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เรื่อง ประเพณีตําขาวเหนียว ชาวมง จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ประเพณีตําขาวเหนียวชาวมง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน ไมเพียงเฉพาะชาวมงในจังหวัด

กําแพงเพชรเทานัน้ที่ยังคงรักษาประเพณีน้ีไว แตยังรวมถึงชาวมงในจังหวัดอื่นๆ หรือประเทศอื่นๆ อีกดวย

ประเพณีตําขาวเหนียวชาวมงมักจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 คํ่า เดือน 2 ซึ่งจะตรงกับชวงเดือนธันวาคม – มกราคม

ของทกุปี ในการจดัประเพณีตาํขาวเหนียวชาวมงนัน้เป็นประเพณีที่สบืเน่ืองหรอือยูในชวงเดยีวกบังานประเพณีปี

ใหมมง ซึ่งการจัดงานดังกลาวเป็นงานประเพณีที่สืบทอดและแสดงถึงเอกลักษณความเป็นชาติพันธุมงเป็นอยางดี

การตําขาวเหนียวของชาวมงนัน้บางที่อาจจะตําเพื่อไหวผีป า ผีบรรพบุรุษหรือสิ่งที่ตนเองนับถือแตเพียงอยาง

เดียว บางที่ก็นําขาวเหนียวที่ผานการไหวผีมาทําเป็นอาหารคาวและอาหารหวานเพื่อยืดอายุของขาวเหนียวอีก

ดวย ประวัติความเป็นมาของประเพณีตําขาวเหนียวชาวมง หรือแมแตความเชื่อของประเพณี

         ซึ่งในปัจจุบัน ประเพณีไทยสามารถแบงออกไดเป็น 3 ประเภทหลัก คือ จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม

ขนบประเพณีหรือสถาบัน และธรรมเนียมประเพณี ประเพณีตําขาวเหนียว ชาวมงก็เชนเดียวกัน ถือวาเป็น
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ขนบธรรมเนียมประเพณี เน่ืองจากประเพณีตําขาวเหนียวของชาวมง เป็นประเพณีที่เกี่ยวของกับการบอกเลาที่

นิยมทําสืบตอกันมาตามความเชื่อของคนในชนเผาวา ถาทําแลวจะเกิดสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เน่ืองจากขาวเหนียว

ที่ไดในประเพณีดังกลาวจะนําไปไหวผีป า ผีเขาและผีบรรพบุรุษที่ตนเองนับถือ นัน้เอง (Thu Hoa, 2559)

ประวัติความเป็นมาของประเพณีตําขาวเหนียวชาวมง จังหวัดกําแพงเพชร

         ประเพณีตาํขาวเหนียวชาวมง เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมาอยางยาวนาน ไมวาจะเป็นประชากรชาวมงที่อยู

ในจังหวัดกําแพงเพชรหรือชนชาวมงที่อาศัยอยูในที่ใดๆ ก็ตาม อาทิ ชาวมงจังหวัดเพชรบูรณ ที่นิยมทํา “ขนม

ตวนหยัว” หรือขนมที่ทําจากการตําขาวเหนียวจนละเอียดและนําไปป้ิงพรอมทานกับน้ําผึ้งกลายเป็นขนมหวาน

เลิศรส ซึ่งรายละเอียดของการทําขนมตวนหยัวนัน้ เหมือนกับประเพณีตําขาวเหนียวของชาวมง เพื่อใชในการ

ไหวบรรพบุรุษ ชวงเทศกาลปีใหมนัน้เอง นอกจากชาวมงในจังหวัดเพชรบูรณแลวนัน้ ประเพณี  ตําขาวเหนียว

ชาวมงยังปรากฏในพื้นที่อื่นนอกจากประเทศไทย อาทิ อําเภอเดียนเบียน จังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม

ซึ่งเรียกโจวปาวา “ขนมแบ็งใหญ” นัน้เอง (Thu Hoa, 2557)

ประวัติความเป็นมาของหมูบานตลาดมง

         บานตลาดมงเป็นหมบูานหน่ึงในตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร อาชพีหลกัของ

ประชากรในหมูบานตลาดมงคือ ปลูกมัน ปลูกขาวโพด โดยประชากรสวนมากเป็นชนเผามงและหมูบานตลาดมง

มีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษา คนควา เรื่อง

ประวัติศาสตรการตําขาวของชนเผามง เพราะอยากทราบวาประวัติความเป็นมาของการตําขาว วิธีการทําที่ถูก

ตองของชนเผามง ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพชนรุนหลัง ควรรวมอนุรักษ เน่ืองดวยการตําขาวของคนในอดีตจนถึง

ปัจจุบันคอยๆหายไปทีละอยางพรอมกับการจากไปของคนเฒา คนแก โดยไมมีการสืบทอดใหคนรุนหลัง ทําให

ความรู ภูมิปัญญาหายไปตามกาลเวลา (นนทวัฒน จิตชัยเจริญกุล, 2561, ธันวาคม 10) 

ประวัติความเป็นมาของการตําขาว

         การตาํขาวของชนเผามง ซึ่งเป็นงานรื่นเรงิของชาวมงของทกุๆ  ปี จะจดัขึ้นหลงัจากไดเกบ็เกีย่วผลผลติ ใน

รอบปีเรียบรอย และเป็นการฉลองถึงความสําเร็จในการเพาะปลูกของแตละปี ซึ่งจะตองทําพิธีบูชาถึงผีฟ า - ผีป า

– ผีบาน ที่ใหความคุมครอง และดูแลความสุขสําราญตลอดทัง้ปี รวมถึงผลผลิตที่ไดในรอบปีดวย ซึ่งแตละ

หมูบานจะทําการฉลองกันอยางพรอมเพรียงกัน หรือตามวันและเวลาที่สะดวกของแตละหมูบาน ซึ่งโดยมากจะ

อยูในชวงเดือนธันวาคมของทุกปี ประเพณีฉลองปีใหมมงน้ีชาวมงเรียกกันวา “นอเป โจวฮ” แปลตรงตัวไดวา

“กินสามสิบ” สืบเน่ืองจากชาวมงจะนับชวงเวลาตามจันทรคติ โดยจะเริ่มนับตัง้แตขึ้น 1 คํ่า ไปจนถึง 30 คํ่า (ซึ่ง

ตามปฏิทินจันทรคติ จะแบงออกเป็นขางขึ้น 15 คํ่า และขางแรม 15 คํ่า) เมื่อครบ 30 คํ่า จึงนับเป็น 1 เดือน ดัง

นัน้ในวันสุดทาย (30 คํ่า) ของเดือนสุดทาย (เดือนที่ 12) ของปีจึงถือไดวาเป็นวันสงทายปีเกา ชวงวันฉลองปีใหม
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สวนใหญจะตกอยูประมาณชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ในวันดังกลาวหัวหน าครัวเรือนของแตละบาน

จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลของครัวเรือน ถัดจากวันสงทายปีเกาไป 3 วัน คือ วันขึ้น

1 คํ่า 2 คํ่าและ 3 คํ่าของเดือนหน่ึง จัดเป็นวันฉลองปีใหมอยางเป็นทางการ ซึ่งทุกคนจะหยุดหน าที่การงานทุก

อยางในชวงวันดังกลาวน้ี และจะมีการจัดการละเลนตางๆ ในงานขึ้นปีใหม เชน การละเลนลูกชวง การตีลูกขาง

การรองเพลงมงและหน่ึงในนัน้คือการตําขาวหรือที่ชาวมงเรียกวา “โจวปา” ซึ่งเป็นการทําขนมเพื่อไหว

บรรพบุรุษที่ทําการปกปักรักษาครอบครัวมาตลอดปี ขนมโจวปาทําจากขาวเหนียวตําอยางละเอียดและน่ิมเหนียว

ที่ป้ันเป็นรูปกลมและวางบนใบตอง ขนมโจวปาเป็นอาหารที่จําเป็นในเครื่องเซนไหว เมื่อถึงเวลาสงทายปีเกา

ตอนรับปีใหม คนทัง้หมูบานจะรวมกันทําขนมน้ีโดยจะนําขาวเหนียวไปแช-น่ึง-ตํา แลวป้ันเป็นขนม รูปกลม ซึ่ง

