ประเพณีสืบชะตาแมน้ําจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเปนมา
ในสมัยโบราณจากการสังเกตชาวบานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติในเรื่องของน้ํา ไดเกิด
ความเชื่อจากการสังเกตวาในทุก ๆ ๓ ป จะเกิดความแหงแลง ๑ ป ดังนั้นในปใดที่เกิดความแหงแลงขึ้น ชาวบานก็จะ
รวมตัวกันจัดทําพิธีตาง ๆ เชน ฟงเทศนาธรรมเรื่องพญาคางคาก(คางคก) พิธีตานกวยสลาก (สลากภัต) ทําพิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา
หรือประเพณีสืบชะตาแมน้ํา ทั้งนี้ เพราะมีความเชื่อวาถาหากประกอบพิธีอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวแลวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ซึ่งประกอบไปดวย รุกขเทวดา เจาปาเจาเขา ก็จะดลบันดานทําใหอุดมสมบูรณ ฝนตกตองตาม ฤดูกาล
สามารถนําไปใชในภาคการเกษตรไดตลอดทั้งป
จากความเชื่อดังกลาว กลุมผูสูงอายุในตําบลปาตึงจึงริเริ่มจัดใหมีประเพณีสบื ชะตาแมน้ําจันขึ้น เริ่มแรกไดจัดทํา
ในปที่เกิดความแหงแลงเทานั้น โดยมีความเชื่อวาเมื่อจัดพิธีนี้แลวจะเกิดความอุดมสมบูรณของน้ําขึ้น และยังเปนการสืบ
สานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมทองถิ่นใหคงอยูตอไป ดังนั้น จึงมีความคิดที่จะจัดทําประเพณีสืบชะตาแมน้ําจัน
เปนประจําทุกป และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางอําเภอแมจันไดเล็งเห็นความสําคัญของประเพณีสืบชะตาแมน้ําจัน จึงไดเขา
มามีสวนรวมในการจัดพิธีดังกลาวและไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนที่อาศัยแมน้ําจันในการดํารงชีวิตและประชาชน
โดยทั่วไปไดเขารวมประเพณีสืบชะตาแมน้ําจัน พรอมกันนี้ทางอําเภอแมจันไดกําหนดใหประเพณีสืบชะตาแมน้ําจันเปน
งานประเพณีของอําเภอแมจัน และในปจจุบันประเพณีสืบชะตาแมน้ําจันไดถูกกําหนดไวในปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายดวย
ความเชื่อ
ประเพณีสืบชะตาแมน้ําจันเปนประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของชาวลานนาที่มีการถายทอดกันมา
ยาวนานโดยเปนการถายทอดระบบความคิดพื้นบาน ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติที่มีการสืบทอดเรียนรูผานกันมาจากรุน
หนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่งโดยชาวลานนามีความเชื่อที่เกี่ยวกับอํานาจความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ซึ่งประชาชนเชื่อวาเมื่อได
กระทําตามประเพณีนี้แลวจะทําใหแมน้ํามีอายุยืนยาว และใหมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ เพราะตามประเพณีจะตองทําการเซน
ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ เชน เจาปา เจาเขา เจาที่ขุนน้ํา เทวดาเพื่อประทานน้ํามาให เพื่อจะไดไมเกิดความแหงแลง สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางมั่นใจ
พิธีกรรม มีการประกอบพิธีตางๆ ทั้งของชาวไทยลานนาและของชาวไทยภูเขา (พิธีผี) ในสวนพิธีของชาวไทย
ลานนาจะเริ่มตนดวยการบนบานเจาที่เจาทาง กอนลงมือเตรียมงานจัดสถานที่ขออนุญาตและบอกกลาวใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย จากนั้นกอนวันประกอบพิธีจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อขอใหทานไดมาคุมครองงานพิธีสืบ
ชะตาที่จัดขึ้นไมใหมีอุปสรรคใด ๆ ในวันงานเริ่มดวยพิธีถวายอาหารแดพระอุปคุตและพิธีขึ้นทาวทั้งสี่คือการบูชาจตุ
โลกบาลผูรักษาทิศทั้งสี่ พิธีกลาวปฏิญาณตน พิธีกลาวคําสาปแชง พิธีฟอนบวงสรวงเจาที่ขุนน้ํา พิธตี ักน้ําศักดิ์สิทธิ์ โดย
การกลาวโองการเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์มาทําพิธีสืบชะตา พระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต สวดสืบชะตา จากนั้นนําน้ําที่ผาน
การทําพิธีเทลงในแมน้ําดังเดิมพรอมทําพิธีปลอยสัตวน้ํา
ในพิธีสืบชะตาแมน้ําจันยังมีพิธีกรรมของชนเผา (ชาวไทยภูเขา) ไดแก เผาลั๊วะ มูเซอ เยา อาขา ลีซอ ซึ่งทุกเผา
จะมีพิธีกรรมของตนเอง ซึ่งเปนการบูชาผีหรือเจาที่ขุนน้ําตามความเชื่อของชนเผาที่เชื่อเหมือนกันวาแมน้ํามีเจาของหรือ
ผูดูแลในทุก ๆ ป จะตองเซนไหวดวยการนําไก หมูเหลาและดอกไมธูปเทียน เพื่อเปนการขอขมาแมน้ําที่ไดลวงเกินพรอม
ทั้งบันดาลใหแมน้ํามีความอุดมสมบูรณ
อุปกรณ
อุปกรณที่ใชเหมือนกันการสืบชะตาทั่วไปทุกอยางเพียงแตความแตกตางในเรื่องขนาดของอุปกรณ
บางอยางซึ่งมีขนาดใหญขึ้น เชน ไมงาม บันไดเงิน บันไดทอง ลวดเงินลวดทอง ตองมีความยาว ๙ ศอก (๔.๕เมตร)

