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คําถาม 4: หนูเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลปคะ เขาฟงบรรยายที่ทานอาจารยสอนวิชามมสท.ไดยินอาจารย
กลาวถึงเฒาหัวงู หนูอยากทราบวาเฒาหัวงูมีที่มาอยางไรคะ? (สุภาพรรณ/วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหา
วิทยาลัยมหิดล)
คําตอบ: ขออธิบายใหทานผูอานทั่วไปไดทราบวาผมเอยถึงเฒาหัวงูผานๆ ในวิชาเรื่อง ‘ศาสนาและจริยธรรมสมัย
ยุคโลกาภิวัฒน’ ก็เพื่อเตือนใหนักศึกษาทราบวามีงานวิจัยวาสมัยนี้ผูชายจํานวนมากมีเมียนอย ไมละอายบาป
มีพฤติกรรมแบบเฒาหัวงู กลาวคือชอบหลอกเด็กไปเปนเมียนอย
‘เฒาหัวงู’ ถาจะแปลเปนภาษาอังกฤษก็คงเปน dirty/immoral old man ซึ่งหมายถึงผูชายอายุมากที่มี
ศีลธรรมต่ํา ผมไมไดเรียนมาทางวรรณคดีไทยจึงไมรูวาในวรรณคดีของไทยกลาวถึงเฒาหัวงูไวอยางไร แตใน
ภูมิปญญาอีสานนั้น คนโบราณสอนใหผูหญิงรูจักกลวิธีในการจีบของผูชายในลักษณะตางๆ เพื่อใหลูกผูหญิงไม
เพลี่ยงพล้ําไปไดงาย วิธีจีบสาวของผูชายนี้เปนความเชื่อที่ถายทอดกันตอๆ มาวามีหลายแบบ แตละแบบเปรียบ
ไดกับพฤติกรรมของงู
โดยปรกติ เมื่อผูชายที่เปนปญญาชนมีความพึงพอใจหรือชอบสตรีคนไหนเปนพิเศษก็จะบอกใหเธอผู
นั้นรูอยางเปดเผยไมทางใดก็ทางหนึ่งตามแบบปญญาชนที่มีใจเปดกวาง หลังจากเธอผูนั้นรูวามีคนชอบ เธอก็
จะศึกษาประวัติ ศึกษาความเปนมา ศึกษาหนาที่การงาน ฯลฯ วาจะเปนผูนําเธอในอนาคตไดหรือไม หลังจาก
ไดขอมูลแลว ฝายหญิงก็จะนําขอมูลตางๆ ไปปรึกษากับพอแม พี่ ปา นา อาฯลฯ เพราะคนเหลานี้มีประสบการณ
กวา ถาสวนใหญเห็นดวยวานาจะเปนคูสมรสสมรักที่ดีก็จะสนับสนุน ผูหญิงก็จะเปดชองเพื่อศึกษากันและกัน
มากยิ่งขึ้น กอนจะตอบตกลงเปนแฟนกันหรือแตงงานกันในที่สุด สมัยนี้ มนุษยทุกคนที่มีการศึกษาก็มักจะใชวิธี
นี้เพราะเปนการใหโอกาสผูหญิงไดศึกษาและใหเกียรติแกพอแม วงศตระกูลของฝายหญิงดวย
ตามขอมูลในพระไตรปฎก (ขุ.ชา.28/303/115) มีคําอธิบายวาโดยปรกติ ผูหญิงที่คํานึงถึงศีลธรรมและ
เอาใจใสตอคําสั่งสอนของพอแมมักจะรังเกียจผูชายหรือสามีที่มีลักษณะ 8 ประการ กลาวคือ 1.ทลิทฺทตา ผูชาย
จน กระทั่งเลี้ยงเธอใหสุขสบายบางไมได 2.อาตุรตา ผูชายเปนคนขี้โรค กลายเปนภาระแกเธอไปเรื่อยๆ 3.
