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This study was a qualitative research which focused on a key informant 

interview by using In-depth Interview. This interview was conducted on people in 2 

groups; 1) Philosophers and leaders of Mueng Pon community who were the leaders of 

Jong pa ra festival (5 people) 2) An officer in Cultural Council of Meung Phon, Khun 

yaum district and a culture officer in Subdistrict Administrative Organization (2 people). 

Moreover, there was a non-participant observation during February 15 – May 15, 2016. 

This study found that there were some differences of Jong pa ra festival 

between past and present times which were described as follows; people in the 

community made a jong pa ra by themselves in the past while there is a project that 

made jong pa ras for people and a parade to celebrate the festival at present. 

Moreover, Jong pa ra festival in the past showed the believing of Buddhism and aimed 

to make the happiness to Meung Pon’s people in the level of an individual and a family. 

At present, the objectives of this festival are to inherit a local tradition and to support a 

cultural tourism development. Jong pa ra festival had been performed as a media and a 

message which was adapted in the form and detail but still remained the valuable of the 

local tradition. Meung Pon’s people accepted and agreed to use Jong Pa Ra festival as 

a media to advertise and support the tourism. However, they still highly valued and kept 

their eyes on the methods of the festival to be in a good way. Jong Pa Ra festival 

created a good partnership between the public sector and people in Meung Pon. 

Finally, this study recommended that a limitation of media to promote Jong Pa Ra 
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festival was the reason why tourists did not considerably pay attention or interested in 

this festival as much as it should. The further study should focus on using media to 

promote and support the local tradition. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของงานวิจยั 

 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้ เป็นอกีหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึง

ของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า 

ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง มาแต่โบราณ จึงทําให้

วฒันธรรม ประเพณี ชีวติความเป็นอยู่ ตลอดจนภาษา อาหารการกินและการแต่งกาย จะมี

ความแตกต่างจากจงัหวดัอื่น ๆ ในภาคเหนือด้วยกนัอย่างชดัเจน เน่ืองด้วยเหตุผลที่สําคญัคอื

ความหลากหลายของประชากร และผู้คนเหล่า น้ียังคงดําเ นินชีวิต เรียบง่าย รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณดีงัเดมิไว ้เฉกเช่นเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน 

ด้วยความหลากหลายทางชาติพนัธ์ และวฒันธรรมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่เป็นจุด

รวบรวมความสวยงามทางเชื้อชาติสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านที่

สวยงามและหลากหลาย จงึเป็นปจัจยัสําคญัส่วนหน่ึงที่ดงึดูดให้นักท่องเที่ยวทัง้ในและนอก

ประเทศ มคีวามสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ชื่นชม และเรยีนรู้วฒันธรรมของชาวแม่ฮ่องสอน 

โดยจะเหน็ไดจ้ากสถติกิารเพิม่ขึน้ ลดลงของรายไดด้า้นการท่องเทีย่วในปี 2552-2556 จากภาพ

ที ่1.1  
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ภาพท่ี 1.1  ขอ้มลูรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของจงัหวดัแมฮ่่องสอนปี 2552-2556 

แหล่งท่ีมา: สาํนกังานสถติจิงัหวดัแมฮ่่องสอน, ม.ป.ป. 

 

จากสถติกิารท่องเทีย่วของจงัหวดัแมฮ่่องสอนจะเหน็ไดว้่า รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของ

จงัหวดัแมฮ่่องสอนในปี 2554 มอีตัราลดลงเน่ืองจากปญัหาการเกดิอุทกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศ

ไทย แต่เน่ืองด้วยนโยบายการผลกัดนัและการฟ้ืนฟูประเทศของรฐับาลโดยเฉพาะในเรื่องของ

การท่องเทีย่วและการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักท่องเทีย่วทําใหอ้ตัรารายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสูงขึน้ในปี 2555 โดยเป็นรองแค่จงัหวดัเชยีงใหม่และเชยีงรายเท่านัน้ 

ทัง้น้ีแนวทางการดําเนินงานของทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในเรื่องการท่องเที่ยวกเ็ป็นปจัจยัสําคญั

ทีช่่วยกระตุน้การเขา้มาของนกัท่องเทีย่วและส่งผลใหม้อีตัรารายไดใ้นดา้นการท่องเทีย่วทีสู่งขึน้

ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทัง้การซ่อมแซมทางคมนาคมเพื่อความสะดวกในการเดนิทางเขา้ถึง

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถงึผู้ประกอบการ

ต่าง ๆ และปจัจยัสําคญัที่สุดที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนคือการวาง

นโยบายในเรือ่งการส่งเสรมิ ฟ้ืนฟู พฒันาการท่องเทีย่วทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละดา้น
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วฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่อนัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัแมฮ่่องสอน และการประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่วเหล่าน้ีใหน้ักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิห้ไดร้บัรู ้เช่นในปจัจุบนัจะเหน็ได้

ว่ามกีารจดักจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเพณีของจงัหวดัเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม

อยูห่ลากหลาย โดยมปีระเพณหีลกัทีน่่าสนใจ อาทเิช่น 

1) ประเพณปีอยส่างลอง หรอืงานบวชลกูแกว้  

เป็นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้มี

โอกาสศึกษาพระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธเจา้และมคีวามเชื่อว่าจะได้รบับุญกุศลจากการ

บวชสามเณร งานน้ีจดัให้มขีึน้ช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน ช่วงปิดเทอมฤดูรอ้น โดยชาวบา้นจะ

ตกลงกนักําหนดวนันัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรยีนพร้อม ๆ กนั มกีารประดบัประดาผู้ที่จะ

บวชด้วยเครื่องประดบัมคี่าอย่างสวยงาม และประกอบพธิบีวชตามวดัที่เจ้าภาพศรทัธา โดย

ลกัษณะพธิกีรรม จะมดีว้ยกนั 2 วธิคีอื แบบทีเ่รยีกว่า ขา่มดบิ และแบบทีเ่รยีกว่า ส่างลอง 

(1) แบบข่ามดบิเป็นวธิกีารแบบง่าย ๆ คอื พ่อแม่จะนําเด็กไปโกนผมที่วดั

หรอืที่บ้าน เสร็จแล้วนุ่งขาวห่มขาว เตรยีมเครื่องไทยทานอัฐบรขิารไปทําพิธีบรรพชาเป็น

สามเณรทีว่ดั พระสงฆป์ระกอบพธิใีหก้เ็ป็นสามเณร 

(2) แบบส่างลอง เป็นวธิทีีจ่ดังานกนัใหญ่โตนิยมกนัมากแบ่งวนัจดังานเป็น 3 

วนั คอื 

วนัแรก เรยีกว่า วนัรบัส่างลองในตอนเชา้นําเดก็ทีโ่กนหวัแลว้ไปแต่งชุดส่าง

ลอง คลา้ยเจา้ชายไทยใหญ่รบัศลี นําส่างลองแห่ขอขมาศาลเจา้ประจาํหมู่บา้น ขอขมาพระสงฆ์

ที่วดัและญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพรกัใคร่ชอบพอ ตลอดทัง้วนัและนําส่างลองกลบัไปรบัประทาน

อาหารพกัผ่อนทีบ่า้นเจา้ภาพ 

วนัที่สอง เป็นวนัแห่เครื่องไทยทานทําในตอบเชา้มขีบวนแห่เครื่องไทยทาน

และส่างลองไปที่วดั เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมขบวนแห่ และมกีารทําขวญัส่างลอง เลี้ยงอาหารมื้อ

พเิศษมอีาหาร 12 อยา่ง แก่ส่างลอง  

วนัทีส่าม เป็นวนับรรพชาสามเณร ในช่วงตอนบ่ายแก่ ๆ จะมกีารแห่ส่างลอง

ไปทีว่ดัและทาํพธิบีรรพชา และในบางพืน้ทีอ่าจมจีดุบัง้ไฟเป็นการเฉลมิฉลองดว้ย 
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ภาพท่ี 1.2  ประเพณีปอยส่างลอง 1 

แหล่งท่ีมา: กระปกุดอทคอม, 2557. 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3  ประเพณีปอยส่างลอง 2 

แหล่งท่ีมา: ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555. 
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2) ประเพณเีขาวงกต หรอื (ปอยหมา่ก่าปา่)  

คําว่า หม่าก่าป่า แปลว่า เขาวงกต เป็นเรื่องราวตอนหน่ึงในมหาเวชสนัดรชาดก 

ตอนที่พระเวสสนัดรได้ออกเมอืงไปบําเพญ็บารมใีนป่าเขาวงกต ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเขา้ไปหา

หรอืไปทําบุญกต็าม หากไม่มบุีญแลว้ไม่สามารถเดนิทางเขา้ไปถงึอาศรมของพระเวสสนัดรได ้

จะเดนิหลงทางไปมาในวงกตนัน้เอง  

ในเขาวงกตที่มกีารจําลองขึ้นนัน้ ภายในจะมปีราสาทจํานวน 9 หลงัเป็นการ

จาํลองปราสาทพระประจาํวนัเกดิ 8 หลงัประกอบไปดว้ย 

(1) ปราสาทประจาํวนัอาทติย ์

(2) ปราสาทประจาํวนัจนัทร ์

(3) ปราสาทประจาํวนัองัคาร 

(4) ปราสาทประจาํวนัพุธ 

(5) ปราสาทประจาํวนัพฤหสับด ี

(6) ปราสาทประจาํวนัศุกร ์

(7) ปราสาทประจาํวนัเสาร ์

(8) ปราสาทประจาํวนัราห ู

(9) อกีหลงัหน่ึงเป็นการจาํลองปราสาทของพระพุทธเจา้ซึง่จะตัง้อยู่กลางของ

เขาวงกตและเป็นปราสาททีส่งูทีสุ่ด 

ประเพณีเขาวงกต หรอื (ปอยหม่าก่าป่า) เป็นประเพณีทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ได้

อนุรกัษ์ สืบสานและดํารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา โดย

ประชาชนและผูม้าร่วมในพธิเีปิดจะเดนิเขา้เขาวงกต (ราชวตัร) ซึง่ทําดว้ยไมไ้ผ่สานและทําเป็น

ทางเดนิคดเคีย้วเพื่อบูชาพระประจําวนัเกดิ โดยมคีวามเชื่อว่าเป็นการปดัเป่าสิง่ชัว่รา้ยต่าง ๆ 

ให้หมดสิ้นไป นิยมจดัขึน้ในเดอืน 12 ระหว่างวนัขึน้ 1 คํ่า ถงึ 15 คํ่า แต่ส่วนใหญ่มกัจะจดัขึน้ 

13 คํ่า ถงึ 15 คํ่า เดอืน 12 โดยถอืเอาวนัขึน้ 15 คํ่า เป็นวนัสุดทา้ยของงาน 
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ภาพท่ี 1.4  ประเพณเีขาวงกต 1 

แหล่งท่ีมา: ม-ิมู่, 2550. 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5  ประเพณเีขาวงกต 2 

แหล่งท่ีมา: Chiangmai Touring, ม.ป.ป. 
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3) ประเพณีแห่จองพารา (ปอยเหลนิสบิเอ็ด) หรอืประเพณีออกพรรษาของชาว

ไทยใหญ่ 

ประเพณีแห่จองพารา คอื ประเพณีบูชาปราสาทพระของคนไตหรอืชาวไทยใหญ่ 

เป็นประเพณทีีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัชาวแมฮ่่องสอน อกีหน่ึงอย่าง ซึง่ประเพณีปอยเหลนิสบิเอด็

จะจดัขึน้ในเดอืน 11 ระหว่างขึน้ 13-14 คํ่า ประชาชนจะซือ้อาหารและสิง่ของต่าง ๆ สําหรบัไป

ทาํบุญทีว่ดัในวนัขึน้ 15 คํ่า เมือ่ถงึรุง่เชา้มดืของวนัขึน้ 15 คํ่า ซึง่ตรงกบัวนัออกพรรษา จะมกีาร

ตกับาตรเทโวโรห ตอนกลางคนืตามบา้นเรอืนและวดัต่าง ๆ จะมกีารจุดประทปีโคมไฟสว่างไสว 

มกีารแห่ “จองพารา” หรอื “ปราสาทรบัเสดจ็พระพุทธเจ้า” ซึ่งตกแต่งประดบัประดาอย่าง

สวยงาม มกีารแสดงการละเล่นพื้นเมอืงและมหรสพต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2556) 

ประเพณีน้ีมพีื้นเพจากความเชื่อที่ว่าถ้าได้จดัทําจองพาราหรอืปราสาทพระรบั

เสดจ็พระพุทธเจา้ที่บ้านของตนเองแล้วครอบครวัจะอยู่เยน็เป็นสุข ได้บุญกุศลส่งผลไปถงึการ

ประกอบอาชพี และจะไดร้บัผลสาํเรจ็ตลอดทัง้ปี  

จองพาราจะมสี่วนประกอบโครงที่ทําจากไม้ไผ่ บุด้วยกระดาษสา ตกแต่งด้วย

กระดาษสบุีลายศลิปะชาวไต ซึง่ม ี2 กลุ่มลาย คอื กลุ่มนอนเคอ (ลานเคลอืเถา) ลกัษณะลายที่

เขยีนเป็นเถาตดิต่อกนั ประกอบดว้ยกา้นใบ ดอก และเถาเลือ้ย เน้นความสวยงามของเสน้โคง้ที่

อ่อนช้อย อีกหน่ึงกลุ่ม คอื ลายใบหมากเก๋ง (ลายสบัปะรด) ลกัษณะใบหมากเก๋งเป็นรูปลาย

ประดษิฐใ์บเรยีว คลา้ยกบัรายกนก ลายกะจง ลายกลบีบวั 

ชาวบา้นจะนําอาหารทีป่ระกอบดว้ย ขา้วสวย ขนม ผลไม ้ใส่ในกระทงใบตองวาง

ไวบ้นจองพารา จุดธูปเทยีนกล่าวอญัเชญิพระพุทธเจา้ให้มาเสดจ็ประทบัทีจ่องพาราเพื่อเป็นสริิ

มงคล และจะตัง้ไปจนครบ 7 วนั เมือ่สิน้สุดการบูชา กจ็ะนําจองพาราไปทิง้หรอืเผา บา้งกเ็อาไว้

นอกชายคาบา้นนอกรัว้ ไมนิ่ยมเกบ็ไวใ้นบา้น เมือ่ถงึปีถดัไปกจ็ะทาํใหมอ่กีครัง้ 

สําหรบัชาวไทยใหญ่นัน้ประเพณีจองพาราเปรยีบเสมอืนการทําบุญครัง้ใหญ่เป็น

ส่วนสําคญัของประเพณีไทยใหญ่ที่จดัทํากนัในช่วงออกพรรษา โดยที่มคีวามศรทธาและความ

เคารพในพระพุทธศาสนาเป็นตวัแกนหลกั ในการจดั และในปจัจุบนัน้ีจองพาราถอืเป็นประเพณี

ที่นักท่องเที่ยววฒันธรรมให้ความสนใจเป็นอนัมาก โดยจะเห็นได้จากการจดังานประเพณีที่

ยิง่ใหญ่ในอําเภอแมฮ่่องสอนเอง และดว้ยความน่าสนใจของประเพณีน้ีในหลายพืน้ทีข่องจงัหวดั

แมฮ่่องสอนจงึไดม้กีารเริม่นําจองพารามาเป็นสื่อในการส่งเสรมิท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเช่นกนั 
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ภาพท่ี 1.6  ประเพณแีห่จองพารา 1 

แหล่งท่ีมา: ป่ิน บุตร,ี 2552. 

 

 

 

ภาพท่ี 1.7  ประเพณแีห่จองพารา 2 

แหล่งท่ีมา: นุชนารถ เผอืกพาคาํ, 2558. 
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ทัง้ 3 ประเพณีที่ได้กล่าวไปข้างต้นนัน้ ถือเป็นศูนย์รวมลักษณะสําคัญของจงัหวัด

แม่ฮ่องสอนให้เราเห็นได้อย่างเด่นชัด ด้วยว่ามีการแสดงถึงคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของ

วฒันธรรมทีม่คี่าควรแก่การอนุรกัษ์และส่งเสรมิ อาทเิช่น  

1) การใชศ้ลิปะหตัถกรรมในการตกแต่งงาน  

2) การแสดงออกถงึศรทัธาในพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นจดุเด่นของคนไทยใหญ่  

3) การการแต่งกายในชุดพืน้เมอืงเพื่อเขา้รว่มงานประเพณ ี

4) การใช้ภาษาไทยใหญ่และภาษาพืน้เมอืงในการเรยีกขานชื่อสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็น

ส่วนประกอบของประเพณ ี

ดงัที่ สมควร กวยีะ (2547, อ้างถงึใน ลดัดา จติตคุตตานนท,์ 2552) ได้อธบิายถงึสื่อ

ประเพณี (Traditional Media) ว่าคอืวฒันธรรมทัง้มวลทีค่นไทยและสงัคมไทยไดส้รา้งสรรคแ์ละ

สัง่สมกันมาตัง้แต่อดีต กลายเป็นเครื่องมือที่ส่ง รบั และเก็บข่าวสารที่เป็นสัญลักษณ์และ

เอกลกัษณ์ของระบบสงัคมไทย ปรากฏใหรู้ใ้หเ้หน็ในรปูแบบของคาํพดู ขอ้เขยีน บทเพลง ดนตร ี

การละเล่น หตัถกรรม สถาปตัยกรรม พธิกีาร ความคดิ ความเชื่อ ค่านิยม หรอืแมก้ระทัง่วธิชีวีติ  

นอกจากน้ี สมควร กวยีะ (2547, อา้งถงึใน ลดัดา จติตคุตตานนท,์ 2552) ยงัไดก้ล่าวถงึ

การใชส้ื่อประเพณีในการเป็นเครื่องมอืสื่อสารไวว้่า สื่อประเพณีอาจเป็นได้ทัง้ภาชนะรองรบัตวั

สาร และพาหนะ ที่จะนําตวัสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง จากสถานที่หน่ึงไปยงัอีก

สถานที่หน่ึง และที่สําคญัคอืจากเวลาหน่ึงไปยงัอกีเวลาหน่ึง ซึ่งจะยาวนานหลายพนัปี อาจจะ

หมายถงึ บุคคล วตัถุ เสยีง ภาพ การเคลื่อนไหว กระบวนการหรอืวธิกีารที่สามารถเกบ็บนัทกึ

และถ่ายทอดขา่วสารของระบบสงัคม รวมทัง้ขา่วสารอื่น ๆ ตามความประสงค ์

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้ได้เล็งเห็นถึงความสําคญั และความสามารถของสื่อประเพณี

พื้นบ้านเหล่าน้ีเป็นอนัมาก เพราะจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นองค์ประกอบที่สําคญัและโดดเด่น

เหล่านัน้ถือว่าเป็นทรพัยากรทางการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่ลํ้าค่า และมพีลงัในการดงึดูด

นักท่องเที่ยวเข้ามาแสวงหาความสวยงามของประเพณีเหล่าน้ีอยู่เสมอ จงึมนีโยบายให้แต่ละ

พืน้ทีนํ่าเอาประเพณีเหล่าน้ีมาเป็นสื่อทีใ่ชศ้กึษาทางวฒันธรรมใหก้บับุคคลทีส่นใจ โดยในแต่ละ

พื้นที่จะมกีารหยบิยกประเพณีสําคญัและโดดเด่นขึ้นมาให้คนนอกพื้นที่ได้ศึกษา โดยคนใน

ทอ้งถิน่เองจะเป็นผูท้ีม่าใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

ดงัที ่จริาวรรณ กาวลิะ (2544, อ้างถงึใน นุชจรนิทร ์ทบัทมิ, 2553) กล่าวถงึ ประเพณี

และวฒันธรรมไวว้่า เป็นทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีม่คีวามสําคญัและมบีทบาทในการดงึดูด

นักท่องเทีย่วจากดนิแดนต่าง ๆ สู่แหล่งท่องเทีย่วแต่ละแห่งไดไ้ม่น้อย โดยเหตุทีช่นชาตต่ิาง ๆ 

ทัว่โลกต่างก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน มีว ัฒนธรรมที่สมาชิกในชนชาตินัน้ ๆ ร่วมกันสร้างขึ้น

มากมาย ซึง่ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมของแต่ละชนชาตเิป็นสิง่ทา้ทาย

เพื่อนมนุษยใ์หส้นใจใคร่รู ้ใคร่เหน็ถงึความแตกต่างนัน้ ๆ และไดก้ระตุ้นใหเ้กดิการเดนิทางเพื่อ

การศกึษาเรยีนรูใ้นวฒันธรรมของชนชาตอิื่น ๆ ตามธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่กัจะสนใจและอยาก
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รูอ้ยากเหน็ในสิง่ทีแ่ปลกใหมจ่ากของตนเอง ซึง่ความแตกต่างทางวฒันธรรมจงึเป็นทางเลอืกอกี

ทางหน่ึงของธุระกิจการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ทัง้ทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ชวีิต 

นอกเหนือไปจากการท่องเทีย่วเพื่อความสนุกสนานเพยีงอยา่งเดยีว  

นอกจากน้ี สมควร กวยีะ (2547, อ้างถงึใน ลดัดา จติตคุตตานนท,์ 2552) ได้ให้ขอ้ 

เสนอแนะไวว้่า สื่อประเพณี เป็นช่องทางหน่ึงที่สารมารถนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอด

วฒันธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมได้เป็นอย่างด ีเพราะจะทําให้เหน็การพฒันา

สอดคล้องกบัวถิชีวีติของคนในพืน้ที ่ซึง่เป็นผูท้ี่คลุกคลมีคีวามใกล้ชดิกบัวฒันธรรมนัน้ ๆ มาก

ทีสุ่ด หรอือาจจะกล่าวไดว้่าเป็นผูท้ีส่รา้งสรรคว์ฒันธรรมนัน้ ๆ ขึน้มากเ็ป็นได ้และจากทีไ่ดเ้ริม่

กล่าวมาแต่ต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนัน้มวีฒันธรรม ประเพณีมากมายที่จะสามารถนํามา

เป็นเครือ่งมอืในการสื่อสารเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วในเชงิวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งด ี

ซึ่งในงานวจิยัชิ้นน้ีผู้ศึกษาได้เลอืกศึกษางานประเพณี 12 เดอืน ของชาวไทยใหญ่มา

เป็นกรณีศึกษา โดยได้ศึกษาลงลึกไปที่ประเพณีจองพารา ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนจะมีการ เรียกชื่องานและการจดังานที่แตกต่างกันออกไป เช่น เทศบาลเมือง

แม่ฮ่องสอน จะมกีารจดังานปอยเหลนิสบิเอ็ดทุกปี อย่างยิง่ใหญ่ ในช่วงเดอืนตุลาคม ซึ่งมกีาร

แห่จองพาราเป็นหวัใจหลกัในการจดังาน หรอืในพืน้ทีอ่ําเภอแม่สะเรยีงจะมกีารเรยีกชื่อว่า งาน

เทศกาลออกหว่า ประเพณีออกพรรษาแม่สะเรยีง ส่วนอําเภอปายเรยีกงานประเพณีน้ีว่า งาน

กาดหลู่ปาย 

ในส่วนของพืน้ทีศ่กึษาผูศ้กึษาไดเ้ลอืกพืน้ทีต่ําบลบา้นเมอืงปอน อ.ขุนยวม เป็นพืน้ทีใ่น

การศึกษา เน่ืองจากทางบ้านเมอืงปอน อ.ขุนยวมนัน้ ได้มกีารจดัดําเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารอนุรกัษ์สบืสานประเพณีวฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด) ขึน้โดย

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนและประชาชน

บ้านเมอืงปอน โดยให้การศึกษาในเรื่องของการทําจองพารา กับกลุ่มองค์กร และประชาชน

ทัว่ไป ที่สนใจเข้ามาศึกษาหรอืเรยีนรู้วถิีแห่งประเพณีของชาวบ้านเมอืงปอนและ มกีารร่วม

เดนิขบวนแห่จองพาราอย่างสวยงาม โดยไดเ้ริม่จดัทําครัง้แรกในปี พ.ศ. 2557 และต่อมาในปี 

พ.ศ. 2558 ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการจดังานดงัน้ี 

1) เพื่อสรา้งความตระหนักเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณีอนัดแีก่ลูกหลานและทุก

ภาคส่วนในชุมชนอนุรกัษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (ซุ้มประสาทรบัเสด็จ) 

ส่งเสรมิและพฒันาบา้นเมอืงปอนเป็นหมู่บา้นวฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) 

2) เพื่อส่งเสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมประเพณบีา้นเมอืงปอน 

3) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้วฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต 

(ไทยใหญ่) ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดแีละการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์และสบื

สานวฒันธรรมประเพณอีนัดขีองชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) 
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การศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา และ การนําไปใช้

ในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แม่ฮ่องสอน” ผูศ้กึษาซึง่มมีถีิน่กําเนิด ทีอ่ยู่อาศยัอยู่

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาแต่กําเนิด จงึมคีวามสนใจศกึษาในเรื่องของ สื่อประเพณีทีม่ใีนจงัหวดั

แมฮ่่องสอน โดยในงานวจิยัชิน้น้ี จะเลอืกใชส้ื่อประเพณีทีม่คีวามเก่าแก่ มกีารร่วมมอืร่วมใจกนั

ของชุมชนอยู่ในปจัจุบนั และเป็นที่รูจ้กัทัง้ของคนใน และนอกพื้นที่จงัหวดั อนัได้แก่ ประเพณี

จองพารา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจะสามารถนําไปเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางในการใชส้ื่อประเพณี

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวของจงัหวดั โดยจะทําการศกึษาคุณลกัษณะและรูปแบบของสื่อประเพณ ี

บทบาทหน้าที่ที่มต่ีอการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การมสี่วนร่วมของคนในพื้นที่ ที่มี

ต่อการใช้สื่อประเพณีเพื่อการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม จนนําไปสู่การอนุรกัษ์สื่อ

ประเพณเีหล่าน้ีใหค้งไวอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

1.2 ปัญหานําวิจยั 

 

1) สื่อประเพณีจองพาราในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

คุณลกัษณะ แตกต่างกนัอยา่งไรในอดตีและปจัจบุนั 

2) สื่อประเพณจีองพารามบีทบาทหน้าทีต่่อการนําไปใชใ้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ของบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอนอยา่งไร 

3) จากการนําสื่อประเพณจีองพารามาใชใ้นการท่องเทีย่ว ทําใหเ้กดิปรบัเปลีย่นของสื่อ

หรอืไมอ่ยา่งไร 

4) การนําสื่อประเพณีจองพารามาใชใ้นการท่องเที่ยวส่งผลต่อการสรา้งการมสี่วนร่วม

ของคนในบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอนอยา่งไร 

 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรปูแบบของอดตีและปจัจุบนัของ

บา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน  

2) เพื่อศกึษาบทบาทหน้าทีส่ ื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใชใ้นการท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมของบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

3) เพื่อศกึษาการสรา้งการมสี่วนร่วมของคนในบ้านเมอืงปอน อําเภอขุนยวมจงัหวดั

แมฮ่่องสอน 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1) ผลจากการวจิยัสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของสื่อ

ประเพณใีนจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

2) ผลจากการวจิยัสามารถนําไปเป็นประโยชน์ทางวชิาการซึ่งสามารถนาไปใช้อ้างองิ 

และศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิไดใ้นดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

3) ผลจากการวิจัยสามารถนําไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวดัอื่น ๆ ทีม่สี ื่อประเพณีเป็นฐานในการท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม 

 

1.5 ขอบเขตการวิจยั 

 

1) ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

ในงานวจิยัชิน้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชพ้ืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นพื้นที่ในการศกึษาเน่ืองจากสภาวฒันธรรมบ้านเมอืงปอน มกีารกําหนดนโยบายในการนํา

ประเพณีจองพารามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการศึกษา และกระตุ้นส่งเสริมด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้เกิดเป็นประโยชน์กบัชุมชนและคนในพื้นที่บ้านเมอืงปอน อําเภอ

ขนุยวม 

2) ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง 

ในงานวจิยัชิ้นน้ีผู้ศกึษาได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม โดยได้คดัเลอืกจากกลุ่ม

บุคคลทีม่กีารเขา้ร่วมทํากจิกรรม และมคีวามเกี่ยวขอ้งในประเพณีจองพาราของบา้นเมอืงปอน 

อําเภอขนุยวม อนัไดแ้ก่ 

(1) ปราชญช์าวบา้น และผูนํ้ากลุ่มชาวบา้นในการจดังาน ประเพณจีองพารา 

(2) เจา้หน้าที่จากสภาวฒันธรรม บ้านเมอืงปอน อําเภอขุนยวม และ นักวชิาการ

จาก บรหิารส่วนตําบลบา้นเมอืงปอน 

(3) กลุ่มคนในชุมชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมจองพารา 
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1.6 นิยามศพัท ์

 

การใช้ส่ือเพ่ือการพฒันา หมายถงึ การใชส้ื่อ ประเพณีจองพารา ไปในลกัษณะของ

การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารท่องเทีย่วภายในชุมชน และเป็นการ

สนบัสนุนการสบืทอดประเพณแีละวฒันธรรมใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 

การส่ือสารแบบมีส่วมร่วม หมายถงึ การมสี่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการใชส้ื่อ

ประเพณีจองพารา โดยการเขา้ร่วมในประเพณีในแต่ละกระบวนการ และมกีารช่วยกนัพลกัดนั

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประเพณีจองพาราในด้านการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วองชุมชนบา้นเมอืงปอนอกีดว้ย 

คณุลกัษณะ หมายถงึ คุณสมบตัใินดา้นต่าง ๆ ของสื่อประเพณ ีอนัจะไดแ้ก่ 

1) รูปแบบ วธิกีารจดัทําประเพณีจองพาราขึ้นมาตัง้แต่ วธิกีารสร้างจองพารา 

การเดนิขบวนแห่จองพารา วธิกีารบชูาจองพารา และหลงัจบประเพณจีองพารา 

2) เน้ือหา และคุณค่า ความหมาย ของประเพณีจองพาราทีส่ําคญัหรอืเป็นหวัใจ

หลกัในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามประเพณ ี

ชาวไทยใหญ่ หมายถงึ ชนพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย เป็นกลุ่ม

คนที่มอีทิธพิลต่อวฒันธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยในทีน้ี่ระบุการศกึษาเกี่ยวขอ้ง

กบัคนไทยใหญ่ในจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

ส่ือประเพณี หมายถงึ ประเพณีจองพาราซึ่งเป็นประเพณีช่วงออกพรรษา ที่จดัขึน้ใน

บา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณจีองพารา และ การนําไปใช้

ในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แมฮ่่องสอน” ผูศ้กึษาไดนํ้าแนวคดิ ทฤษฎ ีมาใชเ้ป็น

แนวทางกําหนดกรอบความคดิในการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคดิเรือ่งสื่อพืน้บา้นและสื่อประเพณี 

2.2 แนวคดิเรือ่งการปรบัตวัของสื่อพืน้บา้น 

2.3 แนวคดิเรือ่งตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 

2.4 แนวคดิสื่อสารการท่องเทีย่ว 

2.5 แนวคดิการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัความหมายและองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

2.7 แนวคดิเรือ่งการมสี่วนรว่ม 

2.8 แนวคดิการมสี่วนรว่มของชุมชนกบัการท่องเทีย่ว 

2.9 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเร่ืองส่ือพืน้บา้นและส่ือประเพณี 

 

2.1.1 ธรรมชาติทัว่ไปของส่ือพื้นบ้าน 

เป็นทีร่บัทราบกนัโดยทัว่ไปว่า สิง่ทีเ่รยีกว่า “สื่อ” (Media) นัน้ มไิดต้ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ

เช่นเดยีวกนักบั ความหมาย (Meaning) ก็มไิด้เกดิขึน้เองมาตามธรรมชาต ิหากแต่เป็นสิง่ที่

มนุษยไ์ด้สรา้งหรอืกําหนดบทบาทขึน้มาแทบทัง้สิน้ โดยเฉพาะสื่อ ซึง่ในเบือ้งต้นดว้ยทุกคนใน

สงัคมตอ้งตระหนกัก่อนว่ามนัคอืสื่อ และหน้าทีข่องสื่อโดยพืน้ฐานกค็อื การเชื่อมโยงคนสองคน

ให้เขา้มารูจ้กัสมัพนัธ์กนั ในแวดวงวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน สื่อ นับเป็นตวักลาง หรอืพาหะ

เป็นเครื่องห่อหุม้เน้ือหา  /ความหมายบางอย่าง เช่น ช่อดอกไมท้ี่ชายหนุ่มมอบให้แก่หญงิคนรกั

เพื่อแสดงความรกัความห่วงใยกนั ช่อดอกไมน้ัน้จะกลายมาเป็นสญัลกัษณ์หรอืสื่อแสดงแทน

ความผูกพนัทนัท ีฉะนัน้ในเบือ้งต้นแล้ว สื่อต้องมคีุณสมบตัอิย่างน้อย 2 ประการที่สําคญั คอื 

ประการแรก สื่อทําหน้าทีเ่ชื่อมโยงระหว่างคนเขา้ดว้ยกนั และประการทีส่องสื่อต้องทําหน้าทีใ่น

การห่อหุ้มสารหรอืเน้ือหาบางอย่างจากผู้ส่งสารไปยงัผู้รบัสาร (กาญจนา แก้วเทพ, 2549)
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สกนธ์ ภู่งามด ี(2547) ได้กล่าวถงึความหมายของ “สื่อ” ไว้อย่างที่น่าสนใจในหนังสอื

เรื่อง การวางแผนในงานโฆษณา สรุปความได้ว่า สื่อ คอืตวักลางหรอืช่องทางเพื่อให้สิง่ใดสิง่

หน่ึงที่อยู่ต้นทางกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงทีอ่ยู่ปลายทางใต้เดนิทางถงึกนั โดยสิง่ทีอ่ยู่ต้นทางอาจจะเป็น

ขอ้ภาพ ตวัอกัษร หรอืแมแ้ต่กริยิาท่าทางไปยงัสิง่ทีอ่ยู่ปลายทางโดยผ่านตวักลาง ซึ่งในที่น้ีเรา

เรยีกว่าสื่อนัน้เอง 

สําหรบัคําว่า “พืน้บา้น” (Area Based) มนีัยหมายถงึ การกําเนิดเจรญิเตบิโตขึน้มาใน

แต่ละพืน้ที ่และถ้าเราไปรวมกบัคําว่าสื่อเป็น สื่อพื้นบา้นก็จะมคีวามหมายไปในทศิทางว่า เป็น

สื่อทีถ่อืกําเนิดขึน้และใชส้อยกนัอยู่ในแต่ละพืน้ที่ ลกัษณะทีส่ําคญัพืน้ฐานทัว่ไปของสื่อพื้นบา้น

เหมอืนกบัเหรยีญสองด้านหรอืทวลิกัษณ์ กล่าวคอื ในด้านหน่ึงจะมคีุณสมบตัิร่วมกบัที่อื่น ๆ 

ยกตวัอย่างเช่น การสวมใส่กระโปรงของหญงิสาวชาวมง้ทีจ่ะใส่กระโปรงแบบมจีบีรอบตวั ซึง่มี

ลกัษณะเหมอืนกบัผูห้ญงิทัว่ไปส่วมใส่อยู่ แต่ในเวลาเดยีวกนักบักระโปรงของหญงิสาวชาวมง้ก็

จะม ี“กรรมวธิกีารผลติและประดบัประดา” สญัลกัษณ์บางอย่างลงไปที่ทําให้เป็น “เอกลกัษณ์

เฉพาะ” ทําให้ผู้พบเห็นรู้และเข้าใจทนัทีว่ามใิช่เป็นเครื่องใช้สําหรบัหญิงสาวโดยทัว่ไป 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2549) 

ทุกวนัน้ีถ้าพูดถงึ “สื่อพืน้บา้น” (Folk Media) หลายคนคงนึกถงึสื่อทีเ่กดิขึน้และใชส้อย

กนัในชุมชนทอ้งถิน่ทีม่กีระบวนการผลติทีไ่มซ่บัซอ้นมากนกั สามารถใชว้สัดุในทอ้งถิน่ทีม่อียู่มา

ประยุกต์ใช้ในการผลิตและจดัทําได้ โดยปกติแล้วสื่อพื้นบ้านน้ีเป็นสื่อที่เกิดขึ้นมาก่อนสื่อ

สมยัใหม่ และเป็นสื่อที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารของคนในชุมชน ตัวสื่อพื้นบ้านนัน้

ค่อนขา้งมคีวามหลากหลายและความจาํกดัในแงข่องประเภทของสื่อหรอืแหล่งกําเนิดของสื่อเอง 

ทัง้น้ีเน่ืองจากแหล่งกําเนิดของสื่อพื้นบ้านมลีกัษณะเป็นการกระจายตวั (Decentralized) ที่

แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัในแต่ละทอ้งถิน่ (Locallized) ทีต่วัสื่อนัน้ ๆ ถอืกําเนิดขึน้มา แต่ในขณะ

ทีส่ื่อมวลชนนัน้มกีลุ่มของผู้ผลติที่เป็นแบบ “ศูนยร์วม” (Centralized) และมโีครงสรา้งที่เป็น

มาตราฐานค่อนข้างชดัเจนมากกว่า เช่น สื่อภาพยนตร์ก็จะมกีระบวนก่อนการผลติ การผลติ 

กระบวนการผลติ และหลงัการผลติที่จะต้องใช้บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

รวมทัง้เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการผลติ (กาญจนา แก้วเทพ, สุชาดา พงศ์กติตวิบิูลย,์ และ

ทพิยพ์ธ ูกฤษสุนทร, 2554) 

 

2.1.2 ประเภทของส่ือพื้นบ้าน 

สําหรบัการทําความเขา้ใจกบัสื่อพื้นบ้านในแง่มุมของการจดัแบ่งประเภทนัน้ มแีนวคดิ

พืน้ฐานที่ผูว้จิยัจะขอนําเสนอโดยการอาศยักรอบทฤษฎขีอง B. Seal (1989, อ้างถงึใน พงศ์

กฤษฏิ ์พละเลิศ, 2554) ที่ว่าด้วยเรื่องของปฐมบทของการศึกษาสื่อพื้นบ้านเป็นแนวทางใน

การศึกษาทําความเข้าใจกับปรากฎการณ์ดังกล่าว ทัง้น้ีโดยมี กาญจนา แก้วเทพ (2549) 

นักวชิาการด้านสื่อสารมวลชนที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านการศึกษาสื่อพื้นบ้านมาเป็นแม่แบบใน



16 

การศกึษา ในลําดบัต่อไปผูว้จิยัจะขอหยบิยกเอาแนวความคดิเกี่ยวกบัการแบ่งประเภทของสื่อ

พืน้บา้นมานําเสนอ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1) สื่อทีเ่ป็นวจนภาษา (Verbal Form) สื่อประเภทน้ีมขีอบเขตทีก่วา้งขวาง ส่วน

ใหญ่มกัจะอยู่ในรูปของภาษาพูดและภาษาเขยีน อกีทัง้ยงัสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ เช่น คําพูดคํา

จาของคน ภาษิต บทกลอน เพลงพื้นบ้าน เรื่องเล่า หรือแม้แต่ตํานานต่าง ๆ ที่มีการเก็บ

รวบรวมไว ้เป็นตน้ 

2) สื่อทีเ่ป็นพฤตกิรรม (Bahavior Form) สื่อประเภทน้ีปรากฎใหเ้หน็ไดท้ัว่ไป 

เช่น วถิชีวีติของผู้คน วฒันธรรมประเพณี เครื่องแต่งกาย งานเฉลมิฉลอง ตลอดจนการละเล่น

พืน้เมอืงต่าง ๆ  

3) สื่อทีเ่ป็นวตัถุ (Material Form) เช่น สิง่ของเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 

งานฝีมอืของตกแต่งบา้น งานประดษิฐเ์สือ้ผา้ของใช ้สิง่ประดษิฐต่์าง ๆ  

4) สื่อทีเ่ป็นอวจนภาษา (Non-Verbal Form) สื่อประเภทน้ีไดแ้ก่ การแสดงอา

กับกิริยา การจดัสถานที่ ลักษณะท่าทางของคน การจดัระยะห่าง การวาดภาพหรอืเขียน

ตวัอกัษร งานศลิปะ ฯลฯ 

ประเพณีจองพารานัน้มคีวามเป็นสื่อในทุกประเภท ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นประเพณีที่มเีกดิ

มาจากความเชื่อ คําสอนที่บอกเล่าต่อกันมาจากโบราณกาลส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

แสดงออกดว้ยความเคารพศรทัธาจนกลายเป็นประเพณีสื่บต่อกนัมา เป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติ

โดยผ่านรปูแบบของวตัถุ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นงานและความงดงามทางศลิปะทีม่ใีนตวัจองพารา 

นอกจากน้ีประเดน็ที่มคีวามน่าสนใจเกี่ยวกบัสื่อพื้นบ้าน ก็คอื ตวัสื่อนัน้สามารถหาได้

จากทอ้งถิน่เอง ซึง่อาจจะมลีกัษณะที่แตกต่างกนัออกไป สื่อประเภทน้ีมกัมคีวามคุน้เคยกบัคน

ในชุมชนเป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตวักบัผูค้นในสงัคม โดยเฉพาะในทอ้งถิน่สิง่ของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อพื้นบ้านได้ เช่น ของที่ระลึกที่ขายให้แก่

นักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้นํากลบัไป อย่างสนิคา้ประเภทไมส้กัแกะสลกัทีผ่่านกระบวนการผลติที่

สวยงามประณตี เน้ือไดม้คีวามละเอยีด นบัเป็นการสรา้งมลูค่าใหก้บัตวัสนิคา้ ซึง่จากกรณีน้ี  ไม้

สักธรรมดา ๆ ก็มิได้มีความหมายเพียงเป็นแค่ไม้ที่ใช้สอยเท่านัน้ หากแต่ได้เปลี่ยนเป็น 

“สญัลกัษณ์” ของความมัง่คัง่ อํานาจ และบารมขีองผูค้รอบครองได ้เช่นเดยีวกนั ไมม้งคลต่าง ๆ 

ทีย่งัแฝงเรน้ไปดว้ยโชคลางของขลงั (โขมส ีแสนจติต,์ 2548) 

 

2.1.3 หน้าท่ีของส่ือพื้นบ้าน 

ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาสื่อพื้นบ้านนัน้ ก็คอื การพจิารณาการทํา

หน้าทีข่องสื่อพื้นบา้น ซึง่ก็เหมอืนกบัสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ขึน้ชื่อว่าเป็นสื่อแลว้นัน้ก็ย่อมจะต้อง

ทําหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน และในที่น้ีจะขอนําเอารากฐานความคิดจากทฤษฎีหน้าที่นิยม

(Functionalism) ซึ่งมองว่าสื่อทุก ๆ ประเภทที่มนุษยส์รา้งขึน้ ก็คอื “สื่อของสงัคม” ที่ต้องมี
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บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่นเดยีวกบัสื่อกระแสหลกั นักวชิาการอย่าง กาญจนา 

แกว้เทพ (2549: 445-446) ไดส้รปุหน้าทีข่องสื่อพืน้บา้นต่อสงัคมไวด้งัน้ี  

1) แจง้ขา่วสาร  

2) ใหก้ารศกึษา  

3) ใหค้วามบนัเทงิ  

4) ประสานความสมัพนัธข์องคนในสงัคม 

จากการทาํหน้าทีข่องสื่อตามหลกัการในขา้งตน้นัน้ ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจพืน้ฐานทีว่่า

บทบาทการทาํหน้าทีข่องสื่อพืน้บา้นกม็ลีกัษณะคลา้ยกบัสื่อสารมวลชนทัว่ไปต้องทําหน้าทีห่ลกั

ต่อสงัคมและประเทศชาต ิขณะเดยีวกนัตวัสื่อพื้นบ้านก็ยงัแสดงออกถงึภูมปิญัญาท้องถิน่ด้วย

เช่นเดยีวกนั ดงันัน้กระแสการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมท้องถิน่ในสงัคมไทยจงึค่อย ๆ เตบิโตควบคู่มา

กบัสภาวะทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืง ที่ได้เปิดพื้นที่ให้กบัสื่อพื้นบ้านในการแสดงอัต

ลกัษณ์ทอ้งถิน่ให้สงัคมภายนอกไดร้บัรู ้เช่น กรณีการผลติ-การบรโิภคสนิคา้วฒันธรรม รวมทัง้

การผลติสนิคา้ทางการท่องเทีย่ว ทีบ่รรดาตวัสื่อสนิคา้ 

 

2.1.4 ส่ือประเพณีหรือส่ือพื้นบ้าน (Traditional Media หรือ Folk Media) 

สื่อประเพณีของไทย คอื วฒันธรรมทัง้มวลทีค่นไทยและสงัคมไทยไดส้รา้งสรรคแ์ละสัง่

สมกนัมาตัง้แต่อดตี กลายเป็นเครือ่งมอืทีส่่ง รบั และเกบ็ขา่วสารทีเ่ป็นสญัลกัษณ์และเอกลกัษณ์

ของระบบสังคมไทย ปรากฎให้รู้ให้เห็นในรูปแบบของคําพูด ข้อเขียน บทเพลง ดนตร ี

การละเล่น หตัถกรรม สถาปตัยกรรม พธิกีาร ความคดิ ความเชื่อ ค่านิยม หรอืแม้กระทัง่วถิี

ชวีติ (วนัทนา เตชะสุวรรณา, 2548) 

สมควร กวยีะ (2547, อ้างถงึใน ลดัดา จติตคุตตานนท,์ 2552) กล่าวถงึสื่อประเพณวี่า 

สื่อประเพณีเป็นไดท้ัง้ภาชนะรองรบัตวัสาร (Recipeint) และพาหนะ (Vehicle) ทีจ่ะนําตวัสาร

จากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึงจากสถานที่หน่ึงไปยงัอกีสถานที่หน่ึง และที่สําคญัคอื จาก

เวลาหน่ึงไปยงัอกีเวลาหน่ึง ซึง่จะยาวนานหลายพนัปี 

สื่อประเพณีอาจจะหมายถงึ บุคคล วตัถุ เสยีง ภาพ การเคลื่อนไหว กระบวนการหรอื

วธิกีารที่สามารถเก็บบนัทกึและถ่ายทอดข่าวสารของระบบสงัคม รวมทัง้ข่าวสารอื่น ๆ ตาม

ความประสงค ์

ถ้าแบ่งตามครรลอง (Channel) ที่สื่อประเพณีอาจส่งรหสัสาร (Encoded Message 

Representing any Information) ไปได ้เราอาจมองเหน็ประเภทของสื่อประเพณีไทยไดช้ดัเจน

ขึน้ดงัน้ี 

1) ครรลองโสต ไดแ้ก่ 

 (1) เพลงและดนตร ีเช่น เพลงกล่อม เพลงไทย (เดมิ) เพลงแคน 

 (2) การบอกเล่าเช่น คาํพงัเพย นิทาน เรือ่งตลกพืน้บา้น 



18 

2) ครรลองทศัน์ ไดแ้ก่ 

 (1) การอ่าน เช่น วรรณคดไีทยต่าง ๆ  

 (2) สถาปตัยกรรม เช่น เรอืนไทย โบสถ ์โรงหนงัตะลุง 

 (3) จติรกรรมและปฏมิากรรม เช่น ลายไทย พระพุทธรปู ภาพเขยีนฝาผนงั 

 (4) อุปกรณ์การแสดง เช่น ฉากลเิก เครือ่งแต่งตวัราํไทย 

 (5) ของเล่นของใช ้เช่น ภา ภาชนะใบตอง กระบวยตกัน้ํา 

 (6) ภาษาท่าทาง เช่น การไปลามาไหว ้การยิม้แยม้โอภาปราศรยั 

3) ครรลองโสตทศัน์ ไดแ้ก่ 

 (1) การเชดิหุ่น เช่น หุ่นกระบอก หนงัตะลุง 

 (2) การฟ้อนราํ เช่น เซิง้กระติบ๊ ราํลาวกระทบไม ้ราํฉุยฉาย 

 (3) ละครและฟ้อนราํ เช่น โขน ลเิก โนรา 

 (4) การละเล่น เช่น เพลงเรอื เพลงฉ่อย ลาํตดั 

 (5) พธิกีารและวถิชีวีติ เช่น พธิบีวช ทาํบุญ ลอยกระทง สวดมนต ์การไปวดั 

4) ครรลองรสหรอืกลิน่ ไดแ้ก่ 

 (1) อาหารไทย 

 (2) ดอกไมไ้ทย 

5) ครรลองทกัษะ (Knowing by Doing) ไดแ้ก่ การกระทําหรอืการมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมหรอืการผลติประเพณีต่าง ๆ เช่น ร่วมรอ้งราํทําเพลง การร่วมขบวนแห่ การเขยีนภาพ

ลายไทย การเขา้พธิหีรอืการใชช้วีติแบบไทย เป็นตน้  

หากพจิารณาตามครรลองทัง้ 5 ขอ้ของสื่อประเพณีแลว้นัน้เราจะเหน็ไดว้่าประเพณีจอง

พารามคีวามสมบูรณ์ในการเป็นช่องทางที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวฒันธรรมให้กบัคนภายนอก

ไดเ้หน็ ไดร้บัรู ้ถงึวถิชีวีติของคนในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากน้ียงันํามาสื่อสรา้งความสมัพนัธ์

ใหก้บัคนในพืน้ทีไ่ดอ้กีดว้ยเช่นกนั 

เสฐยีรโกเศศ (2524, อ้างถงึใน วนัทนา เตชะสุวรรณา, 2548) ไดก้ล่าวถงึประเพณีและ

การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสรุปได้ว่า ประเพณีเป็นวฒันธรรมที่เราประพฤติปฏบิตัิกนัอยู่

เสมอและเป็นเรื่องธรรมดาทีไ่ม่ว่าสิง่ใดถ้าเป็นอยู่อย่างนัน้โดยไม่มสีิง่ใหม่เขา้มาเสรมิ สิง่เก่าสิง่

นัน้กจ็ะต้องสูญสิ้นไป ประเพณีก็เช่นกนั การทีป่ระเพณีไทยยงัคงอยู่ไดก้็เพราะมสีิง่ใหม่เขา้มา

ช่วยเสรมิสรา้งสิง่เก่าและสามารถเข้ากนัได้ด ีโดยประเพณีนัน้จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทลีะ

น้อยทุกยุคสมยั ดงันัน้ ประเพณีจงึเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมที่มนุษยไ์ด้สรา้งขึน้มาและได้มี

การประพฤตปิฏบิตัสิบืทอดต่อ ๆ กนัมา จนเป็นมรดกทางสงัคมและเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาต ิ

