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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล (Keys
Informent) สําคัญจํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผูน้ ํ ากลุ่มชาวบ้านในการ
จัดงานจํานวน 5 คน 2) กลุ่มหน่ วยงานรัฐที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบงานคือสภาวัฒนธรรมบ้านเมือ
ปอน อําเภอขุนยวม และ นักวิชาการผูด้ ูแลในส่วนงานด้านวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตํ าบลบ้า นเมือ งปอน จํา นวน 2 คน และการสัง เกตการณ์ แ บบไม่ม ีส่ ว นร่ว ม จํานวน 1 ครัง้
ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2559
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของประเพณีจองพาราจากอดีตจนถึงปจั จุบนั นัน้ มีความ
แตกต่ างกันอยู่ในส่วนรูปแบบโดยในอดีตจะเป็ นการทําเองของแต่ละบ้าน แต่ ในปจั จุบนั นัน้ มี
การจัดทําเป็ น “โครงการอบรมและร่วมอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา” และมีการ
เดินขบวนแห่จองพาราเพิม่ ขึน้ มา ในด้านเนื้อหา คือในอดีตประเพณีจองพาราเป็ นประเพณีท่ี
แสดงออกถึงความศรัทธาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้ครอบครัวและตนเอง แต่ใน
ป จั จุ บ ัน เป็ น ประเพณี ท่ีม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ไ ว้เ พื่อ สืบ สานวัฒ นธรรมและใช้ใ นการส่ ง เสริม การ
ท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของการนํ าไปใช้ในการท่องเที่ยวนัน้ ประเพณีจองพารามีหน้ าที่เป็ น สื่อ
และ สาร โดยทีม่ กี ารปรับตัวใน ด้านรูปแบบและเนื้อหา แต่ยงั คงคุณค่าและความหมาย ซึง่ เป็ น
รากทีส่ าํ คัญของประเพณีไว้อยูโ่ ดยเจ้าของวัฒนธรรมคือคนในชุมชนบ้านเมืองปอนเองโดยมีการ
ยินยอมและเห็นด้วยในการนํ าไปประเพณีจองพาราไปเป็ นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่
ถึงแม้กระนัน้ ก็ยงั คงความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนและคอยเฝ้าระวังอยู่เสมอ และจากการ

(4)
นําเอาสื่อประเพณีไปใช้ในการท่องเที่ยวครัง้ นี้นัน้ ก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมือง
ปอนทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชน ได้มกี ารให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ จากการที่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย
นัน้ ยังไม่มกี ารตอบรับกลับ หรือ สนใจอยากมาเยีย่ มชมงานประเพณีจองพาราแบบเจาะจงลงไป
นัน้ ส่วนหนึ่งผูว้ จิ ยั คาดว่ามาจากการขาดใช้ส่อื อื่นๆ ในการโปรโมทงานประเพณีจองพารา โดย
ในงานวิจยั ชิน้ นี้ยงั คงไม่มผี ลออกมาให้เห็นในเรือ่ งของการใช้ส่อื อื่น
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A Study on Characteristics of The Traditional Media “Jong Pa
Ra Festival” and Its Use in Cultural Tourism in Mae Hong Son
Province
Miss Kornkanok Sanitgan
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2017

This study was a qualitative research which focused on a key informant
interview by using In-depth Interview. This interview was conducted on people in 2
groups; 1) Philosophers and leaders of Mueng Pon community who were the leaders of
Jong pa ra festival (5 people) 2) An officer in Cultural Council of Meung Phon, Khun
yaum district and a culture officer in Subdistrict Administrative Organization (2 people).
Moreover, there was a non-participant observation during February 15 – May 15, 2016.
This study found that there were some differences of Jong pa ra festival
between past and present times which were described as follows; people in the
community made a jong pa ra by themselves in the past while there is a project that
made jong pa ras for people and a parade to celebrate the festival at present.
Moreover, Jong pa ra festival in the past showed the believing of Buddhism and aimed
to make the happiness to Meung Pon’s people in the level of an individual and a family.
At present, the objectives of this festival are to inherit a local tradition and to support a
cultural tourism development. Jong pa ra festival had been performed as a media and a
message which was adapted in the form and detail but still remained the valuable of the
local tradition. Meung Pon’s people accepted and agreed to use Jong Pa Ra festival as
a media to advertise and support the tourism. However, they still highly valued and kept
their eyes on the methods of the festival to be in a good way. Jong Pa Ra festival
created a good partnership between the public sector and people in Meung Pon.
Finally, this study recommended that a limitation of media to promote Jong Pa Ra
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festival was the reason why tourists did not considerably pay attention or interested in
this festival as much as it should. The further study should focus on using media to
promote and support the local tradition.
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ข้อมูล รูปภาพ หนังสือ และงานวิจยั ทุกเล่ม ทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในงานวิทยานิพนธ์ชน้ิ นี้อกี ครัง้ จากใจ
กรกนก สนิทการ
กันยายน 2560

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสําคัญของงานวิจยั
1.2 ปญั หานํ าวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4 ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรือ่ งสื่อพืน้ บ้านและสื่อประเพณี
2.2 แนวคิดเรือ่ งการปรับตัวของสื่อพืน้ บ้าน
2.3 แนวคิดเรือ่ งต้นไม้แห่งคุณค่า
2.4 แนวคิดสื่อสารการท่องเทีย่ ว
2.5 แนวคิดการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม
2.7 แนวคิดเรือ่ งการมีส่วนร่วม
2.8 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเทีย่ ว
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
1
1
11
11
12
12
13
14
14
23
25
29
33
35
37
39
42

(9)
บทที่ 3 กรอบแนวคิ ดและวิ ธีการวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การสร้างเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8 การนําเสนอข้อมูล
3.9 กรอบแนวคิดการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะของสื่อประเพณี จองพารา และการ
นําไปใช้ ในการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
4.1 คุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรูปแบบของอดีตและปจั จุบนั
ของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.2 บทบาทหน้าทีส่ ่อื ประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.3 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา คุณลักษณะของสื่อประเพณี จองพารา และการนํา
ไปใช้ ในการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
5.1 ความแตกต่างประเพณีจองพารา จากอดีตถึงปจั จุบนั
5.2 บทบาทหน้าทีข่ องประเพณีจองพารากับการนําไปใช้ในการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน
5.3 การปรับตัวเพื่อเป็ นสื่อในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของประเพณีจองพารา
5.4 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.5 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผเู้ ขียน

49
49
51
54
54
57
57
57
57
58
59
60
91
103
110
111
115
118
120
122
124
129

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 การเปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลงของรูปแบบประเพณีจองพารา
ในอดีตกับปจั จุบนั
4.2 การเปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลงด้านเนื้อหา/คุณค่าและความหมายของ
ประเพณีจองพารา ในอดีตกับปจั จุบนั
4.3 บทบาทหน้าทีข่ องประเพณีจองพารา ตามองค์ประกอบการสื่อสาร S M C R
ของประเพณีจองพารา
4.4 การปรับตัวของประเพณีจองพารา ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า

หน้ า
79
86
97
98

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 ข้อมูลรายได้จากการท่องเทีย่ วของจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2552-2556
1.2 ประเพณีปอยส่างลอง 1
1.3 ประเพณีปอยส่างลอง 2
1.4 ประเพณีเขาวงกต 1
1.5 ประเพณีเขาวงกต 2
1.6 ประเพณีแห่จองพารา 1
1.7 ประเพณีแห่จองพารา 2
2.1 การแสดงการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะตามกาลเวลาของผีปยู่ า่
2.2 แสดงการปรับตัวของต้นไม้แนวนอน
2.3 แสดงการปรับตัวของต้นไม้แนวตัง้
2.4 แสดงการศึกษาผูร้ บั สารการท่องเทีย่ ว
2.5 แสดงประเภทของสื่อและช่องทางการสื่อสาร
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4.1 จองยอด
4.2 จองปิ้กต่าน
4.3 จองสาน
4.4 ขบวนแห่จองพารา
4.5 หิง้ ทีใ่ ช้วางจองพารา
4.6 ข้าวซอมต่อ/ก็อกซอมต่อ
4.7 จองพาราทีน่ ําขึน้ หิง้ บูชาแล้ว
4.8 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพารา
4.9 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพาราในอดีต
4.10 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพาราในปจั จุบนั
4.11 งานโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณี
จองพาราปี 2557
4.12 งานกิจกรรมประเพณีจองพาราปี 2557

2
4
4
6
6
8
8
22
27
28
30
32
58
66
66
66
68
69
70
71
88
89
90
107
108

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิ จยั
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ เป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย เนื่อ งจากเป็ นแหล่งที่อ ยู่อ าศัยของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเ ขาหลายเผ่า
ประกอบด้ว ย ไทยใหญ่ ม้ง มูเ ซอ ลัว ะ ลีซ อ จีน ฮ่ อ และกะเหรี่ย ง มาแต่ โ บราณ จึง ทํา ให้
วัฒนธรรม ประเพณี ชีวติ ความเป็ นอยู่ ตลอดจนภาษา อาหารการกินและการแต่ งกาย จะมี
ความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือด้วยกันอย่างชัดเจน เนื่องด้วยเหตุผลที่สําคัญคือ
ความหลากหลายของประชากร และผู้ ค นเหล่ า นี้ ย ัง คงดํ า เนิ น ชี ว ิ ต เรี ย บง่ า ย รัก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดงั เดิมไว้ เฉกเช่นเมือ่ หลายร้อยปีก่อน
ด้วยความหลากหลายทางชาติพนั ธ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็ นจุด
รวบรวมความสวยงามทางเชื้อชาติส ร้างสรรค์ให้เกิด เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีพ้นื บ้านที่
สวยงามและหลากหลาย จึง เป็ นปจั จัยสําคัญ ส่วนหนึ่งที่ดงึ ดูดให้นัก ท่อ งเที่ยวทัง้ ในและนอก
ประเทศ มีความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ชื่นชม และเรียนรู้วฒ
ั นธรรมของชาวแม่ฮ่องสอน
โดยจะเห็นได้จากสถิตกิ ารเพิม่ ขึน้ ลดลงของรายได้ดา้ นการท่องเทีย่ วในปี 2552-2556 จากภาพ
ที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ข้อมูลรายได้จากการท่องเทีย่ วของจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2552-2556
แหล่งที่มา: สํานักงานสถิตจิ งั หวัดแม่ฮ่องสอน, ม.ป.ป.
จากสถิตกิ ารท่องเทีย่ วของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเห็นได้ว่า รายได้จากการท่องเทีย่ วของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2554 มีอตั ราลดลงเนื่องจากปญั หาการเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ของประเทศ
ไทย แต่เนื่องด้วยนโยบายการผลักดันและการฟื้ นฟูประเทศของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของ
การท่องเทีย่ วและการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั นักท่องเทีย่ วทําให้อตั รารายได้จากการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงขึน้ ในปี 2555 โดยเป็ นรองแค่จงั หวัดเชียงใหม่และเชียงรายเท่านัน้
ทัง้ นี้แนวทางการดําเนินงานของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็ นปจั จัยสําคัญ
ทีช่ ่วยกระตุน้ การเข้ามาของนักท่องเทีย่ วและส่งผลให้มอี ตั รารายได้ในด้านการท่องเทีย่ วทีส่ ูงขึน้
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัง้ การซ่อมแซมทางคมนาคมเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการ
ต่ าง ๆ และปจั จัยสําคัญ ที่สุ ด ที่ช่ว ยกระตุ้นการท่อ งเที่ยวของจังหวัด แม่ฮ่อ งสอนคือ การวาง
นโยบายในเรือ่ งการส่งเสริม ฟื้ นฟู พัฒนาการท่องเทีย่ วทัง้ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
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วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ อันเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วเหล่านี้ให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้รบั รู้ เช่นในปจั จุบนั จะเห็นได้
ว่ามีการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับประเพณีของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยูห่ ลากหลาย โดยมีประเพณีหลักทีน่ ่ าสนใจ อาทิเช่น
1) ประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว
เป็ นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้ม ี
โอกาสศึกษาพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าและมีความเชื่อว่าจะได้รบั บุญกุศลจากการ
บวชสามเณร งานนี้จดั ให้มขี น้ึ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงปิ ดเทอมฤดูรอ้ น โดยชาวบ้านจะ
ตกลงกันกําหนดวันนัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรียนพร้อม ๆ กัน มีการประดับประดาผู้ทจ่ี ะ
บวชด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงาม และประกอบพิธบี วชตามวัดที่เจ้าภาพศรัทธา โดย
ลักษณะพิธกี รรม จะมีดว้ ยกัน 2 วิธคี อื แบบทีเ่ รียกว่า ข่ามดิบ และแบบทีเ่ รียกว่า ส่างลอง
(1) แบบข่ามดิบเป็ นวิธกี ารแบบง่าย ๆ คือ พ่อแม่จะนํ าเด็กไปโกนผมที่วดั
หรือ ที่บ้าน เสร็จแล้ว นุ่ ง ขาวห่มขาว เตรียมเครื่อ งไทยทานอัฐบริขารไปทําพิธ ีบรรพชาเป็ น
สามเณรทีว่ ดั พระสงฆ์ประกอบพิธใี ห้กเ็ ป็ นสามเณร
(2) แบบส่างลอง เป็นวิธที จ่ี ดั งานกันใหญ่โตนิยมกันมากแบ่งวันจัดงานเป็ น 3
วัน คือ
วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลองในตอนเช้านําเด็กทีโ่ กนหัวแล้วไปแต่งชุดส่าง
ลอง คล้ายเจ้าชายไทยใหญ่รบั ศีล นํ าส่างลองแห่ขอขมาศาลเจ้าประจําหมู่บา้ น ขอขมาพระสงฆ์
ที่วดั และญาติผู้ใหญ่ ผู้ท่เี คารพรักใคร่ชอบพอ ตลอดทัง้ วันและนํ าส่างลองกลับไปรับประทาน
อาหารพักผ่อนทีบ่ า้ นเจ้าภาพ
วันที่สอง เป็ นวันแห่เครื่องไทยทานทําในตอบเช้ามีขบวนแห่เครื่องไทยทาน
และส่างลองไปที่วดั เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมขบวนแห่ และมีการทําขวัญส่างลอง เลี้ยงอาหารมื้อ
พิเศษมีอาหาร 12 อย่าง แก่ส่างลอง
วันทีส่ าม เป็ นวันบรรพชาสามเณร ในช่วงตอนบ่ายแก่ ๆ จะมีการแห่ส่างลอง
ไปทีว่ ดั และทําพิธบี รรพชา และในบางพืน้ ทีอ่ าจมีจดุ บัง้ ไฟเป็ นการเฉลิมฉลองด้วย

4

ภาพที่ 1.2 ประเพณีปอยส่างลอง 1
แหล่งที่มา: กระปุกดอทคอม, 2557.

ภาพที่ 1.3 ประเพณีปอยส่างลอง 2
แหล่งที่มา: ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2555.
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2) ประเพณีเขาวงกต หรือ (ปอยหม่าก่าปา่ )
คําว่า หม่าก่าป่า แปลว่า เขาวงกต เป็ นเรื่องราวตอนหนึ่งในมหาเวชสันดรชาดก
ตอนที่พระเวสสันดรได้ออกเมืองไปบําเพ็ญบารมีในป่าเขาวงกต ซึ่งเป็ นเส้นทางที่จะเข้าไปหา
หรือไปทําบุญก็ตาม หากไม่มบี ุญแล้วไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรได้
จะเดินหลงทางไปมาในวงกตนัน้ เอง
ในเขาวงกตที่มกี ารจําลองขึ้นนัน้ ภายในจะมีปราสาทจํานวน 9 หลังเป็ นการ
จําลองปราสาทพระประจําวันเกิด 8 หลังประกอบไปด้วย
(1) ปราสาทประจําวันอาทิตย์
(2) ปราสาทประจําวันจันทร์
(3) ปราสาทประจําวันอังคาร
(4) ปราสาทประจําวันพุธ
(5) ปราสาทประจําวันพฤหัสบดี
(6) ปราสาทประจําวันศุกร์
(7) ปราสาทประจําวันเสาร์
(8) ปราสาทประจําวันราหู
(9) อีกหลังหนึ่งเป็นการจําลองปราสาทของพระพุทธเจ้าซึง่ จะตัง้ อยู่กลางของ
เขาวงกตและเป็ นปราสาททีส่ งู ทีส่ ุด
ประเพณีเขาวงกต หรือ (ปอยหม่าก่าป่า) เป็ นประเพณีทป่ี ระชาชนในท้องถิน่ ได้
อนุ ร กั ษ์ สืบ สานและดํ า รงไว้ซ่ึง ประเพณี อ ัน ดีง ามตามความเชื่อ ของพระพุ ท ธศาสนา โดย
ประชาชนและผูม้ าร่วมในพิธเี ปิ ดจะเดินเข้าเขาวงกต (ราชวัตร) ซึง่ ทําด้วยไม้ไผ่สานและทําเป็ น
ทางเดินคดเคีย้ วเพื่อบูชาพระประจําวันเกิด โดยมีความเชื่อว่าเป็ นการปดั เป่าสิง่ ชัวร้
่ ายต่าง ๆ
ให้หมดสิ้นไป นิยมจัดขึน้ ในเดือน 12 ระหว่างวันขึน้ 1 คํ่า ถึง 15 คํ่า แต่ส่วนใหญ่มกั จะจัดขึน้
13 คํ่า ถึง 15 คํ่า เดือน 12 โดยถือเอาวันขึน้ 15 คํ่า เป็นวันสุดท้ายของงาน
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ภาพที่ 1.4 ประเพณีเขาวงกต 1
แหล่งที่มา: มิ-มู่, 2550.

ภาพที่ 1.5 ประเพณีเขาวงกต 2
แหล่งที่มา: Chiangmai Touring, ม.ป.ป.
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3) ประเพณีแห่จองพารา (ปอยเหลินสิบเอ็ด) หรือประเพณีออกพรรษาของชาว
ไทยใหญ่

ประเพณีแห่จองพารา คือ ประเพณีบูชาปราสาทพระของคนไตหรือชาวไทยใหญ่
เป็นประเพณีทม่ี คี วามสําคัญสําหรับชาวแม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งอย่าง ซึง่ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
จะจัดขึน้ ในเดือน 11 ระหว่างขึน้ 13-14 คํ่า ประชาชนจะซือ้ อาหารและสิง่ ของต่าง ๆ สําหรับไป
ทําบุญทีว่ ดั ในวันขึน้ 15 คํ่า เมือ่ ถึงรุง่ เช้ามืดของวันขึน้ 15 คํ่า ซึง่ ตรงกับวันออกพรรษา จะมีการ
ตักบาตรเทโวโรห ตอนกลางคืนตามบ้านเรือนและวัดต่าง ๆ จะมีการจุดประทีปโคมไฟสว่างไสว
มีการแห่ “จองพารา” หรือ “ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า” ซึ่งตกแต่ งประดับประดาอย่าง
สวยงาม มีการแสดงการละเล่นพื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2556)
ประเพณีน้ีมพี ้นื เพจากความเชื่อที่ว่าถ้าได้จดั ทําจองพาราหรือปราสาทพระรับ
เสด็จพระพุทธเจ้าที่บ้านของตนเองแล้วครอบครัวจะอยู่เย็นเป็ นสุข ได้บุญกุศลส่งผลไปถึงการ
ประกอบอาชีพ และจะได้รบั ผลสําเร็จตลอดทัง้ ปี
จองพาราจะมีส่วนประกอบโครงที่ทําจากไม้ไผ่ บุด้วยกระดาษสา ตกแต่ งด้ว ย
กระดาษสีบุลายศิลปะชาวไต ซึง่ มี 2 กลุ่มลาย คือ กลุ่มนอนเคอ (ลานเคลือเถา) ลักษณะลายที่
เขียนเป็ นเถาติดต่อกัน ประกอบด้วยก้านใบ ดอก และเถาเลือ้ ย เน้นความสวยงามของเส้นโค้งที่
อ่อนช้อย อีกหนึ่งกลุ่ม คือ ลายใบหมากเก๋ง (ลายสับปะรด) ลักษณะใบหมากเก๋งเป็ นรูปลาย
ประดิษฐ์ใบเรียว คล้ายกับรายกนก ลายกะจง ลายกลีบบัว
ชาวบ้านจะนําอาหารทีป่ ระกอบด้วย ข้าวสวย ขนม ผลไม้ ใส่ในกระทงใบตองวาง
ไว้บนจองพารา จุดธูปเทียนกล่าวอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้มาเสด็จประทับทีจ่ องพาราเพื่อเป็ นสิร ิ
มงคล และจะตัง้ ไปจนครบ 7 วัน เมือ่ สิน้ สุดการบูชา ก็จะนํ าจองพาราไปทิง้ หรือเผา บ้างก็เอาไว้
นอกชายคาบ้านนอกรัว้ ไม่นิยมเก็บไว้ในบ้าน เมือ่ ถึงปีถดั ไปก็จะทําใหม่อกี ครัง้
สําหรับชาวไทยใหญ่นัน้ ประเพณีจองพาราเปรียบเสมือนการทําบุญครัง้ ใหญ่เป็ น
ส่วนสําคัญของประเพณีไทยใหญ่ท่จี ดั ทํากันในช่วงออกพรรษา โดยที่มคี วามศรทธาและความ
เคารพในพระพุทธศาสนาเป็ นตัวแกนหลัก ในการจัด และในปจั จุบนั นี้จองพาราถือเป็ นประเพณี
ที่นักท่อ งเที่ยววัฒนธรรมให้ความสนใจเป็ นอันมาก โดยจะเห็นได้จากการจัด งานประเพณีท่ี
ยิง่ ใหญ่ในอําเภอแม่ฮ่องสอนเอง และด้วยความน่ าสนใจของประเพณีน้ีในหลายพืน้ ทีข่ องจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้มกี ารเริม่ นําจองพารามาเป็นสื่อในการส่งเสริมท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเช่นกัน
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ภาพที่ 1.6 ประเพณีแห่จองพารา 1
แหล่งที่มา: ปิ่น บุตรี, 2552.

ภาพที่ 1.7 ประเพณีแห่จองพารา 2
แหล่งที่มา: นุ ชนารถ เผือกพาคํา, 2558.
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ทัง้ 3 ประเพณี ท่ีไ ด้ก ล่ า วไปข้า งต้น นัน้ ถือ เป็ น ศูน ย์ร วมลัก ษณะสํา คัญ ของจัง หวัด
แม่ ฮ่ อ งสอนให้เ ราเห็น ได้อ ย่ า งเด่ น ชัด ด้ว ยว่ า มีก ารแสดงถึง คุ ณ ลัก ษณะด้า นต่ า ง ๆ ของ
วัฒนธรรมทีม่ คี ่าควรแก่การอนุ รกั ษ์และส่งเสริม อาทิเช่น
1) การใช้ศลิ ปะหัตถกรรมในการตกแต่งงาน
2) การแสดงออกถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นจุดเด่นของคนไทยใหญ่
3) การการแต่งกายในชุดพืน้ เมืองเพื่อเข้าร่วมงานประเพณี
4) การใช้ภาษาไทยใหญ่และภาษาพืน้ เมืองในการเรียกขานชื่อสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ส่วนประกอบของประเพณี
ดังที่ สมควร กวียะ (2547, อ้างถึงใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552) ได้อธิบายถึงสื่อ
ประเพณี (Traditional Media) ว่าคือวัฒนธรรมทัง้ มวลทีค่ นไทยและสังคมไทยได้สร้างสรรค์และ
สัง่ สมกัน มาตัง้ แต่ อ ดีต กลายเป็ น เครื่อ งมือ ที่ส่ ง รับ และเก็บ ข่า วสารที่เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์ของระบบสังคมไทย ปรากฏให้รใู้ ห้เห็นในรูปแบบของคําพูด ข้อเขียน บทเพลง ดนตรี
การละเล่น หัตถกรรม สถาปตั ยกรรม พิธกี าร ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม หรือแม้กระทังวิ
่ ธชี วี ติ
นอกจากนี้ สมควร กวียะ (2547, อ้างถึงใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552) ยังได้กล่าวถึง
การใช้ส่อื ประเพณีในการเป็ นเครื่องมือสื่อสารไว้ว่า สื่อประเพณีอาจเป็ นได้ทงั ้ ภาชนะรองรับตัว
สาร และพาหนะ ที่จะนํ าตัวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง และที่สําคัญคือจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง ซึ่งจะยาวนานหลายพันปี อาจจะ
หมายถึง บุคคล วัตถุ เสียง ภาพ การเคลื่อนไหว กระบวนการหรือวิธกี ารที่สามารถเก็บบันทึก
และถ่ายทอดข่าวสารของระบบสังคม รวมทัง้ ข่าวสารอื่น ๆ ตามความประสงค์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และความสามารถของสื่อ ประเพณี
พื้นบ้านเหล่านี้เป็ นอันมาก เพราะจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นองค์ประกอบที่สําคัญและโดดเด่น
เหล่านัน้ ถือว่าเป็ นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ล้ําค่า และมีพลังในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาแสวงหาความสวยงามของประเพณีเหล่านี้อยู่เสมอ จึงมีนโยบายให้แต่ละ
พืน้ ทีน่ ําเอาประเพณีเหล่านี้มาเป็ นสื่อทีใ่ ช้ศกึ ษาทางวัฒนธรรมให้กบั บุคคลทีส่ นใจ โดยในแต่ละ
พื้นที่จะมีก ารหยิบยกประเพณีสําคัญ และโดดเด่ นขึ้นมาให้ค นนอกพื้นที่ไ ด้ศึก ษา โดยคนใน
ท้องถิน่ เองจะเป็ นผูท้ ม่ี าให้ความรูค้ วามเข้าใจกับนักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
ดังที่ จิราวรรณ กาวิละ (2544, อ้างถึงใน นุ ชจรินทร์ ทับทิม, 2553) กล่าวถึง ประเพณี
และวัฒนธรรมไว้ว่า เป็ นทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสําคัญและมีบทบาทในการดึงดูด
นักท่องเทีย่ วจากดินแดนต่าง ๆ สู่แหล่งท่องเทีย่ วแต่ละแห่งได้ไม่น้อย โดยเหตุทช่ี นชาติต่าง ๆ
ทัว่ โลกต่ า งก็ม ีว ิถีชีว ิต แตกต่ า งกัน มีว ัฒ นธรรมที่ส มาชิก ในชนชาตินั น้ ๆ ร่ว มกัน สร้า งขึ้น
มากมาย ซึง่ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติเป็ นสิง่ ท้าทาย
เพื่อนมนุ ษย์ให้สนใจใคร่รู้ ใคร่เห็นถึงความแตกต่างนัน้ ๆ และได้กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อ
การศึกษาเรียนรูใ้ นวัฒนธรรมของชนชาติอ่นื ๆ ตามธรรมชาติของมนุ ษย์ทม่ี กั จะสนใจและอยาก
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รูอ้ ยากเห็นในสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่จากของตนเอง ซึง่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็ นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งของธุระกิจการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ ทงั ้ ทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ชวี ิต
นอกเหนือไปจากการท่องเทีย่ วเพื่อความสนุ กสนานเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ สมควร กวียะ (2547, อ้างถึงใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552) ได้ให้ขอ้
เสนอแนะไว้ว่า สื่อประเพณี เป็ นช่องทางหนึ่งที่สารมารถนํามาใช้เป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม สนับสนุ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี เพราะจะทําให้เห็นการพัฒนา
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นผูท้ ่คี ลุกคลีมคี วามใกล้ชดิ กับวัฒนธรรมนัน้ ๆ มาก
ทีส่ ุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็ นผูท้ ส่ี ร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมนัน้ ๆ ขึน้ มาก็เป็ นได้ และจากทีไ่ ด้เริม่
กล่าวมาแต่ต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนัน้ มีวฒ
ั นธรรม ประเพณีมากมายที่จะสามารถนํ ามา
เป็นเครือ่ งมือในการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วในเชิงวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งในงานวิจยั ชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษางานประเพณี 12 เดือน ของชาวไทยใหญ่มา
เป็ น กรณี ศึก ษา โดยได้ ศึก ษาลงลึก ไปที่ป ระเพณี จ องพารา ซึ่ง ในแต่ ล ะพื้น ที่ข องจัง หวัด
แม่ ฮ่ อ งสอนจะมีก าร เรีย กชื่อ งานและการจัดงานที่แ ตกต่ า งกันออกไป เช่น เทศบาลเมือ ง
แม่ฮ่องสอน จะมีการจัดงานปอยเหลินสิบเอ็ดทุกปี อย่างยิง่ ใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมีการ
แห่จองพาราเป็ นหัวใจหลักในการจัดงาน หรือในพืน้ ทีอ่ ําเภอแม่สะเรียงจะมีการเรียกชื่อว่า งาน
เทศกาลออกหว่า ประเพณีออกพรรษาแม่สะเรียง ส่วนอําเภอปายเรียกงานประเพณีน้ีว่า งาน
กาดหลู่ปาย
ในส่วนของพืน้ ทีศ่ กึ ษาผูศ้ กึ ษาได้เลือกพืน้ ทีต่ ําบลบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม เป็ นพืน้ ทีใ่ น
การศึก ษา เนื่อ งจากทางบ้านเมือ งปอน อ.ขุนยวมนัน้ ได้มกี ารจัด ดําเนิ นโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สบื สานประเพณีวฒ
ั นธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด) ขึน้ โดย
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลเมือ งปอน ร่ ว มกับ โรงเรีย นชุ ม ชนบ้ า นเมือ งปอนและประชาชน
บ้านเมืองปอน โดยให้การศึกษาในเรื่องของการทําจองพารา กับกลุ่มองค์กร และประชาชน
ทัวไป
่ ที่ส นใจเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้วถิ ีแห่ง ประเพณีของชาวบ้านเมืองปอนและ มีการร่ว ม
เดินขบวนแห่จองพาราอย่างสวยงาม โดยได้เริม่ จัดทําครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2557 และต่อมาในปี
พ.ศ. 2558 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีแก่ลูกหลานและทุก
ภาคส่ ว นในชุ ม ชนอนุ ร กั ษ์ แ ละสืบ สานวัฒ นธรรมประเพณีจ องพารา (ซุ้มประสาทรับเสด็จ )
ส่งเสริมและพัฒนาบ้านเมืองปอนเป็ นหมู่บา้ นวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่)
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีบา้ นเมืองปอน
3) เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ว ฒ
ั นธรรมประเพณีชนเผ่ าไต
(ไทยใหญ่) ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุ รกั ษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีของชนเผ่าไต (ไทยใหญ่)
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การศึกษาวิจยั เรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และ การนําไปใช้
ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผูศ้ กึ ษาซึง่ มีมถี นิ่ กําเนิด ทีอ่ ยู่อาศัยอยู่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแต่กําเนิด จึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องของ สื่อประเพณีทม่ี ใี นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยในงานวิจยั ชิน้ นี้ จะเลือกใช้ส่อื ประเพณีทม่ี คี วามเก่าแก่ มีการร่วมมือร่วมใจกัน
ของชุมชนอยู่ในปจั จุบนั และเป็ นที่รจู้ กั ทัง้ ของคนใน และนอกพื้นที่จงั หวัด อันได้แก่ ประเพณี
จองพารา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะสามารถนําไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการใช้ส่อื ประเพณี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจะทําการศึกษาคุณลักษณะและรูปแบบของสื่อประเพณี
บทบาทหน้ าที่ท่มี ตี ่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ที่ม ี
ต่ อ การใช้ส่อื ประเพณีเ พื่อการพัฒนาการท่ อ งเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จนนํ าไปสู่การอนุ รกั ษ์ส่อื
ประเพณีเหล่านี้ให้คงไว้อย่างยังยื
่ น

1.2 ปัญหานําวิ จยั
1) สื่อ ประเพณี จ องพาราในบ้ า นเมือ งปอน อํ า เภอขุ น ยวมจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนมี
คุณลักษณะ แตกต่างกันอย่างไรในอดีตและปจั จุบนั
2) สื่อประเพณีจองพารามีบทบาทหน้าทีต่ ่อการนํ าไปใช้ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไร
3) จากการนําสื่อประเพณีจองพารามาใช้ในการท่องเทีย่ ว ทําให้เกิดปรับเปลีย่ นของสื่อ
หรือไม่อย่างไร
4) การนํ าสื่อประเพณีจองพารามาใช้ในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรูปแบบของอดีตและปจั จุบนั ของ
บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าทีส่ ่อื ประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) เพื่อศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ผลจากการวิจยั สามารถนํ าไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อ
ประเพณีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ผลจากการวิจยั สามารถนํ าไปเป็ นประโยชน์ ทางวิชาการซึ่งสามารถนาไปใช้อ้างอิง
และศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้ในด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3) ผลจากการวิจ ัย สามารถนํ า ไปเป็ น ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอื่น ๆ ทีม่ สี ่อื ประเพณีเป็ นฐานในการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม

1.5 ขอบเขตการวิ จยั
1) ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ในงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้พน้ื ทีบ่ า้ นเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็ นพื้นที่ในการศึกษาเนื่องจากสภาวัฒนธรรมบ้านเมืองปอน มีการกําหนดนโยบายในการนํ า
ประเพณี จ องพารามาใช้เ ป็ น แหล่ ง ข้อ มูล ทางด้า นการศึก ษา และกระตุ้น ส่ ง เสริม ด้า นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดเป็ นประโยชน์ กบั ชุมชนและคนในพื้นที่บ้านเมือ งปอน อําเภอ
ขุนยวม
2) ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ผู้ศกึ ษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยได้คดั เลือกจากกลุ่ม
บุคคลทีม่ กี ารเข้าร่วมทํากิจกรรม และมีความเกี่ยวข้องในประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอน
อําเภอขุนยวม อันได้แก่
(1) ปราชญ์ชาวบ้าน และผูน้ ํากลุ่มชาวบ้านในการจัดงาน ประเพณีจองพารา
(2) เจ้าหน้ าที่จากสภาวัฒนธรรม บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม และ นักวิชาการ
จาก บริหารส่วนตําบลบ้านเมืองปอน
(3) กลุ่มคนในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมจองพารา
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1.6 นิ ยามศัพท์
การใช้ สื่อเพื่อการพัฒนา หมายถึง การใช้ส่อื ประเพณีจองพารา ไปในลักษณะของ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้มกี ารท่องเทีย่ วภายในชุมชน และเป็ นการ
สนับสนุ นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยูอ่ ย่างยังยื
่ น
การสื่อสารแบบมีส่วมร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการใช้ส่อื
ประเพณีจองพารา โดยการเข้าร่วมในประเพณีในแต่ละกระบวนการ และมีการช่วยกันพลักดัน
หรือ แสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ การพัฒ นาสื่อ ประเพณีจ องพาราในด้า นการส่ ง เสริม การ
ท่องเทีย่ วองชุมชนบ้านเมืองปอนอีกด้วย
คุณลักษณะ หมายถึง คุณสมบัตใิ นด้านต่าง ๆ ของสื่อประเพณี อันจะได้แก่
1) รูปแบบ วิธกี ารจัดทําประเพณีจองพาราขึ้นมาตัง้ แต่ วิธกี ารสร้างจองพารา
การเดินขบวนแห่จองพารา วิธกี ารบูชาจองพารา และหลังจบประเพณีจองพารา
2) เนื้อหา และคุณค่า ความหมาย ของประเพณีจองพาราทีส่ ําคัญหรือเป็ นหัวใจ
หลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี
ชาวไทยใหญ่ หมายถึง ชนพืน้ เมืองทีอ่ าศัยอยูท่ างภาคเหนือของประเทศไทย เป็ นกลุ่ม
คนที่มอี ทิ ธิพลต่อวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยในทีน่ ้ีระบุการศึกษาเกี่ยวข้อง
กับคนไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่ อประเพณี หมายถึง ประเพณีจองพาราซึ่งเป็ นประเพณีช่วงออกพรรษา ที่จดั ขึน้ ใน
บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และ การนํ าไปใช้
ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผูศ้ กึ ษาได้นําแนวคิด ทฤษฎี มาใช้เป็ น
แนวทางกําหนดกรอบความคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเรือ่ งสื่อพืน้ บ้านและสื่อประเพณี
2.2 แนวคิดเรือ่ งการปรับตัวของสื่อพืน้ บ้าน
2.3 แนวคิดเรือ่ งต้นไม้แห่งคุณค่า
2.4 แนวคิดสื่อสารการท่องเทีย่ ว
2.5 แนวคิดการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
2.7 แนวคิดเรือ่ งการมีส่วนร่วม
2.8 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเทีย่ ว
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

