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การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวัติป ระเพณีแห่นา้ ช้ างถึงรูป แบบ
พิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ของประเพณีแห่นา้ ช้ าง 2) เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอด
ในการจัดพิธีแห่น ้าช้ าง ของชุมชนตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน 3) เพื่อศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั 4) เพื่อศึกษา
แนวทางในการฟื ้นฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่นา้ ช้ างให้ คงอยู่สืบไป โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ ย วข้ อง การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การ
สัมภาษณ์แบบกลุม่ กลุม่ เป้าหมายในการศึกษา ได้ แก่ กลุม่ ผู้ประกอบพิธีกรรมประเพณีแห่นา้ ช้ าง
กลุม่ ผู้สงู อายุในชุมชน กลุม่ เยาวชน กลุม่ ภายอกชุมชน ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพูน
ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีแห่นา้ ช้ างเป็ นประเพณีที่จัดขึ ้นมาเพื่อขอขมาช้ างที่เคยใช้
คาพูดหยาบคาย บังคับให้ ใช้ งาน และยังเป็ นประเพณีเพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ ว เพื่อให้ แนวทางในการเพาะปลูกพืชผลในแต่ละปี ประเพณีนี ้จัดขึ ้นในช่วงเดือนเมษายนของ
ทุกปี หน้ าที่ของประเพณี แห่นา้ ช้ างคือ ทาหน้ าที่ ระดมพลังชุมชน สืบทอดความเชื่อ สร้ างความ
สามัคคีเป็ นปึ กแผ่น สืบทอดอัตลักษณ์ สร้ างความมัน่ คงในจิตใจ ความบันเทิง เป็ นต้ น ปั จจัยที่ทา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น ้าช้ างคือ ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี ประกอบอาชีพ การเมือง
ท้ องถิ่น การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ คือ จัดทาประวัติและ
ขันตอนประเพณี
้
แห่น า้ ช้ างให้ เ ป็ นหนังสือแล้ วน าไปไว้ ในห้ องสมุดโรงเรี ย นและเก็ บ ไว้ ยังศูน ย์
วัฒ นธรรมจังหวัด แพร่ จัด พิ ธีก รรมที่ ใ ห้ เ ยาวชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ตามความถนัด ส่ง เสริ ม
ประชาสัมพันธ์ให้ แก่ชมุ ชนอื่นๆ เข้ ามาร่วมประเพณีและนาไปเป็ นตัวอย่างประเพณีชมุ ชนอื่นๆ
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Communication for Inheritance and Change of HaenamChang’sValue, Napoon,Wangchin,Phrae.
Miss Amonrat Pangna
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2015

The purposes of the study of this research are 1) to study the history of Hae Nam
Chang Festival including ritual forms, roles, elements, and duties of Hae Nam Chang
Festival 2) to study the changing nature of ritual forms, roles, elements, duties, and the
factors which affect the changing nature of ritual forms, roles, elements, and duties
since the past until now by using a content analysis from related documents, a
participant and non-participant observation, an in-depth interview, and a focus group.
The targets of the study are: a group who prepare a ritual, seniors in a community,
youths, and a group outside a community including Na Phun Administration
Organization.
It is found that Hae Nam Chang Festival is the important tradition to ask for
forgiveness from elephants that we used to ribald and force to use. In addition, Hae
Nam Chang Festival is the tradition to recall the obligation of ancestors who have
passed away and to offer the guidelines to crops cultivation each year. This tradition will
be held in April. The duties of Hae Nam Chang Festival are: community mobilization,
beliefs inheritance, harmony creation, identities inheritance, constancy in mind creation,
entertainment, etc. The factors that affect the changing nature of Hae Nam Chang
Festival are: technologies, occupations, local politics, tourisms, and cultures. The
guidelines to regenerate and conserve Hae Nam Chang Festival are: to write the history
and the process of Hae Nam Chang Festival into the book and put the book in the

(5)
school library and Phrae cultural center, to prepare a ritual for youth’s participation, and
to promote for other community’s participation and use as a tradition model.
This article presents about the changing nature of Hae Nam Chang Festival from
the past until the present that community members conserve but still remain to respect
elephant, ancestor, and spirit which is the faith of the people all the time in order to have
peace, spirit and people live together happily as a result of mutual respect each other.
Keywords: the changing value of the inheritance process, the changing nature of ritual
forms, the factors which affect the changing nature of ritual forms
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความหลากหลาย
ทางด้ านวัฒนธรรมของแต่ละเชือ้ ชาติ ประเทศไทยแบ่ งออกเป็ น 4 ทิศได้ แก่ ทิศตะวันออก ทิ ศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในแต่ละพื ้นที่ของประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกันถึงแม้ จะอยู่
ในประเทศเดียวกันก็ตาม ทิศเหนือจะประกอบไปด้ วยพื ้นที่เป็ นเทือกเขาขนาดใหญ่ เป็ นพื ้นที่ราบสูง มี
อาณาเขตติ ด กับ ประเทศเพื่ อนบ้ านคือ ลาว พม่า ภาคเหนื อของประเทศไทยเป็ นภูมิภาคที่ มี
วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะพืน้ ที่ เช่น ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรม
ท้ องถิ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ แต่ละพื ้นที่แต่เป็ นต้ น (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553,
น. 3)
จังหวัดแพร่เป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนใต้ สดุ ของอาณาจักร มีชื่อเรียกที่นิยมเรียกคือ เมือง
แป้ ปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองแพร่ จังหวัดแพร่เป็ นจังหวัดที่มีภเู ขาล้ อมรอบ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สาคัญคือ ป่ าไม้ เพราะพื ้นที่สว่ นใหญ่ของจังหวัดร้ อยละ 81.50 เป็ นภูเขา (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่, 2542, น. 18) ทิศเหนือติดกับจังหวัดลาปาง พะเยา น่าน ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุโขทั ย
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดลาปาง ทัง้ นีเ้ นื่องจากจังหวัด
แพร่เป็ นจังหวัดที่สาคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่จะเดินทางเข้ าสูจ่ งั หวัดแพร่ เชียงราย พะเยา น่า
ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ จึงเป็ นจังหวัดที่ถกู เรียกว่า “ประตูสลู่ ้ านนา” (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แพร่, 2553, น. 3)
จากตานานพระธาตุช่อแฮกล่าวถึงประวัติเมืองแพร่ว่า เมืองแพร่มีมาตังแต่
้ สมัยพุทธกาล
ประมาณปี พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล ราชนัดดาแห่งกษัตริ ย์น่านเจ้ าได้ อพยพคนที่(ไทยลื ้อ ไทย
เขิน)ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคาลงมาสร้ างเมืองบนที่ราบริ มฝั่ งแม่นา้ ยม
ขนานนามว่า “เมืองพลนคร” (เมืองแพร่ปัจจุบนั ) แต่จากรูปของผังเมืองแพร่เป็ นรูปวงรีไม่สม่าเสมอ
สัณฐานคล้ ายหอยสังข์หรื อรอยเท้ าลักษณะคล้ ายผังเมืองหริ ภญ
ุ ไชยหรื อเมืองลาพูนที่สร้ างโดย
พระนางจามเทวี และเมืองเขลางค์หรือลาปางตามตานานจามเทวีวงศ์ ได้ สนั นิษฐานว่าเมืองแพร่
และเมืองลาพูนเป็ นเมืองที่สร้ างขึ ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน และเป็ นเมืองที่เก่าแก่ตงขึ
ั ้ ้นมาก่อน
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เมืองเชียงใหม่และเชื่อว่าเมืองแพร่ได้ ก่อตังขึ
้ ้นแล้ วก่อนการตังกรุ
้ งสุโขทัยเป็ นราชธานี (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553)
วัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบันได้ มีการนาเอาวัฒนธรรมของจังหวัด
ใกล้ เคียงมาผสมผสานกันจนได้ เป็ นวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่เองไม่ว่าจะเป็ น ภาษา ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นต้ น ประชาชนส่วนใหญ่ ของจังหวัดแพร่เป็ นชุมชนคนเมือง รองลงมา
เป็ นคนที่มีเชือ้ ชาติจีน อินเดียและชาวเขาหลายเผ่าเป็ นชนกลุ่มน้ อยเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวไทย
พวน ชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยงหรื อยาง เผ่าม้ ง หรื อ แม้ ว เป็ นต้ น ภาษาที่ใช้ เป็ นภาษากาเมือง
(คาเมือง) หรือภาษาประจาเผ่าต่างๆ อาชีพที่สาคัญคือ เกษตรกรรม การทาเหมือ งแร่ (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553) การแต่งกายของชาวเมืองแพร่ที่นิยมสวมใส่กนั เป็ นเสื ้อหม้ อฮ่อม ผ้ า
ตีนจก นามาประยุกต์ ใส่ได้ ทงั ้ ผู้ชายและผู้หญิ ง บ้ านของชาวแพร่ส่วนใหญ่จะทาด้ วยไม้ สกั ทอง
เป็ นบ้ านไม้ เรือนโบราณ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2556, น. 131)
อาเภอวังชิ ้นเป็ นหนึ่งในอาเภอของจังหวัดแพร่ เดิมเป็ นตาบลวังชิน้ ขึ ้นอยู่กับอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปางและตาบลวังชิ ้นเดิมเป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ 2 หมูบ่ ้ าน ตังอยู
้ ่ทางฝั่ งซ้ ายของแม่นา้ ยม คือ
บ้ านหมู่ที่ 1 เรี ยกว่าบ้ านผาวัว -เลีย เหนื อ และบ้ าน หมู่ 2 เรี ยกว่าบ้ านผาวัวเลีย ใต้ รวมกัน เป็ น
ตาบลวังชิ ้น มีความอุดมสมบูรณ์ คือ มีสตั ว์ในป่ ามีปลาในน ้าอย่างชุกชุม มีบริ เวณแม่นา้ ยมที่ไหล
ผ่านหมูบ่ ้ านเป็ นแอ่งน ้าลึกเรียกว่า “วัง” และบริเวณใกล้ วงั น ้ามีดินโป่ งและหินผา พอถึงฤดูแล้ งนา้
แห้ งเหลือแต่วงั น ้าจะมีสตั ว์ป่านานาชนิดลงมากินนา้ โดยเฉพาะวัวป่ ามักลงมากินดินโป่ งและเลีย
หินผา หินผาแห่งนีจ้ ึงได้ ชื่อว่า “ผาวัวเลีย ” และเรี ยกหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านผาวัวเลีย ” ความอุดม
สมบูรณ์ที่เต็มไปด้ วยสัตว์ป่านานาชนิด นายพรานจึงมีการล่าสัตว์ที่บริเวณดินโป่ งเป็ นประจา และ
ได้ แล่เนื ้อสัตว์ คาว่า “เนื ้อ” ภาษาถิ่นเรียกว่า “จิ ้น” จึงเรียกบริเวณนีว้ ่า“บ้ านวังจิน้ ” และต่อมาเป็ น
ชื่อตาบลวังชิ ้น จนถึงทุกวันนี ้ปี พ.ศ. 2473 มีการโอนอย่างเป็ นทางการมาขึ ้นกับเขตการปกครอง
ของอาเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นกิ่งอาเภอวังชิน้
โดยมีขนุ อานวยอนุธรรม ดารงเป็ นปลัดอาเภอเป็ นหัวหน้ าประจากิ่ งอาเภอเป็ นคนแรกวัน ที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ ้นเป็ นอาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
อาเภอวังชิ ้นตังอยู
้ ่ในแนวเทือกเขาผีปันน ้ากลางและเทือกเขาผีปันน ้าตะวันออกอยู่ตอนใต้
ของจังหวัดแพร่ สูงจากระดับน า้ ทะเล 150 ถึ ง 300 เมตรห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 79
กิโลเมตร และห่างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 650 กิโลเมตร มีเนื อ้ ที่ ทงั ้ หมด 1,216.960
ตารางกิโลเมตร อาเภอวังชิน้ มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอเด่นชัย อาเภอลอง จังหวัดแพร่ และ
อาเภอเถิ น อาเภอสบปราบ และอาเภอแม่ท ะ ของจังหวัดลาปาง และอาเภอศรี สัชนาลัย ของ
จังหวัดสุโขทัย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553)
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ชาวอาเภอวังชิ ้นส่วนใหญ่เป็ นคนพื ้นเมืองเป็ นคนเชื ้อชาติไทยซึ่งเรี ยกตนเองว่า “คนเมือง”
และยังมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อีก้อ ชาวไทยใหญ่ และคนไทยเชือ้ สายจีน จัดเป็ นชนกลุ่มน้ อยของ
อาเภอวังชิน้ วิถีชีวิตของคนชาวอาเภอวังชิน้ เป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายยึดถือประเพณี แบบชาวไทย
ภาคเหนือทัว่ ไปมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร และมีอตุ สาหกรรม
ที่เ นื่ องจากวัต ถุดิ บ ทางการเกษตรได้ แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน เลีย้ งสัตว์ ทอผ้ า หัตถกรรม
เถาวัลย์ จักสานไม้ ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ รากไม้ แปรรูปอาหาร ร้ านอาหาร หาของป่ า ร้ านค้ า (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553)
ทางด้ านความเชื่ อและวัฒนธรรมของชาวอาเภอวังชิ น้ นัน้ มีความหลากหลายต่างกัน
ออกไปแต่ละตาบลแต่ยงั มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ไว้ คือการประกอบพิธีต่างๆของ
ชาวบ้ านที่นี ้จะสวมเสื ้อหม้ อฮ่อมเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ของชาวแพร่เอง ตัวอย่างของวัฒนธรรมของ
ชาวบ้ านอาเภอวังชิ น้ ที่ มี ก ารปฏิบัติกัน มาเป็ นเวลาหลายชั่ วอายุคนส่วนใหญ่ จ ะเกี่ ย วข้ องกับ
พิธีกรรมความเชื่อเกิดตามสภาพปั ญหาของสภาพแวดล้ อมในพืน้ ที่และความสามารถของคนใน
ท้ องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของชุมชนแทบทังสิ
้ ้นเช่นความเชื่อเรื่ องว่าขวัญหาย เชื่อว่าคนเรามี
ขวัญอยู่กบั ตัว 32 ขวัญ ถ้ าตกใจขวัญจะตกหล่นทาให้ เจ้ าของเจ็บป่ วยได้ จะต้ องมีการซ้ อนขวัญ
(ตักเก็บขวัญ) หรื อเฮียกขวัญ(เชิญขวัญ) และสู่ขวัญ (ป้อนอาหารและผูกข้ อมือ) จึงจะหายป่ วย
การเลี ้ยงผีเจ้ าบ้ าน ชุมชนเชื่อกันว่าคนในหมูบ่ ้ านจะได้ รับดูแลเอาใจใส่ความเป็ นอยู่ของลูกหลาน
ทังในหมู
้
บ่ ้ านและที่ไปทางานต่างบ้ าน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให้ ชมุ ชนอยู่เย็นเป็ นสุข จาก
วิญ ญาณที่ สถิ ต อยู่ที่ ป งผีเ จ้ าบ้ านซึ่ง ถื อว่าเป็ นสถานที่ ศ ัก ดิ์สิท ธิ์ น่าเกรงขาม จะมีก ารจัด เป็ น
ประจาปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือน 9 เป็ นการบวงสรวง-จัดเลี ้ยงด้ วยไก่ มีการเตรี ยมเครื่ องบวงสรวงและ
จัดสถานที่ บ วงสรวงผีเ จ้ าบ้ าน และในเดือน 4 เป็ นการแก้ บ นขอบคุณ จะเลีย้ งด้ วยหมู มีก าร
จัดเตรียมเครื่องแก้ บนและจัดสถานที่ตงเครื
ั ้ ่องแก้ บน (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553)
ความเชื่อเรื่องการเลี ้ยงผีเจ้ าไฮ่ (การไหว้ เจ้ าที่) เชื่อกันว่าในสวน ไร่ นา มีผีเจ้ าที่รักษา ถ้ า
เจ้ าของปฏิบตั ิดีดแู ลเจ้ าที่ดี เจ้ าที่ก็จะดูแลผลผลิตให้ ได้ ผลเจริ ญงอกงามดีพออยู่พอกิน มีผลกาไรได้
โดยการทาพิธีเลี ้ยงเจ้ าที่ และพิธีปจู าต้ าวตังสี
้ ่ (บูชาท้ าวทัง้ สี่) เป็ นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตังแต่
้
สมัยโบราณของชาวเหนือ ที่ มีความเชื่อว่าเป็ นการบูชาเทพยดา (เทวดา) ฟ้าดิน อันได้ แก่ พญาอินตา
(พระอินทร์) ท้ าวจตุโลกบาลทัง้ 4 และแม่ธรณีผ้ รู ักษาแผ่นดิน ซึ่งเชื่อว่าถ้ าได้ บอกกล่ าวเทวดาฟ้า
ดินก่อนทาพิธีมงคลต่างๆ เช่น พิธียกเสาเอกในการปลูกบ้ านใหม่ แต่งงาน สร้ างวัดวาอาราม หรื อ
แม้ ก ระทัง้ เมื่อมีเ หตุก ารณ์ ร้ายแรงตัวอย่ างเช่น มีผ้ คู นเจ็บ ป่ วยล้ มตายจ านวนมาก ข้ าวในนา
เสียหาย จะทาให้ เกิดสิริมงคลเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจะดีขึ ้น และสาหรับบางบ้ านที่นับถือพิธีกรรม
อย่างเคร่งครัดเมื่อถึงวันข้ างขึ ้นของแต่ละเดือนตอนเช้ าช่วงพระอาทิตย์แรกขึ ้นจนถึงเที่ยงวันจะมี
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การปูจาต้ าวตังสี
้ ่ทกุ เดือน โดยมีการจัดทาแท่นสาหรับบูชาท้ าวทังสี
้ ่ สูงประมาณ 1.5 เมตร มีแท่น
สาหรับวางสะตง (กระทง) 5แท่น ตามทิศทัง้ 4 จ านวน 4 แท่น และแท่น กลางสูงกว่าแท่น อื่น ๆ
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2543)
ทังนี
้ ้เป็ นพิธีกรรม ความเชื่อ ที่กล่าวถึงประเพณีของชาวอาเภอวังชิ ้นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้
ยังมีหลายๆพิธีกรรมที่ยังไม่ได้ กล่าวถึงโดยละเอียด เช่น ประเพณีส่ขู วัญคน ประเพณีเลี ้ยงผีเจ้ า
บ้ าน เป็ นต้ น ตัวผู้วิจยั เองเป็ นลูกหลานของชาวตาบลนาพูน บิดาเป็ นชาวตาบลนาพูน ผู้วิจัยเกิดที่
ตาบลนาพูน นี ต้ ัง้ แต่เ ด็ก จนกระทัง้ อายุ 10 ขวบ เป็ นคนหนึ่ งที่ อยู่ใ นชุมชนตาบลนาพูน ได้ มี
การศึกษาพิธีกรรมของหนึ่งในตาบลที่มีอยู่ในอาเภอวังชิ ้น ที่มีพิธีกรรมที่ขึ ้นชื่อของตาบลนาพูน เป็ น
ประเพณีที่มีที่เดียวในประเทศไทยโดยจังหวัดอื่นๆ ไม่มีพิธีกรรมแห่น ้าช้ างเพื่อการขอขมาช้ างและ
การราลึกถึงบรรพบุรุษ ทางชุมชนได้ ร่วมใจกันจัดพิธีกรรมนีข้ ึ ้นมา ตาบลนาพูนมีขนาดเล็กก่อตัง้
ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีอาณาเขตพื ้นที่ 431.26 ตารางกิโลเมตร พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขา บริ เวณ
ที่ตงเป็
ั ้ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ไม่มีร้านค้ าขนาดใหญ่ มีสถานที่ราชการ ใกล้ เคียงกัน คือ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลนาพูนสถานีอนามัยประจาตาบลนาพูน และโรงเรียนบ้ านนาปลากัง้ ในพืน้ ที่ไม่มีสถาน
บริการ สถานบันเทิง โรงแรม สถานเริ งรมย์ บังกะโล ธนาคาร ร้ านทอง มีหมู่บ้านทัง้ หมด 11
หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้ านเกษตรกรรม ทานา ทาสวน ทาไร่ และท า
เฟอร์นิเจอร์รากไม้ ประชาชนที่นี ้จะมีทงคนพื
ั้
้นเมือง ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า รวมอยู่ด้วย
ชาวบ้ านในตาบลนาพูนในอดีตส่วนใหญ่จะทาอาชีพเกษตรกรรมทาไร่ ทาสวน ตัดต้ นไม้
ในป่ าเพื่อนามาทาบ้ าน ค้ าส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆใกล้ เคียง ทัง้ นีจ้ ังหวัดแพร่มีความโด่งดังใน
เรื่องของต้ นไม้ สกั ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดแพร่เลยก็ว่าได้ ในปั จจุบัน
อาชี พตัด ไม้ ป่ าขายจะไม่มี อยู่แล้ วในพื น้ ที่ เ พราะเกิ ด จากการอนุรั ก ษ์ ป่าไม้ ของรัฐ บาลเข้ ามา
ควบคุมดูแลจึงทาให้ อาชีพนี ้หมดไปชาวบ้ านจึงหันมาประกอบอาชีพทาสวน ทาไร่แทน เช่น สวน
ส้ มเขียวหวาน พันธุ์สีทองที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งในตาบลนาพูน
ในอดี ต ประเพณี แห่น า้ ช้ า งเป็ นประเพณี ห นึ่งของตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ที่ มีกัน มา
ยาวนานสืบทอดกันมาเป็ นยาวนานประมาณปี พ.ศ. 2475 เดิมพื ้นที่ของตาบลนาพูน โดยธรรมชาติจะ
อุดมไปด้ วยป่ าไม้ ที่ มีค่าได้ แก่ ต้น ไม้ สักทอง ไม้ ประดู่ ไม้ มะค่า เป็ นต้ น อาชี พโดยส่วนใหญ่ ของ
ชาวบ้ าน คือการทาไม้ โดยอดีตใช้ ช้างเป็ นพาหนะ และใช้ ช้างในการลากไม้ ชาวบ้ านจึงมีการคล้ อง
ช้ างป่ ามาเพื่อใช้ งาน เมื่อทาการคล้ องช้ างเสร็ จจะนาเอาช้ างมาทาพิธีส่ขู วัญช้ างเหมือนเป็ นการ
ปลอบขวัญช้ างให้ หายตกใจจากการถูก จับคล้ องมาจากป่ า เมื่อถึงคราวเทศกาล คือเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี จะเป็ นช่วงที่มีอากาศร้ อนจึงอยากให้ ช้างได้ มีโอกาสพักผ่อน จึงได้ ถือเอาโอกาส
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นี ้ที่เจ้ าของช้ างจะนาช้ างของตนเองมาเข้ าพิธีขอขมาช้ างและทาบายศรีสขู่ วัญรดน ้ากาหัวช้ างที่ตน
เคยบังคับให้ ทางาน เคยเฆี่ยนตี ดุดา่ ด้ วยคาพูดหยาบคายต่างๆและเพื่อให้ ระลึกถึงบุญคุณที่ช้างมี
ต่อคน ในการทามาหาเลี ้ยงชีพเป็ นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบรรพบุรุษของหมู่บ้านจึงได้ มีการ
แห่นา้ ช้ างขึ ้นมาและสืบ ต่อกันมายังปั จ จุ บัน ในขณะเดีย วกัน ก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่ บรรพบุรุษต้ องการ
ปลูกฝั งนิสยั ให้ คนรุ่นหลังรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ งานประเพณีจะจัดขึ ้นในระหว่างวันที่
20-26 เมษายน ของทุกปี จะทาพิธีกรรมวันใดนันจะมี
้
การตกลงกันของแต่ละหมู่บ้านในตาบลนา
พูนว่าจะกาหนดวันจัดงานว่าอยู่ในวันไหน (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, 2553, น. 132)
“ประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้ได้ มีการจัดทาโดยมีพิธีกรรม คือจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมี
ชี วิต อยู่พ บว่า ประเพณี แ ห่น า้ ช้ างเป็ นประเพณี ที่ เ กิ ดขึน้ ในช่วงสงครามหัว เมือ งศรี สัช นาลัย
โดยประมาณปี พ.ศ. 1800” นายเสาร์ นามสมมติ (สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2557) ในขณะนัน้ มี
ผู้คนล้ มตายกันเป็ นจานวนมากและได้ หนีกันมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ที่จังหวัดแพร่ เมื่ อก่อนประเพณี นี ้
เกิดขึ ้นเพียงหมูบ่ ้ านเดียวที่หมูบ่ ้ านวังลึก ซึ่งหมูบ่ ้ านนี ้เป็ นหมูบ่ ้ านที่เลี ้ยงช้ างไว้ ใช้ งาน จึงได้ เกิดการ
คิดการขอขมาช้ าง การทาพิธีสขู่ วัญช้ าง และระลึกถึงบรรพบุรุษ รดน ้าดาหัวบรรพบุรุษ ที่ลว่ งลับไป
แล้ วขึน้ มาพร้ อมๆกัน จึง ท าให้ เกิ ด ประเพณี แห่ น า้ ช้ า งขึน้ มาโดยการน าน า้ ส้ มป่ อยหรื อ น า้ อบ
น ้าหอม(ขมิ ้นชัน แป้งหอม ผิวมะกรูด ผลส้ มป่ อย) นาไปใส่ภาชนะไว้ บนหลังช้ าง แล้ วหลังจากนัน้
นาช้ างแห่น ้าไปตามถนนทังหมู
้ บ่ ้ าน ในหมู่บ้ านจะมีศาลหรื อศาลากราบไหว้ ของบรรพบุรุษของพี่
น้ องหรื อญาติในเขตพืน้ ที่บ ริ เวณนัน้ ๆ ก็จ ะนาช้ างเดินไปข้ างศาลของบรรพบุรุษ แล้ วเอานา้ อบ
น ้าหอมจากศาลนันใส่
้ ไปบนหลังช้ าง จนครบศาลในหมูบ่ ้ าน
หลังจากนันน
้ าน ้าอบ นา้ หอม ลงมารดนา้ ดาหัวบรรพบุรุษก่อนที่จะมาทาพิธีเข้ าร่างทรง
(อันเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษเข้ ามาเข้ าสิงในตัวร่างทรงแล้ วหลังจากนันร่
้ างทรงได้ ทาการเชยน ้า
(เทน ้า)เพื่อทาการเสี่ยงทายว่าพืชผลทางการเกษตร ข้ าว จะอุดมสมบูรณ์ไหมหากตักน ้าอบน ้าหอม
ออกมาเป็ นสีขนุ่ ข้ น ก็จะทายว่าเป็ นข้ าวนาได้ ผลดี ฝนจะตกตามฤดูกาลดี พืชไร่จะอุดมสมบูรณ์ดี
แต่หากว่าน ้าอบน ้าหอมที่เชย (เทน ้า) ลงมาเป็ นสีจางไม่ขนุ่ ข้ น จะทานายว่า ฝนจะไม่ค่อยตก แล้ ง
พืชผลจากการเกษตรจะได้ ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร และหลังจากการเสี่ยงทายได้ นาเอาน ้าอบน ้าหอม
ที่เ ชย(เทน า้ )น ามารดน า้ ด าหั วคนเฒ่าคนที่ยังมีชี วิตอยู่และน าเอานา้ มาเป่ าคาถาลงไปในน า้
จากนันก็
้ จะทาพิธีไล่สิ่งชัว่ ร้ ายออกจากหมูบ่ ้ าน และให้ ชาวบ้ านนากระทงที่บ้านแต่ละหลังได้ ทามา
ถือไว้ ในมือแล้ วหลังจากนันให้
้ นากระทงวิ่งไปทิ ้งในลาน ้าห้ วยของหมูบ่ ้ าน ผี (ร่างทรง) ก็จะวิ่งตาม
ผู้ที่ถือกระทง ผีก็จะถือดาบไม้ ไล่ฟันสิ่งชัว่ ร้ ายหรือเคราะห์กรรม ให้ ตกไปปู่ สังขาน (วันสังขานล่อง
วันที่12 เมษายน )
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ผู้ที่วิ่งไม่ทนั โดนผีใช้ ดาบฟั นก็จะได้ มาทาพิธีสะเดาะเคราะห์อีกที หลังจากนันผี
้ (ร่างทรง)ก็
จะนาเอาน ้าอบน ้าหอมพรมให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมทาพิธีเพื่อให้ เกิดเป็ นสิริมงคลแก่ ผ้ เู ข้ าร่วมพิธีกรรมใน
ครัง้ นี ้ และหลังจากพิธีพรมน ้าเสร็จจะมีการเสี่ยงทายของแต่ละบุคคลว่าคนไหนมีเคราะห์ คนๆนัน้
ก็จะได้ มีการทาพิธีสะเดาะเคราะห์และส่งเคราะห์นนั ้ ออกจากตัว ผู้ที่จะถูกทานายผี(ร่างทรง)จะ
เลือกเองและจะรู้เองว่าใครคนไหนมีเคราะห์ ใครคนไหนที่ต้องทาพิธีสง่ เคราะห์ คือผีจะมีการเลือก
ผู้ทานายเองหลังจากนันผู
้ ้ ที่มีเคราะห์จะหมดเคราะห์เพราะผีบรรพบุรุษได้ ทาการสะเดาะเคราะห์ให้
ในปั จจุบนั ประเพณีหรือพิธีกรรมแห่น ้าช้ างยังมีคงอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยนพิธีต่างๆเพื่อให้
เข้ ากับยุคสมัยไปบ้ าง อย่างเช่น การนาเอารถยนต์มาแห่ แทนช้ างซึ่งปั จจุบันช้ างไม่มีเลี ้ยงอยู่ใน
หมูบ่ ้ านแล้ วเพราะเนื่องจากชาวบ้ านส่วนใหญ่หนั มาทาอาชีพเกษตรกรไม่ทาป่ าไม้ เหมือนสมัยก่อน
เพราะมีกฎหมายการตัดไม้ ทาลายป่ ามาครอบคลุมไว้ ถ้ าหากยังมีการใช้ ช้าง ในบางปี ก็จะมีการ
เช่าช้ างจากศูนย์เลี ้ยงช้ างเพื่อมาทาพิธีเท่านัน้ โดยช้ างที่เช่ามาเป็ นช้ างของทางศูนย์เลี ้ยงช้ างไม่ใช่
ช้ างจากชาวบ้ านเองจึงเกิดผลทาให้ ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาในส่วนของการทาขวัญช้ างได้ ลด
หายไปและเสื่อมคุณค่าไปในที่สดุ
ประเพณีจะกลายเป็ นประเพณีที่จดั ขึ ้นมาเพื่อความรื่นเริงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จัดมาเพื่อ
นึกถึงคุณค่าช้ างอีกเลย และอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ ชดั เลยคือการนาเอาหมอสูข่ วัญที่
ไม่ใช่หมอชาวบ้ านแต่เ ป็ นหมอสู่ขวัญที่ เป็ นนักร้ องชื่ อดังมาท าพิธีก ารแทนซึ่งจากการสอบถาม
ชาวบ้ านพบว่าเอามาเพื่อดึงดูดให้ คนในท้ องถิ่นและต่างถิ่นเข้ ามาร่วมงานและเข้ า ร่วมพิธีในครัง้ นี ้
ด้ วย จากในอดีตจะใช้ หมอสูข่ วัญของชาวบ้ านเองเพื่อให้ เกิดความใกล้ ชิดแต่ตอนนี ้กลับไม่ใช่ และ
เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งคือทางตาบลนาพูนได้ มีการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทาให้ มีงบประมาณใน
การจ้ างดารานักเรื่องมาในครัง้ นีด้ ้ วย ในปี พ.ศ. 2557 มีหมอสู่ขวัญที่เป็ นนักร้ องมาทาพิธีส่ขู วัญ
ช้ างคือ เสรี รุ่งสว่าง
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ภาพที่ 1.1 หมอสูข่ วัญเสรี รุ่งสว่าง กาลังทาพิธีสขู่ วัญช้ าง งานประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
จากข้ างต้ นที่กล่าวมาตัวผู้วิจยั เองเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่นี ้มาตังแต่
้ เป็ นเด็ก(พ.ศ. 2531
)ซึ่งได้ เ ห็น ความสาคัญ ของประเพณี นีเ้ ป็ นอย่ างมากจึงเห็น ถึ งความเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่อดีต ปั จจุบนั ประวัติ การปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เริ่มทาพิธีจนถึงจบการทาพิธี สมัยนัน้ ยังพอจาความได้ เป็ นครัง้ ๆ
คราวและได้ เ ห็นช้ าง(ตามประสาเด็กที่ตื่ นเต้ นเวลาเห็นช้ าง) เห็น ชาวบ้ านร่ วมมือกัน เห็นญาติ
ผู้ใ หญ่ เป็ นวัน รวมญาติ พี่น้ อง จนท าให้ คิด ว่าเป็ นประเพณี ที่สาคัญ ของตาบลนาพูน และเป็ น
ประเพณีที่ต้องคูก่ บั ตาบลนาพูนไปแล้ ว ไม่ให้ มีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนจนไม่เหลือคุณค่าเดิม
ไว้ และควรค่าแก่การรักษาไว้ หรื ออาจจะมีก ารเปลี่ย นแปลงไปบ้ างแต่คณ
ุ ค่าทางประเพณีควร
ยังคงอยู่ไว้ ให้ ลกู หลานได้ รับรู้รุ่นต่อรุ่น
จากการที่ ผ้ วู ิจัยซึ่งเป็ นคนในพืน้ ที่ได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงตามที่ กล่าวมาจึงต้ องการจะ
ศึกษาเรื่องนี ้เพื่อเก็บรักษาวัฒนธรรมประเพณีนี ้เอาไว้ ให้ อยู่คกู่ บั ตาบลนาพูนต่อไปและทาอย่างไร
ไม่ใ ห้ ป ระเพณี นี เ้ สื่อมคุณค่าไป เยาวชนมีส่วนร่วมในการท ากิ จ กรรมข้ างต้ น นี อ้ ย่ างไรเพื่ อให้
มองเห็นคุณค่าของประเพณีนีอ้ ย่างแท้ จริ ง และยังคงสืบทอดประเพณีนีไ้ ปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไปและรักษาให้ เป็ นเอกลักษณ์ของตาบลและภูมิปัญญาท้ องถิ่นไม่ให้ หายไปจากชุมชน
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1.2 ปั ญหานาวิจยั
1) ประเพณีแห่น ้าช้ างกับรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบของประเพณีแห่นา้ ช้ าง
มีลกั ษณะอย่างไร
2) กระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่น ้าช้ าง ของชุมชนตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั มีลกั ษณะอย่างไร
3) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ และปั จจัยที่
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
4) ศึกษาแนวทางในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่น ้าช้ างให้ คงอยู่สืบไปจะทาได้ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาประเพณีแห่นา้ ช้ างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ของ
ประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
2) เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่น ้าช้ าง ของชุมชนตาบลนาพูน อาเภอ
วังชิ ้น จังหวัดแพร่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
3) เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีก รรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้
จังหวัดแพร่ให้ คงอยู่สืบไป

1.4 ขอบเขตการวิจยั
1) ขอบเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาวิจัย ครั ง้ นี จ้ ะครอบคลุมพื น้ ที่ ตาบลนาพูน อ าเภอวังชิ น้
จังหวัดแพร่ที่ประกอบประเพณีแห่น ้าช้ าง คือ ชุมชนบ้ านวังลึก ชุมชนบ้ านนาพูน และชุมชนบ้ านนา
ปลากัง้ ซึ่งชุมชนเหล่านี ้เป็ นต้ นกาเนิดการประกอบประเพณีแห่นา้ ช้ างโดยชุมชนทัง้ 3 หมู่บ้านนีม้ ี
อาชีพหลักในอดีต คือ การตัดไม้ ป่า ลากซุง ทาสวนผลไม้ และได้ ประกอบประเพณีแห่นา้ ช้ างมา
จนถึงปั จจุบนั
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2) ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยมุ่งเน้ นการศึกษาในเชิงปฏิบัติการของ
ประเพณีแห่น ้าช้ างที่มีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ย นแปลงประเพณีและความเชื่อของชุมชนที่มีต่อ
ประเพณีแห่น ้าช้ าง
3) ขอบเขตระยะเวลา ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึง เดือน พฤษภาคม 2557

1.5 วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาในเชิงปฏิบตั ิการโดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษาค้ นคว้ า
ดังนี ้
1) ขันส
้ ารวจและศึกษาหาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาจากการสารวจและเอกสาร บันทึกที่
เป็ นข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับประเพณีเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า
2) ขันการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล เก็บข้ อมูลจากกลุ่มที่กาหนด เช่น ผู้นาชาวบ้ าน ชาวบ้ าน
เยาวชน โดยการเข้ าไปสัมภาษณ์ โดยการใช้ เครื่ องบันทึกเสียง จดบันทึก ถ่ายภาพ จากกิจกรรม
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
3) ขันจั
้ ดทาข้ อมูล การนาเอาข้ อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกิจกรรม จดบันทึก มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูล และทาการสัมภาษณ์สว่ นที่ขาดให้ มีความสมบูรณ์
4) วิเคราะห์ข้อมูล นาเอาข้ อมูลจากขันที
้ ่ 3 มาวิเคราะห์และสรุปตามขอบเขต
5) นาเสนอผลการศึกษา
6) คืนข้ อมูลให้ ชมุ ชน ข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษาไปเผยแพร่ส่ชู ุมชน สถานศึกษา เพื่อเป็ น
การฟื น้ ฟูและส่งเสริมประเพณีให้ อยู่คกู่ บั ชุมชนสืบไป

1.6 ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ข้ อ มูล ของประเพณี แ ห่ น า้ ช้ างท าให้ เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของประเพณี การ
เปลี่ยนแปลงเข้ ากับยุคสมัยในทางที่ดีขึ ้น
2) ได้ ข้อมูล ของการสร้ างสรรค์รูป แบบการสื่อสารที่มีประโยชน์ รักษาเอกลักษณ์ท าง
วัฒนธรรมแห่น ้าช้ างของตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
3) ได้ ข้อมูลปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบันและแนวทางใน
การฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่น ้าช้ างให้ คงอยู่สืบไป
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1.7 นิยามศัพท์
พิธีกรรม หมายถึง พิธีการที่จดั ขึ ้นมามีขนตอน
ั้
รูปแบบพิธีกรรม กาหนดการที่แน่ชดั โดย
จะเกี่ ยวข้ องกับศาสนา ความเชื่อของคนในชุมชน ในพื น้ ที่ นนั ้ ๆ และปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาเป็ น
เวลานาน เช่น พิธีกรรมการเข้ าทรงของผีประจาหมู่บ้านตาบลนาพูน ก่อนจะเข้ าสู่ประเพณีแห่นา้
ช้ าง
วิถีชีวติ หมายถึง วิธีการใช้ ชีวิตของคนในชุมชนตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ที่
อยู่ร่วมกัน ปฏิบตั ิร่วมกัน พฤติกรรมที่ทาร่วมกัน การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนนัน้ ๆ ที่เป็ นไปใน
แบบแผนคลายๆ กัน เช่นการประกอบอาชีพ การกินอยู่ เป็ นต้ น
ชุมชน หมายถึงอาณาบริเวณพื ้นที่แห่งหนึ่งที่มีคนจานวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็ นเวลา
อันยาวนาน มีความผูกพันต่อสถานที่นนั ้ มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็นและความเชื่อไปในทาง
เดียวกัน ใช้ สาธารณสถานและสถาบันต่างๆ ร่วมกัน สามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันทากิจกรรมอัน
ใดอันหนึ่งได้ กลุม่ คนกลุม่ หนึ่ง ตังภู
้ มิลาเนาอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ค่อนข้ างแน่นอนและ
ติด ต่อ กัน มีส่วนส าคัญ ของชี วิต ทั่วๆไปอย่ า งเดี ย วกัน สามารถสังเกตได้ จ ากกิ ริย ามารยาท
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการพูดจา ภาษา เป็ นต้ น
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอดีต ปั จจุบัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่
ไม่ได้ เป็ นทางบวกหรือทางลบ คือมีสิ่งใหม่เกิดขึ ้นหรื อเพิ่มขึ ้นจากเดิม และสิ่งที่มีอยู่เดิมสิ ้นสภาพ
หรือถูกทาลายหรือสูญหายไป การเปลี่ยนแปลงในทางที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ ้นหรือเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
เช่น วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ การขนส่งคมนาคม การติดต่อสื่อสาร หรือการเปลี่ยนแปลงที่หายไปเลยคือ
การใช้ รถไถนาแทนการใช้ ความไถนาเหมือนอดีต สิ่งที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ได้ แก่ ประชากร อาชี พ เทคโนโลยี ฯลฯ มีก ารเปลี่ย นแปลงทางด้ านรู ป แบบ พิ ธีก รรม บริ บ ท
สภาพแวดล้ อม วิถีชีวิต ผู้เข้ าร่วม จานวนผู้เข้ าร่วม รูปแบบการแบ่งงาน ช่วงเวลา พื ้นที่ สิ่งของเซ่น
ไหว้ ขันตอนพิ
้
ธีกรรม รูปแบบความเชื่อ อารมณ์ บทบาทหน้ าที่เป็ นต้ น
การสืบทอด หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตอ่ ๆจากรุ่นสูร่ ุ่นตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ไม่ว่า
จะวิธีการสัง่ สอน การปฏิบัติ ประเพณี ตามๆกัน การเข้ าพิธีกรรมต่างๆ จากอีกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง
ประเพณีในอดีต หมายถึง ประเพณีที่มมี าตังแต่
้ บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาเป็ นช่วงๆอายุ
คน ตังแต่
้ ผ้ เู ฒ่า ผู้แก่ในชุมชน เด็กเยาวชน ได้ ปฏิบตั ิกนั มาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นแบบตาม
มีตามเกิด มีอะไรใช้ แบบนัน้
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ประเพณีในปั จจุบัน หมายถึง ประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่สื บทอดกันมา
เป็ นช่วงๆอายุคน ตังแต่
้ ผ้ เู ฒ่า ผู้แก่ในชุมชน เด็กเยาวชนได้ ปฏิบตั ิกันมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากประเพณีในอดีต คือมีความทันสมัยขึ ้น เช่น การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง การประกอบอาชีพ
เป็ นต้ น
การอนุรักษ์ หมายถึ ง การรักษาไว้ ให้ อยู่ใ นสภาพคงเดิมไม่ว่าจะโดยวิธีการจดบันทึก
รณรงค์ สืบทอด บอกเล่า ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่คนในรุ่นต่อไป
การมี ส่ ว นร่ วม หมายถึ ง การกระท าที่ ชุม ชนมี ท ากิ จ กรรมร่ วมกัน ร่ วมกัน ตัดสิน ใจ
ร่วมกันออกความคิดเห็น รวมไปถึงร่วมกันแก้ ปัญหาต่างๆของชุมชน เหมือนกับประเพณีแห่น ้าช้ าง
ที่ทางหมูบ่ ้ านร่วมกันจัดประเพณีนี ้ขึ ้นมา
องค์ ประกอบของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง อาเภอวังชิ ้น ตาบลนาพูนจังหวัดแพร่ โดยอิงจาก
แนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่า ตังแต่
้ อดีตไปจนถึงปั จจุบนั
1) ส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) ลาต้ น ดอกใบ กิ่งก้ าน ผล ส่วนนี ้เรียกว่า รรูปแบบร
(Form)
2) ส่วนที่มองไม่เห็น (Invisible)รากแก้ ว รากฝอย ส่วนนีเ้ รี ยก”ว่าเนือ้ หา/คุณค่า/
ความหมาย”
กระบวนการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการสืบทอดโดยใช้ ข้อมูลข่าวสาร SMCR ที่
เกี่ยวข้ องกับประเพณีแห่น ้าช้ าง จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ร่ างทรงหรือทรงเจ้ า หมายถึง ร่างทรงที่ให้ วิญญาณของผีบรรพบุรุษเข้ ามาสิงในร่างเพื่อ
สื่อสารกับลูกหลานในชุมชน
ยายเต๊ า หมายถึง คนทรงที่ได้ รับการคัดเลือกจากผีบรรพบุรุษ
ส่ งเคราะห์ หมายถึง พิธีกรรมที่ส่งสิ่งไม่ดีออกจากตัว โดยใช้ กระทงส่งเคราะห์ไปทิง้ ร่อง
น ้าหรือไกลจากหมูบ่ ้ าน
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1.8 กรอบแนวคิดการวิจยั
1

