คุณค่าความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์
ของประเพณีสืบชะตาในล้านนา
รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

บทน�ำ

ในวิถีแห่งสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคตินิยมสมัยใหม่มากมาย แต่พบว่า สิ่งหนึ่งที่
ยังคงถือปฏิบัติตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังคงมีอยู่ตามวิถีของ
ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้และ
ภาคเหนือที่มีจารีตต่างกัน หลัก ๆ มาจากบรรพบุรุษ มาจากความเชื่อในท้องถิ่น และมาจากหลัก
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ส�ำหรับภาคเหนือในบริบทของพืน้ ที่ สิง่ ทีเ่ กิดเกิดขึน้ จากรากฐานของจารีต
ประเพณีดั้งเดิมนั้นมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของคนเมืองหรือ
คนล้านนาอย่างแยกไม่ออกเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เสริมสร้างสุขภาวะทางใจที่ส่งต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางกายมาอย่างมัน่ คงทุกยุคสมัยโดยแทรกซึมเข้าไปในระบบความเชือ่ และวิถใี นชีวติ ประจ�ำวันมาตัง้ แต่
โบราณของแต่ละชุมชน วิถคี นเมืองในชุมชนล้านนาประกอบด้วยผูค้ นทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
เช่น ความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ ความคิด อุดมคติ วิถีชีวิตและภาพทางวัฒนธรรม
ในเชิงพหุทางสังคม พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ จึงเกิดความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์
ทางสังคมของประเพณีสืบชะตาในล้านนา บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์จากผลงานวิจัย
เรื่องสืบชะตาล้านนา: แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชน
ในล้านนาและต้องการสะท้อนภาพคุณค่าความสัมพันธ์ในเชิงพหุลกั ษณ์ของประเพณีสบื ชะตาในล้านนา
ในมิติทางสังคมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

พหุ หมายถึง อะไร

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค�ำว่า “พหุ” คือ มาก
และให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า หมายถึงสิ่งที่ท�ำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม
ชาวเขา
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พหุวัฒนธรรม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระและความคิด
ความเชื่อของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม แม้ว่าในสังคมชุมชนที่สถานศึกษา
ตั้งอยู่ ไม่มีชนกลุ่มน้อยหรือผู้พูดภาษาถิ่น แต่หลักสูตรและการสอนความเชื่อมโยงถึงความรู้และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่น เช่น ประเพณี ภาษาความเชื่อ การท�ำมาหากิน และ
วิถีชีวิต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
อีกอันหนึ่งพหุวัฒนธรรม คือ การสร้างเข้าใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและ
ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของกลุ่มชน (Ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา (language)
ศาสนา (religion) ประเพณีวัฒนธรรมบทบาททางเพศ (sexual orientation) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
(Geographic area) ประเพณีการสืบชะตาในล้านนาจึงสะท้อนภาพส่วนหนึ่งของความเป็นพหุสังคม
ทางวัฒนธรรมดังนี้

อิทธิพลของพิธีกรรมการสืบชะตาที่มีต่อคุณค่าความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์

จากการศึกษาถึงอิทธิพลของพิธีกรรมการสืบชะตาที่มีต่อคุณค่าความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์
ของชุมชนวิถลี า้ นนาในแง่มมุ ต่าง ๆ พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงพหุลกั ษณ์ทางสังคมถึง ๙ ประการ ดังนี้
๑) ความสัมพันธ์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓
จากการศึกษาวิจัย พบว่า การประกอบพิธีกรรมสืบชะตาในล้านนา เป็นการส่งเสริมบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ ประการ คือ
๑. ทานมัย
คือ บุญเกิดจากการให้ทาน
๒. ศีลมัย
คือ บุญเกิดจากการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย
คือ บุญเกิดจากการเจริญภาวนา
๔. อปจายนมัย
คือ บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
๕. เวยยาวัจจมัย
คือ บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ
๖. ปัตติทานมัย
คือ บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ
๗. ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ
๘. ธัมมัสสวนมัย
คือ บุญเกิดจากการฟัง
๙. ธัมมเทสนามัย
คือ บุญเกิดจากการแสดงธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์
คือ การท�ำความเห็นให้ตรง
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บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการดังกล่าวย่อลงในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ดังนี้
บุญกิริยาวัตถุข้อ ๔ และข้อ ๕ คือ อปายนมัย และเวยยาวัจจมัย จัดเข้าในศีล เพราะเข้าลักษณะ
ของความเรียบร้อย
บุญกิริยาวัตถุข้อ ๖ และข้อ ๗ คือ ปัตติทานมัย และปัตตานุโมทนามัย จัดเข้าในทาน เพราะเข้า
ลักษณะการให้บุญกิริยาวัตถุข้อที่ ๘ และข้อ ๙ คือ ธัมมัสสวนมัย และธัมมเทสนามัย จัดเข้าในภาวนา
เพราะเข้าในลักษณะของการอบรมจิต
ส่วนทิฏฐุชุกัมม์ จัดเป็นภาวนา เพราะเป็นลักษณะของปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ
ดังนั้น พิธีสืบชะตา เป็นบ่อเกิดแห่งบุญทั้งหลายที่มีความส�ำคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้
๑. ทานมัย หมายถึง การบริจาคทาน ได้แก่การสละทรัพย์สินสิ่งของสมบัติของตนเพื่อการ
ท�ำบุญด้วยเจตนาอันบริสทุ ธิ์ ซึง่ ในพิธกี รรมการสืบชะตา การให้ทานก็จะมีตงั้ แต่การถวายสังฆทาน วัตถุ
ทีถ่ วายอาจจะเป็นปัจจัย ๔ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำหรับการด�ำรงชีวติ การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทมี่ าเจริญ
พระพุทธมนต์ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มาร่วมงาน เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการบริจาคทาน
ทั้งสิ้น เพราะถือว่าได้สละทรัพย์สินสิ่งของสมบัติส่วนตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวังจะจุนเจือ
ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตน
๒. ศีลมัย หมายถึง การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย การสมาทานศีลจัดเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะศีลเป็นพื้นฐานของการท�ำความดีอย่างอื่น ดังนั้น ไม่ว่า
