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แมว กระต่าย และต้นไม้แห่งชีวิต 

พจนก กาญจนจันทร



บ่อยครั้งที่มนุษย์ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยง 

หรือสัตว์ที่พบเห็นในชีวิตประจำาวัน แล้วนำารูปร่าง

ของสัตว์เหล่านั้นไปเป็นต้นแบบ ในการประดิษฐ์

และตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระต่ายขูด

มะพร้าว หรือที่ภาคเหนือเรียกว่า แมวขูดมะพร้าว 

อุปกรณ์ที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน เพราะอาหาร

ไทยหลากหลายประเภท อย่างแกงคั่ว หลน ฉู่ฉี่ 

ต้มข่า ต้มยำา และขนมไทยประเภทแกงบวด ขน

มนำ้ากะทิ ข้าวเหนียวสังขยา และพวกขนมนึ่งขนม

กวนทั้งหลาย มีส่วนประกอบสำาคัญคือ กะทิหรือ

เนื้อมะพร้าว ที่ต้องขูดและคั้นกันสด ๆ เพราะเนื้อ

มะพร้าวไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และไม่นิยมเคี่ยว

กะทิไว้ค้างคืน เพราะความหอมหวานของกะทิสด

จะหายไป งานขูดมะพร้าวอาจเป็นหน้าที่ของ

ลูกครัวฝึกหัดรุ่นเยาว์ ที่มาช่วยหยิบจับงานในครัว 

และเริ่มที่จะใช้เครื่องครัวที่มีคมได้แล้วงานขูด

มะพร้าวต้องการทักษะและความเข้าใจในเชิงเทคนิค

อยู่พอสมควร ต้องระมัดระวังไม่ให้พลาดพลั้งถูก

ฟันกระต่ายบาดมือ ขณะที่ขูดต้องควบคุมแรงกด

ของมือให้ดี เพื่อให้ได้เนื้อมะพร้าวที่มีความละเอียด

ตามต้องการ และต้องไม่ให้มีเศษสีดำาจากกะลา

มะพร้าวผสมลงไปกับเนื้อมะพร้าวขูดด้วย 

ม้านั่งรูปสัตว์ ด้านหนึ่งมีแท่งเหล็กเสียบอยู่ เป็นรูป

งอคล้ายคอห่าน เป็นเดือยเสียบหรือเป็นบ้องใช้สวม 

ส่วนปลายของเหล็กยื่นออกมา มีลักษณะเป็นแผ่น

และมีขอบหยักเป็นซี่เล็กแหลม คือส่วนที่ใช้ขูดเนื้อ

มะพร้าวออกจากกะลา ฟันซี่เล็กและคมนี้ บางคน

อาจมองว่าคล้ายกับฟันกระต่าย จึงอาจเป็นที่มาของ

ชื่อเรียก ‘กระต่ายขูดมะพร้าว’ บ้างก็ว่ามาจากรูปร่าง

ของทีน่ัง่ ทีน่ยิมทำาเปน็รปูกระตา่ย ในขณะทีภ่าคเหนอื

เรียกว่า ‘แมวขูด’ ซึ่งอาจมองเห็นต่างจากภาคกลาง

ที่ซี่แหลม ๆ นั้นคล้ายกับเล็บแมวมากกว่า หรือไม่ก็

มาจากความนิยมทำาเป็นรูปแมว จึงเรียกว่าแมวขูด

มะพร้าว (สุดารา สุจฉายา, 2536:121) ส่วนคนพื้น

เมืองล้านนาเรียกว่า ‘งอง’ ซึ่งอาจจะมาจากรูปร่าง

ที่งอของเหล็ก (ศรีเลา เกษพรหม, ม.ป.ป.) ภาคใต้

เรียกว่า ‘เหล็กขูด’ หรือ ‘แหล็กขูด’ ปัจจุบันยังมีบาง

ชุมชนในภาคใต้ มกีารอนรุักษ์ทำาเหล็กขูด ซึง่เป็นงาน

หตัถกรรมทีโ่ดดเดน่มาตัง้แตอ่ดตี นยิมทำาเปน็รปูสงิห ์

แกะสลักลวดลายชวาหรือมลายู หรือประยุกต์จาก

ลวดลายเรือกอและ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) เหล็กขูดของภาค

