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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องการศึกษาคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาทีส่ ่งผลต่อวิถชี วี ติ ของประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบวงสรวงในประเพณี และพิธกี รรมของล้านนาในจังหวัดเชียงราย
ทัง้ ในด้านบริบท ประเภท ค่านิยม รูปแบบ ความเชื่อ และ ความสัมพันธ์ระหว่างคาบวงสรวงและพิธกี รรมกับวิถี
ชีวติ ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม เป้ าหมายในการศึกษาวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ กลุ่ ม บุ คคลที่เ ป็ น ผู้น าประกอบพิธีก รรมบวงสรวงในพื้น ที่
4 อาเภอของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยอาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่สรวย อาเภอแม่ลาว และอาเภอเวียงชัย
อาเภอละ 3 คน รวมจานวน 12 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลจากการศึกษาวิจยั ได้ขอ้ สรุปดังนี้
1. ด้านบริบทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาใน
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็ นมาของการบวงสรวง พบว่า พิธกี รรมการบวงสรวงมีการปฏิบตั แิ ละสืบทอด
ต่ อ ๆ กั น มาจนกลายเป็ นประเพณี ข อ งชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งรายจวบจนถึ ง ในป จั จุ บ ั น
ด้านความหมายของคาบวงสรวง สรุปได้ว่าคาบวงสรวง คือ คากล่าวที่ใช้ในการสวดหรือท่องแบบมีทานองใน
ประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนา หรือเป็ นคากล่าวในการอัญเชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ่เี คารพนับถือมารับรู้และเป็ น
ประจักษ์พยานในประเพณีและพิธกี รรม แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงในสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ตลอดจนนาไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ก าหนด ด้า นความสาคัญของพิธีก รรมบวงสรวง พบว่ า การบวงสรวงมีความสาคัญ ต่ อ การดารงชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างยิง่ เป็ นกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีส่ ร้างความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึน้ ในชุมชนและ
ท้องถิน่ ส่งเสริมสิรมิ งคล ความสามัคคี และกาลังใจให้แก่ประชาชนและชุมชน ด้านพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารประกอบพิธกี รรม
บวงสรวง พบว่ า พื้ น ที่ ก ารประกอบพิ ธี ก รรมบวงสรวงทั ้ง 4
อ าเภอของจั ง หวั ด เชี ย งราย
มีภู มิป ระเทศ สภาพความเป็ น อยู่ และวิถี ชีวิต ของประชาชนแตกต่ า งกัน ส่ ว นใหญ่ ย ัง คงมีก ารประกอบ
พิธกี รรมการบวงสรวง และมีผนู้ าในการประกอบพิธกี รรมประจาแต่ละตาบล
2. ด้า นประเภทของค าบวงสรวงในประเพณี แ ละพิธีก รรมทางล้ า นนาของจัง หวัด เชีย งรา พบว่ า
คาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงรายมี 2 ประเภท คือ การบวงสรวงบูชาเพื่อยก
ย่องสดุดกี ษัตริยห์ รือบุคคลสาคัญทีม่ คี ุณูปการต่อบ้านเมืองและประชาชนทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ และ
การบวงสรวงบูชาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิง่ ศักดิสิ์ ทธิหรื
์ อสิง่ เหนือธรรมชาติ
คาสาคัญ : คาบวงสรวง, ประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนา, ความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ
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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

ความเป็ นมาและความสาคัญ
ความก้ า วหน้ าด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในป จั จุ บ ัน ที่เ ปลี่ย นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการดาเนินชีวติ ของ
ผูค้ นในสังคมไทย พื้นฐานด้านความคิด ค่านิยม และ
พฤติกรรมการแสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อม
ในด้านศีลธรรมจริยธรรมทีด่ งี าม จนก่อให้เกิดปญั หา
36 | ห น้ า

สัง คมด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งมากมาย ซึ่ ง แตกต่ า งกับ
สัง คมไทยในอดีต ที่ผู้ ค นยึด มัน่ ในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ตลอดจนความเชื่อต่ าง ๆ ที่เปรียบเสมือน
กรอบควบคุมความประพฤติใ ห้ปฏิบ ัติตนในทางที่ดี
ประเพณีและพิธกี รรมต่าง ๆ ของล้านนาจึงเป็ นสิง่ ล้า
ค่ า ที่บ รรพบุ รุ ษ ได้ ถ่ า ยทอดมาสู่ รุ่ น ลู ก รุ่ น หลานใน
ปจั จุบนั และมีสว่ นสาคัญอย่างยิง่ ทีท่ าให้ผคู้ นเคารพใน
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ธรรมชาติ เกิด ความเกรงกลัว รู้คุ ณและไม่ คิด ที่จ ะ
ท าลายธรรมชาติ ประพฤติต นอยู่ ใ นศีล ธรรมอัน ดี
(อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546)[1]
ในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา เรื่องลิลติ โองการแช่ง
น้า หรือประกาศแช่งน้ า (กรมศิลปากร, 2540)[2] เป็ น
วรรณคดีทพ่ี ราหมณ์ใช้อ่านหรือสวดในพระราชพิธถี ือ
น้ า พระพิ พ ัฒ น์ ส ัต ยา เป็ น พิ ธี ศ ัก ดิ ส์ ิท ธิ ใ์ นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื่องจากเป็ นการถือน้าหรือดื่ม
น้ า สาบาน เพื่ อ แสดงความซื่ อ ตรงจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ วรรณคดีเรื่องนี้จงึ เป็ นวรรณคดีท่ใี ช้
ในพิ ธี ก รรม เนื่ อ งจากพระเจ้ า แผ่ น ดิ น มี พ ระราช
ประสงค์ให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจงรักภักดี จึงจาเป็ นต้อง
มีพธิ ถี อื น้ าและมีคาแช่งน้ า ส่วนเนื้อความของบทอ่าน
หรือบทสวดนัน้ จะเริม่ ด้วยบทสดุดเี ทพเจ้าในศาสนา
ฮินดู คือ พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหม กล่าวถึง
การสร้างโลกตามไตรภูมิ เริม่ จากไฟไหม้โลกเมื่อสิ้น
กัลป์ การสร้างโลกใหม่ เกิดดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ มี
พรหมลงมากินดิน แล้วกลับคืนสู่พรหมโลกไม่ได้ จึง
อยู่เป็ นประมุขของปวงชน มีผสู้ บื เชือ้ สายต่อ ๆ กันมา
ต่ อ จากนัน้ กล่ าวเซ่น สรวงบูช าสิง่ ศักดิส์ ิทธิอ์ ันได้แ ก่
พระรัต นตรัย ผีส างเทวดาที่ม าเป็ น พยานในพิธีน้ี
สาปแช่งผู้ท่คี ิดคดทรยศต่ อพระมหากษัตริย์อย่างน่ า
กลัว ส่วนผู้ทจ่ี งรักภักดี ก็ขอให้มคี วามสุขและลาภยศ
ตอนจบเป็ น การยอเกีย รติก ษัต ริย์ บทสวดในลิลิต
โองการแช่งน้ าจะสร้างบรรยากาศของความศักดิสิ์ ทธิ ์
ในพิธี โดยอัญเชิญเทพเจ้า ผีบา้ นผีเมืองมาชุมนุม แล้ว
ใช้ ก ารขู่ และการสาปแช่ ง ว่ า ถ้ า ผู้ ใ ดคิด ทรยศ ไม่
ซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์ จะได้รบั ผลร้ายต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่างบทสวดโองการแช่งน้าตอนหนึ่งทีว่ ่า
.....ผู้ บ ดี บ ซื่ อ ชื่ อใ ครใ จค ด ข บถ แ ก่ เ จ้ า
ผู้ผ่า นเกล้าอยุธ ยา สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร
บรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ท่านมีอานาจมีบุญ
คุณอเนกา อันอาศัยร่ม แลอาจข่มชัก หักกิง่ ฆ่า อาจ
ถอนด้วยฤทธานุ ภาพ บาปเบียนตน พันธุ์พวกพ้อง
ญาติกามาไสร้ ไขว้ใจจอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย
ตนทัง้ หลายมาเพื่อจะทาขบถ ทดโทรห แก่เจ้าตนไสร้
จงเทพยุดา ฝูงนี้ให้ตายในสามวัน อย่าให้ทนั ในสาม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

