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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาล

สงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกของไทย	และวิเคราะห์พลวัตของประเพณีสงกรานต์

อันเป็นผลมาจากวิธีคิดในการประกอบสร้างดังกล่าว	 ผลการศึกษาพบว่า	 เทศกาล

สงกรานต์-วันไหลเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรับใช้คติชนประเภทต่าง	 ๆ	

ในท้องถิน่	โดยเฉพาะประเพณีพธิกีรรม	ความเชือ่	และการละเล่น	มาเป็นส่วนหน่ึงของ

การน�าเสนองานเทศกาลเพื่อการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	มีวิธีคิดในการประกอบ

สร้างหลายลักษณะ	ได้แก่	การสืบทอดประเพณพีธิกีรรมทีม่อียูเ่ดมิ	การรือ้ฟ้ืนประเพณี

พิธีกรรมขึ้นมาจัดใหม่	 การรวมประเพณีสงกรานต์กับประเพณีพิธีกรรมในเดือน	 ๕	
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เป็นงานเดียว	และการผนวกรวมประเพณีพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็น

เทศกาลท่องเที่ยว	 ท�าให้เห็นพลวัตของประเพณีสงกรานต์จากพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน

ที่มุ ่งเน้นความอุดมสมบูรณ์และความเป็นปกติสุขของชุมชนมาเป็นพิธีกรรมและ

การแสดงในบริบทการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	

ค�าส�าคญั:	เทศกาลสงกรานต์-วันไหล,	พลวัตของคตชิน,	วิธคีดิ,	ภาคตะวันออกของไทย
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Abstract

	 This	 article	 aims	 to	 study	 the	 ways	 of	 thinking	 in	 creating	 the	

Songkran–Wan	Lai	festival	in	the	eastern	region	of	Thailand	and	to	analyze	

the	dynamics	of	the	Songkran	tradition	resulting	from	the	ways	of	thinking	

of	such	creation.	The	study	reveals	that	the	Songkran-Wan	Lai	festival	is	a	

cultural	occurrence	to	which	various	folklore	in	the	locality	has	been	applied,	

especially	local	traditions,	rituals,	beliefs	and	plays,	to	be	a	part	of	a	tourist	

festival	 of	 the	 eastern	 region.	There	 are	various	 characteristics	of	 creation,	

namely,	transmission	of	existing	traditions	and	rituals,	revival	of	traditions

and	rituals,	 the	combination	of	Songkran	tradition	with	rituals	 in	the	fifth	
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month	 to	be	 the	 same	 festival,	 and	a	 combination	of	 rituals	 found	 in	 the

eastern	region	 to	become	a	 tourist	 festival,	giving	rise	 to	 the	dynamics	of	

the	 Songkran	 tradition	 from	 a	 rite	 of	 passage	 that	 focuses	 on	 fertility	

and	peacefulness	of	communities	to	become	a	ritual	with	performance	in	the	

context	of	tourism	and	the	creative	economy.

Keywords:	Songkran–Wan	Lai	 Festival,	Dynamics	 of	 folklore,	 the	ways	 of	

	 thinking,	Eastern	region	of	Thailand
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บทน�า 

	 สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่	 ก�าหนดเวลาตกอยู่ราวกลางเดือน	 ๕	 ตามปฏิทิน

จันทรคติ	คือเดือนเมษายน	อันเป็นเวลาเริ่มเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลท�านา	ในวันสงกรานต์

มีประเพณีพิธีกรรมหลายอย่างที่ผสมผสานขึ้นจากพิธีกรรมในเดือน	 ๕	 เดิมของคน

พื้นเมืองและพิธีกรรมตามคติความเชื่อในพุทธศาสนา	 เช่น	 ท�าบุญตักบาตร	 ถือศีล	

ฟังเทศน์	 ปล่อยนกปล่อยปลา	 สรงน�้าพระพุทธรูป	 รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	 ก่อเจดีย์ทราย	

บงัสุกลุอัฐิ	ทรงเจ้าเข้าผี	เล่นเส่ียงทาย	และการระบ�าร�าฟ้อน	เป็นต้น	ประเพณีพธิกีรรม

เหล่านี้สร้างความสนุกสนานรื่นเริง	และยังเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่จัดขึ้นเพื่อปัดเป่า

เคราะห์	ขอความอุดมสมบูรณ์	มีบทบาทส�าคัญต่อการเสริมสร้างก�าลังใจให้แก่ชาวนา

 บรบิทสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงส่งผลให้ความหมายของสงกรานต์ในวิถเีกษตรกรรม

คลายความเข้มข้นลง	กลายเป็นงานเทศกาลรื่นเริงทางการท่องเที่ยวที่เน้นบรรยากาศ

ความสนุกสนาน	และกลายเป็นพืน้ทีแ่ห่งการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภมูภิาค

ต่าง	 ๆ	 ที่ล้วนแล้วแต่ก็มีพิธีกรรม	 ความเชื่อ	 เน่ืองในประเพณีสงกรานต์มาแต่อดีต	

อย่างไรกต็ามพบว่า	ประมาณ	๒๐	กว่าปีทีผ่่านมา	มปีรากฏการณ์การน�าเสนอ	“ประเพณี

วันไหล”	 ต่อจากงานสงกรานต์เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก	 โดยมีงาน	 “ประเพณี

ก่อพระทรายวันไหลบางแสน”	ณ	ต�าบลแสนสขุ	จังหวัดชลบรุ	ีเป็นพืน้ทีจุ่ดกระแสวันไหล	

ก่อนที่ต่อมาจะพบการน�าเสนอประเพณีวันไหลในจังหวัดต่าง	ๆ	 เช่นในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ส�ารวจพบว่า	 นอกจากงานประเพณีวันไหลในจังหวัดชลบุรีแล้ว	 ปรากฏงานที่ใช้ค�าว่า	

“วันไหล”	เป็นชื่องานเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง	จันทบุรี	ตราด	

ปราจีนบุร	ีสระแก้ว	และมกัจัดรวมไปกบัประเพณีสงกรานต์	เช่น	งานประเพณีสงกรานต์

วันไหลมาบตาพดุ	จังหวัดระยอง	ประเพณีวันไหลรวมใจประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบรุ	ี

ประเพณีวันไหลแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 ท�าให้มีพื้นที่จัดงาน	 “สงกรานต์-วันไหล”

ไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 แห่ง	 ในภาพรวมจึงนับได้ว่าเทศกาลสงกรานต์-วันไหลมีพัฒนาการ

ที่กลายเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นประเพณีที่ส�าคัญของภาคตะวันออกใน

ปัจจุบันอย่างน่าสนใจ

	 เดิมประเพณีวันไหลเรียกกันในช่ือ	 “ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหล”	 เป็น

ประเพณท้ีองถิน่ของชาวบางแสนและอีกหลายพืน้ทีใ่นจังหวัดชลบุร	ีจากการสัมภาษณ์
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ชาวบ้านทีเ่ป็นคนบางแสนแต่ก�าเนิดให้ข้อมลูว่า	บญุวันไหลจะจัดหลังออกสงกรานต์	คอื

เมือ่สงกรานต์ผ่านไปแล้วประมาณ	๓-๔	วัน	วันงานมที�าบญุตกับาตรและก่อเจดย์ีทราย

ที่ริมน�้าหรือตามชายหาด	 เรียกว่า	 “พระทรายน�้าไหล”	 เพื่ออธิษฐานขอขมาแม่คงคา

แม่ธรณี	 เป็นประเพณีเรียบง่ายที่ชาวบ้านจัดกันขึ้นเองเพื่อร่วมกันสะเดาะเคราะห	์

เสริมสิริมงคลในยามที่ย่างเข้าสู่ปีใหม่	(Homhuan,	2020,	November	26)

	 เมื่อรัฐบาลเปล่ียนความสนใจจากการพึ่งพาการส่งออกและหันมาพัฒนา

เศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว	 โดยบรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๔	 และ	 ๕	 (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๙)	 ท�าให้เกิดการ

ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นงานประจ�าปีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใน

ประเทศมากขึ้น	 เทศบาลต�าบลแสนสุขได้เลือกให้ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลเป็น

ตัวแทนประเพณีท้องถิ่นบางแสน	 การด�าเนินงานดังกล่าวน้ีนอกจากจะท�าเพื่อขานรับ

นโยบายรัฐบาลแล้ว	 ยังท�าให้บางแสนได้มีงานประจ�าปีเป็นอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น

เหมือนพื้นที่แห่งอ่ืนในชลบุรี	 อันเป็นเจตนารมณ์ของนายสมชาย	 คุณปล้ืม	 นายก

เทศมนตรีต�าบลแสนสุขในขณะน้ัน	 ที่มุ่งหวังจะใช้ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลสร้าง

ช่ือเสยีงให้แก่บางแสน	ทีอ่าจช่วยให้เทศบาลได้งบประมาณมาพฒันาเมอืงในด้านต่าง	ๆ 	

เพิ่มเติม	(Sunalai,	2004,	p.73)	เทศบาลได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการสืบทอดประเพณี

ด้วยการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่	 หยิบยกกิจกรรมก่อพระทรายน�้าไหลให้เป็นส่วน

ที่เด่นที่สุดของงาน	 เชิญชวนคนในชุมชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ�านวน

มากมาร่วมก่อพระทรายน�้าไหลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพื่อให้สะดุดตา	แตกต่างจาก

ที่อื่น	และเป็นที่จดจ�า	โดยมีส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	แผ่นพับ	และการโฆษณาทางโทรทัศน์	เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ

ที่รัฐบาลประกาศให้ปี	พ.ศ.๒๕๔๐	เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย	(Amazing	Thailand)	

ท�าให้ประเพณีก่อพระทรายน�า้ไหลบางแสนอันเป็นงานทีจั่ดขึน้หลังสงกรานต์	เป็นทีรู่จั้ก

ในหมู่นักท่องเที่ยวนับแต่นั้น	

	 ความส�าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลที่ประกอบ

เข้ากบัทนุเดมิทีบ่างแสนเป็นสถานตากอากาศแห่งแรก	ๆ 	ของไทย	สร้างความรบัรูแ้ละ

ความสนใจงานประเพณีที่จัดหลังสงกรานต์ข้ึนในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ความโด่งดังของประเพณีก่อพระทรายน�้าไหล	
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ช่วยสร้างโอกาสการท่องเทีย่วให้กบัพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ท�าให้เกดิการด�าเนินงานประชาสัมพนัธ์

ประเพณีท้องถิ่นอื่น	ๆ	ตามมา	เช่น	ประเพณีวันไหลพัทยา	ประเพณีกองข้าวศรีราชา	

นอกจากนี้	การน�าเสนอประเพณีท้องถิ่นที่เดิมจัดในเดือน	๕	หลังสงกรานต์	ดังปรากฏ

จากงานก่อพระทรายน�า้ไหลบางแสน	ยงัเป็นต้นแบบหรอืแนวทางให้ท้องถิน่อ่ืน	ๆ 	น�าไป

ปรับใช้และเกิดการน�าเสนอประเพณีท้องถิ่นที่มีก�าหนดจัดในช่วงเดือน	 ๕	 ทั้งที่จัด

ในวันสงกรานต์และหลังสงกรานต์เพื่อการท่องเที่ยวตามมาอีกด้วย	

	 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ภาคตะวันออก	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-

๒๕๖๒	ผู้วิจัยพบว่า	มีพื้นที่ที่จัดงานประเพณีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยวในช่วง

เทศกาลสงกรานต์-วันไหลจ�านวนมาก	และมคีวามหลากหลาย	เช่น	ประเพณสีงกรานต์

ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว	 ประเพณีสงกรานต์อ�าเภอเกาะสีชังและประเพณี

อุ้มสาวลงน�า้	ประเพณีแห่พญายมและสงกรานต์บางพระ	สะท้อนให้เหน็การเลือกคตชิน

ท้องถิน่มาน�าเสนอเป็นงานประจ�าปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	และเหน็ความคดิ

ของผู้จัดงานที่น่าจะเลือกสรรประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ากับแห่งอ่ืนมาน�าเสนอเพ่ือสร้าง

จุดเด่นและแสดงอัตลักษณ์ท้องถิน่ตน	ไม่เพยีงในด้านการเลือกใช้คตชินท้องถิน่เท่าน้ัน	

ผู้วิจัยสังเกตว่า	หากน�าก�าหนดการจัดงานของแต่ละประเพณใีนชมุชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกนั	

