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ABSTRACT 
  The purpose of this study was to study the beliefs and rituals 

concerning boat racing in the traditional parade.  Data were collected through in- depth 
interviews with groups of participant and participant observation.  The informants 
consisted of 3 boat paddlers, 1 teacher, 1 boat maker and 1 boat narrator, totaling 6 
persons and study relevant research documents which presents the results of a 
descriptive study.  

  The study found that beliefs and rituals about boat racing in the 
tradition of the boat parade, up the pantomime for the flag, Lang Suan District, 
Chumphon Province plays an important role in organizing and continuing the tradition in 
the area of Lang Suan District.  There are beliefs and rituals regarding boat races divided 
into 1) beliefs about dredging-making boats, digging a boat to make a boat requires steps 
to be done based on the beliefs from the owner’ s request for a talisman of the forest 
laying over the boat's part and the drilling of chisel- dredging.  The boats must be in 
accordance with ancient regulations and if there is any person who does not comply, 
then there will be a second due to death.  2 )  The tradition of boat racing in the 
pantomime for the flag and the boats used in each race, there is a sacred object residing 
with the long boat called Mae Yanang and the sacred thing of the river called Phra. Mae 
Kongkha, where the tradition is held, we have to inform and ask for forgiveness in order 
to organize the event.  Whether it is a ceremony to pay tribute to the spirit and spirit of 
Mae Yanang. 3) Beliefs about the person who will be responsible for the long boat. The 
person who acts as a waterman must have rules because oarsmen have duties that are 
directly related to long boat races. They must have proper conduct to show respect for 
the sacred things of the boat so that oarsmen are encouraged to perform their duties in 
the competition. 

 

                                                             
1 -2 B.A Student, Community Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University 
3 Dr., Community Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University 
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ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการแขงเรือในงานประเพณี 
แหพระแขงเรือขึ้นโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 
พิมลพรรณ วงคทว1ี  

อาภัสสะรา ถนนแกว2  
สุนี คํานวลศิลป3 

 
บทคัดยอ 
   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการแขง
เรือในงานประเพณีแหพระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมผูใหขอมูล การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ผูใหขอมูล
ประกอบดวย ฝพายเรือยาว 3 คน  ครูหมอ 1 คน ชางทําเรือ 1 คน และนักพากยเรือยาว 1 คน  
รวมทั้งสิ้น 6 คน และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 

  ผลการวิจัย พบวา ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแขงเรือในงานประเพณีแห
พระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร มีบทบาทความสําคัญตอการจัดงานและสืบ
สานงานประเพณีของพ้ืนที่อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  มีความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการแขงเรือ
แบงเปน  1) ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการขุดเรือ–ทําเรือ  การขุดเรือเพ่ือทําเรือน้ันตองมีข้ันตอน
ในการทําโดยอาศัยหลักความเชื่อ ต้ังแตการไปขอไมตะเคียนจากเจาปาเจาเขา การวางกงทับสวนเรือ 
และการเจาะรูสิ่ว การขุดเรือ – ทําเรือน้ันจึงตองเปนไปตามท่ีตําราโบราณกําหนด และถามีผูใดท่ีไม
ปฏิบัติตามก็จะมีอันเปนไป 2) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําเรือและการทําพิธีกรรม ตามความ
เชื่อเรือที่ใชในการแขงขันแตละลําน้ันก็มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยูกับเรือน่ันคือแมยานาง และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ประจําแมนํ้าที่เรียกวาพระแมคงคา ในการจัดงานประเพณีจึงตองมีการบอกกลาวและขอขมา ไมวาจะ
เปนพิธีการทําขวัญเรือและบวงสรวงแมยานาง 3) ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่จะทําหนาท่ี
ฝพายเรือยาว ฝพายมีหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงกับการแขงขันเรือยาว ตองมีการปฏิบัติตนใหเหมาะสม
เพ่ือแสดงถึงความเคารพตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําเรือ และเพ่ือใหฝพายมีขวัญและกําลังใจที่จะทําหนาที่ใน
การแขงขัน 

