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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเรื่องการศกึษาค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาทีส่่งผลต่อวถิชีวีติของประชาชน

ในจงัหวดัเชยีงราย  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมของลา้นนาในจงัหวดัเชยีงราย 
ทัง้ในดา้นบรบิท ประเภท ค่านิยม รูปแบบ ความเชื่อ และ ความสมัพนัธร์ะหว่างค าบวงสรวงและพธิกีรรมกบัวถิี
ชวีติของประชาชนในจงัหวดัเชยีงราย 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี คือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมบวงสรวงในพื้นที ่ 
4 อ าเภอของจงัหวดัเชยีงราย ประกอบดว้ยอ าเภอเมอืงเชยีงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่ลาว และอ าเภอเวยีงชยั 
อ าเภอละ 3 คน รวมจ านวน 12 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผลจากการศกึษาวจิยัไดข้อ้สรุปดงันี้  

1. ดา้นบรบิทของค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาของจงัหวดัเชยีงราย  ผูว้จิยัไดศ้กึษาใน 
4 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นความเป็นมาของการบวงสรวง พบว่า พธิกีรรมการบวงสรวงมกีารปฏบิตัแิละสบืทอด
ต่อๆ กันมาจนกลายเป็นประเพณีขอ งชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัด เชียงรายจวบจนถึงในปจัจุบัน   
ด้านความหมายของค าบวงสรวง สรุปได้ว่าค าบวงสรวง คือ ค ากล่าวที่ใช้ในการสวดหรอืท่องแบบมีท านองใน
ประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนา  หรือเป็นค ากล่าวในการอญัเชิญสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคารพนับถือมารบัรู้และเป็น
ประจกัษ์พยานในประเพณีและพธิกีรรม แสดงออกถงึความเคารพย าเกรงในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดจนน าไปสูเ่ป้าหมาย
ที่ก าหนด  ด้านความส าคัญของพิธีกรรมบวงสรวง พบว่า การบวงสรวงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายอย่างยิง่ เป็นกจิกรรมทางวฒันธรรมทีส่รา้งความสงบสขุร่มเยน็ใหเ้กดิขึน้ในชมุชนและ
ทอ้งถิน่  สง่เสรมิสริมิงคล ความสามคัค ีและก าลงัใจใหแ้ก่ประชาชนและชุมชน  ดา้นพืน้ทีท่ีม่กีารประกอบพธิกีรรม
บวงสรวง  พบว่ า  พื้นที่การประกอบพิธีกรรมบวงสรวงทั ้ง  4 อ า เภอของจังหวัด เชียงราย   
มีภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของประชาชนแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ยังคงมีการประกอบ 
พธิกีรรมการบวงสรวง และมผีูน้ าในการประกอบพธิกีรรมประจ าแต่ละต าบล   

2. ด้านประเภทของค าบวงสรวงในประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงรา พบว่า 
ค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาของจงัหวดัเชยีงรายม ี2 ประเภท คอื การบวงสรวงบูชาเพื่อยก
ย่องสดุดกีษตัรยิห์รอืบุคคลส าคญัทีม่คีุณูปการต่อบา้นเมอืงและประชาชนทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ   และ
การบวงสรวงบชูาเพื่อแสดงออกถงึความเคารพย าเกรงต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืสิง่เหนือธรรมชาต ิ  

 

ค าส าคญั : ค าบวงสรวง, ประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนา, ความสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ    
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Abstract 
An investigation of worshipping words in Lanna traditions and ceremonies which affect people’s 

ways of life in Chiangrai Province aimed to examine the worshipping words in their contexts, types, 
values, styles, beliefs and the relationship between the worshipping words and the ways of life of 
Chiangrai residents.  The targeted group for the study included the ceremonial activity leaders in the four 
districts of Chiangrai Province: Muang District, Mae Suay District, Mae Lao District, and Wieng Chai 
District. 3 informants were drawn as the representatives of the districts and they were totally 12 people 
selected through purposive random sampling.  The data were collected by qualitative methods and the 
analysis was conducted through descriptive analysis. The results of the study are as follows. 

1. The role of the worshipping words in Lanna traditions and ceremonies of Chiangrai Province 
on the history of the worshipping words appeared that the worshipping ceremonies have been 
transferred from generations to generations and they have become the community traditions of Chiangrai 
Province till present. On the worshipping word meanings, it illustrated that the words were the verses 
used to chant and preach following the original rhythms created by Lanna traditions and ceremonies. Or 
they are probably the words used to sacredly invite the respectful spirits to perceive and witness the 
traditional and ceremonial activities and the worshippers organized these activities to show their respect 
towards the sacred things and to make them achieve their goals and intention. On the importance of the 
worshipping ceremonies, it appeared that they were influential towards Chiangrai people ways of life. 
They were the cultural activities which created peace and harmony among the local residents. They also 
blessed the luck, harmony, and moral support for the worshippers. On the areas where the worshipping 
ceremonies were managed, it was found that the 4 districts had different geographical features, living 
states, and ways of life. Most of the residents in these areas still kept the ceremonies with them and 
continued practicing the worshipping activities in different areas. 

2. On the types of worshipping words in Lanna traditions and ceremonies in Chiangrai Province, 
it appeared that there were found 2 types of Lanna worshipping words. The first type is the worshipping 
words on complementing the monarchs and important people who have provided graces to the 
communities and people of the country. The second type is worshipping ceremony which is conducted to 
show the worshipper’s appreciation and respect to the sacred things and supernatural phenomena.  
 

Key words: worshipping words, Lanna traditions and ceremonies, the relationship with ways of life 

 
ความเป็นมาและความส าคญั 

ความก้าวห น้าด้าน เศรษฐกิจ  สังคม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ มอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการด าเนินชวีติของ
ผูค้นในสงัคมไทย พื้นฐานดา้นความคดิ ค่านิยม และ
พฤตกิรรมการแสดงออก สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเสื่อม
ในด้านศลีธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม จนก่อให้เกดิปญัหา

สังคมด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งแตกต่างกับ
สังคมไทยในอดีตที่ผู้คนยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ ที่เปรียบเสมือน
กรอบควบคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตนในทางที่ด ี 
ประเพณีและพธิกีรรมต่าง ๆ ของลา้นนาจงึเป็นสิง่ล ้า
ค่าที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานใน
ปจัจุบนั และมสีว่นส าคญัอย่างยิง่ทีท่ าใหผู้ค้นเคารพใน
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ธรรมชาติ เกิดความเกรงกลัว รู้คุณและไม่คิดที่จะ
ท าลายธรรมชาติ  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
(อุดม รุ่งเรอืงศร,ี 2546)[1] 

ในวรรณคดไีทยสมยัอยุธยา เรื่องลลิติโองการแช่ง
น ้า หรอืประกาศแช่งน ้า (กรมศลิปากร, 2540)[2] เป็น
วรรณคดทีีพ่ราหมณ์ใชอ้่านหรอืสวดในพระราชพธิถีือ
น ้ าพระพิพัฒน์สัตยา เป็นพิธีศักดิส์ ิทธิใ์นระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชย ์เน่ืองจากเป็นการถอืน ้าหรอืดื่ม
น ้ าสาบาน เพื่อแสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัรยิ์ วรรณคดเีรื่องนี้จงึเป็นวรรณคดทีี่ใช้
ในพิธีกรรม เนื่ องจากพระเจ้าแผ่นดินมีพระราช
ประสงคใ์หไ้พร่ฟ้าขา้แผ่นดนิจงรกัภกัด ีจงึจ าเป็นต้อง
มพีธิถีอืน ้าและมคี าแช่งน ้า ส่วนเนื้อความของบทอ่าน
หรอืบทสวดนัน้ จะเริม่ด้วยบทสดุดเีทพเจ้าในศาสนา
ฮนิด ูคอื พระนารายณ์ พระอศิวร พระพรหม กล่าวถงึ
การสร้างโลกตามไตรภูม ิเริม่จากไฟไหม้โลกเมื่อสิ้น
กลัป์ การสร้างโลกใหม่ เกดิดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ มี
พรหมลงมากนิดนิ แล้วกลบัคืนสู่พรหมโลกไม่ได้ จึง
อยู่เป็นประมุขของปวงชน มผีูส้บืเชือ้สายต่อ ๆ กนัมา 
ต่อจากนัน้กล่าวเซ่นสรวงบูชาสิง่ศักดิส์ ิทธิอ์ ันได้แก่ 
พระรัตนตรัย ผีสางเทวดาที่มาเป็นพยานในพิธีนี้ 
สาปแช่งผู้ที่คิดคดทรยศต่อพระมหากษัตริย์อย่างน่า
กลวั ส่วนผู้ทีจ่งรกัภกัด ีกข็อให้มคีวามสุขและลาภยศ 
ตอนจบเป็นการยอเกียรติกษัตริย์  บทสวดในลิลิต
โองการแช่งน ้าจะสรา้งบรรยากาศของความศกัดิส์ทิธิ ์
ในพธิ ีโดยอญัเชญิเทพเจา้ ผบีา้นผเีมอืงมาชุมนุม แลว้
ใช้การขู่ และการสาปแช่งว่าถ้าผู้ใดคิดทรยศ ไม่
ซื่อตรงต่อพระมหากษัตรยิ ์จะได้รบัผลร้ายต่าง ๆ ดงั
ตวัอย่างบทสวดโองการแช่งน ้าตอนหนึ่งทีว่่า  

. . . . . ผู้บ ดีบซื่ อ  ชื่ อ ใ คร ใ จคด  ขบถแก่ เ จ้ า  
ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร
บรมมหาจกัรพรรดศิร ราชาธริาช ท่านมอี านาจมบีุญ 
คุณอเนกา  อนัอาศยัร่ม แลอาจข่มชกั หกักิง่ฆ่า อาจ
ถอนด้วยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พนัธุ์พวกพ้อง 
ญาติกามาไสร ้ไขว้ใจจอด ทอดใจรกั ชกัเกลอสหาย 
ตนทัง้หลายมาเพื่อจะท าขบถ ทดโทรห แก่เจา้ตนไสร ้
จงเทพยุดา  ฝงูนี้ใหต้ายในสามวนั อย่าใหท้นัในสาม

เดอืน อย่าใหเ้คลื่อนในสามปี อย่าใหม้สีขุสวสัดเีมื่อใด 
อย่ากนิเขา้เพื่อไฟจนตาย ฯ 

จงไปเป็นเปลวปล่อง  อย่าอาศยัแก่น ้าจนตาย 
น ้าคลองกลอกเป็นพษิ นอนเรอืนค ารนคาจนตาย 
คาบดิเป็นตาวงุม้  ลมืตาหงายสูฟ้่าจนตาย 
ฟ้ากระทุ่งทบัลง  กม้หน้าลงแผ่นดนิจนตาย 
แล่งแผ่นดนิปลงเอาชพีไป สลีองกนิไฟต่างงว้น  ฯ 
(กรมศลิปากร, 2540 : 10) [2]    

