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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและความ
ส�ำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีล้าน
นาของจังหวัดล�ำปาง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิง
พุทธล้านนาของจังหวัดล�ำปาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความเป็นมาและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านภาษาพูด ภาษา
เขียน ได้แก่ “ค�ำ เมือง” หรือ “ล้านนา” อาหารการกิน การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย วิถีชีวิต
เดิมเป็นแบบเรียบง่าย เมื่อนับถือพระพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ได้พัฒนา
ขึ้นมา เป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อ อ่อนน้อม มีไมตรี 2) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
ของจังหวัดล�ำปาง พบได้ในหลายประเพณี เช่น ประเพณีแห่สลุงหลวง เป็นความร่วมมือ
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ของชุมชน, ประเพณีล่องสะเปา ถือเป็นต้นก�ำเนิดของการลอยกระทงล้านนา ประเพณีตี๋
ก๋องปู่จา มีการจัดแข่งขันอย่างจริงจัง ประเพณียอคุณแม่น�้ำวัง เพื่อบูชาและขอขมาแม่น�้ำ
วังที่ให้ชีวิตและความสมบูรณ์ ซึ่งไม่เคยพบในท้องถิ่นใด 3) แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา จังหวัดล�ำปาง ก�ำหนดไว้ 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการ
และวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของล้านนา, ด้านการท�ำนุบ�ำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการสืบทอดวัฒนธรรม, ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม, ด้านการจัดท�ำ
ข้อมูลสารสนเทศ, ด้านการศึกษา, และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางทั้ง 7 ด้าน
ล้วนได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์, วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา
Abstract

This research is of 3 objectives: 1) to study the history
and importance of Lanna traditional culture, 2) to study the identity
of Lanna traditional culture of Lampang Province, 3) to study the
guideline to promote the identity of Lanna Buddhist traditional culture
of Lampang Province. It’s methodology is the qualitative research.
The results were found that: 1) The history and importance of
Lanna traditional culture implies to the spoken and written language
that is “Muang” or “Lanna” language. The food, clothing, shelters, and
the original way of life were the folk level. Having followed Buddhism,
their traditions, rituals, beliefs, and way of life have developed to be a
humble and friendly society. 2) The identity of Lanna traditional culture
of Lampang Province is found in various traditions such as; the “Sa Lung
Luang” procession which is a collaboration of the community, the “Long
Sa Pao” is regarded as the origin of Lanna Kra thong floating festival, “Tee
Klong Pu Ja” that is a seriously competition., the “Yor Khun Mae Nam”; the
tradition focuses to praise of Wang River that offered them the living lives
and prolificness and never found in any place), 3) the guidelines to promote
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the identity of Lanna Buddhist traditional culture of Lampang Province are
set in 7 ways and follows: the Lanna culture management and transferring
methods, the local tradition’s reservation and promotion, the cultural
inheritance, the cultural development, the informative preparation, the
educational and the cultural tourism. All 7 guidelines have been approved
and cooperated from all parties, both Official and the Private organizations.

Keywords: The identity, Lanna Buddhist Traditional Culture
บทน�ำ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยมาแต่โบราณกาล จนตราบเท่า
ถึงทุกวันนี้ คนไทยสมัยโบราณมีความใกล้ชิดสนิทกับวัดมาก และวัดก็ท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญ
เพื่อชาวบ้านมาโดยตลอด เช่น พิธีเข้าพรรษา พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุจ�ำพรรษา
ในฤดู ฝ น ตลอด 3 เดื อ น คื อ ตั้ ง แต่ วั น แรม 1 ค�่ ำ เดื อ น 8 ถึ ง วั น ขึ้ น 15 ค�่ ำ เดื อ น 11
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ข้อ 4 : 205) และพิธีออกพรรษา เป็นค�ำเรียกที่เข้าใจกัน
ทั่วไป หมายถึง กาลสิ้นสุดแห่งก�ำหนดอยู่จ�ำพรรษาของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มี
พิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ เรียกโดยภาษาพระวินัยว่า ปวารณากรรม คือ การท�ำ
ปวารณาของพระภิกษุผู้อยู่ร่วมกันมาตลอด 3 เดือน บัญญัติให้พระสงฆ์ท�ำปวารณา คือ
ยินดีให้ว่ากล่าวตักเตือนกัน ไม่ต้องเกรงกันว่าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย เมื่อใครมีข้อข้องใจใคร
ในเรื่องการรักษาพระวินัยแล้ว ไม่พึงนิ่งไว้ พึงเปิดเผยชี้แจงกันได้ และในการว่ากล่าวตัก
เตือนกันตามที่ปวารณานี้ จะถือมาเป็นโทษขุ่นแค้นกันไม่ได้ ปวารณากรรมนี้ ต้องท�ำใน
วันสุดท้ายที่ครบ 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 ของทุกๆ