อดีต – ปั จจุบัน

3

ปั จจัยการ
เปลี่ยนแปลง

-ประวัติ
-รูปแบบพิธีกรรม
-บทบาท
-องค์ประกอบ

2

S M C R
- กระบวนการสื่อสาร
- กระบวนการสืบทอด

- หน้ าที่

แนวคิดต้ นไม้ แห่ง

แนวคิดบ้ าน 2

คุณค่า

ชัน้

4

อนาคตของ
ประเพณี

- ปั จจัยภายนอก

- ฟื น้ ฟู

- ปั จจัยภายใน

- อนุรักษ์
- สืบทอด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ศกึ ษาถึงกระบวนการสื่อสารในชุมชนการเปลี่ยนแปลงประเพณีในชุมชน
และปั จจัย ที่ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ของตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางและเป็ นกรอบในการศึกษา กาหนด
ทิศทางในงานวิจยั ให้ ถกู ต้ อง น่าเชื่อถือและมีความสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ข้างต้ น มี
แนวคิดและทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อพิธีกรรม
2.2 แนวคิดองค์ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม
2.3 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสื่อพิธีกรรมกับบริ บทแวดล้ อม/วิถีชีวิตที่เป็ นจริ ง:บ้ าน
สองชัน้
2.4 แนวคิดการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีสว่ นร่วม
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อพิธีกรรม
2.1.1 ความหมายคาว่ า “พิธีกรรม”
กาญจนา แก้ วเทพ (2549, น. 27) ได้ ให้ คานิยามของคาว่า “สื่อพิธีกรรม”ไว้ 2 ความหมาย
นิยามสิ่งต่างๆ 2 วิธี วิธีแรกแบบการนิยามอย่างเคร่งรัดกุม (Strict Sense) “พิธีกรรม” คานีแ้ ผลง
มาจากคาว่า “วิธีกรรม” พิธีกรรมเป็ นกรรมวิธีในการลงมือกระทา/ปฏิบตั ิ (Action) สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี
รูปแบบ/กระบวนการ/ลาดับขันตอนที
้
่แน่นอนโดยมักเป็ นการกระทาที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
แต่สามารถขยายไปยังกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีการเปิ ด/ปิ ด การแข่งขันกีฬา เป็ นต้ น
ส่วนที่สอง ความหมายแบบกว้ าง พิธีกรรมที่ถอดถอนคุณสมบัติบางประการออกไป เช่น
ต้ องเป็ นการกระทาที่เกี่ยวกับศาสนาหรื อความเชื่อบางอย่าง เช่น เวลาที่สาวกทีมฟุตบอลแมนยู
หรือลิเวอร์พลู จะออกไปดูฟตุ บอลเมื่อทีมที่ตนเองแข่งขัน ก็จาเป็ นต้ องมี “กรรมวิธี”บางอย่างในการ
ดูเช่น การแต่งตัวแบบ”สาวกแมนยู”(คาดผ้ าโพกศีรษะแมนยู ใส่เสื ้อยืดแมนยู เขียนหน้ าตา) การ
กระทาเช่นนี ้ หากนับเอาตามความหมายแบบใจกว้ างแล้ วน่าจะถือเป็ น”พิธีกรรม”ทัง้ สิ ้น อย่าง
ประเพณีไทยเช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่มีการปะแป้ง ประเพณีการรดน ้าดาหัว เป็ นต้ น
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Rothenbuhler (1998) (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และทิพย์ พธู
กฤษสุนทร, 2554, น. 15) ว่า”ถ้ าเราสังเกตวงจรชีวิตมนุษย์ ก็จะพบว่า มีการเกิดเติบโต แต่งงาน
เกิดใหม่อีก ต้ อนรับ แล้ วก็จากไป วงจรชีวิตที่กล่าวมานี ้เป็ นการเข้ าๆออกๆ สูส่ ถาบันต่างของสังคม
เริ่มตังแต่
้ ครอบครัว โรงเรียน ที่ทางาน ชุมชน สมาคม พรรคการเมืองเป็ นต้ น และในแต่ละช่วงของ
ชีวิตที่เราจะเข้ าๆออกๆสถาบันเหล่านี ้ ก็จะมี เครื่ องหมายแบ่ง/ป้ายบอกทาง เช่ น ปี ใหม่ วันหยุด
วันเกิด วันแต่งงาน วันสาคัญทางศาสนา เป็ นต้ น กิจกรรมทางสังคมเหล่านีอ้ าจจะเรี ยกว่าชื่อว่า
พิธีกรรม ประเพณี พิธีการ งานเฉลิมฉลอง และอื่นๆ ซึ่งทาหน้ าที่เป็ น ช่วงเว้ นวรรค ของชีวิตปกติ
ธรรมดาประจาวัน และนี่คือความหมายของพิธีกรรม”
2.1.2 คุณลักษณะของสื่อพิธีกรรม
กาญจนา แก้ วเทพ (2549, น. 7) ได้ จาแนกการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมออกเป็ น 12 ด้ านดัง
ภาพที่ 2.1
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ปั จจุบนั

อดีต

(2
)

พิธีกรรม

(3
)

(12
)

 สถานภาพ
ปั จจุบนั
วัย
เพศ

ชีวิตจริง

(1  ประเภท
)

(4
)

การวิเคราะห์
คุณลักษณะ
(Attribute
Analysis)

รูปแบบ
(10
)เนื ้อหา/ความหมาย/

 ก่อน

(9
)

กิจกรรม

(Stakehol
บทบาท
der)
หลักเกณฑ์
ระบบการ

 ค่าใช้ จ่าย

ในพิธีกรรม

สม่าเสมอ
ช่วงพิเศษ
ปกติ/โอกาส

(กาละ)

พิเศษ
เหตุผลข้ างหลัง
การจัดแต่งพื ้นที่
 ปริมาณ

 ความเข้ มงวด
 ผู้จดั เตรี ยม
ความหมายที่
ช้ อนเร้ นอยู่
ภายใน

ภาพที่ 2.1 การวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 7.

สาวก
พยาน
คนนอก

การเข้ าร่วม ต่อเนื่อง/

(6
) ช่วงเวลา

(8
) สิง่ ของ/เครื่องเซ่นไหว้

 ระหว่าง
 หลัง  บทบาท

ผู้เกี่ยวข้ อง

(7 พื ้นที่
)
(เทศะ)

ความเชื่อ
ขั ้นตอน /

ผู้ประกอบพิธี

(5
) แบ่งงาน

หน้ าที่
อารมณ์
จังหวะ

ฐานะ

เป็ นใคร

บทบาท

(11
)

อนาคต

16
1) ประเภทของพิธีก รรมในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ล้ วนมีวิธีการจัดประเภทของสื่อ
พิธีกรรมโดยใช้ เ กณฑ์แตกต่างกันออกไป เช่น มานุษยวิทยาจะจัดแบ่ งประเภทของสื่อพิธีกรรม
ออกเป็ นสองกลุม่ ใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมที่ทาตามวัฏจักรของชีวิต (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และพิธีกรรมที่
ทาอย่ างเป็ นประจาต่อเนื่อง (การท าบุญ 12 เดือน) หรื ออาจจะแยกประเภทเป็ นพิ ธีกรรมส่วน
บุคคล/กลุ่ม เช่น พิธีกิ นหมูล้างดินของชาวผู้ไทที่กระท าเมื่อมีหญิ งสาวทาผิดประเพณี ท้องก่อน
แต่งงาน และพิธีกรรมส่วนรวมที่ทากันทังชุ
้ มชน เช่น งานจุลกฐิ น เทศน์มหาชาติ เป็ นต้ น
สาหรั บ ใน สานัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ (สวช.) มี วิธีก ารแบ่ ง
ประเภทของพิธีกรรมโดยยึ ดเอาลักษณะของเนื อ้ หาในตัวโครงการเป็ นหลัก ท าให้ แบ่งประเภท
พิธีกรรมออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) พิ ธีก รรมแบบเต็มตัว เช่น บรรดาโครงการทัง้ 26 โครงการที่ ม าร่ ว ม
ประชุมกันในครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นการทางานกับสื่อพิธีกรรมเป็ นหลักสาคัญ
(2) พิ ธีก รรมแบบครึ่ งตัว ของโครงการ “สื่อ พื น้ บ้ านสื่อสร้ างสุข ” (สพส.)
ประเภทสื่อพิธีกรรมยังมีโครงการอีกจานวนมากที่อาจจะทางานกับสื่ อการแสดง การละเล่นพืน้ ที่
(เช่น เท่งตุ๊ก/ตีโพน/ค่าวซอ/โปงลาง/ซีละ ฯลฯ) หรือสื่อวัตถุ (เช่น สานหมวกกุ้ยโล้ ย แกะหนังตะลุง
ฯลฯ) แต่ทว่าในช่วงตอนหนึ่งหรือส่วนเสี ้ยวของโครงการเหล่านี ้ ก็จะมี "บทบาทของพิธีกรรม" เข้ า
ไปเกี่ยวข้ อง เช่น การไหว้ ครู/ครอบครูในสื่อการแสดง การนาเอาสื่อวัตถุมาใช้ ในพิธีกรรม (เช่น การ
ทาพิธีเกี่ยวกับตัวหนังตะลุง) ซึ่ง สพส.ถือว่า โครงการเหล่านี ้มีสดั ส่วนของพิธีกรรมอยู่ครึ่งตัว
2) ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับชีวิตจริ งสามารถสร้ างแบบจาลองเรื่ องสื่อ
พิธีกรรมกับบริบทชีวิตที่เป็ นจริงโดยแยกออกเป็ น 2 โลก คือ โลกแห่งพิธีกรรม (Ritual world) และ
โลกแห่งความจริง (Real world and daily Life) อันทาให้ เกิดคาถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ทังสองโลกนี
้
้จะเป็ นไปในรูปแบบใด
3) สถานภาพของสื่อพิธี (status) ของสื่อพิ ธีกรรมที่กาลังจะทางานด้ วย เป็ นที่
บังคับพื ้นฐานของ สพส. สามารถจะแบ่งระดับ "อาการ/สภาพของสื่อพื ้นบ้ าน" ที่เป็ นผลมาจากการ
ตรวจสถานภาพได้ ดงั นี ้
(1) สื่อพิธีกรรมอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี เช่น โครงการ "สืบสานประเพณี
แห่ธงสงกรานต์ โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม" ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ กระท าในช่วงหนึ่งอาทิ ตย์ ห ลังวัน
สงกรานต์ ของชาวไทยเชือ้ สายลาวครั่งที่ดาเนิ น มาอย่ างต่อเนื่ องนับ เป็ นเวลา 100 กว่าปี แล้ ว
พิธีกรรมนี ้มีผ้ คู นเข้ าร่วมอย่างคับคัง่ สื่อพื ้นบ้ านที่อยู่ในสภาวะเข้ มแข็งเช่นนี ้ ก็สามารถจะนาเอามา
ใช้ งานได้ ทนั ที
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(2) สื่อพิธีกรรมที่อยู่ในสภาพข้ างนอกเข็มแข็ง แต่ข้างในกลวงโบ๋ ได้ แก่ สื่อ
พิธีกรรมที่มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องดูคกึ คักเข็มแข็งดี แต่ทว่าท่ามกลางความฟู่ ฟ่ าของรูปแบบนัน้
คุณค่า/เนื ้อหาความหมายของตัวสื่อพิธีกรรมกลับมีอนั เลอะเลือนหรือเลื่อนเปื อ้ นไป
(3) สื่อพิธีกรรมที่เริ่มป่ วยกระเสาะกระแสะ กรณีนี ้ แม้ ว่าสื่อพิธีกรรมนัน้ ยัง
จะลุกนัง่ เดินเหินอยู่ได้ แต่ทว่าก็ออกอาการเจ็บออดๆแอดๆ ตัวบ่งชีอ้ าการเจ็บไข้ ได้ ป่วยนัน้ ก็เช่น
การประกอบพิ ธีก รรมท าได้ อย่ างตกๆหล่น ๆ ผู้คนเข้ าร่ วมเริ่ มจางหายไป บรรดาขาต่างๆ ของ
คุณลักษณะของพิธีกรรมเริ่มหดสันบ้
้ าง เริ่มหดหายบ้ าง
(4) สื่อพิธีกรรมที่อยู่ในสภาพ "มีแต่ทรงกับทรุด" เป็ นสภาพของสื่อพิธีกรรม
ส่วนใหญ่ที่เข้ ามาทาโครงการกับสพส. เนื่องจากบรรดาผู้ที่มีใจรักและเห็นคุณค่าของสื่อประเพณี
พิธีกรรมจานวนหนึ่งที่ตระหนักซึ ้งแก่ใจว่า หากปล่อยให้ สื่อพิธีกรรมของชุมชนล้ มหายตายจากไป
หายนะก็ย่อมจะเกิดขึ ้นกับคนในชุมชนอย่างแน่นอน ทังนี
้ ้เพราะสื่อพิธีกรรมนันมี
้ บทบาทหน้ าที่ที่ไม่
อาจจะประมาณค่าได้ ตอ่ ชุมชน
(5) สื่อพิธีกรรมที่อยู่ในสภาพรอวันตาย เป็ นประเภทของสื่อพิธีกรรมที่แทบ
จะไม่ได้ นามากระทาแล้ ว หรือมีผ้ ทู าพิธีกรรมได้ เป็ นคนสุดท้ ายแล้ ว
(6) สื่อพิธีกรรมที่ตายไปแล้ ว ตัวอย่างเช่น โครงการ "สืบสานประเพณีการทา
ขวัญข้ าว" ที่ ต.บางซ้ าย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คนในชุมชนอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี ลงมาส่วนใหญ่ไม่เคย
ได้ เห็นประเพณีพิธีกรรมเรียกขวัญในหมูบ่ ้ านตนเลย สื่อพิธีกรรมประเภทนี ต้ ้ องดาเนินการ "ปลุกผีดี
ให้ ลกุ ขึ ้นมาจากหลุม"
ยังสมบูรณ์แข็งแรง

การตรวจ
สถานภาพ
สื่อพิธีกรรม

ข้ างนอกสดใส ข้ างในเพี ้ยน/กลวงโบ๋
เริ่มป่ วยกระเสาะกระแสะ
มีแต่ทรงกับทรุด
รอคอยวันตาย
ลงหลุมไปเรียบร้ อยแล้ ว

ภาพที่ 2.2 ปลุกผีดีให้ ลกุ ขึ ้นมาจากหลุม
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2553, น. 20.

วิธีการทาโครงการ
/ให้ ยารักษา
เป็ นไปตาม อาการ
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4) ผู้เกี่ยวข้ อง (Stakeholder) การสารวจผู้ที่เกี่ยวข้ องนันอาจจะต้
้
องเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง "ตัวต้ นฉบับ/ในอดีต" กับ "สภาพปั จจุบนั ที่กาลังเป็ นอยู่" (อันที่จริงในทุกคุณลักษณะก็ควร
จะเปรี ยบเทียบด้ วยเกณฑ์กาลเวลาเช่นนี)้ แง่มมุ ของการสารวจผู้เกี่ยวข้ องในสื่อพิธีกรรมอย่าง
หนึ่งๆควรมีเช่นนี ้
(1) ผู้ที่มาเข้ าร่วมมีคณ
ุ สมบัติทางประชากรอย่างไรบ้ าง เช่น เป็ นคนวัยไหน
เพศใด มีฐานะ/ชนชันอย่
้ างไร
(2) บทบาทของผู้ที่เข้ าร่วม ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า พิธีกรรมเป็ นการกระทาที่
มีก รรมวิธีก ารท าที่แน่น อน ชัด เจน ดังนัน้ จึงมีก ารก าหนดบทบาทของผู้ที่ เข้ าร่วมทุก คนอย่ าง
เด่นชัดว่าใครจะมีบทบาทหน้ าที่อะไรบ้ าง เช่น
ก) ผู้ประกอบพิธีกรรม มีใครบ้ าง
ข) พยาน ในบางพิธีกรรม จะมีก ารก าหนดตัวผู้เป็ นพยาน อันอาจจะ
หมายถึงผู้ที่มีสิทธิเข้ าร่วมดูชมพิธีกรรม แต่ในบางขันตอนจะต้
้
องถอยออกมา
ค) คนนอก ในบางพิธีกรรม จะอนุญาตให้ แต่สาวก/ลูกหลานเท่านัน้ ที่
เข้ าร่วมในทุกขันตอน
้
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องก็จะมีฐานะเป็ นคนนอก
ในทางวิ ช าการของการศึก ษาเรื่ องพิ ธีก รรมในปั จ จุบัน จะสนใจเรื่ องของ
บทบาทของผู้ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องในพิธีกรรมเหล่านี ้โดยที่มีทศั นะว่า ในแต่ละพิธีกรรมนันจะแสดงให้
้
เห็ น ความหลากหลาย ซั บ ซ้ อนและความขัด แย้ งระหว่า งอ านาจและความรู้ ชุ ด ต่ า งๆ ใน
ประสบการณ์ของพิธี คนที่ด้อยอานาจ คนที่ด้อยโอกาส จะสามารถแสดงถึงพลังในความเข้ าใจ
เกี่ยวกับตาแหน่งแห่งที่ของตัวเองในสังคม ในแบบฉบับของตนเอง
(3) หลักเกณฑ์ในการเข้ าร่วม การคัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องที่จะเข้ าไปมี
บทบาทหน้ าที่ในพิธีกรรมขันตอนต่
้
างๆนัน้ จะมีเหตุผล/หลักเกณฑ์ในการเข้ าร่วม ตัวอย่างเช่น ผู้ที่
จะประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญข้ าวนัน้ จะต้ องเป็ นผู้ที่เรียนรู้เรื่องการประกอบพิธีกรรมมา มิใช่การ
สืบทอดทางสายเลือด การถ่ายทอดตาแหน่งผู้สืบทอดผู้นาของซีละนัน้ จะต้ องผ่านพิธีกรรมเสี่ยงไก่
มิใช่มนุษย์มาคัดเลือกกันเอง เป็ นต้ น
5) ระบบการแบ่ งงาน เนื่ องจากสื่อพิธีกรรมมักเป็ นสื่อที่ป ระกอบด้ วยกิ จกรรม
ย่อยๆมากมายหลายชนิด ดังนัน้ จึงมีการจัดระบบการแบ่งงานกันทาอย่างแน่นอนตายตัวว่าคน
กลุม่ ไหนจะต้ องทางานอะไร
6) ช่วงเวลา นอกเหนื อจากการก าหนดกรรมวิธีที่ จ ะกระท าการอย่ างแน่น อน
เอาไว้ แล้ ว คุณลัก ษณะที่ สาคัญอีก ประการหนึ่งของพิ ธีก รรม คือการระบุช่วงเวลา/กาละ และ
สถานที่/เทศะเอาไว้ อย่างแน่นอน โดยที่ความเข้ มงวด/ยืดหยุ่นในเรื่ องกาละ/เทศะนัน้ อาจจะมาก
น้ อยแตกต่างกันแล้ วแต่แต่ละพิธีกรรม
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(1) ดูความต่อเนื่อง/สม่าเสมอ พิธีกรรมหลายประเภทได้ ระบุช่วงเวลาที่ต้อง
ทาเอาไว้ อย่างแน่นอน
(2) ช่วงเวลาปกติ/ช่วงเวลา
7) พื ้นที่ ก็เช่นเดียวกับมิติเรื่องช่วงเวลา/กาละที่ผ้ ดู าเนินการเรื่ องพิธีกรรมจะต้ อง
ศึกษาว่า การใช้ พื ้นที่/การตกแต่งสถานที่/เทศะนัน้ จะต้ องมีเงื่อนไขอะไรบ้ าง มีความเข้ มงวดมาก
น้ อยเพียงใด จะต้ องมีการตกแต่งสถานที่อย่างไร ใช้ อปุ กรณ์/แสงสี/เสียงแบบไหน รวมทัง้ เหตุผลที่
อยู่เบื ้องหลังการตกแต่งสถานที่นนคื
ั ้ ออะไร และก็เช่นเดียวกับเรื่ องช่วงเวลา/กาละ พืน้ ที่/สถานที่/
เทศะนี ้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ตกแต่งสถานที่ ประตู ทิศ ฯลฯ ล้ วนแล้ วแต่เป็ น
สัญลักษณ์ที่มี "ความหมายบางอย่างแฝงอยู่เบื ้องหลังเสมอ"
8) วัต ถุสิ่งของ/เครื่ องเซ่น ไหว้ คุณ ลัก ษณะนี ก้ ็ เ ป็ นหัวใจอีกห้ องหนึ่งของเรื่ อง
พิธีก รรม เพราะดังที่ ได้ ก ล่าวมาตัง้ แต่ต้น แล้ วว่า พิธีก รรมคือการกระท าที่ มีก รรมวิธีที่ แน่น อน/
เด่นชัด และความเด่นชัด/แน่นอนนันก็
้ ปรากฏอยู่ในการคัดเลือกสิ่งของ/เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมนี ้
เอง รวมทังวิ
้ ธีการที่จะปฏิบตั ิตอ่ สิ่งของนันๆ
้
มิติที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งของ/เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมที่ต้องพิจารณามีตวั อย่างเช่น
(1) ประเภทและปริ มาณของสิ่งของ ถึ งแม้ จ ะมีห น้ าตาเปลี่ย นไป แต่เรื่ อง
สิ่งของอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมก็ยงั คงเป็ นเรื่องเดียวกับมิติเรื่องเวลา/สถานที่ คือมีความหมายซุก
ซ่อนอยู่ข้างหลัง
(2) ผู้จัดเตรี ย ม พิธีกรรมส่วนใหญ่ จะมีก ารระบุ spec มาเลยว่า อุป กรณ์ /
สิ่งของใด ผู้ที่จดั เตรี ยมจะต้ องเป็ นใคร และการระบุ spec ดังกล่าวนันก็
้ มีเหตุผลอยู่
(3) ค่าใช้ จ่าย เนื่ องจากการจัดหาสิ่งของ/เครื่ องเซ่นไหว้ นัน้ จ าเป็ นต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายซึ่งอาจจะมากหรือน้ อยแตกต่างกันไป ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการพิธีกรรมนีอ้ าจจะเป็ น
เหตุผลสาคัญหนึ่งในการก่อให้ เกิด "การปรับเปลี่ยน" หรือแม้ แต่ "การสูญสลายไป" ของพิธีกรรม
(4) บทบาทของสิ่งของแต่ละอย่ างในพิ ธีก รรม เป็ นการศึก ษาวิธีก ารใช้
สิ่งของแต่ละอย่างในพิธีกรรม ซึ่งวิธีการใช้ นนมั
ั ้ กจะมีลกั ษณะเคร่งครัด ตายตัว ถูกกาหนดจัดวาง
เอาไว้ แล้ ว ตามคานิย ามของค าว่า "พิ ธีก รรม" ซึ่งวิธีก ารใช้ นั น้ ก็ส่อแสดงให้ เ ห็น ถึงบทบาทหรื อ
ความหมายของสิ่งของนันๆในพิ
้
ธีกรรม
9) ขันตอนการท
้
ากิจกรรม ในทางวิชาการอาจจะมีวิธีการแบ่งขันตอนของการท
้
า
กิจกรรมพิธีกรรมได้ หลายๆ แบบ เช่น Gennep แบ่งขันตอนพิ
้
ธีกรรมออกเป็ น 3 ช่วง คือ
(1) ช่วงแยกตัวออกไป (Separation)
(2) ช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition)
(3) ช่วงกลับมารวมกัน (Incorporation)
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ส าหรั บ การแบ่ ง ขัน้ ตอนการท ากิ จ กรรมพิ ธี ก รรมของสพส.นัน้ มี วิ ธี ก ารแบ่ ง
เฉพาะตัว ซึ่งวิธีการแบ่งนัน้ ถูกกาหนดมาจาก "เป้าหมาย/วัตถุประสงค์แบบดาบสองคม" ในการ
ทางานกับสื่อพิธีก รรมของสพส.เอง ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน้ สพส.จึงแบ่งขันตอนการท
้
า
พิธีกรรมออกเป็ น 3 ช่วงเวลาคือ

ช่วงก่อนทา
พิธีกรรม

ช่วงระหว่างทา
พิธีกรรม

ช่วงหลังทา
พิธีกรรม







ภาพที่ 2.3 ขันตอนการท
้
าพิธีกรรม
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 13.
ในระหว่า ง 3 ช่ว งเวลานี ้ โดยทั่วไป ผู้ค นมัก จะให้ ความสาคัญ กับ "ช่ว งที่ 2"
มากกว่า "ช่วงที่ 1 และ 3" แต่สาหรับ สพส. แล้ ว ช่วง "ก่อน" และ "หลัง" ประกอบพิธีกรรมแล้ ว มี
ความสาคัญในระดับเทียบเท่ากับช่วงระหว่างทาพิธีกรรม ดังที่สพส.ได้ ยกคาขวัญเอาไว้ วา่ "(ถึงจะ
ทางานแค่) งานวันเดียว (แต่จะต้ อง) เกี่ยวกันทังปี
้ "
10) รูปแบบ/เนื อ้ หา/คุณ ค่า/ความหมาย แนวคิดหลักแนวคิดหนึ่งของสพส.คือ
"ทฤษฎีต้นไม้ แห่งคุณค่า" ซึ่งมีเนื ้อหาใจความหลักว่า สื่อพื ้นบ้ านทุกชนิดรวมทังสื
้ ่อพิธีกรรมนัน้ จะ
เปรียบประดุจต้ นไม้ ซึ่งจะประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) อันได้ แก่ที่อยู่เหนื อ
พืน้ ดิ น คื อ ลาต้ น ดอกใบ กิ่ งก้ าน ผล ส่วนนี เ้ รี ย กว่า "รูป แบบ" (Form) และส่วนที่ มองไม่เ ห็น
(Invisible) (แต่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด) อันได้ แก่สว่ นที่อยู่ใต้ พื ้นดิน คือ รากแก้ ว รากฝอย ส่วน
นี ้เรียกว่า “เนื ้อหา/คุณค่า/ความหมาย” การประกอบพิธีกรรมไม่วา่ จะมีเป้าหมายเพื่อการสืบทอด/
รือ้ ฟื น้ /เผยแพร่/ส่งเสริม ก็ต้องทาให้ ครบเครื่อง ทัง้ 2 ส่วน คือทังรู้ ปแบบและที่สาคัญคือส่วนที่เป็ น
เนื ้อหา-คุณค่า-ความหมาย
11) อารมณ์ จังหวะ ในแวดวงวิชาการสาขาการแสดง/การละคร/สุนทรี ยศาสตร์
จะพิจ ารณาว่า การประกอบสื่อพิธีกรรมนัน้ เป็ นประดุจ "การแสดงแบบหนึ่ง" (Ritual Theatre)
เนื่องจากมีองค์ประกอบของการแสดงอย่างครบครัน คือ มีตวั ละคร มีฉาก มี action มีบทเจรจา มี
ดนตรีประกอบ มีแก่นเรื่อง ฯลฯ และเมื่อการประกอบพิธีกรรมอาจถือได้ วา่ "เป็ นการแสดงประเภท
หนึ่ง" ในสื่อพิธีกรรมก็ย่อมคลุกเคล้ าไปด้ วยอารมณ์/ความรู้สกึ /รสแบบต่างๆ ที่แสดงออกมาในแต่
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ละจังหวะขันตอน
้
มิติด้านอารมณ์/ความรู้สกึ นี ้มีผลต่อสุขภาวะด้ านจิตใจและอารมณ์ของผู้เข้ าร่วม
เป็ นอย่างยิ่ง
ฉะนัน้ ในการวิเคราะห์ พิธีกรรมแต่ละชนิด ก็โปรดกรุณ าอย่า ลืมเปิ ดวงเล็บด้ าน
อารมณ์/ความรู้สกึ /จังหวะจะโคน (เร็ว/ช้ า/อ้ อยอิ่ง/เด็ดขาด...) ของแต่ละกิจกรรมเพื่อมาส่องดูรหัส
ที่อยู่ข้างหลัง เช่น การสวดสรภัญญะนันเป็
้ นอารมณ์ประมาณว่า "เคร่งขรึม สารวม เพ่งสมาธิ ตัง้
จิตให้ แน่วแน่" ในพิธีกรรมทาขวัญข้ าว ที่ อ.บางซ้ าย จ.อยุธยา ในโครงการ "สืบสานประเพณีการ
ทาขวัญข้ าว ท าชีวิตดี ผลผลิตดี" ที่รือ้ ฟื ้น จัดขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2549 นี ้ ผู้เขียนได้ เข้ าร่วมพิธีกรรมนี ้และสังเกตว่า ในแต่ละฉากแต่ละขันตอน
้
มีอารมณ์/
ลีลา/จังหวะแตกต่างกัน
12) บทบาทหน้ าที่ เป็ นท่าแม่บทพื ้นฐานอีกท่าหนึ่งของการทาโครงการกับสพส.
ที่จะขอให้ ภาคีทกุ โครงการต้ องระบุหน้ าที่/บทบาทของสื่อพิธีกรรมนัน้ ที่มีทงั ้ ต่อปั จเจกบุคคล กลุ่ม
และชุมชน และเมื่อ สพส.ยืนอยู่ใต้ ร่มของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ( สสส.)
ซึ่งมีภารกิจด้ านสุขภาวะเป็ นสาคัญ สพส.จึงขอเพิ่มโบนัสพิเศษในการทบทวนเรื่ องบทบาทของสื่อ
พิธีกรรมโดยเฉพาะหน้ าที่ด้านสุขภาวะ
ส่วนแนวทางการวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรมให้ มีทิศทางที่โน้ มนาไปสู่การทา
กิจกรรมการพัฒนานัน้ จาเป็ นต้ องติด "ลวดลาย" (Parameter) เช่น การเปรียบเทียบดูระหว่างการ
ทาบทบาทหน้ าที่ "ในอดีตและปั จจุบนั " การวิเคราะห์สถานภาพของแต่ละหน้ าที่ว่า "อะไรหายไป
อะไรคงอยู่ อะไรเพิ่มเติมขึ ้นมา อะไรผิดเพี ้ยน" หรื อ "การจัดอันดับความสาคัญของแต่ละบทบาท
หน้ าที่ว่ามีหน้ าที่ไหนติดชาร์ ตอันดับเท่าไหร่" และที่ลงลึก ไปยิ่ งกว่านัน้ ก็คือ "การทาหน้ าที่ต่างๆ
เหล่านี ้เรียกร้ องต้ องการเงื่อนไขอะไรบ้ าง"
สาหรับประโยชน์ของการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะนันจะมี
้
อย่างอเนกอนันต์ (ดังที่จะได้ แสดง
ให้ เห็นในตอนต่อๆ ไป) เท่าที่พอจะระบุได้ อย่างขันต
้ ่าที่สดุ ในที่นี ้ก็คือ การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะนัน้
จะช่วยนาทางในเรื่องต่อไปนี ้ 3 เรื่องใหญ่คือ
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จะทา
กิจกรรม
อะไร

ประโยชน์ของ
การวิเคราะห์
คุณลักษณะ

จะทา
กิจกรรม
อย่างไร

จะทา
กิจกรรม
กับใคร
ภาพที่ 2.4 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะอย่างอเนกอนันต์
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 17.
2.1.3 เอกลักษณ์ ของสื่อพิธีกรรม
สมสุข หินวิมาน และคณะ (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2553) ได้ แบ่งเอกลักษณ์
สาคัญของสื่อพิธีกรรมไว้ อย่างน้ อย 7 ประการ ดังนี ้
2.1.3.1 พิธีกรรมเป็ นสื่อที่เชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์กบั โลกสามัญ
คาอธิบายตังแต่
้ ยุคสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างโลกศักดิ์สิทธิ์กับ
โลกสามัญนัน้ เชื่อกันว่า โลกของเรามีสองโลกด้ วยกัน คือ โลกศักดิ์สิทธิ์/โลกทางธรรม/โลกุตตระ
(Sacred World) และ โลกสามัญ/โลกทางโลกย์/โลกียะ (Secular World) โดยในระหว่างโลกทัง้
สองแห่งนี ้ จะมีสะพานอีกสองเส้ นที่เชื่อมต่อไปมาถึงกันได้ นนั่ คือสะพานเชื่อ มที่ชื่อ “การปลุกเสก/
การเข้ าทรง” (Sanctification) เพื่อสร้ างให้ เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และสะพานเชื่อมที่ชื่อ “การทาให้
เสื่อม ทาให้ หายขลังหายศักดิ์สิทธิ์” (Secularisation) (กาญจนา แก้ วเทพ, 2549)
บทเรี ยนจากงานวิจัยการบริ หารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่อพืน้ บ้ านชนิดอื่นๆ สื่อพิธีกรรมถือเป็ นช่องทางที่โดดเด่นที่สดุ ในการเชื่อม
ประสานความสัม พัน ธ์ สามด้ า นเข้ า ไว้ ด้ ว ยกัน ระหว่า งมนุษ ย์ -ธรรมชาติ -สิ่ ง ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ เ หนื อ
ธรรมชาติ นั่น หมายความว่า การดารงอยู่ของสื่อพิธีกรรมก็ คือการดารงอยู่ของสะพานที่ เชื่ อม
มนุษย์เข้ ากับโลกศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตรงกันข้ ามหากพิธีกรรมสูญหายหรื อกลายพันธุ์ไป มนุษย์ก็ จะ
ขาดช่องทางที่จะเชื่อมร้ อยตัวเองเข้ ากับโลกแห่งธรรมชาติและสิ่งเบื ้องบนนันเอง
้
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2.1.3.2 พิธีกรรมเป็ นสื่อที่ระดมพลังชุมชนได้ อย่างเข้ มข้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อพื ้นบ้ านอื่นๆ นัน้ พิธีกรรมเป็ นสื่อที่มีศกั ยภาพใน การระดม
พลังของชุมชนได้ อย่างเข้ มข้ นที่ สดุ ด้ วยตรรกะที่ ว่า พิธีกรรมจะเกิดขึน้ ได้ ย่ อมต้ องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน หากชุมชนไม่เห็นความสาคัญของพิธีกรรม พิธีกรรมนัน้ ๆ ก็จะหมด
คุณค่าไป แต่หากพิธีกรรมใดยังสามารถยึดเหนี่ยวความร่วมมือร่วมใจ และก่อให้ เกิดเป็ นความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนได้ ชะตาชีวิตของพิธีกรรมนัน้ ก็จะสืบต่อไปได้ ไกล และจะทา
พิธีกรรมดังกล่าวทาหน้ าที่สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนได้ อย่างเข้ มข้ น
2.1.3.3 พิธีกรรมเป็ นเครื่องหมายของการเปลี่ยนผ่านสถานะ
ช่วงชีวิตของคนล้ วนต้ องเกี่ยวข้ องกับพิธีกรรมตังแต่
้ เกิดจนกระทังตาย
้
เช่น พิธีโกน
จุกสมัยก่อนจะทาขึ ้นเพื่อแสดงให้ เห็นว่าเด็กชายหญิงได้ เติบโตก้ าวเข้ าสู่วยั หนุ่มสาวแล้ ว พิธีบวช
พระมีขึ ้นเพื่อแสดงให้ เห็นว่าชายคนนันได้
้ รับการบวชเรียนทางพุทธศาสนาแล้ ว และเมื่อสึกออกมา
ก็จะมีคาเรียกชายที่บวชว่าทิดหรือหนานตามแต่ละภาค
ด้ วยเหตุด ังกล่า วนี ้ พิ ธีก รรมจึง ท าหน้ าที่ เ ป็ นเครื่ องหมายของการเปลี่ย นผ่า น
สถานะ (Transformity) ซึ่งจะเป็ นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ดึงให้ คนเราแยกตัว (Separation)
ออกไปจากโลกความเป็ นจริ งที่กาลังเป็ นอยู่ แล้ วเปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปสู่สภาวะใหม่ภาย
หลังจากพิธีกรรมที่เข้ าร่วมนันสิ
้ ้นสุดลง
2.1.3.4 พิธีกรรมเป็ นเครื่องมือในการสร้ างอัตลักษณ์ร่วมของท้ องถิ่น
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง อานาจที่เรานิยามตัวตนได้ ว่า เราเป็ นใคร เหมือน
หรือต่างจากคนอื่นอย่างไร และตัวตนของเราจะดารงพื ้นที่อยู่ในสังคมใหญ่ได้ อย่างไร ในแง่นี ้ การ
ดารงอยู่ของอัตลักษณ์ ในแต่ละชุมชนจึงต้ อ งอาศัยพืน้ ที่ที่จะสื่อสารความเป็ นตัวตนของท้ องถิ่น
ให้ กับทัง้ ตนเองและคนอื่น ๆ ที่อยู่ ภายนอกชุมชน และเนื่องจากพิ ธีก รรมเป็ นพืน้ ที่ก ารสื่อสารที่
ชุมชนท้ องถิ่นแต่ละแห่งเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้สร้ างสรรค์ขึ ้น พิธีกรรมจึงเป็ นเครื่องมือที่รับใช้ ชุมชน
ในการสร้ างและบ่งบอกนัยแห่งอัตลักษณ์ร่วมได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรีนนั่ เอง
2.1.3.5 พิธีกรรมเป็ นสื่อที่เข้ มงวดและเป็ นทางการ
เอกลัก ษณ์ ส าคัญ อีก ประการหนึ่ง ของพิ ธีก รรมก็ คื อ เป็ นสื่อที่ มีความเข้ มงวด
(Rigid) และเป็ นทางการ (Formal) อันหมายความว่า เนื่องจากพิธีกรรมเป็ นช่วงเวลาที่เราแยกตัว
และแตกต่างไปจากภาวะปกติแห่งชี วิตประจาวัน ดังนัน้ สื่อพิ ธีก รรมจึงมีก ฎกติกาที่ถูก กาหนด
เอาไว้ (Scripted) อย่างเข้ มข้ นเพื่อธารงความศักดิ์สิทธิ์และอานาจของพิธีกรรมนัน้ ๆ เอาไว้ และที่
สาคัญ ภาษาที่ใช้ ในพิธีกรรมก็มกั จะถูกออกแบบมาเฉพาะหรื อเป็ นพิเศษ หรื อที่เรี ยกว่า “ภาษา
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แห่งพิธีกรรม” (Ritual Language) และในขณะเดียวกัน จะมีก็แต่พิธีกรรมที่ยังทรงอานาจอยู่
เท่านัน้ ที่จะรักษาความเข้ มงวดและความเป็ นทางการของภาษาในการสื่อสารเอาไว้ ได้ เท่านัน้
(Nye, 2004)
2.1.3.6 พิธีกรรมเป็ นภาษาที่สร้ างสรรค์ได้
แม้ ด้านหนึ่ง พิธีกรรมจะมีมิติของความเข้ มงวดและมีกฎกติกาที่บังคับไว้ แบบเป็ น
ทางการ แต่อีกด้ านหนึ่ง พิธีกรรมก็ เป็ นพืน้ ที่ที่สร้ างสรรค์และสามารถออกแบบท่วงทีลีลาใหม่ๆ
(improvise) ออกไปได้ ต ลอดเวลา ตัวอย่ างรู ป ธรรมที่ สุดคือ บรรดาพิธีก รรมประดิษ ฐ์ ขึ ้นใหม่
ทัง้ หลาย อาทิ กรณี ของพิธีก รรมสืบชะตาแม่น า้ จัน ของชาวตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ที่ดดั แปลงจากประเพณีสืบชะตาคน/เมือง อันเป็ นประเพณีดงเดิ
ั ้ มของชาวล้ านนามาเป็ น
พิธีกรรมสืบชะตาแม่น ้า โดยยังคงรูปแบบประเพณีการสืบชะตาแบบดังเดิ
้ ม แต่ได้ เพิ่มเติมบทบาท
หน้ าที่ใหม่ในการอนุรักษ์ สายน ้าและงอกเงยในส่วนของกิจกรรมต่างๆ เข้ ามาใหม่ด้วย เช่น จัดให้ มี
กิจกรรมพัฒนาทาความสะอาดแม่นา้ จัน ตลอดสาย การประกวดฟ้อนเชีย งราย โชว์เต้ นชนเผ่า
ประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้ องเพลงคาเมือง การแสดงของโรงเรี ยน เยาวชน และผู้สงู อายุ
เป็ นต้ น
2.1.3.7 พิธีกรรมเป็ นระบบสัญลักษณ์ร่วมของชุมชน
นักมนุษย์วิทยาชาวอังกฤษที่ชื่อ แมรี่ ดักลาส (Mary Douglas) เคยอธิบายไว้ ว่า
พิธีกรรมทางานภายใต้ ระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ซึ่งบางครัง้ ก็มีลกั ษณะร่วมกันในหลายๆ
บริบทที่แตกต่างกัน เช่น การนับถือผี ที่เป็ นระบบสัญลักษณ์ร่วมที่ปรากฏอยู่ในหลายๆ ท้ องถิ่น
ฯลฯ และด้ วยเพราะเป็ นระบบสัญลักษณ์นี่เอง พิธีกรรมจึงเปี่ ยมไปด้ วยความหมาย (meaningful)
ที่ท้องถิ่นต่างๆ ได้ สร้ างขึ ้นมา เพราะฉะนัน้ การคงอยู่หรื อสูญหายไปของพิธีกรรม ก็ย่อมหมายถึง
การดารงอยู่และสูญสลายไปของระบบความหมาย/สัญลักษณ์ร่วมกันดังกล่าวนัน่ เอง
2.1.4 ประเภทของพิธีกรรม
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2554, น.65) ได้ แบ่งประเภทของพิธีกรรมมนุษย์ไว้ 3
ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) พิธีกรรมเชิงศาสนา (Religious Ritual) ซึ่งเป็ นต้ นแบบของพิธีกรรมมนุษย์
2) พิธีกรรมเชิงสังคม (Social Ritual) เป็ นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการรวมกลุ่ม
ของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้ องการทางด้ านต่างๆ
3) พิธีกรรมเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Ritual) พิธีกรรมที่เน้ นอารมณ์ความรู้สึกหรื อ
สุนทรียะความงดงามต่างๆ
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สรุป ได้ ว่าสื่อพิธีก รรมเป็ นสื่อที่มีความเกี่ย วข้ องกับความเชื่อของชาวบ้ านและยังเป็ นที่
น่าเชื่ อถื อ จนถึ งปั จ จุบัน คุณ ค่าของสื่อพื น้ บ้ า นอาจมีความเปลี่ย นแปลงไปตามยุค สมัย และ
เทคโนโลยีแต่ก็ยงั มีประเพณีบางอย่างคงขันตอนบางอย่
้
างที่ยงั คงอยู่ตอ่ ไปโดยแต่ละองค์ประกอบ
อาจเปลี่ยนไป คุณค่าและหน้ าที่เปลี่ยนไปบ้ างแต่ถือได้ ว่ายังมีความสาคัญต่อประเพณีชาวบ้ าน
ประเพณีแห่น ้าช้ างเป็ นประเพณีที่จดั อยูใ่ นพิธีกรรมเชิงศาสนา (Religious Ritual) เป็ นต้ นแบบของ
พิธีกรรมมนุษย์ เป็ นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ ของคนในชุมชนเองที่มีตอ่ ช้ าง บรรพบุรุษ เป็ นต้ น
จากแนวคิ ดเกี่ยวกับ สื่อพิธีกรรมท าให้ ผ้ วู ิจัยเห็นได้ ว่า สื่อพิ ธีก รรมยังมีความสาคัญต่อ
ชาวบ้ านในพืน้ ที่นนั ้ ๆที่ยังมีความนับถือประเพณี ท้องถิ่น แต่สื่อพิ ธีกรรมมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ ้นตามเทคโนโลยี ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นาเอาแนวคิดสื่อพิธีกรรมมาวิเคราะห์ใน
จุดประสงค์ข้อที่หนึ่งเรื่อง รูปแบบของสื่อพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ และหน้ าที่ของประเพณี
แห่น ้าช้ างนี ้

