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บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความสําคัญของประเพณีลอยเรือ และศึกษา
บทบาทของสื่อแตละประเภท ในการสืบทอดประเพณีลอยเรือ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม 
มีความแตกตางดานอายุเปนตัวชี้วัด คือ อายุต่ํากวา 25 ป อายุ 25-50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป  

ผลการวิจัยพบวา 
1. กลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม รูจักสนิทสนมท้ังชุมชน  เพราะเปนคนเกาแก อาศัยอยูในชุมชน

มานาน และตระหนักดีวา ประเพณีลอยเรือเปนวิถีชีวิตของตนเอง จักตองสืบทอดตอไป  
2. ผลการศึกษาจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  

  2.1 การไดรับขาวสารและความเขาใจในความหมายของประเพณีลอยเรือ พบวา ท้ัง 
3 กลุมไดรับขาวสารโดยสื่อบุคคล ผานการบอกเลา และสื่อประเพณี โดยการจัดพิธีปละ 2 ครั้ง สวน
สื่อมวลชนมีบทบาทดานสรางความภาคภูมิใจ  

2.2  ความคิดเห็นและการมีสวนรวมในประเพณีลอยเรือ  ท้ัง 3 กลุมมีความเห็นวา 
ประเพณีลอยเรือเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน รับรูความสําคัญโดยการบอกเลาของสื่อบุคคล และ
สื่อประเพณี โดยการจัดพิธีปละ 2 ครั้ง  

2.3 ความรูและความตระหนักเก่ียวกับการรักษาและสงเสริมประเพณีลอยเรือ 
พบวา ท้ัง 3 กลุมรับรูวาประเพณีลอยเรือเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน จักตองสืบทอดตอไป 

2.4 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมดั้งเดิมของชุมชน พบวา สื่อมวลชน คือ
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และทําใหประเพณีลอยเรือมีการเปลี่ยนแปลง  

2.5 แนวทางในการสืบทอดและอนุรักษประเพณีลอยเรือ ท้ัง 3 กลุมเชื่อวาประเพณี
ลอยเรือจะดํารงสืบไป ผานการถายทอดของสื่อบุคคลและสื่อประเพณี สวนสื่อมวลชนชวยเผยแพร
ความรูแกสังคมภายนอกมากกวา 
คําสําคัญ บทบาทของสื่อ, ประเพณีลอยเรือ, ชาวเลกลุมอูรักลาโวย, แหลมตุกแก, ภูเก็ต 
 

Abstract 
The objectives of this research is to study (1) the important value of a 

tradition defining the identity of Urak Lawoi Sea Gypsies at Leam Tuk-Kae,  Phuket 
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and (2) the roles of personal media, tradition media and mass media in the 
succession of the boat rowing tradition of Urak Lawoi Sea Gypsies by interviewing 30 
persons  
 The results of this study are: 
 (1) Since Urak Lawoi Sea Gypsies reside in the area for a long period of time. 
Most of the residents know the importance of the boat rowing tradition as a way of 
life of Urak Lawoi Sea Gypsies that needs to be conserved and carried on.  

(2) From interviewing, the results are: 
  (2.1) The interviews from 3 aged group understand the importance of 
the boat rowing tradition from personal media such as parents or teaching by the 
elders  and performing it themselves as well as from tradition media. The mass 
media assist in creating pride of the community. 
  (2.2) About opinion and participation in the boat rowing tradition, all 
groups agree that this tradition is necessary for the community and acknowledge the 
holiness related to it by taking part in the tradition. 

(2.3) On the aspect of knowledge and awareness about conserving this 
tradition, all groups agree that the boat rowing tradition is a holy tradition of the 
community which has been performed by their ancestors up to their generation. 

