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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลชื่อเรือยาวจำ�นวน 305 ชื่อ ในพื้นที่ 10 จังหวัด
ของลุ่มน้ำ�มูล-ชี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสะท้อนให้เห็นความเชื่อ 3 ประการคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา ความ
เชื่อเกี่ยวกับศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การศึกษาการตัง้ ชือ่ เรือยาวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ” สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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The reflection of beliefs on names of long boats
in Northeastern Thailand
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Abstract

This article aims to study Thai beliefs in Northeastern Thailand reflected

by the naming practice of long boats. All data were collected from 305 names of
long boats in 10 provinces of the Chi and Moon River Basin; Kalasin, Konkaen,
Nakhonratchasima, Buriram, Mahasarakham, Yasothon, Roiet, Sisaket, Surin, and
Ubonratchathani, from October 1, 2014 to March 31, 2015. The author concludes

that the names of long boats in Northeastern Thailand reflect three beliefs: animistic
beliefs, religious beliefs, and auspicious beliefs.
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การแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักฐานเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวปรากฏในจดหมายเหตุของ
ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de La Loubère) ราชทูตจากอาณาจักรฝรั่งเศสที่เข้ามา
ในราชสำ�นักสยามในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้บันทึกเรื่องราว
ตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันเรือไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มที่ 1 ไว้ว่า
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าควรจะจัดประเภทการละเล่นแข่งเรือที่มีให้ทูตานุทูตดูนั้น เข้า
เป็นการโอ้อวดหรือการกรีฑาดี ด้วยตามความเห็นชาวสยามนั้น ถือว่าเป็นการกรีฑา
มากกว่าการโอ้อวด ชาวสยามเลือกเรือยาว 2 ลำ�เท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะเปรียบ
เทียบเคียงกันได้ และแบ่งพวกกันเองออกเป็นสองพวกสำ�หรับพนันกันเล่น และนายเรือ
ผู้ให้จังหวะให้พายพร้อมกันนั้น ไม่ชั่วแต่ตีปลายตะขาบอันทำ�ด้วยไม้ไผ่ยาวซึ่งถือไปในมือ
แต่ซ้ำ�ส่งเสียงเอ็ดตะโร และการแสดงอาการเร่งรัดรุกเร้าไปทั่วสรรพางค์กายตัวเองด้วย
พวกลูกสมุนพลพายนั้นก็กระเล่อกระล่าจะเอาชนะยั่วทะยาน ให้มีน้ำ�ใจมานะด้วยส่งเสียง
ร้องรับกันอึงคนึงและฝูงคนดูที่พนันก็ช่วยโห่ร้องก้องสนั่นทั้งขยุกเขยื้อนกายตัวเอาใจช่วย
เหะหะแทบจะเหนื่อยไม่น้อยกว่าพวกพลพายที่จ้ำ�อยู่ในเรือแข่งนั้นซ้ำ�ไป มีบ่อยๆ พวก
พลพายละเมิดไม่เอื้อที่จะฟังบังคับนายเรือ หัวหน้าพวกพนันทั้งสองข้างชิงหน้าที่อันนี้
บังคับกันเสียเอง
(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, 2505, น. 213-214)

นอกจากนี้วรรณกรรมเรื่องพระราชพิธี 12 เดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้กล่าวถึงพระราชพิธีประจำ�เดือนที่ 11 ที่ระบุไว้
ในกฎมนเทียรบาล คือ การอาษยุชพิธี2 ไว้ว่าเป็นการแข่งเรือระหว่างเรือสมรรถไชย
ของพระมหากษัตริย์และเรือไกรสรมุขของสมเด็จพระอัครมเหสี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ใช้เสี่ยงทายดวงชะตาของบ้านเมือง กล่าวคือหากเรือของสมเด็จพระอัครมเหสีชนะ
บ้านเมืองจะสงบสุข พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ แต่หากเรือของพระมหากษัตริย์
ชนะบ้านเมืองจะประสบกับความทุกข์ยาก (โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ, 2558)
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการแข่งเรือทั้งที่เป็น
พิธีกรรม ตลอดจนเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานสามัคคีของคนไทยได้อย่างชัดเจน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ไว้ว่าการแข่งเรือเพื่อเสี่ยงทาย
ประจำ�เดือนที่ 11 ปรากฏในกฎมนเทียรบาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านัน้ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ไม่ปรากฏพิธีดังกล่าวแล้ว
2
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แม้ในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีการแข่งขันเรือยาวอยู่ในหลายพื้นที่ ประเพณีการแข่ง
เรือยาวในแต่ละพื้นที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันกับสายน้ำ�
รวมถึงภูมปิ ญ
ั ญาของคนในท้องถิน่ ทีส่ ามารถนำ�สิง่ ทีใ่ ช้อยูใ่ นชีวติ ประจำ�วันมาสร้างความ
สนุกสนานและยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของในคนท้องถิน่ ผ่านการร่วมมือร่วมใจ
เริ่มตั้งแต่การขุดเรือ การฝึกซ้อมพายเรือ และการติดตามเพื่อให้กำ�ลังใจเรือของตน
ปั จ จุ บั น ประเพณี ก ารแข่ ง เรื อ ยาวเป็ น ที่ นิ ย มทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวในภูมิภาคนี้
ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันที่มีสนามแข่งเรือยาว
มาตรฐานสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค เป็นสนามแข่งขัน
เรื อ ยาวที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ ความนิ ย มจากที ม เรื อ ยาวทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ยั ง มี ถ้ ว ย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมวงศานุวงศ์ และถ้วยจากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นรางวัลทำ�ให้
ทีมเรือยาวจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะ รวมถึงการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ยังให้การสนับสนุนในการ
จัดการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวทางโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชน
ทั้งประเทศได้รับชมการแข่งขันดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี เช่น สนามแข่งเรือลำ�น้ำ�ปาว
ซึ่งเป็นแม่น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�ชี อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดการแข่งขัน
เรือยาวในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆ ปี (คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
จังหวัดกาฬสินธุ์, 2557, น. 12) เช่นเดียวกับสนามแข่งขันเรือยาวอำ�เภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดการแข่งขันเรือยาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2538, น. 25)
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในการแข่งขันเรือยาวคือเรือยาวแต่ละลำ�จะมีชื่อ
ประจำ�เรือ ชื่อของเรือยาวนอกจากใช้เพื่อระบุว่าเป็นเรือลำ�ใดโดยเฉพาะแล้ว ชื่อเรือ
ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะบางประการ อาทิ บอกถึงถิ่นฐานของเรือยาว เช่น เรือสาว
ร้อยเอ็ด ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการระบุให้รู้ว่าเรือยาวมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
บอกถึงแหล่งไม้ที่นำ�มาสร้างเรือยาว เช่น เรือเทพภูพาน ของจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของ
เรือต้องการแสดงให้รวู้ า่ ลำ�เรือสร้างจากไม้ทไี่ ด้จากเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร หรือ
บอกถึงความเชื่อที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เช่น เรือเทพอัมรินทร์วารี เรือพรพรหมินทร์
ของจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเรือตั้งมาจากชื่อเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชื่อเรือพบว่ามีผู้ศึกษาไว้ดังนี้
นาวาตรีหญิงเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) ศึกษาชื่อเรือพระราชพิธี วิชุตา ทองคำ�กัลยา
(2552) ศึกษาลักษณะภาษาทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ เรือหลวงไทย และกฤติกา ชูผล (2554) ศึกษา
ชือ่ เรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ จากงาน
วิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษาชื่อเรือยาวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อ
เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อที่สะท้อน
จากชื่อเรือยาวว่าจะปรากฏในลักษณะใดบ้าง โดยนำ�วิธีการทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
(Ethnosemantics) จากการศึกษาของกฤติกา ชูผล (2554) การวิเคราะห์แนวคิดในการ
ตั้งชื่อและการจัดกลุ่มความหมายจากการศึกษาของนาวาตรีหญิงเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์
(2543) และ วิชุตา ทองคำ�กัลยา (2552) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา อันจะทำ�ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเชื่อ และจะช่วยให้เข้าใจโลกทัศน์ของกลุ่มคนใน
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมติฐานของการวิจัย

ชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับความ
เป็นสิริมงคลมากที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาเฉพาะชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 305 ชื่อ ในพื้นที่
10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาการตัง้ ชือ่ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรือยาว
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2. เก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวิจัยจากเว็บไซต์ http://www.thailongboat.com3 ในหัวข้อรายชื่อ
เรือยาวที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามแข่งเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการระบุ
จังหวัดต้นสังกัดของเรือยาวลำ�นั้นๆ เพื่อนำ�มาตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นเรือยาว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงหรือไม่ โดยเก็บข้อมูลเฉพาะชือ่ เรือยาวขนาดมาตรฐาน
ตามที่สมาคมเรือยาวแห่งประเทศไทยได้แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือ เรือยาวใหญ่ขนาด
55-60 ฝีพาย เรือยาวกลางขนาด 40-50 ฝีพาย และเรือยาวเล็กขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย
พบชื่อเรือยาวจำ�นวน ๗๐ ชื่อ
2.2 ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ชื่ อ เรื อ ยาวภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตาม
ขอบเขตของการศึกษา 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา
บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี การลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์พระภิกษุ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และชาวบ้าน
ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับชือ่ เรือยาว โดยนำ�ข้อมูลชือ่ เรือทีเ่ ก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ http://www.
