ 

 

   เขาสีเหลืองเหมือนลูกมะนาวสุก ใครเก็บไวจะเกิดสุขสวัสดี มีทรัพย  
  พนจากเภทภัยและไขเจ็บ (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
   เขาสีเหลืองดังขมิ้น ดีมีคุณดานโภคทรัพย (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
 

  กลุมสีแดง 
   เขาสีแดง เปนเขาโภคทรัพย คูควรแกเศรษฐี ตีราคาไมได (ตําราวัว เลขที่ 
  ๔ ๘ และ ๑๐) 
   เขาสีแดงลุกดังหิ่งหอย เวลาทําขวัญใหเอาเขาน้ีออกไปต้ังทําขวัญดวย 

  พระโพสพเจาจะชอบเน้ือพึงใจ ดีนัก (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
   เขาสีแดงสุกเหมือนผลตําลึง ควรแกทหารจะมีบริวารมาก ราคาทอง ๖ 
  ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
   เขาสีแดงปลายเขาดังดอกชบา อยูเรือนผูใดผูนั้นจะไดเปนครู เปนทาว   
  พระยาแกคนทั้งหลาย ราคาทอง ๒๐ ตําลึง (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

  กลุมสีขาว 

   เขาสีขาว มีคุณเลิศ จะเจริญรุงเรือง ราคาทอง ๙ ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ 
  และ ๓) 
   เขาสีขาวมีสีแดงสุดปลาย ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นเปนสวัสดีทุกประการ ราคา
  ทอง ๙ ตําลึง (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย) 
   เขาสีขาวเหลืองเปนแสงสุกตรงปลาย ใหคุณเลิศจําเริญศรี เขาน้ีใครไดไว
  เมื่อจะซื้อขาย ขา คน วัว ควาย ใหเอาเขาน้ีแชน้ํา ประพรมเงินทอง ขาทาสจะรัก มี
  ทรัพยสินเงินทองกายกอง มีขาทาสนับอเนกอนันต ราคาทอง ๘ ตําลึง (ตําราวัว 
  เลขที่ ๔ ๘ และ ๑๐) 
   เขาสีขาวดังสีงาชาง เขาน้ีหญิงท่ีคลอดบุตรยากใหเอาเขาแชน้ําประพรม 
  กิน จะคลอดลูกงาย ราคาทอง ๕ ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
 

  กลุมสีเขียว 

   เขาสีเขียว ควรกับพระมหากษัตริย (ตําราวัว เลขที่ ๑๐ และ ๑๒) 
   เขาสีเขียวดังผลมะแวง มีคุณดานโภคทรัพย (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
   เขาสีเขียวผิวไมไผ ชอบแตขี่เรือไปคาขาย (ตําราวัว เลขที่ ๕) 



๑๗๒ 

 

   เขาสีเขียวมีแสงสุกปลาย ถาอยูเรือนผูใดผูนั้นเปนสวัสดีทุกประการ (ตํารา
  เขาอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

  กลุมสีมวง 

   เขาสีมวงกลุมรอบ จะประกอบสารพัดสิ่งใดดีทุกประการ ราคาทอง ๔ 
  ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๗) 

 เขาสีม วง ดํ าด า งตรงปลายสุกใสเหมือนแสง ห่ิงหอย  มีคุณด าน
 ยศถาบรรดาศักดิ์ ควรแกกษัตริย เพราะจะทําใหมีพระเดชานุภาพย่ิง สามารถ      
 ขมขาศึกได (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ๓) 
 

 นอกจากน้ีการดูสีของเขาวัวในตํารายังใชการจําแนกดวยวิธีการใชสีในธรรมชาติมาเปน   
ตัวเทียบ ดังตัวอยาง 

  

  เขาสีเสี้ยนโตนด มีคุณล้ําเลิศ มีทรัพยสินมาก ราคาทอง ๑ ชั่ง (ตําราวัว เลขที่ ๔ ๘ 
 และ ๑๐) 
  เขาสีดอกฝาย กันสัตวรายในเวลาเดินปาจะพนจากภัยอันตราย ราคาทอง ๖ ตําลึง 
 (ตําราวัว เลขที่ ๑ ๒ และ ๓) 
  เขาสีดอกตะแบก เมื่อจะใหทานใหเอาเขานั้นแชน้ํา สระหัวดีนัก ราคาทอง ๓ บาท 
 (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
  เขาสีดังลูกน้ําเตา คาขายดีมีกําไร (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
  เขาสีงูลอกคราบ    (เปนเขา) ใหคุณ  ราคาทอง ๕ ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๑๐) 
  เขาสีปกแมลงทับ  (เปนเขา)  ใหคุณ  ๑๖ ป ราคาทอง ๓ ตําลึง (ตําราวัว เลขที่ ๘) 
 

 จากตัวอยางการจําแนกสีน้ําของเขาวัวเปนกลุมสีตางๆ ทําใหเห็นไดวา ตําราวัวให
ความสําคัญกับการพิจารณาสีของเขาวัว เนื่องจากเขาวัวเปนอวัยวะในสวนสําคัญที่จะมองเห็น    
เปนอันดับแรก และเขาวัวยังแสดงถึงความสวยงามของวัว และย่ิงเขาของวัวตัวใดมีลักษณะท่ีสวย
และมีสีตรงตามตําราแลวก็จะย่ิงเปนที่ตองการของนักเลงวัวและผูชื่นชอบการเลี้ยงวัว  การท่ีมีตํารา
ที่ใหความรูเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัวน้ี จะเปนเสมือนคูมือที่จะสามารถนําความรูจากตําราไป
ตรวจสอบกับลักษณะของสีที่ปรากฏบนเขาวัวตัวอ่ืนๆไดอยางสะดวก และหากไดมีการถายทอด
เปนตําราวัวที่บันทึกเปนลายลักษณก็จะย่ิงชวยเก็บรักษาความรูและภูมิปญญาอันสําคัญนี้ใหคงอยู



๑๗๓ 

 

ตอไป และตําราดังกลาวนี้จะชวยคลายขอสงสัยหรือปญหาตางๆในเร่ืองการพิจารณาสีน้ําของเขาวัว
ใหมีความเขาใจที่ชัดเจน และถูกตอง ในทางกลับกันถาไมจดบันทึกไวเปนตํารา หรืออาศัยเพียงการ
ถายทอดดวย  คําบอกเลาแบบวิธีมุขปาฐะ(Oral Tradition) ความรูและภูมิปญญาเร่ืองการดูสีน้ําของ
เขาวัวก็จะสูญหายไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป   

ผูวิจัยไดนําความรูเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัวไปสอบถามจากผูรูในทองถิ่น จากการศึกษา 
พบวา ความรูเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัวไมมีหลงเหลืออยูในการรับรูของชาวบาน ปจจุบันการ
คัดเลือกวัวไมไดพิจารณาท่ีสีน้ําของเขาวัวอยางเชนในอดีต  แตจะดูเพียงรูปทรงของเขาวัวเทาน้ันวา
โคงเปนวงไดสวยหรือไมเทาน้ัน สวนใหญนิยมวัวที่มีโคนเขาใหญ ยาวเสมอกัน และเรียวแหลม 
สวนสีน้ําของเขาวัวนั้นไมมีความสําคัญตอการคัดเลือกวัว  โดยลักษณะของเขาวัวที่มีความนิยม      
มีหลายลักษณะ ซึ่งสวนใหญก็ยังคงมีความเชื่อที่สืบเน่ืองมาจากตํารา ดังท่ีมีกลาวไวในตําราวัว 
เลขที่ ๕ และ ๑๑  ที่ไดกลาวแลวในบทที่ ๓ หนา ๑๒๕ 

ลักษณะของเขาวัวที่เปนคุณและโทษนั้น จากการศึกษาพบวา เขาบางลักษณะในตํารายังคง
เปนลักษณะท่ีนักเลงวัวสวนใหญใหความสําคัญ และเช่ือว าเปนเขามงคลที่ควรหามาครอบครอง 
ไดแก เขาเทพพนม เปนเขายาวโคงข้ึนปลายเขาบิดเขาหากันเสมือนอาการของบุคคลพนมมือไหว  
นอกจากน้ียังมีเขาลักษณะอ่ืนๆที่ไมไดกลาวไวในตําราแตเปนลักษณะท่ีนิยมของชาวบาน และมี
ความเชื่อดานคุณและโทษเขามาเก่ียวของ เชน เขาอุมบาตร เปนเขาท่ีมีลักษณะโคงเสมอกันแลว
ปลายเขาบิดออกมาทางดานหนา แสดงรูปทรงเสมือนพระกําลังอุมบาตร เปนตน 

 

 ๑.๓ ความรูเร่ืองการดูตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 

 การคัดเลือกวัวที่มีลักษณะดีที่ตรงตามตํารานั้น ยังมีเร่ืองของการดูขวัญวัว ซึ่งมีความสําคัญ
มากในการคัดเลือกวัว เพราะมีความเชื่อวาถาผูใดไดครอบครอง วัวที่มีขวัญอยูในตําแหนงท่ีดีก็จะ
เกิดความสุขสวัสดี หากไดวัวที่มีขวัญตกอยูในตําแหนงของขวัญรายคือมีลักษณะเปนโทษก็ไมนิยม
นําวัวตัวน้ันมาเลี้ยง เพราะเชื่อวาจะไดรับทุกขภัยตางๆจากการเลี้ยงวัวตัวนั้น ดังน้ันในการคัดเลือก
วัวของคนโบราณจึงตองมีความพิถีพิถัน และดูเร่ืองขวัญวัวอยางละเอียดเพื่อไมใหไดวัวที่มีขวัญราย
มาเลี้ยง  
 ขวัญของวัวจะมีประจําตัววัวต้ังแตเกิด ซึ่งมีตามจุดตางๆท่ัวรางกาย เชน หนาผาก กลางหลัง 
ระหวางตา คอ คาง ใบหู หนาอก ใตทอง ขา หนาแขง ขอเทา ฯลฯ ขวัญเหลาน้ีในตําราวัวที่ศึกษามี
ชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน ตําราดูขวัญวัว ฉบับวัดใหมเจริญธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได
บอกชื่อและตําแหนงของขวัญดีและขวัญรายของวัวไวดังนี้ 
 



๑๗๔ 

 

   ตัวอยาง ชื่อขวัญดี 

    ๑. ขวัญอยูที่หนาผาก ชื่อ ขวัญเดิม   
    ๒. ขวัญอยูที่คิ้ว ชื่อ ขวัญเทพจักร 

    ๓. ขวัญอยูที่เหนือจมูก ชื่อขวัญปรกนาค 

    ๔. ขวัญอยูที่ยอดหนอก ชื่อขวัญจอมปราสาท 

    ๕. ขวัญอยูที่ใบหู ชื่อ ขวัญหอบสิน  

    ๖. ขวัญอยูที่ใตคอ ชื่อ ขวัญตะลุงนาค 

    ๗. ขวัญอยูที่โคนหาง ชื่อ ขวัญปดทวาร 

    ๘. ขวัญอยูที่ขากรรไกร ชื่อ  ขวัญแกมแกว 

    ๙. ขวัญอยูที่ขอพับขาหลัง ชื่อ ขวัญดําเนินพระราม 

    ๑๐. ขวัญอยูที่หาง ชื่อ ขวัญชองนางคล่ี 
  

  ตัวอยาง ชื่อขวัญราย 

   ๑. ขวัญอยูที่จมูก ชื่อ ขวัญไฟอาทิตย 
   ๒. ขวัญอยูที่ตูด ชื่อ ขวัญผิงแดด 

   ๓. ขวัญอยูที่ขอตีน ชื่อ ขวัญธรณีถลม 

   ๔. ขวัญอยูที่โคนหนอกดานหนา ชื่อ ขวัญรับทุกข 
   ๕. ขวัญอยูที่สวาบ ชื่อ ขวัญปดตก 

  

  สวน ตําราดูขวัญวัว ของ นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต ไดบอกช่ือและตําแหนง
ของขวัญดีและขวัญรายของวัวไวดังนี้ 
 

   ตัวอยาง ชื่อขวัญดี 
    ๑. ขวัญอยูที่หนาผาก ชื่อ ขวัญเดิม   
    ๒. ขวัญอยูที่คิ้ว ชื่อ ขวัญเทพจักร 

    ๓. ขวัญอยูที่คาง ชื่อ ขวัญแกมแกว 

    ๔. ขวัญอยูที่ยอดหนอก ชื่อขวัญจอมปราสาท 

    ๕. ขวัญอยูที่ใบหู ชื่อ ขวัญหอบสิน  

    ๖. ขวัญอยูใตคอ ชื่อ ขวัญตะลุงนา 
    ๗. ขวัญอยูที่ตูด ชื่อ ขวัญผิงแดด 



๑๗๕ 

 

  ตัวอยาง ชื่อขวัญราย 

   ๑. ขวัญอยูที่จมูก ชื่อ ขวัญไฟอาทิตย 
   ๒. ขวัญอยูที่ขอตีน ชื่อ ขวัญธรณีถลม 

   ๓. ขวัญอยูที่โคนหนอกดานหนา ชื่อ ขวัญรับทุกข 
   ๔. ขวัญอยูที่สวาบ ชื่อ ขวัญปดตก 

  

 จากตัวอยางตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว ท่ีกลาวขางตน ทําใหเห็นไดวาชื่อ
ของขวัญวัวบางชื่อมีความแตกตางกัน เชน ชื่อขวัญตะลุงนาค กับ ขวัญตะลุงนา สวนตําแหนง
ของขวัญสวนใหญ พบวา อยูในตําแหนงท่ีใกลเคียงกัน มีบางขวัญ เชน ขวัญผิงแดด ตําราดูขวัญวัว
วัดใหมเจริญธรรม กลาววาเปนขวัญราย สวนของ ทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต กลาววาเปนขวัญดี    
เปนตน 

ความรูเร่ืองการดูขวัญดีและขวัญรายของวัวในปจจุบันยังคงมีความสําคัญอยูมากตอการ
คัดเลือกวัว ซึ่งมีความรูสวนใหญเปนความรูที่สืบทอดมาจากตํารา ดังน้ันคนที่คัดเลือกวัวจึงตองมี
ความรูอยางเช่ียวชาญในศาสตรที่เปนความรูตางๆท่ีสวนหน่ึงไดจากตําราและท่ีไดรับการถายทอด
จากผูรูในทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยประสบการณ และเปนคนที่มีความจําดีที่จะจดจํารายละเอียดในเร่ือง
ตางๆของตําราเพื่อจะไดนําไปใชไดอยางถูกตอง  

 

 อนึ่ง ความรูในการคัดเลือกวัวไมวาจะเปนการดูสีกาย สีน้ําของเขาวัว ลักษณะของเขา และ  
ตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว มีความแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทําใหความรูจากตําราวัว
มิไดนําไปใชอยางแพรหลายดังเชนอดีต เน่ืองจากการคัดเลือกวัวในปจจุบันไดนําวิทยาการ
สมัยใหมเ ร่ืองการคัดเลือกสายพันธุมาแทนท่ี ทําใหความรูที่ เปนภูมิปญญาแบบด้ังเดิมเร่ิม             
สูญหายไป  ยังคงเหลือไวเฉพาะกลุมผูเลี่ยงวัวในบางทองถิ่น เชนในกลุมผูนิยมวัวลาน วัวประกวด
สวยงาม วัวเทียมเกวียน วัวชน และวัวที่ใชในพระราชพิธีเทานั้น 

 
๒. คุณคาดานภูมิปญญา 
 ตําราวัวนอกจากจะมุงใหความรูเกี่ยวกับการดูลักษณะดี ชั่วของวัวโดยเฉพาะแลว   ตําราวัว
นี้ยังไดสะทอนถึงภูมิปญญาอันล้ําเลิศในดานตางๆไวไดอยางนาสนใจ  ซึ่งการศึกษาภูมิปญญาท่ี
ปรากฏในตําราวัวนี้จะยิ่งชวยใหเห็นพลังทางปญญาและวิธีคิดของคนโบราณที่ผสานสัมพันธกับสิ่ง
ตางๆ ทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม และธรรมชาติไดเปนอยางดี  และจะทําใหเห็นถึง
คุณคาในดานตางๆของตําราวัวไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปน้ี 



๑๗๖ 

 

๒.๑ ภูมิปญญาในการใชคําเรียกสี  
 การจําแนกสีที่ปรากฏบนเขาวัวนั้น หากพิจารณาจากคําเรียกสีตางๆ จะเห็นไดวาคําเรียกสี
เหลาน้ันไดแสดงลักษณะของความเปนคนชางสังเกตในสิ่งตางๆรอบตัวของคนโบราณ  เพราะคํา
เรียกสีที่นํามาเปรียบเพื่อใหสะดวกตอการจัดจําแนกสีน้ําของเขาวัวนั้น ลวนมาจากสีในธรรมชาติ
และสิ่งที่คุนเคยทั้งสิ้น  และการเปนคนชางสังเกตน้ีเองจึงสะทอนภูมิปญญาในการจําแนกสีน้ําของ
เขาวัวใหเห็นความแตกตางกันไดอยางชัดเจน  ผูวิจัยจะขอกลาวถึงภูมิปญญาในการจําแนกสีน้ําของ
เขาวัวที่เทียบกับสีธรรมชาติ ซึ่งสามารถจัดเปนหมวดสีวรรณะตางๆ ตามการจําแนกหมวด สี
โบราณ ซึ่ง วรรณิภา ณ สงขลา๓ ไดศึกษาเก่ียวกับสีโบราณสีตางๆ ซึ่งอยูระหวางสีขาวและดําแบง
ได ๗ หมวดดังนี้ 
 

 ๑. หมวดสีแดง  ไดแก 
  เขาสีดอกบัว 

  เขาสีเม็ดทับทิม 

  เขาสีลูกมะแวงสุก 

 

 ๒. หมวดสีเสน  ไดแก 
  เขาสีหมากสุก 

  เขาสีทองแดง 

 

 ๓. หมวดสีเหลือง ไดแก 
  เขาสีสุวรรณ 

  เขาสีทอง 

  เขาสีดั่งทองสุก 

  เขาสีดังทองสด 

  เขาสีดังทองคํา 
  เขาสีมะนาวสุก 

  เขาสีดอกน้ําเตา 
  เขาสีลูกมะปรางสุก 

  เขาสีมะมวงสุก 
                                                           

๓วรรณิภา  ณ สงขลา, “สีโบราณ,” ศิลปากร ๓๑, ๑ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๓๐): ๑๐๔. 



๑๗๗ 

 

  เขาสีเสี้ยนโตนด 

  เขาสีขมิ้นสด 

  เขาสีขมิ้นออย 

  เขาสีขมิ้นแก 
  เขาสีดอกคํา 
 

 ๔. หมวดสีเขียว  ไดแก 
  เขาสีผลมะแวง 

  เขาสีน้ําเตา 
  เขาสีลูกผักปลัง 

  เขาสีปกแมลงทับ 

 

 ๕. หมวดสีคราม  ไดแก 
  เขาสีสําริด 

 

 ๖. หมวดสีมวง  ไดแก 
  เขาสีอัญชัน 

  เขาสีดอกตะแบก 

  เขาสีดอกผักตบ 

 

 ๗. หมวดสีดํา  ไดแก 
  เขาสีนิล 

  เขาสีอัญชันดํา 
  เขาสีกระบือดํา 
 

 การแบงสีของเขาวัวเปนวรรณะตางๆ ตามการจําแนกหมวดสีโบราณขางตน ทําใหเห็น    
ไดวาคนโบราณมีความละเอียด เปนคนชางสังเกต เพราะสามารถจัดจําแนกสีเปนหมวดตางๆทําให
เห็นความแตกตางของสีไดอยางชัดเจน ทั้งยังทําใหเห็นโลกทัศนเกี่ยวกับการรับรูเร่ืองสีที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งจะเห็นวาหมวดสีเหลืองมีการรับรูและสื่อความดวยสีธรรมชาติที่หลากหลายที่สุด 

 



๑๗๘ 

 

อนึ่ง ภูมิปญญาเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัวในปจจุบัน พบวา ในการคัดเลือกวัวไมไดให
ความสําคัญกับการดูสีน้ําของเขาวัวอยางท่ีกลาวไวในตํารา แตจะเนนและใหความสําคัญในเร่ือง
การดูขวัญดี ขวัญราย และสรีระภายนอกของวัวเปนสวนสําคัญ  ทําใหภูมิปญญาดานน้ีมีแนวโนมท่ี
จะเสื่อมคลายลง เพราะอยูนอกเหนือจากการรับรูของคนในทองถิ่น 
 

๒.๒ ภูมิปญญาในการใชคําเรียกช่ือขวัญดี ขวัญรายประจําตัววัว 

 คําเรียกชื่อขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว นับเปนภูมิปญญาของคนโบราณท่ีใชความรู   
ในการผสมผสานคําเรียกชื่อกับความรอบรูในเร่ืองตางๆ ที่สัมพันธกับวิถีวัฒนธรรมของคนทองถิ่น
ไดเปนอยางดี สามารถจําแนกตามลักษณะของการสื่อความหมาย ไดดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

  ๑. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง  ความม่ังมีในทรัพยสมบัติ  ไดแก             
ขวัญออมแกว  ขวัญหับคลัง ขวัญหับทวาร ขวัญหอมสิน ขวัญสิ่งสิน  ขวัญคาบแกว  ขวัญกวาดกอง 
ขวัญทองคลัง ขวัญกอนแกว ขวัญหามคลัง ขวัญหามมา ขวัญหอบสิน ขวัญชั่งเงินทอง และขวัญ
บันไดเงินทอง นาก 

  ๒. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง ความมีอํานาจและการเปนใหญ ไดแก ขวัญ
จอมปราสาท และขวัญพิงหมอน 
  ๓. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง เทพเจา อาวุธ สัตว หรือสิ่งท่ีควรเคารพและ
สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ตองยําเกรง ไดแก  ขวัญเทพจักร ขวัญกงจักรนารายณ ขวัญทาดาบ ขวัญปรกนาค 
ขวัญคลี่หางนาค ขวัญตะลุงนาค และขวัญสงพระ 

  ๔. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง ภัยรายทางธรรมชาติ ไดแก ขวัญสูบสมุทร 
และ ขวัญธรณีถลม  
  ๕. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง ความรูสึกที่รอนแรง ไดแก ขวัญไฟอาทิตย 
ขวัญลิ้นแดงอมเพลิง ขวัญตะบองเพลิง และขวัญผิงแดด 

  ๖. ชื่อขวัญวัวท่ีมีความหมายแสดงถึง ความทุกข และการสูญเสีย  ไดแก ขวัญ      
รับทุกข ขวัญกาจับโลง ขวัญปดตก ขวัญจําตรวน และขวัญร่ัว 