ขอ้ความที่ยกมาสาปแช่งว่าผู้ใดเป็นขบถ จะต้อง
ตายใน 3 วนั ไม่มคีวามสุข ถ้าหนีลงน ้า น ้ากเ็ป็นพษิ 
ถา้นอนในบา้นกเ็หน็หลงัคาเป็นหอกมาทิม่แทง ถ้าอยู่
นอกบา้นฟ้าจะผ่าตาย ค าสาปแช่งสรา้งภาพน่ากลวัแก่
ผู้ที่ร่วมพิธี จึงได้ผลในการประกอบพิธีกรรม (ปรียา 
หริญัประดษิฐ,์ 2549 : 47) [3] จะเหน็ไดว้่าสมยักรุงศรี
อยุธยาตอนต้น ได้มกีารประกอบพธิกีรรมในลกัษณะ
คล้าย ๆ การบวงสรวง โดยมพีราหมณ์ในราชส านัก
เป็นผู้น าในการกระท าพธิีและกล่าวค าสวดบวงสรวง 
ซึ่งเนื้อหาในค ากล่าวสวดบวงสรวงเป็นค ากล่าวสดุดี
เพื่อบูชาเทพเจ้าและพระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเสมอ
เหมือนเทพเจ้า  และสาปแช่งบุคคลที่คิดวางแผน
กระท าการอนัเป็นอกุศลกรรมต่อพระมหากษตัรยิแ์ละ
บา้นเมอืง     ดงันัน้ในเนื้อหาค ากล่าวสวดบวงสรวงจงึ
มถีอ้ยค าทีค่่อนขา้งรุนแรง ศกัดิส์ทิธิ ์และเน้นย ้าใหผู้ท้ี่
ไดร้บัฟงัเกดิความเกรงกลวัและมกิลา้จะกระท าการใด 
ๆ ทีไ่ม่บงัควรใหร้ะคายเคอืงต่อเบือ้งพระยุคลบาทของ
พระมหากษัตริย์หรือกระทบต่อความมัน่คงของ
บ้านเมือง  โดยมีความเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่คิดเป็น
อกุศลกรรมต่อพระมหากษตัรยิแ์ละบา้นเมอืงย่อมจะมี
อนัเป็นไปด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งได้บรรยายไว้ในค าสวด
บวงสรวงนัน่เอง     

สอดคลอ้งกบัปจัจุบนัทีใ่นบางทอ้งถิน่ ยงัคงมกีาร
กระท าบวงสรวงโดยแฝงไว้ในประเพณีและพิธกีรรม
ต่าง ๆ (สุรยิา บรรพลา, 2545) [4] ซึง่ในทุกพธิกีรรม
จะมกีารประกอบพธิบีวงสรวงเทพยดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นและกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ให้ความ
เคารพนับถือ โดยมีผู้น าในการกระท าพิธีเป็นผู้อ่าน
โองการหรือค าบวงสรวง (จนิดา แก่นสมบตัิ, 2551) 
[5] จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
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ทางด้านประชากร  และยงัคงมกีารประกอบพธิกีรรม
ตามเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ เสมอมาทุกปี โดย
ขึน้อยู่กบัแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกบัประวตัิศาสตร์
ความเป็นมาในอดตีกาล    

การบวงสรวงจงึนับเป็นประเพณีปฏบิตัหิรอืธรรม
เนียมส าคญัของจงัหวดัเชียงราย ซึ่งได้แฝงอยู่ในวิถี
ชวีติทัง้ในเทศกาล งานประเพณี และพธิกีรรม ทัง้นี้ได้
มกีารปฏิบตัิสบืทอดต่อ ๆ กนัมาในทุกสมยันับตัง้แต่
อดีตจนถึงในปจัจุบนั ประกอบกบัความหลากหลาย
ในทางชาตพินัธุใ์นแต่ละพืน้ทีข่องจงัหวดัเชยีงราย  จงึ
สะทอ้นให้เหน็ถึงธรรมเนียมปฏบิตัิดา้นการบวงสรวง
สงัเวยทีแ่ต่ละพืน้ทีไ่ดถ้อืปฏบิตักินัมาดว้ยความเคารพ
ย าเกรง (ปรดี ี นุชติ, 2549) [6]  

ส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยยึดแนวทาง
ทฤษฎหีน้าทีน่ิยม ซึง่ โบรนิสลอว ์นาลโินวสกี ้(อา้งใน 
บุญเดมิ   พนัรอบ, 2526 หน้า 84) [7] กล่าวว่า หน้าที่
ของวัฒนธรรม คือ ตอบสนองความต้องการทางจิต
และชีวภาพ ดังนัน้จึงต้องการสร้างวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการระดับต่าง ๆ คือ 1) ความ
ต้องการทางชวีภาพ 2) ความต้องการของมนุษย์ 3) 
บูรณการทางสังคม  และใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรม 
กล่าวคอื การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมมี
สาเหตุมาจาก 4 ปจัจัย  คือ 1 )  ปจัจัยทางด้าน
ภูมิศาสตร์  2) ปจัจัยทางด้านชีววิทยา 3) ปจัจัย
ทางด้านเศรษฐกจิ และ 4) ปจัจยัทางด้านวฒันธรรม 
(กาญจนา   อนิทรสุนานนท์, 2541 : 108 -109) [8] 
นอกจากนัน้ยงัน าทฤษฎีความล้าหลงัทางวฒันธรรม 
ซึง่วลิเลยีม   อ๊อกเบริน์ (อา้งใน กาญจนา   อนิทรสุนา
นนท์, 2541 : 108 -109) [8] ได้เสนอไว้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมักจะก่อให้เกิดภาวะ
เงื่อนไขที่ล้าหลัง ซึ่งกรอบแนวคิดทฤษฎีข้างต้น 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการอธบิายถงึบรบิทดา้น
ความเป็นมา ความหมาย ความส าคญั และสภาพพืน้ที่
ทีย่งัคงมกีารประกอบพธิกีรรมบวงสรวง ประเภทของ
ค าบวงสรวงในจงัหวดัเชยีงราย ตลอดจนความสมัพนัธ์
กบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดัเชยีงรายปจัจุบนั  

สอดคลอ้งกบัที ่ปฐม  หงษ์สุวรรณ (2550 : 83-
85) [9] ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัต านานและพธิกีรรมบูชา

ผเีมอืง: การสรา้งส านึกทางประวตัศิาสตรข์องไทพวน
และผู้ไทในประเทศไทย สรุปความได้ว่า ระบบความ
เชื่อและศาสนาของชนชาติไทท าให้เห็นชัดเจนว่า 
ความเชื่อและศาสนาดัง้เดิมของคนไทก่อนรับพุทธ
ศาสนานัน้ แท้จริงแล้วเป็นการผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อเรื่องผแีละอ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีม่อีทิธพิลต่อ
วถิีชวีติของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นผฟ้ีา ผแีถน ผปี่า ผี
น ้า ผเีมอืง ผบีา้น หรอืผบีรรพบุรุษ ซึง่นบัเป็นเรื่องราว
ทีป่รากฏอยู่ในการรบัรู้ของคนไทอย่างแพร่หลาย ดงั
จะเหน็ไดจ้ากหลกัฐานดา้นวรรณคดทีัง้ในประเพณีการ
บอกเล่า (oral tradition) และลายลกัษณ์ ( literary  
tradition) รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีพธิกีรรมที่
สะท้อนให้เห็นทัศนคติ ความเชื่อ และความหมาย
ดงักล่าวอย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม ชนทัง้สองกลุ่มคอื
กลุ่มไทพวนและผู้ไทดงักล่าวนี้ แม้จะเขา้มาอยู่อาศยั
ในประเทศไทยเน่ินนานแลว้ แต่พวกเขากม็วีฒันธรรม 
ประเพณี และความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตที่ เ ป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ดงัจะเหน็ไดจ้ากคนไทพวนและ
ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงด ารงรักษา
ระบบความเชื่อบางอย่างทีส่บืทอดมาตัง้แต่ครัง้บรรพ
ชน โดยเฉพาะลทัธกิารนบัถอืผสีบืเนื่องกนัมาเป็นเวลา
ช้านาน ทัง้ที่เป็นผเีมอืง ผบี้าน ผีบรรพบุรุษ ที่ต้องมี
พธิเีซ่นไหว ้ซึง่เรยีกว่า “เลีย้งผ”ี ทุกปีมาตัง้แต่อดตี ดงั
ปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารเมอืงพวนว่า “เจ้าล้าน
ค ากอง...ใหไ้ปขอเอาผูห้นึ่งชื่ออาจารยธ์รรมคาถาจาก
เมืองหลวงพระบางมาสร้างอารามแลเจดีย์ใส่เชียง
ขวาง” ซึ่งเวลานัน้ “ยงับ่ถิ่มศาสนาผเีทอ จงึมสีบิสอง
หอมเหสักข์ ซึ่งต้องฆ่าควายเลี้ยงปีละเทือ” ดังนัน้
เรื่องราวที่เป็นต านานเกี่ยวกบัวีรบุรุษ หรือผู้น าทาง
วัฒนธรรมในฐานะผีผู้คุ้มครองจึงเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจและมีบทบาทส าคญัยิ่งส าหรบัคนไททัง้สอง
กลุ่ม  

จงัหวดัเชยีงรายมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ์
และมพีืน้ทีต่ดิต่อกบัชายแดนประเทศในอนุภูมภิาคลุ่ม
น ้าโขง ทัง้พม่า จนี และลาว โดยเฉพาะปรากฏมกีาร
อพยพย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่อื่นๆ ในประเทศข้างต้น
และภูมภิาคต่าง ๆ ของไทย เขา้มาอยู่อาศยัในจงัหวดั
เชียงราย ซึ่งเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นศูนย์กลาง
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แห่งอาณาจกัรลา้นนาทีย่ิง่ใหญ่ ดงันัน้ทัง้พธิกีรรมและ
ประเพณีในพื้นที่ของจงัหวดัเชยีงราย จงึมีลกัษณะที่
หลากหลายและเกดิการผสมผสานทางวฒันธรรมแบบ
ต่าง ๆ โดยถอืเอาแบบฉบบัของลา้นนาเป็นตวัตัง้ ซึ่ง
บางพืน้ทีเ่ท่าทีป่รากฏอยู่นัน้กถ็อืปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั 
และบางพื้นที่ก็ปฏิบัติไปตามประเพณีเท่านัน้  อาจ
อนุมานได้ว่าการบวงสรวงสังเวยในพื้นที่จ ังหวัด
เชียงราย กระท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตน 
ก่อให้เกดิผลทางพธิกีรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
จติใจ กล่าวคอื เมื่อบุคคลได้ประกอบพธิกีรรมหรอืได้
เขา้ร่วมในพธิกีรรม  ย่อมคาดหวงัไวว้่าจะเกดิผลดทีาง
รูปธรรมและน าไปสู่ความสบายใจ ท าใหจ้ติใจมสีิง่ยดึ
เหนี่ยว จิตใจมัน่คง การประกอบกิจการต่าง ๆ ก็มี
ความมัน่ใจขึ้น ส่งผลดีโดยภาพรวมต่อการด ารง
ชวีติประจ าวนั   

