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ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์1 

 
จารุวรรณ  พาสี2 

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง3 
ผศ.ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว4 

ดร.สุชาติ  ศรียารัณย
5 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  มี
วัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.) เพ่ือศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 3.) เพ่ือเสนอแนวทางการการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าใน
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี  รูปแบบร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าเทศในเขตบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยเทศบาลและชุมชนได้มีการร่วมมือกัน จัดงานขึ นทุกๆ ปี ไม่มีขาดตกไปเลยแม้แต่ปี
เดียว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในชุมชนนั น เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือด้วยกัน
ทั งสิ นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จัดกิจกรรม และที่เข้าร่วมกิจกรรมตั งแต่ขั นเตรียมการตลอดจนจบงาน และ
หลังเสร็จงาน 

 ฝ่ายที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงานภาครัฐโดยประชุม
ปรึกษาหารือ ก้าหนดกิจกรรมต่างๆ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร มีการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั ง
ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย โดยมีประชาชนให้ความสนับสนุน
ร่วมมือ ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมต่างๆ โดยมีการร่วมมือกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ
แต่ละคนโดยการชักชวนกันผ่านปากต่อปากด้วย รวมถึงมีการเปิดให้มีการลงชื่อที่จะท้ากิจกรรมต่างๆ 

                                                           
1 ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 นักศึกษาหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
5 อาจารย์ประจ้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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เพ่ือเพ่ิมความเป็นระเบียบ เช่นกิจกรรมแข่งขันพายเรือทวนน ้า โดยการเข้าร่วมของชุมชนต่างๆ การ
เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการเข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ นให้ และมีจัดให้ความรู้ความเข้าใจ มีการจัดเวทีเสวนา แก่
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน
การช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณี โดยการจัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่และตัวแทนในชุมชนเพ่ือ
เผยแพร่ให้คนในท้องถิ่นได้รู้ และเข้าใจ เพ่ือทุกคนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบ
ต่อไป 
 

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
จากประเพณีอุ้มพระด้าน ้าที่เป็นประเพณีของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บอกกันปากต่อปากจน

เป็นต้านาน และเป็นประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับ
อภินิหารของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ  “พระพุทธมหาธรรมราชา” 
ส้าหรับงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าของชาวเพชรบูรณ์นี เป็นงานประเพณีที่เก่าแก่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
หนึ่งเดียวในโลกที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ท้าให้ผู้คนไดใ้กล้ชิดกับธรรมะ และพระพุทธศาสนา และช่วยกันท้านุบ้ารุงรักษาประเพณีอันดีงามนี ให้
คงอยู่ไว้เป็นมรดกตกทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อๆ ไป และเป็นการสร้างจิตรส้านึกให้แก่
ประชาชนในการช่วยกันรักษาคุณภาพในแม่น ้าป่าสักที่เป็นแหล่งท้ามาหากินของตนไม่ ให้เสื่อมโทรม 
ไม่ท้ารายแหล่งท้ามาหากินของตนเอง แล้วน้อมน้ามาใช้ในการด้าเนินชีวิตรวมทั งก่อให้เกิดขวัญ
ก้าลังใจในการสร้างความดี และละเว้นความชั่วท้าให้สังคมเกิดความสงบสุข 

โดยชาวเพชรบูรณ์จะถือเอาวันสารทไทยที่ตรงกับวันแรม 15 ค่้าเดือน 10 ของทุกๆปีเป็นวัน
ประกอบพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อัญเชิญ “พระพุทธมหาธรรมราชา” ที่เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ลงไปด้าน ้าตามความเชื่อเก่าแก่ที่ได้มีมานานกว่า 400 ปี ทั งนี เชื่อกันว่าวิธีนี 
จะช่วยท้าให้ “น ้าท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข น้าความสุข ความสงบร่มเย็น จะท้าให้ฝน
ฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ชาวเพชรบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง” 
ถึงแม้ว่าในปีนั นๆจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ไม่ว่าจะมีน ้าไหลมาน้อยหรือจะมีน ้าไหลมามากก็ตาม 
แต่ก็มีการจัดท้าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีทุกไปไม่มีขาดตกไปแม้แต่ปีเดียว  
 การจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตลอด จากประเพณีท้องถิ่นธรรมดา
ที่มีการจัดงานเพียงไม่กี่วันเท่านั น จนพัฒนามาเป็นประเพณีระดับเมือง เป็นประเพณีประจ้าจังหวัด 
และปัจจุบันได้มีการพัฒนามาจนเป็นประเพณีระดับประเทศที่ประชาชนให้ความสนใจมากมาย ท้าให้
เป็นที่สนใจในวงการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดุด
นักท่องเที่ยว เช่นมีการสร้างพุทธอุทยานเพชบุระ พระพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง
เป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจ้าลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั งเด่นอยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) มาจากกรุงเทพฯ  
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 ด้วยเหตุดังที่ได้ประมวลมาทั งหมดนี  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ความร่วมมือระหว่างชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นี  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอ
เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก้าหนด
ขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี  
 

1. ขอบเขตด้านพื นที่ และประชากร 
 - ขอบเขตด้านพื นที่ 
 พื นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั งนี คือ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
   