ใต้ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามนั้น ในอดีตมักเป็นของที่

ทำาถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา บางครั้งเหล็กขูดนำามา

เปน็สว่นหนึง่ขององคก์ฐนิ นอกจากนีย้งัเปน็งานฝมีอืที่

แสดงถึงอารมณ์ขันและจินตนาการของช่าง ที่ทำาที่นั่ง

เหล็กขูดเป็นรูปสัตว์ เช่น กระต่าย แมว สุนัข ตะกวด 

เสือ หรือรูปคน เช่น เด็กแก้ผ้านอนโก้งโค้ง รูปผู้หญิง

เปลือย หรือทำาส่วนหัวของที่นั่งเป็นรูปอวัยวะเพศชาย 

เป็นต้น (สุดารา สุจฉายา, 2536:125-6)

 

ผูใ้ชง้านกระตา่ยขดูมะพรา้วไมใ่ชม่เีพยีงผูห้ญงิเทา่นัน้ 

โดยเฉพาะเมื่อมีงานมงคล งานบุญ หรืองานประจำา

ปีที่คนจำานวนมากมารวมตัวกัน และต้องมีการทำา

อาหารเลี้ยงคนจำานวนมาก อาหารคาวหวานในงาน

ที่มีพิธีกรรม มักจะเป็นประเภทที่ต้องใช้กะทิ นำ้ามัน

มะพร้าว และเนื้อมะพร้าวในการประกอบอาหาร ดัง

นัน้การทำาครวัอาจตอ้งอาศยัแรงงานผูช้ายมาชว่ยดว้ย 

เช่น การปอกหรือขูดมะพร้าว และอุปกรณ์ครัวที่มีรูป

ร่างชวนให้เกิดอารมณ์ขันนี้ น่าจะสร้างความครื้นเครง

ให้กับคนมาช่วยงานครัวได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 
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มาก ในขณะที่อินเดียตอนเหนือนิยมใช้โยเกิร์ต 

เครื่องเทศสำาคัญในเครื่องแกงอย่าง พริก ที่มีถิ่น

กำาเนิดในอเมริการใต้ ถูกนำาเข้าไปในอินเดียราว

ต้นศตวรรษที่ 15 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกส และ

ได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดีย จนเรียกได้

ว่าอาหารอินเดียขาดพริกไม่ได้เลย อินเดียจึง

กลายเป็นผู้ส่งออกพริกที่สำาคัญในตลาดการค้า

เครื่องเทศ อย่างไรก็ตาม อาหารอินเดียที่เป็นที่

รู้จักกันในปัจจุบัน บางเมนูถูกดัดแปลง หรือแม้

กระทั่งถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในสมัย

อาณานิคม เพื่อให้เข้ากับรสชาติของชาวอังกฤษ

ที่เข้าไปอยู่อาศัยในอินเดียช่วงต้นศตวรรษที่ 20 

(Collingham, 2007) สว่นแกงกะทใินเมนอูาหาร

ไทยนัน้ เริม่เขา้มาตัง้แตส่มยัใดนัน้ ไมอ่าจระบไุด้

ชัดเจน แต่น่าสนใจที่ เจ้าตำารับอาหารรสชาติเข้ม

ข้นและเผ็ดร้อนด้วยเครื่องเทศอย่างอินเดีย กลับ

ไม่ใช่ถิ่นกำาเนิดของทั้งพริกและมะพร้าว 

ตามหลักฐานทางพฤกษศาสตร์ ภูมิภาคที่เชื่อ

ว่าเป็นแหล่งกำาเนิดพันธุ์มะพร้าวคือ คาบสมุทร

มาเลเซีย และหมู่เกาะในทะเลแปซิฟิก ได้แก่ 

อนิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส ์รวมทัง้ออสเตรเลยีและนวิกนิ ี

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่พบสายพันธุ์ป่าของพืชชนิดนี้ แต่

ถงึกระนัน้กย็งัไมส่ามารถตอบคำาถามเรือ่งการนำา

พันธุ์มะพร้าวป่ามาเพาะปลูก (domestication) 

