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บทคัดย่อ
กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเล่นสะบ้าในงานประเพณี
สงกรานต์ของชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้น สามารถจาแนกได้เป็น 2 ช่วง คือ
การสื่ อ สารในช่ ว งเตรี ย มงาน และการสื่ อ สารในช่ ว งเทศกาล การสื่ อ สารในช่ ว งเตรี ย มงาน
โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์พระประแดง เป็นการสื่อสารเพื่อ การจัดหารายได้เ พื่ อ
นามาใช้จ่ายในการจัดงาน และกาหนดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ มีการสื่อสารระหว่างชุมชนและหน่วยงาน
ราชการเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงาน โดยมีอาเภอพระประแดง ทาหน้าที่หลักในการดูแล
รับผิดชอบในส่วนพิธีกรรม การสื่อสารในช่วงนี้มีทั้งการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว
งานสงกรานต์พระประแดงและการสื่อสารเพื่อเตรียมการจัดงานของคณะทางานที่มีการประชุมหารือ
วางแผนจัดกิจกรรมตามประเพณี การสื่อสารในช่วงเทศกาลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารผ่าน
พิธีกรรม และการสื่อสารผ่านการละเล่น โดยการสื่อสารผ่านพิธีกรรมในวันสงกรานต์เป็นการสื่อสารเพื่อ
ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร การเข้าร่วมพิธีกรรมและการละเล่นต่าง ๆ การสรงน้าพระ การรดน้าของหนุ่ม
สาว และการละเล่ น สะบ้ า ซึ่งเป็ น การสื่ อสารเพื่อให้ ผู้เข้าร่ว มงานได้สัมผัส กิจกรรมการละเล่ นงาน
สงกรานต์พระประแดงที่มีความสนุกสนาน และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญให้สืบทอดแก่คนรุ่น
หลังต่อไป
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Abstract
Communication process to promote cultural tourism and Saba playing in the
Songkran Festival of Mon people, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, can be
classified into 2 phases: communication during the preparatory work, and
communication during the festival. Communication during the preparatory work, by the
Phra Pradaeng Songkran Festival Organizing Committee, is a communication for raising
income. Indeed, the income is for event management and for spending on the process
of defining various forms of activities. There is communication between communities
and government agencies to facilitate operations. Phra Pradaeng District is responsible
for the ritual parts of the event. Communications during this period include
communication to publicize tourism news of Phra Pradaeng Songkran Festival and
communication during the preparatory work of the Organizing Committee. The
committee has meetings where activities planning based on tradition is discussed in
detail. Communication during the festival can be divided into two types: communication
through rituals and communication through play. Communication through rituals on
Songkran day is a communication that aims to persuade people to join the merit-making
ceremony and participate in various rituals and plays, such as sprinkling water onto the
Buddha images, pouring and splashing water among the youth, and playing Saba. This is
a communication that allows participants to experience enjoyable activities of the Phra
Pradaeng Songkran Festival and preserve the Songkran tradition of the Mon people to
be passed on to the next generation.
Keywords: Playing Saba, Communication Through Rituals, Communication Through Play,
Songkran Phra Pradaeng

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถูกกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การกาหนดนโยบายรัฐบาลนั้นให้ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย ปัจจัยสาคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ “การสื่อสาร” (Communication)
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้ง

