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บทคัดย่อ
งำนวิจยั นีไ้ ด้ศึกษำจำกพับสำและใบลำนจำนวนทัง้ สิน้ 30 ฉบับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำคติควำมเชื่อเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์
ของผูห้ ญิ งในเอกสำรโบรำณล้ำนนำและเพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิ ง โดยพบคติควำมเชื่อ
4 ลักษณะ ดังนี ้ (1) ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว (2) ควำมเชื่อเกี่ยวกับฐำนะทำงเศรษฐกิจและฐำนะทำงสังคม
ของครอบครัว (3) ควำมเชื่อเกี่ยวกับลักษณะของอวัยวะสืบพันธุท์ ี่สะท้อนพฤติกรรมทำงเพศ และ (4) ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมงำม
ของอวัยวะสืบพันธุผ์ หู้ ญิงในอุดมคติของผูช้ ำย
ในส่วนควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงเพศชำยและหญิ งนัน้ พบ 4 ด้ำน ดังนี ้ (1) ด้ำนพืน้ ที่ควำมรู ้ (2) ด้ำนพืน้ ที่ทำงควำมเชื่อ
(3) ด้ำนพืน้ ที่ทำงเศรษฐกิจ (4) ด้ำนพืน้ ที่ทำงสังคม โดยควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ 4 ด้ำนนี ้ พบว่ำ ผูห้ ญิงจะมีควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ
ในพืน้ ที่ควำมรู แ้ ละพืน้ ที่ทำงสังคมน้อยกว่ำผูช้ ำย ในทำงกลับกันผูห้ ญิงจะมีควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจในด้ำนพืน้ ที่ทำงควำมเชื่อ และ
พืน้ ที่ทำงเศรษฐกิจ เหนือกว่ำชำย
คาสาคัญ: เพศศำสตร์, นรลักษณ์, ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ, ผูห้ ญิงล้ำนนำ
Abstract
This research aims to study the beliefs about “yoni” (external female genitalia) described in ancient Lanna manuscripts
[pap-saa and palm-leaf] total 30 pieces and to examine the power relations between men and women. There are four
types of beliefs as follow: (1) family relations (2) family’s socioeconomic and social status (3) the appearances of yoni
concerning sexual behavior and (4) the beauty of yoni relates to men’s ideology.
In part of the power relations between men and women, four dominant areas were categorized and analyzed respectively
which are knowledge, belief, economic, and social space. It is also found that women have fewer power relations than
men in terms of knowledge and social spaces. On the contrary, women have more power relations than men in terms of
belief and economic spaces.
Keywords: Sexology, Naralaksana, Power Relations, Lanna Women
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บทนา
เรื่ อ ง “เซ็ ก ส์” เป็ นศำสตร์ที่ แ ฝงลึ ก อยู่ใ นวิ ถี ชี วิ ต ของมวล
มนุษยชำติ จึงเกิดข้อถกเถียงต่ำง ๆ ตำมมำมำกมำย งำนวิจยั
นีเ้ กิดจำกข้อถกเถียงเรื่องควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของผูห้ ญิง
ล้ำนนำผ่ำนอวัยวะสืบพันธุใ์ นมิติวฒ
ั นธรรมทำงคติควำมเชื่อที่
มีต่อผูช้ ำย ธรรมชำติ ระบบเศรษฐกิจและระบบกำรเมืองกำร
ปกครอง แม้ว่ำเรื่องรำวทำงเพศจะถือเป็ นเรื่องพืน้ ฐำนสำกล
ของกำรสืบเผ่ำพันธุ์ของมนุษย์บนโลกนีห้ ำกแต่เป็ นศำสตร์ที่
มนุษย์ตอ้ งเรียนรูแ้ ละสืบทอดจนก่อให้เกิด “กำมศำสตร์” ดังที่
Sujachaya (as cited in Kasempholkul, 2007, p. 3) กล่ำวว่ำ
“เป้ำหมำยสูงสุดของกำรสังวำสก็ คือกำรดำรงเผ่ำพันธุ์ของ
มนุ ษ ย์ หำกทว่ ำ เผ่ ำ พั น ธุ์ ที่ ดี ย่ อ มมำจำกเชื ้ อ พั น ธุ์ ที่ ดี
กระบวนกำรคัด สรรจึ ง ต้อ งละเอี ย ดถี่ ถ้ว น ต ำรำดูลัก ษณะ
หญิ ง-ชำย เพื่อสร้ำงเชือ้ พันธุ์ที่ดีจึงเกิดขึน้ ทัง้ ในสังคมอินเดีย
และจี น โบรำณ ซึ่ ง ต่ อ มำได้ แ พร่ห ลำยไปยัง ชำติ อื่ น ๆ ทั่ว
ภูมิภำค” เรื่องรำวทำงเพศจึงเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับของลับที่ไม่
เป็ นควำมลับอีกต่อไป เพรำะนอกจำกเป็ นศำสตร์ที่ตอ้ งเรียนรู ้
เพื่ อ ประโยชน์ส่ ว นตนและควำมสุข ในชี วิ ต คู่แ ล้ว ยัง เป็ น
“ศิลป์ ” ที่ถือเป็ นองค์ประกอบร่วมในวิถีปฏิบตั ิ ของคนทัง้ โลก
อีกด้วย
Phiyasook (2005, p. 6) แสดงทัศนะว่ำ “ในกำรพูดถึงอำรยธรรมของประเทศต่ำง ๆ นัน้ หำกไม่พูดถึงอำรยธรรมเซ็ ก ส์
ย่อมเป็ นกำรพูดที่ไม่สมบูรณ์ ไม่รอบด้ำน ไม่ถึงแก่น เนื่องจำก
เซ็กส์เป็ นองค์ประกอบสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไม่วำ่ จะเป็ น
ข้ำ วของเครื่ อ งใช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ำ ง ภำพวำด วรรณกรรม หรื อ
แม้ก ระทั่ ง ลัท ธิ ค วำมเชื่ อ พิ ธี ก รรม ศำสนำ ล้ว นปรำกฏ
เครื่ อ งหมำย ลวดลำย อัก ขระที่ เ ล่ ำ เรื่ อ งรำวทำงเพศอยู่
ดำษดื่ น ” กำรเคำรพธรรมชำติ ข องมนุษ ย์โดยเคำรพควำม
แตกต่ำงระหว่ำงเพศในสมัยโบรำณถูกคำดกำรณ์ไว้ว่ำ “สิ่ง
แรกที่มนุษย์คนแรก ๆ ในยุคบรรพกำลค้นพบว่ำร่ำงกำยของ
มนุษย์ผชู้ ำยกับมนุษย์ผหู้ ญิงมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด
ก็คืออวัยวะเพศนั่นเอง มนุษย์ผชู้ ำยมีเครื่องเพศเป็ นแท่งยำว
ในขณะที่ ม นุ ษ ย์ ผู้ ห ญิ ง มี อ วั ย วะเพศเป็ นรู ก ลม. . . และ
ก่อให้เกิดกำรบูชำสัญลักษณ์ทำงเพศขึน้ จำกกำรค้นคว้ำของ
จ้ำวกั๋วหัว ผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนวัฒนธรรมจี น พบว่ำ วัฒนธรรม

กำรบูชำเครื่องเพศหญิงของมนุษย์บรรพกำลนัน้ แบ่งออกเป็ น
3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มนุษย์บรรพกำลเห็นเพียงปำกช่องคลอดที่มี
ชีวิตใหม่คลอดออกมำเท่ำนัน้ กำรบูชำเครือ่ งเพศในระยะนีจ้ ึง
เป็ นรู ปจำลองที่มีลกั ษณะเป็ นห่วงกลม ๆ ทำจำกดินเผำบ้ำง
หินแกะสลักบ้ำง
ระยะที่ 2 มนุษย์บรรพกำลเลือกปลำเป็ นสัญลักษณ์แทน
เครือ่ งเพศหญิง จึงมีประเพณีเซ่นไหว้ปลำ กินปลำ หรือใช้ปลำ
เป็ นเครือ่ งเซ่นไหว้
ระยะที่ 3 มนุษย์บรรพกำลใช้กบเป็ นสัญลักษณ์ เครื่อ ง
เพศหญิ ง ซึ่งนอกจำกกบแล้ว มนุษย์ในยุคนีย้ ังบูชำดอกไม้
กวำง แพะ และประจำเดือนของผูห้ ญิงอีกด้วย” (Phiyasook,
2005, pp. 26-27) และต่อมำกำรให้คุณค่ำและควำมสำคัญ
ต่ออวัยวะเพศสตรีจึงมีกำรสืบเนื่องต่อมำอย่ำงยำวนำน
อวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิ งหรืออวัยวะเพศหญิงมีคำศัพท์ที่ใช้
เรียก ซึ่งถือว่ำเป็ นคำหยำบคำย เป็ นคำต้องห้ำมในสังคมที่ไม่
ควรใช้ในที่สำธำรณะ จึงมีกำรหลีกเลี่ยงโดยนิยำมศัพท์หรือ
คำเรียกอื่นแทน เพื่อเคำรพต่อมติทำงสังคมที่มกั จะหลีกเลีย่ ง
กำรใช้คำหยำบคำยในที่สำธำรณะ ที่ แสดงให้เห็นถึงระบบ
ควำมคิดและควำมเชื่อเกี่ยวกับเรือ่ งเพศในสังคม แม้วำ่ อวัยวะ
เพศหญิ งจะเป็ นอวัยวะที่มีหน้ำที่สืบเผ่ำพันธุ์ของมนุษย์และ
มี ลัก ษณะทำงกำยภำพอัน เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของร่ำ งกำยของ
มนุษย์เพศหญิงก็ตำม ดังที่ Laphimon (2551, p. 49) กล่ำวถึง
คำที่คนส่วนใหญ่ไม่ก ล้ำพูดว่ำ “อวัยวะเพศหญิ งเป็ นอวัยวะ
ส่วนหนึ่งของร่ำงกำยซึ่งมีคำเรียกแทนและมีคำเปรียบเปรย
มำกมำย ค ำศัพ ท์ห รื อ ค ำเรี ย กเหล่ำ นั้น มำพร้อ มกับ ระบบ
ควำมคิ ด และควำมหมำยที่ ส ะท้ อ นถึ ง ระบบควำมคิ ด
ควำมเชื่อเรื่องเพศของสังคม โดยเฉพำะกำรแสดงให้เห็นถึง
มุม มองด้ำ นเพศวิ ถี ที่ ผูก พัน แนบแน่ น กับ ควำมเป็ น ผู้ห ญิ ง
คำศัพท์คำหนึง่ ซึง่ หมำยถึง อวัยวะเพศหญิง แต่กลับถูกมองว่ำ
เป็ นคำต้องห้ำม ไม่สมควรนำมำพูดในที่สำธำรณะ ก็คือคำว่ำ
‘หี’”
กำรบันทึกลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งในฐำนะตำรำ
นรลักษณ์ที่กล่ำวถึง ลักษณะที่ดีและไม่ดี รวมถึงกำรพยำกรณ์
ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุจ์ ึงเป็ นศำสตร์ที่นำ่ สนใจที่แสดงให้
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เห็นถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเพศของบุรุษตำม
คติควำมเชื่อ กำรเลือกสรรเครื่องเพศจึงเป็ นกระบวนกำรหนึง่
ก่ อ นกำรเสพสัง วำส เพื่ อ ให้ก ำมกิ จ นั้น ประกอบไปด้ว ย
ควำมสุขและก่อให้เกิดผลดีตำมคติควำมเชื่อ เอกสำรโบรำณ
ล้ำ นนำมี ก ำรบัน ทึก ลัก ษณะอวัย วะสืบ พัน ธุ์ข องผู้ช ำยและ
ผูห้ ญิงตำมควำมเชื่อ ซึ่งองค์ควำมรู ด้ งั กล่ำวเป็ นภูมิปัญญำที่
ขำดกำรสื บ ทอดและศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ใ นด้ำ นวิ ช ำกำรเพื่ อ
ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในศำสตร์อื่น ๆ
ดั ง นั้น “อวั ย วะสื บ พั น ธุ์ ข องผู้ห ญิ ง ” ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กำมศำสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ทำงควำมเชื่อสำกลที่ถกู ใช้กนั
ทั่วโลกว่ำ เป็ นสัญลักษณ์แห่งควำมอุดมสมบูรณ์ จึง ได้เป็ น
จุดเริ่มต้นในกำรศึกษำกำมศำสตร์ในสังคมล้ำนนำในมุมมอง
ทำงคติควำมเชื่ อที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสำรโบรำณซึ่งจะเป็ น
เครื่องมือที่ส่องสะท้อนให้เรำเห็นสภำพสังคมของล้ำนนำที่มี
ต่อ ลัก ษณะทำงกำยภำพทำงเพศของผูห้ ญิ งได้เป็ นอย่ำงดี
ในด้ำนลักษณะของกำรใช้ภำษำที่จดบันทึกเรื่องรำวอันถื อ
เป็ นเรื่ อ งลับ หรื อ เรื่ อ งต้อ งห้ำ มนั้น ผู้เ ขี ย นได้ใ ช้ ก ลวิ ธี ที่
ตรงไปตรงมำในกำรเรียกขำนอวัยวะสืบพันธุแ์ ละมีกำรใช้คำ
ในกำรอุปมำเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภำพชัดเจนและเพื่อควำม
เข้ำใจของผูอ้ ่ำน แม้ว่ำผูท้ ี่จดบันทึกนีจ้ ะเป็ นเพศชำยก็ตำม
ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งที่ถูกบันทึกไว้นนั้ อำจเป็ น
ควำมตัง้ ใจในกำรบอกกล่ำวหรือสื่อสำรในกลุ่มของบุรุษเพศ
เท่ำนัน้ ซึง่ สตรีในยุคสมัยโบรำณอำจจะไม่ได้เข้ำถึงแหล่งข้อมูล
ดังกล่ำวเพรำะถูกจำกัดบทบำทและหน้ำที่ทำงสังคม เอกสำร
โบรำณเหล่ำนี จ้ ึง เป็ นเสมื อนกุญ แจที่ จะเข้ำไปศึกษำถึงคติ
ควำมเชื่อในเรื่องเพศที่สง่ ผลต่อผูห้ ญิงในยุคสมัยนัน้ ๆ และมี
ผลสืบเนื่องถึงคติควำมเชื่อที่มีในสังคมปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำคติควำมเชื่อเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
ในเอกสำรโบรำณล้ำนนำ
2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงเพศชำยและ
เพศหญิง