ว่ามีกระบวนการอย่างไร และเริ่มขึ้นในพื้นที่ใด 

(Maloney, 1993) ความซบัซอ้นของเรือ่งนีท้วขีึน้

ไปอีก เมื่อมีประเด็นว่า พันธุ์มะพร้าวถูกนำาพาไป

ยงัเขตรอ้นชืน้ในภมูภิาคตา่ง ๆ ของโลกไดอ้ยา่งไร 

โดยมนุษย์ที่เดินทางแล้วนำาติดตัวไป หรือเป็น

คลื่นลมทะเลที่พัดพามะพร้าวไปขึ้นฝั่งอีกที่หนึ่ง 

หากเป็นประการหลัง คำาถามต่อมาคือ แล้วลูก

มะพร้าวที่ถูกพัดข้ามทะเลไปนั้น มาจากต้นที่เป็น

ปจัจบุนันี ้ดว้ยวถิชีวีติสมยัใหม ่โดยเฉพาะ

วถิคีนเมอืงทีเ่ครือ่งประกอบอาหารหาซือ้

ได้โดยง่าย และคนไม่นิยมปลูกมะพร้าว

กนัแลว้ มะพรา้วจงึไมใ่ชข่องทีห่าไดต้าม

บา้นเหมอืนแตก่อ่น ดงันัน้การซือ้มะพรา้ว

เปน็ลกูมาปอกและขดูเอง พลอยเปน็เรือ่ง

ยุ่งยากไปด้วย กระต่ายขูดมะพร้าว จึง

ไม่ใช่ของใช้จำาเป็นในครัวยุคปัจจุบันอีก

ต่อไป การทำาครัวไม่จำาเป็นต้องยุ่งยาก

เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเองแล้ว รวมทั้ง

กะทิสดที่หาซื้อได้ง่ายตามตลาดทั่วไป 

พ่อค้า-แม่ค้าไม่ได้ใช้กระต่ายขูดที่ทำา

ดว้ยไม ้แตเ่ปลีย่นมาใชเ้ครือ่งขดูมะพรา้ว

แบบไฟฟา้ ทีม่าพรอ้มเครือ่งคัน้กะทแิบบ

ไฟฟ้า สามารถคั้นแยกหัวและหางกะทิ

ได้เป็นอย่างดี หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ 

กะทสิำาเรจ็รปูบรรจกุลอ่ง ทีน่บัวนัจะไดร้บั

การยอมรับมากขึ้น แม้ว่าความสะดวก

รวดเรว็นี ้จะตอ้งแลกกบัความหอมหวาน

ของกะทิสดก็ตาม และทุกวันนี้การ ‘ขูด

มะพร้าว’ กลายเป็น ‘ความทรงจำา’ ของ

ใครหลายคนที่เกิดก่อนหรือเกิดไล่เลี่ย

กันกับเครื่องขูดไฟฟ้า

 

การใช้กะทิในวัฒนธรรมอาหารของ

ไทยเริม่มาแตเ่มือ่ใดกไ็มท่ราบแนช่ดั 

มีผู้เสนอว่าอาหารไทยประเภทแกง

กะทินั้น เป็นอิทธิพลมาจากอินเดีย 

(สจุติต ์วงษเ์ทศ, 2551) ซึง่เปน็แหลง่

อารยธรรมที่รู้จักกันดีในเรื่องการ

ใช้เครื่องเทศและใช้กะทิในอาหาร

ประเภทแกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง

ตอนใต้ของอินเดียที่นิยมกะทิกัน



พันธุ์ป่า หรือพันธุ์ปลูกกันแน่ (Dowe & Smith, 

2002) เพราะบางครั้งหลักฐานเก่าแก่ที่เป็นซาก

พืชที่ขุดค้นพบ แม้ว่าจะสามารถกำาหนดอายุได้

นั้น แต่ก็พบว่าไม่สอดคล้องกับอายุสมัยของหลัก

ฐานที่แสดงการเริ่มเข้าไปอยู่อาศัยของมนุษย์ใน

พื้นที่นั้น ๆ (Nayar, 2017:64-5) 

