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 เอกสารฉบับน้ี ไดจากการถอดความรู พิธีทําขวัญขาว 
ของชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
ซึ่งในปจจุบันเริ่มสูญหายไปจากชุมชน สถาบันปฏิบัติการชุมชน
เพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดฟนฟู
ประเพณีน้ีข้ึนมาอีกครั้ง เ พ่ือใหลูกหลานและคนในชุมชนได
ภาคภูมิใจในประเพณีทองถ่ิน สรางขวัญ กําลังใจและความเปน
สิริมงคลใหกับชาวนาชุมชนดอนประดู  ในขณะเดียวกัน เพ่ือให
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได เรียนรูวิถี และภูมิปญญาของ
ชาวนาชุมชนดอนประดู เพ่ือใหเกิดความตระหนักในคุณคาของ
ประเพณีท่ีดํารงอยูคูชาวนาไทย และรวมอนุรักษสืบสานใหคงอยู
ตลอดไป 

 

โครงการสืบสานพิธีทําขวัญขาว และการเก็บเก่ียวขาววิถีดั้งเดิม ปท่ี 1 : 
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
งบประมาณ 50,000.00 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 

 



สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 2

 

สารบัญ 

พิธีกรรม ความเช่ือ และวิถีชาวนาดอนประดู    3 

แมโพสพ เทพนารีแหงขาว     5 
พิธีทําขวัญขาว       8  

ฟนพิธีทําขวัญขาว ท่ีผืนนาดอนประดู  11 

การเตรียมพิธี     12 

ข้ันตอนการทําพิธี     15 

บททําขวัญขาว     16 

ภูมิปญญาการเก็บขาวดวยแกะ   17 

คุณคาท่ีซอนอยูในพิธีทําขวัญขาว   21 

แนวทางการอนุรักษสืบสานพิธีทําขวัญขาว  29 

 

 

 

 



สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 3 

 

พิธีกรรม ความเชื่อ และวิถชีาวนาดอนประดู  

ตําบลดอนประดู่  อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มี
พื้นที่โดยประมาณ ๔๒ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๒๖,๒๕๐ 
ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม สภาพเป็นพื้นที่ชุ่ม
ดินอุ้มน้ําเหมาะแก่การทํานา  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตําบล
ประมาณ ๘๐% จะยึดอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่
เพาะปลูกข้าวนาปี  ประมาณ ๗,๒๓๐  ไร่ และข้าวนาปรัง  
ประมาณ ๕,๐๘๔   ไร่ สําหรับพื้นที่ที่เป็นเนินสูงชาวบ้านจะปลูก
ยางพารา ในอดีตชาวบ้านในตําบลดอนประดู่ส่วนใหญ่ จะมี
ฐานะดี เป็นเศรษฐีชาวนา มีเรือนข้าวหลังใหญ่ ผลิตข้าวได้
ครัวเรือนละหลายเกวียน  ยามหน้าข้าวจะมีข้าวมากมายเรียงไว้
เป็นลอมที่หน้าท่าข้าว เพื่อรอหาบขึ้นบ้าน  พันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน
อดีต  ได้แก่  พันธุ์ช้างอุ้ม ข้าวทราย ข้าวระเด่น ข้าวนางทอง  
ข้าวบางขัน  ข้าวจีน  ข้าวเหนียวจ้าวบน  ข้าวหัวนา ข้าวจังหวัด 
เป็นต้น ปัจจุบันเหลือพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ  ข้าวเล็บนก  ข้าว
ขาวบางแก้ว  ข้าวไอ้เฉ้ียง  และข้าวสังข์หยด  
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วิ ถี ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง
ช า ว น า ด อ น ป ร ะ ดู่  ไ ม่
แตกต่างจากชาวนาทั่วไปที่
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต โ ด ย พึ่ ง พิ ง
ธรรมชาติ เป็นหลัก   จึงมี
ค ว า ม เ ชื่ อ ต่ อ ส่ิ ง เ ห นื อ
ธรรมชาติ และแสดงความ
เคารพนบน้อมต่อธรรมชาติ 
มี พิ ธี ก ร ร ม เ ป็ น ก ล ไ ก
เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม เ ชื่ อ กั บ
พฤติกรรมการแสดงออก  
ทั้งน้ีก็เนื่องจากในสมัยโบราณ มนุษย์ดําเนินชีวิตท่ามกลาง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะ
เป็นพายุ น้ําท่วม ความแห้งแล้ง ทําให้เกิดความกลัวและเชื่อว่า
ต้องมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจล้ีลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ 
ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์จึง
พยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอํานาจลึกลับ
ของธรรมชาติด้วยการบูชา บนบาน หรือเซ่นไหว้ 