 -ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ   จ้านวน 11 คน  ดังนี  
 1. ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์                       จ้านวน 1 คน 
 2. ผู้อ้านวยการส้านักศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         จ้านวน 1 คน 
 3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
 มหาวิทยาลัยราช-ภัฏเพชรบูรณ์                                                        จ้านวน 1 คน 
 4. นักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                จ้านวน 5 คน 
 5. ประชาชนในพื นท่ี                                                                 จ้านวน 3 คน 

     รวมจ้านวนทั งสิ น                       11 คน 
 

2. ขอบเขตด้านเนื อหา 
 การศึกษาวิจัยครั งนี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและความความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้ม
พระด้าน ้า 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ท้าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กันยายน 2561 ถึง 
ตุลาคม 2561 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.ด้านวิชาการ 
 1.1 ได้องค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้ทราบถึง รูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองในท้องถิ่น 
 1.2 ผลจากการศึกษาท่ีได้ ชุมชุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาให้ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์คงไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปได้สืบทอดต่อไป 
 

2.ด้านนโยบาย 
 2.1 คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ก้ากับดูแล สามารถน้าไปเป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการวางแผน ปรับปรุง และก้าหนดนโยบายการพัฒนาต่อไป 
 

3. ด้านสังคมและชุมชน 
 3.1 ท้าให้เกิดการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสืบต่อไป 
 3.2 ท้าให้คนในชุมชน เยาวชนหันมา ให้ความส้าคัญกับประเพณีท้องถิ่นของตนไม่ให้เลือนหายไป 
 3.3 ท้าให้ชาวเพชรบูรณ์รู้ถึงรากเหง้าของตนเองและรู้สึกรักบ้านเกิดและอยากกลับบ้านใน
ทุกๆ ปี ในวันส้าคัญๆ  
 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
1. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแยกการวิจัยออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field 
Study) โดยมีรายละเอียดดังนี  
 1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสืองานวิจัย 
เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องต่างๆ เป็นต้น 
 1.2 จัดท้าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (key 
informants) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มีความน่าเชื่อถือ และครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า 
 1.3 น้าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลงพื นที่ภาคสนาม 
 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยท้าการวิเคราะห์ในประเด็นที่สนใจตามวัตถุประสงค์ ของความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า 
 1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและข้อมูลเสนอแนะ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ผู้ศึกษาท้าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั งนี  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นวิทยานิพนธ์ทั งในระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างๆ เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องทั งจากห้องสมุด หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั งข้อมูลบทความจากเว็บไซต์ต่างๆที่เชื่อถือได้ เป็นต้น 
 

 2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
  2.2.1 การสัมภาษณ์ใช้วิธีการตั งค้าถามหลักของการวิจัยอย่างกว้างๆ ที่ เกี่ยวกับ
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ซึ่งแต่ละข้อเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันซึ่งจะท้าให้รู้สึกถึงประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็น
วัตถุประสงค์ต่อการศึกษาวิจัยครั งนี  
  2.2.2 วิธีการสัมภาษณ์นั น ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีถามค้าถาม ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบโดยแสดง
ความคิดเห็นความรู้สึกแต่ฝ่ายเดียว ผู้ศึกษาไม่เสนอความคิดเห็นหรือพยายามเปลี่ยนความเชื่อของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และพยายามควบคุมหัวข้อสนทนา ทิศทาง และขั นตอนให้เป็นไปตามประเด็น
ค้าถามท่ีตั งไว้ ให้ได้ค้าตอบตรงค้าถามมากท่ีสุด 
  2.2.3 ในขณะท้าการสัมภาษณ์นั น ผู้ศึกษาท้าการบันทึกค้าตอบลงในสมุดบันทึกทันที 
เพ่ือมีให้หลงลืมในประเด็นส้าคัญ รวมทั งใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการเก็บรายละเอียดของค้าตอบ 
เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ นได้ 
  2.2.4 ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะน้าไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
หลักฐานที่ได้รับจากเอกสาร บันทึก หรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆเช่น ค้าให้สัมภาษณ์
ของบุคคลอื่นๆ เป็นต้น 
  2.2.5 การสัมภาษณ์ โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
  2.2.5 การสังเกต เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 อย่างไรก็ตาม การน้าเสนอผลการศึกษาในครั งนี  จ้าเป็นต้องอ้างอิงจากค้าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะไม่ขอเอ่ยนามของผู้ให้สัมภาษณ์ในครั งนี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์
ของผู้ให้สัมภาษณ์หากเกิดปัญหาขึ นในอนาคตแต่จะขอกล่าวเพียงต้าแหน่งอย่างกว้างขวางเท่านั น 
เพ่ือความสมบูรณ์ของผลการศึกษา 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ประกอบด้วย คือ 
 3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informant) เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในด้าน
ประวัติศาสตร์ประเพณีพิธีกรรม สังคม ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 คนผู้อ้านวยการส้านักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 คน รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 คน 
 3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General informant) คือกลุ่มที่เป็นประชาชนชาวเพชรบูรณ์ที่เคย
รับรู้หรือสัมผัสและรับชมการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
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 - นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 5 คน  
 - ประชาชนในพื นท่ี จ้านวน 3 คน 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) โดยมีประเด็นค้าถาม ดังนี  
- ข้อมูลพื นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เมื่อครั งอดีตจนถึงปัจจุบัน 
- ความร่วมมือระว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอุ้มพระ
ด้าน ้า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ปัญหาและอุปสรรคของประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เมื่อครั งอดีตจนถึงปัจจุบัน 
- แนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- แนวทางในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- แนวทางในการพัฒนาประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.2 แบบสังเกต (Observation) ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) เป็นการสังเกตในลักษณะของผู้ชม โดยสังเกตบรรยากาศในบริเวณที่มีการจัดแสดง 
เช่น ปฏิกิริยาของผู้ชม อารมณ์ของผู้ร่วมพิธี ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้ร่วมสนทนา 
 

