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สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ กศุโลบายท่ีแฝงมากบัประเพณี

ตวัอย่างคติความเช่ือ ภาคใต้ว่าด้วยประเพณีสารทเดือนสิบ 

ท่ีถ่ายทอดผา่นงานศิลปะ

เกษร   ผลจ�านงค ์1

บทคดัย่อ

 การเติบโตมาในวัฒนธรรม และมีประเพณีสารทเดือนสิบเมืองคอนฯ 

ซึ่งเกิดมาจากกุศโลบายที่บรรพบุรุษ สบืทอดความดีงาม คือมีทัง้ ความกตญัญ ู

การเคารพผูใ้หญ่ การกลวัเกรงการท�าบาป  และการใหโ้ดยไม่หวงัผล ตอบแทน  ฯลฯ 

ลว้นแลว้แต่เป็นค�าสอน ทีมุ่่งเน้น ในการประพฤตปิฏบิตัดิ ีส่งผลต่อความรูส้กึนึกคดิ

ส่วนตวัในการ ด�ารงชวีติของขา้พเจา้ เกดิการหล่อหลอม และตกผลกึจนเกดิเป็นแรง

บนัดาลใจในการสรา้งสรรค์งานศลิปะ ทีม่ ี แนวความคดิมาจากคตคิวามเชื่อทางจติ

วญิญาณ ของภาคใต ้มาถ่ายทอดโดยน�าเสนอผ่านวสัดุ “ขนมลา” ซึง่เป็น ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ คอืการน�าขนมลามาจดัวาง โดยการน�าเสนอ ดว้ยทศันะใหม่ เพื่อสื่อถงึความ

หมายกบัสงัคม ปจัจุบนั และโยงใยถงึวถิชีวีติ ประเพณี และวฒันธรรมเดมิ สะทอ้นให้

สงัคมทีแ่ฝงไวด้ว้ยกุศโลบายเพื่อการด�ารงอยู่ ซึ่งคุณค่า ทางจติใจใฝ่หาสนัตสิุข ทัง้

ชาตน้ีิ และชาตหิน้า  

ค�าส�าคญั: 1. สารทเดือนสิบ 2. ผีตายาย 3. ชิงเปรต 4. หฺมฺรบั 5. คนใต ้

     6.  ชาวปกัษ์ใต้

 1 ภาควชิาประยกุตศลิปศกึษา  คณะมณัฑณศลิป์  มหาวทิยาลยัศลิปากร



สารทเดอืนสบิเมอืงคอนฯ กุศโลบายทีแ่ฝงมากบัประเพณี

234

เกษร ผลจ�านงค์

Sarth Daen Sib Mueng Khon

 Gaysorn  Ponjamnong2 

Abstract

 Growing up in a culture Tradition and “SARTH DAEN SIB MUENG 

KHON” (Bun festival in Nakhonsrithummarat provice). Which was caused by a 

stratagem Fathers inherit goodness is with gratitude, respect for elders, and the 

fear of sin. Without hope of return, etc. are all focused on the teachings in practice 

affects the emotions of my private life was molded and crystallize until the 

inspiration to create art. the concept of the spiritual beliefs of the South. To convey 

by offering Through the material " LA", a traditional dessert is to leave the place 

by offering a new perspective to convey the meaning to unite society and way 

of life, traditions and cultures reflected society with aura. gears for the existence 

of mental value of pursuing peace with this and the next. 

 

Keyword: 1. Sarth Daen Sib 2. The ghost of a grandmother 3.Ching Pert 

   4. Ama-Hrab 5. Southern people 6. The southernmost part 

    of the Royal Thai

 2 Department of Applied Art Studies Faculty of Decorative Arts Silpakorn University
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บทน�า

 

ภาพที ่1 ภาพประเพณบีุญสารทเดอืนสบิ จ.นครศรธีรรมราช

ทีม่า: http://duan10.blogspot.com/2012/09/blog-post_6007.html

 "สารท” หมายถงึ ฤดูใบไมร้่วงหรอื Autumn (Phraya Anumanrajadhon; 

Dictionary of Royal Academy, 2003, p. 1096, 1183; Strange junction, 2008, 

p. 313) รวมถงึเทศกาลท�าบุญในวนัสิน้เดอืนสบิดว้ยการน�าพชื พรรณธญัญาหารแรก

เกบ็เกีย่วมาปรงุเป็นขา้วทพิย ์และขา้วมธุปายาสถวายพระสงค ์ (Dictionary of Royal 

Academy, 2003, p. 1096, 1183)        