  ๗. ชื่อขวัญวัวที่มีความเก่ียวของกับตัวละครในวรรณคดีไทย ไดแก ขวัญหนุมาน 
ชูแอก  และขวัญดําเนินพระราม 

  ๘. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง ความสัมพันธระบบเครือญาติ ไดแก ขวัญ
ยายจูงหลาน  
 



๑๗๙ 

 

 ๙. ชื่อขวัญวัวที่มีความหมายแสดงถึง วิถีสังคมเกษตรกรรม ไดแก ขวัญทัดดอกไม
และขวัญทูลขาวปลูก  เปนตน 
 

 จากคําเรียกชื่อขวัญดีและขวัญรายขางตนทําใหเห็นไดวา ชื่อขวัญแตละช่ือน้ันเปน           
ภูมิปญญาทางความคิดท่ีสามารถสื่อความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งรอบขางไดอยางลงตัว และ
ความหมายตางๆนั้นยังไดสะทอนถึงความปรารถนาในใจของมนุษยในเร่ืองตางๆ ทั้งความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติไดอยางชัดเจน 
 

๒.๓ ภูมิปญญาในการทํายาปะสะเขาดวยพืชสมุนไพร   
ตําราวัวไดสะทอนถึงภูมิปญญา เร่ืองการนําพืชสมุนไพรนานาชนิด มาปรุงเปนยาปะสะเขา  

การเลือกเอาพืชสมุนไพรมาปรุงเปนยา  เปนเร่ืองท่ีสะทอนถึงภูมิปญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู         
การสั่งสมประสบการณที่ไดจากการทดลองดวยวิธีแบบพ้ืนบาน ที่แสดงใหเห็นวาคนโบราณตองมี
ความรูอยางเช่ียวชาญในดานสรรพคุณของพืชแตละชนิดเปนอยางดีรวมถึงรูวิธีปรุงยาใหไดผล     

ภูมิปญญาการทํายาปะสะเขาที่กลาวไวในตํารา  มีความแตกตางกันในเร่ืองของตัวยาสมุนไพร         
ที่นํามาเปนสวนประกอบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 ครบหมดเอาผาเสื้อ  เนื้อขี้ริ้วมอมแมม  แกมกับยาทั้งหลาย  เพลิงเผาดายเปนถาน  ทานใหแชคงคา  
ที่รองยาน้ันเลา  ฝงขาวเปลือกใหดี   โดยวิธีครบสามวัน  ตรองกันเอาแตใส  เทลงในที่อันโต  เอาเขา
โคลงแช  ไวแตเชาคุมเท่ียง  อยาหลีกเล่ียงจงระวัง  เกินกันพังเสียเงา  จึ่งเอาขึ้นลางนํ้า  ผาถูซํ้าจงดี  
เช็ดขัดสีผองแผว  ดั่งหน่ึงแกวสดใส  แลวิไลอยางย่ิง  เปนมิ่งมงคลเลิศ  ยาประเสริฐอยางน้ี  สําหรับ
แตกอนกี้  ทานไดใชเสมอ 

 (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
  พระอาจารยกลาวไวใหเปนมงคล  ถาจะแตงเขาวัวใหยิ่งขึ้นไป  ใหเอาใบกลวย ๑  ใบผักโหม ๑  

หญาพันงูแดง ๑ เปลือกมะเดื่อ ๑ งวงตาล ๑ งวงมะพราว ๑ ผาราย ๑ ผักบุง ๑ หญาปลอง ๑ ผักเส้ียน
ผี ๑ ยาทั้งน้ีเอาประสมกันเขาแลวเผาเอาเถาขัดสามวัน เมื่อจะขัดใหรอเอานําไวใหนอนใสดีแลว จึง
เอาแชขาวเปลือกไวสามวันแลว เอามาแชเขาวัวไวแตเชาจนเที่ยง แลวจึงเอาเบี้ยขัดเงาเปนนํ้างาม 

(ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 

 ความแตกตางของตัวยาสมุนไพรที่นํามาเปนสวนประกอบของยาปะสะเขาทั้ง ๒ ฉบับ
ขางตน พบวา ตําราวัว เลขที่ ๑ มีตัวยาสําคัญ ๑๐ ชนิด ไดแก งวงมะพราว งวงตาล มะเขือจาน 
มะแวง ผักบุง หญาพันงูแดง ผักโหม ใบตองกลวย หญาปลอง ผาขี้ริ้ว  สวนตําราวัว เลขที่ ๕ กลาวถึง



๑๘๐ 

 

ตัวยาสมุนไพรในจํานวนที่เทากัน แตไมมี มะเขือจาน กับ มะแวง แตเพิ่มตัวยามาอีก ๒ ชนิด คือ  
เปลือกมะเด่ือ และ ผักเสี้ยนผี   
 แมวาตัวยาสมุนไพรของแตตําราแตละฉบับจะมีความแตกตางกับไปบาง แตอยางไรก็ตาม
ตัวยาสําคัญที่จะขาดไมไดในการทํายาปะสะเขา พบวา ไดแก งวงมะพราว หญาพันงูแดง และใบตอง
กลวย  และจากการศึกษารายช่ือตัวยาที่นํามาผสมเปนยาปะสะเขานั้น พบวา พืชสมุนไพรแตละชนิด
มีสรรพคุณในการรักษาดานตางๆ  ผูวิจัยไดรวมสรรพคุณของตํารายาชนิดตางๆ จากเอกสารยา
สมุนไพร มีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 ๑. มะพราว๔ (งวงมะพราว) 
  สรรพคุณทางยา  น้ํามะพราวออนรับประทานและลางหนาได ถอดพิษไข ยาเมาท้ัง
ปวง แกทารกในครรภไมดิ้น และแกออนเพลีย 

  ชื่อเรียกในประเทศไทย  มะพราว (ทั่วไป) มะปาว (พายัพ) คอสา (กะเหร่ียง
แมฮองสอน) ดุง (ชองจันทบุรี) โพล (กะเหร่ียงกาญจน)  พราว  มะแพรว (ใต) ญอ (มลายู) 
 
 ๒.หญาพันงูแดง๕ 

  สรรพคุณทางยา  ตนแกขัดเบา ใบแกเม็ดในคอดุจหนามกานบัวหลวง ดอกแก
เสมหะ คั่งในทรวงอกและละลายกอนนิ่ว รากแกปสสาวะหยดยอย บางถิ่นใชตนปรุงเปนยาขับ
ปสสาวะและขับโลหิตประจําเดือนไดดี 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  หญาพันงูแดง (ภาคกลาง)  ควยงูนอย (ภาคเหนือ) อ้ังเกย
ซั้วพี (จีนเตจ๋ิว) 
 
 ๓. กลวยนํ้าวา ๖ (ใบตองกลวย) 
  สรรพคุณทางยา  ยางจากใบใชหามเลือด ผลดิบมีรสฝาดรักษาอาการทองเสีย      
สมานแผลในกระเพาะอาหาร ผลสุกชวยระบายทอง หัวปลีมีรสฝาดเย็น แกรอนใน กระหายนํ้า แก
โรคเก่ียวกับลําไส แกโรคโลหิตจาง 

                                                           
๔สมาคมโรงเรียนการแพทยแผนไทย, ประมวลสรรพคณุยาไทย สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ ภาค 

๓ วาดวยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตวนานาชนิด (กรุงเทพฯ: ไพศาลศิลปการพิมพ,๒๕๒๐), ๒๘-๒๙. 
๕เรื่องเดียวกัน, ๓๖. 

 ๖กระทรวงสาธารณสุข, ผักพื้นบาน: ความหมายและภูมิปญญาของสามัญชนไทย (กรุงเทพมหานคร: 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๓๘), ๑๑๓. 



๑๘๑ 

 

  ชื่อเรียกในประเทศไทย  กลวยใต กลวยมณีออง กลวยมะออง (เหนือ) กลวยสะถุย 
(กะเหร่ียงแมฮองสอน) กลวยเจก (เขมรจันทบุรี) กลวยแหลก (ชองจันทบุรี) 
 

 ๔. ตาลโตนด ๗(งวงตาล) 
  สรรพคุณทางยา  งวงตาลรับประทานแกตานขโมยเด็ก รากแกรอนใน กระหายนํ้า  
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  ตาลโตนด ตาล ตาลใหญ ตาลนา (ทั่วไป) ปลีตาล 
(เชียงใหม) ทะเนา (เขมรพระตะบอง) ตะนอด (เขมร) โหนด (ใต)  
 

 ๕. มะแวง (เครือ)๘ 

  สรรพคุณทางยา  ใชรากและผลรับประทานเปนยากัดละลายเสมหะและเมือก      
ในคอ แกน้ําลายเหนียวได เปนยาระงับความรอนกระทุงพิษไข ขับปสสาวะ โดยมากใชรวมกับ
มะแวงตน เรียกวา มะแวงทั้งสอง 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  มะแวงเครือ (ไทย) 
 

 ๖. ผักบุง๙ 
  สรรพคุณทางยา  เปนยาถอดพิษท้ังปวง ยางมีวิตามินเอ รับประทานแกตาฝาฟาง 
คนจีนใชตมกับเกลืออมแกเหงือกบวม (รํามะนาด) แกออนเพลีย แกกลากเกลื้อน 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  ผักบุง ผักบุงแดง ผักบุงขาว ผักทอดยอด (ไทย) เองฉาย 
(จีน) 
 

 ๗. ผักโหม๑๐ 

  สรรพคุณทางยา  ใชรากปรุงเปนยาถอนพิษรอยภายใน แกไขและไขหัวตางๆ ตม
เอาน้ําอาบแกคัน ขับเสมหะ ขับปสสาวะ  
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  ผักโขม ผักโหมหัด ผักโหม ผักขม ผักหม (ใต) 
 

                                                           
๗สมาคมโรงเรียนการแพทยแผนไทย, ประมวลสรรพคุณยาไทย สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ ภาค 

๓ วาดวยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตวนานาชนิด, ๗๐. 
๘เรื่องเดียวกัน, ๓๙. 
๙เรื่องเดียวกัน, ๑๗๕. 
๑๐เรื่องเดียวกัน, ๑๗๑. 



๑๘๒ 

 

 ๘. หญาปลอง๑๑ 
  สรรพคุณทางยา  ใชตมรับประทานเปนยาขับปสสาวะ แกนิ่ว ขับระดูขาว บํารุงไต 
โดยมากใชรวมกับยาแกโลหิต ระดูพิการ ไมนี้มีทั้งของจีนและไทยคนจีนนิยมใชแกรอนใน 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  หญาถอดปลอง หญาปลอง หญาสองปลอง (ไทย -ภาค
กลาง) 
 

 ๙. มะเกลือ๑๒ 

  สรรพคุณทางยา  ลูกมะเด่ือสดมีรสขื่นฝาด เปนยาสมุนไพรท่ีดีที่สุดในการกําจัด
พยาธิตัวตืด หรือไสเดือนกลม ใชรากฝนกับน้ําซาวขาวรับประทานแกอาเจียน แกเปนลมหนามืด 
เปลือกตนปงไฟใหเหลืองจัดใสรวมกับนํ้าตาลสดจะทําใหเกิดแอลกอฮอภายใน ๒๔ ชั่วโมง เรียกวา 
น้ําตาลเมา 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  มะเกลือ (ทั่วไป) มะเกีย (พายัพ) มักเกลือ (เขมรตราด) 
เกลือ (ใต) ผีเผา (เงี้ยว) 
 

 ๑๐. ผักเส้ียนผี๑๓ 

  สรรพคุณทางยา  ตนมีรสรอนขม ใชขับหนองในรางกาย ทําใหหนองแหง คุมธาตุ 
แกลม แกปวดทอง เจริญไฟธาตุ ใบแกปสสาวะพิการ ดอกฆาเช้ือโรค ลูกขับพยาธิ รากแกผอมแหง 
แกฝ แกวัณโรค 
  ชื่อเรียกในประเทศไทย  ผักเสี้ยนผี  ผักเสี้ยนตัวเมีย (ไทย-ใต) สมเสี้ยนผี (พายัพ) 
ไปนิพพานไมรูกลับ   
 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๑สมาคมโรงเรียนการแพทยแผนไทย, ประมวลสรรพคณุยาไทย สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ 

ภาค ๓ วาดวยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตวนานาชนิด, ๓๔. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, ๖.  
๑๓เรื่องเดียวกัน, ๑๘๑. 



๑๘๓ 

 

 ๑๑. กะทกรก๑๔ 

  สรรพคุณทางยา  ใบมีรสเมาเบ่ือ ตําพอกฆาเชื้อบาดแผล แกโรคผิวหนัง หิด ตนขับ
ปสสาวะ ขับเสมหะ แกไอ แกบวม ลูกสุกรสหวานเย็น แกปวด บํารุงปอด ลูกดิบมีรสเมาเบื่อ ดอกมี
รสเมา ขับเสมหะ แกไอ ตนสดทั้งตนมีพิษเมาเบ่ือทําใหตายได พิษจะสลายตัวเมื่อถูกความรอน จึง
ตองตมใหสุกกอนรับประทาน 

  ชื่อเรียกในประเทศไทย เถาสิงโต (ชัยนาท) รกฟา กระโปรงทอง (ใต) เถาเงาะ 
รกชาง (พังงา) ผักแคบฝร่ัง (ศรีราชา) ละพุยาบี (มลายู) อังนก  ผาข้ีร้ิว ผาขี้ริ้วหอทอง (เพชรบุรี)  
 

 ๑๒. มะเขือจาน ๑๕  

  สรรพคุณทางยา ลําตน รากตมกินแกบิด หรือค้ันน้ําลางแผลเทาเปอย ใบแหงปน
เปนผง เปนยาแกโรคบิด ปสสาวะขัด หนองใน ดอกสดหรือแหงเผาใหเปนเถาแลวบดละเอียด      
แกปวดฟน ผลแหงทําเปนยาเม็ด แกปวด แกตกเลือดในสําไส ขับเสมหะ ผลสดใชพอกบริเวณท่ีเปน
แผลอักเสบ ฝหนอง หรือโรคผิวหนังเร้ือรัง ผดผื่นคัน 

  ชื่อเรียกในประเทศไทย มะเขือกระโปกแพะ, มะเขือหํามา, มะเขือจาน, มะเขือ
จาวมะพราว, มะแขวงคม (เหนือ) 
 
  จากรายชื่อยาสมุนไพรขางตน ทําใหเห็นไดวาคนโบราณมีภูมิปญญาในการใชชีวิต
รวมกับธรรมชาติไดเปนอยางดี  เห็นประโยชนในดานอ่ืนของพืชสมุนไพรนอกเหนือจากการใช
เปนยารักษาโรค  และดวยวิธีคิดท่ีสั่งสมมาอยางยาวนานจึงสามารถนําพืชสมุนไพรในธรรมชาติ    
มาปรับและประยุกตใชใหเขาจุดประสงคตางๆในการดําเนินชีวิตไดอยางลงตัว  
 

๒.๔ ภูมิปญญาดานทัศนศิลป  
ภูมิปญญาดานทัศนศิลปในตําราวัว พบวา คนโบราณไดคิดคนวิธีการถายทอดความรูเร่ือง

ตําราวัวไวไดอยางนาสนใจ คือ ใชวิธีการวาดภาพวัวประกอบคําอธิบายเร่ืองลักษณะขวัญดีและขวัญ
รายประจําตัววัว และภาพวัวประกอบการพยากรณน้ําฝน ภูมิปญญาดังกลาวเปนเร่ืองของภูมิปญญา
สรางสรรคและปรับเปลี่ยนวิธีการถายทอดความรูใหเกิดความหลากหลายข้ึน เพื่อใหสะดวกตอ
การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาของตําราไดอยางครบถวนในระยะเวลาสั้น    
                                                           

๑๔วุฒิ วุฒิธรรมเวช, คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร ( กรุงเทพฯ: วุฒิธรรมเวช,๒๕๔๕), ๔๗๙. 
๑๕มะเขื่อ , เขาถึงเม่ือ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก http://www.vegetablenet.th.gs/web-

v/egetablenet/page31.html 



๑๘๔ 

 

นอกจากน้ีภาพวาดหรือแผนภาพรูปวัว ยังทําใหผูอานไดเพลิดเพลินกับความสวยงามของ
ลายเสนท่ีคนโบราณไดถายทอดเปนรูปวัวดวยทวงทาและลีลาตางๆ และภูมิปญญาดังกลาวยังได
สะทอนใหเห็นถึงความรอบรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรแขนงตางๆของคนโบราณไดเปนอยางดี 

 

๒.๕ ภูมิปญญาในการใชแผนภาพรูปวัวกับการพยากรณ 
 อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่อยูคูกับสังคมไทยมาชานาน เพราะเมืองไทยมีสภาพ        
ทางภูมิศาสตรที่เอ้ืออํานวยตอการสรางผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญนิยมปลูกขาว ทําไร และทํา
สวน  ซึ่งอาชีพนี้มีผลผลิตที่ไดมักไมแนนอน เน่ืองจากมีความเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและความ
แปรเปลี่ยนของดินฟาอากาศ  คนโบราณจึงมีเร่ืองความเช่ือตางๆที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรม   
อยูมากท่ีพบเห็นไดอยางชัดเจน ไดแก ความเชื่อเร่ืองการพยากรณที่เกี่ยวของกับความเจริญงอกงาม
ของผลผลิตท่ีจะไดในแตละคราว   กิ่งแกว อัตถากร ไดใหความหมายของการพยากรณไววา       
การพยากรณ  หมายถึง การทํานายหรือคาดการณเกี่ยวกับบุคคล สิ่งมีชีวิตอ่ืน สิ่งไมมีชีวิตและ
เหตุการณทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต๑๖ 
 คนโบราณมีความเชื่อเร่ืองการพยากรณเกี่ยวกับสิ่งตางๆท่ีพบเห็นที่มีความแตกตางกันไป 
สวนใหญเปนการพยากรณที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ฟาฝน ฟาแลบ ฟารอง ลม 
การกอตัวของเมฆ ดวงดาว เปนตน สิ่งเหลาน้ีสะทอนวิถีวัฒนธรรมของคนโบราณท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับธรรมชาติ โดยใชวิธีการสังเกต บันทึก และจดจําขอมูลที่แสดงนัยทางสถิติ คือ สังเกตผล  
ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ แลวสรุปออกมาเปนภูมิความรูที่ถายทอดสืบตอกันมา  
 อน่ึง จากการศึกษาตําราวัว พบวา เนื้อหาบางสวนของตําราไดกลาวถึงการพยากรณน้ําฝน
ในแตละปซึ่งจะมีผลตอการเพาะปลูกขาว ผูวิจัยไดจําแนกตําราสวนน้ีเปนตําราเบ็ดเตล็ดท่ีเกี่ยวของ
กับวัวในลักษณะของการใชแผนภาพรูปวัวเพื่อพยากรณน้ําฝน เรียกวา ตําราวัวน้ํา ดังท่ีกลาวมาแลว
ในบทท่ี ๓  ความเช่ือเร่ืองการพยากรณน้ําฝนโดยใชแผนภาพรูปวัวนี้ เปนการใหความรูเกี่ยวกับ
สถานการณของนํ้าฝนที่ตกลงในภูมิพื้นมนุษยตามความเช่ือวาในแตละปนักษัตรนํ้าจะมากหรือนอย 
และการที่มีน้ํามากหรือนอยน้ียอมจะสงผลตอขาวท่ีปลูกในแตละปดวย ดังเชน ตําราวัวน้ํา             
วัดทาไชยศิริ  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ไดพยากรณเกี่ยวกับน้ําฝน ไวดังตอไปน้ี  

 

   

 

                                                           
 ๑๖กิ่งแกว อัตถากร, “ความเช่ือ,” ใน เอกสารการสอนชุด ภาษาไทย ๘ หนวยท่ี ๘-๑๕ คติชนวิทยาสําหรับ
ครู (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), ๖๘๕. 