thailongboat.com มาสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีชื่อเรือยาวเพิ่มเติม
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายชื่อนั้นเพิ่มเติม หรือหากไม่พบเรือยาวตามชื่อในเว็บไซต์ผู้วิจัย
จะคัดชื่อเรือดังกล่าวออก โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลชื่อเรือยาวทุกลำ�ที่ยังปรากฏลำ�เรือทั้งที่
ยังมีการลงแข่งขันและเรือทีป่ ลดระวางแล้ว หากชือ่ เรือยาว 1 ชือ่ มีเรือยาวหลายลำ�และ
เป็นเรือยาวในหมู่บ้านเดียวกันผู้วิจัยจะถือว่าเป็นชื่อเรือยาวเพียง 1 ชื่อ เช่น เรือเทพ
อัมรินทร์วารี มีจำ�นวน 4 ลำ� ผู้วิจัยจึงนับว่าเป็น 1 ชื่อ แต่หากเป็นชื่อเดียวกันแต่อยู่
คนละท้องที่ผู้วิจัยจะนับเป็นคนละชื่อ เช่น เรือเทพวารี หมู่บ้านหนองแวงน้อย ตำ�บล
น้ำ�อ้อม อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ เรือเทพวารี หมู่บ้านงิ้วใต้ ตำ�บล
ธงธานี อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผูว้ จิ ยั จะนับว่าเป็น 2 ชือ่ เป็นต้น จากการเก็บข้อมูล
ใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้ชื่อเรือยาวจำ�นวน 305 ชื่อ

เนื่ อ งจากเรื อ ยาวไม่ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย นหรื อ รวบรวมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ดั ง นั้ น
ชื่อและจำ�นวนของเรือยาวแต่ละพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.
thailongboat.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบความถูกต้องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
3
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3. วิเคราะห์ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 วิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อเรือจากการสัมภาษณ์ โดยการ
วิเคราะห์จะยึดการแบ่งคำ�และการให้ความหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ กรณีที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ระบุว่าคำ�คำ�นั้นมีความหมายตรงตามรูปคำ�ที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัย
จะใช้ความหมายตามพจนานุกรม เช่น เรือพรทวี ผู้ให้สัมภาษณ์บอกที่มาและความ
หมายของคำ�ว่า “ทวี” ไว้วา่ เป็นนามฉายาของพระสงฆ์ผสู้ นับสนุนการสร้างเรือยาวลำ�นี้
ส่วนคำ�ว่า “พร” ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่าหมายถึง พร ซึง่ มีความหมายประจำ�รูปคำ� (อุบลศักดิ์
สารเสมา, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2557) กรณีนี้การให้ความหมายของคำ�ว่า “พร”
ผู้วิจัยจะใช้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือ
พจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง ฉบับปณิธานสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถระ)
(2515) หรือพจนานุกรมภาษาถิ่นอีสาน (เว่าอีสาน) ของบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และ
นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (2545) หรือพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสำ�นักกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ตามลำ�ดับ จากการวิเคราะห์ที่มาและ
ความหมายของชื่อเรือ 305 ลำ� พบว่ามีคำ�ที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือ 621 คำ� เพราะชื่อ
เรือ 1 ลำ� อาจมีมากกว่า 1 ที่มาและความหมาย หลังจากนั้นจึงนำ�คำ�ทั้งหมดมาจัด
กลุ่มที่มาและความหมาย
3.2 วิเคราะห์ความเชือ่ ทีส่ ะท้อนจากชือ่ เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากกลุ่มที่มาและความหมายของชื่อเรือในข้อ 3.1
ข้างต้น
4. เรียบเรียงผลการวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อเรือยาวในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจำ�นวน 305 ชื่อ พบคำ�ที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือ 621 คำ� ในจำ�นวนนี้
มีคำ�ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 328 คำ� 4
ซึ่งคำ�เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อ 3 ประการ คือ

คำ�ที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวจำ�นวน 621 คำ� นอกจากคำ�ที่แสดงถึงความเชื่อของคน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 328 คำ�แล้ว คำ�ที่เหลือจำ�นวน 293 คำ� เป็นคำ�ที่สะท้อนเรื่อง
ค่านิยมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เรื่องความเชื่อในบทความนี้
4
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1. ชื่อเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา

ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นความเชื่อ
พื้นฐานที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณและคงอยู่ในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างมั่นคง ดังจะเห็นได้จากการมีวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
นับถือผีและวิญญาณเป็นจำ�นวนมาก ผีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีระบบชนชั้น
ตามความศักดิ์สิทธิ์และการให้คุณให้โทษ (ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข,
2555, น. 966) จากการศึกษาชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือผีสางเทวดาเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องกราบไหว้บูชา เพราะเชื่อ
ว่าผีเหล่านี้จะบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ชุมชนและชาวบ้าน แต่หากประพฤติผิดกฎเกณฑ์
ผีเหล่านี้จะให้โทษได้เช่นกัน
จากการวิเคราะห์ทมี่ าและความหมายของชือ่ เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัยพบว่ามีการนำ�ชื่อของผีสางเทวดา เช่น ชื่อรุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขาที่มาจากชื่อ
ต้นไม้หรือชื่อป่าบริเวณนั้น ชื่อของแม่ย่านางประจำ�เรือ และชื่อของผีปู่ตาประจำ�ถิ่น
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งชื่อเหล่านี้มีอยู่แต่เดิมแล้วนำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือยาว
หรือเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่จากการเสี่ยงทายตามความเชื่อของชาวบ้าน การนำ�ชื่อของผี
สางเทวดามาตั้งเป็นชื่อเรือยาวนี้ปรากฏมากที่สุดจำ�นวน 145 คำ� คิดเป็นร้อยละ 44.21
และแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ แม่ย่านาง รุกขเทวดา และผีปู่ตา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ความเชื่อเรื่องแม่ย่านาง
ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเป็นความเชื่อของคนไทยที่ปรากฏในทุกพื้นที่รวมถึง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนือ่ งจากสังคมไทยในอดีตต้องสัญจรทางน้�ำ และอาศัยเรือ
เป็นพาหนะโดยเชื่อว่าเรือแต่ละลำ�จะมีแม่ย่านางประทับอยู่ ความเชื่อเรื่องแม่ย่านาง
จะปรากฏในทุกขั้นตอนของการสร้างเรือยาว ดังที่พบว่าจะต้องมีการเซ่นสรวงบูชาให้
แม่ยา่ นางพึงพอใจเพือ่ ให้การสร้างเรือยาวดำ�เนินไปโดยไม่ประสบปัญหา จากการศึกษา
พบคำ�ที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวที่มีที่มาและความหมายเกี่ยวกับชื่อแม่ย่านางจำ�นวน
91 คำ� คิดเป็นร้อยละ 27.74 ชื่อเรือยาวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่อง
แม่ย่านางโดยผ่านกระบวนการทางไสยศาสตร์ โดยมี “จ้ำ�เรือ”5 ทำ�หน้าที่เสี่ยงทาย เพื่อ
จ้ำ�เรือเป็นผู้ทำ�หน้าที่เสี่ยงทายชื่อเรือยาวและเป็นผู้นำ�ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
เกี่ยวกับการแข่งขันเรือ
5
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ให้ทราบถึงชื่อของแม่ย่านางหรือชื่อที่แม่ย่านางพึงพอใจ โดยชื่อที่ได้จากการเสี่ยงทาย
นั้นอาจจะมาจากการกำ�หนดชื่อหลายๆ ชื่อแล้วให้คนทรงเจ้าทำ�พิธีให้แม่ย่านางเลือก
หรือทำ�นายความฝันที่ชาวบ้านเชื่อว่าแม่ย่านางเข้าฝันเพื่อให้ใช้ชื่อตามความต้องการ