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านข้อมูล
ในกำรวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้กำหนดขอบเขตข้อมูลในกำร
วิ จัย คื อ ต ำรำนรลัก ษณ์แ ละต ำรำอื่ น ๆ ที่ ก ล่ำ วถึ ง ลัก ษณะ
อวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงในพับสำและใบลำนฉบับ โดยเรียง
ตำมจังหวัด ดังนี ้
1. ลักขณะอันถ่อยอันร้ำยอันดีทังมวล (ลป.01) วัดบ้ำน
เอือ้ ม ต. บ้ำนเอือ้ ม อ. เมือง จ. ลำปำง
2. ดูลกั ษณะผูห้ ญิง ตำรำยำต่ำง ๆ (ลป.02) วัดบ้ำนหล่ำย
ต. สบปรำบ อ. สบปรำบ จ. ลำปำง
3. แม่ร ำ้ งสำมสิบสองผัว (ลป.03) วัดปงกำ ต. แม่กัวะ
อ. สบปรำบ จ. ลำปำง
4. อิ ต ถี ลั ก ขณะหญิ งชำย (ลป.04) วั ด ศรี โ ป่ งแก้ ว
ต. บ้ำนโป่ ง อ. งำว จ. ลำปำง
5. ตำรำยำต่ำง ๆ ดูลกั ษณะชำย - หญิง (ลป.05) วัดบ้ำน
หล่ำย ต. สบปรำบ อ. สบปรำบ จ. ลำปำง
6. ลักษณะชำยหญิ ง (ลป.06) วัดศรี ภุมมำ ต. ทุ่งฝำย
อ. เมือง จ. ลำปำง
7. ดูลักษณะของผู้หญิ ง (ลป.07) วัดท่ำแหน ต. แม่ทะ
อ. แม่ทะ จ. ลำปำง
8. โหรำศำสตร์ต่ ำ ง ๆ ดู ลัก ษณะโยนี ผู้ห ญิ ง (ลป.08)
วัดเหล่ำหลวง ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปำง
9. แม่รำ้ ง 32 ผัว พ.ศ. 2506 (ลป.09) วัดปงกำ ต. แม่กวั ะ
อ. สบปรำบ จ. ลำปำง
10. แม่รำ้ ง 32 ผัว (ลป.01) วัดบ้ำนจัว ต. สมัย อ. สบปรำบ
จ. ลำปำง
11. ลัก ขณะอั น ถ่ อ ยอั น ร้ำ ยอั น ดี (พร.01) วั ด สู ง เม่ น
ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น จ. แพร่
12. ต ำรำดู ลัก ษณะแก้ว มณี ลัก ษณะดำบฯ (พร.02)
วัดเหมืองหม้อ ต. เหมืองหม้อ อ. เมือง จ. แพร่
13. สัพพะขึด (พร.03) วัดพระบำทมิ่ งเมื อง ต. ในเวี ยง
อ. เมือง จ. แพร่
14. หนังสือโหรำ (พร.04) วัดเหมืองหม้อ ต. เหมืองหม้อ
อ. เมือง จ. แพร่
15. ชำตำสำมชัน้ ชำตำผูห้ ญิง ฯลฯ (นน.01) วัดหนองบัว
ต. ป่ ำคำ อ. ท่ำวังผำ จ. น่ำน
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16. ทวำยลักขณะ (นน.02) วัดพระธำตุช้ำงค ำ้ วรวิ หำร
อ. เมือง จ. น่ำน
17. โหรำศำสตร์ เอำผัว เอำเมี ย สู่ข วัญ ข้ำ ว (นน.03)
พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ จ. น่ำน อ. เมือง จ. น่ำน
18. หนังสือหูรำ (นน.04) วัดบุญยืน อ. เวียงสำ จ. น่ำน
19. โหฬำหลวง (นน.05) วัดศรีมงคล (ก๋ ง) อ. ท่ำวังผำ
จ. น่ำน
20. สัพพะขึ ดทังมวล (นน.06) วัดพรหม ต. หนองแดง
อ. แม่จริม จ. น่ำน
21. แม่ฮำ้ ง 32 ผัว จ.ศ. 2493 (นน.07) วัดนำปั ง ต. นำปั ง
อ. เมือง จ. น่ำน
22. ตำรำนรลักษณ์อิตถี (พย.01) วัดโพธำรำม อ. แม่ใจ
จ. พะเยำ
23. คำทำนำยและตำรำยำต่ำง ๆ (พย.02) วัดตุ่นกลำง
ต. ตุน่ อ. เมือง จ. พะเยำ
24. ต ำรำทวำยลั ก ขณะ (ลพ.01) วั ด มะเขื อแจ้
ต. มะเขื อแจ้ อ. เมื อง จ. ลำพูน อำจำรย์ ดร.ดิ เรก อิ นจันทร์
ปริวรรต
25. ลั ก ขณะแก้ ว ต่ ำ ง ๆ และลั ก ขณะหญิ ง (ลพ.02)
วัดหนองสร้อย ต. มะกอก อ. ป่ ำซำง จ. ลำพูน
26. พิธีกรรม วิธีดูลกั ษณะบุคคล (ชม.01) วัดป่ ำเหมือด
ต. ป่ ำไผ่ อ. สันทรำย จ. เชียงใหม่
27. ตำรำนรลักษณ์ (มส.01) วัดกิ ตติวงศ์ อ. แม่สะเรียง
จ. แม่ฮ่ องสอน (ไม่พบต้นฉบับพับสำ) อำจำรย์สนั่น ธรรมธิ
ปริวรรต
28. ลักขณะยิง ภำพถ่ำยคัมภีรใ์ บลำนจำก อำจำรย์ ดร.
ดิเรก อินจันทร์
29. พิ ธี กรรมกำรเรียกขวัญย่ำหม้อนึ่ง เมี ย 10 จ ำพวก
อำจำรย์ไกรศรี นิมมำนเหมินท์
30. ลักษณะรูปร่ำงคน, วันผีกินสัตว์ นำยอินทร์ สุใจ (ชร.01)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนือ้ หำที่ใช้ในกำรศึกษำคือ ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์
ของผูห้ ญิ งที่ปรำกฏในเอกสำรโบรำณล้ำนนำทัง้ พับสำและ
เอกสำรใบลำนเท่ำนัน้

นิยามศัพท์เฉพาะ
อิตถีลักษณ์ (Vagina Described) หมำยถึง ลักษณะทำง
กำยภำพของสตรี ที่ ท ำให้เ กิ ด ควำมแตกต่ ำ งอย่ ำ งชัด เจน
ระหว่ำงเพศหญิงกับเพศชำย ในงำนวิจยั ครัง้ นีจ้ ะศึกษำเฉพำะ
ลัก ษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ข องผูห้ ญิ ง ที่ป รำกฏในเอกสำร
โบรำณล้ำนนำทัง้ เอกสำรใบลำนและเอกสำรพับสำเท่ำนัน้
คติ (The Beliefs) หมำยถึง ควำมเชื่อและทัศนะที่ปรำกฏ
จำกกำรบันทึกเรื่องรำวของอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งสตรีที่
ปรำกฏในเอกสำรโบรำณล้ำ นนำในเอกสำรใบลำนและ
เอกสำรพับสำเท่ำนัน้
เอกสารโบราณล้านนา (Ancient Lanna Manuscripts)
หมำยถึง เอกสำรล้ำนนำโบรำณประเภทใบลำนและพับสำที่
จำรด้วยอักษรธัมม์ลำ้ นนำ
การประกอบสร้ างความจริ งทางสังคม (The Social
Construction of Reality) หมำยถึง กำรให้ควำมหมำยของสิ่ง
ต่ำง ๆ ในสังคม ควำมเชื่ อ แนวทำงปฏิ บัติ ตลอดจนกระทั่ง
ควำมจริง (Reality) เป็ นสิ่งที่มนุษย์เป็ นผูส้ ร้ำงขึน้ โดยอำศัย
ประสบกำรณ์และกำรสื่อสำรกับบุคคลอื่น และใช้ภำษำเป็ น
เครื่องมือถ่ำยทอดควำมหมำยหรือควำมเป็ นจริงเหล่ำนัน้ ให้
ปรำกฏแก่สงั คม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมและศึกษำเอกสำรชัน้ ต้นที่เกี่ยวข้อง
2. คัดสรรต้นฉบับและสำเนำเอกสำรใบลำนและพั บสำที่มี
เนือ้ หำเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของอวัยวะสืบพันธุข์ อง
ผูห้ ญิง
3. ปริวรรตเอกสำรเป็ นภำษำไทยกลำงและรวบรวมลักษณะ
ของอวัย วะสืบ พัน ธุ์ข องผู้ห ญิ ง ที่ ป รำกฏในเอกสำรโบรำณ
ล้ำนนำแต่ละฉบับ
4. ให้ผเู้ ชี่ยวชำญด้ำนภำษำล้ำนนำ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
เพื่อเป็ นเนือ้ หำหลักในกำรศึกษำวิเครำะห์ครัง้ นี ้
5. วิเครำะห์เอกสำร โดยใช้ระเบียบวิธีกำรศึกษำทำงคติชน
วิทยำ และกำรวิเครำะห์เชิงเนือ้ หำ (Content Analysis)
6. เรี ย บเรี ย งเป็ น รำยงำนวิ จัย ฉบับ สมบูร ณ์ และเผยแพร่
ผลงำนวิจยั สูส่ ำธำรณะ
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ผลการวิจัย
พบกำรกล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ ง ในเอกสำรโบรำณ
ล้ำนนำ เพียง 4 ฉบับ ได้แก่
1. ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝันและลักขณะ
หญิง (ลพ.02) กล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง 6 ครัง้
2. ต ำรำทวำยลัก ขณะ ลัก ขณะฅนยิ ง ชำย (ลพ.01)
กล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง 17 ครัง้
3. ตำรำนรลักษณ์ (มส.01) กล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุข์ อง
ผูห้ ญิง 11 ครัง้
4. ลักขณะยิง ภำพถ่ำยคัมภีรใ์ บลำนจำก อำจำรย์ ดร.
ดิเรก อินจันทร์ กล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง 2 ครัง้
ในเอกสำร เรื่องโหรำศำสตร์ต่ำง ๆ ดำเนินพระรำมยำมดีรำ้ ย,
พิธีทำวันธงชัย, ทำวันอุบำทว์, ดูลกั ษณะโยนีผหู้ ญิ ง (ลป.08)
พบกำรกล่ำวถึงลักษณะโยนีของผูห้ ญิ ง แต่เนื่องจำกเอกสำร
ไม่ครบทำให้เนือ้ หำที่กล่ำวถึงนัน้ ไม่ได้ใจควำม จึงไม่นำเนือ้ หำ
มำทำกำรศึกษำในครัง้ นี ้ โดยกำรกล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของ
ผูห้ ญิงที่พบนัน้ โดยส่วนใหญ่จะกล่ำวถึงคำที่ซำ้ ๆ กัน ซึ่งเป็ น
คำที่ใช้กนั เป็ นส่วนใหญ่ในสังคมจึงเป็ นคำที่รูจ้ กั กันดี และพบ
กำรใช้คำว่ำองคชำตในกำรกล่ำวถึงอวัยวะสืบพันธุข์ องหญิง
ตำมควำมหมำยดัง้ เดิมในภำษำบำลี สันสกฤตอีกด้วย
1. อวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงในเอกสารล้านนา
คำเรียกอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งที่ปรำฏในเอกสำรล้ำนนำ
นัน้ พบคำที่ใช้เรียกแบบตรงไปตรงมำไม่ปรำกฏกำรใช้คำหรือ
สำนวนแทน ดังนี ้
1.1 คาที่ใช้เรียกอวัยวะสืบพันธุ ์
โดยคำที่ใช้เรียกอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง พบ 7 คำ ดังนี ้
1) โยนี เป็ นภำษำบำลี (สันสกฤตเรียก โยนิ) ควำมหมำย
ตำม Office of the Royal Society (2013, p. 966) หมำยถึ ง
คำเรียกอวัยวะสืบพันธุข์ องหญิง ในงำนวิจยั นีม้ ีกำรใช้คำว่ำ โยนี
ในลักษณะของกำรบอกลักษณะรู ปร่ำง ของอวัยวะสืบพันธุข์ อง
ผู้ห ญิ ง โดยเป็ นกำรบอกถึ ง ลัก ษณะโครงสร้ำ งของอวัย วะ
สืบพันธุ์เพศหญิ งภำยนอก (External Female Genital Organ)
เท่ำนัน้ ซึ่งไม่ปรำกฏในควำมหมำยของอวัยวะสืบพันธุเ์ พศหญิง
ภำยใน เช่น มดลูก รังไข่ ท่อรังไข่หรือช่องคลอดเลย
คำว่ำโยนี พบใน ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำม
ฝัน และลักขณะหญิง (ลพ.02) 1 ครัง้ พบในลักขณะยิง 1 ครัง้

พบในตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.01) 5 ครัง้
และพบในต ำรำนรลัก ษณ์ (มส.01) 8 ครั้ง พบในต ำรำยำ
วัดมะเขือแจ้ 4 ครัง้
2) หี ควำมหมำยตำม Office of the Royal Society
(2013, p. 1338) หมำยถึง อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิ งหรือ
สัตว์เพศเมียบำงชนิด ในงำนวิจยั นีพ้ บใน ลักขณะแก้วต่ำง ๆ
ลัก ขณะนิ มิ ต ควำมฝั น และลัก ขณะหญิ ง (ลพ.02) 3 ครั้ง
พบในลัก ขณะยิ ง 1 ครั้ง และพบในต ำรำทวำยลัก ขณะ
ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.01) 6 ครัง้
3) แตด ควำมหมำยตำม Office of the Royal Society
(2013, p. 517) หมำยถึง ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิ ง อยู่
ระหว่ำ งแคมในตอนบน พบในลัก ขณะแก้วต่ำง ๆ ลัก ขณะ
นิมิตควำมฝั น และลักขณะหญิง (ลพ.02) 1 ครัง้ และในตำรำ
ทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.01) 1 ครัง้
4) เหน่า ใน Office of the Royal Society (2013, p. 1327)
ใช้คำว่ำ หัวหน่ำว หมำยถึง ส่วนของร่ำงกำยอยูร่ ะหว่ำงท้องน้อย
และอวัยวะสื บพันธุ์ ในงำนวิ จัยนี พ้ บในต ำรำทวำยลักขณะ
ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.01) 5 ครัง้ และพบในตำรำนรลักษณ์
(มส.01) 1 ครัง้
5) เหน้า พบในตำรำนรลักษณ์ (มส.01) 1 ครัง้ และไม่พบ
ในเอกสำรเรือ่ งอื่น
6) โคก พบในตำรำนรลักษณ์ (มส.01) 1 ครัง้ และไม่พบ
ในเอกสำรเรือ่ งอื่น
7) องคชาติ ใน Office of the Royal Society (2013,
p. 1327) หมำยถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของชำย แต่ในควำมหมำย
ตำมภำษำบำลี สันสกฤต หมำยถึง อวัยวะสืบพันธุข์ องหญิงและ
ชำย ในงำนวิจยั นีพ้ บกำรใช้คำว่ำองคชำตในกำรกล่ำวถึงอวัยวะ
สืบพันธุ์ของหญิ ง ดังนี ้ พบในลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิต
ควำมฝั น และลักขณะหญิ ง (ลพ.02) 2 ครัง้ และในตำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.01) 2 ครัง้
1.2 อวัยวะสืบพันธุ ์ผู้หญิงล้านนากับความเปรียบแบบ
อุปมา
กำรใช้ควำมเปรียบแบบอุปมำ ในงำนวิจัยนีพ้ บกำรใช้ควำม
เปรียบแบบอุปมำในกำรเปรียบเทียบระหว่ำงอวัยวะสืบพันธุ์
ของผู้ห ญิ ง และสิ่ ง อื่ น ๆ เพื่ อ สุ น ทรี ย ภำพทำงภำษำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้ชดั เจนยิ่งขึน้ โดยกำรแสดงภำพพจน์
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แบบอุปมำดังกล่ำวมีดงั นี ้ (1) กำรเปรียบกับพืช (2) กำรเปรียบ
กับอวัยวะของสัตว์ (3) กำรเปรียบเทียบกับอวัยวะของมนุษย์
(4) กำรเปรียบกับพระจันทร์ (5) กำรเปรียบเทียบกับสิ่งของ
เครือ่ งใช้
กำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ โดยมีกำรใช้คำเชื่อม เช่น ดัง ดั่ง
เหมือน เฉก เช่น รำวกับ ดุจ เป็ นต้น ในงำนวิจัยนีพ้ บกำรใช้
คำเชื่อม ในภำพพจน์แบบอุปมำเพียง 2 คำ คือคำว่ำ ดัง และ
ดั่ง ดังนี ้
1) การนาอวัยวะสืบพันธุเ์ ปรียบกับพืช
ในกำรวิจัยนีพ้ บกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิงมำ
เปรียบเทียบกับพืชเพียง 1 ชนิดเท่ำนัน้ คือ ใบไลหรือ ใบไร
(อ่ำนว่ำ ใบไฮ) คือใบของต้นไทร
หีด่งั ใบไล คือดั่งเดือนแรมฅ่ ำ 1 นัน้ ค็จกั มีเข้ำของมำกนัก
(ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
โยนีเป็ นดังใบไร เป็ นดัง่ เดือนแรม 1 ค่ ำ จักมีขำ้ วของเงิน
คำ (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
ต้นไทร ถือเป็ นไม้ยืนต้นที่ให้รม่ เงำ มีลกั ษณะเป็ นใบเดี่ยว
เรี ย งสลั บ ข้ ำ งกั น บนกิ่ ง มี ลั ก ษณะใบทั้ ง หนำและบำง
แต่เหนียวคล้ำยหนัง แผ่นใบเรียบ และเป็ นมัน ขอบใบเรียบ
กำรนำลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีลกั ษณะแคบและเรียว
มำเปรียบเทียบกับใบของต้นไทร อันเป็ นไม้ที่ขนึ ้ โดยทั่วไปและ
มัก เป็ น ไม้ที่ ขึ น้ อยู่บ ริ เ วณหรื อ สถำนที่ ที่ เ กี่ ย วโยงกับ ควำม
ศรัทธำและควำมเชื่อ เช่น เทวสถำน ศำสนสถำน ลักษณะของ
ใบคงเป็ น สิ่ง ที่ พ บเห็ น ได้ง่ ำ ยสำหรับ ผู้สร้ำ งต ำรำ จึ ง น ำมำ
เปรียบเทียบดังที่ปรำกฏ
2) การนาอวัยวะสืบพันธุเ์ ปรียบกับอวัยวะของสัตว์
ในกำรวิจยั นีพ้ บกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุม์ ำเปรียบเทียบ
กับอวัยวะของสัตว์ พบอวัยวะของสัตว์ ดังต่อไปนี ้
หัวช้ำง
โยนี เหน่ ำ ดั่ง หั ว ช้ า งนั้น เยี ย ะดี น ัก แล (ต ำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
หัวกบ
โยนีบดุ ่งั หัวกบนัน้ บ่ดี เป็ นคนถ่อย (ตำรำนรลักษณ์ [มส.
01])
หี ป มดั่ง หั ว กบ บ่ ดี ถ่ อ ยนัก จั ก บ่ ดี แ ล (ต ำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])

ปำกกำ
ยิงใดโยนีเหลีย้ มดั่งปากกา แลสวดกลำง มีผวั บ่หมัน้ ถ้ำ
หมัน้ ก่อเกิดร้อนใจ บ่งอกบ่งำม (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
หีเปนดั่งปากกา คือว่ำแหลมสวดกลำง มันมีผวั บ่หมัน้
แม่นหมัน้ ค็รอ้ นใจ บ่จำเริญแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะ
ฅนยิงชำย [ลพ.01])
ตีนม้ำทีห่ งำยขึน้
ยิงใดมีโยนีด่งั ตีนม้ าหงำยนัน้ เป็ นฅนมักกำมนัก จักมีชู ้
จำกผัว เท่ ำ ว่ ำ เป็ นคนมี ข ้ำ วของเงิน ฅ ำ ใจร้อ นนัก (ต ำรำ
นรลักษณ์ [มส.01])
หีชำบำนเปนดั่งกีบม้ าหงายนัน้ มันอยำกนัก จักมีชูจ้ ำก
ผัว เท่ำว่ำจักมีเข้ำของ หมอยหีมนั นัน้ แลชำยใดได้เสียค็ดีแล
เนือ้ ร้อนใจนักแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.
01])
กีบเนือ้ ทรำยทีห่ งำยขึน้
หีบ่เปนดังกีบเนือ้ หงายนัน้ บ่ดี ดูยำมจักกะทำนัน้ เทิอะรู ้
แล ผูม้ ีเปนดั่งกล่ำวมำหนีแ้ กนบ่ดีแล อยู่เรือนใด ค็ฉิบหำย
เรือนนัน้ แล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
3) การน าอวั ย วะสื บ พั น ธุ ์เ ปรี ย บกั บ อวั ย วะของ
มนุษย์
ในกำรวิจัยนีพ้ บกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิงมำ
เปรีย บเที ยบกับอวัยวะส่วนอื่น ของมนุษย์น่ ันก็ คือ ฝ่ ำเท้ำที่
หงำยขึ น้ ซึ่ ง พบเพี ย งอวัย วะเดี ย วที่ มี ก ำรเปรี ย บเที ย บกับ
ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์
ฝ่ ำเท้ำของมนุษย์ทหี่ งำยขึน้
ยิงใดนิว้ ห่ำง องคะชำตค็บ่แทบกัน เปนดั่งฝ่ าตีนหงาย
นัน้ มันค็เปนหว่ำงจะหวะนัน้ หือ้ ดูยำมจักกะทำนัน้ ผิมีเปนสัน
นัน้ ค็บ่ควรเอำเปนใหย่ บุญหน้อยบ่ดีแล (ตำรำทวำยลักขณะ
ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
4) การนาอวัยวะสืบพันธุเ์ ปรียบกับพระจันทร์
ในกำรวิจัยนีพ้ บกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิงมำ
เปรียบเทียบกับพระจันทร์ตำมกำรนับแบบจันทรคติ คือข้ำงขึน้
ข้ำงแรม พบทัง้ กำรเปรียบกับพระจันทร์ที่มีลกั ษณะกลมมน
เต็มดวงในคืนวันเพ็ญขึน้ 15 ค่ำ และพบกำรเปรียบเทียบกับ
พระจันทร์ในคืนแรม 1 ค่ำ ที่มืดไปเพียงเล็กน้อย ไม่ได้เต็มดวง
โดยสมบูรณ์แบบพระจันทร์ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค่ำ โดยพบ ดังนี ้
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พระจันทร์ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค่ ำ
หีเ ตมเปนดั่งเดือนเพง ดี จัก ได้เ ปนใหย่ เปนนำงเทวี
ดีแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะ ฅนยิงชำย [ลพ.01])
พระจันทร์ในวันแรม 1 ค่ ำ
โยนีเป็ นดังใบไร เป็ นดั่งเดือนแรม 1 ค่ า จักมีขำ้ วของ
เงินคำ (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
หีด่งั ใบไลคือดั่งเดือนแรมฅ่ า 1 นัน้ ค็จักมีเข้ำของมำก
นัก (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะ ฅนยิงชำย [ลพ.01])
5) การนาอวัยวะสืบพันธุเ์ ปรียบกับสิ่งของเครื่องใช้
ในกำรวิจัยนีพ้ บกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิงมำ
เปรียบเทียบกับสิ่งของเครื่องใช้ เพียงชนิดเดียวคือ หน้ าจีด
ซึ่งหมำยถึงตรำประทับ ที่ใช้ประทับตรำลงบนกระดำษ โดยมี
ลั ก ษณำกำรที่ แ นบชิ ด ติ ด ไปกั บ แผ่ น กระดำษ จึ ง น ำมำ
เปรี ย บเที ย บกับ ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ที่ มี ลัก ษณะที่
บริ เ วณแคมใหญ่ (Labia Majora) แนบชิ ด ติ ด กัน ดัง กล่ ำ ว
พบดังนี ้
ยิงใดนิว้ มือแทบกันมีองคะชำตหนีบติดกันเปนดั่งหน้ า
จีดจ้ำกันนัน้ แล้วสวดเตมหือ้ ดูยำมเมื่อจักเสพนัน้ เทอะ คันมี
ดั่งว่ำนีม้ ีสขุ นักแล (ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝัน
และลักขณะหญิง [ลพ.02])
ยิงใดนิว้ ตีนนิว้ มือแลบ องคะชำตแทบ หนีบติดกันเปนดั่ง
หน้ าจิดจ้ำกันดีนกั แล หีคส็ วดเตมงำมดีนกั แล หือ้ ดูยำมกะทำ
นัน้ คันมีเหมือนดั่งว่ำมำนี ้ ควรเอำเปนนำงเทวีแล มีสขุ มีเข้ำ
ของ ดีแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
2. อวัยวะสืบพันธุข์ องหญิงล้านนาในฐานะนรลักษณ์
นรลัก ษณ์ เป็ น กำรดูลัก ษณะชำยหญิ ง ที่ ถื อ เป็ น ต ำรำทำง
โหรำศำสตร์ที่มีกำรสืบทอดกันมำช้ำนำนถือเป็ นเครื่องมือใน
กำรคัด เลื อ กคนเข้ำ ท ำงำนในต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ และยัง เป็ น
เครื่อ งมื อ สำคัญ ในกำรคัด เลือ กคู่ค รองที่ เ หมำะสมอีกด้วย
ดังที่ Puapattanakun (2020, p. 142) กล่ำวถึงกำรพิจำรณำ
อวัยวะและส่วนของร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุข์ อง
มนุษ ย์แ ละพฤติ ก รรมกำรแสดงออกเรื่ อ งเพศว่ำ “. . .กำร
พิจำรณำดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อพยำกรณ์พฤติกรรมทำง
เพศและเพื่อพยำกรณ์ดวงชะตำในด้ำนอื่น เช่น อำยุ ควำมสุข
โชคลำภ ทรัพ ย์สิ น ฐำนะทำงสั ง คมและบำงครั้ง ก็ จ ะสอน
วิ ธี ก ำรปฏิ บัติเกี่ ยวกับ เรื่องเพศด้วย เช่ น กำรเลือกคู่ครองที่