ทุกขัน้ตอนจะตองใชเวลาเป็นวัน “เพื่อใหขนมโจวปาหอมและอรอยกอนอื่นตองเลือกขาวสารใหดี แชไว 1 วัน

หลังจากนัน้จะนําไปน่ึงประมาณ 1-2 ชัว่โมง เพื่อใหสุกน่ิมกอนตําขาวเหนียวก็ใหคัว่งาตํากอน นอกจากนัน้จะเอา

ไขแดงที่สุกแลวบดละเอียดเพื่อใชในระหวางการป้ันขนมไมใหติดมือ ตองตําขาวเหนียวตอนรอนๆจะไดขนมที่

เนียนน่ิมและเหนียวไมแข็งแหงหรือมีรอยแตกไมสวยไมอรอย” (สุรศักดิ ์ รุงคีรี, 2561, ธันวาคม 10) 

ความสําคัญของประเพณีตําขาวชาวมง

         ประเพณีตาํขาวเหนียวชาวมงนัน้ เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมาอยางยาวนาน โดยทัว่ไปมกัจะจดังานกนัขึ้นใน

ชวงเดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปี ประเพณีตําขาวเหนียวน้ีเกิดขึ้นมาจากการที่ชาวมงมีการนับถือวิญญาณ

บรรพบุรุษ สิ่งศักดิส์ิทธิ ์เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่อยูบนฟ า ในลําน้ํา ประจําตนไม ภูเขา ไรนา ฯลฯ ชาว

มงจะตองเซนสังเวยสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ตางๆ เหลาน้ีปีละครัง้ โดยเชื่อวาพิธีไสยศาสตรเหลาน้ีจะชวยใหวินิจฉัยโรคไดถูก

ตองและทําการรักษาไดผล เพราะความเจ็บปวยทัง้หลาย ลวนแตเป็นผลมาจากการผิดผี ทําใหผีเดือดดาลมาแก

แคนลงโทษใหเจ็บปวย จึงตองใชวิธีจัดการกับผีใหคนไขหายจากโรค หากวาคนทรงเจารายงานวาคนไขที่ลมปวย

เพราะขวัญหนี ก็จะตองทําพิธีเรียกขวัญกลับเขาสูรางของบุคคลนัน้ แตการที่จะเรียกขวัญกลับมานัน้ จะตองมี

พิธีกรรมในการปฏิบัติมากมาย บางครัง้บางพิธีกรรมก็มีความยุงยากในการปฏิบัติ แตมงก็ไมยอทอตออุปสรรค

เหลานัน้ มงเชื่อวาการที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยไมมีโรคภัยมาเบียดเบียน นัน่คือความสุขอันยิ่งใหญของ

มง ฉะนัน้มงจึงตองทําทุกอยางเพื่อเป็นการรักษาใหหายจากโรคเหลานัน้ ซึ่งพิธีกรรมในการรักษาโรคของมงนัน้มี

อยูหลายแบบ ซึ่งแตละแบบก็จะรักษาโรคแตกตางกันออกไป การที่จะทําพิธีกรรม การรักษาไดนัน้ตองดูอาการ

ของผูปวยวาเป็นเชนไร แลวจึงจะเลือกวิธีการรักษา “ดังนัน้การตําขาวของชนเผามง จึงถือไดวาเป็นเครื่องเซน

ไหวอีกอยางหน่ึงที่จําทําไวสําหรับการบูชาบรรพบุรุษ” พิธีเขากรรมของมงนัน้มีมาตัง้แตบรรพบุรุษมงเชื่อกันวา

เคราะหกรรมมีจริง แตมงนัน้ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเคราะหกรรมน้ีไดโดยการเขากรรม

         การเขากรรมของชนเผามง ก็เหมอืนกบัการจาํกดับรเิวณไมใหออกไปไหนมาไหน หามคนอื่นที่ไมใชสมาชกิ

ในครอบครัวเขามาในบาน หามไมใหพูดคุยกับคนอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว หามจับตองของมีคม หามขับขี่
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รถทุกชนิดจนกวาพระอาทิตยจะตกดิน ถาในระหวางเขากรรมอยูนัน้ สมาชิกคนไหนฝาฝืนขอหาม มักจะเกิด

