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ประชาสมัพนัธ์ให้แก่ชมุชนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมประเพณีและน าไปเป็นตวัอย่างประเพณีชมุชนอ่ืนๆ 
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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 
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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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เร่ืองการศกึษา คอยอยู่เคียงข้าง คอยให้ค าปรึกษามาโดยตลอด  
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 
1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา   
  

ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศท่ีอยู่ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางด้านวฒันธรรมของแต่ละเชือ้ชาติ ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ทิศได้แก่ ทิศตะวนัออก ทิศ
ตะวนัตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ในแตล่ะพืน้ท่ีของประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันถึงแม้จะอยู่
ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ทิศเหนือจะประกอบไปด้วยพืน้ท่ีเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ เป็นพืน้ท่ีราบสงู มี
อาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาว พม่า ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคท่ีมี
วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ท่ี เช่น ภาษา การแต่งกาย วฒันธรรม
ท้องถ่ิน รวมไปถึงวฒันธรรมตา่งๆ แตล่ะพืน้ท่ีแตเ่ป็นต้น (ส านกังานวฒันธรรมจังหวดัแพร่, 2553, 
น. 3) 

จงัหวดัแพร่เป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้สดุของอาณาจกัร มีช่ือเรียกท่ีนิยมเรียกคือ เมือง
แป้  ปัจจบุนัเรียกว่า เมืองแพร่ จังหวดัแพร่เป็นจังหวดัท่ีมีภเูขาล้อมรอบ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญัคือ ป่าไม้ เพราะพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของจังหวดัร้อยละ 81.50 เป็นภเูขา  (ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัแพร่, 2542, น. 18) ทิศเหนือติดกบัจงัหวดัล าปาง พะเยา น่าน ทิศใต้ติดกับจังหวดัสโุขทัย 
ทิศตะวนัออกติดกับจังหวดัอตุรดิตถ์และทิศตะวนัตกติดกับจังหวดัล าปาง ทัง้นีเ้น่ืองจากจังหวดั
แพร่เป็นจงัหวดัท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของภาคเหนือท่ีจะเดินทางเข้าสูจ่งัหวดัแพร่ เชียงราย พะเยา น่า 
ล าปาง ล าพนู เชียงใหม ่จึงเป็นจงัหวดัท่ีถกูเรียกวา่ “ประตสููล้่านนา” (ส านกังานวฒันธรรมจังหวดั
แพร่, 2553, น. 3) 

จากต านานพระธาตชุ่อแฮกลา่วถึงประวตัิเมืองแพร่ว่า เมืองแพร่มีมาตัง้แต่สมยัพุทธกาล 
ประมาณปี พ.ศ. 1371 พ่อขนุหลวงพล ราชนดัดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนท่ี(ไทยลือ้ ไทย
เขิน)สว่นหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบรีุ และเวียงพางค าลงมาสร้างเมืองบนท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้ยม 
ขนานนามวา่ “เมืองพลนคร” (เมืองแพร่ปัจจบุนั) แตจ่ากรูปของผงัเมืองแพร่เป็นรูปวงรีไมส่ม ่าเสมอ 
สณัฐานคล้ายหอยสงัข์หรือรอยเท้าลกัษณะคล้ายผงัเมืองหริภญุไชยหรือเมืองล าพูนท่ีสร้างโดย
พระนางจามเทวี และเมืองเขลางค์หรือล าปางตามต านานจามเทวีวงศ์ ได้สนันิษฐานว่าเมืองแพร่
และเมืองล าพูนเป็นเมืองท่ีสร้างขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ตัง้ขึน้มาก่อน
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เมืองเชียงใหมแ่ละเช่ือวา่เมืองแพร่ได้ก่อตัง้ขึน้แล้วก่อนการตัง้กรุงสโุขทัยเป็นราชธานี (ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553) 

วฒันธรรมของจงัหวดัแพร่ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการน าเอาวฒันธรรมของจังหวดั
ใกล้เคียงมาผสมผสานกันจนได้เป็นวฒันธรรมของจังหวดัแพร่เองไม่ว่าจะเป็น ภาษา ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ประชาชนสว่นใหญ่ของจงัหวดัแพร่เป็นชมุชนคนเมือง รองลงมา
เป็นคนท่ีมีเชือ้ชาติจีน อินเดียและชาวเขาหลายเผ่าเป็นชนกลุ่มน้อยเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวไทย
พวน ชาวไทยภเูขา เผา่กะเหร่ียงหรือยาง เผ่าม้ง หรือ แม้ว เป็นต้น  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาก าเมือง
(ค าเมือง) หรือภาษาประจ าเผา่ตา่งๆ อาชีพท่ีส าคญัคือ เกษตรกรรม การท าเหมืองแร่(ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553) การแตง่กายของชาวเมืองแพร่ท่ีนิยมสวมใสก่นัเป็นเสือ้หม้อฮ่อม ผ้า
ตีนจก น ามาประยุกต์ใส่ได้ทัง้ผู้ ชายและผู้หญิง บ้านของชาวแพร่ส่วนใหญ่จะท าด้วยไม้สกัทอง 
เป็นบ้านไม้เรือนโบราณ (กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 2556, น. 131)  
 อ าเภอวงัชิน้เป็นหนึ่งในอ าเภอของจงัหวดัแพร่เดิมเป็นต าบลวงัชิน้ขึน้อยู่กับอ าเภอแม่ทะ
จงัหวดัล าปางและต าบลวงัชิน้เดิมเป็นหมูบ้่านเลก็ๆ 2 หมูบ้่าน ตัง้อยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้ยม คือ 
บ้านหมู่ท่ี 1 เรียกว่าบ้านผาววั-เลียเหนือ และบ้าน หมู่ 2 เรียกว่าบ้านผาววัเลียใต้ รวมกันเป็น
ต าบลวงัชิน้ มีความอดุมสมบรูณ์ คือ มีสตัว์ในป่ามีปลาในน า้อย่างชกุชมุ มีบริเวณแม่น า้ยมท่ีไหล
ผา่นหมูบ้่านเป็นแอง่น า้ลกึเรียกวา่ “วงั” และบริเวณใกล้วงัน า้มีดินโป่งและหินผา พอถึงฤดแูล้งน า้
แห้งเหลือแตว่งัน า้จะมีสตัว์ป่านานาชนิดลงมากินน า้โดยเฉพาะววัป่ามกัลงมากินดินโป่งและเลีย
หินผา หินผาแห่งนีจ้ึงได้ช่ือว่า “ผาววัเลีย” และเรียกหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านผาววัเลีย” ความอดุม
สมบรูณ์ท่ีเตม็ไปด้วยสตัว์ป่านานาชนิด นายพรานจึงมีการลา่สตัว์ท่ีบริเวณดินโป่งเป็นประจ า และ
ได้แลเ่นือ้สตัว์ ค าวา่ “เนือ้” ภาษาถ่ินเรียกวา่ “จิน้” จึงเรียกบริเวณนีว้่า“บ้านวงัจิน้” และต่อมาเป็น
ช่ือต าบลวงัชิน้ จนถึงทกุวนันีปี้ พ.ศ. 2473 มีการโอนอย่างเป็นทางการมาขึน้กับเขตการปกครอง
ของอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ได้รับการยกฐานะขึน้เป็นก่ิงอ าเภอวงัชิน้
โดยมีขนุอ านวยอนุธรรม ด ารงเป็นปลดัอ าเภอเป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอเป็นคนแรกวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึน้เป็นอ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  

อ าเภอวงัชิน้ตัง้อยู่ในแนวเทือกเขาผีปันน า้กลางและเทือกเขาผีปันน า้ตะวนัออกอยู่ตอนใต้
ของจังหวัดแพร่ สงูจากระดับน า้ทะเล 150 ถึง 300 เมตรห่างจากตวัจังหวัดแพร่ ประมาณ 79
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 650 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,216.960 
ตารางกิโลเมตร อ าเภอวงัชิน้ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอเด่นชัย อ าเภอลอง จังหวดัแพร่ และ
อ าเภอเถิน อ าเภอสบปราบ และอ าเภอแม่ทะ ของจังหวัดล าปาง และอ าเภอศรีสัชนาลัย ของ
จงัหวดัสโุขทยั (ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553) 



3 
 

ชาวอ าเภอวงัชิน้สว่นใหญ่เป็นคนพืน้เมืองเป็นคนเชือ้ชาติไทยซึ่งเรียกตนเองว่า“คนเมือง”
และยงัมีชาวเขาเผา่กะเหร่ียง อีก้อ ชาวไทยใหญ่ และคนไทยเชือ้สายจีน จัดเป็นชนกลุ่มน้อยของ
อ าเภอวงัชิน้ วิถีชีวิตของคนชาวอ าเภอวงัชิน้เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายยึดถือประเพณีแบบชาวไทย
ภาคเหนือทัว่ไปมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง อาชีพ สว่นใหญ่มีอาชีพการเกษตร และมีอตุสาหกรรม
ท่ีเน่ืองจากวัตถุดิบทางการเกษตรได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน เลีย้งสัตว์ ทอผ้า หัตถกรรม
เถาวลัย์ จกัสานไม้ไผ ่เฟอร์นิเจอร์ไม้รากไม้ แปรรูปอาหาร ร้านอาหาร หาของป่า ร้านค้า (ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553) 

ทางด้านความเช่ือและวัฒนธรรมของชาวอ าเภอวังชิน้นัน้มีความหลากหลายต่างกัน
ออกไปแตล่ะต าบลแตย่งัมีกลิ่นอายของวฒันธรรมของจงัหวดัแพร่ไว้คือการประกอบพิธีต่างๆของ
ชาวบ้านท่ีนีจ้ะสวมเสือ้หม้อฮ่อมเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของชาวแพร่เอง ตวัอย่างของวฒันธรรมของ
ชาวบ้านอ าเภอวังชิน้ท่ีมีการปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับ
พิธีกรรมความเช่ือเกิดตามสภาพปัญหาของสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีและความสามารถของคนใน
ท้องถ่ินซึ่งเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชมุชนแทบทัง้สิน้เช่นความเช่ือเร่ืองว่าขวญัหาย เช่ือว่าคนเรามี
ขวญัอยู่กบัตวั 32 ขวญั ถ้าตกใจขวญัจะตกหล่นท าให้เจ้าของเจ็บป่วยได้ จะต้องมีการซ้อนขวญั
(ตกัเก็บขวญั) หรือเฮียกขวญั(เชิญขวญั) และสู่ขวญั (ป้อนอาหารและผกูข้อมือ) จึงจะหายป่วย 
การเลีย้งผีเจ้าบ้าน ชมุชนเช่ือกนัวา่คนในหมูบ้่านจะได้รับดแูลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของลกูหลาน
ทัง้ในหมูบ้่านและท่ีไปท างานตา่งบ้าน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให้ชมุชนอยู่เยน็เป็นสขุ จาก
วิญญาณท่ีสถิตอยู่ท่ีปงผีเจ้าบ้านซึ่งถือว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ น่าเกรงขาม จะมีการจัดเป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้ คือ เดือน 9 เป็นการบวงสรวง-จดัเลีย้งด้วยไก่ มีการเตรียมเคร่ืองบวงสรวงและ
จัดสถานท่ีบวงสรวงผีเจ้าบ้าน และในเดือน 4 เป็นการแก้บนขอบคุณ จะเลีย้งด้วยหมู มีการ
จดัเตรียมเคร่ืองแก้บนและจดัสถานท่ีตัง้เคร่ืองแก้บน (ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553) 

ความเช่ือเร่ืองการเลีย้งผีเจ้าไฮ่ (การไหว้เจ้าท่ี) เช่ือกนัวา่ในสวน ไร่ นา มีผีเจ้าท่ีรักษา ถ้า
เจ้าของปฏิบตัิดีดแูลเจ้าท่ีดี เจ้าท่ีก็จะดแูลผลผลิตให้ได้ผลเจริญงอกงามดีพออยู่พอกิน มีผลก าไรได้ 
โดยการท าพิธีเลีย้งเจ้าท่ี และพิธีปจูาต้าวตัง้สี่ (บูชาท้าวทัง้สี่)  เป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาตัง้แต่
สมยัโบราณของชาวเหนือ ท่ี มีความเช่ือวา่เป็นการบชูาเทพยดา (เทวดา) ฟ้าดิน อนัได้แก่ พญาอินตา 
(พระอินทร์) ท้าวจตโุลกบาลทัง้ 4 และแมธ่รณีผู้รักษาแผ่นดิน ซึ่งเช่ือว่าถ้าได้บอกกล่าวเทวดาฟ้า
ดินก่อนท าพิธีมงคลตา่งๆ เช่น พิธียกเสาเอกในการปลกูบ้านใหม ่แตง่งาน สร้างวดัวาอาราม หรือ
แม้กระทัง้เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงตัวอย่างเช่น มีผู้ คนเจ็บป่วยล้มตายจ านวนมาก  ข้าวในนา
เสียหาย จะท าให้เกิดสิริมงคลเหตกุารณ์ท่ีร้ายแรงจะดีขึน้ และส าหรับบางบ้านท่ีนับถือพิธีกรรม
อย่างเคร่งครัดเมื่อถึงวนัข้างขึน้ของแตล่ะเดือนตอนเช้าช่วงพระอาทิตย์แรกขึน้จนถึงเท่ียงวนัจะมี
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การปจูาต้าวตัง้สี่ทกุเดือน โดยมีการจดัท าแท่นส าหรับบชูาท้าวทัง้สี่ สูงประมาณ 1.5 เมตร มีแท่น
ส าหรับวางสะตง (กระทง) 5แท่น ตามทิศทัง้ 4 จ านวน 4 แท่น และแท่นกลางสงูกว่าแท่นอ่ืนๆ   
(ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2543) 

ทัง้นีเ้ป็นพิธีกรรม ความเช่ือ ท่ีกลา่วถึงประเพณีของชาวอ าเภอวงัชิน้เพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้
ยงัมีหลายๆพิธีกรรมท่ียังไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียด เช่น ประเพณีสู่ขวญัคน ประเพณีเลีย้งผีเจ้า
บ้าน เป็นต้น ตวัผู้ วิจยัเองเป็นลกูหลานของชาวต าบลนาพนู บิดาเป็นชาวต าบลนาพนู ผู้ วิจัยเกิดท่ี
ต าบลนาพูนนีต้ัง้แต่เด็กจนกระทัง้อายุ 10 ขวบ เป็นคนหนึ่งท่ีอยู่ในชุมชนต าบลนาพูนได้ มี
การศกึษาพิธีกรรมของหนึ่งในต าบลท่ีมีอยู่ในอ าเภอวงัชิน้ ท่ีมีพิธีกรรมท่ีขึน้ช่ือของต าบลนาพนูเป็น
ประเพณีท่ีมีท่ีเดียวในประเทศไทยโดยจงัหวดัอ่ืนๆ ไมม่ีพิธีกรรมแห่น า้ช้างเพ่ือการขอขมาช้างและ
การร าลกึถึงบรรพบรุุษ ทางชมุชนได้ร่วมใจกันจัดพิธีกรรมนีข้ึน้มา ต าบลนาพูนมีขนาดเล็กก่อตัง้
ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีอาณาเขตพืน้ท่ี  431.26 ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขา บริเวณ
ท่ีตัง้เป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ไม่มีร้านค้าขนาดใหญ่ มีสถานท่ีราชการ ใกล้เคียงกัน คือ องค์การบริหาร
สว่นต าบลนาพนูสถานีอนามยัประจ าต าบลนาพนู และโรงเรียนบ้านนาปลากัง้ ในพืน้ท่ีไม่มีสถาน
บริการ  สถานบนัเทิง  โรงแรม  สถานเริงรมย์  บังกะโล  ธนาคาร  ร้านทอง มีหมู่บ้านทัง้หมด 11 
หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  และท า
เฟอร์นิเจอร์รากไม้ ประชาชนท่ีนีจ้ะมีทัง้คนพืน้เมือง ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยภเูขาเผา่อาขา่ รวมอยู่ด้วย  

ชาวบ้านในต าบลนาพนูในอดีตสว่นใหญ่จะท าอาชีพเกษตรกรรมท าไร่ ท าสวน ตดัต้นไม้
ในป่าเพ่ือน ามาท าบ้าน ค้าส่งออกไปยังจังหวดัต่างๆใกล้เคียง ทัง้นีจ้ังหวดัแพร่มีความโด่งดงัใน
เร่ืองของต้นไม้สกัท่ีเรียกได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวดัแพร่เลยก็ว่าได้ ในปัจจุบัน
อาชีพตัดไม้ป่าขายจะไม่มีอยู่แล้วในพืน้ท่ีเพราะเกิดจากการอนุรักษ์ป่าไม้ของรัฐบาลเข้ามา
ควบคมุดแูลจึงท าให้อาชีพนีห้มดไปชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่แทน เช่น สวน
ส้มเขียวหวาน พนัธุ์สีทองท่ีมีช่ือเสียงอย่างหนึ่งในต าบลนาพนู 

ในอดีตประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีหนึ่งของต าบลนาพูนจังหวัดแพร่ ท่ีมีกันมา
ยาวนานสืบทอดกนัมาเป็นยาวนานประมาณปี พ.ศ. 2475 เดิมพืน้ท่ีของต าบลนาพนู โดยธรรมชาติจะ
อดุมไปด้วยป่าไม้ท่ีมีค่าได้แก่ต้นไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น อาชีพโดยส่วนใหญ่ของ
ชาวบ้าน คือการท าไม้ โดยอดีตใช้ช้างเป็นพาหนะ และใช้ช้างในการลากไม้ ชาวบ้านจึงมีการคล้อง
ช้างป่ามาเพ่ือใช้งาน เมื่อท าการคล้องช้างเสร็จจะน าเอาช้างมาท าพิธีสู่ขวญัช้างเหมือนเป็นการ
ปลอบขวัญช้างให้หายตกใจจากการถูกจับคล้องมาจากป่า เมื่อถึงคราวเทศกาล คือเทศกาล
สงกรานต์ของทกุปี จะเป็นช่วงท่ีมีอากาศร้อนจึงอยากให้ช้างได้มีโอกาสพกัผอ่น จึงได้ถือเอาโอกาส
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นีท่ี้เจ้าของช้างจะน าช้างของตนเองมาเข้าพิธีขอขมาช้างและท าบายศรีสูข่วญัรดน า้ก าหัวช้างท่ีตน
เคยบงัคบัให้ท างาน เคยเฆ่ียนต ีดดุา่ด้วยค าพดูหยาบคายตา่งๆและเพ่ือให้ระลกึถึงบญุคณุท่ีช้างมี
ตอ่คน ในการท ามาหาเลีย้งชีพเป็นความกตญัญูต่อผู้มีพระคณุบรรพบุรุษของหมู่บ้านจึงได้มีการ
แห่น า้ช้างขึน้มาและสืบต่อกันมายังปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีบรรพบุรุษต้องการ
ปลกูฝังนิสยัให้คนรุ่นหลงัรู้จักความกตญัญูต่อผู้มีพระคณุ งานประเพณีจะจัดขึน้ในระหว่างวนัท่ี 
20-26 เมษายน ของทกุปี จะท าพิธีกรรมวนัใดนัน้จะมีการตกลงกันของแต่ละหมู่บ้านในต าบลนา
พนูวา่จะก าหนดวนัจดังานวา่อยู่ในวนัไหน (ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่, 2553, น. 132) 

“ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้มีการจดัท าโดยมีพิธีกรรม คือจากการสอบถามผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ียังมี
ชีวิตอยู่พบว่า ประเพณีแห่น า้ ช้างเป็นประเพณีท่ีเกิดขึน้ในช่วงสงครามหัวเมืองศรีสัชนาลัย
โดยประมาณปี พ.ศ. 1800” นายเสาร์ นามสมมต ิ(สมัภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2557) ในขณะนัน้มี
ผู้คนล้มตายกันเป็นจ านวนมากและได้หนีกันมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีจังหวดัแพร่ เมื่ อก่อนประเพณีนี ้
เกิดขึน้เพียงหมูบ้่านเดียวท่ีหมูบ้่านวงัลกึ ซึ่งหมูบ้่านนีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีเลีย้งช้างไว้ใช้งาน จึงได้เกิดการ
คิดการขอขมาช้าง การท าพิธีสูข่วญัช้าง และระลกึถึงบรรพบรุุษ รดน า้ด าหวับรรพบรุุษ ท่ีลว่งลบัไป
แล้วขึน้มาพร้อมๆกันจึงท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาโดยการน าน า้ส้มป่อยหรือน า้อบ 
น า้หอม(ขมิน้ชนั แป้งหอม ผิวมะกรูด ผลส้มป่อย) น าไปใส่ภาชนะไว้บนหลงัช้าง แล้วหลงัจากนัน้
น าช้างแห่น า้ไปตามถนนทัง้หมูบ้่าน ในหมู่บ้านจะมีศาลหรือศาลากราบไหว้ของบรรพบุรุษของพ่ี
น้องหรือญาติในเขตพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ ก็จะน าช้างเดินไปข้างศาลของบรรพบุรุษ แล้วเอาน า้อบ
น า้หอมจากศาลนัน้ใสไ่ปบนหลงัช้าง จนครบศาลในหมูบ้่าน 

หลงัจากนัน้น าน า้อบ น า้หอม ลงมารดน า้ด าหัวบรรพบุรุษก่อนท่ีจะมาท าพิธีเข้าร่างทรง 
(อนัเชิญวิญญาณของบรรพบรุุษเข้ามาเข้าสิงในตวัร่างทรงแล้วหลงัจากนัน้ร่างทรงได้ท าการเชยน า้
(เทน า้)เพ่ือท าการเสี่ยงทายวา่พืชผลทางการเกษตร ข้าว จะอดุมสมบรูณ์ไหมหากตกัน า้อบน า้หอม
ออกมาเป็นสีขุน่ข้น ก็จะทายวา่เป็นข้าวนาได้ผลดี ฝนจะตกตามฤดกูาลดี พืชไร่จะอดุมสมบูรณ์ดี 
แตห่ากวา่น า้อบน า้หอมท่ีเชย (เทน า้) ลงมาเป็นสีจางไมขุ่น่ข้น จะท านายวา่ ฝนจะไม่ค่อยตก แล้ง 
พืชผลจากการเกษตรจะได้ผลผลิตไมด่ีเท่าท่ีควร และหลงัจากการเสี่ยงทายได้น าเอาน า้อบน า้หอม
ท่ีเชย(เทน า้)น ามารดน า้ด าหัวคนเฒ่าคนท่ียังมีชีวิตอยู่และน าเอาน า้มาเป่าคาถาลงไปในน า้
จากนัน้ก็จะท าพิธีไลส่ิ่งชัว่ร้ายออกจากหมูบ้่าน และให้ชาวบ้านน ากระทงท่ีบ้านแตล่ะหลงัได้ท ามา
ถือไว้ในมือแล้วหลงัจากนัน้ให้น ากระทงว่ิงไปทิง้ในล าน า้ห้วยของหมูบ้่าน ผี (ร่างทรง) ก็จะว่ิงตาม
ผู้ ท่ีถือกระทง ผีก็จะถือดาบไม้ไลฟั่นสิ่งชัว่ร้ายหรือเคราะห์กรรม ให้ตกไปปู่ สงัขาน (วนัสงัขานล่อง 
วนัท่ี12 เมษายน ) 
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ผู้ ท่ีว่ิงไมท่นัโดนผีใช้ดาบฟันก็จะได้มาท าพิธีสะเดาะเคราะห์อีกที หลงัจากนัน้ผี(ร่างทรง)ก็
จะน าเอาน า้อบน า้หอมพรมให้แก่ผู้ เข้าร่วมท าพิธีเพ่ือให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมใน
ครัง้นี ้และหลงัจากพิธีพรมน า้เสร็จจะมีการเสี่ยงทายของแตล่ะบคุคลวา่คนไหนมีเคราะห์ คนๆนัน้
ก็จะได้มีการท าพิธีสะเดาะเคราะห์และส่งเคราะห์นัน้ออกจากตวั ผู้ ท่ีจะถูกท านายผี(ร่างทรง)จะ
เลือกเองและจะรู้เองวา่ใครคนไหนมีเคราะห์ ใครคนไหนท่ีต้องท าพิธีสง่เคราะห์ คือผีจะมีการเลือก
ผู้ท านายเองหลงัจากนัน้ผู้ ท่ีมีเคราะห์จะหมดเคราะห์เพราะผีบรรพบรุุษได้ท าการสะเดาะเคราะห์ให้ 

ในปัจจบุนัประเพณีหรือพิธีกรรมแห่น า้ช้างยงัมีคงอยู่แตม่ีการปรับเปลี่ยนพิธีต่างๆเพ่ือให้
เข้ากับยุคสมยัไปบ้าง อย่างเช่น การน าเอารถยนต์มาแห่แทนช้างซึ่งปัจจุบันช้างไม่มีเลีย้งอยู่ใน
หมูบ้่านแล้วเพราะเน่ืองจากชาวบ้านสว่นใหญ่หนัมาท าอาชีพเกษตรกรไมท่ าป่าไม้เหมือนสมยัก่อน
เพราะมีกฎหมายการตดัไม้ท าลายป่ามาครอบคลมุไว้ ถ้าหากยังมีการใช้ช้าง ในบางปีก็จะมีการ
เช่าช้างจากศนูย์เลีย้งช้างเพ่ือมาท าพิธีเท่านัน้ โดยช้างท่ีเช่ามาเป็นช้างของทางศนูย์เลีย้งช้างไม่ใช่
ช้างจากชาวบ้านเองจึงเกิดผลท าให้ความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาในสว่นของการท าขวญัช้างได้ลด
หายไปและเสื่อมคณุคา่ไปในท่ีสดุ  

ประเพณีจะกลายเป็นประเพณีท่ีจดัขึน้มาเพ่ือความร่ืนเริงเพียงอย่างเดียวไม่ได้จัดมาเพ่ือ
นึกถึงคณุคา่ช้างอีกเลย และอีกอย่างหนึ่งท่ีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชดัเลยคือการน าเอาหมอสูข่วญัท่ี
ไม่ใช่หมอชาวบ้านแต่เป็นหมอสู่ขวญัท่ีเป็นนักร้องช่ือดงัมาท าพิธีการแทนซึ่งจากการสอบถาม
ชาวบ้านพบวา่เอามาเพ่ือดงึดดูให้คนในท้องถ่ินและตา่งถ่ินเข้ามาร่วมงานและเข้าร่วมพิธีในครัง้นี ้
ด้วย จากในอดีตจะใช้หมอสูข่วญัของชาวบ้านเองเพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดแตต่อนนีก้ลบัไม่ใช่ และ
เป็นอีกเหตผุลหนึ่งคือทางต าบลนาพูนได้มีการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆท าให้มีงบประมาณใน
การจ้างดารานกัเร่ืองมาในครัง้นีด้้วย ในปี พ.ศ. 2557 มีหมอสู่ขวญัท่ีเป็นนักร้องมาท าพิธีสู่ขวญั
ช้างคือ เสรี รุ่งสวา่ง 
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ภาพท่ี 1.1  หมอสูข่วญัเสรี รุ่งสวา่ง ก าลงัท าพิธีสูข่วญัช้าง งานประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู  
                  อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
 

จากข้างต้นท่ีกลา่วมาตวัผู้ วิจยัเองเป็นคนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนีม้าตัง้แตเ่ป็นเดก็(พ.ศ. 2531 
)ซึ่งได้เห็นความส าคัญของประเพณีนีเ้ป็นอย่างมากจึงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตัง้แต่อดีต -
ปัจจบุนั ประวตัิ การปฏิบตัิตัง้แตเ่ร่ิมท าพิธีจนถึงจบการท าพิธี สมยันัน้ยังพอจ าความได้เป็นครัง้ๆ
คราวและได้เห็นช้าง(ตามประสาเด็กท่ีตื่นเต้นเวลาเห็นช้าง) เห็นชาวบ้านร่วมมือกัน เห็นญาติ
ผู้ ใหญ่ เป็นวันรวมญาติพ่ีน้อง จนท าให้คิดว่าเป็นประเพณีท่ีส าคัญของต าบลนาพูนและเป็น
ประเพณีท่ีต้องคูก่บัต าบลนาพนูไปแล้ว ไมใ่ห้มีการดดัแปลงหรือปรับเปลี่ยนจนไมเ่หลือคณุค่าเดิม
ไว้ และควรค่าแก่การรักษาไว้ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่คณุค่าทางประเพณีควร
ยงัคงอยู่ไว้ให้ลกูหลานได้รับรู้รุ่นตอ่รุ่น  

จากการท่ีผู้ วิจัยซึ่งเป็นคนในพืน้ท่ีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกล่าวมาจึงต้องการจะ
ศกึษาเร่ืองนีเ้พ่ือเก็บรักษาวฒันธรรมประเพณีนีเ้อาไว้ให้อยู่คูก่บัต าบลนาพูนต่อไปและท าอย่างไร
ไม่ให้ประเพณีนีเ้สื่อมคุณค่าไป เยาวชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมข้างต้นนีอ้ย่างไรเพ่ือให้
มองเห็นคณุค่าของประเพณีนีอ้ย่างแท้จริง และยังคงสืบทอดประเพณีนีไ้ปจนถึงรุ่นลกูรุ่นหลาน
ตอ่ไปและรักษาให้เป็นเอกลกัษณ์ของต าบลและภมูิปัญญาท้องถ่ินไมใ่ห้หายไปจากชมุชน 
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1.2  ปัญหาน าวิจยั 
  

1) ประเพณีแห่น า้ช้างกบัรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง 
มีลกัษณะอย่างไร 

2) กระบวนการสืบทอดในการจดัพิธีแห่น า้ช้าง ของชมุชนต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ ตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนัมีลกัษณะอย่างไร 

3) ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี และปัจจัยท่ี
สง่ผลตอ่ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ีตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

4) ศกึษาแนวทางในการฟืน้ฟอูนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้างให้คงอยู่สืบไปจะท าได้อย่างไร 
 

1.3  วัตถุประสงค์  
  

1) เพ่ือศกึษาประเพณีแห่น า้ช้างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ของ
ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่        

2) เพ่ือศกึษากระบวนการสืบทอดในการจดัพิธีแห่น า้ช้าง ของชมุชนต าบลนาพูน อ าเภอ
วงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั       

3) เพ่ือศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี 
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั  

4) เพ่ือศกึษาแนวทางในการฟืน้ฟอูนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ 
จงัหวดัแพร่ให้คงอยู่สืบไป 
 
1.4  ขอบเขตการวิจยั 
  

1) ขอบเขตพืน้ท่ีการศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะครอบคลุมพืน้ท่ี ต าบลนาพูน  อ าเภอวังชิน้ 
จงัหวดัแพร่ท่ีประกอบประเพณีแห่น า้ช้าง คือ ชมุชนบ้านวงัลกึ ชมุชนบ้านนาพนู และชมุชนบ้านนา
ปลากัง้ ซึ่งชมุชนเหลา่นีเ้ป็นต้นก าเนิดการประกอบประเพณีแห่น า้ช้างโดยชุมชนทัง้  3 หมู่บ้านนีม้ี
อาชีพหลกัในอดีต คือ การตดัไม้ป่า ลากซุง ท าสวนผลไม้ และได้ประกอบประเพณีแห่น า้ ช้างมา
จนถึงปัจจบุนั 
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2) ขอบเขตด้านเนือ้หา ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัติการของ
ประเพณีแห่น า้ช้างท่ีมีปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเพณีและความเช่ือของชุมชนท่ีมีต่อ
ประเพณีแห่น า้ช้าง 

3) ขอบเขตระยะเวลา ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึง เดือน พฤษภาคม 2557 
 
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
  

การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้เป็นการศกึษาในเชิงปฏิบตัิการโดยมีขัน้ตอนการศึกษาค้นคว้า
ดงันี ้

1) ขัน้ส ารวจและศกึษาหาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ศกึษาจากการส ารวจและเอกสาร บันทึกท่ี
เป็นข้อมลูตา่งๆเก่ียวกบัประเพณีเพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า 

2) ขัน้การเก็บรวบรวมข้อมลู เก็บข้อมลูจากกลุ่มท่ีก าหนด เช่น ผู้น าชาวบ้าน ชาวบ้าน 
เยาวชน โดยการเข้าไปสมัภาษณ์ โดยการใช้เคร่ืองบันทึกเสียง จดบันทึก ถ่ายภาพ จากกิจกรรม 
และจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

3) ขัน้จดัท าข้อมลู การน าเอาข้อมลูจาการสมัภาษณ์เชิงลึก จากกิจกรรม จดบันทึก มา
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู และท าการสมัภาษณ์สว่นท่ีขาดให้มีความสมบรูณ์ 

4) วิเคราะห์ข้อมลู น าเอาข้อมลูจากขัน้ท่ี 3 มาวิเคราะห์และสรุปตามขอบเขต 
5) น าเสนอผลการศกึษา 
6) คืนข้อมลูให้ชมุชน ข้อมลูท่ีได้ท าการศึกษาไปเผยแพร่สู่ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือเป็น

การฟืน้ฟแูละสง่เสริมประเพณีให้อยู่คูก่บัชมุชนสืบไป  
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ข้อมูลของประเพณีแห่น า้ช้างท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเพณี การ
เปลี่ยนแปลงเข้ากบัยคุสมยัในทางท่ีดีขึน้  

2) ได้ข้อมลูของการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประโยชน์ รักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมแห่น า้ช้างของต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่  

3) ได้ข้อมลูปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเปลี่ยนแปลงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางใน
การฟืน้ฟอูนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้างให้คงอยู่สืบไป     
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1.7  นิยามศัพท์  
 

พธีิกรรม  หมายถึง พิธีการท่ีจดัขึน้มามีขัน้ตอน รูปแบบพิธีกรรม ก าหนดการท่ีแน่ชดั โดย
จะเก่ียวข้องกับศาสนา ความเช่ือของคนในชุมชน ในพืน้ท่ีนัน้ๆ และปฏิบัติสืบต่อๆ  กันมาเป็น
เวลานาน เช่น พิธีกรรมการเข้าทรงของผีประจ าหมู่บ้านต าบลนาพูน ก่อนจะเข้าสู่ประเพณีแห่น า้
ช้าง 

วถีิชีวติ หมายถึง วิธีการใช้ชีวิตของคนในชมุชนต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดัแพร่ ท่ี
อยู่ร่วมกนั  ปฏิบตัิร่วมกนั พฤติกรรมท่ีท าร่วมกนั การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนนัน้ๆ ท่ีเป็นไปใน
แบบแผนคลายๆ กนั เช่นการประกอบอาชีพ การกินอยู่ เป็นต้น  

ชุมชน หมายถึงอาณาบริเวณพืน้ท่ีแห่งหนึ่งท่ีมีคนจ านวนหนึ่งอาศยัอยู่รวมกันเป็นเวลา
อนัยาวนาน มีความผกูพนัตอ่สถานท่ีนัน้ มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็นและความเช่ือไปในทาง
เดียวกนั ใช้สาธารณสถานและสถาบนัตา่งๆ ร่วมกัน สามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันท ากิจกรรมอนั
ใดอนัหนึ่งได้กลุม่คนกลุม่หนึ่ง ตัง้ภมูิล าเนาอยู่ในอาณาเขตทางภมูิศาสตร์ท่ีค่อนข้างแน่นอนและ
ติดต่อกัน มีส่วนส าคัญของชีวิตทั่วๆไปอย่างเดียวกัน สามารถสังเกตได้จากกิริยามารยาท 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการพดูจา ภาษา เป็นต้น  

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอดีต ปัจจุบัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมท่ี
ไมไ่ด้เป็นทางบวกหรือทางลบ คือมีส่ิงใหมเ่กิดขึน้หรือเพ่ิมขึน้จากเดิม และสิ่งท่ีมีอยู่เดิมสิน้สภาพ
หรือถกูท าลายหรือสญูหายไป การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีมีส่ิงใหมเ่กิดขึน้หรือเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชดั 
เช่น วตัถ ุส่ิงประดิษฐ์ การขนสง่คมนาคม การติดตอ่สื่อสาร หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีหายไปเลยคือ
การใช้รถไถนาแทนการใช้ความไถนาเหมือนอดีต สิ่งท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม
ได้แก่ ประชากร อาชีพ เทคโนโลยี ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ พิธีกรรม บริบท 
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ผู้ เข้าร่วม จ านวนผู้ เข้าร่วม รูปแบบการแบ่งงาน ช่วงเวลา พืน้ท่ี สิ่งของเซ่น
ไหว้ ขัน้ตอนพิธีกรรม รูปแบบความเช่ือ อารมณ์ บทบาทหน้าท่ีเป็นต้น 

การสืบทอด หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตอ่ๆจากรุ่นสูรุ่่นตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ไม่ว่า
จะวิธีการสัง่สอน การปฏิบัติประเพณีตามๆกัน การเข้าพิธีกรรมต่างๆ จากอีกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง 

ประเพณีในอดีต หมายถึง ประเพณีท่ีมีมาตัง้แตบ่รรพบรุุษท่ีสืบทอดกนัมาเป็นช่วงๆอายุ
คน ตัง้แตผู่้ เฒา่ ผู้แก่ในชมุชน เดก็เยาวชน ได้ปฏิบตัิกนัมาโดยไมม่ีการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบตาม
มีตามเกิด มีอะไรใช้แบบนัน้  
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ประเพณีในปัจจุบัน หมายถึง ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมา
เป็นช่วงๆอายคุน ตัง้แตผู่้ เฒา่ ผู้แก่ในชมุชน เดก็เยาวชนได้ปฏิบตัิกันมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากประเพณีในอดีต คือมีความทันสมยัขึน้ เช่น การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง การประกอบอาชีพ 
เป็นต้น  

การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพคงเดิมไม่ว่าจะโดยวิธีการจดบันทึก 
รณรงค์ สืบทอด บอกเลา่ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คนในรุ่นตอ่ไป 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าท่ีชุมชนมี ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันตัดสินใจ 
ร่วมกนัออกความคิดเห็น รวมไปถึงร่วมกนัแก้ปัญหาตา่งๆของชมุชน เหมือนกบัประเพณีแห่น า้ช้าง
ท่ีทางหมูบ้่านร่วมกนัจดัประเพณีนีข้ึน้มา 

องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง อ าเภอวงัชิน้ ต าบลนาพนูจงัหวดัแพร่ โดยอิงจาก
แนวคิดต้นไม้แห่งคณุคา่ ตัง้แตอ่ดีตไปจนถึงปัจจบุนั 

1) สว่นท่ีมองเห็นได้(Visible) ล าต้น ดอกใบ ก่ิงก้าน ผล สว่นนีเ้รียกวา่   รรูปแบบร 
(Form) 

2) สว่นท่ีมองไมเ่ห็น (Invisible)รากแก้ว รากฝอย ส่วนนีเ้รียก”ว่าเนือ้หา/คณุค่า/
ความหมาย”  
 กระบวนการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการสืบทอดโดยใช้ข้อมลูขา่วสาร SMCR ท่ี
เก่ียวข้องกบัประเพณีแห่น า้ช้าง จากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
 ร่างทรงหรือทรงเจ้า หมายถึง ร่างทรงท่ีให้วิญญาณของผีบรรพบรุุษเข้ามาสิงในร่างเพ่ือ
สื่อสารกบัลกูหลานในชมุชน  
 ยายเต๊า หมายถึง คนทรงท่ีได้รับการคดัเลือกจากผีบรรพบรุุษ 
 ส่งเคราะห์ หมายถึง พิธีกรรมท่ีส่งสิ่งไม่ดีออกจากตวั โดยใช้กระทงส่งเคราะห์ไปทิง้ร่อง
น า้หรือไกลจากหมูบ้่าน  
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1.8  กรอบแนวคิดการวิจยั 
                         

  

 

  

                       S   M    C   R 

                    

                                 - กระบวนการส่ือสาร 

                                 - กระบวนการสืบทอด 

 

 

  

อดีต – ปัจจุบัน 

-ประวติั 

-รูปแบบพิธีกรรม 

-บทบาท 

-องค์ประกอบ 

- หน้าที่ 

 

 

ปัจจยัการ   

เปลี่ยนแปลง 

- ปัจจยัภายนอก 

- ปัจจยัภายใน 

 

 

อนาคตของ

ประเพณี 

- ฟืน้ฟ ู

- อนรัุกษ์ 

- สบืทอด  

แนวคิดต้นไม้แหง่

คุณค่า 

แนวคิดบ้าน 2 

ชัน้ 

1 
3 

2 
4 



 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจยัชิน้นีไ้ด้ศกึษาถึงกระบวนการส่ือสารในชมุชนการเปลี่ยนแปลงประเพณีในชุมชน
และปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ของต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ ผู้ วิจัยได้
ศกึษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการศกึษา ก าหนด
ทิศทางในงานวิจยัให้ถกูต้อง น่าเช่ือถือและมีความสมบรูณ์ ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ข้างต้น มี
แนวคิดและทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสื่อพิธีกรรม   
2.2 แนวคิดองค์ประกอบของการส่ือสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม 
2.3 แนวคิดความสมัพนัธ์ระหว่างสื่อพิธีกรรมกับบริบทแวดล้อม/วิถีชีวิตท่ีเป็นจริง:บ้าน

สองชัน้ 
2.4 แนวคิดการบริหารจดัการวฒันธรรมแบบมีสว่นร่วม 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับส่ือพธีิกรรม  
  

2.1.1 ความหมายค าว่า “พธีิกรรม”  
 กาญจนา แก้วเทพ (2549, น. 27) ได้ให้ค านิยามของค าวา่ “สื่อพิธีกรรม”ไว้ 2 ความหมาย
นิยามส่ิงตา่งๆ 2 วิธี วิธีแรกแบบการนิยามอย่างเคร่งรัดกุม (Strict Sense) “พิธีกรรม” ค านีแ้ผลง
มาจากค าวา่ “วิธีกรรม”  พิธีกรรมเป็นกรรมวิธีในการลงมือกระท า/ปฏิบตัิ (Action) ส่ิงใดสิ่งหนึ่งท่ีมี
รูปแบบ/กระบวนการ/ล าดบัขัน้ตอนท่ีแน่นอนโดยมกัเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัศาสนาและความเช่ือ 
แตส่ามารถขยายไปยงักิจกรรมตา่งๆ เช่น พิธีการเปิด/ปิด การแขง่ขนักีฬา เป็นต้น  

สว่นท่ีสอง ความหมายแบบกว้าง พิธีกรรมท่ีถอดถอนคณุสมบัติบางประการออกไป เช่น
ต้องเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัศาสนาหรือความเช่ือบางอย่าง เช่น เวลาท่ีสาวกทีมฟุตบอลแมนยู
หรือลิเวอร์พลูจะออกไปดฟูตุบอลเมื่อทีมท่ีตนเองแขง่ขนั ก็จ าเป็นต้องมี “กรรมวิธี”บางอย่างในการ
ดเูช่น การแตง่ตวัแบบ”สาวกแมนย”ู(คาดผ้าโพกศีรษะแมนยู ใส่เสือ้ยืดแมนยู เขียนหน้าตา) การ
กระท าเช่นนี ้หากนับเอาตามความหมายแบบใจกว้างแล้วน่าจะถือเป็น ”พิธีกรรม”ทัง้สิน้ อย่าง
ประเพณีไทยเช่น ประเพณีสงกรานต์ ท่ีมีการปะแป้ง ประเพณีการรดน า้ด าหวั เป็นต้น 
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Rothenbuhler (1998) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, สชุาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และทิพย์พธ ู
กฤษสนุทร, 2554, น. 15) วา่”ถ้าเราสงัเกตวงจรชีวิตมนุษย์ ก็จะพบว่า มีการเกิดเติบโต แต่งงาน 
เกิดใหมอี่ก ต้อนรับ แล้วก็จากไป วงจรชีวิตท่ีกลา่วมานีเ้ป็นการเข้าๆออกๆ สูส่ถาบนัตา่งของสงัคม 
เร่ิมตัง้แตค่รอบครัว โรงเรียน ท่ีท างาน ชมุชน สมาคม พรรคการเมืองเป็นต้น และในแต่ละช่วงของ
ชีวิตท่ีเราจะเข้าๆออกๆสถาบนัเหล่านี ้ก็จะมี เคร่ืองหมายแบ่ง/ป้ายบอกทาง เช่น ปีใหม่ วนัหยุด 
วนัเกิด วนัแตง่งาน วนัส าคญัทางศาสนา เป็นต้น กิจกรรมทางสงัคมเหล่านีอ้าจจะเรียกว่าช่ือว่า 
พิธีกรรม ประเพณี พิธีการ งานเฉลิมฉลอง และอ่ืนๆ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น ช่วงเว้นวรรค ของชีวิตปกติ
ธรรมดาประจ าวนั และน่ีคือความหมายของพิธีกรรม” 

 
2.1.2  คุณลักษณะของส่ือพธีิกรรม 
กาญจนา  แก้วเทพ (2549, น. 7) ได้จ าแนกการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมออกเป็น 12 ด้านดงั

ภาพท่ี 2.1   
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ภาพท่ี 2.1  การวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม 

แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 7. 
 

