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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัด
สงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
เข้ามาท าความเข้าในปรากฎการณ์  ผลการศึกษาการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัด
สงขลา ในความเชื่อของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา “แม่ย่านางเรือ” คือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นสัมภเวสีคอยปกป้องรักษา
ต้นไม้ภายในป่าปกป้องรักษาคนดีที่น าต้นไม้ในป่ามาสร้างเรือและเป็นที่พึ่งทางใจเวลาชาวประมงออกทะเล นอกจากในด้าน
ความปลอดภัยแล้วยังมีในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวให้จับปลาและสัตว์น้ า ลักษณะของแม่ย่านางในความเช่ือของ
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ถูกก าหนดให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น ท าหน้าที่คอยปกป้อง
คุ้มครองเจ้าของเรือและผู้ที่มีความเช่ือในแม่ย่านางเรือ แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวระหว่างความเช่ือในท้องถิ่นกับศาสนาได้
อย่างผสมผสานลงตัวเพราะผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือต้องประกอบพิธีกรรมในการเคารพบูชา ซึ่งการจะมีวิธีการ
ประกอบพิธีกรรมแตกต่างกันไปตามความเช่ือของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านพึงระลึกและปฎิบัติคือต้องเป็นคนดี
มีความประพฤติที่ดี เพราะอิทธิพลจากความเช่ือที่ว่าสิ่งศักดิ์จะอยู่และคอยคุ้มครองเจ้าของเรือที่เป็นคนดี 

 

ค าส าคัญ: การสร้างความหมาย , แม่ย่านางเรือ , ชาวประมงพื้นบ้าน , จังหวัดสงขลา 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to study the meaning about the boat nymph of local fishermen in Songkhla by means of 
qualitative research (Qualitative Research) in the manner of theoretical foundations (Grounded Theory) came up to 
the present. event The study of meaning about the boat nymph fishermen Songkhla. The belief of traditional 
fishermen in Songkhla. the boat nymph is a ghost the trees in the forest preserve, protect good people who put the 
tree in the forest to build a boat and a spiritual refuge for fishermen out at sea. In addition to safety, there is the 
matter of the oath to fish and aquatic life. The nature of the figurehead of the tenets of traditional fishermen in 
Songkhla. Is set to have a woman as sacred or invisible.The boat nymph duties are to protect ship owners and those 
who have faith in the ship figurehead. Demonstrating adaptation between local religious beliefs were a perfect 
combination for those who have faith figurehead on a ship must rites of worship. This is how the rituals vary 
according to the beliefs of each person. But one thing to remember fishermen and practice is a good man with good 
conduct. Because of the influence of the belief that what is sacred and to protect ship owners are nice people. 
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บทน า 
 ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีความสัมพันธ์กับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีอิทธิพลหลอมรวมโลก
และเช่ือมโยงโลก ท าให้โลกมีระบบเดียวกัน ซึ่งการเช่ือมโยงมีขนาดและความเร็วในอัตราที่เร่งกว่าที่เคยเป็นในสมัยอดีต 
โลกาภิวัฒน์จึงเป็นกระบวนการที่โลก ระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นรูปแบบเดียวกันบูรณาการและพึ่งพิงกัน ปัจจัยที่ท าให้
โลกเล็กลงคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การขนส่ง การรวมพลังทางภูมิศาสตร์การเมืองและเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน ผลที่เกิดคือระบบสังคมและการเมืองที่เคยเป็นระบบปิดได้เปิดออกและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง  ความเป็น
ตะวันตกหรือความทันสมัยเป็นภาวะหนึ่งที่แพร่กระจายไปท่ัวโลก เมื่อแพร่ไปแล้วปกติจะท าลายวัฒนธรรมที่มีอยู่ก่อนและ
ท าลายความสามารถก าหนดอนาคตตนเองของท้องถิ่น แต่บางท้องถิ่นยังมีการเล็งเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ความรู้ที่
มีอยู่ของท้องถิ่นที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมจากบรรพบุรุษเกิดเป็นภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่ใช้ในการด ารงวิถีชีวิตและเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น ความเช่ือเป็น