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ภายในและภายนอกองค์กร เป็นตัวการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นจนสาเร็จลุล่วง อีกทั้งยังทาให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จั กและดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (ลัดดา จิตตคุตตานนท์, 2552)
อาเภอพระประแดง เดิมเป็นเมืองชื่อ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นเมืองหน้าด่านของปากแม่น้า
เจ้าพระยา สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพื่อป้องกันการรุกรานของ
ข้าศึกที่ยกมาทางทะเล ชาวพื้นเมืองเดิมของเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือพระประแดง เป็นชาวรามัญหรือ
มอญที่ อ พยพเข้ า มาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารในแผ่ น ดิ น ไทยเป็ น เวลากว่ า ร้ อ ยปี ม าแล้ ว กล่ า วได้ ว่า
ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ จึงฝังรากแน่น แฟ้นในเมืองพระประแดงถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นคน
ไทย แต่ยังรักษาประเพณีเดิมไว้เป็นอย่างดีทางจังหวัดสมุทรปราการและชาวอาเภอพระประแดง จึงได้
ร่วมกันจัดงานสงกรานต์พระประแดงขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ของไทย และเพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ของชาวรามัญเอาไว้ เช่น ประเพณีการปล่อยนกปล่อยปลา การเล่นสะบ้า เป็นต้น โดยจัดร่วมกับงาน
สงกรานต์ทุกปี กาหนดงานหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 1 สัปดาห์ ณ อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
งานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ รูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญมีลักษณะอย่างไร มีการใช้สื่ออะไรอย่างไรบ้าง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
ให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อพิธีกรรม
ผู้เขียนได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาด้านความเชื่อและพฤติกรรม
ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้มักจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยหน้าที่ที่สถาบันหนึ่งพึงมีต่อบุคคลและสังคม
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีนักมานุษยวิทยา
และนักจิตวิทยาจานวนมากให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจและการวิเคราะห์พิจารณาความหมาย
ที่ปรากฎและซ่อนอยู่ในพิธีกรรม ซึ่งแต่ละสาขาก็มีรูปแบบและมุมมองที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
อีริค โรเธนเบอร์เลอร์ (Eric W. Rothenbuhler, 1998; อ้างใน ลัดดา จิตตคุตตานนท์ , 2552)
ซึ่งกล่าวว่า พิธีกรรมประกอบไปด้วยรูปแบบของการกระทาและกระบวนความคิด พิธีกรรมจึงเป็นสิ่งที่
ผู้คนปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเช่นเดียวกับที่ตนคิด ขณะที่ข้อมูลจากประวัติศาสตร์และ
การสังเกตแสดงว่ารูปแบบที่แสดงให้เห็นมีความหลากหลายและไม่คงที่ในบางส่วนของกระบวนความคิด
และพิธีกรรม สาหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมบ่อยครั้งแล้วก็เกิดความเข้าใจในพิธีกรรมแตกต่างกันไปนั้น
จะขึ้นอยู่กับชุดความรู้และการกระทาที่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน และเมื่อกล่าวถึงบทบาทของ
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พิธีกรรมแล้วพบว่า พิธีกรรมไม่ได้หมายถึงการกระทาของปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่มีความสัมพันธ์
กับโครงสร้างทางสังคมซึ่งประกอบด้วยภาษาและระบบสัญลั กษณ์ ประเพณีรวมถึงศีลธรรมในด้าน
ต่าง ๆ ด้วย
วิคเตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor Turner, 1982; อ้างถึงใน สุชาดา กิตติตระกูลกาล, 2550) ให้คา
จากัดความของพิธีกรรมว่าเป็นฉาก ๆ หนึ่งของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการแสดงท่าทางคาพูด รวมถึง
วัตถุ/สัญลักษณ์ (Symbols) ที่ถูกนามาใช้ในพื้นที่เฉพาะ และแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งซึ่งมีอยู่จริง
ที่ผิดธรรมดาหรือถูกบังคับให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพิธี
กาญจนา แก้ว เทพ และคณะ (2554) ได้ให้ มุมมองส าหรับนักนิเทศศาสตร์ในเรื่องของสื่ อ
พิธีกรรมคือ การประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารมีองค์ประกอบของการสื่อสารร่วมด้วย
เสมอ กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2553) ได้ให้ข้อสังเกตด้านลักษณะร่วมและลั กษณะ
ที่แตกต่างระหว่างสื่อพิธีกรรมและสื่อสารมวลชนว่าในขณะที่สื่อสารมวลชนเกิดขึ้นในโลกยุคสมัยใหม่สื่อ
พิธีกรรมกลับมีกาเนิดตั้งแต่โลกยุคเก่าและในขณะที่พิธีกรรมมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็มีการคงรักษาไว้ซึ่ง
ความเก่าแก่ เช่น การเปลี่ยนวัสดุในการประกอบพิธีกรรมจากวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุจากพวกพลาสติก
เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นพฤติกรรมที่มีรูปแบบตามที่กาหนดไว้ สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อเรื่อง
อานาจและการกระทาที่ลึกลับหรือมีความหมายซ่อนอยู่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางการแสดงเชิงพฤติกรรม (Ritual performance) เป็นการแสดงทางสั งคมรูปแบบหนึ่งที่ส ะท้ อน
ภาพสังคมได้ทั้งในสังคมชนเผ่า (Tribal society) และในสังคมสมัยใหม่ (Modern Society)
ผู้เขียนได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาด้านความเชื่อและพฤติกรรม
ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้ ซึ่งมีการแสดงออกอย่างชัดเจนในการสื่อสารผ่านพิธีกรรม ที่มีการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีสงกรานต์ชาวมอญในอาเภอพระประแดง เช่น กระบวนการพิธี
การกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง พิธีการทาบุญตักบาตร การทาบุญเลี้ยงพระเพลหรือมีการจับสลากภัต
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เป็นต้น

แนวคิดเรื่องการผลิตและการผลิตซาทางวัฒนธรรม
ผู้เขียนได้นาแนวคิดของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์ (Raymond Williams, 1961; อ้างใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2554) เป็นนักวิชาการชาวอังกฤษคนสาคัญผู้บุกเบิกวางรากฐานการศึกษาสื่อและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้กับสานักเบอร์มิงแฮม (Birmingham School) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรย์มอนด์
วิลเลียมส์ สืบทอดมาจากแนวคิดของมาร์กซิลต์ สายวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) ที่เน้นเรื่องส่วนรวม
ทั้งหมด (Totality) เขาเห็นว่า วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตทั้งมวล (Whole Way of Life) ไม่ว่าจะเป็นชีวิต
ทางวั ต ถุ ทางปั ญ ญา หรื อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณจากค านิ ย ามนี้ เ รย์ ม อนด์ วิ ล เลี ย มส์ ได้ ท าการส ารวจ
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษย์และพบว่า วัฒนธรรมมีลักษณะ 2 ด้าน ด้านหนึ่งวัฒนธรรมจะบรรจุ
ค่านิยมที่สนับสนุนให้ความชอบธรรมแก่โครงสร้างอุดมการณ์ที่มีอยู่ แต่ในอีกด้านหนึ่งวั ฒนธรรมก็เป็น
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ผลลั พธ์ของความพยายามร่ ว มกัน ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ และในหนังสื อ The Long Revolution
(Raymond Williams , 1961; อ้ า งใน กาญจนา แก้ ว เทพ , 2554) เรย์ ม อนด์ วิ ล เลี ย มส์
ได้ประมวลความหมายของวัฒนธรรมที่ใช้ในวงการวิชาการว่ามี 3 ความหมาย คือ วัฒนธรรมหมายถึง
สภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษย์ อันมีลักษณะเป็นสากลทั่วไป เช่น คุณค่าต่าง ๆ ในศาสนา หรือความงาม
ทางศิลปะอันเป็นอมตะ เป็นต้น การวิเคราะห์วัฒนธรรมจะทาเพื่อค้นคว้าหาความเป็นสากลเหล่านี้ และ
วัฒ นธรรมในความหมายของสิ่ งที่บั นทึกเอาไว้อย่างเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร (Documentary
Record) ได้แก่ งานวรรณกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์วัฒนธรรมในความหมายนี้ก็เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์
ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น สุ น ทรี ย ะหรื อหน้าที่ของวรรณกรรมต่ อสั งคม เป็นต้น ตลอดจนวัฒ นธรรมใน
ความหมายทางสังคม (Social Definition of Culture) เป็นความหมายของกลุ่มนักมานุษยวิทยาที่
พิจารณาว่า วัฒนธรรมคือ วิถีชีวิตทั้งมวลของมนุษย์ที่ได้แสดงความหมายออกมาเป็นค่านิยมต่าง ๆ เช่น
การถือเอาสุขภาพดีเป็นเป้าหมายชีวิตของคนรุ่นใหม่ การวิเคราะห์วัฒนธรรมตามความหมายนี้จึงต้อง
ค้นหาความหมายและค่านิยมที่แฝงอยู่ทั้งในและนอกวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อนามาประกอบสร้างใหม่
(Reconstruction) เป็นต้น
สาหรับแนวคิดเรื่องการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ อธิบายว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ
ล้ ว นถู ก ผลิ ต ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลาในทุ ก สถานที่ เช่ น การเกิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ การสร้ า งค าใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา หรือมีเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมที่ถือกาเนิด
ขึ้นมาใหม่นี้ หากไม่ได้รับการผลิตซ้าเพื่อ สืบทอดในครั้งต่อไป วัฒนธรรมใหม่นั้นก็จะมีอายุเพียงสั้น ๆ
แล้วสูญหายไป แม้แต่วัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมก็ต้องเป็นไปตามหลักการนี้เช่นกัน ดังนั้นกระบวนการผลิต
ซ้าทางวัฒนธรรมจึงนับว่าเป็นกระบวนการที่รองรับความยั่งยืนของวัฒนธรรมหนึ่งๆ นั่นเอง นอกจากนี้
เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ยังอธิบายอีกว่าในกระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction)
ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ฒ นธรรมแบบรู ป ธรรม (สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ) หรื อ
วัฒ นธรรมแบบนามธรรม (สิ่ งที่จั บ ต้องไม่ได้ เช่น ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม เป็นต้น ) ล้ ว นแล้ ว แต่
ต้องการองค์ประกอบหรือปัจจัยเช่นเดียวกับการผลิตโดยทั่วไป
ผู้เขียนได้นาแนวคิดการผลิตและการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม มาแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
สื่อสารที่มีการสืบทอดทางวัฒนธรรม ขั้นตอน พิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมการกวน
กาละแม ข้าวเหนียวแดง พิธีการทาบุญตักบาตร กิจกรรมสรงน้าพระ เป็นต้น และที่เป็นนามธรรม
เช่น ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคี เป็นต้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ งานสงกรานต์
ชาวมอญอาเภอพระประแดง

แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในองค์กร รูปแบบของการสื่อสารมี 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารที่
เป็นทางการ และการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารในองค์กรเพื่อให้ป ระสบ
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ผลสาเร็จในการดาเนินงานนั้น ผู้บริหารจะต้องสื่อสารทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยต้อง
เลือกใช้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและต้องเหมาะสมกับสิ่งที่จะสื่อสารและบุคคลที่จะ
สื่อสารด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามที่ต้องการ นอกจากนี้การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก รได้ ดั ง นั้ น การสร้ า งระบบและกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ ดี
จึ งเป็ น สิ่ งจ าเป็ น “หน้ าที่ส าคัญประการหนึ่ง ของผู้ บริ ห ารทุก องค์ กร คือ การจัดระบบการสื่ อ สาร
ตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกองค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการ
สื่อสาร” นอกจากนี้ในการทาการประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งต้องอาศัยกลวิธีในการโน้มน้าวใจให้ผู้รับสาร
คล้อยตาม ซึ่งการโน้มน้าวใจ คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ การกระทาหรือ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผู้นั้นจนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตาม
ผู้โน้มน้าวใจต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อชักนาหรือโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา กระตุ้น
หรือเร้าใจให้เห็นความสาคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปลุกใจให้เกิดความสานึกและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นคล้อยตามและนาไปปฏิบัติ (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2556)
กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) โดยทั่วไปเริ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร (Sender)
ทาหน้าที่เก็บรวบรวมแนวความคิดหรื อข้อมูลจากแหล่ งข้อมูล ต่าง ๆ เมื่อต้องการส่ งข่าวไปยั งผู้ รับ
ข่าวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็น ตัวอักษร น้าเสียง สี การเคลื่ อนไหว
ฯลฯ ซึ่ ง เรี ย กว่ า ข่ า วสาร (Massage) จะได้ รั บ การใส่ ร หั ส (Encoding) แล้ ว ส่ ง ไปยั ง ผู้ รั บ ข่ า วสาร
(Receivers) ผ่านสื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภท
ต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับข่ าวสาร เมื่อได้รับข่าวสาร
แล้วจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
และมี ป ฏิ ก ริ ย าตอบสนองกลั บ ไปยั ง ผู้ ส่ ง ข่ า วสารซึ่ ง อยู่ ใ นรูป ของความรู้ ความเข้ า ใจ การตอบรับ
การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียบก็เป็น ได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารอาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสาร
ทั้งหมดก็เป็ น ได้ หรื อข่าวสารอาจถูก บิ ดเบื อนไป เพราะในกระบวนการสื่ อสาร ย่อมมีโ อกาสเกิ ด
สิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซงได้ (Noise or Interferes) ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร ประกอบด้ ว ย ผู้ ส่ ง (Sender) หมายถึง ผู้ พูด ผู้ เขียน ผู้ แสดงมี
ข่าวสาร ความคิดเห็น หรือความหมายที่ต้องการส่งไป การใส่รหัส (Encoding) ผู้ส่งพยายามเรี ยบ
เรี ย งความคิดนั้ น ๆ ออกมาเป็ น คาพูด สั ญลั กษณ์ การแสดง ซึ่งการใส่ รหั ส เป็นสิ่ งที่จาเป็น เพราะ
ข่าวสารจะส่งผ่านไปถึงผู้อื่นได้ด้วยการมีสื่อ ถ้าผู้ส่งสารใช้สื่อได้ถูกต้อง และง่ายก็จะสะดวกต่อผู้รับสาร
ข่าวสาร (Message) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข่าวสารที่เป็นคาพูด และข่าวสารโดยไม่ใช้คาพูด
ได้แก่การใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) เป็นการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บุ คคลหนึ่ ง ซึ่งการติดต่อสื่ อสารจะมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลนั้น ต้องมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสมกับข่าวสารที่ส่งไป ผู้รับ (Receiver) ผู้รับข่าวสารได้ดี ต้องสอดคล้องกับสื่อ ถ้าสื่อด้วยคาพูด
ผู้รับต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าสื่อด้วยการเขียน ผู้รับต้องอ่านและจับใจความให้ได้ การถอดรหัส (Decoding)
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เป็ น กระบวนการตี ค วามหมายของผู้ รับ ซึ่ ง มี ผ ลขึ้ น กั บ ประสบการณ์ แ ละการประเมิ น ผลของผู้ รับ
สิ่งรบกวน (Noise) เป็นสิ่งที่จะทาให้การส่งสารเกิดความผิดพลาด เข้าใจผิด และตีความหมายผิดไป
อาจหมายถึงอุป สรรคต่าง ๆ เช่น ความไม่ตั้งใจฟัง สื่ อที่ขาดประสิ ทธิภ าพ เสี ยงไม่ชัดเจน เป็นต้น
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงของการใส่รหัส และถอดรหัส ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เป็นการย้อนกลับของ
กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ รั บ สาร และผู้ รั บ สารจะกลายเป็ น ผู้ ส่ ง สาร
ตามกระบวนการเช่นเดิมต่อไป
ผู้ เขีย นได้น าทฤษฎีเรื่ องกระบวนการสื่ อสาร ที่องค์ประกอบของการสื่ อสารประกอบด้ ว ย
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร เพื่อนามาอธิบายกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญผ่านเทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของ
ชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาครั้งนี้จาแนกกระบวนการสื่อสารได้
เป็น 2 ช่วงคือ การสื่อสารในช่วงเตรียมงาน และการสื่อสารในช่วงเทศกาล ดังนี้