 ”สารท” ยงัหมายถงึ การท�าบุญตามกาล (Phra mha san ti xun ca na, 2541, 

p. 5051)

 นอกจากน้ี “สารท” (Sard) ในภาษาบาล ีหมายถงึการประกอบพธิเีพือ่ญาตทิี่

ล่วงลบั หมายถงึการประกอบ พธิศีพเพือ่แสดงความเคารพต่อวญิญาณ ทีล่่วงลบัโดย

บรรดาญาต ิๆ  ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบัอาหาร และของทีม่อบ ใหแ้ก่พราหมณ์ผูป้ระกอบ

พธิ ี(PaliEnglish Dictionary, 2005, p. 1097) ซึง่มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัค�าวา่ ศราทธ ์

(Shraddha) ในภาษาสนัสฤต หมายถงึ

 1)  ผูท้ีม่ศีรทัธาในศาสนาอยา่งแรงกลา้ ความจรงิ ความภกัด ีความมัน่ศรทัธา 

 2)  มคีวามเชือ่มโยงกบัพธิศีราทธ ์

 3) พธิหีน่ึงทีแ่สดงความเคารพ เพือ่ประโยชน์ของญาตผิูล้ว่งลบัทีป่ฏบิตัอิยา่ง

เขม้งวดในวนัเวลาทีแ่น่นอน และในโอกาสแห่งความรื่นเรงิ และโศกเศรา้ของญาต ิๆ 

ทีย่งัมชีวีติ (ประเพณเีหลา่น้ีท�าโดยการอุทศิเครือ่งเซ่นน�้า ทีต่อ้งอุทศิทกุวนั) และเครือ่ง

เซ่นทีเ่ป็นขา้วบณิฑ ์หรอืกอ้นขา้ว และอาหารแก่บรรพบุรษุทางพอ่ และญาต ิทางแมข่ึน้

ไป 3 ชัน้ คอื พ่อ ปู่ และทวด ซึ่งพธิศีราทธ์นัน้ไม่ใช่พธิศีพ หรอืพธิอีนัตเยศต ิ

(Antyeshti) แต่เป็นสว่น เพิม่เตมิของพธิศีพ ซึง่เป็นพธิทีีแ่สดงความเคารพ และการ

แสดงความคารวะแก่ผูล้่วงลบัทีท่�าโดยญาต ิๆ นอกจากน้ี ยงัเป็นการจดัเสบยีงใหผู้ท้ ี่
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ล่วงลบัหลงัการประกอบพธิีศพ ซึ่งท�าไปก่อนหน้าน้ีด้วยอาหารที่สร้างพลงัให้แก่

ผูล้่วงลบั ส่งผลใหผู้ล้่วงลบัไดร้บักายละเอยีดพธิศีราทธจ์ะจดัขึน้ไดห้ลงัจากพธิกีรรม

ต่าง ๆ ในงานศพไดเ้สรจ็สิน้แลว้ (Sanskrit English Dictionary, 2005, p. 1097) ซึง่

ญาตทิีล่ว่งลบัเหลา่น้ีเรา เรยีกวา่ “เปรต” หมายถงึ กระวนกระวาย ผเีรร่อ่น และไรร้า่ง 

(มแีต่เพยีงลงิคสรรีะ หรอืกายละเอยีด ของบุคคลในการท่องเที่ยวไปในสงัสารวฏั

ซึง่ไมถ่กูท�าลายดว้ย ความตายจนกวา่วญิญาณจะเขา้สูนิ่พพาน หรอืโมกษะ) ผูล้ว่งลบั

จะตอ้งเป็นเปรตไปจนกวา่จะมกีารถวายเครือ่ง เซ่น ขา้วบณิฑค์รัง้แรกเมือ่เครือ่งเซ่น 

ขา้วบณิฑไ์ดม้อบใหแ้ลว้ บรรดาเปรตกจ็ะมทีีอ่ยูใ่นหมู ่ “ปรตฤ” หรอืเทพบุตร (Divine 

Fathers) ในดนิแดนแหง่ความผาสกุทีเ่รยีกวา่ “ปิตฤโลก" และการประกอบพธิศีราทธจ์ะ

เป็นทีพ่อใจ และใหผ้ลมากเมือ่ผูป้ระกอบพธิคีอืลกูชาย (Sankrit English Dictionary,  

2005, p. 711) (Sumalai Kolawiboon. "The Comparative Study of the Ten Month 

Traditions with the Concept of Karma and the Dedication of Charity in Theravada 

Buddhism." Journal of the Humanities and Social Sciences, p. 101-102)  