ปี วันนี้ พระสงฆ์ไม่ต้องท�ำอุโบสถกรรม คือ ไม่ต้องสวดปาติโมกข์ (พระไตรปิฎกภาษาไทย
เล่ม 4 ข้อ 4 : 205) ปีหนึ่งๆ ในวัดหนึ่งจะมีปวารณากรรมได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้น ปวารณา
กรรมจึงนับเป็นสังฆกรรมพิเศษ เป็นหน้าที่ที่บังคับให้พระภิกษุทุกรูปต้องท�ำ เพราะเหตุ
ที่พระภิกษุผู้ท�ำปวารณากรรมแล้ว พ้นข้อผูกพันที่ต้องอยู่ประจ�ำ อาจไปไหนมาไหนตาม
ความปรารถนา จึงนิยมเรียกปวารณากรรมนีอ้ ย่างเข้าใจง่ายๆ ว่า ออกพรรษา ประเพณีจงึ มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในแบบล้าน
นาที่มีคุณค่าและมีความส�ำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่ส�ำคัญที่ดึงดูดนักท่อง
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เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาชื่นชมกับวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งนักท่องเที่ยวโดย
เฉพาะต่างชาติ ชื่นชมความเป็นล้านนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างยิ่ง จึง
เห็นควรได้มีการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ ดูแล และชื่นชม ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นระบบ อาทิ การเสนอชื่อเป็นมรดกโลก วัฒนธรรมประเพณีที่มีรากเหง้ามาจากวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ให้เป็นที่รู้จักและร่วมกันสืบทอด รักษาไว้สืบไป
ประเพณีของแต่ละอ�ำเภอที่เกิดจากความเชื่อ ต�ำนานที่มีมานาน ประกอบด้วย
ประเพณีตานข้าวใหม่ อ�ำเภอเมืองปาน ล�ำปาง จัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการท�ำนาเกี่ยว
ข้าว โดยชาวบ้านจะน�ำข้าวเปลือกทีไ่ ด้เข้ายุง้ ฉางแล้ว น�ำข้าวนัน้ ไปถวายพระสงฆ์ถอื เป็นการ
ท�ำบุญตานข้าวใหม่เพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงเทวดาขุนน�้ำ ปู่ย่า ตายาย และบรรพบุรุษที่เป็น
เจ้าของไร่นามาแต่เดิม พิธตี านข้าวใหม่จะเริม่ ในวันสีเ่ ป็ง หรือวันเพ็ญขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 4 เหนือ
1) ประเพณีเดือนห้าเป็ง สรงน�้ำพระธาตุเสด็จ อ�ำเภอเมือง ล�ำปาง สรงน�้ำพระ
ธาตุเสด็จ เป็นประเพณีทสี่ ำ� คัญและมีชอื่ เสียงของวัดพระธาตุเสด็จ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัด
ล�ำปาง ทีม่ าของประเพณีนี้ ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานพระธาตุเสด็จว่า พระยาลัวะ เจ้าเมืองศรีนคร
ชัยพร้อมทั้งพระสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานได้ท�ำการบูรณะองค์พระธาตุที่ทรุด
ลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2349 หลังจากนั้นได้ประกาศเชิญชวนประชาชน
มาฉลองสมโภชกัน 7 วัน 7 คืน (เป็ง เป็นภาษาล้านนาตรงกับค�ำว่า “เพ็ญ” หรือพระจันทร์
เต็มดวง)
2) ประเพณีฟงั ธรรมเดือนหกเป็ง หรือ การฟังเทศน์มหาชาติ อ�ำเภอเถิน จังหวัด
ล�ำปาง เทศนาเวสสันดรชาดก เทศมหาชาติ หรือ เวสสันดรชาดก ประเพณีฟงั ธรรมเดือนหก
หรือการฟังเทศน์มหาชาติ ในเดือนหกเป็ง หรือในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
3) ประเพณีตุงซาววา อ�ำเภองาว จากต�ำนานและค�ำบอกเล่า ชาวบ้านได้ตั้ง
เสาเพื่อปักตุงซาววาขึ้นที่บ้านน�้ำจ�ำ โดยมีความเชื่อว่า เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่
เจ้าแม่สัปปะกิ เจ้าผู้ครองเมืองง้าวเงิน (ปัจจุบันคืออ�ำเภองาว) ต�ำนานว่า เจ้าแม่เคย
ช่วยหอยทาก 2 ตัว หอยทากได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ และได้ส่งตุงลงมาช่วยให้
เจ้าแม่สาวขึ้นหนีจากภยันตราย ประเพณีตานตุงซาววา ตรงกับวันที่ 17 เมษายนของทุกปี
4) ประเพณีท�ำบุญรอยพระพุท ธบาท ขุ นห้ วยแม่ พ ริ ก อ� ำ เภอแม่ พ ริ ก เมื่ อ
ประมาณ 70 ปีก่อน ตามต�ำนานที่ได้เขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานและหนังสือต�ำนานสังฆ์เติน
(เตือน) เมืองเถินว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทรงเสด็จมายังบริเวณขุนห้วยแม่พริก และ
ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ชาวลัวะสักการะบูชาแทนพระเกศา
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5) ประเพณีสรงน�้ำบ่อโข้ง อ�ำเภอสบปราบ หรือบางไดคนก็เรียกว่า บ่อค้ง
สันนิษฐานว่า บ่อค้ง คือ มุ่งเป็นภาษาเหนือซึ่งแปลว่า หลุมบ่อ สมัยพุทธกาลพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้เสด็จธุดงค์ เพือ่ โปรดสัตว์ได้มสี ตั ว์หลายชนิดได้ตดิ ตามพระองค์มา เมือ่ มาถึงสถาน
ทีบ่ อ่ โข้งในปัจจุบนั บรรดาสัตว์ทงั้ หลายหิวน�ำ้ พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้พระอังคุฐ (นิว้ หัวแม่มอื )
กดลงบนแผ่นหินขนาดใหญ่ปรากฏเป็นบ่อน�้ำ มีน�้ำทิพย์พุ่งออกมาจนเต็มบ่อ
6) ประเพณีแห่ครัวตาน อ�ำเภอเกาะคา ขบวนครัวตานจะประกอบด้วย สิ่งของ
เครื่องอุปโภค บริโภค ถวายเป็นจตุปัจจัยไทยทานแด่วัด ในวันแห่ครัวตานชาวบ้านจะมีการ
จัดขบวนตกแต่งอย่างสวยงาม มีการฟ้อนร�ำน�ำหรือตามขบวนแห่ครัวตานและขับร้องเป็น
ท่วงท�ำนองเสนาะเป็นที่ไพเราะ สนุกสนาน
7) ประเพณีตานก๋วยสลาก อ�ำเภอแม่ทะ หรือประเพณีสลากภัตของอ�ำเภอแม่ทะ
จังหวัดล�ำปาง จัดขึน้ ช่วงก่อนออกพรรษา เดือน 12 เหนือถึงเดือนยี่ หรือช่วงเดือนกันยายนถึง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตามความเชือ่ ของคนล้านนาว่า การตานหรือทานสิง่ ของข้าวสาร
อาหารแห้งไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยไม่เจาะจงพระภิกษุซึ่งเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก
8) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ อ�ำเภอแจ้ห่ม หรือตักบาตรเทโว จัดขึ้นในวัน
แรม 1 ค�ำ่ เดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชือ่ ของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวัน
ทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา
เมื่อเหล่าเทพบุตร เทพธิดา เทวดานางฟ้า มนุษย์ภูตผีปีศาจ อสูรกาย วันท�ำบุญตักบาตรใน
เทศกาลวันออกพรรษา อ�ำเภอแจ้หม่ ได้จดั ประเพณีตกั บาตรเทโว ณ วัดอักโขชัยคีรี โดยมีพระ
สงฆ์เดินลงจากบันไดนาคจ�ำนวน 227 ขั้น
9) ประเพณียี่เป็งแห่โคมบอก อ�ำเภอเสริมงาม ค�ำว่า “ยี่เป็งแห่โคมบอก” เป็น
ภาษาค�ำเมืองของภาคเหนือ “ยี”่ หมายถึง สอง “เป็ง” หมายถึง เพ็ญ เป็นประเพณีพระจันทร์
เต็มดวงในเดือนสอง มีขบวนแห่โคมยี่เป็ง บอกถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา การ
แห่โคมเข้าวัดถือได้วา่ เป็นงานประเพณีทยี่ งิ่ ใหญ่ของคนในชุมชน เป็นประเพณีหนึง่ ซึง่ สืบทอด
มาแต่บรรพบุรุษ
10) ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า อ�ำเภอแม่เมาะ คือ การน�ำเอาฟืนมาเผา
เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้นในช่วงเดือน 4 (เหนือ) เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น พระ
ภิกษุสามเณร และชาวบ้านจึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น
11) ประเพณีแห่ไม้ค�้ำสะหลี อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง จัดขึ้นตรงกับวัน
ที่ 16 เมษายนของ ทุกปี ชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านในต�ำบลปงยางคกต่างร่วมกันตกแต่ง จัด
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ขบวนแห่ไม้ค�้ำศรีอย่างงดงาม เพื่อร่วมประกวดขบวนแห่ เมื่อการประกวดแห่ไม้ค�้ำศรีเสร็จ
สิน้ แล้ว ชาวบ้านจะร่วมกันน�ำไม้คำ�้ ศรีไปค�ำ้ ต้นโพธิข์ องวัดตามหมูบ่ า้ นของตนเอง กลายเป็น
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นไป
12) ประเพณีบวชป่า อ�ำเภอวังเหนือ (ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชดั ว่าจัดขึน้ ครัง้ แรก
ปีใด ) แหล่งต้นน�้ำวัง แม่น�้ำสายส�ำคัญของจังหวัดล�ำปาง มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และมีผนื ป่ากว่า 1,500 ไร่ ประเพณีบวชป่าของอ�ำเภอวังเหนือเป็นต้นแบบในการขยายเครือ
ข่ายของป่าชุมชน ป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า/วิถีของชาวบ้านที่เคยหากินกับป่าจะหมดไป
เป็นการปลูกฝังให้ชาวบ้านมีความรักป่า หวงแหนป่า ชาวบ้าน เชือ่ ว่า ผืนป่าทีผ่ า่ นพิธบี วชถือ
เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม่วา่ ผูใ้ ดก็ไม่อาจบุกรุกเข้าไปท�ำลายได้ ท�ำให้ตน้ ไม้มโี อกาส
เติบโตและสายน�้ำที่เกิดจากป่าต้นน�้ำก็จะฟื้นคืนชีวิต
จังหวัดล�ำปาง มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่เขลางค์นคร เวียงละกอน นคร
ล�ำปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์
ของล�ำปาง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลําปางทั้ง 13 อ�ำเภอ มีความหลากหลาย
มีความเป็นตัวตนของชุมชนแต่ละอ�ำเภอ สะท้อนให้เห็นถึง แนวความคิด ความเชื่อ และวิถี
การดําเนินชีวิต ความเป็นมาในอดีตของท้องถิ่นที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติ มี
การปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์
จากการเข้ามาของโลกาภิวัตน์ (ในราว ค.ศ.1991) ท�ำให้เกิดปรากฎการณ์ทัน
สมัย (Modernization) ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
กระบวนการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้บางสิง่ บางอย่างเลือนหายไปจากจิตส�ำนึกของ
บุคคล อาทิ ความรู้สึกสงบ ความต่อเนื่องมั่นคงความผูกพันที่ลึกซึ้งกับผู้อื่น รวมถึงความ
ผูกพันกับเวลาและสถานที่ ได้ทำ� ให้สายใยแห่งการพึง่ พากันของชุมชนคลายตัวลง เกิดความ
เหลื่อมล�้ำของสังคมในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ระบบการผลิต ค่านิยมการบริโภค
ระบบทุนนิยม อุตสาหกรรม บริโภคนิยม วัตถุนิยม การแปรเปลี่ยนของจิตส�ำนึกที่มีต่อท้อง
ถิน่ และประเพณีดงั้ เดิม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมลง ความสัมพันธ์กบั
ชุมชนทางสังคมแตกสลาย ต่างคนต่างอยู่ ค่านิยมไทยกลายเป็นแบบตัวใครตัวมัน เยาวชน
สมัยใหม่เริ่มไม่ให้ความสนใจ ใส่ใจในวัฒนธรรมประเพณี และคุณค่าทางศาสนา เพราะค่า
นิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย (ภมรรัตน์ สุธรรม, 2545 : 68-70) ค่านิยมทางวัฒนธรรมต่าง
ถิ่นทุกภาค เป็นเสมือนดาบ 2 คม ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และผลกระทบ ปัญหาการส่งมอบ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบดูแล ประเพณีทเี่ ป็นอัตลักษณ์ได้รบั ความสนใจน้อยลง เพราะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ขาดกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ ทุกภาค
ส่วนได้แก่ ภาครัฐ คณะสงฆ์ ชุมชน จะต้องให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอด/สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีของทุกอ�ำเภอ หากประเพณีและวัฒนธรรมไม่ได้รบั การสืบสานและอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู มี
แนวโน้มที่จะท�ำให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเลือนหายไป
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้าน
นาของจังหวัดล�ำปาง เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มิ
