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บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อในพื้นที่ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษา  

เรื่องพิธีกรรม ประเพณี และความเช่ือในบริเวณพื้นท่ีรอบทะเลสาบสงขลา เนื่องจากเป็นส่วนหน่ึงที่จะทำให้เข้าใจถึง
การดำรงชีวิตของผู้คนในลุ่มทะเลสาบสงขลา พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่
สะท้อนผ่านพิธีกรรมและความเชื่อ ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนในพื้นท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้สร้างสังคมที่เชื่อมโยง
กับความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ อันจะเห็นได้ว่าการปรากฏขึ้นของพิธีกรรมและความเชื่อ ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู และพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้พิธีกรรมมีส่วนที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
ด้านความเชื่อในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็เชื่อมโยงกับสิ่งเร้นลับ และประชาชนมีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่จนถึง
ปัจจุบัน 
คำสำคัญ : ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, พิธีกรรม, ความเชื่อ 
 

Abstract  
Article on Rituals and Beliefs in Songkhla Lake Basin intended to study rituals, traditions 

and beliefs in the area of Songkhla Lake, as a part to understand the living of people in Songkhla 
Lake Basin. The social and cultural development of people in Songkhla Lake Basin that reflected 
through rituals and beliefs. The findings of the research people in Songkhla Lake Basin had been a 
society building connected to faith in Buddhism. Which can be seen that the appearance of rituals 
and beliefs connected to Brahmin-Hinduism and Buddhism. In addition, rituals have parts that 
inherited from ancestor. Beliefs in Songkhla Lake, connected to the mysteries people believe to 
the present. 
Keyword: Songkla Lake Basin, Rituals, Beliefs  
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1. บทนำ 
ทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และ

นครศรีธรรมราช ในส่วนที่เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำครอบคลุมเขตพัทลุงทั้งจังหวัด สงขลา 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง 
อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอสะเดา อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอ
กระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 2 อำเภอ คือ 
อำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร2 พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบมีลักษณะเฉพาะในแบบที่เรียกว่า ลากูน (Lagoon) เป็น
ทะเลสาบที่มีทางออกสู่ทะเลได้3 ทะเลสาบสงขลายังเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มี
น้ำจืดจากลำคลองหลายสายและน้ำจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลสาบ จึงทำหน้าท่ีเป็นแหล่งรับน้ำจืดจากแผ่นดินก่อนที่
จะไหลออกสู่อ่าวไทยและมีน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสานทำให้มีลักษณะเป็นระบบทะเลสาบแบบทะเลสาบ
น้ำเค็มชายฝั่งหรือลากูนขนาดใหญ่ 

พื้นน้ำส่วนใหญ่ของทะเลสาบสงขลาอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาทางด้านทิศตะวันออก ส่วนจังหวัดพัทลุงอยู่
ทางทิศตะวันตก จึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนรอบทะเลสาบมากมายที่ได้รับประโยชน์จากผืนน้ำแห่งนี้  ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น กุ้ง ปู 
ปลา หอย และพืชน้ำที่เป็นอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งส่วนที่เป็นทะเลสาบและพื้นดิน 
ประกอบกับการมีแม่น้ำลำคลองหลายสายไหลผ่านที่ราบสูงลงสู่ทะเลสาบ ช่วยให้บริเวณนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีมาตั้งแต่อดีต 

ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบ มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณมาก่อน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ศูนย์กลางของชุมชนโบราณรอบทะเลสาบสงขลาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในคาบสมุทรฝั่งตะวันออกและที่ราบ
ชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ เช่น เมืองสทิงพระ เมืองพัทลุง โดยศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของชุมชน
ในแถบนี้ได้มีการโยกย้าย ถิ่นฐาน มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเครือญาติและไปมาหาสู่กัน โดยมีทะเลสาบเป็น
สะพานเช่ือมต่อให้สังคมและวัฒนธรรมของผู้คนท้ังสองฟากฝั่ง สอดคล้องและประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน4 นอกจากน้ีการตั้งถิ่นฐานรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีชุมชนขึ้นอยู่โดยรอบ และส่วนใหญ่ประชาชน
ก็จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ท้ังทำสวน ทำนา และทำประมง 

ดังนั ้นชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาจึงอยู ่ระหว่างวัฒนธรรมใหญ่ของภาคใต้คือ ตามพรลิงค์หรือ
นครศรีธรรมราชทางทิศเหนือกับลังกาสุกะทางทิศใต้ ทรัพยากรทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกี่ยวกับความเช่ือ  
คตินิยม และประเพณีต่าง ๆ โดดเด่นไปทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีคติพราหมณ์และความเชื่อดั้งเดิมแทรก
ผสม ภูมิปัญญาด้านอ่ืนค่อย ๆ เสริมสร้างขึ้น โดยสังเคราะห์จากความรู้ ประสบการณ์ และทัศนะจากความเช่ือและ
ความศรัทธาที่มีอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ในบริเวณอำเภอ ระโนด ถือเป็นอู่วัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องจาก

 
2 เลิศชาย  ศิริชัย และนฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์, ประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: วิถีและการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ:  สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552 ), หน้า 13. 
3 สุรจิต  จามรมาน และคณะ, เมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล: 50 จุดหมายแห่งความประทับใจ (เบสท์กราฟิคเพรส, 2557), หน้า 37. 
4 ยงยุทธ  ชูแว่น (บรรณาธิการ), โลกของลุ่มทะเลสาบ: รวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบ

สงขลา (ปทุมธานี: นาคร, 2541), หน้า 94. 
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เป็นจุดผ่านทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ศาสนา
พุทธ และความเชื่อต่ออำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติและเหนือมนุษย์ด้วยกัน มีการพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ5 

วัฒนธรรมของผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจึงศรัทธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนา เนื่องจากในบริเวณนี้จะพบ
เห็นวัดมากมาย อีกทั้งยังคงมีการสืบทอดประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมอยู่เช่นเดียวกัน แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง
ไป แต่กิจกรรมความเชื่อยังคงสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น ฉะนั้นการศึกษาวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นทำให้ได้ทราบถึงวิถี
ชีวิต การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ยังมีการปฏิบัติกันมา และยังคงร่วมอยู่กับสังคมสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 

2. พิธีกรรมพื้นทีลุ่่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
พิธีกรรมและความเช่ือในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นส่วนหน่ึงที่จะทำให้เข้าใจถึงการดำรงชีวิต 

ทั้งยังเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ ที่ควรค่าอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป กล่าวกันว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม รวมไปจนถึงประเพณีความเชื่อผูกพันอยู่กับการเป็นสังคม
เกษตรกรรมที่ยึดมั่นความเชื่อแบบไสยศาสตร์และสิ่งเร้นลับโดยเฉพาะการนับถือผี ที่บางส่วนกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน จนกระทั่งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในบริเวณ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จึงทำให้ศาสนาทั้งสอง เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ได้มีการกำหนดแบบแผน รวมไปจนถึง
กฎเกณฑ์ วิถีประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อของผู้คนในบริเวณแห่งนี้6 

การศึกษาเรื่องพิธีกรรมและประเพณีพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในบทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาข้อมูลที่
สืบค้นจากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ โดยได้ยกพิธีกรรมและประเพณีสำคัญบางส่วนที่ยังคงมีการสืบสานและ
ปฏิบัติกันอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดังต่อไปนี้ 

1) รับเทวดา 
รับเทวดาหรือ รับเทียมดา เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในเขตชนบท

ภาคใต้ ทำกันในเดือน 6 หลังวันสงกรานต์ไปแล้ว อาจจะเป็นวันใดก็ได้แล้วแต่ แต่ละชุมชนจะกำหนดตกลงกันแต่มี
กำหนดว่าวันที่จะทำพิธีนั้น ถ้าเป็นข้างขึ้นจะต้องเป็นวันคี่ เช่น ขึ้น 5 ค่ำ ขึ้น 9 ค่ำ และถ้าเป็นข้างแรมจะต้องเป็นวัน
คู่ เช่น แรม 6 ค่ำ แรม 12 ค่ำ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าในวันแรมคู่หรือข้ึนคี่นี้จะมีแต่เทวดา
เท่านั้นจะมารับของบวงสรวง ผีช้ันต่ำอื่น ๆ จะไม่สามารถมารับของบวงสรวงได้ 

อุปกรณ์สำคัญในการประกอบพิธีแพกับสิ่งของที่ใส่ในแพสำหรับลอยบวงสรวง
เทวดา แพ ทำโดยนำเอา “หยวกกล้วย” (ต้นกล้วย) มาตัดเป็นท่อน ๆ ความยาวประมาณ 2 - 3 ศอก แล้วใช้ไม้
แหลมเสียบเชื่อมหยวกแต่ละท่อนให้ประกอบกันขึ้นเป็นแพตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงทำโครงไม้ขึ้นบนแพนั้นใน
รูปของศาลพระภูมิ ใช้กาบกล้วยตัดเป็นชิ้น ๆ มุงเป็นหลังคาของศาลพระภูมิ สิ่งของที่จะใส่ในแพ ส่วนใหญ่มักจะ
เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร กะปิ เกลือ ขมิ้น พริกข้ีหนู หอม กระเทียม เป็นต้น นอกจากน้ีจะใส่ข้าวสุก 

 
5 ยงยุทธ  ชูแว่น (บรรณาธิการ), โลกของลุ่มทะเลสาบ: รวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบ

สงขลา, หน้า 213-214. 
6 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน. (รายงานวจิัยนี้ได้รับทุนอดุหนุนการวจิัยจากสำนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ, 2550), หน้า 1. 
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แกง ของหวาน รวมทั้งหมากพลู และบุหรี่ด้วย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะขาดเสียไม่ได้เป็นอันขาดก็คือ ผู้ไปร่วมพิธีทั้งหลาย
จะต้องเตรียมตัดเล็บ ผม และเศษผ้าที่ใช้แล้วของตัวเองห่อรวมกันไว้เพื่อใช้ลอยไปกับแพนั้นด้วย เล็บ ผม และเศษ
ผ้านี้เมื่อตัดเสร็จแล้วจะต้องมาเวียนรอบศีรษะ 3 รอบ ขณะเวียนให้กล่าวว่า “เคราะห์ดีเอาไว้เคราะห์ร้ายพาไป” 
การทำเช่นนี้เรียกว่า “การวาดเคราะห์” นอกจากจะใช้สิ่งของดังกล่าวลงในแพแล้ว ยังมีการใส่เงินด้วย เงินที่จะใส่นี้
ไม่กำหนดจำนวนใส่ได้ตามแต่จะศรัทธา ส่วนใหญ่มักนิยมใส่เงินเหรียญ 

2) แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประเพณีขึ้นห่มโอบฐานเจดีย์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งสมัยก่อน

เรียกว่า “แห่พระบฏขึ้นธาตุ” กระทำกันในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา รวมปีละ 2 ครั้งทุกปี ประเพณีนี้สืบมาจาก
สมัยพญาศรีธรรมโศกราชจันทรภานุทรงประกอบพระราชพิธีวิสาขะสมโภชพระบรมธาตุครั้งแรก หลังจากบูรณะ
พระเจดีย์องค์เดิมเป็นทรงลังกาสมบูรณ์แล้ว 

3) ชิงเปรต 
เป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบของชาวภาคใต้ โดยทำร้าน จัดหม

รับอาหารคาวหวาน ไปวางเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) 
หลังจากวางหมรับลงบนร้านเปรตแล้ว พวกลูกหลานท่ียังมีชีวิตก็จะเข้ามาแย่งอาหารนั้นแทนจึงเรียกว่า “ชิงเปรต”  

4) แข่งโพนลากพระ 
ประเพณีที่นิยมทำกันในภาคใต้ช่วงเดือน 11 เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลออกพรรษา 

