วัฒนธรรมที เกี ยวกับข้ าว
ข้ าวเป็ นอาหารทีคนไทยขาดไม่ได้ เพราะคนไทยบริ โภคข้ าวเป็ นอาหารหลั กมาช้ านานแล้ ว
ข้ าวจึงมีบทบาทกั บคนไทยในหลายด้ าน เช่น วิ ถีชีวิต อาชีพเศรษฐกิจ ด้ วยเหตุนี จึงทําให้ เกิด
ประเพณีและวั ฒนธรรมต่างๆทีเกียวกั บข้ าวขึ นมากมาย ดั งนี
1. วั ฒนธรรมด้ านภาษา
นอกจากคนไทยจะใช้ คําว่าข้ าวเป็ นส่วนหนึงในการทั กทายกั น เช่น “กินข้ าวหรือยัง?” แล้ ว
คําว่าข้ าวยั งถู กนํามาใช้ ในภาษาไทยโดยเป็ นสํ านวนเปรี ยบเทียบ คําพังเพย หรือสุภาษิ ตต่างๆอีก
ด้ วย เช่ น
คํา /สํานวน
ความหมาย
ก้ นหม้ อข้ าวยังไม่ท ั นดํา
ระยะเวลาสั นๆ คอยเหมือนข้ าวคอยฝน ตั งใจคอย
แต่ไม่รู้ เวลาแน่นอน
กินข้ าวต้ มกระโจมกลาง
ทําการโดยไม่พิจารณาให้ รอบคอบ จะทําให้ ได้ รับ
ความลําบากเหมือนการกินข้ าวต้ มกลางถ้ วยจะเย็น
ช้ ากว่าริมๆ
กินข้ าวร้ อนนอนสบาย
มีความเป็ นอยู่ อย่างสบาย นึกจะกินจะตืนเมือไรก็ได้
กินนํ าตาต่างข้ าว
มีทุกข์โศกมาในชีวิตตลอดเวลา
ข้ าวเหลื อเกลืออิม
บ้ านเมืองทีบริ บูรณ์ด้วยข้ าวปลาอาหาร
ข้ าวแดงแกงร้ อน
บุญคุณ กินข้ าวและแกงของผู ้ ใดต้ องนึกถึงบุญคุณ
ของผู ้ น ั น
ข้ าวยากหมากแพง
ภาวะขาดแคลนอาหาร ประชาชนทุกข์ยากลําบาก
ทุพภิกขภัย
ข้ าวนอกนา
บุคคลทีไม่ได้ เกิดในถินนั นๆ หรือเป็ นบุคคลทีถูก
ผู ้ อืนจั ดว่ าไม่ได้ เป็ นพวกพ้ องไม่เป็ นทียอมรั บของ
สังคม
2. ความเชือและพิธีกรรมเกียวกั บการปลูกข้ าว
2.1 ความเชือเกียวกั บพระแม่โพสพ

ชาวนาเชือว่ า “แม่โพสพ” เป็ นผีหรือเทวดาประจําพืชทีมนุ ษย์เชือถือและบูชา
กราบไหว้ เพือความอุ ดมสมบูรณ์ของพืช ทีปลูกตามฤดูกาลเชือกั นอีกว่าเทวดาประจําพืชดั งกล่าว
มั กเป็ นผู ้ หญิง เพราะข้ าวเป็ นอาหารหลั กใช้ เลี ยงชีวิตให้ มีสุขภาพดีเปรี ยบเสมือนมารดาเลี ยงลูกให้

เติบโต ด้ วยความเชือนี ชาวนาจึงมั กสังสอนลูกหลานให้ ปฏิบัติต่อข้ าวและพระแม่โพสพด้ วยความ
เคารพนั บถือ เช่ นห้ ามเหยียบข้ าว และต้ องรับประทานข้ าวให้ หมดจาน ไม่ทิ งข้ าว เพราะเป็ น
บาปกรรม เป็ นต้ น
2.2 พิธีกรรมเกียวกับการปลูกข้ าว
จุดมุ่งหมาย ความหมาย และความสําคัญของเกียวกับการเพาะปลูกก็คือ เพือ
ความอุ ดมสมบูรณ์ ดังนั น พิธีกรรมทั งหมดหรื อจุดประสงค์
หลักของพิธีกรรมทีเกียวกับข้ าวจะแสดง
ให้ เห็นถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาของชาวบ้ าน ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้ านในการเผชิญ
