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เรื่อง พิธีกรรมซอนขวัญ บานคลองไพร ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ความเชื่อเรื่องขวัญของคนไทยทุกภูมิภาคมีมาตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะปรากฏในการดําเนินวิถีชีวิต

ตัง้แตเกิด คือเมื่อมีเด็กเกิดจะมีการรับขวัญเด็กที่เกิด ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิด

พลายแกว ก็ไดจัดพิธีการรับขวัญพลายแกว ดังบทที่วา

                   ๏ ศรีศรีวันน้ีฤกษดีแลว              เชิญขวัญพลายแกวอยาไปไหน

                   ขวัญมาอยูสูกายใหสบายใจ           ชมชางมาขาไททัง้เงินทอง

                   ขวัญเอยเจามาเถิดพอมา              อยาเที่ยวลากะเกณฑตระเวนทอง

                   มาชมพวงแกวแลวพวงทอง           ขาวของเหลือหลายสบายใจ
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                   ครัน้แลวก็โหอีกสามที                 ดับอัคคีโบกควันเจิมพักตรให

                   ใหชันษายืนหมื่นปีไป                  มีชัยชํานะสวัสดี

                   ครัน้ทําขวัญเสร็จสําเร็จการ           วงศวานปรีดิ ์เปรมเกษมศรี

                   จนอายุพลายแกวไดหาปี              พาทีแคลวคลองวองไว ฯ

(ขุนชางขุนแผน ตอน กําเนิดพลายแกว, อางถึงใน เรไร ไพรวรรณ, 2551 หน า 258)

         หรือแมกระทัง่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาซึ่งถือวาเป็นอาชีพหลักของคนไทยตัง้แตอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ขณะที่ขาวจวนตัง้ทองก็ไดมีการทําขวัญขาว ที่แสดงออกถึงความเคารพพระแมโพสพ ซึ่งเป็นอีก

ประเพณีหน่ึงของทางภาคกลาง เมื่อชายไทยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตองมีการบวช

เป็นพระ ซึ่งถือเป็นประเพณีนิยมของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งในการบวชจะตองมีการทําขวัญเรียกวา

“ทําขวัญนาค” เพื่อเป็นการอบรม สัง่สอนใหผูบวชไดระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา หรือผูมีพระคุณที่เลีย้งดูมา

ชาวไทยทางภาคเหนือและอีสานเมื่อมีการเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ จะมีการเรียกขวัญเพื่อใหผูที่เจ็บปวยหรือ

ประสบอุบัติเหตุ มีขวัญและกําลังใจจะเรียกพิธีน้ีวา ชอนขวัญ ซอนขวัญ หรือ สอนขวัญ บางตามแตละทองถิ่น

เรไร ไพรวรรณ (2551, หน า 258 -266) กลาวไวดังน้ี ถาจะพิจารณาถึงเหตุที่มีการทําขวัญจะมีสาเหตุใหญ 2 สา

เหตุ คือ

         1. เหตุอนัเน่ืองมาจากสิง่ดีที่เกดิขึ้น หรอืไดรบั เชน ไดรบัโชคลาภ การเลื่อนยศ เลื่อนตาํแหนง แตงงาน ขึ้น

บานใหม เจานายหรือผูใหญที่เคารพมาเยือน ไดรับลาภพิเศษจากสัตวใหม เป็นตน จึงจัดพิธีขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล

         2. เหตุอันเน่ืองมาจากสิ่งไมดีที่เกิดขึ้น หรือไดรับ จึงจัดพิธีทําขวัญขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาเคราะหปัดเสนียด

จัญไรตาง ๆ ใหพนไป เชน การเจ็บไขไดปวย ไดรับอุบัติเหตุ

ไดรับความตกใจจากเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง เคราะหรายเสียทรัพยสินเงินทอง เกิดคดีความ สัตวหรือสิ่งของ