2.2 แนวคิดองค์ ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์ ส่ อื พิธีกรรม
กาญจนา แก้ วเทพ (2553) กล่าวว่า สื่อพืน้ บ้ านรวมทัง้ สื่อพิ ธีก รรมนัน้ ถือว่าเป็ นการ
สื่อสารรูปแบบหนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้ ไฟฉายที่จะนามาตรวจสอบสื่อพิธีกรรมนัน้ จึงจะเป็ นไฟฉายยี่ห้อ
การสื่อสารด้ วย เนื ้อหาสาคัญของทฤษฎีการสื่อสารอธิบายว่า เมื่อใดที่มีธาตุทงั ้ 4 มาประชุมกัน
คือ ธาตุที่เป็ นมนุษย์ 2 ส่วน คือ ผู้สง่ สาร (Sender) และผู้รับสาร (Receiver) กับธาตุที่เป็ นอมนุษย์
อีก 2 ส่วน คือ สาร (Message) และสื่อ/ช่องทาง (Channel) เมื่อธาตุทงั ้ 4 นีม้ าประชุมกันเมื่อใด
เมื่อนันก็
้ จะเกิดการสื่อสารขึ ้น
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ผู้สง่ สาร
S

ธาตุหย่อน

เนื ้อหา/สาร

ช่องทาง/สื่อ

M

C

ธาตุพิการ

ผู้รับสาร
R

ธาตุกาเริบ

ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 24.
สรุปได้ วา่ การนาเอาแนวคิดองค์ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมซึ่ง
องค์ประกอบการจะนามาวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารของประเพณีแห่นา้ ช้ างนีโ้ ดยแบ่งเป็ น ผู้ส่ง
สาร เนื ้อหา ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร มาเป็ นตัวกาหนดองค์ประกอบการสื่อสารประเพณีแห่นา้
ช้ างนี ้
จากแนวคิ ด องค์ ป ระกอบของการสื่อสารในการวิเ คราะห์ สื่อพิ ธีก รรมดังกล่าวข้ างต้ น
สามารถน ามาใช้ เป็ นแนวทางในการศึก ษากระบวนการสื่ อ สารของประเพณี แ ห่ น า้ ช้ างใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ว่ามีกระบวนการสื่อสารอย่างไรบ้ าง

2.3 แนวคิดความสัมพันธ์ ระหว่ างสื่อพิธีกรรมกับบริบทแวดล้ อม/วิถีชีวิตที่เป็ น
จริง: บ้ านสองชัน้
กาญจนา แก้ วเทพ (2553) สาหรับทฤษฎีแรกนี ้เป็ นไฟฉายยี่ห้อ "บ้ านสองชัน"้ ที่ เปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อพิธีกรรมกับบริบทแวดล้ อม/วิถีชีวิตที่เป็ นจริ ง ที่เราอาจจะเคยได้ ยินการ
แบ่งช่วงเวลาระหว่าง "พิธีกรรม" กับ "สภาพชีวิตประจาวัน" ว่า "การทาพิธีกรรมก็คือช่วงเวลาเว้ น
วรรคของชีวิตปกติธรรมดา" หรื ออาจจะเรี ยกการวิเคราะห์แบบนีว้ ่า "การวิเคราะห์บริ บทของสื่อ
พิธีกรรม" (Contextual Analysis of Ritual)
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ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อพิธีกรรมกับบริบทแวดล้ อม/วิถีชีวิตที่เป็ นจริง: บ้ านสองชัน้
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 22.
เนื ้อหาของทฤษฎีบ้านสองชัน้ นีจ้ ะอธิบายว่า หากเปรี ยบเทียบ "บริ บทแวดล้ อม ไม่ว่าจะ
เป็ นสภาพแวดล้ อ มของชุมชนหรื อชี วิตประจ าวัน ของปั จ เจกบุคคล" เป็ น "บ้ านชัน้ ล่าง" แล้ ว
พิธีกรรมก็จะเป็ นเสมือน "บ้ านชันบน"
้
ระหว่างบ้ านชันล่
้ างกับชันบนนี
้
้ จะมีบนั ได 2 ข้ างต่อเชื่อมกัน
ข้ างหนึ่งเป็ นบันไดขาขึ ้น อีกข้ างหนึ่งเป็ นบันไดขาลง
จากบัน ได 2 ข้ างนี ้ จะเป็ นแหล่ง ก าเนิ ดของปริ ศนา 2 ข้ อที่ จ ะน ามาทายใจภาคีผ้ ทู า
โครงการสื่อพิธีกรรมของ สพส. ทุกโครงการดังนี ้
1) ปริ ศนาข้ อแรก บัน ไดขาขึน้ นัน้ จะอธิ บ ายว่า พิธีกรรมใดๆ นัน้ จะเป็ น "ภาพ
สะท้ อน/กระจกส่อง" ให้ เห็นบริ บท/สภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริ งของชุมชนนัน้ เสมอ ดังนัน้ ในบริ บท
ชุมชนที่ปลูกข้ าวกิน ก็ย่อมมีพิธีกรรม "เรี ยกขวัญข้ าว" ในชุมชนที่ชีวิตจริ งทานาโดยใช้ ววั ควายก็
ย่อมมี "พิธีกรรมสูข่ วัญข้ าว
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ชุมชนที่ปลูกข้ าวในชีวิตจริ ง ก็ย่อมใช้ เหล้ าในพิธี กรรมที่ทาจากข้ าว ส่วนชุมชนที่
ปลูกองุ่น ก็ย่อมใช้ เหล้ าพิธีกรรมที่ทาจากองุ่น เป็ นต้ น
แม้ จ ะมีก ฎกติ ก ามารยาทว่า สิ่งของที่ ใ ช้ ใ นพิธีก รรมนัน้ ก็ คือของที่ใ ช้ กัน อยู่ใ น
ชีวิตประจาวันนัน่ เอง หากทว่าควรจะเป็ น "ของที่ดีที่สดุ " เท่าที่จะหาได้ นี ้เป็ นทัศนะของ Durkheim
(อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2554) ที่วา่ พิธีกรรมคือตัวแทนที่เป็ นรูปธรรมของ "ความเป็ นสังคม"
กล่าวคือ ในชีวิตประจาวัน มนุษย์เราอาจมีชีวิตอยู่โดยไม่ตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีกลุ่ม
ก้ อน แต่ในพิธีกรรม บรรยากาศและสัญลัก ษณ์ในพิ ธีกรรมจะทาให้ ความรู้สึก เป็ นพวกเดีย วกัน
เด่นชัดและตกผลึกขึ ้นมา) ทีนี ้ก็มาถึงคาถามแรกที่ว่า "หากบ้ านชัน้ ล่างเปลี่ยนแปลงไป แล้ วบ้ าน
ชันบนจะคงอยู
้
่เหมือนเดิมได้ หรือไม่"
บ้ านชันล่
้ าง เปลีย่ นไป

บ้ านชันบน
้ จะอยู่ได้ ไหม

สภาพแวดล้ อม
เปลี่ยนไป

พิธีกรรมจะอยู่ได้ ไหม

ภาพที่ 2.7 สภาพแวดล้ อมของชุมชนหรือชีวิตประจาวันของปั จเจกบุคคล
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 23.
เช่น หากในชุมชนนาพูนไม่มีช้างในการใช้ งานแล้ ว เปลี่ยนมาเป็ นใช้ เครื่ องทุ่นแรง
รถบรรทุกแทน และประเพณีแห่น ้าช้ างยังคงอยู่ได้ ไหม จะอยู่ได้ อย่างไร เป็ นต้ น
ปริศนาข้ อสอง ในส่วนของบันไดขาลงที่ตอ่ เชื่อมจากบ้ านชันบนไปสู
้
บ่ ้ านชันล่
้ างนัน้
เราก็มีปริศนาถามใจผู้ทาโครงการว่า หลังจากที่ได้ รือ้ ฟื น้ /สืบทอดหรือส่งเสริ มการทาพิธีกรรมนัน้ ๆ
ขึ ้นมาแล้ ว บรรดาคุณค่า/เนือ้ หา/ความหมายที่ช่มุ ฉ่าอยู่ในพิธีกรรมนัน้ ได้ หลัง่ ไหลลงบันไดไปสู่
บ้ านชันล่
้ างคือชีวิตประจาวันที่เป็ นจริงหรือไม่
เช่น เมื่อประเพณีแห่น ้าช้ างจัดขึ ้นเพื่อให้ ระลึกถึงบุญคุณของช้ างที่ช่วยทางาน แต่
ในชีวิตที่เป็ นจริงนันไม่
้ มีช้างให้ ใช้ แล้ ว ประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากตัดไม้ กลายเป็ นเกษตรกรรม
แต่ในปั จจุบนั ยังคงมีประเพณีแห่น ้าช้ างอยู่เพื่อระลึกถึงบุญคุณช้ างและบรรพบุรุษต่อไปแต่คณ
ุ ค่า
ของประเพณีอาจเลื่อนหายไปและจะคงอยู่ตอ่ ไปได้ ไหม
จากแนวคิดบ้ าน 2 ชัน้ ทาให้ เ ห็นถึ งสภาพความเป็ นจริ งของชุมชนนัน้ ๆว่าเป็ น
อย่างไร มีพิธีกรรมในท้ องถิ่นอย่างไร เหมือนกับพิธีแห่น ้าช้ างเมื่อก่อนชาวบ้ านใช้ ช้างในการลากซุง
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จึงมีช้างในการประกอบพิธีกรรมด้ วย จะเห็นได้ วา่ ประเพณีแห่น ้าช้ างเป็ นการนาช้ างมารดน ้าดาหัว
ขอขมาที่ใช้ ช้างหรือด่าว่ากล่าวช้ าง เพื่อเป็ นการทดแทนบุญคุณช้ าง แต่ในปั จจุบนั ช้ างไม่ได้ เอามา
ใช้ งานจริงเป็ นแค่การจัดพิธีขึ ้นมาเพื่อให้ ระลึกถึงช้ างเท่านันไม่
้ ได้ มองเห็นคุณค่าของช้ างเหมือนใน
อดีต จัดพิธีกรรมขึ ้นมาเพื่อเป็ นพิธีประจาตาบลเท่านันหาได้
้
มีความหมายเหมือนแต่ก่อน และที่ยัง
ไม่หายไปนันคื
้ อการกตัญํูถึงบรรพบุรุษ อันเนื่องมาจากคนในชุมชนจัดพิธีกรรมขึ ้นมาเพื่อนึกถึง
บรรพบุรุษที่ที่สร้ างชุมชน จึงทาให้ คณ
ุ ค่าแห่น ้าช้ างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงเหลือถึงการ
นึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ
จากแนวคิดบ้ าน 2 ชัน้ ผู้วิจยั ได้ นามาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงไปของคุณค่าของ
ช้ างที่หายไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ข้ อที่2 เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยอะไรทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้
2.3.1 แนวคิดต้ นไม้ แห่ งคุณค่ า
จากแนวคิดนักวิชาการเช่น Claude Levi- Strauss ที่นาเสนอว่า วัฒนธรรมมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ น
พืน้ ผิว และส่วนที่อยู่ข้างล่าง ซึ่ งหากเทียบกับต้ นไม้ ก็จะเป็ นส่วน ของรากที่มองไม่เห็นอยู่ใต้ ดิน
ส่วนนี ้เป็ นที่อยู่ของเนื ้อหา ความหมายและคุณค่าต่างๆ กับส่วนของลาต้ น ดอกไม้ ผล ซึ่งอยู่เหนือ
ดิน ซึ่งเป็ นส่วนของรูปแบบ ในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม สื่อพิธีกรรมนัน้ เราต้ องดาเนินการให้
ครบทัง้ ส่ว นรากของใต้ ดิ น (เนื อ้ หา/คุณ ค่า /ความหมาย) และส่วนที่ อ ยู่เ หนื อ ดิ น (รู ป แบบ)
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2554)
เมื่อมองในแนวดิ่ง จะเห็นส่วนของต้ นไม้ เป็ น 3 ส่วน ส่วนที่มองเห็น (Visible Part ) อยู่
เหนื อ พื น้ ดิ น จะมี 2 ส่ว นคื อ ดอก/ผล/ใบ และลาต้ น ส่วนนี เ้ ปรี ย บได้ กับ ส่ว นที่ เ ป็ นรู ป แบบ
(Form/format) อีกส่วนหนึ่งเป็ นส่วนที่มองไม่เห็น (Invisible Part) เพราะอยู่ใต้ ดินหรื อส่วนที่เป็ น
ราก ส่วนนี ้เปรียบเทียบได้ กบั ส่วนเนื ้อหา/คุณค่า/ความหมาย การใช้ ต้นไม้ แห่งคุณค่าในแนวดิ่งนี ้
จะช่วยในเรื่องการพิจารณาเรื่องการสืบทอดโดยเป็ นแนวคิดที่จะกากับทากิจกรรมการสืบทอดแต่
ละครัง้ ว่าจะเน้ นส่วนไหนของต้ นไม้ แต่ที่สาคัญก็คือ การสืบทอดนัน้ จะต้ องไม่หลงลืม ส่วนที่มอง
ไม่เห็นคือ เนือ้ หา/คุณค่า/ความหมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ทิศทางอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมจากกาลังของ
ชุมชนเองมักจะประสบปั ญหาเรื่องการสืบทอดในส่วนของรากต้ นไม้ นีห้ รื อมิฉะนัน้ ก็ขาดในส่ วนที่
เป็ นลาต้ นซึ่งจะประคองและยึดโยงทุกส่วนเสี ้ยวเข้ าไว้ ด้วยกัน (กาญจนา แก้ วเทพ, 2554, น. 52)
ส่วนการมองเห็นแนวนอนจะแบ่งชันของต้
้
นไม้ ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นแก่น (วงใน
สุด)กระพี ้ (รอยเชื่อมต่อ)และเปลือก (วงนอกสุด) การแบ่งลาดับชันตามแนวนอนนี
้
้จะเป็ นเครื่องมือ
ที่สามารถนามาช่วยงาน “การปรับประยุกต์” วัฒนธรรม/สื่อพิธีกรรมพื ้นบ้ าน (ซึ่งมีธรรมชาติที่ ต้อง
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ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความเป็ นจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ ว) โดยมีหลักการว่า การ
ปรั บ เปลี่ ย นที่ เ ป็ นคุณ ต่อชุมชนก็ คือ “ การเปลี่ ย นเปลือ ก ปรับ กระพี ้ และรั ก ษาแก่ น ”เอาไว้
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2554, น. 52)

ภาพที่ 2.8 แนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่า
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 28.
จากแนวคิ ดต้ น ไม้ แห่งคุณ ค่าผู้วิจัย ได้ น ามาวิเ คราะห์ใ นแนวดิ่งถึ งส่วนเนือ้ หา คุณ ค่า
ความหมาย ของประเพณีแห่นา้ ช้ างและนามาวิเคราะห์ใ นแนวนอนถึง การเปลี่ยนเปลือก ปรับ
กระพี ้ และการรักษาแก่น ของประเพณีแห่น ้าช้ าง
2.3.2 บทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรม
กาญจนา แก้ วเทพ (2553) ได้ กล่าวถึงบทบาทของสื่อพิธีกรรมได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 2.9 บทบาทของสื่อพิธีกรรม
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 31.
1) หน้ าที่ระดมพลังชุมชน เช่น สื่อพิธีกรรมจุลกฐิ น/กฐิ น แล่น ซึ่งต้ องการระดม
แรงงานผู้คนอย่ างมหาศาล และจะต้ องทาทุกอย่างให้ เสร็จ ภายในวันเดีย ว หากปี ใดชุมชนไม่
สามารถจัดงานจุลกฐิ นได้ ก็แปลว่า พลังสามัคคีของชุมชนเริ่มลดระดับต่าลง
2) หน้ าที่สืบทอดความเชื่อ เช่น พิธีกรรมพวกไหว้ ผีปยู่่ า พวกราผีไท้ หรื อแซงซะ
นามที่สืบทอดความเชื่อในผีบรรพบุรุษ หรื อผีที่ มีฤทธิ์เดชในการดลบัน ดาลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้คน
3) หน้ าที่ ใ นการสร้ างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามัคคีเ ป็ นปึ กแผ่น ที่ เ ป็ น
คุณค่าซึ่งมีอยู่ในแทบจะทุกพิธีกรรม เช่น พิธีการหล่อเทียนจากน ้าตาเทียน
4) หน้ าที่ในการสร้ าง/สืบทอดอัตลัก ษณ์/ตัวตน ตัวอย่างเช่น แม้ ว่าชุมชนอื่น ๆ
อาจจะมีการทอดกฐิ นและมีการร่ายรา แต่ก็มีเฉพาะชาวส่วยที่บ้านยางตะพายเท่านัน้ ที่มีการ "รา
ตักใต้ " อันเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะที่นี่ อัตลักษณ์/ตัวตนนันเป็
้ นอาวุธลับของวัฒนธรรมที่ มีพลานุภาพ
ในการสร้ างความรู้สกึ มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และมีพลังเป็ นของตัวเอง

32
5) หน้ าที่ ในการสร้ างความอบอุ่น/ความมัน่ คงทางจิตใจ ตัวอย่างในช่วงเวลา
ปกติก็เช่น พิธีกรรมการสวดสรภัญญะที่ช่วยให้ ความมัน่ คงมีสมาธิ หรือการบนบานศาลกล่าว การ
เสี่ยงทายที่มกั เป็ นส่วนเสี ้ยวหนึ่งของพิธีกรรม
6) หน้ าที่ให้ ความบันเทิง ในงานพิธีกรรมทัง้ หลาย มักจะมีการแสดง การละเล่น
เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ให้ ความสนุกสนาน
7) หน้ าที่ในการจัดระเบียบสังคม ตัวอย่างเช่น พิธีกินหมูล้างดิน ซึ่งเป็ นพิธีกรรม
ที่ลงโทษ (เชิงสัญลักษณ์) แก่ผ้ หู ญิงที่ ท้องก่อนแต่งงาน เพื่อเป็ นการปรามผู้หญิ งคนอื่นๆในชุมชน
ให้ ประพฤติตนให้ อยู่ในร่องในรอย
8) หน้ าที่ปลอบขวัญ/คลายความกังวล ในช่วงเวลาที่ชีวิตของผู้คน/ชุมชนต้ อง
เผชิญกับปั ญหาหรือภาวะวิกฤติ เช่น เจ็บไข้ ได้ ป่วย ประสบอุบตั ิเหตุ เผชิญกับภัยธรรมชาติ ชุมชน
ก็จะมีพิธีกรรมที่ทาหน้ าที่ปลอบขวัญ เช่น พิธีเหยา พิธีสืบชะตา
9) หน้ าที่ ใ ห้ แนวทางในการดาเนิ น ชี วิ ต เช่ น การจัด การกับ สภาพแวดล้ อ ม
ตัวอย่างเช่น พิธีสืบชะตาแม่น ้าก็ให้ แนวทางการใช้ ชีวิตอย่างรู้รักษาทรัพยากรนา้ หรื อการสู่ขวัญ
ข้ าวสูข่ วัญควายก็เช่นเดียวกัน
10) หน้ า ที่ ใ นการเป็ นยาสมานแผลชุม ชน เมื่ อคนมาอยู่รวมกัน มากๆ ความ
ขัดแย้ งก็เป็ นสิ่งที่ หลีก เลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ อานาจ หรื อเรื่ อง
ส่วนตัว และเมื่อเกิดรอยร้ าวขึ ้นในชุมชน บรรดาสื่อพิธีกรรมทังหลายที
้
่มกั จะมีคณ
ุ ค่าเรื่ อง "การให้
อภัย การอโหสิเลิกแล้ วต่อกัน" จึงมีสรรพคุณที่ ใช้ สมานแผลรอยฉีกขาดของชุมชนได้ ตัวอย่างที่
ชัดเจนที่สดุ ของสพส.คือ โครงการเทศน์มหาชาติ วัดศรีสพุ รรณ จ.เชียงใหม่
11) หน้ าที่ในการสร้ างความทรงจาร่วมกัน (Collective Memory) ในทุกชุมชนที่มี
อายุยาวนานหลายชัว่ คนมาแล้ ว ชุมชนนันย่
้ อมมีเรื่องราว มีประวัติศาสตร์ มีตานานเกิดขึ ้น และใน
วาระโอกาสที่มีการทาพิธีกรรมนี ้เอง ที่จะมีการเล่าเรื่องราวในอดีต ประวัติบคุ คล หรือตานานความ
เชื่อต่างๆของชุมชนให้ ผ้ ทู ี่มาร่วมพิธีฟัง เรื่องราวที่เป็ นความทรงจาร่วมกันนี ้จะทาหน้ าที่เป็ นกลไก
สร้ างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ กล่าวมาแล้ ว เช่น การสร้ างตัวตน/อัตลักษณ์ร่วม (collective
identity) เชื่อมร้ อยความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายๆ รุ่น (ทัง้ รุ่นที่ตายไปแล้ วกับรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่)
เป็ นต้ น
ตัวอย่างเช่น ลุงจวนจากโครงการ "หล่อเทียนหลอมใจ" จ.พิจิตร เล่าว่าเมื่อเด็กๆมา
เรี ยนรู้เรื่องการหล่อเทียนกับคณะทางาน ในวาระโอกาสนัน้ ทางทีมงานซึ่งเป็ นคนรุ่นอาวุโสก็จะถือ
โอกาสเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตของชุมชนให้ คนรุ่นหลังฟั ง เป็ นต้ น
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12) หน้ าที่ ก ารอบรมบ่ มเพาะ หน้ าที่ นี อ้ าจถื อว่าเป็ นหน้ าที่ ที่ สาคัญมากที่ สุด
หน้ าที่หนึ่งของพิธีกรรม เพราะในทุกขันตอนของการท
้
าพิธีกรรมนัน้ เมื่อวิเคราะห์ลงไปอย่างถึ ง
ที่สดุ แล้ วจะพบว่า ล้ วนเป็ นวิถีทางในการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นหลังในทางใดทางหนึ่งทัง้ สิ ้น เช่น
การอบรมบ่มเพาะด้ านทักษะ อันได้ แก่ การฝึ กร่ายรา การฝึ กทาบายศรี การฝึ กทอผ้ าปั่ นด้ าย ฯลฯ
การอบรมบ่มเพาะด้ านลักษณะนิสยั เช่น ความอ่อนน้ อมถ่อมตน การเชื่อฟั งผู้ใหญ่ ฯลฯ ด้ วยเหตุนี ้
ในบรรดาพิ ธี ก รรมไหว้ ค รู หรื อ เข้ า ทรงวิญ ญาณบรรพบุรุษ จึงมัก จะมีก ารอบรมสั่ง สอนจาก
วิญญาณครูบาอาจารย์หรือปู่ ย่าตายายอยู่เสมอ
13) หน้ าที่การแสดงความรู้สึกร่วมกัน เมื่อเวลาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชน
ต้ องพานพบกับ เหตุก ารณ์ ร้ายหรื อ ดี คนอื่ น ๆในชุม ชนก็ จ ะรู้ สึก ประหนึ่ง ว่า ตนเองได้ พ บกับ
เหตุการณ์นนไปด้
ั ้ วย ที่เรียกว่า "หยิกเล็บก็เจ็บเนื ้อ" (นี่เป็ นตัวบ่งชี ้ "ความเป็ นชุมชน" ได้ อย่างหนึ่ง)
และเพื่อจะแสดงว่า คนอื่นๆในชุมชนก็ร้ ูร้อนรู้หนาวไปกับชะตากรรมของบุคคลในชุมชน พิธีกรรมก็
จะเป็ นเวที ที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกร่วมนัน้ (อันที่ จริ งในสังคมสมัยใหม่ บรรดางานเลีย้ งแสดง
ความยินดีทงหลาย
ั้
ก็ถือว่าเป็ นพิธีกรรมได้ ในแง่นี ้)
14) ทาหน้ าที่เป็ นคลังเก็บความรู้ การที่ชมุ ชนสามารถดารงอยู่สืบเนื่องมาได้ นนั ้
ก็เพราะชุมชนนันมี
้ "ความรู้อยู่ท่วมหัว ที่จะเอาตัวชุมชนให้ รอดได้ " แต่ทว่าองค์ความรู้/ภูมิปัญญา
เหล่านัน้ ก็ต้องมี "ที่เก็บรักษา" เอาไว้ ในปั จจุบันนี ้ เราอาจจะคุ้นเคยกับ แนวคิดเรื่ อง "ห้ องสมุด/
พิพิธภัณ ฑ์ " ว่าเป็ นที่เ ก็ บความรู้ แต่ใ นสมัย โบราณ ประเพณี /พิธีก รรมนัน้ เองจะท าหน้ าที่ เ ป็ น
"ห้ องสมุด/พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" ซึ่งจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องต่างๆ ของชุมชนเอาไว้
จากการนาเอาแนวคิดบทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรมมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงหน้ าที่
บทบาทขอประเพณีแห่น ้าช้ างตามแนวคิด ผู้วิจยั ได้ นาเอาแนวคิดบทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรมมา
วิเ คราะห์ต ามวัต ถุป ระสงข้ อที่ หนึ่งที่ว่าบทบาทหน้ าที่ ของประเพณี แห่น า้ ช้ าง มีบ ทบาทหน้ าที่
อย่างไรต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น และมีหน้ าที่ตามแนวคิดบทบาทหน้ าที่อย่างไรบ้ าง

2.4 แนวคิดการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วม
2.4.1 ความหมายแนวคิดการมีส่วนร่ วม
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์ (อ้ างถึงใน สุพรรณี สุธารี , 2546, น. 23) การมีส่วนร่วมหมายถึง การ
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีสว่ นร่วมในการคิด การริเริ่มพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติการและ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนเข้ ามี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ ไขปั ญหาและนามาซึ่งสภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ ้น
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ได้ นนั ้ ผู้ทาการเปลี่ยนแปลงต้ องยอมรับปรัชญา การพัฒนาชนบทที่ว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของ
ผู้อื่น และพร้ อมที่จะอุทิศเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้ องยอมรับด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจว่า
มนุษย์นนสามารถพั
ั้
ฒนาได้ ถ้ามีโอกาสและได้ รับการชี ้แนะอย่างถูกต้ อง ซึ่งมีความหมายในแง่การ
พัฒนาขีด ความสามารถของประชาชนในการจัดการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากร
ปั จจัยที่ผลิตอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ตอ่ การดารงค์ชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
นิรันดร์ จงวุฒเวศย์ (อ้ างถึงใน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 2551) กล่าวว่า
“การมีส่วนร่ วม” หมายถึ ง การเกี่ย วข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional
Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสภาพการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของความเกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวเป็ นเหตุให้ เร้ าใจให้ ทาการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ กับทัง้ ทาให้
เกิดความรู้สกึ รับผิดชอบกับกลุม่ ดังกล่าวด้ วย
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนัน้
นับ ว่าเป็ นกระแสของการพัฒนาอย่ างยั่งยื น ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปั จ จุบัน ซึ่งแนวคิ ด
ดังกล่าวมักจะมีฐานมาจากแนวคิดหลักๆ ร่วมกัน 3 ประการ คือ
1) ความสนใจและความห่ วงกังวลร่ วมกันของบุคคล ซึ่งกลายเป็ นความสนใจ
และความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม
2) ความเดือดร้ อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยู่นัน้
ลงมือกระทาร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุม่ หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา
3) การตัดสินใจร่วมกันนี ้ จะต้ องรุน แรงมากพอที่จะทาให้ เกิดความริ เริ่ มกระทา
การที่สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมนันๆ
้
ดังนัน้ จึงอาจจะกล่าวโดยภาพรวมได้ ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง กระบวนการในการ
ร่วมกันกระทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องระหว่างกันและกันในระดับต่างๆ ตังแต่
้ ระดั บของจิตใจ
อารมณ์ สังคม เพื่อเอื ้อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน
2.4.2 ประโยชน์ ของการมีส่วนร่ วม
จากแนวคิดดังที่กล่าวข้ างต้ น กระบวนการของการมีสว่ นร่วมไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการของ
การมี ส่ว นร่ ว มในประเด็น ใดๆ หรื อ ในระดับ ใดๆ ก็ ต าม สามารถสรุ ป ให้ เห็ น ประโยชน์ ข อง
กระบวนการของการมีสว่ นร่วมได้ 5 ประเด็นหลักดังต่อไปนี ้คือ
1) ประโยชน์ ใ นการประสานพลัง ประสานแนวคิ ดสู่ก ารร่ ว มกัน ก าหนดแผน
กาหนดยุทธวิธี กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงาน และยังรวมถึงการกาหนดทางออกในการแก้ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นร่วมกัน ประโยชน์ของกระบวนการการมีส่วนร่วมในประเด็นนีน้ ับว่ามีความสาคัญ
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เป็ นอย่างยิ่งในสภาวการณ์ ทั่วโลกในปั จ จุบัน ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะกระแสการเปลี่ย นแปลงต่างๆ ที่
เกิ ดขึน้ อย่ างรวดเร็ วในปั จ จุบัน ทุกระดับล้ วนต้ องการความร่ วมมือกันอย่างจริ งจังเพื่ อร่ วมกัน
แก้ ปัญหาต่างๆ ร่วมกันสร้ างโอกาส รวมถึงการร่วมกันสร้ างทางเลือกที่ดีที่สดุ ร่วมกัน
2) ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์แนวทางและการประสานงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ น
การประสานแนวคิ ด ประสานแนวทาง หรื อการประสานทรัพยากรที่ มีอยู่ร่ วมกัน เพื่ อให้ เ กิ ด
ศักยภาพที่ มากยิ่ งขึ ้น เพราะกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นแผนงาน ยุทธวิธี ฯลฯ ล้ วนแต่เป็ น
กระบวนการที่ทกุ ฝ่ ายร่วมกันกาหนดและสร้ างกันขึ ้นมาเอง
3) ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ ที่สืบเนื่องมาจากการร่วมคิด ร่วม
แก้ ปั ญ หา ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะแต่ล ะฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องล้ วนแต่มีจุดอ่อน จุดแข็ง ที่ แ ตกต่า งกัน การ
สร้ างสรรค์ ก ระบวนการในการคิ ด การท าร่ วมกัน นับ ว่าเป็ นอีก วิธีก ารหนึ่งในการร่ วมกันเสาะ
แสวงหาแนวทางใหม่ที่นาไปสูแ่ นวทางที่ดีกว่าร่วมกัน
4) ประโยชน์ ใ นการร่ วมตัดสิน ใจในระดับ ต่างๆ ร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการร่ วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการแก้ ปัญหาต่างๆ
5) ประโยชน์ในการกล้ าที่จะคิด และกล้ าที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ทาให้ เกิดพลัง
จากแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพราะทุกฝ่ ายล้ วนมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับกระบวนการของการมีสว่ นร่วมใน
ประเด็นนันๆ
้ หรือในเรื่องนันๆ
้
ทังนี
้ ้ โดยภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากกระบวนการของการมีสว่ นร่วมนัน้ นับว่า
เป็ นประโยชน์ ที่ทุก ฝ่ ายล้ วนต่างได้ รับ ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยื น เพราะโดยภาพรวมของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมนัน้ จะต้ องมีการการกาหนดโครงสร้ างในการทางานที่ชัดเจนร่วมกัน
จะต้ องมีการการกาหนดแนวทาง มีการการกาหนดข้ อจากัดต่างๆ ตลอดจนมีการเปิ ดโอกาสให้ ทุก
คน ทุกฝ่ ายมีโอกาสในการเสนอแนะ มีโอกาสในการเป็ นผู้นาร่วมกัน สิ่งต่างๆ เหล่านีน้ ับว่าเป็ นสิ่ง
ที่มีความสาคัญที่ทาให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มองเห็นขอบเขตและความต่อเนื่องในการทางานของตน
มองเห็นระดับขอบเขตการทางานของตนเอง และของส่วนรวมอย่างชัดเจน ทาให้ ทุกฝ่ ายสามารถ
ช่วยกันแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจนร่วมกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีล้ ้ วน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันทิ ้งสัน้ ดังเช่น
1) การได้ มีโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
2) การได้ พฒ
ั นาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีร่วมกัน
3) การได้ มีโอกาสในการขยายวงกว้ างเครื อข่ายการพบปะ การบริ ก ารต่างๆ
ร่วมกัน
4) การลดช่องว่างในการให้ บ ริ ก าร และการแก้ ปั ญ หาในการให้ บ ริ ก ารต่างๆ
ร่วมกัน
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5) การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดความซา้ ซ้ อน และช่วยให้ เกิดการประหยัด
ในด้ านต่างๆ
2.4.3 เงื่อนไขและความสาเร็จของการมีส่วนร่ วม
แนวคิดและกระบวนการของการมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะกระบวนการของการมีสว่ นร่วมภาค
ประชาชน มักจะประกอบไปด้ วยเงื่อนไขหลักๆ อย่างน้ อย 3 ประการ ดังต่อไปนี ้ คือ
1) ทุก คน หรื อสมาชิ กส่วนใหญ่ หรื อประชาชนต้ องมีอิสรภาพที่ จ ะมีส่วนร่ วม
อย่างเสมอภาค หรือเท่าเทียม
2) ทุก คน หรื อสมาชิก ส่วนใหญ่ หรื อประชาชนต้ องสามารถที่ จะมีส่วนร่ วมใน
ระดับใดๆ ที่ตนต้ องการและที่ตนมีความสามารถด้ วย
3) ทุกคน หรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชนต้ องเห็นความสาคัญหรื อเต็มใจที่
จะมีสว่ นร่วม
ความสาเร็จ ของกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการของการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน มักจะขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขหลักๆ ดังต่อไปนี ้ เช่น
1) ประชาชนต้ องมีโอกาส และมีเวลาในการเตรียมตัว หรื อมีโอกาสในการศึกษา
ประเด็นและกระบวนการต่างๆ ก่อนที่จะมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมเกิดขึ ้น ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะ
กระบวนการของการมีสว่ นร่วมไม่สามารถที่จะเกิดขึน้ ได้ ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ มีการวางแผนหรื อ
เตรียมการ หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ ้นได้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน หรือถ้ าเกิดขึ ้นก็จะเป็ นลักษณะของ
การมีสว่ นร่วมในลักษณะการร่วมกันแก้ ปัญหาเฉพาะกิจ เป็ นต้ น
2) ประชาชนต้ องไม่เ สีย ค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิน ความจ าเป็ นสาหรับการเข้ าร่วมใน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมนัน้ ๆ และประชาชนสามารถที่จ ะเลือกในการพิ จารณาที่จะจ่าย
หรือไม่จ่าย หรือยื่นข้ อตกลงในการปรับเปลี่ยนต่างๆ ร่วมกันได้ ถ้าหากว่าเขาประเมินผลตอบแทนที่
พึงจะได้ รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ เป็ นต้ น
3) ประชาชนต้ องมีความสนใจที่จะสัมพันธ์สอดคล้ องกับกระบวนการมีส่วนร่วม
นันๆ
้ เช่นเป็ นการช่วยกันแก้ ปัญหาของเขา หรื อเป็ นการช่วยกันสร้ างโอกาส หรื อสร้ างการพัฒนา
ร่วมกัน เป็ นต้ น
4) ประชาชนต้ องมีโอกาส และสามารถที่จะสื่อสารร่วมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้
อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียม เป็ นต้ น

