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เลขทะเบียน
การทํ าขวั ญ ประเพณีแห่ งชีวิตของคนไทย
“ขวัญ” เป็ นความเชือดั งเดิมของคนไทย โดยคนไทยแสดงความเชือเรื องขวัญออกมาในรู ปของ
ประเพณีและวิถีชีวิต ได้ แก่ ประเพณีการทําขวั ญในรู ปแบบต่างๆทีเกียวข้ องกับคนไทยตั งแต่เกิดจนถึงก่อน
เสียชีวิต นอกจากนี ความเชือเรื องขวั ญยังสะท้ อนผ่านภาษาในรูปของถ้ อยคําและสํ านวนต่างๆ อีกด้ วย เช่น
เสียขวั ญ จอมขวั ญขวั ญใจ ขวั ญหนีดีฝ่อ เป็ นต้ น แม้ ในปั จจุบ ั นความเชือเรืองขวั ญจะไม่ค่อยปรากฏให้ เห็น
เด่นชั ดเท่าอดีต แต่ก็ยั งคงความสําคั ญต่อคนไทยโดยเฉพาะผู ้ สูงอายุและผู ้ คนในชนบท
ขวั ญเป็ นสิ งไม่มีตัวตน มีติดตัวมาตั งแต่กําเนิด หากขวัญอยู่กับ ตัว ผู ้ น ั นก็จะมีความสุขสบายไม่
ป่ วยไข้ ถ้ าขวัญหนี ห ายไปจากตัวก็ จ ะทํ าให้ ผู ้ น ั นเจ็ บ ไข้ ได้ ป่ วย ทั งนี ขวัญจะหนี อ อกไปจากตัวเมื อถูก
กระทบกระเทือนทางด้ านจิตใจอย่างรุ นแรง หากขวั ญนั นหนีหายไปไม่กลับมา อาจจะทําให้ ผู ้ น ั นเสี ยชีวิตได้
ดั งนั น ขวั ญจึงมีความสําคั ญต่ชีอวิตเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นสิ งกําหนดความเป็ นความตายของเรา ด้ วย
สาเหตุนี จึงก่อให้ เกิดพิธีเรี ยกขวั ญหรื อพิธีสู่ขวั ญขึ นมาเพือเป็ นการเรี ยกขวั ญให้
กลับมาอยู่กับตัว ขวัญนั น
ต่างจากวิญญาณ เพราะเมือคนตายไปวิญญาณจะดับหายไป แต่ขวัญไม่หายไปพร้ อมกับ เจ้ าของทีตาย
แต่จะอยู่เพือหาหนทางกลับเข้ าไปในร่างของตน ดังนั น ขวั ญจึงมิใช่วิญญาณ ขวัญพบทั งในคน สัตว์ พืช
และสิ งของ
พิธี ทํ าขวัญ เป็ นพิ ธีที ทํ าขึ นเพื อเรี ยกขวัญกลับ มาสู่ ร่ างของเจ้ า ของขวัญ แต่เ ดิ ม มี ความเชื อว่า
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายจะมี “ขวัญ” หรื อจิตเข้ ามาเป็ นส่ วนคอยควบคุมการดํารงอยู่ของร่ างกาย เช่น
ขวั ญขา, ขวั ญตา, ขวัญหู, ขวั ญใจ ขวั ญแต่ละส่วนจะมีความสัมพั นธ์กั นทั งร่างกายและจิต หากส่วนใดส่วน
หนึงกระทบกระเทือนก็จะส่งผลให้ อีกส่วนได้ รับผลกระทบไปด้ วย ดังนั น เมือร่างกายและจิตใจได้ รับ ความ
กระทบกระเทือนก็ต้องแก้ ไขให้ ท ั งสองส่วนกลั บคืนสู่สภาพปกติ ซึงการรักษาทางกายนั นจะมุ่งเน้ นการรักษา
แต่เพียงภายนอก ส่วนทางด้ านจิตใจนอกจากการให้ กําลัง ใจแล้ วกระบวนการ “เรี ยกขวัญ” ถือเป็ นอี ก