จะเป็นพิธีกรรมใดที่ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องรับศีล ดังในพิธีการสืบชะตาล�ำดับแรก
ของการประกอบพิธี ผูส้ บื ชะตาและญาติสนิทมิตรสหายทีเ่ ข้าร่วมพิธจี ะต้องอาราธนาศีลและรับศีลก่อน
ทั้งนี้เพื่อช�ำระกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ พร้อมที่จะบ�ำเพ็ญบุญหรือความดีอย่างอื่นต่อไป
๓. ภาวนามัย หมายถึง บุญส�ำเร็จเกิดจากการอบรมจิตพัฒนาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบในการ
ประกอบพิธสี บื ชะตา ผูร้ ว่ มพิธสี ามารถฝึกภาวนาได้ดว้ ยการสงบจิตฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แม้วา่
จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่การตั้งใจฟังด้วยความสงบ ย่อมท�ำให้จิตตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมก่อให้เกิดเป็นสมาธิ
สามารถระงับความสับสนวุ่นวายภายในใจได้ อีกประการหนึ่งในพิธีกรรมสืบชะตาเป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมความสงบเยือกเย็นทางจิตใจได้เป็นอย่างดี
๔. อปจายนมัย หมายถึง บุญเกิดจากการอ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่ ต่อคนทีค่ วรอ่อนน้อม เช่น บุคคล
ที่มีศีล มีคุณธรรมสูงกว่าตน โดยเฉพาะในพิธีสืบชะตาได้มีโอกาสสัมผัสกับคนจ�ำนวนมาก ย่อมมีโอกาส
ได้แสดงอปจายนมัยมากยิ่งขึ้น การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการกราบไหว้ ลุกรับ หรือพูดจา
แสดงสัมมาคารวะ หรือให้เกียรติต่อท่าน เป็นต้น จัดเป็นการท�ำบุญหรือการท�ำความดีประการหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็นกายสุจิต และวจีสุจริต ที่ออกมาจากมโนสุจริต
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๕. เวยยาวัจจมัย หมายถึง บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ ที่ถูกต้องดีงาม โดยเฉพาะ
การประกอบพิธีสืบชะตาในล้านนาจะมีการเตรียมพิธีต่าง ๆ เป็นพิเศษ ทุกคนจะขวนขวายเช่นกัน
หากเป็นฝ่ายหญิงอาจจะช่วยตระเตรียมข้าวตอกดอกไม้ จัดเตรียมภาชนะส�ำหรับท�ำบุญรวมถึงงาน
ที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต เป็นการช่วยเจ้าภาพหรือเป็นการท�ำบุญร่วมกัน ส่วนฝ่ายชายอาจจะ
ออกแรงก�ำลังยกสิ่งของต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในงาน หรือช่วยเหลือในส่วนที่ฝ่ายหญิงท�ำไม่
สะดวก เช่น การช่วยนิมนต์พระ หรือช่วยขับรถรับส่งพระ การประเคนสิง่ ของ เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน เป็นการแสดงถึงความมีนำ�้ ใจ ความเสียสละ ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ จึงจัดเป็นการขวนขวาย
ในบุญประการหนึ่ง
๖. ปัตติทานมัย หมายถึง บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ พุทธศาสนิกชน เมื่อท�ำบุญอันใดแล้ว
ก็มักจะอุทิศส่วนบุญนั้นแก่ผู้มีพระคุณ หรือแก่คนอื่น สัตว์อื่น เป็นการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไม่ตระหนี่ มีใจกว้างหวังประโยชน์สุขต่อคนอื่น เมื่อตนได้รับบุญแล้วก็หวังจะให้คนอื่นได้รับบุญนั้นด้วย
และผู้ให้ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่า ปัตติทานมัย ในพิธีกรรมการสืบชะตา คนล้านนาเมื่อได้ท�ำบุญ
จากการท�ำทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา จะนิยมเวนตานหรือการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ล่วงลับและ
สรรพสัตว์ทั้งปวง
๗. ปัตตานุโมทนามัย หมายถึง บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ เป็นบุญทีเ่ กิดจากการยินดี
หรือการอนุโมทนาในการให้ของผู้อื่น อีกนัยหนึ่ง การปัตตานุโมทนาเป็นการท�ำจิตใจให้ยินดี ชื่นชม
สาธุการในการกระท�ำดีของผู้อื่น ในการประกอบพิธีกรรมการสืบชะตาการกระท�ำที่ถือว่าเป็นกุศล
การกระท�ำที่ถือว่าเป็นคุณความดีของบุคคลผู้ร่วมประกอบพิธีการเข้าไปสาธุการยินดีในการกระท�ำนั้น
ได้ชื่อว่า ปัตตานุโมทนามัย
๘. ธัมมัสสวนมัย หมายถึง บุญเกิดจากการฟังธรรม การฟังธรรมจัดเป็นบุญประการหนึ่ง
ในพิธสี บื ชะตา นอกจากจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระปริตรแล้วยังมีการนิมนต์
ผู้เป็นประธานสงฆ์เทศน์หรืออ่านคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบชะตาด้วย ผู้ฟังย่อมมีความเข้าใจและ
เบิกบานใจที่ได้ท�ำบุญกุศล ได้รับอานิสงส์ของบุญ ตลอดถึงได้ทราบแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ส่งเสริมให้เกิดสติปัญญา ดังนั้น การฟังเทศน์หรือการอ่านคัมภีร์ในพิธีสืบชะตาจัดเป็นธัมมัสสวนมัย
ประการหนึ่ง
๙. ธัมมเทสนามัย หมายถึง บุญเกิดจากการแสดงธรรม หรือบุญเกิดจากการส่งเสริมให้มกี าร
แสดงธรรม เรียกว่า “ธรรมทาน” เป็นทานที่มีผลมากกว่าทานทั้งปวง ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
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		 “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง ในพิธีสืบชะตาของล้านนานิยม
มีการเทศน์คัมภีร์ธรรมต่าง ๆ เช่น สรากริวิชชาสูตร เป็นต้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญ
รุ่งเรืองจึงจัดว่าเป็นธรรมเทสนามัยด้วยประการหนึ่ง
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ หมายถึง การท�ำความเห็นให้ถูกต้อง ตามท�ำนองคลองธรรม จัดเป็นบุญ
อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา การท�ำพิธีสืบชะตาของคนล้านนาเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากพิธี
ต่ออายุในธัมมปทัฏฐกถาเรื่องอายุวัฒนกุมาร ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องกรรมที่ว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่ว
ได้ชวั่ ดังนัน้ คติความเชือ่ ในการท�ำพิธสี บื ชะตาของคนล้านนาจึงไม่ได้มงุ่ ให้เกิดความขลัง ความศักดิส์ ทิ ธิ์
จากพิธกี รรมโดยตรง อาศัยพิธกี รรมเป็นสือ่ ในการบ�ำเพ็ญบุญกิรยิ าต่าง ๆ เพือ่ ก่อให้เกิดมงคลความดีงาม
แก่ชีวิต แก่บ้าน หมู่บ้านและเมืองที่ตนอาศัยอยู่ คติความเชื่อและการปฏิบัติในพิธีสืบชะตาของคน
ล้านนาจึงไม่ได้ไขว้เขวออกนอกหลักการบ�ำเพ็ญบุญตามหลักพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด
สรุปได้ว่าการท�ำบุญในพิธีสืบชะตาในล้านนา มีเนื้อหาสาระด้านบุญกิริยาที่หล่อหลอมรวมกัน
อย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางสังคมขับเคลื่อนไปตามวิถีแห่งกุศล คือ ด้วยการสร้างบุญทั้ง ๑๐
ประการดังกล่าว การท�ำบุญในพิธสี บื ชะตา จึงจัดได้วา่ เป็นการกระท�ำตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา
ที่ มุ ่ ง ประโยชน์ สุ ข ของปั จ เจกบุ ค คล พหุ ช น ชุ ม ชน สั ง คม บนวิ ถี แ ห่ ง การบ� ำ เพ็ ญ บุ ญ แบบพุ ท ธ
ที่ก่อให้เกิดความดี ความงาม ความสุข ความเจริญ กล่าวโดยสรุปพิธีสืบชะตาเป็นการท�ำบุญที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะบังเกิดผลที่สามารถมองเห็นได้ใน ๒ ทาง คือ