37
2.4.4 ระดับของการมีส่วนร่ วม
ประเด็นเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องนัน้ นับว่าเป็ นประเด็นที่
สาคัญในการที่จะเป็ นอีกตัวชี ้วัดที่สาคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการมีสว่ นร่วมใน
ครัง้ นันๆ
้ ได้ ซึ่งระดับของการมีสว่ นร่วมนันได้
้ มีการกล่าวไว้ ในหลายๆ แนวคิด ดังเช่น
Cohen and Unhoff (1980 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2553) ได้ แบ่งขันตอน
้
หรือระดับของการมีสว่ นร่วมออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้ วย 3 ขันตอนคื
้
อ
ริเริ่มตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ ตัดสินใจปฏิบตั ิการ
2) การมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้ วยการสนับสนุน
ด้ านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ
3) การมีสว่ นร่วมในการให้ ผลประโยชน์ (Benefits) ที่เกิดจากการพัฒนา ไม่วา่ จะ
เป็ นผลประโยชน์ทางด้ านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์สว่ นบุคคล
4) การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ระดับต่างๆ
สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง (2537 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2553) เสนอว่า
การมีสว่ นร่วมของชุมชนกับโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถแบ่งเป็ นลาดับได้ ดังนี ้
1) การโน้ มน้ าวจิ ตใจเพื่ อการเปลี่ย นแปลงทัศนคติของประชาชน แต่ไม่ได้ ใ ห้
ประชาชนเข้ าร่วมในการวางแผน หรือในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
2) การให้ การศึกษา การให้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจในโครงการ หรื อ
กิจกรรมนันๆ
้
3) การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน เจ้ าหน้ าที่แจ้ งจุดยืนของตนในโครงการ
นันๆ
้ ให้ ประชาชนทราบและขอให้ ประชาชนแสดงความเห็นต่อประเด็นนันๆ
้
4) การปรึกษาหารือทังฝ่้ ายเจ้ าหน้ าที่ และประชาชนหันหน้ าปรึกษาหารือกัน
5) การร่วมมือกัน ประชาชนมีตวั แทนอยู่ในคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียง
ขันการตั
้
ดสินใจ โดยที่ประเด็นนันๆ
้ จะต้ องเป็ นที่เข้ าใจโดยตัวแทนของประชาชนจากพื ้นที่นนั ้
6) การมอบหมายอานาจหน้ าที่ การส่งมอบความรับผิดชอบให้ กับสาธารณชน
หรือรัฐบาลท้ องถิ่นที่มีความชานาญเฉพาะเรื่องนันๆ
้
7) การให้ ประชาชนตัดสินใจเอง
ซึ่งจะเห็นได้ วา่ ระดับของการมีสว่ นรวมที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จร่วมกันในการทากิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม ล้ วนต่างมีวิวฒ
ั นาการที่สอดคล้ องกับกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคด้ วย ไม่
ว่าจะเป็ นวิธีคิดเชิงตะวันตก หรื อวิธีคิดในเชิงตะวันออกก็ตาม จึงอาจสรุปได้ ว่า ระดับการมีส่วน
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ร่วมที่จะเป็ นฐานที่สาคัญสูค่ วามสาเร็จร่วมกัน ควรจะเริ่มตังแต่
้ กระบวนการในการคิดร่วมกัน การ
เปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมาคิดร่วมกันอย่างเท่าเทียม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การ
เข้ าใจร่วมกันจะเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างสอดคล้ องต้ องกันสูก่ ารมีความรู้สกึ ร่วมในการเป็ นเจ้ าของ
แนวคิด หรือวิธีการนันๆ
้ ร่วมกัน จากนัน้ จึงเป็ นการพัฒนากระบวนการในการมีส่วนร่วมอื่นๆ ต่อ
เช่น กระบวนการในการลงมือร่วมกัน กระบวนการในการติดตามประเมินผลร่วมกัน ฯลฯ
2.4.5 จุดหมายปลายทางของการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่ วม
การสื่อสารนับว่าเป็ นกระบวนการ (Process) และเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสาคัญ (Means)
เพื่อเอื ้อให้ เกิดการพัฒนาตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ร่วมกัน ทัง้ นีจ้ ุดมุ่งมายที่ตงไว้
ั ้ ร่วมกันอาจจะเป็ น
จุดมุง่ หมายในระดับใดก็ได้ โดยอาจเริ่มได้ ตงแต่
ั ้ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุม่ ระดับชุมชน ระดับ
สังคม และระดับโลกก็ตาม ทังนี
้ ้เพราะกระบวนการสื่อสารเพื่อการมีสว่ นร่วมเป็ นกระบวนการของ
การปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรู้ร่วมกัน นาไปสูก่ ระบวนการในการทางานร่วมกันสูก่ ารพัฒนา
ตนเอง หรื อสู่การแก้ ปั ญหาของคนเองร่วมกัน บนพืน้ ฐานศักยภาพและทรัพยาการที่ตนเองมีอยู่
ร่วมกัน เช่น การร่วมไม้ ร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ งร่วมกันของกลุม่ ประมงขนาดเล็กที่
อยู่ตามชายฝั่ ง การบริ หารจัด การหอกระจายข่าวของชุมชนร่วมกัน การสื่อสารกับการรวมพลัง
ผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540 การสื่อสารกับการสร้ างสัจจะในการสะสมทรัพย์ :
ระบบการเงินทางเลือกของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ฯลฯ
จึงอาจสรุป ได้ ว่า การสื่อสารเพื่ อสร้ างการมีส่วนร่ วมจึงนับว่าเป็ นกระบวนการที่ น่าจะ
สามารถที่จะใช้ เป็ นทางออกสูก่ ารพัฒนาในทุกระดับ ในทุกกลุ่มได้ อย่างยั่งยืน ถ้ ามีการจัดระบบ
ของกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี
2.4.6 องค์ ประกอบที่ทาให้ การดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วมประสบความสาเร็จ
ประโยชน์ของกระบวนการการมีสว่ นร่วมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอื ้อให้ เกิดผลสาเร็จ
ต่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพได้ อย่างชัดเจน กระบวนการของการมีส่วนร่วมนีจ้ ะต้ องเกี่ยวข้ อง
กับ องค์ ป ระกอบด้ านต่างๆ เช่น ขอบข่า ยของงาน สภาพวัฒนธรรมองค์ก ร บุคคล ตลอดจน
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ และที่จะขาดไม่ได้ คือ องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการที่จะช่วยให้ กระบวนการ
การมีสว่ นร่วมเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังนี ้คือ
1) การมีระบบการสื่อสารที่ดีในการประสานงานร่วมกัน ทัง้ ในรูปแบบของการ
สื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal) และแบบที่ไม่เป็ นทางการ (Informal)
2) การส่งเสริมให้ เกิดการริเริ่มสร้ างสรรค์ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง
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3) การส่ง เสริ ม ให้ คนทุก ระดับ ทุก ฝ่ ายตระหนัก ในศัก ยภาพของคน ( Selfesteem) ที่สง่ ผลต่อการริเริ่มและแก้ ปัญหาต่างๆ
4) การให้ ผลตอบแทน และการให้ รางวัล การตอบสนอง การให้ ความสาคัญใน
ระดับต่างๆ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2.4.7 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสร้ างการมีส่วนร่ วม
กาญจนา แก้ วเทพ (2542; 2546); ปาริ ช าต สถาปิ ตานนท์ (2542) และนัก วิชาการ
ต่างประเทศ เช่น นักวิชาการชาวอเมริ กัน อาทิ Karin Gwin Wilkins (2000 อ้ างถึงใน กาญจนา
แก้ วเทพ และคณะ, 2554) ตลอดจนนักวิชาการจากประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ลาตินอเมริ กัน
อินเดีย และรวมทัง้ นักวิชาการชาวยุโรป Jan Serases (1999) Nicholas W. Jankowski (2004)
ล้ วนต่างยอมรับว่า การสื่อสารสามารถใช้ เป็ นเครื่องมือพื ้นฐานที่มีความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมระดับต่างๆ ของสังคม
การสื่อสารเพื่ อการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication) เป็ นการ
พัฒนาที่ เ ริ่ มมาจากกระบวนการสื่อสารในระบบประชาธิ ป ไตยผ่า นตัวแทน (Representative
Democracy) ที่พบว่า ยังไม่สามารถก่อให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่างสมบูรณ์แบบ แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาธิ ป ไตยทางตรง (Direct Democracy) จึงเกิดขึ ้น การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจึงเป็ นอีก
ช่องทางสาคัญ ช่องทางหนึ่งที่จะสามารถอานวยให้ เกิ ดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคู่ไปกับ
ประชาธิ ป ไตยผ่ า นตั ว แทน หรื ออาจเรี ยกอี ก นั ย หนึ่ ง ว่ า ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Democracy) โดยทุก ฝ่ ายหันหน้ าเข้ าหากัน เพื่อร่วมกัน กาหนดทิศทางในการ
พัฒนาและร่วมกัน รับ ผิด ชอบในการทาให้ เกิ ดผลตามที่ ต้องการร่ วมกัน โดยเป้าหมายของการ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วมจะประกอบด้ วย
1) การกระตุ้นให้ ชมุ ชน ประชาชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การนาเอาภูมิ
ปั ญญาของชาวบ้ านมาเผยแพร่ในวงกว้ าง
2) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ ทุกฝ่ าย หรื อชาวบ้ านที่เข้ ามามีส่วนร่ วม เพื่อให้ เห็น
คุณ ค่าความคิด และความเชื่ อของตนเอง ตัวอย่างเช่น การนาเรื่ องเศรษฐกิ จแบบพอเพี ยงมา
เผยแพร่ในวงกว้ าง และขยายผลจนเกิดการยอมรับ ส่งผลให้ ชุมชนมีความมัน่ ใจในคุณค่าของ
ตนเอง
3) เพื่ อพิ สจู น์ ความเชื่อของชุมชนที่ เคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สมัย ใหม่ที่ ซับ ซ้ อนได้ การเข้ ามาร่ วมฝึ กฝนอบรมการผลิตสื่อร่ วมกัน นับ ว่าเป็ นการพิ สูจ น์ ใ ห้
ชาวบ้ านเห็นว่า พวกเขาสามารถที่จะใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ หากว่ามีโอกาส
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4) เพื่ อสร้ างทัก ษะในการสร้ างสื่อให้ กับ ชุมชน อัน เป็ นช่องทางที่ ชุมชนจะส่ง
ข่าวสารออกไปจาจุดยืน มุมองและทัศนะของตนเอง
5) เพื่อให้ ชมุ ชนได้ แสดงความรู้สกึ ปั ญหา วิธีการวิ เคราะห์ปัญหา รวมทัง้ วิธีการ
แก้ ปัญหาจากทัศนะของชุมชนเอง
6) ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของชุมชน บางส่วนหรือ
จากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้ กับทัง้ ชุมชน หรื อกับ
ชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันแก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ ้น
7) เนื่องจากเนื ้อหาของการสื่อสารเพื่อชุมชนนัน้ จะเป็ นเรื่องราวที่มีสารประโยชน์
ต่อชีวิตชุมชนเอง ดังนัน้ การสื่อสารประเภทนี ้ จึงสามารถที่จะตอบสนองความต้ องการของชุมชน
ได้ บ้าง หรือเพิ่มมากขึ ้น เพื่อถ่วงดุลกับการสื่อสารที่ม่งุ เน้ นแต่ความบันเทิง ที่มกั เป็ นการหลีกหนี
ปั ญหาหรื อภาพความเป็ นจริ งที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยการอัดฉีดสื่อจากภายนอกเข้ าไปในรูปแบบ
ของการสื่อสารทางเดียวด้ วย
2.4.7.1 องค์ประกอบของการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
องค์ประกอบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม จะกล่าวถึงระดับต่างๆ ของงสื่อสาร
เพื่อเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการการมีส่วนร่วม หรื อเป็ นตัวกาหนดระดับความมากน้ อย
ของการมีสว่ นร่วมนันๆ
้ กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้ างเสริ มการมีส่วนร่วมที่เห็นเป็ นรูปธรรมที่เพิ่ม
ความชัดเจนขึ ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะช่วงหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2540 กลุม่ ที่มกั มีการ
เคลื่อ นไหวกิ จ กรรมเพื่ อ การพัฒ นาแบบมี ส่ว นร่ ว มระหว่า งกัน คื อ กลุ่มประชาสังคม ที่ มี ใ ช้
กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมในพัฒนาตนเอง
ร่วมกัน โดยทัว่ ไปแล้ วกระบวนการสื่อสารดังกล่าวจะประกอบด้ วยองค์ประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
1) เป้ าหมายของการสื่อสาร ต้ องมีก ารก าหนดว่า จะให้ ชุมชนหรื อ
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการเข้ ามามีสว่ นร่วมในระดับใด เช่น ในระดับผู้แสดงหลัก ระดับผู้ร่วมแสดง
หรือระดับผู้ร่วมกาหนดนโยบาย ฯลฯ
2) รูปแบบของการสื่อสารต้ องเป็ นลักษณะสองทาง และมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกันและกัน (Interactivity) คือ การเอื ้อให้ เกิดการโต้ ตอบต่อกันให้ มากที่สดุ เพราะจะเป็ นการ
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมของชุมชนมากยิ่งขึ ้นเท่านัน้
3) ใครคือผู้สง่ สารที่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ และได้ เอื อ้ ต่อ
กระบวนการในการมีสว่ นร่วมระหว่างกันหรือไม่
4) ประเภทของเนื อ้ หาสารที่ เ กี่ ย วพัน กับ สภาพความเป็ นจริ ง ของ
กลุม่ เป้าหมาย เช่นชุมชน เป็ นต้ น
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5) ประเภทของช่องทาง / สื่อ ทัว่ ถึงทังที
้ ่เป็ นทางการ (formal) และที่ไม่
เป็ นทางการ (informal) สื่อสมัยใหม่ (New Media) เช่นพวกสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ สื่อดังเดิ
้ ม
(Traditional media) หรือสื่อของชุมชนเอง (Community Media) ซึ่งโดยรวมแล้ วจะต้ องเป็ นสื่อที่
สอดคล้ องกับชุมชน หรือกลุม่ เป้าหมาย
6) ใครคือผู้รับสารตามที่กลุม่ เป้าหมายต้ องการ รวมทัง้ การเปิ ดโอกาส
ให้ มีช่องทางในการรับ-ส่งปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ระหว่างกันและกันด้ วย
2.4.7.2 ระดับของการมีสว่ นร่วมในกระบวนการสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารที่จะทาได้ ในหลายระดับ โดยทั่วไปแล้ วมัก
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยจะเป็ นการเรียงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปจนถึงระดับที่มากที่สดุ ดังเช่ น
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร หรื อผู้ใช้ สาร (Audience/Receiver/
User)
2) การมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ส่ ง สาร ผู้ผ ลิ ต ผู้ร่ ว มผลิ ต ผู้ร่ ว มแสดง
(Sender/Producer/Co-producer/Performance)
3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ผู้กาหนดนโยบาย (Policy Maker/
Planner) ในที่นี ้รวมไปถึงการติดตามประเมินผลด้ วย
2.4.7.3 แบบจาลองว่าด้ วยการสื่อสารด้ วยกระบวนการสื่อสารของการมีสว่ นร่วม
กาญจนา แก้ วเทพ (2546) เรียกการสื่อสารด้ วยกระบวนการของการมีส่วนร่วมว่า
การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม โดยมองว่า สิ่งที่สาคัญในกระบวนการดังกล่าว ได้ แก่ บทบาทของผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแบบจาลองการสื่อสาร
เชิงการถ่ายทอดข่าวสาร และแบบจาลองเชิงพิธีกรรมเพื่อเน้ นให้ เห็นถึงกระบวนการการสื่อสารเพื่อ
การส่วนร่วมระหว่างกันและกัน โดยได้ เน้ นถึงความสาคัญของการเปลี่ยนบทบาทของผู้ รับสารสู่
การเป็ นผู้สง่ สาร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้คือ
1) แบบจาลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission Model) เน้ น
การสื่อทางเดียว จากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร โดยบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความตายตัว
กล่าวคือ ภายหลังจากที่รับสารแล้ ว ผู้รับสารก็จะรับรู้ หรือคิดตามที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็น ว่า ผู้ส่งสารท าหน้ าที่เ ป็ นผู้ควบคุมกระบวนการสื่อสารเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่ ผ้ สู ่งสารมี
บทบาทและมีสว่ นร่วมเป็ นเพียงผู้รองรับข่าวสารที่ถกู ถ่ายทอดเท่านัน้
2) แบบจาลองเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) การสื่อสารด้ วยกระบวนการ
นี ้จะเน้ นให้ เห็นกระบวนการสื่อสารสองทาง โดยผู้สง่ สาร และผู้รับสารสามารถสลับบทบาทไปมา
ดัง่ เช่นการสนทนากัน ภายหลังการสื่อสาร คู่การสารทัง้ สองฝ่ ายก็จะเรี ยนรู้ข้อมูลข่าวสารของกัน
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และกันแบบพบกันครึ่งทาง (Shared Meaning) ซึ่งหมายความว่า กระบวนการดังกล่าว คือ การ
เปิ ดโอกาสให้ ทงสองฝ่
ั้
าย ได้ มีสว่ นร่วมในกระบวนการสื่อสารมากกว่าแบบจาลองเชิงการถ่ายทอด
ข่าวสาร
ซึ่งจากแบบจาลองทัง้ 2 แบบจาลองดังกล่าว สามารถสรุปออกเป็ นประเด็นสาคัญ
ได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ
2.4.7.4 แบบจาลองเชิงถ่ายทอดแบบจาลองเชิงพิธีกรรม
1) เป้าหมายหลัก คือ การถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจผู้รับสาร
(Persuasive) หรื อเป้ าหมายหลัก คือ การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ สาร
(Shared Meaning)
2) ความสาคัญของการสื่อสารอยู่ที่ผ้ สู ่งสาร (Sender-centered) หรื อ
ความสาคัญอยู่ที่ทงผู
ั ้ ้ สง่ และผู้รับสารซึ่งต้ องทาความเข้ าใจกันและกัน
3) ทิศ ทางการไหลของข่าวสารเป็ นแบบทางเดีย ว (One-way Flow)
และเป็ นแนวดิ่ง (Vertical) หรื อทิศทางการไหลของข่าวสารเป็ นแบบสองทาง (Two-way Flow)
และเป็ นแบบแนวระนาบ (Horizontal)
4) บทบาทของการเป็ นผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารจะตายตั ว ตลอด
กระบวนการสื่อสารหรือ บทบาทของผู้สง่ และผู้รับจะสลับสับเปลี่ยนกัน ไม่มีการผูกขาด
5) ผลลัพธ์ ข องการสื่อสาร เมื่อ สิน้ สุดกระบวนการ ผู้รั บ สารจะมัก รู้
ข่าวสาร หรือมักจะเห็นคล้ อยตามผู้สง่ หลังจากการสื่อสารสิ ้นสุดลงแล้ ว ทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสารจะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นของกันและกัน
จึงอาจกล่าวได้ วา่ ถ้ าเป็ นกระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วม แบบจาลองของ
การสื่อสารที่ใช้ จึงน่าที่จะเป็ นการสื่อสารในรูปแบบจาลองเชิงพิธีกรรม เพราะจะเป็ นลักษณะของ
กระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เพราะจะไม่มีการแยก
บทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้รับสาร และผู้ส่งสาร ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในกระบวนการสื่อสาร
นันๆ
้ ว่าจะเป็ นสิทธิในการเป็ นผู้สง่ สาร สิทธิในการที่จะเป็ นผู้รับสาร สิทธิในการเลือกตัดสินใจว่า
จะร่วมกระบวนการสื่อสารนันๆ
้ ในขันตอนใดที
้
่ตนเองต้ องการหรื อมีความพร้ อม และประเด็นที่มี
ความสาคัญที่สดุ ในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิ ดกว้ างระหว่างกันและกัน การ
เปิ ดกว้ างระหว่างสมาชิกทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ความโปร่งใสและความชัดเจนระหว่างกัน เพื่อเป็ นการ
นาไปสูเ่ ป้าหมายหรื อความสาเร็จของกระบวนการสื่อสารในครัง้ นันๆ
้ ร่วมกัน
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2.4.8 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่ งตามระดับของการมีส่วนร่ วม
ซึ่งในที่นี ้จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับหลักๆ ดังต่อไปนี ้คือ
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้ สาร (Audience/Receiver/User) การ
มีสว่ นร่วมในระดับนี ้นับว่าเป็ นขันตอนของการมี
้
ส่วนร่วมในระดับล่างที่สดุ หรื อในระดับเบือ้ งต้ น
ที่สดุ กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารโดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้สง่ สาร ผู้รับสาร
เนื ้อหาของสารหรือข้ อมูล ตลอดจนสื่อหรื อช่องทางต่างๆ ที่ใช้ ในการเผยแพร่ ผู้รับสารนับว่าเป็ น
องค์ประกอบสุดท้ าย แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการของการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมนัน้ ฐานะของ
ผู้รับสารจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนไป ดังเช่น
(1) ต้ องมีการขยายแนวคิดของผู้รับสารให้ มีการตระหนักถึงสิทธิและหน้ าที่
ของตนเอง ร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับตนเองหลังจากสื่อประเภทต่างๆ เช่นสิทธิใน
การที่จะได้ รับข้ อมูลข่าวสาร (Right to Know หรื อ Right to be Informed) และนอกจากนีส้ ิทธิ
ดังกล่าวก็สามารถขยายผลสู่สิทธิในการที่จะสามารถเป็ นผู้ส่งสาร หรื อเป็ นผู้ที่สามารถบอกเล่า
หรือแจ้ งข้ อมูลข่าวสารของตนเองต่อสาธารณะด้ วย (Right to Inform)
(2) จะต้ องมีการสร้ างหลักประกันในการเปิ ดโอกาสสูก่ ระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผู้รับสาร ทังในช่
้ วงแรกที่เราอาจเรียกว่าเป็ นช่วงขาเข้ า (Input) ช่วงกระบวนการ (process)
และช่วงขาออก (Output) ไม่วา่ จะเป็ นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทาง รู ปแบบการนาเสนอ โอกาสในการ
เข้ าถึง ฯลฯ เช่น การโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็น
(3) ปั จจัยสาคัญของกระบวนการในการสร้ างการมีสว่ นร่วมในฐานะของผู้รับ
สารก็คือ ช่องทาง (Channel) และโอกาส (Opportunity) ของชุมชน หรื อกลุ่มเป้าหมายในการที่
จะสามารถเข้ าถึงกระบวนการการสื่ อสาร โดยเฉพาะข้ อมูลข่าวสารที่ตนเกี่ยวข้ อง ช่องทางและ
โอกาสในที่นี ้หมายถึงการมีช่องทางและโอกาสในการที่จะสนองตอบ (Feedback) หรือแสดงความ
คิดเห็น หรือบอกกล่าวในสิ่งที่ตนเองรู้ เห็น หรือต้ องการได้
2) การมีส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิ ต ผู้ร่ วมผลิต ผู้ร่ ว มแสดง ( Sender/
Producer/Co-producer/Performance) เป็ นขันตอนของการมี
้
ส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารใน
ระดับที่สงู ขึ ้น โดยที่จาเป็ นที่จะต้ องมีการกาหนดขันตอนและกระบวนการต่
้
าง ซึ่งอาจใช้ แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตสื่อเป็ นตัวอย่างในการอธิบายให้ เห็นขันตอนที
้
่ชดั เจนขึน้ ดังเช่น
(1) ขัน้ ตอนการผลิ ต หรื อก่ อ นเกิ ด กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว ม ( PreProduction/Participatory Stage) ได้ แก่ขนตอนในการวางแผน
ั้
การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการการมีสว่ นร่วมทังหมด
้
การร่วมศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลตลอดจนสภาพปั ญหาต่างๆ ผู้ส่ง
สารจะต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูกระบวนการทังหมดโดยภาพรวม
้
เพื่อให้ สามารถที่จะวางแผนกระบวนการใน
การส่งสารเพื่อเอื ้อให้ เกิดกระบวนการในการมีสว่ นร่วมสูจ่ ดุ หมายร่วมกันได้
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(2) ขัน้ การผลิ ต หรื อ ขัน้ ของการมี ส่ ว นร่ ว ม (Production/Participatory
stage) ผู้สง่ สารจะต้ องรู้กระบวนการ ขันตอน
้
และสามารถที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การนาเสนอแง่คิด มุมมองของตนเอง ร่วมตัดสินใจ หรื อมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปสู่
ขันตอนต่
้
างๆ ของกระบวนการการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริ งเพื่อให้ สามารถนาไปสู่การพัฒนาตาม
มทตังเป
้ ้ าหมายร่วมกันได้
(3) ขัน้ หลัง การผลิ ต หรื อ ขัน้ การประเมิ น ผลร่ ว มกัน (Post-production/
Participatory evaluation stage) มักจะเป็ นขันตอนของการประเมิ
้
นผลตนเอง เป็ นการประเมินผล
กระบวนการการสื่อสารที่ได้ มีการดาเนินการร่วมกัน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรื อนาไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาร่วมกันต่อไป
ทัง้ นี โ้ ดยภาพรวมแล้ ว ในกระบวนการของการมีส่ว นร่ วมดังกล่า วชุมชน หรื อ
กลุม่ เป้าหมายอาจสามารถที่จะเข้ าร่วมกระบวนการของการมีส่วนร่วมได้ ทุกขันตอน
้
หรื ออาจเข้ า
มามีสว่ นร่วมเพียงขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่งตามที่ตนเองพร้ อม หรื อมีความถนัด ไม่ว่าจะเป็ นตังแต่
้
การร่วมกันวางแผน ร่วมพูดคุย ร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันผลิตสื่อ ร่วมกันทากิจกรรม ฯลฯ ซึ่งทัง้ นี ้
ก็จะขึ ้นอยู่กบั การศึกษาข้ อมูลที่ชดั เจน ก่อนที่จะริเริ่มให้ มีกระบวนการในการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม
3) การมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ว างแผนและก าหนดนโยบาย (Policy Maker/
Planner) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผน หรือผู้กาหนดนโยบายนัน้ ถือว่าเป็ นอีกขันตอนหนึ
้
่งของ
กระบวนการการมีสว่ นร่วมที่มีความสาคัญมากทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความรู้ความเข้ าใจ และความพร้ อม
ของชุมชน หรือกลุม่ เป้าหมายนันๆ
้
ทัง้ นีใ้ นกระบวนการการมีส่วนร่วมนัน้ ขัน้ ตอนของการมีส่วนร่ วมในระดับนโยบายหรื อ
ระดับของการวางแผนนัน้ ชุมชนที่มีโอกาสในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในระดับนี ้จึงจาเป็ นต้ องมีความ
รอบรู้ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นเรื่องของตนเอง เรื่องของชุมชนตนเอง เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา หรื อความ
ต้ องการของชุมชนตน ความพร้ อมของสมาชิกตนเอง ตลอดจนความพร้ อมในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
ไมว่า จะเป็ นเรื่ อ งของทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ โครงสร้ างทางสัง คมหรื อ องค์ ก รตนเอง วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ตลอดจนโครงสร้ างเกี่ยวกับระบบการสื่อสารที่ตนเอง หรื อที่
ชุมชนมีอยู่ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มผู้ที่เข้ ามาร่ วมในกระบวนการของการมีส่วนร่ วมดั งกล่าวชัดเจน และมี
ทัก ษะที่ เ ท่าทัน กระบวนการของการมีส่วนร่ วมสู่การพัฒนาร่ วมกัน ย่อมที่จ ะสามารถประสบ
ความสาเร็จตามที่ตนเอง หรือชุมชน หรือองค์กรตนเองต้ องการแน่นอน
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2.4.9 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่ งตามลักษณะของช่ องทาง หรือสื่อที่ใช้ ในการสื่อสาร
เทคนิ ค การแบ่ ง ตามลัก ษณะของช่ อ งทาง หรื อ สื่ อ ที่ ใ ช้ ในการสื่ อ สารเพื่ อ น าไปสู่
กระบวนการในการสร้ างการมีส่วนร่วม อาจแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ช่องทางหรื อสื่อตาม
แนวทางแบบเดิม และช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ดังเช่น
1) ช่องทางหรื อสื่ อตามแนวทางแบบเดิม การสื่อ สารแบบตัวต่อตัว หรื อการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ที่อาจมีการพบปะพูดคุยในรูปแบบต่างๆ เช่น การตังวงคุ
้ ย สภากาแฟ การ
จัดวงเสวนา การจัดประเด็นประชุมปรึกษาหารือ การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ตา่ งๆ หรือแม้ แต่การร่วม
วงการแสดงต่างๆ ร่วมกัน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันและกันอย่างเต็มที่
ทุกฝ่ ายมีโอกาส และมีบทบาทที่คอ่ นข้ างเท่าเทียมกันในการที่จะสื่อสารในสิ่งที่ตนเองต้ องการ หรือ
รวมทังการสื
้
่อสารเพื่อสร้ างสรรค์สงั คมร่วมกัน
2) ช่องทางหรื อสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยี สารสนเทศสมั ยใหม่ ทัง้ นี เ้ ป็ น
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความก้ าวหน้ าและเปลี่ยนแปลงพร้ อมๆ กับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้น
ในปั จจุบนั สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนเอื ้อให้ กระบวนการและวิธีการในการสื่อสารร่วมกัน สามารถที่จะ
เป็ นไปได้ อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ ้น การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันในกลุ่มของ
ผู้คนที่มีความสนใจร่ วมกันไปได้ อย่างแพร่หลาย ทั่วถึง และรวดเร็ ว การติดตาม การตรวจสอบ
ตลอดจนการประเมินตนเองก็สามารถที่จะทาได้ ผา่ นการสื่อสารด้ วยระบบดาวเทียม ระบบไซเบอร์
ต่างๆ (Cybers)
สรุปได้ วา่ แนวคิดการบริการจัดการวัฒนธรรมแบบมีสว่ นร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบ
พิธีกรรมของแต่ละชุมชมมีประชาชนเข้ ามาเป็ นส่วนร่วมในการทากิจกรรม ทาให้ มีแนวคิดใหม่ใน
การกาหนดพิธีการ วิธีการแก่ปัญหาร่วมกัน ติดต่อประสานงานร่วมกัน ร่วมกันคิดและตัดสินใจใน
กิจกรรมในพิธีกรรมโดยประเพณีแห่น ้าช้ างมีการประกอบพิธีกรรมร่วมกันทังต
้ าบล แต่ละหมูบ่ ้ านที่
จัดร่วมกัน

2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กุลธิดา อูบ่ รู ณกุล (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีล
กินผัก จังหวัดภูเก็ต” พบว่า “ กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี ในอดีตคนในท้ องถิ่นมีการ
สื่อสารอย่ างเรี ย บง่ ายคื อ ใช้ วิธีบ อกเล่าปากต่อปาก ท าให้ ป ระเพณี ไม่ผิดเพี ย้ นมากนัก ส่ว น
ปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้ วิธีเดิมในครอบครัว และมีหน่วยงานภายนอกอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยเข้ ามาสื่อสารประชาสัมพันธ์ อันเป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้ าน บทบาทหน้ าที่
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ของประเพณีถือศีลกินผัก มีลกั ษณะเคลื่อนไหวไปตามบริบทชุมชน ในอดีตมีบทบาทหน้ าที่หลาย
อย่างเช่น ด้ านการรักษาโรคและที่พึ่งทางใจ ปั จ จุบัน มีบทบาทหน้ าที่เ พิ่ม เช่น การเป็ นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการสืบทอดประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป”
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช (2551) ได้ ศึกษาเรื่ อง การวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึกษา ประเพณีสวด
ด้ าน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พบว่า ประเพณีการสวดด้ าน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็ น
ประเพณีความเชื่อที่ให้ คณ
ุ ค่าต่อสังคม เป็ นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยให้ สงั คมเกิดความรัก
สามัคคีพฒ
ั นาจิตใจของผู้ฟังอีกทังเป็
้ นการรักษาอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ทาให้ เห็นถึงการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม
แนวทางในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ประเพณีสวดด้ านให้ คงอยู่สืบไปโดยการนาบทสวดด้ าน จากหนังสือ
พุท ธ หรื อบทสวดเรื่ องต่าง ๆ เช่น เรื่ องวัน อัง คาร สี่เ สาร์ สุบิ น ตาราบูช าพระธาตุ บรรจุไว้ ใ น
หลักสูตรภาษาไทย หรือเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น ส่งเสริ มผู้สวดหรือศิลปิ น โดยไม่จากัดคุณสมบัติของ
ผู้สวดหรือศิลปิ น ขอให้ เป็ นผู้ที่มีความสามารถอ่านบทกลอนได้ คล่อง มีความรักในศิลปะการขับ
กลอน ไม่จากัด เพศ อายุ ตาแหน่ง ควรเน้ นที่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กในวันนี ้จะเป็ นผู้ใหญ่ในวัน
หน้ า และเป็ นผู้ที่สืบทอดประเพณีอนั ดีงามให้ คงอยู่ตอ่ ไป เป็ นต้ น
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก (2551) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
เครื อข่ายวัฒนธรรม และชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึก ษา พิธีก รรมสู่ขวัญข้ าว
ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบว่า “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับชุมชน
คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ ้น กลุ่มผู้สงู อายุได้ รับความสนใจ โรงเรี ยนในชุมชนเข้ ามามี
บทบาทในกิจกรรมชุมชนมากขึ ้น การสร้ างเครือข่าย จากการจัดพิธีกรรมสูข่ วัญข้ าว นอกเหนือจาก
เครื อข่ายสภาวัฒนธรรมตาบลเขาพระ มีเครื อข่ายการท างานเกิดขึ ้นทัง้ เครื อข่ายการท างานใน
ชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มนักเรี ย น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ และเครื อข่ายภายนอกชุมชน
ประกอบด้ วย สภาวัฒนธรรมตาบล สาริ กา กลุ่มภูมิปั ญญาท้ องถิ่น ตาบลเกาะหวาย ซึ่งเข้ ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรือ้ ฟื น้ สื่อพิธีกรรม การสร้ างองค์ความรู้ จากในอดีต สื่อพืน้ บ้ านในชุมชน
ตาบลเขาพระมีอยู่หลากหลาย เช่น การทาบายศรี ส่ขู วัญ พิธีส่ขู วัญวัว ควาย เทศน์มหาชาติ การ
ทาขนมต้ มแดงต้ มขาว เป็ นต้ น การทางานในครัง้ นี ้ จึงเป็ นการรื อ้ ฟื ้นองค์ความรู้เรื่ องดังกล่าว ยัง
ช่วยพัฒนาความรู้ใ ห้ กับ คณะท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ มีโอกาสได้ ถ่ ายทอดองค์ความรู้ ให้ กับ เด็ก
เยาวชน เพื่อการต่อยอดในอนาคต ความร่วมมือร่วมใจ ในการดาเนินการจัดพิธีกรรมสู่ขวัญข้ าว
การปลูก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการอนุรั ก ษ์ สื บ ทอดสื่ อ พิ ธี ก รรมสู่ข วัญ ข้ า วให้ กับ เด็ก ส านัก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และสภาวัฒนธรรมตาบลเขาพระ

47
ได้ ป ระชุม ร่ วมกัน และจัด เวที เ สวนา เพื่ อแสวงหาวิธี ก ารสืบ ทอดสื่อ พิ ธีก รรมสู่ขวัญ ข้ าวดารง
สถานภาพเดิมให้ มากที่สดุ โดยใช้ หลักปฏิบตั ิที่ชื่อว่า “สิทธิเจ้ าของวัฒนธรรม” ซึ่งถือว่าสื่อพิธีกรรม
สูข่ วัญข้ าวเป็ นมรดกร่วมกันของชุมชน ตังแต่
้ ผู้นาชุมชน พระ ครู ผู้ประกอบพิธีกรรม ไปจนถึงกลุ่ม
วัยรุ่น เยาวชนและนักเรียนทุกคน”
สรุ ป ได้ ว่า งานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ องมีความเหมือนกับ งานวิจัย ชิ น้ นี ค้ ือ เป็ นงานที่ ศึก ษาถึ ง
ประเพณีที่เก่าแก่ของชุมชุน การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และมีองค์กรภายนอกเข้ า
มาเกี่ ยวข้ องกับตัวประเพณี ทาให้ ประเพณี มีก ารเปลี่ย นแปลงไป อย่ างประเพณี แห่นา้ ช้ างที่ มี
องค์กรภายนอกเข้ ามาเกี่ยวข้ องโดยตรงทาให้ ประเพณีเกิดการเปลี่ยนแปลงและตัวชุมชนเองบาง
กลุ่มที่มีการสนับสนุนและมีการต่อต้ าน แต่อย่างไรชุมชนเองจะรักษาประเพณี นีใ้ ห้ อยู่ค่ชู ุมชุน
ตลอดไปและให้ คงสภาพเหมือนเดิมให้ มากที่สดุ โดยหาข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยข้ างต้ น เพื่อเป็ น
แนวทางในการทาวิจยั เล่มนี ้ต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของประเพณี
แห่ น า้ ช้ าง ต าบลนาพูน จัง หวัด แพร่ ผู้วิ จัย อาศัย ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมูล ศึก ษา การตอบปั ญ หาน าวิ จัย ในประเด็น ต่า งๆ ซึ่ ง ตัว ผู้วิ จัย ได้
ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนและรายละเอี
้
ยดต่างๆ ดังนี ้
3.1 รูปแบบการวิจยั
3.2 แหล่งที่มาของข้ อมูล
3.3 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.5 ขันตอนในการท
้
าวิจยั
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
3.8 วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล

3.1 รูปแบบการวิจยั
การวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษารูปแบบ
พิธีกรรมองค์ประกอบของประเพณีแห่นา้ ช้ าง กระบวนการสื่อสารในการจัดพิธีกรรม ตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบัน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึ ง
ปั จจุบนั และแนวทางในการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่น ้าช้ าง โดยใช้ วิธีการวิจยั 3 ลักษณะคือ
3.1.1 ศึก ษาจากเอกสาร วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เอกสารชุดความรู้เ รื่ อง แผน
ชุมชนต าบลนาพูน เอกสารเพื่ อการประชาสัมพันธ์ เส้ นทางท่องเที่ ยววัฒนธรรม 4 เวีย ง กลุ่ม
จังหวัด ล้ านนาตะวัน ออก เชี ย งราย พะเยา น่า น แพร่ วารสารเรื่ องเล่าชาวไทยพวน หนังสื อ
ฐานข้ อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ในกลุม่ จังหวัดล้ านนาตะวันออก หนังสือ 9
เส้ นทาง 8 วิธีแห่งอารยธรรมไทย หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
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ภูมิ ปั ญ ญา จัง หวัด แพร่ เอกสารหลัก สูต รวิช าเลือ กสาระพัฒ นาสัง คม แห่ น า้ ช้ าง ของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอวังชิน้ เป็ นต้ น โดยวิธีการศึกษา ประวัติ
เรื่องราว ความเป็ นมา วัตถุประสงค์การจัดประเพณีแห่นา้ ช้ าง โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่มีการ
บัน ทึก เกี่ ย วกับ ประเพณี แห่ น า้ ช้ า งตัง้ แต่อดี ตจนถึ งปั จ จุบัน เพื่ อเป็ นการศึก ษาวัตถุป ระสงค์
พิธีกรรม กระบวนการสื่อสารต่างๆของประเพณี รวมไปถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีแห่น ้าช้ างตังแต่
้ อดีตจนมาถึงปั จจุบนั
3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) โดยสัมภาษณ์กลุม่ ประชาชนตัวอย่าง
เพื่อนาไปประกอบการศึกษาจากเอกสาร
3.1.3 การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม (Participatory and Non–
Participatory Observation ) โดยระยะเวลาในการจัดงานอยู่ในช่วงวันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ.
2557 โดยผู้วิจยั เข้ าไปสังเกตดูพิธีกรรมของแต่ละหมู่บ้านโดยการร่วมเข้ าปฏิบัติการในประเพณี
นัน้ ๆด้ วย เพื่ อให้ เกิด ความเข้ าในตัวพิธีก รรมอย่า งแท้ จริ ง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้วิจัย คื อการร่ วมท าบายศรี ส่ขู วัญ และการท าความสะอาดเรื อนผีปยู่่ าในหมู่บ้ าน ชุมชน การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วมคือผู้วิจยั ไม่มีสว่ นร่วมในการเข้ าพิธีทรงผีปยู่่ าเพราะเนื่องจาก การ
เข้ าทรงผีปยู่่ าจะต้ องให้ ผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้ โดยผู้สงั เกตการณ์ได้ แต่
เพียงเฝ้าดูการปฏิบตั ิเพียงเท่านัน้ ผู้วิจยั จึงเป็ นผู้สงั เกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
3.1.4 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยสัมภาษณ์แบบนี ้ จะ
สัมภาษณ์ ใ นกลุ่มของเยาวชนในพื น้ ที่ ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ น้ จังหวัดแพร่ เนื่ องจากกลุ่ม
เยาวชนเป็ นกลุม่ ที่ช่วยสานต่อประเพณีแห่น ้าช้ างในอนาคตจึงต้ องสอบถามถึงความเป็ นมา การ
อนุรักษ์ ประเพณีแห่น ้าช้ างในรูปแบบความคิดของกลุม่ เยาวชนว่ารู้คณ
ุ ค่าของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
อย่างไร

3.2 แหล่ งที่มาของข้ อมูล (Research Resources)
ผู้วิจยั ทาการศึกษาจากแหล่งข้ อมูล 2 ประเภท คือ
3.2.1 แหล่งข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร (Documentary Research)
3.2.2 แหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคล (In-depth Interview)
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3.2.1 แหล่งข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เอกสารชุดความรู้เรื่ อง
แผนชุมชนตาบลนาพูน เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เส้ นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 4 เวียง กลุ่ม
จังหวัด ล้ านนาตะวัน ออก เชี ย งราย พะเยา น่า น แพร่ วารสารเรื่ องเล่าชาวไทยพวน หนังสื อ
ฐานข้ อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ในกลุม่ จังหวัดล้ านนาตะวันออก หนังสือ 9
เส้ นทาง 8 วิธีแห่งอารยธรรมไทย หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
ภูมิ ปั ญ ญา จัง หวัด แพร่ เอกสารหลัก สูต รวิช าเลือ กสาระพั ฒ นาสัง คม แห่ น า้ ช้ าง ของศูน ย์
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อาเภอวังชิ น้ โดยผู้วิจัย ศึก ษาจากเอกสาร
(Documentary Research) เอกสารทางวิชาการ หนังสือราชการ บันทึกหมู่บ้าน แผ่นพับ หรื อ
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ที่ปรากฏภาพ เนื ้อหาของตัวประเพณี
3.2.2 แหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคล (In-depth Interview) ใช้ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จาก
ผู้นาหรือประชาชนในชุมชนที่เข้ าร่วมประเพณีนี ้ โดยผู้วิจยั เองได้ ศกึ ษาถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท
องค์ป ระกอบของประเพณี แห่น า้ ช้ าง กระบวนการสื่ อสารในการจัดพิ ธีแห่น า้ ช้ างและรวมถึ ง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน โดย
ผู้วิจัย เองเลือกสัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่ มีส่วนร่ วมในพิ ธีก รรมนัน้ ๆเพื่ อให้ ท ราบถึ งการเปลี่ย นแปลงของ
ประเพณีแห่นา้ ช้ างอย่างแท้ จริ ง ทัง้ นีจ้ ะเป็ นผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้เฒ่าผู้แก่ใ น
ชุมชนเอง แต่ละคาถามของกลุม่ คนเหล่านี ้จะมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ ได้ คาตอบที่แท้ จริง

3.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจัยได้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นีอ้ อกเป็ น 3 กลุ่ม ทัง้ หมดจานวน 25 คน โดย
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ อาศัยอยู่ในตาบลนาพูน จานวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้ านนาปลากัง้ บ้ านวังลึก
บ้ านนาพูน
3.3.1 กลุ่มคนในท้ องถิ่น
ผู้วิจยั ได้ แบ่งคนในท้ องถิ่นเป็ นกลุม่ ต่างๆ โดยการยึดเขตหมูบ่ ้ านของตาบลนาพูนเป็ นหลัก
แต่ละหมูบ่ ้ านจะมีการประกอบพิธีการใหญ่ของตาบล 1 หมูบ่ ้ าน ผู้วิจยั จะแบ่งออกเป็ นระดับต่างๆ
ในตาบล 3 ระดับ ดังนี ้
1) กลุม่ ผู้นาชุมชน จานวน 4 คน
(1) นายแสวง ศรีแก้ ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านวังลึก หมู่ 4
(2) นายวิโรจน์ จันน ้าท้ วม ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านวังลึก หมู่ 10
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(3) นายขจร ใจมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านนาพูน หมู่ 2
(4) นายสมเดช หล่อหลอม ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านวังลึก หมู่ 11
2) กลุม่ ผู้สงู อายุ จานวน 5 คน
(1) นายบุญเหลือ แปงนา อายุ 61 ปี บ้ านนาปลากัง้
(2) นายสม จินดาสถาน อายุ 80 ปี บ้ านนาปลากัง้
(3) นายสุข คาโถ้ อายุ 76 ปี บ้ านนาปลากัง้
(4) นายเสาร์ พลฤทธิ์ อายุ 74 ปี บ้ านนาปลากัง้
(5) นายสรอ หาน้ อย อายุ 69 ปี บ้ านนาปลากัง้
3) กลุม่ วัยรุ่นและเยาวชน จานวน 8คน
(1) นายพิสทุ ธ์ อินทรพิชยั อายุ 16 ปี
(2) นายณัฐดนัย มูลภูเขียว อายุ 16 ปี
(3) นางสาว จุฑามณี ทองคาสัน อายุ 17 ปี
(4) นางสาวนงณภัทร หาน้ อย อายุ 16 ปี
(5) นางสาวจุธานันท์ จันทร์ฉาย อายุ 16 ปี
(6) นางสาวพรรณภัทร แดงเงิน อายุ 16 ปี
(7) นายเชตะวัน นันหชัย อายุ 15 ปี
(8) นายวทัญญู แปงนา อายุ 15 ปี
4) กลุม่ พ่อบ้ าน แม่บ้าน อื่นๆ
(1) นายวีรยุทธ แปงนา อายุ 47 ปี
3.3.2 กลุ่มคนในท้ องถิ่นที่ประกอบพิธีกรรม
ประเพณีแห่น ้าช้ าง จังหวัดแพร่
1) กลุม่ ผู้เป็ นทรงเจ้ าของตาบล จานวน 1 คน
(1) แม่หวน จีฑา อายุ 59 ปี บ้ านวังลึก
2) กลุม่ ผู้ทาบายศรีสขู่ วัญ จานวน 1 คน
(1) ป้าเฟ้อ หมวกเอี่ยม อายุ 53 ปี บ้ านวังลึก
3.3.3 กลุ่มหน่ วยงานภายนอกชุมชน
อันเนื่องมาจากกลุม่ ภายนอกชุมชนได้ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
อื่นๆอาจมีผลทาให้ ตวั พิธีกรรมแห่น ้าช้ างเปลี่ยนไปจากเดิม ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพูน
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จานวน 2 คน 1) นายปลัง่ วงศ์หล้ า นายกองค์การบริ การส่วนตาบลนาพูน 2) นายมนัส คาหุ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพูน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1) เครื่องบันทึกเสียง
2) กล้ องถ่ายรูปและกล้ องวีดีโอ
3) สมุดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ ในการบันทึกข้ อมูล
4) ผู้วิจยั (ผู้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีแห่น ้าช้ าง)
5) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
และเพื่อให้ ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์
6) การจดบันทึกภาคสนาม (Field Notes) ผู้วิจัยเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
โดยการเขียนบอกถึงลักษณะการทางานของแต่ละฝ่ าย แต่ละบุคคล
7) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participatory and Non –
Participatory Observation ) ผู้วิจัยใช้ เครื่ องมือการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
โดยการเข้ าร่วมพิธีกรรมแห่น ้าช้ างครัง้ นี ้ด้ วย
8) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยใช้ เครื่ องมือการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
เยาวชน

3.5 ขัน้ ตอนในการทาวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ภาคสนาม มีการลงพื ้นที่เข้ าไปเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือน มีนาคมพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งตัวผู้วิจยั เองได้ กาหนดขันตอนการท
้
าไว้ ดงั นี ้
3.5.1 ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากเอกสาร บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีแห่นา้ ช้ าง
ทังของจั
้
งหวัดแพร่และของตาบลนาพูน เพื่อเป็ นการศึกษาข้ อมูลให้ ละเอียดและเข้ าใจเกี่ยวกับตัว
ประเพณีแห่น ้าช้ างอย่างละเอียด
3.5.2 ติดต่อขอความร่ วมมือกับทางราชการ องค์ก ารบริ การส่วนตาบลนาพูน เพื่ อขอ
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และขอรายชื่อเพื่อส่งเรื่องให้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทาหนังสือขอสัมภาษณ์ตอ่ ไป
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3.5.3 เข้ าสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการเพื่อ
เตรียมคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
3.5.4 เข้ าร่วมพิธีกรรมต่างๆของประเพณีแห่นา้ ช้ าง โดยวิธีการสังเกตและเข้ าร่วม บาง
พิ ธี ก รรมมี ผ้ ูวิ จัย สัง เกตแบบไม่เ ป็ นทางการเพราะพิ ธีก รรมบางอย่ า งไม่ส ามา รถเข้ าร่ ว มได้
เนื่องมาจากผู้ที่เข้ าร่วมต้ องเป็ นผู้เข้ าทรงกับผู้ทาพิธีทรงเท่านัน้
3.5.5 นาข้ อมูลที่ได้ จากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมมา
วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอเป็ นรูปเล่มต่อไป