ให้สญ
ู หายไปตามกาลเวลาหรือตามค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ จะได้ศกึ ษาวิเคราะห์เชิงประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงพุทธของจังหวัดล�ำปางต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส�ำคัญของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของจังหวัดล�ำปาง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา
ของจังหวัดล�ำปาง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณี เชิ ง พุ ท ธล้ า นนาของจั ง หวั ด ล� ำ ปาง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น มาด้ า น
วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 รวมถึงอรรถกถา ฎีกา และทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชัน้ ทุตยิ ภูมิ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
ณราชวิทยาลัย ได้แก่ ผลงานวิทยานิพนธ์ เอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่ศึกษา
3. ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4. ศึกษาวิเคราะห์อตั ลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีลา้ นนา ทีม่ ผี ลกระทบต่อวิถชี วี ติ
ของชุมชนของจังหวัดล�ำปาง
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5. ออกแบบเครื่องมือในลักษณะให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนว
ค�ำถามประกอบการสัมภาษณ์ (interview guide) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวค�ำถามจากปัญหา
ขอบเขต วัตถุประสงค์ และค�ำถามของการวิจัย การสร้างค�ำถามจะมีลักษณะเป็นเค้าโครง
และยืดหยุ่นได้ โดยหัวข้อค�ำถามใหญ่ประกอบด้วย หัวข้อย่อย เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ชัดเจน
ลักษณะของค�ำถามมีความต่อเนื่องกันและเป็นค�ำถามปลายเปิด ไม่ถามน�ำหรือเสนอแนะ
ภาษาที่ใช้ง่ายและค�ำถามเข้าใจง่าย หลังจากจัดท�ำแนวค�ำถามแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
6. ผูว้ จิ ยั อธิบาย วัตถุประสงค์ของการวิจยั สร้างสัมพันธภาพ และขอความร่วม
มือในการวิจยั และท�ำการสัมภาษณ์กบั กลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 33 รูป/คน เพือ่ ศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาของจังหวัดล�ำปาง
7. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของจังหวัดล�ำปาง
เช่น ประเพณี ยอคุณแม่น�้ำ จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ริมตลิ่งสวน
สาธารณะบ้านเหล่า อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และประเพณีล่องสะเปา จังหวัดล�ำปาง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะริมน�้ำวัง จังหวัดล�ำปาง
8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (informants or participants)
จ�ำนวน 33 รูป/คน โดยจ�ำแนกประเภท ดังนี้
1) เจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้าอาวาสในพื้นที่ รวมจ�ำนวน 12 รูป
2) ผู้น�ำองค์กรภาครัฐ แต่ละพื้นที่ จ�ำนวน 5 คน
3) นักวิชาการ จ�ำนวน 6 คน
4) ผู้น�ำท้องถิ่น 4 คน
5) ปราชญ์ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 คน
6) มรรคนายก จ�ำนวน 3 คน
9. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
10. น�ำผลการศึกษาและสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
อัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดล�ำปาง
11. เรียบเรียงและเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยจะศึกษาเนื้อหาของเอกสารโดย
ละเอียดรอบคอบและสอบทานนัยส�ำคัญของเนื้อหานั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์พิจารณาก่อนน�ำมาเรียบเรียงและสรุปผลให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางต่อไป
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วัฒนธรรมประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์
และมีความส�ำคัญ ต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย
คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็น
ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีประจ�ำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยล�ำดับ ผลการศึกษาวิเคราะห์
มีดังนี้
1. ความเป็ น มาและความส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมประเพณี ล ้ า นนา พบว่ า
วัฒนธรรมประเพณีเกิดจากพืน้ ฐานความเชือ่ ทีช่ าวพุทธประพฤติแต่ความดีงาม ปฏิบตั แิ ต่สงิ่
ทีเ่ ป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึง่ วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อก�ำเนิดตัง้ แต่สมัย
พุทธกาล ดังเช่น ชาวพุทธทีเ่ ป็นฆราวาส ได้นำ� เอาหลักการปวารณาของพระสงฆ์มาปฏิบตั ใิ น
ครอบครัว เช่น สามีภรรยา ปวารณาต่อกันให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ากล่าวตักเตือนตนได้เมื่อเห็นข้อ
บกพร่อง เมื่อครอบครัวน�ำเอาหลักการปวารณาของพระสงฆ์มาปฏิบัติ ก็จะมีแต่ความสุข
สงบ ร่มเย็นไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้น วัฒนธรรมคือ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก�ำหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท�ำตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์
วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการก�ำหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือ
ระบบการท�ำงาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้น