อดีต 

 สถานภาพ  
   ปัจจบุนั 

การวิเคราะห์ 

คณุลกัษณะ 

(Attribute 

Analysis) 

บทบาท 

(7

) 

(8

) 
(9

) 

(10

) 

(12

) 

บทบาท 

หน้าที่ 

อารมณ์ 

จงัหวะ 

สิง่ของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ 

พืน้ที่  

(เทศะ) 

ช่วงเวลา  

(กาละ) 

ปัจจบุนั อนาคต 

พิธีกรรม 

ชีวิตจริง 

ผู้ เก่ียวข้อง 

(Stakehol

der) 

เพศ 
วยั ฐานะ 

เป็นใคร 
ผู้ประกอบพิธี 

สาวก 
พยาน 

คนนอก 

(1

) 

(2

) 

(3

) 

(4

) 

(5

) 

(6

) 

(11

) 

หลกัเกณฑ์ 

การเข้าร่วม 

 ประเภท 

รูปแบบ 

เนือ้หา/ความหมาย/ 

ความเชื่อ 

ขัน้ตอน / 

กิจกรรม  ก่อน 

 ระหว่าง 

 หลงั 

ระบบการ 

แบ่งงาน 

ช่วงพิเศษ 

ต่อเนื่อง/ 

สม ่าเสมอ 

ปกติ/โอกาส 

         พเิศษ 

เหตผุลข้างหลงั 

     บทบาท 

    ในพิธีกรรม 

 ค่าใช้จ่าย 
 ความเข้มงวด 

 ผู้จดัเตรียม 

 ปริมาณ 

การจัดแต่งพืน้ที่ 

ความหมายที่

ช้อนเร้นอยู่

ภายใน 



16 

1)  ประเภทของพิธีกรรมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ล้วนมีวิธีการจัดประเภทของสื่อ
พิธีกรรมโดยใช้เกณฑ์แตกต่างกันออกไป เช่น มานุษยวิทยาจะจัดแบ่งประเภทของสื่อพิธีกรรม
ออกเป็นสองกลุม่ใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมท่ีท าตามวฏัจกัรของชีวิต (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และพิธีกรรมท่ี
ท าอย่างเป็นประจ าต่อเน่ือง (การท าบุญ 12 เดือน) หรืออาจจะแยกประเภทเป็นพิธีกรรมส่วน 
บุคคล/กลุ่ม เช่น พิธีกินหมลู้างดินของชาวผู้ ไทท่ีกระท าเมื่อมีหญิงสาวท าผิดประเพณีท้องก่อน
แตง่งาน และพิธีกรรมสว่นรวมท่ีท ากนัทัง้ชมุชน เช่น งานจลุกฐิน เทศน์มหาชาติ เป็นต้น 

ส าหรับใน ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช .) มีวิธีการแบ่ง
ประเภทของพิธีกรรมโดยยึดเอาลกัษณะของเนือ้หาในตวัโครงการเป็นหลัก ท าให้แบ่งประเภท
พิธีกรรมออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

(1)  พิธีกรรมแบบเต็มตัว  เช่น บรรดาโครงการทัง้ 26 โครงการท่ีมาร่วม
ประชมุกนัในครัง้นี ้ถือวา่เป็นการท างานกบัสื่อพิธีกรรมเป็นหลกัส าคญั  

(2)  พิธีกรรมแบบคร่ึงตัว ของโครงการ “สื่อพืน้บ้านสื่อสร้างสุข” (สพส.)
ประเภทสื่อพิธีกรรมยงัมีโครงการอีกจ านวนมากท่ีอาจจะท างานกับสื่อการแสดง การละเล่นพืน้ท่ี 
(เช่น เท่งตุ๊ก/ตีโพน/คา่วซอ/โปงลาง/ซีละ ฯลฯ)  หรือสื่อวตัถ ุ(เช่น สานหมวกกุ้ยโล้ย แกะหนงัตะลงุ 
ฯลฯ) แตท่วา่ในช่วงตอนหนึ่งหรือสว่นเสีย้วของโครงการเหล่านี ้ก็จะมี "บทบาทของพิธีกรรม" เข้า
ไปเก่ียวข้อง เช่น การไหว้ครู/ครอบครูในสื่อการแสดง การน าเอาสื่อวตัถมุาใช้ในพิธีกรรม (เช่น การ
ท าพิธีเก่ียวกบัตวัหนงัตะลงุ) ซึ่ง สพส.ถือวา่ โครงการเหลา่นีม้ีสดัสว่นของพิธีกรรมอยู่คร่ึงตวั 

2)  ความสมัพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับชีวิตจริงสามารถสร้างแบบจ าลองเร่ืองสื่อ
พิธีกรรมกบับริบทชีวิตท่ีเป็นจริงโดยแยกออกเป็น 2 โลก คือ โลกแห่งพิธีกรรม (Ritual world) และ 
โลกแห่งความจริง (Real world and daily Life) อนัท าให้เกิดค าถามว่าความสมัพันธ์ระหว่างโลก
ทัง้สองโลกนีจ้ะเป็นไปในรูปแบบใด  

3)  สถานภาพของสื่อพิธี (status) ของสื่อพิธีกรรมท่ีก าลงัจะท างานด้วย เป็นท่ี
บงัคบัพืน้ฐานของ สพส. สามารถจะแบ่งระดบั "อาการ/สภาพของสื่อพืน้บ้าน" ท่ีเป็นผลมาจากการ
ตรวจสถานภาพได้ดงันี ้ 

(1)  สื่อพิธีกรรมอยู่ในสภาพสมบรูณ์แขง็แรงดี  เช่น โครงการ "สืบสานประเพณี
แห่ธงสงกรานต์ โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม" ซึ่ งเป็นประเพณีท่ีกระท าในช่วงหนึ่งอาทิตย์หลงัวัน
สงกรานต์ของชาวไทยเชือ้สายลาวครั่งท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองนับเป็นเวลา 100 กว่าปีแล้ว 
พิธีกรรมนีม้ีผู้คนเข้าร่วมอย่างคบัคัง่ สื่อพืน้บ้านท่ีอยู่ในสภาวะเข้มแขง็เช่นนี ้ก็สามารถจะน าเอามา
ใช้งานได้ทนัที 
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(2)  สื่อพิธีกรรมท่ีอยู่ในสภาพข้างนอกเข็มแข็ง แต่ข้างในกลวงโบ๋  ได้แก่ สื่อ
พิธีกรรมท่ีมีการสืบทอดอย่างตอ่เน่ืองดคูกึคกัเขม็แขง็ด ีแตท่วา่ท่ามกลางความฟู่ ฟ่าของรูปแบบนัน้ 
คณุคา่/เนือ้หาความหมายของตวัสื่อพิธีกรรมกลบัมีอนัเลอะเลือนหรือเลื่อนเปือ้นไป 

(3)  สื่อพิธีกรรมท่ีเร่ิมป่วยกระเสาะกระแสะ  กรณีนี ้แม้ว่าสื่อพิธีกรรมนัน้ยัง
จะลกุนัง่เดินเหินอยู่ได้ แตท่วา่ก็ออกอาการเจ็บออดๆแอดๆ ตวับ่งชีอ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ก็เช่น 
การประกอบพิธีกรรมท าได้อย่างตกๆหล่นๆ ผู้คนเข้าร่วมเร่ิมจางหายไป บรรดาขาต่างๆ  ของ
คณุลกัษณะของพิธีกรรมเร่ิมหดสัน้บ้าง เร่ิมหดหายบ้าง  

(4)  สื่อพิธีกรรมท่ีอยู่ในสภาพ "มีแต่ทรงกับทรุด" เป็นสภาพของสื่อพิธีกรรม
สว่นใหญ่ท่ีเข้ามาท าโครงการกบัสพส. เน่ืองจากบรรดาผู้ ท่ีมีใจรักและเห็นคณุค่าของสื่อประเพณี
พิธีกรรมจ านวนหนึ่งท่ีตระหนกัซึง้แก่ใจวา่ หากปลอ่ยให้สื่อพิธีกรรมของชุมชนล้มหายตายจากไป 
หายนะก็ย่อมจะเกิดขึน้กบัคนในชมุชนอย่างแนน่อน ทัง้นีเ้พราะสื่อพิธีกรรมนัน้มีบทบาทหน้าท่ีท่ีไม่
อาจจะประมาณคา่ได้ตอ่ชมุชน 

(5)  สื่อพิธีกรรมท่ีอยู่ในสภาพรอวนัตาย เป็นประเภทของสื่อพิธีกรรมท่ีแทบ
จะไมไ่ด้น ามากระท าแล้ว หรือมีผู้ท าพิธีกรรมได้เป็นคนสดุท้ายแล้ว  

(6)  สื่อพิธีกรรมท่ีตายไปแล้ว  ตวัอย่างเช่น โครงการ "สืบสานประเพณีการท า
ขวญัข้าว" ท่ี  ต.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยธุยา ท่ีคนในชมุชนอายตุัง้แต ่50 ปีลงมาสว่นใหญ่ไม่เคย
ได้เห็นประเพณีพิธีกรรมเรียกขวญัในหมูบ้่านตนเลย สื่อพิธีกรรมประเภทนีต้้องด าเนินการ "ปลกุผีดี
ให้ลกุขึน้มาจากหลมุ" 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  ปลกุผีดีให้ลกุขึน้มาจากหลมุ      
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา  แก้วเทพ, 2553, น. 20.  

การตรวจ 
สถานภาพ 

สื่อพิธีกรรม 

ยงัสมบรูณ์แขง็แรง 

ข้างนอกสดใส ข้างในเพีย้น/กลวงโบ ๋

เร่ิมป่วยกระเสาะกระแสะ 

มีแตท่รงกบัทรุด 

รอคอยวนัตาย 
ลงหลมุไปเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการท าโครงการ 

/ให้ยารักษา 

 

เป็นไปตาม     อาการ 
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4)  ผู้เก่ียวข้อง (Stakeholder) การส ารวจผู้ ท่ีเก่ียวข้องนัน้อาจจะต้องเปรียบเทียบ
ระหวา่ง "ตวัต้นฉบบั/ในอดีต" กบั "สภาพปัจจบุนัท่ีก าลงัเป็นอยู่" (อนัท่ีจริงในทกุคณุลกัษณะก็ควร
จะเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์กาลเวลาเช่นนี)้ แง่มมุของการส ารวจผู้ เก่ียวข้องในสื่อพิธีกรรมอย่าง
หนึ่งๆควรมีเช่นนี ้ 

(1)  ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมมีคณุสมบตัิทางประชากรอย่างไรบ้าง  เช่น เป็นคนวยัไหน 
เพศใด มีฐานะ/ชนชัน้อย่างไร 

(2)  บทบาทของผู้ ท่ีเข้าร่วม  ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ พิธีกรรมเป็นการกระท าท่ี
มีกรรมวิธีการท าท่ีแน่นอน ชัดเจน ดงันัน้ จึงมีการก าหนดบทบาทของผู้ ท่ีเข้าร่วมทุกคนอย่าง
เดน่ชดัวา่ใครจะมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง เช่น  

ก)  ผู้ประกอบพิธีกรรม  มีใครบ้าง  
ข)  พยาน ในบางพิธีกรรม จะมีการก าหนดตวัผู้ เป็นพยาน อนัอาจจะ

หมายถึงผู้ ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมดชูมพิธีกรรม แตใ่นบางขัน้ตอนจะต้องถอยออกมา  
ค)  คนนอก ในบางพิธีกรรม จะอนุญาตให้แต่สาวก/ลกูหลานเท่านัน้ท่ี

เข้าร่วมในทกุขัน้ตอน สว่นผู้ ท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องก็จะมีฐานะเป็นคนนอก  
ในทางวิชาการของการศึกษาเร่ืองพิธีกรรมในปัจจุบัน จะสนใจเร่ืองของ

บทบาทของผู้ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในพิธีกรรมเหลา่นี ้โดยท่ีมีทศันะวา่ ในแตล่ะพิธีกรรมนัน้จะแสดงให้
เห็นความหลากหลาย ซับซ้อนและความขัดแย้งระหว่างอ านาจและความรู้ชุดต่างๆ ใน
ประสบการณ์ของพิธี คนท่ีด้อยอ านาจ คนท่ีด้อยโอกาส จะสามารถแสดงถึงพลงัในความเข้าใจ
เก่ียวกบัต าแหน่งแห่งท่ีของตวัเองในสงัคม ในแบบฉบบัของตนเอง 

(3)  หลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วม  การคดัเลือกผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีจะเข้าไปมี
บทบาทหน้าท่ีในพิธีกรรมขัน้ตอนตา่งๆนัน้  จะมีเหตผุล/หลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วม ตวัอย่างเช่น ผู้ ท่ี
จะประกอบพิธีกรรมเรียกขวญัข้าวนัน้ จะต้องเป็นผู้ ท่ีเรียนรู้เร่ืองการประกอบพิธีกรรมมา มิใช่การ
สืบทอดทางสายเลือด การถ่ายทอดต าแหน่งผู้สืบทอดผู้น าของซีละนัน้ จะต้องผา่นพิธีกรรมเสี่ยงไก่ 
มิใช่มนษุย์มาคดัเลือกกนัเอง เป็นต้น 

5) ระบบการแบ่งงาน เน่ืองจากสื่อพิธีกรรมมกัเป็นสื่อท่ีประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยๆมากมายหลายชนิด ดงันัน้ จึงมีการจัดระบบการแบ่งงานกันท าอย่างแน่นอนตายตวัว่าคน
กลุม่ไหนจะต้องท างานอะไร  

6) ช่วงเวลา นอกเหนือจากการก าหนดกรรมวิธีท่ีจะกระท าการอย่างแน่นอน
เอาไว้แล้ว คุณลักษณะท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของพิธีกรรม คือการระบุช่วงเวลา/กาละ และ
สถานท่ี/เทศะเอาไว้อย่างแน่นอน โดยท่ีความเข้มงวด/ยืดหยุ่นในเร่ืองกาละ/เทศะนัน้อาจจะมาก
น้อยแตกตา่งกนัแล้วแตแ่ตล่ะพิธีกรรม  
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(1) ดคูวามตอ่เน่ือง/สม ่าเสมอ   พิธีกรรมหลายประเภทได้ระบชุ่วงเวลาท่ีต้อง
ท าเอาไว้อย่างแน่นอน  

(2) ช่วงเวลาปกติ/ช่วงเวลา  
7) พืน้ท่ี ก็เช่นเดียวกบัมิติเร่ืองช่วงเวลา/กาละท่ีผู้ด าเนินการเร่ืองพิธีกรรมจะต้อง

ศกึษาวา่ การใช้พืน้ท่ี/การตกแตง่สถานท่ี/เทศะนัน้ จะต้องมีเง่ือนไขอะไรบ้าง มีความเข้มงวดมาก
น้อยเพียงใด จะต้องมีการตกแตง่สถานท่ีอย่างไร ใช้อปุกรณ์/แสงสี/เสียงแบบไหน รวมทัง้เหตผุลท่ี
อยู่เบือ้งหลงัการตกแตง่สถานท่ีนัน้คืออะไร และก็เช่นเดียวกับเร่ืองช่วงเวลา/กาละ พืน้ท่ี/สถานท่ี/
เทศะนี ้ทกุสิ่งทกุอย่างไมว่า่จะเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ตกแตง่สถานท่ี ประต ูทิศ ฯลฯ ล้วนแล้วแตเ่ป็น
สญัลกัษณ์ท่ีมี "ความหมายบางอย่างแฝงอยู่เบือ้งหลงัเสมอ"  

8)  วตัถุสิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ คุณลักษณะนีก้็เป็นหัวใจอีกห้องหนึ่งของเร่ือง
พิธีกรรม เพราะดังท่ีได้กล่าวมาตัง้แต่ต้นแล้วว่า พิธีกรรมคือการกระท าท่ีมีกรรมวิธีท่ีแน่นอน/
เดน่ชดั และความเดน่ชดั/แน่นอนนัน้กป็รากฏอยู่ในการคดัเลือกสิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ในพิธีกรรมนี ้
เอง รวมทัง้วิธีการท่ีจะปฏิบตัิตอ่สิ่งของนัน้ๆ  

มิติท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ในพิธีกรรมท่ีต้องพิจารณามีตวัอย่างเช่น   
(1) ประเภทและปริมาณของสิ่งของ ถึงแม้จะมีหน้าตาเปลี่ยนไป แต่เร่ือง

สิ่งของอปุกรณ์ประกอบพิธีกรรมก็ยงัคงเป็นเร่ืองเดียวกบัมิติเร่ืองเวลา/สถานท่ี คือมีความหมายซุก
ซ่อนอยู่ข้างหลงั  

(2) ผู้จัดเตรียม พิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีการระบุ spec มาเลยว่า อปุกรณ์/
สิ่งของใด ผู้ ท่ีจดัเตรียมจะต้องเป็นใคร และการระบ ุspec ดงักลา่วนัน้ก็มีเหตผุลอยู่   

(3) ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการจัดหาสิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้นัน้จ าเป็นต้องมี
คา่ใช้จ่ายซึ่งอาจจะมากหรือน้อยแตกตา่งกนัไป  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการพิธีกรรมนีอ้าจจะเป็น
เหตผุลส าคญัหนึ่งในการก่อให้เกิด "การปรับเปลี่ยน" หรือแม้แต ่"การสญูสลายไป" ของพิธีกรรม  

(4) บทบาทของสิ่งของแต่ละอย่างในพิธีกรรม  เป็นการศึกษาวิธีการใช้
สิ่งของแตล่ะอย่างในพิธีกรรม  ซึ่งวิธีการใช้นัน้มกัจะมีลกัษณะเคร่งครัด ตายตวั ถกูก าหนดจัดวาง
เอาไว้แล้ว ตามค านิยามของค าว่า "พิธีกรรม" ซึ่งวิธีการใช้นัน้ก็ส่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทหรือ
ความหมายของสิ่งของนัน้ๆในพิธีกรรม  

9)  ขัน้ตอนการท ากิจกรรม ในทางวิชาการอาจจะมีวิธีการแบ่งขัน้ตอนของการท า
กิจกรรมพิธีกรรมได้หลายๆ แบบ เช่น Gennep แบ่งขัน้ตอนพิธีกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ  

(1) ช่วงแยกตวัออกไป (Separation)  
(2) ช่วงเปลี่ยนผา่น (Transition)  
(3) ช่วงกลบัมารวมกนั (Incorporation)  
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ส าหรับการแบ่งขัน้ตอนการท ากิจกรรมพิธีกรรมของสพส.นัน้ มีวิธีการแบ่ง
เฉพาะตวั ซึ่งวิธีการแบ่งนัน้ ถกูก าหนดมาจาก "เป้าหมาย/วตัถุประสงค์แบบดาบสองคม" ในการ
ท างานกับสื่อพิธีกรรมของสพส.เอง ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ดังนัน้ สพส.จึงแบ่งขัน้ตอนการท า
พิธีกรรมออกเป็น 3 ช่วงเวลาคือ 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.3  ขัน้ตอนการท าพิธีกรรม 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 13.  

 
ในระหว่าง 3 ช่วงเวลานี ้โดยทั่วไป ผู้ คนมักจะให้ความส าคัญกับ "ช่วงท่ี 2" 

มากกวา่ "ช่วงท่ี 1 และ 3" แต่ส าหรับ สพส. แล้ว ช่วง "ก่อน" และ "หลงั" ประกอบพิธีกรรมแล้ว มี
ความส าคญัในระดบัเทียบเท่ากบัช่วงระหวา่งท าพิธีกรรม  ดงัท่ีสพส.ได้ยกค าขวญัเอาไว้วา่ "(ถึงจะ
ท างานแค)่ งานวนัเดียว (แตจ่ะต้อง) เก่ียวกนัทัง้ปี"  

10) รูปแบบ/เนือ้หา/คณุค่า/ความหมาย แนวคิดหลกัแนวคิดหนึ่งของสพส.คือ 
"ทฤษฎีต้นไม้แห่งคณุคา่" ซึ่งมีเนือ้หาใจความหลกัวา่ ส่ือพืน้บ้านทกุชนิดรวมทัง้สื่อพิธีกรรมนัน้ จะ
เปรียบประดจุต้นไม้ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีมองเห็นได้ (Visible) อนัได้แก่ท่ีอยู่เหนือ
พืน้ดิน คือ ล าต้น ดอกใบ ก่ิงก้าน ผล ส่วนนีเ้รียกว่า "รูปแบบ" (Form) และส่วนท่ีมองไม่เห็น 
(Invisible) (แตม่ีความส าคญัอย่างย่ิงยวด) อนัได้แก่สว่นท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน คือ รากแก้ว รากฝอย ส่วน
นีเ้รียกวา่ “เนือ้หา/คณุคา่/ความหมาย”  การประกอบพิธีกรรมไมว่า่จะมีเป้าหมายเพ่ือการสืบทอด/
รือ้ฟืน้/เผยแพร่/สง่เสริม ก็ต้องท าให้ครบเคร่ือง ทัง้ 2 สว่น คือทัง้รูปแบบและท่ีส าคญัคือส่วนท่ีเป็น
เนือ้หา-คณุคา่-ความหมาย 

11)  อารมณ์ จงัหวะ ในแวดวงวิชาการสาขาการแสดง/การละคร/สนุทรียศาสตร์ 
จะพิจารณาว่า การประกอบสื่อพิธีกรรมนัน้เป็นประดจุ "การแสดงแบบหนึ่ง" (Ritual Theatre) 
เน่ืองจากมีองค์ประกอบของการแสดงอย่างครบครัน คือ มีตวัละคร มีฉาก มี action มีบทเจรจา มี
ดนตรีประกอบ มีแก่นเร่ือง ฯลฯ  และเมื่อการประกอบพิธีกรรมอาจถือได้วา่ "เป็นการแสดงประเภท
หนึ่ง" ในสื่อพิธีกรรมก็ย่อมคลกุเคล้าไปด้วยอารมณ์/ความรู้สกึ/รสแบบต่างๆ ท่ีแสดงออกมาในแต่

ช่วงก่อนท า 
พิธีกรรม 

ช่วงระหวา่งท า 
พิธีกรรม 

ช่วงหลงัท า 
พิธีกรรม 
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ละจงัหวะขัน้ตอน มิติด้านอารมณ์/ความรู้สกึนีม้ีผลตอ่สขุภาวะด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้เข้าร่วม
เป็นอย่างย่ิง  

ฉะนัน้ ในการวิเคราะห์พิธีกรรมแต่ละชนิด ก็โปรดกรุณาอย่าลืมเปิดวงเล็บด้าน
อารมณ์/ความรู้สกึ/จงัหวะจะโคน (เร็ว/ช้า/อ้อยอิ่ง/เดด็ขาด...) ของแตล่ะกิจกรรมเพ่ือมาส่องดรูหัส
ท่ีอยู่ข้างหลงั เช่น การสวดสรภญัญะนัน้เป็นอารมณ์ประมาณว่า "เคร่งขรึม ส ารวม เพ่งสมาธิ ตัง้
จิตให้แน่วแน่" ในพิธีกรรมท าขวญัข้าว ท่ี อ.บางซ้าย จ.อยุธยา ในโครงการ "สืบสานประเพณีการ
ท าขวัญข้าว ท าชีวิตดี ผลผลิตดี" ท่ีรือ้ฟื้นจัดขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 
เมษายน 2549 นี ้ผู้ เขียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมนีแ้ละสงัเกตวา่ ในแตล่ะฉากแต่ละขัน้ตอน มีอารมณ์/
ลีลา/จงัหวะแตกตา่งกนั  

12)  บทบาทหน้าท่ี เป็นท่าแมบ่ทพืน้ฐานอีกท่าหนึ่งของการท าโครงการกับสพส. 
ท่ีจะขอให้ภาคีทกุโครงการต้องระบหุน้าท่ี/บทบาทของสื่อพิธีกรรมนัน้ท่ีมีทัง้ต่อปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
และชมุชน และเมื่อ สพส.ยืนอยู่ใต้ร่มของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ( สสส.)
ซึ่งมีภารกิจด้านสขุภาวะเป็นส าคญั สพส.จึงขอเพ่ิมโบนสัพิเศษในการทบทวนเร่ืองบทบาทของสื่อ
พิธีกรรมโดยเฉพาะหน้าท่ีด้านสขุภาวะ  

สว่นแนวทางการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรมให้มีทิศทางท่ีโน้มน าไปสู่การท า
กิจกรรมการพฒันานัน้ จ าเป็นต้องติด "ลวดลาย" (Parameter) เช่น การเปรียบเทียบดรูะหว่างการ
ท าบทบาทหน้าท่ี "ในอดีตและปัจจบุนั" การวิเคราะห์สถานภาพของแต่ละหน้าท่ีว่า "อะไรหายไป 
อะไรคงอยู่ อะไรเพ่ิมเติมขึน้มา อะไรผิดเพีย้น" หรือ "การจัดอนัดบัความส าคญัของแต่ละบทบาท
หน้าท่ีว่ามีหน้าท่ีไหนติดชาร์ตอนัดบัเท่าไหร่" และท่ีลงลึกไปย่ิงกว่านัน้ก็คือ "การท าหน้าท่ีต่างๆ
เหลา่นีเ้รียกร้องต้องการเง่ือนไขอะไรบ้าง" 

ส าหรับประโยชน์ของการวิเคราะห์คณุลกัษณะนัน้จะมีอย่างอเนกอนนัต์ (ดงัท่ีจะได้แสดง
ให้เห็นในตอนตอ่ๆ ไป) เท่าท่ีพอจะระบไุด้อย่างขัน้ต ่าท่ีสดุในท่ีนีก้็คือ การวิเคราะห์คณุลกัษณะนัน้
จะช่วยน าทางในเร่ืองตอ่ไปนี ้3 เร่ืองใหญ่คือ 
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ภาพท่ี 2.4  การวิเคราะห์คณุลกัษณะอย่างอเนกอนนัต์ 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 17. 
  

2.1.3 เอกลักษณ์ของส่ือพธีิกรรม 
สมสขุ หินวิมาน และคณะ (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2553) ได้แบ่งเอกลกัษณ์

ส าคญัของสื่อพิธีกรรมไว้อย่างน้อย 7 ประการ ดงันี ้ 
2.1.3.1 พิธีกรรมเป็นส่ือท่ีเช่ือมโยงโลกศกัดิ์สิทธ์ิกบัโลกสามญั 
ค าอธิบายตัง้แตยุ่คสมยัก่อนเก่ียวกับเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างโลกศกัดิ์สิทธ์ิกับ

โลกสามญันัน้ เช่ือกนัวา่ โลกของเรามีสองโลกด้วยกัน คือ โลกศกัดิ์สิทธ์ิ/โลกทางธรรม/โลกุตตระ 
(Sacred World) และ โลกสามญั/โลกทางโลกย์/โลกียะ (Secular World) โดยในระหว่างโลกทัง้
สองแห่งนี ้จะมีสะพานอีกสองเส้นท่ีเช่ือมตอ่ไปมาถึงกนัได้นัน่คือสะพานเช่ือมท่ีช่ือ “การปลกุเสก/
การเข้าทรง” (Sanctification) เพ่ือสร้างให้เกิดความศกัดิ์สิทธ์ิ และสะพานเช่ือมท่ีช่ือ “การท าให้
เส่ือม ท าให้หายขลงัหายศกัดิ์สิทธ์ิ” (Secularisation) (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) 

บทเรียนจากงานวิจัยการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมได้ชีใ้ห้เห็นว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อพืน้บ้านชนิดอ่ืนๆ สื่อพิธีกรรมถือเป็นช่องทางท่ีโดดเด่นท่ีสดุในการเช่ือม
ประสานความสัมพันธ์สามด้านเข้าไว้ด้วยกัน ระหว่างมนุษย์ -ธรรมชาติ-ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือ
ธรรมชาติ นั่นหมายความว่า การด ารงอยู่ของสื่อพิธีกรรมก็คือการด ารงอยู่ของสะพานท่ีเช่ือม
มนษุย์เข้ากบัโลกศกัดิ์สิทธ์ิต่างๆ ตรงกันข้ามหากพิธีกรรมสญูหายหรือกลายพันธุ์ไป มนุษย์ก็จะ
ขาดช่องทางท่ีจะเช่ือมร้อยตวัเองเข้ากบัโลกแห่งธรรมชาติและสิ่งเบือ้งบนนัน้เอง 

จะท า 
กิจกรรม 

อะไร 

จะท า 
กิจกรรม 

อย่างไร 

จะท า 
กิจกรรม 
กบัใคร 

ประโยชน์ของ 
การวิเคราะห์ 

คณุลกัษณะ 
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2.1.3.2 พิธีกรรมเป็นสื่อท่ีระดมพลงัชมุชนได้อย่างเข้มข้น 
เมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อพืน้บ้านอ่ืนๆ นัน้ พิธีกรรมเป็นสื่อท่ีมีศกัยภาพใน การระดม

พลงัของชุมชนได้อย่างเข้มข้นท่ีสดุ ด้วยตรรกะท่ีว่า พิธีกรรมจะเกิดขึน้ได้ย่อมต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของคนในชมุชน หากชมุชนไมเ่ห็นความส าคญัของพิธีกรรม พิธีกรรมนัน้ๆ ก็จะหมด
คณุค่าไป แต่หากพิธีกรรมใดยังสามารถยึดเหน่ียวความร่วมมือร่วมใจ และก่อให้เกิดเป็นความ
สมคัรสมานสามคัคีของคนในชมุชนได้ ชะตาชีวิตของพิธีกรรมนัน้ก็จะสืบต่อไปได้ไกล และจะท า
พิธีกรรมดงักลา่วท าหน้าท่ีสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนได้อย่างเข้มข้น 

2.1.3.3 พิธีกรรมเป็นเคร่ืองหมายของการเปลี่ยนผา่นสถานะ 
ช่วงชีวิตของคนล้วนต้องเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมตัง้แตเ่กิดจนกระทัง้ตาย เช่น พิธีโกน

จกุสมยัก่อนจะท าขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เดก็ชายหญิงได้เติบโตก้าวเข้าสู่วยัหนุ่มสาวแล้ว พิธีบวช
พระมีขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ชายคนนัน้ได้รับการบวชเรียนทางพทุธศาสนาแล้ว และเมื่อสกึออกมา 
ก็จะมีค าเรียกชายท่ีบวชวา่ทิดหรือหนานตามแตล่ะภาค 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี ้พิธีกรรมจึงท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองหมายของการเปลี่ยนผ่าน
สถานะ (Transformity) ซึ่งจะเป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีดึงให้คนเราแยกตวั (Separation) 
ออกไปจากโลกความเป็นจริงท่ีก าลงัเป็นอยู่ แล้วเปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปสู่สภาวะใหม่ภาย
หลงัจากพิธีกรรมท่ีเข้าร่วมนัน้สิน้สดุลง 

2.1.3.4 พิธีกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของท้องถ่ิน 
อตัลกัษณ์ (Identity) หมายถึง อ านาจท่ีเรานิยามตวัตนได้ว่า เราเป็นใคร เหมือน

หรือตา่งจากคนอ่ืนอย่างไร และตวัตนของเราจะด ารงพืน้ท่ีอยู่ในสงัคมใหญ่ได้อย่างไร ในแง่นี ้การ
ด ารงอยู่ของอตัลกัษณ์ ในแต่ละชุมชนจึงต้องอาศยัพืน้ท่ีท่ีจะสื่อสารความเป็นตวัตนของท้องถ่ิน
ให้กับทัง้ตนเองและคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายนอกชุมชน และเน่ืองจากพิธีกรรมเป็นพืน้ท่ีการสื่อสารท่ี
ชมุชนท้องถ่ินแตล่ะแห่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้สร้างสรรค์ขึน้ พิธีกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีรับใช้ชุมชน
ในการสร้างและบ่งบอกนยัแห่งอตัลกัษณ์ร่วมได้อย่างมีศกัดิ์ศรีนัน่เอง 

2.1.3.5 พิธีกรรมเป็นสื่อท่ีเข้มงวดและเป็นทางการ 
เอกลักษณ์ส าคัญอีกประการหนึ่งของพิธีกรรมก็คือ เป็นสื่อท่ีมีความเข้มงวด 

(Rigid) และเป็นทางการ (Formal) อนัหมายความวา่ เน่ืองจากพิธีกรรมเป็นช่วงเวลาท่ีเราแยกตวั
และแตกต่างไปจากภาวะปกติแห่งชีวิตประจ าวนั ดงันัน้สื่อพิธีกรรมจึงมีกฎกติกาท่ีถูกก าหนด
เอาไว้ (Scripted) อย่างเข้มข้นเพ่ือธ ารงความศกัดิ์สิทธ์ิและอ านาจของพิธีกรรมนัน้ๆ เอาไว้ และท่ี
ส าคญั ภาษาท่ีใช้ในพิธีกรรมก็มกัจะถูกออกแบบมาเฉพาะหรือเป็นพิเศษ หรือท่ีเรียกว่า “ภาษา
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แห่งพิธีกรรม” (Ritual Language) และในขณะเดียวกัน จะมีก็แต่พิธีกรรมท่ียังทรงอ านาจอยู่
เท่านัน้ ท่ีจะรักษาความเข้มงวดและความเป็นทางการของภาษาในการสื่อสารเอาไว้ได้เท่านัน้ 
(Nye, 2004) 

2.1.3.6 พิธีกรรมเป็นภาษาท่ีสร้างสรรค์ได้ 
แม้ด้านหนึ่ง พิธีกรรมจะมีมิติของความเข้มงวดและมีกฎกติกาท่ีบังคบัไว้แบบเป็น

ทางการ แต่อีกด้านหนึ่ง พิธีกรรมก็เป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างสรรค์และสามารถออกแบบท่วงทีลีลาใหม่ๆ 
(improvise) ออกไปได้ตลอดเวลา ตัวอย่างรูปธรรมท่ีสุดคือ บรรดาพิธีกรรมประดิษฐ์ขึน้ใหม่
ทัง้หลาย อาทิ กรณีของพิธีกรรมสืบชะตาแม่น า้จันของชาวต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ท่ีดดัแปลงจากประเพณีสืบชะตาคน/เมือง อนัเป็นประเพณีดัง้เดิมของชาวล้านนามาเป็น
พิธีกรรมสืบชะตาแมน่ า้ โดยยงัคงรูปแบบประเพณีการสืบชะตาแบบดัง้เดิม แตไ่ด้เพ่ิมเติมบทบาท
หน้าท่ีใหมใ่นการอนรุักษ์สายน า้และงอกเงยในสว่นของกิจกรรมตา่งๆ เข้ามาใหมด้่วย เช่น จดัให้มี
กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดแม่น า้จันตลอดสาย การประกวดฟ้อนเชียงราย โชว์เต้นชนเผ่า 
ประกวดร้องเพลงลกูทุ่ง ประกวดร้องเพลงค าเมือง การแสดงของโรงเรียน เยาวชน และผู้สงูอาย ุ
เป็นต้น 

2.1.3.7 พิธีกรรมเป็นระบบสญัลกัษณ์ร่วมของชมุชน 
นักมนุษย์วิทยาชาวองักฤษท่ีช่ือ แมร่ี ดกัลาส (Mary Douglas) เคยอธิบายไว้ว่า 

พิธีกรรมท างานภายใต้ระบบสญัลกัษณ์ (Symbolism) ซึ่งบางครัง้ก็มีลกัษณะร่วมกันในหลายๆ 
บริบทท่ีแตกต่างกัน เช่น การนับถือผี ท่ีเป็นระบบสญัลกัษณ์ร่วมท่ีปรากฏอยู่ในหลายๆ ท้องถ่ิน
ฯลฯ และด้วยเพราะเป็นระบบสญัลกัษณ์น่ีเอง พิธีกรรมจึงเป่ียมไปด้วยความหมาย (meaningful) 
ท่ีท้องถ่ินตา่งๆ ได้สร้างขึน้มา เพราะฉะนัน้การคงอยู่หรือสญูหายไปของพิธีกรรม ก็ย่อมหมายถึง
การด ารงอยู่และสญูสลายไปของระบบความหมาย/สญัลกัษณ์ร่วมกนัดงักลา่วนัน่เอง 
 

2.1.4  ประเภทของพธีิกรรม 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2554, น.65)  ได้แบ่งประเภทของพิธีกรรมมนุษย์ไว้ 3

ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1) พิธีกรรมเชิงศาสนา (Religious Ritual) ซึ่งเป็นต้นแบบของพิธีกรรมมนษุย์  
2) พิธีกรรมเชิงสงัคม (Social Ritual) เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกลุ่ม

ของมนษุย์เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านตา่งๆ 
3) พิธีกรรมเชิงสนุทรียะ (Aesthetic Ritual) พิธีกรรมท่ีเน้นอารมณ์ความรู้สึกหรือ

สนุทรียะความงดงามตา่งๆ 
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สรุปได้ว่าสื่อพิธีกรรมเป็นสื่อท่ีมีความเก่ียวข้องกับความเช่ือของชาวบ้านและยังเป็นท่ี
น่าเช่ือถือจนถึงปัจจุบัน คุณค่าของสื่อพืน้บ้านอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
เทคโนโลยีแตก่็ยงัมีประเพณีบางอย่างคงขัน้ตอนบางอย่างท่ียงัคงอยู่ตอ่ไปโดยแต่ละองค์ประกอบ
อาจเปลี่ยนไป คณุคา่และหน้าท่ีเปลี่ยนไปบ้างแต่ถือได้ว่ายังมีความส าคญัต่อประเพณีชาวบ้าน
ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีท่ีจดัอยูใ่นพิธีกรรมเชิงศาสนา (Religious Ritual) เป็นต้นแบบของ
พิธีกรรมมนษุย์ เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ของคนในชมุชนเองท่ีมีตอ่ ช้าง บรรพบรุุษ เป็นต้น 

จากแนวคิดเก่ียวกับสื่อพิธีกรรมท าให้ผู้ วิจัยเห็นได้ว่า สื่อพิธีกรรมยังมีความส าคัญต่อ
ชาวบ้านในพืน้ท่ีนัน้ๆท่ียังมีความนับถือประเพณีท้องถ่ิน แต่สื่อพิธีกรรมมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีทนัสมยัมากย่ิงขึน้ตามเทคโนโลยี ท าให้ผู้ วิจยัได้น าเอาแนวคิดสื่อพิธีกรรมมาวิเคราะห์ใน
จดุประสงค์ข้อท่ีหนึ่งเร่ือง รูปแบบของสื่อพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ และหน้าท่ีของประเพณี
แห่น า้ช้างนี ้
 
2.2  แนวคิดองค์ประกอบของการส่ือสารในการวิเคราะห์ส่ือพธีิกรรม 
  

กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า สื่อพืน้บ้านรวมทัง้สื่อพิธีกรรมนัน้ ถือว่าเป็นการ
สื่อสารรูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตนีุ ้ไฟฉายท่ีจะน ามาตรวจสอบสื่อพิธีกรรมนัน้ จึงจะเป็นไฟฉายย่ีห้อ
การสื่อสารด้วย เนือ้หาส าคญัของทฤษฎีการสื่อสารอธิบายว่า เมื่อใดท่ีมีธาตทุัง้ 4 มาประชุมกัน 
คือ ธาตท่ีุเป็นมนษุย์ 2 สว่น คือ ผู้สง่สาร (Sender) และผู้รับสาร (Receiver) กบัธาตท่ีุเป็นอมนษุย์
อีก 2 สว่น คือ สาร (Message) และสื่อ/ช่องทาง (Channel) เมื่อธาตทุัง้ 4 นีม้าประชุมกันเมื่อใด 
เมื่อนัน้ก็จะเกิดการส่ือสารขึน้ 
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ภาพท่ี 2.5  องค์ประกอบของการส่ือสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรม 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 24.  
 