นอกจากนี้จงัหวดัเชียงรายยังมีพื้นที่ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจงัหวดัเชยีงใหม่  จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัน่าน  
และจงัหวดัล าปาง  ดงันัน้จงึมคีวามหลากหลายและ
เกดิการผสมผสานทางวฒันธรรม   ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึ
มคีวามเหน็ว่าควรได้มกีารศกึษาเรื่องค าบวงสรวงใน
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงราย  โดยเลอืกศกึษาในพืน้ที่
จงัหวดัเชยีงราย  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์
และสบืสานวฒันธรรมล้านนาไทย  บนัทกึไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นระบบ  ถ่ายทอดสู่ยุวชนรุ่นหลงั
ใหท้ราบถงึความหมาย ความเป็นมา และความส าคญั
ของค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย  
สะท้อนอตัลกัษณ์แห่งความเป็นล้านนาไทย ให้ธ ารง
อยู่ชัว่ลกูหลานเป็นวฒันธรรมทีม่คีุณค่าอยู่คู่สงัคมและ
ทอ้งถิน่ไทยตลอดไป  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศึกษาบรบิทของค าบวงสรวงในประเพณี

และพธิกีรรมทางลา้นนาของจงัหวดัเชยีงราย   
2. เพื่อศกึษาประเภทของค าบวงสรวงในประเพณี

และพธิกีรรมทางลา้นนาจงัหวดัเชยีงราย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาค าบวงสรวงใน

ประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงราย เป็นการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นการศกึษา
จากแหล่งขอ้มูลทัง้ทีเ่ป็นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ 
และวรรณกรรมประเภทลายลกัษณ์ ซึ่งมขี ัน้ตอนและ
วธิกีารในการด าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปนี้  
1. การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

พื้นที่ส าหรบัศึกษาและเก็บข้อมูลงานวิจยัครัง้นี้ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชียงราย  อ าเภอเวียงชยั  
อ าเภอแม่สรวย   และอ าเภอแม่ลาว  เนื่องจากเป็น
เขตพืน้ที ่ทีย่งัคงมกีารประกอบพธิกีรรมการบวงสรวง
อยู่ในปจัจุบนั  
2. แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมค าบวงสรวง
ทางลา้นนาในจงัหวดัเชยีงราย ผูว้จิยัมุ่งเกบ็ขอ้มูลจาก
กลุ่มวทิยากรทอ้งถิน่เป็นเบือ้งต้น ซึง่มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็น
แบบมุขปาฐะ และขอ้มูลที่เป็นแบบลายลกัษณ์อกัษร 
โดยเก็บทัง้ที่เป็นสถานการณ์จริง และสถานการณ์
จ าลอง และศึกษาจากต้นฉบบัตัวเขยีนที่วิทยากรได้
บนัทกึไว ้หรอืเอกสารทีม่ผีูร้วบรวมไว ้คอื แหล่งขอ้มูล
ปฐมภูม ิ(Primary Sources) และ แหล่งขอ้มูลทุติยภูม ิ
(Secondary Sources)  

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาวิจัยในครัง้ น้ี  
เป็นผูน้ าในการประกอบพธิกีรรมบวงสรวงในประเพณี
และพธิกีรรมทางลา้นนาใน 4 อ าเภอ อ าเภอละ 3 คน  
รวมจ านวน 12 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling) โดยวทิยากร
เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จรงิไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถ
กล่าวค าบวงสรวงทางล้านนา และยงัด าเนินกจิกรรม
เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง  โดยมี
ประชาชนและองค์กรในส่วนท้องถิ่นให้ความเคารพ 
ศรทัธา และยอมรบัในการประกอบพธิกีรรม   
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ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดถงึพบัสาใบลาน 
2. ขอ้มูลภาคสนามที่ได้จากการสมัภาษณ์ การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกต การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม 
และการสนทนากลุ่ม   

3. บุคคลส าคญั ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูน้ าใน
การประกอบพธิกีรรมบวงสรวงในทอ้งถิน่ 

4. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกค าบวงสรวง
ส าหรบัใช้ในการประกอบพิธีกรรมของพ่อปู่อาจารย ์
ภาพถ่ายพิธีกรรมบวงสรวงของบุคคลที่เคยเข้าร่วม
พธิกีรรม เป็นตน้   

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืขึ้น 2 
อย่าง ได้แก่ แบบบันทึกบริบท และแบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับค าบวงสรวงในประเพณีและพีธีกรรมทาง
ล้านนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
เชยีงรายใหค้รอบคลุม   

 
การวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์การจ าแนก
ประเภทข้อมูล (Typological Analysis) วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แลว้จงึสรุปและอภปิราย
ผล 
 

ผลการวิจยั  
ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาค าบวงสรวง

ในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาทีส่่งผลต่อวถิชีวีติ
ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงราย ได้ขอ้สรุปการวจิยั
แยกเป็นดา้น ๆ ดงัต่อไปนี้  

1. ด้านบริบทของค าบวงสรวงในประเพณีและ
พธิกีรรมทางลา้นนาของจงัหวดัเชยีงราย   

มุ่งศึกษาเรื่องของความเป็นมา ความหมาย 
ความส าคัญ และสภาพพื้นที่ที่ยังคงมีการประกอบ
พธิกีรรมบวงสรวง ปรากฏผลดงันี้  

1.1 ด้านความเป็นมาของการบวงสรวง พบว่า 
พธิกีรรมการบวงสรวงมมีาเป็นเวลาชา้นานแลว้ และมี
การยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็น
ประเพณีปฏิบัติของชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัด
เชยีงราย จวบจนถงึในปจัจุบนั   

1.2 ด้านความหมายของค าบวงสรวง พอจะ
สรุปได้ว่า ค าบวงสรวง คอื ค ากล่าว ที่ใช้ในการสวด
หรอืท่องแบบมีท านอง ในประเพณีและพิธกีรรมทาง
ลา้นนา ที่แสดงถึงความเคารพย าเกรงในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ตลอดจนเป็นค ากล่าวในการอัญเชิญสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่
เคารพนับถือมารับรู้และเป็นประจักษ์พยานใน
ประเพณีและพธิกีรรม เพื่อทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายทีเ่รา
ตอ้งการ   

1.3 ด้านความส าคญัของพธิีกรรมบวงสรวง 
พบว่า  การบวงสรวงมคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายอย่างยิง่ เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ช่วยเยียวยาความ
เจ็บป่วยทางใจ และส่งเสริมก าลงัใจให้แก่ประชาชน
และชุมชน ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน สร้าง
ความเป็นสริมิงคลใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง สรา้งความ
เชื่อมัน่ในการประกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการต่าง 
ๆ เป็นทีพ่ึง่หรอืทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจและก่อใหเ้กดิหริิ
โอตตบัปะ  สรา้งความตระหนักใหบุ้คคลเป็นผูม้คีวาม
กตัญญู รู้และส านึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ  อาท ิ 
กษัตริย์  วีรชน บรรพบุรุษ เ ป็นต้น รวมทัง้ เ ป็น
เครื่องมือที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมที่ดีงาม
ของทอ้งถิน่ แสดงออกถงึความเป็นผูม้วีฒันธรรมและ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และสรา้งความสงบร่มเยน็ให้
เกดิขึน้ในชุมชนและทอ้งถิน่  

1.4 ดา้นพืน้ทีท่ีม่กีารประกอบพธิกีรรมบวงสรวง 
พบว่า การประกอบพธิกีรรมบวงสรวงในประเพณีและ
พธิีกรรมทางล้านนาในพื้นที่ 4 อ าเภอของจงัหวดั
เชียงรายที่ผู้วิจ ัยศึกษา ประกอบด้วย อ าเภอเมือง  
อ าเภอ แม่ลาว  อ าเภอเวียงชยั และอ าเภอแม่สรวย  
นัน้ ทัง้ 4 อ าเภอมภีูมปิระเทศ สภาพความเป็นอยู่  
และวถิชีวีติของประชาชนในพืน้ทีแ่ตกต่างกนั  แต่สว่น
ใหญ่แล้วยงัคงมีการประกอบพิธีกรรมการบวงสรวง 
และมผีู้น าในการประกอบพธิกีรรมประจ าแต่ละต าบล   
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ซึง่ทัง้ 4 อ าเภอนี้ มพีลวตัรทางสงัคมและวฒันธรรมที่
แตกต่างกนัไปตามบริบทของท้องถิ่นและประชาชน 
ดงันัน้ทัง้ 4 อ าเภอทีก่ล่าวมา จงึมคีวามบรบิูรณ์ในแง่
ของความหลากหลายของพืน้ทีท่ีศ่กึษา  อนัสะทอ้นให ้

เห็นถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของประเพณีและพิธี
กรรมการบวงสรวงสงัเวยในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด
เชยีงราย 
 

 
ตารางท่ี 1  เปรยีบเทยีบดา้นพืน้ที ่ทีม่กีารประกอบพธิกีรรมบวงสรวงในจงัหวดัเชยีงราย 

 
พืน้ท่ีท่ีมีการประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวง 

 
สภาพบ้านเมอืง / สภาพความเป็นอยู่ / วิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี 

อ าเภอเมอืง ก่อตัง้ขึ้นเมื่อ 750 ปีมาแล้ว โดยพ่อขุนมังรายมหาราช  ในปจัจุบันบ้านเมือง
เจรญิกา้วหน้า มคีวามเปลีย่นแปลงทางกายภาพสงู มสีภาพเศรษฐกจิด ีผูค้นส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการและท างานบริษัทหรือส านักงาน ประชาชนได้รบั
การศกึษาอย่างกวา้งขวาง กระแสวฒันธรรมตะวนัตกแพร่หลาย วถิกีารด าเนินชวีติ
แตกต่างจากอดตีไปมาก 

อ าเภอ 
แม่ลาว 

พืน้ทีอ่ยู่ในชานเมอืง ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้ง เกษตรกรรม สภาพ
พืน้ทีย่งัคงความเป็นสงัคมแบบทอ้งถิน่ มกีารพึง่พาอาศยักนัเมื่อมกีารงานในชุมชน 
ผู้คนมีความนับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังมีการประกอบ
พธิกีรรมอนัเนื่องมาจากความเชื่ออยู่  