 
คําสําคัญ : ความเชื่อ, พิธีกรรม, ประเพณีแหพระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 -2 นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 อาจารย ดร. สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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บทนํา 
   สายนํ้าและชีวิตมนุษยเปนของคูกันและเปนสิ่งท่ีผูกพันกันมายาวนาน มนุษยกับ
แมนํ้าไดพ่ึงพิงกันมายาวนานนัก  คนในยุคสมัยกอนไดใชเสนทางนํ้าเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก มีการ
คาขายทางนํ้า เปนแหลงกอเกิดอารยธรรมย่ิงใหญมากมาย มีวัดและโรงเรียนอยูติดกับแมนํ้า ในสมัยกอน
เมื่อถึงฤดูนํ้าหลาก ราวเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ชาวบานวางเวนจากการเพาะปลูกปกดําทํานา 
โดยเฉพาะชวงเทศกาลทอดกฐิน คนหนุม คนสาว คนเฒาคนแกตามหมูบาน จะรวมแรงรวมใจกันตกแตง
องคกฐิน ไปทอดตามวัดวาอารามตางๆ ที่ตนศรัทธา ซึ่งวัดสวนใหญจะต้ังริมฝงแมนํ้า ขบวนเรือทอดกฐิน
จะมีลําใหญ สวนมากจะใชเรือมาดที่ตกแตงมีธงทิวอยางสวยงามเปนเรือต้ังองคกฐิน นอกจากน้ันจะมี
เรือขนาดรองลงมาพายนําและพายติดตามแหองคกฐินไปตามคุงนํ้า มีพิณพาทย ลาดตะโพนในเรือองค
กฐินบรรเลงอยางสนุกสนานเสียงดังลั่นไปทั่วคุงนํ้า เม่ือทอดกฐินเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะมีการเลนเรือ
เพลงและลงทายดวยการพายเรือแขงกัน และการแขงขันเรือยาวน้ีเริ่มมีในทองถ่ินหลังสวน จังหวัดชุมพร 
มาเน่ินนาน  (ตํานานข้ึนโขนชิงธง, 2553) 
   ชาวหลังสวนถือวาวัดเปนสถานที่ที่ ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวบาน และถือเปน
ศูนยกลางของชุมชนและเกิดความเชื่อวานํ้าเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  และแมนํ้าหลังสวนก็ไดมีเรื่องราวเลาขาน
เปนตํานานมาชั่วอายุคนและเปนจุดเริ่มตนของการเกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่ย่ิงใหญ ในปจจุบัน
ความสําคัญของแมนํ้าอาจลดลงตามกาลเวลาและยุคสมัยที่พัฒนาแลว แตหน่ึงสิ่งที่ชาวหลังสวนไม
ทอดทิ้งและยังคงสืบสานตอไปคืองานประเพณีแหพระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร (50 ปโลในหลวงและราชินีกวา 170 ปข้ึนโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแหงลุมนํ้าหลังสวน, 2557) 
   การแขงขันเรือยาวเปนประเพณีเกาแกของเมืองหลังสวน ปรากฏในจดหมายเหตุ
เสด็จประพาสตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลนเกลารัชกาลที่ 5 เมื่อพุทธศักราช 
2432 ไดระบุถึงเรือ “มะเขือยํา” สังกัดวัดดอนชัย ซึ่งเปนเรือยาวท่ีใชในการแขงขัน เปนเรือลําหน่ึงใน
ขบวนเรือรับเสด็จที่ตําบลบางขันเงิน อําเภอหลังสวน การแขงขันเรือยาวในเมืองหลังสวนนับเปนกีฬา
ทองถ่ินที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากการแขงขันเรือยาวในจังหวัดอื่นๆ กลาวคือ ในการ
แขงขันจะตัดสินเรือที่ครองความสามารถดานความพรอมเพรียงของฝพาย และความสามารถของนาย
หัวเรือและนายทายเรือ โดยนายทายเรือจะตองถือทายเรือใหตรง เพ่ือนายหัวเรือจะข้ึนโขนชิงธงท่ีทุน
เสนชัยได หากควาธงผิดหรือควาธงไดแตตกนํ้า หรือเรือลมกอนท่ีทายเรือจะพนตําแหนงท่ีต้ังของปาก
กระบอกธงชัย ถือวาแพ ดังน้ัน การแขงเรือยาวในอําเภอหลังสวน จึงถือเปนกีฬาที่มีการผสมผสานกัน
ระหวางศาสตรและศิลปของผูเขาแขงขันไดอยางกลมกลืน (เมืองหลังสวน , 2542) ความสนุกของการ
แขงขันนอยูที่การแยงชิงธงของนายหัวเรือน้ีเอง เปนทั้งศาสตรและศิลปที่หาชมไดเฉพาะที่อําเภอหลัง
สวนเทาน้ัน  โดยงานประเพณีแหพระแขงเรือหลังสวน ทํากันทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มต้ังแตวันแรม 1 ค่ํา จนถึง
แรม 4 ค่ํา เดือน 11 กอนการแขงขันจะมีการแหงขบวนพาเหรดเรือ ในแมนํ้าหลังสวนเริ่มต้ังแตหนาวัด
โตนด เรือยาวทุกประเภท เรือประเภทสวยงาม ประเภทความคิด ประเภทตลก จัดเปนรูปขบวน เคลื่อน
ผานวัดโตนด ผานกองอํานวยการหนาวัดดานประชากรไปถึงสะพานรถไฟ (ข้ึนโขนชิงธง, 2558) 
   จากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลที่ตําบลแหลมทราย ตําบลบางมะพราว ตําบลปากนํ้าหลัง
สวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผูวิจัยพบวา ในทุกข้ันตอนของการจัดแขงเรือในงานประเพณีแหพระ
แขงเรือข้ึนโขนชิงธงมีความเชื่อแฝงอยู ไมวาจะเปนความเชื่อเกี่ยวกับการขุดเรือ–ทําเรือ การประกอบ
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สวนตางๆ ในการทําเรือน้ันตองเปนไปตามตํารา และเมื่อในลําเรือมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยูในลําเรือ จึงทํา
ใหเกิดความเชื่อตอผูที่เปนฝพายเรือยาววาตองมีขอควรและขอหามปฏิบัติตน ผูวิจัยจึงเสนใจศึกษาความ
เชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแขงเรือเพราะเปนประเพณีทองถ่ินที่มีความนาสนใจและตองการเผยแพร
ความเชื่อและพิธีกรรมของประเพณีน้ีใหเปนที่รูจัก บทความน้ีจะนําเสนอความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับ
การแขงขันเรือในงานแหพระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สะทอนใหเห็นถึงความ
เชื่อที่ชาวบานมีตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายและถายทอดความเชื่อออกมาแสดงใหเห็นถึงการเคารพบูชาใน
รูปแบบการทําพิธีกรรม 
 