๑๘๕ 

 

  ปชวด    น้ํามากนาลุมขาวหนักดี 
  ปฉลู     อยูจมูกนํ้าฝนมากขาวหนักขาวเบาดี 
  ปขาล    ขาวเบาดีขางหนักทราม 

  ปเถาะ  อยูหนอกน้ําฝนมากขาวเบาดี 
  ปมะโรง  อยูหลังน้ําฝนมากขาวหนักดี 
  ปมะเส็ง  อยูทองเม่ือตนดี เมื่อรองทรามมันจะเสีย 

  ปมะเมีย  น้ําฝนทรามขาวกลางปดี 
  ปมะแม  น้ําฝนนอยขาวหนักเสีย 

  ปวอก  อยูเขาฝนมากขาวหนักดี ทํานาหัวปดี 
  ประกา  อยูขอตีนหนาน้ํามากขาวหนักดี 
  ปจอ  อยูกีบน้ําฝนมากขาวกลางปดี 
  ปกุน  อยูคอหนาฝนมากขาวเบาดี 
 

 อนึ่ง การพยากรณน้ําฝนดวยแผนภาพรูปวัว มีดวยกันหลายวิธี เชน ตําราวัวน้ํา ของภาค
กลาง และ ตําราฟาไขปกตูรูปวัวอุสุภราช๑๗ของภาคอีสาน นอกจากน้ียังมีการใชรูปนาคในการ
พยากรณน้ําฝนดวยเชนกัน 

 
 จากตําราวัวน้ําขางตนไดสะทอนวิธีคิดของคนโบราณในการนําวัว ที่เปนสัตวสําคัญและ
เกี่ยวของกับการใชแรงงานในการทํานา มาเพื่อพยากรณความอุดมสมบูรณของนํ้าฝนและขาวท่ีปลูก
ในรอบปไดอยางลงตัว  นอกจากจะใชคาดการณปริมาณน้ําฝนที่ตกแลว ยังรวมถึงคาดการณผลผลิต
ที่ไดและเสียดวย จึงนับวาตําราวัวน้ําไดสะทอนภูมิปญญาอันลุมลึกของคนโบราณท่ีสามารถ
เช่ือมโยงความเชื่อเร่ืองการพยากรณเขากับการดํารงชีวิตในสังคมเกษตรกรรมไดอยางเหมาะสม   

และผลจากการพยากรณดังกลาวยังชวยใหเกษตรกรรมไดรูจักที่จะปองกันตนเองและผลผลิต           
ที่อาจจะสูญเสียลวงหนาได  ทําใหมีความรอบคอบในการทํากิจการมากข้ึน รวมถึงยังชวยให เห็น
หนทางในการคิดแกปญญาลวงหนาได  ชวยใหเกิดความเช่ือมั่น ทั้งยังลดความกลัดกลุมใจ             

                                                           
 ๑๗ตําราฟาไขปกตูรูปวัวอุสุภราช เปนตําราพยากรณน้ําฝนประจําปโดยใชเสียงฟารองในเดือนสามวาตรง
กับวันใด แลวนําไปกําหนดหมายเลขตามตัววัวอุสุภราช ตําราน้ีเปนของ นายบัวศรี ศรีสูง (ถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๓๕)บานดงเค็ง ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ธวัช  ปุณโณทก, “ตําราฟาไขปกตู,” 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ๑๐ (๒๕๔๒): ๓๒๕๒-๓๒๕๓. ดูภาคผนวก ช หนา ๒๕๙ 



๑๘๖ 

 

ใหนอยลง ซึ่งความเช่ือดังกลาวนับวามีบทบาทตอสังคมเกษตรกรรมในแงของตําราท่ีใหคุณคาดาน
การบํารุงสุขภาพจิตใหงดงาม 

 
 ๒.๖ ภูมิปญญาในการคัดเลือกวัว  

 การพิจารณาลักษณะดีและรายท่ีปรากฏอยูบนสวนตางๆของวัวน้ัน มีจุดประสงคเพื่อ        
จะคัดเลือกวัวที่มีลักษณะดีเปนมงคลปราศจากโทษเอาไวครอบครอง ซึ่งหลักในการพิจารณา
ลักษณะดีและรายน้ัน ถือเปนความรูที่สั่งสมจากประสบการณในการคัดเลือกวัว อันเกิดจากการ
สังเกตลักษณะทางกายภาพของวัวที่นํามาเล้ียง เห็นพฤติกรรมของวัว รวมถึงไดประจักษถึงคุณและ
โทษในดานตางๆตามความเช่ือที่จะสงผลตอคนเลี้ยง  เมื่อสังเกตไปนานๆเขาก็เกิดการเรียนรูในการ
คัดเลือกวัว วาวัวลักษณะใดที่เลี้ยงแลวดีหรือเลี้ยงแลวเปนโทษ  นําไปสูการคัดกรองและปรับปรุง
วัวที่มีลักษณะดีขึ้น  แลวจึงมีการถายทอดความรูของคนโบราณจากรุนสูรุนท่ีมีทั้งบันทึกเปนตํารา
และถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะจนเกิดเปนภูมิปญญาในการคัดเลือกวัว  ผูวิจัยขอแบงภูมิปญญาในการ
คัดเลือกวัวออกเปน ๓ ลักษณะ ไดแก 
 
   ๑. ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวที่กลาวไวในตําราวัว  

๒. ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวที่ไมไดกลาวไวในตําราวัว  
๓. ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวโดยพิจารณาจากสรีระภายนอกของวัว 

 

ผูวิจัยขอกลาวถึงภูมิปญญาในการคัดเลือกวัวตามลําดับดังน้ี 

 

๒.๖.๑.ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวท่ีปรากฏในตําราวัว  
๒.๖.๑.๑  ภูมิปญญาในการดูสีกายของวัว 

   การกําหนดสีกายของวัวที่เปนมงคลน้ี เปนภูมิปญญาในการพิจารณาสีกาย
ของวัวที่ถายทอดกันตอมา เมื่อตกมาสูคนชั้นหลังขอมูลท่ีเกิดจากภูมิปญญาของคนรุนกอน ก็ยังคงมี
ผลสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ในตําราวัวไดกลาวถึงสีกายของวัวที่ถือวาเปนวัวมงคลไว ๘ ตระกูล    
มีสีตางๆกัน ดังนี้ 
    ๑. โคอุสุภราช มีสีกายดํานวล มีดาง ๗ แหง ไดแก หนา หนอก 
หาง และเทาทั้ง ๔ บางฉบบัวา หนา อก หาง และเทาทั้ง ๔  บางฉบับวา แดนหนา (หนาแดน) 

  ๒.โคกระบิน กายสีแดง บางฉบับเรียกวา โคจงกลนี และ โคนิล 
  ๓. โคหา กายสีขาว 



๑๘๗ 

 

  ๔. โคหงษ กายสีเหลือง 

  ๕. โคสีเมฆ 

  ๖. โคสีทองแดง 

  ๗. โคมีลายดุจเกล็ดปลา 
  ๘. โคสีดังเสี้ยนโตนด 

   

   สีกายของวัวที่จําแนกเปน ๘ ตระกูลขางตน สะทอนภูมิปญญาเร่ืองการ
อธิบายสีตางๆ ใหเกิดความเขาใจดวยการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือมีประสบการณรวม ไดแก 
ลักษณะของโคอุสุภราช โคสีเมฆ โคสีทองแดง โคมีลายดุจเกล็ดปลา และโคสีดังเสี้ยนโตนด  การท่ี
คนโบราณนําสิ่งท่ีคุนเคยมาใชเปนตัวเทียบกับสีที่ปรากฏนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจและสื่อความ
เร่ืองสีใหเขาใจตรงกันไดเปนอยางดี 

 
   อนึ่ง สีกายของวัวทั้ง ๘ ตระกูลขางตน พบวา มีความสําคัญอยางย่ิงในการ
คัดเลือกวัว เพราะความนิยมวัวที่มีสีกายขางตนยังเปนท่ีตองการสําหรับคนเลี้ยงท่ีจะแสวงหาวัวที่มี
สีตรงตามตํารามาครอบครอง  
 
   ๒.๖.๑.๒ ภูมิปญญาในการดูลักษณะของเขาวัว 

  การดูลักษณะของเขาวัว คนโบราณสามารถบอกไดวาเปนเขาท่ีมีลักษณะ
ดีหรือรายไดดวย  นับเปนภูมิปญญาในการจําแนกเขาดีและรายดวยการพิจารณาจากรูปทรงของเขา
วัวแลวเรียกช่ือเขาน้ันตามลักษณะเดนที่ปรากฏ โดยลักษณะของเขาวัวที่กลาวไวในตําราวัวเลขที่ ๕ 
และ ๑๑ มีลักษณะของเขาวัวที่ดีและราย  ๙ ลักษณะ ซึ่งลักษณะเขาวัวตามตําราน้ีก็ยังเปนท่ีนิยมและ
ใชเปนหลักวิชาในการคัดเลือกวัวมาถึงปจจุบัน ไดแก 
    ๑. เขาขึ้นเปนวงชิดกัน ถาปลายเขาโนมมาขางหลัง ชื่อวาเทพนม 
เปนเขาท่ีมีลักษณะที่ดี 
    ๒. ถาเขาลงไหวธรณี เปนเขาท่ีชั่วนักไมดี 
    ๓. ถาเขาข้ึนไปชิดกัน ดี มีชื่อเรียก ๓ ชื่อ ไดแก รัดเกลา แวนฟา 
และออมอากาศ ถาอยูเรือนใครจะกันอันตรายท้ังปวง 

    ๔. ถา (วัว)หนาเปนคางหมู (เขา) เกี่ยวคากัน ถาเอาไปไถนา    
สามรอบจะไมเปนอันตรายเลย  อยาเอาไวใตถุนใหเอาไวในท่ีที่ดี 



๑๘๘ 

 

    ๕. ถาวัวตัวใดเขายอยลงมาขางหู แลวยอนออกไปเปนงาชางท้ัง
สองขาง เรียกวาเหมเทษ เปนเขาดี 

    ๖. วัวตัวใดเขากรอมขางหนึ่ง เปนวัวเจียดชั่วนัก 

    ๗. ถาเขากลมท้ังสองขางเรียกวา บัวไว เปนเขาดี 

    ๘. วัวตัวใดเขางอกรอบเขาท้ังคู เรียกวา ไฟลอม เปนเขาดี 
    ๙. วัวตัวใดเขางอกลงมาเพียงตาเขาน้ัน เรียกวา ออมแกว วัวตัวนี้
เปนโภคทรัพย คุมสารพัดดีนัก อยาใชวัวตัวนี้ทํางานหนัก 

 

   ๒.๖.๑.๓ ภูมิปญญาในการดูขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
   การคัดเลือกวัวโดยดูจากลักษณะของขวัญดีและขวัญรายท่ีมีประจําตัววัว
นี้ เปนภูมิปญญาในการบอกชื่อและตําแหนงของขวัญ ทั้งขวัญดีและขวัญรายไดอยางแมนยํา ซึ่งตอง
อาศัยความรอบรูและความเชี่ยวชาญในเร่ืองของ ชนิดของขวัญวัวและรูถึงสรีระของวัวเปนอยางดี  
เพราะในการบอกตําแหนงขวัญนี้คนที่บอกจะตองรูตําแหนงตางๆบนตัววัว และตองสามารถเรียก
อวัยวะตางๆเหลาน้ันใหถูกตองดวย  ความรูดังกลาวน้ีจึงเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดท่ีจะตองจดจํา
และนําไปปฏิบัติใหถูกตอง  ซึ่งภูมิปญญาน้ีก็ไดรับการสืบทอดสูคนรุนหลัง ทั้งในรูปแบบของตํารา
และถอยคําบอกเลา  ตัวอยางขวัญดีและขวัญรายท่ีมีประจําตัววัวที่ปรากฏในตํารา มีดังตาราง
ตอไปนี้ 

      ตารางที่ ๒๑ ขวัญดีที่มีประจําตัววัวที่ปรากฏในตํารา 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 

๑ ขวัญเดิม หนาผาก และกลางหลัง 
๒ เทพจักร คิ้ว 

๓ กงจักรนารายณ ใตคิ้วอยูระหวางตาท้ังสองขาง 
๔ ปรกนาค เหนือจมูก 

๕ แกมแกม ขากรรไกร 

๖ ออมแกว ใตขากรรไกร 

๗ ตลวงสลักคอก๑๘ แรง 

๘ คงดี๑๙ ขาหลัง 
 

                                                           
๑๘ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม วา คลองสลักคอก 
๑๙ตําราดูขวัญวัว วัดใหมเจริญธรรม วา กงดี 



๑๘๙ 

 

ตารางท่ี ๒๑ ขวัญดีที่มีประจําตัววัวที่ปรากฏในตํารา (ตอ) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 

๙ ดําเนินพระราม ขอพับหลัง 

๑๐ หับคลัง ใตตูด 
๑๑ ปดทวาร ใตรูทวาร 

๑๒ ผิงแดด๒๐ โคนหาง 

๑๓ ตะคาก (ทั้ง ๒ ขาง) เหนือโคนหาง 

๑๔ จอมปราสาท ยอดหนอก 

๑๕ ปลายลูกแอกทับ๒๑ กานคอบริเวรลูกแอกทับ 

๑๖ หอมสิน ใบหู 

๑๗ สิ่งสิน อก และ ขอตีนหนา 
๑๘ ตะลุงนา๒๒ ใตคอ 

๑๙ คาบแกว - 
๒๐ กวาดกอง สะโพก 

๒๑ หับทวาร - 
๒๒ ชองนางคล่ี โคนพุมหาง 

๒๓ ทรงพระ๒๓ - 
๒๔ ทองคลัง - 
๒๕ อูสะเภา (๒ ขาง) ขางลําตัว 

๒๖ กอนแกว๒๔ - 
๒๗ หามคลัง ใตหาง 

๒๘ หอบสิน ปลายหู 

๒๙ ตะลุงนาค๒๕ ใตคอติดกับขาหนา 
 

                                                           
๒๐ตําราดูขวัญวัว นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต สํานวนที่๑ วา เปนขวัญดี สํานวนที่ ๒ วา เปนขวัญราย 
๒๑ตําราดูวัว วัดตนสน วา หาบมา 
๒๒ตําราดูขวัญวัว นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต สํานวนที่ ๑ วา เปนขวัญดี สํานวนที่ ๒ วาเปนขวัญราย 
๒๓ตําราดูวัว วัดตนสน. วา สงพระ 
๒๔ตําราดูวัว วัดตนสน วา ขวัญแกว 
๒๕ตําราดูขวัญวัว นายทวีโรจน กลํ่ากลอมจิตต วา เปนขวัญราย 



๑๙๐ 

 

                   ตารางท่ี ๒๒  ขวัญรายที่มีประจําตัววัวที่ปรากฏในตํารา  
ลําดับ ชื่อขวัญราย ตําแหนงประจําตัววัว 

๑ สีจัก กลางแสกหนา 
๒ ไฟอาทิตย ปลายจมูก 

๓ สูบสมุทร จมูก 

๔ ลิ้นแดงอมเพลิง ใตปาก 

๕ ธรณีถลม กีบหลัง 

๖ ผิงแดด แกมกน 

๗ ขวัญร่ัว สันหลังตรงกับลึงค 
๘ ชะโงกคอก หนอกดานท่ีติดกับกานคอ 

๙ เอิกเกริก หนอกดานติดกับหลัง 

๑๐ รับทุกข หนอกดานท่ีติดกับกานคอ กอน
ขวัญชะโงกคอก 

๑๑ เสกพยัคฆ ขางรกัแร 
๑๒ สามเขา ตรงหัวระหวางเขา 
๑๓ เงาหูชื่อมอระเจียก ตรงบริเวณเงาหู ขางคอ 

๑๔ ตะบองเพลิง - 
๑๕ ทาดาบ กานคอตอนบนติดหัว 

๑๖ ปดตก๒๖ สวาบ 

๑๗ อูตะเภา (ขางเดียว) ขางทอง 

๑๘ จอมเขา อยูระหวางเขา บริเวณหัว 

๒๙ เจ็ดสมุทร ใตคาง 

  

 

                                                           
๒๖ ตําราดูวัว วัดตนสน วา สะบัดตก 



๑๙๑ 

 

   จากตัวอยางการดูขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัวขางตน สะทอนถึงความ
ชาญฉลาดในการใชคําเรียกชื่อขวัญ และความเช่ียวชาญดานสรีระของวัวของคนโบราณ  ที่จะทําให
เห็นไดวาภูมิปญญาดานน้ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ เกิดการเรียนรู และผานเร่ืองการคัดเลือก
วัวมาอยางยาวนานเพ่ือใหไดวัวที่มีลักษณะดีมาครอบครอง  ที่สําคัญผูที่จะคัดเลือกวัวตองมีความรู
และเช่ียวชาญเร่ืองชื่อของขวัญ  รูตําแหนงท่ีปรากฏตามสรีระของวัว รวมถึงตองสามารถบอกคุณ
และโทษของขวัญตางๆได 
 

๒.๖.๒ ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวท่ีไมไดกลาวไวในตําราวัว  
การศึกษาภูมิปญญาในการคัดเลือกวัวในสวนที่ไมไดกลาวไวในตํารานี้ เปนผล     

ที่ไดจากการศึกษาจากเอกสารและขอมูลภาคสนาม โดยผูวิจัยนําขอมูลจากตําราวัวขางตน             
ไปตรวจสอบกับผูรูในทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงการรับรูเร่ืองตําราวัววายังคงมีอยูในความรับ รูของ
ชาวบานมากนอยเพียงใด ซึ่งผลจากการศึกษา พบวา การรับรูเร่ืองตําราวัวสวนใหญมีความใกลเคียง
กับขอมูลในตําราที่เปนลายลักษณ แตมีขอมูลบางสวนที่เปนการรับรูเฉพาะกลุมท่ีถายทอดกันตอมา
โดยมิไดบันทึกเปนลายลักษณ และมีความแตกตางไปจากขอมูลในตําราวัวข างตน ซึ่งขอมูล
ดังกลาวนับวามีความสําคัญยิ่งและมีความนาสนใจท่ี จะนํามาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี                
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

๒.๖.๒.๑  ภูมิปญญาในการดูสีกายวัว   พบขอมูลดังตอไปน้ี 

  ๑.วัวที่มีดางตรงอก เรียกวา วัวอกแตก ไมดีกับวัว 

   ๒.วัวมีดางขาวถึงจมูกแลวลิ้นของวัวสามารถเลียถึง  เรียกวา     
ดางเลียถึง ไมนิยม เชื่อวาเปนวัวดื้อไมเชื่อฟงเจาของ และไถนาไมทน  

   ๓.วัวหนาโพธิ์ หางดาง ยอดหนอกดาง ขอเทาท้ังสี่ดาง และดาง
บริเวณอีโก ถือวาเปนวัวที่มีลักษณะดี 

   ๔. วัวหนาโพธิ์ จะตองมีสวนอ่ืนๆในรางกายดาง ๑ ตําแหนง จึง
จะดี ถาไมมีดางตรงอื่นๆ เรียกวา โพธิ์ดั้น หรือ ดอกดั้น เปนวัวไมดี 

   ๕. วัวลายไมดี แตคนเล้ียงท่ีเกิดวันแข็ง เกิดปมะโรง เลี้ยงได
สามารถคุมอยู  เมื่อเลี้ยงแลวเจาของหามตี หามดา หามพูดจาหยาบคาย  หากไมปฏิบัติตามจะให
โทษแกเจาของ เกิดเจ็บไข ขึ้นโรงข้ึนศาล มีคนตายในเรือน  

   ๖.วัวมีลายคาดเปนปลองท่ีหาง เปนลักษณะราย เชื่อวาคนที่เลี้ยง 
หรือเปนเจาของจะตาย 



๑๙๒ 

 

 จากการศึกษาเร่ืองสีกายของวัว พบวา  ในภาคใตก็มีภูมิปญญาท่ีเกี่ยวกับการ
คัดเลือกวัวชน โดยใหความสําคัญเร่ืองสีของวัวชนมาก ทั้งน้ีไดมีการจัดจําแนกประเภทของสีกาย
ของวัวชนไวอยางชัดเจน ผูวิจัยจะขอกลาวถึง ชาติพันธุวัว๒๗  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 ชาติพันธุวัวที่ถือวาเปนวัวดี สมควรนํามาเปนวัวชนน้ัน มี ๕ ชาติพันธุ ไดแก 
 ๑. ชาติวัวศุภราช เปนวัวสีแดงเหมือนแสงเพลิงท่ีรุงโรจน แตมีรอยดางขาวต้ังแต

โคนหางตลอดถึงตา รอยดางขาวน้ันจะปรากฏอยูบริเวณเทาทั้งสี่ หาง หนอกพาดผา หนา ดังคํากลาว
วา ตีนดาง หางดอก หนอกพาดผา หนาใบโพธิ์  หรือ หนาโพธิ์ ถาจะใหดี ตองเปนโพธิ์ยอดขึ้น       
ถายอดลงไมดี 

 ๒. ชาติวัวนิลเพชร เปนวัวสีดํานิล (ดําเปนมัน)ทั้งตัว ทั้งเล็บ เขา และตา เชื่อวามี
เยี่ยวดําในบางวันดวย วัวนิลมีหลายชนิด เชน นิลดุกดาง  คือ วัวสีดําท่ีมีสีตรงกลางตัวจางๆ หรือดํา
ไมสนิท คือ ดําอมแดงเหมือนสีปลาดุกดาง  ลักษณะเฉพาะของวัวดุกดาง คือ มีสีขาวหมนบริเวณ
ขอบตา คิ้ว และริมฝปากเสมอ  สีหมอก หรือ สีขี้เมฆ คือ สีเทาคอนไปทางขาว  สีเขียว หรือกะเลียว 
เปนสีเขียวอมดํา 

 ๓. ชาติวัวโหนด  วัวโหนด คือ วัวที่มีสีเหมือนลูกตาลสุก เปนวัวมีลักษณะ ดังน้ี 
หนาผากมีสีแดง คอดํา  กลางตัวแดงเหมือนสีที่หนาผาก สวนทายของลําตัวดํา วัวโหนดท่ีนิยมเอามา
เปนวัวชน ไดแก โหนดรองมดแดง คือ รองกลางหลังมีสีแดงหรือเหลือง ดังทางเดินหรือแถวของมด
คันไฟ โหนดคอหมอ คือ หัวดํา คอดํา กลางตัวสีน้ําตาลไหม สวนทายของลําตัวสีดํา โหนดหัวดํา    
สีตัวสวนอ่ืนๆดํา เหมือนโหนดหัวแดง เวนเฉพาะท่ีหนาผากเปนสีดํา โหนดหัวแดงเปนสีที่นิยม       
หายากท่ีสุดและเชื่อวาดีที่สุดในบรรดาสีโหนดท้ังหมด และเชื่อกันวาวัวสีโหนดหัวแดงมีกลิ่นตัว
หอมเหมือนกลิ่นลูกตาลโตนด๒๘ 

 ๔. ชาติวัวบิณฑน้ําขาว เปนวัวสีขวาดุจสีน้ําขาว หรือสีสังขตลอดทั้งตัว แมแตเขา
และเล็บก็ขาวดวย  มี ๓ จําพวก คือ มีสีขาวเหมือนสีเปลือกผลลางสาดทั้งตัว เรียกวา ลางสาด  มีสี
ขาวเหมือนผลลางสาดเฉพาะกลางตัว สวนหัว คอ และทายดําหมด เรียกวา ลางสาดหัวดํา และวัวสี
โหนดทุกชนิดที่มีสีตรงขอเทาลงมาเปนสีขาวหมดท้ัง ๔ เทา เรียกวา ลางสาดตีนขาว  ลักษณะของวัว
สีโหนดกับวัวสีสางสาดจะคลายคลึงกัน ดังน้ันลักษณะท่ีจะบงบอกวาเปนวัวสีลางสาดน้ัน คือ ขนสี
ขาวรอบขอเทาทั้งสีตองขาว เรียกวา กําไรที่เทา๒๙  

                                                           
 ๒๗วิเชียร ณ นคร,“ชนวัว,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต ๔ (๒๕๔๒): ๑๘๗๒. 
 ๒๘อาคม เดชทองคํา, หัวเชือกวัวชน,  ๒๔๗. 
 ๒๙เรื่องเดียวกัน. 