เช่น	บางแสน	บางพระ	สีชัง	ศรีราชา	พัทยา	มาเปรียบเทียบกันจะพบว่า	 เบื้องหลัง

คงมีการเล่ือนวันจัดงานไม่ให้ตรงกัน	 เพื่อให้สามารถจัดเรียงเป็นตารางการท่องเที่ยว

ได้	 ข้อมูลดังกล่าวน้ี	 แสนศักดิ์	 เจริญผล	 (Charoenphon,	 2020,	 November	 23)	

ให้สัมภาษณ์ว่า	ในพื้นที่ใกล้กัน	เช่น	บางแสน	บางพระ	ศรีราชา	จะก�าหนดวันจัดงาน

เล่ียงไม่ให้ตรงกัน	 เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานมาก	 ๆ	 ข้อมูลที่กล่าวมา

ทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นวิธีคิดในการเลือกใช้คติชนในประเพณีสงกรานต์และประเพณี

พิธีกรรมในเดือน	 ๕	 ที่นิยมจัดขึ้นหลังสงกรานต์มาประกอบสร้างเป็นงานเพื่อ

การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่น่าสนใจ	

	 อน่ึง	 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในประเพณีพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ยังพบว่า

ประเพณีพิธีกรรมหรือคติชนต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่นที่คัดสรรมาจัดเป็นงานประจ�าปี

เพื่อการท ่องเที่ยวไม ่ได ้ถูกใช ้ตามรูปแบบเดิม	 แต ่ปรับเปล่ียนรายละเอียด

เพื่อน�าเสนอนักท่องเที่ยว	ท�าให้คติชนได้รับการประยุกต์	และสร้างสรรค์	จนกลายเป็น

การแสดงมากกว่าเป็นพิธีกรรม	 เช่น	 การแข่งขันก่อพระทรายน�้าไหลแบบประยุกต์,	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕68

การแข่งขันชักเย่อเกวียนพระบาท,	 การแสดงแสง	 สี	 เสียง	 ส่ือผสมเล่าขานต�านาน

ประเพณีแห่พญายม	ลักษณะดังกล่าวนับเป็น	“คติชนสร้างสรรค์”	(creative	folklore)	

ที่สืบทอดในบริบทใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต ่างไปจากเดิม	 ท�าให้คติชนท้องถิ่น

ภาคตะวันออกได้น�าเสนอสู่สายตาคนนอก	 และมีหน้าที่ใหม่โดยเฉพาะการแสดง

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	

	 ที่ผ่านมามีการศึกษาประเพณีสงกรานต์ในหลากหลายแง่มุม	 ทั้งการศึกษา

ประเพณีสงกรานต์ในภมูภิาคต่าง	ๆ 	ประเพณีสงกรานต์ในกลุ่มชาตพินัธุม์อญ	ประเพณี

สงกรานต์ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคเอเชีย	 เช่น	 หนังสือรวมบทความ

ประกอบการเสวนาเรื่อง	 สาดน�้าสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย (Satnam	

Songkran	watthanatham	ruam	rak	echia,	2016)	ให้ข้อมูลประเพณีสงกรานต์ที่จัด

ในประเทศจีน	 พม่า	 ลาว	 และมีบทความที่ศึกษาประเพณีสงกรานต์ในวรรณกรรม

ต�านานของคนไท-ไทย	อันท�าให้เหน็ความแพร่หลายของต�านานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัประเพณี

สงกรานต์และเห็นบรรยากาศสงกรานต์ในอดีต	 นอกจากน้ี	 มีงานวิชาการส่วนหน่ึง

กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของประเพณีสงกรานต์ที่เป็นผลมาจากบริบทสังคม	 เช่น	

บทความเรื่อง	“สงกรานต์: วิถีชีวิตไทยที่เปลี่ยนแปลง”	(Songkran:	withichiwit	thai	

thi	 plianplaeng,	 2014)	 ของ	 Iaosiwong	 บทความเรื่อง	 รดน�้า, สาดน�้าสงกรานต์ 

วัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์	 (rotnam	 satnam	 Songkran	 watthanatham	 ruam	

khong	usakhane,	2016)	ของ	Wongthet	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีการศึกษาใน

แง่คติชนวิทยาที่สนใจวิเคราะห์การปรับใช้คติชนประเภทต่าง	ๆ	ในประเพณีสงกรานต์

เพื่อการท่องเที่ยวในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการศึกษา

ปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์-วันไหลในพืน้ทีภ่าคตะวันออกในฐานะทีเ่ป็นพลวัตของ

ประเพณีสงกรานต์ในสังคมไทย	บทความนี้	จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปรากฏการณ์

เทศกาลสงกรานต์-วันไหล	 โดยมุ่งวิเคราะห์วิธีคิดในการประกอบสร้างและพลวัต

ของคตชินทีถ่กูน�ามาใช้ในการจัดงาน	โดยน�า	“ทฤษฎคีตชินสร้างสรรค์”	มาเป็นแนวทาง

ในการอภิปรายผลการศึกษา	ทั้งนี้เพื่อตอบค�าถามว่า	ปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์-

วันไหลในภาคตะวันออกสะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลน้ีอย่างไร	

และการประกอบสร้างดังกล่าวท�าให้เห็นพลวัตของประเพณีสงกรานต์ในสังคมไทย

ในภาพรวมอย่างไร
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วัตถุประสงค์การศึกษา

 บทความวิจัยน้ีมุ่งวิเคราะห์วิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์-

วันไหลในภาคตะวันออกของไทย	และพลวัตของประเพณีสงกรานต์ในบรบิทสังคมไทย

ร่วมสมัย	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔	อันเป็นผลมาจากวิธีคิดในการประกอบสร้าง

ดังกล่าว	

สมมติฐาน

	 เทศกาลสงกรานต์-วันไหลประกอบสร้างข้ึนจากวิธีคิดที่หลากหลาย	 ทั้งการ

สืบทอด	ประเพณีพธิกีรรมทีม่อียูเ่ดมิ	การรือ้ฟ้ืนประเพณีพธิกีรรมขึน้มาจัดใหม่	รวมถงึ

การผนวกรวมประเพณีสงกรานต์กับพิธีกรรมในเดือน	๕	 ของชุมชนภาคตะวันออกมา

จัดเป็นงานเดียว	 ท�าให้ประเพณีสงกรานต์มีพลวัตจากพิธีกรรมเปล่ียนผ่านที่มุ่งเน้น

ความอุดมสมบูรณ์ไปเป็นพิธีกรรมและการแสดงในบริบทการท่องเที่ยว

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาทางคติชนวิทยา	 เก็บข้อมูลจากประเพณีพิธีกรรม

ร่วมกบัศกึษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง	ข้อมลูประเพณพีธิกีรรมทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้น้ี

คัดเลือกจากงานประเพณีในภาคตะวันออกที่แสดงให้เห็นว่ามีการเลือกใช้คติชนใน

ท้องถิ่นมาน�าเสนอเป็นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	 จ�านวนทั้งสิ้น	

๑๒	ประเพณี	ดังนี้	
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จังหวัด ประเพณี

ชลบุรแีละเมอืงพทัยา	

(๘	ประเพณี)

๑.	 งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัด

				ชลบุรี	

๒.	 ประเพณีสงกรานต์อ�าเภอเกาะสีชังและประเพณีอุ้มสาว

ลงน�้า	

๓.	 ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว	

๔.		ประเพณีแห่พญายมและสงกรานต์บางพระ

๕.		ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน	

๖.		ประเพณีก่อเจดีย์ทรายและวันหาบวัดสุทธาวาส	

๗.		ประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	และ	

๘.		ประเพณีกองข้าววัดหนองใหญ่	เมืองพัทยา	

ระยอง	(๒	ประเพณี) ๑.		ประเพณีสงกรานต์วัดบ้านดอนและงานลานวัฒนธรรม

				หนังใหญ่ไฟกะลา

๒.		ประเพณีสงกรานต์และวันหาบชาวบ้านแลง	

จันทบุรี	(๑	ประเพณี) ๑.			ประเพณีแห่รอยพระพทุธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท

สระแก้ว	(๑	ประเพณ)ี ๑.		ประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง

	 ข้อมูลจ�านวน	๑๒	ประเพณีนี้	ผู้วิจัยรวบรวมได้ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔	

ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บได้จากภาคสนามในวันจัดงานประเพณีพิธีกรรม	และข้อมูลที่

ไม่ได้เก็บจากภาคสนามเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

ท�าให้หน่วยงานรัฐยกเลิกการจัดงาน	 และได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานโดยตรงแทน	 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามใน

ช่วงเวลาที่มีงานประเพณีพิธีกรรม	เก็บได้ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๒	สามารถเก็บข้อมูล

ได้	๘	ประเพณี	ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	คือ	งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์

และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	 ประเพณีสงกรานต์อ�าเภอเกาะสีชังและประเพณี

อุ้มสาวลงน�า้	ประเพณีสงกรานต์ศรมีหาราชาและประเพณีกองข้าว	ประเพณีแห่พญายม

และสงกรานต์บางพระ	ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน	ประเพณีกองข้าวเมือง

พัทยา	 ประเพณีสงกรานต์วัดบ้านดอนและงานลานวัฒนธรรมหนังใหญ่ไฟกะลา	 และ

ตารางที่ ๑	พื้นที่ที่จัดเทศกาลสงกรานต์วันไหลที่เลือกมาศึกษา
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ประเพณีแห่รอยพระพทุธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท	โดยใช้วิธกีารสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่มีการจัดงาน	 ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	

นอกจากน้ียังเก็บข้อมูลภาคสนามนอกช่วงเวลาที่จัดประเพณี	 โดยวิธีการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(key	informant)	

	 ส�าหรับประเพณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากภาคสนามตามแผนที่วางไว้ได้

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ระหว่าง	 พ.ศ.๒๕๖๓-

๒๕๖๔	จ�านวน	๔	ประเพณ	ีคอื	ประเพณก่ีอเจดย์ีทรายและวันหาบวัดสุทธาวาส	ประเพณี

กองข้าววัดหนองใหญ่	เมอืงพทัยา	จ.ชลบุร	ีประเพณสีงกรานต์และวันหาบชาวบ้านแลง	

จ.ระยอง	 และประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง	 จ.สระแก้ว	 ผู้วิจัยได้ปรับวิธีการเก็บข้อมูล

นอกเวลาจัดงาน	 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บอกข้อมูลส�าคัญ	 ๔	 กลุ่ม	 ได้แก่	

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐหรือเป็นบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญในฐานะผู้จัดงาน	 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานด้านวัฒนธรรม

ซ่ึงเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบการจัดงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดพิธีกรรม	 ผู้บอก

ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ	 ปราชญ์ท้องถิ่น	 หรือตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ซ่ึงมีบทบาทเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากชุมชนและเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดงาน	 และ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจประเพณี

พิธีกรรมเป็นอย่างดี	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย

การสัมภาษณ์ซ�้าจากผู้บอกข้อมูลหลายคน	ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง	ๆ	

ประเพณีที่เก็บจากภาคสนามโดยตรงไม่ได้	ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดงาน

ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นวิธีการจัดงานโดยใช้คติชนในบริบทสังคมร่วมสมัย	 โดยรวบรวม

ข้อมูลการจัดงานย้อนหลังในช่วง	๒-๓	ปีที่ผ่านมา	จากนั้นน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืน	 เช่น	 เอกสาร	 คลิปวีดีโอการจัดงานในปีก่อนเกิดการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	และข้อมูลจากเว็บไซต์

ประเพณีสงกรานต์และพิธีกรรมในเดือน ๕ ของชุมชนภาคตะวันออก

ในอดีต

 ภาคตะวันออกคอืดนิแดนในเขตตัง้แต่จังหวัดปราจีนบุร	ีสระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	

ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 แต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม	 บริเวณที่ลุ่มดอน
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ตอนบน	จังหวัดปราจีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	เป็นสังคมชาวนา	ท�านาท�าไร่เป็นหลัก	

ส่วนบริเวณชายทะเล	 จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 เป็นสังคมชายทะเล

ท�าไร่ท�านา	สวนผลไม้	และการประมง	(Wanliphodom,	2017,	p.	304)	