เดือน อย่าให้เคลื่อนในสามปี อย่าให้มสี ขุ สวัสดีเมื่อใด
อย่ากินเข้าเพื่อไฟจนตาย ฯ
จงไปเป็ นเปลวปล่อง อย่าอาศัยแก่น้าจนตาย
น้าคลองกลอกเป็ นพิษ
นอนเรือนคารนคาจนตาย
คาบิดเป็ นตาวงุม้
ลืมตาหงายสูฟ่ ้ าจนตาย
ฟ้ากระทุ่งทับลง
ก้มหน้าลงแผ่นดินจนตาย
แล่งแผ่นดินปลงเอาชีพไป สีลองกินไฟต่างง้วน ฯ
(กรมศิลปากร, 2540 : 10) [2]
ข้อความที่ยกมาสาปแช่งว่าผู้ใดเป็ นขบถ จะต้อง
ตายใน 3 วัน ไม่มคี วามสุข ถ้าหนีลงน้ า น้ าก็เป็ นพิษ
ถ้านอนในบ้านก็เห็นหลังคาเป็ นหอกมาทิม่ แทง ถ้าอยู่
นอกบ้านฟ้าจะผ่าตาย คาสาปแช่งสร้างภาพน่ากลัวแก่
ผู้ท่รี ่วมพิธี จึงได้ผลในการประกอบพิธีกรรม (ปรียา
หิรญ
ั ประดิษฐ์, 2549 : 47) [3] จะเห็นได้ว่าสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น ได้มกี ารประกอบพิธกี รรมในลักษณะ
คล้าย ๆ การบวงสรวง โดยมีพราหมณ์ ในราชสานัก
เป็ นผู้นาในการกระทาพิธีและกล่าวคาสวดบวงสรวง
ซึ่งเนื้อหาในคากล่าวสวดบวงสรวงเป็ นคากล่าวสดุดี
เพื่อบูชาเทพเจ้า และพระมหากษัต ริย์ท่มี ีฐานะเสมอ
เหมือ นเทพเจ้า และสาปแช่ ง บุ ค คลที่คิด วางแผน
กระทาการอันเป็ นอกุศลกรรมต่อพระมหากษัตริยแ์ ละ
บ้านเมือง ดังนัน้ ในเนื้อหาคากล่าวสวดบวงสรวงจึง
มีถอ้ ยคาทีค่ ่อนข้างรุนแรง ศักดิสิ์ ทธิ ์ และเน้นย้าให้ผูท้ ่ี
ได้รบั ฟงั เกิดความเกรงกลัวและมิกล้าจะกระทาการใด
ๆ ทีไ่ ม่บงั ควรให้ระคายเคืองต่อเบือ้ งพระยุคลบาทของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ห รื อ กระทบต่ อ ความมัน่ คงของ
บ้า นเมือ ง โดยมีค วามเชื่อ ว่ า ผู้ ใ ดก็ต ามที่คิด เป็ น
อกุศลกรรมต่อพระมหากษัตริยแ์ ละบ้านเมืองย่อมจะมี
อันเป็ น ไปด้ว ยวิธีต่า ง ๆ ซึ่งได้บ รรยายไว้ในคาสวด
บวงสรวงนันเอง
่
สอดคล้องกับปจั จุบนั ทีใ่ นบางท้องถิน่ ยังคงมีการ
กระทาบวงสรวงโดยแฝงไว้ในประเพณีและพิธกี รรม
ต่าง ๆ (สุรยิ า บรรพลา, 2545) [4] ซึง่ ในทุกพิธกี รรม
จะมีการประกอบพิธบี วงสรวงเทพยดาและสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์
ต่ า ง ๆ ที่ท้อ งถิ่ น และกลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นั น้ ให้ค วาม
เคารพนับ ถือ โดยมีผู้น าในการกระท าพิธีเป็ น ผู้อ่า น
โองการหรือคาบวงสรวง (จินดา แก่นสมบัติ, 2551)
[5] จัง หวัด เชีย งรายเป็ น พื้น ที่ท่ีมีค วามหลากหลาย
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ทางด้านประชากร และยังคงมีการประกอบพิธกี รรม
ตามเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ เสมอมาทุกปี โดย
ขึน้ อยู่กบั แต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาในอดีตกาล
การบวงสรวงจึงนับเป็ นประเพณีปฏิบตั หิ รือธรรม
เนียมสาคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้แฝงอยู่ในวิถี
ชีวติ ทัง้ ในเทศกาล งานประเพณี และพิธกี รรม ทัง้ นี้ได้
มีการปฏิบตั ิสบื ทอดต่อ ๆ กันมาในทุกสมัยนับตัง้ แต่
อดีตจนถึงในปจั จุบนั ประกอบกับความหลากหลาย
ในทางชาติพนั ธุใ์ นแต่ละพืน้ ทีข่ องจังหวัดเชียงราย จึง
สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิดา้ นการบวงสรวง
สังเวยทีแ่ ต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั กิ นั มาด้วยความเคารพ
ยาเกรง (ปรีดี นุชติ , 2549) [6]
สาหรับ การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ยึ ด แนวทาง
ทฤษฎีหน้าทีน่ ิยม ซึง่ โบรนิสลอว์ นาลิโนวสกี้ (อ้างใน
บุญเดิม พันรอบ, 2526 หน้า 84) [7] กล่าวว่า หน้าที่
ของวัฒนธรรม คือ ตอบสนองความต้องการทางจิต
และชีว ภาพ ดัง นั น้ จึง ต้ อ งการสร้า งวัฒ นธรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการระดับ ต่ า ง ๆ คือ 1) ความ
ต้องการทางชีวภาพ 2) ความต้องการของมนุ ษย์ 3)
บู ร ณการทางสัง คม และใช้ท ฤษฎี ท างวัฒ นธรรม
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมี
สาเหตุ ม าจาก 4 ป จั จั ย คื อ 1) ป จั จั ย ทางด้ า น
ภู มิศ าสตร์ 2) ป จั จัย ทางด้ า นชีว วิท ยา 3) ป จั จัย
ทางด้านเศรษฐกิจ และ 4) ปจั จัยทางด้านวัฒนธรรม
(กาญจนา อินทรสุนานนท์, 2541 : 108 -109) [8]
นอกจากนัน้ ยังนาทฤษฎีความล้าหลังทางวัฒนธรรม
ซึง่ วิลเลียม อ๊อกเบิรน์ (อ้างใน กาญจนา อินทรสุนา
นนท์, 2541 : 108 -109) [8] ได้เ สนอไว้ว่ า การ
เปลี่ย นแปลงทางวัฒ นธรรมมัก จะก่ อ ให้เ กิด ภาวะ
เงื่ อ นไขที่ ล้ า หลัง ซึ่ ง กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ข้ า งต้ น
สามารถนามาเป็ นแนวทางในการอธิบายถึงบริบทด้าน
ความเป็ นมา ความหมาย ความสาคัญ และสภาพพืน้ ที่
ทีย่ งั คงมีการประกอบพิธกี รรมบวงสรวง ประเภทของ
คาบวงสรวงในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนความสัมพันธ์
กับวิถชี วี ติ ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายปจั จุบนั
สอดคล้องกับที่ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550 : 8385) [9] ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับตานานและพิธกี รรมบูชา
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ผีเมือง: การสร้างสานึกทางประวัตศิ าสตร์ของไทพวน
และผู้ไทในประเทศไทย สรุปความได้ว่า ระบบความ
เชื่อ และศาสนาของชนชาติไ ทท าให้เ ห็น ชัด เจนว่ า
ความเชื่อ และศาสนาดัง้ เดิม ของคนไทก่ อ นรับ พุ ท ธ
ศาสนานั น้ แท้จ ริง แล้ว เป็ น การผสมผสานระหว่ า ง
ความเชื่อเรื่องผีและอานาจสิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ม่ อี ทิ ธิพลต่อ
วิถีชวี ติ ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นผีฟ้า ผีแถน ผีป่า ผี
น้า ผีเมือง ผีบา้ น หรือผีบรรพบุรุษ ซึง่ นับเป็ นเรื่องราว
ทีป่ รากฏอยู่ในการรับรู้ของคนไทอย่างแพร่หลาย ดัง
จะเห็นได้จากหลักฐานด้านวรรณคดีทงั ้ ในประเพณีการ
บอกเล่ า (oral tradition) และลายลัก ษณ์ (literary
tradition) รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีพธิ กี รรมที่
สะท้อ นให้เ ห็น ทัศ นคติ ความเชื่อ และความหมาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ชนทัง้ สองกลุ่มคือ
กลุ่มไทพวนและผู้ไทดังกล่าวนี้ แม้จะเข้ามาอยู่ อาศัย
ในประเทศไทยเนิ่นนานแล้ว แต่พวกเขาก็มวี ฒ
ั นธรรม
ประเพณี และความเชื่ อ ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง ดังจะเห็นได้จากคนไทพวนและ
ผู้ไ ทในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ยัง คงด ารงรัก ษา
ระบบความเชื่อบางอย่างทีส่ บื ทอดมาตัง้ แต่ครัง้ บรรพ
ชน โดยเฉพาะลัทธิการนับถือผีสบื เนื่องกันมาเป็ นเวลา
ช้านาน ทัง้ ที่เป็ นผีเมือง ผีบ้าน ผีบรรพบุรุษ ที่ต้องมี
พิธเี ซ่นไหว้ ซึง่ เรียกว่า “เลีย้ งผี” ทุกปี มาตัง้ แต่อดีต ดัง
ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเมืองพวนว่า “เจ้าล้าน
คากอง...ให้ไปขอเอาผูห้ นึ่งชื่ออาจารย์ธรรมคาถาจาก
เมือ งหลวงพระบางมาสร้า งอารามแลเจดีย์ใ ส่เ ชีย ง
ขวาง” ซึ่งเวลานัน้ “ยังบ่ถิ่มศาสนาผีเทอ จึงมีสบิ สอง
หอมเหสัก ข์ ซึ่ง ต้อ งฆ่า ควายเลี้ย งปี ละเทือ ” ดัง นั น้
เรื่องราวที่เป็ นตานานเกี่ยวกับวีรบุรุษ หรือผู้นาทาง
วัฒ นธรรมในฐานะผี ผู้ คุ้ ม ครองจึ ง เป็ น เรื่ อ งราวที่
น่ าสนใจและมีบทบาทสาคัญยิ่งสาหรับคนไททัง้ สอง
กลุ่ม
จังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
และมีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับชายแดนประเทศในอนุ ภูมภิ าคลุ่ม
น้ าโขง ทัง้ พม่า จีน และลาว โดยเฉพาะปรากฏมีการ
อพยพย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่อ่นื ๆ ในประเทศข้างต้น
และภูมภิ าคต่าง ๆ ของไทย เข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัด
เชียงราย ซึ่งเมื่อในอดีต ที่ผ่านมาเคยเป็ นศูนย์กลาง
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แห่งอาณาจักรล้านนาทีย่ งิ่ ใหญ่ ดังนัน้ ทัง้ พิธกี รรมและ
ประเพณีในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จึงมีลกั ษณะที่
หลากหลายและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมแบบ
ต่าง ๆ โดยถือเอาแบบฉบับของล้านนาเป็ นตัวตัง้ ซึ่ง
บางพืน้ ทีเ่ ท่าทีป่ รากฏอยู่นนั ้ ก็ถอื ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
และบางพื้น ที่ก็ป ฏิบ ัติไ ปตามประเพณี เ ท่ า นั น้ อาจ
อนุ ม านได้ ว่ า การบวงสรวงสัง เวยในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
เชียงราย กระทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตน
ก่อให้เกิดผลทางพิธกี รรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
จิตใจ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ประกอบพิธกี รรมหรือได้
เข้าร่วมในพิธกี รรม ย่อมคาดหวังไว้ว่าจะเกิดผลดีทาง
รูปธรรมและนาไปสู่ความสบายใจ ทาให้จติ ใจมีสงิ่ ยึด
เหนี่ ยว จิต ใจมัน่ คง การประกอบกิจ การต่ าง ๆ ก็มี
ความมัน่ ใจขึ้น ส่ ง ผลดีโ ดยภาพรวมต่ อ การด ารง
ชีวติ ประจาวัน
นอกจากนี้จงั หวัด เชีย งรายยังมีพ้ืนที่ท่ีเชื่อ มต่ อ
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่ าน
และจังหวัดลาปาง ดังนัน้ จึงมีความหลากหลายและ
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึง
มีความเห็นว่าควรได้มกี ารศึกษาเรื่องคาบวงสรวงใน
ประเพณีและพิธีกรรมล้า นนาที่ส่งผลต่ อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยเลือกศึกษาในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการอนุ รกั ษ์
และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาไทย บันทึกไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นระบบ ถ่ายทอดสู่ยุวชนรุ่นหลัง
ให้ทราบถึงความหมาย ความเป็ นมา และความสาคัญ
ของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาที่
ส่ง ผลต่ อ วิถีชีวิต ของประชาชนในจัง หวัด เชีย งราย
สะท้อนอัตลักษณ์แห่งความเป็ นล้านนาไทย ให้ธารง
อยู่ชวลู
ั ่ กหลานเป็ นวัฒนธรรมทีม่ คี ุณค่าอยู่ค่สู งั คมและ
ท้องถิน่ ไทยตลอดไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาบริบทของคาบวงสรวงในประเพณี
และพิธกี รรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาประเภทของคาบวงสรวงในประเพณี
และพิธกี รรมทางล้านนาจังหวัดเชียงราย
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัย เรื่อง การศึก ษาค าบวงสรวงใน
ประเพณีและพิธีก รรมทางล้านนาที่ส่งผลต่ อวิถีชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นการศึกษา
จากแหล่งข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ
และวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์ ซึ่งมีขนั ้ ตอนและ
วิธกี ารในการดาเนินการวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การเลือกพืน้ ที่ศึกษา
พื้นที่สาหรับศึกษาและเก็บข้อมูลงานวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบด้วย อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอเวี ยงชัย
อาเภอแม่สรวย และอาเภอแม่ลาว เนื่องจากเป็ น
เขตพืน้ ที่ ทีย่ งั คงมีการประกอบพิธกี รรมการบวงสรวง
อยู่ในปจั จุบนั
2. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคาบวงสรวง
ทางล้านนาในจังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั มุ่งเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มวิทยากรท้องถิน่ เป็ นเบือ้ งต้น ซึง่ มีทงั ้ ข้อมูลทีเ่ ป็ น
แบบมุขปาฐะ และข้อมูลที่เป็ นแบบลายลักษณ์อกั ษร
โดยเก็บ ทัง้ ที่เ ป็ น สถานการณ์ จ ริง และสถานการณ์
จาลอง และศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียนที่วิทยากรได้
บันทึกไว้ หรือเอกสารทีม่ ผี รู้ วบรวมไว้ คือ แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Sources) และ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Sources)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม เป้ าหมายส าหรับ การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้
เป็ นผูน้ าในการประกอบพิธกี รรมบวงสรวงในประเพณี
และพิธกี รรมทางล้านนาใน 4 อาเภอ อาเภอละ 3 คน
รวมจานวน 12 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิทยากร
เป็ นผู้ท่อี ยู่ในพื้นที่จริงไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถ
กล่าวคาบวงสรวงทางล้านนา และยังดาเนินกิจกรรม
เกี่ ย วกั บ การประกอบพิ ธี ก รรมบวงสรวง โดยมี
ประชาชนและองค์กรในส่วนท้องถิ่นให้ค วามเคารพ
ศรัทธา และยอมรับในการประกอบพิธกี รรม
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ข้อมูลที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดถึงพับสาใบลาน
2. ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
และการสนทนากลุ่ม
3. บุคคลสาคัญ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้แก่ ผูน้ าใน
การประกอบพิธกี รรมบวงสรวงในท้องถิน่
4. แหล่ ง ข้อ มู ล อื่น ๆ เช่ น บัน ทึก ค าบวงสรวง
สาหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมของพ่อปู่อาจารย์
ภาพถ่ ายพิธีกรรมบวงสรวงของบุคคลที่เคยเข้าร่ว ม
พิธกี รรม เป็ นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่องมือขึ้น 2
อย่ า ง ได้แ ก่ แบบบัน ทึก บริบ ท และแบบสัม ภาษณ์
แบบมีโ ครงสร้า ง เพื่อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ลต่ า ง ๆ
เกี่ย วกับ ค าบวงสรวงในประเพณี แ ละพีธีก รรมทาง
ล้า นนาที่ส่ ง ผลต่ อ วิถี ชีวิต ของประชาชนในจัง หวัด
เชียงรายให้ครอบคลุม