5. การวางแผนการสัมภาษณ์ 
 การวางแผนการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้วางแผนกระบวนการไว้ ดังต่อไปนี  
 5.1 ขั นเตรียมการผู้ศึกษาท้าการค้นหาชื่อผู้ให้ข้อมูลส้าคัญหรือบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์ที่มีความ
เกี่ยวพันกับงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกโดยผู้ศึกษาเตรียมค้าถามใน
การสัมภาษณ์ไว้เป็นประเด็นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยขณะเดียวกันก็จัดเตรียมเครื่องมื อ
ประกอบการสัมภาษณ์ เช่นอุปกรณ์จดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น หลังจากนั นจึงด้าเนินการนัด
หมายกับผู้ที่จะให้ข้อมูล หรือผู้ที่จะให้สัมภาษณ์เพ่ือขอท้าการสัมภาษณ์ 
 5.2 เมื่อสามารถนัดหมายกับผู้ที่จะให้ข้อมูลตามรายชื่อที่ก้าหนดไว้แล้ว ผู้ศึกษาไปถึงสถานที่นัด
หมายก่อนเวลาด้วยความเรียบร้อย โดยแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะแนะน้าตัวเองก่อนว่า ผู้
ศึกษาวิจัยก้าลังท้าการศึกษา เรื่องความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า พื นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือใช้ประกอบการท้าวิจัยในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง และขออนุญาต
จดบันทึกและบันทึกเสียง  
 5.3 ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ให้แก่ผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้รับทราบจนเป็นที่พอใจแล้วจึงเริ่มถามค้าถาม ตามแบบสัมภาษณ์เตรียมไว้ และเริ่มการ
บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ เมื่อจับประเด็นที่ส้าคัญได้ก็อาจมีการตั งค้าถามอ่ืนๆ เพ่ือยืนยันการให้
การสัมภาษณ์อีกครั งเพื่อความชัดเจนของความคิดเห็นต่างๆ 
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 5.4 การบันทึกข้อมูลผู้ศึกษาจะจดบันทึกประเด็นส้าคัญให้ละเอียด และตรวจสอบความถูกต้อง
จากข้อมูลอีกส่วนที่ได้จากการบันทึกเสียงไว้ แล้วจึงเรียบเรียงข้อมูลอีกครั ง โดยน้าค้าสัมภาษณ์แปลง
เป็นภาษาเขียนให้สุภาพเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นน้าไปสู่การวิเคราะห์เนื อหาสาระโดย
การสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเสนอเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ขั นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะด้าเนินการไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยในเบื องต้นจะตรวจสอบในเรื่องของความครบถ้วนของข้อมูล ตามประเด็นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และการจ้าแนกประเภท (Typology) รวมทั ง
ตรวจสอบความพอเพียงของข้อมูลอีกครั งหนึ่ง 
  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 
และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการการวิจัย โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ประเพณี และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และสืบสาน
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า โดยสามารถวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี  
 1. ความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าของชาวเพชรบูรณ์นั น แต่เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของคนเพชรบูรณ์ที่
อยู่ริมแม่น ้าป่าสัก และมีชื่อเรียกกันหลายๆ อย่างว่า งานสารทไทยวัดไตรภูมิ งานอาบน ้าพระวัดไตร
ภูมิ และงานแข่งเรือวัดไตรภูมิ โดยจะเป็นงานที่จัดขึ นที่วัดไตรภูมิ ในวันสารทไทย คือวัน แรม 15 ค่้า 
เดือน 10 ของทุก ๆ ปี ซึ่งในการจัดงานท้าบุญวันสารทไทยนั น จะมีการจัดกิจกรรมหนึ่งที่พิเศษขึ นมา 
นั่นคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ จะต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรม
ราชา อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากวัดไตรภูมิลงเรือเพ่ือไปประกอบพิธีด้าน ้าที่กลาง
ล้าน ้าป่าสัก ซึ่งชาวเพชรบูรณ์ก็ได้ยึดถือปฏิบัติเช่นนี กันมายาวนาน 
 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ก่อก้าเนิดจากความเชื่อที่เป็นต้านาน ที่คนเพชรบูรณ์เล่ากันมาจาก
ปากต่อปาก จากรุ่นต่อรุ่นมา ดังนี คือ ต้านานเล่าว่า  เมื่อประมาณ 400 กว่าปีล่วงมาแล้ว ในสมัยกลาง
กรุงศรีอยุธยา คนหาปลาชาวเพชรบูรณ์ ที่หาปลาในแม่น ้าป่าสัก ได้พบเหตุอัศจรรย์ กล่าวคือ 
ตามปกติทุกวัน จะตกเบ็ด ทอดแห จับปลากันได้มากมาย แต่ในวันนั น ไม่มีใครจับปลาได้แม้แต่ตัว
เดียว จึงมานั่งปรับทุกข์กันอยู่ริมตลิ่งแม่น ้าป่าสัก บริเวณที่เรียกว่า “วังมะขามแฟบ” พลันอากาศที่
สงบเงียบอยู่ดี ๆ กลับแปรปรวน มีลมฟ้าลมฝน ฟ้าร้องฟ้าผ่า แล้วเกิดมีวังน ้าวนขึ นในล้าน ้า หมุนวน
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เอาพระพุทธรูปสีทองอร่ามขึ นมา แล้วด้าผุดด้าว่ายอยู่กลางล้าน ้า คนหาปลากลุ่มนั นจึงได้โดดน ้าไป
อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมามอบให้กับเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ และได้ร่วมกันอัญเชิญไปประดิษฐาน
ไว้ที่วัดส้าคัญกลางเมืองในสมัยนั น ก็คือวัดไตรภูมิ  ในปีถัดมา เมื่อวันแรม 15 ค่้าเดือน 10 ซึ่งตรงกับ
วันสารทไทย  องค์พระได้หายไปจากวัด ชาวเมืองต่างพากันช่วยหาไปทั่วทั งเมือง แต่ก็ไม่มีผู้ใดพบเลย  
จึงพากันไปยังวังมะขามแฟบ จุดที่พบองค์พระครั งแรก ก็ได้พบองค์พระด้าผุดด้าว่ายอยู่กลางล้าน ้า อีก
เช่นเดิม ครั งนี  ชาวเมืองจึงได้อัญเชิญองค์พระกลับมาวัดไตรภูมิอีกครั ง แล้วร่วมตกลงกันว่า ทุกวันแรม 
15 ค่้าเดือน 10 ของทุกปี  เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะต้องอัญเชิญองค์พระไปด้าน ้า ที่วังมะขามแฟบแห่ง
เดิม เพื่อองค์พระจะไดไ้ม่หนีไปเล่นน ้าอีก  พร้อมทั งร่วมกันขนานนามองค์พระศักดิ์สิทธิ์ว่า “พระพุทธ
มหาธรรมราชา” เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ นับแต่บัดนั นเป็นต้นมา 
 ส้าหรับพิธีกรรมการด้าน ้านั น เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงเรือ
จากท่าน ้าวัดไตรภูมิ ล่องเรือทวนน ้าขึ นไปประกอบพิธีอุ้มพระด้าน ้าท่ีท่าน ้าวัดโบสถ์ชนะมาร โดยจะด้า
น ้าเพียง 2 ทิศและทิศละ 3 ครั งเท่านั น คือ ทิศเหนือหรือทิศทวนน ้า และทิศใต้หรือทิศตามน ้า ซึ่งก็
เป็นความเชื่ออีกประการหนึ่งของคนเพชรบูรณ์ ที่ต้องการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ้าเมืองได้มาดล
บันดาลให้แม่น ้าป่าสักมีระดับน ้าและปริมาณน ้าที่พอดี นั่นคือ ถ้าปีใดน ้าแล้ง และต้องการให้ปีต่อไปมี
น ้าเพ่ิมขึ น การด้าน ้าก็จะหันหน้าขึ นทิศเหนือก่อน แต่ถ้าปีใดน ้ามากเกิดน ้าท่วม การด้าน ้าก็จะหันหน้า
ทิศใต้ก่อน เพ่ือให้ปีต่อไปมาน ้าลดลงอยู่ในระดับพอดี จึงถือว่า ประเพณีนี เป็นภูมิปัญญาที่เป็นการ
สร้างขวัญก้าลังใจในการท้ามาหากินของคนเพชรบูรณ์ และแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเพชรบูรณ์ที่ผูกพัน
อยู่กับแม่น ้าป่าสักเป็นอย่างมาก 
 “พระพุทธมหาธรรมราชา” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี (ขอม แบบบายน)  
หล่อด้วยเนื อทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 13 นิ ว สูง 18 นิ ว ไม่มีฐาน มีพระพักตร์กว้าง พระโอษฐ์แบะ  
พระกรรณยาวจรดพระอังสา  พระเศียรทรงชฎาเทริดหรือมีกระบังหน้า ทรงสร้อยพระศอ  พาหุรัด 
และประคต  มีลวดลายงดงาม อีกทั งแลดูน่าเกรงขามอย่างยิ่ง  ส่วนประวัติการสร้างนั นไม่ปรากฏ
ชัดเจน แต่ชาวเพชรบูรณ์มีความเชื่อตามต้านานว่า พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (อ้าเภอหล่มสัก) ได้รับ
พระราชทานจาก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งนครธม ให้น้าไปประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง 
พร้อมทั งให้ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาคือพระนางสิงขรมหาเทวี แต่หลังจากพ่อขุนผาเมืองร่วมกับ
พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง (อ้าเภอ นครไทย) พระสหาย ได้ร่วมกันตีเมืองสุโขทัยคืนจาก
ขอม กอบกู้อิสรภาพให้กับคนไทยและตั งอาณาจักรสุโขทัยขึ น ท้าให้พระนางสิงขรมหาเทวี แค้นเคือง
ถึงกับเผาเมืองราดจนย่อยยับ  จากนั น พระนางจึงตัดสินใจโดดแม่น ้าป่าสักฆ่าตัวตาย ท้าให้ไพร่พล
ต้องพากันอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงแพล่องไปตามแม่น ้าป่าสักเพ่ือหลบหนีภัยความวุ่นวายไป 
แต่ปรากฏว่าแม่น ้าป่าสักมีความคดเคี ยว และกระแสน ้าไหลเชี่ยวกราก ท้าให้แพที่อัญเชิญองค์พระมา
นั นแตก จนองค์พระจมดิ่งลงสู้ก้นแม่น ้าหายไป กระทั่งต่อมาคนหาปลาได้ไปพบ จนก่อให้เกิดต้านาน
มหัศจรรย์ "ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า" ขึ นมา (วิศัลย์ โฆษิตานนท์,  2560) 
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 2. เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าถือเป็นประเพณีของท้องถิ่น เป็นประเพณีของชาวบ้านที่ได้ปฏิบัติสืบ
ทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตถือได้ว่าชาวบ้านนั นเป็นเจ้าของประเพณีที่แท้จริง ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั น เป็นองค์กรที่ได้ก่อตั งขึ นมาหลังจากประเพณีอุ้มพระด้าน ้านี  และได้เข้ามา
ช่วยสนับสนุนเพ่ิมเติมกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน โดยสมัยก่อนชาวบ้านจัดกันเองแบบไม่มีรูปแบบ
อะไรมากมาย จัดกันแบบเรียบง่าย คือมีการแห่พระพุธรูปแห่รอบเมือง แล้วก็น้าลงเรือเพ่ือไปด้าน ้า ซึ่ง
ใครอยากจะด้าก็ลงไปด้า ด้าแค่ 2 ทิศ ทิศละ 3 ครั ง ส่วนด้านงานวัดก็เป็นงานวัดปกติทั่วไป มีริเก 
เท่านั น 
 จนกระทั งเมื่อ พ.ศ. 2528 รัฐบาลในสมัยนั น มีนโยบายให้ทุกจังหวัดคัดเลือกประเพณีที่โดด
เด่นภายในจังหวัด เพ่ือเป็นประเพณีประจ้าของแต่ละจังหวัด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงได้เสนอให้น้า
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าอันศักดิ์สิทธิ์นี  ขึ นเป็นประเพณีประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะเป็นประเพณีที่