โดยประเพณน้ีีอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมตามกาลสมยัได ้
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เ น่ืองจากประเพณีเ ป็นส่ วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยที่ม นุษย์ได้สร้างขึ้นจาก

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและคนในสงัคมเหน็ว่าเป็นสิง่ทีถู่กต้องดงีาม จงึประพฤตปิฏบิตัสิบืต่อ

กนัมา โดยประเพณน้ีีอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมตามยคุสมยัได ้

ดังนั ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเพณีของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุในการเกิดประเพณี ก็อาจ

กล่าวถงึทีม่าของประเพณไีทยไดห้ลายประการคอื 

1) การประกอบอาชพี เน่ืองจากประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชพีทางเกษตรกรรมเป็นหลกั สภาพสงัคมและชวีติความเป็นอยู่จะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็น

พวกและจะมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนจะให้ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัโดยไม่

คํานึงว่าจะต้องเป็นเครอืญาติกัน ประกอบกับคนไทยมนิีสยัรกัความสนุกสนานจงึทําให้เกิด

ประเพณีในการประกอบอาชพีขึน้ เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวขา้ว ประเพณีบุญคูนลานของภาค

อสีาน เป็นตน้ 

2) ความเชื่อ สงัคมไทยในอดตีจะมคีวามเชื่อในสิง่ที่ไม่สามารถพสิูจน์ได้ และ

เหน็ว่าเป็นอทิธฤิทธิผ์สีางเทวดาทีม่อีํานาจสามารถดลบนัดาลใหเ้ป็นไปในทางทีด่หีรอืรา้ยกไ็ จงึ

ทําใหม้ปีระเพณีการบูชาเช่นสรวงเพื่อก่อคุณประโยชน์ใหแ้ก่ตน เช่น การทําขวญัเดอืนเมื่อเดก็

อายคุรบ 1 เดอืน การหาฤกษ์ยาม การแห่บัง้ไฟ เป็นตน้ 

3) ความศรทัธาในศาสนา คนไทยส่วนใหญ่จะนับถอืพุทธศาสนา และจะมคีวาม

เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่า ทําดีต้องได้ดี ตลอดจนนิยมการทําบุญเพื่อหวังผลตอบแทน 

ประเพณีที่เกี่ยวกบัศสานาจงึเกดิขึน้ เช่น ประเพณีการทอดกฐนิ การลอยกระทง การฟงัเทศน์

มหาชาต ิการเขา้พรรษา เป็นตน้ 

4) ความเจรญิทางจติใจ คนไทยจะมนิีสยักตญั�กูตเวท ีรูจ้กัตอบแทนบุญคุณผูม้ ี

พระคุณ และเพื่อเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความกตญั�ูนัน้จงึไดม้ปีระเพณีเกดิขึน้ เช่น ประเพณี

ไหวค้ร ูการรดน้ําผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์เป็นตน้ 

5) การรบัวัฒนธรรมอื่น เมื่อสงัคมไทยได้มีการติดต่อกับต่างชาติย่อมมกีาร

แลกเปลีย่นวฒันธรรมเกดิขึน้หรอืรบัอทิธพิลของวฒันธรรมอื่นเขา้มาในวฒันธรรมไทย เช่น การ

ตัง้ศาลพระภมู ิการแต่งกาย เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมกีารผสมผสานทางวฒันธรรมเกดิขึน้ ทําให้

ประเพณดีัง้เดมิของไทยเปลีย่นแปลงไป 
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2.1.5 ลกัษณะของประเพณี 

ประเพณีเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรม

กล่าวคอื 

1) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและคนในสังคมยอมรบัว่าเป็นสิ่งดี ตลอดทัง้ได้

ร่วมมอืกนัปฏบิตัติาม ในการสรา้งประเพณีแต่ละอย่างขึ้นมานัน้อาจได้มาจากสภาพแวดล้อม 

การทาํมาหากนิ ความเชื่อ ฯลฯ 

2) เป็นสิง่ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึง โดยจะสบืทอดด้วยการ

เรยีนรู ้เช่น เรารูจ้กัประเพณวีนัเขา้พรรษาเพราะไดเ้คยเหน็ผูใ้หญ่ปฏบิตั ิเป็นตน้ 

3) เป็นสิง่ทีเ่ปลี่ยนแปลงได้ ประเพณีแต่ละอย่างย่อมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละ

ยุคสมยั โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างให้ผดิแผกไปจากเดมิ เพื่อให้ทนักบัวถิี

ชวีติทีเ่ปลีย่นไปของสงัคม 

นอกจากน้ีประเพณไีทยมลีกัษณะเฉพาะของตนเองหลายประการดว้ยกนัอนั

แสดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์ของตนเองดงัน้ี 

1) เป็นประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่อย่างแนบแน่น เช่น 

ประเพณทีีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย ประเพณเีกีย่วกบัการทาํมาหากนิ เช่น การ

ลงแขก การขอฝน การทาํขวญั เป็นตน้ 

2) เป็นประเพณีทีม่ลีกัษณะยกย่องเชดิชูบุคคลอนัเป็นที่เคารพสกัการะ และยก

ยอ่งผูอ้าวุโส โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระมหากษตัรยิ ์พระสงฆ ์เป็นตน้ 

3) เป็นประเพณทีีม่คีวามเกีย่วพนักบัศาสนาอย่างเหนียวแน่น 

4) เป็นประเพณีที่มีล ักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดัง้ เดิม ศาสนา

พราหมณ์และศาสนาพุทธ ซึง่ผสมผสานกนัอยา่งแยกกนัไม่ออก เช่น ประเพณีการแต่งงาน จะมี

การดฤูกษ์ยาม มกีารสู่ขอ มพีระสงฆส์วดมนตใ์หพ้ร มกีารเจมิหน้าเจา้บ่าวเจา้สาว เป็นตน้ 

5) เป็นประเพณีทีเ่น้นการอยู่ร่วมกนัโดยแสดงออกใหเ้หน็ถงึความโอบอ้อมอารี

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การประนีประนอม และการใหอ้ภยั จะเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมอืช่วยเหลอืกนั

อยา่งเตม็ที ่ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ไมม่ลีกัษณะของความขดัแยง้ 

6) เป็นประเพณีที่มแีสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเรงิ คามเป็นอิสระ มกีาร

พบปะสงัสรรคข์องคนในกลุ่มอยูเ่สมอ 

7) เป็นประเพณีที่มกีารประสานระหว่างลกัษณะเก่ากบัลกัษณะใหม่ ประเพณี

ไทยจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัเพื่อให้ทนักบัวถิีชวีติของคนไทย มลีกัษณะการยอมรบั 

เช่น ประเพณกีารแต่งกาย ประเพณกีารกนิอาหาร เป็นตน้ 
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2.1.6 การวิเคราะหค์ณุลกัษณะแบบเฉพาะ 

ในหนังสือชื่อ “สื่อพื้นบ้านเพื่อการพฒันาภาพรวมจากงานวิจยั” กาญจนา แก้วเทพ 

(2548) ได้กล่าวถึง การวเิคราะห์คุณลกัษณะแบบเฉพาะ ของสื่อพื้นบ้านไว้ว่า “จากลกัษณะ

องคป์ระกอบของสื่อพืน้บา้นแบบทัว่ ๆ ไปนัน้ จะช่วยทําใหเ้ขา้ใจรปูแบบเน้ือหาของสื่อพืน้บา้น

ประเภทนัน้ ๆ แบบหลักการทัว่ ๆ ไป แต่ทว่าเมื่อลงมือทํางานในภาคปฏิบัติ นักวิจยั/ผู ้

ปฏบิตังิานทางวฒันธรรมจาํเป็นต้องเพิม่ “ลกัษณะเฉพาะ” (ในภาษาคอมพวิเตอรอ์าจเรยีกว่า 

พารามเิตอรเ์ขา้ไป) ซึง่จะทาํใหห้น้าตาขององคป์ระกอบรว่มเหล่าน้ีมคีวามแตกต่างกนัออกไปใน

รายละเอยีด” โดยไดย้กตวัอยา่งเกณฑส์าํหรบัวเิคราะหล์กัษณะเฉพาะไว ้ดงัน้ี  

1) ประเภทของสื่อพืน้บา้น (Genres)  

2) กาลเวลา (Time)  

3) พืน้ที ่(Area)  

4) สาํนกั/สายตระกูล/สายสกุล (School) 

โดยในงานวจิยัเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้

ในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แม่ฮ่องสอน” ผูว้จิยัไดนํ้าเอาเกณฑใ์นเรื่อง กาลเวลา 

(Time) มาใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา เพื่อทราบถึงการ

เปลีย่นแปลงไปของสื่อประเพณจีองพาราจากอดตีมาสู่ปจัจบุนั 

กาญจนา แก้วเทพ (2548) ได้ยกตวัอย่างการวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของสื่อพื้นบ้าน

ตามเกณฑ์เรื่องการเวลา โดยอดุลย์และคณะเปรียบเทียบ รูปแบบและเน้ือหา/คุณค่า/

ความหมายของพธิเีลีย้งผปีู่ย่าระหว่างอดตีกบัปจัจุบนั ซึ่งแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลงไปของ

คุณลกัษณะของพธิกีรรมน้ี 
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ภาพท่ี 2.1  การแสดงการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะตามกาลเวลาของผปีูย่่า 

แหล่งท่ีมา: กาญจนา แกว้เทพ, 2548. 

 

จากการศกึษาและทบทวน เกีย่วกบัแนวคดิเรื่องสื่อพืน้บา้นและสื่อประเพณี ผูว้จิยัจะได้

นํามาทบทวนการตอบวตัถุประสงค์ของงานวจิยั ในด้านของคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจอง

พาราที่ว่าด้วยเรื่องของ รูปแบบของสื่อประเพณี เน้ือหาที่มใีนประเพณี รวมทัง้คุณค่า และ

ความหมายของสื่อประเพณจีองพารา โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ในแนวคดิ อาทเิช่น 

หน้าทีข่องสื่อประเพณ ีการแบ่งประเภทของสื่อตามครรลอง และลกัษณะของสื่อ เป็นตน้ 
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2.2 แนวคิดเร่ืองการปรบัตวัของส่ือพืน้บา้น  

 

การปรบัตัวของสื่อพื้นบ้านนัน้ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อการสืบทอดและดํารงอยู่

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงัที ่เธยีรชยั อศิรเดช (2547, อ้างถงึใน กาญจนา 

แก้ว เทพ, เธยีรชยั อศิรเดช, ประยุทธ วรรณอุดม, อดุลย ์ดวงดทีวรีตัน์, และอรยิา เศวตามร,์ 

2548, น. 42) ไดใ้หค้ํานิยามของการปรบัตวัของสื่อพืน้บา้นไวว้่า เป็นความสามารถของสื่อทีจ่าํ

ดํารงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยการประยุกต์หรอืพลกิผนัคุณลกัษณะ (Attribute) เก่า

บางประการให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ที่เปลี่ยนไปของบรบิทใหม่ที่รองรบัสื่อ โดยดํารงอัต

ลักษณ์เดิมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะยอมลดทอนหรือถอดรื้อ ตลอดจนสร้างสรรค์

องคป์ระกอบบางประการในสื่อนัน้ เพื่อใหอ้ยูร่อดต่อไป 

หลกัเกณฑใ์นการปรบัตวั 

โดยกาญจนา แก้วเทพ (2548, อ้างถงึใน จริาพร ขุนศร,ี 2557) ไดส้งัเคราะห์แนวคดิ

เรือ่งสื่อพืน้บา้นในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) หลกัเกณฑเ์รื่องเปลอืก/กระพี/้แก่น เป็นการแบ่งระดบัชัน้ของวฒันธรรมตาม

แกนแนวนอนซึ่งสามารถตอบได้ว่าในการปรบัเปลี่ยนนัน้ สิง่ใดที่สามารถปรบัได้มาก สิง่ใดที่

สามารถปรบัไดน้้อย และอะไรบา้งทีไ่มส่ามารถปรบัไดเ้ลย 

2) หลักเกณฑ์เรื่องสิทธิของเจ้าของวัฒนธรรม ในการเปลี่ยนแปลงของสื่อ

พื้นบ้านนัน้ หลายครัง้ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากความต้องการและแรงผลักดันของ “คน

ภายนอก” ที่มใิช่เจ้าของวฒันธรรม จงึอาจสรา้งความสูญเสยีให้แก่สื่อพื้นบ้าน ดงันัน้ในการ

ปรบัตวัของสื่อพื้นบ้านนัน้ ต้องคํานึงเรื่อง “หลกัการเรื่องสทิธมินุษยชน” ในการที่จะเลอืก

คุณลกัษณะใดเพื่อคงไว ้เลอืกปรบัเปลีย่นคุณลกัษณะใด รวมทัง้เลอืกสรา้งใหมใ่นคุณลกัษณะใด 

3) หลกัเกณฑเ์รื่องรูปแบบของการผสมผสาน การปรบัประยุกต์วฒันธรรมแบบ

หน่ึงมกัจะมกีารผสมผสานระหว่างสิง่เก่า/วฒันธรรมเดมิทีม่อียู่กบัสิง่ใหม่/วฒันธรรมใหม่เขา้มา 

การพบกนัระหว่างสิง่ใหมแ่ละสิง่เก่าทีม่อียู ่3 แบบแผนไดแ้ก่ 

 (1) การแทนที่ (Substitution) คอื สิง่เก่า/วฒันธรรมเดมิถูกแทนที่ด้วยสิง่

ใหม/่วฒันธรรมใหมท่ัง้หมด 

 (2) การเพิม่เขา้มาแทน (Addition) คอื เกบ็ทัง้ของเก่าและของใหม่ไวด้ว้ยกนั 

แบบแผนการนําเอาของเก่า/ของใหม่มาไวท้ัง้คู่น้ี จะใชไ้ดภ้ายใต้เงื่อนไขทีต่้องมทีรพัยากรมาก

พอทีจ่ะใชไ้ดท้ัง้ของเก่าและของใหมค่วบคุ่กนัไป 

 (3) แบบแผนเรื่องการปรบัประสาน (Articulation/Hybridization) คือ มี

ลกัษณะเป็นลูกผสมด้วยการนําเอาคุณลกัษณะบางอย่างจากองเก่ามาบวกผสมกบัคุณลกัษณะ

บางอยา่งจากของใหม ่แลว้ผสมผสานกนัออกมาเป็นลูกผสม แบบแผนนน้ีจะกระทําไดต่้อเมื่อ ม ี
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“การวเิคราะหค์ุณลกัษณะ” เพราะเราตอ้งตดัสนิใจว่าจะเอาคุณลกัษณะใดจากของเก่ามาผสมกบั

ของใหม ่

4) การปรบัเปลีย่นตามเกณฑข์องการสื่อสาร (S-M-C-R) 

 (1) การปรบัเปลี่ยนดา้นตวัผู้ส่งสาร เช่น อาจเปลีย่นแปลงโดยใชเ้กณฑเ์รื่อง 

เพศ อาย ุรุน่ วยั ฯลฯ 

 (2) การปรบัเปลี่ยนด้านเน้ือหา กล่าวคอื มพีื้นที่ว่างในเน้ือหาที่จะสามารถ

ปรบัเปลีย่น/สอดแทรก/ตดัตอน ฯลฯ อยูเ่สมอ ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจงึเป็นเรือ่งง่าย 

 (3) การปรบัเปลีย่นดา้นผูช้ม สื่อพืน้บา้นมศีกัยภาพทางดา้นน้ีอยู่มาก ในการ

แสดงสื่อพื้นบ้านสามารถปรบัเปลี่ยนผู้ชมได้หลายระดับ ตัง้แต่ ปรบัให้เข้ามามีส่วนร่วม

สนุกสนานปรับเปลี่ยนให้เกิดความผูกพัน ปรับเปลี่ยนให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มนิยม 

(Collectivism) และการปรบัเปลีย่นผูช้มใหม้ทีัง้ความรู ้ความเขา้ใจเน้ือหาของสื่อพืน้บา้น 

 (4) การปรบัเปลี่ยนเรื่องช่องทาง/ตัวสื่อ ช่องทางหรอืสื่อน้ี มีความหมาย

กวา้งขวางตัง้แต่ตวัสื่อต่าง ๆ (Media) และช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที ่ (เทศะ) และช่วงเวลา 

(กาละ) อนัไดโ้อกาส/การปรบัเปลีย่นเรือ่งช่องทาง/ตวัสื่อ มกีารปรบัตวัหลายแบบ 

5) การปรบัตวักบั “ประเภทของสื่อพืน้บา้น” “ประเภท” เป็นตวัแปรต้นทีจ่ะมา

กําหนด “ลกัษณะของการปรบัตวั” ของสื่อพืน้บา้น การปรบัเปลีย่นแต่ละประเภทนัน้ สื่อพืน้บา้น

ประเภทชัน้ครูนัน้ เจา้ของวฒันธรรมจะมอีํานาจในการตดัสนิใจได้มากกว่าจะปรบัเปลี่ยนอะไร 

เน่ืองจากมตี้นทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) คอื ความรูค้วามสามารถและชื่อเสยีงทีส่ ัง่

สมไวเ้ป็นหน้าตกั และสามารถกําหนดทศิทาง สดัส่วนการปรบัเปลีย่นได ้

6) การปรบัตวัดา้นบทบาทหน้าที ่นอกจากการปรบัตวัดา้นคุณลกัษณะแลว้ เมื่อ

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้าที่ก็เปลี่ยนไป สื่อพื้นบ้านในยุคใหม่อาจเพิ่มมติิ

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) การเพิ่มหน้าที่ด้านสุขภาพของสื่อพื้นบ้าน เน่ืองจากในยุคปจัจุบัน 

ความคดิเรือ่งการสรา้งเสรมิสุขภาพดว้ยเจา้ของสุขภาพเองกําลงัอยูใ่นความสนใจ 

 (2) การเพิม่หน้าที่ดา้นการท่องเทีย่ว เมื่อกระแสการท่องเที่ยวกลายมาเป็น

นโยบายหลักของการพฒันาประเทศ และกระแสดดงักล่าวต้องไหลจากส่วนกลางเข้าไปสู่

ท้องถิน่ซึ่งเป็นแหล่งทรพัยากร การแสวงหาวฒันธรรมพื้นบ้านมาทําให้เป็นสนิค้าจงึเป็นผลที่

เกดิตามมา 

7) การปรบัตวัด้านการต่อรอง หาก “การปรบัตวั” นัน้หมายถึงการพยายาม

ปรบัเปลี่ยนตวัเองให้แปรปตามสิง่ต่าง ๆ เมื่อสื่อพื้นบ้านเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 

เช่น การต่อรองกบันายทุน ซึ่งประเดน็ของการต่อรองเป็นเรื่องธุรกจิ การต่อรองกบัผู้ชม หาก

เป็นสื่อพื้นบ้านที่มตี้นทุนทางวฒันธรรมสูง ก็จะสามารถต่อรองเรื่องราคาได้ หรอืรวมถึงการ
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ต่อรองกบัรฐั อย่างไรกต็าม สื่อพืน้บา้นกย็งัไม่มอีานาจมากพอทีจ่ะต่อรองกบัรฐัในการเรยีกรอ้ง

ผลประโยชน์ของอาชพี เช่น การตัง้กองทุน หรอื การขอรบัการสนบัสนุนอื่น ๆ  

8) การปรบัตวัด้านเครอืข่าย เครอืข่ายจงึมบีทบาทสําคญัทัง้ในการรกัษาการ

ดํารงอยู่และการปรบัตัวของสื่อพื้นบ้าน เมื่อสงัคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อ

เครอืข่ายเก่าที่มอียู่ ทัง้ในรูปแบบของการล่มสลายและการปรบัเปลีย่น รวมทัง้การเกดิขึ้นของ

เครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อเป็นการปรับตัว เครือข่ายใหม่ ๆ เช่น เครือข่ายระหว่างศิลปิน-

สถาบนัการศกึษา ศลิปิน-องค์กรชุมชน (อบต. สภาวฒันธรรม ผูนํ้าชุมชน) ศลิปิน-หน่วยงาน

ภาครฐั 

9) การปรบัตวัดา้นความหมาย ผลจากการพฒันาในรอบหลายทศวรรษทีผ่่านมา 

ทีเ่น้นมติคิวามทนัสมยัและความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิมากกว่าคุณค่าทางวฒันธรรม ทํา

ให้สื่อพืน้บ้านหลายชนิดดร้บัการตคีวามหมายใหม่ (Redefined) ว่าเป็นผลติผลที่เชย โบราณ 

ลา้สมยั (สมสุข หนิวมิาน, 2548) เมือ่สื่อพืน้บา้นกลายเป็นเรือ่งเชยและลา้สมยั จงึถูกเบยีดขบัให้

ออกไปจากจติสาํนึกของคนในชุมชนทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนรุ่นใหม่ไดง้่าย ดงันัน้หากจะ

สบืทอดสื่อพืน้บา้นต่อไป จงึตอ้งมกีารปรบัตวัดา้นความหมาย หรอืบางครัง้อาจถงึขนาดรือ้สรา้ง

ความหมายกนัใหม ่

 

2.3 แนวคิดเร่ืองต้นไม้แห่งคณุค่า 

 

เน่ืองจากเพลงซอ เป็นสื่อวัฒนธรรมรูปแบบหน่ึง ซึ่งในการวิเคราะห์คุณลักษณะ 

(Attribute) ทีส่าํคญั กค็วรพจิารณาถงึองคป์ระกอบของวฒันธรรมทัง้ 2 ส่วน คอื ส่วนทีม่องเหน็

ได ้(Visible) กบัส่วนทีม่องเหน็ไม่ได ้(Invisible) ซึง่มทีีม่าจากแนวคดิพืน้ฐานของวฒันธรรมว่า 

หากเรานําคุณลกัษณะทัง้หมดมาเปรยีบเทยีบกบัต้นมต้ามแนวคดิเรื่องต้นไมแ้ห่งคุณค่า โดยยดึ

หลกัเกณฑก์ารปรบัตวัตามแนวดิง่ (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) คอืวฒันธรรมมทีัง้ส่วน

ทีเ่ป็นพืน้ผดิและส่วนทีอ่ยูข่า้งล่าง ซึง่ในการวเิคราะหจ์งึตอ้งวเิคราะหท์ัง้แนวดิง่และแนวนอน 

หลกัเกณฑก์ารปรบัตวัของสื่อพืน้บา้นในแนวนอน (Horizontal) นัน้จะแบ่งสื่อพืน้บา้น

ตามขัน้ของต้นไม ้ออกเป็น 3 ชัน้ คอื เปลอืก (ส่วนนอกสุด) กระพี้ (ส่วนถดัเขา้มา) และแก่น 

(ส่วนที่อยู่วงในสุด) การแบ่งชัน้ทัง้ 3 ของต้นไม้จะโยงใยถึงเรื่องการปรบัเปลี่ยน เพราะโดย

ธรรมชาตขิองตน้ไม ้เปลอืกเป็นสิง่ทีป่รบัไดแ้ละเปลีย่นอยู่เสมอ กระพีน้ัน้จะปรบัไดบ้างส่วน แต่

แก่นนัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งธาํรงรกัษาไวใ้หเ้หมอืนเดมิ 

ส่วนหลกัเกณฑก์ารปรบัตวัของสื่อพืน้บา้นในแนวตัง้ (Vertical) ทีม่อีงคป์ระกอบ 2 ส่วน

ทีแ่ยกกนัไม่ออก หากเปรยีบเทยีบสื่อพืน้บ้านเป็นดัง่ต้นไม ้ส่วนที่มองเหน็ได ้คอืส่วนที่เป็นลํา

ตน้ ดอก ผล ใบ สามารถเหน็ สมัผสั และจบัตอ้งได ้เปรยีบไดก้บัส่วนทีเ่ป็นรปูแบบ (Form) ของ
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สื่อพื้นบ้าน และส่วนที่มองไม่เหน็ คอืส่วนที่เป็นราก เป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถมองเหน็ได ้

ต้องอาศัยการตีความ วิเคราะห์จึงจะเข้าใจ เปรียบเทียบได้กับส่วนที่เป็นเน้ือหา คุณค่า 

ความหมายและตวัตน 

กลุ่มดอก ใบ ผล และลาํตน้ จะเป็นรปูแบบหรอืส่วนทีเ่หน็ได ้(Form) ส่วนรากของต้นไม้

คอื ส่วนทีเ่ป็นเน้ือหา คุณค่า ความหมาย (Content/Value/Meaning) ซึง่ไม่สามารถมองเหน็ได้

ด้วยตาเน้ือ แต่ต้องเพ่งด้วยตาปญัญา คอืการคดิพจิารณา/ไตร่ตรอง/วเิคราะห์ การวเิคราะห ์

ดงักล่าวจะทําให้การสบืทอดนัน้ครบทัง้รปูแบบและคุณค่า มใิช่มแีต่การสบืทอดเฉพาะรูปแบบ

เท่านัน้ 

ในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านนัน้ต้องมกีารปรบัประยุกต์ เมื่อสื่อพื้นบ้านเป็นวฒันธรรม

คุณสมบัติประการหน่ึงของวัฒนธรรมคือ ต้องมีการปรบัเปลี่ยน ปรบัแปลง ปรบัประยุกต์

(Adaptation) ให้สอดรบักบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอดตีพบว่า สื่อพื้นบ้านทุก

ชนิดทีอ่ยูร่อดมาไดล้ว้นผ่านกระบวนการปรบัปรงุประยกุตท์ัง้สิน้ 

สําหรบัการปรบัประยุกต์สื่อพืน้บ้าน เราพจิารณาต้นไมแ้ห่งคุณค่าตามแนวนอน เราจะ

เห็นว่าต้นไม้นัน้ประกอบด้วย 3 ชัน้ด้วยกนั ประกอบด้วย เปลอืก (ส่วนที่อยู่นอกสุด) กระพี ้

(ส่วนที่อยู่ถดัเขา้มา) และแก่น (ส่วนที่อยูวงในสุด) การแบ่งชัน้ทัง้ 3 ของต้นไมจ้ะโยงใยมาถึง

เรื่อง “การปรบัเปลีย่น” เพราะโดยธรรมชาตขิองต้นไมแ้ล้ว เปลอืกเป็นสิง่ที่ปรบัไดแ้ละปรบัอยู่

เสมอ กระพีน้ัน้จะปรบัไดบ้างส่วน แต่แก่นนัน้เป็นสิง่ทีต่้องรกัษาเอาไวใ้หเ้หมอืนเดมิ เน่ืองจาก

เป็นส่วนสําคญัที่สุดของต้นไม ้ทัง้น้ีการพจิารณาเรื่องการจดัวางคุณลกัษณะใดเป็นแก่น กระพี ้

หรอืเปลอืกนัน้ ต้องยดึถือหลกัเรื่อง “สทิธขิองเจ้าของวฒันธรรม” โดยที่กาญจนา แก้วเทพ 

(2549) ได้กล่าวไว้ว่าคนข้างนอกไม่ควรจะไปก้าวก่ายล่วงละเมิดการตัดสินใจของเจ้าของ

วฒันธรรม 
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ลกัษณะการปรบัตวัของสื่อพื้นบ้าน หากจะอุปมาเปรยีบเทยีบกบัต้นไม้ตามแนวนอน 

สามารถแบ่งระดบัความสําคญัได้ 3 ระดบัคอื เปลอืก กระพี้และแก่น ในการแบ่งระดบัชัน้ตาม

แกนแนวนอนเช่นน้ี สามารถนํามาใช้ตอบคําถามในการปรบัตวัของสื่อพื้นบ้านในประเดน็ที่ว่า

อะไรบา้งทีส่ามารถปรบัไดม้าก อะรทีป่รบัไดป้านกลาง อะไรบา้งทีต่้องรกัษาไวใ้หม้ัน่ ซึง่ในการ

ปรบัเปลีย่นดงักล่าวต้องยดึหลกัทีว่่า “เปลีย่นเปลอืก ปรบักระพี ้และรกัษาแก่น” เอาไว ้ดงัภาพ

ที ่2.2 

 

 

ภาพท่ี 2.2  แสดงการปรบัตวัของตน้ไมแ้นวนอน  

 

ในขณะเดยีวกนั การปรบัตวัของสื่อพืน้บา้นจะส่งผลกบัการคงอยู่และการสบืทอดดงันัน้ 

เมื่อเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของสื่อพืน้บ้านกบัต้นไมใ้นแนวดิง่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คอื 

ใบ/ดอก/ผล ลําต้น และราก กล่าวคอื เป็นการจดัแบ่งคุณสมบตัสิ่วนมองเหน็ (Visible Part) กบั

ส่วนทีม่องไม่เหน็ (Invisible Part) เพื่อวเิคราะหล์กัษณะการคงอยู่ของสื่อพืน้บา้นว่าในการสบื

ทอดแต่ละครัง้นัน้ได้ดําเนินไปอย่างครบส่วนประกอบหรอืยงั หากมบีางส่วนที่ตกหล่นพลดั

หายไป ส่วนนัน้จะเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัมากน้อยเพยีงใด กล่าวคอืจดัเป็นส่วนใดของต้นไม ้

ซึง่สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่2.3 
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ภาพท่ี 2.3  แสดงการปรบัตวัของตน้ไมแ้นวตัง้ 

 

อยา่งไรกต็าม ในการปรบัตวัสื่อพืน้บา้นไม่ว่าส่วนใดกต็ามจาํเป็นต้องยดึ “หลกัการเรื่อง

สทิธเิจา้ของวฒันธรรม” ด้วย เน่ืองจากในการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้าน หลายครัง้ที่การ

เปลีย่นแปลงเกดิจากความต้องการและแรงผลกัดนัของคนภายนอกทีม่ใิช่เจา้ของวฒันธรรมจงึ

อาจสรา้งความสูญเสยีให้แก่สื่อพื้นบ้าน หรอืมฉิะนัน้กส็รา้งความชํ้าใจใหแ้ก่เจา้ของวฒันธรรม 

ดงันัน้ การจะเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะใดจงึตอ้งถอืเอาหลกัสทิธเิจา้ของวฒันธรรมเป็นสิง่สาํคญั 

นอกจากน้ีในการปรบัตวัของวฒันธรรมจากยุคสมยัหน่ึงมาสู่อกียุคสมยัหน่ึงนัน้ อาจจะ

ทาํไดห้ลายแบบแผน เช่น 

1) ปรบัเปลีย่นรปูแบบ แต่คงเน้ือหาเดมิไว ้เช่น รปูแบบการลงแขกของชาวบา้น

ไทยที่มคีวามหมายถงึการร่วมแรงร่วมใจกนั ซึ่งปจัจุบนัอาจจะปรบัเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นกลุ่ม

ออมทรพัยแ์ต่ทว่ายงัคงรกัษาความหมายเดมิเอาไว ้

2) รกัษารปูแบบเดมิเอาไว ้แต่เน้ือหาเปลีย่นแปลงไป ตวัอยา่งเช่น การหนัไปกนิ

ขา้วกลอ้งของกลุ่มชวีจติ ทีแ่มจ้ะเป็นรปูแบบเดมิของขา้วกลอ้ง แต่ทว่าสมาชกิชมรมชวีจติไดใ้ห้

ความหมายใหม่แก่ขา้วกลอ้งซึ่งแตกต่างจากกลุ่มชาวบา้นสมยัก่อนหรอืกลุ่มนักโทษทีถู่กบงัคบั

ใหก้นิหรอืตวัอยา่งของการรือ้ฟ้ืนประเพณขีองการผกูเสีย่วขึน้มาใหม่ทีท่ําใหเ้หน็รปูแบบเดมิ แต่
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ทว่าคนที่มาผูกเสี่ยวกนัในพธิกีรรมแบบใหม่อาจจะไม่เขา้ใจเน้ือหาสาระของการเป็นเพื่อนตาย

เช่นดัง่สมยัก่อน 

3) การปรบัเปลี่ยนรูปแบบและเน้ือหา ตัวอย่างเช่น การนําเอาข้าวกล้องมา

ดดัแปลงรูปแบบทําเป็นขนมต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมยัก่อน และความหมายของ

การกนิขา้วกลอ้งกเ็ปลีย่นแปลงไป เป็นตน้ (กาญจนา แกว้เทพ, 2549, น. 21) 

 

2.4 แนวคิดส่ือสารการท่องเท่ียว 

 

กาญจนา แก้วเทพ (2553) ไดก้ล่าวไว้ในหนังสอื “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว” ถงึการ

พจิารณาการสื่อสารตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานนัน่คอื ผูส้่งสาร (Sender) ผูร้บัสาร (Receiver) เน้ือหาสาร 

(Message) และตวัสื่อหรอืช่องทางการสื่อสาร (Channel/Media) และเมื่อนําพืน้ฐาน (S-M-C-R) 

น้ีมาใช้พจิารณาในเรื่องการท่องเที่ยว สามารถทําให้เหน็แนวทางการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั 

นัน่คอื 

1) การศึกษาองค์ประกอบแบบเดี่ยว เช่น การศึกษาเฉพาะผู้ส่งสารเรยีกว่า 

Sender Study การศกึษาเฉพาะผู้รบัสารเรยีกว่า Receiver/Audience Study การศกึษา

เฉพาะตวัเน้ือสารเรยีกว่า Message/Content Study และการศกึษาประเภทของสื่อหรอืช่อง

ทางการสื่อสารเรยีกว่า Media Study 

2) การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น การดู

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร ในกรณีเช่น ททท. ซึง่ในทีน้ี่ถอืเป็นผูส้่งสารต้องการ

จะส่งสารไปยงัผูร้บัสารทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิความแตกต่างระหว่างผูส้่งสารและผูร้บั

สารน้ีจะมผีลอยา่งไรต่อการสรา้งเน้ือหาสาร เป็นตน้ 

การศกึษาองคป์ระกอบแบบเดีย่ว 

ในการพจิารณาแนวคดิสื่อสารการท่องเที่ยว เราสามารถพจิารณาการศึกษาจากสูตร

องค์ประกอบพื้นฐานการสื่อสารและแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั คอื การศกึษาองค์ประกอบแบบ

เดี่ยว และการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้แยก

การศกึษาองคป์ระกอบแบบเดีย่วใหเ้หน็อยา่งชดัเจนใน 3 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

2.4.1 การศึกษาผูส่้งสารกบัการท่องเท่ียว (Sender Study)  

เมือ่กล่าวถงึผูส้่งสารในเรือ่งของการท่องเทีย่วนัน้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ไดอ้ธบิาย

ไวว้่าควรตอ้งดูผ่านกรอบ 2 กรอบ กรอบแรกหมายถงึ โลก 2 โลกของการสื่อสารการท่องเทีย่ว 

กล่าวคอื โลกแรกคอืโลกของการท่องเทีย่วจรงิ ผูส้่งสารไดแ้ก่ ททท. บรษิทันําเทีย่ว มคัคุเทศก ์

เป็นต้น โลกที่สองคือ การท่องเที่ยวในโลกของสื่อ ผู้ส่งสารได้แก่ พิธีกรรายการท่องเที่ยว 
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นกัเขยีน บทความท่องเทีย่วในนิตยสาร หรอืผูผ้ลติโปสเตอรท่์องเทีย่ว เป็นต้น ส่วนกรอบทีส่อง

นัน่คอื กรอบเรือ่งกระบวนทศัน์ของการท่องเทีย่วแบ่งเป็น 2 กระบวนทศัน์นัน่คอื กระบวนทศัน์

การท่องเทีย่วกระแสหลกั ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะเป็นธุรกจิอุตสาหกรรม ซึง่ในทีน้ี่ผูส้่ง

สารจะเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการธุรกจิหรอืผูท้ีท่ําการผลติสื่อท่องเทีย่วเชงิพาณิชย ์

กระบวนทศัน์ทีส่องคอืกระบวนทศัน์การท่องเทีย่วแบบทางเลอืก คอื การท่องเทีย่วทีชุ่มชนเป็น

คนจดัการ ผูส้่งสารคอืคนในชุมชน  

 

2.4.2 การศึกษาผู้รบัสารกบัการท่องเท่ียว (Audience Study) 

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการสื่อสารในเรื่องการท่องเที่ยวนัน้มทีัง้โลกเป็นจรงิและ

โลกของสื่อผูร้บัสารจงึม ี2 โลกเช่นเดยีวกนั ยกตวัอยา่งเช่น ผูช้มรายการท่องเทีย่วทางโทรทศัน์ 

(โลกของสื่อ) แล้วเกดิความสนใจไปเที่ยวในสถานที่นัน้ ๆ และกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่รบัฟงั

ขอ้มลูจากมคัคุเทศก์ (โลกจรงิ) ซึง่ในการศกึษาผู้รบัสารน้ีมแีนวทางการวเิคราะหท์ีห่ลากหลาย 

และเมือ่จาํกดัขอบเขตการศกึษาเรือ่งผูร้บัสารในเรือ่งการท่องเทีย่วสามารถแยกไดด้งัภาพที ่2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  แสดงการศกึษาผูร้บัสารการท่องเทีย่ว  

แหล่งท่ีมา: กาญจนา แกว้เทพ, 2553. 

❶การศกึษาเฉพาะผูร้บัสาร 

การศกึษาผูร้บัสาร 
กบัการท่องเทีย่ว 

❸ 

ผูร้บัสารกบัองคป์ระกอบอื่นๆ 

กบั กบั กบั 

เน้ือหาสาร 
ช่องทางการส่ือสาร ผูส่้งสาร 

❷  ผู้ รับสารกบั 

กระบวนทศัน์ 

ท่องเท่ียว 

กระแสทางเลือก 

กระแสหลกั 
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1) การศกึษาเฉพาะตวัผูร้บัสาร 

การศกึษาเฉพาะตวัผูร้บัสารน้ีมขีอบเขตทีจ่าํกดัทีสุ่ด กล่าวคอืศกึษาแค่เฉพาะตวั

ผู้รบัสารเท่านัน้ เป็นการศึกษาผู้รบัสารในการแสวงหาโฉมหน้าหรอืคุณลกัษณะของผู้รบัสาร 

และการศกึษาแรงจงูใจในการเปิดรบัข่าวสารในลําดบัต่อมา ซึง่มกีารเปิดรบัน้อยในประเทศไทย 

เน่ืองจากเป็นการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วรูจ้กัเป็นอยา่งด ีแหล่งขอ้มลูจงึเป็นเพื่อนหรอืนิตยสาร 

2) การศกึษาผูร้บัสารตามกระบวนทศัน์การท่องเทีย่ว 

ในการศึกษาน้ีจะศึกษาผู้รบัสารตามกระบวนทัศน์การท่องเที่ยว นัน่คือการ

ท่องเทีย่วกระแสหลกัและการท่องเทีย่วแบบทางเลอืก โดยการศกึษาผูร้บัสารตามกระบวนทศัน์

การท่องเทีย่วกระแสหลกันัน้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ไดย้กตวัอย่างงานวจิยัของสรลกัษณ์ 

ตนัเสยีงสมในปี 2542 เรื่อง การนําเสนอเน้ือหาด้านการท่องเทีย่วไทยของหนังสอืพมิพร์ายวนั

กบัความต้องการของผู้อ่าน ซึ่งสรลกัษณ์ได้แบ่งงานวิจยัออกเป็น 2 ด้าน ด้านแรกเป็นการ

วเิคราะหเ์น้ือหาเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยในหนังสอืพมิพร์ายวนัช่วงปีท่องเที่ยวไทย 

นัน่คอื Amazing Thailand 1991-1992 และดา้นทีส่องเป็นการศกึษาผูร้บัสารว่า นักท่องเทีย่ว

ต้องการข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวไทยประเภทใด ในขณะที่การศกึษาผู้รบัสารตามกระบวน

ทศัน์การท่องเทีย่วทางเลอืก แมว้่าจะมกีารเปลีย่นจากกระบวนทศัน์การท่องเทีย่วกระแสหลกัมา

เป็นการท่องเที่ยวแบบทางเลือก แต่งานวิจยัไทยโดยมากยงัคงใช้กระบวนทศัน์เดมิอยู่ เช่น 

กระบวนทัศน์ที่เชื่อในพลังโน้มน้าวของสื่อ การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ยกตัวอย่าง

งานวจิยัในกระบวนทศัน์การท่องเที่ยวแบบทางเลอืกน้ี ได้แก่ งานวจิยัของณัฐชามญช์ สุวทิย

พนัธุ ์(2545) เรือ่ง การเปิดรบัขา่วสาร ความรู ้ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศแบบโฮมสเตยข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทย โดยศกึษาการท่องเทีย่วเชงินิเวศแบบโฮมสเตยท์ี่

เป็นการท่องเที่ยวแบบทางเลอืกโดยออกแบบการวจิยัที่ยงัคงใช้ทฤษฎีผลกระทบของสื่อที่มี

ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของบุคคล 

3) การศกึษาผูร้บัสารทีส่มัพนัธก์บัองคป์ระกอบการสื่อสารอื่น ๆ  

การศึกษาผู้รบัสารกบัองค์ประกอบการสื่อสารอื่น ๆ จะศึกษาผู้รบัสารกบัอกี 3 

องค์ประกอบคือ ผู้ส่งสาร เน้ือหาสาร และช่องทางการสื่อสาร โดยการศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างผูร้บัสารกบัผูส้่งสารในดา้นการท่องเทีย่วยงัไม่ปรากฏการวจิยัในเรื่องน้ีอย่างเตม็รปูแบบ 

จะมเีพยีงแต่ประเด็นความสมัพนัธ์ระหว่างผู้รบัสารและผู้ส่งสารไว้เป็นส่วนหน่ึง ยกตวัอย่าง

งานวจิยัของสมชาต ิสุกฤตยานันท์ในปี 2553 เรื่องความสมัพนัธ์ของการแสวงหาข่าวสารด้าน

การท่องเทีย่วกบัการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศของนักท่องเทีย่วไทย (กาญจนา 

แกว้เทพ, 2553) 

ในส่วนของารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้รบัสารกบัเน้ือหาสาร วธิกีารศึกษา

แบบน้ีจะมกีารกําหนดเน้ือหาเฉพาะเป็นตัวแปรต้น เช่น งานวิจยัของรุ่งนภา รุ่งบนัลือศักดิ ์
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(2551) เรือ่งความคดิเหน็ของผูช้มทีม่ต่ีอรายการสารคดท่ีองเทีย่ว: รายการผจญภยัไรพ้รมแดน 

ซึง่รายการน้ีมกีารนําเสนอเน้ือหาดา้นศลิปวฒันธรรมประเพณใีนแต่ละทอ้งถิน่ทัว่โลก 

สุดทา้ยคอื การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผูร้บัสารกบัสื่อ /ช่องทางการสื่อสาร การศกึษา

แนวทางน้ีในเรือ่งของการท่องเทีย่วนัน้ ประเภทสื่อทีม่กีารวจิยัมากทีสุ่ดคอื สื่อใหม ่(New 

Media) เน่ืองจากเป็นสื่อทีผู่ใ้ชส้ามารถหาขอ้มลูดว้ยตนเองไดอ้ยา่งไม่มเีงือ่นไขเรือ่งเวลาและ

สถานที ่เป็นแหล่งรวบรวมแหล่งใหญ่ เป็นตน้ 

 

2.4.3 การศึกษาตวัส่ือ/ช่องทางการส่ือสารกบัการท่องเท่ียว (Media Study) 

การวิจยัการสื่อสารในเรื่องการท่องเที่ยวนัน้มกัมีองค์ประกอบสื่ออยู่ด้วย แต่อาจมี

สถานะเป็นเพยีงแค่ส่วนประกอบหรอืส่วนหลกัแลว้แต่ความสําคญัในงานวจิยั โดยประเภทของ

สื่อนัน้มอียูม่ากมายทีนํ่ามาใชใ้นการท่องเทีย่วดงัภาพที ่2.5 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แสดงประเภทของสื่อและช่องทางการสื่อสาร  

แหล่งท่ีมา: กาญจนา แกว้เทพ, 2553. 