แนวทางหนึงทีนํามาใช้ ในการรักษาเพือการเสริ มสร้ างสภาพจิตใจให้ คืนสู่สภาพปกติ
พิธีทําขวั ญมีชือเรี ยกหลากหลายแตกต่างกั นไปตามแต่ละท้ องถิน ไทยภาคกลางเรี ยก พิธีทําขวั ญ,
พิธีแปงขวั ญ ไทยภาคเหนือเรี ยกพิธีฮ้องขวั ญหรื อเฮียกขวั ญ ไทยภาคอี ส านเรี ยกพิธีสู่ ขวัญ, พิธีสูตรขวั ญ,
พิธีสูดขวั ญ, พิธีบายศรี สู่ขวั ญในแต่ละภาคจะมีลักษณะของพิธีทําขวั ญใกล้ เคียงกั น อาจแตกต่างกันเพียง
ชือเรี ยกและรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้ อย แต่ว ั ตถุประสงค์ของการทําขวั ญจะเหมือนกัน โดยสามารถแบ่ง
การทําขวั ญได้ 3 ประเภท ได้ แก่
. พิธีทํ าขวั ญคน อาจจําแนกตามจุดประสงค์ของการทําขวั ญได้ ลักษณะ คือ
. พิธีทําขวั ญอันเนืองในโอกาสทีเจ้ าของขวั ญผ่านช่วงสําคั ญของชีวิตพิธีการทําขวั ญที
ถือว่ าเป็ นพื นฐานและเหมือนกั นในทุกภาคของประเทศไทย คือ การทําขวั ญเด็กเกิดใหม่ การทําขวั ญในพิธี

โกนจุก การทําขวั ญในพิธีบวชนาค การทําขวั ญในพิธีแต่งงาน จนกระทั งการทํ าขวั ญให้ ญาติ พีน้ อ งของคน
ตาย จะเห็นได้ ว่ าพิธีทําขวั ญมั กจะสอดแทรกเป็ นส่วนหนึ งในพิธีอืนๆอยู่เสมอ มิได้ เป็ นพิธีของตัวเอง ยกเว้น
พิธีทําขวั ญเด็กเกิดใหม่เท่านั น
พิธีทําขวั ญเกียวข้ องกับวิถีชีวิตของคนตั งแต่เกิดจนกระทั งเสียชีตวิ สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
เชื อเรื องขวั ญทีหยังรากลึก อยู่ ในสัง คมไทย รวมทั งยังเปรี ยบเสมือ นสั ญลักษณ์ ในการแสดงฐานะหรื อ
บทบาทของบุคคลในสั ง คม พิ ธี ทํ าขวัญจึงมิ ใ ช่เป็ นเพี ยงคติ ความเชือโบราณ แต่เ ป็ นพิธีที แฝงนัย เพื อ
ประกาศความเป็ นไปของบุคคลในครอบครัวให้ สังคมได้ รับรู ้ นอกจากนี พิธีทําขวั ญยังเป็ นสื อกลางทีทําให้
คนในครอบครัวและคนในสังคมมีความสนิทสนมกั นและมีความสัมพั นธ์อ ันดีกันมากขึ นอีกด้ วย
. พิธีทําขวั ญอันเนืองในโอกาสทีเจ้ าของขวั ญป่ วยไข้ พิธีทําขวั ญเนืองจากเจ็บไข้ ได้ ป่วย
มีจุดประสงค์แตกต่างจากพิธีทําขวั ญเมือผ่านช่วงชี วิตทีสํ าคัญ เนืองจากพิธีทําขวัญผู ้ ป่วยมีขึ นเพือมุ่งให้
กําลังใจแก่ผู ้ ป่วย ให้ ผู ้ ป่วยมีกําลังใจต่อ สู ้ กับโรคภัยนั นหากเจ็ บป่ วยด้ วยอุบ ัติเหตุ ต้ อ งทําพิธีเชิญขวัญ
จากทีเกิดเหตุใส่ภาชนะกลับมาบรรจุลงในชามบายศรีก่อนเริมพิธีด้วย