วัตถุประสงค 
   เพ่ือศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแขงเรือในงานประเพณีแหพระแข งเรือ 
ข้ึนโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
วิธีการวิจัย 

  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาแบบเจาะลึก
โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบพิธีกรรม (ครูหมอ) 1 คน ฝพายเรือยาว 3 คน ชางทําเรือ 1 คน นักพากย
เรือยาว 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน 

  ขอมูลวิจัยเก็บจากครูหมอ ฝพายเรือยาว ชางทําเรือ และนักพากยเรือยาวท่ีเลือก
เปนผูใหขอมูลหลัก  ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมในการแขงขันเรือยาว
เปนอยางดี  ซึ่งแตละทานอยูในวงการเรือยาวมาไมตํ่ากวา 10 ป   วิธีเก็บขอมูลโดยสัมภาษณเอาขอมูล
จากผูใหขอมูลตามธรรมชาติ ดวยการพูดคุยสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และใชระบบแทรกตัวเปน
เครือญาติ รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในการสัมภาษณใชการสัมภาษณ
รายบุคคล รวมทั้งหมด 6 คน เพ่ือที่จะไดขอมูลท่ีชัดเจนและแมนยําตามความเชื่อของคนในชุมชน 
นอกจากน้ียังมีการลงภาคสนาม น่ันคือไดเขารวมพิธีกรรมการทําขวัญเรือและบวงสรวงแมยานาง ชัก
ถามสิ่งที่เห็นเพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษ ถายภาพการประกอบการทําพิธีกรรมและบันทึกเสียงการ
สัมภาษณเกี่ยวกับความเชื่อการจัดเตรียมสถานที่และข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม  

  การวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ การจดบันทึก 
การสังเกต และถอด บันทึกเสียง รวมทั้งการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่จะศึกษา โดยใชแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อ แนวคิด
เกี่ยวกับอิทธิพลของพิธีกรรมและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมีอิทธิพลตอมนุษย จากน้ันจึงเขียนบทสรุปผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาความในแตละประเด็นการศึกษา โดยใชระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 5 เดือน ต้ังแต
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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ผลการวิจัย 
   การศึกษาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแขงเรือในงานประเพณีแหพระ
แขงเรือข้ึนโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สามารถนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาไดเปน 3 ประเด็น ดังน้ี 
    ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการขุดเรือ–ทําเรือ 

  การขุดเรือ–ทําเรือยาวของอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จะตองใชชางท่ีมีความรู
ทางไสยศาสตร มีความสามารถและมีประสบการณการทําเรือชํานาญพอสมควร ดวยเรือยาวของอําเภอ
หลังสวนน้ันมีลักษณะสําคัญคือทํามาจากไมตะเคียนซึ่งเปนไมศักด์ิสิทธ์ิ จึงตองทําพิธีขอไมและขอขมา
เจาปาเจาเขา และต้ังศาลเพียงตา เพ่ือที่จะทําการตัดไมและนําไมน้ันออกจากปามาโกลน โดยมิใหเกิด
อาเพศใดๆแกคณะขุด – ทําเรือ นอกจากน้ีข้ันตอนของการทําเรือ ยังมีความเชื่อวา ไมใหวางกงทับสวน
เรือ กลาววาจะเปนตัวเสนียด และการเจาะรูสิ่วที่ลําเรือตองเจาะใหตรงตามตํารา ซึ่งในตําราบอกไววา 
เรือยาวจะตองนับแถวใหลงที่คําวา “ชัยกัง” ถาลงที่คําวา “วิวาทัง” จะมีการทะเลาะวิวาทในเรือ ถาลง
ที่คําวา “มรณัง” จะตองมีการตาย ฉะน้ันนับรูสิ่วจากหัวเรือแถวแรกเปน “ชัยกัง” แถวที่สองจะเปน  
“วิวาทัง” แถวที่สามเปน “มรณัง” แถวที่สี่จะเปน “สุขัง” กลาววาถาชางคนไหนเจาะรูสิ่วไมตรงตามที่
ตํารากลาวไวก็จะมีอันเปนไปหรือเกิดความหายนะข้ึนในชีวิต เชน พิการ ปากเบี้ยว มือหงิก เทางอ เปน
ตน เชื่อหรือไมแลวแตทานจะพิจารณา โบราณกลาวไวเชนน้ัน 

 

 
 