ปรากฎการณ์นามธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์  

ความเช่ืออยู่กับมนุษย์มานานเท่ากับการที่มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด ความไม่รู้ต่อการแสวงหาค าตอบที่ตนสงสัย
ไม่ได้หรือแม้เมื่อสามารถหาค าตอบท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล แต่มนุษย์ยังมีความเช่ือ ความเช่ือมีความเกี่ยวพันกับวิถี
การด าเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาความเชื่อมีความยิ่งใหญ่ต่อการก่อสร้างสังคม เกิดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ต่างสร้างสรรค์ปรุงแต่งมีนักวิชาการหลายท่านต่างให้นิยามของความเช่ือแตกต่างกัน  
ลักษณะของความเชื่อเป็นเครื่องแสดงความช้ีชัดของปรากฎการณ์ทางความคิด การเรียนรู้และการท าความรู้จัก เข้าใจโลก
ตามความเป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นในการอธิบายสิ่งที่คิดและสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึก สิ่งเร้นลับเป็นปมคิดของบุคคลจนเกิด
ความคาดคะเนว่าควรเป็นเช่นนั้น หรือความน่าจะเป็นเช่นนี้ เมื่อบุคคลวางใจและยอมรับแล้ว ส่วนของความเช่ือนั้นก็
พัฒนาไปสู่ความเข้าใจ มีค าอธิบายอาจจะเช่ือได้หรือเช่ือไม่ได้ แต่เมื่อสังคมและกลุ่มสังคมยอมรับความเช่ือนั้นแล้ว สิ่งที่
เชื่อ เรื่องที่เช่ือก็เป็นสมบัติของบุคคลในสังคม เกิดการรับรู้และเรียนรู้สืบทอดความเชื่อนั้นให้คนในชุมชนเข้าใจร่วมกันและ
บางความเชื่อได้พัฒนาไปสู่ข้อปฎิบัติตามของสังคม ความเชื่อที่สร้างขึ้นในวิถีชีวิตมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อสมาชิกของ
สังคมที่มีการปรุงแต่งความเช่ือพร้อมค าอธิบาย ลักษณะของความเช่ือที่เกี่ยวสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ธรรมชาติที่ด าเนินไปอย่างปกติเป็นสภาพที่ด ารงอยู่ ความรู้สึกขาดความเช่ือมั่นและความรู้สึกปลอดภัยได้รับการคุกคาม 
เพราะความผิดปกติของธรรมชาติที่แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่มีใครสามารถอธิบายได้  
 ความส าคัญของความเช่ือในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยป่าเขา
ล าเนาไม้ มีแผ่นฟ้าและผืนน้ าที่ไหลเป็นล าธาร หนองบึง แม่น้ าสายลม แสงแดด ความร้อน ความหนาวเย็น ความเงียบ 
ความมืด ความสว่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รายล้อมชีวิตของมนุษย์ สรรพสัตว์สัตว์น้อยใหญ่ ในป่ามี เก้งกวาง ช้าง กระทิง 
หมี อูฐ ยีราฟ ม้า ฯลฯ ชีวิตแต่ละชีวิตด ารงอยู่ตามวิถีชีวิตของตนทั้งดินแดนที่ปกคลุมด้วยหิมะ ทะเลทราย ป่าดงดิบ ไม่มี
ตึก ไม่มีปราสาทบ้านโรงพยาบาล ไม่มีการสื่อสารแพร่ภาพผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างที่ผู้คนในยุค
ปัจจุบันมีอยู่อย่างพรั่งพร้อมและยังมีการพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ในแวดล้อมของสรรพสิ่งท่ีธรรมชาติยังคงความเป็น
ธรรมชาติยังคงความเป็นธรรมชาติยังมีปรากฎการณ์ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่นแผ่นดินไหว ไฟป่า ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ทอร์
นาโด สึนามิ โรคระบาด เป็นต้น บรรดาผู้คนในครอบครัว ในเผ่า แม้แต่สรรพสัตว์ ต่างๆก็ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุก่อให้
มนุษย์เกิดความหวาดกลัวต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง มนุษย์ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นไปเช่นนั้นจึงจ ายอม
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มนุษย์ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน จึงจ ายอมต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นผู้ที่
มีความคิด มีจินตนาการจึงพยายามแสวงหาเหตุผลหาความจริงที่เกิดขึ้น แต่เพราะความรู้ที่มีเล็กน้อยจึงไม่สามารถอธิบาย
ได้ว่า ท าไมฟ้าผ่า ท าไมฟ้าจึงร้องท าไมดวงอาทิตย์ต้องข้ึนทางตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก ท าไมจึงเกิดปรากฎการณ์
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สุริยุปราคา ท าไมแผ่นดินไหว ท าไมเกิดแผ่นดินยุบ เมื่อมนุษย์มีความรู้จ ากัดและอธิบายเหตุผลต่างๆได้ไม่ชัดเจน ก าร
จินตนาการและสร้างเหตุผลประกอบเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด เพื่ออธิบายผลที่เกิดนั้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ภาพจินตนาการที่วาด
ไว้คือความน่าจะเป็นว่าต้องมีผู้ทรงอ านาจยิ่งใหญ่ สถิตอยู่เหนือธรรมชาติเป็นบุคคลผู้บันดาลให้เป็นไปเช่นนั้น ผู้มีอ านาจ
เหนือธรรมชาติที่มนุษย์ในแต่ละสังคมจินตนาการจึงมีช่ือเรียกขานแตกต่างไปตามความคิด  
  ความเช่ือในเรื่องที่เกี่ยวกับเรือสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะเรือ
เป็นนวัตกรรมความเจริญด้านการคิดค้นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเรื่อยๆในสังคมมนุษย์ต่อการตอบสนองความต้องการในสังคม
และเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในวิถีชีวิตทั้งการคมนาคม การประกอบอาชีพ ความเช่ือ ประเพณีต่างๆ เป็นต้น ใน
น่านน้ าบริเวณหมู่เกาะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งต่างมีการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขาย
ระหว่างกันมาตั้งแต่โบราณและเครือข่ายการค้าเหล่านี้ได้ครอบคลุมผู้คนในชุมชนบริเวณพื้นที่หลังชายฝั่งจนขยายเป็นการ
ติดต่อค้าขายข้ามทวีประหว่างยุโรปและเอเซีย การสร้างเรือน้ันเกี่ยวข้องกับการค้าและการคมนาคมขนส่ง เริ่มตั้งแต่การน า
ไม้มาปูเป็นกระดานเรือและเชือกใยมะพร้าวส าหรับยึดส่วนประกอบไว้ด้วยกันเสมือน “เย็บ” หรือ “มัด” ไว้ด้วยกันโดยไม่
ใช้ตะปูนอกจากการใช้หมุดหรือเดือย  
 การสร้างเรือน ามาซึ่งปฎิสัมพันธ์ของคนหลายกลุ่มจึงเป็นท้ังประดิษฐ์กรรมและสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวเรือ
ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะริมฝั่งทะเลหรือใช้เดินทางออกนอกฝั่งเป็นสัญลักษณ์ของการคมนาคมขนส่งครั้งอดีตรวมไปถึงเป็นการ
ถ่ายเทวัฒนธรรมในอาณาบริเวณอันกว้างขวาง สังคมชาวเรือนอกจากเป็นสังคมที่ใช้เรืออันมีแบบแผนการสร้างร่วมกันแล้ว 
เทคโนโลยีในการสร้างเป็นที่ยอมรับร่วมกันจนท าให้วัสดุส าหรับสร้างและตัวของเรือเองกลายเป็นสินค้าส าคัญในสังคม
ชุมชนบริเวณน่านน้ าด้วย ก าเนิดและวิวัฒนาการของเรือสัมพันธ์กับชุมชนชาวเรือซึ่ งได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเดินเรือ 
การสร้างเรือ ที่ใช้ในแม่น้ าทะเลเป็นพาหนะใช้คมนาคมและใช้หาปลาหรือทรัพยากรทางน้ าอื่นๆในด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมเรือเป็นกลไกช่วยสร้างความเช่ือมโยงและแวดวงของชุมชนหลากหลายกลุ่มให้เกิดขึ้นแล้ว  น าไปสู่การสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม การแพร่ของอารยะธรรม และการแลกเปลี่ยนค้าขายตั้งแต่ครั้งบรรพกาล การเดินเรือของชาวเรือจ าเป็นที่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเง่ือนไขลมมรสุม รู้จักเลือกเวลาเดินเรือ เพราะการเดินเรือไม่ว่าในแม่น้ าหรือในทะเลสามารถมีภัยอันตราย
ได้ตลอดเวลาจึงมีการก าหนดและสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาของชาวเรือเป็นที่พึงพิงทางด้านจิตใจจากความเช่ือและแรงศรัทธา
จากสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติให้มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของชาวเรือ 
  แม่ย่านางจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางความคิด ประสบการณ์ในชีวิตที่สะท้อนถึงความเช่ือที่มีความในวิถีชีวิต
และพฤติกรรมของชาวเรือซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมชาวเรือท้ังชาวตะวันตกและชาวตะวันออกโดยเฉพาะในสังคมไทย 
ทั้งนี้ลักษณะความเชื่อการให้ความหมายกับแม่ย่านางเรืออาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับความเป็นมาและ
บริบทของสังคมนั้นๆชาวเรือในภาคใต้มีทั้งชาวเรือทางทะเลและชาวเรือตามแม่น้ าด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพื้นที่ทางภาคใต้
ของประเทศมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยืน่ลงไปในทะเลและขนาบกับทะเลทั้งสองด้านคอือ่าวไทยและทะเลอันดามันประกอบ
กับอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนจึงมีฝนตกชุกและท าให้เกิดแม่น้ าสายสั้นๆมากมายประกอบในอดีตเคยเป็นดินแดนที่มีการติดต่อ
ค้าขายทางเรือในเส้นทางเรือโบราณจงึท าให้วิถีชีวิตชาวใต้มีความสัมพันธ์กับการเดนิทางและประกอบอาชีพเกี่ยวกับสายน้ า
อย่างกลมกลืนจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากเรืออาจจะมีความแตกต่างจากอดีตไป
บ้างไม่มากหรือน้อยแต่ความเช่ือเกี่ยวกับการบูชาแม่ย่านางเรือยังคงมีอยู่ส าหรับชาวเรือจากเรื่องราวของบรรพบุรุษผ่าน
การบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในการใช้ชีวิตออกทะเล  
 งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา เพื่อท า
ความเข้าใจถึงอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 
โดยใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะทฤษฎีฐานราก(grounded theory)เป็นวิธีวิทยา
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ที่ใช้ท าความเข้าใจกับปรากฎการณ์โดยมาจากความเช่ือที่ว่ามนุษย์ได้สร้างความหมายต่างๆที่อยู่รอบตัวขึ้นมาจากการ
สัมพันธ์กับผู้อื่นหรือความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้นปรากฎการณ์หรือความจริงของสังคมจึงถูกตีความและให้ความหมาย