กระบวนการสื่ อ สารในเทศกาลสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เขียนขอนาเสนอบทความวิชาการตามกรอบการทบทวนทฤษฎีเรื่องกระบวนการสื่ อสาร
เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญผ่านเทศกาลสงกรานต์และ
การละเล่นสะบ้ าของชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า กระบวนการ
สื่ อสารในเทศกาลสงกรานต์และการละเล่ นสะบ้าของชาวมอญ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ช่ว ง คือ
การสื่อสารในช่วงเตรียมงาน และการสื่อสารในช่วงเทศกาล

กระบวนการสื่อสารในช่วงเตรียมงาน
การสื่ อ สารในช่ ว งเตรี ย มงานของเทศกาลสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ
จะเกิดขึ้นจากคณะกลุ่มบุคคลที่จัดตั้ง และคัดเลือกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ คือ คณะกรรมการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์พระประแดง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดหารายได้เพื่อนามาใช้จ่ายในการจัดงาน และ
กาหนดรูปแบบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะแสดงในปีที่ตนรับผิดชอบ โดยจะต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ระดับตาบล อาเภอพระประแดง และจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและอานวย
ความสะดวกในการดาเนินงาน โดยมีอาเภอพระประแดง ทาหน้าที่หลักดูแลรับผิดชอบในส่วนพิธีกรรม
คณะกรรมการทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายพิธีกรรม
ซึ่งฝ่ายพิธีกรรมนี้ถือเป็นแกนนาในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเป้าหมายในการสื่อสาร เพื่อแจ้งหรือบอกกล่าวไปยังสมาชิก
ในกลุ่ม ถึงความสาคัญของงานสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ พระประแดง ตลอดจนสร้าง
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ของจังหวัด ซึ่งรูปแบบการ
สื่อสารส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทางการ (Formal Communication) เพราะเป็นการพูดคุยกันในที่
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ประชุ ม แต่ ก ารสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal Communication) ก็ ยั ง มี ใ ห้ เ ห็ น ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกับสมาชิกที่อยู่ในสายงานเดียวกัน
ส าหรั บ ทิ ศ ทางในการสื่ อ สารเป็ น แบบสองทาง ( Two way Communication) โดยมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ และมีทิศทางการไหลของการสื่อสาร
มี 3 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง (Top-down Communication) ในกรณีที่ประธานชี้แจงถึงหน้าที่หลัก
ที่คณะกรรมการจะต้องดาเนินการให้แก่สมาชิก ส่วนทิศทางการไหลของการสื่ อสารจากล่ างขึ้ นบน
(Bottom-up Communication) เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ต่อประธานในที่
ประชุม และการไหลของการสื่อสารใน ระดับเดียวกัน (Horizontal Communication) เกิดขึ้นในกรณี
ที่สมาชิก มีข้อสงสัย ข้อโต้แย้งก็สามารถสอบถามได้ นอกจากนี้การสื่อสารในช่วงเตรียมงานของกลุ่ม
ผู้นากับสมาชิก และสมาชิกด้วยกันนั้น ใช้ทั้งวั จนภาษา (Verbal Communication) และอวัจนภาษา
(Nonverbal Communication) ควบคู่กัน แต่วัจนภาษา (Verbal Communication) มีสัดส่วนการใช้
มากกว่าอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมทั้งกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
ในช่ ว งเตรี ย มงานสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ อ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มผู้นายังได้ทาการสื่อสารกับ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งกาหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการ ตลอดจนขอความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนแห่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบ
เป็นทางการโดยมีการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น