ภาพที ่1  การโคนตนตะเคียนลงมาแลวทําการเลื่อยไม 
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“…ถาถามลุง ลุงเชื่อนะเรื่องไมเคียนทอง ตอนท่ีจะเขาไปตัดไมเราตองเอา
ของไหวไปไหวดวย ถึงก็ตองเอาคนท่ีวามีวิชาเขาไปทําพิธีขอไมจากปากัน 
ทํานองบวงสรวง หรือบอกกลาวขออนุญาตพวกนางไมที่สิงอยูในตนเคียน
น้ัน พอเขาปาไปโคนไมเคียนเสร็จ  และจะตองเตรียมเครื่องบวงสรวงสังเวย
มีพวกหมู เหลา ธูป เทียน ดอกไม ดายแดง ดายขาว หมาก พลู ศาลเพียง
ตา เพ่ือทําพิธีขอขมาแกสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เรามองไมเห็น หรือบางคนอาจจะเห็น
ก็ไดนะ แหะๆ ก็แลวแตคน  อันน้ีเชื่อไมเชื่อแลวแตนะ แตวาทีกอนน้ันเขา
เลากันวา เจาอาวาสวัดบางลําภูน่ีแหละ แกเปนผูริเริ่มคิดที่จะทําเรือ  
ก็เลยขอความรวมมือระดมคนเขาไปตัดไมตะเคียนในปาเอามาทําเรือนางลํา
ภู แตแกจะใชไมเคียนไพรทั้งลํา พอทีน้ีก็คนที่มีวิชาน่ันแหละแกเขาทรงขอ
ไมจากปา เจาปาก็เลยขอสิ่งแลกเปลี่ยนแตไมไดบอกวาเปนอะไร พวกคน
ที่วาโคลนไมน้ันก็ทํากันไปเรื่อยจนวาเสร็จ  อยูดีๆพอของเจาอาวาสแกก็
เปนลมในเรือที่กําลังพายกลับไปสงพวกคนตัดไมอะ ถึงก็ตายในเรือน่ัน
แหละ พวกคนชาวบานพวกน้ีเลยเชื่อกันวาเจาปาคงมาทวงสัญญาท่ีวาได
บอกไววาขอสิ่งแลกเปลี่ยน ก็คือแลกไมกับชีวิต ต้ังแตบัดน้ันเปนตนมาก็เลย
ตองมีการทําพิธีขอขมาและบวงสรวงเจาปาทุกครั้งมาจนถึงทุกวันน้ี…” 
(ปรีชา มาตยวิรัตน, ชางทํา เรือ, 2562, สัมภาษณ) 
 

 
 

ภาพที ่2  สัมภาษณคุณลงุปรชีา มาตยวิรัตน (ชางทําเรือ) 
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   ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจําเรือและการทําพิธีกรรม 
  ชาวอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความเชื่อวา การทําขวัญเรือทําเพ่ือปลุกระดม

และเรียกขวัญของฝพายในเรือลําน้ัน ๆ ใหมีแรงพลัง มีขวัญและกําลังใจในการแขงขันเรือยาวข้ึนโขน 
ชิงธง และบวงสรวงแมยานาง ซึ่งในพิธีก็จะมีเครื่องเซนไหวหรือเครื่องบวชไวบูชาแมยานางและเจาที่เจา
ทาง เครื่องเซนไหวที่กลาวมาน้ันคือ อาหารคาวหวานที่นํามาบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งมีความเชื่อวา เขาจะได
รับประทานเขาไป โดยมีครูหมอเปนผูรายบทสวดเพ่ือประกอบพิธีกรรม และอีกหน่ึงความเชื่อเกี่ยวกับ
เจาแมเรือ หรือ แมยานาง โดยเรือแตละลําจะมีเอกลักษณประจําเรือเปนรูปสัตว เชน เสือ สิงห ฯลฯ  
และกอนนําเรือลงนํ้ามีการทําพิธีไหวขอขมาพระแมคงคาเพ่ือบอกกลาวใหพระแมคงคาคุมครองจากสิ่งที่
มองไมเห็นในแมนํ้า 

  ในการต้ังชื่อเรือของแตละวัดแตละตําบล จะนิยมใชคําวา “พร” และ “เทพ” 
นําหนาตามดวยชื่อของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของตําบลน้ันๆ เชน เรือของตําบลปากนํ้าหลังสวน สังกัดวัดสวาง
มนัส มีชื่อวา “เทพจักรี” เพราะที่ชายทะเลปากนํ้าหลังสวนน้ันมีเรือจําลองจักรีนฤเบศรต้ังอยู จึงมีการ
หยิบยกคําวา “จักรี” มาผสมกับคําวา “เทพ” กลายเปนชื่อเรือเทพจักรีในปจจุบัน 