(2.4) The cause of changes in the tradition according to personal 
media, tradition media and mass media is that mass media together with tourists are 
the major factor leading to behavior imitation.  
  (2.5) On the aspect of the approach to the succession and 
conservation of this tradition, all groups believe that this tradition will continue to 
exist. Mass media help in the distribution of knowledge to external community. 
Keyword The Role of Media,The Boat Rowing Tradition of Urak Lawoi Sea Gypsies, 
Leam Tuk-Kae, Phuket 
 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ชาวเล” เปนชนกลุมนอยในประเทศไทยท่ีอพยพโยกยายเขามาหลายรอยปมาแลว โดย
ชาวเลเหลานี้จะมีการรวมกลุมกันคอนขางเหนียวแนน และยังคงอนุรักษวัฒนธรรมของตนเองไวอยาง
เขมแข็งและมองเห็นไดชัดเจน ไมวาจะเปนรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนาหรือพิธีกรรมตางๆ ดังเชน “ประเพณีลอยเรือ” มรดกทางวัฒนธรรมท่ีถือเปนวิถีชีวิตของชาวเล
กลุมอูรักลาโวยแหลมตุกแก ภูเก็ต ท่ีบรรพบุรุษไดมอบไวใหลูกหลานของตน โดยชาวเลกลุมอูรักลา
โวยจะประกอบพิธีลอยเรือปละ 2 ครั้ง คือ วันข้ึน 13 คํ่า-วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 และเดือน 11 ของ
ทุกป โดยเม่ือถึงประเพณีลอยเรือชาวเลจะเขารวมงานกันท้ังหมูบาน รวมถึงญาติพ่ีนองท่ีเดินทางไป
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ประกอบสัมมาชีพยังสถานท่ีอ่ืนๆ ตางก็พรอมใจกันเดินทางกลับมารวมประเพณีดังกลาวโดยพรอม
เพรียงกัน เนื่องจากชาวเลมีความเชื่อวาการประกอบพิธีลอยเรือนั้น เปนการสะเดาะเคราะหเพ่ือให
สมาชิกในหมูบานรอดพนจากสิ่งท่ีชั่วรายท้ังปวง ดวยการขออํานาจจากผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
หมูบานใหชวยขับไลสิ่งอัปมงคล และรวมท้ังเปนพิธีกรรมท่ีแสดงถึงความขอบคุณท่ีชวยคุมครองให
พวกเขาไดอยูรอดปลอดภัยตลอดฤดูมรสุม โดยใชเรือเปนพาหนะบรรทุกสิ่งชั่วรายออกไปปลอยให
ไหลไปตามสายน้ํา 

“ประเพณีลอยเรือ” จึงเปนพิธีกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกับวิถีชีวิต ความเปนอยู 
ความเชื่อ ตลอดจนเปนชองทางการสื่อสารท่ีชาวเลกลุมนี้ใชเปน “พ้ืนท่ี” ในการแสดงออกถึงอัต
ลักษณความเปนตัวตนของความเปน “ชาวเล”  