แปลก มีอัตลักษณ์ และมีคุณค่า คณะกรรมการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้พิจารณา และคัดเลือก
ประเพณีอุ้มพระด้าน ้านี  และยกเป็นประเพณีประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ตั งชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า “ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า” โดยมีการเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ ขึ นมา เช่น มีพิธีบวงสรวง ซึ่งเทศบาลก็เป็น
คนจัดขึ นมา แต่ชาวบ้านก็เข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน คือ เครื่องบวงสรวง ใครมีอะไรก็เอามาช่วยกัน โดยมี
พัฒนาการ มาเรื่อย ๆ  ดังนี  คือ แต่เดิมนั น จะจัดงานกัน 3 วัน และจัดงานอย่างเรียบง่าย ไม่มีพิธี
อะไรมากมาย เมื่อถึงวันสารทไทย ก็จะอัญเชิญองค์พระพุทธรูปไปแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ จากนั นก็
อัญเชิญไปประกอบพิธีด้าน ้า ณ วังมะขามแฟบ พิธีด้าน ้าก็ไม่มีอะไรมากมาย พอไปถึงจุดก้าหนด เจ้า
เมืองและผู้ที่ต้องการจะร่วมด้าน ้าก็กระโดดลงไปในน ้า โดยด้าน ้าร่วมกันเลย เมื่อเสร็จพิธีก็แห่กลับวัด 
ให้ผู้คนได้กราบไหว้ปิดทองกัน นอกจากนั น ก็จะมีการพายเรือแข่งกันที่ท่าน ้าหน้าวัดไตรภูมิ แต่ที่
พิเศษคือ เป็นการแข่งพายเรือทวนน ้า ที่ไม่มีการแข่งเรือท่ีไหนเหมือน ประเพณีการแข่งเรือทวนน ้า ใน
ล้าน ้าป่าสักหน้าวัดไตรภูมิ ในตัวเมืองเพชรบูรณ์นั น เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีต่อเนื่องกันมานานหลาย
ร้อยปีมาแล้ว  โดยถือว่าเป็นกิจกรรมส้าคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอันหนึ่งของงานประเพณีอุ้มพระ
ด้าน ้าของเมืองเพชรบูรณ์ ที่จะจัดขึ นในวันแรม 15 ค่้าเดือน 10 ของทุกปี 
 เมื่อทางการได้ให้ความส้าคัญกับประเพณีอุ้มพระด้าน ้า จึงได้มีการก้าหนดรูปแบบพิธีกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ น เพ่ือให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังขึ น เช่น มีการเพ่ิมการจัดงานเป็น 5 วัน มีการจัด
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ มีพิธีบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเมืองเพชรบูรณ์ 
และคนเพชรบูรณ์ พร้อมทั งท้าการเสี่ยงทายทิศ และค้าอธิษฐานส้าหรับการด้าน ้าแต่ละครั ง มีการ
ประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมหาธรรมราชา การแห่องค์พระรอบเมืองก็เปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลาเย็น 
ท้าให้สามารถตกแต่งขบวนประกอบแสงสีเสียงให้ดูสวยงามอลังการได้ การจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียง
ต้านานพิธีอุ้มพระด้าน ้าส้าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือจะได้ชมและเข้าใจประเพณีอุ้มพระด้าน ้าได้ทั งหมด 
จัดให้มีเทศกาลอาหารอร่อยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขบวนเรืออัญเชิญพระก็มีการตกแต่ง และจัดท้าโขน
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เรือ ส่วนพิธีกรรมในการด้าน ้านั น ก็มีเพ่ิมเติมให้มีขั นมีตอนอันศักดิ์สิทธิ์ มีการนั่งสมาธิก่อนท้าพิธี
ร่วมกัน มีการก้าหนดถึงบุคคลผู้ที่จะร่วมท้าพิธีด้าน ้า มีการอ่านค้าอธิษฐานก่อนด้าน ้าแต่ละครั ง และมี
การโยนแจกจ่ายข้าวของเครื่องมงคล ข้าวต้มมัด กล้วยไข่ กระยาสารทให้กับผู้มาร่วมพิธีกรรมด้วย 
 การจัดเตรียมงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานได้ระดมความคิดเห็น 
และร่วมกันวางแผนการท้างาน โดยจะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีการพัฒนาให้ชาว
เพชรบูรณ์ได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ นอยู่เสมอๆ  
 -  มีการปรับขบวนอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองใหม่ เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ มีถึง 
9 ขบวนด้วยกัน แต่ละขบวนจะมีเนื อหาการน้าเสนอที่จะไปสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของคน
เพชรบูรณ์ในทุกพื นที่ ทุกอ้าเภอ สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า โดยมีท่าน
นายอ้าเภอพร้อมทั งคณะผู้คนร่วมขบวนจากทุกอ้าเภอกว่า 2000 คน 
 -  มีการปรับการจัดสถานที่นั่งชมขบวนแห่เพิ่มมากขึ นเป็น 2 จุดชมการแสดง สามารถรองรับ
ผู้ชมได้มากขึ นอีกเท่าตัว และมีการจัดเทคนิคแสงสีเสียงให้กับขบวนแห่อย่างสวยงาม 
 -  มีการตกแต่งประดับเมืองทั งเมือง และเชิญชวนให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือน้าเข้า
สู่บรรยากาศของการจัดงานประเพณีอันแสดงถึงความศรัทธาของชาวเพชรบูรณ์ ได้แก่ การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กันทั งเมืองเพชรบูรณ์ และทุก ๆ อ้าเภอ การชักชวนให้ผู้คนตั งโต๊ะบูชาองค์พระตลอด 
2 ข้างทางที่ขบวนผ่าน 
 -  คนเพชรบูรณ์ร่วมกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และโชเชียลมีเดีย ให้คนทั งประเทศ 