	 ประเพณีในรอบปีของภาคตะวันออกเกีย่วเน่ืองกบัความเชือ่ในคตพิทุธศาสนา	

และความเชื่อเรื่องผี	 ประเพณีสงกรานต์มีในเดือน	๕	 เป็นเทศกาลรื่นเริงหลังฤดูกาล

เก็บเกี่ยวและเป็นเวลาท�าบุญ	 หลังสงกรานต์	 ชุมชนบางแห่งยังมีพิธีสะเดาะเคราะห	์

เล้ียงผีในเดอืน	๕	ต่อเน่ืองไปอีก	จากการศกึษาเอกสารงานวิจัยทีบ่นัทกึข้อมลูประเพณี

พธิกีรรม	ความเชือ่ในช่วงเดอืน	๕	ของชาวบ้านในชมุชนภาคตะวันออกในอดตีสรปุได้ว่า	

ในภาคตะวันออก	 สงกรานต์เป็นประเพณีกลางเดือนเมษายน	 โดยทั่วไปมีพิธีกรรม

การละเล่นติดต่อกัน	 ๓	 วัน	 นับแต่วันมหาสงกรานต์จนถึงวันเถลิงศก	 พิธีกรรมใน

ประเพณีสงกรานต์	 มีการท�าบุญตักบาตร	 ถวายสังฆทาน	 ฟังเทศน์	 ขนทรายเข้าวัด	

ก่อเจดีย์ทราย	 ปล่อยสัตว์เพื่อส่ังสมบุญ	 เสริมสิริมงคลและต่ออายุ	 มีพิธีกรรม

และการละเล่นเกี่ยวกับน�้า	 ได้แก่	 พิธีสรงน�้าพระพุทธรูป	 สรงน�้าพระสงฆ์	 รดน�้า

ด�าหัวขอขมาผู้ใหญ่	 และเล่นสาดน�้า	 บางแห่งอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ออกมา

ประดิษฐานให้ประชาชนสรงน�้า	เช่น	ประเพณีสรงน�้าหลวงพ่อพุทธโสธร	จ.ฉะเชิงเทรา

ประเพณีสรงน�้าพระพุทธสิหิงค์ฯ	 จ.ชลบุรี	 ลักษณะเป็นการสรงน�้าพระพุทธรูปที่แฝง

การขอความอุดมสมบูรณ์	นอกจากนี้	มีการละเล่นเป็นพิธีกรรมเสี่ยงทาย	เช่น	เล่นเข้า

ผีแม่ศรี	 ผีลิงลม	 ผีเรือ	 ผีครกผีสาก	 ผีสุ่มผีข้อง	 ฯลฯ	 การละเล่นเชิงพิธีกรรมเพื่อ

เลือกคู่ของหนุ่มสาวเฉพาะในช่วงสงกรานต์	 เช่น	 ชักเย่อ	 สะบ้า	 ช่วงร�า	 เล่นไม้หึ่ม	

ตลอดจนการเล่นร้องเพลงพื้นบ้านโต้ตอบระหว่างชายหญิง	 เช่น	 เพลงระบ�าเหนือ	

(Mahakhan,	 1981)	 ถือเป็นการเล่นเชิงพิธีกรรมที่อาศัยถ้อยค�าเกี้ยวพาราสีเป็น

ส่วนหนึ่งของการท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	

 หลังสงกรานต์มีพิธีท�าบุญสะเดาะเคราะห์ภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อย่างเข้าสู่ต้นปี	 จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่วิจัย	

สรุปได้ว่า	 ในอดีตพิธีกรรมหลังสงกรานต์ประกอบด้วยการเล้ียงผีประจ�าชุมชน	

ผีบรรพบรุษุ	เพือ่ให้คุม้ครองดแูล	เล้ียงสัมภเวสี	ผีเร่ร่อน	ผีป่า	ผีตายทางน�า้	เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้มารบกวน	 ท�าให้เจ็บไข้ได้ป่วย	 ลักษณะพิธีกรรมในเดือน	 ๕	 ที่นิยมจัดขึ้นหลัง

สงกรานต์เป็นงานระดับชุมชนที่ต้องร่วมกันจัดขึ้นทุกปีเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีในปีเก่าออกไป	
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พิธีสะเดาะเคราะห์มักจัดต่อเน่ืองกันหลายวันตามจุดต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 หากเป็นชุมชน

ที่อยู่ติดแม่น�้าหรือติดทะเล	 จะเริ่มท�าพิธีจากพื้นที่ตอนในไกลจากแหล่งน�้า	 ลงมายัง

พื้นที่ติดชายทะเล	 ปากอ่าว	 หรือท่าน�้าประจ�าชุมชน	 นอกจากมีพิธีกรรมส่วนรวมแล้ว

ในระดบัปัจเจกมพีธิสีะเดาะเคราะห์	ฝากโรคภยัไข้เจ็บไปกบัเรอืหรอืเกวียนจ�าลอง	เป็น

การต่ออายุเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปตลอดปี	 ปัจจุบัน	พิธีกรรม

ในเดือน	๕	ซึ่งเคยแยกจัดหลังสงกรานต์ผ่านไปแล้ว	ถูกน�ามาจัดผนวกรวมกับประเพณี

สงกรานต์เป็นงานเดียว	 ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ	 งานที่มีช่ือ

เสียงมาก	 คือประเพณีก่อพระทรายน�า้ไหลของชุมชนบางแสน	 ที่นิยมเรียกย่อ	 ๆ	 ว่า	

“วันไหล”	 เป็นการน�าประเพณีที่จัดในช่วงหลังสงกรานต์มาน�าเสนอเป็นการท่องเที่ยว	

ท�าให้เกดิการรบัวิธคีดิทีจ่ะน�าประเพณสีงกรานต์และประเพณีหลังสงกรานต์มาจัดเป็น

งานประจ�าปีในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 จนกระทั่งมีพื้นที่ที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์-วันไหล

ในวงกว้างดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	

เทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกในปัจจุบัน

 ชุมชนต่าง	 ๆ ในภาคตะวันออกเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็วตาม

บริบทสังคมภายในและนอกประเทศ	 อันท�าให้วิถีการประกอบอาชีพของผู้คนใน

ท้องถิ่นเปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมและการประมงมาเป็นอุตสาหกรรมและ

บริการ	ความเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมยังส่งผลให้ความหมายของสงกรานต์ในวิถี

การเกษตรลดความส�าคัญลงตามล�าดับ	 และกลายเป็นประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว	

ซ่ึงมีหน่วยงานภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารจัดการ	 โดย

ภายหลังจากที่ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลใน	 ต.แสนสุข	 สร้างกระแสความสนใจ

ในหมู่นักท่องเที่ยวได้แล้ว	 ได้เกิดการประชาสัมพันธ์น�าเสนอประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่

ใกล้เคียงและกระจายออกสู่จังหวัดอื่น	ๆ	ในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

	 จากการเกบ็ข้อมลูระหว่างปี	พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒	ส�ารวจพบชุมชนทีจั่ดเทศกาล

สงกรานต์-วันไหลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่	 ๔	 จังหวัดภาคตะวันออก	 ได้แก่	 ชลบุร	ี

ระยอง	จันทบุรี	และสระแก้ว	เมื่อน�าข้อมูลที่เก็บได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ร่วมกับ

ข้อสังเกตถึงวิธีตั้งชื่องานประจ�าปีของท้องถิ่นต่าง	ๆ	ท�าให้วิเคราะห์ได้ว่า	พื้นที่จัดงาน

เทศกาลสงกรานต์-วันไหลมกัจะมวิีธกีารน�าเสนอประเพณพีธิกีรรมเป็น	๒	ลักษณะ	ดงัน้ี
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 ๑. ประเพณีท่ีน�าเสนอสงกรานต์ควบคู่กับประเพณีพิธีกรรมท้องถ่ิน เป็น

การยุบรวมการจัดงานประเพณีสงกรานต์กับประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นที่อดีตเคย

จัดใกล้กับวันสงกรานต์มาเป็นงานเดียว	 เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ	 และยัง

สร้างความแปลกแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน	 หรืออาจน�าเสนอประเพณีพิธีกรรม

ท้องถิ่นที่จัดในสงกรานต์อยู่แล้วมาตั้งช่ืองานเพื่อแสดงอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น	 เช่น 

ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว อ.ศรีราชา	 จ.ชลบุรี	 เป็นการ

จัดประเพณีสงกรานต์ควบคู ่กับประเพณีกองข้าวที่แต่เดิมเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้น

หลังสงกรานต์ประมาณ	 ๓-๔	 วัน	 ในงานน้ี	 ส่วนที่เป็นประเพณีสงกรานต์คือพิธี

สรงน�้าพระพุทธรูป	 ส่วนที่เป็นงานกองข้าวจะจัดวันที่	 ๒๑	 เมษายน	 ภายในงานมี

กิจกรรมประกวดขบวนแห่รถประเพณีกองข้าวของหน่วยงานและชุมชนใน	 อ.ศรีราชา	

และมีพิธีกองข้าวบวงสรวงโดยพราหมณ์จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในเวลาเย็น	

 ๒. ประเพณท่ีีเน้นน�าเสนอเฉพาะประเพณพีธีิกรรมท้องถ่ิน เป็นการจัดงาน

ที่ยกให้ประเพณีพิธีกรรมประจ�าท้องถิ่นเป็นจุดเด่นที่สุด	 พิธีกรรมท้องถิ่นเหล่าน้ีไม่

เพียงแต่เป็นงานที่เคยมีมาในอดีต	 แต่ยังมีลักษณะไม่เหมือนท้องถิ่นอื่นจึงมีคุณสมบัติ

ที่น่าสนใจที่จะหยิบมาสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยว	 โดยสังเกตได้ว่าวันจัดงานมักอยู่

หลังสงกรานต์ด้วย	เช่น	ประเพณแีห่รอยพระพทุธบาทผ้าและชกัเย่อเกวยีนพระบาท 

อ.ขลุง	จ.จันทบรุ	ีเน้นน�าเสนอประเพณแีห่รอยพระพทุธบาทผ้าเก่าแก่ของชมุชนตะปอน	

ซ่ึงมีต�านานเล่าว่าผ้าพระบาทโบราณน้ีศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยน�าออกมาแห่แล้วสามารถ

ไล่โรคระบาดให้หายไปได้และยังมีปาฏิหาริย์ท�าให้ฝนตกในหน้าแล้ง	 อีกทั้งน�าเสนอ

การละเล่นชักเย่อเกวียนผ้าพระบาทในวันสงกรานต์ซ่ึงปัจจุบันพบการละเล่นน้ี

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย	ปัจจุบัน	วัดตะปอนน้อย	วัดตะปอนใหญ่	และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะปอนน�าเสนอประเพณีน้ีเป็นการท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลสงกรานต์-

วันไหล	เพราะมีจุดเด่นที่เป็นประเพณีที่ไม่เหมือนใคร	อีกทั้งต�านานความศักดิ์สิทธิ์ของ

รอยพระพทุธบาทผ้าสามารถดงึดดูความสนใจนักท่องเทีย่วให้มาสักการะบชูาได้	โดยจัด

ให้มีงานสวดสมโภชรอยพระพุทธบาทผ้าในคืนวันที่	๑๓	เมษายน	แล้วจึงท�าพิธีอัญเชิญ

ผ้าพระบาทออกแห่ในตอนบ่ายวันที่	๑๔	เมษายน	จากนั้นจะมีการละเล่นชักเย่อเกวียน

ผ้าพระบาทในวันที่	๑๕	เมษายนและ	๑๗	เมษายน
๑
 

 
๑
	 เวลาจัดงานไม่ต่อเนื่อง	 เนื่องจากงานจัดร่วมกัน	๒	 วัด	 วันที่	 ๑๖	 เมษายน	 ชุมชนจะ

ท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ที่วัดตะปอนใหญ่
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 ประเพณีพิธีกรรมที่จัดเป็นการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์-วันไหลใน

ภาคตะวันออกในปัจจุบันจะมีการประยุกต์พิธีกรรมในอดีตมาจัดใหม่ให้มีกิจกรรม

เหมาะสมกับการเปิดรับคนนอกมาร่วมพิธี	 จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในงาน

ประเพณีต่าง	 ๆ	 ในหลายพื้นที่วิจัยในช่วง	 พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒	 การสัมภาษณ์ผู้จัดงาน