โดยคนที่อาศัยอยู่ในบริบทนั้นพยายามท าความเข้าใจถึงความหมาย ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสามารถตีความ
ปรากฎการณ์ได้ตรงกับความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น อันน าไปสู่การท าความเข้าใจปรากฎการณ์นั้นๆ ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้
ต้องการศึกษาถึงการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาว่าถูกให้ความหมาย
อย่างไรในวิถีชีวิต  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือและการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้าน

จังหวัดสงขลา 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ได้เริ่มต้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนั้นก าหนดวัตถุประสงค์และ
ประเด็นในการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ลักษณะวิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐาน
ราก โดยมาจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์ได้สร้างความหมายต่างๆที่อยู่รอบตัวขึ้นมาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น ปรากฎการณ์ทาง
สังคมหรือความจริงทางสังคมจึงถูกตีความและให้ความหมายโดยคนที่อยู่ในบริบทสังคมนั้นๆ ทฤษฎีจะถูกสร้าง
(Construct) และได้รับการตรวจสอบ(verify)โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) โดยการเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ก าหนดเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งคือ ครอบครัวชาวประมง
พื้นบ้าน จ านวน 25 คนแบ่งตามลักษณะบริบทของพื้นที่ คือ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านฝั่งทะเลอ่าวไทย คือ ชุมชนเก้าเส้ง 
อ าเภอเมืองจังหวัดสงขลาจ านวน 15 คน และชุมชนชาวประมงพื้นบ้านฝั่งทะเลสาบสงขลาคือ ชุมชนเกาะยอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คนกลุ่มที่สองคือ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ จ านวน 5 คนรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้เครื่องมือการ
วิจัยคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการตีความข้อมูลแล้วท าการพรรณนาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี
(theoretical generalization) 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ประเดน็ ดังต่อไปนี ้
 1. ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่าในความเช่ือของ
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา “แม่ย่านางเรือ” คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัมภเวสีคอยปกป้องรักษาต้นไม้ภายในป่าปกป้อง
รักษาคนดีที่น าต้นไม้ในป่ามาสร้างเรือและเป็นท่ีพึ่งทางใจเวลาชาวประมงออกทะเล นอกจากในด้านความปลอดภัยแล้วยัง
มีในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวให้หาปลาและสัตว์น้ าได้จ านวนมากๆ  
 โดยมีการน าผ้าหลากสีมาผูกไว้ที่หัวเรือประมงเพื่อเป็นสัญลักษณ์การให้ความเคารพบูชาแล้วมีการประกอบพิธี
บูชาแม่ย่านางเรือก่อนออกทะเลด้วยอาหารคาวหวานที่มี ส่วนใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านมักใช้ขนมหวานในท้องถิ่น เช่น ข้าว
เหนียวเหลืองมูล น้ าชา ผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารในวิถีชีวิตของชาวใต้ที่นิยมบริโภคอาหารลักษณะนี้ ในการเซ่นไหว้แม่ย่านาง
เรือก่อนออกทะเลหาปลา เนื่องจากในความหมายของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา แม่ย่านางเรือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้มี
การสร้างข้อห้ามการห้ามลบหลู่โดยการห้ามบุคคลไปนั่งบนหัวเรือซึ่งเป็นที่สิงสถิตของแม่ย่านางเรือและมีข้อห้ามที่ต้องท า
เวลาจะขึ้นเรือ “ห้ามผู้หญิงมีประจ าเดือน เค้าไม่ให้ลงเรือ ผู้ชายต้องอาบน  าก่อนลงเรือให้ล้างตัวให้สะอาด”   
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 ข้อห้ามในลักษณะนี้เป็นหลักปฎิบัติที่เหมือนกันทั้งชาวประมงพื้นบ้าน เมื่อถึงเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านมีความ
ต้องการไม้เพื่อน าไปสร้างเรือจะอาศัยพรานป่าซึ่งเป็นผู้รู้ช านาญทางภายในป่าที่น าทางเสาะแสวงหาไม้ตะเคียนเพื่อน ามา
สร้างเรือและหมอท าพิธีในการเดินทางเข้าป่าไปพร้อมกับพรานป่าซึ่งบุคคลที่สามารถที่จะมาเป็นหมอในการท าพิธีต้องเป็น
บุคคลที่เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับกันภายในหมู่บ้าน ในการท าพิธีหมอพิธีมีการท าพิธีกรรมขออนุญาตและ
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าต้นตะเคียนแต่ละต้น เพราะถ้าไม่ขออนุญาตและท าพิธีอัญเชิญ ชาวประมงพื้นบ้านมีความเชื่อว่า