พิธีทําขวัญข้าว จึงเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
กับวิถีชาวนา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อ แม่โพสพ ซึ่งเป็น
เทวดาประจําพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งปวงที่ชาวไทยเช่ือถือและ
กราบไหว้บูชามาตั้งแต่โบราณ การทําขวัญข้าวเป็นการแสดง
ความนอบน้อมต่อแม่โพสพ เพื่อให้ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ที่
เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์  
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แมโพสพ เทพนารีแหงขาว 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เขียน
ไว้ว่า แม่โพสพ หมายถึง เทพธิดาประจําข้าวหรือเจ้าแม่แห่งข้าว 
สอดคล้องกับข้อมูลที่สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ได้
ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ ข้าวกับคนไทย (2541) เล่าถึงตํานาน
แม่โพสพที่เป็นตํานานของภาคเหนือและอีสาน  และตํานานทาง
ภาคกลางและภาคใต้ สําหรับตํานานแม่โพสพของภาคกลางและ
ภาคใต้ มีดังนี้ 
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แม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว มีพาหะเป็นปลากรายทอง
และปลาสําเภา ในวันหนึ่งที่เมืองไพสาลี กลางสโมสรสันนิบาต 
มนุษย์ได้ปรึกษากันว่าระหว่างพระพุทธเจ้าและแม่โพสพใครมี
คุณมากกว่ากัน ที่ประชุมต่างกราบทูลว่าคุณของพระพุทธเจ้า
ใหญ่กว่าแม่โพสพ เมื่อได้ฟังดังนั้น แม่โพสพจึงน้อยใจว่ารักษา
มนุษย์อยู่ มนุษย์ไม่เห็นความดี จึงทรงปลากรายหนีไปยังป่า  
หิมพานต์เขาคชกูฏ เมื่อแม่โพสพจากไปก็เกิดความอดอยากข้ึน
ในโลกมนุษย์ ทําไร่ไถนาไม่มีข้าวมีแต่แกลบ มนุษย์จึงชวนกันไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้พระมาตุลีไปเชิญนางกลับ  
พระนางมาตุลีตามไปถึงเขาทบกันก็ไปไม่ได้ จึงใช้ให้ปลาสลาด
ไปตามต่อจนพบ (บางตํานานกล่าวว่าพระนางมาตุลีแปลงตัว
เป็นปลาสลาดไปตาม) ปลาสลาดได้อ้อนวอนขอให้นางกลับคืน
โลก  

นางตอบว่า “อยู่ที่นี่ เราสบาย ถ้าจะไปใจแม่หาย
เพราะเขาไม่รู้บุญคุณ แม่ จะให้แต่เมล็ดข้าวไปดูแลฝูงคน เมื่อ
เก็บนึกถึงเรา เราจะไปปีละหน ตรวจดูผู้คน เก็บเกี่ยวแล้วให้ทํา
ขวัญ”  

นางได้มอบเมล็ดข้าว 7 เมล็ด (บ้างก็ว่า 9 เมล็ด) ไป
ทําพันธุ์ และให้แม่เหล็ก 1 อันสําหรับตั้งพร้า นางยังส่ังด้วยว่า
มนุษย์ทําไร่ไถนา เมื่อข้าวใกล้สุกก็ให้จัดพิธีทําขวัญ  ให้แต่งด้วย
ขวัญข้าว และด้วยที่ปลาสลาดเป็นผู้บอกทางที่นางซ่อนแก่  
พระมาตุลี  นางจึงส่ังนําปลาสลาดมาเป็นเครื่องเซ่นสังเวยด้วย  
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ปลาสลาดก็ลากลับมาเล่าให้พระมาตุลีฟังตามคําแม่
โพสพ พระมาตุลีรับเมล็ดข้าวแล้วเหาะกลับ ในระหว่างทาง 
พระมาตุลีจึงหยุดพักอาบน้ํา นกกระจาบได้แอบลักเมล็ดข้าว
สองเมล็ดบินหนี ข้าวสองเมล็ดได้ตกลงมายังโลกมนุษย์
กลายเป็นข้าว ผี  พระมาตุ ลีนํ า เมล็ดข้าวพันธุ์ ข้ าวถวาย
พระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าจึงเรียกมนุษย์มาพร้อมกัน ทรง
อธิบายให้มนุษย์ฟัง และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่
นั้นมาเม่ือข้าวใกล้สุกมนุษย์จะทําขวัญเชิญแม่โพสพเป็นประจํา
ทุกปี 

ซึ่งเรื่องราวนี้คล้ายกับคํากล่าวผูกขวัญทางภาคใต้ ว่า 
….. “พระมาตุลีกับพระภูมี พระเพดสนูกรรม์ รับส่ังทรงธรรม์ 
ชวนกันคลาไคลไปหาปลากราย ยังองศาใต้ หรือว่าอย่างไร กับ
ท่านปลาสลาด เป็นสหายหทัย ท่านรับส่ังไป ถึงพระมารดา มาตุ
ลีส่ังแล้ว ชวนกันแคล้วคลา ยังแต่ฝูงปลา ปรึกษากันไป ว่าจะทํา
อย่างไร สหายทรงธรรม์ จะไปสองคนก็เปล่ียวเส่ียวสัน เพราะ
หนทางน้ัน ลําบากเหลือใจ เราชวนฝูงปลา พาไปให้มาก ปลา
น้อยปลาใหญ่ ล่องลอยวารี ไปกันมากมี แต่ล้วนมัจฉา ปลาใหญ่
ปลาน้อย ล่องลอยคงคา รับพระมารดา กลับมาคืนเมือง สุดแสน
เวทนาเดินทางมรคา ใครจะมาเหมือน ยังมีภูเขา ขวางอยู่เจ็ด
แห่ง ยังมีแม่น้ําขวางอยู่เจ็ดแถว หัวใจแคล้วๆ มากกลางทะเล
............................บัดเดี๋ยวมาใกล้เขาแก้วมณี ที่พระชนนี เข้าอยู่
อาศัย ” 
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พิธีทําขวัญขาว ความเชื่อทางพิธีกรรม ....  
สูที่พ่ึงพิงของจิตใจ ซึง่ใกลจะเลือนหาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีกรรมทําขวัญข้าว หรือรับขวัญข้าว ทําตามความเชื่อ
และความศรัทธาที่มีต่อพระแม่โพสพ เพื่อขอบคุณพระแม่โพสพ 
ที่ดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เชื่อกันว่าเมื่อทําพิธีนี้แล้ว 
พระแม่โพสพจะช่วยคุ้มครองข้าวในนาให้มีผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํานาครั้งต่อไป 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวนาว่าข้าวในนาจะปราศจากภัย
ธรรมชาติ และจะไม่มีแมลงศัตรูพืชต่างๆ เข้ามาทําร้ายต้นกล้าใน
นาข้าว  
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พิธีทําขวัญข้าวเป็นพิธีกรรมดั้งเดิม ที่มีในภูมิภาคที่มี
การปลูกข้าวของประเทศไทย โดยในแต่ละภาคจะมีการทําขวัญ
ข้าวไม่พร้อมกัน แต่ที่พบมีลักษณะคล้ายกันคือ การทําขวัญข้าว
ตอนข้าวตั้งท้อง และการทําขวัญข้าวตอนขนข้าวขึ้นยุ้งแล้ว 
องค์ประกอบสําคัญของพิธีทําขวัญข้าวคือ แม่โพสพ และบทร้อง
ทําขวัญข้าว  โดยจะทําพิธีบูชาแม่โพสพ  ด้วยอาหารหรือ
เครื่องเซ่น ได้แก่ ข้าวปากหม้อ กล้วย อ้อย เป็นต้น 