กระบวนการสื่อสารในช่วงเทศกาล
การสื่อสารในช่วงเทศกาลเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ได้จัดเตรียมงานเป็นที่
เรียบร้อย และพร้อมที่จะเปิดเทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ อาเภอพระประแดง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยสาระส าคั ญ ของการสื่ อ สารในช่ว ง เทศกาลแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
การสื่อสารผ่านพิธีกรรม และการสื่อสารผ่านการละเล่น
การสื่อสารผ่านพิธีกรรม เป็นการสื่อสารผ่านการประกอบพิธีกรรม ก่อนวันสงกรานต์จะมาถึง
โดยชาวบ้ า นจะเตรี ย มบ้ า นเรื อ นให้ ส ะอาด น าเงิ น ที่ เ ก็ บ หอมรอมริ บ ไว้ ม าใช้ จ่ า ย เพื่ อ การรื่ น เริ ง
ในวันสงกรานต์ เริ่มจากกิจกรรมกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง เพื่อทาบุญตักบาตรหรือแจกจ่ายญาติ
พี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคยและเคารพนับ ถือ การกวนกาละแม เป็นเรื่องความสนุกสนานของหนุ่ม ๆ สาว ๆ
โดยบ้านใดกวนกาละแม ก็จะไปบอกเพื่อบ้านใกล้เคียงให้มาช่วยกัน เพราะกาละแมกระทะหนึ่ง ต้องใช้
เวลากวนถึง 6 ชั่วโมง จึงได้ที่โดยใน 1 วัน จะกวนได้ 2 กระทะเท่านั้น หนุ่ม ๆ ทาหน้าที่กวน และ
การกวนกาละแมจะหยุดไม่ได้ เพราะจะทาให้ไหม้ จึงต้อ งกวนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยง
สุราอาหารและคุยกันระหว่างหนุ่ม ๆ สาว ๆ นอกจากการส่งข้าวสงกรานต์แล้ว ยังมีการสรงน้าพระสงฆ์
อีกด้วย โดยกาหนดวันที่จะไปสรงน้าพระสงฆ์ให้เจ้าอาวาสทราบ ต่อจากนั้นจะสร้างซุ้มกั้นเป็นห้องน้า