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจ ัยวิเ คราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์การจาแนก
ประเภทข้อ มูล (Typological Analysis) วิเ คราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วจึงสรุปและอภิปราย
ผล

ผลการวิ จยั
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาคาบวงสรวง
ในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาทีส่ ่งผลต่อวิถชี วี ติ
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ได้ขอ้ สรุปการวิจยั
แยกเป็ นด้าน ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้า นบริบ ทของค าบวงสรวงในประเพณี แ ละ
พิธกี รรมทางล้านนาของจังหวัดเชียงราย
มุ่ ง ศึก ษาเรื่อ งของความเป็ น มา ความหมาย
ความสาคัญ และสภาพพื้น ที่ท่ีย ัง คงมีก ารประกอบ
พิธกี รรมบวงสรวง ปรากฏผลดังนี้
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1.1 ด้านความเป็ นมาของการบวงสรวง พบว่า
พิธกี รรมการบวงสรวงมีมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว และมี
การยึด ถือ ปฏิบ ัติสืบ ทอดต่ อ ๆ กัน มาจนกลายเป็ น
ประเพณี ป ฏิ บ ัติ ข องชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในจัง หวั ด
เชียงราย จวบจนถึงในปจั จุบนั
1.2 ด้านความหมายของคาบวงสรวง พอจะ
สรุปได้ว่า คาบวงสรวง คือ คากล่าว ที่ใช้ในการสวด
หรือท่องแบบมีทานอง ในประเพณีและพิธกี รรมทาง
ล้านนา ที่แสดงถึงความเคารพยาเกรงในสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์
ตลอดจนเป็ น ค ากล่ า วในการอัญ เชิญ สิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิท์ ่ี
เคารพนั บ ถื อ มารั บ รู้ แ ละเป็ นประจั ก ษ์ พ ยานใน
ประเพณีและพิธกี รรม เพื่อทีจ่ ะนาไปสู่เป้าหมายทีเ่ รา
ต้องการ
1.3 ด้านความสาคัญของพิธีกรรมบวงสรวง
พบว่า การบวงสรวงมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างยิง่ เนื่องจาก
เป็ น กิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมที่ ช่ ว ยเยี ย วยาความ
เจ็บป่วยทางใจ และส่งเสริมกาลังใจให้แก่ประชาชน
และชุ ม ชน ให้มีค วามสมัค รสมานสามัค คีก ัน สร้า ง
ความเป็ นสิรมิ งคลให้แก่ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง สร้างความ
เชื่อมันในการประกอบอาชี
่
พหรือประกอบกิจการต่าง
ๆ เป็ นทีพ่ ง่ึ หรือทีย่ ดึ เหนี่ยวทางจิตใจและก่อให้เกิดหิริ
โอตตับปะ สร้างความตระหนักให้บุคคลเป็ นผูม้ คี วาม
กตัญญู รู้แ ละสานึก ในบุ ญคุ ณของผู้มีพ ระคุ ณ อาทิ
กษั ต ริ ย์ วี ร ชน บรรพบุ รุ ษ เป็ นต้ น รวมทั ง้ เป็ น
เครื่องมือที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิน่ แสดงออกถึงความเป็ นผูม้ วี ฒ
ั นธรรมและ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และสร้างความสงบร่มเย็นให้
เกิดขึน้ ในชุมชนและท้องถิน่
1.4 ด้านพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารประกอบพิธกี รรมบวงสรวง
พบว่า การประกอบพิธกี รรมบวงสรวงในประเพณีและ
พิธีกรรมทางล้านนาในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัด
เชีย งรายที่ผู้วิจ ัย ศึก ษา ประกอบด้ว ย อ าเภอเมือ ง
อาเภอ แม่ลาว อาเภอเวียงชัย และอาเภอแม่สรวย
นัน้ ทัง้ 4 อาเภอมีภูมปิ ระเทศ สภาพความเป็ นอยู่
และวิถชี วี ติ ของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่สว่ น
ใหญ่ แล้วยังคงมีการประกอบพิธีกรรมการบวงสรวง
และมีผู้นาในการประกอบพิธกี รรมประจาแต่ละตาบล
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ซึง่ ทัง้ 4 อาเภอนี้ มีพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่ างกันไปตามบริบทของท้องถิ่นและประชาชน
ดังนัน้ ทัง้ 4 อาเภอทีก่ ล่าวมา จึงมีความบริบูรณ์ในแง่
ของความหลากหลายของพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา อันสะท้อนให้

เห็ น ถึ ง อัต ลัก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ของประเพณี แ ละพิ ธี
กรรมการบวงสรวงสัง เวยในแต่ ละพื้น ที่ข องจัง หวัด
เชียงราย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบด้านพืน้ ที่ ทีม่ กี ารประกอบพิธกี รรมบวงสรวงในจังหวัดเชียงราย
พืน้ ที่ที่มีการประกอบ
พิ ธีกรรมบวงสรวง
อาเภอเมือง

อาเภอ
แม่ลาว

อาเภอ
เวียงชัย
อาเภอ
แม่สรวย

สภาพบ้านเมือง / สภาพความเป็ นอยู่ / วิ ถีชีวิตของประชาชนในพืน้ ที่
ก่ อ ตัง้ ขึ้น เมื่อ 750 ปี ม าแล้ว โดยพ่ อ ขุน มัง รายมหาราช ในป จั จุ บ ัน บ้า นเมือ ง
เจริญก้าวหน้า มีความเปลีย่ นแปลงทางกายภาพสูง มีสภาพเศรษฐกิจดี ผูค้ นส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและทางานบริษัทหรือสานักงาน ประชาชนได้รบั
การศึกษาอย่างกว้างขวาง กระแสวัฒนธรรมตะวันตกแพร่หลาย วิถกี ารดาเนินชีวติ
แตกต่างจากอดีตไปมาก
พืน้ ทีอ่ ยู่ในชานเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม สภาพ
พืน้ ทีย่ งั คงความเป็ นสังคมแบบท้องถิน่ มีการพึง่ พาอาศัยกันเมื่อมีการงานในชุมชน
ผู้ค นมีค วามนั บ ถือ และศรัท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ตลอดจนยัง มีก ารประกอบ
พิธกี รรมอันเนื่องมาจากความเชื่ออยู่
บ้านเมืองมีลกั ษณะความเป็ นท้องถิ่น มีการรักษาและสืบทอดประเพณี พิธกี รรม
ต่าง ๆ จากบรรพบุรุษ ประชาชนมีความสัมพันธ์กนั ดี ทัง้ ในเชิงญาติพ่นี ้ องและ
เพื่อนบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและรับจ้างทัวไป
่
เป็ นพื้นที่ท่ปี ระชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง มีวิถีชีวิต
เรียบง่าย สภาพสังคมเป็ นสังคมแบบท้องถิน่ พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน เป็ น
พืน้ ทีท่ ใ่ี นสมัยโบราณกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จผ่าน