ขั้นตอนพิธีสืบชะตาแมน้ําจัน
กอนวันทําพิธี ๒ วัน ชาวบานในตําบลปาตึง จํานวน ๒๐ หมูบาน จะรวมกันจัดสถานที่และอุปกรณสําหรับ
การประกอบพิธีสืบชะตาแมน้ําจัน ณ บริเวณตนน้ํา บานอาหลูหมู ๒๐ ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดพิธี โดยจะมีจัดทําซุมสืบชะตา จัดเตรียมอุปกรณสําหรับพิธีสงฆ จัดทําหอพระอุปคุต หอทาว
ทั้งสี่ ทําซุมประตูทางเขาบริเวณงาน จัดทําซุมพิธีชนเผา จัดเวทีสําหรับเปดงาน ทําสะพานตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ทําสะพานปลอย
ปลา และตกแตงสถานที่บริเวณพิธี
กอนวันเริ่มงาน ๑ วัน ในตอนเย็นจะมีการทําพิธีแหอัญเชิญพระอุปคุตมาคุมครองงานพิธีพระอุปคุตนี้ไดชื่อวา
เปนอรหันตที่อาศัยอยูในสะดือทะเล เปนผูที่สามารถปราบพระยามารที่อาจมาทําลายพิธีตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นไดในการอัญเชิญ
อุปคุตนั้น ชาวบานจะขบวนแหไปอัญเชิญพระอุปคุตไปที่แมน้ํา แลวใหตัวแทนลงไปงมกอนหินขึ้นมาแลวถามคนที่รอบ
ฝงวา “ใชหรือไม” เมื่อคนบนฝงบอกวาไมใชก็งมหาตอไปอีกสองสามครั้ง จนคนบนฝงบอกวาใชแลวก็เชิญกอนหินที่
สมมุติวาเปนอุปคุตไปใสพานที่เตรียมไว จากนั้นก็พานกันแหเพื่อนําไปไวบนหออุปคุตที่สรางคลายศาลเพียงตา ซึ่งจะตั้ง
ไวที่บริเวณที่จัดพิธี มีกรวยดอกไม ธูป เทียน คนโทน้ําและสํารับอาหาร ๑ สํารับ และจะตองถวายสํารับอาหารมื้อเชา
และเพล เมื่อเสร็จพิธีสืบชะตาแมน้ําจันแลวก็จะมีพิธีอัญเชิญอุปคุตกลับไปสูแมน้ําที่นํามานั้น
ในตอนเชาของวันงานพิธี จะมีการประกอบพิธีขึ้นทาวทั้งสี่ในบริเวณงาน ทาวทั้งสี่ คือ การบูชาทาวจตุโลกบาล
ผูรักษาทิศทั้งสี่ ตามตํานานทางศาสนาทาวจตุโลกบาลเปนเทพกามาวจรภูมิเปนสวรรคชั้นแรกในจํานวน ๗ ชั้น โดยการทํา
เครื่องสังเวยเทพ ๖ องค คือ
- พระอินทร ซึ่งเปนใหญกวาทาวจตุโลกบาล
- ทาวมหาราธตรฐ
รักษาทิศตะวันออก เปนราชาของคนธรรพ
- ทาววิรุฬหก
รักษาทิศใต
เปนราชาธิบดีของกุมกัณฑ
- ทาววิรูปกข
รักษาทิศตะวันตก เปนราชาของนาค
- ทาวเวศสุวัณณ
รักษาทิศเหนือ เปนราชาของยักษ
- นางธรณีเทวธิดา
รักษาแผนดิน
เมื่อประชาชนเดินทางมาถึงยังสถานที่ทําพิธี ประชาชนทุกหมูเหลาที่เขารวมทําพิธีสืบชะตาแมน้ําจัน ตั้งแถวตาม
ตําบลและหนวยงานเพื่อเริ่มประกอบพิธี โดยเริ่มจากประธานกรรมการจัดงานกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน
ตอประธานในพิธี เสร็จแลวประธานในพิธีมอบคํากลาวชลาลัยบูชา คํากลาวสวดชุมนุมเทวดา คําปฏิญาณและคําสาปแชง
และปฏิทินการใชน้ําใหกับประธานกรรมการจัดงาน
ตอจากนั้นประธานกรรมการจัดงานอานคํากลาวชลาลัยบูชาเพื่อ
บรรยายถึงความสําคัญของแมน้ําจันที่มีตอการดํารงชีวิต พรอมกับบรรยายถึงสาเหตุทําใหแมน้ําจันเสียหาย และเชิญชวน
ประชาชนไดชวยกันรักษาแมน้ําจัน
จากเวิ้งทิพยสุธาสวรรคแหงชั้นฟา
เอิบละอองอาบหลาลงมาหลั่ง
เปนสรอยน้ําสายสรงซึ่งทรงพลัง
สรางความหวังความชื่นความรื่นรมย
เปนเสนสวยสายธารละหานเหิน
ชนไดเพลินอาบใชกินสิ้นทุกขขม
เอื้อสิงสาลดาไมไพรอุดม
ชุมโลกชมชุมฟาวนาลัย
แตฝูงคนบางหมูเหี้ยมหาญ
เขลาลางผลาญนาสังเวชอาเพศใหม
ปาจะเตียนน้ําจะแหงเพราะแลงน้ําใจ
วอนขอไวชวยรักษาอยาทําลาย
ขอนบนอมวันทาคงคาสวรรค
สืบสานฝนสรางศรัทธาอยาแหนงหนาย
ไหลหลอเลี้ยงสรรพชีวาอยางเสื่อมคลาย
ไวโลกวายพังภินทคอยสิ้นชล.....

