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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความเชื�อและการปฏิบติัตามความเชื�อของคนไทย
มุสลิม คนไทยเชื�อสายจีน และคนไทยพุทธในชุมชนพหุวฒันธรรมบา้นตน้ไทร ตาํบลสุโสะ อาํเภอ
ปะเหลียน จงัหวดัตรัง และศึกษาการบรูณาการความเชื�อทอ้งถิ�นและวิธีการบูรณาการความเชื�อ
ท้องถิ�นในชุมชนพหุวฒันธรรมบ้านต้นไทร การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน ผูอ้าวุโสในชุมชน หมอผูป้ระกอบพิธีตามความเชื�อ คนไทยมุสลิมในชุมชน 
คนไทยเชื�อสายจีนในชุมชน และคนไทยพุทธในชุมชน  จาํนวน 30 คน  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
แนวคิดความเชื�อ แนวคิดการปรับตวัทางวฒันธรรม และแนวคิดพหุวฒันธรรม  
  ผลการศึกษาพบวา่ ความเชื�อของคนไทยมุสลิม คนไทยเชื�อสายจีน และคนไทยพุทธใน
ชุมชนพหุวฒันธรรมบา้นตน้ไทร แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทที�หนึ� งความเชื�อในรอบชีวิต 
ไดแ้ก่การเกิด การแต่งงาน และการเจบ็ป่วย และประเภทที�สอง ความเชื�อในรอบปี  
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โดยคนทั�งสามกลุ่มมีการบูรณาความเชื�อทอ้งถิ�นในเรื�องของการเกิด ได้แก่ การแต่งทอ้ง การบน
บานกบัครูหมอลูกอ่อน การส่งคาด และการขึ�นเปลเด็ก ความเชื�อในการแต่งงาน ไดแ้ก่ ความเชื�อ
เรื�องฤกษย์าม และความเชื�อเรื�องหมอบ่าวหมอสาว ความเชื�อในเรื�องความเจ็บป่วย ไดแ้ก่ การรักษา
โรคกระดูกหัก โรคไส้เลื�อน และโรคดีซ่าน สําหรับความเชื�อในรอบปี พบว่าคนทั�งสามกลุ่มใน
ชุมชนมีความเชื�อเรื�องทาํบุญเดือนเจ็ด สําหรับวิธีการบูรณาการความเชื�อร่วมกนันั�น เกิดจากการบูร
ณาการความเชื�อท้องถิ�นจากการแต่งงาน การบูรณาการความเชื�อท้องถิ�นจากการพึ� งพาความรู้
ทางการแพทย ์การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นจากการพึ�งพาดา้นอาชีพ และการบูรณาการความเชื�อ
ทอ้งถิ�นจากการนบัถือครูหมอเดียวกนั 
 

Abstract 
 This research aimed at studying faith and faith's performing of Thai-Muslim, Thai-
Chinese ,Thai-Buddhism and studying integrating local beliefs with in BanTonSai Multicultural 
Community. The data was collected through observation, interviews conducted with 30 the local 
leaders, elderly, local shamans, Thai-Muslim, Thai-Chinese and Thai-Buddhism. the data was 
analyzed by application of faith and cultural adaptation theories, and the concept of multicutural 
community. 

               The result revealed that the faith of Thai-Muslim, Thai-Chinese and Thai-Buddhism is 
divided into two types : The first type is faith in lifetime which concluding faith of birth , faith of 
mariage and faith healing. The second type is annual faint like ancestors praying in forth month , 
sixth month , and local farming land's spirit praying. All the villager combine their beliefs 
together by mariage, relying on the local medication, relying on faint of farming ,and respecting 
in the same ancestors spirits. 
 

คาํสําคญั 
 ความเชื�อ, การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�น, ชุมชนพหุวฒันธรรม, Faith, Integrating Local 
Beliefs, Multicultural Community 
 
 
 



