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การเติบ โตมาในวัฒ นธรรม และมีป ระเพณี ส ารทเดือ นสิบ เมือ งคอนฯ
ซึ่ง เกิด มาจากกุ ศ โลบายที่บ รรพบุ รุษ สืบ ทอดความดีง าม คือ มีท งั ้ ความกตัญ ญู
การเคารพผูใ้ หญ่ การกลัวเกรงการท�ำบาป และการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทน ฯลฯ
ล้วนแล้วแต่เป็ นค�ำสอน ทีม่ ุ่งเน้น ในการประพฤติปฏิบตั ดิ ี ส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิด
ส่วนตัวในการ ด�ำรงชีวติ ของข้าพเจ้า เกิดการหล่อหลอม และตกผลึกจนเกิดเป็ นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทีม่ ี แนวความคิดมาจากคติความเชื่อทางจิต
วิญญาณ ของภาคใต้ มาถ่ายทอดโดยน� ำเสนอผ่านวัสดุ “ขนมลา” ซึง่ เป็ น ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ คือการน� ำขนมลามาจัดวาง โดยการน� ำเสนอ ด้วยทัศนะใหม่ เพื่อสื่อถึงความ
หมายกับสังคม ปจั จุบนั และโยงใยถึงวิถชี วี ติ ประเพณี และวัฒนธรรมเดิม สะท้อนให้
สังคมทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยกุศโลบายเพื่อการด�ำรงอยู่ ซึ่งคุณค่า ทางจิตใจใฝ่หาสันติสุข ทัง้
ชาติน้ี และชาติหน้า
ค�ำ ส�ำ คัญ : 1. สารทเดือ นสิบ 2. ผีต ายาย 3. ชิง เปรต 4. หฺ มฺ ร บั 5. คนใต้
6. ชาวปกั ษ์ใต้
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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
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บทน�ำ