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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ด้ว ยทางมะพร้ าว ปู พื้น ด้ว ยแผ่ น กระดานส าหรับให้ พระเข้ าไปสรงน้า รางน้าที่ต่อเข้าไปในซุ้ ม ยาว
พอสมควร ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้าพระกันอย่างทั่วถึง โดยจัดตั้งโอ่งน้าไว้เป็นระยะ เพื่อให้ชาวบ้าน
ใช้น้าในโอ่งนี้สรงน้าพระซึ่งจัดขึ้นในเวลาประมาณบ่าย 2 โมง หลังจากทาบุญเลี้ยงพระเพลหรือมีการจับ
สลากภัตถวายอาหารแด่พระสงฆ์แล้ว โดยนิมนต์พระสงฆ์ที่มีอาวุโสสูงลงสรงก่อน ชาวบ้านจะใช้ขันของ
ตนตักน้าในโอ่งเทลงไปในราง น้าจะไหลตามรางเข้าไปในซุ้มที่พระสรง ในระหว่างนี้จะมีคนคอยตะโกน
บอกชาวบ้านให้หยุดเทน้า ทั้งนี้เพื่อให้พระได้ถูเหงื่อไคลและชาวบ้านผู้ชายจะเข้าไปช่วยถูเ หงื่อไคลพระ
ด้วยก็ได้ เมื่อพระสงฆ์องค์หนึ่งสรงน้าเสร็จก็นิมนต์พระองค์ต่อ ๆ ไป ในการสรงน้าพระ ชาวบ้านจะเอา
น้าอบหอมเทปนลงไปกับน้าในรางด้วยก็ได้ การสรงน้าพระถือเป็นการขอพรและการกุศลทาให้อยู่เย็น
เป็นสุข (ธวัชชัย บุญอุ้ม, 2554)
สะบ้าบ่อน ในวันสงกรานต์จะเห็นสาว ๆ ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ รวมกลุ่มกันตั้งบ่อนสะบ้า
ส่วนมากอยู่ตามใต้ถุน เรื อนชั้น เดียว และมีสาวงามอยู่ประจาทุกบ่อน ก่อนเล่นต้องปรับดินให้ เรี ยบ
เสียก่อนโดยใช้น้ารดหมาด ๆ แล้วเอาตะลุมพุกสาหรับตาข้าวทุบดินให้แน่น ต่อจากนั้นใช้ขวดกลึงให้
เรียบความกว้างยาวของบ่อนขึ้นอยู่กับเนื้อที่ของใต้ถุนบ้าน ด้านหัวบ่อนใช้กระดานหนา ๆ มาตั้งโดยเอา
สันลงด้านหลังกระดานนี้มีม้ายาวตั้งอยู่หลายตัวเป็นที่นั่งของผู้เล่น กระดานนี้มีหน้าที่รับลูกสะบ้าที่ผู้เล่น
อีกฝ่ายทอยมากระทบไว้มิให้ลูกสะบ้ากระเด็นไป และป้องกันเท้าของผู้นั่งมิให้ถูกสะบ้ าที่ทอยมา มีการ
ประดับประดากระดาษสายรุ้งสีต่าง ๆ และปักธงเสาเรือนรอบๆ บ่อนสะบ้านั้น ทุกบ่อนมีผู้หญิงสูงอายุ
เป็นหัวหน้าบ่อน และดูแลเป็นพี่เลี้ยงสาว ๆ ประจาบ่อน บ่อนสะบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีผู้เล่นทั้ง
ฝ่ ายชายและหญิงประมาณ 8 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน หญิง สาวแต่งตัว แบบสมัยโบราณอย่าง
สวยงาม วิธีเล่นสะบ้า ฝ่ายหญิงเป็นผู้ตั้งลูกสะบ้า เรียกว่า "จู ” ให้ฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อน ฝ่ายชายนั่งที่ม้า
นั่งตรงข้ามกับฝ่ายหญิง หัวหน้าฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อน โดยเล่นท่าไหน คนต่อ ๆ ไปเล่นท่าเดียวกันนั้นจน
ครบทุกคน กติกาการเล่นสะบ้าแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่หมู่บ้าน แต่ละท่าต้องเล่นให้ถูกคู่ของตน หาก
ถูกสะบ้าที่ไม่ใช่คู่ของตนถือว่าเสีย "อุย” ต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตั้งรับกลับมาเล่นบ้าง ช่วงนี้ฝ่ายชายและหญิง
จะได้คุยกัน การเล่นสะบ้าอาจจะเล่นไปจนสว่างหรือค่อนรุ่ง แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมบ่อน
ฝ่ายแพ้จะถูกปรับหรือราให้ดู ท่าเล่นประกอบด้วยชื่อต่าง ๆ คือ ทิ่นเติง เป็นท่าแรก ผู้เล่นนาลูกสะบ้า
วางบนหลังเท้าแล้วโยนไปข้างหน้า แล้วดีดลูกสะบ้าไปถูกคู่ของตน ท่าต่อไป ได้แก่ จั้งฮะอยู่ อีเร็ด
ฮะเนิดเบา ฮะเนิดป๊อย อีโช อีเกน อีมายมับ ตองเก้ม มายฮะเกริ้น มายโล่น อะลองเดิง เป็นต้น ทั้งหมด
มีประมาณ 12-20 บท (ธวัชชัย บุญอุ้ม, 2554)
ในช่ ว งของเทศกาลสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ อ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ มีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ซึ่งจะปรากฏ
ในพิธีกรรมประเพณีสงกรานต์ วันสงกรานต์พระประแดง เป็นวันสงกรานต์ของชาวรามัญที่สนุกสนาน
มากและเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปทุกที่ จะมีผู้มาร่วมเล่นน้าในวันสงกรานต์พระประแดง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากจัดภายหลังจากสงกรานต์อื่น ๆ (ถัดจากวันสงกรานต์ไทยไปหนึ่งอาทิตย์)
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จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ การมีขบวนแห่นางสงกรานต์ พร้อมด้วยขบวนแห่นก–แห่ปลา ที่ยิ่งใหญ่
สวยงามตระการตาที่ห ลายหน่ ว ยงานและหมู่บ้านร่ว มกันจัด ขึ้น สงกรานต์พระประแดงนั้น เป็นที่
สนุกสนาน ยิ่งนักเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศ ถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของ
ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ–หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่า ๆ
ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลั กษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญและชุดลอยชาย และขณะแสดงใน
ขบวนแห่ โ ดยที่ มี ทิ ศ ทางการไหลของการสื่ อ สารจากบนลงล่ า ง (Top-down Communication)
เพราะรูปแบบการจัดงานและการละเล่นต่าง ๆ ได้มีการกาหนดไว้ชัดเจนแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้
การเล่นสะบ้ าในเกมการละเล่น เป็ น การสื่ อสารระหว่างบุคคลที่ไม่เป็นทางการ การละเล่นจะใช้ทั้ ง
วั จ น ภ า ษ า ( Verbal Communication) แ ล ะ อ วั จ น ภ า ษ า ( Nonverbal Communication)
โดยวั จ นภาษา (Verbal Communication) สื่ อ ความหมายผ่ า นเกมการละเล่ น ฝ่ า ยหญิ ง เป็ น ผู้ ตั้ ง
ลูกสะบ้า เรียกว่า "จู” ให้ฝ่ายชายเริ่มเล่นก่อน ฝ่ายชายนั่งที่ม้านั่งตรงข้ามกับฝ่ายหญิง หัวหน้าฝ่ายชาย
เริ่มเล่นก่อน โดยเล่นท่าไหน คนต่อ ๆ ไปเล่นท่าเดียวกันนั้นจนครบทุกคน กติกาการเล่นสะบ้าแตกต่าง
กันไปบ้างแล้วแต่หมู่บ้าน แต่ละท่าต้องเล่นให้ถูกคู่ของตนหากถูกสะบ้าที่ไม่ใช่คู่ของตนถือว่าเสีย "อุย ”
ต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตั้งรับกลับมาเล่นบ้าง ช่วงนี้ฝ่ายชายและหญิงจะได้คุยกันโดยตรง ระหว่างคู่เล่นฝ่าย
ตรงข้าม