อ าเภอ 
เวยีงชยั 

บ้านเมอืงมลีกัษณะความเป็นท้องถิ่น มกีารรกัษาและสบืทอดประเพณี พธิกีรรม
ต่าง ๆ จากบรรพบุรุษ ประชาชนมีความสมัพนัธ์กนัด ีทัง้ในเชิงญาติพี่น้องและ
เพื่อนบา้น ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีทางการเกษตรและรบัจา้งทัว่ไป  

อ าเภอ 
แม่สรวย 

เป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรบัจ้าง มีวิถีชีวิต
เรยีบง่าย  สภาพสงัคมเป็นสงัคมแบบท้องถิน่ พึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั เป็น
พืน้ทีท่ีใ่นสมยัโบราณกองทพัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเคยเสดจ็ผ่าน  

 
 

2. ดา้นประเภทของค าบวงสรวงในประเพณีและ
พิธีกรรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงรายจากการ
ศกึษาวจิยั สามารถสรุปประเภทของการบวงสรวงได ้
2 ประเภท ดงันี้  

2.1 การบวงสรวงบูชาเพื่อยกย่องสดุดกีษตัรยิ์
หรือบุคคลส าคัญที่มีคุ ณูปการต่อบ้านเมืองและ
ประชาชนทั ้ง ร ะดับท้ องถิ่นและระดับประ เทศ 
ประกอบด้วย ค าบวงสรวง 3 ค าบวงสรวง ดงัต่อไปนี้           
ค าบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ในพื้นที่อ าเภอ
เมอืง ค าบวงสรวงสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ

ยาด ารงราชานุภาพ พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง และค าบวงสรวง
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พืน้ทีอ่ าเภอแม่สรวย  

2.2 การบวงสรวงบูชาเพื่อแสดงออกถึงความ
เคารพย าเกรงต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รือสิง่เหนือธรรมชาต ิ
ประกอบดว้ย ค าบวงสรวง 21 ค าบวงสรวง ดงัต่อไปนี้ 
ค าบวงสรวงขอขมาพญานาคที่บนพระมหาเจดีย์คุ้ม
เวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ค า
บวงสรวงพธิสี่งแถน ค าบวงสรวงส่งเคราะห์นะรา ค า
บวงสรวงพิธีสงเคราะห์เรือน ค าบวงสรวงพิธีบูชา
เทวดา 9 หมู่ ค าบวงสรวงพธิสี่งอุบาทว์รอม ค า
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บวงสรวงส่งงูขึน้เรอืน ค าบวงสรวงพธิสี่งจนหน้า ค า
บวงสรวงพิธีส่งจนหลังค าบวงสรวงบูชาส่ง แม้งบ้ง 
แมงเพีย้ง นกหนู๋ก๋วนขา้วและหน่วยไม้ ค าบวงสรวง
บูชาขึน้ต๊าวตงัสี ่ค าบวงสรวงบูชาตัง้ศาล พระภูม ิค า
บวงสรวงบูชาพญานาคในโอกาสที่จะสร้างบ้านใหม่ 
ค าบวงสรวงสง่เคราะหปี์ใหม่ ค าบวงสรวงเพื่อส่งผี ค า

บวงสรวงพธิสีง่เคราะหร์วม ค าบวงสรวงพธิสี่งเกดิ ค า
บวงสรวงพธิบีูชาส่งแถนหลวง ค าบวงสรวงพธิบีูชา
สง่ขดึ (จญัไร) ตกบา้นเรอืน ค าบวงสรวงพธิบีชูาผหี่าผี
เขญ็ตกบ้านเมอืง และค าบวงสรวงพธิสี่งเคราะห์คน
ปว่ย   

 
ตารางท่ี 2 ประเภทของค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมของจงัหวดัเชยีงราย 
 
ค าบวงสรวงในประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงราย 
1. การบวงสรวงบูชาเพื่อยกย่องสดดีุกษตัริยห์รือบุคคลส าคญัท่ีมีคณูุปการต่อบ้านเมืองและประชาชนทัง้
ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์
ในการบวงสรวง 

ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 
ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง 

1.1 ค าบวงสรวงพ่อขนุเมง็ราย
มหาราช 

เพื่อสดุดแีละร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
พระบุญญาบารมีแห่งพ่อขุนมังรายมหาราช 
พระมหากษัตรยิ์ผู้สถาปนานครเชยีงราย เป็น
ปึกแผ่นมัน่คงจวบจนถงึปจัจุบนั  

เดอืนมกราคม ของทุกปี 

1.2 ค าบวงสรวงสมเดจ็          
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อสดุดแีละร าลกึถงึพระราชวรีกรรม พระมหา
กรุณาธิคุณ และพระบุญญาบารมีแห่งสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ทีพ่ระองคไ์ด้ทรงปกป้อง
บ้านเมืองให้มัน่คง ปลอดภัย และด ารงความ
เป็นชาติไทยจวบจนถึงปจัจุบนั ซึ่งครัง้หน่ึงใน
อดตี พระองคไ์ดเ้สดจ็กรธีาทพัผ่านพืน้ทีอ่ าเภอ
แม่สรวย จ.เชยีงราย  

25 มกราคม ของทุกปี 

1.3 ค าบวงสรวงสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารง 
ราชานุภาพ  
 

เพื่อสดุดีและร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระ
ปรชีาสามารถที่พระองค์ทรงเป็นผูว้างรากฐาน
และองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เป็น
แบบอย่างทางวิชาการ จนได้รับการถวาย          
พระสมญัญา เป็นบดิาแห่งการท่องเทีย่วไทย   

เดอืนมถุินายน ของทุกปี 
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2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
2.1 ค าบวงสรวงขอขมา
พญานาคทีบ่นพระมหาเจดยี์
คุม้เวยีงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  
จงัหวดัเชยีงราย   

เพื่อจดัพธิบีวงสรวงขอขมาพญานาคที่พระ
มหาเจดยี์คุ้มเวยีงสรวย  อนัจะก่อให้เกิด
ความสุขสงบ ร่มเย็น และเป็นสิริมงคล
ต่อไป (เมื่อประกอบพธิบีวงสรวงบูชาอย่าง
ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบตัิแบบล้านนา
แล้ว เหตุการณ์ที่เคยเกดิขึน้กเ็ริม่ทุเลาเบา
บางจนไม่เคยมีผู้ใดได้พบเห็นนิมิตหรือ
ปรากฏการณ์ใด ๆ อกีเลย)  

เน่ืองจากพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ ๆ มกัจะ
เ กิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ แ ป ล ก  ๆ 
บางครัง้กม็ผีูพ้บเหน็เหมอืนมพีญา
งูใหญ่เลื้อยผ่าน ซึ่งชาวบ้านมี
ความเชื่อและสันนิษฐานกันว่า
น่าจะเป็นพญานาคที่มาส าแดง
ปรากฏกายให้เห็น และในช่วงปี
หลงั ๆ มานี้ พืน้ทีบ่รเิวณน้ีกม็กัจะ
ถูกน ้าท่วมอยู่เสมอ ๆ จงึไดม้กีาร
ประชุมหารือเพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปญัหาและสร้างความสบายใจแก่
ชาวบา้น 

2.2 ค าบวงสรวงพธิสีง่แถน    เพื่อท าพธิบีวงสรวงสง่แถนใหห้ายหรอื
อาการทุเลาเบาบางจากการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย 

เมื่อบุคคลหญงิหรอืชายทีเ่จบ็ไข้
ไดป้ว่ย ไดไ้ปรกัษามาแลว้กบัหมอ
หลาย ๆ คนแต่ยงัไมห่าย กนิยา
มามากมายแต่กย็งัไม่ดขีึน้ หรอืไม่
หายสกัท ีใหท้ าพธิบีวงสรวงสง่
แถน เชื่อวา่จะหายและทุเลาจาก
อาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยนัน้ ๆ ในทีส่ดุ 

2.3 ค าบวงสรวงสง่เคราะห ์
นะรา 

เพื่อท าพธิบีวงสรวงสง่เคราะหน์ะราใหพ้น้
เคราะหแ์ละโชคด ีหายจากอาการเจบ็ปว่ย 
และชนะคดคีวาม  

เมื่อ บุคคลหญงิชายผูใ้ดมเีคราะห ์ 
หรอืโชคไม่ด ีเช่น มคีดคีวามตอ้ง
ขึน้โรงขึน้ศาล ไฟไหมบ้า้น 
เดนิทางไปในทศิทางไหนกพ็บแต่
เรื่องเคราะหร์า้ย ตอ้งเจบ็ไขไ้ด้
ปว่ย มคีวามทุกขใ์จ ตอ้งล าบาก
ยากเขญ็ มเีรื่องใหเ้สยีเงนิเสยีทอง 
กนิไม่ได ้นอนไมห่ลบั เป็นโรคภยั
ไขเ้จบ็บ่อย ๆ รกัษาไมห่ายขาด 
สะดุง้ตื่นนอนบ่อย ๆ มกัจะฝนัรา้ย
อยู่เสมอ ๆ 
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2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
2.4 ค าบวงสรวงพธิสีงเคราะห์
เรอืน     

เพื่อก่อเกดิความเป็นสริมิงคลแกผู่อ้ยู่
อาศยัและครอบครวั   

เมื่อมคีวามวา้วุ่นใจ เดอืดรอ้นใจ อยู่
ไม่สงบสขุ มแีต่เรื่องราวอปัมงคล
เกดิขึน้ในบา้น เช่น ไฟไหม ้ขา้วของ
ตกหล่นเสยีหาย ผูค้นในบา้นเจบ็ไข้
ไดป้ว่ยวนเวยีนกนัเรื่อยไป หรอืถูก
คดคีวามฟ้องรอ้งตอ้งขึน้โรงขึน้ศาล 
ฯลฯ จงึตอ้งมกีารบวงสรวง
สงเคราะหเ์รอืน  

2.5 ค าบวงสรวงพธิบีชูา 
เทวดา  9 หมู ่   

เพื่อใหม้คีวามเป็นอยู่ทีม่คีวามสขุ ท าอะไร
กเ็จรญิงอกงาม หายจากอาการเจบ็ไขไ้ด้
ปว่ย  

เมื่อมคีวามเป็นอยูท่ีไ่ม่สขุสบาย 
(สามวนัด ีสีว่นัไข)้   ท าอะไรกไ็ม่
เจรญิงอกงาม มกัเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยไม่
สบายบ่อย ๆ กนิอะไรกไ็ม่อร่อย 
(กิน๋ขา้วบ่ล า กิน๋น ้าบ่ลง) 