๑๙๓ 

 

 ๕. ชาติวัวแดงหงส เปนวัวสีแดงสะอาด วัวชนิดน้ีจะแดงท้ังตัว รวมท้ังเขาและเล็บ
ก็แดงดวย มีหลายชนิด เชน แดงไฟ สีเหมือนเปลวเพลิง แดงพังพอน สีแดงอยางสีพังพอน แดงลั่นดา 
มีสีแดงเหมือนสีกุงแหง หรือออกแดงจัดจนเปนกํามะหยี่ แตจมูกขาวหรือลาย  

 

 สวนสีหรือชาติพันธุของวัวชนท่ีเปนโทษหรือเปนอัปมงคล มีรายละเอียดดังนี ้
  ๑. กจะเพลิง คือ วัวที่มีสีดํา (แตไมเปนมัน) ลิ้นแดง หรือวัวสีตัวแดงแตลิ้น

ดํา หรือ วัวสีตัวขาวแตลิ้นดํา วัวดังกลาวทานวาอุบาทวนัก ใครเลี้ยงไวจะทําใหเสียสงาราศี ทรัพย
สมบัติจะวินาศฉิบหาย 

  ๒. เปลวเพลิง คือ วัวสีแดง แตมีรอยดางทั่วไปทั้งตัว ทั้งหางก็เปนดอกดวย 
วัวสีดังกลาวทานวาชั่วนัก หามมิใหเสาะแสวงหามาเล้ียงรักษา จะใหโทษดวยประการตางๆ 

  ๓. วัวสีลายดั่งลายเสือ และมีรอยดางท้ังตัว วัวสีดังกลาวน้ีทานวาอุบาทว
ยิ่งกวาวัวชาติพันธุใดๆ ทานหามมิใหเลี้ยงรักษาโดยเด็ดขาด แมแตขนของวัวชนิดน้ีก็หามมิใหตกใน
บริเวณบาน 

 

 วัวลายไมนิยมนํามาเปนวัวชนเพราะเช่ือวาเปนวัวใจนอยไมมีความอดทนเวลาชน 
โดยเฉพาะ วัวลายนอกตํารา เชน วัวลายเสือที่กลาวขางตน นอกจากจะไมนิยมนํามาชนแลว พอคา
เนื้อและชาวบานยังไมกลาท่ีจะนําวัวลายเสือมาเชือดเพ่ือเปนอาหารอีกดวย เพราะเช่ือวาจะทําใหมี
อันเปนไปในทางราย๓๐  นอกจากนี้ ยังมีวัวลายบางชนิดท่ีเชื่อวาเปนลักษณะพิเศษ คือ วัวหนาโพธิ์
ทองลาย ยิ่งเอายอดโพธิ์ขึ้น ถือวาเปนยอดของวัวลายและเช่ือวาเน้ือมีกลิ่นหอม ถาฆาเพ่ือเปนอาหาร
ก็ควรแจกจายใหทั่วถึง เพราะจะไดทํามาหากินดีมีโชค และถาเลี้ยงไวก็จะนําโชคลาภและโภคทรัพย
มาสูเจาของ๓๑ 
    

๒.๖.๒.๒ ภูมิปญญาในการดูลักษณะของเขาวัว พบขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
  วัวเขาเทียน หรือ วัวเขาไฟ  คือ วัวที่มี เขาลุกแดงเหมือนไฟในเวลา

กลางคืน โดยเฉพาะคืนวันเสาร วันอาทิตย วัวพวกน้ีไมจะเขาอยูใตถุนบาน ตองปลูกคอกใหอยู
ตางหาก ถาเจาของประพฤติปฏิบัติตัวดีก็จะใหคุณ ถาปฏิบัติตัวไมดีจะใหโทษ๓๒ 

   

                                                           
 ๓๐อาคม เดชทองคํา, หัวเชือกวัวชน,  ๒๔๗. 
 ๓๑เรื่องเดียวกัน. 
 ๓๒สัมภาษณ  นายปน  อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๑๙๔ 

 

 นอกจากน้ียังพบวา การจําแนกลักษณะของเขาวัวในภาคใต ๓๓ยังมีชื่อเรียก            
ที่หลากหลายมากกวาของภาคกลาง ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ๑. เขารอม มีลักษณะโคงเขาหากันเปนวง ตอนกลางๆเขาจะโคงข้ึนบน
เล็กนอย ปลายเขางอตํ่าลง 

 ๒. เขาวง มีลักษณะโคงเขาหากันเปนวง 

 ๓. เขาโนรา มีลักษณะคลายเขาวง แตเขายกข้ึนสูงจากหัวตั้งแตโคนเขา
จนถึงปลายเขาเหมือนแขนของโนราเม่ือยามรําทาเขาควาย 

 ๔. เขากุบ มีลักษณะคลายเขารอมแตปลายเขาหุบงอเขาหากันมากกวาเขา
รอม 

 ๕. เขาพรก มีลักษณะคลายเขารอมแตปลายเขาหุบงอเขาหากันมากกวาเขา
รอม 

 ๖. เขากาง มีลักษณะเขาถางออกจากกัน 

 ๗. เขาแบะ มีลักษณะเขาถางออกจากกันมากจนปลายเขาอยูคนละดาน 

 ๘. เขาตรง หรือ เขาแทง มีลักษณะเขาพุงตรงไปขางหนา 
 ๙. เขาบิด มีลักษณะคลายเขาวงแตปลายเขาขางใดขางหน่ึงบิดข้ึนบนหรือ

ลงตํ่าเล็กนอย 

 ๑๐. เขาแจง มีลักษณะเขาเล็ก สั้น แตปลายเขาแหลม 

 ๑๑. เขาหลั้ว มีลักษณะโคนใหญแตสั้น และปลายไมแหลม วัวที่มีเขาชนิด
นี้ บางทองถิ่นเรียกวา วัวหัวหลั้ว 

 ๑๒. เขาหลุบ มีลักษณะเขาสั้นมากคลายๆเขาหลั้ว คือยาวไมเกินนิ้วชี้ 
 ๑๓. เขาแห็ก มีลักษณะเขางามขางหน่ึงอีกขางหน่ึงจะเปนเขาแบะหรือเขา

หอยลงมา 
 

๒.๖.๒.๓ ภูมิปญญาในการดูขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว  

  ขอมูลที่เปนภูมิปญญาในการดูขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัวที่ได
นอกเหนือจากขอมูลในตําราวัวขางตน พบวา การรับรูเร่ืองช่ือ และตําแหนงของขวัญดีและขวัญราย
ประจําตัววัวของคนในทองถิ่นมีความหลากหลายและไมไดกลาวไวในตําราวัวขางตน                   
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

                                                           
 ๓๓พจนานุกรมถิ่นใต พุทธศักราช ๒๕๒๕ พิมพครั้งที่ ๓ (ม.ป.ท.: สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๐), ๕๔.  



๑๙๕ 

 

  ๑. การคัดเลือกพระโคในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจาก
จะเนนการดูลักษณะพระโคตามตําราแลว ยังพบวามีการดูตําแหนงขวัญดีและขวัญรายเพิ่มข้ึนจาก
ขอมูลที่กลาวในตํารา ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี ๒๓ ตําแหนงขวัญดีประจําตัววัว (พระโค) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว ผลท่ีเปนคุณของเขาวัว 
๑ ทูลขาวปลูก หนาผากระหวางโคนเขา ทํานาดี 
๒ พิงหมอน,นางอิง โคนหนอกลาง ดี 
๓ ทัดดอกไม ซอกหูทั้งสองขาง ดี 

 

ตารางท่ี ๒๔ ตําแหนงขวัญรายประจําตัววัว (พระโค) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว ผลท่ีเปนคุณของเขาวัว 
๑ คอเชือด ติดกับคาง ราย 
๒ กาจับโลง ปกจมูก ราย 

   

  ๒. การคัดเลือกวัวลาน พบวา ชาวบานมีการรับรูและจดจําภูมิปญญา      
ในการคัดเลือกวัว โดยดูตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว พบขอมูลที่เพิ่มไปจากขอมูล      
ในตําราวัว ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี ๒๕ ตําแหนงขวัญดีประจําตวัวัว (วัวลาน วัวเทียมเกวียน และวัวงาน) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 

๑ ชั่งเงินทอง สวาบ 
๒ คลี่หางนาค หาง 

๓ นางกวัก ริมขอบหูดานใน 

๔ ทูลขาวปลูก โคนเขา 
๕ ปรารถนาดี ดั้ง 

๖ ค้ํายุง โคนขาหนา 
๗ บันไดเงิน ทอง นาก หลังโคนขาหนา 

 

 



๑๙๖ 

 

ตารางท่ี ๒๕ ตําแหนงขวัญดีประจําตัววัว (วัวลาน วัวเทียมเกวียน และวัวงาน) (ตอ) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว 

๘ ยายจูงหลาน สองขวัญเรียงกันที่สันหลัง 

ใกลตูด 

๙ หนุมานชูแอก โคนหนอกหนา 
๑๐ อูขาวอูน้ํา ขาหลัง 

๑๑ ยิงธนู ขาหนา 
๑๒ ดาวเรือง มีขวัญขึ้นทั่วทั้งตัว ๑๐ ขวัญข้ึน

ไป 
 

ตารางท่ี ๒๖ ตําแหนงขวัญรายประจําตัววัว (วัวลาน วัวเทียมเกวียน และวัวงาน) 
ลําดับ ชื่อขวัญ ตําแหนงประจําตัววัว ผลท่ีเปนคุณของเขาวัว 
๑ สลักขอ ขอเขา ราย 

  
๒.๖.๓ ภูมิปญญาการคัดเลือกวัวโดยพิจารณาจากสรีระภายนอกของวัว 

การคัดเลือกวัวน้ัน นอกจากจะพิจารณาจากสี เขา และขวัญของวัวที่ปรากฏใน
ตําราแลว ยังพบวา ในทองถิ่นท่ีนิยมใชวัวยังมีภูมิปญญาในการคัดเลือกวัว ดวยวิธีการพิจารณาจาก
ลักษณะภายนอกที่ปรากฏตามสรีระของวัว ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   ๑. หัวหรือกะโหลก  ขมับตองแคบ หนายาว  ปากใหญ เชื่อวาเปนวัว    
กินงาย ไมสําอางเวลากิน ไมเลือกกิน๓๔  เขาใหญสมสวนอยูในตําแหนงท่ีไมสูงหรือต่ํากวากันจน
เกินงาม สีเขาตองแหงจึงจะดี  ดวงตาตองสดใส เตาตาตองโหนก  ตาโปนแทบจะหลุดออกมาจาก
เบาตาย่ิงดี คิ้วบางๆแววตาตองใสเหมือนตาหนู  ถาเหมือนตาปลาดุกไมดี เชื่อวาเปนวัวดุ มักขวิด
เจาของ๓๕  วัวบางตัวมีดวงตาแบบแมว ถือวาไมดีไมราย พอใชงานได 
   ๒. หู  กานหูแข็งตองกระชับ หูเรียวเล็กเด  ขนในรูหูยิ่งมากย่ิงดี เรียกวา 
ขนนักเลง ๓๖ หูตองไมหอย  มีลักษณะปองหนาหรือตั้งตรงเวลาจองมอง  
   ๓. ลําตัว ตองชวงหนาใหญ บั้นทายเล็ก มองดานขางตองเปนสี่เหลี่ยม  ผิว
ตองบาง ไมทึบ ไมหนา ขนตองแหง  ลูกอกตองกวาง 
                                                           
 ๓๔สัมภาษณ  นายจีระพงศ  บุญประเสริฐ, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๓๕สัมภาษณ  นายชิต  เชื้อสุวรรณ , ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๓๖สัมภาษณ  นายจีระพงศ  บุญประเสริฐ, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๑๙๗ 

 

   ๔. คอ กานคอตองแข็งแรง เวลาเดินหรือยืนหัวยกสงาสาม ไมเดิน         
กมหนามองดิน คอไมสั้นเหมือนคอปลาหมอ 
   ๕. ขา สมสวนไมเล็กไมใหญ ชวงบนตองยาว ชวงลางตองสั้น ขอตอง
ออน  เวลาเดินตองยางเหมือนมา หรือเหมือนไกแจหลงรัง๓๗  เตี่ยว (หนังท่ีอยูระหวางขางทอง      
กับโคนขาหลัง) ตองกงติดกระบอกลึงค จะทําใหวัวกระโดดไดยาว บั้นทายตองลัดและแนน           
มีลักษณะเรียกวา ถกเขมรตีเหล็ก ๓๘ 
   ๖. กีบ  ลักษณะของกีบตองใหญ หนา กีบงุมเหมือนกะลาควํ่า๓๙  กีบนอย
ตองกระชับ ไมเนิ่น ไมยาวติดพ้ืนดินหรือติดกับกีบใหญ  
   ๗. สี  วัวมีหลายสี เชน สีดํา แดง ขาว ลาย ดาง เทา เปนตน สีของวัว        
ที่นิยมใชเปนวัววิ่งลานและวัวงาน เชน เขียวทราย  เขียวแพร เหลืองขาวเปลือก  แดง เหลืองขมิ้น  
ถาเปนวัวดางนิยม ดางพาดหนอก ดางยอดหนอก  ดางพาดอีโก๔๐  วัวบางตัวมีสีพิเศษที่ถือวาเปนวัว
ดี หรือ เปนพญาวัว คือ ตัวตํา มีสี่เทาดาง หางขาว  หนอกขาว  หนาใบโพธิ์คือมีลายขาวเปนรูป     
ใบโพธิ์ที่หนา  หรือ วัวสีขาว ขนตาดํา ปลายหางดํา ขนหูดํา เชื่อวาไถนาดี๔๑ 
   ๘. แรง วัวตองมีแรงนอยๆ และ ขาด หมายความวา ตองไมยาวเกินออกมา
จนถึงใตคาง ใหอยูชิดกับคอจะดี มองดานหนาแรงตองยาวตรงตลอดไมพลิกไปซายขาว 
   ๙. หาง ตองเรียวเล็ก โคนหางตองใหญ เรียกวา หางกานกลวย๔๒       
ปลายหางตองคอดเล็ก พูหางมาก ยาวสลวยเปนพุมเหมือนใบโพธิ์  ยิ่งขนยาวลากพ้ืนยิ่งดี และย่ิงจะ
ดีมากถามีลักษณะที่เรียกวา หางโจงกระเบน คือลักษณะท่ีปลายหางมักจะโคงเขาอยูในระหวางขา
หลัง ๔๓ทั้งคู 
   ๑๐.ลึงค  ตองใหญ ยาว  ยิ่งแนบชิดติดพุงย่ิงดีนัก  
   

                                                           
 ๓๗สัมภาษณ  นายปน อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๓๘สัมภาษณ  นายปน อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๓๙สัมภาษณ  นายปน อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๔๐สัมภาษณ  นายสัมฤทธ์ิ  กําเนิดดิษฐ , ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๔๑สัมภาษณ  นายจีระพงศ  บุญประเสริฐ, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๔๒สัมภาษณ  นายจีระพงศ  บุญประเสริฐ, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๔๓สัมภาษณ  นายปน อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๑๙๘ 

 

  จากการเปรียบเทียบภูมิปญญาในการดูลักษณะวัวของภาคกลางกับลักษณะวัวชน
ของภาคใต๔๔  มีรายละเอียดบางลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังตอไปน้ี  
 

  ๑. ครอมอกใหญ ใหหาครอมอกใหญ อยางครอมอกเสือถึงจะดีมีกําลังมาก 

  ๒. ทองใหญ มีกําลังมากชนไดนานกวาวัวทองเล็ก 

  ๓. กระดูกใหญ เชน กระดูกเทาใหญเหมือนเทาควายจะดีมาก 

  ๔. คอยาวใหญ จะเปนวัวที่แข็งแรงและแกเพลี้ยง๔๕ ไดด ี

  ๕. หนอก ถารูปกอนเสาถึงจะดี ถาแบนเปนใบพัดไมดี 
  ๗. หนาหัวแคบ คือ ระหวางเขาแคบถึงจะดี เพราะถาหนาหัวแคบสวนมาก

เขาจะใหญ 
  ๑๐. ใบหูเล็ก ใหหาที่ใบหูเล็กเหมือนหูมาถึงจะดี และถามีขนในหูมากยิ่งดี 
  ๑๑. หนาตาคมคายเกลี้ยงเกลาถึงจะดี 
  ๑๒. หนาผากหรือหนาหัวถามีขนมาก หรือขนรกถึงจะดี 
  ๑๓. ขอเทา ใหเลือกหาขอเทาสั้นๆจะดีมาก ถาขอเทายาวไมดี 

  ๑๔. เล็บ ใหเลือกหาเล็บใหญที่เรียกวา เล็บพรก (เล็บคลายกะลามะพราว
คว่ํา)ถึงจะดี เล็บยาวหรือเล็บตรงไมดี 

  ๑๕. หาง ใหเอาท่ีหางเล็กเรียวจะดีมาก ถาหางใหญไมดีแตโคนหางใหญดี 

  ๑๖. ขนหาง ใหหาขนหางเล็กๆเหมือนเสนดาย เสนไหม และถาขนหางบิด
นิดๆ จะดีมาก ขนหางยาวหยาบ หรือ ขนหางเปนพวงหงิกงอที่เรียกวา หางโพย ไมดี 

  ๑๘. ลึงค ใหหาที่ลึงคยาวๆใหญๆถึงจะดี ถาลึงคยาวตั้งแตลูกอัณฑะจนถึง
กลางทองแสดงถึงการมีพลังมาก ถาขนปลายลึงคดกมากแสดงถึงความมีใจสูไมคอยยอมแพคูตอสู
งายๆ 

  ๑๙. ขน ใหหาขนที่ละเอียด เลี่ยน จึงจะดี ถาขนแหงคือ ไมเปนมันก็จะ      
ดีมาก ยกเวนวัวนิลเพชร ขนตองเปนมัน หรือ ขนเปยก 

 

 สวนลักษณะท่ีแตกตางกันระหวางวัวของภาคกลางและภาคใต มีหลายประการ   
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

   

                                                           
 ๔๔วิเชียร ณ นคร,“ชนวัว,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต ๔ (๒๕๔๒): ๑๘๘๘. 
 ๔๕ แกเพล้ียง คือ วัวที่กําลังจะเสียเปรียบแตสามารถผลิกกลับมาเปนฝายไดเปรียบ 



๑๙๙ 

 

 ๑. วัวชนนิยมเขาใหญ ถึงจะดีและถามีขนงอกปดโคนเขาจะดีมาก  และเขา
ตองเปนมันแววปลายแหลมตามธรรมชาติ  วัวภาคกลางไมคํานึงเร่ืองความเล็กใหญของเขา แตตอง
สวยสมสวน สวนมากนิยมเขาแหงและดาน 
   ๒. วัวชนตองหาค้ิวหนา นัยนตาไมถลนถึงจะดี วัวภาคกลางนิยมคิ้วบาง 
ตาถลน 

 ๓. วัวชนนิยมหาใหตาเล็ก ที่เรียกวา ตาดุก คือ ตาเล็กเหมือนตาปลาดุก    
ถึงจะดี วัวภาคกลางไมนิยมตาปลาดุกเพราะเชื่อวาเปนวัวดุ  

 ๔. วัวชนใหหาวัวที่มีลูกอัณฑะเล็ก และปลายอัณฑะปดนิดๆ หรือยาน
ตวัดไปขางหนาจะดีเลิศ ยิ่งถามีลูกอัณฑะเพียงลูกเดียวก็ยิ่งดีเลิศ เรียกวา อายหนวย หรือ ทองแดง  
ไขทองแดง เปนวัวหายาก วัวภาคกลางไมพิจารณาอัณฑะ เพราะเมื่อวัวขึ้นทโมน๔๖จะตองทุบ๔๗   
ทุกตัวจึงจะเอามาใชงานได หากไมทุบวัวจะควบคุมยาก 

 
 อนึ่ง วัวชนท่ีมีลักษณะไมดี เชน หางสั้นมากผิดปกติ หรือหางยาวมากจนเกินไป  

เขากางมาก  เปนวัวหลังโกง เหลานี้ลวนเปนลักษณะท่ีไมดี แตถาท้ัง ๓ ลักษณะรวมอยูในวัวตัวเดียว 
คือ เขากาง หางเกิน หลังโกง จะถือวาเปนวัวที่มีลักษณะดี 

 

  นอกน้ีจากการศึกษาการคัดเลือกวัวโดยดูจากลักษณะภายนอก พบวา คนใน
ทองถิ่นไดคิดวิธีในการถายทอดความรูดวยภูมิปญญาทางภาษาที่นาสนใจ คือ ใชวิธีการเรียบเรียง
ถอยคําขึ้นเปนคําคลองจอง เพื่ออธิบายถึงลักษณะของวัวที่ดี ใหงายตอการทองจําและสะดวกตอการ
นําไปใช ดังความวา 

  ๑. ตัวดํา ตีนดาง หางดอก หนอกพาดผา หนาใบโพธิ์  
  ๒. ตาหนู หูกระตาย ทายมา ทาสิงโต  
  ๓. ดางอีโก  หนาโพธิ์ หางดอก ดางยอดหนอก ขอกําไร๔๘  
  ๔. วัวจมูกกระ ปะ (พบ)ใหเอามา ผอมหนอยไมวา เชื่อวาวัวดี๔๙ 
  ๕. เบาตาโหนก กีบโหมกเหมือนหีเด็ก๕๐ 

                                                           
 ๔๖ทโมน อาการของวัวหนุมท่ีมีกําลังมาก 
 ๔๗ทุบ คือ วิธีการตอนวัวโดยใชสากตําขาวทุบเสนเลือดที่ลูกอัณฑะ 
 ๔๘สัมภาษณ  นายชิต  เชื้อสุวรรณ, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๔๙สัมภาษณ  นายนิ่ม  นาคพูน, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
 ๕๐สัมภาษณ  นายปน อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๒๐๐ 

 

  ๖. หูตาเล็ก หางรวง หัวรก หมอยดกคิ้วหนา หนาสั้นเขาใหญ ลูกไขชอน
ไปขางหนา๕๑ 

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงคําคลองจองเพ่ืออธิบายลักษณะของวัวที่เชื่อวามีลักษณะ
ดีนั้น พบวา มีการใชคําสั้น งาย กระชับ และสื่อความใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน อาจมีลักษณะ    
ของการใชความเปรียบลักษณะของวัวกับสัตวอ่ืนที่ทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน เชน ตาหนู          
หูกระตาย ทายมา ทาสิงโต หรือเปรียบกับอวัยวะของคน เชน เบาตาโหนก กีบโหมกเหมือนหีเด็ก  
เปนตน 

 
๓. คุณคาดานวรรณกรรม 

 ตําราวัวที่ศึกษาน้ี แมวาจะเปนตําราท่ีวาดวยศาสตรในการดูลักษณะสัตว  แตก็มิไดเปน
อยางเชนตําราวิชาการท่ัวไปเทาน้ัน แตตําราวัวเปนตําราท่ีเกิดจากความรูและภูมิปญญาอันเปนพลัง
ทางความคิด ที่ไดสั่งสมมาอยางยาวนานของคนโบราณ เนื้อหาท่ีปรากฏในตําราไดผานการ
ตรวจสอบการปรับปรุง และพัฒนาจนกลายเปนตําราท่ีทรงคุณคา ก็ดวยวิธีคิดและความรูอันลุมลึก
ของคนโบราณโดยแท  
 การศึกษาตําราวัวไดสะทอนภาพอัจฉริยลักษณของคนโบราณดานการใชภาษา  ทําใหเห็น
ถึงความเพียรพยายามในการเลือกใชถอยคํา มาเรียงรอยเพื่อใหสื่อความไดอยางชัดเจน แจมแจง 
ดวยการเลือกใชภาษาที่มีวรรณศิลป เต็มเปยมดวยความงดงามและเพียบพรอมทั้ง อรรถ และ รส  
ตําราวัวจึงเปนตําราที่มีทั้งศาสตรและศิลป อันจะทําใหคนอานไดรับทั้งความรูและความไพเราะของ
วรรณศิลปไปพรอมๆกัน  และยังถือไดวาตําราวัวเปนวรรณกรรมเชิงสรางสรรค กลาวคือ กลวิธีใน
การนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย มีทั้งการแตงดวยคําประพันธรอยกรอง รอยแกว และการใช
แผนภาพรูปวัวในการสื่อความ ดวยเหตุนี้ตําราวัวจึงมีคุณคาในฐานะท่ีเปนวรรณกรรมทองถิ่น          
ที่มีความสําคัญและมีความนาสนใจเปนอยางย่ิง ผูวิจัยใครขอจําแนกคุณคาของตําราวัวในฐานะ      
ที่เปนวรรณกรรม ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

                                                           
 ๕๑อาคม  เดชทองคํา, หัวเชือกวัวชน, ๒๕๐. 
 