 

ทัง้น้ี สื่อแต่ละประเภทมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี หากมกีารใชท้ี่ขาดการวางแผนหรอืการวาง

กลยทุธท์ีด่ ีแมก้ระทัง่การใชส้ื่อผดิทีผ่ดิเวลา ใชไ้ม่ถูกกลุ่มเป้าหมายกอ็าจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีได ้

เช่น การเลอืกใช้สื่ออนิเตอรเ์น็ตกบัผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากน้ีหากเกดิสภาวะใช้สื่อมากเกิน
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ความจาํเป็นจะส่งผลใหเ้กดิความเบื่อหน่ายต่อผูร้บัสารและสิน้เปลอืงต่อผูผ้ลติ หรอืสภาวะใชส้ื่อ

น้อยเกนิไปจะส่งผลใหผู้ร้บัสารไมไ่ดร้บัขอ้มลูทีต่อ้งการ เป็นตน้ 

 

2.5 แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

 

ชูสทิธิ ์ชูชาต ิ(2558, อ้างถงึใน สุดชวีนั นันทวนั ณ อยุธยา, 2551) ใหค้วามหมายของ

การท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืเอาไว้ว่า หมายถึง การใช้ทรพัยากรการท่องเที่ยว เช่น ธรรมชาต ิ

โบราณสถาน วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน่ที่มอียู่อย่างจํากดั อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยการ

นํามาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุดทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต พยายามลดความเสยีหายที่จะเกดิขึน้

จากการใช้ทรพัยากร หรอืทําให้กระทบต่อทรพัยากรน้อยที่สุด สงวนรกัษาทรพัยากรให้คงอยู่

สภาพเดิม การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน เป็นการพฒันาที่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว และ ประชาชนของทอ้งถิน่ ขณะเดยีวกนักต็้องสงวนรกัษาทรพัยากร

การท่องเที่ยวไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนน้ีมีแนวคิดที่เป็น

องคป์ระกอบ 6 ประการคอื 

1) การพฒันาการท่องเทีย่วในระดบัทอ้งถิน่และระดบัภูมภิาค 

2) การมสี่วนรว่มของคนในทอ้งถิน่ 

3) ขอบเขตของการพฒันาการท่องเทีย่ว 

4) การใชว้สัดุและผลผลติของทอ้งถิน่ 

5) การกระจายรายได ้

6) การจา้งงาน 

นอกจากน้ี ชสูทิธิ ์ชชูาต ิ(2558, อา้งถงึใน สุดชวีนั นันทวนั ณ อยธุยา, 2551)  ยงัได้

กล่าวถงึ แนวทางปฏบิตัเิพื่อพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ซึง่มอียู ่5 ประการคอื 

1) ควบคุมคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว 

2) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความสําคญัของแหล่งท่องเทีย่ว 

3) ควบคุมจาํนวนนกัท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการรองรบัพืน้ที ่

4) ดแูลพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 

5) ใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 

บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2542) ไดใ้หแ้นวคดิดา้นการพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืเอาไว้

ว่าเป็นการพฒันาทีค่วบคู่ไปกบัการรกัษาระบบนิเวศวทิยาทีม่อียู่เดมิ ใหค้งอยู่หรอืดขีึน้ โดยเป็น

การเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมและผลประโยชน์จากกการท่องเทีย่วอยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั

ทุกส่วน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ กลุ่ม



34 

นกัท่องเทีย่ว กลุ่มเจา้ของแหล่งท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิแหล่งท่องเทีย่ว กลุ่มชุมชนทอ้งถิน่ใน

แหล่งท่องเทีย่ว กลุ่มเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว 

นอกจากน้ียงัไดใ้หล้กัษณะสําคญัของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 6 ประการคอื 

1) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทัง้แหล่งท่องเทีย่วประเภท

ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวตัิศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่ง

ท่องเทีย่วประเภทศลิปวฒันธรรม ประเพณ ี

2) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

3) เป็นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสมัผสั เรยีนรู้ และได้รบัประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรม 

4) เป็นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสมัผสั เรยีนรู้ และได้รบัประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรม 

5) เป็นการท่องเทีย่วทีใ่หผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกจิท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

6) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคนืประโยชน์กลบัสู่

ทรพัยากรท่องเทีย่ว และสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ดว้ย 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2539, อา้งถงึใน สุดชวีนั นนัทวนั ณ อยธุยา, 2551) ได้

ศกึษาและเสนอว่า เป้าหมายทีส่ําคญัที่สุดของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื คอื ความพยายามทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ซึง่พจิารณาไดจ้ากองคป์ระกอบ 4 ประการ คอื 

1) ตอ้งดาํเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาต ิชุมชน วฒันธรรม วถิี

ชวีติทีม่ต่ีอขบวนการท่องเทีย่ว 

2) ตอ้งตระหนกัต่อการมสี่วนรว่มของชุมชน 

3) ต้องยอมรบัให้ประชาชนทุกส่วน ได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่เกดิจาก

การท่องเทีย่วเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

4) ต้องชี้นําตามความต้องการของประชาชนท้องถิ่น และ ชุมชนในพื้นที่

ท่องเทีย่ว 

จากแนวคดิต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยมีการวางแผนเพื่อใช้

ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีการจดัการที่เหมาะสมให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่หรือ

เสื่อมสภาพน้อยทีสุ่ด โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วม และเกดิรายไดเ้ขา้

สู่ชุมชน โดยคงขนบธรรมเนียม วฒันธรรมของชุมชุนไวไ้ด ้เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดร้บัประโยชน์และ

มกีารพฒันาสบืต่อไป 
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2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความหมายและองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม 

 

McIntosh and Goeldner (1986, อ้างถงึใน อนุรกัษ์ ปญัญานุวฒัน์, 2542) ไดใ้หค้ํา

จาํกดัความของการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมว่า “เป็นการเดนิทางท่องเทีย่วทีค่รอบคลุมทุกแง่ทุก

มมุของการท่องเทีย่วทีม่นุษยส์ามารถศกึษาถงึวถิชีวีติ และความนึกคดิซึง่กนัและกนั” 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2542) สรุปไวว้่า การท่องเทีย่วทางวฒันธรรมคอื การ

ท่องเที่ยวที่มุ่งเสนอลกัษณะทางวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่

มนุษยส์รา้งขึน้ และเกีย่วเน่ืองกบัความเป็นอยู่ของสงัคม เป็นการท่องเทีย่วในเชงิการใหค้วามรู ้

และความภาคภมูใิจ” 

Pigram (1993, อ้างถงึใน อนุรกัษ์ ปญัญานุวฒัน์, 2542) “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” 

เป็นลกัษณะการท่องเที่ยวที่เน้น วฒันธรรมและวถิีชวีติที่เรยีบง่าย ที่สะท้อนความเป็นไทยที่

แท้จรงิเพื่อให้ผู้มาเยอืนได้สมัผสั สิง่สูงใจสําคญัของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมก็คือ ความ

ลกึซึง้ในความแตกต่างของวถิชีวีติ และการไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิซึง่กนัและกนั 

World Tourism Organization (n.d., อ้างถงึใน วาลกิา แสนคํา, 2545) ไดใ้หค้วาม 

หมายของการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเอาไวว้่า เป็นการเคลื่อนไหวของผูค้นทีเ่กดิขึน้จากปจัจยั

กระตุ้นทางวฒันธรรม เช่น การเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา การเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อชื่น

ชมศลิปวฒันธรรมประเพณี เทศกาล การเขา้เยีย่มชุมชนอนุสรณ์สถาน การเดนิทางเพื่อศกึษา

ขนบธรรมเนียมความเชื่อทีส่บืทอดกนัมาของชุมชนทอ้งถิน่ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา 

The European Center of Traditional and Religional Culture หรอื ECTARC (n.d., 

อ้างถงึใน วาลกิา แสนคํา, 2545) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบที่เป็นสิง่ดงึดูดใจของการท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรมอนัไดแ้ก่ 

1) โบราณคดแีละพพิธิภณัฑต่์าง ๆ  

2) สถาปตัยกรรม สิง่ปลกูสรา้ง รวมถงึซากผงัเมอืงในอดตี 

3) ศลิปะ หตัถกรรม ประตมิากรรม ประเพณ ีและเทศกาลต่าง ๆ  

4) ความน่าสนใจทางดนตร ี

5) การแสดงละคร ภาพยนตร ์มหรสพต่าง ๆ  

6) ภาษาและวรรณกรรม 

7) ประเพณคีวามเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนา 

8) วฒันธรรมเก่าแก่โบราณ วฒันธรรมพืน้บา้น หรอืวฒันธรรมยอ่ย 
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ในประเพณจีองพารานัน้เป็นวฒันธรรมเก่าแก่โบราณมคีวามเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนามี

ภาษาและวรรณกรรมรวมถงึศลิปะหตัถกรรมเป็นสิง่นําเสนอจงึถอืเป็นประเพณีทีม่อีงคป์ระกอบ

เป็นสิง่ดงึดดูใจในการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเช่นกนั 

Coltman (1998, อา้งถงึใน อนุรกัษ์ ปญัญานุวฒัน์, 2542) ไดใ้หแ้นวทางในการวางแผน

พฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมไว ้9 ประการ สรปุไดด้งัน้ี 

1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เหน็ความสาํคญัของการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอ

เศรษฐกจิในสงัคม 

2) การพฒันาการท่องเทีย่วจะตอ้งขึน้อยูก่บัจดุประสงคแ์ละความตอ้งการของ

ชุมชนว่าจะตอ้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชุมชนมากน้อยเพยีงใด 

3) วธิกีารและความถีใ่นการโฆษณาประชาสมัพนัธท์างดา้นการท่องเทีย่ว ควร

ไดร้บัความเหน็ชอบจากประชาชนในทอ้งถิน่ เพราะจะเป็นเครือ่งวดัว่าทอ้งถิน่นัน้ ๆ ตอ้งการ

นกัท่องเทีย่วประเภทใด และจาํนวนเท่าไร 

4) ควรมคีวามรว่มมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน ในการพยายามทีจ่ะทําให้

ทอ้งถิน่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีม่คีวามสมบรูณ์และมคีุณภาพ 

5) ในการวางแผนการท่องเทีย่ว ไมค่วรใหม้ผีลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถิน่ ผู้

ทีเ่กีย่วชอ้งในการวางแผนจงึตอ้งมคีวามระมดัระวงั และตอ้งวางแผนรองรบัในเรือ่งน้ีเอาไวด้ว้ย 

เพื่อทีจ่ะรกัษาวฒันธรรมและค่านิยมของทอ้งถิน่ใหค้งอยู ่

6) เงนิลงทุน แรงงาน รวมทัง้นักบรหิารทางการท่องเทีย่ว ควรมาจากชุมชน 

เจา้ของถิน่เพื่อทีท่อ้งถิน่จะสามารถควบคุมการพฒันาการท่องเทีย่ว ใหเ้ป็นไปในทศิทางที่

ตอ้งการได ้

7) ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมและงานเทศกาลทีจ่ดัขึน้

เพื่อนกัท่องเทีย่ว 

8) เรือ่งราว และงานเทศกาลทีจ่ดัขึน้ในแหล่งท่องเทีย่ว จะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติความเป็นอยู ่และสภาพทางภูมศิาสตรข์องทอ้งถิน่ 

9) ก่อนทีจ่ะลงมอืพฒันาการท่องเทีย่ว ควรพยายามขจดัปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้

ในชุมชนใหเ้รยีบรอ้ย 

ในงานวิจยัชิ้นน้ีผู้ศึกษาได้นําแนวคิดการจดัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนและแนวคิด

เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมาเป็นหลกัการและ

เหตุผลในการพจิารณาวตัถุประสงคข์องงานวจิยัในเรื่องบทบาทหน้าทีข่องสื่อประเพณีจองพารา

ต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยดูจากเป้าหมายในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง

ยัง่ยนื องค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางในการ

วางแผนพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
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2.7 แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วม 

 

Cohen and Uphoff (1980) ไดแ้บ่งรปูแบบของการมสี่วนรว่มโดยแบ่งออกเป็น 4 

รปูแบบ ประกอบดว้ย 

1) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision-Making) ประกอบด้วยการรเิริม่ 

ตดัสนิใจ การดาํเนินการตดัสนิใจและการตดัสนิใจปฏบิตักิาร 

2) การมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิาร (Implementation) โดยการใหม้กีารสนับสนุน

ทรพัยากร การบรหิาร และการประสานความรว่มมอื รวมทัง้การเขา้รว่มในการรว่มแรงรว่มใจ 

3) การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ซึง่อาจเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ

ทางสงัคมหรอืโดยส่วนบุคคล 

4) การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล (Evaluation) เป็นการควบคุมและตรวจสอบ

การดาํเนินกจิกรรมทัง้หมด และเป็นการแสดงถงึการปรบัตวัในการมสี่วนรว่ม 

สนธยา พลศร ี(2545, อ้างถงึใน ประทปี มลูเภา, 2546) กล่าวถงึ การมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาว่าหมายถงึการทีป่ระชาชนเขา้มาทํากจิการทุกอย่างใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

มากได ้เพื่อใหเ้ขาไดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจทํางาน ลงมอืทํางานตามทีเ่ขาไดต้ดัสนิใจไปแลว้ดว้ยตนเอง 

ซึง่จะเป็นการทําใหเ้ขาไดป้ฏบิตัติามความสนใจและความต้องการของเขา การทีเ่ขาได้เขา้มามี

ส่วนรว่มในโครงการนัน้จะทําใหเ้ขาไดม้โีอกาสพฒันาตนเองยิง่ขึน้ การมสี่วนร่วมของประชาชน

มคีวามจาํเป็นและสําคญัเป็นอย่างยิง่เป็นการสรา้งความรูส้กึมัน่ใจในตนเอง อนัจะมผีลต่อการ

ปฏิบตัิงานในด้านอื่น ๆ เป็นการสร้างความภูมใิจในตนเอง และสร้างนิสยัรกัในการทํางาน

ร่วมกนั และในการที่จะดงึประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมนัน้ ต้องไม่แบ่งชนชัน้วรรณะ

ตอ้งมาจากชนทุกชัน้ในสงัคม 

องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) (1981, อ้างถงึใน อริะวชัร ์จนัทรประเสรฐิ, 

2539) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาว่า หมายถงึการทีส่มาชกิทุก

คนใน ชุมชนสามารถที่ จ ะมีโ อกาส เข้าดํ า เ นินการ  และมีอิทธิพล ในกิจกรรมและ

กระบวนการพฒันา อกีทัง้ยงัไดร้บัผลจากการพฒันาอยา่งเสมอภาค มลีกัษณะทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) เขา้รว่มดาํเนินการดว้ยความพยายามในการพฒันา 

2) ไดร้บัส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของการกระทําตามทีค่วรจะเป็น 

3) มสี่วนร่วมตดัสนิใจในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน รวมทัง้

ดาํเนินกจิกรรมในโครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  

Arnstein (1969, อ้างถงึใน ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และคณะ, 2549) อธบิายมุมมอง

ของเขาทีม่ต่ีอการมสี่วนรว่มของพลเมอืง โดยพจิารณาเกีย่วกบัฐานของความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ

ระหว่างประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกบัการพจิารณาโอกาสของประชาชนในการ
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นําเสนอขอ้มูลข่าวสาร และการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายต่าง ๆ ระดบัในการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูร่วมกนัและองิขอ้มลู โดยองิขอ้มลูเกี่ยวกบัสดัส่วนของ “อํานาจ” ซึง่ประชาชน

ไดพ้งึไดร้บัในการดาํเนินการพฒันาในดา้นต่าง ๆ  

จากแนวคดิดงักล่าวนําไปสู่การที ่Arnstein ระบุว่า การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ

พฒันาประกอบดว้ย 8 ระดบัต่อไปน้ี 

ขัน้ที ่1 การจดัการแบบเบด็เสรจ็โดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมกัทําหน้าที่

จดัการกบัเรือ่งราวต่าง ๆ แบบเบด็เสรจ็และโดยตรง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนรบัรูเ้ร ือ่งราว

เกีย่วกบัรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่2 การบาํบดัรกัษา (Therapy) หน่วยงานมกัทาํหน้าทีเ่ชญิชวนใหป้ระชาชน ใหเ้ขา้

รว่มรบัฟงั ร่วมรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร และร่วมตดัสนิใจต่าง ๆ อย่างไรกต็าม หน่วยงานมไิดใ้ห้

ความสําคญักับการตอบข้อซกัถาม หรอืการรบัฟงัความคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนอย่าง

จรงิจงั 

ขัน้ที ่3 การเข้าร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชญิชวนตัวแทน

ประชาชนที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความสําคญักบั

ความรู้สกึ หรอืทศันะต่าง ๆ ของประชาชนอย่างแท้จรงิ หลงัจากที่ประชาชนได้ทําหน้าที่ให้

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่หน่วยงานแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ มกัพิจารณาเลือกสรรข้อมูล

ข่าวสารที่มปีระโยชน์ไปใช้ประกอบการตดัสนิใจดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ตนรบัผดิชอบ

ต่อไป 

ขัน้ที ่4 การร่วมให้คําปรกึษา (Consultation) ประชาชนมกัทําหน้าที่ให้ข้อมูลและ

นําเสนอขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรกต็าม อํานาจการตดัสนิใจ

ยงัอยูใ่นมอืของหน่วยงานราชการ 

ขัน้ที ่5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็ (Placation) ประชาชนเริม่มโีอกาสในการจุด

ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเห็นว่าสําคญั ตลอดจนก้าวเข้ามามบีทบาทในการให้

ข้อคดิเห็นและนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ จากมุมมองและจุดยนืของตน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน

ยงัคงสงวนสทิธิใ์นการตดัสนิใจต่าง ๆ ไวเ้ป็นภารกจิขององคก์ร 

ขัน้ที ่6 การร่วมเป็นพนัธมติร (Partnership) ประชาชนเริม่ทํางานใกลช้ดิกบัหน่วยงาน

และเริ่มมีอํานาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรอืข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนทําหน้าที่กระตุ้นให้

หน่วยงานไดต้ดัสนิใจบนพืน้ฐานของการพจิารณาขอ้มลูทีห่ลากหลาย 

ขัน้ที ่7 การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใช้สทิธใินการตดัสนิใจ (Delegated Power) ประชาชน

ส่วนหน่ึงได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าไปทําหน้าที่เป็นตวัแทน เพื่อออกความคดิเหน็ นําเสนอข้อ

โตแ้ยง้และสทิธโิดยชอบธรรมในการรว่มตดัสนิใจเชงินโยบายต่าง ๆ  
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ขัน้ที ่8 การควบคุมการตดัสนิใจโดยพลเมอืง (Citizen Control) อํานาจในการตดัสนิใจ

ทัง้หมดอยูใ่นมอืของประชาชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ มกัทาํหน้าทีใ่นการสนับสนุนขอ้มลูข่าวสาร

ประกอบการตดัสนิใจของประชาชน 

White (1994, อ้างองิใน ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และคณะ, 2549) กล่าวว่า การมสี่วน

ร่วมของประชาชนในการพฒันาสามารถแยกแยะได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การมสี่วนร่วมอย่าง

แทจ้รงิ (Genuine Participation) และ การมสี่วนร่วมแบบเทยีม (Pseudo-Participation) White 

ไดนํ้าแนวคดิของ Arnstein ซึง่สะทอ้นเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนมาจดักลุ่มใหม่ โดย

เขายํ้าให้เห็นว่า การมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ (Genuine Participation) เป็นกระบวนการที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่ที ่Arnstein เรยีกว่า การรว่มแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ การร่วมเป็นพนัธมติร การส่ง

ตวัแทนเขา้รว่มใชส้ทิธใินการตดัสนิใจ การควบคุมการตดัสนิใจโดยพลเมอืง 

อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมสี่วนร่วมทัง้หมดเป็นการมสี่วนร่วมอย่าง

แทจ้รงิแต่ยงัมกีจิกรรมในเชงิความร่วมมอืของประชาชนกบัองคก์รต่าง ๆ ทมีลีกัษณะเป็น “การ

มสี่วนรว่มแบบเทยีม” (Pseudo-Participation) 

ในสายตาของ White นัน้ เขามองว่า การมสี่วนรว่มแบบเทยีมเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่

ที ่Arnstein เรยีกว่า การจดัการแบบเบด็เสรจ็โดยตรง การบาํบดัรกัษา การร่วมใหข้อ้มลูข่าวสาร 

และการรว่มใหค้าํปรกึษา  

เมือ่พจิารณาจากสองลกัษณะการมสี่วนร่วมของ White จะพบว่า การมสี่วนร่วมของคน

บา้นเมอืงปอนในการจดัประเพณีจองพารานัน้ เป็นในรูปแบบการมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ เน่ือง 

จากคนในชุมชนบ้านเมอืงปอนนัน้จะมกีระบวนการทํางานตัง้แต่การแลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็การ

เป็นพนัธมติร การมตีวัแทนในการเข้าร่วมและสุดท้ายคอืการตดัสนิใจกนัโดยคนในบ้านเมอืง

ปอนเอง 

 

2.8 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชมุชนกบัการท่องเท่ียว 

 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2540) ไดก้ล่าวถงึการมสี่วนร่วมว่าหมายถงึ การมสีทิธิ

ในการควบคุมดูแลกระบวนการท่องเที่ยว โดยมสี่วนร่วมตัง้แต่ขัน้การสํารวจ วางแผน จดัการ 

ดําเนินการ ซึง่นอกจากจะก่อใหเ้กดิรายไดห้รอืผลประโยชน์ต่อทอ้งถิน่แล้ว ยงัชีถ้งึความสําคญั

ของทอ้งถิน่ และเป็นกระบวนการเรยีนรูลู้่ทางการพฒันาขดีความสามารถในการพึง่พาตนเองอกี

ดว้ย ในการพฒันาเชงินิเวศจะให้ความสําคญัและเน้นประชาชนในพื้นที ่(Ecosystem People) 

เป็นหลกั ส่วนประชาชนที่อยู่โดยรวม (Biosphere) มคีวามสําคญัและควรไดร้บัการจดัการให้มี

ส่วนรว่มเช่นกนั 
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วไิล บุญบรรจง (2543) กล่าวถงึ การมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการท่องเทีย่ว

นัน้ ต้องให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการดําเนินงานพฒันา ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจแก้ปญัหา

ของตนเอง โดยได้รบัความร่วมมอืจากทุกองค์กร ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

กระบวนการพฒันาการท่องเทีย่วมเีป้าหมายและทศิทางเดยีวกนั 

พจนา สวนศร ี(2546) ไดส้รปุหลกัการของ “การจดัการท่องเทีย่วโดยการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน” ของมูลนิธอิาสาสมคัรเพื่อสงัคม (มอส.) ขึน้ โดยไดด้ําเนินการมาตัง้แต่ปี 2537 ว่า 

“การจดัการท่องเที่ยวโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน” เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถ

ตอบสนองและพฒันาสู่กระบวนการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืไดภ้ายใตม้ติต่ิาง ๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นสิง่แวดลอ้มก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละรว่มมอืกนั ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

และทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้จาํกดัใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด 

2) ด้านการเมอืงการปกครอง เป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์การมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในระดบัล่าง โดยการสรา้งกระบวนการวางแผนและการตดัสนิใจการจดัการท่องเทีย่ว

ของชุมชน 

3) ดา้นสงัคมและวฒันธรรมเป็นการสรา้งสรรค ์การแลกเปลี่ยน การเรยีนรูก้ลุ่ม

คนที่ต่างวฒันธรรม (เมอืง-ชนบท) เพื่อเพิม่ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ รวมทัง้การเท่าทนัต่อวฒันธรรมแบบเมอืงทีเ่ตบิโตอยา่งไรร้ากฐาน 

4) ด้านเศรษฐกจิ ทําให้การกระจายได้ และผลกําไรที่เกดิจากการท่องเที่ยวให้

เกดิกบัชุมชนอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ประชาชนในพืน้ที ่จะเป็นปจัจยัหลกัในการพฒันาและควบคุม

การเตบิโตของการท่องเทีย่วในพืน้ทีข่องตนเองภายใต้มติทิีไ่ม่ขดัแยง้กบัการรกัษาทรพัยกรธร

รมชาต ิ

มงคล จนัทรบํารุง และสารภ ีศลิา (2545) ไดใ้หท้รรศนะถงึการมสี่วนร่วมของชุมชนกบั

การท่องเทีย่วว่า การท่องเทีย่วจะเกดิขึน้ในชุมชนอย่างยัง่ยนืไม่ได ้หากเป็นการดําเนินงานของ

กลุ่มหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพยีงลําพงั โดยขาดความเหน็พ้องต้องกนัของสมาชกิส่วนใหญ่ใน

ชุมชน และการที่จะให้ชุมชนเห็นพ้องต้องกัน ก็ต้องเกิดจากการที่ ชุมชนตระหนักถึง

คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวพร้อมที่จะมสี่วนร่วมในการดําเนินการทุกขัน้ตอน 

โดยกระบวนการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของชุมชนมดีงัน้ี 

1) การเตรยีมชุมชนเพื่อให้ชุมชนมโีอกาสได้รบัรู้ขอ้มูล และทําความเขา้ใจกบั

การท่องเทีย่ว อาจกระทาํไดโ้ดยการพาไปทศันศกึษา ชมวดีทีศัน์บทเรยีนจากการท่องเทีย่วของ

ชุมชนต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ซึ่งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรอื

กลุ่มบุคคลที่เป้นกลาง ต้องไม่โน้มน้าวให้ชุมชนยอมรบั แต่ควรให้เวลาชุมชนในการตดัสนิใจ

อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
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2) การเตรียมคนชุมชนควรเลือกคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้วางแผน

ประสานงานการบรหิารจดัการท่องเทีย่วในเบือ้งตน้ และตอ้งมจีติใจพรอ้มทีจ่ะเสยีสละ เน่ืองจาก

ในระยะน้ีจะไมม่ผีลประโยชน์ตอบแทน 

3) การเตรยีมงานและแบ่งหน้าที่ โดยชุมชนจะต้องมอบหมายแบ่งหน้าที่กัน

รวบรวมขอ้มลูในชุมชนในแต่ละดา้น ประกอบดว้ย 

 3.1 เตรยีมขอ้มลู ไดแ้ก่ 

  3.1.1 ประวตัชุิมชุม 

  3.1.2 สภาพทัว่ไปของชุมชน 

  3.1.3 ลกัษณะการทาํมาหากนิ 

  3.1.4 สถานทีส่าํคญัของชุมชน 

  3.1.5 ประเพณวีฒันธรรมทีส่าํคญัในรอบปี 

  3.1.6 พธิกีรรมเกี่ยวกบัชวีติ เช่น การเกดิ การตัง้ชื่อ การแต่งงาน การ

ตาย พธิศีพ 

  3.1.7 ความรูพ้ืน้บา้น เช่น สมนุไพร การทอผา้ การตเีหลก็ 

  3.1.8 ศลิปะต่าง ๆ เช่น การเตน้ราํ การรอ้งเพลง 

  3.1.9 ขอ้หา้ม ขอ้นิยม 

  3.1.10 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 3.2 เตรยีมบรกิาร โดยการประชุมพจิารณารว่มกนัในประเดน็ 

  3.2.1 ผูต้อ้นรบัและผูนํ้าเทีย่ว 

  3.2.2 กําหนดจดุท่องเทีย่ว 

  3.2.3 กําหนดจุดบรกิาร ได้แก่ สถานที่รบัประทานอาหาร การชมการ

แสดง การขายผลติภณัฑ ์ทีพ่กั และบรกิารอื่น ๆ  

 3.3 เตรยีมกจิกรรม เพื่อบรกิาร ได้แก่ การจดัเลีย้งอาหาร การจดัการแสดง 

การดแูลความปลอดภยั 

4) การจดัการเสวนาเวทชีาวบ้านเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้อาวุโส ในการขอ

ทราบความคดิเหน็ การปรบัความเขา้ใจหรอืนําขอ้มูลชุมชน มาปรบัปรุง เตรยีมการใหม้คีวาม

สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เพราะกลุ่มผูอ้าวุโสเป็นกลุ่มทีม่คีวามสาํคญัของชุมชน 

5) การดําเนินการ ได้แก่ ประชาสมัพนัธ์ การประสานงานต่าง ๆ โดยในระยะ 

แรกอาจจะขอความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่

6) การประเมินผล โดยการพบปะพูดคุยถึงการดําเนินการที่ผ่านมาว่าเป็น

อยา่งไรมปีญัหาอยา่งไร ควรปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งใดบา้ง 

มธุรส ปราบไพร ี(2543, น. 18) กล่าวถงึการมสี่วนร่วมในการจดัการท่องเทีย่ว ว่าต้อง

จดัการดว้ยความเตม็ใจ ประชาชนในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์และไดร้บัผลประโยชน์จากการ
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จดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยตรง ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม โดยอํานาจ

การตดัสนิใจทัง้หมดตอ้งอยูท่ีป่ระชาชนในชุมชน ตัง้แต่การรบัรูข้า่วสาร เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความ

เข้าใจ อันนําไปสู่การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบตัิ การติดตามและแนะนํา การได้รบั

ผลประโยชน์จากการจดัการท่องเทีย่วในชุมชน 

โดยในการศกึษาและทบทวน เกีย่วกบัแนวคดิเรือ่งการมสี่วนร่วม แนวคดิการมสี่วนร่วม

ของชุมชนการท่องเทีย่ว ผูว้จิยัจะไดนํ้ามาทบทวนการตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ในดา้นของ

การสรา้งมสี่วนร่วมของคนในบ้านเมอืงปอนที่มต่ีอการใช้ประเพณีจองพาราโดยพจิารณาจาก

ความหมายและรปูแบบของการมสี่วนรว่มและกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 

2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ประทปี มลูเภา (2546) การวจิยัเรื่องการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์บนพืน้ที่สูง : กรณีศกึษา

ศูนยว์ฒันธรรมชาวเขา หมู่บา้นดอยเลีย่ม ตําบลแม่เหาะ อําเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผลการวจิยัพบว่านโยบายแผนงาน/โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว รฐับาลในแต่ละยุคสมยั

มุ่งเน้นที่จะส่งเสรมิชกัจูงให้นักท่องเทีย่วจากต่างประเทศเดนิทางมาสู่ประเทศไทยเพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่รายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศ ควบคู่ไปกบัการขยายแหล่งท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ การอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูวฒันธรรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอํานวยความสะดวกและบรกิารแก่

นกัท่องเทีย่ว เพิม่ความปลอดภยั ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของคนไทยภายในประเทศ โดยในแต่ละ

ปีจะประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย ซึ่งได้มีการแถลงนโยบายการท่องเที่ยวต่อสภาผู้แทน 

ราษฎรในปี พ.ศ. 2541-2546 ยดึหลกั “ไทยเทีย่วไทย” และเป้าหมายระยะยาว (6 ปี) คอืในปี 

พ.ศ. 2555 ใหก้ารท่องเทีย่วไทยมเีอกลกัษณ์ไทยในมาตรฐานสากล (World Class) โดยการ

ดําเนินงานของกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื กลุ่ม

องคก์รทีเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการศูนยส์งเคราะหร์าษฎรประจาํ

หมู่บ้าน คณะกรรมการศูนยว์ฒันธรรมชาวเขาหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรที่ไม่เป็นทางการได้แก่ 

กลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นตามธรรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการยอมรบันับถือของคนภายในหมู่บ้าน คอื 

หมอผ ีผูอ้าวุโส หมอสมุนไพร เป็นผูซ้ึง่มบีทบาทในเรื่องการประกอบพธิกีรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวถิี

ชวีติของชนเผ่า ในส่วนของการมสี่วนร่วมของชุมชมในการจดัการท่องเทีย่ว เป็นไปด้วยความ

สมคัรใจ สมาชกิชุมชนและผู้นําให้ความร่วมอือย่างพรอ้มเพรยีง การมสี่วนร่วมของหน่วยงาน

ภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งคอื ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนใน

ด้านงบประมาณและการประชาสมัพนัธ์ การจดัการท่องเที่ยวของชุมชนยงัคงมคีวามจําเป็นที่

จะต้องให้หน่วยงานภาครฐัมสี่วนร่วมในการดําเนินการ เพื่อเป็นผู้ให้คําปรกึษาแนะนําการ

ประสานงาน ในการจดัการท่องเที่ยวของชุมชนนอกจากน้ีการบรหิารจดัการท่องเทีย่วในชุมชน 
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คณะกรรมการศูนย์วฒันธรรมชาวเขาหมู่บ้านดอยเลี่ยม และกลุ่มองค์กรในชุมชน สามารถ

จดัการท่องเทีย่วได ้เพราะมทีัง้แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นธรรมชาต ิวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิ 

มหีน่วยงานภาครฐัและเอกชน ทีส่ามารถช่วยเหลอืสนับสนุนให้คําปรกึษาแนะนําไดเ้ป็นอย่างด ี

มกีารจดักจิกรรมและกระบวนการได้รบัความร่วมมอืจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การมสี่วนร่วมของ

ชุมชนควรมกีารกระตุ้นปลูกจติสํานึกให้เหน็ความสําคญัของการจดัการท่องเที่ยว ผลกระทบที่

เกดิขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบแล้ว ผลกระทบ

ในทางดา้นบวกมมีากกว่าผลกระทบในทางลบ 

วารนิทร ์จติคําภู (2541) ไดศ้กึษาเรื่อง การอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้น (ไทยใหญ่) ใน

ทศันะของกรรมการบรหิารสภาวฒันธรรมอําเภอ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การวิจยัครัง้น้ี มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรกัษ์วฒันธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ในจงัหวัด

แม่ฮ่องสอนในทศันะของกรรมการบรหิารสภาวฒันธรรมอําเภอ ในด้านการจดักิจกรรมทาง

วฒันธรรม วฒันธรรมพืน้บา้นทีส่มควรอนุรกัษ์ส่งเสรมิเป็นพเิศษ กระบวนการอนุรกัษ์วฒันธรรม

พื้นบ้าน ประเพณีพื้นบ้านของไทยใหญ่ที่ควรส่งเสรมิเป็นพเิศษ องค์กร/หน่วยงานที่มหีน้าที่

ส่งเสรมิสนับสนุน องค์กร/หน่วยงานทีม่พีเิศษมหีลายดา้นแต่ทีส่ําคญัคอืดา้นภาษาพูด ดา้นการ

แต่งกาย และภูมปิญัญาพื้นบ้านด้านต่าง ๆ กระบวนการอนุรษั์วฒันธรรมพื้นบ้าน ผลการวจิยั

พบว่าควรเน้นในด้านความร่วมมือกันของภาครฐั เอกชนและประชาชน มีองค์กรสําหรับ

ดําเนินการทชีดัเจน ประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยใหญ๋ที่ควรอนุรกัษ์ส่งเสรมิเป็นพเิศษได้แก่

ปอยส่างลอง จองพารา (ปราสาทพระพุทธ) และประเพณีกัน่ต่อ (ขอขมา) องคก์ร/หน่วยงานทีม่ ี

หน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ได้แก่ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การทางด้าน

วฒันธรรม องคก์ร/หน่วยงานทีท่ําหน้าทีป่ฏบิตัไิดแ้ก่ ประชาชนในทอ้งถิน่ สําหรบัอุปสรรคและ

ปญัหาในการดําเนินงานอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บ้านที่สําคญัได้แก่ ขาดการวางแผนร่วมกนัของ

ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และขาดงบประมาณในการดาํเนินงาน 

พระมหาบุญเรอืง อายวุฒันมงคล (2550) ไดศ้กึษาเรือ่งการมสี่วนรว่มของชุมชนฝ ัง่หมิน่

ต่อการอนุรกัษ์ประเพณีสบืชะตาแบบล้านนา ผลการวจิยัพบว่า ชุมชนฝ ัง่หมิน่ยงัคงมสี่วนร่วม

ต่อการอนุรกัษ์ประเพณีสบืชะตาแบบล้านนา ยงัมคีวามเชื่อ ความคดิ วถิชีวีติและยงัคงปฏบิตัิ

ตามประเพณีดัง้เดมิแม้ว่าจะมเีทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วยส่งเสรมิความเป็นอยู่ให้มคีวาม

สะดวกสบายขึน้ แต่ชุมชนฝ ัง่หมิน่ยงัคงพึ่งพาธรรมชาตซิึ่งได้จากประสบการณ์ที่ได้เรยีนรูจ้าก

วฒันธรรมเดมิในท้องถิน่อนัประกอบไปดว้ยภูมปิญัญาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รบัการถ่ายทอดจาก

คนรุน่เก่าซึง่เป็นบรรพบุรุษและขณะเดยีวกนักไ็ดถ่้ายทอดวฒันธรรม ภูมปิญัญาและความเชื่อสู่

ชนคนรุ่นหลังจงึทําให้เกิดการปฏิบตัิที่สืบเน่ืองกันมาในชุมชนจนถึงปจัจุบันอย่างไรก็ตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างอาจลดความสําคญัลง ทัง้น้ีเน่ืองจากสิง่แวดล้อมไม่อํานวย

และอทิธพิลของความเจรญิทางสงัคมและเศรษฐกจิที่กําลงัแผ่ขยายเขา้มาในชุมชนทลีะเลก็ละ

น้อยแต่ประเพณสีบืชะตาแบบลา้นนายงัคงมกีารปฏบิตัเิป็นประจาํตลอดมาในชุมชนฝ ัง่หมิน่ 
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สุทศัน์ กนัทะมา (2542) ได้ศกึษาเรื่องการคงอยู่ของวฒันธรรมพื้นบ้านของชาวไทย

ใหญ่โดยผลการวจิยัพบว่า 

1) เงือ่นไข ปจัจยั ทีท่ําใหว้ฒันธรรมคงอยู่คอื การเหน็คุณค่าหรอืประโยชน์ทีอ่ยู่

ในรปูของความเชื่อซึง่มกีารถ่ายทอดผ่านพธิกีรรม จนกลายเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั

สิง่ทีเ่หนือธรรมชาต ิและมนุษยก์บัมนุษย ์ศาสนาและความเชื่อไดใ้หค้วามสําคญัต่อคําสอนโดย

มพีธิกีรรมเป็นส่วนเชื่อมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุมชนทําใหม้กีารปฏบิตัสิบืต่อมา เป็นการ

กระทาํซํ้าจากรุน่หน่ึงสู่รุ่นหน่ึง 

2) ส่วนกลไกที่ทําให้ว ัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนชาวไทยใหญ่คงอยู่นั ้น

ประกอบดว้ยครอบครวัจะทําหน้าทีถ่่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤตติามวถิชีวีติแก่

ลกู ผูอ้าวุโสทาํหน้าทีใ่หค้ําปรกึษาในการจดัพธิกีรรมต่าง ๆ พระทําหน้าทีถ่่ายทอดศลีธรรมและ

การศึกษา ผู้ชํานาญการถ่ายทอดภูมปิญัญาต่าง ๆ เช่น พธิกีรรม ความรูท้างช่าง หตัถกรรม 

ผูนํ้าในชุมชนเป็นผูจ้ดัและสนับสนุนประเพณีวฒันธรรมของชุมชน เครอืญาตทิําหน้าทีส่นับสนุน

ช่วยเหลอืในการทําพธิกีรรมต่าง ๆ วฒันธรรมพื้นบา้นของชาวไทยใหญ่ที่คงอยู่นัน้ไม่ไดค้งอยู่

เหมอืนเช่นในอดตี มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นคุณค่าของวฒันธรรมและรปูแบบ 

พงศก์ฤษฏิ ์พละเลศิ (2554) ไดศ้กึษาเรือ่ง บทบาทการใชส้ื่อพืน้บา้นในการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุร ีผลจากการวจิยัพบว่า สื่อพืน้บา้น

มีเน้ือหาที่เป็นคุณค่าความหมายเชิงสัญญะอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก ร่องรอยทาง

ประวตัศิาสตร ์อนัได้แก่ โบราณสถาน/โบราณวตัถุ และตํานานที่สบืทอดกนัมา ประการที่สอง 

คุณค่าวฒันธรรมทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง เช่น วถิกีารผลติแบบดัง้เดมิ รวมทัง้สถาปตัยกรรมที่เก่าแก่ 

และประการสุดทา้ย คอืคุณค่าทางสงัคม อนัไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องวฒันธรรมไทย-จนี และการ

ยดึถอืจารตีประเพณขีองสงัคม เป็นแนวความคดิทีซ่่อนเรน้อยู่ในสื่อพืน้บา้น ส่วนรปูแบบการสื่อ

ความหมายเชิงสญัญะพบว่า สื่อพื้นบ้านมลีกัษณะของการสื่อความหมายโดยเป็นหลกั ซึ่ง

จะต้องอาศยัการตีความข้อมูลเชงิลกึร่วมกบับรบิททางสงัคมมาทําความเข้าใจจงึจะสามารถ

เขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งถ่องแท ้นอกจากน้ียงัมกีารใชอ้งคป์ระกอบของสญัญะย่อย ๆ มาสรา้ง

เป็นความหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วยเช่นกนั ทัง้น้ีประเด็นที่น่าสนใจเพิม่เติม ก็คอื คุณค่า

ความหมายต่าง ๆ ที่เกดิจากสญัญะของสื่อพืน้บา้นในชุมชนทอ้งถิน่แห่งน้ีมคีวามเกี่ยวขอ้งและ

เชื่อมโยงกบัแนวความคดิทางดา้นการท่องเทีย่วอย่างมนียัสําคญัเป็นอย่างมาก 

วนัทนา เตชะสุวรรณา (2548) ได้ศกึษาเรื่อง บทบาทของสื่อบุคคลและสื่อประเพณีใน

การถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีของชาวบางกอกน้อย: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบ้านบุ ผล

การศกึษาพบว่าสําหรบัเรื่องสื่อประเพณีนัน้ กลุ่มตวัอย่างทัง้ผูนํ้าความคดิเหน็และผูร้บัสารเหน็

ว่าเป็นสื่อที่มปีระสทิธภิาพอีกสื่อหน่ึงในการถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรม 

ประเพณขีองชุมชนบา้นบุ เพราะประเพณจีะเป็นทัง้ผูส้่งสาร สาร และช่องทางในการสื่อสารดว้ย

ตวัเอง นอกจากน้ี สื่อประเพณีสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมทีแ่ทจ้รงิ สะทอ้นใหเ้หน็สภาพ
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สงัคม มคีวามสนุกสนานไดเ้หน็ของจรงิ ทุกคนได้มสี่วนร่วมในประเพณีนัน้ ๆ และมกีารปฏบิตัิ

อย่างต่อเน่ือง การแสดงออกซึ่งการมสี่วนร่วมของชาวบ้านบุในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมอนั

เป็นผลเน่ืองมาจากการถ่ายทอดวฒันธรรมโดยจะพบว่าการเปิดรบัข่าวสารกลุ่มผู้รบัสารใน

ชุมชนบ้านบุทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 30-50 ปี และกลุ่มอายุ

ตัง้แต่ 50 ปี ขึ้นไป จะมลีกัษณะคล้ายคลงึกนั คอื ได้รบัข่าวสารโดยสื่อบุคคลคอื พ่อแม่ ญาต ิ

และผูนํ้าความคดิเหน็ ทัง้น้ีจะขึน้อยูก่บัการเลอืกรบัสื่อของผูร้บัสารว่าจะเลอืกรบัรู ้ตคีวามหมาย 

และเลอืกจดจาํตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทศันคต ิความรูส้กึนึกคดิ ฯลฯ ของ

ตนเอง ทัง้น้ีกลุ่มผู้รบัสารทัง้ 3 กลุ่ม แสดงความคดิเห็นในเรื่องการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ศลิปวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชนในระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง และระดบัตํ่า ซึง่ทุกคนมคีวามเหน็ตรงกนัว่า ถ้าชุมชนต้องการความร่วมมอืกจ็ะ

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัความหมายของสื่อประเพณ ีทีน่อกจากมบีทบาทในการใหค้วามบนัเทงิแลว้ยงัเป็น

แหล่งรวมของความสามคัคี เพราะวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน

การละเล่นพืน้บา้นต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชุมชน และถ้าชุมชน

สามารถรวมตวักนัให้เกดิความเขม้แขง็ พรอ้มกบันําการสื่อสารเขา้มาช่วยให้เกดิการรวมกลุ่ม

ของชุมชนกจ็ะทําให้ปญัหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ลดน้อยลงไปได้ นอกจากน้ีผู้ทีเ่ป็นผู้นําชุมชน

ต้องทํางานด้วยความเสยีสละ ทุ่มเท เอาจรงิ และมคีวามจรงิใจในการอนุรกัษ์วฒันธรรม แต่

ปญัหาทีพ่บคอื การทีทุ่กคนต้องทํางานหรอืเรยีนหนังสอืทําใหก้ารรวมกลุ่มหรอืการจดักจิกรรม

ไดร้บัความรว่มมอืจากชาวบา้นน้อยกว่าทีค่วร 

ศริลิกัษณ์ สายเชือ้ (2552) ไดศ้กึษาเรื่องแนวทางการพฒันาประเพณีสงกรานต์สองฝ ัง่

โขง เพื่อเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม จงัหวดัมุกดาหาร ผลการศกึษาพบว่าความ

เป็นมา องคป์ระกอบและขัน้ตอนของประเพณีสงกรานต์สองฝ ัง่โขง มคีวามเป็นมาคลา้ยคลงึกนั 

คอื ได้รบัอทิธพิลมาจากศาสนา ประเพณีวฒันธรรมดัง้เดมิ คอื ประเพณีฮตีสบิสอง มผีลต่อวถิี

การดําเนินชวีติ ถอืว่าเป็นวนัขึน้ปีใหม่ จดัขึน้ในวนัขึน้หน่ึงคํ่าเดอืนห้า ซึ่งถอืปฏบิตัสิบืต่อกนั

จนถงึปจัจุบนั องคป์ระกอบประเพณีสงกรานต์ สองฝ ัง่โขง ส่วนใหญ่มลีกัษณะคล้ายกนัทัง้สอง

ฝ ัง่โขง คอื ประกอบด้วย การจดัการ ผู้เขา้ร่วมพธิ ีผู้ร่วมงาน อุปกรณ์และวสัดุในการจดังาน 

ส่วนขัน้ตอนของประเพณีสงกรานต์สองฝ ัง่โขงนัน้ ก็มขี ัน้ตอนในการจดัที่คล้ายกนัท้องสองฝ ัง่ 

คอื ในวนัที ่12 เมษายน มกีารสรา้งหอพระพุทธรปู ตอนบ่ายของวนัที ่13 เมษายน มพีธิสีรงน้ํา

พระพุทธรูป พธิีสรงน้ําพระภิกษุ และการแห่ดอกไม้ ตามลําดบัและการก่อเจดีย์ทรายในวนั

สุดทา้ยของบุญสงกรานต์ คอืวนัที่ 15 เมษายนโดยทัง้น้ีแนวทางการพฒันาประเพณีสงกรานต์

สองฝ ัง่โขงเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม จงัหวดัมุกดาหาร ทําได้โดยการ

พฒันาองคป์ระกอบของการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ คอื ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นผูเ้ขา้ร่วมพธิี

และผู้ร่วมงาน ดา้นอุปกรณ์และวสัดุ และด้านพธิกีารและขัน้ตอน ตลอดจนพฒันากจิกรรมของ
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งานประเพณีสงกรานต์สองฝ ัง่โขง กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวจิยัครัง้น้ี ได้พบแนวทางในการ

พฒันาประเพณีสงกรานต์ของชาวสองฝ ัง่โขง โดยการแสวงหาความร่วมมอื แลกเปลี่ยน และ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ทุกปี มีการ

สนับสนุน การผ่อนคลาย กฎ ระเบียบทางการค้าและการลงทุน นําไปสู่ประโยชน์ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากน้ียังส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เช่น 

ผูป้ระกอบการ กลุ่มบรษิทันําเที่ยว โรงแรม รา้นอาหาร เพื่อรกัษาระดบัมาตรฐานและคุณภาพ

บริหาร รวมทัง้เป็นการเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

ประเพณีสงกรานต์สองฝ ัง่โขงด่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

ประชาชนและเป็นผลดทีางเศรษฐกจิต่อชุมชนทัง้สองประเทศ จงึสมควรมกีารพฒันาและส่งเสรมิ

ใหม้คีวามยัง่ยนืสบืไป 

สุรยี ์บุญญานุพงศ์ และสุรศกัดิ ์ป้อมทองคา (2539) ได้ทําการศึกษาประเพณีเพื่อการ

ท่องเที่ยวจุดเปลี่ยนของระบบความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า เมื่อกิจกรรมทางประเพณ ี

กลายเป็นวตัถุดิบในการท่องเที่ยวรูปแบบของกิจกรรมตามแบบเดิมของท้องถิ่น มกัจะถูก 

ปรบัเปลีย่นไปเพื่อใหเ้กดิความน่าตื่นตา ตื่นใจแก่นักท่องเทีย่ว ผูท้ีเ่ขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งในการ

จดักิจกรรมประเพณี มิใช่มเีพียงชาวบ้านหรอืคนในชุมชนเท่านัน้ หากแต่มีหน่วยงานและ 

องคก์รต่าง ๆ เขา้มาร่วมดว้ย ซึ่งมผีลทําให้ต้องมกีารปรบัระบบการจดัการดําเนินงานเสยีใหม ่

ในการศึกษาครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์สําคญัที่จะต้องการทราบว่า การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ

ดาํเนิน กจิกรรมตามประเพณเีพื่อการท่องเทีย่วมสี่วนทาํ ใหร้ะบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชน

ได้รบัความกระทบกระเทอืนอย่างไรบ้าง ทัง้น้ีได้เลอืกศกึษาในพื้นที่จงัหวดัม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น

ชุมชนที่เพิง่เปิดตวัในตลาดการท่องเที่ยว และเป็นชุมชนที่ยงัมเีอกลกษัณ์ทางวฒนัธรรมตาม

แบบตัง้เดมิ ทีโ่ดดเด่นโดยเลอืกศกึษาในกจิกรรมประเพณกีารบรรพชาสามเณรหรอืปอยส่างลอง 

ซึ่งเป็น กิจกรรมตามประเพณีที่มเีพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและถือเป็นเอกลกัษณ์ของ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนพธิีปอยส่างลอง เป็นพิธกีรรมหน่ึงที่สะท้อนถึงศรทัธา ความเชื่อมัน่ทาง

ศาสนา ของชาวไทยใหญ่ วตัถุประสงค์สําคญัของพธิกีรรม คอื การสรา้งบุคลากรเพื่อสบืทอด

พระศาสนา ปจัจุบนัปอยส่างลองถูกนํามาเสนอต่อสาธารณชนในฐานะ “สนิคา้”การท่องเทีย่วซึง่

จํา เป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมสามารถดงึดูดใจนักท่องเที่ยวได้ หน่วยงาน

ของรฐัตอ้งเขา้มาดําเนินงานในฐานะผู้ประสานงานการจดัพธิแีละจากการเขา้มามบีทบาทของ

หน่วยงานของรฐั เป็นจุดเริม่ต้นของการเปลี่ยนระบบความสมัพนัธ์ของผู้ร่วมงาน ได้ทําลาย

ระบบความสมัพนัธ์ ทางสงัคมของคนในชุมชนลง การจดัพธิีกรรมจงึเป็นเพยีงการแสดงให้

นักท่องเที่ยวได้ชม การศึกษาในครัง้น้ีเป็นเพยีงการนําเสนอผลกระทบอย่างหน่ึงของการจดั

กิจกรรมประเพณี เพื่อตอบสนองการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบ

ความสมัพนัธ์ทางสังคมของ คนในชุมชนเพราะขณะที่การเปลี่ยนรูปแบบประเพณีเพื่อการ

ท่องเที่ยวได้ทําลายระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมให้หมดไป ก็ได้สร้างระบบ
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ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อการรักษา

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน รวมทัง้ไม่เป็นผลดีต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาด้าน   

ต่าง ๆ ขึน้มาแทน ระบบความสมัพนัธ์แบบใหม่น้ี เป็นระบบที่คนในชุมชนมคีวามห่างเหนิกนั

มากขึน้ เป็นระบบที่คนต้องคดิคํานวณทุกครัง้ก่อนจะ ตดัสนิใจร่วมกจิกรรมใด ๆ ทางสงัคมว่า 

การมสี่วนร่วมน้ีตนเองจะไดป้ระโยชน์คุม้หรอืไม่และ ใครจะไดป้ระโยชน์มากกว่า ซึ่งหากระบบ

คดิคํานวณเช่นน้ีเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ กเ็ป็นเรื่องที่ยากยิง่ทีจ่ะสามารถรกัษาวฒันธรรมประเพณี

ใด ๆ ไวอ้ยา่งสมบรูณ์ 

จิราพร ขุนศรี (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอด

วฒันธรรมท้องถิ่น : ศึกษากรณีสื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบรบิทของจงัหวดัเชยีงราย ผล

การศกึษาพบว่า เพลงซอพื้นที่จงัหวดัเชยีงรายมกีารปรบัตวัตามธรรมชาต ิ (By Nature) ใน

คุณลกัษณะส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ รูปแบบการแสดงซอ สถานที่ในการแสดง 

การแต่งการ และการฟ้อนประกอบการซอ ส่วนที่เสมอืนแก่น ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นเน้ือแท้ด้าน

ความหมายและคุณค่าที่ควรจะรกัษาไว้ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกบัเพลงซอ ความเชื่อ/ศรทัธา/การ

เคารพครูผ่านพธิกีรรม ความเป็นล้านนาผ่านทํานองเพลงซอ ความเชื่อ/ศรทัธา/การเคารพครู

ผ่านพธิกีรรม ความเป็นล้านนาผ่านทํานองเพลงซอ ความเป็นล้านนาผ่านภาษาคําเมอืง การ

วางความสมัพนัธท์างโลกและทางธรรม การปลูกฝงัคุณธรรมทางพุทธศาสนา และการให้สาระ

และบนัเทงิแฝงการปลดปล่อยทางเพศ แมจ้ะยงัคงอยู่ แต่ก็เริม่ผดิเพี้ยนและลดบทบาทลงตาม

กระแสโลกาภวิตัน์สื่อดงันัน้ ในอนาคตเพลงซอจาํเป็นต้องมกีารปรบัตวัแบบวางแผน (By Plan) 

เพื่อสบืทอดให้สามารถดํารงอยู่ไดท่้ามกลางการเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติสมยัใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการปรบัประสาน (Articulation/Hybridization) ทีย่งัคงพยายามใหม้กีารแสดงซอแบบดัง้เดมิ

อยู่ และในขณะเดยีวกนัก็ต้องยอมรบัซอแบบประยุกต์หรอืซอ ซึ่งเป็นการสบืทอดโดยรกัษา

สมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการปรบัประยุกต์ โดยใชห้ลกัการไต่ “บนัไดปลาโจนทางศลิปะ” สู่

ผูส้บืทอดระดบัคุณภาพทัง้ผูช้มและ ศลิปินช่างซอ ทีย่ดึโยงการสบืทอดทัง้สื่อการแสดง สื่อวตัถุ 

และสื่อพธิกีรรมไว้ดว้ยกนั รวมถงึการรกัษาอตัลกัษณ์ความเป็นสื่อขนาดกลางระดบัจงัหวดัที่มี

คุณลกัษณะความเป็นสื่อท้องถิน่ (Local Media) และการมบีทบาทหน้าที่ต่อวถิชุีมชนอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้บทบาทหน้าที่เดมิและการเพิม่บทบาทใหม่ รวมถึงการให้ความสําคญัต่อบทบาท

หน้าทีท่ีไ่มส่ามารถทดแทนไดท้ีย่งัคงมคีวามสาํคญัต่อชุมชน 

ศดานันท์ แคนยุกต์ (2552) ศกึษาเรื่อง “การสื่อสารกบัการสบืทอดและปรบัตวัของสื่อ

พื้นบ้านตีโพน:กรณีศกึษาชุมชนบ้านไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมอืง จ.พทัลุง” ผลการศกึษาพบว่า 

วฒันธรรมการตโีพนของชุมชนบ้านไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมอืง จ.พทัลุง มกีารสบืทอดและการ

ปรบัตวัเป็น 3 ยคุ คอื ยคุดัง้เดมิ ยคุอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม และยุคโครงการสื่อพืน้บา้น สื่อ

สาธารณสุข (สพส.) โดยได้มกีารสบืทอดและปรบัตวัในลกัษณะต่าง ๆ ตามความเปลี่ยนแปลง

ของบรบิทชุมชน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของสื่อพืน้บา้นตโีพนตามองคป์ระกอบการสื่อสาร (SMCR) 
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การวเิคราะห์ตามแนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่า บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้านตโีพนในแง่ของการ

ดํารงคงอยู่และปรบัตวัของการตโีพนนัน้ เป็นผลมาจากทัง้ปจัจยัภายในคอืบรบิทแวดลอ้มของ

ชุมชนเอง เครอืข่ายภายในชุมชน และปจัจยัภายนอก คอื การเขา้มาประสานงานของศูนยก์าร 

ศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัพทัลุง (กศน.) เทศบาลจงัหวดัพทัลุงและการเขา้มาของหน่วยงานสื่อ