(สมรักษ์ อุตสาหะ, สัมภาษณ์, 2558) เชื่อกันว่าหากเป็นชื่อที่แม่ย่านางพึงพอใจ
จะทำ�ให้เรือยาวลำ�นั้นประสบผลสำ�เร็จในการแข่งขันและเป็นมงคลต่อฝีพาย ชาวบ้าน
และหมูบ่ า้ นเจ้าของเรือยาวลำ�นัน้ อาศัยอยู่ ชือ่ เรือทีส่ ะท้อนความเชือ่ เรือ่ งแม่ยา่ นาง เช่น
เรือพวงสร้อย เรือศรีปทุมมาลัย เรือเจ้าแม่บัวคำ� เรือเทพบัวไข เป็นต้น
อย่างไรก็ตามชื่อของเรือยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับยุคสมัย
รวมถึงสนับสนุนการแข่งขันเรือยาว เรือยาวบางลำ�มีอายุเกือบร้อยปีแต่ไม่เคยเปลีย่ นชือ่
เลยเนือ่ งจากชาวบ้านเชือ่ ว่าเป็นชือ่ ของแม่ยา่ นางทีห่ ากเปลีย่ นแล้วอาจทำ�ให้แม่ยา่ นาง
ไม่พอใจและเกิดอาเพศได้ บางครั้งเมื่อซื้อเรือยาวมาจากหมู่บ้านอื่นและเรือยาวลำ�นั้น
มีชื่อประจำ�อยู่แล้ว ชาวบ้านก็จะใช้ชื่อเดิมของเรือยาวลำ�นั้นเพราะถือว่าเป็นชื่อของ
แม่ยา่ นางประจำ�เรือจึงไม่นยิ มเปลีย่ น เช่น เรือเด่นนาวา เรือย่าคำ�ไหล ในตำ�บลบุง่ มะแลง
อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชื่อของเรือยาวลำ�ที่หมู่บ้านซื้อมาแต่ยัง
คงใช้ชื่อนี้ต่อไป หรือหากสร้างเรือยาวลำ�ใหม่หรือซื้อเรือยาวลำ�ใหม่ชาวบ้านอาจจะ
นำ�ชื่อเรือยาวที่หมู่บ้านเคยมีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเรือยาวลำ�นั้นไม่ได้ใช้ในการแข่งขันหรือ
ผุพังจนใช้งานไม่ได้มาตั้งเป็นชื่อของเรือยาวลำ�ใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงเรือยาวลำ�เดิม
หรือเพราะเชื่อว่าชื่อนั้นเป็นมงคล เช่น เรือนางคำ�ผ่าน หมู่บ้านดอนกอย ตำ�บล
ค้อเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร เรือน.ส.บัวไหล หมู่บ้านท่าเรือ ตำ�บลสตึก อำ�เภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำ�ชื่อเรือยาวลำ�เดิมมาประกอบกับ
ชื่อใหม่ที่สอดคล้องกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม่ย่านางของเรือทั้งสองลำ�มีความเกี่ยวข้อง
กันตามความเชื่อของหมู่บ้าน เช่น เรือนางวันดีศรีบุญเรือง หมู่บ้านเพียมาตร ตำ�บล
หนองแค อำ�เภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยคำ�ว่า “ศรีบุญเรือง” เป็นชื่อเรือยาว
ลำ�เดิมที่หมู่บ้านเคยมี ปัจจุบันผุพังไปแล้ว แต่ชาวบ้านยังนำ�ชื่อเดิมมาประกอบกับ
คำ�อื่นเพื่อสร้างเป็นชื่อเรือยาวลำ�ใหม่ของหมู่บ้าน
ในทางตรงกันข้ามหากตั้งชื่อเรือที่แม่ย่านางไม่ชอบ แม่ย่านางก็จะบันดาล
ให้เรือยาวลำ�นั้นไม่ประสบความสำ�เร็จและอาจเกิดปัญหาระหว่างแข่งขันหรือกระทั่ง
เกิดอาเพศสร้างความเสียหายแก่เรือยาวหรือฝีพายได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านต้องจัด
พิธีเซ่นสรวงบูชา ขอขมา และเสี่ยงทายเพื่อหาชื่อใหม่ที่เหมาะสมและเป็นที่พอใจของ
แม่ยา่ นาง เช่น เรือเจ้าแม่เจียงคำ� หมูบ่ า้ นหนองบัวดง ตำ�บลหนองบัวดง อำ�เภอศิลาลาด
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จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เดิ ม เรื อ ยาวลำ � นี้ มี ชื่ อ ว่ า เรื อ หงส์ ธ เนศซึ่ ง เป็ น ชื่ อ แม่ ย่ า นางที่ ไ ด้
จากการเสี่ยงทายตามความเชื่อในขณะนั้น แต่ไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จในการแข่งขัน
ชาวบ้านจึงทำ�พิธีเปลี่ยนชื่อด้วยการเสี่ยงทายอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ชื่อเจ้าแม่เจียงคำ�มา
และยังเชื่อกันว่าเรือยาวลำ�นี้มาจากประเทศลาวและมีแม่ย่านางประจำ�เรือชื่อเจ้าแม่
เจียงคำ� (บุญมา วงษ์วิลา, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2557)
อย่างไรก็ตามปรากฏว่าบางครั้งมีการเปลี่ยนชื่อเรือยาวแล้วแต่ไม่ได้ทำ�ให้ผล
การแข่งขันดีขนึ้ ก็จะเปลีย่ นกลับมาใช้ชอื่ เดิม เช่น เรือเทพสุรยิ า หมูบ่ า้ นท่ามะเขือ ตำ�บล
กระเบื้อใหญ่ อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชื่อของแม่ย่านางที่ได้จากการ
เข้าทรง เรือยาวลำ�นี้เคยเปลี่ยนเป็นชื่อเรือเทพศิลาทองและเรือเทพพรรณนารายณ์
แต่เรือไม่ประสบความสำ�เร็จในการแข่งขันจึงกลับมาใช้เดิมคือเรือเทพสุริยา (พระไฉน
ปัญญาสิริ, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2557) เช่นเดียวกับ เรือเดชนาคำ� 2 หมู่บ้านนาเลิง
ตำ�บลนาเลิง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรือยาวลำ�นีเ้ คยเปลีย่ นไปใช้ชอื่ อืน่ หลายครัง้
แต่เรือไม่แล่นจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมและทำ�ให้เรือประสบความสำ�เร็จในการแข่งขัน
(พงษ์ศักดิ์ พรมทา, สัมภาษณ์, 31 ธันวาคม 2557) แม่ย่านางตามความเชื่อของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีส่ ะท้อนผ่านการตัง้ ชือ่ เรือยาวจึงอยูใ่ นรูปแบบของการเป็นผี
หรือเทพทีเ่ ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจำ�เรือยาวทีม่ อี �ำ นาจต่อการแข่งขันเรือยาว ขณะเดียวกัน
ก็อาจให้โทษหากชาวบ้านประพฤติไม่ถูกต้องตามครรลองหรือลบหลู่อำ�นาจของแม่
ย่านาง ดังนัน้ จึงต้องมีพธิ กี รรมเซ่นสรวงบูชาแม่ยา่ นางทัง้ ระหว่างการแข่งขันเรือยาวและ
ช่วงปิดฤดูกาลแข่งขัน การนำ�ชือ่ แม่ยา่ นางมาตัง้ เป็นชือ่ เรือยาวจึงเป็นเสมือนการระบุให้
ทราบว่าเรือยาวลำ�นั้นมีแม่ย่านางองค์ใดประทับอยู่ และยังมีผลทางจิตใจต่อชาวบ้าน
และฝีพายที่เชื่อว่าแม่ย่านางจะช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยตลอดการแข่งขัน
1.2 ความเชื่อเรื่องรุกขเทวดา
รุกขเทวดาหรือรุกขัฏฐะเทวดาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เทวดาชั้นจตุมหาราชิก
ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ และนางไม้อันเป็นเทวดาจำ�พวกเทวดาคันธัพพะที่มีนิสัยดุร้าย
(สำ�นักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน จังหวัดสระบุรี, 2556) นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ยัง
พบว่าชาวบ้านมีความเชือ่ เรือ่ งนางตะเคียนซึง่ เป็นผีผหู้ ญิงทีอ่ าศัยอยูใ่ นต้นตะเคียนและ
ให้ความเคารพเช่นเดียวกับรุกขเทวดาและนางไม้ด้วย
พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระกล่าวว่าคติความเชื่อเรื่องเจ้าภูมิ เจ้าไพร เจ้าป่า
ผีสางนางไม้เป็นความเชือ่ ของชาวอีสานมาตัง้ แต่โบราณ โดยเชือ่ ว่าต้นไม้ทมี่ ขี นาดใหญ่
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เช่น ต้นตะเคียน ต้นประดู่ใหญ่ มีรุกขเทวดาซึ่งเป็นผีประจำ�ต้นไม้อาศัยอยู่ (เพ็ญศรี
ดุ๊ก และคนอื่นๆ, 2528, น. 5) อย่างไรก็ตามหากจำ�เป็นต้องโค่นต้นไม้จะต้องมีพิธีกรรม
เพื่อขอขมาเทวดาประจำ �ต้นไม้นั้นก่อน รวมถึงต้องขอขมาผีป่าผีภูที่อยู่ตามภูเขา
ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่า ต้นไม้ และผู้ที่เดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นด้วย
(ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545, น. 42)
จากการศึกษาพบคำ�ที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวที่มีที่มาและความหมายเกี่ยวกับ
รุกขเทวดาจำ�นวน 40 คำ� คิดเป็นร้อยละ 12.19 ชื่อที่มีที่มาและความหมายเกี่ยวกับ
รุกขเทวดาที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวเป็นการนำ�ชื่อพันธุ์ไม้ที่นำ�มาสร้างเรือยาวลำ�นั้นๆ
มาตัง้ เป็นชือ่ เรือซึง่ ในทีน่ คี้ อื ต้นตะเคียน เนือ่ งจากต้นไม้ทนี่ ยิ มนำ�มาสร้างเรือยาวคือต้น
ตะเคียนสายพันธุต์ า่ งๆ เช่น ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนหนู ตะเคียนไพร เป็นต้น
นอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำ�มาสร้างเรือยาวแล้ว คนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยังเชื่อว่าต้นตะเคียนมีนางตะเคียนอาศัยอยู่ นางตะเคียนถือว่าเป็นผีที่มี
อำ�นาจสูง หากนำ�ต้นไม้ชนิดนีม้ าสร้างเรือยาวรวมถึงนำ�ชือ่ ของนางตะเคียนมาตัง้ เป็นชือ่
เรือยาวจะทำ�ให้เรือศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเก่งกาจ เช่น เรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้ว เรือธิดาตะเคียน