๑. ผลทางจิตใจ ผลของการท�ำบุญจะท�ำให้จิตเบิกบานด้วยความงอกงามแห่งกุศลธรรม คือ
ความไม่โลภ (จาคะ) ความไม่โกรธ (เมตตา) และความไม่หลง (ปัญญา) กุศลธรรมที่งอกงามในจิตของ
ผู้บ�ำเพ็ญบุญนี้ คือ อาการแห่งบุญที่มองเห็นได้จากฝ่ายผู้กระท�ำ
๒. ผลทางกาย ผลของบุญนั้น แม้จะเริ่มต้นจากภายในจิต แต่เมื่อกระท�ำให้ปรากฏออกมา
เป็นกายกรรม และวจีกรรม ผลย่อมปรากฏต่อบุคคล ชุมชน สังคม เป็นความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร
มีมิตรไมตรีต่อกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีอันจะน�ำไปสู่สังคมสมานฉันท์และร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนาแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
๒) ความสัมพันธ์ด้านจิตวิทยา
พิธีกรรมการสืบชะตา อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างทางความเชื่อผสมผสานกันระหว่างความเชื่อ
ที่เป็นศาสนากับไสยศาสตร์ กล่าวคือพิธีกรรมการสืบชะตาเป็นกุศโลบายเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผู้
เข้าร่วมพิธี เพราะโดยสัญชาตญาณพืน้ ฐานของมนุษย์ลกึ ๆ แล้ว มีความรูส้ กึ ไม่มนั่ คงต่อชีวติ เพราะจาก
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมามนุษย์ประสบกับสิง่ ทีผ่ ดิ หวัง ความกลัว หรือพลาดหวังกับสิง่ ทีป่ รารถนาอยูบ่ อ่ ย ๆ
จึงสูญเสียความไม่มั่นใจในการด�ำเนินชีวิต รวมถึงการต้องการให้ชีวิตมีความมั่นคงสูงขึ้น ขวัญและ
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ก�ำลังใจจากญาติพนี่ อ้ งและคนทีร่ จู้ กั เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ นับสนุนให้ชวี ติ ได้กา้ วเดินต่อไป ดังนัน้ พิธกี รรม
การสืบชะตาจึงมีบทบาทต่อการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
อันเป็นสาระด้านจิตวิทยาในพิธีสืบชะตาของคนในล้านนาโดยแยกอธิบายได้ดังนี้
		
๑) พิธีสืบชะตาคน
พิธีสืบชะตาคนเน้นเรื่องจิตใจเป็นส�ำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือท�ำขึ้นเพื่อให้เกิดความ
สบายใจ เกิดก�ำลังใจ การสืบชะตาจะช่วยให้สภาพจิตดีขนึ้ เพราะได้อยูท่ า่ มกลางญาติพนี่ อ้ ง คนรูจ้ กั และ
พระสงฆ์ผู้ทรงศีล ท�ำให้ผู้สืบชะตามีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยจากความกลัวต่าง ๆ เมื่อผ่านพิธี
สืบชะตาแล้วจะรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส มีก�ำลังใจและเชื่อมั่นในการ
ด�ำเนินชีวิตต่อไปได้
		
๒) พิธีสืบชะตาบ้าน
พิธีสืบชะตาบ้านมีบทบาทในการโน้มน้าวจิตใจของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
เมือ่ อยูอ่ าศัยบ้านหลังนีแ้ ล้วจะท�ำให้เกิดความสุขใจสมหวังและเกิดสิรมิ งคลต่าง ๆ ในชีวติ สังเกตได้จาก
การน�ำแนวคิดเรื่องวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มาสร้างความรู้สึกแก่ผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเสาไม้
ทุกต้นมีรุกขเทวดาประจ�ำอยู่และคอยปกป้องคุ้มครอง ให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขความเจริญ
ความเชื่อในเรื่องการหาไม้มงคลมาเป็นเสาบ้านเรือน นอกจากจะเลือกเอาไม้ที่สมบูรณ์และ
เหมาะสมแล้วเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรง การอัญเชิญเทพยาดาอารักษ์เข้ามาอยูป่ ระจ�ำเสา
แต่ละต้น ก็ยังเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเสมือนว่าเป็นการต้อนรับสิ่งดีงามเข้ามาสู่บ้าน ท�ำให้สมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจากอันตรายภายนอกได้อีกด้วย
ตามแนวคิดของชาวล้านนามีความเชือ่ ว่า บ้านแต่ละหลังจะมีผเี รือนคอยคุม้ ครองดูแลลูกหลาน
ที่อยู่อาศัย เมื่อใดที่คนในบ้านจะกระท�ำการใด ๆ ก็ต้องบอกกล่าวให้ผีเรือนทราบก่อน พิธีสืบชะตาบ้าน
กระท�ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเพื่อน�ำพาโชคต่าง ๆ ซึ่งจะพบว่ามีขั้นตอนที่อ้างถึงเทวดาและผีเรือน
ในฐานะผู้คุ้มครองและน�ำโชคลาภเข้ามายังบ้านเรือน ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจึงเป็น
ลักษณะจิตวิทยาที่แฝงอยู่ โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์รักษา และน�ำพาความสุขและโชค
ลาภต่าง ๆ มายังเจ้าของบ้าน
นอกจากนี้ ความมั่นคงของบ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของคนในครอบครัว เพราะบ้าน
เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด บ้านที่มั่นคงเปรียบเสมือนว่ามีผู้น�ำที่เข้มแข็งและต้อง
ประกอบด้วยคุณธรรมในการอยูร่ วมกันด้วย หากผูน้ ำ� ปกครองสมาชิกด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา
กรุณา มุทติ า และอุเบกขาแล้ว บ้านจะกลายเป็นบ้านที่อบอุน่ น่าอยู่ และมีความปลอดภัย การสืบชะตา
บ้านยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงจิตวิทยาในการใช้ชีวิตของคู่สมรสใหม่ที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วย
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การแต่งงานเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่ในบ้านได้อย่างราบรื่น มีความสุข จึงต้องมีจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกัน
การรู้จักข่มใจ และความอดทน รวมทั้งความเสียสละของคู่สมรสที่อาศัยภายในบ้านเป็นสิ่งส�ำคัญ
การประนีประนอมเข้าใจกันและกันจะเป็นเครือ่ งช่วยหนุนให้บา้ นดูอบอุน่ เป็นครอบครัวทีม่ คี วามอบอุน่
บ้านก็จะกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ไปด้วย แต่หากคู่สามีภรรยาเอาแต่ใจตัวเองจนละเลยต่อหลักธรรม
ในการอยู่ร่วมกัน ย่อมมีส่วนท�ำให้เกิดปัญหาครอบครัว เป็นผลท�ำให้บ้านแตกหรืออยู่ร่วมกันอย่าง
ไม่ราบรื่น และไม่มีความสุข
		 ๓) พิธีสืบชะตาหมู่บ้าน
พิธีสืบชะตาหมู่บ้านเป็นพิธีกรรมระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประกอบพิธี โดยความเห็นพ้องต้องกันในเหตุที่เกิดขึ้น จะต้องปฏิบัติเพื่อความสุขของคน
ในหมู่บ้าน พิธีสืบชะตาหมู่บ้านเป็นพิธีใหญ่ที่อาศัยคนเป็นหมู่คณะ เมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
จึงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความร่วมมือ
ของคนในชุมชน อาศัยความสามัคคีกลมเกลียวโดยมีความศรัทธาเป็นสื่อกลาง จะสังเกตได้จากการ
ตั้งกระโจมสามขาไว้กลางหมู่บ้าน ซึ่งมีเพียงกระโจมเดียว อันเป็นสัญลักษณ์แทนหัวใจของคนทั้งชุมชน
ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความมีน�้ำใจเดียวกัน นอกจากนี้ฝ้ายล้วงที่โยงเข้าสู่บ้านแต่ละหลังดังใยแมงมุม
ก็เปรียบเสมือนความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ทีต่ า่ งถ้อยทีถอ้ ยอาศัยเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั อย่าง