ภาพที ่ 1 ภาพประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช
ทีม่ า: http://duan10.blogspot.com/2012/09/blog-post_6007.html
"สารท” หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วงหรือ Autumn (Phraya Anumanrajadhon;
Dictionary of Royal Academy, 2003, p. 1096, 1183; Strange junction, 2008,
p. 313) รวมถึงเทศกาลท�ำบุญในวันสิน้ เดือนสิบด้วยการน�ำพืช พรรณธัญญาหารแรก
เก็บเกีย่ วมาปรุงเป็ นข้าวทิพย์ และข้าวมธุปายาสถวายพระสงค์ (Dictionary of Royal
Academy, 2003, p. 1096, 1183)
”สารท” ยังหมายถึง การท�ำบุญตามกาล (Phra mha san ti xun ca na, 2541,
p. 5051)
นอกจากนี้ “สารท” (Sard) ในภาษาบาลี หมายถึงการประกอบพิธเี พือ่ ญาติท่ี
ล่วงลับ หมายถึงการประกอบ พิธศี พเพือ่ แสดงความเคารพต่อวิญญาณ ทีล่ ่วงลับโดย
บรรดาญาติ ๆ ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับอาหาร และของทีม่ อบ ให้แก่พราหมณ์ผปู้ ระกอบ
พิธี (PaliEnglish Dictionary, 2005, p. 1097) ซึง่ มีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่า ศราทธ์
(Shraddha) ในภาษาสันสฤต หมายถึง
1) ผูท้ ม่ี ศี รัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า ความจริง ความภักดี ความมันศรั
่ ทธา
2) มีความเชือ่ มโยงกับพิธศี ราทธ์
3) พิธหี นึ่งทีแ่ สดงความเคารพ เพือ่ ประโยชน์ของญาติผลู้ ว่ งลับทีป่ ฏิบตั อิ ย่าง
เข้มงวดในวันเวลาทีแ่ น่ นอน และในโอกาสแห่งความรื่นเริง และโศกเศร้าของญาติ ๆ
ทีย่ งั มีชวี ติ (ประเพณีเหล่านี้ทำ� โดยการอุทศิ เครือ่ งเซ่นน�้ำ ทีต่ อ้ งอุทศิ ทุกวัน) และเครือ่ ง
เซ่นทีเ่ ป็นข้าวบิณฑ์ หรือก้อนข้าว และอาหารแก่บรรพบุรษุ ทางพ่อ และญาติ ทางแม่ขน้ึ
ไป 3 ชัน้ คือ พ่อ ปู่ และทวด ซึ่งพิธศี ราทธ์นัน้ ไม่ใช่พธิ ศี พ หรือพิธอี นั ตเยศติ
(Antyeshti) แต่เป็ นส่วน เพิม่ เติมของพิธศี พ ซึง่ เป็ นพิธที แ่ี สดงความเคารพ และการ
แสดงความคารวะแก่ผลู้ ่วงลับทีท่ ำ� โดยญาติ ๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นการจัดเสบียงให้ผทู้ ่ี
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ล่ว งลับ หลัง การประกอบพิธีศ พ ซึ่ง ท�ำ ไปก่ อ นหน้ า นี้ ด้ว ยอาหารที่ส ร้า งพลัง ให้แ ก่
ผูล้ ่วงลับ ส่งผลให้ผูล้ ่วงลับได้รบั กายละเอียดพิธศี ราทธ์จะจัดขึน้ ได้หลังจากพิธกี รรม
ต่าง ๆ ในงานศพได้เสร็จสิน้ แล้ว (Sanskrit English Dictionary, 2005, p. 1097) ซึง่
ญาติทล่ี ว่ งลับเหล่านี้เรา เรียกว่า “เปรต” หมายถึง กระวนกระวาย ผีเร่รอ่ น และไร้รา่ ง
(มีแต่เพียงลิงคสรีระ หรือกายละเอียด ของบุคคลในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
ซึง่ ไม่ถกู ท�ำลายด้วย ความตายจนกว่าวิญญาณจะเข้าสูน่ ิพพาน หรือโมกษะ) ผูล้ ว่ งลับ
จะต้องเป็ นเปรตไปจนกว่าจะมีการถวายเครือ่ ง เซ่น ข้าวบิณฑ์ครัง้ แรกเมือ่ เครือ่ งเซ่น
ข้าวบิณฑ์ได้มอบให้แล้ว บรรดาเปรตก็จะมีทอ่ี ยูใ่ นหมู่ “ปรตฤ” หรือเทพบุตร (Divine
Fathers) ในดินแดนแห่งความผาสุกทีเ่ รียกว่า “ปิตฤโลก" และการประกอบพิธศี ราทธ์จะ
เป็ นทีพ่ อใจ และให้ผลมากเมือ่ ผูป้ ระกอบพิธคี อื ลูกชาย (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 ของข้า พเจ้า คือ เป็ น ช่ว งเวลาเก็บ เกี่ย วผลผลิต
ทางการเกษตร และน� ำผลผลิตทาง การเกษตรมาท�ำบุญให้แก่ญาติทล่ี ่วงลับไปแล้ว