ในพิธีทําขวัญข้าวจะมีการร้องหรือสวดบททําขวัญข้าว 
ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นเรียกแตกต่างกันไป ภาคเหนือ เรียกว่า คําสู่
ขวัญข้าว ภาคกลางและภาคใต้เรียกว่า บททําขวัญข้าว ถือเป็น
บันทึกความรู้ หรือภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่ง ที่บันทึกความรู้
ชื่อพันธุ์ข้าวในแต่ละถิ่น บันทึกความรู้ด้านการประกอบพิธีทํา
ขวัญข้าว ความเชื่อของชาวนา และแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ทํานา บททําขวัญข้าวของแต่ละท้องถิ่น มีทั้งลักษณะที่คล้ายกัน
และแตกต่างกัน ส่วนที่คล้ายคลึงกันก็คือ ส่วนที่กล่าวเชิญขวัญ
หรือเรียกขวัญ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เรียกขวัญแม่โพสพ และอีก
ส่วนหน่ึงคือ ส่วนที่เป็นการขอพรหรือการขอร้องแม่โพสพ ส่วนนี้
เป็นส่วนที่แสดงถึงความปรารถนาของชาวนาที่ต้องการให้ขวัญ
ข้าวหรือแม่โพสพ ดลบันดาลในส่ิงที่เขาต้องการ ส่วนเน้ือหาที่
แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น น่าจะเป็นส่ิงที่มีเฉพาะใน
ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีประจําถิ่น หรือตํานาน
เกี่ยวกับข้าวหรือแม่โพสพที่เป็นเรื่องเล่าที่รับรู้กันในท้องถิ่นนั้น ๆ 
เป็นต้น 
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การทําขวัญข้าว ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการช่วยลด
หรือบรรเทาความเครียดให้กับชาวนา เนื่องมาจากการทํานาใน
แต่ละครั้ง ต้องลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไม่
มั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจว่า การทํานาในครั้งนั้นๆ จะ
ประสบความสําเร็จหรือไม่ จึงต้องอาศัยการทําขวัญข้าวเพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทําขวัญ
ข้าวค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมชาวนาไทย น่าจะมาจากปัจจัย
หลายประการ เช่น  

- การทํานาสมัยใหม่มีระบบชลประทาน มีการใช้ยา
ปุ๋ยเคมีและปราบศัตรูพืช ชาวนาจึงรู้ สึกว่าไม่
จําเป็นต้องพึ่งพิงธรรมชาติมากเหมือนแต่ก่อน การ
ทําพิธีตามความเช่ือเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงาม 
ปลอดโรคจึงไม่มีความจําเป็น 

- ชาวนาต้องเร่งรีบทํานาให้ได้ ๓ ครั้งต่อปี จึงไม่มี
เวลาประกอบพิธีทําขวัญข้าว 

- ชาวนาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่ได้มีที่นาเป็น
ของตนเอง ใช้วิธีเช่าที่นา ความรู้สึกผูกพันและ
ระลึกถึงบุญคุณแห่งผืนดินทํากินอาจไม่มากเท่า
สมัยก่อน 

- หา ผู้ทํ าพิ ธี  หรือหมอทําขวัญข้ าวได้ยากขึ้ น 
เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดความรู้ในการทําพิธีกรรม 
ฯลฯ  
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ฟนพิธีทําขวัญขาว ที่ผืนนาดอนประดู 
 
 
 
 
 
 
 

 หมอเหล้ง  ขวัญจุ้ย ชายสูงวัยอายุน่าจะมากกว่า 70 ปี 
อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทางทราย ตําบลดอนประดู่ อําเภอ ปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นผู้หนึ่งซึ่งสืบทอดความรู้ในการทําขวัญ
ข้าวจากหมอทําขวัญรุ่นก่อนๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีความรู้ด้าน
การดูฤกษ์ยาม และการทําพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน เช่น การดูฤกษ์ยามในการขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน 
การตั้งชื่อ การต้ังศาลพระภูมิ เป็นต้น เช่นเดียวกับหมอทําขวัญ
ส่วนใหญ่ที่มักมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ หรือไม่ก็ความรู้ด้าน
แพทย์แผนโบราณควบคู่กันไปด้วย  หมอทําขวัญจะเป็นเพศหญิง
หรือเพศชายก็ได้ ในการทําพิธีจะแต่งกายนุ่งห่มชุดขาว มีผ้าสี
ขาวพาดบ่า เป็นบุคคลสําคัญผู้เดียวที่ทําพิธีกรรมทุกขั้นตอน ใน
พิธีกรรมที่ตําบลดอนประดู่ หมอเหล้งจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
ทั้งหมด โดยมีผู้ชายอีกคนมาช่วย ร่วมสวดในบทสวดมนต์ให้พร
พระแม่โพสพ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ทางศาสนาพุทธด้วย  
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การเตรียมพิธี 