พื้นบ้านสื่อสาธารณสุข ในการเข้ามาประสานงานเรื่องการตีโพนของหน่วยงานภายนอกเป็น

ลกัษณะการหยบิยกต้นทุนทางวฒันธรรมที่ชุมชนมอียู่แล้วมาจดัวางรูปแบบการสบืทอดผ่าน

ช่องทางใหม ่ๆ โดยจากยคุดัง้เดมิทีว่ฒันธรรมตโีพนเป็นสื่อทีใ่ชเ้ชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผูค้น

ภายในชุมชนซึง่ก่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรู ้อารมณ์/ความรูส้กึ และการปฏบิตั ิ(K-A-P) ของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอย่างเหน็ไดช้ดั สําหรบัในยุคอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมนัน้ โดยส่วนใหญ่จะ

มุ่งเน้นไปในเชงิปฏบิตั ิ(Performance) กล่าวคอื เป็นการใหค้วามสําคญัในเรื่องมติกิารแข่งขนั 

การประชาสมัพนัธ ์เอกลกัษณ์ของจงัหวดัและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเป็นหลกั อย่างไรกด็เีมื่อเขา้

มาสู่ยุค สพส. ก็ไดม้กีารส่งเสรมิการสบืทอดและร่วมแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู ้(Knowledge) 

และอารมณ์/ความรู้สกึ (Attitude) ระหว่างเจ้าของวฒันธรรม ตลอดจนเชื่อมโยงกบัสถานบนั

การศกึษา ทัง้น้ีเพื่อใหก้ระบวนการการสบืทอดวฒันธรรมตโีพนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมาก

ขึน้ 

 

 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 
 

การศึกษาเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ใน

การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แม่ฮ่องสอน” ผู้ศึกษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการเกบ็ขอ้มลูของงานวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ การสงัเกตุการณ์แบบไม่มี

ส่วนรว่ม การสมัภาษณ์แบบเชงิลกึและการสมัภาษณ์กลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการตอบปญัหาการ

ทําวจิยั โดยมุ่งศึกษา คุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพาราทัง้ในอดตีและปจัจุบนั บทบาท

หน้าทีข่องสื่อประเพณจีองพาราต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและ การมสี่วนร่วมใน

การใช้สื่อประเพณีของคนในพื้นที่ ที่มต่ีอการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั

แมฮ่่องสอน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งรายละเอยีดเน้ือหาของระเบยีบวธิวีจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.4 การสรา้งเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.5 การตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.6 ระยะเวลาในการศกึษา 

3.7 การวเิคราะหข์อ้มลู 

3.8 การนําเสนอขอ้มลู 

3.9 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

บา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมอ่่องสอน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่ถีิน่กําเนิด ในบา้นเมอืง

ปอน และเป็นบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดังานประเพณีจองพารา ทัง้หมด 7 คน มาเป็น

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Keys Informent) ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
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3.1.1 ปราชญช์าวบ้านและผู้นํากลุ่มชาวบ้านในการจดังานประเพณีจองพารา  

บุคคลเหล่าน้ีเป็นคนในพืน้ทีจ่าํนวน 5 คน 

1) พระคร ูอณุวตัน์ สมนคุณ 

 อาชพี : พระภกิษุ วดับา้นเมอืงปอน 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา  

  : ทีป่รกึษาดา้นวฒันธรรมในการจดัทําโครงการ 

2) นาย สุนทร เลศิขจร 

 อาชพี : กํานันตําบลเมอืงปอน 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา  

  : ผูป้ระมานงานและสํารวจขอ้มลูจาํนวนครวัเรอืนเพื่อรบัจองมา

บชูา 

3) นาง กลัยา รกัจนัทร ์ 

 อาชพี : ครชูาํนาญการพเิศษ 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : แกนนําจากทางโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน 

4) คุณหมอ พรชยั อ่อนสด 

 อาชพี : นายแพทย ์

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูจ้ดัการโครงการ 

5) คุณกมล ศลิามณี 

 อาชพี : คา้ขาย 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูนํ้ากลุ่มการท่องเทีย่วโดยชุมชน CBT (Community Based 

Tourism) 
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3.1.2 เจ้าหน้าท่ีจากสภาวฒันธรรม บ้านเมืองปอน อาํเภอขนุยวม และ

นักวิชาการ 

จาํนวนทัง้หมด 2 คน 

1) นาย ถนัด ชยัวทิูรย ์

 อาชพี : รองประธานสภาวฒันธรรมบา้นเมอืงปอน อ.ขนุยวม           

จ.แม่ฮ่องสอน 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูด้แูลโครงการฯ ดแูลเรือ่งงบประมาณ 

2) นาย ชุยวุฒ ิชนิิ 

 อาชพี : นกัวชิาการการศกึษา ปฏบิตักิาร อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 

 ถิน่กําเนิด : อําเภอเมอืง 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูจ้ดัทําโครงการฯ ประสาานงบประมาณ 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  

3.2.1 ข้อมลู 

ขอ้มลูสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่เก็บและรวบรวมจากการลงพื้นที่ภาคสนามใน

การศกึษา โดยการสงัเกตการณ์แบบไมม่สี่วนรวม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ

วทิยานิพนธ์ เอกสารทางวชิาการ เอกสารราชการ สื่อสิง่พมิพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารการดําเนิน

โครงการ เป็นตน้ รวมถงึขอ้มลูออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต ์

 

3.2.2 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

เป็นการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ซึง่เป็นขอ้มลูทุตยิภมูทิีม่ผีูร้วบรวมไวแ้ลว้มาใชใ้หม่ และ

นําขอ้มลูต่าง ๆ เหล่านัน้มาวเิคราะหแ์ละตคีวามรว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการณ์แบบไม่มี

ส่วนรว่ม และการสมัภาษณ์เชงิลกึโดยเอกสารหลกัทีไ่ดนํ้ามาประกอบในการวจิยั ไดแ้ก่ 

1) หนงัสอืเชญิเขา้รว่มโครงการอบรมและรว่มอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณี

จองพารา  
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2) หนังสือขออนุมตัิดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการอนุรกัษ์และสืบสาน

วฒันธรรมประเพณจีองพารา  

3) หนงัสอืเชญิรว่มกจิกรรมถวายจองพารา  

4) หนังสือเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณจีองพารา  

5) ภาพถ่ายและวดิทีศัน์งานกจิกรรมประเพณีจองพารา ปี 2558 

 

3.2.3 การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  

เป็นการสงัเกตุการณ์ในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน อําเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบบไม่

มสี่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ โดยผู้วจิยัเป็นเพยีงผู้สงัเกตการณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภายในพืน้ทีจ่ากภายนอกเท่านัน้ 

  

3.2.4 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

คือการเน้นการซักถามแบบเน้นการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้

ส ัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการกําหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้

สมัภาษณ์สามารถตอบคําถามและแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ได้อย่างอสิระ โดยแบ่ง

การสมัภาษณ์กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) กลุ่มปราชญช์าวบา้น และผูนํ้ากลุ่มชาวบา้นในการจดังานประเพณจีองพารา 

ทัง้หมด 5 คน 

(1) พระคร ูอณุวตัน์ สมนคุณ  

อาชพี : พระภกิษุ วดับา้นเมอืงปอน 

ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

 : ทีป่รกึษาดา้นวฒันธรรมในการจดัทําโครงการ 

(2) นาย สุนทร เลศิขจร 

 อาชพี : กํานันตําบลเมอืงปอน 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูป้ระมานงานและสํารวจขอ้มลูจาํนวนครวัเรอืนเพื่อรบัจอง

มาบูชา 
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(3) นาง กลัยา รกัจนัทร ์

 อาชพี : ครชูาํนาญการพเิศษ 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : แกนนําจากทางโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน 

(4) คุณหมอ พรชยั อ่อนสด 

 อาชพี : นายแพทย ์

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูจ้ดัการโครงการ 

(5) คุณกมล ศลิามณี 

 อาชพี : คา้ขาย 

 ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

 ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

  : ผูนํ้ากลุ่มการท่องเทีย่วโดยชุมชน CBT (Community 

Based Tourism) 

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่จากสภาวัฒนธรรมบ้านเมือปอน อําเภอขุนยวม และ

นกัวชิาการ ทัง้หมด 2 คน 

 (1) นาย ถนดั ชยัวทิรูย ์

  อาชพี : รองประธานสภาวัฒนธรรมบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม        

จ.แมฮ่่องสอน 

  ถิน่กําเนิด : บา้นเมอืงปอน 

  ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

   : ผูด้แูลโครงการฯ ดแูลเรือ่งงบประมาณ 

 (2) นาย ชุยวุฒ ิชนิิ 

  อาชพี : นกัวชิาการการศกึษา ปฏบิตักิาร อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 

  ถิน่กําเนิด : อําเภอเมอืง 

  ความเกีย่วขอ้งกบังานประเพณจีองพาราในช่วง โครงการ 2 ปีทีผ่่านมา 

   : ผูจ้ดัทาํโครงการฯ ประสาานงบประมาณ 

 

 

 



54 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

1) การจดบนัทกึภาคสนาม (Fieldnotes) ใชเ้ป็นเครือ่งมอืช่วยในการเกบ็และสรุปขอ้มลู

ใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยมลีกัษณะเป็นการเขยีนบรรยายว่าใคร ทําอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร กบัใคร 

และทาํไม อาจมกีารระบุ วนั เวลาและสถานทีก่ํากบัไว ้โดยการจดบนัทกึย่อขณะลงพืน้ทีจ่ากนัน้

จงึกลบัมาเขยีนสรุปขอ้มูลจากการลงพื้นที่อกีครัง้หน่ึง ซึ่งการเขยีนสรุปขอ้มูลจากการลงพื้นที่

ควรทาํโดยทนัทหีรอืไม่ควรปล่อยทิง้ไวห้ลายวนัเพื่อไม่ใหผู้ว้จิยัลมืขอ้มลูทีไ่ดม้า และอาจใชก้าร

บนัทกึขอ้มลูรว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

2) แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) เป็นการออกแบบคําถามในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้

สมัภาษณ์สนใจ โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัปญัหานําวจิยัและวตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพื่อใหไ้ด้

คาํตอบทีค่รอบคลุมและตรงประเดน็ 

3) เครื่องบนัทกึเสยีง (Voice Recorder) ใชบ้นัทกึเสยีงระหว่างการสนทนาของการ

สมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดครบถว้นจากการสมัภาษณ์ เน่ืองจากผูใ้หส้มัภาษณ์สามารถ

ถอดเน้ือความจากเครือ่งบนัทกึเสยีงเพื่อเกบ็และตรวจสอบรายละเอยีดของการสมัภาษณ์อกีครัง้

หน่ึงได้ อีกทัง้ยงัเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการใช้ร่วมกับการจดบนัทึก

ภาคสนาม 

 

3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) มลีกัษณะผสมกนัทัง้แบบสอบถามปลายปิด (Close 

Ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อใหไ้ด้

ข้อมูลหรอืคําตอบในสิ่งที่ผู้ว ิจยัต้องการจากผู้ให้สัมภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้

สมัภาษณ์มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ 
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ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์  

 

แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 1 

 

สาํหรบั สภาวฒันธรรมบา้นเมอืงปอน ตําบลเมอืงปอน อําเภอขนุยวม 

 

การสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาทางวชิาการ ผลการศกึษาจงึไม่มผีลกระทบ

ต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต จงึขอให้ท่านกรุณาตอบแบบ

สมัภาษณ์ตามความเหน็ของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อการนําขอ้มลูไปใช้ในการพฒันาต่อไป โดย

แบบสมัภาษณ์แยกออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................... 

2. วนั เดอืน ปีเกดิ..........................................................อาย.ุ..................................ปี 

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนั........................................................................................................... 

4. การศกึษา............................................................................................................... 

5. อาชพี/ตําแหน่งหน้าที.่............................................................................................ 

 

ส่วนท่ี 2 ตวัอยา่งคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 

1. ประวตัคิวามเป็นมาของประเพณแีห่จองพารา มคีวามเป็นมาอยา่งไร 

2. ขัน้ตอนและกจิกรรมของงานประเพณแีห่จองพารา 

 2.1 การเตรยีมการก่อนวนัแห่จองพารา 

 2.2 กจิกรรมในช่วงเวลาดงักล่าว 

 2.3 หลงัจบประเพณ ี

3. ประเพณแีห่จองพารามคีุณค่าต่อชาวบา้นเมอืงปอนเป็นอย่างไร? 

4. วธิกีารหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและเผยแพร่ประเพณีจองพาราเป็นไปอยา่งไร 

5. จากการนําประเพณีจองพารามาเป็นส่วนในการท่องเที่ยวบ้านเมอืงปอน ได้รบัการ

ตอบรบัอยา่งไร 

6. การมสี่วนรว่มของชุมชนในประเพณีจองพาราเป็นอยา่งไร 

7. มกีารจดักลุ่ม/แบ่งกลุ่ม หรอืวธิกีารทาํงานอยา่งไรบา้ง 

8. ปญัหาที่พบในการจัดประเพณีแห่จองพารามีอะไรบ้าง และมีแนวทางในการ

แกป้ญัหาอยา่งไร 
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แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 2 

 

สาํหรบั ปราชญช์าวบา้น บุคคลในชุมชน 

 

การสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาทางวชิาการ ผลการศกึษาจงึไม่มผีลกระทบ

ต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต จงึขอให้ท่านกรุณาตอบแบบ

สมัภาษณ์ตามความเหน็ของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อการนําขอ้มลูไปใช้ในการพฒันาต่อไป โดย

แบบสมัภาษณ์แยกออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................... 

2. วนั เดอืน ปีเกดิ..........................................................อาย.ุ..................................ปี 

3. ทีอ่ยูป่จัจบุนั........................................................................................................... 

4. การศกึษา............................................................................................................... 

5. อาชพี/ตําแหน่งหน้าที.่............................................................................................ 

 

ส่วนท่ี 2 ตวัอยา่งคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 

1. ประวตัิความเป็นมาของประเพณีแห่จองพารา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มคีวามเป็นมา

อยา่งไร 

2. รปูแบบของประเพณมีคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างไปจากเดมิหรอืไม ่อยา่งไรบา้ง 

3. ขัน้ตอนและกจิกรรมของงานประเพณีจองพารา 

 3.1 การเตรยีมการก่อนวนัแห่จองพารา 

 3.2 กจิกรรมในช่วงเวลาดงักล่าว 

 3.3 หลงัจบประเพณ ี

4. ในช่วงเวลาทีม่งีานจองพารา ที่บา้นของท่านไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืไม่ และภายใน

บา้นมกีารทาํกจิกรรมอะไรบา้ง? 

5. ประเพณจีองพารามคีุณค่าและความสาํคญักบัคนบา้นเมอืงปอนมากน้อยเพยีงไร 

6. ท่านมคีวามคิดเห็นอย่างไรกับการนําประเพณีจองพารามาเป็นกิจกรรมเพื่อการ

ท่องเทีย่วในบา้นเมอืงปอน 

7. ท่านมขีอ้แนะนําอย่างไรเกี่ยวกบัการนําประเพณีจองพารามาใช้ในการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว 
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8. ท่านคิดว่าคนในบ้านเมืองปอนนัน้ให้ความร่วมมือหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน

ประเพณจีองพาราหรอืไม ่โดยส่วนมากจะเขา้รว่มโดยวธิใีด 

 

3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

 

ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์ทัง้แบบมโีครงสรา้งและไม่มโีครงสรา้งเพื่อใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ไดม้ี

โอกาสในการตอบคําถามได้ตามต้องการ แต่ขณะเดยีวกนัก็ต้องมแีนวคําถามเพื่อให้ผู้วจิยัได้

คาํตอบทีต่รงกบัปญัหานําวจิยัทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษาดว้ย โดยผูว้จิยัตรวจสอบประเดน็และความ

ถูกต้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงความครอบคลุมและความครบถ้วนของคําถาม เพื่อนําไป

ปรบัปรงุและแกไ้ขก่อนนําแบบสมัภาษณ์ไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

 

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

 

ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2559 

 

3.7 การวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวเิคราะหข์อ้มูลโดยการรวบรวมขอ้มูลจากการศกึษาเอกสารต่าง ๆ การสงัเกตและ

การสมัภาษณ์ จากนัน้จงึนําข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อตีความหมาย โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพแบบสรา้งขอ้สรุป ได้แก่ การวเิคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นการ

ตคีวามสรา้งขอ้สรปุแบบอุปนยัจากการจดบนัทกึ การสงัเกตและการสมัภาษณ์ของปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ทีม่องเหน็ โดยใชก้ารบรรยายแบบพรรณนา 

 

3.8 การนําเสนอข้อมลู 

 

การนําเสนอขอ้มลูใชข้อ้มูลจากการศกึษาประกอบกบัการวเิคราะห์ตคีวามตามแนวคดิ

และทฤษฎทีี่ใช้ในการศกึษางานวจิยัครัง้น้ีด้วยการเขยีนเล่าเรื่องหรอืการบรรยาย (Narrative) 

ดว้ยวธิกีารอธบิายเชงิวเิคราะห์ (Analytic Descriptive) โดยนําเสนอขอ้สรุปเบือ้งต้นเพื่อตอบ

ปญัหานําวจิยัของการศกึษา ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งการนําเสนอผลการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1) คุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรูปแบบของอดตีและปจัจุบนัของ

บา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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2) บทบาทหน้าที่สื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมของบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

3) การมสี่วนรว่มของคนในบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

 

3.9 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิการวจิยั

อดตี 

 

 

- รปูแบบ 

- เน้ือหา 

- คุณค่า/ความหมาย 

ปจัจบุนั 

(โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์สบืสาน

ประเพณวีฒันธรรมประเพณีจองพารา) 

- รปูแบบ 

- เน้ือหา 

- คุณค่า/ความหมาย 

 

การปรบัตวัและเปลีย่นแปลงของประเพณี 

บทบาทหน้าทีใ่นการเป็นสื่อเพื่อการท่องเทีย่ว 

การมสี่วนรว่มของคนในชุมชน 

คุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล คณุลกัษณะของส่ือประเพณีจองพารา และการ

นําไปใช้ในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

จากการศกึษางานวจิยัเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการ

นําไปใช้ในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แม่ฮ่องสอน” โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ การ

ตรวจสอบและค้นหาขอ้มูลจากเอกสาร หนังสอื และ บทความทางเวบไซต์ต่าง ๆ ผู้วจิยัได้ขอ

นําเสนอผลการศกึษาโดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

4.1 คุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพาราในรปูแบบของอดตีและปจัจบุนัของบา้นเมอืง

ปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

4.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาจองพารา 

4.1.2 คุณลกัษณะประเพณีจองพาราในอดตี 

4.1.3 คุณลกัษณะประเพณีจองพาราในปจัจบุนั  

4.1.4 การปรบัตวัของสื่อประเพณจีองพารา ตามแนวคดิตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 

4.2 บทบาทหน้าที่สื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมของบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

4.2.1 บทบาทหน้าทีข่องประเพณจีองพาราตามองคป์ระกอบของสื่อ S M C R 

4.2.2 การปรบัตวัเพื่อนําไปใชใ้นประเพณจีองพาราตามแนวคดิตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 

4.3 การมสี่วนรว่มของคนในบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

4.3.1 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นเมอืงปอน 

4.3.2 โรงเรยีนชุมชนบา้นเมอืงปอน 

4.3.3 ปราชญช์าวบา้น (ตวัแทนภาคประชาชน) 
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4.1 คณุลกัษณะของส่ือประเพณีจองพาราในรปูแบบของอดีตและปัจจบุนัของ

บา้นเมืองปอน อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

4.1.1 ประวติัความเป็นมาของประเพณีจองพารา 

ในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะดูความเป็นมาเป็นไป ของประเพณีนัน้จําเป็นจะต้อง

ทราบถึงประวตัิความเป็นมาหรอืที่มาที่ไปของประเพณีนัน้ ๆ ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพื่อจะได้

เขา้ใจถงึเหตุของวธิกีารกระทําประเพณี หรอืความความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มใีน

ประเพณีนัน้ ๆ ในประเพณีจองพารานัน้กเ็ช่นกนัด้วยว่าเป็นประเพณีที่มใิช่เกดิมาจากเชือ้ชาติ

ไทยโดยแท้ผู้ศึกษาจงึต้องมกีารเรยีนรูแ้ละเข้าใจถึงรากฐานของประเพณีเป็นอนัดบัแรก โดย

สรปุไดเ้ป็นผลการศกึษา ดงัน้ี 

4.1.1.1 จาก 2 ความเชื่อและศรทัธาสู่ประเพณีจองพารา 

ชาวไทยใหญ่นัน้เป็นกลุ่มเชือ้ชาตทิีม่กีารดาํรงวถิชีวีติควบคู่ไปกบัความศรทัธาใน

พุทธศาสนา จะเหน็ได้จากประเพณี 12 เดอืนของชาวไทยใหญ่ นัน้เป็นประเพณีที่มคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาทัง้หมดทัง้สิน้ ฉะนัน้ประเพณีจองพาราทีเ่ป็นหน่ึงในประเพณี 12 

เดอืนของชาวไทยใหญ่ จงึมทีี่มาจากความเคารพ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่

เช่นกนั จากเอกสารและการสมัภาษณ์ ผูศ้กึษาจงึไดข้อ้มลูดงัน้ี 

ในเดอืนสบิเอด็ทีต่รงกบัเดอืนตุลาคมของทุกปี ภาษาปุ่งนา (ปุโรหติ) เรยีกว่า “ตู่” 

พมา่เรยีกว่า “สะตางกยอด” เป็นเดอืนทีพุ่ทธบรษิทัชาวไทใหญ่พากนัถวาย จองเขง่ต่างปุ๊ด (จอง

พารา = ซุม้รบัเสดจ็) จดุธปู เทยีน ถวายภตัตาหาร นม เนย ผลไมใ้นฤดูกาล มเีรื่องราวเกี่ยวกบั

ประเพณไีวว้่า พระโคดมสมณเจา้ ไดต้รสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณมาเป็นเวลา 7 พรรษา ทรง

แสดงโมกปาฏิหาริย์ ในเมอืงสาวัตถีที่อุทยานสวนมะม่วง เสด็จขึ้นไปยงัสรรค์ชัน้ดาวดึงส ์

ประทบันัง่หรอืบณัฑุกมัพลศิลาอาสน์ ทรงเทศนาอภธิรรม 7 คมัภรี์ โปรดสนัตุฏฐพีุทธมารดา 

พร้อมทัง้เหล่าเทพยดาและพระพรหมตลอดระยะเวลาในพรรษา 3 เดือน และเสด็จนิวัต

มนุษยโลกในวนัเพญ็เดอืน 11 ณ เมอืงสัง่กะนะโก่ (สงักสันคร) ในการเสดจ็ลงมานัน้ พระอนิทร์

ได้เนรมติบนัไดเงนิ บนัไดทอง และบนัไดแก้ว พาดตรงประตูสรรค์ชัน้ดาวดงึส์ด้านทศิใต้ลงสู่

ประตูเมอืงสงักสันครด้านทศิใต้เช่นเดยีวกนั ก่อนจะถึงวนัเพ็ญเดอืน 11 พระพุทธองค์ทรงมี

กระแสรบัสัง่ถงึพระมหาโมคลัลานะ ว่าพระองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้จะเสดจ็ไปจนทัว่ทุกหนทุก

แห่งบรรดามนุษยแ์ละสตัวท์ีส่ามารถมาไดก้จ็ะมารบัเสดจ็ทีส่งักสันคร ทีม่าไม่ไดก้จ็ดัทําจองเข่ง

ต่างส่างปุ๊ด (ซุ้มปราสาทรบัเสดจ็) ที่บา้นเรอืนของตน พอถงึเชา้วนัเพญ็เดอืน 11 จะจดัอาหาร

บณิฑบาตและขนมนมเนยไวถ้วายพระพุทธเจา้ทีเ่สดจ็มาประทบัยนือยู่ทีห่วับนัไดแก้ว แลว้เปล่ง

รศัม ี6 ประการ (ฉพัพรรณรงัส)ี นบัตัง้แต่พรหมโลกจนถงึนรกอเวจไีดม้องเหน็กนัหมดสิน้ กิง่นะ

หรี ่(กนิร)ี กิง่กะหล่า (กนินร) นะกา (นาค) กะหรุ่ง (ครุฑ) ยกัคะ (ยกัษ์) กัน่ตปัป้ะ (คนธรรพ์) 
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ผลีูผผีาย (สตัวป์ระหลาดจากป่าหมิพานต์ลกัษณะคลา้ยลงิใหญ่) ส่างซี ่(สงิโต) และบรรดาสตัว ์

90 ประเภท มาแสดงความชื่นชมบุญบารมแีละเดชานุภาพแห่งองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นที่

สนุกสนานกนัทัว่ไปทุกถิน่แคว้น ขณะที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรงัสนีัน้ รศัมแีสงแห่ง

ฉพัพรรณรงัสกีระจายสาดส่องไปถงึจองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ปราสาทรบัเสดจ็) ของทุกบา้นเรอืน 

บรรดาพุทธบรษิทัที่อยู่ในบ้านเรอืนรูส้กึชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิง่ จงึพรอ้มกนัถวายภตัตาหาร

และจุดธูปเทยีนบูชาเป็นเวลา 7 วนัจากเรื่องเล่าขา้งต้นเมื่อถงึวนัเพญ็เดอืน 11 ครัง้ใด ชาวไท

ใหญ่จึงพากันทําจองเข่งต่างส่างปุ๊ ด (ซุ้มปราสาท) หรอืจองพารารบัเสด็จพระพุทธองค์ทุก

บา้นเรอืนเป็นประเพณีสบืต่อกนัมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี และได้จดัเป็นประเพณี “ปอยเหลนิสบิ

เอด็” หรอืประเพณีออกพรรษา ซึ่งถอืว่ามคีวามสําคญัมากสําหรบัชาวแม่ฮ่องสอน (สํานักงาน

เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน, ม.ป.ป.) 

ประเพณบีชูาจองพารา (จองเขง่ต่างส่างปุ๊ด = ซุ้ ม ป ร ะ ส า ท รั บ เ ส ด็ จ )  เ ป็ น

วฒันธรรมประเพณีหน่ึงซึ่งอยู่ในวฒันธรรมประเพณีหย่าสี่สบิสองเดอืนของชาวไต (ไทยใหญ่) 

ความหมายของจองพารา มทีี่มาจากภาษาไทยใหญ่ จอง หมายถงึ ปราสาท ส่วน พารา นัน้

หมายถงึ พระพุทธเจา้ จองพาราจงึหมายถงึปราสาทรบัเสดจ็พระพุทธเจา้ โดยมปีระวตัคิวาม

เป็นมาของประเพณีจากความเชื่อของคนไทยใหญ่ ที่ว่าพระพุทธเจา้ทรงมกีระแสรบัสัง่ถงึพระ

มหาโมคคลัลานว่า พระองค์จะเสด็จนิวตัิมนุษย์โลกในวนัเพ็นเดอืน 11 ณ เมอืงสัง่กะนะโก่ 

(สงักสันคร) พระมหาโมคคลัลาน ไดบ้อกข่าวการเสดจ็นิวตัขิององคส์มัมาสมัพุทธเจา้ไปจนทัว่

ทุกหนทุกแห่ง บรรดามนุษยแ์ละสตัยท์ีส่ามารถมาได ้กม็ารบัเสดจ็ทีส่งักสันคร ทีม่าไม่ไดก้จ็ดัทํา

จองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ประสาทรบัเสดจ็) ทีบ่า้นเรอืนของตน พอถงึเชา้วนัเพญ็เดอืน 11 จะจดั

อาหารบณิฑบาตและขนมนมเนยไว้ถวายพระพุทธเจา้ที่เสดจ็มาประทบัยนือยู่ที่หวับนัไดแก้ว

แลว้เปล่งรศัม ี6 ประการ (ฉมัพรรณรงัส)ี นบัตัง้แต่พรหมโลกจนถงึนรกอเวจไีดม้องเหน็กนัหมด

สิน้ กิง่นะหรี ่ (กนิร)ี กิง่นะหร่า (กนินร) นะกา (นาค) กะหรุ่ง (ครุฑ) ยกัคะ (ยกัษ์) กัน่ตปัป้ะ 

(คนธรรพ)์ ผลีูผพีาย (สตัวป์ระหลาดจากป่าหมิพานต์ลกัษณะคลา้ยลงิใหญ่) ส่างซี ่(สงิโต) และ

บรรดาสตัว์ 90 ประเภทมาแสดงความชื่นชมบุญบารมแีละ เดชานุภาพแห่งองค์สมัมาสมัพุทธ

เจา้เป็นที่สนุกสนานกนัทัว่ไปทุกถิน่แคว้นขณะที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉันพรรณรงัสนีัน้ รศัมี

แสงแห่งฉัพพรรณรงัสกีระจายสาดส่องไปถงึจองเข่งต่างส่างปุ๊ด (ซุม้ประสาทรบัเสดจ็) ของทุก

บา้นเรอืน บรรดาพุทธบรษิทัที่อยู่ในบา้นเรอืนรูส้กึชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิง่ จงึพรอ้มกนัถวาย

ภตัตาหารและจุดธูปเทยีนบูชาเป็นเวลา 10-15 วนั เป็นที่มาของการทําจองพาราหรอืจองเข่ง

ต่างส่างปุ๊ด (ซุ้มประสาทรบัเสดจ็) เพื่อต้อนรบัพระพุทธเจา้ในช่วงเวลาก่อนออกพรรษามาถงึ

จนถงึปจัจบุนัน้ี  
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“การจดัจองพาราหรอืปราสาทไว้สําหรบัต้อนรบัพระพุทธเจา้ จากที่พระพุทธเจา้

เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เสร็จแล้ว ออกพรรษาก็เสด็จลงมายังโลกมนุษย ์

ชาวบ้านหรอืว่ามนุษย์ทัว่ไปก็อยากไปต้อนรบัพระพุทธเจ้าก็เลยจดัเป็นจองพาราไปต้อนรบั

พระพุทธเจ้าในวนันัน้เค้าเรยีกว่า “วนัพระเจ้าเปิดโลก” ไปจดัจองพาราต้อนรบั แล้วก็มกีาร

ต้อนรบัด้วยประทปีโคมไฟในการต้อนรบันัน้ใช่ว่ามเีฉพาะมนุษย์หรอืว่าคนเราเท่านัน้ แม้แต่

สัตว์เดรัจฉานต่าง ๆ ใน สมัยนัน้เชื่อว่าสามารถรู้ภาษากันได้ ก็ไปต้อนรับพระพุทธเจ้า

เหมอืนกนั แต่ว่าในปจัจบุนัหรอืว่าต่อ ๆ มา สมยัน้ีสตัวเ์ดรจัฉานไม่สามารถทีจ่ะพูดได ้คนเราก็

เลยทําเป็นรูปสตัวต่์าง ๆ ขึน้มาฟ้อนราํในเทศกาลออกพรรษา เช่น ราํนกกิง่กะลา ราํนก รําโต 

ราํสตัวอ์ื่น ๆ ดงันัน้ การจดัจองพารากค็อืการตอ้นรบัการเสดจ็มายงัโลกมนุษยข์องพระพุทธเจา้” 

(พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“เดมิทพีุทธกาลก่อนจะออกพรรษา พระพุทธเจา้ขึน้ไปเสดจ็โปรดพุทธมารดาบน

สรวงสวรรค ์กจ็ะลงมาตอนออกพรรษา ชาวบา้นชาวเมอืงทัง้สตัวก์จ็ะเตรยีมพธิไีวต้้อนรบั กเ็ลย

มาดดัแปลงเป็นรปูนก รปูสงิโต ฟ้อนนก ฟ้อนโตไวต้้อนรบัพระพุทธเจา้ ส่วนตวัจองพาราน้ีมไีว้

เพื่อรอรบัพระพุทธเจา้ที่จะเสดจ็ลงมา เป็นความเชื่อ (ถนัด ชยัวทิูรย,์ สมัภาษณ์, 13 เมษายน 

2559) 

 

“คนไทยใหญ่เน่ียมวีถิชีวีติที่ผูกพนักบัพระพุทธศาสนา ประเพณีออกพรรษาเน่ีย

คนไทยใหญ่ถอืว่าเป็นประเพณีที่ยิง่ใหญ่สําหรบัคนไต เพราะว่าช่วงน้ีมนัจะเป็นช่วงที่ฤดูเก็บ

เกี่ยวมนัจะว่าง คนไทยใหญ่เชื่อว่าพระพุทธองคจ์ะเสดจ็จากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์ ถ้าบ้านไหนทํา

จองพาราไวค้นไทยใหญ่ถอืว่าพระพุทธเจา้ผ่านมาก็จะไดม้าแวะถอืว่าเป็นบุญทีย่ ิง่ใหญ่ของคน

ไทยใหญ่ เค้าเชื่ออย่างน้ีเค้าก็เลยทําจองพาราไว้ที่หน้าบ้าน (ครูแมว กัลยา รักจันทร์,  

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

จากขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์จะเหน็ได้ว่า ประเพณีจองพารานัน้ได้ถูกสรา้ง

ขึน้มาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองการออกพรรษา ซึ่งการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่นัน้คอืวนัที่

พระพุทธเจ้าเสดจ็มาเยอืนโลกมนุษย ์เพื่อมาให้มนุษย์ได้ใส่บาตรขอพร เป็นการใส่บาตรครัง้

ใหญ่และสําคญัสําหรบัคนไทยใหญ่เป็นอย่างมาก แต่นอกจากความเชื่อน้ีแล้ว ยงัคงมอีีกหน่ึง

ความเชื่อทีแ่ตกต่างออกไป 

 

“อกีความเชื่อนึงคอืเป็นการรบัเสดจ็ของพระมหาอุปคุต ไทยใหญ่เรยีกว่าอุปกุต 

เชื่อกนัว่าพระอุปคุตท่านเสดจ็จาํพรรษาทีส่ะดอืทะเล ตลอดระยะเวลาพรรษาท่านจาํพรรษาอยู่

ในที่สะดอืทะเลแล้ววนัออกพรรษาท่านจะเสดจ็มาโปรดสตัว์ครัง้นึงซึ่งไปตรงกบัความเชื่อของ



63 

คนล้านนาทีเ่คา้ตกับาตรตอนเที่ยงคนื มนัเป็นความเชื่อทีค่ลา้ยกนัว่าหากพระมหาอุปคุตเสดจ็

มา ใครกต็ามทีไ่ดท้าํบุญกบัพระมหาอุปคุตจะรํ่ารวย จะสําเรจ็ จะประสบแต่ความสุข แต่ท่านอุป

คุตจะเสดจ็ขึน้มาตอนไหนไม่มใีครรู ้ดงันัน้มนุษยโ์ลกจงึคดิหาวธิทีีจ่ะทําบุญกบัท่านได ้กเ็ลยทํา

เป็นจองพาราขึน้แลว้เอาอาหารทีม่ทีีห่าไดไ้ปวางประเคนไว ้แลว้ตอนเอาจองพาราขึน้ไปวางนัน้

กม็คีําถวายให้กบัพระอุปคุต ทน้ีีก็ไม่ว่าเวลาไหนพระอุปคุตเสดจ็มาบณิฑบาตรหรอืโปรดสตัว ์

ท่านแวะเรากจ็ะเหมอืนไดท้าํบุญกบัท่าน ไมรู่ว้่าสองอนัน้ี ความเชื่อไหนมาก่อน แต่จาํไดว้่าตอน

ทีห่มอเป็นเดก็ ก่อนจะเอาจองพาราขึน้วางบนหิง้ทีเ่ราเตรยีมไวก้จ็ะมคีําถวายพระมหาอุปคุต ที่

พ่อหมอใช้เป็นคําถวายจากหนังสือโบราณ แต่จากที่เคยได้ศึกษาน่าจะเป็นความเชื่อเรื่อง

พระพุทธเจา้มากกว่า เพราะพระสมัมาสมัพุทธเจา้คอืยิง่ใหญ่ทีสุ่ด แต่ก็เพยีงมแีนวความเชื่อที่

แตกออกมาบา้ง ทีจ่รงิทัง้สองความเชื่อกค็ลา้ยกนัมธีมีเดยีวกนั คอืใชส้ําหรบัต้อนรบัในช่วงออก

พรรษาเหมอืนกัน แต่แตกต่างที่บุคคลเท่านัน้เอง” (คุณหมอพรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 

เมษายน 2559) 

 

ความเชื่อเกี่ยวกบัพระมหาอุปคุต ซึ่งมพีื้นฐานคอืการใส่บาตรขอพรในช่วงออก

พรรษาเหมอืนกนัแต่แตกต่างทีผู่้ทีม่ารบับาตรและใหพ้รแก่ผู้คนเท่านัน้ และแมจ้ะมคีวามเชื่อน้ี

ขึน้มากต็าม แต่ยงัเป็นเพยีงน้อยคนนักทีจ่ะทราบถงึเรื่องน้ี เพราะเน่ืองดว้ยความศรทัธาในพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ที่มมีากกว่า ก็เป็นได้ จงึทําให้เรื่องราวหลกั ที่เกี่ยวข้องกบัพระพุทธเจ้าถูก

หยบิยกขึ้นมาเป็น ประวตัิของประเพณีจองพาราจากรุ่นสู่รุ่น เล่าขานเป็นตํานานต่อกนัมาจน

ปจัจุบนั โดยจากบทสมัภาษณ์และขอ้มูลจากการสบืค้นเอกสารจะแสดงให้เหน็ตรงกนัว่า ผู้คน

บา้นเมอืงปอนและคนในพืน้ทีแ่มฮ่่องสอนส่วนใหญ่นัน้จะเขา้ใจในเรื่องของพระสมัมาสมัพุทธเจา้

มากกว่า 

4.1.1.2 ขัน้ตอนการจดัประเพณบีชูาจองพารา 

จากที่ได้กล่าวมาในขัน้ต้นให้ได้ทราบกนัว่า ประเพณีจองพารานัน้เป็นชื่อของ

ประเพณีปอยเหลนิสบิเอ็ดซึ่งแต่ละท้องที่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้เรยีกไม่เหมอืนกนั โดยจะ

เรยีกกนัตามลกัษณะและความสําคญัในการจดังาน อาทเิช่นใน อําเภอเมอืงนัน้จะเรยีกชื่อว่า 

“ประเพณีปอยเหลนิสบิเอด็” เป็นชื่อดัง้เดมิและมกีารจดังานอย่างยิง่ใหญ่ทุก ๆ ขัน้ตอน หรอืใน

อําเภอแม่สะเรยีงนัน้จะจดัไว้ประดบัหน้าบ้านเพื่อความสวยงามและทุกคนจะพากนัออกเดิน

เที่ยวไปตามถนนที่มกีารจดั เรยีกงานน้ีว่า “งานออกหว่าแม่สะเรยีง” หรอืที่อําเภอปายก็จะ

จดัเป็นประเพณีแห่จองพารา แต่ใช้ชื่อว่า “กาดหลู่เมอืงปาย” โดยในงานวจิยัชิ้นน้ีผู้ศึกษาได้

ศกึษาในพืน้ที่ของ ตําบลบ้านเมอืงปอน อําเภอขุนยวม ซึ่งมกีารจดังานประเพณีปอยเหลนิสบิ

เอด็ตามประเพณ ี12 เดอืนของชาวไทยใหญ่เช่นกนั ในชื่องาน “ประเพณีจองพารา (จองเข่งต่าง

ส่างปุ๊ด)” ผู้ศกึษาจงึได้สรุปผลการศกึษาเกี่ยวกบัขัน้ตอนการจดัประเพณีจองพารา ตามขอ้มูล
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จากพืน้ทีก่ารศกึษา โดยแบ่งเป็น ช่วงก่อนงานประเพณี (ประดษิจองพารา) ช่วงแห่จองพารา 

และ ช่วงบชูาจองพารา ดงัต่อไปน้ี  

1) ช่วงก่อนงานประเพณ ี(การทาํจองพารา) 

การสรา้งจองพารา ในพื้นที่บ้านเมอืงปอนจะมกีารจดัทํากนัในช่วงก่อน

ออกพรรษาโดยจะเริม่ตัง้แต่การช่วยกนัทําตวัจองพาราหรอืปราสาทพระ โดยในช่วงเวลาทีผ่่าน

มาทุก ๆ ปีก่อนจะมกีารจดัทํา โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการอนุรกัษ์และสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด) ชาวบ้านจะลงมอืทําตวัจองพารากนัเองในบ้าน หรอื

หากไม่สะดวกก็จะมกีารจา้งทําโดยช่างพื้นเมอืงที่อยู่ในพื้นที ่และเมื่อมกีารจดักจิกรรมเกดิขึน้ 

ทางโรงเรยีนบา้นเมอืงปอนจงึจดัใหม้กีารอบรมทาํจองพาราในช่วงก่อนวนังานประเพณีเป็นเวลา 

2 วนั โดยมกีลุ่มนักเรยีนเป็นกลุ่มหลกัในการจดัทํา ร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้านและคนในพื้นที่ที่

สนใจ นอกจากนัน้ยงัคงเปิดใหก้ลุ่มบุคคลภานอกเขา้รว่มอบรมจดัทาํดว้ย 

 

“พอดีมาหลงั ๆ มกีารจดัอบรมให้นักเรยีนด้วย คนรุ่นหลงัจะได้รู้ด้วย 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ บางบ้านคงจะไม่มกีารทํา ผู้เฒ่าผู้แก่ทําที่รบัจองไม่ไหว ก็เลยจดัอบรมให้

นักเรยีน เพื่อจะได้ทําเผื่อผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยครบั อบรมโดยหลกั ๆ โรงเรยีนจะมวีทิยากรของเขา 

วทิยากรที่เกี่ยวกบัภูมปิญัญาที่ทําเรื่องจองพารา เวลาในการจดัอบรมโครงการประมาณ 2 วนั

ก่อน แลว้ถงึวนัจรงิกแ็ห่ไปแต่ละบา้น ใหช้าวบา้น” (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559)  

 

ในช่วงปี 2557-2558 ทางโรงเรยีนบ้านเมอืงปอนได้เหน็ถงึประโยชน์ใน

การทําจองพารา ในดา้นของการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรม ใหก้บัเดก็นักเรยีนจงึไดม้กีารนําเอา

การทําจองพารามาจดัตัง้เป็นกจิกรรมโยมคีวามร่วมมอืกนัของชุมชนและภาครฐั โดยมกีจิกรรม

หลกัคอืการจดัอบรมและการแห่จองพารา 

 

“แต่ก่อนน้ีจะออกพรรษา ชาวบ้านเคา้ก็จะเตรยีมกนัเอง ก่อนจะถงึออก

พรรษา ทุกคนก็จะเตรยีมของกนัและกนัเองอยู่แลว้ เพราะเมื่อก่อนการทํามาหากนิมนัไม่ค่อย

เยอะอย่างเดีย๋วน้ี แล้วทน้ีีทางการเห็นความสําคญัเลยขอโครงการไป มกีารสนับสนุนเลยดู

ครกึครืน้ใหญ่ขึน้มา 2 ปีมาน้ีกเ็ลยเอางบประมาณไปลงที ่รร. ให ้รร.เคา้รบัทํา เดก็ ๆ กจ็ะไดส้บื

ทอดไปดว้ยได้ฝึกปรอืลูก ๆ หลาน ๆ ไปดว้ย เดก็ ๆ กจ็ะชอบ กไ็ปออกหาไมไ้ผ่หาอะไรมาให้

เค้า ฝึกให้เค้าจบั ต้องลาย ฝึกให้เค้าทําเองหมด เค้าจะได้เรยีนรู้ไปด้วย” (ถนัด ชยัวิทูรย์, 

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“ปีทีผ่่านมาเรามนีักศกึษาจากบงัคลาเทศมาร่วมเรยีนรูก้บัเราดว้ย เคา้ก็

มาสาํรวจว่าเคา้จะมาช่วงไหนด ีเรากบ็อกถ้าอยากใหเ้ดก็มาเรยีนรูเ้น่ีย เราจะทําช่วงน้ีแลว้คุณก็
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เอาเดก็มาเรยีนรูไ้ด ้เคา้กม็าเรยีนรูก้บัเรา 2 วนั 200 หลงัเรากท็ํา 2 วนันะ เสรจ็แลว้กเ็รากส็อน

เคา้ในเรื่องของรําไตอกี 1 วนั แล้วเค้าก็ไปร่วมถวายจองพารากบัเรา แห่ไปดว้ยกนั” (ครูแมว 

กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

ตวัจองพาราหรอืปราสาทพระนัน้โดยทัว่ไปจะทาํโครงดว้ยการนําไมไ้ผ่มา

เหลาเป็นโครง เมื่อได้โครงปราสาทแล้ว จงึนํากระดาษสาปิดทบั ติดประดบักระดาษสซีึ่งฉลุ

ลวดลายไว้อย่างวจิติรบรรจง ด้วยลวดลายศลิปะเอกลกัษณ์ของชาวไทยใหญ่ ซึ่งม ี2 กลุ่มลาย 

คอื กลุ่มนอนเคอ (ลายเคลอืเถา) ลกัษณะลายที่เขยีนเป็นเถาตดิต่อกนั ประกอบด้วยก้านใบ 

ดอก และเถาเลือ้ย เน้นความสวยงามของเสน้โคง้ทีอ่่อนชอ้ย อกีหน่ึงกลุ่ม คอื ลายใบหมากเก๋ง 

(ลายสบัปะรด) ลกัษณะใบหมากเก๋งเป็นรูปลายประดษิฐ์ใบเรยีว คล้ายกบัรายกนก ลายกะจง 

ลายกลบีบวั 

จองพาราหรอื (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด = ซุม้ประสาทรบัเสดจ็) ม ี3 รปูแบบ 

ไดแ้ก่ 

1) จองยอดเป็นจองทีใ่หญ่และสูงโดยทัว่ไปจองยอดจะถูกทําขึน้ไวใ้นวดั 

หรอืตามสถานทีร่าชการ 

2) จองป๊ิกต่านเป็นจองพาราที่สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปตามบ้านเรอืน

ทัว่ไป โดยจองป้ิกต่านน้ี จะเป็นจองทีค่นส่วนใหญ่ใช้ในปจัจุบนั ด้วยมคีวามโดเด่นที่สสีนั และ

งา่ยต่อการทาํ 

3) จองสานเป็นจองที่ทําขึ้นอย่างง่ายด้วยตอกไม้ไผ่สาน ใช้บูชาตาม

บา้นทัว่ไป 

 

“ตอนที่เราทําน้ี เราทําแบบสมยัก่อนหมดเลย จองพาราน่ีมสีามอย่าง

เนอะ จองยอด จองป๊ิกต่าน จองสาน สามประเภท ทีเ่ราทําคอืจองป๊ิกต่านเหมอืนกบัสมยัโบราณ

ทัง้หมด ไม่แตกต่างในส่วนของรูปแบบ” (ครูแมว กัลยา รกัจนัทร์, สมัภาษณ์, 14 เมษายน 

2559) 

 

สําหรบัการทําจองพาราของ “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์สบื

สานประเพณีวฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” นัน้ ได้มกีารอบรมการทําจอง

ใน 3 รปูแบบ คอืจองยอด จองป้ิกต่าน จองสาน แต่ในขัน้ตอนการทําเพื่อไปใชใ้นงานจรงิจะเป็น

การทาํจองป้ิกต่านเป็นหลกั 

 



66 

 
 

ภาพท่ี 4.1  จองยอด 

 

  
 

ภาพท่ี 4.2  จองป้ิกต่าน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  จองสาน 
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2) ช่วงกจิกรรมเดนิขบวนแห่จองพารา 

ต่อมาช่วงเยน็ของวนัขึน้ 14 คํ่าเดอืน 11 ก่อนเชา้วนัออกพรรษาจะมกีาร

แห่จองพาราไปตามท้องถนนและมกีารแต่งกายเป็นสตัว์ในป่าหมิพาน เดนิหรอืฟ้อนรําไปใน

ขบวนดว้ย ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่เกีย่วกบัสตัวใ์นปา่หมิพานต ์ 

 

“การแห่จองพาราของบ้านเมอืงปอนน้ีเกดิจากทีพ่อเราทําจองพาราเสรจ็ 

เราจะนําเอาจองพาราไปให้กบัชาวบ้านที่ได้ลงชื่อไว้ตามบ้านหลงันัน้ ๆ เราเลยจดัเป็นขบวน

เดนิไป มฟ้ีอน มรีาํก็เอาร่วมกนัเพื่อความสวยงาม” (ครูแมว กลัยา รกัษ์จนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 

เมษายน 2559)  

 

“การเดนิแห่น่ี ชาวบา้นจะร่วมกนัทําฐานจองพาราไวร้องรบั จะเป็นช่วงที่

สวยดคีรบั เพราะช่วงเยน็ 4-5 โมง ชาวบา้นบางคนกจ็ะเอาเทยีน เอาอะไรไปใส่ กจ็ะดูสวยด ีแต่

ละพืน้ที่ในแม่ฮ่องสอนก็จะมรีายละเอยีดของประเพณีในช่วงออกพรรษาที่แตกต่างกนัไปครบั” 

(ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559)  

 

“ชาวบ้านเคา้ก็จะร่วมกนัทําฐานไว้รอรบัจองพารา ทางวดักเ็อาของที่วดั

ไปแห่ด้วย เอาจองพาราที่วดัไปแห่ด้วย ให้นักเรยีนมาเอาไปแล้วประดิษฐานไว้ แต่อาจจะ

แตกต่างในรปูทรงหรอืขนาด” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

การเดินแห่จองพารานั ้นนอกจากจะเป็นการนําเอาจองไปให้ตาม

บา้นเรอืนของคนในชุมชน ซึง่ชาวบา้นทีไ่ดล้งชื่อรบัจองพาราไว ้กจ็ะมกีารทําฐานรอง ไวส้ําหรบั

รบัจองพาราแลว้นัน้ ยงัส่งผลใหเ้กดิเป็นกจิกรรมทีม่คีวามสวยงาม เหมอืนการไดม้พีืน้ทีใ่หแ้สดง

จองพาราของเดก็ทีท่าํกนัมา อกีทัง้ทางวดับา้นเมอืงปอนกไ็ดม้กีารนําจองพาราของทีว่ดั ไปร่วม

เดนิขบวนด้วยกนั นอกจากน้ียงัมกีารฟ้อนนก ฟ้อนโต มกีารแต่งกายเป็นสตัว์หมิะพาน ตาม

ประวตัปิระเพณ ีเพื่อเพิม่ความสวยงามใหข้บวนแห่น้ีดว้ย 
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ภาพท่ี 4.4  ขบวนแห่จองพารา 

 

3) ช่วงการตัง้บูชาจองพารา 

หลงัจากได้จองพาราที่เป็นตวัปราสาทมาแล้วในวนัที่ 14 คํ่าเดอืน 11 

ชาวบ้านจะนําจองพาราขึน้ถวายหรอืวางบนหิ้งทีท่ําไวบ้รเิวณหน้าบ้านหรอืสถานสําคญัต่าง ๆ 