2.6 ค าบวงสรวงพธิสีง่ 
อุบาทวร์อม   

เพื่อบรรเทาเบาบางอุบาทวท์ัง้หลายที่
บงัเกดิกบัชวีติ  หรอืปรากฏใหเ้หน็ มี
ลกัษณะผดิแผกแตกต่างไปจากธรรมดาที่
เคยเป็น มาปรากฏส าแดงใหบุ้คคลไดพ้บ
เหน็ ดงันัน้หากเกดิอุบาทวข์ึน้ทีไ่หน 
เมื่อไหร่ ตอ้งรบีท าพธิบีวงสรวงแกไ้ข
ภายใน 3 - 7 วนัทนัท ี 

เมื่อบงัเกดิปรากฏการณ์หรอื
ลกัษณะผดิแผกแตกต่างไปจาก
ธรรมดาทีเ่คยเป็น มาปรากฏส าแดง
ใหบุ้คคลไดพ้บเหน็ 

2.7 ค าบวงสรวงสง่งขูึน้เรอืน 
(กรณีเกดิเหตุการณ์งเูลือ้ยขึน้
บา้นหรอืเขา้ไปในบา้น)   

เพื่อปดัเปา่ความอปัมงคลและความโชค
รา้ย หรอืขจดัสิง่อปัมงคลทัง้หลายทีเ่ขา้ไป
ในบา้น  ดงันัน้บุคคลในครอบครวัหรอืใน
บา้นเรอืนนัน้ จกัตอ้งท าพธิบีวงสรวงสง่งู
เพื่อลา้งอปัมงคลนัน้ ๆ  
ใหส้ญูสลายไป  
 

เมื่อปรากฏมงีเูลือ้ยเขา้บา้น หรอื
เลือ้ยขึน้ไปบนบา้น ถอืว่าเป็น
อุบาทวห์รอืน าสิง่อปัมงคลเขา้ไปใน
บา้น 
นัน้ ๆ 

2.8 ค าบวงสรวงพธิสีง่จนหน้า   เพื่อบรรเทาอาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ไม่ค่อย
สบาย หรอืสง่เสรมิดวงชะตาใหด้ขีึน้  

เมื่อมอีาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ไม่ค่อย
สบาย ดวงชะตาไม่ค่อยจะด ีมเีรือ่ง
ใหเ้สยีเงนิเสยีทอง บางครัง้กถ็ูกคดี
ความโดยไม่รูต้วั เดีย๋วกเ็จบ็ไขไ้ด้
ปว่ยเป็นอะไรอยู่เรื่อย ๆ (บดึกเ็ป๋น
นัน้ บดึกเ็ป๋นน้ี) 
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2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
2.9 ค าบวงสรวงพธิสีง่จนหลงั   เพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ค่อย

สบาย หรอืสง่เสรมิดวงชะตาใหด้ขีึน้  
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ค่อยสบาย 
ดวงชะตาไม่ค่อยจะดี มีเรื่องให้
เสยีเงินเสยีทอง บางครัง้ก็ถูกคดี
ความโดยไม่รูต้วั เดีย๋วกเ็จบ็ไขไ้ด้
ป่วยเป็นอะไรอยู่ เรื่อย ๆ (บึดก็
เป๋นนัน้ บดึกเ็ป๋นน้ี) 

2.10 ค าบวงสรวงบชูาสง่แม้
งบง้ แมงเพีย้ง นกหนู๋        
ก๋วนขา้วและหน่วยไม ้  

เพื่อเสริมสร้างพลังใจและบังเกิดโชคลาภ
สวัสดีในการท าเกษตร เช่น ปลูกข้าว ท า
สวนผลไม้ ให้ผลติผลการเกษตรปราศจาก
ปญัหาเกีย่วกบัแมลงทีม่ารบกวน รวมไปถงึ
เหล่าศตัรูของพืชผกัเหล่านี้ เช่น หนู เพี้ย 
นก  หนอน (แมงบง้)  

เมื่อประสบปญัหาเกี่ยวกับแมลง
ทีม่ารบกวนการท าเกษตร รวมไป
ถึงเหล่าศัตรูของพืชผักเหล่านี้ 
เช่น หนู เพีย้ นก หนอน (แมงบง้) 

2.11 ค าบวงสรวงบชูาขึน้ 
ต๊าวตงัสี ่  

เพื่ อความเ ป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครวั และเพื่อป้องกนัภยนัตราย 
ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิของชาว
ลา้นนาในเชยีงราย เมื่อจะจดังานมงคล 
ใด ๆ  

เมื่อจะจัดงานมงคล ๆ ต่าง เช่น 
แปงบ้านใหม่ขึน้บ้านใหม่ ท าบุญ
เป๊กตุ๊บวชพระ ฉลองวดัวาอาราม 
และงานประเพณี 
ต่าง ๆ เช่น ในงานเทศกาลตรุษ
สงกรานต์ กม็กัจะมกีารบวงสรวง
บชูาขึน้ต๊าวตงัสีเ่สยีก่อน 

2.12 ค าบวงสรวงบชูาตัง้ศาล
พระภูม ิ

เพื่อบวงสรวงบูชาและอญัเชญิเจา้ทีเ่จา้ทาง
มาอยู่ยงัอารามและที่พ านักที่เรยีกว่า ศาล
เพียงตา หรือศาล ที่จดัหามาให้ และบาง
บ้านที่มีฐานะอาจมีการบวงสรวงบูชาเพื่อ
อญัเชญิเทพยดาทีเ่รยีกว่า “พระภูม”ิ มาปก
ปกัรกัษาดแูลในเขตคามบา้นช่องทีอ่ยู่อาศยั
นัน้ โดยตัง้ศาลพระภูมิที่มีลกัษณะสูงกว่า
ศาลเจา้ที ่ทัง้นี้การกระท าดงักล่าวมาจะช่วย
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเพิ่มความ
เชื่อมัน่ในการเขา้อยู่อาศยัใหแ้ก่เจา้ของบา้น
ได้ว่าจะอาศัยอยู่ ในบ้านนั ้น ๆ อย่างมี
ความสุข เ ป็นอย่ า งดี  (การปลูกสร้ า ง
บ้านเรือนและที่อยู่อาศยัในผืนแผ่นดินทุก
แห่ง ธรรมเนียมไทยลา้นนาเชื่อ 

โ อ ก า ส ที่ ก่ อ ส ร้ า ง บ้ า น ใ ห ม่
เรยีบร้อยแล้ว จงึจดัตัง้ศาลขึ้นใน
บรเิวณบา้น  
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2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
 ว่าผืนแผ่นดินทุกแห่งจะมีผู้ดูแลรักษาอยู่ 

อาจเป็นดวงวญิญาณของบุคคลที่เคยเป็น
เจ้าของที่ดนินัน้ ๆ ที่มคีวามหวงแหนที่ดนิ
บรเิวณนัน้ ๆ หรอือาจเป็นดวงวญิญาณของ
สัมภเวสีที่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ ในบริเวณ    
นัน้ ๆ) 

 

2.13 ค าบวงสรวงบชูา
พญานาค ในโอกาสทีจ่ะสรา้ง
บา้นใหม ่  

เพื่อท าพธิบีวงสรวงบชูาพญานาคทีส่ถติอยู่
ใตผ้นืดนิแห่งนัน้ นยัว่าเป็นการขอขมา และ
ขอใชผ้นืดนิแหง่นัน้เพื่อการอยู่อาศยัอย่าง
สงบสขุ โดยปราศจากการรงัควานจาก
เภทภยัและภยนัตรายทัง้ปวง  
        เน่ืองจากความเชื่อของชาวลา้นนา
ดัง้เดมิสง่อทิธพิลมายงัรุ่นปจัจุบนั เกีย่วกบั
เรื่องราวของผนืดนิทุกแหง่ ภายใตผ้นืดนิ
นัน้ ๆ มกัมพีญานาคอาศยัอยู่ หรอืที่
เรยีกว่า “เมอืงใตบ้าดาล”       

ก่อนการลงเสาปลกูสรา้งเรอืนใหม่
เจา้บา้นหรอืเจา้ของทีด่นิทีค่ดิ
สรา้งบา้นจะตอ้งท าพธิบีวงสรวง
เพื่อขอขมาพญานาคทีร่กัษาผนื
ดนิบรเิวณนัน้ เพื่อความเป็นสริิ
มงคลและก่อใหเ้กดิความสบายใจ
ตามธรรมเนียมของลา้นนา 

2.14 ค าบวงสรวงสง่เคราะหปี์
ใหม ่  

เพื่อใหเ้คราะหภ์ยัไขเ้จบ็ไดห้ายหรอืทุเลา
เบาบางลง  หรอืเป็นการท าตามประเพณี
นิยมของทางลา้นนา เชื่อว่าชว่ยสรา้งขวญั
ก าลงัใจ  เสรมิบารม ีเสรมิดวง ก่อใหเ้กดิ
ความสบายใจ ขจดัเสนียดจญัไรทัง้ปวง 

เมื่อมเีคราะหภ์ยัไขเ้จบ็ 

2.15 ค าบวงสรวงเพื่อสง่ผ ี  เพื่อบวงสรวงสง่ผ ีเพื่อใหห้ายจากอาการ
เจบ็ปว่ยนัน้  
 

เมื่อมอีาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยของ
บุคคล ทีร่กัษาทางการแพทยแ์ผน
ปจัจบุนัแลว้ แต่ไม่หายขาด หรอืมี
ลกัษณะการปว่ยสามวนัดสีีว่นัไข ้
หรอืหลงัจากเดนิทางไปในทศิทาง
ต่างๆ แลว้ เมื่อกลบัมาถงึ
เคหสถาน กม็อีาการปว่ยขึน้มา
โดยกะทนัหนั เชื่อว่ามดีวง
วญิญาณของภูตผตีดิตามมา 
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ตารางท่ี 2 ประเภทของค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมของจงัหวดัเชยีงราย(ต่อ) 
 

2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
2.16  ค าบวงสรวงพธิสีง่
เคราะหร์วม   

เพื่อบูชาส่งเคราะห์รวมให้บงัเกดิโชคดี
และคลว้คลาดจากเคราะห์หามยามรา้ย
ทัง้ปวง      

เมื่อเกดิมโีทษ เป็นถอ้ยความหรอืคดี
ความ ถูกกล่าวหาหนี้ชีโ้ทษ ถูก
เคราะหห์ามยามรา้ย เกดิอุบตัเิหตุต่าง 
ๆ ถูกใสค่วาม กระท าสิง่ใดกม็กัเสือ่ม
เสยีไม่ไดผ้ล  

2.17 ค าบวงสรวงพธิสีง่เกดิ เพื่อบูชาให้แก่เด็กน้อย (ลูกอ่อน) ชาย
หญิงทีอ่ยู่ไม่สุขสบาย และมกัร้องไห้ใน
เวลากลางคนื เป็นเปลีย้เป็นค่อมใหห้าย
จากอาการและสิง่ทีเ่ป็น   