แต่อย่างไรก็ตามพิธีทําขวั ญผู ้ ป่วยก็เป็ นการรักษาทางด้ านจิตใจเท่านั น มิใช่การรักษาทาง
กาย หากผู ้ ป่วยรักษาไข้ โดยพิ ธีทํา ขวั ญเพียงอย่างเดี ยวแต่ไม่ได้ รับการรักษาทางการแพทย์ด้วยนั นก็ ไม่
สามารถทีจะหายเป็ นปกติได้
. พิธีทํ าขวั ญพืชและสัตว์ การทําขวั ญพืชและสัตว์เป็ นการทําขวั ญเพือเสริมความเชือมัน รํ าลึก
ถึงบุญคุณและเพือความเป็ นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ เนืองจากอาชีพกสิกรรมเป็ นอาชีพหลักทีสํ าคัญ
ของไทยมาตั งแต่อดีต
การทําขวั ญพืชทีปรากฏมากในสังคมไทยคือ การทําขวั ญข้ าว ซึงเป็ นประเพณี ทีมีมาตั งแต่โบราณ
สืบเนืองมาจนเป็ นพิธีจรดนั งคั ลแรกนาขวั ญในปั จจุบ ั น ประเพณีนี จะทําในเดือนพฤษภาคม เนืองจากเป็ น
ช่วงเวลาหลังฤดูการเก็บ เกี ยวและเริ มเข้ าฤดูการผลิ ตใหม่ ชาวบ้ านในชนบททีประกอบอาชี พทํา นาจะ
เริ มทําพิธีแรกนาขวั ญเพือสร้ างขวั ญกําลังใจให้ แก่ชาวนาชาวไร่ และเป็ นการกราบไหว้ วิงวอนร้ องขอต่อสิ ง
เหนือธรรมชาติ เช่น พระแม่โพสพ พระแม่ธรณี เพือให้ พืชพรรณในปี นั นงอกงามสมบูรณ์
ในภาคเหนือ และภาคอีสานมี การทํ า พิธีในลักษณะเดี ยวกัน โดยเรี ยกว่า การฮ้ องขวัญข้ าวหรื อ
การเฮียกขวั ญข้ าว และนาตาแฮก ตามลําดั บ ส่วนภาคใต้ จะทําพิธีนี เมือข้ าวในนาเริมสุกเรียกว่า“การรวบ
ข้ าว” หรื อ “การผูกข้ าว” และทําอีกครั งหลั งการเก็บเกียวก่อนนําข้ าวไปสีหรือขาย เพือให้ แม่โพสพอยู่ประจํา
ยุ ้ งข้ าว โดยจะทําพิธีบนลอมข้ าว นอกจากนี ยั งมีการทําขวั ญแม่นางยวน ซึงเป็ นการทําขวั ญให้ แก่นไม้
ต้ ทีมี
ผึ งมาทํารังเป็ นจํานวนมาก ทั งนี เพือเป็ นการเชิญขวั ญแม่นางยวนให้ มาอาศั ยพั กพิงและดูแลรักษาต้ นไม้ น ั น
ส่วนการทําขวั ญสัตว์ นิยมทําขวั ญให้ สัตว์ทีใกล้ ชิดกับคนและเป็ นสัตว์ใหญ่เท่านั น ได้ แก่ ช้ าง ม้ า
วั ว และควาย เนืองจาก เป็ นสัตว์ทีมีความศั กดิ สิทธิ แล
ะทําคุณประโยชน์ต่อคน โดยมีจุดประสงค์ในการทํา

ขวัญเพือความเป็ นสิ ริมงคลและเพิ มความคุ ้ นเคยระหว่างเจ้ า ของและสัตว์ รวมทั งตอบแทนคุณที สัต ว์
เหล่านั นมีส่วนช่วยให้ การทําเกษตรกรรมลุล่วงไปด้ วยดี นิยมทําหลังเสร็ จงานจากการทําการเกษตรแล้ ว
ในภาคใต้ มีความเชือว่ าการทําขวั ญสัตว์จะทําให้ สัตว์ปลอดภัยจากโรคต่างๆ และให้ เจ้ าของมีโชค
ลาภ นอกจากสัตว์ทีมีการทําขวั ญเหมือนภาคอืนแล้ ว ภาคใต้ ยั งมีการทําขวั ญวั วชนก่อนการแข่งขันเพือให้