หายไปแลวไดคืน เป็นตน

         ประคอง นิมมานเหมินทร (2521, หน า 108-109) อธบิายความหมายของ “ขวญั” ไวทาํนองเดยีวกนั แตให

เหตุผลเชิงจิตวิทยาประกอบดวย ดังน้ี

         ขวญั คอื พลงัหรอืกาํลงัใจของคนเรา ที่มีการเรยีกขวญัเมื่อเกดิหกลมหรอืเคราะหราย ก็เพราะปกติของคน

เรามักมีจิตใจออนแอ เมื่อมีเหตุใหตกใจหรือเสียใจก็เกิดความหวัน่ไหวเสียกําลังใจได บรรพบุรุษจึงมีวิธีการชวย

ใหกําลังใจคืนมาเกิดความมัน่ใจขึ้น การเรียกขวัญในคราวเจ็บปวยบางทีก็ทําควบคูไปกับพิธีสืบชะตา ซึ่งก็เป็นพิธี

ทําใหผูปวยมีกําลังใจและสบายใจขึ้นเชนกัน การเรียกขวัญจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ทําใหผูไดรับการเรียกขวัญ

เกิดความเขมแข็งขึ้น มีพลังขึ้นและมีความอบอุนใจขึ้น
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         จากขอความขางตน สรปุไดวา “ขวญั” คอืสิง่ที่มีอยูในสิง่มีชวีติทกุอยาง เป็นพลงัหรอืกาํลงัใจที่สงผลใหคน

หรือสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ไดมีความปกติสุข ในการดํารงอยู

ความเป็นมาพิธีกรรมซอนขวัญ

         พิธีซอนขวัญน้ียังเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความใสใจและระลึกถึงความรูสึกของจิตใจของผูที่เป็น

ครอบครัวหรือเครือญาติเดียวกัน อันเป็นการใหกําลังใจในการดํารงชีวิตตอไปของคนในครอบครัวและสังคม ซึ่ง

การซอนขวัญน้ีเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงการใหกําลังใจแกผูเจ็บปวยหรือผูที่ประสบอุบัติเหตุตาง ๆ ของคนไทย

ทางภาคอีสานและบางกลุมของคนไทยเหนือ ซึ่งบานคลองไพร ต.โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร เป็น

หมูบานที่ใหญมีถึง 12 หมูบาน ประชาชนสวนใหญเป็นคนเชื้อสายทางภาคเหนือที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐาน ประชาชน

สวนใหญเป็นกลุมคนไทยภาคเหนือที่อพยพมาจากอําเภอเสริมงามจังหวัดลําปาง จึงไดนําพิธีกรรมซอนขวัญน้ีมา

ใชดวย นางผัด จันทรน้ิว (หลา) อาศัยอยูบานเลขที่ 2/1 หมู 4 บานคลองไพร ต. โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.

กําแพงเพชร ไดใหขอมูลวา พิธีกรรมซอนขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ถายทอดกันมาตัง้แตรุนพอแม ป ูยา โดยจะเป็น

พิธีกรรมที่ใชเฉพาะผูหญิงเป็นผูประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะใชในกรณีที่คนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ เมื่อคนใน

ครอบครัวประสบอุบัติเหตุ เชน รถลม รถชน แมหรือ ยายาย จะเป็นผูไปซอนขวัญ ถาหากคนในครอบครัวไม

สามารถทําได ก็จะไปบอกใหผูหญิงผูเฒาผูแกทานอื่นที่เคารพและสามารถประกอบพิธีกรรมไดเป็นผูกระทําให

แตในปัจจุบันพิธีกรรมซอนขวัญไมคอยไดมีการปฏิบัติหรือมีใหเห็นบอยครัง้นัก เพราะเด็กสาวไมคอยใหความ

สําคัญและมองวาเป็นพิธีกรรมที่งมงาย เน่ืองจาก ความเจริญกาวหน าทางเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาการ

ทางการแพทย เมื่อประประสบอุบัติเหตุก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในทองถิ่น อีกทัง้ผูที่รูจัก

และผูที่จะประกอบพิธีกรรมซอนขวัญเหลือน อยทัง้ยังเป็นการประกอบพิธีกรรมของคนไทยกลุมไทยเหนือเทานัน้

และเป็นพิธีกรรมที่จะประกอบกันในแตละครอบครัวเทานัน้

         ผูที่จะประกอบพธิกีรรมน้ีไดตองเป็นผูหญงิเทานัน้ จะเป็นแม ยา หรอืยายของผูประสบอบุตัเิหตุกไ็ดหากผูที่

เป็นแม ยาหรือยาย ไมสามารถประกอบพิธีกรรมไดก็จะไปเชิญผูเฒาผูแกที่เป็นผูหญิงมากระทําให

         การแตงกายของผูประกอบพิธีกรรมนัน้ไมมีการกําหนดจะแตงกายอยางไรก็ไดแลวแตความสะดวกของผู

ประกอบพิธีกรรมแตตองสํารวมและสุภาพ

         วันที่ใชประกอบพิธีกรรมนัน้จะตองไมเป็นวันเสีย (วันที่ตองหามประกอบพิธีกรรมหรือการมงคลของภาค

เหนือตามจันทรคติแตละเดือนซึ่งกําหนดวันไมตรงกันหรือคนไทยทางภาคกลางเรียกวาวันจมและไมนิยม

กระทํากันในวันพระ) เวลาที่จะใชประกอบพิธีกรรมน้ีจะประมาณตัง้แต 16.00-18.00 น. กลาวคือ ไมรอนจนเกิน

ไปเมื่อแดดเริ่มออนแสงและไมเย็นคํ่าจนมองอะไรไมเห็นเน่ืองจากจะทําใหผูไปประกอบพิธีกรรมไดรับอุบัติเหตุ

เองหรือพบกับสัตวเลื้อยคลานมีพิษจําพวกงูหรือตะขาบ แมงปองได
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อุปกรณ ที่ประกอบพิธีกรรม

         อปุกรณที่ประกอบพธิกีรรม คอื หงิหรอืสวงิ กลวยน้ําวาสกุ 2 ผล ไขตมจะเป็นไขเป็ดหรอืไขไกกไ็ด 2 ฟอง

ขาวน่ึงหรือขาวเหนียวหุงสุก 2 ป้ันพอประมาณ ดายสายสิญจนสําหรับผูกขอมือตามจํานวนที่จะผูกใหตัดความ

ยาวพอผูขอมือผูประสบอุบัติเหตุได 

ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการซอนขวัญ

         ขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการซอนขวญัจะกระทาํดงัน้ี เมื่อคนในครอบครวัประสบอบุตัิเหตุ ผูที่เป็นแม ยา

หรือยาย จะประกอบพิธีกรรมซอนโดยจะไปกําหนดวันที่ไมใชวันเสียหรือวันจม คือ วันที่หามทําการมงคลใน

แตละเดือนที่กําหนดทางจันคติจะไปยังสถานที่ประสบอุบัติเหตุ ในเวลาประมาณ 16.00-18.00 น. พรอมดวย

อุปกรณคือ หิง (สวิง) พรอมบอกกลาวเจาที่เจาทางดวยวาจา ขออนุญาตวาจะมาเก็บขวัญหรือซอนขวัญของคนที่

ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันใดเวลา ใด โดยบอกชื่อ และวันเวลาที่ประสบอุบัติเหตุและจากอุบัติเหตุอะไรอยางไร จาก

นัน้จะซอนสวิงไปรอบๆ บริเวณนัน้ พรอมกับพูดเรียกขวัญในคําพูดดีๆ เชน “ขวัญทัง้ 32 ที่ตกอยูของ....(ชื่อคนที่