สรุปได้วา่ การน าเอาแนวคิดองค์ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมซึ่ง
องค์ประกอบการจะน ามาวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารของประเพณีแห่น า้ช้างนีโ้ดยแบ่งเป็น ผู้ส่ง
สาร เนือ้หา ช่องทางการส่ือสาร ผู้รับสาร มาเป็นตวัก าหนดองค์ประกอบการสื่อสารประเพณีแห่น า้
ช้างนี ้

จากแนวคิดองค์ประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมดังกล่าวข้างต้น 
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการสื่อสารของประเพณีแห่น า้ช้างใน
วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 วา่มีกระบวนการสื่อสารอย่างไรบ้าง 

  
2.3  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างส่ือพธีิกรรมกับบริบทแวดล้อม/วิถีชีวิตที่เป็น   
      จริง: บ้านสองชัน้ 
 

กาญจนา แก้วเทพ (2553) ส าหรับทฤษฎีแรกนีเ้ป็นไฟฉายย่ีห้อ "บ้านสองชัน้" ท่ีเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสื่อพิธีกรรมกบับริบทแวดล้อม/วิถีชีวิตท่ีเป็นจริง  ท่ีเราอาจจะเคยได้ยินการ
แบ่งช่วงเวลาระหวา่ง "พิธีกรรม" กบั "สภาพชีวิตประจ าวนั" ว่า "การท าพิธีกรรมก็คือช่วงเวลาเว้น
วรรคของชีวิตปกติธรรมดา"  หรืออาจจะเรียกการวิเคราะห์แบบนีว้่า "การวิเคราะห์บริบทของสื่อ
พิธีกรรม" (Contextual Analysis of Ritual)  

ผู้สง่สาร 
ผู้ รับสาร 

เนือ้หา/สาร ช่องทาง/สื่อ 

S M R C 

ธาตหุย่อน ธาตกุ าเริบ ธาตพิุการ 
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ภาพท่ี 2.6  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสื่อพิธีกรรมกบับริบทแวดล้อม/วิถีชีวิตท่ีเป็นจริง: บ้านสองชัน้ 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 22. 
 

เนือ้หาของทฤษฎีบ้านสองชัน้นีจ้ะอธิบายว่า หากเปรียบเทียบ "บริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือชีวิตประจ าวันของปัจเจกบุคคล" เป็น "บ้านชัน้ล่าง" แล้ว 
พิธีกรรมก็จะเป็นเสมือน "บ้านชัน้บน" ระหวา่งบ้านชัน้ลา่งกบัชัน้บนนี ้จะมีบนัได 2 ข้างตอ่เช่ือมกนั 
ข้างหนึ่งเป็นบนัไดขาขึน้ อีกข้างหนึ่งเป็นบนัไดขาลง  

จากบันได 2 ข้างนี ้จะเป็นแหล่งก าเนิดของปริศนา 2 ข้อท่ีจะน ามาทายใจภาคีผู้ท า
โครงการสื่อพิธีกรรมของ สพส. ทกุโครงการดงันี ้

1) ปริศนาข้อแรก บันไดขาขึน้นัน้จะอธิบายว่า พิธีกรรมใดๆ นัน้จะเป็น "ภาพ
สะท้อน/กระจกส่อง" ให้เห็นบริบท/สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงของชุมชนนัน้เสมอ ดงันัน้ ในบริบท
ชมุชนท่ีปลกูข้าวกิน ก็ย่อมมีพิธีกรรม "เรียกขวญัข้าว" ในชุมชนท่ีชีวิตจริงท านาโดยใช้ววัควายก็
ย่อมมี "พิธีกรรมสูข่วญัข้าว  
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ชมุชนท่ีปลกูข้าวในชีวิตจริง ก็ย่อมใช้เหล้าในพิธีกรรมท่ีท าจากข้าว ส่วนชุมชนท่ี
ปลกูองุ่น ก็ย่อมใช้เหล้าพิธีกรรมท่ีท าจากองุ่น เป็นต้น  

แม้จะมีกฎกติกามารยาทว่า สิ่งของท่ีใช้ในพิธีกรรมนัน้ ก็คือของท่ีใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนันัน่เอง หากทวา่ควรจะเป็น "ของท่ีดีท่ีสดุ" เท่าท่ีจะหาได้ นีเ้ป็นทศันะของ Durkheim 
(อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ท่ีวา่ พิธีกรรมคือตวัแทนท่ีเป็นรูปธรรมของ "ความเป็นสงัคม" 
กลา่วคือ ในชีวิตประจ าวนั มนษุย์เราอาจมีชีวิตอยู่โดยไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีกลุ่ม
ก้อน แต่ในพิธีกรรม บรรยากาศและสญัลกัษณ์ในพิธีกรรมจะท าให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
เดน่ชดัและตกผลกึขึน้มา) ทีนีก้็มาถึงค าถามแรกท่ีว่า "หากบ้านชัน้ล่างเปลี่ยนแปลงไป แล้วบ้าน
ชัน้บนจะคงอยู่เหมือนเดิมได้หรือไม"่   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  สภาพแวดล้อมของชมุชนหรือชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบคุคล 

แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 23. 
 

เช่น หากในชมุชนนาพนูไมม่ีช้างในการใช้งานแล้ว เปลี่ยนมาเป็นใช้เคร่ืองทุ่นแรง 
รถบรรทกุแทน และประเพณีแห่น า้ช้างยงัคงอยู่ได้ไหม จะอยู่ได้อย่างไร เป็นต้น 

ปริศนาข้อสอง ในสว่นของบนัไดขาลงท่ีตอ่เช่ือมจากบ้านชัน้บนไปสูบ้่านชัน้ลา่งนัน้ 
เราก็มีปริศนาถามใจผู้ท าโครงการวา่ หลงัจากท่ีได้รือ้ฟืน้/สืบทอดหรือสง่เสริมการท าพิธีกรรมนัน้ๆ
ขึน้มาแล้ว บรรดาคณุค่า/เนือ้หา/ความหมายท่ีชุ่มฉ ่าอยู่ในพิธีกรรมนัน้ ได้หลัง่ไหลลงบันไดไปสู่
บ้านชัน้ลา่งคือชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นจริงหรือไม ่ 

เช่น เมื่อประเพณีแห่น า้ช้างจดัขึน้เพ่ือให้ระลกึถึงบญุคณุของช้างท่ีช่วยท างาน แต่
ในชีวิตท่ีเป็นจริงนัน้ไมม่ีช้างให้ใช้แล้ว ประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากตดัไม้กลายเป็นเกษตรกรรม 
แตใ่นปัจจบุนัยงัคงมีประเพณีแห่น า้ช้างอยู่เพ่ือระลกึถึงบญุคณุช้างและบรรพบุรุษต่อไปแต่คณุค่า
ของประเพณีอาจเลื่อนหายไปและจะคงอยู่ตอ่ไปได้ไหม  

จากแนวคิดบ้าน 2 ชัน้ ท าให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนนัน้ๆว่าเป็น
อย่างไร มีพิธีกรรมในท้องถ่ินอย่างไร เหมือนกบัพิธีแห่น า้ช้างเมื่อก่อนชาวบ้านใช้ช้างในการลากซุง 

บ้านชัน้ลา่ง เปลีย่นไป บ้านชัน้บน จะอยู่ได้ไหม 

สภาพแวดล้อม 
เปลี่ยนไป 

พิธีกรรมจะอยู่ได้ไหม 
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จึงมีช้างในการประกอบพิธีกรรมด้วย จะเห็นได้วา่ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นการน าช้างมารดน า้ด าหวั
ขอขมาท่ีใช้ช้างหรือดา่วา่กลา่วช้าง เพ่ือเป็นการทดแทนบญุคณุช้าง แตใ่นปัจจบุนัช้างไม่ได้เอามา
ใช้งานจริงเป็นแคก่ารจดัพิธีขึน้มาเพ่ือให้ระลกึถึงช้างเท่านัน้ไมไ่ด้มองเห็นคณุคา่ของช้างเหมือนใน
อดีต จดัพิธีกรรมขึน้มาเพ่ือเป็นพิธีประจ าต าบลเท่านัน้หาได้มีความหมายเหมือนแตก่่อน และท่ียัง
ไมห่ายไปนัน้คือการกตญัํถูึงบรรพบรุุษ อนัเน่ืองมาจากคนในชมุชนจัดพิธีกรรมขึน้มาเพ่ือนึกถึง
บรรพบรุุษท่ีท่ีสร้างชมุชน จึงท าให้คณุคา่แห่น า้ช้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงเหลือถึงการ
นึกถึงบญุคณุของบรรพบรุุษ 

จากแนวคิดบ้าน 2 ชัน้ ผู้ วิจยัได้น ามาศกึษาถึงการเปลี่ยนแปลงไปของคณุค่าของ
ช้างท่ีหายไปตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัข้อท่ี2 เพ่ือศกึษาลกัษณะการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยท่ี
สง่ผลตอ่ความเปลี่ยนแปลงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยอะไรท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้

 
2.3.1  แนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่า  
จากแนวคิดนกัวิชาการเชน่ Claude Levi- Strauss ท่ีน าเสนอวา่ วฒันธรรมมีทัง้สว่นท่ีเป็น

พืน้ผิว และส่วนท่ีอยู่ข้างล่าง ซึ่งหากเทียบกับต้นไม้ก็จะเป็นส่วน ของรากท่ีมองไม่เห็นอยู่ใต้ดิน 
สว่นนีเ้ป็นท่ีอยู่ของเนือ้หา ความหมายและคณุคา่ตา่งๆ กบัสว่นของล าต้น ดอกไม้ ผล ซึ่งอยู่เหนือ
ดิน ซึ่งเป็นสว่นของรูปแบบ ในการบริหารจัดการวฒันธรรม สื่อพิธีกรรมนัน้เราต้องด าเนินการให้
ครบทัง้ส่วนรากของใต้ดิน (เนือ้หา/คุณค่า/ความหมาย) และส่วนท่ีอยู่ เหนือดิน (รูปแบบ) 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554)  

เมื่อมองในแนวดิ่ง จะเห็นส่วนของต้นไม้เป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีมองเห็น (Visible Part ) อยู่
เหนือพืน้ดินจะมี 2 ส่วนคือ ดอก/ผล/ใบ และล าต้น ส่วนนีเ้ปรียบได้กับส่วนท่ีเป็นรูปแบบ 
(Form/format) อีกสว่นหนึ่งเป็นสว่นท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part) เพราะอยู่ใต้ดินหรือส่วนท่ีเป็น
ราก สว่นนีเ้ปรียบเทียบได้กบัสว่นเนือ้หา/คณุค่า/ความหมาย การใช้ต้นไม้แห่งคณุค่าในแนวดิ่งนี ้
จะช่วยในเร่ืองการพิจารณาเร่ืองการสืบทอดโดยเป็นแนวคิดท่ีจะก ากับท ากิจกรรมการสืบทอดแต่
ละครัง้ วา่จะเน้นสว่นไหนของต้นไม้ แตท่ี่ส าคญัก็คือ การสืบทอดนัน้จะต้องไม่หลงลืม ส่วนท่ีมอง
ไมเ่ห็นคือ เนือ้หา/คณุค่า/ความหมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ทิศทางอนุรักษ์วฒันธรรมจากก าลงัของ
ชมุชนเองมกัจะประสบปัญหาเร่ืองการสืบทอดในส่วนของรากต้นไม้นีห้รือมิฉะนัน้ก็ขาดในส่วนท่ี
เป็นล าต้นซึ่งจะประคองและยึดโยงทกุสว่นเสีย้วเข้าไว้ด้วยกนั (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 52) 
 สว่นการมองเห็นแนวนอนจะแบ่งชัน้ของต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นแก่น (วงใน
สดุ)กระพี ้(รอยเช่ือมตอ่)และเปลือก (วงนอกสดุ) การแบ่งล าดบัชัน้ตามแนวนอนนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถน ามาช่วยงาน “การปรับประยกุต์” วฒันธรรม/สื่อพิธีกรรมพืน้บ้าน (ซึ่งมีธรรมชาติท่ีต้อง
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ปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นจริงท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว) โดยมีหลกัการวา่ การ
ปรับเปลี่ยนท่ีเป็นคุณต่อชุมชนก็คือ “ การเปลี่ยนเปลือก ปรับกระพี ้และรักษาแก่น”เอาไว้ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 52) 
 

 

ภาพท่ี 2.8  แนวคิดต้นไม้แห่งคณุคา่ 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 28. 
  

จากแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่าผู้ วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ในแนวดิ่งถึงส่วนเนือ้หา คุณค่า 
ความหมาย ของประเพณีแห่น า้ช้างและน ามาวิเคราะห์ในแนวนอนถึง การเปลี่ยนเปลือก ปรับ
กระพี ้และการรักษาแก่น ของประเพณีแห่น า้ช้าง  
 

2.3.2 บทบาทหน้าท่ีของส่ือพธีิกรรม 
 กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้กลา่วถึงบทบาทของสื่อพิธีกรรมได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 2.9  บทบาทของสื่อพิธีกรรม  
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 31. 
  

1)  หน้าท่ีระดมพลงัชุมชน เช่น สื่อพิธีกรรมจุลกฐิน/กฐินแล่น ซึ่งต้องการระดม
แรงงานผู้คนอย่างมหาศาล และจะต้องท าทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียว หากปีใดชุมชนไม่
สามารถจดังานจลุกฐินได้ ก็แปลวา่ พลงัสามคัคีของชมุชนเร่ิมลดระดบัต ่าลง  

2)  หน้าท่ีสืบทอดความเช่ือ  เช่น พิธีกรรมพวกไหว้ผีปู่ ย่า พวกร าผีไท้ หรือแซงซะ
นามท่ีสืบทอดความเช่ือในผีบรรพบุรุษ หรือผีท่ีมีฤทธ์ิเดชในการดลบันดาลเก่ียวกับสขุภาพของ
ผู้คน  

3)  หน้าท่ีในการสร้างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น  ท่ีเป็น
คณุคา่ซึ่งมีอยู่ในแทบจะทกุพิธีกรรม เช่น พิธีการหลอ่เทียนจากน า้ตาเทียน  

4)  หน้าท่ีในการสร้าง/สืบทอดอตัลกัษณ์/ตวัตน  ตวัอย่างเช่น แม้ว่าชุมชนอ่ืนๆ
อาจจะมีการทอดกฐินและมีการร่ายร า แตก่็มีเฉพาะชาวสว่ยท่ีบ้านยางตะพายเท่านัน้ท่ีมีการ  "ร า
ตกัใต้" อนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีน่ี อตัลกัษณ์/ตวัตนนัน้เป็นอาวธุลบัของวฒันธรรมท่ีมีพลานุภาพ
ในการสร้างความรู้สกึมีเกียรติ มีศกัดิ์ศรี และมีพลงัเป็นของตวัเอง  
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5)  หน้าท่ีในการสร้างความอบอุ่น/ความมัน่คงทางจิตใจ  ตวัอย่างในช่วงเวลา
ปกติก็เช่น พิธีกรรมการสวดสรภญัญะท่ีช่วยให้ความมัน่คงมีสมาธิ หรือการบนบานศาลกลา่ว การ
เสี่ยงทายท่ีมกัเป็นสว่นเสีย้วหนึ่งของพิธีกรรม  

6)  หน้าท่ีให้ความบนัเทิง ในงานพิธีกรรมทัง้หลาย มกัจะมีการแสดง การละเล่น 
เป็นสว่นประกอบสว่นหนึ่งท่ีให้ความสนกุสนาน  

7)  หน้าท่ีในการจดัระเบียบสงัคม  ตวัอย่างเช่น พิธีกินหมลู้างดิน ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ท่ีลงโทษ (เชิงสญัลกัษณ์) แก่ผู้หญิงท่ีท้องก่อนแตง่งาน เพ่ือเป็นการปรามผู้หญิงคนอ่ืนๆในชุมชน
ให้ประพฤติตนให้อยู่ในร่องในรอย  

8)  หน้าท่ีปลอบขวญั/คลายความกังวล  ในช่วงเวลาท่ีชีวิตของผู้คน/ชุมชนต้อง
เผชิญกบัปัญหาหรือภาวะวิกฤติ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอบุตัิเหต ุเผชิญกบัภยัธรรมชาติ ชุมชน
ก็จะมีพิธีกรรมท่ีท าหน้าท่ีปลอบขวญั เช่น พิธีเหยา พิธีสืบชะตา  

9)  หน้าท่ีให้แนวทางในการด าเนินชีวิต เช่น การจัดการกับสภาพแวดล้อม 
ตวัอย่างเช่น พิธีสืบชะตาแมน่ า้ก็ให้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างรู้รักษาทรัพยากรน า้ หรือการสู่ขวญั
ข้าวสูข่วญัควายก็เช่นเดียวกนั  

10)  หน้าท่ีในการเป็นยาสมานแผลชุมชน เมื่อคนมาอยู่รวมกันมากๆ ความ
ขดัแย้งก็เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ อ านาจ หรือเร่ือง
สว่นตวั และเมื่อเกิดรอยร้าวขึน้ในชมุชน บรรดาสื่อพิธีกรรมทัง้หลายท่ีมกัจะมีคณุค่าเร่ือง "การให้
อภยั การอโหสิเลิกแล้วต่อกัน" จึงมีสรรพคณุท่ีใช้สมานแผลรอยฉีกขาดของชุมชนได้ ตวัอย่างท่ี
ชดัเจนท่ีสดุของสพส.คือ โครงการเทศน์มหาชาติ วดัศรีสพุรรณ จ.เชียงใหม ่ 

11)  หน้าท่ีในการสร้างความทรงจ าร่วมกนั (Collective Memory) ในทกุชมุชนท่ีมี
อายยุาวนานหลายชัว่คนมาแล้ว ชมุชนนัน้ย่อมมีเร่ืองราว มีประวตัิศาสตร์ มีต านานเกิดขึน้ และใน
วาระโอกาสท่ีมีการท าพิธีกรรมนีเ้อง ท่ีจะมีการเลา่เร่ืองราวในอดีต ประวตัิบคุคล หรือต านานความ
เช่ือตา่งๆของชมุชนให้ผู้ ท่ีมาร่วมพิธีฟัง  เร่ืองราวท่ีเป็นความทรงจ าร่วมกนันีจ้ะท าหน้าท่ีเป็นกลไก
สร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างท่ีได้กล่าวมาแล้ว เช่น การสร้างตวัตน/อตัลกัษณ์ร่วม (collective 
identity) เช่ือมร้อยความสมัพันธ์ระหว่างคนหลายๆ รุ่น (ทัง้รุ่นท่ีตายไปแล้วกับรุ่นท่ียังมีชีวิตอยู่) 
เป็นต้น  

ตวัอย่างเช่น ลงุจวนจากโครงการ "หลอ่เทียนหลอมใจ" จ.พิจิตร เลา่วา่เมื่อเดก็ๆมา
เรียนรู้เร่ืองการหลอ่เทียนกบัคณะท างาน ในวาระโอกาสนัน้ ทางทีมงานซึ่งเป็นคนรุ่นอาวโุสก็จะถือ
โอกาสเลา่เร่ืองราวตา่งๆในอดีตของชมุชนให้คนรุ่นหลงัฟัง เป็นต้น  
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12)  หน้าท่ีการอบรมบ่มเพาะ  หน้าท่ีนีอ้าจถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญมากท่ีสุด
หน้าท่ีหนึ่งของพิธีกรรม เพราะในทุกขัน้ตอนของการท าพิธีกรรมนัน้ เมื่อวิเคราะห์ลงไปอย่างถึง
ท่ีสดุแล้วจะพบว่า ล้วนเป็นวิถีทางในการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นหลงัในทางใดทางหนึ่งทัง้สิน้ เช่น 
การอบรมบ่มเพาะด้านทกัษะ อนัได้แก่ การฝึกร่ายร า การฝึกท าบายศรี การฝึกทอผ้าป่ันด้าย ฯลฯ  
การอบรมบ่มเพาะด้านลกัษณะนิสยั เชน่ ความออ่นน้อมถ่อมตน การเช่ือฟังผู้ใหญ่ ฯลฯ ด้วยเหตนีุ ้
ในบรรดาพิธีกรรมไหว้ครู หรือเข้าทรงวิญญาณบรรพบุรุษ จึงมักจะมีการอบรมสั่งสอนจาก
วิญญาณครูบาอาจารย์หรือปู่ ย่าตายายอยู่เสมอ  

13)  หน้าท่ีการแสดงความรู้สึกร่วมกัน   เมื่อเวลาท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชน
ต้องพานพบกับเหตุการณ์ร้ายหรือดี คนอ่ืนๆในชุมชนก็จะรู้สึกประหนึ่งว่า ตนเองได้พบกับ
เหตกุารณ์นัน้ไปด้วย ท่ีเรียกวา่ "หยิกเลบ็ก็เจ็บเนือ้" (น่ีเป็นตวับ่งชี ้"ความเป็นชมุชน" ได้อย่างหนึ่ง) 
และเพ่ือจะแสดงวา่ คนอ่ืนๆในชมุชนก็รู้ร้อนรู้หนาวไปกบัชะตากรรมของบคุคลในชมุชน พิธีกรรมก็
จะเป็นเวทีท่ีแสดงออกซึ่งความรู้สึกร่วมนัน้ (อนัท่ีจริงในสงัคมสมยัใหม่ บรรดางานเลีย้งแสดง
ความยินดีทัง้หลาย ก็ถือวา่เป็นพิธีกรรมได้ในแง่นี)้  

14)  ท าหน้าท่ีเป็นคลงัเก็บความรู้  การท่ีชมุชนสามารถด ารงอยู่สืบเน่ืองมาได้นัน้ 
ก็เพราะชมุชนนัน้มี "ความรู้อยู่ท่วมหวั ท่ีจะเอาตวัชมุชนให้รอดได้" แต่ทว่าองค์ความรู้/ภมูิปัญญา
เหล่านัน้ก็ต้องมี "ท่ีเก็บรักษา" เอาไว้ ในปัจจุบันนี ้เราอาจจะคุ้นเคยกับแนวคิดเร่ือง "ห้องสมดุ/
พิพิธภณัฑ์" ว่าเป็นท่ีเก็บความรู้ แต่ในสมัยโบราณ ประเพณี/พิธีกรรมนัน้เองจะท าหน้าท่ีเ ป็น 
"ห้องสมดุ/พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต" ซึ่งจดัเก็บองค์ความรู้เร่ืองตา่งๆ ของชมุชนเอาไว้ 

จากการน าเอาแนวคิดบทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรมมาวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะทราบถึงหน้าท่ี 
บทบาทขอประเพณีแห่น า้ช้างตามแนวคิด ผู้ วิจยัได้น าเอาแนวคิดบทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรมมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงข้อท่ีหนึ่งท่ีว่าบทบาทหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้าง มีบทบาทหน้าท่ี
อย่างไรตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีตามแนวคิดบทบาทหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 

 
2.4  แนวคิดการบริหารจดัการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 

2.4.1 ความหมายแนวคดิการมีส่วนร่วม 
ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (อ้างถึงใน สพุรรณี สธุารี, 2546, น. 23) การมีส่วนร่วมหมายถึง การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการคิด การริเร่ิมพิจารณาตดัสินใจการร่วมปฏิบัติการและ
ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง ยกตวัอย่างเช่น ประชาชนเข้ามี
สว่นร่วม ในการพฒันาชนบทเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีขึน้
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ได้นัน้ ผู้ท าการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญา การพัฒนาชนบทท่ีว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความ
ปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ ได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะอทิุศเพ่ือกิจกรรมของชมุชน ขณะเดียวกันต้องยอมรับด้วยความบริสทุธ์ิใจว่า 
มนษุย์นัน้สามารถพฒันาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชีแ้นะอย่างถกูต้อง ซึ่งมีความหมายในแง่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการควบคมุการใช้และการกระจายทรัพยากร 
ปัจจยัท่ีผลิตอยู่ในสงัคมเพ่ือประโยชน์ตอ่การด ารงค์ชีพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

นิรันดร์ จงวฒุเวศย์ (อ้างถึงใน ส านักงานวฒันธรรมจังหวดันครนายก,  2551) กล่าวว่า 
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional 
Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสภาพการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของความเก่ียวข้อง
ดงักลา่วเป็นเหตใุห้เร้าใจให้ท าการให้ (Contribution) บรรลจุุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้กับทัง้ท าให้
เกิดความรู้สกึรับผิดชอบกบักลุม่ดงักลา่วด้วย 

แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนัน้ 
นับว่าเป็นกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิด
ดงักลา่วมกัจะมีฐานมาจากแนวคิดหลกัๆ ร่วมกนั 3 ประการ คือ 

1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของบุคคล ซึ่งกลายเป็นความสนใจ
และความห่วงกงัวลร่วมกนัของสว่นร่วม 

2)  ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นัน้ 
ลงมือกระท าร่วมกนัท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุม่ หรือชมุชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา 

3)  การตดัสินใจร่วมกันนี ้จะต้องรุนแรงมากพอท่ีจะท าให้เกิดความริเร่ิมกระท า
การท่ีสนองตอบความเห็นชอบของคนสว่นใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมนัน้ๆ 
 ดงันัน้จึงอาจจะกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง กระบวนการในการ
ร่วมกันกระท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องระหว่างกันและกันในระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดับของจิตใจ 
อารมณ์ สงัคม เพ่ือเอือ้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั 
 

2.4.2 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
จากแนวคิดดงัท่ีกลา่วข้างต้น กระบวนการของการมีสว่นร่วมไมว่า่จะเป็นกระบวนการของ

การมีส่วนร่วมในประเด็นใดๆ หรือในระดับใดๆ ก็ตาม สามารถสรุปให้เห็นประโยชน์ของ
กระบวนการของการมีสว่นร่วมได้ 5 ประเดน็หลกัดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1)  ประโยชน์ในการประสานพลัง ประสานแนวคิดสู่การร่วมกันก าหนดแผน 
ก าหนดยทุธวิธี ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน และยงัรวมถึงการก าหนดทางออกในการแก้ปัญหา
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั ประโยชน์ของกระบวนการการมีส่วนร่วมในประเด็นนีน้ับว่ามีความส าคญั



35 

เป็นอย่างย่ิงในสภาวการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ทัง้นีเ้ป็นเพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทุกระดับล้วนต้องการความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาตา่งๆ ร่วมกนัสร้างโอกาส รวมถึงการร่วมกนัสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสดุร่วมกนั 

2)  ประโยชน์ในการสร้างสรรค์แนวทางและการประสานงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
การประสานแนวคิด ประสานแนวทาง หรือการประสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
ศกัยภาพท่ีมากย่ิงขึน้ เพราะกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน ยุทธวิธี ฯลฯ ล้วนแต่เป็น
กระบวนการท่ีทกุฝ่ายร่วมกนัก าหนดและสร้างกนัขึน้มาเอง 

3)  ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ ท่ีสืบเน่ืองมาจากการร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหา ทัง้นีเ้ป็นเพราะแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้องล้วนแต่มีจุดอ่อน จุดแข็งท่ีแตกต่างกัน การ
สร้างสรรค์กระบวนการในการคิด การท าร่วมกัน นับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการร่วมกันเสาะ
แสวงหาแนวทางใหมท่ี่น าไปสูแ่นวทางท่ีดีกวา่ร่วมกนั 

4)  ประโยชน์ในการร่วมตัดสินใจในระดับต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบัการติดตอ่สื่อสาร การวางแผน และการแก้ปัญหาตา่งๆ 

5)  ประโยชน์ในการกล้าท่ีจะคิด และกล้าท่ีจะรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้เกิดพลัง
จากแตล่ะฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพราะทกุฝ่ายล้วนมีสว่นได้สว่นเสียกบักระบวนการของการมีสว่นร่วมใน
ประเดน็นัน้ๆ หรือในเร่ืองนัน้ๆ 

ทัง้นี ้โดยภาพรวมเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีจะเกิดจากกระบวนการของการมีสว่นร่วมนัน้นับว่า
เป็นประโยชน์ท่ีทุกฝ่ายล้วนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะโดยภาพรวมของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมนัน้ จะต้องมีการการก าหนดโครงสร้างในการท างานท่ีชัดเจนร่วมกัน 
จะต้องมีการการก าหนดแนวทาง มีการการก าหนดข้อจ ากดัตา่งๆ ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ทุก
คน ทกุฝ่ายมีโอกาสในการเสนอแนะ มีโอกาสในการเป็นผู้น าร่วมกนั ส่ิงตา่งๆ เหล่านีน้ับว่าเป็นสิ่ง
ท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มองเห็นขอบเขตและความตอ่เน่ืองในการท างานของตน 
มองเห็นระดบัขอบเขตการท างานของตนเอง และของสว่นรวมอย่างชัดเจน ท าให้ทุกฝ่ายสามารถ
ช่วยกนัแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนร่วมกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีล้้วน
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกนัทิง้สัน้ ดงัเช่น 

1)  การได้มีโอกาสพฒันาบคุลากรร่วมกนั 
2)  การได้พฒันาภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงท่ีดีร่วมกนั 
3)  การได้มีโอกาสในการขยายวงกว้างเครือข่ายการพบปะ การบริการต่างๆ 

ร่วมกนั 
4)  การลดช่องว่างในการให้บริการ และการแก้ปัญหาในการให้บริการต่างๆ 

ร่วมกนั 
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5)  การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ลดความซ า้ซ้อน และช่วยให้เกิดการประหยัด
ในด้านตา่งๆ 
 

2.4.3 เง่ือนไขและความส าเร็จของการมีส่วนร่วม 
แนวคิดและกระบวนการของการมีสว่นร่วม โดยเฉพาะกระบวนการของการมีสว่นร่วมภาค

ประชาชน มกัจะประกอบไปด้วยเง่ือนไขหลกัๆ อย่างน้อย 3 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1)  ทุกคน หรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชนต้องมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม

อย่างเสมอภาค หรือเท่าเทียม 
2)  ทุกคน หรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชนต้องสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมใน

ระดบัใดๆ ท่ีตนต้องการและท่ีตนมีความสามารถด้วย 
3) ทกุคน หรือสมาชิกสว่นใหญ่ หรือประชาชนต้องเห็นความส าคญัหรือเต็มใจท่ี

จะมีสว่นร่วม 
ความส าเร็จของกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการของการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน มกัจะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น 
1)  ประชาชนต้องมีโอกาส และมีเวลาในการเตรียมตวั หรือมีโอกาสในการศึกษา

ประเดน็และกระบวนการตา่งๆ ก่อนท่ีจะมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมเกิดขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
กระบวนการของการมีสว่นร่วมไมส่ามารถท่ีจะเกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ท่ีไม่ได้มีการวางแผนหรือ
เตรียมการ หรือไมส่ามารถท่ีจะเกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือถ้าเกิดขึน้ก็จะเป็นลกัษณะของ
การมีสว่นร่วมในลกัษณะการร่วมกนัแก้ปัญหาเฉพาะกิจ เป็นต้น 

2)  ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เกินความจ าเป็นส าหรับการเข้าร่วมใน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมนัน้ๆ และประชาชนสามารถท่ีจะเลือกในการพิจารณาท่ีจะจ่าย 
หรือไมจ่่าย หรือย่ืนข้อตกลงในการปรับเปลี่ยนตา่งๆ ร่วมกนัได้ถ้าหากวา่เขาประเมินผลตอบแทนท่ี
พึงจะได้รับวา่คุ้มคา่หรือไม ่เป็นต้น 

3)  ประชาชนต้องมีความสนใจท่ีจะสมัพนัธ์สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม
นัน้ๆ เช่นเป็นการช่วยกนัแก้ปัญหาของเขา หรือเป็นการช่วยกันสร้างโอกาส หรือสร้างการพัฒนา
ร่วมกนั เป็นต้น 

4)  ประชาชนต้องมีโอกาส และสามารถท่ีจะสื่อสารร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างทัว่ถึง และเท่าเทียม เป็นต้น 
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2.4.4 ระดับของการมีส่วนร่วม 
ประเดน็เก่ียวกบัระดบัของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องนัน้ นับว่าเป็นประเด็นท่ี

ส าคญัในการท่ีจะเป็นอีกตวัชีว้ดัท่ีส าคญัท่ีจะสามารถบ่งบอกถงึประสิทธิภาพของการมีสว่นร่วมใน
ครัง้นัน้ๆ ได้ ซึ่งระดบัของการมีสว่นร่วมนัน้ได้มีการกลา่วไว้ในหลายๆ แนวคิด ดงัเช่น 

Cohen and Unhoff (1980 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2553) ได้แบ่งขัน้ตอน
หรือระดบัของการมีสว่นร่วมออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

1)  การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือ 
ริเร่ิมตดัสินใจ ด าเนินการตดัสินใจ ตดัสินใจปฏิบตัิการ 

2)  การมีสว่นร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ 

3)  การมีสว่นร่วมในการให้ผลประโยชน์ (Benefits) ท่ีเกิดจากการพฒันา ไมว่า่จะ
เป็นผลประโยชน์ทางด้านวตัถ ุผลประโยชน์ทางสงัคม หรือผลประโยชน์สว่นบคุคล 

4)  การมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ระดบัตา่งๆ 
สมฤดี นิโครวฒันย่ิงยง  (2537 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2553) เสนอว่า 

การมีสว่นร่วมของชมุชนกบัโครงการพฒันาตา่งๆ สามารถแบ่งเป็นล าดบัได้ ดงันี  ้
1)  การโน้มน้าวจิตใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน แต่ไม่ได้ให้

ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผน หรือในกระบวนการตดัสินใจตา่งๆ 
2)  การให้การศกึษา การให้ข้อมลูขา่วสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในโครงการ หรือ

กิจกรรมนัน้ๆ 
3)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าท่ีแจ้งจุดยืนของตนในโครงการ

นัน้ๆ ให้ประชาชนทราบและขอให้ประชาชนแสดงความเห็นตอ่ประเดน็นัน้ๆ 
4)  การปรึกษาหารือทัง้ฝ่ายเจ้าหน้าท่ี และประชาชนหนัหน้าปรึกษาหารือกนั 
5)  การร่วมมือกนั ประชาชนมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียง

ขัน้การตดัสินใจ โดยท่ีประเดน็นัน้ๆ จะต้องเป็นท่ีเข้าใจโดยตวัแทนของประชาชนจากพืน้ท่ีนัน้ 
6)  การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี การส่งมอบความรับผิดชอบให้กับสาธารณชน 

หรือรัฐบาลท้องถ่ินท่ีมีความช านาญเฉพาะเร่ืองนัน้ๆ 
7)  การให้ประชาชนตดัสินใจเอง 

ซึ่งจะเห็นได้วา่ ระดบัของการมีสว่นรวมท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จร่วมกันในการท ากิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม ล้วนตา่งมีวิวฒันาการท่ีสอดคล้องกบักระแสการพฒันาท่ีเปลี่ยนไปในแตล่ะยคุด้วย ไม่
วา่จะเป็นวิธีคิดเชิงตะวนัตก หรือวิธีคิดในเชิงตะวนัออกก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่า ระดบัการมีส่วน
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ร่วมท่ีจะเป็นฐานท่ีส าคญัสูค่วามส าเร็จร่วมกนั ควรจะเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการในการคิดร่วมกัน การ
เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมาคิดร่วมกนัอย่างเท่าเทียม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั การ
เข้าใจร่วมกนัจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องต้องกนัสูก่ารมีความรู้สกึร่วมในการเป็นเจ้าของ
แนวคิด หรือวิธีการนัน้ๆ ร่วมกนั จากนัน้จึงเป็นการพัฒนากระบวนการในการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ต่อ 
เช่น กระบวนการในการลงมือร่วมกนั กระบวนการในการติดตามประเมินผลร่วมกนั ฯลฯ 

 
2.4.5 จุดหมายปลายทางของการส่ือสารเพื่อการมีส่วนร่วม 
การสื่อสารนบัว่าเป็นกระบวนการ (Process) และเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส าคญั (Means) 

เพ่ือเอือ้ให้เกิดการพัฒนาตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ร่วมกัน ทัง้นีจุ้ดมุ่งมายท่ีตัง้ไว้ร่วมกันอาจจะเป็น
จดุมุง่หมายในระดบัใดก็ได้โดยอาจเร่ิมได้ตัง้แต ่ระดบัปัจเจกบคุคล ระดบักลุม่ ระดบัชมุชน ระดบั
สงัคม และระดบัโลกก็ตาม ทัง้นีเ้พราะกระบวนการสื่อสารเพ่ือการมีสว่นร่วมเป็นกระบวนการของ
การปรับเปลี่ยนเพ่ือน าไปสูก่ารเรียนรู้ร่วมกนั น าไปสูก่ระบวนการในการท างานร่วมกนัสูก่ารพฒันา
ตนเอง หรือสู่การแก้ปัญหาของคนเองร่วมกันบนพืน้ฐานศกัยภาพและทรัพยาการท่ีตนเองมีอยู่
ร่วมกนั เช่น การร่วมไม้ร่วมมือเพ่ือการอนรุักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังร่วมกนัของกลุม่ประมงขนาดเล็กท่ี
อยู่ตามชายฝ่ัง การบริหารจัดการหอกระจายข่าวของชุมชนร่วมกัน การสื่อสารกับการรวมพลัง
ผลกัดนัรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชนปี พ.ศ. 2540 การสื่อสารกบัการสร้างสจัจะในการสะสมทรัพย์ : 
ระบบการเงินทางเลือกของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ฯลฯ 

จึงอาจสรุปได้ว่า การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจึงนับว่าเป็นกระบวนการท่ีน่าจะ
สามารถท่ีจะใช้เป็นทางออกสูก่ารพฒันาในทุกระดบั ในทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน ถ้ามีการจัดระบบ
ของกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 
 

2.4.6 องค์ประกอบท่ีท าให้การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จ 
ประโยชน์ของกระบวนการการมีสว่นร่วมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอือ้ให้เกิดผลส าเร็จ

ตอ่การพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน กระบวนการของการมีส่วนร่วมนีจ้ะต้องเก่ียวข้อง
กับองค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น ขอบข่ายของงาน สภาพวัฒนธรรมองค์กร บุคคล ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ และท่ีจะขาดไม่ได้ คือ องค์ประกอบส าคญั 4 ประการท่ีจะช่วยให้กระบวนการ
การมีสว่นร่วมเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงันีค้ือ 

1)  การมีระบบการสื่อสารท่ีดีในการประสานงานร่วมกัน ทัง้ในรูปแบบของการ
สื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal) และแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ (Informal) 

2)  การสง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง 



39 

3)  การส่งเสริมให้คนทุกระดับ ทุกฝ่ายตระหนักในศักยภาพของคน (Self-
esteem) ท่ีสง่ผลตอ่การริเร่ิมและแก้ปัญหาตา่งๆ  

4)  การให้ผลตอบแทน และการให้รางวลั การตอบสนอง การให้ความส าคญัใน
ระดบัตา่งๆ อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
 

2.4.7 แนวคดิท่ัวไปเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม 
 กาญจนา แก้วเทพ (2542; 2546); ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2542) และนักวิชาการ
ต่างประเทศ เช่น นักวิชาการชาวอเมริกัน อาทิ Karin Gwin Wilkins (2000 อ้างถึงใน กาญจนา 
แก้วเทพ และคณะ, 2554) ตลอดจนนกัวิชาการจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกัน 
อินเดีย และรวมทัง้นักวิชาการชาวยุโรป Jan Serases (1999) Nicholas W. Jankowski (2004) 
ล้วนตา่งยอมรับวา่ การส่ือสารสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัตอ่การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมระดบัตา่งๆ ของสงัคม 
 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นการ
พัฒนาท่ีเร่ิมมาจากกระบวนการสื่อสารในระบบประชาธิปไตยผ่านตัวแทน (Representative 
Democracy) ท่ีพบว่า ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แนวคิดเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) จึงเกิดขึน้ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นอีก
ช่องทางส าคญัช่องทางหนึ่งท่ีจะสามารถอ านวยให้เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคู่ไปกับ
ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน หรืออาจเ รียกอีกนัยหนึ่งว่า  ประชาธิปไตยแบบมีส่วน ร่วม 
(Participatory Democracy) โดยทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบในการท าให้เกิดผลตามท่ีต้องการร่วมกัน โดยเป้าหมายของการ
สื่อสารแบบมีสว่นร่วมจะประกอบด้วย 

1)  การกระตุ้นให้ชมุชน ประชาชนมองเห็นคณุค่าของตนเอง เช่น การน าเอาภมูิ
ปัญญาของชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง 

2)  เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ทุกฝ่าย หรือชาวบ้านท่ีเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็น
คณุค่าความคิด และความเช่ือของตนเอง ตวัอย่างเช่น การน า เร่ืองเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา
เผยแพร่ในวงกว้าง และขยายผลจนเกิดการยอมรับ ส่งผลให้ชุมชนมีความมัน่ใจในคณุค่าของ
ตนเอง 

3)  เพ่ือพิสจูน์ความเช่ือของชุมชนท่ีเคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีซับซ้อนได้ การเข้ามาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตสื่อร่วมกัน นับว่าเป็นการพิสูจน์ให้
ชาวบ้านเห็นวา่ พวกเขาสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ได้ หากวา่มีโอกาส 
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4)  เพ่ือสร้างทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน อันเป็นช่องทางท่ีชุมชนจะส่ง
ขา่วสารออกไปจาจดุยืน มมุองและทศันะของตนเอง 

5)  เพ่ือให้ชมุชนได้แสดงความรู้สกึ ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้วิธีการ
แก้ปัญหาจากทศันะของชมุชนเอง 