อยางไรก็ตาม การท่ีชุมชนชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก ภูเก็ต ยังคงดํารงความเปน
เอกลักษณของตนผานการสืบทอดประเพณีลอยเรือไดเปนอยางดี ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีเจริญมากข้ึน และตองเผชิญกับแรงปะทะจากสิ่งแวดลอมรอบขางมากมาย ซ่ึงลวนแลวแตเปน
ปจจัยท่ีทําใหประเพณีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคงปฏิเสธไดยากวาการคงอยูและการสืบทอดของ
ประเพณีลอยเรือท่ีมีอยูในปจจุบันนั้น องคประกอบของพิธีกรรมบางอยางอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได 
กลไกหลักสําคัญประการหนึ่งคือ “การสื่อสาร” เนื่องจากวาท่ีผานมาชาวเลมีการสื่อสารผาน 
“บุคคล” และ “ประเพณี” ซ่ึงสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยหลายทานยังคงอาศัยอยูในชุมชน 
เปนผูถายทอดความคิด ความสําคัญของประเพณีลอยเรือจากความทรงจําไดเปนอยางดี ทําใหยังมี
การสืบทอดประเพณีลอยเรือตลอดมา 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษาวา บทบาทของสื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน มีผลตอการ
สืบทอดประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อยางไร 
เนื่องจากคนสวนใหญมิไดใชสื่อเพียงประเภทเดียวในกระบวนการสื่อสาร เพ่ือเปนแนวทางและเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการแกไขหรือสงเสริมปจจัยตางๆ ในบทบาทของสื่อท่ีสงผลใหเกิดการสืบทอด
ประเพณีลอยเรือ รวมถึงงานประเพณีอ่ืนๆ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในวัฒนธรรมของตน ซ่ึง
นําไปสูความสําเร็จและการสืบทอดในท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาคุณคาความสําคัญของประเพณีลอยเรือ ซ่ึงเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ในการสืบทอดประเพณีลอย
เรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชวิธีการวิจัย ไดแก การ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview 
research) กลุมตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของ (Stakeholders) กับการสืบทอดประเพณีลอยเรือของ
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ชาวเล ซ่ึงไดแก ประชากรชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก ภูเก็ต จํานวน 30 คน โดยอาศัยความ
แตกตางทางดานอายุมาเปนตัวชี้วัด คือ อายุต่ํากวา 25 ป อายุ 25-50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
ผลการวิจัยท่ี 1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรัก

ลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาถึงคุณคาความสําคัญของประเพณีลอยเรือ 
ซ่ึงเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวเลจากประวัติความเปนมาและความ สําคัญของประเพณีลอย
เรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบวา  

ชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะรูจักและสนิทสนมกันเกือบ
ท้ังชุมชน เพราะเปนคนเกาแกท่ีอาศัยมานาน สวนใหญเปนญาติท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มาตั้งแตเกิด 
นอกจากนี้ ความสัมพันธของคนในชุมชนจะมีลักษณะใกลชิดสนิทสนมกันเนื่องจากคนในชุมชนมีการ
พบปะพูดคุยกันสมํ่าเสมอ และสมาชิกสวนใหญในชุมชนทุกกลุมตัวอยางรับรูวา ประเพณีลอยเรือคือ
ประเพณีสําคัญ เปนวิถีชีวิตของชาวเลกลุมอูรักลาโวย จักตองอนุรักษและสืบทอดตอไป สอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารท่ีวา สังคมมนุษยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการรวมคนหลายๆ คนให
เขามาอยูดวยกัน เพราะการสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจ และทําความตกลงกันได สรางระเบียบของ
สังคมใหเปนท่ียอมรับระหวางสมาชิก เชนเดียวกับแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรม
ท่ีวา วัฒนธรรมคือสิ่งสําคัญท่ีชวยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพัน เปนพวกเดียวกัน 