และศึกษาเอกสาร	พบว่า	การปรับใช้คติชนท้องถิ่นภาคตะวันออกจนเกิดเป็นเทศกาล

สงกรานต์-วันไหล	ประกอบด้วยวิธีคิดในการสืบทอดพิธีกรรมที่มีอยู่เดิม	วิธีคิดในการ

รื้อฟื้นพิธีกรรมที่สูญหายไปแล้วขึ้นมาจัดใหม่	 วิธีคิดในการผนวกพิธีกรรมในเดือน	 ๕	

มาจัดรวมกับงานสงกรานต์	 และวิธีคิดในการผนวกรวมประเพณีพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ใน

พื้นที่ภาคตะวันออกมาจัดเป็นตารางการท่องเที่ยว	ดังนี้

 ๑. งานประเพณท่ีีเกดิจากวธีิคิดในการสบืทอดประเพณพีธีิกรรมท่ีมีอยู่เดิม 

เป็นประเพณีที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนงานที่มีอยู่เดิมในชุมชนเพื่อจัดเป็น

การท่องเที่ยว	

	 ภายหลังจากทีผู้่วิจัยลงพืน้ทีภ่าคสนามปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๒	ได้พบว่า	ประเพณี

พิธีกรรมที่น�าเสนอในบริบทการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาค

ตะวันออก	 ส่วนใหญ่เป็นประเพณีพิธีกรรมที่สืบเน่ืองมาภายในชุมชน	 แต่ภายหลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานวัฒนธรรมระดับต่าง	ๆ	ได้เข้ามาสนับสนุน

การจัดงาน	โดยเฉพาะด้านงบประมาณ	ท�าให้การสบืทอดประเพณีพธิกีรรมทีเ่คยปฏบิตัิ

กันในกลุ่มชาวบ้าน	 ปรับเปล่ียนมาเป็นการสืบทอดร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงในเวลาต่อมาเมื่อประเพณีที่จัดข้ึนเป็นที่ยอมรับและมีระบบ

ระเบียบแบบแผนพอสมควรแล้ว	มกัจะมกีารประยกุต์	สร้างสรรค์รายละเอียดบางส่วน

 
๗
	 ค�าว่าการประกอบสร้าง	 (construction)	 ที่ใช้ในบทความนี้	 หมายถึง	 วิธีคิดต่าง	 ๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดงานใช้เป็นแนวทางในการออกแบบประเพณีที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มให้เป็นพื้นที่

ท่องเที่ยวของคนนอก	 ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วย	 โดยการประกอบสร้าง

ที่น�ามาใช้กับการศึกษาทางคติชนมุ่งมองที่กระบวนการคัดสรรคติชนประเภทต่าง	 ๆ	 มาน�าเสนอ	

จนเกิดเป็นความหมายใหม่กลายเป็นงานประจ�าปีที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเช่ือมโยงตนเองกับ

กระแสการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์-วันไหลได้	
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ของงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างสีสันที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว	 ลักษณะดังกล่าวน้ี

นับเป็นคติชนสร้างสรรค์	 (creative	 folklore)	 ซ่ึง	 ศิราพร	 ณ	 ถลาง	 (Nathalang,	

2019,	p.25)	อธิบายว่า	บริบทสังคมโลกาภิวัตน์และการท่องเที่ยว	ที่ท�าให้เกิดนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ท�าให้เกิดการสืบทอดคติชนเพื่อขายนักท่องเที่ยว	 คติชน

ที่น�าเสนอในวัตถุประสงค์ใหม่น้ี	 จะถูกประยุกต์	 ต่อยอดจากของเดิม	 โดยผ่าน

การตคีวามใหม่	ท�าให้มคีวามหมายใหม่	เพือ่ให้เข้ากบัรสนิยมคนยคุปัจจุบันและสร้างมลูค่า

เพิม่ทางเศรษฐกจิได้	ประเพณีพธิกีรรมทีอ่ยูใ่นข่ายน้ีสามารถแบ่งได้เป็น	๓	กลุ่มย่อย	ดงัน้ี

 ๑.๑ ประเพณีพิธีกรรมท่ีสืบทอดจากประเพณีท่ีเก่ียวกับความเชื่อด้ังเดิม 

เช่น	ประเพณแีห่พญายมและสงกรานต์บางพระ	เดมิประเพณีแห่พญายมเป็นพธิกีรรม

ของชาวตลาดล่างและชาวบ้านไร่	ต.บางพระ	จ.ชลบุรี	มีความเชื่อว่าสัมภเวสี	ผีที่ตาย

ในทะเล	 ผีป่าบนเขา	 ท�าให้คนเจ็บป่วยล้มตาย	 จึงสร้างพญายมขึ้นบูชาเพื่อให้พญายม

ซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีก�าราบและเก็บสัมภเวสีออกไปจากชุมชน	โดยท�าพิธีบวงสรวงหลังวัน

สงกรานต์	ประมาณวันที่	๑๘	เมษายน	เสร็จแล้วจึงแห่ไปปล่อยออกทะเล	ต่อมาหลัง

จากจัดตั้งสุขาภิบาลต�าบลบางพระราวปี	 พ.ศ.๒๕๓๖	 หน่วยงานราชการได้เข้ามา

มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีแห่พญายม	 ท�าให้งานเป็นพิธีการมากขึ้น	 (Bang	 Phra	

Subdistrict	 Municipality,	 2009,	 p.	 52)	 ปัจจุบันเทศบาลต�าบลบางพระส่งเสริมให้

ประเพณแีห่พญายมเป็นประเพณเีพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	จึงปรบัเปล่ียนรายละเอียด

การจัดงาน	 เช่น	 ประยุกต์การแห่พญายมของชาวบ้านจากเสล่ียงคานหามมาเป็น

ขบวนแห่พญายมที่มีการประกวดแข่งขัน	 ประยุกต์พิธีฝากเคราะห์เป็นพิธีบวงสรวง

พญายมที่มีพราหมณ์เป็นผู้น�าประกอบพิธีกรรม	 น�าต�านานความเป็นมาของประเพณี

แห่พญายมมาสร้างสรรค์การแสดง	 แสง	 สีเสียง	 และน�าความเชื่อเกี่ยวกับพญายม

มาบันทึกเป็นบทเพลงบางพระนิรยบาลส�าหรับใช้ประชาสัมพันธ์	 ท�าให้งานที่จัดขึ้น

ปัจจุบนัมทีัง้ส่วนทีสื่บทอดพธิกีรรมบวงสรวงและแห่พญายมไปลอยทะเลตามวิถปีฏบัิติ

ที่เคยเป็นมา	 และส่วนที่เป็นของใหม่ที่ท�าเพื่อการท่องเที่ยว	 เช่น	 การประยุกต์ให้มี

กจิกรรมประกวดขบวนแห่เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้หน่วยงานในส่วนราชการและเอกชนได้เข้ามา

มส่ีวนร่วมกบังาน	ท�าให้กลายเป็นงานใหญ่และได้ภาพขบวนแห่ส�าหรบัใช้ประชาสัมพนัธ์	

การจัดแสดง	แสง	สีเสียงสื่อผสม	เล่าต�านานด้วยวิธีใหม่เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

และสร้างส�านึกอัตลักษณ์ให้แก่คนในชุมชนที่มาร่วมชมการแสดงให้เกิดความภูมิใจ
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ทีบ่างพระเป็นชุมชนเก่าแก่ชายทะเลทีม่ปีระวัตศิาสตร์	วัฒนธรรม	และภมูปัิญญา	เป็นต้น	

ภาพที่ ๑ การแสดงแสง	สี	เสียง	และพิธีลอยพญายมในประเพณีแห่พญายมและ

สงกรานต์บางพระบันทึกภาพเมื่อวันที่	๑๗	และ	๑๘	เมษายน	๒๕๖๑

 ๑.๒ ประเพณพีธีิกรรมท่ีสบืทอดจากประเพณทีางพทุธศาสนา เช่น	ประเพณี

ก่อพระทรายวันไหลบางแสน เดิมประเพณีก่อพระทรายวันไหล	เรียกว่า	ประเพณีก่อ

พระทรายน�้าไหลเป็นพิธีกรรมที่ท�าในชุมชนหาดบางแสน	หาดวอนนภา	และแหลมแท่น	

เพือ่เป็นพทุธบูชาตามความเช่ือจากต�านานพทุธศาสนาทีก่ล่าวถงึอานิสงส์ก่อเจดย์ีทราย	

ชาวบ้านจะจัดประเพณีก่อพระทรายน�า้ไหลทีวั่ดทีอ่ยูใ่กล้แม่น�า้ล�าคลอง	โดยจะขนทราย

มาก่อในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ได้น�าทรายไปใช้ก่อสร้างศาสนสถานหรือศาสนประโยชน์

ต่าง	 ๆ	 (Sunalai,	 2004,	 p.66)	 และมีประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลบริเวณชายหาด

เพื่อขอขมาแม่คงคา	 แม่ธรณีด้วย	 ต่อมาเทศบาลต�าบลแสนสุขมีแนวคิดที่จะส่งเสริม

ให้ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหลเป็นอัตลักษณ์ของบางแสน	 จึงเข้ามาจัดระเบียบให้

จัดงานรวมกันที่หาดบางแสนเพียงแห่งเดียว	 โดยรับรูปแบบพิธีกรรมเดิม	 คือมีการ

นิมนต์พระมาตักบาตรที่ชายหาด	 แต่ปรับกิจกรรมก่อพระทรายน�้าไหลจากต่างคนต่าง

ก่อมาเป็นการก่อพระทรายน�้าไหลยาวที่สุดในโลกที่หาดบางแสน	 และประยุกต์เป็น

การแข่งขันก่อพระทราย	 ซ่ึงในเวลาต่อมาผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนารูปแบบพระทรายจาก

ทรงกรวยแบบดัง้เดมิไปเป็นรปูทรงทีจ่�าลองจากศาสนสถานจรงิ	ปัจจุบนั	เทศบาลเมอืง

แสนสุขแบ่งกลุ่มการแข่งขันก่อพระทรายเป็น	๓	ลักษณะเพื่อสร้างสีสันและสะดวกใน

การตัดสินผลแพ้ชนะ	 คือ	 พระทรายแบบด้ังเดิม	 พระทรายประยุกต์	 และพระทราย

ที่เป็นศิลปะร่วมสมัย	 ท�าให้พระทรายที่จัดแสดงในงานมีความหลากหลาย	 ในปีที่เก็บ

ข้อมูลภาคสนาม	 พบว่า	 ผู้ก่อพระทรายสร้างสรรค์วิธีน�าเสนอพระทรายเพิ่มข้ึน	 เช่น	
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การจัดท�าป้ายนิทรรศการให้ความรูเ้กีย่วกบัศาสนสถานทีน่�ามาประยกุต์เป็นเจดย์ีทราย

การซ่อนไฟสีภายในพระทรายเพื่อความสวยงามเมื่อนักท่องเที่ยวมาชมเวลากลางคืน	

การฟ้อนร�าบริเวณพระทรายในวันประกาศผลผู ้ชนะเลิศ	 เป็นงานประเพณีที่

สวยงามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาก	 นับว่า	 ประเพณีก่อพระทราย

วันไหลเป็นคติชนสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบางแสนอย่างมาก

ภาพที่ ๒	พระทรายประยุกต์และพระทรายดั้งเดิมในประเพณีก่อพระทรายวันไหล

บางแสนบันทึกภาพเมื่อวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๖๑

 ๑.๓ ประเพณีที่สืบทอดจากการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน เช่น ประเพณี

สงกรานต์อ�าเภอเกาะสชีงัและประเพณอีุม้สาวลงน�า้ เดมิการเล่นอุ้มสาวลงน�า้เป็นการ

ละเล่นของชาวเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่ซ่ึงเป็นญาติพี่น้องกัน	 จะเล่นในช่วงหลัง

สงกรานต์วันเดียวกับที่มีพิธีท�าบุญกลางบ้านบนเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่	 ชาวเกาะ

สีชังให้สัมภาษณ์ว่า	 การเล่นอุ้มสาวลงน�้าสมัยก่อนผู้ชายจะขอผู้หญิงที่ชอบอุ้มลงน�้า	

แล้ววักน�้าทะเลใส่กัน	 หรือเล่นจูงคนเฒ่าคนแก่ลงทะเลแล้วให้ศีลให้พร	 บางทีผู้หญิง

กเ็ล่นหามผู้ชายไปโยนลงทะเล	ปัจจุบนั	เทศบาลต�าบลเกาะสีชงัเข้ามาสืบทอดประเพณี

และส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยว	 มีแนวคิดน�าการละเล่นอุ้มสาวลงน�า้มาสร้างจุดขายใน