6)  ผลจากการส่ือสารของชมุชนท่ีอาจจะเกิดจากการริเร่ิมของชมุชน บางสว่นหรือ
จากชมุชนใดชมุชนหนึ่ง จะช่วยยกระดบัความมีสติและความรับผิดชอบให้กับทัง้ชุมชน หรือกับ
ชมุชนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 

7)  เน่ืองจากเนือ้หาของการส่ือสารเพ่ือชมุชนนัน้ จะเป็นเร่ืองราวท่ีมีสารประโยชน์
ตอ่ชีวิตชมุชนเอง ดงันัน้ การส่ือสารประเภทนี ้จึงสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้บ้าง หรือเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือถ่วงดลุกับการสื่อสารท่ีมุ่งเน้นแต่ความบันเทิง ท่ีมกัเ ป็นการหลีกหนี
ปัญหาหรือภาพความเป็นจริงท่ีชุมชนเผชิญอยู่ โดยการอดัฉีดสื่อจากภายนอกเข้าไปในรูปแบบ
ของการส่ือสารทางเดียวด้วย 

2.4.7.1 องค์ประกอบของการส่ือสารแบบมีสว่นร่วม 
องค์ประกอบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม จะกล่าวถึงระดบัต่างๆ ของงสื่อสาร

เพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการมีส่วนร่วม หรือเป็นตวัก าหนดระดบัความมากน้อย
ของการมีสว่นร่วมนัน้ๆ กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมการมีส่วนร่วมท่ีเห็นเป็นรูปธรรมท่ีเพ่ิม
ความชดัเจนขึน้เร่ือยๆ ในสงัคมไทย โดยเฉพาะช่วงหลงัรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่2540 กลุม่ท่ีมกัมีการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างกัน คือ กลุ่มประชาสังคม ท่ีมีใช้
กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพัฒนาตนเอง
ร่วมกนั โดยทัว่ไปแล้วกระบวนการส่ือสารดงักลา่วจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เป้าหมายของการสื่อสาร ต้องมีการก าหนดว่า จะให้ชุมชนหรือ
กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัใด เช่น ในระดบัผู้แสดงหลกั ระดบัผู้ ร่วมแสดง 
หรือระดบัผู้ ร่วมก าหนดนโยบาย ฯลฯ 

2)  รูปแบบของการสื่อสารต้องเป็นลกัษณะสองทาง และมีปฏิสมัพันธ์
ตอ่กนัและกัน (Interactivity) คือ การเอือ้ให้เกิดการโต้ตอบต่อกันให้มากท่ีสดุ เพราะจะเป็นการ
สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของชมุชนมากย่ิงขึน้เท่านัน้ 

3)  ใครคือผู้สง่สารท่ีทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และได้เอือ้ต่อ
กระบวนการในการมีสว่นร่วมระหวา่งกนัหรือไม่ 

4)  ประเภทของเนือ้หาสารท่ีเก่ียวพันกับสภาพความเป็นจริงของ
กลุม่เป้าหมาย เช่นชมุชน เป็นต้น 
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5)  ประเภทของช่องทาง / ส่ือ ทัว่ถึงทัง้ท่ีเป็นทางการ (formal) และท่ีไม่
เป็นทางการ (informal) สื่อสมยัใหม่ (New Media) เช่นพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สื่อดัง้เดิม 
(Traditional media) หรือสื่อของชมุชนเอง (Community Media) ซึ่งโดยรวมแล้วจะต้องเป็นสื่อท่ี
สอดคล้องกบัชมุชน หรือกลุม่เป้าหมาย 

6)  ใครคือผู้รับสารตามท่ีกลุม่เป้าหมายต้องการ รวมทัง้การเปิดโอกาส
ให้มีช่องทางในการรับ-สง่ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ระหวา่งกนัและกนัด้วย 

2.4.7.2 ระดบัของการมีสว่นร่วมในกระบวนการส่ือสาร 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารท่ีจะท าได้ในหลายระดบั โดยทั่วไปแล้วมัก

แบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยจะเป็นการเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปจนถึงระดบัท่ีมากท่ีสดุ ดงัเช่น 
1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ ใช้สาร (Audience/Receiver/ 

User) 
2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ ส่งสาร ผู้ ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วมแสดง 

(Sender/Producer/Co-producer/Performance)  
3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker/ 

Planner) ในท่ีนีร้วมไปถึงการติดตามประเมินผลด้วย 
2.4.7.3 แบบจ าลองวา่ด้วยการส่ือสารด้วยกระบวนการส่ือสารของการมีสว่นร่วม 
กาญจนา แก้วเทพ (2546) เรียกการสื่อสารด้วยกระบวนการของการมีส่วนร่วมว่า 

การสื่อสารแบบมีสว่นร่วม โดยมองวา่ ส่ิงท่ีส าคญัในกระบวนการดงักล่าว ได้แก่ บทบาทของผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเปรียบเทียบความแตกต่างของแบบจ าลองการสื่อสาร
เชิงการถ่ายทอดขา่วสาร และแบบจ าลองเชิงพิธีกรรมเพ่ือเน้นให้เหน็ถึงกระบวนการการส่ือสารเพ่ือ
การสว่นร่วมระหว่างกันและกัน โดยได้เน้นถึงความส าคญัของการเปลี่ยนบทบาทของผู้ รับสารสู่
การเป็นผู้สง่สาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนีค้ือ 

1)  แบบจ าลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission Model) เน้น
การสื่อทางเดียว จากผู้สง่สารไปยงัผู้รับสาร โดยบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความตายตวั 
กลา่วคือ ภายหลงัจากท่ีรับสารแล้ว ผู้รับสารก็จะรับรู้ หรือคิดตามท่ีผู้สง่สารต้องการ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า ผู้ ส่งสารท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมกระบวนการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีผู้ส่งสารมี
บทบาทและมีสว่นร่วมเป็นเพียงผู้รองรับขา่วสารท่ีถกูถ่ายทอดเท่านัน้ 

2)  แบบจ าลองเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) การสื่อสารด้วยกระบวนการ
นีจ้ะเน้นให้เห็นกระบวนการส่ือสารสองทาง โดยผู้สง่สาร และผู้รับสารสามารถสลบับทบาทไปมา 
ดัง่เช่นการสนทนากนั ภายหลงัการส่ือสาร คู่การสารทัง้สองฝ่ายก็จะเรียนรู้ข้อมลูข่าวสารของกัน
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และกนัแบบพบกนัคร่ึงทาง (Shared Meaning) ซึ่งหมายความว่า กระบวนการดงักล่าว คือ การ
เปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่าย ได้มีสว่นร่วมในกระบวนการส่ือสารมากกวา่แบบจ าลองเชิงการถ่ายทอด
ขา่วสาร 

ซึ่งจากแบบจ าลองทัง้ 2 แบบจ าลองดงักลา่ว สามารถสรุปออกเป็นประเด็นส าคญั
ได้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

2.4.7.4 แบบจ าลองเชิงถ่ายทอดแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม 
1)  เป้าหมายหลกั คือ การถ่ายทอดขา่วสารเพ่ือการโน้มน้าวใจผู้รับสาร

(Persuasive) หรือเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ ส่ง และผู้ รับสาร 
(Shared Meaning) 

2)  ความส าคญัของการสื่อสารอยู่ท่ีผู้ส่งสาร (Sender-centered) หรือ 
ความส าคญัอยู่ท่ีทัง้ผู้สง่และผู้รับสารซึ่งต้องท าความเข้าใจกนัและกนั 

3)  ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นแบบทางเดียว (One-way Flow) 
และเป็นแนวดิ่ง (Vertical) หรือทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นแบบสองทาง (Two-way Flow) 
และเป็นแบบแนวระนาบ (Horizontal) 

4)  บทบาทของการเ ป็นผู้ ส่งสารและผู้ รับสารจะตายตัวตลอด
กระบวนการส่ือสารหรือ บทบาทของผู้สง่และผู้รับจะสลบัสบัเปลี่ยนกนั ไมม่ีการผกูขาด 

5)  ผลลัพธ์ของการสื่อสาร เมื่อสิน้สุดกระบวนการ ผู้ รับสารจะมักรู้
ขา่วสาร หรือมกัจะเห็นคล้อยตามผู้สง่หลงัจากการส่ือสารสิน้สดุลงแล้ว ทัง้ผู้สง่สารและผู้รับสารจะ
แลกเปลี่ยนขา่วสารและความคิดเห็นของกนัและกนั 

จึงอาจกลา่วได้วา่ ถ้าเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วม แบบจ าลองของ
การสื่อสารท่ีใช้จึงน่าท่ีจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม เพราะจะเป็นลกัษณะของ
กระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เพราะจะไม่มีการแยก
บทบาทท่ีชัดเจนระหว่างผู้ รับสาร และผู้ส่งสาร ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในกระบวนการสื่อสาร
นัน้ๆ วา่จะเป็นสิทธิในการเป็นผู้สง่สาร สิทธิในการท่ีจะเป็นผู้รับสาร สิทธิในการเลือกตดัสินใจว่า 
จะร่วมกระบวนการสื่อสารนัน้ๆ ในขัน้ตอนใดท่ีตนเองต้องการหรือมีความพร้อม และประเด็นท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุในกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดกว้างระหว่างกันและกัน การ
เปิดกว้างระหวา่งสมาชิกทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ความโปร่งใสและความชดัเจนระหวา่งกนั เพ่ือเป็นการ
น าไปสูเ่ป้าหมายหรือความส าเร็จของกระบวนการส่ือสารในครัง้นัน้ๆ ร่วมกนั 

 



43 

2.4.8 เทคนิคการส่ือสารท่ีแบ่งตามระดับของการมีส่วนร่วม 
ซึ่งในท่ีนีจ้ะแบ่งออกเป็น 3 ระดบัหลกัๆ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User) การ
มีสว่นร่วมในระดบันีน้บัวา่เป็นขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมในระดบัล่างท่ีสดุ หรือในระดบัเบือ้งต้น
ท่ีสดุ กลา่วคือ ในกระบวนการส่ือสารโดยทัว่ไป ไมว่า่จะเป็นในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สง่สาร ผู้รับสาร 
เนือ้หาของสารหรือข้อมลู ตลอดจนสื่อหรือช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการเผยแพร่ ผู้ รับสารนับว่าเป็น
องค์ประกอบสดุท้าย แตอ่ย่างไรก็ตาม ในกระบวนการของการส่ือสารแบบมีสว่นร่วมนัน้ ฐานะของ
ผู้รับสารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ดงัเช่น 

(1)  ต้องมีการขยายแนวคิดของผู้รับสารให้มีการตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเอง ร่วมในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองหลงัจากสื่อประเภทตา่งๆ เช่นสิทธิใน
การท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสาร (Right to Know หรือ Right to be Informed)  และนอกจากนีส้ิทธิ
ดงักล่าวก็สามารถขยายผลสู่สิทธิในการท่ีจะสามารถเป็นผู้ส่งสาร หรือเป็นผู้ ท่ีสามารถบอกเล่า 
หรือแจ้งข้อมลูขา่วสารของตนเองตอ่สาธารณะด้วย (Right to Inform) 

(2)  จะต้องมีการสร้างหลกัประกนัในการเปิดโอกาสสูก่ระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผู้รับสาร ทัง้ในช่วงแรกท่ีเราอาจเรียกวา่เป็นช่วงขาเข้า (Input) ช่วงกระบวนการ (process) 
และช่วงขาออก (Output) ไมว่า่จะเป็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทาง รูปแบบการน าเสนอ โอกาสในการ
เข้าถึง ฯลฯ เช่น การโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็น 

(3)  ปัจจยัส าคญัของกระบวนการในการสร้างการมีสว่นร่วมในฐานะของผู้รับ
สารก็คือ  ช่องทาง (Channel) และโอกาส (Opportunity) ของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายในการท่ี
จะสามารถเข้าถึงกระบวนการการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมลูข่าวสารท่ีตนเก่ียวข้อง ช่องทางและ
โอกาสในท่ีนีห้มายถึงการมีช่องทางและโอกาสในการท่ีจะสนองตอบ (Feedback) หรือแสดงความ
คิดเห็น หรือบอกกลา่วในสิ่งท่ีตนเองรู้ เห็น หรือต้องการได้ 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ ส่งสาร ผู้ ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วมแสดง (Sender/ 
Producer/Co-producer/Performance) เป็นขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ โดยท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการต่าง ซึ่งอาจใช้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการในการผลิตสื่อเป็นตวัอย่างในการอธิบายให้เห็นขัน้ตอนท่ีชดัเจนขึน้ ดงัเช่น 

(1) ขัน้ตอนการผลิตหรือก่อนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ( Pre-
Production/Participatory Stage) ได้แก่ขัน้ตอนในการวางแผน การรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการการมีสว่นร่วมทัง้หมด การร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมลูตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ ผู้ส่ง
สารจะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้กระบวนการทัง้หมดโดยภาพรวม เพ่ือให้สามารถท่ีจะวางแผนกระบวนการใน
การสง่สารเพ่ือเอือ้ให้เกิดกระบวนการในการมีสว่นร่วมสูจ่ดุหมายร่วมกนัได้ 
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(2)  ขัน้การผลิต หรือขัน้ของการมีส่วนร่วม (Production/Participatory 
stage) ผู้สง่สารจะต้องรู้กระบวนการ ขัน้ตอน และสามารถท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การน าเสนอแง่คิด มมุมองของตนเอง ร่วมตดัสินใจ หรือมอบหมายผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าไปสู่
ขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาตาม
มทตัง้เป้าหมายร่วมกนัได้ 

(3) ขัน้หลังการผลิต หรือขัน้การประเมินผลร่วมกัน (Post-production/ 
Participatory evaluation stage) มกัจะเป็นขัน้ตอนของการประเมินผลตนเอง เป็นการประเมินผล
กระบวนการการส่ือสารท่ีได้มีการด าเนินการร่วมกัน  เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ หรือน าไปสู่
การปรับปรุงพฒันาร่วมกนัตอ่ไป 

ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้ว ในกระบวนการของการมีส่วนร่วมดังกล่าวชุมชน หรือ
กลุม่เป้าหมายอาจสามารถท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการของการมีส่วนร่วมได้ทุกขัน้ตอน หรืออาจเข้า
มามีสว่นร่วมเพียงขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตามท่ีตนเองพร้อม หรือมีความถนัด ไม่ว่าจะเป็นตัง้แต่
การร่วมกนัวางแผน ร่วมพดูคยุ ร่วมกนัด าเนินการ ร่วมกนัผลิตสื่อ ร่วมกนัท ากิจกรรม ฯลฯ ซึ่งทัง้นี ้
ก็จะขึน้อยู่กบัการศกึษาข้อมลูท่ีชดัเจน ก่อนท่ีจะริเร่ิมให้มีกระบวนการในการมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม 

3)  การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและก าหนดนโยบาย (Policy Maker/ 
Planner) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผน หรือผู้ก าหนดนโยบายนัน้ ถือวา่เป็นอีกขัน้ตอนหนึ่งของ
กระบวนการการมีสว่นร่วมท่ีมีความส าคญัมากทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรู้ความเข้าใจ และความพร้อม
ของชมุชน หรือกลุม่เป้าหมายนัน้ๆ 

ทัง้นีใ้นกระบวนการการมีส่วนร่วมนัน้ ขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมในระดบันโยบายหรือ
ระดบัของการวางแผนนัน้ ชมุชนท่ีมีโอกาสในการเข้ามามีสว่นร่วมในระดบันีจ้ึงจ าเป็นต้องมีความ
รอบรู้ทัง้ในสว่นท่ีเป็นเร่ืองของตนเอง เร่ืองของชุมชนตนเอง เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา หรือความ
ต้องการของชมุชนตน ความพร้อมของสมาชิกตนเอง ตลอดจนความพร้อมในสว่นท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 
ไมว่าจะเป็นเร่ืองของทรัพยากรท่ีมีอยู่  โครงสร้างทางสังคมหรือองค์กรตนเอง วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ตลอดจนโครงสร้างเก่ียวกับระบบการสื่อสารท่ีตนเอง หรือท่ี
ชุมชนมีอยู่ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มผู้ ท่ีเข้ามาร่วมในกระบวนการของการมีส่วนร่วมดังกล่าวชัดเจน และมี
ทักษะท่ีเท่าทัน กระบวนการของการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาร่วมกัน ย่อมท่ีจะสามารถประสบ
ความส าเร็จตามท่ีตนเอง หรือชมุชน หรือองค์กรตนเองต้องการแน่นอน 
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2.4.9 เทคนิคการส่ือสารท่ีแบ่งตามลักษณะของช่องทาง หรือส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร 
เทคนิคการแบ่งตามลักษณะของช่องทาง  หรือสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่

กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม อาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ ช่องทางหรือสื่อตาม
แนวทางแบบเดิม และช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม ่ดงัเช่น 

1)  ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม การสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือการ
สื่อสารระหวา่งบคุคล ท่ีอาจมีการพบปะพดูคยุในรูปแบบต่างๆ เช่น การตัง้วงคยุ สภากาแฟ การ
จดัวงเสวนา การจดัประเดน็ประชมุปรึกษาหารือ การร่วมกิจกรรมสมัพนัธ์ตา่งๆ หรือแม้แตก่ารร่วม
วงการแสดงตา่งๆ ร่วมกนั ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสารระหวา่งกันและกันอย่างเต็มท่ี 
ทกุฝ่ายมีโอกาส และมีบทบาทท่ีคอ่นข้างเท่าเทียมกนัในการท่ีจะสื่อสารในสิ่งท่ีตนเองต้องการ หรือ
รวมทัง้การส่ือสารเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมร่วมกนั 

2)  ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ทัง้นีเ้ป็น
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงพร้อมๆ กับประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึน้
ในปัจจบุนั ส่ิงตา่งๆ เหลา่นีล้้วนเอือ้ให้กระบวนการและวิธีการในการสื่อสารร่วมกัน สามารถท่ีจะ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากย่ิงขึน้ การแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารระหว่างกันในกลุ่มของ
ผู้คนท่ีมีความสนใจร่วมกันไปได้อย่างแพร่หลาย ทั่วถึง และรวดเร็ว การติดตาม การตรวจสอบ 
ตลอดจนการประเมินตนเองก็สามารถท่ีจะท าได้ผา่นการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม ระบบไซเบอร์
ตา่งๆ (Cybers) 

สรุปได้วา่ แนวคิดการบริการจดัการวฒันธรรมแบบมีสว่นร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการประกอบ
พิธีกรรมของแตล่ะชมุชมมีประชาชนเข้ามาเป็นสว่นร่วมในการท ากิจกรรม ท าให้มีแนวคิดใหม่ใน
การก าหนดพิธีการ วิธีการแก่ปัญหาร่วมกนั ติดตอ่ประสานงานร่วมกนั ร่วมกนัคิดและตดัสินใจใน
กิจกรรมในพิธีกรรมโดยประเพณีแหน่ า้ช้างมีการประกอบพิธีกรรมร่วมกันทัง้ต าบล แตล่ะหมูบ้่านท่ี
จดัร่วมกนั  
 
2.5  งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  
  

กลุธิดา อูบ่รูณกลุ (2555) ได้ศกึษาเร่ือง “กระบวนการสื่อสารเพ่ือสืบทอดประเพณีถือศีล
กินผกั จงัหวดัภเูก็ต” พบวา่ “ กระบวนการส่ือสารเพ่ือสืบทอดประเพณี ในอดีตคนในท้องถ่ินมีการ
สื่อสารอย่างเรียบง่ายคือ ใช้วิธีบอกเล่าปากต่อปาก ท าให้ประเพณีไม่ผิดเพีย้นมากนัก ส่วน
ปัจจบุนัก็ยงัมีการใช้วิธีเดิมในครอบครัว และมีหน่วยงานภายนอกอย่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยเข้ามาสื่อสารประชาสมัพนัธ์ อนัเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน บทบาทหน้าท่ี
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ของประเพณีถือศีลกินผกั มีลกัษณะเคลื่อนไหวไปตามบริบทชมุชน ในอดีตมีบทบาทหน้าท่ีหลาย
อย่างเช่น ด้านการรักษาโรคและท่ีพึ่งทางใจ ปัจจุบันมีบทบาทหน้าท่ีเพ่ิม เช่น การเป็นจุดขาย
ทางการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การสืบทอดประเพณีท่ีเปลี่ยนแปลงไป” 

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดันครศรีธรรมราช (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของเครือขา่ยวฒันธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวฒันธรรมกรณีศึกษา ประเพณีสวด
ด้าน วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร พบวา่ ประเพณีการสวดด้าน วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร เป็น
ประเพณีความเช่ือท่ีให้คณุคา่ตอ่สงัคม เป็นการสง่เสริมพระพทุธศาสนาช่วยให้สงัคมเกิดความรัก
สามคัคีพฒันาจิตใจของผู้ฟังอีกทัง้เป็นการรักษาอตัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราช การวิจยัใน
ครัง้นีท้ าให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยวฒันธรรมและชมุชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม
แนวทางในการฟืน้ฟอูนรุักษ์ประเพณีสวดด้านให้คงอยู่สืบไปโดยการน าบทสวดด้าน จากหนังสือ
พุทธ หรือบทสวดเร่ืองต่าง ๆ เช่น เร่ืองวันอังคาร สี่เสาร์ สุบิน ต าราบูชาพระธาตุ บรรจุไว้ใน
หลกัสตูรภาษาไทย หรือเป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน สง่เสริมผู้สวดหรือศิลปิน โดยไมจ่ ากดัคณุสมบัติของ
ผู้สวดหรือศิลปิน ขอให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถอ่านบทกลอนได้คล่อง มีความรักในศิลปะการขบั
กลอน ไมจ่ ากดั เพศ อาย ุต าแหน่ง ควรเน้นท่ีเดก็และเยาวชน เพราะเดก็ในวนันีจ้ะเป็นผู้ใหญ่ในวนั
หน้า และเป็นผู้ ท่ีสืบทอดประเพณีอนัดีงามให้คงอยู่ตอ่ไป เป็นต้น  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครนายก (2551) ได้ศกึษาเร่ือง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวฒันธรรม และชุมชนในการบริหารจัดการวฒันธรรมกรณีศึกษา พิธีกรรมสู่ขวัญข้าว 
ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก พบวา่ “การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน 
คนในชมุชนมีความสมัพนัธ์กันมากขึน้ กลุ่มผู้สงูอายุได้รับความสนใจ โรงเรียนในชุมชนเข้ามามี
บทบาทในกิจกรรมชมุชนมากขึน้ การสร้างเครือขา่ย จากการจดัพิธีกรรมสูข่วญัข้าว นอกเหนือจาก
เครือข่ายสภาวฒันธรรมต าบลเขาพระ มีเครือข่ายการท างานเกิดขึน้ทัง้เครือข่ายการท างานใน
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายภายนอกชุมชน 
ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมต าบล สาริกา กลุ่มภมูิปัญญาท้องถ่ินต าบลเกาะหวาย ซึ่งเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรือ้ฟืน้สื่อพิธีกรรม การสร้างองค์ความรู้ จากในอดีต สื่อพืน้บ้านในชุมชน
ต าบลเขาพระมีอยู่หลากหลาย เช่น การท าบายศรีสู่ขวญั พิธีสู่ขวญัววั ควาย เทศน์มหาชาติ การ
ท าขนมต้มแดงต้มขาว เป็นต้น การท างานในครัง้นี ้จึงเป็นการรือ้ฟื้นองค์ความรู้เร่ืองดงักล่าว ยัง
ช่วยพัฒนาความรู้ให้กับคณะท างาน กลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็ก 
เยาวชน เพ่ือการตอ่ยอดในอนาคต ความร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินการจัดพิธีกรรมสู่ขวญัข้าว
การปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์สืบทอดสื่อพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวให้กับเด็กส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดันครนายก สภาวฒันธรรมจังหวดันครนายก และสภาวฒันธรรมต าบลเขาพระ 



47 

ได้ประชุมร่วมกันและจัดเวทีเสวนา เพ่ือแสวงหาวิธีการสืบทอดสื่อพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวด ารง
สถานภาพเดิมให้มากท่ีสดุ โดยใช้หลกัปฏิบตัิท่ีช่ือวา่ “สิทธิเจ้าของวฒันธรรม” ซึ่งถือวา่สื่อพิธีกรรม
สูข่วญัข้าวเป็นมรดกร่วมกนัของชมุชน ตัง้แต ่ผู้น าชมุชน พระ ครู ผู้ประกอบพิธีกรรม ไปจนถึงกลุ่ม
วยัรุ่น เยาวชนและนกัเรียนทกุคน” 

สรุปได้ว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีความเหมือนกับงานวิจัยชิน้นีค้ือ เป็นงานท่ีศึกษาถึง
ประเพณีท่ีเก่าแก่ของชมุชนุ การสืบทอดวฒันธรรมประเพณีของชุมชน และมีองค์กรภายนอกเข้า
มาเก่ียวข้องกับตัวประเพณี ท าให้ประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างประเพณีแห่น า้ช้างท่ีมี
องค์กรภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องโดยตรงท าให้ประเพณีเกิดการเปลี่ยนแปลงและตวัชุมชนเองบาง
กลุ่มท่ีมีการสนับสนุนและมีการต่อต้าน แต่อย่างไรชุมชนเองจะรักษาประเพณีนีใ้ห้อยู่คู่ชุมชุน
ตลอดไปและให้คงสภาพเหมือนเดิมให้มากท่ีสดุโดยหาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยข้างต้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการท าวิจยัเลม่นีต้อ่ไป 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคณุค่าของประเพณี
แห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ ผู้ วิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลศึกษา การตอบปัญหาน าวิจัยในประเด็นต่างๆ ซึ่งตัวผู้ วิจัยได้
ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนและรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้ 
 3.1  รูปแบบการวิจยั 
  3.2  แหลง่ท่ีมาของข้อมลู  
 3.3  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 3.5  ขัน้ตอนในการท าวิจยั 
 3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.7  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
 3.8  วิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอข้อมลู 
 

3.1  รูปแบบการวิจยั  
  

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษารูปแบบ 
พิธีกรรมองค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง กระบวนการสื่อสารในการจัดพิธีกรรม ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัและแนวทางในการฟืน้ฟอูนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง โดยใช้วิธีการวิจยั 3 ลกัษณะคือ  

3.1.1  ศึกษาจากเอกสาร วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เอกสารชุดความรู้เร่ือง แผน
ชุมชนต าบลนาพูน เอกสารเพ่ือการประชาสมัพันธ์ เส้นทางท่องเท่ียววฒันธรรม 4 เวียง กลุ่ม
จังหวัดล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ วารสารเร่ืองเล่าชาวไทยพวน หนังสือ
ฐานข้อมลูศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญา ในกลุม่จงัหวดัล้านนาตะวนัออก หนังสือ 9 
เส้นทาง 8 วิธีแห่งอารยธรรมไทย  หนงัสือวฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และ
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ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ เอกสารหลักสูตรวิชาเลือกสาระพัฒนาสังคม แห่น า้ช้าง  ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอวงัชิน้ เป็นต้น โดยวิธีการศึกษา ประวัติ 
เร่ืองราว ความเป็นมา วตัถุประสงค์การจัดประเพณีแห่น า้ช้าง โดยวิเคราะห์จากเอกสารท่ีมีการ
บันทึกเก่ียวกับประเพณีแห่น า้ช้างตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการศึกษาวัตถุประสงค์ 
พิธีกรรม กระบวนการส่ือสารตา่งๆของประเพณี รวมไปถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีแห่น า้ช้างตัง้แตอ่ดีตจนมาถึงปัจจบุนั 

3.1.2  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview ) โดยสมัภาษณ์กลุม่ประชาชนตวัอย่าง
เพ่ือน าไปประกอบการศกึษาจากเอกสาร  

3.1.3  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participatory and Non– 
Participatory Observation ) โดยระยะเวลาในการจัดงานอยู่ในช่วงวนัท่ี 18-21 เมษายน พ.ศ. 
2557 โดยผู้ วิจยัเข้าไปสงัเกตดพิูธีกรรมของแต่ละหมู่บ้านโดยการร่วมเข้าปฏิบัติการในประเพณี
นัน้ๆด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าในตวัพิธีกรรมอย่างแท้จริง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้ วิจัยคือการร่วมท าบายศรีสู่ขวัญ และการท าความสะอาดเรือนผีปู่ ย่าในหมู่บ้าน ชุมชน การ
สงัเกตการณ์แบบไมม่ีสว่นร่วมคือผู้ วิจยัไมม่ีสว่นร่วมในการเข้าพิธีทรงผีปู่ ย่าเพราะเน่ืองจาก การ
เข้าทรงผีปู่ ย่าจะต้องให้ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้ โดยผู้สงัเกตการณ์ได้แต่
เพียงเฝ้าดกูารปฏิบตัิเพียงเท่านัน้ ผู้ วิจยัจึงเป็นผู้สงัเกตการณ์แบบไมม่ีส่วนร่วม 

3.1.4  การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยสมัภาษณ์แบบนี ้จะ
สัมภาษณ์ในกลุ่มของเยาวชนในพืน้ท่ี ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่  เน่ืองจากกลุ่ม
เยาวชนเป็นกลุม่ท่ีช่วยสานตอ่ประเพณีแห่น า้ช้างในอนาคตจึงต้องสอบถามถึงความเป็นมา การ
อนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้างในรูปแบบความคิดของกลุม่เยาวชนวา่รู้คณุคา่ของประเพณีแห่น า้ช้างนี ้
อย่างไร 

 
3.2  แหล่งที่มาของข้อมูล (Research Resources) 
  

ผู้ วิจยัท าการศกึษาจากแหลง่ข้อมลู 2 ประเภท คือ  
3.2.1  แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร (Documentary Research) 
3.2.2  แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นบคุคล (In-depth Interview) 
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3.2.1 แหล่งข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร วารสารวฒันธรรมจังหวดัแพร่ เอกสารชุดความรู้เร่ือง 
แผนชมุชนต าบลนาพนู เอกสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เส้นทางท่องเท่ียววฒันธรรม 4 เวียง กลุ่ม
จังหวัดล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ วารสารเร่ืองเล่าชาวไทยพวน หนังสือ
ฐานข้อมลูศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญา ในกลุม่จงัหวดัล้านนาตะวนัออก หนังสือ 9 
เส้นทาง 8 วิธีแห่งอารยธรรมไทย  หนงัสือวฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และ
ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ เอกสารหลักสูตรวิชาเลือกสาระพัฒนาสังคม แห่น า้ช้าง ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังชิน้ โดยผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) เอกสารทางวิชาการ หนังสือราชการ  บันทึกหมู่บ้าน แผ่นพับ หรือ
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏภาพ เนือ้หาของตวัประเพณี 

3.2.2 แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นบคุคล (In-depth Interview)  ใช้การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก จาก
ผู้น าหรือประชาชนในชมุชนท่ีเข้าร่วมประเพณีนี ้โดยผู้ วิจยัเองได้ศกึษาถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท 
องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง กระบวนการสื่อสารในการจัดพิธีแห่น า้ช้างและรวมถึง
ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
ผู้ วิจัยเองเลือกสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในพิธีกรรมนัน้ๆเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีแห่น า้ช้างอย่างแท้จริง ทัง้นีจ้ะเป็นผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้ เฒ่าผู้แก่ใน
ชมุชนเอง แตล่ะค าถามของกลุม่คนเหลา่นีจ้ะมีความแตกตา่งกนัออกไปเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีแท้จริง 

  
3.3  ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
  

ผู้ วิจัยได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีอ้อกเป็น  3 กลุ่ม ทัง้หมดจ านวน 25 คน โดย
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูส าคญัอาศยัอยู่ในต าบลนาพูน จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาปลากัง้ บ้านวงัลึก 
บ้านนาพนู 

  
3.3.1  กลุ่มคนในท้องถิ่น  
ผู้ วิจยัได้แบ่งคนในท้องถ่ินเป็นกลุม่ตา่งๆ โดยการยึดเขตหมูบ้่านของต าบลนาพนูเป็นหลกั 

แตล่ะหมูบ้่านจะมีการประกอบพิธีการใหญ่ของต าบล 1 หมูบ้่าน ผู้ วิจยัจะแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ 
ในต าบล 3 ระดบั ดงันี ้

1) กลุม่ผู้น าชมุชน จ านวน 4 คน 
(1) นายแสวง ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวงัลกึ หมู ่4 
(2)  นายวิโรจน์ จนัน า้ท้วม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวงัลกึ หมู ่10  
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(3)  นายขจร  ใจมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาพนู หมู ่2 
(4)  นายสมเดช หลอ่หลอม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวงัลกึ หมู ่11  

2) กลุม่ผู้สงูอาย ุ จ านวน 5 คน 
(1)  นายบญุเหลือ แปงนา อาย ุ61 ปี  บ้านนาปลากัง้ 
(2)  นายสม  จินดาสถาน อาย ุ80 ปี  บ้านนาปลากัง้ 
(3)  นายสขุ ค าโถ้  อาย ุ76 ปี  บ้านนาปลากัง้ 
(4)  นายเสาร์  พลฤทธ์ิ อาย ุ74 ปี  บ้านนาปลากัง้ 
(5)  นายสรอ  หาน้อย อาย ุ69 ปี  บ้านนาปลากัง้ 

3) กลุม่วยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 8คน  
(1)  นายพิสทุธ์  อินทรพิชยั  อาย ุ16 ปี   
(2)  นายณฐัดนยั  มลูภเูขียว อาย ุ16 ปี  
(3)  นางสาว จฑุามณี ทองค าสนั อาย ุ17 ปี  
(4)  นางสาวนงณภทัร  หาน้อย อาย ุ16 ปี  
(5)  นางสาวจธุานนัท์ จนัทร์ฉาย  อาย ุ16 ปี  
(6)  นางสาวพรรณภทัร  แดงเงิน อาย ุ16 ปี  
(7)  นายเชตะวนั  นนัหชยั อาย ุ15 ปี  
(8)  นายวทญัญ ู แปงนา   อาย ุ15 ปี  

4) กลุม่พ่อบ้าน แมบ้่าน อ่ืนๆ  
(1) นายวีรยทุธ   แปงนา อาย ุ47 ปี   

 
3.3.2  กลุ่มคนในท้องถิ่นท่ีประกอบพธีิกรรม 
ประเพณีแห่น า้ช้าง จงัหวดัแพร่  

1) กลุม่ผู้ เป็นทรงเจ้าของต าบล จ านวน 1 คน  
(1) แมห่วน จีฑา อาย ุ59 ปี บ้านวงัลกึ 

2) กลุม่ผู้ท าบายศรีสูข่วญั จ านวน 1 คน     
(1) ป้าเฟ้อ หมวกเอ่ียม อาย ุ53 ปี  บ้านวงัลกึ 

 
3.3.3  กลุ่มหน่วยงานภายนอกชุมชน  
อนัเน่ืองมาจากกลุม่ภายนอกชุมชนได้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

อ่ืนๆอาจมีผลท าให้ตวัพิธีกรรมแห่น า้ช้างเปลี่ยนไปจากเดิม ได้แก่ องค์การบริหารสว่นต าบลนาพูน  
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จ านวน 2 คน 1) นายปลัง่  วงศ์หล้า นายกองค์การบริการส่วนต าบลนาพูน  2) นายมนัส  ค าหุ่น  
รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาพนู 

 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั   
  

เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1)  เคร่ืองบนัทึกเสียง 
2)  กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ 
3)  สมดุบนัทึกและอปุกรณ์เคร่ืองเขียนเพ่ือใช้ในการบนัทึกข้อมลู 
4)  ผู้ วิจยั(ผู้ วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประเพณีแห่น า้ช้าง) 
5)  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์

และเพ่ือให้ครอบคลมุและตรงตามวตัถปุระสงค์  
6)  การจดบนัทึกภาคสนาม (Field Notes) ผู้ วิจัยเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู

โดยการเขียนบอกถึงลกัษณะการท างานของแตล่ะฝ่าย แตล่ะบคุคล  
7)  การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participatory and Non – 

Participatory Observation ) ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือการสงัเกตการแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
โดยการเข้าร่วมพิธีกรรมแห่น า้ช้างครัง้นีด้้วย 

8)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
เยาวชน 
 
3.5  ขัน้ตอนในการท าวิจยั 
 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัภาคสนาม มีการลงพืน้ท่ีเข้าไปเก็บข้อมลูตัง้แต่เดือน มีนาคม- 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งตวัผู้ วิจยัเองได้ก าหนดขัน้ตอนการท าไว้ดงันี ้ 

3.5.1  ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสาร บันทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีแห่น า้ช้าง 
ทัง้ของจงัหวดัแพร่และของต าบลนาพนู เพ่ือเป็นการศกึษาข้อมลูให้ละเอียดและเข้าใจเก่ียวกับตวั
ประเพณีแห่น า้ช้างอย่างละเอียด  

3.5.2  ติดต่อขอความร่วมมือกับทางราชการ องค์การบริการส่วนต าบลนาพูน เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการสมัภาษณ์และขอรายช่ือเพ่ือสง่เร่ืองให้ทางสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท าหนงัสือขอสมัภาษณ์ตอ่ไป 



53 

3.5.3  เข้าสมัภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพ่ือ
เตรียมค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึตอ่ไป 

3.5.4  เข้าร่วมพิธีกรรมตา่งๆของประเพณีแห่น า้ช้าง โดยวิธีการสงัเกตและเข้าร่วม บาง
พิธีกรรมมีผู้ วิจัยสังเกตแบบไม่เป็นทางการเพราะพิธีกรรมบางอย่างไม่สามา รถเข้าร่วมได้
เน่ืองมาจากผู้ ท่ีเข้าร่วมต้องเป็นผู้เข้าทรงกบัผู้ท าพิธีทรงเท่านัน้ 

3.5.5  น าข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมมา
วิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอเป็นรูปเลม่ตอ่ไป 

 
3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

การเก็บรวบรวมข้อมลูแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 
3.6.1  การเก็บข้อมลูจากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีแห่น า้ช้าง จังหวดัแพร่ 

เก่ียวกบั ความเป็นมาของประเพณี วตัถปุระสงค์ การสื่อสารตา่งๆของประเพณี บทบาทหน้าท่ีของ
ประเพณีตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้าง  

3.6.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์โดยใช้ 3 วิธีการคือ  
1)  การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) คือการเข้าไป

พดูคยุสอบถามแบบกันเอง ไม่เป็นทางการ เตรียมค าถามกว้าง ผู้ วิจัยจะถามคนกลุ่มประชาชน
ทัว่ไปท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 

2)  การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview ) คือการเตรียมค าถามท่ีจะ
ถามกลุม่ประชาชนตวัอย่างไว้ให้แคบและเจาะจงเพ่ือให้ได้รายละเอียดเก่ียวกบัประเพณีแห่น า้ช้าง 
ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ มากย่ิงขึน้และได้ความรู้เพ่ิมเติมจากค าถามท่ีใช้เจาะจงถาม
กลุม่ประชากรตวัอย่าง 

3)  การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) คือการพูดคยุกับกลุ่ม
เยาวชนต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวัดแพร่ โดยการสนทนาในเร่ืองประเพณีแห่น า้ช้าง โดย
ผู้ วิจยัเองจะก าหนดหวัข้อในการสนมนาในครัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเจาะลกึและตรงวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ วิจยั 

3.6.3  การเก็บรวมรวมข้อมลูจากการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Participatory and Non-Participatory Observation) เพ่ือให้เข้าใจถึงขัน้ตอนและรายละเอียด
ของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอภชู้าง จังหวดัแพร่ รวมไปถึงบรรยากาศภายในงาน 
พิธีกรรมย่อยของประเพณี การส่ือสารของกลุม่คนท่ีเข้าร่วมประเพณี และช่วยให้เก็บรายละเอียด
ของประเพณีได้อย่างครบถ้วน ข้อเท็จจริงเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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แนวค าถามการวิจยั 
 ผู้ วิจัยได้จะแบ่งแนวค าถามตามกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการสมัภาษณ์เพ่ือง่ายแก่การเก็บ
รวบรวมข้อมลู และสะดวกตอ่การคิดค าถามการวิจยัท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างได้ ดงันี ้
 ค าถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้ 

1) ประเดน็ประวตัิ ความเช่ือ ความเป็นมาของประเพณี ขัน้ตอนในพิธีกรรม 
2) ประเดน็เร่ืองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พิธีกรรมของประเพณีแห่น า้ช้าง 
3) ประเดน็เร่ือง แนวทางการอนรุักษ์และฟืน้ฟ ูประเพณีแห่น า้ช้าง 

กลุม่ตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุม่  
1)  กลุม่ภายนอกชมุชน คือ องค์การบริหารสว่นต าบลนาพนู 
ค าถามท่ีใช้ถามกลุม่ภายนอกชมุชนคือ 

(1) ทราบถึงประวตัิของประเพณีหรือไม ่อย่างไร  
(2) ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัประเพณีนีห้รือไม ่อย่างไร  
(3) มีทศันคติอย่างไรกบัประเพณีนี ้ตัง้แตอ่ดีต-ปัจจบุนั 
(4) ท าอย่างไรให้ประเพณีนีย้งัคงอยู่และสืบทอดตอ่ไปในอนาคต 
(5) ท าอย่างไรให้ประเพณีนีเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 
(6) ท่านคิดว่าองค์กรของท่านจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี

หรือไมอ่ย่างไร 
2)  กลุ่มภายในชุมชน คือ ผู้น าชุมชน, ผู้สงูอายุ, ทรงเจ้า, ผู้ท าบายศรีสู่ขวญั, 

เยาวชน  
ค าถามท่ีใช้ถามกลุม่คนในชมุชน มีดงันี ้ 

(1) ประวตัิของชมุชนเป็นอย่างไร 
(2) วิถีชีวิตของคนในชมชนุ ในอดีต-ปัจจบุนั เป็นอย่างไร 
(3) ความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีมีอะไรบ้างและอย่างไร  
(4) ประวตัิของประเพณีแห่น า้ช้างตัง้แตอ่ดีต-ปัจจบุนัเป็นอย่างไร  
(5) กระบวนการจดัประเพณีมีอะไรบ้าง ขัน้ตอนด าเนินการอย่างไร 
(6) วตัถปุระสงค์ของการประเพณีแห่น า้มีอะไรบ้าง  
(7) คนในชมุชนมีสว่นช่วยในประเพณีนีอ้ย่างไร 
(8) ความคิดเห็นของคนในชมุชนต่อการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีนี ้