ผลการวิจัยท่ี 2 การศึกษาจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อบุคคล 
สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ในการสืบทอดประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
  2.1 การไดรับขาวสารและความเขาใจในความหมายของประเพณีลอยเรือ โดยสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา การไดรับขาวสารของท้ังสามกลุม
จะมีลักษณะคลายคลึงกัน คือไดรับขาวสารโดยสื่อบุคคล คือพอแม และญาติ กลาวคือกลุมตัวอยาง
เปนคนในชุมชน เติบโตมากับชุมชน จึงไดรับขาวสารจากสื่อบุคคล คือไดรับการบอกเลา อบรมสั่งสอน 
ตลอดจนปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางจากพอแม  ปูยา ตายาย เชนเดียวกับการรับรูความเปนมาของ
ประเพณีลอยเรือจากสื่อประเพณี คือจากการจัดพิธีกรรมปละ 2 ครั้ง สวนการเผยแพรทางสื่อมวลชน 
พบวาเปนเรื่องของการสรางความภาคภูมิใจมากกวา  สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
สื่อสารของ Roger (อางถึงใน สมควร กวียะ.2533 : 15) ท่ีเชื่อวา ขอเดนของสื่อบุคคลคือสามารถจูง
ใจใหบุคคลยอมรับความคิดเห็นหรือทัศนะของบุคคลท่ีรูจักคุนเคยมากกวาคนท่ีไมรูจัก ไมตางจาก 
Lazarfeld และ Menzel (อางถึงใน เยาวลักษณ จุลมกร. 2550 : 16) ท่ีกลาววา การสื่อสารระหวาง
บุคคลมีบทบาทสําคัญ เพราะเปนการสื่อสารท่ีมีความเปนกันเองและเปนสวนตัว กอใหเกิด
ความคุนเคย ซ่ึงจะชวยใหเกิดการยอมรับความคิดไดงาย รวมถึงความนาเชื่อถือของแหลงสาร ซ่ึงใน
ท่ีนี้ก็คือ บุคคลในครอบครัวสวนอิทธิพลท่ีเดนชัดของสื่อประเพณีคือ การมีสถานะเปนชองทางการ
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สื่อสารใหสารผาน ขณะเดียวกันก็เปนเนื้อหาสารอีกดวย ทําใหผูรับสารเห็นภาพท่ีเปนรูปธรรม รวมถึง
การใชภาษาถ่ินในการสื่อสาร ทําใหสื่อประเพณีเขาถึงผูรับสารไดมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีสื่อมวลชนนั้น แม
จะมีความสามารถในการสงสารไปยังคนจํานวนมาก แตสื่อมวลชนก็ไมไดมีอิทธิพลตอผูรับสารโดยตรง 
แตจะมีอิทธิพลโดยออม ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ มากกวา 

2.2  ความคิดเห็นและการมีสวนรวมในประเพณีลอยเรือ พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 3 
กลุมมีความเห็นวา ประเพณีลอยเรือเปนพิธีกรรมท่ีสําคัญของชุมชน และสวนใหญรูซ้ึงถึงความสําคัญ
ของประเพณีดังกลาวโดยการบอกเลา ปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางของพอแม ปูยา ตายาย รวมถึงความ
ศักด์ิสิทธิ์ของประเพณีลอยเรือเอง โดยทุกครั้งท่ีมีการจัดประเพณีลอยเรือทุกคนตางพรอมใจกันเขา
รวมงาน ท้ังนี้ กลุมตัวอยางแตละชวงอายุจะเขารวมข้ันตอนตางๆ ของการประกอบประเพณีลอยเรือ
ตางกันออกไป ตามแตความพึงพอใจ และความเชื่อของแตละบุคคล สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับสื่อ
บุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ท่ีเชื่อวา สื่อบุคคลมีความสําคัญเสมอมา ไมวาสื่ออ่ืนๆ ท่ีมนุษย
ผลิตข้ึนจะกาวหนาไปมากเพียงใด ตราบใดท่ีมนุษยยังอยูในสังคม ยอมหนีไมพนท่ีจะติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ท่ีสําคัญ สื่อบุคคลมีขอดีในตัว คือ ผูสงสารและผูรับสารมีปฏิสัมพันธตอกันมาก 
ขณะท่ีเสนหของสื่อประเพณีคือความมีหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหา ทําใหคนในสังคมเกิด
สามารถเขารวมประเพณีนั้นๆ ไดความพึงพอใจ  