ประสบอุบัติเหตุ)....วาอยูตรงไหนใหกลับเขามา เพื่อจะไดอยูดีมีสุข อยูดีมีแรง หายเจ็บหายไขใหมา ...” ซึ่งคําพูด

ที่พูดนัน้จะตองเป็นคําพูดที่ดีและเป็นศรีเป็นมงคล แลวแตผูที่กระทําพิธีจะกลาว เมื่อซอนขวัญไดสักครูก็ใหรวบที่

กนสวิงและจับใหแนน สมมุติวาไดขวัญกลับมาแลวและเดินทางกลับมาที่บานที่ผูประสบอุบัติเหตุรออยู โดย

ระหวางทางกลับมาจะตองจับกนสวิงใหแนนหามปลอยเด็ดขาด เสร็จแลวกนสวิงกลับดานคลอบลง  ที่หัวที่ตัวของ

ผูประสบอุบัติเหตุใหขวัญที่อยูในสวิงในกลับเขารางของคนนัน้ จากนัน้จะใหผูประสบอุบัติเหตุนัง่และใหกางแขน

ออกกําไขตมขางละ 1 ฟอง และขาวเหนียว ขางละ 1 ป้ัน พรอมกลวยน้ําวาอีกขางละ 1 ผล จากนัน่ผูที่ไปซอน

ขวญัมาก็จะพดูวาใหขวญักลบัมาอยูกลบัเน้ือกลบัตวั อยดูีมีแรง หรอืใชคาํพดูเชงิปลอบใจ   ใหหายตกในและใชได

สายสิญจนผูที่ขอมือ และเมื่อผูกขอมือเสร็จก็จะใหทานไขตม ขาวเหนียวและกลวยพอเป็นพิธี ก็เสร็จพิธีกรรม

แลว 

ความเชื่อของชาวบานกับพิธีกรรมซอนขวัญ

         พิธีกรรมซอนขวัญน้ีชาวบานคลองไพรจะเชื่อวาหากประสบอุบัติเหตุแลวไมไดซอนขวัญจะทําใหผูประสบ

อุบัติเหตุนัน้ไมหาย อยูไมสบายตัว นอนหลับไมสนิทและขวัญผวา จึงไดประกอบพิธีกรรมน้ี สวนความเชื่อที่เกิด

จากอุปกรณและภาษาที่ใชในพิธีกรรมนัน้ จะมีความเชื่อเรื่องขวัญทัง้ 32 ของคนโดยจะกลาวขณะทําการซอน

ขวัญวา ขวัญทัง้ 32 ที่ตกอยูของ....(ชื่อคนที่ประสบอุบัติเหตุ)....วาอยูตรงไหนใหกลับเขามา เพื่อจะไดอยูดีมีสุข

อยูดีมีแรง หายเจ็บหายไข ใหมา ...” ซึ่งคําพูดที่พูดนัน้จะตองเป็นคําพูดที่ดีและเป็นศรีเป็นมงคล สะทอนใหเห็น

วาการกระทําการสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีสิ่งมงคลจะตองใชคําพูดที่ดีและเป็นมงคลจะทําใหการงานนัน้ประสบความสําเร็จ

ดังที่คนโบราณกลาววา เมื่อเขาป าอยาพูดถึงเสือ ซึ่งเป็นขอหามหรือการสัง่สอนไปดวยเพราะจะไมเป็นสิ่งดีอัน
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เป็นการทําลายขวัญและกําลังใจของคนที่จะทําการสิ่งนัน้

         การที่ใชกลวยน้ําวาใหทานหลงัจากประกอบพธิกีรรม เพราะคนสมยัโบราณใชกลวยน้ําวาใหเดก็ทานในขณะ

ยังเล็กโดยจะใชกลวยน้ําวาสุกเผาและบดใหเด็กทานเป็นการเลีย้งเด็กทารกสมัยกอนเมื่อทารกนัน้เริ่มจะทิง้นม