2. ด้านประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและ
พิธีก รรมทางล้า นนาของจัง หวัด เชีย งรายจากการ
ศึกษาวิจยั สามารถสรุปประเภทของการบวงสรวงได้
2 ประเภท ดังนี้
2.1 การบวงสรวงบูชาเพื่อยกย่องสดุดกี ษัตริย์
หรื อ บุ ค คลส าคั ญ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ บ้ า นเมื อ งและ
ประชาชนทั ้ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศ
ประกอบด้วย คาบวงสรวง 3 คาบวงสรวง ดังต่อไปนี้
คาบวงสรวงพ่ อ ขุน เม็ง รายมหาราช ในพื้น ที่อ าเภอ
เมือง คาบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
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ยาดารงราชานุภาพ พืน้ ทีอ่ าเภอเมือง และคาบวงสรวง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พืน้ ทีอ่ าเภอแม่สรวย
2.2 การบวงสรวงบูชาเพื่อแสดงออกถึงความ
เคารพยาเกรงต่ อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิหรื
์ อสิง่ เหนือธรรมชาติ
ประกอบด้วย คาบวงสรวง 21 คาบวงสรวง ดังต่อไปนี้
คาบวงสรวงขอขมาพญานาคที่บนพระมหาเจดีย์คุ้ม
เวีย งสรวย อ าเภอแม่สรวย จัง หวัดเชีย งราย ค า
บวงสรวงพิธสี ่งแถน คาบวงสรวงส่งเคราะห์นะรา คา
บวงสรวงพิธีสงเคราะห์เรือน คาบวงสรวงพิธีบูชา
เทวดา 9 หมู่ คาบวงสรวงพิธสี ่งอุบาทว์รอม คา
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บวงสรวงส่งงูขน้ึ เรือน คาบวงสรวงพิธสี ่งจนหน้า คา
บวงสรวงพิธีส่ง จนหลัง ค าบวงสรวงบูช าส่ง แม้ง บ้ง
แมงเพีย้ ง นกหนู๋ก๋วนข้าวและหน่ วยไม้ คาบวงสรวง
บูชาขึน้ ต๊าวตังสี่ คาบวงสรวงบูชาตัง้ ศาล พระภูมิ คา
บวงสรวงบูชาพญานาคในโอกาสที่จะสร้างบ้านใหม่
คาบวงสรวงส่งเคราะห์ปีใหม่ คาบวงสรวงเพื่อส่งผี คา

บวงสรวงพิธสี ง่ เคราะห์รวม คาบวงสรวงพิธสี ่งเกิด คา
บวงสรวงพิธบี ูชาส่งแถนหลวง คาบวงสรวงพิธบี ูชา
ส่งขึด (จัญไร) ตกบ้านเรือน คาบวงสรวงพิธบี ชู าผีห่าผี
เข็ญตกบ้านเมือง และคาบวงสรวงพิธสี ่งเคราะห์คน
ปว่ ย

ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย
คาบวงสรวงในประเพณี และพิ ธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย
1. การบวงสรวงบูชาเพื่อยกย่องสดุดีกษัตริ ยห์ รือบุคคลสาคัญที่ มีคณ
ุ ูปการต่อบ้านเมืองและประชาชนทัง้
ระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
1.1 คาบวงสรวงพ่อขุนเม็งราย เพื่อสดุดแี ละราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ เดือนมกราคม ของทุกปี
มหาราช
พระบุ ญ ญาบารมีแ ห่ ง พ่ อ ขุ น มัง รายมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนานครเชียงราย เป็ น
ปึ กแผ่นมันคงจวบจนถึ
่
งปจั จุบนั
1.2 คาบวงสรวงสมเด็จ
เพื่อสดุดแี ละราลึกถึงพระราชวีรกรรม พระมหา 25 มกราคม ของทุกปี
พระนเรศวรมหาราช
กรุณาธิคุณ และพระบุญ ญาบารมีแ ห่ง สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ทีพ่ ระองค์ได้ทรงปกป้อง
บ้านเมืองให้มนคง
ั ่ ปลอดภัย และดารงความ
เป็ นชาติไทยจวบจนถึงปจั จุบนั ซึ่งครัง้ หนึ่งใน
อดีต พระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพผ่านพืน้ ทีอ่ าเภอ
แม่สรวย จ.เชียงราย
1.3 คาบวงสรวงสมเด็จพระเจ้า เพื่อสดุดีและราลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระ เดือนมิถุนายน ของทุกปี
บรมวงศ์เธอกรมพระยาดารง
ปรีชาสามารถที่พระองค์ทรงเป็ นผูว้ างรากฐาน
ราชานุภาพ
และองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นประวัติ ศ าสตร์ เ ป็ น
แบบอย่ า งทางวิ ช าการ จนได้ ร ับ การถวาย
พระสมัญญา เป็ นบิดาแห่งการท่องเทีย่ วไทย
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
2.1 คาบวงสรวงขอขมา
เพื่อจัดพิธบี วงสรวงขอขมาพญานาคที่พระ เนื่องจากพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ๆ มักจะ
พญานาคทีบ่ นพระมหาเจดีย์ มหาเจดีย์คุ้มเวียงสรวย อันจะก่อให้เกิด เ กิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ แ ป ล ก ๆ
คุม้ เวียงสรวย อาเภอแม่สรวย ความสุ ข สงบ ร่ ม เย็ น และเป็ น สิริ ม งคล บางครัง้ ก็มผี พู้ บเห็นเหมือนมีพญา
จังหวัดเชียงราย
ต่อไป (เมื่อประกอบพิธบี วงสรวงบูชาอย่าง งู ใ หญ่ เ ลื้ อ ยผ่ า น ซึ่ ง ชาวบ้ า นมี
ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบตั ิแบบล้านนา ความเชื่ อ และสัน นิ ษ ฐานกัน ว่ า
แล้ว เหตุการณ์ท่เี คยเกิดขึน้ ก็เริม่ ทุเลาเบา น่ า จะเป็ น พญานาคที่ม าส าแดง
บางจนไม่ เ คยมีผู้ ใ ดได้พ บเห็น นิ มิต หรือ ปรากฏกายให้เ ห็น และในช่ ว งปี
ปรากฏการณ์ใด ๆ อีกเลย)
หลัง ๆ มานี้ พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้กม็ กั จะ
ถูกน้ าท่วมอยู่เสมอ ๆ จึงได้มกี าร
ประชุมหารือเพื่อหาวิธีก ารแก้ไ ข
ปญั หาและสร้างความสบายใจแก่
ชาวบ้าน
2.2 คาบวงสรวงพิธสี ง่ แถน
เพื่อทาพิธบี วงสรวงส่งแถนให้หายหรือ
เมื่อบุคคลหญิงหรือชายทีเ่ จ็บไข้
อาการทุเลาเบาบางจากการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ได้ปว่ ย ได้ไปรักษามาแล้วกับหมอ
หลาย ๆ คนแต่ยงั ไม่หาย กินยา
มามากมายแต่กย็ งั ไม่ดขี น้ึ หรือไม่
หายสักที ให้ทาพิธบี วงสรวงส่ง
แถน เชื่อว่าจะหายและทุเลาจาก
อาการเจ็บไข้ได้ปว่ ยนัน้ ๆ ในทีส่ ดุ
2.3 คาบวงสรวงส่งเคราะห์
เพื่อทาพิธบี วงสรวงส่งเคราะห์นะราให้พน้
เมื่อ บุคคลหญิงชายผูใ้ ดมีเคราะห์
่
นะรา
เคราะห์และโชคดี หายจากอาการเจ็บปวย หรือโชคไม่ดี เช่น มีคดีความต้อง
และชนะคดีความ
ขึน้ โรงขึน้ ศาล ไฟไหม้บา้ น
เดินทางไปในทิศทางไหนก็พบแต่
เรื่องเคราะห์รา้ ย ต้องเจ็บไข้ได้
ปว่ ย มีความทุกข์ใจ ต้องลาบาก
ยากเข็ญ มีเรื่องให้เสียเงินเสียทอง
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็ นโรคภัย
ไข้เจ็บบ่อย ๆ รักษาไม่หายขาด
สะดุง้ ตื่นนอนบ่อย ๆ มักจะฝนั ร้าย
อยู่เสมอ ๆ
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
2.4 คาบวงสรวงพิธสี งเคราะห์ เพื่อก่อเกิดความเป็ นสิรมิ งคลแก่ผอู้ ยู่
เมื่อมีความว้าวุ่นใจ เดือดร้อนใจ อยู่
เรือน
อาศัยและครอบครัว
ไม่สงบสุข มีแต่เรื่องราวอัปมงคล
เกิดขึน้ ในบ้าน เช่น ไฟไหม้ ข้าวของ
ตกหล่นเสียหาย ผูค้ นในบ้านเจ็บไข้
ได้ปว่ ยวนเวียนกันเรื่อยไป หรือถูก
คดีความฟ้องร้องต้องขึน้ โรงขึน้ ศาล
ฯลฯ จึงต้องมีการบวงสรวง
สงเคราะห์เรือน
2.5 คาบวงสรวงพิธบี ชู า
เพื่อให้มคี วามเป็ นอยู่ทม่ี คี วามสุข ทาอะไร เมื่อมีความเป็ นอยูท่ ไ่ี ม่สขุ สบาย
เทวดา 9 หมู่
ก็เจริญงอกงาม หายจากอาการเจ็บไข้ได้ (สามวันดี สีว่ นั ไข้) ทาอะไรก็ไม่
ปว่ ย
เจริญงอกงาม มักเจ็บไข้ได้ปว่ ยไม่
สบายบ่อย ๆ กินอะไรก็ไม่อร่อย
(กิน๋ ข้าวบ่ลา กิน๋ น้าบ่ลง)
2.6 คาบวงสรวงพิธสี ง่
เพื่อบรรเทาเบาบางอุบาทว์ทงั ้ หลายที่
เมื่อบังเกิดปรากฏการณ์หรือ
อุบาทว์รอม
บังเกิดกับชีวติ หรือปรากฏให้เห็น มี
ลักษณะผิดแผกแตกต่างไปจาก
ลักษณะผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมดาที่ ธรรมดาทีเ่ คยเป็ น มาปรากฏสาแดง
เคยเป็ น มาปรากฏสาแดงให้บุคคลได้พบ ให้บุคคลได้พบเห็น
เห็น ดังนัน้ หากเกิดอุบาทว์ขน้ึ ทีไ่ หน
เมื่อไหร่ ต้องรีบทาพิธบี วงสรวงแก้ไข
ภายใน 3 - 7 วันทันที
2.7 คาบวงสรวงส่งงูขน้ึ เรือน เพื่อปดั เปา่ ความอัปมงคลและความโชค เมื่อปรากฏมีงเู ลือ้ ยเข้าบ้าน หรือ
(กรณีเกิดเหตุการณ์งเู ลือ้ ยขึน้
ร้าย หรือขจัดสิง่ อัปมงคลทัง้ หลายทีเ่ ข้าไป เลือ้ ยขึน้ ไปบนบ้าน ถือว่าเป็ น
บ้านหรือเข้าไปในบ้าน)
ในบ้าน ดังนัน้ บุคคลในครอบครัวหรือใน อุบาทว์หรือนาสิง่ อัปมงคลเข้าไปใน
บ้านเรือนนัน้ จักต้องทาพิธบี วงสรวงส่งงู บ้าน
เพื่อล้างอัปมงคลนัน้ ๆ
นัน้ ๆ
ให้สญ
ู สลายไป
2.8 คาบวงสรวงพิธสี ง่ จนหน้า
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เพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่ค่อย
สบาย หรือส่งเสริมดวงชะตาให้ดขี น้ึ

เมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่คอ่ ย
สบาย ดวงชะตาไม่ค่อยจะดี มีเรือ่ ง
ให้เสียเงินเสียทอง บางครัง้ ก็ถูกคดี
ความโดยไม่รตู้ วั เดีย๋ วก็เจ็บไข้ได้
ปว่ ยเป็ นอะไรอยู่เรื่อย ๆ (บึดก็เป๋น
นัน้ บึดก็เป๋นนี้)
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
2.9 คาบวงสรวงพิธสี ง่ จนหลัง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ว ย ไม่ค่ อ ย เมื่อ เจ็บ ไข้ไ ด้ป่ ว ย ไม่ ค่ อ ยสบาย
สบาย หรือส่งเสริมดวงชะตาให้ดขี น้ึ
ดวงชะตาไม่ ค่ อ ยจะดี มีเ รื่อ งให้
เสียเงินเสียทอง บางครัง้ ก็ถูกคดี
ความโดยไม่รตู้ วั เดีย๋ วก็เจ็บไข้ได้
ป่ ว ยเป็ น อะไรอยู่ เ รื่อ ย ๆ (บึด ก็
เป๋นนัน้ บึดก็เป๋นนี้)
ั หาเกี่ย วกับ แมลง
2.10 คาบวงสรวงบูชาส่งแม้
เพื่อเสริม สร้า งพลังใจและบัง เกิดโชคลาภ เมื่อ ประสบป ญ
งบ้ง แมงเพีย้ ง นกหนู๋
สวัสดีใ นการท าเกษตร เช่ น ปลูกข้า ว ท า ทีม่ ารบกวนการทาเกษตร รวมไป
ก๋วนข้าวและหน่วยไม้
สวนผลไม้ ให้ผลิตผลการเกษตรปราศจาก ถึ ง เหล่ า ศัต รู ข องพื ช ผั ก เหล่ า นี้
ปญั หาเกีย่ วกับแมลงทีม่ ารบกวน รวมไปถึง เช่น หนู เพีย้ นก หนอน (แมงบ้ง)
เหล่าศัตรูของพืชผักเหล่านี้ เช่น หนู เพี้ย
นก หนอน (แมงบ้ง)
2.11 คาบวงสรวงบูชาขึน้
เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ ม งคลแก่ ต นเองและ เมื่อ จะจัด งานมงคล ๆ ต่ า ง เช่ น
ต๊าวตังสี่
ครอบครัว และเพื่อป้องกันภยันตราย
แปงบ้านใหม่ขน้ึ บ้านใหม่ ทาบุญ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาว เป๊กตุ๊บวชพระ ฉลองวัดวาอาราม
ล้านนาในเชียงราย เมื่อจะจัดงานมงคล
และงานประเพณี
ใด ๆ
ต่ า ง ๆ เช่ น ในงานเทศกาลตรุ ษ
สงกรานต์ ก็มกั จะมีการบวงสรวง
บูชาขึน้ ต๊าวตังสีเ่ สียก่อน
2.12 คาบวงสรวงบูชาตัง้ ศาล เพื่อบวงสรวงบูชาและอัญเชิญเจ้าทีเ่ จ้าทาง โ อ ก า ส ที่ ก่ อ ส ร้ า ง บ้ า น ใ ห ม่
พระภูมิ
มาอยู่ยงั อารามและที่พานักที่เรียกว่า ศาล เรียบร้อยแล้ว จึงจัดตัง้ ศาลขึ้นใน
เพียงตา หรือ ศาล ที่จดั หามาให้ และบาง บริเวณบ้าน
บ้านที่มีฐานะอาจมีก ารบวงสรวงบูช าเพื่อ
อัญเชิญเทพยดาทีเ่ รียกว่า “พระภูม”ิ มาปก
ปกั รักษาดูแลในเขตคามบ้านช่องทีอ่ ยู่อาศัย
นัน้ โดยตัง้ ศาลพระภูมิท่มี ีลกั ษณะสูงกว่ า
ศาลเจ้าที่ ทัง้ นี้การกระทาดังกล่าวมาจะช่วย
เสริ ม สร้ า งขวัญ ก าลัง ใจ และเพิ่ ม ความ
เชื่อมันในการเข้
่
าอยู่อาศัยให้แก่เจ้าของบ้าน
ได้ ว่ า จะอาศัย อยู่ ใ นบ้ า นนั ้น ๆ อย่ า งมี
ความสุ ข เป็ นอย่ า งดี (การปลู ก สร้ า ง
บ้านเรือนและที่อยู่อ าศัยในผืน แผ่นดินทุ ก
แห่ง ธรรมเนียมไทยล้านนาเชื่อ
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
ว่ า ผืน แผ่ น ดิน ทุ ก แห่ ง จะมีผู้ดูแ ลรัก ษาอยู่
อาจเป็ นดวงวิญญาณของบุคคลที่เคยเป็ น
เจ้าของที่ดนิ นัน้ ๆ ที่มคี วามหวงแหนที่ดนิ
บริเวณนัน้ ๆ หรืออาจเป็ นดวงวิญญาณของ
สัม ภเวสี ท่ี เ ร่ ร่ อ นวนเวี ย นอยู่ ใ นบริ เ วณ
นัน้ ๆ)
2.13 คาบวงสรวงบูชา
เพื่อทาพิธบี วงสรวงบูชาพญานาคทีส่ ถิตอยู่ ก่อนการลงเสาปลูกสร้างเรือนใหม่
พญานาค ในโอกาสทีจ่ ะสร้าง ใต้ผนื ดินแห่งนัน้ นัยว่าเป็ นการขอขมา และ เจ้าบ้านหรือเจ้าของทีด่ นิ ทีค่ ดิ
บ้านใหม่
ขอใช้ผนื ดินแห่งนัน้ เพื่อการอยู่อาศัยอย่าง สร้างบ้านจะต้องทาพิธบี วงสรวง
สงบสุข โดยปราศจากการรังควานจาก
เพื่อขอขมาพญานาคทีร่ กั ษาผืน
เภทภัยและภยันตรายทัง้ ปวง
ดินบริเวณนัน้ เพื่อความเป็ นสิริ
เนื่องจากความเชื่อของชาวล้านนา
มงคลและก่อให้เกิดความสบายใจ
ั บนั เกีย่ วกับ ตามธรรมเนียมของล้านนา
ดัง้ เดิมส่งอิทธิพลมายังรุ่นปจจุ
เรื่องราวของผืนดินทุกแห่ง ภายใต้ผนื ดิน
นัน้ ๆ มักมีพญานาคอาศัยอยู่ หรือที่
เรียกว่า “เมืองใต้บาดาล”
2.14 คาบวงสรวงส่งเคราะห์ปี เพื่อให้เคราะห์ภยั ไข้เจ็บได้หายหรือทุเลา
เมื่อมีเคราะห์ภยั ไข้เจ็บ
ใหม่
เบาบางลง หรือเป็ นการทาตามประเพณี
นิยมของทางล้านนา เชื่อว่าช่วยสร้างขวัญ
กาลังใจ เสริมบารมี เสริมดวง ก่อให้เกิด
ความสบายใจ ขจัดเสนียดจัญไรทัง้ ปวง
2.15 คาบวงสรวงเพื่อส่งผี
เพื่อบวงสรวงส่งผี เพื่อให้หายจากอาการ
เมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ปว่ ยของ
เจ็บปว่ ยนัน้
บุคคล ทีร่ กั ษาทางการแพทย์แผน
ปจั จุบนั แล้ว แต่ไม่หายขาด หรือมี
ลักษณะการปว่ ยสามวันดีสว่ี นั ไข้
หรือหลังจากเดินทางไปในทิศทาง
ต่างๆ แล้ว เมื่อกลับมาถึง
เคหสถาน ก็มอี าการปว่ ยขึน้ มา
โดยกะทันหัน เชื่อว่ามีดวง
วิญญาณของภูตผีตดิ ตามมา
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
2.16 คาบวงสรวงพิธสี ง่
เพื่อบูชาส่งเคราะห์รวมให้บงั เกิดโชคดี เมื่อเกิดมีโทษ เป็ นถ้อยความหรือคดี
เคราะห์รวม
และคล้วคลาดจากเคราะห์หามยามร้าย ความ ถูกกล่าวหาหนี้ชโ้ี ทษ ถูก
ทัง้ ปวง
เคราะห์หามยามร้าย เกิดอุบตั เิ หตุต่าง
ๆ ถูกใส่ความ กระทาสิง่ ใดก็มกั เสือ่ ม
เสียไม่ได้ผล
2.17 คาบวงสรวงพิธสี ง่ เกิด
เพื่อบูชาให้แก่เด็กน้อย (ลูกอ่อน) ชาย เมื่อเด็กน้อย (ลูกอ่อน) ชายหญิงทีอ่ ยู่
หญิงทีอ่ ยู่ไม่สุขสบาย และมักร้องไห้ใน ไม่สขุ สบาย มักร้องไห้ในเวลา
เวลากลางคืน เป็ นเปลีย้ เป็ นค่อมให้หาย กลางคืน เป็ นเปลีย้ เป็ นค่อม เหล่านี้
จากอาการและสิง่ ทีเ่ ป็ น
ท่านถือว่า แม่เกิด (แม่สอ่ื ) จะมาตาม
เอา ก็ให้สง่ ของแลกเปลีย่ นไปให้แม่
เกิดเสีย ก็จะหายแล ฯ
2.18 ค าบวงสรวงพิธีบูช าส่ ง เพื่อให้หายจากโรคภัย อายุยนื ยาวและ เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของตนก็ทาพิธี
แถนหลวง
มีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย
บูชาปูแ่ ถนเสีย หรือถ้าใครอยู่ไม่สขุ
สบาย ต้องกินยา แก้ไขด้วยวิธใี ดก็ไม่
หาย อาจถูกคาสาปแช่งของปูแ่ ถน
หลวง ให้ทาพิธบี ชู าส่งแถนเสียเถิด
(โบราณเชื่อว่า ปูส่ งั เกียะ ย่าสังเกียะ
อันมีมาในพรหมชาติ กล่าวไว้ว่าท่าน
ทัง้ สองเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดแห่งมนุษย์ชาย
หญิง เป็ นผูใ้ ห้อนุญาตแบ่งปนั ให้
มนุษย์มาเกิด และเวลามาเกิดแล้ว
บางคนก็คดิ ถึงหา ก็ย่อมทา
สักการบูชา บางคนก็ลมื บุญคุณท่าน
ปูแ่ ถนย่อมแช่งด่าไว้ต่าง ๆนานา)
2.19 คาบวงสรวงพิธบี ชู า
เพื่ อ ท าพิ ธี บู ช าส่ ง ขึ ด (จั ญ ไร) ตก เมื่อบ้านเรือนใดตกขึด มีความเป็ นอยู่
ส่งขึด (จัญไร) ตกบ้านเรือน
บ้านเรือน ให้บา้ นเรือนและผู้อยู่อาศัยมี ไม่ค่อยสุขสบาย เจ็บไข้ได้ปว่ ย เดีย๋ ว
ความสงบสุข ร่มเย็น มีโชคลาภสวัสดี คนหนึ่งลุก เดีย๋ วคนหนึ่งนอน ตลอดปี
ตลอดเดือน หรือมักเกิดถ้อยคดีความ
ตกเบีย้ เสียของ ลูกเสียเมียตาย มีขา้ ว
ของสิง่ ใดก็ฉบิ หายวายสิน้ บางทีกเ็ กิด
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ตารางที่ 2 ประเภทของคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมของจังหวัดเชียงราย(ต่อ)
2. การบวงสรวงบูชาเพือ่ แสดงออกถึงความเคารพยาเกรงต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรือสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ชื่อพิธีกรรมบวงสรวง
วัตถุประสงค์
ฤดูกาลที่บวงสรวงหรือ
ในการบวงสรวง
ห้วงเวลาที่มีการบวงสรวง
วิกลจริต ติดเป็ นบ้า มักจะมีเหตุ ร้ า ย