2.1 แนวคิ ดเรื่องสื่อพืน้ บ้านและสื่อประเพณี
2.1.1 ธรรมชาติ ทวไปของสื
ั่
่อพื้นบ้าน
เป็ นทีร่ บั ทราบกันโดยทัวไปว่
่ า สิง่ ทีเ่ รียกว่า “สื่อ” (Media) นัน้ มิได้ตดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด
เช่นเดียวกันกับ ความหมาย (Meaning) ก็มไิ ด้เกิดขึน้ เองมาตามธรรมชาติ หากแต่ เป็ นสิง่ ที่
มนุ ษย์ได้สร้างหรือกําหนดบทบาทขึน้ มาแทบทัง้ สิน้ โดยเฉพาะสื่อ ซึง่ ในเบือ้ งต้นด้วยทุกคนใน
สังคมต้องตระหนักก่อนว่ามันคือสื่อ และหน้าทีข่ องสื่อโดยพืน้ ฐานก็คอื การเชื่อมโยงคนสองคน
ให้เข้ามารูจ้ กั สัมพันธ์กนั ในแวดวงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน สื่อ นับเป็ นตัวกลาง หรือพาหะ
เป็ นเครื่องห่อหุม้ เนื้อหาชายหนุ่ มมอบให้แก่หญิงคนรักความหมายบางอย่าง เช่น ช่อดอกไม้ท่/ี
เพื่อแสดงความรักความห่วงใยกัน ช่อดอกไม้นัน้ จะกลายมาเป็ นสัญลักษณ์หรือสื่อแสดงแทน
ความผูกพันทันที ฉะนัน้ ในเบือ้ งต้นแล้ว สื่อต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างน้อย 2 ประการที่สําคัญ คือ
ประการแรก สื่อทําหน้าทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างคนเข้าด้วยกัน และประการทีส่ องสื่อต้องทําหน้าทีใ่ น
การห่อหุ้มสารหรือเนื้อหาบางอย่างจากผู้ส่งสารไปยังผู้รบั สาร (กาญจนา แก้วเทพ, 2549)
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สกนธ์ ภู่งามดี (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของ “สื่อ” ไว้อย่างที่น่าสนใจในหนังสือ
เรื่อง การวางแผนในงานโฆษณา สรุปความได้ว่า สื่อ คือตัวกลางหรือช่องทางเพื่อให้สงิ่ ใดสิง่
หนึ่งที่อยู่ต้นทางกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีอ่ ยู่ปลายทางใต้เดินทางถึงกัน โดยสิง่ ทีอ่ ยู่ต้นทางอาจจะเป็ น
ข้อภาพ ตัวอักษร หรือแม้แต่กริ ยิ าท่าทางไปยังสิง่ ทีอ่ ยู่ปลายทางโดยผ่านตัวกลาง ซึ่งในที่น้ีเรา
เรียกว่าสื่อนัน้ เอง
สําหรับคําว่า “พืน้ บ้าน” (Area Based) มีนัยหมายถึง การกําเนิดเจริญเติบโตขึน้ มาใน
แต่ละพืน้ ที่ และถ้าเราไปรวมกับคําว่าสื่อเป็ น สื่อพื้นบ้านก็จะมีความหมายไปในทิศทางว่า เป็ น
สื่อทีถ่ อื กําเนิดขึน้ และใช้สอยกันอยู่ในแต่ละพืน้ ที่ ลักษณะทีส่ ําคัญพืน้ ฐานทัวไปของสื
่
่อพื้นบ้าน
เหมือนกับเหรียญสองด้านหรือทวิลกั ษณ์ กล่าวคือ ในด้านหนึ่งจะมีคุณสมบัติร่วมกับที่อ่นื ๆ
ยกตัวอย่างเช่น การสวมใส่กระโปรงของหญิงสาวชาวม้งทีจ่ ะใส่กระโปรงแบบมีจบี รอบตัว ซึง่ มี
ลักษณะเหมือนกับผูห้ ญิงทัวไปส่
่ วมใส่อยู่ แต่ในเวลาเดียวกันกับกระโปรงของหญิงสาวชาวม้งก็
จะมี “กรรมวิธกี ารผลิตและประดับประดา” สัญลักษณ์บางอย่างลงไปที่ทําให้เป็ น “เอกลักษณ์
เฉพาะ” ทํ าให้ผู้พ บเห็น รู้แ ละเข้า ใจทัน ทีว่ ามิใ ช่เ ป็ น เครื่อ งใช้สํา หรับหญิงสาวโดยทัว่ ไป
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549)
ทุกวันนี้ถ้าพูดถึง “สื่อพืน้ บ้าน” (Folk Media) หลายคนคงนึกถึงสื่อทีเ่ กิดขึน้ และใช้สอย
กันในชุมชนท้องถิน่ ทีม่ กี ระบวนการผลิตทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมากนัก สามารถใช้วสั ดุในท้องถิน่ ทีม่ อี ยู่มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการผลิต และจัด ทํ า ได้ โดยปกติแ ล้ว สื่อ พื้น บ้า นนี้ เ ป็ น สื่อ ที่เ กิด ขึ้น มาก่ อ นสื่อ
สมัยใหม่ และเป็ น สื่อ ที่ถู ก ใช้เ ป็ น ช่อ งทางในการสื่อ สารของคนในชุ ม ชน ตัว สื่อ พื้น บ้านนัน้
ค่อนข้างมีความหลากหลายและความจํากัดในแง่ของประเภทของสื่อหรือแหล่งกําเนิดของสื่อเอง
ทัง้ นี้เนื่องจากแหล่งกําเนิดของสื่อพื้นบ้านมีลกั ษณะเป็ นการกระจายตัว (Decentralized) ที่
แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ในแต่ละท้องถิน่ (Locallized) ทีต่ วั สื่อนัน้ ๆ ถือกําเนิดขึน้ มา แต่ในขณะ
ทีส่ ่อื มวลชนนัน้ มีกลุ่มของผู้ผลิตที่เป็ นแบบ “ศูนย์รวม” (Centralized) และมีโครงสร้างที่เป็ น
มาตราฐานค่อนข้างชัดเจนมากกว่า เช่น สื่อภาพยนตร์ก็จะมีกระบวนก่ อนการผลิต การผลิต
กระบวนการผลิต และหลังการผลิต ที่จะต้องใช้บุค ลากรที่มคี วามรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
รวมทัง้ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต (กาญจนา แก้วเทพ, สุชาดา พงศ์กติ ติวบิ ูลย์, และ
ทิพย์พธู กฤษสุนทร, 2554)
2.1.2 ประเภทของสื่อพื้นบ้าน
สําหรับการทําความเข้าใจกับสื่อพื้นบ้านในแง่มุมของการจัดแบ่งประเภทนัน้ มีแนวคิด
พืน้ ฐานที่ผวู้ จิ ยั จะขอนํ าเสนอโดยการอาศัยกรอบทฤษฎีของ B. Seal (1989, อ้างถึงใน พงศ์
กฤษฏิ ์ พละเลิศ , 2554) ที่ว่าด้ว ยเรื่อ งของปฐมบทของการศึกษาสื่อพื้นบ้านเป็ นแนวทางใน
การศึก ษาทํ า ความเข้า ใจกับ ปรากฎการณ์ ด ัง กล่ า ว ทัง้ นี้ โ ดยมี กาญจนา แก้ว เทพ (2549)
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านการศึกษาสื่อพื้นบ้านมาเป็ นแม่แบบใน
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การศึกษา ในลําดับต่อไปผูว้ จิ ยั จะขอหยิบยกเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของสื่อ
พืน้ บ้านมานําเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) สื่อทีเ่ ป็ นวจนภาษา (Verbal Form) สื่อประเภทนี้มขี อบเขตทีก่ ว้างขวาง ส่วน
ใหญ่มกั จะอยู่ในรูปของภาษาพูดและภาษาเขียน อีกทัง้ ยังสามารถพบเห็นได้ทวั ่ เช่น คําพูดคํา
จาของคน ภาษิต บทกลอน เพลงพื้นบ้า น เรื่อ งเล่ า หรือ แม้แ ต่ ตํ า นานต่ าง ๆ ที่ม ีก ารเก็บ
รวบรวมไว้ เป็ นต้น
2) สื่อทีเ่ ป็ นพฤติกรรม (Bahavior Form) สื่อประเภทนี้ปรากฎให้เห็นได้ทวไป
ั่
เช่น วิถชี วี ติ ของผู้คน วัฒนธรรมประเพณี เครื่องแต่งกาย งานเฉลิมฉลอง ตลอดจนการละเล่น
พืน้ เมืองต่าง ๆ
3) สื่อทีเ่ ป็ นวัตถุ (Material Form) เช่น สิง่ ของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
งานฝีมอื ของตกแต่งบ้าน งานประดิษฐ์เสือ้ ผ้าของใช้ สิง่ ประดิษฐ์ต่าง ๆ
4) สื่อทีเ่ ป็ นอวจนภาษา (Non-Verbal Form) สื่อประเภทนี้ได้แก่ การแสดงอา
กับ กิร ิยา การจัด สถานที่ ลัก ษณะท่ า ทางของคน การจัด ระยะห่ าง การวาดภาพหรือ เขีย น
ตัวอักษร งานศิลปะ ฯลฯ
ประเพณีจองพารานัน้ มีความเป็ นสื่อในทุกประเภท ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นประเพณีท่มี เี กิด
มาจากความเชื่อ คํ า สอนที่บ อกเล่ า ต่ อ กัน มาจากโบราณกาลส่ ง ผลให้เ กิด พฤติก รรมการ
แสดงออกด้วยความเคารพศรัทธาจนกลายเป็ นประเพณีส่บื ต่อกันมา เป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ
โดยผ่านรูปแบบของวัตถุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในงานและความงดงามทางศิลปะทีม่ ใี นตัวจองพารา
นอกจากนี้ประเด็นที่มคี วามน่ าสนใจเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้าน ก็คอื ตัวสื่อนัน้ สามารถหาได้
จากท้องถิน่ เอง ซึง่ อาจจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป สื่อประเภทนี้มกั มีความคุน้ เคยกับคน
ในชุมชนเป็ นอย่างดีเนื่องจากเป็ นสื่อที่อยู่ใกล้ตวั กับผูค้ นในสังคม โดยเฉพาะในท้องถิน่ สิง่ ของ
เครื่อ งใช้ต่ า ง ๆ สามารถนํ า มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ น สื่อ พื้น บ้า นได้ เช่น ของที่ร ะลึก ที่ข ายให้แ ก่
นักท่องเทีย่ วได้เลือกซือ้ นํ ากลับไป อย่างสินค้าประเภทไม้สกั แกะสลักทีผ่ ่านกระบวนการผลิตที่
สวยงามประณีต เนื้อได้มคี วามละเอียด นับเป็นการสร้างมูลค่าให้กบั ตัวสินค้า ซึง่ จากกรณีน้ี ไม้
สัก ธรรมดา ๆ ก็ม ิไ ด้ ม ีค วามหมายเพีย งเป็ น แค่ ไ ม้ท่ีใ ช้ส อยเท่ า นั น้ หากแต่ ไ ด้เ ปลี่ย นเป็ น
“สัญลักษณ์” ของความมังคั
่ ง่ อํานาจ และบารมีของผูค้ รอบครองได้ เช่นเดียวกัน ไม้มงคลต่าง ๆ
ทีย่ งั แฝงเร้นไปด้วยโชคลางของขลัง (โขมสี แสนจิตต์, 2548)
2.1.3 หน้ าที่ของสื่อพื้นบ้าน
ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษาสื่อพื้นบ้านนัน้ ก็คอื การพิจารณาการทํา
หน้าทีข่ องสื่อพื้นบ้าน ซึง่ ก็เหมือนกับสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นสื่อแล้วนัน้ ก็ย่อมจะต้อง
ทํา หน้ า ที่ด้ว ยเช่ น เดีย วกัน และในที่น้ี จ ะขอนํ า เอารากฐานความคิด จากทฤษฎีห น้ า ที่นิ ย ม
(Functionalism) ซึ่งมองว่าสื่อทุก ๆ ประเภทที่มนุ ษย์สร้างขึน้ ก็คอื “สื่อของสังคม” ที่ต้องมี
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บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับสื่อกระแสหลัก นักวิชาการอย่าง กาญจนา
แก้วเทพ (2549: 445-446) ได้สรุปหน้าทีข่ องสื่อพืน้ บ้านต่อสังคมไว้ดงั นี้
1) แจ้งข่าวสาร
2) ให้การศึกษา
3) ให้ความบันเทิง
4) ประสานความสัมพันธ์ของคนในสังคม
จากการทําหน้าทีข่ องสื่อตามหลักการในข้างต้นนัน้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจพืน้ ฐานทีว่ ่า
บทบาทการทําหน้าทีข่ องสื่อพืน้ บ้านก็มลี กั ษณะคล้ายกับสื่อสารมวลชนทัวไปต้
่ องทําหน้าทีห่ ลัก
ต่อสังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันตัวสื่อพื้นบ้านก็ยงั แสดงออกถึงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กระแสการรือ้ ฟื้ นวัฒนธรรมท้องถิน่ ในสังคมไทยจึงค่อย ๆ เติบโตควบคู่มา
กับสภาวะทางสัง คม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ไ ด้เปิ ดพื้นที่ใ ห้กบั สื่อพื้นบ้านในการแสดงอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิน่ ให้สงั คมภายนอกได้รบั รู้ เช่น กรณีการผลิต-การบริโภคสินค้าวัฒนธรรม รวมทัง้
การผลิตสินค้าทางการท่องเทีย่ ว ทีบ่ รรดาตัวสื่อสินค้า
2.1.4 สื่อประเพณี หรือสื่อพื้นบ้าน (Traditional Media หรือ Folk Media)
สื่อประเพณีของไทย คือ วัฒนธรรมทัง้ มวลทีค่ นไทยและสังคมไทยได้สร้างสรรค์และสัง่
สมกันมาตัง้ แต่อดีต กลายเป็ นเครือ่ งมือทีส่ ่ง รับ และเก็บข่าวสารทีเ่ ป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์
ของระบบสัง คมไทย ปรากฎให้ รู้ใ ห้ เ ห็น ในรู ป แบบของคํ า พู ด ข้อ เขีย น บทเพลง ดนตรี
การละเล่น หัตถกรรม สถาปตั ยกรรม พิธกี าร ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม หรือแม้กระทังวิ
่ ถี
ชีวติ (วันทนา เตชะสุวรรณา, 2548)
สมควร กวียะ (2547, อ้างถึงใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552) กล่าวถึงสื่อประเพณีว่า
สื่อประเพณีเป็ นได้ทงั ้ ภาชนะรองรับตัวสาร (Recipeint) และพาหนะ (Vehicle) ทีจ่ ะนํ าตัวสาร
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และที่สําคัญคือ จาก
เวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง ซึง่ จะยาวนานหลายพันปี
สื่อประเพณีอาจจะหมายถึง บุคคล วัตถุ เสียง ภาพ การเคลื่อนไหว กระบวนการหรือ
วิธกี ารที่สามารถเก็บบันทึกและถ่ ายทอดข่าวสารของระบบสังคม รวมทัง้ ข่าวสารอื่น ๆ ตาม
ความประสงค์
ถ้าแบ่งตามครรลอง (Channel) ที่ส่อื ประเพณีอาจส่งรหัสสาร (Encoded Message
Representing any Information) ไปได้ เราอาจมองเห็นประเภทของสื่อประเพณีไทยได้ชดั เจน
ขึน้ ดังนี้
1) ครรลองโสต ได้แก่
(1) เพลงและดนตรี เช่น เพลงกล่อม เพลงไทย (เดิม) เพลงแคน
(2) การบอกเล่าเช่น คําพังเพย นิทาน เรือ่ งตลกพืน้ บ้าน
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2) ครรลองทัศน์ ได้แก่
(1) การอ่าน เช่น วรรณคดีไทยต่าง ๆ
(2) สถาปตั ยกรรม เช่น เรือนไทย โบสถ์ โรงหนังตะลุง
(3) จิตรกรรมและปฏิมากรรม เช่น ลายไทย พระพุทธรูป ภาพเขียนฝาผนัง
(4) อุปกรณ์การแสดง เช่น ฉากลิเก เครือ่ งแต่งตัวรําไทย
(5) ของเล่นของใช้ เช่น ภา ภาชนะใบตอง กระบวยตักนํ้า
(6) ภาษาท่าทาง เช่น การไปลามาไหว้ การยิม้ แย้มโอภาปราศรัย
3) ครรลองโสตทัศน์ ได้แก่
(1) การเชิดหุ่น เช่น หุ่นกระบอก หนังตะลุง
(2) การฟ้อนรํา เช่น เซิง้ กระติบ๊ รําลาวกระทบไม้ รําฉุ ยฉาย
(3) ละครและฟ้อนรํา เช่น โขน ลิเก โนรา
(4) การละเล่น เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่ อย ลําตัด
(5) พิธกี ารและวิถชี วี ติ เช่น พิธบี วช ทําบุญ ลอยกระทง สวดมนต์ การไปวัด
4) ครรลองรสหรือกลิน่ ได้แก่
(1) อาหารไทย
(2) ดอกไม้ไทย
5) ครรลองทักษะ (Knowing by Doing) ได้แก่ การกระทําหรือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือการผลิตประเพณีต่าง ๆ เช่น ร่วมร้องรําทําเพลง การร่วมขบวนแห่ การเขียนภาพ
ลายไทย การเข้าพิธหี รือการใช้ชวี ติ แบบไทย เป็ นต้น
หากพิจารณาตามครรลองทัง้ 5 ข้อของสื่อประเพณีแล้วนัน้ เราจะเห็นได้ว่าประเพณีจอง
พารามีความสมบูรณ์ในการเป็ นช่องทางที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมให้กบั คนภายนอก
ได้เห็น ได้รบั รู้ ถึงวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั นํามาสื่อสร้างความสัมพันธ์
ให้กบั คนในพืน้ ทีไ่ ด้อกี ด้วยเช่นกัน
เสฐียรโกเศศ (2524, อ้างถึงใน วันทนา เตชะสุวรรณา, 2548) ได้กล่าวถึงประเพณีและ
การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสรุปได้ว่า ประเพณีเป็ นวัฒนธรรมที่เ ราประพฤติปฏิบตั ิกนั อยู่
เสมอและเป็ นเรื่องธรรมดาทีไ่ ม่ว่าสิง่ ใดถ้าเป็ นอยู่อย่างนัน้ โดยไม่มสี งิ่ ใหม่เข้ามาเสริม สิง่ เก่าสิง่
นัน้ ก็จะต้องสูญสิ้นไป ประเพณีก็เช่นกัน การทีป่ ระเพณีไทยยังคงอยู่ได้ก็เพราะมีสงิ่ ใหม่เข้ามา
ช่วยเสริมสร้างสิง่ เก่าและสามารถเข้ากันได้ด ี โดยประเพณีนัน้ จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละ
น้ อยทุกยุคสมัย ดังนัน้ ประเพณีจงึ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุ ษย์ได้สร้างขึน้ มาและได้ม ี
การประพฤติปฏิบตั สิ บื ทอดต่อ ๆ กันมา จนเป็ นมรดกทางสังคมและเป็ นเอกลักษณ์ประจําชาติ
โดยประเพณีน้ีอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมตามกาลสมัยได้
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เนื่ องจากประเพณี เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมไทยที่ ม นุ ษย์ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น จาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและคนในสังคมเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องดีงาม จึงประพฤติปฏิบตั สิ บื ต่อ
กันมา โดยประเพณีน้ีอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมตามยุคสมัยได้
ดัง นั ้น จึง อาจกล่ า วได้ ว่ า ประเพณี ข องไทยจะมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ เ สมอตาม
สภาพแวดล้อ มทางสัง คมและวัฒนธรรม เมื่อ พิจารณาถึง มูล เหตุ ใ นการเกิด ประเพณี ก็อ าจ
กล่าวถึงทีม่ าของประเพณีไทยได้หลายประการคือ
1) การประกอบอาชีพ เนื่องจากประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมเป็ นหลัก สภาพสังคมและชีวติ ความเป็ นอยู่จะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มเป็ น
พวกและจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ตลอดจนจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่
คํานึง ว่าจะต้องเป็ นเครือ ญาติก ัน ประกอบกับคนไทยมีนิสยั รัก ความสนุ ก สนานจึงทําให้เ กิด
ประเพณีในการประกอบอาชีพขึน้ เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีบุญคูนลานของภาค
อีสาน เป็ นต้น
2) ความเชื่อ สังคมไทยในอดีตจะมีความเชื่อในสิง่ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้ และ
เห็นว่าเป็ นอิทธิฤทธิ ์ผีสางเทวดาทีม่ อี ํานาจสามารถดลบันดาลให้เป็ นไปในทางทีด่ หี รือร้ายก็ไ จึง
ทําให้มปี ระเพณีการบูชาเช่นสรวงเพื่อก่อคุณประโยชน์ให้แก่ตน เช่น การทําขวัญเดือนเมื่อเด็ก
อายุครบ 1 เดือน การหาฤกษ์ยาม การแห่บงั ้ ไฟ เป็ นต้น
3) ความศรัทธาในศาสนา คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนา และจะมีความ
เชื่อ ในเรื่อ งกฎแห่ ง กรรมว่ า ทํ า ดีต้ อ งได้ด ี ตลอดจนนิ ย มการทํ า บุ ญ เพื่อ หวัง ผลตอบแทน
ประเพณีท่เี กี่ยวกับศสานาจึงเกิดขึน้ เช่น ประเพณีการทอดกฐิน การลอยกระทง การฟงั เทศน์
มหาชาติ การเข้าพรรษา เป็ นต้น
4) ความเจริญทางจิตใจ คนไทยจะมีนิสยั กตัญ�ูกตเวที รูจ้ กั ตอบแทนบุญคุณผูม้ ี
พระคุณ และเพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญ�ูนัน้ จึงได้มปี ระเพณีเกิดขึน้ เช่น ประเพณี
ไหว้ครู การรดนํ้าผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์ เป็นต้น
5) การรับวัฒนธรรมอื่น เมื่อ สัง คมไทยได้ม ีก ารติดต่ อ กับต่ างชาติย่อ มมีก าร
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเกิดขึน้ หรือรับอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นเข้ามาในวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ตัง้ ศาลพระภูม ิ การแต่งกาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึน้ ทําให้
ประเพณีดงั ้ เดิมของไทยเปลีย่ นแปลงไป
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2.1.5 ลักษณะของประเพณี
ประเพณี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรม ดัง นั น้ จึง มีล ัก ษณะเช่ น เดีย วกับ วัฒ นธรรม
กล่าวคือ
1) เป็ น สิ่ง ที่ม นุ ษ ย์ส ร้า งขึ้น และคนในสัง คมยอมรับ ว่ า เป็ น สิ่ง ดี ตลอดทัง้ ได้
ร่วมมือกันปฏิบตั ติ าม ในการสร้างประเพณีแต่ ละอย่างขึ้นมานัน้ อาจได้มาจากสภาพแวดล้อม
การทํามาหากิน ความเชื่อ ฯลฯ
2) เป็ นสิง่ ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยจะสืบทอดด้วยการ
เรียนรู้ เช่น เรารูจ้ กั ประเพณีวนั เข้าพรรษาเพราะได้เคยเห็นผูใ้ หญ่ปฏิบตั ิ เป็นต้น
3) เป็ นสิง่ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงได้ ประเพณีแต่ละอย่างย่อมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละ
ยุคสมัย โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างให้ผดิ แผกไปจากเดิม เพื่อให้ทนั กับวิถี
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของสังคม
นอกจากนี้ประเพณีไทยมีลกั ษณะเฉพาะของตนเองหลายประการด้วยกันอัน
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของตนเองดังนี้
1) เป็ น ประเพณี ท่ีม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ชีว ิต ความเป็ น อยู่อ ย่า งแนบแน่ น เช่ น
ประเพณีทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ประเพณีเกีย่ วกับการทํามาหากิน เช่น การ
ลงแขก การขอฝน การทําขวัญ เป็ นต้น
2) เป็ นประเพณีทม่ี ลี กั ษณะยกย่องเชิดชูบุคคลอันเป็ นที่เคารพสักการะ และยก
ย่องผูอ้ าวุโส โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ เป็นต้น
3) เป็ นประเพณีทม่ี คี วามเกีย่ วพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่น
4) เป็ น ประเพณี ท่ีม ีล ัก ษณะผสมผสานระหว่ า งความเชื่ อ ดัง้ เดิ ม ศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ ซึง่ ผสมผสานกันอย่างแยกกันไม่ออก เช่น ประเพณีการแต่งงาน จะมี
การดูฤกษ์ยาม มีการสู่ขอ มีพระสงฆ์สวดมนต์ให้พร มีการเจิมหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว เป็นต้น
5) เป็ นประเพณีทเ่ี น้นการอยู่ร่วมกันโดยแสดงออกให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การประนีประนอม และการให้อภัย จะเปิ ดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกัน
อย่างเต็มที่ ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย ไม่มลี กั ษณะของความขัดแย้ง
6) เป็ นประเพณีท่มี แี สดงออกถึงความสนุ กสนานรื่นเริง คามเป็ นอิสระ มีการ
พบปะสังสรรค์ของคนในกลุ่มอยูเ่ สมอ
7) เป็ นประเพณีท่มี กี ารประสานระหว่างลักษณะเก่ากับลักษณะใหม่ ประเพณี
ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเพื่อให้ทนั กับวิถีชวี ติ ของคนไทย มีลกั ษณะการยอมรับ
เช่น ประเพณีการแต่งกาย ประเพณีการกินอาหาร เป็นต้น
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2.1.6 การวิ เคราะห์คณ
ุ ลักษณะแบบเฉพาะ
ในหนังสือ ชื่อ “สื่อพื้นบ้านเพื่อ การพัฒนาภาพรวมจากงานวิจยั ” กาญจนา แก้วเทพ
(2548) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์คุณลักษณะแบบเฉพาะ ของสื่อพื้นบ้านไว้ว่า “จากลักษณะ
องค์ประกอบของสื่อพืน้ บ้านแบบทัว่ ๆ ไปนัน้ จะช่วยทําให้เข้าใจรูปแบบเนื้อหาของสื่อพืน้ บ้าน
ประเภทนั น้ ๆ แบบหลัก การทัว่ ๆ ไป แต่ ท ว่ า เมื่อ ลงมือ ทํ า งานในภาคปฏิบ ัติ นัก วิจ ยั /ผู้
ปฏิบตั งิ านทางวัฒนธรรมจําเป็ นต้องเพิม่ “ลักษณะเฉพาะ” (ในภาษาคอมพิวเตอร์อาจเรียกว่า
พารามิเตอร์เข้าไป) ซึง่ จะทําให้หน้าตาขององค์ประกอบร่วมเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันออกไปใน
รายละเอียด” โดยได้ยกตัวอย่างเกณฑ์สาํ หรับวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะไว้ ดังนี้
1) ประเภทของสื่อพืน้ บ้าน (Genres)
2) กาลเวลา (Time)
3) พืน้ ที่ (Area)
4) สํานัก/สายตระกูล/สายสกุล (School)
โดยในงานวิจยั เรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้
ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผูว้ จิ ยั ได้นําเอาเกณฑ์ในเรื่อง กาลเวลา
(Time) มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะของสื่อ ประเพณี จ องพารา เพื่อ ทราบถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงไปของสื่อประเพณีจองพาราจากอดีตมาสู่ปจั จุบนั
กาญจนา แก้วเทพ (2548) ได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของสื่อพื้นบ้าน
ตามเกณฑ์ เ รื่อ งการเวลา โดยอดุ ล ย์แ ละคณะเปรีย บเทีย บ รู ป แบบและเนื้ อ หา/คุ ณ ค่ า /
ความหมายของพิธเี ลีย้ งผีป่ยู ่าระหว่างอดีตกับปจั จุบนั ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงไปของ
คุณลักษณะของพิธกี รรมนี้
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ภาพที่ 2.1 การแสดงการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะตามกาลเวลาของผีปยู่ ่า
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2548.
จากการศึกษาและทบทวน เกีย่ วกับแนวคิดเรื่องสื่อพืน้ บ้านและสื่อประเพณี ผูว้ จิ ยั จะได้
นํ ามาทบทวนการตอบวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ในด้านของคุณลักษณะของสื่อประเพณีจอง
พาราที่ว่าด้ว ยเรื่อ งของ รูปแบบของสื่อประเพณี เนื้อ หาที่มใี นประเพณี รวมทัง้ คุ ณ ค่ า และ
ความหมายของสื่อประเพณีจองพารา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ในแนวคิด อาทิเช่น
หน้าทีข่ องสื่อประเพณี การแบ่งประเภทของสื่อตามครรลอง และลักษณะของสื่อ เป็นต้น
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2.2 แนวคิ ดเรื่องการปรับตัวของสื่อพืน้ บ้าน
การปรับ ตัว ของสื่อ พื้นบ้า นนั น้ เกิด ขึ้น อยู่ต ลอดเวลา เพื่อ การสืบ ทอดและดํา รงอยู่
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังที่ เธียรชัย อิศรเดช (2547, อ้างถึงใน กาญจนา
แก้ว เทพ, เธียรชัย อิศรเดช, ประยุทธ วรรณอุดม, อดุลย์ ดวงดีทวีรตั น์, และอริยา เศวตามร์,
2548, น. 42) ได้ให้คํานิยามของการปรับตัวของสื่อพืน้ บ้านไว้ว่า เป็ นความสามารถของสื่อทีจ่ าํ
ดํารงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยการประยุกต์หรือพลิกผันคุณลักษณะ (Attribute) เก่า
บางประการให้ส อดคล้อ งกับสภาพใหม่ท่เี ปลี่ยนไปของบริบทใหม่ท่รี องรับสื่อ โดยดํารงอัต
ลัก ษณ์ เ ดิม ไว้ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ อ าจจะยอมลดทอนหรือ ถอดรื้อ ตลอดจนสร้า งสรรค์
องค์ประกอบบางประการในสื่อนัน้ เพื่อให้อยูร่ อดต่อไป
หลักเกณฑ์ในการปรับตัว
โดยกาญจนา แก้วเทพ (2548, อ้างถึงใน จิราพร ขุนศรี, 2557) ได้สงั เคราะห์แนวคิด
เรือ่ งสื่อพืน้ บ้านในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์เรื่องเปลือก/กระพี/้ แก่น เป็ นการแบ่งระดับชัน้ ของวัฒนธรรมตาม
แกนแนวนอนซึ่งสามารถตอบได้ว่าในการปรับเปลี่ยนนัน้ สิง่ ใดที่สามารถปรับได้มาก สิง่ ใดที่
สามารถปรับได้น้อย และอะไรบ้างทีไ่ ม่สามารถปรับได้เลย
2) หลัก เกณฑ์เ รื่อ งสิท ธิข องเจ้า ของวัฒ นธรรม ในการเปลี่ย นแปลงของสื่อ
พื้น บ้ า นนั น้ หลายครัง้ ที่ก ารเปลี่ย นแปลงเกิด จากความต้ อ งการและแรงผลัก ดัน ของ “คน
ภายนอก” ที่มใิ ช่เจ้าของวัฒนธรรม จึงอาจสร้างความสูญเสียให้แก่ส่อื พื้นบ้าน ดังนัน้ ในการ
ปรับตัวของสื่อพื้นบ้านนัน้ ต้องคํานึงเรื่อ ง “หลักการเรื่องสิทธิมนุ ษยชน” ในการที่จะเลือ ก
คุณลักษณะใดเพื่อคงไว้ เลือกปรับเปลีย่ นคุณลักษณะใด รวมทัง้ เลือกสร้างใหม่ในคุณลักษณะใด
3) หลักเกณฑ์เรื่องรูปแบบของการผสมผสาน การปรับประยุกต์วฒ
ั นธรรมแบบ
หนึ่งมักจะมีการผสมผสานระหว่างสิง่ เก่า/วัฒนธรรมเดิมทีม่ อี ยู่กบั สิง่ ใหม่/วัฒนธรรมใหม่เข้ามา
การพบกันระหว่างสิง่ ใหม่และสิง่ เก่าทีม่ อี ยู่ 3 แบบแผนได้แก่
(1) การแทนที่ (Substitution) คือ สิง่ เก่ า/วัฒนธรรมเดิมถูกแทนที่ด้วยสิง่
ใหม่/วัฒนธรรมใหม่ทงั ้ หมด
(2) การเพิม่ เข้ามาแทน (Addition) คือ เก็บทัง้ ของเก่าและของใหม่ไว้ดว้ ยกัน
แบบแผนการนํ าเอาของเก่า/ของใหม่มาไว้ทงั ้ คู่น้ี จะใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขทีต่ ้องมีทรัพยากรมาก
พอทีจ่ ะใช้ได้ทงั ้ ของเก่าและของใหม่ควบคุ่กนั ไป
(3) แบบแผนเรื่อ งการปรับประสาน (Articulation/Hybridization) คือ มี
ลักษณะเป็ นลูกผสมด้วยการนํ าเอาคุณลักษณะบางอย่างจากองเก่ามาบวกผสมกับคุณลักษณะ
บางอย่างจากของใหม่ แล้วผสมผสานกันออกมาเป็ นลูกผสม แบบแผนนนี้จะกระทําได้ต่อเมื่อ มี
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“การวิเคราะห์คุณลักษณะ” เพราะเราต้องตัดสินใจว่าจะเอาคุณลักษณะใดจากของเก่ามาผสมกับ
ของใหม่
4) การปรับเปลีย่ นตามเกณฑ์ของการสื่อสาร (S-M-C-R)
(1) การปรับเปลี่ยนด้านตัวผู้ส่งสาร เช่น อาจเปลีย่ นแปลงโดยใช้เกณฑ์เรื่อง
เพศ อายุ รุน่ วัย ฯลฯ
(2) การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหา กล่าวคือ มีพ้นื ที่ว่างในเนื้อหาที่จะสามารถ
ปรับเปลีย่ น/สอดแทรก/ตัดตอน ฯลฯ อยูเ่ สมอ ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นเนื้อหาจึงเป็นเรือ่ งง่าย
(3) การปรับเปลีย่ นด้านผูช้ ม สื่อพืน้ บ้านมีศกั ยภาพทางด้านนี้อยู่มาก ในการ
แสดงสื่อ พื้น บ้ า นสามารถปรับ เปลี่ย นผู้ช มได้ห ลายระดับ ตัง้ แต่ ปรับ ให้เ ข้า มามีส่ ว นร่ ว ม
สนุ ก สนานปรับ เปลี่ ย นให้ เ กิ ด ความผู ก พัน ปรับ เปลี่ ย นให้ เ กิ ด ความรู้ ส ึก เป็ น กลุ่ ม นิ ย ม
(Collectivism) และการปรับเปลีย่ นผูช้ มให้มที งั ้ ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของสื่อพืน้ บ้าน
(4) การปรับ เปลี่ยนเรื่อ งช่ อ งทาง/ตัว สื่อ ช่ อ งทางหรือ สื่อ นี้ มีค วามหมาย
กว้างขวางตัง้ แต่ตวั สื่อต่าง ๆ (Media) และช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ (เทศะ) และช่วงเวลา
(กาละ) อันได้โอกาส/การปรับเปลีย่ นเรือ่ งช่องทาง/ตัวสื่อ มีการปรับตัวหลายแบบ
5) การปรับตัวกับ “ประเภทของสื่อพืน้ บ้าน” “ประเภท” เป็ นตัวแปรต้นทีจ่ ะมา
กําหนด “ลักษณะของการปรับตัว” ของสื่อพืน้ บ้าน การปรับเปลีย่ นแต่ละประเภทนัน้ สื่อพืน้ บ้าน
ประเภทชัน้ ครูนัน้ เจ้าของวัฒนธรรมจะมีอํานาจในการตัดสินใจได้มากกว่าจะปรับเปลี่ยนอะไร
เนื่องจากมีต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) คือ ความรูค้ วามสามารถและชื่อเสียงทีส่ งั ่
สมไว้เป็ นหน้าตัก และสามารถกําหนดทิศทาง สัดส่วนการปรับเปลีย่ นได้
6) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ นอกจากการปรับตัวด้านคุณลักษณะแล้ว เมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้ าที่ก็เปลี่ยนไป สื่อพื้นบ้านในยุค ใหม่อาจเพิ่มมิติ
ดังต่อไปนี้
(1) การเพิ่ม หน้ า ที่ด้ า นสุ ข ภาพของสื่อ พื้น บ้ า น เนื่ อ งจากในยุ ค ป จั จุ บ ัน
ความคิดเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเจ้าของสุขภาพเองกําลังอยูใ่ นความสนใจ
(2) การเพิม่ หน้ าที่ดา้ นการท่องเทีย่ ว เมื่อกระแสการท่องเที่ยวกลายมาเป็ น
นโยบายหลัก ของการพัฒ นาประเทศ และกระแสดดัง กล่ าวต้อ งไหลจากส่ว นกลางเข้าไปสู่
ท้องถิน่ ซึ่งเป็ นแหล่งทรัพยากร การแสวงหาวัฒนธรรมพื้นบ้านมาทําให้เป็ นสินค้าจึงเป็ นผลที่
เกิดตามมา
7) การปรับตัวด้านการต่ อรอง หาก “การปรับตัว” นัน้ หมายถึงการพยายาม
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้แปรปตามสิง่ ต่าง ๆ เมื่อสื่อพื้นบ้านเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
เช่น การต่อรองกับนายทุน ซึ่งประเด็นของการต่อรองเป็ นเรื่องธุรกิจ การต่อรองกับผู้ชม หาก
เป็ นสื่อพื้นบ้านที่มตี ้นทุนทางวัฒนธรรมสูง ก็จะสามารถต่ อรองเรื่องราคาได้ หรือรวมถึงการ
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ต่อรองกับรัฐ อย่างไรก็ตาม สื่อพืน้ บ้านก็ยงั ไม่มอี านาจมากพอทีจ่ ะต่อรองกับรัฐในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของอาชีพ เช่น การตัง้ กองทุน หรือ การขอรับการสนับสนุนอื่น ๆ
8) การปรับตัวด้านเครือข่าย เครือข่ายจึง มีบทบาทสําคัญ ทัง้ ในการรัก ษาการ
ดํารงอยู่แ ละการปรับตัว ของสื่อ พื้น บ้าน เมื่อ สัง คมเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เครือข่ายเก่าที่มอี ยู่ ทัง้ ในรูปแบบของการล่มสลายและการปรับเปลีย่ น รวมทัง้ การเกิดขึน้ ของ
เครือ ข่ า ยใหม่ ๆ เพื่อ เป็ น การปรับ ตัว เครือ ข่ า ยใหม่ ๆ เช่ น เครือ ข่ า ยระหว่ า งศิ ล ปิ น สถาบันการศึกษา ศิลปิ น-องค์กรชุมชน (อบต. สภาวัฒนธรรม ผูน้ ํ าชุมชน) ศิลปิ น-หน่ วยงาน
ภาครัฐ
9) การปรับตัวด้านความหมาย ผลจากการพัฒนาในรอบหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา
ทีเ่ น้นมิตคิ วามทันสมัยและความเจริญก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจมากกว่าคุณค่าทางวัฒนธรรม ทํา
ให้ส่อื พืน้ บ้านหลายชนิดด้รบั การตีความหมายใหม่ (Redefined) ว่าเป็ นผลิตผลที่เชย โบราณ
ล้าสมัย (สมสุข หินวิมาน, 2548) เมือ่ สื่อพืน้ บ้านกลายเป็ นเรือ่ งเชยและล้าสมัย จึงถูกเบียดขับให้
ออกไปจากจิตสํานึกของคนในชุมชนท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนรุ่นใหม่ได้ง่าย ดังนัน้ หากจะ
สืบทอดสื่อพืน้ บ้านต่อไป จึงต้องมีการปรับตัวด้านความหมาย หรือบางครัง้ อาจถึงขนาดรือ้ สร้าง
ความหมายกันใหม่

2.3 แนวคิ ดเรื่องต้นไม้แห่งคุณค่า
เนื่ อ งจากเพลงซอ เป็ น สื่อ วัฒ นธรรมรูป แบบหนึ่ ง ซึ่ง ในการวิเ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะ
(Attribute) ทีส่ าํ คัญ ก็ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมทัง้ 2 ส่วน คือ ส่วนทีม่ องเห็น
ได้ (Visible) กับส่วนทีม่ องเห็นไม่ได้ (Invisible) ซึง่ มีทม่ี าจากแนวคิดพืน้ ฐานของวัฒนธรรมว่า
หากเรานําคุณลักษณะทัง้ หมดมาเปรียบเทียบกับต้นม้ตามแนวคิดเรื่องต้นไม้แห่งคุณค่า โดยยึด
หลักเกณฑ์การปรับตัวตามแนวดิง่ (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) คือวัฒนธรรมมีทงั ้ ส่วน
ทีเ่ ป็นพืน้ ผิดและส่วนทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง ซึง่ ในการวิเคราะห์จงึ ต้องวิเคราะห์ทงั ้ แนวดิง่ และแนวนอน
หลักเกณฑ์การปรับตัวของสื่อพืน้ บ้านในแนวนอน (Horizontal) นัน้ จะแบ่งสื่อพืน้ บ้าน
ตามขัน้ ของต้นไม้ ออกเป็ น 3 ชัน้ คือ เปลือก (ส่วนนอกสุด) กระพี้ (ส่วนถัดเข้ามา) และแก่น
(ส่วนที่อยู่วงในสุด) การแบ่งชัน้ ทัง้ 3 ของต้นไม้จะโยงใยถึงเรื่องการปรับเปลี่ยน เพราะโดย
ธรรมชาติของต้นไม้ เปลือกเป็ นสิง่ ทีป่ รับได้และเปลีย่ นอยู่เสมอ กระพีน้ นั ้ จะปรับได้บางส่วน แต่
แก่นนัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งธํารงรักษาไว้ให้เหมือนเดิม
ส่วนหลักเกณฑ์การปรับตัวของสื่อพืน้ บ้านในแนวตัง้ (Vertical) ทีม่ อี งค์ประกอบ 2 ส่วน
ทีแ่ ยกกันไม่ออก หากเปรียบเทียบสื่อพืน้ บ้านเป็ นดังต้
่ นไม้ ส่วนที่มองเห็นได้ คือส่วนที่เป็ นลํา
ต้น ดอก ผล ใบ สามารถเห็น สัมผัส และจับต้องได้ เปรียบได้กบั ส่วนทีเ่ ป็ นรูปแบบ (Form) ของ
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สื่อพื้นบ้าน และส่วนที่มองไม่เห็น คือส่วนที่เป็ นราก เป็ นองค์ประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ต้ อ งอาศัย การตีค วาม วิเ คราะห์จ ึง จะเข้า ใจ เปรีย บเทีย บได้ก ับ ส่ ว นที่เ ป็ น เนื้ อ หา คุ ณ ค่ า
ความหมายและตัวตน
กลุ่มดอก ใบ ผล และลําต้น จะเป็ นรูปแบบหรือส่วนทีเ่ ห็นได้ (Form) ส่วนรากของต้นไม้
คือ ส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อหา คุณค่า ความหมาย (Content/Value/Meaning) ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเนื้อ แต่ต้องเพ่งด้วยตาปญั ญา คือการคิดพิจารณา/ไตร่ตรอง/วิเคราะห์ การวิเคราะห์
ดังกล่าวจะทําให้การสืบทอดนัน้ ครบทัง้ รูปแบบและคุณค่า มิใช่มแี ต่การสืบทอดเฉพาะรูปแบบ
เท่านัน้
ในการสืบทอดสื่อ พื้นบ้านนัน้ ต้อ งมีก ารปรับประยุก ต์ เมื่อ สื่อ พื้นบ้านเป็ นวัฒนธรรม
คุ ณ สมบัติป ระการหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมคือ ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย น ปรับ แปลง ปรับ ประยุ ก ต์
(Adaptation) ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอดีตพบว่า สื่อพื้นบ้านทุก
ชนิดทีอ่ ยูร่ อดมาได้ลว้ นผ่านกระบวนการปรับปรุงประยุกต์ทงั ้ สิน้
สําหรับการปรับประยุกต์ส่อื พืน้ บ้าน เราพิจารณาต้นไม้แห่งคุณค่าตามแนวนอน เราจะ
เห็นว่าต้นไม้นัน้ ประกอบด้ว ย 3 ชัน้ ด้ว ยกัน ประกอบด้ว ย เปลือก (ส่วนที่อยู่นอกสุ ด) กระพี้
(ส่วนที่อยู่ถดั เข้ามา) และแก่น (ส่วนที่อยูวงในสุด) การแบ่งชัน้ ทัง้ 3 ของต้นไม้จะโยงใยมาถึง
เรื่อง “การปรับเปลีย่ น” เพราะโดยธรรมชาติของต้นไม้แล้ว เปลือกเป็ นสิง่ ที่ปรับได้และปรับอยู่
เสมอ กระพีน้ ัน้ จะปรับได้บางส่วน แต่แก่นนัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ ้องรักษาเอาไว้ให้เหมือนเดิม เนื่องจาก
เป็ นส่วนสําคัญที่สุดของต้นไม้ ทัง้ นี้การพิจารณาเรื่องการจัดวางคุณลักษณะใดเป็ นแก่น กระพี้
หรือเปลือกนัน้ ต้องยึดถือหลักเรื่อง “สิทธิของเจ้าของวัฒนธรรม” โดยที่กาญจนา แก้วเทพ
(2549) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คนข้า งนอกไม่ค วรจะไปก้า วก่ ายล่ ว งละเมิดการตัด สินใจของเจ้าของ
วัฒนธรรม
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ลักษณะการปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน หากจะอุปมาเปรียบเทียบกับต้นไม้ตามแนวนอน
สามารถแบ่งระดับความสําคัญได้ 3 ระดับคือ เปลือก กระพี้และแก่น ในการแบ่งระดับชัน้ ตาม
แกนแนวนอนเช่นนี้ สามารถนํ ามาใช้ตอบคําถามในการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านในประเด็นที่ว่า
อะไรบ้างทีส่ ามารถปรับได้มาก อะรทีป่ รับได้ปานกลาง อะไรบ้างทีต่ ้องรักษาไว้ให้มนั ่ ซึง่ ในการ
ปรับเปลีย่ นดังกล่าวต้องยึดหลักทีว่ ่า “เปลีย่ นเปลือก ปรับกระพี้ และรักษาแก่น” เอาไว้ ดังภาพ
ที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 แสดงการปรับตัวของต้นไม้แนวนอน
ในขณะเดียวกัน การปรับตัวของสื่อพืน้ บ้านจะส่งผลกับการคงอยู่และการสืบทอดดังนัน้
เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของสื่อพืน้ บ้านกับต้นไม้ในแนวดิง่ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่วน คือ
ใบ/ดอก/ผล ลําต้น และราก กล่าวคือ เป็ นการจัดแบ่งคุณสมบัตสิ ่วนมองเห็น (Visible Part) กับ
ส่วนทีม่ องไม่เห็น (Invisible Part) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการคงอยู่ของสื่อพืน้ บ้านว่าในการสืบ
ทอดแต่ ละครัง้ นัน้ ได้ดําเนินไปอย่างครบส่ ว นประกอบหรือ ยัง หากมีบางส่ ว นที่ต กหล่นพลัด
หายไป ส่วนนัน้ จะเป็ นองค์ประกอบทีส่ ําคัญมากน้อยเพียงใด กล่าวคือจัดเป็ นส่วนใดของต้นไม้
ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 แสดงการปรับตัวของต้นไม้แนวตัง้
อย่างไรก็ตาม ในการปรับตัวสื่อพืน้ บ้านไม่ว่าส่วนใดก็ตามจําเป็ นต้องยึด “หลักการเรื่อง
สิทธิเจ้าของวัฒนธรรม” ด้วย เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้าน หลายครัง้ ที่การ
เปลีย่ นแปลงเกิดจากความต้องการและแรงผลักดันของคนภายนอกทีม่ ใิ ช่เจ้าของวัฒนธรรมจึง
อาจสร้างความสูญเสียให้แก่ส่อื พื้นบ้าน หรือมิฉะนัน้ ก็สร้างความชํ้าใจให้แก่เจ้าของวัฒนธรรม
ดังนัน้ การจะเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะใดจึงต้องถือเอาหลักสิทธิเจ้าของวัฒนธรรมเป็ นสิง่ สําคัญ
นอกจากนี้ในการปรับตัวของวัฒนธรรมจากยุคสมัยหนึ่งมาสู่อกี ยุคสมัยหนึ่งนัน้ อาจจะ
ทําได้หลายแบบแผน เช่น
1) ปรับเปลีย่ นรูปแบบ แต่คงเนื้อหาเดิมไว้ เช่น รูปแบบการลงแขกของชาวบ้าน
ไทยที่มคี วามหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งปจั จุบนั อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็ นกลุ่ม
ออมทรัพย์แต่ทว่ายังคงรักษาความหมายเดิมเอาไว้
2) รักษารูปแบบเดิมเอาไว้ แต่เนื้อหาเปลีย่ นแปลงไป ตัวอย่างเช่น การหันไปกิน
ข้าวกล้องของกลุ่มชีวจิต ทีแ่ ม้จะเป็ นรูปแบบเดิมของข้าวกล้อง แต่ทว่าสมาชิกชมรมชีวจิตได้ให้
ความหมายใหม่แก่ขา้ วกล้องซึ่งแตกต่างจากกลุ่มชาวบ้านสมัยก่อนหรือกลุ่มนักโทษทีถ่ ูกบังคับ
ให้กนิ หรือตัวอย่างของการรือ้ ฟื้นประเพณีของการผูกเสีย่ วขึน้ มาใหม่ทท่ี ําให้เห็นรูปแบบเดิม แต่
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ทว่าคนที่มาผูกเสี่ยวกันในพิธกี รรมแบบใหม่อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของการเป็ นเพื่อนตาย
เช่นดังสมั
่ ยก่อน
3) การปรับเปลี่ยนรูป แบบและเนื้ อ หา ตัว อย่างเช่ น การนํ าเอาข้า วกล้อ งมา
ดัดแปลงรูปแบบทําเป็ นขนมต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยก่อน และความหมายของ
การกินข้าวกล้องก็เปลีย่ นแปลงไป เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น. 21)

2.4 แนวคิ ดสื่อสารการท่องเที่ยว
กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว” ถึงการ
พิจารณาการสื่อสารตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐานนัน่ คือ ผูส้ ่งสาร (Sender) ผูร้ บั สาร (Receiver) เนื้อหาสาร
(Message) และตัวสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร (Channel/Media) และเมื่อนํ าพืน้ ฐาน (S-M-C-R)
นี้มาใช้พจิ ารณาในเรื่องการท่องเที่ยว สามารถทําให้เห็นแนวทางการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ
นันคื
่ อ
1) การศึก ษาองค์ประกอบแบบเดี่ยว เช่ น การศึก ษาเฉพาะผู้ส่ ง สารเรียกว่ า
Sender Study การศึกษาเฉพาะผู้รบั สารเรียกว่า Receiver/Audience Study การศึกษา
เฉพาะตัวเนื้อสารเรียกว่า Message/Content Study และการศึกษาประเภทของสื่อหรือช่อง
ทางการสื่อสารเรียกว่า Media Study
2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การดู
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร ในกรณีเช่น ททท. ซึง่ ในทีน่ ้ีถอื เป็ นผูส้ ่งสารต้องการ
จะส่งสารไปยังผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ความแตกต่างระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั
สารนี้จะมีผลอย่างไรต่อการสร้างเนื้อหาสาร เป็นต้น
การศึกษาองค์ประกอบแบบเดีย่ ว
ในการพิจารณาแนวคิดสื่อสารการท่องเที่ยว เราสามารถพิจารณาการศึกษาจากสูตร
องค์ประกอบพื้นฐานการสื่อสารและแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ การศึกษาองค์ประกอบแบบ
เดี่ยว และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้แยก
การศึกษาองค์ประกอบแบบเดีย่ วให้เห็นอย่างชัดเจนใน 3 หัวข้อดังต่อไปนี้
2.4.1 การศึกษาผูส้ ่งสารกับการท่องเที่ยว (Sender Study)
เมือ่ กล่าวถึงผูส้ ่งสารในเรือ่ งของการท่องเทีย่ วนัน้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้อธิบาย
ไว้ว่าควรต้องดูผ่านกรอบ 2 กรอบ กรอบแรกหมายถึง โลก 2 โลกของการสื่อสารการท่องเทีย่ ว
กล่าวคือ โลกแรกคือโลกของการท่องเทีย่ วจริง ผูส้ ่งสารได้แก่ ททท. บริษทั นําเทีย่ ว มัคคุเทศก์
เป็ นต้น โลกที่ส องคือ การท่อ งเที่ยวในโลกของสื่อ ผู้ส่ ง สารได้แ ก่ พิธ ีก รรายการท่ อ งเที่ย ว
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นักเขียน บทความท่องเทีย่ วในนิตยสาร หรือผูผ้ ลิตโปสเตอร์ท่องเทีย่ ว เป็ นต้น ส่วนกรอบทีส่ อง
นันคื
่ อ กรอบเรือ่ งกระบวนทัศน์ของการท่องเทีย่ วแบ่งเป็ น 2 กระบวนทัศน์นนั ่ คือ กระบวนทัศน์
การท่องเทีย่ วกระแสหลัก ได้แก่ การท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรม ซึง่ ในทีน่ ้ีผสู้ ่ง
สารจะเป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการธุรกิจหรือผูท้ ท่ี ําการผลิตสื่อท่องเทีย่ วเชิงพาณิชย์
กระบวนทัศน์ทส่ี องคือกระบวนทัศน์การท่องเทีย่ วแบบทางเลือก คือ การท่องเทีย่ วทีช่ ุมชนเป็ น
คนจัดการ ผูส้ ่งสารคือคนในชุมชน
2.4.2 การศึกษาผู้รบั สารกับการท่องเที่ยว (Audience Study)
จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการสื่อสารในเรื่องการท่องเที่ยวนัน้ มีทงั ้ โลกเป็ นจริงและ
โลกของสื่อผูร้ บั สารจึงมี 2 โลกเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ผูช้ มรายการท่องเทีย่ วทางโทรทัศน์
(โลกของสื่อ) แล้วเกิดความสนใจไปเที่ยวในสถานที่นัน้ ๆ และกลายเป็ นนักท่องเที่ยวที่รบั ฟงั
ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ (โลกจริง) ซึง่ ในการศึกษาผู้รบั สารนี้มแี นวทางการวิเคราะห์ทห่ี ลากหลาย
และเมือ่ จํากัดขอบเขตการศึกษาเรือ่ งผูร้ บั สารในเรือ่ งการท่องเทีย่ วสามารถแยกได้ดงั ภาพที่ 2.4

❶การศึกษาเฉพาะผูร้ บั สาร
การศึกษาผูร้ บั สาร
กับการท่องเทีย่ ว

❷ ผู้รับสารกับ
กระบวนทัศน์
ท่องเที่ยว

กระแสทางเลือก

❸

ผูร้ บั สารกับองค์ประกอบอื่นๆ
กับ
ผูส้ ่ งสาร

กับ
เนื้อหาสาร

กระแสหลัก

กับ
ช่องทางการสื่ อสาร

ภาพที่ 2.4 แสดงการศึกษาผูร้ บั สารการท่องเทีย่ ว
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2553.