 
 “…ตอนยังบาว ๆ สมัย 19 ป ไดเปนนายหัวเรือ พอ 21 ป ถึงไดเปนครูหมอ 
ดวยความเชื่อและความศรัทธาในแมยานางลวนๆ แลวถึงบวกกับความท่ี
สนใจในวิชา ก็ เลยไปขอฝากตัวเปนลูกศิษยแหละที น้ี ก็ ไปหาโป  
ชื่อนายอุดม กาญจนสวัสด์ิ ไปขอรับวิชา ทีน้ีก็เปนครูหมอและทําพิธี
บวงสรวงในการตางๆเรื่อยมา พอถึง 40 ป ลุงไดเห็นแมยานางตัวเปน ๆ 
เลย มาใหเห็นตอหนาเต็มสองตา ย่ิงทําใหเกิดความเชื่อและศรัทธามากไปห
ลาว แลวถึงก็มีอีกเรื่องหลาว คือเมียลุงน่ีแหละเขาก็เปนรางทรงของแม
ยานางเหมือน ตอนที่วายังไมตาย แมยานางไดมาเขารางของแก พอถึงงาน
เรือแขง แกก็จะบอกไดหมดวาเรือเท่ียวไหพายเปนพันพรือ แพนะบอกได
แรงหวาตาเห็น  แลวถูกทั้งเพตามที่แกวา ลุงก็เลยย่ิงเชื่อแลวก็ศรัทธา  
ในแมยานางมากเขาไปอีก แตวาตอนน้ีในหลังสวนก็ยังไมเห็นใครท่ีจะสืบ
ทอดวิชาตอจากลุงทีนะ ซึ่งในการสืบทอดวิชาไมไดกําหนดวาจะตองเปนคน
ชาย ทุกคนสามารถที่จะสืบทอดวิชาได เพียงแตวามีขอกําหนดวาจะตอง
เปนผูที่อยูในศีลธรรม จริยธรรม…” (เสวก รอดอุนา , ครูหมอ, 2562, 
สัมภาษณ) 

 



445

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่3 ครูหมอเตรียมเครื่องเซนไหวของเจาที่และแมยานาง 
 

   ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับบุคคลที่จะทําหนาที่ฝพายเรือยาว 
  ฝพายที่มารวมพายเรือยาวในงานประเพณีแหพระแขงเรือข้ึนโขนชิงธง อําเภอ 

หลังสวน จังหวัดชุมพร ฝพายเรือยาวมีจํานวนท้ังหมด 32 คน ประกอบไปดวย นายหัวเรือ 1 คน 
นายทายเรือ 1 คน ฝพาย 30 คน เน่ืองจากลําเรือมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุมครองอยู ฝพายทุกคนจึงตองปฏิบัติตน
ใหอยูในศีลธรรม มีทั้งขอควรปฏิบัติ ไดแก รับประทานเครื่องเซนไหวที่ผานการทําพิธี เพราะโบราณเชื่อ
กันวาผลหมากรากไมและอาหารที่ผานการทําพิธีบวงสรวงแมยานางน้ันเปนอาหารสิริมงคล และขอหาม
ปฏิบัติ ไดแก 1) หามนายหัวเรือรับประทานอาหารจากคายเรืออื่นโดยเด็ดขาด 2) หามฝพายเรือยาวทั้ง 
32 คน ด่ืมสุราเปนอันขาด เพราะมีความเชื่อวากระทําผิดศีล 3) ในขณะทําพิธีไหวเรือ หามฝพายทุกคน
ใสหมวกและหามขามโขนเรือ เพราะจะถือวาเปนการลบหลูและไมเคารพบูชาแมยานาง 4) หามผูหญิงที่
เปนประจําเดือนข้ึนไปเหยียบโขนเรือโดยเด็ดขาด เพราะประจําเดือนน้ันถือวาเปนสิ่งสกปรก ซึ่งถือเปน
การไมเคารพแมยานางอีกดวย 
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ภาพที่ 4  นายหัวเรือไหวขอขมาพระแมคงคา 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  การแขงเรือยาวของอําเภอหลังสวน แฝงดวยความเชื่อเกี่ยวกับการขุดเรือ–ทําเรือ 