2.3 ความรูและความตระหนักเก่ียวกับการรักษาและสงเสริมประเพณีลอยเรือ โดย
สื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมรับรูวา 
ประเพณีลอยเรือเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เปนพิธีกรรมดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึง
ชาวเลทุกคนยอมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมของตนเองอยูแลว เพียงแตเม่ือวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชุมชนเปนท่ีสนใจของสังคมภายนอก ท้ังหมดยอมเกิดความรูสึกภาคภูมิใจมากข้ึนเปน
ธรรมดา โดยเฉพาะการเขามาของ “สื่อมวลชน” ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อยางไรก็ตาม การท่ี
ประเพณีลอยเรือเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีสนใจของสังคมภายนอกมากข้ึนนั้น ใชวาจะมีแตขอดีเพียงดาน
เดียว เพราะเม่ือผูคนภายนอกเขามาในชุมชนชาวเลมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็ยอมเขา
มาอยางชวยไมได ท้ังนี้ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดคือ การทะเลาะเบาะแวง หรือเรื่องชูสาว สอดคลอง
กับแนวคิดเก่ียวกับสื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ท่ีวา คุณสมบัติเดนของสื่อมวลชนคือ มี
ศักยภาพสูงในการสงสารอยางรวดเร็วไปยังคนจํานวนมาก ทําใหสังคมภายนอกรับรูถึงความมีตัวตน
และความสําคัญของชาวเลมากข้ึน ขณะเดียวกัน คุณสมบัติดังกลาวของสื่อมวลชนกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางตอกลุมตัวอยางเชนกัน  

2.4 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา สื่อมวลชน คือปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ รวมถึงการเขามาของบุคคลภายนอก ทําใหแมสื่อประเพณี หรือประเพณีลอยเรือ จะยังคง
ความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์อยูมาก  แตการเปลี่ยนแปลงก็มีใหเห็นบาง โดยเฉพาะข้ันตอนของ
ศิลปะการละเลนพ้ืนบาน คือจากเดิมจะเปนการรําระบํารองเง็ง แตทุกวันนี้กลับเปนการเตนแบบเธค
มากกวา  รวมถึงการเขามาของอบายมุขอยางสุรา สวนหนึ่งเพราะทุกวันนี้ชาวเลเขาสูสังคมความเปน
ชุมชนเมืองมากข้ึน มีวิทยุ โทรทัศนแทบทุกครัวเรือน การชมรายการโทรทัศนทําใหเกิดการเลียนแบบ 
หากผูใหญในชุมชนไมชี้ใหเห็นถึงความสําคัญหรือวัตถุประสงคจริงๆ ของการจัดประเพณีลอยเรือ ให
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ความสนใจแตการรองรําทําเพลงแบบสมัยใหม การจัดประเพณีลอยเรือในอนาคตยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงแนนอน สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับสื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ท่ีเชื่อวา 
จากคุณสมบัติเดนของสื่อมวลชนท่ีมีศักยภาพในการสงสารไปยังคนจํานวนมาก แมจะไมไดมีอิทธิพล
ตอผูรับสารโดยตรง แตจะมีอิทธิพลโดยออมก็ตาม สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกวางของ
ชาวเลกลุมอูรักลาโวยอยางรวดเร็ว  เชนเดียวกับแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรม 
ท่ีวา วัฒนธรรมเปนวิ ถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยมีความคิด และพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวโดยตลอด วัฒนธรรมจึงไมมีการหยุดนิ่งแมแตสังคมปดท่ีมีการติดตอสื่อสาร
กับสังคมภายนอกนอยท่ีสุดเชนกลุมชาติพันธุตางๆ ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  