เมื่อเดก็น้อย (ลกูอ่อน) ชายหญงิทีอ่ยู่
ไม่สขุสบาย มกัรอ้งไหใ้นเวลา
กลางคนื เป็นเปลีย้เป็นค่อม เหล่านี้
ท่านถอืว่า แม่เกดิ (แม่สือ่) จะมาตาม
เอา กใ็หส้ง่ของแลกเปลีย่นไปใหแ้ม่
เกดิเสยี กจ็ะหายแล ฯ 

2.18 ค าบวงสรวงพิธีบูชาส่ง
แถนหลวง   

เพื่อให้หายจากโรคภยั อายุยนืยาวและ
มชีวีติทีส่ขุสบาย 
 

เมื่อถงึวนัคลา้ยวนัเกดิของตนกท็ าพธิี
บชูาปูแ่ถนเสยี หรอืถา้ใครอยู่ไมส่ขุ
สบาย ตอ้งกนิยา แกไ้ขดว้ยวธิใีดกไ็ม่
หาย อาจถูกค าสาปแช่งของปูแ่ถน
หลวง ใหท้ าพธิบีชูาสง่แถนเสยีเถดิ 
(โบราณเชื่อว่า ปูส่งัเกยีะ ย่าสงัเกยีะ 
อนัมมีาในพรหมชาต ิกล่าวไวว้่าท่าน
ทัง้สองเป็นผูใ้หก้ าเนิดแหง่มนุษยช์าย
หญงิ เป็นผูใ้หอ้นุญาตแบ่งปนัให้
มนุษยม์าเกดิ และเวลามาเกดิแลว้ 
บางคนกค็ดิถงึหา กย็่อมท า
สกัการบชูา บางคนกล็มืบุญคุณท่าน 
ปูแ่ถนย่อมแช่งด่าไวต่้าง ๆนานา) 

2.19 ค าบวงสรวงพธิบีชูา
สง่ขดึ (จญัไร) ตกบา้นเรอืน 

เพื่ อท าพิธีบูชาส่ งขึด  (จัญไร )  ตก
บา้นเรอืน ใหบ้า้นเรอืนและผู้อยู่อาศยัมี
ความสงบสขุ ร่มเยน็ มโีชคลาภสวสัด ี 

เมื่อบา้นเรอืนใดตกขดึ มคีวามเป็นอยู่
ไม่ค่อยสขุสบาย เจบ็ไขไ้ดป้ว่ย เดีย๋ว
คนหนึ่งลุก เดีย๋วคนหนึ่งนอน ตลอดปี
ตลอดเดอืน หรอืมกัเกดิถอ้ยคดคีวาม 
ตกเบีย้เสยีของ ลกูเสยีเมยีตาย มขีา้ว
ของสิง่ใดกฉ็บิหายวายสิน้ บางทกีเ็กดิ 
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2. การบวงสรวงบชูาเพือ่แสดงออกถึงความเคารพย าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรอืส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ช่ือพิธีกรรมบวงสรวง วตัถปุระสงค ์

ในการบวงสรวง 
ฤดกูาลท่ีบวงสรวงหรอื 

ห้วงเวลาท่ีมีการบวงสรวง  
  วิกลจริต ติดเป็นบ้า มกัจะมีเหตุร้าย   

ต่าง ๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตลอดจนสตัว์
เลี้ยงเสมอ (ลกัษณะของเรือนขดึนัน้
คอื รื้อเอาเรอืนหลายหลงัมาปลูกเป็น
หลงัเดียว เรอืนล้มลุกคือรื้อวนันี้ปลูก
สรา้งวนัน้ี  เรอืนโยจ้ะลม้แลว้ ชกัตงึให้
กลบัคืน สบืต่อเรือนนอนเก่าเพิ่มขึ้น
อีกหลังหนึ่ง ตัง้บ้านเรือนกวมที่เก้า
ของเจ้านายท้าวพญา ปลูกเรอืนกวม
ทางหลวง ได้ถมน ้ าบ่อเก่า ถมสระ
หนองเก่า ถมบวกควายเก่า เหล่านี้
เป็นต้น โบราณถือว่าเป็นเรื่องส าคญั 
คนใดท าลงไปมกัเป็นเสนียดจัญไรขึ
ดตกตัว  และครอบครัวมัก ได้รับ
อนัตรายเป็นไปต่าง ๆ เมื่อท่านรูว้่าได้
ท าผดิอนัเป็นขดึหรอืจญัไรเช่นดงัว่า ก็
ควรท าพธิบีชูาสง่ขดึเสยีเถดิ) 

2.20 ค าบวงสรวงพธิบีชูาผหี่า
ผเีขญ็ ตกบา้นเมอืง 

เพื่อท าพธิบีชูาผหี่า    ผเีขญ็ ตก
บา้นเมอืง ใหเ้กดิความสขุ สนัต ิและ
ความสงบรม่เยน็แกผู่อ้ยู่อาศยัใน
บา้นเมอืงนัน้ ๆ   
 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนในครอบครัว
หรือในบ้านเรือน หรืออาจหมาย
รวมถึงคนในบ้านในเมือง ตลอดถึง
สตัวเ์ลีย้ง มกัเจบ็ไขไ้ดป้่วยลม้ตายกนั
มาก ๆ อย่างผดิปกต ิ โบราณกล่าวว่า
อาจเป็นเพราะอทิธพิลของผหี่า ผเีขญ็ 
ตกบ้านเมอืง ให้ท าพธิีบูชาเสยี จะ
หายและปลอดภยั 

2.21 ค าบวงสรวงพธิสีง่
เคราะหค์นปว่ย   

เพื่อจดัท าพธิบีวงสรวงสง่เคราะหค์น
ปว่ยใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ยทัง้ปวง  

เมื่อมคีนที่เจบ็ไขไ้ม่สบาย เป็นพยาธิ
แรมปีแรมเดอืน กนิหยูกยากไ็ม่รู้หาย
มายขาด บางทหีายแลว้กก็ลบัเป็นอกี 
อาการป่วยเช่นน้ี  โหราจารย์โบราณ
ท่ า นก ล่ า ว ว่ า  มัก มี เ ห ตุ ขัด ข้ อ ง
บางอย่าง ถงึไดเ้ป็นเช่นนัน้ ควรจดัท า
พธิบีวงสรวงส่งเคราะหค์นป่วยเสยี ก็
จะดแีละหายขาด 
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อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาค าบวงสรวงใน

ประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงราย  ผูว้จิยัเลอืกลงพืน้ที่
เกบ็ขอ้มลูจาก 4 อ าเภอ ในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่พืน้ทีท่ี่
เลือกศึกษานัน้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกนัออกไป และวทิยากรผูใ้หข้อ้มลูกค็อืผูน้ าใน
การประกอบพิธีกรรมของท้องถิ่นนัน้ ๆ ที่เรียกว่า  
พ่อปู่อาจารย์ (ปู่จ๋าน) ซึ่งแต่ละท่านล้วนผ่านการ   
บวชเรียนมาแล้วทัง้สิ้น และค่อนข้างมีวัยวุฒิเป็นที่
เคารพนับถอืของประชาชนในทอ้งถิน่ ประการส าคญั
คือทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการอ่านและเขียน
ตัวอักษรธรรมล้านนาเป็นอย่างดี พิธีกรรมการ
บวงสรวงจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามเกีย่วเนื่องและสมัพนัธก์บั
การใชช้วีติของผู้คนนับตัง้แต่อดตีถึงปจัจุบนั จากการ
ศึกษาวิจัยได้ข้อสรุปหลายประการเกี่ยวกับค า
บวงสรวงและพธิกีรรมการบวงสรวงดงัที่ไดน้ าเสนอไว้
ในส่วนสรุปผลการวิจัย ทัง้นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ
เกีย่วกบัเรื่องความส าคญัของค าบวงสรวง การอนุรกัษ์
และสบืทอดค าบวงสรวง และความสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ
ของประชาชนในปจัจุบัน ที่จะอภิปรายเพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้  
1 .ด้านความส าคญัของค าบวงสรวง   

จะเหน็ไดว้่า ค าบวงสรวงมคีวามส าคญัต่อการจดั
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย  
นับเป็นหวัใจส าคญัเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประกอบ
พธิกีรรมตามประเพณี  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
ทฤษฎีหน้าที่นิยม ที่โบรนิสลอว์ นาลโินวสกี้ (อ้างใน 
บุญเดมิ  พนัรอบ, 2526 : 84) [7] ระบุไว ้กล่าวคอื 
หน้าทีข่องวฒันธรรม คอื ตอบสนองความต้องการทาง
จติและชวีภาพ ดงันัน้จงึต้องการสร้างวฒันธรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการระดบัต่าง ๆ ทัง้ความตอ้งการ
ทางชวีภาพ  ความต้องการของมนุษย ์และบูรณาการ
ทางสงัคม  โดยค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรม
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะมกีารสบืทอดทัง้โดยทาง มุข
ปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร โดยมผีูน้ าในการประกอบ
พิธีกรรมของท้องถิ่นนัน้ ๆ ที่เรียกว่า พ่อปู่อาจารย ์ 
เป็นผูก้ล่าวค าบวงสรวงและ 

 
กล่าวน าถวายเครื่องสัง เวย ทัง้นี้ เนื้ อหาของค า
บวงสรวงโดยภาพรวมมกัจะแสดงออกถงึความเคารพ
นับถือย าเกรง ความจงรักภักดี ความศรัทธา การ
พรรณนาถงึสรรพคุณงามความดแีละคุณูปการของสิง่
ทีบ่วงสรวงสงัเวย การขออภยัในสิง่หรอืการกระท าที่
ไม่เหมาะสมหรอืผดิพลาดไป การปวารณาถงึการทีจ่ะ
กระท าความดี (หิริโอตตัปปะ) ตลอดจนการขอพลัง
และอ านาจแห่งสิง่ทีบ่วงสรวงไดด้ลบนัดาลใหผู้ท้ีม่สีว่น
หรอืเขา้ร่วมในพธิกีรรมและประเพณีบวงสรวงนัน้ ๆ 
ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข สามารถด าเนินภารกิจและ
ด ารงชวีติได้อย่างเป็นปกติสุข ประสบความส าเรจ็ใน
สิง่อนัพงึปรารถนาทุกประการ  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ยุพนิ จนัทรเ์รอืง และคณะ (2552 : 91) [10] ทีไ่ด้
ศกึษาวเิคราะหค์วามส าคญัและพธิกีรรมทีป่รากฏในค า
ปนัปอนลา้นนา พบว่า มคีวามส าคญัในฐานะเป็นการ
แสดงออกถึงการขออภัยของผู้น้อย การให้อภัยของ
ผู้ใหญ่ การเคารพนับถือในหมู่คณะหรือในสังคม
เดียวกนั ตลอดถึงเป็นการส่งเสริมให้เป็นคนกตัญญู
กตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณ ผู้อาวุโส รวมถึงเป็นการ
แสดงออกถงึความกตญัญูต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วรีบุรุษหรอื
ผู้มบีุญคุณในอดตี และเทพยดาที่ปกปกัรกัษามนุษย์
และธรรมชาติ เป็นการส่งเสรมิให้เป็นผู้เสยีสละ และ
กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ คึกฤทธิ ์พนัธุ์วิไล (2527) 
[11] ทีศ่กึษารูปแบบการใชภ้าษาและศลิปะการเรยีบ
เรียงถ้อยค าในบทสู่ขวัญจากอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดติถ์ ที่พบว่าในบทสู่ขวญัจะปรากฏความเชื่อใน
สิ่งที่เหนือธรรมชาติและค่านิยมทางสังคมหลาย
ประการ เช่น ความกตัญญูรู้คุณ การเคารพเชื่อฟงั
ผูใ้หญ่ ความ   โอบออ้มอาร ีความสนัโดษ ความมัง่มี
ทรพัย์ ความรบัผดิชอบของสามีภรรยา การแต่งกาย 
การรกัษาเกยีรตยิศชื่อเสยีง  