เหมำะสม วิธีเอำชนะใจ วิธีรว่ มเพศให้อีกฝ่ ำยมีควำมสุขจะได้
รักและซื่อสัตย์ต่อตนเอง หรือให้มีบตุ รตำมเพศที่ตอ้ งกำร” ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำอวัยวะสืบพันธ์ของผูห้ ญิ งในฐำนะ
นรลักษณ์ ดังนี ้
2.1 ลักษณะอวัยวะสืบพันธุท์ เี่ ป็ นมงคลและไม่เป็ นมงคล
จำกกำรใช้คำในกำรเรียก อวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ ง มีควำม
แตกต่ำงกันไป ซึ่งในเอกสำรโบรำณฉบับเดียวกัน พบกำรใช้
คำเรียกขำนที่แตกต่ำงกัน โดยกำรวิจัยนีไ้ ด้นำคำเรียกขำน
และลักษณะทำงกำยภำพมำจำแนกลักษณะดีและลักษณะ
ร้ำย ได้ดงั นี ้
1) รู ปร่ำงลักษณะและขนที่ปกคลุมของอวัยวะสืบ พันธุ์
ของผูห้ ญิง ที่ถือว่ำเป็ นลักษณะที่เป็ นมงคลและไม่เป็ นมงคล
2) ตำหนิไฝหรือปำนบริเวณอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
3) ขนำดของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
4) กลิน่ ของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
5) สีของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
อวัยวะสืบพันธุข์ องเพศหญิง คือหนึ่งในเครื่องมือกำรคัดกรอง
แม่พนั ธุ์ เพื่อให้ได้ทำยำทที่ดีในกำรสืบตระกูล และทำยำทต้อง
แข็ ง แรง รอดชี วิ ต จำกกำรคลอด กำรคั ด เลื อ กแม่ จึ ง มี
ควำมสำคัญเพื่อลดควำมเสี่ยงทัง้ หมด ในงำนวิจยั นี ้ พบคำที่
ใช้เรียกอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง ที่มีควำมหลำกหลำยในกำร
ใช้เรียก ใช้บอกรู ปร่ำงลักษณะ ทำหน้ำที่ขยำยรำยละเอียด
ของอวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อเป็ นกำรสื่อสำรให้เข้ำใจในเรื่องรำว
อันสำคัญนี ้ สะท้อนให้เห็นถึงอวัยวะสืบพันธุ์ผหู้ ญิ งในฐำนะ
นรลักษณ์ ได้ดงั นี ้
ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ หู้ ญิงที่เป็ นมงคล
1) เหน่ า สวดเตมงำมใหย่ ดี (ต ำรำทวำยลัก ขณะ
ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หัวเหน่ำโหนกนูน ถือเป็ นลักษณะที่ดี
2) โยนี สวด เหน่ าสวดเตมงำม หมอยเส้นแลบ หมอย
อันเขียวงำม ดีนกั แล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย
[ลพ.01])
ค าแปล โยนีโหนกนูน หัวเหน่ำโหนกนูน มีเนือ้ อิ่มเต็ม
ขนที่ปกคลุมเส้นเล็กละเอียดสีดำขลับ เป็ นลักษณะที่ดี
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3) โยนี สวด แลเหน่ าค็สวดเตมงำม มี ขนเส้นเล็กแลบ
เขียวงำม เป็ นฅนดีมำกนักแล (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
ค าแปล โยนีโหนกนูน หัวเหน่ำโหนกนูน มีเนือ้ อิ่มเต็ม
ขนที่ปกคลุมเส้นเล็กละเอียดสีดำขลับเป็ นลักษณะของคนดี
4) โยนี เหน่ า ดั่งหัวช้ำงนัน้ เยียะดีนักแล (ตำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล โยนีและหัวเหน่ำ มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับหัวของ
ช้ำง จะทำให้เกิดควำมสุขในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
5) เหน่ าค็สวด หีค็เตมงำม หมอยค็อ่อนแลบ อ่อนนวน
ดีนกั ชื่อว่ำอิตถีลกั ขณะ เปนที่รกั แก่ฅนทังหลำยดีนกั แล (ตำรำ
ทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หัวเหน่ำโหนกนูน อวัยวะสืบพันธุ์มีเนือ้ อิ่มเต็ม
ขนที่ปกคลุมมีเส้นเล็ก ละเอียด เป็ นลักษณะที่ดีของผูห้ ญิ ง
และผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะของอวัยวะสืบพันธุเ์ ช่นนีจ้ ะเป็ นที่รกั แก่
คนทัง้ หลำย
6) หีเตมเปนดั่งเดือนเพง ดี จักได้เปนใหย่ เปนนำงเทวี
ดีแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
ค าแปล ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ ที่ มี เ นื ้อ อิ่ ม เต็ ม
มีลกั ษณะกลมมนดังพระจันทร์วันเพ็ญ ถื อเป็ นลักษณะที่ดี
ผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะของอวัยวะสืบพันธุเ์ ช่นนี ้ จะได้เป็ นใหญ่ใน
แผ่นดิน จะได้เป็ นเทวีของพระมหำกษัตริย ์
7) ใฝค็ ดี ปำนค็ ดี ที่ ลับ มี ลิ ง ค์โ ยนี ที่ เ ค้ำ แร้ ที่ ใ ต้ค ำง
ที่น่องฅู้ ชุ่มนีว้ ุฑฒีเปนดีมีเข้ำของ เปนที่รกั แก่ฅนแล (ตำรำ
ทวำยลักขณะ ลักขณะ ฅนยิงชำย [ลพ.01] )
คาแปล หญิงหรือชำย ใดที่มีใฝ มีปำนในที่ลบั ในอวัยวะ
สืบพันธุ์ ที่รกั แร้ ใต้คำง บริเวณข้อพับเข่ำ ลักษณะเช่นนีจ้ ะทำ
ให้ชีวิตเจริญ ประสบควำมสำเร็จ มีทรัพย์สมบัติมำกและเป็ น
ที่รกั แก่ผคู้ นทั่วไป
8) ปำนขำวมี ใ นลิ ง ค์แ ลโยนี ฅนรัก นัก (ต ำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิงหรือชำยใด ที่มีปำนขำวในอวัยวะสืบพันธุ์
จะมีแต่คนรักใคร่ เป็ นที่รกั แก่คนทั่วไป
9) หีด่งั ใบไรคือดั่งเดือนแรมฅ่ำ 1 นัน้ ค็จกั มีเข้ำของมำก
นัก (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])

คาแปล หญิงใดที่อวัยวะสืบพันธุม์ ีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
กับใบของต้นไทร หรือลักษณะคล้ำยคลึงกับพระจันทร์ในคืน
เดือนแรม 1 ค่ำ จะเป็ นคนที่มีสมบัติมำก
10) โยนี เป็ นดังใบไร เป็ นดั่งเดือนแรม 1 ค่ ำ จักมีขำ้ ว
ของเงินฅำ (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิงใดที่อวัยวะสืบพันธุม์ ีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
กับใบของต้นไทร หรือลักษณะคล้ำยคลึงกับพระจันทร์ในคืน
เดือนแรม 1 ค่ำ จะเป็ นคนที่มีขำ้ วของ เงินทอง
11) ยิงใดมีขนโยนีสีดำเส้นเล็ก ผูเ้ ป็ นคนรักผัวแล (ตำรำ
นรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิ งใดที่อวัยวะสืบพันธุ์มีขนปกคลุมเป็ นสีดำ
เส้นเล็ก หญิงผูน้ นั้ รักสำมีมำก
12) ปำนขำวมีลิงค์แลโยนี ดีนกั แล (ลักขณะแก้วต่ำง ๆ
ลักขณะนิมิตควำมฝันและลักขณะหญิง [ลพ.02])
คาแปล หญิงหรือชำยใด ที่มีปำนขำวในอวัยวะสืบพันธุ์
ถือเป็ นลักษณะที่ดี
13) ยิ ง ใดมี ข นเส้น 1 ในโยนี เ บื ้อ งซ้ำ ย รัก ผัว ตนแล
(ลักขณะยิง)
คาแปล หญิงใดที่มีขนขึน้ บริเวณภำยในอวัยวะสืบพันธุ์
ด้ำนซ้ำย 1 เส้น หญิงผูน้ นั้ จะเป็ นคนที่รกั สำมีมำก
14) ยิ ง ใดนิ ว้ มือ แทบกัน มี องคชาตหนี บ ติด กัน เปนดั่ง
หน้ำจี ดจำ้ กันนัน้ แล้วสวดเตมหือ้ ดูยำมเมื่อจักเสพนัน้ เทอะ
คันมีด่งั ว่ำนีม้ ีสขุ นักแล (ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำม
ฝันและลักขณะหญิง [ลพ.02])
ค าแปล หญิ ง ใดมี นิ ้ว มื อ ชิ ด ติ ด กัน มี อ วัย วะสื บ พัน ธุ์
บริเวณแคมใหญ่แนบชิด ติดกันคล้ำยกับตรำประทับ และมี
ลักษณะโหนกนูน ให้สงั เกตดูยำมเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ หำก
หญิงใดมีลกั ษณะเช่นนีจ้ ะทำให้มีควำมสุขมำก
15) ยิ ง ใดนิ ้ว ตี น นิ ้ว มื อ แลบ องคะชาตแทบ หนี บ
ติดกันเปนดั่งหน้ำจิ ดจำ้ กันดีนกั แล หีค็สวดเตมงำมดีนกั แล
หือ้ ดูยำมกะทำนัน้ คันมีเหมือนดั่งว่ำมำนี ้ ควรเอำเปนนำงเทวี
แล มีสขุ มีเข้ำของ ดีแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิง
ชำย [ลพ.01])
ค าแปล หญิ งใดมีนิว้ มือเรียว มีอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณ
แคมใหญ่แนบชิด ติดกันคล้ำยกับ ตรำประทับ และมีลกั ษณะ
โหนกนูน ให้สงั เกตดูยำมเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ หำกหญิ งใด
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มี ลัก ษณะเช่ น นี ค้ วรให้เ ป็ น นำงพญำ จะท ำให้มี ค วำมสุข
มีสมบัติมำกมำย
16) ผูใ้ ดขนหีดำรีผนู้ นั้ รักผัวนักแล (ลักขณะแก้วต่ำง ๆ
ลักขณะนิมิตควำมฝันและลักขณะหญิง [ลพ.02])
คาแปล หญิ งใดที่มีขนปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์สีดำขลับ
หญิงผูน้ นั้ จะรักสำมีมำก
ลักษณะอวัยวะสืบพันธุท์ ี่ไม่เป็ นมงคล
ในส่วนของลักษณะอวัยวะสืบพันธุท์ ี่ไม่เป็ นมงคล อันเป็ น
สิง่ ไม่พงึ ปรำรถนำของเพศตรงข้ำมที่พบในงำนวิจยั มีดงั นี ้
1) เหน่ าบ่สวด บ่แทบ จังไรนัก เข้ำของบ่อยู่ (ตำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิ งใดหัวเหน่ำไม่โหนกนูน อวัยวะสืบพันธุไ์ ม่
แนบชิดติดกัน ถือเป็ นลักษณะจัญไรมำก รักษำสมบัติไว้ไม่ได้
2) ยิงใดโคกใหญ่ ท้องใหญ่ จักตำยหนุม่ หน้อย บ่ดี (ตำรำ
นรลักษณ์ [มส.01])
ค าแปล หญิ ง ใดที่ อ วัย วะสื บ พัน ธุ์ใ หญ่ ท้อ งใหญ่ จะ
เสียชีวิตตัง้ แต่อำยุยงั น้อย ถือเป็ นลักษณะที่ไม่ดี
3) โยนี อ่อน สวด หมอยเส้นแข็งแก่ แม่นเกิดในขระกุล
พระญำค็ดี ค็จกั ถ่อย จักเสียสมปั ตติยสสักดิ์ คันเปนไพร่ เปน
ทุกคตะไพ บ่สงไสชะแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิง
ชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิงใดมีอวัยวะสืบพันธุอ์ อ่ นนิ่ม โหนกนูน ขนที่
ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์มีลกั ษณะแข็งและหยำบ หำกเกิดใน
ตระกู ล ของกษั ต ริ ย ์ ก็ จ ะเสื่ อ มถอยต่ ำ ทรำม จะสูญ เสีย ซึ่ง
สมบัติ ยศฐำบันดำศักดิ์ หำกเป็ นไพร่ จะเป็ นคนทุกข์ยำก
4) แตดพ้นหีแลมักกำมนักอดฅวย (ลักขณะแก้วต่ำง ๆ
ลักขณะนิมิตควำมฝันและลักขณะหญิง [ลพ.02])
ค าแปล หญิ ง ใดที่ มีปุ่ มกระสัน (Clitoris) ยำวพ้นแคม
ใหญ่ มักมีนิสยั มักมำกในกำมำรมณ์ และมักทนทำนต่อกำร
เสพกำมจำกชำยหลำยคน
5) ผู้ยิ ง ก็ หี ป อน หุ ม ฅวย บ่ มี เ ข้ำ ของ เท่ ำ ใจบุ ญ แล
(ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝั นและลักขณะหญิง
[ลพ.02])
ค าแปล ผูห้ ญิ งที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เป็ นสีขำว มักมีนิสยั
ฝักใฝ่ ในกำมำรมณ์ เป็ นผูท้ ี่ไร้ขำ้ วของสมบัติ แต่ใจบุญสุนทำน