อย่างไร 
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3.7  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 

ผู้ วิจัยยืนยันความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้และความเป็นจริงของข้อมลูนีโ้ดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบ  ดงันี ้

3.7.1  ผู้ วิจยัยืนยนัความน่าเช่ือถือข้อมลูโดยการให้บคุคลท่ีปรากฏในแหลง่ข้อมลูท่ีศกึษา
ยืนยนัเก่ียวกบัข้อมลูและรับรองความถกูต้องของข้อมลู และอ้างอิงกับเอกสาร หนังสือ หรือเอกสาร
ตา่งๆท่ีปรากฏตอ่สาธารณะชน 

3.7.2  การตรวจสอบแบบสามเส้าข้อมลู (Data Triangulation) คือการพิสจูน์ข้อมลูว่ามี
ความถกูต้องหรือไม ่ความตรง ความน่าเช่ือถือของข้อมลู โดยแหลง่ข้อมลูบคุคล คือ ถ้าผู้ ให้ข้อมลู
เปลี่ยนไปข้อมลูจะเหมือนเดิมหรือไม ่เช่น ถามค าถามในเร่ืองเดียวกนั ประเดน็เดียวกันจะชักถาม
ข้อมลูจากหลายกลุม่เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถกูต้องแมน่ย าของข้อมลู 
 
3.8  วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล   
 

ข้อมลูท่ีได้รับการศกึษาจากเอกสาร หนงัสือ สมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมกับการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วม มารวบรวมเรียงกันแล้วน ามาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงค์และน าเสนอรายงานในรูปแบบของการพรรณนาโวหาร(Descriptive Report) เพ่ือ
ชีใ้ห้เห็นถึงการสื่อสารประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดัแพร่ ทัง้ในอดีตและ
ปัจจบุนั รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั ดงันี ้

3.8.1  น าเสนอผลเก่ียวกบัประเพณีแห่น า้ช้างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ 
หน้าท่ี ของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่   

3.8.2  น าเสนอผลเก่ียวกบักระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่น า้ช้าง ของชุมชนต าบล
นาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

3.8.3  น าเสนอผลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี 
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั 

3.8.4  น าเสนอผลเก่ียวกบัแนวทางในการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ให้คงอยู่สืบไป 
 
 



 
 

 
บทที่ 4  

 

ผลการวิจัย 
 

จากการศกึษาเร่ือง “การสื่อสารเพ่ือการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคณุค่าประเพณีแห่
น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่” เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารของหน่วยงานราชการ เอกชนและอ่ืนๆ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) การสมัภาษณ์แบบกลุม่ (Group Interview) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วมร่วม (Participatory and Non–participatory Observation ) โดยผู้ วิจัย น าเสนอข้อมลู
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้

4.1 ประเพณีแห่น า้ช้างถึงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ของประเพณีแห่
น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่   

4.2 กระบวนการสืบทอดในการจัดพิธีแห่น า้ช้าง ของชุมชนต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ 
จงัหวดัแพร่ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

4.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี และปัจจยัท่ีสง่ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  

4.4 แนวทางในการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงั ชิน้ จังหวัด
แพร่ให้คงอยู่สืบไป 

การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้  จังหวัดแพร่มี
ความส าคญัในพืน้ฐานทางความรู้ ในการวิเคราะห์ประเพณีแห่น า้ช้าง ซึ่งเป็นผลผลิตทางด้านภมูิ
ปัญญา เป็นประเพณีมรดกตกทอดจากรุ่นสูรุ่่น การเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัประวตัิของชุมชน ท าให้
เกิดการเช่ือมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ การเป็นอยู่  รูปแบบพิธีกรรม 
บทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรม และองค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้   
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4.1  ประเพณีแห่น า้ช้างถึงรูปแบบพธีิกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าที่ ของ 
      ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวังชิน้ จงัหวัดแพร่   
  

ประวตัิความเป็นมาต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
1) สภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ 
ต าบลนาพนู ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอวงัชิน้ และอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง

ใต้ของจังหวดัแพร่ มีพืน้ท่ี 638 ตารางกิโลเมตร หรือ 398,750 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 
หมูบ้่าน ได้แก่ หมูท่ี่ 1 บ้านแมแ่ปง หมู่ท่ี 2 บ้านนาพูน หมู่ท่ี 3 บ้านนาปลากัง้ หมู่ท่ี 4 บ้านวงัลึก 
หมูท่ี่ 5 บ้านดอนกว้าง หมูท่ี่ 6 บ้านไร่หลวง หมูท่ี่ 7 บ้านเปาปมดงยาง หมูท่ี่ 8 บ้านสวนป่า หมูท่ี่ 9 
บ้านแมส่ิน หมูท่ี่ 10 บ้านนาพนูพฒันา และหมูท่ี่11 บ้านวงัลกึพฒันา 

2) อาณาเขตติดตอ่ 
ทิศเหนือ ติดตอ่กบัต าบลไทรย้อย อ าเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร่  
ทิศใต้ ติดตอ่กบัต าบลแมส่ิน อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  
ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัต าบลแมส่ิน อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  
ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัต าบลวงัชิน้ อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  
3) สภาพภมูิประเทศของต าบลนาพนู  
พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นภเูขา ป่าไม้ และท่ีราบ ภเูขาท่ี ส าคญั ได้แก่ ม่อนแม่แปง และ

ดอยก่ิวมะดง อยู่ทางตอนเหนือของต าบล ดอยม่อนไก่ขนัอยู่ทางตอนกลางของ ต าบล ดอยม่อน
หินไหลและดอยมอ่นอ้ายคดั อยู่ทางตอนใต้ของต าบล ล าน า้ท่ีส าคญั ได้แก่ ห้วยแม่แปง เกิดจาก 
การรวมตวักันของห้วยแม่แปงใหญ่กับห้วยแม่แปงหลวง อยู่บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ต าบล มีทิศทางการ ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ ผา่นหมู่ท่ี 1 บ้านแม่แปง ห้วยแม่สงู อยู่บริเวณทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ ผ่านหมู่ท่ี 6 บ้านไร่หลวง 
ห้วยแมพ่นูอยู่บริเวณตอนกลางของต าบล มีทิศ ทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ อ่างเก็บน า้ท่ี
ส าคญั ได้แก่ อา่งเก็บน า้แมพ่นู ตัง้อยู่บริเวณหมูท่ี่ 2 บ้านนาพูน ใช้เก็บกักน า้จากห้วยแม่พูน อ่าง
เก็บน า้ห้วยแมจ่ะเขียนปนู ตัง้อยู่บริเวณหมูท่ี่ 1บ้านแมแ่ปง ใช้เก็บกกัน า้จากห้วยแมจ่ะเขียนปนู  

ในอดีตต าบลนาพนูเป็นต าบลเลก็ๆ มีอยู่ไม่ก่ีหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอาศยักระจัด
กระจายกนัออกไป ชาวบ้านท่ีอยู่ในอดีตจะเป็นชนพืน้เมืองหรือเรียกว่า “คนเมือง” นับถือศาสนา
พุทธ บ้านเรือนท าจากไม้สกั ไม้ประดู่ ท่ีหาได้จากป่าไม้แถบหุบเขาในพืน้ท่ีชุมชน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้ ท าสวนป่า ตดัไม้ เป็นต้น ทกุคนในหมูบ้่านจะรู้จกักลมเกรียวกนั
เป็นอย่างดี มีความสามคัคี อาศยัซึ่งกนัและกนั ในชมุชนมีพืน้ท่ีไมก่ว้าง จึงท าให้รู้จกักนัอยา่งทัว่ถงึกนั 
อาชีพรองของชาวบ้านคือการท าเกษตรกร ท านา ปลกูผกัสวนครัว อยู่แบบพอกินพอใช้   
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การเดินทางในอดีตของต าบลนาพนูคือ การเดินเท้า การขี่ม้า การขี่ช้าง การไปมาหาสู่กัน

ในหมูบ้่านจะใช้วิธีการเดินไปมาหาสูก่นั แตถ้่าไปยังไกลกัน ใช้ม้า หรือช้าง เป็นยานพาหะนะ ใน

ชมุชนอดีตยงัไมม่ีถนนหนทางท่ีดีนกัเป็นทางลกูรัง เดินทางเข้าสูต่วัเมืองจงัหวดัแพร่ล าบาก จะมีรถ
สองแถวหรือรถขนส่งของ จะเข้ามาในตวัเมืองจังหวดัแพร่มีเท่ียวรถเท่ียวเดียวเวลาประมาณ 
04.00 น.และขากลบัเวลา 16.00 น. ใช้เวลาเดินทางเข้าตวัเมืองประมาณ 3-4 ชั่วโมง กรณี

ผู้โดยสารตกรถเท่ียวนัน้ของวนัแล้วต้องรออีก1 วนั (รถสองแถวจะเข้าเมืองไม่ประจ าทุกวนัขึน้อยู่

กบัเจ้าของรถ) ในอดีตไมม่ีสญัญาณโทรศพัท์ ติดตอ่สื่อสารถึงกนัล าบาก  
เน่ืองมาจากชาวต าบลนาพนูห่างไกลจากชมุชนเมือง อยู่ในแถบหุบเขามีความใกล้ชิดกับ

ป่าไม้ แมน่ า้ ล าธาร จึงท าให้วิธีการด าเนินชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย ท าเกษตรกรรมกนัในชุมชน เมื่อ

การเดินทางเข้าเมืองล าบากจึงท าให้มีการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้างเป็นไปในรูปแบบตามมี

ตามเกิด คือ ในชมุชนมีอะไรก็น ามาร่วมกนัในชมุชนเอง ชาวบ้านทกุคนเข้าร่วมกันท าพิธีกรรม จึง
ท าให้ชาวบ้านทกุคนรู้ถงึคณุคา่ของประเพณี และสืบทอดกนัมาอย่างดงัเดิมไมผ่ิดเพีย้นไปจากเดิม 
  

ในสมยันัน้เอฟ (ผู้ วิจยั) ใกล้คลอด แมป่วดท้องตอนกลางคืน ไมม่ีรถเข้าไปในตวัเมืองต้อง

รอถึงตีสี่ เพ่ือรอรถสองแถวเข้าไปในเมือง รถสองแถวไปจะไปสง่ท่ีโรงพยาบาลแต่ก็แวะรับ
ผู้โดยสารตลอดทาง แมก่็ร้องจะคลอดกวา่จะถึงโรงพยาบาลใช้เวลานานมาก การเดินทางใน

สมยันัน้ล าบากจะไปไหนแตล่ะทีต้องเผื่อเวลาไว้หลายๆ ชัว่โมง วีรยุทธ  แปงนา (สมัภาษณ์, 

17 กรกฎาคม 2557) 
 

ในสมยันัน้ไมไ่ด้เดินทางไปไหนหรอก ไปแตใ่นป่าในหบุเขา จ าไปท่ีไหนทีก็ล าบาก เดินข้าม

หมูบ้่านยงัต้องใช้เวลาเดนิเป็นวนัๆ ไปหาผู้สาวในสมยันัน้ต้องลงทนุเดินไปเป็นวนัๆเพ่ือไป

จีบเลยทีเดียวเพราะไมม่ีโทรศพัท์ เขียนหนงัสือไมเ่ป็น ถึงเขียนเป็นผู้สาวก็อ่านไม่ออก ไป
มาหาสูก่นัล าบาก ไมเ่หมือนสมยันีใ้ช้โทรศพัท์โทรไปหาใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็ได้ยินเสียงกัน
แล้ว ขบัรถยนต์ไป 10 นาทีก็เห็นหน้ากนั เสาร์  พลฤทธ์ิ (สมัภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2557) 

 

ปัจจบุนั ต าบลนาพนูได้มีการขยายพืน้ท่ีออกไปอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ มีผู้อาศยัมาก
ขึน้ มีผู้อพยพเข้ามาจากตา่งถ่ินมาตัง้ถ่ินฐานท่ีต าบลนาพนูมากย่ิงขึน้ ความเจริญเข้ามาสูช่มุชน มี
ถนนหนทางท่ีดี มีการขนส่งท่ีดี การเดินทางเข้าไปยังตัวเมืองก็ง่ายกว่าเดิมเพราะประชาชนมี
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รถยนต์ส่วนตัวกันมากย่ิงขึน้ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปท าเ กษตรกร ปลูก

ส้มเขียวหวาน ท าไรข้าวโพด ท าสวน ไรนา ส่วนอาชีพหลกัในอดีตท่ีท าเก่ียวกับป่าไม้ก็เป็นอนัถูก

ยกเลิกไป เพราะมีกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม้ไมใ่ห้มีการตดัไม้ท าลายป่า จึงท าให้เลิกอาชีพนีไ้ป และ
ช้างท่ีใช้เป็นยานพาหนะก็ล้มตายไปบ้าง มีการขายให้กบัชมุชนอ่ืนบ้าง เป็นต้น  

นอกจากนีไ้ด้มีการตัง้องค์กรบริหารสว่นต าบลนาพูนขึน้มาจึงมีหน่วยงานของรัฐเข้ามามี
สว่นร่วมในการปกครองของคนในหมูบ้่านท าให้มีการแบ่งแยกกนัเป็นชมุชนขึน้มา มีถนนซีเมนต์ มี
รถประจ าทาง มีการน าเอาผลผลทางเกษตรกรน าไปขายยังจังหวดัใกล้เคียงได้ มีการจัดประเพณี
แห่น า้ช้างท่ีเป็นประเพณีประจ าต าบลนาพูนแบบใหญ่โต คือมีการจัดโดยการโฆษณาผ่านการ
ประกาศตามถนนหนทาง ตามต าบลใกล้เคียง มีวงดนตรี มีนกัร้องช่ือดงั มีการประกวดนางสาวแห่
น า้ช้าง เป็นต้น  

ทัง้นีท้าง อบต.(องค์การบริการสว่นต าบล) ได้จัดกิจกรรมการประกวดนางสาวแห่น า้ช้าง
ขึน้มาเพ่ือดงัความสนใจแก่เยาวชนให้เข้าร่วมงานในครัง้นีด้้วย การจัดงานท่ีใหญ่โต จึงท าให้
ประเพณีบ้างสว่นท่ีมีความยืดเยือ้ ใช้เวลานานจึงมีการตดัออกเป็นบางสว่น เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมงานไม่
เกิดอาการเบ่ือ ให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ิมจากของเดิม และใช้ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมงาน
เพ่ือดงึคนตา่งหมูบ้่าน ตา่งต าบลเข้ามาร่วมงานในครัง้นี ้จนท าให้มุง่หวงัจดัแตป่ระเพณีให้มีความ
สนุกสนาน ความย่ิงใหญ่ของประเพณีจนลืมประเพณีเก่าดัง้เดิมของต าบลไป โดยไม่ได้มองถึง
คณุคา่ของประเพณีท่ีจดัขึน้มา 

  
4.1.1  ประวัตปิระเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ 
บ้านนาพูนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลจากตวัเมืองใช้เวลาเดินทางจากตวัหมู่บ้านไปยัง

อ าเภอเมืองโดยรถโดยสารประจ าทาง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เน่ืองจากเส้นทางค่อนข้างคด

เคีย้ว และเป็นหบุเขา จึงล าบากแก่การเดินทางไปยงัตวัเมืองของจังหวดั มีเป็นพืน้ท่ีเป็นป่าดงดิบ 
พืน้ท่ีเป็นลาบลุ่มหุบเขา มีผืนป่าไม้ท่ีอดุมสมบูรณ์ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของต าบลนาพูนเป็นฝืนป่า      
หบุเขา เหมาะแก่การท าเกษตร มีไม้ท่ีสร้างช่ือให้กับต าบลนาพูนคือไม้สกัทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า    
เป็นต้น  ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้คือ  การท าไม้ ขายไม้ซุง ท าเก่ียวกบัส่วน
ป่า (เป็นโครงการของกรมป่าไม้ เพ่ือปลกูสร้างสวนป่าไม้สกัอย่างตอ่เน่ือง) จึงใช้ช้างในการลากจูง 
ช้างจึงเป็นเคร่ืองทุ่นแรง ท่ีมีความส าคญัในการชกัลากไม้ และการเคลื่อนย้ายไม้ท่ีมีขนาดใหญ่เกิน
ก าลงัคน ชาวบ้านจึงมีการคล้องช้างป่าเพ่ือน ามาใช้งาน เมื่อช้างท่ีชาวบ้านท าการคล้องช้างป่ามา
ได้ทางหมูบ้่านจะน าช้างเหล่านัน้มาท าพิธีสู่ขวญัช้างเพ่ือให้ช้างเกิดอาการหายตกใจจากการถูก
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คล้องมาจากป่า หรือเรียกอีกอย่างก็คือการปลอบขวญัช้างให้หายตกใจ และเป็นการท าให้ช้างเกิด
ความเช่ือง ความคุ้นเคยกบัควาญช้างอีกด้วย ทัง้นีผู้้ ท่ีคล้องช้างมาได้จะได้เป็นเจ้าของช้างตวันัน้ 
และน าไปใช้งานได้ตามความต้องการของเจ้าของช้าง 

หลงัจากใช้งานช้างมาตลอดทัง้ปีในช่วงเดือนเมษายนของทกุปี จะเป็นช่วงท่ีฤดรู้อน และ
เป็นช่วงท่ีชาวบ้านจะว่างจากการประกอบอาชีพท าสวน ท านา ท าไร่ แล้วยังเป็นช่วงวันหยุด
สงกรานต์ของทุกปีอีกทัง้อากาศร้อนจะท าให้ช้างเกิดอาการหงุดหงิดได้ง่าย ยากต่อการควบคมุ
หรือการป้องกนัไมใ่ห้ช้างเกิดอาการเครียดและตกมนัได้  จึงท าให้ช้างได้มีโอกาสพักผ่อนและหยุด
ใช้งานช้าง จึงได้ถือโอกาสช่วงหยดุนี ้ท่ีเจ้าของช้างจะน าช้างมาท าพิธีขอขมา ขอให้ช้างอโหสิกรรม
ให้ เพราะตอนใช้งานอาจจะมีด ุด่า ว่ากล่าว โดยใช้ค าพูดท่ีหยาบคาย บังคบัให้ท างาน เฆ่ียนตี  
เป็นต้น และเพ่ือให้ระลกึถึงบญุคณุท่ีช้างชว่ยในการประกอบอาชีพของคนในชมุชน  ช่วยในการท า
มาหาเลีย้งชีพและเป็นความกตัญญูต่อผู้มีพระคณุบรรพบุรุษของหมู่บ้านจึงให้มีพิธีแห่น า้ช้าง
ขึน้มา สืบตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีบรรพบุรุษต้องการปลกูฝังนิสยั 
ให้คนรุ่นหลงั รู้จกัความกตญัญ ูต่อผู้มีพระคณุนั่นเอง จะท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาเป็น
ประจ าทกุๆปีถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ช้างในการลากซุงแล้วก็ตาม (ส านักงานวฒันธรรมจังหวดั
แพร่, 2553) 
 

แห่น า้ช้างเร่ิมมีมาตัง้แตส่มยัตายงัเป็นเดก็ๆ รุ่นตารุ่นยาย รุ่นพ่อรุ่นแม ่จดักนัมาเป็นทอดๆ
เดิมทีแห่น า้ช้างจดักนัแค ่2 หมูบ้่านเท่านัน้ เพราะสมยัคณุตายังเด็กมีช้างอยู่ทุกหมู่บ้าน
แต ่2 หมูบ้่านวงัลกึ บ้านนาพูนมีช้างอยู่มากกว่าท่ีอ่ืนเลยน าช้างจากหมู่บ้านอ่ืนๆ ไปจัด
รวมกนัท่ีนัน้ แห่ช้างเป็นการน าเอาช้างมาสูข่วญัเพ่ือท าการขอขมาในสิ่งท่ีควานช้างได้ท า
ไมด่ีกบัช้างไว้ เช่น ดา่ วา่กลา่ว ใช้ไม้ทบุตี เป็นต้น  

เมื่อสมยัก่อนยงัไมม่ีการก าหนดวนัท าพิธีเหมือนปัจจุบัน เมื่อก่อนแค่ก าหนดวนั 
กนัวา่วนัไหนวา่งก็มีการจัดเลย การก าหนดวนัไม่ได้ขึน้อยู่กับผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน 
อยู่ท่ีชาวบ้านตัง้ขึน้มาเอง ปัจจบุนัมีการก าหนดวนัขึน้มาเมื่อไม่นานมานี ้เพราะองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัแพร่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมครัง้นีด้้วย แห่น า้ช้างเป็นพิธีกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือ
บชูาบรรพบรุุษท่ีลว่งลบัไปแล้ว โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีศาลของบรรพบุรุษไว้ท่ีหัวหมู่บ้าน 
และท้ายหมูบ้่านเพ่ือปกป้องรักษาชาวบ้านให้ร่มเย็นเป็นสขุ ตาสม จินดาสมาน (สมัภาษณ์, 
11 กรกฎาคม 2557) 
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เมื่อถึงช่วงของเดือน5ของทกุปี(ในช่วงเดือนเมษายน)ในวนัหลงัสงกรานต์ 3-5 วนัแล้วแตผู่้
เฒา่ผู้แก่จะก าหนดวนั ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน จะมีการตีฆ้องให้มาชุมนุม (ประชุม)กัน ให้พ่ี
น้องในหมูบ้่านมาท าบายศรีสูข่วญั ไม่มีการจ้างท าบายศรีสู่ขวญัเหมือนสมยันี ้ไม่ใช้ใคร
คนใดคนหนึ่งท าแตใ่ช้ทกุคนในหมูบ้่านมาร่วมกนัท าหลงัจากนัน้น าช้างมาอาบน า้ ขดัตวั
ให้สะอาด แล้วก็ตบแตง่ด้วยดอกไม้ท่ีช้าง แล้วน าช้างเข้ามาสูพิ่ธี ช้างในหมู่บ้าน เมื่อก่อน
มีเยอะเวลาเอามารวมกนัควานช้างจะต้องดแูลช้างของตวัเอง ช้างน่าสงสาร เมื่ อก่อนใ ช้
งานจนช้างตายเป็นเชือกๆ ไปก็มี ชาวบ้านเลยจดัการท าพิธีสูข่วญัช้างเพ่ือให้วนัสูข่วญันัน้
เป็นวนัหยดุให้ช้างได้พกัจากการใช้งาน นายป่ัน ค าศรี (สมัภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557) 

 
เมื่อก่อนนีก้ารขึน้ปู่  (ทรงเจ้า) ขึน้ปู่ เสร็จแล้วเขาก็จะแห่น า้ช้างน่ีนะ แต่ว่าจะเป็นวงัลึกนู้น 
คือบ้านนาป่ากัง้นีจ้ะต้องเข้าไปร่วมกับของวงัลึกนู้น การขึน้ปู่ นีเ้ขาจะแห่น า้เฉยๆ น า้อบ
น า้หอม ท่ีปู่ บ้าเราน่ีนะ แตว่า่ถ้าเรามีช้างใหญ่ เขาจะไปร่วมกบัของวงัลึก วงัลึกนีจ้ะเป็นท่ี
แช่น า้ช้างแต่โบราณนู้นล่ะ ช้างใครดยุังไงก็ตามไปได้หมด บ้านนาป่ากัง้นีจ้ะมีแต่แห่น า้
เฉยๆ เอาน า้อบน า้หอมขึน้ขอขมาเจ้าพ่อ แล้วหลงัจากนัน้มาก็จะเป็นแห่น า้รถ ท าขวญัรถ  
นายสขุ ค าโถ้ (สมัภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557) 
 
ช้างนีเ้ราใช้ลากไม้ ลากซุง สง่บริษัทของพ่อเลีย้ง มีหลายบริษัทมาจ้างลาก มี หลายบริษัท 

ลากข้าว มีทกุอย่างเลย ลากข้าวจากทุ่งนามาบ้าน สมยันัน้ยังไม่มีเกวียน สมยัช้าง จาก
ช้างก็มีเกวียน จากเกวียนก็มีรถ ไมม่ีช้างแล้วแถวนี ้ ขนาดท่ีแห่ทกุวนันี ้อบต. เขาไปหามา
หรือจ้างมาแห่ไปกบัรถ เมื่อก่อนนีช้้างทัง้นัน้ 10-20 ตวั นายสรอ  หาน้อย (สมัภาษณ์, 11 
กรกฎาคม 2557)  

 
4.1.2  รูปแบบพธีิกรรมของประเพณีแห่น า้ช้าง  
ขัน้ตอนในการจดัประเพณีแห่น า้ช้างนีส้ามารถแบ่งได้ดงันี ้

4.1.2.1 ขัน้ตอนในการท าพิธีสูข่วญัช้าง  
เมื่อชาวบ้านรู้ถึงก าหนดวนัว่างานประเพณีจะจัดขึน้วันไหน ชาวบ้านจะมีการ

เตรียมการน าช้างมาอาบน า้เตรียมท าความสะอาดประดบัตกแตง่ช้างให้มีความสวยงาม และก่อน
วนังานหนึ่งวนัชาวบ้านจะช่วยกนัท าความสะอาดสถานท่ี ตกแต่งเตรียมสถานท่ี เตรียมบายศรีสู่
ขวญัให้กบัช้าง วนัรุ่งขึน้ ควานช้างจะน าช้างไปยืนตรงบริเวณพิธี และหลงัจากนัน้หมอสูข่วญัจะท า
การสวดมนต์ท าพิธีเก่ียวกบัสูข่วญัเหมือนของคนแตท่ี่แปลกไปจากของคนคือ จะมีกล้วย อ้อย ไข่
ต้ม เพ่ือให้ช้างได้กินหลงัจากท าพิธีการเสร็จ  
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หลงัจากพิธีสู่ขวญัเสร็จลง ควาญช้างจะน าเอาช้างเดินไปรอบๆ หมู่บ้านเพ่ือให้
ชาวบ้านใกล้ๆทางเดินช้างผ่านได้น าเอาน า้ส้มป่อย(น า้ท่ีมีส่วนผสมของผลส้มป่อย แป้ง ดอก
ค าฝอย น า้อบ น า้หอม) มาสาดไปท่ีตวัช้าง พอถึงเวลาช้างเดินรอบหมู่บ้านเสร็จแล้วจะน าช้างไป
ยงัตบู (ศาลบรรพบรุุษ) เพ่ือเอาน า้นัน้มาลงไว้ท่ีศาลและเร่ิมพิธีกรรมตอ่ไป  

เมือ่น าน า้ส้มป่อยลงมาท่ีศาลแล้ว จะมีการท าพิธีเข้าทรงของผีบรรพบุรุษ เพ่ือท า
การเสี่ยงท านายน า้ตอ่ไป  

 

ภาพท่ี 4.1  ภาพพิธีสูข่วญัช้างงานประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอจงัหวดัแพร่ 
 

ขัน้ตอนแรก ก่อนงานหนึ่งวนั ในตอนเช้าต้องท าน า้ส้มป่อย ท าน า้อบน า้หอม เหล้า เงิน 
เอาไปถวายทกุศาลเจ้า พอเสร็จ เราก็มารวมตวัชมุนมุกนั พอสูข่วญัช้างเสร็จ ก็พาช้างเดิน
ไปเคารพศาลเจ้าทกุศาล แล้วน าน า้อบน า้หอมท่ีศาลเจ้ามารดทัง้ช้างและคนท่ีมาร่วมงาน 
นายป่ัน ค าศรี (สมัภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557) 

 
4.1.2.2  ขัน้ตอนในการเสี่ยงท านายน า้  
ขัน้ตอนนีจ้ะเกิดหลงัจากท่ีช้างได้น าน า้ส้มป่อยมาไว้ท่ีศาลแล้ว เมื่อถึงเวลาทางผู้

เฒา่ผู้แก่ก็จะเชิญยายเต๊า (ร่างทรง) มาท่ีศาลบรรพบุรุษ เพ่ือท าพิธีเข้าทรง ในการเข้าทรงแต่ละ
ครัง้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีหรือมากกวา่นัน้ ถ้าผีบรรพบรุุษไมเ่ข้าก็จะใช้เวลานาน เมื่อผีเข้าแล้ว
จะมีการทักทายไปยังลกูๆ หลานๆ ชาวบ้านท่ีคอยดจูะส่งเสียงเฮ มายังผีทรงเพ่ือแสดงถึงความ
เครารพ ผีจะท าการทกัทายเป็นภาษาสมยัก่อนคือ ภาษาท่ีพ่อขนุรามใช้ (มงึ ก)ู เป็นต้น จากผู้ วิจัย
ได้ท าการสอบถามผู้ เฒ่าผู้แก่ในท่ีนัน้ได้ยกตวัอย่างค าพูดท่ีว่า ถ้าพูดทางทิศเหนือ ผีจะหมายถึง
ทางทิศใต้ ถ้าพูดชาย ความหมายคือจะเป็นหญิง เมื่อเข้าทรงและทักทายเสร็จ ผีก็จะท าการดื่ม
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เหล้า สบูบหุร่ี กินของท่ีน ามาเซ่น เช่น ไก่ต้ม ไขต้่ม หวัหมตู้ม เป็นต้น หลงัจากนัน้ชาวบ้านก็จะน า
น า้ส้มป่อยเข้ามาเฉยและท านายผลจากปีท่ีผ่านมาผู้ วิจัยได้เข้าร่วมพิธีกรรมในครัง้นัน้ผลการ
ท านายจะบอกวา่ ปีนีน้ า้จะมีมากให้เพราะปลกูพืชได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.2  ผีบรรพบรุุษก าลงัเข้าทรง งานประเพณีแห่งน า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 

 
4.1.2.3  ขัน้ตอนของการสง่เคราะห์หรือสง่สะโตง  
การส่งเคราะห์จะท าหลงัพิธีการเสี่ยงทายน า้ และจากนัน้ใครท่ีมีเคราะห์ผีบรรพ

บรุุษจะทกัวา่มีเคราะห์ให้สง่เคราะห์ท่ีนัน้เลย และหลงัจากนัน้ก็จะท าการสง่เคราะห์กันทัง้หมู่บ้าน 
เพราะหมูบ้่านจะน าเอากระทงท่ีท่ีท าด้วยกาบต้นกล้วยสด ท าเป็นรูปลกัษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม 
ตรงมมุทัง้สี่จะปักช่อกระดาษสีแดง-เหลือง  ก็สุดแล้วแต่จะหามาได้ ส่วนข้างในสะโตงจะมีของ
เล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ เช่น หมากพล ูกล้วยสกุ ข้าวสกุ ปลาร้า พร้อมกับสิ่งของท่ีเป็นขนม นม เนย 
เคร่ืองแกงส้ม แกงหวานน ามาหัน่แล้วโรยลงในสะโตง แล้วปัน้ดินเหนียวให้เป็นรูปคน รูปสตัว์ใส่ลง
ไปเสร็จแล้ว ก็เตรียมท าน า้อบน า้หอมมีผิวมะกรูด ฟัก ส้มป่อยแห้งหักขยีล้งไปในขนั เอาแป้งหอม
กับขมิน้เทลงไปก็เป็นน า้อบน า้หอม แล้วน าไปพร้อมกับสะโตงไปรวมกันท่ีศาลเจ้าปู่  “อาจยา” 
เพ่ือให้เจ้าปู่ ท่ีเข้าร่างกายได้ท าพิธี   สง่เคราะห์บ้าน ชาวบ้านก็น าเอา น า้อบ น า้หอม  ในโอ่งใหญ่
ขึน้รถเพ่ือน าไปแห่ในบริเวณรอบบ้านด้วยความสนกุสนานเป็นประเพณีมาตัง้แตด่ัง้เดิม เสร็จแล้วก็
มาจบตรงบริเวณศาลปู่ เจ้า โดยการขอรับการผกูข้อมือ ขอพรจากปู่ เจ้า ปู่ เจ้าจะท าพิธีไล่ผีอ่ืนๆ 
หรือเปรต หรือเคราะห์เสนียดจงัไรออกไปจากบ้านเมืองโดยการ น าเอาดาบไม้และปืนไม้ท่ีชาวบ้าน
น ามาถวายให้ ท าท่าร าดาบแกวง่ไลแ่ละน าเอาปืนมาเลง็ยิงไลผ่ีให้พ้นไป ชาวบ้านก็เย็บสะโตงท่ีมี
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จ านวนเป็นร้อยขนไปทิง้จนหมด นีค้ือประเพณีของชาวบ้านท่ีมีความเช่ือมาตัง้แต่บรรพบุรุษจะส่ง
เคราะห์มาไว้บริเวณศาลเจ้า แล้วท าการไลเ่คราะห์ท่ีไมด่ีออกไป หลงัจากนัน้ผีบรรพบุรุษจะน าเอา
ดาบไม้ ขวานไม้ไลส่ิ่งไมด่ีไปพร้อมกบักระทงนัน้  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  ผีบรรพบรุุษก าลงัไลเ่คราะห์ให้กบัชาวบ้าน งานประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู  
                  จงัหวดัแพร่  
 

4.1.2.4  ขึน้ผีปู่ เจ้าบ้านท่ีชาวบ้านนบัถือ 
ชาวบ้านเมื่อมีการเจ็บป่วย ก็จะมีหมอประจ าหมูบ้่านใช้สมนุไพรในป่าเพ่ือช่วยใน

การรักษาและใช้เวทมนต์คาถา เมื่อเดก็เลก็มีอาการบิดตวัแดง ผู้ เฒา่ผู้แก่จะเช่ือวา่เดก็เป็น สะป้าน 
สะป้านมีหลายชนิด สะป้านไฟ สะป้านหิน สะป้านแดง สะป้านเหลือง หมอช่ือ นายแก้ว  หาน้อย , 
นายหล้า  อินจินดา, นายเมือง  อตุมา, นายค า  ฟองฝัน้   สว่นเร่ืองกระดกูหกั กระดกูร้าว เป็นเร่ือง
ของหมอกระดกู คือ นายหวนั  ค าสี  (และปัจจบุนั นายเลา  สีธิสอน เป็นผู้ รับสืบทอด) กระดกูหัก
เขาจะใช้วิธีเข้าเผือก ส่วนเร่ืองคลอดลกูก็จะมีหมอต าแยช่วยท าคลอด ซึ่งท าให้การคลอดลกูแต่
ก่อนมีความเสียงมากตอ่ชีวิตของแม ่ผู้ เป็นหมอต าแยช่ือ นางเกีย้ว  ปันจีนะ และผู้เฒา่อีกหลายคน
ท่ีเขามีความเข้าใจในการท าคลอด เมื่อรู้ขา่วก็จะมาช่วยท าคลอดให้โดยมีขนัขึน้ครูเป็นเงินไมก่ี่บาท 

สมยัก่อนชาวบ้าน จะมีความเคารพนับถือผีสางนางไม้ ซึ่งเป็นผีใหญ่ประจ าบ้าน  
คือ    “ปู่ เจ้าอาจยา”  เป็นเจ้าพ่อประจ าหมู่บ้านท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก ถ้าหาก
ชาวบ้านจะมีพิธีกรรมตา่งๆ เก่ียวกบัการแก้บน หรือการให้ด้วยความส าเร็จของชีวิตของใครคนใด
คนหนึ่งเขาจะเชิญท่ีนั่งมานั่งเข้าทรงแล้วผีปู่ เจ้าบ้าน (ปู่ อาจยาก็จะเข้าในร่างทรงพูดจาทักทาย
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เหมือนคล้ายกับว่าคยุกับคนธรรมดา “ปู่ เจ้าอาจยา” ชาวบ้านได้ตัง้ศาลไว้ท่ีบริเวณในซอยสาม 
สถานท่ีไม่กว้างนักเพราะติดกับสวนของชาวบ้าน ทุกปีในเดือนเมษายน ก่อนจะหมดปีใหม่
สงกรานต์ ชาวบ้านจะรวมพลงักนัพร้อมใจกันจัดพิธีรดน า้ด าหัว ชาวบ้านจะน าเอาน า้อบน า้หอม 
ธปูเทียนดอกไม้ เหล้าขาวคนละคร่ึงขวด เพ่ือให้เป็นสิริมงคลให้กบับ้านเมือง ก่อนจะถึงวนัท่ีเอาน า้อบ
น า้หอมไปรวมกนัหนึ่งวนั  ชาวบ้านจะน าทรายไปรวมกันก่อพระทรายท่ีศาลเจ้า พอตกตอนค ่าจะมี
การนิมนต์พระมาสวดมนต์  

พอวนัรุ่งขึน้จะท าบญุตกับาตรท่ีบริเวณศาลเจ้า พอตอนสายๆ ชาวบ้านจะน าเอา
น า้อบ น า้หอม ธปู เทียน และของบริขาลต่างๆ ไปรวมกัน ต่อมา เมื่อย้อนหลงัไปประมาณ 15 ปี 
ก่อน การจดัท าพิธีรดน า้ด าหัว “ปู่ เจ้าอาจยา” หรือ “ปู่ เจ้าบ้าน”  ทางหมู่บ้านโดย คณะกรรมการ
หมูบ้่านและฝ่ายวฒันธรรมได้มองเห็นความส าคญัของพิธีกรรมทางวฒันธรรมนี ้เพ่ือให้ประยุกต์
ขึน้เป็นการจดังานใหญ่ขึน้ คือ มีการแห่น า้อบ น า้หอม โดยน าใส่ในรถกระบะของชาวบ้านและมี
เคร่ืองดนตรี มีรถติดกนัเป็นขบวน ชาวบ้านจะเดินจะฟ้อนจะร ากันไปตามจังหวะของเพลงท่ีเปิด
จากเคร่ืองเสียง พอแห่ขบวนไปรอบบ้านแล้ว ขบวนก็จะมาสิน้สดุกันท่ีบริเวณศาลเจ้า เพ่ือให้
ชาวบ้านมาขอรับด้ายผูกข้อมือและพรจากปู่ เจ้าบ้าน (คนทรง) งานพิธีกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีขึน้ผีปู่ เจ้าบ้านนี ้

ในอดีตทางหมู่บ้านยังไม่มีความเจริญทางสังคมเจ้าบ้านจะท าพิธีการตาม
วฒันธรรมแบบสมยัเก่า คือไมไ่ด้มีการแห่น า้อบน า้หอม มีแต่ให้ชาวบ้านเอาไปรวมกันหลงัจากปี
ใหมส่งกรานต์ผา่นไปแล้วเจ็ดวนั กรรมการฝ่ายศาลเจ้า (เก้าผี) เขาจะบอกวา่บ้านเราจะขึน้ผีปู่ เจ้า
วนันัน้วนันี ้เมื่อชาวบ้านทราบก็จะน าสิ่งของต่างๆ ไปรวมกันโดยมีคนทรงมานั่งเตรียมท าพิธีเข้า
ร่างทรง  เพ่ือท าพิธีสะเดาะเคราะห์บ้านแล้วจึงเสร็จพิธี 

ก่อนจะถึงวนัท าพิธีหนึ่งวนั ตอนค ่าจะมีพิธีทางศาสนาจะนิมนต์พระมาสวดพุทธ
มนต์ มีการก่อพระทราย หรือเจดีย์ทรายใหญ่ อาจารย์วดัจะท าพิธีขึน้หิง้เท้าทัง้สี่เชิญพระยาอินทร์ 
พระยาพรม พระยายมราชเจ้า ขอได้โปรดรับรู้ว่าพืน้ท่ีบ้านนีเ้มืองนีจ้ะท าพิธีเพ่ือให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสขุแคล้วคลาดจากภยัพิบตัิทัง้ปวง พอรุ่งเช้าจะท าพิธีท าบุญตกับาตรท่ีศาลเจ้า เวลาบ่าย
โมงเป็นต้นไปก็จะเร่ิมท าพิธีทางวฒันธรรมท่ีมีชาวบ้านเช่ือถือ คือการเข้าร่างทรงผีปู่ เจ้าบ้าน เพ่ือ
ประกอบพิธี 
  ผีปู่ อาจยา  เป็นผท่ีีใหญ่ในหมูบ้่านมีร่างทรง มีศาลอยู่ 
     มีแมข่าทองค า  สขุทราง เป็นร่างทรง 
  ผีปู่ เจ้าฆ้องตอง  นายหลอน   พินม ี
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  ผีปู่ เจ้าอาฮกั  นายหลอน พินม ี
  ผีปู่ เจ้าดาบค า  นายหลอน  พินม ี
  ผีปู่ เจ้าเนือ้กระดาษทองแมข่าทอง  จดจ า เป็นร่างทรง 
  ผีปู่ แสนฟ้าฮ่าม  ไมม่ีร่างทรง  
 
 
 

 

  

 

 

 
ภาพท่ี 4.4   เคร่ืองเซน่ไหว้ผีปู่ เจ้าบ้านตามคุ้มประจ าหมูบ้่าน ประเพณีแหน่ า้ช้าง ต าบลนาพนู  
                   อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
 

4.1.3  องค์ประกอบและคุณลักษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัด 
         แพร่ โดยใช้การวเิคราะห์คุณลักษณะตามแนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่า  
การวิเคราะห์องค์ประกอบและคณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดั

แพร่ โดยน าเอาการการวิเคราะห์สื่อพิธีกรรมตาม (กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 7) และแนวคิด
ต้นไม้แห่งคุณค่า มาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวิจัย จะช่วยให้ผู้ วิจัยเองสามารถแยก
องค์ประกอบและคณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ได้ และองค์ประกอบ
เหลา่นีม้ีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของประเพณีอย่างไร 

4.1.3.1 องค์ประกอบของประเพณีแหน่ า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสื่อพิธีกรรมตาม (กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 7)  ได้

อธิบายองค์ประกอบ (Attribute Analysis )ของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ ได้
ดงันี ้ 
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1)  ประเภทของสื่อพิธีกรรมท่ีแบ่งตามมานษุยวิทยา ประเพณีแห่น า้ช้าง
จดัอยู่ในพิธีกรรมท่ีท าอย่างเป็นประจ าตอ่เน่ือง เพราะประเพณีแห่น า้ช้างจดัขึน้เป็นประจ าทกุๆปี 