๒๐๑ 

 

๓.๑ คุณคาในดานรูปแบบ 

 รูปแบบของงานวรรณกรรมนับวามีความสําคัญ เนื่องจากรูปแบบจะเปนที่ตั้งหรือสิ่งท่ี     
จะรองรับเนื้อหา  จากการศึกษาดานรูปแบบ พบวา ตําราวัวมีรูปแบบท่ีหลากหลาย กลาวคือ มีทั้งท่ี
แตงดวยคําประพันธรอยกรอง ประกอบดวยคําประพันธประเภท รายยาว รายสุภาพ และลิลิต     
บางฉบับแตงดวยคําประพันธรอยแกว คือ ใชความเรียงแบบอธิบายความเพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
เนื้อหาไดอยางชัดเจน บางฉบับใชรูปภาพประกอบการอธิบาย คือ การดูขวัญดีและขวัญราย
ประจําตัววัว และการพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว จากคุณคาในดานรูปแบบ
ดังกลาว จะทําใหผูอานเห็นวิธีคิดในการถายทอดความรูและภูมิปญญาของคนโบราณท่ีพัฒนา
รูปแบบดวยวิธีการที่หลากหลายจนกลายเปนตําราวัวท่ีมีคุณคาตอการศึกษาวรรณกรรม  

 การใชรูปแบบในการเสนอเน้ือหาของตําราวัวเปนการเสนอในรูปแบบเกา กลาวคือ       
เปนรูปแบบท่ีนิยมในการเขียนงานวรรณกรรมของไทย คือ นิยมใชคําประพันธ ประเภทโคลง ราย 
ลิลิต มานําเสนอเน้ือหา มีจํานวนคํา การวางจังหวะรับและสงสัมผัสท่ีคอนขางลงตัวเหมาะสมกับ
เนื้อหา อน่ึงแมวาตําราวัวสวนใหญที่ศึกษาจะเปนวรรณกรรมทองถิ่น แตยังแสดงใหเห็นไดชัดเจน
วาตําราวัวดังกลาวก็ไมไดละเลยในเร่ืองความพิถีพิถันและการใสใจในรายละเอียดของรูปแบบตางๆ
ที่นําเสนอ ดังตัวอยาง 

 

 สิทธิการิยะพระมหาฤๅษีทานพรรณนา พระอิศวรเทวดาพรอมกัน พรรณนาเน้ือน้ําแหงเขาโค  
อุสุภราชอันมีคุณแลโทษใหรู ถาสีเขาโคมีพรรณนาอันเหลืองแดงดําแลนรอบ เหลืองอยูกลางน้ันทาน
วามีราคาทอง ๓ ตําลึง ถาอยูเรือนผูใดผูรับเปนเศรษฐีแล 

          (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหารนอย) 
 

 จากตัวอยางขางตนไดแสดงรูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว ที่อธิบายความถึง         
สีน้ําของเขาวัวที่มีสีเหลืองเปนสีเดน มีสีแดงดําแลนรอบเขา มีราคาทอง ๓ ตําลึง ผูไดครอบครอง  
จะเปนเศรษฐี รูปแบบดังกลาวนี้ พบวา เปนรูปแบบที่เนนเร่ืองการสื่อความใหเขาใจเน้ือหาไดงาย
กวารูปแบบท่ีดวยคําประพันธรอยกรอง และพบแพรหลายมากในระดับทองถิ่น สันนิษฐานวาคน
โบราณมุงบันทึกตําราเพื่อใชประโยชนจริงๆจากตํารา มิไดเขียนตําราเพ่ือสื่ออารมณเพียงอยางเดียว 
ดังน้ันการบันทึกความรูของชาวบานจึงเลือกที่จะบันทึกดวยรูปแบบท่ี เปนคําประพันธรอยแกว 
หรือไมก็มีรูปภาพประกอบคําอธิบายบาง  ประกอบกับความเชี่ยวชาญในเร่ืองวรรณศิลปอาจจะมีไม
เทากวีราชสํานัก  แตความท่ีเปนวรรณกรรมทองถิ่นก็ยังคงมีรูปแบบท่ีนาสนใจ เรียบงาย และแสดง
เอกลักษณเฉพาะทองถิ่น 

 



๒๐๒ 

 

๓.๒ คุณคาในดานเน้ือหา 
 เนื้อหาของวรรณกรรมเปนสิ่งสําคัญ ที่ผูประพันธประสงคจะใหผูอานไดทราบเร่ืองราว
ตางๆท่ีเขียน  การศึกษาดานคุณคาของเนื้อหาท่ีปรากฏในตําราวัว พบวา เนื้อหาของตํารามีคุณคา   
ตอการศึกษาในหลายดาน เน่ืองจากเปนตําราเฉพาะในการคัดเลือกลักษณะดีรายของวัว ซึ่งจะทําให
คนที่นําตําราวัวไปใช จะไดครอบครองวัวที่มีลักษณะดีปราศจากโทษอันจะสงผลใหเกิดความสุข
สวัสดีและมีความม่ันใจในการที่จะเลี้ยงวัวเพื่อจุดประสงคตางๆตอไปไดอยางสมความปรารถนา 
คุณคาของตําราวัว ประกอบดวย เนื้อหาอันเปนหลักของตําราวัว ไดแก เร่ืองที่มาของตําราวัว 
ลักษณะววัมงคล ๘ ตระกูล สีน้ําของเขาวัว คุณสมบัติและพิกัดราคา วิธีทํายาปะสะเขา ลักษณะของ
เขาวัว การดูตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว พิธีรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขาติดกันตายลอยนํ้า
มา รวมถึงการบูชาเขาโคพรอมมนตคาถาในการบูชา นอกจากน้ีเนื้อหาในตํารายังใหความรูในเร่ือง
ตางๆ ที่เปนเน้ือหาเบ็ดเตล็ด คือ การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  
 จากที่กลาวมาทําใหเห็นไดวาตําราวัวเปนวรรณกรรมที่มีคุณคาทางดานเน้ือหา เพราะ
นอกจากจะเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายแลว ยังพบวามีการใหรายละเอียดของเน้ือหาแตละสวน        
ไวอยางละเอียดมีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจน ไมวาจะเปนเร่ืองการดูสีน้ําของเขาวัวดวยการจําแนก   
ความแตกตางของสีดวยการใชวิธีเทียบเคียงจากสีในธรรมชาติ และกรรมวิธีทํายาปะสะเขา           
ดังตัวอยาง 

 

 ยาทั้งน้ีเทากันเผาไฟไว ๓ วัน แลวเกรอะเอาน้ําใส จึงเอาขาวเปลือกแชไว ๓ วัน แลวเอาเขาโค
แชไว แตคุมเที่ยงเห็นเงางามดีแล 

                       (ตําราดูวัว วัดตนสน) 
 

 เนื้อหาท่ีกลาวขางตนมีความชัดเจนในการอธิบายข้ันตอนของการทํายาปะสะเขา ที่อธิบาย
ถึงวิธีทําไวอยางละเอียด เปนลําดับ ทําใหผูอานสามารถนําความรูนี้ไปทําไดจริงและถูกตองตามวิธี  
ที่ไดอธิบาย 

 อนึ่ง การศึกษาเน้ือหาของวรรณกรรมแตละเร่ืองน้ัน อาจตองใชความเขาใจทางสังคมมา
พิจารณาดวย เนื่องจากวรรณกรรมแตละสมัยยอมสะทอนภาพของสังคมในสมัยนั้นไดเปนอยางดี 
เชนเดียวกับตําราวัว ที่เนื้อหามีคุณคาในการสะทอนภาพสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของสังคม
เกษตรกรรมท่ีใชประโยชนจากวัวไดเปนอยางดี ซึ่งอาจจะแตกตางจากสภาพสังคมในปจจุบัน เพราะ
วัฒนธรรมการใชวัวไดลดบทบาทลงหลังจากท่ีความทันสมัยของวิทยาการเขามาแทนท่ี จึงทําให
ตําราวัวที่เคยแพรหลายก็เร่ิมจางหายไปในสังคมปจจุบัน ดังน้ันเน้ือหาของตําราวัวจึงมีคุณคา          



๒๐๓ 

 

ทั้งในแงของความรูและภูมิปญญาอันเปนศาสตร และคุณคาท่ีเปนกระจกสะทอนสังคมและ
วัฒนธรรมในอดีตดวย 

 
๓.๓  คุณคาในดานศิลปะการใชภาษา 

 ศิลปะการใชภาษาของวรรณกรรมแตละเร่ือง เปนสวนสําคัญที่ใชภาษาเปนสื่อความคิด 
อารมณและความไพเราะท่ีจับใจ  วรรณกรรมประเภทตําราแมจะเนนขอเขียนเชิงอธิบาย และมี
รูปแบบท่ีชัดเจน และไมไดคํานึงถึงกลวิธีอันเปนเลิศในการประพันธอยางวรรณคดีราชสํานักหรือ
วรรณคดีที่ไดรับการยกยอง แตจากการศึกษาศิลปะการใชภาษาของตําราวัวพบวา ผูประพันธได
แสดงความรูอยางลึกซึ้งในเร่ืองของการเลือกใชคํา การใชโวหาร ภาพพจน ไดอยางเหมาะสมและ
ลงตัว ซึ่งทําใหผูอานไดเห็นภาพ เกิดอารมณ ความรูสึกไปตามจินตนาการรวมกับผูประพันธ ผูวิจัย
ขอกลาวถึงคุณคาดานศิลปะการใชภาษาในตําราวัว ดังนี ้
 

  ๓.๓.๑ คุณคาดานการใชคํา 
 การใชคําท่ีปรากฏในตําราวัว พบวา ผูประพันธไดเลือกใชถอยคํามาเรียบเรียง     

ไดอยางนาสนใจ คําท่ีใชมีความงดงาม ไพเราะ ทั้งเสียงและความหมายของคํา ในตําราวัวมีการใช
คําหลายลักษณะ  เชน  การใชคําเรียกสี ที่มีความหลากหลายดวยการนําสีจากธรรมชาติมาเทียบเคียง
กับสีที่ปรากฏ มีทั้งคําเรียกสีพื้นฐาน ที่เปนคําพยางคเดียว เชน สีดํา แดง เขียว เหลือง และขาว     
เปนตน หรือมีการใชคําเรียกสีไมพื้นฐานท่ีใชคําเรียกสีเปรียบเทียบ เชน สีทองคํา สีผลมะแวง               
สีงากุญชร สีดอกบัว สีดอกมะลิ เปนตน คําเรียกสีเหลาน้ีเปนการนําสีธรรมชาติมาเปรียบอาจจะใช
ชื่อของวัตถุ สิ่งของ และดอกไมมาเปนสีตนแบบในการเรียก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการนํา
สิ่งท่ีอยูรอบตัวมาประยุกตใชกับการดูสีน้ําของเขาวัวไดอยางเหมาะสม และยังมี การใชคําไวพจน
สําหรับอางถึงพระอิศวร เชน องคอิศวรเปนเจา อิศวรเจาชอฟาธรณี  ปางสยมภูวนารถ เจาจอมภพ 
เปนตน ลักษณะการใชคําดังกลาวเปนการยกยองสรรเสริญพระอิศวรและยังแสดงถึงความอลังการ
ของถอยทําท่ีใชดวย 

 นอกจากน้ีในตําราวัวยังมีการใช  ถอยคําจินตภาพ ที่สื่อใหผูอานเห็นภาพของสิ่ง   
ที่ตองการอธิบายใหชั ด เจนมากยิ่ ง ข้ึน  และ ยังสื่ อความรูสึกที่ เ กิดจากประสาทสัมผัส                       
ทั้งจินตภาพการเห็นแสง สีตางๆ จินตภาพการเคล่ือนไหวที่ทําใหเห็นภาพที่มีชีวิตชีวา ดังตัวอยาง 

 

   แมนน้ํานั้นรอบสาย แลนขึ้นปลายพึงเห็น เปนตัวเตนอยูหยับๆ อยางหนึ่งนับเสมอกัน       

             (ตําราวัว เลขที่ ๑๒) 



๒๐๔ 

 

  นอกจากน้ียังมี การซ้ําคํา ไดแก คําวา ส่ํา ที่มีความหมายถึง หมู พวก เหลา  เชน  ส่ํา
ทวยหาญแนนนันต ส่ําเคร่ืองสรรพาวุธ ส่ําสารยุทธยานทรง๕๒ เปนตน และยังมีการซ้ําคําวลีที่ตน
วรรค เชน ซ้ําคําวา เขาหนึ่ง ถามี ถาสี เปนตน จะเห็นไดวาการใชการซ้ําคําน้ีก็เพื่อเนนหรือย้ํา
ความสําคัญของลักษณะเฉพาะ ของที่จะอธิบายใหเห็นไดชัดเจนมากยิ่งข้ึนและชวยในการจําแนก
ออกเปนลักษณะตางๆไดสะดวกอีกดวย และยังมีเร่ืองของการใชคําในการรับและสงสัมผัสดวยการ
ใชคําที่ประสมดวยเสียงสระหลายเสียง ทําใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินไปกับถอยคําที่มีเสียง และ
จังหวะท่ีไพเราะ สละสวย สิ่งเหลาน้ีแสดงถึงคุณคาทางดานการใชคําท่ีเปนความสามารถทางดาน
วรรณศิลปของผูประพันธไดเปนอยางดี 
 
  ๓.๓.๒ คุณคาดานการใชภาพพจนและโวหาร 

  การใชภาพพจนในตําราวัวสวนใหญจะใชเพื่อเปรียบเทียบสีน้ําของเขาวัวเปนหลัก
โดยเรียบเรียงใหเกิดจินตนาการดวยการอุปมาถึงลักษณะเดนรวมกัน ดวยคําวา เหมือน คลาย ดุจ ดั่ง
เปนตน ดังตัวอยาง 

    เฃาแดงเหมือนหิ่งหอย สุกใส 
ฤๅวาดุจเปลวไฟ   พรางพรอย 

แมอยูกับผูใด   ภูลเดช ทานนา 
คิดคาไวไมนอย   สิบแลวเสศตําลึง 

                          (ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 

  จากตัวอยางคําประพันธขางตน ผูประพันธไดบรรยายใหเห็นถึงลักษณะของสี      
ที่ปรากฏบนเขาวัว ดวยการใชคําวา เหมือน กับ ดุจ มาเปรียบเทียบกับลักษณะรวมของสี ซึ่งจะทําให
ผูอานเห็นภาพสีของเขาวัวไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน วา แสงที่เห็นนั้นเปนแสงท่ีแวววาวเหมือนแสง
หิ่งหอย หรือ เปนแสงท่ีสวางไสว โชติชวงดุจแสงของเปลวไฟ เปนตน  สวนใหญสิ่งท่ีผูประพันธ
นํามาเปรียบมักจะเปนสิ่งที่อยูในธรรมชาติที่มีทั้งสัตว ดอกไม และ ผลไม เปนตน เชน  
 

  ถาสีดังเบี้ยจ่ันมีราคาทอง ๔ ตําลึง  ถาสีดังดอกอัญชันดํามีราคาทอง ๒ ช่ัง ถาสีดังเขาควายหาม
อยาเอาเลย  ถาสีดังลูกในทับทิมมีราคาทอง ๑ ช่ัง ถาสีปลายเขาเปนไยแมลงสาบมีราคาทอง ๑ ช่ัง 

       (ตําราวัว เลขที่ ๕) 
 

                                                           
๕๒ ตําราวัว เลขที่ ๑ 



๒๐๕ 

 

  สวนการใชโวหารในตําราวัว พบวา เปนลีลาในการเขียนเชิงอธิบายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาอยางกระจางชัดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สวนใหญในตําราวัวใชอธิบายโวหารและ
บรรยายโวหาร ทั้งน้ีเพื่อมุงจะใหผูอานไดเขาใจในเร่ืองท่ีอธิบายนั้นใหเขาใจไดงายข้ึน ดวยเหตุนี้
ตําราวัวจึงเปนตําราที่มีคุณคาในดานวรรณกรรม ที่เกิดจากการสรางสรรคดวยวิธีการตางๆ อันจะทํา
ใหผูอานไดรับทั้งความรูและสรางจินตนาการใหกับผูอานดวย 

  การศึกษาคุณคาดานวรรณกรรมของตําราวัวในขางตน เปนสิ่งท่ีบงบอกไดเปน
อยางดีวาตําราวัวเปนวรรณกรรมเร่ืองสําคัญ เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่เปยมดวยเนื้อหา 
และความงดงามของภาษาท่ีมีวรรณศิลป มีความไพเราะ สละสวย มีความหลากหลายดวยรูปแบบ
ในการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจ รวมถึงการท่ีผูประพันธเลือกใชถอยคําในการสื่อความ และ
เชื่อมโยงความคิดกับการรับรูเร่ืองสีและความเปรียบตางๆ ก็ยิ่งชวยใหผูอานไดเกิดจินตนาการและ
เห็นภาพของท่ีตองการสื่อไดอยางชัดเจนและตรงไปตรงมา  ตําราวัวจึงเปนตําราสัตวศาสตรที่มี
คุณคาย่ิงในดานวรรณกรรม ที่สมควรไดรับการยกยองใหเปนสมบัติทางภูมิปญญาของชาติไทย
สืบไป 
 
๔. คุณคาดานคติชนวิทยา 
 การศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมของกลุมชนในทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อใหเขาใจ
รากฐานและการพัฒนาของชีวิตต้ังแตอดีตถึงปจจุบันนั้น  เปนศาสตรแขนงหน่ึงท่ีเรียกวา              
คติชนวิทยา (Folklore)   

คําวา คติชนวิทยา เปนศัพทบัญญัติที่   กิ่งแกว อัตถากร บัญญัติขึ้นใชแทนคําวา Folklore  

อันหมายถึง วิชาที่วาดวยการศึกษาผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุมชน ผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้เปน
มรดกที่รับทอดกันมาท้ังภายในชุมชนกลุมเดียวกันและท่ีแพรกระจายไปสูชนตางกลุมดวย๕๓ ซึ่ง
ขอบขายของวิชาคติชนวิทยามีการจําแนกเปนเภทของขอมูลไวหลากหลาย ในการศึกษาตําราวัวนี้ 
แบงได ๓ ประเภท ไดแก คติชนประเภทมุขปาฐะ อมุขปาฐะ และประเภทผสม 

จากการศึกษา พบวา ตําราวัว มีขอมูลคติชนประเภทมุขปาฐะอยูมาก เชน  ตํานานท่ี
เกี่ยวของกับกําเนิดของวัว ที่มาของตําราวัว เปนตน มีเร่ืองความเช่ือในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับวัว ไดแก 
ความเชื่อเร่ืองการดูลักษณะดีและรายของวัว จากสีกาย สีน้ําของเขาวัว ลักษณะของเขาวัวรูปราง
ตางๆ ตําแหนงขวัญดีและขวัญราย การดูลักษณะดีและรายจากสรีระภายนอกของวัว เปนตน 
                                                           

๕๓ สุกัญญา ภัทราชัย, “สถานภาพและพัฒนาการวิทยานิพนธทางคติชนวิทยา ” ใน คติชนกับคนไทย-ไท 
รวมบทความทางดานคติชนวิทยาในบริบททางสังคม , ศิราพร ณ ถลาง และสุกัญญา  ภัทราชัย, บรรณาธิการ,
(กรุงเทพมหานคร:โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๒), ๔๔. 