มะพร้าว ในหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเก่าท่ีสุด บนภาค

พ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือจากแหล่งโบราณคดี

โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี พบละอองเรณู (pollen) แต่

พบเพียงหน่วยเดียว อีกท้ังข้อมูลด้านเรณูวิทยา (paly-

nology) ในภูมิภาคน้ียังมีไม่มาก ดังน้ันจึงยังไม่อาจ

นำามาวิเคราะห์การเพาะปลูกมะพร้าวเพ่ือเช่ือมโยงกับ

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องได้ (Nayar, 2017:62) แต่หลัก

ฐานชัดเจนข้ึน ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของไทย ท่ี

มะพร้าวถูกกล่าวถึงในลักษณะท่ีเป็นส่ิงอุทิศ พร้อมด้วย

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ให้กับศาสนา จารึกท่ีสำาคัญ

ได้แก่ จารึกวัดโพธ์ิร้าง อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีอายุ

ในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นภาษามอญ

โบราณ จารด้วยอักษรปัลลวะ (เทิม มีเต็ม และจำาปา เย้ือง

เจริญ, 2529) และจารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจ๊ะมหาเถร) 

อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เป็นภาษามอญโบราณ และ

จารด้วยอักษรมอญโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 

(จำาปา เย้ืองเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, 

2533) และในจารึกพ่อขุนรามคำาแหง ต้นพุทธศตวรรษ

ท่ี 19 ข้อความบนศิลาด้านท่ี 3 ท่ีพรรณนาภูมิทัศน์รอบ

เมืองสุโขทัย และกล่าวถึง “...หมากพร้าว ป่าหมาก...ป่า

พร้าว ป่าลาง...” (ยอร์ช เซเดส์, 2527) จากจารึกสมัย

ทวารวดี ซ่ึงเป็นยุคสำาคัญท่ีรับเอาอิทธิพลศาสนาพุทธ

และพราหมณ์เข้ามาอย่างมาก ได้กล่าวถึงต้นมะพร้าว

ท่ีใช้เป็นส่ิงอุทิศให้กับศาสนา แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่า 

การใช้มะพร้าวในพิธีกรรมท่ีพบอยู่ในประเพณีไทยใน

ปัจจุบันน้ัน มีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับศาสนา
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มะพร้าว เป็นมากกว่าพืชอาหาร เพราะมันเข้าไปเก่ียวข้อง

กับชีวิตประจำาวันและโอกาสพิเศษต่าง ๆ  มากมาย สำาหรับ

ผู้คนในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มะพร้าว

เปรียบได้กับต้นไม้วิเศษ ท่ีมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์

ได้จากทุกส่วนของมัน ชาวมาเลย์จึงถือว่าต้นมะพร้าวคือ 

‘ต้นไม้แห่งชีวิต’ หรือ ‘ต้นไม้แห่งสวรรค์’ สำาหรับชาว

ฟิลิปปินส์ถือว่าเป็น ‘ต้นไม้สารพัน’ ชาวอินโดนีเซียเรียก

ว่า ‘ต้นไม้สามช่ัวโคตร’ และยังมีคำาเปรียบเทียบความ

หลากหลายของคุณประโยชน์จากต้นมะพร้าวว่ามีมาก

พอ ๆ  กับจำานวนวันในหน่ึงปีเลยทีเดียว ชาวอินเดียยกย่อง

ต้นมะพร้าวว่าเป็น ‘ต้นกัลปพฤกษ์’ (Kalpavriksha) มี

ความหมายว่า ต้นไม้สารพัดนึก ซ่ึงเป็นช่ือต้นไม้ในคติ

ความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีเป็นหน่ึงในห้าของ เทวพฤกษ์ 1 

(Devavriksha) เป็นพืชมหัศจรรย์ท่ีมีประโยชน์มากมาย

มหาศาล นับต้ังแต่ยอดไปจนถึงรากของมัน (Ahuja, 

Ahuja, & Ahuja, 2014) 