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
3.6.1 การเก็บข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีแห่น ้าช้ าง จังหวัดแพร่
เกี่ยวกับ ความเป็ นมาของประเพณี วัตถุประสงค์ การสื่อสารต่างๆของประเพณี บทบาทหน้ าที่ของ
ประเพณีตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น ้าช้ าง
3.6.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ 3 วิธีการคือ
1) การสัมภาษณ์แบบไม่เ ป็ นทางการ (Information Interview) คือการเข้ าไป
พูดคุยสอบถามแบบกันเอง ไม่เป็ นทางการ เตรี ยมคาถามกว้ าง ผู้วิจัยจะถามคนกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปที่เข้ าร่วมพิธีกรรมแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
2) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview ) คือการเตรี ยมคาถามที่จะ
ถามกลุม่ ประชาชนตัวอย่างไว้ ให้ แคบและเจาะจงเพื่อให้ ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีแห่น ้าช้ าง
ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ มากยิ่งขึ ้นและได้ ความรู้เพิ่มเติมจากคาถามที่ใช้ เจาะจงถาม
กลุม่ ประชากรตัวอย่าง
3) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) คือการพูดคุยกับกลุ่ม
เยาวชนตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ โดยการสนทนาในเรื่ องประเพณี แห่น า้ ช้ าง โดย
ผู้วิจยั เองจะกาหนดหัวข้ อในการสนมนาในครัง้ นี ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เ จาะลึกและตรงวัตถุประสงค์ของ
ผู้วิจยั
3.6.3 การเก็บรวมรวมข้ อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม
(Participatory and Non-Participatory Observation) เพื่อให้ เข้ าใจถึงขันตอนและรายละเอี
้
ยด
ของประเพณี แห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอภูช้าง จังหวัดแพร่ รวมไปถึงบรรยากาศภายในงาน
พิธีกรรมย่อยของประเพณี การสื่อสารของกลุม่ คนที่เข้ าร่วมประเพณี และช่วยให้ เก็บรายละเอียด
ของประเพณีได้ อย่างครบถ้ วน ข้ อเท็จจริงเพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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แนวคาถามการวิจยั
ผู้วิจัยได้ จะแบ่งแนวคาถามตามกลุ่มตัวอย่างที่ จะทาการสัมภาษณ์ เพื่อง่ายแก่ก ารเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล และสะดวกต่อการคิดคาถามการวิจยั ที่เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างได้ ดังนี ้
คาถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1) ประเด็นประวัติ ความเชื่อ ความเป็ นมาของประเพณี ขันตอนในพิ
้
ธีกรรม
2) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พิธีกรรมของประเพณีแห่น ้าช้ าง
3) ประเด็นเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ประเพณีแห่น ้าช้ าง
กลุม่ ตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
1) กลุม่ ภายนอกชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพูน
คาถามที่ใช้ ถามกลุม่ ภายนอกชุมชนคือ
(1) ทราบถึงประวัติของประเพณีหรือไม่ อย่างไร
(2) ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีนี ้หรือไม่ อย่างไร
(3) มีทศั นคติอย่างไรกับประเพณีนี ้ ตังแต่
้ อดีต-ปั จจุบนั
(4) ทาอย่างไรให้ ประเพณีนี ้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคต
(5) ทาอย่างไรให้ ประเพณีนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป
(6) ท่านคิ ด ว่า องค์ก รของท่านจะมี ผลต่อ การเปลี่ย นแปลงของประเพณี
หรือไม่อย่างไร
2) กลุ่มภายในชุมชน คือ ผู้น าชุมชน, ผู้สงู อายุ, ทรงเจ้ า, ผู้ทาบายศรี ส่ขู วัญ ,
เยาวชน
คาถามที่ใช้ ถามกลุม่ คนในชุมชน มีดงั นี ้
(1) ประวัติของชุมชนเป็ นอย่างไร
(2) วิถีชีวิตของคนในชมชุน ในอดีต-ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
(3) ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีมีอะไรบ้ างและอย่างไร
(4) ประวัติของประเพณีแห่น ้าช้ างตังแต่
้ อดีต-ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
(5) กระบวนการจัดประเพณีมีอะไรบ้ าง ขันตอนด
้
าเนินการอย่างไร
(6) วัตถุประสงค์ของการประเพณีแห่น ้ามีอะไรบ้ าง
(7) คนในชุมชนมีสว่ นช่วยในประเพณีนี ้อย่างไร
(8) ความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อการอนุรักษ์ และการสื บทอดประเพณีนี ้
อย่างไร
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3.7 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ผู้วิจัย ยืนยันความน่าเชื่ อถือของข้ อมูลที่ได้ และความเป็ นจริ งของข้ อมูลนี โ้ ดยใช้ วิธีการ
ตรวจสอบ ดังนี ้
3.7.1 ผู้วิจยั ยืนยันความน่าเชื่อถือข้ อมูลโดยการให้ บคุ คลที่ปรากฏในแหล่งข้ อมูลที่ศกึ ษา
ยืนยันเกี่ยวกับข้ อมูลและรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล และอ้ างอิงกับเอกสาร หนังสือ หรื อเอกสาร
ต่างๆที่ปรากฏต่อสาธารณะชน
3.7.2 การตรวจสอบแบบสามเส้ าข้ อมูล (Data Triangulation) คือการพิสจู น์ข้อมูลว่ามี
ความถูกต้ องหรือไม่ ความตรง ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล โดยแหล่งข้ อมูลบุคคล คือ ถ้ าผู้ให้ ข้อมูล
เปลี่ยนไปข้ อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น ถามคาถามในเรื่องเดียวกัน ประเด็นเดียวกันจะชักถาม
ข้ อมูลจากหลายกลุม่ เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องแม่นยาของข้ อมูล

3.8 วิธีการวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
ข้ อมูลที่ได้ รับการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่ว นร่ ว มกับ การสัง เกตการแบบไม่มี ส่ว นร่ ว ม มารวบรวมเรี ย งกัน แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์และนาเสนอรายงานในรูปแบบของการพรรณนาโวหาร(Descriptive Report) เพื่อ
ชี ้ให้ เห็นถึงการสื่อสารประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ทัง้ ในอดีตและ
ปั จจุบนั รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ดังนี ้
3.8.1 นาเสนอผลเกี่ยวกับประเพณีแห่น ้าช้ างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ
หน้ าที่ ของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
3.8.2 นาเสนอผลเกี่ยวกับกระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่นา้ ช้ าง ของชุมชนตาบล
นาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
3.8.3 นาเสนอผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั
3.8.4 นาเสนอผลเกี่ยวกับแนวทางในการฟื ้นฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน
อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ให้ คงอยู่สืบไป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าประเพณีแห่
น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ” เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารของหน่วยงานราชการ เอกชนและอื่นๆ การสัมภาษณ์เ ชิงลึก (In
depth Interview) การสัมภาษณ์แบบกลุม่ (Group Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วมร่วม (Participatory and Non–participatory Observation ) โดยผู้วิจัย นาเสนอข้ อมูล
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี ้
4.1 ประเพณีแห่น ้าช้ างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ของประเพณีแห่
น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
4.2 กระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่นา้ ช้ าง ของชุมชนตาบลนาพูน อาเภอวังชิ น้
จังหวัดแพร่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
4.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ และปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
4.4 แนวทางในการฟื ้นฟูอนุรักษ์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวัง ชิน้ จังหวัด
แพร่ให้ คงอยู่สืบไป
การศึก ษาประวัติ ค วามเป็ นมาของชุม ชน ต าบลนาพูน อ าเภอวัง ชิ น้ จังหวัด แพร่ มี
ความสาคัญในพื ้นฐานทางความรู้ ในการวิเคราะห์ประเพณีแห่น ้าช้ าง ซึ่งเป็ นผลผลิต ทางด้ านภูมิ
ปั ญญา เป็ นประเพณีมรดกตกทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น การเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับประวัติของชุมชน ทาให้
เกิ ดการเชื่ อมโยงถึ ง การเปลี่ย นแปลงทางด้ า นวัฒนธรรมต่า งๆ การเป็ นอยู่ รู ป แบบพิ ธีก รรม
บทบาทหน้ าที่ของพิธีกรรม และองค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้ได้
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4.1 ประเพณีแห่ นา้ ช้ างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ ประกอบ หน้ าที่ ของ
ประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่
ประวัติความเป็ นมาตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
1) สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์
ตาบลนาพูน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของอาเภอวังชิ ้น และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ของจังหวัดแพร่ มีพืน้ ที่ 638 ตารางกิโลเมตร หรื อ 398,750 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็ น 11
หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้ านแม่แปง หมู่ที่ 2 บ้ านนาพูน หมู่ที่ 3 บ้ านนาปลากัง้ หมู่ที่ 4 บ้ านวังลึก
หมูท่ ี่ 5 บ้ านดอนกว้ าง หมูท่ ี่ 6 บ้ านไร่หลวง หมูท่ ี่ 7 บ้ านเปาปมดงยาง หมูท่ ี่ 8 บ้ านสวนป่ า หมูท่ ี่ 9
บ้ านแม่สิน หมูท่ ี่ 10 บ้ านนาพูนพัฒนา และหมูท่ ี่11 บ้ านวังลึกพัฒนา
2) อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลไทรย้ อย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลแม่สิน อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลแม่สิน อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลวังชิ ้น อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
3) สภาพภูมิประเทศของตาบลนาพูน
พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขา ป่ าไม้ และที่ราบ ภูเขาที่ สาคัญ ได้ แก่ ม่อนแม่แปง และ
ดอยกิ่วมะดง อยู่ทางตอนเหนือของตาบล ดอยม่อนไก่ขนั อยู่ทางตอนกลางของ ตาบล ดอยม่อน
หินไหลและดอยม่อนอ้ ายคัด อยู่ทางตอนใต้ ของตาบล ลานา้ ที่สาคัญ ได้ แก่ ห้ วยแม่แปง เกิดจาก
การรวมตัวกัน ของห้ วยแม่แปงใหญ่กับห้ วยแม่แปงหลวง อยู่บริ เวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ตาบล มีทิศทางการ ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 1 บ้ านแม่แปง ห้ วยแม่สงู อยู่บริ เวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตาบล มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 6 บ้ านไร่หลวง
ห้ วยแม่พนู อยู่บริเวณตอนกลางของตาบล มีทิศ ทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ อ่างเก็บนา้ ที่
สาคัญ ได้ แก่ อ่างเก็บน ้าแม่พนู ตังอยู
้ ่บริเวณหมูท่ ี่ 2 บ้ านนาพูน ใช้ เก็บกักนา้ จากห้ วยแม่พูน อ่าง
เก็บน ้าห้ วยแม่จะเขียนปูน ตังอยู
้ ่บริเวณหมูท่ ี่ 1บ้ านแม่แปง ใช้ เก็บกักน ้าจากห้ วยแม่จะเขียนปูน
ในอดีตตาบลนาพูนเป็ นตาบลเล็กๆ มีอยู่ไม่กี่หมู่บ้าน ชาวบ้ านส่วนใหญ่จะอาศัยกระจัด
กระจายกันออกไป ชาวบ้ านที่อยู่ในอดีตจะเป็ นชนพืน้ เมืองหรื อเรี ยกว่า “คนเมือง” นับถือศาสนา
พุทธ บ้ านเรื อนทาจากไม้ สกั ไม้ ประดู่ ที่หาได้ จากป่ าไม้ แถบหุบเขาในพืน้ ที่ชุมชน ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ ทาสวนป่ า ตัดไม้ เป็ นต้ น ทุกคนในหมูบ่ ้ านจะรู้จกั กลมเกรียวกัน
เป็ นอย่างดี มีความสามัคคี อาศัยซึ่งกันและกัน ในชุมชนมีพื ้นที่ไม่กว้ าง จึงทาให้ ร้ ูจกั กันอย่างทัว่ ถึงกัน
อาชีพรองของชาวบ้ านคือการทาเกษตรกร ทานา ปลูกผักสวนครัว อยู่แบบพอกินพอใช้
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การเดินทางในอดีตของตาบลนาพูนคือ การเดินเท้ า การขี่ม้า การขี่ช้าง การไปมาหาสู่กัน
ในหมูบ่ ้ านจะใช้ วิธีการเดินไปมาหาสูก่ นั แต่ถ้าไปยังไกลกัน ใช้ ม้า หรื อช้ าง เป็ นยานพาหะนะ ใน
ชุมชนอดีตยังไม่มีถนนหนทางที่ดีนกั เป็ นทางลูกรัง เดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองจังหวัดแพร่ลาบาก จะมีรถ
สองแถวหรื อรถขนส่งของ จะเข้ ามาในตัวเมือ งจังหวัดแพร่ มีเที่ ยวรถเที่ ยวเดีย วเวลาประมาณ
04.00 น.และขากลับเวลา 16.00 น. ใช้ เวลาเดินทางเข้ าตัวเมืองประมาณ 3-4 ชั่วโมง กรณี
ผู้โดยสารตกรถเที่ยวนันของวั
้
นแล้ วต้ องรออีก1 วัน (รถสองแถวจะเข้ าเมืองไม่ประจาทุกวันขึ ้นอยู่
กับเจ้ าของรถ) ในอดีตไม่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารถึงกันลาบาก
เนื่องมาจากชาวตาบลนาพูนห่างไกลจากชุมชนเมือง อยู่ในแถบหุบเขามีความใกล้ ชิดกับ
ป่ าไม้ แม่น ้า ลาธาร จึงทาให้ วิธีการดาเนินชีวิตที่มีความเรียบง่าย ทาเกษตรกรรมกันในชุมชน เมื่อ
การเดินทางเข้ าเมืองลาบากจึงทาให้ มีการสืบทอดของประเพณีแห่นา้ ช้ า งเป็ นไปในรูปแบบตามมี
ตามเกิด คือ ในชุมชนมีอะไรก็นามาร่วมกันในชุมชนเอง ชาวบ้ านทุกคนเข้ าร่วมกันทาพิธีกรรม จึง
ทาให้ ชาวบ้ านทุกคนรู้ถงึ คุณค่าของประเพณี และสืบทอดกันมาอย่างดังเดิมไม่ผิดเพี ้ยนไปจากเดิม
ในสมัยนันเอฟ
้
(ผู้วิจยั ) ใกล้ คลอด แม่ปวดท้ องตอนกลางคืน ไม่มีรถเข้ าไปในตัวเมืองต้ อง
รอถึงตีสี่ เพื่อรอรถสองแถวเข้ าไปในเมือง รถสองแถวไปจะไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ก็แวะรับ
ผู้โดยสารตลอดทาง แม่ก็ร้องจะคลอดกว่าจะถึงโรงพยาบาลใช้ เวลานานมาก การเดินทางใน
สมัยนันล
้ าบากจะไปไหนแต่ละทีต้องเผื่อเวลาไว้ หลายๆ ชัว่ โมง วีรยุทธ แปงนา (สัมภาษณ์ ,
17 กรกฎาคม 2557)
ในสมัยนันไม่
้ ได้ เดินทางไปไหนหรอก ไปแต่ในป่ าในหุบเขา จาไปที่ไหนทีก็ลาบาก เดินข้ าม
หมูบ่ ้ านยังต้ องใช้ เวลาเดินเป็ นวันๆ ไปหาผู้สาวในสมัยนันต้
้ องลงทุนเดินไปเป็ นวันๆเพื่อไป
จีบเลยทีเดียวเพราะไม่มีโทรศัพท์ เขียนหนังสือไม่เป็ น ถึงเขียนเป็ นผู้สาวก็อ่านไม่ออก ไป
มาหาสูก่ นั ลาบาก ไม่เหมือนสมัยนี ้ใช้ โทรศัพท์โทรไปหาใช้ เวลาไม่ถึงนาที ก็ได้ ยินเสียงกัน
แล้ ว ขับรถยนต์ไป 10 นาทีก็เห็นหน้ ากัน เสาร์ พลฤทธิ์ (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2557)
ปั จจุบนั ตาบลนาพูนได้ มีการขยายพื ้นที่ออกไปอย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น มีผ้ อู าศัยมาก
ขึ ้น มีผ้ อู พยพเข้ ามาจากต่างถิ่นมาตังถิ
้ ่นฐานที่ตาบลนาพูนมากยิ่งขึ ้น ความเจริญเข้ ามาสูช่ มุ ชน มี
ถนนหนทางที่ดี มีก ารขนส่งที่ดี การเดิน ทางเข้ าไปยังตัวเมืองก็ง่ายกว่าเดิมเพราะประชาชนมี
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รถยนต์ ส่ว นตัว กัน มากยิ่ ง ขึน้ การประกอบอาชี พ ส่ว นใหญ่ จ ะเปลี่ ย นไปท าเ กษตรกร ปลูก
ส้ มเขียวหวาน ทาไรข้ าวโพด ทาสวน ไรนา ส่วนอาชีพหลักในอดีตที่ทาเกี่ยวกับป่ าไม้ ก็เป็ นอันถูก
ยกเลิกไป เพราะมีกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ ไม่ให้ มีการตัดไม้ ทาลายป่ า จึงทาให้ เลิกอาชีพนีไ้ ป และ
ช้ างที่ใช้ เป็ นยานพาหนะก็ล้มตายไปบ้ าง มีการขายให้ กบั ชุมชนอื่นบ้ าง เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ได้ มีการตังองค์
้ กรบริหารส่วนตาบลนาพูนขึ ้นมาจึงมีหน่วยงานของรัฐเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองของคนในหมูบ่ ้ านทาให้ มีการแบ่งแยกกันเป็ นชุมชนขึ ้นมา มีถนนซีเมนต์ มี
รถประจาทาง มีการนาเอาผลผลทางเกษตรกรนาไปขายยังจังหวัดใกล้ เคียงได้ มีการจัดประเพณี
แห่นา้ ช้ างที่เ ป็ นประเพณีป ระจาต าบลนาพูนแบบใหญ่ โต คือมีการจัดโดยการโฆษณาผ่านการ
ประกาศตามถนนหนทาง ตามตาบลใกล้ เคียง มีวงดนตรี มีนกั ร้ องชื่อดัง มีการประกวดนางสาวแห่
น ้าช้ าง เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ทาง อบต.(องค์การบริการส่วนตาบล) ได้ จัดกิจกรรมการประกวดนางสาวแห่นา้ ช้ าง
ขึ ้นมาเพื่อดังความสนใจแก่เ ยาวชนให้ เ ข้ าร่วมงานในครัง้ นีด้ ้ วย การจัดงานที่ใ หญ่ โต จึงท าให้
ประเพณีบ้างส่วนที่มีความยืดเยื ้อ ใช้ เวลานานจึงมีการตัดออกเป็ นบางส่วน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานไม่
เกิดอาการเบื่อ ให้ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มจากของเดิม และใช้ ศิลปิ นที่มีชื่อเสียงเข้ าร่วมงาน
เพื่อดึงคนต่างหมูบ่ ้ าน ต่างตาบลเข้ ามาร่วมงานในครัง้ นี ้ จนทาให้ มงุ่ หวังจัดแต่ประเพณี ให้ มีความ
สนุกสนาน ความยิ่งใหญ่ของประเพณี จนลืมประเพณีเก่าดังเดิ
้ ม ของตาบลไป โดยไม่ได้ มองถึง
คุณค่าของประเพณีที่จดั ขึ ้นมา
4.1.1 ประวัตปิ ระเพณีแห่ นา้ ช้าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่
บ้ านนาพูน เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลจากตัวเมืองใช้ เวลาเดินทางจากตัวหมู่บ้านไปยัง
อาเภอเมืองโดยรถโดยสารประจาทาง ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเส้ นทางค่อนข้ างคด
เคี ้ยว และเป็ นหุบเขา จึงลาบากแก่การเดินทางไปยังตัวเมืองของจังหวัด มีเป็ นพืน้ ที่ เป็ นป่ าดงดิบ
พืน้ ที่ เ ป็ นลาบลุ่มหุบ เขา มีผืน ป่ าไม้ ที่ อดุ มสมบูรณ์ พืน้ ที่ ส่วนใหญ่ของตาบลนาพูน เป็ นฝื นป่ า
หุบเขา เหมาะแก่การทาเกษตร มีไม้ ที่สร้ างชื่อให้ กับตาบลนาพูนคือไม้ สกั ทอง ไม้ ประดู่ ไม้ มะค่า
เป็ นต้ น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ คือ การทาไม้ ขายไม้ ซุง ทาเกี่ยวกับส่วน
ป่ า (เป็ นโครงการของกรมป่ าไม้ เพื่อปลูกสร้ างสวนป่ าไม้ สกั อย่างต่อเนื่อง) จึงใช้ ช้างในการลากจูง
ช้ างจึงเป็ นเครื่องทุ่นแรง ที่มีความสาคัญในการชักลากไม้ และการเคลื่อนย้ ายไม้ ที่มีขนาดใหญ่เกิน
กาลังคน ชาวบ้ านจึงมีการคล้ องช้ างป่ าเพื่อนามาใช้ งาน เมื่อช้ างที่ชาวบ้ านทาการคล้ องช้ างป่ ามา
ได้ ทางหมูบ่ ้ านจะนาช้ างเหล่านัน้ มาทาพิธีส่ขู วัญช้ างเพื่อให้ ช้างเกิดอาการหายตกใจจากการถูก
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คล้ องมาจากป่ า หรือเรียกอีกอย่างก็คือการปลอบขวัญช้ างให้ หายตกใจ และเป็ นการทาให้ ช้างเกิ ด
ความเชื่อง ความคุ้นเคยกับควาญช้ างอีกด้ วย ทังนี
้ ้ผู้ที่คล้ องช้ างมาได้ จะได้ เป็ นเจ้ าของช้ างตัวนัน้
และนาไปใช้ งานได้ ตามความต้ องการของเจ้ าของช้ าง
หลังจากใช้ งานช้ างมาตลอดทังปี
้ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็ นช่วงที่ฤดูร้อน และ
เป็ นช่วงที่ ช าวบ้ านจะว่างจากการประกอบอาชีพท าสวน ท านา ท าไร่ แล้ วยังเป็ นช่วงวัน หยุด
สงกรานต์ของทุกปี อีกทัง้ อากาศร้ อนจะทาให้ ช้างเกิดอาการหงุดหงิดได้ ง่าย ยากต่อการควบคุม
หรือการป้องกันไม่ให้ ช้างเกิดอาการเครียดและตกมันได้ จึงทาให้ ช้างได้ มีโอกาสพักผ่อนและหยุด
ใช้ งานช้ าง จึงได้ ถือโอกาสช่วงหยุดนี ้ ที่เจ้ าของช้ างจะนาช้ างมาทาพิธีขอขมา ขอให้ ช้างอโหสิกรรม
ให้ เพราะตอนใช้ งานอาจจะมีด ุ ด่า ว่ากล่าว โดยใช้ คาพูดที่หยาบคาย บังคับให้ ทางาน เฆี่ยนตี
เป็ นต้ น และเพื่อให้ ระลึกถึงบุญคุณที่ช้างช่วยในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ช่วยในการทา
มาหาเลี ้ยงชีพ และเป็ นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ ของหมู่บ้านจึงให้ มีพิธีแห่นา้ ช้ าง
ขึ ้นมา สืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ในขณะเดียวกันก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษต้ องการปลูกฝั งนิ สยั
ให้ คนรุ่นหลัง รู้จกั ความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณนั่นเอง จะทาให้ เกิดประเพณีแห่นา้ ช้ างขึ ้นมาเป็ น
ประจาทุกๆปี ถึงแม้ ปัจจุบันจะไม่ได้ ใช้ ช้างในการลากซุงแล้ วก็ตาม (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แพร่, 2553)
แห่น ้าช้ างเริ่มมีมาตังแต่
้ สมัยตายังเป็ นเด็กๆ รุ่นตารุ่นยาย รุ่นพ่อรุ่นแม่ จัดกันมาเป็ นทอดๆ
เดิมทีแห่น ้าช้ างจัดกันแค่ 2 หมูบ่ ้ านเท่านัน้ เพราะสมัยคุณตายังเด็กมีช้างอยู่ทุกหมู่บ้าน
แต่ 2 หมูบ่ ้ านวังลึก บ้ านนาพูนมีช้างอยู่มากกว่าที่อื่นเลยนาช้ างจากหมู่บ้านอื่นๆ ไปจัด
รวมกันที่นนั ้ แห่ช้างเป็ นการนาเอาช้ างมาสูข่ วัญเพื่อทาการขอขมาในสิ่งที่ควานช้ างได้ ทา
ไม่ดีกบั ช้ างไว้ เช่น ด่า ว่ากล่าว ใช้ ไม้ ทบุ ตี เป็ นต้ น
เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีการกาหนดวันทาพิธีเหมือนปั จจุบัน เมื่อก่อนแค่กาหนดวัน
กันว่าวันไหนว่างก็มีการจัดเลย การกาหนดวันไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้า นหรื อผู้นาชุมชน
อยู่ที่ชาวบ้ านตังขึ
้ ้นมาเอง ปั จจุบนั มีการกาหนดวันขึ ้นมาเมื่อไม่นานมานี ้ เพราะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้ ามาร่วมในพิธีกรรมครัง้ นี ้ด้ วย แห่น ้าช้ างเป็ นพิธีกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อ
บูชาบรรพบุรุษที่ลว่ งลับไปแล้ ว โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีศาลของบรรพบุรุษ ไว้ ที่หัวหมู่บ้าน
และท้ ายหมูบ่ ้ านเพื่อปกป้องรักษาชาวบ้ านให้ ร่มเย็นเป็ นสุข ตาสม จินดาสมาน (สัมภาษณ์ ,
11 กรกฎาคม 2557)
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เมื่อถึงช่วงของเดือน5ของทุกปี (ในช่วงเดือนเมษายน)ในวันหลังสงกรานต์ 3-5 วันแล้ วแต่ผ้ ู
เฒ่าผู้แก่จะกาหนดวัน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน จะมีการตีฆ้องให้ มาชุมนุม (ประชุม)กัน ให้ พี่
น้ องในหมูบ่ ้ านมาทาบายศรีสขู่ วัญ ไม่มีการจ้ างทาบายศรี ส่ขู วัญเหมือนสมัยนี ้ ไม่ใช้ ใคร
คนใดคนหนึ่งทาแต่ใช้ ทกุ คนในหมูบ่ ้ านมาร่วมกันทาหลังจากนัน้ นาช้ างมาอาบนา้ ขัดตัว
ให้ สะอาด แล้ วก็ตบแต่งด้ วยดอกไม้ ที่ช้าง แล้ วนาช้ างเข้ ามาสูพ่ ิธี ช้ างในหมู่บ้าน เมื่อก่อน
มีเยอะเวลาเอามารวมกันควานช้ างจะต้ องดูแลช้ างของตัวเอง ช้ างน่าสงสาร เมื่ อ ก่ อ นใช้
งานจนช้ างตายเป็ นเชือกๆ ไปก็มี ชาวบ้ านเลยจัดการทาพิธีสขู่ วัญช้ างเพื่อให้ วนั สูข่ วัญนัน้
เป็ นวันหยุดให้ ช้างได้ พกั จากการใช้ งาน นายปั่ น คาศรี (สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557)
เมื่อก่อนนี ้การขึ ้นปู่ (ทรงเจ้ า) ขึ ้นปู่ เสร็จแล้ วเขาก็จะแห่นา้ ช้ างนี่นะ แต่ว่าจะเป็ นวังลึกนู้น
คือบ้ านนาป่ ากังนี
้ ้จะต้ องเข้ าไปร่วมกับของวังลึกนู้น การขึ ้นปู่ นีเ้ ขาจะแห่นา้ เฉยๆ นา้ อบ
น ้าหอม ที่ปบู้่ าเรานี่นะ แต่วา่ ถ้ าเรามีช้างใหญ่ เขาจะไปร่วมกับของวังลึก วังลึกนีจ้ ะเป็ นที่
แช่น ้าช้ างแต่โบราณนู้นล่ะ ช้ างใครดุยังไงก็ตามไปได้ หมด บ้ านนาป่ ากัง้ นีจ้ ะมีแต่แห่นา้
เฉยๆ เอาน ้าอบน ้าหอมขึ ้นขอขมาเจ้ าพ่อ แล้ วหลังจากนันมาก็
้
จะเป็ นแห่นา้ รถ ทาขวัญรถ
นายสุข คาโถ้ (สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557)
ช้ างนี ้เราใช้ ลากไม้ ลากซุง ส่งบริษัทของพ่อเลี ้ยง มีหลายบริษัทมาจ้ างลาก มี หลายบริ ษั ท
ลากข้ าว มีทกุ อย่างเลย ลากข้ าวจากทุ่งนามาบ้ าน สมัยนัน้ ยังไม่มีเกวียน สมัยช้ าง จาก
ช้ างก็มีเกวียน จากเกวียนก็มีรถ ไม่มีช้างแล้ วแถวนี ้ ขนาดที่แห่ทกุ วันนี ้ อบต. เขาไปหามา
หรือจ้ างมาแห่ไปกับรถ เมื่อก่อนนี ้ช้ างทังนั
้ น้ 10-20 ตัว นายสรอ หาน้ อย (สัมภาษณ์ , 11
กรกฎาคม 2557)
4.1.2 รูปแบบพิธีกรรมของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง
ขันตอนในการจั
้
ดประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
4.1.2.1 ขันตอนในการท
้
าพิธีสขู่ วัญช้ าง
เมื่อชาวบ้ านรู้ ถึงก าหนดวัน ว่างานประเพณี จ ะจัดขึน้ วัน ไหน ชาวบ้ านจะมีก าร
เตรียมการนาช้ างมาอาบน ้าเตรียมทาความสะอาดประดับตกแต่งช้ างให้ มีความสวยงาม และก่อน
วันงานหนึ่งวันชาวบ้ านจะช่วยกันทาความสะอาดสถานที่ ตกแต่งเตรี ยมสถานที่ เตรี ยมบายศรี สู่
ขวัญให้ กบั ช้ าง วันรุ่งขึ ้น ควานช้ างจะนาช้ างไปยืนตรงบริเวณพิธี และหลังจากนันหมอสู
้
ข่ วัญจะทา
การสวดมนต์ทาพิธีเกี่ยวกับสูข่ วัญเหมือนของคนแต่ที่แปลกไปจากของคนคือ จะมีกล้ วย อ้ อย ไข่
ต้ ม เพื่อให้ ช้างได้ กินหลังจากทาพิธีการเสร็จ
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หลังจากพิ ธีส่ขู วัญเสร็จลง ควาญช้ างจะนาเอาช้ างเดิน ไปรอบๆ หมู่บ้านเพื่อให้
ชาวบ้ านใกล้ ๆทางเดิน ช้ างผ่านได้ น าเอาน า้ ส้ มป่ อย(นา้ ที่ มี ส่วนผสมของผลส้ มป่ อย แป้ง ดอก
คาฝอย น ้าอบ น ้าหอม) มาสาดไปที่ตวั ช้ าง พอถึงเวลาช้ างเดินรอบหมู่บ้านเสร็จแล้ วจะนาช้ างไป
ยังตูบ (ศาลบรรพบุรุษ) เพื่อเอาน ้านันมาลงไว้
้
ที่ศาลและเริ่มพิธีกรรมต่อไป
เมือ่ นาน ้าส้ มป่ อยลงมาที่ศาลแล้ ว จะมีการทาพิธีเข้ าทรงของผีบรรพบุรุษ เพื่อทา
การเสี่ยงทานายน ้าต่อไป

ภาพที่ 4.1 ภาพพิธีสขู่ วัญช้ างงานประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอจังหวัดแพร่
ขันตอนแรก
้
ก่อนงานหนึ่งวัน ในตอนเช้ าต้ องทานา้ ส้ มป่ อย ทานา้ อบนา้ หอม เหล้ า เงิน
เอาไปถวายทุกศาลเจ้ า พอเสร็จ เราก็มารวมตัวชุมนุมกัน พอสูข่ วัญช้ างเสร็จ ก็พาช้ างเดิน
ไปเคารพศาลเจ้ าทุกศาล แล้ วนาน ้าอบน ้าหอมที่ศาลเจ้ ามารดทังช้
้ างและคนที่มาร่วมงาน
นายปั่ น คาศรี (สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557)
4.1.2.2 ขันตอนในการเสี
้
่ยงทานายน ้า
ขันตอนนี
้
้จะเกิดหลังจากที่ช้างได้ นานา้ ส้ มป่ อยมาไว้ ที่ศาลแล้ ว เมื่อถึงเวลาทางผู้
เฒ่าผู้แก่ก็จะเชิญยายเต๊ า (ร่างทรง) มาที่ศาลบรรพบุรุษ เพื่อทาพิธีเข้ าทรง ในการเข้ าทรงแต่ละ
ครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 30 นาทีหรือมากกว่านัน้ ถ้ าผีบรรพบุรุษไม่เข้ าก็จะใช้ เวลานาน เมื่อผีเข้ าแล้ ว
จะมีการทักทายไปยังลูกๆ หลานๆ ชาวบ้ านที่คอยดูจะส่งเสียงเฮ มายังผีทรงเพื่อแสดงถึงความ
เครารพ ผีจะทาการทักทายเป็ นภาษาสมัยก่อนคือ ภาษาที่พ่อขุนรามใช้ (มึง กู) เป็ นต้ น จากผู้วิจัย
ได้ ทาการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในที่นนั ้ ได้ ยกตัวอย่างคาพูดที่ว่า ถ้ าพูดทางทิศเหนือ ผีจะหมายถึง
ทางทิศใต้ ถ้ าพูดชาย ความหมายคือจะเป็ นหญิ ง เมื่อเข้ าทรงและทักทายเสร็จ ผีก็จะทาการดื่ม
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เหล้ า สูบบุหรี่ กินของที่นามาเซ่น เช่น ไก่ต้ม ไข่ต้ม หัวหมูต้ม เป็ นต้ น หลังจากนัน้ ชาวบ้ านก็จะนา
นา้ ส้ มป่ อยเข้ ามาเฉยและท านายผลจากปี ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ เ ข้ าร่วมพิ ธีกรรมในครัง้ นัน้ ผลการ
ทานายจะบอกว่า ปี นี ้น ้าจะมีมากให้ เพราะปลูกพืชได้

ภาพที่ 4.2 ผีบรรพบุรุษกาลังเข้ าทรง งานประเพณีแห่งน ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
4.1.2.3 ขันตอนของการส่
้
งเคราะห์หรือส่งสะโตง
การส่งเคราะห์จะทาหลังพิธีการเสี่ยงทายนา้ และจากนัน้ ใครที่มีเคราะห์ผีบรรพ
บุรุษจะทักว่ามีเคราะห์ให้ สง่ เคราะห์ที่นนเลย
ั้
และหลังจากนันก็
้ จะทาการส่งเคราะห์กันทัง้ หมู่บ้าน
เพราะหมูบ่ ้ านจะนาเอากระทงที่ที่ทาด้ วยกาบต้ นกล้ วยสด ทาเป็ นรูปลักษณะเป็ นกรอบสี่เหลี่ยม
ตรงมุมทัง้ สี่จะปั กช่อกระดาษสีแดง-เหลือง ก็สุดแล้ วแต่จะหามาได้ ส่วนข้ างในสะโตงจะมีของ
เล็กๆ น้ อยๆ ต่างๆ เช่น หมากพลู กล้ วยสุก ข้ าวสุก ปลาร้ า พร้ อมกับสิ่งของที่เป็ นขนม นม เนย
เครื่องแกงส้ ม แกงหวานนามาหัน่ แล้ วโรยลงในสะโตง แล้ วปั น้ ดินเหนียวให้ เป็ นรูปคน รูปสัตว์ใส่ลง
ไปเสร็จแล้ ว ก็เตรียมทาน ้าอบน ้าหอมมีผิวมะกรูด ฟั ก ส้ มป่ อยแห้ งหักขยีล้ งไปในขัน เอาแป้งหอม
กับ ขมิน้ เทลงไปก็ เป็ นน า้ อบน า้ หอม แล้ วนาไปพร้ อมกับสะโตงไปรวมกันที่ ศาลเจ้ าปู่ “อาจยา”
เพื่อให้ เจ้ าปู่ ที่เข้ าร่างกายได้ ทาพิธี ส่งเคราะห์บ้าน ชาวบ้ านก็นาเอา นา้ อบ นา้ หอม ในโอ่งใหญ่
ขึ ้นรถเพื่อนาไปแห่ในบริเวณรอบบ้ านด้ วยความสนุกสนานเป็ นประเพณีมาตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ ม เสร็จแล้ วก็
มาจบตรงบริ เ วณศาลปู่ เจ้ า โดยการขอรับการผูกข้ อมือ ขอพรจากปู่ เจ้ า ปู่ เจ้ าจะทาพิธีไล่ผีอื่น ๆ
หรือเปรต หรือเคราะห์เสนียดจังไรออกไปจากบ้ านเมืองโดยการ นาเอาดาบไม้ และปื นไม้ ที่ชาวบ้ าน
นามาถวายให้ ทาท่าราดาบแกว่งไล่และนาเอาปื นมาเล็งยิงไล่ผีให้ พ้นไป ชาวบ้ านก็เย็บสะโตงที่มี
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จานวนเป็ นร้ อยขนไปทิ ้งจนหมด นี ้คือประเพณีของชาวบ้ านที่มีความเชื่อมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ จะส่ง
เคราะห์มาไว้ บริเวณศาลเจ้ า แล้ วทาการไล่เคราะห์ที่ไม่ดีออกไป หลังจากนันผี
้ บรรพบุรุษจะนาเอา
ดาบไม้ ขวานไม้ ไล่สิ่งไม่ดีไปพร้ อมกับกระทงนัน้

ภาพที่ 4.3 ผีบรรพบุรุษกาลังไล่เคราะห์ให้ กบั ชาวบ้ าน งานประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
4.1.2.4 ขึ ้นผีปเจ้
ู่ าบ้ านที่ชาวบ้ านนับถือ
ชาวบ้ านเมื่อมีการเจ็บป่ วย ก็จะมีหมอประจาหมูบ่ ้ านใช้ สมุนไพรในป่ าเพื่อช่วยใน
การรักษาและใช้ เวทมนต์คาถา เมื่อเด็กเล็กมีอาการบิดตัวแดง ผู้เฒ่าผู้แก่จะเชื่อว่าเด็กเป็ น สะป้าน
สะป้านมีหลายชนิด สะป้านไฟ สะป้านหิน สะป้านแดง สะป้านเหลือง หมอชื่อ นายแก้ ว หาน้ อย,
นายหล้ า อินจินดา, นายเมือง อุตมา, นายคา ฟองฝั น้ ส่วนเรื่องกระดูกหัก กระดูกร้ าว เป็ นเรื่ อง
ของหมอกระดูก คือ นายหวัน คาสี (และปั จจุบนั นายเลา สีธิสอน เป็ นผู้รับสืบทอด) กระดูกหัก
เขาจะใช้ วิธีเข้ าเผือก ส่วนเรื่ องคลอดลูกก็จะมีหมอตาแยช่วยทาคลอด ซึ่งทาให้ การคลอดลูกแต่
ก่อนมีความเสียงมากต่อชีวิตของแม่ ผู้เป็ นหมอตาแยชื่อ นางเกี ้ยว ปั นจีนะ และผู้เฒ่าอีกหลายคน
ที่เขามีความเข้ าใจในการทาคลอด เมื่อรู้ขา่ วก็จะมาช่วยทาคลอดให้ โดยมีขนั ขึ ้นครูเป็ นเงินไม่กี่บาท
สมัยก่อนชาวบ้ าน จะมีความเคารพนับถือผีสางนางไม้ ซึ่งเป็ นผีใหญ่ประจาบ้ าน
คือ “ปู่ เจ้ าอาจยา” เป็ นเจ้ าพ่อประจาหมู่บ้ านที่ ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถื อมาก ถ้ าหาก
ชาวบ้ านจะมีพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ บน หรือการให้ ด้วยความสาเร็จของชีวิตของใครคนใด
คนหนึ่งเขาจะเชิญที่นั่งมานั่งเข้ าทรงแล้ วผีปเจ้
ู่ าบ้ าน (ปู่ อาจยาก็จะเข้ าในร่างทรงพูดจาทักทาย
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เหมือนคล้ ายกับว่าคุยกับคนธรรมดา “ปู่ เจ้ าอาจยา” ชาวบ้ านได้ ตงศาลไว้
ั้
ที่บริ เวณในซอยสาม
สถานที่ ไ ม่ก ว้ างนัก เพราะติ ด กับ สวนของชาวบ้ าน ทุก ปี ในเดือนเมษายน ก่ อนจะหมดปี ใหม่
สงกรานต์ ชาวบ้ านจะรวมพลังกันพร้ อมใจกันจัดพิธีรดนา้ ดาหัว ชาวบ้ านจะนาเอานา้ อบนา้ หอม
ธูปเทียนดอกไม้ เหล้ าขาวคนละครึ่งขวด เพื่อให้ เป็ นสิริมงคลให้ กบั บ้ านเมือง ก่อนจะถึงวันที่เอาน ้าอบ
น ้าหอมไปรวมกันหนึ่งวัน ชาวบ้ านจะนาทรายไปรวมกันก่อพระทรายที่ศาลเจ้ า พอตกตอนค่าจะมี
การนิมนต์พระมาสวดมนต์
พอวันรุ่งขึ ้นจะทาบุญตักบาตรที่บริเวณศาลเจ้ า พอตอนสายๆ ชาวบ้ านจะนาเอา
น ้าอบ น ้าหอม ธูป เทียน และของบริ ขาลต่างๆ ไปรวมกัน ต่อมา เมื่อย้ อนหลังไปประมาณ 15 ปี
ก่อน การจัดทาพิธีรดนา้ ดาหัว “ปู่ เจ้ าอาจยา” หรื อ “ปู่ เจ้ าบ้ าน” ทางหมู่บ้านโดย คณะกรรมการ
หมูบ่ ้ านและฝ่ ายวัฒนธรรมได้ มองเห็นความสาคัญของพิธีกรรมทางวัฒนธรรมนี ้ เพื่อให้ ประยุกต์
ขึ ้นเป็ นการจัดงานใหญ่ขึ ้น คือ มีการแห่นา้ อบ นา้ หอม โดยนาใส่ในรถกระบะของชาวบ้ านและมี
เครื่องดนตรี มีรถติดกันเป็ นขบวน ชาวบ้ านจะเดินจะฟ้อนจะรากันไปตามจังหวะของเพลงที่เปิ ด
จากเครื่ องเสีย ง พอแห่ขบวนไปรอบบ้ านแล้ ว ขบวนก็จ ะมาสิน้ สุดกัน ที่บ ริ เวณศาลเจ้ า เพื่อให้
ชาวบ้ านมาขอรับ ด้ ายผูก ข้ อ มือและพรจากปู่ เจ้ าบ้ าน (คนทรง) งานพิ ธีก รรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีขึ ้นผีปเจ้
ู่ าบ้ านนี ้
ในอดี ต ทางหมู่บ้ านยัง ไม่มี ค วามเจริ ญ ทางสัง คมเจ้ าบ้ านจะท าพิ ธี ก ารตาม
วัฒนธรรมแบบสมัยเก่า คือไม่ได้ มีการแห่นา้ อบนา้ หอม มีแต่ให้ ชาวบ้ านเอาไปรวมกันหลังจากปี
ใหม่สงกรานต์ผา่ นไปแล้ วเจ็ดวัน กรรมการฝ่ ายศาลเจ้ า (เก้ าผี) เขาจะบอกว่าบ้ านเราจะขึ ้นผีปเจ้
ู่ า
วันนันวั
้ นนี ้ เมื่อชาวบ้ านทราบก็จะนาสิ่งของต่างๆ ไปรวมกันโดยมีคนทรงมานั่งเตรี ยมทาพิธีเข้ า
ร่างทรง เพื่อทาพิธีสะเดาะเคราะห์บ้านแล้ วจึงเสร็จพิธี
ก่อนจะถึงวันทาพิธีหนึ่งวัน ตอนค่าจะมีพิธีทางศาสนาจะนิมนต์พระมาสวดพุทธ
มนต์ มีการก่อพระทราย หรือเจดีย์ทรายใหญ่ อาจารย์วดั จะทาพิธีขึ ้นหิ ้งเท้ าทังสี
้ ่เชิญพระยาอินทร์
พระยาพรม พระยายมราชเจ้ า ขอได้ โปรดรับรู้ว่าพืน้ ที่บ้านนีเ้ มืองนีจ้ ะทาพิธีเพื่อให้ ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุขแคล้ วคลาดจากภัยพิบตั ิทงปวง
ั ้ พอรุ่งเช้ าจะทาพิธีทาบุญตักบาตรที่ศาลเจ้ า เวลาบ่าย
โมงเป็ นต้ นไปก็จะเริ่มทาพิธีทางวัฒนธรรมที่มีชาวบ้ านเชื่อถือ คือการเข้ าร่างทรงผีปเจ้
ู่ าบ้ าน เพื่อ
ประกอบพิธี
ผีปอาจยา
ู่
เป็ นผีที่ใหญ่ในหมูบ่ ้ านมีร่างทรง มีศาลอยู่
มีแม่ขาทองคา สุขทราง เป็ นร่างทรง
ผีปเจ้
ู่ าฆ้ องตอง
นายหลอน พินมี
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ผีปเจ้
ู่ าอาฮัก
นายหลอน พินมี
ผีปเจ้
ู่ าดาบคา
นายหลอน พินมี
ผีปเจ้
ู่ าเนื ้อกระดาษทองแม่ขาทอง จดจา เป็ นร่างทรง
ผีปแสนฟ
ู่
้ าฮ่าม
ไม่มีร่างทรง