แน่นแฟ้น ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงพิธีสืบชะตาได้ส่งผลทางจิตวิทยา สานความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ก่อให้เกิดความรู้สึกเอาใจใส่ดูแลห่วงใยซึ่งกันและกัน พิธีกรรมการสืบชะตาหมู่บ้านจึงมิใช่เป็นไปเพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคลแก่หมูบ่ า้ นเท่านัน้ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนตลอดถึงความสมัคร
สมานสามัคคี ความเอาใจใส่ และความผูกพันฉันท์พี่น้องของคนในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น ๆ ด้วย
		
๔) พิธีสืบชะตาเมือง
การสืบชะตาเมืองจัดเป็นพิธีการที่ส�ำคัญและยิ่งใหญ่ เพราะเกี่ยวข้องกับบ้านเมือง มิใช่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะ การได้เสียสละ สามัคคีร่วมกันประกอบพิธีสืบชะตาเมือง ส่งผลทาง
จิตวิทยาประสานใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในบ้านเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือปกป้องคุ้มครอง
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวง และมีผลเดียวกันคือปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง
ให้เจริญรุง่ เรือง ปลอดภัยจากภัยพิบตั ทิ งั้ ปวง และมีผลทางจิตใจ เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าบ้านเมืองได้รบั การ
ปกป้องจากสิ่งดีงามทั้งปวง
นอกจากนี้ พิธีสืบชะตาเมืองยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจในเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติใน
บ้านเมือง เช่น มีข้าศึกศัตรู ผู้ร้ายขโมยโจรเบียดเบียน บ้านเมืองแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เกิดทุพภิกขภัย คนและสัตว์ล้มตายด้วยโรคระบาด ผู้คนอยู่ด้วยความหวาดผวา เสียขวัญ พิธีสืบชะตา
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เมืองจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกกลัวและสูญเสียเหล่านั้นได้ โดยเชื่อว่าพลังแห่งความสามัคคี
ของประชาชนตลอดถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดความรัก
ความสามัคคีอีกด้วย
๓) ความสัมพันธ์ด้านสังคมวิทยา
ความสัมพันธ์ด้านสังคมวิทยา พบว่า มีความส�ำคัญด้านสังคมวิทยา เพราะเป็นกระบวนการ
เยียวยาให้คนในสังคม สามารถเผชิญกับปัญหาในการด�ำเนินชีวิตได้ด้วยก�ำลังใจที่เข้มแข็ง กล่าวคือ
การสืบชะตาได้เป็นพิธีกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง และจัดว่าเป็นพิธีกรรมที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตใจของคนในสังคม โดยเฉพาะในแง่จิตวิทยาเพื่อการปกครอง นอกจากความหมาย
เพื่อเรียกขวัญก�ำลังใจของคนในสังคมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองและผู้อยู่ภายใต้
การปกครอง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปมาพบปะสังสรรค์กัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และมีนโยบายเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกันอีกด้วย รวมไปถึงเมื่อใดที่ชาติบ้านเมืองประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ
เกิดความอดอยากข้าวยากหมากแพง สะเทือนต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นสาเหตุให้
ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์อยู่อย่างท้อถอยและเสียขวัญ พิธีกรรมสืบชะตาจะเข้าไปมีส่วนสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ร่วมกันเพราะฉะนั้น การประกอบ
ประเพณีพิธีสืบชะตา จึงมีความหมายทางจิตวิทยาทางสังคม ๓ อย่างด้วยกัน
๑) เป็นการชักน�ำผู้คนที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มเดียวกัน หรือในสังคมเดียวกันมาพบปะกัน ก่อให้
เกิดความรูจ้ กั และสัมพันธ์กนั แน่นแฟ้นมากขึน้ พิธกี รรมการสืบชะตาได้ผกู ร้อยรักสามัคคีผคู้ นในชุมชน
เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันเผชิญหน้ากับวิกฤตต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ
๒) เป็นการสือ่ ความหมายให้เข้าใจกันในการอยูร่ ว่ มกัน เพราะพิธกี รรมการสืบชะตาเป็นระบบ
สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารความเป็นหนึ่งเดียวและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
๓) เป็นเรื่องทางด้านจิตใจ ที่เป็นผลมาจากทั้งความเชื่อและการกระท�ำในการประกอบพิธี
คือ เมื่อกระท�ำถูกต้องตามประเพณีแล้ว ก็เชื่อว่าเป็นสิริมงคล ท�ำให้เกิดความสบายใจและมั่นใจ
จนเป็นการยอมรับอะไรต่าง ๆ ร่วมกันได้ เป็นการเสริมสร้างพลังความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น
ของชุมชน
๔) ความสัมพันธ์ด้านมานุษยวิทยา
ความสัมพันธ์ด้านมานุษยวิทยา พบว่า มีความสัมพันธ์ด้านมานุษยวิทยา ในแง่การหลอมรวมคติ
ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม ก่อให้เกิดเป็นพิธีสืบชะตาจนกลายเป็นที่ยอมรับของสังคมล้านนา
การศึกษาวิชามานุษยวิทยาในพิธีสืบชะตาเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้เห็นตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ
นักมานุษยวิทยาถือว่าพฤติกรรมทุกด้านของมนุษย์ การสนทนาประจ�ำวัน พิธีกรรมต่าง ๆ และแม้แต่
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การทักทายกันโดยทัว่ ไป มีความส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เกิดความเข้าใจชีวติ ของมนุษยชาติ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากการศึกษาพบว่า พิธสี บื ชะตาของล้านนาเป็นภาพรวมทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพของสังคม
ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ความเชื่อ ค่านิยมและเจตคติของคนในล้านนา และรวมไปถึงอิทธิพลต่อสิ่งที่มี
อ�ำนาจเหนือมนุษย์ที่จะสัมผัสถูกต้องได้ เช่น อ�ำนาจสิ่งแวดล้อมที่ลี้ลับ สภาพของดินฟ้าอากาศ เป็นต้น
มีการอ้อนวอนขอร้องบอกกล่าว เพื่อแสดงความภักดี เมื่อได้รับผลส�ำเร็จตามที่ตนประสงค์ไว้แล้ว
ก็แสดงความกตัญญูต่อสิ่งเหล่านั้น จึงได้ท�ำพิธีสืบชะตาเพื่อบูชาสักการะ ตลอดจนสร้างความเป็น
สิริมงคลตามความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อมั่นของคนขึ้น เหตุนั้นพิธีสืบชะตาจึงได้มีส่วนในการ
หล่อหลอมพฤติกรรมของคน จนกระทั่งเป็นระเบียบ แบบแผน เป็นพิธีกรรมที่ท�ำให้คนในสังคมอยู่กัน
อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้กรอบของประเพณีและศีลธรรมอันดี โดยมีหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
เป็ น พื้ น ฐานเพื่ อ จรรโลงความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นการอยู ่ ร ่ ว มกั น และเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารเสี ย สละ
