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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหบานควนแตน ตําบลทาเรือ อําเภอ

โคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูรู ผูอาวุโสและคนวัยทํางาน บาน

ควนแตน ตั้งถ่ินฐานใกลแมนํ้า ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน และทํานา ทําสวน ซึ่งตองอาศัยนํ้าจากธรรมชาติเปนหลัก โดยเฉพาะ

การทําประมงพ้ืนบานตองประสบกับภัยธรรมชาติ ท่ีไมสามารถควบคุมได สรางความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน บางครั้งการทํา

นาตองประสบกับภัยจากลมพายุ สรางความเสียหายใหพืชผล การเกษตร ผลการวิจัยพบวา ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหของ

คนในบานควนแตน เปนสวนหน่ึงของความเช่ือทางวัฒนธรรมเปนการสงผานอุดมการณทางสังคมของคนในชุมชนท้ังเพ่ือสราง

ความสามัคคีและดํารงไวซึ่งสายสัมพันธของคนในทองถ่ินผานกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห เพราะดวยเหตน้ีุ 

จึงจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหข้ึนเปนประจําทุกป ใหพระแมคงคาเทพีแหงนํ้า ดลบันดาลใหพืชผล การเกษตร เกิด

ความอุดมสมบูรณได จะคอยปกปองคุมครองชาวบานควนแตนใหมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึน

จากธรรมชาติ โดยทําแพเล็กๆ แลวใสเสบียงอาหารสด อาหารแหง ตัดเล็บ ตัดผมใสในแพ ลอยไปในแมนํ้าแหงน้ี เพ่ือตอบแทน

บุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบานเคารพบูชา นับถือ และถือเปนการสะเดาะเคราะหดวย 

 

คําหลัก : วัฒนธรรม, ประเพณีลอยแพ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is To study the floating culture of the temple 

Khok Pho District Pattani Province Is a qualitative research Collected data by in-depth interviews from the 

knowledgeable person Seniors and working people, Ban Khuan Nam, settled near the river. Occupation of local 

fishery and garden farming Which mainly relies on natural water Especially the local fisheries have to suffer 

with natural disasters That cannot be controlled Create loss in life and property Sometimes farming has to 
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suffer from the storm. Damage to agricultural crops. The floating ritual tradition exorcises the people in the 

Kuan Tan home. As part of cultural beliefs, it is transmitted through the social ideology of people in the 

community, both in order to create unity and maintain the ties of local people through the activities of 

organizing the festival. Because of this Therefore organizes the annual festival of floating To the goddess of the 

water Inspires fertility of agricultural crops Will protect the people of Kuan Tan to be well-off Free from diseases 

and dangers caused by nature by making small rafts and putting fresh food supplies, dried food, cutting nails, 

cutting hair into rafts floating in this river In return for the merit of the sacred people worshiped and regarded 

as exorcism.  

  

Keywords: Culture, tradition 

 

บทนํา 

ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห เปนพิธีกรรมความเช่ือของชาวบานควนแตน ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด

ปตตานี โดยมีความเช่ือวา พระแมคงคาเทพีแหงนํ้า สามารถชวยเหลือใหพนทุกขจากสิ่งไมดีตางๆ เปนการสงเคราะหราย ลงสู

แมนํ้าลําคลอง จากตํานานเลาตอกันมาวาเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูพระคุณ คือบรรพบุรุษ ตลอดจนชาวบานบริเวณริม

แมนํ้า  ซึ่งพวกเขาไดอยูอาศัยทํามาหากิน ท้ังบนดินและในนํ้า ซึ่งบางคนเรียกวา “สงเภา” หรือ “สงแพ”เปนการสงสิ่งไมดี 

เหลาน้ันใหพนไปจากหมูบาน และยังเปนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ดวยการสงเสบียงอาหารให จะไดคุมครอง ดูแลชาวบานพนภัยจาก

อันตรายตางๆ โดยการตัดเล็บ ตัดผม ลอยไปกับแพ ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวบานควนแตน มีความเก่ียวของผูกพันกับสายนํ้าใน

ลําคลองควนแตน เปนอยางมาก เชน ในสมัยโบราณน้ัน จะนํานํ้าจากในลําคลองควนแตน มาใชในการอุปโภค บริโภค นอกจากน้ัน 

การประกอบอาชีพทํานา การประมงเปนอาชีพหลัก ก็ยังตองใชนํ้า ในลําคลองแหงน้ีในการประกอบอาชีพ 

การดํารงชีวิตในสมัยกอนน้ัน มีการทําลายทรัพยากรแหลงนํ้า เชน การท้ิงสิ่งปฏิกูล ขยะลงในแมนํ้า และลําคลอง จาก