ประเพณีสงกรานต์บนเกาะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นในจังหวัดชลบุรี	โดยประยุกต์เป็น

กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเล่นอุ้มสาวลงน�้าด้วยกันกับชาวบ้าน	

อย่างไรก็ตาม	 เทศบาลก็ยังคงสืบทอดประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นให้อยู่ในตารางงาน

สงกรานต์เกาะสีชงัด้วย	ซ่ึงจากการเกบ็ข้อมลูภาคสนามในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบว่าบนเกาะ

จะมีพิธีกรรมอีกหลากหลายพิธี	 ล้วนแต่มีชาวบ้านในเกาะไปร่วมงานจ�านวนมาก	 เช่น

พิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพ	พิธีกองข้าว	พิธีตีเมฆหมอกผี	เป็นต้น	จึงแสดงให้เห็น

ทั้งการเลือกน�าเสนอคติชนที่แตกต่างมาส่งเสริมการท่องเที่ยว	 และการสืบทอด
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คติชนอื่น	ๆ	ที่ในวิถีปฏิบัติของชุมชนนับเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการเปลี่ยนผ่านปี	

 ๒. งานประเพณีพิธีกรรมท่ีเกิดจากวิธีคิดในการร้ือฟื้นพิธีกรรมท่ีสูญหาย

ไปแล้วขึ้นมาจัดใหม่ เป็นการน�าประเพณีพิธีกรรมที่เคยปรากฏในอดีตมาท�าใหม	่

ท�าให้ประเพณีพิธีกรรมที่สูญหายไปแล้วกลับมาด�ารงอยู่ในบริบทใหม่เพื่อตอบสนอง

วัตถปุระสงค์ใหม่	กระบวนการรือ้ฟ้ืนมกัเกดิจากหน่วยงานภาครฐั	น�าข้อมลูการจัดงาน

ในอดีตมาจ�าลองข้ึนใหม่	 จากน้ันจึงประยุกต์และสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว	 เช่น	

ประเพณกีองข้าวเมืองพทัยา เป็นพธิกีรรมของชุมชนนาเกลือ	ในอดตีจัดหลังสงกรานต์	

เพื่ออัญเชิญเจ้าที่	 ผีป่า	 ผีทุ่ง	 ผีน�้า	 มากินเครื่องเซ่นสังเวย	 เช่ือว่าเมื่อได้เล้ียงดูแล้ว

ผีเหล่าน้ีจะกลับไปอยู่ที่เดิมไม่มารบกวนชาวบ้าน	 ภายหลังได้เลิกจัดไปเน่ืองจากมี

ประกาศห้ามมิให้ทรงเจ้าเข้าผี	 ต่อมา	 เมืองพัทยาเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น	 และยังเห็นว่าการจัดแสดงให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยกระตุ้น

การท่องเที่ยวและปรับภาพลักษณ์ให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง	จึงส่งเสริมให้รื้อฟื้น

ประเพณีกองข้าวมาจัดเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาลวันไหลพัทยา-นาเกลือ	 ในปีที่

เก็บข้อมูลภาคสนาม	 พ.ศ.๒๕๖๑	 ผู้วิจัยได้เห็นการจัดงานที่จ�าลองพิธีกองข้าวของ

ชาวบ้าน	 แต่เปล่ียนแปลงผู้น�าการจัดงานมาเป็นนายกเมืองพัทยา	 ในงานประธาน

จะท�าพิธีจุดธูปบอกกล่าวให้ภูตผีมารับเครื่องเซ่นสังเวยอันเป็นวิธีการแบบที่ท�ามา

ในอดีต	 แต่หลังจากน้ัน	 กิจกรรมต่อมาถูกสร้างสรรค์เป็นการแสดงโดยประยุกต์

ความเช่ือเรื่องผีป่ามาจัดชุดการแสดงให้ผู้มาร่วมพิธีได้เห็นผีป่าออกมากินเครื่องเซ่น

ไหว้จริง	 ๆ	 ซ่ึงเครื่องสังเวยน้ีก็เปล่ียนแปลงไปเป็นขนม	 น�้าอัดลม	 ของเล่น	 อันเป็น

สิ่งที่เด็ก	ๆ	ผู้รับแสดงเป็นผีป่าชื่นชอบ	

ภาพที่ ๓	พิธีกองข้าวและการแสดงผีป่าในประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาปี	๒๕๖๑

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๖๑
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	 ด้วยข้อมูลที่น�าเสนอมาทั้งหมดข้างต้นจึงท�าให้วิเคราะห์ได้ว่า	 ภายใต้ความ

หลากหลายของงานในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ทีจั่ดข้ึนน้ัน	แนวคดิใหญ่ทีท่�าหน้าทีก่�ากบัการประกอบ

สร้างประเพณีขึ้นเป็นงานประจ�าปีที่จริงแล้วก็คือการพยายามท�าให้ประเพณีในชุมชน

เปล่ียนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว	 ผู้จัดงานคัดเลือกคติชนท้องถิ่นที่อยู่ในประเพณีสงกรานต์

และประเพณีพิธีกรรมเดือน	 ๕	 มาน�าเสนอเพื่อให้งานสามารถเช่ือมโยงกับเทศกาล

สงกรานต์-วันไหลได้	 โดยใช้วิธีการเข้าไปสืบทอดหรือรื้อฟื้นงานท้องถิ่นข้ึนมาจัดใหม่	

ขณะเดียวกันก็มีวิธีคิดในการเลือกสรรคติชนที่ไม่ซ�้ากับถิ่นอื่นมาตั้งเป็นชื่องาน	 เพื่อให้

ง่ายต่อการท�าให้เด่นเมื่อประชาสัมพันธ์งานออกไป	นอกจากนี้	กิจกรรมภายในงานยัง

ประกอบสร้างขึ้นจากคติชนหลายประเภท	ได้แก่	เรื่องเล่า	ต�านาน	ความเชื่อ	ประเพณี

พิธีกรรม	 การละเล่น	 การแสดง	 คติชนเหล่าน้ีไม่เพียงช่วยสร้างสีสันและกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่หลากหลายเท่าน้ัน	 แต่ยังเป็นส่วนส�าคัญต่อการประกอบสร้างงานให้

เป็นการท่องเที่ยวอย่างที่ผู้จัดต้องการ	

 ๓. ผนวกรวมประเพณพีธีิกรรมในเดอืน ๕ มาจัดรวมกับประเพณสีงกรานต์ 

ในภาคตะวันออก	 เดือน	 ๕	 หรือเดือนเมษายน	 เป็นเวลาที่มีประเพณีพิธีกรรมจ�านวน

มากกว่าเวลาอ่ืน	ด้วยเหตทุีย่งัเป็นช่วงหยดุพกัจากการท�างาน	จึงมทีัง้ประเพณีสงกรานต์

และประเพณีที่จัดต่อเน่ืองหลังสงกรานต์	 เพื่อรวมตัวกันประกอบพิธีท�าบุญสะเดาะ

เคราะห์ภายในชมุชน	เมือ่มกีารท่องเทีย่วและความหมายของประเพณีพธิกีรรมในชุมชน

เกษตรแบบเดิมลดน้อยลง	 ขณะเดียวกัน	 กระแสการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์-

วันไหลกลับสามารถสร้างรายได้ทางการท่องเทีย่วให้แก่ชุมชนได้อย่างน่าพอใจ	ผู้จัดงาน

จึงเลือกที่จะน�าเสนอประเพณีท้องถิ่นที่จัดในเดือน	 ๕	 มาแต่อดีตมาน�าเสนอเพื่อการ

ท่องเที่ยว	 เช่น	 ประเพณีอุ้มสาวลงน�้า	 ประเพณีกองข้าว	 ประเพณีแห่พญายม	 ใน

อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรีโดยเห็นความสะดวกของการผนวกประเพณีสงกรานต์กับประเพณี

พิธีกรรมในเดือน	๕	มาจัดรวมกันในคราวเดียวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนในวิถี

ชาวบ้าน	การผนวกรวมงานในลักษณะนี้	แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ

และงบประมาณ	 แต่ในอีกแง่หน่ึงการผนวกประเพณีสงกรานต์และประเพณีพิธีกรรม

ในเดือน	๕	เข้าด้วยกันก็ช่วยขยายงานให้ใหญ่ขึ้น	และเอื้อให้ผู้จัดงานสามารถเพิ่มเติม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืน	 ๆ	 เข้าไปได้อีกด้วย	 นอกจากวิธีคิดในการเลือกประเพณี

พิธีกรรมเดือน	 ๕	 มาจัดรวมกับประเพณีสงกรานต์แล้ว	 จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับการจัดประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนให้ข้อมูลว่า	 ท้องถิ่นที่อยู่

ใกล้เคียงกันของชลบุรี	 จะเลือกก�าหนดวันจัดงานที่ไม่ซ้อนกับพื้นที่อ่ืน	 เพื่อกระจาย

นักท่องเที่ยวออกไป	 เช่น	 ประเพณีแห่พญายมและสงกรานต์บางพระ	 เลือกจัดงาน

วันที	่๑๗-๑๘	เมษายน	เพือ่เล่ียงไม่ให้งานตรงกบัประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน	

ที่จัดวันที่	๑๖-๑๗	เมษายน	เป็นต้น	(Charoenphon,	2020,	December	23)	ข้อมูลนี้จึง

สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการเลือกวันจัดงานที่วิเคราะห์จากจ�านวนนักท่องเที่ยวแทน

การเลือกวันตามแบบแผนเรือ่งเวลาในพธิกีรรมทีเ่คยให้ความสนใจเรือ่งเวลาเปล่ียนผ่าน

ราศีของพระอาทิตย์อันจะมีผลโดยตรงต่อการด�าเนินชีวิตในอีกหนึ่งรอบปี

 ๔. ผนวกรวมประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเทศกาล

ท่องเท่ียว วิธีคิดในการเล่ียงวันจัดงานประเพณีไม่ให้ตรงกันที่เกิดขึ้นในบริบทการ

ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	 ท�าให้ภาพรวมของเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	 เกิดพื้นที่

จัดงานกระจัดกระจายในชุมชนต่าง	ๆ 	ทั้งนี้	เนื่องจากปัจจุบัน	สื่อออนไลน์	เช่น	เว็บไซต์

การท่องเที่ยว	 เฟซบุ๊ก	 มีบทบาทสูงในการให้ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว	 จึงพบว่าใน

ระยะหลัง	 ส่ือต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีไม่เพียงแต่น�าเสนอข้อมูลประเพณีเพื่อกระตุ ้นให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาภาคตะวันออกในช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหลเท่านั้น	 แต่ยัง

เข้ามาจัดการรวบรวมและจัดเรียงตารางวันเวลาการจัดงานประเพณีพิธีกรรมในพื้นที่

ต่าง	 ๆ	 เป็นตารางการท่องเที่ยวในลักษณะให้แนวทางการเที่ยวแบบ	 “ไหลตามวัน”

และ	“ไหลตามพืน้ที”่	ในจังหวัดชลบุร	ีแต่นอกจากน้ี	ยงัพบการรวบรวมประเพณพีธิกีรรม

ในจังหวัดอ่ืน	 ๆ	 ของภาคตะวันออกมารวมเป็นตารางเที่ยวเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	

แบบ	 “ไหลข้ามจังหวัด”	ด้วย	ซึ่งผู้วิจัยพบว่า	 วิธีคิดในการจัดเรียงดังกล่าวนี้อันที่จริง

แล้วก็มีพื้นฐานมาจากคติชน	คือ	เป็นวิธีคิดที่ประยุกต์แนวทางการจัดเรียงงานมาจาก

รปูแบบของประเพณวัีนไหลในอดตีทีชุ่มชนจะจัดงานไม่ตรงกนัเพือ่ให้ชาวบ้านในแต่ละ

หมู่บ้านได้เคลื่อนย้ายไปท�าบุญในพื้นที่ต่าง	ๆ	นั่นเอง	จึงกล่าวได้ว่าวิธีคิดที่ถูกน�ามาใช้

จัดตารางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์-วันไหลน้ีได้อาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนภาคตะวันออกมาปรับใช้ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ	
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พลวตัของประเพณสีงกรานต์: จากพธีิกรรมเปลีย่นผ่านท่ีมุ่งเน้นความอดุม

สมบูรณ์สู่พิธีกรรมกับการแสดงในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย

 มนุษย์มีพิธีกรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ	 เพื่อให้คลายความวิตกกังวล