2)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมกบัชีวิตจริง คือ จากการเสี่ยงท านาย
เฉยน า้ส้มป่อยของร่างทรงถ้าเฉยน า้ได้น า้ท่ีใส ท านายวา่ไมใ่ห้ปลกูพืชท่ีใช้น า้เยอะ แตใ่นความเป็น
จริงแล้วชาวบ้านก็ยังต้องปลูกพืชชนิดนัน้อยู่ดีแต่อาจจะเลี่ยงการไม่ปลูกเป็นการปลูกแต่ลด
ปริมาณการปลกูลงหรือหนัมาปลกูพืชอย่างอ่ืนแทน 

3)  สถานภาพของสื่อพิธีกรรม (Status) สถานภาพของประเพณีแห่น า้
ช้างจดัอยู่ในสื่อพิธีกรรมท่ีอยู่ในสภาพข้างนอกเข้มแขง็ แตข้่างในกลวงคือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีย้ัง
มีผู้ เข้าร่วมท ากิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง แตค่ณุคา่/เนือ้หาความหมายของพิธีกรรมจะเลอะเลือนหรือ
เปลี่ยนไป อย่างประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตชาวบ้านหรือเยาวชนในหมู่บ้านในยุคนัน้จะรู้ว่าแห่น า้
ช้างเพ่ือเป็นการขอขมาแก่ช้างและระลกึถึงบรรพบรุุษ แตใ่นปัจจบุนัผู้สงูอายยุงัพอรู้อยู่วา่จะแห่น า้
ช้างมาเพ่ืออะไร แตเ่ยาวชนไมรู้่เลยวา่จดัมาเพ่ืออะไร และจดัขึน้มาท าไม รู้เพียงแตว่า่จะจดัขึน้เป็น
ประจ าทกุๆปีเป็นงานประจ าต าบลเท่านัน้ 

  
เข้าร่วมงานทกุๆ ปี ไปเพ่ือจะได้พบปะเพ่ือนตา่งหมูบ้่าน พ่อแมพ่าไปก็ไป ในงานจะมีช้าง 
(ในปี 2557) แตเ่มื่อปีท่ีแล้วไมม่ีช้าง มีช้างไมม่ีช้างก็มาร่วมงานเพราะพ่อแม่พามาอยู่แล้ว 
ไมรู้่หรอกวา่ท าไมถึงต้องเรียกวา่แห่น า้ช้าง รู้วา่มีการทรงผีบรรพบุรุต นายณัฐดนัย มลูเขียว 
(สมัภาษณ์,12 กรกฎาคม 2557) 

 
“ไมเ่คยไปร่วมงานเลย เห็นมีจดักนัทกุปี รู้วา่พ่อแมไ่ปร่วมงานแตต่นเองไมไ่ป เพราะเป็นงานท่ีไม่
สนกุ มีแตผู่้ใหญ่ ไมช่อบ” ด.ช. วทญัญ ู แปงนา (การสมัภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2557) “เห็นด้วยท่ี
เอานกัร้องช่ือดงัมาร้องเพลง เพราะเค้ามีช่ือเสียงดี คนจะได้มาดงูาน เยอะๆชาวบ้านเมืองอ่ืนจะได้
เห็นประเพณีเราด้วย” นายสรอ  หาน้อย (สมัภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2557) 

4)  ผู้เก่ียวข้อง (Stakeholder) ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมมีคณุสมบัติทางประชากร 
เป็นประเพณีท่ีรวมทุกเพศทุกวัยทุกชนชัน้ แต่ในช่วงท าพิธีเข้าทรงจะมีแต่ ผู้ เฒ่าผู้แก่และกลุ่ม
พ่อบ้านแมบ้่าน สว่นกลุม่เยาวชนจะไม่สนใจและไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี ้ส่วนบทบาทของผู้ เข้าร่วม
นัน้สามารถแบ่งออกได้ ดงันี ้ 

(1)  ผู้ประกอบพิธีกรรม คือ หมอสู่ขวญัจะท าหน้าท่ีสู่ขวญัให้ช้าง
เจ้าร่างทรง จะท าหน้าท่ีในการให้ผีบรรพบรุุตเข้าทรงแล้วหลงัจากนัน้ก็ให้เข้าทรงเพ่ือท านาย 

(2)  คนนอก คือ ลกูหลานของผีบรรพบุรุตท่ีเป็นลกู แต่ไม่ใช่ลกูเขย 
กบัลกูสะใภ้ ท่ีผีบรรพบรุุตจะรู้จกั หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ “หน่อ” 
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5)  ระบบการแบ่งงานกนัท า คือ ระบบการแบ่งงานกันท าของประเพณี
แห่น า้ช้างแบ่งออกเป็นกลุม่ๆ ได้ดงันี ้กลุม่ผู้สงูอาย ุจะท าหน้าท่ีในการเตรียมดอกไม้ธปูเทียน กลุ่ม
แม่บ้านจะจัดเตรียมสถานท่ี (ท าความสะอาด) ศาลเจ้าท่ีและจัดเตรียมบายศรีสู่ขวัญ แต่ใน
ปัจจบุนัได้มีการจ้างท าบายศรแทนการท าของกลุม่แมบ้่าน กลุม่พ่อบ้านท าหน้าท่ีในการจัดเตรียม
สถานท่ี(ตดัต้นไม้บริเวณศาลเจ้าท่ี) กลุ่มเยาวชนจะท าหน้าท่ีในการตกแต่งรถขบวนหรือจัดแต่ง
ศาลเจ้าให้สวยงาม 

6)  ช่วงเวลา/กาละ คือ ประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตจะก าหนดตามมติของ
ชาวบ้านท่ีมีการวา่งจากการท าไร่ ท าสว่นคือในช่วงเดือนเมษายนของทกุปี จะอยู่ในช่วงฤดรู้อนท่ีมี
การพกัช้างไมใ่ห้ท างานและการป้องกนัไมใ่ช้ตกมนัและเครียดเพราะอากาศร้อน แตใ่นปัจจบุนัทาง
องค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาเลยมีมติกบัทางหมู่บ้านว่า จะจัดขึน้มาในวนัท่ี 21 เมษายน ของ
ทกุปีเพ่ือให้รู้ว่าวนันีเ้ป็นวนัของประเพณีแห่น า้ช้าง เพ่ือท่ีจะท าการประชาสมัพันธ์ให้กับคนต่าง
พืน้ท่ีได้ทราบอย่างตรงกนัวา่วนันีข้องทกุปีจะมีการจดัประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มา 

7)  พืน้ท่ี/สถานท่ี/เทศะ คือ สถานท่ีในการจดังานประเพณีคือ หมูบ้่านวงั
ลกึ เพราะเป็นหมูบ้่านท่ีมีช้างมากท่ีสดุและเป็นหมู่บ้านท่ีเป็นต้นก าเนิดของการสู่ขวญัช้างขึน้มา
และหมูบ้่านอ่ืนๆจะมาเข้าร่วมการจดังานในครัง้นีด้้วย  

8)  สิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมแบ่งออกเป็น 5 แบบด้วยกนัคือ  
(1) ประเภทและปริมาณของสิ่งของคือ จ านวนบายศรีสู่ขวญัจะท า

เพียงอนัเดียวเพ่ือท่ีจะได้รวมกนัเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนด้ายสายศิลป์จะมีตามจ านวนช้างท่ี
เข้าร่วมพิธี กล้วย อ้อย ไมก่ าหนดวา่ใช้เท่าไหร่ แตด่จูากการประมาณว่าช้างท่ีเข้าร่วมพิธีมีก่ีเชือก
เพ่ือให้เพียงพอตอ่การกินของช้าง 

(2)  ผู้จดัเตรียม คือ ผู้ ท่ีท าบายศรีสู่ขวญัจะต้องเป็นผู้ เฒ่าผู้แก่และ
แมบ้่านเพราะต้องใช้ความประณีตสว่นหมอสูข่วญัจะเป็นผู้สัง่การวา่ต้องงท าบายศรีก่ีชัน้และต้อง
วางดอกไมธ่ปูเทียนไว้ตรงไหนบ้าง 

(3)  ความเข้มงวด คือ ในการทรงเจ้าจะต้องมี เหล้า มีไข่ต้ม บุหร่ี 
เมีย้ง หมาก พล ูบายศรี เพ่ือให้ผีบรรพบรุุษเข้าร่างทรง แต่ถ้าขาดอนัใดอนัหนึ่งไป ผีจะไม่เข้าร่าง
ทรงหรืออาจจะเข้าทรงแตจ่ะได้รับการต าหนิจากผีบรรพบรุุษหรือไมพ่อใจกบัลกูหลาน 

(4)  คา่ใช้จ่าย คือ คา่ใช้จ่ายในการจดังานคืออดีตคา่ใช้จ่ายทัง้หมด
ชาวบ้านจะรวบรวมเงินของแต่ละหลงัค่าเพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแต่ในปัจจุบัน
ทางด้านองค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาดแูลในเร่ืองการจดังานเลยท าให้ดแูลเร่ืองคา่ใช้จ่ายให้กบั
ชาวบ้านทัง้หมดไปด้วย 
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(5)  บทบาทของสิ่งของแตล่ะอย่างในพิธีกรรม คือ เหล้า ไขต้่ม บุหร่ี 
เมีย้ง หมาก พล ูบายศรี สิ่งของทัง้หมดเหลา่นีจ้ะต้องมีรอยเปิด เช่น เหล้าก็จะเทใส่แก้วไว้รอ บุหร่ี
ก็จะต้องมีไฟแช็คไว้เพ่ือตรียมสบูตอนเข้าทรงแล้ว  

9)  ขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรม ตามสื่อพืน้บ้านสื่อสร้างสขุ (สพส.) 
ทัง้นีแ้บ่งได้เป็น 3 ช่วงช่วงพิธีกรรม คือ ขัน้ตอนก่อนท าพิธีกรรม ช่วงระหว่างพิธีกรรม ช่วงหลงัท า
พิธีกรรม  

(1)  ช่วงก่อนท าพิธีกรรม ช่วงท่ีมีการจัดเตรียมสถานท่ี ข้าวของ
เตรียมอปุกรณ์ตา่งๆก่อนการจดังาน ประเพณีแห่น า้ช้างนีช้่วงก่อนท าพิธีคือ การท าความสะอาด
ศาลเจ้าท่ีบรรพบรุุษ อาบน า้ให้ช้าง จดัเตรียมบายศรี และอาหารส าหรับช้าง เป็นต้น  

(2)  ช่วงระหว่างท าพิธีกรรม ช่วงท่ีมีการท าการสู่ขวญัช้างช่วงการ
เข้าทรงของผีบรรพบุรุษ การท านายเร่ืองน า้แก่ชาวบ้าน และการท าการขบัไล่เคราะห์ร้ายแก่ผู้มี
เคราะห์ในหมูบ้่าน เป็นต้น 

(3)  ช่วงหลงัท าพิธีกรรม หลงัจากท าพิธีกรรมเสร็จจะเป็นการพบปะ
พดูคยุ ถามเร่ืองทุกข์สขุของกันและกัน หรือหลงัจากการจบการเสี่ยงทายผลของน า้ชาวบ้านจะ
ปฏิบตัิตามท่ีผีทรงเจ้าบอก  

10)  รูปแบบ/เนือ้หา-ความหมาย-คณุคา่ วิเคราะห์ตามทฤษฎีต้นไม้แห่ง
คณุคา่ ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์ให้เห็นในหวัข้อวิเคราะห์ตามคณุลกัษณะโดยใช้ทฤษฎีต้นไม้แห่งงคณุคา่
ในข้อตอ่ไป 

11)  อารมณ์/จงัหวะ คือ ในช่วงพิธีท าการสูข่วญัช้าง บรรยากาศจะเงียบ
สงบตอ่จากนัน้พิธีการแห่ช้างรอบหมู่บ้านจะมีความครืน้เครงและพิธีการเข้าทรงจะมีบรรยากาศ
เงียบสงบ หลงัจากจบพิธีการตา่งๆจะบรรเลงเพลงท าให้มีบรรยากาศครืน้เครง  

12)  บทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรม วิเคราะห์ตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี
ของสื่อพิธีกรรมในหวัข้อ 4.1.4 ตอ่ไป   
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้างสามารถสรุปเป็นแผนภาพๆ ได้ดงันี ้
 
 
 
 
 

 



70 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
ภาพท่ี 4.5  องค์ประกอบและคณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้  
                  จงัหวดัแพร่ 

อดีต ปัจจบุนั อนาคต 

การท านาย

เสีย่งทายน า้ 

ชีวิตจริง 

พิธีกรรมทีข้าง

นอกเข้มแข็งข้าง

ในกลวง 

การวิเคราะห์ 

คณุลกัษณะ 
(Attribute 

Analysis) 

ผู้ เก่ียวข้อง 

(Stakehol

der) 

 
  

ทกุเพศทกุวยั 

บทบาท 

หมอสูข่วัญ ทรงเจ้า 

 
ลกู 

หลาน  

(1

) 

(2

) 

(3

) 

(4

) 

(5

) 

(6

) 

(7

) 

(8

) (9

) 

(10

) 

(11

) 

(12

) ลกูหลานบรรพบุรุษ 

พิธีกรรมที่ท าเป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

บทบาท 

หน้าที่ 

เงียบสงบ

ครืน้เครง 

รูปแบบ 

เนือ้หา/ความหมาย/ 

ความเชื่อ 

ขัน้ตอน / 

กิจกรรม  ก่อน 

 ระหว่าง 
 หลงั 

สิง่ของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ 

บ้านวงัลกึ 

20 เมษายน

ของทกุปี 

แบ่งตาม

กลุม่ความ

เหมาะสม 

 
ต่อเนื่อง/ 

สม ่าเสมอ 
          

 

 บทบาท 

    ในพิธีกรรม 
 ชาวบ้านออกเอง/อบต.  หมอสูข่วญั 

ประชาชนในหมู่บ้าน 

 แล้วแต่จ านวนช้าง  

 

ความหมายที่ช้อน

เร้นอยู่ภายใน 
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4.1.3.2  วิเคราะห์คณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 
การวิเคราะห์คณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จังหวดัแพร่ โดยใช้

แนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการช่วยแยกองค์ประกอบได้ว่า มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง มีความส าคญัอย่างไร และการสืบทอดประเพณีท่ีมีตัง้แต่อดีตอย่างไรบ้าง 
แตกตา่งจากปัจจบุนัอย่างไร 

แนวคิดต้นไม้แห่งคณุคา่เป็นแนวคิดท่ีมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นไม้ 
แบ่งออกเป็น 3 สว่นได้แก่ สว่นท่ีมองเห็น (Visible Part) จะอยู่เหนือพืน้ดินมี 2 สว่นได้แก่ ดอก/ผล/
ใบและล าต้น ส่วนนีเ้ปรียบเทียบได้กับส่วนท่ีเป็นรูปแบบ (Form/Format) และอีกส่วนหนึ่งเป็น”
สว่นท่ีมองไมเ่ห็น” (Invisible Part) เพราะอยู่ใต้ดิน คือสว่นท่ีเป็นราก สว่นนีเ้ปรียบเทียบได้กบัสว่น
ท่ีเป็น เนือ้หา/คณุคา่/ความหมาย สว่นนีเ้รียกวา่การมองในแนวดิ่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 53) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.6  แสดงองค์ประกอบของแนวคดิต้นไม้แหง่คณุคา่ 
  

จากภาพข้างต้นแนวคิดต้นไม้แห่งคณุคา่ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัประเพณีแห่น า้
ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ได้ดงันี ้ 

ดอก/ผล/ใบ 

ล าต้น 

ราก 
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1) ส่วนท่ีมองเห็นได้ ได้แก่ ส่วนท่ีอยู่ เหนือพืน้ดิน คือ ล าต้น  คือ  
ประวตัิความเป็นมาของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ดอก ใบ ก่ิงก้าน 
ผล  คือ สว่นนีเ้รียกวา่ รูปแบบ สว่นท่ีมองเห็นได้ในพิธีกรรมแห่น า้ช้างได้แก่ พิธีกรรมแห่น า้ช้างการ
สาดน า้ช้าง การเสี่ยงทายน า้ การบายศรีสขูวญัช้าง การส่งเคราะห์ของหมอผี การไล่สิ่งไม่ดีออก
จากตวัเอง  

2) สว่นท่ีมองไมเ่ห็น ได้แก่ สว่นท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน คือ รากแก้ว รากฝอย คือ 
เนือ้หา คณุค่า ความหมาย ซึ่งในการจัดพิธีกรรมก็ได้สอดแทรกเนือ้หาสาระไว้มากมาย เนือ้หา
ส าคญัๆ มีดงันี ้คือ การสร้างความตระหนักและเห็นคณุค่าของช้าง การสร้างความภาคภมูิใจใน 
อตัลกัษณ์ของตนและเป็นเจ้าของพิธีกรรม การเสริมสร้างการสืบสานวฒันธรรมท้องถ่ิน การสร้าง
ความรู้สกึการเป็นเจ้าของวฒันธรรมและการสร้างความสามคัคีในชมุชน 
 
ตารางท่ี 4.1  องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  
 
ล าดับ รายการ หมายเหตุ 

 
ราก 

- ความเช่ือ - ขอขมาช้าง 
- ระลกึถึงบรรพบรุุษ 

- หลกัปฏิบตัิ ทรงผีบรรพบรุุษ 
ล าต้น - ท่ีมาของประเพณี - บ้านวงัลกึ ต าบลนาพนู  

อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 
ดอก ใบ ก่ิงก้าน ผล - พิธีกรรม - พิธีสูข่วญัช้าง 

- พิธีการเสี่ยงท านายน า้ 
- พิธีขึน้ผีปู่ เจ้าบ้านท่ีชาวบ้านนบัถือ 

 - ผู้ เข้าร่วมพิธีกรรม - หมอสูข่วญั 
- ทรงเจ้า 
- ชาวบ้าน/ลกูหลาน 

 - ช่องทาง/วาระ/โอกาส - 21 เมษายน ทกุปี 

 - สถานท่ี - บ้านวงัลกึ 

 - อปุกรณ์  - หมู ไก่  กล้วย อ้อย กระทงกาบกล้วย 
ดอกไม้ น า้อบน า้หอม ฯลฯ 
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รากของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดัแพร่ ได้แก่ส่วนท่ีมี
คณุค่าความหมายของประเพณีคือ การขอขมาช้างและการร าลึกถึงบรรพบุรุษ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว 
แก่นหรือรากสองอย่างนีไ้ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้
ประเพณีไม่สมบูรณ์หรือไม่ใช่ประเพณีประจ าต าบลนาพูนอีกต่อไป ผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 
สว่นย่อยได้ดงันี ้ 

1) ความเช่ือ ชาวบ้านต าบลนาพูนมีความเช่ือเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงท่ี
เหนือธรรมชาติ และความเช่ือเร่ืองผีสางนางไม้ ส าหรับประเพณีแห่น า้ช้างมีความเช่ือท่ีวา่ เป็นการ
กลา่วขอขมาช้างท่ีช่วยในการท ามาหากิน การประกอบอาชีพของชาวบ้าน  

2) การนึกถึงบรรพบุรุษท่ีล้วงลบัไปแล้วท่ีได้ก่อตัง้หมู่บ้านขึน้มา และ
เพ่ือให้รู้ความกตญัญขูองลกูหลานท่ีมีต่อบรรพบุรุษ เพ่ือให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสขุไม่มีเร่ือง
ทุกข์ร้อนใจ ไม่มีคนป่วย คนเจ็บ ล้มตายกันเป็นจ านวนมาก และยังเป็นการได้แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ การเพราะปลกูพืชสวนเกษตรกรอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าชาวบ้านเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษท่ีพบเห็นคือจะมีศาลประจ าคุ้มหรือ
ประจ ากลุ่มของแต่ละเขตๆนัน้อยู่ทางเข้าบ้าน และในช่วงเทศกาลจะมีการท าความสะอาดและ
ตกแตง่ให้สวยงามเหมือนเป็นการท าความสะอาดบ้านให้บรรพบรุุษและมีของเข้าเซ่นไหว้เพ่ือเป็น 
สิริมงคลแก่ชาวบ้าน หรือเอาของมาเซ่นไหว้เพ่ือเป็นการแก้บนบานสานกล่าวท่ีชาวบ้านเคยขอไว้
ในช่วงปีท่ีผา่นมา ถ้าได้ตามค าขอก็จะน าสิ่งท่ีตนเองบนบานสานกลว่มมาเป็นเคร่ืองเซ่นไหว้  

 
 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 4.7  เคร่ืองเซ่นไหว้ผปีู่ ย่าประจ าคุ้มหรือเขตในหมูบ้่าน ต าบลนาพนู  อ าเภอวงัชิน้  
                   จงัหวดัแพร่ 
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ปีท่ีผา่นมาบนกบัพ่ีปู่ ย่าไว้วา่ให้ค้าขายได้ก าไรดีงามถ้าได้ก าไรเยอะหรือเท่าตวัจ าน าเอา
หวัหมมูาถวาย ปีนีไ้ด้ผลก าไรตามเป้าท่ีตัง้ไว้ปีนีเ้ลยน าเอาหัวหมมูาถวาย ถ้าไม่มาถวาย
จะท าให้คนในครอบครัวป่วย ท ามาค้าขายไม่ขึน้ บนแบบนีเ้ป็นประจ าทุกปี มาแก้บนพ่ี
ปู่ ย่าทกุๆเป็น ไม่มีปีไหนไม่ท า ชาวบ้านท่ีนีเ้ค้าเช่ือกันแบบนี ้เราก็เช่ือแบบนีม้าตัง้แต่รุ่น
ปู่ ย่า พ่อแม่เรามาแล้ว ปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกๆ ปี นายวีรยุทธ  แปงนา (สมัภาษณ์, 17 
กรกฎาคม 2557) 

 
4.1.4  บทบาทและหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ ท่ีมีผล 
         ต่อชมุชน 
จากทฤษฏีในบทท่ี 2 ตามท่ีได้ศึกษาเก็บข้อมลูมาได้วิเคราะห์ตามทฤษฏีบทบาทและ

หน้าท่ีของสื่อพิธีกรรม ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ ซึ่งทฤษฎีพบว่า มีบทบาท
หน้าท่ีท่ีมีความสอดคล้องกนัและมีความขดัแย้งกนัดงันี ้ 

บทบาทและหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลพนู จงัหวดัแพร่ มีผลตอ่ชมุชนได้ดงันี ้ 
1) ท าหน้าท่ีระดมพลงัชมุชน คือ ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีท่ีจัดขึน้มาใน

วนัเดียว ประจ าทกุๆปี จะมีชาวบ้านทัง้ต าบลเข้ามาช่วยเหลือ ร่วมงานในครัง้นีเ้ป็นอย่างมากถือวา่
เป็นการระดมพลงัชมุชนต าบลนาพนู  

2) ท าหน้าท่ีสืบทอดความเช่ือ คือ ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีท่ีระลึกถึง
บญุคณุช้าง และแสดงถึงความเครารพบรรพบรุุษ ซึ่งชาวบ้านเช่ือวา่ถ้าท าเป็นประจ าทกุปีจะท าให้
หมูบ้่านอยู่อย่างมีความสขุ ไมม่ีโรคภยัไข้เจ็บ และชาวบ้านเช่ือวา่ถ้าผีทรงเจ้าเฉยน า้ท านายว่าปีนี ้
น า้จะน้อยหรือน า้จะมากชาวบ้านจะปฏิบตัิตาม 

3) ท าหน้าท่ีในการสร้างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามคัคีเป็นปึกแผ่น คือ การ
จดัประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาจัดเพ่ือสร้างความรักใคร่ สามคัคีกันในเขตต าบลนาพูน  เห็นได้จาก
การร่วมมือกนัในการจดัเตรียมงานและตกแตง่สถานท่ีในงาน  

4) ท าหน้าท่ีในการสร้าง/สืบทอดอตัลกัษณ์/ตวัตน คือ ประเพณีแห่น า้ช้างสร้าง 
อตัลกัษณ์ให้แก่ชมุชนนาพนูคือ ถ้าพดูถึงแห่น า้ช้างต้องคิดถึงต าบลนาพูนจังหวดัแพร่ และสืบอตั
ลกัษณ์ของจงัหวดัแพร่ด้วย โดยผู้ ท่ีเข้าร่วมประเพณีจะใสเ่สือ้หม้อฮ่อมท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดั
แพร่อีกด้วย 

5) หน้าท่ีในการสร้างความอบอุน่/ความมัน่คงทางจิตใจ คือ ประเพณีแห่น า้ช้าง
หลงัจากมีการน าผีบรรพบุรุษเข้าทรงแล้วจะมีการบนบานศาลกว่าให้ผีบรรพบุรุษให้ปกปักดแูล
รักษา ยกตวัอย่างเช่น ตัวผู้ วิจัยเองได้บนบานสานกล่าวกับผีบรรพบุรุษว่า ขอให้งานปีนีม้ีก าไร
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เยอะๆตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ จะชือ้เสือ้ผ้าชดุใหมใ่ห้และจะชือ้ดาบให้ใหมเ่ป็นต้น จึงท าให้ผู้บนบาน
สานกลา่วมีความอุน่ใจและสบายใจ มีแรงในการท างานมากย่ิงขึน้ไป 

6) หน้าท่ีให้ความบันเทิง คือ ในการจัดประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตจะมีการร้อง
เพลง ร าวง กนัตามประชาชาวบ้าน แต่ในปัจจุบันจะมีวงดนตรีมาเล่น จ้างนักร้องท่ีมีช่ือเสียงมา
แสดงและมีการประกวดนางสาวแห่น า้ช้างเป็นต้น  

7) ท าหน้าท่ีปลอบขวญั/คลายความกงัวล คือ ในช่วงท่ีหมู่บ้านเกิดภยัแล้งขึน้มา
ชาวบ้านก็จะไปท าพิธีเข้าทรงผีบรรพบรุุษเพ่ือบอกปัญหาแล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษช่วย ในการ
ทรงผีบรรพบรุุษไมจ่ าเป็นจะต้องมีเฉพาะวนัแห่น า้ช้างอย่างเดียว แตจ่ะมีขึน้มาก็ตอ่เมื่อทางชุมชน
มีเร่ืองทกุข์ร้อนใจต้องการความช่วยเหลือ  

8) ท าหน้าท่ีให้แนวทางในการด าเนินชีวิต คือ ประเพณีแห่น า้ช้างจะมีการจัดการ
เสี่ยงท านายเร่ืองน า้อีกอย่างหนึ่งก็เ พ่ือจะให้ชาวบ้านใช้น า้อย่างประหยัดและใช้น า้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ เช่น ถ้าผลเสี่ยงทายออกมาว่าปีนีน้ า้จะแล้ง ชาวบ้านก็จะไม่ปลกูต้นไม้ท่ีใช้น า้
เยอะ และชาวบ้านก็จะหาภาชนะมารองน า้ไว้เพ่ือใช้ เป็นต้น  

9) หน้าท่ีในการเป็นยาสมานแผลชมุชน คือ ในชมุชนต าบลนาพนูในกลุม่เยาวชน
อาจจะมีเร่ืองทะเลาะ ขดัแย้งกนั แตเ่มื่อถึงวนัจดังานประเพณีก็มาจดัร่วมกนัจึงท าให้เห็นถึงความ
สามคัคีกนัในกลุม่และไมก่ล้ามีเร่ืองขดัแย่งหรือทะเลาะกันได้ 

10) หน้าท่ีในการสร้างความทรงจ าร่วมกัน คือ ของประเพณีแห่น า้ช้างนีค้ือ จะ
เป็นในช่วงผีบรรพบรุุษเข้าร่างทรง เมื่อมีการเอ่ยถามร่างทรงว่า นัน้ลกูใคร หลานใคร ร่างทรงจะ
ตอบได้ทนัทีวา่ลกูใครหลานใคร มาจากไหน ท าให้คนท่ีอยู่ร่วมฟังได้ทราบถึงท่ีมาของญาติตนเอง 
และทราบถึงเร่ืองราวในอดีตถ้าผีบรรพบรุุษเลา่ให้ฟัง (ต้องถามผีบรรพบุรุษถึงจะพูดขึน้มา) กรณี
ไมถ่ามผีบรรพบรุุษจะไมเ่อย่ถึง  

11) หน้าท่ีอบรมบ่มเพาะ คือ ประเพณีแห่น า้นีส้อนให้รู้ถงึบญุคณุของบรรพบรุุษท่ี
สร้างเรามา ให้ได้ทราบถึงบญุคณุของช้างท่ีสร้างอาชีพให้เรามาจนมีได้ถึงปัจจบุนั  

12) หน้าท่ีการแสดงความรู้สกึร่วมกนั คือ ยกตวัอย่างเช่นคนในชุมชนครอบครัว
ใดครอบครัวหนึ่งเกิดการสูญเสียใครไปสักคน(ตาย) คนในหมู่บ้านจะรู้สึกสงสาร แล้วยินดีไป
ช่วยงานอย่างไมม่ีข้อแม้ใดๆ 

13) ท าหน้าท่ีเป็นคลงัความรู้คือ เมื่อหลงัเสร็จสิน้ประเพณีจะมีการน ารูปไปไว้ท่ี
บ้านผู้ใหญ่บ้านแตล่ะหมูบ้่านเพ่ือให้ผู้มาเย่ียมเยือนสามารถได้รู้ถึงประเพณีแห่น า้ช้างนี  ้
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ภาพท่ี 4.8  บทบาทหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้างมีผลตอ่ชมุชน ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่  
                  ตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรม 
 

จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้างมีผลตอ่ชมุชนต าบลนาพนู จงัหวดั
แพร่ ตามทฤษฏีบทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรม มีเหตผุลท่ีสอดคล้องกนัแตอ่าจจะมีบ้างข้อท่ีมี
ความขดัแย่งกนั  
 
 
 

หน้าท่ีของประเพณีแหน่ า้

ช้าง 

1. ท าหน้าท่ีระดมพลงัชุมชน 

2. ท าหน้าท่ีสืบทอดความเช่ือ 

3. ท าหน้าท่ีในการสร้างภราดรภาพ/เอกภาพ/

ความสามคัคีเป็นปึกแผ่น 

4.  ท าหน้าท่ีในการสร้าง/สืบ

ทอดอตัลกัษณ์/ตวัตน 

5. หน้าท่ีในการสร้างความ

อบอุ่น/ความมัน่คงทางจิตใจ 

6. หน้าท่ีให้ความบนัเทงิ 

7. ท าหน้าท่ีปลอบขวญั/คลาย 

ความกงัวล 

8. ท าหน้าท่ีให้แนวทางในการด าเนินชีวติ 

9. หน้าท่ีในการเป็นยาสมานแผลชุมชน 

10. หน้าท่ีในการสร้างความทรงจ าร่วมกนั 

11. หน้าท่ีอบรมบม่เพราะ 

12. หน้าท่ีการแสดงความรู้สกึ

ร่วมกนั 

13. ท าหน้าท่ีเป็นคลงัความรู้ 
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4.2  การส่ือสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวัดแพร่  
  

ประเพณีแห่น า้ช้างสามารถสืบทอดประเพณีมาได้จนถึงปัจจบุนั เป็นเพราะมีกระบวนการ
สืบทอดท่ีมีขัน้ตอนตามภมูิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั ดงัตอ่ไปนี ้

ในการอธิบายข้อมลูในสว่นนี ้ผู้ วิจยัจะแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 ส่วนตามยุคสมยัและการมี
สว่นร่วมดงันี ้ 

4.2.1  องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
จงัหวดัแพร่ ในยคุอดีต (พ.ศ. 2457-2547 ) 

4.2.2   องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
จงัหวดัแพร่ ในยคุปัจจบุนั (พ.ศ. 2548-ปัจจบุนั) 

4.2.3  กระบวนการส่ือสารเพ่ือการมีสว่นร่วมของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดั
แพร่  
 

4.2.1  องค์ประกอบการส่ือสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบล 
นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคอดีต (พ.ศ. 2457-2547 ) 

 

ตารางท่ี 4.2  สรุปองค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู  
                     จงัหวดัแพร่   
 
ผู้ส่งสาร 
(Sender) 

             สบืทอดโดย 

เนือ้หาสาร 
(Message) 

ช่องทางการสือ่สาร (Channel) 
วาระโอกาสพืน้ที่ 

ผู้ รับสาร 
(Receiver) 

1. กลุม่คนในท้องถ่ิน 
    - ผู้น าชมุชน 
    - ผู้สงูอายุ 
    - เยาวชน 
 

ประวติัความเป็นมา  
ความเชื่อ  หลกัปฏิบติั 

ช่องทาง : การบอกเลา่แบบปาก
ต่อปาก  
วาระโอกาส: ในช่วงประเพณีแห่
น า้ช้าง 
พืน้ที่ : กลางพืน้ที่กว้างและบ้าน 

- ลกูหลาน 
- เพื่อนต่างชุมชน 
 
 
 

2. กลุม่คนในท้องถ่ินที่
ประกอบพิธีกรรม 
-หมอสูข่วญั 
-ร่างทรง 

ระเบียบ พิธีการ ข้อปฏิบติั ช่องทางการสือ่สาร : การ
คดัเลอืกจากผู้สบืทอดคนก่อน 
วาระโอกาส:ก่อนช่วงประเพณี
แห่น า้ช้างพืน้ที่ :บ้าน 

ผู้สบืทอดรุ่นต่อไป 

3. กลุม่หน่วยงานภายนอก - - - 



78 

จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายได้ดงันี ้
1) กลุม่คนในท้องถ่ิน  

(1)  ผู้สง่สาร (Sender ) คือ ในอดีตผู้ชาวบ้านในชุมชุนจะเข้าร่วมพิธีกันเอง
จึงท าให้เกิดการจดังานขึน้กันเองภายในชุมชน โดยมีผู้ เฒ่าผู้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน เยาวชน เด็กๆ 
เข้ามาร่วมเท่านัน้ อย่างกับท่ีพ่ออุ้ยสมกล่าวว่า “ ช้างใครมีก็เอามารวมกัน ทุกบ้าน ทุกตวั บ้าน
ใกล้เคียงก็เอามารวมกนั” นายป่ัน ค าศรี อาย ุ73 ปี (สมัภาษณ์,11 กรกฎาคม 2557) 

 
ผู้เฒา่ผู้แก่เหลา่นีม้ีความรู้เก่ียวกบัประเพณีนีแ้ห่น า้ช้างมาตัง้แต่เด็ก รู้จากการพ่อแม่เล่า
ฟัง จากการเห็นกบัตาตวัเอง และเลา่ให้ลกูหลานฟังกันเป็นทอดๆ อีกทีหนึ่ง ท าให้ปฏิบัติ
กันมาเป็นรุ่นๆไป จะท าให้เห็นว่า ผู้ สงสารในยุคอดีตจะเป็นผู้ เฒ่าผู้ แก่ พ่อแม่ คนใน
ครอบครัวเป็นหลกัท่ีเลา่ถึงความเป็นมาของประเพณีแห่น า้ช้างนี  ้

พ่อเกิดมาก็เจอแล้ว ตายายพาไปดงูานตลอด เมื่อก่อนมีช้างเยอะ แต่ตอนนีไ้ม่
คอ่ยเห็นมีละ ก่อนไปงานพ่อจะเลา่ให้ฟังวา่ ช้างตวันีเ้ป็นของใคร ดไุหม มาจากไหน ใคร
คล้องมาได้ ลากไม้ท่ีไหน บ้านอยู่แถวไหน นายวีรยทุธ  แปงนา อาย ุ47 ปี (สมัภาษณ์, 17 
เมษายน 2557) 

    
ทัง้นีก้ลุ่มเด็กๆ เยาวชนในชุมชนยังเป็นผู้ส่งสารทางหนึ่งคือได้เล่าเร่ืองของ

ประเพณีบอกเพ่ือน  ๆท่ีโรงเรียน ญาติๆ และชมุชนใกล้เคยีงถึงความสนกุในการมาร่วมงานประเพณีแห่
น า้ช้างอีกด้วย 

(2)  เนือ้หาสาร (Message) คือ ในอดีตบคุคลผู้สง่สารท่ีกลา่วมาในข้างต้นจะ
ท าการสง่เนือ้หาได้เลา่ถึงประวตัิความเป็นมา ระเบียบพิธีการขัน้ตอนตา่งๆช่วงเวลา วิธีการปฏิบัติ 
การแตง่ตวั เหตผุลของการจัดประเพณีแห่น า้ช้าง ท าไมต้องมีการสู่ขวญัช้าง ท าไมต้องเข้าทรงผี
บรรพบรุุษ ตา่งๆ ให้กบัลกูหลาน รวมไปถึงกลุม่เพ่ือนๆของตนและยงัได้บอกไปยงักลุม่คนท่ีรู้จกักบั
ครอบครัวของตนอีกด้วย 

(3)  ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) คือ ในอดีตช่องทางการสื่อสารมีได้ไม่
หลากหลายเหมือนปัจจบุนั ในอดีตจะเป็นการบอกปากตอ่ปาก ผ่านการพูดคยุ สนทนา ส่งต่อมา
ยงัรุ่นสูรุ่่น วา่งานมีเมื่อไหร่ ควรจดัแบบไหน จดัเพ่ืออะไร เป็นต้น  

(4)  ผู้รับสาร (Receiver) คือ ในอดีตผู้ ท่ีได้รับสารจากผู้ส่งสารจะเป็นลกูหลาน
ท่ีได้รับจากการฟังปู่ ย่า พ่อแม ่ญาติ หรือจากเพ่ือนบ้านเลา่ให้ฟัง 



79 

2)  กลุม่คนในท้องถ่ินท่ีประกอบพิธีกรรม 
(1)  ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ในอดีตในกลุ่มคนท่ีประกอบพิธีกรรมนีจ้ะเป็น 

หมอสูข่วญั ทรงเจ้า (ยายเต๊า) ผู้น าชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นคนบอกกลา่ว ระเบียบ วิธีการจดังาน 
เตรียมของซ่นไหว้ ท าบายศรีสูข่วญั เป็นต้น หมอสูข่วญัจะมีการบอกหมู่สู่ขวญัรุ่นต่อไปว่าควรท า
อย่างไร มีข้อปฏิบตัิอย่างไรบ้างเก่ียวกบัประเพณี ทรงเจ้าหรือยายเต๊า จะท าหน้าท่ีในการให้ผีบรรพ
บรุุษมาเข้าสิงในตวัเอง วิธีการเลือกคือ ผีบรรพบรุุษจะท าการเลือกเอง จากท่ีผู้ วิจัยได้เข้าไปศึกษา
โดยวิธีการคือ ผีจะเลือกผู้ ท่ีมีผมหอม และผู้ ท่ีสามารถเข้าทรงได้ง่าย ส่วนตวัผู้ วิจัยเองสอบถามไป
ยงัตวัยายเต๊าเองวา่ยงัไงคือลกัษณะของผู้มีผมหอม แมห่วน จีทา กลา่ววา่ 
 

ไมรู้่หรอกวา่ผีเลือกยังไง อยู่ๆก็ได้เป็นคนท่ีถูกเลือก ตอนถูกเลือกใหม่ๆ จะมีอาหารป่วย 
อ๊อดๆ แอ๊ดๆ อยู่ตลอด หลงัจากนัน้ก็ไปหายายเต๊าคนเกา่ เค้าจะมีวิธีรักษาของเค้าเองและ
หลงัจากนัน้มาก็หาย แตเ่ราสามารถเลือกได้วา่จะเราช่วงตอ่ไหมถ้าไมร่ับ ผีบรรพบรุุษก็จะ
หาคนใหมเ่อง”แมห่วน จีทา อาย ุ59 ปี (สมัภาษณ์,11 กรกฎาคม 2557) 

 
(2)  เนือ้หา (Message) คือในอดีตระเบียบ พิธีการ ตา่งๆ เก่ียวกบัผู้ประกอบ

พิธีพิธีกรรมแก่ผู้ ท่ีรับสืบทอดและแนะน าวิธีการในการประกอบพิธีกรรม  
(3)  ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือ ผู้ส่งสารจะเป็นการพูดคยุระหว่างผู้

ประกอบพิธีกรรมกบัผู้ ท่ีถกูคดัเลือกหรือผู้เลือกจากผู้รับช่วงต่อเช่น หมอสู่ขวญัไปยังหมู่สู่ขวญัอีก
รุ่นหนึ่ง  

(4)  ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้สืบทอดรุ่นต่อไป แต่อาจจะไม่มีความคุ้นเคย
กบัพิธีกรรมจึงต้องให้ผู้สืบทอดรุ่นตอ่ไปศกึษาและดแูบบอย่างจากผู้ประกอบพิธีกรรมหลกัตอ่ไป 
สรุป การสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูนในอดีตไม่มีอะไรท่ีซับซ้อนมากนัก จะเป็นการ
บอกตอ่ๆ กนัมา เป็นเร่ืองเลา่ เป็นค าสอน แบบปากตอ่ปาก และปฏิบตัิกนัตอ่มาเป็นแบบรุ่นตอ่รุ่น 
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4.2.2   องค์ประกอบการส่ือสารเพื่อการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบล 
 นาพูน จังหวัดแพร่ ในยุคปัจจบัุน (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) 

  
ตารางท่ี 4.3  สรุปองค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู  
                     จงัหวดัแพร่  
 
ผู้ส่งสาร 
(Sender) 
             สบืทอดโดย 

เนือ้หาสาร 
(Message) 

ช่องทางการสือ่สาร
(Channel) วาระโอกาส 

พืน้ที่ 

ผู้ รับสาร 
(Receiver) 

1.กลุม่คนในท้องถ่ิน 
   - ผู้น าชมุชน 
   - ผู้สงูอาย ุ
   - เยาวชน 

 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า 
ความเชื่อ  หลกัปฏิบติั 

ช่องทาง: การบอกเลา่
แบบปากต่อปาก  
วาระโอกาส: ในช่วง
ประเพณีแห่น า้ช้าง 
พืน้ที่: กลางพืน้ที่กว้าง
และบ้าน 

- ลกูหลาน 
- เพื่อนต่างชมุชน 
 

 
 