ภาพที่ 4.4 เครื่องเซ่นไหว้ ผีปเจ้
ู่ าบ้ านตามคุ้มประจาหมูบ่ ้ าน ประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
4.1.3 องค์ ประกอบและคุณลักษณะของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัด
แพร่ โดยใช้การวิเคราะห์ คุณลักษณะตามแนวคิดต้ นไม้ แห่ งคุณค่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัด
แพร่ โดยนาเอาการการวิเคราะห์ สื่อพิธีกรรมตาม (กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 7) และแนวคิด
ต้ น ไม้ แ ห่ ง คุณ ค่า มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการวิ จัย จะช่ ว ยให้ ผู้วิ จัย เองสามารถแยก
องค์ประกอบและคุณลักษณะของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ และองค์ประกอบ
เหล่านี ้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีอย่างไร
4.1.3.1 องค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสื่อพิธีกรรมตาม (กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น. 7) ได้
อธิบายองค์ประกอบ (Attribute Analysis )ของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ได้
ดังนี ้
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1) ประเภทของสื่อพิธีกรรมที่แบ่งตามมานุษยวิทยา ประเพณีแห่นา้ ช้ าง
จัดอยู่ในพิธีกรรมที่ทาอย่างเป็ นประจาต่อเนื่อง เพราะประเพณีแห่น ้าช้ างจัดขึ ้นเป็ นประจาทุกๆปี
2) ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับชีวิตจริ ง คือ จากการเสี่ยงทานาย
เฉยน ้าส้ มป่ อยของร่างทรงถ้ าเฉยน ้าได้ น ้าที่ใส ทานายว่าไม่ให้ ปลูกพืชที่ใช้ น ้าเยอะ แต่ในความเป็ น
จริ งแล้ วชาวบ้ านก็ยังต้ องปลูก พื ช ชนิดนัน้ อยู่ดีแต่อาจจะเลี่ย งการไม่ป ลูกเป็ นการปลูก แต่ลด
ปริมาณการปลูกลงหรือหันมาปลูกพืชอย่างอื่นแทน
3) สถานภาพของสื่อพิธีกรรม (Status) สถานภาพของประเพณีแห่นา้
ช้ างจัดอยู่ในสื่อพิธีกรรมที่อยู่ในสภาพข้ างนอกเข้ มแข็ง แต่ข้างในกลวงคือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีย้ ัง
มีผ้ เู ข้ าร่วมทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่คณ
ุ ค่า/เนือ้ หาความหมายของพิธีกรรมจะเลอะเลือนหรื อ
เปลี่ยนไป อย่างประเพณีแห่น ้าช้ างในอดีตชาวบ้ านหรื อเยาวชนในหมู่บ้านในยุคนัน้ จะรู้ว่าแห่นา้
ช้ างเพื่อเป็ นการขอขมาแก่ช้างและระลึกถึงบรรพบุรุษ แต่ในปั จจุบนั ผู้สงู อายุยงั พอรู้อยู่วา่ จะแห่นา้
ช้ างมาเพื่ออะไร แต่เยาวชนไม่ร้ ูเลยว่าจัดมาเพื่ออะไร และจัดขึน้ มาทาไม รู้เพียงแต่วา่ จะจัดขึ ้นเป็ น
ประจาทุกๆปี เป็ นงานประจาตาบลเท่านัน้
เข้ าร่วมงานทุกๆ ปี ไปเพื่อจะได้ พบปะเพื่อนต่างหมูบ่ ้ าน พ่อแม่พาไปก็ ไป ในงานจะมีช้าง
(ในปี 2557) แต่เมื่อปี ที่แล้ วไม่มีช้าง มีช้างไม่มีช้างก็มาร่วมงานเพราะพ่อแม่พามาอยู่แล้ ว
ไม่ร้ ูหรอกว่าทาไมถึงต้ องเรียกว่าแห่น ้าช้ าง รู้วา่ มีการทรงผีบรรพบุรุต นายณัฐดนัย มูลเขียว
(สัมภาษณ์,12 กรกฎาคม 2557)
“ไม่เคยไปร่วมงานเลย เห็นมีจดั กันทุกปี รู้วา่ พ่อแม่ไปร่วมงานแต่ตนเองไม่ไป เพราะเป็ นงานที่ ไ ม่
สนุก มีแต่ผ้ ใู หญ่ ไม่ชอบ” ด.ช. วทัญญู แปงนา (การสัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2557) “เห็นด้ วยที่
เอานักร้ องชื่อดังมาร้ องเพลง เพราะเค้ ามีชื่อเสียงดี คนจะได้ มาดูงาน เยอะๆชาวบ้ านเมืองอื่นจะได้
เห็นประเพณีเราด้ วย” นายสรอ หาน้ อย (สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557)
4) ผู้เกี่ยวข้ อง (Stakeholder) ผู้ที่มาเข้ าร่วมมีคณ
ุ สมบัติทางประชากร
เป็ นประเพณี ที่รวมทุก เพศทุกวัยทุก ชนชัน้ แต่ใ นช่วงทาพิธีเ ข้ าทรงจะมีแต่ ผู้เฒ่าผู้แก่ และกลุ่ม
พ่อบ้ านแม่บ้าน ส่วนกลุม่ เยาวชนจะไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมนี ้ ส่วนบทบาทของผู้เข้ าร่วม
นันสามารถแบ่
้
งออกได้ ดังนี ้
(1) ผู้ประกอบพิธีก รรม คือ หมอสู่ขวัญ จะท าหน้ าที่ส่ขู วัญให้ ช้าง
เจ้ าร่างทรง จะทาหน้ าที่ในการให้ ผีบรรพบุรุตเข้ าทรงแล้ วหลังจากนันก็
้ ให้ เข้ าทรงเพื่อทานาย
(2) คนนอก คือ ลูกหลานของผีบรรพบุรุตที่เป็ นลูก แต่ไม่ใช่ ลกู เขย
กับลูกสะใภ้ ที่ผีบรรพบุรุตจะรู้จกั หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หน่อ”
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5) ระบบการแบ่งงานกันทา คือ ระบบการแบ่งงานกันทาของประเพณี
แห่น ้าช้ างแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ ดงั นี ้ กลุม่ ผู้สงู อายุ จะทาหน้ าที่ในการเตรียมดอกไม้ ธปู เทียน กลุ่ม
แม่บ้ านจะจัด เตรี ย มสถานที่ (ทาความสะอาด) ศาลเจ้ าที่ และจัดเตรี ย มบายศรี สู่ขวัญ แต่ใ น
ปั จจุบนั ได้ มีการจ้ างทาบายศรแทนการทาของกลุม่ แม่บ้าน กลุม่ พ่อบ้ านทาหน้ าที่ในการจัดเตรี ยม
สถานที่(ตัดต้ นไม้ บริ เวณศาลเจ้ าที่) กลุ่มเยาวชนจะทาหน้ าที่ในการตกแต่งรถขบวนหรื อจัดแต่ง
ศาลเจ้ าให้ สวยงาม
6) ช่วงเวลา/กาละ คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างในอดีตจะกาหนดตามมติของ
ชาวบ้ านที่มีการว่างจากการทาไร่ ทาส่วนคือในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่มี
การพักช้ างไม่ให้ ทางานและการป้องกันไม่ใช้ ตกมันและเครียดเพราะอากาศร้ อน แต่ในปั จจุบนั ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ามาเลยมีมติกบั ทางหมู่บ้านว่า จะจัดขึ ้นมาในวันที่ 21 เมษายน ของ
ทุกปี เพื่อให้ ร้ ูว่าวันนีเ้ ป็ นวันของประเพณีแห่นา้ ช้ าง เพื่อที่จะทาการประชาสัมพันธ์ให้ กับคนต่าง
พื ้นที่ได้ ทราบอย่างตรงกันว่าวันนี ้ของทุกปี จะมีการจัดประเพณีแห่น ้าช้ างขึ ้นมา
7) พื ้นที่/สถานที่/เทศะ คือ สถานที่ในการจัดงานประเพณีคือ หมูบ่ ้ านวัง
ลึก เพราะเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีช้างมากที่สดุ และเป็ นหมู่บ้านที่เป็ นต้ นกาเนิดของการสู่ขวัญช้ างขึ ้นมา
และหมูบ่ ้ านอื่นๆจะมาเข้ าร่วมการจัดงานในครัง้ นี ้ด้ วย
8) สิ่งของ/เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมแบ่งออกเป็ น 5 แบบด้ วยกันคือ
(1) ประเภทและปริมาณของสิ่งของคือ จานวนบายศรี ส่ขู วัญจะทา
เพียงอันเดียวเพื่อที่จะได้ รวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนด้ ายสายศิลป์จะมี ตามจานวนช้ างที่
เข้ าร่วมพิธี กล้ วย อ้ อย ไม่กาหนดว่าใช้ เท่าไหร่ แต่ดจู ากการประมาณว่าช้ างที่เข้ าร่วมพิธีมีกี่เชือก
เพื่อให้ เพียงพอต่อการกินของช้ าง
(2) ผู้จดั เตรียม คือ ผู้ที่ทาบายศรี ส่ขู วัญจะต้ องเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่ และ
แม่บ้านเพราะต้ องใช้ ความประณีตส่วนหมอสูข่ วัญจะเป็ นผู้สงั่ การว่าต้ องงทาบายศรี กี่ชนั ้ และต้ อง
วางดอกไม่ธปู เทียนไว้ ตรงไหนบ้ าง
(3) ความเข้ มงวด คือ ในการทรงเจ้ าจะต้ องมี เหล้ า มีไข่ต้ม บุห รี่
เมี ้ยง หมาก พลู บายศรี เพื่อให้ ผีบรรพบุรุษเข้ าร่างทรง แต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไป ผีจะไม่เข้ าร่าง
ทรงหรืออาจจะเข้ าทรงแต่จะได้ รับการตาหนิจากผีบรรพบุรุษหรือไม่พอใจกับลูกหลาน
(4) ค่าใช้ จ่าย คือ ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานคืออดีตค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ชาวบ้ านจะรวบรวมเงินของแต่ละหลังค่ าเพื่อมาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัด ประเพณีแต่ในปั จจุบัน
ทางด้ านองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ามาดูแลในเรื่ องการจัดงานเลยทาให้ ดแู ลเรื่องค่าใช้ จ่ายให้ กบั
ชาวบ้ านทังหมดไปด้
้
วย
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(5) บทบาทของสิ่งของแต่ละอย่างในพิธีกรรม คือ เหล้ า ไข่ต้ม บุหรี่
เมี ้ยง หมาก พลู บายศรี สิ่งของทังหมดเหล่
้
านีจ้ ะต้ องมีรอยเปิ ด เช่น เหล้ าก็จะเทใส่แก้ วไว้ รอ บุหรี่
ก็จะต้ องมีไฟแช็คไว้ เพื่อตรียมสูบตอนเข้ าทรงแล้ ว
9) ขันตอนการประกอบพิ
้
ธีก รรม ตามสื่อพืน้ บ้ านสื่อสร้ างสุข (สพส.)
ทังนี
้ ้แบ่งได้ เป็ น 3 ช่วงช่วงพิธีกรรม คือ ขันตอนก่
้
อนทาพิธีกรรม ช่วงระหว่างพิธีกรรม ช่วงหลังทา
พิธีกรรม
(1) ช่วงก่ อนท าพิ ธีก รรม ช่วงที่ มีก ารจัดเตรี ย มสถานที่ ข้ าวของ
เตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆก่อนการจัดงาน ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีช้ ่วงก่อนทาพิธีคือ การทาความสะอาด
ศาลเจ้ าที่บรรพบุรุษ อาบน ้าให้ ช้าง จัดเตรียมบายศรี และอาหารสาหรับช้ าง เป็ นต้ น
(2) ช่วงระหว่างทาพิธีกรรม ช่วงที่มีการทาการสู่ขวัญช้ างช่วงการ
เข้ าทรงของผีบรรพบุรุษ การทานายเรื่ องนา้ แก่ชาวบ้ าน และการทาการขับไล่เคราะห์ร้ายแก่ผ้ มู ี
เคราะห์ในหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
(3) ช่วงหลังทาพิธีกรรม หลังจากทาพิธีกรรมเสร็จจะเป็ นการพบปะ
พูดคุย ถามเรื่ องทุกข์สขุ ของกันและกัน หรื อหลังจากการจบการเสี่ยงทายผลของนา้ ชาวบ้ านจะ
ปฏิบตั ิตามที่ผีทรงเจ้ าบอก
10) รูปแบบ/เนื ้อหา-ความหมาย-คุณค่า วิเคราะห์ตามทฤษฎีต้นไม้ แห่ง
คุณค่า ผู้วิจยั จะวิเคราะห์ให้ เห็นในหัวข้ อวิเคราะห์ตามคุณลักษณะโดยใช้ ทฤษฎีต้นไม้ แห่งงคุณค่า
ในข้ อต่อไป
11) อารมณ์/จังหวะ คือ ในช่วงพิธีทาการสูข่ วัญช้ าง บรรยากาศจะเงียบ
สงบต่อจากนันพิ
้ ธีการแห่ช้างรอบหมู่บ้านจะมีความครื น้ เครงและพิธีการเข้ าทรงจะมีบรรยากาศ
เงียบสงบ หลังจากจบพิธีการต่างๆจะบรรเลงเพลงทาให้ มีบรรยากาศครืน้ เครง
12) บทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรม วิเคราะห์ ตามทฤษฎีบทบาทหน้ าที่
ของสื่อพิธีกรรมในหัวข้ อ 4.1.4 ต่อไป
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ างสามารถสรุปเป็ นแผนภาพๆ ได้ ดงั นี ้
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ปั จจุบนั

อดีต

อนาคต

พิธีกรรมทีข้าง
(2
)

การทานาย
เสีย่ งทายน ้า

พิธีกรรมที่ทาเป็ น

(3
นอกเข้ มแข็งข้ าง
)
ในกลวง

(1 ประจาอย่างต่อเนื่อง
)
(12
)

ทุกเพศทุกวัย

ชีวิตจริง

หมอสูข่ วัญ ทรงเจ้ า
(4
)

บทบาท

(11
)

หน้ าที่
การวิเคราะห์
คุณลักษณะ
(Attribute
Analysis)

เงียบสงบ
ครื ้นเครง

(10
รูปแบบ
)
เนื ้อหา/ความหมาย/

 ก่อน
 ระหว่าง

ลูก
บทบาท
(Stakehol
der)
ลูกหลานบรรพบุรุษ หลาน
แบ่งตาม
(5
กลุม่ ความ
)
เหมาะสม
(6
ต่อเนื่อง/
20
เมษายน
)
สม่าเสมอ
ของทุกปี

(7
) บ้ านวังลึก

ความเชื่อ
(9
)

ผู้เกี่ยวข้ อง

ขั ้นตอน /

(8
) สิง่ ของ/เครื่องเซ่นไหว้

กิจกรรม

 หลัง บทบาท
ในพิธีกรรม

 แล้ วแต่จานวนช้ าง
ประชาชนในหมู่บ้าน
 ชาวบ้ านออกเอง/อบต.  หมอสูข่ วัญ

ความหมายที่ช้อน
เร้ นอยู่ภายใน

ภาพที่ 4.5 องค์ประกอบและคุณลักษณะของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น
จังหวัดแพร่
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4.1.3.2 วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ โดยใช้
แนวคิ ด ต้ นไม้ แ ห่ ง คุณ ค่ า มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการช่ ว ยแยก องค์ ป ระกอบได้ ว่า มี
องค์ประกอบอะไรบ้ าง มีความสาคัญอย่างไร และการสืบทอดประเพณีที่มีตงแต่
ั ้ อดีตอย่างไรบ้ าง
แตกต่างจากปั จจุบนั อย่างไร
แนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่าเป็ นแนวคิดที่มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของต้ นไม้
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ ส่วนที่มองเห็น (Visible Part) จะอยู่เหนือพื ้นดินมี 2 ส่วนได้ แก่ ดอก/ผล/
ใบและลาต้ น ส่วนนีเ้ ปรี ยบเทียบได้ กับส่วนที่เป็ นรูปแบบ (Form/Format) และอีกส่วนหนึ่งเป็ น”
ส่วนที่มองไม่เห็น” (Invisible Part) เพราะอยู่ใต้ ดิน คือส่วนที่เป็ นราก ส่วนนี ้เปรียบเทียบได้ กบั ส่วน
ที่เป็ น เนื ้อหา/คุณค่า/ความหมาย ส่วนนี ้เรียกว่าการมองในแนวดิ่ง (กาญจนา แก้ วเทพ, 2554, น. 53)
ดอก/ผล/ใบ

ลาต้ น

ราก

ภาพที่ 4.6 แสดงองค์ประกอบของแนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่า
จากภาพข้ างต้ นแนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่า เมื่อนามาเปรียบเทียบกับประเพณีแห่นา้
ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ ดงั นี ้
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1) ส่ว นที่ ม องเห็ น ได้ ได้ แก่ ส่ว นที่ อ ยู่เ หนื อ พื น้ ดิ น คื อ ล าต้ น คื อ
ประวัติความเป็ นมาของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ดอก ใบ กิ่งก้ าน
ผล คือ ส่วนนี ้เรียกว่า รูปแบบ ส่วนที่มองเห็นได้ ในพิธีกรรมแห่น ้าช้ างได้ แก่ พิธีกรรมแห่น ้าช้ างการ
สาดน ้าช้ าง การเสี่ยงทายนา้ การบายศรี สขู วัญช้ าง การส่ งเคราะห์ของหมอผี การไล่สิ่งไม่ดีออก
จากตัวเอง
2) ส่วนที่มองไม่เห็น ได้ แก่ ส่วนที่อยู่ใต้ พื ้นดิน คือ รากแก้ ว รากฝอย คือ
เนือ้ หา คุณค่า ความหมาย ซึ่งในการจัดพิธีกรรมก็ได้ สอดแทรกเนือ้ หาสาระไว้ มากมาย เนือ้ หา
สาคัญๆ มีดงั นี ้ คือ การสร้ างความตระหนักและเห็นคุณค่าของช้ าง การสร้ างความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ของตนและเป็ นเจ้ าของพิธีกรรม การเสริมสร้ างการสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่น การสร้ าง
ความรู้สกึ การเป็ นเจ้ าของวัฒนธรรมและการสร้ างความสามัคคีในชุมชน
ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
ลาดับ

รายการ
- ความเชื่อ
ราก
ลาต้ น

- หลักปฏิบตั ิ
- ที่มาของประเพณี

ดอก ใบ กิ่งก้ าน ผล - พิธีกรรม

- ผู้เข้ าร่วมพิธีกรรม

- ช่องทาง/วาระ/โอกาส
- สถานที่
- อุปกรณ์

หมายเหตุ
- ขอขมาช้ าง
- ระลึกถึงบรรพบุรุษ
ทรงผีบรรพบุรุษ
- บ้ านวังลึก ตาบลนาพูน
อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
- พิธีสขู่ วัญช้ าง
- พิธีการเสี่ยงทานายน ้า
- พิธีขึ ้นผีปเจ้
ู่ าบ้ านที่ชาวบ้ านนับถือ
- หมอสูข่ วัญ
- ทรงเจ้ า
- ชาวบ้ าน/ลูกหลาน
- 21 เมษายน ทุกปี
- บ้ านวังลึก
- หมู ไก่ กล้ วย อ้ อย กระทงกาบกล้ วย
ดอกไม้ น ้าอบน ้าหอม ฯลฯ
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รากของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ได้ แก่ส่วนที่มี
คุณค่าความหมายของประเพณีคื อ การขอขมาช้ างและการราลึ กถึงบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ ว
แก่นหรื อรากสองอย่างนีไ้ ม่สามารถเปลี่ย นแปลงได้ เนื่องจากถ้ ามีก ารเปลี่ยนแปลงไปจะทาให้
ประเพณี ไม่สมบูรณ์ ห รื อไม่ใ ช่ป ระเพณี ป ระจ าตาบลนาพูน อีก ต่อไป ผู้วิจัย ได้ แบ่ งออกเป็ น 2
ส่วนย่อยได้ ดงั นี ้
1) ความเชื่ อ ชาวบ้ านตาบลนาพูนมีความเชื่อเรื่ องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ง ที่
เหนือธรรมชาติ และความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ สาหรับประเพณีแห่น ้าช้ างมีความเชื่อที่วา่ เป็ นการ
กล่าวขอขมาช้ างที่ช่วยในการทามาหากิน การประกอบอาชีพของชาวบ้ าน
2) การนึกถึ งบรรพบุรุษที่ ล้วงลับไปแล้ วที่ได้ ก่อตังหมู
้ ่บ้านขึ ้นมา และ
เพื่อให้ ร้ ูความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ เพื่อให้ ชาวบ้ านอยู่อย่างมีความสุขไม่มีเรื่ อง
ทุกข์ร้อนใจ ไม่มีคนป่ วย คนเจ็บ ล้ มตายกัน เป็ นจานวนมาก และยังเป็ นการได้ แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ การเพราะปลูกพืชสวนเกษตรกรอีกด้ วย
จะเห็น ได้ ว่าชาวบ้ านเชื่ อเรื่ องผีบรรพบุรุษที่ พบเห็นคือจะมีศาลประจาคุ้มหรื อ
ประจากลุ่มของแต่ละเขตๆนัน้ อยู่ทางเข้ าบ้ าน และในช่วงเทศกาลจะมีการทาความสะอาดและ
ตกแต่งให้ สวยงามเหมือนเป็ นการทาความสะอาดบ้ านให้ บรรพบุรุษและมีของเข้ าเซ่นไหว้ เพื่อเป็ น
สิริมงคลแก่ชาวบ้ าน หรือเอาของมาเซ่นไหว้ เพื่อเป็ นการแก้ บนบานสานกล่าวที่ชาวบ้ านเคยขอไว้
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ถ้ าได้ ตามคาขอก็จะนาสิ่งที่ตนเองบนบานสานกล่วมมาเป็ นเครื่องเซ่นไหว้

ภาพที่ 4.7 เครื่องเซ่นไหว้ ผปี ยู่่ าประจาคุ้มหรือเขตในหมูบ่ ้ าน ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น
จังหวัดแพร่
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ปี ที่ผา่ นมาบนกับพี่ปยู่่ าไว้ วา่ ให้ ค้าขายได้ กาไรดีงามถ้ าได้ กาไรเยอะหรื อเท่าตัว จานาเอา
หัวหมูมาถวาย ปี นี ้ได้ ผลกาไรตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ ปี นีเ้ ลยนาเอาหัวหมูมาถวาย ถ้ าไม่มาถวาย
จะทาให้ คนในครอบครัวป่ วย ทามาค้ าขายไม่ขึ น้ บนแบบนีเ้ ป็ นประจาทุกปี มาแก้ บ นพี่
ปู่ ย่าทุกๆเป็ น ไม่มีปีไหนไม่ทา ชาวบ้ านที่นีเ้ ค้ าเชื่อกันแบบนี ้ เราก็เชื่อแบบนีม้ าตังแต่
้ รุ่น
ปู่ ย่า พ่อแม่เรามาแล้ ว ปฏิบัติกันมาเป็ นประจาทุกๆ ปี นายวีรยุทธ แปงนา (สัมภาษณ์ , 17
กรกฎาคม 2557)
4.1.4 บทบาทและหน้ าที่ของประเพณีแห่ นา้ ช้าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ที่มีผล
ต่ อชุมชน
จากทฤษฏีในบทที่ 2 ตามที่ได้ ศึกษาเก็ บข้ อมูลมาได้ วิเคราะห์ตามทฤษฏีบ ทบาทและ
หน้ าที่ ของสื่อพิ ธีกรรม ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ซึ่งทฤษฎีพบว่า มีบ ทบาท
หน้ าที่ที่มีความสอดคล้ องกันและมีความขัดแย้ งกันดังนี ้
บทบาทและหน้ าที่ของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลพูน จังหวัดแพร่ มีผลต่อชุมชนได้ ดงั นี ้
1) ทาหน้ าที่ระดมพลังชุมชน คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างเป็ นประเพณีที่จัดขึ ้นมาใน
วันเดียว ประจาทุกๆปี จะมีชาวบ้ านทังต
้ าบลเข้ ามาช่วยเหลือ ร่วมงานในครัง้ นี ้เป็ นอย่างมากถือว่า
เป็ นการระดมพลังชุมชนตาบลนาพูน
2) ทาหน้ าที่สืบทอดความเชื่ อ คือ ประเพณี แห่น า้ ช้ างเป็ นประเพณี ที่ระลึก ถึ ง
บุญคุณช้ าง และแสดงถึงความเครารพบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้ านเชื่อว่าถ้ าทาเป็ นประจาทุกปี จะทาให้
หมูบ่ ้ านอยู่อย่างมีความสุข ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บ และชาวบ้ านเชื่อว่าถ้ าผีทรงเจ้ าเฉยนา้ ทานายว่าปี นี ้
น ้าจะน้ อยหรือน ้าจะมากชาวบ้ านจะปฏิบตั ิตาม
3) ทาหน้ าที่ในการสร้ างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามัคคีเป็ นปึ กแผ่น คือ การ
จัดประเพณีแห่นา้ ช้ างขึ ้นมาจัดเพื่อสร้ างความรักใคร่ สามัคคีกันในเขตตาบลนาพูน เห็นได้ จาก
การร่วมมือกันในการจัดเตรียมงานและตกแต่งสถานที่ในงาน
4) ทาหน้ าที่ในการสร้ าง/สืบทอดอัตลักษณ์/ตัวตน คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างสร้ าง
อัตลักษณ์ให้ แก่ชมุ ชนนาพูนคือ ถ้ าพูดถึงแห่น ้าช้ างต้ องคิดถึงตาบลนาพูนจังหวัดแพร่ และสืบอัต
ลักษณ์ของจังหวัดแพร่ด้วย โดยผู้ที่เข้ าร่วมประเพณีจะใส่เสื ้อหม้อฮ่อมที่เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด
แพร่อีกด้ วย
5) หน้ าที่ในการสร้ างความอบอุน่ /ความมัน่ คงทางจิตใจ คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง
หลังจากมีการนาผีบรรพบุรุษเข้ าทรงแล้ วจะมีการบนบานศาลกว่าให้ ผีบรรพบุรุษให้ ปกปั กดูแล
รักษา ยกตัวอย่างเช่น ตัวผู้วิจัยเองได้ บนบานสานกล่าวกับผีบ รรพบุรุษว่า ขอให้ งานปี นี ม้ ีกาไร
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เยอะๆตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะชื ้อเสื ้อผ้ าชุดใหม่ให้ และจะชื ้อดาบให้ ใหม่เป็ นต้ น จึงทาให้ ผ้ บู นบาน
สานกล่าวมีความอุน่ ใจและสบายใจ มีแรงในการทางานมากยิ่งขึ ้นไป
6) หน้ าที่ให้ ความบันเทิง คือ ในการจัดประเพณีแห่น า้ ช้ างในอดีตจะมีการร้ อง
เพลง ราวง กันตามประชาชาวบ้ าน แต่ในปั จจุบันจะมีวงดนตรี มาเล่น จ้ างนักร้ องที่มีชื่อเสี ยงมา
แสดงและมีการประกวดนางสาวแห่น ้าช้ างเป็ นต้ น
7) ทาหน้ าที่ปลอบขวัญ/คลายความกังวล คือ ในช่วงที่หมู่บ้านเกิดภัยแล้ งขึ ้นมา
ชาวบ้ านก็จะไปทาพิธีเข้ าทรงผีบรรพบุรุษเพื่อบอกปั ญหาแล้ วกล่าวขอให้ ผีบรรพบุรุษช่วย ในการ
ทรงผีบรรพบุรุษไม่จาเป็ นจะต้ องมีเฉพาะวันแห่น ้าช้ างอย่างเดียว แต่จะมีขึ ้นมาก็ตอ่ เมื่อทางชุมชน
มีเรื่องทุกข์ร้อนใจต้ องการความช่วยเหลือ
8) ทาหน้ าที่ให้ แนวทางในการดาเนินชีวิต คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างจะมีการจัดการ
เสี่ย งท านายเรื่ องน า้ อีก อย่ างหนึ่ง ก็ เ พื่ อ จะให้ ชาวบ้ านใช้ น า้ อย่ า งประหยัดและใช้ น า้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด เช่น ถ้ าผลเสี่ยงทายออกมาว่าปี นี น้ า้ จะแล้ ง ชาวบ้ านก็จะไม่ปลูกต้ น ไม้ ที่ใช้ น า้
เยอะ และชาวบ้ านก็จะหาภาชนะมารองน ้าไว้ เพื่อใช้ เป็ นต้ น
9) หน้ าที่ในการเป็ นยาสมานแผลชุมชน คือ ในชุมชนตาบลนาพูนในกลุม่ เยาวชน
อาจจะมีเรื่องทะเลาะ ขัดแย้ งกัน แต่เมื่อถึงวันจัดงานประเพณีก็มาจัดร่วมกันจึงทาให้ เห็นถึงความ
สามัคคีกนั ในกลุม่ และไม่กล้ ามีเรื่องขัดแย่งหรือทะเลาะกันได้
10) หน้ าที่ในการสร้ างความทรงจาร่วมกัน คือ ของประเพณีแห่นา้ ช้ างนีค้ ือ จะ
เป็ นในช่วงผีบรรพบุรุษเข้ าร่างทรง เมื่อมีการเอ่ยถามร่างทรงว่า นัน้ ลูกใคร หลานใคร ร่างทรงจะ
ตอบได้ ทนั ทีวา่ ลูกใครหลานใคร มาจากไหน ทาให้ คนที่อยู่ร่วมฟั งได้ ทราบถึงที่มาของญาติตนเอง
และทราบถึงเรื่องราวในอดีตถ้ าผีบรรพบุรุษเล่าให้ ฟัง (ต้ องถามผีบรรพบุรุษถึงจะพูดขึ ้นมา) กรณี
ไม่ถามผีบรรพบุรุษจะไม่เอ่ยถึง
11) หน้ าที่อบรมบ่มเพาะ คือ ประเพณีแห่น ้านี ้สอนให้ ร้ ูถงึ บุญคุณของบรรพบุรุษที่
สร้ างเรามา ให้ ได้ ทราบถึงบุญคุณของช้ างที่สร้ างอาชีพให้ เรามาจนมีได้ ถึงปั จจุบนั
12) หน้ าที่การแสดงความรู้สกึ ร่วมกัน คือ ยกตัวอย่างเช่นคนในชุมชนครอบครัว
ใดครอบครัวหนึ่งเกิ ด การสูญ เสียใครไปสัก คน(ตาย) คนในหมู่บ้ านจะรู้ สึก สงสาร แล้ วยิ นดีไป
ช่วยงานอย่างไม่มีข้อแม้ ใดๆ
13) ทาหน้ าที่เป็ นคลังความรู้คือ เมื่อหลังเสร็จสิ ้นประเพณีจะมีการนารูปไปไว้ ที่
บ้ านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมูบ่ ้ านเพื่อให้ ผ้ มู าเยี่ยมเยือนสามารถได้ ร้ ูถึงประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
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3. ทาหน้ าที่ในการสร้ างภราดรภาพ/เอกภาพ/

4. ทาหน้ าที่ในการสร้ าง/สืบ

ความสามัคคีเป็ นปึ กแผ่น

ทอดอัตลักษณ์/ตัวตน

5. หน้ า ที่ในการสร้ างความ

2. ทาหน้ าที่สืบทอดความเชื่อ

อบอุ่น/ความมัน่ คงทางจิตใจ

1. ทาหน้ าที่ระดมพลังชุมชน

6. หน้ าที่ให้ ความบันเทิง

7. ทาหน้ าที่ปลอบขวัญ/คลาย
ความกังวล

หน้ าที่ของประเพณีแห่น ้า
13. ทาหน้ าที่เป็ นคลังความรู้

ช้ าง

8. ทาหน้ าที่ให้ แนวทางในการดาเนินชีวติ
12. หน้ าที่การแสดงความรู้ สกึ

ร่วมกัน
11. หน้ าที่อบรมบ่มเพราะ

9. หน้ าที่ในการเป็ นยาสมานแผลชุมชน

10. หน้ าที่ในการสร้ างความทรงจาร่วมกัน

ภาพที่ 4.8 บทบาทหน้ าที่ของประเพณีแห่น ้าช้ างมีผลต่อชุมชน ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
ตามทฤษฎีบทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรม
จากการวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของประเพณีแห่น ้าช้ างมีผลต่อชุมชนตาบลนาพูน จังหวัด
แพร่ ตามทฤษฏีบทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรม มีเหตุผลที่สอดคล้ องกันแต่อาจจะมีบ้างข้ อที่มี
ความขัดแย่งกัน
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4.2 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
ประเพณีแห่น ้าช้ างสามารถสืบทอดประเพณีมาได้ จนถึงปั จจุบนั เป็ นเพราะมีกระบวนการ
สืบทอดที่มีขนตอนตามภู
ั้
มิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้
ในการอธิบายข้ อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั จะแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 3 ส่วนตามยุคสมัย และการมี
ส่วนร่วมดังนี ้
4.2.1 องค์ ป ระกอบการสื่อสารเพื่ อการสืบ ทอดของประเพณี แห่น า้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่ ในยุคอดีต (พ.ศ. 2457-2547 )
4.2.2 องค์ ป ระกอบการสื่อสารเพื่ อการสืบ ทอดของประเพณี แห่น า้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่ ในยุคปั จจุบนั (พ.ศ. 2548-ปั จจุบนั )
4.2.3 กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีสว่ นร่วมของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัด
แพร่
4.2.1 องค์ ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบล
นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคอดีต (พ.ศ. 2457-2547 )
ตารางที่ 4.2 สรุปองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
ผู้ส่งสาร
(Sender)
สืบทอดโดย
1. กลุม่ คนในท้ องถิ่น
- ผู้นาชุมชน
- ผู้สงู อายุ
- เยาวชน
2. กลุม่ คนในท้ องถิ่นที่
ประกอบพิธีกรรม
-หมอสูข่ วัญ
-ร่างทรง
3. กลุม่ หน่วยงานภายนอก

เนื ้อหาสาร
(Message)

ช่องทางการสือ่ สาร (Channel)
วาระโอกาสพื ้นที่

ผู้รับสาร
(Receiver)

ประวัติความเป็ นมา
ความเชื่อ หลักปฏิบตั ิ

ช่องทาง : การบอกเล่าแบบปาก - ลูกหลาน
ต่อปาก
- เพื่อนต่างชุมชน
วาระโอกาส: ในช่วงประเพณีแห่
น ้าช้ าง
พื ้นที่ : กลางพื ้นที่กว้ างและบ้ าน

ระเบียบ พิธีการ ข้ อปฏิบตั ิ

ช่องทางการสือ่ สาร : การ
คัดเลือกจากผู้สบื ทอดคนก่อน
วาระโอกาส:ก่อนช่วงประเพณี
แห่น ้าช้ างพื ้นที่ :บ้ าน

ผู้สบื ทอดรุ่นต่อไป

-

-

-
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จากตารางข้ างต้ นสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1) กลุม่ คนในท้ องถิ่น
(1) ผู้สง่ สาร (Sender ) คือ ในอดีตผู้ชาวบ้ านในชุมชุนจะเข้ าร่วมพิธีกันเอง
จึงทาให้ เกิดการจัดงานขึ ้นกันเองภายในชุมชน โดยมีผ้ เู ฒ่าผู้แก่ พ่อบ้ าน แม่บ้าน เยาวชน เด็กๆ
เข้ ามาร่วมเท่านัน้ อย่างกับที่พ่ออุ้ยสมกล่าวว่า “ ช้ างใครมีก็เอามารวมกัน ทุกบ้ าน ทุกตัว บ้ าน
ใกล้ เคียงก็เอามารวมกัน” นายปั่ น คาศรี อายุ 73 ปี (สัมภาษณ์,11 กรกฎาคม 2557)
ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี ้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีนีแ้ ห่นา้ ช้ างมาตังแต่
้ เด็ก รู้จากการพ่อแม่เล่า
ฟั ง จากการเห็นกับตาตัวเอง และเล่าให้ ลกู หลานฟั งกันเป็ นทอดๆ อีกทีหนึ่ง ทาให้ ปฏิบัติ
กัน มาเป็ นรุ่ น ๆไป จะท าให้ เห็น ว่า ผู้สงสารในยุคอดีตจะเป็ นผู้เ ฒ่าผู้แก่ พ่อแม่ คนใน
ครอบครัวเป็ นหลักที่เล่าถึงความเป็ นมาของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
พ่อเกิดมาก็เจอแล้ ว ตายายพาไปดูงานตลอด เมื่อก่อนมีช้างเยอะ แต่ตอนนีไ้ ม่
ค่อยเห็นมีละ ก่อนไปงานพ่อจะเล่าให้ ฟังว่า ช้ างตัวนีเ้ ป็ นของใคร ดุไหม มาจากไหน ใคร
คล้ องมาได้ ลากไม้ ที่ไหน บ้ านอยู่แถวไหน นายวีรยุทธ แปงนา อายุ 47 ปี (สัมภาษณ์ , 17
เมษายน 2557)
ทัง้ นี ก้ ลุ่มเด็ก ๆ เยาวชนในชุมชนยังเป็ นผู้ส่งสารทางหนึ่งคือได้ เ ล่าเรื่ องของ
ประเพณีบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ญาติๆ และชุมชนใกล้ เคียงถึงความสนุกในการมาร่วมงานประเพณีแห่
น ้าช้ างอีกด้ วย
(2) เนื ้อหาสาร (Message) คือ ในอดีตบุคคลผู้สง่ สารที่กล่าวมาในข้ างต้ นจะ
ทาการส่งเนื ้อหาได้ เล่าถึงประวัติความเป็ นมา ระเบียบพิธีการขันตอนต่
้
างๆช่วงเวลา วิธีการปฏิบัติ
การแต่งตัว เหตุผลของการจัดประเพณีแห่นา้ ช้ าง ทาไมต้ องมีการสู่ขวัญช้ าง ทาไมต้ องเข้ าทรงผี
บรรพบุรุษ ต่างๆ ให้ กบั ลูกหลาน รวมไปถึงกลุม่ เพื่อนๆของตนและยังได้ บอกไปยังกลุม่ คนที่ร้ ูจกั กับ
ครอบครัวของตนอีกด้ วย
(3) ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) คือ ในอดีตช่องทางการสื่อสารมีได้ ไม่
หลากหลายเหมือนปั จจุบนั ในอดีตจะเป็ นการบอกปากต่อปาก ผ่านการพูดคุย สนทนา ส่งต่อมา
ยังรุ่นสูร่ ุ่น ว่างานมีเมื่อไหร่ ควรจัดแบบไหน จัดเพื่ออะไร เป็ นต้ น
(4) ผู้รับสาร (Receiver) คือ ในอดีตผู้ที่ได้ รับสารจากผู้ส่งสารจะเป็ นลูกหลาน
ที่ได้ รับจากการฟั งปู่ ย่า พ่อแม่ ญาติ หรือจากเพื่อนบ้ านเล่าให้ ฟัง
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2) กลุม่ คนในท้ องถิ่นที่ประกอบพิธีกรรม
(1) ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ในอดีตในกลุ่มคนที่ ป ระกอบพิ ธีก รรมนีจ้ ะเป็ น
หมอสูข่ วัญ ทรงเจ้ า (ยายเต๊ า) ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็ นคนบอกกล่าว ระเบียบ วิธีการจัดงาน
เตรียมของซ่นไหว้ ทาบายศรีสขู่ วัญ เป็ นต้ น หมอสูข่ วัญจะมีการบอกหมู่ส่ขู วัญรุ่นต่อไปว่าควรทา
อย่างไร มีข้อปฏิบตั ิอย่างไรบ้ างเกี่ยวกับประเพณี ทรงเจ้ าหรือยายเต๊ า จะทาหน้ าที่ในการให้ ผีบรรพ
บุรุษมาเข้ าสิงในตัวเอง วิธีการเลือกคือ ผีบรรพบุรุษจะทาการเลือกเอง จากที่ผ้ วู ิจัยได้ เข้ าไปศึกษา
โดยวิธีการคือ ผีจะเลือกผู้ที่มีผมหอม และผู้ที่สามารถเข้ าทรงได้ ง่าย ส่วนตัวผู้วิจัยเองสอบถามไป
ยังตัวยายเต๊ าเองว่ายังไงคือลักษณะของผู้มีผมหอม แม่หวน จีทา กล่าวว่า
ไม่ร้ ูหรอกว่าผีเลือกยังไง อยู่ๆก็ได้ เป็ นคนที่ถูกเลือก ตอนถูกเลือกใหม่ๆ จะมีอาหารป่ วย
อ๊ อดๆ แอ๊ ดๆ อยู่ตลอด หลังจากนันก็
้ ไปหายายเต๊ าคนเก่า เค้ าจะมีวิธีรักษาของเค้ าเองและ
หลังจากนันมาก็
้
หาย แต่เราสามารถเลือกได้ วา่ จะเราช่วงต่อไหมถ้ าไม่รับ ผีบรรพบุรุษก็จะ
หาคนใหม่เอง”แม่หวน จีทา อายุ 59 ปี (สัมภาษณ์,11 กรกฎาคม 2557)
(2) เนื ้อหา (Message) คือในอดีตระเบียบ พิธีการ ต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบ
พิธีพิธีกรรมแก่ผ้ ทู ี่รับสืบทอดและแนะนาวิธีการในการประกอบพิธีกรรม
(3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือ ผู้ส่งสารจะเป็ นการพูดคุยระหว่างผู้
ประกอบพิธีกรรมกับผู้ที่ถกู คัดเลือกหรือผู้เลือกจากผู้รับช่วงต่อเช่น หมอสู่ขวัญไปยังหมู่ส่ขู วัญอีก
รุ่นหนึ่ง
(4) ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้สืบทอดรุ่นต่อไป แต่อาจจะไม่มีความคุ้นเคย
กับพิธีกรรมจึงต้ องให้ ผ้ สู ืบทอดรุ่นต่อไปศึกษาและดูแบบอย่างจากผู้ประกอบพิธีกรรมหลักต่อไป
สรุป การสืบทอดประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพู นในอดีตไม่มีอะไรที่ซับซ้ อนมากนัก จะเป็ นการ
บอกต่อๆ กันมา เป็ นเรื่องเล่า เป็ นคาสอน แบบปากต่อปาก และปฏิบตั ิกนั ต่อมาเป็ นแบบรุ่นต่อรุ่น
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4.2.2 องค์ ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบล
นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคปั จจุบัน (พ.ศ. 2548-ปั จจุบัน)
ตารางที่ 4.3 สรุปองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
ผู้ส่งสาร
(Sender)