 “สารท” ในความหมาย ของข้าพเจ้า คือเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทางการเกษตร และน�าผลผลติทาง การเกษตรมาท�าบุญใหแ้ก่ญาตทิีล่่วงลบัไปแลว้ 

หรอืผูท้ีย่งัมชีวีติอยู่ทัง้ยงัเป็นการถนอมอาหาร (แปรรปูพชืผกัในฤดูกาล) เพื่อเกบ็ไว้

เป็นเสบยีงให้กบัพระภกิษุสงฆ์ช่วงเขา้พรรษา และคนทัว่ ๆ ไป รวมไปถึงญาตทิี่

ล่วงลบัไปแลว้ (เปรต “กรรม” คอืผลของการท�าความดคีวามชัว่ท�าใหช้วีติตอ้งเวยีน

ว่ายตายเกิด ในภูมิภพต่าง ๆ ทัง้แดนสุขคติภูมิ และทุกขคติภูมิคติธรรมทาง

พระพทุธศาสนามุง่สอนใหป้ระพฤตแิต่กรรมดแีก่ตวัเอง และผูอ้ื่น ทัง้ทีร่ว่มชวีติอยู ่และ

ล่วงลบัไปแล้วเพื่อความสุขในภพน้ี และภพหน้าท�าใหเ้กดิประเพณีที่เหมาะสมของ

แต่ละสงัคมวฒันธรรมสรา้งขึน้ เพื่อเป็นตวัเชื่อมระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม และกม็ี

พธิกีรรมเป็นเสมอืนเครื่องมอืเชื่อมความสมัพนัธ์ ระหว่าง มนุษย์กบัจกัรวาล เช่น

พธิชีงิเปรตในประเพณีสารทเดอืนสบิ คอื ความเชื่อความศรทัธาโดยเฉพาะในทอ้งถิน่ 

ภาคใตข้องประเทศไทยปฏบิตัขิ ึน้เพื่ออุทศิสว่นบุญสว่นกุศล ใหก้บัญาตทิัง้ทีม่ชีวีติอยู่

และล่วงลบัไปแลว้ ประเพณี คอืความประพฤตทิีก่ลุ่มชนหน่ึงเหน็ว่าดงีามแลว้ จงึถอื

ปฏบิตัถ่ิายทอดสบืทอดส่งต่อเป็นแบบแผนเดยีวกนัซึง่จะ แสดงออกมาทัง้ในรปูธรรม

ที่เป็นพธิกีรรม และทางด้านนามธรรมที่แฝงมากบักุศโลบาย ที่ช่วยขดัเกลาจติใจ

ก่อเกดิ ส�านึกทีด่งีาม
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 “สารทเดอืนสบิ” เป็นการท�าบุญเพื่อน�าเครื่องอุปโภคบรโิภคไปถวายพระ 

และอุทศิสว่นบุญสว่นกุศล ใหแ้ก่ ผบีรรพบุรุษ (ผตีายาย) หรอืเปรต ดว้ยผลผลติทาง

การเกษตรทีเ่ป็นช่วงเกบ็เกี่ยวประจ�าปี (ท�าการถนอมอาหาร เป็นขนมทัง้ 5 ชนิด) 

จะปฏบิตักินัในช่วงวนัแรม 13-15 ค�่า เดอืนสบิของทุกปีถอืเป็นประเพณีทีป่ฏบิตักินั

ต่อเน่ืองกนัยาวนานตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั                 

 ประเพณสีารทเดอืนสบิ เป็นประเพณทีีส่�าคญัของคนในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เป็นประเพณทีีแ่ฝงไว ้ดว้ยความเชือ่ศรทัธาทางพระพทุธศาสนาระดบัชาวบา้น เพราะ

ในส�านึกยงัมคีวามเชื่อเรือ่งจติวญิญาณ การบชูา บรรพบุรุษผูล้่วงลบัไปแลว้ (ศาสนา

พราหมณ์) ต่อมาเมือ่รบัพระพทุธศาสนาเขา้มาเป็นศาสนาประจ�าชาต ิกม็ไิด ้ละทิง้ความ

เชือ่ดัง้เดมิ และไดผ้สมผสานระหวา่ง ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพทุธเขา้ดว้ยกนั ท�าให้

