
 
ประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 ประวัติความเปนมา 

ในสมัยโบราณจากการสังเกตชาวบานเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติในเรื่องของน้ํา  ไดเกิด
ความเช่ือจากการสังเกตวาในทุก ๆ ๓ ป  จะเกิดความแหงแลง ๑ ป  ดังน้ันในปใดที่เกิดความแหงแลงขึ้น  ชาวบานก็จะ
รวมตัวกันจัดทําพิธีตาง ๆ เชน  ฟงเทศนาธรรมเรื่องพญาคางคาก(คางคก) พิธีตานกวยสลาก (สลากภัต) ทําพิธีเล้ียงผีขุนนํ้า  
หรือประเพณีสืบชะตาแมนํ้า ทั้งน้ี เพราะมีความเช่ือวาถาหากประกอบพิธีอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวแลวสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลาย  ซึ่งประกอบไปดวย  รุกขเทวดา  เจาปาเจาเขา  ก็จะดลบันดานทําใหอุดมสมบูรณ  ฝนตกตองตาม  ฤดูกาล  
สามารถนําไปใชในภาคการเกษตรไดตลอดทั้งป 
 จากความเช่ือดังกลาว  กลุมผูสูงอายุในตําบลปาตึงจึงริเริ่มจัดใหมีประเพณีสบืชะตาแมนํ้าจันขึ้น  เริ่มแรกไดจัดทํา
ในปที่เกิดความแหงแลงเทาน้ัน  โดยมีความเช่ือวาเมื่อจัดพิธีน้ีแลวจะเกิดความอุดมสมบูรณของน้ําขึ้น  และยังเปนการสืบ
สานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมทองถ่ินใหคงอยูตอไป  ดังน้ัน  จึงมีความคิดที่จะจัดทําประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจัน
เปนประจําทุกป  และในป พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางอําเภอแมจันไดเล็งเห็นความสําคัญของประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจัน  จึงไดเขา
มามีสวนรวมในการจัดพิธีดังกลาวและไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนที่อาศัยแมนํ้าจันในการดํารงชีวิตและประชาชน
โดยทั่วไปไดเขารวมประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจัน  พรอมกันน้ีทางอําเภอแมจันไดกําหนดใหประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจันเปน
งานประเพณีของอําเภอแมจัน และในปจจุบันประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจันไดถูกกําหนดไวในปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายดวย 

ความเช่ือ ประเพณีสืบชะตาแมนํ้าจันเปนประเพณีที่เกิดจากความเช่ือของชาวลานนาที่มีการถายทอดกันมา
ยาวนานโดยเปนการถายทอดระบบความคิดพ้ืนบาน  ความเช่ือ  คานิยม  ทัศนคติที่มีการสืบทอดเรียนรูผานกันมาจากรุน
หน่ึงมาสูอีกรุนหน่ึงโดยชาวลานนามีความเช่ือที่เก่ียวกับอํานาจความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ  ซึ่งประชาชนเช่ือวาเมื่อได
กระทําตามประเพณีน้ีแลวจะทําใหแมนํ้ามีอายุยืนยาว  และใหมีนํ้าอยางอุดมสมบูรณ  เพราะตามประเพณีจะตองทําการเซน
ไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาง ๆ เชน เจาปา เจาเขา เจาที่ขุนนํ้า เทวดาเพ่ือประทานน้ํามาให  เพ่ือจะไดไมเกิดความแหงแลง  สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางมั่นใจ 
 พิธีกรรม    มีการประกอบพิธีตางๆ ทั้งของชาวไทยลานนาและของชาวไทยภูเขา (พิธีผี) ในสวนพิธีของชาวไทย
ลานนาจะเริ่มตนดวยการบนบานเจาที่เจาทาง กอนลงมือเตรียมงานจัดสถานที่ขออนุญาตและบอกกลาวใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย  จากนั้นกอนวันประกอบพิธีจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตเพ่ือขอใหทานไดมาคุมครองงานพิธีสืบ
ชะตาที่จัดขึ้นไมใหมีอุปสรรคใด ๆ ในวันงานเริ่มดวยพิธีถวายอาหารแดพระอุปคุตและพิธีขึ้นทาวทั้งสี่คือการบูชาจตุ
โลกบาลผูรักษาทิศทั้งสี่  พิธีกลาวปฏิญาณตน  พิธีกลาวคําสาปแชง พิธีฟอนบวงสรวงเจาที่ขุนนํ้า  พิธีตักนํ้าศักด์ิสิทธิ์  โดย
การกลาวโองการเชิญนํ้าศักด์ิสิทธิ์มาทําพิธีสืบชะตา พระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต  สวดสืบชะตา  จากนั้นนํานํ้าที่ผาน
การทําพิธีเทลงในแมนํ้าดังเดิมพรอมทําพิธีปลอยสัตวนํ้า 
 ในพิธีสืบชะตาแมนํ้าจันยังมีพิธีกรรมของชนเผา (ชาวไทยภูเขา)  ไดแก  เผาล๊ัวะ  มูเซอ เยา อาขา  ลีซอ  ซึ่งทุกเผา
จะมีพิธีกรรมของตนเอง  ซึ่งเปนการบูชาผีหรือเจาที่ขุนนํ้าตามความเช่ือของชนเผาที่เช่ือเหมือนกันวาแมนํ้ามีเจาของหรือ
ผูดูแลในทุก ๆ ป  จะตองเซนไหวดวยการนําไก  หมูเหลาและดอกไมธูปเทียน  เพ่ือเปนการขอขมาแมนํ้าที่ไดลวงเกินพรอม
ทั้งบันดาลใหแมนํ้ามีความอุดมสมบูรณ 
 อุปกรณ   อุปกรณที่ใชเหมือนกันการสืบชะตาทั่วไปทุกอยางเพียงแตความแตกตางในเรื่องขนาดของอุปกรณ
บางอยางซึ่งมีขนาดใหญขึ้น  เชน  ไมงาม  บันไดเงิน  บันไดทอง  ลวดเงินลวดทอง  ตองมีความยาว ๙ ศอก (๔.๕เมตร) 