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตลอดจนสัตว์
เลี้ยงเสมอ (ลักษณะของเรือนขึดนัน้
คือ รื้อเอาเรือนหลายหลังมาปลูกเป็ น
หลังเดียว เรือนล้มลุกคือรื้อวันนี้ปลูก
สร้างวันนี้ เรือนโย้จะล้มแล้ว ชักตึงให้
กลับ คืน สืบต่ อเรือนนอนเก่าเพิ่มขึ้น
อีก หลัง หนึ่ ง ตัง้ บ้า นเรือ นกวมที่เ ก้า
ของเจ้านายท้าวพญา ปลูกเรือนกวม
ทางหลวง ได้ถ มน้ า บ่ อ เก่ า ถมสระ
หนองเก่ า ถมบวกควายเก่ า เหล่ า นี้
เป็ นต้น โบราณถือว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
คนใดทาลงไปมัก เป็ น เสนี ยดจัญไรขึ
ดตกตั ว และครอบครั ว มั ก ได้ ร ั บ
อันตรายเป็ นไปต่าง ๆ เมื่อท่านรูว้ ่าได้
ทาผิดอันเป็ นขึดหรือจัญไรเช่นดังว่า ก็
ควรทาพิธบี ชู าส่งขึดเสียเถิด)
2.20 คาบวงสรวงพิธบี ชู าผีห่า เพื่อทาพิธบี ชู าผีห่า ผีเข็ญ ตก
เมื่อเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ีคนในครอบครัว
ผีเข็ญ ตกบ้านเมือง
บ้านเมือง ให้เกิดความสุข สันติ และ
หรื อ ในบ้ า นเรื อ น หรื อ อาจหมาย
ความสงบร่มเย็นแก่ผอู้ ยู่อาศัยใน
รวมถึง คนในบ้า นในเมือ ง ตลอดถึง
บ้านเมืองนัน้ ๆ
สัตว์เลีย้ ง มักเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกัน
มาก ๆ อย่างผิดปกติ โบราณกล่าวว่า
อาจเป็ นเพราะอิทธิพลของผีห่า ผีเข็ญ
ตกบ้านเมือง ให้ทาพิธีบูชาเสีย จะ
หายและปลอดภัย
2.21 คาบวงสรวงพิธสี ง่
เพื่อจัดทาพิธบี วงสรวงส่งเคราะห์คน
เมื่อมีคนที่เจ็บไข้ไม่สบาย เป็ นพยาธิ
เคราะห์คนปว่ ย
ปว่ ยให้หายจากอาการเจ็บปว่ ยทัง้ ปวง แรมปี แรมเดือน กินหยูกยาก็ไม่รู้หาย
มายขาด บางทีหายแล้วก็กลับเป็ นอีก
อาการป่วยเช่นนี้ โหราจารย์โบราณ
ท่ า น ก ล่ า ว ว่ า มั ก มี เ ห ตุ ขั ด ข้ อ ง
บางอย่าง ถึงได้เป็ นเช่นนัน้ ควรจัดทา
พิธบี วงสรวงส่งเคราะห์คนป่วยเสีย ก็
จะดีและหายขาด
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อภิ ปรายผล
การศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง การศึก ษาค าบวงสรวงใน
ประเพณีและพิธีก รรมทางล้านนาที่ส่งผลต่ อวิถีชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั เลือกลงพืน้ ที่
เก็บข้อมูลจาก 4 อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ซึง่ พืน้ ทีท่ ่ี
เลือ กศึก ษานั น้ มีค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างกันออกไป และวิทยากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็คอื ผูน้ าใน
การประกอบพิธีก รรมของท้อ งถิ่น นั น้ ๆ ที่เ รีย กว่ า
พ่ อ ปู่ อ าจารย์ (ปู่ จ๋ า น) ซึ่ง แต่ ล ะท่ า นล้ ว นผ่ า นการ
บวชเรีย นมาแล้ว ทัง้ สิ้น และค่ อ นข้า งมีว ัย วุ ฒิเ ป็ น ที่
เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิน่ ประการสาคัญ
คือ ทุ ก ท่ า นมีค วามเชี่ย วชาญในการอ่ า นและเขีย น
ตั ว อั ก ษรธรรมล้ า นนาเป็ นอย่ า งดี พิ ธี ก รรมการ
บวงสรวงจึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องและสัมพันธ์กบั
การใช้ชวี ติ ของผู้คนนับตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั จากการ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย ได้ ข้ อ สรุ ป หลายประการเกี่ ย วกั บ ค า
บวงสรวงและพิธกี รรมการบวงสรวงดังที่ได้นาเสนอไว้
ในส่ ว นสรุ ป ผลการวิ จ ัย ทัง้ นี้ มีป ระเด็น ที่ น่ า สนใจ
เกีย่ วกับเรื่องความสาคัญของคาบวงสรวง การอนุ รกั ษ์
และสืบทอดคาบวงสรวง และความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ
ของประชาชนในป จั จุ บ ั น ที่ จ ะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้
1 .ด้านความสาคัญของคาบวงสรวง
จะเห็นได้ว่า คาบวงสรวงมีความสาคัญต่อการจัด
ประเพณี แ ละพิธีก รรมต่ า ง ๆ ของจัง หวัด เชีย งราย
นับเป็ นหัว ใจสาคัญเบื้องต้นก่อ นที่จ ะมีการประกอบ
พิธกี รรมตามประเพณี ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางตาม
ทฤษฎีหน้ าที่นิยม ที่โบรนิสลอว์ นาลิโนวสกี้ (อ้างใน
บุญเดิม พันรอบ, 2526 : 84) [7] ระบุไว้ กล่าวคือ
หน้าทีข่ องวัฒนธรรม คือ ตอบสนองความต้องการทาง
จิตและชีวภาพ ดังนัน้ จึงต้องการสร้างวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการระดับต่าง ๆ ทัง้ ความต้องการ
ทางชีวภาพ ความต้องการของมนุ ษย์ และบูรณาการ
ทางสังคม โดยคาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรม
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการสืบ ทอดทัง้ โดยทาง มุข
ปาฐะและลายลักษณ์อกั ษร โดยมีผนู้ าในการประกอบ
พิธีกรรมของท้องถิ่นนัน้ ๆ ที่เ รีย กว่า พ่ อ ปู่อ าจารย์
เป็ นผูก้ ล่าวคาบวงสรวงและ
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กล่ า วน าถวายเครื่ อ งสัง เวย ทั ง้ นี้ เ นื้ อ หาของค า
บวงสรวงโดยภาพรวมมักจะแสดงออกถึงความเคารพ
นับ ถือ ย าเกรง ความจงรัก ภัก ดี ความศรัท ธา การ
พรรณนาถึงสรรพคุณงามความดีและคุณูปการของสิง่
ทีบ่ วงสรวงสังเวย การขออภัยในสิง่ หรือการกระทาที่
ไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดไป การปวารณาถึงการทีจ่ ะ
กระทาความดี (หิริโอตตัปปะ) ตลอดจนการขอพลัง
และอานาจแห่งสิง่ ทีบ่ วงสรวงได้ดลบันดาลให้ผทู้ ม่ี สี ว่ น
หรือเข้าร่วมในพิธกี รรมและประเพณีบวงสรวงนัน้ ๆ
ให้มีความร่มเย็นเป็ นสุข สามารถดาเนินภารกิจและ
ดารงชีวติ ได้อย่างเป็ นปกติสุข ประสบความสาเร็จใน
สิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ยุพนิ จันทร์เรือง และคณะ (2552 : 91) [10] ทีไ่ ด้
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญและพิธกี รรมทีป่ รากฏในคา
ปนั ปอนล้านนา พบว่า มีความสาคัญในฐานะเป็ นการ
แสดงออกถึงการขออภัยของผู้น้อย การให้อภัยของ
ผู้ ใ หญ่ การเคารพนั บ ถื อ ในหมู่ ค ณะหรือ ในสัง คม
เดียวกัน ตลอดถึงเป็ นการส่งเสริมให้เป็ นคนกตัญญู
กตเวทีต่ อ ผู้ ท่ีมีพ ระคุ ณ ผู้ อ าวุ โ ส รวมถึ ง เป็ น การ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ วีรบุรุษหรือ
ผู้มบี ุญคุณในอดีต และเทพยดาที่ปกปกั รักษามนุ ษย์
และธรรมชาติ เป็ นการส่งเสริมให้เป็ นผู้เสียสละ และ
กล่อมเกลาจิตใจให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ย ัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คึกฤทธิ ์ พันธุ์วิไล (2527)
[11] ทีศ่ กึ ษารูปแบบการใช้ภาษาและศิลปะการเรียบ
เรีย งถ้ อ ยค าในบทสู่ข วัญ จากอ าเภอลับ แล จัง หวัด
อุตรดิตถ์ ที่พบว่าในบทสู่ขวัญจะปรากฏความเชื่อใน
สิ่ง ที่ เ หนื อ ธรรมชาติ แ ละค่ า นิ ย มทางสัง คมหลาย
ประการ เช่ น ความกตัญ ญูรู้คุ ณ การเคารพเชื่อ ฟ งั
ผูใ้ หญ่ ความ โอบอ้อมอารี ความสันโดษ ความมังมี
่
ทรัพย์ ความรับผิดชอบของสามีภรรยา การแต่งกาย
การรักษาเกียรติยศชื่อเสียง
คาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมต่าง ๆ ทาง
ล้านนาในจังหวัดเชียงราย เป็ นวรรณกรรมทีม่ ที งั ้ ร้อย
แก้วและร้อยกรอง ที่สงสมและถ่
ั่
ายทอดผ่านทางมุข
ปาฐะและลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยน ามาสวดอ่ า นเป็ น
ทานอง มีท่วงทานองสวดอ่านต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั ผูน้ า