พระพทุธ ศาสนาในภาคใตม้เีอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตนเองซึง่เป็นประเพณทีีเ่ดน่ชดั 

และยิง่ใหญ่ของเมอืงนครศรธีรรมราช มพีธิชีงิเปรต อนัเป็นพธิที�าบญุเพือ่อุทศิสว่นกุศล

ใหผ้บีรรพบุรษุ และผไีมม่ญีาต ิพธิกีรรมน้ีท�าใหเ้กดิความสมัพนัธ ์กบัโครงสรา้งครอบครวั

ระบบเครอืญาต ิรวมตวักนัเพือ่สรา้งสิง่ทีด่ ีอกีทัง้ยงัเป็นการปลกูฝงัคณุธรรมทีด่งีามขึน้ 

ภายในจติใจ ในทีสุ่ดของการปฏบิตัคิวามเชื่อความเจรญิทางดา้นจติใจ สนัตสิุขกจ็ะ

บงัเกดิขึน้ 

 ศาสนาพราหมณ์ (เคยมอีทิธพิลอยูก่่อน) + พทุธศาสนาระดบัชาวบา้น = สารท

เดอืนสบิ (มเีอกลกัษณ์เฉพาะเป็น ของตนเอง)

ภาพที ่2 หอพระอศิวร อ. เมอืง จ. นครศรธีรรมราช โบราณวตัถุทีส่�าคญัของจงัหวดั

  นครศรธีรรมราชบรเิวณวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร

ทีม่า: http://www.hotelsguidethailand.com/travel/travel_detail.php?l=th&code=4101
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 สารทเดอืนสบิเมอืงคอนฯ ตรงกบัวนัแรม 13 - 15 ค�่า เดอืน 10 พธิกีรรมเริม่

ดงัน้ี                                                                                 

 1. พธิเีริม่ คอื แรม 13  ค�่า เดอืน 10 เป็นวนัจา่ย และเตรยีมท�าขนม 5 อยา่ง

เพือ่จดั  หฺมฺรบั / หมะหรบั / หรอืส�ารบั  

 2. วนัแรม 14 ค�่าเดอืน 10  คอื วนัยก หฺมฺรบั หรอืส�ารบั  มขีนมส�าคญั 5

 - ขนมลา        หมายถงึ แพรพรรณ เครือ่งนุ่งหม่

 - ขนมพอง  (คลา้ยขา้วแต๋น) หมายถงึ แพ เรอื หรอื พาหนะขา้มหว้งมหรรณพ                                                                                            

 - ขนมกง หรอืขนมไขป่ลา   หมายถงึ ใชเ้ป็นเครือ่งประดบั                                                                                                                       

 - ขนมบา้                       หมายถงึ การละเลน่สะบา้                                                                                                                                           

 - ขนมดซี�า                     หมายถงึ เงนิเบีย้ ส�าหรบัใชส้อย

ภาพที ่3 ขนมทัง้ 5 ชนิดเปรยีบไดก้บัปจัจยั 4 “เพือ่ใหญ้าตทิีเ่ป็นเปรตไดใ้ชใ้นปรโลก” 

 และมอีาหารแหง้ต่างๆ ขา้วสาร หอม กระเทยีม เกลอื น�้าตาล ฯลฯ

ทีม่า: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=samuian&date=13-10-

          2009&group=2&gblog=3

 3. วนัแรม 15 ค�่าเดอืน 10 คอื พธิยีก หฺมฺรบั รบัตายายคอืก่อนออกจากบา้นน�า 

หฺมฺรบั วางไวใ้นหอ้งทีบ่า้น (เพือ่เป็นส�ารบัใหผ้ตีายายทีก่ลบัมาทีบ่า้น) แลว้ยก หฺมฺรบั 

อกีสว่นไปวดัใกลบ้า้นน�าอาหารไปวางไวต้ามตน้ไม ้หรอื รมิก�าแพงวดัส�าหรบัผไีมม่ญีาต ิ

และเมื่อสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็จะกรูกันเข้าไป 

แย่งอาหารเหล่าน้ี เพราะเชื่อว่าไดกุ้ศลแรงเรยีกพธิน้ีีว่า “พธิชีงิเปรต” เป็นการแสดง