และต่างประเทศให้ทราบก้าหนดการ และรายละเอียดของการจัดงาน พร้อมทั งมีการรณรงค์ “ชวนคน
เพชรบูรณ์กลับบ้าน ร่วมงานอุ้มพระด้าน ้า” 
 -  มีการปรับปรุงตกแต่ง จัดขบวนเรืออัญเชิญองค์พระไปด้าน ้าเสียใหม่ และมีการเปลี่ยนโขน
เรืออัญเชิญพระใหม่เป็น "กุญชรวารี" สัตว์ในป่าหิมพานต์ที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังและเป็นสัตว์ให้น ้า อาศัย
อยู่ในทะเลสีทันดร จึงสอดคล้องกับประเพณีอุ้มพระด้าน ้าท่ีเกี่ยวของกับน ้าและความอุดมสมบูรณ์จาก
ล้าน ้า 
 -  การจัดให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากขึ น มีการจัดท้าผ้ายันต์
พระพุทธมหาธรรมราชาแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานกันทุกคน (วิศัลย์ โฆษิตานนท์,2560) 
 -  ได้มกีารจัดร้าถวายพระพุทธมหาธรรมราช เป็นการจัดร้าถวายพระพุทธมหาธรรมราชาครั ง
แรก โดยได้จัดให้มีการร้าถวาย 3 รอบเพ่ือถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา โดยเปิดรับ
สมัครผู้ที่จะร่วมร้าถวายทั งประชาชนในพื นที่ และนอกพื นที่ซึ่งมีผู้สมัครให้ความสนใจเข้าร่วมมาเป็น
จ้านวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย ทั่วทั งจังหวัด ซึ่งก็ได้มีการซ้อมย่อยตามอ้าเภอต่าง ๆ มาก่อนแล้ว ส่วน
กิจกรรมในวันจริง คือวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีจ้านวนกว่า 3,000 คน ตั งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้น
ไป ณ พุทธอุทยานเพชบุระ 
 - การจัดสถานที่นั นก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เช่น ทีมงานกองสาธารณสุข และ
งานป้องกันฯ ได้ลงตัดกิ่งไม้ ต้นหญ้าในแม่น ้าป่าสัก ในช่วงที่น ้าลงเยอะมาก จึงมีต้นไม้ และกิ่งไม้กีด
ขวางการเดินทางของขบวนเรือที่จะน้าพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระด้าน ้า 
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 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โดยเทศบาล และชุมชนได้มีการร่วมมือกัน จัดงานขึ นทุกๆ ปี ไม่มีขาดตกไปเลยแม้แต่ปีเดียว 
ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในชุมชนนั น เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือด้วยกันทั งสิ น  ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายที่จัดกิจกรรมหรือฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมตั งแต่ขั นเตรียมการตลอดจนจบงาน และหลัง
เสร็จงาน 
 - ฝ่ายที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงานภาครัฐโดย
ประชุมปรึกษาหารือกัน เป็นฝ่ายจัดกิจกรรม และก้าหนดกิจกรรมต่างๆ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทั งทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย กล่าวคือ 
นอกจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และชาวเพชรบูรณ์ที่ได้ระดมสรรพก้าลังในการจัด
งานอุ้มพระด้าน ้าแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้เข้ามาร่วมวางแผนการจัดงานพร้อมทั งสนับสนุนงบประมาณจ้านวนมากในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  
 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาร่วมวางแผนในการจัดงานในทุกขั นตอน ได้สนับสนุนงบประมาณ
การจัดประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมหาธรรมราชา การจัดประกวดอาหารพื นบ้านเพชรบูรณ์ 
สนับสนุนเงินรางวัลการการแข่งเรือทวนน ้า สนับสนุนจัดมณฑลพิธีและด้าเนินพิธีการทั งหมดที่วัด
โบสถ์ชนะมาร สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว จัดท้าผ้ายันต์
แจกจ่ายผู้มาร่วมงาน จัดให้มีการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรม และผู้น้าชุมชนคุณธรรม น้อมน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมประชุมเพ่ือ
แนะน้าวางแผนการจัดงานและท้าการประชาสัมพันธ์หลายประการ สนับสนุนจัดการให้มีการ
ถ่ายทอดสดขบวนอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมือง ทางชอง 9 MCOT ทั่วประเทศ 
 การจัดงานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าของชาวเพชรบูรณ์นี ถือว่าเป็นย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาส้าคัญของการยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ นเพ่ือให้เป็นระดับสากลมากขึ นได้ใน
อนาคต ตามที่คนเพชรบูรณ์ได้มุ่งหวังเอาไว้  โดยได้ค้าแนะน้าและรูปแบบการจัดงานตลอดจน
งบประมาณจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ มีเทคนิค มีวิธีการจัดงานหลายแบบ  
 โดยมีประชาชนให้ความสนับสนุนร่วมมือ ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมต่างๆ โดยมี
การร่วมมือกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละคน โดยการชักชวนกันผ่านปากต่อปากด้วย รวมถึง
มีการเปิดให้มีการลงชื่อที่จะท้าต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความเป็นระเบียบ เช่นกิจกรรมแข่งขันพายเรือทวนน ้า 
โดยการเข้าร่วมของชุมชนต่างๆ การเข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย หรือการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ นให้ เพ่ือทุกคนจะได้