หรือผูท้ ย่ี งั มีชวี ติ อยู่ทงั ้ ยังเป็ นการถนอมอาหาร (แปรรูปพืชผักในฤดูกาล) เพื่อเก็บไว้
เป็ นเสบียงให้กบั พระภิกษุ สงฆ์ช่วงเข้าพรรษา และคนทัว่ ๆ ไป รวมไปถึงญาติท่ี
ล่วงลับไปแล้ว (เปรต “กรรม” คือผลของการท�ำความดีความชัวท�
่ ำให้ชวี ติ ต้องเวียน
ว่ า ยตายเกิด ในภู ม ิภ พต่ า ง ๆ ทัง้ แดนสุ ข คติภู ม ิ และทุ ก ขคติภู ม ิค ติธ รรมทาง
พระพุทธศาสนามุง่ สอนให้ประพฤติแต่กรรมดีแก่ตวั เอง และผูอ้ ่นื ทัง้ ทีร่ ว่ มชีวติ อยู่ และ
ล่วงลับไปแล้วเพื่อความสุขในภพนี้ และภพหน้ าท�ำให้เกิดประเพณีท่เี หมาะสมของ
แต่ละสังคมวัฒนธรรมสร้างขึน้ เพื่อเป็ นตัวเชื่อมระหว่างมนุ ษย์กบั สิง่ แวดล้อม และก็ม ี
พิธกี รรมเป็ นเสมือนเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง มนุ ษย์กบั จักรวาล เช่น
พิธชี งิ เปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ คือ ความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะในท้องถิน่
ภาคใต้ของประเทศไทยปฏิบตั ขิ น้ึ เพื่ออุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กบั ญาติทงั ้ ทีม่ ชี วี ติ อยู่
และล่วงลับไปแล้ว ประเพณี คือความประพฤติทก่ี ลุ่มชนหนึ่งเห็นว่าดีงามแล้ว จึงถือ
ปฏิบตั ถิ ่ายทอดสืบทอดส่งต่อเป็ นแบบแผนเดียวกันซึง่ จะ แสดงออกมาทัง้ ในรูปธรรม
ที่เป็ นพิธกี รรม และทางด้านนามธรรมที่แฝงมากับกุศโลบาย ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจ
ก่อเกิด ส�ำนึกทีด่ งี าม
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“สารทเดือนสิบ” เป็ นการท�ำบุญเพื่อน� ำเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายพระ
และอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ ผีบรรพบุรุษ (ผีตายาย) หรือเปรต ด้วยผลผลิตทาง
การเกษตรทีเ่ ป็ นช่วงเก็บเกี่ยวประจ�ำปี (ท�ำการถนอมอาหาร เป็ นขนมทัง้ 5 ชนิด)
จะปฏิบตั กิ นั ในช่วงวันแรม 13-15 ค�่ำ เดือนสิบของทุกปี ถอื เป็ นประเพณีทป่ี ฏิบตั กิ นั
ต่อเนื่องกันยาวนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั
ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทส่ี ำ� คัญของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ นประเพณีทแ่ี ฝงไว้ ด้วยความเชือ่ ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน เพราะ
ในส�ำนึกยังมีความเชื่อเรือ่ งจิตวิญญาณ การบูชา บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับไปแล้ว (ศาสนา
พราหมณ์) ต่อมาเมือ่ รับพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ก็มไิ ด้ ละทิง้ ความ
เชือ่ ดัง้ เดิม และได้ผสมผสานระหว่าง ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน ท�ำให้
พระพุทธ ศาสนาในภาคใต้มเี อกลักษณ์เฉพาะเป็ นของตนเองซึง่ เป็ นประเพณีทเ่ี ด่นชัด
และยิง่ ใหญ่ของเมืองนครศรีธรรมราช มีพธิ ชี งิ เปรต อันเป็ นพิธที ำ� บุญเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศล
ให้ผบี รรพบุรษุ และผีไม่มญ
ี าติ พิธกี รรมนี้ทำ� ให้เกิดความสัมพันธ์ กับโครงสร้างครอบครัว
ระบบเครือญาติ รวมตัวกันเพือ่ สร้างสิง่ ทีด่ ี อีกทัง้ ยังเป็ นการปลูกฝงั คุณธรรมทีด่ งี ามขึน้
ภายในจิตใจ ในทีส่ ุดของการปฏิบตั คิ วามเชื่อความเจริญทางด้านจิตใจ สันติสุขก็จะ
บังเกิดขึน้
ศาสนาพราหมณ์ (เคยมีอทิ ธิพลอยูก่ อ่ น) + พุทธศาสนาระดับชาวบ้าน = สารท
เดือนสิบ (มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็ น ของตนเอง)