จงึค่อยมกีารนําเครื่องหอ้ยมาแขวนไว ้โดยมตี้นกลว้ยหรอืต้นอ้อย มาผูกทีเ่สาของหิง้ทัง้ 4 เสา 

นอกจากนัน้กจ็ะมกีารตกแต่งประดบัประดาโคมไฟต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม  

 

“มกีารตกแต่ง ทําเสา สิง่ทีต่้องเตรยีมไปห้อยจองพารา พวกขนมนมเนย 

ผลหมากรากไม้ ส่วนประกอบพวกช่อ พวกราชวตัร พวกตุง หน่อกล้วย หน่ออ้อย ต้นข้าว” 

(กํานนั สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“วธิกีารวางจองเมื่อก่อน ต้องใช้น้ําขมิน้ส้มป่อยล้าง อะไรต่าง ๆ ก่อนที่

จะวาง เขาเอาขา้วตอกดอกไมข้ึน้มากล่าวคาํถวายแลว้กเ็ทดิทูนวาง ในระหว่าง 7 วนั จะต้องจุด
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เทยีนทุกเชา้ – เยน็ จดุเทยีนบนจองพารามาไหว ้แลว้กเ็อา “กอกต่าง” กค็อืกระทงมาเยบ็ แลว้ก็

ใส่ขนม ใส่ข้าว บรรจงเลือกสรรแต่สิ่งของที่ดี ๆ เอามาถวาย” (คุณหมอ พรชัย อ่อนสด, 

สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“เมื่อถงึเชา้มดืวนัขึน้ 15 คํ่า หรอืวนัออกพรรษาชาวบา้นจะนํา “ขา้วซ่อม

ต่อ/กอ็กซอมต่อ” หรอืกระทงใบตอง ทีม่อีาหารคาวหวาน และผลไม ้ใส่วางไวใ้นจองพารา จุดธูป

เทยีนกล่าวคาํอญัเชญิพระพุทธเจา้ใหเ้สดจ็ลงมาประทบัยงัจองพาราทีท่ําไว ้“พอเสรจ็สิน้ต้องเอา

จองพาราไวใ้นปา่ เราถวายพุทธบชูาเรยีบรอ้ยไมเ่กบ็ไว ้แต่บางคนทิง้คาไว ้ซึง่ไม่ถูก โบราณถอื

ว่าเสรจ็สิ้น พระพุทธเจา้หรอืพระอุปคุตนิมนต์กลบัไปแล้ว ก็จะเหลอืซากจองพาราเก่าไม่ด ีจะ

เป็นที่อยู่สมัภเวสไีด้ โดยปกติเขาเอาไว้ 7-15 วนั” (กํานัน สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 

เมษายน 2559) 

 

สุดท้ายเมื่อเสรจ็สิ้นช่วงงานประเพณี คอืไว้ประมาณ 7 วนั ผู้คนใน

บา้นเมอืงปอนจะนําเอาจองพาราไปวางทิง้ไวใ้นป่า ตามความเชื่อทีว่่าพระพุทธเจา้ไดเ้สดจ็กลบั

สู่สรวงสวรรคแ์ล้ว หากทิ้งไว้จองพาราจะกลายเป็นที่อยู่ของผไีด ้จงึต้องนําไปทิง้ใหใ้กลหรอืไป

เผาในป่า ปีต่อไปจงึจดัทําขึน้มาใหม่ หลงัจากนัน้ชาวบ้านก็จะพากนัเขา้วดัทําบุญ ถอื เป็นการ

จบช่วงของการบชูาจองพาราตามประเพณ ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  หิง้ทีใ่ชว้างจองพารา 
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ภาพท่ี 4.6  ขา้วซอมต่อ/กอ็กซอมต่อ 

 

โดยภาพรวมแลว้ความยิง่ใหญ่ของงานประเพณีนัน้ ตัง้แต่ตวัจองพารา ขบวนแห่ จนถงึ

วธิกีารบชูา การจดัประดบัประดา หรอืเรยีกว่าการสรา้งความสวยงามใหป้ระเพณีของแต่ละพืน้ที่

ของจงัหวดัแมฮ่่องสอนนัน้ มไิดเ้ป็นไปในรปูแบบทีค่ลา้ยกนั แต่จะแตกต่างออกไปตามแต่ความ

ตอ้งการ หรอื นโยบายการจดังานของพืน้ทีน่ัน้ ๆ  

เช่นบ้านเมอืงปอนเอง ในสมยัก่อนนัน้ไม่ไดม้กีารทําขบวนแห่จองพารา แต่ทุกบ้านก็มี

จองพาราประดบัไวห้น้าบา้นในวนัออกพรรษา และเมื่อหลงัจากทีม่โีครงการเขา้มากท็ําใหม้กีาร

สรา้งกจิกรรมเพิม่ขึน้ ส่วนทีเ่พิม่ขึน้มากค็อืการจดัอบรมการทําจองพาราเพื่อสบืสานวฒันธรรม 

และการเดนิขบวนแห่จองพารา ในขณะที่เขตอําเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนนัน้มกีารจดัขบวนแห่จอง

พาราอย่างยิง่ใหญ่เป็นประจําทุกปี ส่วนในบรเิวณพื้นที่สําคญัอื่น ๆ ก็มกีารจดั ในรูปแบบที่

แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัความพรอ้มของพืน้ที่นัน้ ๆ ระยะเวลาในการตัง้จองพาราไว้หน้าบ้าน

ของแต่ละพืน้ทีน่ัน้กจ็ะไม่เท่ากนัโดยทัว่ไปนิยมวางไวห้น้าบา้นเป็นเวลา 7-15 วนัแลว้จงึรือ้ถอน

จองพารานัน้ทิง้หรอืเผาเสยี 
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ภาพท่ี 4.7  จองพาราทีนํ่าขึน้หิง้บชูาแลว้ 

 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลทีอ่ยู่ในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน ทัง้เจา้หน้าที ่ปราชญ์ชาวบา้น 

และคนในชุมชนบ้านเมอืงปอน สามารถนํามาสรุปเป็นข้อมูลได้ว่า ประเพณีจองพารานัน้มี

ประวตัคิวามเป็นมาเกดิมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยทัง้หมด และแมจ้ะมคีวามเชื่อ

ของชาวไทยใหญ่อีกบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหาอุปคุต แต่ก็ยังคงมีรากฐานของ

พระพุทธศาสนาเรื่องการทําบุญทํากุศล ซึ่งเหมอืนความเชื่อหลกัทีก่ารทําจองพาราขึน้มานัน้ก็

เป็นเพราะความต้องการที่จะทําบุญทํากุศลกบัพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเช่นเดียวกนั และแม้ใน

ปจัจุบนัคนรุ่นหลงับางส่วนไม่ได้รู้ถงึประวตัคิวามเป็นมาในทัง้สองรูปแบบ แต่ก็ยงัคงรบัรู้และ

ถ่ายทอดไดถู้กต้องในเรื่องของการทําบุญ และความเกี่ยวขอ้งของประเพณีกบัพระพุทธศาสนา 

ทีม่ต่ีอประเพณจีองพารา 
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4.1.2 คณุลกัษณะของประเพณีจองพารา 

จากการสรุปขอ้มลูในเรื่องของประวตัคิวามเป็นมาและขัน้ตอนของการจดังานประเพณี

จองพาราในบ้านเมอืงปอน จะเหน็ไดว้่าเมื่อมกีารทํา “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์และ

สบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” เกดิขึน้ ขัน้ตอนงานกจิกรรมต่าง ๆ 

ของประเพณีได้มกีารเปลีย่นแปลงไป จงึทําใหก้ารศกึษาคุณลกัษณะของประเพณีจองพาราใน

ทีน้ี่ ผู้ศกึษาได้มุ่งศกึษาในประเดน็ของ รูปแบบประเพณี เน้ือหา และ คุณค่ากบัความหมาย ที่

เปลีย่นแปลงตามมติดิา้นกาลเวลา เพื่อเป็นขอ้มลูชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างในช่วงเวลาอดตีกบั

ปจัจุบันของประเพณีจองพารา บนพื้นที่บ้านเมืองปอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อมูลด้าน

คุณลกัษณะดงัน้ี 

4.1.2.1 รปูแบบของประเพณจีองพาราในอดตี 

แต่ดัง้เดมิมานัน้ประเพณีจองพาราเป็นประเพณีที่เกิดจากศรทัธาของชาวไทย

ใหญ่และจดัทาํขึน้มาเพื่อการสกัการะบชูาพระพุทธเจา้ในช่วงออกพรรษา โดยมคีวามเชื่อในเรื่อง

ของการทําบุญ 12 เดอืนเป็นหลกั ด้วยทัง้หมดนัน้จงึทําให้ชาวไทยใหญ่มคีวามตัง้ใจในการทํา

จองพารา และใหค้วามสําคญัในทุก ๆ ขัน้ตอนด้วยตนเอง และดว้ยระยะเวลาทีพ่อเพยีงต่อการ

จดัเตรยีมประเพณี จงึสามารถมเีวลาทําจองพาราไดเ้อง และจากการสมัภาษณ์ สามารถนํามา

สรปุเป็นขอ้มลูไดด้งัน้ี 

1) ช่วงก่อนงานประเพณ ี(การทาํจองพารา) 

ในอดตีนัน้การทําจองพาราจะมกีารทําเองตามบา้นของแต่ละคน ในการ

เตรยีมงานหรอืเตรยีมการทําจองพารา จะเริม่ทําตามความสะดวกของแต่ละบ้าน ส่วนของ

รปูแบบการทําจองนัน้กจ็ะแตกต่างกนัออกไป ตามความต้องการของบ้านนัน้ ๆ จงึมจีองพารา

ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปตามฐานะและความพรอ้มของแต่ละบา้น 

 

“แต่ก่อนการทาํมาหากนิมนัไม่เหมอืนอย่างปจัจุบนั เมื่อก่อนมเีวลาเสรจ็

จากทําไร่ทําสวนทํานาก็จะมีเวลาทํา ถ้าแต่ก่อนเตรียมกันเป็นอาทิตย์ แต่ก่อนน้ีไม่ค่อยมี

งบประมาณอะไรมาสนบัสนุน จะออกพรรษา ชาวบา้นเคา้กจ็ะเตรยีมกนัเอง มนักจ็ะเป็นคลา้ย ๆ 

ว่างานประเพณีก่อนจะถึงออกพรรษา ทุกคนก็จะเตรยีมของกันและกันเองอยู่แล้ว เพราะ

เมื่อก่อนการทํามาหากนิมนัไม่ค่อยเยอะอย่างเดีย๋วน้ี” (ถนัด ชยัวทิูรย,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 

2559) 

 

“เมื่อก่อนทําจองพารากนัทุกหลงัคาเรอืน เมื่อก่อนทําบ้านใครบ้านมนั 

เพราะว่าถ้าถงึเทศกาล ถงึฤดูกาลกท็ํากนั แต่ด้วยวถิชีวีติการทํามาหากนิ การบูชาจองพาราจงึ

ห่างหายไปบา้ง” (กํานนั สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 
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“เพราะเมื่อก่อนตอนหมอเป็นเด็ก ทุกคนในหมู่บ้านจะทําจองพารากนั

เกือบทุกหลงัโดยที่ไม่ต้องมใีครมาบอกให้ทํา เมื่อถึงรยะเวลาก็ทําเลย มนัเกิดจากความเชื่อ 

ความศรทัธาแล้วก็ทํากัน ประเพณีจองพาราในสมยัก่อน เขาศรทัธา เขาเลยทําด้วยความ

ปราณตี ไปเอาไมม้าเหลา เขาไมข่า้มเลย เขาเทดิทูน เอาใส่บ่าเอามาวางไว ้เขากไ็ม่ขา้ม เขาจะ

เลอืกสรรค่อย ๆ บรรจงทํา ไม่ไดท้ําแค่วนัเดยีวเสรจ็” (คุณหมอพรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 

เมษายน 2559) 

 

จากการสมัภาษณ์ สรุปไดว้่าการทําจองพาราในอดตีนัน้ เป็นการทําเอง

ด้วยตัวเองแต่ละบ้านเรอืน ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตที่เอื้ออํานวยให้มเีวลาในการทํา ในส่วนของ

ระยะเวลาการจดัทําจองพาราและจดัเตรยีมหิ้งหรอื อุปกรณ์ต่าง ๆ นัน้ ก็จะเป็นไปตามความ

สะดวกของแต่ละบ้าน โดยไม่ไดม้กีําหนดการที่แน่ชดัในเรื่องเวลาการเริม่ทํา เป็นที่รูก้นัเองใน

หมู่ชาวไทยใหญ่ว่าถงึเวลา ใกล้ประเพณีแล้ว จงึลงมอืจดัทําจองพารา หรอืการทําเริม่จากจาก

ตรงไหน จุดไหนก่อนใครสะดวกทําอย่างไรก็เป็นแบบนัน้ แต่มจีุดจบในการจดัทําจองพารา หิ้ง 

และอุปกรณ์ขา้วของเครือ่งใชต่้าง ๆ ทีแ่น่นอนทีค่นืก่อนวนัออกพรรษา เพื่อจะต้องเตรยีมนําจอง

พาราขึน้บชูาบนหิง้  

2) ช่วงกจิกรรมเดนิขบวนแห่จองพารา 

แมใ้นหลายพื้นที่ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้ จะมกีารเดนิขบวนแห่จอง

พารามาช้านาน จนเป็นเสมอืนหน่ึงในประเพณีไปแล้วก็ตาม แต่สําหรบัในพื้นที่บ้านเมอืงปอน 

การแห่จองพาราแต่ดัง้เดมิมานัน้ไมเ่คยมมีาก่อน มแีต่เพยีงการจดัจองพาราไวบู้ชาทีบ่า้นของแต่

ละคนเท่านัน้ โดยตามคาํบอกเล่าของคนในพืน้ทีว่่าดงัน้ี  

 

“จรงิ ๆ แลว้ไม่มกีารแห่จองพารากนั ทีเ่ราเหน็เคา้เดนิแห่กนัตามทอ้งที่

ต่าง ๆ อย่างในตวัอําเภอแม่ฮ่องสอนคอืเคา้ต้องการจดัเป็นกจิกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อการ

ท่องเทีย่วใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้หน็ความสวยงามของจองพาราเท่านัน้” (คุณหมอ พรชยั อ่อนสด, 

สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559)  

 

“เมือ่ก่อนไมม่กีารแห่ครบั มแีค่การทําจองพาราเฉย ๆ ทําเองแต่ละบา้น

พอจุดเทยีนบูชาที่ตวัจองพารา และมกีารตกแต่งทีห่น้าบา้น ก็จะทําใหดู้สวยงาม” (ชยัวุฒ ิชนิิ, 

สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559)  
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“เมื่อก่อนไม่มกีารเดนิแห่จองพารา หรอืเดนิขบวนแบบปจัจุบนัน้ีนะคะ 

เขาจะทําจองพาราในบ้านของตวัเองเสรจ็แลว้ก็เอาขึน้บูชาค่ะ มกีารจดัขบวนก็เพราะเรามกีาร

ทาํโครงการสรา้งจองพาราไปแจกชาวบา้นน่ีแหล่ะค่ะ” (ครแูมว กลัยา รกัษ์จนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 

เมษายน 2559) 

 

จากการสมัภาษณ์ และหาขอ้มลูในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอนนัน้ทําใหท้ราบว่า 

แต่เดมิไม่มกีารแห่จองพารา เพราะการทําจองพารานัน้ จะทํากนัเองภายในบ้าน และเมื่อแล้ว

เสรจ็ ก็จะนําขึน้บูชาบนหิ้งกนัเองตามประเพณี ส่วนความสวยงามของประเพณีนัน้จะเกดิจาก

การจดังานในพื้นที่ของแต่ละบ้านให้ดูสวยงามด้วยตวัจองพาราที่ทํากนัเอง เช่น การจุดเทยีน 

การตกแต่งจองพารา และ บรเิวณบา้น 

3) ช่วงการบูชาจองพารา 

ตัง้แต่ครัง้อดตีมานัน้การบูชาจองพาราจะเริม่ขึน้ในวนัขึน้ในเช้ามดืของ

วนั ขึน้ 15 คํ่า เดอืน 11 โดยการบูชาน้ี จะอยู่เป็นเวลา 7-15 วนั ในการบูชาจองพาราจะต้องมี

การจุดเทยีนตลอดระยะเวลา และเมื่อครบกําหนดจงึอญัเชญิลงจากหิ้ง แล้วจงึค่อยนําเอาจอง

พารานัน้ไปทิง้ในปา่เสยี  

 

“เมื่อก่อน ต้องใช้น้ําขมิน้ส้มป่อยล้างอะไรต่าง ๆ ก่อนที่จะวาง เขาเอา

ขา้วตอกดอกไมข้ึน้มากล่าวคาํถวายแล้วกเ็ทดิทูนวาง ในระหว่าง 7 วนั จะต้องจุดเทยีนทุกเชา้-

เยน็ จดุเทยีนบนจองพารามาไหว ้แลว้กเ็อา “กอกต่าง” กค็อืกระทงมาเยบ็ แลว้กใ็ส่ขนม ใส่ขา้ว 

บรรจงเลอืกสรรแต่สิง่ของที่ด ีๆ เอามาถวาย การบูขาจองพารานัน้ ใช้ช่วงคนืก่อนออกพรรษา

นับเป็นต้นเป็น โดยการนําจองพาราทีท่ําไว้เสรจ็แล้ว ขึน้บูชาบนหิง้ที่เตรยีมพรอ้มไว ้เป็นเวลา 

7 วนั คอืเท่ากําหนดวนัพระ มาเวยีนอกี 1 รอบ หรอืบางบ้านอาจจะไว้ 15 วนั ก็แล้วแต่ 

ส่วนมากและทีถู่กต้องคอื 7-15 วนัครบั หลงัจากนัน้จงึค่อยอนัเชญิลงจากหิง้แลว้ไปวางไวใ้นป่า 

ปีต่อไปจงึทาํขึน้มาใหม”่ (คุณหมอ พรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“แต่ดัง้เดมิมานัน้ การเอาจองพาราไปตัง้บูชาต้องมคีวามพรอ้ม ต้องทํา

ในวนัแรมก่อนถงึวนัพระ มกีารตกแต่ง ทําเสา ทําหิ้งให้สวย สิง่ที่ต้องเตรยีมไปห้อยจองพารา 

พวกขนมนมเนย ผลหมากรากไม ้ส่วนประกอบพวกช่อ พวกราชวตัร พวกตุง หน่อกลว้ย หน่อ

ออ้ย ตน้ขา้ว รว่มในการบชูา” (สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“ในประเพณีออกพรรษามนัมหีลายกิจกรรมมากตัง้แต่ทําขนม ทําก๊ก

ซอมต่อ กระทงทีจ่ะตอ้งไปวดัในวนัออกพรรษาเน่ียต้องทําเยอะมากเลย เพื่อจะไปบูชาทีว่ดัดว้ย

แลว้กท็ีบ่า้นดว้ย แลว้ชาวบา้นกจ็ะเอาไมเ้กี๊ยะไปปกัไวใ้หค้วามสว่างทีว่ดั ทีห่น้าบา้นตวัเอง มนั
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มหีลายกจิกรรม เสรจ็แลว้พอตอนกลางคนืจองพาราสองขา้งทางมนักจ็ะสว่างสไวสวยงาม สมยั

โบราณเค้าปกัจองพาราไว้หน้าบ้านนะ ไม่ได้ปกัไว้บนบ้าน” (ครูแมว กัลยา รักษ์จันทร์, 

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

ข้อมูลจากกการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าในอดีตนัน้การบูชาจองพารา ถือเป็น

ขัน้ตอนทีม่คีวามพถิพีถินัในการทําด้วยตนเอง ทัง้การเลอืกสรรสิง่ของทีจ่ะใช้ การจดัแต่ง การ

ประดษิฐส์ิง่ของต่าง ๆ ที่จะนําไปใชใ้นการบูชาจองพาราดว้ยตนเอง เพราะสิง่ต่าง ๆ ทีท่ํา ลว้น

ต้องใช้ความตัง้ใจอย่างมาก นอกจากนัน้ความสวยงามของประเพณีในช่วงน้ีทําให้เหน็ว่าการ

บชูาจองพาราน้ีเป็นพลงัแห่งความศรทัธา 

4.1.2.2 รปูแบบของประเพณ ีจองพาราในปจัจบุนั 

ในปจัจุบนัทียุ่คสมยัเปลีย่นไป การทํางานทํามาหากนิไม่เหมอืนแต่ก่อน จงึทําให้

ชาวบา้นหรอืคนในชุมชนเวลามน้ีอยลง ความสะดวกสบายต่าง ๆ คอืสิง่ที่ต้องรบัเขา้มาเพื่อให้

สอดรบักบัเวลาทีม่ ีจงึทาํใหร้ปูแบบในการจดัประเพณ ีมเีปลีย่นแปลงไปบา้งบางส่วน ทัง้ทีล่ดลง

และเพิ่มขึ้น เป็นการปรบัตัวของสื่อประเพณีจองพาราให้เข้ากับยุคสมยัและการใช้งานสื่อ

ประเพณีใหม้ปีระสทิธผิล เพื่อการดํารงและสบืทอดต่อไปของวฒันธรรม โดยหลกัแล้วประเพณี

จองพาราของบา้นเมอืงปอนในปจัจุบนันัน้ ถูกจดัทําเป็น “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์

สบืสานประเพณวีฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” ขึน้โดยองคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลเมอืงปอน รว่มกบัโรงเรยีนชุมชนบา้นเมอืงปอนและประชาชนบา้นเมอืงปอน รปูแบบหลกั

คอืใหก้ารศกึษาในเรื่องของการทําจองพารา กบักลุ่มองคก์ร และประชาชนทัว่ไป ทีส่นใจเขา้มา

ศกึษาหรอืเรยีนรูว้ถิแีห่งประเพณีของชาวบา้นเมอืงปอนและจดัทําจองพารา เพื่อใหค้นในชุมชน

ประเพณจีองพาราใหก้บัคนในชุมชน มกีารร่วมเดนิขบวนแห่จองพาราอย่างสวยงาม โดยไดเ้ริม่

จดัทําครัง้แรกในปี พ.ศ. 2557 และต่อมาในปี 2558 เพื่อยกใหป้ระเพณีจองพาราเป็นเครื่องมอื

ในการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมของคนในพืน้ที่ และเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรม โดยการสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่บ้านเมอืงปอน ทัง้เจา้หน้าที ่ปราชญ์

ชาวบา้น และคนในชุมชนบา้นเมอืงปอน สามารถนํามาสรปุเป็นขอ้มลูไดด้งัน้ี  

1) ช่วงก่อนงานประเพณ ี(การทาํจองพารา) 

ก่อนงานประเพณีจองพารา คอืขัน้ตอนการสร้างตัวจองพาราหรอืตัว

ปราสาทพระ ในช่วงน้ีจะมกีารจดัอบรมการทํา โดยโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน เป็นศูนยใ์นการจดั

อบรม นอกจากน้ียงัมกีารอธบิายใหเ้ขา้ใจถงึประวตัคิวามเป็นมาเป็นไปของประเพณีจองพารา

ดว้ยเช่นกนั 
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“คนในชุมชนปจัจุบนั กบัเศรษฐกจิทีเ่ป็นแบบน้ี คนก็จะต้องทํามาหากนิ 

เพราะรายจา่ยของคนในชุมชนมมีากขึน้กต็อ้งทํางาน แทบไม่มเีวลาหยุด เพราะอย่างน้ีส่วนหน่ึง

ทาํใหจ้องพาราน้อยลงกเ็พราะปญัหาเศรษฐกจิ คนไม่สามารถทีจ่ะมาอยู่ 4-5 วนัแลว้ค่อย ๆ ทํา

กนัไป ฉะนัน้เมื่อคนในชุมชนไม่มเีวลาแต่ลูกหลานยงัมเีวลา เพราะลูกหลานอยู่ในวยัเรยีนไม่ได้

ทาํงาน เรากเ็ลยเอาลูกหลานมาทําจองพารา อย่างเดก็ ๆ เรากห็วงัใหเ้คา้สรา้งจองพาราได ้จบ

ไปเรยีน ม.5 ม.6 ก็ยงัทําจองพาราได้ที่บ้านเค้า” (ครูแมว กลัยา รกัจนัทร์, สมัภาษณ์, 14 

เมษายน 2559) 

 

“ณ ปจัจุบนัน้ี การทํางาน ทําเพื่อให้เกดิความรํ่ารวย ก็ยิง่ทํามากยิง่ใช้

มาก ก็ยิง่ต้องทํามาก ทําเยอะ ๆ มนัก็ไม่มเีวลาที่จะทํากจิกรรมทางสงัคม มนัก็หายไป แต่พอ

มนัมกีารสนบัสนุนของ อบต. เขา้มา เอามาใหโ้รงเรยีนสบืทอดมาทีโ่รงเรยีน นักเรยีนเป็นคนทํา

จองพาราขึ้นมาแล้วก็เอาไปมอบ เอาไปแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้าน ให้ได้มจีองพารากัน”    

(คุณหมอพรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“มนักจ็ะเป็นคลา้ย ๆ ว่างานประเพณก่ีอนจะถงึออกพรรษา ทุกคนกจ็ะ

เตรยีมของกนัและกนัเองอยู่แลว้ เพราะเมือ่ก่อนการทํามาหากนิมนัไมค่่อยเยอะอย่างเดีย๋วน้ี 2 

ปีมาน้ีกเ็ลยเอางบประมาณไปลงที ่รร. ให ้รร. เคา้รบัทาํ เดก็ ๆ กจ็ะไดส้บืทอดไปดว้ย” (ถนดั 

ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

จะเห็นได้ว่าหลักการเริม่ต้นของการจดัประเพณีจองพาราให้มาเป็น

กิจกรรมนัน้มทีี่มาที่ไปจากการสืบทอดวฒันธรรมของชาวบ้านไทยใหญ่ โดยการสงัเกตุเห็น

ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมยุคปจัจุบนัที่เขา้มามบีทบาททําให้คนส่วนมาก ไม่มเีวลาไปจนถงึ

ลมืเรื่องของวฒันธรรมหลกัที่เคยทํากนัมา โดยมกีลุ่มที่จดัทําคอืนักเรยีน โดยการฝึกสอนของ

คุณครแูละผูค้นในชุมชน  

 

“ส่วนชาวบ้านเขาจะมีส่วนร่วมในการทําฐานรองรบัจองไว้ เราก็ไป

สํารวจ แต่กย็งัมคีนทําเองอยู่ด้วยครบั นอกจากจะเป็นผู้ทีสู่งอายุผูท้ ี่ทําไม่ค่อยไหว ก็จะให้เดก็ 

ๆ ไปทาํให”้ (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

  

“พอมกีารสบืทอด มกีารประชาสมัพนัธก์็เป็นการมาร่วมช่วยกนัทํา เอา

ไปแจก เอาไปบูชา บ้านที่ต้องการ ที่พร้อมจะบูชา” (กํานัน สุนทร เลิศขจร, สัมภาษณ์,          

12 เมษายน 2559) 
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โดยชาวบ้านทุกบา้นทีอ่ยู่ในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน จะไดร้บัจองพาราทีเ่ดก็ 

ๆ ทํา โดยชาวบา้นเองกจ็ะตอ้งมกีารจดัทําฐานทีค่อยรองรบัจองพารา ไว้ทีบ่า้นของตนเองดว้ย

เช่นกนั “ตอนที่เราทําน้ี เราทําแบบสมยัก่อนหมดเลย จองพาราน่ีมสีามอย่างเนอะ จองยอด 

จองป๊ิกต่าน จองสาน สามประเภท ที่เราทําคอืจองป๊ิกต่านเหมอืนกบัสมยัโบราณทัง้หมด ไม่

แตกต่างในส่วนของรปูแบบ” (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

ในการทําจองพาราที่อยู่ในโครงการนอกเหนือจากการทําตวัจองพารา

หรอืปราสาทพระแล้ว ส่วนของหิ้งที่ใช้ในการวางจองพาราไว้หน้าบ้านก็ยงัคงถูกทําขึน้มาด้วย

ฝีมอืของชาวบา้นเอง และบางบา้นกย็งัสะดวกในการทําจองพาราเองในบา้นเหมอืนเช่นเมื่อก่อน

มา  

2) ช่วงเดนิขบวนแห่จองพารา 

การเดนิขบวนแห่ของชาวบา้นเมอืงปอนนัน้ มทีี่มาจากการที่นักเรยีนจะ

นําจองพาราไดท้ําไวใ้นโครงการ นําอาไปส่งใหแ้ต่ละบา้นในชุมชนทีไ่ดล้งชื่อรบัจองพาราไว ้ซึ่ง

มจีํานวนหลายหลงั โดยปจัจุบนัการเดนิขบวนน้ีได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของขัน้ตอนกิจกรรม

การจดัประเพณจีองพาราในปีต่อ ๆ มา  

 

“ทางผู้จดังานจงึได้คดิเหน็ตรงกนัร่วมกนัว่า ให้ใช้วธิกีารเดนิเป็นขบวน

เป็นแถวเราก็คิดว่าให้มกีารแต่งตวั เป็นนกกิ่งกะหล่า เดนิขบวนร่วมไปด้วย มกีารจดัแห่ให้

สวยงามไปด้วยจะได้ทาํใหข้บวนดูน่าสนใจ เหมอืนเป็นการประชาสมัพนัธ์ไปดว้ยในตวัเอง จน

เกดิเป็น ขบวนแห่จองพาราของบา้นเมอืงปอนขึน้มา อย่างทีเ่หน็ค่ะ” (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ 

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“ทางวดักเ็อาของทีว่ดัไปแห่ดว้ย เอาจองพาราทีว่ดัไปแห่ดว้ย ใหน้ักเรยีน

มาเอาไปแลว้ประดษิฐานไว ้แต่อาจจะแตกต่างในรูปทรงหรอืขนาด” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, 

สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559)  

 

“ปจัจุบนัก็ไดม้กีารแห่จองพารา เมื่อก่อนน่ีจะไม่มคีรบั ตามประเพณีของ

ชาวไทยหญ่ไมม่กีารแห่จองพารา แต่พอทําออกมากท็ําใหดู้ครกึครืน้ด ีดูสวยงาม เดก็ ๆ เดนิใส่

ชุดสวยงาม แห่จองพาราไปใหก้บัคนในชุมชน มนักเ็กดิความสนใจ ใชไ้ปในทางการท่องเทีย่วได้

ด”ี (คุณหมอ พรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559)  
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“การเดนิแห่น่ี จะเป็นช่วงทีส่วยดคีรบั เพราะช่วงเยน็ 4-5 โมง ชาวบา้น

บางคนกจ็ะเอาเทยีน เอาอะไรไปใส่ กจ็ะดสูวยด ีแต่ละพืน้ทีใ่นแม่ฮ่องสอนกจ็ะมรีายละเอยีดของ

ประเพณใีนช่วงออกพรรษาทีแ่ตกต่างกนัไปครบั” (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

จากการสมัภาษณ์เราจะเห็นได้ว่าการทํากิจกรรมการแห่จองพารานัน้

เกดิขึน้มาเพื่อเป็นส่วนกจิกรรมหน่ึงในการดงึดูดกลุ่มเป้าหมายของการจดัทําโครงการประเพณี

จองพาราของบา้นเมอืงปอน ทัง้คนในชุมชนและคนภายนอก ซึง่เพิง่เริม่จดัทําในปี 2557 และใน

ปีต่อ ๆ มา โดยทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ในการแห่จองพารายงัมกีารแต่งตวั

ตามสตัวห์มิพานซึง่เป็นสตัวใ์นตํานานของชาวไทยใหญ่ โดยแต่ดัง้เดมิมานัน้ประเพณีจองพารา

มแีค่การจดังานตามบ้านของตนเองเท่านัน้ ไม่มกีารเดนิแห่จองพารา เพราะเมื่อทุกคนทําเสรจ็

ในบา้นของตนเองกจ็ะนํามาวางไวบ้นฐานบชูาทีท่าํรอไวห้น้าบา้นของตนเองทนัท ี

3) ช่วงการบชูาจองพารา 

สําหรบัการบูชาจองพาราในพื้นที่บ้านเมอืงปอนนัน้ในปจัจุบนั จะเริม่

จากการทีนํ่าเอาจองพาราจากทีเ่ดก็นกัเรยีนทําไวนํ้ามาส่งให ้โดยการเดนิขบวนแห่ นํามาขึน้หิง้ 

โดยจะมีการนําสวยดอกไม้มารอรับบูชาจองพาราที่ทํามา แล้วจึงค่อยนําขึ้นวางบนหิ้งที่

จดัเตรยีมไวก้นัเองของแต่ละบา้น 

 

“เคา้ตอ้งทาํหิง้มา ถ้าเราใหเ้คา้หมด เคา้จะไม่เหน็คุณค่าแต่ใหเ้คา้มสี่วน

ร่วมในกจิกรรมน้ี แล้วเวลาเราแห่จองพาราไป ทุกคนจะต้องมขีนัดอกอย่างสมยัโบราณ เป็น

ขา้วตอกดอกไมไ้ปรบัจองพาราแลว้กม็าวางบนหิง้ คนเฒ่าคนแก่เวลาที่เราแห่จองพาราไป เค้า

จะเอาเสื่อมาปูนัง่รอจองพารา เค้าให้คุณค่าเป็นของสูงเหมือนเค้าทํากันเอง และเค้าก็มี

ความรูส้กึดเีมื่อไดร้บัจองพาราทีเ่รานําไปให”้ (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 

2559) 

 

“ปจัจุบนัน้ีก็ไม่ต่างกันกับอดตีนะครบั รูปแบบการบูชาอะไรต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกบัประเพณีคา้กพ็ยายามคงไวใ้หเ้หมอืนเดมิ อย่างคนทีเ่ค้ารบัจองพาราจากทางโรงเรยีน 

เคา้กท็าํหิง้ไวร้อรบักนัเอง” (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

“คนบางทกี็คิดว่าเรามจีองพาราประดบัไว้หน้าบ้าน แต่ไม่รู้ด้วยซํ้าว่า

เทศกาลจองพาราเขา้จดัตัง้แต่ไหน ความเปลี่ยนแปลงตรงน้ีเปลีย่นแปลงโดยเรว็ เปลีย่นแปลง

มาก การตามใจนักท่องเที่ยว ถงึแมว้่าหมดเทศกาลแลว้ ก็ยงัไม่เกบ็จองพารา ก็ยงัประดษิฐาน

ไว้ประดบัหน้าบ้านอยู่ “เอาทําไมเก็บไว้ทําไม” “ให้นักท่องเที่ยวมาดู” อย่างน้ีมนัไม่ใช่ ไม่ตรง

ตามวตัถุประสงคห์รอื ถ้าเราจะว่าไปแลว้ ถ้าเป็นของทัว่ ๆ ไปกค็อื ไม่ใช่คุณค่าแท ้เป็นคุณค่า
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เทยีม เป็นคุณค่านิยม คุณคุณจดัจองพาราไวแ้ค่โชวห์รอืแค่ประดบัหน้าบ้าน เพื่อนักท่องเทีย่ว

มาเที่ยว ถ้าคุณค่าที่แท้จรงิน่ีคุณต้องจดัด้วยจติศรทัธาที่อยากจะบูชา เมื่อถงึเวลาเราก็จดับูชา 

เมื่อเสรจ็เทศกาลแลว้กต็้องเก็บเอาไวปี้ต่อ ๆ ไป ดงันัน้ คนไตจงึเรยีกจองพาราน้ีว่า “เข่ง ต่าง 

ปุ๊ด” ปุ๊ด กค็อื ผลดัเปลี่ยน เมื่อถงึเวลาแลว้ก็ต้องเปลี่ยน ต้องเกบ็” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, 

สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

จากความคดิเหน็ของคนในชุมชนบา้นเมอืงปอน ที่เป็นกลุ่มผู้ใหข้อ้มูลของผู้วจิยั 

เกีย่วกบั คุณลกัษณะของประเพณจีองพาราในดา้นของรปูแบบประเพณี ทัง้อดตีและปจัจุบนันัน้

สามารถนําขอ้มลูออกมาแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 การเปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลงของรปูแบบประเพณีจองพารา ในอดตีกบั

ปจัจบุนั 

 

รปูแบบ อดีต ปัจจบุนั 

ช่วงก่อนงานประเพณี  

(การทาํจองพารา) 

 

- ทาํกนัเองในแต่ละบา้น - ทาํกนัเองในแต่ละบา้น 

- รบัจองพาราทีท่ําโดยโรงเรยีน 

- มกีารทาํจองพาราจาํหน่าย 

ช่วงเดินขบวนแห่จอง

พารา 
 

- ไมม่กีารเดนิแห่ - มกีารเดนิแห่ของเดก็นกัเรยีน

เพื่อนําจองพาราไปใหแ้ต่ละ

บา้น 

ช่วงการบชูาจองพารา 
 

- เยน็วนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน 11

ชาวบา้นนํากระสวยดอกไมอ้นั

เชญิจองพาราขึน้วางบนหิง้บชูา

หน้าบา้น  

- เชา้มดืวนัขึน้ 15 คํ่า ชาวบา้น

จะนํา ขา้วซ่อมต่อ ใส่วางไวใ้น

จองพารา จดุธปูเทยีนกล่าวคาํ

อญัเชญิพระพุทธเจา้ใหเ้สดจ็ลง

มาประทบัยงัจองพาราทีท่ําไว ้

- บชูาไวเ้ป็นเวลา 7-15 วนั 

- นําจองพาราลงจากหิง้ แลว้

นําเอาไปไวใ้นปา่ 

- เยน็วนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน 11

ชาวบา้นนํากระสวยดอกไมอ้นั

เชญิจองพาราขึน้วางบนหิง้บชูา

หน้าบา้น  

- เชา้มดืวนัขึน้ 15 คํ่า ชาวบา้น

จะนํา ขา้วซ่อมต่อ ใส่วางไวใ้น

จองพารา จดุธปูเทยีนกล่าวคาํ

อญัเชญิพระพุทธเจา้ใหเ้สดจ็ลง

มาประทบัยงัจองพาราทีท่ําไว ้

- ระยะเวลาบูชา 7-15 วนั 

- นําจองพาราลงจากหิง้ แลว้

นําเอาไปไวใ้นปา่ 



80 

จากตารางการเปรยีบเทยีบรูปแบบของประเพณีจองพาราตามช่วงเวลาทัง้ ใน

อดตีและปจัจุบนั โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงการจดัประเพณี คอื ช่วงการจดัทําจองพารา ช่วงการแห่

จองพารา และช่วงการบชูาจองพารา เราจะเหน็ความเปลีย่นแปลงของรปูแบบประเพณดีงัน้ี 

1) ช่วงก่อนงานประเพณี (ช่วงทําจองพารา) ในอดตีจะเป็นการทําเอง

ของแต่ละบา้น แต่ในปจัจุบนันัน้ มกีารจดัทํา “โครงการอบรมและร่วมอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรม

ประเพณจีองพารา” คนบา้นเมอืงปอนจงึไดเ้ปลีย่นการทําจองพาราเอง เป็นการรบัจากโครงการ 

โดยมกีารจดัทาํโดยนักเรยีนและกลุ่มปราชญ์ชาวบา้นทีเ่ป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละสอนวธิกีารทํา 

นอกจากนัน้ยงัคงมบีางบา้นทีท่ําจองพาราดว้ยตนเอง 

2) ช่วงการแห่จองพารา ในสมยัก่อนนัน้จะไม่มกีารแห่จองพาราไปตาม

ท้องถนนกนัในบ้านเมอืงปอน โดยเริม่มกีารจดัทํากิจกรรมการแห่จองพาราในพื้นที่บ้านเมอืง

ปอนเมื่อม ี“โครงการอบรมและร่วมอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา” เมื่อปี 2557 

จนปจัจุบนั โดยเกดิจากการที่ทางโรงเรยีนต้องนําจองพาราไปให้กบัผู้คนในชุมชน จงึมกีารคดิ

จดัขบวนใหส้วยงาม 

3) ช่วงการบูชาจองพารา ในอดตีและปจัจุบนันัน้ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น เน่ืองจากเป็นช่วงของการบูชาและพิธีกรรมทางศาสนาที่สะท้อนถึงความเชื่อใน

พระพุทธศาสนาของชาวบา้นเมอืงปอน จงึมกีารพยายามทีจ่ะดํารง คงอยู่ไวใ้หถู้กต้องทีสุ่ดตาม

แบบฉบบัเดมิของประเพณ ี

4.1.2.3 เน้ือหา/คุณค่าและความหมาย ของประเพณีจองพาราในอดตี 

ในช่วงก่อนนัน้ เน้ือหา/คุณค่าและความหมาย ทีส่ําคญัหรอืเป็นหวัใจหลกัในการ

จดักจิกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีของชาวไทยใหญ่คอืการเดนิตามหลกัพุทธศาสนา โดยคนไทย

ใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มคีวามเชื่อทางพระพุทธศาสนาอยู่มาก จนถอืเป็นส่วนหน่ึงของชวีติความ

เป็นอยู่ดงัที่เราจะเหน็ได้จาก กจิกรรมประเพณีตามศาสนาถงึ 12 เดอืนที่เรยีกกนัว่าประเพณ ี

หย่า 12 นัน้ มเีพื่อเป็นการทําบุญ ทํากุศล เป็นสริมิงคลให้กบัตนเองและครอบครวัตลอดทัง้ปี 

โดยมหีลกัการปฏบิตั ิและทีม่าทีไ่ปตามศาสนาพุทธ ชาวบา้นเมอืงปอนที่เป็นชาวไทยใหญ่เป็น

ส่วนมากจงึมคีวามเชื่อและศรทัธาในประเพณีเหล่าน้ีตามคําสอนของศาสนามาแต่ครัง้เก่าก่อน

มาโดยตลอด และยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัติลอดมา ประเพณีจองพาราซึง่เป็นหน่ึงในประเพณีหย่า

12 จงึถูกจดัเป็นประเพณีที่มคีวามสําคญัสําหรบัคนบ้านเมอืงปอนด้วยเช่นกัน โดยจากการ

สมัภาษณ์บุคคลทีอ่าศยัอยู่ในบา้นเมอืงปอนเราจะเหน็ถงึเน้ือหา ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติของชาว

ไทยใหญ่และคนในพืน้ที ่การใหคุ้ณค่าและความหมายสําคญัของประเพณีจองพารา ออกเป็น 4 

ประเดน็ ดงัน้ี 
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1) การทําบุญทํากุศล  

การทําบุญทํากุศลนัน้ถือเป็นเรื่องสําคัญ สําหรบัชาวไทยใหญ่ซึ่งใน

งานวจิยัชิ้นน้ีผู้ศกึษาจะกล่าวเสมอว่า ชาวไทยใหญ่นัน้มคีวามเชื่อและนับถือพระพุทธศาสนา

อยา่งมาก จนเปรยีบเสมอืนเป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติทีข่าดไม่ไดเ้ลย อย่างการทําบุญนัน้มถีงึ 12 

เดือนด้วยกัน ซึ่งเป็นดัง่คําสัง่สอนของบรรพบุรุษว่า ต้องทําบุญตลอดและสมํ่าเสมอนัน่เอง 

เพราะฉะนัน้การจดัทําประเพณีจองพารา จงึเป็น 1 เรื่องสําคญั เพราะเป็น1ในประเพณี 12 

เดอืน หรอืจะว่าไปกค็อืการจดัทาํบุญใหญ่ 1 ครัง้ของเดอืน นัน่เอง 

 

“ความหมายของมนักค็อืว่าคนไทยใหญ่ถอืเรือ่งบุญว่าสําคญั ยิง่ถ้าเคา้ได้

ทาํบุญกบัพระพุทธเจา้จะทาํใหเ้คา้ไดพ้บแต่สิง่ด ีๆ เมือ่ตายไปกจ็ะไดไ้ปสู่สรวงสวรรค ์เพราะคน

ไทยใหญ่จะเชื่อในเรื่องเบือ้งหลงัความตาย เชื่อว่าถ้าทําบุญกบัคนธรรมดา 100 ครัง้ไม่เท่ากบั

ทําบุญกบัผูท้รงศลี 1 ครัง้ ถ้าทําบุญกบัผูท้รงศลี 100 ครัง้ไม่เท่ากบัทําบุญกบัพระพุทธองค์ 1 

ครัง้ งานออกพรรษาถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ ถ้าถามว่าคนไตควรจะกลบับ้านช่วงไหน ไม่ใช่

สงกรานต์แต่เป็นออกพรรษา เพราะออกพรรษามนัมเีหมอืนกบัดําหวั คนไตจะทําสองครัง้คอื

เมษา สงกรานตก์บัออกพรรษา กก็ัน่ตองรดน้ําดําหวัแต่ไม่มรีดน้ํา คนไตกจ็ะมไีปขอขมาคนเฒ่า

คนแก่ในวนัออกพรรษา” (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“คนไทยใหญ่จะให้ความสําคัญกับการทําบุญมาก ถือเป็นกิจวัตร

ประจําวนั เป็นเรื่องปกตใินการเขา้วดัฟงัธรรม ทําบุญ ใส่บาตร สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มี

ความสาํคญัสาํหรบัชาวไทยใหญ่ทัง้สิน้ ฉะนัน้ เมื่อมกีารจดังานประเพณีใด ๆ กต็าม จะมเีรื่องที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและการทําบุญมาเป็นหวัใจสําคัญ” (คุณหมอพรชยั อ่อนสด, 

สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

จะเหน็ไดว้่าความสําคญัของประเพณีจองพารานัน้คอืการทําบุญ ทัง้เป็น

การทําบุญตามประเพณีและการทําบุญตามกิจวตัรประจําวนั ซึ่งเป็นเรื่องสําคญัของชาวไทย

ใหญ่ ยิง่เมื่อมกีารจดัเป็นประเพณีจองพาราทีม่คีวามเชื่อว่าเป็นการทําบุญกบัพระพุทฑเจา้แล้ว

นัน้ ยิง่ทําให้คนไทยใหญ่ล้วนให้ความสําคญัซึ่งเปรยีบเสมอืนการทําบุญเป็นแก่นหลกัของการ

เกดิประเพณน้ีีขึน้นนัเอง 

2) กจิกรรมทีม่คีวามสาํคญั 

กจิกรรมใน 12 เดอืน หรอืประเพณีหย่า 12 ของชาวไทยใหญ่นัน้ลว้นแต่

มคีวามสําคญั และมคีวามน่าสนใจทุกประเพณี แต่ที่ถอืเป็นจุดเด่นและเป็นช่วงกจิกรรมทีม่กีาร

ร่วมกันทําอย่างไม่ขาดมากที่สุด ก็คือกิจกรรมช่วงออกพรรษา ในทุกพื้นที่ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนนัน้กม็กีารจดังานทีแ่ตกต่างกนัไป ในบ้านเมอืงปอนเองนัน้ที่เป็นกลุ่มชาวไทยใหญ่ 
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มกีารจดัทาํประเพณ ีกจิกรรมตามแบบไทยใหญ่มาตลอด ช่วงปี จงึใหค้วามสําคญักบัประเพณีที่

เป็นส่วนหลกัในการดาํเนินชวีติตามแบบพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก 

 

“คุณค่าสําหรับคนเมืองปอน เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งคือคนที่นับถือพระพุทธ 

ศาสนา มกีจิกรรมใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธเจา้ เคา้กจ็ะพยายามหรอืว่าจดัตามวถิชุีมชน ชุมชน

ในที่น้ีอาจจะเป็นชุมชนในท้องถิน่หรอืตามวถิชีาวพุทธ เมื่อถึงเวลาแล้วเค้าจะต้องจดั จดัโดย

ความศรทัธา ความเลื่อมใส เราจะเหน็ได้ว่าบางปี บางคน ถ้าใครไม่ได้จดัจองพารา ไม่ได้บูชา

จองพารา กจ็ะรูส้กึว่าปีนัน้มนัขาดอะไรไปหรอืเปล่า มนัเบาบางไป จติใจไมค่่อยสบายใจ เอ๊ะ เรา

ขาดได้อย่างไร ปีน้ีไม่ได้ทําจองพาราถวายพระพุทธเจา้ เหน็ของคนอื่น ทําไมปีน้ีเราไม่ได้ทํา 

นัน่กแ็สดงว่าจติใจของคนทอ้งถิน่ คนเมอืงปอนมคีวามผูกพนัธเ์กี่ยวกบัวฒันธรรมและประเพณี

ที่อิงหรอืว่าตามอิทธิพลของพุทธศาสนา ในลกัษณะอย่างน้ี” (พระครูอณุวตัน์ สมนคุณ, 

สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“คนไทยใหญ่มวีถิชีวีติที่ผูกพนักบัพระพุทธศาสนา ประเพณีออกพรรษา

เน่ียคนไทยใหญ่ถอืว่าเป็นประเพณีทีย่ ิง่ใหญ่สําหรบัคนไทยใหญ่ เพราะว่าช่วงน้ีมนัจะเป็นช่วงที่

ฤดูเก็บเกี่ยวมนัจะว่าง คนไทยใหญ่เชื่อว่าพระพุทธองคจ์ะเสดจ็จากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์ ถ้าบ้าน

ไหนทําจองพาราไวค้นไทยใหญ่ถอืว่าพระพุทธเจา้ผ่านมาก็จะไดม้าแวะถอืว่าเป็นบุญทีย่ ิง่ใหญ่

ของคนไทยใหญ่ เค้าเชื่ออย่างน้ีเคา้ก็เลยทําจองพาราไว้ทีห่น้าบ้าน” (ครูแมวกลัยา รกัจนัทร,์ 

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

3) ความเชื่อในพระพุทธศาสนา 

ความเชื่อของชาวไทยใหญ่ มพีื้นเพมาจากพุทธศาสนาทัง้สิ้น โดยจาก

ความเชื่อน้ีส่งผลถงึการแสดงออกในรูปแบบของการเคารพ บูชา จนกลายเป็นเหตุให้ชาวไทย

ใหญ่มีวัฒนธรรมประเพณีมากมายที่ใช้แสดงออกถึงการเคารพบูชาเหล่าน้ี หน่ึงในนัน้คือ

ประเพณจีองพารา ทีม่คีวามเชื่อมาจากการเสดจ็สู่โลกมนุษยข์องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

 

“เดมิทพีุทธกาลก่อนจะออกพรรษา พระพุทธเจา้ขึ้นไปเสดจ็โปรดพุทธ

มารดาบนสรวงสวรรค์ ก็จะลงมาตอนออกพรรษา ชาวบ้านชาวเมอืงทัง้สตัว์ก็จะเตรยีมพธิไีว้

ต้อนรบั ก็เลยมาดดัแปลงเป็นรปูนก รูปสงิโต ฟ้อนนก ฟ้อนโตไว้ต้อนรบัพระพุทธเจา้ ส่วนตวั