ต้นมะพร้าว หรือ ‘ต้นไม้แห่งชีวิต’ มีบทบาทในชีวิต

ประจำาวันของผู้คนในภาคพ้ืนสมุทรในเขตร้อนช้ืน

มานานหนักหนาแล้ว และมะพร้าวก็น่าจะมีบทบาท 

ในพิธีกรรมและความเช่ือมานานแล้วเช่นกัน 

ด้วยคุณประโยชน์อเนกอนันต์ในทางโลก และด้วย

คุณลักษณะของมะพร้าวท่ีถูกนำาไปใช้เป็นสัญลักษณ์

แทนความหมายในเชิงอุดมคติ และไม่ใช่เฉพาะใน

วัฒนธรรมไทยเท่าน้ัน แต่รวมถึงเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ

สำาคัญในพิธีกรรมทางศาสนา อย่างในประเพณีไทย 

มะพร้าวเป็นส่วนประกอบสำาคัญในพิธีกรรม ต้ังแต่

การเกิด การบวชนาค การแต่งงาน ไปจนถึงการตาย 

ส่วนของมะพร้าวท่ีนำามาใช้ในพิธีกรรมมักเป็น ช่อดอก 

(จ่ัน) หมายถึงความม่ังค่ังอุดมสมบูรณ์ ใช้ประดับ

1 
หรือเรียกว่า ปัจพฤกษ์ ได้แก่ กัลปพฤกษ์ ปาริชาต มันทาร สังตาน และหริจันทน์ (ณรงค์ โฉมเฉลา, 2551:5)

พุทธหรือพราหมณ์ต้ังแต่สมัยทวารวดีหรือ

ไม่ เพราะการใช้มะพร้าวในพิธีกรรมเก่ียว

กับการเกิดและการแต่งงานในปัจจุบัน พบ

ในชุมชนในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย ท่ีอยู่

ห่างไกลในทะเลแปซิฟิกด้วยเช่นกัน และ

จากข้อมูลท่ีมีผู้ศึกษาไว้ ไม่พบว่ามีส่วนใด

ของพิธีกรรมดังกล่าว เก่ียวข้องกับศาสนา

พุทธหรือพราหมณ์ (ดู Ajawaila, 1990; 

Forth, 1983) จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ี การใช้

มะพร้าวในพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ในภาคพ้ืนสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิธีกรรมของศาสนาพุทธและฮินดู มักใช้

มะพร้าว เป็นเคร่ืองประกอบท่ีสำาคัญ แม้ว่า

อินเดียจะไม่ใช่แหล่งกำาเนิดของสายพันธ์ุ

มะพร้าว แต่น่าสนใจท่ีพืชชนิดน้ีเข้าไป

มีบทบาทในวัฒนธรรมของอินเดีย ซ่ึงมี

หลักฐานย้อนไปกว่าพันปี จากวรรณกรรม

ฮินดู ภาษาสันสกฤต อัคนี ปุราณะ (Agni 

Purana) ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8-9 (ราว

พุทธศตวรรษท่ี 13-14) ท่ีกล่าวถึงการใช้

มะพร้าวในพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ (Sens-

ama, 1989 อ้างใน Ahuja, Ahuja & 

Ahuja, 2014:237) และน่าสังเกตว่าหลัก

ฐานดังกล่าวน้ี เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับ

ท่ีศาสนาพุทธและพราหมณ์ฮินดู กำาลัง

รุ่งเรืองอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ซ่ึงในประเด็นน้ี ต้องทำาการค้นคว้ากัน

ต่อไปว่า การใช้พืชชนิดน้ีในพิธีกรรม มี

กระบวนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

ระหว่างสองภูมิภาคน้ีอย่างไร 



สถานท่ีโดยเฉพาะในพิธีแต่งงาน ส่วนผลมะพร้าว

อ่อนถือเป็นส่ิงมงคล และนำ้ามะพร้าวเป็นสัญลักษณ์

ของความบริสุทธ์ิ จึงใช้เป็นหน่ึงในเคร่ืองสักการบูชา 

อย่างในพิธีขวัญเดือน หรือพิธีโกนผม สำาหรับเด็ก

แรกเกิดท่ีอายุครบ 1 เดือน ใช้นำ้ามะพร้าวอ่อนป้อน

หรือแตะท่ีปากของเด็ก เพ่ือเป็นการรับขวัญ จากน้ัน 

จะมีพิธีปลูกมะพร้าวขวัญ2 โดยนำาไปปลูกลงดินพร้อม

กับหม้อท่ีใส่รกและสายสะดือของเด็กท่ีพ่อแม่เก็บไว้ 

ปลูกมะพร้าวเพ่ือเป็นการเส่ียงทายชะตาชีวิตของเด็ก 

ผู้น้ัน โดยดูจากการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าว (ชนิดา 