การกระทําดังกลาว จึงไดมีแนวคิดท่ีจะทดแทนคุณ และขอขมาแมนํ้าลําคลอง โดยจัดใหมีพิธีลอยแพสะเดาะเคราะหข้ึน โดยทํากัน

ในชวงวันเสารท่ีสองของเดือนหก จัดกันท่ีแมนํ้าควนแตน ติดตอกันมาจนเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมารอยกวาป    

การจัดประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหน้ัน ไมมีใครสามารถระบุไดวาเกิดข้ึนเมื่อใด แตพอประมาณจากคําบอกเลาของผู

ท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม เกิดข้ึนประมาณ รอยกวาปแลว  ซึ่งในยุคแรกน้ันกระทําโดยตางคนตางทําคลายๆ กับการลอยกระทง 

ตอมามีการรวมตัวกันทําเปนแพ แลวทุกคนก็นําสิ่งของมาใสในแพรวมกันแลวทําพิธีลอยแพ สวนในการทําแพในปจจุบัน มีการทํา

แพจากวัสดุตางๆ ท่ีหาไดในทองถ่ิน ประดับตกแตงใหมีความสวยงามแปลกตาและมีความศักดิ์สิทธ์ิข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมในประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหบานควนแตน ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. พ้ืนท่ีศึกษา ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีบานควนแตน ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการจัด

ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหเปนประจําตอเน่ืองทุกป 

2. กลุมผูใหขอมูล ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลเปน 2 กลุม คือ คนรุนใหมวัยทํางาน อายุระหวาง 25-49 ป จํานวน 5 คนและผู

อาวุโส อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน ท้ังสองกลุมมีประสบการณในการเขารวมประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะหมาอยางตอเน่ือง
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ทุกป ผูวิจัยเลือกท่ีจะพูดคุยแบบไมเปนทางการโดยใชคําถามปลายเปดตามแนวทางการสัมภาษณท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลว พูดคุย

โตตอบรับฟงเรื่องเลา คติคําพูดท่ีสะทอนเรื่องราว จากกลุมผูใหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

บานควนแตน ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี เปนชุมชนท่ีตั้งอยูบริเวณแมนํ้าบานควนแตน จาก

สภาพแวดลอมดังกลาว บานควนแตนจึงประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ปลูกพืชผัก ผลไม และทํา

ประมงพ้ืนบานเปนหลัก ซึ่งตองอาศัยนํ้าฝนจากธรรมชาติ ในอดีตบานควนแตน ใชการคมนาคมสัญจรระหวางหมูบานโดยเรอื ซึ่งใน

ขณะน้ันชุมชนยังไมมีความเจริญนัก ไมมีถนนตัดผานการเดนิทางตองใชเรือเพียงอยางเดียว บางครั้งตองเผชิญกับลมมรสุม หากโชค

ดีเรือสามารถเดินทางถึงจุดหมายได แตในบางครั้งท่ีลมมรสุมเพ่ิมกําลงัแรงก็จะพัดพาเรือลมลงในแมนํ้า เกิดความเสียหายตอชีวิต

และทรัพยสิน นอกจากน้ีชาวบานควนแตน ประกอบอาชีพการประมง ซึ่งเปนประมงขนาดเล็กหรือประมงพ้ืนบาน ทําการจับปลา 

กุง และสัตวนํ้า และในบางชวงท่ีเจอลมพายุขณะท่ีทําการประมง หากชาวบานนําเรือเขาท่ีกําบังเพ่ือหลบลมมรสุมไมทัน ตองเผชิญ

กับลมพายุ จะพัดพาเรือลมสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสินของชาวประมง อีกท้ังยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

คือ การทํานา ซึ่งตองอาศัยนํ้าฝน ถาปไหนฝนตกมีนํ้าพอเพียง ชาวบานควนแตน จะไดผลผลิตขาวท่ีดี และหากปไหนนํ้าไมอุดม

สมบูรณ ฝนแลง หรือนํ้าเค็มข้ึนจะทําใหขาวในนาเสียหาย ผลผลิตตกต่ําชาวนาตองขาดทุนจากการทํานา (พิทักษ ปลอดภัย, 2562, 

กรกฎาคม 11, สัมภาษณ) 

จะเห็นไดวาวิถีเศรษฐกิจของชาวบานควนแตน ตองพ่ึงพาธรรมชาติเปนหลัก แตธรรมชาติก็ไมไดตอบสนองความตองการ

ของชาวบานควนแตนไดตลอด บางครั้งยังสรางปญหาใหกับชาวบานควนแตน ดังน้ันความสัมพันธระหวางชาวบานควนแตน กับ