ทอง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบชื่อเรือยาวที่ตั้งมาจากชื่อสถานที่ที่เป็นแหล่งไม้ที่นำ�มาสร้าง
เรืออีกด้วย การตัง้ ชือ่ เรือยาวลักษณะนีส้ อดคล้องกับความเชือ่ เรือ่ งเจ้าป่าเจ้าเขาประจำ�
ป่าของชาวบ้าน เนือ่ งจากชาวบ้านเชือ่ ว่าป่าแต่ละแห่งจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษา
พื้นที่บริเวณนั้นอยู่จึงแสดงความเคารพศรัทธาด้วยการนำ�ชื่อของป่าไม้นั้นมาตั้งเป็นชื่อ
เรือยาว เช่น เรือเจ้าแม่ไทรทอง เป็นชื่อของป่าบริเวณที่พบต้นไม้ที่นำ�มาสร้างเรือยาว
ลำ�นี้ คือเขาไทรทองหรือวังไทรทอง อำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชาวบ้าน
เชือ่ ว่าผืนป่าบริเวณนีม้ เี จ้าป่าเจ้าเขาคุม้ ครองอยูจ่ งึ นำ�ชือ่ ป่ามาตัง้ เป็นชือ่ เรือยาว รวมถึง
เรือเจ้าพ่อภูหวายซึ่งเป็นชื่อของแหล่งไม้ที่นำ�มาสร้างเรือ คือบริเวณเขาภูหวาย อำ�เภอ
เลิงนกทา จังหวัดกาฬสินธุ์ และเรือเจ้าแม่เพชรนารายณ์ มาจากชื่อแหล่งไม้ที่นำ�มา
สร้างเรือ คือเทือกเขานารายณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
การนำ�ชือ่ ของนางไม้ในทีน่ คี้ อื นางตะเคียน ชือ่ เจ้าป่าเจ้าเขาประจำ�แหล่งไม้มาตัง้ เป็นชือ่
เรือยาวจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อเรื่องรุกขเทวดา
ซึ่งความเชื่อเรื่องรุกขเทวดาและเจ้าป่าเจ้าเขานี้ยังมีการสืบทอดต่อกันมาในสังคมและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างเหนียวแน่นผ่านพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาและการเคารพ
เรือยาวเสมือนเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เริม่ ตัง้ แต่การเลือกต้นไม้เพือ่ นำ�มาสร้างเรือ การชักลากไม้
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การขุดเรือ การบวงสรวงเรือ การตั้งชื่อเรือ และการนำ�เรือลงน้ำ� กล่าวคือเมื่อจะโค่น
ต้นไม้เพือ่ นำ�มาสร้างเรือต้องทำ�พิธขี อขมาเทวดาประจำ�ต้นไม้นนั้ ก่อน และเมือ่ จะเคลือ่ น
ย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ป่าก็ต้องทำ�พิธีเพื่อบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา เพราะชาวบ้านเชื่อ
ว่าหากไม่ทำ�พิธีเพื่อบอกกล่าวจะเกิดอาเพศหรือเกิดปัญหาแก่กลุ่มคนที่เข้าไปชักลาก
ไม้ได้ เมื่อชักลากมายังบริเวณที่ใช้ขุดเรือแล้วก็ต้องทำ�พิธีกรรมเพื่ออัญเชิญเทวดาหรือ
ผีประจำ�ต้นไม้นั้นขึ้นสู่ศาลเพียงตาเพื่อจะได้เริ่มขุดเรือ และเมื่อขุดเรือเสร็จแล้วก็จะทำ�
พิธีเสี่ยงทายชื่อเทวดาหรือนางไม้เพื่อใช้เป็นชื่อเรือ โดยการเสี่ยงทายชื่อแม่ย่านางนั้น
อาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือบางหมู่บ้านใช้วิธีการจับสลากเลือกชื่อของ
แม่ย่านาง บางพื้นที่ใช้คนทรงเจ้าประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อให้ได้ชื่อของ
แม่ยา่ นาง เป็นต้น บางครัง้ พบว่าเทวดาหรือนางไม้ประจำ�ต้นไม้ทนี่ �ำ มาสร้างเรือจะกลาย
มาเป็น “แม่ย่านาง” ประจำ�เรือยาวต่อไป (ชาญวิทย์ สรรพศิริ, 2537, น. 23)
1.3 ความเชื่อเรื่องผีปู่ตา
ตามความเชือ่ ของชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีปตู่ า” คือ ผีบรรพบุรษุ
ของชาวบ้านทีค่ อยคุม้ ครองดูแลรักษาคนในหมูบ่ า้ นให้อยูอ่ ย่างสงบสุข ถือเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในหมูบ่ า้ น ชาวบ้านเชือ่ ว่าผีปตู่ าสามารถคุม้ ครองพิทกั ษ์ชาวบ้านได้ทกุ อย่าง
ทั้งเรื่องคน สัตว์ และทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการคุ้มครอง
จากผีปู่ตาหากคนเหล่านั้นปฏิบัติตามครรลองขนบธรรมเนียมของหมู่บ้าน นอกจากนี้
ผีปู่ตายังมีบทบาทของการเป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์หรือสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอ
เมื่อชาวบ้านเกิดความทุกข์ใจหรือต้องการให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นนอกเหนือจากความ
สามารถของตนเองแล้ว ชาวบ้านมักจะไปบนบานผีปู่ตาที่เรียกว่า “บ๋า” หรือ “บา”
โดยสัญญาว่าหากสิ่งที่ตนขอนั้นประสบผลสำ�เร็จจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำ�การ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการตอบแทนผีปู่ตา หากไม่ปฏิบัติตามคำ�สัญญาของตนเองแล้ว
ผีปู่ตาจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้บนบานและจะต้องทำ�พิธี
ขอขมาผีปตู่ า ดังนัน้ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นจึงต้องปฏิบตั ติ ามครรลองของหมูบ่ า้ นอย่างเคร่งครัด
(บัญชา เกียรติจรุงพันธุ์, 2554, น. 23)
จากการศึกษาพบคำ�ที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวที่มีที่มาและความหมายเกี่ยวกับ
ชื่อปู่ตาจำ�นวน 14 คำ� คิดเป็นร้อยละ 4.27 กล่าวคือ ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจำ�นวนหนึ่งมีที่มาจากชื่อของผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้านทั้งที่เป็นผีปู่ตาที่เป็นของ
หมู่บ้านนั้นโดยเฉพาะหรือผีปู่ตาที่ได้รับความนับถือบริเวณกว้าง เช่น ผีปู่ตาประจำ�
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ตำ�บล อำ�เภอ หรือจังหวัด ตัวอย่างเช่น เรือยาวในหมู่บ้านโนนศิลาเลิง ตำ�บลโนน
ศิลาเลิง อำ�เภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�นวน 11 ลำ� มีชื่อเรือยาวที่ตั้งมาจากชื่อ
ของผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้าน 7 ลำ� โดยมาจากชื่อของเจ้าปู่ศิลาเลิง ซึ่งเป็นผีปู่ตาที่ชาวบ้าน
ในตำ�บลโนนศิลาเลิงให้ความเคารพนับถือ จำ�นวน 5 ลำ� ได้แก่ เรือเจ้าปู่ศิลาเลิง เรือ
หลานเจ้าปู่ศิลา เรืออุดมหลานเจ้าปู่ศิลา เรือสมเจตต์หลานเจ้าปู่ศิลา และเรือเหลน
เจ้าปูศ่ ลิ า นอกจากนีย้ งั มีชอื่ ของผีปตู่ าประจำ�หมูบ่ า้ นอีก 2 ชือ่ ทีน่ �ำ มาตัง้ เป็นชือ่ เรืออีก
2 ลำ� คือ เรือเจ้าพ่อเซียงสร้อย และเรือนางสาวฟ้าหยาด ชือ่ เรือในอำ�เภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ ก็ปรากฏลักษณะการนำ�ชื่อผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้านมาตั้งเป็นจำ�นวนมาก เช่น เรือ
เจ้าพ่อวังกรูด ตั้งมาจากชื่อของผีปู่ตาที่ชาวบ้านในอำ�เภอสตึกให้ความเคารพนับถือ
และยังมีประวัติเกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองสตึก ส่วนเรือย่ามนต์จันทร์ เรือเทพแสง
อุดม เรือเจ้าปู่เหล็กไหล และเรือเจ้าปู่หลวงอุดม เป็นชื่อของผีปู่ตาของแต่ละหมู่บ้าน
ที่เป็นเจ้าของเรือยาวลำ�นั้นๆ
การนำ�ชื่อผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อเรือยาวนั้นมีอยู่สองลักษณะ คือ
ชาวบ้านจะนำ�ชื่อของผีปู่ตาเพียงอย่างเดียวมาตั้งเป็นชื่อเรือยาว หรืออาจนำ�ชื่อผีปู่ตา
ประกอบกั บ คำ � อื่ น หรือ ชื่อ ของสิ่ง อื่น มาตั้ง เป็น ชื่อ เรื อยาว เช่ น เรื อเจ้ า พ่ อ ขุ น จง
ของหมูบ่ า้ นเหล่าใหญ่ ตำ�บลม่วง อำ�เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชือ่ เรือลำ�นีใ้ ช้ชอื่ ผีปตู่ า
ที่ชาวบ้านในตำ�บลนั้นให้ความเคารพนับถือคือ “เจ้าพ่อขุนจง” ส่วนเรือสมเจตต์หลาน
เจ้าปู่ศิลา ของบ้านโนนศิลาเลิงที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตั้งชื่อเรือโดยใช้ชื่อของผู้สนับสนุน
เงินทุนในการสร้างเรือยาวประกอบกับชื่อของผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้านคือเจ้าปู่ศิลาเลิง
เป็นต้น
ชื่อของผีปู่ตาประจำ�หมู่บ้านที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวสะท้อนให้เห็นว่าคน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อและเคารพบูชาผีปู่ตาเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่า
อำ�นาจของผีปู่ตานั้นจะส่งผลให้เรือยาวของตนประสบแต่สิ่งที่ดี ช่วยปกป้องคุ้มครอง
ฝีพายและชาวบ้านที่เดินทางไปแข่งขันเรือยาวให้ปลอดภัย ปราศจากภยันตรายที่อาจ
จะเกิดขึ้น เนื่องจากสถานที่จัดการแข่งขันคือแม่น้ำ�ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้