ค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมต่าง ๆ ทาง
ลา้นนาในจงัหวดัเชยีงราย เป็นวรรณกรรมทีม่ที ัง้รอ้ย
แก้วและร้อยกรอง ที่ส ัง่สมและถ่ายทอดผ่านทางมุข
ปาฐะและลายลักษณ์อักษร โดยน ามาสวดอ่านเป็น
ท านอง มที่วงท านองสวดอ่านต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัผูน้ า
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ในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่น  เพื่อให้
เหมาะสมกับเรื่องราวและประเพณีพิธีกรรมการ
บวงสรวง แสดงออกผ่านอารมณ์และพิธีกรรมที่เข้ม
ขลงัศกัดิส์ทิธิใ์นขณะกล่าวค าบวงสรวง ถูกถ่ายทอด
และซมึซาบผ่านจติใจของประชาชน  ส่งผลต่อสภาพ
การด า เนินชีวิต  และสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม 
ตลอดจนการแสดงออกถึงความเคารพเชื่อฟงั ความ
กตญัญกูตเวท ี ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาต ิ การ
สรรเสรญิสดุดวีรีกรรมของวรีบุรุษ  การยดึมัน่ในความ
ดงีามและประเพณีปฏบิตัิ  จงึนับเป็นการรกัษาไวซ้ึ่ง
ระบบแห่งสงัคมและก่อใหเ้กดิสนัตสิขุแก่ชวีติและสงัคม
โดยภาพรวม 

นอกจากนี้ค าบวงสรวงในประเพณีและพธิีกรรม
ทางล้านนาในจังหวัดเชียงราย ยังมีความส าคัญ
เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืทีช่่วยเตมิเตม็ความสมบูรณ์ใน
การด ารงชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงราย  เป็น
กจิกรรมทางวฒันธรรมที่ช่วยเยียวยาความเจบ็ป่วย
ทางใจ และส่งเสรมิก าลงัใจใหแ้ก่ประชาชนและชุมชน 
ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกนั สร้างความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง สร้างความเชื่อมัน่ใน
การประกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการต่าง ๆ เป็นที่
พึง่หรอืที่ยดึเหนี่ยวทางจติใจและก่อใหเ้กดิหริโิอตตบั
ปะ  สรา้งความตระหนักใหบุ้คคลเป็นผูม้คีวามกตญัญ ู
รูแ้ละส านึกในบุญคุณของผูม้พีระคุณ อาท ิกษตัรยิ ์วรี
ชน บรรพบุรุษ เป็นต้น รวมทัง้เป็นเครื่องมอืทีส่ะทอ้น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีง ามของท้องถิ่น 
แสดงออกถึงความเป็นผู้มีวฒันธรรมและความอ่อน
น้อมถ่อมตน และสรา้งความสงบร่มเยน็ใหเ้กดิขึน้ใน
ชุมชนและทอ้งถิน่  
2. ด้านการอนุรกัษ์และสืบทอดค าบวงสรวง  

ผูว้จิยัพบว่าในด้านนี้ค่อนขา้งน่าเป็นห่วง เพราะ
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นเหตุผล
ส าคญั สอดคล้องกบัทฤษฎีในด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมและวฒันธรรมที ่กาญจนา   อนิทรสุนานนท ์
(2541 : 108 -109) [8] เสนอไว้ กล่าวคือ ปจัจัย
ทางดา้นภมูศิาสตร ์ ดา้นชวีวทิยา  ดา้นเศรษฐกจิ และ
ดา้นวฒันธรรม  เป็นปญัหาอนัเนื่องมาจากการขาดคน
ทีจ่ะสบืทอดในปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่คนรุ่นกลาง

และรุ่นใหม่ ๆ ขาดทักษะในการอ่านและการเขียน
ตวัอกัษรธรรมลา้นนา  ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผูน้ าในการ
ประกอบพธิกีรรมบวงสรวง ยงัขาดการถ่ายทอดขอ้มูล
ไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลาน หรอืถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ๆ 
ในชุมชน และไม่มกีารเกบ็รกัษาค าบวงสรวงอย่างเป็น
ระบบ เพราะส่วนใหญ่ค าบวงสรวงนั ้นได้รับการ
ถ่ายทอดโดยทางมุขปาฐะ และทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
กเ็ขยีนไวเ้ป็นอกัษรธรรมลา้นน  จงึยากแก่การทีค่นรุ่น
ใหม่ในปจัจุบันจะรับช่วงต่อ หรือสืบทอด เพราะมี
ปญัหาในการอ่านอกัษรธรรมลา้นนา ประกอบกบัขาด
แรงจูงใจการศึกษาเรียนรู้ ส่งผลให้ค าบวงสรวง
กลายเป็นองค์ความรูห้รอืเรื่องราวเฉพาะของกลุ่มคน
สงูอายุในพืน้ทีเ่ท่านัน้  จงึเป็นอุปสรรคส าคญัในการที่
จะเขา้ถึงค าบวงสรวงต่าง ๆ ได้ ประกอบกบัช่องว่าง
ระหว่าง พ่อปู่อาจารย์กับคนรุ่นใหม่ที่มิได้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการในการที่จะศึกษาเรื่องค า
บวงสรวง ส าหรบัการประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ ส่งผล
ให้นับวนัค าบวงสรวงและพิธกีรรมที่บรรพบุรุษได้สัง่
สมไว้  อาจจะต้องสูญสลายไปในที่สุดตามกาลเวลาที่
ล่วงเลยไป และมรณกรรมของผู้น าในการประกอบ
พธิกีรรมรุ่นทีย่งัหลงเหลอือยู่  

นอกจากนี้ มบีางคนที่มีอายุในวยักลางคนและ
เคยผ่านการบวชเรยีนมาแลว้ ซึง่ทางล้านนา เรยีกว่า 
น้อยหนาน เคยเขา้มารบัช่วงต่อในการอนุรกัษ์และสบื
ทอดในฐานะการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม
บวงสรวง แต่กเ็ป็นอยู่ได้ไม่นานกต็้องวางมอืและเลกิ
รา้งไป เนื่องจากความหวาดกลวัและขาดความเชื่อมัน่
ที่จะประกอบพธิกีรรม หรอืเกรงว่าจะมอีนัเป็นไป ใน
กรณีที่ไปประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสถานที่ สิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์และวิญญาณ ซึ่งภาษาทางล้านนาเรยีกว่า 
“แป้” โดยคตลิา้นนาเชื่อว่าผูน้ าประกอบพธิกีรรมต้องมี
วชิาอาคมหรอืของดคีุ้มครองตนเอง หรอืมวีชิาอาคม
แก่กลา้ มเีครื่องรางของขลงัคุ้มครองกาย จงึส่งผลต่อ
ผูร้บัสบืทอดค าบวงสรวงและประกอบพธิกีรรมรุ่นใหม่ 
ๆ ที่หวัน่เกรงและเริม่ห่างหายไปจากพธิกีรรม ดงันัน้
จึงนับเป็นปญัหาส าคญัที่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ควรจะได้ร่วมมือกันในอันที่จะอนุรักษ์ค าบวงสรวง 
ประเพณี และพธิกีรรมทางล้านนาดัง้เดมิที่บรรพบุรุษ
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ไดส้ัง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมปิญัญาแก่อนุชน
รุ่นหลงัไม่ให้สูญหายไปจากสงัคมล้านนาในจงัหวัด
เชยีงราย และช่วยกนัธ ารงรกัษาพธิกีรรมและประเพณี
บวงสรวงต่าง ๆ ให้ด ารงอยู่คู่ผืนดินล้านนาจังหวัด
เชยีงรายอย่างยัง่ยนื    
3. ด้านความสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของประชาชนใน
ปัจจบุนั   

ค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางล้านนา
ยงัคงมีอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชนชาวเชียงราย
อย่างยิง่  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการประกอบพธิบีวงสรวงใน
ประเพณีและพธิกีรรมต่าง ๆ ทีม่กีารด าเนินการอยู่ใน
ป ัจ จุ บัน ใ นห ล า ยพื้ น ที่ ข อ ง จั ง ห วัด เ ชี ย ง ร า ย 
เนื่องมาจากความเชื่อถือ ความเคารพ ความศรทัธา 
ของประชาชนชาวเชียงรายที่มีต่อสิง่ศกัดิส์ ิทธิ ์ดวง
วญิญาณ และสิง่เหนือธรรมชาติ หรือแม้แต่เป็นการ
สร้างเสริมพลังใจ ความเชื่อมัน่ ก่อนที่จะเริ่มต้น
ประกอบการมงคลใด ๆ ทีก่ าหนดขึน้ในทอ้งถิ่นนัน้ ๆ 
หรือเพื่อหนุนใจให้มีพลังที่จะสามารถขับเคลื่อน
ความกา้วหน้าใหแ้ก่ชวีติและการประกอบสมัมาอาชพี
อย่างสจุรติ  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ
ของชาวเชยีงรายหลายดา้น อาท ิดา้นความสมัพนัธท์ี่
ค่อนขา้งแน่นแฟ้นกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่  เหน็ไดจ้าก
การสร้างบ้านเรือนใหม่ของชาวเชียงรายในปจัจุบัน  
ตอ้งมกีารบวงสรวงพญานาคก่อนการก่อสรา้งอยู่เสมอ  
ดา้นความสมัพนัธก์บัวถิชีวีติในดา้นการประกอบอาชพี 
เห็นได้การประกอบพิธีบวงสรวงบูชา ในลักษณะที่
เรยีกว่า “การบนบานศาลกล่าว” ต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอื
ดวงวญิญาณผบีรรพบุรุษ เพื่อขอใหล้กูหลานไดง้านท า
ทีด่หีรอืเพื่อสอบเขา้รบัราชการ   ดา้นความสมัพนัธก์บั
วิถีชีวิตด้านสุขภาพ เห็นได้จากเวลาที่บุคคลใน
ครอบครวัเจบ็ป่วย รกัษาแล้วแต่ไม่หายขาด กจ็ะจดั
พธิกีรรมบวงสรวงเพื่อส่งเคราะห์ ด้านความสมัพนัธ์
กับวิถีชีวิตด้านการให้ความเคารพย าเกรงต่อสิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ  ์ เห็นได้จากการประกอบพิธีกรรมการ
บวงสรวงต่าง ๆ ในปจัจุบนั เช่น การบวงสรวงสดุดพี่อ
ขุนเม็งรายมหาราช  การบวงสรวงสดุดีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช การบวงสรวงสกัการะดวงวิญญาณ
หรอืผบีรรพบุรุษ การบวงสรวงสกัการะเสาหลกัเมอืง