พรมสวัสด์ิ, 2540) นอกจากน้ี นำ้ามะพร้าวยังใช้ใน 

พิธีทำาขวัญนาค ท่ีหมอขวัญป้อนให้นาคกิน และ 

ความบริสุทธ์ิของนำ้ามะพร้าวยังเก่ียวข้องกับพิธีกรรม

ความตาย ท่ีสัปเหร่อนำาไปใช้ล้างหน้าศพ3 

ลูกมะพร้าว เป็นส่ิงมงคลท่ีคู่ควรกับการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

นำ้ามะพร้าวเป็นส่ิงบริสุทธ์ิ เน้ือมะพร้าว ใช้ทำาอาหาร

คาวหวานหลากหลายชนิด แต่ของเหลือใช้จากก้นครัว

อย่างกะลามะพร้าว ก็ถูกนำามาดัดแปลงเป็นของใช้ได้

หลากหลาย ข้ึนอยู่กับขนาดและรูปทรงของมะพร้าว

สายพันธ์ุต่าง ๆ เช่น ทำาเป็นกระบวยตักนำ้า ชามกะลา 

ของเล่น (เดินกะลา) และเป็นอุปกรณ์ขัดพ้ืน เป็นต้น 

ความสามัญของกะลามะพร้าวน้ีเอง ทำาให้มันถูกเปรียบ

เปรยในสำานวนไทย เช่น ‘กบในกะลา’ หมายถึง คน

ท่ีมีโลกทัศน์แคบ หรือมีความรู้น้อย แต่คิดว่าตนเอง

รู้มาก ‘เคาะกะลามาเกิด’ หมายถึง คนเลวทรามตำ่าช้า 

‘กะโหลกกะลา’ หมายถึง ของท่ีชำารุดทรุดโทรม ไม่มี

ราคา ‘กะลาเล่ียมทอง’ หมายถึงไพร่ช้ันดี ในสำานวน

ไทยท่ีกล่าวมาน้ี กะลา ถูกให้ความหมายในลักษณะ

ดูแคลน ว่าเป็นของท่ีไม่มีราคาค่างวด หรือคนตำ่าศักด์ิ 

แต่มีกะลาจากมะพร้าวบางสายพันธ์ุท่ีหายาก และติด

ผลน้อย เช่น มะพร้าวซอ มีกะลา (กะโหลก) ขนาด

ใหญ่ ก้นแบน มีโหนก (พู) ย่ืนออกมาสามด้าน ใช้ทำา 

กล่องเสียงของเคร่ืองดนตรีซออู้ กะลาซอท่ีมีรูปทรง

สวยงามและขนาดท่ีพอดีหายากมาก สมัยก่อนเฉพาะ

ผู้สูงศักด์ิจึงจะได้ครอบครอง เรียกว่า ‘ซอพญา’ ส่วนซอ

ท่ีทำาจากกะลาซอท่ีงามรองลงมาเรียกว่า ‘ซอพล’ ใน

ขณะท่ี ‘ซอแกง’ คือซอท่ีทำาจากกะลาขนาดใหญ่ จาก

มะพร้าวท่ีใช้ทำากะทิ แต่ไม่ใช่มะพร้าวซอ (ณรงค์ โฉม

เฉลา, 2551) นอกจากจะถูกดัดแปลงเป็นของใช้ในครัว 

ของเล่น และเคร่ืองดนตรีแล้ว ยังมีความเช่ือจากกะลา

มะพร้าวด้วย ‘กะลาตาเดียว’ ซ่ึงไม่ใช่ลักษณะท่ัวไปของ

กะลามะพร้าว ท่ีปกติจะมีรูตา 2 รู และมีรูงอก 1 รู แต่

กะลาตาเดียวจะมีรูงอก 1 รู กับรูตา 1 รู ซ่ึงมีความเช่ือ

ในเร่ืองโชคลาภ นิยมนำามาใช้เป็นภาชนะตักข้าวสาร 

หรือนำาไปทำาเป็นเคร่ืองราง 

ยังมีวัฒนธรรม ตำานานและความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับ

มะพร้าวอีกมากมาย อีกท้ังประโยชน์และสรรพคุณจาก

ส่วนต่าง ๆ  ของต้นมะพร้าว ท่ีไม่ทันได้กล่าวถึงในท่ีน้ี 

ในโลกน้ีคงมีพืชอาหารไม่ก่ีชนิด ท่ีแทรกซึมเข้ามาอยู่

ในชีวิตประจำาวันและในวัฒนธรรมของมนุษย์มากถึง

เพียงน้ี ในขณะท่ี ‘กระต่ายขูดมะพร้าว’ กำาลังเปล่ียน

จากงานช่างพ้ืนบ้านมาเป็นงานหัตกรรม และย้ายจาก

ครัวมาอยู่ในห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ด้วยบทบาท

ใหม่ในฐานะวัตถุเพ่ือการเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกัน 

พลวัตทางเศรษฐกิจกำาลังทำาให้บทบาทของมะพร้าว

นับวันจะโดดเด่นข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสรรพคุณท่ี

ถูกนำาไปใช้ในเวชสำาอาง ตลอดจนการเป็นพลังงาน

ทางเลือกท่ีกำาลังถูกพัฒนาข้ึน 

2 
มะพร้าวขวัญ ที่ใช้ในพิธีโกนผมไฟคือมะพร้าวห้าวที่งอกแล้ว บางคนปลูกมะพร้าวเงินมะพร้าวทอง คือมะพร้าวที่ปิดด้วยแผ่นเงินและแผ่นทองอย่างละลูก ปลูกแล้วรดด้วย

นำ้ามนต์ (บุตรี กรลักษณ์, 2507:3, 7) 

3 
ประเพณีปฏิบัตินี้เป็นปริศนาธรรม อาจมีความหมายคือ เป็นการชำาระล้างมลทินและอกุศลกรรมของผู้ตาย (นันทา ขุนภักดี, 2545:77) 
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กระต่ายขูดมะพร้าว / เหล็กขูด



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1705/2535

ทำาจากไม้แกะสลักเป็นรูปกระต่าย

ตั้งอยู่บนฐาน หูกระต่ายแบนแนบ

ลำาตัว หางเป็นสันรูปสี่เหลี่ยม 

ที่ปากมีเหล็กขูด ที่ด้านซ้ายเขียน

ตัวอักษรว่า “นายมัน นางตุ๊ ถวาย

วัดสบู 18 - 2528”

ขนาด (ซม.) 

ยาว 51 สูง 19.5 กว้าง 11.1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1699/2535

ไม้แกะสลักเป็นรูปงูขนาดใหญ่ ลำา

ตัวคดงอ ท้องแบน ส่วนหัวมีเหล็ก

ขูดเป็นฟันซี่แหลมเล็กๆส่วนท้ายมี

ตะปูตอกอยู่

ขนาด (ซม.)

ยาว 42 สูง 15.2 กว้าง 15.5

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1696/2535

ไม้แกะสลักเป็นรูปเสือยืนบนฐาน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนขาไม่เจาะช่อง

โปร่ง เหล็กขูดมีลักษณะเป็นวงโค้ง

กลม ออกจากปากเสือ

ขนาด (ซม.)

ยาว 50.6 สูง 16.7 กว้าง 10.2

1 2 3

3
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เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1707/2535

ไม้เนื้อแข็งสลักเป็นรูปบุคคลขี่อยู่

บนหลงักระตา่ยทีเ่หน็เฉพาะสว่นหวั 

สว่นกลางเปน็แทง่ตนั สลกัลายเสน้

เป็นรูปดอกไม้อยู่ 3 ด้าน รูปบุคคล

ลำาตวัเปน็ทอ่นโคง้ ในลกัษณะกึง่นัง่

อยู่บนฐาน ขาขนาบแท่งสี่เหลี่ยม

ท่อนกลมบากเป็นร่อง เหล็กขูดยื่น

ออกจากปากกระต่าย

ขนาด (ซม.)