ก่อนทําพิธี หมอทําขวัญข้าวจะดูฤกษ์เพื่อกําหนดวัน
ทําพิธี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าวออกรวงพร้อมจะเก็บเกี่ยว แต่เดิม
โบราณจะทําในช่วงพลบคํ่า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เวลานกชุม
รัง ในวันอังคาร  วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์ วัน
จันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันทักทิน(ทับทิม) คือ วันขึ้นหรือวัน
แรมที่เลขวันและเลขเดือนตรงกัน (เช่นเดือน 9 ขึ้น 9 คํ่า) แต่
ในปัจจุบันไม่เคร่งครัดเรื่องเวลามากนักเนื่องจากมักจะรวมกลุ่ม
ทํากันเป็นหมู่บ้าน หรือเป็นการทําเพื่อสืบสานและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา จึงมีการเชิญแขกหมู่บ้านอื่นๆ และคนทั่วไปมาร่วมงาน
จํานวนมาก เวลาใกล้คํ่าอาจไม่สะดวกในการจัดการและการ
เดินทาง จึงมีการทําในเวลาอื่นที่สะดวก สําหรับพิธีกรรมใน 
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วันที่จัดขึ้นที่ผืนนาข้าวสังข์หยด ตําบลดอนประดู่ ได้จัดขึ้นใน
เวลาประมาณ 10.00 น. ของวันศุกร์ ซึ่งตรงกับแรม 13 คํ่า
เดือน 4  

พื้นที่ที่ทําพิธีจะจัดวางรูปพระแม่โพสพ (ไม่มีก็ได้)   
เลียงข้าว (คือข้าวที่เก็บมาเป็นรวง ๆ ผูกมัดไว้เป็นกํา) ที่หมอทํา
ขวัญข้าวเตรียมมาเข้าพิธี 3 เรียง ใช้ผ้าขาวผ้าแดงผูกรอบคอข้าว
ทั้งสามเลียง  มีดอกไม้ธูปเทียนมัดรวมกันกับข้างแต่ละเลียง  
นอกจากน้ีจะมีเลียงข้าวที่ชาวบ้านแต่ละบ้านจัดมาเข้าสู่พิธีด้วย 
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วเจ้าของก็จะนํากลับไปปลูกในการทํานา
ครั้งต่อไป  ในถุงหรือภาชนะใส่เลียงข้าวของชาวบ้านนี้บางบ้านก็
ใส่ของมีค่ารวมไว้ด้วย เช่น สร้อย แหวน ฯลฯ นอกจากนี้มีหมอน  
และเครื่องเซ่นเป็นอาหารคาวหวาน ผลไม้ จัดใส่ถาด 1 ชุด 
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เครื่อง เ ซ่นนี้  เรียกว่า  เครื่ อง สิบสอง  คือ สํารับที่
ประกอบด้วยถ้วยตะไล 12 ใบ บรรจุของ 12 อย่าง  สําหรับ
เครื่องสิบสองในพิธีที่จัดขึ้นที่ตําบลดอนประดู่ ประกอบด้วย ข้าว
สุก ข้าวเหนียวโรยงา แกง ปลามีหัวมีหาง ขนมต้มขาว ขนมต้ม
แดง กล้วย อ้อย เหล้าขาว หมากพลู ดอกไม้ธูปเทียน ด้าย 3 สี  

 
นอกจากพื้นที่ทําพิธีแล้ว ในที่นาข้าวก็มีการเอาต้นไม้

ต่างๆ มารวมกันเป็นซุ้มเล็กๆ รวบเข้ากับกอข้าวเรียกว่า “รวบ
ข้าว” ประกอบด้วยกิ่งไม้หลายชนิดรวบเข้าด้วยกัน ได้แก่ อ้อย 
ระกํา บังใบ กําชํา หว้า ชุมเห็ด และชุมแสง   
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ขั้นตอนการทําพิธี 

ก่อนเข้าสู่พิธี หมอทําขวัญข้าวจะบอกเล่าย่อๆ  ถึง
วัตถุประสงค์ของการทําพิธีว่าจะเป็นการเชิญขวัญแม่โพสพ 
รวมทั้งขอขมาแม่ธรณี พร้อมทั้งเล่าตํานานแม่โพสพอย่างย่อ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับตํานานที่สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตรได้
ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อเริ่มพิธีหมอทํา
ขวัญข้าวจะนําอุปกรณ์ต่างๆมาจัดวางบนเวทีพิธี เอาสายสิญจน์
มาล้อมรอบเครื่องบูชาในพิธี ทั้งเครื่องเซ่นและเลียงข้าว เมื่อ
พร้อมแล้วจึงจุดธูปเทียน กล่าวชุมนุมเทวดา สวดบททําขวัญข้าว 
เมื่อสวดเสร็จก็จะสวดให้พรแม่โพสพเป็นอันเสร็จพิธี ใช้เวลา
ทั้งหมดประมาณ 20 นาที  

สําหรับผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งโดยปกติจะเป็นญาติพี่น้องของ
เจ้าของที่นา ชาวนาที่เอาเลียงข้าวมาร่วมในพิธี และชาวบ้านใน
พื้นที่ใกล้เคียง  