โดยเกี่ยวเรื่องกับพุทธประวัติตอนเสด็จกลบัจากดาวดึงส์ และชาวโลกอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบุษบกแล้วแหแ่หน
กลับไปยังท่ีประทับเดิม 

การลากพระ จะเป็นการลากพระบนบก โดยมีการตีโพนหรือกลอง เพื่อประกาศให้
ชาวบ้านทราบว่าจะมีการชักพระขึ้น วัดต่าง ๆ จึงมีการตีโพนทดลองเสียงในเวลากลางคืน จนมีการตีโพนโต้ตอบกัน 
และกลายเป็นการแข่งขันในที่สุด สำหรับในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะพบเห็นอยู่มากก็ในบริเวณจังหวัดพัทลุง 

5) หุงข้าวเหนียวดำ 
เป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักวัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ 

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนำข้าวเหนียวดำประสมกับน้ำยาว่านต่าง  ๆ หุงจนสุกแล้วปลุกเสกอาคมโดย
อาจารย์ผู้ชำนาญเวท ใช้รับประทานเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน 

6) ลอยแพ  
เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่องของชาวทะเลน้อย โดยมีความเชื่อว่า พระแม่คง

คาเทพีแห่งน้ำ สามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และความวิบัติต่าง ๆ ของตนได้ พิธีกรรมลอยแพถือสืบทอดปฏิบัติ
กันมาหลายชั่วอายุคน จนถึงปัจจุบันประกอบพิธีปีละครั้ง ถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ทุกปีสถานที่ใช่ริมฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก อันเป็นย่านชุมชนหนาแน่นในวันน้ันมีโนรารำถวายพระแม่คงคาตลอดวัน นิยมโนราประจำถิ่น 

พิธีกรรมลอยแพของชาวทะเลน้อย มีการเตรียมแพทำด้วยหยวกกล้วย 7 ต้น ตัด
หัวท้ายยาวประมาณ 2 เมตร เสียบไม้ให้ต้นกล้วยติดกัน ปักเสาบนแพ 4 เสา สูง 1 เมตร ประกอบรูปหลังคาเหมือน
หลังคาบ้าน มุงด้วยต้นกระจูดตากแห้งผูกรอบปลายด้านหนึ่งไว้ แล้วแยกออกข้างละเท่ากัน คร่อมกลทูเรียงกันไปจน
ตลอด ผูกด้วยเชือกหรือตอกบิด ส่วนล่างสุดของหลังคาตัดให้เรียบเป็นแนวเดียวกัน ฝาทำด้วยมีประตูปิดเปิดได้ 



 

 

OR
AL

  2
58

 

เครื่องสักการบูชา มีข้าวสาร กะปิ พริก เกลือ ไม้ขีดไฟ ขนมแห้ง เงินเหรียญ 1 
สตางค์ คนละ 1 เหรียญ (ปัจจุบันเป็นเหรียญบาท) ตัดเล็บ ผม ชายผ้านุ่งผ้าห่ม ใส่กระทงใบตองแล้ววางบนแพทุก
คนจะไปพร้อมกันที่ริมฝั่งเริ่มตั้งแต่ 09.00 นาฬิกา เพื่อคอยส่งพระแม่คงคา โนราก็เริ่มรำถวาย ผู้ประกอบพิธีจะ
ประกาศมีสาระว่า “ข้าแต่พระแม่คงคา ลูกหลานได้สำนึกถึงพระคุณของพระแม่เจ้า ได้นำเครื่องสักการะต่าง ๆ มา
บูชาขอให้พระแม่เจ้า ได้นำความเจ็บไข้ท้ังปวง ภัยพิบัติทั้งปวง ลอยหายไปกับกระแสน้ำ ตั้งแต่บัดนี้เถิด” แล้วใช้เรือ
จูงแพไปลอยกลางทะเล กระแลน้ำจะพัดแพลอยออกคลองนางเรียมไปสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นเสร็จกรรมพิธี ผู้คนก็
ชมการรำโนราต่อไป 

7) ทำบุญชายเล 
ทำบุญชายเล เป็นประเพณีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเล มีแถวอำเภอ

สทิงพระและอำเภอเมืองสงขลา เป็นต้น โดยทำเป็นประจำทุกปี แล้วแต่หมู่บ้านใดจะนัดวันกันทำบุญวันไหน แต่
ส่วนมากจะทำกันหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วเพราะชาวบ้านจะมาพบปะกันท่ีวัดในวันเข้าพรรษาและนัดแนะกันว่าจะ
กำหนดวันไหน 

ก่อนที่จะทำบุญชายเลจะมีการทำบุญที่ศาลาประจำหมู่บ้านก่อนเพื่อให้เป็นสิริ
มงคลแก่หมู่บ้านและคนในหมู่บ้านหลังจากนั้น 1-2 อาทิตย์ จะมีการไปทำบุญชายเล โดยชาวบ้านจะพาลูกหลานไป
พร้อมหน้ากันและเตรียมตัวที่จะไปเล่นน้ำทะเลพาเสื่อไปปูนั่งตามร่มไม้ และนิมนต์พระไปฉันอาหารเพล พระจะนั่ง
บนศาลาซึ่งห่างจากทะเลไม่มากนัก ชาวบ้านทำอาหารคาวหวานและต้ม (หรือจะทำอะไรก็ได้ เมื่อสุกแล้วจะอยู่ใน
ลักษณะคล้ายต้ม) ผูกเป็นพวง 1 พวง และต้มที่ยังดิบอยู่ 1 พวง พวงหนึ่ง ๆ ประมาณ 5 ลูก แล้วเอาหอม กระเทียม 
ขมิ้น กะปิ เกลือ พริกขี้หนู ห่อกับใบกะพ้อให้เหมือนกับห่อต้มแล้วผูกเป็นพวงเช่นกัน พิธีจะเริ่มเวลา 10.00 น. 