อุบัติเหตุกับคนผูนัน้หรือบางรายอาจถึงแกชีวิต ชนเผามงจึงถือเรื่องเขากรรมกันอยางเครงครัด ถาสมาชิกคนใด

ไมอยูบาน ออกไปทํางานตางจังหวัด ที่ไกลๆ คนในบานก็จะนําเอาเสื้อผาของคนนัน้มามัดไวที่เสากลางบาน แลว

จะบอกใหคนคนนัน้รับทราบ เพื่อขอหยุดงาน แตถานายจางไมใหหยุด คนๆนัน้ก็จะเลี่ยงโดยการขอทําอยางอื่นที่

มีอันตรายน อยที่สุดแทน สําหรับชาวมงนัน้เชื่อวา เคราะหกรรมมีหลายแบบดวยกันและสามารถแกไดดวยวิธีการ

ที่ตางกันไป เมื่อเจาบานเกิดอาการไมสบายใจ หรือฝันเป็นรางรายก็จะไปขอใหหมอผีเสี่ยงทายดูให หากเสี่ยงทาย

แลววามีเคราะหกรรม หมอผีจะเป็นคนบอกเองวาเราควรแกดวยวิธีการไหนบาง

         การเขากรรม จะทาํพธิีเพื่อสะเดาะเคราะห หรอือาจจะปัดเปาเคราะหรายใหหลดุพนไปจากตวัเองและครอบ

ครัว อีกวิธีหน่ึงสวนใหญ แลวเจาบานจะไปขอใหหมอผีเสี่ยงทายดู เมื่อหมอผีบอกวาบานไหนมีเคราะห หมอผีจะ

บอกดวยวาบานนัน้ควรจะหยุดอยูกรรมกี่วัน สวนใหญก็จะเขากันหน่ึงวัน ถาบานไหนมีเคราะหมาก ก็จะเขา

กรรมสองถึงสามวันติดตอกัน บางครัง้แมไมไดเสี่ยงทาย แตหมอผีก็จะมาทักวาบานนัน้ บานน่ีควรเขากรรม บาน

นัน้ก็ตองเขา หรือบางครัง้หมอผีจะเสียงทายดูแลวจะบอกวาวันน้ีเดือนน้ี บานน้ีตองเขากรรมทัง้ตระกูล เชน ถา

คนไหนเป็นแซยาง ถึงวันนัน้ทุกคนก็ตองเขากรรมเหมือนกันหมด แตจะเครงไมเทากับการเขาเป็นครอบครัว

นานๆ ครัง้ถึงจะมีสักครัง้ ตางจากการเขาเป็นครอบครัว เพราะจะเขาปีละกี่ครัง้ก็ได แลวแตวาบานไหนจะมี

เคราะหกรรมมากหรือน อย ก็ไมใชวาจะตองเขาปีละครัง้สองครัง้ตอครอบครัว บางบานที่ไมมีเคราะหก็จะไมเขา

กรรมเลยก็ได วิธีการสังเกตวามงมีการเขากรรมหรือไมนัน้สามารถสังเกตไดจากในชวงเวลานัน้จะมีไมสานเป็น

ตาแหลวลักษณะเป็นหกตาเสียบไว หรือใบไมใบหญา ปักไวที่หน าบาน และถาบานไหนเขากรรม คนในบานนัน้จะ

ไมทักทายแขกหรือชักชวนแขกใหเขาบาน บางครัง้เจาบานจะรีบปิดประตูเพื่อป องกันไมใหแขกเขาบาน    แตเมื่อ

ตะวันตกดินแลวบานนัน้ก็จะสามารถรับแขกไดเหมือนเดิม (เว็บสวัสดีจํากัด มหาชน, บริษทั. 2562) 

อุปกรณ ในการตําขาว ชาวมง

         อุปกรณที่ใชในการตําขาวนัน้ประกอบไปดวย 2 ชิน้

         1. ครกสําหรับตําขาว

         2. สาก/ไมสําหรับตําขาวเหนียว

วัตถุดิบในการตําขาว

         วตัถุในประเพณีตาํขาวมง หรอื โจวปา วตัถดุบิที่ขาดไมไดเลยคอื ขาวเหนียว เน่ืองจากขาวเหนียวคอืวตัถดุบิ