กั บปั ญหาเรืองปากเรื องท้ อง เรื องความอยู่รอดของชาวบ้ านนั นเอง
พิธีกรรมข้ าวจั ดขึ นอย่างต่อเนืองตลอดปี ตามลํ าดับการเพาะปลูกข้ าว โดยช่วงที
สําคั ญทีสุดจะอยู่ระหว่างหลังการเก็บเกียวผลผลิตและก่อนเริมฤดู กาลใหม่ พิธีกรรมข้ าวมี
ขั นตอน ดั งต่ อไปนี
พิ ธีกรรมก่อนการเพาะปลูก มีว ั ตถุประสงค์เพือบวงสรวง บูชาสิงศั กดิ สิทธิ หรือ
บรรพบุรุษให้ คุ ้ มครองป้องกั นภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ มีความสวั สดิมงคล มีความอุดม
สมบูรณ์ ขอโอกาสและความเชือมั นในการดํารงชีวิตในรอบปี น ั น ๆ อาทิ พิธีเลี ยงขุนผีขุนดํ า พิธีแห่
นางแมว เทศน์พญาคันคาก สวดคาถาปลาช่อน พิธีปั นเมฆ พิธีบุญบั งไฟ พิธีบุญซําฮะ
พิ ธีกรรมช่วงเพาะปลูก มีเป้าหมายเพือบวงสรวงบนบาน บอกกล่าว ฝากฝั งสิงที
เกียวข้ องกั บข้ าวหรือการเพาะปลูกแก่เทพเจ้ าหรือสิงศั กดิ สิทธิ ขอให้ การเพาะปลูกข้ าวดําเนินไปได้
ด้ วยดี ปราศจากอั นตรายต่างๆ อาทิ พิธีแรกไถนา พิธีเลี ยงผีตาแฮก ตกกล้ า พิธีแรกดํานา พิธีปัก
ข้ าวตาแฮก พิธีปักกกตาแฮก
พิ ธีกรรมเพื อการบํ ารุงรักษา เพือให้ ข้าวงอกงาม ปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ หนอน
เพลี ย พิธีกรรมประเภทนี จั ดขึ นในช่วงระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั งเก็บเกียว อาทิ พิธีไล่นํ า พิธี
ปั กตาเหลว พิธีสวดสังคหะ พิธีรับขวั ญแม่โพสพ พิธีไล่หนู ไล่นก ไล่เพลี ย ไล่แมลง และอืนๆ โดยใช้
นํ ามนต์ ผ้ ายั นต์ ภาวนาโดยหว่ านทราย หรือเครืองรางต่างๆ
พิ ธีกรรมเพื อการเก็บเกียว-ฉลองผลผลิ ต เพือให้ ได้ ผลผลิตมาก และเพือแสดง
ความอ่อนน้ อมกตั ญ ูต่อข้ าว ตลอดถึงสิงทีเกียวข้ อง พิธีกรรมประเภทนี จัดขึ นในช่วงฤดูกาลเก็บ
เกียว อาทิ พิธีรวบข้ าว พิธแี รกเกียวข้ าว พิธีเชิญข้ าวขวั ญ พิธีวางข้ าวต๋างนํ า พิธีปลงข้ าว พิธีขน
ข้ าวขึ นยุ ้ ง พิธีตั งลอมข้ าว พิธีปิดยุ ้ ง พิธีเปิ ดยุ ้ ง
ดั งจะเห็นได้ ว่าข้ าวกั บคนไทยเป็ นสิงทีแยกจากกันไม่ได้ เพราะข้ าวไม่ได้มีความสํ าคัญแค่
เป็ นอาหารให้ คนไทยได้ บริ โภคเท่ านั น แต่ ข้าวได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึงของวั ฒนธรรมไทยในหลาย
ด้ านอีกด้ วย
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