โดยสัญชาตญาณ (อมรา พงศาพิชญ, 2547: 25) วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสิ่งคมใดสังคม
หนึ่ง ในการจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตั รา สุภาพ, 2536:107) ส่วนค�ำว่า “อัตลักษณ์”
ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มีต�ำราหลายเล่มให้ความหมายค�ำว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า
คุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ
นัน้ ๆ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่า ที่บนั ดาลคุณภาพชีวติ ให้มพี ลัง สร้างชีวติ
ความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จอันสูงส่ง เท่าที่มนุษย์จะสามารถท�ำได้ เป็นการจูงใจให้ทุก
ชนชาติและทุกกลุ่มชนพากันเสาะแสวงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ในอดีต เพื่อเป็นกรอบใน
การน�ำวิทยาการสมัยใหม่จากภายนอก ที่เห็นว่ากลมกลืน สอดคล้องกับคุณสมบัติดั้งเดิม
เป็นการช่วยเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ภมู ปิ ญ
ั ญาและเทคโนโลยีดงั้ เดิมให้ดำ� เนินต่อ
ไป (ขวัญนภา สุขคร, 2549: 116-117)
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ความส�ำคัญของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์
ท�ำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน วัฒนธรรมเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบของ
สถาบัน ทั้งนี้เนืื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบ เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศ
ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา
และสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ต้องแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ที่ตน
ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อไป วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับเทศกาลต่างๆ ที่
จัดขึ้น ต่างมีความผูกพันกับการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ ขณะเดียวกัน งานเทศกาล
แต่ละท้องถิ่น บอกให้รู้ว่าในรอบปีนั้นๆ สังคมไทยจะมีการรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกในด้าน
กิจกรรมต่างๆ อย่างไร ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวรักใคร่กันไปในทางใด สิ่งเหล่านี้
เป็นเพราะท�ำงานร่วมกัน มีการวางแผนร่วมกัน ประเพณีเกี่ยวข้องกับเทศกาลเท่าที่ปฏิบัติ
กันจะมีประเพณีนักขัตฤกษ์กับประเพณีนิยม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางค่านิยม บรรทัดฐาน วิถชี วี ติ จารีต ซึง่ วัฒนธรรมมีความหลากหลายและ
มีการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมอยูเ่ สมอ วัฒนธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญทางสังคมเป็นตัวบ่ง
บอกถึงชาตินั้นๆ วัฒนธรรมไทยสมควรแก่การรักษาไว้
2. อัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของจังหวัดล�ำปาง วัฒนธรรม
ประเพณีทโี่ ดดเด่นและเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ผสู้ นใจ ได้แก่ 1) ประเพณี แห่สลุงหลวง เกิดขึน้ จาก
การรวมตัวกันของชุมชน ทีไ่ ม่มที อ้ งถิน่ ใดจัดขึน้ 2) ประเพณีลอ่ งสะเปา ถือเป็นต้นก�ำเนิดของ
ประเพณีล่องสะเปาของล้านนา แม้จะมีท้องถิ่นใดในล้านนามีการจัดประเพณีนี้ขึ้น หากแต่
กิจกรรม พิธกี รรมไม่เหมือนการจัดพิธกี รรมของจังหวัดล�ำปาง 3) ประเพณีตกี๋ อ๋ งปูจ่ า จังหวัด
ล�ำปาง มีการจัดประเพณีตี๋ก๋องปู่จาอย่างจริงจัง มีการสอนเยาชนคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้และ
สามารถน�ำไปประกวดเวทีระดับโลก 4) ประเพณียอคุณแม่น�้ำ (วัง) ชาวจังหวัดล�ำปางถือว่า
แม่นำ�้ วังเป็นสายเลือดของการด�ำรงชีวติ บูชาและขอขมาเสมือนเป็นการขอบคุณแม่นำ�้ วังที่
ให้ชวี ติ และเลือดเนือ้ ซึง่ ทัง้ 4 ประเพณีนี้ ไม่พบในท้องถิน่ หรือในประเทศใด ถือได้วา่ เป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดล�ำปางอย่างแท้จริง ผลการศึกษาวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
1) ประเพณีแห่สลุงหลวง
ประเพณี แ ห่ ส ลุ ง หลวง เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ที่
โดดเด่น โดยมีแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนชาว
จั ง หวั ด ล� ำ ปาง ที่ จั ด สร้ า งสลุ ง หลวง ซึ่ ง ท� ำ จากโลหะเงิ น ขนาดใหญ่ ด้ ว ยช่ า งเทคนิ ค
การตีเงินแบบโบราณ จารึกภาษาพื้นเมืองล้านนาไว้บนขอบด้านนอกของสลุงหลวง มี
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ข้ อ ความว่ า “สลุ ง แก่ น นี้ จาวเมื อ งล� ำ ปางแป๋ ง ตานไว้ ใ ส่ น�้ ำ อบ น�้ ำ หอม ขมิ้ น สั ม ป่ อ ย
สระสงองค์ พ ระเจ้ า แก้ ว มรกตดอนเต้ า เวี ย งละกอนในวั น ปี ๋ ใ หม่ เ มื อ ง เพื่ อ ค�้ ำ จุ น พระ
ศาสนา ฮอดเติงห้าปันวรรษา” สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนชาวล�ำปางและ
เป็ น การสร้ า งจุ ด เด่ น และเอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ล� ำ ปาง จึ ง ควรรั ก ษาวั ฒ นธรรมสื บ ไป
ประเพณี แ ห่ ส ลุ ง หลวง นั บ เป็ น ประเพณี ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของชาว
จังหวัดล�ำปาง เป็นประเพณีประจ�ำท้องถิ่นที่มีอายุกว่า 20 ปี และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญและเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวจังหวัดล�ำปาง ที่แสดงถึงพลังแห่งความ
ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา แสดงออกถึ ง ความสามั ค คี ข องชุ ม ชนจั ง หวั ด ล� ำ ปาง และ