หลักที่ใชในการประกอบพิธีตําขาวมงหรือโจวปานัน้เอง นอกจากขาวเหนียวนัน้ยังตองมีไขแดงตมและใบตอง

เพื่อใชเป็นพาชนะในการหอ ขาวตําดวย

         1. ขาวเหนียว

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 09:51:38 หน า 5

         2. ไขแดงตม

         3. ใบตอง

วิธีการตําขาวเหนียว

         จากการสมัภาษณชาวบานในหมบูานตลาดมง พบวา กระบวนการวธิีการตาํขาวเหนียวเพื่อใชในงานประเพณี

นัน้ไมไดยุงยากหรือซับซอน แตกลับยังคงรักษา เอกลักษณการดํารงชีวิตที่เรียบงายของชาวมงไวไดเป็นอยางดี

(คู จันทร, 2562)

         1. น่ึงขาวเหนียวตามปกติที่เราตองการ

         2. นําขาวเหนียวที่น่ึง (ในขณะที่ยังรอน เพื่อใหไดเน้ือสัมผัสที่เนียนนุม) ลงในครกที่ใชในงานประเพณี

ตําขาวเหนียว

         3. ตําขาวเหนียวในครกดวยสากหรือไมสําหรับตําขาวเหนียวใหละเอียด (โดยสาก/ไมและครกนัน้จะตอง

เป็นสาก/ไมและครกที่ใชสําหรับประเพณีตําขาวเหนียวเทานัน้ ไมสามารถนําไปใชปนกับครกหรือสากที่ใชในชีวิต

ประจําวันได)

         4. เมื่อขาวเหนียวละเอียดแลว ชาวมงจะป้ันขาวเหนียวใหเป็นกอนและหอดวยใบตองแลวนํากอนขาว

เหนียวที่หอดวยใบตองไปไหวบรรพบุรุษ

         5. เมื่อไหวบรรพบุรุษเรียบรอยแลวจึงนํามาป้ิงเพื่อเก็บไวบริโภคนานๆ

บทสรุป 

         ประเพณีตําขาวเหนียวชาวมงนัน้เป็นประเพณีที่จัดขึ้นชวงปีใหม ซึ่งเป็นชวงเดียวกับที่ชาวมงจะมีขาวซึ่ง

เป็นผลผลิตทางการเกษตรรุนแรกใชเป็นเครื่องเชนแกสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่ตนเองนับถือ และเป็นประเพณีที่สรางความ

สามัคคีในชุมชน เน่ืองจากประเพณีตําขาวเหนียวน้ีจะตําเพียงปีละครัง้เทานัน้ และเมื่อขาวเหนียวที่ตําและเซน

ไหวเสร็จแลวยังสามารถนํามาหอใบตองและป้ิงเพื่อเป็นการยืดอายุของอาหารไดอีกดวย การตําขาวตามความเชื่อ

ของชนเผามงหรือที่เรียกวา ขนมโจวปา โจวปา คือ สัญลักษณแหงพระอาทิตยและพระจันทรที่ใหกําเนิดสิ่งมีชีวิต

ทุกอยางในโลกทําเพื่อไหวบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวที่คอยปกปักรักษาครอบครัวของตน ซึ่งเมื่อถึงวันฉลองปี

ใหมทุกบานจะเตรียมขาวทําขนมโจวปาหรือประเพณีตําขาวเหนียวชาวมง เมื่อถึงเวลาตําขาวเหนียวชาวมงจะมา

รวมตัวกันเพื่อชวยกันตําขาวเหนียว โดยในการตําขาวเหนียวนัน้จะชาวมงจะมีอุปกรณที่ใชในการตําขาวเหนียว

โดยเฉพาะซึ่งชาวมงจะถือวา อุปกรณดังกลาวเป็นอุปกรณเฉพาะที่ไมสามารถใชรวมกับประเพณีอื่นๆได ดังนัน้

ใน 1 ปี ชาวมงจะใชครกและสาก/ไมสําหรับตําขาวเหนียวเพียง 1 ครัง้เทานัน้

คําสําคัญ : ประเพณีตําขาวเหนียว, ชาวมง

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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