สายน้า สายสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “น้ำ” เป็นสิ่งส้ำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่ำงไม่เคยมีวันเปลี่ยนแปลง สมดังพระรำชด้ำรัส
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ว่ำ “น้ำ คือ ชีวิต” และวัฒนธรรมของไทย รวมทังของพืนที่ต่ำงๆ ในเอเชียอำคเนย์
มักจะมีควำมเกี่ยวข้องและมีพืนฐำนมำจำก “น้ำ” แทบทังสิน ที่ส้ำคัญคนไทยผูกพันกับน้ำมำแต่บรรพกำล
เกิดสัญลักษณ์ในประเพณี จำรีต วัฒนธรรม สั่งสมเป็นมรดกและรำกเหง้ำแห่งอำรยธรรมสืบมำ
วัฒ นธรรมชำวน้ ำส้ ำคัญที่ป รำกฏอยู่ในวัฒ นธรรมไทย คือวัฒนธรรมกำรต่อเรือ หมำยถึงเรือเล็ ก
ที่ใช้กันในแม่น้ำล้ำคลอง และวัฒนธรรมกำรนั่งอยู่ในเรือโดยไม่ท้ำให้เรือโคลงหรือล่มไปในที่สุด ซึ่งเป็น เรื่อง
ที่คนในประเทศอื่นๆ ไม่สำมำรถท้ำได้ เรียกได้ว่ำ คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับเรือโดยสำยเลือด กำรที่จะนั่งอยู่ใน
เรือนั่นเอง และท้ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรนั่งพับเพียบกับพืนซึ่งสำมำรถที่จะนั่งอยู่ได้เป็นเวลำนำนๆ
กำรสร้ำงสรรค์งำนสถำปัตยกรรมของคนไทยในสมัยอยุธยำ ก็ยังมีกำรอิงรูปแบบของเรือ คือกำรสร้ำง
โบสถ์หรือวิหำรโดยสร้ำงฐำนให้มีลักษณะท้องแอ่นคล้ำยเรือ เรียกว่ำ ท้องส้ำเภำ ถ้ำเป็นธรรมำสน์ ก็จะเรียกว่ำ
ท้องอัสดง ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ถึงควำมชัดเจนในเรื่องกำรใช้เรือของคนไทย และยังเป็นควำมสัมพันธ์กับสัญชำติญำณ
ชำวน้ ำ ที่มีม ำแต่ดั งเดิ มอี กด้ว ย นอกจำกนี กำรสร้ำ งโบสถ์ และวิห ำรกลำงน้ ำที่เ รีย กกั นว่ำ อุ ทกสี มำ นั น
ชำวพุทธเปรียบโบสถ์ว่ำ เป็นเสมือนเรือที่พำให้หลุดพ้นจำกทุกข์ก็คือกำรไปสู่นิพพำน เหมือนกับเรือในสมัย
บุพกำลที่ได้พำมนุษย์ห นีน้ ำที่ท่วมสูงขึนและพำกันไปหำแหล่งที่อยู่ใหม่ ซึ่งก็คือกำรพ้นทุกข์นั่นเอง ดังนัน
อุทกสี มำจึงอำจถือได้ว่ำเป็น สัญชำติญำณของชำวน้ำอย่ำงหนึ่งจนถึงทุกวันนี อีกทังกำรวำงทิศของวัด นัน
จะหั น หน้ ำ ไปทำงทิ ศ ใดก็ ไ ด้ แต่ ส้ ำ หรั บ โบสถ์ แ ละวิ ห ำรนั น ต้ องหั น หน้ ำ เข้ ำ หำน้ ำ เสมอ โดยจะค้ ำ นึ ง ถึ ง
ทิศเป็นเรื่องรอง เนื่องจำกในขณะที่พระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้นัน พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และหันพระพักตร์
ออกไปทำงแม่น้ำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถที่จะให้โบสถ์หันหน้ำเข้ำหำน้ำได้ เนื่องจำกในบำงพืนที่เป็นที่แห้งแล้งกัน ดำร
ก็จะให้โบสถ์หันหน้ำไปทำงทิศตะวันออกเท่ำนัน ซึ่งถ้ำจะให้สร้ำงโบสถ์โดยหันหน้ำเข้ำหำน้ำเสมอนัน ก็คงเป็น
เรื่องที่ยุ่งยำกพอสมควร จึงได้สร้ำงพญำนำคให้เป็นสัญลักษณ์แทน “น้ำ” เลย โดยจะปรำกฏรูปพญำนำค
บนหน้ำบันของวัดโดยทั่วไป
นำค สัญลักษณ์ร่วมของวัฒนธรรมน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไหลรินมำจำกยอดเขำพระสุเมรุตำมคติจักรวำล