ในวันพิธีทําขวัญข้าวที่ตําบลดอนประดู่ นอกจากนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว ก็ยังมีประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และ
แขกขององค์กรท้องถิ่น เป็นผู้เข้าร่วมพิธี มีบทบาทเพียงพนมมือ
ด้วยความสํารวมเท่านั้น การดําเนินการในพิธีทั้งหมดทําโดยหมอ
ทําขวัญข้าวแต่เพียงผู้เดียว 
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บททําขวัญขาว 

บททําขวัญข้าว เป็นการร้องหรือสวดมีทั้งที่เป็นภาษา
บาลีคล้ายบทสวดมนต์ และส่วนที่เป็นภาษาไทยแต่ร้องเป็น
ทํานองเสนาะ มีการเอ้ือนเสียงหนักเบา มีความกังวานไพเราะ 
บททําขวัญข้าวของหมอทําขวัญข้าวแต่ละคนอาจแตกต่างกัน 
แล้วแต่ว่ามาจากตําราใด บททําขวัญของหมอเหล้ง ขวัญจุ้ย 
ประกอบด้วยเนื้อหา คือ   

 ส่วนแรกจะเป็นการกล่าวชุมนุมเทวดาและ
เทพต่างๆ (ซึ่งเป็นปกติในพิธีกรรมของไทย จะกล่าวเชิญเทวดา 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้มาร่วมเป็นสักขีพยาน และมาร่วมเพื่อความเป็นสิริ
มงคล)  

 ต่อมาเป็นการกล่าวเชิญขวัญ เรียกแม่โพสพ
ให้มาอยู่ในพิธี เพื่อมาเสวยเครื่องเซ่นต่างๆ ที่จัดให้ มีการกล่าว
สัมพันธ์กับตํานานที่แม่โพสพไปจากโลกมนุษย์ร่วมด้วย ส่วนนี้จะ
เป็นส่วนที่เรียกขวัญแม่โพสพ  

 สุดท้ายคือการขอให้แม่โพสพมาดูแลเมล็ด
พันธ์ข้าว ซึ่งมีการกล่าวถึงข้าวพันธ์ต่างๆ และขอให้ดลบันดาลให้
ข้าวอุดมสมบูรณ์   

หลังจากบทสวดทําขวัญข้าวเสร็จ หมอทําขวัญข้าวได้
สวดให้พรแม่โพสพเป็นภาษาบาลีอีกหนึ่งบทด้วย  
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ภูมิปญญาการเก็บขาวดวยแกะ 

หลังเสร็จพิธีทําขวัญข้าว ชาวนาจะเก็บข้าวในนาด้วย 
“แกะ” เป็นอุปกรณ์เก็บข้าวของภาคใต้  ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่าย
แต่เต็มไปด้วยคุณค่าในการใช้งาน รูปร่างคล้าย ๆ เรือ มี 
ส่วนประกอบสําคัญ ๓ ส่วน ด้วยกันคือ  

1. กระดานแกะ  
2. ตาแกะหรือคมแกะ  
3. หลอดแกะ หรือด้ามแกะ  
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ตาแกะทําด้วยเหล็กกล้าซึ่งช่างทําแกะนิยมใช้เหล็ก
สําหรับทําเล่ือยที่เรียกว่า เหล็กคัดเล่ือย ทําเป็นคมคล้ายมีดยาว
ประมาณ 6 เซนติเมตร กระดานแกะทําด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้
ชนิดเบา ช่างทําแกะนิยมใช้ไม้ตีนเป็ดหรือไม้แค เพราะไม้ ๒ 
ชนิดนี้ มีน้ําหนักเบา ไม้แคทนทานกว่าแต่หายากกว่าไม้ตีนเป็ด 
ทําเป็นรูปสามเหล่ียมคางหมู ส่วนด้ามแกะทําจากไม้ไผ่เรี้ย บางที
เรียกส้ันๆ ว่า เรี้ย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ 
เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร การเข้าด้ามแกะจะต้อง
ใช้ไม่ไผ่เหลาเป็นเส้น สอดเข้าไปในปล้องของไม้ไผ่เรี้ย เพื่อยึด
ด้ามแกะกับกระดานแกะให้แน่น  

เมื่ อจะใ ช้
แกะเก็บข้าว ให้เอา
แ ก ะ ใ ส่ เ ข้ า ใ น
ระหว่างนิ้วกลางกับ
นิ้วนาง แล้วใช้นิ้วชี้
กับน้ิวกลางจับรวง
ข้าวมาทาบกับคม
แกะ ใช้คมแกะตัด 
รวงข้าวแต่ละรวงจนเต็มหน้าแกะ แล้วจึงส่งข้าวย้ายไปยังมืออีก
ข้างหนึ่งจนเต็มกํามือพร้อมผูกเป็นเลียง จึงเก็บซังข้าว (ต้นข้าวที่
ถูกเอารวงข้าวออกแล้ว) มา 3 ต้น นํามามัดคอรวงข้าวให้แน่น 
ทําเป็นเลียงข้าว เพื่อนําไปเก็บไว้ในลอมข้าวต่อไป  
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แกะเก็บขาว ถือเป็นภูมิปัญญาของคนภาคใต้  เนื่องจาก
อุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดนี้ ช่วยให้ชาวนาสามารถเลือกเก็บข้าว
ได้ทีละรวง ทําให้ไม่มีข้าวพันธุ์ที่ไม่ต้องการปลอมปนรวมกับข้าว
ที่เก็บไปใช้เป็นอาหาร หรือนําไปใช้ทําพันธุ์ต่อไป เนื่องจากใน
การทํานาข้าว อาจมีข้าวชนิดอื่นๆ ขึ้นแซมได้ เช่น ข้าวผี  หรือที่
จริงคือ หญ้าข้าวผี (ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryza rufipogon) เป็นพืช 
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ในสกุลข้าว มีวิวัฒนาการใกล้ชิดกับข้าว แต่ถือเป็นวัชพืชร้ายแรง
ในนาข้าว ลักษณะเมล็ดจะมีหางยาว หญ้าข้าวผีจะขึ้นปนใน
แปลงปลูกข้าว และเมล็ดจะหลุดร่วงก่อนจะเกี่ยวข้าว ทําให้
แพร่กระจายพันธุ์ได้ดี เมล็ดหญ้าข้าวผีที่ปนไปในข้าวสารจะถือ
เป็นของแปลกปลอม  ข้าวปลอมปนที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกชนิด 
คือ ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง เมื่อสุกจะร่วงง่าย และร่วงเร็ว เมล็ด
ข้าวเปลือกส่วนใหญ่มีหางส้ันหรือไม่มีหาง หากมีปนจํานวนมาก 
จะทําให้สูญเสียรสชาติเมื่อนําไปหุงรับประทาน 