เข้ามามีส่วนร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป   
 และนอกจากนี ก็ยังมีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการเ พ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ต้านาน พิธีกรรม ประเพณีอุ้มพระด้าน ้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่งดงามให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ 
และเข้าใจว่าประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ไม่ใช่ประเพณี พิธีกรรมที่งมงาย หรือเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แต่
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จริงๆ แล้วก็คือการ แฝงไปด้วยกุศโลบายของคนโบราณเพ่ือจะท้าให้คนในชุมชนได้เกิดขวัญ และ
ก้าลังใจได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจุดรวมใจเพ่ือช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง และเป็นการท้าให้คนได้
ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ นเป็นการเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้รักในวัฒนธรรม ได้ร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีท่ีดีงามต่อๆ ไป 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอุ้มพระด้าน ้าในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.1 เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทุกคนได้รับรู้กันอย่าง
กว้างขวาง ทั งนี เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ เห็นคุณค่าและยอมรับวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งกันและกันอัน 
จะน้าไปสู่ความรัก และหวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นของคนไทยด้วยกันเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าภายในชาติ 
 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐซึ่งการจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นนี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องค้านึงถึงการบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่นด้วย 
 3.3 วางมาตรการให้หน่วยงานของรัฐและของเอกชน ที่ด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยการระดมสรรพก้าลังทั งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีให้มั่นคงเป็นพื นฐานของการด้าเนินชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงสืบต่อๆ ไป 
 4. สรุป 
 ชาวเพชรบูรณ์ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดพิธีนี มาตลอดทุก ๆ ปี จนกลายเป็นประเพณี ซึ่งไม่ว่า
จะมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ไม่ว่าปีไหนน ้าจะน้อย หรือปีไหนน ้าจะมาก ก็ต้องจัดพิธีตามประเพณี ไม่เคย
ขาดแม้แต่ปีเดียว นอกจากนั น คนเพชรบูรณ์ยังมีความเชื่อว่า เมื่อประกอบพิธีอุ้มพระด้าน ้าแล้ว ฟ้าฝน
จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ การท้ามาหากินจะได้ผลดี และล้าน ้าป่าสักจะกลายเป็น
ล้าน ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องใช้น ้าด้วยความย้าเกรงและต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไม่ให้แม่น ้า
สกปรกเน่าเหม็นเป็นอันขาด 
 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้า ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาตั งแต่เริ่มต้นเป็นประเพณีท้องถิ่นธรรมดา 
พัฒนาขึ นมาเป็นประเพณีของเมือง เป็นประเพณีประจ้าจังหวัด และปัจจุบันนี  ได้พัฒนาเป็นประเพณี
ระดับประเทศแล้ว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์เป็นล้นพ้น ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด้าเนินมาทอดพระเนตรพิธีอุ้มพระด้าน ้า 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ท่ามกลางการแซ่ซ้องสรรเสริญของคนเพชรบูรณ์ที่ขอพระองค์ท่าน 
ทรงพระเจริญ 
 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าเป็นประเพณีท่ีทรงคุณค่า มีเนื อหาที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่าง 
ๆ ได้ในทุกขั นตอน การอุ้มพระด้าน ้า ก็มิใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรม หากแต่เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของ
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คนเพชรบูรณ์ท่ีผูกพันอยู่กับล้าน ้าสัก และยังเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดและทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ
เพชรบูรณ์ ที่ต้องการจะสอนสั่งลูกหลานเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการที่จะไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา นั่น
คือ การแฝงค้าสอนไว้ในประเพณี เพ่ือให้สืบทอดกันต่อมาและต่อไป 
- ภูมิปัญญา ในการรักษาคุณภาพล้าน ้าสักและสิ่งแวดล้อม 
- ภูมิปัญญา ในการสร้างขวัญก้าลังใจในการท้ามาหากิน 