คนในหมู่บ้านยังเคารพนับถือเรือยาวเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน เพราะมีการ
จัดเซ่นสรวงบูชาจนเรือยาวได้รับการยกย่องให้มีความศักดิ์สิทธิ์ลักษณะเดียวกับผีปู่ตา
ตัวอย่างเช่น เรือเจ้าแม่คำ�เครือ เรือเจ้าแม่บัวลอย และเรือเจ้าแม่บัวไหล หมู่บ้าน
ท่าตูม ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คนในหมู่บ้านเคารพบูชาเรือยาว
และยกย่องให้เรือยาวเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจำ�หมูบ่ า้ นทีต่ อ้ งมีพธิ เี ซ่นสรวงบูชาในทุกวันขึน้
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15 ค่ำ� เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทอื่นๆ (สุทิน นาชัยฤทธิ์, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2558) ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีที่มาจากชื่อของรุกขเทวดา ชื่อแม่
ย่านาง และชือ่ ผีปตู่ าประจำ�หมูบ่ า้ นจึงสะท้อนให้เห็นความเชือ่ เรือ่ งผีสางเทวดาในสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานได้เป็นอย่างดี

2. ชื่อเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

การแผ่ขยายของลัทธิศาสนาจากประเทศอินเดียอย่างศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือพื้นที่ดินแดนที่ราบสูงของประเทศไทยและส่งผล
ต่อพฤติกรรม วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของคนอีสานเป็นอย่างมาก การเลือกสรรเอา
เฉพาะความเชือ่ ทีส่ อดคล้องกันระหว่างความเชือ่ เดิมคือความเชือ่ เรือ่ งผีสางเทวดาและ
ความเชือ่ ใหม่ท�ำ ให้สงั คมอีสานมีลกั ษณะความเชือ่ ทางศาสนาทีเ่ รียกว่า ศาสนาชาวบ้าน
ทีป่ ระกอบจากรูปแบบความเชือ่ 3 อย่างคือ การนับถือผีสางเทวดา ความเชือ่ ทางศาสนา
พุทธ และความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ (วัชรวร วงศ์กัณหา, 2555, น. 12)
จากการศึกษาพบคำ�ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาสนาจำ�นวน
117 คำ� คิดเป็นร้อยละ 35.67 โดยพบว่ามีชื่อเรือยาวที่ตั้งมาจากชื่อของพระพุทธรูป
พระสงฆ์ เทพเจ้า และสัตว์ในตำ�นานทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ
ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
มีดังนี้
2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ เ ป็ น ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆ ในสังคมอีสานมัก
เป็นพิธกี รรมตามหลักของศาสนาพราหมณ์ จากการศึกษาพบคำ�ทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ เรือยาว
ที่ มี ที่ ม าและความหมายเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งศาสนาพราหมณ์ จำ � นวน 86 คำ �
คิดเป็นร้อยละ 26.22 กล่าวคือมีการนำ�ชื่อของเทพเจ้ารวมถึงสัตว์ในตำ�นานที่เป็น
พาหนะของเทพเจ้ามาตั้งเป็นชื่อเรือยาว การนำ�ชื่อของเทพเจ้าตามความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อ
ในอำ�นาจของเทพเจ้าองค์นั้นๆ ว่ามีอิทธิพลต่อการแข่งขันเรือยาวทั้งในด้านผลการ
แข่งขันและเพื่อปกปักรักษาชาวบ้านและฝีพายที่เดินทางไปแข่งเรือให้ประสบแต่สิ่งที่ดี
และปลอดภัยตลอดการแข่งขัน ตัวอย่างชื่อเรือยาวที่ตั้งมาจากชื่อเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ เช่น เรือพรหมราช หมูบ่ า้ นหินลาด ตำ�บลพิบลู อำ�เภอพิบลู มังสาหาร จังหวัด
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อุบลราชธานี เรือพรพรหมินทร์ หมู่บ้านท่าบ่อ ตำ�บลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี
เรือยาวทั้ง 2 ลำ�นี้นำ�เอาชื่อของ “พระพรหม” อันเป็นเทพเจ้าสูงสุดตามความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์มาตั้งเป็นชื่อเรือ เรือเทพอัมรินทร์วารี หมู่บ้านท่าศาลา ตำ�บล
ชีทวน อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คำ�ว่า “อัมรินทร์” ในที่นี้คือคำ�ว่า “อมรินทร์”
ที่หมายถึงพระอินทร์ หรือเรืออินทร์แปลง หมู่บ้านปากน้ำ� ตำ�บลกมลาไสย อำ�เภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เป็นชื่อเรือยาวที่มีที่มาจากชื่อของพระอินทร์เช่นกัน
ส่วนชื่อเรือที่ตั้งมาจากชื่อของพระนารายณ์ คือ เรือเทพนารายณ์ และเรือนารายณ์
2 หมูบ่ า้ นน้�ำ คำ� ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ทัง้ ยังปรากฏการใช้ชอื่ อวตาร
ร่างหนึง่ ของพระนารายณ์ทเี่ รียกว่า นรสิงหาวตารหรือนรสิงห์6 มาตัง้ เป็นชือ่ เรือยาวด้วย
ได้แก่ เรือนรสิงห์ 101 และเรือเทพนรสิงห์ 101 หมู่บ้านท่าสะแบง ตำ�บลมะบ้า อำ�เภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเรือเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเคารพบูชาพระนารายณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าองค์อื่นๆ ในศาสนาพราหมณ์
ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าแต่ละองค์จะมีสัตว์ที่เป็นพาหนะ
ที่แตกต่างกัน เช่น พระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระนารายณ์ทรง
สุบรรณ (ครุฑ) พระวรุณทรงนาค เป็นต้น ผู้วิจัยพบว่ามีชื่อเรือยาวในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่ตั้งจากชื่อของสัตว์ในตำ�นานหลายชื่อ เช่น เรือยาวที่ตั้งชื่อมาจาก “หงส์”
สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา (2554, น. 1278) ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า หงส์ ว่า
“นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม;
ในวรรณคดีหมายถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงและเปรียบการเดินที่งดงามอ่อนช้อยและ
เป็นสง่าเทียบด้วยการเดินของหงส์ และชื่อนกจำ�พวกเป็ดในวงศ์ Anatidae ลำ�ตัวใหญ่
คอยาว มีหลายชนิด เช่น หงส์ขาว หงส์ดำ�” หงส์จึงไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เพียงสัตว์
ชนิดหนึ่ง แต่มีนัยของความสูงส่งประกอบอยู่ด้วย
คำ�ว่า “หงส์” ในชื่อเรือยาวมีที่มา 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ มาจาก
ประติมากรรมโขนเรือหรือหัวเรือที่ในอดีตมีการแกะสลักเป็นรูปหงส์คล้ายกับโขนเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์แต่มีขนาดเล็กกว่า แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบของโขนเรือยาวจะปรับ
เปลีย่ นไปแต่ยงั ปรากฏการใช้ชอื่ ตามประติมากรรมรูปหงส์อยู่ เช่น เรือนางพญาหงส์ขาว
หมู่บ้านหนองคูณ ตำ�บลเด่นราษฎร์ อำ�เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด และเรือหงษ์ฟ้า
นรสิงหาวตารหรือนรสิงห์เป็นอวตารร่างหนึ่งของพระนารายณ์ที่ได้แบ่งภาคลงมาเกิด
ในโลกมนุษย์เพื่อปราบหิรัณยกศิปุโดยอยู่ในร่างครึ่งคนครึ่งสิงห์
6
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วิจิตร7 หมู่บ้านลำ�เพิญ ตำ�บลกุดขาคีม อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะ
ทีส่ องคือคำ�ว่า “หงส์” มีความหมายสือ่ ถึงสัตว์ชนั้ สูงทีอ่ าศัยอยูบ่ นสวรรค์ มีความสง่างาม
และความศักดิ์สิทธิ์ การนำ�ชื่อหงส์มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวจึงเปรียบว่าเรือยาวเป็นดั่งหงส์
ทีล่ อ่ งลอยอยูบ่ นสายน้�ำ อย่างสง่างาม สูงส่งและมีคา่ ตัวอย่างชือ่ เรือยาวทีม่ ชี อื่ เกีย่ วกับ
คำ�ว่าหงส์ เช่น เรือนางสาวหงษ์ทอง8 หมูบ่ า้ นท่าลาด ตำ�บลท่าลาด อำ�เภอวารินชำ�ราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เรือเทพธิดาหงส์ฟา้ หมูบ่ า้ นท่าหลวง ตำ�บลท่าหลวง อำ�เภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา เรือหงส์สะอาด หมู่บ้านจาน ตำ�บลทับใหญ่ อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรนิ ทร์ และเรือหงส์ค�ำ หมูบ่ า้ นงิว้ ใต้ ตำ�บลธงธานี อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างเรือพระราชพิธที มี่ กี ารแกะสลักโขนเรือ
เป็นรูปหงส์ เช่น เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ การสร้างเรือ