สร้างจุดเด่นของอัตลักษณ์ให้แก่เมืองล�ำปาง ให้เป็นสมบัติประจ�ำเมือง ปัจจุบัน ได้รับ
ความสนใจน้ อ ยลง เพราะเกิ ด กระแสภายนอกที่ ม ากระทบ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเทิ ด มรดก
เขลางค์ ส่ ง มอบอ�ำนาจให้แก่จังหวัดและเทศบาลรั บผิ ด ชอบดู แ ล ภายหลั ง ไม่ ประสบ
ผลส� ำ เร็ จ จึ ง ได้ เชิ ญ อาจารย์ วิ ถี พานิ ช พั น ธ์ ในฐานะผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ประเพณี อั น ดี ง ามนี้ เข้ า
ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลขบวนแห่ ส ลุ ง หลวง อาจารย์ วิ ถี พานิ ช พั น ธ์ และคุ ณ กมลทิ พ ย์ กาวิ เ ต
ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ประเพณี แ ห่ ส ลุ ง หลวง (กมลทิ พ ย์ , 2549: 21-45) ได้ ส ่ ง เสริ ม ในลั ก ษณะ
ความร่ ว มมื อ โดยหน่ ว ยงานราชการควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ประเพณี แ ห่ ส ลุ ง หลวง เพื่ อ ร่ ว มสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ใ ห้ ค งอยู ่ ต ลอดไปอย่ า ง
เหมาะสม จั ง หวั ด ล� ำ ปางควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเพณี แ ห่ ส ลุ ง หลวงให้ ม ากที่ สุ ด
เพราะเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ
2) ประเพณีตี๋ก๋องปู่จาเขลางค์นคร ประเพณีการตี๋ก๋งปู่จาของจังหวัด
ล�ำปาง มีลกั ษณะโดดเด่นจากจังหวัดอืน่ ๆ กล่าวคือ ลีลาของจังหวะการตีก๋ อ๋ งปูจ่ า (Melodic
Rhythm) ลีลาของจังหวะหรือท�ำนองในการตีก๋ อ๋ งปูจ่ า เรียกแบบชาวเหนือว่า “ระบ�ำกลอง
หรือเพลงกลอง” ลีลาของจังหวะกลองแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างทั้งการตีกลองหลวง
และลีลาสอดแทรกของกลองลูกตุบ๊ ส่วนสว่าและฆ้องจะตีเป็นจังหวะยืนพืน้ เพือ่ ให้คนตีกลอง
ได้ใส่ลีลาของจังหวะลูกตุ๊บ การน�ำเอาค�ำต่างๆ มาสร้างเป็นประโยคแทนเสียงกลองเพื่อง่าย
แก่การท่องและจดจ�ำ ซึ่งมักมีชื่อเรียกที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัด
หรือระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน (อนุกูล ศิริพันธุ์, 2559 : 66)
3) ประเพณีลอ่ งสะเปาจาวละกอน ประเพณีลอ่ งสะเปา เป็นประเพณีดงั้ เดิม
ของจังหวัดล�ำปาง ซึง่ คล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอืน่ ๆ ในเมืองไทย การล่องสะ
เปา เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ทเี่ ฉพาะจังหวัดล�ำปาง การล่องสะเปาของชาวล�ำปาง ไม่ปรากฏ
หลักฐานเด่นชัดนักว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด แต่ปรากฏในสมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (พ.ศ.
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2440 – 2465) เจ้าผูค้ รองนครองค์สดุ ท้าย ได้แต่งดา สะเปาหลวง กระท�ำพิธสี ระเกล้าด�ำหัว
ลงในสะเปาก่อน หลังจากนั้นข้าราชบริพารและชาวเมืองน�ำ สะเปาน้อย ตามแห่เป็นขบวน
จากคุม้ หลวงลงทีท่ า่ น�ำ้ ท่าช้างเผือก ราษฏรฝัง่ แขวงเวียงเหนือต่างก็ถอื สะเปาน้อย ร่วมลอย
พร้อมกันสองฝั่งแม่น�้ำ ล่องสะเปา เป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อว่าเป็นการน�ำสิ่งของเดิน
ทางไปด้วยเรือส�ำเภา เพื่อเตรียมไว้ใช้ส�ำหรับภพหน้า และยังถือว่าเป็นการฝากกุศลไปหาด
วงวิญญาณผู้ล่วงลับ ชาวล้านนาเชื่อว่า การสร้าง“สะเปา”จะก่อให้เกิดอานิสงส์ หรือ สร้าง
ขึน้ เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของผูล้ ว่ งลับ หรือ อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นศิรมิ งคลแก่ตนเองในภพหน้า และจังหวัดล�ำปางเป็นจังหวัดเพียงแห่งเดียวทีย่ งั คง
อนุรักษ์ ยึดถือ และเรียกประเพณีลอยกระทงของไทยว่า งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละ
กอน” (ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง, 2559)
4) ประเพณียอคุณแม่น�้ำ (วัง) ประเพณียอคุณแม่น�้ำ (วัง) ในอดีตกาล ยาม
ล�ำน�้ำเหือดแห้ง น�้ำแล้ง หรือสัตว์น�้ำลดลง ชุมชนที่พึ่งพาสายน�้ำในการด�ำรงชีพ ชาวบ้านก็
ลงแรงปลูกหญ้าแฝกตามแนวตลิง่ ไว้ปอ้ งกันดินพังทลาย ชุมชนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ได้
ร่วมกันจัดพิธสี บื ชะตา ยอคุณแม่นำ�้ วัง อันเป็นหนึง่ กิจกรรมภายใต้ โครงการอนุรกั ษ์แม่นำ�้ วัง
ล�ำน�้ำหลักของจังหวัดล�ำปาง พิธีสบื ชะตาแม่น�้ำวังมีทงั้ พิธีพราหมณ์และพิธสี งฆ์ โดยก่อนท�ำ
พิธี ชาวบ้านจะมาช่วยกันท�ำความสะอาดแม่น�้ำ เก็บกวาดผักตบ ขุดลอกแม่น�้ำ จนสะอาด
แล้วท�ำพิธสี บื ชะตา ขอขมาแม่คงคา และขอบคุณแม่นำ�้ ก่อนแล้วจึงมาท�ำพิธยี อคุณ ซึง่ จะจัด
ในช่วงหน้าฝนของทุกปี ปัจจุบนั ได้เพิม่ กิจกรรมการปล่อยปลาและปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมให้
มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน และป้องกันการพังทลายของดินริมแม่น�้ำ (ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง, 2548) ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิถี
ชีวติ ในการประกอบอาชีพ การท�ำมาหากิน แม้วา่ จะได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐในท้องถิน่
แต่ชุมชนตั้งแต่ผู้สูงอายุลงมาถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ให้ความสนใจในพิธีกรรมการสืบทอด
คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเสมือนเลือดเนื้อ ทั้งต้นน�้ำ และปลายน�้ำ
3) แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของ
จังหวัดล�ำปาง พบว่า เกิดขึน้ จากการบริหารจัดการภาครัฐ เพราะอะไรจึงมาจากภาครัฐเป็น