อาจจะมีภัยถึงชีวิตได้ซึ่งผู้ท าพิธีอัญเชิญก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนา ศาสนาพุทธมีผู้ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมอ” 
มาอัญเชิญและท าพิธีส่วนศาสนาอิสลามมี “ดาโต๊ะ” หรือ “โต๊ะอิหม่าม” มาท าพิธีอัญเชิญตามความเช่ือ ความเช่ือหนึ่งที่
แฝงในความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือคือเวลาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาสู่เรือของตนแล้วต้องปฎิบัติตนเป็นคนดีไม่พูดจาหยาบ
คาย ไม่โกหก เป็นต้น  
 ในส่วนชาวไทยพุทธมีการไหว้ก่อนออกเรือโดยใช้ธูปและเครื่องเซ่นต่างๆที่หาได้ง่ายในชุมชนก่อนออกทะเลหา
ปลาเพื่อเช่ือในเรื่องแม่ย่านางเรื่องช่วยดลบันดาลให้หาปลาได้คราวละมากๆและความเช่ือต่างๆที่ไม่ให้ปฎิบัติเวลาขึ้นบน
เรือเช่นการไม่ใส่รองเท้าเวลาที่ข้ึนบนเรือเพราะถือว่าเรือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ “ความเชื่อแม่ย่านางเรือประวัติมาจากต้นไม้
ตะเคียนมีเจ้าของอยู่เข้าสิงในต้นไม้ตะคียนถ้าโค่นเฉยๆบางคนอาจมีอันเป็นไปต้องขอก่อน ขอเชิญมาต่อเรือจากที่อยู่
กับไม้มาอยู่ในเรือเค้าก็มา สมัยก่อนมีการแคว็คไม้ท าเรือมีการท าพิธีขอก่อนที่จะแคว็คไม้ คนท าพิธีเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ได้ 
บางคนใช้หมอ ก่อนที่จะตัดก็ท าพิธี อัญเชิญมาอยู่กับเรือล านี อย่าให้ล่มหากินดี แล้วพอมาเจอคนจริงเขาก็จะหยุดพอ
มาเจอคนที่ไม่ขี หก คนไม่ตอแหล คนดี พอมาอยู่กับคนที่ดีจะเจริญก้าวหน้า ผู้รู้เค้าบอกมาสัมภะเวสีชอบคนที่พูดจริง
ไม่ขี หก ตอแหล”  เพราะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิถ้าน าบุคคลที่ไม่ใช่คนดีมีศีลธรรมมาเป็นหมอท าพิธีอาจท าให้เกิด
อาเพศภัยอันตรายและไม่เป็นสิริมงคลกับเจ้าของเรือและล าเรือเอง“คนที่มาท าพิธีต้องเป็นคนจริงมีศีลธรรมพูดไรแล้วก็
ต้องท าตามที่พูดถ้าไม่ท าตามที่พูดไม่ได้เด็ดขาดต้องพูดจริง คนจริงคนดี จะศักด์ิสิทธิ์ต่อพิธีและเจ้าของเรือกัน”  เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงการน าความเช่ือของชุมชนที่ได้รับสอดคล้องกับค าสอนศาสนาที่มีหลั กค าสอนให้คนเป็นคนดี มี
จริยธรรม เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่คนในชุมชนยึดถือและผู้ที่เป็นหมอท าพิธีหรือโต๊ะอิหม่ามเป็นบุคคลของชุมชนที่
ชาวบ้านให้การนับถือยอมรับเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชน  
 วิธีการค้นหาต้นไม้มาสร้างเรือ นอกจากใช้พรานป่าท่ีอาศัยในหมู่บ้านแล้วบางกรณีชาวประมงพื้นบ้านใช้ชาวเซมัง 
ซาไก ในจังหวัดพัทลุง เพราะบางครั้งจ าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาไม้ตะเคียนถึงอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  ซึ่งในอดีต
จังหวัดพัทลุงมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสงขลา ภายในจังหวัดพัทลุงมีกลุ่มเซมัง ซาไก 
อาศัยอยู่และมีความสามารถเป็นผู้น าทางไปเสาะแสวงหาไม้ตะเคียนในป่า เนื่องจากชาวเซมัง ซาไก ในอดีตจะอาศัยอยู่ใน
ป่าจึงมีความช านาญเส้นทางและการใช้ชีวิตในป่าเช่นเดียวกันกับพรานป่า เมื่อพบต้นตะเคียนทองที่ได้ลักษณะนั่นคือการ
เริ่มต้นดูจากลักษณะขนาดของต้นไม้ว่าล าต้นที่จะน ามาสร้างเรือได้ขนาดตามขนาดเรือที่ชาวประมงพื้นบ้านต้องการหรือไม่  
 ในสมัยก่อนไม่มีการก าหนดขนาดของต้นตะเคียนทองที่จะน ามาสร้างเรือ เมื่อเสาะแสวงหาเจอต้นตะเคียนส่วน
ใหญ่ จะก าหนดขนาดตามที่ต้องการใช้งานในอดีตมักจะก าหนดขนาดของเรือประมาณ 7 วา และ 10 วา และส่วนใหญ่
เรือประมงท่ีใช้ออกทะเลชาวประมงพื้นบ้านมักใช้เรือเหลา เพราะเป็นเรือขนาดใหญ่เพราะในอดีตมีต้นไม้ให้เลือกมาและล า
ต้นใหญ่ที่ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วและคุณลักษณะของไม้ตะเคียนทองในความเชื่อของหมอท าพิธีและชาวประมงพ้ืนบ้าน
มักเลือกต้นตะเคียนทองที่มีตาไม้ชัดเจน เวลาตัดต้นตะเคียนพยายามให้ด้านที่มีตาไม้อยู่ในด้านหัวเรือ ในความหมายของ
ชาวประมงพื้นบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อมีตาไม้อยู่ที่หัวเรือน้ันช่วยอ านวยผลตอนท่ีออกหากินในทะเลเรือจะมีตาที่สามารถมอง
เส้นทางในการเดินเรือเห็นได้ชัดเจนและสามารถเห็นแหล่งท่ีมีสัตว์น้ าชุกชุมได้ชัดเจน 
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 2. อิทธิพลต่อความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่ถูกสร้างความหมายให้เป็นเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา  การสร้างความหมายให้กับแม่ย่านางเรอืของชาวประมงพื้นบ้านจงัหวัดสงขลาให้เปน็สิ่งศักดิส์ิทธิ์ท่ีเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากกการศึกษาชาวประมงได้สร้างความหมายให้แม่ย่านางเรือคือสัมภเวสีคอยปกป้องรักษาต้นไม้ภายในป่าและเมื่อ