จองพาราน้ีมไีว้รองรบัพระพุทธเจา้ทีจ่ะเสดจ็ลงมา เป็นความเชื่อ” (ถนัด ชยัวทิูรย,์ สมัภาษณ์, 

15 เมษายน 2559) 
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4) คุณค่าทางจติใจ 

ประเพณีจองพารามคีวามเป็นมาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชาวไทยใหญ่มาอย่างช้า

นาน ไม่ใช่แต่เพยีงกาลเวลาเท่านัน้ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสําคญัแต่เป้นไปด้วยความเคารพใน

พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิง่ จงึทําให้ประเพณีต่าง ๆ มคีุณค่าและเป็นเรื่อง

สาํคญัทางจติใจทีต่อ้งทาํกนัตลอดอย่างสมํ่าเสมอ ยิง่หากเป็นการทําทีส่่งผลกบับุญกุศล ความดี

งามทัง้หลาย ชาวไทยใหญ่จะยิง่ใหค้วามใส่ใจเป็นอนัมาก 

 

“คุณค่าดา้นจติใจ ถา้หากไดบู้ชาจองพาราโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นผูนํ้าชุมชน 

ไม่ว่าใครก็ตาม ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องบูชาทุกปี อย่างผมเมื่อก่อนก็ทุกปีแต่ช่วงหลงัช่วยงานน้ีเยอะที่

บา้นเลยไม่ค่อยไดท้ํา เป็นความเชื่อว่าจะได้บูชาพระพุทธเจา้ในวนัพระในช่วงเดอืน 11 ซึ่งเป็น

วนัออกพรรษา เป็นความเชื่อว่าพุทธองค์เสดจ็ลงมาจากชัน้ดาวดงึส์ตามพุทธประวตั”ิ (กํานัน 

สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“ถามว่ามนัมคีุณค่ามัย้ ? สําหรบัคนอื่นหมอไม่รูน้ะ แต่สําหรบัหมอมนัมี

คุณค่ามาก ตัง้แต่หมอโตมารบัราชการมคีนมาทําขายแต่ไม่เคยซือ้เลย ต้องทําเองเพราะเราเชื่อ

ว่าถา้ทาํเราจะไดบุ้ญไดกุ้ศล มนัผูกยดึไวก้บัเรื่องทําบุญ และหากมองในมุมวฒันธรรมมนัสําคญั

เราไม่อยากให้หายไปในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นต่อไปก็อยากรกัษาไว”้ (คุณหมอพรชยั อ่อนสด, 

สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

จากบทสมัภาษณ์จะเหน็ได้ว่า คุณค่าทางจติใจของประเพณีจองพารามี

มาตัง้แต่อดตีในเรือ่งของการทําตามครอบครวั ต้นตระกูลทีเ่ป็นชาวไทยใหญ่แทด้ัง้เดมิ เป็นการ

แสดงออกใหเ้หน็ว่าพวกเขาคอืกลุ่มคนทีร่กัในพระพุทธศาสนา จงึมคี่าต่อจติใจเป็นอยา่งมาก 

4.1.2.4 เน้ือหา/คุณค่าและความหมาย ของประเพณีจองพาราปจัจุบนั 

ในปจัจุบนัเน้ือหา/คุณค่าของประเพณีจองพาราจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปเพราะ

ปจัจยัหลากหลายเกี่ยวกบัความเป็นอยู่ของผูค้น จงึส่งผลใหจ้ากทีเ่คยทําจองพาราแลว้จะทําให้

ระลกึถงึการไดท้าํบุญอนัยิง่ใหญ่กบัพระพุทธเจา้ เน้ือหาและคุณค่าความหมายเหล่าน้ีจะคงเหลอื

แค่เพยีงไดท้ํากจ็ะเหมอืนการทําบุญ ส่งผลใหม้คีวามสุขในชวีติเพยีงเท่านัน้ ส่วนในความลกึซึง้

ละเอยีดละออ ในการจดังานนัน้จะถูกเลอืนหายไปบา้งตามกาลเวลา 

1) การทําบุญทํากุศล 

ประเพณีจองพาราในปจัจุบนันัน้ไม่ได้เลอืนหายไป และยงัคงมเีน้ือหา

เกีย่วกบัวถิชีวีติชาวไทยใหญ่อยูเ่ช่นเคย โดยในช่วงเวลาปจัจุบนัทีม่ ีการจดัโครงการอนุรกัษ์สบื

สานวฒันธรรมประเพณีจองพาราเกดิขึน้มานัน้ การจดัทําโครงการไดใ้หค้วามสําคญัของการจดั
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ไปที่การอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมร่วมเข้ามาด้วย จงึเป็นการเพิม่เติมในส่วนของเน้ือหา

ประเพณ ี

 

“ปจัจุบนัความศรทัธาลดลงและมสี่วนอื่นเขา้มามากขึน้ เรื่องของเพื่อการ

ท่องเทีย่วและเพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรม มนัคนละอย่างกนันะสองเรื่องน้ี คนทีจ่ะอนุรกัษ์วฒันธรรม

เค้าจะไม่ศรทัธามากก็ได้ แต่เพราะมนัเป็นหน้าที่โดยมผีลประโยชน์ห้อยท้าย เช่น อนุรกัษ์

วฒันธรรมกจ็ะเกดิการท่องเทีย่ว เกดิอะไรต่าง ๆ ตามมา แต่คนในสมยัก่อนเค้าไม่ไดค้ดิเรื่องน้ี 

เค้าคิดแค่ทําให้ได้บุญ เน้นเรื่องการทําบุญ เพราะฉะนัน้ถ้ามนัมคีวามเชื่อที่ต่างกันอย่างน้ี 

วธิกีารทําการปฏบิตักิอ็าจทําใหแ้ตกต่างกนัออกไป” (คุณหมอพรชยั อ่อนสด,  สมัภาษณ์, 15 

เมษายน 2559) 

 

ในมุมมองของคุณหมอจะแสดงให้เห็นว่าความชัดเจนในการจัดทํา

ประเพณีจองพาราของยุคสมยัปจัจุบนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม เพื่อตอบสนอง

วตัถุประสงค์ทีม่เีพิม่ขึน้มาในการทําประเพณีที่เมื่อก่อนทําเพยีงเพราะการทําบุญของแต่ละคน 

แต่ในปจัจบุนันัน้คงไดเ้ปลีย่นแปลงไป เพิม่เตมิขึน้แต่ไมไ่ดเ้ลอืนหายไป 

2) กจิกรรมทีม่คีวามสาํคญั 

การจัดทําประเพณีจองพาราในอดีตมาจนถึงปจัจุบัน จะยังคงให้

ความสาํคญัไปทีก่ารจดัตามวถิชีวีติชุมชนชาวไทยใหญ่อยู่ แต่กจ็ะมกีารเพิม่เตมิมาคอื การสรา้ง

กิจกรรมประเพณีเหล่าน้ี ให้เข้าไปเป็นส่วนในการร่วมมือกันของชุมชน โดยได้กลายเป็น

กิจกรรมของชุมชน ที่มกีารร่วมมอืกนัทํา ซึ่งชาวบ้านเมอืงปอนได้ให้น้ําหนักไปที่การส่งต่อ

ความรู ้หรอืการสบืสานวฒันธรรมเพื่อใหเ้ป็นกจิกรรมของชุมชน 

 

“เมื่อก่อนเราทําที่บ้านใครบ้านมนั ปจัจุบนัเราเอามาสบืสาน มาทํากนัที่

โรงเรยีน ได้เป็นความรูใ้ห้เดก็ ๆ ไดห้ดัทํา คนในชุมชนกไ็ด้มาร่วมกนั ผู้เฒ่าคนแก่ก้ได้มาช่วย

สอนลูกหลาน มนัเป็นการส่งต่อความรูท้างวฒันธรรม ใหลู้กหลานไดส้บืทอดต่อไป รุ่นพี่กส็อน

ต่อรุ่นน้อง เป็นการร่วมกนัในบ้านเมอืงปอนของเรา” (ครูแมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 

เมษายน 2559) 

 

“การเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นก็โดยการจดั อาจจะไม่ได้จดัด้วยความ

ศรทัธา จดัดว้ยเหน็เขาจดั เรากจ็ดั เขาบชูา เรากบ็ชูา แต่จรงิ ๆ แลว้มนัมคีวามละเอยีดอ่อนตรง

ทีว่่าเขาจะต้องทําอย่างไรบ้าง แต่กด็ทีีท่ํากนัขึน้มา จรงิ ๆ แล้วเขาต้องการสบืสานให้เรามจีอง

พาราไว้บูชา ไม่ใช่ว่าแค่มไีว้ประดบัหน้าบ้าน ถ้าคนส่วนมากเขา้ใจอย่างน้ี แต่ไม่ว่าจะเป็นทาง 
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อบต. หรอืทางโรงเรยีนดมีาก ดยีงัไง คอืท่านช่วยสนับสนุน ช่วยสบืสาน แลว้ก็ช่วยปลูกฝงัให้

เดก็เขา้ใจดว้ย” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

เมื่อจองพาราเ ป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับทาง

พระพุทธศาสนาความสําคญัของประเพณีจงึยงัคงมใีนจติใจของคนบา้นเมอืงปอนอยู่เช่นแต่เดมิ

มา หากแต่จะเพิม่เตมิในส่วนของการเหน็ว่ากจิกรรมจองพาราสามารถเป็นเครื่องมอืในการใช้

อนุรกัษ์ รกัษาประเพณขีองชาวไทยใหญ่ไวไ้ด ้จงึมคีวามสําคญัในส่วนน้ีเพิม่เตมิขึน้มาในเน้ือหา

ของจองพาราสําหรบัคนบา้นเมอืงปอนในปจัจุบนั จงึกลายมาเป็นกจิกรรมทีทุ่กคนในชุมชนเหน็

ความสาํคญัและมาทาํรว่มกนั 

3) ความเชื่อในพระพุทธศาสนา 

แมเ้วลาจะเปลี่ยนไป แต่ด้วยความเป็นคนที่มเีชื้อสายไทยใหญ่อยู่ และ

เป็นพื้นที่แห่งการอนุรกัษ์วฒันธรรม จงึทําให้ชนรุ่นหลงัยงัคงมคีวามเชื่อ ความศรทัธาในพระ

พุทธาสนาอยู่ตามบรรพบุรุษของตน จนส่งผลให้การแสดงออกทางความเชื่อในการจดังาน

ประเพณจีองพารา ยงัคงมรีากฐานมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเช่นแต่เดมิมา 

 

“ในทุกวนัน้ีโดยหลกัแล้วผมว่าเขาทําเพราะเป็นความเชื่อมากกว่านะ 

เพราะแต่ละบา้นเขาจะเชื่อในเรือ่งน้ีกนัอยูแ่ลว้ ถงึแมเ้ราไมไ่ดจ้ดักจิกรรมอะไรพวกน้ี เขากท็ําอยู่

กนัเอง แต่ว่าอาจจะมบีางบ้านที่ไม่ค่อยมเีวลาที่จะทําจองพาราเอง เข้าก็ยงัเชื่อแบบเดมิอยู่”   

(ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

“ในเรื่องของความสามคัค ีเรื่องของความเชื่อทําแล้วได้อะไร ความเชื่อ

ทางด้านพระพุทธศาสนาทําให้เกดิความสบายใจ เกิดการสบืทอด” (กํานัน สุนทร เลศิขจร, 

สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

4) คุณค่าทางจติใจ 

ปจัจบุนัแมโ้ลกจะมกีารเปลีย่นไปและวถิชีวีติคนบา้นเมอืงปอนเองกม็กีาร

เปลี่ยนแปลงไปแต่ คนในชุมชนบ้านเมอืงปอนยงัคงยดึถือ ปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาอย่าง

เหนียวแน่น จงึเป็นการส่งผลให้การทําประเพณีต่าง ๆ ยงัคงถูกส่งออกมาทางจติใจ เพราะ

ประเพณแีละวฒันธรรมเหล่าน้ีไดถู้กปลกูฝงัมาตัง้แต่เดก็จนปจัจบุนั  

 

“จองพารามคี่ากบัคนพืน้ที ่เคา้ว่าใครไดท้ําไดถ้วายจะไดอ้ยู่เจรญิรุ่งเรอืง 

อยูสุ่ขสบาย ไมม่เีจบ็ไขไ้ดป้ว่ย คนเฒา่คนแก่มคีวามเชื่อน้ีอยู่ ถ้าเดก็ ๆ ทีย่งัอยู่ในหมู่บา้นกจ็ะมี

ความเชื่ออยู”่ (ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 
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“คนปจัจุบนักใ็หค้วามสําคญัอยู่ บางคนกค็ดิว่าปู่ย่าตายายของเราเคยทํา

มาแลว้ เราไดเ้คยทําตัง้แต่คุณพ่อคุณแม่เรา ท่านกราบไหวบู้ชามนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากจติใจ

ดว้ย สมยัเราเป็นเดก็เราไหวก้บัคุณพ่อคุณแม่ รูส้กึว่ามนัสบายใจ เมื่อถงึเวลาบางคนจงึไม่ยอม

ใหม้นัพลาด จะตอ้งไดจ้ดักนัทุกปี” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

โดยแท้จรงิแลว้คนปจัจุบนัยงัคงใหคุ้ณค่ากบัประเพณีจองพาราจากใจ ซึง่เป็นไป

ตามการปลกูฝงัของคนรุน่ก่อนทีแ่สดงใหเ้หน็และปฏบิตัสิบืต่อกนัมา โดยการสอนการบอก หรอื

การสบืทอดนัน้ส่งผลใหค้นรุน่หลงัไดรู้ส้กึว่าการทําจองพาราจะขาดหายไปไมไ่ดเ้ช่นกนั 

จากความคดิเหน็ของคนในชุมชนบา้นเมอืงปอน ที่เป็นกลุ่มผู้ใหข้อ้มูลของผู้วจิยั 

เกี่ยวกับ คุณลกัษณะของประเพณีจองพาราในด้านของเน้ือหา คุณค่าและความหมายของ

ประเพณจีองพารา ทัง้อดตีและปจัจบุนันัน้สามารถนําขอ้มลูออกมาแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.2 การเปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลงดา้นเน้ือหา/คุณค่าและความหมายของ

ประเพณีจองพารา ในอดตีกบัปจัจบุนั 

 

เน้ือหา อดีต ปัจจบุนั 

การทําบุญ ไดบุ้ญกุศลทีย่ ิง่ใหญ่ ไดโ้ชค

ไดพ้ร ใหม้คีวามสุข 

ทาํแลว้จะมคีวามสุข/ รกัษา

ประเพณวีฒันธรรมไว ้

กจิกรรมทีม่คีวามสาํคญั กจิกรรมของแต่ละบา้น กจิกรรมแต่ละบา้น/ของชุมชน 

คณุค่าและความหมาย   

ความเชื่อ พระพุทธเจา้จะเสดจ็มาใหพ้ร พระพุทธเจา้จะเสดจ็มาใหพ้ร 

คุณค่าทางจติใจ หากไมไ่ดท้าํ จะเหมอืนขาด

สิง่สาํคญัไป 

หากไมไ่ดท้าํ จะเหมอืนขาดสิง่

สาํคญัไป 

 

โดยสรุปแล้วคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพาราเมื่อเปรยีบเทยีบอดตี กบัในปจัจุบนั

นัน้ถอืไดว้่าไม่มคีวามแตกต่างมากนักสําหรบัคนบา้นเมอืงปอน เพยีงแต่ความหมายหรอืความ

เชื่อต่าง ๆ ในคุณค่าและเน้ือหานัน้ลดลงไป ดงัน้ี  

เน้ือหาที่เกี่ยวกบัการทําบุญ ในอดตีนัน้มคีวามเชื่อว่า การทําบุญน้ีเมื่อทําแลว้จะไดบุ้ญ

กุศลที่ยิง่ใหญ่ เป็นเหมอืนการได้รบัพร ให้มคีวามสุขทุก ๆ อย่างในชวีติ แต่ในปจัจุบนันัน้ มี

เน้ือหาที่เพิ่มเติมมา คือการทําบุญน้ีนอกจากจะทําแล้วมคีวามสุข ยงัเป็นการร่วมกันรกัษา

ประเพณวีฒันธรรมไวด้ว้ย 
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เน้ือหาที่เกี่ยวกบักจิกรรมที่มคีวามสําคญั ในอดตีนัน้เป็นการทําด้วยตวัเองตามความ

เชื่อส่วนบุคคลโดยจดัเองในบา้นของตนเอง แต่ในปจัจุบนันัน้ประเพณีน้ีไดแ้ปลงมาเป็นกจิกรรม

ของชุมชน ทีม่กีารรว่มช่วยกนัจดัทาํ และมบีางบา้นทีย่งัคงทาํเอง ตามความเชื่อและความคุน้ชนิ

ของตนเอง 

คุณค่าและความหมายที่เกี่ยวกบัความเชื่อ ในอดตีจะเชื่อว่าพระพุทธเจา้จะเสดจ็มาให้

พรในคนืออกพรรษา และในปจัจบุนันัน้ยงัคงมคีวามเชื่อในเรือ่งน้ีอยูเ่ช่นเดมิ 

คุณค่าและความหมายที่เกี่ยวกบัคุณค่าทางจติใจ ในอดตีนัน้เชื่อกนัว่าหากไม่ได้ทําจะ

เหมอืนขาดสิง่สําคญัไป ในปจัจุบนันัน้ยงัคงเป็นคุณค่าทีค่นบา้นเมอืงปอนรูส้กึเช่นเดมิ เพิม่เตมิ

คอืเป็นกจิกรรมทีด่สีาํหรบัการท่องเทีย่ว 

ทัง้น้ีเกดิจากกระแสโลกปจัจุบนัหรอืการทํางาน เวลาที่น้อยลง ความรบัผดิชอบที่มาก

ขึน้ ความสะดวกสบายทีเ่ลอืกได ้เขา้มามอีทิธพิลในการใชช้วีติของชาวบา้นมากขึน้จงึอาจจะทํา

ให้มรีูปแบบการจดัประเพณีหรอืความรู้สึกในการจดัประเพณีลดลงไปจากแต่เดมิบางอย่าง 

บางส่วน แต่ขอ้สรปุทีเ่หน็ไดช้ดัคอืชาวบา้นเมอืงปอนนัน้ไมไ่ดน่ิ้งนอนใจในการปล่อยใหป้ระเพณี

วฒันธรรมเหล่าน้ีค่อย ๆ ลดลงไปหรอืเลอืนหาย แต่มคีวามพยายามรกัษาให้คงอยู่ไว้และที่

สาํคญัคอืความพยายามรกัษาใหค้งเดมิ ใหเ้หมอืนแต่ดัง้เดมิมาใหม้ากทีสุ่ด 

 

4.1.3 การปรบัตวัของส่ือประเพณีจองพารา ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคณุค่า 

เมื่อเราเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัประเพณีจองพาราแล้ว จะพบว่าการดําเนิน

ประเพณไีปในปจัจบุนักบัอดตีมคีวามแตกต่าง เหล่านัน้เกดิขึน้จากกาลเวลาทีห่มุนไป วถิชีวีติที่

วุ่นวายอาจทาํใหบ้างอยา่งกําลงัเริม่สลาย การปรบัเปลีย่นต่าง ๆ จงึเกดิขึน้เพื่อใหป้ระเพณียงัคง

อยู่ต่อไปได ้โดยในงานวจิยัน้ี จะใชแ้นวคดิต้นไมแ้ห่งคุณค่าในการเปรยีบเทยีบการปรบัตวัของ

สื่อประเพณจีองพารา  
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ภาพท่ี 4.8  ตน้ไมแ้ห่งคุณค่าของประเพณีจองพารา 

หมายเหต:ุ- ส่วน ใบ/ดอก/ผล คอื รปูแบบของประเพณจีองพารา 

 - ส่วนลาํตน้ คอื เน้ือหาของประเพณีจองพารา 

 - ส่วนราก คอื คุณค่าและความหมายของประเพณีจองพารา 

 

โดยในภาพที่ 4.9 เราจะเปรยีบเทยีบต้นไมแ้ห่งคุณค่าในอดตี กบัปจัจุบนัเพื่อแสดงให้

เหน็ว่าประเพณีจองพาราในปจัจุบนัที่มกีารนํามาจดัเป็น “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์

และสบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” นัน้มคีวามเปลีย่นแปลงอย่างไร

กบัอดตีของประเพณจีองพารา 
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ภาพท่ี 4.9  ตน้ไมแ้ห่งคุณค่าของประเพณีจองพาราในอดตี 
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ภาพท่ี 4.10  ตน้ไมแ้ห่งคุณค่าของประเพณจีองพาราในปจัจบุนั 

 

จากภาพที่ 4.10 การเปรยีบเทยีบตามแนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่า ที่แสดงให้เหน็ส่วน   

ต่าง ๆ ของประเพณจีองพาราในอดตีและปจัจบุนั จะเหน็ไดว้่า ส่วนทเีป็นส่วนทีส่ามารถมองเหน็

ไดด้้วยตาเปล่า อย่าง ดอก ใบ และผล ซึง่เปรยีบไดก้บัรปูแบบของประเพณีจองพารานัน้ยงัคง

อยูอ่ยา่งเดมิมาแค่วธิกีารบูชาเท่านัน้ แต่จะมกีารปรบัเปลีย่นในส่วนของการจดัทําจองพารา ทีม่ ี

การทําโดยเดก็ ๆ ในโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน และปราชญ์ชาวบ้าน แล้วจงึนําไปแจกจ่ายให้กบั

ชุมชน นอกจากนัน้กจ็ะมกีารเพิม่รปูแบบการจดัประเพณีจองพาราขึน้มา ดว้ยการเดนิขบวนแห่

ซึง่แต่เดมินัน้ไมเ่คยมมีา 

ส่วนของลาํตน้ ซึง่เปรยีบเสมอืน เน้ือหาของประเพณี และวถิแีบบชาวไทยใหญ่ ของคน

ในชุมชนหรอืปราชญช์าวบา้นนัน้ ยงัคงเดมิอยู่ ซึง่เป็นลําต้นหรอืกลุ่มคนทีค่อยยดึ ช่วงของ ใบ 
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ดอก ผล และรากใหอ้ยูด่ว้ยกนัไว ้โดยมกีารส่งต่อองคค์วามรูเ้หล่าน้ี สู่เดก็ ๆ รุ่นหลงัเช่นเดมิมา

การเปลีย่นแปลงไปในส่วนของการจดัทํา ทีม่กีารเพิม่ในเรื่องของการจดัเพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรม

และส่งเสรมิการท่องเที่ยว นอกจากน้ีในส่วนของเน้ือหากจิกรรม ทีเ่ป็นกจิกรรมของแต่ละบ้าน

นัน้ ไดถู้กเพิม่เตมิในการเป็นกจิกรรมชุมชน 

และส่วนของราก ซึง่เป็นส่วนทีม่องไมเ่หน็และเป็นส่วนทีไ่วห้ล่อเลีย้งดอก ใบ ผล ลําต้น

ให้คงอยู่ได้ ซึ่งในที่น้ีเปรยีบกบั คุณค่า และความหมายของประเพณีจองพารานัน้จะเหน็ได้ว่า 

ยงัคงรกัษา ความเชื่อและคุณค่าทางจติใจไวเ้หมอืนเช่นเดมิ 

จงึสามารถสรุปได้ว่า คนบ้านเมอืงปอนนัน้ได้พยายามที่จะอนุรกัษ์และรกัษาประเพณี

วฒันธรรมไวเ้ป็นอย่างด ีซึ่งดูไดจ้ากส่วนทีส่ําคญัที่สุดในต้นไม ้คอื รากของวฒันธรรมนัน้ยงัคง

อยู่อย่างแขง็แรงไม่มกีารเปลี่ยนแปลงไป มคีวามตัง้ใจในการดูแลประเพณีของตนเองไว้ให้

ดาํเนินไปในแบบถูกตอ้งและสมบรูณ์ทีสุ่ด 

 

4.2 บทบาทหน้าท่ีส่ือประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมของบา้นเมืองปอน อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

บา้นเมอืงปอนนัน้นับว่าเป็นพื้นที ่ทีม่กีารส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นหวัใจ

สําคญั สบืเน่ืองจากความเป็นชุมชนไทใหญ่ที่ยงัคงรกัษาวฒันธรรมไทใหญ่ไว้อย่างหวงแหน 

โดยจะเห็นได้จาก มกีารแสดงภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มมีาจากวฒันธรรมไทใหญ่ตามบ้านต่าง ๆ 

ของคนบ้านเมอืงปอน โดยจดัตัง้เป็นกลุ่มอนุรกัษ์ด้านต่าง ๆ จนเกิดเป็นแหล่งเรยีนรู้ ดูงาน

ให้กบักลุ่มหรอืองค์กรที่สนใจเขา้มาศึกษาเกี่ยวกบัวฒันธรรมไทยใหญ่ นอกจากน้ีความมัน่คง

ของวฒันธรรมประเพณีเป็นจุดดงึดูด ที่น่าสนใจ และโดดเด่น โดยผู้มาเยอืนจะสามารถเห็น

วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยใหญ่ในรอบ 12 เดอืน ที่มสีาเหตุหรอืบ่อเกิดมาจาก

เรื่องราวของพระพุทธศาสนา ที่คนไทยใหญ่ให้ความสําคญัและนับถือ ประเพณีหย่าสี่สบิสอง

เดือน ของชาวไทยใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ชาวไทยใหญ่ ให้ความสําคัญและสืบต่อกันมาเป็น

เวลานาน และพยายามอนุรกัษ์สบืสานให้คงอยู่กบัชนชาวไทยใหญ่ ไว้อย่างเหนียวแน่นและ

ยัง่ยนื ประเพณีจองพาราเองนัน้เป็นหน่ึงในประเพณีหย่า 12 ที่ชาวไทยใหญ่ภาคภูมใิจและให้

ความสําคญั จงึถูกนํามาเป็นส่วนส่งเสรมิการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย

ในพืน้ทีเ่มอืงปอนถูกนํามาสรา้งเป็นกจิกรรมหลกัในการส่งเสรมิวฒันธรรมและการท่องเทีย่วเมื่อ

ปี 2557 และไดจ้ดัทาํเรือ่ยมาจนปจัจบุนั 
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4.2.1 บทบาทหน้าท่ีของประเพณีจองพาราตามองคป์ระกอบของส่ือ S M C R 

จากขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะของประเพณีจองพาราทีเ่ราไดท้ราบกนัในหวัขอ้เบือ้งต้น ทํา

ให้พบว่าการใช้สื่อประเพณีจองพาราของบ้านเมอืงปอนในยุคปจัจุบนันัน้มกีารปรบัเปลี่ยน

เกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากบัยุคปจัจุบนั และการนํามาสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมหลกัในการส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมา คอื 2557-2558 มกีารจดั “โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ

อนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา” โดยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) เพื่อสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณอีนัดแีก่ลกูหลานและทุก

ภาคส่วนในชุมชนอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณจีองพารา (ซุม้ประสาทรบัเสดจ็) 

ส่งเสรมิและพฒันาบา้นเมอืงปอนเป็นหมูบ่า้นวฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) 

2) เพื่อส่งเสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมประเพณบีา้นเมอืงปอน 

3) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้วฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต 

(ไทยใหญ่) ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดแีละการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์และสบื

สานวฒันธรรมประเพณอีนัดขีองชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) (บนัทกึขอ้ความขออนุมตัดิําเนินโครงการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา  

โดยวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการ มคีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การศกึษาในงานวจิยั

ชิน้น้ีซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หค้วามสําคญัเกีย่วกบั บทบาทหน้าทีข่องสื่อประเพณีจองพาราในฐานะของ

สื่อทีนํ่าไปใชใ้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของบา้นเมอืงปอน โดยผูศ้กึษาจะสรุปขอ้มลูการศกึษา

บทบาทหน้าทีใ่นการสื่อสารของประเพณีจองพารา ตามองคป์ระกอบของการสื่อสาร SMCR 

ออกมาดงัน้ี 

1) ผู้ส่งสาร (Sender) ในที่น้ีคือ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเมืองปอน 

โรงเรยีนบา้นเมอืงปอน ปราชญช์าวบา้น และแกนนําชุมชนบา้นเมอืงปอนโดยการใชส้ื่อประเพณี

จองพาราของบ้านเมอืงปอน มาจดัทําเป็น “โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการอนุรกัษ์และสบืสาน

วฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ ด)” เพื่อใช้ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ

อนุรกัษ์วฒันธรรมครัง้น้ี 

 

“เราเล็งเห็นถึงว่า เราสามารถนํามาเป็นกิจกรรมให้เด็ก ๆ ช่วยกันได้ เด็กได้

อนุรกัษ์วฒันธรรม ชาวบา้นไดม้จีองพาราไปตัง้หน้าบา้น และเราทําเป็นผงัขึน้มาเพื่อให้เหน็ว่า

ถ้าเราทําแล้วนักท่องเที่ยวเขา้มา มนัจะสวยมากเวลากลางคนืน้ี เดนิดูตามบ้านทุกบ้าน มกีาร

ประดบัจองพาราไว้ก็จะทําให้ดูสวยงาม” (ครูแมว กลัยา รกัจนัทร์, สมัภาษณ์, 14 เมษายน 

2559) 

จากการเล็งเห็นถึงความสําคญั และ ประโยชน์ของประเพณีจองพารา จงึทําให้

เกดิแนวคดิในการนํามาเป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม เผยแพร่ และส่งเสรมิ
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การท่องเที่ยวของบ้านเมอืงปอน จนสามารถนําไปตอบสนองความต้องการของชุมชนในยุค

ปจัจบุนัได ้

 

“ณ ปจัจุบนัน้ี มนัทํางาน ทําเพื่อใหเ้กดิความรํ่ารวย ก็ยิง่ทํามากยิง่ใชม้าก ยิง่ทํา

มาก ยิง่ไดม้าก ทาํเยอะ ๆ มนักไ็มม่เีวลาทีจ่ะทาํกจิกรรมทางสงัคม มนักห็ายไป แต่พอมนัมกีาร

สนบัสนุนของอบต. เขา้มา เอามาใหโ้รงเรยีนสบืทอดมาทีโ่รงเรยีน นักเรยีนเป็นคนทําจองพารา

ขึน้มาแลว้กเ็อาไปมอบ เอาไปแจกจา่ยใหก้บัคนในหมูบ่า้น ใหไ้ดม้จีองพารากนั ส่วนหมอกท็ําใน

ส่วนของประชาสมัพนัธ์ ประชุม เตรยีมงาน วางแผนงานแล้วก็หมอก็เป็นมคัทายกดว้ย ก็ร่วม

ตัง้แต่ตอนเริม่จนถงึตอนจบ” (คุณหมอ พรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“สภาวฒันธรรม มกีารนําเอางบประมาณไปอุดหนุน ประเพณีน้ีที่เค้าจดัทําเป็น

ประเพณีตัวหลักอยู่  เราก็อุดหนุนสนับสนุนลงไปให้เค้า ส่วนการจัดทํา การดูแลจะมี

คณะกรรมการผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูเ้ฒา่อกีททีีค่อยชีแ้นะว่าอนัน้ีต้องทําแบบน้ีนะ อนัน้ีถูกต้อง ต้องมผีู้

เฒ่ามาช่วย แต่งตัง้เป็นที่ปรึกษา อย่างท่านพระครู เจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษา เพื่อไม่ให้มนั

ผดิเพีย้นไปจากเดมิหรอืว่าเราจะปรบัปรุงอย่างไรใหม้นัดสีอดคลอ้งกบัปจัจุบนั” (ถนัด ชยัวทิูรย,์ 

สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

ผ่านความเหน็ชอบและสนบัสนุนกนัของทุกฝา่ยในบา้นเมอืงปอน ทีค่ดิรว่มกนัจน

ตกผลกึเป็นการจดักจิกรรมจองพาราในรปูแบบทีอ่นุรกัษว์ฒันธรรมไวใ้หถู้กตอ้ง 

 

“คือเมืองปอนนัน้จะเน้นเรื่องประเพณีวัฒนธรรม และทําออกมาในเชิงการ

ท่องเทีย่ว กเ็ลยจดัประเพณพีวกน้ีเพื่อดงึนกัท่องเทีย่วเขา้มา เป็นแบบนัน้อยูแ่ลว้ เมื่อมปีระเพณี

มวีฒันธรรม นกัท่องเทีย่วกจ็ะใหค้วามสนใจมากกว่า กค็อืการยกวฒันธรรมขึน้เป็นตวัหลกั แลว้

ดงึนกัท่องเทีย่วเขา้มา ท่องเทีย่วทีเ่มอืงปอนน่ี โดยหลกั ๆ เราจะมกีลุ่มในหมู่บา้นท่องเทีย่วโดย

ชุมชน กลุ่มอาหาร กลุ่มแปรรูป เขาก็บูรณาการอยู่ กลุ่มตัดเบ็บเสื้อไต กลุ่มวัฒนธรรม ก็

เชื่อมโยงกันหมด อบต.จะลงไปทํางบประมาณสนับสนุนโครงการ เขยีนโครงการ ส่งให้ขอ

งบประมาณ ส่วนสภาวฒันธรรมคอืถ้ามกีจิกรรมในแง่ของวฒันธรรมก็จะเขา้ไปร่วม” (ชยัวุฒ ิ   

ชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

โดยใช้วิธกีารร่วมมอืกนัของคนในชุมชน มกีารประชุมเตรยีมงาน เพื่อสรุปถึง

วธิกีารจดัการต่าง ๆ มกีารแบ่งหน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรม ของทุกฝ่ายในชุมชน “จุดเด่นมนัคอื

วฒันธรรม อนุรกัษณ์ประเพณีวฒันธรรม ทาง สสส. ท่านนายกกนํ็าเสนอดา้นการท่องเทีย่วเชงิ
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วฒันธรรมใหเ้มอืงปอนกจ็ะเป็นทางดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม สสส.กส็นับสนุนใหเ้ราเป็น

แมข่า่ยในจงัหวดัแมฮ่่องสอน” (ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

ซึง่ทัง้หมดตรงกนักบันโยบายของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีต่้องการใหบ้า้นเมอืงปอน

เป็นพื้นที่แม่ข่ายของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน หรอืเป็นผู้ส่งสารด้าน

วฒันธรรมไทยใหญ่ของชาวแมฮ่่องสอนใหเ้ผยแพรอ่อกไป 

2) สาร (Massage) ในที่น้ีคอื เรื่องราวของประเพณีจองพารา ซึ่งไดท้ําหน้าที่

เป็น สาร ทีม่คีวามเป็น วจันภาษา และอวจันภาษา ในตวัเอง  

สารทีเ่ป็นวจันภาษา คอื การบอกล่าวเล่าเรื่องราวของประเพณีจองพาราผ่านการ

อบรม และการส่งต่อความรูต่้าง ๆ จากปราชญช์าวบา้นและคนในชุมชนสู่ผูร้บัสาร 

 

“มกีารอบรม บอกเล่าเรื่องราวของจองพารา ประวตั ิหรอืขัน้ตอนต่าง ๆ ให้กบั

กลุ่มผู้เข้ารบัการอบรมได้รบัทราบ ก่อนลงมอืทํากัน” (ชยัวุฒ ิชนิิ , สมัภาษณ์, 13 เมษายน 

2559) 

 

“เราคอยบอก คอยอธบิายใหเ้ขาฟงักนัว่า อนัไหนเขาทําได ้หรอืไม่ได ้ทุก ๆ คน

ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ก็จะช่วยกนับอกกล่าวให้นักท่องเที่ยวหรอืผู้ที่สนใจเขา้มาได้รบัรู้ ก็เป็นการ

ป้องกนั ช่วยกนัอกีทางนึง” (ถนดั ชยัวทิรูย ์, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

มกีารเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจด้วยประวัติความเป็นมาของประเพณ ี

เพื่อใหผู้ร้ว่มกจิกรรมไดเ้ขา้ใจในตวัประเพณตีัง้แต่พืน้เพของเรือ่งราวในการเกดิประเพณี 

สารที่เป็นอวจันภาษา คอื ศลิปะ วฒันธรรมต่าง ๆ ที่ถูกแสดงออกมาในระหว่าง

การจดังานประเพณ ีเช่น การฉลุลายบนจองพารา ทีท่ําใหเ้หน็ถงึลวดลายทีม่าจากศลิปะของชน

ชาติไทยใหญ่ หรอืการเดนิขบวนแห่ที่มกีารแต่งกายเป็นสตัว์หมิพาน ที่แสดงถึงประวตัิของ

ประเพณจีองพาราทีก่ล่าวถงึ การมารบัเสดจ็พระพุทธเจา้ของสตัวป์่าหมิพานต์ในวนัออกพรรษา

นัน้ เช่นกนั 

3) ช่องทาง (Channel) /สื่อ (Media) ประเพณจีองพารา, กจิกรรมการจดังาน 

ช่องทาง หรือ สื่อ ที่ใช้ในการส่งสาร เกี่ยวกับจัดกิจกรรมจองพาราให้กลุ่ม 

เป้าหมายในที่น้ี คอืตวัของประเพณีจองพาราหรอืกิจกรรมงานต่าง ๆ ของประเพณี เช่น การ

เดนิขบวนแห่จองพารา การจดัอบรมทาํจองพารา เป็นตน้ 

 

“โดยหลกั ๆ ปีก่อน ๆ เราแค่สนับสนุนเรื่องงบประมาณให้โรงเรยีนจดัอบรม ถ้า

ในหมู่บ้านจะมช่ีองทางที่ใช้สื่อสาร ก็คอืหอกระจายข่าว ประชาสมัพนัธ์ แต่ถ้าเป็นคนที่มาร่วม
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กจิกรรม มาศกึษาเรยีนรู ้กอ่็านจากเวบ็ของ อบต. เขาสนใจ อย่างโรงเรยีนนานาชาต ิดูจากเวบ็

ของ อบต. เขาเลยมาเรยีนรู”้ (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

“ช่วง 2 ปีแรก เราเตรยีมชุมชน แล้วก็มเีค้าเรยีกว่า ทวัร์นําร่อง เป็นสื่อมวลชน

บา้ง เป็นบรษิทัทวัรบ์า้ง หนังสอืนิตยสารท่องเทีย่วบา้ง จะไปเขยีนประชาสมัพนัธชุ์มชน บรษิทั

ทวัรก์จ็ะทาํโปรแกรมเรือ่งพวกน้ี นําเดก็มาเรยีนรูเ้ร ื่องวฒันธรรม เรื่องจติอาสา เรื่องสถาปตัย ์ก็

จะตดิต่อผ่านกลุ่มมา” (กมล ศลิามณ,ี สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

4) ผูร้บัสาร (Reciver) คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนบา้นเมอืงปอน โดยทัง้

สองส่วนน้ีต่างมคีวามรูใ้นการถอดรหสัสารทีส่่งมาต่างกนั 

จากการแบ่งหน้าทีข่องสื่อประเพณีจองพาราตามองคป์ระกอบการสื่อสาร ในการ

นําไปใช้ในการท่องเที่ยวของบ้านเมอืงปอนนัน้ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของประเพณีจอง

พารา คอื เป็นสาร และ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ของกจิกรรมน้ี โดยมผีู้ส่งสารคอื อบต. รร.

บา้นเมอืงปอน และกลุ่มปราชญ์ชาวบา้นที่ใหค้วามสําคญักบักจิกรรมจองพาราน้ีในรปูแบบของ

การอนุรกัษ์วฒันธรรมและการนําไปกระตุน้การท่องเทีย่วของบา้นเมอืงปอน  

โดยที่มกีลุ่ม ผู้รบัสาร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื คนในชุมชนเอง เด็ก ๆ รุ่น

ใหม่ และคนภายนอก โดยในระยะสองปีที่ผ่านมาได้รบัการตอบรบัอย่างดใีนการทําการสื่อสาร

ครัง้น้ีกบัคนในชุมชน  

จากการสมัภาษณ์ จะเหน็ไดว้่า คนในชุมชนซึ่งเป็นคนไทยใหญ่นัน้มคีวามสนใจ

ในการจดัประเพณจีองพาราอยูเ่ป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ และเมือ่มกีารนํามาจดัเป็นกจิกรรมของชุมชน 

กไ็ดร้บัการตอบรบัในการเขา้รว่มกจิกรรมเป็นอย่างด ี

แต่ในกลุ่มคนภายนอกพื้นที่บ้านเมอืงปอน หรอืที่เรยีกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนัน้ 

ยงัคงไม่ไดร้บัความสนใจเท่าไหร่นัก โดยดูได้จากการทีน่ักท่องเทีย่ว ยงัไม่มกีารแสดงเจตนาที่

จะเขา้มาท่องเที่ยวหรอืศกึษาเกี่ยวกบัประเพณีจองพาราโดยตรง เป็นเพยีงความบงัเอญิที่ได้มี

โอกาสเข้ามาตรงกับช่วงเวลาของประเพณีพอดี โดยที่เป้าหมายหลักในการเข้ามาของ

นกัท่องเทีย่วนัน้ยงัคงเป็นการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของบา้นเมอืงปอน 

  

“ไมค่่อยครบั คนทีม่าเทีย่วเมอืงปอนไมไ่ดต้ัง้ใจมาตรงประเพณวีฒันธรรมซกังาน 

ซกัปี สิง่ทีชุ่มชนเอาเรือ่งวฒันธรรมนําเสนอ เหมอืนเอาเป็นแค่หวัขอ้ดงึคนเขา้มา คนทีเ่ขา้มาจะ

ดวูถิชีวีติของชุมชนไทยใหญ่มากกว่า เพราะว่าแต่ละปีคนทีเ่ขา้มากจ็ะมเีพยีงกลุ่มทีเ่คา้เรยีกเป็น

เครอืขา่ยทีส่นใจเรือ่งวฒันธรรมจรงิ ๆ ซึง่มอียู่น้อยมากอยูท่ีจ่ะมาท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแลว้จะ

มา อยา่งปีน้ีมปีอยส่างลอง ถา้เราเอาวฒันธรรมเป็นตวัดงึนกัท่องเทีย่วจรงิ ๆ มนัตอ้งการโป
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รโมท แต่เรือ่งประเพณ ีเราเลยใชป้ระเพณ ี12 เดอืนน้ีเป็นตวัแกนนําในการดงึคนเขา้มาเฉย ๆ ” 

(กมล ศลิามณ,ี สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“ตัง้แต่จดักจิกรรมจองพารามา นกัท่องเทีย่วน้ีไมค่่อยแน่ใจ ทีเ่หน็น่ีกม็าบา้งไมม่า

บา้ง แต่ไมแ่น่ใจว่ามาเพราะกจิกรรมจองพาราหรอืเปล่า? กอ็าจจะมสี่วนอยูบ่า้ง จากทีค่นอาจจะ

เหน็จากสื่อกอ็ยากจะมาดูจองพารา แต่ทีบ่า้นเมอืงปอนกม็อียา่งอื่นดว้ย ทีจ่ะทําใหน้ักท่องเทีย่ว

มาชม” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“แต่ว่าสิง่ทีเ่ราอ่อนขณะน้ีคอืการโปรโมท การประชาสมัพนัธเ์รายงัอ่อนมาก ถาม

ว่าเทศกาลออกพรรษามนักม็หีลายที ่ทีไ่หนประชาสมัพนัธด์มีนักม็นีกัท่องเทีย่วเยอะกว่า แต่ว่า

เราอาจจะอ่อนเรือ่งการประชาสมัพนัธม์นัเลยทําใหก้ารท่องเทีย่วในช่วงน้ีกม็คีนมาน้อย กย็งัถอื

ว่าน้อยอยู”่ (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“แต่ทุกวันน้ี เราทําท่องเที่ยว เราก็พยายามประสานกับชุมชน ถ้าเราจะทํา

ท่องเที่ยวให้มนัยัง่ยนื เราสามารถกําหนดออกมาได้เลยว่าปีนึงเรามอีะไรบ้าง แล้วเราทําจรงิ

หรอืไม่จรงิ แต่ถ้าเราทําจรงิ เราก็สามารถแพลนโปรแกรมออกมาได้เลย เริม่ตัง้แต่ขา้วเหนียว

แดง ขา้วยา่คู ้ปอยส่างลอง แลว้กจ็องพารา ปอยอ่องจอ้ด แต่พกัหลงั ๆ ทีผ่มทาํมาอยู่ 3 ปีเน่ียที่

ชดัเจนเลยคอื กจิกรรมประเพณีจองพาราน่ีมแีน่นอนล่ะ อนัน้ีสามารถโปรโมทได้เลย เพราะม ี

รร. เขา้มาทาํ มาเสรมิขบวนการ 2 ปี อยา่งปีทีแ่ลว้ รร. กท็ําจองพาราทําแจกในชุมชน 138 หลงั 

ปีที่ผ่านมาน่ี 200 กว่าหลงั แสดงว่าตวัน้ีผมคดิว่าน่าจะมกีารพฒันาและต่อยอดไปเรื่อย ๆ แต่

สาํหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะอยากใหเ้ขา้มาตรงประเพณีเลยตอนน้ีคงต้องใชเ้วลา สําหรบันักเรยีนที่

เขา้มาปีทีแ่ลว้ อนัน้ีเป็นจงัหวะโปรแกรมเหมาะพอดเีลยครบั เหมาะกบัทีชุ่มชนทําอยู่แลว้ทีน้ี่เคา้

ก็เซ็ทโปรแกรมมา มาจงัหวะเหมาะกบัตวักิจกรรมน้ีพอด ีแต่เค้าก็ไม่ได้มขี้อมูลว่าจะมาร่วม

กจิกรรมอยา่งน้ี ” (กมล ศลิามณ,ี สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
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ตารางท่ี 4.3 บทบาทหน้าทีข่องประเพณีจองพารา ตามองคป์ระกอบการสื่อสาร S M C R 

ของประเพณีจองพารา 

 

องคป์ระกอบการส่ือสาร หน้าท่ี 

S (ผูส้่งสาร) อบต./สภาวฒันธรรม 

โรงเรยีนบา้นเมอืงปอน 

ปราชญช์าวบา้น 

จดัทําโครงการ/ควบคุมดแูล

ประเพณี 

M (สาร) ประเพณีจองพารา บอกเล่าเรือ่งราว ประเพณ ี

วฒันธรรม ความเป็นไทยใหญ่ของ

คนพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน 

C (ช่องทางการสื่อสาร) กจิกรรมในประเพณจีองพารา เป็นสื่อใหค้นรู ้เหน็ สมัผสั เรือ่งราว 

ของประเพณีจองพารา 

R (ผูร้บัสาร) คนในชุมชนบา้นเมอืงปอน 

นกัท่องเทีย่ว 

รบัสารทีเ่ป็นเรือ่งราวของประเพณี

จองพาราในบา้นเมอืงปอน 

 

จากข้อมูล และการแบ่งบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตามองค์ประกอบการสื่อสาร ของสื่อ

ประเพณีจองพารา เราสามารถสรุปภาพการนําประเพณีจองพาราไปใช้ในการท่องเที่ยว

บา้นเมอืงปอนออกมาไดด้งัน้ี 

1) บ้านเมอืงปอนนัน้แต่เดมิมามกีารจดัตัง้โฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวหรอืกลุ่ม

คณะทีส่นใจศกึษาประเพณีวฒันธรรมไทยใหญ่ ไดเ้ขา้มาเรยีนรูแ้ละพกัอาศยัเป็นระยะเวลาหน่ึง

แลว้ ซึง่ผลตอบรบัทีไ่ดค้อื ส่งผลดใีหก้บัคนในชุมชนเพราะเป็นการช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน

และการท่องเที่ยวโฮมสเตยน้ี์เองได้ก่อใหเ้กดิกลุ่มอนุรกัษ์สบืสาน วฒันธรรมของชาวไทยใหญ่

อกีมากมาย อาท ิกลุ่ม ผา้ไต กลุ่มอาหารไต เป็นต้น โดยการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเหล่าน้ีก็

เปรยีบเสมอืนการกระจายรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนอกีทางหน่ึงนัน่เอง เมื่อทาง “กลุ่มผู้ส่งสาร” 

คอื องค์การบรหิารส่วนตําบล สภาวฒันธรรม โรงเรยีน และกลุ่มผูนํ้าชุมชนได้เหน็ว่าประเพณี

จองพาราสามารถเป็นอกีหน่ึงแรงดงึดูดที่จะทําให้มนีักท่องเทีย่วเขา้มาเพิม่มากขึน้อกี จงึไดจ้ดั

งานกิจกรรม อบรมสบืสาน ประเพณีจองพาราขึ้นมา ด้วยเล็งเหน็ว่า เมื่อมนีักท่องเที่ยวหรอื

ผู้สนใจเรยีนรูเ้ข้ามาเพิม่ขึน้ก็เป็นการส่งผลถึงการเพิม่รายได้ให้กลุ่มต่าง ๆ เพิม่ขึ้นได้อีกทาง

นัน่เอง  

2) โดยมปีระเพณีจองพาราเป็น “สาร” ในการบอกเล่าเรื่องราวของงานประเพณี

จองพาราในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอน ทีส่ารนัน้มทีัง้ในรปูแบบวจันภาษาและอวจันภาษา 
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3) นอกจากจะเป็น “สาร” ที่ใช้ส่งไปแล้ว ประเพณีจองพารานัน้มหีน้าที่ในการ

เป็น “สื่อ” ในการส่งออกขอ้มลูสาร ทีเ่กี่ยวกบัประเพณีจองพารา ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้

ในงานประเพณ ี

4) ประชาชนในพื้นที่บ้านเมืองปอน ซึ่งเป็น “ผู้ร ับสาร” จึงให้การตอบรับ 

สนบัสนุนและเหน็ดว้ยในการจดังานประเพณจีองพารา แต่ในกลุ่ม “ผูร้บัสาร” ทีเ่ป็นคนนอกพืน้ที่

หรอืนกัท่องเทีย่วนัน้ ยงัไมม่กีารเขา้มาเพื่อศกึษาในตวัประเพณีจองพาราโดยตรง 

 

4.2.2 การปรบัตวัเพ่ือนําไปใช้ในประเพณีจองพาราตามแนวคิดต้นไม้แห่งคณุค่า 

จากบทบาทหน้าที่ของสื่อประเพณีจองพารา เราจะเหน็ว่าประเพณีจองพาราทีเ่ราแยก

องคป์ระกอบของการสื่อสารไปแลว้นัน้ “ประเพณจีองพารา” จะมหีน้าทีเ่ป็นสารและสื่อในรปูแบบ

การสื่อสารของบา้นเมอืงปอน โดยในงานวจิยัชิน้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้โจทยเ์กี่ยวกบัการนําไปใชใ้นการ