- ภูมิปัญญา ที่ท้าให้ผู้คนมีจุดรวมใจและเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
- ภูมิปัญญา ที่ท้าให้ผู้คนใกล้ชิดธรรมะและพระพุทธศาสนา (วิศัลย์ โฆษิตานนท์,  2560) 
     พิธีกรรมก็มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสวยงาม สง่างาม อีกทั งยังเป็นประเพณีที่คนเพชรบูรณ์มีส่วน
ร่วมและเป็นคนจัดกิจกรรมทั งหมดโดยคนเพชรบูรณ์เอง ซึ่งในอนาคต ชาวเพชรบูรณ์ยังมีจุดมุ่งหวังที่
จะแบ่งปันประเพณีนี ให้เป็นที่รับรู้และศรัทธาไปสู่ผู้คนในระดับสากล ทั งระดับอาเซียน และระดับโลก
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา                              
 1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นรากเหง้าตัวตนที่แท้จริงของเรานั น นอกจากจากจะสร้างส้านึกให้
เกิดความรักบ้านรักเมืองของตนขึ นมาแล้วนั น ยังเป็นปัจจัยพื นฐานในการพัฒนาของหน่วยราชการ
หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเด็นที่ว่าการวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนนั น จะต้องเป็นการ
พัฒนาต่อยอดจากรากเหง้า หรือตัวตนที่แท้จริงของเราถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนผลพลอยได้ที่
ติดตามมาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ การท่องเที่ยวซึ่งขณะนี ก็มีการขยายผลการศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ น ควรจัดการการ
เข้าถึงให้เพ่ิมมากขึ น คือ  
 1.1 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้าเป็นต้านาน เรื่องเล่า และความเชื่อที่เล่าต่อๆ กันมาของคนใน
ท้องถิ่นซึ่งหาได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามหลังวิชาการไม่ แต่ชาวเพชรบูรณ์ได้มีความเชื่อกันมา
แบบนั น จึงควรมีการจัดท้าสื่อ หรือมีช่องทางการสืบค้นข้อมูลให้เป็นสากลเพ่ิมมากขึ น เพ่ือให้ทุกคน
เข้าถึงได้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษา และเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ และเข้าถึงประเพณีที่
ดีงามสืบต่อไป  
 1.2 ประเพณีอุ้มพระด้าน ้านั น เป็นประเพณีในช่วงเดือน10 สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
ในช่วง แรม 15 ค่้า เดือน 10 ของทุกๆ ปี เท่านั น จึงไม่สามารถจัดงานตลอดทั งปีได้ นักท่องเที่ยวก็ไม่
สามารถมาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยวนอกช่วงเทศการได้ จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาจัดศูนย์ การ
เรียนรู้ จัดสถานที่ หรือจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามรอยประเพณีอุ้มพระด้าน ้า เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนตลอดทั งปี 
 1.3 ควรมีการสรุปผลหลังจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีแต่ละครั ง เพราะเป็นการ
สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ท้าให้ชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความรักในท้องถิ่น 
เกิดความสามัคคี เกิดความภูมิใจ และรักถิ่นฐานของตนเอง  
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 1.4 การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ควรจัดให้มีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมกันท้ากิจกรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบตามความถนัดของแต่ละส่วน 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั ง ต่อไปดังนี  
 1.สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ทั งส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
ให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ความรู้ และผู้รู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีอุ้ม
พระด้าน ้า หรือทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่ โดยเน้น
งานวิจัยที่มีการสร้างกลไกการสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ น ออกมาเป็น ทางเลือกในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาจากการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี หรือนโยบายและเชิงปฏิบัติให้แก่ชุมชน 
 2. นักวิจัยที่สนใจศึกษาวิจัยในชุมชน ควรมีการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างจิตส้านึกเรื่อง ของการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรม ทั งในส่วนของชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานกันต่อไปอย่างถูกต้อง และไม่บิดเบียนจากความเป็นมาใน
อดีต  
 3. ควรมีการท้าวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการท้ากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน เพ่ือดูว่าผลจากการท้ากิจกรรม ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนอย่างไร  
 3. ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัยให้มากกว่านี  ทั่งนี เพ่ือความครอบคลุม ครบถ้วนใน
การวิเคราะห์เนื อหา และแนวทางการพัฒนาได้มากกว่านี  
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