น าต้นไม้มาสรา้งเปน็เรือสัมภเวสีจะมาสิงสถิตตามการอัญเชิญตามพิธีของแต่ละบุคคล โดยอัญเชิญมาที่หัวเรือท าหน้าที่ปกป้องรักษา
เรือและเป็นที่พ่ึงทางใจเวลาชาวประมงเวลาออกทะเล นอกจากในด้านความปลอดภัยแล้วยังมีในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวให้จับ
ปลาและสัตว์น้ า ลักษณะของแม่ย่านางในความเช่ือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ถูกก าหนดให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงหรือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมองไม่เห็น ท าหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองเจ้าของเรือทั้งในด้านการประกอบอาชีพ แล้วยังมีอิทธิพลต่อความเช่ือในการ
ด ารงตนให้เป็นคนดขีองชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาด้วย เช่นเดียวกันมีการสรา้งความหมายให้กับแมย่่านางเรือคือสิ่งศักดิ์สิทธ์ท่ี
อยู่คู่กับเรือและจิตใจของชาวประมงทั้งในด้านความปลอดภัยการประกอบอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายทั้งพายุมรสุมและอื่นๆที่เกิดจาก
การเดินทางในทะเล  
 แม่ย่านางเรือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สร้างเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของมนุษย์ให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและในด้านการ
ประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบว่าชาวประมงพื้นบ้านมีการอธิษฐานในการท าพิธีกรรมก่อนการออกทะเลจับปลาและสัตว์น้ าโดยการ
บนบานศาลกล่าวให้มีความปลอดภัยในท้องทะเล และหาปลาได้จ านวนมากพอที่ไม่ท าให้ตนขาดทุน เพราะต้องลงทุนทั้งค่าอุปกรณ์
จับปลาน้ ามันเช้ือเพลิง เสบียงอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ดองปลาและแรงกายที่ลงไป แล้วเมื่อได้ตามสมปราถนาแล้วต่อจากนั้นมีการท า
พิธีกรรมแก้บนจากค าอธิษฐานที่ได้บนบานไว้ ซึ่งความเช่ือเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือชาวประมงพื้นบ้านมีความเช่ือว่าแม่ย่านางเรือคือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตภายในต้นไม้ 
 ในความเช่ือของชาวประมงพื้นบ้านมีความเช่ือว่าเป็นผู้หญิงสิงสถิตอยู่บนหัวเรือและเมื่อมีการแสวงหาต้นไม้ที่นิยมใช้มา
สร้างเรือคือ ต้นไม้ตะเคยีนทอง ซึ่งมีความเช่ือมาตั้งแตส่มยัโบราณว่ามีสิง่ศักดิ์สทิธิ์สถิตย์อยู่ซึ่งมถี้ามีตาไม้อยู่มกัจะน ามาสร้างเป็นหัว
เรือ เนื่องด้วยมีความเช่ือที่ว่าเปรียบเสมือนดวงตาที่คอยปกป้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยและช่วยคุ้มครอง ซึ่งความเช่ือเกี่ยวกับแม่
ย่านางเรือนี้ผ่านการเรียนรู้จากเรื่องเล่าที่มีนางฟ้าถูกพระอินทร์สาปให้ลงมายังโลกมนุษย์เนื่องจากการท าผิดกฎสวรรค์เป็นเรื่องที่เล่า
ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่มีการแฝงถึงความเช่ือเรื่องเทพเจ้าศาสนาฮินดูมาผสมกลมกลืนกับความเช่ือในวิถีชีวิตชาวบ้าน ท าให้
เกิดความเข้าใจถึงความเช่ือที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือพื้นฐานระหว่างพุทธ พราหมณ์ และผีของ
สังคมไทย จวบจนมีลักษณะรูปแบบการผสมมกลมกลืนทางวัฒนธรรมความเช่ือพื้นฐานระหว่างพุทธ พราหมณ์ และผีที่สร้างความ
มั่นคงทางด้านจิตใจให้ผู้คนในสังคมไทยมาจนปัจจุบันแต่มีพิธีกรรมแตกต่างกันหรือใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละ
ภาคของประเทศไทยที่สร้างสรรค์พิธีกรรมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่สิ่งแวดล้อมความเช่ือในชุมชนและศาสนา 
 เง่ือนไขที่ต้องมีการประกอบพิธีกรรม เริ่มต้นจากการขอขมาและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสวงหาไม้สร้างเรือไปจนถึงก่อน
น าเรือสงสู่ทะเลต้องมีการท าท าพิธีจากผู้รู้สาเหตุที่ต้องท าพิธีกรรมขอขมาเวลาจะน าต้นไม้มาสร้างเรือ เพราะธรรมชาติน้ ายางของต้น
ตะเคียนทองมีสีแดง เปรียบดั่งโลหิตของมนุษย์ตามความเช่ือว่ามีชีวิตและสาเหตุที่โดยส่วนใหญ่จึงเลือกไม้ตะเคียนทองมาสร้างเป็น
เรือ เพราะไม้ตะเคียนทองมีคุณสมบัติที่ลอยน้ าทนทานต่อสภาวะทั้งน้ าเค็มน้ ากร่อยและน้ าจืดได้ดี ประกอบกับในอดีตมีจ านวนมาก
ในป่าทางภาคใต้แถบจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เวลาจะท าการตัดต้นไม้เพื่อมาท าสร้างเรือต้องมีการท าพิธีบูชาขออนุญาตโดย
บุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับและเป็นคนดีมีศีลธรรมในชุมชนที่เรียกว่า “หมอ” หรือ ในศาสนาอิสลามจะเลือก “โต๊ะอิหม่าม” หรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า “โต๊ะยี” มาท าพิธีตั้งแต่การสรรหาต้นไม้ไปจนถึงการท าพิธีบูชาแม่ย่านางเรือก่อนส่งลงทะเลเพื่อใช้ในการท ามาหา