31
1) การศึกษาเฉพาะตัวผูร้ บั สาร
การศึกษาเฉพาะตัวผูร้ บั สารนี้มขี อบเขตทีจ่ าํ กัดทีส่ ุด กล่าวคือศึกษาแค่เฉพาะตัว
ผู้รบั สารเท่านัน้ เป็ นการศึกษาผู้รบั สารในการแสวงหาโฉมหน้าหรือคุณลักษณะของผู้รบั สาร
และการศึกษาแรงจูงใจในการเปิ ดรับข่าวสารในลําดับต่อมา ซึง่ มีการเปิ ดรับน้อยในประเทศไทย
เนื่องจากเป็ นการท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วรูจ้ กั เป็ นอย่างดี แหล่งข้อมูลจึงเป็ นเพื่อนหรือนิตยสาร
2) การศึกษาผูร้ บั สารตามกระบวนทัศน์การท่องเทีย่ ว
ในการศึก ษานี้ จ ะศึก ษาผู้ร บั สารตามกระบวนทัศ น์ ก ารท่ อ งเที่ย ว นัน่ คือ การ
ท่องเทีย่ วกระแสหลักและการท่องเทีย่ วแบบทางเลือก โดยการศึกษาผูร้ บั สารตามกระบวนทัศน์
การท่องเทีย่ วกระแสหลักนัน้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ยกตัวอย่างงานวิจยั ของสรลักษณ์
ตันเสียงสมในปี 2542 เรื่อง การนํ าเสนอเนื้อหาด้านการท่องเทีย่ วไทยของหนังสือพิมพ์รายวัน
กับความต้องการของผู้อ่ าน ซึ่ง สรลัก ษณ์ ไ ด้แ บ่ง งานวิจยั ออกเป็ น 2 ด้าน ด้านแรกเป็ นการ
วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยในหนังสือพิมพ์รายวันช่วงปี ท่องเที่ยวไทย
นัน่ คือ Amazing Thailand 1991-1992 และด้านทีส่ องเป็ นการศึกษาผูร้ บั สารว่า นักท่องเทีย่ ว
ต้องการข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวไทยประเภทใด ในขณะที่การศึกษาผู้รบั สารตามกระบวน
ทัศน์การท่องเทีย่ วทางเลือก แม้ว่าจะมีการเปลีย่ นจากกระบวนทัศน์การท่องเทีย่ วกระแสหลักมา
เป็ นการท่องเที่ยวแบบทางเลือก แต่งานวิจยั ไทยโดยมากยังคงใช้กระบวนทัศน์ เดิมอยู่ เช่ น
กระบวนทัศ น์ ท่ีเ ชื่อ ในพลัง โน้ ม น้ า วของสื่อ การออกแบบการวิจ ยั เชิง ปริม าณ ยกตัว อย่า ง
งานวิจยั ในกระบวนทัศน์ การท่องเที่ยวแบบทางเลือกนี้ ได้แก่ งานวิจยั ของณัฐชามญช์ สุวทิ ย
พันธุ์ (2545) เรือ่ ง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย โดยศึกษาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ท่ี
เป็ นการท่อ งเที่ยวแบบทางเลือกโดยออกแบบการวิจยั ที่ยงั คงใช้ทฤษฎีผลกระทบของสื่อที่ม ี
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล
3) การศึกษาผูร้ บั สารทีส่ มั พันธ์กบั องค์ประกอบการสื่อสารอื่น ๆ
การศึกษาผู้รบั สารกับองค์ประกอบการสื่อสารอื่น ๆ จะศึกษาผู้รบั สารกับอีก 3
องค์ประกอบคือ ผู้ส่ง สาร เนื้อ หาสาร และช่ องทางการสื่อ สาร โดยการศึก ษาความสัมพันธ์
ระหว่างผูร้ บั สารกับผูส้ ่งสารในด้านการท่องเทีย่ วยังไม่ปรากฏการวิจยั ในเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ
จะมีเพียงแต่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รบั สารและผู้ส่งสารไว้เป็ นส่ว นหนึ่ง ยกตัวอย่าง
งานวิจยั ของสมชาติ สุกฤตยานันท์ในปี 2553 เรื่องความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารด้าน
การท่องเทีย่ วกับการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศของนักท่องเทีย่ วไทย (กาญจนา
แก้วเทพ, 2553)
ในส่วนของารศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รบั สารกับเนื้อหาสาร วิธกี ารศึกษา
แบบนี้จะมีก ารกําหนดเนื้อ หาเฉพาะเป็ นตัวแปรต้น เช่น งานวิจยั ของรุ่งนภา รุ่ง บันลือ ศัก ดิ ์
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(2551) เรือ่ งความคิดเห็นของผูช้ มทีม่ ตี ่อรายการสารคดีท่องเทีย่ ว: รายการผจญภัยไร้พรมแดน
ซึง่ รายการนี้มกี ารนําเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิน่ ทัวโลก
่
สุดท้ายคือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั สารกับสื่อช่องทางการสื่อสาร/การศึกษา
แนวทางนี้ในเรือ่ งของการท่องเทีย่ วนัน้ ประเภทสื่อทีม่ กี ารวิจยั มากทีส่ ุดคือ สื่อใหม่ (New
Media) เนื่องจากเป็ นสื่อทีผ่ ใู้ ช้สามารถหาข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างไม่มเี งือ่ นไขเรือ่ งเวลาและ
สถานที่ เป็ นแหล่งรวบรวมแหล่งใหญ่ เป็นต้น
2.4.3 การศึกษาตัวสื่อ/ช่องทางการสื่อสารกับการท่องเที่ยว (Media Study)
การวิจ ยั การสื่อ สารในเรื่อ งการท่ อ งเที่ย วนั น้ มัก มีอ งค์ป ระกอบสื่อ อยู่ด้ว ย แต่ อ าจมี
สถานะเป็ นเพียงแค่ส่วนประกอบหรือส่วนหลักแล้วแต่ความสําคัญในงานวิจยั โดยประเภทของ
สื่อนัน้ มีอยูม่ ากมายทีน่ ํามาใช้ในการท่องเทีย่ วดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 แสดงประเภทของสื่อและช่องทางการสื่อสาร
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2553.
ทัง้ นี้ สื่อแต่ละประเภทมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย หากมีการใช้ท่ขี าดการวางแผนหรือการวาง
กลยุทธ์ทด่ี ี แม้กระทังการใช้
่
ส่อื ผิดทีผ่ ดิ เวลา ใช้ไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้
เช่น การเลือกใช้ส่อื อินเตอร์เน็ตกับผู้สูงอายุ เป็ นต้น นอกจากนี้หากเกิดสภาวะใช้ส่อื มากเกิน
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ความจําเป็นจะส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ ายต่อผูร้ บั สารและสิน้ เปลืองต่อผูผ้ ลิต หรือสภาวะใช้ส่อื
น้อยเกินไปจะส่งผลให้ผรู้ บั สารไม่ได้รบั ข้อมูลทีต่ อ้ งการ เป็ นต้น

2.5 แนวคิ ดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน
ชูสทิ ธิ ์ ชูชาติ (2558, อ้างถึงใน สุดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา, 2551) ให้ความหมายของ
การท่อ งเที่ยวแบบยังยื
่ นเอาไว้ว่า หมายถึง การใช้ทรัพ ยากรการท่ องเที่ยว เช่น ธรรมชาติ
โบราณสถาน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่ ที่มอี ยู่อย่างจํากัด อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต พยายามลดความเสียหายที่จะเกิดขึน้
จากการใช้ทรัพยากร หรือทําให้กระทบต่ อทรัพยากรน้ อยที่สุด สงวนรักษาทรัพยากรให้คงอยู่
สภาพเดิม การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่า งยังยื
่ น เป็ นการพัฒนาที่ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ ว และ ประชาชนของท้องถิน่ ขณะเดียวกันก็ต้องสงวนรักษาทรัพยากร
การท่ อ งเที่ย วไว้ใ ห้อ นุ ช นรุ่น หลัง ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยังยื
่ น นี้ ม ีแ นวคิด ที่เ ป็ น
องค์ประกอบ 6 ประการคือ
1) การพัฒนาการท่องเทีย่ วในระดับท้องถิน่ และระดับภูมภิ าค
2) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิน่
3) ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4) การใช้วสั ดุและผลผลิตของท้องถิน่
5) การกระจายรายได้
6) การจ้างงาน
นอกจากนี้ ชูสทิ ธิ ์ ชูชาติ (2558, อ้างถึงใน สุดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา, 2551) ยังได้
กล่าวถึง แนวทางปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น ซึง่ มีอยู่ 5 ประการคือ
1) ควบคุมคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
2) ให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสําคัญของแหล่งท่องเทีย่ ว
3) ควบคุมจํานวนนักท่องเทีย่ วให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับพืน้ ที่
4) ดูแลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
5) ให้บริการนักท่องเทีย่ ว
บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2542) ได้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นเอาไว้
ว่าเป็ นการพัฒนาทีค่ วบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศวิทยาทีม่ อี ยู่เดิม ให้คงอยู่หรือดีขน้ึ โดยเป็ น
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์จากกการท่องเทีย่ วอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ทุ ก ส่ ว น กลุ่ มบุ ค คลที่เ กี่ยวข้อ งกับการท่ อ งเที่ยวอย่างยังยื
่ น ประกอบด้ว ย 5 ฝ่าย คือ กลุ่ ม
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นักท่องเทีย่ ว กลุ่มเจ้าของแหล่งท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบธุรกิจแหล่งท่องเทีย่ ว กลุ่มชุมชนท้องถิน่ ใน
แหล่งท่องเทีย่ ว กลุ่มเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้ยงั ได้ให้ลกั ษณะสําคัญของการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น 6 ประการคือ
1) เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วประเภท
ธรรมชาติแ ละแหล่ง ท่อ งเที่ยวประเภทประวัติศ าสตร์ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ และแหล่ ง
ท่องเทีย่ วประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
2) เป็ น การท่อ งเที่ยวที่เ น้ นคุ ณ ค่ า และความเป็ น เอกลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว
3) เป็ นการท่ อ งเที่ยวให้นักท่ องเที่ยวสัมผัส เรียนรู้ และได้รบั ประสบการณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
4) เป็ นการท่ อ งเที่ยวให้นักท่ องเที่ยวสัมผัส เรียนรู้ และได้รบั ประสบการณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
5) เป็ นการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ผลตอบแทนแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
6) เป็ นการท่อ งเที่ยวที่ใ ห้ประโยชน์ ต่อ ชุมชนท้องถิ่น และคืนประโยชน์ กลับสู่
ทรัพยากรท่องเทีย่ ว และสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ด้วย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2539, อ้างถึงใน สุดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา, 2551) ได้
ศึกษาและเสนอว่า เป้าหมายทีส่ ําคัญที่สุดของการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น คือ ความพยายามทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ พิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1) ต้องดําเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม วิถี
ชีวติ ทีม่ ตี ่อขบวนการท่องเทีย่ ว
2) ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน ได้รบั ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การท่องเทีย่ วเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
4) ต้ อ งชี้นํ า ตามความต้ อ งการของประชาชนท้ อ งถิ่น และ ชุ ม ชนในพื้น ที่
ท่องเทีย่ ว
จากแนวคิดต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
เป็ น การพัฒนาการท่ อ งเที่ยวและพัฒนาสิ่ง แวดล้อ มควบคู่ก ันไป โดยมีก ารวางแผนเพื่อ ใช้
ประโยชน์ จ ากสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งถู ก ต้อ ง มีก ารจัด การที่เ หมาะสมให้ส ิ่ง แวดล้อ มคงอยู่ห รือ
เสื่อมสภาพน้อยทีส่ ุด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วม และเกิดรายได้เข้า
สู่ชุมชน โดยคงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชุมชุนไว้ได้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รบั ประโยชน์และ
มีการพัฒนาสืบต่อไป
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2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม
McIntosh and Goeldner (1986, อ้างถึงใน อนุ รกั ษ์ ปญั ญานุ วฒ
ั น์, 2542) ได้ให้คํา
จํากัดความของการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมว่า “เป็นการเดินทางท่องเทีย่ วทีค่ รอบคลุมทุกแง่ทุก
มุมของการท่องเทีย่ วทีม่ นุ ษย์สามารถศึกษาถึงวิถชี วี ติ และความนึกคิดซึง่ กันและกัน”
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2542) สรุปไว้ว่า การท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมคือ การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเสนอลัก ษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่
มนุ ษย์สร้างขึน้ และเกี่ยวเนื่องกับความเป็ นอยู่ของสังคม เป็ นการท่องเทีย่ วในเชิงการให้ความรู้
และความภาคภูมใิ จ”
Pigram (1993, อ้างถึงใน อนุ รกั ษ์ ปญั ญานุ วฒ
ั น์, 2542) “การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม”
เป็ นลักษณะการท่องเที่ยวที่เน้ น วัฒนธรรมและวิถีชวี ติ ที่เรียบง่าย ที่สะท้อนความเป็ นไทยที่
แท้จริงเพื่อ ให้ผู้มาเยือ นได้สมั ผัส สิง่ สูงใจสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ค ือ ความ
ลึกซึง้ ในความแตกต่างของวิถชี วี ติ และการได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดซึง่ กันและกัน
World Tourism Organization (n.d., อ้างถึงใน วาลิกา แสนคํา, 2545) ได้ให้ความ
หมายของการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเอาไว้ว่า เป็ นการเคลื่อนไหวของผูค้ นทีเ่ กิดขึน้ จากปจั จัย
กระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่น
ชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล การเข้าเยีย่ มชุมชนอนุ สรณ์สถาน การเดินทางเพื่อศึกษา
ขนบธรรมเนียมความเชื่อทีส่ บื ทอดกันมาของชุมชนท้องถิน่ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา
The European Center of Traditional and Religional Culture หรือ ECTARC (n.d.,
อ้างถึงใน วาลิกา แสนคํา, 2545) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่เป็ นสิง่ ดึงดูดใจของการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมอันได้แก่
1) โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑ์ต่าง ๆ
2) สถาปตั ยกรรม สิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงซากผังเมืองในอดีต
3) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่าง ๆ
4) ความน่ าสนใจทางดนตรี
5) การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง ๆ
6) ภาษาและวรรณกรรม
7) ประเพณีความเชื่อทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนา
8) วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพืน้ บ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย
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ในประเพณีจองพารานัน้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณมีความเชื่อทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนามี
ภาษาและวรรณกรรมรวมถึงศิลปะหัตถกรรมเป็ นสิง่ นําเสนอจึงถือเป็ นประเพณีทม่ี อี งค์ประกอบ
เป็นสิง่ ดึงดูดใจในการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเช่นกัน
Coltman (1998, อ้างถึงใน อนุรกั ษ์ ปญั ญานุวฒ
ั น์, 2542) ได้ให้แนวทางในการวางแผน
พัฒนาการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมไว้ 9 ประการ สรุปได้ดงั นี้
1) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ เห็นความสําคัญของการท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อ
เศรษฐกิจในสังคม
2) การพัฒนาการท่องเทีย่ วจะต้องขึน้ อยูก่ บั จุดประสงค์และความต้องการของ
ชุมชนว่าจะต้องให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนมากน้อยเพียงใด
3) วิธกี ารและความถีใ่ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเทีย่ ว ควร
ได้รบั ความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิน่ เพราะจะเป็ นเครือ่ งวัดว่าท้องถิน่ นัน้ ๆ ต้องการ
นักท่องเทีย่ วประเภทใด และจํานวนเท่าไร
4) ควรมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพยายามทีจ่ ะทําให้
ท้องถิน่ เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทีม่ คี วามสมบูรณ์และมีคุณภาพ
5) ในการวางแผนการท่องเทีย่ ว ไม่ควรให้มผี ลกระทบต่อประชาชนในท้องถิน่ ผู้
ทีเ่ กีย่ วช้องในการวางแผนจึงต้องมีความระมัดระวัง และต้องวางแผนรองรับในเรือ่ งนี้เอาไว้ดว้ ย
เพื่อทีจ่ ะรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมของท้องถิน่ ให้คงอยู่
6) เงินลงทุน แรงงาน รวมทัง้ นักบริหารทางการท่องเทีย่ ว ควรมาจากชุมชน
เจ้าของถิน่ เพื่อทีท่ อ้ งถิน่ จะสามารถควบคุมการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ให้เป็นไปในทิศทางที่
ต้องการได้
7) ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้
เพื่อนักท่องเทีย่ ว
8) เรือ่ งราว และงานเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ ว จะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ และสภาพทางภูมศิ าสตร์ของท้องถิน่
9) ก่อนทีจ่ ะลงมือพัฒนาการท่องเทีย่ ว ควรพยายามขจัดปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชนให้เรียบร้อย
ในงานวิจ ยั ชิ้น นี้ ผู้ศึก ษาได้นํ า แนวคิด การจัด การท่ อ งเที่ย วอย่ า งยังยื
่ น และแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการท่ อ งเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมมาเป็ นหลัก การและ
เหตุผลในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในเรื่องบทบาทหน้าทีข่ องสื่อประเพณีจองพารา
ต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยดูจากเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น องค์ประกอบที่เ ป็ น สิ่ง ดึง ดูด ใจของการท่ อ งเที่ยวทางวัฒ นธรรมและแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
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2.7 แนวคิ ดเรื่องการมีส่วนร่วม
Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยแบ่งออกเป็ น 4
รูปแบบ ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-Making) ประกอบด้วยการริเริม่
ตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจและการตัดสินใจปฏิบตั กิ าร
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Implementation) โดยการให้มกี ารสนับสนุ น
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ รวมทัง้ การเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ซึง่ อาจเป็ นผลประโยชน์ทางวัตถุ
ทางสังคมหรือโดยส่วนบุคคล
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมทัง้ หมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วม
สนธยา พลศรี (2545, อ้างถึงใน ประทีป มูลเภา, 2546) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาว่าหมายถึงการทีป่ ระชาชนเข้ามาทํากิจการทุกอย่างให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
มากได้ เพื่อให้เขาได้เป็นผูต้ ดั สินใจทํางาน ลงมือทํางานตามทีเ่ ขาได้ตดั สินใจไปแล้วด้วยตนเอง
ซึง่ จะเป็ นการทําให้เขาได้ปฏิบตั ติ ามความสนใจและความต้องการของเขา การทีเ่ ขาได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการนัน้ จะทําให้เขาได้มโี อกาสพัฒนาตนเองยิง่ ขึน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความจําเป็ นและสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เป็ นการสร้างความรูส้ กึ มันใจในตนเอง
่
อันจะมีผลต่อการ
ปฏิบตั ิง านในด้านอื่น ๆ เป็ นการสร้างความภูมใิ จในตนเอง และสร้างนิ ส ยั รัก ในการทํางาน
ร่วมกัน และในการที่จะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ ต้องไม่แบ่งชนชัน้ วรรณะ
ต้องมาจากชนทุกชัน้ ในสังคม
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) (1981, อ้างถึงใน อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ,
2539) ได้กล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาว่า หมายถึงการทีส่ มาชิกทุก
คนใ นชุ ม ชนสามารถ ที่ จ ะมี โ อ กาสเข้ า ดํ า เนิ น การ แล ะมี อิ ท ธิ พ ล ในกิ จ กรรมแล ะ
กระบวนการพัฒนา อีกทัง้ ยังได้รบั ผลจากการพัฒนาอย่างเสมอภาค มีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) เข้าร่วมดําเนินการด้วยความพยายามในการพัฒนา
2) ได้รบั ส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของการกระทําตามทีค่ วรจะเป็ น
3) มีส่วนร่วมตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน รวมทัง้
ดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549) อธิบายมุมมอง
ของเขาทีม่ ตี ่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยพิจารณาเกีย่ วกับฐานของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ระหว่างประชาชนและหน่ วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาโอกาสของประชาชนในการ
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นําเสนอข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระดับในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกันและอิงข้อมูล โดยอิงข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของ “อํานาจ” ซึง่ ประชาชน
ได้พงึ ได้รบั ในการดําเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
จากแนวคิดดังกล่าวนํ าไปสู่การที่ Arnstein ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาประกอบด้วย 8 ระดับต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมักทําหน้าที่
จัดการกับเรือ่ งราวต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ประชาชนรับรูเ้ รือ่ งราว
เกีย่ วกับรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ที่ 2 การบําบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักทําหน้าทีเ่ ชิญชวนให้ประชาชน ให้เข้า
ร่วมรับฟงั ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมตัดสินใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานมิได้ให้
ความสําคัญ กับการตอบข้อ ซัก ถาม หรือ การรับฟ งั ความคิด เห็นต่ าง ๆ จากประชาชนอย่าง
จริงจัง
ขัน้ ที่ 3 การเข้าร่ว มให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่ ว ยงานอาจเชิญ ชวนตัวแทน
ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่ วยงานไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
ความรู้สกึ หรือทัศนะต่าง ๆ ของประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากที่ประชาชนได้ทําหน้ าที่ใ ห้
ข้อ มูล ข่า วสารต่ าง ๆ แก่ ห น่ ว ยงานแล้ว โดยหน่ ว ยงานต่ าง ๆ มัก พิจารณาเลือ กสรรข้อ มูล
ข่าวสารที่มปี ระโยชน์ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินการโครงการต่ าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบ
ต่อไป
ขัน้ ที่ 4 การร่ว มให้คําปรึก ษา (Consultation) ประชาชนมัก ทําหน้ าที่ใ ห้ข้อ มูลและ
นํ าเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่ วยงาน อย่างไรก็ตาม อํานาจการตัดสินใจ
ยังอยูใ่ นมือของหน่ วยงานราชการ
ขัน้ ที่ 5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเริม่ มีโอกาสในการจุด
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อ งราวต่ าง ๆ ที่ต นเห็นว่ าสําคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้
ข้อคิดเห็นและนํ าเสนอข้อมูลต่ าง ๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตาม หน่ วยงาน
ยังคงสงวนสิทธิ ์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ไว้เป็นภารกิจขององค์กร
ขัน้ ที่ 6 การร่วมเป็ นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเริม่ ทํางานใกล้ชดิ กับหน่ วยงาน
และเริ่ม มีอํ า นาจในการเสนอข้อ คิด เห็น หรือ ข้อ โต้แ ย้ง ต่ า ง ๆ ตลอดจนทํ าหน้ าที่ก ระตุ้น ให้
หน่วยงานได้ตดั สินใจบนพืน้ ฐานของการพิจารณาข้อมูลทีห่ ลากหลาย
ขัน้ ที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สทิ ธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชน
ส่วนหนึ่งได้รบั การคัดเลือกให้เข้าไปทําหน้ าที่เป็ นตัวแทน เพื่อออกความคิดเห็น นํ าเสนอข้อ
โต้แย้งและสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ
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ขัน้ ที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อํานาจในการตัดสินใจ
ทัง้ หมดอยูใ่ นมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ มักทําหน้าทีใ่ นการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจของประชาชน
White (1994, อ้างอิงใน ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่ว มของประชาชนในการพัฒนาสามารถแยกแยะได้เ ป็ น 2 ลักษณะคือ การมีส่ วนร่วมอย่าง
แท้จริง (Genuine Participation) และ การมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) White
ได้นําแนวคิดของ Arnstein ซึง่ สะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่ โดย
เขายํ้าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) เป็ นกระบวนการที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ ที่ Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น การร่วมเป็ นพันธมิตร การส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมใช้สทิ ธิในการตัดสินใจ การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง
อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทัง้ หมดเป็ นการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงแต่ยงั มีกจิ กรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรต่าง ๆ ทีมลี กั ษณะเป็ น “การ
มีส่วนร่วมแบบเทียม” (Pseudo-Participation)
ในสายตาของ White นัน้ เขามองว่า การมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่
ที่ Arnstein เรียกว่า การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบําบัดรักษา การร่วมให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการร่วมให้คาํ ปรึกษา
เมือ่ พิจารณาจากสองลักษณะการมีส่วนร่วมของ White จะพบว่า การมีส่วนร่วมของคน
บ้านเมืองปอนในการจัดประเพณีจองพารานัน้ เป็ นในรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เนื่อง
จากคนในชุมชนบ้านเมืองปอนนัน้ จะมีกระบวนการทํางานตัง้ แต่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการ
เป็ นพันธมิตร การมีตวั แทนในการเข้าร่วมและสุดท้ายคือการตัดสินใจกันโดยคนในบ้านเมือง
ปอนเอง

2.8 แนวคิ ดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2540) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การมีสทิ ธิ
ในการควบคุมดูแลกระบวนการท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมตัง้ แต่ขนั ้ การสํารวจ วางแผน จัดการ
ดําเนินการ ซึง่ นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ต่อท้องถิน่ แล้ว ยังชีถ้ งึ ความสําคัญ
ของท้องถิน่ และเป็ นกระบวนการเรียนรูล้ ่ทู างการพัฒนาขีดความสามารถในการพึง่ พาตนเองอีก
ด้วย ในการพัฒนาเชิงนิเวศจะให้ความสําคัญและเน้นประชาชนในพื้นที่ (Ecosystem People)
เป็ นหลัก ส่วนประชาชนที่อยู่โดยรวม (Biosphere) มีความสําคัญและควรได้รบั การจัดการให้ม ี
ส่วนร่วมเช่นกัน
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วิไล บุญบรรจง (2543) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการท่องเทีย่ ว
นัน้ ต้องให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปญั หา
ของตนเอง โดยได้รบั ความร่ว มมือ จากทุก องค์ก ร ทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ ให้
กระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
พจนา สวนศรี (2546) ได้สรุปหลักการของ “การจัดการท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ของมูลนิธอิ าสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ขึน้ โดยได้ดําเนินการมาตัง้ แต่ปี 2537 ว่า
“การจัด การท่อ งเที่ยวโดยการมีส่ ว นร่วมของประชาชน” เป็ นอีก ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ส ามารถ
ตอบสนองและพัฒนาสู่กระบวนการพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ นได้ภายใต้มติ ติ ่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสิง่ แวดล้อมก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละร่วมมือกัน ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ จํากัดให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ุด
2) ด้านการเมืองการปกครอง เป็ นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับล่าง โดยการสร้างกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจการจัดการท่องเทีย่ ว
ของชุมชน
3) ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็ นการสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยน การเรียนรูก้ ลุ่ม
คนที่ต่างวัฒนธรรม (เมือง-ชนบท) เพื่อเพิม่ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิน่ รวมทัง้ การเท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมืองทีเ่ ติบโตอย่างไร้รากฐาน
4) ด้านเศรษฐกิจ ทําให้การกระจายได้ และผลกําไรที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้
เกิดกับชุมชนอย่างแท้จริง ดังนัน้ ประชาชนในพืน้ ที่ จะเป็ นปจั จัยหลักในการพัฒนาและควบคุม
การเติบโตของการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีข่ องตนเองภายใต้มติ ทิ ไ่ี ม่ขดั แย้งกับการรักษาทรัพยกรธร
รมชาติ
มงคล จันทรบํารุง และสารภี ศิลา (2545) ได้ให้ทรรศนะถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
การท่องเทีย่ วว่า การท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ ในชุมชนอย่างยังยื
่ นไม่ได้ หากเป็ นการดําเนินงานของ
กลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงลําพัง โดยขาดความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกส่วนใหญ่ใน
ชุ ม ชน และการที่ จ ะให้ ชุ ม ชนเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ก็ ต้ อ งเกิ ด จากการที่ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง
คุณประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขัน้ ตอน
โดยกระบวนการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมีดงั นี้
1) การเตรียมชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีโอกาสได้รบั รู้ขอ้ มูล และทําความเข้าใจกับ
การท่องเทีย่ ว อาจกระทําได้โดยการพาไปทัศนศึกษา ชมวีดที ศั น์บทเรียนจากการท่องเทีย่ วของ
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งดําเนินการโดยเจ้าหน้ าที่หรือ
กลุ่มบุคคลที่เป้นกลาง ต้องไม่โน้ มน้ าวให้ชุมชนยอมรับ แต่ควรให้เวลาชุมชนในการตัดสินใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

41
2) การเตรีย มคนชุ ม ชนควรเลือ กคณะทํา งาน เพื่อ ทํ า หน้ า ที่เ ป็ น ผู้ว างแผน
ประสานงานการบริหารจัดการท่องเทีย่ วในเบือ้ งต้น และต้องมีจติ ใจพร้อมทีจ่ ะเสียสละ เนื่องจาก
ในระยะนี้จะไม่มผี ลประโยชน์ตอบแทน
3) การเตรียมงานและแบ่ ง หน้ าที่ โดยชุ มชนจะต้อ งมอบหมายแบ่ ง หน้ าที่ก ัน
รวบรวมข้อมูลในชุมชนในแต่ละด้าน ประกอบด้วย
3.1 เตรียมข้อมูล ได้แก่
3.1.1 ประวัตชิ ุมชุม
3.1.2 สภาพทัวไปของชุ
่
มชน
3.1.3 ลักษณะการทํามาหากิน
3.1.4 สถานทีส่ าํ คัญของชุมชน
3.1.5 ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีส่ าํ คัญในรอบปี
3.1.6 พิธกี รรมเกี่ยวกับชีวติ เช่น การเกิด การตัง้ ชื่อ การแต่งงาน การ
ตาย พิธศี พ
3.1.7 ความรูพ้ น้ื บ้าน เช่น สมุนไพร การทอผ้า การตีเหล็ก
3.1.8 ศิลปะต่าง ๆ เช่น การเต้นรํา การร้องเพลง
3.1.9 ข้อห้าม ข้อนิยม
3.1.10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 เตรียมบริการ โดยการประชุมพิจารณาร่วมกันในประเด็น
3.2.1 ผูต้ อ้ นรับและผูน้ ําเทีย่ ว
3.2.2 กําหนดจุดท่องเทีย่ ว
3.2.3 กําหนดจุดบริการ ได้แก่ สถานที่รบั ประทานอาหาร การชมการ
แสดง การขายผลิตภัณฑ์ ทีพ่ กั และบริการอื่น ๆ
3.3 เตรียมกิจกรรม เพื่อบริการ ได้แก่ การจัดเลีย้ งอาหาร การจัดการแสดง
การดูแลความปลอดภัย
4) การจัดการเสวนาเวทีชาวบ้านเพื่อ ขอความคิดเห็นจากผู้อาวุโส ในการขอ
ทราบความคิดเห็น การปรับความเข้าใจหรือนํ าข้อมูลชุมชน มาปรับปรุง เตรียมการให้มคี วาม
สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพราะกลุ่มผูอ้ าวุโสเป็นกลุ่มทีม่ คี วามสําคัญของชุมชน
5) การดําเนินการ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ การประสานงานต่ าง ๆ โดยในระยะ
แรกอาจจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่
6) การประเมิน ผล โดยการพบปะพู ด คุ ย ถึง การดํ า เนิ น การที่ผ่ า นมาว่ า เป็ น
อย่างไรมีปญั หาอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขเรือ่ งใดบ้าง
มธุรส ปราบไพรี (2543, น. 18) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว ว่าต้อง
จัดการด้วยความเต็มใจ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และได้รบั ผลประโยชน์จากการ
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จัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยตรง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม โดยอํานาจ
การตัดสินใจทัง้ หมดต้องอยูท่ ป่ี ระชาชนในชุมชน ตัง้ แต่การรับรูข้ า่ วสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ อัน นํ า ไปสู่ก ารตัด สินใจ การวางแผน การปฏิบตั ิ การติด ตามและแนะนํ า การได้ร บั
ผลประโยชน์จากการจัดการท่องเทีย่ วในชุมชน
โดยในการศึกษาและทบทวน เกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งการมีส่วนร่วม แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนการท่องเทีย่ ว ผูว้ จิ ยั จะได้นํามาทบทวนการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในด้านของ
การสร้างมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอนที่มตี ่อการใช้ประเพณีจองพาราโดยพิจารณาจาก
ความหมายและรูปแบบของการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ประทีป มูลเภา (2546) การวิจยั เรื่องการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์บนพืน้ ที่สูง : กรณีศกึ ษา
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา หมู่บา้ นดอยเลีย่ ม ตําบลแม่เหาะ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการวิจยั พบว่านโยบายแผนงาน/โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว รัฐบาลในแต่ละยุคสมัย
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมชักจูงให้นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทยเพื่อให้ได้มา
ซึง่ รายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่ การอนุ รกั ษ์
และฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การอํานวยความสะดวกและบริการแก่
นักท่องเทีย่ ว เพิม่ ความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของคนไทยภายในประเทศ โดยในแต่ละ
ปี จะประกาศให้เ ป็ น ปี ท่อ งเที่ยวไทย ซึ่ง ได้ม ีก ารแถลงนโยบายการท่ อ งเที่ยวต่ อ สภาผู้แ ทน
ราษฎรในปี พ.ศ. 2541-2546 ยึดหลัก “ไทยเทีย่ วไทย” และเป้าหมายระยะยาว (6 ปี) คือในปี
พ.ศ. 2555 ให้การท่องเทีย่ วไทยมีเอกลักษณ์ไทยในมาตรฐานสากล (World Class) โดยการ
ดําเนินงานของกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ กลุ่ม
องค์กรทีเ่ ป็ นทางการ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ น คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจํา
หมู่บ้าน คณะกรรมการศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขาหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรที่ไม่เป็ นทางการได้แก่
กลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นตามธรรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือของคนภายในหมู่บ้าน คือ
หมอผี ผูอ้ าวุโส หมอสมุนไพร เป็ นผูซ้ ง่ึ มีบทบาทในเรื่องการประกอบพิธกี รรมทีเ่ กี่ยวข้องกับวิถี
ชีวติ ของชนเผ่า ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชมในการจัดการท่องเทีย่ ว เป็ นไปด้วยความ
สมัครใจ สมาชิกชุมชนและผู้นําให้ความร่วมืออย่างพร้อมเพรียง การมีส่วนร่วมของหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องคือ ศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นผู้สนับสนุ นใน
ด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนยังคงมีความจําเป็ นที่
จะต้อ งให้ห น่ ว ยงานภาครัฐมีส่ ว นร่ว มในการดําเนิ นการ เพื่อ เป็ นผู้ใ ห้คําปรึก ษาแนะนํ าการ
ประสานงาน ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนอกจากนี้การบริหารจัดการท่องเทีย่ วในชุมชน
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คณะกรรมการศูนย์ว ฒ
ั นธรรมชาวเขาหมู่บ้านดอยเลี่ยม และกลุ่ มองค์ก รในชุ มชน สามารถ
จัดการท่องเทีย่ วได้ เพราะมีทงั ้ แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นธรรมชาติ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่แบบดัง้ เดิม
มีหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ทีส่ ามารถช่วยเหลือสนับสนุ นให้คําปรึกษาแนะนํ าได้เป็ นอย่างดี
มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการได้รบั ความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนควรมีการกระตุ้นปลูกจิตสํานึกให้เห็นความสําคัญของการจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบที่
เกิดขึน้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบแล้ว ผลกระทบ
ในทางด้านบวกมีมากกว่าผลกระทบในทางลบ
วารินทร์ จิตคําภู (2541) ได้ศกึ ษาเรื่อง การอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้าน (ไทยใหญ่) ใน
ทัศนะของกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การวิจยั ครัง้ นี้ มี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาแนวทางการอนุ ร กั ษ์ ว ฒ
ั นธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ใ นจัง หวัด
แม่ฮ่อ งสอนในทัศ นะของกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอ ในด้านการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมพืน้ บ้านทีส่ มควรอนุรกั ษ์ส่งเสริมเป็นพิเศษ กระบวนการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
พื้นบ้าน ประเพณีพ้นื บ้านของไทยใหญ่ท่คี วรส่งเสริมเป็ นพิเศษ องค์กร/หน่ วยงานที่มหี น้ าที่
ส่งเสริมสนับสนุ น องค์กร/หน่ วยงานทีม่ พี เิ ศษมีหลายด้านแต่ทส่ี ําคัญคือด้านภาษาพูด ด้านการ
แต่งกาย และภูมปิ ญั ญาพื้นบ้านด้านต่าง ๆ กระบวนการอนุ รษั ์วฒ
ั นธรรมพื้นบ้าน ผลการวิจยั
พบว่ า ควรเน้ น ในด้า นความร่ ว มมือ กัน ของภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีอ งค์ ก รสํ า หรับ
ดําเนินการทีชดั เจน ประเพณีพ้นื บ้านของชาวไทยใหญ๋ท่คี วรอนุ รกั ษ์ส่งเสริมเป็ นพิเศษได้แก่
ปอยส่างลอง จองพารา (ปราสาทพระพุทธ) และประเพณีกนต่
ั ่ อ (ขอขมา) องค์กร/หน่ วยงานทีม่ ี
หน้ า ที่ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริม ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น องค์ก ารทางด้า น
วัฒนธรรม องค์กร/หน่ วยงานทีท่ ําหน้าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้แก่ ประชาชนในท้องถิน่ สําหรับอุปสรรคและ
ปญั หาในการดําเนินงานอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านที่สําคัญได้แก่ ขาดการวางแผนร่วมกันของ
ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และขาดงบประมาณในการดําเนินงาน
ั ่ น่
พระมหาบุญเรือง อายุวฒ
ั นมงคล (2550) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการมีส่วนร่วมของชุมชนฝงหมิ
ั ่ น่ ยังคงมีส่วนร่วม
ต่อการอนุ รกั ษ์ประเพณีสบื ชะตาแบบล้านนา ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนฝงหมิ
ต่อการอนุ รกั ษ์ประเพณีสบื ชะตาแบบล้านนา ยังมีความเชื่อ ความคิด วิถชี วี ติ และยังคงปฏิบตั ิ
ตามประเพณีดงั ้ เดิมแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยส่งเสริมความเป็ นอยู่ให้มคี วาม
ั ่ น่ ยังคงพึ่งพาธรรมชาติซ่งึ ได้จากประสบการณ์ท่ไี ด้เรียนรูจ้ าก
สะดวกสบายขึน้ แต่ชุมชนฝงหมิ
วัฒนธรรมเดิมในท้องถิน่ อันประกอบไปด้วยภูมปิ ญั ญาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รบั การถ่ายทอดจาก
คนรุน่ เก่าซึง่ เป็ นบรรพบุรุษและขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาและความเชื่อสู่
ชนคนรุ่น หลัง จึง ทํ า ให้เ กิด การปฏิบตั ิท่ีส ืบเนื่ อ งกัน มาในชุ ม ชนจนถึง ปจั จุบ ันอย่า งไรก็ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างอาจลดความสําคัญลง ทัง้ นี้เนื่องจากสิง่ แวดล้อมไม่อํานวย
และอิทธิพลของความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจที่กําลังแผ่ขยายเข้ามาในชุมชนทีละเล็กละ
ั ่ น่
น้อยแต่ประเพณีสบื ชะตาแบบล้านนายังคงมีการปฏิบตั เิ ป็ นประจําตลอดมาในชุมชนฝงหมิ
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สุทศั น์ กันทะมา (2542) ได้ศกึ ษาเรื่องการคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทย
ใหญ่โดยผลการวิจยั พบว่า
1) เงือ่ นไข ปจั จัย ทีท่ ําให้วฒ
ั นธรรมคงอยู่คอื การเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ทอ่ี ยู่
ในรูปของความเชื่อซึง่ มีการถ่ายทอดผ่านพิธกี รรม จนกลายเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ และมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ศาสนาและความเชื่อได้ให้ความสําคัญต่อคําสอนโดย
มีพธิ กี รรมเป็ นส่วนเชื่อมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุมชนทําให้มกี ารปฏิบตั สิ บื ต่อมา เป็ นการ
กระทําซํ้าจากรุน่ หนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
2) ส่ ว นกลไกที่ทํ า ให้ ว ัฒ นธรรมพื้น บ้ า นของชุ ม ชนชาวไทยใหญ่ ค งอยู่ นั ้น
ประกอบด้วยครอบครัวจะทําหน้าทีถ่ ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติตามวิถชี วี ติ แก่
ลูก ผูอ้ าวุโสทําหน้าทีใ่ ห้คําปรึกษาในการจัดพิธกี รรมต่าง ๆ พระทําหน้าทีถ่ ่ายทอดศีลธรรมและ
การศึกษา ผู้ชํานาญการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาต่ าง ๆ เช่น พิธกี รรม ความรูท้ างช่าง หัตถกรรม
ผูน้ ําในชุมชนเป็ นผูจ้ ดั และสนับสนุ นประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชน เครือญาติทําหน้าทีส่ นับสนุ น
ช่วยเหลือในการทําพิธกี รรมต่าง ๆ วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ท่คี งอยู่นัน้ ไม่ได้คงอยู่
เหมือนเช่นในอดีต มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านคุณค่าของวัฒนธรรมและรูปแบบ
พงศ์กฤษฏิ ์ พละเลิศ (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง บทบาทการใช้ส่อื พืน้ บ้านในการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วของชุมชนตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร ี ผลจากการวิจยั พบว่า สื่อพืน้ บ้าน
มีเ นื้ อ หาที่เ ป็ น คุ ณ ค่ า ความหมายเชิง สัญ ญะอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก ร่ อ งรอยทาง
ประวัตศิ าสตร์ อันได้แก่ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ และตํานานที่สบื ทอดกันมา ประการที่สอง
คุณค่าวัฒนธรรมทีไ่ ม่เปลี่ยนแปลง เช่น วิถกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม รวมทัง้ สถาปตั ยกรรมที่เก่าแก่
และประการสุดท้าย คือคุณค่าทางสังคม อันได้แก่ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย-จีน และการ
ยึดถือจารีตประเพณีของสังคม เป็ นแนวความคิดทีซ่ ่อนเร้นอยู่ในสื่อพืน้ บ้าน ส่วนรูปแบบการสื่อ
ความหมายเชิง สัญ ญะพบว่า สื่อ พื้นบ้านมีล กั ษณะของการสื่อ ความหมายโดยเป็ น หลัก ซึ่ง
จะต้องอาศัยการตีความข้อ มูลเชิงลึกร่ว มกับบริบททางสังคมมาทําความเข้าใจจึงจะสามารถ
เข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ยงั มีการใช้องค์ประกอบของสัญญะย่อย ๆ มาสร้าง
เป็ นความหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ประเด็นที่น่าสนใจเพิม่ เติม ก็คอื คุณค่า
ความหมายต่าง ๆ ที่เกิดจากสัญญะของสื่อพืน้ บ้านในชุมชนท้องถิน่ แห่งนี้มคี วามเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดทางด้านการท่องเทีย่ วอย่างมีนยั สําคัญเป็นอย่างมาก
วันทนา เตชะสุวรรณา (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง บทบาทของสื่อบุคคลและสื่อประเพณีใน
การถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางกอกน้ อย: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบ้านบุ ผล
การศึกษาพบว่าสําหรับเรื่องสื่อประเพณีนัน้ กลุ่มตัวอย่างทัง้ ผูน้ ํ าความคิดเห็นและผูร้ บั สารเห็น
ว่าเป็ นสื่อที่มปี ระสิทธิภาพอีกสื่อหนึ่งในการถ่ ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีของชุมชนบ้านบุ เพราะประเพณีจะเป็ นทัง้ ผูส้ ่งสาร สาร และช่องทางในการสื่อสารด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้ สื่อประเพณีสามารถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีแ่ ท้จริง สะท้อนให้เห็นสภาพ

45
สังคม มีความสนุ กสนานได้เห็นของจริง ทุกคนได้มสี ่วนร่วมในประเพณีนนั ้ ๆ และมีการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง การแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมของชาวบ้านบุในการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมอัน
เป็ นผลเนื่อ งมาจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยจะพบว่าการเปิ ด รับข่าวสารกลุ่มผู้รบั สารใน
ชุมชนบ้านบุทงั ้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 30-50 ปี และกลุ่มอายุ
ตัง้ แต่ 50 ปี ขึ้นไป จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน คือ ได้รบั ข่าวสารโดยสื่อบุคคลคือ พ่อแม่ ญาติ
และผูน้ ําความคิดเห็น ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั การเลือกรับสื่อของผูร้ บั สารว่าจะเลือกรับรู้ ตีความหมาย
และเลือกจดจําตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูส้ กึ นึกคิด ฯลฯ ของ
ตนเอง ทัง้ นี้กลุ่มผู้รบั สารทัง้ 3 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นในเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ นการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในระดับสูง
ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ซึง่ ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าชุมชนต้องการความร่วมมือก็จะ
ช่ ว ยเหลือ อย่ า งเต็ม ที่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การประชาสัม พัน ธ์ห รือ การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมต่ า ง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของสื่อประเพณี ทีน่ อกจากมีบทบาทในการให้ความบันเทิงแล้วยังเป็ น
แหล่ ง รวมของความสามัค คี เพราะวิถีก ารดํา เนิน ชีว ิต ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ตลอดจน
การละเล่นพืน้ บ้านต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน และถ้าชุมชน
สามารถรวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับนํ าการสื่อสารเข้ามาช่วยให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของชุมชนก็จะทําให้ปญั หาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ลดน้อยลงไปได้ นอกจากนี้ผู้ทเ่ี ป็ นผู้นําชุมชน
ต้องทํางานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท เอาจริง และมีความจริงใจในการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม แต่
ปญั หาทีพ่ บคือ การทีท่ ุกคนต้องทํางานหรือเรียนหนังสือทําให้การรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรม
ได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้านน้อยกว่าทีค่ วร
ศิรลิ กั ษณ์ สายเชือ้ (2552) ได้ศกึ ษาเรื่องแนวทางการพัฒนาประเพณีสงกรานต์สองฝงั ่
โขง เพื่อเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่าความ
ั ่ มีความเป็ นมาคล้ายคลึงกัน
เป็นมา องค์ประกอบและขัน้ ตอนของประเพณีสงกรานต์สองฝงโขง
คือ ได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนา ประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม คือ ประเพณีฮตี สิบสอง มีผลต่อวิถี
การดําเนินชีวติ ถือว่าเป็ นวันขึน้ ปี ใหม่ จัดขึน้ ในวันขึน้ หนึ่งคํ่าเดือนห้า ซึ่งถือปฏิบตั สิ บื ต่อกัน
ั ่ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะคล้ายกันทัง้ สอง
จนถึงปจั จุบนั องค์ประกอบประเพณีสงกรานต์ สองฝงโขง
ั ่ คือ ประกอบด้วย การจัดการ ผู้เข้าร่วมพิธ ี ผู้ร่วมงาน อุ ปกรณ์ และวัสดุในการจัดงาน
ฝงโขง
ั่
ส่วนขัน้ ตอนของประเพณีสงกรานต์สองฝงโขงนั
น้ ก็มขี นั ้ ตอนในการจัดที่คล้ายกันท้องสองฝงั ่
คือ ในวันที่ 12 เมษายน มีการสร้างหอพระพุทธรูป ตอนบ่ายของวันที่ 13 เมษายน มีพธิ สี รงนํ้า
พระพุทธรูป พิธ ีสรงนํ้ าพระภิกษุ และการแห่ ดอกไม้ ตามลําดับและการก่ อเจดีย์ทรายในวัน
สุดท้ายของบุญสงกรานต์ คือวันที่ 15 เมษายนโดยทัง้ นี้แนวทางการพัฒนาประเพณีสงกรานต์
ั่
สองฝ งโขงเพื
่อ เพิ่มศัก ยภาพการท่ อ งเที่ยวทางวัฒนธรรม จัง หวัด มุก ดาหาร ทําได้โ ดยการ
พัฒนาองค์ประกอบของการดําเนินงานด้านต่าง ๆ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านผูเ้ ข้าร่วมพิธ ี
และผู้ร่วมงาน ด้านอุปกรณ์และวัสดุ และด้านพิธกี ารและขัน้ ตอน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมของ
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ั่
งานประเพณีส งกรานต์สองฝ งโขง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจยั ครัง้ นี้ ได้พบแนวทางในการ
ั ่ โดยการแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยน และ
พัฒนาประเพณีสงกรานต์ของชาวสองฝงโขง
สร้า งสัม พัน ธภาพที่ด ีต่ อ กัน ส่ ง ตัว แทนเข้า ร่ว มกิจ กรรมในประเพณี ส งกรานต์ ทุ ก ปี มีก าร
สนับ สนุ น การผ่ อ นคลาย กฎ ระเบีย บทางการค้ า และการลงทุ น นํ า ไปสู่ ป ระโยชน์ ใ นการ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย ว นอกจากนี้ ย ัง ส่ ง เสริม เครือ ข่ า ยพัน ธมิต รด้ า นการท่ อ งเที่ย ว เช่ น
ผูป้ ระกอบการ กลุ่มบริษทั นํ าเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อรักษาระดับมาตรฐานและคุณภาพ
บริห าร รวมทัง้ เป็ น การเพิ่ม ศัก ยภาพของการท่ อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรมจัง หวัด มุ ก ดาหาร
ั่
ประเพณีสงกรานต์สองฝงโขงด่
อให้เกิดประโยชน์ ทงั ้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประชาชนและเป็ นผลดีทางเศรษฐกิจต่อชุมชนทัง้ สองประเทศ จึงสมควรมีการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มคี วามยังยื
่ นสืบไป
สุรยี ์ บุญญานุ พงศ์ และสุรศักดิ ์ ป้อมทองคา (2539) ได้ทําการศึกษาประเพณีเพื่อการ
ท่ อ งเที่ย วจุ ด เปลี่ย นของระบบความสัม พัน ธ์ท างสัง คม พบว่ า เมื่อ กิจ กรรมทางประเพณี
กลายเป็ นวัต ถุ ด ิบ ในการท่อ งเที่ย วรูปแบบของกิจ กรรมตามแบบเดิมของท้อ งถิ่น มัก จะถู ก
ปรับเปลีย่ นไปเพื่อให้เกิดความน่ าตื่นตา ตื่นใจแก่นักท่องเทีย่ ว ผูท้ เ่ี ข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัด กิจ กรรมประเพณี มิใ ช่ มเี พีย งชาวบ้า นหรือ คนในชุม ชนเท่ านั น้ หากแต่ ม ีห น่ ว ยงานและ
องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งมีผลทําให้ต้องมีการปรับระบบการจัดการดําเนินงานเสียใหม่
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์สําคัญที่จะต้องการทราบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนิน กิจกรรมตามประเพณีเพื่อการท่องเทีย่ วมีส่วนทํา ให้ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ได้รบั ความกระทบกระเทือนอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้ได้เลือกศึกษาในพื้นที่จงั หวัดม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ น
ชุมชนที่เพิง่ เปิ ดตัวในตลาดการท่องเที่ยว และเป็ นชุมชนที่ยงั มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมตาม
แบบตัง้ เดิม ทีโ่ ดดเด่นโดยเลือกศึกษาในกิจกรรมประเพณีการบรรพชาสามเณรหรือปอยส่างลอง
ซึ่ง เป็ น กิจกรรมตามประเพณี ท่มี เี พียงแห่ ง เดียวในประเทศไทยและถือ เป็ นเอกลัก ษณ์ ของ
จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอนพิธ ีปอยส่างลอง เป็ นพิธกี รรมหนึ่ง ที่ส ะท้อ นถึง ศรัทธา ความเชื่อ มันทาง
่
ศาสนา ของชาวไทยใหญ่ วัตถุประสงค์สําคัญของพิธกี รรม คือ การสร้างบุคลากรเพื่อสืบทอด
พระศาสนา ปจั จุบนั ปอยส่างลองถูกนํ ามาเสนอต่อสาธารณชนในฐานะ “สินค้า”การท่องเทีย่ วซึง่
จํา เป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ หน่ วยงาน
ของรัฐตอ้งเข้ามาดําเนินงานในฐานะผู้ประสานงานการจัดพิธแี ละจากการเข้ามามีบทบาทของ
หน่ วยงานของรัฐ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน ได้ทําลาย
ระบบความสัมพันธ์ ทางสัง คมของคนในชุ มชนลง การจัด พิธ ีกรรมจึงเป็ นเพียงการแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้ชม การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นเพียงการนํ าเสนอผลกระทบอย่างหนึ่งของการจัด
กิจ กรรมประเพณี เพื่อ ตอบสนองการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว ในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ ระบบ
ความสัมพันธ์ทางสัง คมของ คนในชุ มชนเพราะขณะที่ก ารเปลี่ยนรูปแบบประเพณีเ พื่อ การ
ท่ อ งเที่ย วได้ ทํ า ลายระบบความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมแบบเดิม ให้ ห มดไป ก็ ไ ด้ ส ร้ า งระบบ
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ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมแบบใหม่ ซึ่ง เป็ น ระบบความสัม พัน ธ์ท่ีไ ม่ เ ป็ น ผลดีต่ อ การรัก ษา
เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทัง้ ไม่เ ป็ นผลดีต่ อการมีส่ ว นร่วมในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ขึน้ มาแทน ระบบความสัมพันธ์แบบใหม่น้ี เป็ นระบบที่คนในชุมชนมีความห่างเหินกัน
มากขึน้ เป็ นระบบที่คนต้องคิดคํานวณทุกครัง้ ก่อนจะ ตัดสินใจร่วมกิจกรรมใด ๆ ทางสังคมว่า
การมีส่วนร่วมนี้ตนเองจะได้ประโยชน์คุม้ หรือไม่และ ใครจะได้ประโยชน์มากกว่า ซึ่งหากระบบ
คิดคํานวณเช่นนี้เพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ ก็เป็ นเรื่องที่ยากยิง่ ทีจ่ ะสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ใด ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์
จิร าพร ขุ น ศรี (2557) ได้ทํ า การศึก ษาเรื่อ งการสื่อ สารกับ การปรับ ตัว เพื่อ สืบ ทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษากรณีส่อื พื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า เพลงซอพื้นที่จงั หวัดเชียงรายมีการปรับตัวตามธรรมชาติ (By Nature) ใน
คุณลักษณะส่วนที่เป็ นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ รูปแบบการแสดงซอ สถานที่ในการแสดง
การแต่ งการ และการฟ้อ นประกอบการซอ ส่ว นที่เสมือนแก่ น ซึ่ง เป็ นส่ วนที่เป็ นเนื้อ แท้ด้าน
ความหมายและคุณค่าที่ควรจะรักษาไว้ได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับเพลงซอ ความเชื่อ/ศรัทธา/การ
เคารพครูผ่านพิธกี รรม ความเป็ นล้านนาผ่านทํานองเพลงซอ ความเชื่อ/ศรัทธา/การเคารพครู
ผ่านพิธกี รรม ความเป็ นล้านนาผ่านทํานองเพลงซอ ความเป็ นล้านนาผ่านภาษาคําเมือง การ
วางความสัมพันธ์ทางโลกและทางธรรม การปลูกฝงั คุณธรรมทางพุทธศาสนา และการให้สาระ
และบันเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ แม้จะยังคงอยู่ แต่ก็เริม่ ผิดเพี้ยนและลดบทบาทลงตาม
กระแสโลกาภิวตั น์ส่อื ดังนัน้ ในอนาคตเพลงซอจําเป็ นต้องมีการปรับตัวแบบวางแผน (By Plan)
เพื่อสืบทอดให้สามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ สมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการปรับประสาน (Articulation/Hybridization) ทีย่ งั คงพยายามให้มกี ารแสดงซอแบบดัง้ เดิม
อยู่ และในขณะเดียวกันก็ต้อ งยอมรับซอแบบประยุกต์หรือซอ ซึ่งเป็ นการสืบทอดโดยรักษา
สมดุลระหว่างการอนุ รกั ษ์และการปรับประยุกต์ โดยใช้หลักการไต่ “บันไดปลาโจนทางศิลปะ” สู่
ผูส้ บื ทอดระดับคุณภาพทัง้ ผูช้ มและ ศิลปินช่างซอ ทีย่ ดึ โยงการสืบทอดทัง้ สื่อการแสดง สื่อวัตถุ
และสื่อพิธกี รรมไว้ดว้ ยกัน รวมถึงการรักษาอัตลักษณ์ความเป็ นสื่อขนาดกลางระดับจังหวัดที่ม ี
คุณลักษณะความเป็ นสื่อท้องถิน่ (Local Media) และการมีบทบาทหน้ าที่ต่อวิถชี ุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ บทบาทหน้ าที่เดิมและการเพิม่ บทบาทใหม่ รวมถึงการให้ความสําคัญต่ อบทบาท
หน้าทีท่ ไ่ี ม่สามารถทดแทนได้ทย่ี งั คงมีความสําคัญต่อชุมชน
ศดานันท์ แคนยุกต์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารกับการสืบทอดและปรับตัวของสื่อ
พื้นบ้านตีโพน:กรณีศกึ ษาชุมชนบ้านไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง” ผลการศึกษาพบว่า
วัฒนธรรมการตีโพนของชุมชนบ้านไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง มีการสืบทอดและการ
ปรับตัวเป็ น 3 ยุค คือ ยุคดัง้ เดิม ยุคอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และยุคโครงการสื่อพืน้ บ้าน สื่อ
สาธารณสุข (สพส.) โดยได้มกี ารสืบทอดและปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ ตามความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทชุมชน ได้แก่ คุณลักษณะของสื่อพืน้ บ้านตีโพนตามองค์ประกอบการสื่อสาร (SMCR)
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การวิเคราะห์ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า บทบาทหน้ าที่ของสื่อพื้นบ้านตีโพนในแง่ของการ
ดํารงคงอยู่และปรับตัวของการตีโพนนัน้ เป็ นผลมาจากทัง้ ปจั จัยภายในคือบริบทแวดล้อมของ
ชุมชนเอง เครือข่ายภายในชุมชน และปจั จัยภายนอก คือ การเข้ามาประสานงานของศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง (กศน.) เทศบาลจังหวัดพัทลุงและการเข้ามาของหน่ วยงานสื่อ
พืน้ บ้านสื่อสาธารณสุข ในการเข้ามาประสานงานเรื่องการตีโพนของหน่ วยงานภายนอกเป็ น
ลักษณะการหยิบยกต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่แล้วมาจัดวางรูปแบบการสืบทอดผ่าน
ช่องทางใหม่ ๆ โดยจากยุคดัง้ เดิมทีว่ ฒ
ั นธรรมตีโพนเป็ นสื่อทีใ่ ช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผูค้ น
ภายในชุมชนซึง่ ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ อารมณ์/ความรูส้ กึ และการปฏิบตั ิ (K-A-P) ของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างเห็นได้ชดั สําหรับในยุคอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนัน้ โดยส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้ นไปในเชิงปฏิบตั ิ (Performance) กล่าวคือ เป็ นการให้ความสําคัญในเรื่องมิตกิ ารแข่งขัน
การประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ของจังหวัดและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเป็ นหลัก อย่างไรก็ดเี มื่อเข้า
มาสู่ยุค สพส. ก็ได้มกี ารส่งเสริมการสืบทอดและร่วมแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้ (Knowledge)
และอารมณ์/ความรู้สกึ (Attitude) ระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมโยงกับสถานบัน
การศึกษา ทัง้ นี้เพื่อให้กระบวนการการสืบทอดวัฒนธรรมตีโพนเป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบมาก
ขึน้