ความเมตตากรุณา และได้พฒ
ั นากลายเป็นประเพณีทคี่ นส่วนใหญ่เข้าไปมีสว่ นร่วมและยอมรับกันจนถึง
ปัจจุบัน
ชาวล้านนามีความเชื่อว่าธรรมชาติรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน หมู่บ้าน เมือง มิได้มี
เฉพาะองค์ประกอบทางด้านกายภาพอย่างเดียว หากแต่มีองค์ประกอบทางด้านจิตวิญญาณด้วย ท�ำให้
ความคิดทางด้านจริยธรรมของคนล้านนา มิได้มีขอบเขตจ�ำกัดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ และมนุษย์กบั สัตว์เท่านัน้ หากแต่ยงั ครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น พิธีกรรมสืบชะตาในล้านนาจึงได้เข้ามามีส่วนต่อกระบวนการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ ซึง่ เกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงเป็นกุศโลบาย
อย่างหนึง่ เพือ่ สนองตอบความต้องการพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ ของคนไทยในสังคมและพิธสี บื ชะตาใน
ล้านนามีบทบาทต่อการศึกษามานุษยวิทยาทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ระหว่างธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ
ความรู้สึกโดยการน�ำเอาพิธีกรรมสืบชะตาผสมกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น เซ่นสรวงบูชา และ
บนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการสวดมนต์คาถาที่เป็นพุทธศาสตร์ ล้วนเป็นวิถีทางเพื่อ
การแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ในการด�ำรงชีวิตทั้งสิ้น
นอกจากนี้ พิธีสืบชะตายังสามารถประยุกต์ใช้กับการปลูกฝังจิตส�ำนึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เช่น พิธีสืบชะตาแม่น�้ำที่จังหวัดน่าน สืบชะตาต้นไม้หรือป่าที่พะเยา เป็นต้น
โดยใช้พิธีสืบชะตาเป็นเครื่องปลุกจิตส�ำนึกของคนในท้องถิ่นที่ได้อาศัยแม่น�้ำน่านในการยังชีพ ได้ตื่นตัว
และส�ำนึกในบุญคุณของสายน�้ำ  พร้อมที่จะช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแม่น�้ำน่านให้สะอาด
รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ  ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดแม่น�้ำน่านด้วย อนึ่ง การขยายตัวของสังคมในระบบ
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ทุนนิยม โดยการท�ำให้เกิดลักษณะปัจเจกชนนิยมสูงขึ้น จนถึงระดับที่ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท�ำการ
ผลิต ลักษณะดังกล่าวนี้ก�ำลังเกิดขึ้นกับสังคมล้านนา และเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ จนในที่สุดแล้ว ชุมชน
หมูบ่ า้ นในลักษณะทีอ่ ยูก่ นั อย่างเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลและเคารพซึง่ กันและกันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และที่
ส�ำคัญที่สุด คือ มนุษย์กับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่มนุษย์ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม (ที่ดิน
แหล่งน�้ำ  ป่าไม้ ฯลฯ) อย่างเคารพนับถือและเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ อันเป็นผลของแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังว่าสิ่งแวดล้อมมีตัวตน มีผีสางเทวดาปกป้องรักษาอยู่ เมื่อแนวคิดนี้ถูกท�ำลายลงด้วยแนวคิด
เชิงประโยชน์นิยมของระบบทุนนิยมได้ท�ำลายความเป็นชุมชน ประกอบกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลืองและไร้คุณค่า เป็นผลให้เกิดการแตกสลายของหมู่บ้าน ทั้งด้านกายภาพ เช่น การหายไปของ
ป่า ไร่ นา ถูกเปลี่ยนเป็นโรงงาน สนามกอล์ฟ รีสอร์ต บ้านจัดสรร และด้านจิตวิญญาณของความ
เป็นชุมชนที่เกื้อการุณย์กันและกัน ก็จะกลายเป็นความแตกสลายของวัฒนธรรม ประเพณีและ
พิธีกรรม แต่ส�ำหรับชาวล้านนาพิธีสืบชะตาเป็นเครื่องร้อยรัดผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสามัคคี
ความเสียสละ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
๕) ความสัมพันธ์ทางด้านจารีตประเพณีและพิธีกรรม
พิธีสืบชะตา พบว่า ประเพณีและพิธีกรรมการสืบชะตาในล้านนาด�ำเนินภายใต้กรอบแห่ง
“โลกทัศน์” ของผู้คนในสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมกล่าวคือบนฐานหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็น
หลักส�ำคัญ หาใช่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมแต่อย่างใดไม่ แม้ว่าพิธีกรรมบางอย่างจะได้รับอิทธิพลมาจาก
สังคมวัฒนธรรมอื่น แต่ก็ได้ปรับตัวเข้ามาอยู่ในการรับรู้ของผู้ที่อยู่ในระบบความเชื่อและพิธีกรรมนั้น
อย่างประสานกลมกลืนและลงตัว
พิธีกรรมการสืบชะตาเป็นการแสดงออกในทางบวกในแง่การให้ก�ำลังใจ และความเป็นสิริมงคล
แก่ชวี ติ มนุษย์ทกุ คนมีความปรารถนาให้ชวี ติ ของตนประสบผลส�ำเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวติ ตลอดจน
ปรารถนาให้มีชีวิตมีอายุยืนยาว ความมุ่งหวังและแรงปรารถนานี้จะส�ำเร็จได้ ก็เพราะกรรมคือการ
กระท�ำของมนุษย์เท่านัน้ และเมือ่ กล่าวถึงชะตากรรมของมนุษย์ จึงท�ำให้ทราบว่ามนุษย์ทกุ คนจะมีชะตา
กรรมเป็นของตนเอง แต่ชะตากรรมนี้จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการกระท�ำ  ดังนั้น ความเชื่อเรื่องสืบชะตา
จึงเป็นความเชื่อที่ผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในล้านนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการน�ำไป
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกรูปแบบหนึง่ ในยามทีช่ วี ติ มีอนั ต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือประสบเหตุเภทภัย
ต่าง ๆ
การสืบชะตาในล้านนาแม้จะสอดแทรกเรื่องทางไสยศาสตร์แบบพราหมณ์อยู่บ้างในพิธีกรรม
แต่หลักการส�ำคัญตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและใช้พธิ กี รรมเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้
บรรลุถึงเป้าหมายคือ ความสุข แต่ล�ำพังเพียงแค่ความเชื่ออย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมที่แล
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เห็นยากจึงต้องมีการแสดงออกด้วยการกระท�ำคือการประกอบพิธีกรรมขึ้น เพื่อให้บุคคลในสังคมได้มา
พบปะสังสรรค์กนั และได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน และเพราะพิธกี รรมการสืบชะตาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงศรัทธา ความเชื่อ ค่านิยม อุดมคติ ตลอดจนวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาทั้งหมด ดังนั้น การสืบชะตาจึงเป็นพิธีอันเป็นมงคลกับชีวิตและมีความส�ำคัญเกี่ยวพัน
กับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ โดยชาวล้านนาถือว่าพิธสี บื ชะตาได้กลายเป็นประเพณีและพิธกี รรมของชุมชนใน
ปัจจุบัน
พิธีสืบชะตาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะเป็นจุดนัดพบให้คนมารวมอยู่ในที่เดียวกัน
เป็นจุดนัดหมายคนในสังคมได้กระท�ำความดีรว่ มกัน เป็นความสัมพันธ์ทจี่ ดั ขึน้ จากความรัก ความเมตตา
กรุณา ความเสียสละของบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ดังนี้คือ
๑) พิธีสืบชะตาคน
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างญาติสนิทกับเจ้าชะตา
๒) พิธีสืบชะตาบ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อชุมชน
๓) พิธีสืบชะตาหมู่บ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อชุมชน
๔) พิธีสืบชะตาเมือง แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคมทั้งหมด
๕) พิธีสืบชะตาแม่น�้ำ แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การสืบชะตาแม้จะมีความเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิต เช่น การมีอายุยืน
การประสบผลส�ำเร็จในชีวิต ฯลฯ แต่กระบวนการหรือกรรมวิธีเพื่อให้ได้สมดังปรารถนาในสิ่งดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องอาศัยความเชื่อทางพุทธศาสตร์เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต ความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนา
ต่อเครือ่ งประกอบในพิธกี รรมการสืบชะตา ยังเป็นเหตุผลหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับความจริงของชีวติ และถูก
ตีความให้เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่วา่ จะเป็นจ�ำนวนสิง่ ของ หรือสัญลักษณ์อนื่ ทีแ่ ทนความ
เจริญรุง่ เรืองของชีวติ ก็ลว้ นสัมพันธ์กบั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ นอกจากนีอ้ ทิ ธิพลของความ
เชื่อเรื่องกรรมและการแก้กรรม ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ครอบคลุมพิธีกรรมการสืบชะตาไว้อีกด้วย
การประกอบพิธีสืบชะตา เป็นการสร้างกรรมใหม่ให้ปิดกั้นหรือตัดผลวิบากอกุศลกรรมที่จะตาม
ให้ผลในชาตินี้ หรือก�ำลังส่งผลอยู่ให้หมดพลังลง หรือตัดขาดไป เสวยวิบากใหม่ที่จะส่งเสริมเจ้าชะตา
ให้เกิดความสุขต่อไป พิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ แม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมที่ดูเหมือนจะห่างไกลจาก
แก่นสารสาระหลักของพระพุทธศาสนา และยากทีจ่ ะหาทางอธิบายด้วยกฏทางวิทยาศาสตร์แบบโลก ๆ
ให้เป็นที่ยอมรับได้ แต่การประกอบพิธีสืบชะตานี้นับว่าเป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดที่สอนคนให้ได้ท�ำ
ความดี โดยการแปรเป็นรูปธรรมให้ปฏิบัติได้ง่าย ๆ เป็นเรื่องของศรัทธาที่ไม่ต้องการค�ำอธิบายด้วย
เหตุผล และใช้ปัญญาระดับสูงนัก ผู้ประกอบพิธีกรรมปรารภเหตุชะตาตก ได้กระท�ำกรรมดีด้วยการ
บริจาคทาน สมาทานศีล และประพฤติธรรม พิธีสืบชะตาหากท�ำถูก เป็นบุญกิริยาวัตถุได้ครบสรรพ
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ทั้ง ๓ ประการ คือ ทานมัย ศีลมัย และภาวนามัย และถือเป็นการประกอบกุศลกรรมใหม่ตามกฏแห่ง
กรรมที่ว่า “ท�ำดีย่อมได้ดี” ย่อมส่งผลให้บุคคลเจริญด้วยธรรมทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
อันเป็นความปรารถนาของชีวิตมนุษย์
๖) ความสัมพันธ์ด้านสังคม
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสืบชะตาในล้านนา นักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมาย
และแนวคิดที่เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะการสืบชะตานั้นถือเอาการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ในการ
เกื้อกูลกันสอดคล้องกับ นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเกี่ยวข้องด้านจิตใจและ
อารมณ์ ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นเหตุเร้าใจกระท�ำให้
บรรลุจดุ มุง่ หมายของกลุม่ นัน้ กับการท�ำให้ประชาชนเข้มแข็งบนพืน้ ฐานของตนเองเป็นส�ำคัญ สุรยี ์ ตัณฑ์
ศรีสุโรจน์ เห็นว่าการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมมือร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
ของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ
และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการสืบชะตาไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้ง
กลุ่มในการจัดท�ำพิธีกรรมสืบชะตาแบบล้านนาโดยปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในกลุ่มคนและองค์กรต่าง ๆ ของคนในชุมชน ท�ำให้ชุมชน
เกิดความตระหนัก ความรัก ความห่วงแหนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งก�ำลังจะสูญหาย ซึ่งเป็น
เหตุให้ชมุ ชนมีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีและพิธกี รรมต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนให้ยงั่ ยืนจนถึง
ลูกหลาน โดยให้มีการสืบทอดในรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีกระบวนการเรียนรู้จากผู้ใหญ่สู่เด็ก
ในรูปแบบการท�ำงานร่วมกัน การจัดเตรียมงานพิธีกรรมสืบชะตาแบบล้านนา ซึ่งขั้นตอนของการ
เตรียมงานนัน้ จะมีกลุม่ คนหลายเพศหลายวัยมาช่วยกันท�ำงาน ทุกคนทีม่ าช่วยงานก็จะช่วยงานในด้าน
ที่ตนถนัด ใครที่ท�ำอะไรไม่เป็นจะดูวิธีการท�ำงานจากบุคคลอื่น และน�ำมาฝึกฝนหัดท�ำจะท�ำให้เกิด
ความรู้ความจ�ำขึ้นมา ถ้าต่อไปหากมีกิจกรรมสืบชะตาแบบล้านนาอีก ทุกคนสามารถช่วยเหลือกัน
ในด้านการจัดกิจกรรมได้ซงึ่ จะตรงกับรูปแบบของการเรียนรูห้ รือการศึกษาซึง่ ทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองได้โดยการเรียนรู้แบบทางตรงและทางอ้อม
๗) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
พิธีสืบชะตากับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ พบว่า สังคมล้านนาส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
ไม่ฟงุ้ เฟ้อ มีความเป็นอยูต่ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทุกคนมีความ
ขยันและมีความอดทนในการประกอบอาชีพตามหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ จึงท�ำให้ทุกคนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีความสมบูรณ์และมีความสุขในการด�ำรงชีพ ดังนั้น จึงท�ำให้ประชาชนในชุมชนมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมสืบชะตาแบบล้านนา และสามารถบริจาคทรัพย์หรือเสียสละก�ำลังกาย
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ด้วยความเต็มใจ แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนไปในทางดี หรือทางร้ายก็ตามไม่เป็นผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางศาสนา หรือแม้แต่พธิ กี รรมสืบชะตาแบบล้านนาจึงถือเป็นเอกลักษณ์ทสี่ ำ� คัญ และยังคง
มีให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ในชุมชนล้านนา