ชาวบ้านเมื่อไปถึงก็หาที่นั่งตามร่มไม้และจะนำอาหารคาวหวานไปแบ่งตักใส่
ภาชนะท่ีเตรียมไว้บนศาลา การตักอาหารใส่ภาชนะรวมกันต้องแยกประเภท เช่น แกงเผ็ดเนื้อก็ตักใส่ในภาชนะแกง
เผ็ดเนื้อไม่คำนึงว่าแกงเนื้อชนิดนั้นจะใส่ผักอะไร อาหารประเภทจืดก็เหมือนกัน เมื่อชาวบ้านตักอาหารเสร็จแล้ว
ผู้สูงอายุจะไปนั่งใกล้ศาลา พระจะเริ่มสวดให้ศีลให้พร และเมื่อพระกำลังสวดชาวบ้านจะนำข้าวสุกที่เตรียมไปตัก
บาตรยกทูนหัวอธิษฐาน เสร็จแล้วก็เอาไปตักใส่บาตรที่เตรียมไว้บนศาลา เมื่อพระสวดเสร็จก็จะถวายอาหารเพล 
และชาวบ้านก็จะเอาอาหารคาวหวานเครื่องครัวที่เตรียมไว้เอาเวียนบนหัวลูกหลานและคนในครอบครัว โดยเชื่อว่า
เป็นการเอาเคราะห์ร้ายออกจากตัว แล้วนำไปแขวนบนราวไม้ เพื่อพระฉันอาหารเพลเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะล้อมวง
กินอาหารกัน เสร็จแล้วพระจะเทศนา 1 กัณฑ์ จบแล้วชาวบ้านจะช่วยยกราวไม้ที่แขวนอาหารไปที่ชายทะเล พระก็
ไปทำพิธีสวดบังสุกุล ชาวบ้านก็กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพรคุณที่ล่วงลับไปแล้ว 
เมื่อพระสวดเสร็จชาวบ้านจะช่วยกันยกหาบอาหารทิ้งลงในทะเล ชาวบ้านเรียกพิธีตอนนี้ว่า “สง่หาบส่งคอน” ก็เป็น
อันเสร็จสิ้นพิธี จะเหลือแต่เด็ก ๆ และชาวบ้านเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน 

8) ข้าวหม้อ แกงหม้อ 
เป็นประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบหนึ่งในชนบทภาคใต้ โดยมากจัดขึ้นเพื่อ

เลี้ยงรับรองแก่แขกต่างถิ่น ซึ่งเป็นคณะใหญ่ ๆ ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ
มาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีต่อกัน หรือเป็นคณะบุคคลที่เดินทางผ่านมาและขอร้องให้ท้องถิ ่นนั้น
เลี้ยงรับรอง และบางทีอาจจัดขึ ้นเพื่อร่วมกันเลี ้ยงแสดงความยินดีแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในท้องถิ่น นั้นเองที ่มี
ตำแหน่งหน้าที่หรือมียศสูงขึ้น 
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การเลี้ยงแบบข้าวหม้อ แกงหม้อ จะมีผู้นำท้องถิ่นทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน
บอกเล่านัดหมายให้แต่ละครัวเรือนในท้องถิ่นนั้นช่วยจัดทำอาหารเพียงครัวเรือนละ 1 อย่าง ให้มีปริมาณพอเลี้ยงคน
ได้ประมาณ 5 - 10 คน หรือมากกว่านั้น พร้อมกับนำข้าวไปครัวเรือนละ 1 หม้อ แล้วต่างก็นำไปยังสถานท่ีที่จัดเลี้ยง
ตามวันและเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “ข้าวหม้อ แกงหม้อ” ใครจะทำกับข้าวชนิดใด ทำมากน้อยเพียงใด 
ย่อมแล้วแต่ความสะดวก 

ประเพณีการจัดเลี ้ยงแบบข้าวหม้อ แกงหม้อนี้ นับเป็นประเพณีที ่ดีงามและ
เหมาะกับสภาพชนบทอย่างยิ่ง เพราะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่ง 

จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่บนความเชื่อและ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ริมทะเลสาบนั้นนับเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งและมีความมั่งคงในพุทธศาสนา
มาอย่างยาวนาน ดังหลักฐานว่ามีวัดเก่าแก่อยู่รอบทะเลสาบมากมาย เรียงมาตั้งแต่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ 
และอำเภอสิงหนคร7 จึงไม่แปลกที่คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลายังคงมีการสืบทอดประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
หรือขนมธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ เช่น สารทเดือนสิบ ลากพระ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมที่เกิดขึ้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องจากความเชื่อที่ได้แปรเปลี่ยน
ให้เป็นการยึดถือปฏิบัติ ทั้งจากประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม และตลอดจนพิธีกรรมของผู้คนในสังคมลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่งเมื่อได้รับการประสมประสานเข้ากับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีทะเลสาบ
สงขลาเป็นศูนย์รวมแห่งวิถีการดำรงชีวิต ก็ยิ่งทำให้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามี
ลักษณะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเด่นชัด8 
 

3. ความเชื่อในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  
พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมา

อย่างยาวนาน เกิดเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนต่างถิ่นจำนวนมากอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากิน ตั้งถิ่นฐาน และ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีแห่งนี้ในเวลาต่อมา บริบทของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นลักษณะที่ดำรงอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้สร้างสรรค์ความรู้ ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม 
อันมีลักษณะโดดเด่นของตนเอง อันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาจากแหล่งอารยธรรมอื่น ๆ จนเกิดความ
เหมาะสมและสามารถยึดถือปฏิบัติในพื้นที่สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา9 

กล่าวกันว่า คนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความเช่ือดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการนับ
ถือวิญญาณ ผีสาง เทวดาอารักษ์ จนเมื่อได้รับอิทธิพลทางศาสนาเข้ามา ทั้งศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาพุทธ 
ศาสนาอิสลาม ความเชื่อดั้งเดิมกับแนวความคิดใหม่สามารถผสมผสานกันจนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามี

 
7 สุรจิต  จามรมาน และคณะ, เมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล: 50 จุดหมายแห่งความประทับใจ, (เบสท์กราฟิคเพรส, 2557), หน้า 39. 
8 วินัย  สุกใส, วรรณกรรมพุทธศาสนาในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา, ในโลกของลุ่มทะเลสาบ: รวมบทความว่าดว้ยประวตัิศาสตร์และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา (ปทุมธานี: นาคร, 2541), หน้า 95. 
9 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน, (รายงานวจิัยนี้ได้รับทุนอดุหนุนการวจิัยจากสำนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ, 2550) หน้า 65. 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ทางด้านอาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ วิเคราะห์ว่า ความเชื่อพื้นฐาน
ของคนภาคใต้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา 2. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ 3. 
ความเชื่อเกี่ยวกับจริยาวัตร 4. ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้านและการปัดเป่ารักษาไข้10 

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษตามความเชื่อดั้งเดิมที่มีผลต่อความคิดของผู้คนทุก
รุ่น คือ แนวความเชื่อเรื่อง “ทวด” ซึ่งอาจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ได้อธิบายความหมายของทวดไว้ว่า เป็นวิญญาณ
ที่มีเดชานุภาพสูงต้องมีการปฏิบัติบูชาเอาใจถึงจะให้คุณและให้โทษ หากมีการล่วงละเมิด 

ทวดนั้นปรากฏได้ในหลายรูป คือ ทวดที่เป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทพ เช่น ทวดงู ทวดจระเข้ ส่วนทวดที่ปรากฏ
เป็นรูปคน เช่น ทวดหุม หลวงพ่อทวด ฉะนั้นทวดจึงเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สักการบูชา11 อย่างไรกต็าม 
ความเชื่อเรื่องทวดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลายังถูกพบจากตำนานเรื่องเล่ามากมาย อย่างที่เอมอร บุญช่วยได้
อธิบายไว ้ในพื้นทีต่ำบลพญาขันธ์ มีเรื่องเล่าว่า ทวดขัน ซึ่งเป็นงูจงอางเฝ้าสมบัติอยู่ท่ีสระน้ำของเมืองพัทลุงเก่า โดย
มีเรื่องเล่าว่า ทวดขันเฝ้าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามากมาย เช่น ถ้วย ชาม ไหโบราณ แก้วแหวนเงินทอง ตลอดจนเพชร
นิลจินดา แต่เดิมชาวบ้านสามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาใช้ได้ในบางครั้ง ต่อมามีคนพาลคิดโกงสมบัติ
ของทวด จึงไปท้าและเล่นการพนันโดยมีทรัพย์สมบัติในสระเป็นสินเดิมพันกับทวดขัน แต่คนพาลเหล่านั้นก็ได้
ร่วมกันโกงจนทวดแพ้พนัน และทรัพย์สมบัติจึงตกเป็นของคนเหล่าพาลเหล่านั้น ทวดขันหรือทวดพญาขันธ์จงึได้ไป
เข้าฝันชาวบา้นว่าจะไปอยู่เมืองแขก เพราะไม่มีทรัพย์สมบัติจะต้องเฝ้ารักษาอีกต่อไป นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจึงไม่มี
ใครเห็นทวดขันหรือทวดพญาขันธ์ในรูปพญางูบองหลาขนาดใหญ่อีกเลย12 

ส่วนความเชื่อที่บ้านสทิงหม้อก็ปรากฏมีความเชื่อเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับทวดงู กล่าวคือ “ตาหลวงรอง” 
แต่เดิมเป็นคนท่ีมีน้ำใจไมตรีและมีคุณธรรมสูง ชาวบ้านที่นีน้ับถือท่านในคุณงามความดีที่ท่านเคยทำมา พอครั้งท่าน
สิ้นอายุบนโลกนี้ไปได้เกิดเป็นทวดหรืองูทวด ที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมเคารพบูชากราบไหว้ เรียกกันว่า 
“ทวดตาหลวงรอง”หรือ “งูทวดพ่อตาหลวงรอง” มีรูปลักษณะเป็นงูจงอางขนาดใหญ่มีส่วนหงอนบนปลายหัวและ
ปลายหางเป็นสีแดงสด อาศัยอยู่ภายในโพรงต้นยางใหญ่ภายในบริเวณวัดโลการาม ต.สทิงหม้อ อ.เมือง จ.สงขลา 
ชาวบ้านกราบไหว้บูชาว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องสถานที่ทางพุทธศาสนา และยังถือเป็นงูเจ้าที่อันมีอิทธิฤทธิ์ใน
การดลบันดาลสิ่งหวังสมดั่งใจหมาย จนได้มีการสร้างรูปเคารพบูชา เป็นลักษณะพญางูจงอางตัวโตบริเวณลำตวัมีสี
ขาว มีหงอนกลางหัว และส่วนปลายหางเป็นสีแดงสด แสดงลักษณะของการแผ่พังพานออกมาอย่างน่าเกรงขาม ชาว
บ้านสทิงหม้อบนบานสานกล่าวขอพรแก่รูปเคารพงูทวดพ่อตาหลวงรองกันอย่างมากมาย สิ่งของที่นำมาเซ่นไหวน้ั้น
จะยึดถือกันว่า ถ้าเป็นของหวานนำอะไรมาเซ่นได้หมด ส่วนของคาวจะต้องทำให้สุกเสียก่อน และสิ่งสำคัญที่ขาด
ไม่ได้คือ ใส่น้ำเปล่า 1 แก้ว และห้ามเซ่นไหว้ด้วยเหล้า เนื่องจากงูทวดพ่อตาหลวงรองเป็นงูที่รักษาศีล หากนำเหล้า
มาเซ่นไหว้ จะทำให้พญางูโกรธ และก่อเรื่องร้ายขึ้นตามมาในภายหลัง13 
 

 
10 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน ,หน้า 66. 
11 คุณาพร  ไชยโรจน์, “ทวด” ในรูปสัตว ์(ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสอื), (สงขลา: วนิดาเอกสาร, 2549) หน้า ก. 
12 คุณาพร ไชยโรจน์. (2550), ศาสนา ความเชื่อ ตำนานประจำถิ่น ท่องเที่ยว และอะไรๆในจังหวัดสงขลา , สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 

2562, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/samara17/2007/04/27/entry-1. 
13 คุณาพร ไชยโรจน์, “ทวด”ในรูปสัตว์(ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสือ), (สงขลา: วนิดาเอกสาร,  2549), หนา้ 18-19. 
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รูปที ่1 งูทวดพ่อตาหลวงรอง หรอืทวดตารอง ท่ีวัดโลการาม บ้านสทิงหม้อ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ที่มา: Facebook ตำนาน ทวดง ู
 

ทวดอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือ “ทวดจระเข้” 
จัดเป็นทวดอีกรูปลักษณ์หนึ่ง เป็นประเภททวดครึ่งเทวดาครึ่งสัตว์ ซึ่งในคติทางความเชื่อในแบบไทยถิ่นใต้ล้วนเช่ือ
กันว่าเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ จระเข้เจ้า อันมีดวงวิญญาณของบรรพชนสถิตอยู่ มีอำนาจท่ีจะสามารถให้คุณแก่ผูท้ำ
การสักการบูชาและให้โทษแก่ผู้ทำการลบหลู่ดูหมิ่นได้14 ทวดจระเข้จะมีลักษณะเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ มีดวงตาเป็นสี
แดงสุก หากได้จ้องมองในยามค่ำคืนจะดูคล้ายเปลวไฟสองดวงลุกไหม้แลดูน่าเกรงข่าม โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลามีความเชื่อเรื่องทวดจระเข้ ได้แก่ ทวดคลองนางเรียม ทวดหัวเขาแดง และทวดแหลมจากที่เกาะใหญ่ อำเภอ
กระแสสินธุ์ เป็นต้น15 

ในพื้นที่คลองนางเรียม อันเป็นพื้นที่ส่วนของทะเลสาบสงขลาและทะเลน้อยเชื่อมต่อกัน มีความเชื่อเรื่อง
ทวดเรียม ซึ่งเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ที่คอยดูแลความสงบ มีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อ “ทวดตาขุนคำ”  
อยู่ครองรักกับ “ทวดนางเรียม” อย่างเป็นสุข ครั้งในเวลาต่อมา ทวดตาขุนคำแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้ถึง
หูของทวดนางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดินทางตามสามีมาขึ้นฝั ่งที ่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลำบากยิ่งนัก  
เนื่องด้วยไม่มีลำคลองให้ว่ายน้ำตาม นางจึงใช้ลำตัวและหัวมุดดำดิน เพื่อให้เกิดเป็นทางน้ำ จากนั้นจึงเดินทางไปหา
สามี จนกระทั้งสำเร็จเกิดเป็นคลอง เรียกกันติดปากว่า “คลองนางเรียง” ดังปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องเล่านี้ก็มี
ตำนานเรื่องเล่าลักษณะคล้ายกันในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้องกับทวดเรียมหรือ
ทวดคลองนางเรียม ซึ่งเล่ากันมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวดว่า ภายในคลองนางเรียมมีสิ่งศักดิ์สทิธ์ิอันถือเป็นเทวดาประจำ
ถิ่นสถิตอยู่ เรียกว่า “ทวดเรียม” หรือ “ทวดคลองนางเรียม” ซึ่งทวดของที่น่ีจะแสดงอยู่ในรูปลักษณะเป็นครึ่งเทวดา
ครึ่งสัตว์ โดยเป็นลักษณะของจระเข้น้ำจืดขนาดยักษ์ สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าคนในสมัยก่อนเคยเห็นทวดเรียมเป็น
จระเข้ใหญ่มีขนาดของส่วนหัวจรดปลายหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกัน
ว่าจระเข้ดังกล่าวไม่ทำอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์หรือจระเข้เจ้าเรียกว่า ชาวบ้านเช่ือว่าหากขอพรกับ
ทวดคลองนางเรียมแล้วจะทำให้ทำไร่ทำนาได้ผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ล้มป่วยหรือตายลงด้วยโรคระบาด นอกจากนี้ใน
สมัยก่อนคนที่อำเภอระโนดจะนิยมเดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อทำการเกษตรที่จังหวัดพัทลุงหรือใน

 
14 คุณาพร  ไชยโรจน์, “ทวด” ในรูปสัตว์ (ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสือ )( สงขลา: วนิดาเอกสาร, 2549), หน้า 93. 
15 คุณาพร  ไชยโรจน์, “ทวด” ในรูปสัตว์(ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสือ), หน้า 96.  
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พื้นที่ใกล้เคียง ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูงสัตว์เหล่านั้นเดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อแต่
ครั้งเก่าก่อนสืบทอดกันมาว่า “หากผู้ใดจะนำฝูงสัตว์ข้ามคลองนางเรียมต้องกระทำการบอกกล่าวให้ทวดคลองนาง
เรียมรู้เสียก่อน ด้วยการลอยหมากพลูขอขมาแก่ทวด ไม่เช่นนั้นฝูงสัตว์จะไม่เดินย่ำเท้าข้ามลำคลองเด็ดขาด”16 

ในส่วนอำเภอสทิงพระพบว่ามีความเชื่อเรื่อง “ทวดสำลี” เป็นเจ้าหญิงที่ชาวบ้านเคารพบูชา17 นอกจากนี้
ทวดที่เป็นที่รู้จักและได้ความเคารพนับถือจากชาวบ้านในบริเวณหัวเขาแดง คือ “ทวดเขาเขียว” ประดิษฐานอยู่ใน
ภายในศาลเจ้าปู่เจ้าเขาเขียว โดยอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ทางฟากตะวันตกของเขาแดง มีเรื่องเล่าว่า เดิมเป็น
พ่อค้าชาวจีนเซี่ยงไฮ้ ช่ือ กอเต็บ ต่อมาเดินทางเข้ามาตั้งรกรากในพ้ืนที่ดังกล่าว และได้เล่าเรียนวิชาศิลปะวิทยาการ
และคาถาอาคมต่าง ๆ จนกระทั้งบรรลุเป็นเซียน และยังทำหน้าท่ีคุ้มครองปกปักรักษาผู้คนให้พ้นจากภัยอันตรายมา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีพิธีกรรมเข้าทรงวิญญาณหลวงปู่ทวดเขาเขียว เพื่อทำนายทายทักโชคชะตาหรือให้คำปรึกษา
แก่ผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาต่อทวดเขาเขียว18 ถัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของศาลทวดหัวเขาแดงจะเป็นที่ตั้งของ 
“ทวดหุม” คือ สุลต่านสุไลมาน ชาห์ อดีตเจ้าเมืองสงขลา เมื่อครั้งศูนย์กลางเมืองอยู่ท่ีหัวเขาแดง โดยสุสานของท่าน
จะอยู่ห่างจากศาลทวดหัวเขาแดงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร “ทวดหัวเขาแดง” ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของเขาแดง ปากน้ำทะเลสาบสงขลาต่อทะเลอ่าวไทย19 ทวดหัวเขาแดงจัดอยู่ในกลุ่มทวดที่ปรากฏอยู่ใน
รูปร่างของคน โดยมีประวัติความเป็นมาว่า ทวดหัวเขาแดงเป็นชาวจีนที่เดินทางมากับเรือสำเภามุ่งหวังจะนำสมบัติ
ไปร่วมสร้างพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่เรือกับล่มที่ปากน้ำเมืองสงขลา วิญญาณท่านได้กลายเป็นจระเข้เฝ้าอยู่
บริเวณนี้ ปกป้องชาวบ้านจากสัตว์ร้ายและคลื่นลมทะเล20 
 

 
16 คุณาพร  ไชยโรจน์.  (2550), ศาสนา ความเชื่อ ตำนานประจำถิ่น ท่องเที่ยว และอะไร ๆ ในจังหวัดสงขลา, สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 

2562, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/samara17/2007/04/27/entry-1. 
17 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน, รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2550, หน้า 67. 

18 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน, หน้า 68  อ้างใน เอมอร  บุญช่วย, ศึกษาตำนานและความเชื่อที่เกี่ยวกับทวดในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา , 
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 หน้า 21. 

19 เกสรบัว  อุบลสรรค์, “ทวดหัวเขาแดง: ศรัทธาปลายคาบสมุทร”, เมืองโบราณ, ปีที่44 (ฉบับที่ 4) 2561, หนา้ 112-113. 
20 เกสรบัว  อุบลสรรค์, “ทวดหัวเขาแดง: ศรัทธาปลายคาบสมุทร”, อ้างใน เอมอร  บุญช่วย, ศึกษาตำนานและความเชื่อที่เกี่ยวกบัทวด

ในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา, ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 หน้า 
114. 
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รูปที่ 3 ทวดหัวเขาแดง 
ที่มา: ผู้เขียน ถ่ายเมื่อ 17 สิงหาคม 2562 
 

“ทวดแหลมจาก” เป็นความเชื่อของชาวบ้านตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำนาน
ทวดแหลมจากมีเรื่องเล่ากันว่า ภายในอาณาบริเวณของหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
ปรากฏว่ามีถ้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ณ ถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านล้วนเชื่อกันว่าภายในถ้ำมีทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทอง ถ้วย
ชามที่เป็นทองคำฝังเอาไว้อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก และภายในถ้ำนี้เองปรากฏว่ามีจระเข้ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น
จระเข้เจ้าและศักดิ์สิทธ์ิ พร้อมท้ังขนานนามให้ว่า “ทวดแหลมจาก” มีหน้าที่เฝ้าปกปกัรักษาทรัพย์สมบัติดังกล่าวอยู่ 
คนแต่ครั้งโบราณหรือชาวบ้านในสมัยก่อนจะสามารถเข้าไปหยิบยมืทรัพย์สมบัติตา่ง ๆ ของทวดแหลมจากได้แต่มีข้อ
แม้ว่าจะต้องนำมาคืนในระยะเวลาที่กำหนด ครั้งกาลต่อมามีคนพาลเข้าไปหยิบยืมทรัพย์ของทวดแล้วไม่ได้นำไปคืน
ให้  ทวดแหลมจากจึงโกรธและปิดถ้ำลงด้วยหินก้อนขนาดใหญ่ตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใคร
สามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติของทวดได้อีก แต่ชาวบ้านในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวก็ยังเช่ือว่าทวดแหลมจากในรูป
ของจระเข้ทวดขนาดใหญ่ยังคงสถิตอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้น21 

ความเชื่อเรื่องทวด ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็น ทวดงู ทวดจระเข้ ต่างถูกให้ความสำคัญใน
ฐานะการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีคุณทางด้านปกป้องคุ้มภัยและให้โชคลาภ ซึ่งประชาชนในพ้ืนท่ีโดยส่วนใหญ่ยังคงยึดถือ
ปฏิบัติตนด้วยการกราบไหว้บูชา เพราะมีความเช่ือว่า ทวด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน 
 

4. ความเชื่อเรื่องทวดที่ผสมผสานกับแนวความคิดทางพุทธศาสนา 
ความเชื่อเรื่องทวดในท้องถิ่นภาคใต้ มักมีความเกี่ยวพันอยู่กับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ว่าจะเป็น จระเข้และงู 

ทั้งนี้มีส่วนมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่จะพบว่าทั้งจระเข้และงูมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาอย่าง
ยาวนาน เช่น พิธีทอดกฐิน ซึ่งมักจะพบเห็นมีการวาดรูปจระเข้ไว้ที่ผ้าขาวหรือติดภาพจระเข้ไว้กับไม้ นอกจากนี้
จระเข้ยังเป็นสัตว์พาหนะของพระอิศวร อันเป็นความเชื่อเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู22 จระเข้จึงถูกมองเป็น
สัตว์ศักดิ์สิทธ์ิในแง่ของการให้โชคลาภหรือการปกป้องคุ้มครอง 

 
21 คุณาพร  ไชยโรจน์,“ทวด” ในรูปสัตว ์(ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสอื) (สงขลา: วนิดาเอกสาร, 2549), หน้า 104. 
22 คุณาพร  ไชยโรจน์,“ทวด” ในรูปสัตว์ (ทวดงู ทวดจระเข้ ทวดช้าง และทวดเสอื), หน้า 119-121. 
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สำหรับ “ทวดจระเข้” เป็นความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งบรรดาเรือประมงและเรือ
ขนส่งสินค้าทุกลำ เมื่อต้องเดินทางเข้าออกระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มักจะจุดประทัดทุกครั้งเมื่อ
ล่องเรือมาถึงบริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงการสักการบูชาต่อศาลเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้คุ้มครอง 

ส่วนสัตว์ประเภทงู มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาคหรือพญานาค เป็นงูขนาดใหญ่ เพราะในความเชื่อของคน เช่ือ
กันว่า งูทวดเป็นงูเจ้าที่ที่มีลักษณะพิเศษกว่างูธรรมดา เป็นงูใหญ่มีหงอนสีแดง ดวงตาแดงใหญ่ แลดูลักษณะคล้าย
พญานาค ซึ่งพญานาคเองก็มีความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เล่าขานกันว่า ในความเชื่อของชาวฮินดูก็ถือว่านาคเป็น
สะพานเช่ือมสภาวะปกติกับสรวงสวรรค์เป็นทางเดินสู่วิษณุโลก เช่น ปราสาทนครวัด สร้างเป็นพญานาคราช ที่ทอด
ลำตัวยาวเพื่อให้มนุษย์ไปสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และในความเชื่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของ
การจุดบั้งไฟพญานาคไปบอกพญาแถนบนฟ้าให้ปล่อยน้ำฝนลงมา และความเชื่ออีกชุดหนึ่งทางพุทธศาสนากล่าวกัน
ว่า ในสมัยพระพุทธองค์ มีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธา จึงแปลงเป็นมนุษย์ขอบวชเป็น
พระภิกษุ จนได้เผลอหลับไปทำให้ร่างกลายเป็นพญานาค จนเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงได้ให้พระภิกษุองค์นั้นสึก
ออกไป เพราะเป็นสัตว์เดรัชฉานไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ นาคตนนั้นผิดหวังมาก จึงขอถวายคำว่า “นาค” ไว้
ใช้เรียกผู้เข้าอุปสมบทในพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในความศรัทธาของตน23 จึงเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดว่า จระเข้
และงู เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ท่ีผู้คนต่างเช่ือถือและศรัทธา 

ความเชื่อในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่ที่รับรู้กันและพูดถึงกันจะเป็นเรื่อง “ทวด” เนื่องจาก
เป็นความเชื่อดั้งเดิมของลุ่มทะเลสาบสงขลาก่อนที่ศาสนาต่าง ๆ จะเผยแพร่เข้ามาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อ
เหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือของผู้คนในแถบพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามาจนถึงปัจจุบัน24 เพราะใน
หลายพื้นที่ยังคงมีการพูดถึงเรื่องเล่าชุดนี้และทำพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทวด เพราะมีความเชื่อและศรัทธาว่า
ทวดสามารถท่ีจะปกปักรักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และให้โชคลาภ 
 

5. บทสรุป 
พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความสำคัญ เนื่องจากท้องที่แห่งนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานและยังถือว่าเป็น

แหล่งวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต และยังมีบริบทสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม เรื่องราวของลุ่มทะเลสาบจึงเป็นพื้นที่ที่
ได้รับความน่าสนใจ ในการศึกษาแง่มุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็น ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่
มีผู้คนศึกษาอยูเ่ป็นจำนวนมาก และเป็นเรื่องอันดีที่ถ้าหากนำเอาศาสตรด์้านเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในลุ่มทะเลสาบสงขลาได้ ก็จะส่งผลอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา และดึงประโยชน์จากท้องถิ่นให้เช่ือมโยงสู่
โลกภายนอก 

ถึงแม้ว่าสังคมวัฒนธรรมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดี ตจนเกือบจะหา
ความเป็นสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมได้น้อยลง ด้านหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนี้คือความเจริญที่เน้นทางวัตถุที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหล่บ่าเข้ามาในท้องถิ่น ทำให้ความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม เริ่มมีการ

 
23 ทศพล  จังพานิชย์กุล, มหัศจรรย์พญานาคเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: คอมม่า, 2554), หน้า 27. 
24 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ, พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน, รายงานวจิัยนี้ได้รับทุนอดุหนุนการวจิัยจากสำนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2550, หน้า 66. 
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เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการตอบรับกระแสความทันสมัยที่หลั่งไหล่เข้ามา ทำให้ทุนวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 
กิจกรรมในท้องถิ่นเปลี่ยนไป โดยมีสิ่งใหม่จากภายนอกเข้ามาแทนที่ อย่างเช่น พิธีกรรมในท้องถิ่นเริ่มมีการสูญหาย 
เพราะไม่มีผู้สืบทอดในการจัดพิธีกรรม อันมีสาเหตุจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เน้นความสะดวกสบาย เน้นความเป็นจริง
ของชีวิต ถ้าหากทำงานหนักก็จะได้เงินมาก นั่นเป็นความเชื่อของคนรุ่นใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยการขอพร 
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเมื่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัตน์ ผลพ่วงของความ
เจริญและความทันสมัยในด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่ในสังคมท้องถิ่น จนกระทั่งได้ทำลายรากเหง้าของสังคมเก่า จนทำให้
บางอย่างได้สูญหาย 
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