เนื ้อหาสาร
(Message)

ช่องทางการสือ่ สาร
(Channel) วาระโอกาส
สืบทอดโดย
พื ้นที่
1.กลุม่ คนในท้ องถิ่น
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ช่องทาง: การบอกเล่า
- ผู้นาชุมชน
ความเชื่อ หลักปฏิบตั ิ
แบบปากต่อปาก
- ผู้สงู อายุ
วาระโอกาส: ในช่วง
- เยาวชน
ประเพณีแห่น ้าช้ าง
พื ้นที่: กลางพื ้นที่กว้ าง
และบ้ าน
2.กลุ่ ม คนในท้ องถิ่ น ที่ ระเบียบ พิธีการ ข้ อปฏิบตั ิ ช่องทางการสือ่ สาร : การ
ประกอบพิธีกรรม
คัดเลือกจากผู้สบื ทอดคน
ก่อน
วาระโอกาส: ก่อนช่วง
ประเพณีแห่น ้าช้ าง
พื ้นที่: บ้ าน
3.กลุม่ หน่วยงาน
กาหนดการ รายละเอี ยด ประชาสัมพันธ์
ภายนอก
ของประเพณี
- วารสาร
- ป้าย

ผู้รับสาร
(Receiver)
- ลูกหลาน
- เพื่อนต่างชุมชน

ผู้สบื ทอดรุ่นต่อไป

- คนในชุมชน
- คนนอกชุมชน

สรุป จะเห็นได้ วา่ การสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
ในยุคอดีตและยุคปั จจุบนั มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัดเมื่อมีหน่วยงานภายนอกเข้ ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของประเพณี เนื ้อหาของประเพณีจะบอกถึงรายละเอียด และกาหนดการมากยิ่งขึ ้นและมี
กาหนดการที่มีความแน่นอนมากกว่า ช่องทางการสื่อสารจะมีหลากหลายมากยิ่งขึ ้น มีการใช้ สื่อ
เข้ ามาเป็ นส่วนช่วยในการสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ ส่วนตัวผู้รับสารในอดีตจะเป็ นแค่ก ลุ่มเล็ก ๆ
ภายในชุมชนเท่านัน้ แต่มาในยุคปั จจุบนั จะเป็ นได้ วา่ มีกลุม่ ผู้รับสารมากยิ่งขึ ้น เป็ นเพราะช่ องทาง
ในการสื่อสารที่หลากหลาย มีสื่อเข้ ามาเป็ นส่วนช่วยจึงทาให้ มีกลุ่มผู้รับสารเยอะหลายๆกลุ่มเป็ น
การเผยแพร่กนั ต่อไปเลื่อยๆ
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4.2.3 กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่ วมของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารประเพณีแห่นา้ ช้ างข้ างต้ น ทาให้ ต้องทราบ
ถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อการมีสว่ นร่วมของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ โดยใช้
ทฤษฏีการมีสว่ นร่วมสามารถแบ่งได้ โดยประเพณีแห่น ้าช้ างได้ ใช้ สื่อการมีสว่ นร่วมได้ ดงั นี ้
1) สื่อบุคคล คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีไ้ ด้ ใช้ สื่อบุคคลเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสาร ทังนี
้ ้เราจะเห็นได้ ชดั คือ ผีร่างทรง ซึ่งเป็ นร่างทรงของผีบรรพบุรุษที่ทาการสิ่งร่างเพื่อบอก
กล่าว ทักทายลูกหลานที่เข้ ามาร่วมพิธี จะเห็นได้ ว่าทางชาวบ้ านเชื่อร่างทรงมาก เช่น ร่างทรงผี
บรรพบุรุษทักว่า นา้ ปี นีน้ ้ อย จึงอยากให้ ชาวบ้ านลดการปลูกพืชที่ใช้ นา้ เยอะ ชาวบ้ านจึงลดการ
ปลูกพืชชนิดนัน้ และ ร่างทรงทักอีกว่าคนนี ้จะมีเคราะห์ ชาวบ้ านก็จะทาพิธีส่งเคราะห์อีกขันหนึ
้ ่ง
ทังนี
้ ้สื่อบุคคล (ร่างทรง) จึงเป็ นสื่อที่สาคัญของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้

ภาพที่ 4.9 ร่างทรงบรรพบุรุษ ในประเพณีแห่น ้าช้ างตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
2) สื่อวัตถุ คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างนีไ้ ด้ ใช้ สื่อวัตถุคือบายศรี สู่ขวัญช้ างที่แสดงถึง
การเรียกขวัญช้ าง การปลอบขวัญช้ างจากการทางานหนัก โดยมีบายศรี ที่สวยงาม ในบายศรี จะ
ประกอบไปด้ วย ดอกไม้ ธูป เทียน สายศิลป์ เป็ นต้ น

82

ภาพที่ 4.10 บายศรีสขู่ วัญช้ าง ประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
3) สื่อกิจกรรม คือ สื่อกิจกรรมประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ยุค คือ ยุคอดีต ยุคปั จจุบนั
(1) ยุค อดี ต สื่อกิ จ กรรมจะมีอยู่ไม่มากเช่น การสู่ขวัญ ช้ าง การเข้ าทรงผี
บรรพบุรุษ การส่งเคราะห์ผ้ มู ีเคราะห์ ร้ องราทาเพลง เป็ นกิจกรรมที่ทากันมาตังแต่
้ ในยุคอดีต จึงทา
ให้ ประเพณีดนู ่าเกรงขามมากกว่าปั จจุบนั ที่เพิ่มกิจกรรมเข้ ามา
(2) ยุคปั จจุบนั ถือว่าสื่อกิจกรรมมีอิทธิพลต่อต่อผู้เข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมาก
เป็ นได้ จากผู้เข้ าร่วมงานจะไม่คอ่ ยพูดถึงเรื่องช้ างเท่าไหร่ แต่จะพูดถึงกิจกรรมมากกว่า กิจกรรมที่มี
เพิ่มเข้ ามาจากกิจกรรมเดิมคือ การประกวดนางสาวแห่น ้าช้ างประจาปี ซึ่งเป็ นกิจกรรมดึงดูให้ คน
ในชุมชนเข้ ามาร่วมกิจกรรมอย่างมาก และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การนาเอานักร้ องที่มีชื่อเสียง
มาร้ องในช่วงตอนกลางคืน ซึ่งในอดีตกิจกรรมจะจบแค่ช่วงเย็นเท่านัน้
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ภาพที่ 4.11 กิจกรรมประกวดนางสาวแห่น ้าช้ าง ของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
4) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้จะเป็ นป้ายเชิญชวนให้ เข้ า
มาร่วมงานโดยงบประมาณหรือสิ่งที่จดั ทาจะเป็ นองค์กรที่เข้ ามาสนับสนุนงานในครัง้ นี ้

ภาพที่ 4.12 ป้ายเชิญชวนเข้ าร่วมงานประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่

4.3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
จากประเพณี แห่นา้ ช้ างที่ มีมาตัง้ แต่ยุคอดีตมีก ารเปลี่ย นแปลงไปอย่างมากทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัย
วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของประเพณี โดยใช้ ทฤษฎีบ้าน 2 ชัน้ ในการวิเคราะห์ ในครัง้ นี ้ ได้
ดังต่อไปนี ้
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4.3.1 การเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่ นา้ ช้างตัง้ แต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน โดยใช้ ทฤษฎี
บ้ าน 2 ชัน้
จากทฤษฏีสามารถวิเคราะห์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ ดังนี ้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบบ้ านชัน้ ล่างเป็ นเป็ นสภาพแวดล้ อมของชุมชน ชีวิตประจาวันของปั จเจกบุคคล คือ
สภาพแวดล้ อมของชุมชนตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ และการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในชุมชน การ
ประกอบอาชีพ เป็ นต้ น ส่วนบ้ านชัน้ บน เปรี ยบเทียบกับประเพณีแห่นา้ ช้ างนี ้ และระหว่างชัน้ ทัง้
สองมีบนั ไดขึ ้นลง บันไดขาขึ ้นเปรียบได้ กบั ชุมชนนาพูนทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ ใช้ ช้างในการลาก
ไม้ จึงทาให้ เกิดประเพณีแห่น ้าช้ างเพื่อระลึกถึงบุญคุณช้ าง
บ้ านในที่นี ้เปรียบเทียบกับประเพณีแห่นา้ ช้ างในอดีตว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสมัย
อดีตทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ ใช้ ช้างเป็ นเครื่องทุ่นแรง ช้ างที่ได้ มาคือเกิดจากการคล้ องช้ างในป่ ามา
ใช้ งาน ช้ างที่ได้ มาในช่วงแรกจะไม่คอ่ ยคุ้นเคยกับคนเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้ งานได้ และจากการใช้
งานช้ างมาตลอดทังปี
้ แล้ วในช่วงเดือนเมษายนเป็ นช่วงฤดูร้อน หรื อเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน
สมัยนันจึ
้ งได้ หยุดให้ ช้างได้ พกั ผ่อน ชาวบ้ านเลยถือเอาว่าเดือนนี ้เป็ นเดือนพักของช้ างเลยทาพิธีสู่
ขวัญช้ างขึ ้นมาเพื่อระลึกถึงคุณค่าของช้ าง ความดีของช้ างและเป็ นการขอขมาที่ทาลวงเกินช้ าง
ด้ วยหลังจากแห่นา้ ช้ างเสร็จ จะมีก ารเข้ าทรงของผีบ รรพบุ รุษ และท าการเสี่ย งทายนา้ และการ
สงเคราะห์สิ่งไม่ดีออกไปด้ วย

85

พิธีกรรมสูข่ วัญช้ าง
พิ ธี ก รรมเข้ าทรงผี
บรรพบุรุษ
พิธีกรรมส่งเคราะห์

อาชีพเกี่ยวกับทาป่ าไม้
ใช้ ช้างในการลากซุง
พื ้นที่เป็ นหุบเขาคนเข้ าถึงยาก

ภาพที่ 4.13 บ้ านทังสองชั
้
นตามทฤษฏี
้
บ้าน 2 ชัน้ ของประเพณีแห่น ้าช้ างในอดีต ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
ประเพณีแห่น ้าช้ างในยุคปั จจุบนั ขันตอนและกระบวนการจะยั
้
งคงเดิมแต่มีสิ่งที่เปลี่ยนไป
และเพิ่มเข้ ามาเพราะเนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวบ้ านเปลี่ยนไป ไม่ใช้ ช้างในการลากซุง
ไม่ทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ หนั มาทาไร่ ทานา แทน ทาให้ บ้านชัน้ แรกเปลี่ยนไป ส่วนบ้ านชัน้ ที่ 2 ก็
ยังคงเหมือนเดิมเพิ่งแต่เพิ่มกิจกรรมขึ ้นมา ที่เห็นได้ ชดั เจนมีดงั นี ้
1) ใช้ ช้างที่เช่าจากศูนย์เลี ้ยงช้ างหรือใช้ รูปปั น้ ช้ างแทนช้ างจริงๆ
2) ใช้ หมอสูข่ วัญช้ างเป็ นนักร้ องนักแสดงที่มชี ื่อเสียงมาทาแทนหมอสูข่ วัญ
ชาวบ้ าน
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3) มีกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติมขึ ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาร่วมงาน
4) มีงานรื่นเริงในช่วงตอนกลางคืน
ถึงแม้ วา่ ว่าวิถีชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พิธีกรรมในปั จจุบนั ยังคงอยู่
ให้ ลกู หลานได้ ศึกษาต่อไป ถึงแม้ ว่าคุณสมบัติบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของ
ประเพณีแห่น ้าช้ างนีต้ ามตารางข้ างล่างเพื่อให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นไป
ตารางที่ 4.4 คุณสมบัตบิ างอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ าง
คุณลักษณะ
1. ประเภท

9. ขัน้ ตอนกิจกรรม

ยุคอดีต
พิธีกรรมที่ทาเป็ นประจา
อย่างต่อเนื่อง
พิธีกรรมเสีย่ งทายน ้า
พิธีกรรมที่อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์
ผู้ประกอบพิธีกรรม,คนนอก
แบ่งตามความถนัด
เมษายน ไม่กาหนดวันที่
บริเวณกว้ างบ้ านวังลึก
บายศรี,ธูป,เทียน,ดอกไม้ ,
ผลไม้ สาหรับช้ าง,น ้าส้ มป่ อย
สูข่ วัญ,แห่น ้า,ทรงผี,ส่งเคราะห์

10. รู ปแบบ/เนื อ้ หา/
ความหมาย
11. อารมณ์ /จังหวะ
12.บทบาท/หน้ าที่

เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ
เพื่อนึกถึงบุญคุณช้ าง
เงียบสงบ,ครื ้นเครง
เหมือนกันทั ้งยุคอดีต-ปั จจุบนั

2. พิธีกรรมกับชีวิตจริ ง
3. สถานภาพปั จจุบัน
4. ผู้เกี่ยวข้ อง
5. ระบบการแบ่ งงาน
6. ช่ วงเวลา
7. พืน้ ที่
8. เครื่ องเซ่ น

ยุคปั จจุบัน/ยุคปรั บตามปั จจัยร่ วมสมัย

พิธีกรรมข้ างนอกเข้ มแข็งข้ างในกลวง

เมษายน กาหนดวันที่ 20 เมษายนของทุกปี

เพิ่ มประกวดนางงามแห่ น ้าช้ าง,งานรื่ นเริ ง
ช่วงกลางคืน

สรุป จากผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ทาให้ เห็นว่า เมื่อบ้ านชัน้ ล่างมี
การเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ส่งผลต่อบ้ านชัน้ บน แต่ธรรมเนียมปฏิบัติยังปฏิบัติแบบเดิม เพียงแต่
คุณค่าของพิธีกรรมจะหายไป จากกรณีประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้บริบทชุมชนเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพและและเทคโนโลยี แต่ชาวบ้ านชุมชนนาพูน จังหวัดแพร่ยัง คงปฏิบัติประเพณี
ต่อไปเลื่อยๆรุ่ น ต่อรุ่ น ไปถึงลูก หลานต่อไป แต่ผ้ วู ิจัย ไม่สามารถทราบได้ ว่าในอนาคตจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปมากจากนี ้อีกไหม
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4.3.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
จากการศึกษาของผู้วิจยั ได้ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่นา้ ช้ าง
นันสามารถแบ่
้
งออกได้ เป็ น4 กลุม่ ด้ วยกัน ดังนี ้
4.3.2.1 ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั ต้ องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปเสียแล้ ว
เทคโนโลยีได้ นาความสะดวกสบายให้ กับผู้ใช้ งาน เราเองปฏิเสธไม่ได้ ว่าปั จจุบันไม่ใช้ เทคโนโลยี
ทังนี
้ ้เทคโนโลยียงั ส่งผลในด้ านดีและด้ านลบ ในด้ านดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สะดวกสบาย
เป็ นต้ น ประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้ได้ รับผลดีและผลเสียจากเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ ชัด ผลดีในการการ
ลดใช้ แรงงาน การกระจายข่าวสาร ผลเสียในด้ านคุณค่าของประเพณี ทาให้ คนในรุ่นหลานไม่ร้ ูถึง
คุณค่าของช้ างเพราะเนื่องจากปั จจุบันไม่มีช้างให้ เห็นและไม่ใช้ ช้างในการลากซุงเหมือนในอดีต
และการเสี่ยงทายน ้าก็จะลดคุณค่าไปอีกเพราะเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้ ร้ ูล่วงหน้ าได้ ว่าปี นีน้ า้ จะ
น้ อยหรือปี นี ้น ้าจะมีมาก
ประเพณี แ ห่ น า้ ช้ างในปั จ จุบัน เปลี่ ย นไปตามเทคโนโลยี ตามความทัน สมัย
เปลี่ยนไปตามการประกอบอาชีพของคนในชุมชุน ซึ่งตัวผู้วิจัยเองเป็ นคนในพืน้ ที่ยังสังเกตเห็นถึง
ความแตกต่างนี ้ได้ ชดั เจน คนใช้ รถแทนช้ าง ช้ างก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็ นแค่ชื่อประเพณีแค่นนั ้
4.3.2.2 การประกอบอาชีพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนอดีตจะทาเกี่ยวกับป่ าไม้ แต่ในปั จจุบนั ชาวบ้ านหันมาทาไร่
ทาสวน ทานา อันเนื่องมาจากรัฐบาลได้ เข้ ามาควบคุมป่ าไม้ ทาให้ การตัดไม้ นนท
ั ้ าได้ ยากลาบากจึง
เปลี่ย นอาชี พกัน และอีก ทัง้ การท าไร่ ท าสวน ยังได้ รายได้ ดีและปลูก ตามฤดูก าลได้ ปั จ จุบัน
ชาวบ้ านตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ ทาไร่ส้มเขียวหวานที่มีรสชาติหวานเป็ นผลไม้ ขึ ้นชื่อของตาบล
นาพูน ทาให้ ไม่มีชาวบ้ านกลับไปทาอาชีพป่ าไม้ อีก และยังมีรายได้ ตลอดทังปี
้
4.3.2.3 การเมืองท้ องถิ่น
การเมืองท้ องถิ่นก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อก่อนชาวบาน
ตาบลนาพูนยังไม่ได้ เป็ นตาบล หรือไม่มีองค์การบริ การส่วนจังหวัดเข้ ามา ทาให้ ไม่มีงบประมาณ
เข้ ามาช่วยในเรื่องของประเพณีนี ้ แต่ปัจจุบนั ชาวนาพูนได้ ตงเป็
ั ้ นตาบลนาพูนจึงมีงบเข้ ามา ในช่วง
แรกของการเป็ นต าบล ไม่มีงบประมาณเข้ ามาช่วยเรื่ องค่าใช้ จ่ายแต่เ ริ่ มผ่านมาได้ สัก พัก ทาง
องค์การบริหารได้ งบประมาณมาจากจังหวัดทาให้ มีเงินมาช่วยและปรับปรุงประเพณีไปตามงบที่
ได้ มา ยกตัวอย่างเช่น เดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้ านไม่ได้ กาหนดวันว่าจะจัดในช่วงวันไหน แต่
พอองค์การบริหารเข้ ามาได้ กาหนดวันไว้ เลยว่าต้ องเป็ นวันที่ 20 เมษายน ของทุกๆ ปี
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4.3.2.4 การท่องเที่ยว
การท่องเที่ย วเป็ นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อมีก ารท่องเที่ ย วย่ อมมี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมชม เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวทางด้ านองค์การบริหารส่วนตาบล ทางด้ านจังหวัด
ก็อยากให้ ป ระเพณี โด่งดัง ให้ เป็ นที่ร้ ู จักของคนทั่วไป จึงมีการพัฒนารู ปแบบของประเพณี ให้ มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ยกตัวอย่างอย่างเห็นได้ ชดั เจนคือ มีการประกวดนางสาวแห่นา้ ช้ าง การ
นานักร้ องที่มีชื่อเสียงมาทาพิธีสขู่ วัญช้ างเพื่อช่วยเรียกนักท่องเที่ยว และให้ เป็ นที่น่าสนใจของคน
ในพื ้นที่อื่นๆเป็ นต้ น
4 3.2.5 ด้ านวัฒนธรรม
ด้ านวัฒนธรรม คือ ในหมูบ่ ้ านรับวัฒนธรรมของต่างถิ่นเข้ ามาในชุมชนจึงทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิธีกรรมจากเดิมทาให้ เสี่ยงต่อการสูญหายของพิธีกรรมบางส่วนไป

4.4 การฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้
จังหวัดแพร่
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาถึงประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ได้ มี
การศึกษาถึงปั ญหาที่เข้ ามาของประเพณีคือ มีองค์กรของรัฐเข้ ามาแทรกแซงในเรื่ องของประเพณี
โดยเข้ ามาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่มีเพื่อให้ เกิดความน่าสนใจของประเพณี ทาให้ ประเพณีขาด
ความขลังและความน่าเชื่อถือ และเมื่อองค์กรรัฐเข้ ามาทาให้ ชมุ ชนมีงบประมาณในการสนับสนุน
ทาให้ ท างชุมชนเองมีงบในการจ้ างนัก ร้ องที่ มีชื่ อเสีย งมาเป็ นหมอสู่ขวัญ ช้ างแทนหมอสู่ขวัญ
ชาวบ้ าน เพื่อให้ ประเพณีมีแรงจูงใจให้ เข้ าร่วมงานมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ได้ หาแนวทางในการฟื ้นฟูและ
อนุรักษ์ ประเพณี ได้ คาแนะนาจากผู้สงู อายุ เยาวชน ชาวบ้ าน ผู้ประกอบพิธีกรรมได้ ดงั นี ้
1) จัด ท าประวัติ ป ระเพณี แห่น า้ ช้ างไว้ เป็ นหนังสือแจกให้ ห้ องสมุดของชุมชน
ห้ องสมุดโรงเรียนและให้ แก่สานักวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เก็บไว้
2) จัดให้ เยาวชนเข้ าร่วมในแต่ละขันตอนแบ่
้
งกันเป็ นกลุม่ หาพิธีกรรมที่ถนัดหรื อ
กิจกรรมที่สนใจของเยาวชน ให้ เยาวชนเข้ าร่วมในส่วนพิธีกรรมนี ้ และเข้ าใจถึงประเพณีมากยิ่งขึ ้น
3) ส่งเสริ มให้ มีการประชาสัมพันธ์ป ระเพณีแห่นา้ ช้ างไปยังชุมชนอื่น ๆ เพื่ อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของประเพณีแห่นา้ ช้ างและให้ ชุมชนอื่นๆเข้ าร่วมประเพณีและสามารถนา
ประเพณีแห่น ้าช้ างไปเป็ นประเพณีต้นแบบของชุมชนอื่นๆ ได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าประเพณีแห่
นา้ ช้ าง ต าบลนาพูน อาเภอวังชิ น้ จังหวัดแพร่ ” เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพที่ ศึกษาเกี่ ยวรู ปแบบ
พิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้ าที่ ของประเพณีแห่นา้ ช้ าง กระบวนการสืบทอดในการจัดพิธี
แห่น ้าช้ าง ของชุมชนตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน และการเปลี่ยนแปลงและ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังศึกษาถึงแนวทางในการฟื ้นฟู
อนุรักษ์ ประเพณีแห่น ้าช้ างให้ คงอยู่สืบไป
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ตัวผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ในเอกสารที่เป็ นของหน่วยงานราชกาล
และหน่วยงานเอกชน (Documentary Research) วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุม่ ตัวอย่าง (Indepth Interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participatory and Nonparticipatory) โดยในช่วงงานประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้ เข้ าร่วมประเพณี แห่น า้ ช้ างด้ วย และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
(Focus Group Discussion) เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ทงั ้ หมดตอบโจทย์ปัญหานาวิจัย ซึ่งผู้วิจัยขอสรุป
ผลการวิจยั ตามหัวข้ อปั ญหานาวิจยั ประเด็นดังต่อไปนี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 บริบทของชุมชนตาบลนาพูนที่มีผลต่อการสืบทอดประเพณีแก่นา้ ช้ างตาบล
นาพูนอาเภอวังชิ ้น จังหวัด แพร่ และประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
5.1.2 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่นา้ ช้ างชุมชนตาบลนาพูน อาเภอวัง
ชิ ้น จังหวัดแพร่
5.1.3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัด
แพร่
5.1.4 การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัด
แพร่
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้ อเสนอแนะ
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 บริบทของชุมชนต าบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ท่ ีมีผลต่ อการสื บ
ทอดประเพณีแห่ นา้ ช้ างและประวัติประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอ
วังชิน้ จังหวัดแพร่
เนื่องจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีสื่อพืน้ บ้ าน ซึ่งเป็ นประเพณีแห่นา้
ช้ างตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ เป็ นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง
เป็ นประเพณีที่ทางชุมชนให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทัง้ นีต้ วั ผู้วิจัยเองจึงได้ ศึกษาบริ บทชุมชน
และประวัติของประเพณี ที่มาของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
บริบทชุมชนตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ตาบลนาพูนอยู่ในพื ้นที่ห่างไกลจากตัว
เมือง พื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้ หุบเขา การทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ และเกษตรกรรมจึงเป็ นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน จึงทาให้ เกิดประเพณีแห่นา้ ช้ างขึ ้นมาที่ มีการปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
จนถึงปั จจุบนั
ในอดีต บริ บทตาบลนาพูนทาให้ เกิดประเพณีแห่นา้ ช้ างขึ ้นคือ พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้
ชาวบ้ านประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ หากินกับป่ าไม้ ตาบลนาพูนรอบล้ อมไปด้ วยป่ าไม่ที่อดุ ม
สมบูรณ์ จากการคมนาคมที่ห่างไกลจากตัวเมืองและการเดินทางลาบาก ทาให้ ชาวบ้ านช่วยเหลือ
จากจังหวัดไม่มากนัก เครื่องมืออานวยความสะดวกเรื่องการขนย้ ายไม้ ยังเข้ าไปไม่ถึง จึงมีการใช้
ช้ างในการขนย้ ายจากป่ าเข้ ามาในชุมชน ชาวบ้ านตาบลนาพูนหลายครัวเรือนจึงมีการเลี ้ยงช้ างไว้
เพื่อการใช้ งาน การประกอบอาชีพหลักเกี่ยวกับป่ าไม้ จึงทาให้ ชาวบ้ านเห็นความสาคัญของช้ าง
ขึ ้นมา จึงมีการปรึ กษา พูดคุยกัน เพื่ อทาการจัดประเพณีแห่น า้ ช้ างขึน้ มาเพื่ อให้ ช้างได้ มีวันพัก
หลัง จากการท างานหนัก และเป็ นการขอขมาที่ ดุด่า กล่า วไม่ดีกับ ช้ างไว้ จึงท าให้ ชาวบ้ านที่
ประกอบประเพณีได้ มองเห็นคุณค่าช้ าง และความหมายของประเพณีได้ อย่างชัดเจน ลึกซึ ้ง
นอกจากนีถ้ ้ ามองถึงการสื่อสารในยุคสมัยนัน้ จะเป็ นการสื่อสารแบบบุคคล สื่อสารกัน
แบบปากต่อปาก พ่อแม่ สูล่ กู ทาให้ ง่ายต่อการสื่อสารและถูกต้ องไม่มีผิดเพี ้ยนไปจากประเพณีเดิม
ทาให้ ลกู หลานได้ นาเอาประเพณีมาเล่าสู่ เล่าต่อกันเป็ นรุ่นๆ รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นอีก
ด้ วย อีก ทัง้ ในสมัย ก่อนการเดิน ทางลาบากจึง เดิน ทางไปศึก ษาในตัวเมืองน้ อยมาก จึงท าให้
ลูกหลานคลุกคลีกบั ประเพณีอย่างเห็นได้ ชดั และสืบทอดอย่างถูกต้ อง มองเห็นคุณค่าของประเพณี
ในปั จจุบนั บริบทชุมชนนาพูนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ ชดั มีหมูบ่ ้ านเพิ่มขึ ้น ประชากรเพิ่มขึ ้น
การสื่อสารเริ่มมีหลากหลายช่องทาง การคมนาคมเริ่มเข้ ามาในชุมชนเองในอดีตเป็ นแบบปิ ดจาก
การเดิ น ทางไม่สะดวก การสื่อสารเข้ าไม่ถึ งจากการไม่มีถ นนเข้ ามา ทาให้ การประกอบอาชี พ
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เกี่ยวกับป่ าไม้ เริ่มลดน้ อยลง อีกทังยั
้ งมีรัฐบาลที่เข้ ามาสนับสนุนในเรื่องทาเกษตรกรรมจึงทาให้ การ
ใช้ ช้างเริ่มลดน้ อยลง และไม่ใช้ ในที่สดุ ชาวบ้ านที่มีการเลี ้ยงช้ างไว้ ได้ นาไปขายหรือนาไปบริจาคให้
ศูนย์อนุรักษ์ ช้างแทน หรือช้ างมีการล้ มตายไปจากการใช้ งานหนัก เป็ นต้ น การประกอบอาชีพเริ่ ม
หลากหลายมากยิ่งขึ ้นคือ มีเกษตรกรรม มีการค้ าขาย หรือมีการไปทางานในตัวจังหวัดมากยิ่งขึ ้น
จึงท าให้ เหลือแต่ผ้ เู ฒ่าผู้แก่ ที่อยู่ในชุมชน ประกอบประเพณี กัน และมีสาวนน้ อยที่เ ยาวชนเข้ า
มาร่วมประเพณี
ประเพณีแห่น ้าช้ างเริ่มไม่ใช้ ช้างในการเข้ าร่วมประเพณีแต่มีการใช้ ช้างจาลองแทน และ
พิธีกรรมอื่นๆ เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากช้ างจริ งมาเป็ นรูปช้ างจาลองแทน เริ่ มมีการสื่อสาร
เข้ ามาประเพณีได้ รับความสนใจจากคนต่างถิ่นมากยิ่งขึ ้นทาให้ ในวันประเพณีแห่นา้ ช้ างมีคนนอก
พื ้นที่เข้ ามาดูในประเพณีพิธีกรรมมากยิ่งขึ ้น และลูกหลานเริ่ มเข้ ามาร่วมประเพณี มากยิ่งขึ ้น แต่
ลูกหลานรุ่นหลังไม่ร้ ูถึงคุณค่าของประเพณีและความหมายของประเพณีที่จัดขึ ้นมา เริ่ มมีการจัด
งานใหญ่โตขึ ้น มีการแสดงหลากหลายขึ ้น มีนกั ร้ องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน
จะเห็น ได้ ว่า เมื่อบริ บ ทชุมชนมีก ารเปลี่ยนแปลงขึน้ ท าให้ ป ระเพณี แห่นา้ ช้ าง พิ ธีก รรม
ต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิม ลูกหลานในชุมชนไม่เห็นคุณค่าของประเพณี แห่นา้ ช้ างแต่จัดขึ ้นเพื่อให้
เป็ นธรรมเนียมเท่านัน้ หรือจัดขึ ้นมาตามผู้เฒ่าผู้แก่แต่ไม่ร้ ูถึงคุณค่าประเพณีแห่นา้ ช้ างนีเ้ ลย และ
จะเป็ นการจัดประเพณีเพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิงเท่านัน้
5.1.1.1 ประวัติป ระเพณี แห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ น้ จังหวัดแพร่ และ
องค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ างตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
ในอดีตเดิมพื ้นที่ที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านนาพูนเป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ห่างไกลจากตัวเมือง เป็ น
พื ้นที่ป่าดงดิบ พื ้นที่เป็ นลาบลุม่ หุบเขา มีผืนป่ าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ มีไม้ ที่สร้ างชื่อให้ กับตาบลนาพูน
คือไม้ สกั ทอง ไม้ ประดู่ ไม้ มะค่า เป็ นต้ น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ คือ การ
ท าไม้ ขายไม้ ซุ ง ท าเกี่ ย วกั บ ส่ว นป่ า จึ ง ใช้ ช้ างในการลากจูง ช้ างจึ ง เป็ นยานพาหนะ ที่ มี
ความสาคัญในการชักลากไม้ และการเคลื่อนย้ ายไม้ ที่มีขนาดใหญ่เกินกาลังคน ชาวบ้ านจึงมีการ
คล้ องช้ างป่ าเพื่อนามาใช้ งาน เมื่อช้ างที่ชาวบ้ านทาการคล้ องช้ างป่ ามาได้ ทางหมู่บ้านจะนาช้ าง
เหล่านันมาท
้
าพิธีสขู่ วัญช้ างเพื่อให้ ช้างเกิดอาการหายตกใจจากการถูกคล้ องมาจากป่ า หรื อเรี ยก
อีกอย่างก็คือการปลอบขวัญช้ างให้ หายตกใจ และเป็ นการทาให้ ช้างเกิดความเชื่องแก่ควานช้ างอีก
ด้ วย ทังนี
้ ้ผู้ที่คล้ องช้ างมาได้ จะได้ เป็ นเจ้ าของช้ างตัวนัน้ และนาไปใช้ งานได้ ตามความต้ องการของ
เจ้ าของช้ าง
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หลังจากใช้ งานช้ างมาตลอดทัง้ ปี ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็ นช่วงที่ฤดู
ร้ อน และเป็ นช่วงที่ชาวบ้ านจะว่างจากการประกอบอาชี พทาสวน ทานา ทาไร่ แล้ วยังเป็ นช่วง
วันหยุดสงกรานต์ของทุกปี จึงทาให้ ช้างได้ มีโอกาสพักผ่อนและหยุดใช้ งานช้ าง จึงได้ ถือโอกาสช่วง
หยุดนี ้ ที่เจ้ าของช้ างจะนาช้ างมาทาพิธีขอขมา ขอให้ ช้างอโหสิกรรมให้ เพราะตอนใช้ งานอาจจะมี
ดุ ด่า ว่ากล่าว ด้ วยคาพูดที่หยาบคาย บังคับให้ ทางาน เคยเฆี่ยนตี เป็ นต้ นและเพื่อให้ ระลึกถึง
บุญคุณที่ช้างมีตอ่ คน ช่วยในการทามาหาเลี ้ยงชีพและเป็ นความกตัญญูตอ่ ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษ
ของหมูบ่ ้ านจึงให้ มีพิธีแห่น ้าช้ างขึ ้นมา สืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
ในปั จจุบนั ประเพณีแห่น ้าช้ างยังจัดขึ ้นเป็ นประจาทุกๆปี มี การเพิ่มกิจกรรมเข้ าไป
ในงานประเพณีทาให้ มีผ้ คู นสนใจมากยิ่งขึ ้น สิ่งที่เดิมมาจากอดีตคือ เริ่มต้ นจากตัวประเพณีแห่นา้
ช้ างคือมีการใช้ ช้างจาลอง ช้ างแกะสลัก มาใช้ ในขบวนแห่ มีการใช้ รถยนต์ในแทนการใช้ ช้างของ
จริงเพื่อนาไปแห่ในหมูบ่ ้ าน และเพิ่มการประกวดนางสาวแห่นา้ ขึ น้ มา จากแค่ชุมชนนาพูน แค่ 6
หมู่บ้านที่มีการจัดประเพณี แต่ในปั จ จุบันรวมกัน ทัง้ ตาบล 11 หมู่บ้านที่เข้ าร่วมกัน จัดกันเป็ น
ประเพณีประจาตาบลไปแล้ ว มีการจ้ างดารา นักร้ องเข้ ามาร่วมงานประเพณีเพื่อดึงดูดคนเข้ ามา
ร่วมงาน อีกทังยั
้ งมีหมอสูข่ วัญช้ างที่ในอดีตเป็ นหมอสูข่ วัญชาวบ้ าน แต่ปัจจุบันหมู่ส่ขู วัญช้ างเป็ น
นักร้ องลูกทุ่งขวัญใจชาวบ้ าน
ทังนี
้ ้ถึงกิจกรรมจะเพิ่มขึ ้นมามากกว่าเดิม แต่ประเพณีหรือพิธีกรรมเก่ายังคงเหลือ
ไว้ ให้ เห็น เยาวชนยังเข้ าร่วมประเพณีกนั มากยิ่งขึ ้น ดูจากการส่งลูกหลานเข้ าประกวดนางสาวแห่
น ้าช้ างเป็ นต้ น ในขณะเดียวกันแห่น ้าช้ างเป็ นสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษต้ องการปลูกฝั งนิสยั ให้ คนรุ่นหลัง
รู้จกั ความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณนั่นเอง จะทาให้ เกิดประเพณีแห่ นา้ ช้ างขึ ้นมาเป็ นประจาทุกๆปี
ถึงแม้ ปัจจุบนั จะไม่ได้ ใช้ ช้างในการลากซุงแล้ วก็ตาม
5.1.1.2 องค์ประกอบของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
1) ประเภทของสื่อพิธีกรรมที่แบ่งตามมานุษยวิทยา ประเพณีแห่นา้ ช้ าง
จัดอยู่ในพิธีกรรมที่ทาอย่างเป็ นประจาต่อเนื่อง เพราะประเพณีแห่น ้าช้ างจัดขึ ้นเป็ นประจาทุกๆปี
2 ) ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับชีวิตจริ ง คือ จากการเสี่ยงทานาย
เฉยน ้าส้ มป่ อยของร่างทรงถ้ าเฉยน ้าได้ น ้าที่ใส ทานายว่าไม่ให้ ปลูกพืชที่ใช้ น ้าเยอะ แต่ในความเป็ น
จริ งแล้ วชาวบ้ านก็ยังต้ องปลูก พื ช ชนิดนัน้ อยู่ดีแต่อาจจะเลี่ย งการไม่ป ลูกเป็ นการปลูก แต่ลด
ปริมาณการปลูกลงหรือหันมาปลูกพืชอย่างอื่นแทน
3) สถานภาพของสื่อพิธีกรรม (Status) สถานภาพของประเพณีแห่นา้
ช้ างจัดอยู่ในสื่อพิธีกรรมที่อยู่ในสภาพข้ างนอกเข้ มแข็ง แต่ข้างในกลวงคือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีย้ ัง
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มีผ้ เู ข้ าร่วมทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่คณ
ุ ค่า/เนือ้ หาความหมายของพิธีกรรมจะเลอะเลือนหรื อ
เปลี่ยนไป อย่างประเพณีแห่น ้าช้ างในอดีตชาวบ้ านหรื อเยาวชนในหมู่บ้านในยุคนัน้ จะรู้ว่าแห่นา้
ช้ างเพื่อเป็ นการขอขมาแก่ช้างและระลึกถึงบรรพบุรุต แต่ในปั จจุบนั ผู้สงู อายุยงั พอรู้อยู่ว่าจะแห่นา้
ช้ างมาเพื่ออะไร แต่เยาวชนไม่ร้ ูเลยว่าจัดมาเพื่ออะไร และจัดขึ ้นมาทาไม รู้เพียงแต่วา่ จะจัดขึ ้นเป็ น
ประจาทุกๆปี เป็ นงานประจาตาบลเท่านัน้
4) ผู้เกี่ยวข้ อง (Stakeholder) ผู้ที่มาเข้ าร่วมมีคณ
ุ สมบัติทางประชากร
เป็ นประเพณี ที่รวมทุก เพศทุกวัยทุก ชนชัน้ แต่ใ นช่วงทาพิธีเ ข้ าทรงจะมีแต่ ผู้เฒ่าผู้แก่ และกลุ่ม
พ่อบ้ านแม่บ้าน ส่วนกลุม่ เยาวชนจะไม่สนใจและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมนี ้ ส่วนบทบาทของผู้เข้ าร่วม
นันสามารถแบ่
้
งออกได้ ดังนี ้
(1) ผู้ประกอบพิธีก รรม คือ หมอสู่ขวัญ จะท าหน้ าที่ ส่ขู วัญให้ ช้าง
เจ้ าร่างทรง จะทาหน้ าที่ในการให้ ผีบรรพบุรุตเข้ าทรงแล้ วหลังจากนันก็
้ ให้ เข้ าทรงเพื่อทานาย
(2) คนนอก คือ ลูกหลานของผีบรรพบุรุตที่เป็ นลูก แต่ไม่ใช่ ลกู เขย
กับลูกสะใภ้ ที่ผีบรรพบุรุตจะรู้จกั หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หน่อ”
5) ระบบการแบ่งงานกันทา คือ ระบบการแบ่งงานกันทาของประเพณี
แห่น ้าช้ างแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ ดงั นี ้ กลุม่ ผู้สงู อายุ จะทาหน้ าที่ในการเตรียมดอกไม้ ธปู เทียน กลุ่ม
แม่บ้านจะจัดเตรียมสถานที่ (ทาความสะอาด)ศาลเจ้ าที่และจัดเตรียมบายศรีสขู่ วัญ แต่ในปั จจุบนั
ได้ มีการจ้ างทาบายศรแทนการทาของกลุม่ แม่บ้าน กลุม่ พ่อบ้ านทาหน้ าที่ในการจัดเตรี ยมสถานที่
(ตัดต้ นไม้ บริเวณศาลเจ้ าที่) กลุม่ เยาวชนจะทาหน้ าที่ในการตกแต่งรถขบวนหรือจัดแต่งศาลเจ้ าให้
สวยงาม
6) ช่วงเวลา/กาละ คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างในอดีตจะกาหนดตามมติของ
ชาวบ้ านที่มีการว่างจากการทาไร่ ทาส่วนคือในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่มี
การพักช้ างไม่ให้ ทางานและการป้องกันไม่ใช้ ตกมันและเครียดเพราะอากาศร้ อน แต่ในปั จจุบนั ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ามาเลยมีมติกบั ทางหมูบ่ ้ านว่า จะจัดขึ ้นมาในวันที่ 20 เมษายน ของ
ทุกปี เพื่อให้ ร้ ูว่าวันนีเ้ ป็ นวันของประเพณีแห่นา้ ช้ าง เพื่อที่จะทาการประชาสัมพันธ์ให้ กับคนต่าง
พื ้นที่ได้ ทราบอย่างตรงกันว่าวันนี ้ของทุกปี จะมีการจัดประเพณีแห่น ้าช้ างขึ ้นมา
7) พื ้นที่/สถานที่/เทศะ คือ สถานที่ในการจัดงานประเพณีคือ หมูบ่ ้ านวัง
ลึก เพราะเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีช้างมากที่สดุ และเป็ นหมู่บ้านที่เป็ นต้ นกาเนิดของการสู่ขวัญช้ างขึ ้นมา
และหมูบ่ ้ านอื่นๆจะมาเข้ าร่วมการจัดงานในครัง้ นี ้ด้ วย
8) สิ่งของ/เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมแบ่งออกเป็ น 5 แบบด้ วยกันคือ
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(1) ประเภทและปริมาณของสิ่งของคือ จานวนบายศรี ส่ขู วัญจะทา
เพียงอันเดียวเพื่อที่จะได้ รวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนด้ ายสายศิลป์จะมี ตามจานวนช้ างที่
เข้ าร่วมพิธี กล้ วย อ้ อย ไม่กาหนดว่าใช้ เท่าไหร่ แต่ดจู ากการประมาณว่าช้ างที่เข้ าร่วมพิธีมีกี่เชือก
เพื่อให้ เพียงพอต่อการกินของช้ าง
(2) ผู้จดั เตรียม คือ ผู้ที่ทาบายศรีสขู่ วัญจะต้ องเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่ และ
แม่บ้านเพราะต้ องใช้ ความประณีตส่วนหมอสู่ขวัญจะเป็ นผู้สงั่ การว่าต้ องงทาบายศรี กี่ชนั ้ และต้ อง
วางดอกไม่ธปู เทียนไว้ ตรงไหนบ้ าง
(3) ความเข้ มงวด คือ ในการทรงเจ้ าจะต้ องมี เหล้ า มีไข่ต้ม บุห รี่
เมี ้ยง หมาก พลู บายศรี เพื่อให้ ผีบรรพบุรุษเข้ าร่ างทรง แต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไป ผีจะไม่เข้ าร่าง
ทรงหรืออาจจะเข้ าทรงแต่จะได้ รับการตาหนิจากผีบรรพบุรุษหรือไม่พอใจกับลูกหลาน
(4) ค่าใช้ จ่าย คือ ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานคืออดีตค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ชาวบ้ านจะรวบรวมเงินของแต่ละหลังค่าเพื่อมาเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการจัดประเพณีแต่ในปั จจุบัน
ทางด้ านองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ามาดูแลในเรื่องการจัดงานเลยทาให้ ดแู ลเรื่องค่าใช้ จ่ายให้ กบั
ชาวบ้ านทังหมดไปด้
้
วย
(5) บทบาทของสิ่งของแต่ละอย่างในพิธีกรรม คือ เหล้ า ไข่ต้ม บุหรี่
เมี ้ยง หมาก พลู บายศรี สิ่งของทังหมดเหล่
้
านีจ้ ะต้ องมีรอยเปิ ด เช่น เหล้ าก็ จะเทใส่แก้ วไว้ รอ บุหรี่
ก็จะต้ องมีไฟแช็คไว้ เพื่อตรียมสูบตอนเข้ าทรงแล้ ว
9) ขันตอนการประกอบพิ
้
ธีกรรม ตามสื่อพืน้ บ้ านสื่อสร้ างสุข (สพส.)
ทังนี
้ ้แบ่งได้ เป็ น 3 ช่วงช่วงพิธีกรรม คือ ขันตอนก่
้
อนทาพิธีกรรม ช่วงระหว่างพิธีกรรม ช่วงหลังทา
พิธีกรรม
(1) ช่วงก่ อนท าพิ ธีก รรม ช่วงที่ มีก ารจัดเตรี ย มสถานที่ ข้ าวของ
เตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆก่อนการจัดงาน ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีช้ ่วงก่อนทาพิธีคือ การทาความสะอาด
ศาลเจ้ าที่บรรพบุรุษ อาบน ้าให้ ช้าง จัดเตรียมบายศรี และอาหารสาหรับช้ าง เป็ นต้ น
(2) ช่วงระหว่างทาพิธีกรรม ช่วงที่มีการทาการสู่ขวัญช้ างช่วง การ
เข้ าทรงของผีบรรพบุรุษ การทานายเรื่ องนา้ แก่ชาวบ้ าน และการทาการขับไล่เคราะห์ร้ายแก่ผ้ มู ี
เคราะห์ในหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
(3) ช่วงหลังทาพิธีกรรม หลังจากทาพิธีกรรมเสร็จจะเป็ นการพบปะ
พูดคุย ถามเรื่ องทุกข์สขุ ของกันและกัน หรื อหลังจากการจบการเสี่ยงทายผลของนา้ ชาวบ้ านจะ
ปฏิบตั ิตามที่ผีทรงเจ้ าบอก
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10) รูปแบบ/เนื ้อหา-ความหมาย-คุณค่า วิเคราะห์ตามทฤษฎีต้นไม้ แห่ง
คุณค่า ผู้วิจยั จะวิเคราะห์ให้ เห็นในหัวข้ อวิเคราะห์ตามคุณลักษณะโดยใช้ ทฤษฎีต้นไม้ แห่งงคุณค่า
11) อารมณ์/จังหวะ คือ ในช่วงพิธีทาการสูข่ วัญช้ าง บรรยากาศจะเงียบ
สงบต่อจากนันพิ
้ ธีการแห่ช้างรอบหมู่บ้านจะมีความครื น้ เครงและพิธีการเข้ าทรงจะมีบรรยากาศ
เงียบสงบ หลังจากจบพิธีการต่างๆจะบรรเลงเพลงทาให้ มีบรรยากาศครืน้ เครง
12) บทบาทหน้ าที่ของสื่อพิธีกรรม
จะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบของประเพณีแห่น ้าช้ างสรุปได้ วา่ มีการเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามกาลเวลา ยุคสมัย อย่างเช่น สถานที่จัดงาน เมื่อมีผ้ เู ข้ าร่ วมประเพณีเยอะขึ ้น สถานที่ย่อม
เปลี่ยนเป็ นใช้ สถานที่ที่มีความกว้ างใหญ่มากยิ่งขึ ้น ส่วน
5.1.1.3 วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
ตามแนวคิดต้ นไม้ แห่งคุณค่า มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
สรุ ป ได้ ด ังนี ้ ส่วนที่มองเห็นได้ ได้ แก่ ลาต้ น ดอก ใบ กิ่งก้ าน ผล ส่วนนีเ้ รี ยกว่า
รูปแบบ ส่วนที่มองเห็นได้ ในพิธีกรรมแห่น ้าช้ างได้ แก่ พิธีกรรมแห่ นา้ ช้ างการสาดนา้ ช้ าง การเสี่ยง
ทายนา้ การบายศรี สขู วัญช้ าง การส่งเคราะห์ของหมอผี การไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวเอง ทัง้ นีส้ ่วน
รูปแบบในของพิธีกรรมที่มองเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้
ส่วนที่มองไม่เห็น ได้ แก่ ส่วนที่อยู่ใต้ พืน้ ดิน คือ รากแก้ ว รากฝอย ส่วนนีเ้ รี ยกว่า
เนือ้ หา คุณค่า ความหมาย ซึ่งในการจัดพิธีกรรมก็ได้ สอดแทรกเนือ้ หาสาระไว้ มากมาย เนือ้ หา
สาคัญๆมีดงั นี ้ คือ การสร้ างความตระหนักและเห็นคุณค่าของช้ าง การแสดงถึงความเครารพต่อ
บรรพบุรุษ ส่วนที่มองไม่เห็นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคือจะไม่เห็นคุณค่าของช้ างเพราะ
ปั จจุบนั ไม่ใช้ ช้างในการทางาน เป็ นเพียงแค่ชื่ออย่างเดียวแค่นนั ้
5.1.1.4 บทบาทและหน้ าที่ของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ ที่มี
ผลต่อชุมชน
บทบาทหน้ าที่ ของแห่ น า้ ช้ างวิ เ คราะห์ ตามทฤษฏีบ ทบาทหน้ าที่ ของพิ ธี ก รรม
สามารถสรุปหน้ าที่ของแห่น ้าช้ างที่มีผลต่อชุมชนนาพูนตังแต่
้ อดีต-ปั จจุบนั ยังคงความมีหน้ าที่ของ
ตัวมันเองอยู่ถึงแม้ วา่ รูปแบบพิธีกรรมจะยังมีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
1) ทาหน้ าที่ระดมพลังชุมชน คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างเป็ นประเพณีที่จัด
ขึ ้นมาในวันเดียว ประจาทุกๆปี จะมีชาวบ้ านทังต
้ าบลเข้ ามาช่วยเหลือ ร่วมงานในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่าง
มากถือว่าเป็ นการระดมพลังชุมชนตาบลนาพูน
2) ทาหน้ าที่สืบทอดความเชื่อ คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างเป็ นประเพณี ที่
ระลึกถึงบุญคุณช้ าง และแสดงถึงความเครารพบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้ านเชื่อว่าถ้ าทาเป็ นประจาทุกปี
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จะทาให้ หมู่บ้ านอยู่อย่ างมีความสุข ไม่มีโรคภัย ไข้ เ จ็บ และชาวบ้ านเชื่ อว่าถ้ าผีทรงเจ้ าเฉยน า้
ทานายว่าปี นี ้น ้าจะน้ อยหรือน ้าจะมากชาวบ้ านจะปฏิบตั ิตาม
3) ทาหน้ าที่ในการสร้ างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามัคคีเป็ นปึ กแผ่น
คือ การจัดประเพณีแห่น ้าช้ างขึ ้นมาจัดเพื่อสร้ างความรักใคร่ สามัคคีกนั ในเขตตาบลนาพูน เห็นได้
จากการร่วมมือกันในการจัดเตรียมงานและตกแต่งสถานที่ในงาน
4) ทาหน้ าที่ในการสร้ าง/สืบทอดอัตลักษณ์/ตัวตน คือ ประเพณีแห่นา้
ช้ างสร้ าง อัตลักษณ์ให้ แก่ชมุ ชนนาพูนคือ ถ้ าพูดถึงแห่นา้ ช้ างต้ องคิดถึ งตาบลนาพูนจังหวัดแพร่
และ สืบ อัต ลัก ษณ์ ของจังหวัดแพร่ ด้วย โดยผู้ที่ เ ข้ าร่ วมประเพณี จ ะใส่เ สือ้ หม้ อฮ่อมที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่อีกด้ วย
5) หน้ าที่ในการสร้ างความอบอุ่น/ความมัน่ คงทางจิตใจ คือ ประเพณี
แห่น ้าช้ างหลังจากมีการนาผีบรรพบุรุษเข้ าทรงแล้ วจะมีการบนบานศาลกว่าให้ ผีบรรพบุรุษให้ ปก
ปั กดูแลรักษา ยกตัวอย่างเช่น ตัวผู้วิจยั เองได้ บนบานสานกล่าวกับผีบรรพบุรุษว่า ขอให้ งานปี นีม้ ี
กาไรเยอะๆตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะชือ้ เสื ้อผ้ าชุดใหม่ให้ และจะชือ้ ดาบให้ ใหม่เป็ นต้ น จึงทาให้ ผ้ ู
บนบานสานกล่าวมีความอุน่ ใจและสบายใจ มีแรงในการทางานมากยิ่งขึ ้นไป
6) หน้ าที่ให้ ความบันเทิง คือ ในการจัดประเพณีแห่นา้ ช้ างในอดีตจะมี
การร้ องเพลง ราวง กันตามประชาชาวบ้ าน แต่ใ นปั จ จุบัน จะมีวงดนตรี มาเล่น จ้ างนัก ร้ องที่ มี
ชื่อเสียงมาแสดงและมีการประกวดนางสาวแห่น ้าช้ างเป็ นต้ น
7) ทาหน้ าที่ปลอบขวัญ/คลายความกังวล คือ ในช่วงที่หมู่บ้านเกิดภัย
แล้ งขึ ้นมาชาวบ้ านก็จะไปทาพิธีเข้ าทรงผีบรรพบุรุษเพื่อบอกปั ญหาแล้ วกล่าวขอให้ ผีบรรพบุรุษ
ช่วย ในการทรงผีบ รรพบุรุษ ไม่จ าเป็ นจะต้ องมีเ ฉพาะวัน แห่น า้ ช้ างอย่ างเดีย ว แต่จะมีขึ ้นมาก็
ต่อเมื่อทางชุมชนมีเรื่องทุกข์ร้อนใจต้ องการความช่วยเหลือ
8) ทาหน้ าที่ให้ แนวทางในการดาเนินชีวิต คือ ประเพณีแห่นา้ ช้ างจะมี
การจัดการเสี่ยงทานายเรื่องน ้าอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะให้ ชาวบ้ านใช้ นา้ อย่างประหยัดและใช้ นา้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น ถ้ าผลเสี่ยงทายออกมาว่าปี นี ้น ้าจะแล้ ง ชาวบ้ านก็จะไม่ปลูกต้ นไม้ ที่ใช้ นา้
เยอะ และชาวบ้ านก็จะหาภาชนะมารองน ้าไว้ เพื่อใช้ เป็ นต้ น
9) หน้ าที่ใ นการเป็ นยาสมานแผลชุมชน คือ ในชุมชนตาบลนาพูนใน
กลุม่ เยาวชนอาจจะมีเรื่องทะเลาะ ขัดแย้ งกัน แต่เมื่อถึงวันจัดงานประเพณีก็มาจัดร่วมกันจึงทาให้
เห็นถึงความสามัคคีกนั ในกลุม่ และไม่กล้ ามีเรื่องขัดแย่งหรือทะเลาะกันได้
10) หน้ าที่ในการสร้ างความทรงจาร่วมกัน คือ ของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
คือ จะเป็ นในช่วงผีบรรพบุรุษเข้ าร่างทรง เมื่อมีการเอ่ยถามร่างทรงว่า นัน้ ลูกใคร หลานใคร ร่าง
ทรงจะตอบได้ ทนั ทีวา่ ลูกใครหลานใคร มาจากไหน ทาให้ คนที่อยู่ร่วมฟั งได้ ทราบถึงที่มาของญาติ
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ตนเอง และทราบถึงเรื่องราวในอดีตถ้ าผีบรรพบุรุษเล่าให้ ฟัง (ต้ องถามผีบรรพบุรุษถึงจะพูดขึ ้นมา)
กรณีไม่ถามผีบรรพบุรุษจะไม่เอ่ยถึง
11) หน้ าที่อบรมบ่มเพาะ คือ ประเพณีแห่นา้ นีส้ อนให้ ร้ ูถึงบุญคุณของ
บรรพบุรุษที่สร้ างเรามา ให้ ได้ ทราบถึงบุญคุณของช้ างที่สร้ างอาชีพให้ เรามาจนมีได้ ถึงปั จจุบนั
12) หน้ าที่การแสดงความรู้สึกร่วมกัน คือ ยกตัวอย่างเช่นคนในชุมชน
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดการสูญเสียใครไปสักคน(ตาย) คนในหมู่บ้านจะรู้สึกสงสาร แล้ ว
ยินดีไปช่วยงานอย่างไม่มีข้อแม้ ใดๆ
13) ทาหน้ าที่เป็ นคลังความรู้คือ เมื่อหลังเสร็จสิ น้ ประเพณีจะมีการนา
รูปไปไว้ ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมูบ่ ้ านเพื่อให้ ผ้ มู าเยี่ยมเยือนสามารถได้ ร้ ูถึงประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
5.1.2 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่ นา้ ช้ างตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
5.1.2.1 องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบล
นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคอดีต(พ.ศ. 2457-2547 ) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) กลุม่ คนในท้ องถิ่น
(1) ผู้สง่ สาร (Sender) คือ ในอดีตผู้ชาวบ้ านในชุมชุนจะเข้ าร่วมพิธี
กันเองจึงทาให้ เกิดการจัดงานขึ ้นกันเองภายในชุมชน โดยมีผ้ เู ฒ่าผู้แก่ พ่อบ้ าน แม่บ้าน เยาวชน
เด็กๆ เข้ ามาร่วมเท่านัน้ อย่างกับที่พ่ออุ้ยสมกล่าวว่า “ ช้ างใครมีก็เอามารวมกัน ทุกบ้ าน ทุกตัว
บ้ านใกล้ เคียงก็เอามารวมกัน”
(2) เนื ้อหาสาร (Message) คือ ในอดีตบุคคลผู้สง่ สารที่กล่าวมาใน
ข้ างต้ นจะทาการส่งเนื อ้ หาได้ เล่าถึงประวัติความเป็ นมา ระเบียบพิธีการขันตอนต่
้
างๆช่วงเวลา
วิธีการปฏิบตั ิ การแต่งตัว เหตุผลของการจัดประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ทาไมต้ องมีการสู่ขวัญช้ าง ทาไม
ต้ องเข้ าทรงผีบรรพบุรุษ ต่างๆ ให้ กับลูกหลาน รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนๆของตนและยังได้ บอกไปยัง
กลุม่ คนที่ร้ ูจกั กับครอบครัวของตนอีกด้ วย
(3) ช่องทางในการสื่ อสาร (Channel) คือ ในอดีตช่องทางการ
สื่อสารมีได้ ไม่ห ลากหลายเหมือนปั จจุบัน ในอดีตจะเป็ นการบอกปากต่อปาก ผ่านการพูดคุย
สนทนา ส่งต่อมายังรุ่นสูร่ ุ่น ว่างานมีเมื่อไหร่ ควรจัดแบบไหน จัดเพื่ออะไร เป็ นต้ น
(4) ผู้รับสาร (Receiver) คือ ในอดีตผู้ที่ได้ รับสารจากผู้ส่งสารจะ
เป็ นลูกหลานที่ได้ รับจากการฟั งปู่ ย่า พ่อแม่ ญาติ หรือจากเพื่อนบ้ านเล่าให้ ฟั ง
2) กลุม่ คนในท้ องถิ่นที่ประกอบพิธีกรรม
(1) ผู้สง่ สาร (Sender) คือ ในอดีตในกลุ่มคนที่ประกอบพิธีกรรมนี ้
จะเป็ น หมอสูข่ วัญ ทรงเจ้ า(ยายเต๊ า) ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็ นคนบอกกล่าว ระเบียบ วิธีการ
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จัดงาน เตรียมของซ่นไหว้ ทาบายศรีสขู่ วัญ เป็ นต้ น หมอสูข่ วัญจะมีการบอกหมู่ส่ขู วัญรุ่นต่อไปว่า
ควรทาอย่างไร มีข้อปฏิบตั ิอย่างไรบ้ างเกี่ยวกับประเพณี ทรงเจ้ าหรือยายเต๊ า จะทาหน้ าที่ในการให้
ผีบรรพบุรุษมาเข้ าสิงในตัวเอง วิธีการเลือกคือ ผีบรรพบุรุษจะทาการเลือกเอง จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไป
ศึกษาโดยวิธีการคือ ผีจะเลือกผู้ที่มีผมหอม และผู้ที่สามารถเข้ าทรงได้ ง่าย
(2) เนื ้อหา (Message) คือในอดีตระเบียบ พิธีการ ต่างๆเกี่ยวกับผู้
ประกอบพิธีพิธีกรรมแก่ผ้ ทู ี่รับสืบทอดและแนะนาวิธีการในการประกอบพิธีกรรม
(3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือ ผู้ส่งสารจะเป็ นการพูดคุย
ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมกับผู้ที่ถกู คัดเลือกหรือผู้เลือกจากผู้รับช่วงต่อเช่น หมอสูข่ วัญไปยังหมู่สู่
ขวัญอีกรุ่นหนึ่ง
(4) ผู้รับ สาร (Receiver) คือ ผู้สืบ ทอดรุ่ น ต่อไป แต่อาจจะไม่มี
ความคุ้นเคยกับพิธีกรรมจึงต้ องให้ ผ้ สู ืบทอดรุ่นต่อไปศึกษาและดูแบบอย่างจากผู้ประกอบพิธีกรรม
หลักต่อไป
สรุป การสืบทอดประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูนในอดีตไม่มีอะไรที่ซับซ้ อนมาก
นัก จะเป็ นการบอกต่อๆ กันมา เป็ นเรื่ องเล่า เป็ นคาสอน แบบปากต่อปาก และปฏิบัติกันต่อมา
เป็ นแบบรุ่นต่อรุ่น
5.1.2.2 องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบล
นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคปั จจุบนั (พ.ศ. 2548-ปั จจุบนั )
องค์ป ระกอบการสื่อสารเพื่ อการสืบ ทอดประเพณีแห่นา้ ช้ างในยุคอดีต สิ่งที่ มา
เพิ่มเติมไปจากยุคอดีตคือ กลุม่ หน่วยงานภายนอกสามารถ สรุปสื่อสารได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น ้าช้ างในยุคอดีต
ผู้ส่งสาร
เนื ้อหาสาร
(Sender)
(Message)
สืบทอดโดย
1.กลุม่ คนในท้ องถิ่น ประวัติความเป็ นมา
- ผู้นาชุมชน
ความเชือ่ หลักปฏิบตั ิ
- ผู้สงู อายุ
- เยาวชน