2.5 แนวทางในการสืบทอดและอนุรักษประเพณีลอยเรือ โดยสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องของการสืบทอดประเพณีลอยเรือของชุมชนวา ทุกคนเชื่อวาประเพณีลอยเรือจะดํารงอยูตอไป
อยางแนนอน เพราะตางมีความเชื่ออยางเหนียวแนนถึงความสําคัญของประเพณีดังกลาว โดยกลุม
ตัวอยางอายุต่ํากวา 25 ป ใหความสนใจประเพณีลอยเรือในแงของความสนุกสนาน ไมใครสนใจถึง
พิธีกรรมตางๆ กลุมอายุระหวาง 25-50 ป ใหความสนใจเรื่องของข้ันตอนหรือกระบวนการประกอบ
พิธีกรรมมากข้ึน เนื่องจากเริ่มตระหนักรูถึงความสําคัญท่ีจะตองสืบทอดประเพณีดังกลาวตอไป 
พยายามท่ีจะเรียนรู ขณะท่ีกลุมตัวอยางอายุ 50 ปข้ึนไป มีความกังวลวา ความสําคัญของประเพณี
ลอยเรือจะในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยสวนใหญรับรูแนวทางการการสืบทอดและ
อนุรักษประเพณีลอยเรือผานทางสื่อบุคคล คือพอแม ปูยา ตายาย เชนเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ประเพณีลอยเรือเอง สวนสื่อมวลชนมีบทบาทในการเผยแพรความรูแกสังคมภายนอกมากกวา 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารของ Lasswell ท่ีเชื่อวา สารท่ีสงไปจากผูสงสารยอม
กอใหเกิดผลตอผูรับสารในระดับใดระดับหนึ่ง ในกรณีนี้ก็เชนกันตราบเทาท่ีมนุษยยังสื่อสารกัน 
ประเพณีลอยเรือยอมดํารงอยูตอไป เชนเดียวกับ ทฤษฎีโครงสราง – หนาท่ีนิยม ท่ีวา สาเหตุสําคัญท่ี
ทําใหประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไดรับการสืบ
ทอดมาอยางยาวนาน เปนเพราะการสั่งสมความรูความเขาใจผานวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมการสืบทอด ไมวาจะเปนทางดานมิติแหงเครือญาติ สังคม วัฒนธรรม หรือระบบความเชื่อ 
อยางไรก็ตาม จากแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรม ทําใหทราบวา ทุกๆ วัฒนธรรม
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อยูท่ีคนสังคมจะเหนี่ยวรั้งใหคงอยูเชนเดิมไดนานแคไหน เฉก
เชนเดียวกับกลุมตัวอยาง 

 
อภิปรายผล 

1. ชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก ภูเก็ต จะรูจักและสนิทสนมกันเกือบท้ังชุมชน เพราะ
เปนคนเกาแกท่ีอาศัยมานาน สวนใหญเปนญาติท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มาตั้งแตเกิด นอกจากนี้ 
ความสัมพันธของคนในชุมชนจะมีลักษณะใกลชิดสนิทสนมกันเนื่องจากมีการพบปะพูดคุยสมํ่าเสมอ 
สวนใหญรับรูวา ประเพณีลอยเรือคือประเพณีสําคัญ เปนวิถีชีวิตของชาวเลกลุมอูรักลาโวย จักตอง
อนุรักษและสืบทอดตอไป 
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2. ผลการศึกษาจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อบุคคล สื่อประเพณี 
และสื่อมวลชน ในการสืบทอดประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต พบวา 
  2. 1 การไดรับขาวสารและความเขาใจในความหมายของประเพณีลอยเรือ โดยสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ชาวเลท้ังสามกลุมจะมีลักษณะคลายคลึง
กัน คือไดรับขาวสารโดยสื่อบุคคล คือพอแม และญาติ ผานการบอกเลา สั่งสอน และปฏิบัติใหเห็น 
เชนเดียวกับการรับรูประเพณีลอยเรือจากสื่อประเพณี นั่นคือจากการจัดพิธีกรรมปละ 2 ครั้ง สวนการ
เผยแพรทางสื่อมวลชน พบวาเปนเรื่องของการสรางความภาคภูมิใจมากกวา   

2.2  ความคิดเห็นและการมีสวนรวมในประเพณีลอยเรือ พบวา ท้ังสามกลุมมี
ความเห็นวา ประเพณีลอยเรือเปนพิธีกรรมท่ีสําคัญของชุมชน รับรูความสําคัญของประเพณีดังกลาว
โดยการบอกเลา สั่งสอน และปฏิบัติใหเห็นของสื่อบุคคล คือ พอแม และญาติ เชนเดียวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีลอยเรือเอง  