6) ยิ ง ใดหี น ้อ ย ย่ อ มเข็ ญ ใจ บ่ มี เ งิ น หลำยเท่ ำ ใดแล
(ลักขณะยิง)
คาแปล หญิ งใดมีอวัยวะสืบพันธุ์ขนำดเล็ก จะเป็ นคน
ทุกข์ยำกเข็ญใจ ไม่มีเงินทองมำก
7) ยิงใดมีกลิน่ ดั่งปลำฅำว บ่ดี หีเหมนแก่ บ่ดี เปนฅนถ่อย
ควรเว้นแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิงใดที่มีกลิน่ ตัวดังกลิน่ คำวปลำ เป็ นลักษณะ
ที่ไม่ดี อวัยวะสืบพันธุม์ ีกลิ่นเหม็นมำก ถือเป็ นลักษณะที่ไม่ดี
เป็ นคนถ่อย ไม่ควรคบหำ
8) ยิงใดมีโยนีด่งั ตีนม้ำหงำยนัน้ เป็ นฅนมักกำมนัก จักมีชู้
จำกผัว เท่ ำ ว่ ำ เป็ นคนมี ข ้ำ วของเงิ น ฅ ำ ใจร้อ นนัก (ต ำรำ
นรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิงใดที่มีอวัยวะสืบพันธุเ์ ป็ นดังตีนของม้ำขณะ
หงำยขึน้ เป็ นผูท้ ี่มีนิสยั มักมำกในกำมำรมณ์ หำกมีสำมีก็จะ
เอำใจออกห่ำงจำกสำมีไปคบชู้ แต่เป็ นผูท้ ี่มีเงินทอง สมบัติ
มำกและเป็ นคนใจร้อน
9) โยนี ขำวพอน คือขำวเด่น มักชอบสูผ้ ชู้ ำย เป็ นคนใจ
บุญ เท่ำว่ำบ่มีขำ้ วของ (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
ค าแปล ผู้ห ญิ ง ที่ มี อวัย วะสืบ พัน ธุ์เ ป็ น สีขำวเด่น มักมี
นิสยั ฝักใฝ่ ในกำมำรมณ์ เป็ นผูท้ ี่ไร้ขำ้ วของสมบัติ
10) โยนี บ่ใหญ่ บ่ส วด บ่แทบติดกัน เป็ นฅนบุญหน้อย
(ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิงใดที่อวัยวะสืบพันธุม์ ีขนำดเล็ก หัวเหน่ำไม่
โหนกนูน อวัยวะสืบพันธุไ์ ม่แนบชิดติดกัน เป็ นผูม้ ีบญ
ุ น้อย
11) โยนีอ่อนสวด มีขนเส้ นแข็งแก่ แม่นเกิดในตระกูล
พระยำก็ จั ก ถอยจำกสมบัติ แลยสสัก ดิ์ คัน เป็ นไพร่ ก็ จั ก
กลำยเป็ นยำจกฅนขอแล (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิงใดมีอวัยวะสืบพันธุอ์ อ่ นนิ่ม โหนกนูน ขนที่
ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์มีลกั ษณะแข็งและหยำบ หำกเกิดใน
ตระกูลของกษั ตริย ์ ก็ จะสูญเสียซึ่งสมบัติ ยศฐำบั นดำศักดิ์
หำกเป็ นไพร่ จะมีฐำนะจนกลำยเป็ นยำจกขอทำน
12) ยิงใดโยนีเหลีย้ มดั่งปำกกำ แลสวดกลำง มีผวั บ่หมัน้
ถ้ำหมัน้ ก่อเกิดร้อนใจ บ่งอกบ่งำม (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
ค าแปล หญิ งใดมีอวัยวะสืบพันธุ์แหลมดังปำกของกำ
และโหนกนูนตรงกลำง มีสำมีได้ไม่นำนก็ตอ้ งเลิกรำ ถึงแม้น
จะอยูร่ ว่ มกันไปก็ไม่เจริญงอกงำม
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13) โยนีบดุ ่งั หัวกบนัน้ บ่ดี เป็ นคนถ่อย (ตำรำนรลักษณ์
[มส.01])
คาแปล หญิงใดมีลกั ษณะอวัยวะสืบพันธุเ์ ป็ นตะปุ่ มตะป่ ำ
คล้ำยคลึงกับหัวกบ เป็ นลักษณะที่ไม่ดี เป็ นคนไม่ดี
14) หีบเ่ ปนดังกีบเนือ้ หงำยนัน้ บ่ดี ดูยำมจักกะทำนัน้ เทิอะ
รู แ้ ล ผูม้ ีเปนดั่งกล่ำวมำหนี ้ แกน บ่ดีแล อยู่เรือนใด ค็ฉิบหำย
เรือนนัน้ แล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิงใดที่อวัยวะสืบพันธุไ์ ม่เป็ นเหมือนลักษณะ
กี บเท้ำของเนือ้ ทรำยหงำยนัน้ เป็ นลักษณะไม่ดี ให้สงั เกตดู
ยำมเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ ผูท้ ี่เป็ นดังที่กล่ำวมำนีเ้ ป็ นผูอ้ บั โชค
หำกอำศัยอยูเ่ รือนใด ก็จะสร้ำงควำมฉิบหำยให้แก่เรือนนัน้
15) หีชาบำนเปนดั่งกีบม้ำหงำยนัน้ มันอยำกนัก จักมีชู้
จำกผัว เท่ำว่ำจักมีเข้ำของ หมอยหีมนั นัน้ แลชำยใดได้เสียค็
ดีแล เนือ้ ร้อนใจนักแล (ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย
[ลพ.01])
คาแปล หญิงใดที่มีอวัยวะสืบพันธุห์ ยำบกร้ำนไม่แนบชิด
ติดกัน เป็ นดังตีนของม้ำขณะหงำยขึน้ ผูน้ นั้ จะมีนิสยั มักมำก
ในกำมำรมณ์ หำกมีสำมีก็จะเอำใจออกห่ำงจำกสำมีไปคบชู้
แต่เป็ นผูท้ ี่มีเงินทอง สมบัติมำก หำกชำยใดได้เสียเป็ นภรรยำ
จะมีแต่ควำมทุกข์รอ้ นใจ
16) หี เ ปนดั่ง ปำกกำ คื อ ว่ำ เหลมสวดกลำง มัน มี ผัวบ่
หมั้น แม่น หมั้น ค็ ร อ้ นใจ บ่จ ำเริญ แล (ต ำรำทวำยลัก ขณะ
ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
ค าแปล หญิ งใดมีอวัยวะสืบพันธุ์แหลมดังปำกของกำ
และโหนกนูนตรงกลำง มีสำมีได้ไม่นำนก็ตอ้ งเลิกรำ ถึงแม้น
จะอยูร่ ว่ มกันไปก็ไม่เจริญงอกงำม
17) หีปมดั่งหัวกบ บ่ดี ถ่อยนัก จักบ่ดีแล (ตำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
ค า แ ป ล หญิ ง ใ ด มี ลั ก ษณะอ วั ย วะสื บ พั น ธุ์ เ ป็ น
ตะปุ่ มตะป่ ำคล้ำยคลึงกับหัวกบ เป็ นลักษณะที่ไม่ดี
18) นิว้ มือห่ำง อั งคะชาตบ่แทบ บ่ดีแล (ลักขณะแก้ว
ต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝัน และลักขณะหญิง [ลพ.02])
ค าแปล หญิ ง ใดที่ มี นิ ว้ มื อ ห่ ำ งและมี อ วัย วะสื บ พัน ธุ์
บริเวณแคมใหญ่ไม่แนบชิดติดกัน เป็ นลักษณะที่ไม่ดี
19) ยิงใดนิว้ ห่ำง องคะชาตค็ บ่แทบกัน เปนดั่งฝ่ ำตีน
หงำยนั้น มัน ค็ เ ปนหว่ ำ งจะหวะนั้น หื อ้ ดูย ำมจัก กะท ำนั้น

ผิ มี เ ปนสัน นั้น ค็ บ่ค วรเอำเปนใหย่ บุญ หน้อ ยบ่ดี แ ล (ต ำรำ
ทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
ค าแปล หญิ ง ใดที่ มี นิ ว้ มื อ ห่ ำ งและมี อ วัย วะสื บ พัน ธุ์
บริเวณแคมใหญ่ไม่แนบชิดติดกันเหมือนลักษณะของฝ่ ำเท้ำที่
หงำยขึน้ ซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นช่องไม่ชิดติดกัน ให้สงั เกตก่อน
กำรมีเพศสัมพันธ์ หำกพบว่ำหญิ งใดมีลกั ษณะเช่นนี ้ ไม่ควร
ยกย่องเป็ นภรรยำ หรือเป็ นเทวีของกษัตริย ์ เป็ นลักษณะของ
คนบุญน้อย ซึง่ เป็ นลักษณะที่ไม่ดี
20) ยิ ง ใดมี หมอยแต่รู อ อกนั้น แพ้ผัว นัก แล (ลัก ขณะ
แก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝันและลักขณะหญิง [ลพ.02])
คาแปล หญิงใดที่มีขนขึน้ ในบริเวณช่องคลอด (Vagina)
เป็ น ลัก ษณะที่ ใ ห้ผลร้ำ ยต่อ สำมี ผู้เ ป็ น สำมี ข องหญิ ง นั้น จะ
เสียชีวิตก่อน
21) ยิงใดบ่มีหมอยสักเส้นผูน้ นั้ ทุกข์นกั แต่นอ้ ยเถิงเถ้ำ
(ลักขณะแก้วต่ำง ๆ ลักขณะนิมิตควำมฝั นและลักขณะหญิง
[ลพ.02])
คาแปล หญิงใดที่ไม่มีขนปกคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
เลยแม้แต่เส้นเดียว หญิงผูน้ นั้ จะยำกจนตัง้ แต่วยั สำวจนถึงวัย
ชรำ
22) มีขนแต่รูออกนัน้ แพ้ผวั (ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
ค าแปล หญิ ง ใดที่ มี ข นขึ น้ ในบริ เ วณช่ อ งคลอดเป็ น
ลักษณะที่ให้ผลร้ำยต่อสำมีผเู้ ป็ นสำมีของหญิงนัน้ จะเสียชีวิต
ก่อน
23) บ่มีขนสักเส้น เป็ นฅนถ่อยจักมีทุกข์แต่หนุ่มเถิงเถ้ำ
(ตำรำนรลักษณ์ [มส.01])
คาแปล หญิงใดที่ไม่มีขนปกคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
เลยแม้แต่เส้นเดียว หญิงผูน้ นั้ เป็ นหญิงถ่อย จะมีฐำนะยำกจน
ตัง้ แต่วยั สำวจนถึงวัยชรำ
24) บ่มีหมอย หีลำ้ น บ่ดี เปนฅนถ่อยนักแล (ตำรำทวำย
ลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย [ลพ.01])
คาแปล หญิงใดที่ไม่มีขนปกคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
เลยแม้แต่เส้นเดียว หญิงผูน้ นั้ เป็ นหญิงถ่อย
2.2 อวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายล้านนา
ลั ก ษณะต่ ำ ง ๆ ของอวั ย วะสื บ พั น ธุ์ ข องผู้ ห ญิ ง ในฐำนะ
นรลักษณ์ขำ้ งต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงควำมนิยมหรืออุดมคติ
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ของผู้ช ำยชำวล้ำ นนำที่ มี ต่อ อวัย วะสื บ พัน ธุ์ที่ ดี ข องผู้ห ญิ ง
กล่ำวโดยสรุป ได้ดงั นี ้
1) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงที่เหมาะสมในการ
ยกย่องเป็ นนางพญา หรือมหาเทวีของกษัตริย ์ จะต้องมี
ลัก ษณะที่ บ ริ เ วณแคมใหญ่ แ นบชิ ด ติ ด กั น คล้ำ ยกั บ ตรำ
ประทับ และมี ลัก ษณะโหนกนูน และลัก ษณะของอวัย วะ
สืบพันธุท์ ี่มีเนือ้ อิ่มเต็ม มีลกั ษณะกลมมนดังพระจันทร์วนั เพ็ญ
2) ลั กษณะอวั ยวะสื บพั นธุ ์ผู้ หญิ งที่ มี ความรั กและ
ซื่ อสั ตย์ต่ อสามี จะต้องมี ลักษณะคื อ มี ขนปกคลุมบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์ เป็ นสีดำขลับ เส้นเล็กละเอียด อ่อน นวล หรือมี
ขนขึน้ บริเวณภำยในอวัยวะสืบพันธุด์ ำ้ นซ้ำย (แคมใหญ่) 1 เส้น
3) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ ์ผู้หญิงที่เป็ นที่รักแก่คน
ทั้งหลาย จะมีลกั ษณะหัวเหน่ำโหนกนูน อวัยวะสืบพันธุม์ ีเนือ้
อิ่มเต็ม ขนที่ปกคลุมมีเส้นเล็ก ละเอียด อันเป็ นลักษณะที่ดี
หรือ บริเวณอวัยวะสืบพันธุม์ ีไฝหรือปำนขำว ลักษณะเหล่ำนี ้
จะส่งผลให้ผหู้ ญิงที่มีลกั ษณะดังกล่ำวเป็ นที่รกั แก่ผคู้ นทั่วไป
4) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิง ที่ทาให้ผู้ชายเกิด
ความสุ ข ในขณะมี เ พศสั ม พัน ธ์ คือลักษณะของหัวเหน่ำ
และอวัยวะสืบพันธุ์คล้ำยคลึงกับหัวของช้ำงและมีลกั ษณะ
ของอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณแคมใหญ่ แนบชิด ติดกันคล้ำยกับ
ตรำประทับ และมีลกั ษณะโหนกนูน
5) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงทีบ่ ่งบอกว่า ผู้หญิง
คนนั้ นจะมีข้าวของ ทรัพย์สมบัติมากมาย คือ มีไฝ หรือ
ปำนบริเ วณอวัย วะสืบ พัน ธุ์ หรือ อวัย วะสืบ พัน ธุ์มี ลัก ษณะ
เช่ น เดี ย วกัน กับ ใบของต้น ไทร หรื อ ลัก ษณะคล้ำ ยคลึง กับ
พระจันทร์ในคืนเดือนแรม 1 ค่ำ หรือมีลกั ษณะที่บริเวณแคม
ใหญ่แนบชิด ติดกันคล้ำยกับ ตรำประทับ และมีลกั ษณะโหนก
นูน และลักษณะของอวัยวะสืบพันธุท์ ี่มีเนือ้ อิ่มเต็ม
6) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงที่บ่งบอกว่าผู้หญิง
คนนั้นเป็ นคนดี ได้แก่ หัวเหน่ำโหนกนูน โยนีโหนกนูน มีเนือ้
อิ่มเต็ม ขนที่ปกคลุมเป็ นเส้นเล็กละเอียด สีดำขลับ หรือมีปำน
ขำวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
2.3 อวั ย วะสื บ พั นธุ ์ผู้ หญิ งที่ไ ม่ พึง ปรารถนาของผู้ชาย
ชาวล้านนา
ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงที่เป็ นลักษณะไม่ดีและ
ไม่เป็ นที่พงึ ประสงค์ของเพศตรงข้ำมนัน้ เนื่องจำกเป็ นลักษณะ

ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อเพศชำย จึงเป็ นค่ำนิยมของสังคมที่
กำหนดว่ำลักษณะของอวัยวะสืบพันธุข์ ำ้ งต้นเป็ นลักษณะที่ไม่
พึงประสงค์ มีดงั ต่อไปนี ้
1) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงที่ส่งผลกระทบต่อ
การสู ญ เสี ย ทรั พ ย์ส มบั ติ แ ห่ ง ตนและครอบครั ว เป็ น
ผูย้ ำกจน ได้แก่ อวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่มีควำมโหนกนูน ไม่แนบ
ชิ ด ติ ด กัน อวัย วะสื บ พัน ธุ์ มี ข นำดเล็ ก เนื ้อ บริ เ วณอวัย วะ
สืบพันธุ์ไม่อิ่มเต็ม ขนที่ปกคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นนั้ มี
ลักษณะที่แข็งหยำบและสีของอวัยวะสืบพันธุม์ ีสขี ำว
2) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้หญิงที่ส่งผลต่อลักษณะ
นิ สั ย ที่ ฝั กใฝ่ ในกามารมณ์ ได้แ ก่ อวัย วะสืบ พัน ธุ์ที่ มี ปุ่ ม
กระสันยำวพ้นแคมใหญ่ สีของอวัยวะสืบพันธุม์ ีสีขำว อวัยวะ
สืบพันธุ์ไม่แนบชิดติดกัน เปรียบดังตีนของม้ำขณะหงำยขึน้
อวัยวะสืบพันธุ์มีลกั ษณะแหลมดังปำกของกำ และโหนกนูน
ตรงกลำง
3) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ ์ผู้หญิงที่ส่งผลต่อการมี
อายุขัยที่น้อยลงทั้งของตนเองและสามี ได้แก่ หัวเหน่ำที่มี
ขนำดใหญ่ ท้องใหญ่ อวัยวะสืบพันธุม์ ีขนำดใหญ่ ไม่โหนกนูน
ไม่แนบชิดติดกันและมีอวัยวะสืบพันธุบ์ ริเวณแคมใหญ่ไม่แนบ
ชิ ด ติ ด กั น เหมื อ นลัก ษณะของฝ่ ำเท้ำ ที่ ห งำยขึ ้น ซึ่ ง จะมี
ลักษณะเป็ นช่องไม่ชิดติดกัน และมีขนขึน้ ในบริเวณช่องคลอด
จะส่งผลให้ผเู้ ป็ นสำมีของหญิงนัน้ เสียชีวิตก่อน
4) ลั ก ษณะอวัย วะสื บพันธุ ์ผู้หญิ งที่บ่งบอกว่าเป็ น
ลั ก ษณะที่ ถ่ อ ย เป็ นลั ก ษณะของคนจั ญ ไร หรื อ เป็ น
ลั ก ษณะของคนที่ ไ ม่ ดี ได้แ ก่ อวัย วะสืบ พัน ธุ์ที่ไม่มีควำม
โหนกนูน ไม่แนบชิดติดกัน อวัยวะสืบพันธุ์มีกลิ่นที่เหม็ นมำก
ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์เป็ นตะปุ่ มตะป่ ำคล้ำยคลึงกับหัวกบ
หญิงใดที่อวัยวะสืบพันธุไ์ ม่เป็ นเหมือนลักษณะกีบเท้ำของเนือ้
ทรำยหงำยนัน้ เป็ นลักษณะไม่ดี จะเป็ นผูอ้ บั โชคหำกอำศัยอยู่
เรือนใด ก็จะสร้ำงควำมฉิบหำยให้แก่เรือนนัน้ อวัยวะสืบพันธุ์
บริเวณแคมใหญ่ ไม่แนบชิดติดกัน อวัยวะสืบพันธุ์ที่ไร้ขนปก
คลุม
5) ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ ผ์ ู้หญิงที่ส่งผลให้ตนเอง
และผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยนั้น มีความทุกข์กาย
ทุกข์ใจ ได้แก่ อวัยวะสืบพันธุม์ ีขนำดเล็ก อวัยวะสืบพันธุอ์ ่อน
นิ่ ม โหนกนู น ขนที่ ป กคลุม อวัย วะสื บ พัน ธุ์ มี ลัก ษณะแข็ ง
อวัย วะสืบ พัน ธุ์ไม่แ นบชิ ด ติด กัน เปรีย บดัง ตี น ของม้ำขณะ
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หงำยขึ น้ ส่ง ผลให้ช ำยผู้ที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงเพศด้ว ยนั้น
มีควำมทุกข์รอ้ นใจ อวัยวะสืบพันธุท์ ี่ไร้ขนปกคลุม
3. คติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ ผู้ ห ญิ ง ใน
เอกสารโบราณล้านนา
จำกกำรวิจยั ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิ งที่ปรำกฏ
ในเอกสำรโบรำณล้ำนนำ ทัง้ 4 ฉบับ นัน้ ได้สะท้อนถึงคติควำม
เชื่ อ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งมำจำกลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ข อง
ผูห้ ญิง ดังต่อไปนี ้
3.1 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ น
ครอบครัว
จำกกำรศึกษำรูปร่ำง ลักษณะและคำทำนำยจะเห็นได้ว่ำ
อวัย วะสืบ พัน ธุ์ข องผู้ห ญิ ง มี ค วำมสำคัญ ต่อ ควำมสัม พัน ธ์
ระหว่ำงสำมี – ภรรยำเป็ นอย่ำงมำก กำรคัดเลือกผูห้ ญิงที่มำ
ทำหน้ำที่เมียและแม่ของลูกนัน้ จะต้องมีลกั ษณะที่เพียบพร้อม
ทั้ง ร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ สภำพร่ ำ งกำยที่ พ ร้อ มในกำรสร้ำ ง
ควำมสุขทำงเพศแก่ผเู้ ป็ นสำมี พร้อมในกำรให้กำเนิดบุตรที่มี
คุณภำพให้แก่วงศ์ตระกูล และเป็ นผูห้ ญิงที่พร้อมเดินเคียงข้ำง
ผู้เ ป็ นสำมี เชื่ อ ฟั ง และอยู่ ใ นโอวำทของสำมี ไม่ ก ระท ำ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมให้เป็ นที่เสือ่ มเสียแก่ชื่อเสียงและวงศ์
ตระกูล อันจะนำมำซึง่ คำติฉิน นินทำของผูค้ นในสังคมได้
กำรนำคำเรียกอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงมำเป็ นสำนวนใน
กำรบริ ภำษผู้หญิ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมอวดเก่ งเกิ นชำยซึ่ งใช้ก ำร
เปรียบเทียบของปุ่ มกระสันที่มีลกั ษณะยำว ยื่นพ้นแคมใหญ่
ออกมำ เช่น แตดเหลี้ยม หมำยถึง ผูห้ ญิ งที่อวดฉลำดกว่ำผัว
(แตดเหลี ย้ มกว่ ำฅวย 1 ก็ ว่ ำ) หรื อ แตดยาวเหลื อ ฅวย ใน
Lanna - Thai Dictionary: Mae Fah Luang Edition
(Rungruangsri, 2004, p. 302) หมำยถึง หญิงที่อวดดี อวดเก่ง
กว่ำสำมี สิ่งเหล่ำนีเ้ ป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมเกินหญิ ง
ถื อเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่ได้ร ับกำรยอมรับจำก
สังคม โดยกำรนำเอำอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงที่ถือว่ำเป็ นของ
ต่ ำตำมค่ำนิยมและควำมเชื่ อของสังคมมำกล่ำวบริภำษและ
โจมตีพฤติกรรม เพื่อให้เกิดภำพในเชิงรู ปธรรมที่ชั ดเจนยิ่งขึน้
“เมื่อผูบ้ ริภำษใช้สำนวนที่กล่ำวถึงลักษณะอันไม่พึงประสงค์ใน
กำรบริภำษ จึงเสมือนเป็ นกำรใช้เสียงของสังคมทั้งสังคมมำ
1

ฅวย เขียนตำมกำรออกเสียงแบบล้ำนนำ โดยจะใช้พยัญชนะ ฅ. แทน
เสียง ค.ควำย (Kh) และจะใช้พยัญชนะ ค.แทนเสียง ก.ไก่ (K)