ช่องทางการสือ่ สาร(Channel)
วาระโอกาส พื ้นที่

ผู้รับสาร
(Receiver)

ช่องทาง :การบอกเล่าแบบปาก
ต่อปาก
วาระโอกาส: ในช่วงประเพณีแห่
น ้าช้ าง
พื ้นที่ :กลางพื ้นที่กว้ างและบ้ าน

- ลูกหลาน
- เพื่อนต่างชุมชน
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ผู้ส่งสาร
เนื ้อหาสาร
(Sender)
(Message)
สืบทอดโดย
2.กลุ่ม คนในท้ องถิ่ น ระเบียบ พิธีการ ข้ อ
ที่ประกอบพิธีกรรม ปฏิบตั ิ

3.กลุม่ หน่วยงาน
ภายนอก

กาหนดการ
รายละเอียดของ
ประเพณี

ช่องทางการสือ่ สาร(Channel)
วาระโอกาส พื ้นที่

ผู้รับสาร
(Receiver)

ช่องทางการสือ่ สาร : การ
ผู้สบื ทอดรุ่นต่อไป
คัดเลือกจากผู้สบื ทอดคนก่อน
วาระโอกาส:ก่อนช่วงประเพณีแห่
น ้าช้ าง
พื ้นที่ :บ้ าน
ประชาสัมพันธ์
- วารสาร
- ป้าย

- คนในชุมชน
- คนนอกชุมชน

สรุ ป จะเห็น ได้ ว่าการสื่อสารเพื่ อการสืบ ทอดประเพณี แห่น า้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่ในยุคอดีตและยุคปั จจุบนั มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัดเมื่อมีหน่วยงานภายนอก
เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของประเพณี เนื ้อหาของประเพณีจะบอกถึงรายละเอียด และกาหนดการมาก
ยิ่งขึ ้นและมีกาหนดการที่มีความแน่นอนมากกว่า ช่องทางการสื่อสารจะมีหลากหลายมากยิ่งขึ ้น มี
การใช้ สื่อเข้ ามาเป็ นส่วนช่วยในการสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ ส่วนตัวผู้รับสารในอดีตจะเป็ นแค่กลุ่ม
เล็กๆภายในชุมชนเท่านัน้ แต่มาในยุคปั จจุบันจะเป็ นได้ ว่ามีกลุ่มผู้รับสารมากยิ่งขึ ้น เป็ นเพราะ
ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย มีสื่อเข้ ามาเป็ นส่วนช่วยจึงทาให้ มีกลุ่มผู้รั บสารเยอะหลายๆ
กลุม่ เป็ นการเผยแพร่กนั ต่อไปเลื่อยๆ
5.1.2.3 กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีสว่ นร่วมของประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน
อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่
จากการศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมของประเพณีแห่น ้าช้ างสารมารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
1) สื่อบุคคล คือ ประเพณีแห่น า้ ช้ างนี ไ้ ด้ ใช้ สื่อบุคคลเป็ นอีก ช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสาร ทังนี
้ ้เราจะเห็นได้ ชดั คือ ผีร่างทรง ซึ่งเป็ นร่างทรงของผีบรรพบุรุษที่ทาการสิ่งร่าง
เพื่อบอกกล่าว ทักทายลูกหลานที่เข้ ามาร่วมพิธี จะเห็นได้ วา่ ทางชาวบ้ านเชื่อร่างทรงมาก เช่น ร่าง
ทรงผีบรรพบุรุษทักว่า น ้าปี นี ้น้ อย จึงอยากให้ ชาวบ้ านลดการปลูกพืชที่ใช้ นา้ เยอะ ชาวบ้ านจึงลด
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การปลูกพืชชนิดนัน้ และ ร่างทรงทักอีกว่าคนนีจ้ ะมีเคราะห์ ชาวบ้ านก็จะทาพิธีส่งเคราะห์อีกขัน้
หนึ่ง ทังนี
้ ้สื่อบุคคล(ร่างทรง)จึงเป็ นสื่อที่สาคัญของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้
2) สื่อวัตถุ คือ ประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้ได้ ใช้ สื่อวัตถุคือบายศรี ส่ขู วัญช้ างที่
แสดงถึงการเรี ยกขวัญช้ าง การปลอบขวัญ ช้ างจากการทางานหนัก โดยมีบายศรี ที่สวยงาม ใน
บายศรีจะประกอบไปด้ วย ดอกไม้ ธูป เทียน สายศิลป์ เป็ นต้ น
3) สื่อกิจกรรม คือ สื่อกิจกรรมประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัด
แพร่ แบ่งออกเป็ น 2 ยุค คือ ยุคอดีต ยุคปั จจุบนั
(1) ยุคอดีต สื่อกิ จ กรรมจะมีอยู่ไม่มากเช่น การสู่ขวัญ ช้ าง การ
เข้ าทรงผีบรรพบุรุษ การส่งเคราะห์ผ้ มู ีเคราะห์ ร้ องราทาเพลง เป็ นกิจกรรมที่ทากันมาตังแต่
้ ในยุค
อดีตจึงทาให้ ประเพณีดนู ่าเกรงขามมากกว่าปั จจุบันที่เพิ่มกิจกรรมเข้ ามา
(2) ยุคปั จจุบนั ถือว่าสื่อกิจกรรมมีอิทธิพลต่อต่อผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
อย่างมากเป็ นได้ จากผู้เข้ าร่วมงานจะไม่คอ่ ยพูดถึงเรื่ องช้ างเท่าไหร่ แต่จะพูดถึงกิจกรรมมากกว่า
กิจกรรมที่มีเพิ่มเข้ ามาจากกิจกรรมเดิมคือ การประกวดนางสาวแห่น ้าช้ างประจาปี ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ดึงดูให้ คนในชุมชนเข้ ามาร่วมกิจกรรมอย่างมาก และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การนาเอานักร้ องที่
มีชื่อเสียงมาร้ องในช่วงตอนกลางคืน ซึ่งในอดีตกิจกรรมจะจบแค่ช่วงเย็นเท่านัน้
4) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ของประเพณีแห่นา้ ช้ างนีจ้ ะเป็ นป้ายเชิญ
ชวนให้ เข้ ามาร่วมงานโดยงบประมาณหรือสิ่งที่จดั ทาจะเป็ นองค์กรที่เข้ ามาสนับสนุนงานในครัง้ นี ้
5.1.3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่ นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น ้าช้ างโดยใช้ ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ คือ
จากประเพณี แห่นา้ ช้ างที่ มีมาตัง้ แต่ยุคอดีตมีก ารเปลี่ย นแปลงไปอย่างมากทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัย
วิเ คราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงของประเพณี โดยใช้ ท ฤษฎีบ้ าน 2 ชัน้ ในการวิเ คราะห์ ใ นครัง้ นี ้ ได้
ดังต่อไปนี ้
จากทฤษฏีสามารถวิเคราะห์ ประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ ดังนี ้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบบ้ านชัน้ ล่างเป็ นเป็ นสภาพแวดล้ อมของชุมชน ชีวิตประจาวันของปั จเจกบุคคล คือ
สภาพแวดล้ อมของชุมชนตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ และการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในชุมชน การ
ประกอบอาชีพ เป็ นต้ น ส่วนบ้ านชัน้ บน เปรี ยบเทียบกับประเพณีแห่นา้ ช้ างนี ้ และระหว่างชัน้ ทัง้
สองมีบนั ไดขึ ้นลง บันไดขาขึ ้นเปรียบได้ กบั ชุมชนนาพูนทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ ใช้ ช้างในการลากไม้
จึงทาให้ เกิดประเพณีแห่น ้าช้ างเพื่อระลึกถึงบุญคุณช้ าง
บ้ านในที่นี ้เปรียบเทียบกับประเพณีแห่นา้ ช้ างในอดีตว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสมัย
อดีตทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ ใช้ ช้างเป็ นเครื่องทุ่นแรง ช้ างที่ได้ มาคือเกิดจากการคล้ องช้ างในป่ ามา
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ใช้ งาน ช้ างที่ได้ มาในช่วงแรกจะไม่คอ่ ยคุ้นเคยกับคนเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้ งานได้ และจากการใช้
งานช้ างมาตลอดทังปี
้ แล้ วในช่วงเดือนเมษายนเป็ นช่วงฤดูร้อน หรื อเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน
สมัยนันจึ
้ งได้ หยุดให้ ช้างได้ พกั ผ่อน ชาวบ้ านเลยถือเอาว่าเดือนนี ้เป็ นเดือนพักของช้ างเลยทาพิธีสู่
ขวัญช้ างขึ ้นมาเพื่อระลึกถึงคุณค่าของช้ าง ความดีของช้ างและเป็ นการขอขมาที่ทาลวงเกินช้ าง
ด้ วยหลังจากแห่น ้าช้ างเสร็จจะมีการเข้ าทรงของผีบรรพบุรุษและทาการเสี่ยงทายนา้ และการส่ง
เคราะห์สิ่งไม่ดีออกไปด้ วย
ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ทาให้ เห็นว่า บ้ านชันล่
้ างคือ อาชีพเกี่ยวกับทาป่ าไม้ ใช้ ช้างในการลาก
ซุง ในอดีตบ้ านชันนี
้ ้เป็ นยังไง บ้ านชันบนจะเป็
้
นแบบนัน้ แต่ในปั จจุบนั บ้ านชันล่
้ างมีการเปลี่ยนไป
จากเดิมคือไม่ได้ ใช้ ช้างในการใช้ งานแล้ ว ส่วนบ้ านชันบน
้ คือ พิธีกรรมสูข่ วัญช้ าง พิธีกรรมเข้ าทรง
ผีบ รรพบุรุษ ในอดี ต และปั จ จุบัน ไม่มีค วามเปลี่ ย นแปลงของบ้ า นชัน้ บนถึ ง บ้ า นชัน้ ล่างจะ
เปลี่ยนไป ชันบนยั
้
งเป็ นแบบเดิม
แต่คณ
ุ ค่าของบ้ านทังสองชั
้
นไม่
้ เหมือนเดิม เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไป พิธีกรรมเหมือนเดิม
แต่คณ
ุ ค่าของพิธีกรรมไม่เหมือนเดิม
ประเพณีแห่น ้าช้ างในยุคปั จจุบนั ขันตอนและกระบวนการจะยั
้
งคงเดิมแต่มีสิ่งที่เปลี่ยนไป
และเพิ่มเข้ ามาเพราะเนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวบ้ านเปลี่ยนไป ไม่ใช้ ช้างในการลากซุง
ไม่ทาอาชีพเกี่ยวกับป่ าไม้ หนั มาทาไร่ ทานา แทน ทาให้ บ้านชัน้ แรกเปลี่ยนไป ส่วนบ้ านชัน้ ที่ 2 ก็
ยังคงเหมือนเดิมเพิ่งแต่เพิ่มกิจกรรมขึ ้นมา ที่เห็นได้ ชดั เจนมีดงั นี ้
1) ใช้ ช้างที่เช่าจากศูนย์เลี ้ยงช้ างหรือใช้ รูปปั น้ ช้ างแทนช้ างจริงๆ
2) ใช้ หมอสู่ขวัญ ช้ างเป็ นนัก ร้ องนัก แสดงที่ มี ชื่ อเสีย งมาท าแทนหมอสู่ข วัญ
ชาวบ้ าน
3) มีกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติมขึ ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาร่วมงาน
4) มีงานรื่นเริงในช่วงตอนกลางคืน
ถึงแม้ วา่ ว่าวิถีชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พิธีกรรมในปั จจุบนั ยังคงอยู่
ให้ ลกู หลานได้ ศึกษาต่อไป ถึงแม้ ว่าคุณสมบัติบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของ
ประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้ตามตารางข้ างล่างเพื่อให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นไป
สรุป จากผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ทาให้ เห็นว่า เมื่อบ้ านชัน้ ล่างมี
การเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ส่งผลต่อบ้ านชัน้ บน แต่ธรรมเนียมปฏิบัติยังปฏิบัติแบบเดิม เพียงแต่
คุณค่าของพิธีกรรมจะหายไป จากกรณีประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้บริบทชุมชนเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพและและเทคโนโลยี แต่ชาวบ้ านชุมชนนาพูน จังหวัดแพร่ยังคงปฏิบัติประเพณี
ต่อไปเลื่อยๆรุ่ น ต่อรุ่ น ไปถึ งลูก หลานต่อไป แต่ผ้ วู ิจัย ไม่สามารถทราบได้ ว่าในอนาคตจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปมากจากนี ้อีกไหม
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5.1.3.1 ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงประเพณี แ ห่ น า้ ช้ าง ตาบลนาพูน
จังหวัดแพร่
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี สามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
จากการศึกษาของผู้วิจยั ได้ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่
น ้าช้ างนันสามารถแบ่
้
งออกได้ เป็ น4 กลุม่ ด้ วยกัน ดังนี ้
1) ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั ต้ องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไป
เสียแล้ ว เทคโนโลยีได้ นาความสะดวกสบายให้ กับผู้ใช้ งาน เราเองปฏิเสธไม่ได้ ว่าปั จจุบันไม่ใ ช้
เทคโนโลยีทัง้ นี เ้ ทคโนโลยียังส่งผลในด้ านดีและด้ านลบ ในด้ านดีเ กี่ ยวกับ การประกอบอาชี พ
สะดวกสบายเป็ นต้ น ประเพณีแห่นา้ ช้ างนีไ้ ด้ รับผลดีและผลเสียจากเทคโนโลยีอย่างเห็น ได้ ชัด
ผลดีในการการลดใช้ แรงงาน การกระจายข่าวสาร ผลเสียในด้ านคุณค่าของประเพณี ทาให้ คนใน
รุ่นหลานไม่ร้ ูถึงคุณค่าของช้ างเพราะเนื่องจากปั จจุบันไม่มีช้างให้ เห็นและไม่ใช้ ช้างในการลากซุง
เหมือนในอดีตและการเสี่ยงทายน ้าก็จะลดคุณค่าไปอีกเพราะเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้ ร้ ูล่วงหน้ า
ได้ วา่ ปี นี ้น ้าจะน้ อยหรือปี นี ้น ้าจะมีมาก
ประเพณี แห่ น า้ ช้ างในปั จ จุบัน เปลี่ ย นไปตามเทคโนโลยี ตามความ
ทัน สมัย เปลี่ย นไปตามการประกอบอาชี พของคนในชุมชุน ซึ่งตัวผู้วิจัย เองเป็ นคนในพื น้ ที่ ยัง
สังเกตเห็นถึ งความแตกต่างนีไ้ ด้ ชัดเจน คนใช้ รถแทนช้ าง ช้ างก็ไม่มีป ระโยชน์อะไรเป็ นแค่ชื่ อ
ประเพณีแค่นนั ้
2) การประกอบอาชีพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนอดีตจะทาเกี่ยวกับป่ าไม้ แต่ในปั จจุบันชาวบ้ าน
หันมาทาไร่ ทาสวน ทานา อันเนื่องมาจากรัฐบาลได้ เข้ ามาควบคุมป่ าไม้ ทาให้ การตัดไม้ นนั ้ ทาได้
ยากลาบากจึงเปลี่ยนอาชีพกันและอีกทังการท
้
าไร่ ทาสวน ยังได้ รายได้ ดีและปลูกตามฤดูกาลได้
ปั จจุบนั ชาวบ้ านตาบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ ทาไร่ส้มเขียวหวานที่มีรสชาติหวานเป็ นผลไม้ ขึ ้นชื่อ
ของตาบลนาพูน ทาให้ ไม่มีชาวบ้ านกลับไปทาอาชีพป่ าไม้ อีก และยังมีรายได้ ตลอดทังปี
้
3) การเมืองท้ องถิ่น
การเมื อ งท้ องถิ่ น ก็ เ ป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงคื อ
เมื่อก่อนชาวบานตาบลนาพูนยังไม่ได้ เป็ นตาบล หรือไม่มีองค์การบริ การส่วนจังหวัดเข้ ามา ทาให้
ไม่มีงบประมาณเข้ ามาช่วยในเรื่องของประเพณีนี ้ แต่ปัจจุบนั ชาวนาพูนได้ ตงเป็
ั ้ นตาบลนาพูนจึงมี
งบเข้ ามา ในช่วงแรกของการเป็ นตาบล ไม่มีงบประมาณเข้ ามาช่วยเรื่องค่าใช้ จ่ายแต่เริ่มผ่านมาได้
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สักพักทางองค์การบริหารได้ งบประมาณมาจากจังหวัดทาให้ มีเงินมาช่วยและปรับปรุงประเพณีไป
ตามงบที่ได้ มา ยกตัวอย่างเช่น เดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้ านไม่ได้ กาหนดวันว่าจะจัดในช่วงวัน
ไหน แต่พอองค์การบริหารเข้ ามาได้ กาหนดวันไว้ เลยว่าต้ องเป็ นวันที่ 21 เมษายน ของทุกๆ ปี
4) การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อมีการท่องเที่ยว
ย่อมมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมชม เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวทางด้ านองค์การบริหารส่วนตาบล ทางด้ าน
จังหวัดก็อยากให้ ประเพณีโด่งดัง ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป จึงมีการพัฒนารูปแบบของประเพณีให้
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ยกตัวอย่างอย่างเห็นได้ ชดั เจนคือ มีการประกวดนางสาวแห่น ้าช้ าง การ
นานักร้ องที่มีชื่อเสียงมาทาพิธีสขู่ วัญช้ างเพื่อช่วยเรียกนักท่องเที่ยว และให้ เป็ นที่น่าสนใจของคน
ในพื ้นที่อื่นๆเป็ นต้ น
5) ด้ านวัฒนธรรม
ด้ านวัฒนธรรม คือ ในหมูบ่ ้ านรับวัฒนธรรมของต่างถิ่นเข้ ามาในชุมชนจึง
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิธีกรรมจากเดิมทาให้ เสี่ยงต่อการสูญหายของพิธีกรรม
บางส่วนไป
5.1.4 การฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ประเพณีแห่ นา้ ช้ างตาบลนาพูน จังหวัดแพร่
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาถึงประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ได้ มี
การศึกษาถึงปั ญหาที่เข้ ามาของประเพณีคือ มีองค์กรของรัฐเข้ ามาแทรกแซงในเรื่ องของประเพณี
โดยเข้ ามาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่มีเพื่อให้ เกิดความน่าสนใจของประเพณี ทาให้ ประเพณีขาด
ความขลังและความน่าเชื่อถือ และเมื่อองค์กรรัฐเข้ ามาทาให้ ชมุ ชนมีงบประมาณในการสนับสนุน
ทาให้ ท างชุมชนเองมีงบในการจ้ างนัก ร้ องที่ มีชื่ อเสีย งมาเป็ นหมอสู่ขวัญ ช้ างแทนหมอสู่ขวัญ
ชาวบ้ าน เพื่อให้ ประเพณีมีแรงจูงใจให้ เข้ าร่วมงานมากยิ่งขึน้ ทาให้ ได้ หาแนวทางในการฟื ้นฟูและ
อนุรักษ์ ประเพณี ได้ คาแนะนาจากผู้สงู อายุ เยาวชน ชาวบ้ าน ผู้ประกอบพิธีกรรมได้ ดงั นี ้
1) จัด ทาประวัติป ระเพณีแห่นา้ ช้ างไว้ เ ป็ นหนังสือแจกให้ ห้ องสมุดของชุมชน
ห้ องสมุดโรงเรียนและให้ แก่สานักวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เก็บไว้
2) จัดให้ เยาวชนเข้ าร่วมในแต่ละขันตอนแบ่
้
งกันเป็ นกลุม่ หาพิธีกรรมที่ถนัดหรือ
กิจกรรมที่สนใจของเยาวชน ให้ เยาวชนเข้ าร่วมในส่วนพิธีกรรมนี ้ และเข้ าใจถึงประเพณีมากยิ่งขึ ้น
3) ส่งเสริ มให้ มีการประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่นา้ ช้ างไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของประเพณีแห่นา้ ช้ างและให้ ชุมชนอื่นๆเข้ าร่วมประเพณีและสามารถนา
ประเพณีแห่น ้าช้ างไปเป็ นประเพณีต้นแบบของชุมชนอื่นๆ ได้
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5.2 อภิปรายผล
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปศึกษาเกี่ยวกับประเพณีแห่น ้าช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิน้ จังหวัด
แพร่ มีผ้ ทู ี่เห็นด้ วยที่มีองค์การบิหารส่วนตาบลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และไม่เห็นด้ วยในบ้ างส่วน คือ เมื่อ
มีองค์กรของรัฐเข้ ามาเกี่ยวข้ องมีทงั ้ ข้ อดีและข้ อเสีย คือ ประเพณีบ้างส่วนหายไป ความขลังหรื อ
ความศรัทธาของประเพณีลดน้ อยลงไป คุณค่าของประเพณีลดน้ อยลง ข้ อดีคือทาให้ ชุมชนอื่นๆได้
รู้จกั ประเพณีแห่นา้ ช้ างมากยิ่งขึ ้น ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยเองเป็ นคนในชุมชน ค่อนข้ างที่จะไม่เห็นด้ วยที่ทาง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ได้ เข้ า มาในส่ว นของตัว พิ ธี ก รรมนี ด้ ้ วย จึ งมี แ นวทางหรื อ เป็ น
ข้ อเสนอแนะในการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ประเพณีนี ้ไว้ คือ
เมื่อทางชุมชนขาดองค์การบริการส่วนตาบลก็จะไม่มีงบประมาณในการจัดประเพณีและ
ใช้ เงินชาวบ้ าน แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ามาประเพณีดงั เดิมเก่าแก่บางส่วนก็จะหายไป
ถ้ าแบ่งกันคนละครึ่งทางหรือจุดกึ่งกลางระหว่างชุมชนกับองค์การบริ การส่วนตาบล คือ ให้ ชุมชน
รับเงินสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตาบลแต่ใช้ งบประมาณในเรื่องอื่นแทนการจ้ างหมอสูข่ วัญ
ที่เป็ นนักร้ องที่มีชื่อเสียง และใช้ หมอสูข่ วัญที่เป็ นหมอชาวบ้ านเพื่อให้ เกิดความขลัง ความศรัทธา
มากยิ่งขึ ้นและยังเป็ นการสืบทอดพิธีกรรมสูข่ วัญของชาวบ้ านได้
ทังนี
้ ้ตัวผู้วิจยั เองเป็ นคนในชุมชนจึงอยากจะให้ มีการอนุรักษ์ ประเพณีนีใ้ ห้ อยู่ไปถึงลูกถึง
หลานในรุ่ นต่อไปอีก จึงอยากจะเสนอให้ มีการท าประวัติเกี่ ยวกับประเพณีแห่น า้ ช้ างไว้ เพื่ อให้
ลูกหลานได้ อ่านและรู้ถึงที่มาของประเพณีนี ้ และทราบถึงคุณค่าของประเพณีนี ้ ซึ่งปั จจุบันไม่มี
หนังสือหรือประวัติความเป็ นมาที่แน่ชดั มีแต่คาบอกเล่าจะผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ถ้ าหากว่าผู้เฒ่าผู้
แก่เหล่านันเสี
้ ยไป ประเพณีจะหายตามพวกท่านไป

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) งานวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ นาเสนอเกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
คุณค่าประเพณีแห่นา้ ช้ าง ตาบลนาพูน อาเภอวังชิ น้ จังหวัดแพร่ ในภาพแคบ ในการวิจัยครัง้
ต่อไป จึงควรศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของประเพณีอื่นๆในตาบลใกล้ เคียงเพื่อให้ ทราบถึง
กระบวนการสื่อสารของประเพณีใกล้ เคียง เพื่ อนาข้ อมูลต่างๆมาศึกษาว่า ในพืน้ ที่ ใกล้ เคียงกัน
กระบวนการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีอื่นด้ วย
อย่างไร
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2) งานวิจัย ในครัง้ นี เ้ จาะจงไปยังกลุ่มมีความเกี่ ยวข้ องของประเพณี ผู้ร่วมประเพณี
งานวิจัยครัง้ ต่อไปศึกษาครัง้ ต่อไปจะศึกษาถึงผู้เข้ าร่วมประเพณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับชุมชน
มองเห็นประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้เป็ นอย่างไรและรู้คณ
ุ ค่าของประเพณีแห่น ้าช้ างนี ้อย่างไรบ้ าง
3) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่
น ้าช้ าง อยู่ตลอดเวลา ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน ประเพณีเก่าแก่ยงั คงอยู่ หรื อ
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรเข้ าไปในประเพณีเพื่อให้ เกิดความสนใจของผู้เข้ าร่วมงานอีก ซึ่งอาจ
ทาให้ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ในอนาคตต่อไป
4) วัฒนธรรมในจังหวัดแพร่มีประเพณีที่หลากหลายที่กาลังจะหายไป เช่น การเลี ้ยงผี
ปู่ ย่าโดยการเข้ าทรง ประเพณีส่งเคราะห์ลอยกระทง เป็ นต้ น ผู้วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาการสืบ
ทอดและอนุรักษ์ ประเพณีไว้ เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาสื่อพื ้นบ้ านให้ คงอยู่สืบไป
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