๒๐๖ 

 

สวนขอมูลคติชนประเภทผสมท่ีพบในตําราวัวไดแก  เร่ืองการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมในการ
รับขวัญ และบูชาเขาวัว ผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียดของมูลทางคติชนวิทยาที่ปรากฏในตําราวัว  
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

๔.๑ ดานตํานานท่ีเก่ียวของกับกําเนิดของวัว 

ตํานานท่ีเกี่ยวของกับกําเนิดของวัวนั้นมีกลาวไวในตํานาน และเทวปกรณเร่ืองสรางโลก 
ตํานานตางๆมีที่มาจากคําบอกเลาท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาปากตอปากที่เรียกวา มุขปาฐะ 
(Oral Tradition) กอนที่จะถูกบันทึกเปนลายลักษณ  ตํานานเร่ืองกําเนิดของวัวสวนใหญกลาววา   
เกิดจากพระผูเปนเจา เทวดา สรางขึ้นมาหรืออุทิศรางกายของตนเพื่อชวยในการสรางสรรพสิ่งตางๆ
ขึ้นในโลก ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒  สวนเร่ืองของที่มาของตําราวัวก็เชนเดียวกัน คือ กลาวถึง
พระอิศวรเปนผูแสดงเทวโองการถึงตระกูลวัวอันมีศักด์ิทั้ง ๘ ตระกูล ใหฤๅษีฟงกอนที่ฤๅษีนั้นจะ
ไดบันทึกขึ้นเปนตําราวัว  

จากเร่ืองเลาและตํานานท่ีเกี่ยงของกับกําเนิดวัวและท่ีมาของตําราวัวนี้ เปนวิธีการอธิบาย
เร่ืองราวตางๆในรูปของนิทาน ตํานานปรัมปรา และนิทานอธิบายเหตุ โดยเช่ือมโยงเร่ืองราวท่ีเปน
เร่ืองเลาเหนือธรรมชาติกับสิ่งท่ีจะอธิบายไดอยางลงตัว มีความนาสนใจ สวนใหญมีความเกี่ยวของ
กับการอธิบายเหตุถึงท่ีมาของสิ่งตางๆในธรรมชาติ ที่มีผลตอความเชื่อ ความศรัทธาท่ีมีตอเร่ือง
นั้นๆอยางไมตองพิสูจน และการอางถึงเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆยอมทําใหเกิดการยอมรับ  
สรางความนาเชื่อถือใหกับคนรุนหลัง ทําใหเห็นความเขมขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของตํารา ซึ่งจะมี
ผลตอจิตใจทั้งผูที่ถายทอดและผูที่ไดรับการถายทอด อันจะทําใหความรูและความศักดิ์สิทธิ์ของ
ตําราวัวถูกสงผานจากรุนสูรุนตอไปอยางไมมีสิ้นสุด  

 
๔.๒ ดานความเชื่อ  

ความเช่ือเปนเร่ืองของการยอมรับและการปฏิบัติตามโดยความพึงพอใจ ในชวงชีวิต      
ของคนเรานับตั้งแตแรกเกิดจนกระท่ังตาย  จะมีการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเช่ือดวยกันทั้งสิ้น 
ดังนั้นความเช่ือจึงมีสวนที่สัมพันธกับการดํารงชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนาน แมวาปจจุบันความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะมีมากขึ้นและทําใหความเชื่อบางเร่ืองเร่ิมเสื่อมคลายลงไป แตบาง
เร่ืองก็ยังคงมีการปฏิบัติสืบตอกันอยู เพราะความเชื่อเปนเร่ืองของการถายทอด และมีสั่งสมอยูในวิถี
ปฏิบัติของคนในสังคม จึงเปนเร่ืองยากที่จะลบลางความเชื่อท่ีอยูในความคิดของกลุมคนหรือบุคคล
ใหหมดสิ้นไปได 



๒๐๗ 

 

มีผู รูไดใหความหมายของความเชื่อไวหลากหลาย  ในท่ีนี้จะขอยกมาเปนตัวอยาง              
เพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้ 

 

 กิ่งแกว  อัตถากร กลาววา ความเชื่อ หมายถึง ความตกลงใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง พิจารณา
ได ๒ ลักษณะ คือ ความตกลงใจในความมีหรือความเปนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงและความตกลงใจใน
ความเปนเหตุเปนผล๕๔ 

 
 บุปผา ทวีสุข กลาววา ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท้ังท่ี
มีตัวตนหรือไมก็ตามวาเปนความจริงหรือมีอยูจริง การยอมรับนับถือนี้อาจมีหลักฐานอยางเพียง
พอท่ีจะพิสูจนได หรืออาจจะไมมีหลักฐานท่ีจะนํามาใชพิสูจนใหเห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได๕๕ 

 

กลาวโดยสรุปไดวา ความเช่ือเปนความพึงพอใจในการยอมรับนับถือสิ่งใดสิ่งหน่ึงท้ังท่ีมี
และไมมีตัวตน แลวนําไปสูการปฏิบัติ   

 

จากการศึกษาตําราวัว พบวา เนื้อหาในตําราไดสะทอนความเช่ือของคนไทยเกี่ยวกับวัว      
ไวหลายดาน สามารถจําแนกความเช่ือที่พบในตําราได ๕ ประเภท ดังนี ้  

 ๔.๒.๑ ความเช่ือเร่ืองสีกายของวัว 

 ๔.๒.๒ ความเชื่อเร่ืองสีน้ําของเขาวัว 

 ๔.๒.๓ ความเชื่อเร่ืองขวัญดีและขวัญราย 

 ๔.๒.๔ ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร 
 ๔.๒.๕ ความเชื่อเร่ืองอื่นที่เกี่ยวของกับวัว 

 

๔.๒.๑ ความเชื่อเร่ืองสีกายของวัว 

วัวที่มีสีกายเปนมงคลตรงตามตํารา  เชื่อวาเปนวัวที่มีลักษณะดีควรท่ีจะมีไวครอบครอง 
และเชื่อวาจะใหคุณแกผูครอบครองในดานตางๆดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

                                                           
๕๔กิ่งแกว อัตถากร, “ความเชื่อ,”, ๓๒. 
๕๕บุปผา ทวีสุข, คติชาวบาน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๒๐ ), ๑๕๖. 



๒๐๘ 

 
 หนึ่งพระโคอสุภราช ซ่ึงเปนอาศนมเหศวร ตัวดํานวลดางหนา ส่ีบาทาดอกหาง ทั่วสรรพางคเจ็ด
แหง หนึ่งโคแดงบริสุทธิสิ้น ชื่อโคกระบินศรีชาด ขาวสะอาดช่ือโคหา ทั้งกายาเหมือนสําลี สองอยาง
นี้สมกษัตริย สีเหลืองชัดช่ือโคหงส หนึ่งรูปทรงโสภา มีวรรณาดุจเมฆ เปนลาภเอกแกเจาของ หนึ่งสี
ทองแดงล้ําเลิศ เกิดตามเผาตามพันธ โคหน่ึงนั้นกายา ดุจเกล็ดปลาพรอยพราย คุมอันตรายตางๆ ทรง
สรรพางคปานเขียน สีดั่งเส้ียนโตนดงาม ใครแจงความจงแสวง สีโคแสงอยางกลาว โดยเรื่องราว    
ส้ินเสร็จ โคทั้งเจ็ดตัวนี้ ผูใดมีเลี้ยงไว ทรัพยสินไหลเนืองนอง มีเงินทองยศถา ตั้งแตนี้จะวาคุณเขา
ตอไป 

       (ตําราวัว เลขที่ ๔) 
 

 จากตัวอยางรายขางตนจะเห็นไดวา วัวท่ีกลาวถึงมี ๘ ตระกูล แตยกโคอุสุภราชไวตางหาก 
ความเช่ือเ ร่ืองสีกายของวัวที่สะทอนให เห็นคือ  โคสีแดงและโคสีขาว  เปนโคที่คูควรแก
พระมหากษัตริย  โคสีเหลืองเชื่อวาเปนโคท่ีใหลาภแกเจาของ โคมีสีลายดุจเกล็ดปลาเช่ือว าคุม
อันตรายตางๆได ซึ่งในตอนทายไดสรุปความวา โคทั้งเจ็ดสีถาผูใดมีเลี้ยงไว จะมีทรัพยสินมากมาย
และมียศถาบรรดาศักดิ์    

 
๔.๒.๒ ความเชื่อเร่ืองสีน้ําของเขาวัว 

ในตําราวัวไดกลาวถึงสีน้ําของเขาวัวไวหลายสี แตละสีมีความเชื่อที่แตกตางกันไป          
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
 ถาสีดังลูกขี้กา เขานั้นมีคุณ ถาเมื่อยแขงขาเอาเขาแชน้ําท้ังกินท้ังทาหายแล 

 ถาสีเขียวดังใบพลูลอมรอบ ชอบแตที่ขายไดกําไร เหมือนเลี้ยงแมวดําปลอด 

ถาสีดังงาชางและเขียวลอมเขาน้ัน มีคุณแกกระสัตรี เอาแชน้ํากินออกคลอดลูกงายแล 

ถาสีเลื่อมแซมขึ้นแทงปลายรอบแลเล่ือมอยูกลางมีราคาทอง ๑ ตําลึง อยูเรือนใครจะ
เปนเศรษฐีมีมงคล    

      (ตําราดูวัว วัดตนสน) 
 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา  ความเช่ือเกี่ยวกับสีน้ําของเขาวัวนั้นพบวา  มีคุณ                
ที่หลากหลาย คือ มีคุณในดานรักษาอาการเจ็บไข มีคุณในทางคาขายใหไดกําไรงาม มีคุณในทาง
ชวยเหลือใหคลอดลูกไดงายมีคุณในดานใหเปนเศรษฐี และมีความเปนสิริมงคล 

 

 

 



๒๐๙ 

 

๔.๒.๓  ความเชื่อเร่ืองขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว 
ความเช่ือเร่ืองขวัญมีความสําคัญตอการคัดเลือกวัวมาก เพราะวัวที่มีขวัญดีเชื่อวาเปน

ลักษณะของวัวมงคล แมวาวัวตัวนั้นจะมีสีกาย สีน้ําของเขาวัว  หรือสรีระภายนอกจะดูไมสวยงาม
หรือตรงตามตําราเทาท่ีควร  ดังน้ันขวัญดีและขวัญรายจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูคัดเลือกวัวยังคงให
ความสําคัญมากกวาดูสวนอื่นๆของวัว ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ลักษณะขวัญดี 

  ขวัญปรกนาคไดเมื่อนาคปรกเมืองไว 
  ขวัญคาบแกวไดเมื่อพระสุธนูไปเรียนศิลปศาสตรไดแกวดี 

  ขวัญเทพจักรไดเมื่อพระอินทรมีอํานาจเสมอดุจจะลักขโมยมิได 
  ขวัญหอบสินไดเมื่อเจาพระสุทนไดยศเม่ือไดเมือง 

  ขวัญดําเนินพระรามไดเมื่อพระรามไดนางสีดาดี 

                 (ตําราดขูวัญวัว ของ นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต) 
 

ลักษณะขวัญดีขางตนจะเห็นไดวา มีการใชตัวละครในวรรณคดีไทย ชื่อเทพเจา และสัตว
หิมพานตมาใชอธิบายถึงคุณของขวัญวัวที่จะบังเกิดผลแกผูไดครอบครอง การที่ไดครอบครองวัว   
ที่มีขวัญดีตามตําราเทากับวาเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูเลี้ยง รวมถึงมีผลตอความเช่ือตางๆ
ดวย 

 ลักษณะขวัญราย 

  ขวัญสามเขาไดเมื่อพระสรรพมิตรเสีย (ชีวิต) มิดี 
  ขวัญตะบอดเสียดไดแกยักษกินคนมิดี 
  ขวัญทาดาบไดแกพระรามเทพถูกโจรฆาเสียมิดี 
  ขวัญรั่วไดเมื่อพระโพธิสัตวไปคาเสียสําเภามิดี 
  ขวัญปดตกไดเมื่อพระยาลักนางเสียแกพระราม ลักเอานางไปมิดี 

             (ตําราดูขวัญวัว ของ นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต) 
 

ลักษณะขวัญรายขางตนจะเห็นไดวา อธิบายถึงโทษของขวัญชื่อตางๆ โดยใชวิธีอางถึง
เหตุการณ และตัวละครในวรรณคดีไทย ซึ่งจากคําอธิบายก็จะย่ิงทําใหเห็นถึงโทษท่ีอาจจะเกิดแกผู
ที่ครอบครองไดเชนเดียวกัน บางขวัญเชื่อวาใหโทษถึงขั้นเสียชีวิต 

 
นอกจากนี้ชาวบานยังมีคําอธิบายถึงขวัญรายในตัววัว ที่หามนํามาเลี้ยงโดยเด็ดขาด          

ดังความเช่ือตอไปนี้   



๒๑๐ 

 

ขวัญจําตรวน อยูที่ขอตีนเปนขวัญที่รายนัก หามเลือกมาเลี้ยง เพราะเชื่อวา ใครที่
เลี้ยงวัวมีขวัญจําตรวน จะตองติดคุก หรือ ตองขึ้นโรงขึ้นศาล๕๖ 

 ขวัญปดตก อยูต่ํากวาขวัญกลางหลังลงไปขางทาย เปนขวัญราย คนข้ึนตาล      
หามเลี้ยง เพราะเชื่อวาจะทําใหตกตนตาล๕๗ 

 ขวัญสีจัก อยูกลางแสกหนา เปนขวัญราย หามเลี้ยง แตคนโบราณเชื่อวาคนท่ีเกิด
วันแข็ง เชน วันอังคาร วันเสาร ขางขึ้น คนเกิดปมะโรง สามารถคุมขวัญสีจักได๕๘  

 

 อนึ่ง ถาลักษณะขวัญตองหามดังกลาวในขางตนเปนลูกเกิด๕๙เจาของสามารถเลี้ยงตอไปได
ไมถือวามีอันตราย  และยังมีความเช่ือวาสิ่งตางๆท่ีไดจากวัวที่มีขวัญรายหรือลักษณะตองหาม     
หากมีลักษณะรายมารวมกันที่วัวตัวเดียวก็จะถือวาเปนของมงคลไดเชนกัน เชน น้ํานม และเขาของ
วัวสีจัก สามารถนํามาเขาเคร่ืองยาบางขนาดได 
 

นอกจากน้ี ยังพบความเช่ือวาคนที่มีขวัญสัตวปรากฏตามรางกายถือวาเปนลักษณะรายของ
บุคคลน้ัน๖๐ เรียกวา ทรลักษณ เชน มีขวัญสีจักที่กลางแสกหนา ถาเปนผูชายก็จะเปนคนกินเมีย 
หมายถึง  ทําให เมียตายกอนเวลาอันควร  ถาเปนหญิงก็จะกินผัว  แตถาคูครองเกิดวันแข็ง                   
ก็จะสามารถคุมลักษณะที่ตองโทษนั้นได  

 
๔.๒.๔  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร 
ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรที่ปรากฏในตําราวัว สวนใหญเปนเร่ืองของการบูชาเขาของวัวที่

ตาย หรือเปนคานิยมท่ีคนโบราณมักจะแสวงหาเขาวัวมงคลมาบูชา เพราะเช่ือวาเขาท่ีมีลักษณะดี
ตรงตามตําราเปนเขามงคลควรเก็บรักษาไว โดยตองบูชาเขาและเลี้ยงดูเขาน้ันเสมือนวายังมีชีวิตอยู 
                                                           

๕๖สัมภาษณ นางจาง บุญประเสริฐ, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
๕๗สัมภาษณ นางจาง บุญประเสริฐ, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
๕๘สัมภาษณ นางจาง บุญประเสริฐ, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖.  

 ๕๙ลูกเกิด หมายถึง  ลูกวัวท่ีเกิดจากแมวัวที่เลี้ยงอยูในคอกของเราเอง  สัมภาษณ  นางโสน บุญประเสรฐิ,  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
 ๖๐บทละครเรื่องละเดนลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย) วากลาวนางปะแดะเปนผูหญิงท่ีมีขวัญราย
ของสัตวอยูที่ตัว ดังความวา       นี่เมียอายประดูอยูหัวปอม  ไยจึงมายินยอมกันงายงาย 

          ทั้งสีจักยักหลมถมราย              มันจะใหฉิบหายขายตน 

 ขวัญรายท่ีอยูบนตัวนางประแดะ จากบทประพันธขางตน  ไดแก ขวัญสีจัก อยูกลางแสกหนา            
ขวัญยักหลม อยูหัวไหล และ ถมราย หรือ ธรณีถลม อยูที่เทา   



๒๑๑ 

 

เพราะเช่ือวาเขาวัวจะบันดาลโชคหรือใหคุณในดานตางๆตามความเชื่อ ในตําราวัวกลาวถึงความเช่ือ
เร่ืองไสยศาสตรที่เกี่ยวกับการบูชาเขาวัวไว ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

คาถาภาวนาเม่ือใหนํ้าใหหญา  
 ตํารับที่ ๑ อุอัถ ทุลโภสโชโย ส ไยไชยะวาสตราณๆ อกร อกริ อะ 

    ระกะมาวิโทโสสวาหะ ๓ ที๖๑ 
 ตํารับที่ ๒ อุอทฺธิทุสโภ เสยฺโยๆ สยฺโยเชยฺยวา สตฺตภนๆ อกริ อรก 

  มา อโทโสสมาวาห ๓ ที๖๒ 
 ตํารับที่ ๓ อคมทุล สิทธิสะวาโหม๖๓  ใหน้ําใหหญา 
 ตํารับที่ ๔ นะโมมิเสมัง๖๔  ภาวนาเมื่อใหน้ําใหหญา 
 

การเล้ียงเขาโค 

 

ถาผูใดจะเล้ียงเขาโคใหตั้งไวในท่ีชอบ เอาผาขาวปูลง เอาเขาตั้งไวบนผา ครั้นถึงวันอังคาร         
วันพฤหัสบดี วันเสาร ใหน้ําใหหญา ใหเอาหญาแพรก ๓ กํา บูชาประเสริฐแล 

คร้ันถึงปใหมเดือนใหมเอาเขามาอาบนํ้า ทําขวัญขาวตอก ดอกไม ๗ ดอก หญาแพรก ๓ กํา แลเจิม
แปงหอมนํ้ามันหอม จะเปนสวัสดิมงคลแล 

                                                   (ตําราเขาอุสุภราช วัดระหานนอย) 
 

 ถาจะใหเจริญยิ่งขึ้นไป ถึงวันดีใหเอาเขาออกอาบนํ้า แลวจุนเจิมดวยแปงหอมนํ้ามันหอม เมื่อวาง
เขาลงใหวาพระคาถาพระเจา ๕ พระองค ๓ ที  .......ถาจะเลี้ยงเขาใหตั้งไวในท่ีชอบกน เอาผาขาวปู
รองเขาไว ถึง วัน อังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร๖๕ ใหนําหญาแพรก ๓ กํา ดอกไม ๗ ดอก ถึงปใหม
เดือนใหมใหเอาเขาออกทําขวัญจุนเจิมแปงหอมนํ้ามันหอม จึงเปนสวัสดิมงคล 

        (ตําราวัว เลขที่ ๖) 
 

                                                           
๖๑ตําราวัว เลขที่ ๖ 
๖๒ตําราวัว เลขที่  ๑๒ 
๖๓ตําราวัว เลขที่  ๖ 
๖๔ตําราวัว เลขที่ ๗ 

 
๖๕วันทั้ง ๓ นี้ ในทางโหราศาสตรเช่ือวาเปนวันมงคล เหมาะแกการประกอบกิจที่เปนมงคลตางๆ 



๒๑๒ 

 

ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาสวนหน่ึงเปนคาถาท่ีใชสําหรับใหน้ํา
และหญาแกเขาวัว และสวนหน่ึงเปนวิธีปฏิบัติกับเขาวัวในวันสําคัญตางๆตามความเช่ือ เชน การทํา
ขวัญเขาวัวเฉพาะในวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร  และในวันปใหมจะตองเจิมเขาดวยแปงหอม
น้ํามันหอม เปนตน 

จะเห็นไดวาความเช่ือดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นวาเขาวัวที่มีลักษณะดี มีสีเปนมงคล   
ตรงตามตํารา เปนเสมือนเคร่ืองรางของขลังหากใครมีไวกราบไหวบูชาแลวเชื่อวาจะไดรับคุณตางๆ
จากเขาวัว ซึ่งสวนใหญมักจักเปนคุณในดานโภคทรัพย ปองกันภัย และความรํ่ารวยดวยลาภ ยศ 
สรรเสริญ  

 
๔.๒.๕  ความเชื่อเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวของกับวัว 

การศึกษาความเช่ือในสวนนี้ เปนความเชื่อทั่ วไปที่ เกี่ ยวของกับวัวในดานตางๆ               
จากการศึกษาพบวาคนไทยมีความเชื่อที่เกี่ยวกับวัวอยูมาก  สวนใหญเปนความเช่ือนอกเหนือจาก
ตํารา  ที่ตกทอดอยูในการรับรูของคนในทองถิ่นที่มีความแตกตางกันไป ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 ๔.๒.๕.๑ ความเชื่อเร่ืองลักษณะท่ีไมดีโดยดูจากพฤติกรรมของวัว๖๖  
 บางทองถิ่นมีความเชื่อเร่ืองพฤติกรรมของวัวที่แสดงวาวัวตัวน้ันเปนวัวไมดี          

ที่ไมควรนํามาเล้ียง เพราะเปนพฤติกรรมท่ีสรางความรําคาญกับเจาของหรือผูอยูอาศัย เชน 

 

  วัวที่ชอบสีแหลง คือ วัวท่ีชอบเอาตัวไปถูกับคอก  
  วัวที่ชอบกัดเขี้ยว คือ วัวที่ชอบกัดฟนเสียงดัง 

  วัวที่ชอบเคี้ยวหาง คือ วัวท่ีชอบเคี้ยวพูหางเปนประจํา 
  วัวที่ชอบนอนกรน คือ วัวที่นอนกรน หรือ คราง 
 

 ๔.๒.๕.๒ ความเชื่อในเร่ืองท่ีอยูอาศัยของวัว 

 ความเช่ือเร่ืองท่ีอยูอาศัยของวัว สวนใหญจะเนนเฉพาะวัวตัวที่มีลักษณะพิเศษ 
กลาวคือ ผูเลี้ยงมีความเชื่อวาวัวที่มีลักษณะพิเศษจะตองไดรับการเลี้ยงดู และดูแลเปนอยางดีไมให
บกพรอง เนื่องจากมีความกลัววาหากปฏิบัติไมถูกตองแลววัวที่เลี้ยงจะใหโทษแกตนเองและ
ครอบครัวได ดังตัวอยาง 

 
                                                           

๖๖สัมภาษณ นางจาง  บุญประเสริฐ, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๒๑๓ 

 

  วัวเขาเทียน หรือ วัวเขาไฟ  คือ วัวที่มี เขาลุกแดงเหมือนไฟในเวลา
กลางคืน โดยเฉพาะคืนวันเสาร วันอาทิตย วัวพวกนี้ไมจะเขาอยูใตถุนบาน ตองปลูกคอกใหอยู
ตางหาก ถาเจาของประพฤติปฏิบัติตัวดีก็จะใหคุณ ถาปฏิบัติตัวไมดีจะใหโทษ๖๗ 

  

  วัวที่มีลักษณะเชนโคอุสุภราชถือวาเปนพญาวัว ถาผูใดเลี้ยงใหปลูกโรงสูง
จากพื้นดินขึ้น ๑ ศอก  โดยนําเคร่ืองแอก ไถ คราด ทั้งสํารับใหตั้งไวที่โรงวัวนั้นจะสมบูรณพูนผล๖๘ 

 

 จากความเชื่อเร่ืองที่อยูอาศัยของวัวขางตน เปนความเชื่อนอกตําราที่ตกทอด        
อยูในระดับชาวบาน และจะเห็นไดวาการท่ีคนไดครอบครองวัวที่มีลักษณะพิเศษ ทําใหมีความรูสึก
วาวัวน้ันมีลักษณะโดดเดนกวาวัวตัวอ่ืน หากไดปฏิบัติตามความเช่ือที่ตกทอดมาแลวก็จะมีผล
ในทางสรางความเช่ือม่ันในฐานะท่ีไดเปนผูครอบครอง หรืออาจจะมองไดวาเปนกุศโลบายของ    
คนโบราณในเร่ืองการเลี้ยงสัตวใหถูกสุขลักษณะ กลาวคือ การสรางโรงเรือนใหสูงจากพ้ืนดินหรือ
สรางภายนอกตัวเรือน มีผลดีตอดานสุขภาพอนามัยของคนในครัวเรือน เพราะชวยใหทําความ
สะอาดไดงาย ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวน 