ประเมินค่ำกำรกระทำของผูถ้ กู บริภำษเพื่อโจมตีวำ่ ผูถ้ กู บริภำษ
กระท ำในสิ่ ง ที่ ไม่ ถู ก ต้อ งตำมควำมเห็ น ของสัง คมนั่น เอง”
(Sukwisith, 2004, p. 50) กำรอบรมสั่งสอนผูห้ ญิงเกี่ยวกับกำร
เคำรพ ย ำเกรงสำมี ไม่ข่มสำมี ผ่ำนวรรณกรรมค ำสอนของ
ล้ำนนำ เพื่อให้ผหู้ ญิงมีวตั รปฏิบตั ิที่ดีงำม ไม่ถกู สังคมค่อนแคะ
สมกับกำรเป็ นหญิงคูบ่ ญ
ุ
3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะ
ทางสังคมของครอบครัว
อวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งเกี่ยวเนื่องมำกับควำมเชื่ อใน
เรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ของโลกมำแต่ในอดีต ควำมเชื่ อใน
ลัก ษณะนีผ้ ูกพันกับฐำนะทำงเศรษฐกิ จของครอบครัวและ
สังคม กล่ำวคือ ลักษณะอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงที่มลี กั ษณะ
มี ไฝ หรือ ปำนบริเวณอวัยวะสืบพัน ธุ์ หรือ อวัย วะสืบพั นธุ์มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับใบของต้นไทร หรือลักษณะคล้ำยคลึง
กับพระจันทร์ในคืนเดือนแรม 1 ค่ ำ หรือมีลกั ษณะที่บริเวณ
แคมใหญ่แนบชิด ติดกันคล้ำยกับ ตรำประทับ และมีลกั ษณะ
โหนกนูน และลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ที่ มี เ นื อ้ อิ่ ม เต็ ม
ลักษณะดังกล่ำวเป็ นลักษณะอันเป็ นมงคล เกื ้อหนุนชีวิตของ
ผู้ห ญิ ง ที่ มี ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ดัง กล่ำ วให้มี ท รัพ ย์
สมบัติ ม ำกมำย และกำรมีท รัพ ย์สินที่ มำกมำย เป็ น กำรยก
ฐำนะทำงสั ง คมให้ สู ง ขึ ้น เป็ นที่ ย อมรั บ แก่ ค นในสัง คม
ดังปรำกฏในวรรณกรรมคำสอนต่ำง ๆ ของล้ำนนำที่ชีใ้ ห้เห็น
ถึงควำมสำคัญของภรรยำที่ดี ผูช้ ำยจึงควรเสำะหำผูห้ ญิงที่ถึง
พร้อมในควำมดีงำมทัง้ ภำยนอกและภำยในเพื่ อนำมำเป็ น
คูค่ รอง ในส่วนกำรคัดเลือกผูห้ ญิงให้ขนึ ้ ดำรงตำแหน่งเทวีของ
กษัตริย ์ อันถือเป็ นหนึ่งในแก้ว 7 ประกำร ตำมควำมเชื่อเกี่ยว
ตำมคติจักรพรรดิรำชจึงจำเป็ นต้องมีลกั ษณะจำเพำะพิเศษ
ที่มีควำมเหนือกว่ำผูห้ ญิ งธรรมดำที่ตอ้ งมีทำยำทในกำรสืบ
สัน ตติ ว งศ์ และจำกกำรพบลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ที่
เหมำะแก่กำรยกย่องขึน้ เป็ นนำงพญำหรือมหำเทวีในงำนวิจยั
นี ้ ทำให้เรำทรำบว่ำ อวัยวะสืบพันธุ์จึงเป็ นหนึ่งในเครื่องมื อ
คัดกรองดังกล่ำว เพรำะเชื่อกันว่ำลักษณะพิเศษนีจ้ ะส่งเสริม
และเกื อ้ หนุนกษั ตริยผ์ ูเ้ ป็ นสวำมีให้มีพระบำรมีแก่กล้ำและ
แผ่ไพศำล มีทรัพย์สมบัติและสำมำรถรักษำทรัพย์สมบัติของ
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รำชวงศ์แ ละบ้ำ นเมื อ งไว้ไ ด้ อัน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ชำติ
บ้ำนเมืองในภำพรวม
3.3 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะอวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ที่
สะท้อนพฤติกรรมทางเพศ
ผูห้ ญิ งที่มีจิตใจฝั กใฝ่ ในกำมำรมณ์ มีพฤติกรรมนอกใจ
ผู้เ ป็ น สำมี จะมี ลัก ษณะของอวัยวะสืบ พัน ธุ์ที่ แ ตกต่ำงจำก
ผู้ห ญิ ง ทั่ว ไป ถื อ เป็ น ลัก ษณะพฤติ ก รรมที่ สัง คมไม่ ใ ห้ก ำร
ยอมรั บ โดยในสั ง คมล้ ำ นนำมี ส ำนวนเชิ ง อุ ป ลั ก ษณ์
ที่เปรียบเทียบพฤติกรรมฝั กใฝ่ ในกำมำรมณ์ และพฤติกรรม
นอกใจสำมีกับลักษณะและสีของอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิ ง
ดั ง นี ้ “ แต ด เ ส้ า แต ด ม้ า น ” แปลว่ ำ ผู้ ห ญิ งหลำยผั ว
(Rungruangsri, 2004, p. 302) หีกล๋วง แปลว่ำ อวัยวะเพศ
หญิงที่หลวมโพรกอันเกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ มักใช้เป็ นคำ
ด่ำผูห้ ญิง หีเหล็ก มักใช้เรียกผูห้ ญิงที่ชอบร่วมเพศหรือเปลีย่ น
ผูช้ ำยบ่อย ๆ (p. 830) ลักษณะของพฤติกรรมดังกล่ำวเป็ น
กำรสะท้อนควำมเชื่อทำงศำสนำในเรือ่ งของกำรผิดศีลธรรมที่
เป็ นเสมือนกรอบในกำรกระทำพฤติกรรมที่เหมำะสมและเป็ น
ที่ ย อมรับ ในสัง คม ผู้ใ ดที่ มี พ ฤติกรรมนอกกรอบ ผิ ด ไปจำก
จำรีต หรือผิดศีลธรรม ก็ จะถูกสังคมติฉินนินทำและลงโทษ
ด้วยคำบริภำษ โดยมีคำคร่ำวโบรำณที่กล่ำวถึงพฤติกรรมอัน
ไม่เหมำะสม
3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับความงามของอวัยวะสืบพันธุ ์
ผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชาย
ต ำรำเกี่ ย วกับ เพศ ส่ว นใหญ่ จ ะถูก เขี ย นขึน้ โดยผู้ช ำย
เนื่องด้วยองค์ควำมรู ส้ ่วนใหญ่ถูกจำกัดในวัดและรำชสำนัก
เรื่องรำวเกี่ยวกับเพศจึงเป็ นเรื่องรำวที่เกิดจำกควำมคิดและ
ควำมต้อ งกำรของผู้ช ำยเป็ น ส่ว นมำก ดัง นั้น ลัก ษณะของ
อวัย วะสื บ พัน ธุ์ ที่ ดี ข องผู้ห ญิ ง จึ ง เป็ นลัก ษณะแห่ ง ควำม
ปรำรถนำของผูช้ ำยในกำรสร้ำงควำมสุขทำงเพศให้กบั ตนเอง
และคู่สงั วำส ซึ่งลักษณะที่ดีนนั้ จะต้องเป็ นลักษณะที่สง่ เสริม
และเกือ้ กูลอำนำจและบำรมีของชำย ไม่บ่นั ทอนอำนำจ บำรมี
และกฤตยำมนต์อันเป็ นควำมเชื่ อและควำมนิยมของผูช้ ำย
ล้ำ นนำและผู้ช ำยไทยทั่ว ไป ตลอดจนไม่ ล ดทอนอำยุข อง
ตนเองและชำยผูเ้ ป็ นสำมี ไม่สร้ำงควำมทุกข์กำยทุก ใจให้แก่
ตนเอง สำมี และวงศ์ตระกูล

ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุท์ ี่มีขนำดและควำมโหนกนูน
ที่พอดี มีแคมใหญ่ และแคมเล็ก (Labia Minora) แนบชิดสนิท
กัน ไม่มีปมกระสั
ุ่
นยำว ยื่นพ้นแคมใหญ่ ออกมำ มีสีและขนที่
ละเอียด สีดำขลับ ขึน้ ปกคลุมตำมธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น
จะมี ไ ฝหรื อ ปำนขึ น้ บริ เ วณดัง กล่ำ วก็ ไ ด้ เพรำะถื อ ว่ ำ เป็ น
ลัก ษณะที่ ดี หรื อ ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ มี ลัก ษณะ
เช่ น เดี ย วกัน กับ ใบของต้น ไทร หรื อ ลัก ษณะคล้ำ ยคลึง กับ
พระจันทร์ในคืนเดือนแรม 1 ค่ำ ลักษณะเหล่ำนีเ้ ป็ นลักษณะ
ของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ที่ ดี ต ำมควำมเชื่ อ ที่ ป รำกฏในเอกสำร
โบรำณดังกล่ำวมำ และเป็ นลักษณะอันเป็ นอุดมคติของผูช้ ำย
ล้ำนนำ
4. ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างชายและหญิง
จำกกำรศึกษำเรื่องอิตถีลกั ษณ์คติในเอกสำรโบรำณล้ำนนำ
พบว่ ำ ลัก ษณะของอวัย วะสืบ พัน ธุ์ข องผู้ห ญิ ง สะท้อ นภำพ
ควำมเชื่ อ และค่ ำ นิ ย มทำงเพศ ทั้ง นี ย้ ัง ได้แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง
ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิงอีกด้วย
โดยควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจดังกล่ำวได้แบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน
ดังนี ้
4.1 ด้านพืน้ ที่ความรู้
แม้ว่ำเรื่องรำวเกี่ยวเพศศึกษำจะเป็ นเรื่องที่ถกู ปกปิ ดใน
สังคมถึงกระนัน้ ก็ยังถื อว่ำเป็ นเรื่องสำคัญของชีวิตที่จะต้อง
ดำรงไว้ซงึ่ เผ่ำพันธุข์ องมนุษย์จึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ตอ้ งมีกำรสืบ
ทอดและเผยแพร่โดยเฉพำะในกลุ่มผูช้ ำยที่มีควำมรู ้ หรือผูท้ ี่
ผ่ำ นกำรบวชเรียนมำแล้ว มี ค วำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก
เขียนได้ จึงได้มีจำรอักษรที่บรรจุเรื่องรำวทำงเพศและมีกำร
คัดลอกต่อ ๆ กันไป ซึ่งผูท้ ี่ผ่ำนกำรบวชเรียนมำแล้วนัน้ จะเป็ น
ผูใ้ ช้ประโยชน์จำกตำรำดังกล่ำว และพืน้ ที่ในกำรจัดเก็บ หรือ
รัก ษำนั้น ก็ เ ป็ นพื ้น ที่ ที่ ถูก หวงห้ำ มส ำหรับ ผู้ห ญิ ง นั่น ก็ คื อ
“หอธรรม” ของวัด กำรไม่ได้เข้ำสู่ร่มกำสำวพัสตร์ของผูห้ ญิง
คือหนึ่งในข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงพืน้ ที่ดำ้ นควำมรู ้ เพรำะไม่ได้
รับโอกำสในกำรศึกษำเล่ำเรียน เมื่ออ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
โอกำสในกำรส่งต่อองค์ควำมรู ้ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู ใ้ น
แบบฉบับของผูห้ ญิงจึงถูกลดทอนลง สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของ Wongtet (2001, p. 6) ว่ ำ “. . .ระบบควำมเชื่ อ และ
ศำสนำ หมอผีและผูม้ ีอำนำจทำงไสยศำสตร์ เวทมนต์คำถำ
มักเป็ นชำยมำกกว่ำหญิง ศำสนำและองค์กรทำงศำสนำมักจะ
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ได้รบั กำรผูกขำดและชีน้ ำโดยเพศชำย. . .” ในทำงตรงกันข้ำม
ผู้ห ญิ ง ที่ ไม่ได้ร ับ โอกำสในกำรเข้ำ ถึ ง พื น้ ที่ แ ห่ง องค์ค วำมรู ้
เหล่ำนีจ้ ึงถูกจำกัดเพียงเพื่ออำศัยอำนิสงส์ทำงพุทธศำสนำ ใน
กำรทอผ้ำห่อคัมภีร ์ หรือผ้ำห่อธรรม เพื่อถวำยเป็ นทำนไว้ใน
บวรพุ ท ธศำสนำ ซึ่ ง เป็ นบทบำทด้ำ นกำรอุ ป ถั ม ภ์ค ้ำ จุ น
พระพุท ธศำสนำเท่ ำ นั้น ดัง นั้น องค์ค วำมรู ้ห รื อ กำรเข้ำ ถึ ง
ควำมรู เ้ กี่ยวกับอิตถีลกั ษณคติในวัฒนธรรมล้ำนนำ จึงจำกัด
ให้เฉพำะเพศชำยได้ศกึ ษำและถ่ำยทอด เพรำะจะบันทึกลงใน
ใบลำนหรือพับสำ ซึง่ ในอดีตผูท้ อี่ ำ่ นได้สว่ นมำกจะเป็ นผูช้ ำยที่
เคยศึ ก ษำผ่ ำ นระบบวัด หรื อ กำรถ่ ำ ยทอดส่ ว นบุ ค คลคื อ
พ่อ สอนลูก หลำนเฉพำะที่ เป็ น ผู้ช ำย โดยอำจมองว่ำอักษร
ธรรมล้ำนนำจำเป็ นสำหรับผูช้ ำยเพรำะเป็ นฐำนในกำรศึกษำ
เรียนรู ส้ รรพวิชำต่ำง ๆ ส่วนผูห้ ญิงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งทำงำนบ้ำนและ
คอยทำตำมบิดำหรือสำมี ทำให้คมั ภีรห์ รือตำรำอิตถีลกั ษณะ
จึงเผยแพร่และเข้ำถึงเฉพำะเพศชำยเป็ นหลัก
4.2 ด้านพืน้ ที่ทางความเชื่อ
ต ำรำท ำนำยอิ ต ถี ลัก ษณะ เป็ น ควำมเชื่ อ เกี่ ย วกับกำร
ท ำนำยลัก ษณะอวัย วะต่ำง ๆ และกริย ำอำกำรของผูห้ ญิ ง
ที่จะทำให้ผชู้ ำยทรำบว่ำผูห้ ญิงคนนัน้ มีลกั ษณะนิสยั อำรมณ์
ทำงเพศ คุณ ลัก ษณะพิ เ ศษ และโชคชะตำเกี่ ย วกับ ทรัพ ย์
สมบัติ เพศสภำพ หรือสถำนะทำงสังคมอย่ำงไร ถือเป็ นสิ่งที่
เอือ้ อำนวยแก่ผชู้ ำยเป็ นผูท้ ี่สำมำรถตัดสินใจเลือกตำมควำม
เป็ นมงคล ควำมสุขในกำมรส นิสยั ใจคอ ควำมมั่นคงในชีวิต
สมรส ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ หรือต้องตัง้ รับและปรับตัว
อย่ำงไรหำกจะเลือกผูห้ ญิงคนนัน้ มำเป็ นภรรยำ เพรำะผูห้ ญิง
บำงคนอำจมีคณ
ุ ลักษณที่ไม่เป็ นมงคลแก่ตวั เองและสำมี เช่น
ใจรัอน มักมำกในกำมคุณ มักเล่นชู้ เก็ บหอมรอบริบทรัพย์
สมบัติไม่ได้ หรือทำให้ผูช้ ำยอำยุสนั้ ซึ่ง ควำมเชื่ อที่เกี่ยวกับ
อวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ ง มีผลโดยตรงกับเพศชำย ซึ่งเลือด
ประจำเดือนของผูห้ ญิ งและลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์บำง
ประกำรสำมำรถทำลำยกฤตยำมนต์และส่งผลต่อ อำยุขยั ของ
ผูช้ ำยได้ ควำมเชื่อในลักษณะบำงประกำรของอวัยวะสืบพันธุ์
ผูห้ ญิง ที่บ่งบอกลักษณะของพฤติกรรมทำงเพศของผูห้ ญิงได้
ตลอดจนลักษณะที่ผทู้ ี่จะขึน้ เป็ นมหำเทวีของกษัตริยเ์ พื่อเสริม
บำรมี ข องสวำมี แ ห่ง ตน สิ่ ง เหล่ำ นี ล้ ้ว นเป็ น อ ำนำจที่ เ หนื อ
ธรรมชำติอนั เกิดจำกผูห้ ญิง และเป็ นควำมเชื่อที่ฝังรำกลึกมำ