ภาพที ่ 2 หอพระอิศวร อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โบราณวัตถุทส่ี ำ� คัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราชบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ทีม่ า: http://www.hotelsguidethailand.com/travel/travel_detail.php?l=th&code=4101
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สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ ตรงกับวันแรม 13 - 15 ค�่ำ เดือน 10 พิธกี รรมเริม่

1. พิธเี ริม่ คือ แรม 13 ค�่ำ เดือน 10 เป็ นวันจ่าย และเตรียมท�ำขนม 5 อย่าง
เพือ่ จัด หฺมฺรบั / หมะหรับ / หรือส�ำรับ
2. วันแรม 14 ค�่ำเดือน 10 คือ วันยก หฺมฺรบั หรือส�ำรับ มีขนมส�ำคัญ 5
- ขนมลา 		
หมายถึง แพรพรรณ เครือ่ งนุ่งห่ม
- ขนมพอง (คล้ายข้าวแต๋น) หมายถึง แพ เรือ หรือ พาหนะข้ามห้วงมหรรณพ
- ขนมกง หรือขนมไข่ปลา หมายถึง ใช้เป็ นเครือ่ งประดับ
- ขนมบ้า
หมายถึง การละเล่นสะบ้า
- ขนมดีซำ�
หมายถึง เงินเบีย้ ส�ำหรับใช้สอย

ภาพที ่ 3 ขนมทัง้ 5 ชนิดเปรียบได้กบั ปจั จัย 4 “เพือ่ ให้ญาติทเ่ี ป็ นเปรตได้ใช้ในปรโลก”
และมีอาหารแห้งต่างๆ ข้าวสาร หอม กระเทียม เกลือ น�้ำตาล ฯลฯ
ที ม่ า: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=samuian&date=13-102009&group=2&gblog=3
3. วันแรม 15 ค�่ำเดือน 10 คือ พิธยี ก หฺมฺรบั รับตายายคือก่อนออกจากบ้านน�ำ
หฺมฺรบั วางไว้ในห้องทีบ่ า้ น (เพือ่ เป็ นส�ำรับให้ผตี ายายทีก่ ลับมาทีบ่ า้ น) แล้วยก หฺมฺรบั
อีกส่วนไปวัดใกล้บา้ นน�ำอาหารไปวางไว้ตามต้นไม้ หรือ ริมก�ำแพงวัดส�ำหรับผีไม่มญ
ี าติ
และเมื่อ สวดบัง สุ กุ ล อุ ทิศ ส่ว นกุ ศ ลเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ชาวบ้า นก็จ ะกรูก ัน เข้า ไป
แย่งอาหารเหล่านี้ เพราะเชื่อว่าได้กุศลแรงเรียกพิธนี ้ีว่า “พิธชี งิ เปรต” เป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์ทม่ี นุษย์มตี ่อสิง่ เหนือธรรมชาติสว่ น หฺมฺรบั เป็ นการจัดส�ำรับอาหารไปให้
เปรตคือขนมทัง้ 5 ชนิดนัน้ มุง่ เน้นทีจ่ ะใช้แปรเปลีย่ นเป็น กระแสจิต เพือ่ อุทศิ จิตวิญญาณ
ทัง้ หลายตามจุดมุง่ หมายของลูกหลานขนม 5 ชนิด เปรียบได้กบั ปจั จัย 4 ในการด�ำรง
ชีวติ พิธีชิงเปรตก็เ ปรีย บเสมือนมาตรการทางสัง คมให้ม นุ ษย์ป ระพฤติดีป ฏิบตั ิดี
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โดยผูกกับกรอบจริยธรรมอันดี จากความเชือ่ เรือ่ งเปรตทีต่ อ้ งทุกข์ทรมานด้วยการกระ
ท�ำของตนเอง เมือ่ ครัง้ ยังมีชวี ติ อยูห่ รืออดีตภพในแง่ของ ความรูส้ กึ พิธชี งิ เปรตท�ำให้เกิด
ความสุขกายสบายใจทีไ่ ด้แสดงความกตัญญูต่อ บรรพบุรษุ ทีม่ พี ระคุณ