ภูมิปัญญาจากการใช้แกะเก็บข้าวอีกอย่างคือ เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ในครัวเรือน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้
แรงงาน จึงต้องอาศัยสมาชิกในครอบครัว ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ 
ญาติพี่น้องมาร่วมกัน หรือแม้แต่หากมีพื้นที่นามาก ก็ต้องใช้วิธี
ลงแขกเพื่อนบ้านมาร่วมด้วยช่วยกัน ในระหว่างที่เก็บข้าวก็มีการ
พูดคุยหยอกล้อกัน เป็นการลดช่องว่างของสมาชิกที่มีวัยต่างๆกัน 
และยังได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีด้วย   
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คุณคาที่ซอนอยูในพิธีทาํขวัญขาว 
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ความเช่ือกําหนดพฤติกรรม  
            โดยมีพิธีกรรมเปนเคร่ืองแสดงออก 

พิธีกรรมน้ีเกิดขึ้นมาจากความเชื่อของคนโบราณ ที่เมื่อ
ครั้งอดีตยังไม่มีคําอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ
มากนัก การเกิดน้ําท่วม น้ําแล้ง ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลเมื่อ
ไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากส่ิงใด ก็เชื่อเอาว่าน่าจะมี ส่ิงเหนือ
ธรรมชาติบันดาลให้เกิดขึ้น การท่ียังไม่เข้าถึงความรู้ จึงทําให้ไม่
ทราบว่าเหตุใดข้าวบางปีผลผลิตงอกงาม ในขณะที่บางปีผลผลิต
เสียหาย จึงเชื่อว่าเทวดาประจําผืนนาไม่ช่วยดูแลด้วยเหตุต่างๆ 
เหล่านี้ทําให้คนโบราณจึงนอบน้อม เกรงกลัวและถ่อมตนกับ
ธรรมชาติรวมทั้ ง ส่ิ ง เหนือธรรมชาติ  ด้วยตนเองนั้นไม่มี
ความสามารถที่จะฝืนปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้  และเม่ือ
มุ่งหวังส่ิงใดก็จะร้องขอต่อส่ิงที่ตนเองเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
บวงสรวงบูชา จึงเป็นการแสดงออกเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างมนุษย์กับเทวดาหรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งเชื่อว่า
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ความเช่ือและพิธีกรรมนี้ที่เชื่อว่าข้าวเป็น
พืชที่มีขวัญอยู่ประจําไม่หลีกหนีไปไหน การกระทําใดๆ ที่เป็น
การลบหลู่ดูหมิ่น ไม่รู้คุณของแม่โพสพ จะทําให้แม่โพสพเสียใจ 
น้อยใจ ขวัญที่อยู่ก็จะหนีไป ส่งผลให้เกิดคําสอนที่ให้ปฏิบัติตาม
และเป็นข้อห้ามที่เต็มไปด้วยกุศโลบายต่าง เช่น 
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  คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเมื่อหลังทําพิธีทําขวัญข้าวแล้ว ก็
จะเก็บเลียงข้าวใส่หาบเพื่อเอาไปเก็บไว้ในยุ้ง ระหว่างเดินทาง
จะต้องไม่พูดกับใครเลย นัยว่าเมื่อเรียกขวัญแม่โพสพแล้วก็กลัว
ว่าขวัญจะหล่นหายก่อนไปถึงยุ้งเก็บข้าว เมื่อนํามาวิเคราะห์ดู
น่าจะเป็นกุศโลบายให้เร่งทํางานให้สําเร็จ สังคมคนสมัยก่อนมี
ความใกล้ชิด รู้จักเป็นพี่น้องเครือญาติ เพื่อนบ้านก็มีความสนิท
สนามกัน หากเมื่อเจอคนรู้จักแล้วมัวแต่แวะพูดคุยกัน งานก็จะ
เสร็จช้า 

  การทํารวบข้าวในพิธีทําขวัญข้าว โดยรวบกอข้าวกลาง
นากับพืชนิดต่างๆ เป็นการล่อให้นกแมลงมาอยู่ที่รวบข้าวและไม่
ไปกัดกินทําลายต้นข้าว เช่นเดียวกับแนวคิดการทําหุ่นไล่กา
นั่นเอง  

  ไม่ให้ตากข้าวกับกระด้ง ไม่เช่นนั้นแม่โพสพจะโกรธ … 
มีความหมายเพื่อให้ลูกหลานรู้จักใช้ภาชนะที่เหมาะสม เนื่องจาก
กระด้งเป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่บางๆ หากนําไปใส่ข้าวตากแดด
ก็จะทําให้กระด้งกรอบและพังในที่สุด 