 ขั้นตอนพิธีสืบชะตาแมนํ้าจัน 
 กอนวันทําพิธี  ๒  วัน  ชาวบานในตําบลปาตึง  จํานวน ๒๐ หมูบาน  จะรวมกันจัดสถานที่และอุปกรณสําหรับ
การประกอบพิธีสืบชะตาแมนํ้าจัน  ณ  บริเวณตนนํ้า  บานอาหลูหมู ๒๐  ตําบลปาตึง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดพิธี  โดยจะมีจัดทําซุมสืบชะตา  จัดเตรียมอุปกรณสําหรับพิธีสงฆ  จัดทําหอพระอุปคุต  หอทาว
ทั้งสี่  ทําซุมประตูทางเขาบริเวณงาน  จัดทําซุมพิธีชนเผา  จัดเวทีสําหรับเปดงาน  ทําสะพานตักนํ้าศักด์ิสิทธิ์ทําสะพานปลอย
ปลา  และตกแตงสถานที่บริเวณพิธี 
 กอนวันเริ่มงาน ๑ วัน  ในตอนเย็นจะมีการทําพิธีแหอัญเชิญพระอุปคุตมาคุมครองงานพิธีพระอุปคุตน้ีไดช่ือวา
เปนอรหันตที่อาศัยอยูในสะดือทะเล  เปนผูที่สามารถปราบพระยามารที่อาจมาทําลายพิธีตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นไดในการอัญเชิญ
อุปคุตน้ัน ชาวบานจะขบวนแหไปอัญเชิญพระอุปคุตไปท่ีแมนํ้า  แลวใหตัวแทนลงไปงมกอนหินขึ้นมาแลวถามคนที่รอบ
ฝงวา “ใชหรือไม” เมื่อคนบนฝงบอกวาไมใชก็งมหาตอไปอีกสองสามครั้ง จนคนบนฝงบอกวาใชแลวก็เชิญกอนหินที่
สมมุติวาเปนอุปคุตไปใสพานที่เตรียมไว  จากน้ันก็พานกันแหเพ่ือนําไปไวบนหออุปคุตที่สรางคลายศาลเพียงตา  ซึ่งจะต้ัง
ไวที่บริเวณที่จัดพิธี  มีกรวยดอกไม  ธูป  เทียน  คนโทนํ้าและสํารับอาหาร ๑ สํารับ  และจะตองถวายสํารับอาหารมื้อเชา  
และเพล  เมื่อเสร็จพิธีสืบชะตาแมนํ้าจันแลวก็จะมีพิธีอัญเชิญอุปคุตกลับไปสูแมนํ้าที่นํามาน้ัน 
 ในตอนเชาของวันงานพิธี  จะมีการประกอบพิธีขึ้นทาวทั้งสี่ในบริเวณงาน  ทาวทั้งสี่  คือ  การบูชาทาวจตุโลกบาล
ผูรักษาทิศทั้งสี่  ตามตํานานทางศาสนาทาวจตุโลกบาลเปนเทพกามาวจรภูมิเปนสวรรคช้ันแรกในจํานวน ๗ ช้ัน โดยการทํา
เครื่องสังเวยเทพ ๖ องค คือ 