ชิณณกตา ผูชายเปนคนสูงอายุเกินไป 4.สุราโสณฑตา ผูชายเปนคนขี้เมา หยําเปกับสุราเปนอาจิณ 5.มนฺทตา
ผูชายเปนคนศีลธรรมต่ําหรือโฉดเขลา หรือคนชั่วนั่นเอง 6.ปมตฺตตา ผูชายเพิกเฉย ไมสามารถใหความสุขทาง
เพศกับเธอได 7.สพฺพกิจฺเจสุ อวตฺตนิกตา ผูชายทํามาหากินไมเปน ทุกวันนี้ก็คงหมายถึงผูชายมีความรูนอย หรือ
รูมากแตเอาตัวไมรอดก็รวมลงในนี้ดวย (พระบาลีในพระไตรปฎกมีวา: ‘ทลิทฺทํ อาตุรฺจาป ชิณฺณกํ สุรโสณฺฑกํ
ปมตฺตํ มุทฺธปตฺตฺจ ทตฺตํ กิจฺเจสุ หาปนํ สพฺพกามปณิธาเนน อวชานาติ สามิกํ’)
แตมนุษยเรามีกิเลสตัณหา หวังอยากจะไดอะไรแลว ไมไดดวยเลหก็ตองเอาดวยกล ไมไดดวยมนตก็
ตองเอาดวยคาถา ฉะนั้น ผูชายที่เขาขายวาผูหญิงจะไมชอบดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่งจึงมักใชกลเม็ดตางๆ

เพื่อลอลวงเอาผูหญิงใหได ทั้งหญิงและชายตางจึงตองพึงระวังไววาขณะที่คนดีๆ อยากจะแตงงานกับคนดี
ดวยกัน ผูชายแมชั่วก็อยากไดผูหญิงที่ดีเปนภรรยา ผูหญิงแมชั่วก็อยากไดผูชายดีๆ เปนสามี ดังนั้น ถาผูหญิง
ไมใชวิจารณญาณใหถองแท หันไปเลือกผูชายไมดีก็จะเกิดปญหาหลังจากแตงไปแลว กลาวคือผูชายอาจทุบตี
ทําราย อาจมีภรรยานอย อาจติดอบายมุข ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนแตเกิดจากกรณีที่ตนเองไมไดใชวิจารณญาณใน
การเลือกทั้งสิ้น เปนลักษณะของคูชายชั่วเจอหญิงโง ผมถึงย้ําเสมอวาในยุคสมัยนี้ ผูหญิงมีการศึกษาดวยกัน
ทั้งนั้น แตจะมีปญหาในชีวิตมากหรือมีชีวิตที่ขมขื่นมากหากเลือกผูชายไมดีมาเปนคูชีวิต ถาเลือกกันโดยไม
มองดูวาอีกฝายผานการอบรมมาอยางไร อยูกันแคปเดียวก็เลิกกันแลวครับ และโซที่จะทําใหสองสามีภรรยาอยู
ดวยกันอยางราบรื่นนั้น แทจริงแลวคือธรรมะ ปจจุบันนี้ ผูหญิงไทยเราไมทันกลเม็ดของผูชายเหลานี้นั่นเอง จึง
ยอมมีเพศสัมพันธและถูกทิ้งใหน้ําตารวงตั้งแตเรียนหนังสือไมจบ ปญหามันเกิดก็เมื่อระบบการศึกษาไทยเวลานี้
เอาวิธีคิดฝรั่งมาครอบงําคนไทยมากเกินไปโดยที่วิธีคิดหรือภูมิปญญาแบบไทยๆ ไมมีการถายทอดใหทราบทั่วถึง
คนแกคนเฒาในภาคอีสานอธิบายกันมาแตโบราณวาการจีบของผูชายนอกกติกานั้นมี 3 แบบ แตละ