กิน บทสวดที่ใช้ก็แตกต่างกันไปตามศาสนาแต่ละหมอหรือโต๊ะยีที่มาท าพิธีให้ด้วย อาทิเช่น ชาวไทยพุทธจะใช้บทสวดเดียวกับบทสวด
ท าขวัญนาคเวลาอุปสมบทเพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนมีการสร้างบทสวดบูชาแม่ย่าเรือเอง ซึ่งมีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น ส่วนใหญ่
ผู้สืบทอดมักเป็นลูกหลานของหมอท าพิธีหรือโต๊ะยี มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบูชาแม่ย่านางเรือโดยการเล่าให้ฟังถึงวิธีการ
ลักษณะของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติดีเหมาะแก่การน ามาสร้างเรือใช้ในการท าประมงและท่องบทสวดซึ่งแตกต่างไปตามของแต่ละบุคคล 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาท าให้ทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือเป็นความเชื่อของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกระบวนทัศน์การตีความ(The interpretive paradigm)เป็นกระบวนทัศน์หนึ่งของการแสวงหา
ความรู้ของระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยถือหลักการการเข้าใจโลกต้องท าความเข้าใจผ่านประสบการณ์และมุมมองของผู้ที่
อยู่ในสังคมนั้นๆ จึงต้องให้ความส าคัญแก่ความจริงเชิงอัตวิสัย(Sujective reality) ที่ศึกษาความจริงผ่านผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และ
สถานการณ์(Situated actor) ซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างความหมายจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นผ่านกระบวนการปฎิสัมพันธ์
อย่างยาวนาน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภาษา และการกระท าต่างๆ ความจริงทางสังคมจึงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขึ้นลอยๆ หากถูก
สร้างสมกาลเวลาและการมีส่วนร่วมของบุคคลต่างๆทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และการสื่อสารสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นความ
จริงคือความจริงผ่านวิธีการมองโลกและเข้าใจโลกร่วมกันของคนในสังคมหนึ่งๆสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ 
 ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือถูกสร้างความหมายให้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะของสัมภเวสีที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตและความต้องการความมั่นคงปลอดภัยด้านจิตใจของมนุษย์ แม่ย่านางเรือถูก
ก าหนดให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงบ้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อความเช่ือและเกิดคุณค่าทางด้านจิตใจของ
ชาวประมงพื้นบ้านท่ีเชื่อว่าแม่ย่านางเรือมีอยู่จริง ท าหน้าท่ีคอยปกป้องคุ้มครองเจ้าของเรือและผู้ที่มีความเช่ือในแม่ย่านาง
เรือสะท้อนถึงการสร้างความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือในการศึกษาน้ีหมายถึงการสร้างความหมายต่อสัญลักษณ์ที่มนุษย์
ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ในแต่ละบริบทสังคมได้สร้างเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของตน แต่มนุษย์ในทุกสังคมมีจุด
ร่วมเดียวกันคือมีความกลัวภายในจิตใจจึงจ าเป็นที่ต้องสร้างเครื่องยึดเหนี่ยวภายในจิตใจอาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเพื่อบ าบัดความกลัวภายในจิตใจ เพื่อให้สามารถด ารงวิถีชีวิตประจ าวันและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ 
เมื่อแพร่กระจายในวงกว้างก็กลายเป็นการสร้างเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคมหรือสามารถแพร่ กระจายไปยังสังคมอื่นๆ
ใกล้เคียง ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการกระท าระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) เป็นทฤษฎี
ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและสภาพของสังคมมนุษย์เป็นการกระท าระหว่างกันทางสังคมโดยมีการ
ก าหนดใช้สัญลักษณ์ (Symbol) สื่อความหมายระหว่างกันโดยใช้ภาษาสื่อความหมายระหว่างกันประกอบกับกิริยาท่าทาง
ซึ่งมีความหมายสื่อสารกันได้ ดังนั้นการกระท าระหว่างกันทางสังคม โดยการกระท าระหว่างกันทางสัญลักษณ์มีการ
ถ่ายทอดความคิด ซึ่งสัญลักษณ์และความหมายที่ถ่ายทอดให้แก่กันในสังคมจึงเป็นผลผลิตทางสังคม (Social product) ที่
ไม่มีมาตั้งแต่ก าเนิด เป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง คนในชุมชน เป็นต้น  
 ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือเป็นความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติของคนในชุมชน มีการสืบทอดทั้งเรื่องเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ประวัติความเป็นมา พิธีกรรม รวมไปถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านในการออกทะเล เป็นความรู้ที่สืบทอดผ่านครอบครัว
ไปสู่ชุมชนและเป็นสิ่งที่ชุมชน ยึดถือร่วมกัน ซึ่งความเช่ือเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือได้สอดแทรกในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยมี
ผลต่อจิตใจและการปฎิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวระหว่างความเช่ือในท้องถิ่นกับศาสนาได้
อย่างผสมผสานลงตัว เพราะผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือต้องประกอบพิธีกรรมในการเคารพบูชามีวิธีการประกอบ
พิธีกรรมแตกต่างกันไปตามความเช่ือของแต่ละคน  
 สิ่งหนึ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านพึงระลึกและปฎิบัติคือต้องเป็นคนดีมีความประพฤติที่ดี เพราะอิทธิพลจากความเช่ือว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่และคอยคุ้มครองเจ้าของเรือที่เป็นคนดี ถือได้ว่าเป็นการขัดเกลาทางสังคมอย่างหนึ่ง เริ่มต้นจากครอบครัว
ไปสู่ชุมชนท่ีแฝงความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมไปกับกลวิธีในการท าประมงพื้นบ้านท่ีปลูกฝังจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
ชาวประมงพื้นบ้านให้ด ารงตนเป็นคนดีสอดคล้องกับผลการศึกษาของสาธนี ภูสนาม (2549: 81) ได้ศึกษาความเชื่อและ
พิธีกรรมของชุมชนต่อศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าความเช่ือและพิธีกรรมต่อศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่นผู้คนยังเช่ือ
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ในอ านาจเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการบันดาลให้เกิดความสุข ความส าเร็จ โชคลาภ การคุ้มครองจากภัยพิบัติต่างๆ จึงมีการ
กราบไหว้บูชา บวงสรวง บนบาน ขอพร ภายใต้ความเช่ือดังกล่าวจึงมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความปราถนา
ของตน ความเช่ือและพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมจะเป็นไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกับศาลอื่นๆทั่วไป ทั้งๆที่เสาหลักเมือง
ด าเนินการแต่เริ่มต้นตามคติทางพุทธศาสนาแต่สุดท้ายยังเป็นความเช่ือและกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับความเช่ือดั้งเดิมและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุทธาธิกุล กาญจนภรางกูร (2544: 202) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความเช่ือและพิธีกรรมของ
ชาวบ้านที่มีต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีผลการศึกษาสอดคล้องกันในประเด็นของความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมของบุคคลมี
ต่อท้าวสุรนารีมาจากระบบครอบครัวมาจากการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ท าให้ความรู้สึกถูกฝังลึกในจิตใจ  
 การประกอบพิธีกรรมของบุคคลจะมีความเช่ือและแสดงออกให้เห็นได้การประกอบพิธีกรรมเป็นการแสดงออก
ทางหนึ่งที่ท าให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลมีส่วนท าให้ความหมายของความเช่ือเป็นไปในลักษณะหลากหลาย เช่น เป็นสัญ
ลักษณะประจ าจังหวัด เป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ปกปักรักษาบันดาลโชคลาภเป็นความใกล้ชิดเสมือนบรรพบุรุษ
ผู้ที่นับถือมาประกอบพิธีกรรมแสดงความเคารพด้วยระบบความเช่ือที่มีต่อท้าวสุรนารีในการเข้ามาเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ
จากความเชื่อของปัจเจกชนในสังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 
6.1.ควรมีการศึกษาต่อยอดเรื่องราวองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆในประเทศไทยหรือ

ในต่างประเทศ เช่น ความเชื่อ เรื่องราว ต านานเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือท่ีมีในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น  
6.2.ภาครัฐควรมีการรวบรวมข้อมูลและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านความเช่ือในเรื่องของแม่ย่านางเรือและภูมิปัญญา

เกี่ยวกับอาชีพประมงพื้นบ้านไว้เป็นความรู้ของชุมชน สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พื้นฟูภูมิปัญญา ความเช่ือ เรื่องเล่า 
นิทานพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่ก าลังสูญหายจากความทันสมัยที่เข้ามาสู่ชุมชน ท าให้คนในชุมชนบางส่วน
ละเลยความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และสนับสนุนให้เห็นความส าคัญเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือในด้านอื่นๆ 
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