ความสมัพนัธท์ีม่นุษยม์ตี่อสิง่ เหนือธรรมชาตสิว่น หฺมฺรบั เป็นการจดัส�ารบัอาหารไปให้

เปรตคอืขนมทัง้ 5 ชนิดนัน้ มุง่เน้นทีจ่ะใชแ้ปรเปลีย่นเป็น กระแสจติ เพือ่อุทศิจติวญิญาณ

ทัง้หลายตามจดุมุง่หมายของลกูหลานขนม 5 ชนิด เปรยีบไดก้บัปจัจยั 4 ในการด�ารง

ชีวติ พธิีชิงเปรตก็เปรยีบเสมอืนมาตรการทางสงัคมให้มนุษย์ประพฤติดีปฏิบตัิด ี
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โดยผกูกบักรอบจรยิธรรมอนัด ีจากความเชือ่เรือ่งเปรตทีต่อ้งทุกขท์รมานดว้ยการกระ

ท�าของตนเอง เมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยูห่รอือดตีภพในแงข่อง ความรูส้กึพธิชีงิเปรตท�าใหเ้กดิ

ความสขุกายสบายใจทีไ่ดแ้สดงความกตญัญตู่อ บรรพบุรษุทีม่พีระคณุ

ภาพที ่ 4 นอกจากน้ีก็มีการจัดขบวนหฺมฺรบั เพื่อแห่แหนไปรอบ ๆ ตัวเมือง 

     จ. นครศรธีรรมราช

ภาพที ่5  คนทีแ่ต่งตวัเป็นเปรต และหุน่เปรตทีย่นืเฝ้าประตวูดั 

 ตอนเด็กข้าพเจ้าไปวดักบัแม่แล้วเห็นคนที่แต่งตัวเป็นเปรตข้าพเจ้าเกิด

ความกลวัมากและเดก็ๆ ในวดัต่าง พากนัวิง่หนี เพราะความกลวัแม่ของขา้พเจ้า

จึงสอนว่าต้องเป็นเด็กดีประพฤติปฏิบตัิดี จะได้ไม่ตกนรกไปเป็นเปรต น่ากลวั

อยา่งทีเ่หน็  
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ภาพที ่6  พธิยีกหฺมฺรบั รบัตายาย

ภาพท่ี 7 ยกหฺมฺรบั รบัตายายเรยีบรอ้ยแลว้

ภาพท่ี 8 ชงิเปรต 

ท่ีมา: http://board.postjung.com/526402.html



241

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย  ่  ่

 เทศกาลเดอืนสบิประกอบดว้ยการท�าบุญทีจ่ดัขึน้ ดว้ยเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี

 1) ตามความเชือ่ทางพระพทุธศาสนาเปรตโดนปลอ่ยตวัใหม้าพบญาตพิีน้่อง

ญาตทิีม่ชีวีติอยู่กพ็ยายามหาอาหารต่าง ๆ ไปท�าบุญตามวดัเพื่อเป็นการแสดงความ

สนุกสนานประจ�าปีรว่มกนัและท�าบุญในโอกาสทีไ่ดร้บัผลผลติทาง

 2) เพือ่น�าพชืผลต่าง ๆ ไปท�าบุญส�าหรบัพระภกิษุจะไดเ้กบ็ไวเ้ป็นเสบยีงใน

ฤดฝูน                                                                                                               

 3) เพือ่เป็นการถนอมอาหารจากผลผลติประจ�าปี ใหค้นหรอืประชาชนทัว่ ๆ 

ไป (ต่างศาสนา) ไดบ้รโิภคอทิธพิลจากพธิชีงิเปรต (ประเพณสีารทเดอืนสบิ)  

 1. นามธรรม คอืตามความเชื่ออุทศิบุญกุศลญาตทิีล่่วงลบัไปแล้ว (เปรต)

สญัลกัษณ์คอื ขนมเทศกาลเดอืน สบิเมอืงคอนมคีวามหมาย

   1.1 เป็นของหวานของแหง้ใชเ้ป็นเสบยีงของบรรพบุรษุใน

   1.2 มรีปูลกัษณ์ทีบ่รรพบุรุษจะใชส้อยเชน่ใชแ้ทนเสือ้ผา้ และมเีสน้

เป็นฝอยเลก็ ๆ พอทีเ่ปรตเทา่รเูขม็จะกนิได ้                                                                                               

  1.3 ท�าดว้ยเจตนาอนัยิง่ใหญ่ สนองคุณดว้ยการท�าขนมถวายพระ

อุทศิสว่นบุญใหด้ว้ยมอืตนเอง                  

 2. รปูธรรม คอืการท�าบญุส�าหรบัภกิษุเกบ็ไวเ้ป็นเสบยีงในฤดฝูน (เขา้พรรษา) 