นำน สอดคล้องกับทัศนะของ Wongtet (2001, p. 352) ที่ว่ำ
“ควำมเชื่อเกี่ยวกับผูห้ ญิงในสังคมมนุษย์ในอดีตส่วนใหญ่ท่วั
โลก คือผูห้ ญิงมักถูกมองว่ำมีควำมชั่วร้ำยอยูใ่ นตัว มีพลังหรือ
อำนำจลึกลับบำงอย่ำงที่ก่อให้เกิดมลทินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
อำจทำให้ควำมเป็ นชำยเสือ่ มลงได้. . .” อำนำจในด้ำนอวัยวะ
สื บ พั น ธุ์ แ ละเลื อ ดประจ ำเดื อ นของผู้ ห ญิ ง จึ ง ถื อ เป็ น
ควำมสัมพันธ์ที่ผหู้ ญิ งมีอำนำจในพืน้ ที่พิเศษนี ้ เป็ นอำนำจที่
สร้ำ งควำมกลัว ให้กับ ผู้ช ำยที่ มี ค ำถำอำคมไว้ป้ อ งกัน ตัว
แต่มกั จะถูกทำลำยด้วยอวัยวะเพศแห่งควำมเป็ นผูห้ ญิง
4.3 ด้านพืน้ ที่ทางเศรษฐกิจ
ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงมีผลต่อเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน ไปจนถึงเศรษฐกิจระดับมหภำค ลักษณะของ
อวัย วะสื บ พัน ธุ์อัน เป็ น มงคลนี เ้ ชื่ อ ว่ำ จะเกื ้อ หนุน ชี วิ ต ของ
ผู้ห ญิ ง ที่ มี ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ดัง กล่ำ วให้มี ท รัพ ย์
สมบัติ ม ำกมำย และกำรมีท รัพ ย์สินที่ มำกมำย เป็ น กำรยก
ฐำนะทำงสั ง คมให้ สู ง ขึ ้น เป็ นที่ ย อมรั บ แก่ ค นในสัง คม
ซึ่ ง รวมถึ ง ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์ผู้ห ญิ ง ที่ จ ะขึ น้ เป็ น
มหำเทวีของกษั ตริย ์ ควำมพิเศษนีจ้ ะส่งเสริมและเกื อ้ หนุน
กษั ต ริ ย ์ผู้เ ป็ นสวำมี ใ ห้มี พ ระบำรมี แ ก่ ก ล้ำ และแผ่ ไ พศำล
มีทรัพย์สมบัติและสำมำรถรักษำทรัพย์สมบัติของรำชวงศ์และ
บ้ำ นเมื อ งไว้ไ ด้ อัน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ชำติ บ ้ำ นเมื อ งใน
ภำพรวม ลักษณะทำงกำยภำพของอวัยวะสืบพันธุ์ผหู้ ญิงจึง
ถือเป็ นควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจในด้ำนเศรษฐกิจและสำมำรถ
รัก ษำทรัพ ย์ส มบัติ นั้น ไว้ไ ด้อ ย่ ำ งยำวนำน กำรที่ ผู้ห ญิ ง มี
บทบำทในกำรบริหำรระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน อันถือเป็ น
หน้ำที่ของผูเ้ ป็ นภรรยำและลูกสำว ที่จะบริหำรทรัพยำกรเพื่อ
กำรใช้จ่ำยให้เหมำะสม พืน้ ที่ทำงเศรษฐกิจของครอบครัวจึง
เป็ นควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจที่สืบเนื่องมำจำกกำรสมรส และ
ในฐำนะภรรยำ
4.4 ด้านพืน้ ที่ทางสังคม
จำกกำรศึก ษำพบว่ำ คำท ำนำยอัตถี ลัก ษณะบำงตอน
แสดงบทบำทของผูห้ ญิ งที่แสดงอำนำจหรือสถำนทำงสังคม
เช่ น เป็ น หญิ ง ที่ ใ ห้ค วำมเคำรพและรัก สำมี เป็ น หญิ ง ที่ ค น
ทั่วไปรักใคร่เอ็นดู เป็ นคนใจบุญ หรือเป็ นผูท้ ี่มีอำนำจวำสนำ
สภำพสัง คมและควำมเป็ นอยู่ ข องหญิ ง ในต ำรำท ำนำย
อิ ต ถี ลัก ษณะของล้ำ นนำ แสดงให้เ ห็ น ร่อ งรอยว่ำ ผู้ห ญิ ง มี
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โอกำสในกำรคบชู้ หรือกำรหย่ำร้ำงเพื่อเปลี่ยนคู่ครอง ทัง้ นี ้
ลักษณะของโยนี สำมำรถทำให้ผูห้ ญิ งเลื่อนสถำนภำพจำก
สำมั ญ ชนเป็ นมหำเทวี เศรษฐี หรื อ เปลี่ ย นจำกคนใน
สถำนภำพสูงลงมำสูท่ ี่ต่ำได้ แต่ไม่พบกำรเลือ่ นสถำนภำพของ
ผูช้ ำยจำกต่ำไปสูส่ งู ได้ อีกทัง้ ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำง
ชำยและหญิงในด้ำนพืน้ ที่ทำงสังคม อันเกิดมำจำกควำมเชื่อ
ที่เกี่ยวกับลักษณะของอวัยวะสืบพันธุผ์ หู้ ญิงนัน้ หำกหญิงใดที่
ผูช้ ำยพบว่ำมีลกั ษณะของอวัยวะสืบพันธุท์ ี่ถือว่ำไม่เป็ นมงคล
นั้น หญิ ง ผู้นั้น จะถูก กี ด กัน ให้ก ลำยเป็ น “หญิ ง ถ่ อ ย” ดัง ที่
ปรำกฏในเอกสำร ตำรำทวำยลักขณะ ลักขณะฅนยิงชำย (ลพ.
01) ว่ำ “. . .ยิงใดมีกลิ่นดั่งปลำฅำว บ่ดี หีเหมนแก่ บ่ดี เปนฅน
ถ่อยควรเว้นแล. . .” ถื อเป็ นเครื่องมือในกำรกดทับพืน้ ที่ทำง
สังคมของผูห้ ญิง แม้ว่ำในควำมเป็ นจริงทำงสังคมกำรพบเห็น
อวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงจะเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงยำก เพรำะโดย
จริต ของผู้หญิ งแล้วจะรัก นวลสงวนตัว มิ ได้เ ปิ ดเผยอวัยวะ
อั น เป็ นของสงวนแห่ ง ตนให้ผู้อื่ น ได้พ บเห็ น โดยง่ ำ ยดำย
แต่กำรศึกษำตำมตัวบทที่ปรำกฏในเอกสำรโบรำณ เรำจะเห็น
ได้ว่ ำ ลัก ษณะของอวัย วะสื บ พัน ธุ์อัน ไม่ เ ป็ น มงคล หรื อ ไม่
พึ ง ประสงค์ ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กี ด กัน และกดทับ ซึ่ ง ควำมรู ้
ควำมสำมำรถของผูห้ ญิงให้ปรำกฏในพืน้ ที่ทำงสังคมน้อยลง
สรุ ปผลการศึกษา
เรื่องรำวของอวัยวะสืบ พันธุข์ องผูห้ ญิ งถือเป็ นควำมงำมและ
อำนำจที่ผชู้ ำยแสวงหำผ่ำนบริบททำงควำมเชื่อที่มีสบื เนื่องมำ
อย่ำงยำวนำน กำรคัดสรรแม่พนั ธุท์ ี่ดีในกำรดำรงไว้ซงึ่ เผ่ำพันธุ์
ของมนุษย์นนั้ ถื อเป็ นเรื่องรำวอัน สำคัญและจำเป็ นในอดี ต
ตำรำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผูห้ ญิ งถือเป็ น
ตัวช่วยสำคัญของผูช้ ำยในกำรคัดเลือกคูค่ รองที่เหมำะสมและ
ส่งเสริมสถำนะและบำรมีของตนอีกทัง้ ยังมีผลต่อทรัพย์สมบัติ
ในตระกูล โดยกำรวิจยั นีไ้ ด้จำแนกลักษณะดีและลักษณะร้ำย
ของอวัยวะสืบพันธุ์ ได้ดงั นี ้ รู ปร่ำงลักษณะและขนที่ปกคลุม
ของอวัยวะสืบพันธุท์ ี่ถือว่ำเป็ นลักษณะที่เป็ นมงคลและไม่เป็ น
มงคล ต ำหนิ ไฝหรือ ปำนบริเ วณอวัย วะสืบ พัน ธุ์ ขนำดของ
อวัย วะสืบ พัน ธุ์ กลิ่น ของอวัย วะสืบ พัน ธุ์ และสีข องอวัย วะ
สืบ พัน ธุ์ข องผู้ห ญิ ง ที่ ส่ง ผลตำมต ำรำที่ ว่ำ ด้ว ยกำรท ำนำย
อิตถี ลกั ษณะ ถื อเป็ น ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรทำนำยลักษณะ

อวัยวะต่ำง ๆ และกริยำอำกำรของผูห้ ญิ ง ที่จะทำให้ผูช้ ำย
ทรำบว่ ำ ผู้ ห ญิ ง คนนั้ น มี ลั ก ษณะนิ สั ย อำรมณ์ ท ำงเพศ
คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษ และโชคชะตำเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ส มบัติ
เพศสภำพ หรื อ สถำนะทำงสั ง คมอย่ ำ งไร ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่
เอือ้ อำนวยแก่ผชู้ ำยเป็ นผูท้ ี่สำมำรถตัดสินใจเลือก ตำมควำม
เป็ นมงคล ควำมสุขในกำมรส นิสยั ใจคอ ควำมมั่นคงในชีวิต
สมรส ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงกำรเตรียมกำร
รับ มื อ และปรับ ตัว ในกำรใช้ชี วิ ต คู่ใ นส่ว นของผู้ห ญิ ง ผู้เ ป็ น
เจ้ำ ของอวัย วะสื บ พัน ธุ์นั้น กำรมี อ วัย วะสื บ พัน ธุ์ที่ ดี จึ ง เป็ น
ลักษณะแห่งควำมเป็ นอุดมคติของผูช้ ำยในกำรสร้ำงควำมสุข
ทำงเพศให้กบั ตนเอง ส่งเสริมและเกือ้ กูลอำนำจและบำรมีของ
ผูช้ ำย ไม่บ่นั ทอนอำนำจ บำรมีและกฤตยำมนต์อนั เป็ นควำม
เชื่ อ และควำมนิ ย มของผู้ช ำยล้ำ นนำและผู้ช ำยไทยทั่ว ไป
ตลอดจนไม่ลดทอนอำยุของตนเองและชำยผูเ้ ป็ นสำมี ไม่สร้ำง
ควำมทุกข์กำยทุกข์ใจให้แก่ตนเอง สำมีและวงศ์ตระกูล
พุ ท ธศำสนำ คื อ สิ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงโลกุ ต รและโลกี ย ะให้ มี
ควำมสัมพันธ์กัน ทัง้ ด้ำนควำมเชื่อและวิถีปฏิบตั ิ โดยบันทึก
เรื่ อ งรำวองค์ค วำมรู ้ ล งในใบลำนหรื อ พั บ สำ ในอดี ต ผู้ที่
สำมำรถอ่ำนตำรำต่ำง ๆ ได้ส่วนใหญ่จะเป็ นผูช้ ำยที่เคยบวช
เรียน หรือได้รบั กำรศึกษำผ่ำนระบบวัด ซึง่ ตัวบทของสรรพวิชำ
ต่ำง ๆ ได้อำศัยอักษรธรรมล้ำนนำในกำรเผยแพร่และมีควำม
จำเป็ นสำหรับผูช้ ำยเนื่องจำกเป็ นพืน้ ฐำนในกำรศึกษำเรียนรู ้
สรรพวิ ช ำต่ ำ ง ๆ ท ำให้ คั ม ภี ร ์ห รื อ ต ำรำที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อิตถีลกั ษณ์ถกู เผยแพร่และเข้ำถึงเฉพำะเพศชำยเท่ำนัน้ แม้วำ่
เรื่องเพศหรือเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศเป็ นเรื่องที่ไม่ควรแก่กำร
เปิ ดเผยในที่สำธำรณะ ทว่ำเป็ นเรื่องสำคัญที่ถือเป็ นเครือ่ งมือ
ในกำรเลื อ กคู่ ค รองและส ำคัญ ยิ่ ง กว่ ำ สิ่ ง ใดคื อ เป็ นเรื่ อ ง
ธรรมชำติของมนุษย์ที่ มีอวัยวะเพศติดตัวมำแต่กำเนิด หำก
ขำดกำรศึ ก ษำให้เ ข้ำ ใจอย่ ำ งถ่ อ งแท้ลึก ซึ ง้ แล้ว เรื่ อ งรำว
เกี่ยวกับเพศก็คงถูกมองว่ำเป็ นของต่ำ วรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
ตำรำเพศศำสตร์หรือตำรำที่ว่ำด้วยกำรทำนำยลักษณะของ
อวัยวะเพศจึงเป็ นสิ่งที่ช่วยให้เข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์ในอีก
มิติหนึง่ ที่ช่วยสร้ำงควำมสุขในชีวิตคูข่ องมนุษย์
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำลักษณะของอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิงใน
เอกสำรโบรำณเชิงกำรบูรณำกำรทำงกำรแพทย์เพื่อประโยชน์
ในกำรรักษำโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง
2. ควรมีกำรศึกษำลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชำย
แล้วสังเครำะห์ เพื่อให้ได้รบั องค์ควำมรู ท้ ี่ครอบคลุมแก่ทงั้ 2
เพศ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ที่มอบทุนสนับสนุน งำนวิจยั
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