วั วชนะคู่ต่อสู ้ อีกด้ วย
. พิธีทําขวั ญสิ งของ การทํ าขวัญสิ งของเป็ นการเสริ มสร้ างความมันใจและเป็ นสิ ริมงคลแก่
สิ งของนั นพิ ธีทําขวัญสิ งของที ปรากฏในทุก ภาค ได้ แก่ การทําขวัญเรื อน การทํา ขวั ญเสา การทํ าขวัญ
เกวียน สิงของทีนํามาทําขวั ญเหล่านี ล้ วนแต่เป็ นสิงของทีทําขึ นจากไม้ ใหญ่ ซึงอาจจะเป็ นเพราะความเชือ
เรื องผีสางเทวดาทีสิงต้ นไม้ อยู่ หรืออาจจะเป็ นเพราะต้ องการทําเพือความสบายใจเนืองจากเรือนรวมถึงเสา
เรื อนถือเป็ นสิงปลูกสร้ างเพือให้ เราได้ พั กอยู่อาศัย
ในภาคอีสานและภาคใต้ จะมีการทําขวั ญสิงของพิเศษเพิมขึ นมาจากภาคอืน ได้ แก่ ภาคอีสานจะมี
พิธีทําขวั ญให้ แก่สถานทีซึงเป็ นสถานทีทีเกียวกับการปลูกข้ าว ได้ แก่ พิธีสู่ขวั ญลาน พิธีสู่ขวั ญเล้ าเป็ นต้ น
ซึงจะทําในปี ทีได้ ข้าวจํานวนมาก
ส่วนภาคใต้ มีการทําขวั ญเรื อ ซึงเป็ นพิธีกรรมทีผสมผสานความเชือเรื องขวั ญ พุทธศาสนา คติทาง
พราหมณ์และความเชือเรื องผี เนืองจากการทําขวั ญเรื อเป็ นการแสดงความเคารพและขอขมาลาโทษต่อแม่
ย่านาง ผู ้ ปกปั กรักษาเรื อและลูกเรื อ นอกจากนี ยั งเป็ นการสร้ างขวั ญกําลั งใจให้ แก่ลเรืูกอในการทํามาหากิน
พิธีทําขวั ญเรื อประมงนี นิยมทํ าก่อ นทีจะนํ าเรื อออกไปใช้ ในแม่นํ าหรื อ ทะเลและจะทํ าในวัน เสาร์ หรื อวั น
อั งคาร เพราะถือว่าเป็ นวั นแข็งและการทําขวั ญรู ปหนั งตะลุง โดยทําพิธีไหว้ ครู ก่อนเล่นหนัง เพือต้ องการให้
หนังตะลุงมีชีวิตชีวาเหมือนมีชีวิต
โดยสรุ ปแล้ ว ประเพณีการทําขวัญ เป็ นประเพณี ที เกียวข้ องกับชี วิตของคนตั งแต่เกิดจนกระทัง
เสียชีวิต รวมทั งเกียวข้ องกับวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพอี กด้ วย แต่เป็ นเรื องน่าเสี ยดายทีปั จจุบ ันพิธีทํา
ขวัญต่างๆ ได้ สูญหายไป โดยเฉพาะในภาคกลางซึงเป็ นศูน ย์ กลางของความเจริ ญ คงเหลื อ ไว้ เ พียงพิ ธี
สําคั ญๆ เช่น การทําขวั ญนาค พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็ นต้ น และคงเหลื อในพื นที ชนบท
เท่านั น
แม้ พิธีการทําขวั ญจะลดความสําคั ญลง แต่ความเชื อเรื อง “ขวัญ” จะยังคงอยู่แ ละสื บทอดต่อไป
เพราะเป็ นความเชือทีหยังรากลึกจนกลายเป็ นส่วนหนึงของชีวิต วั ฒนธรรมและภาษาของคนไทย
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