๘) ความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาจิตใจ
ในวิถชี วี ติ ของคนล้านนาไทย ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พิธกี รรมต่าง ๆ ยังคงมีความส�ำคัญกับวิถชี วี ติ
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิธสี บื ชะตาถือได้วา่ เป็นประเพณีทปี่ ฏิบตั มิ าตัง้ แต่บรรพกาล เป็น
พิธีกรรมที่มีผลต่อชีวิตจิตใจของคนล้านนาเป็นแก่นของการด�ำเนินชีวิต การเข้ามามีส่วนร่วมของคนใน
สังคมพิธีสืบชะตา ตามท้องถิ่นและชุมชนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการคิดการด�ำเนินงานซึ่งจะเป็นไปโดย
อัตโนมัติ คือ ทุกคนต่างพร้อมใจที่จะมาช่วยงานโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวหรือขอร้อง ทุกคนต่างมี
จิตส�ำนึกทีด่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ประเพณีสบื ชะตาแบบล้านนา และผลทีไ่ ด้จากการพัฒนาด้านจิตใจ จึงท�ำให้
มีการแสดงออกทางจิตใจที่ดี เช่น การจัดพิธีกรรมสืบชะตาคณะกรรมการ ผู้จัดจะต้องมีการวางแผน
ชีแ้ จงและบอกกล่าวแก่คนในครอบครัว ให้รบั รูข้ นั้ ตอนของพิธกี รรมสืบชะตาแบบล้านนา ตลอดจนการ
ส่งเสริม ชักชวน แนะน�ำ ชีแ้ นะ ในการจัดท�ำพิธกี รรมสืบชะตาให้ถกู ต้องตามหลักการ และเตรียมด�ำเนิน
การโดยได้มกี ารด�ำเนินการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แต่ละคนน�ำไปปฏิบตั จิ ะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชนการอนุรักษ์ต่อไป
๙) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
พิธสี บื ชะตามีความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจของท้องถิน่ และชุมชนในประเด็นของการเป็นวัฒนธรรม
สอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นคนแรกที่ใช้ค�ำว่า “เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม” และเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม หมายถึง หลักเศรษฐกิจที่ค�ำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ผู้คน
ประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ท่านอธิบายว่า เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมเป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของเราเอง ท่านเรียกอีกชื่อว่า “เศรษฐกิจ
พื้นฐาน” หรือ “เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง”สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เรื่อง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมหมู่บ้านของชนชาติไทยในและนอกประเทศไทยพบว่า ชุมชน
หมู่บ้านไทยมีลักษณะโบราณและความเป็นชุมชนเข้มข้น ชุมชนหมู่บ้านไทยนอกประเทศมีระบบ
แบ่งทีด่ นิ ท�ำกินใหม่เป็นระยะ (repartition) ตามขนาดของครอบครัว มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันและ
น�้ำใจเป็นพื้นฐานของชีวิต มีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่แสดงความส�ำคัญของบรรพบุรุษ ผู้เฒ่าผู้แก่ ครอบครัว
และชุมชน เช่น พิธีเรียกขวัญ และพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษและผีแห่งธรรมชาติแวดล้อม พิธีสืบชะตาบ้าน
ฯลฯ เมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนไทยนอกประเทศไทย เราสามารถสืบสาวย้อนกลับ เห็นการ
ด�ำรงอยูส่ บื เนือ่ งตลอดมาของสถาบันชุมชน ข้ามกาลเวลา ไม่วา่ ระบบเศรษฐกิจสังคมทีค่ รอบอยูข่ า้ งบน
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จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร คุณลักษณะส�ำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยเดิมคือ การรักความอิสระ และ
ความมีน�้ำใจ คนไทยชอบท�ำอะไรตามใจ ไม่ชอบการบังคับกดขี่ ไม่ชอบการใช้อ�ำนาจ ไม่ชอบรัฐ ขณะ
เดียวกันคนไทยมีนำ�้ ใจช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ถือเป็นพีเ่ ป็นน้อง แบ่งกันอยูแ่ บ่งกันกิน อยูร่ วมเป็นชุมชน
ขนาดเล็ก เรียกว่าบ้าน สังคมและวัฒนธรรมชาวบ้านไทยเป็นอนาธิปตั ย์นยิ ม ( anarchism ) เมือ่ ค้นคว้า
โยงไปถึงชุมชนชาวไทนอกประเทศ ในรัฐอัสสัม รัฐฉาน ในสิบสองพันนา ลาว และสิบสองจุไท ก็ได้พบ
ลักษณะอนาธิปตั ย์นยิ มนีเ้ ช่นเดียวกัน ต่างจากสังคมและวัฒนธรรมจีน หรืออินเดีย ทีเ่ ป็นระบบรวมศูนย์
และมีล�ำดับชั้นเข้มงวดในสังคมตามแบบขงจื้อและฮินดู การด�ำรงอยู่ขององค์กรชุมชนและวัฒนธรรม
ชุมชนในชนชาติไทนี้ อาจเนื่องมาจากการที่สังคมไทไม่ได้อยู่ ณ ศูนย์กลางของทวีปเอเชีย แต่อยู่ ณ
ขอบริมรอยต่อของรัฐและวัฒนธรรมใหญ่แห่งเอเชียสองวัฒนธรรม คือจีนและอินเดีย อีกทั้งมีความ
หนาแน่นของประชากรต�่ำกว่า ณ สองอาณาจักรนั้น คือมีทรัพยากรต่อบุคคลมากกว่า ทั้งเมื่อถึงสมัย
ระบบอาณานิคมเข้ามาครอบครอง ระบบทุนนิยมแทรกเข้าไปท�ำลายชุมชนหมูบ่ า้ น ประเทศไทยก็ไม่เคย
ตกเป็นอาณานิคม และวัฒนธรรมของชนชาติไท เป็นวัฒนธรรมกลางที่เชื่อมชนชาติหลายชนชาติ
ในเอเชียอาคเนย์ตอนบน ณ ดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน รวมด้วยถึงรัฐฉานของพม่า รัฐอัสสัมของ
อินเดีย เขตตะวันตกใต้คง และเขตใต้สบิ สองพันนาของมณฑลยูนานของจีน ประเทศลาว และเขตเหนือ
ด้านตะวันตกสิบสองจุไทของเวียดนาม ชนชาติต่าง ๆ ในเขตเหล่านี้ ได้รับวัฒนธรรมและภาษาไทเป็น
สมบัติร่วมกัน ชนชาติต่าง ๆ หลายชนชาติ เช่น ลั๊วะ ละว้า ปะหล่อง ขมุ ถิ่น กะฉิ่น แม้ว และชาวเขา
อื่น ๆ อาศัยอยู่บนภูเขาใกล้ ๆ กับชนชาติไทซึ่งอาศัยอยู่บนที่ราบ ทุกชนชาติเหล่านี้ลงมาค้าขายกับ
ชาวไทและชาวเผ่าอื่น บนที่ราบ เขาได้รับใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง ชนชาติเหล่านี้มีสองวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมไทย เนือ่ งจากวัฒนธรรมของชนชาติไทยเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ
ทีอ่ าศัยอยู่บนทีร่ าบลุม่ วัฒนธรรมไทยจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นวัฒนธรรมกลางโดยธรรมชาติ โดยความสมัครใจ
ของทุกฝ่าย ภายในเขตดินแดนประเทศไทยปัจจุบนั เอง ก็มเี ครือข่าย (network) การแลกเปลีย่ นมากมาย
ระหว่างชุมชนหมู่บ้านในอดีตและในปัจจุบัน ในภาคใต้ชุมชนชายฝั่งแลกปลากับข้าวของชุมชนบน
พื้นราบ และแลกปลากับผลไม้ของชุมชนชายภูเขา ในภาคเหนือชุมชนบนที่ราบในหุบเขาแลกข้าวกับ
ผักของชุมชนบนภูเขา ในภาคอีสานปัจจุบันก็มีการแลกอย่างแพร่หลาย เช่น แลกระหว่างปลากับข้าว
ผักหรือพริกกับข้าวหรือปลา เป็นต้น อัตราการแลกเปลีย่ นในตลาดชาวบ้านเหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์
ส่วนตัวของผู้แลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนคือ เพื่อความพอเพียงยิ่งขึ้น ไม่ใช่ก�ำไร
ชาวบ้านเรียกว่า “เปลี่ยนกันกิน” ตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนโดยกฏแห่งระบบทุนนิยม