ภาพที ่ 4 นอกจากนี้ ก็ม ีก ารจัด ขบวนหฺ มฺ ร บั เพื่อ แห่ แ หนไปรอบ ๆ ตัว เมือ ง
จ. นครศรีธรรมราช

ภาพที ่ 5 คนทีแ่ ต่งตัวเป็ นเปรต และหุน่ เปรตทีย่ นื เฝ้าประตูวดั
ตอนเด็ก ข้า พเจ้า ไปวัด กับ แม่แ ล้ว เห็น คนที่แ ต่ ง ตัว เป็ น เปรตข้า พเจ้า เกิด
ความกลัวมากและเด็กๆ ในวัดต่าง พากันวิง่ หนี เพราะความกลัวแม่ของข้าพเจ้า
จึง สอนว่า ต้อ งเป็ น เด็ก ดีป ระพฤติป ฏิบ ตั ิดี จะได้ไ ม่ต กนรกไปเป็ น เปรต น่ า กลัว
อย่างทีเ่ ห็น
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ภาพที ่ 6 พิธยี กหฺมฺรบั รับตายาย

ภาพที่ 7 ยกหฺมฺรบั รับตายายเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 8 ชิงเปรต
ที่มา: http://board.postjung.com/526402.html
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เทศกาลเดือนสิบประกอบด้วยการท�ำบุญทีจ่ ดั ขึน้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
1) ตามความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาเปรตโดนปล่อยตัวให้มาพบญาติพน่ี ้อง
ญาติทม่ี ชี วี ติ อยู่กพ็ ยายามหาอาหารต่าง ๆ ไปท�ำบุญตามวัดเพื่อเป็ นการแสดงความ
สนุกสนานประจ�ำปีรว่ มกันและท�ำบุญในโอกาสทีไ่ ด้รบั ผลผลิตทาง
2) เพือ่ น�ำพืชผลต่าง ๆ ไปท�ำบุญส�ำหรับพระภิกษุจะได้เก็บไว้เป็ นเสบียงใน
ฤดูฝน
3) เพือ่ เป็ นการถนอมอาหารจากผลผลิตประจ�ำปี ให้คนหรือประชาชนทัว่ ๆ
ไป (ต่างศาสนา) ได้บริโภคอิทธิพลจากพิธชี งิ เปรต (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
1. นามธรรม คือตามความเชื่ออุทศิ บุญกุศลญาติทล่ี ่วงลับไปแล้ว (เปรต)
สัญลักษณ์คอื ขนมเทศกาลเดือน สิบเมืองคอนมีความหมาย
		
1.1 เป็ นของหวานของแห้งใช้เป็ นเสบียงของบรรพบุรษุ ใน
		
1.2 มีรปู ลักษณ์ทบ่ี รรพบุรุษจะใช้สอยเช่นใช้แทนเสือ้ ผ้า และมีเส้น
เป็ นฝอยเล็ก ๆ พอทีเ่ ปรตเท่ารูเข็มจะกินได้
		
1.3 ท�ำด้วยเจตนาอันยิง่ ใหญ่ สนองคุณด้วยการท�ำขนมถวายพระ
อุทศิ ส่วนบุญให้ดว้ ยมือตนเอง
2. รูปธรรม คือการท�ำบุญส�ำหรับภิกษุเก็บไว้เป็ นเสบียงในฤดูฝน (เข้าพรรษา)
ถ้าประมวลกิจกรรม ประเพณี เป็ นปรัชญาหรืออุดมการณ์น่าจะเป็ นดังนี้
		
แรงกตัญญู
รูป้ ระเพณี
สามัคคีคอื พลัง
คลังความเอือ้ เฟื้อ ปฏิบตั เิ พือ่ ชาวปกั ษ์ใต้