  
 ๔.๒.๕.๓  ความเชื่อดานพิธีกรรม 

 ตําราวัวที่เกี่ยวของกับดานพิธีกรรม นอกเหนือจากที่ไดกลาวถึงความเช่ือเรื่องคาถา
และการเลี้ยงเขาวัวในขางตนแลว พบวา ตําราวัวยังไดกลาวถึงพิธีกรรมการรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขา
ติดกันตายลอยน้ํามา โดยเช่ือวาผูใดพบเขาลักษณะนี้นับวาเปนบุญของคนน้ันท่ีจะไดครอบครองเขา 
ใหผูนั้นทําพิธีรับขวัญ ดวยการเช้ือเชิญเขาน้ันมาเปนของตน ในตําราไดกลาวถึงพิธีกรรมดังกลาวไว
ดังนี ้
 

      หนึ่งโคตายท้ังตัว เขาติดหัวลอยมา  ในคงคาข้ึนลอง 

 พบแลวตองทําดี  บายศรีเจ็ดชั้น  พิดานก้ันรจนา 
 เครื่องกระยาบวชพรอม ธงฉัตรลอมเดียรดาษ อีกพิณพาทยฆองชัย 

 เวลาไดฤกษบดี  จึ่งสรวงพลีบูชา  ตามตําราเชิญขวัญ 

 รับเขาพลันมาไว  ใหจิ้มเจิมจันทนกระแจะ เขานี้และปรากฏ 

 กําหนดนามเทพยสิง คุณจริงยิ่งเลิศ  ประเสริฐคาควรเมือง 

 จักรุงเรืองหาญฮึก  หมูขาศึกขามเข็ด  อาจจักเด็ดดับทุกข 
                                                           
 ๖๗สัมภาษณ  นายปน  อินงาม, ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 

๖๘สัมภาษณ  นางจาง  บุญประเสริฐ, ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 



๒๑๔ 

 
 เจริญสุขสําราญ  พองพาลโทษภัย  ปนไฟศาสตรา 
 เปนมหามงคลแคลว เทพยประสิทธิไวแลว      หลากลํ้าคุณอุดม แลนา 

(ตําราวัว เลขที่ ๑) 
 

 จากตัวอยางรายสุภาพขางตน สรุปความเก่ียวกับพิธีกรรมไดวา ใหปลูกปะรําดาด
ผาขาวกางกั้นเขาน้ัน ทําบายศรี ๗ ชั้นสูขวัญเขา  พรอมจัดเคร่ืองกระยาบวชใหครบครัน มณฑลพิธี
ประดับประดาดวยราชวัตร ฉัตร ธง มีปพาทยฆองชัยประโคม มีการบวงสรวงพลีบูชา และเจิม
รับขวัญดวยแปงหอมนํ้ามันหอม มีความเช่ือวา เขานี้เปนเขาดี มีชื่อวา เทพสิงหร จะนําคุณท่ีล้ําเลิศ
ยิ่งมาสูตน จะนําความรุงเรือง ความสุข ปองกันฟนไฟและสารพัดทุกขภัย รวมถึงปองกันอาวุธ
ทั้งหลาย จึงนับเปนเขาท่ีมีคุณอเนกอนันตยิ่งนัก  

  
๕. คุณคาดานความรูท่ัวไป 

 วรรณกรรมประเภทตํารานอกจากจะใหคุณคาในดานเนื้อหาอันเปนหลักวิชาเฉพาะสาขา
แลว คุณคาของตํารายังปรากฏในดานวรรณกรรม ภูมิปญญา  และคติชนดวย เชนเดียวกับตําราวัว
จากการศึกษา พบวา นอกจากคุณคาในดานตางๆที่กลาวมาแลวขางตน ตําราวัวยังมีความรูอ่ืนท่ีเปน
ความรูทั่วไปที่คนโบราณไดสอดแทรกเอาไวในตํารา ซึ่งจะทําใหผูอานตําราวัวไดมีความรูในเร่ืองท่ี
เปนความรูรอบตัวไปพรอมกันดวย การสอดแทรกความรูในตําราวัวของคนโบราณ นับวาทําได
อยางเหมาะสมและลุมลึก โดยเนื้อหาท่ีสอดแทรกน้ันเปนความรูที่ดี มีคุณคาควรแกการศึกษาและ
สืบคน เพื่อพัฒนาความรูของผูอานใหกวางไกลมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยใครขอเสนอคุณคาของตําราวัวใน
ดานความรูทั่วไปดังตอไปน้ี 

 
๕.๑  ความรูเร่ืองระบบนิเวศในธรรมชาติ  

 ความรูเร่ืองระบบนิเวศที่ปรากฏในตํารา ไดสะทอนออกมาอยางชัดเจนในเร่ืองของคําเรียก
สีที่ไดสะทอนภูมิปญญาอันแสดงถึงความรอบรูในเร่ืองระบบนิเวศธรรมชาติของคนโบราณไดเปน
อยางดี  เพราะคําเรียกสีตางๆน้ัน นอกจากจะแสดงภูมิปญญาในการจําแนกสีแลว ยังเปนการให
ความรูเร่ืองรายช่ือของพรรณพฤกษาทั้งไมดอก ไมผล สัตวตางๆ ในธรรมชาติไดเปนอยางดี 
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
  

 

 



๒๑๕ 

 

   ๑. ใหความรูเร่ืองชื่อพันธุไมดอก  
เขาสีดอกบัว  เขาสีดอกกรรณิการ 
เขาสีละอองบัวเผื่อน เขาสีดอกผักตบ 

เขาสีดอกตะแบก  เขาสีดอกไผ 
เขาสีดอกเซง  เขาสีดอกชบา 
เขาสีดอกฝาย  เขาสีดอกอัญชัน 

เขาสีดอกคลุม  เขาสีดอกคํา 
เขาสีบัวเผ่ือน  เขาสีดอกทอง 

เขาสีดอกพิกุล  เขาสีดอกพุด 

เขาสีดอกจงกลนี  เขาสีดอกขี้กา 
 

 ๒. ใหความรูเร่ืองชื่อพันธุไมผล 

  เขาสีเม็ดทับทิม  เขาสีลูกหมากสุก 

  เขาสีมะมวงสุก  เขาสีลูกมะปรางสุก 

  เขาสีลูกมะพราว  เขาสีลูกน้ําเตา 
  เขาสีมะนาวสุก  เขาสีผลมะแวงสุก 

  เขาสีปลีกลวยครั่ง เขาสีเสี้ยนโตนด 

  เขาสีลูกชะเอมสุก เขาสีกลวยเนา 
  

 ๓. ใหความรูเร่ืองพันธุไมตางๆ  เชน 

  เขาสีผิวไมไผ  เขาสีขาวตอก 

  เขาสีขมิ้น  เขาสีชาด (ทําจากเม็ดของตนชาดหรคุณ) 
 

 ๔. ใหความรูเร่ืองชื่อสัตว เชน 

  เขาสีไกขาว  เขาสีตาแมว 

  เขาสีงาชาง  เขาสีกระบือดํา 
  เขาสีกระบือเผือก เขาสีเบี้ยจั่น 

  เขาสีขนละมั่ง  เขาสีอยางแมวดําปลอด 

  เขาสีปกแมลงทับ เขาเหมือนสีหิ่งหอย 
 



๒๑๖ 

 

 ๕. ใหความรูเร่ืองชื่อของวัตถุธาตุ  เชน 

  เขาสีทอง  เขาสีเงิน 

  เขาสีสําริด  เขาสีทองแดง 

  เขาสีปรอด  เขาสีมรกต 

  สีนิล 
 
 ๖. ใหความรูเร่ืองชื่อของเคร่ืองใช  เชน 

  เขาสีใสเหมือนแกว เขาสีในเหมือนกระจก  

  เขาสีดังฉัตร  เขาสีเทียน 

 
  ๗. ใหความรูเร่ืองปรากฏการณทางธรรมชาติ  เชน 

   เขาสีเมฆ  เขาสีหมอกกลุม 

   เขาสีอยางรุง 
  

 จากคําเรียกสีน้ําของเขาวัวขางตน ไดสะทอนถึงการใหความรูดานระบบนิเวศในธรรมชาติ
เก่ียวกับชื่อเรียกของสิ่งตางๆในสิ่งแวดลอม ที่ลวนเกิดจากความคุยเคยและความสั มพันธ           
อยางใกลชิดระหวางคนกับธรรมชาติ คือ การบอกชื่อของพืชและสิ่งตางๆในทองถิ่นที่ไดพบเห็น 
โดยเฉพาะเ ร่ืองช่ือของพืชน้ันนับวามีความสําคัญ เพราะนอกจาก จะใหผูอานได รูจักชื่อ                   
ที่หลากหลายแลว คําเรียกชื่อดังกลาวยังไดสะทอนถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศดวย 

  
๕.๒  ความรูเร่ืองมาตรานับเลขโบราณของไทย  
ตําราวัวไดใหความรูเกี่ยวกับมาตรนับเลขโบราณไทย คือ มาตราช่ัง ตวง วัด แบบโบราณ 

จัดเปนการใชภูมิปญญาการคิดคํานวณเร่ืองตัวเลข พบมาก ในเร่ืองการคิดพิกัดราคาเขาเปนจํานวน
เงิน ทอง ในปริมาณตางๆ  โดยมาตรนับเลขที่ปรากฏในตําราวัวมีหลักการเทียบ ดังนี้ 

  

 ๒ เมล็ดขาว = ๑ กลอม 

   ๑ กลอม  = ๑ กล่ํา 
   ๒ กล่ํา  = ๑ ไพ 

   ๔ ไพ  = ๑ เฟอง 

   ๒ เฟอง  = ๑ สลึง 



๒๑๗ 

 

   ๔ สลึง  = ๑ บาท 

   ๔ บาท  = ๑ ตําลึง 

   ๒๐ ตําลึง  = ๑ ชั่ง 

   ๕๐ ชั่ง  = ๑ หาบ  

    
 ตัวอยางการกําหนดพิกัดราคาเขาท่ีปรากฏในตําราวัว  เชน 

 

  เขาสีดอกตะแบก เมื่อจะไร (ให) ทานใหเอาเขาน้ันแชน้ําสระหัวดีนัก ราคา
ทอง ๓ บาท   (ตําราวัว เลขที่ ๕) 

  เขามีน้ําเหมือนละอองบัวเผื่อนแตตนจนปลายเขา ราคาทอง ๘ ตําลึง       
อยูเรือนใครจะเกิดยศศักด์ิมากแล (ตําราวัว เลขที่ ๑) 

  สีงูลอกคราบ ใหคุณ ราคาทอง ๕ ตําลึง  (ตําราวัว เลขที่ ๑๐) 
  เขาดังสีน้ําเตา ควรแกพระสงฆจะใหยศถึงระดับพระราชาคณะ ราคาทอง 

๑ ชั่ง (ตําราวัว เลขที่ ๓) 
 

 จากตัวอยางขางตน เปนการเปรียบราคาเขาวัวกับน้ําหนักทองตามมาตราเงินแบบโบราณ
ในสมัยนั้น จากตัวอยาง ทอง ๘ ตําลึง เทากับ  ๓๒ บาท   ทอง ๕ ตําลึง เทากับ ๒๐ บาท และ ทอง ๑ 
ชั่ง เทากับ ๘๐ บาท  เปนตน 

 นอกจากน้ีในตําราวัวยังมีวิธีเทียบพิกัดราคาเขาท่ีแตกตางไปจากมาตราช่ังขางตน คือ ใชวิธี
เทียบพิกัดราคาเขาวัวกับคุณภาพของเนื้อทอง เชน  ทองเน้ือแปดนํ้า  ทองเนื้อสิบสองนํ้า  เปนตน   
ดังตัวอยาง 

 

 ถาสีเขาดังลูกมะพราวสุกชอบอยูแตชาวสวนดีนักแล ทานตีราคา ๓ บาท ทองเนื้อ ๘ น้ํา  
 ถาสีอยางดอกฝายเมื่อโรยชอบอยูแกชาวไร ประสิทธินักตีราคา ๒ บาท ทองเนื้อ ๘ น้ํา 
 ถาสีอยางแมวดําปลอดชอบอยูแกเศรษฐีดีนัก ตีราคา ๑ ชั่ง ทองเนื้อ ๑๒ น้ํา 
 ถาสีเขาอยางสีรุง กันผีปศาจทั้งปวง มีราคา ๑ ชั่ง ทองเนื้อ ๑๒ น้ํา 
 
 จากตัวอยางขางตนใชวิธีเทียบพิกัดราคาเขาวัวกับคุณภาพเนื้อทอง คือ ทองเน้ือแปด 
หมายถึง ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๘ บาท  ทองเนื้อ ๑๒  หมายถึง ทองหนัก ๑  บาท ราคา ๑๒ บาท 



๒๑๘ 

 

 การศึกษาคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัวดังกลาวขางตน ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาตําราวัว   
เปนตําราท่ีมีคุณคาในดานตางๆ ไมวาจะเปนคุณคาดานตําราสัตวศาสตร  คุณคาดานภูมิปญญา 
คุณคาดานวรรณกรรม  คุณคาดานคติชนวิทยา และคุณคาดานความรูทั่วไปซึ่งจะเปนประโยชน   
ในการเพิ่มพูนความรูนอกเหนือจากหลักวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดและคุณคาในดาน
ตางๆดังกลาวยังนับวาเปนเคร่ืองยืนยังไดถึงความสําคัญของตําราวัว ที่มีบทบาทตอความเชื่อ วิธีคิด 
และหลักปฏิบัติของคนท่ีนิยมเลี้ยงวัวในสังคมไทยไดเปนอยางดี 



   

๒๑๙ 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 

 การวิเคราะหตําราวัวนี้ ผูวิจัยศึกษาจากขอมูลที่เปนวรรณกรรมลายลักษณซึ่งเปนเอกสาร
โบราณ ที่ไดจากสวนภาษาโบราณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และจากขอมูลที่เปน
วรรณกรรมทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ  ตําราวัวดังกลาวมีทั้งท่ีไดปริวรรตและ
พิมพเผยแพรแลวสวนหนึ่ง และอีกสวนหน่ึงผูวิจัยไดปริวรรตตนฉบับเอง อนึ่งเพ่ือใหการศึกษา
ตําราวัวมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึนผูวิจัยจึงไดใชขอมูลมุขปาฐะมาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ีดวย   
ทั้งน้ีการศึกษาตําราวัวดังกลาวเปนการศึกษาตามแนวทางวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยา      
สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 
 
๑. ความรูเร่ืองวัว   
 การศึกษาความรูเร่ืองวัว เปนการศึกษาถึงความรูเชิงประวัติเกี่ยวกับกําเนิดและความเปนมา
ของวัว นับต้ังแตมีวัวเกิดขึ้นคร้ังแรกในโลก โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และ
คัมภีรสําคัญ  รายละเอียดจากการศึกษาเร่ืองการกําเนิดวัว พบวา กําเนิดของวัวมีกลาวไวในตํานาน
เร่ืองการสรางโลก กลาวคือ บางตํานานกลาววาวัวเกิดข้ึนหลังจากพระอิศวรทรงสรางโลก จึงสราง
สัตวตางๆ ใหมีขึ้นในโลก วัวจึงถือกําเนิดมาแตคร้ังน้ัน  บางตํานานกลาววาวัวเกิดข้ึนพรอมกับของ
วิเศษในการกวนเกษียรสมุทร  และบางก็กลาววาวัวเกิดจากการพลีรายกายเพ่ืออุทิศอวัยวะใน
รางกายของตนใหแกพระผูเปนเจา เพื่อชวยเหลือในการสรางสรรพสิ่งตางๆข้ึนในโลก และวัว         
ที่ถูกกลาวถึงมากในตํานานการสรางโลก คือ โคอุสุภราช หรือ โคนนทิ  และ โคสุรภี ซึ่งตามความ
เชื่อของศาสนาฮินดูเชื่อวา โคอุสุภราช  เปนเจาแหงสัตวจตุบาทที่ไดรับเลือกใหเปนสัตวพาหนะ
ของพระอิศวร  และจากความเชื่อดังกลาวจึงเกิดความเชื่อมโยงในเร่ืองของตําราวัวขึ้น ที่มีการ
กลาวถึง ที่มาของตําราวัว วาเกิดจากฤๅษีตนหนึ่งไดฟงถึงคําบรรยายถึงชาติตระกูลของวัวจาก    
พระอิศวร โดยในตําราวัวท่ีมีการกลาวถึงชาติตระกูลมงคลของวัวนั้น กลาววา วัวเปนสัตวที่มี     



๒๒๐ 

 

ชาติตระกูล แบงได ๘ ตระกูลตามสีกายท่ีตางกัน ไดแก โคอุสุภราช โคกระบิน โคหา โคหงส โคสี
เมฆโคสีทองแดง โคมีลายดังเกล็ดปลา และโคสีเสี้ยนโตนด และยังมีคําอธิบายเกี่ยวกับการดู
ลักษณะมงคลและอัปมงคลของวัว โดยพิจารณาจากสีน้ําของเขาวัวที่ดีและราย ลักษณะขวัญดีและ
ขวัญรายประจําตัววัวปรากฏในตําราวัวดวย 
 สวนการศึกษาในดานบทบาทของวัวในสังคมไทย พบวา วัวมีความสําคัญกับคนในวิถี
เกษตรกรรมมาชานาน และจากความสําคัญของวัวนี้เองทําใหวัวไดรับการกลาวถึงในทุกกิจกรรม
ของการดําเนินชีวิตของคน ไมวาจะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร การใชแรงงาน การคมนาคม 
วรรณคดี พิธีกรรม สํานวนไทย การละเลนพื้นบานในบางทองถิ่นท่ียังมีความนิยมใชวัวเพื่อ
การละเลน แมแตการสรางสรรคงานศิลปกรรมไทยตางก็ไดรับแรงบันดาลใจและความใกลชิดท่ีเกิด
จากการรับรูและความคุนเคยกับวัวทั้งสิ้น 
 
๒. รูปแบบ เน้ือหา และศิลปะการใชภาษาในตําราวัว 
 การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการใชภาษาในตําราวัว ปรากฏผลการศึกษา          
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ๒.๑ รูปแบบของตําราวัว 
 การศึกษาตําราวัวทั้ง ๒๐ ฉบับ เปนวรรณกรรมลายลักษณที่บันทึกลงในสมุดไทยดํา      
ไทยขาว  ใบลาน และสมุดฝร่ัง บันทึกดวยตัวอักษรไทย ภาษาไทย มีภาษาบาลีเฉพาะท่ีเปนมนต 
คาถา  อักขรวิธีที่ใชอยูในชวงรัตนโกสินทรตอนตนถึงตอนกลาง  ตัวอักษรในตําราวัวเขียนดวยเสน
หมึก  เสนดินสอ เสนรง และเสนหรดาน  ซึ่งรูปแบบของตําราวัวท่ีศึกษาจําแนกได ๔ รูปแบบ 
ไดแก  ๑.รูปแบบที่แตงดวยคําประพันธรอยกรอง  ประกอบดวยคําประพันธประเภทรายยาว พบ ๒ 
ฉบับ ประพันธดวยคําประพันธประเภทรายยาวรวมกับรายสุภาพ พบ ๑ ฉบับ และประพันธดวยคํา
ประพันธประเภทลิลิต พบ ๓ ฉบับ  ๒. รูปแบบที่แตงดวยคําประพันธรอยแกว มีลักษณะของการใช
ความเรียงเชิงอธิบาย พบ ๖ ฉบับ  ๓. รูปแบบท่ีใชรูปภาพในการสื่อความ พบ ๒ ลักษณะไดแก     
การใชแผนภาพรูปวัวอธิบายเร่ืองตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว  พบ ๑ ฉบับ และการ
พยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว พบ ๒ ฉบับ ๔. รูปแบบผสม หมายถึง รูปแบบ     
ที่ใชรอยกรอง รอยแกว และแผนภาพรูปวัว รวมกัน พบ ๓ ลักษณะ ไดแก ใชคําประพันธประเภท  
รายยาวรวมกับรายสุภาพและรอยแกว พบ ๒ ฉบับ ใชคําประพันธประเภทรายยาวรวมกับแผนภาพ
รูปวัว พบ ๑ ฉบับ และ ใชคําประพันธรอยแกวรวมกับแผนภาพรูปวัว พบ ๒ ฉบับ 



๒๒๑ 

 

 ๒.๒ เน้ือหาของตําราวัว 
ตําราวัวที่ศึกษาทั้ง ๒๐ ฉบับ พบวา สามารถแบงเน้ือหาท่ีปรากฏในตําราออกได ๒ กลุม

ใหญ ไดแก  กลุมเนื้อหาหลัก  และ กลุมเนื้อหาเบ็ดเตล็ด ดังนี ้
  ๑.กลุมเน้ือหาหลัก ประกอบดวยเนื้อหาตามลําดับตอไปนี้ 
   ๑.ท่ีมาของตําราวัว  เนื้อหากลาวถึงท่ีมาของตําราวัวโดยกลาววา ฤๅษีตน
หนึ่งเห็นพระอิศวรทรงวัวอุสภราชประพาสปาหิมพานต จึงเกิดความสงสัยในชาติตระกูลของวัว 
พระอิศวรจึงทรงอธิบายใหหายสงสัย ฤๅษีตนน้ันจึงไดจดจําคําอธิบายนั้นมาบันทึกเปนตําราวัว
เน้ือหาดังกลาวพบทั้งสิ้น ๙ ฉบับ 
   ๒.ลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล  เปนเน้ือหาท่ีกลาวถึงลักษณะของวัวมงคล
ทั้ง ๘ ตระกูล ไดแก ไดแก โคอุสุภราช  โคกระบิน  โคหา  โคหงส  โคสีเมฆ โคสีทองแดง โคมีลาย
ดังเกล็ดปลา และโคสีเสี้ยนโตนด  เน้ือหาดังกลาวพบทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ 
   ๓.สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัว และราคา  เนื้อหาอธิบายถึงลักษณะของ
สีที่ปรากฏใหเห็นบนเขาวัวในรูปลักษณตางๆ สวนใหญใชคําเรียกสีที่ปรากฏโดยเทียบกับสีใน
ธรรมชาติ  โดยแตละสีมีคําอธิบายถึงคุณสมบัติของสีน้ําของเขาวัว ตามความเช่ือวาจะเปนคุณหรือ
โทษและคูควรกับผูใดโดยมีการกําหนดเปนพิกัดราคาแหงเขาน้ันดวย   พบท้ังสิ้น  ๑๖  ฉบับ 
   ๔. ยาปะสะเขา  เปนเนื้อหากลาวถึงการใชพืชสมุนไพรมาปรุงเปนยา     
ปะสะเขา หรือ ยาขัดเขา เพ่ือใหเกิดความแวววาว พบทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ 
   ๕. พิธีรับขวัญวัวท่ีมีหัวกับเขาติดกันตายลอยนํ้ามา  เปนเน้ือหาท่ี
เกี่ยวของกับความเชื่อและพิธีกรรม กลาวถึง บุคคลใดที่พบเห็นวัวตายลอยมาในน้ําโดยท่ียังมีเขา
และหัวติดกัน บุคคลผูนั้นตองทําพิธีรับขวัญเขามาเปนสมบัติของตน ตองจัดเตรียมเคร่ืองบวงสรวง 
เคร่ืองบูชา และเคร่ืองดนตรีรองรับขวัญ เพราะเชื่อวาเขาน้ันมีคุณบันดาลโชคลาภแกผูที่ครอบครอง 
เน้ือหาดังกลาวพบทั้งสิ้น ๕ ฉบับ 
   ๖. การบูชาเขาวัว เปนเน้ือหาในสวนท่ีกลาวถึง มนต คาถา ที่ใชเพื่อสวด
สรรเสริญ หรือ กลาวยกยองคุณของเขาวัว รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูเขาวัวตามความเชื่อ พบทั้งสิ้น ๑๔ 
ฉบับ 
   ๗. ขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว  เปนเนื้อหาท่ีอธิบายถึงตําแหนง
ของขวัญวัวทั้งขวัญดีและขวัญรายท่ีมีประจําตัววัว ซึ่งจากการศึกษามีทั้งท่ีอธิบายดวยความเรียง   
รอยแกว และท่ีใชแผนภาพรูปวัวในการช้ีเพื่อบอกตําแหนง นอกจากน้ีบางฉบับยังอธิบายเร่ือง    