เป็นรูปหงส์ท�ำ ให้เห็นถึงความเชือ่ เรือ่ งสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ทเี่ ชือ่
ว่าหงส์เป็นสัตว์ชั้นสูง มีความสง่างามกว่าสัตว์อื่นๆ และยังเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนา (เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์, 2543, น. 32) ความเชื่อนี้สะท้อนให้เห็นคติ
ความเชื่อของคนไทยเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ แม้ว่าเรือยาวจะไม่ได้เป็น
ราชยานของพระมหากษัตริย์แต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากเรือพระราชพิธีในอดีต กล่าวคือ
การแข่งเรือยาวนั้นวิวัฒนาการมาจากการฝึกซ้อมของทหารในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา
(ทนงศักดิ์ ต้นวงศ์, 2535, น. 120) ด้วยเหตุนี้จึงยังปรากฏชื่อเรือยาวที่ประกอบด้วย
คำ�ว่าหงส์ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบประติมากรรมโขนเรือ
ชื่อสัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตั้งชื่อเรือคือ “นาค” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์
และแม่น้ำ� หลักศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพญาอนันตนาคเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์
และพระพิรุณหรือพระวรุณก็ใช้นาคเป็นสัตว์พาหนะ (เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์, 2543,
น. 36) นอกจากนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2522, น. 15) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เรือและนาคไว้ว่า คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ใช้เรือเป็นพาหนะเพื่อส่งวิญญาณผู้เสียชีวิต
มาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีมาแล้ว ตามบันทึกพบว่าหัวเรือหรือโขนเรือที่ใช้เป็นพาหนะ
นั้นเป็นรูปพญานาค เรือจึงเป็นสัญลักษณ์ของนาคแล้วพัฒนาการมาเป็นรถเมื่อมีการ
จัดพิธีบนบก แต่ยังคงตกแต่งด้วยลวดลายสัญลักษณ์ของนาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
ชื่อเรือหงษ์ฟ้าวิจิตรยึดตามการสะกดชื่อที่ปรากฏข้างลำ�เรือ
ชื่อเรือนางสาวหงษ์ทองยึดตามการสะกดชื่อที่ปรากฏข้างลำ�เรือ
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นพิธีกรรมต่างๆ เช่น เห่เรือ แข่งเรือ ไล่เรือ ในอดีตจึงไม่ได้
เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ�
และนาค ความเชื่อเรื่องนาคในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอย่างเหนียวแน่นโดย
เฉพาะผู้คนบริเวณลุ่มน้ำ�โขงที่มีการบูชานาคซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ�สะท้อนผ่าน
ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การไหลเรือไฟในลำ�น้ำ�โขงที่เป็นพิธีกรรม
ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ บูชาพญานาค ความเชือ่ เรือ่ งบัง้ ไฟพญานาคทีเ่ ชือ่ กันว่าเกิดจากพญานาค
จุดบัง้ ไฟเพือ่ ถวายพระพุทธเจ้าทีเ่ สด็จลงมาจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์เป็นพุทธบูชาในทุกวัน
ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
นอกจากวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ�โขงแล้วความเชื่อเกี่ยวกับนาคยังแผ่กระจายอยู่
ทั่วสังคมอีสาน โดยเชื่อกันว่าตามแม่น้ำ�ลำ�คลองจะมีพญานาคอาศัยอยู่เพื่อปกป้อง
คุ้ ม ครองภั ย แก่ ช าวบ้ า นและมี อำ � นาจในการบั น ดาลฝนฟ้ า ให้ ต กต้ อ งถามฤดู ก าล
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชและการทำ�กสิกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งเรือยาวไม่ได้เป็นเพียงแต่การแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะแต่
ยังเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการเคารพบูชาสายน้ำ�อันเป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ในธรรมชาติ รวมถึงเป็นการสะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับนาคอันจะเห็นได้จากการ
ตั้งชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำ�คำ�ว่า “นาค” มาตั้งเป็นชื่อเรือแสดง
ให้เห็นว่าชาวบ้านให้ความเคารพพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�สายน้ำ� เช่น เรือ
นางนาคแก้ว หมู่บ้านแสงใหญ่ ตำ�บลหนองแวง อำ�เภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เรือพญานาคราช หมู่บ้านท่ากลาง ตำ�บลเจ้าท่า อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เรือพญานาคราช หมู่บ้านนาแวง ตำ�บลนาแวง อำ�เภอเขมราฐ เรือนาคราชทอง และ
เรือนาคปทุมทอง หมู่บ้านหนองบัวดงและหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำ�บลหนองบัวดง
อำ�เภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ศาสนาพุ ท ธในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
เหนียวแน่นและมีประเพณีพิธีกรรมที่ถือเป็นหลักในการใช้ชีวิตที่เรียกว่า ฮีต 12 อัน
หมายถึงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธที่จัดขึ้นในช่วงเวลา 12 เดือนหรือในรอบ
1 ปี นอกจากพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาพุทธที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีแล้ว
วัดในพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ความคิด การลงประชามติในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน รวมถึงเป็นแหล่ง
ที่พึ่งพิงทางวิญญาณของชาวบ้านเมื่อเกิดความทุกข์ใจ พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการ
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ให้คำ�ปรึกษาและบางครั้งเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นโดยใช้หลักธรรมคำ�สอนในพระไตรปิฎก
ความเชื่อความศรัทธาในหลักธรรมจึงแผ่ขยายมาถึงพระสงฆ์ด้วยเช่นกัน ทำ�ให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาพระสงฆ์บางรูปที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีอำ�นาจปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้ชาว
บ้านพ้นทุกข์ได้ ความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีอิทธิพลต่อ
การตั้งชื่อเรือยาวด้วย
จากการวิเคราะห์ทมี่ าและความหมายของชือ่ เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัยพบคำ�ที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวที่มีที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง
ศาสนาพุทธจำ�นวน 31 คำ� คิดเป็นร้อยละ 9.45 กล่าวคือมีการนำ�ชื่อของพระพุทธรูป
ชื่อพระภิกษุ และชื่อวัด มาตั้งเป็นชื่อเรือยาว เนื่องจากเชื่อว่าชื่อเหล่านั้นเป็นสิริมงคล
และมีความศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการเสริมสร้างกำ�ลังใจให้แก่ฝีพายและชาวบ้านให้เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของพระภิกษุที่
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในการแข่งเรือ และอาจเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการรวบรวม
ทุนทรัพย์ในการสร้างเรือยาวอีกด้วย ตัวอย่างชือ่ เรือยาวที่สะท้อนให้เห็นความเชือ่ เรื่อง
พุทธศาสนา เช่น เรือเทพมงคล หมูบ่ า้ นแจ้ง ตำ�บลบ้านแจ้ง อำ�เภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ตั้งมาจากชื่อของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำ�วัดที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา
คือพระเทพมงคล ส่วนเรือเทพสถิตย์ หมู่บ้านโพธิ์ตาก ตำ�บลนายาง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งมาจากชื่อของพระสงฆ์ผู้ที่นำ�ไม้มาขุดเป็นเรือคือ พระครูสถิตย์
ญาโณภาส และเรือพรพระเกษม หมู่บ้านดงบัง ตำ�บลหนองบ่อ อำ�เภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ตั้งมาจากชื่อของเจ้าอาวาสวัดบ้านดงบัง คือ พระเกษม ธมฺมกาโม
เนื่องจากพระเกษมเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนทีมเรือยาว อีกทั้งยังเป็นขวัญและ