แบบใชวิธีลากเลื้อยของงูเปนวิธีเขาหาผูหญิง ทั้ง 3 อยางมีดังนี้ครับ:แบบที่ 1 เรียกวาแบบงูเหลือม ผูหญิงมักชอบผูชายที่ตามใจไปเสียทุกอยางและไมคอยชอบคนที่พูด
จาเชิงสอนเธอจึงมักตกเปนทาสของคนที่พยายามตามใจเธอเปนพิเศษ เพราะเธอหันไปคิดเสียวาคนที่ตามใจ
ตนเองอยางดีคือคนดี พูดงายๆ ก็คือเขาดีเพราะเขาตามใจตนเปนอยางดี ซึ่งที่จริงแลวไมใช ประเด็นนี้ กลาย
เปนจุดออนในตัวผูหญิงซึ่งทําใหผูชายสามารถจับไดแลวเอาวิธีลากเลื้อยแบบงูเหลือมนี้มาใช
วิธีจีบแบบงูเหลือมก็คือแทรกเขาไปอยูใกลๆ ในฐานะเพื่อน พยายามทําใหเธอรักโดยไมไดตั้งใจ กวา
จะรูตัววาเขาจีบ เธอก็รักเขาไปเสียแลว อะไรทํานองนั้น ซึ่งเปนลักษณะของงูเหลือม ผูชายจะพยายามเขามา
ใกล แลวเอาอกเอาใจไปตางๆ นานา ชี้ไมเปนไม ชี้นกเปนนก เออออหอหมกไปทุกเรื่อง บางรายก็อาจซื้อของมา
ใหเพื่อเอาใจสาระพัด เชน วันเกิดเขาก็อาจซื้อกุหลาบชอโตๆ มาเปนกํานัล ซื้อเสื้อผาใหบาง ซื้อแหวน ซื้อสรอย
ซึ่งเปนสิ่งที่ผูหญิงสวนใหญจะชอบเปนเครื่องมือ ยิ่งถาผูหญิงเกิดมาในครอบครัวยากจน ลําพังแคใหเงินใหทอง
ใชเปนประจํา เธอก็ยินดีเปนอนุภรรยา ไดอยางไมยากเย็นและเธอก็เต็มใจที่จะเปนภรรยาโดยไมคิดวากําลังเปน
ชูกับสามีชาวบานเขาดวย โดยทั่วไป ผูชายกลุมนี้จะไมบอกวารักผูหญิงโดยตรง แตพยายามกระแซะเขามาใน
ลักษณะเพื่อน
สามารถเขากลุมผูหญิงไดในเวลาเดียวกันกอนแลวก็คอยแสวงหาจังหวะประกบเอาอกเอาใจ
ครั้นจีบไดแลว มีเพศสัมพันธกันไดแลวก็เลิกรางกันไปงายๆ แบบวามางายไปงายยังไงยังงั้น
พูดงายๆ ก็คือการจีบแบบงูเหลือมก็คือเขามาใกลๆ ตัวผูหญิงและทําทุกอยางใหผูหญิงพึงพอใจและตก
หลุมรักโดยไมตั้งใจนั่นเอง เหมือนงูเหลือมที่พยายามรัดรึงเหยื่อใหตายสนิทไปทีละเล็กทีละนอยจนตายสนิท
ผูหญิงหลายคนตกเปนเหยื่อของผูชายประเภทนี้แมจะรูทั้งรูวามีภรรยาแลวก็ตาม เพราะทนการเอาอกเอาใจไม
ไหวนี้เอง สาเหตุที่เปนอยางนี้สอดคลองกับภาษิตโบราณวา ‘ความคุนเคยทําใหเกิดการยอมรับ’ กลาวคือคุน
เคยกันจนกระทั่งมองขามอุปนิศัยที่ไมดีของกันและกันไปหมด
แบบที่ 2 เรียกวาแบบงูจงอาง ผูหญิงบางคนอาจชอบผูชายที่มีลักษณะโดดเดนเมื่อแรกพบ (First