 
 ห้ามกินข้าวแหยะ เนื่องจากแม่โพสพจะเสียใจ ... การ

กินข้าวแหยะ หมายถึง การกินไม่หมด เหลือไว้บางส่วน เป็นการ
สอนให้รู้จักประมาณตน มีความพอดีในการบริโภค ไม่ทําให้เสีย
ของ  
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  เก็บข้าวในนามิให้หล้อง มิเช่นนั้นแม่โพสพจะเสียใจ 
น้อยใจ . . .  คําว่า “หล้อง” เป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ ที่มี
ความหมายว่า หลงลืม ทําไม่ครบ ทําไม่หมด ความหมายของ 
การหล้อง คือ เก็บข้าวไม่หมด อาจเว้นเหลือไว้บางพื้นที่ที่หลงลืม
เก็บ การกล่าวเช่นนี้จึงเป็นการสอนให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ  
ไม่ทํางานฉาบฉวย ทําให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ เสียของ ดังนั้นเวลา
เก็บเกี่ยวข้าวชาวนาจะไม่ค่อยคุยกัน จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บทุกรวง
ไม่ให้คลาดสายตา แม้แต่รวงใดข้าวคอตกหรือหักลงบนพื้นดินก็
ต้องเก็บขึ้นมา ส่วนรวงไหนที่ใกล้จะสุกก็จะเก็บไปด้วยเพราะจะ
ไปสุกเองเมื่อนําขึ้นลอม จะเว้นไว้เฉพาะข้าวเขียวที่จะกลับมา
เก็บอีกครั้งเมื่อสุก เมื่อเก็บหมดแปลงแล้วก็จะเดินดูข้าวที่ตกค้าง
อีกครั้งเพื่อให้ข้าวหมดในนาจริงๆ 

 

 เวลาคดข้าวอย่าเคาะหม้อ  แม่โพสพจะตกใจ . . . .  
สมัยก่อนหม้อข้าวจะทําจากหม้อดินเมื่อเอาทัพพีหรือสารพี ไป
เคาะหม้อหม้อจะบิ่น แตก ไม่น่าใช้และเป็นการส้ินเปลืองเพราะ
ต้องซื้อหม้อใบใหม่  เป็นต้น 
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กตัญูรูคุณ ... คุณลักษณะของคนไทยในอดตี 

พิธีทําขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมที่ส่ือความหมายให้เห็น
คุณลักษณะของคนไทย ที่มีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน อ่อน
น้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณ และหาโอกาสที่จะแสดงออกถึงความ
สํานึกกับผู้ที่มีพระคุณ เพราะชาวนาเช่ือว่าผลผลิตที่ได้รับนั้น 
นอกจากแรงงานและความเพียรของตนเองแล้ว ส่วนหน่ึงเกิด
จากการดลบันดาลและการดูแลของแม่โพสพด้วย  

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าในบางพ้ืนที่จะมีพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องอยู่หลายครั้ง เรียกได้ว่าแทบจะตลอดช่วงการทํานาที่
ชาวนาจะรําลึกถึงแม่โพสพ เริ่มตั้งแต่การหว่านข้าวก็ต้องหาวันดี 
พันธุ์ข้าวต้องแบ่งส่วนจากข้าวขวัญที่ผ่านการทําพิธี  ก่อนถอน
ต้นกล้าไปปักดําต้องขอขมา ตอนเริ่มปักดําต้องเชิญขวัญมาอยู่
รากอยู่กอ ข้าวออกรวงอร่ามต้องรวบข้าว ผูกขวัญไว้ เก็บเกี่ยว
แล้วต้องทําขวัญข้าวครั้งสําคัญ และเมื่อรื้อข้าวลงจากกองมานวด
ทุกครั้งก็ต้องขอขมาลาโทษ  แต่ในทุกขั้นตอนที่ว่านี้ การทําขวัญ
ข้าวจัดเป็นการแสดงออกต่อแม่โพสพที่เป็นพิธีรีตรองมากที่สุด 
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บทบาทและความสัมพันธในมิตทิางสังคม 

หมอทําขวัญข้าว ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในพิธีกรรม  
ผู้ทําหน้าที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโส อยู่ในศีลในธรรม ได้รับการ
ยอมรับนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้าน ด้วยบทบาท
หน้าที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์กับเทวดา 
สามารถพูดคุยเรียกเชิญแม่โพสพซ่ึงถือเป็นเทวดาลงมาได้ 
นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมแก่คนรุ่นหลัง 
เป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ความเช่ือและพิธีกรรมให้คง
อยู่กับท้องถิ่นต่อไป 

พิธีกรรมนี้ เป็นการสร้างความรู้ สึกเป็นกลุ่มพวก
เดียวกัน เนื่องจากได้ร่วมกันทําพิธี แต่เดิมโบราณทุกบ้านจะทํา
พิธีของตนเองสอดคล้องไปกับวิถีการดํารงชีวิต  มีคนเฒ่าคนแก่
ของตระกูลที่สามารถทําพิธีได้ คนที่มาร่วมคือกลุ่มเครือญาติ คน
รู้จักซึ่งถือเป็นการสมานความสามัคคี ถึงแม้ปัจจุบันมีผู้สืบทอด
พิธีกรรมน้อยลง จึงเริ่มเปล่ียนแปลงจากการทําแต่ละบ้านเป็น
การทําร่วมกันทั้งหมู่บ้าน ก็ถือว่าพิธีกรรมได้ช่วยหลอมรวมจิตใจ
ของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว ทําให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
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การแสดงสัญลักษณ เพ่ือส่ือความหมายท่ีดีงาม 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีกรรมของไทยแทบจะทุกพิธี ประกอบด้วยเครื่อง
บูชา และเครื่องใช้ประกอบพิธีต่างๆ ที่ล้วนเป็นสัญลักษณ์ ส่ือ
ความหมายของส่ิงนั้นๆ ในพิธีทําขวัญข้าวก็เช่นเดียวกัน ที่มี
สัญลักษณ์ส่ือความหมายในพิธี  