ภาพที ่ 9 ชิงเปรตทีว่ ดั หลาไพ จ.นครศรีธรรมราช
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นอกก�ำแพงวัดมีสตรีชาวอิสลามมารับขนม 5 ชนิด เพื่อเก็บไว้เป็ นเสบียงไว้
บริโภคซึง่ ผลิตมาจากผลหมาก รากไม้จากการเกษตรแทบทัง้ สิน้ กล่าวคือ เป็ นอาหาร
ทีไ่ ด้มาจากพืชโดยผ่านกรรมวิธกี ารหมัก เพือ่ เป็ นการถนอม อาหารเก็บเอาไว้ได้นาน
สามารถบริโภคได้ทุกศาสนาทัง้ ยังเป็ นกุศโลบาย สอนให้เอื้อเฟื้ อเผือแผ่ต่อทุกคน
ทุกชนชัน้ ทุกศาสนาในสังคมไม่ปิดกัน้ เป็ นการให้ทเ่ี ป็ นทานอันยิง่ ใหญ่
คติความเชื่อของภาคใต้ว่าด้วยประเพณีบุญสารทเดือนสิบนัน้ ได้รบั อิทธิพล
มาจากศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธศาสนาตามล�ำดับ จากความอุดมสมบูรณ์ทาง
ด้านภูมศิ าสตร์ ก่อเกิดสังคมเกษตรกรรม ซึง่ เกีย่ วข้องอยู่กบั ธรรมชาติจงึ ต้องเคารพ
ธรรมชาติ และเชือ่ เรือ่ งไสยศาสตร์สงิ่ เร้นลับ และผีเปรต (ผีตายาย) เพือ่ ช่วยแก้ปญั หา
ความเดือดร้อนทางใจในระดับหนึ่งทีส่ ำ� คัญยังแฝงไว้ดว้ ยกุศโลบายอันดีงาม ทีอ่ ยู่ใน
รูป ของนามธรรม คือมีทงั ้ ความกตัญญู การเคารพผูใ้ หญ่ การกลัวเกรงการท�ำบาป
และการให้โดยไม่หวัง ผลตอบแทน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็ นค�ำสอนทีใ่ ห้กลัวเกรงต่อบาป
และมุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบตั ดิ ี ส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดส่วนตัวในการด�ำรงชีวติ
ของข้าพเจ้าและคนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ปิ ระเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้ทุกคน
กระบวนการสร้า งสรรค์ผ ลงานนั น้ ข้า พเจ้า จึง น� ำ แรงบัน ดาลใจดัง กล่ า ว
มาสร้างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะ ด้วยการน� ำวัสดุ คือขนมลา โดยเทคนิควิธกี ารของ
ภูมปิ ญั ญาพื้นบ้านภาคใต้ น� ำขนมลามาจัดวาง โดยใช้ความรู้ทางด้านทัศนธาตุมา
วิเคราะห์รูปทรงทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของการสื่อสารระหว่างมนุ ษย์กบั วิญญาณก�ำหนด
โครงสร้าง เป็ นสามมิติ ด้านสี และน�้ ำหนักใช้สจี ากธรรมชาติของขนมลาพร้อมทัง้ กลิน่
เพือ่ การรับรูร้ สด้านการสูดดม ทัง้ ให้เกิดความรูส้ กึ ปะทะต่อสายตา และการผูกมัดของ
ขนมลา ท�ำให้เกิด น�้ำหนักของการทับซ้อน ลักษณะพืน้ ผิว ด้วยวิธกี ารท�ำขนมเป็ นการ
หยอดแป้งให้เกิดเป็ นเส้นสานกัน ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับผืนผ้าเป็ นส่วนส�ำคัญในการ
แสดงออกด้านพืน้ ทีว่ ่างใช้หอ้ งว่างเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา คือวันแรม 15 ค�่ำ จะ
ต้องจัดส�ำรับไว้ในห้องทีบ่ า้ นก่อนเดินทางไปวัด และสามารถสร้างความรูส้ กึ ทีเ่ ชื่อม
ต่อจากเบือ้ ง ล่างสู่เบือ้ งบน เพื่อการสื่อสารระหว่างภพ ถือว่า พืน้ ทีว่ ่างมีความส�ำคัญ
และควบคู่ไปกับรูปทรง