ยาว 49.3 สูง 23.9 กว้าง 13.1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1702/2535

ไม้เนื้อแข็งสลักเป็นรูปเสือ ลำาตัว

เป็นท่อนกลมยาว ขาทั้งสี่แยกเป็น

ขาตั้ง ใบหน้าแกะสลักเป็นหู ตา 

จมูก และหนวด มีปลอกคอ ปาก

มีเหล็กขูด

ขนาด (ซม.)

ยาว 69.3 สูง 29 กว้าง 21.2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1698/2535

ไม้แกะสลักเป็นรูปหมี ขาหน้าด้าน

ซ้ายยกขึ้น ขาหน้าด้านขวาวาง 

ไปทางด้านหลัง ขาหลังทั้ง 2 ขา 

งอพับมาด้านหน้าใช้เป็นฐานของ

เหล็กขูด ที่ปากมีเหล็กขูดเป็นฟัน 

ซี่แหลมเล็กๆ

ขนาด (ซม.)

ยาว 41 สูง 19 กว้าง 10.5

กระต่ายขูดมะพร้าว / เหล็กขูด
1 2 3

3
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เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1703/2535

ไม้แกะสลักรูปนางเงือก แขนทั้ง 2 

ข้าง ยื่นออกมาเป็นฐาน มือทั้ง 2 

ประคองลูกเงือก กลางหน้าผากมี

เหล็กขูดยื่นออกมา

ขนาด (ซม.) 

ยาว 51.5 สูง 21 กว้าง 11.1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1708/2535

ไมเ้นือ้แขง็สลกัเปน็รปูผูห้ญงิ เกลา้

ผมมวย นอนหงายพบัขาไปดา้นหลงั 

มอืไหวจ้บัขาไขวท้ีด่า้นหลงั ทาดว้ย

สีเงินและสีดำาที่ผมและเสื้อผ้า มี

เหล็กขูดยื่นออกจากมวยผม

 

ขนาด (ซม.)

ยาว 89 สูง 17 กว้าง 18.1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1710/2535

ไม้แกะสลัก 2 ชิ้น ตีประกบกัน

ด้วยตะปู แผ่นบนเป็นไม้แผ่นหนา

ประมาณ 1 ซม. เป็นที่เหยียบ 

แผ่นล่างทำาเป็นภาชนะสำาหรับใส่

มะพร้าวที่ขูดแล้ว ด้านที่ติดกับที่

เหยียบแกะเป็นรูปสัตว์ 4 ขา ตาโต

หูยาว มีเหล็กขูดยื่นออกมาจาก

กลางตัวของสัตว์ 

ขนาด (ซม.)

ยาว 40 สูง 17.5 กว้าง 17

กระต่ายขูดมะพร้าว / เหล็กขูด
1 2 3

3
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เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1638/2535

ไม้ด้านบนเป็นรูปลำาตัวคล้ายกระต่าย 

ส่วนหัวมีเหล็กขูดยืนออกมา ด้านล่าง

เป็นรูปภาชนะสำาหรับรองมะพร้าวขูด

ขนาด (ซม.)

ยาว 32.5 สูง 15.5 กว้าง 22 

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1686/2535

(กระต่ายจีน) ไม้เนื้อแข็งเป็นแผ่นแบนตอกหมุดเรียง

เป็นแถวสับหว่างเป็นแนวยาว เว้นส่วนหัว และส่วน

ท้ายส่วนบนมีห่วงสำาหรับแขวนลงนำ้ามัน ใช้สำาหรับ

ขูดมะพร้าวที่กะเทาะกะลาออกแล้ว 

ขนาด (ซม.)

ยาว 37.9 กว้าง 10.1 สูง 1.5

กระต่ายขูดมะพร้าว / เหล็กขูด
1 2

1

2