เน่ืองจากไมที่ใชนํามาทําเรือเปนไมตะเคียนทอง ซึ่งเปนไมศักด์ิสิทธ์ิจึงมีการทําพิธีขอไมจากปา กอนที่จะ
เริ่มทําการเลื่อยไม มีการทําพิธีกรรมเพ่ือบอกกลาวนางไมวาจะนําไมลําน้ีอุทิศทําเปนเรือยาว และในสวน
การทําเรือก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับสวนประกอบของเรือ เชน การวางกงทับสวนเรือ จะหามไมใหวางกง
ทับกับสวนเรือ โดยกลาววาจะเปนตัวเสนียด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกันตกวินต ทัดทาน (2562) 
ศึกษาความเชื่อเรื่องเทวดาที่มีอิทธิพลตอลานนา  พบวา ในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องเทวดามาจาก
วิวัฒนาการของความเชื่อทางจิตวิญญาณในธรรมชาติ กอใหเกิดคติความเชื่อในการนับถือ ผีสาง นางไม
เทวดา สอดคลองกับหลักการปฏิบัติในทางลัทธิความเชื่อ ด้ังเดิม อิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูและ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา สําหรับในลานนาน้ันเทวดาไดมี อิทธิพลทาง ดานตางๆ คือ 1) ดาน
ประเพณีและพิธีกรรม เชน การข้ึนทาวทั้ง 4 เปนตน 2) ดานวรรณกรรม เชน ชาดกคาถา คําเวนทาน 
เปนตน 3) ดานศิลปกรรม เชน งานจิตกรรมฝาผนัง ประติมากรรมปูนปน เปนตน 4) ดานความศรัทธา 
เชน การบนบานและการขอพร เปนตน โดยความเชื่อเหลาน้ันแสดงออกผานการทําพิธีกรรม 

  ฝพายเรือยาวและชาวบานมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิท ธ์ิประจําเรือและ 
การทําพิธีกรรม การทําพิธีกรรมการทําขวัญเรือน้ัน ผูเขารวมพิธีกรรมเปนคนในชุมชน ไดแก ฝพายเรือ
ยาว และครอบครัวของฝพายเรือยาวที่ต้ังใจมาเขารวมพิธีอยางศรัทธา ทําเพ่ือบอกกลาวแมยานางให
คุมครอง ปกปอง ดูแลรักษา และขอใหเรือมีชัยชนะกลับมาจากการแขงขัน และกอนนําเรือลงนํ้า ฝพาย
ยังมีความเชื่ออีกวา ในแมนํ้ามีสิ่งที่มองไมเห็น กอนนําเรือลงแมนํ้าจึงตองมีการขอขมาพระแมคงคา ให
ชวยปกปกรักษาฝพายใหคลาดแคลวปลอดภัยจากผีพรายและสิ่งท่ีมองไมเห็นท่ีอาศัยอยูในนํ้า และ
เน่ืองจากเรือยาวมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิสถิตอยู ฝพายเรือยาวจึงตองมีขอปฏิบัติและขอหามปฏิบัติกอนการ
แขงขัน เชน ฝพายทั้ง 32 คน หามด่ืมสุรากอนทําการแขงขัน ถือวาเปนการเคารพตอแมยานางอีกดวย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุพารัตน ชนะบวรวัฒน (2560) ศึกษาเรื่องการบนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของชาวพุทธ
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ในสังคมไทย พบวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวพุทธไทยนิยมบนมีดวยกันหลากหลาย สามารถจําแนกไดเปนหมวด
หลัก 5 หมวด ไดแก พระพุทธรูป รูปเคารพพระเกจิ พระเครื่อง เทพ และสิ่ง ศักด์ิสิทธ์ิอื่น ซึ่งจุดประสงค
ที่ทําใหชาวพุทธบนบานตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิน้ันมีหลายประการ ไมวาจะเปน เรื่องความสําเร็จดานการงาน 
การเงิน การศึกษาเลาเรียน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ และความ ปลอดภัย เมื่อไดสมความปรารถนา
ตามที่บนไวก็จะมีการแกบนตามคําบอกกลาวของผูบน เชน การแกบนดวยการถวายวัตถุสิ่งของ การ
แสดง การสรางบุญหรือการทําความดี เปนตน   