หรอืเสาสะดอืเมอืงเชยีงราย  ดา้นความสมัพนัธก์บัวถิี
ชวีติดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เหน็ได้
จากพธิกีรรมการบวงสรวงที่เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์และ
สร้างความตระหนักให้แก่บุคคลในท้องถิ่น อาทิ การ
บวงสรวงเทพยดาที่รกัษาแม่น ้า หรอืป่าไม้ เช่น การ
บวงสรวงหนองหลวงทีอ่ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย 
เป็นตน้  

การบวงสรวงทัง้หลายทีก่ล่าวถงึนี้ สะทอ้นใหเ้หน็
ถึงความสมัพันธ์ของการบวงสรวงกับประเพณีและ
พธิกีรรมในวถิชีวีติของชาวลา้นนาจงัหวดัเชยีงรายใน
ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในดา้นความสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ความสมัพันธ์กบัวิถีชีวิตด้านการให้ความเคารพย า
เกรงต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรณู   
อรรฐาเมศร ์(2528) [12] ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัโลกทศัน์
ของชาวลา้นนาไทยจากวรรณกรรม พบว่า ชาวลา้นนา
ไทยถือว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ เป็นแหล่ง
ความรู้ และเป็นที่มาของความงามและความรัก 
ธรรมชาตจิงึมคีุณค่าอย่างมาก แต่ชาวลา้นนาไทยยงั
เชื่อว่าธรรมชาตลิงโทษมนุษยไ์ด ้นอกจากนี้ยงัมคีวาม
เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาต ิโดยเฉพาะเรื่องผมีบีทบาท
ในสงัคมมาก นอกจากนี้งานวจิยัของ สทิธิ ์บุตรอนิทร ์
(2523) [13] ทีศ่กึษาเกีย่วกบัโลกทศัน์ของชาวลา้นนา 
พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิชาว
ล้านนามองว่าชวีติของมนุษย์เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบล้วนเป็นอุบัติการณ์ของ
ธรรมชาติและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาต ิ
มนุษยด์ ารงชวีติอยู่ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
ซึ่งปรากฏในลักษณะที่เราสัมผัสได้ทางหนึ่ง และ
ธรรมชาตต่ิาง ๆ กป็รากฏอยู่ภายในตวัเราและรอบตวั
เราอย่างมคีวามหมาย ชาวลา้นนามองเหน็คุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว จึงไม่ปฏิบัติการใด ๆ ใน
ลกัษณะเป็นการระราน ท าลายหรือล่วงละเมิดความ
เป็นไปของธรรมชาติ ตรงกนัข้ามกลบัหนัมายอมรบั
และให้การพทิกัษ์รกัษา ประนีประนอมกบัธรรมชาต ิ
อนัเป็นการแสดงออกซึง่การรูคุ้ณของธรรมชาตนิัน่เอง  
สว่นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่เหนือธรรมชาต ิ
ชาวล้านนามองโลกและชวีติในส่วนที่มคีวามสมัพนัธ์
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เป็นเหตุเป็นผลต่อกนั การไดส้มัผสักบัธรรมชาติทีอ่ยู่
รอบตวัประกอบเขา้กบัลทัธคิวามเชื่อ ซึง่ไดร้บัอทิธพิล
จากหลกัค าสอนทางศาสนา ท าใหช้าวลา้นนามแีนวคดิ
และความเชื่อเพิ่มขึน้มาอกีระดบัหนึ่งในสิง่ที่ละเอยีด
ซับซ้อนลงไป หมายความว่า ปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติที่มาสมัผสักบัชวีิตนัน้ ไม่ได้สิน้สุดเพยีงแค่
การไดเ้หน็และไดย้นิ แต่จะมบีางสิง่บางอย่างซ่อนเรน้
อยู่ และบางสิง่ที่ว่านี้เองที่เป็นตวับงการควบคุม หรอื
ด าเนินการให้เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาต ิ
เช่น ความเชื่อเรื่องเทพทีส่งิสถติอยู่ตามสถานทีต่่าง ๆ 
เป็นต้น เมื่อเข้ามาผสมกับความคิดซึ่ง เกิดจาก
ประสบการณ์ทีม่อียู่ก่อน กย็ิง่ท าใหน่้าเชื่อว่าธรรมชาติ
ต้องมสีภาวะพเิศษแฝงอยู่ และสอดคล้องกบัความ
คดิเหน็ของ เสร ีพงศพ์ศิ (2540 : 43) [14] ประมวลได้
ว่า ลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรมและรูปธรรมในการด าเนิน
ชีวิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิต สะท้อน
ออกมาใน 3 ลกัษณะทีส่มัพนัธใ์กลช้ดิกนั คอื ประการ
แรกความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งคนกับ โ ลก  คนกับ
สิ่งแวดล้อม สตัว์ พืช ธรรมชาติ ประการถัดมา 
ความสมัพนัธ์กบัคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกนัในสงัคมหรือ
ชุมชน และประการสุดท้าย ความสมัพันธ์กับสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์สิง่เหนือธรรมชาต ิสิง่ทีไ่ม่สามารถสมัผสัได้
ทัง้หลาย ทัง้ 3 ลักษณะนี้  คือ ชีวิตของชาวบ้านที่
สะท้อนออกมาถึงภูมิปญัญาในการด ารงชีวิตอย่างมี
เอกภาพ 

จะเหน็ไดว้่า ค าบวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรม
ทางลา้นนาของจงัหวดัเชยีงรายยงัคงความส าคญัและ
มีความสมัพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
เชียงรายอย่างต่อเน่ืองนับแต่อดีตจนถึงปจัจุบนั ใน
แทบทุกพืน้ทีข่องจงัหวดัเชยีงราย แมว้่าจะมปีญัหาใน
ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดในแง่ของผู้น าในการ
ประกอบพิธีกรรมที่นับวนัจะหาคนอ่านออกเขยีนได ้
และรู้ถึงล าดับขัน้ตอนของพิธีกรรมได้น้อยลงทุกท ี 
สวนทางกับความเชื่อถือ ศรทัธาของประชาชนและ
สงัคมปจัจุบนัทีใ่หก้ารยอมรบัและถอืปฏบิตัจินนับเป็น
กจิกรรมส าคญัประจ าปี ในประเพณีและพธิกีรรมของ
จงัหวดัเชยีงราย โดยยงัคงยดึถอืแนวปฏบิตัติามหลกั
ของลา้นนาไม่เสือ่มคลาย และถอืเป็นหน้าทีข่องทุกคน

ที่เกี่ยวข้องในจงัหวดัเชยีงรายทุกภาคส่วน ที่จะต้อง
ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกนัอย่างจรงิจงัทีจ่ะอนุรกัษ์และ
สบืทอดค าบวงสรวงส าหรบัใชใ้นประเพณีและพธิกีรรม
ต่าง ๆ ทางลา้นนาในจงัหวดัเชยีงรายใหส้ามารถธ ารง
อยู่คู่แผ่นดนิลา้นนาเชยีงรายอย่างมัน่คงตลอดไป      
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรม 
เช่น กระทรวงวฒันธรรม ส านักศลิปะและวฒันธรรม 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรม
อ าเภอ รวมถงึหน่วยงานทางการศกึษาในท้องถิ่นทุก
ระดับ สามารถน าไปใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา เป็นการช่วยธ ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้แก่
เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาอาจจะ
น าไปปรบัใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าเป็นหลกัสตูร
ทอ้งถิน่ประจ าสถาบนัการศกึษาอกีแนวทางหนึ่ง  

2. ควรน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรบัการเรียนรู ้
หรอืเป็นฐานขอ้มูลทางวฒันธรรมทัง้ในระดบัท้องถิ่น
และระดับภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
คน้ควา้ของคร ูอาจารย ์นกัเรยีน นักศกึษา ตลอดจนผู้
ทีส่นใจทัว่ไป เพราะค าบวงสรวงนบัเป็นภูมปิญัญาของ
ลา้นนาทีน่ับวนัจะมผีูรู้น้้อยลงไปเรื่อย ๆ และขาดการ
บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบกบัผูท้ีศ่กึษาวจิยั
ในดา้นน้ียงัมน้ีอย 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทางวฒันธรรม ควรมกีาร
ตรวจสอบและช าระจดัระบบเรื่องของค าบวงสรวงและ
พธิกีรรมบวงสรวงของลา้นนาในจงัหวดัเชยีงราย โดย
ขยายผลเพิม่เตมิจากงานวจิยัฉบบันี้ 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญัญาที่
ปรากฏในค าบวงสรวงของล้านนาจงัหวดัเชยีงราย ที่
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถิชีวีติของคนลา้นนา 

2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ    ค า
บวงสรวงลา้นนากบัค าบวงสรวงในภูมภิาคอื่น ๆ โดย
อาจศกึษาเปรยีบเทยีบในดา้นพธิกีรรม เนื้อหา คุณค่า 
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ที่ปรากฏ โครงสร้างและรูปแบบของฉันทลักษณ์ 
รวมทัง้ภูมปิญัญา เป็นตน้  

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัค าบวงสรวงใน
ด้านการวิเคราะห์ถ้อยค าและการใช้ภาษาของค า
บวงสรวง เช่น มีการใช้ภาษาถิ่นปะปนบ้างหรือไม่ 
หรอืมกีารใชภ้าษาต่างประเทศเขา้มามากน้อยเพยีงใด  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาค า
บวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาของกลุ่ม
ชาตพินัธุต่์าง ๆในจงัหวดัเชยีงราย 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาค า
บวงสรวงในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาในพืน้ที่
อ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย นอกเหนือจากที่
ก าหนดไวใ้นขอบเขตงานวจิยัของงานวจิยัเล่มนี้  

6. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบค าบวงสรวง
ในประเพณีและพธิกีรรมทางลา้นนาของ 
จงัหวดัเชยีงรายกบัค าบวงสรวงในประเทศอนุภูมภิาค
ลุ่มน ้าโขง  
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