อิทธิพลศำสนำฮินดู พญำนำค คือ ผู้สร้ำงฝน และตัวแทนควำมอุดมสมบูรณ์ ต้ำนำนเก่ำแก่กล่ำวถึงบทบำทนำค
ฐำนะผู้สร้ำงแม่น้ำ ค้ำจุนพระพุทธศำสนำ และบรรพชน และเรำยังใช้พญำนำคเป็นสัญลักษณ์ของธำตุน้ำอีกด้วย
นอกจำกนี สัญลั กษณ์ที่เกี่ยวกับน้ ำในวัฒ นธรรมไทยที่รับอิทธิพลจำกศำสนำพรำหมณ์คือ “สังข์”
อำวุธศักดิ์สิทธิ์ของพระนำรำยณ์ที่หลั่งออกมำจำกพระมหำสังข์เป็นเครื่องแสดงชัยชนะและควำมเป็นสิริมงคล
ดังจะเห็นได้ว่ำ วิถีชีวิตของคนไทย ผูกพันอยู่กับสำยน้ำ ธรรมชำติอันเรียบง่ำย สมถะ ด้วยศรัทธำ
พระพุ ท ธศำสนำ เมื่ อ ถึ ง ฤดู น้ ำ หลำกเว้ น ว่ ำ งจำกกำรท้ ำนำ ชุ ม ชนต่ ำ งๆ ก็ มี ก ำรจั ดงำนบุ ญ ประเพณี บุ ญ

เข้ำพรรษำ บุญออกพรรษำ ชักพระ ลำกพระ ตักบำตรเทโวโรหณะ ทอดผ้ำป่ำ ทอดกฐิน หรื องำนปิดทองไหว้
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ด้วยเหตุที่วัดส่วนใหญ่ตังอยู่ริมน้ำ จึงก่อให้เกิดกำรละเล่นจนเป็นประเพณีทำงน้ำขึน
และได้วิวัฒนำกำรมำเป็ น “กำรแข่งขัน เรือยำวประเพณี ” ซึ่งมักจะแข่งขันกันในเดือน ๙ และเดือน ๑๐
จั ด เป็ น กี ฬ ำชำวบ้ ำ น บนพื นฐำนของประเพณี อั น ดี ง ำมในวิ ถี ชี วิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรั ก ควำมสำมั ค คี
ควำมสมำนฉันท์ ในชุมชนท้องถิ่น ในทุกลุ่มน้ำต่ำงๆ ทั่วประเทศ
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสำยน้ำอื่นๆ มีมำกมำยที่ยังคงถือปฏิบัติตรำบจนทุกวันนี ดังเช่น
กำรสรงน้ำพระพุทธรูป กำรรดน้ำด้ำหัว เพื่อขอพรจำกผู้ใหญ่ ในประเพณีตรุษสงกรำนต์
กำรกรวดน้ำหลังกำรท้ำบุญเลียงพระหรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
กำรรดน้ำศพ และศพที่เผำแล้วยังมีกำรน้ำกระดูกไปลอยน้ำที่เรียกลอยอังคำร เป็นกำรคืนชีวิตสู่
ธรรมชำติ
ประเพณีลอยกระทง ในเดือนสิบสอง ที่ถือเป็นควำมเชื่อในกำรที่ต้องขอขมำต่อพระแม่คงคำที่ได้ถ่ำย
หรือทิงสิ่งโสโครกลงในแม่น้ำ
ประเพณีชักพระ ในวันออกพรรษำ นิยมท้ำกันในหลำยจังหวัดทังภำคใต้และภำคกลำง
ประเพณีไหลเรือไฟ ที่เป็นควำมเชื่อของคนไทยในภำคอีสำนที่สืบทอดกันมำตังแต่ครังโบรำณ นิยม
จัดในช่วงเทศกำลออกพรรษำ เพื่อบูชำรอยพระบำทของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่ประดิษฐำนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
นัมทำมหำนที
ประเพณีกำรแข่งเรือที่เป็นกำรใช้สำยน้ำ เพื่อเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในพืนที่เดียวกันหรือ
ต่ำงพืนที่ให้เกิดควำมประสำนร่วมใจรักสำมัคคีต่อกัน นิยมแพร่หลำยในทุกจังหวัดที่มีแม่น้ำล้ำคลอง เป็นต้น
ควำมที่ชีวิตผูกพันกลมกลืนและพึ่งพำสำยน้ำเช่นนีเอง ที่ท้ำให้มีผู้กล่ำวว่ำ คนไทยเป็น “ชำวน้ำ” และ
มี “น้ำ” นั่นเองที่เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย
แหล่งที่มา : กรมทรัพยำกรน้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๐. คลองสวย แม่น้ำใส
ท้ำอย่ำงไร...ใครก้ำหนด. ๗๙ หน้ำ (หน้ำ ๒๘ – ๓๐)
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