ต่อสถานการณ์ที่ไม่รู้แน่ชัดหรือไม่สามารถควบคุมได้	 พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านเป็นรูปแบบ

หน่ึงของพธีิกรรมในวงจรชีวิตของมนุษย์ทีจั่ดข้ึนเพือ่สร้างขวัญก�าลังใจและลดความวิตก

หว่ันเกรงในยามที่มนุษย์ก�าลังจะเปล่ียนสภาวะไปมีสถานภาพใหม่	 เข้าไปอยู่ในสถานที่

ใหม่	 เป็นสมาชิกใหม่	 หรือการหมุนเวียนเข้าสู่วัฏจักรฤดูกาลใหม่	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องอันตรายเพราะท�าให้สถานภาพของบุคคลคลุมเครือ	

	 Arnold	 Van	 Gennep	 (1960)	 เป็นนักมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาพิธีกรรม

เปลี่ยนผ่าน	(The	Rite	of	Passage)	เก็นเน็ปเสนอว่า	ทุกสังคมวัฒนธรรมมักมีพิธีกรรม

เปล่ียนผ่านที่จัดขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและลดความวิตก

กังวลที่จะมาพร้อมสภาวะใหม่	พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจะมีแบบแผนการปฏิบัติ	ประกอบ

ด้วยข้ันตอนต่อเน่ืองกนั	๓	ข้ัน	คอื	ช่วงทีห่น่ึง	เป็นข้ันตอนการแยกออกจากสถานภาพเดมิ	

หรือ	“separation”	มีพฤติกรรมที่แสดงการแยกออกจากสถานะเดิม	อาจมีสัญลักษณ์

ที่เป็นเครื่องมือส่ือความหมาย	 เช่น	 การตัด	 โกน	 ขลิบ	 แทง	 การล้างออก	 เป็นต้น

ช่วงที่สองเป็นขั้นเปลี่ยน	หรือ	“transition”	เป็นช่วงเวลาของความคลุมเครือ	ก�ากวม	

เน่ืองจากอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของการแยกออกจากสถานภาพเดิมกับสถานภาพใหม่

ที่ยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงอย่างสมบูรณ์	 ในต�าแหน่งที่อยู่ระหว่างกลางน้ีถือเป็นช่วง

เวลาแห่งความอันตราย	 ไร้ระเบียบ	 จึงมักประกอบด้วยข้อห้ามหรือการยกเว้นให้

เหตุการณ์ที่ไม่อาจท�าได้ในยามปกติสามารถท�าได้ช่ัวคราว	 อาจมีสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ทั้ง

ส่ิงแสดงของเก่าและของใหม่ปรากฏอยู่	 และมีพฤติกรรมที่แสดงการข้าม	 การกลับ

บทบาท	 ช ่วงที่สามเป ็นข้ันกลับคืนสภาวะปกติ	 และมีสถานภาพใหม ่	 หรือ

“incorporation”	 เป็นช่วงผนวกเข้ากับสถานภาพใหม่พร้อมความมั่นคง	 มีพฤติกรรม

ทีแ่สดงการเฉลิมฉลอง	การยนิดใีนสภาวะใหม่	หรอืส่ือสัญลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึการได้

สถานภาพใหม่	เช่น	ใส่แหวน	ก�าไล	เขม็	ตรา	ผ้าคลุม	มอีาวุธประจ�ากาย	หรอืสวมชุดใหม่	

	 สงกรานต์เป็นเวลาที่บอกการสิ้นสุดปีเก่าและเริ่มต้นจักรราศีใหม่	จึงนับเป็น

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ประกอบด้วยพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คนเตรียมพร้อมที่จะ
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ก้าวเข้าสู่รอบจักรราศใีหม่และฤดกูาลใหม่อันเป็นสภาวะทีไ่ม่อาจแน่ใจได้ว่าจะดหีรอืร้าย	

อย่างไรก็ตาม	 การประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์-วันไหลเป็นการท่องเที่ยวผ่านส่ือ

คติชนดังที่กล่าวมา	ท�าให้ดูเหมือนว่าสงกรานต์ได้ท�าหน้าที่เป็นพิธีกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ก�าลังใจในช่วงเวลาเปล่ียนผ่านน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น	 และเปล่ียนมาท�าหน้าที่

ด้านการแสดงในกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์

เทศกาลสงกรานต์-วันไหลน้ี	 แม้จะสนใจวิเคราะห์ประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเป็นหลัก	 แต่เน่ืองจากภูมิภาคตะวันออกก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย	

และปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์-วันไหลก็เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง	 การศึกษานี้จึงเป็น

ส่วนหน่ึงที่ท�าให้เห็นพลวัตของประเพณีสงกรานต์ในสังคมไทยในภาพรวม	 ที่เห็นได้

ชัดเจนว่าเมือ่อยูใ่นบรบิทการท่องเทีย่ว	ประเพณีสงกรานต์ได้เปล่ียนแปลงจากพธิกีรรม

ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านมาเป็นพิธีกรรมกับการแสดง	ดังนี้	

 ๑. สงกรานต์มีพลวัตเป็น “เทศกาลสงกรานต์-วันไหล” เมื่อสังคมไทยถือ

เอาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามคติพราหมณ์	 จึงถือว่าสงกรานต์เป็นช่วงเปลี่ยนจาก

ปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ มีเวลาเปลี่ยนผ่านก�าหนดไว้	๓	วัน	และมีชื่อเรียกก�ากับวันทั้งสามนี้ไว้

แน่นอน	คือ	วันที่	๑	วันสิ้นปีเก่า	เรียกว่า	มหาสงกรานต์	วันที่	๒	อยู่ระหว่างกลางปี

เก่าและปีใหม่	เรียกว่า	วันเนา	และวันที่	๓	เป็นวันขึ้นปีใหม่	เรียกว่า	วันเถลิงศก	หาก

วิเคราะห์ตามแนวคิดพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจะเห็นได้ว่า	สงกรานต์เป็นเวลาที่สัมพันธ์กับ

กระบวนการสามข้ันตอนที่เก็นเน็ปเสนอไว้	 คือ	 วันมหาสงกรานต์เป็นเวลาในข้ัน

แยก	 วันเนาเป็นเวลาในขั้นเปลี่ยน	 และวันเถลิงศกเป็นเวลาในขั้นเข้าสู่สภาวะใหม่	 ใน

วันมหาสงกรานต์มักมีส่ิงสะท้อนให้เห็นการ	 separation	 แยกจากปีเก่า	 หรือการตาย

จากไปของสิ่งที่เป็นตัวแทนของปีเก่า	 เช่น	 การล้างท�าความสะอาดบ้าน	 การสะเดาะ

เคราะห์	 การยิงปืนขับไล่ภูตผี	 การปั้นดินเป็นรูปสัตว์	 รูปคนต่าง	 ๆ	 แล้วใส่แพล่องไป

ในแม่น�้า	 เพื่อแสดงการตายจากไปแล้ว	ถัดมาในวันเนา	 เป็นเวลาของความคลุมเครือ	

ก�ากวมและอันตราย	มพีธิกีรรมทีส่ะท้อนให้เหน็ความคดิเรือ่งการเปล่ียน	transition	ใน

วันนี้จะมีการกลับพฤติกรรมซึ่งในชีวิตปกติไม่ได้ท�า	เช่น	การหยุดงาน	การเล่น	กิน	ดื่ม

และฉลอง	 ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงความโกลาหล	 ไร้ระเบียบของสังคม	 เช่น	

การออกมาเล่นสาดน�้าของผู้คนทุกเพศทุกวัย	 และการละเล่นแข่งขันต่าง	 ๆ	 เมื่อถึง

วันเถลิกศก	ระบบระเบียบต่าง	ๆ 	จะกลับคืนมาหลังการตายและความวุ่นวายทั้งหลาย	
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ในวันน้ีจะมีพฤติกรรมที่สะท้อนความคิดเรื่องการ	 incorporation	 ที่ผนวกเข้าสู่รอบ

จักรราศีใหม่พร้อมความมั่นคงทางจิตใจ	เช่น	การละเล่นรื่นเริงเพื่อต้อนรับการมาของ

ปีใหม่ การสวมใส่ชุดใหม่	การเข้าวัดท�าบุญ	ปล่อยนกปล่อยปลา	เพื่อแสดงสัญลักษณ์

ของการเกิดสิ่งดี	ๆ	ในวันเริ่มต้นของรอบปีใหม่	หรือการได้ชีวิตใหม่	

	 ตามที่กล่าวมานี้	สงกรานต์ในวิถีชีวิตของคนไทยนับแต่อดีตจึงมีเวลาเปลี่ยน

ผ่านรวม	 ๓	 วัน	 อย่างไรก็ตาม	 ปรากฏการณ์คติชนสร้างสรรค์ที่น�าเสนอเทศกาล

สงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออก	อันเกดิจากการผนวกรวมสงกรานต์ไปเป็นเทศกาล

สงกรานต์-วันไหล	 ได้ท�าให้เกิดความรับรู้ใหม่	 กลายเป็นสงกรานต์ที่ต่อท้ายด้วย

ประเพณีวันไหล	ท�าให้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านปีมีระยะยาวนานกว่าเดิมหรือคลุมเครือจน

ไม่สามารถแบ่งได้	 และเป็นที่น่าสังเกตว่า	 เมื่อระยะเวลาเปล่ียนผ่านที่ควรจะมีสาม

ขั้นตอนเปล่ียนแปลงไป	 ความหมายเชิงพิธีกรรมของสงกรานต์ที่เป็นเรื่องของการ

สลัดตวัเองออกจากปีเก่าและการเริม่นับปีศกัราชใหม่น่าจะลดความเข้มข้นลง	กลายเป็น

เทศกาลทีเ่น้นการเฉลิมฉลองเป็นหลัก	ซ่ึงลักษณะดงักล่าวน้ีแตกต่างจากวิถปีฏบิตัเิดมิ

ที่สงกรานต์เป็นเวลาที่เตือนสติให้รู้สึกตัวว่าชีวิตส้ันลงไปอีกปีหน่ึงแล้วและเป็นเวลา

ที่ต้องระมัดระวังตัว	 จึงเป็นเหตุให้ผู้คนพากันท�าพิธีสะเดาะเคราะห์	 ชะล้างความไม่ดี

ต่าง	ๆ	ออกไป	และเข้าวัดท�าบุญสร้างกุศลเพื่อต่ออายุให้ยืนยาว	

 ๒. สงกรานต์มีพลวัตจากพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านท่ีมีแนวคิดมุ่งเน้นความ

อุดมสมบูรณ์เป็นพิธีกรรมท่ีมีแนวคิดเน้นการแสดงเพื่อความบันเทิง สงกรานต์เป็น

พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์	อันสืบเนื่องมาจากเดือน	๕	อยู่

ในเวลาทีต้่องการน�า้ฝนเพือ่เตรยีมเข้าสู่การท�านา	และต้องการความมัน่ใจเรือ่งผลผลิต	

ช่วงเวลาเปล่ียนผ่านของสงกรานต์	 จึงมีพิธีกรรมหลายอย่าง	 ทั้งแสดงความคิดเรื่อง

การเปลี่ยนผ่านปี	และความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์	แต่ทุกวันนี้	สงกรานต์มีพลวัต

ไปเป็นพิธีกรรมที่เน้นการแสดงเพื่อความบันเทิงในบริบทการท่องเที่ยว	เช่น	ใช้ต�านาน

สงกรานต์มาสร้างขบวนแห่อย่างอลังการ	 การจัดประกวดนางสงกรานต์	 การสร้าง

เทศกาลเล่นสาดน�้าข้ามวันข้ามคืน	 เป็นต้น	 ซ่ึงลักษณะดังกล่าวน้ี	 ศิราพร	 ณ	 ถลาง	

(Nathalang,	 2015,	 p.	 375)	 ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า	 เมื่องานประเพณีถูกน�าไปจัดเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 พิธีกรรม	 (ritual)	 จะกลายเป็นงานเทศกาล	 (festival)	

ซ่ึงหมายถึงพิธีกรรมจะขาดบทบาทในฐานะที่เป็นพิธีกรรม	 แต่จะกลายเป็นการแสดง
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(performance)	ที่ไม่เน้นนัยของความศักดิ์สิทธิ์ตามลักษณะเดิม	