242

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ภาพที ่ 10 ภาพขัน้ ตอนการสร้างสรรค์

ภาพที ่ 11 ภาพร่าง

ภาพที ่ 12 ภาพผลงาน “สายสัมพันธ์ระหว่างภพ”
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จากการท�ำงานศิลปะเป็ นแนวผลงานการจัดวางประกอบสถานทีถ่ อื เป็ นการ
แสดงออกทางด้านศิลปะที่ ก้าวเข้าไปสู่สงิ่ ทีล่ กึ ซึ้งในจิตวิญญาณของความเป็ นไทย
โดยไม่ได้อาศัยรูปแบบเดิม ๆ ของไทยเช่นจิตรกรรมไทย ทีต่ ้องผ่านการระบายสี
มีลกั ษณะงานเป็ น 2 มิติ หรือ 3 มิติ อย่างงานประติมากรรมไทย ฯลฯ แต่เป็ นการ
เปิ ดใจกว้าง ในการถ่ายทอดและมีความเป็ นสากลมากขึน้ ซึง่ การจัดวางทีป่ ระกอบกับ
สถานทีน่ นั ้ มีความหมายควบคูไ่ ปกับสถานทีน่ นั ้ ๆ ทีใ่ ช้ในการจัดวางด้วยกล่าวคือในห้อง
เปรียบได้กบั การทีญ
่ าติทล่ี ่วงลับเปรตสามารถติดต่อหรือเชื่อมต่อ กันได้ซง่ึ ทัง้ ห้องมี
สัญลักษณ์ของเพดานทีห่ มายถึงสวรรค์และก็พน้ื ดินเปรียบกับนรกซึง่ มีตรงกลางห้องที่
เป็ นเรือ่ ง ราวทัง้ หมดเปรียบได้กบั โลกมนุษย์ซง่ึ เป็ นคนกลาง และเป็ นตัวแทนของสาย
เลือ ด สายสัม พัน ธ์ส ญ
ั ลัก ษณ์ ท ัง้ หมด หมายถึง การสื่อ สารและการเชื่อ มต่ อ กัน
ผ่านทัง้ 3 ภพ (คติความเชือ่ เรือ่ งภพภูม)ิ และรูปทรงทีน่ � ำมาใช้ในการสร้าง สรรค์งาน
ศิลปะนี้เป็นสัญลักษณ์ทส่ี อ่ื ถึงเปรต ผีบรรพบุรษุ แทนค่าเป็นลักษณะกรวยแหลม พุง่ ขึน้
พุง่ ลง เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มต่อระหว่างภพ ภูม ิ ระหว่าง ข้างบนกับข้างล่าง หรือนรกกับ
สวรรค์ซ่ึงมีตรงกลาง คือโลกมนุ ษย์ท่แี สดงความกตัญญู และเป็ นสื่อกลางในการ
แสดงออกรวมถึงลักษณะของเส้นเล็ก ทีส่ านกันของขนมลาให้ความรูส้ กึ เหมือนเสือ้ ผ้า
และเครือ่ งนุ่งห่ม ซึง่ ไว้หอ่ หุม้ ร่างกายของผีบรรพบุรษุ หรือเปรตนันเอง
่ และก็มที ม่ี าจาก
การจัด หฺมฺรบั รูปทรงกรวยยอดแหลมมีรปู ทรงเหมือนกับเจดีย์ หรือเจติย หมายถึงระลึก
ถึงซึงเปรียบได้กบั การสร้างเจตนาอุทศิ ให้ ซึง่ เป็ นรูปทรงทีม่ คี วามหมายทีด่ เี รียบง่าย
และเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องการอุ ทิศ ให้ท่ีห ล่ อ หลอมท�ำ ให้เ กิด จิต วิญ ญาณเฉพาะตนที่
ถ่ายทอดและสือ่ สารถึงสาย สัมพันธ์ระหว่างภพ
สรุป