- พระอินทร  ซึ่งเปนใหญกวาทาวจตุโลกบาล 
- ทาวมหาราธตรฐ     รักษาทิศตะวันออก   เปนราชาของคนธรรพ 
- ทาววิรุฬหก             รักษาทิศใต               เปนราชาธิบดีของกุมกัณฑ 
- ทาววิรูปกข              รักษาทิศตะวันตก     เปนราชาของนาค 
- ทาวเวศสุวัณณ         รักษาทิศเหนือ         เปนราชาของยักษ 
- นางธรณีเทวธิดา      รักษาแผนดิน 

 เมื่อประชาชนเดินทางมาถึงยังสถานที่ทําพิธี  ประชาชนทุกหมูเหลาที่เขารวมทําพิธีสืบชะตาแมนํ้าจัน  ต้ังแถวตาม
ตําบลและหนวยงานเพ่ือเริ่มประกอบพิธี  โดยเริ่มจากประธานกรรมการจัดงานกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน
ตอประธานในพิธี   เสร็จแลวประธานในพิธีมอบคํากลาวชลาลัยบูชา  คํากลาวสวดชุมนุมเทวดา  คําปฏิญาณและคําสาปแชง  
และปฏิทินการใชนํ้าใหกับประธานกรรมการจัดงาน  ตอจากน้ันประธานกรรมการจัดงานอานคํากลาวชลาลัยบูชาเพ่ือ
บรรยายถึงความสําคัญของแมนํ้าจันที่มีตอการดํารงชีวิต  พรอมกับบรรยายถึงสาเหตุทําใหแมนํ้าจันเสียหาย  และเชิญชวน
ประชาชนไดชวยกันรักษาแมนํ้าจัน   
 จากเว้ิงทิพยสุธาสวรรคแหงช้ันฟา     เอิบละอองอาบหลาลงมาหลั่ง    

เปนสรอยนํ้าสายสรงซึ่งทรงพลัง  สรางความหวังความช่ืนความรื่นรมย  
 เปนเสนสวยสายธารละหานเหิน  ชนไดเพลินอาบใชกินสิ้นทุกขขม 
 เอื้อสิงสาลดาไมไพรอุดม   ชุมโลกชมชุมฟาวนาลัย 
 แตฝูงคนบางหมูเหี้ยมหาญ   เขลาลางผลาญนาสังเวชอาเพศใหม 

ปาจะเตียนนํ้าจะแหงเพราะแลงนํ้าใจ  วอนขอไวชวยรักษาอยาทําลาย 
 ขอนบนอมวันทาคงคาสวรรค  สืบสานฝนสรางศรัทธาอยาแหนงหนาย 
 ไหลหลอเล้ียงสรรพชีวาอยางเสื่อมคลาย ไวโลกวายพังภินทคอยสิ้นชล..... 
 



 จากน้ัน ประธานกรรมการจัดงานกลาวบทสวดชุมชนเทวดา  เพ่ืออัญเชิญเทวดา    
 จากน้ัน ประธานกรรมการจัดงานจะนําประธานพิธีและผูเขารวมพิธีทุกคนกลาวคําปฏิญาณตนที่จะดูแลรักษา
แมนํ้า  และคําสาปแชงตอผูที่ทําลายแมนํ้าจันใหเสียหาย  ดังน้ี 
 สาธุ  สาธุ  โอกาสะ  ขาพเจาทั้งหลาย  ทั้งหญิงชายนอยใหญ ขอกราบไหววันทา 
 องคเทวาอารักษ   ผูพิทักษขุนเขา  เทพที่เนาแนวปา  เทพทานํ้าลําธาร 
 เทพอภิบาลตนไม  ทั้งเทพไทหินผา  รุกขเทพาผูศักด์ิสิทธิ ์ ผูทรงฤทธิ์อนุภาพ 
 ขอทรงทราบ  พิธีกรรม   ประกอบทําในวันน้ี เพ่ือเปนที่ประจักษ 
 เราจะรักษาปาไม  มิยอมใหใครตัด  ขอใหสัตยปฏิญาณ  จะบํารุงลําธาร 
 หวยละหานตนนํ้า  ไมรุกลํ้าริมฝง  ไมเสริมสั่งที่จะทิ้ง  ขยะมูลฝอย 
 โยนลงลอยนํ้าแม  เปนที่แพรโรคราย  เราหญิงชายทั้งหมู  จะคอยอยูรักษา 
 หากแมนวาไมปฏิบัติ ตามสัตยปฏิญาณน้ี  ขอใหช้ีผีปาหาเมือง ไดขุนเคืองลงโทษ 
 ผีโขมดทั้งหลาย  สาปฉิบหายตายสิ้น  ขอดาวด้ินกลางปา  ขอตายหากลางนํ้า 
 สมด่ังคําสัจจริง  หากชายหญิงผูใด  มีนํ้าใจรักปา  รักคงคานํ้าแม 
 ขอมีแตความสุข  รมเย็นทุกสมัย  เทวาลัยอวยพร  ยามสัญจรนอนพัก 
 เทพารักษปกปอง  ชวยคุงครองตลอดไป โสตถิเทอญ. 
 