กำ�ลังใจให้ฝีพายด้วยการเดินทางไปพร้อมกับทีมเรือยาวในทุกสนามแข่ง เป็นต้น
การนำ�ชื่อของพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์ในศาสนาพุทธ ชื่อของเทพเจ้า
และสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์มาตั้งเป็นชื่อเรือยาวสะท้อนให้เห็นว่า
คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชือ่ ตามหลักของศาสนาพุทธควบคูก่ บั ความ
เชื่อตามหลักของศาสนาพราหมณ์ทั้งในส่วนที่เป็นความเชื่อในอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์และการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

3. ชื่อเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล

คนไทยมักให้ความสำ�คัญเรื่องความเป็นมงคลและความปรารถนาให้เกิด
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขความเจริญ ความมั่นคงปลอดภัย
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ความมั่งคั่งร่ำ�รวย ดังนั้นการตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ของคนไทย เช่น การตั้งชื่อคน สถานที่
สิ่งก่อสร้าง หรือพืชพรรณต่างๆ มักคำ�นึงถึงความเป็นสิริมงคลเป็นสำ�คัญ เนื่องจาก
มีความเชือ่ ว่าหากเลือกใช้ค�ำ ทีม่ คี วามหมายเป็นมงคลจะส่งผลให้บคุ คลหรือสิง่ นัน้ ๆ เป็น
มงคลไปด้วย ความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลจึงมีอิทธิพลต่อการตั้งชื่อเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเช่นกัน
จากการวิเคราะห์ทมี่ าและความหมายของชือ่ เรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ วิ จั ย พบคำ � ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งความเป็ น สิ ริ ม งคลจำ � นวน
66 คำ� คิดเป็นร้อยละ 20.12 ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลที่สะท้อนผ่านชื่อ
เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบทั้งที่เป็นคำ�และตัวเลขที่สื่อความหมายถึงความ
เป็นมงคล จากการศึกษาพบว่าผู้ตั้งชื่อจะเลือกใช้คำ�ที่มีความหมายที่สื่อถึงความดีงาม
ความเจริญ และชัยชนะ มาตัง้ เป็นชือ่ เรือยาว เนือ่ งจากเชือ่ ว่าคำ�ทีม่ คี วามหมายเป็นมงคล
เหล่านี้จะทำ�ให้เรือของตนเป็นมงคลด้วยเช่นกัน ตัวอย่างชื่อเรือยาวที่สะท้อนความเชื่อ
เรื่องสิริมงคล เช่น เรือเทพศิริมงคล หมู่บ้านโคกก่อง ตำ�บลสตึก อำ�เภอสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์ เรือโชคอุทยั หมูบ่ า้ นทุง่ ขุนน้อย ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เรือเทพชัยชนะ หมู่บ้านวังหิน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เรือศรีสองเมือง หมูบ่ า้ นหนองยาง ตำ�บลหัวเมือง อำ�เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เรือ
พรพ่อภูดิน หมู่บ้านผึ้ง ตำ�บลหนองแค อำ�เภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรือมิ่งขวัญ
2014 หมู่บ้านขนวน ตำ�บลสตึก อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบการตั้งชื่อเรือยาวที่เลือกใช้ตัวเลขที่มีความหมายดีและเป็น
สิริมงคลอีก 3 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการตั้งชื่อเรือยาวโดยนำ�ตัวเลขที่ระบุปีที่สร้าง
เรือมาประกอบเป็นชื่อเรือเพื่อถือเป็นฤกษ์ยามที่ดีในการเริ่มใช้เรือลำ�นั้นในการแข่งขัน
เช่น เรือเทพนิมิต 33 หมู่บ้านคูสว่าง ตำ�บลหนองกินเพล อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี และเรือบัวแก้ว 57 หมู่บ้าน ท่าไคร้ ตำ�บลกลาง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตัวเลข 33 และ 57 มาจากปีพุทธศักราชที่ได้เริ่มสร้างเรือยาวลำ�นี้คือ พ.ศ.
2533 และ พ.ศ. 2557 ตามลำ�ดับ เช่นเดียวกับ เรือมิ่งขวัญ 2014 ที่นำ�ตัวเลขของ
ปีคริสตศักราชในการสร้างมาตั้งเป็นชื่อmเรือยาว การใช้ตัวเลข 33, 57 และ 2014 ซึ่งเป็น
ปีของการสร้างเรือยาวลำ�นั้นๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤกษ์มงคลเสมือนการเริ่มต้นให้เกิดสิ่งที่ดี
ลักษณะที่ 2 คือ การตั้งชื่อเรือยาวโดยใช้ตัวเลขที่ระบุสถานที่จัดเก็บเรือยาว
เช่น เรือพลังหนุ่ม 79 ตัวเลข 79 มาจากเลขที่ของวัดเสมาท่าค้อ หมู่บ้านท่าค้อ ตำ�บล
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บ้านแจ้ง อำ�เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทราบว่าเรือยาวลำ�นี้ประจำ�อยู่ที่
วัดแห่งนี้ การใช้ตัวเลขที่แสดงที่อยู่ของวัดจึงเป็นสิริมงคลแก่เรือยาว เนื่องจากวัดเป็น
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นศูนย์รวมของการประกอบพิธกี รรมทางศาสนาพุทธ ส่วนเรือเจ้าแม่
ธรรมเนียม 89 ส้มตำ�นัว ตัวเลข 89 มาจากเลขหมู่ที่ 8 และ 9 ของหมู่บ้านไผ่ ตำ�บล
บึงนคร อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การนำ�ตัวเลขที่ระบุหมู่ของหมู่บ้านมาประกอบ
เป็นชื่อเรือยาวนอกจากเป็นการระบุถึงหมู่บ้านเจ้าของเรือยาวแล้วยังเป็นเสมือนการ
ประกาศความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านเมื่อเรือยาวประสบความสำ�เร็จในการแข่งขัน การใช้
ตัวเลขดังกล่าวจึงเป็นสิริมงคลแก่เรือยาว
ลักษณะที่ 3 คือ การตั้งชื่อเรือยาวโดยใช้เลข 9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นมงคลและพบว่าใช้ตั้งชื่อเรือเพียง 1 ลำ� คือ เรือประกายเพชร 99 หมู่บ้านธวัช
ดินแดง ตำ�บลธงธานี อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พระอธิการประพิตร อนามโย
(สัมภาษณ์, 31 ธันวาคม 2557) กล่าวว่าเลข 99 สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าโดยเลข 9
ตัวหน้าคือการเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลและ 9 ตัวหลังคือการประกอบกิจสำ�เร็จด้วยความ
เจริญ ความเชื่อนี้สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องพลังของเลข 9 ในสังคมไทย ดังที่วิเลิศ
ภูริวัชร (2553, น. 6) ได้อธิบายว่าความเชื่อเรื่องตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละ
วัฒนธรรม เช่น เลขเก้า (9) ที่คนไทยเชื่อว่าเป็นเลขมงคลเพราะพ้องกับคำ�ว่า “ก้าว”
ทีม่ คี วามหมายสือ่ ถึงความเจริญก้าวหน้า ดังนัน้ เลขเก้าจึงเป็นเลขทีค่ นไทยนิยมนำ�มาใช้
เป็นฤกษ์มงคลในการเริ่มประกอบกิจการ
การนำ�ตัวเลขมาประกอบเป็นชื่อเรือยาวของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานเชื่อว่าตัวเลขมีอิทธิพลในการกำ�หนดโชคชะตา การนำ�
ตัวเลขที่สื่อความหมายในทางที่ดีมาตั้งเป็นชื่อเรือจะช่วยให้เรือยาวของหมู่บ้านประสบ
ความสำ�เร็จในการแข่งขัน
การศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนในภูมิภาคนี้ได้ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของตนคือการนับถือ
ผีสางเทวดาเข้ากับความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ยั ง สามารถนำ � ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ ใ นการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนด้ ว ย
เพราะการแข่งเรือยาวนั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังช่วยเสริมสร้างความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันขุดเรือ ฝึกซ้อมพายเรือ และติดตาม
ให้กำ�ลังใจเรือของตนอีกด้วย
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จากการศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
พื้นที่ 10 จังหวัดจำ�นวน 305 ชื่อ พบว่าชื่อเรือยาวสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง
เทวดามากที่สุดร้อยละ 44.21 รองลงมาคือความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาร้อยละ 35.67
และความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลร้อยละ 20.12 ตามลำ�ดับ ผลการวิจัยดังกล่าว
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยที่คาดว่าชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลมากที่สุด
ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ ป็นเพราะข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ศกึ ษาเบือ้ งต้นคือชือ่ เรือยาวจากเว็บไซต์