พฒันาการท่องเที่ยวที่เราได้เรียนรู้มาจากตอนต้นแล้วว่าประเพณีจองในอดีตนัน้ มีความ

แตกต่างกบัปจัจุบนั ดงันัน้ในขอ้น้ีผู้วจิยัจะเสนอข้อมูลให้เหน็ว่า ประเพณีจองพารานัน้ มกีาร

ปรบัตวัแบบไหนในการสื่อสารครัง้น้ี ตามแผนแนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวนอนเมื่อมาทํา

หน้าทีส่ารและสื่อ 

 

ตารางท่ี 4.4 การปรบัตวัของประเพณีจองพารา ตามแนวคดิตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 

 

ส่วนของต้นไม้ อดีต ปัจจบุนั 

เปลอืก (รปูแบบ) - ทาํกนัเองในแต่ละบา้น 

- ไมม่กีารเดนิแห่ 

- เยน็วนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน 11

ชาวบา้นนํากระสวยดอกไมอ้นัเชญิ

จองพาราขึน้วางบนหิง้บูชาหน้าบา้น  

- เชา้มดืวนัขึน้ 15 คํ่า นําขา้วซ่อม

ต่อใส่วางไวใ้นจองพารา จดุธปูเทยีน

กล่าวคาํอญัเชญิพระพุทธเจา้ให้

เสดจ็ลงมาประทบัยงัจองพาราทีท่าํ

ไว ้

- บชูาไวเ้ป็นเวลา 7-15 วนั 

- นําจองพาราลงจากหิง้แลว้นําเอา

ไปไวใ้นปา่ 

- ทาํกนัเองในแต่ละบา้น 

- รบัจองพาราทีท่ําโดยโรงเรยีน 

- มกีารทาํจองพาราจาํหน่าย 

- มกีารเดนิแห่ของเดก็นกัเรยีน

เพื่อนําจองพาราไปใหแ้ต่ละบา้น 

- เยน็วนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน11

ชาวบา้นนํากระสวยดอกไมอ้นั

เชญิจองพาราขึน้วางบนหิง้บชูา

หน้าบา้น  

- เชา้มดืวนัขึน้ 15 คํ่า นําขา้ว

ซ่อมต่อใส่วางไวใ้นจองพารา จดุ

ธปูเทยีนกล่าวคาํอญัเชญิ

พระพุทธเจา้ใหเ้สดจ็ลงมาประทบั 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

 

ส่วนของต้นไม้ อดีต ปัจจบุนั 

เปลอืก (รปูแบบ) (ต่อ)  ยงัจองพาราทีท่ําไว ้

- บชูาไวเ้ป็นเวลา 7-15 วนั 

- นําจองพาราลงจากหิง้แลว้

นําเอาไปไวใ้นปา่ 

กระพี ้(เน้ือหา) -ไดบุ้ญกุศลทีย่ ิง่ใหญ่ ไดโ้ชคได้

พร ใหม้คีวามสุข 

- กจิกรรมของแต่ละบา้น 

-ทาํแลว้จะไดบุ้ญกุศลทีย่ ิง่ใหญ่ / 

รกัษาประเพณวีฒันธรรมไว ้

- กจิกรรมแต่ละบา้น/ของชุมชน 

แก่น (คุณค่า/

ความหมาย) 

- พระพุทธเจา้จะเสดจ็มาใหพ้ร 

- หากไมไ่ดท้ํา จะเหมอืนขาด

สิง่สาํคญัไป 

- พระพุทธเจา้จะเสดจ็มาใหพ้ร 

- หากไมไ่ดท้ํา จะเหมอืนขาดสิง่

สาํคญัไป 

 

จากตารางที ่4.4 จะเหน็ไดว้่า การนําเอาประเพณีจองพารามาใชใ้นการท่องเทีย่วนัน้ มี

การเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของเปลือก ที่มกีารเปลี่ยนวิธีการทําจองพารา คือ การทําโดย

นักเรยีนของโรงเรยีนบา้นเมอืงปอนและ มกีารทําการแห่จองพาราเพิม่ขึน้จากเดมิทีไ่ม่เคยมมีา

ก่อน ส่วนกระพีน้ัน้มกีารปรบัเน้ือหาของประเพณีขึน้มา คอืเพิม่ในเรื่องของการรกัษาประเพณี

วฒันธรรมเอาไว ้และนอกจากนัน้จากประเพณทีีเ่ป็นกจิกรรมของครอบครวั เปลีย่นกลายมาเป็น

กจิกรรมของชุมชน เมือ่แบ่งไปตาม บทบาทหน้าทีข่องการสื่อสารจะเหน็ไดว้่า 

ในฐานะ “สาร” ประเพณีจองพารา มกีารปรบัตวัไปในเรื่องของเน้ือหาที่จากเดมิ เป็น

กจิกรรมของชุมชน แต่เมื่อถูกส่งให้ทําหน้าทีใ่นการท่องเที่ยว ก็ต้องปรบัใหเ้ป็นวถิชีวีติของคน

ในชุมชน เป็นกจิกรรมชุมชน นอกจากนัน้ยงัเป็นการ รกัษาวฒันธรรมไว ้มากกว่าเป็นการจดัทํา

เพื่อความสุขอยา่งเดยีว ส่วนคุณค่าและความหมายต่าง ๆ ทีเ่ป็นแก่นสําคญัของประเพณีนัน้ ยงั

ไม่มีการเปลี่ยน ปรับใด ๆ จึงทําให้เราได้ทราบว่า ผู้ร ับสาร หรือกลุ่มคนในชุมชนแล

นกัท่องเทีย่วนัน้ จะไดร้บัรู ้คุณค่า/ความหมายของประเพณ ีอยา่งถูกตอ้ง 

ในฐานะ “สื่อ” ประเพณีจองพารามกีารปรบัตัวในเรื่องของรูปแบบ คือการเพิ่มเติม

ขัน้ตอนการแห่จองพารา โดยวตัถุประสงคข์องการเพิม่เตมิน้ีกเ็พื่อการดงึดดู กลุ่มเป้าหมาย โดย

สรา้งใหม้กีจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้มาในปจัจบุนั 

เมื่อเราได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนองค์ประกอบการสื่อสารของประเพณีจอง

พาราแลว้ ทาํใหเ้ราไดเ้หน็ว่าสื่อประเพณีจองพารายงัเป็นสทิธขิองชาวบา้นเมอืงปอนในการเป็น

เจา้ของผคูวบคุมวฒันธรรมอยู่ แมจ้ะมกีารเขา้มาทํางานของภาครฐั ในการส่งเสรมิประเพณี แต่
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ยงัคงอยูใ่นการเขา้มามสี่วนรว่มบางส่วนเท่านัน้ โดยการลงมอืจดัทํากจิกรรมในทุกขัน้ตอนยงัคง

เป็นหน้าที่ของคนบ้านเมอืงปอน โดยผ่านตวัแทนภาคประชาชน อย่างปราชญ์ชาวบ้านและคน

เฒา่คนแก่ในชุมชน เป็นผูค้อยดูแลประเพณีอยู่ โดยในฐานะจา้ของวฒันธรรมนัน้มคีวามคดิเหน็

ในการนําประเพณจีองพารามาใชแ้บ่งออกเป็น 2 หน่วยความคดิดงัน้ี 

1) มคีวามยนิดใีนการส่งเสรมิให้ประเพณีจองพาราเป็นกิจกรมท่องเที่ยวทาง

วฒันธรรม 

จากการทีบ่า้นเมอืงปอนนัน้เป็นเสมอืน แม่ข่ายของการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม

อยูก่่อนหน้าน้ีแลว้ พรอ้มทัง้มกีารจดัตัง้กลุ่มอนุรกัษ์ต่าง ๆ ไวใ้หน้ักท่องเทีย่วและผูส้นใจเขา้มา

ศกึษาหาความรู ้จดุน้ีจงึเป็นการส่งเสรมิใหส้ภาพแวดลอ้มของชุมชน และคนในชุมชน ใหม้คีวาม

ตระหนักต่อความสําคญัในข้อน้ีเป็นอนัมาก ทําให้มคีวามเขา้ใจกนัดอียู่แล้วในเรื่องของการมี

นกัท่องเทีย่วเขา้มา หรอืการคุน้เคยกบัการเป็นบา้นทีเ่ปิดตอ้นรบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  

 

“จองพารา ก็จะเป็นช่วงออกพรรษา ถ้าเป็นปอยส่างลองก็จะเป็นตามฤดูกาล 

เพราะทีเ่มอืงปอนจะมปีระเพณี 12 เดอืน ทําเกอืบทุกเดอืนเพยีงแต่ว่าจะทํากจิกรรมไหนบา้งที่

เป็นกิจกรรมใหญ่ ๆ ประเพณีจองพาราก็จะมาเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพราะว่าเมอืงปอนมโีฮมสเตย ์มกีารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพอะไรประมาณนัน้ ซึ่งมหีลายหน่วยที่

เล็งเหน็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนก็ถือว่าด ีถ้าเกี่ยวกบัเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น

โฮมสเตยห์รอืการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ” (กํานนั สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“ประเพณีจองพาราสามารถช่วยใหม้นีักท่องเทีย่วเขา้มาไดน้ะ มนีักท่องเทีย่วเขา้

มาตลอด ยิ่งทุกวันน้ียิ่งมีมากขึ้น เป็นที่รู้จกั มีบอกต่อ ๆ กันแล้วก็มา มีโฮมสเตย์ มีCBT 

(Community Based Tourism) เกดิขึน้ อยา่งน้ีมนักด็ ีหมอสนับสนุนมาก เพราะมนัป็นการสรา้ง

รายไดใ้หก้บัคนในชุมชนของเรา” (คุณหมอ พรชยั อ่อนสด, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

โดยผู้คนในบ้านเมืองปอนจะเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะนําประเพณีจองพาราที่มี

รายละเอยีดเกี่ยวขอ้งกบัประเพณีออกพรรษา ซึง่เป็นประเพณีใหญ่ของคนไทยใหญ่ มาเป็นสื่อ

ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของชุมชนของเขา เพราะประเพณีจองพาราสามารถทีจ่ะเชื่อมโยง

ถึงกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงใกล้เคียงกัน หรอืสามรถสร้างรายได้ให้กบักลุ่มชุมชนอื่น ๆ อีกใน

บา้นเมอืงปอน 

 

“ท่องเทีย่วดว้ยแลว้กอ็นุรกัษ์ประเพณีไปดว้ย ทีจ่รงิท่องเทีย่วน่ีเป็นส่วนประกอบ 

เราเน้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีของเราอยู่แล้ว นักท่องเที่ยวก็มาเสรมิใครอยากมาดู

ประเพณวีฒันธรรมกม็าเสรมิ” (ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 
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“เราจะทําเรื่องจองพาราเพื่อการสบืสานแต่ว่าเราโยงไปเรื่องการท่องเที่ยว สบื

สานเรากไ็ปวางผงัว่าจะทําอย่างไร แลว้กม็าคดิเรื่องการท่องเทีย่วว่าจะคนเขา้มาทีบ่า้นเมอืงเรา

อยา่งไร ปีทีห่น่ึงเรายงัไมม่อีะไรเท่าไหร ่ปีทีส่องเราจะเริม่ถ่ายภาพอะไรไวเ้ยอะ ๆ ในปีทีส่ามเรา

อาจจะทําไดเ้ยอะขึน้ เพราะว่าในประเพณีออกพรรษามนัมหีลายกจิกรรมมากตัง้แต่ทําขนม ทํา

ก๊กซอมต่อ กระทงทีจ่ะต้องไปวดัในวนัออกพรรษาเน่ียต้องทําเยอะมากเลย เพื่อจะไปบูชาทีว่ดั

ดว้ยแลว้กท็ีบ่า้นดว้ย กก็ลางคนืกจ็ะมฟ้ีอนนก ฟ้อนโต แลว้ชาวบา้นกจ็ะเอาไมเ้กี๊ยะไปปกัไวใ้ห้

ความสว่างทีว่ดั ทีห่น้าบา้นตวัเอง มนัมหีลายกจิกรรม เสรจ็แลว้พอตอนกลางคนืจองพาราสอง

ขา้งทางมนักจ็ะสว่างสไวสวยงาม ” (ครแูมว กลัยา รกัษ์จนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

2) ความหวงแหนในวฒันธรรมและขอ้เสนอแนะ 

อย่างไรก็ตาม แมช้าวบา้นเมอืงปอนจะต้องการนักท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาชมวถิชีวีติ

และวฒันธรรมของชาวบา้นเอง แต่ส่วหน่ึงชาวบา้นเมอืงปอนนัน้เป็นผูท้ีม่คีวามเป็นคนไทยใหญ่

และคนพืน้ทีอ่ยู ่จงึมคีวามหวงแหนวฒันธรรมของตนเป็นอยา่งมาก โดยจากการสมัภาษณ์นัน้จะ

พบว่า มีหลายท่านให้ความห่วงใยและแสดงจุดยนืที่ชัดเจนว่า หากนักท่องเที่ยวเข้ามาใน

บา้นเมอืงปอนนัน้ จะต้องยนิยอมในการทําตามวฒันธรรมของชาวไทยใหญ่ทุกขัน้ตอน และให้

ความเคารพในวฒันธรรมของคนบ้านเมอืงปอนด้วย โดยบ้านเมอืงปอนนัน้ มกีารจดัตัง้กลุ่ม 

CBT (Community Based Tourism) ขึน้เพื่อดแูลเรือ่งน้ีดว้ยเช่นกนั 

และจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่บ้านเมืองปอน ทัง้เจ้าหน้าที ่

ปราชญช์าวบา้น และคนในชุมชนบา้นเมอืงปอน สามารถนํามาสรปุเป็นขอ้มลูไดด้งัน้ี 

 

“อย่าง รร. เค้าจะมมีคัคุเทศก์น้อยทีเ่มอืงปอน เคา้จะทําหน้าที่ส่วนหน่ึง อกีส่วน

หน่ึงจะเป็นกลุ่ม CBT ที่ทําเรื่องการท่องเทีย่วมาใหค้วามรูใ้นเรื่องของวถิชีวีติกบัวถิวีฒันธรรม 

เรากจ็ะอธบิายว่าเมอืงปอนเป็นแบบน้ีนะ ถา้ไมใ่ช่ฤดกูาลเรากจ็ะไมท่าํ เมื่อก่อนไม่มกีท็ําไปเรื่อย

อยู่ พอไม่ใช่หน้าปอยส่างลอง กอ็าจจะทําขึน้มาซึ่งทางหลวงพ่อมองว่ามนัค่อนขา้งผดิเพี้ยน ผู้

เฒา่ผูแ้ก่บอกว่ามนัไมเ่หมาะสม อยา่งเมอืงปอนจะทาํตามฤดกูาลจรงิ ๆ ไม่ไดท้ําเลยออกไปกจ็ะ

เป็นการรกัษาวถิวีฒันธรรมทีถู่กตอ้ง” (กํานนั สุนทร เลศิขจร , สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

“หลงัจากทีเ่รามกีจิกรรมจองพารา นักท่องเทีย่วเขา้มามากขึน้เรื่อย ๆ เหมอืนกนั 

แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ถา้จะดปูระเพณจีรงิ ๆ กต็อ้งมาดตูอนออกพรรษา แต่ถ้าจะมาอย่าง มาเดีย๋วน้ีกจ็ะ

จาํลองไวอ้ยูท่ี ่รร.เป็นรปูจาํลองไวใ้หช้มคอืสามารถเขา้ไปเรยีนรูไ้ด ้แต่ว่าอยากดูจรงิ ๆ ต้องมา

ช่วงออกพรรษาเท่านัน้ ส่วนเรามกีารโปรโมทหรอืประชาสมัพนัธท์างทุกสื่อแหล่ะครบั ส่วนมาก

เราจะไปทางด้านอนิเตอร์เน็ต อย่างกลุ่มโรงเรยีนจากต่างชาติ เค้าก็ดูมาจากอินเตอรเ์น็ต ใน

เวบ็ไซต”์ (ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 



102 

“เวลาทีม่นีกัท่องเทีย่วเขา้มา เราจะบอกก่อนเลยว่า อะไรทําไดท้ําไม่ได ้อย่างเช่น

เราอณุญาตใิหด้ื่มกนิกนัได ้แต่ต้องไม่เกนิ2ทุ่ม เขากท็ําตามทีเ่ราบอกทุกอย่างครบั” (กมล ศลิา

มณ,ี สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“อยา่งบงัคลาเทศทีเ่คา้มาเรยีนรูก้บัเราเน่ีย ถ้าอย่างปีน้ีเคา้มาเน่ีย เราจะต้องบอก

เคา้ถงึขอ้ธรรมเนียมปฏบิตัอิะไรเน่ียเยอะมาก เมือ่ปีทีแ่ลว้เราไม่ไดค้ดิ ไม่ไดค้ดิเลย อย่างเช่นว่า

ไปแห่จองพารากับเรา เด็กเราต้องใส่ผ้าถุง เราลืมบอกเค้าว่าถ้าคุณจะมากับเราคุณต้องใส่

กระโปรงกางเกงขายาว แต่เคา้ใส่กางเกงขาสัน้ หน่ึงละ อย่างทีส่อง เวลาแห่ไปเน่ีย เดก็เราเดนิ

เป็นระเบยีบ แต่เดก็เคา้เน่ียวิง่ไปขา้งหน้าเพื่อทีจ่ะเอาจองพาราไปใหก่้อนอะไรแบบน้ี ต่อไปน้ีถ้า

เค้าจะมากบัเรา ถ้าคุณปฏบิตักิบัเราได้ เราโอเค แต่ถ้าปฏบิตักิบัเราไม่ได้ คุณก็ต้องเป็นผู้ชม 

เราจะไม่ให้คุณไปร่วมในขบวนของเรา เพราะมนัจะทําใหห้ลายอย่างมนัเสยี ถ้าเป็นขบวนหรอื

พธิทีีต่อ้งไปคุณตอ้งแต่งกายสุภาพ แต่ถ้าเป็นการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนคุณจะแต่งตวัอย่างไรกไ็ด ้ก็

พูดคุยสื่อสารกันไปแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย แล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวมาพักกัน     

เยอะ ๆ เน่ีย นักท่องเที่ยวที่มาพกัโฮมสเตยไ์ม่เหมอืนกบัเกสต์เฮ้าส์นะ โฮมสเตยเ์จา้ของบ้าน

เป็นอีกคนหน่ึงที่จะสามารถบอกเค้าได้ว่าเวลาเค้ามาร่วมกิจกรรม เค้าจะต้องเข้าใจประเพณี

เขา้ใจวฒันธรรมเคา้ตอ้งทาํตวัอยา่งไร และกก็รุ๊ปทวัรเ์ขา้มาเน่ียจะต้องพูดใหเ้คา้ฟงัเสมอว่าต้อง

ทําตวัอย่างไร อย่างโฮมสเตยเ์ราก็จะเน้นกบัเจา้ของบา้นว่า ถ้าเค้าไม่มคีุณกค็วรทีจ่ะใหเ้คา้ยมื

ผา้ถุงใส่เขา้มาตรงน้ีนะ คุณควรจะมไีวบ้รกิาร พอเคา้เขา้มาปุ๊บ เรารบักรุ๊ปทวัร ์เราจะต้องบอก

แระ หมู่บา้นตรงน้ีเป็นหมู่บา้นวฒันธรรมคุณควรจะปฏบิตัติวัอย่างไร เรากต็้องมกีรอบใหเ้คา้ใน

การปฏบิตัติวั” (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“จรงิ ๆ เราทําตามวถิที้องถิน่ วถิปีระเพณีอย่างเดมิ อนัน้ีน่าจะดกีว่า เราอย่าทํา

เพยีงว่าให้นักท่องเที่ยวได้ชม เห็นว่าเรามจีองพาราไว้หน้าบ้านหรอืว่าไว้บูชาบนบ้าน อะไร

ทํานองนัน้จะไม่ใช่ ถ้าจะทํากท็ําตามประเพณีของเรา ถ้านักท่องเทีย่วอยากจะมาดูมาชมก็ต้อง

มาตามเวลานัน้ ๆ” (พระครอูณุวตัน์ สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

โดยสรุปแล้วบ้านเมอืงปอนนัน้ได้นําความเป็นพื้นที่ส่งเสรมิวฒันธรรมมาใช้เป็นจุดดงึ

นกัท่องเทีย่วเขา้ไปท่องเทีย่ววฒันธรมในชุมชนมาชา้นานแลว้ โดยประเพณีจองพาราในวนัน้ีนัน้

ได้รบับทบาทอีกหน่ึง คอืเป็นสื่อประเพณีที่บ้านเมอืงปอนนํามามสี่วนร่วมในการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วด้านวฒันธรรมอกีทางหน่ึง โดยได้รบัการยนิยอม และ เหน็ด้วยของคนภายในชุมชน

เป็นอย่างด ีแต่ในอีกแง่มุมหน่ึงชาวบ้านเมอืงปอนนัน้ไม่ได้ละเลยเรื่องของการดูแลปกป้อง

ประเพณีวฒันธรรมที่หวงแหนของตน ไม่ใหถู้กปรบัเปลี่ยนไป หรอืผดิเพีย้นไปเมื่อมกีารเขา้มา

ของการท่องเที่ยว โดยมกีารปรกึษาหารอืและช่วยกนัดูแลสอดส่องอยู่เสมอ โดยประเดน็สําคญั
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ในการปรบัเปลีย่นแปลงตวัเองในช่วงน้ี ซึง่ถอืเป็นช่วงตน้ของการเปลีย่นวฒันธรรมหรอืประเพณี

ของบ้านเมอืงปอนในวนัน้ีนัน้ ยงัคงถูกควบคุมดูแล โดยเจา้ของวฒันธรรม จงึทําใหก้ารจดัการ

ต่างยงัดาํเนินไปบนพืน้ฐานวฒันธรรมเดมิเป็นส่วนใหญ่ 

 

4.3 การมีส่วนร่วมของคนในบ้านเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 

จากทีเ่ราไดท้ราบถงึบทบาทหน้าทีข่องสื่อประเพณีจองพาราในชุมชนบ้านเมอืงปอน ที่

ผ่านมาเราจะเหน็ไดว้่าการกระทาํกจิกรรมต่าง ๆ นัน้จาํเป็นอย่างยิง่ทีต่้องมกีารร่วมมอืของผูค้น

ในบ้านเมอืงปอน โดยในแต่ละภาคส่วนซึ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) ภาครฐั ซึ่งในที่น้ีคอื องค์การ

บรหิารส่วนตําบลบา้นเมอืงปอนและ สภาวฒันธรรม 2) โรงเรยีนชุมชนบา้นเมอืงปอน ซึง่เป็นหวั

หลกัในการจดัโครงการน้ี 3) ปราชญ์ชาวบ้าน คือกลุ่มที่เป็นนายประตูเป็นตัวแทนของชาว

บา้นเมอืงปอน คอยดแูลความถูกตอ้งความเรยีบรอ้ยของกจิกรรมน้ีทัง้หมด โดยไดร้บัขอ้มลูจาก

กลุ่มสมัภาษณ์ทีผู่ศ้กึษา ไดศ้กึษา เพื่อใหท้ราบถงึการสรา้งการมสี่วนร่วมในการทํางานของผูค้น

ในบา้นเมอืงปอน โดยในงานวจิยัชิน้น้ีผูศ้กึษาจะขอเสนอขอ้มลูการมสี่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน

ในการจดัประเพณจีองพาราโดยสรุปไดเ้ป็นขอ้มลูดงัน้ี  

 

4.3.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านเมืองปอน  

ในการทํากจิกรรมจองพาราครัง้น้ี อบต.บ้านเมอืงปอน ซึง่ถอืไดว้่าเป็นส่วนของภาครฐั 

ได้เขา้มามบีทบาทโดยตรงในด้านการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ และการช่วยประชาสมัพนัธ ์

การเขา้รว่มดาํเนินงาน และดาํเนินการในส่วนของการจดัการประชุม ชีแ้จงโครงการ 

 

“ผมจะลงไปทาํงบประมาณสนบัสนุนโครงการ เขยีนโครงการส่งใหข้องบประมาณต่าง ๆ 

ให ้ทาํในเรือ่งเอกสาร ความพรอ้มต่าง ๆ ส่วนสภาวฒันธรรมคอืถา้มกีจิกรรมกจ็ะเขา้ไปร่วมดว้ย 

กจ็ะมกีจิกรรมทางศาสนาดว้ย ทางเราทําหนังสอืแจง้ไป สภาวฒันธรรมกจ็ะมาเขา้ร่วม แต่ไม่ได้

ดูแลในส่วนใด แค่เข้าร่วมในงานเฉย ๆ เช่น ช่วยขบัเคลื่อนกิจกรรมของพื้นที่” (ชยัวุฒ ิชนิิ, 

สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

“ส่วนของสภาวฒันธรรม เขา้ไปมสี่วนรว่มกบักจิกรรมจองพารา กจ็ะเป็นในส่วนของการ

เตรยีมงาน ก่อนจะมกีารทํากจิกรรมกจ็ะเรยีกคณะกรรมการมาหารอื ทํารปูแบบออกมาอย่างไร 

งบประมาณเท่าไร ต้องของบสนับสนุนไหม จะเอางบประมาณไปสนับสนุนชาวบ้าน เอา

งบประมาณไปอุดหนุน แต่ประเพณีน้ีเคา้ทําเป็นตวัหลกัอยู่แลว้ กม็โีรงเรยีน มแีกนนํา มผีูเ้ฒ่าผู้
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แก่ คอยดูแล เราก็อุดหนุนสนับสนุนลงไปให้เค้า” (ถนัด ชยัวิทูรย์, สมัภาษณ์, 15 เมษายน 

2559) 

 

จะเหน็ไดว้่า หน่วยงานราชการ ซึง่ในทีน้ี่ คอื อบต.บา้นเมอืงปอนและสภาวฒันธรรมนัน้

จะทาํในส่วนของการจดังบประมาณ และเขา้มามสี่วนรว่มในการดําเนินการเพยีงบางส่วนเท่านัน้ 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการใหชุ้มชนเป็นผูจ้ดัการดูแลกจิกรรมประเพณีจองพารากนัเอง ทําใหต้วั

งานกจิกรรมหลกั ๆ ยงัคงไดร้บัการจดัการดแูลจากคนในชุมชน 

 

4.3.2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 

ในการจดังานประเพณีจองพาราของบ้านเมอืงปอนปจัจุบนัน้ี จุดเด่นสําคญัจะอยู่ทีก่าร

อบรม การสอนทําจองพารา และการเดินขบวน ซึ่งในขัน้ตอนของการทํางานน้ี จะเป็นการ

ทํางานของทางโรงเรยีนที่เป็นผู้รเิริม่ความคดิในการสบืสานจองพาราให้เดก็ ๆ รุ่นหลงัได้รูจ้กั 

ไดท้าํเป็น ไดเ้หน็คุณค่าของประเพณ ี

 

“เราเหน็ว่าจองพารามนัดูน้อยลงไป มนัเกดิจากอะไร เรากม็าหาสาเหตุกนั กเ็ป็นเพราะ

คนไม่ค่อยมเีวลาทํากนั เราสอบถามความต้องการของชุมชน กม็คีวามต้องการจองพารากนั ก็

มาคดิกนัว่าเราจะทํายงัไงใหม้นักลบัมาเหมอืนเดมิ กเ็ลยว่าเอาอย่างน้ี เรามาเริม่จากทีโ่รงเรยีน

จากเดก็ ๆ ของเรา โดยเอาคนที่เคา้เป็น ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ค้าทําเป็นเน่ีย 2-3 คน มาลองให้

เดก็ ๆ ทําซวิ่าเดก็ ๆ จะสามารถทําได้ไหม เราก็ไปสํารวจความต้องการชุมชนก่อนว่าชุมชนมี

ความต้องการแค่ไหน ถ้าเราทําแบบน้ีโดยให้เดก็ทําเน่ีย ชุมชนมคีวามสนใจจะเอาไปบูชา ครัง้

แรกทีเ่ราทาํเอาไปบชูาเน่ีย เรากค็ดิว่าเดก็จะไดอ้ะไร เดก็กจ็ะไดส้มมุตวิ่าพธิถีวายทางจองพารา 

เคา้จะไดซ้มึซบัในเรื่องเหล่าน้ี ทําก๊กซอมต่อ กระทงใบตองจากจองพาราเน่ีย คุณยายกจ็ะสอน 

กจ็ะเกดิการสบืสานในวงทีส่องทีส่ามต่อไป เคา้จะไดเ้หน็คุณค่าความสําคญั เราทําเพื่อต้องการ

ให้เด็กเรียนรู้ ได้เกิดการอนุรักษ์สืบสานขึ้นในชุมชนของเรา” (ครูแมว กัลยา รักจันทร์, 

สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

ซึง่ผลตอบรบัทีไ่ดร้บัคอืชาวบา้นมกีารเขา้มารว่มมอืดว้ยกนัเน่ืองจากเดก็ ๆ ทีเ่ขา้ร่วม ก็

เป็นลูก หลานของคนในชุมชนนัน่เอง โดยทางโรงเรยีนบ้านเมอืงปอนได้ให้ความสําคญัในการ

อนุรกัษ์ประเพณวีฒันธรรมไวใ้หถู้กตอ้งดว้ย 

 

“ชาวบ้านเข้ามาร่วม ส่วนร่วมเราแบ่งชดัเจน คือ เราเป็นคนทําจองพารา ชาวบ้าน

จะตอ้งทาํหิง้และทีห่อ้ยประดบัตกแต่ง เรากจ็ะไมไ่ดใ้หจ้องพาราเคา้ทัง้หมด เคา้ต้องทําหิง้มา ถ้า

เราใหเ้คา้หมด เคา้จะไมเ่หน็คุณค่าแต่ใหเ้คา้มสี่วนรว่มในกจิกรรมน้ี แลว้เวลาเราแห่จองพาราไป 
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ทุกคนจะตอ้งมขีนัดอกอย่างสมยัโบราณ เป็นขา้วตอกดอกไมไ้ปรบัจองพาราแลว้กม็าวางบนหิง้ 

คนเฒ่าคนแก่เวลาทีเ่ราแห่จองพาราไป เคา้จะเอาเสื่อมาปนูัง่รอจองพารา เคา้ก็ยนิดดีว้ยทุกคน 

เขา้ร่วมทุกคนและยิง่นับวนักย็ิง่เพิม่มากขึน้ดว้ย ปีทีห่น่ึง 100 ปีทีส่อง 220 เพิม่อกีเท่าตวั” (ครู

แมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

การมสี่วนร่วมของโรงเรยีนบ้านเมอืงปอนนัน้ เป็นส่วนสําคญัที่จดั ที่ทําให้กิจกรรมน้ี

เดนิหน้าตัง้แต่เจตนารมณ์ในการทําโครงการ จนถึงการจดัการงานประเพณีในส่วนต่าง ๆ ให้

เป็นไปโดยสมบรูณ์แบบตามวตัถุประสงคข์องงาน 

 

4.3.3 ปราชญช์าวบ้าน (ตวัแทนภาคประชาชน) 

การทํางาน การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในกจิกรรมน้ี เป็นการทํางานโดยตวัแทน

หลกัของชุมชนอันเป็นที่รู้จกักันดีในฐานะผู้รู้ หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีวาม

ชาํนาญในกระบวนการจดัทาํประเพณต่ีาง ๆ ของชาวไต (ไทยใหญ่) อย่างถูกต้องตามแบบแผน

ของยคุสมยัก่อนมาชา้นาน และไดร้บัความไวว้างใจจากชาวบา้นมาชา้นาน 

 

“จะมคีณะกรรมการผู้หลกัผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าอกีททีี่คอยชี้แนะว่าอนัน้ีต้องทําแบบน้ีนะ อนัน้ี

ถูกตอ้ง ตอ้งมผีูเ้ฒา่มาช่วย แต่งตัง้เป็นทีป่รกึษา อย่างท่านพระคร ูเจา้อาวาสเป็นทีป่รกึษา เพื่อ

ไม่ใหม้นัผดิเพีย้นไปจากเดมิหรอืว่าเราจะปรบัปรุงอย่างไรใหม้นัดสีอดคล้องกบัปจัจุบนั” (ถนัด 

ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

นอกจากปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ในส่วนของคนในชุมชน จะให้ความร่วมมอืกนัในการ

จดัทําหิ้งสําหรบัรบัจองพารามาวางไว้บูชาที่บ้าน โดยการทําหิ้งนัน้ก็จะต้องใช้ขา้วของ เครื่อง

ถวายต่าง ๆ รวมถงึวธิกีารทําบูชาทีถู่กต้อง ซึ่งชาวบ้านเมอืงปอนเองนัน้ลว้นใหค้วามสําคญัใน

เรือ่งความถูกตอ้งของประเพณเีช่นกนั 

 

“ตวัชาวบา้นทีไ่ม่ไดล้งมอืไปร่วมในส่วนของการทําจองพารา แต่เป็นความร่วมมอืในแง่

ของการรบัเอามาไวท้ีบ่า้นเพื่อบชูา เพราะว่าการทีจ่ะรบัเอาจองพารามาไวท้ีบ่า้นเพื่อบูชา ถ้าเรา

ไมไ่ดจ้ดัเตรยีมทีป่ระดษิฐานหรอืทีต่ ัง้จองพาราน่ีมนักจ็ะไม่ถูกและทําไม่ได ้การร่วมมอืตรงน้ีเขา

กจ็ดัทีต่ ัง้เอาไว ้ทางวดักเ็อาของทีว่ดัไปแห่ดว้ย เอาจองพาราที่วดัไปแห่ดว้ย ใหน้ักเรยีนมาเอา

ไปแล้วประดิษฐานไว้ แต่อาจจะแตกต่างในรูปทรงหรือขนาด” (พระครูอณุวัตน์ สมนคุณ, 

สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 
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จะเหน็ไดว้่า ในส่วนของภาคประชาชนนัน้ การมสี่วรร่วมในการจดัประเพณีจองพาราจะ

เริม่ตัง้แต่การประชุมจดัทํา ซึ่งเกดิจากการที่ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผูรูข้องชุมชนบ้านเมอืงปอนได้เขา้ไป

ร่วมประชุม ให้ความรู้ในการจดัทําตามแบบที่ถูกต้อง ไปจนถึงการแห่จองพาราก็ได้รบัความ

ร่วมมอืจากภาคประชาชนในการดําเนินการแห่ ทัง้การร่วมเตรยีมรบัจองหน้าบ้านในวนัที่แห่ 

หรอืกาที่วดับ้านเมอืงปอนได้นําเอาจองพาราของทางวดัมาร่วมขบวนแห่ด้วย เพื่อสรา้งความ

สวยงาม นอกจากนัน้ชาวบา้นเมอืงปอนยงัมสี่วนร่วมในการทําฐานทีต่ ัง้ของจองพาราไวส้ําหรบั

บชูาจองพารา อกีดว้ย จงึจะเหน็ไดถ้งึการเขา้มามสี่วนรว่มอยา่งจรงิจงัในงานประเพณีน้ีของทาง

ภาคประชาชน 

องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) (1981, อ้างถงึใน อริะวชัร ์จนัทรประเสรฐิ, 

2539) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาว่า หมายถงึการทีส่มาชกิทุก

คนใน ชุมชนสามารถที่ จ ะมีโ อกาส เข้าดํ า เ นินการ  และมีอิทธิพล ในกิจกรรมและ

กระบวนการพฒันา อีกทัง้ยงัได้รบัผลจากการพฒันาอย่างเสมอภาคโดยในการจดัการ การมี

ส่วนรว่มของคนในชุมชนบา้นเมอืงปอน จะสามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) การเขา้รว่มดาํเนินการ 

ในการประชุมก่อนทํางานประเพณีจองพารานัน้ ชาวบ้านเมอืงปอนจะมตีวัแทน

เขา้ไปมสี่วนในการแสดงความคดิเหน็ในการประชุมทุกครัง้ นอกจากการประชุมแล้วการพูดคุย 

เสนอแนะ การให้ความร่วมมอืนัน้มเีกิดขึน้ในระหว่างการทํางาน และตลอดระยะเวลาช่วงที่มี

ประเพณีจองพารา มกีารแวะเวยีนพูดคุย เขา้มาดูในกลุ่มของเดก็นักเรยีนที่ทําตวัจองพาราที่

โรงเรยีน 

 

“ชาวบ้านเข้ามาร่วม ส่วนร่วมเราแบ่งชัดเจน คือ เราเป็นคนทําจองพารา 

ชาวบา้นจะตอ้งทาํหิง้และทีห่อ้ยประดบัตกแต่ง เรากจ็ะไม่ไดใ้หจ้องพาราเคา้ทัง้หมด เคา้ต้องทํา

หิง้มา ถ้าเราให้เคา้หมด เคา้จะไม่เหน็คุณค่าแต่ให้เค้ามสี่วนร่วมในกจิกรรมน้ี แล้วเวลาเราแห่

จองพาราไป ทุกคนจะตอ้งมขีนัดอกอย่างสมยัโบราณ เป็นขา้วตอกดอกไมไ้ปรบัจองพาราแลว้ก็

มาวางบนหิ้ง คนเฒ่าคนแก่เวลาที่เราแห่จองพาราไป เค้าจะเอาเสื่อมาปูนัง่รอจองพารา เค้าก็

ยนิดีด้วยทุกคน เข้าร่วมทุกคนและยิง่นับวนัก็ยิง่เพิ่มมากขึ้นด้วย ปีที่หน่ึง 100 ปีที่สอง 220 

เพิม่อกีเท่าตวั” (ครแูมว กลัยา รกัจนัทร,์ สมัภาษณ์, 14 เมษายน 2559) 

 

“จะมคีณะกรรมการผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูเ้ฒา่อกีททีีค่อยชีแ้นะว่าอนัน้ีตอ้งทาํแบบน้ีนะ 

อนัน้ีถูกตอ้ง ตอ้งมผีูเ้ฒา่มาช่วย แต่งตัง้เป็นทีป่รกึษา อยา่งท่านพระคร ูเจา้อาวาสเป็นทีป่รกึษา 

เพื่อไมใ่หม้นัผดิเพีย้นไปจากเดมิหรอืว่าเราจะปรบัปรงุอยา่งไรใหม้นัดสีอดคลอ้งกบัปจัจบุนั” 

(ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
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“ตวัชาวบา้นทีไ่มไ่ดล้งมอืไปรว่มในส่วนของการทําจองพารา แต่เป็นความร่วมมอื

ในแง่ของการรบัเอามาไว้ทีบ่า้นเพื่อบูชา เพราะว่าการทีจ่ะรบัเอาจองพารามาไวท้ีบ่้านเพื่อบูชา 

ถ้าเราไม่ได้จดัเตรยีมที่ประดษิฐานหรอืที่ตัง้จองพาราน่ีมนัก็จะไม่ถูกและทําไม่ได้ การร่วมมอื

ตรงน้ีเขาก็จดัที่ตัง้เอาไว้ ทางวัดก็เอาของที่วดัไปแห่ด้วย เอาจองพาราที่วดัไปแห่ด้วย ให้

นักเรยีนมาเอาไปแลว้ประดษิฐานไว ้แต่อาจจะแตกต่างในรูปทรงหรอืขนาด” (พระครูอณุวตัน์ 

สมนคุณ, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 งานโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณจีองพาราปี 

2557 

 

2) ไดร้บัส่วนแบ่งในผลประโยชน์ 

ประการแรกคอื ชาวบา้นไดม้จีองพาราไวบ้ชูา โดยไมต่้องทาํหรอืซือ้เอง เพราะมี

จองพาราทีน่กัเรยีนจดัทําไวแ้จกจ่ายใหก้บัชาวบา้น  

ประการทีส่องคอื เดก็นกัเรยีนทีไ่ดท้าํจองพารา จะไดค้วามรูค้วามสามารถตดิตวั

ไปในเรือ่งของการทําจองพารา  

ประการทีส่าม คอื เมือ่มกีารนําประเพณีจองพารามาสรา้งเป็นกจิกรรมในการเชญิ

ชวนนกัท่องเทีย่วเขา้มา กจ็ะส่งผลถงึ กลุ่มหรอืชุมนุมอื่น ๆ ทีม่ไีวต้อ้นรบันกัท่องเทีย่วของ

บา้นเมอืงปอนใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
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“เพราะอย่างโฮมสเตยก์็จะมรีายไดเ้ขา้ กจ็ะมกีารร่วมมอืด้วย ในส่วนของอาหาร 

เขามาพกับา้นไหนกม็กีารเลีย้ง กลุ่มอาหารกจ็ะเขา้ไปช่วยทํา ชาวบา้นทุกหลงักใ็หค้วามร่วมมอื

อยูแ่ลว้ครบั” (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12  งานกจิกรรมประเพณจีองพาราปี 2557 

 

3) มสี่วนรว่มตดัสนิใจในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน รวมทัง้

ดาํเนินกจิกรรม  

โดยในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอนนัน้จะมกีารรว่มมอืในการดแูลเรือ่งการท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมเป็นทุนเดมิอยูก่่อนแลว้ ดว้ยบา้นเมอืงปอนเมอืงนัน้ไดร้บัการสนบัสนุนจาก สสส.ให้

เป็นแม่ขา่ยในทางดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม จงัหวดัแมฮ่่องสอนมาก่อนหน้า จงึส่งผลให้

คนในชุมชนมกีารรว่มกนัดาํเนินการ วางแผนงานต่าง ๆ ทัง้ก่อน และหลงัเสรจ็สิน้งาน 
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“มกีารแบ่งกลุ่ม จดักลุ่มทํางานกนัก็จะเป็นการช่วย ๆ กนั คนน้ีเก่งด้านน้ีไปทํา

อนัน้ี ทีจ่รงิทุกคนทาํเป็นหมด แต่จะเป็นการร่วมมอืกนัทัง้หมด ไม่ไดแ้บ่งเป็นกลุ่มอะไร กลุ่มนัน้

กลุ่มน้ีไม่ม ีแล้วาจากการมาร่วมกนัทํางานน้ีก็ไม่มปีญัหาอะไรเกิดขึ้นนะครบั เพราะว่าได้รบั

ความรว่มมอืเป็นอยา่งด”ี (ถนดั ชยัวทิรูย,์ สมัภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 

 

“จะมีการส่งตัวแทนชาวบ้านของชุมชนมาเข้าร่วมในการประชุมตัง้แต่เริ่ม

โครงการ ไปจนถงึจบโครงการ กจ็ะมกีารประชุมสรุปงานอกีครัง้เพื่อช่วยกนัหาขอ้ผดิพลาดและ

นํามาปรบัปรงุในปีต่อ ๆ ไป” (ชยัวุฒ ิชนิิ, สมัภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 

 

“ส่วนหน่ึงก็คือผู้นํา การประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมอื ก็ดี ทุกคนมาช่วยกัน

เพราะถอืว่าปีนึงมคีรัง้นึง” (กํานนั สุนทร เลศิขจร, สมัภาษณ์, 12 เมษายน 2559) 

 

โดยสรปุแลว้ ดว้ยชาวบา้นเมอืงปอนนัน้ใหค้วามสําคญักบัการจดังานประเพณีจองพารา

เน่ืองจากส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านเมอืงปอนมคีวามรกัในวฒันธรรมของตนเองเป็นอย่างมาก 

จงึเป็นการส่งผลให้คนในบ้านเมอืงปอนมกีารให้ความร่วมมอืในการจดังานทัง้ของทางภาครฐั

และในพื้นทีบ่้านตนเอง โดยทัง้น้ีได้เขา้ไปมสี่วนร่วมตลอดตัง้แต่เริม่จนทัง้จนจบงาน ประเพณี

และยงัใหค้วามสําคญัในการมสี่วนร่วมกบัการสรุปผลงาน แสดงความคดิเหน็ และชีแ้นะในจุดที่

มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เพื่อพฒันาการจดัประเพณจีองพาราในปีต่อไปอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ 



บทท่ี 5 
 

สรปุผลการศึกษา คณุลกัษณะของส่ือประเพณีจองพารา และการ

นําไปใช้ในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

จากการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนําไปใช้ในการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในงานวจิยัเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะของสื่อประเพณีจองพารา และ

การนําไปใชใ้นการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดั แม่ฮ่องสอนโดยในบทน้ีผูว้จิยั

ขอ้สรปุ อภปิรายผล และเสนอแนะในประเดน็สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

5.1 ความแตกต่างประเพณีจองพารา จากอดตีถงึปจัจุบนั 

5.2 บทบาทหน้าทีข่องประเพณีจองพารากบัการนําไปใชใ้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ของบา้นเมอืงปอน 

5.3 การปรบัตวัเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเพณีจองพารา 

5.4 การมสี่วนรว่มของคนในบา้นเมอืงปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

5.5 ขอ้เสนอแนะ 

จากประวตัอินัยาวนานของประเพณจีองพาราทีว่่าถงึความเป็นมาของประเพณีทีก่่อเกดิ

มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยทัง้หมด ซึง่มทีีม่าเริม่ตน้เกี่ยวกบัการทําบุญในช่วงออก

พรรษาที่ถือเป็นการทําบุญครัง้ใหญ่ โดยมอีงค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นเหมอืนประธานที่จะ

เสดจ็มารบับณิฑบาตรด้วยพระองค์เอง จงึทําให้เกดิความตัง้ใจในการทําจองพาราให้สวยงาม

และสมเกยีรตทิีสุ่ด โดยเชื่อกนัว่าความตัง้ใจเหล่านัน้จะส่งผลถงึบุญกุศลต่าง ๆ ทีจ่ะไดร้บั และ

แมจ้ะมคีวามเชื่อของชาวไทยใหญ่อกีบางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัพระมหาอุปคุตโดยเชื่อว่าพระมหา

อุปคุตจะขึน้มารบับณิทบาตร จากมนุษยใ์นวนัก่อนออกพรรษาไม่ใช่พระสมัมาสมัพุทธเจา้อย่าง

ทีส่่วนใหญ่เขา้ใจกนั แต่กจ็ะเหน็ไดว้่าทัง้สองความเชื่อนัน้ ยงัคงมรีากฐานจากเรื่องการทําบุญทํา

กุศลของพระพุทธศาสนาเหมอืนกนัอย่างชดัเจน ซึง่ความเชื่อหลกัทีม่กีารทําจองพาราขึน้มานัน้

กเ็ป็นเพราะความตอ้งการทีจ่ะทาํบุญทํากุศลกบัพระสมัมาสมัพุทธเจา้เช่นเดยีวกนั  

ด้วยบ้านเมืองปอนเป็นพื้นที่ ที่มีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่ เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้

วฒันธรรมและวถิชีวีติต่าง ๆ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนเองอย่างชดัเจน จงึถูกยกใหเ้ป็น

แม่ข่ายด้านพืน้ที่ศกึษาและท่องเที่ยวทางวฒันธรรม โดยที่นําเอาความเป็นเอกลกัษณ์เช่น วถิี

ชวีติ ผา้ไต หรอืประเพณีต่าง ๆ มาเป็นจุดเด่น โดยประเพณีจองพาราเองก็ได้ถูกนํามาเป็นสื่อ

ประเพณีหน่ึงในการสืบทอดวฒันธรรมและการส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามวตัถุประสงค์ของ
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บา้นเมอืงปอน ดงัที ่สมควร กวยีะ (2547, อ้างถงึใน ลดัดา จติตคุตตานนท,์ 2552) ไดก้ล่าวไว้

ว่า “สื่อประเพณี เป็นช่องทางหน่ึงที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดวฒันธรรม 

สนบัสนุนการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะจะทําใหเ้หน็การพฒันาสอดคลอ้งกบั

วถิีชวีิตของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีมคีวามใกล้ชิดกับวฒันธรรมนัน้ ๆ มากที่สุด หรอื

อาจจะกล่าวไดว้่าเป็นผู้ทีส่รา้งสรรค์วฒันธรรมนัน้ ๆ ขึน้มากเ็ป็นได”้ โดยทีก่ารจดัประเพณีจอง

พารานัน้มมีาตัง้แต่ในอดตีโดยเป็นการจดัทาํกนัเองตามความเชื่อและประเพณีของชาวไทยใหญ่ 

อยูก่่อนแลว้ จนเมือ่ปี พ.ศ. 2557 ทางบา้นเมอืงปอนไดเ้ริม่นําประเพณีจองพารามาใชเ้ป็นสื่อใน

การส่งเสรมิประเพณีวฒันธรรมและการท่องเที่ยว โดยทางองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านเมอืง

ปอน รว่มกบัโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน และประชาชนชาวบา้นเมอืงปอนทีเ่ป็นตวัแทนโดยปราชญ์

ชาวบา้น ซึง่ในการจดั “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณีจอง

พารา (จองเขง่ต่างส่างปุ๊ด)” มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) เพื่อสรา้งความตระหนักเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณีอนัดแีก่ลูกหลานและทุก

ภาคส่วนในชุมชนอนุรกัษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจองพารา (ซุ้มประสาทรบัเสด็จ) 

ส่งเสรมิและพฒันาบา้นเมอืงปอนเป็นหมู่บา้นวฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) 

2) เพื่อส่งเสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมประเพณบีา้นเมอืงปอน 

3) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้วฒันธรรมประเพณีชนเผ่าไต 

(ไทยใหญ่) ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดแีละการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์และสบื

สานวฒันธรรมประเพณอีนัดขีองชนเผ่าไต (ไทยใหญ่) (บนัทกึขอ้ความขออนุมตัดิําเนินโครงการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา  

โดยวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการ มคีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การศกึษาในงานวจิยั

ชิน้น้ีซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หค้วามสําคญัเกีย่วกบั บทบาทหน้าทีข่องสื่อประเพณีจองพาราในฐานะของ

สื่อทีนํ่าไปใชใ้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของบา้นเมอืงปอน 

 

5.1 ความแตกต่างประเพณีจองพารา จากอดีตถึงปัจจบุนั 

 

ในงานวจิยัชิ้นน้ีผูศ้กึษาไดศ้กึษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของประเพณีจองพาราโดยศกึษา

ในลกัษณะการเปรยีบเทยีบระหว่าง อดตีและปจัจุบนั เพื่อให้เหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงของสื่อ

ประเพณจีองพาราอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยไดแ้บ่งออกเป็น 2 คุณลกัษณะ คอื 
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5.1.1 คณุลกัษณะของรปูแบบประเพณีจองพารา 

วธิกีารจดัทาํประเพณจีองพาราตัง้แต่ เริม่การสรา้งจองพารา การเดนิขบวนแห่จองพารา 

วธิกีารบชูาจองพารา และหลงัจบประเพณจีองพารา ระหว่างอดตีและปจัจุบนันัน้มคีวามแตกต่าง