ถา้ประมวลกจิกรรม ประเพณ ีเป็นปรชัญาหรอือุดมการณ์น่าจะเป็นดงัน้ี 

  แรงกตญัญ ู                                                                                                                                          

                       รูป้ระเพณ ี                                                                                                                                         

                       สามคัคคีอืพลงั                                                                                                                                             

                       คลงัความเอือ้เฟ้ือ ปฏบิตัเิพือ่ชาวปกัษใ์ต้

ภาพที ่9  ชงิเปรตทีว่ดัหลาไพ จ.นครศรธีรรมราช
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 นอกก�าแพงวดัมสีตรชีาวอสิลามมารบัขนม 5 ชนิด เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นเสบยีงไว้

บรโิภคซึง่ผลติมาจากผลหมาก รากไมจ้ากการเกษตรแทบทัง้สิน้กล่าวคอื เป็นอาหาร

ทีไ่ดม้าจากพชืโดยผ่านกรรมวธิกีารหมกั เพือ่เป็นการถนอม อาหารเกบ็เอาไวไ้ดน้าน

สามารถบรโิภคได้ทุกศาสนาทัง้ยงัเป็นกุศโลบาย สอนให้เอื้อเฟ้ือเผอืแผ่ต่อทุกคน 

ทุกชนชัน้ ทุกศาสนาในสงัคมไม่ปิดกัน้ เป็นการใหท้ีเ่ป็นทานอนัยิง่ใหญ่

 คตคิวามเชื่อของภาคใตว้่าดว้ยประเพณีบุญสารทเดอืนสบินัน้ ไดร้บัอทิธพิล

มาจากศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพทุธศาสนาตามล�าดบั จากความอุดมสมบรูณ์ทาง

ดา้นภูมศิาสตร ์ ก่อเกดิสงัคมเกษตรกรรม ซึง่เกีย่วขอ้งอยู่กบัธรรมชาตจิงึตอ้งเคารพ

ธรรมชาต ิและเชือ่เรือ่งไสยศาสตรส์ิง่เรน้ลบั และผเีปรต (ผตีายาย)  เพือ่ชว่ยแกป้ญัหา

ความเดอืดรอ้นทางใจในระดบัหน่ึงทีส่�าคญัยงัแฝงไวด้ว้ยกุศโลบายอนัดงีาม ทีอ่ยู่ใน

รูป ของนามธรรม คอืมทีัง้ความกตญัญู การเคารพผูใ้หญ่ การกลวัเกรงการท�าบาป 

และการใหโ้ดยไมห่วงั ผลตอบแทน ฯลฯ ลว้นแลว้แต่เป็นค�าสอนทีใ่หก้ลวัเกรงต่อบาป 

และมุ่งเน้นในการประพฤตปิฏบิตัดิ ีส่งผลต่อความรูส้กึนึกคดิส่วนตวัในการด�ารงชวีติ

ของขา้พเจา้และคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัปิระเพณีบุญสารทเดอืนสบิน้ีทุกคน

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ข้าพเจ้าจึงน�าแรงบันดาลใจดังกล่าว

มาสรา้งสรรค์เป็นผลงานศลิปะ ด้วยการน�าวสัดุ คอืขนมลา โดยเทคนิควธิกีารของ

ภูมปิญัญาพื้นบ้านภาคใต้ น�าขนมลามาจดัวาง โดยใช้ความรู้ทางด้านทศันธาตุมา

วเิคราะห์รูปทรงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการสื่อสารระหว่างมนุษยก์บั วญิญาณก�าหนด

โครงสรา้ง เป็นสามมติ ิดา้นส ีและน�้าหนกัใชส้จีากธรรมชาตขิองขนมลาพรอ้มทัง้กลิน่ 

เพือ่การรบัรูร้สดา้นการสดูดม ทัง้ใหเ้กดิความรูส้กึปะทะต่อสายตา และการผกูมดัของ

ขนมลา ท�าใหเ้กดิ น�้าหนกัของการทบัซอ้น  ลกัษณะพืน้ผวิ ดว้ยวธิกีารท�าขนมเป็นการ

หยอดแป้งใหเ้กดิเป็นเสน้สานกนั ซึ่งมลีกัษณะคลา้ยกบัผนืผา้เป็นส่วนส�าคญัในการ

แสดงออกดา้นพืน้ทีว่่างใชห้อ้งว่างเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา คอืวนัแรม 15 ค�่า จะ