2.กลุ่มคนในท้อง ถ่ินที่
ประกอบพิธีกรรม 

ระเบียบ พิธีการ ข้อปฏิบติั ช่องทางการสือ่สาร : การ
คดัเลอืกจากผู้สบืทอดคน
ก่อน 
วาระโอกาส: ก่อนช่วง
ประเพณีแห่น า้ช้าง 
พืน้ที่: บ้าน 

ผู้สบืทอดรุ่นต่อไป 

3.กลุม่หน่วยงาน
ภายนอก 

ก าหนดการ รายละเอียด
ของประเพณี 

ประชาสมัพนัธ์  
- วารสาร 
- ป้าย  

- คนในชมุชน 
- คนนอกชมุชน 

 
 สรุป จะเห็นได้วา่การสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่
ในยคุอดีตและยคุปัจจบุนัมีความแตกตา่งกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็น
สว่นหนึ่งของประเพณี เนือ้หาของประเพณีจะบอกถึงรายละเอียด และก าหนดการมากย่ิงขึน้และมี
ก าหนดการท่ีมีความแน่นอนมากกวา่ ช่องทางการสื่อสารจะมีหลากหลายมากย่ิงขึน้ มีการใช้สื่อ
เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสื่อสารไปยังผู้ รับสารได้ ส่วนตัวผู้ รับสารในอดีตจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆ
ภายในชมุชนเท่านัน้ แตม่าในยคุปัจจบุนัจะเป็นได้วา่มีกลุม่ผู้รับสารมากย่ิงขึน้ เป็นเพราะช่องทาง
ในการสื่อสารท่ีหลากหลาย มีส่ือเข้ามาเป็นสว่นช่วยจึงท าให้มีกลุ่มผู้ รับสารเยอะหลายๆกลุ่มเป็น
การเผยแพร่กนัตอ่ไปเลื่อยๆ 
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4.2.3  กระบวนการส่ือสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
จังหวัดแพร่  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารประเพณีแห่น า้ช้างข้างต้น ท าให้ต้องทราบ
ถึงกระบวนการส่ือสารเพ่ือการมีสว่นร่วมของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ โดยใช้
ทฤษฏีการมีสว่นร่วมสามารถแบ่งได้โดยประเพณีแห่น า้ช้างได้ใช้สื่อการมีสว่นร่วมได้ดงันี ้

1) สื่อบคุคล คือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้ใช้สื่อบุคคลเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสาร ทัง้นีเ้ราจะเห็นได้ชดัคือ ผีร่างทรง ซึ่งเป็นร่างทรงของผีบรรพบุรุษท่ีท าการสิ่งร่างเพ่ือบอก
กลา่ว ทักทายลกูหลานท่ีเข้ามาร่วมพิธี จะเห็นได้ว่าทางชาวบ้านเช่ือร่างทรงมาก เช่น ร่างทรงผี
บรรพบรุุษทกัวา่ น า้ปีนีน้้อย จึงอยากให้ชาวบ้านลดการปลกูพืชท่ีใช้น า้เยอะ ชาวบ้านจึงลดการ
ปลกูพืชชนิดนัน้ และ ร่างทรงทกัอีกวา่คนนีจ้ะมีเคราะห์ ชาวบ้านก็จะท าพิธีส่งเคราะห์อีกขัน้หนึ่ง 
ทัง้นีส้ื่อบคุคล (ร่างทรง) จึงเป็นสื่อท่ีส าคญัของประเพณีแห่น า้ช้างนี ้  
 
 

 

  

 

 

 
ภาพท่ี 4.9  ร่างทรงบรรพบรุุษ ในประเพณีแห่น า้ช้างต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 
 

2) สื่อวตัถ ุคือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้ใช้สื่อวตัถุคือบายศรีสู่ขวญัช้างท่ีแสดงถึง
การเรียกขวญัช้าง การปลอบขวญัช้างจากการท างานหนัก โดยมีบายศรีท่ีสวยงาม ในบายศรีจะ
ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธปู เทียน สายศิลป์ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.10  บายศรีสูข่วญัช้าง ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 
 

3) สื่อกิจกรรม คือ ส่ือกิจกรรมประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ แบ่ง
ออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุอดีต ยคุปัจจบุนั  

(1)  ยุคอดีต สื่อกิจกรรมจะมีอยู่ไม่มากเช่น การสู่ขวัญช้าง การเข้าทรงผี
บรรพบรุุษ การสง่เคราะห์ผู้มีเคราะห์ ร้องร าท าเพลง เป็นกิจกรรมท่ีท ากนัมาตัง้แตใ่นยุคอดีตจึงท า
ให้ประเพณีดนู่าเกรงขามมากกวา่ปัจจบุนัท่ีเพ่ิมกิจกรรมเข้ามา  

(2)  ยคุปัจจบุนั ถือวา่สื่อกิจกรรมมีอิทธิพลตอ่ต่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก
เป็นได้จากผู้เข้าร่วมงานจะไมค่อ่ยพดูถงึเร่ืองช้างเทา่ไหร่ แตจ่ะพดูถึงกิจกรรมมากกวา่ กิจกรรมท่ีมี
เพ่ิมเข้ามาจากกิจกรรมเดิมคือ การประกวดนางสาวแห่น า้ช้างประจ าปี ซึ่งเป็นกิจกรรมดึงดใูห้คน
ในชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมาก และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การน าเอานักร้องท่ีมีช่ือเสียง
มาร้องในช่วงตอนกลางคืน ซึ่งในอดีตกิจกรรมจะจบแคช่่วงเย็นเท่านัน้  
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ภาพท่ี 4.11  กิจกรรมประกวดนางสาวแห่น า้ช้าง ของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ 
 

4)  สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ของประเพณีแห่น า้ช้างนีจ้ะเป็นป้ายเชิญชวนให้เข้า
มาร่วมงานโดยงบประมาณหรือสิ่งท่ีจดัท าจะเป็นองค์กรท่ีเข้ามาสนบัสนนุงานในครัง้นี ้ 
 

 
ภาพท่ี 4.12  ป้ายเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่  
 

4.3  การเปล่ียนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู จงัหวัดแพร่ 
 
จากประเพณีแห่น า้ช้างท่ีมีมาตัง้แต่ยุคอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทัง้นีผู้้ วิจัย

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีโดยใช้ทฤษฎีบ้าน 2  ชัน้ ในการวิเคราะห์ในครัง้นี  ้ได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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4.3.1  การเปล่ียนแปลงประเพณีแห่น า้ช้างตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎี
บ้าน 2 ชัน้  

จากทฤษฏีสามารถวิเคราะห์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ดังนี ้ เมื่อ
เปรียบเทียบบ้านชัน้ล่างเป็นเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชน ชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบุคคล คือ 
สภาพแวดล้อมของชมุชนต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ และการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชน การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่วนบ้านชัน้บน เปรียบเทียบกับประเพณีแห่น า้ช้างนี ้และระหว่างชัน้ทัง้
สองมีบนัไดขึน้ลง บนัไดขาขึน้เปรียบได้กบั ชมุชนนาพูนท าอาชีพเก่ียวกับป่าไม้ใช้ช้างในการลาก
ไม้ จึงท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างเพ่ือระลกึถึงบญุคณุช้าง 

บ้านในท่ีนีเ้ปรียบเทียบกับประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสมยั
อดีตท าอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้ ใช้ช้างเป็นเคร่ืองทุ่นแรง ช้างท่ีได้มาคือเกิดจากการคล้องช้างในป่ามา
ใช้งาน ช้างท่ีได้มาในช่วงแรกจะไมค่อ่ยคุ้นเคยกบัคนเท่าไหร่แตก่็สามารถใช้งานได้ และจากการใช้
งานช้างมาตลอดทัง้ปีแล้วในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดรู้อน หรือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน
สมยันัน้จึงได้หยดุให้ช้างได้พกัผอ่น ชาวบ้านเลยถือเอาวา่เดือนนีเ้ป็นเดือนพักของช้างเลยท าพิธีสู่
ขวญัช้างขึน้มาเพ่ือระลึกถึงคุณค่าของช้าง ความดีของช้างและเป็นการขอขมาท่ีท าลวงเกินช้าง
ด้วยหลังจากแห่น า้ช้างเสร็จจะมีการเข้าทรงของผีบรรพบุ รุษและท าการเสี่ยงทายน า้ และการ
สงเคราะห์สิ่งไมด่ีออกไปด้วย  
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พิธีกรรมสูข่วญัช้าง 

พิ ธีกรรมเ ข้ าทรง ผี

บรรพบรุุษ 

พิธีกรรมส่งเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13  บ้านทัง้สองชัน้ตามทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ของประเพณีแห่น า้ช้างในอดีต ต าบลนาพนู  
                    จงัหวดัแพร่   
 

ประเพณีแห่น า้ช้างในยคุปัจจบุนัขัน้ตอนและกระบวนการจะยงัคงเดิมแต่มีสิ่งท่ีเปลี่ยนไป
และเพ่ิมเข้ามาเพราะเน่ืองจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนไป ไม่ใช้ช้างในการลากซุง 
ไมท่ าอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้หนัมาท าไร่ ท านา แทน ท าให้บ้านชัน้แรกเปลี่ยนไป ส่วนบ้านชัน้ท่ี 2 ก็
ยงัคงเหมือนเดิมเพ่ิงแตเ่พ่ิมกิจกรรมขึน้มา ท่ีเห็นได้ชดัเจนมีดงันี ้ 

1) ใช้ช้างท่ีเช่าจากศนูย์เลีย้งช้างหรือใช้รูปปัน้ช้างแทนช้างจริงๆ 
2) ใช้หมอสูข่วญัช้างเป็นนกัร้องนกัแสดงท่ีมช่ืีอเสียงมาท าแทนหมอสูข่วญั

ชาวบ้าน  

อาชีพเก่ียวกบัท าป่าไม้ 

ใช้ช้างในการลากซุง 

พืน้ที่เป็นหบุเขาคนเข้าถงึยาก 
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3) มีกิจกรรมเสริมหรือเพ่ิมเติมขึน้มาเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาร่วมงาน 
4)  มีงานร่ืนเริงในช่วงตอนกลางคืน  

ถึงแม้วา่วา่วิถีชีวิตของคนในยคุปัจจบุนัจะเปลี่ยนแปลงไป แตพิ่ธีกรรมในปัจจบุนัยงัคงอยู่
ให้ลกูหลานได้ศึกษาต่อไป ถึงแม้ว่าคณุสมบัติบางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของ
ประเพณีแห่น า้ช้างนีต้ามตารางข้างลา่งเพ่ือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ไป 
 
ตารางท่ี 4.4  คณุสมบตับิางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง 
 
คุณลักษณะ ยุคอดีต ยุคปัจจบัุน/ยุคปรับตามปัจจยัร่วมสมัย 
1. ประเภท พิธีกรรมที่ท าเป็นประจ า 

อย่างต่อเนื่อง 
2. พิธีกรรมกับชีวิตจริง พิธีกรรมเสีย่งทายน า้ 
3. สถานภาพปัจจุบัน พิธีกรรมที่อยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ 
พิธีกรรมข้างนอกเข้มแข็งข้างในกลวง 

4. ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบพิธีกรรม,คนนอก 
5. ระบบการแบ่งงาน แบ่งตามความถนดั 
6. ช่วงเวลา เมษายน ไม่ก าหนดวนัที่ เมษายน ก าหนดวนัที่ 20 เมษายนของทกุปี 
7. พืน้ที่ บริเวณกว้างบ้านวงัลกึ 
8. เคร่ืองเซ่น บายศรี,ธูป,เทียน,ดอกไม้, 

ผลไม้ส าหรับช้าง,น า้ส้มป่อย 
9. ขัน้ตอนกิจกรรม สูข่วญั,แห่น า้,ทรงผี,สง่เคราะห์ เพิ่มประกวดนางงามแห่น า้ช้าง ,งานร่ืนเริง

ช่วงกลางคืน 
10. รูปแบบ/เนือ้หา/
ความหมาย 

เพื่อระลกึถงึบรรพบรุุษ  
เพื่อนกึถงึบญุคณุช้าง 

11. อารมณ์/จังหวะ เงียบสงบ,ครืน้เครง 
12.บทบาท/หน้าที่ เหมือนกนัทัง้ยคุอดีต-ปัจจบุนั 

 
สรุป จากผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ท าให้เห็นว่า เมื่อบ้านชัน้ล่างมี

การเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ส่งผลต่อบ้านชัน้บน แต่ธรรมเนียมปฏิบัติยังปฏิบัติแบบเดิม เพียงแต่
คณุคา่ของพิธีกรรมจะหายไป จากกรณีประเพณีแห่น า้ช้างนี ้บริบทชมุชนเปลี่ยนไปอนัเน่ืองมาจาก
การประกอบอาชีพและและเทคโนโลยี แตช่าวบ้านชมุชนนาพูน จังหวดัแพร่ยังคงปฏิบัติประเพณี
ต่อไปเลื่อยๆรุ่นต่อรุ่นไปถึงลูกหลานต่อไป แต่ผู้ วิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากนีอี้กไหม 
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4.3.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน  
 จังหวัดแพร่  
จากการศกึษาของผู้ วิจยัได้พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้าง

นัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น4 กลุม่ด้วยกนั ดงันี ้ 
4.3.2.1 ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  
ในปัจจบุนัต้องยอมรับวา่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปเสียแล้ว 

เทคโนโลยีได้น าความสะดวกสบายให้กับผู้ ใช้งาน เราเองปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันไม่ใช้เทคโนโลยี
ทัง้นีเ้ทคโนโลยียงัสง่ผลในด้านดีและด้านลบ ในด้านดีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ สะดวกสบาย
เป็นต้น ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้รับผลดีและผลเสียจากเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด ผลดีในการการ
ลดใช้แรงงาน การกระจายขา่วสาร ผลเสียในด้านคณุคา่ของประเพณี ท าให้คนในรุ่นหลานไม่รู้ถึง
คณุคา่ของช้างเพราะเน่ืองจากปัจจุบันไม่มีช้างให้เห็นและไม่ใช้ช้างในการลากซุงเหมือนในอดีต
และการเสี่ยงทายน า้ก็จะลดคณุคา่ไปอีกเพราะเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้รู้ล่วงหน้าได้ว่าปีนีน้ า้จะ
น้อยหรือปีนีน้ า้จะมีมาก  

ประเพณีแห่น า้ช้างในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ตามความทันสมัย 
เปลี่ยนไปตามการประกอบอาชีพของคนในชมุชนุ ซึ่งตวัผู้ วิจัยเองเป็นคนในพืน้ท่ียังสงัเกตเห็นถึง
ความแตกตา่งนีไ้ด้ชดัเจน คนใช้รถแทนช้าง ช้างก็ไมม่ีประโยชน์อะไรเป็นแคช่ื่อประเพณีแคน่ัน้  

4.3.2.2 การประกอบอาชีพ  
วิถีชีวิตของคนในชมุชนอดีตจะท าเก่ียวกบัป่าไม้ แตใ่นปัจจบุนัชาวบ้านหนัมาท าไร่ 

ท าสวน ท านา อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลได้เข้ามาควบคมุป่าไม้ท าให้การตดัไม้นัน้ท าได้ยากล าบากจึง
เปลี่ยนอาชีพกันและอีกทัง้การท าไร่ ท าสวน ยังได้รายได้ดีและปลูกตามฤดูกาลได้ ปัจจุบัน
ชาวบ้านต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ได้ท าไร่ส้มเขียวหวานท่ีมีรสชาติหวานเป็นผลไม้ขึน้ช่ือของต าบล
นาพนู ท าให้ไมม่ีชาวบ้านกลบัไปท าอาชีพป่าไม้อีก  และยงัมีรายได้ตลอดทัง้ปี  

4.3.2.3 การเมืองท้องถ่ิน  
การเมืองท้องถ่ินก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อก่อนชาวบาน

ต าบลนาพนูยงัไมไ่ด้เป็นต าบล หรือไมม่ีองค์การบริการส่วนจังหวดัเข้ามา ท าให้ไม่มีงบประมาณ
เข้ามาช่วยในเร่ืองของประเพณีนี ้แตปั่จจบุนัชาวนาพนูได้ตัง้เป็นต าบลนาพนูจึงมีงบเข้ามา ในช่วง
แรกของการเป็นต าบล ไม่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเร่ืองค่าใช้จ่ายแต่เร่ิมผ่านมาได้สักพักทาง
องค์การบริหารได้งบประมาณมาจากจงัหวดัท าให้มีเงินมาช่วยและปรับปรุงประเพณีไปตามงบท่ี
ได้มา ยกตวัอย่างเช่น เดือนเมษายนของทกุปีชาวบ้านไม่ได้ก าหนดวนัว่าจะจัดในช่วงวนัไหน แต่
พอองค์การบริหารเข้ามาได้ก าหนดวนัไว้เลยวา่ต้องเป็นวนัท่ี 20 เมษายน ของทกุๆ ปี  
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4.3.2.4 การท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อมีการท่องเท่ียวย่อมมี

นกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม เมื่อมีนกัท่องเท่ียวทางด้านองค์การบริหารสว่นต าบล  ทางด้านจงัหวดั
ก็อยากให้ประเพณีโด่งดงั ให้เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป จึงมีการพัฒนารูปแบบของประ เพณีให้มี
ความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ยกตวัอย่างอย่างเห็นได้ชดัเจนคือ มีการประกวดนางสาวแห่น า้ช้าง การ
น านกัร้องท่ีมีช่ือเสียงมาท าพิธีสูข่วญัช้างเพ่ือช่วยเรียกนักท่องเท่ียว และให้เป็นท่ีน่าสนใจของคน
ในพืน้ท่ีอ่ืนๆเป็นต้น 

4 3.2.5 ด้านวฒันธรรม 
ด้านวฒันธรรม คือ ในหมูบ้่านรับวฒันธรรมของตา่งถ่ินเข้ามาในชมุชนจงึท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิธีกรรมจากเดิมท าให้เสี่ยงตอ่การสญูหายของพิธีกรรมบางสว่นไป 
  
4.4  การฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวังชิน้  
      จงัหวัดแพร่  
 

จากการท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาถึงประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ได้มี
การศกึษาถึงปัญหาท่ีเข้ามาของประเพณีคือ มีองค์กรของรัฐเข้ามาแทรกแซงในเร่ืองของประเพณี 
โดยเข้ามาจดักิจกรรมเพ่ิมเติมจากท่ีมีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจของประเพณี ท าให้ประเพณีขาด
ความขลงัและความน่าเช่ือถือ และเมื่อองค์กรรัฐเข้ามาท าให้ชมุชนมีงบประมาณในการสนับสนุน
ท าให้ทางชุมชนเองมีงบในการจ้างนักร้องท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นหมอสู่ขวัญช้างแทนหมอสู่ขวัญ
ชาวบ้าน เพ่ือให้ประเพณีมีแรงจงูใจให้เข้าร่วมงานมากย่ิงขึน้ ท าให้ได้หาแนวทางในการฟื้นฟูและ
อนรุักษ์ประเพณี ได้ค าแนะน าจากผู้สงูอาย ุเยาวชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบพิธีกรรมได้ดงันี ้ 

1) จัดท าประวัติประเพณีแห่น า้ช้างไว้เป็นหนังสือแจกให้ห้องสมุดของชุมชน 
ห้องสมดุโรงเรียนและให้แก่ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัแพร่เก็บไว้ 

2) จดัให้เยาวชนเข้าร่วมในแตล่ะขัน้ตอนแบ่งกนัเป็นกลุม่ หาพิธีกรรมท่ีถนัดหรือ
กิจกรรมท่ีสนใจของเยาวชน ให้เยาวชนเข้าร่วมในสว่นพิธีกรรมนี ้และเข้าใจถึงประเพณีมากย่ิงขึน้ 

3) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่น า้ช้างไปยังชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือให้
ทราบถึงวตัถุประสงค์ของประเพณีแห่น า้ช้างและให้ชุมชนอ่ืนๆเข้าร่วมประเพณีและสามารถน า
ประเพณีแห่น า้ช้างไปเป็นประเพณีต้นแบบของชมุชนอ่ืนๆ ได้ 



 
 

 
 

 
บทที่ 5  

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาเร่ือง “การสื่อสารเพ่ือการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคณุค่าประเพณีแห่
น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเก่ียวรูปแบบ
พิธีกรรม บทบาท องค์ประกอบ หน้าท่ี ของประเพณีแห่น า้ช้าง กระบวนการสืบทอดในการจัดพิธี
แห่น า้ช้าง ของชมุชนต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุัน และการเปลี่ยนแปลงและ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเปลี่ยนแปลงตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และยังศึกษาถึงแนวทางในการฟื้นฟู
อนรุักษ์ประเพณีแห่น า้ช้างให้คงอยู่สืบไป 

ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้ตวัผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ในเอกสารท่ีเป็นของหน่วยงานราชกาล
และหน่วยงานเอกชน (Documentary Research) วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกลุม่ตวัอย่าง (In-
depth Interview) การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participatory and Non-
participatory) โดยในช่วงงานประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ซึ่งตรงกบั
วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้เข้าร่วมประเพณีแห่น า้ช้างด้วย และการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดตอบโจทย์ปัญหาน าวิจัย ซึ่งผู้ วิจัยขอสรุป
ผลการวิจยัตามหวัข้อปัญหาน าวิจยัประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.1.1 บริบทของชมุชนต าบลนาพนูท่ีมีผลตอ่การสืบทอดประเพณีแก่น า้ช้างต าบล

นาพนูอ าเภอวงัชิน้ จงัหวดั แพร่ และประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  
5.1.2 การสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้างชุมชนต าบลนาพูน อ าเภอวงั

ชิน้ จงัหวดัแพร่  
5.1.3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดั

แพร่  
5.1.4 การฟืน้ฟูและอนุรักษ์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดั

แพร่  
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 บริบทของชุมชนต าบลนาพูน อ าเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ท่ีมีผลต่อการสืบ
ทอดประเพณีแห่น า้ช้างและประวัติประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอ
วังชิน้ จังหวัดแพร่ 

เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัประเพณีสื่อพืน้บ้าน ซึ่งเป็นประเพณีแห่น า้
ช้างต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีทางชมุชนให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ทัง้นีต้วัผู้ วิจัยเองจึงได้ศึกษาบริบทชุมชน
และประวตัิของประเพณี ท่ีมาของประเพณีแห่น า้ช้างนี ้ 

บริบทชมุชนต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ต าบลนาพนูอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลจากตวั
เมือง พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ หุบเขา การท าอาชีพเก่ียวกับป่าไม้และเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพ
หลกัของคนในชุมชน จึงท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 
จนถึงปัจจบุนั 

ในอดีต บริบทต าบลนาพูนท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้คือ พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 
ชาวบ้านประกอบอาชีพเก่ียวกับป่าไม้ หากินกับป่าไม้ ต าบลนาพูนรอบล้อมไปด้วยป่าไม่ท่ีอดุม
สมบรูณ์ จากการคมนาคมท่ีห่างไกลจากตวัเมืองและการเดินทางล าบาก ท าให้ชาวบ้านช่วยเหลือ
จากจงัหวดัไมม่ากนกั เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกเร่ืองการขนย้ายไม้ยังเข้าไปไม่ถึง จึงมีการใช้
ช้างในการขนย้ายจากป่าเข้ามาในชมุชน ชาวบ้านต าบลนาพนูหลายครัวเรือนจึงมีการเลีย้งช้างไว้
เพ่ือการใช้งาน การประกอบอาชีพหลกัเก่ียวกับป่าไม้จึงท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคญัของช้าง
ขึน้มา จึงมีการปรึกษา พูดคุยกันเพ่ือท าการจัดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาเพ่ือให้ช้างได้มีวันพัก
หลังจากการท างานหนัก และเป็นการขอขมาท่ีดุด่ากล่าวไม่ดีกับช้างไว้ จึงท าให้ชาวบ้านท่ี
ประกอบประเพณีได้มองเห็นคณุคา่ช้าง และความหมายของประเพณีได้อย่างชดัเจน ลกึซึง้ 

นอกจากนีถ้้ามองถึงการสื่อสารในยุคสมยันัน้ จะเป็นการสื่อสารแบบบุคคล สื่อสารกัน
แบบปากตอ่ปาก พ่อแม ่สูล่กู ท าให้ง่ายตอ่การสื่อสารและถกูต้องไมม่ีผิดเพีย้นไปจากประเพณีเดมิ 
ท าให้ลกูหลานได้น าเอาประเพณีมาเลา่สู ่เล่าต่อกันเป็นรุ่นๆ รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้อีก
ด้วย อีกทัง้ในสมัยก่อนการเดินทางล าบากจึง เดินทางไปศึกษาในตวัเมืองน้อยมาก จึงท าให้
ลกูหลานคลกุคลีกบัประเพณีอย่างเหน็ได้ชดัและสืบทอดอย่างถกูต้อง มองเห็นคณุคา่ของประเพณี 

ในปัจจบุนั บริบทชมุชนนาพนูเปลี่ยนไปอย่างเหน็ได้ชดั มีหมูบ้่านเพ่ิมขึน้ ประชากรเพ่ิมขึน้ 
การสื่อสารเร่ิมมีหลากหลายช่องทาง การคมนาคมเร่ิมเข้ามาในชมุชนเองในอดีตเป็นแบบปิดจาก
การเดินทางไม่สะดวก การสื่อสารเข้าไม่ถึงจากการไม่มีถนนเข้ามา ท าให้การประกอบอาชีพ
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เก่ียวกบัป่าไม้เร่ิมลดน้อยลง อีกทัง้ยงัมีรัฐบาลท่ีเข้ามาสนบัสนนุในเร่ืองท าเกษตรกรรมจึงท าให้การ
ใช้ช้างเร่ิมลดน้อยลง และไมใ่ช้ในท่ีสดุ ชาวบ้านท่ีมีการเลีย้งช้างไว้ได้น าไปขายหรือน าไปบริจาคให้
ศนูย์อนรุักษ์ช้างแทน หรือช้างมีการล้มตายไปจากการใช้งานหนกั เป็นต้น การประกอบอาชีพเร่ิม
หลากหลายมากย่ิงขึน้คือ มีเกษตรกรรม มีการค้าขาย หรือมีการไปท างานในตวัจังหวดัมากย่ิงขึน้
จึงท าให้เหลือแต่ผู้ เฒ่าผู้ แก่ท่ีอยู่ในชุมชน ประกอบประเพณีกัน และมีสาวนน้อยท่ีเยาวชนเข้า
มาร่วมประเพณี 

ประเพณีแห่น า้ช้างเร่ิมไม่ใช้ช้างในการเข้าร่วมประเพณีแต่มีการใช้ช้างจ าลองแทน และ
พิธีกรรมอ่ืนๆ เหมือนเดิม เพียงแตเ่ปลี่ยนจากช้างจริงมาเป็นรูปช้างจ าลองแทน เร่ิมมีการสื่อสาร
เข้ามาประเพณีได้รับความสนใจจากคนตา่งถ่ินมากย่ิงขึน้ท าให้ในวนัประเพณีแห่น า้ช้างมีคนนอก
พืน้ท่ีเข้ามาดใูนประเพณีพิธีกรรมมากย่ิงขึน้ และลกูหลานเร่ิมเข้ามาร่วมประเพณีมากย่ิงขึน้ แต่
ลกูหลานรุ่นหลงัไมรู้่ถึงคณุคา่ของประเพณีและความหมายของประเพณีท่ีจัดขึน้มา เร่ิมมีการจัด
งานใหญ่โตขึน้ มีการแสดงหลากหลายขึน้ มีนกัร้องนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมงาน 

จะเห็นได้ว่า เมื่อบริบทชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ท าให้ประเพณีแห่น า้ช้าง พิธีกรรม
ตา่งๆเปลี่ยนไปจากเดิม ลกูหลานในชุมชนไม่เห็นคณุค่าของประเพณีแห่น า้ช้างแต่จัดขึน้เพ่ือให้
เป็นธรรมเนียมเท่านัน้ หรือจดัขึน้มาตามผู้เฒา่ผู้แก่แตไ่มรู้่ถึงคณุค่าประเพณีแห่น า้ช้างนีเ้ลย  และ
จะเป็นการจดัประเพณีเพ่ือความสนกุสนาน ความบนัเทิงเท่านัน้ 

5.1.1.1 ประวตัิประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้จังหวัดแพร่ และ
องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้างต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 

ในอดีตเดิมพืน้ท่ีท่ีตัง้ของหมูบ้่านนาพนูเป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ห่างไกลจากตวัเมือง เป็น
พืน้ท่ีป่าดงดิบ พืน้ท่ีเป็นลาบลุม่หบุเขา มีผืนป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ มีไม้ท่ีสร้างช่ือให้กับต าบลนาพูน
คือไม้สกัทอง ไม้ประดู ่ไม้มะคา่ เป็นต้น  ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้คือ  การ
ท าไม้ ขายไม้ซุง ท าเ ก่ียวกับส่วนป่า จึงใช้ช้างในการลากจูง ช้างจึงเป็นยานพาหนะ ท่ีมี
ความส าคญัในการชกัลากไม้ และการเคลื่อนย้ายไม้ท่ีมีขนาดใหญ่เกินก าลงัคน ชาวบ้านจึงมีการ
คล้องช้างป่าเพ่ือน ามาใช้งาน เมื่อช้างท่ีชาวบ้านท าการคล้องช้างป่ามาได้ทางหมู่บ้านจะน าช้าง
เหลา่นัน้มาท าพิธีสูข่วญัช้างเพ่ือให้ช้างเกิดอาการหายตกใจจากการถกูคล้องมาจากป่า หรือเรียก
อีกอย่างก็คือการปลอบขวญัช้างให้หายตกใจ และเป็นการท าให้ช้างเกิดความเช่ืองแก่ควานช้างอีก
ด้วย ทัง้นีผู้้ ท่ีคล้องช้างมาได้จะได้เป็นเจ้าของช้างตวันัน้ และน าไปใช้งานได้ตามความต้องการของ
เจ้าของช้าง 
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หลงัจากใช้งานช้างมาตลอดทัง้ปีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงท่ีฤดู
ร้อน และเป็นช่วงท่ีชาวบ้านจะว่างจากการประกอบอาชีพท าสวน ท านา ท าไร่ แล้วยังเป็นช่วง
วนัหยดุสงกรานต์ของทกุปี จึงท าให้ช้างได้มีโอกาสพกัผอ่นและหยดุใช้งานช้าง จึงได้ถือโอกาสช่วง
หยดุนี ้ท่ีเจ้าของช้างจะน าช้างมาท าพิธีขอขมา ขอให้ช้างอโหสิกรรมให้ เพราะตอนใช้งานอาจจะมี
ด ุดา่ ว่ากล่าว ด้วยค าพูดท่ีหยาบคาย บังคับให้ท างาน เคยเฆ่ียนตี  เป็นต้นและเพ่ือให้ระลึกถึง
บญุคณุท่ีช้างมีตอ่คน  ช่วยในการท ามาหาเลีย้งชีพและเป็นความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุบรรพบุรุษ
ของหมูบ้่านจึงให้มีพิธีแห่น า้ช้างขึน้มา สืบตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั   

ในปัจจบุนัประเพณีแห่น า้ช้างยงัจดัขึน้เป็นประจ าทกุๆปี มีการเพ่ิมกิจกรรมเข้าไป
ในงานประเพณีท าให้มีผู้คนสนใจมากย่ิงขึน้ ส่ิงท่ีเดิมมาจากอดีตคือ เร่ิมต้นจากตวัประเพณีแห่น า้
ช้างคือมีการใช้ช้างจ าลอง ช้างแกะสลกั มาใช้ในขบวนแห่ มีการใช้รถยนต์ในแทนการใช้ช้างของ
จริงเพ่ือน าไปแห่ในหมูบ้่าน และเพ่ิมการประกวดนางสาวแห่น า้ขึน้มา จากแค่ชุมชนนาพูน แค่ 6 
หมู่บ้านท่ีมีการจัดประเพณี แต่ในปัจจุบันรวมกันทัง้ต าบล 11 หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมกัน จัดกันเป็น
ประเพณีประจ าต าบลไปแล้ว มีการจ้างดารา นักร้องเข้ามาร่วมงานประเพณีเพ่ือดึงดดูคนเข้ามา
ร่วมงาน อีกทัง้ยงัมีหมอสูข่วญัช้างท่ีในอดีตเป็นหมอสูข่วญัชาวบ้าน แตปั่จจบุันหมู่สู่ขวญัช้างเป็น
นกัร้องลกูทุ่งขวญัใจชาวบ้าน  

ทัง้นีถ้ึงกิจกรรมจะเพ่ิมขึน้มามากกวา่เดิม แตป่ระเพณีหรือพิธีกรรมเก่ายังคงเหลือ
ไว้ให้เห็น เยาวชนยงัเข้าร่วมประเพณีกนัมากย่ิงขึน้ ดจูากการส่งลกูหลานเข้าประกวดนางสาวแห่
น า้ช้างเป็นต้น ในขณะเดียวกนัแห่น า้ช้างเป็นสิ่งหนึ่งท่ีบรรพบรุุษต้องการปลกูฝังนิสยั ให้คนรุ่นหลงั 
รู้จกัความกตญัญ ูตอ่ผู้มีพระคณุนั่นเอง จะท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาเป็นประจ าทุกๆปี
ถึงแม้ปัจจบุนัจะไมไ่ด้ใช้ช้างในการลากซุงแล้วก็ตาม  

5.1.1.2 องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ สามารถ
สรุปได้ดงันี ้
1)  ประเภทของสื่อพิธีกรรมท่ีแบ่งตามมานษุยวิทยา ประเพณีแห่น า้ช้าง

จดัอยู่ในพิธีกรรมท่ีท าอย่างเป็นประจ าตอ่เน่ือง เพราะประเพณีแห่น า้ช้างจดัขึน้เป็นประจ าทกุๆปี 
2 )  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมกบัชีวิตจริง คือ จากการเสี่ยงท านาย

เฉยน า้ส้มป่อยของร่างทรงถ้าเฉยน า้ได้น า้ท่ีใส ท านายวา่ไมใ่ห้ปลกูพืชท่ีใช้น า้เยอะ แต่ในความเป็น
จริงแล้วชาวบ้านก็ยังต้องปลูกพืชชนิดนัน้อยู่ดีแต่อาจจะเลี่ยงการไม่ปลูกเป็นการปลูกแต่ลด
ปริมาณการปลกูลงหรือหนัมาปลกูพืชอย่างอ่ืนแทน 

3)  สถานภาพของสื่อพิธีกรรม (Status) สถานภาพของประเพณีแห่น า้
ช้างจดัอยู่ในสื่อพิธีกรรมท่ีอยู่ในสภาพข้างนอกเข้มแขง็ แตข้่างในกลวงคือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีย้ัง



93 

 
 

มีผู้ เข้าร่วมท ากิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง แตค่ณุคา่/เนือ้หาความหมายของพิธีกรรมจะเลอะเลือนหรือ
เปลี่ยนไป อย่างประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตชาวบ้านหรือเยาวชนในหมู่บ้านในยุคนัน้จะรู้ว่าแห่น า้
ช้างเพ่ือเป็นการขอขมาแก่ช้างและระลกึถึงบรรพบรุุต แตใ่นปัจจบุนัผู้สงูอายยุงัพอรู้อยู่ว่าจะแห่น า้
ช้างมาเพ่ืออะไร แตเ่ยาวชนไมรู้่เลยวา่จดัมาเพ่ืออะไร และจดัขึน้มาท าไม รู้เพียงแตว่า่จะจดัขึน้เป็น
ประจ าทกุๆปีเป็นงานประจ าต าบลเท่านัน้ 

4)  ผู้เก่ียวข้อง (Stakeholder) ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมมีคณุสมบัติทางประชากร 
เป็นประเพณีท่ีรวมทุกเพศทุกวัยทุกชนชัน้ แต่ในช่วงท าพิธีเข้าทรงจะมีแต่ ผู้ เฒ่าผู้แก่และกลุ่ม
พ่อบ้านแมบ้่าน สว่นกลุม่เยาวชนจะไม่สนใจและไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี ้ส่วนบทบาทของผู้ เข้าร่วม
นัน้สามารถแบ่งออกได้ ดงันี ้ 

(1)  ผู้ประกอบพิธีกรรม คือ หมอสู่ขวญัจะท าหน้าท่ีสู่ขวญัให้ช้าง 
เจ้าร่างทรง จะท าหน้าท่ีในการให้ผีบรรพบรุุตเข้าทรงแล้วหลงัจากนัน้ก็ให้เข้าทรงเพ่ือท านาย 

(2)  คนนอก คือ ลกูหลานของผีบรรพบุรุตท่ีเป็นลกู แต่ไม่ใช่ลกูเขย 
กบัลกูสะใภ้ ท่ีผีบรรพบรุุตจะรู้จกั หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ “หน่อ” 

5)  ระบบการแบ่งงานกนัท า คือ ระบบการแบ่งงานกันท าของประเพณี
แห่น า้ช้างแบ่งออกเป็นกลุม่ๆ ได้ดงันี ้กลุม่ผู้สงูอาย ุจะท าหน้าท่ีในการเตรียมดอกไม้ธปูเทียน กลุ่ม
แมบ้่านจะจดัเตรียมสถานท่ี (ท าความสะอาด)ศาลเจ้าท่ีและจดัเตรียมบายศรีสูข่วญั แตใ่นปัจจบุนั
ได้มีการจ้างท าบายศรแทนการท าของกลุม่แมบ้่าน กลุม่พ่อบ้านท าหน้าท่ีในการจัดเตรียมสถานท่ี
(ตดัต้นไม้บริเวณศาลเจ้าท่ี) กลุม่เยาวชนจะท าหน้าท่ีในการตกแตง่รถขบวนหรือจดัแตง่ศาลเจ้าให้
สวยงาม 

6)  ช่วงเวลา/กาละ คือ ประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตจะก าหนดตามมติของ
ชาวบ้านท่ีมีการวา่งจากการท าไร่ ท าสว่นคือในช่วงเดือนเมษายนของทกุปี จะอยู่ในช่วงฤดรู้อนท่ีมี
การพกัช้างไมใ่ห้ท างานและการป้องกนัไมใ่ช้ตกมนัและเครียดเพราะอากาศร้อน แตใ่นปัจจบุนัทาง
องค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาเลยมีมติกบัทางหมูบ้่านว่า จะจัดขึน้มาในวนัท่ี 20 เมษายน ของ
ทกุปีเพ่ือให้รู้ว่าวนันีเ้ป็นวนัของประเพณีแห่น า้ช้าง เพ่ือท่ีจะท าการประชาสมัพันธ์ให้กับคนต่าง
พืน้ท่ีได้ทราบอย่างตรงกนัวา่วนันีข้องทกุปีจะมีการจดัประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มา 

7)  พืน้ท่ี/สถานท่ี/เทศะ คือ สถานท่ีในการจดังานประเพณีคือ หมูบ้่านวงั
ลกึ เพราะเป็นหมูบ้่านท่ีมีช้างมากท่ีสดุและเป็นหมู่บ้านท่ีเป็นต้นก าเนิดของการสู่ขวญัช้างขึน้มา
และหมูบ้่านอ่ืนๆจะมาเข้าร่วมการจดังานในครัง้นีด้้วย  

8)  สิ่งของ/เคร่ืองเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมแบ่งออกเป็น 5 แบบด้วยกนัคือ  
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(1) ประเภทและปริมาณของสิ่งของคือ จ านวนบายศรีสู่ขวญัจะท า
เพียงอนัเดียวเพ่ือท่ีจะได้รวมกนัเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนด้ายสายศิลป์จะมีตามจ านวนช้างท่ี
เข้าร่วมพิธี กล้วย อ้อย ไมก่ าหนดวา่ใช้เท่าไหร่ แตด่จูากการ ประมาณว่าช้างท่ีเข้าร่วมพิธีมีก่ีเชือก
เพ่ือให้เพียงพอตอ่การกินของช้าง 

(2)  ผู้จดัเตรียม คือ ผู้ ท่ีท าบายศรีสูข่วญัจะต้องเป็นผู้ เฒ่าผู้แก่ และ
แมบ้่านเพราะต้องใช้ความประณีตสว่นหมอสู่ขวญัจะเป็นผู้สัง่การวา่ต้องงท าบายศรีก่ีชัน้และต้อง
วางดอกไมธ่ปูเทียนไว้ตรงไหนบ้าง 

(3)  ความเข้มงวด คือ ในการทรงเจ้าจะต้องมี เหล้า มีไข่ต้ม บุหร่ี 
เมีย้ง หมาก พล ูบายศรี เพ่ือให้ผีบรรพบรุุษเข้าร่างทรง แต่ถ้าขาดอนัใดอนัหนึ่งไป ผีจะไม่เข้าร่าง
ทรงหรืออาจจะเข้าทรงแตจ่ะได้รับการต าหนิจากผีบรรพบรุุษหรือไมพ่อใจกบัลกูหลาน 

(4)  คา่ใช้จ่าย คือ คา่ใช้จ่ายในการจดังานคืออดีตคา่ใช้จ่ายทัง้หมด
ชาวบ้านจะรวบรวมเงินของแต่ละหลงัค่าเพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแต่ในปัจจุบัน
ทางด้านองค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาดแูลในเร่ืองการจดังานเลยท าให้ดแูลเร่ืองคา่ใช้จ่ายให้กบั
ชาวบ้านทัง้หมดไปด้วย 

(5)  บทบาทของสิ่งของแตล่ะอย่างในพิธีกรรม คือ เหล้า ไขต้่ม บุหร่ี 
เมีย้ง หมาก พล ูบายศรี ส่ิงของทัง้หมดเหลา่นีจ้ะต้องมีรอยเปิด เช่น เหล้าก็ จะเทใสแ่ก้วไว้รอ บุหร่ี
ก็จะต้องมีไฟแช็คไว้เพ่ือตรียมสบูตอนเข้าทรงแล้ว  

9)  ขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรม ตามสื่อพืน้บ้านสื่อสร้างสุข (สพส.) 
ทัง้นีแ้บ่งได้เป็น 3 ช่วงช่วงพิธีกรรม คือ ขัน้ตอนก่อนท าพิธีกรรม ช่วงระหว่างพิธีกรรม ช่วงหลงัท า
พิธีกรรม  