ส่วนรูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในช่วงเทศกาล จะมี 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal
Communication) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) โดยส่วนการแสดงในขบวน
แห่จะมีรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ (Formal Communication) เพราะแต่ละขบวนแห่จะมีการ
วางระบบแบบแผนในการแสดงไว้ล่ ว งหน้ า ส่ ว นการสื่ อ สารผ่ า นพิ ธีก รรมจะมี รู ป แบบการสื่ อสาร
ที่ไม่ เป็นทางการ (Informal Communication) เนื่องจากในขณะประกอบพิธีกรรม ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะใช้การพูดคุย สั่งการโดยที่ไม่มีการกาหนดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ ก ารสื่ อ สารทั้ ง ส่ ว นพิ ธี ก รรมและการละเล่ น จะใช้ ทั้ ง วั จ นภา ษา (Verbal
Communication) และอวั จ นภาษา (Nonverbal Communication) โดยวั จ นภาษา (Verbal
Communication) จะใช้ในการสั่งงาน หรือแนะนา ส่วนอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)
ซึ่งแสดงออกในลักษณะการแสดงสัญลักษณ์หรือภาษาท่าทางซึ่งจะถูกใช้มากกว่าวัจนภาษา (Verbal
Communication) เพราะในขณะประกอบพิ ธี ก รรมและขณะแสดงในขบวนแห่ จะมี เ สี ย งรบกวน
ที่ ดั ง มาก ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคในการสื่ อ สารดั ง นั้ น การสื่ อ สารด้ ว ยอวั จ นภาษา ( Nonverbal
Communication) จึงมีส่วนสร้างความเข้าใจในการสื่อสารได้
กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการเล่นสะบ้าในงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่วงเตรียมงานจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่
มีการคัดเลือกและจัดตั้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ การสื่อสารที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้นาส่วนใหญ่เป็นการสื่ อสาร
แบบเป็นทางการเพราะเป็นการพูดคุยในที่ประชุม ทิศทางการสื่อสารเป็นแบบสองทาง และการไหลของ
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การสื่ อสารมี ทั้ง บนลงล่ างและในระดั บเดียวกัน เนื่องจากในที่ป ระชุม จะมีก ารแสดงความคิ ด เห็ น
หรือสอบถามข้อสงสัยตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับสมาชิกที่มีความคุ้นเคย
กันเป็นชาวตลาดพระประแดงเหมือนกัน การสื่อสารที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการและเป็นการ
สื่ อ สารสองทาง จึ ง ท าให้ ส มาชิ ก กล้ า แสดงความคิ ด เห็ น มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ตามแนวคิ ด ของ ถิ ร นั น ท์
อนวัช ศิริ ว งศ์ (2534) ที่ว่าบรรยากาศความเป็นกันเองในกลุ่ มมีส่ ว นช่ว ยลดหรือขจัดความกังวลใจ
ความไม่สบายใจ ความประหม่า อาย และตึงเครียด
กลุ่ ม ผู้ น าในการจั ด งานเทศกาลสงกร านต์ แ ล ะก ารละเล่ น ส ะบ้ า ขอ งช า ว ม อ ญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการทุกคนมีความเชื่อและศรัทธาพิธีกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ ซึ่งผลสะท้อนออกมาที่
ความยิ่งใหญ่อลังการ โดยพบว่า สาเหตุที่ทาให้เทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ
อ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ยั ง คงยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ แ ละแรงศรั ท ธาต่ อ พิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ
ที่ไม่เสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา เนื่องมาจากผู้นาและสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของสมาชิกแล้ว
สิ่ งที่ทาให้ เทศกาลสงกรานต์ ประสบความส าเร็จนั้น ส่ ว นหนึ่งมาจากการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภ าพ
จากการศึกษาพบว่า ในช่วงเตรียมงาน ก่อนถึงเทศกาล สิ่งที่คณะกรรมการหรือกลุ่มผู้นาต้องดาเนินการ
มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่สร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั่วไปถึงเทศกาลสงกรานต์และสร้าง
ความตระหนักและตื่นตัวต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเสรี วงษ์มณฑา (2554) ที่ว่า สื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถสื่ อความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์
และเรื่องราวข่าวสารไปยัง กลุ่มเป้าหมายได้
ในช่ว งของการเตรี ยมงาน นอกจากสื่ อกิจกรรมพิเศษ ที่คณะกรรมการจัดงานเลือกใช้เพื่อ
สื่อสารกับประชาชนแล้ว ยังมีสื่อบุค คลในลั กษณะของการร่วมประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็ น จาก
สมาชิก ในการประชุมประจาเดือน ในขณะประชุมสมาชิกจะแสดงความคิดเห็น ซักถาม และโต้ตอบ
อย่างอิสระ คู่สื่อสารจะทาการสื่อสารโดยใช้ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาในการโต้ตอบ การแสดงออก
ซึ่งสีหน้าและท่าทางและน้าเสียง ทาให้ คู่สนทนา ทราบถึงความพอใจหรือไม่ พอใจของอีกฝ่ายได้ดีกว่า
สื่อสารด้วยวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2554) ที่ว่า
การสื่ อ สารด้ ว ยอวั จ ภาษา จะท าให้ ผู้ รั บ สารเข้ า ใจเรื่ อ งราวที่ ถ่ า ยทอดผ่ า นวั จ นภาษามากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้การสื่อสารแบบสองทาง ในที่ประชุมยังเป็นเครื่องมือที่จะทาให้สมาชิก เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบั ติกิจ กรรมได้อย่ างถูกต้อง จากการโต้ตอบ และซักถาม ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดของเบอร์โ ล
(อ้างใน ศิรดา พงษ์ภมร, 2547) ที่กล่าวเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางว่า เป็นการสื่อสารที่ทาให้ผู้ส่งสาร
ทราบผลของการสื่อสารว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ นอกจากนี้ในช่วงของการเตรียมงาน
หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่คณะกรรมการจัดงานที่ได้รับมอบหมายนั้นคณะกรรมการจัดงานมีภารกิจ