ต้องจดัส�ารบัไวใ้นหอ้งทีบ่า้นก่อนเดนิทางไปวดั และสามารถสรา้งความรูส้กึทีเ่ชื่อม

ต่อจากเบือ้ง ล่างสู่เบือ้งบน เพื่อการสื่อสารระหว่างภพ ถอืว่า พืน้ทีว่่างมคีวามส�าคญั 

และควบคู่ไปกบัรปูทรง
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ภาพที ่10  ภาพขัน้ตอนการสรา้งสรรค์

ภาพที ่11  ภาพรา่ง

ภาพที ่12 ภาพผลงาน “สายสมัพนัธร์ะหวา่งภพ”
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 จากการท�างานศลิปะเป็นแนวผลงานการจดัวางประกอบสถานทีถ่อืเป็นการ

แสดงออกทางดา้นศลิปะที ่ ก้าวเขา้ไปสู่สิง่ทีล่กึซึ้งในจติวญิญาณของความเป็นไทย 

โดยไม่ไดอ้าศยัรูปแบบเดมิ ๆ ของไทยเช่นจติรกรรมไทย  ทีต่้องผ่านการระบายสี

มลีกัษณะงานเป็น 2 มติ ิหรอื 3 มติ ิอย่างงานประตมิากรรมไทย ฯลฯ แต่เป็นการ

เปิดใจกวา้ง ในการถ่ายทอดและมคีวามเป็นสากลมากขึน้ซึง่การจดัวางทีป่ระกอบกบั

สถานทีน่ัน้มคีวามหมายควบคูไ่ปกบัสถานทีน่ัน้ ๆ  ทีใ่ชใ้นการจดัวางดว้ยกลา่วคอืในหอ้ง

เปรยีบไดก้บัการทีญ่าตทิีล่่วงลบัเปรตสามารถตดิต่อหรอืเชื่อมต่อ กนัไดซ้ึง่ทัง้หอ้งมี

สญัลกัษณ์ของเพดานทีห่มายถงึสวรรคแ์ละกพ็ืน้ดนิเปรยีบกบันรกซึง่มตีรงกลางหอ้งที่

เป็นเรือ่ง ราวทัง้หมดเปรยีบไดก้บัโลกมนุษยซ์ึง่เป็นคนกลาง และเป็นตวัแทนของสาย

เลือด สายสมัพนัธ์สญัลักษณ์ทัง้หมด หมายถึงการสื่อสารและการเชื่อมต่อกัน

ผา่นทัง้ 3 ภพ (คตคิวามเชือ่เรือ่งภพภมู)ิ และรปูทรงทีน่�ามาใชใ้นการสรา้ง สรรคง์าน

ศลิปะน้ีเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ือ่ถงึเปรต ผบีรรพบุรษุ แทนคา่เป็นลกัษณะกรวยแหลม พุง่ขึน้

พุง่ลง เพือ่ใหเ้กดิการเชือ่มต่อระหวา่งภพ ภมู ิระหวา่ง ขา้งบนกบัขา้งลา่ง หรอืนรกกบั

สวรรค์ซึ่งมตีรงกลาง คอืโลกมนุษย์ที่แสดงความกตญัญู และเป็นสื่อกลางในการ

แสดงออกรวมถงึลกัษณะของเสน้เลก็ ทีส่านกนัของขนมลาใหค้วามรูส้กึเหมอืนเสือ้ผา้ 

และเครือ่งนุ่งหม่ ซึง่ไวห้อ่หุม้รา่งกายของผบีรรพบุรษุ หรอืเปรตนัน่เอง และกม็ทีีม่าจาก

การจดั หฺมฺรบั รปูทรงกรวยยอดแหลมมรีปูทรงเหมอืนกบัเจดยี ์หรอืเจตยิ หมายถงึระลกึ

ถงึซงึเปรยีบไดก้บัการสรา้งเจตนาอุทศิให ้ซึง่เป็นรปูทรงทีม่คีวามหมายทีด่เีรยีบง่าย 

และเป็นสญัลกัษณ์ของการอุทิศให้ที่หล่อหลอมท�าให้เกิดจิตวิญญาณเฉพาะตนที่

ถ่ายทอดและสือ่สารถงึสาย สมัพนัธร์ะหวา่งภพ

 

สรปุ

 จากการทีข่า้พเจา้เกดิ และเตบิโตมาในวฒันธรรมของภาคใตท้�าใหเ้กดิการ

หลอ่หลอม และตกผลกึ ในระดบัหน่ึงกบัความรูส้กึทีไ่ดร้บัการอบรมสัง่สอนจากกุศโลบาย 

ทีบ่รรพบุรุษของขา้พเจา้ถอืปฏบิตักินัมา อย่างชา้นาน ไม่ว่าจะในรูปแบบ พธิกีรรม 

ประเพณ ีรวมถงึวฒันธรรมต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ทีด่งีาม และมคีณุคา่ส�าหรบัคนใน

ปจัจบุนัทีเ่ป็นยคุของเทคโนโลยทีีม่แีต่ความรวดเรว็และฉาบฉวยไมไ่ดมุ้ง่เน้นการอบรม 

ทางจติวญิญาณอยา่งลกึซึง้ทัง้น้ีขา้พเจา้อยากเป็นสว่นหน่ึงทีอ่ยากบอกกบัสงัคมอื่นให้

ไดร้บัรู ้โดยผา่นการแสดงออกทางดา้นศลิปะ ซึง่ศลิปะเปรยีบไดก้บัภาษาสากลทีไ่มต่อ้ง

ใชก้ารออกเสยีง เพือ่การสือ่สาร แต่เป็นการสือ่สารทางดา้นจติใจและความรูส้กึทีร่บัรูร้ส

นัน้ ๆ ดว้ยการน�าวสัดแุละวธิกีารแสดงออกของภมูปิญัญา ของภาคใตค้อืขนมลามาจดั

วาง (Installation) ในการน�าเสนอดว้ยทศันะใหมใ่หก้ารแสดงออกทางทศันศลิป์เพือ่ให ้
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เกดิความงาม (Aesthetic) สามารถสือ่ความหมายและอารมณ์ความรูส้กึทีผู่เ้สพสามารถ

สมัผสัความรูส้กึและเรือ่งราวโดยตรงผา่นกระบวนการแสดงออกทางศลิปะ ดงัน้ี

 จากการไดร้บัรู ้ (ประสบการณ์โดยตรงซึ่งพอถงึเทศกาลบุญสารทเดอืนสบิ

ขา้พเจา้กจ็ะรว่มปฏบิตัเิป็นประ จ�าทกุปีท�าใหไ้ดป้ระสบการณ์ และความรูใ้หม ่ๆ เพิม่ขึน้

ทกุครัง้ และศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิทัง้จากหนงัสอืวารสาร บทความต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเพณีสารทเดอืนสบิฯ (ประสบการณ์รอง) 

 จากประสบการณ์ตรง + ประสบการณ์รอง เกิดเป็นความรู้ใหม่นัน่คือ 

แนวความคดิสรา้งสรรค ์(Concept) และอยากจะถ่ายทอดเป็นผลงานศลิปะ ส่งผลให้

เกดิการคดิหาเทคนิค และวธิกีาร และสญัลกัษณ์ในการ แสดงออกเพื่อเป็นสื่อในการ

สร้างความเข้าใจในการรบัรู้ทางด้านศิลปะซึ่งจ�าเป็นจะต้องมปีระสบการณ์ในการ

แสดงออกทางด้านศิลปะมาก่อนวิธีเทคนิคในการแสดงออก + สื่อสัญลักษณ์

+ประสบการณ์ในการสรา้งสรรค ์และใชฐ้าน จากการใชท้ศันธาตุ (Visual Elements) 

เพื่อเป็นสื่อทางรูปธรรมน�าไปสู่ความงาม (Aesthetics) ทีเ่ป็นนามธรรมใน ชิ้นงาน 

และเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าตามแผนภาพกระบวนการในการแสดงออก

ทางศลิปะขา้งล่างน้ี

กศุโลบายจากคติความเช่ือจากประเพณีสารทเดือนสิบ 

(Concept)

วิธีการในการแสดงออก(Method Technique Medium) +

การเลือกใช้สญัลกัษณ์ (Symbol) ,ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

(Experience)

การใช้ทศันศิลป์(Visual Elements)

ผลงานศิลปะ(Art)
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