 เมื่อเสร็จกลาวเสร็จประธานในพิธีอานปฏิทินการใชนํ้าเพ่ือเปนการเปดฤดูการใชนํ้าในปน้ัน ๆ โดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอแมจัน   
 จากน้ันประธานในพิธีกลาวเปดงานพิธีสืบชะตาแมนํ้าจัน  และทําการล่ันฆองชัยจํานวน ๓ ครั้ง  ประชาชนที่เขา
รวมพิธีต้ังขบวนเพ่ือแหบายศรี  พรองเสล่ียงชัยไปยังทานํ้าศักด์ิสิทธิ์  เมื่อขบวนถึงบริเวณทานํ้าศักด์ิสิทธิ์  ปูอาจารยจะทําพิธี
ขอนํ้าตอเทพยาดาผูรักษานํ้า  โดยการถวายเครื่องสังเวยพรอมพานดอกไมธูปเทียน  และรายคาถาปลาชอน  
 และจากน้ันจะมีการรําบวงสรวงเทพยาดา  รุกขเทวดาผูรักษาปาไมและตนนํ้าโดยนางรําเสร็จแลวนางรําจะมอบ
กระทงใบตองใหกับประธานเพ่ือลอยลงในแมนํ้า  ประธานอานโองการเชิญนํ้าศักด์ิสทิธิ์  ดังน้ี   
 
 ศรีสิทธิมงคล  จงชวยดลอํานวยชัย เจาปาพนมไพร  สถิตยแทนวิมานทอง 
 โปรดไดประชุมชวย และเอื้ออวยทุกสิ่งปอง พิธีตามครรลอง  ขาทั้งน้ันนอมวันทา 
 ขาขอนอมจิตบูชา  อัญเชิญพระคงคา  ขึ้นสูเสล่ียงชัย  แหแหนประโคมขับ 
 กลอมรับขวัญให  สืบสายนํ้าจันชลาลัย ยั่งยืนไปช่ัวฟาดิน 

 
 จากน้ัน ประธานในพิธีทําการตักนํ้าศักด์ิสิทธิ์ใสขันที่วางบนเสล่ียงเพ่ือมอบใหกับตัวแทนกลุมผูใชนํ้าจากทุก
ตําบล  จากนั้นต้ังขบวนแหนํ้าศักด์ิสิทธิ์ไปทําพิธีสืบชะตา  ณ  บริเวณทําพิธีสงฆหรือซุมสืบชะตา  ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  พระสงฆทําพิธีสวดสืบชะตาแมนํ้าจันเมื่อเสร็จแลวตัวแทนกลุมผูใชนํ้านํานํ้าที่ทําพิธีสืบชะตาแลวไปเทลงใน
แมนํ้าตามเดิม  ประธานและแขกผูมีเกียรติถวายไทยทาน  พระสงฆอนุโมทนา  จากน้ันประธานในพิธีทําการปลอยสัตวนํ้า
ลงในแมนํ้าจัน  และรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่ทางคณะกรรมการจัดงานไดกําหนดขึ้นในแตละปจนเสร็จพิธี 
 ในวันถัดมาจากการทําพิธีสืบชะตาแมนํ้าจัน  จะมีการทําความสะอาดพรอมพัฒนาแมนํ้าจันของประชาชนและ
องคการปกครองสวนทองถ่ินที่ไดใชประโยชนจากลํานํ้าจันทุกหมูบาน  โดยการจัดเก็บขยะ  กําจัดวัชพืชตาง ๆ ในลํานํ้าจัน
ใหสะอาด 



ภาพประเพณสืีบชะตาแมน้าํจัน ประจําป ๒๕๕๒ 

  

  

  

  
 

ผูจัดทําองคความรู นายวรสิทธ์ิ โอภาพ นกัวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอแมจัน 

ท่ีมา...องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน นายณฐกรณ  ใจรังสี  อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอแมจัน 



 