49 | ห น้ า

ปีท่ี 7 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2556

ในการประกอบพิ ธีก รรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เพื่อ ให้
เหมาะสมกับ เรื่ อ งราวและประเพณี พิ ธี ก รรมการ
บวงสรวง แสดงออกผ่านอารมณ์ และพิธีกรรมที่เข้ม
ขลังศักดิส์ ทิ ธิในขณะกล่
าวคาบวงสรวง ถูกถ่ายทอด
์
และซึมซาบผ่านจิตใจของประชาชน ส่งผลต่อสภาพ
การด าเนิ น ชี วิ ต และสะท้ อ นให้ เ ห็ น พฤติ ก รรม
ตลอดจนการแสดงออกถึงความเคารพเชื่อฟงั ความ
กตัญญูกตเวที ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ การ
สรรเสริญสดุดวี รี กรรมของวีรบุรุษ การยึดมันในความ
่
ดีงามและประเพณีปฏิบตั ิ จึงนับเป็ นการรักษาไว้ซ่งึ
ระบบแห่งสังคมและก่อให้เกิดสันติสขุ แก่ชวี ติ และสังคม
โดยภาพรวม
นอกจากนี้คาบวงสรวงในประเพณีและพิธีกรรม
ทางล้ า นนาในจัง หวัด เชี ย งราย ยัง มีค วามส าคัญ
เปรียบเสมือนเครื่องมือทีช่ ่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ใน
การดารงชีวิต ของประชาชนจัง หวัด เชีย งราย เป็ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ช่วยเยียวยาความเจ็บป่วย
ทางใจ และส่งเสริมกาลังใจให้แก่ประชาชนและชุมชน
ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกนั สร้างความเป็ นสิริ
มงคลให้แก่ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมันใน
่
การประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการต่าง ๆ เป็ นที่
พึง่ หรือที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจและก่อให้เกิดหิรโิ อตตับ
ปะ สร้างความตระหนักให้บุคคลเป็ นผูม้ คี วามกตัญญู
รูแ้ ละสานึกในบุญคุณของผูม้ พี ระคุณ อาทิ กษัตริย์ วีร
ชน บรรพบุรุษ เป็ นต้น รวมทัง้ เป็ นเครื่องมือทีส่ ะท้อน
เอกลั ก ษณ์ ทางวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น
แสดงออกถึง ความเป็ นผู้มีวฒ
ั นธรรมและความอ่อ น
น้อมถ่อมตน และสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึน้ ใน
ชุมชนและท้องถิน่
2. ด้านการอนุรกั ษ์และสืบทอดคาบวงสรวง
ผูว้ จิ ยั พบว่าในด้านนี้ค่อนข้างน่ าเป็ นห่วง เพราะ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นเหตุผล
สาคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีในด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ กาญจนา อินทรสุนานนท์
(2541 : 108 -109) [8] เสนอไว้ กล่ าวคือ ป จั จัย
ทางด้านภูมศิ าสตร์ ด้านชีววิทยา ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านวัฒนธรรม เป็ นปญั หาอันเนื่องมาจากการขาดคน
ทีจ่ ะสืบทอดในปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนรุ่นกลาง
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และรุ่ น ใหม่ ๆ ขาดทัก ษะในการอ่ า นและการเขีย น
ตัวอักษรธรรมล้านนา ผู้ท่เี กี่ยวข้อง เช่น ผูน้ าในการ
ประกอบพิธกี รรมบวงสรวง ยังขาดการถ่ายทอดข้อมูล
ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน หรือถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ๆ
ในชุมชน และไม่มกี ารเก็บรักษาคาบวงสรวงอย่างเป็ น
ระบบ เพราะส่ ว นใหญ่ ค าบวงสรวงนั ้น ได้ ร ับ การ
ถ่ายทอดโดยทางมุขปาฐะ และทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก็เขียนไว้เป็ นอักษรธรรมล้านน จึงยากแก่การทีค่ นรุ่น
ใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน จะรับ ช่ ว งต่ อ หรือ สืบ ทอด เพราะมี
ปญั หาในการอ่านอักษรธรรมล้านนา ประกอบกับขาด
แรงจู ง ใจการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ส่ ง ผลให้ ค าบวงสรวง
กลายเป็ นองค์ความรูห้ รือเรื่องราวเฉพาะของกลุ่มคน
สูงอายุในพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการที่
จะเข้าถึงคาบวงสรวงต่าง ๆ ได้ ประกอบกับช่องว่าง
ระหว่ า ง พ่ อ ปู่ อ าจารย์ ก ับ คนรุ่ น ใหม่ ท่ี มิ ไ ด้ มี ก าร
ถ่ า ยทอดข้อ มูลและวิธีการในการที่จ ะศึก ษาเรื่อ งค า
บวงสรวง สาหรับการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ส่งผล
ให้นับวันคาบวงสรวงและพิธกี รรมที่บรรพบุรุษได้สงั ่
สมไว้ อาจจะต้องสูญสลายไปในที่สุดตามกาลเวลาที่
ล่ ว งเลยไป และมรณกรรมของผู้น าในการประกอบ
พิธกี รรมรุ่นทีย่ งั หลงเหลืออยู่
นอกจากนี้ มีบางคนที่มีอายุในวัยกลางคนและ
เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้ว ซึง่ ทางล้านนา เรียกว่า
น้อยหนาน เคยเข้ามารับช่วงต่อในการอนุ รกั ษ์และสืบ
ทอดในฐานะการเป็ น ผู้น าในการประกอบพิธีก รรม
บวงสรวง แต่กเ็ ป็ นอยู่ได้ไม่นานก็ต้องวางมือและเลิก
ร้างไป เนื่องจากความหวาดกลัวและขาดความเชื่อมัน่
ที่จะประกอบพิธกี รรม หรือเกรงว่าจะมีอนั เป็ นไป ใน
กรณี ท่ี ไ ปประกอบพิ ธี ก รรมบวงสรวงสถานที่ สิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ ์ และวิญญาณ ซึ่งภาษาทางล้านนาเรียกว่า
“แป้” โดยคติลา้ นนาเชื่อว่าผูน้ าประกอบพิธกี รรมต้องมี
วิชาอาคมหรือของดีคุ้มครองตนเอง หรือมีวชิ าอาคม
แก่กล้า มีเครื่องรางของขลังคุ้มครองกาย จึงส่งผลต่อ
ผูร้ บั สืบทอดคาบวงสรวงและประกอบพิธกี รรมรุ่นใหม่
ๆ ที่หวันเกรงและเริ
่
ม่ ห่างหายไปจากพิธกี รรม ดังนัน้
จึงนับเป็ นปญั หาสาคัญที่ ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องทุกฝ่า ย
ควรจะได้ร่ ว มมือ กัน ในอัน ที่จ ะอนุ ร ัก ษ์ ค าบวงสรวง
ประเพณี และพิธกี รรมทางล้านนาดัง้ เดิมที่บรรพบุรุษ
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ได้สงเป็
ั ่ นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาแก่อนุ ชน
รุ่น หลัง ไม่ ให้สูญ หายไปจากสัง คมล้า นนาในจัง หวัด
เชียงราย และช่วยกันธารงรักษาพิธกี รรมและประเพณี
บวงสรวงต่ า ง ๆ ให้ดารงอยู่คู่ผืน ดิ น ล้า นนาจัง หวัด
เชียงรายอย่างยังยื
่ น
3. ด้านความสัมพันธ์กบั วิ ถีชีวิตของประชาชนใน
ปัจจุบนั
คาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนา
ยังคงมีอิทธิพลต่ อจิตใจของประชาชนชาวเชียงราย
อย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จากการประกอบพิธบี วงสรวงใน
ประเพณีและพิธกี รรมต่าง ๆ ทีม่ กี ารดาเนินการอยู่ใน
ป ัจ จุ บั น ใ น ห ล า ย พื้ น ที่ ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย
เนื่องมาจากความเชื่อถือ ความเคารพ ความศรัทธา
ของประชาชนชาวเชีย งรายที่มีต่อ สิง่ ศัก ดิส์ ิทธิ ์ ดวง
วิญญาณ และสิง่ เหนือธรรมชาติ หรือแม้แต่เป็ นการ
สร้ า งเสริ ม พลัง ใจ ความเชื่อ มัน่ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ม ต้ น
ประกอบการมงคลใด ๆ ทีก่ าหนดขึน้ ในท้องถิ่นนัน้ ๆ
หรื อ เพื่ อ หนุ น ใจให้ มี พ ลั ง ที่ จ ะสามารถขับ เคลื่ อ น
ความก้าวหน้าให้แก่ชวี ติ และการประกอบสัมมาอาชีพ
อย่างสุจริต สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ
ของชาวเชียงรายหลายด้าน อาทิ ด้านความสัมพันธ์ท่ี
ค่อนข้างแน่นแฟ้นกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ เห็นได้จาก
การสร้า งบ้านเรือนใหม่ของชาวเชีย งรายในปจั จุบ ัน
ต้องมีการบวงสรวงพญานาคก่อนการก่อสร้างอยู่เสมอ
ด้านความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ในด้านการประกอบอาชีพ
เห็น ได้ก ารประกอบพิธีบ วงสรวงบูช า ในลัก ษณะที่
เรียกว่า “การบนบานศาลกล่าว” ต่อสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ หรือ
ดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษ เพื่อขอให้ลกู หลานได้งานทา
ทีด่ หี รือเพื่อสอบเข้ารับราชการ ด้านความสัมพันธ์กบั
วิ ถี ชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพ เห็ น ได้ จ ากเวลาที่ บุ ค คลใน
ครอบครัวเจ็บป่วย รักษาแล้วแต่ไม่หายขาด ก็จะจัด
พิธกี รรมบวงสรวงเพื่อส่งเคราะห์ ด้านความสัมพันธ์
กับ วิ ถี ชีวิ ต ด้ า นการให้ ค วามเคารพย าเกรงต่ อ สิ่ง
ศัก ดิ ส์ ิ ท ธิ ์ เห็ น ได้ จ ากการประกอบพิ ธี ก รรมการ
บวงสรวงต่าง ๆ ในปจั จุบนั เช่น การบวงสรวงสดุดพี ่อ
ขุน เม็ง รายมหาราช การบวงสรวงสดุ ดีสมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราช การบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ
หรือผีบรรพบุรุษ การบวงสรวงสักการะเสาหลักเมือง
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หรือเสาสะดือเมืองเชียงราย ด้านความสัมพันธ์กบั วิถี
ชีวติ ด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เห็นได้
จากพิธกี รรมการบวงสรวงที่เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์และ
สร้างความตระหนักให้แก่บุคคลในท้องถิ่น อาทิ การ
บวงสรวงเทพยดาที่รกั ษาแม่น้ า หรือป่าไม้ เช่น การ
บวงสรวงหนองหลวงทีอ่ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เป็ นต้น
การบวงสรวงทัง้ หลายทีก่ ล่าวถึงนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึง ความสัม พัน ธ์ข องการบวงสรวงกับ ประเพณี แ ละ
พิธกี รรมในวิถชี วี ติ ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงรายใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ
ด้ า นการอนุ ร ั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความสัม พันธ์กบั วิถีชีวิต ด้านการให้ความเคารพย า
เกรงต่อสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเรณู
อรรฐาเมศร์ (2528) [12] ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับโลกทัศน์
ของชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม พบว่า ชาวล้านนา
ไทยถือว่าธรรมชาติเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เป็ นแหล่ง
ความรู้ และเป็ น ที่ ม าของความงามและความรั ก
ธรรมชาติจงึ มีคุณค่าอย่างมาก แต่ชาวล้านนาไทยยัง
เชื่อว่าธรรมชาติลงโทษมนุษย์ได้ นอกจากนี้ยงั มีความ
เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องผีมบี ทบาท
ในสังคมมาก นอกจากนี้งานวิจยั ของ สิทธิ ์ บุตรอินทร์
(2523) [13] ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับโลกทัศน์ข องชาวล้านนา
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ ชาว
ล้านนามองว่าชีวติ ของมนุ ษย์เป็ นเรื่องของธรรมชาติ
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ป ระสบล้ ว นเป็ นอุ บ ัติ ก ารณ์ ข อง
ธรรมชาติแ ละเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ข องธรรมชาติ
มนุษย์ดารงชีวติ อยู่ท่ามกลางสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ซึ่ง ปรากฏในลัก ษณะที่เ ราสัม ผัส ได้ ท างหนึ่ ง และ
ธรรมชาติต่าง ๆ ก็ปรากฏอยู่ภายในตัวเราและรอบตัว
เราอย่างมีความหมาย ชาวล้านนามองเห็นคุณค่าของ
สิ่ง ต่ า ง ๆ ที่อ ยู่ ร อบตัว จึง ไม่ ป ฏิบ ัติ ก ารใด ๆ ใน
ลักษณะเป็ นการระราน ทาลายหรือล่วงละเมิดความ
เป็ นไปของธรรมชาติ ตรงกันข้ามกลับหันมายอมรับ
และให้การพิทกั ษ์รกั ษา ประนีประนอมกับธรรมชาติ
อันเป็ นการแสดงออกซึง่ การรูค้ ุณของธรรมชาตินนั ่ เอง
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ
ชาวล้านนามองโลกและชีวติ ในส่วนที่มคี วามสัมพันธ์
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เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน การได้สมั ผัสกับธรรมชาติทอ่ี ยู่
รอบตัวประกอบเข้ากับลัทธิความเชื่อ ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
จากหลักคาสอนทางศาสนา ทาให้ชาวล้านนามีแนวคิด
และความเชื่อเพิ่มขึน้ มาอีกระดับหนึ่งในสิง่ ที่ละเอียด
ซับ ซ้ อ นลงไป หมายความว่ า ปรากฏการณ์ ข อง
ธรรมชาติท่มี าสัมผัสกับชีวิตนัน้ ไม่ได้สน้ิ สุดเพียงแค่
การได้เห็นและได้ยนิ แต่จะมีบางสิง่ บางอย่ างซ่อนเร้น
อยู่ และบางสิง่ ที่ว่านี้เองที่เป็ นตัวบงการควบคุม หรือ
ดาเนินการให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ
เช่น ความเชื่อเรื่องเทพทีส่ งิ สถิตอยู่ตามสถานทีต่ ่าง ๆ
เป็ นต้ น เมื่ อ เข้ า มาผสมกั บ ความคิ ด ซึ่ ง เกิ ด จาก
ประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ก่อน ก็ยงิ่ ทาให้น่าเชื่อว่าธรรมชาติ
ต้องมีสภาวะพิเศษแฝงอยู่ และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ เสรี พงศ์พศิ (2540 : 43) [14] ประมวลได้
ว่า ลักษณะทีเ่ ป็ นนามธรรมและรูปธรรมในการดาเนิน
ชีวิต มีค วามสัม พัน ธ์ ส อดคล้ อ งกับ วิถี ชีวิต สะท้ อ น
ออกมาใน 3 ลักษณะทีส่ มั พันธ์ใกล้ชดิ กัน คือ ประการ
แรกค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค นกั บ โ ลก ค นกั บ
สิ่ง แวดล้อ ม สัต ว์ พืช ธรรมชาติ ประการถัด มา
ความสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือ
ชุ ม ชน และประการสุด ท้า ย ความสัม พัน ธ์ก ับ สิ่ง
ศักดิสิ์ ทธิ ์ สิง่ เหนือธรรมชาติ สิง่ ทีไ่ ม่สามารถสัมผัสได้
ทัง้ หลาย ทัง้ 3 ลัก ษณะนี้ คือ ชีวิต ของชาวบ้า นที่
สะท้อนออกมาถึง ภูมิปญั ญาในการดารงชีวิตอย่างมี
เอกภาพ
จะเห็นได้ว่า คาบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรม
ทางล้านนาของจังหวัดเชียงรายยังคงความสาคัญและ
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ วิถีชีวิต ของประชาชนในจัง หวัด
เชีย งรายอย่ างต่ อ เนื่ องนับ แต่ อดีตจนถึงป จั จุ บนั ใน
แทบทุกพืน้ ทีข่ องจังหวัดเชียงราย แม้ว่าจะมีปญั หาใน
ด้า นการอนุ ร ัก ษ์ แ ละสืบ ทอดในแง่ ข องผู้น าในการ
ประกอบพิธีกรรมที่นับวันจะหาคนอ่านออกเขียนได้
และรู้ถึง ล าดับ ขัน้ ตอนของพิธีก รรมได้น้ อ ยลงทุ ก ที
สวนทางกับความเชื่อถือ ศรัท ธาของประชาชนและ
สังคมปจั จุบนั ทีใ่ ห้การยอมรับและถือปฏิบตั จิ นนับเป็ น
กิจกรรมสาคัญประจาปี ในประเพณีและพิธกี รรมของ
จังหวัดเชียงราย โดยยังคงยึดถือแนวปฏิบตั ติ ามหลัก
ของล้านนาไม่เสือ่ มคลาย และถือเป็ นหน้าทีข่ องทุกคน
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ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายทุกภาคส่วน ที่จะต้อง
ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันอย่างจริงจังทีจ่ ะอนุ รกั ษ์และ
สืบทอดคาบวงสรวงสาหรับใช้ในประเพณีและพิธกี รรม
ต่าง ๆ ทางล้านนาในจังหวัดเชียงรายให้สามารถธารง
อยู่ค่แู ผ่นดินล้านนาเชียงรายอย่างมันคงตลอดไป
่