จากนั้น ประธานกรรมการจัดงานกลาวบทสวดชุมชนเทวดา เพื่ออัญเชิญเทวดา
จากนั้น ประธานกรรมการจัดงานจะนําประธานพิธีและผูเขารวมพิธีทุกคนกลาวคําปฏิญาณตนที่จะดูแลรักษา
แมน้ํา และคําสาปแชงตอผูที่ทําลายแมน้ําจันใหเสียหาย ดังนี้
สาธุ สาธุ โอกาสะ
ขาพเจาทั้งหลาย
ทั้งหญิงชายนอยใหญ
ขอกราบไหววันทา
องคเทวาอารักษ
ผูพิทักษขุนเขา
เทพที่เนาแนวปา
เทพทาน้ําลําธาร
เทพอภิบาลตนไม
ทั้งเทพไทหินผา
รุกขเทพาผูศักดิ์สิทธิ์
ผูทรงฤทธิ์อนุภาพ
ขอทรงทราบ
พิธีกรรม
ประกอบทําในวันนี้
เพื่อเปนที่ประจักษ
เราจะรักษาปาไม
มิยอมใหใครตัด
ขอใหสัตยปฏิญาณ
จะบํารุงลําธาร
หวยละหานตนน้ํา
ไมรุกล้ําริมฝง
ไมเสริมสั่งที่จะทิ้ง
ขยะมูลฝอย
โยนลงลอยน้ําแม
เปนที่แพรโรคราย
เราหญิงชายทั้งหมู
จะคอยอยูรักษา
หากแมนวาไมปฏิบัติ
ตามสัตยปฏิญาณนี้
ขอใหชี้ผีปาหาเมือง
ไดขุนเคืองลงโทษ
ผีโขมดทั้งหลาย
สาปฉิบหายตายสิ้น
ขอดาวดิ้นกลางปา
ขอตายหากลางน้ํา
สมดั่งคําสัจจริง
หากชายหญิงผูใด
มีน้ําใจรักปา
รักคงคาน้ําแม
ขอมีแตความสุข
รมเย็นทุกสมัย
เทวาลัยอวยพร
ยามสัญจรนอนพัก
เทพารักษปกปอง
ชวยคุงครองตลอดไป
โสตถิเทอญ.
เมื่อเสร็จกลาวเสร็จประธานในพิธีอานปฏิทินการใชน้ําเพื่อเปนการเปดฤดูการใชน้ําในปนั้น ๆ โดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอแมจัน
จากนั้นประธานในพิธีกลาวเปดงานพิธีสืบชะตาแมน้ําจัน และทําการลั่นฆองชัยจํานวน ๓ ครั้ง ประชาชนที่เขา
รวมพิธีตั้งขบวนเพื่อแหบายศรี พรองเสลี่ยงชัยไปยังทาน้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขบวนถึงบริเวณทาน้ําศักดิ์สิทธิ์ ปูอาจารยจะทําพิธี
ขอน้ําตอเทพยาดาผูรักษาน้ํา โดยการถวายเครื่องสังเวยพรอมพานดอกไมธูปเทียน และรายคาถาปลาชอน
และจากนั้นจะมีการรําบวงสรวงเทพยาดา รุกขเทวดาผูรักษาปาไมและตนน้ําโดยนางรําเสร็จแลวนางรําจะมอบ
กระทงใบตองใหกับประธานเพื่อลอยลงในแมน้ํา ประธานอานโองการเชิญน้ําศักดิ์สทิ ธิ์ ดังนี้
ศรีสิทธิมงคล
โปรดไดประชุมชวย
ขาขอนอมจิตบูชา
กลอมรับขวัญให