http://www.thailongboat.com ปรากฏชือ่ เรือทีม่ คี วามหมายเกีย่ วกับความเป็นสิรมิ งคล
เป็นจำ�นวนมาก แต่เมือ่ ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลแล้วจึงพบว่าคำ�ทีม่ คี วามหมาย
เกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลดังกล่าวมีที่มาและความหมายเกี่ยวกับชื่อแม่ย่านางหรือชื่อ
ของรุกขเทวดาซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ความเชือ่ เกีย่ วกับผีสางเทวดา ผลการศึกษานีจ้ งึ สอดคล้อง
กับแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มีเป้าหมายเพื่อตีแผ่ระบบความรู้จากมุมมอง
ของชาวบ้านไม่ใช่จากมุมมองของผู้วิเคราะห์ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549, น. 83)
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ทำ�ให้เข้าใจระบบความรูค้ วามคิดและวัฒนธรรมของคนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือได้ดียิ่งขึ้น
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในบทความนี้สอดคล้องกับการศึกษาชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ของกฤติกา
ชูผล (2554) ทีพ่ บว่าชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามนิยมตัง้ ชือ่ เรือทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
ความเชือ่ เรือ่ งแม่ยา่ นาง เช่น เรือพรแม่ยา่ นาง ความเชือ่ เรือ่ งแม่ยา่ นางของชาวประมง
ที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้ก็เหมือนกับชาวประมงในพื้นที่อื่นๆ แต่ได้จัดให้มีพิธีกรรม
บวงสรวงแม่ย่านางเพิ่มขึ้น เพราะชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็น
คนไทยเชื้อสายจีน ดังนั้นเมื่อถึงวันตรุษจีนที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ชาวประมงเหล่านี้
จะไม่ออกเรือแต่จะจอดเรือไว้ที่ท่าเรือเพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอพรจากแม่ย่านาง
ให้เรือของตนมีโชคมีชัยประสบความสำ�เร็จในการออกเรือ ด้านความแตกต่างระหว่าง
การตั้งชื่อเรือประมงและเรือยาวที่สะท้อนความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาคือ เรือประมง
จะไม่กำ�หนดชื่อเฉพาะของแม่ย่านางแต่จะเรียกรวมว่าเป็นแม่ย่านาง ในขณะที่เรือยาว
จะกำ�หนดชื่อของแม่ย่านางที่สถิตอยู่ในเรือแต่ละลำ� ส่วนเรือพระราชพิธีและเรือหลวง
ไทยไม่พบลักษณะการตั้งชื่อเรือที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา นอกจากนี้
ชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังนิยมนำ�เอาชื่อของผีปู่ตาประจำ�ท้องถิ่นมาตั้ง
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เป็นชื่อเรือทั้งแบบที่ใช้ชื่อผีปู่ตาเพียงอย่างเดียวและแบบที่นำ�ชื่อผีปู่ตาไปประกอบกับ
ชื่ออื่นๆ ซึ่งการตั้งชื่อเรือประเภทอื่นๆ จะไม่พบการตั้งชื่อลักษณะนี้
ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่สะท้อนผ่านชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังสอดคล้องกับการตั้งชื่อเรือประเภทอื่นๆ คือเรือพระราชพิธี เรือหลวงไทย และ
เรือประมงที่พบว่ามีการตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ การนำ�ชื่อของเทพเจ้าและสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์มา
ตั้งเป็นชื่อเรือเป็นที่นิยมในการตั้งชื่อเรือพระราชพิธี อันสะท้อนให้เห็นความเชื่อของ
คนไทยเรื่องสมมติเทพและการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการสร้างเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีหลวง เช่นเดียวกับการตั้งชื่อเรือ
หลวงไทยที่ปรากฏชื่อของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำ�นานใน
ศาสนาพราหมณ์และมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีอันเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์
ของประเทศไทย ส่วนชื่อเรือประมงนั้นถึงแม้จะเป็นเรือที่เป็นสมบัติของชาวบ้านแต่
ก็ปรากฏชื่อที่ตั้งมาจากชื่อของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ คือ เรือพรวิษณุ และเรือ
พรพิษณุ ซึง่ หมายถึงพระนารายณ์เทพเจ้าองค์ส�ำ คัญตามความเชือ่ ในศาสนาพราหมณ์
(กฤติกา ชูผล, 2554, น. 120)
ส่วนชือ่ ทีต่ งั้ จากความเชือ่ ในศาสนาพุทธพบว่าเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี ก ารนำ � ชื่ อ พระพุ ท ธรู ป ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว แทนองค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และชื่ อ ของ
พระภิกษุสงฆ์มาตั้งเป็นชื่อเรือยาว สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำ�คัญ
กับความเชื่อทางศาสนาและนำ�ความเชื่อเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันเพื่อแสดง
ความยกย่องบูชาด้วยการนำ�มาตั้งเป็นชื่อสิ่งของที่มีค่าต่อการดำ�รงชีวิตซึ่งในที่นี้คือเรือ
ยาวนั่นเอง
นอกจากนี้ยังพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลที่นำ�มาตั้งเป็นชื่อ
เรือยาวสอดคล้องกับการศึกษาการตั้งชื่อเรือประเภทต่างๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้
ความเชือ่ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำ�คัญกับความเป็นสิรมิ งคลจึงนำ�มาตัง้ เป็น
ชื่อเรือ เช่น การศึกษาการตั้งชื่อเรือพระราชพิธีของเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) ที่พบว่า
คนไทยนำ�คำ�ที่สื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ คำ�ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
ภาษาเขมร และภาษาไทยมาตั้งเป็นชื่อเรือพระราชพิธี โดยคำ�เหล่านั้นล้วนเป็นคำ�ที่มี
ความหมายเป็นมงคล เช่น สือ่ ถึงความสุข ความเจริญ อำ�นาจบารมี ความสวยงามและมี
ค่าการศึกษาลักษณะภาษาทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ เรือหลวงไทย ของวิชตุ า ทองคำ�กัลยา (2552)
ก็พบว่ามีการใช้คำ�ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลของชื่อเรือหลวง
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ไทยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเรือที่ถือเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์และ
ใช้เพื่อการศึกสงครามจึงใช้คำ�ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับอำ�นาจ ความยิ่งใหญ่ เทวดา
และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการศึกษาเรื่องชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามของ
กฤติกา ชูผล (2554) ก็สะท้อนความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับเรือทั้งสอง
ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าเรือประมงมิได้เป็นสมบัติของชาติแต่ถือเป็นสมบัติส่วน
ตัวของชาวประมงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การเลือกใช้คำ�ที่สื่อความหมายถึงความ
เป็นมงคลเป็นเพราะชาวประมงเชื่อว่าจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของตนที่บางครั้ง
ต้องอาศัยโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง การนำ�คำ�ที่มีความหมายดีมาตั้งเป็นชื่อเรือย่อม
ส่งผลดีในการประกอบอาชีพด้วย
การตัง้ ชือ่ เรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงแสดงให้เห็นมิตคิ วามสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ชื่อเรือยาวจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียก
แทนชื่อเรือเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และโลกทัศน์บาง
ประการของคนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
วัฒนธรรม การเรียนรู้โลกทัศน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่ม
หนึง่ ในประเทศไทยจะช่วยให้เราเข้าใจทรรศนะของคนกลุม่ นีไ้ ด้มากขึน้ อันจะส่งผลให้การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุข
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