ข้อเสนอแนะการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
เช่น กระทรวงวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส านั ก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด ส านั ก งานวัฒ นธรรม
อาเภอ รวมถึงหน่ วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่นทุก
ระดับ สามารถน าไปใช้เ ป็ น เอกสารเผยแพร่ ความรู้
เกี่ย วกับ วัฒนธรรมล้า นนา เป็ น การช่ ว ยธ ารงรัก ษา
วัฒ นธรรมอัน ดีง ามที่บ รรพบุ รุ ษ ได้ถ่ า ยทอดไว้ แ ก่
เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาอาจจะ
นาไปปรับใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทาเป็ นหลักสูตร
ท้องถิน่ ประจาสถาบันการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง
2. ควรนาไปใช้เป็ นฐานข้อมูลสาหรับการเรียนรู้
หรือเป็ นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมทัง้ ในระดับท้องถิ่น
และระดับ ภู มิภ าค เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึก ษา
ค้นคว้าของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้
ทีส่ นใจทัวไป
่ เพราะคาบวงสรวงนับเป็ นภูมปิ ญั ญาของ
ล้านนาทีน่ ับวันจะมีผรู้ นู้ ้อยลงไปเรื่อย ๆ และขาดการ
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ประกอบกับผูท้ ศ่ี กึ ษาวิจยั
ในด้านนี้ยงั มีน้อย
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทางวัฒนธรรม ควรมีการ
ตรวจสอบและชาระจัดระบบเรื่องของคาบวงสรวงและ
พิธกี รรมบวงสรวงของล้านนาในจังหวัดเชียงราย โดย
ขยายผลเพิม่ เติมจากงานวิจยั ฉบับนี้

ข้อเสนอแนะการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ั ญาที่
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ภู มิ ป ญ
ปรากฏในคาบวงสรวงของล้านนาจังหวัดเชียงราย ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของคนล้านนา
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงเปรียบเทียบ คา
บวงสรวงล้านนากับคาบวงสรวงในภูมภิ าคอื่น ๆ โดย
อาจศึกษาเปรียบเทียบในด้านพิธกี รรม เนื้อหา คุณค่า
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ที่ป รากฏ โครงสร้ า งและรู ป แบบของฉั น ทลัก ษณ์
รวมทัง้ ภูมปิ ญั ญา เป็ นต้น
3. ควรมีการศึก ษาวิจยั เกี่ย วกับ คาบวงสรวงใน
ด้า นการวิเ คราะห์ ถ้ อ ยค าและการใช้ภ าษาของค า
บวงสรวง เช่ น มีก ารใช้ภ าษาถิ่น ปะปนบ้า งหรือ ไม่
หรือมีการใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามามากน้อยเพียงใด
4. ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ การศึก ษาค า
บวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุต์ ่าง ๆในจังหวัดเชียงราย
5. ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ การศึ ก ษาค า
บวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาในพืน้ ที่
อ าเภออื่น ๆ ในจัง หวัด เชีย งราย นอกเหนื อ จากที่
กาหนดไว้ในขอบเขตงานวิจยั ของงานวิจยั เล่มนี้
6. ควรมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบคาบวงสรวง
ในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาของ
จังหวัดเชียงรายกับคาบวงสรวงในประเทศอนุ ภูมภิ าค
ลุ่มน้าโขง
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