คาํนํา 
 ความเชื�อของคนใตส่้วนมากมีความเกี�ยวขอ้งกบัลทัธิและศาสนาและความเชื�อที�เกี�ยวขอ้ง
กบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ  ในความเชื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัลทัธิและศาสนาของชาวใต ้ คนใตส่้วนใหญ่
จะมีความเชื�อที�สอดคลอ้งกบัคาํสอนตามลทัธิและศาสนา  ซึ� งส่งผลใหเ้กิดความเชื�อเฉพาะกลุ่ม  เช่น  
ความเชื�อถือศรัทธาของคนมุสลิมในภาคใตที้�จะสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนา  นั�นคือเชื�อในพระเจา้  คาํ
สอนของพระเจา้ที�ถูกบญัญติัในคมัภีร-อลักุรฺอาน ส่งผลให้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จึงดาํเนินชีวิตเพื�อ
รับคาํพิพากษาจากผลแห่งบาปบุญเพื�อชีวติแห่งอาคิเราะฮฺ  (ปรโลก)  คนไทยที�นบัถือศาสนาพุทธจะ
เชื�อในเรื�องการทาํบุญทาํทาน  กฎแห่งกรรม  รวมถึงความศกัดิf สิทธ์ของคาถาในพระธรรม  ที�ส่งผล
ให้เกิดประเพณีกรรมต่างๆที�มีพิธีทางศาสนาเขา้มาเกี�ยวขอ้ง  ถึงแมว้่าพิธีเหล่านั�นจะไม่มีความ
เกี�ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ตาม  และความเชื�อของชาวไทยเชื�อสายจีนที�ยงัคงปฏิบติัตาม
ขนบประเพณีและความเชื�อดั�งเดิมอยา่งเคร่งครัด  เช่น  การไหวบ้รรพบุรุษ  การไหวเ้ทพเทวดาตาม
ความเชื�อของจีน  การตั�งศาลเจา้  (เคี�ยม  สังสิทธิเสถียร,  ดรุณี  แกว้ม่วง,  ดิลก  วุฒิพาณิชย,์  นิธิ  
เอียวศรีวงศ,์  และสุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์  2542 : 1318,  ดลมนรรจน์  บากา,  มาโนชญ ์ บุญญานุวตัร,  
รอบรี  หะยีอีแต,  รัตติยา  สาและ,  อนนัต ์ วฒันานิกร  และ  อุเซ็ง  อาแว.  2542 : 7393 ,  อดิศกัดิf   
ทองบุญ.  254 : 7327.)  ในด้านความเชื�อของคนใตใ้นเรื�องอาํนาจเหนือธรรมชาติ  คนใตเ้ชื�อว่า
ธรรมชาติบางอยา่งมีวิญญาณ  สิ�งเร้นลบัเหล่านี� มีส่วนสําคญัต่อการกาํหนดและควบคุมชะตากรรม
ของคน  อาจให้คุณและโทษแก่ตนได ้ เช่น  ความเชื�อเรื�องผีครูหมอ  บางแหล่งเรียกวา่ผีครูหมอตา
ยาย  ซึ� งเป็นความเชื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัวญิญาณบรรพบุรุษที�เคยถ่ายทอดศิลปวิทยาให้ลูกหลานหรือลูก
ศิษยไ์ดสื้บทอด  ซึ� งผูสื้บทอดวชิาจากครูหมอจะตอ้งเซ่นไหวเ้พื�อรําลึกถึงตามโอกาส  ความเชื�อเรื�อง
ผีเจา้ที�  เป็นความเชื�อเกี�ยวกบัวิญญาณเทพารักษป์ระจาํสถานที�ต่างๆ  ที�เชื�อกนัว่าให้ไดท้ั�งคุณและ
โทษ  ขึ�นอยู่กบัการพลีบูชา  ผูที้�เชื�อในเรื�องนี� จะทาํพิธีไหวเ้จา้ที�  (กลิ�น  คงเหมือนเพชร.  2542 : 
4747,  อุดม  หนูทอง.  2542 : 6391 )   
 แมว้า่คนใตจ้ะมีความเชื�อในสองลกัษณะขา้งตน้  แต่คนใตใ้ห้ความสําคญักบัความเชื�อใน
อาํนาจเหนือธรรมชาติ  ซี�งเขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนใต ้ และยงันาํไปสู่วิถีปฏิบติัตามความ
เชื�อ  เช่น  จารีต  ประเพณี  และพิธีกรรม  ที�ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชน  ดงัชุมชน  
บา้นตน้ไทร  ตาํบลสุโสะ  อาํเภอปะเหลียน  จงัหวดัตรัง ซึ� งชาวบา้นในชุมชนมีความเชื�อในเรื�อง
อาํนาจเหนือธรรมชาติ  และให้ความสําคญักบัความเชื�อในวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณเจา้ที�  
ในฐานะเป็นสิ�งศกัดิf สิทธิf ที�คอยคุม้ครองคนในชุมชน  และดลบนัดาลให้เกิดทุกขสุ์ข  คนในชุมชน
จึงมีการทาํพิธีกรรมต่างๆ  เพื�อแสดงความเคารพ  ขอความคุม้ครอง  และขอความช่วยเหลือในเรื�อง
ต่างๆตามที�ตนตอ้งการ 



 ชุมชนบา้นตน้ไทรเป็นชุมชนเก่าแก่ที�มีอายุมากกว่าร้อยปี  ชาวบา้นที�อาศยัอยู่ในชุมชน
ประกอบดว้ยกลุ่มคนสามกลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มคนไทยมุสลิม  กลุ่มคนไทยพุทธ  และกลุ่มคนไทยเชื�อ
สายจีน  ซึ� งคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยมุสลิม  คิดเป็นร้อยละ  60  ส่วนคนไทยพุทธและ
กลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน  คิดเป็นร้อยละ  40  (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุโสะ, 2557 : 1 )   ชุมชนนี�
มีเรื� องเล่าถึงที�มาของชื�อชุมชนว่า  เมื�อก่อน พื�นที�บริเวณนี� มีตน้ไทรขนาดใหญ่อยู่หนึ� งต้น  ซึ� ง
ชาวบา้นมกัจะใช้เป็นที�พกัเหนื�อยจากการเดินทาง  แต่บา้งก็ว่าตน้ไทรใหญ่นั�นมีคนกราบไหวบู้ชา
เป็นประจาํ  แต่ไม่วา่ดว้ยเรื�องเล่าไหนก็ตาม  พื�นที�บริเวณนี� จึงถูกเรียกวา่  บา้นตน้ไทร (สุรพงษ ์หยง
สตาร์ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์). เกี�ยวเกลา้ บุญนิธิ (ผูส้ัมภาษณ์). ที�บา้นเลขที� 128 หมู่ที� 3 ตาํบลสุโสะ อาํเภอ
ปะเหลียน จงัหวดัตรัง. เมื�อวนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2560) พื�นที�ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นที�ราบ  มีส่วน
น้อยที�ติดกบัแหล่งนํ� า  คนส่วนใหญ่จึงทาํสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ป็นอาชีพหลกั  โดยใช้นํ� า
จากห้วยหนองเก่งที�ไหลผ่านทา้ยชุมชนในการทาํเกษตร  ในชุมชนมีตระกูลเก่าแก่อาศยัอยู่  3  
ตระกูล  ไดแ้ก่  ตระกูลชุมคง  ตระกูลหยงสตาร์  และตระกูลสมจริง  ตระกูลชุมคงและตระกูลหยง
สตาร์  เป็นตระกูลมุสลิม  ส่วนตระกูลสมจริงเป็นตระกูลคนไทยเชื�อสายจีน  ตระกูลที�เขา้มาใน
พื�นที�หลงัสุด  คือตระกูลโพธิf ทองซึ� งเป็นคนไทยพุทธ  (ผ่อง หยงสตาร์ และ ส่วน โพธิf ทอง(ผูใ้ห้
สัมภาษณ์). เกี� ยวเกลา้ บุญนิธิ (ผูส้ัมภาษณ์). ที�บา้นเลขที� 128 หมู่ที� 3 ตาํบลสุโสะ อาํเภอปะเหลียน 
จงัหวดัตรัง. เมื�อวนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2560)    
 กลุ่มคนแต่ละกลุ่มในชุมชนบา้นตน้ไทรไดเ้ขา้มาอาศยัในพื�นที�ในช่วงเวลาที�แตกต่างกนั
ต่างกนั  โดยที�คนไทยมุสลิมเป็นกลุ่มคนแรกที�อาศยัอยู่ในพื�นที�  กลุ่มคนไทยเชื�อสายจีนและกลุ่ม
คนไทยพุทธ  เป็นกลุ่มคนที�อพยพเขา้มาใหม่  แต่กลุ่มคนทั�งสามกลุ่มมีการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่ม  ผ่านการให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนัที�มีทั�งการช่วยเหลือแนะนาํในดา้นการทาํ
สวนและการช่วยเหลือในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆในชุมชน  รวมไปถึงการแต่งงานระหว่าง
กลุ่ม  มีทั�งการแต่งงานระหว่างกลุ่มคนไทยมุสลิมกบักลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน  และการแต่งงาน
ระหวา่งกลุ่มคนไทยเชื�อสายจีนกบักลุ่มคนไทยพุทธ  การช่วยเหลือในดา้นการทาํสวนนั�น  คนไทย
มุสลิมในชุมชนได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการปลูกยางพาราและสวนผลไมใ้ห้กับกลุ่มคนที�
ประสบปัญหากบัการทาํสวนในพื�นที�บา้นตน้ไทร  รวมถึงถ่ายทอดความเชื�อเรื�องเจา้ที�ในฐานะสิ�ง
ศกัดิf สิทธิf ที�ดูแลคนทาํสวนให้ปลอดภยัจากสัตวร้์ายในยามที�ตอ้งเขา้ไปในสวนและสิ�งศกัดิf สิทธิf จะ
ดลบนัดาลให้สวนมีผลผลิตสูง  ในดา้นการช่วยเหลือในการรักษาโรคภยั  กลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน
ในชุมชนบา้นตน้ไทรยงัคงใชภู้มิปัญญาหมอพื�นบา้นในการรักษาอาการเจ็บป่วยให้แก่คนในชุมชน
บางโรค  เช่น  การรักษาโรคไส้เลื�อน  หรือการรักษาคนที�กระดูกหัก  ในขณะที�ทาํการรักษาโรค  
คนไทยเชื�อสายจีนที�เป็นผูมี้ความรู้จะให้ความสําคญัต่อความเชื�อเรื�องครูหมอในฐานะวิญญาณของ



บรรพบุรุษผูถ่้ายทอดความรู้และผูที้�ทาํให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื�น  สําหรับการเกี�ยวดองทาง
เครือญาติของคนในชุมชนที�มาจากการแต่งงานนั�น  ส่งผลให้เกิดการสืบทอดความเชื�อเรื�องครูหมอ
ในฐานะวญิญาณบรรพบุรุษที�คอยปกป้องลูกหลานในตระกลูของตนเอง 
 การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นของชุมชนบา้นตน้ไทร  สามารถสะทอ้นองค์ความรู้ของ
ชุมชนในการใชค้วามเชื�อเพื�อหลอมรวมกลุ่มคนไทยมุสลิม  กลุ่มคนไทยพุทธ  และกลุ่มคนไทยจีน
ใหอ้ยูร่่วมกนัได ้ และสะทอ้นบรรทดัฐานการควบคุมคนในสังคมให้ปฏิบติัตามจารีตหรือกฎเกณฑ์
ของความเชื�อนั�น  อนัทาํให้ครอบครัวมีความเขม้แข็งและพฒันาชุมชนอย่างย ั�งยืนต่อไป   ทาํให้
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความเชื�อทอ้งถิ�นและการบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นอนัส่งผลต่อการอยู่ร่วมกนั
ของคนในชุมชนพหุวฒันธรรมบา้นตน้ไทร  ตาํบลสุโสะ  อาํเภอปะเหลียน  จงัหวดัตรัง เพื�อไดอ้งค์
ความรู้ในดา้นความเชื�อทอ้งถิ�นและการปฏิบติัตามความเชื�อทอ้งถิ�น  และ  การบูรณาการความเชื�อ
ทอ้งถิ�นเพื�อการอยูร่่วมกนัของชุมชนพหุวฒันธรรม 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

      ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีจาํนวน  4  กลุ่ม รวม 30 คน  ไดแ้ก่ กลุ่มที�  1  กลุ่มผูน้าํชุมชน  ไดแ้ก่  
กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  จาํนวน 3 คน กลุ่มที�  2  ผูอ้าวุโสที�อาศยัอยูใ่นชุมชนมีอายุมากกวา่  60  ปีขึ�นไป  
จาํนวน  5  คน กลุ่มที�  3  ผูป้ระกอบพิธีกรรมตามความเชื�อทอ้งถิ�น  ไดแ้ก่  ความเชื�อเรื�องครูหมอ
ร้อยเกา้  ความเชื�อเรื�องครูหมอร้อยสิบสี�   ความเชื�อเรื�องครูหมอดูก  ความเชื�อเรื�องครูหมอไส้เลื�อน  
ความเชื�อเรื�องครูหมอลูกอ่อน  และความเชื�อเรื�องเจา้ที�  จาํนวน 7  คน และ กลุ่มที�  4  กลุ่มคนไทย
มุสลิม  กลุ่มคนไทยพุทธ  และกลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน รวมทั�งสิ�น กว่า  15  คน ซึ� งการไดม้าของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลนั�น กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มที� 2 – 4 นั�น ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จากการแนะนาํของ
ผูน้าํชุมชน โดยผูน้าํชุมชนเห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มที� 2 – 4 นั�นมีการปฏิบติัตามความเชื�อและ
สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งแน่นอน 
 2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

                     ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วธีิ คือ การสังเกตและการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) โดยสังเกตพฤติกรรม กิจกรรม และ
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนส่วนการสัมภาษณ์ผูว้ิจ ัยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ซึ� งจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และสัมภาษณ์
แบบรายกลุ่ม เพื�อหาคาํตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 



 3.  วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                       เริ�มตน้จากการที�ผูว้จิยัเขา้ไปพบกบัผูใ้หญ่บา้นในชุมชนบา้นตน้ไทรและสอบถามถึง
พิธีกรรมตามความเชื�อต่างๆที�ทาํขึ�นในชุมชน และหลงัจากนั�นผูว้ิจยัได้พูดคุยวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั เพื�อให้ผูใ้หญ่บา้นเกิดความไวว้างใจ และแนะนาํชาวบา้นจากกลุ่มคนไทยมุสลิม กลุ่มคน
ไทยเชื�อสายจีน และกลุ่มคนไทยพุทธ เพื�อให้ผูว้ิจยัได้เขา้ไปสัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูล โดย
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชเ้วลา 6 เดือน คือตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไป
จนกระทั�ง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
                      การศึกษาความเชื�อและการบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นที�ส่งผลต่อคนในชุมชนพหุ
วฒันธรรมบา้นตน้ไทร  ตาํบลสุโสะ  อาํเภอปะเหลียน  จงัหวดัตรัง  ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดความเชื�อ  
การปรับตวั  และแนวคิดพหุวฒันธรรม มาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เกี�ยวกบัความ
เชื�อ ประเพณี พิธีกรรม ที�เกิดขึ�นภายในชุมชม 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

 การศึกษาวิจยัเรื� อง “ความเชื�อและการบูรณาการความเชื�อท้องถิ�นที�ส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกนัของคนในชุมชนพหุวฒันธรรมบ้านตน้ไทร ตาํบลสุโสะ อาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง” 
สรุปผลการศึกษาได ้3 ประเด็น ดงันี�   
 1. ความเชื�อและการปฏิบติัตามความเชื�อของคนไทยพุทธในชุมชนพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยั
พบว่า ความเชื�อที�ปรากฏในชุมชนบา้นตน้ไทร ของคนทั�งสามกลุ่ม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ไดแ้ก่ ความเชื�อในรอบชีวติ และความเชื�อในรอบปี โดยคนไทยมุสลิมมีความเชื�อในรอบชีวิต
ในช่วงเกิด คือ พิธีแต่งมดลูก พิธีผกูขอ้มือไมล้อด พิธีแต่งทอ้งเดาะเขอ วา่คาถา พิธีกินนํ� ามนต ์การ
บนบานกบัครูหมอ พิธีส่งคาด พิธีขึ�นเปลเด็ก ความเชื�อในรอบชีวิตในช่วงการแต่งงาน คือ การดู
ฤกษย์าม และความเชื�อเรื�องหมอบ่าวหมอสาว ความเชื�อในรอบชีวิตในช่วงการรักษาความเจ็บป่วย 
คือ ความเชื�อเรื� องการรักษาโรคกระดูกและโรคปวดเมื�อย ความเชื�อเรื� องการรักษาโรคไส้เลื�อน 
ความเชื�อเรื�องการรักษาโรคดีซ่าน ส่วนความเชื�อในรอบปี คนไทยมุสลิมมีความเชื�อเรื�อง พิธีทาํบุญ
เดือนสี�  พิธีทาํบุญเดือนหก และพิธีทาํบุญเดือนเจ็ด สําหรับคนไทยเชื�อสายจีนมีความเชื�อในรอบ
ชีวิตในช่วงเกิด คือ พิธีแต่งทอ้ง ความเชื�อในรอบชีวิตในช่วงการแต่งงานคือการดูฤกษ์ยาม ส่วน 
ความเชื�อในรอบชีวิตเรื�องความเจ็บป่วย คือ ความเชื�อเรื�องการรักษาโรคกระดูกและโรคปวดเมื�อย 
ส่วนความเชื�อในรอบปี คนไทยเชื�อสายจีนมีความเชื�อเรื�อง พิธีตรุษจีน พิธีเช็งเมง้ พิธีสาทรจีน และ



พิธีทาํบุญเดือนเจ็ด สําหรับคนไทยพุทธมีความเชื�อในรอบชีวิตในช่วงเกิด คือ พิธีแต่งพุง พิธีบน
บานกบัครูหมอ พิธีส่งคาด พิธีขึ�นเปลเด็ก ความเชื�อในรอบชีวิตในช่วงการแต่งงานคือ การดูฤกษ์
ยาม และความเชื�อเรื�องหมอบ่าวหมอสาว ความเชื�อใรรอบชีวิตในช่วงการักษาความเจ็บป่วย คือ 
ความเชื�อเรื�องการรักษาโรคกระดูกและโรคปวดเมื�อย ความเชื�อเรื�องการรักษาโรคไส้เลื�อน และ
ความเชื�อเรื�องการรักษาโรคดีซ่าน ส่วนความเชื�อในรอบปี คนไทยพุทธมีความเชื�อเรื�อง พิธีตรุษจีน 
พิธีเช็งเมง้ พิธีสารทจีน พิธีทาํบุญเดือนเจด็ และพิธีทาํบุญเดือนสิบ 
 2. การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นของชุมชน ทั�งคนไทยมุสลิม คนไทยเชื�อสายจีน และ
คนไทยพุทธที�อาศยัอยูใ่นชุมชน มีความเชื�อทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นความเชื�อที�กลุ่มคนในชุมชนมีความเชื�อ
ร่วมกนั โดยความเชื�อทอ้งถิ�นในชุมชนมีอยู่ 2 ดา้น ไดแ้ก่ การบูรณาการทอ้งถิ�นในรอบชีวิต และ
การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นในรอบปี ซึ� งการบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นในรอบชีวิต มีการบูรณา
การความเชื�อทอ้งถิ�นในช่วงทอ้ง ช่วงคลอด ช่วงหลงัคลอด ช่วงการแต่งงาน ความเชื�อทอ้งถิ�นที�
เกี�ยวขอ้งกบัความเจบ็ป่วย และการบูรณาความเชื�อทอ้งถิ�นในรอบปี นั�นคือความเชื�อเรื�องการทาํบุญ
เดือนเจ็ด ส่วนวิธีการบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�น พบวา่ เกิดขึ�นจากการบูรณาการความเชื�อ 4 ดา้น 
ได้แก่ การบูรณาการความเชื�อท้องถิ�นด้วยการแต่งงาน การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นด้วยการ
พึ�งพาความรู้ดา้นการแพทย ์การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นดว้ยการพึ�งพาทางอาชีพ และการบูรณา
การความเชื�อดว้ยการนบัถือบรรพบุรุษร่วมกนั 
 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความเชื�อและการบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�นที�ส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัของ
คนในสังคมพหุวฒันธรรมบา้นตน้ไทร ตาํบลสุโสะ อาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง อภิปรายผลได้
ดงันี�  
 1. ความเชื�อที�กลุ่มคนไทยมุสลิม กลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน และกลุ่มคนไทยพุทธในชุมชน 
เชื�อถือและยึดถือปฏิบติัตามความเชื�อของกลุ่มนั�น สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทของความเชื�อที�ถูกใช้
เป็นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจของคนในสังคม บรรเทาความทุกข์ ผ่อนคลายความตึงเครียดและความ
หวาดกลวัของคนในชุมชน ซึ� งปรากฏการณ์ทางความเชื�อที�เกิดขึ�นในชุมชน จะเห็นไดว้า่ พิธีกรรม
ความเชื�อที�อยู่ในรอบชีวิตและรอบปีของคนทั�งสามกลุ่ม มีวตัถุประสงค์ทั�งทางตรงและทางออ้ม 
วตัถุประสงค์ทางตรง เป็นการทาํพิธีกรรมเพื�อแก้ปัญหาในเรื�องที�เกิดขึ�น ส่วนทางออ้ม หมายถึง 
พิธีกรรมที�เกิดขึ�น เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ คนแต่ละกลุ่มมีความกงัวล หรือความวิตกในเรื�องใด 
ซึ� งการทาํพิธีกรรมเหล่านี�  จะมีการใช้ขั�นตอนเป็นรูปแบบขั�นตอน เพื�อให้ผูป้ระกอบพิธีและ
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีรู้สึกคลายกงัวล รวมไปถึงการอา้งอิงสิ�งที�มองไม่เห็นมาปลอบประโลมจิตใจ วา่ถา้ทาํ
ตามวิธีที�เป็นขั�นเป็นตอน จะทาํให้อาํนาจที�มองไม่เห็นเกิดความพึงพอใจ และตอบสนองกบัผูที้�ทาํ



ไดถู้กตอ้งตามขั�นตอนที�ยึดถือ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเรื�องความเชื�อที�อธิบายเหตุการณ์เหล่านี� ว่า 
เมื�อมนุษยมี์ความเชื�อเช่นใด พฤติกรรมก็จะถูกสะทอ้นให้สอดคลอ้งกบัสิ�งที�ตนเองเชื�อหรือยึดถือ 
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคนคีตา พรหมสุวรรณ (2551 : 118 - 120) ที�ศึกษาความเชื�อและ
พิธีกรรมเกี�ยวกบัการเกิดและการตายของชาวบา้นอาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ซึ� งพบว่าคนใน
ชุมชนมีความเชื�อเกี�ยวกบัการเกิดและการตาย จึงทาํให้เกิดพิธีกรรที�สอดคลอ้งกบัความเชื�อของคน
ในชุมชน ส่วน พยงค ์พรหมชาติ (2549 : 106 - 107) ศึกษาเรื�องทศันศิลป์และความเชื�อที�ปรากฏใน
เรือพระเมืองสิงหนคร โดยพบวา่ความเชื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ไดถู้กถ่ายทอดผ่านการ
เล่าเรื�องราวลงบนงานทศันศิลป์ นอกจากนี�  เรน จีหยวน (2551 : 154 - 156) ที�ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเชื�อและพิธีกรรมเกี�ยวกบัการนบัถือวญิญาณบรรพบุรุษของชาวจีนกบัชาวไทยเชื�อสาย
จีนในเขตเทศบาลนครสงขลา จงัหวดัสงขลา พบวา่ คนในพื�นที�มีความเชื�อเรื�องวิญญาณบรรพบุรุษ 
จึงมีการทาํพิธีกรรมเพื�อแสดงความเคารพนบัถือ และอดิศกัดิf  ภกัดี (2550 : 139 - 140) ศึกษา
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและคติความเชื�อที�ปรากฏในมสัยิดโบราณในจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดั
นราธิวาส พบวา่ความเชื�อทางมุสลิมไดถู้กถ่ายทอดผา่นสถาปัตยกรรม 
 นอกจากนี�  แนวคิดเรื�องการปรับตวัที�ผูว้ิจยันาํมาใช ้ถูกสะทอ้นให้เห็นผา่นความเชื�อและ
พิธีกรรมของคนทั�งสามกลุ่ม ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีของกลุ่มคนไทยมุสลิมในชุมชน ที�ชาวบา้น
ส่วนใหญ่มองวา่ การนบัถือผวีญิญาณ เป็นเรื�องที�ขดักบัหลกัศาสนา แต่ชาวบา้นมุสลิมในชุมชนพหุ
วฒันธรรมบา้นตน้ไทรกลบัมองว่า ผี วิญญาณ ที�คนในชุมชนนับถือ เป็นวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ� ง
ลูกหลานที�ดี จะตอ้งแสดงความกตญัxูกตเวที ดว้ยการเลี� ยงดูบูชา ให้ความเคารพและความสําคญั 
โดยใช้พิธีกรรมต่างทั�งในรอบชีวิต และในรอบปี โดยการใช้ชุดความคิดที�ถือว่า วิญญาณครูหมอ
บรรพบุรุษเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที�แมว้า่จะไม่เหลือร่างกายแลว้ แต่ยงัคงเหลือวิญญาณที�
ตามเฝ้าดูลูกหลานอยู่เสมอ เมื�อคนมุสลิมในชุมชนมีชุดความคิดเหล่านี� แลว้ การปรับตวั และการ
เปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมของชาวมุสลิมในชุมชน จึงมีความแตกต่างกับชาวมุสลิมในพื�นที�
ใกลเ้คียง ซึ� งการปรับตวัของชาวบา้นในชุมชน เกิดจากปัจจยัทางวฒันธรรมที�ขดัแยง้กนัสองดา้น 
ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตอ้งเลือกมาบูรณาการเขา้ด้วยกนั เช่น งานวิจยัของนํ� าทิพย ์ภูธนชัย 
(2550 : 137 - 139) ที�ศึกษาปัจจยัทางการปรับตวัทางวฒันธรรม พบวา่ การปรับตวัวฒันธรรมกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุไทยโซ่ง ที�ส่งผลให้เกิดการนบัถือวิญญาณบรรพบุรุษควบคู่ไปกบัการนบัถือศาสนาพุทธ 
ส่วนงานของเลลา้ ตรีเอกานุกูล (2549 : 127) ที�พบวา่ บุคคลไร้สัญชาติ ที�ปรับเปลี�ยนวิถีคิด วิถีชีวิต
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย ซึ� งเป็นพื�นที�ของคนกลุ่มใหญ่ในชุมชน 
 ไม่เพียงแต่กรณีในเรื�องของการนบัถือวญิญาณบรรพบุรุษขอชาวบา้นมุสลิมเท่านั�น แต่ยงั
พบวา่ กลุ่มไทยมุสลิม กลุ่มคนไทยเชื�อสายจีน และกลุ่มคนไทยพุทธ ยงัมีการใชค้วามเชื�อร่วมกนั 



เพราะความแตกต่างทางวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม เนื�องจากความไม่สบายใจ หรือความกงัวลวา่ถา้ตน
ไม่ทาํตามความเชื�อทอ้งถิ�น อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เช่น กรณีของการทาํพิธีไหวเ้จา้ที� ที�
ผูว้ิจยัเล่าว่า เป็นความเชื�อของชาวมุสลิม และเมื�อคนไทยพุทธ คนไทยเชื�อสายจีนไดรั้บรู้ชุดความ
เชื�อวา่ ที�ดินในชุมชนมีวิญญาณเจา้ที�ที�เป็นชาวมุสลิม ความกงัวลใจ หรือความไม่สบายใจที�เกิดขึ�น
จากความแตกต่างทางวฒันธรรมเหล่า ทาํให้คนไทยพุทธและคนไทยเชื�อสายจีน เลือกที�จะให้คน
มุสลิมมาเป็นผูป้ระกอบพิธีให ้ซี�งเป็นผลจากการปรับตวัใหเ้ขา้กบัความแตกต่างทางวฒันธรรม   
 2. การบูรณาการความเชื�อทอ้งถิ�น สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความเป็นอนัหนึ� งอนั
เดียวกนัของคนในชุมชน เพราะวิธีการบูรณาการความเชื�อที�เกิดขึ�นในชุมชน ไม่วา่จะเป็นเรื�องของ
การพึ�งพาอาศยั การยอมรับนบัถือในอาํนาจเหนือธรรมชาติ การยอมรับในความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม และนาํมาใชร่้วมกนั จึงเปรียบเสมือนการสร้างความกลมเกลียวแน่นแฟ้น
ใหก้บัคนในชุมชนไดม้ากขึ�น โดยเฉพาะการบูรณาการทางความเชื�อของคนในชุมชนทั�งสามกลุ่ม ที�
แต่ละกลุ่มนยงัสามารดาํรงไวไ้ดซึ้� งวฒันธรรมประจาํกลุ่มของตนเอง 
 3. จากการศึกษาครั� งนี�จะเห็นไดว้า่ ความเชื�อที�เป็นเรื�องเล็กๆของชุมชน ยงัคงมีความ
เขม้ขน้และมีบทบาทในชุมชนเป็นอยา่งยิ�ง เพราะความเชื�อต่างๆเป็นเสมือนสิ�งเติมเตม็ใหก้บั
ช่องวา่งของคนในชุมชน กล่าวคือเมื�อคนต่างกลุ่มวฒันธรรมมองวา่ความเชื�อใดเป็นสิ�งที�จาํเป็น และ
ตอบสนองในสิ�งที�กลุ่มวฒันธรรมตนเองไม่มี การหยบิยมืความเชื�อของกลุ่มอื�นๆมาปฏิบติัร่วมดว้ย 
ในขณะเดียวกนั ความเขม้ขน้ของวฒันธรรมความเชื�อในชุมชนยงัคงดาํรงอยูเ่พราะชาวบา้นใน
ชุมชนยงัตอ้งการสื�อกลางทางความเชื�อ โดยเฉพาะ หมอพื�นบา้นแขนงต่างๆ ที�เป็นผูสื้บทอดความ
เชื�อเรื�องแพทยพ์ื�นบา้นเฉพาะทาง ซึ� งหมอเหล่านี�จะช่วยเป็นสื�อกลางในการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 องค์ความรู้เฉพาะถิ�นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านในชุมชนพหุ
วฒันธรรมที�มีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะความตอ้งการในดา้นสุขภาพและการรักษาโรค 
ที�ทุกกลุ่มในชุมชนมีความเชื�อคลา้ยคลึงกนั ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
ทางการแพทยค์วรตรวจสอบและผลกัดนัให้องค์ความรู้ความเชื�อทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแล
รักษาใหมี้ความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� อาจจะออกเป็นใบรับรองแพทยพ์ื�นบา้นให้กบัเจา้ของวิชา
ความรู้ เพื�อใหช้าวบา้นในชุนเกิดความภาคภูมิใจและสืบทอดวชิาความรู้เหล่านี� ใหก้บัคนรุ่นหลงั 
 



 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยต่อไป 

 ควรศึกษาปัจจัยอื�นๆที�มีผลต่อระบบของสังคมพหุวฒันธรรม เพื�อให้เห็นมิติความ
หลากหลายทางวฒันธรรมที�เกิดขึ�นในชุมชนพหุวฒันธรรมอื�นๆ 
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