จงชวยดลอํานวยชัย
และเอื้ออวยทุกสิ่งปอง
อัญเชิญพระคงคา
สืบสายน้ําจันชลาลัย

เจาปาพนมไพร
พิธีตามครรลอง
ขึ้นสูเสลี่ยงชัย
ยั่งยืนไปชั่วฟาดิน

สถิตยแทนวิมานทอง
ขาทั้งนั้นนอมวันทา
แหแหนประโคมขับ

จากนั้น
ประธานในพิธีทําการตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ใสขันที่วางบนเสลี่ยงเพื่อมอบใหกับตัวแทนกลุมผูใชน้ําจากทุก
ตําบล จากนั้นตั้งขบวนแหน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปทําพิธีสืบชะตา ณ บริเวณทําพิธีสงฆหรือซุมสืบชะตา ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย พระสงฆทําพิธีสวดสืบชะตาแมน้ําจันเมื่อเสร็จแลวตัวแทนกลุมผูใชน้ํานําน้ําที่ทําพิธีสืบชะตาแลวไปเทลงใน
แมน้ําตามเดิม ประธานและแขกผูมีเกียรติถวายไทยทาน พระสงฆอนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธีทําการปลอยสัตวน้ํา
ลงในแมน้ําจัน และรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่ทางคณะกรรมการจัดงานไดกําหนดขึ้นในแตละปจนเสร็จพิธี
ในวันถัดมาจากการทําพิธีสืบชะตาแมน้ําจัน จะมีการทําความสะอาดพรอมพัฒนาแมน้ําจันของประชาชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดใชประโยชนจากลําน้ําจันทุกหมูบาน โดยการจัดเก็บขยะ กําจัดวัชพืชตาง ๆ ในลําน้ําจัน
ใหสะอาด

ภาพประเพณีสืบชะตาแมนา้ํ จัน ประจําป ๒๕๕๒

ผูจัดทําองคความรู นายวรสิทธิ์ โอภาพ นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอแมจัน
ที่มา...องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น นายณฐกรณ ใจรังสี อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอแมจัน