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนํ าไปใช้ใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการเก็บข้อมูลของงานวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ การสังเกตุการณ์แบบไม่ม ี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการตอบปญั หาการ
ทําวิจยั โดยมุ่ง ศึก ษา คุ ณลัก ษณะของสื่อ ประเพณีจองพาราทัง้ ในอดีต และป จั จุบนั บทบาท
หน้าทีข่ องสื่อประเพณีจองพาราต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ การมีส่วนร่วมใน
การใช้ส่อื ประเพณีของคนในพื้นที่ ที่มตี ่ อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งรายละเอียดเนื้อหาของระเบียบวิธวี จิ ยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การสร้างเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8 การนําเสนอข้อมูล
3.9 กรอบแนวคิดการวิจยั

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ได้แ ก่ ประชาชนที่อ าศัย อยู่ใ น
บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่อ่องสอน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ ถี นิ่ กําเนิด ในบ้านเมือง
ปอน และเป็ นบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีจองพารา ทัง้ หมด 7 คน มาเป็ น
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Keys Informent) ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
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3.1.1 ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นํากลุ่มชาวบ้านในการจัดงานประเพณี จองพารา
บุคคลเหล่านี้เป็ นคนในพืน้ ทีจ่ าํ นวน 5 คน
1) พระครู อณุวตั น์ สมนคุณ
อาชีพ
: พระภิกษุ วัดบ้านเมืองปอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ทีป่ รึกษาด้านวัฒนธรรมในการจัดทําโครงการ
2) นาย สุนทร เลิศขจร
อาชีพ
: กํานันตําบลเมืองปอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูป้ ระมานงานและสํารวจข้อมูลจํานวนครัวเรือนเพื่อรับจองมา
บูชา
3) นาง กัลยา รักจันทร์
อาชีพ
: ครูชาํ นาญการพิเศษ
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: แกนนําจากทางโรงเรียนบ้านเมืองปอน
4) คุณหมอ พรชัย อ่อนสด
อาชีพ
: นายแพทย์
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูจ้ ดั การโครงการ
5) คุณกมล ศิลามณี
อาชีพ
: ค้าขาย
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูน้ ํากลุ่มการท่องเทีย่ วโดยชุมชน CBT (Community Based
Tourism)
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3.1.2 เจ้าหน้ าที่จากสภาวัฒนธรรม บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม และ
นักวิ ชาการ
จํานวนทัง้ หมด 2 คน
1) นาย ถนัด ชัยวิทูรย์
อาชีพ
: รองประธานสภาวัฒนธรรมบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูด้ แู ลโครงการฯ ดูแลเรือ่ งงบประมาณ
2) นาย ชุยวุฒ ิ ชินิ
อาชีพ
: นักวิชาการการศึกษา ปฏิบตั กิ าร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ถิน่ กําเนิด : อําเภอเมือง
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูจ้ ดั ทําโครงการฯ ประสาานงบประมาณ

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ข้อมูล
ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) ข้อ มูล ปฐมภู ม ิ คือ ข้อ มูล ที่เ ก็บ และรวบรวมจากการลงพื้น ที่ภ าคสนามใน
การศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบไม่มสี ่วนรวม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ คือ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสารต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ หนั ง สือ
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ สื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารการดําเนิน
โครงการ เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
3.2.2 การวิ จยั เอกสาร (Documentary Research)
เป็ นการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ซึง่ เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ม่ี ผี รู้ วบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่ และ
นําข้อมูลต่าง ๆ เหล่านัน้ มาวิเคราะห์และตีความร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตการณ์แบบไม่ม ี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเอกสารหลักทีไ่ ด้นํามาประกอบในการวิจยั ได้แก่
1) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและร่วมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณี
จองพารา

52
2) หนัง สือ ขออนุ มตั ิดําเนิ นโครงการอบรมเชิง ปฏิบตั ิก ารอนุ รกั ษ์ แ ละสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีจองพารา
3) หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถวายจองพารา
4) หนัง สือ เสนอโครงการอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารอนุ รกั ษ์ แ ละสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีจองพารา
5) ภาพถ่ายและวิดที ศั น์งานกิจกรรมประเพณีจองพารา ปี 2558
3.2.3 การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
เป็ นการสังเกตุการณ์ในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบไม่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ โดยผู้วจิ ยั เป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์ ปรากฎการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในพืน้ ทีจ่ ากภายนอกเท่านัน้
3.2.4 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview)
คือ การเน้ น การซัก ถามแบบเน้ น การสัม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลแบบตัว ต่ อ ตัว ระหว่ า งผู้
สัม ภาษณ์ ก ับ ผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ โดยการกํ า หนดประเด็น คํ า ถามแบบปลายเปิ ด เพื่อ ให้ ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยแบ่ง
การสัมภาษณ์กลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผูน้ ํากลุ่มชาวบ้านในการจัดงานประเพณีจองพารา
ทัง้ หมด 5 คน
(1) พระครู อณุวตั น์ สมนคุณ
อาชีพ : พระภิกษุ วัดบ้านเมืองปอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ทีป่ รึกษาด้านวัฒนธรรมในการจัดทําโครงการ
(2) นาย สุนทร เลิศขจร
อาชีพ : กํานันตําบลเมืองปอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูป้ ระมานงานและสํารวจข้อมูลจํานวนครัวเรือนเพื่อรับจอง
มาบูชา
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(3) นาง กัลยา รักจันทร์
อาชีพ : ครูชาํ นาญการพิเศษ
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: แกนนําจากทางโรงเรียนบ้านเมืองปอน
(4) คุณหมอ พรชัย อ่อนสด
อาชีพ : นายแพทย์
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูจ้ ดั การโครงการ
(5) คุณกมล ศิลามณี
อาชีพ : ค้าขาย
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูน้ ํากลุ่มการท่องเทีย่ วโดยชุมชน CBT (Community
Based Tourism)
2) กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสภาวัฒ นธรรมบ้ า นเมือ ปอน อํ า เภอขุ น ยวม และ
นักวิชาการ ทัง้ หมด 2 คน
(1) นาย ถนัด ชัยวิทรู ย์
อาชีพ : รองประธานสภาวัฒ นธรรมบ้ า นเมือ งปอน อ.ขุ น ยวม
จ.แม่ฮ่องสอน
ถิน่ กําเนิด : บ้านเมืองปอน
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูด้ แู ลโครงการฯ ดูแลเรือ่ งงบประมาณ
(2) นาย ชุยวุฒ ิ ชินิ
อาชีพ : นักวิชาการการศึกษา ปฏิบตั กิ าร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ถิน่ กําเนิด : อําเภอเมือง
ความเกีย่ วข้องกับงานประเพณีจองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทผ่ี ่านมา
: ผูจ้ ดั ทําโครงการฯ ประสาานงบประมาณ
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes) ใช้เป็ นเครือ่ งมือช่วยในการเก็บและสรุปข้อมูล
ให้แก่ผวู้ จิ ยั โดยมีลกั ษณะเป็ นการเขียนบรรยายว่าใคร ทําอะไร ทีไ่ หน เมื่อไหร่ อย่างไร กับใคร
และทําไม อาจมีการระบุ วัน เวลาและสถานทีก่ ํากับไว้ โดยการจดบันทึกย่อขณะลงพืน้ ทีจ่ ากนัน้
จึงกลับมาเขียนสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่อกี ครัง้ หนึ่ง ซึ่งการเขียนสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่
ควรทําโดยทันทีหรือไม่ควรปล่อยทิง้ ไว้หลายวันเพื่อไม่ให้ผวู้ จิ ยั ลืมข้อมูลทีไ่ ด้มา และอาจใช้การ
บันทึกข้อมูลร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นการออกแบบคําถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้
สัมภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้องกับปญั หานําวิจยั และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อให้ได้
คําตอบทีค่ รอบคลุมและตรงประเด็น
3) เครื่องบันทึกเสียง (Voice Recorder) ใช้บนั ทึกเสียงระหว่างการสนทนาของการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดครบถ้วนจากการสัมภาษณ์ เนื่องจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถ
ถอดเนื้อความจากเครือ่ งบันทึกเสียงเพื่อเก็บและตรวจสอบรายละเอียดของการสัมภาษณ์อกี ครัง้
หนึ่งได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูล โดยการใช้ร่วมกับการจดบันทึก
ภาคสนาม

3.4 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) มีลกั ษณะผสมกันทัง้ แบบสอบถามปลายปิ ด (Close
Ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaire) เพื่อให้ได้
ข้อ มูล หรือ คํ า ตอบในสิ่ง ที่ผู้ว ิจ ยั ต้อ งการจากผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ และเป็ นการเปิ ด โอกาสให้ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์มโี อกาสแสดงความคิดเห็น
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1
สําหรับ สภาวัฒนธรรมบ้านเมืองปอน ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม
การสัมภาษณ์น้ีเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไม่มผี ลกระทบ
ต่ อ ผู้ใ ห้ข้อ มูล แต่ อ ย่างใด แต่ เ พื่อประโยชน์ ส่ว นรวมในอนาคต จึงขอให้ท่านกรุณ าตอบแบบ
สัมภาษณ์ตามความเห็นของท่าน เพื่อประโยชน์ ต่อการนํ าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป โดย
แบบสัมภาษณ์แยกออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1. ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด..........................................................อายุ...................................ปี
3. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ...........................................................................................................
4. การศึกษา...............................................................................................................
5. อาชีพ/ตําแหน่ งหน้าที.่ ............................................................................................
ส่วนที่ 2 ตัวอย่างคําถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของประเพณีแห่จองพารา มีความเป็นมาอย่างไร
2. ขัน้ ตอนและกิจกรรมของงานประเพณีแห่จองพารา
2.1 การเตรียมการก่อนวันแห่จองพารา
2.2 กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
2.3 หลังจบประเพณี
3. ประเพณีแห่จองพารามีคุณค่าต่อชาวบ้านเมืองปอนเป็นอย่างไร?
4. วิธกี ารหรือแนวทางในการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีจองพาราเป็ นไปอย่างไร
5. จากการนํ าประเพณีจองพารามาเป็ นส่วนในการท่องเที่ยวบ้านเมืองปอน ได้รบั การ
ตอบรับอย่างไร
6. การมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีจองพาราเป็ นอย่างไร
7. มีการจัดกลุ่ม/แบ่งกลุ่ม หรือวิธกี ารทํางานอย่างไรบ้าง
ั หาที่พ บในการจัด ประเพณี แ ห่ จ องพารามีอ ะไรบ้ า ง และมีแ นวทางในการ
8. ป ญ
แก้ปญั หาอย่างไร
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2
สําหรับ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลในชุมชน
การสัมภาษณ์น้ีเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไม่มผี ลกระทบ
ต่ อ ผู้ใ ห้ข้อ มูล แต่ อ ย่างใด แต่ เ พื่อประโยชน์ ส่ว นรวมในอนาคต จึงขอให้ท่านกรุณ าตอบแบบ
สัมภาษณ์ตามความเห็นของท่าน เพื่อประโยชน์ ต่อการนํ าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป โดย
แบบสัมภาษณ์แยกออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1. ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด..........................................................อายุ...................................ปี
3. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ...........................................................................................................
4. การศึกษา...............................................................................................................
5. อาชีพ/ตําแหน่ งหน้าที.่ ............................................................................................
ส่วนที่ 2 ตัวอย่างคําถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
1. ประวัติความเป็ นมาของประเพณีแห่จองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเป็ นมา
อย่างไร
2. รูปแบบของประเพณีมคี วามเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง
3. ขัน้ ตอนและกิจกรรมของงานประเพณีจองพารา
3.1 การเตรียมการก่อนวันแห่จองพารา
3.2 กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
3.3 หลังจบประเพณี
4. ในช่วงเวลาทีม่ งี านจองพารา ที่บา้ นของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ และภายใน
บ้านมีการทํากิจกรรมอะไรบ้าง?
5. ประเพณีจองพารามีคุณค่าและความสําคัญกับคนบ้านเมืองปอนมากน้อยเพียงไร
6. ท่านมีค วามคิด เห็นอย่างไรกับการนํ าประเพณีจองพารามาเป็ นกิจกรรมเพื่อ การ
ท่องเทีย่ วในบ้านเมืองปอน
7. ท่านมีขอ้ แนะนํ าอย่างไรเกี่ยวกับการนํ าประเพณีจองพารามาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
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8. ท่ า นคิด ว่ า คนในบ้ า นเมือ งปอนนั น้ ให้ค วามร่ว มมือ หรือ เข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในงาน
ประเพณีจองพาราหรือไม่ โดยส่วนมากจะเข้าร่วมโดยวิธใี ด

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ทงั ้ แบบมีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้างเพื่อให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้ม ี
โอกาสในการตอบคําถามได้ตามต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวคําถามเพื่อให้ผู้วจิ ยั ได้
คําตอบทีต่ รงกับปญั หานําวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษาด้วย โดยผูว้ จิ ยั ตรวจสอบประเด็นและความ
ถู ก ต้ อ งกับ อาจารย์ท่ีป รึก ษาถึง ความครอบคลุ ม และความครบถ้ว นของคํา ถาม เพื่อ นํ า ไป
ปรับปรุงและแก้ไขก่อนนําแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559

3.7 การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ การสังเกตและ
การสัมภาษณ์ จากนัน้ จึงนํ าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ ตีความหมาย โดยการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิง
คุณภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็ นการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทีม่ องเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา

3.8 การนําเสนอข้อมูล
การนํ าเสนอข้อมูลใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตคี วามตามแนวคิด
และทฤษฎีท่ใี ช้ในการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้ด้วยการเขียนเล่าเรื่องหรือการบรรยาย (Narrative)
ด้วยวิธกี ารอธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) โดยนํ าเสนอข้อสรุปเบือ้ งต้นเพื่อตอบ
ปญั หานําวิจยั ของการศึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1) คุณ ลัก ษณะของสื่อ ประเพณีจองพาราในรูปแบบของอดีต และป จั จุบนั ของ
บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2) บทบาทหน้ าที่ส่อื ประเพณีจองพารา และการนํ าไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.9 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
คุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา

อดีต

ปจั จุบนั
(โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สบื สาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมประเพณีจองพารา)

- รูปแบบ

- รูปแบบ

- เนื้อหา

- เนื้อหา

- คุณค่า/ความหมาย

- คุณค่า/ความหมาย

การปรับตัวและเปลีย่ นแปลงของประเพณี

บทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นสื่อเพื่อการท่องเทีย่ ว

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะของสื่อประเพณี จองพารา และการ
นําไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากการศึกษางานวิจยั เรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการ
นําไปใช้ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และ บทความทางเวบไซต์ต่าง ๆ ผู้วจิ ยั ได้ขอ
นําเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
4.1 คุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรูปแบบของอดีตและปจั จุบนั ของบ้านเมือง
ปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.1.1 ประวัตคิ วามเป็นมาจองพารา
4.1.2 คุณลักษณะประเพณีจองพาราในอดีต
4.1.3 คุณลักษณะประเพณีจองพาราในปจั จุบนั
4.1.4 การปรับตัวของสื่อประเพณีจองพารา ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า
4.2 บทบาทหน้ า ที่ส่ ื อ ประเพณี จ องพารา และการนํ า ไปใช้ ใ นการท่ อ งเที่ ย วเชิง
วัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.2.1 บทบาทหน้าทีข่ องประเพณีจองพาราตามองค์ประกอบของสื่อ S M C R
4.2.2 การปรับตัวเพื่อนําไปใช้ในประเพณีจองพาราตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า
4.3 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.3.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเมืองปอน
4.3.2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
4.3.3 ปราชญ์ชาวบ้าน (ตัวแทนภาคประชาชน)
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4.1 คุณลักษณะของสื่อประเพณี จองพาราในรูปแบบของอดีตและปัจจุบนั ของ
บ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาของประเพณี จองพารา
ในการศึก ษาหาข้อ มูลเพื่อที่จะดูค วามเป็ นมาเป็ นไป ของประเพณีนัน้ จําเป็ นจะต้อ ง
ทราบถึงประวัติความเป็ นมาหรือที่มาที่ไปของประเพณีนัน้ ๆ ก่ อนเป็ นอันดับแรก เพื่อจะได้
เข้าใจถึงเหตุของวิธกี ารกระทําประเพณี หรือความความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มใี น
ประเพณีนัน้ ๆ ในประเพณีจองพารานัน้ ก็เช่นกันด้วยว่าเป็ นประเพณีท่มี ใิ ช่เกิดมาจากเชือ้ ชาติ
ไทยโดยแท้ผู้ศึกษาจึงต้องมีการเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงรากฐานของประเพณีเป็ นอันดับแรก โดย
สรุปได้เป็ นผลการศึกษา ดังนี้
4.1.1.1 จาก 2 ความเชื่อและศรัทธาสู่ประเพณีจองพารา
ชาวไทยใหญ่นนั ้ เป็ นกลุ่มเชือ้ ชาติทม่ี กี ารดํารงวิถชี วี ติ ควบคู่ไปกับความศรัทธาใน
พุทธศาสนา จะเห็นได้จากประเพณี 12 เดือนของชาวไทยใหญ่ นัน้ เป็ นประเพณีท่มี คี วาม
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทัง้ หมดทัง้ สิน้ ฉะนัน้ ประเพณีจองพาราทีเ่ ป็ นหนึ่งในประเพณี 12
เดือนของชาวไทยใหญ่ จึงมีท่มี าจากความเคารพ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่
เช่นกัน จากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผูศ้ กึ ษาจึงได้ขอ้ มูลดังนี้
ในเดือนสิบเอ็ดทีต่ รงกับเดือนตุลาคมของทุกปี ภาษาปุ่งนา (ปุโรหิต) เรียกว่า “ตู่”
พม่าเรียกว่า “สะตางกยอด” เป็ นเดือนทีพ่ ุทธบริษทั ชาวไทใหญ่พากันถวาย จองเข่งต่างปุ๊ด (จอง
พารา = ซุม้ รับเสด็จ) จุดธูป เทียน ถวายภัตตาหาร นม เนย ผลไม้ในฤดูกาล มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประเพณีไว้ว่า พระโคดมสมณเจ้า ได้ตรัสรูอ้ นุ ตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาเป็ นเวลา 7 พรรษา ทรง
แสดงโมกปาฏิห าริย์ ในเมือ งสาวัต ถีท่ีอุ ท ยานสวนมะม่ว ง เสด็จ ขึ้น ไปยัง สรรค์ช ัน้ ดาวดึง ส์
ประทับนัง่ หรือบัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ ทรงเทศนาอภิธรรม 7 คัมภีร์ โปรดสันตุ ฏฐีพุทธมารดา
พร้อ มทัง้ เหล่ า เทพยดาและพระพรหมตลอดระยะเวลาในพรรษา 3 เดือ น และเสด็จ นิ ว ัต
มนุษยโลกในวันเพ็ญเดือน 11 ณ เมืองสังกะนะโก่
่
(สังกัสนคร) ในการเสด็จลงมานัน้ พระอินทร์
ได้เนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว พาดตรงประตูสรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ด้านทิศใต้ลงสู่
ประตูเมืองสังกัสนครด้านทิศใต้เช่นเดียวกัน ก่ อนจะถึงวันเพ็ญเดือน 11 พระพุทธองค์ทรงมี
กระแสรับสังถึ
่ งพระมหาโมคัลลานะ ว่าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปจนทัวทุ
่ กหนทุก
แห่งบรรดามนุ ษย์และสัตว์ทส่ี ามารถมาได้กจ็ ะมารับเสด็จทีส่ งั กัสนคร ทีม่ าไม่ได้กจ็ ดั ทําจองเข่ง
ต่างส่างปุ๊ด (ซุ้มปราสาทรับเสด็จ) ที่บา้ นเรือนของตน พอถึงเช้าวันเพ็ญเดือน 11 จะจัดอาหาร
บิณฑบาตและขนมนมเนยไว้ถวายพระพุทธเจ้าทีเ่ สด็จมาประทับยืนอยู่ทห่ี วั บันไดแก้ว แล้วเปล่ง
รัศมี 6 ประการ (ฉัพพรรณรังสี) นับตัง้ แต่พรหมโลกจนถึงนรกอเวจีได้มองเห็นกันหมดสิน้ กิง่ นะ
หรี่ (กินรี) กิง่ กะหล่า (กินนร) นะกา (นาค) กะหรุ่ง (ครุฑ) ยักคะ (ยักษ์) กันตั
่ ปป้ะ (คนธรรพ์)
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ผีลูผผี าย (สัตว์ประหลาดจากป่าหิมพานต์ลกั ษณะคล้ายลิงใหญ่) ส่างซี่ (สิงโต) และบรรดาสัตว์
90 ประเภท มาแสดงความชื่นชมบุญบารมีและเดชานุ ภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นที่
สนุ กสนานกันทัวไปทุ
่
กถิน่ แคว้น ขณะที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีนัน้ รัศมีแสงแห่ง
ฉัพพรรณรังสีกระจายสาดส่องไปถึงจองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ ปราสาทรับเสด็จ) ของทุกบ้านเรือน
บรรดาพุทธบริษทั ที่อยู่ในบ้านเรือนรูส้ กึ ชื่นชมโสมนัสเป็ นอย่างยิง่ จึงพร้อมกันถวายภัตตาหาร
และจุดธูปเทียนบูชาเป็ นเวลา 7 วันจากเรื่องเล่าข้างต้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 11 ครัง้ ใด ชาวไท
ใหญ่ จ ึง พากันทําจองเข่ง ต่ า งส่างปุ๊ด (ซุ้มปราสาท) หรือ จองพารารับ เสด็จพระพุ ทธองค์ทุ ก
บ้านเรือนเป็ นประเพณีสบื ต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ และได้จดั เป็ นประเพณี “ปอยเหลินสิบ
เอ็ด” หรือประเพณีออกพรรษา ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากสําหรับชาวแม่ฮ่องสอน (สํานักงาน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, ม.ป.ป.)
ประเพณีบชู าจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด = ซุ้ ม ป ร ะ ส า ท รั บ เ ส ด็ จ ) เ ป็ น
วัฒนธรรมประเพณีหนึ่งซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีหย่าสี่สบิ สองเดือนของชาวไต (ไทยใหญ่)
ความหมายของจองพารา มีท่มี าจากภาษาไทยใหญ่ จอง หมายถึง ปราสาท ส่วน พารา นัน้
หมายถึง พระพุทธเจ้า จองพาราจึงหมายถึงปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า โดยมีประวัตคิ วาม
เป็ นมาของประเพณีจากความเชื่อของคนไทยใหญ่ ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีกระแสรับสังถึ
่ งพระ
มหาโมคคัล ลานว่า พระองค์จะเสด็จนิว ตั ิมนุ ษ ย์โ ลกในวันเพ็นเดือ น 11 ณ เมืองสังกะนะโก่
่
(สังกัสนคร) พระมหาโมคคัลลาน ได้บอกข่าวการเสด็จนิวตั ขิ ององค์สมั มาสัมพุทธเจ้าไปจนทัว่
ทุกหนทุกแห่ง บรรดามนุ ษย์และสัตย์ทส่ี ามารถมาได้ ก็มารับเสด็จทีส่ งั กัสนคร ทีม่ าไม่ได้กจ็ ดั ทํา
จองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ ประสาทรับเสด็จ) ทีบ่ า้ นเรือนของตน พอถึงเช้าวันเพ็ญเดือน 11 จะจัด
อาหารบิณฑบาตและขนมนมเนยไว้ถวายพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาประทับยืนอยู่ท่หี วั บันไดแก้ว
แล้วเปล่งรัศมี 6 ประการ (ฉัมพรรณรังสี) นับตัง้ แต่พรหมโลกจนถึงนรกอเวจีได้มองเห็นกันหมด
สิน้ กิง่ นะหรี่ (กินรี) กิง่ นะหร่า (กินนร) นะกา (นาค) กะหรุ่ง (ครุฑ) ยักคะ (ยักษ์) กันตั
่ ปป้ะ
(คนธรรพ์) ผีลูผพี าย (สัตว์ประหลาดจากป่าหิมพานต์ลกั ษณะคล้ายลิงใหญ่) ส่างซี่ (สิงโต) และ
บรรดาสัตว์ 90 ประเภทมาแสดงความชื่นชมบุญบารมีและ เดชานุ ภาพแห่งองค์สมั มาสัมพุทธ
เจ้าเป็ นที่สนุ กสนานกันทัวไปทุ
่
กถิน่ แคว้นขณะที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉันพรรณรังสีนัน้ รัศมี
แสงแห่งฉัพพรรณรังสีกระจายสาดส่องไปถึงจองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ ประสาทรับเสด็จ) ของทุก
บ้านเรือน บรรดาพุทธบริษทั ที่อยู่ในบ้านเรือนรูส้ กึ ชื่นชมโสมนัสเป็ นอย่างยิง่ จึงพร้อมกันถวาย
ภัตตาหารและจุดธูปเทียนบูชาเป็ นเวลา 10-15 วัน เป็ นที่มาของการทําจองพาราหรือจองเข่ง
ต่างส่างปุ๊ด (ซุ้มประสาทรับเสด็จ) เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาก่อนออกพรรษามาถึง
จนถึงปจั จุบนั นี้
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“การจัดจองพาราหรือปราสาทไว้สําหรับต้อนรับพระพุทธเจ้า จากที่พระพุทธเจ้า
เสด็จ ไปโปรดพระพุ ท ธมารดาบนสวรรค์เ สร็จ แล้ว ออกพรรษาก็เ สด็จ ลงมายัง โลกมนุ ษ ย์
ชาวบ้านหรือว่ามนุ ษย์ทวไปก็
ั่
อยากไปต้อนรับพระพุทธเจ้าก็เลยจัดเป็ นจองพาราไปต้อนรับ
พระพุทธเจ้าในวันนัน้ เค้าเรียกว่ า “วันพระเจ้าเปิ ดโลก” ไปจัด จองพาราต้อ นรับ แล้วก็มกี าร
ต้อนรับด้วยประทีปโคมไฟในการต้อนรับนัน้ ใช่ว่ามีเฉพาะมนุ ษย์หรือว่าคนเราเท่านัน้ แม้แต่
สัต ว์ เ ดรัจ ฉานต่ า ง ๆ ใน สมัย นั น้ เชื่อ ว่ า สามารถรู้ภ าษากัน ได้ ก็ไ ปต้ อ นรับ พระพุ ท ธเจ้า
เหมือนกัน แต่ว่าในปจั จุบนั หรือว่าต่อ ๆ มา สมัยนี้สตั ว์เดรัจฉานไม่สามารถทีจ่ ะพูดได้ คนเราก็
เลยทําเป็ นรูปสัตว์ต่าง ๆ ขึน้ มาฟ้อนรําในเทศกาลออกพรรษา เช่น รํานกกิง่ กะลา รํานก รําโต
รําสัตว์อ่นื ๆ ดังนัน้ การจัดจองพาราก็คอื การต้อนรับการเสด็จมายังโลกมนุ ษย์ของพระพุทธเจ้า”
(พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“เดิมทีพุทธกาลก่อนจะออกพรรษา พระพุทธเจ้าขึน้ ไปเสด็จโปรดพุทธมารดาบน
สรวงสวรรค์ ก็จะลงมาตอนออกพรรษา ชาวบ้านชาวเมืองทัง้ สัตว์กจ็ ะเตรียมพิธไี ว้ต้อนรับ ก็เลย
มาดัดแปลงเป็นรูปนก รูปสิงโต ฟ้อนนก ฟ้อนโตไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้า ส่วนตัวจองพารานี้มไี ว้
เพื่อรอรับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมา เป็ นความเชื่อ (ถนัด ชัยวิทูรย์, สัมภาษณ์, 13 เมษายน
2559)
“คนไทยใหญ่เนี่ยมีวถิ ชี วี ติ ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ประเพณีออกพรรษาเนี่ย
คนไทยใหญ่ถอื ว่าเป็ นประเพณีท่ยี งิ่ ใหญ่สําหรับคนไต เพราะว่าช่วงนี้มนั จะเป็ นช่วงที่ฤดูเก็บ
เกี่ยวมันจะว่าง คนไทยใหญ่เชื่อว่าพระพุทธองค์จะเสด็จจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ถ้าบ้านไหนทํา
จองพาราไว้คนไทยใหญ่ถอื ว่าพระพุทธเจ้าผ่านมาก็จะได้มาแวะถือว่าเป็ นบุญทีย่ งิ่ ใหญ่ของคน
ไทยใหญ่ เค้ า เชื่อ อย่ า งนี้ เ ค้ า ก็ เ ลยทํ า จองพาราไว้ท่ีห น้ า บ้า น (ครู แ มว กัล ยา รัก จัน ทร์ ,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่า ประเพณีจองพารานัน้ ได้ถูกสร้าง
ขึน้ มาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองการออกพรรษา ซึ่งการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่นัน้ คือวันที่
พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยือนโลกมนุ ษย์ เพื่อมาให้มนุ ษย์ได้ใส่บาตรขอพร เป็ นการใส่บาตรครัง้
ใหญ่และสําคัญสําหรับคนไทยใหญ่เป็ นอย่างมาก แต่นอกจากความเชื่อนี้แล้ว ยังคงมีอีกหนึ่ง
ความเชื่อทีแ่ ตกต่างออกไป
“อีกความเชื่อนึงคือเป็ นการรับเสด็จของพระมหาอุปคุต ไทยใหญ่เรียกว่าอุปกุต
เชื่อกันว่าพระอุปคุตท่านเสด็จจําพรรษาทีส่ ะดือทะเล ตลอดระยะเวลาพรรษาท่านจําพรรษาอยู่
ในที่สะดือทะเลแล้ววันออกพรรษาท่านจะเสด็จมาโปรดสัตว์ครัง้ นึงซึ่งไปตรงกับความเชื่อของ
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คนล้านนาทีเ่ ค้าตักบาตรตอนเที่ยงคืน มันเป็ นความเชื่อทีค่ ล้ายกันว่าหากพระมหาอุปคุตเสด็จ
มา ใครก็ตามทีไ่ ด้ทาํ บุญกับพระมหาอุปคุตจะรํ่ารวย จะสําเร็จ จะประสบแต่ความสุข แต่ท่านอุป
คุตจะเสด็จขึน้ มาตอนไหนไม่มใี ครรู้ ดังนัน้ มนุ ษย์โลกจึงคิดหาวิธที จ่ี ะทําบุญกับท่านได้ ก็เลยทํา
เป็นจองพาราขึน้ แล้วเอาอาหารทีม่ ที ห่ี าได้ไปวางประเคนไว้ แล้วตอนเอาจองพาราขึน้ ไปวางนัน้
ก็มคี ําถวายให้กบั พระอุปคุต ทีน้ีก็ไม่ว่าเวลาไหนพระอุปคุตเสด็จมาบิณฑบาตรหรือโปรดสัตว์
ท่านแวะเราก็จะเหมือนได้ทาํ บุญกับท่าน ไม่รวู้ ่าสองอันนี้ ความเชื่อไหนมาก่อน แต่จาํ ได้ว่าตอน
ทีห่ มอเป็ นเด็ก ก่อนจะเอาจองพาราขึน้ วางบนหิง้ ทีเ่ ราเตรียมไว้กจ็ ะมีคําถวายพระมหาอุปคุต ที่
พ่ อ หมอใช้เ ป็ นคําถวายจากหนัง สือ โบราณ แต่ จากที่เ คยได้ศึก ษาน่ า จะเป็ น ความเชื่อ เรื่อ ง
พระพุทธเจ้ามากกว่า เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด แต่ก็เพียงมีแนวความเชื่อที่
แตกออกมาบ้าง ทีจ่ ริงทัง้ สองความเชื่อก็คล้ายกันมีธมี เดียวกัน คือใช้สําหรับต้อนรับในช่วงออก
พรรษาเหมือ นกัน แต่ แ ตกต่ างที่บุ คคลเท่านัน้ เอง” (คุณหมอพรชัย อ่อ นสด, สัมภาษณ์ , 15
เมษายน 2559)
ความเชื่อเกี่ยวกับพระมหาอุปคุต ซึ่งมีพ้นื ฐานคือการใส่บาตรขอพรในช่วงออก
พรรษาเหมือนกันแต่แตกต่างทีผ่ ู้ทม่ี ารับบาตรและให้พรแก่ผู้คนเท่านัน้ และแม้จะมีความเชื่อนี้
ขึน้ มาก็ตาม แต่ยงั เป็ นเพียงน้อยคนนักทีจ่ ะทราบถึงเรื่องนี้ เพราะเนื่องด้วยความศรัทธาในพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มมี ากกว่า ก็เป็ นได้ จึงทําให้เรื่องราวหลัก ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถูก
หยิบยกขึ้นมาเป็ น ประวัติของประเพณีจองพาราจากรุ่นสู่รุ่น เล่าขานเป็ นตํานานต่อกันมาจน
ปจั จุบนั โดยจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารจะแสดงให้เห็นตรงกันว่า ผู้คน
บ้านเมืองปอนและคนในพืน้ ทีแ่ ม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่นัน้ จะเข้าใจในเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มากกว่า
4.1.1.2 ขัน้ ตอนการจัดประเพณีบชู าจองพารา
จากที่ไ ด้กล่าวมาในขัน้ ต้นให้ได้ทราบกันว่ า ประเพณีจองพารานัน้ เป็ นชื่อของ
ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดซึ่งแต่ละท้องที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ เรียกไม่เหมือนกัน โดยจะ
เรียกกันตามลักษณะและความสําคัญในการจัดงาน อาทิเช่นใน อําเภอเมืองนัน้ จะเรียกชื่อว่า
“ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด” เป็ นชื่อดัง้ เดิมและมีการจัดงานอย่างยิง่ ใหญ่ทุก ๆ ขัน้ ตอน หรือใน
อําเภอแม่สะเรียงนัน้ จะจัดไว้ประดับหน้ าบ้านเพื่อความสวยงามและทุกคนจะพากันออกเดิน
เที่ยวไปตามถนนที่มกี ารจัด เรียกงานนี้ ว่า “งานออกหว่าแม่ส ะเรียง” หรือ ที่อํ าเภอปายก็จะ
จัดเป็ นประเพณีแห่จองพารา แต่ ใช้ช่อื ว่า “กาดหลู่เมืองปาย” โดยในงานวิจยั ชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้
ศึกษาในพืน้ ที่ของ ตําบลบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม ซึ่งมีการจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบ
เอ็ดตามประเพณี 12 เดือนของชาวไทยใหญ่เช่นกัน ในชื่องาน “ประเพณีจองพารา (จองเข่งต่าง
ส่างปุ๊ด)” ผู้ศกึ ษาจึงได้สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดประเพณีจองพารา ตามข้อมูล
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จากพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยแบ่งเป็ น ช่วงก่อนงานประเพณี (ประดิษจองพารา) ช่วงแห่จองพารา
และ ช่วงบูชาจองพารา ดังต่อไปนี้
1) ช่วงก่อนงานประเพณี (การทําจองพารา)
การสร้างจองพารา ในพื้นที่บ้านเมืองปอนจะมีการจัดทํากันในช่วงก่อน
ออกพรรษาโดยจะเริม่ ตัง้ แต่การช่วยกันทําตัวจองพาราหรือปราสาทพระ โดยในช่วงเวลาทีผ่ ่าน
มาทุก ๆ ปี ก่ อ นจะมีก ารจัด ทํา โครงการอบรมเชิง ปฏิบตั ิก ารอนุ รกั ษ์ แ ละสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีจองพารา (จองเข่งต่ างส่างปุ๊ด) ชาวบ้านจะลงมือทําตัวจองพารากันเองในบ้าน หรือ
หากไม่สะดวกก็จะมีการจ้างทําโดยช่างพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ และเมื่อมีการจัดกิจกรรมเกิดขึน้
ทางโรงเรียนบ้านเมืองปอนจึงจัดให้มกี ารอบรมทําจองพาราในช่วงก่อนวันงานประเพณีเป็ นเวลา
2 วัน โดยมีกลุ่มนักเรียนเป็ นกลุ่มหลักในการจัดทํา ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและคนในพื้นที่ท่ี
สนใจ นอกจากนัน้ ยังคงเปิดให้กลุ่มบุคคลภานอกเข้าร่วมอบรมจัดทําด้วย
“พอดีมาหลัง ๆ มีก ารจัดอบรมให้นัก เรียนด้ว ย คนรุ่นหลังจะได้รู้ด้ว ย
เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์ บางบ้านคงจะไม่มกี ารทํา ผู้เฒ่าผู้แก่ทําที่รบั จองไม่ไหว ก็เลยจัดอบรมให้
นักเรียน เพื่อจะได้ทําเผื่อผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยครับ อบรมโดยหลัก ๆ โรงเรียนจะมีวทิ ยากรของเขา
วิทยากรที่เกี่ยวกับภูมปิ ญั ญาที่ทําเรื่องจองพารา เวลาในการจัดอบรมโครงการประมาณ 2 วัน
ก่อน แล้วถึงวันจริงก็แห่ไปแต่ละบ้าน ให้ชาวบ้าน” (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
ในช่วงปี 2557-2558 ทางโรงเรียนบ้านเมืองปอนได้เห็นถึงประโยชน์ใน
การทําจองพารา ในด้านของการอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรม ให้กบั เด็กนักเรียนจึงได้มกี ารนําเอา
การทําจองพารามาจัดตัง้ เป็ นกิจกรรมโยมีความร่วมมือกันของชุมชนและภาครัฐ โดยมีกจิ กรรม
หลักคือการจัดอบรมและการแห่จองพารา
“แต่ก่อนนี้จะออกพรรษา ชาวบ้านเค้าก็จะเตรียมกันเอง ก่อนจะถึงออก
พรรษา ทุกคนก็จะเตรียมของกันและกันเองอยู่แล้ว เพราะเมื่อก่อนการทํามาหากินมันไม่ค่อย
เยอะอย่างเดีย๋ วนี้ แล้ว ทีน้ีทางการเห็นความสําคัญ เลยขอโครงการไป มีก ารสนับสนุ นเลยดู
ครึกครืน้ ใหญ่ขน้ึ มา 2 ปีมานี้กเ็ ลยเอางบประมาณไปลงที่ รร. ให้ รร.เค้ารับทํา เด็ก ๆ ก็จะได้สบื
ทอดไปด้วยได้ฝึกปรือลูก ๆ หลาน ๆ ไปด้วย เด็ก ๆ ก็จะชอบ ก็ไปออกหาไม้ไผ่หาอะไรมาให้
เค้า ฝึ ก ให้เ ค้าจับ ต้อ งลาย ฝึ ก ให้เ ค้าทําเองหมด เค้าจะได้เ รียนรู้ไ ปด้ว ย” (ถนัด ชัยวิทูรย์,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“ปี ทผ่ี ่านมาเรามีนักศึกษาจากบังคลาเทศมาร่วมเรียนรูก้ บั เราด้วย เค้าก็
มาสํารวจว่าเค้าจะมาช่วงไหนดี เราก็บอกถ้าอยากให้เด็กมาเรียนรูเ้ นี่ย เราจะทําช่วงนี้แล้วคุณก็
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เอาเด็กมาเรียนรูไ้ ด้ เค้าก็มาเรียนรูก้ บั เรา 2 วัน 200 หลังเราก็ทํา 2 วันนะ เสร็จแล้วก็เราก็สอน
เค้าในเรือ่ งของรําไตอีก 1 วัน แล้วเค้าก็ไปร่วมถวายจองพารากับเรา แห่ไปด้วยกัน” (ครูแมว
กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
ตัวจองพาราหรือปราสาทพระนัน้ โดยทัวไปจะทํ
่
าโครงด้วยการนําไม้ไผ่มา
เหลาเป็ นโครง เมื่อได้โครงปราสาทแล้ว จึงนํ ากระดาษสาปิ ดทับ ติดประดับกระดาษสีซ่งึ ฉลุ
ลวดลายไว้อย่างวิจติ รบรรจง ด้วยลวดลายศิลปะเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ ซึ่งมี 2 กลุ่มลาย
คือ กลุ่มนอนเคอ (ลายเคลือเถา) ลักษณะลายที่เขียนเป็ นเถาติดต่อกัน ประกอบด้วยก้านใบ
ดอก และเถาเลือ้ ย เน้นความสวยงามของเส้นโค้งทีอ่ ่อนช้อย อีกหนึ่งกลุ่ม คือ ลายใบหมากเก๋ง
(ลายสับปะรด) ลักษณะใบหมากเก๋งเป็ นรูปลายประดิษฐ์ใบเรียว คล้ายกับรายกนก ลายกะจง
ลายกลีบบัว
จองพาราหรือ (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด = ซุม้ ประสาทรับเสด็จ) มี 3 รูปแบบ
ได้แก่
1) จองยอดเป็นจองทีใ่ หญ่และสูงโดยทัวไปจองยอดจะถู
่
กทําขึน้ ไว้ในวัด
หรือตามสถานทีร่ าชการ
2) จองปิ๊ กต่านเป็ นจองพาราที่สามารถพบเห็นได้ทวไปตามบ้
ั่
านเรือน
ทัวไป
่ โดยจองปิ้ กต่านนี้ จะเป็ นจองทีค่ นส่วนใหญ่ใช้ในปจั จุบนั ด้วยมีความโดเด่นที่สสี นั และ
ง่ายต่อการทํา
3) จองสานเป็ นจองที่ทําขึ้นอย่างง่ายด้ว ยตอกไม้ไผ่ ส าน ใช้บูชาตาม
บ้านทัวไป
่
“ตอนที่เ ราทํานี้ เราทําแบบสมัยก่ อ นหมดเลย จองพารานี่ มสี ามอย่าง
เนอะ จองยอด จองปิ๊กต่าน จองสาน สามประเภท ทีเ่ ราทําคือจองปิ๊กต่านเหมือนกับสมัยโบราณ
ทัง้ หมด ไม่แ ตกต่ างในส่ วนของรูปแบบ” (ครูแ มว กัล ยา รัก จันทร์, สัมภาษณ์ , 14 เมษายน
2559)
สําหรับการทําจองพาราของ “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สบื
สานประเพณีวฒ
ั นธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” นัน้ ได้มกี ารอบรมการทําจอง
ใน 3 รูปแบบ คือจองยอด จองปิ้กต่าน จองสาน แต่ในขัน้ ตอนการทําเพื่อไปใช้ในงานจริงจะเป็ น
การทําจองปิ้กต่านเป็ นหลัก
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ภาพที่ 4.1 จองยอด

ภาพที่ 4.2 จองปิ้กต่าน

ภาพที่ 4.3 จองสาน
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2) ช่วงกิจกรรมเดินขบวนแห่จองพารา
ต่อมาช่วงเย็นของวันขึน้ 14 คํ่าเดือน 11 ก่อนเช้าวันออกพรรษาจะมีการ
แห่จองพาราไปตามท้องถนนและมีการแต่ งกายเป็ นสัตว์ในป่าหิมพาน เดินหรือฟ้อนรําไปใน
ขบวนด้วย ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่เกีย่ วกับสัตว์ในปา่ หิมพานต์
“การแห่จองพาราของบ้านเมืองปอนนี้เกิดจากทีพ่ อเราทําจองพาราเสร็จ
เราจะนํ าเอาจองพาราไปให้กบั ชาวบ้านที่ได้ลงชื่อไว้ตามบ้านหลังนัน้ ๆ เราเลยจัดเป็ นขบวน
เดินไป มีฟ้อน มีราํ ก็เอาร่วมกันเพื่อความสวยงาม” (ครูแมว กัลยา รักษ์จนั ทร์, สัมภาษณ์, 14
เมษายน 2559)
“การเดินแห่น่ี ชาวบ้านจะร่วมกันทําฐานจองพาราไว้รองรับ จะเป็ นช่วงที่
สวยดีครับ เพราะช่วงเย็น 4-5 โมง ชาวบ้านบางคนก็จะเอาเทียน เอาอะไรไปใส่ ก็จะดูสวยดี แต่
ละพื้นที่ในแม่ฮ่องสอนก็จะมีรายละเอียดของประเพณีในช่วงออกพรรษาที่แตกต่างกันไปครับ”
(ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“ชาวบ้านเค้าก็จะร่วมกันทําฐานไว้รอรับจองพารา ทางวัดก็เอาของที่วดั
ไปแห่ด้ว ย เอาจองพาราที่ว ดั ไปแห่ ด้ว ย ให้นัก เรียนมาเอาไปแล้ว ประดิษ ฐานไว้ แต่ อ าจจะ
แตกต่างในรูปทรงหรือขนาด” (พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
การเดิ น แห่ จ องพารานั ้น นอกจากจะเป็ น การนํ า เอาจองไปให้ ต าม
บ้านเรือนของคนในชุมชน ซึง่ ชาวบ้านทีไ่ ด้ลงชื่อรับจองพาราไว้ ก็จะมีการทําฐานรอง ไว้สําหรับ
รับจองพาราแล้วนัน้ ยังส่งผลให้เกิดเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามสวยงาม เหมือนการได้มพี น้ื ทีใ่ ห้แสดง
จองพาราของเด็กทีท่ าํ กันมา อีกทัง้ ทางวัดบ้านเมืองปอนก็ได้มกี ารนํ าจองพาราของทีว่ ดั ไปร่วม
เดินขบวนด้วยกัน นอกจากนี้ยงั มีการฟ้อนนก ฟ้อนโต มีการแต่งกายเป็ นสัตว์หมิ ะพาน ตาม
ประวัตปิ ระเพณี เพื่อเพิม่ ความสวยงามให้ขบวนแห่น้ดี ว้ ย
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ภาพที่ 4.4 ขบวนแห่จองพารา
3) ช่วงการตัง้ บูชาจองพารา
หลัง จากได้จองพาราที่เ ป็ นตัว ปราสาทมาแล้ว ในวันที่ 14 คํ่าเดือ น 11
ชาวบ้านจะนํ าจองพาราขึน้ ถวายหรือวางบนหิ้งทีท่ ําไว้บริเวณหน้ าบ้านหรือสถานสําคัญต่าง ๆ
จึงค่อยมีการนําเครื่องห้อยมาแขวนไว้ โดยมีต้นกล้วยหรือต้นอ้อย มาผูกทีเ่ สาของหิง้ ทัง้ 4 เสา
นอกจากนัน้ ก็จะมีการตกแต่งประดับประดาโคมไฟต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม
“มีการตกแต่ง ทําเสา สิง่ ทีต่ ้องเตรียมไปห้อยจองพารา พวกขนมนมเนย
ผลหมากรากไม้ ส่ว นประกอบพวกช่อ พวกราชวัต ร พวกตุ ง หน่ อกล้ว ย หน่ อ อ้อ ย ต้นข้าว”
(กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“วิธกี ารวางจองเมื่อก่อน ต้องใช้น้ํ าขมิน้ ส้มป่อยล้าง อะไรต่าง ๆ ก่อนที่
จะวาง เขาเอาข้าวตอกดอกไม้ขน้ึ มากล่าวคําถวายแล้วก็เทิดทูนวาง ในระหว่าง 7 วัน จะต้องจุด
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เทียนทุกเช้า – เย็น จุดเทียนบนจองพารามาไหว้ แล้วก็เอา “กอกต่าง” ก็คอื กระทงมาเย็บ แล้วก็
ใส่ ข นม ใส่ ข้า ว บรรจงเลือ กสรรแต่ ส ิ่ง ของที่ด ี ๆ เอามาถวาย” (คุ ณ หมอ พรชัย อ่ อ นสด,
สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“เมื่อถึงเช้ามืดวันขึน้ 15 คํ่า หรือวันออกพรรษาชาวบ้านจะนํ า “ข้าวซ่อม
ต่อ/ก็อกซอมต่อ” หรือกระทงใบตอง ทีม่ อี าหารคาวหวาน และผลไม้ ใส่วางไว้ในจองพารา จุดธูป
เทียนกล่าวคําอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จลงมาประทับยังจองพาราทีท่ ําไว้ “พอเสร็จสิน้ ต้องเอา
จองพาราไว้ในปา่ เราถวายพุทธบูชาเรียบร้อยไม่เก็บไว้ แต่บางคนทิง้ คาไว้ ซึง่ ไม่ถูก โบราณถือ
ว่าเสร็จสิ้น พระพุทธเจ้าหรือพระอุปคุตนิมนต์กลับไปแล้ว ก็จะเหลือซากจองพาราเก่าไม่ด ี จะ
เป็ นที่อยู่สมั ภเวสีได้ โดยปกติเขาเอาไว้ 7-15 วัน” (กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์ , 12
เมษายน 2559)
สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นช่วงงานประเพณี คือไว้ประมาณ 7 วัน ผู้คนใน
บ้านเมืองปอนจะนํ าเอาจองพาราไปวางทิง้ ไว้ในป่า ตามความเชื่อทีว่ ่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับ
สู่สรวงสวรรค์แล้ว หากทิ้งไว้จองพาราจะกลายเป็ นที่อยู่ของผีได้ จึงต้องนําไปทิง้ ให้ใกลหรือไป
เผาในป่า ปี ต่อไปจึงจัดทําขึน้ มาใหม่ หลังจากนัน้ ชาวบ้านก็จะพากันเข้าวัดทําบุญ ถือ เป็ นการ
จบช่วงของการบูชาจองพาราตามประเพณี

ภาพที่ 4.5 หิง้ ทีใ่ ช้วางจองพารา
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ภาพที่ 4.6 ข้าวซอมต่อ/ก็อกซอมต่อ
โดยภาพรวมแล้วความยิง่ ใหญ่ของงานประเพณีนนั ้ ตัง้ แต่ตวั จองพารา ขบวนแห่ จนถึง
วิธกี ารบูชา การจัดประดับประดา หรือเรียกว่าการสร้างความสวยงามให้ประเพณีของแต่ละพืน้ ที่
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ มิได้เป็ นไปในรูปแบบทีค่ ล้ายกัน แต่จะแตกต่างออกไปตามแต่ความ
ต้องการ หรือ นโยบายการจัดงานของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
เช่นบ้านเมืองปอนเอง ในสมัยก่อนนัน้ ไม่ได้มกี ารทําขบวนแห่จองพารา แต่ทุกบ้านก็ม ี
จองพาราประดับไว้หน้าบ้านในวันออกพรรษา และเมื่อหลังจากทีม่ โี ครงการเข้ามาก็ทําให้มกี าร
สร้างกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก็คอื การจัดอบรมการทําจองพาราเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
และการเดินขบวนแห่จองพารา ในขณะที่เขตอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนัน้ มีการจัดขบวนแห่จอง
พาราอย่างยิง่ ใหญ่ เป็ นประจําทุกปี ส่ว นในบริเวณพื้นที่สําคัญอื่น ๆ ก็มกี ารจัด ในรูปแบบที่
แตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของพืน้ ที่นัน้ ๆ ระยะเวลาในการตัง้ จองพาราไว้หน้ าบ้าน
ของแต่ละพืน้ ทีน่ นั ้ ก็จะไม่เท่ากันโดยทัวไปนิ
่ ยมวางไว้หน้าบ้านเป็ นเวลา 7-15 วันแล้วจึงรือ้ ถอน
จองพารานัน้ ทิง้ หรือเผาเสีย
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ภาพที่ 4.7 จองพาราทีน่ ําขึน้ หิง้ บูชาแล้ว
จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอน ทัง้ เจ้าหน้าที่ ปราชญ์ชาวบ้าน
และคนในชุมชนบ้านเมือ งปอน สามารถนํ ามาสรุปเป็ นข้อ มูล ได้ว่ า ประเพณีจองพารานัน้ มี
ประวัตคิ วามเป็ นมาเกิดมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยทัง้ หมด และแม้จะมีความเชื่อ
ของชาวไทยใหญ่ อี ก บางส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระมหาอุ ป คุ ต แต่ ก็ ย ัง คงมีร ากฐานของ
พระพุทธศาสนาเรื่องการทําบุญทํากุศล ซึ่งเหมือนความเชื่อหลักทีก่ ารทําจองพาราขึน้ มานัน้ ก็
เป็ นเพราะความต้องการที่จะทําบุ ญทํากุ ศลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน และแม้ใ น
ปจั จุบนั คนรุ่นหลังบางส่วนไม่ได้รู้ถงึ ประวัตคิ วามเป็ นมาในทัง้ สองรูปแบบ แต่ก็ยงั คงรับรู้และ
ถ่ายทอดได้ถูกต้องในเรื่องของการทําบุญ และความเกี่ยวข้องของประเพณีกบั พระพุทธศาสนา
ทีม่ ตี ่อประเพณีจองพารา
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4.1.2 คุณลักษณะของประเพณี จองพารา
จากการสรุปข้อมูลในเรื่องของประวัตคิ วามเป็ นมาและขัน้ ตอนของการจัดงานประเพณี
จองพาราในบ้านเมืองปอน จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการทํา “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” เกิดขึน้ ขัน้ ตอนงานกิจกรรมต่าง ๆ
ของประเพณีได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไป จึงทําให้การศึกษาคุณลักษณะของประเพณีจองพาราใน
ทีน่ ้ี ผู้ศกึ ษาได้มุ่งศึกษาในประเด็นของ รูปแบบประเพณี เนื้อหา และ คุณค่ากับความหมาย ที่
เปลีย่ นแปลงตามมิตดิ า้ นกาลเวลา เพื่อเป็ นข้อมูลชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างในช่วงเวลาอดีตกับ
ป จั จุ บ ัน ของประเพณี จ องพารา บนพื้น ที่บ้ า นเมือ งปอน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ข้อ มู ล ด้ า น
คุณลักษณะดังนี้
4.1.2.1 รูปแบบของประเพณีจองพาราในอดีต
แต่ ดงั ้ เดิมมานัน้ ประเพณีจองพาราเป็ นประเพณีท่เี กิดจากศรัทธาของชาวไทย
ใหญ่และจัดทําขึน้ มาเพื่อการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในช่วงออกพรรษา โดยมีความเชื่อในเรื่อง
ของการทําบุญ 12 เดือนเป็ นหลัก ด้วยทัง้ หมดนัน้ จึงทําให้ชาวไทยใหญ่มคี วามตัง้ ใจในการทํา
จองพารา และให้ความสําคัญในทุก ๆ ขัน้ ตอนด้วยตนเอง และด้วยระยะเวลาทีพ่ อเพียงต่อการ
จัดเตรียมประเพณี จึงสามารถมีเวลาทําจองพาราได้เอง และจากการสัมภาษณ์ สามารถนํ ามา
สรุปเป็ นข้อมูลได้ดงั นี้
1) ช่วงก่อนงานประเพณี (การทําจองพารา)
ในอดีตนัน้ การทําจองพาราจะมีการทําเองตามบ้านของแต่ละคน ในการ
เตรียมงานหรือเตรียมการทําจองพารา จะเริม่ ทําตามความสะดวกของแต่ ละบ้าน ส่ ว นของ
รูปแบบการทําจองนัน้ ก็จะแตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของบ้านนัน้ ๆ จึงมีจองพารา
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไปตามฐานะและความพร้อมของแต่ละบ้าน
“แต่ก่อนการทํามาหากินมันไม่เหมือนอย่างปจั จุบนั เมื่อก่อนมีเวลาเสร็จ
จากทํ า ไร่ ทํ าสวนทํ า นาก็จะมีเ วลาทํา ถ้า แต่ ก่ อ นเตรีย มกัน เป็ นอาทิต ย์ แต่ ก่ อ นนี้ ไ ม่ค่ อ ยมี
งบประมาณอะไรมาสนับสนุ น จะออกพรรษา ชาวบ้านเค้าก็จะเตรียมกันเอง มันก็จะเป็ นคล้าย ๆ
ว่า งานประเพณีก่ อ นจะถึง ออกพรรษา ทุ ก คนก็จ ะเตรีย มของกัน และกัน เองอยู่แ ล้ว เพราะ
เมื่อก่อนการทํามาหากินมันไม่ค่อยเยอะอย่างเดีย๋ วนี้” (ถนัด ชัยวิทูรย์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน
2559)
“เมื่อก่อนทําจองพารากันทุกหลังคาเรือน เมื่อก่ อนทําบ้านใครบ้านมัน
เพราะว่าถ้าถึงเทศกาล ถึงฤดูกาลก็ทํากัน แต่ด้วยวิถชี วี ติ การทํามาหากิน การบูชาจองพาราจึง
ห่างหายไปบ้าง” (กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
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“เพราะเมื่อก่อนตอนหมอเป็ นเด็ก ทุกคนในหมู่บ้านจะทําจองพารากัน
เกือบทุกหลังโดยที่ไม่ต้องมีใ ครมาบอกให้ทํา เมื่อถึงรยะเวลาก็ทําเลย มันเกิดจากความเชื่อ
ความศรัทธาแล้ว ก็ทํากัน ประเพณีจองพาราในสมัย ก่ อ น เขาศรัท ธา เขาเลยทําด้ว ยความ
ปราณีต ไปเอาไม้มาเหลา เขาไม่ขา้ มเลย เขาเทิดทูน เอาใส่บ่าเอามาวางไว้ เขาก็ไม่ขา้ ม เขาจะ
เลือกสรรค่อย ๆ บรรจงทํา ไม่ได้ทําแค่วนั เดียวเสร็จ” (คุณหมอพรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15
เมษายน 2559)
จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าการทําจองพาราในอดีตนัน้ เป็ นการทําเอง
ด้ว ยตัว เองแต่ ล ะบ้านเรือ น ซึ่ง เกิด จากวิถีชีว ิต ที่เ อื้อ อํ านวยให้มเี วลาในการทํา ในส่ ว นของ
ระยะเวลาการจัดทําจองพาราและจัดเตรียมหิ้งหรือ อุ ปกรณ์ต่าง ๆ นัน้ ก็จะเป็ นไปตามความ
สะดวกของแต่ละบ้าน โดยไม่ได้มกี ําหนดการที่แน่ ชดั ในเรื่องเวลาการเริม่ ทํา เป็ นที่รกู้ นั เองใน
หมู่ชาวไทยใหญ่ว่าถึงเวลา ใกล้ประเพณีแล้ว จึงลงมือจัดทําจองพารา หรือการทําเริม่ จากจาก
ตรงไหน จุดไหนก่อนใครสะดวกทําอย่างไรก็เป็ นแบบนัน้ แต่มจี ุดจบในการจัดทําจองพารา หิ้ง
และอุปกรณ์ขา้ วของเครือ่ งใช้ต่าง ๆ ทีแ่ น่นอนทีค่ นื ก่อนวันออกพรรษา เพื่อจะต้องเตรียมนําจอง
พาราขึน้ บูชาบนหิง้
2) ช่วงกิจกรรมเดินขบวนแห่จองพารา
แม้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ จะมีการเดินขบวนแห่จอง
พารามาช้านาน จนเป็ นเสมือนหนึ่งในประเพณีไปแล้วก็ตาม แต่สําหรับในพื้นที่บ้านเมืองปอน
การแห่จองพาราแต่ดงั ้ เดิมมานัน้ ไม่เคยมีมาก่อน มีแต่เพียงการจัดจองพาราไว้บูชาทีบ่ า้ นของแต่
ละคนเท่านัน้ โดยตามคําบอกเล่าของคนในพืน้ ทีว่ ่าดังนี้
“จริง ๆ แล้วไม่มกี ารแห่จองพารากัน ทีเ่ ราเห็นเค้าเดินแห่กนั ตามท้องที่
ต่าง ๆ อย่างในตัวอําเภอแม่ฮ่องสอนคือเค้าต้องการจัดเป็ นกิจกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อการ
ท่องเทีย่ วให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามของจองพาราเท่านัน้ ” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด,
สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“เมือ่ ก่อนไม่มกี ารแห่ครับ มีแค่การทําจองพาราเฉย ๆ ทําเองแต่ละบ้าน
พอจุดเทียนบูชาที่ตวั จองพารา และมีการตกแต่งทีห่ น้ าบ้าน ก็จะทําให้ดูสวยงาม” (ชัยวุฒ ิ ชินิ,
สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
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“เมื่อก่อนไม่มกี ารเดินแห่จองพารา หรือเดินขบวนแบบปจั จุบนั นี้นะคะ
เขาจะทําจองพาราในบ้านของตัวเองเสร็จแล้วก็เอาขึน้ บูชาค่ะ มีการจัดขบวนก็เพราะเรามีการ
ทําโครงการสร้างจองพาราไปแจกชาวบ้านนี่แหล่ะค่ะ” (ครูแมว กัลยา รักษ์จนั ทร์, สัมภาษณ์, 14
เมษายน 2559)
จากการสัมภาษณ์ และหาข้อมูลในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอนนัน้ ทําให้ทราบว่า
แต่เดิมไม่มกี ารแห่จองพารา เพราะการทําจองพารานัน้ จะทํากันเองภายในบ้าน และเมื่อแล้ว
เสร็จ ก็จะนํ าขึน้ บูชาบนหิ้งกันเองตามประเพณี ส่วนความสวยงามของประเพณีนัน้ จะเกิดจาก
การจัดงานในพื้นที่ของแต่ละบ้านให้ดูสวยงามด้วยตัวจองพาราที่ทํากันเอง เช่น การจุดเทียน
การตกแต่งจองพารา และ บริเวณบ้าน
3) ช่วงการบูชาจองพารา
ตัง้ แต่ครัง้ อดีตมานัน้ การบูชาจองพาราจะเริม่ ขึน้ ในวันขึน้ ในเช้ามืดของ
วัน ขึน้ 15 คํ่า เดือน 11 โดยการบูชานี้ จะอยู่เป็ นเวลา 7-15 วัน ในการบูชาจองพาราจะต้องมี
การจุดเทียนตลอดระยะเวลา และเมื่อครบกําหนดจึงอัญเชิญลงจากหิ้ง แล้วจึงค่อยนํ าเอาจอง
พารานัน้ ไปทิง้ ในปา่ เสีย
“เมื่อก่อน ต้องใช้น้ํ าขมิน้ ส้มป่อยล้างอะไรต่าง ๆ ก่อนที่จะวาง เขาเอา
ข้าวตอกดอกไม้ขน้ึ มากล่าวคําถวายแล้วก็เทิดทูนวาง ในระหว่าง 7 วัน จะต้องจุดเทียนทุกเช้าเย็น จุดเทียนบนจองพารามาไหว้ แล้วก็เอา “กอกต่าง” ก็คอื กระทงมาเย็บ แล้วก็ใส่ขนม ใส่ขา้ ว
บรรจงเลือกสรรแต่สงิ่ ของที่ด ี ๆ เอามาถวาย การบูขาจองพารานัน้ ใช้ช่วงคืนก่อนออกพรรษา
นับเป็ นต้นเป็ น โดยการนํ าจองพาราทีท่ ําไว้เสร็จแล้ว ขึน้ บูชาบนหิง้ ที่เตรียมพร้อมไว้ เป็ นเวลา
7 วัน คือเท่ากําหนดวันพระ มาเวียนอีก 1 รอบ หรือบางบ้านอาจจะไว้ 15 วัน ก็แล้วแต่
ส่วนมากและทีถ่ ูกต้องคือ 7-15 วันครับ หลังจากนัน้ จึงค่อยอันเชิญลงจากหิง้ แล้วไปวางไว้ในป่า
ปีต่อไปจึงทําขึน้ มาใหม่” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“แต่ดงั ้ เดิมมานัน้ การเอาจองพาราไปตัง้ บูชาต้องมีความพร้อม ต้องทํา
ในวันแรมก่อนถึงวันพระ มีการตกแต่ง ทําเสา ทําหิ้งให้สวย สิง่ ที่ต้องเตรียมไปห้อยจองพารา
พวกขนมนมเนย ผลหมากรากไม้ ส่วนประกอบพวกช่อ พวกราชวัตร พวกตุง หน่ อกล้วย หน่ อ
อ้อย ต้นข้าว ร่วมในการบูชา” (สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“ในประเพณีออกพรรษามันมีหลายกิจกรรมมากตัง้ แต่ ทําขนม ทําก๊ ก
ซอมต่อ กระทงทีจ่ ะต้องไปวัดในวันออกพรรษาเนี่ยต้องทําเยอะมากเลย เพื่อจะไปบูชาทีว่ ดั ด้วย
แล้วก็ทบ่ี า้ นด้วย แล้วชาวบ้านก็จะเอาไม้เกี๊ยะไปปกั ไว้ให้ความสว่างทีว่ ดั ทีห่ น้าบ้านตัวเอง มัน
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มีหลายกิจกรรม เสร็จแล้วพอตอนกลางคืนจองพาราสองข้างทางมันก็จะสว่างสไวสวยงาม สมัย
โบราณเค้า ป กั จองพาราไว้ ห น้ า บ้า นนะ ไม่ ไ ด้ป กั ไว้บ นบ้า น” (ครูแ มว กัล ยา รัก ษ์ จ ัน ทร์,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
ข้อ มูล จากกการสัม ภาษณ์ จ ะเห็น ได้ว่ า ในอดีต นั น้ การบู ช าจองพารา ถือ เป็ น
ขัน้ ตอนทีม่ คี วามพิถพี ถิ นั ในการทําด้วยตนเอง ทัง้ การเลือกสรรสิง่ ของทีจ่ ะใช้ การจัดแต่ง การ
ประดิษฐ์สงิ่ ของต่าง ๆ ที่จะนํ าไปใช้ในการบูชาจองพาราด้วยตนเอง เพราะสิง่ ต่าง ๆ ทีท่ ํา ล้วน
ต้องใช้ความตัง้ ใจอย่างมาก นอกจากนัน้ ความสวยงามของประเพณีในช่วงนี้ทําให้เห็นว่าการ
บูชาจองพารานี้เป็ นพลังแห่งความศรัทธา
4.1.2.2 รูปแบบของประเพณี จองพาราในปจั จุบนั
ในปจั จุบนั ทีย่ ุคสมัยเปลีย่ นไป การทํางานทํามาหากินไม่เหมือนแต่ก่อน จึงทําให้
ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเวลามีน้อยลง ความสะดวกสบายต่าง ๆ คือสิง่ ที่ต้องรับเข้ามาเพื่อให้
สอดรับกับเวลาทีม่ ี จึงทําให้รปู แบบในการจัดประเพณี มีเปลีย่ นแปลงไปบ้างบางส่วน ทัง้ ทีล่ ดลง
และเพิ่ม ขึ้น เป็ น การปรับตัว ของสื่อ ประเพณีจองพาราให้เ ข้า กับยุค สมัย และการใช้งานสื่อ
ประเพณีให้มปี ระสิทธิผล เพื่อการดํารงและสืบทอดต่อไปของวัฒนธรรม โดยหลักแล้วประเพณี
จองพาราของบ้านเมืองปอนในปจั จุบนั นัน้ ถูกจัดทําเป็ น “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์
สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” ขึน้ โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองปอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนและประชาชนบ้านเมืองปอน รูปแบบหลัก
คือให้การศึกษาในเรื่องของการทําจองพารา กับกลุ่มองค์กร และประชาชนทัวไป
่ ทีส่ นใจเข้ามา
ศึกษาหรือเรียนรูว้ ถิ แี ห่งประเพณีของชาวบ้านเมืองปอนและจัดทําจองพารา เพื่อให้คนในชุมชน
ประเพณีจองพาราให้กบั คนในชุมชน มีการร่วมเดินขบวนแห่จองพาราอย่างสวยงาม โดยได้เริม่
จัดทําครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2557 และต่อมาในปี 2558 เพื่อยกให้ประเพณีจองพาราเป็ นเครื่องมือ
ในการอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมของคนในพืน้ ที่ และเป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่บ้านเมืองปอน ทัง้ เจ้าหน้ าที่ ปราชญ์
ชาวบ้าน และคนในชุมชนบ้านเมืองปอน สามารถนํามาสรุปเป็ นข้อมูลได้ดงั นี้
1) ช่วงก่อนงานประเพณี (การทําจองพารา)
ก่ อนงานประเพณีจองพารา คือ ขัน้ ตอนการสร้างตัวจองพาราหรือตัว
ปราสาทพระ ในช่วงนี้จะมีการจัดอบรมการทํา โดยโรงเรียนบ้านเมืองปอน เป็ นศูนย์ในการจัด
อบรม นอกจากนี้ยงั มีการอธิบายให้เข้าใจถึงประวัตคิ วามเป็ นมาเป็ นไปของประเพณีจองพารา
ด้วยเช่นกัน
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“คนในชุมชนปจั จุบนั กับเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นแบบนี้ คนก็จะต้องทํามาหากิน
เพราะรายจ่ายของคนในชุมชนมีมากขึน้ ก็ตอ้ งทํางาน แทบไม่มเี วลาหยุด เพราะอย่างนี้ส่วนหนึ่ง
ทําให้จองพาราน้อยลงก็เพราะปญั หาเศรษฐกิจ คนไม่สามารถทีจ่ ะมาอยู่ 4-5 วันแล้วค่อย ๆ ทํา
กันไป ฉะนัน้ เมื่อคนในชุมชนไม่มเี วลาแต่ลูกหลานยังมีเวลา เพราะลูกหลานอยู่ในวัยเรียนไม่ได้
ทํางาน เราก็เลยเอาลูกหลานมาทําจองพารา อย่างเด็ก ๆ เราก็หวังให้เค้าสร้างจองพาราได้ จบ
ไปเรียน ม.5 ม.6 ก็ยงั ทําจองพาราได้ท่บี ้านเค้า” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์ , 14
เมษายน 2559)
“ณ ปจั จุบนั นี้ การทํางาน ทําเพื่อให้เกิดความรํ่ารวย ก็ยงิ่ ทํามากยิง่ ใช้
มาก ก็ยงิ่ ต้องทํามาก ทําเยอะ ๆ มันก็ไม่มเี วลาที่จะทํากิจกรรมทางสังคม มันก็หายไป แต่พอ
มันมีการสนับสนุ นของ อบต. เข้ามา เอามาให้โรงเรียนสืบทอดมาทีโ่ รงเรียน นักเรียนเป็ นคนทํา
จองพาราขึ้นมาแล้ว ก็เ อาไปมอบ เอาไปแจกจ่ายให้ก ับคนในหมู่บ้าน ให้ไ ด้มจี องพารากัน ”
(คุณหมอพรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“มันก็จะเป็ นคล้าย ๆ ว่างานประเพณีก่อนจะถึงออกพรรษา ทุกคนก็จะ
เตรียมของกันและกันเองอยู่แล้ว เพราะเมือ่ ก่อนการทํามาหากินมันไม่ค่อยเยอะอย่างเดีย๋ วนี้ 2
ปีมานี้กเ็ ลยเอางบประมาณไปลงที่ รร. ให้ รร. เค้ารับทํา เด็ก ๆ ก็จะได้สบื ทอดไปด้วย” (ถนัด
ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
จะเห็นได้ว่ าหลัก การเริม่ ต้ นของการจัด ประเพณีจองพาราให้ม าเป็ น
กิจกรรมนัน้ มีท่มี าที่ไปจากการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวบ้านไทยใหญ่ โดยการสังเกตุ เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปจั จุบนั ที่เข้ามามีบทบาททําให้คนส่วนมาก ไม่มเี วลาไปจนถึง
ลืมเรื่องของวัฒนธรรมหลักที่เคยทํากันมา โดยมีกลุ่มที่จดั ทําคือนักเรียน โดยการฝึ กสอนของ
คุณครูและผูค้ นในชุมชน
“ส่ ว นชาวบ้า นเขาจะมีส่ว นร่ว มในการทํา ฐานรองรับ จองไว้ เราก็ไ ป
สํารวจ แต่กย็ งั มีคนทําเองอยู่ด้วยครับ นอกจากจะเป็ นผู้ทส่ี ูงอายุผทู้ ่ที ําไม่ค่อยไหว ก็จะให้เด็ก
ๆ ไปทําให้” (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“พอมีการสืบทอด มีการประชาสัมพันธ์ก็เป็ นการมาร่วมช่วยกันทํา เอา
ไปแจก เอาไปบู ช า บ้ า นที่ต้ อ งการ ที่พ ร้อ มจะบู ช า” (กํ า นั น สุ น ทร เลิศ ขจร, สัม ภาษณ์ ,
12 เมษายน 2559)
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โดยชาวบ้านทุกบ้านทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอน จะได้รบั จองพาราทีเ่ ด็ก
ๆ ทํา โดยชาวบ้านเองก็จะต้องมีการจัดทําฐานทีค่ อยรองรับจองพารา ไว้ทบ่ี า้ นของตนเองด้วย
เช่นกัน “ตอนที่เราทํานี้ เราทําแบบสมัยก่อนหมดเลย จองพารานี่มสี ามอย่างเนอะ จองยอด
จองปิ๊ กต่าน จองสาน สามประเภท ที่เราทําคือจองปิ๊ กต่านเหมือนกับสมัยโบราณทัง้ หมด ไม่
แตกต่างในส่วนของรูปแบบ” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
ในการทําจองพาราที่อยู่ในโครงการนอกเหนือ จากการทําตัวจองพารา
หรือปราสาทพระแล้ว ส่วนของหิ้งที่ใช้ในการวางจองพาราไว้หน้ าบ้านก็ยงั คงถูกทําขึน้ มาด้วย
ฝีมอื ของชาวบ้านเอง และบางบ้านก็ยงั สะดวกในการทําจองพาราเองในบ้านเหมือนเช่นเมื่อก่อน
มา
2) ช่วงเดินขบวนแห่จองพารา
การเดินขบวนแห่ของชาวบ้านเมืองปอนนัน้ มีท่มี าจากการที่นักเรียนจะ
นําจองพาราได้ทําไว้ในโครงการ นํ าอาไปส่งให้แต่ละบ้านในชุมชนทีไ่ ด้ลงชื่อรับจองพาราไว้ ซึ่ง
มีจํานวนหลายหลัง โดยปจั จุบนั การเดินขบวนนี้ได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของขัน้ ตอนกิจกรรม
การจัดประเพณีจองพาราในปีต่อ ๆ มา
“ทางผู้จดั งานจึงได้คดิ เห็นตรงกันร่วมกันว่า ให้ใช้วธิ กี ารเดินเป็ นขบวน
เป็ นแถวเราก็ค ิดว่าให้มกี ารแต่ง ตัว เป็ นนกกิ่งกะหล่า เดินขบวนร่ว มไปด้วย มีการจัดแห่ใ ห้
สวยงามไปด้วยจะได้ทําให้ขบวนดูน่าสนใจ เหมือนเป็ นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัวเอง จน
เกิดเป็ น ขบวนแห่จองพาราของบ้านเมืองปอนขึน้ มา อย่างทีเ่ ห็นค่ะ” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“ทางวัดก็เอาของทีว่ ดั ไปแห่ดว้ ย เอาจองพาราทีว่ ดั ไปแห่ดว้ ย ให้นักเรียน
มาเอาไปแล้วประดิษฐานไว้ แต่อาจจะแตกต่างในรูปทรงหรือขนาด” (พระครูอณุ วตั น์ สมนคุณ,
สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“ปจั จุบนั ก็ได้มกี ารแห่จองพารา เมื่อก่อนนี่จะไม่มคี รับ ตามประเพณีของ
ชาวไทยหญ่ไม่มกี ารแห่จองพารา แต่พอทําออกมาก็ทําให้ดูครึกครืน้ ดี ดูสวยงาม เด็ก ๆ เดินใส่
ชุดสวยงาม แห่จองพาราไปให้กบั คนในชุมชน มันก็เกิดความสนใจ ใช้ไปในทางการท่องเทีย่ วได้
ดี” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)

78
“การเดินแห่น่ี จะเป็ นช่วงทีส่ วยดีครับ เพราะช่วงเย็น 4-5 โมง ชาวบ้าน
บางคนก็จะเอาเทียน เอาอะไรไปใส่ ก็จะดูสวยดี แต่ละพืน้ ทีใ่ นแม่ฮ่องสอนก็จะมีรายละเอียดของ
ประเพณีในช่วงออกพรรษาทีแ่ ตกต่างกันไปครับ” (ชัยวุฒ ิ ชิน,ิ สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
จากการสัมภาษณ์ เราจะเห็นได้ว่าการทํากิจกรรมการแห่จองพารานัน้
เกิดขึน้ มาเพื่อเป็ นส่วนกิจกรรมหนึ่งในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของการจัดทําโครงการประเพณี
จองพาราของบ้านเมืองปอน ทัง้ คนในชุมชนและคนภายนอก ซึง่ เพิง่ เริม่ จัดทําในปี 2557 และใน
ปีต่อ ๆ มา โดยทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ ในการแห่จองพารายังมีการแต่งตัว
ตามสัตว์หมิ พานซึง่ เป็ นสัตว์ในตํานานของชาวไทยใหญ่ โดยแต่ดงั ้ เดิมมานัน้ ประเพณีจองพารา
มีแค่การจัดงานตามบ้านของตนเองเท่านัน้ ไม่มกี ารเดินแห่จองพารา เพราะเมื่อทุกคนทําเสร็จ
ในบ้านของตนเองก็จะนํามาวางไว้บนฐานบูชาทีท่ าํ รอไว้หน้าบ้านของตนเองทันที
3) ช่วงการบูชาจองพารา
สําหรับการบูชาจองพาราในพื้นที่บ้านเมือ งปอนนัน้ ในปจั จุบนั จะเริม่
จากการทีน่ ําเอาจองพาราจากทีเ่ ด็กนักเรียนทําไว้นํามาส่งให้ โดยการเดินขบวนแห่ นํ ามาขึน้ หิง้
โดยจะมีก ารนํ า สวยดอกไม้ม ารอรับ บู ช าจองพาราที่ทํ า มา แล้ว จึง ค่ อ ยนํ า ขึ้น วางบนหิ้ง ที่
จัดเตรียมไว้กนั เองของแต่ละบ้าน
“เค้าต้องทําหิง้ มา ถ้าเราให้เค้าหมด เค้าจะไม่เห็นคุณค่าแต่ให้เค้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนี้ แล้วเวลาเราแห่จองพาราไป ทุกคนจะต้องมีขนั ดอกอย่างสมัยโบราณ เป็ น
ข้าวตอกดอกไม้ไปรับจองพาราแล้วก็มาวางบนหิง้ คนเฒ่าคนแก่เวลาที่เราแห่จองพาราไป เค้า
จะเอาเสื่อ มาปู นั ง่ รอจองพารา เค้า ให้คุ ณ ค่ า เป็ น ของสู ง เหมือ นเค้า ทํ า กัน เอง และเค้า ก็ม ี
ความรูส้ กึ ดีเมื่อได้รบั จองพาราทีเ่ รานํ าไปให้” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน
2559)
“ปจั จุบนั นี้ ก็ไ ม่ต่างกันกับอดีตนะครับ รูปแบบการบูชาอะไรต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับประเพณีคา้ ก็พยายามคงไว้ให้เหมือนเดิม อย่างคนทีเ่ ค้ารับจองพาราจากทางโรงเรียน
เค้าก็ทาํ หิง้ ไว้รอรับกันเอง” (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“คนบางทีก็ค ิดว่าเรามีจองพาราประดับไว้ห น้ าบ้าน แต่ ไ ม่รู้ด้ว ยซํ้าว่า
เทศกาลจองพาราเข้าจัดตัง้ แต่ไหน ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลีย่ นแปลงโดยเร็ว เปลีย่ นแปลง
มาก การตามใจนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหมดเทศกาลแล้ว ก็ยงั ไม่เก็บจองพารา ก็ยงั ประดิษฐาน
ไว้ประดับหน้ าบ้านอยู่ “เอาทําไมเก็บไว้ทําไม” “ให้นักท่องเที่ยวมาดู” อย่างนี้มนั ไม่ใช่ ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือ ถ้าเราจะว่าไปแล้ว ถ้าเป็ นของทัว่ ๆ ไปก็คอื ไม่ใช่คุณค่าแท้ เป็ นคุณค่า
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เทียม เป็ นคุณค่านิยม คุณคุณจัดจองพาราไว้แค่โชว์หรือแค่ประดับหน้าบ้าน เพื่อนักท่องเทีย่ ว
มาเที่ยว ถ้าคุณค่าที่แท้จริงนี่คุณต้องจัดด้วยจิตศรัทธาที่อยากจะบูชา เมื่อถึงเวลาเราก็จดั บูชา
เมื่อเสร็จเทศกาลแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้ปีต่อ ๆ ไป ดังนัน้ คนไตจึงเรียกจองพารานี้ว่า “เข่ง ต่าง
ปุ๊ด” ปุ๊ด ก็คอื ผลัดเปลี่ยน เมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องเปลี่ยน ต้องเก็บ” (พระครูอณุ วตั น์ สมนคุณ,
สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
จากความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านเมืองปอน ที่เป็ นกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลของผู้วจิ ยั
เกีย่ วกับ คุณลักษณะของประเพณีจองพาราในด้านของรูปแบบประเพณี ทัง้ อดีตและปจั จุบนั นัน้
สามารถนําข้อมูลออกมาแสดงเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลงของรูปแบบประเพณีจองพารา ในอดีตกับ
ปจั จุบนั
รูปแบบ
ช่วงก่อนงานประเพณี
(การทําจองพารา)

อดีต
- ทํากันเองในแต่ละบ้าน

ปัจจุบนั
- ทํากันเองในแต่ละบ้าน
- รับจองพาราทีท่ ําโดยโรงเรียน
- มีการทําจองพาราจําหน่ าย
- มีการเดินแห่ของเด็กนักเรียน
ช่วงเดิ นขบวนแห่ จอง - ไม่มกี ารเดินแห่
เพื่อนําจองพาราไปให้แต่ละ
พารา
บ้าน
- เย็นวันขึน้ 14 คํ่า เดือน 11
ช่วงการบูชาจองพารา - เย็นวันขึน้ 14 คํ่า เดือน 11
ชาวบ้านนํากระสวยดอกไม้อนั
ชาวบ้านนํากระสวยดอกไม้อนั
เชิญจองพาราขึน้ วางบนหิง้ บูชา เชิญจองพาราขึน้ วางบนหิง้ บูชา
หน้าบ้าน
หน้าบ้าน
- เช้ามืดวันขึน้ 15 คํ่า ชาวบ้าน - เช้ามืดวันขึน้ 15 คํ่า ชาวบ้าน
จะนํ า ข้าวซ่อมต่อ ใส่วางไว้ใน จะนํา ข้าวซ่อมต่อ ใส่วางไว้ใน
จองพารา จุดธูปเทียนกล่าวคํา จองพารา จุดธูปเทียนกล่าวคํา
อัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จลง อัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จลง
มาประทับยังจองพาราทีท่ ําไว้ มาประทับยังจองพาราทีท่ ําไว้
- บูชาไว้เป็ นเวลา 7-15 วัน
- ระยะเวลาบูชา 7-15 วัน
- นําจองพาราลงจากหิง้ แล้ว
- นําจองพาราลงจากหิง้ แล้ว
นําเอาไปไว้ในปา่
นําเอาไปไว้ในปา่

80
จากตารางการเปรียบเทียบรูปแบบของประเพณีจองพาราตามช่วงเวลาทัง้ ใน
อดีตและปจั จุบนั โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วงการจัดประเพณี คือ ช่วงการจัดทําจองพารา ช่วงการแห่
จองพารา และช่วงการบูชาจองพารา เราจะเห็นความเปลีย่ นแปลงของรูปแบบประเพณีดงั นี้
1) ช่วงก่ อนงานประเพณี (ช่วงทําจองพารา) ในอดีตจะเป็ นการทําเอง
ของแต่ละบ้าน แต่ในปจั จุบนั นัน้ มีการจัดทํา “โครงการอบรมและร่วมอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรม
ประเพณีจองพารา” คนบ้านเมืองปอนจึงได้เปลีย่ นการทําจองพาราเอง เป็ นการรับจากโครงการ
โดยมีการจัดทําโดยนักเรียนและกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทีเ่ ป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูแ้ ละสอนวิธกี ารทํา
นอกจากนัน้ ยังคงมีบางบ้านทีท่ ําจองพาราด้วยตนเอง
2) ช่วงการแห่จองพารา ในสมัยก่อนนัน้ จะไม่มกี ารแห่จองพาราไปตาม
ท้องถนนกันในบ้านเมืองปอน โดยเริม่ มีการจัดทํากิจกรรมการแห่จองพาราในพื้นที่บ้านเมือง
ปอนเมื่อมี “โครงการอบรมและร่วมอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา” เมื่อปี 2557
จนปจั จุบนั โดยเกิดจากการที่ทางโรงเรียนต้องนํ าจองพาราไปให้กบั ผู้คนในชุมชน จึงมีการคิด
จัดขบวนให้สวยงาม
3) ช่วงการบูชาจองพารา ในอดีตและปจั จุบนั นัน้ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
เกิด ขึ้น เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งของการบู ช าและพิธ ีก รรมทางศาสนาที่ส ะท้อ นถึง ความเชื่อ ใน
พระพุทธศาสนาของชาวบ้านเมืองปอน จึงมีการพยายามทีจ่ ะดํารง คงอยู่ไว้ให้ถูกต้องทีส่ ุดตาม
แบบฉบับเดิมของประเพณี
4.1.2.3 เนื้อหา/คุณค่าและความหมาย ของประเพณีจองพาราในอดีต
ในช่วงก่อนนัน้ เนื้อหา/คุณค่าและความหมาย ทีส่ ําคัญหรือเป็ นหัวใจหลักในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีของชาวไทยใหญ่คอื การเดินตามหลักพุทธศาสนา โดยคนไทย
ใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่มคี วามเชื่อทางพระพุทธศาสนาอยู่มาก จนถือเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ความ
เป็ นอยู่ดงั ที่เราจะเห็นได้จาก กิจกรรมประเพณีตามศาสนาถึง 12 เดือนที่เรียกกันว่าประเพณี
หย่า 12 นัน้ มีเพื่อเป็ นการทําบุญ ทํากุศล เป็ นสิรมิ งคลให้กบั ตนเองและครอบครัวตลอดทัง้ ปี
โดยมีหลักการปฏิบตั ิ และทีม่ าทีไ่ ปตามศาสนาพุทธ ชาวบ้านเมืองปอนที่เป็ นชาวไทยใหญ่เป็ น
ส่วนมากจึงมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีเหล่านี้ตามคําสอนของศาสนามาแต่ครัง้ เก่าก่อน
มาโดยตลอด และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ติ ลอดมา ประเพณีจองพาราซึง่ เป็ นหนึ่งในประเพณีหย่า
12 จึง ถูก จัดเป็ นประเพณีท่มี คี วามสําคัญ สําหรับคนบ้านเมือ งปอนด้ว ยเช่ นกัน โดยจากการ
สัมภาษณ์บุคคลทีอ่ าศัยอยู่ในบ้านเมืองปอนเราจะเห็นถึงเนื้อหา ทีเ่ กี่ยวข้องกับวิถชี วี ติ ของชาว
ไทยใหญ่และคนในพืน้ ที่ การให้คุณค่าและความหมายสําคัญของประเพณีจองพารา ออกเป็ น 4
ประเด็น ดังนี้
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1) การทําบุญทํากุศล
การทํ า บุ ญ ทํา กุ ศ ลนั น้ ถือ เป็ น เรื่อ งสํ า คัญ สํา หรับ ชาวไทยใหญ่ ซ่ึง ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ผู้ศกึ ษาจะกล่าวเสมอว่า ชาวไทยใหญ่นัน้ มีความเชื่อและนับถือพระพุทธศาสนา
อย่างมาก จนเปรียบเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ทีข่ าดไม่ได้เลย อย่างการทําบุญนัน้ มีถงึ 12
เดือ นด้ว ยกัน ซึ่ง เป็ นดังคํ
่ าสังสอนของบรรพบุ
่
รุษ ว่ า ต้อ งทําบุ ญ ตลอดและสมํ่าเสมอนัน่ เอง
เพราะฉะนัน้ การจัด ทําประเพณีจองพารา จึงเป็ น 1 เรื่อ งสําคัญ เพราะเป็ น1ในประเพณี 12
เดือน หรือจะว่าไปก็คอื การจัดทําบุญใหญ่ 1 ครัง้ ของเดือน นันเอง
่
“ความหมายของมันก็คอื ว่าคนไทยใหญ่ถอื เรื่องบุญว่าสําคัญ ยิง่ ถ้าเค้าได้
ทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะทําให้เค้าได้พบแต่สงิ่ ดี ๆ เมือ่ ตายไปก็จะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ เพราะคน
ไทยใหญ่จะเชื่อในเรื่องเบือ้ งหลังความตาย เชื่อว่าถ้าทําบุญกับคนธรรมดา 100 ครัง้ ไม่เท่ากับ
ทําบุญกับผูท้ รงศีล 1 ครัง้ ถ้าทําบุญกับผูท้ รงศีล 100 ครัง้ ไม่เท่ากับทําบุญกับพระพุทธองค์ 1
ครัง้ งานออกพรรษาถือ ว่า เป็ นงานยิ่ง ใหญ่ ถ้ าถามว่ า คนไตควรจะกลับบ้านช่ ว งไหน ไม่ใ ช่
สงกรานต์แต่เป็ นออกพรรษา เพราะออกพรรษามันมีเหมือนกับดําหัว คนไตจะทําสองครัง้ คือ
เมษา สงกรานต์กบั ออกพรรษา ก็กนตองรดนํ
ั่
้ าดําหัวแต่ไม่มรี ดนํ้า คนไตก็จะมีไปขอขมาคนเฒ่า
คนแก่ในวันออกพรรษา” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“คนไทยใหญ่ จ ะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การทํ า บุ ญ มาก ถื อ เป็ น กิ จ วัต ร
ประจําวัน เป็ นเรื่องปกติในการเข้าวัดฟงั ธรรม ทําบุญ ใส่บาตร สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ม ี
ความสําคัญสําหรับชาวไทยใหญ่ทงั ้ สิน้ ฉะนัน้ เมื่อมีการจัดงานประเพณีใด ๆ ก็ตาม จะมีเรื่องที่
เกี่ยวข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนาและการทํา บุญ มาเป็ น หัว ใจสํา คัญ ” (คุณ หมอพรชัย อ่ อ นสด,
สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
จะเห็นได้ว่าความสําคัญของประเพณีจองพารานัน้ คือการทําบุญ ทัง้ เป็ น
การทําบุญตามประเพณีและการทําบุญตามกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเป็ นเรื่องสําคัญของชาวไทย
ใหญ่ ยิง่ เมื่อมีการจัดเป็ นประเพณีจองพาราทีม่ คี วามเชื่อว่าเป็ นการทําบุญกับพระพุทฑเจ้าแล้ว
นัน้ ยิง่ ทําให้คนไทยใหญ่ล้วนให้ความสําคัญซึ่งเปรียบเสมือนการทําบุญเป็ นแก่นหลักของการ
เกิดประเพณีน้ีขน้ึ นันเอง
2) กิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญ
กิจกรรมใน 12 เดือน หรือประเพณีหย่า 12 ของชาวไทยใหญ่นนั ้ ล้วนแต่
มีความสําคัญ และมีความน่ าสนใจทุกประเพณี แต่ท่ถี อื เป็ นจุดเด่นและเป็ นช่วงกิจกรรมทีม่ กี าร
ร่ ว มกัน ทํ า อย่ า งไม่ ข าดมากที่ สุ ด ก็ ค ือ กิจ กรรมช่ ว งออกพรรษา ในทุ ก พื้น ที่ข องจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนนัน้ ก็มกี ารจัดงานทีแ่ ตกต่างกันไป ในบ้านเมืองปอนเองนัน้ ที่เป็ นกลุ่มชาวไทยใหญ่
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มีการจัดทําประเพณี กิจกรรมตามแบบไทยใหญ่มาตลอด ช่วงปี จึงให้ความสําคัญกับประเพณีท่ี
เป็นส่วนหลักในการดําเนินชีวติ ตามแบบพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก
“คุ ณ ค่ า สํ า หรับ คนเมือ งปอน เป็ น สิ่ง ที่ล ึก ซึ้ง คือ คนที่นั บ ถือ พระพุ ท ธ
ศาสนา มีกจิ กรรมใดทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธเจ้า เค้าก็จะพยายามหรือว่าจัดตามวิถชี ุมชน ชุมชน
ในที่น้ีอาจจะเป็ นชุมชนในท้องถิน่ หรือตามวิถชี าวพุทธ เมื่อถึงเวลาแล้วเค้าจะต้องจัด จัดโดย
ความศรัทธา ความเลื่อมใส เราจะเห็นได้ว่าบางปี บางคน ถ้าใครไม่ได้จดั จองพารา ไม่ได้บูชา
จองพารา ก็จะรูส้ กึ ว่าปีนนั ้ มันขาดอะไรไปหรือเปล่า มันเบาบางไป จิตใจไม่ค่อยสบายใจ เอ๊ะ เรา
ขาดได้อย่างไร ปี น้ีไม่ได้ทําจองพาราถวายพระพุทธเจ้า เห็นของคนอื่น ทําไมปี น้ีเราไม่ได้ทํา
นัน่ ก็แสดงว่าจิตใจของคนท้องถิน่ คนเมืองปอนมีความผูกพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี
ที่อิงหรือ ว่ าตามอิทธิพ ลของพุ ท ธศาสนา ในลัก ษณะอย่างนี้” (พระครูอ ณุ ว ตั น์ สมนคุ ณ ,
สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“คนไทยใหญ่มวี ถิ ชี วี ติ ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ประเพณีออกพรรษา
เนี่ยคนไทยใหญ่ถอื ว่าเป็ นประเพณีทย่ี งิ่ ใหญ่สําหรับคนไทยใหญ่ เพราะว่าช่วงนี้มนั จะเป็ นช่วงที่
ฤดูเก็บเกี่ยวมันจะว่าง คนไทยใหญ่เชื่อว่าพระพุทธองค์จะเสด็จจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ถ้าบ้าน
ไหนทําจองพาราไว้คนไทยใหญ่ถอื ว่าพระพุทธเจ้าผ่านมาก็จะได้มาแวะถือว่าเป็ นบุญทีย่ งิ่ ใหญ่
ของคนไทยใหญ่ เค้าเชื่ออย่างนี้เค้าก็เลยทําจองพาราไว้ทห่ี น้ าบ้าน” (ครูแมวกัลยา รักจันทร์,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
3) ความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ความเชื่อของชาวไทยใหญ่ มีพ้นื เพมาจากพุทธศาสนาทัง้ สิ้น โดยจาก
ความเชื่อนี้ส่งผลถึงการแสดงออกในรูปแบบของการเคารพ บูชา จนกลายเป็ นเหตุให้ชาวไทย
ใหญ่ ม ีว ัฒ นธรรมประเพณี ม ากมายที่ใ ช้แ สดงออกถึง การเคารพบูช าเหล่ า นี้ หนึ่ ง ในนั น้ คือ
ประเพณีจองพารา ทีม่ คี วามเชื่อมาจากการเสด็จสู่โลกมนุษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“เดิมทีพุทธกาลก่ อนจะออกพรรษา พระพุทธเจ้าขึ้นไปเสด็จโปรดพุทธ
มารดาบนสรวงสวรรค์ ก็จะลงมาตอนออกพรรษา ชาวบ้านชาวเมืองทัง้ สัตว์ก็จะเตรียมพิธไี ว้
ต้อนรับ ก็เลยมาดัดแปลงเป็ นรูปนก รูปสิงโต ฟ้อนนก ฟ้อนโตไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้า ส่วนตัว
จองพารานี้มไี ว้รองรับพระพุทธเจ้าทีจ่ ะเสด็จลงมา เป็ นความเชื่อ” (ถนัด ชัยวิทูรย์, สัมภาษณ์,
15 เมษายน 2559)
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4) คุณค่าทางจิตใจ
ประเพณีจองพารามีความเป็ นมาทีเ่ กี่ยวข้องกับชาวไทยใหญ่มาอย่างช้า
นาน ไม่ใช่แต่เพียงกาลเวลาเท่านัน้ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสําคัญแต่เป้นไปด้วยความเคารพใน
พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างยิง่ จึงทําให้ประเพณีต่าง ๆ มีคุณค่าและเป็ นเรื่อง
สําคัญทางจิตใจทีต่ อ้ งทํากันตลอดอย่างสมํ่าเสมอ ยิง่ หากเป็ นการทําทีส่ ่งผลกับบุญกุศล ความดี
งามทัง้ หลาย ชาวไทยใหญ่จะยิง่ ให้ความใส่ใจเป็ นอันมาก
“คุณค่าด้านจิตใจ ถ้าหากได้บูชาจองพาราโดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นผูน้ ํ าชุมชน
ไม่ว่าใครก็ตาม ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องบูชาทุกปี อย่างผมเมื่อก่อนก็ทุกปี แต่ช่วงหลังช่วยงานนี้เยอะที่
บ้านเลยไม่ค่อยได้ทํา เป็ นความเชื่อว่าจะได้บูชาพระพุทธเจ้าในวันพระในช่วงเดือน 11 ซึ่งเป็ น
วันออกพรรษา เป็ นความเชื่อว่าพุทธองค์เสด็จลงมาจากชัน้ ดาวดึงส์ตามพุทธประวัต”ิ (กํานัน
สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“ถามว่ามันมีคุณค่ามัย้ ? สําหรับคนอื่นหมอไม่รนู้ ะ แต่สําหรับหมอมันมี
คุณค่ามาก ตัง้ แต่หมอโตมารับราชการมีคนมาทําขายแต่ไม่เคยซือ้ เลย ต้องทําเองเพราะเราเชื่อ
ว่าถ้าทําเราจะได้บุญได้กุศล มันผูกยึดไว้กบั เรื่องทําบุญ และหากมองในมุมวัฒนธรรมมันสําคัญ
เราไม่อยากให้หายไปในฐานะที่เราเป็ นคนรุ่นต่อไปก็อยากรักษาไว้” (คุณหมอพรชัย อ่อนสด,
สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า คุณค่าทางจิตใจของประเพณีจองพารามี
มาตัง้ แต่อดีตในเรือ่ งของการทําตามครอบครัว ต้นตระกูลทีเ่ ป็ นชาวไทยใหญ่แท้ดงั ้ เดิม เป็ นการ
แสดงออกให้เห็นว่าพวกเขาคือกลุ่มคนทีร่ กั ในพระพุทธศาสนา จึงมีค่าต่อจิตใจเป็นอย่างมาก
4.1.2.4 เนื้อหา/คุณค่าและความหมาย ของประเพณีจองพาราปจั จุบนั
ในปจั จุบนั เนื้อหา/คุณค่าของประเพณีจองพาราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะ
ปจั จัยหลากหลายเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ของผูค้ น จึงส่งผลให้จากทีเ่ คยทําจองพาราแล้วจะทําให้
ระลึกถึงการได้ทาํ บุญอันยิง่ ใหญ่กบั พระพุทธเจ้า เนื้อหาและคุณค่าความหมายเหล่านี้จะคงเหลือ
แค่เพียงได้ทําก็จะเหมือนการทําบุญ ส่งผลให้มคี วามสุขในชีวติ เพียงเท่านัน้ ส่วนในความลึกซึง้
ละเอียดละออ ในการจัดงานนัน้ จะถูกเลือนหายไปบ้างตามกาลเวลา
1) การทําบุญทํากุศล
ประเพณีจองพาราในปจั จุบนั นัน้ ไม่ได้เลือนหายไป และยังคงมีเนื้อหา
เกีย่ วกับวิถชี วี ติ ชาวไทยใหญ่อยูเ่ ช่นเคย โดยในช่วงเวลาปจั จุบนั ทีม่ ี การจัดโครงการอนุ รกั ษ์สบื
สานวัฒนธรรมประเพณีจองพาราเกิดขึน้ มานัน้ การจัดทําโครงการได้ให้ความสําคัญของการจัด
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ไปที่การอนุ รกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมร่วมเข้ามาด้วย จึงเป็ นการเพิม่ เติมในส่วนของเนื้อหา
ประเพณี
“ปจั จุบนั ความศรัทธาลดลงและมีส่วนอื่นเข้ามามากขึน้ เรื่องของเพื่อการ
ท่องเทีย่ วและเพื่ออนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม มันคนละอย่างกันนะสองเรื่องนี้ คนทีจ่ ะอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
เค้าจะไม่ศรัทธามากก็ได้ แต่ เพราะมันเป็ นหน้ าที่โดยมีผลประโยชน์ ห้อยท้าย เช่น อนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมก็จะเกิดการท่องเทีย่ ว เกิดอะไรต่าง ๆ ตามมา แต่คนในสมัยก่อนเค้าไม่ได้คดิ เรื่องนี้
เค้าคิด แค่ ทํ าให้ไ ด้บุญ เน้ น เรื่อ งการทํา บุญ เพราะฉะนัน้ ถ้า มัน มีค วามเชื่อ ที่ต่ า งกันอย่า งนี้
วิธกี ารทําการปฏิบตั กิ อ็ าจทําให้แตกต่างกันออกไป” (คุณหมอพรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15
เมษายน 2559)
ในมุ ม มองของคุ ณ หมอจะแสดงให้ เ ห็น ว่ า ความชัด เจนในการจัด ทํ า
ประเพณีจองพาราของยุค สมัยป จั จุบนั อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติม เพื่อ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ทม่ี เี พิม่ ขึน้ มาในการทําประเพณีท่เี มื่อก่อนทําเพียงเพราะการทําบุญของแต่ละคน
แต่ในปจั จุบนั นัน้ คงได้เปลีย่ นแปลงไป เพิม่ เติมขึน้ แต่ไม่ได้เลือนหายไป
2) กิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญ
การจัด ทํ า ประเพณี จ องพาราในอดีต มาจนถึ ง ป จั จุ บ ัน จะยัง คงให้
ความสําคัญไปทีก่ ารจัดตามวิถชี วี ติ ชุมชนชาวไทยใหญ่อยู่ แต่กจ็ ะมีการเพิม่ เติมมาคือ การสร้าง
กิจ กรรมประเพณี เ หล่ า นี้ ให้เ ข้า ไปเป็ น ส่ ว นในการร่ ว มมือ กัน ของชุ ม ชน โดยได้ก ลายเป็ น
กิจกรรมของชุมชน ที่มกี ารร่วมมือ กันทํา ซึ่ง ชาวบ้านเมือ งปอนได้ใ ห้น้ํ าหนัก ไปที่ก ารส่ ง ต่ อ
ความรู้ หรือการสืบสานวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นกิจกรรมของชุมชน
“เมื่อก่อนเราทําที่บ้านใครบ้านมัน ปจั จุบนั เราเอามาสืบสาน มาทํากันที่
โรงเรียน ได้เป็ นความรูใ้ ห้เด็ก ๆ ได้หดั ทํา คนในชุมชนก็ได้มาร่วมกัน ผู้เฒ่าคนแก่ก้ได้มาช่วย
สอนลูกหลาน มันเป็ นการส่งต่อความรูท้ างวัฒนธรรม ให้ลูกหลานได้สบื ทอดต่อไป รุ่นพี่กส็ อน
ต่อรุ่นน้ อง เป็ นการร่วมกันในบ้านเมืองปอนของเรา” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14
เมษายน 2559)
“การเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นก็โดยการจัด อาจจะไม่ได้จดั ด้วยความ
ศรัทธา จัดด้วยเห็นเขาจัด เราก็จดั เขาบูชา เราก็บชู า แต่จริง ๆ แล้วมันมีความละเอียดอ่อนตรง
ทีว่ ่าเขาจะต้องทําอย่างไรบ้าง แต่กด็ ที ท่ี ํากันขึน้ มา จริง ๆ แล้วเขาต้องการสืบสานให้เรามีจอง
พาราไว้บูชา ไม่ใช่ว่าแค่มไี ว้ประดับหน้าบ้าน ถ้าคนส่วนมากเข้าใจอย่างนี้ แต่ไม่ว่าจะเป็ นทาง
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อบต. หรือทางโรงเรียนดีมาก ดียงั ไง คือท่านช่วยสนับสนุ น ช่วยสืบสาน แล้วก็ช่วยปลูกฝงั ให้
เด็กเข้าใจด้วย” (พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
เมื่ อ จองพาราเป็ นกิ จ กรรมที่ ม ี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมากกั บ ทาง
พระพุทธศาสนาความสําคัญของประเพณีจงึ ยังคงมีในจิตใจของคนบ้านเมืองปอนอยู่เช่นแต่เดิม
มา หากแต่จะเพิม่ เติมในส่วนของการเห็นว่ากิจกรรมจองพาราสามารถเป็ นเครื่องมือในการใช้
อนุ รกั ษ์ รักษาประเพณีของชาวไทยใหญ่ไว้ได้ จึงมีความสําคัญในส่วนนี้เพิม่ เติมขึน้ มาในเนื้อหา
ของจองพาราสําหรับคนบ้านเมืองปอนในปจั จุบนั จึงกลายมาเป็ นกิจกรรมทีท่ ุกคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญและมาทําร่วมกัน
3) ความเชื่อในพระพุทธศาสนา
แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ด้วยความเป็ นคนที่มเี ชื้อสายไทยใหญ่อยู่ และ
เป็ นพื้นที่แห่งการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม จึงทําให้ชนรุ่นหลังยังคงมีความเชื่อ ความศรัทธาในพระ
พุทธาสนาอยู่ต ามบรรพบุรุษ ของตน จนส่ ง ผลให้ก ารแสดงออกทางความเชื่อ ในการจัด งาน
ประเพณีจองพารา ยังคงมีรากฐานมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเช่นแต่เดิมมา
“ในทุ ก วันนี้โ ดยหลัก แล้ว ผมว่ าเขาทําเพราะเป็ นความเชื่อ มากกว่ านะ
เพราะแต่ละบ้านเขาจะเชื่อในเรือ่ งนี้กนั อยูแ่ ล้ว ถึงแม้เราไม่ได้จดั กิจกรรมอะไรพวกนี้ เขาก็ทําอยู่
กันเอง แต่ว่าอาจจะมีบางบ้านที่ไม่ค่อ ยมีเวลาที่จะทําจองพาราเอง เข้าก็ยงั เชื่อแบบเดิมอยู่”
(ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“ในเรื่องของความสามัคคี เรื่องของความเชื่อทําแล้วได้อะไร ความเชื่อ
ทางด้านพระพุทธศาสนาทําให้เกิดความสบายใจ เกิดการสืบทอด” (กํานัน สุนทร เลิศขจร,
สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
4) คุณค่าทางจิตใจ
ปจั จุบนั แม้โลกจะมีการเปลีย่ นไปและวิถชี วี ติ คนบ้านเมืองปอนเองก็มกี าร
เปลี่ยนแปลงไปแต่ คนในชุมชนบ้านเมืองปอนยัง คงยึด ถือ ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
เหนียวแน่ น จึง เป็ นการส่ งผลให้ก ารทําประเพณีต่ าง ๆ ยังคงถูก ส่งออกมาทางจิตใจ เพราะ
ประเพณีและวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝงั มาตัง้ แต่เด็กจนปจั จุบนั
“จองพารามีค่ากับคนพืน้ ที่ เค้าว่าใครได้ทําได้ถวายจะได้อยู่เจริญรุ่งเรือง
อยูส่ ุขสบาย ไม่มเี จ็บไข้ได้ปว่ ย คนเฒ่าคนแก่มคี วามเชื่อนี้อยู่ ถ้าเด็ก ๆ ทีย่ งั อยู่ในหมู่บา้ นก็จะมี
ความเชื่ออยู”่ (ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
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“คนปจั จุบนั ก็ให้ความสําคัญอยู่ บางคนก็คดิ ว่าปู่ย่าตายายของเราเคยทํา
มาแล้ว เราได้เคยทําตัง้ แต่คุณพ่อคุณแม่เรา ท่านกราบไหว้บูชามันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากจิตใจ
ด้วย สมัยเราเป็ นเด็กเราไหว้กบั คุณพ่อคุณแม่ รูส้ กึ ว่ามันสบายใจ เมื่อถึงเวลาบางคนจึงไม่ยอม
ให้มนั พลาด จะต้องได้จดั กันทุกปี” (พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
โดยแท้จริงแล้วคนปจั จุบนั ยังคงให้คุณค่ากับประเพณีจองพาราจากใจ ซึง่ เป็ นไป
ตามการปลูกฝงั ของคนรุน่ ก่อนทีแ่ สดงให้เห็นและปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา โดยการสอนการบอก หรือ
การสืบทอดนัน้ ส่งผลให้คนรุน่ หลังได้รสู้ กึ ว่าการทําจองพาราจะขาดหายไปไม่ได้เช่นกัน
จากความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านเมืองปอน ที่เป็ นกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลของผู้วจิ ยั
เกี่ยวกับ คุณ ลัก ษณะของประเพณีจองพาราในด้านของเนื้ อ หา คุ ณ ค่ าและความหมายของ
ประเพณีจองพารา ทัง้ อดีตและปจั จุบนั นัน้ สามารถนําข้อมูลออกมาแสดงเป็นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลงด้านเนื้อหา/คุณค่าและความหมายของ
ประเพณีจองพารา ในอดีตกับปจั จุบนั
เนื้ อหา
การทําบุญ
กิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญ
คุณค่าและความหมาย
ความเชื่อ
คุณค่าทางจิตใจ

อดีต
ได้บุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ ได้โชค
ได้พร ให้มคี วามสุข
กิจกรรมของแต่ละบ้าน

ปัจจุบนั
ทําแล้วจะมีความสุข/ รักษา
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไว้
กิจกรรมแต่ละบ้าน/ของชุมชน

พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้พร พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้พร
หากไม่ได้ทาํ จะเหมือนขาด หากไม่ได้ทาํ จะเหมือนขาดสิง่
สิง่ สําคัญไป
สําคัญไป

โดยสรุปแล้วคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพาราเมื่อเปรียบเทียบอดีต กับในปจั จุบนั
นัน้ ถือได้ว่าไม่มคี วามแตกต่างมากนักสําหรับคนบ้านเมืองปอน เพียงแต่ความหมายหรือความ
เชื่อต่าง ๆ ในคุณค่าและเนื้อหานัน้ ลดลงไป ดังนี้
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทําบุญ ในอดีตนัน้ มีความเชื่อว่า การทําบุญนี้เมื่อทําแล้วจะได้บุญ
กุศลที่ยงิ่ ใหญ่ เป็ นเหมือนการได้รบั พร ให้มคี วามสุขทุก ๆ อย่างในชีวติ แต่ ในปจั จุบนั นัน้ มี
เนื้อ หาที่เ พิ่มเติมมา คือ การทําบุ ญ นี้ นอกจากจะทําแล้ว มีค วามสุ ข ยัง เป็ นการร่ว มกันรัก ษา
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไว้ดว้ ย
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เนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่มคี วามสําคัญ ในอดีตนัน้ เป็ นการทําด้วยตัวเองตามความ
เชื่อส่วนบุคคลโดยจัดเองในบ้านของตนเอง แต่ในปจั จุบนั นัน้ ประเพณีน้ีได้แปลงมาเป็ นกิจกรรม
ของชุมชน ทีม่ กี ารร่วมช่วยกันจัดทํา และมีบางบ้านทีย่ งั คงทําเอง ตามความเชื่อและความคุน้ ชิน
ของตนเอง
คุณค่าและความหมายที่เกี่ยวกับความเชื่อ ในอดีตจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้
พรในคืนออกพรรษา และในปจั จุบนั นัน้ ยังคงมีความเชื่อในเรือ่ งนี้อยูเ่ ช่นเดิม
คุณค่าและความหมายที่เกี่ยวกับคุณค่าทางจิตใจ ในอดีตนัน้ เชื่อกันว่าหากไม่ได้ทําจะ
เหมือนขาดสิง่ สําคัญไป ในปจั จุบนั นัน้ ยังคงเป็ นคุณค่าทีค่ นบ้านเมืองปอนรูส้ กึ เช่นเดิม เพิม่ เติม
คือเป็ นกิจกรรมทีด่ สี าํ หรับการท่องเทีย่ ว
ทัง้ นี้เกิดจากกระแสโลกปจั จุบนั หรือการทํางาน เวลาที่น้อยลง ความรับผิดชอบที่มาก
ขึน้ ความสะดวกสบายทีเ่ ลือกได้ เข้ามามีอทิ ธิพลในการใช้ชวี ติ ของชาวบ้านมากขึน้ จึงอาจจะทํา
ให้มรี ูปแบบการจัด ประเพณีห รือ ความรู้ส ึก ในการจัด ประเพณีล ดลงไปจากแต่ เ ดิมบางอย่าง
บางส่วน แต่ขอ้ สรุปทีเ่ ห็นได้ชดั คือชาวบ้านเมืองปอนนัน้ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการปล่อยให้ประเพณี
วัฒนธรรมเหล่านี้ค่อ ย ๆ ลดลงไปหรือเลือนหาย แต่ มคี วามพยายามรัก ษาให้ค งอยู่ไว้แ ละที่
สําคัญคือความพยายามรักษาให้คงเดิม ให้เหมือนแต่ดงั ้ เดิมมาให้มากทีส่ ุด
4.1.3 การปรับตัวของสื่อประเพณี จองพารา ตามแนวคิ ดต้นไม้แห่งคุณค่า
เมื่อเราเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับประเพณีจองพาราแล้ว จะพบว่าการดําเนิน
ประเพณีไปในปจั จุบนั กับอดีตมีความแตกต่าง เหล่านัน้ เกิดขึน้ จากกาลเวลาทีห่ มุนไป วิถชี วี ติ ที่
วุ่นวายอาจทําให้บางอย่างกําลังเริม่ สลาย การปรับเปลีย่ นต่าง ๆ จึงเกิดขึน้ เพื่อให้ประเพณียงั คง
อยู่ต่อไปได้ โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้แนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่าในการเปรียบเทียบการปรับตัวของ
สื่อประเพณีจองพารา
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ภาพที่ 4.8 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพารา
หมายเหตุ:- ส่วน ใบ/ดอก/ผล คือ รูปแบบของประเพณีจองพารา
- ส่วนลําต้น คือ เนื้อหาของประเพณีจองพารา
- ส่วนราก คือ คุณค่าและความหมายของประเพณีจองพารา
โดยในภาพที่ 4.9 เราจะเปรียบเทียบต้นไม้แห่งคุณค่าในอดีต กับปจั จุบนั เพื่อแสดงให้
เห็นว่าประเพณีจองพาราในปจั จุบนั ที่มกี ารนํ ามาจัดเป็ น “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” นัน้ มีความเปลีย่ นแปลงอย่างไร
กับอดีตของประเพณีจองพารา
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ภาพที่ 4.9 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพาราในอดีต
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ภาพที่ 4.10 ต้นไม้แห่งคุณค่าของประเพณีจองพาราในปจั จุบนั
จากภาพที่ 4.10 การเปรียบเทียบตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า ที่แสดงให้เห็นส่วน
ต่าง ๆ ของประเพณีจองพาราในอดีตและปจั จุบนั จะเห็นได้ว่า ส่วนทีเป็นส่วนทีส่ ามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า อย่าง ดอก ใบ และผล ซึง่ เปรียบได้กบั รูปแบบของประเพณีจองพารานัน้ ยังคง
อยูอ่ ย่างเดิมมาแค่วธิ กี ารบูชาเท่านัน้ แต่จะมีการปรับเปลีย่ นในส่วนของการจัดทําจองพารา ทีม่ ี
การทําโดยเด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้านเมืองปอน และปราชญ์ชาวบ้าน แล้วจึงนํ าไปแจกจ่ายให้กบั
ชุมชน นอกจากนัน้ ก็จะมีการเพิม่ รูปแบบการจัดประเพณีจองพาราขึน้ มา ด้วยการเดินขบวนแห่
ซึง่ แต่เดิมนัน้ ไม่เคยมีมา
ส่วนของลําต้น ซึง่ เปรียบเสมือน เนื้อหาของประเพณี และวิถแี บบชาวไทยใหญ่ ของคน
ในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านนัน้ ยังคงเดิมอยู่ ซึง่ เป็ นลําต้นหรือกลุ่มคนทีค่ อยยึด ช่วงของ ใบ
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ดอก ผล และรากให้อยูด่ ว้ ยกันไว้ โดยมีการส่งต่อองค์ความรูเ้ หล่านี้ สู่เด็ก ๆ รุ่นหลังเช่นเดิมมา
การเปลีย่ นแปลงไปในส่วนของการจัดทํา ทีม่ กี ารเพิม่ ในเรื่องของการจัดเพื่ออนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหากิจกรรม ทีเ่ ป็ นกิจกรรมของแต่ละบ้าน
นัน้ ได้ถูกเพิม่ เติมในการเป็ นกิจกรรมชุมชน
และส่วนของราก ซึง่ เป็ นส่วนทีม่ องไม่เห็นและเป็ นส่วนทีไ่ ว้หล่อเลีย้ งดอก ใบ ผล ลําต้น
ให้คงอยู่ได้ ซึ่งในที่น้ีเปรียบกับ คุณค่า และความหมายของประเพณีจองพารานัน้ จะเห็นได้ว่า
ยังคงรักษา ความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจไว้เหมือนเช่นเดิม
จึงสามารถสรุปได้ว่า คนบ้านเมืองปอนนัน้ ได้พยายามที่จะอนุ รกั ษ์และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งดูได้จากส่วนทีส่ ําคัญที่สุดในต้นไม้ คือ รากของวัฒนธรรมนัน้ ยังคง
อยู่อ ย่างแข็ง แรงไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป มีค วามตัง้ ใจในการดูแลประเพณีของตนเองไว้ใ ห้
ดําเนินไปในแบบถูกต้องและสมบูรณ์ทส่ี ุด

4.2 บทบาทหน้ าที่สื่อประเพณี จองพารา และการนํ าไปใช้ ในการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บ้านเมืองปอนนัน้ นับว่าเป็ นพื้นที่ ทีม่ กี ารส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเป็ นหัวใจ
สําคัญ สืบเนื่องจากความเป็ นชุมชนไทใหญ่ท่ยี งั คงรักษาวัฒนธรรมไทใหญ่ไว้อย่างหวงแหน
โดยจะเห็นได้จาก มีการแสดงภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นที่มมี าจากวัฒนธรรมไทใหญ่ ตามบ้านต่ าง ๆ
ของคนบ้านเมืองปอน โดยจัดตัง้ เป็ นกลุ่มอนุ รกั ษ์ด้านต่ าง ๆ จนเกิดเป็ นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน
ให้กบั กลุ่มหรือองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใหญ่ นอกจากนี้ความมันคง
่
ของวัฒนธรรมประเพณีเ ป็ นจุดดึงดูด ที่น่าสนใจ และโดดเด่น โดยผู้มาเยือ นจะสามารถเห็น
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยใหญ่ในรอบ 12 เดือ น ที่มสี าเหตุ หรือบ่ อเกิด มาจาก
เรื่องราวของพระพุทธศาสนา ที่คนไทยใหญ่ให้ความสําคัญและนับถือ ประเพณีหย่าสี่สบิ สอง
เดือ น ของชาวไทยใหญ่ เป็ น กิจกรรมที่ช าวไทยใหญ่ ให้ค วามสํา คัญ และสืบ ต่ อ กัน มาเป็ น
เวลานาน และพยายามอนุ รกั ษ์สบื สานให้คงอยู่กบั ชนชาวไทยใหญ่ ไว้อย่างเหนียวแน่ นและ
ยังยื
่ น ประเพณีจองพาราเองนัน้ เป็ นหนึ่งในประเพณีหย่า 12 ที่ชาวไทยใหญ่ภาคภูมใิ จและให้
ความสําคัญ จึงถูกนํ ามาเป็ นส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ในพืน้ ทีเ่ มืองปอนถูกนํามาสร้างเป็ นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วเมื่อ
ปี 2557 และได้จดั ทําเรือ่ ยมาจนปจั จุบนั
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4.2.1 บทบาทหน้ าที่ของประเพณี จองพาราตามองค์ประกอบของสื่อ S M C R
จากข้อมูลด้านคุณลักษณะของประเพณีจองพาราทีเ่ ราได้ทราบกันในหัวข้อเบือ้ งต้น ทํา
ให้พ บว่ าการใช้ส่อื ประเพณีจองพาราของบ้านเมือ งปอนในยุค ป จั จุบนั นั น้ มีก ารปรับ เปลี่ย น
เกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุคปจั จุบนั และการนํ ามาสร้างขึ้นเป็ นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยในช่วงสองปี ท่ผี ่านมา คือ 2557-2558 มีการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
อนุรกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา” โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อสร้างความตระหนักเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีแก่ลกู หลานและทุก
ภาคส่วนในชุมชนอนุ รกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (ซุม้ ประสาทรับเสด็จ)
ส่งเสริมและพัฒนาบ้านเมืองปอนเป็นหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่)
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีบา้ นเมืองปอน
3) เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ว ฒ
ั นธรรมประเพณีชนเผ่ าไต
(ไทยใหญ่) ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุ รกั ษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีของชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) (บันทึกข้อความขออนุ มตั ดิ ําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีความสอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาในงานวิจยั
ชิน้ นี้ซง่ึ ผูศ้ กึ ษาได้ให้ความสําคัญเกีย่ วกับ บทบาทหน้าทีข่ องสื่อประเพณีจองพาราในฐานะของ
สื่อทีน่ ําไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของบ้านเมืองปอน โดยผูศ้ กึ ษาจะสรุปข้อมูลการศึกษา
บทบาทหน้าทีใ่ นการสื่อสารของประเพณีจองพารา ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR
ออกมาดังนี้
1) ผู้ส่ ง สาร (Sender) ในที่น้ี ค ือ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลบ้านเมือ งปอน
โรงเรียนบ้านเมืองปอน ปราชญ์ชาวบ้าน และแกนนําชุมชนบ้านเมืองปอนโดยการใช้ส่อื ประเพณี
จองพาราของบ้านเมืองปอน มาจัดทําเป็ น “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการอนุ รกั ษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่ างส่างปุ๊ด)” เพื่อ ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมครัง้ นี้
“เราเล็ง เห็นถึงว่า เราสามารถนํ ามาเป็ นกิจกรรมให้เ ด็ก ๆ ช่ว ยกันได้ เด็ก ได้
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม ชาวบ้านได้มจี องพาราไปตัง้ หน้าบ้าน และเราทําเป็ นผังขึน้ มาเพื่อให้เห็นว่า
ถ้าเราทําแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามา มันจะสวยมากเวลากลางคืนนี้ เดินดูตามบ้านทุกบ้าน มีการ
ประดับจองพาราไว้ก็จะทําให้ดูสวยงาม” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน
2559)
จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญ และ ประโยชน์ ของประเพณีจองพารา จึงทําให้
เกิดแนวคิดในการนํามาเป็ นเครือ่ งมือในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม เผยแพร่ และส่งเสริม
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การท่องเที่ยวของบ้านเมือ งปอน จนสามารถนํ าไปตอบสนองความต้องการของชุ มชนในยุค
ปจั จุบนั ได้
“ณ ปจั จุบนั นี้ มันทํางาน ทําเพื่อให้เกิดความรํ่ารวย ก็ยงิ่ ทํามากยิง่ ใช้มาก ยิง่ ทํา
มาก ยิง่ ได้มาก ทําเยอะ ๆ มันก็ไม่มเี วลาทีจ่ ะทํากิจกรรมทางสังคม มันก็หายไป แต่พอมันมีการ
สนับสนุ นของอบต. เข้ามา เอามาให้โรงเรียนสืบทอดมาทีโ่ รงเรียน นักเรียนเป็ นคนทําจองพารา
ขึน้ มาแล้วก็เอาไปมอบ เอาไปแจกจ่ายให้กบั คนในหมูบ่ า้ น ให้ได้มจี องพารากัน ส่วนหมอก็ทําใน
ส่วนของประชาสัมพันธ์ ประชุม เตรียมงาน วางแผนงานแล้วก็หมอก็เป็ นมัคทายกด้วย ก็ร่วม
ตัง้ แต่ตอนเริม่ จนถึงตอนจบ” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“สภาวัฒนธรรม มีการนํ าเอางบประมาณไปอุดหนุ น ประเพณีน้ีท่เี ค้าจัดทําเป็ น
ประเพณี ต ั ว หลั ก อยู่ เราก็ อุ ด หนุ น สนั บ สนุ น ลงไปให้ เ ค้ า ส่ ว นการจัด ทํ า การดู แ ลจะมี
คณะกรรมการผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูเ้ ฒ่าอีกทีทค่ี อยชีแ้ นะว่าอันนี้ต้องทําแบบนี้นะ อันนี้ถูกต้อง ต้องมีผู้
เฒ่ ามาช่ ว ย แต่ ง ตัง้ เป็ น ที่ป รึก ษา อย่า งท่า นพระครู เจ้า อาวาสเป็ น ที่ป รึก ษา เพื่อ ไม่ใ ห้ม นั
ผิดเพีย้ นไปจากเดิมหรือว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรให้มนั ดีสอดคล้องกับปจั จุบนั ” (ถนัด ชัยวิทูรย์,
สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
ผ่านความเห็นชอบและสนับสนุนกันของทุกฝา่ ยในบ้านเมืองปอน ทีค่ ดิ ร่วมกันจน
ตกผลึกเป็ นการจัดกิจกรรมจองพาราในรูปแบบทีอ่ นุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไว้ให้ถูกต้อง
“คือ เมือ งปอนนั น้ จะเน้ น เรื่อ งประเพณีว ัฒ นธรรม และทํ า ออกมาในเชิง การ
ท่องเทีย่ ว ก็เลยจัดประเพณีพวกนี้เพื่อดึงนักท่องเทีย่ วเข้ามา เป็ นแบบนัน้ อยูแ่ ล้ว เมื่อมีประเพณี
มีวฒ
ั นธรรม นักท่องเทีย่ วก็จะให้ความสนใจมากกว่า ก็คอื การยกวัฒนธรรมขึน้ เป็ นตัวหลัก แล้ว
ดึงนักท่องเทีย่ วเข้ามา ท่องเทีย่ วทีเ่ มืองปอนนี่ โดยหลัก ๆ เราจะมีกลุ่มในหมู่บา้ นท่องเทีย่ วโดย
ชุ ม ชน กลุ่ ม อาหาร กลุ่ ม แปรรูป เขาก็บูร ณาการอยู่ กลุ่ ม ตัด เบ็บ เสื้อ ไต กลุ่ ม วัฒ นธรรม ก็
เชื่อ มโยงกันหมด อบต.จะลงไปทํางบประมาณสนับสนุ นโครงการ เขียนโครงการ ส่ ง ให้ขอ
งบประมาณ ส่วนสภาวัฒนธรรมคือถ้ามีกจิ กรรมในแง่ของวัฒนธรรมก็จะเข้าไปร่วม” (ชัยวุฒ ิ
ชิน,ิ สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
โดยใช้ว ิธกี ารร่ว มมือ กันของคนในชุมชน มีการประชุมเตรียมงาน เพื่อสรุปถึง
วิธกี ารจัดการต่าง ๆ มีการแบ่งหน้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรม ของทุกฝ่ายในชุมชน “จุดเด่นมันคือ
วัฒนธรรม อนุ รกั ษณ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม ทาง สสส. ท่านนายกก็นําเสนอด้านการท่องเทีย่ วเชิง
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วัฒนธรรมให้เมืองปอนก็จะเป็ นทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม สสส.ก็สนับสนุ นให้เราเป็ น
แม่ขา่ ยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
ซึง่ ทัง้ หมดตรงกันกับนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีต่ ้องการให้บา้ นเมืองปอน
เป็ นพื้นที่แม่ข่ายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือเป็ นผู้ส่งสารด้าน
วัฒนธรรมไทยใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอนให้เผยแพร่ออกไป
2) สาร (Massage) ในที่น้ีคอื เรื่องราวของประเพณีจองพารา ซึ่งได้ทําหน้าที่
เป็น สาร ทีม่ คี วามเป็ น วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในตัวเอง
สารทีเ่ ป็ นวัจนภาษา คือ การบอกล่าวเล่าเรื่องราวของประเพณีจองพาราผ่านการ
อบรม และการส่งต่อความรูต้ ่าง ๆ จากปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนสู่ผรู้ บั สาร
“มีการอบรม บอกเล่าเรื่องราวของจองพารา ประวัติ หรือขัน้ ตอนต่ าง ๆ ให้กบั
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมได้รบั ทราบ ก่ อ นลงมือ ทํากัน” (ชัยวุ ฒ ิ ชินิ , สัมภาษณ์ , 13 เมษายน
2559)
“เราคอยบอก คอยอธิบายให้เขาฟงั กันว่า อันไหนเขาทําได้ หรือไม่ได้ ทุก ๆ คน
ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ก็จะช่วยกันบอกกล่าวให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ท่สี นใจเข้ามาได้รบั รู้ ก็เป็ นการ
ป้องกัน ช่วยกันอีกทางนึง” (ถนัด ชัยวิทรู ย์ , สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
มีก ารเริ่มต้ น ด้ว ยการสร้า งความเข้า ใจด้ว ยประวัติค วามเป็ น มาของประเพณี
เพื่อให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมได้เข้าใจในตัวประเพณีตงั ้ แต่พน้ื เพของเรือ่ งราวในการเกิดประเพณี
สารที่เป็ นอวัจนภาษา คือ ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ถูกแสดงออกมาในระหว่าง
การจัดงานประเพณี เช่น การฉลุลายบนจองพารา ทีท่ ําให้เห็นถึงลวดลายทีม่ าจากศิลปะของชน
ชาติไทยใหญ่ หรือการเดินขบวนแห่ท่มี กี ารแต่ง กายเป็ นสัต ว์หมิ พาน ที่แสดงถึงประวัติของ
ประเพณีจองพาราทีก่ ล่าวถึง การมารับเสด็จพระพุทธเจ้าของสัตว์ป่าหิมพานต์ในวันออกพรรษา
นัน้ เช่นกัน
3) ช่องทาง (Channel) /สื่อ (Media) ประเพณีจองพารา, กิจกรรมการจัดงาน
ช่ อ งทาง หรือ สื่อ ที่ใ ช้ใ นการส่ ง สาร เกี่ย วกับ จัด กิจ กรรมจองพาราให้ก ลุ่ ม
เป้าหมายในที่น้ี คือตัวของประเพณีจองพาราหรือกิจกรรมงานต่าง ๆ ของประเพณี เช่น การ
เดินขบวนแห่จองพารา การจัดอบรมทําจองพารา เป็นต้น
“โดยหลัก ๆ ปี ก่อน ๆ เราแค่สนับสนุ นเรื่องงบประมาณให้โรงเรียนจัดอบรม ถ้า
ในหมู่บ้านจะมีช่องทางที่ใช้ส่อื สาร ก็คอื หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ แต่ถ้าเป็ นคนที่มาร่วม
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กิจกรรม มาศึกษาเรียนรู้ ก็อ่านจากเว็บของ อบต. เขาสนใจ อย่างโรงเรียนนานาชาติ ดูจากเว็บ
ของ อบต. เขาเลยมาเรียนรู”้ (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“ช่วง 2 ปี แรก เราเตรียมชุมชน แล้วก็มเี ค้าเรียกว่า ทัวร์นําร่อง เป็ นสื่อมวลชน
บ้าง เป็ นบริษทั ทัวร์บา้ ง หนังสือนิตยสารท่องเทีย่ วบ้าง จะไปเขียนประชาสัมพันธ์ชุมชน บริษทั
ทัวร์กจ็ ะทําโปรแกรมเรือ่ งพวกนี้ นํ าเด็กมาเรียนรูเ้ รื่องวัฒนธรรม เรื่องจิตอาสา เรื่องสถาปตั ย์ ก็
จะติดต่อผ่านกลุ่มมา” (กมล ศิลามณี, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
4) ผูร้ บั สาร (Reciver) คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนบ้านเมืองปอน โดยทัง้
สองส่วนนี้ต่างมีความรูใ้ นการถอดรหัสสารทีส่ ่งมาต่างกัน
จากการแบ่งหน้าทีข่ องสื่อประเพณีจองพาราตามองค์ประกอบการสื่อสาร ในการ
นํ าไปใช้ในการท่องเที่ยวของบ้านเมืองปอนนัน้ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้ าที่ของประเพณีจอง
พารา คือ เป็ นสาร และ เป็ นช่องทางในการสื่อสาร ของกิจกรรมนี้ โดยมีผู้ส่งสารคือ อบต. รร.
บ้านเมืองปอน และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความสําคัญกับกิจกรรมจองพารานี้ในรูปแบบของ
การอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและการนํ าไปกระตุน้ การท่องเทีย่ วของบ้านเมืองปอน
โดยที่มกี ลุ่ม ผู้รบั สาร ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนเอง เด็ก ๆ รุ่น
ใหม่ และคนภายนอก โดยในระยะสองปี ท่ผี ่านมาได้รบั การตอบรับอย่างดีในการทําการสื่อสาร
ครัง้ นี้กบั คนในชุมชน
จากการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่า คนในชุมชนซึ่งเป็ นคนไทยใหญ่นัน้ มีความสนใจ
ในการจัดประเพณีจองพาราอยูเ่ ป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว และเมือ่ มีการนํามาจัดเป็ นกิจกรรมของชุมชน
ก็ได้รบั การตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
แต่ ในกลุ่มคนภายนอกพื้นที่บ้านเมืองปอน หรือที่เรียกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนัน้
ยังคงไม่ได้รบั ความสนใจเท่าไหร่นัก โดยดูได้จากการทีน่ ักท่องเทีย่ ว ยังไม่มกี ารแสดงเจตนาที่
จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือศึกษาเกี่ยวกับประเพณีจองพาราโดยตรง เป็ นเพียงความบังเอิญที่ได้ม ี
โอกาสเข้า มาตรงกับ ช่ ว งเวลาของประเพณี พ อดี โดยที่เ ป้ าหมายหลัก ในการเข้า มาของ
นักท่องเทีย่ วนัน้ ยังคงเป็ นการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน
“ไม่ค่อยครับ คนทีม่ าเทีย่ วเมืองปอนไม่ได้ตงั ้ ใจมาตรงประเพณีวฒ
ั นธรรมซักงาน
ซักปี สิง่ ทีช่ ุมชนเอาเรือ่ งวัฒนธรรมนําเสนอ เหมือนเอาเป็นแค่หวั ข้อดึงคนเข้ามา คนทีเ่ ข้ามาจะ
ดูวถิ ชี วี ติ ของชุมชนไทยใหญ่มากกว่า เพราะว่าแต่ละปี คนทีเ่ ข้ามาก็จะมีเพียงกลุ่มทีเ่ ค้าเรียกเป็น
เครือข่ายทีส่ นใจเรือ่ งวัฒนธรรมจริง ๆ ซึง่ มีอยู่น้อยมากอยูท่ จ่ี ะมาท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแล้วจะ
มา อย่างปีน้ีมปี อยส่างลอง ถ้าเราเอาวัฒนธรรมเป็นตัวดึงนักท่องเทีย่ วจริง ๆ มันต้องการโป
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รโมท แต่เรือ่ งประเพณี เราเลยใช้ประเพณี 12 เดือนนี้เป็ นตัวแกนนําในการดึงคนเข้ามาเฉย ๆ ”
(กมล ศิลามณี, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“ตัง้ แต่จดั กิจกรรมจองพารามา นักท่องเทีย่ วนี้ไม่ค่อยแน่ ใจ ทีเ่ ห็นนี่กม็ าบ้างไม่มา
บ้าง แต่ไม่แน่ ใจว่ามาเพราะกิจกรรมจองพาราหรือเปล่า? ก็อาจจะมีส่วนอยูบ่ า้ ง จากทีค่ นอาจจะ
เห็นจากสื่อก็อยากจะมาดูจองพารา แต่ทบ่ี า้ นเมืองปอนก็มอี ย่างอื่นด้วย ทีจ่ ะทําให้นักท่องเทีย่ ว
มาชม” (พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“แต่ว่าสิง่ ทีเ่ ราอ่อนขณะนี้คอื การโปรโมท การประชาสัมพันธ์เรายังอ่อนมาก ถาม
ว่าเทศกาลออกพรรษามันก็มหี ลายที่ ทีไ่ หนประชาสัมพันธ์ดมี นั ก็มนี กั ท่องเทีย่ วเยอะกว่า แต่ว่า
เราอาจจะอ่อนเรือ่ งการประชาสัมพันธ์มนั เลยทําให้การท่องเทีย่ วในช่วงนี้กม็ คี นมาน้อย ก็ยงั ถือ
ว่าน้อยอยู”่ (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“แต่ ทุ ก วัน นี้ เราทํา ท่ อ งเที่ย ว เราก็พ ยายามประสานกับ ชุ ม ชน ถ้ า เราจะทํ า
ท่องเที่ยวให้มนั ยังยื
่ น เราสามารถกําหนดออกมาได้เลยว่าปี นึงเรามีอะไรบ้าง แล้วเราทําจริง
หรือไม่จริง แต่ถ้าเราทําจริง เราก็สามารถแพลนโปรแกรมออกมาได้เลย เริม่ ตัง้ แต่ขา้ วเหนียว
แดง ข้าวย่าคู้ ปอยส่างลอง แล้วก็จองพารา ปอยอ่องจ้อด แต่พกั หลัง ๆ ทีผ่ มทํามาอยู่ 3 ปี เนี่ยที่
ชัดเจนเลยคือ กิจกรรมประเพณีจองพารานี่มแี น่ นอนล่ะ อันนี้สามารถโปรโมทได้เลย เพราะมี
รร. เข้ามาทํา มาเสริมขบวนการ 2 ปี อย่างปีทแ่ี ล้ว รร. ก็ทําจองพาราทําแจกในชุมชน 138 หลัง
ปี ท่ผี ่านมานี่ 200 กว่าหลัง แสดงว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่ าจะมีการพัฒนาและต่อยอดไปเรื่อย ๆ แต่
สําหรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะอยากให้เข้ามาตรงประเพณีเลยตอนนี้คงต้องใช้เวลา สําหรับนักเรียนที่
เข้ามาปีทแ่ี ล้ว อันนี้เป็นจังหวะโปรแกรมเหมาะพอดีเลยครับ เหมาะกับทีช่ ุมชนทําอยู่แล้วทีน่ ้ีเค้า
ก็เซ็ทโปรแกรมมา มาจัง หวะเหมาะกับตัว กิจกรรมนี้พอดี แต่ เค้าก็ไม่ได้มขี ้อมูล ว่าจะมาร่ว ม
กิจกรรมอย่างนี้ ” (กมล ศิลามณี, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
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ตารางที่ 4.3 บทบาทหน้าทีข่ องประเพณีจองพารา ตามองค์ประกอบการสื่อสาร S M C R
ของประเพณีจองพารา
องค์ประกอบการสื่อสาร
S (ผูส้ ่งสาร)
อบต./สภาวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเมืองปอน
ปราชญ์ชาวบ้าน
M (สาร)
ประเพณีจองพารา

C (ช่องทางการสื่อสาร) กิจกรรมในประเพณีจองพารา
R (ผูร้ บั สาร)

คนในชุมชนบ้านเมืองปอน
นักท่องเทีย่ ว

หน้ าที่
จัดทําโครงการ/ควบคุมดูแล
ประเพณี
บอกเล่าเรือ่ งราว ประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นไทยใหญ่ของ
คนพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอน
เป็นสื่อให้คนรู้ เห็น สัมผัส เรือ่ งราว
ของประเพณีจองพารา
รับสารทีเ่ ป็ นเรือ่ งราวของประเพณี
จองพาราในบ้านเมืองปอน

จากข้อ มูล และการแบ่ ง บทบาทหน้ าที่ต่ าง ๆ ตามองค์ประกอบการสื่อ สาร ของสื่อ
ประเพณี จ องพารา เราสามารถสรุป ภาพการนํ า ประเพณี จ องพาราไปใช้ใ นการท่ อ งเที่ย ว
บ้านเมืองปอนออกมาได้ดงั นี้
1) บ้านเมืองปอนนัน้ แต่เดิมมามีการจัดตัง้ โฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่ม
คณะทีส่ นใจศึกษาประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยใหญ่ ได้เข้ามาเรียนรูแ้ ละพักอาศัยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ซึง่ ผลตอบรับทีไ่ ด้คอื ส่งผลดีให้กบั คนในชุมชนเพราะเป็ นการช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
และการท่องเที่ยวโฮมสเตย์น้ีเองได้ก่อให้เกิดกลุ่มอนุ รกั ษ์สบื สาน วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่
อีกมากมาย อาทิ กลุ่ม ผ้าไต กลุ่มอาหารไต เป็ นต้น โดยการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก็
เปรียบเสมือนการกระจายรายได้ให้กบั คนในชุมชนอีกทางหนึ่งนัน่ เอง เมื่อทาง “กลุ่มผู้ส่งสาร”
คือ องค์การบริหารส่วนตําบล สภาวัฒนธรรม โรงเรียน และกลุ่มผูน้ ํ าชุมชนได้เห็นว่าประเพณี
จองพาราสามารถเป็ นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่จะทําให้มนี ักท่องเทีย่ วเข้ามาเพิม่ มากขึน้ อีก จึงได้จดั
งานกิจกรรม อบรมสืบสาน ประเพณีจองพาราขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือ
ผู้สนใจเรียนรูเ้ ข้ามาเพิม่ ขึน้ ก็เป็ นการส่งผลถึงการเพิม่ รายได้ให้กลุ่มต่าง ๆ เพิม่ ขึ้นได้อีกทาง
นันเอง
่
2) โดยมีประเพณีจองพาราเป็ น “สาร” ในการบอกเล่าเรื่องราวของงานประเพณี
จองพาราในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอน ทีส่ ารนัน้ มีทงั ้ ในรูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา
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3) นอกจากจะเป็ น “สาร” ที่ใช้ส่งไปแล้ว ประเพณีจองพารานัน้ มีหน้ าที่ในการ
เป็ น “สื่อ” ในการส่งออกข้อมูลสาร ทีเ่ กี่ยวกับประเพณีจองพารา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ในงานประเพณี
4) ประชาชนในพื้น ที่บ้ า นเมือ งปอน ซึ่ง เป็ น “ผู้ ร ับ สาร” จึง ให้ ก ารตอบรับ
สนับสนุ นและเห็นด้วยในการจัดงานประเพณีจองพารา แต่ในกลุ่ม “ผูร้ บั สาร” ทีเ่ ป็ นคนนอกพืน้ ที่
หรือนักท่องเทีย่ วนัน้ ยังไม่มกี ารเข้ามาเพื่อศึกษาในตัวประเพณีจองพาราโดยตรง
4.2.2 การปรับตัวเพื่อนําไปใช้ในประเพณี จองพาราตามแนวคิ ดต้นไม้แห่งคุณค่า
จากบทบาทหน้ าที่ของสื่อประเพณีจองพารา เราจะเห็นว่าประเพณีจองพาราทีเ่ ราแยก
องค์ประกอบของการสื่อสารไปแล้วนัน้ “ประเพณีจองพารา” จะมีหน้าทีเ่ ป็ นสารและสื่อในรูปแบบ
การสื่อสารของบ้านเมืองปอน โดยในงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ โจทย์เกี่ยวกับการนํ าไปใช้ในการ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วที่เ ราได้เ รีย นรู้ม าจากตอนต้น แล้ว ว่ า ประเพณีจ องในอดีต นั น้ มีค วาม
แตกต่ างกับปจั จุบนั ดังนัน้ ในข้อนี้ผู้วจิ ยั จะเสนอข้อมูลให้เห็นว่า ประเพณีจองพารานัน้ มีการ
ปรับตัวแบบไหนในการสื่อสารครัง้ นี้ ตามแผนแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวนอนเมื่อมาทํา
หน้าทีส่ ารและสื่อ
ตารางที่ 4.4 การปรับตัวของประเพณีจองพารา ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า
ส่วนของต้ นไม้
เปลือก (รูปแบบ)

อดีต
- ทํากันเองในแต่ละบ้าน
- ไม่มกี ารเดินแห่
- เย็นวันขึน้ 14 คํ่า เดือน 11
ชาวบ้านนํ ากระสวยดอกไม้อนั เชิญ
จองพาราขึน้ วางบนหิง้ บูชาหน้าบ้าน
- เช้ามืดวันขึน้ 15 คํ่า นําข้าวซ่อม
ต่อใส่วางไว้ในจองพารา จุดธูปเทียน
กล่าวคําอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้
เสด็จลงมาประทับยังจองพาราทีท่ าํ
ไว้
- บูชาไว้เป็ นเวลา 7-15 วัน
- นําจองพาราลงจากหิง้ แล้วนําเอา
ไปไว้ในปา่

ปัจจุบนั
- ทํากันเองในแต่ละบ้าน
- รับจองพาราทีท่ ําโดยโรงเรียน
- มีการทําจองพาราจําหน่ าย
- มีการเดินแห่ของเด็กนักเรียน
เพื่อนําจองพาราไปให้แต่ละบ้าน
- เย็นวันขึน้ 14 คํ่า เดือน11
ชาวบ้านนํากระสวยดอกไม้อนั
เชิญจองพาราขึน้ วางบนหิง้ บูชา
หน้าบ้าน
- เช้ามืดวันขึน้ 15 คํ่า นําข้าว
ซ่อมต่อใส่วางไว้ในจองพารา จุด
ธูปเทียนกล่าวคําอัญเชิญ
พระพุทธเจ้าให้เสด็จลงมาประทับ
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ส่วนของต้ นไม้
เปลือก (รูปแบบ) (ต่อ)

กระพี้ (เนื้อหา)

แก่น (คุณค่า/
ความหมาย)

อดีต

ปัจจุบนั
ยังจองพาราทีท่ ําไว้
- บูชาไว้เป็ นเวลา 7-15 วัน
- นําจองพาราลงจากหิง้ แล้ว
นําเอาไปไว้ในปา่
-ได้บุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ ได้โชคได้ -ทําแล้วจะได้บุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ /
พร ให้มคี วามสุข
รักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมไว้
- กิจกรรมของแต่ละบ้าน
- กิจกรรมแต่ละบ้าน/ของชุมชน
- พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้พร - พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้พร
- หากไม่ได้ทํา จะเหมือนขาด - หากไม่ได้ทํา จะเหมือนขาดสิง่
สิง่ สําคัญไป
สําคัญไป

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า การนํ าเอาประเพณีจองพารามาใช้ในการท่องเทีย่ วนัน้ มี
การเปลี่ย นแปลงไปในส่ ว นของเปลือ ก ที่มกี ารเปลี่ย นวิธ ีก ารทํา จองพารา คือ การทํา โดย
นักเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปอนและ มีการทําการแห่จองพาราเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อน ส่วนกระพีน้ ัน้ มีการปรับเนื้อหาของประเพณีขน้ึ มา คือเพิม่ ในเรื่องของการรักษาประเพณี
วัฒนธรรมเอาไว้ และนอกจากนัน้ จากประเพณีทเ่ี ป็นกิจกรรมของครอบครัว เปลีย่ นกลายมาเป็ น
กิจกรรมของชุมชน เมือ่ แบ่งไปตาม บทบาทหน้าทีข่ องการสื่อสารจะเห็นได้ว่า
ในฐานะ “สาร” ประเพณีจองพารา มีการปรับตัวไปในเรื่องของเนื้อหาที่จากเดิม เป็ น
กิจกรรมของชุมชน แต่เมื่อถูกส่งให้ทําหน้าทีใ่ นการท่องเที่ยว ก็ต้องปรับให้เป็ นวิถชี วี ติ ของคน
ในชุมชน เป็ นกิจกรรมชุมชน นอกจากนัน้ ยังเป็ นการ รักษาวัฒนธรรมไว้ มากกว่าเป็ นการจัดทํา
เพื่อความสุขอย่างเดียว ส่วนคุณค่าและความหมายต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นแก่นสําคัญของประเพณีนนั ้ ยัง
ไม่ ม ีก ารเปลี่ ย น ปรับ ใด ๆ จึง ทํ า ให้ เ ราได้ ท ราบว่ า ผู้ ร ับ สาร หรือ กลุ่ ม คนในชุ ม ชนแล
นักท่องเทีย่ วนัน้ จะได้รบั รู้ คุณค่า/ความหมายของประเพณี อย่างถูกต้อง
ในฐานะ “สื่อ ” ประเพณีจองพารามีก ารปรับ ตัว ในเรื่อ งของรูปแบบ คือ การเพิ่มเติม
ขัน้ ตอนการแห่จองพารา โดยวัตถุประสงค์ของการเพิม่ เติมนี้กเ็ พื่อการดึงดูด กลุ่มเป้าหมาย โดย
สร้างให้มกี จิ กรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในปจั จุบนั
เมื่อเราได้รู้ถึงบทบาทหน้ าที่ของแต่ละส่วนองค์ประกอบการสื่อสารของประเพณีจอง
พาราแล้ว ทําให้เราได้เห็นว่าสื่อประเพณีจองพารายังเป็ นสิทธิของชาวบ้านเมืองปอนในการเป็ น
เจ้าของผูควบคุมวัฒนธรรมอยู่ แม้จะมีการเข้ามาทํางานของภาครัฐ ในการส่งเสริมประเพณี แต่
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ยังคงอยูใ่ นการเข้ามามีส่วนร่วมบางส่วนเท่านัน้ โดยการลงมือจัดทํากิจกรรมในทุกขัน้ ตอนยังคง
เป็ นหน้ าที่ของคนบ้านเมืองปอน โดยผ่านตัวแทนภาคประชาชน อย่างปราชญ์ชาวบ้านและคน
เฒ่าคนแก่ในชุมชน เป็ นผูค้ อยดูแลประเพณีอยู่ โดยในฐานะจ้าของวัฒนธรรมนัน้ มีความคิดเห็น
ในการนําประเพณีจองพารามาใช้แบ่งออกเป็น 2 หน่วยความคิดดังนี้
1) มีความยินดีใ นการส่ งเสริมให้ประเพณีจองพาราเป็ นกิจกรมท่ องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
จากการทีบ่ า้ นเมืองปอนนัน้ เป็ นเสมือน แม่ข่ายของการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
อยูก่ ่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ กลุ่มอนุ รกั ษ์ต่าง ๆ ไว้ให้นักท่องเทีย่ วและผูส้ นใจเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ จุดนี้จงึ เป็ นการส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมของชุมชน และคนในชุมชน ให้มคี วาม
ตระหนักต่ อความสําคัญในข้อนี้เป็ นอันมาก ทําให้มคี วามเข้าใจกันดีอยู่แล้วในเรื่องของการมี
นักท่องเทีย่ วเข้ามา หรือการคุน้ เคยกับการเป็นบ้านทีเ่ ปิดต้อนรับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
“จองพารา ก็จะเป็ นช่ วงออกพรรษา ถ้าเป็ นปอยส่ างลองก็จะเป็ นตามฤดูก าล
เพราะทีเ่ มืองปอนจะมีประเพณี 12 เดือน ทําเกือบทุกเดือนเพียงแต่ว่าจะทํากิจกรรมไหนบ้างที่
เป็ น กิจ กรรมใหญ่ ๆ ประเพณี จ องพาราก็จ ะมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว
เพราะว่าเมืองปอนมีโฮมสเตย์ มีการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพอะไรประมาณนัน้ ซึ่งมีหลายหน่ วยที่
เล็งเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนก็ถือว่าดี ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น
โฮมสเตย์หรือการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ” (กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“ประเพณีจองพาราสามารถช่วยให้มนี ักท่องเทีย่ วเข้ามาได้นะ มีนักท่องเทีย่ วเข้า
มาตลอด ยิ่ง ทุ ก วัน นี้ ย ิ่ง มีม ากขึ้น เป็ น ที่รู้จ กั มีบ อกต่ อ ๆ กัน แล้ว ก็ม า มีโ ฮมสเตย์ มีCBT
(Community Based Tourism) เกิดขึน้ อย่างนี้มนั ก็ด ี หมอสนับสนุ นมาก เพราะมันป็ นการสร้าง
รายได้ให้กบั คนในชุมชนของเรา” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
โดยผู้ค นในบ้า นเมือ งปอนจะเห็น ว่ า เป็ น เรื่อ งดีท่ีจ ะนํ า ประเพณีจ องพาราที่ม ี
รายละเอียดเกี่ยวข้องกับประเพณีออกพรรษา ซึง่ เป็ นประเพณีใหญ่ของคนไทยใหญ่ มาเป็ นสื่อ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนของเขา เพราะประเพณีจองพาราสามารถทีจ่ ะเชื่อมโยง
ถึง กิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงใกล้เ คียงกัน หรือสามรถสร้างรายได้ใ ห้กบั กลุ่มชุ มชนอื่น ๆ อีก ใน
บ้านเมืองปอน
“ท่องเทีย่ วด้วยแล้วก็อนุ รกั ษ์ประเพณีไปด้วย ทีจ่ ริงท่องเทีย่ วนี่เป็ นส่วนประกอบ
เราเน้ นการอนุ รกั ษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีของเราอยู่แ ล้ว นักท่ องเที่ยวก็มาเสริมใครอยากมาดู
ประเพณีวฒ
ั นธรรมก็มาเสริม” (ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
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“เราจะทําเรื่องจองพาราเพื่อการสืบสานแต่ว่าเราโยงไปเรื่องการท่องเที่ยว สืบ
สานเราก็ไปวางผังว่าจะทําอย่างไร แล้วก็มาคิดเรื่องการท่องเทีย่ วว่าจะคนเข้ามาทีบ่ า้ นเมืองเรา
อย่างไร ปีทห่ี นึ่งเรายังไม่มอี ะไรเท่าไหร่ ปีทส่ี องเราจะเริม่ ถ่ายภาพอะไรไว้เยอะ ๆ ในปี ทส่ี ามเรา
อาจจะทําได้เยอะขึน้ เพราะว่าในประเพณีออกพรรษามันมีหลายกิจกรรมมากตัง้ แต่ทําขนม ทํา
ก๊กซอมต่อ กระทงที่จะต้องไปวัดในวันออกพรรษาเนี่ยต้องทําเยอะมากเลย เพื่อจะไปบูชาทีว่ ดั
ด้วยแล้วก็ทบ่ี า้ นด้วย ก็กลางคืนก็จะมีฟ้อนนก ฟ้อนโต แล้วชาวบ้านก็จะเอาไม้เกี๊ยะไปปกั ไว้ให้
ความสว่างทีว่ ดั ทีห่ น้าบ้านตัวเอง มันมีหลายกิจกรรม เสร็จแล้วพอตอนกลางคืนจองพาราสอง
ข้างทางมันก็จะสว่างสไวสวยงาม ” (ครูแมว กัลยา รักษ์จนั ทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
2) ความหวงแหนในวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตาม แม้ชาวบ้านเมืองปอนจะต้องการนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมของชาวบ้านเอง แต่ส่วหนึ่งชาวบ้านเมืองปอนนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเป็ นคนไทยใหญ่
และคนพืน้ ทีอ่ ยู่ จึงมีความหวงแหนวัฒนธรรมของตนเป็นอย่างมาก โดยจากการสัมภาษณ์นนั ้ จะ
พบว่ า มีห ลายท่ านให้ค วามห่ ว งใยและแสดงจุด ยืน ที่ช ัด เจนว่ า หากนัก ท่ อ งเที่ยวเข้า มาใน
บ้านเมืองปอนนัน้ จะต้องยินยอมในการทําตามวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ทุกขัน้ ตอน และให้
ความเคารพในวัฒนธรรมของคนบ้านเมืองปอนด้วย โดยบ้านเมืองปอนนัน้ มีการจัดตัง้ กลุ่ม
CBT (Community Based Tourism) ขึน้ เพื่อดูแลเรือ่ งนี้ดว้ ยเช่นกัน
และจากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม บุ ค คลที่อ ยู่ใ นพื้น ที่บ้า นเมือ งปอน ทัง้ เจ้า หน้ า ที่
ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนบ้านเมืองปอน สามารถนํามาสรุปเป็นข้อมูลได้ดงั นี้
“อย่าง รร. เค้าจะมีมคั คุเทศก์น้อยทีเ่ มืองปอน เค้าจะทําหน้าที่ส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งจะเป็ นกลุ่ม CBT ที่ทําเรื่องการท่องเทีย่ วมาให้ความรูใ้ นเรื่องของวิถชี วี ติ กับวิถวี ฒ
ั นธรรม
เราก็จะอธิบายว่าเมืองปอนเป็ นแบบนี้นะ ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลเราก็จะไม่ทาํ เมื่อก่อนไม่มกี ท็ ําไปเรื่อย
อยู่ พอไม่ใช่หน้ าปอยส่างลอง ก็อาจจะทําขึน้ มาซึ่งทางหลวงพ่อมองว่ามันค่อนข้างผิดเพี้ยน ผู้
เฒ่าผูแ้ ก่บอกว่ามันไม่เหมาะสม อย่างเมืองปอนจะทําตามฤดูกาลจริง ๆ ไม่ได้ทําเลยออกไปก็จะ
เป็นการรักษาวิถวี ฒ
ั นธรรมทีถ่ ูกต้อง” (กํานัน สุนทร เลิศขจร , สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
“หลังจากทีเ่ รามีกจิ กรรมจองพารา นักท่องเทีย่ วเข้ามามากขึน้ เรื่อย ๆ เหมือนกัน
แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ ถ้าจะดูประเพณีจริง ๆ ก็ตอ้ งมาดูตอนออกพรรษา แต่ถ้าจะมาอย่าง มาเดีย๋ วนี้กจ็ ะ
จําลองไว้อยูท่ ่ี รร.เป็ นรูปจําลองไว้ให้ชมคือสามารถเข้าไปเรียนรูไ้ ด้ แต่ว่าอยากดูจริง ๆ ต้องมา
ช่วงออกพรรษาเท่านัน้ ส่วนเรามีการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ทางทุกสื่อแหล่ะครับ ส่วนมาก
เราจะไปทางด้านอินเตอร์เน็ ต อย่างกลุ่มโรงเรียนจากต่างชาติ เค้าก็ดูมาจากอินเตอร์เน็ต ใน
เว็บไซต์” (ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
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“เวลาทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้ามา เราจะบอกก่อนเลยว่า อะไรทําได้ทําไม่ได้ อย่างเช่น
เราอณุ ญาติให้ด่มื กินกันได้ แต่ต้องไม่เกิน2ทุ่ม เขาก็ทําตามทีเ่ ราบอกทุกอย่างครับ” (กมล ศิลา
มณี, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“อย่างบังคลาเทศทีเ่ ค้ามาเรียนรูก้ บั เราเนี่ย ถ้าอย่างปีน้ีเค้ามาเนี่ย เราจะต้องบอก
เค้าถึงข้อธรรมเนียมปฏิบตั อิ ะไรเนี่ยเยอะมาก เมือ่ ปีทแ่ี ล้วเราไม่ได้คดิ ไม่ได้คดิ เลย อย่างเช่นว่า
ไปแห่จองพารากับเรา เด็ก เราต้อ งใส่ ผ้าถุ ง เราลืมบอกเค้าว่ าถ้าคุ ณ จะมากับเราคุ ณ ต้อ งใส่
กระโปรงกางเกงขายาว แต่เค้าใส่กางเกงขาสัน้ หนึ่งละ อย่างทีส่ อง เวลาแห่ไปเนี่ย เด็กเราเดิน
เป็ นระเบียบ แต่เด็กเค้าเนี่ยวิง่ ไปข้างหน้าเพื่อทีจ่ ะเอาจองพาราไปให้ก่อนอะไรแบบนี้ ต่อไปนี้ถ้า
เค้าจะมากับเรา ถ้าคุณปฏิบตั กิ บั เราได้ เราโอเค แต่ถ้าปฏิบตั กิ บั เราไม่ได้ คุณก็ต้องเป็ นผู้ชม
เราจะไม่ให้คุณไปร่วมในขบวนของเรา เพราะมันจะทําให้หลายอย่างมันเสีย ถ้าเป็ นขบวนหรือ
พิธที ต่ี อ้ งไปคุณต้องแต่งกายสุภาพ แต่ถ้าเป็ นการเรียนรูใ้ นโรงเรียนคุณจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ ก็
พูด คุ ยสื่อ สารกัน ไปแม้ว่ า จะพู ด ภาษาอัง กฤษได้นิ ด หน่ อ ย แล้ว ก็ถ้านัก ท่อ งเที่ย วมาพัก กัน
เยอะ ๆ เนี่ย นักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์ไม่เหมือนกับเกสต์เฮ้าส์นะ โฮมสเตย์เจ้าของบ้าน
เป็ นอีกคนหนึ่งที่จะสามารถบอกเค้าได้ว่าเวลาเค้ามาร่วมกิจกรรม เค้าจะต้องเข้าใจประเพณี
เข้าใจวัฒนธรรมเค้าต้องทําตัวอย่างไร และก็กรุ๊ปทัวร์เข้ามาเนี่ยจะต้องพูดให้เค้าฟงั เสมอว่าต้อง
ทําตัวอย่างไร อย่างโฮมสเตย์เราก็จะเน้ นกับเจ้าของบ้านว่า ถ้าเค้าไม่มคี ุณก็ควรทีจ่ ะให้เค้ายืม
ผ้าถุงใส่เข้ามาตรงนี้นะ คุณควรจะมีไว้บริการ พอเค้าเข้ามาปุ๊บ เรารับกรุ๊ปทัวร์ เราจะต้องบอก
แระ หมู่บา้ นตรงนี้เป็ นหมู่บา้ นวัฒนธรรมคุณควรจะปฏิบตั ติ วั อย่างไร เราก็ต้องมีกรอบให้เค้าใน
การปฏิบตั ติ วั ” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“จริง ๆ เราทําตามวิถที ้องถิน่ วิถปี ระเพณีอย่างเดิม อันนี้น่าจะดีกว่า เราอย่าทํา
เพียงว่าให้นักท่ องเที่ยวได้ชม เห็นว่าเรามีจองพาราไว้หน้ าบ้านหรือ ว่าไว้บูชาบนบ้าน อะไร
ทํานองนัน้ จะไม่ใช่ ถ้าจะทําก็ทําตามประเพณีของเรา ถ้านักท่องเทีย่ วอยากจะมาดูมาชมก็ต้อง
มาตามเวลานัน้ ๆ” (พระครูอณุวตั น์ สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
โดยสรุปแล้วบ้านเมืองปอนนัน้ ได้นําความเป็ นพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมมาใช้เป็ นจุดดึง
นักท่องเทีย่ วเข้าไปท่องเทีย่ ววัฒนธรมในชุมชนมาช้านานแล้ว โดยประเพณีจองพาราในวันนี้นัน้
ได้รบั บทบาทอีกหนึ่ง คือเป็ นสื่อประเพณีท่บี ้านเมืองปอนนํ ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง โดยได้รบั การยินยอม และ เห็นด้วยของคนภายในชุมชน
เป็ นอย่างดี แต่ ใ นอีก แง่มุมหนึ่ง ชาวบ้านเมือ งปอนนัน้ ไม่ได้ล ะเลยเรื่อ งของการดูแ ลปกป้อ ง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่หวงแหนของตน ไม่ให้ถูกปรับเปลี่ยนไป หรือผิดเพีย้ นไปเมื่อมีการเข้ามา
ของการท่องเที่ยว โดยมีการปรึกษาหารือและช่วยกันดูแลสอดส่องอยู่เสมอ โดยประเด็นสําคัญ
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ในการปรับเปลีย่ นแปลงตัวเองในช่วงนี้ ซึง่ ถือเป็นช่วงต้นของการเปลีย่ นวัฒนธรรมหรือประเพณี
ของบ้านเมืองปอนในวันนี้นนั ้ ยังคงถูกควบคุมดูแล โดยเจ้าของวัฒนธรรม จึงทําให้การจัดการ
ต่างยังดําเนินไปบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมเดิมเป็ นส่วนใหญ่

4.3 การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในบ้ า นเมื อ งปอน อํา เภอขุน ยวม
แม่ฮ่องสอน

จัง หวัด

จากทีเ่ ราได้ทราบถึงบทบาทหน้ าทีข่ องสื่อประเพณีจองพาราในชุมชนบ้านเมืองปอน ที่
ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ นัน้ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องมีการร่วมมือของผูค้ น
ในบ้านเมืองปอน โดยในแต่ละภาคส่วนซึ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ภาครัฐ ซึ่งในที่น้ีคอื องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเมืองปอนและ สภาวัฒนธรรม 2) โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ซึง่ เป็ นหัว
หลัก ในการจัด โครงการนี้ 3) ปราชญ์ชาวบ้าน คือ กลุ่ มที่เ ป็ นนายประตู เ ป็ นตัว แทนของชาว
บ้านเมืองปอน คอยดูแลความถูกต้องความเรียบร้อยของกิจกรรมนี้ทงั ้ หมด โดยได้รบั ข้อมูลจาก
กลุ่มสัมภาษณ์ทผ่ี ศู้ กึ ษา ได้ศกึ ษา เพื่อให้ทราบถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการทํางานของผูค้ น
ในบ้านเมืองปอน โดยในงานวิจยั ชิน้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน
ในการจัดประเพณีจองพาราโดยสรุปได้เป็ นข้อมูลดังนี้
4.3.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเมืองปอน
ในการทํากิจกรรมจองพาราครัง้ นี้ อบต.บ้านเมืองปอน ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นส่วนของภาครัฐ
ได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในด้านการสนับสนุ นเรื่องงบประมาณ และการช่วยประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมดําเนินงาน และดําเนินการในส่วนของการจัดการประชุม ชีแ้ จงโครงการ
“ผมจะลงไปทํางบประมาณสนับสนุนโครงการ เขียนโครงการส่งให้ของบประมาณต่าง ๆ
ให้ ทําในเรือ่ งเอกสาร ความพร้อมต่าง ๆ ส่วนสภาวัฒนธรรมคือถ้ามีกจิ กรรมก็จะเข้าไปร่วมด้วย
ก็จะมีกจิ กรรมทางศาสนาด้วย ทางเราทําหนังสือแจ้งไป สภาวัฒนธรรมก็จะมาเข้าร่วม แต่ไม่ได้
ดูแลในส่วนใด แค่เข้าร่วมในงานเฉย ๆ เช่น ช่วยขับเคลื่อ นกิจกรรมของพื้นที่” (ชัยวุ ฒ ิ ชินิ,
สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“ส่วนของสภาวัฒนธรรม เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจองพารา ก็จะเป็ นในส่วนของการ
เตรียมงาน ก่อนจะมีการทํากิจกรรมก็จะเรียกคณะกรรมการมาหารือ ทํารูปแบบออกมาอย่างไร
งบประมาณเท่ า ไร ต้ อ งของบสนับ สนุ น ไหม จะเอางบประมาณไปสนั บ สนุ น ชาวบ้า น เอา
งบประมาณไปอุดหนุ น แต่ประเพณีน้ีเค้าทําเป็ นตัวหลักอยู่แล้ว ก็มโี รงเรียน มีแกนนํา มีผเู้ ฒ่าผู้
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แก่ คอยดูแล เราก็อุด หนุ นสนับสนุ นลงไปให้เ ค้า” (ถนัด ชัยวิทูรย์, สัมภาษณ์ , 15 เมษายน
2559)
จะเห็นได้ว่า หน่ วยงานราชการ ซึง่ ในทีน่ ้ี คือ อบต.บ้านเมืองปอนและสภาวัฒนธรรมนัน้
จะทําในส่วนของการจัดงบประมาณ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเพียงบางส่วนเท่านัน้
โดยให้ความสําคัญกับการให้ชุมชนเป็ นผูจ้ ดั การดูแลกิจกรรมประเพณีจองพารากันเอง ทําให้ตวั
งานกิจกรรมหลัก ๆ ยังคงได้รบั การจัดการดูแลจากคนในชุมชน
4.3.2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ในการจัดงานประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอนปจั จุบนั นี้ จุดเด่นสําคัญจะอยู่ทก่ี าร
อบรม การสอนทําจองพารา และการเดินขบวน ซึ่ง ในขัน้ ตอนของการทํางานนี้ จะเป็ นการ
ทํางานของทางโรงเรียนที่เป็ นผู้รเิ ริม่ ความคิดในการสืบสานจองพาราให้เด็ก ๆ รุ่นหลังได้รจู้ กั
ได้ทาํ เป็ น ได้เห็นคุณค่าของประเพณี
“เราเห็นว่าจองพารามันดูน้อยลงไป มันเกิดจากอะไร เราก็มาหาสาเหตุกนั ก็เป็ นเพราะ
คนไม่ค่อยมีเวลาทํากัน เราสอบถามความต้องการของชุมชน ก็มคี วามต้องการจองพารากัน ก็
มาคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้มนั กลับมาเหมือนเดิม ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ เรามาเริม่ จากทีโ่ รงเรียน
จากเด็ก ๆ ของเรา โดยเอาคนที่เค้าเป็ น ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ ค้าทําเป็ นเนี่ย 2-3 คน มาลองให้
เด็ก ๆ ทําซิว่าเด็ก ๆ จะสามารถทําได้ไหม เราก็ไปสํารวจความต้องการชุมชนก่อนว่าชุมชนมี
ความต้องการแค่ไหน ถ้าเราทําแบบนี้โดยให้เด็กทําเนี่ย ชุมชนมีความสนใจจะเอาไปบูชา ครัง้
แรกทีเ่ ราทําเอาไปบูชาเนี่ย เราก็คดิ ว่าเด็กจะได้อะไร เด็กก็จะได้สมมุตวิ ่าพิธถี วายทางจองพารา
เค้าจะได้ซมึ ซับในเรื่องเหล่านี้ ทําก๊กซอมต่อ กระทงใบตองจากจองพาราเนี่ย คุณยายก็จะสอน
ก็จะเกิดการสืบสานในวงทีส่ องทีส่ ามต่อไป เค้าจะได้เห็นคุณค่าความสําคัญ เราทําเพื่อต้องการ
ให้ เ ด็ก เรีย นรู้ ได้ เ กิ ด การอนุ ร ัก ษ์ ส ืบ สานขึ้น ในชุ ม ชนของเรา” (ครูแ มว กัล ยา รัก จัน ทร์,
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
ซึง่ ผลตอบรับทีไ่ ด้รบั คือชาวบ้านมีการเข้ามาร่วมมือด้วยกันเนื่องจากเด็ก ๆ ทีเ่ ข้าร่วม ก็
เป็ นลูก หลานของคนในชุมชนนัน่ เอง โดยทางโรงเรียนบ้านเมืองปอนได้ให้ความสําคัญในการ
อนุ รกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมไว้ให้ถูกต้องด้วย
“ชาวบ้านเข้ามาร่ว ม ส่ว นร่ว มเราแบ่ ง ชัด เจน คือ เราเป็ นคนทําจองพารา ชาวบ้า น
จะต้องทําหิง้ และทีห่ อ้ ยประดับตกแต่ง เราก็จะไม่ได้ให้จองพาราเค้าทัง้ หมด เค้าต้องทําหิง้ มา ถ้า
เราให้เค้าหมด เค้าจะไม่เห็นคุณค่าแต่ให้เค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ แล้วเวลาเราแห่จองพาราไป
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ทุกคนจะต้องมีขนั ดอกอย่างสมัยโบราณ เป็ นข้าวตอกดอกไม้ไปรับจองพาราแล้วก็มาวางบนหิง้
คนเฒ่าคนแก่เวลาทีเ่ ราแห่จองพาราไป เค้าจะเอาเสื่อมาปูนัง่ รอจองพารา เค้าก็ยนิ ดีดว้ ยทุกคน
เข้าร่วมทุกคนและยิง่ นับวันก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ ด้วย ปีทห่ี นึ่ง 100 ปีทส่ี อง 220 เพิม่ อีกเท่าตัว” (ครู
แมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านเมืองปอนนัน้ เป็ นส่วนสําคัญที่จดั ที่ทําให้กิจกรรมนี้
เดินหน้ าตัง้ แต่เจตนารมณ์ ในการทําโครงการ จนถึงการจัดการงานประเพณีในส่วนต่าง ๆ ให้
เป็นไปโดยสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ของงาน
4.3.3 ปราชญ์ชาวบ้าน (ตัวแทนภาคประชาชน)
การทํางาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมนี้ เป็ นการทํางานโดยตัวแทน
หลัก ของชุ มชนอันเป็ นที่รู้จกั กันดีใ นฐานะผู้รู้ หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง เป็ นบุ ค คลที่มคี วาม
ชํานาญในกระบวนการจัดทําประเพณีต่าง ๆ ของชาวไต (ไทยใหญ่) อย่างถูกต้องตามแบบแผน
ของยุคสมัยก่อนมาช้านาน และได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบ้านมาช้านาน
“จะมีคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าอีกทีท่คี อยชี้แนะว่าอันนี้ต้องทําแบบนี้นะ อันนี้
ถูกต้อง ต้องมีผเู้ ฒ่ามาช่วย แต่งตัง้ เป็ นทีป่ รึกษา อย่างท่านพระครู เจ้าอาวาสเป็ นทีป่ รึกษา เพื่อ
ไม่ให้มนั ผิดเพีย้ นไปจากเดิมหรือว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรให้มนั ดีสอดคล้องกับปจั จุบนั ” (ถนัด
ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
นอกจากปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ในส่ วนของคนในชุ มชน จะให้ค วามร่วมมือ กันในการ
จัดทําหิ้งสําหรับรับจองพารามาวางไว้บูชาที่บ้าน โดยการทําหิ้งนัน้ ก็จะต้องใช้ขา้ วของ เครื่อง
ถวายต่าง ๆ รวมถึงวิธกี ารทําบูชาทีถ่ ูกต้อง ซึ่งชาวบ้านเมืองปอนเองนัน้ ล้วนให้ความสําคัญใน
เรือ่ งความถูกต้องของประเพณีเช่นกัน
“ตัวชาวบ้านทีไ่ ม่ได้ลงมือไปร่วมในส่วนของการทําจองพารา แต่เป็ นความร่วมมือในแง่
ของการรับเอามาไว้ทบ่ี า้ นเพื่อบูชา เพราะว่าการทีจ่ ะรับเอาจองพารามาไว้ทบ่ี า้ นเพื่อบูชา ถ้าเรา
ไม่ได้จดั เตรียมทีป่ ระดิษฐานหรือทีต่ งั ้ จองพารานี่มนั ก็จะไม่ถูกและทําไม่ได้ การร่วมมือตรงนี้เขา
ก็จดั ทีต่ งั ้ เอาไว้ ทางวัดก็เอาของทีว่ ดั ไปแห่ดว้ ย เอาจองพาราที่วดั ไปแห่ดว้ ย ให้นักเรียนมาเอา
ไปแล้ว ประดิษ ฐานไว้ แต่ อ าจจะแตกต่ า งในรูป ทรงหรือ ขนาด” (พระครูอ ณุ ว ัต น์ สมนคุ ณ ,
สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
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จะเห็นได้ว่า ในส่วนของภาคประชาชนนัน้ การมีส่วรร่วมในการจัดประเพณีจองพาราจะ
เริม่ ตัง้ แต่การประชุมจัดทํา ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผูรขู้ องชุมชนบ้านเมืองปอนได้เข้าไป
ร่วมประชุม ให้ความรู้ในการจัดทําตามแบบที่ถูกต้อง ไปจนถึงการแห่จองพาราก็ได้รบั ความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการดําเนินการแห่ ทัง้ การร่วมเตรียมรับจองหน้ าบ้านในวันที่แห่
หรือกาที่วดั บ้านเมืองปอนได้นําเอาจองพาราของทางวัดมาร่วมขบวนแห่ด้วย เพื่อสร้างความ
สวยงาม นอกจากนัน้ ชาวบ้านเมืองปอนยังมีส่วนร่วมในการทําฐานทีต่ งั ้ ของจองพาราไว้สําหรับ
บูชาจองพารา อีกด้วย จึงจะเห็นได้ถงึ การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานประเพณีน้ีของทาง
ภาคประชาชน
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) (1981, อ้างถึงใน อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ,
2539) ได้กล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาว่า หมายถึงการทีส่ มาชิกทุก
คนใ นชุ ม ชนสามารถ ที่ จ ะมี โ อ กาสเข้ า ดํ า เนิ น การ แล ะมี อิ ท ธิ พ ล ในกิ จ กรรมแล ะ
กระบวนการพัฒนา อีกทัง้ ยังได้รบั ผลจากการพัฒนาอย่างเสมอภาคโดยในการจัดการ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเมืองปอน จะสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) การเข้าร่วมดําเนินการ
ในการประชุมก่อนทํางานประเพณีจองพารานัน้ ชาวบ้านเมืองปอนจะมีตวั แทน
เข้าไปมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมทุกครัง้ นอกจากการประชุมแล้วการพูดคุย
เสนอแนะ การให้ความร่วมมือนัน้ มีเกิดขึน้ ในระหว่างการทํางาน และตลอดระยะเวลาช่วงที่ม ี
ประเพณีจองพารา มีการแวะเวียนพูดคุย เข้ามาดูในกลุ่มของเด็กนักเรียนที่ทําตัวจองพาราที่
โรงเรียน
“ชาวบ้ า นเข้ า มาร่ ว ม ส่ ว นร่ ว มเราแบ่ ง ชัด เจน คือ เราเป็ น คนทํ า จองพารา
ชาวบ้านจะต้องทําหิง้ และทีห่ อ้ ยประดับตกแต่ง เราก็จะไม่ได้ให้จองพาราเค้าทัง้ หมด เค้าต้องทํา
หิง้ มา ถ้าเราให้เค้าหมด เค้าจะไม่เห็นคุณค่าแต่ให้เค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ แล้วเวลาเราแห่
จองพาราไป ทุกคนจะต้องมีขนั ดอกอย่างสมัยโบราณ เป็ นข้าวตอกดอกไม้ไปรับจองพาราแล้วก็
มาวางบนหิ้ง คนเฒ่าคนแก่เวลาที่เราแห่จองพาราไป เค้าจะเอาเสื่อมาปูนัง่ รอจองพารา เค้าก็
ยินดีด้วยทุกคน เข้าร่วมทุ กคนและยิง่ นับวันก็ยงิ่ เพิ่มมากขึ้นด้วย ปี ท่หี นึ่ง 100 ปี ท่สี อง 220
เพิม่ อีกเท่าตัว” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2559)
“จะมีคณะกรรมการผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูเ้ ฒ่าอีกทีทค่ี อยชีแ้ นะว่าอันนี้ตอ้ งทําแบบนี้นะ
อันนี้ถูกต้อง ต้องมีผเู้ ฒ่ามาช่วย แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษา อย่างท่านพระครู เจ้าอาวาสเป็นทีป่ รึกษา
เพื่อไม่ให้มนั ผิดเพีย้ นไปจากเดิมหรือว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรให้มนั ดีสอดคล้องกับปจั จุบนั ”
(ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
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“ตัวชาวบ้านทีไ่ ม่ได้ลงมือไปร่วมในส่วนของการทําจองพารา แต่เป็ นความร่วมมือ
ในแง่ของการรับเอามาไว้ทบ่ี า้ นเพื่อบูชา เพราะว่าการทีจ่ ะรับเอาจองพารามาไว้ทบ่ี ้านเพื่อบูชา
ถ้าเราไม่ได้จดั เตรียมที่ประดิษฐานหรือที่ตงั ้ จองพารานี่มนั ก็จะไม่ถูกและทําไม่ได้ การร่วมมือ
ตรงนี้ เ ขาก็จดั ที่ต ัง้ เอาไว้ ทางวัดก็เ อาของที่ว ดั ไปแห่ ด้ว ย เอาจองพาราที่ว ดั ไปแห่ด้ว ย ให้
นักเรียนมาเอาไปแล้วประดิษฐานไว้ แต่อาจจะแตกต่างในรูปทรงหรือขนาด” (พระครูอณุ วตั น์
สมนคุณ, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)

ภาพที่ 4.11 งานโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีจองพาราปี
2557
2) ได้รบั ส่วนแบ่งในผลประโยชน์
ประการแรกคือ ชาวบ้านได้มจี องพาราไว้บชู า โดยไม่ต้องทําหรือซือ้ เอง เพราะมี
จองพาราทีน่ กั เรียนจัดทําไว้แจกจ่ายให้กบั ชาวบ้าน
ประการทีส่ องคือ เด็กนักเรียนทีไ่ ด้ทาํ จองพารา จะได้ความรูค้ วามสามารถติดตัว
ไปในเรือ่ งของการทําจองพารา
ประการทีส่ าม คือ เมือ่ มีการนําประเพณีจองพารามาสร้างเป็นกิจกรรมในการเชิญ
ชวนนักท่องเทีย่ วเข้ามา ก็จะส่งผลถึง กลุ่มหรือชุมนุมอื่น ๆ ทีม่ ไี ว้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วของ
บ้านเมืองปอนให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
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“เพราะอย่างโฮมสเตย์ก็จะมีรายได้เข้า ก็จะมีการร่วมมือด้วย ในส่วนของอาหาร
เขามาพักบ้านไหนก็มกี ารเลีย้ ง กลุ่มอาหารก็จะเข้าไปช่วยทํา ชาวบ้านทุกหลังก็ให้ความร่วมมือ
อยูแ่ ล้วครับ” (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)

ภาพที่ 4.12 งานกิจกรรมประเพณีจองพาราปี 2557
3) มีส่วนร่วมตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน รวมทัง้
ดําเนินกิจกรรม
โดยในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอนนัน้ จะมีการร่วมมือในการดูแลเรือ่ งการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมเป็ นทุนเดิมอยูก่ ่อนแล้ว ด้วยบ้านเมืองปอนเมืองนัน้ ได้รบั การสนับสนุนจาก สสส.ให้
เป็นแม่ขา่ ยในทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาก่อนหน้า จึงส่งผลให้
คนในชุมชนมีการร่วมกันดําเนินการ วางแผนงานต่าง ๆ ทัง้ ก่อน และหลังเสร็จสิน้ งาน
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“มีการแบ่งกลุ่ม จัดกลุ่มทํางานกันก็จะเป็ นการช่วย ๆ กัน คนนี้เก่งด้านนี้ไปทํา
อันนี้ ทีจ่ ริงทุกคนทําเป็ นหมด แต่จะเป็ นการร่วมมือกันทัง้ หมด ไม่ได้แบ่งเป็ นกลุ่มอะไร กลุ่มนัน้
กลุ่มนี้ไม่ม ี แล้วาจากการมาร่วมกันทํางานนี้ก็ไม่มปี ญั หาอะไรเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าได้รบั
ความร่วมมือเป็ นอย่างดี” (ถนัด ชัยวิทรู ย์, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559)
“จะมีก ารส่ ง ตัว แทนชาวบ้ า นของชุ ม ชนมาเข้า ร่ ว มในการประชุ ม ตัง้ แต่ เ ริ่ม
โครงการ ไปจนถึงจบโครงการ ก็จะมีการประชุมสรุปงานอีกครัง้ เพื่อช่วยกันหาข้อผิดพลาดและ
นํามาปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป” (ชัยวุฒ ิ ชินิ, สัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559)
“ส่ว นหนึ่ง ก็ค ือ ผู้นํา การประชาสัมพันธ์ขอความร่ว มมือ ก็ด ี ทุ ก คนมาช่ ว ยกัน
เพราะถือว่าปีนึงมีครัง้ นึง” (กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2559)
โดยสรุปแล้ว ด้วยชาวบ้านเมืองปอนนัน้ ให้ความสําคัญกับการจัดงานประเพณีจองพารา
เนื่องจากส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านเมืองปอนมีความรักในวัฒนธรรมของตนเองเป็ นอย่างมาก
จึงเป็ นการส่งผลให้คนในบ้านเมืองปอนมีการให้ความร่วมมือในการจัดงานทัง้ ของทางภาครัฐ
และในพื้นทีบ่ ้านตนเอง โดยทัง้ นี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตลอดตัง้ แต่เริม่ จนทัง้ จนจบงาน ประเพณี
และยังให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมกับการสรุปผลงาน แสดงความคิดเห็น และชีแ้ นะในจุดที่
มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ เพื่อพัฒนาการจัดประเพณีจองพาราในปีต่อไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา คุณลักษณะของสื่อประเพณี จองพารา และการ
นําไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากการศึก ษาเรื่อ งคุ ณ ลัก ษณะของสื่อ ประเพณีจ องพารา และการนํ า ไปใช้ใ นการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในงานวิจยั เรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และ
การนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด แม่ฮ่องสอนโดยในบทนี้ผวู้ จิ ยั
ข้อสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
5.1 ความแตกต่างประเพณีจองพารา จากอดีตถึงปจั จุบนั
5.2 บทบาทหน้าทีข่ องประเพณีจองพารากับการนําไปใช้ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ของบ้านเมืองปอน
5.3 การปรับตัวเพื่อเป็ นสื่อในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของประเพณีจองพารา
5.4 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.5 ข้อเสนอแนะ
จากประวัตอิ นั ยาวนานของประเพณีจองพาราทีว่ ่าถึงความเป็ นมาของประเพณีทก่ี ่อเกิด
มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยทัง้ หมด ซึง่ มีทม่ี าเริม่ ต้นเกี่ยวกับการทําบุญในช่วงออก
พรรษาที่ถือเป็ นการทําบุญครัง้ ใหญ่ โดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเหมือนประธานที่จะ
เสด็จมารับบิณฑบาตรด้วยพระองค์เอง จึงทําให้เกิดความตัง้ ใจในการทําจองพาราให้สวยงาม
และสมเกียรติทส่ี ุด โดยเชื่อกันว่าความตัง้ ใจเหล่านัน้ จะส่งผลถึงบุญกุศลต่าง ๆ ทีจ่ ะได้รบั และ
แม้จะมีความเชื่อของชาวไทยใหญ่อกี บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหาอุปคุตโดยเชื่อว่าพระมหา
อุปคุตจะขึน้ มารับบิณทบาตร จากมนุ ษย์ในวันก่อนออกพรรษาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง
ทีส่ ่วนใหญ่เข้าใจกัน แต่กจ็ ะเห็นได้ว่าทัง้ สองความเชื่อนัน้ ยังคงมีรากฐานจากเรื่องการทําบุญทํา
กุศลของพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างชัดเจน ซึง่ ความเชื่อหลักทีม่ กี ารทําจองพาราขึน้ มานัน้
ก็เป็นเพราะความต้องการทีจ่ ะทําบุญทํากุศลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน
ด้ ว ยบ้ า นเมือ งปอนเป็ น พื้น ที่ ที่ม ีช าวไทยใหญ่ อาศัย อยู่ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ จึง ทํ า ให้
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ต่าง ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างชัดเจน จึงถูกยกให้เป็ น
แม่ข่ายด้านพืน้ ที่ศกึ ษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยที่นําเอาความเป็ นเอกลักษณ์เช่น วิถี
ชีวติ ผ้าไต หรือประเพณีต่าง ๆ มาเป็ นจุดเด่น โดยประเพณีจองพาราเองก็ได้ถูกนํ ามาเป็ นสื่อ
ประเพณีห นึ่ง ในการสืบทอดวัฒ นธรรมและการส่ ง เสริมการท่ อ งเที่ยวตามวัต ถุ ประสงค์ของ
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บ้านเมืองปอน ดังที่ สมควร กวียะ (2547, อ้างถึงใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552) ได้กล่าวไว้
ว่า “สื่อประเพณี เป็ นช่องทางหนึ่งที่สามารถนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือในการถ่ ายทอดวัฒนธรรม
สนับสนุ นการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี เพราะจะทําให้เห็นการพัฒนาสอดคล้องกับ
วิถีชวี ิตของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็ นผู้ท่คี ลุ ก คลีมคี วามใกล้ชิดกับวัฒนธรรมนัน้ ๆ มากที่สุด หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็ นผู้ทส่ี ร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมนัน้ ๆ ขึน้ มาก็เป็ นได้” โดยทีก่ ารจัดประเพณีจอง
พารานัน้ มีมาตัง้ แต่ในอดีตโดยเป็ นการจัดทํากันเองตามความเชื่อและประเพณีของชาวไทยใหญ่
อยูก่ ่อนแล้ว จนเมือ่ ปี พ.ศ. 2557 ทางบ้านเมืองปอนได้เริม่ นํ าประเพณีจองพารามาใช้เป็ นสื่อใน
การส่งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมและการท่องเที่ยว โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเมือง
ปอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองปอน และประชาชนชาวบ้านเมืองปอนทีเ่ ป็ นตัวแทนโดยปราชญ์
ชาวบ้าน ซึง่ ในการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจอง
พารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีแก่ลูกหลานและทุก
ภาคส่ ว นในชุ ม ชนอนุ ร กั ษ์ แ ละสืบ สานวัฒ นธรรมประเพณีจ องพารา (ซุ้มประสาทรับเสด็จ )
ส่งเสริมและพัฒนาบ้านเมืองปอนเป็ นหมู่บา้ นวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่)
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีบา้ นเมืองปอน
3) เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ว ฒ
ั นธรรมประเพณีชนเผ่ าไต
(ไทยใหญ่) ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุ รกั ษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีของชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) (บันทึกข้อความขออนุ มตั ดิ ําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีความสอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาในงานวิจยั
ชิน้ นี้ซง่ึ ผูศ้ กึ ษาได้ให้ความสําคัญเกีย่ วกับ บทบาทหน้าทีข่ องสื่อประเพณีจองพาราในฐานะของ
สื่อทีน่ ําไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของบ้านเมืองปอน