Impression) เมื่อวิธีธรรมดาจีบไมไดผล ก็ตองหาวิธีอะไรสักอยางเพื่อใหประทับในความทรงจําเธอรุนแรง ซึ่ง
อาจเปนไดทั้งดีและไมดีเพื่อใหเธอครุนคิดถึงอยูตลอดเวลา แลวคอยๆ เอาอกเอาใจใหเธอชอบ เพราะเมื่อเธอหัน
มาสนใจแลว เธอก็จะมอง ขามขอที่ไมดีอื่นๆ ของผูชายเสียได

พฤติกรรมงูจงอางจะไมเหมือนงูทั่วไป เพราะงูจงอางจะฉกเหยื่อเสร็จแลวก็จะหลบไปหางๆ สักพัก
จากนั้น จะคอยๆ ลากเลื้อยมาใกลๆ เหยื่อแลวฉกอีกรอบจนกระทั่งเหยื่อตายสนิทจึงกลืนเหยื่อลงทอง ถาเปรียบ
กับพฤติกรรมผูชายก็คือถาพบวาผูหญิงไมคอยจะชอบแลว ก็จะลงมือทําอะไรสักอยางใหผูหญิงไดจดจํา ยก
ตัวอยางเชนการเดินไปขางๆ เธอแลวตะโกนที่ 4 แยกหรือกลางใจกลางหางทามกลางฝูงชนวา ‘ผมรักคุณเปด’
‘ผมรักคุณไก’ ‘ผมรักคุณหาน’ ฯลฯ บางคนอาจใชวิธีที่ไมสุภาพอยางอื่น เชน แกลงเอาน้ําสาดจนเปยกปอน,
แกลงปลอยลมยางจักรยานที่เธอใช ฯลฯ จากนั้นก็จะหายไป ปลอยใหผูหญิงครุนคิด (แกแคนหรือหาวิธีแกคืน)
อยูเปนนาน สักพัก ผูชายก็กลับมาแลวขอโทษขอโพยหรือเอาอกเอาใจ เธอก็จะเผลอชอบพอขึ้นมาและรักแบบ
ซึมลึกได ที่จริง วิธีแบบนี้เปนเทคนิคในการจีบเทานั้น ไมไดแสดงวาผูชายจริงใจหรือไมจริงใจอะไรเลย คนดีก็
อาจใชวิธีนี้ คนไมดีก็อาจใช โดยที่สุด แมคนมีภรรยาแลวก็อาจใชกับหญิงอื่น ผูหญิงไมรูทันเกม เธอจะเพลี้ยง
พล้ําไปไดงาย เผลอไปชอบหรือตกเปนเมียนอยผูชายที่ใชวิธีลากเลื้อยแบบนี้ก็ได แตทวาคนดีๆ ก็อาจใชวิธีนี้ดวย
ได ดังนั้น ก็ขอใหผูหญิงแตละคนใชดุลยพินิจพิจารณาเอาเอง
แบบที่ 3 เรียกวาแบบงูเหา ผูหญิงจํานวนมากอยากมีความกาวหนาในอาชีพจึงมักตกเปนเหยื่อเจา
นายตนเองโดยที่ทั้งเปนไปโดยจํายอมและสมยอม บางครั้งรูอยูแกใจวาเจานายมีลูกมีเมียแลว แตก็หนีเอาตัวไม
รอดจากเงื้อมมือเจานายหรือเพศสัมพันธในที่ทํางาน (Sex in the office) กลายเปนเรื่องที่มีขาวประจําในสังคม
นักธุรกิจหรือขาราชการบางกลุมไป ที่พยายามเอาลูกนองตัวเองเปนเมียเก็บ ไมเวนแมกระทั่งอดีตประธานาธิบดี
บิลล คลินตันซึ่งพยายามจีบโมนิกา เลวินสกี
งูเหาคืองูที่ชอบฉกเหยื่อครั้งเดียวแลวหิ้วเหยื่อไปกินไดทันที ไมตองใชเวลามากเหมือนงูจงอาง เปรียบ