ส�ำคัญ เนื่องจากทุกกิจกรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยอ�ำนาจรัฐ เช่น งบประมาณในการด�ำเนินงาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น โดยประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของ
กระผมมีความเห็นว่า จิตส�ำนึกมาจากหลายปัจจัย และชุมชน คือ การเลี้ยงดูหล่อหลอม มี
ส่วนส�ำคัญด้วยคือ ท�ำให้คนรุน่ ใหม่รถู้ งึ คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีทยี่ งั มีประโยชน์ตอ่ ชีวติ
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Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

441

ของเรา ทั้งนี้ ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ต้องปรับสาระของประเพณีที่มีให้เข้ากับสังคมยุค
ใหม่ ได้มากกว่าอนุรกั ษ์ ซึง่ นับเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นทางการบริหารจัดการปัจจุบนั
กล่าวได้วา่ กระแสแห่งการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ได้เกิดขึน้ อย่างแพร่
หลาย ประเพณีทสี่ ำ� คัญและโดดเด่นของจังหวัดล�ำปางก็เช่นเดียวกัน เนือ่ งจาก เป็นประเพณี
ทีย่ นื ยันในวัตถุประสงค์ของการเกิดขึน้ อย่างชัดเจน จึงท�ำให้ประเพณีทสี่ ำ� คัญและมีอตั ลักษณ์
โดดเด่นของจังหวัดล�ำปางได้รบั แรงกระตุน้ จากส่วนราชการและส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว

รูปภาพที่ 1 : การประยุกต์กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมกิจกรรม ทั้งด้านการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ความเชื่อ ความ
ศรัทธาแบบโบราณ รวมถึงด้านการส่งเสริมและเพิ่มเติมเสน่ห์ในการท่องเที่ยวอย่างมีมิติ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัย ได้ประยุกต์กระบวนการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธ
ล้านนาของจังหวัดล�ำปาง จ�ำแนกตามความโดดเด่นของประเพณีในรูปของ KHWANLANNA
Model ดังนี้
1) K : Knowledge of Local Culture องค์ความรูข้ องวัฒนธรรมท้องถิน่ หมาย
ถึง การด�ำเนินงานทางด้านวัฒนธรรม คือ ความรู้ ทั้งความรู้ที่อยู่ในต�ำรา เอกสาร จัดวาง
เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงและศึกษาได้โดยสะดวก อาจจะเป็นห้องสมุดประชาชน วัด หรือศูนย์
การเรียนรู้ต่างๆ และความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่า ที่
สามารถสัมผัสจากเหตุการณ์จริงและจากประสบการณ์ แสดงถึงความยั่งยืนของวัฒนธรรม
จากปราชญ์ผู้รู้นั่นเอง
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2) H : Human Resources Uphold ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นวัฒนธรรม หมายถึง
บุคลากร ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่ อย่างลึกซึง้ สามารถท�ำงานตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์
3) W : Wisdom and Value การเห็นคุณค่าและความส�ำคัญกับภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ หมายถึง ต้องให้ความส�ำคัญและเห็นคุณค่าของการจัดการของชุมชน และท้องถิน่ เจ้าของ
วัฒนธรรมที่มีกระบวนการและแนวทางในการจัดการวัฒนธรรมของตนเอง
4) A : Authority Awareness of Locality Significance ผู้มีอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดนโยบายต้องเห็นความส�ำคัญของท้องถิ่น หมายถึง ต้องเน้นและให้ความส�ำคัญเห็น
คุณค่าของความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน วัฒนธรรม และกระบวนการจัดการวัฒนธรรม
5) N : Necessity of Perceptivity ทุกภาคส่วนต้องเห็นความจ�ำเป็นในงาน
วัฒนธรรม หมายถึง ต้องปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจ�ำเป็น และความส�ำคัญ
ในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่
6) L : Local Participation Link การมีส่วนร่วมของเจ้าของวัฒนธรรม หมาย
ถึง ต้องเน้นการมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ หรือเจ้าของวัฒนธรรมในทุกด้าน โดยให้ทอ้ งถิน่ มีสว่ น
ร่วมในการก�ำหนดกรอบทิศทาง ในการจัดการวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการศึกษา วิจัย และการจัดการความรู้ของตนเอง
7) A : Assorted Activities กิจกรรมหลากหลายและต่อเนื่อง หมายถึง ต้องมี
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด้านการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าวิจยั การปลูกฝัง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท�ำนุบ�ำรุงรักษาวัฒนธรรม การสืบทอดทางวัฒนธรรม
8) N : Networking and Nurturing of Cultural Mindset การสร้างเครือข่าย
หมายถึง ต้องมีกระบวนการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา รวมทั้งการฟูมฟักจิตส�ำนึกของทุกภาคส่วน
9) N : Noble Notion ความรู้ ความเชื่อที่ถูกต้อง หมายถึง ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของตนเอง มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
10) A : Attributable Action การแสดงออก หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง เข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่น รู้จัก รู้เลือก รู้ใช้ รู้คุณค่า รู้รักษา จะน�ำไปสู่
การแสดงออกในระดับบุคคลคือการแสดงออกถึงความรัก ความหวงแหน ความภูมิใจ และ
อยากปกป้อง
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แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพุทธผ่านวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาจังหวัด
ล�ำปาง จะต้องได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ เพราะอะไรจึงมาจากภาครัฐ
เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม กระผมมีความเห็นว่า จิตส�ำนึกน่าจะ
มาจากหลายปัจจัย และชุมชน คือ การเลี้ยงดูหล่อหลอม มีส่วนส�ำคัญท�ำให้คนรุ่นใหม่รู้ถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีทยี่ งั มีประโยชน์ตอ่ ชีวติ ของเขา ทัง้ นี้ ผูน้ ำ� ชุมชน พระ ปราชญ์
ชาวบ้าน ต้องปรับสาระของประเพณีทมี่ ใี ห้เข้ากับปัจจุบนั รัฐใช้สงั คมยุคใหม่ได้มากกว่าการ
อนุรักษ์เพียงรูปแบบ (ยกเว้นเรื่อง ยอคุณแม่น�้ำวัง คือ หัวใจของการสืบประเพณี) องค์กร
ภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน ประชาชน ประกอบด้วย แนวทางด้านการจัดการวัฒนธรรมและวิธี
การถ่ายทอดวัฒนธรรมของล้านนาด้านการท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ด้านการสืบทอดวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม ด้านการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
การศึกษา และ ด้านการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีทสี่ ำ� คัญ
และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดล�ำปางสืบไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์ ณ วัน
นา ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความส�ำคัญของสลากย้อมทีม่ ตี อ่ สังคมและ
วัฒนธรรมล�ำพูน ผลการวิจยั พบว่า สลากภัตในสมัยพุทธกาลมีความเป็นมาจากการอนุญาต
ภัตทัง้ 7ของพระพุทธเจ้า หนึง่ ในนัน้ คือ สลากภัต และเรือ่ งราวของนางยักษิณที มี่ เี วรต่อนางกุ
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มาริกา จนกลายเป็นทีม่ าของการถวายทานสลากภัตในสมัยพุทธกาล สลากภัตได้พฒ
ั นาการ
มาเป็นล�ำดับและเข้าสู่ประเทศไทยตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาคเหนือเรียกว่า ตา
นก๋วยสลาก ภาคกลาง เรียกว่า สลากภัต ภาคใต้ เรียกว่า ชิงเปรต และภาคอีสาน เรียกว่า
บุญข้าวสาก ซึ่งในการถวายทานสลากภัตนั้นได้ปรากฏหลักธรรมอยู่ด้วย ได้แก่ หลักศรัทธา
หลักทาน หลักศีล หลักกตัญญู หลักสามัคคีธรรม และหลักการใช้ทรัพย์ ในภาคเหนือนั้น มี
ประเพณีสลากภัตที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะที่จังหวัดล�ำพูน คือ สลากย้อม และงานวิจัย
ของสุทศั น์ คล้ายสุวรรณ์ เรือ่ ง ค�ำบวงสรวงในประเพณีและพิธกี รรมทางล้านนาทีส่ ง่ ผลต่อวิถี
ชีวติ ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบว่า การบวงสรวงมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างยิง่ เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีส่ ร้างความสงบสุขร่มเย็น
ให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสิริมงคล ความสามัคคี และก�ำลังใจให้แก่ประชาชน
และชุมชน พระครูปลัดพิศิษฐ์ เมตฺตจิตโต (พล ชานวพงศ์) ได้ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ประเพณี
จุลกฐินของชาวพุทธล้านนา : กรณีศกึ ษาวัดอนาลโยทิพยาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า งานจุลกฐินของวัดอนาลโยทิพยารามมีคณ
ุ ค่าในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นด้าน
สังคม ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสามัคคีในทุกภาคส่วน การจัดพิธีปลูกฝ้ายและพิธีรดน�้ำดูแลต้น
ฝ้ายล่วงหน้าถึง 6 เดือน ก่อนจะจัดพิธจี ลุ กฐินใหญ่ เป็นบ่อเกิดแห่งความร่วมมือในด้านต่างๆ
ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังมีคณ
ุ ค่าด้านการศึกษา คือ ให้ผทู้ มี่ าร่วมงานรวมถึงเยาวชนได้เห็น
ถึงวิธีการ ขั้นตอนการทําผ้าจุลกฐิน ส่วนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น กาดหมั้ว การ
แสดงดนตรี การฟ้อนราํ แบบล้านนา ก็ถอื เป็นการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ทีด่ งี ามแก่นกั ท่อง
เที่ยว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่นให้แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม นอกจาก
นี้ ยังเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจากการขายของที่ระลึก
ประเพณีจลุ กฐินวัดอนาลโยทิพยาราม ยังช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

สรุป

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของล้านนาอยู่คู่กับสังคมของชุมชนล้านนามาช้านาน
แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ กลับเลือนหายไปพร้อมกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ จึง
ท�ำให้ผู้คนไม่เห็นความส�ำคัญ ผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นคนในท้องถิ่น ในชุมชนคนหนึ่งที่ไม่อยาก
ให้ประเพณีเหล่านัน้ สูญหาย โดยขอเสนอแนะวิธกี ารส่งเสริมคือ ให้สง่ เสริม อนุรกั ษ์ โดยการ
ปลุกจิตส�ำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส�ำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส�ำนึก
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ของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้อง
ถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิต
และความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรูแ้ ละความภูมใิ จในชุมชนท้องถิน่ ด้วย การเสริม
สร้างปราชญ์ทอ้ งถิน่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผูด้ ำ� เนิน
งานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ
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