5.1 ความแตกต่างประเพณี จองพารา จากอดีตถึงปัจจุบนั
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ผศู้ กึ ษาได้ศกึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของประเพณีจองพาราโดยศึกษา
ในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่าง อดีตและปจั จุบนั เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสื่อ
ประเพณีจองพาราอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 คุณลักษณะ คือ
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5.1.1 คุณลักษณะของรูปแบบประเพณี จองพารา
วิธกี ารจัดทําประเพณีจองพาราตัง้ แต่ เริม่ การสร้างจองพารา การเดินขบวนแห่จองพารา
วิธกี ารบูชาจองพารา และหลังจบประเพณีจองพารา ระหว่างอดีตและปจั จุบนั นัน้ มีความแตกต่าง
กัน ด้วยปจั จุบนั มีการจัดทําประเพณีจองพาราให้เป็ น “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” จึงมีการจัดการกิจกรรมเพิม่ ขึน้ มา
โดยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผูศ้ กึ ษา สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
1) ช่วงก่อนประเพณี (จัดทําจองพารา) รูปแบบของประเพณีจองพาราในขัน้ ตอน
การสร้างจองพารานัน้ ในอดีตจะมีการสร้างเองในแต่ละบ้านแต่ ในปจั จุบนั นัน้ บ้านเมืองปอนมี
โครงการให้มกี ารจัดทําจองพาราจากเด็ก ๆ ในโรงเรียนเพื่อส่งมอบให้กบั ผูค้ นในชุมชน หรือบาง
บ้านจะใช้วธิ สี งซื
ั ่ ้อจากช่างทําจองพารา และยังมีส่วนหนึ่งที่ยงั คงทําจองพาราด้วยตนเองอยู่
เหมือนในสมัยอดีต
2) ช่วงแห่จองพารา ส่วนของการเดินขบวนแห่จองพารานัน้ ในอดีตแท้จริงแล้ว
จะไม่มกี ารเดินแห่จองพารา จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเมืองปอนจะให้ขอ้ มูลตรงกันว่า แท้จริง
แล้วในปจั จุบนั นี้ท่มี กี ารสร้างขบวนแห่จองพาราขึน้ มาเพื่อเพิม่ ความน่ าสนใจในประเพณี และ
เพื่อความสวยงาม เท่านัน้ โดยในบ้านเมืองปอนนัน้ การแห่จองพาราจะจัดทําโดยมีความร่วมมือ
กันของ ภาครัฐ โรงเรียน และคนในชุมชนซึง่ มีตวั แทนคือผู้นําชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็ น
หลัก
3) ช่วงการบูชาจองพารา ในส่วนขัน้ ตอนวิธกี ารบูชาจองพาราในปจั จุบนั ยังคงมี
ขัน้ ตอน พิธ ีก าร วิธกี าร และเครื่อ งของที่ใช้ใ นการบูชาจองพาราเหมือนกันกับในอดีต ซึ่งมี
ระยะเวลาในการวางไว้ คือประมาณ 7-15 วัน และเมื่อจบช่วงประเพณีจองพาราแล้วผู้คนใน
บ้านเมืองปอนจะนําจองพาราลงจากหิง้ ในบ้านของตนแล้วจึงนําไปวางไว้ตามต้นไม้ในป่า
5.1.2 คุณ ลัก ษณะด้ า นเนื้ อ หาและคุณ ค่ า ของประเพณี จ องพาราที่ มีต่ อ คนใน
ชุมชนบ้านเมืองปอน
เนื้อหาและคุณค่าของการการทําบุญในประเพณีจองพารา ที่ในอดีตนัน้ ชาวบ้านจะเชื่อ
ว่าทําแล้วจะเป็ นการทําบุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่กบั พระพุทธเจ้า ทําแล้วจะได้โชค ได้พร ได้มคี วามสุข
ตลอดปีอย่างแน่ นอนเพราะมีความเชื่อทีว่ ่าพระพุทธเจ้านัน้ จะเสด็จลงมาบิณฑบาทด้วยพระองค์
เอง ฉะนัน้ หากไม่ได้ทําจะถือเป็ นเรื่องใหญ่ ถือว่าขาดสิง่ สําคัญในชีวติ ไป ซึ่งสิง่ เหล่านี้แต่ละ
บ้านเรือนจะมีการทํากันเองภายในแต่จะมีพธิ ที ุกอย่างพร้อมกันและเหมือนกัน แต่ในปจั จุบนั นัน้
เนื้อหาและคุณค่าเหล่านี้ถูกลดลงมาแม้จะยังมีการทํากันเป็ นปกติอยู่แต่ ความรู้สกึ ที่ว่าได้การ
ทําบุญที่ยงิ่ ใหญ่ คงจะเหลือไว้เพียงทําแล้วจะมีความสุขเท่านัน้ ความเชื่อต่าง ๆ เมื่อยุคสมัย
เปลี่ย นไปก็ก ลายเป็ น ความเชื่อ ที่ถู ก ส่ ง ต่ อ กัน มา เป็ น การทํ า ตามผู้ห ลัก ผู้ใ หญ่ เพื่อ รัก ษา
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ประเพณีไว้ไม่ให้สญ
ู หาย โดยมีความน่าสนใจของการเป็นกิจกรรมทีค่ นในชุมชนได้มาทําร่วมกัน
มาเพิม่ ความน่ าสนใจของงานประเพณี
จะเห็นได้ว่าประเพณีจองพาราในบ้านเมืองปอนนัน้ ยังคงมีความเหมือนเดิม ดัง้ เดิมไว้
อยูเ่ ป็ นส่วนมาก แม้จะมีในบางส่วนทีล่ ดลงและมีเพิม่ ขึน้ มาเพื่อความน่ าสนใจเช่น การเดินขบวน
แห่ หรือ การไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ล งมือ ทํ า จองพาราด้ว ยตนเอง แต่ ใ ห้นั ก เรีย นเป็ น ผู้ทํ า นั น่ ก็เ ป็ น
วัตถุประสงค์ท่ตี ้องการให้มกี ารสืบสาน วัฒนธรรม โดยใช้สงิ่ ใหม่เข้ามาดึงดูดหรือมากระตุ้นให้
เกิดความสนใจ และใส่ใจ ก่อนทีส่ งิ่ เก่า ๆ จะเลือนหายไปตามกาลเวลา
สุทศั น์ กันทะมา (2542) ได้ศกึ ษาเรื่องการคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทย
ใหญ่โดยผลการวิจยั พบว่า
1) เงือ่ นไข ปจั จัย ทีท่ ําให้วฒ
ั นธรรมคงอยู่คอื การเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ทอ่ี ยู่
ในรูปของความเชื่อซึง่ มีการถ่ายทอดผ่านพิธกี รรม จนกลายเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ และมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ศาสนาและความเชื่อได้ให้ความสําคัญต่อคําสอนโดย
มีพธิ กี รรมเป็ นส่วนเชื่อมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุมชนทําให้มกี ารปฏิบตั สิ บื ต่อมา เป็ นการ
กระทําซํ้าจากรุน่ หนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
2) ส่ ว นกลไกที่ทํ า ให้ ว ัฒ นธรรมพื้น บ้ า นของชุ ม ชนชาวไทยใหญ่ ค งอยู่ นั ้น
ประกอบด้วยครอบครัวจะทําหน้าทีถ่ ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติตามวิถชี วี ติ แก่
ลูก ผูอ้ าวุโสทําหน้าทีใ่ ห้คําปรึกษาในการจัดพิธกี รรมต่าง ๆ พระทําหน้าทีถ่ ่ายทอดศีลธรรมและ
การศึกษา ผู้ชํานาญการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาต่ าง ๆ เช่น พิธกี รรม ความรูท้ างช่าง หัตถกรรม
ผูน้ ําในชุมชนเป็ นผูจ้ ดั และสนับสนุ นประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชน เครือญาติทําหน้าทีส่ นับสนุ น
ช่วยเหลือในการทําพิธกี รรมต่าง ๆ
วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ท่คี งอยู่นัน้ ไม่ได้คงอยู่เหมือนเช่นในอดีต มีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านคุณค่าของวัฒนธรรมและรูปแบบ
เมือ่ นําประเพณีจองพารามาพิจารณาตาม “ลักษณะของประเพณี” จะสามารถนํ ามาสรุป
และอภิปรายได้ดงั นี้
1) เป็ นสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ และคนในสังคมยอมรับว่าเป็นสิง่ ดี ตลอดทัง้ ได้ร่วมมือ
กันปฏิบตั ติ าม ในการสร้างประเพณีแต่ละอย่างขึน้ มานัน้ อาจได้มาจากสภาพแวดล้อม การทํามา
หากิน ความเชื่อ ฯลฯ
ประเพณีจองพารามีความเป็นมาจากความเคารพความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชาวไทยใหญ่ ริเริม่ จากความเชื่อในการทําบุญ ซึ่งเปรียบเสมือนการทําความดี ทําสิง่ ดี ๆ
ให้กบั ตนเองและครอบครัว คนรอบข้าง ซึ่งเหล่านี้เป็ นพื้นเพทางสังคมของชาวไทยใหญ่ ที่ให้
เรือ่ งนี้เป็ นสําคัญในการดําเนินชีวติ นอกจากนี้เป็นเกีย่ วกับการทํามาหากินก็ต้องใช้บุญกุศลทีไ่ ด้
ทํา เป็ นตัว ช่ว ยให้มกี ินมีใ ช้ ครอบครัวอยู่ส บาย จึงเทียบได้ว่าเป็ นสังคมความเชื่อและความ
ศรัทธาอย่างแท้จริง
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2) เป็ นสิง่ ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยจะสืบทอดด้วยการ
เรียนรู้

เมือ่ พิจารณาจากรูปแบบของประเพณีจองพาราทีไ่ ด้สรุปไว้ในตอนต้นจะเห็นได้ว่า
การจัดทําจองพาราในบ้านเมืองปอนในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมานัน้ มีความต้องการที่จะถ่ายทอดและ
สืบทอดประเพณีให้คนรุน่ หลังได้ทาํ ต่อกัน จึงได้จดั เป็นโครงการขึน้ มา โดยให้นักเรียนและคนใน
ชุมชนรุ่นหลัง มาศึก ษาวิธกี ารทําและ ทําด้วยตนเองโดยให้ผู้ชํานาญ หรือผู้สูงวัยที่มคี วามรู้
เกีย่ วกับการทําจองพาราในพืน้ ทีเ่ ป็นคนถ่ายทอดความรูใ้ ห้ดว้ ยตนเอง
3) เป็ นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ ประเพณีแต่ละอย่าง ย่อมมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละ
ยุคสมัย โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างให้ผดิ แผกไปจากเดิม เพื่อให้ทนั กับวิถี
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของสังคม
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากคนในบ้านเมืองปอน จะพบว่าประเพณีจอง
พาราได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปบางส่วน เนื่องมาจากยุคสมัย เวลา และวิถชี วี ติ แม้คนในบ้านเมือง
ปอนจะยัง คงไว้ซ่ึง การอนุ ร กั ษ์ ว ัฒ นธรรมเป็ น หัว ใจหลัก เพีย งใด แต่ ใ นแง่มุม ของวิถีชีว ิต ที่
ต้องการเวลาในการทํางานมากขึน้ การร่วมกิจกรรมหรือประเพณีต่าง ๆ มีขอ้ จํากัดเพิม่ ขึน้ จึง
ไม่สามารถหลีกหนีความเปลีย่ นแปลงได้
ดังที่ เสฐียรโกเศศ (2524, อ้างถึงใน วันทนา เตชะสุวรรณา, 2548) ได้กล่าวถึงประเพณี
และการเปลี่ยนแปลงของประเพณี สรุปได้ว่า “ประเพณีเป็ นวัฒนธรรมทีเ่ ราประพฤติปฏิบตั กิ นั
อยู่เสมอและเป็ นเรื่องธรรมดาทีไ่ ม่ว่าสิง่ ใดถ้าเป็ นอยู่อย่างนัน้ โดยไม่มสี งิ่ ใหม่เข้ามาเสริม สิง่ เก่า
สิง่ นัน้ ก็จะต้องสูญสิ้นไป ประเพณีก็เช่นกัน การที่ประเพณีไทยยังคงอยู่ได้ก็เพราะมีสงิ่ ใหม่เข้า
มาช่วยเสริมสร้างสิง่ เก่าและสามารถเข้ากันได้ด ี โดยประเพณีนัน้ จะค่อย ๆ เปลีย่ นแปลงไปทีละ
น้อยทุกยุคสมัย ดังนัน้ ประเพณีจงึ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุ ษย์ได้สร้างขึน้ มาและได้ม ี
การประพฤติปฏิบตั สิ บื ทอดต่อ ๆ กันมา จนเป็ นมรดกทางสังคมและเป็ นเอกลักษณ์ประจําชาติ
โดยประเพณีน้ีอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมตามกาลสมัยได้”
เมื่อเราเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับประเพณีจองพาราแล้ว จะพบว่าการดําเนิน
ประเพณีไปในปจั จุบนั กับอดีตมีความแตกต่าง เหล่านัน้ เกิดขึน้ จากกาลเวลาทีห่ มุนไป วิถชี วี ติ ที่
วุ่นวายในยุคปจั จุบนั ของผูค้ นมีผลต่อการทําให้บางอย่างกําลังเริม่ สลาย การปรับเปลี่ยนต่าง ๆ
จึงเกิดขึน้ เพื่อให้ประเพณียงั คงอยู่ต่อไปได้ โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้แนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่าใน
การเปรียบเทียบการปรับตัวของสื่อประเพณีจองพารา สามารถสรุปได้ดงั นี้
ส่วนทีเ่ ป็ นส่วนทีส่ ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ ดอก ใบ และผล ซึ่งเปรียบได้กบั
รูป แบบของประเพณี จ องพารานั น้ ยัง คงอยู่อ ย่ า งเดิม มาแค่ ว ิธ ีก ารบู ช าเท่ า นั น้ แต่ จ ะมีก าร
ปรับเปลีย่ นในส่วนของการจัดทําจองพารา ทีม่ กี ารทําโดยเด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้านเมืองปอน และ
ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วจึงนํ าไปแจกจ่ายให้กบั ชุมชน นอกจากนัน้ ก็จะมีการเพิม่ รูปแบบการจัด
ประเพณีจองพาราขึน้ มา ด้วยการเดินขบวนแห่ซง่ึ แต่เดิมนัน้ ไม่เคยมีมา
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ส่วนของลําต้น ซึง่ เปรียบเสมือน เนื้อหาของประเพณี และวิถแี บบชาวไทยใหญ่ ของคน
ในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านนัน้ ยังคงเดิมอยู่ ซึง่ เป็ นลําต้นหรือกลุ่มคนทีค่ อยยึด ช่วงของ ใบ
ดอก ผล และรากให้อยูด่ ว้ ยกันไว้ โดยมีการส่งต่อองค์ความรูเ้ หล่านี้ สู่เด็ก ๆ รุ่นหลังเช่นเดิมมา
การเปลีย่ นแปลงไปในส่วนของการจัดทํา ทีม่ กี ารเพิม่ ในเรื่องของการจัดเพื่ออนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหากิจกรรม ทีเ่ ป็ นกิจกรรมของแต่ละบ้าน
นัน้ ได้ถูกเพิม่ เติมในการเป็ นกิจกรรมชุมชน
และส่วนของราก ซึง่ เป็ นส่วนทีม่ องไม่เห็นและเป็ นส่วนทีไ่ ว้หล่อเลีย้ งดอก ใบ ผล ลําต้น
ให้คงอยู่ได้ ซึ่งในที่น้ีเปรียบกับ คุณค่า และความหมายของประเพณีจองพารานัน้ จะเห็นได้ว่า
ยังคงรักษา ความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจไว้เหมือนเช่นเดิม
จึงสามารถสรุปได้ว่า คนบ้านเมืองปอนนัน้ ได้พยายามที่จะอนุ รกั ษ์และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งดูได้จากส่วนทีส่ ําคัญที่สุดในต้นไม้ คือ รากของวัฒนธรรมนัน้ ยังคง
อยู่อ ย่างแข็ง แรงไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป มีค วามตัง้ ใจในการดูแลประเพณีของตนเองไว้ใ ห้
ดําเนินไปในแบบถูกต้องและสมบูรณ์ทส่ี ุด

5.2 บทบาทหน้ าที่ของประเพณี จองพารากับการนําไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน
จากข้อมูลด้านคุณลักษณะของประเพณีจองพาราทีเ่ ราได้ทราบกันในหัวข้อเบือ้ งต้น ทํา
ให้พ บว่ าการใช้ส่อื ประเพณีจองพาราของบ้านเมือ งปอนในยุค ป จั จุบนั นั น้ มีก ารปรับ เปลี่ย น
เกิดขึ้น เพื่อให้เ ข้ากับยุคปจั จุบนั และการนํ ามาชูข้นึ มาเป็ นกิจกรรมหลัก ในการส่ งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว ในช่วงสองปี ทผ่ี ่านมา คือ 2557-2558 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีความ
สอดคล้อ งกับหัวข้อการศึกษาในงานวิจยั ชิ้นนี้ ซ่งึ ผู้ศึกษาได้ให้ความสําคัญ เกี่ยวกับ บทบาท
หน้ าที่ของสื่อ ประเพณีจองพาราในฐานะของสื่อ ที่นํา ไปใช้ใ นการส่ ง เสริมการท่ อ งเที่ยวของ
บ้านเมืองปอน โดยจะสรุปข้อมูลการศึกษาตามองค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR ออกมาดังนี้
1) ผู้ส่ ง สาร (Sender) ในที่น้ี ค ือ องค์ก ารบริหารส่ ว นตํ าบลบ้านเมือ งปอน
โรงเรียนบ้านเมืองปอน ปราชญ์ชาวบ้าน และแกนนําชุมชนบ้านเมืองปอนโดยการใช้ส่อื ประเพณี
จองพาราของบ้านเมือ งปอนมาจัด ทําเป็ น “โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการอนุ รกั ษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” เพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมครัง้ นี้
2) สาร (Massage) เรือ่ งราวของประเพณีจองพารา ทําหน้าทีเ่ ป็ น สาร ทีม่ คี วาม
เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษาในตัวเอง
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สารทีเ่ ป็ นวัจนภาษา คือ การบอกล่าวเล่าเรือ่ งราวของประเพณีจองพาราผ่านการ
อบรม และการส่งต่อความรูต้ ่าง ๆ จากปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนสู่ผรู้ บั สาร
สารทีเ่ ป็ นอวัจนภาษา คือ ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ทีถ่ ูกแสดงออกมาในระหว่าง
การจัดงานประเพณี เช่น การฉลุลายบนจองพารา ทีท่ ําให้เห็นถึงลวดลายทีม่ าจากศิลปะของชน
ชาติไทยใหญ่ หรือการเดินขบวนแห่ทม่ี กี ารแต่งกายเป็ นสัตว์หมิ พาน ทีแ่ สดงถึงประวัตขิ อง
ประเพณีจองพาราทีก่ ล่าวถึง การมารับเสด็จพระพุทธเจ้าของสัตว์ปา่ หิมพานต์ในวันออกพรรษา
นัน้ เช่นกัน
3) ช่องทาง (Channel) ประเพณีจองพารา, กิจกรรมการจัดงาน
ในประเพณีจองพารานี้การจัดการโดยใช้รปู แบบกิจกรรมทีม่ อี ยู่แล้วของประเพณี
เป็ นช่องทางในการสื่อสาร พร้องกับเพิม่ เติมในส่วนของการจัดอบรม การจัดการเดินขบวนแห่
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
4) ผูร้ บั สาร (Reciver) คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนบ้านเมืองปอน โดยทัง้
สองส่วนนี้ต่างมีความรูใ้ นการถอดรหัสสารทีส่ ่งมาต่างกัน
จากการแบ่ ง หน้ า ที่ข องสื่อ ประเพณีจ องพาราตามองค์ป ระกอบการสื่อ สาร ในการ
นํ าไปใช้ในการท่องเที่ยวของบ้านเมืองปอนนัน้ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้ าที่ของประเพณีจอง
พารา คือ เป็ นสาร และ เป็ นช่องทางในการสื่อสาร ของกิจกรรมนี้ โดยมีผู้ส่งสารคือ อบต. รร.
บ้านเมืองปอน และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความสําคัญกับกิจกรรมจองพารานี้ในรูปแบบของ
การอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและการนํ าไปกระตุน้ การท่องเทีย่ วของบ้านเมืองปอน
โดยที่มกี ลุ่มผูร้ บั สาร ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนเอง เด็ก ๆ รุ่นใหม่ และ
คนภายนอก โดยในระยะสองปี ท่ผี ่านมาได้รบั การตอบรับอย่างดีในการทําการสื่อสารครัง้ นี้กบั
คนในชุมชน จะเห็นได้ว่า คนในชุมชนซึง่ เป็นคนไทยใหญ่นนั ้ มีความสนใจในการจัดประเพณีจอง
พาราอยูเ่ ป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว และเมือ่ มีการนํามาจัดเป็ นกิจกรรมของชุมชน ก็ได้รบั การตอบรับใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี
แต่ในกลุ่มคนภายนอกพื้นที่บ้านเมืองปอน หรือที่เรียกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนัน้ ยังคง
ไม่ได้รบั ความสนใจเท่าไหร่นัก โดยดูได้จากการทีน่ ักท่องเทีย่ ว ยังไม่มกี ารแสดงเจตนาทีจ่ ะเข้า
มาท่องเที่ยวหรือศึกษาเกี่ยวกับประเพณีจองพาราโดยตรง เป็ นเพียงความบังเอิญทีไ่ ด้มโี อกาส
เข้ามาตรงกับช่วงเวลาของประเพณีพอดี โดยทีเ่ ป้าหมายหลักในการเข้ามาของนักท่องเทีย่ วนัน้
ยังคงเป็ นการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองปอน
ซึ่งตรงกับงานวิจยั ของวันทนา เตชะสุวรรณา (2548) ได้ศึก ษาเรื่อง บทบาทของสื่อ
บุคคลและสื่อประเพณีในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางกอกน้ อย: ศึกษาเฉพาะ
กรณี ชุมชนบ้านบุ ผลการศึกษาพบว่าสําหรับเรื่องสื่อประเพณีนัน้ กลุ่มตัวอย่างทัง้ ผู้นําความ
คิดเห็นและผู้รบั สารเห็นว่าเป็ นสื่อที่มปี ระสิทธิภาพอีกสื่อหนึ่งในการถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับ
การอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีของชุมชนบ้านบุ เพราะประเพณีจะเป็ นทัง้ ผู้ส่งสาร สาร และ
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ช่องทางในการสื่อสารด้วยตัวเอง นอกจากนี้ สื่อประเพณีสามารถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่
แท้จริง สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม มีความสนุ กสนานได้เห็นของจริง ทุกคนได้มสี ่วนร่วมใน
ประเพณีนนั ้ ๆ และมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
เมือ่ พิจารณาสื่อประเพณีจองพาราตามองค์ประกอบทีเ่ ป็ นสิง่ ดึงดูดใจของการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมอันได้แก่ ที่ The European Center fo Traditional and Religional Culture หรือ
ECTARC (n.d., อ้างถึงใน วาลิกา แสนคํา, 2545) จะพบว่าสื่อประเพณีจองพารานัน้ มีความ
น่าสนใจหรือสิง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วอยู่ 3 ประการ นันคื
่ อ
1) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม
โดยในตัว จองพารานั น้ มีค วามน่ า สนใจตัง้ แต่ การจัด ทํา ให้ม ีล ัก ษณะเหมือ น
ปราสาท มีการตัด ฉลุ ลวดลายต่าง ๆ ทีม่ เี อกลักษณ์ของความเป็ นคน (ไต) ไทยใหญ่ไว้อยู่อย่าง
ประนีต และสวยงาม นอกจากนัน้ การทําหิง้ การประดับตกแต่งต่าง ๆ ยังคงสเน่ หข์ องความเป็ น
วัฒนธรรมไทยใหญ่ ไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ช่นื ชม
2) ประเพณีความเชื่อทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนา
ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของการจัดประเพณีจองพารามาแต่โบราณ และในปจั จุบนั แม้จะ
มีความเชื่อที่ลดลง แต่แนวทางปฏิบตั ติ ามความศรัทธาในศาสนายังคงอยู่ ดังเช่น การนํ าสวย
ดอก (กระสวยดอกไม้) มาใช้ในการรับอัญเชิญจองพาราไว้ในบ้าน หรือการไปสวดถวายจอง
พาราทีว่ ดั เมือ่ เสร็จสิน้ พิธแี ล้วนัน้ ก็ยงั คงมีการปฏิบตั กิ นั เช่นเดิม
3) วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพืน้ บ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย
ประเพณีจองพาราเป็ น1ในประเพณี12เดือน ของชาวไทยใหญ่ ซึง่ เป็ นกลุ่มคนที่
ยังคงรัก และหวงแหนรูปแบบวัฒนธรรมของตน เสมอมา โดยเฉพาะทีบ่ า้ นเมืองปอนนัน้ จะเห็น
ได้ว่าการถูกยกให้เป็ นพื้นทีอ่ นุ รกั ษ์ สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมซึ่งสอดคล้องกับความหวงแหน
และต้องการดํารงวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เอง จึงทําให้บ้านเมืองปอนนัน้ เป็ นพื้นที่ท่มี คี วาม
เข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมเป็ นอย่างดี
และนอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาตามเป้าหมายทีส่ ําคัญทีส่ ุดของการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2539, อ้างถึงใน สุดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา, 2551) ที่ได้
ศึกษาและเสนอว่า คือ ความพยายามที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ พิจารณาได้จาก
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1) ต้องดําเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม วิถี
ชีวติ ทีม่ ตี ่อขบวนการท่องเทีย่ ว
2) ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน ได้รบั ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การท่องเทีย่ วเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
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4) ต้ อ งชี้นํ า ตามความต้ อ งการของประชาชนท้ อ งถิ่น และ ชุ ม ชนในพื้น ที่
ท่องเทีย่ ว
จะพบว่า การท่องเทีย่ วเมืองปอนโดยใช้ประเพณีจองพาราเป็ นสื่อนัน้ สามารถพัฒนาจน
ก่อเกิดเป็ นการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นได้อย่างแท้จริง เนื่องจากบ้านเมืองปอนนัน้ ใช้ธรรมชาติ ของวิถี
ชีวติ วัฒนธรรมชุมชนมาเป็ นหลักในการดําเนินการ โดยผ่านการมีส่วนร่วมคิดเห็น เสนอแนะ ลง
มือปฏิบตั แิ ละแก้ไข ตักเตือน ด้วยคนในชุมชนเอง โดยผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ ก็สามารถกระจาย
ไปได้ในทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน โดยมีความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ที่มที ศิ ทางเดียวกัน
กับวัต ถุ ประสงค์ของภาครัฐในบ้านเมือ งปอน นัน่ คือ การส่ ง เสริมการท่ อ งเที่ยวแบบอนุ รกั ษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไว้ให้ยงยื
ั ่ น ตามทีง่ านวิจยั ของวารินทร์ จิตคําภู (2541) ได้ศกึ ษาเรื่อง การ
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมพื้นบ้าน (ไทยใหญ่ ) ในทัศนะของกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยั พบว่าควรเน้ นในด้านความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน มีองค์กรสําหรับดําเนินการทีชดั เจน ประเพณีพน้ื บ้านของชาวไทยใหญ๋ทค่ี วรอนุ รกั ษ์
ส่งเสริมเป็ นพิเศษได้แก่ปอยส่างลอง จองพารา (ปราสาทพระพุทธ) และประเพณีกนต่
ั ่ อ (ขอ
ขมา) องค์กร/หน่ วยงานทีม่ หี น้าทีส่ นับสนุนส่งเสริม ได้แก่ หน่ วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน่
องค์การทางด้านวัฒนธรรม องค์กร/หน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้แก่ ประชาชนในท้องถิน่

5.3 การปรับตัวเพื่อเป็ นสื่อในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเพณี จองพารา
จากบทบาทหน้ าที่ของสื่อประเพณีจองพารา เราจะเห็นว่าประเพณีจองพาราทีเ่ ราแยก
องค์ประกอบของสื่อไปแล้วนัน้ “ประเพณีจองพารา” จะมีหน้ าทีเ่ ป็ นสารและสื่อในรูปแบบการ
สื่อสารของบ้านเมืองปอน โดยในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ โจทย์เกี่ยวกับการนํ าไปใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทีเ่ ราได้ขอ้ มูลมาจากตอนต้นแล้วว่าประเพณีจองพาราในอดีตนัน้ มีความ
แตกต่างกับปจั จุบนั ดังนัน้ ในข้อนี้ผู้วจิ ยั จะเสนอข้อมูลให้เห็นว่า ประเพณีจองพารานัน้ มีการ
ปรับตัวแบบไหนในการสื่อสารครัง้ นี้ ตามแผนแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวนอนเมื่อมาทํา
หน้าที่สารและสื่อ สามารถสรุปได้ว่า การนํ าเอาประเพณีจองพารามาใช้ในการท่องเที่ยวนัน้ มี
การเปลี่ย นแปลงไปในส่ ว นของเปลือ ก ที่มกี ารเปลี่ย นวิธ ีก ารทํา จองพารา คือ การทํา โดย
นักเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปอนและ มีการทําการแห่จองพาราเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อน ส่วนกระพีน้ ัน้ มีการปรับเนื้อหาของประเพณีขน้ึ มา คือเพิม่ ในเรื่องของการรักษาประเพณี
วัฒนธรรมเอาไว้ และนอกจากนัน้ จากประเพณีทเ่ี ป็นกิจกรรมของครอบครัว เปลีย่ นกลายมาเป็ น
กิจกรรมของชุมชน เมือ่ แบ่งไปตามบทบาทหน้าทีข่ องการสื่อสารจะเห็นได้ว่า
ในฐานะ สาร ประเพณีจองพารา มีก ารปรับตัว ไปในเรื่องของเนื้ อ หาที่จากเดิม เป็ น
กิจกรรมของชุมชน แต่เมื่อถูกส่งให้ทําหน้าทีใ่ นการท่องเที่ยว ก็ต้องปรับให้เป็ นวิถชี วี ติ ของคน
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ในชุมชน เป็ นกิจกรรมชุมชน นอกจากนัน้ ยังเป็ นการ รักษาวัฒนธรรมไว้ มากกว่าเป็ นการจัดทํา
เพื่อความสุขอย่างเดียว คุณค่าและความหมายต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นแก่นสําคัญของประเพณีนัน้ ยังไม่ม ี
การเปลีย่ นปรับใด ๆ จึงทําให้เราได้ทราบว่า ผูร้ บั สาร หรือกลุ่มคนในชุมชนและนักท่องเทีย่ วนัน้
จะได้รบั รู้ คุณค่า/ความหมายของประเพณี อย่างถูกต้อง
ในฐานะ สื่อ ประเพณีจองพารามีการปรับตัวในเรือ่ งของรูปแบบ คือการเพิม่ เติมขัน้ ตอน
การแห่จองพารา โดยวัตถุประสงค์ของการเพิม่ เติมนี้กเ็ พื่อการดึงดูด กลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างให้
มีกจิ กรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในปจั จุบนั
สุรยี ์ บุญญานุ พงศ์ และสุรศักดิ ์ ป้อมทองคา (2539) ได้ทํา การศึกษาประเพณีเพื่อ การ
ท่องเที่ยวจุดเปลี่ยนของระบบความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า เมื่อกิจกรรมทางประเพณี กลาย
เป็นวตัถุดบิ ในการท่องเทีย่ วรูปแบบของกิจกรรมตามแบบเดิมของท้องถิน่ มักจะถูก ปรับเปลีย่ น
ไปเพื่อให้เกิดความน่ าตื่นตา ตื่นใจแก่นักท่องเทีย่ ว ผูท้ เ่ี ข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
ประเพณี มิใช่มเี พียงชาวบ้านหรือคนในชุมชนเท่านัน้ หากแต่ มหี น่ วยงานและ องค์กรต่ าง ๆ
เข้ามาร่วมด้วย ซึง่ มีผลทําให้ตอ้ งมีการปรับระบบการจัดการดําเนินงานเสียใหม่
สําหรับการปรับประยุกต์ส่อื พืน้ บ้าน หากได้พจิ ารณาต้นไม้แห่งคุณค่าตามแนวนอน เรา
จะเห็นว่าต้นไม้นนั ้ ประกอบด้วย 3 ชัน้ ด้วยกัน ประกอบด้วย เปลือก (ส่วนที่อยู่นอกสุด) กระพี้
(ส่วนที่อยู่ถดั เข้ามา) และแก่น (ส่วนที่อยู่วงในสุด) การแบ่งชัน้ ทัง้ 3 ของต้นไม้จะโยงใยมาถึง
เรื่อง “การปรับเปลีย่ น” เพราะโดยธรรมชาติของต้นไม้แล้ว เปลือกเป็ นสิง่ ที่ปรับได้และปรับอยู่
เสมอ กระพีน้ ัน้ จะปรับได้บางส่วน แต่แก่นนัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ ้องรักษาเอาไว้ให้เหมือนเดิม เนื่องจาก
เป็ นส่วนสําคัญที่สุดของต้นไม้ ทัง้ นี้การพิจารณาเรื่องการจัดวางคุณลักษณะใดเป็ นแก่น กระพี้
หรือเปลือกนัน้ ต้องยึดถือหลักเรื่อง “สิทธิของเจ้าของวัฒนธรรม” โดยที่กาญจนา แก้วเทพ
(2549) ได้กล่าวไว้ว่า “คนข้างนอกไม่ควรจะไปก้าวก่ ายล่ว งละเมิด การตัดสินใจของเจ้าของ
วัฒนธรรม”
เมื่อเราได้รู้ถึงบทบาทหน้ าที่ของแต่ละส่วนองค์ประกอบการสื่อสารของประเพณีจอง
พาราแล้ว ทําให้เราได้เห็นว่าสื่อประเพณีจองพารายังเป็ นสิทธิของชาวบ้านเมืองปอนอยู่ แม้จะมี
การเข้ามาทํางานของภาครัฐ ในการส่ งเสริมประเพณี แต่ ยงั คงอยู่ใ นการเข้ามารมีส่ ว นร่ว ม
บางส่วนเท่านัน้ โดยการลงมือจัดทํากิจกรรมในทุกขัน้ ตอนยังคงเป็นหน้าทีข่ องคนบ้านเมืองปอน
โดยผ่านตัวแทนภาคประชาชน อย่างปราชญ์ชาวบ้านและคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน เป็ นผูค้ อยดูแล
ประเพณีอยู่ โดยในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมนัน้ มีความคิดเห็นในการนํ าประเพณีจองพารามาใช้
แบ่งออกเป็ น 2 หน่วยความคิดดังนี้
1) มีความยินดีใ นการส่งเสริมให้ประเพณีจองพาราเป็ นกิจกรมท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
2) ความหวงแหนในวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะ
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โดยสรุปแล้วบ้านเมืองปอนนัน้ ได้นําความเป็ นพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมมาใช้เป็ นจุดดึง
นักท่องเทีย่ วเข้าไปท่องเทีย่ ววัฒนธรมในชุมชนมาช้านานแล้ว โดยประเพณีจองพาราในวันนี้นนั ้
ได้รบั บทบาทอีกหนึ่ง คือเป็ นสื่อประเพณีท่บี ้านเมืองปอนนํ ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง โดยได้รบั การยินยอม และ เห็นด้วยของคนภายในชุมชน
เป็ นอย่างดี แต่ ใ นอีก แง่มุมหนึ่ง ชาวบ้านเมือ งปอนนัน้ ไม่ได้ล ะเลยเรื่อ งของการดูแ ลปกป้อ ง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่หวงแหนของตน ไม่ให้ถูกปรับเปลี่ยนไป หรือผิดเพีย้ นไปเมื่อมีการเข้ามา
ของการท่องเที่ยว โดยมีการปรึกษาหารือถึงวิธกี ารส่งต่อ ข้อ มูลทางวัฒนธรรมที่ถูก ต้องและ
ช่วยกันดูแลสอดส่อง คอยบอกคอยเตือนนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาอยู่เสมอ เพื่อให้การท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมในพื้นทีบ่ า้ นเมืองปอนของพวกเค้านี้เป็ นการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถมีการปฏิบตั สิ บื
ทอดต่อกันไปอย่างยังยื
่ น
ดังที่ ชูสทิ ธิ ์ ชูชาติ (2558, อ้างถึงใน สุดชีวนั นันทวัน ณ อยุธยา, 2551) ได้กล่าวถึง
แนวทางปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น ซึง่ มีอยู่ 5 ประการคือ
1) ควบคุมคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
2) ให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสําคัญของแหล่งท่องเทีย่ ว
3) ควบคุมจํานวนนักท่องเทีย่ วให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับพืน้ ที่
4) ดูแลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
5) ให้บริการนักท่องเทีย่ ว

5.4 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จัดกิจกรรมประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอนทีผ่ ่านมาในอดีตนัน้ จะเป็ นการทําตาม
ความเชื่อทางศาสนา โดยทุกบ้านหลังคาเรือน ก็จะรูถ้ งึ ระยะเวลาในการทําโดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้
การประชาสัมพันธ์หรือการทําขึน้ มาเป็ นกิจกรรมใด ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดประเพณีจงึ เป็ น
เรื่องปกติทช่ี าวบ้านจะทําจองพารากันเอง ต่างคนต่างทําแล้วจึงค่อยมาประดับหน้ าบ้าน แต่ใน
ปจั จุบนั ที่ยุสมัยเปลี่ยนไป ผู้คนเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีบางส่วนจึงอาจศูนย์หายไป ชาว
บ้า นเมือ งปอนตระหนั ก ถึง ข้อ นี้ จ ึง มีก ารนํ า ประเพณีจ องพารามาเป็ น สื่อ ในการกระตุ้น และ
เสริมสร้างการอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรม โดยใช้ความร่วมมือของคนในชุมชนเป็ นแรงขับเคลื่อน
ในการทํางาน
จากแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) สามารถนํ ามา
อภิปรายการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนบ้านเมืองปอนในประเพณีจองพาราได้ดงั นี้
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เมื่อมองตาม Cohen and Uphoff (1980) ที่ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ จะสามารถนํ ามาสรุปการมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมือง
ปอนได้ดงั นี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-Making) ประกอบด้วยการริเริม่
ตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจและการตัดสินใจปฏิบตั กิ าร
ก่ อ นการจัด กิจกรรมประเพณีจองพาราของบ้านเมือ งปอนนั น้ จะมีก ารประชุ ม
ระดมความคิด เพื่อให้คนในชุมชนได้มสี ่วนในการ ชี้นําตามวิถชี ุมชนที่ถูกต้อง และเป็ นไปตาม
ความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝา่ ย
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Implementation) โดยการให้มกี ารสนับสนุ น
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ รวมทัง้ การเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ
ในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบกระบวนการประเพณีจองพารา ชาวบ้านเมือง
ปอนนัน้ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยทัง้ หมด ทัง้ ร่วมให้คําปรึกษาแก่กนั ระหว่างทําจอง ร่วมลงมือทํา
กับกลุ่มนักเรียน ร่วมในการเดินขบวน และร่วมในการบูชาจองพาราอย่างถูกต้อง
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งอาจเป็ นผลประโยชน์ทางวัตถุ
ทางสังคมหรือโดยส่วนบุคคล
การจัดประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอนนี้มปี ระโยชน์ทช่ี ดั เจนให้กบั ชาวบ้าน
ดังนี้
ประการแรก คือ ชาวบ้านได้มจี องพาราไว้บูชา โดยไม่ต้องทําหรือซือ้ เอง เพราะมี
จองพาราทีน่ กั เรียนจัดทําไว้แจกจ่ายให้กบั ชาวบ้าน
ประการทีส่ อง คือ เด็กนักเรียนทีไ่ ด้ทาํ จองพารา จะได้ความรูค้ วามสามารถติดตัว
ไปในเรือ่ งของการทําจองพารา
ประการทีส่ าม คือ เมือ่ มีการนําประเพณีจองพารามาสร้างเป็ นกิจกรรมในการเชิญ
ชวนนักท่อ งเที่ยวเข้ามา ก็จะส่ง ผลถึง กลุ่มหรือชุมนุ มอื่น ๆ ที่มไี ว้ต้อนรับนัก ท่องเที่ยวของ
บ้านเมืองปอนให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมทัง้ หมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วม
เมื่อสิ้นสุดงานประเพณีจองพาราจะมีการสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน และมี
การประชุมสรุปงานประเพณีจองพาราเพื่อหาข้อผิดพลาดและร่วมกันแก้ไขในปีต่อ ๆ ไป
นอกจากนัน้ การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอนสามารถเรียกได้ว่าเป็ นการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ตามที่ White (1994, อ้างอิงใน ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549) ได้
อธิบายไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสามารถแยกแยะได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (PseudoParticipation)” White ได้นําแนวคิดของ Arnstein ซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนมาจัด กลุ่ ม ใหม่ โดยเขายํ้ า ให้ เ ห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง (Genuine
Participation) เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิง่ ที่ Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น การร่วมเป็ นพันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สทิ ธิในการตัดสินใจ การควบคุมการ
ตัดสินใจโดยพลเมือง
โดยสรุปแล้วภาพรวมของการมีส่วนร่วมในประเพณีจองพาราของชาวบ้านเมืองปอนนัน้
เป็นไปในทิศทางทีด่ ี มีการร่วมมือร่วมใจ มีการช่วยเหลือ มีความสนใจ และชื่นชมในประเพณีท่ี
จัดขึน้ ในพื้นทีข่ องตน ด้วยคนทัง้ บ้านเมืองปอนมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนหรือพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย
ของตนเองไปในทิศ ทางเดียวกัน ทัง้ ภาครัฐ และประชาชน มีส่ ว นร่ ว มมือ กัน ทัง้ การอนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมและต้องการให้ประเพณีจองพาราเป็ นสื่อทีช่ ่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วไปด้วยในตัวเอง
ดังที่ วิไล บุญบรรจง (2543) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการท่องเทีย่ วนัน้
“ต้องให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปญั หาของ
ตนเอง โดยได้ร ับ ความร่ ว มมือ จากทุ ก องค์ ก ร ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้ อ ง เพื่อ ให้
กระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน” มงคล จันทรบํารุง และสารภี
ศิลา (2545) ได้ให้ทรรศนะถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการท่องเที่ยวว่า “การท่องเที่ยวจะ
เกิดขึน้ ในชุมชนอย่างยังยื
่ นไม่ได้ หากเป็ นการดําเนินงานของกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
ลําพัง โดยขาดความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน และการที่จะให้ชุมชนเห็น
พ้องต้องกัน ก็ต้องเกิดจากการที่ชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชน์ ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการท่องเที่ยว
พร้อมทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขัน้ ตอน”

5.5 ข้อเสนอแนะ
5.5.1 ข้อเสนอแนะทัวไป
่
โดยจากการศึกษานัน้ จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมแล้ว การทําการดําเนินงานกิจกรรมจอง
พารา ได้ต อบรับสนองตามวัต ถุประสงค์ของ กิจกรรม อย่างชัด เจนในเรื่อ งของการสืบทอด
วัฒนธรรมของคนในพืน้ ทีบ่ า้ นเมืองปอนได้เป็ นทีน่ ่ าพอใจ แต่ยงั ไม่สามารถนํ ามาใช้ดงึ ดูดความ
สนใจด้ า นการท่ อ งเที่ย วกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่เ ป็ น ผู้ค นภายนอกได้ ซึ่ง อาจเนื่ อ งมาจากการ
ประชาสัมพันธ์ทย่ี งั คงมีน้อยสําหรับกลุ่มเป้าหมายนอกพืน้ ที่
นอกจากนี้ด้วยเป็ นการทํากิจกรรมในช่วงปี มแี ค่ 1 ครัง้ และเป็ นช่วงเวลาที่จํากัด คือ
เป็ นช่วงเวลาทีถ่ ูกกําหนดไว้เพื่อควบคุมเรือ่ งการรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมให้คงอยู่อย่างเดิม ซึง่
ถือเป็ นข้อดีในการดํารงรักษาวัฒนธรรมไว้ จึงทําให้การสื่อสารในเรื่องของการจัดงานเป็ นไปได้
ยาก จึงอาจใช้วธิ กี าร ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของประเพณีและวัฒนธรรมไทยใหญ่ ผ่านสื่อทีใ่ ช้
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ง่ายแต่มปี ระสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกชุมชน และสามารถจัดทําสื่อเองได้โดยคนใน
ชุมชน เช่นการใช้ Facebook Page เพิม่ ขึน้ มาเพื่อ Link ไปยัง Website หลักของบ้านเมืองปอน
นอกจากนี้ผศู้ กึ ษายังพบว่าการจัดทําข้อมูลเพื่อเป็ นการประสัมพันธ์นนั ้ จะเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้คนภายนอกได้มโี อกาสในการรับรูถ้ งึ วัฒนธรรมทีส่ วยงามของชาวไทยใหญ่ดา้ นอื่น ๆ
อีกมาก และยังสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวมีการเตรียมตัวก่อนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อกี
ด้วย เช่นการโพสต์ขอ้ มูลการแต่งกายแบบชาวไทยใหญ่ หรือวัฒนธรรมการกินอาหารแบบชาว
ไทยใหญ่ เหล่ า นี้ น อกจากจะทําให้เ กิด ความรู้แ ละสร้างความสนใจให้นัก ท่อ งเที่ย วแล้ว ยัง
สามารถสร้างให้เป็ นการป้องกันวัฒนธรรมจากผูท้ จ่ี ะเข้ามาท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั รูแ้ ละเตรียมตัวก่อน
หรือผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสนใจในวัฒนธรรมชาวใหญ่อย่างแท้จริงหรือผูท้ ไ่ี ม่พร้อมจะทําตามกฏระเบียบ
ทีอ่ าจจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความกังวลและยุง่ ยาก ได้อกี ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
5.5.2 ข้อเสนอแนะด้านงานวิ จยั
จากวัฒนธรรมไทยใหญ่ท่ผี ู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาผ่านประเพณีจองพารานัน้ พบว่ายังมีในส่วน
ของอัฒลักษณ์ความเป็ นไทยใหญ่ทถ่ี ูกแสดงออกผ่านประเพณีต่าง ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของการจัด
งานนัน้ มีทม่ี าทีไ่ ปของการกระทําจากพืน้ ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวไทยใหญ่อกี มากมายที่
ยังไม่ได้ถูกแสดงออกมาในงานวิจยั ชิน้ นี้
จากการศึกษาประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอนนัน้ ผูศ้ กึ ษาพบว่าขัน้ ตอนการจัดทํา
จองพารา ลวดลาย และรูปแบบต่ าง ๆ รวมไปถึง การทําฐานรองรับจองพารา การจัดทําสวย
ดอกนัน้ ล้วนมีขนั ้ ตอนทีน่ ่ าสนใจและมีความหมายซ่อนไว้ ซึง่ สามารถนํ ามาจัดทําเป็ นงานวิจยั ที่
ลงลึกไปอีกขัน้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อผูส้ นใจ หรือเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีจองพารา หรือออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ไว้ได้อกี ทาง
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