 ๒.๑ การใช้ต�านานสงกรานต์เพื่อสร้างขบวนแห่สงกรานต์และจัดการ

ประกวดแข่งขัน ต�านานสงกรานต์เป็นที่มาของประกาศสงกรานต์และอนุภาคนาง

สงกรานต์ทีเ่น่ืองกบัการท�านายความอุดมสมบรูณ์ในวิถเีกษตรในอดตี	ต�านานสงกรานต์

ไทยมเีน้ือหาว่าด้วยการทายปัญหาระหว่างท้าวกบลิพรหมกบัธรรมบาลกมุาร	ตอนท้าย

ท้าวกบิลพรหมตดัเศยีรตนเองเพือ่บูชาทีแ่พ้พนัน	แต่เศยีรท้าวกบลิพรหมมฤีทธิร้์ายแรง

มากหากตกถึงพื้นจะท�าให้แผ่นดินลุกไหม้	 จึงต้องให้ธิดาทั้ง	 ๗	 ผลัดกันเชิญเศียรไว้

คนละปี	ในหนึ่งปีมีพิธีอัญเชิญเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่และสรงน�้าก่อนน�าไปเก็บไว้

ในถ�้าคันธุลีดังเดิม

	 ต�านานสงกรานต์ไทยที่เก่าที่สุด	 คือ	 จารึกต�านานสงกรานต์วัดพระเชตุพนฯ	

สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่	๓	ต�านานสงกรานต์ในจารึกแผ่นที่	๖	ที่ว่าด้วยชื่อนางสงกรานต์

ทั้ง	๗	น�ามาสู่การสร้างสรรค์	“ประกาศสงกรานต์ฉบับราษฎร์”	ขึ้น	เพื่อพยากรณ์ชะตา

บ้านเมืองประจ�าศักราช	 โดยมีการก�าหนดเครื่องทรง	 เครื่องประดับ	อาวุธ	และสัตว์

พาหนะเป็นสัญลักษณ์แสดงคุณลักษณะประจ�าตนของนางสงกรานต์ซ่ึงสัมพันธ์กับ

ค�าพยากรณ์บ้านเมือง	 (Kasemphonkun,	 2016,	 p.	 60)	 คนโบราณมีความเช่ือว่า

“นางสงกรานต์ทั้ง	๗”	ที่ปรากฏในประกาศสงกรานต์แต่ละปีเป็นเครื่องบอกเหตุการณ์

ประจ�าปีได้	 ดัง	 ส.พลายน้อย	 (Sophlainoi,	 2004,	 p.	 15-17)	 รวบรวมไว้ว่า

ตามความเช่ือแต่โบราณ	 ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างเวลารุ ่งเช้าจนถึงเที่ยง	

นางสงกรานต์ยืนมา	 เชื่อว่าจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้	 ถ้าพระอาทิตย์ยกใน

ระหว่างเวลาเที่ยงถึงค�่า	 นางสงกรานต์น่ังมา	 เช่ือว่าจะเกิดความเจ็บไข้	 ผู้คน

ล้มตาย	 และเกิดเหตุเภทภัยต่าง	 ๆ	 ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างเวลาเที่ยงคืนจนถึง

รุ ่งเช้า	 นางสงกรานต์นอนหลับตามา	 เช่ือว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองด	ี

นอกจากน้ี	 ในประกาศสงกรานต์ยังมีข้อความบอกจ�านวนวันสงกรานต์	 วันเปล่ียน

ศักราชสิ้นสุดสงกรานต์	วันธงชัย	วันอธิบดี	วันอุบาทว์	วันโลกาวินาศ	เทพประจ�าวันที่

เป็นอธิบดีฝน	 จ�านวนฝนที่บันดาลให้ตก	 ทั้งในเขาจักรวาล	 ป่าหิมพานต์	 มหาสมุทร	

มนุษย์โลก	จ�านวนนาคให้น�า้	เกณฑ์ธญัญาหารท�านายข้าวกล้าในภมูนิา	เกณฑ์ธาราธคิณุ

ท�านายปริมาณน�้า	 ข้อมูลเหล่าน้ีบ่งบอกให้รู้ว่าประกาศสงกรานต์มีความส�าคัญด้วย

เป็นบันทกึวันเวลาในรอบปีทีสั่มพนัธ์กบัฤดกูาลและปรมิาณน�า้ฝนทีจ่ะใช้ในการเพาะปลูก	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบัน	 ต�านานสงกรานต์	 ประกาศสงกรานต์	 และอนุภาค

นางสงกรานต์	 ดังกล่าวได้น�ามาใช้สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในเทศกาล

สงกรานต์-วันไหล	 ไม่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ฟ้าฝนหรือท�าให้นึกถึงการเปล่ียนผ่าน

ดังเช่นอดีต	 เมื่ออยู่ในบริบทการท่องเที่ยว	 ต�านานสงกรานต์กลายเป็นข้อมูลส�าหรับ

สร้างสรรค์ขบวนรถแห่สงกรานต์เพือ่ประกวดชงิรางวัลรถขบวนแห่สงกรานต์ประจ�าปี	

ดังในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ	 ชลบุรี	 และประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชา	

พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๒	ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่า	รถขบวนแห่ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ตกแต่ง

ขึ้นอย่างอลังการน้ัน	 ล้วนใช้แนวคิดดึงอนุภาคตัวละครในต�านานสงกรานต์	 ไม่ว่าจะ

เป็นท้าวกบิลพรหม	นางสงกรานต์	สัตว์พาหนะ	และอนุภาคสิ่งวิเศษต่าง	ๆ 	เช่น	เทวดา	

นางฟ้า	สัตว์ป่าหิมพานต์	มาสร้างสรรค์รถขบวนแห่ของหน่วยงานตนทั้งสิ้น	นอกจากนี้	

ผู้จัดงานในหลายพืน้ทีย่งันิยมดงึอนุภาคนางสงกรานต์มาแสดงอย่างเป็นรปูธรรม	ด้วย

การคัดเลือกสาวงามมาสมมติเป็นนางสงกรานต์ประจ�าปีน้ัน	 ๆ	 เพื่อแสดงในขบวน

แห่สงกรานต์เป็นหน้าตาของจังหวัด	 ตลอดจนประยุกต์เป็นการแข่งขันประกวดนาง

สงกรานต์	หนูน้อยสงกรานต์	เพื่อประชันความงามด้วย	

 ๒.๒ การปรับประเพณีสรงน�้าพระพุทธรูปมาใช้จัดขบวนแห่สงกรานต์ 

ประเพณีสรงน�้าพระพุทธรูปและสรงน�้าพระสงฆ์ในวันสงกรานต์เป็นพิธีเสริมสิริมงคล

ตามคตคิวามเช่ือในพทุธศาสนา	อย่างไรกต็าม	การน�าพระพทุธรปูออกสรงน�า้กไ็ม่จ�าเป็น

ต้องท�าในวันสงกรานต์เสมอไป	 แต่อาจจัดข้ึนเมื่อใดก็ได้ที่เห็นว่าจ�าต้องพึ่งพุทธบารมี

บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	ดัง	เสฐียรโกเศศ	(Sathiankoset,	1957,	p.	167-171)	

ได้บันทึกไว้ว่า	 ตามประเพณีเก่าถ้าฝนแล้ง	 บางถิ่นจะเอาพระพุทธรูปซ่ึงนับถือว่า

ศักดิ์สิทธิ์ออกมาแห่แล้วมีเล่นสาดน�้ารดกัน	

	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่า	 การสรงน�้าพระพุทธรูปในวันสงกรานต์

นอกจากจะเป็นพธิเีพือ่สิรมิงคลแล้ว	ยงัเป็นพฤตกิรรมทีจ่งใจอาศยัความศกัดิสิ์ทธิข์อง

พระพุทธรูปบันดาลให้เกิดความสมบูรณ์ด้วย	ปัจจุบัน	ประเพณีสรงน�้าพระพุทธรูปและ

พระสงฆ์ยังคงเป็นพิธีกรรมส�าคัญในวันสงกรานต์	 ตามวัดในชุมชนทั่วไปต่างจัดให้

มีพื้นที่สรงน�้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล	อย่างไรก็ตาม	ในบริบท

การจัดงานเทศกาลสงกรานต์-วันไหลเพื่อการท่องเที่ยวหลายปีที่ผ่านมา	 สังเกตได้ว่า	

หน่วยงานรัฐจะประยุกต์ประเพณีสรงน�้าพระพุทธรูปหรือประเพณีแห่พระพุทธรูป
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มาเป็นพิธีกรรมของส่วนราชการ	 ตลอดจนน�ามาจัดกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป

อย่างยิ่งใหญ่	ในพื้นที่วิจัย	เช่น	ในงานมนัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ	ก็พบว่า	จังหวัดชลบุรี

ได้ใช้พิธีสักการะ	 สรงน�้า	 ปิดทองพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถฯ	 เป็นพื้นที่แสดง

สัญลักษณ์การเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการ	 นอกจากน้ี	

จากการได้ร่วมงานประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่จัดในเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	 ยังพบว่า	

หน่วยงานรฐัมกัมคีวามนิยมทีจ่ะอัญเชิญรปูเคารพพระเกจิอาจารย์ทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอื

ของคนในชุมชนออกมาแห่เพื่อให้ประชาชนสรงน�้าด้วย	 ดังเช่นในประเพณีแห่เจ้าพ่อ

พระปรง	อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	๑๐๙	องค์จากทุกอ�าเภอในจังหวัดสระแก้วมา

ร่วมในขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง	วันที่	๑๙	เมษายน	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะ

เป็นขบวนแห่พระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิท์ีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทยด้วย	จึงกล่าวได้ว่า	ในบรบิท

การท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	 ประเพณีการแห่พระพุทธรูป	 แห่รูปเคารพ

พระสงฆ์เกจิอาจารย์ดังกล่าว	 นอกจากเป็นการแสดงความเคารพศรัทธา	 และเพื่อ

เป็นการเสรมิสิรมิงคลตามความเช่ือเดมิแล้ว	ยงัเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมการท่องเทีย่ว

ที่ใช้แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านขบวนแห่รถสงกรานต์ด้วย	

 ๒.๓ การปรับประเพณีรดน�้า สาดน�้า เป็นเทศกาลสาดน�้าเพื่อความรื่นเริง 

การเล่นสาดน�้าเป็นส่วนส�าคัญของประเพณีสงกรานต์	เกี่ยวเนื่องกับต�านานสงกรานต์

ที่กล่าวถึงการใช้น�้าสาดรดเศียรท้าวกบิลพรหมเพื่อยับยั้งไม่ให้ไฟไหม้โลก	 ในหมู่คนไท

ที่นับถือพุทธศาสนาต่างมีประเพณีสงกรานต์และเล่าต�านานสงกรานต์เพื่ออธิบายการ

เล่นสาดน�้าเหมือน	 ๆ	 กัน	 เช่น	 ต�านานสงกรานต์ของคนไทใต้คงที่เมืองขอน	 มณฑล

ยูนนาน	 ประเทศจีน	 เล่าว่าคนไทเล่นรดน�้าปีละครั้งเพื่อไม่ให้เลือดที่ไหลจากคอของ

ขุนสางท�าให้ไฟไหม้โลก	 (Nimmanhemin,	 and	 Tao,	 1999,	 p.	 56)	 อย่างไรก็ตาม	

พฤติกรรมการสาดน�้า	 เป็นความคิดเรื่องการได้น�้าฝนเพื่อความอุดมสมบูรณ์โดยตรง	

จึงไม่จ�าเป็นต้องสาดน�า้เฉพาะในวันสงกรานต์	ดงัพบว่า	ประเพณีทีจั่ดขึน้เพือ่แก้ปัญหา

เรื่องน�้าฝน	 ต่างมีพฤติกรรมสาดน�้าเพื่อจ�าลองเป็นฝนที่ตกลงมา	 เช่น	 การขอฝนของ

ไทด�าเมืองลา	 เวียดนาม	 ถ้าฝนแล้ง	 จะท�าพิธีขอฝนขึ้นโดยเฉพาะให้คนเฒ่าคนแก่

ช่วยกันเอาน�้าสาดหนุ่มสาวเหล่านั้นเพื่อแสดงว่าฝนตกแล้ว	เป็นต้น	(Sujachaya,	2017,	

p.	233-236)	ลักษณะการเล่นสาดน�้าเช่นนี้จึงไม่ใช่การเล่นน�้าทั่วไป	แต่ถือเป็นการเล่น