จากการทีข่ า้ พเจ้าเกิด และเติบโตมาในวัฒนธรรมของภาคใต้ทำ� ให้เกิดการ
หล่อหลอม และตกผลึก ในระดับหนึ่งกับความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั การอบรมสังสอนจากกุ
่
ศโลบาย
ทีบ่ รรพบุรุษของข้าพเจ้าถือปฏิบตั กิ นั มา อย่างช้านาน ไม่ว่าจะในรูปแบบ พิธกี รรม
ประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิง่ ทีด่ งี าม และมีคณ
ุ ค่าส�ำหรับคนใน
ปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นยุคของเทคโนโลยีทม่ี แี ต่ความรวดเร็วและฉาบฉวยไม่ได้มงุ่ เน้นการอบรม
ทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าอยากเป็ นส่วนหนึ่งทีอ่ ยากบอกกับสังคมอื่นให้
ได้รบั รู้ โดยผ่านการแสดงออกทางด้านศิลปะ ซึง่ ศิลปะเปรียบได้กบั ภาษาสากลทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้การออกเสียง เพือ่ การสือ่ สาร แต่เป็ นการสือ่ สารทางด้านจิตใจและความรูส้ กึ ทีร่ บั รูร้ ส
นัน้ ๆ ด้วยการน�ำวัสดุและวิธกี ารแสดงออกของภูมปิ ญั ญา ของภาคใต้คอื ขนมลามาจัด
วาง (Installation) ในการน�ำเสนอด้วยทัศนะใหม่ให้การแสดงออกทางทัศนศิลป์เพือ่ ให้
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เกิดความงาม (Aesthetic) สามารถสือ่ ความหมายและอารมณ์ความรูส้ กึ ทีผ่ เู้ สพสามารถ
สัมผัสความรูส้ กึ และเรือ่ งราวโดยตรงผ่านกระบวนการแสดงออกทางศิลปะ ดังนี้
จากการได้รบั รู้ (ประสบการณ์โดยตรงซึ่งพอถึงเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ
ข้าพเจ้าก็จะร่วมปฏิบตั เิ ป็นประ จ�ำทุกปีทำ� ให้ได้ประสบการณ์ และความรูใ้ หม่ ๆ เพิม่ ขึน้
ทุกครัง้ และศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมทัง้ จากหนังสือวารสาร บทความต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเพณีสารทเดือนสิบฯ (ประสบการณ์รอง)
จากประสบการณ์ ต รง + ประสบการณ์ ร อง เกิด เป็ น ความรู้ใ หม่นัน่ คือ
แนวความคิดสร้างสรรค์ (Concept) และอยากจะถ่ายทอดเป็ นผลงานศิลปะ ส่งผลให้
เกิดการคิดหาเทคนิค และวิธกี าร และสัญลักษณ์ในการ แสดงออกเพื่อเป็ นสื่อในการ
สร้างความเข้าใจในการรับรู้ทางด้านศิลปะซึ่งจ�ำเป็ นจะต้องมีประสบการณ์ ในการ
แสดงออกทางด้า นศิล ปะมาก่ อ นวิธีเ ทคนิ ค ในการแสดงออก + สื่อ สัญ ลัก ษณ์
+ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ และใช้ฐาน จากการใช้ทศั นธาตุ (Visual Elements)
เพื่อเป็ นสื่อทางรูปธรรมน� ำไปสู่ความงาม (Aesthetics) ทีเ่ ป็ นนามธรรมใน ชิ้นงาน
และเกิด เป็ น ผลงานศิล ปะที่ม ีคุ ณ ค่ า ตามแผนภาพกระบวนการในการแสดงออก
ทางศิลปะข้างล่างนี้
กุศโลบายจากคติ ความเชื่อจากประเพณี สารทเดือนสิ บ
(Concept)

วิ ธีการในการแสดงออก(Method Technique Medium) +
การเลือกใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbol) ,ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
(Experience)

การใช้ทศั นศิ ลป์ (Visual Elements)

ผลงานศิ ลปะ(Art)
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