(1)  ช่วงก่อนท าพิธีกรรม ช่วงท่ีมีการจัดเตรียมสถานท่ี ข้าวของ
เตรียมอปุกรณ์ตา่งๆก่อนการจดังาน ประเพณีแห่น า้ช้างนีช้่วงก่อนท าพิธีคือ การท าความสะอาด
ศาลเจ้าท่ีบรรพบรุุษ อาบน า้ให้ช้าง จดัเตรียมบายศรี และอาหารส าหรับช้าง เป็นต้น  

(2)  ช่วงระหวา่งท าพิธีกรรม ช่วงท่ีมีการท าการสู่ขวญัช้างช่วง การ
เข้าทรงของผีบรรพบุรุษ การท านายเร่ืองน า้แก่ชาวบ้าน และการท าการขบัไล่เคราะห์ร้ายแก่ผู้มี
เคราะห์ในหมูบ้่าน เป็นต้น 

(3)  ช่วงหลงัท าพิธีกรรม หลงัจากท าพิธีกรรมเสร็จจะเป็นการพบปะ
พดูคยุ ถามเร่ืองทุกข์สขุของกันและกัน หรือหลงัจากการจบการเสี่ยงทายผลของน า้ชาวบ้านจะ
ปฏิบตัิตามท่ีผีทรงเจ้าบอก  
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10)  รูปแบบ/เนือ้หา-ความหมาย-คณุคา่ วิเคราะห์ตามทฤษฎีต้นไม้แห่ง
คณุคา่ ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์ให้เห็นในหวัข้อวิเคราะห์ตามคณุลกัษณะโดยใช้ทฤษฎีต้นไม้แห่งงคณุคา่ 

11)  อารมณ์/จงัหวะ คือ ในช่วงพิธีท าการสูข่วญัช้าง บรรยากาศจะเงียบ
สงบตอ่จากนัน้พิธีการแห่ช้างรอบหมู่บ้านจะมีความครืน้เครงและพิธีการเข้าทรงจะมีบรรยากาศ
เงียบสงบ หลงัจากจบพิธีการตา่งๆจะบรรเลงเพลงท าให้มีบรรยากาศครืน้เครง 

12)  บทบาทหน้าท่ีของสื่อพิธีกรรม 
จะเห็นได้วา่องค์ประกอบของประเพณีแห่น า้ช้างสรุปได้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงไปได้

ตามกาลเวลา ยุคสมยั อย่างเช่น สถานท่ีจัดงาน เมื่อมีผู้ เข้าร่วมประเพณีเยอะขึน้ สถานท่ีย่อม
เปลี่ยนเป็นใช้สถานท่ีท่ีมีความกว้างใหญ่มากย่ิงขึน้ สว่น 

5.1.1.3 วิเคราะห์คณุลกัษณะของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ 
ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคณุคา่ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์  

สรุปได้ดังนี ้ส่วนท่ีมองเห็นได้ ได้แก่ ล าต้น ดอก ใบ ก่ิงก้าน ผล ส่วนนีเ้รียกว่า 
รูปแบบ สว่นท่ีมองเห็นได้ในพิธีกรรมแห่น า้ช้างได้แก่ พิธีกรรมแห่น า้ช้างการสาดน า้ช้าง การเสี่ยง
ทายน า้ การบายศรีสขูวญัช้าง การส่งเคราะห์ของหมอผี การไล่สิ่งไม่ดีออกจากตวัเอง  ทัง้นีส้่วน
รูปแบบในของพิธีกรรมท่ีมองเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัได้  

ส่วนท่ีมองไม่เห็น ได้แก่ ส่วนท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน คือ รากแก้ว รากฝอย ส่วนนีเ้ รียกว่า 
เนือ้หา คณุค่า ความหมาย ซึ่งในการจัดพิธีกรรมก็ได้สอดแทรกเนือ้หาสาระไว้มากมาย เนือ้หา
ส าคญัๆมีดงันี ้คือ การสร้างความตระหนักและเห็นคณุค่าของช้าง การแสดงถึงความเครารพต่อ
บรรพบรุุษ สว่นท่ีมองไมเ่ห็นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคือจะไม่เห็นคณุค่าของช้างเพราะ
ปัจจบุนัไมใ่ช้ช้างในการท างาน เป็นเพียงแคช่ื่ออย่างเดียวแคน่ัน้ 

5.1.1.4 บทบาทและหน้าท่ีของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ ท่ีมี
ผลตอ่ชมุชน  

บทบาทหน้าท่ีของแห่น า้ช้างวิเคราะห์ตามทฤษฏีบทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรม 
สามารถสรุปหน้าท่ีของแห่น า้ช้างท่ีมีผลตอ่ชมุชนนาพนูตัง้แตอ่ดีต-ปัจจบุนัยงัคงความมีหน้าท่ีของ
ตวัมนัเองอยู่ถึงแม้วา่รูปแบบพิธีกรรมจะยงัมีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งได้ดงันี ้ 

1)  ท าหน้าท่ีระดมพลงัชมุชน คือ ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีท่ีจัด
ขึน้มาในวนัเดียว ประจ าทกุๆปี จะมีชาวบ้านทัง้ต าบลเข้ามาช่วยเหลือ ร่วมงานในครัง้นีเ้ป็นอย่าง
มากถือวา่เป็นการระดมพลงัชมุชนต าบลนาพนู  

2) ท าหน้าท่ีสืบทอดความเช่ือ คือ ประเพณีแห่น า้ช้างเป็นประเพณีท่ี
ระลกึถึงบญุคณุช้าง และแสดงถึงความเครารพบรรพบรุุษ ซึ่งชาวบ้านเช่ือวา่ถ้าท าเป็นประจ าทุกปี
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จะท าให้หมู่บ้านอยู่อย่างมีความสขุ ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บ และชาวบ้านเช่ือว่าถ้าผีทรงเจ้าเฉยน า้
ท านายวา่ปีนีน้ า้จะน้อยหรือน า้จะมากชาวบ้านจะปฏิบตัิตาม 

3) ท าหน้าท่ีในการสร้างภราดรภาพ/เอกภาพ/ความสามคัคีเป็นปึกแผ่น 
คือ การจดัประเพณีแห่น า้ช้างขึน้มาจดัเพ่ือสร้างความรักใคร่ สามคัคีกนัในเขตต าบลนาพนู เห็นได้
จากการร่วมมือกนัในการจดัเตรียมงานและตกแตง่สถานท่ีในงาน   

4) ท าหน้าท่ีในการสร้าง/สืบทอดอตัลกัษณ์/ตวัตน คือ ประเพณีแห่น า้
ช้างสร้าง  อตัลกัษณ์ให้แก่ชมุชนนาพูนคือ ถ้าพูดถึงแห่น า้ช้างต้องคิดถึงต าบลนาพูนจังหวดัแพร่ 
และ      สืบอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ด้วย โดยผู้ ท่ีเข้าร่วมประเพณีจะใส่เสือ้หม้อฮ่อมท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ของจงัหวดัแพร่อีกด้วย 

5) หน้าท่ีในการสร้างความอบอุ่น/ความมัน่คงทางจิตใจ คือ ประเพณี
แห่น า้ช้างหลงัจากมีการน าผีบรรพบรุุษเข้าทรงแล้วจะมีการบนบานศาลกว่าให้ผีบรรพบุรุษให้ปก
ปักดแูลรักษา ยกตวัอย่างเช่น ตวัผู้ วิจยัเองได้บนบานสานกล่าวกับผีบรรพบุรุษว่า ขอให้งานปีนีม้ี
ก าไรเยอะๆตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ จะชือ้เสือ้ผ้าชุดใหม่ให้และจะชือ้ดาบให้ใหม่เป็นต้น จึงท าให้ผู้
บนบานสานกลา่วมีความอุน่ใจและสบายใจ มีแรงในการท างานมากย่ิงขึน้ไป 

6) หน้าท่ีให้ความบนัเทิง คือ ในการจัดประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตจะมี
การร้องเพลง ร าวง กันตามประชาชาวบ้าน แต่ในปัจจุบันจะมีวงดนตรีมาเล่น จ้างนักร้องท่ีมี
ช่ือเสียงมาแสดงและมีการประกวดนางสาวแห่น า้ช้างเป็นต้น  

7) ท าหน้าท่ีปลอบขวญั/คลายความกังวล คือ ในช่วงท่ีหมู่บ้านเกิดภยั
แล้งขึน้มาชาวบ้านก็จะไปท าพิธีเข้าทรงผีบรรพบุรุษเพ่ือบอกปัญหาแล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษ
ช่วย ในการทรงผีบรรพบุรุษไม่จ าเป็นจะต้องมีเฉพาะวันแห่น า้ช้างอย่างเดียว แต่จะมีขึน้มาก็
ตอ่เมื่อทางชมุชนมีเร่ืองทกุข์ร้อนใจต้องการความช่วยเหลือ  

8) ท าหน้าท่ีให้แนวทางในการด าเนินชีวิต คือ ประเพณีแห่น า้ช้างจะมี
การจดัการเสี่ยงท านายเร่ืองน า้อีกอย่างหนึ่งก็เพ่ือจะให้ชาวบ้านใช้น า้อย่างประหยัดและใช้น า้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ เช่น ถ้าผลเสี่ยงทายออกมาวา่ปีนีน้ า้จะแล้ง ชาวบ้านก็จะไมป่ลกูต้นไม้ท่ีใช้น า้
เยอะ และชาวบ้านก็จะหาภาชนะมารองน า้ไว้เพ่ือใช้ เป็นต้น  

9) หน้าท่ีในการเป็นยาสมานแผลชุมชน คือ ในชุมชนต าบลนาพูนใน
กลุม่เยาวชนอาจจะมีเร่ืองทะเลาะ ขดัแย้งกนั แตเ่มื่อถึงวนัจดังานประเพณีก็มาจดัร่วมกนัจึงท าให้
เห็นถึงความสามคัคีกนัในกลุม่และไมก่ล้ามีเร่ืองขดัแย่งหรือทะเลาะกนัได้ 

10) หน้าท่ีในการสร้างความทรงจ าร่วมกนั คือ ของประเพณีแห่น า้ช้างนี ้
คือ จะเป็นในช่วงผีบรรพบุรุษเข้าร่างทรง เมื่อมีการเอ่ยถามร่างทรงว่า นัน้ลกูใคร หลานใคร ร่าง
ทรงจะตอบได้ทนัทีวา่ลกูใครหลานใคร มาจากไหน ท าให้คนท่ีอยู่ร่วมฟังได้ทราบถึงท่ีมาของญาติ
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ตนเอง และทราบถึงเร่ืองราวในอดีตถ้าผีบรรพบรุุษเลา่ให้ฟัง (ต้องถามผีบรรพบรุุษถึงจะพดูขึน้มา)
กรณีไมถ่ามผีบรรพบรุุษจะไมเ่อย่ถึง  

11) หน้าท่ีอบรมบ่มเพาะ คือ ประเพณีแห่น า้นีส้อนให้รู้ถึงบุญคณุของ
บรรพบรุุษท่ีสร้างเรามา ให้ได้ทราบถึงบญุคณุของช้างท่ีสร้างอาชีพให้เรามาจนมีได้ถึงปัจจบุนั  

12) หน้าท่ีการแสดงความรู้สึกร่วมกัน คือ ยกตวัอย่างเช่นคนในชุมชน
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดการสญูเสียใครไปสกัคน(ตาย) คนในหมู่บ้านจะรู้สึกสงสาร แล้ว
ยินดีไปช่วยงานอย่างไมม่ีข้อแม้ใดๆ 

13) ท าหน้าท่ีเป็นคลงัความรู้คือ เมื่อหลงัเสร็จสิน้ประเพณีจะมีการน า
รูปไปไว้ท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้านแตล่ะหมูบ้่านเพ่ือให้ผู้มาเย่ียมเยือนสามารถได้รู้ถึงประเพณีแห่น า้ช้างนี  ้
 

5.1.2 การส่ือสารเพื่อการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้างต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ 
5.1.2.1 องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบล

นาพนู จงัหวดัแพร่ ในยคุอดีต(พ.ศ. 2457-2547 ) สามารถสรุปได้ดงันี ้
1) กลุม่คนในท้องถ่ิน  

(1) ผู้สง่สาร (Sender) คือ ในอดีตผู้ชาวบ้านในชมุชนุจะเข้าร่วมพิธี
กนัเองจึงท าให้เกิดการจดังานขึน้กนัเองภายในชุมชน โดยมีผู้ เฒ่าผู้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน เยาวชน 
เดก็ๆ เข้ามาร่วมเท่านัน้ อย่างกับท่ีพ่ออุ้ยสมกล่าวว่า “ ช้างใครมีก็เอามารวมกัน ทุกบ้าน ทุกตวั 
บ้านใกล้เคียงก็เอามารวมกนั” 

(2) เนือ้หาสาร (Message) คือ ในอดีตบคุคลผู้สง่สารท่ีกลา่วมาใน
ข้างต้นจะท าการส่งเนือ้หาได้เล่าถึงประวตัิความเป็นมา ระเบียบพิธีการขัน้ตอนต่างๆช่วงเวลา 
วิธีการปฏิบตัิ การแตง่ตวั เหตผุลของการจัดประเพณีแห่น า้ช้าง ท าไมต้องมีการสู่ขวญัช้าง ท าไม
ต้องเข้าทรงผีบรรพบุรุษ ต่างๆ ให้กับลกูหลาน รวมไปถึงกลุ่มเพ่ือนๆของตนและยังได้บอกไปยัง
กลุม่คนท่ีรู้จกักบัครอบครัวของตนอีกด้วย 

(3) ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) คือ ในอดีตช่องทางการ
สื่อสารมีได้ไม่หลากหลายเหมือนปัจจุบัน ในอดีตจะเป็นการบอกปากต่อปาก ผ่านการพูดคุย 
สนทนา สง่ตอ่มายงัรุ่นสูรุ่่น วา่งานมีเมื่อไหร่ ควรจดัแบบไหน จดัเพ่ืออะไร เป็นต้น 

(4) ผู้รับสาร (Receiver) คือ ในอดีตผู้ ท่ีได้รับสารจากผู้ส่งสารจะ
เป็นลกูหลานท่ีได้รับจากการฟังปู่ ย่า พ่อแม ่ญาติ หรือจากเพ่ือนบ้านเลา่ให้ฟัง 

2) กลุม่คนในท้องถ่ินท่ีประกอบพิธีกรรม 
(1) ผู้สง่สาร (Sender) คือ ในอดีตในกลุ่มคนท่ีประกอบพิธีกรรมนี ้

จะเป็น หมอสูข่วญั ทรงเจ้า(ยายเต๊า) ผู้น าชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นคนบอกกลา่ว ระเบียบ วิธีการ
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จดังาน เตรียมของซ่นไหว้ ท าบายศรีสูข่วญั เป็นต้น หมอสูข่วญัจะมีการบอกหมู่สู่ขวญัรุ่นต่อไปว่า
ควรท าอย่างไร มีข้อปฏิบตัิอย่างไรบ้างเก่ียวกบัประเพณี ทรงเจ้าหรือยายเต๊า จะท าหน้าท่ีในการให้
ผีบรรพบรุุษมาเข้าสิงในตวัเอง วิธีการเลือกคือ ผีบรรพบรุุษจะท าการเลือกเอง จากท่ีผู้ วิจยัได้เข้าไป
ศกึษาโดยวิธีการคือ ผีจะเลือกผู้ ท่ีมีผมหอม และผู้ ท่ีสามารถเข้าทรงได้ง่าย 

(2) เนือ้หา (Message) คือในอดีตระเบียบ พิธีการ ตา่งๆเก่ียวกับผู้
ประกอบพิธีพิธีกรรมแก่ผู้ ท่ีรับสืบทอดและแนะน าวิธีการในการประกอบพิธีกรรม 

(3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือ ผู้ส่งสารจะเป็นการพูดคยุ
ระหวา่งผู้ประกอบพิธีกรรมกบัผู้ ท่ีถกูคดัเลือกหรือผู้เลือกจากผู้รับช่วงตอ่เช่น หมอสูข่วญัไปยงัหมู่สู่
ขวญัอีกรุ่นหนึ่ง 

(4) ผู้ รับสาร (Receiver) คือ ผู้ สืบทอดรุ่นต่อไป แต่อาจจะไม่มี
ความคุ้นเคยกบัพิธีกรรมจึงต้องให้ผู้สืบทอดรุ่นตอ่ไปศกึษาและดแูบบอย่างจากผู้ประกอบพิธีกรรม
หลกัตอ่ไป 

สรุป การสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูนในอดีตไม่มีอะไรท่ีซับซ้อนมาก
นกั จะเป็นการบอกต่อๆ กันมา เป็นเร่ืองเล่า เป็นค าสอน แบบปากต่อปาก และปฏิบัติกันต่อมา
เป็นแบบรุ่นตอ่รุ่น 

5.1.2.2 องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบล
นาพนู จงัหวดัแพร่ ในยคุปัจจบุนั(พ.ศ. 2548-ปัจจบุนั)  

องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้างในยุคอดีต สิ่งท่ีมา
เพ่ิมเติมไปจากยคุอดีตคือ กลุม่หน่วยงานภายนอกสามารถ สรุปสื่อสารได้ดงันี ้ 
  
ตารางท่ี 5.1  องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้างในยคุอดีต 
 
ผู้ส่งสาร 
(Sender) 
             สบืทอดโดย 

เนือ้หาสาร 
(Message) 

ช่องทางการสือ่สาร(Channel) 
วาระโอกาส พืน้ที่ 

ผู้ รับสาร 
(Receiver) 

1.กลุม่คนในท้องถ่ิน 
   - ผู้น าชมุชน 
   - ผู้สงูอาย ุ
  - เยาวชน 

 

ประวติัความเป็นมา 
ความเชื่อ  หลกัปฏิบติั 

ช่องทาง :การบอกเลา่แบบปาก
ต่อปาก  
วาระโอกาส: ในช่วงประเพณีแห่
น า้ช้าง 
พืน้ที่ :กลางพืน้ที่กว้างและบ้าน 

- ลกูหลาน 
- เพื่อนต่างชมุชน 
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ตารางท่ี 5.1  (ตอ่) 
 
ผู้ส่งสาร 
(Sender) 
             สบืทอดโดย 

เนือ้หาสาร 
(Message) 

ช่องทางการสือ่สาร(Channel) 
วาระโอกาส พืน้ที่ 

ผู้ รับสาร 
(Receiver) 

2.กลุ่มคนในท้องถ่ิน
ที่ประกอบพิธีกรรม 

ระเบียบ พิธีการ ข้อ
ปฏิบติั 

ช่องทางการสือ่สาร : การ
คดัเลอืกจากผู้สบืทอดคนก่อน 
วาระโอกาส:ก่อนช่วงประเพณีแห่
น า้ช้าง 
พืน้ที่ :บ้าน 

ผู้สบืทอดรุ่นต่อไป 

3.กลุม่หน่วยงาน
ภายนอก 

ก าหนดการ 
รายละเอียดของ
ประเพณี 

ประชาสมัพนัธ์  
- วารสาร 
- ป้าย  

- คนในชมุชน 
- คนนอกชมุชน 

 
สรุป จะเห็นได้ว่าการสื่อสารเพ่ือการสืบทอดประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 

จงัหวดัแพร่ในยคุอดีตและยคุปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีหน่วยงานภายนอก
เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของประเพณี เนือ้หาของประเพณีจะบอกถึงรายละเอียด และก าหนดการมาก
ย่ิงขึน้และมีก าหนดการท่ีมีความแน่นอนมากกวา่ ช่องทางการส่ือสารจะมีหลากหลายมากย่ิงขึน้ มี
การใช้สื่อเข้ามาเป็นสว่นช่วยในการสื่อสารไปยงัผู้รับสารได้ สว่นตวัผู้รับสารในอดีตจะเป็นแค่กลุ่ม
เลก็ๆภายในชุมชนเท่านัน้ แต่มาในยุคปัจจุบันจะเป็นได้ว่ามีกลุ่มผู้ รับสารมากย่ิงขึน้ เป็นเพราะ
ช่องทางในการสื่อสารท่ีหลากหลาย มีส่ือเข้ามาเป็นส่วนช่วยจึงท าให้มีกลุ่มผู้ รับสารเยอะหลายๆ
กลุม่เป็นการเผยแพร่กนัตอ่ไปเลื่อยๆ 

5.1.2.3 กระบวนการสื่อสารเพ่ือการมีสว่นร่วมของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่  

จากการศกึษากระบวนการส่ือสารแบบมีสว่นร่วมของประเพณีแห่น า้ช้างสารมารถ
สรุปได้ดงันี ้ 

1) สื่อบุคคล คือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้ใช้สื่อบุคคลเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสาร ทัง้นีเ้ราจะเห็นได้ชดัคือ ผีร่างทรง ซึ่งเป็นร่างทรงของผีบรรพบรุุษท่ีท าการสิ่งร่าง
เพ่ือบอกกลา่ว ทกัทายลกูหลานท่ีเข้ามาร่วมพิธี จะเห็นได้วา่ทางชาวบ้านเช่ือร่างทรงมาก เช่น ร่าง
ทรงผีบรรพบรุุษทกัวา่ น า้ปีนีน้้อย จึงอยากให้ชาวบ้านลดการปลกูพืชท่ีใช้น า้เยอะ ชาวบ้านจึงลด
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การปลกูพืชชนิดนัน้ และ ร่างทรงทกัอีกว่าคนนีจ้ะมีเคราะห์ ชาวบ้านก็จะท าพิธีส่งเคราะห์อีกขัน้
หนึ่ง ทัง้นีส้ื่อบคุคล(ร่างทรง)จึงเป็นสื่อท่ีส าคญัของประเพณีแห่น า้ช้างนี ้  

2) สื่อวตัถ ุคือ ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้ใช้สื่อวตัถคุือบายศรีสู่ขวญัช้างท่ี
แสดงถึงการเรียกขวัญช้าง การปลอบขวญัช้างจากการท างานหนัก โดยมีบายศรีท่ีสวยงาม ใน
บายศรีจะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธปู เทียน สายศิลป์ เป็นต้น 

3) สื่อกิจกรรม คือ ส่ือกิจกรรมประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวดั
แพร่ แบ่งออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุอดีต ยคุปัจจบุนั  

(1)  ยุคอดีต สื่อกิจกรรมจะมีอยู่ไม่มากเช่น การสู่ขวัญช้าง การ
เข้าทรงผีบรรพบรุุษ การสง่เคราะห์ผู้มีเคราะห์ ร้องร าท าเพลง เป็นกิจกรรมท่ีท ากันมาตัง้แต่ในยุค
อดีตจึงท าให้ประเพณีดนู่าเกรงขามมากกวา่ปัจจบุันท่ีเพ่ิมกิจกรรมเข้ามา 

(2)  ยคุปัจจบุนั ถือวา่สื่อกิจกรรมมีอิทธิพลต่อต่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมากเป็นได้จากผู้เข้าร่วมงานจะไมค่อ่ยพดูถึงเร่ืองช้างเท่าไหร่ แต่จะพูดถึงกิจกรรมมากกว่า 
กิจกรรมท่ีมีเพ่ิมเข้ามาจากกิจกรรมเดิมคอื การประกวดนางสาวแห่น า้ช้างประจ าปี ซึ่งเป็นกิจกรรม
ดงึดใูห้คนในชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมาก และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การน าเอานักร้องท่ี
มีช่ือเสียงมาร้องในช่วงตอนกลางคืน ซึ่งในอดีตกิจกรรมจะจบแคช่่วงเย็นเท่านัน้ 

4)  สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ของประเพณีแห่น า้ช้างนีจ้ะเป็นป้ายเชิญ
ชวนให้เข้ามาร่วมงานโดยงบประมาณหรือสิ่งท่ีจดัท าจะเป็นองค์กรท่ีเข้ามาสนบัสนนุงานในครัง้นี  ้

 
5.1.3 การเปล่ียนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ 
การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่น า้ช้างโดยใช้ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ สามารถสรุปได้ดงันี ้คือ  
จากประเพณีแห่น า้ช้างท่ีมีมาตัง้แต่ยุคอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทัง้นีผู้้ วิจัย

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีโดยใช้ทฤษฎีบ้าน 2  ชัน้ ในการวิเคราะห์ในครัง้นี ้ได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

จากทฤษฏีสามารถวิเคราะห์ประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ได้ดังนี ้ เมื่อ
เปรียบเทียบบ้านชัน้ล่างเป็นเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชน ชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบุคคล คือ 
สภาพแวดล้อมของชมุชนต าบลนาพนู จงัหวดัแพร่ และการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชน การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่วนบ้านชัน้บน เปรียบเทียบกับประเพณีแห่น า้ช้างนี ้และระหว่างชัน้ทัง้
สองมีบนัไดขึน้ลง บนัไดขาขึน้เปรียบได้กบั ชมุชนนาพูนท าอาชีพเก่ียวกับป่าไม้ใช้ช้างในการลากไม้ 
จึงท าให้เกิดประเพณีแห่น า้ช้างเพ่ือระลกึถึงบญุคณุช้าง 

บ้านในท่ีนีเ้ปรียบเทียบกับประเพณีแห่น า้ช้างในอดีตว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสมยั
อดีตท าอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้ ใช้ช้างเป็นเคร่ืองทุ่นแรง ช้างท่ีได้มาคือเกิดจากการคล้องช้างในป่ามา



101 

 
 

ใช้งาน ช้างท่ีได้มาในช่วงแรกจะไมค่อ่ยคุ้นเคยกบัคนเท่าไหร่แตก่็สามารถใช้งานได้ และจากการใช้
งานช้างมาตลอดทัง้ปีแล้วในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดรู้อน หรือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน
สมยันัน้จึงได้หยดุให้ช้างได้พกัผอ่น ชาวบ้านเลยถือเอาวา่เดือนนีเ้ป็นเดือนพักของช้างเลยท าพิธีสู่
ขวญัช้างขึน้มาเพ่ือระลึกถึงคณุค่าของช้าง ความดีของช้างและเป็นการขอขมาท่ีท าลวงเกินช้าง
ด้วยหลงัจากแห่น า้ช้างเสร็จจะมีการเข้าทรงของผีบรรพบุรุษและท าการเสี่ยงทายน า้ และการส่ง
เคราะห์สิ่งไมด่ีออกไปด้วย 

ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ท าให้เห็นวา่ บ้านชัน้ลา่งคือ อาชีพเก่ียวกับท าป่าไม้ ใช้ช้างในการลาก
ซุง ในอดีตบ้านชัน้นีเ้ป็นยงัไง บ้านชัน้บนจะเป็นแบบนัน้ แตใ่นปัจจบุนับ้านชัน้ลา่งมีการเปลี่ยนไป
จากเดิมคือไมไ่ด้ใช้ช้างในการใช้งานแล้ว สว่นบ้านชัน้บน คือ พิธีกรรมสูข่วญัช้าง พิธีกรรมเข้าทรง
ผีบรรพบุรุษ ในอดีต และปัจจุบัน ไม่มีความเปลี่ยนแปลงของบ้านชัน้บนถึงบ้านชัน้ล่างจะ
เปลี่ยนไป ชัน้บนยงัเป็นแบบเดิม  

แตค่ณุคา่ของบ้านทัง้สองชัน้ไม่เหมือนเดิม เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไป พิธีกรรมเหมือนเดิม 
แตค่ณุคา่ของพิธีกรรมไมเ่หมือนเดิม  

ประเพณีแห่น า้ช้างในยคุปัจจบุนัขัน้ตอนและกระบวนการจะยงัคงเดิมแต่มีสิ่งท่ีเปลี่ยนไป
และเพ่ิมเข้ามาเพราะเน่ืองจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนไป ไม่ใช้ช้างในการลากซุง 
ไมท่ าอาชีพเก่ียวกบัป่าไม้หนัมาท าไร่ ท านา แทน ท าให้บ้านชัน้แรกเปลี่ยนไป ส่วนบ้านชัน้ท่ี 2 ก็
ยงัคงเหมือนเดิมเพ่ิงแตเ่พ่ิมกิจกรรมขึน้มา ท่ีเห็นได้ชดัเจนมีดงันี ้ 

1) ใช้ช้างท่ีเช่าจากศนูย์เลีย้งช้างหรือใช้รูปปัน้ช้างแทนช้างจริงๆ 
2)  ใช้หมอสู่ขวัญช้างเป็นนักร้องนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาท าแทนหมอสู่ขวัญ

ชาวบ้าน  
3)  มีกิจกรรมเสริมหรือเพ่ิมเติมขึน้มาเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาร่วมงาน 
4)  มีงานร่ืนเริงในช่วงตอนกลางคืน  

ถึงแม้วา่วา่วิถีชีวิตของคนในยคุปัจจบุนัจะเปลี่ยนแปลงไป แตพิ่ธีกรรมในปัจจบุนัยงัคงอยู่
ให้ลกูหลานได้ศึกษาต่อไป ถึงแม้ว่าคณุสมบัติบางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของ
ประเพณีแห่น า้ช้างนีต้ามตารางข้างลา่งเพ่ือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ไป 

สรุป จากผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏีบ้าน 2 ชัน้ ท าให้เห็นว่า เมื่อบ้านชัน้ล่างมี
การเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ส่งผลต่อบ้านชัน้บน แต่ธรรมเนียมปฏิบัติยังปฏิบัติแบบเดิม เพียงแต่
คณุคา่ของพิธีกรรมจะหายไป จากกรณีประเพณีแห่น า้ช้างนี ้บริบทชมุชนเปลี่ยนไปอนัเน่ืองมาจาก
การประกอบอาชีพและและเทคโนโลยี แตช่าวบ้านชมุชนนาพูน จังหวดัแพร่ยังคงปฏิบัติประเพณี
ต่อไปเลื่อยๆรุ่นต่อรุ่นไปถึงลูกหลานต่อไป แต่ผู้ วิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากนีอี้กไหม 
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5.1.3.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน 
จงัหวดัแพร่  

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สามารถแบ่งออกได้ดงันี ้ 
จากการศกึษาของผู้ วิจยัได้พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่

น า้ช้างนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น4 กลุม่ด้วยกนั ดงันี ้ 

1) ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  
ในปัจจบุนัต้องยอมรับวา่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตมนษุย์ไป

เสียแล้ว เทคโนโลยีได้น าความสะดวกสบายให้กับผู้ ใช้งาน เราเองปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันไม่ใช้
เทคโนโลยีทัง้นีเ้ทคโนโลยียังส่งผลในด้านดีและด้านลบ ในด้านดีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
สะดวกสบายเป็นต้น ประเพณีแห่น า้ช้างนีไ้ด้รับผลดีและผลเสียจากเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด 
ผลดีในการการลดใช้แรงงาน การกระจายขา่วสาร ผลเสียในด้านคณุค่าของประเพณี ท าให้คนใน
รุ่นหลานไมรู้่ถึงคณุคา่ของช้างเพราะเน่ืองจากปัจจุบันไม่มีช้างให้เห็นและไม่ใช้ช้างในการลากซุง
เหมือนในอดีตและการเสี่ยงทายน า้ก็จะลดคณุคา่ไปอีกเพราะเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้รู้ล่วงหน้า
ได้วา่ปีนีน้ า้จะน้อยหรือปีนีน้ า้จะมีมาก  

ประเพณีแห่น า้ช้างในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ตามความ
ทันสมัย เปลี่ยนไปตามการประกอบอาชีพของคนในชุมชุน ซึ่งตัวผู้ วิจัยเองเป็นคนในพืน้ท่ียัง
สงัเกตเห็นถึงความแตกต่างนีไ้ด้ชัดเจน คนใช้รถแทนช้าง ช้างก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นแค่ช่ือ
ประเพณีแคน่ัน้  

2)  การประกอบอาชีพ  
วิถีชีวิตของคนในชมุชนอดีตจะท าเก่ียวกับป่าไม้ แต่ในปัจจุบันชาวบ้าน

หนัมาท าไร่ ท าสวน ท านา อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลได้เข้ามาควบคมุป่าไม้ท าให้การตดัไม้นัน้ท าได้
ยากล าบากจึงเปลี่ยนอาชีพกนัและอีกทัง้การท าไร่ ท าสวน ยังได้รายได้ดีและปลกูตามฤดกูาลได้ 
ปัจจบุนัชาวบ้านต าบลนาพูน จังหวดัแพร่ได้ท าไร่ส้มเขียวหวานท่ีมีรสชาติหวานเป็นผลไม้ขึน้ช่ือ
ของต าบลนาพนู ท าให้ไมม่ีชาวบ้านกลบัไปท าอาชีพป่าไม้อีก  และยงัมีรายได้ตลอดทัง้ปี  

3) การเมืองท้องถ่ิน  
การเมืองท้องถ่ินก็เ ป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ 

เมื่อก่อนชาวบานต าบลนาพนูยงัไมไ่ด้เป็นต าบล หรือไมม่ีองค์การบริการส่วนจังหวดัเข้ามา ท าให้
ไมม่ีงบประมาณเข้ามาช่วยในเร่ืองของประเพณีนี ้แตปั่จจบุนัชาวนาพนูได้ตัง้เป็นต าบลนาพนูจึงมี
งบเข้ามา ในช่วงแรกของการเป็นต าบล ไมม่ีงบประมาณเข้ามาช่วยเร่ืองคา่ใช้จ่ายแตเ่ร่ิมผา่นมาได้
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สกัพกัทางองค์การบริหารได้งบประมาณมาจากจงัหวดัท าให้มีเงินมาช่วยและปรับปรุงประเพณีไป
ตามงบท่ีได้มา ยกตวัอย่างเช่น เดือนเมษายนของทกุปีชาวบ้านไมไ่ด้ก าหนดวนัว่าจะจัดในช่วงวนั
ไหน แตพ่อองค์การบริหารเข้ามาได้ก าหนดวนัไว้เลยวา่ต้องเป็นวนัท่ี 21 เมษายน ของทกุๆ ปี  

4)  การท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเป็นสว่นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อมีการท่องเท่ียว

ย่อมมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม เมื่อมีนกัท่องเท่ียวทางด้านองค์การบริหารสว่นต าบล  ทางด้าน
จงัหวดัก็อยากให้ประเพณีโดง่ดงั ให้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป จึงมีการพฒันารูปแบบของประเพณีให้
มีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ยกตวัอย่างอย่างเห็นได้ชดัเจนคือ มีการประกวดนางสาวแห่น า้ช้าง การ
น านกัร้องท่ีมีช่ือเสียงมาท าพิธีสูข่วญัช้างเพ่ือช่วยเรียกนักท่องเท่ียว และให้เป็นท่ีน่าสนใจของคน
ในพืน้ท่ีอ่ืนๆเป็นต้น 

5)  ด้านวฒันธรรม 
ด้านวฒันธรรม คือ ในหมูบ้่านรับวฒันธรรมของตา่งถ่ินเข้ามาในชมุชนจงึ

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิธีกรรมจากเดิมท าให้เสี่ยงต่อการสญูหายของพิธีกรรม
บางสว่นไป 
   

5.1.4  การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีแห่น า้ช้างต าบลนาพูน จังหวัดแพร่ 
จากการท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาถึงประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพนู อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ได้มี

การศกึษาถึงปัญหาท่ีเข้ามาของประเพณีคือ มีองค์กรของรัฐเข้ามาแทรกแซงในเร่ืองของประเพณี 
โดยเข้ามาจดักิจกรรมเพ่ิมเติมจากท่ีมีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจของประเพณี ท าให้ประเพณีขาด
ความขลงัและความน่าเช่ือถือ และเมื่อองค์กรรัฐเข้ามาท าให้ชมุชนมีงบประมาณในการสนับสนุน
ท าให้ทางชุมชนเองมีงบในการจ้างนักร้องท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นหมอสู่ขวัญช้างแทนหมอสู่ขวัญ
ชาวบ้าน เพ่ือให้ประเพณีมีแรงจงูใจให้เข้าร่วมงานมากย่ิงขึน้ ท าให้ได้หาแนวทางในการฟื้นฟูและ
อนรุักษ์ประเพณี ได้ค าแนะน าจากผู้สงูอาย ุเยาวชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบพิธีกรรมได้ดงันี ้ 

1) จัดท าประวัติประเพณีแห่น า้ช้างไว้เป็นหนังสือแจกให้ห้องสมุดของชุมชน 
ห้องสมดุโรงเรียนและให้แก่ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัแพร่เก็บไว้ 

2) จดัให้เยาวชนเข้าร่วมในแตล่ะขัน้ตอนแบ่งกนัเป็นกลุม่ หาพิธีกรรมท่ีถนดัหรือ
กิจกรรมท่ีสนใจของเยาวชน ให้เยาวชนเข้าร่วมในสว่นพิธีกรรมนี ้และเข้าใจถึงประเพณีมากย่ิงขึน้ 

3) ส่งเสริมให้มีการประชาสมัพันธ์ประเพณีแห่น า้ช้างไปยังชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือให้
ทราบถึงวตัถุประสงค์ของประเพณีแห่น า้ช้างและให้ชุมชนอ่ืนๆเข้าร่วมประเพณีและสามารถน า
ประเพณีแห่น า้ช้างไปเป็นประเพณีต้นแบบของชมุชนอ่ืนๆ ได้ 
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5.2  อภปิรายผล 

 
จากท่ีผู้ วิจยัได้เข้าไปศกึษาเก่ียวกบัประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดั

แพร่ มีผู้ ท่ีเห็นด้วยท่ีมีองค์การบิหารสว่นต าบลเข้ามาเก่ียวข้อง และไมเ่ห็นด้วยในบ้างสว่น คือ เมื่อ
มีองค์กรของรัฐเข้ามาเก่ียวข้องมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย คือ ประเพณีบ้างส่วนหายไป ความขลงัหรือ
ความศรัทธาของประเพณีลดน้อยลงไป คณุคา่ของประเพณีลดน้อยลง ข้อดีคือท าให้ชุมชนอ่ืนๆได้
รู้จกัประเพณีแห่น า้ช้างมากย่ิงขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจัยเองเป็นคนในชุมชน ค่อนข้างท่ีจะไม่เห็นด้วยท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาในส่วนของตัวพิธีกรรมนีด้้วย จึ งมีแนวทางหรือเป็น
ข้อเสนอแนะในการฟืน้ฟแูละอนรุักษ์ประเพณีนีไ้ว้คือ  

เมื่อทางชมุชนขาดองค์การบริการสว่นต าบลก็จะไมม่ีงบประมาณในการจัดประเพณีและ
ใช้เงินชาวบ้าน แตเ่มื่อองค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาประเพณีดงัเดิมเก่าแก่บางส่วนก็จะหายไป 
ถ้าแบ่งกนัคนละคร่ึงทางหรือจดุกึ่งกลางระหวา่งชมุชนกบัองค์การบริการส่วนต าบล คือ ให้ชุมชน
รับเงินสนบัสนนุขององค์การบริหารสว่นต าบลแตใ่ช้งบประมาณในเร่ืองอ่ืนแทนการจ้างหมอสูข่วญั
ท่ีเป็นนกัร้องท่ีมีช่ือเสียง และใช้หมอสูข่วญัท่ีเป็นหมอชาวบ้านเพ่ือให้เกิดความขลงั ความศรัทธา
มากย่ิงขึน้และยงัเป็นการสืบทอดพิธีกรรมสูข่วญัของชาวบ้านได้ 

ทัง้นีต้วัผู้ วิจยัเองเป็นคนในชมุชนจึงอยากจะให้มีการอนุรักษ์ประเพณีนีใ้ห้อยู่ไปถึงลกูถึง
หลานในรุ่นต่อไปอีก จึงอยากจะเสนอให้มีการท าประวตัิเก่ียวกับประเพณีแห่น า้ช้างไว้เพ่ือให้
ลกูหลานได้อ่านและรู้ถึงท่ีมาของประเพณีนี ้และทราบถึงคณุค่าของประเพณีนี ้ซึ่งปัจจุบันไม่มี
หนงัสือหรือประวตัิความเป็นมาท่ีแน่ชดั มีแตค่ าบอกเล่าจะผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ถ้าหากว่าผู้ เฒ่าผู้
แก่เหลา่นัน้เสียไป ประเพณีจะหายตามพวกท่านไป 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

1) งานวิจัยในครัง้นีไ้ด้น าเสนอเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
คณุค่าประเพณีแห่น า้ช้าง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิน้ จังหวดัแพร่  ในภาพแคบ ในการวิจัยครัง้
ตอ่ไป จึงควรศกึษาถึงการเปลี่ยนแปลงคณุคา่ของประเพณีอ่ืนๆในต าบลใกล้เคียงเพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการสื่อสารของประเพณีใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมลูต่างๆมาศึกษาว่า ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน 
กระบวนการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีอ่ืนด้วย
อย่างไร 
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2) งานวิจัยในครัง้นีเ้จาะจงไปยังกลุ่มมีความเก่ียวข้องของประเพณี ผู้ ร่วมประเพณี 
งานวิจัยครัง้ต่อไปศึกษาครัง้ต่อไปจะศึกษาถึงผู้ เข้าร่วมประเพณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับชุมชน 
มองเห็นประเพณีแห่น า้ช้างนีเ้ป็นอย่างไรและรู้คณุคา่ของประเพณีแห่น า้ช้างนีอ้ย่างไรบ้าง 

3) เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทชมุชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่
น า้ช้าง อยู่ตลอดเวลา ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน ประเพณีเก่าแก่ยงัคงอยู่ หรือ
มีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมอะไรเข้าไปในประเพณีเพ่ือให้เกิดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานอีก ซึ่งอาจ
ท าให้มีข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ในอนาคตตอ่ไป  

4) วฒันธรรมในจังหวดัแพร่มีประเพณีท่ีหลากหลายท่ีก าลงัจะหายไป เช่น การเลีย้งผี
ปู่ ย่าโดยการเข้าทรง ประเพณีส่งเคราะห์ลอยกระทง เป็นต้น ผู้ วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาการสืบ
ทอดและอนรุักษ์ประเพณีไว้เพ่ือน ามาใช้ในการพฒันาส่ือพืน้บ้านให้คงอยู่สืบไป 
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