สายนํ้าเปนไปอยางตอเน่ืองตลอดเวลา นับตั้งแตการเดินทาง การประกอบอาชีพ ท่ีตองใชนํ้าจากแมนํ้าลําคลองสายตางๆ ได

กลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตผูคนในชาวบานควนแตน ตราบจนถึงปจจุบันชาวบานควนแตน สวนหน่ึงก็ยังคงตองอาศัยแมนํ้าสาย

ตางๆ สําหรับการประกอบอาชีพ การทําการประมง และการทํานา วิถีชีวิตท่ีผูกพันกับสายนํ้าสงผลใหชาวบานควนแตน ตองหา

ทางออกใหกับตนเองเพ่ือความอยูรอดโดยเช่ือวาพระแมคงคา คือ เทพท่ีสามารถสรางความอุดมสมบูรณใหกับธรรมชาติ และ

ปกปองรักษาชีวิต ทรัพยสิน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลจากการวิจัย มนุษยมีความหวาดกลัวและรูสึกไมมั่นใจในการดําเนินชีวิต เชนเดียวกับชาวบานควนแตน ท่ีมีความ

เช่ือในพระแมคงคา จึงตองการท่ียึดเหน่ียวจิตใจ เพ่ือแสดงออกถึงความมั่นใจในการดํารงชีพ ดวยการหาท่ีพ่ึงทางจิตใจ คือ การจัด

ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห ซึ่งเปนวิธีการอยางหน่ึงท่ีชาวบานควนแตน แสดงออกมาจากความเช่ือท้ังหมดน้ี ผนวกกับความ

จําเปนท่ีตองประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวทําใหชาวบานควนแตน มีความเช่ือมั่นวาการจัดประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห 

จะทําใหไดพบกับความสําเร็จ และสามารถสรางขวัญและกําลังใจ ในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห กลาเผชิญกับ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 

อภิปรายผลการวิจัย ความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยูเหนือการควบคุมของมนุษยมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของชาวบาน

ควนแตน เน่ืองจากชาวบานควนแตน ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีตองพ่ึงพาทรพัยากรนํ้าจากธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ

ของดินเปนหลัก เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ฝนแลง นํ้าทวมซึ่งเปนสาเหตุใหไดผลผลิตไมเต็มท่ี ประกอบกับโลกทัศนของชาวบานควน

แตน ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับพระแมคงคา ถูกผูกโยงเขากับวิถีเศรษฐกิจวาอํานาจเหนือธรรมชาติเหลาน้ีสามารถดลบันดาลใหเกิด

ความอุดมสมบูรณของพืชผลการเกษตรไดและความสําเร็จในการประกอบกิจกรรมตางๆ ได ดวยเหตุน้ีจึงเกิดมีการจัดประเพณี

ลอยแพสะเดาะเคราะห ข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ จิราภรณ ภัทรานุภัทร (2528) อางถึงใน พรศักดิ์ พรหมแกว (2544) วา เมื่อ

คนเรามีความเช่ืออยางหน่ึง ยอมเปน เหตุจูงใจใหเกิดการกระทําท่ีตอบสนองความเช่ือน้ัน ถาเปลี่ยนความเช่ือพฤติกรรมก็จะ

เปลี่ยนไปดวย คติความเช่ือของคนในสังคมใดสังคมหน่ึงจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในสังคมน้ัน เชนเดียวกับชาวบานควนแตน 

ท่ีจัดพิธีกรรมลอยแพสะเดาะเคราะหเพ่ือตอบแทนบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหลาน้ี ท่ีชาวบานควนแตน ใชเปนท่ีพ่ึงทางใจ  

ในการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีใกลบริเวณแมนํ้า และเปนแหลงเช่ือมโยงในการประกอบอาชีพ ทางดานเกษตร ตลอดจนเปนท่ียึดเหน่ียว 

จิตใจ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว หมูบาน ชุมชน สืบไป  

 

ขอเสนอแนะ 

1. งานวิจัยเรื่องน้ีทําใหไดขอคิดท่ีมีประโยชนตอการสรางเสริมความเขมแข็งใหเกิดในชุมชนโดยใชมิติทางความเช่ือมา

เปนประเด็นศึกษาชุมชนอ่ืนๆ อยางเปนระบบ 

2. ควรทําวิจัยเรื่องน้ีในประเด็นทางวัฒนธรรมไทยท่ีสามารถนํามาสรางความเปนหน่ึงเดียวในสังคม เพ่ือยึดเหน่ียวจิตใจ

ของคนในทองถ่ินน้ันๆ 
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