 
- การนุ่งห่มสีขาวของผู้ทําพิธี แสดงถึงความบริสุทธิ์ 

เป็นสีของพราหมณ์  
- อาหารคาวหวาน  ที่ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง เ ซ่ น ล้ วนมี

ความหมาย  เช่น ปลามีหัวมีหาง แทนความอุดม
สมบูรณ์ ขนมต้มแดงขนมต้มขาว เหล้า เป็นเครื่อง
บูชาครู กล้วย อ้อย เป็นส่ิงที่คนโบราณกินเพื่อ
ดํารงชีพ 
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- ดอกไม้ แสดงถึงความเคารพ เป็นเครื่องบูชาที่
แสดงถึงความอ่อนน้อม อ่อนโยน  

- ธูป 3 ดอก เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์  

- เทียน เป็น สัญลักษณ์ทางศาสนา แสงเทียนที่เป็น
ประกายแสดงถึงจิตอันสว่างไสว และสมาธิ  

- หมาก พลู เป็นส่ิงที่คนโบราณนิยมกินและใช้
รับแขก  

- ส่ิงของมีค่าที่ใส่มากับเลียงข้าว แสดงถึงการถวาย
ส่ิงมีค่าของตนเองเพื่อตอบแทน และทําให้ผู้มี
พระคุณพึงพอใจ 
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แนวทางการอนุรักษสืบสานพิธีทําขวัญขาว 

พิธีทําขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมและภูมิปัญญาที่มีความ
เส่ียงต่อการถูกละเลย และ   สูญหายไปในที่สุด ด้วยเพราะ
ปัจจุบันชาวนามีความรู้ เทคโนโลยีและตัวช่วยมากมายในการ
เพิ่มผลผลิตทั้งแบบหวังผลระยะส้ัน และระยะยาว อีกทั้งผู้ที่สืบ
ทอดความรู้ทางพิธีกรรมก็มีน้อยลงไปทุกที การอนุรักษ์พิธีทํา
ขวัญข้าวหรือแม้แต่พิธีกรรมโบราณอื่นๆ ไว้มีความจําเป็น 
เนื่องจากส่ิงเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรู้ของคนรุ่น
หลัง ให้ได้เรียนรู้ความเช่ือ การแสดงออกทางสังคม และคุณค่า
ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ อันจะช่วยพัฒนากระบวนการคิด  การวิเคราะห์ 
รวมทั้งการศึกษาเพื่อนําไปสู่พัฒนา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมี
กลวิธีหรือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน เช่น 
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- การบูรณาการพิธีกรรมและภูมิปัญญาเข้ากับการ 
เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ทั้งในรูปแบบที่เป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสูตรท้องถิ่น การจัดประสบการณ์นอกห้องเรียน เป็นต้น  

- การจัดเป็นงานประเพณีเชิงการท่องเที่ยว 
- การสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
- การถอดความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ 

ทํางานสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ดนตรี หรือนาฏศิลป์   
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวในอดีต ที่มาจากการ 

ถอดบททําขวัญข้าว 
- การใช้พิธีกรรมเป็นกลไกในการรวมกลุ่มและสร้าง 

ความสามัคคีในชุมชน เป็นต้น 
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สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต  
ได้เลือกใช้กระบวนการทํานา เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างจิตสํานึก
ในการรัก และรู้คุณค่าของแผ่นดิน ปลูกฝังทัศนคติ การสํานึกใน
บุญคุณ และให้คุณค่าของความเป็นคน ที่มีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันในทุกระดับของสังคม จึงเข้ามามีบทบาทร่วมกับ 
เทศบาลตําบลดอนประดู่ อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  ใน
การฟ้ืนฟูพิธีทําขวัญข้าวซึ่งเลือนหายจากผืนนาตําบลดอนประดู่
ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเห็นว่าในชุมชนแห่งนี้ยังคงมีผู้สืบทอด 
ภูมิปัญญา ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวให้คนรุ่นปัจจุบันได้ถอด
ความรู้เก็บไว้เป็นหลักฐานให้คงอยู่คู่ชุมชน เพื่อสร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจร่วมกัน ดังเห็นได้จากบรรยากาศของกิจกรรมทําขวัญ
ข้าวที่ เกิดขึ้น คนเฒ่าคนแก่ และคนรุ่นปัจจุบันที่ เคยสัมผัส
พิธีกรรมนี้เมื่อวัยเด็กในอดีต ได้พูดคุยรื้อฟื้นความหลังร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน ล้วนต่าง ช่ืนชมกับวิถีชีวิตดั้ ง เดิมที่ เคยมี
ประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดให้คนที่ไม่เคยสัมผัส 
ได้รับรู้รับทราบด้วย  
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ส่ิงที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การมุ่งหวัง ไม่ใช่เพียงแค่การสืบทอดพิธีกรรมให้คงอยู่หรือเป็นที่
รับรู้ แต่เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณได้เรียนรู้คุณค่าจาก
พิธีกรรมดังกล่าว และเห็นประจักษ์ว่าภูมิปัญญาของคนในอดีต
นั้นมีความลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน หากเราเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ความหมายที่ซ่อนอยู่ในภูมิปัญญา ก็จะทําให้เราตระหนักใน
คุณค่าของส่ิงนั้นเพื่อสืบสานต่อไป  
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