410

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.3 No.3 (September-December 2021)

ที่ต้องทางานร่วมกันก่อนถึงเทศกาล สงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ ก่อนวันสงกรานต์จะ
มาถึง โดยชาวบ้านจะเตรียมบ้านเรือนให้สะอาด นาเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้มาใช้จ่ายเพื่อการรื่นเริงใน
วันสงกรานต์ มีการกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง เพื่อทาบุญตักบาตรหรือแจกจ่ายญาติพี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคย
และเคารพนั บ ถื อ การกวนกาละแมเป็ น เรื่ อ งความสนุ ก สนานของหนุ่ ม ๆ สาว ๆ โดยบ้ า นใด
กวนกาละแมก็จะไปบอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มาช่วยกัน เพราะกาละแมกระทะหนึ่งต้องใช้เวลากวนถึง
6 ชั่วโมง จึงได้ที่โดยใน 1 วัน จะกวนได้ 2 กระทะเท่านั้น หนุ่ม ๆ ทาหน้าที่กวน และการกวนกาละแม
จะหยุดไม่ได้ เพราะจะทาให้ไหม้ จึงต้องกวนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสุราอาหารและ
คุยกันระหว่างหนุ่ม ๆ สาว ๆ มีโอกาสในการสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Berlo
(อ้างใน ศิรดา พงษ์ภมร, 2547) ที่ว่า ความถี่ (Frequency) ในการสื่อสารมีผลอย่างมากในการเรียนรู้
และโน้มน้าวต่าง ๆ โดยต้องมีปริมาณที่เหมาะสม
เทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานสืบสานรุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบันจัด ว่าเป็นวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งกว่าจะ
ดาเนินมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างคนไทยและไทยเชื้อสายมอญที่อาศั ย
อยู่ร่วมกัน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันในหลายมิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Samovar and Porter
(อ้างใน จิราพร บุตร์สันติ , 2559) ที่กล่าวว่า มนุษย์จะมองโลกผ่านกรอบประสบการณ์ การรับรู้และ
วัฒ นธรรม ความเหมือนกัน ทางวัฒนธรรมจะทาให้เกิด ความเข้าใจทางความหมายทางวัฒ นธรรม
ร่วมกัน ลักษณะเด่นที่ทาให้เทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการยิ่งใหญ่ คือการได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สถาบันการศึกษา ในการให้การสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมในขบวนแห่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของอดุ ล ย์ รั ต ตนานนท์ (อ้ า งใน นงเยาว์ ปิ ฏ กรั ช ต์ , 2554) ที่ ว่ า การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น
จาเป็นต้องมีองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม หรือวัดในท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรหลักในการช่วย
อนุรักษ์ ส่วนทางราชการก็ต้องให้การสนับสนุน เชิดชู ให้ กาลังใจ วัฒนธรรมพื้นบ้านจึง จะดารงอยู่ได้
สาหรับการเข้ามาให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในขบวนแห่ของหน่วยงานต่าง ๆ สาหรับการละเล่นของ
ไทยเชื้ อ สายมอญที่ แ สดงในขบวนแห่ ใ นเทศกาลสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จั งหวัดสมุทรปราการ การถ่ายทอดทางวัฒ นธรรมและผลของพิธีกรรมท าให้
เห็นภาพสะท้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ภาพสะท้อนที่มีต่อสังคม เป็นต้น เมื่อมีผู้มาท่องเที่ยวมาก ก็จะทาให้
มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการแสวงหาข้อมูล
ข่ า วสารจากสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น กว่ า การรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ มวลชน ประชาชนได้ รั บ ข่ า วสาร
ในเทศกาลสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญมากเป็ น อั น ดั บ 3 รองจากสื่ อ บุ ค คล
และป้ายโฆษณาเท่านั้น ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าในอนาคตการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดต้นทุนประชาสัมพันธ์ในการจัดงานได้อย่างมาก
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สรุป
กระบวนการสื่ อ สารในการจั ด งานสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แสดงให้เห็นถึงการกาหนดนโยบายร่วมกันของกลุ่มผู้นา
ในการจั ดการสงกรานต์ และการเล่ นสะบ้ า รวมทั้งความสามารถในการสื่ อสารและการจั ด การใน
การแบ่งงานที่เหมาะสมของหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานสงกรานต์และ
การเล่นสะบ้าและประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับประเพณีสงกรานต์และเล่นสะบ้า รู้สึกภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าในตัวประเพณี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจ
นักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว โดยให้สื่อมวลนาเสนอประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอก
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รู้ แ ละอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ส งกรานต์ แ ละการเล่ น สะบ้ า อ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ให้สืบทอดต่อไป

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
สรุ ป องค์ ค วามรู้ เ ป็ น กระบวนการสื่ อ สารในการจั ด งานสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า
ของชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดังนี้
กระบวนการ
สื่อสาร

กระบวนการสื่อสารใน
การจัดงานสงกรานต์
และการละเล่นสะบ้า
ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

รูปแบบการสื่อสาร
การสื่อสารผ่าน
พิธีกรรม

องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร
การสื่อสารที่เป็นทางการ
- ขบวนแห่

การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
- การประกอบพิธีกรรม

การสื่อสารผ่าน
การละเล่นสะบ้า

วัจนภาษา

อวัจนภาษา

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการสื่อสารในการจัดงานสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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จากการศึกษากระบวการสื่ อสารข้างต้น นามาซึ่งข้อเสนอแนะเพื่อ การพั ฒ นาการจั ด งาน
สงกรานต์และการละเล่นสะบ้ าของชาวมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยควรมี
การสื่ อ สารเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งานสงกรานต์ แ ละการละเล่ น สะบ้ า ของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จั งหวัดสมุทรปราการ โดยการสื่ อสารผ่านความคิดของคณะกรรมการจัดงาน
เป็ น หลั กเพราะคณะกรรมการจั ดงานเป็ นผู้ จัดหารายได้ กลุ่ มเป้าหมายของการสื่ อสารควรมุ่งไปที่
การสื่อสารกับกลุ่มเยาวชน และกลุ่มชาวบ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่หลากหลายจากความคิดของสมาชิกที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และ
การละเล่นสะบ้าของชาวมอญ และงานประเพณีอื่น ๆ ได้ โดยในการสื่อสารด้านพิธีกรรมและการจัด
กิจกรรมการแสดงบนเวที ในอดีตจะเป็นการแสดงของลูกหลานอาเภอพระประแดงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน
คณะกรรมการจะใช้วิธีจ้างบริษัทที่รับออกแบบและจัดงาน (Organizer) เป็นผู้วางแผนและนาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อตัดสินใจ ซึ่งอาจทาให้การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในลดน้อยลง ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปหรื อกลุ่ มชาติพันธ์ช าวมอญในเขตพื้นที่อื่นได้เข้ามามีบทบาทมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรม
ประกอบกับการเลือกใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์และการละเล่นสะบ้าของชาวมอญ
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับพฤติกรรมของผู้รับสาร
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ ทั้งนี้การสื่อสารออนไลน์ อาจเป็น การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ปัจจุบันผู้รับสารมีพฤติกรรมใน
การรับสารจากสื่อ อินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย มากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะทาการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการควรศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ควรเพิ่ม
กลุ่ มเป้ าหมายของการสื่ อสารโดยให้ มี ก ารประสานงานกั บบริ ษั ทน าเที่ย ว โดยเน้นที่นักท่อ งเที่ ย ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะทาให้เทศกาลสงกรานต์พระประแดงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและจะเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุ รั กษ์วัฒ นธรรม ให้ กับ ประเพณี อื่น ๆ ได้ และควรสนับสนุนให้ มีก ารประเมินผลในประเด็ น
ของการสื่ อสาร ตั้งแต่ช่ว งก่อนเทศกาล ในช่ว งเทศกาล และหลั งเทศกาล เพื่อวัดผลว่าการสื่อสาร
ในแต่ล ะช่ว งมีป ระสิ ทธิภ าพมากน้ อยเพีย งใดนอกจากนี้ยังทาให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค
และโอกาสในการทาการสื่อสารในครั้งต่อไป
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