  ผูศึกษาไมสามารถเขาไปสัมภาษณและถายรูปในข้ันตอนของการขุดเรือ–ทําเรือได 
เน่ืองจากการขุดเรือและการทําเรือน้ัน สวนมากไดทํามาเปนระยะเวลานานกวา 100 ป จึงทําไดแคเพียง
สัมภาษณจากชางทําเรือถึงประวัติความเปนมาในการเขาปาไปหาไมตะเคียนเพ่ือนํามาทําเรือ และ
ข้ันตอนการประกอบเรือในสวนตางๆ ทําใหพบวาต้ังแตข้ันตอนแรกคือการไปขุดไมจนถึงข้ันตอนสุดทาย
คือการประกอบสวนตางๆ ทําใหเปนเรือหน่ึงลําไดน้ัน ตองมีการทําพิธีกรรมตามความเชื่อเพ่ือบอกกลาว
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิวาจะนําไมมาทําคุณประโยชน และสรางชื่อเสียงใหแกทองถ่ินที่ไดไปขุดไมตะเคียนมา ใหสม
กับการโคนไมที่อยูมานานนับรอยป 

  ผลจากการศึกษาสะทอนใหเห็นวา การทําพิธีกรรมการทําขวัญเรือและบวงสรวงแม
ยานาง การขอขมาพระแมคงคาน้ัน พิธีกรรมยังคงจะไมสูญหายไป ทั้งน้ีเพราะในเรือแตละลําจะมีฝพาย
เรือปะปนกันหลายชวงอายุ ซึ่งผูที่มีอายุมากกวาก็จะปลูกฝงความเชื่อเหลาน้ีใหกับฝพายรุนหลัง ๆ และ
เปนเชนน้ีสืบตอไป คือเปรียบเสมือนการสงตอกันจากรุนสูรุน แตหากพิธีกรรมจะสูญหายไปน้ันคงเปน
เพราะไมมีบุคคลที่จะสืบทอดวิชาตอจากครูหมอ เพราะการท่ีจะสืบทอดวิชาน้ันก็ไมใชเรื่องงาย ผูที่จะ
สืบทอดวิชาจากครูหมอจะตองเปนผูที่มีจิตใจที่ศรัทธาและพรอมปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรม 

  งานประเพณีแขงเรือของชาวหลังสวนมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตามความเชื่อที่
รวมเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณเขาดวยกัน แสดงใหเห็นวา พิธีกรรมของท้ังสองศาสนา  
มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมที่คลายคลึงกัน จึงทําใหคนพุทธสามารถปฏิบัติ
ตามความเชื่อแบบพราหมณไดอยางผสมกลมกลืน  

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะตอผูมีสวนเก่ียวของ 
   1. คณะสงเรือเขาแขงขันในแตละตําบลควรมีการเผยแพรการทําพิธีกรรมตางๆกอน
การแขงขันเรือยาว เพ่ือใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและปองกันการกระทําที่ถือเปนการลบหลูแม
ยานางและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่มองไมเห็นอีกมากมาย 
   2. คณะทําเรือควรมีการเผยแพรข้ันตอนการขุดเรือ – ทําเรือ ต้ังแตการบวงสรวงเจา
ปาเจาเขาจนถึงข้ันตอนสุดทายของการทําเรือเพ่ือเปนวิทยาทานแกผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง
เก่ียวกับเรือยาวและเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพชางขุดเรือตอไป 
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  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   ผูศึกษาควรสัมภาษณและลงพ้ืนที่ภาคสนามใหหลากหลายตําบล เพราะทุกตําบลใน
อําเภอหลังสวนน้ันตางก็สงเรือเขาแขงขันและในแตละตําบลก็จะมีคายเรือประจําตําบลของตนเอง และ
แตละคายเรือก็จะมีแนวปฏิบัติตามความเชื่อที่คลายคลึงกันแตอาจจะไมเหมือนกันไปทั้งหมด 
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