๒๒๒ 

 

ขวัญดีและขวัญรายดวยวิธีการเช่ือมโยงโดยอางอิงจากตัวละครวรรณคดีไทยดวย เนื้อหาดังกลาว
พบทั้งสิ้น ๓ ฉบับ 
   ๘. ลักษณะของเขาวัว  กลาวถึงลักษณะของเขาวัวที่มีลักษณะดี เปนมงคล 
และลักษณะรายท่ีเปนโทษ พบ ๒ ฉบับ 
  ๒. เนื้อหาเบ็ดเตล็ด คือ การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตร ดวยแผนภาพรูปวัว เพื่อ
ดูปริมาณน้ําฝนและผลผลิตของขาวกลาที่จะไดในแตละป พบทั้งสิ้น ๓ ฉบับ 
 
 ๒.๓ ศิลปะการใชภาษาของตําราวัว  
 ตําราวัวเปนตําราท่ีมีความโดดเดนดานศิลปะการใชภาษา ซึ่งนอกจากจะทําใหผูอานไดรับ
ทั้งความรูอันเปนหลักวิชาในการดูลักษณะดีและรายของวัวแลว ตําราวัวยังใชภาษาท่ีมีวรรณศิลปที่
ผูประพันธเลือกสรรคําตางๆมาเรียบเรียง ทําใหผูอานตําราวัวไดทั้งความรูและความไพเราะของ
ถอยคําภาษาที่ประพันธไปพรอมกันดวย  จากการศึกษาพบวาศิลปะการใชภาษาท่ีโดดเดนที่ปรากฏ
ในตําราวัวมีรายละเอียดดังน้ี 
 ดาน การใชคําเรียกสี  ในการเรียกสีน้ําของเขาวัว มีทั้งคําเรียกสีพื้นฐาน  เชน เขาสีดํา          
เขาสีแดง เขาสีเหลือง และเขาสีขาว เปนตน และคําเรียกสีไมพื้นฐาน เชน เขาสีดําแดง เขาสีขาว
เหลือง เขาสีแดงกํ่า และเขาสีเขียวสลัว เปนตนโดยเฉพาะคําเรียกสีไมพื้นฐานซึ่งใชคําเรียกสี
เปรียบเทียบนับวามีความนาสนใจ เชน เขาสีสุวรรณ  เขาสีผลมะแวง เขาสีงาชาง และเขาสี          
ดอกตะแบก เปนตน กลาวคือ ใชวิธีการเรียกสีโดยเปรียบเทียบกับสีในธรรมชาติ เชน สีของดอกไม 
ผลไม สัตว และแรธาตุ เปนตน คําเรียกสีดังกลาวนับวาเปนภูมิปญญาท่ีสะทอนใหเห็นถึงความคิด
ในการสื่อความเร่ืองสีที่พบเห็นดวยวิธีการเช่ือมโยงกับสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและรับรูถึงสี
ที่ปรากฏบนเขาวัว และสามารถจําแนกความแตกตางของสีตางๆน้ันไดอยางชัดเจน  มี  การใชคํา
ไวพจน  เพื่อเรียกลักษณะเขา  และสีน้ําของเขาวัวดวยคําท่ีหลากหลาย ทําใหเห็นความหลากหลาย
ของวงศคําศัพทที่นํามาใชไมใหซ้ํากัน  และมีคําเพื่อใชแทนคําเรียกชื่อพระอิศวร ทําใหเห็นเจตนาท่ี
จะยกยองสรรเสริญ และยังแสดงถึงความอลังการของถอยคําท่ีนํามาใชดวย  มี  การใชคําเพื่อใหเกิด      
จินตภาพ ที่สื่อทั้งจินตภาพแสง จินตภาพสี และจินตภาพการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําใหผูอานตําราวัว
ไดเห็นภาพสีตางๆของเขาวัวไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ียังพบวา มี การซ้ําคํา คือ มีทั้งซ้ําใน  
ตนวรรค และซ้ําวลีระหวางบท การซ้ําคําดังกลาวเปนการเนนและยํ้าความสําคัญของเขาแตละชนิด
ใหเกิดความชัดเจนและชวยแบงหมวดหมูของเขาวัวไดสะดวกขึ้น เชน คําวา เขาหนึ่ง  ถามี วัวตัวใด 
เปนตน   



๒๒๓ 

 

 อนึ่ง  ตําราวัวสวนใหญแตงดวยคําประพันธรอยกรองท่ีมีทั้งรายยาวและลิลิต  จึงมี            
การเลนเสียงสัมผัส ทั้งชนิดสัมผัสสระและสัมผัสอักษร ที่ทําใหตําราวัวมีความไพเราะทั้งเสียงและ
ความหมายของถอยคําท่ีใช  นอกจากนี้ยังพบวามีการใชภาพพจนโดยเฉพาะภาพพจนอุปมา มาใช
ในการเปรียบเทียบสีน้ําของเขาวัวกับสีตางๆในธรรมชาติ อันจะทําใหผูอานเห็นสีน้ําของเขาวัว    
จากคําท่ีนํามาเปรียบไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน สวนใหญจะใชคําวา ดุจ และ ดั่ง มากท่ีสุด และตําราวัว
บางฉบับท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว ยังพบวามีการใชโวหารมาประกอบการอรรถาธิบาย              
ในเน้ือเร่ืองตางๆ ไดแก อธิบายโวหารและบรรยายโวหาร  ซึ่งโวหารดังกลาวชวยทําใหเขาใจเน้ือหา 
และทราบรายละเอียดของสิ่งท่ีตองการจะนําเสนอไดอยางแจมแจงและเกิดความชัดเจนในเน้ือหา
เร่ืองตางๆไดดียิ่งขึ้นดวย 
 
๓. คุณคาท่ีปรากฏในตําราวัว 
 การศึกษาคุณคาที่ปรากฏในตําราวัว พบวา มีคุณคาในดานตางๆ ดังนี้ 
  ๑. คุณคาดานตําราสัตวศาสตร พบวา ตําราวัวเปนตําราสัตวศาสตรโบราณของไทย 
ที่ใหความรูเร่ืองการดูลักษณะดีและรายของวัว ซึ่งมีวิธีการพิจารณาจากสีกาย ลักษณะเขา สีน้ํา    
ของเขาวัว ตําแหนงขวัญดีและขวัญราย ตลอดจนการพิจารณาจากสรีระภายนอกของวัว เพื่อใหรูวา
วัวตัวใดควรเลือกมาเลี้ยง หรือควรครอบครองอันจะใหคุณและโทษในดานตางๆกัน ความรู
ดังกลาวเปนความรูที่คนโบราณไดจดจําและถายทอดตอกันมา ทั้งในรูปของวรรณกรรมลายลักษณ 
ที่มีทั้งรอยกรอง รอยแกว และการสื่อความดวยรูปภาพ รวมถึงการถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะของคน
ในทองถิ่นจึงทําใหเห็นถึงความสําคัญของตําราวัว ที่ยังคงมีบทบาทสําคัญกับการคัดเลือกวัวเพื่อใช
ในกิจกรรมตางๆ ของคนในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี 
  ๒. คุณคาดานภูมิปญญา  จากการศึกษาตําราวัวไดสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาอัน
ล้ําเลิศของคนโบราณในดานตางๆเปนอยางดี  โดยเฉพาะภูมิปญญาเร่ืองการคัดเลือกวัวเปน          
ภูมิปญญาท่ีสะทอนความคิดเร่ืองการเปรียบเทียบดวยการเช่ือมโยงสิ่งท่ีเห็นเขากับสิ่งตางๆรอบตัว   
ทําใหเห็นความสัมพันธอยางแนบแนนของคนกับธรรมชาติ  ที่สามารถประยุกตเอาพืชสมุนไพรมา
ใชในกิจกรรมตางๆนอกเหนือจากใชเปนยารักษาโรค  เห็นถึงภูมิปญญาเร่ืองการพยากรณ         
ความสมบูรณของนํ้าฝนเพ่ือจะไดเตรียมตัวลงมือเพาะปลูกใหไดผลผลิตท่ีดี  ภูมิปญญาดังกล าวได
ทําใหเห็นถึงการเรียนรูที่มากดวยประสบการณที่เกิดจากการจดจํา การเปนคนชางสังเกต รวมถึง
ความเช่ียวชาญในการบันทึกขอมูลตางๆ ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาจนมีความสมบูรณในดาน       



๒๒๔ 

 

หลักวิชา จึงทําใหตําราวัวเปนตําราที่มีคุณคาดานภูมิปญญาท่ีควรศึกษาและเผยแพรใหเปนท่ีรูจักใน
วงการศึกษาตอไป 
  ๓. คุณคาดานวรรณกรรม  การถายทอดเน้ือหาอันเปนหลักวิธีเกี่ยวกับการ             
ดูลักษณะดีและรายของวัวนั้น ผูประพันธถายทอดดวยภาษาอันมีวรรณศิลป ซึ่งทําใหผูอานไดรับ
ความไพเราะ ความเพลิดเพลินจากถอยคําภาษาท่ีผูประพันธคัดกรองมาเปนอยางดี  ดวยเหตุนี้        
จึงทําใหผูอานไดรับอรรถรสทั้งรสคําและรสความ  เนื่องจากมีกลวิธีในการนําเสนอที่มีทั้ง           
การเลนคํา การเลนสัมผัส การใชภาพพจนเปรียบเทียบ การใชโวหารในการอธิบายความไดอยาง
กระจางแจง จึงนับวาตําราวัวเปนวรรณกรรมท่ีมีคุณคาย่ิงตอการศึกษาวรรณกรรมโบราณของไทย
เร่ืองหน่ึง  
  ๔. คุณคาดานคติชนวิทยา   ตําราวัวมีคุณคาตอการศึกษาคติชนวิทยาในดานตางๆ 
เชน ความรูเกี่ยวกับตํานานและเทวปกรณที่เกี่ยวของกับวัว  ความเชื่อเร่ืองสีกายของวัว ลักษณะเขา 
สีน้ําของเขาวัว  ตําแหนงขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว  พิธีกรรมในการรับขวัญวัวที่มีหัวกับเขา
ติดกันตายลอยนํ้ามา  และความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรที่เกี่ยวกับการบูชาเขาวัว เปนตน ความเชื่อ
ดังกลาวเปนความเช่ือดั้งเดิมของคนโบราณท่ีปฏิบัติตอวัวซึ่งเปนสัตวเลี้ยงที่ใหคุณ  นอกจากน้ี      
ยังชวยใหเรียนรูถึงวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมในอดีต อันเปนวิถีดั้งเดิมของบรรพชนที่แสดง
ความสัมพันธระหวางคนกับสัตวไดเปนอยางดี 
  ๕. คุณคาดานความรูท่ัวไป  พบวา คนโบราณไดสอดแทรกความรูบางเร่ืองไวใน
ตําราวัวไดอยางนาสนใจ ไดแก การใหความรูเร่ืองระบบนิเวศในธรรมชาติ ที่สะทอนความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติ ดวยการเสนอช่ือพันธุไมนานาชนิดใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน และการให
ความรู เ ร่ืองมาตรานับเลขโบราณของไทย  ซึ่งจะทําใหผูศึกษาไดรับความรูในเร่ืองตางๆ
นอกเหนือจากหลักวิชาการในตํารา และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได  
 
 การศึกษาตําราวัวดังกลาวขางตน ทําใหเห็นไดวาการท่ีมีการบันทึกหรือประพันธเร่ืองราว
ตางๆอันเปนความรูเกี่ยวกับวัวนั้น ก็เพราะวัวมีความสําคัญตอวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมของไทย
อยางย่ิง จึงทําใหเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณเกี่ยวกับวัวจนทําใหเกิดภูมิปญญาเกี่ยวกับ
เร่ืองของวัวโดยรับรูทั้งในรูปของมุขปาฐะ กอนท่ีจะปรากฏในรูปแบบของลายลักษณอักษร ซึ่งทํา
ใหเห็นไดวาผูเขียนหรือผูประพันธตําราวัว เปนผูรอบรูเร่ืองราวอันเก่ียวกับวัวและเปนผูที่มี
ความสามารถทางการประพันธและศิลปะของการวาดเสน ซึ่งเปนความพยายามท่ีจะสื่อความให
ผูอานเขาใจเก่ียวกับวัวในเร่ืองตางๆไดง ายและชัดเจนมากข้ึน ตําราวัวจึงมิไดมีคุณคาแตเพียง      



๒๒๕ 

 

การเปนตําราทางวิชาการเทาน้ัน แตยังมีคุณคาทางวรรณศิลปและเปนคลังขอมูลอันเปนภูมิปญญา
เฉพาะทางที่นาสนใจ ดวยเหตุนี้ตําราวัวจึงเปนสิ่งท่ีควรไดรับการเรียนรู สืบทอด อนุรักษและ
เผยแพรใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถนําไปใชเปนตําราหรือคูมือประกอบ        
การคัดเลือกวัว ทั้งในกลุมของผูเลี้ยงวัวลาน วัวชน รวมถึงการคัดเลือกพระโคมาใชในพระราชพิธี
พืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตลอดจนอาจจะเปนประโยชนตอการนําไปใชคัดเลือก   
สายพันธุวัวท่ีดีมีคุณภาพมาใชประโยชน  และยังจะชวยสงเสริมใหคนรุนหลังไดมีความรูดาน     
สัตวศาสตรและชวยสงเสริมใหกลุมเกษตรกรไดหันมาใหความสําคัญกับการเลี้ยงวัวใหมากข้ึน    
เพื่อลดตนทุนการผลิต และสืบทอดภูมิความรูดานการดูวัวใหคงอยูเปนมรดกภูมิปญญาของชาติที่
ควรภูมิใจสืบไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลของการวิเคราะหตําราวัว ทําใหทราบถึงความรูเกี่ยวกับวัวเชิงประวัติ ดานท่ีมาหรือ
กําเนิดของวัว ความเปนมาของตําราวัว ความสําคัญของวัวในดานตางๆที่มีการกลาวถึงใน
สังคมไทย และรูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการใชภาษาในการแตงหรือประพันธตําราวัว ตลอดจนคุณคา
ที่ปรากฏในตําราวัว ซึ่งทําใหเห็นประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาตําราวัวดังนี้ 

๑. แนวความคิดเร่ืองกําเนิดของวัว มา ชาง เปนแนวคิดท่ีรวมกันในลักษณะของประวัติ
ความเปนมาท่ีตางก็มีความสัมพันธกับเทพเจาในศาสนาฮินดูทั้งสิ้น สิ่งน้ีทําใหเห็นความคิดเร่ือง  
เทพเจาของอินเดียที่ชาวบานก็รับรูดวยเชนกัน 

๒. วิธีการแตงตําราท่ีเกี่ยวกับการดูลักษณะสัตว โดยเฉพาะสัตวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
คน เชน ชาง มา และวัว ทําใหเห็นลักษณะรวมของเน้ือหาเร่ืองการคัดเลือกลักษณะดีและราย       
ของสัตว หากศึกษาตําราชางและตํารามาจะเห็นไดวา การดูลักษณะดีและรายของชางและมาก็ไมได
แตกตางจากการดูลักษณะดีและรายของวัว กลาวคือ ในการคัดเลือกมาน้ันจะดูสีกายท่ีแบงเปน
ตระกูลและดูขวัญเชนเดียวกับวัว สวนชางนอกจากจะดูสีกายตามพงศแลว ยังดูที่สรีระในสวนท่ีเปน
มงคล เชน ตา หู งา และ อก เปนตน  
 ๓. การแตงตําราวัวหรือประพันธตําราวัวน้ันยอมเกิดจากประสบการณ ความรูและ          
ภูมิปญญาท่ีสั่งสมมานานเก่ียวกับเร่ืองการคัดเลือกวัว ดังน้ัน การท่ีจะไดวัวดีมาครอบครองจึงตองมี
การเลือกสรรลักษณะของวัวที่ดีที่สุดมาเลี้ยง ฉะน้ันผูที่คัดเลือกวัวจึงตองเปนผูมีประสบการณ          
ชางสังเกตและจดจํา จนสามารถเก็บรวบรวมขอมูล แลวประมวลออกมาไดวาอะไรคือลักษณะดี
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และรายของวัว และผูที่จะคัดเลือกไดดีก็คือผูที่มีความคุนเคยกับวัวเปนอยางดี เพราะบุคคลเหลาน้ี
จะตองมีความรูทั้งจากตําราที่ตกทอดมาและเขาใจรูปลักษณที่ดีของวัวดวย 
 ๔. การท่ีมีตําราวัวเกิดข้ึนนี้แสดงใหเห็นวา วัวมิไดมีความสําคัญนอยไปกวา ชาง และมา 
แมวาวัวจะไมมีบทบาทและความสําคัญในดานสงครามอยางชางและมาก็ตาม แตความสําคัญของ
วัวก็ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับคนในสังคมเกษตรกรรมไดเปนอยางดี ดังน้ันความสําคัญ
ของวัวกับชางและมา ในสังคมไทยจึงมีความสําคัญเทาเทียมกันเพียงแตมีบทบาทหนาที่ที่ตางกัน 
  ๕. การคัดเลือกวัวสําหรับใชเปนพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ พบวา จะดูขวัญในตําแหนงท่ีสําคัญ ๕ ตําแหนง ไดแก ขวัญทัดดอกไม  ขวัญสะพายทับมี ๒ 
ขวัญ คือ ขวัญกลางหลังและขวัญหนาผาก (ขวัญทูนขาวปลูกหรือขวัญหนาเดิม) ซึ่งนับวาการ         
ดูตําแหนงขวัญมีจํานวนนอยกวาการคัดเลือกวัวลานและวัวชน  อนึ่งในการคัดเลือกวัวที่ใชใน    
พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญคัดเลือกจากสายพันธุเปนสําคัญ กลาวคือใน
อดีตเคยใชวัวพื้นเมืองภาคกลางมากอนท่ีจะเปลี่ยนมาใชวัวพันธุขาวลําพูนดังเชนปจจุบัน เนื่องจาก
วัวพันธุขาวลําพูนเปนวัวพันธุพื้นเมืองทางภาคเหนือ มีลําตัวใหญ สีขาวสะอาด มีทวงทาท่ีสงางาม 
จึงมีความนิยมท่ีจะนํามาใชเปนพระโคมากวาวัวพื้นเมืองภาคกลางที่มีขนาดลําตัวท่ีเล็กและ      
ปราดเปรียว  
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาตําราวัวคร้ังน้ีเปนการศึกษาจากตําราท่ีเปนวรรณกรรมลายลักษณ ที่ไดจาก
หอสมุดแหงชาติและตําราวัวท่ีเปนวรรณกรรมทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเทาน้ัน จึงยังไมครอบคลุม
เกี่ยวกับตําราวัวในภูมิภาคอื่น  ซึ่งอาจจะมีความแตกตางหรือคลายคลึงกันในประเด็นตางๆ จึงควรมี
การศึกษาตําราวัวฉบับอ่ืน โดยเลือกศึกษาตําราวัวเฉพาะทองถิ่นหรือศึกษาตําราวัวในลักษณะ
การศึกษาเปรียบเทียบ  เชน  การเปรียบเทียบตําราวัวในภาคกลางกับตําราวัว ในภาคใต                   
การเปรียบเทียบตําราดูขวัญวัวกับตําราดูขวัญควาย เปนตน ซึ่งอาจจะพบเนื้อหาท่ีนาสนใจและมี
ความแตกตางกันของแตละภูมิภาค  นอกจากน้ีอาจนําความรูบางประเด็น เชน การดูสีกาย การดู
ลักษณะจากสรีระภายนอก ฯลฯ จากตําราวัวไปศึกษาตําราท่ีเกี่ยวกับการดูลักษณะสัตวชนิดอ่ืนๆ 
เชน ตําราไกชน และตําราดนูกกระทา เปนตน และอาจนําความรูเกี่ยวกับการแตงหรือการประพันธ
ตําราวัวดังกลาว ไปเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมประเภทตําราอ่ืนๆ เชน ตําราดูเรือ ตํารา    
ดูฤกษยาม ตําราดูของหาย และตําราปลูกเรือน เปนตน ซึ่งจะทําใหไดรับความรูในศาสตรแขนง
ตางๆเพ่ิมข้ึน อันจะทําใหเห็นภูมิปญญาทางความคิดอันหลากหลายของคนโบราณไดเปนอยางดี            
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ทั้งยังทําใหเกิดความภูมิใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ที่คูควรแกการรักษาอนุรักษไวเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปตราบนานเทานาน 
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  สิทธิการ จักกลาวพระยาโคดม งัวอุสุภราช ถาเดือนสามออกใหมใหฟง 
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  ถารองวัน ๖ อยูปากอุสุภราช น้ําจะมากนัก  (วัน ๖ คือ วันศุกร) 
  ถารองวัน ๗ อยูโคนหางอุสุภราช น้ํามากนักแล (วัน ๗ คือ วันเสาร) 
  ใหพิจารณาเอาเทิน จักคิ้วเมือหนาแทแล    (คิ้ว – ทายแมนยํา) 
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