แลว ขวัญที่เขามาก็เป็นเหมือนเด็กที่ตองเลีย้งดูและยังเชื่ออีกวาการใชกลวยจะทําใหอะไรงายเหมือนกับการกิน

กลวยที่กลืนงาย  จึงเห็นไดวากลวยน้ําวามีความเกี่ยวพันกับคนไทยซึ่งเราจะสามารถพบเห็นไดทัง้ในการดํารง

ชีวิตและการประกอบพิธีกรรมตางๆ

         ขาวน่ึงหรือขาวเหนียวพิธีกรรมซอนขวัญน้ีเป็นพิธีกรรมของคนทางภาคเหนือจึง ซึ่งคนภาคเหนือนัน้รับ

ประทานขาวเหนียวเป็นอาหารหลัก จึงไดนํามาใชเชนกันเหมือนกับ การเลีย้งขวัญที่เขามาอยูในตัวผูประสบอุบติ

เหตุเชนกัน 

         ไขตม การใหทานไขตมจะถอืวาไดรบัสิง่มงคลเพราะไขตมจะเป็นสีขาวดานนอกและยงัมีลกัษณะผวิเกลีย้ง

ลื่นเป็นมันจึงจะเป็นสัญลักษณวาผูที่ไดรับการประกอบพิธีกรรมซอนขวัญน้ีแลวจะคลาดแคลวจากสิ่งไมมีดีและไม

เกิดอุบัติเหตุอีก อีกทัง้ผูที่ไดรับอุบัติเหตุมักจะเกิดแผล จึงใหกินไขเผื่อจะไดเป็นการบํารุงจะไดหายไวๆ

         สายสิญจนที่ใชผูกขอมือจะเป็นการใหขวัญนัน้อยูกับเน้ือกลับตัวและเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเป็นเครื่องรางที่จะ

ชวยคุมครองผูประสบอุบัติเหตุ นอกจากน้ีผูใหขอมูลยังกลาววาในขณะที่มีการผูกสายสิญจนจะมีการกลาวคําที่

เป็นมงคลจากญาติพี่น องดวยจึงเป็นเหมือนการใหพรและลงคาถาอาคมไปดวย

บทสรุป

         พิธีกรรมซอนขวัญบานคลองไพร ต.โปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มี 12 หมูบาน

ประชาชนสวนใหญเป็นคนเชื้อสายทางภาคเหนือที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐาน ประชาชนสวนใหญเป็นกลุมคนไทยภาค

เหนือที่อพยพมาจากอําเภอเสริมงามจังหวัดลําปาง จึงไดนําพิธีกรรมซอนขวัญน้ีมาใชที่บานคลองไพรดวยซึ่ง

พิธีกรรมซอนขวัญน้ีเป็นพิธีกรรมที่ถายทอดกันมาตัง้แตรุนพอแม ป ูยา โดยจะเป็นพิธีกรรมที่ใชเฉพาะผูหญิงเป็น

ผูประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะใชในกรณีที่คนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ เมื่อคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ เชน

รถลม รถชน แมหรือ ยายาย จะเป็นผูไปซอนขวัญ ถาหากคนในครอบครัวไมสามารถทําได ก็จะใหผูหญิงผูเฒาผู

แกทานอื่นที่เคารพและสามารถประกอบพิธีกรรมไดเป็นผูกระทําให ทัง้น้ีเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจใหกับผูที่

ประสบอุบัติเหตุและคนใคนในครอบครัวผูที่ประสบอุบัติเหตุ ประเพณีพิธีกรรมซอนขวัญจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ และ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบานคลองไพร ต.โปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรที่ควรอนุรักษ

สืบสานใหคงอยูสืบไป

คําสําคัญ : พิธีกรรมซอนขวัญ, คลองไพร, โปงน้ํารอน, คลองลาน, กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=พิธีกรรมซอนขวัญ_บานคลองไพร_ต.
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โปงน้ํารอน_อ.คลองลาน_จ.กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-07-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2123&code_db=610004&code_type=05
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