ข้อเท็จจริงทั้งสองประการนี้ส�ำคัญมาก หมายความว่าสังคมไทยมีลักษณะพิเศษ มีสถาบันหลัก
คือชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้ว สถาบันนี้อุดมด้วยวัฒนธรรมแห่งชุมชน คือ ความเป็นมิตรไมตรีและน�้ำใจ
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ความเป็นชุมชนเป็นลักษณะหลักของชาวไทยอยู่แล้ว สืบเนื่องเก่าแก่มาแต่โบราณกาล คงทนข้ามกาล
เวลา อีกทัง้ วัฒนธรรมแห่งชุมชนไทยนี้ ยังเป็นวัฒนธรรมกลางของทุกชนชาติในอาณาเขตแถบนี้ ประกอบ
รวมชุมชนจ�ำนวนมากเข้าเป็นประเทศชาติโดยสมัครใจ ไทยมีวัฒนธรรมชุมชนเป็นหลักของชนชาติ
อยู่แล้ว และวัฒนธรรมนี้มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมร่วมของหลายชนชาติอยู่ด้วย บนพื้นที่ประเทศไทย
ปัจจุบันและรอบข้าง นี้เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษ ดังนั้น ส�ำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจวัฒนธรรม
อันหมายถึงเศรษฐกิจที่ยึดโยงอยู่ด้วยสถาบันชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน จึงย่อมจะมีความเข้มแข็ง
โดยธรรมชาติ เพราะวางอยู่บนสถาบันที่เป็นของชนชาติเราอย่างแท้จริง ที่เรามีด้วยตัวของเราเอง
อย่างเข้มข้น อีกทั้งมีความหมายว่า เป็นเศรษฐกิจที่มีขอบเขต ไม่เฉพาะแต่ ณ ระดับชุมชนท้องถิ่นผ่าน
ทางวัฒนธรรมร่วมได้ร้อยรวมหลายท้องถิ่นขึ้นเป็นเขตเดียวกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เป็นเขตเศรษฐกิจ
แห่งชาติ การพัฒนาแนวเศรษฐกิจวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนไทยทัง้ ระดับ
ชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ จากผลของงานวิจัยสะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นพหุลักษณ์
ได้อย่างชัดเจน
๑๐) ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
การท�ำพิธีสืบชะตาในล้านนานั้น นับเป็นพิธีกรรมที่เนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่คือเกี่ยวเนื่อง
กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพืชพรรณต่าง ๆ ที่น�ำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรม เพราะเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตลอดจนในบ้านเมือง โดยมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และเครื่องประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วอิงอาศัยกับธรรมชาติแทบทั้งสิ้น นอกจากนั้น นอกจาก
สืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน สืบชะตาเมืองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในวิถีชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
แล้วยังมีพิธีกรรมส�ำคัญที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ การสืบชะตาแม่น�้ำ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น พิธีสืบชะตาแม่น�้ำ 
เป็นพิธีกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน   ซึ่งมีรากฐานจากพิธีสืบชะตาบ้านเมือง
และชะตาคน  อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทีม่ คี ณ
ุ ค่าและความหมาย  นอกจากเป็นการเรียกขวัญก�ำลังใจ
กลับคืนมาแล้ว  ยังเป็นการใช้กศุ โลบายซึง่ เข้ากับวิถชี มุ ชน  ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ความสามัคคี  เกือ้ กูล
ช่วยกันแก้ไขปัญหา  และเกิดความเคารพต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ดี่ แู ลแม่นำ  
�้ ส่งผลดีตอ่ ระบบนิเวศวิทยาแม่นำ 
�้
และประการส�ำคัญทีส่ ดุ   เพือ่ เป็นการสนองพระราชด�ำริ ในเรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ ให้เกิดความยัง่ ยืน
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม  ดังพระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริและคณะ ณ สวนจิตรลดา เมือ่ วัน
ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ว่า “หลักส�ำคัญว่าต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้ น�้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่
ที่นั่น ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้” และ
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ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลายจังหวัด หลายอ�ำเภอ หลายลุ่มน�้ำ  ล้วนมีลักษณะของพื้นที่ป่าที่เป็น
ผืนป่าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งต้นน�้ำ แหล่งความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ แหล่งความมั่นคงทางด้าน
อาหารของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่า โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและในเขตพื้นที่ป่า
ซึ่งบางแห่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลท�ำให้หลายพื้นที่ที่ชุมชนตั้งถิ่นฐานมาก่อนการประกาศ
พื้นที่ป่า ได้ถูกจ�ำกัดการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า เป็นต้น

สรุป

สรุปได้ว่า คุณค่าความสัมพันธ์ในเชิงพหุลักษณ์ของประเพณีสืบชะตาในล้านนา ล้านนาตอนบน
ประกอบด้วยชุมชนคนพื้นเมืองที่หลากหลายของผู้คนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ สิ่งที่เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญ
ของล้านนาถิ่นเหนือ คือความเข้มแข็งในจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิน่ ทีถ่ อื ปฏิบตั มิ าจากบรรพบุรษุ ส่งต่อรุน่ สูร่ นุ่ พิธสี บื ชะตายังสือ่ ถึงการแสดงออกของวิถคี นใน
ชุมชน แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่แฝงด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีคิดของคนในชุมชน
ให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในชุมชน และพิธีสืบชะตาเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้เกิด
มวลความสุขทางกาย ทางใจ และเกิดความภาคภูมใิ จในถิน่ ก�ำเนิดและการถ่ายทอดต่อไปยังรุน่ ลูกหลาน
โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชือ่ มโยงระหว่าง บ้าน วัด บุคคล ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐเข้ากับความเชือ่ และพิธกี รรมได้อย่างเหมาะสมลงตัว รวมถึงสร้างชุมชนให้มคี วาม
รักสามัคคีเข้มแข็งมีความกตัญญูเคารพต่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย
นอกจากนัน้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเชือ่ มโยงกับการการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมโดยมี
วัดเป็นศูนย์กลางและมีความสัมพันธ์กันกับพหุลกั ษณ์ทางสังคมในเชิงพระพุทธศาสนาและบริบทสังคม
โดยรวมของล้านนาได้อย่างเหมาะสม ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้
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