เพื่อขอฝน	 ซ่ึงเสฐียรโกเศศ	 (Sathiankoset,	 1957,	 p.	 171)	 ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น
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วิธีท�าเลียนอย่างเพื่อให้ได้ผลอย่างเดียวกัน	 เรียกว่า	 Sympathetic	 magic	 ดังน้ัน	

หากต้องการให้ฝนตกเปียกกต้็องรดน�า้สาดกนัให้เปียกเพือ่จะได้ผลให้ฝนตกลงมาเปียก

ในท�านองเดียวกัน	การเล่นสาดน�้าในวันสงกรานต์แต่เดิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม	

มหีลกัการอย่างเดยีวกนัคอืต้องสาดให้เปียก	ดงั	ปรานี	วงษ์เทศ	(Wongthet,	1989,	p.	362)	

กล่าวว่า	 ในการสาดน�้า	 ชาวบ้านต่างพยายามให้ตัวเองเปียกมากที่สุด	 เพราะเช่ือว่า

ถ้าไม่เปียกโชกจริง	ๆ	แล้ว	ปีนั้นฝนจะตกน้อย	

	 ปัจจุบัน	 การเล่นสาดน�้าเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของประเพณีสงกรานต์ที่ใช้

เป็นการท่องเที่ยว	 เห็นได้ชัดเจนจากภาพโฆษณางานสงกรานต์ที่เน้นฉากหลังเป็นภาพ

การเล่นสาดน�า้ทัง้แบบย้อนยคุและแบบร่วมสมยั	การสาดน�า้มพีลวัตไปเป็นรปูแบบใหม่	

เช่น	มีการใช้อุปกรณ์	เครื่องฉีดน�้า	การใช้รถยนต์บรรทุกถังน�้าขนาดใหญ่แห่ไปสาดน�้า

ตามชายหาดและถนนสายหลัก	 การแต่งชุดเล่นสาดน�้าที่เป็นกลุ่มเป็นทีม	 ความนิยม

เล่นสาดน�้าเพื่อความสนุกสนานได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา	

ที่เด่นชัดคือ	 เกิดปรากฏการณ์เลียนแบบการเล่นสาดน�้าในลักษณะปิดถนนเล่นน�้า

แบบถนนข้าวสารในกรงุเทพมหานคร	ตลอดจนเลียนแบบวิธคีดิการตัง้ช่ือถนนข้าวตาม

ถนนข้าวสารด้วย	 ซ่ึงเมื่อส�ารวจดูจะพบว่า	 ในภาคตะวันออกมีถนนที่ตั้งช่ือข้ึนต้นด้วย

ค�าว่า	 “ข้าว”	 เพื่อใช้จัดกิจกรรมเล่นสาดน�้าในเทศกาลสงกรานต์-วันไหลอยู่หลายแห่ง	

เช่น	ถนนข้าวหลาม	จ.ชลบุรี	ถนนข้าวทิพย์	จ.จันทบุรี	ถนนข้าวสวย	จ.ตราด	 เป็นต้น	

มีความนิยมในหมู่วัยรุ่นที่จะออกมาเล่นสาดน�้าแบบปิดถนนทั้งกลางวันและกลางคืน	

เช่นที่จังหวัดจันทบุรี	 เล่นสาดน�้าตั้งแต่หัวค�่าวันที่	 ๑๒	 เมษายน	 จนถึงรุ่งเช้าวันที่	 ๑๓	

เมษายน	 ถือเป็นการเล่นสาดน�้าสงกรานต์กลางคืนแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ใช้

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	 นอกจากนี้	 การเล่นสาดน�้าแบบวันไหลยังนิยมเคลื่อนไป

เล่นน�้าในวันไหลของชุมชนต่าง	 ๆ	 จนการเล่นสาดน�้ากินเวลายาวนานกว่าสองสัปดาห	์

การเล่นสาดน�า้ในปัจจุบันจึงเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ได้เช่ือมโยงกบัความคดิเรือ่งวันเวลา	และ

ชุมชนเหมือนในอดีต	และความหมายของการสาดน�้าเพื่อไล่ความแล้ง	หรือสาดน�้าเพื่อ

สมมติแทนฝนก็เลือนหายไป	เหลือเพียงการเล่นน�้าสนุกสนานเพื่อความบันเทิง	
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สรุปและอภิปรายผล

	 บทความวิจัยช้ินน้ีศึกษาวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์-

วันไหลในภาคตะวันออกของไทย	และวิเคราะห์พลวัตของประเพณีสงกรานต์	ผู้วิจัยได้

น�าทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์	 รวมถึงแนวคิดพิธีกรรมเปล่ียนผ่านมาเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิเคราะห์ท�าให้พบว่า	 เทศกาลสงกรานต์-วันไหลไม่ได้มีเพียงการเล่นสาดน�้า	

หากแต่ด�าเนินงานเพื่อน�าเสนอวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในภาคตะวันออกสู่

สายตาคนนอกในบริบทการท่องเที่ยว	 โดยผู้จัดงานได้ปรับใช้คติชนหลายประเภทใน

ท้องถิ่น	ทั้งเรื่องเล่า	ต�านาน	ความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	และการละเล่น	มาประยุกต์	

ดัดแปลง	สร้างสรรค์	 เพื่อให้งานมีสีสันรองรับคนนอกได้	รวมถึงยังเป็นการประกอบ

สร้างเพื่อให้ประเพณีท้องถิ่นตนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน	 นอกจากน้ี	

ยังมีวิธีคิดที่โดดเด่นในการประกอบสร้างงานจากที่กระจัดกระจายในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	

ให้มาเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัด้วยการจัดเป็นตารางการท่องเทีย่วเทศกาลสงกรานต์-วันไหล	

โดยดัดแปลงจากรากวัฒนธรรมเดิมของวันไหลที่เป็นการเคล่ือนไปประกอบพิธีกรรม

ในชุมชนต่าง	ๆ	ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อความเป็นสิริมงคลในยามเปลี่ยนปี	อันท�าให้เกิดเป็น

กลุ่มก้อนของงานประเพณีสงกรานต์และหลังสงกรานต์ที่กลายเป็นมหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวที่ส�าคัญในปัจจบุนั	การประกอบสรา้งดงักล่าวนีถู้กขับเคลือ่นไปภายใตบ้ริบท

สังคมสมัยใหม่	 ด้วยการท�างานประสานกันระหว่างภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 หน่วยงานวัฒนธรรม	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 วัด	 และกลุ่มอนุรักษ	์

ท�าให้ประเพณีสงกรานต์	 ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นในเดือน	 ๕	 มีพลวัตจาก

ทีเ่คยเป็นพธิกีรรมเปล่ียนผ่านทีต่ระหนักถงึการหมนุเวียนเข้าสู่รอบจักรราศใีหม่	ฤดกูาล

ใหม่	 และพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ที่ต้องการน�้าฝนเพื่อการเพาะปลูก	 มาเป็น

พิธีกรรมกับการแสดง	 ที่ขาดนัยของความศักดิ์สิทธิ์	 แต่เพิ่มความส�าคัญในแง่มูลค่า

และการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น	ผลของการศึกษาบทความชิ้นนี้	จึงช่วยให้เข้าใจความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลคติชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก	 ซ่ึงด�ารงอยู่ในบทบาท

ใหม่และตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้คนในวิถีที่เปลี่ยนแปลง	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕90

Reference 

Bang	 Phra	 Sub-district	 Municipality.	 (2009).	 yon roi mueang bang phra

	 [History	of	Bang	Phra].	Chonburi:	Suthipong.	

Iaosiwong,	N.	(2014).	Songkran:	withichiwit	thai	thi	plianplaeng	[Songkran:	

	 A	changing	Thai	way	of	life]	In	phakhaoma, pha sin, kangkeng nai, 

 wa duai prapheni, khwam plianplaeng lae rueang sap pha sara 

 [Loincloth,	Sarong,	Underwear	and	etc.:	Traditions,	changes	and	all	

	 thinge]	(p.32-48).	(2
nd	
ed.).	Bangkok:	Matichon.

Kasemphonkun,	A.	(2016).	Songkran	nai	wannakam	lae	tamnan	khong	khon	

	 tai	 -	 thai	 [Songkran	 tradition	 in	 the	 literature	and	 legends	of	 the	

	 Tai-Thai	 people]	 In	 Satnam Songkran watthanatham ruam rak 

 echia	[Splashing	Water	in	Songkran	Tradition:	Shared	Asia	Culture]	

	 (p.49-68).	 Bangkok:	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	 Commission,	

	 Ministry	of	Education.

Mahakhan,	P.	(ed.).	(1981).	rai-ngan sammana watthanatham phaktawan-ok 

 [Seminar	 report	 on	 culture	 in	 the	 eastern	 region	 of	 Thailand].	

	 Chonburi:	Srinakharinwirot	University.

Nathalang,	 S.	 (2015).	 botsangkhro:	 phonlawat	 prapheni	 phithikam	 nai	

	 sangkhom	thai	ruam	samai	[Synthesis:	The	dynamics	of	ritual	and	

	 traditions	 in	contemporary	Thai	society]	 In	Prapheni sangsan nai 

 sangkhom thai ruam samai [Songkran	Tradition	in	Contemporary

	 Thai	Society] (p.355-384).	Bangkok:	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	

	 Anthropology	Centre	(Public	Organization).

Nathalang,	 S.	 (2019).	 khati chon sangsan bot sangkhro lae thruesadi 

 [“Creative	 folklore”:	 	 synthesis	 and	 theory].	 (2nd	 ed.).	 Bangkok:	

	 Princess	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 Anthropology	 Centre	 (Public	

	 Organisation).



พลวัตและวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกของไทย 91

Nimmanhemin,	 P.	 and	 Tao,	 S.	 (1999).	A pom thai tai khong nithan kap 

 sangkhom [A pom Thai Tai Khong,	Folktales	and	Society	of	the	Tai	

	 Kong	people].	Bangkok:	Mae	Kham	Phang.

Sathiankoset.	 (1957).	 prapheni thai kiaokap thetsakan Songkran [Thai 

	 traditions	 related	 to	 the	Songkran	Festival].	Capital	City:	Division	

	 of	Culture,	Department	of	Religious	Affairs,	Ministry	of	Education.

Sophlainoi.	 (2004).	Trut Songkran pramuan khwam pen ma khong pimai 

 thai samai tang tang [ Trut-Songkran	Festival,	A	Compilation	of	

	 the	 history	 of	 the	 Thai	 New	 Year	 in	 various	 periods].	 (2
nd
	 ed.).	

	 Bangkok:	Matichon.

Sujachaya,	 S.	 (2017).	 phithi	 kho	 fon	 khong	 chonchat	 thai	 [Rain	 Praying	

	 Rituals	of	the	Tai	Peoples]	In	Khati chon khon thai nai watthanatham 

 khao	 [Tai	 Folklore	 in	 rice	 culture]	 (p.231-265).	 Bangkok:	 Institute	

	 of	Thai	Studies,	Chulalongkorn	University.	

Sunalai,	 C.	 (2004).	 Revitalization of Wan Lai Tradition: Factors and 

 Consequences, Bangsaen, Chonburi Province.	 (Master	 Thesis).	

	 Mahidol	University,	Nakhon	Pathom,	Thailand.

Van	Gennep,	A.	(1960).	The Rites of Passage.	Chicago:	University	of	Chicago	

	 Press.	

Wanliphodom,	 S.	 (2017).	 sang ban paeng mueang [Establish	 a	 Country].	

	 Bangkok:	Matichon.

Wongthet,	P.	(1989).	ekkasan kan son chut wicha sinlapa kan lalen lae kan 

 sadaeng phuenban khong thai nuai thi 1-8	 [Teaching	Documents

	 for	 Art	 Courses,	 Thai	 folk	 games	 and	 performances,	 units	 1-8].	

	 Nonthaburi:	Sukhothai	Thammathirat	University.

Wongthet,	 S.	 (2016).	 rotnam	 satnam	 Songkran	watthanatham	 ruam	 khong	

	 usakhane	[Pouring	water	and	splashing	water:	Songkran	tradition	in	

	 Southeast	Asia,	a	common	culture]	In	Satnam Songkran watthanatham 



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕92

 ruam rak echia	 [Splashing	Water	 in	 Songkran	 Tradition:	 Shared	

	 Asia	 Culture]	 (p.29-38).	 Bangkok:	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	

	 Commission,	Ministry	of	Education.

Personal Interview

Charoenphon,	S.	(2020,	December	23).	Personal	Interview.

Homhuan,	A.	(2020,	November	26).	Personal	Interview.