2.3 ความรูและความตระหนักเก่ียวกับการรักษาและสงเสริมประเพณีลอยเรือ โดย
สื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา ท้ังสามกลุมรับรูวาประเพณีลอย
เรือเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เปนพิธีกรรมดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  พรอมรักษาและ
สงเสริม โดยภาคภูมิใจมากข้ึนเม่ือมีสื่อมวลชนใหความสนใจในประเพณีดั้งเดิมของตน ท้ังนี้ การท่ี
ประเพณีลอยเรือเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีสนใจของสังคมภายนอกมากข้ึนนั้น กอใหการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ เชนกัน  

2.4 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา สื่อมวลชน คือปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ รวมถึงการเขามาของบุคคลภายนอก ทําใหแมสื่อประเพณี หรือประเพณีลอยเรือ จะยังคง
ความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์อยูมาก  แตการเปลี่ยนแปลงก็มีใหเห็นบาง โดยเฉพาะข้ันตอนของ
ศิลปะการละเลนพ้ืนบาน เกิดพฤติกรรมเลียนแบบสื่อมวลชน รวมถึงการเขามาของอบายมุขอยางสุรา
จากกลุมคนภายนอก 

2.5 แนวทางในการสืบทอดและอนุรักษประเพณีลอยเรือ โดยสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อบุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน พบวา ผูรับสารท้ัง 3 กลุม เชื่อวาประเพณีลอยเรือจะ
ดํารงอยูตอไปอยาง โดยสวนใหญรับรูแนวทางการการสืบทอดและอนุรักษประเพณีลอยเรือผานทาง
สื่อบุคคล คือ พอแม และญาติ เชนเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีลอยเรือเอง สวนสื่อมวลชนมี
บทบาทในการเผยแพรความรูแกสังคมภายนอกมากกวา 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
วารสารศาสตร (สื่อสารมวลชน) มิใชการวิจัยเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีขอจํากัดหลาย
ประการท่ีผูสนใจนาจะนําไปพิจารณาเพ่ือการวิจัยครั้งตอๆ ไป ดังนี้ 

1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาบทบาทของสื่อประเภทตางๆ ท่ีมีตอการสืบทอดประเพณีลอยเรือ
ของชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยศึกษาสื่อ 3 ประเภท ไดแก สื่อ
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บุคคล สื่อประเพณี และสื่อมวลชน ทําใหการศึกษาเปนไปในแนวกวาง ไมไดเจาะลึกลงไปในสื่อ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หากมีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับการสืบทอดประเพณีลอยเรือของชาวเลกลุมอูรัก
ลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาจะศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับสื่อประเภทตางๆ มากข้ึน 
โดยเฉพาะสื่อมวลชนท่ีปจจุบันเริ่มเขามามีบทบาทกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชน 
เนื่องจากการเผยแพรขาวสารท่ีบางครั้งขาดขอมูลท่ีถูกตอง รวมถึงสื่อบุคคลเอง ท่ีปจจุบันมีการอยาง
การเขามาของบุคคลภายนอก อาทิ ชาวพ้ืนเมืองภูเก็ต ชาวไทยตางถ่ิน และชาวตางชาติ จนกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนอยางเห็นไดชัด 

2.  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ทุกวันนี้มีสื่อพ้ืนบานหลายแขนงท่ีใกลจะสูญหายไปจาก
สังคมชาวเลกลุมอูรักลาโวย แหลมตุกแก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อาทิ การรําระบําร็องเง็ง การรํา
มวยกาหยง เปนตน ซ่ึงหากมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอสื่อพ้ืนบานตางๆ 
เหลานั้นแลว ก็จะเปนประโยชนตอการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประจําถ่ินของกลุมชาติพันธุใหมี
ความยั่งยืนตอไปในอนาคต   
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