ไดกับเจานายที่สามารถฉกเอาเลขาหรือลูกนองไปเปนเมียเก็บตัวเองไดอยางงายดายโดยไมมีใครเฉลียวใจ โดย
วิธีนัดพบกับเธอทั้งนอกและในเวลางานหรืออาจใหนั่งรถไปทํางานดวยกันบอยๆ เมื่อมีการนัดพบเกิดขึ้น แรกๆ
อาจไมอยากไป แตฝายหญิงจะเกรงใจเพราะเปนเจานายที่มีหนาที่สงเสริมใหกาวหนาโดยตรง เธอจึงอยูใน
สถานการณที่หลีกเลี่ยงไมได ผูหญิงที่มีสถานะทางการเงินมีปญหาและศีลธรรมออนจะมีแนวโนมตกเปนเมีย
เก็บเจานายไดงาย ผูหญิงบางคนอาจไมเฉลียวใจเพราะคิดวาเปนงาน แตในที่สุด สถานการณก็พาไปจนกระทั่ง
กลายเปนเมียนอยโดยแทบไมรูตัว หารูไมวาการพบปะกันนั้น เจานายซึ่งเปนเฒาหัวงูไดวางแผนไวแลว มีเปน
จํานวนมากที่คิดวาไปกับเจานายเพราะเปนงาน แตผูหญิงที่ตกเปนเมียนอยนายนั้นหาใชนอยไมที่คิดเชนนี้มา
กอน ตัวอยางคนที่ตกเปนเมียนอยเขาเพราะคิดเชนนี้ก็มีใหเห็นมาก ดังนั้น ผูชายก็ควรจะเตือนสติผูหญิงในบาน
ใหระวังไดก็เปนเรื่องดี
อาจจะเปนเพราะวามาจากสูตรนี้เอง คนแกที่มีเมียมีลูกแลวและพยายามลวนลามทางเพศเด็กสาว
อื่นๆเพื่อหาเศษหาเลยจึงถูกเรียกวา ‘เฒาหัวงู’ โดยที่สุด แมแตคนที่หลอกเด็กสาวไปเปนเมียนอยไดสําเร็จก็
ไดรับชื่อวาเปนเฒาหัวงูดวย เพราะคนโบราณเปรียบเทียบวิธีจีบของเฒาเหลานี้กับวิธีลากเลื้อยของงูเปนเกณฑ
ผูหญิงอีสานในสมัยโบราณจะถูกสอนใหรูจักเลหเหลี่ยมผูชายที่มาทั้ง 3 รูปแบบ เมื่อผูชายเขามาจีบก็
จะรูเลหเหลี่ยม ถาเห็นวาผูชายไมไดมาตรฐาน เธอก็จะปดประตู แตถาเธอเห็นวาผูชายดีก็จะเปดโอกาสให
โดยปรกติ เธอจะเปดโอกาสใหก็แตคนที่เธอและครอบครัวพิจารณาแลวรูสึกวาดีและเหมาะสําหรับเธอเทานั้น
ฉะนั้น เมื่อเลือกคูไปแลว หญิงสาวอีสานแตโบราณจึงมักอยูกันจนแกเฒา ดังนั้น ถาไมอยากตกเปนเครื่องเลน
ของผูชาย บรรดาผูหญิงสมัยนี้จึงควรรูทันเลหเหลี่ยมเหลานี้ไวบาง

สรุปแลว เพราะเหตุที่บรรดาผูชายที่มีลูกมีเตาแลวและอยากมีเมียนอยมักใชสูตรใดสูตรหนึ่งทั้ง 3
อยางขางตนนี้กับหญิงสาวแรกรุน ดังนั้น โบราณจึงเรียกคนเหลานี้วา ’เฒาหัวงู’ ผมไดยินจากคําบอกเลาจาก
ปากสูปากมาทํานองนี้จึงไมอาจบอกไดวามีที่มาอยางไร ขอใหเก็บไปคิดก็แลวกันนะครับ ภูมิปญญาผมมีเทานี้
ครับ