กนั ดว้ยปจัจบุนัมกีารจดัทาํประเพณจีองพาราใหเ้ป็น “โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารอนุรกัษ์และ

สบืสานวฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ด)” จงึมกีารจดัการกจิกรรมเพิม่ขึน้มา

โดยขอ้มลูและการวเิคราะหข์องผูศ้กึษา สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดงัน้ี 

1) ช่วงก่อนประเพณ ี(จดัทาํจองพารา) รปูแบบของประเพณีจองพาราในขัน้ตอน

การสร้างจองพารานัน้ในอดตีจะมกีารสร้างเองในแต่ละบ้านแต่ในปจัจุบนันัน้บ้านเมอืงปอนมี

โครงการใหม้กีารจดัทาํจองพาราจากเดก็ ๆ ในโรงเรยีนเพื่อส่งมอบใหก้บัผูค้นในชุมชน หรอืบาง

บ้านจะใช้วธิสี ัง่ซื้อจากช่างทําจองพารา และยงัมสี่วนหน่ึงที่ยงัคงทําจองพาราด้วยตนเองอยู่

เหมอืนในสมยัอดตี  

2) ช่วงแห่จองพารา ส่วนของการเดนิขบวนแห่จองพารานัน้ในอดตีแท้จรงิแล้ว

จะไม่มกีารเดนิแห่จองพารา จากการสมัภาษณ์ชาวบา้นเมอืงปอนจะให้ขอ้มูลตรงกนัว่า แท้จรงิ

แล้วในปจัจุบนัน้ีที่มกีารสรา้งขบวนแห่จองพาราขึน้มาเพื่อเพิม่ความน่าสนใจในประเพณี และ

เพื่อความสวยงาม เท่านัน้ โดยในบา้นเมอืงปอนนัน้การแห่จองพาราจะจดัทําโดยมคีวามร่วมมอื

กนัของ ภาครฐั โรงเรยีน และคนในชุมชนซึง่มตีวัแทนคอืผู้นําชุมชนหรอืปราชญ์ชาวบา้น เป็น

หลกั  

3) ช่วงการบูชาจองพารา ในส่วนขัน้ตอนวธิกีารบูชาจองพาราในปจัจุบนัยงัคงมี

ขัน้ตอน พธิีการ วิธกีาร และเครื่องของที่ใช้ในการบูชาจองพาราเหมอืนกันกับในอดีต ซึ่งมี

ระยะเวลาในการวางไว้ คอืประมาณ 7-15 วนั และเมื่อจบช่วงประเพณีจองพาราแล้วผู้คนใน

บา้นเมอืงปอนจะนําจองพาราลงจากหิง้ในบา้นของตนแลว้จงึนําไปวางไวต้ามตน้ไมใ้นป่า  

 

5.1.2 คุณลกัษณะด้านเน้ือหาและคุณค่าของประเพณีจองพาราท่ีมีต่อคนใน

ชุมชนบ้านเมืองปอน  

เน้ือหาและคุณค่าของการการทําบุญในประเพณีจองพารา ที่ในอดตีนัน้ชาวบา้นจะเชื่อ

ว่าทําแลว้จะเป็นการทําบุญกุศลทีย่ ิง่ใหญ่กบัพระพุทธเจา้ ทําแลว้จะไดโ้ชค ไดพ้ร ไดม้คีวามสุข

ตลอดปีอยา่งแน่นอนเพราะมคีวามเชื่อทีว่่าพระพุทธเจา้นัน้จะเสดจ็ลงมาบณิฑบาทดว้ยพระองค์

เอง ฉะนัน้หากไม่ได้ทําจะถือเป็นเรื่องใหญ่ ถอืว่าขาดสิง่สําคญัในชวีติไป ซึ่งสิง่เหล่าน้ีแต่ละ

บา้นเรอืนจะมกีารทาํกนัเองภายในแต่จะมพีธิทุีกอย่างพรอ้มกนัและเหมอืนกนั แต่ในปจัจุบนันัน้

เน้ือหาและคุณค่าเหล่าน้ีถูกลดลงมาแม้จะยงัมกีารทํากนัเป็นปกติอยู่แต่ความรู้สกึที่ว่าได้การ

ทําบุญที่ยิง่ใหญ่ คงจะเหลอืไว้เพยีงทําแล้วจะมคีวามสุขเท่านัน้ ความเชื่อต่าง ๆ เมื่อยุคสมยั

เปลี่ยนไปก็กลายเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมา เป็นการทําตามผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อรักษา
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ประเพณไีวไ้มใ่หส้ญูหาย โดยมคีวามน่าสนใจของการเป็นกจิกรรมทีค่นในชุมชนไดม้าทําร่วมกนั

มาเพิม่ความน่าสนใจของงานประเพณ ี

จะเหน็ได้ว่าประเพณีจองพาราในบ้านเมอืงปอนนัน้ยงัคงมคีวามเหมอืนเดมิ ดัง้เดมิไว้

อยูเ่ป็นส่วนมาก แมจ้ะมใีนบางส่วนทีล่ดลงและมเีพิม่ขึน้มาเพื่อความน่าสนใจเช่น การเดนิขบวน

แห่ หรือการไม่ได้เป็นผู้ลงมือทําจองพาราด้วยตนเอง แต่ให้นักเรียนเป็นผู้ทํา นัน่ก็เป็น

วตัถุประสงค์ที่ต้องการใหม้กีารสบืสาน วฒันธรรม โดยใชส้ิง่ใหม่เขา้มาดงึดูดหรอืมากระตุ้นให้

เกดิความสนใจ และใส่ใจ ก่อนทีส่ ิง่เก่า ๆ จะเลอืนหายไปตามกาลเวลา  

สุทศัน์ กนัทะมา (2542) ได้ศกึษาเรื่องการคงอยู่ของวฒันธรรมพื้นบ้านของชาวไทย

ใหญ่โดยผลการวจิยัพบว่า 

1) เงือ่นไข ปจัจยั ทีท่ําใหว้ฒันธรรมคงอยู่คอื การเหน็คุณค่าหรอืประโยชน์ทีอ่ยู่

ในรปูของความเชื่อซึง่มกีารถ่ายทอดผ่านพธิกีรรม จนกลายเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั

สิง่ทีเ่หนือธรรมชาต ิและมนุษยก์บัมนุษย ์ศาสนาและความเชื่อไดใ้หค้วามสําคญัต่อคําสอนโดย

มพีธิกีรรมเป็นส่วนเชื่อมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุมชนทําใหม้กีารปฏบิตัสิบืต่อมา เป็นการ

กระทาํซํ้าจากรุน่หน่ึงสู่รุ่นหน่ึง 

2) ส่วนกลไกที่ทําให้ว ัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนชาวไทยใหญ่คงอยู่นั ้น

ประกอบดว้ยครอบครวัจะทําหน้าทีถ่่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤตติามวถิชีวีติแก่

ลกู ผูอ้าวุโสทาํหน้าทีใ่หค้ําปรกึษาในการจดัพธิกีรรมต่าง ๆ พระทําหน้าทีถ่่ายทอดศลีธรรมและ

การศึกษา ผู้ชํานาญการถ่ายทอดภูมปิญัญาต่าง ๆ เช่น พธิกีรรม ความรูท้างช่าง หตัถกรรม 

ผูนํ้าในชุมชนเป็นผูจ้ดัและสนับสนุนประเพณีวฒันธรรมของชุมชน เครอืญาตทิําหน้าทีส่นับสนุน

ช่วยเหลอืในการทาํพธิกีรรมต่าง ๆ  

วฒันธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ที่คงอยู่นัน้ไม่ได้คงอยู่เหมอืนเช่นในอดตี มกีาร

เปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นคุณค่าของวฒันธรรมและรปูแบบ 

เมือ่นําประเพณจีองพารามาพจิารณาตาม “ลกัษณะของประเพณี” จะสามารถนํามาสรุป

และอภปิรายไดด้งัน้ี 

1) เป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้และคนในสงัคมยอมรบัว่าเป็นสิง่ด ีตลอดทัง้ไดร้ว่มมอื

กนัปฏบิตัติาม ในการสรา้งประเพณแีต่ละอยา่งขึน้มานัน้อาจไดม้าจากสภาพแวดลอ้ม การทํามา

หากนิ ความเชื่อ ฯลฯ  

ประเพณจีองพารามคีวามเป็นมาจากความเคารพความศรทัธาในพระพุทธศาสนา

ของชาวไทยใหญ่ รเิริม่จากความเชื่อในการทําบุญ ซึ่งเปรยีบเสมอืนการทําความด ีทําสิง่ด ีๆ 

ให้กบัตนเองและครอบครวั คนรอบขา้ง ซึ่งเหล่าน้ีเป็นพื้นเพทางสงัคมของชาวไทยใหญ่ ที่ให้

เรือ่งน้ีเป็นสาํคญัในการดาํเนินชวีติ นอกจากน้ีเป็นเกีย่วกบัการทํามาหากนิกต็้องใชบุ้ญกุศลทีไ่ด้

ทํา เป็นตวัช่วยให้มกีินมใีช้ ครอบครวัอยู่สบาย จงึเทยีบได้ว่าเป็นสงัคมความเชื่อและความ

ศรทัธาอยา่งแทจ้รงิ  
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2) เป็นสิง่ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยจะสบืทอดด้วยการ

เรยีนรู ้ 

เมือ่พจิารณาจากรปูแบบของประเพณจีองพาราทีไ่ดส้รปุไวใ้นตอนต้นจะเหน็ไดว้่า 

การจดัทําจองพาราในบ้านเมอืงปอนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานัน้มคีวามต้องการที่จะถ่ายทอดและ

สบืทอดประเพณใีหค้นรุน่หลงัไดท้าํต่อกนั จงึไดจ้ดัเป็นโครงการขึน้มา โดยใหน้ักเรยีนและคนใน

ชุมชนรุ่นหลงั มาศึกษาวิธกีารทําและ ทําด้วยตนเองโดยให้ผู้ชํานาญ หรอืผู้สูงวยัที่มคีวามรู้

เกีย่วกบัการทาํจองพาราในพืน้ทีเ่ป็นคนถ่ายทอดความรูใ้หด้ว้ยตนเอง 

3) เป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้ประเพณแีต่ละอยา่ง ยอ่มมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละ

ยุคสมยั โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างให้ผดิแผกไปจากเดมิ เพื่อให้ทนักบัวถิี

ชวีติทีเ่ปลีย่นไปของสงัคม  

จากการสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มูลจากคนในบ้านเมอืงปอน จะพบว่าประเพณีจอง

พาราไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปบางส่วน เน่ืองมาจากยคุสมยั เวลา และวถิชีวีติ แมค้นในบา้นเมอืง

ปอนจะยงัคงไว้ซึ่งการอนุรกัษ์วัฒนธรรมเป็นหัวใจหลกัเพียงใด แต่ในแง่มุมของวิถีชีวิตที่

ต้องการเวลาในการทํางานมากขึน้ การร่วมกจิกรรมหรอืประเพณีต่าง ๆ มขีอ้จํากดัเพิม่ขึน้ จงึ

ไมส่ามารถหลกีหนีความเปลีย่นแปลงได ้ 

ดงัที ่เสฐยีรโกเศศ (2524, อา้งถงึใน วนัทนา เตชะสุวรรณา, 2548) ไดก้ล่าวถงึประเพณี

และการเปลี่ยนแปลงของประเพณี สรุปได้ว่า “ประเพณีเป็นวฒันธรรมทีเ่ราประพฤตปิฏบิตักินั

อยู่เสมอและเป็นเรื่องธรรมดาทีไ่ม่ว่าสิง่ใดถ้าเป็นอยู่อย่างนัน้โดยไม่มสีิง่ใหม่เขา้มาเสรมิ สิง่เก่า

สิง่นัน้ก็จะต้องสูญสิ้นไป ประเพณีก็เช่นกนั การที่ประเพณีไทยยงัคงอยู่ไดก้็เพราะมสีิง่ใหม่เขา้

มาช่วยเสรมิสรา้งสิง่เก่าและสามารถเขา้กนัไดด้ ีโดยประเพณีนัน้จะค่อย ๆ เปลีย่นแปลงไปทลีะ

น้อยทุกยุคสมยั ดงันัน้ ประเพณีจงึเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมที่มนุษยไ์ด้สรา้งขึน้มาและได้มี

การประพฤตปิฏบิตัสิบืทอดต่อ ๆ กนัมา จนเป็นมรดกทางสงัคมและเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาต ิ

โดยประเพณน้ีีอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมตามกาลสมยัได”้ 

เมื่อเราเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัประเพณีจองพาราแล้ว จะพบว่าการดําเนิน

ประเพณไีปในปจัจบุนักบัอดตีมคีวามแตกต่าง เหล่านัน้เกดิขึน้จากกาลเวลาทีห่มุนไป วถิชีวีติที่

วุ่นวายในยุคปจัจุบนัของผูค้นมผีลต่อการทําใหบ้างอย่างกําลงัเริม่สลาย การปรบัเปลี่ยนต่าง ๆ 

จงึเกดิขึน้เพื่อให้ประเพณียงัคงอยู่ต่อไปได้ โดยในงานวจิยัน้ี จะใช้แนวคดิต้นไมแ้ห่งคุณค่าใน

การเปรยีบเทยีบการปรบัตวัของสื่อประเพณีจองพารา สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

ส่วนทีเ่ป็นส่วนทีส่ามารถมองเหน็ไดด้้วยตาเปล่า คอื ดอก ใบ และผล ซึ่งเปรยีบไดก้บั

รูปแบบของประเพณีจองพารานัน้ยงัคงอยู่อย่างเดิมมาแค่วิธีการบูชาเท่านัน้ แต่จะมีการ

ปรบัเปลีย่นในส่วนของการจดัทาํจองพารา ทีม่กีารทําโดยเดก็ ๆ ในโรงเรยีนบา้นเมอืงปอน และ

ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วจงึนําไปแจกจ่ายให้กบัชุมชน นอกจากนัน้ก็จะมกีารเพิม่รูปแบบการจดั

ประเพณจีองพาราขึน้มา ดว้ยการเดนิขบวนแห่ซึง่แต่เดมินัน้ไมเ่คยมมีา 



115 

ส่วนของลาํตน้ ซึง่เปรยีบเสมอืน เน้ือหาของประเพณี และวถิแีบบชาวไทยใหญ่ ของคน

ในชุมชนหรอืปราชญช์าวบา้นนัน้ ยงัคงเดมิอยู่ ซึง่เป็นลําต้นหรอืกลุ่มคนทีค่อยยดึ ช่วงของ ใบ 

ดอก ผล และรากใหอ้ยูด่ว้ยกนัไว ้โดยมกีารส่งต่อองคค์วามรูเ้หล่าน้ี สู่เดก็ ๆ รุ่นหลงัเช่นเดมิมา

การเปลีย่นแปลงไปในส่วนของการจดัทํา ทีม่กีารเพิม่ในเรื่องของการจดัเพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรม

และส่งเสรมิการท่องเที่ยว นอกจากน้ีในส่วนของเน้ือหากจิกรรม ทีเ่ป็นกจิกรรมของแต่ละบ้าน

นัน้ ไดถู้กเพิม่เตมิในการเป็นกจิกรรมชุมชน 

และส่วนของราก ซึง่เป็นส่วนทีม่องไมเ่หน็และเป็นส่วนทีไ่วห้ล่อเลีย้งดอก ใบ ผล ลําต้น

ให้คงอยู่ได้ ซึ่งในที่น้ีเปรยีบกบั คุณค่า และความหมายของประเพณีจองพารานัน้จะเหน็ได้ว่า 

ยงัคงรกัษา ความเชื่อและคุณค่าทางจติใจไวเ้หมอืนเช่นเดมิ 

จงึสามารถสรุปได้ว่า คนบ้านเมอืงปอนนัน้ได้พยายามที่จะอนุรกัษ์และรกัษาประเพณี

วฒันธรรมไวเ้ป็นอย่างด ีซึ่งดูไดจ้ากส่วนทีส่ําคญัที่สุดในต้นไม ้คอื รากของวฒันธรรมนัน้ยงัคง

อยู่อย่างแขง็แรงไม่มกีารเปลี่ยนแปลงไป มคีวามตัง้ใจในการดูแลประเพณีของตนเองไว้ให้

ดาํเนินไปในแบบถูกตอ้งและสมบรูณ์ทีสุ่ด 

 

5.2 บทบาทหน้าท่ีของประเพณีจองพารากบัการนําไปใช้ในการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมของบา้นเมืองปอน 

 

จากขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะของประเพณีจองพาราทีเ่ราไดท้ราบกนัในหวัขอ้เบือ้งต้น ทํา

ให้พบว่าการใช้สื่อประเพณีจองพาราของบ้านเมอืงปอนในยุคปจัจุบนันัน้มกีารปรบัเปลี่ยน

เกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากบัยุคปจัจุบนั และการนํามาชูขึ้นมาเป็นกิจกรรมหลกัในการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว ในช่วงสองปีทีผ่่านมา คอื 2557-2558 โดยวตัถุประสงค์ของการจดัโครงการ มคีวาม

สอดคล้องกบัหวัข้อการศึกษาในงานวจิยัชิ้นน้ีซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ความสําคญัเกี่ยวกบั บทบาท

หน้าที่ของสื่อประเพณีจองพาราในฐานะของสื่อที่นําไปใช้ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของ

บา้นเมอืงปอน โดยจะสรปุขอ้มลูการศกึษาตามองคป์ระกอบของการสื่อสาร SMCR ออกมาดงัน้ี 

1) ผู้ส่งสาร (Sender) ในที่น้ีคือ องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านเมอืงปอน 

โรงเรยีนบา้นเมอืงปอน ปราชญช์าวบา้น และแกนนําชุมชนบา้นเมอืงปอนโดยการใชส้ื่อประเพณี

จองพาราของบ้านเมอืงปอนมาจดัทําเป็น “โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการอนุรกัษ์และสบืสาน

วฒันธรรมประเพณีจองพารา (จองเข่งต่างส่างปุ๊ ด)” เพื่อใช้ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ

อนุรกัษ์วฒันธรรมครัง้น้ี 

2) สาร (Massage) เรือ่งราวของประเพณีจองพารา ทําหน้าทีเ่ป็น สาร ทีม่คีวาม

เป็นวจันภาษา และอวจันภาษาในตวัเอง  
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สารทีเ่ป็นวจันภาษา คอื การบอกล่าวเล่าเรือ่งราวของประเพณจีองพาราผ่านการ

อบรม และการส่งต่อความรูต่้าง ๆ จากปราชญ์ชาวบา้นและคนในชุมชนสู่ผูร้บัสาร 

สารทีเ่ป็นอวจันภาษา คอื ศลิปะ วฒันธรรมต่าง ๆ ทีถู่กแสดงออกมาในระหว่าง

การจดังานประเพณ ีเช่น การฉลุลายบนจองพารา ทีท่ําใหเ้หน็ถงึลวดลายทีม่าจากศลิปะของชน

ชาตไิทยใหญ่ หรอืการเดนิขบวนแห่ทีม่กีารแต่งกายเป็นสตัวห์มิพาน ทีแ่สดงถงึประวตัขิอง

ประเพณีจองพาราทีก่ล่าวถงึ การมารบัเสดจ็พระพุทธเจา้ของสตัวป์า่หมิพานตใ์นวนัออกพรรษา

นัน้ เช่นกนั 

3) ช่องทาง (Channel) ประเพณจีองพารา, กจิกรรมการจดังาน 

ในประเพณีจองพาราน้ีการจดัการโดยใชร้ปูแบบกจิกรรมทีม่อียู่แลว้ของประเพณ ี

เป็นช่องทางในการสื่อสาร พรอ้งกบัเพิม่เตมิในส่วนของการจดัอบรม การจดัการเดนิขบวนแห่ 

ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรม 

4) ผูร้บัสาร (Reciver) คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนบา้นเมอืงปอน โดยทัง้

สองส่วนน้ีต่างมคีวามรูใ้นการถอดรหสัสารทีส่่งมาต่างกนั 

จากการแบ่งหน้าที่ของสื่อประเพณีจองพาราตามองค์ประกอบการสื่อสาร ในการ

นําไปใช้ในการท่องเที่ยวของบ้านเมอืงปอนนัน้ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของประเพณีจอง

พารา คอื เป็นสาร และ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ของกจิกรรมน้ี โดยมผีู้ส่งสารคอื อบต. รร.

บา้นเมอืงปอน และกลุ่มปราชญ์ชาวบา้นที่ใหค้วามสําคญักบักจิกรรมจองพาราน้ีในรปูแบบของ

การอนุรกัษ์วฒันธรรมและการนําไปกระตุน้การท่องเทีย่วของบา้นเมอืงปอน  

โดยที่มกีลุ่มผูร้บัสาร ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื คนในชุมชนเอง เดก็ ๆ รุ่นใหม่ และ

คนภายนอก โดยในระยะสองปีที่ผ่านมาไดร้บัการตอบรบัอย่างดใีนการทําการสื่อสารครัง้น้ีกบั

คนในชุมชน จะเหน็ไดว้่า คนในชุมชนซึง่เป็นคนไทยใหญ่นัน้มคีวามสนใจในการจดัประเพณีจอง

พาราอยูเ่ป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ และเมือ่มกีารนํามาจดัเป็นกจิกรรมของชุมชน กไ็ดร้บัการตอบรบัใน

การเขา้รว่มกจิกรรมเป็นอยา่งด ี

แต่ในกลุ่มคนภายนอกพื้นที่บ้านเมอืงปอน หรอืที่เรยีกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนัน้ ยงัคง

ไม่ไดร้บัความสนใจเท่าไหร่นัก โดยดูไดจ้ากการทีน่ักท่องเทีย่ว ยงัไม่มกีารแสดงเจตนาทีจ่ะเขา้

มาท่องเที่ยวหรอืศกึษาเกี่ยวกบัประเพณีจองพาราโดยตรง เป็นเพยีงความบงัเอญิทีไ่ดม้โีอกาส

เขา้มาตรงกบัช่วงเวลาของประเพณีพอด ีโดยทีเ่ป้าหมายหลกัในการเขา้มาของนักท่องเทีย่วนัน้

ยงัคงเป็นการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของบา้นเมอืงปอน  

ซึ่งตรงกบังานวจิยัของวนัทนา เตชะสุวรรณา (2548) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อ

บุคคลและสื่อประเพณีในการถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีของชาวบางกอกน้อย: ศกึษาเฉพาะ

กรณี ชุมชนบ้านบุ ผลการศกึษาพบว่าสําหรบัเรื่องสื่อประเพณีนัน้ กลุ่มตวัอย่างทัง้ผู้นําความ

คดิเหน็และผู้รบัสารเหน็ว่าเป็นสื่อที่มปีระสทิธภิาพอกีสื่อหน่ึงในการถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกบั

การอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนบ้านบุ เพราะประเพณีจะเป็นทัง้ผู้ส่งสาร สาร และ



117 

ช่องทางในการสื่อสารด้วยตวัเอง นอกจากน้ี สื่อประเพณีสามารถแสดงให้เห็นถงึวฒันธรรมที่

แท้จรงิ สะท้อนให้เห็นสภาพสงัคม มคีวามสนุกสนานได้เห็นของจรงิ ทุกคนได้มสี่วนร่วมใน

ประเพณนีัน้ ๆ และมกีารปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 

เมือ่พจิารณาสื่อประเพณีจองพาราตามองคป์ระกอบทีเ่ป็นสิง่ดงึดดูใจของการท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรมอนัไดแ้ก่ ที ่The European Center fo Traditional and Religional Culture หรอื 

ECTARC (n.d., อา้งถงึใน วาลกิา แสนคาํ, 2545) จะพบว่าสื่อประเพณีจองพารานัน้มคีวาม

น่าสนใจหรอืสิง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วอยู ่3 ประการ นัน่คอื  

1) ศลิปะ หตัถกรรม ประตมิากรรม  

โดยในตัวจองพารานัน้มีความน่าสนใจตัง้แต่ การจดัทําให้มีล ักษณะเหมือน

ปราสาท มกีารตดั ฉลุ ลวดลายต่าง ๆ ทีม่เีอกลกัษณ์ของความเป็นคน (ไต) ไทยใหญ่ไวอ้ยู่อย่าง

ประนีต และสวยงาม นอกจากนัน้การทาํหิง้ การประดบัตกแต่งต่าง ๆ ยงัคงสเน่หข์องความเป็น

วฒันธรรมไทยใหญ่ ไวใ้หน้กัท่องเทีย่วไดช้ื่นชม  

2) ประเพณคีวามเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนา  

ซึง่เป็นหวัใจหลกัของการจดัประเพณีจองพารามาแต่โบราณ และในปจัจุบนัแมจ้ะ

มคีวามเชื่อที่ลดลง แต่แนวทางปฏบิตัติามความศรทัธาในศาสนายงัคงอยู่ ดงัเช่น การนําสวย

ดอก (กระสวยดอกไม้) มาใช้ในการรบัอญัเชญิจองพาราไว้ในบ้าน หรอืการไปสวดถวายจอง

พาราทีว่ดั เมือ่เสรจ็สิน้พธิแีลว้นัน้ กย็งัคงมกีารปฏบิตักินัเช่นเดมิ 

3) วฒันธรรมเก่าแก่โบราณ วฒันธรรมพืน้บา้น หรอืวฒันธรรมยอ่ย  

ประเพณีจองพาราเป็น1ในประเพณี12เดอืน ของชาวไทยใหญ่ ซึง่เป็นกลุ่มคนที่

ยงัคงรกั และหวงแหนรปูแบบวฒันธรรมของตน เสมอมา โดยเฉพาะทีบ่า้นเมอืงปอนนัน้จะเหน็

ไดว้่าการถูกยกให้เป็นพื้นทีอ่นุรกัษ์ สบืสานประเพณีวฒันธรรมซึ่งสอดคลอ้งกบัความหวงแหน

และต้องการดํารงวฒันธรรมของคนในพื้นที่เอง จงึทําให้บ้านเมอืงปอนนัน้เป็นพื้นที่ที่มคีวาม

เขม้แขง็ในดา้นวฒันธรรมเป็นอยา่งด ี

และนอกจากนัน้ เมื่อพจิารณาตามเป้าหมายทีส่ําคญัทีสุ่ดของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2539, อ้างถงึใน สุดชวีนั นันทวนั ณ อยุธยา, 2551) ที่ได้

ศกึษาและเสนอว่า คอื ความพยายามที่จะก่อให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่พจิารณาได้จาก

องคป์ระกอบ 4 ประการ คอื 

1) ตอ้งดาํเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาต ิชุมชน วฒันธรรม วถิี

ชวีติทีม่ต่ีอขบวนการท่องเทีย่ว 

2) ตอ้งตระหนกัต่อการมสี่วนรว่มของชุมชน 

3) ต้องยอมรบัให้ประชาชนทุกส่วน ได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่เกดิจาก

การท่องเทีย่วเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 
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4) ต้องชี้นําตามความต้องการของประชาชนท้องถิ่น และ ชุมชนในพื้นที่

ท่องเทีย่ว 

จะพบว่า การท่องเทีย่วเมอืงปอนโดยใชป้ระเพณจีองพาราเป็นสื่อนัน้ สามารถพฒันาจน

ก่อเกดิเป็นการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เน่ืองจากบา้นเมอืงปอนนัน้ใชธ้รรมชาต ิของวถิี

ชวีติวฒันธรรมชุมชนมาเป็นหลกัในการดาํเนินการ โดยผ่านการมสี่วนร่วมคดิเหน็ เสนอแนะ ลง

มอืปฏบิตัแิละแกไ้ข ตกัเตอืน ดว้ยคนในชุมชนเอง โดยผลประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้กส็ามารถกระจาย

ไปได้ในทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน โดยมคีวามต้องการของประชาชนในท้องถิน่ที่มทีศิทางเดยีวกนั

กับวตัถุประสงค์ของภาครฐัในบ้านเมอืงปอน นัน่คือการส่งเสรมิการท่องเที่ยวแบบอนุรกัษ์

ประเพณีวฒันธรรมไวใ้หย้ ัง่ยนื ตามทีง่านวจิยัของวารนิทร ์จติคําภู (2541) ไดศ้กึษาเรื่อง การ

อนุรกัษ์วฒันธรรมพื้นบ้าน (ไทยใหญ่) ในทศันะของกรรมการบรหิารสภาวฒันธรรมอําเภอ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวจิยัพบว่าควรเน้นในด้านความร่วมมอืกนัของภาครฐั เอกชนและ

ประชาชน มอีงคก์รสําหรบัดําเนินการทชีดัเจน ประเพณีพืน้บา้นของชาวไทยใหญ๋ทีค่วรอนุรกัษ์

ส่งเสรมิเป็นพเิศษไดแ้ก่ปอยส่างลอง จองพารา (ปราสาทพระพุทธ) และประเพณีกัน่ต่อ (ขอ

ขมา) องคก์ร/หน่วยงานทีม่หีน้าทีส่นบัสนุนส่งเสรมิ ไดแ้ก่ หน่วยงานบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

องคก์ารทางดา้นวฒันธรรม องคก์ร/หน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่ฏบิตัไิดแ้ก่ ประชาชนในทอ้งถิน่  

 

5.3 การปรบัตวัเพ่ือเป็นส่ือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเพณีจองพารา 

 

จากบทบาทหน้าที่ของสื่อประเพณีจองพารา เราจะเหน็ว่าประเพณีจองพาราทีเ่ราแยก

องค์ประกอบของสื่อไปแลว้นัน้ “ประเพณีจองพารา” จะมหีน้าทีเ่ป็นสารและสื่อในรปูแบบการ

สื่อสารของบ้านเมอืงปอน โดยในงานวจิยัชิ้นน้ี ผู้วจิยัได้ตัง้โจทย์เกี่ยวกบัการนําไปใช้ในการ

พฒันาการท่องเที่ยวทีเ่ราได้ขอ้มูลมาจากตอนต้นแลว้ว่าประเพณีจองพาราในอดตีนัน้ มคีวาม

แตกต่างกบัปจัจุบนั ดงันัน้ในขอ้น้ีผู้วจิยัจะเสนอข้อมูลให้เหน็ว่า ประเพณีจองพารานัน้ มกีาร

ปรบัตวัแบบไหนในการสื่อสารครัง้น้ี ตามแผนแนวคดิต้นไม้แห่งคุณค่าในแนวนอนเมื่อมาทํา

หน้าที่สารและสื่อ สามารถสรุปได้ว่า การนําเอาประเพณีจองพารามาใช้ในการท่องเที่ยวนัน้ มี

การเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของเปลือก ที่มกีารเปลี่ยนวิธีการทําจองพารา คือ การทําโดย

นักเรยีนของโรงเรยีนบา้นเมอืงปอนและ มกีารทําการแห่จองพาราเพิม่ขึน้จากเดมิทีไ่ม่เคยมมีา

ก่อน ส่วนกระพีน้ัน้มกีารปรบัเน้ือหาของประเพณีขึน้มา คอืเพิม่ในเรื่องของการรกัษาประเพณี

วฒันธรรมเอาไว ้และนอกจากนัน้จากประเพณทีีเ่ป็นกจิกรรมของครอบครวั เปลีย่นกลายมาเป็น

กจิกรรมของชุมชน เมือ่แบ่งไปตามบทบาทหน้าทีข่องการสื่อสารจะเหน็ไดว้่า 

ในฐานะ สาร ประเพณีจองพารา มกีารปรบัตัวไปในเรื่องของเน้ือหาที่จากเดิม เป็น

กจิกรรมของชุมชน แต่เมื่อถูกส่งให้ทําหน้าทีใ่นการท่องเที่ยว ก็ต้องปรบัใหเ้ป็นวถิชีวีติของคน
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ในชุมชน เป็นกจิกรรมชุมชน นอกจากนัน้ยงัเป็นการ รกัษาวฒันธรรมไว ้มากกว่าเป็นการจดัทํา

เพื่อความสุขอยา่งเดยีว คุณค่าและความหมายต่าง ๆ ทีเ่ป็นแก่นสําคญัของประเพณีนัน้ ยงัไม่มี

การเปลีย่นปรบัใด ๆ จงึทาํใหเ้ราไดท้ราบว่า ผูร้บัสาร หรอืกลุ่มคนในชุมชนและนักท่องเทีย่วนัน้ 

จะไดร้บัรู ้คุณค่า/ความหมายของประเพณ ีอยา่งถูกตอ้ง 

ในฐานะ สื่อ ประเพณีจองพารามกีารปรบัตวัในเรือ่งของรปูแบบ คอืการเพิม่เตมิขัน้ตอน

การแห่จองพารา โดยวตัถุประสงคข์องการเพิม่เตมิน้ีกเ็พื่อการดงึดดู กลุ่มเป้าหมาย โดยสรา้งให้

มกีจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้มาในปจัจบุนั 

สุรยี ์บุญญานุพงศ์ และสุรศกัดิ ์ป้อมทองคา (2539) ไดท้ํา การศกึษาประเพณีเพื่อ การ

ท่องเที่ยวจุดเปลี่ยนของระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม พบว่า เมื่อกจิกรรมทางประเพณี กลาย

เป็นวตถุัดบิในการท่องเทีย่วรปูแบบของกจิกรรมตามแบบเดมิของทอ้งถิน่ มกัจะถูก ปรบัเปลีย่น

ไปเพื่อใหเ้กดิความน่าตื่นตา ตื่นใจแก่นักท่องเทีย่ว ผูท้ีเ่ขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดักจิกรรม

ประเพณี มใิช่มเีพยีงชาวบ้านหรอืคนในชุมชนเท่านัน้ หากแต่มหีน่วยงานและ องค์กรต่าง ๆ 

เขา้มารว่มดว้ย ซึง่มผีลทาํใหต้อ้งมกีารปรบัระบบการจดัการดาํเนินงานเสยีใหม ่ 

สาํหรบัการปรบัประยกุตส์ื่อพืน้บา้น หากไดพ้จิารณาต้นไมแ้ห่งคุณค่าตามแนวนอน เรา

จะเหน็ว่าต้นไมน้ัน้ประกอบดว้ย 3 ชัน้ด้วยกนั ประกอบด้วย เปลอืก (ส่วนที่อยู่นอกสุด) กระพี ้

(ส่วนที่อยู่ถดัเขา้มา) และแก่น (ส่วนที่อยู่วงในสุด) การแบ่งชัน้ทัง้ 3 ของต้นไมจ้ะโยงใยมาถึง

เรื่อง “การปรบัเปลีย่น” เพราะโดยธรรมชาตขิองต้นไมแ้ล้ว เปลอืกเป็นสิง่ที่ปรบัไดแ้ละปรบัอยู่

เสมอ กระพีน้ัน้จะปรบัไดบ้างส่วน แต่แก่นนัน้เป็นสิง่ทีต่้องรกัษาเอาไวใ้หเ้หมอืนเดมิ เน่ืองจาก

เป็นส่วนสําคญัที่สุดของต้นไม ้ทัง้น้ีการพจิารณาเรื่องการจดัวางคุณลกัษณะใดเป็นแก่น กระพี ้

หรอืเปลอืกนัน้ ต้องยดึถือหลกัเรื่อง “สทิธขิองเจ้าของวฒันธรรม” โดยที่กาญจนา แก้วเทพ 

(2549) ได้กล่าวไว้ว่า “คนข้างนอกไม่ควรจะไปก้าวก่ายล่วงละเมดิการตัดสนิใจของเจ้าของ

วฒันธรรม” 

เมื่อเราได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนองค์ประกอบการสื่อสารของประเพณีจอง

พาราแลว้ ทาํใหเ้ราไดเ้หน็ว่าสื่อประเพณจีองพารายงัเป็นสทิธขิองชาวบา้นเมอืงปอนอยู่ แมจ้ะมี

การเข้ามาทํางานของภาครฐั ในการส่งเสรมิประเพณี แต่ยงัคงอยู่ในการเข้ามารมสี่วนร่วม

บางส่วนเท่านัน้ โดยการลงมอืจดัทาํกจิกรรมในทุกขัน้ตอนยงัคงเป็นหน้าทีข่องคนบา้นเมอืงปอน 

โดยผ่านตวัแทนภาคประชาชน อยา่งปราชญช์าวบา้นและคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน เป็นผูค้อยดูแล

ประเพณีอยู่ โดยในฐานะเจา้ของวฒันธรรมนัน้มคีวามคดิเหน็ในการนําประเพณีจองพารามาใช้

แบ่งออกเป็น 2 หน่วยความคดิดงัน้ี 

1) มคีวามยนิดใีนการส่งเสรมิให้ประเพณีจองพาราเป็นกิจกรมท่องเที่ยวทาง

วฒันธรรม 

2) ความหวงแหนในวฒันธรรมและขอ้เสนอแนะ 
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โดยสรุปแล้วบ้านเมอืงปอนนัน้ได้นําความเป็นพื้นที่ส่งเสรมิวฒันธรรมมาใช้เป็นจุดดงึ

นกัท่องเทีย่วเขา้ไปท่องเทีย่ววฒันธรมในชุมชนมาชา้นานแลว้ โดยประเพณีจองพาราในวนัน้ีนัน้

ได้รบับทบาทอีกหน่ึง คอืเป็นสื่อประเพณีที่บ้านเมอืงปอนนํามามสี่วนร่วมในการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วด้านวฒันธรรมอกีทางหน่ึง โดยได้รบัการยนิยอม และ เหน็ด้วยของคนภายในชุมชน

เป็นอย่างด ีแต่ในอีกแง่มุมหน่ึงชาวบ้านเมอืงปอนนัน้ไม่ได้ละเลยเรื่องของการดูแลปกป้อง

ประเพณีวฒันธรรมที่หวงแหนของตน ไม่ใหถู้กปรบัเปลี่ยนไป หรอืผดิเพีย้นไปเมื่อมกีารเขา้มา

ของการท่องเที่ยว โดยมกีารปรกึษาหารอืถึงวธิกีารส่งต่อข้อมูลทางวฒันธรรมที่ถูกต้องและ

ช่วยกนัดแูลสอดส่อง คอยบอกคอยเตอืนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาอยู่เสมอ เพื่อใหก้ารท่องเทีย่ว

ทางวฒันธรรมในพื้นทีบ่า้นเมอืงปอนของพวกเคา้น้ีเป็นการท่องเทีย่วทีส่ามารถมกีารปฏบิตัสิบื

ทอดต่อกนัไปอยา่งยัง่ยนื 

ดงัที่ ชูสทิธิ ์ชูชาต ิ(2558, อ้างถงึใน สุดชวีนั นันทวนั ณ อยุธยา, 2551) ไดก้ล่าวถงึ 

แนวทางปฏบิตัเิพื่อพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ซึง่มอียู ่5 ประการคอื 

1) ควบคุมคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว 

2) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความสําคญัของแหล่งท่องเทีย่ว 

3) ควบคุมจาํนวนนกัท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการรองรบัพืน้ที ่

4) ดแูลพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 

5) ใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 

 

5.4 การมีส่วนร่วมของคนในบา้นเมืองปอน อาํเภอขนุยวม จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

 

จดักจิกรรมประเพณจีองพาราของบา้นเมอืงปอนทีผ่่านมาในอดตีนัน้ จะเป็นการทําตาม

ความเชื่อทางศาสนา โดยทุกบา้นหลงัคาเรอืน กจ็ะรูถ้งึระยะเวลาในการทําโดยไม่จาํเป็นต้องใช้

การประชาสมัพนัธ์หรอืการทําขึน้มาเป็นกจิกรรมใด ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกดิประเพณีจงึเป็น

เรื่องปกตทิีช่าวบา้นจะทําจองพารากนัเอง ต่างคนต่างทําแลว้จงึค่อยมาประดบัหน้าบ้าน แต่ใน

ปจัจุบนัที่ยุสมยัเปลี่ยนไป ผู้คนเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีบางส่วนจงึอาจศูนยห์ายไป ชาว

บ้านเมืองปอนตระหนักถึงข้อน้ีจึงมีการนําประเพณีจองพารามาเป็นสื่อในการกระตุ้นและ

เสรมิสรา้งการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรม โดยใชค้วามร่วมมอืของคนในชุมชนเป็นแรงขบัเคลื่อน

ในการทาํงาน 

จากแนวคดิเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชน (People Participation) สามารถนํามา

อภปิรายการเขา้มสี่วนรว่มของประชาชนบา้นเมอืงปอนในประเพณีจองพาราไดด้งัน้ี 
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เมื่อมองตาม Cohen and Uphoff (1980) ที่ได้แบ่งรูปแบบของการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนโดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ จะสามารถนํามาสรุปการมสี่วนร่วมของคนในบ้านเมอืง

ปอนไดด้งัน้ี 

1) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision-Making) ประกอบด้วยการรเิริม่ 

ตดัสนิใจ การดาํเนินการตดัสนิใจและการตดัสนิใจปฏบิตักิาร  

ก่อนการจดักิจกรรมประเพณีจองพาราของบ้านเมืองปอนนัน้จะมกีารประชุม 

ระดมความคดิ เพื่อใหค้นในชุมชนไดม้สี่วนในการ ชี้นําตามวถิชุีมชนที่ถูกต้อง และเป็นไปตาม

ความตอ้งการและความพงึพอใจของทุกฝา่ย 

2) การมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิาร (Implementation) โดยการใหม้กีารสนับสนุน

ทรพัยากร การบรหิาร และการประสานความรว่มมอื รวมทัง้การเขา้รว่มในการรว่มแรงรว่มใจ 

ในทุกขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนการประเพณีจองพารา ชาวบ้านเมอืง

ปอนนัน้ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมโดยทัง้หมด ทัง้ร่วมใหค้ําปรกึษาแก่กนัระหว่างทําจอง ร่วมลงมอืทํา

กบักลุ่มนกัเรยีน รว่มในการเดนิขบวน และรว่มในการบชูาจองพาราอยา่งถูกตอ้ง 

3) การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ

ทางสงัคมหรอืโดยส่วนบุคคล  

การจดัประเพณีจองพาราของบา้นเมอืงปอนน้ีมปีระโยชน์ทีช่ดัเจนใหก้บัชาวบา้น

ดงัน้ี  

ประการแรก คอื ชาวบา้นไดม้จีองพาราไวบู้ชา โดยไม่ต้องทําหรอืซือ้เอง เพราะมี

จองพาราทีน่กัเรยีนจดัทําไวแ้จกจา่ยใหก้บัชาวบา้น  

ประการทีส่อง คอื เดก็นกัเรยีนทีไ่ดท้าํจองพารา จะไดค้วามรูค้วามสามารถตดิตวั

ไปในเรือ่งของการทาํจองพารา  

ประการทีส่าม คอื เมือ่มกีารนําประเพณจีองพารามาสรา้งเป็นกจิกรรมในการเชญิ

ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามา ก็จะส่งผลถึง กลุ่มหรอืชุมนุมอื่น ๆ ที่มไีว้ต้อนรบันักท่องเที่ยวของ

บา้นเมอืงปอนใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 

4) การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล (Evaluation) เป็นการควบคุมและตรวจสอบ

การดาํเนินกจิกรรมทัง้หมด และเป็นการแสดงถงึการปรบัตวัในการมสี่วนรว่ม  

เมื่อสิ้นสุดงานประเพณีจองพาราจะมกีารสอบถามความคดิเห็นชาวบ้าน และมี

การประชุมสรปุงานประเพณจีองพาราเพื่อหาขอ้ผดิพลาดและรว่มกนัแกไ้ขในปีต่อ ๆ ไป  

นอกจากนัน้ การมสี่วนร่วมของคนในบ้านเมอืงปอนสามารถเรยีกได้ว่าเป็นการมสี่วน

ร่วมอย่างแทจ้รงิ ตามที ่White (1994, อ้างองิใน ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และคณะ, 2549) ได้

อธบิายไว้ว่า “การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาสามารถแยกแยะได้เป็น 2 ลกัษณะคอื 

การมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ (Genuine Participation) และการมสี่วนร่วมแบบเทยีม (Pseudo-

Participation)” White ได้นําแนวคดิของ Arnstein ซึ่งสะท้อนเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของ
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ประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่ โดยเขายํ้าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine 

Participation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่ Arnstein เรยีกว่า การร่วมแลกเปลี่ยน

ขอ้คดิเหน็ การร่วมเป็นพนัธมติร การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชส้ทิธใินการตดัสนิใจ การควบคุมการ

ตดัสนิใจโดยพลเมอืง 

โดยสรปุแลว้ภาพรวมของการมสี่วนรว่มในประเพณีจองพาราของชาวบา้นเมอืงปอนนัน้

เป็นไปในทศิทางทีด่ ีมกีารร่วมมอืร่วมใจ มกีารช่วยเหลอื มคีวามสนใจ และชื่นชมในประเพณีที่

จดัขึน้ในพื้นทีข่องตน ดว้ยคนทัง้บา้นเมอืงปอนมแีนวคดิในการพฒันาชุมชนหรอืพืน้ทีอ่ยู่อาศยั

ของตนเองไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ภาครฐัและประชาชน มสี่วนร่วมมือกันทัง้การอนุรกัษ์

วฒันธรรมและตอ้งการใหป้ระเพณีจองพาราเป็นสื่อทีช่่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่วไปดว้ยในตวัเอง 

ดงัที ่วไิล บุญบรรจง (2543) กล่าวถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการท่องเทีย่วนัน้ 

“ต้องใหป้ระชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการดําเนินงานพฒันา ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจแก้ปญัหาของ

ตนเอง โดยได้ร ับความร่วมมือจากทุกองค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

กระบวนการพฒันาการท่องเทีย่วมเีป้าหมายและทศิทางเดยีวกนั” มงคล จนัทรบํารุง และสารภ ี

ศลิา (2545) ได้ให้ทรรศนะถงึการมสี่วนร่วมของชุมชนกบัการท่องเที่ยวว่า “การท่องเที่ยวจะ

เกดิขึน้ในชุมชนอยา่งยัง่ยนืไมไ่ด ้หากเป็นการดําเนินงานของกลุ่มหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพยีง

ลําพงั โดยขาดความเหน็พ้องต้องกนัของสมาชกิส่วนใหญ่ในชุมชน และการที่จะให้ชุมชนเหน็

พอ้งต้องกนั กต็้องเกดิจากการที่ชุมชนตระหนักถงึคุณประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากการท่องเที่ยว

พรอ้มทีจ่ะมสี่วนรว่มในการดําเนินการทุกขัน้ตอน” 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 

5.5.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

โดยจากการศกึษานัน้จะเหน็ไดว้่าโดยภาพรวมแลว้ การทําการดําเนินงานกจิกรรมจอง

พารา ได้ตอบรบัสนองตามวตัถุประสงค์ของ กิจกรรม อย่างชดัเจนในเรื่องของการสืบทอด

วฒันธรรมของคนในพืน้ทีบ่า้นเมอืงปอนไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ แต่ยงัไม่สามารถนํามาใชด้งึดูดความ

สนใจด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้คนภายนอกได้ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการ

ประชาสมัพนัธท์ีย่งัคงมน้ีอยสาํหรบักลุ่มเป้าหมายนอกพืน้ที ่ 

นอกจากน้ีด้วยเป็นการทํากิจกรรมในช่วงปีมแีค่ 1 ครัง้และเป็นช่วงเวลาที่จํากดั คือ 

เป็นช่วงเวลาทีถู่กกําหนดไวเ้พื่อควบคุมเรือ่งการรกัษาประเพณีวฒันธรรมใหค้งอยู่อย่างเดมิ ซึง่

ถอืเป็นขอ้ดใีนการดํารงรกัษาวฒันธรรมไว ้จงึทําใหก้ารสื่อสารในเรื่องของการจดังานเป็นไปได้

ยาก จงึอาจใชว้ธิกีาร ประชาสมัพนัธภ์าพรวมของประเพณีและวฒันธรรมไทยใหญ่ ผ่านสื่อทีใ่ช้
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ง่ายแต่มปีระสทิธภิาพต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกชุมชน และสามารถจดัทําสื่อเองได้โดยคนใน

ชุมชน เช่นการใช ้Facebook Page เพิม่ขึน้มาเพื่อ Link ไปยงั Website หลกัของบา้นเมอืงปอน  

นอกจากน้ีผูศ้กึษายงัพบว่าการจดัทําขอ้มูลเพื่อเป็นการประสมัพนัธ์นัน้ จะเป็นการเปิด

โอกาสใหค้นภายนอกไดม้โีอกาสในการรบัรูถ้งึวฒันธรรมทีส่วยงามของชาวไทยใหญ่ดา้นอื่น ๆ 

อกีมาก และยงัสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวมกีารเตรยีมตวัก่อนเขา้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อกี

ดว้ย เช่นการโพสต์ขอ้มลูการแต่งกายแบบชาวไทยใหญ่ หรอืวฒันธรรมการกนิอาหารแบบชาว

ไทยใหญ่ เหล่าน้ีนอกจากจะทําให้เกิดความรู้และสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวแล้ว ยงั

สามารถสรา้งใหเ้ป็นการป้องกนัวฒันธรรมจากผูท้ีจ่ะเขา้มาท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัรูแ้ละเตรยีมตวัก่อน 

หรอืผูท้ีไ่มม่คีวามสนใจในวฒันธรรมชาวใหญ่อย่างแทจ้รงิหรอืผูท้ีไ่ม่พรอ้มจะทําตามกฏระเบยีบ 

ทีอ่าจจะรูส้กึไดถ้งึความกงัวลและยุง่ยาก ไดอ้กีทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั 

 

5.5.2 ข้อเสนอแนะด้านงานวิจยั 

จากวฒันธรรมไทยใหญ่ที่ผู้วจิยัได้ศกึษาผ่านประเพณีจองพารานัน้ พบว่ายงัมใีนส่วน

ของอฒัลกัษณ์ความเป็นไทยใหญ่ทีถู่กแสดงออกผ่านประเพณีต่าง ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของการจดั

งานนัน้มทีีม่าทีไ่ปของการกระทําจากพืน้ความเชื่อ ความศรทัธาของชาวไทยใหญ่อกีมากมายที่

ยงัไมไ่ดถู้กแสดงออกมาในงานวจิยัชิน้น้ี 

จากการศกึษาประเพณจีองพาราของบา้นเมอืงปอนนัน้ ผูศ้กึษาพบว่าขัน้ตอนการจดัทํา

จองพารา ลวดลาย และรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถงึ การทําฐานรองรบัจองพารา การจดัทําสวย

ดอกนัน้ ลว้นมขีัน้ตอนทีน่่าสนใจและมคีวามหมายซ่อนไว ้ซึง่สามารถนํามาจดัทําเป็นงานวจิยัที่

ลงลกึไปอกีขัน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ หรอืเป็นประโยชน์ต่อการรกัษาอนุรกัษ์วฒันธรรม

ประเพณจีองพารา หรอืออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ไวไ้ดอ้กีทาง 
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