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คําสําคัญ   

สารทเดือนสิบ,ทําบุญเดือนสิบ : ประเพณีสําคัญอยางหนึ่งที่ชาวภาคใตไดปฏิบัติสืบตอกันมาแต 

ครั้งโบราณ จนถึงปจจุบันทั้งนี้เนื่องมาจาก ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

ผีตายาย หมายถึง บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว  

ชิงเปรต เปนประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบของ ชาวภาคใตโดยทํารานจัดหฺมฺรับ 

อาหารคาวหวาน ไปวางเพื่ออุทิศสวนกุศลสงไปใหเปรตชน (ปู ยา ตา ยายและบรรพบุรุษ ที่ลวงลับไปแลว) 

หลังจากวางหฺมฺรับไวบนรานเปรตแลวพวกลูกหลานที่ยังมีชีวิตก็จะเขาแยงอาหารนั้นแทนจึงเรียกวา 

“ชิงเปรต” 

หฺมฺรับ (หมะ-หรับ) หรือสํารับ หมายถึง“อาหารหรือขาวของที่จัดเปนชุด”เปนการนําเครื่อง 

อุปโภคบริโภค (ขนมทั้ง5ชนิด) มาจัด หรือประดับใหเปนทรงกรวยหรือมียอดแหลมเพื่อนำไปถวายพระ 

และประกอบพิธีกรรมในเทศกาล สารทเดือนสิบ 

คนใต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ใหความหมายของคําวา คน หมายถึง น. 

มนุษย,ก.กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทําสิ่งที่นอนกนหรือที่เกาะกันอยูเปนกลุมเปนกอนใหกระจาย 

ขยายตัวหรือกวนสิ่งตางๆใหเขากัน.  ใต หมายถึง น. ทิศที่อยูตรงกันขามกับทิศเหนือ,ทิศที่อยูทางขวามือ 

เมื่อหันหนาไปทางทิศตะวันออกเรียก ทิศใต,ทักษิณก็วา. บ. ขางลางเชนอยูใตตนไม. ว.ที่อยูในที่หรือฐานะ 

ต่ํากวาสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบ เทียบกัน เชน รถไฟใตดิน อยูใตอํานาจ,หรือตรงกันขามกับเหนือ  คนใต 

หมายถึง มนุษยที่อาศัยอยูทางทิศใต หรือ ตอนใตของประเทศไทย  

           ชาวปกษใต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ใหความหมายของคําวา               

ชาว หมายถึง น.กลุมชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เชน ชาวไทย ชาวจีน หรืออยูในถิ่นฐานเดียวกัน เชน 

ชาวเมือง ชาวชนบท หรือมีอาชีพอยางเดียวกัน เชน ชาวไรชาวนา ชาวประมง หรือ นับถือศาสนารวมกัน 



 

สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ กุศโลบายที่แฝงมากับประเพณี 2 

  

เชน ชาวพุทธ ชาวคริสต. สวนคําวาปกษ-, ปกษ[ปกสะ-, ปก] หมายถึง น. ฝาย, ขาง, เชน ปกษใต, 

กึ่งของเดือนจันทรคติคือ เดือนหนึ่งมี ๒ ปกษ ขางขึ้นเรียก ศุกลปกษ (แปลวา 

ฝายขาวหมายเอาแสงเดือนสวาง) ขางแรมเรียก กาฬปกษ (แปลวา ฝายดําหมายเอาเดือนมืด), ครึ่งเดือน 

เชน หนังสือรายปกษ.(ส.;ป.ปกฺข). ชาวปกษใต หมายถึง กลุมชน,กลุมคนหรือประชาชนที่อยูในภาคใต 

ของประเทศไทย 

บทคัดยอ 

 การเติบโตมาในวัฒนธรรม และมปีระเพณีสารทเดือนสิบเมืองคอนฯ ซึ่งเกิดมาจากกุศโลบายที่ 

บรรพบุรุษสืบทอดความดีงามคือ มีทั้งความกตัญู, การเคารพผูใหญ, การกลัวเกรงการทําบาปและการให 

โดยไมหวังผลตอบแทนฯลฯลวนแลวแตเปนคําสอนที่มุงเนนในการประพฤติปฏิบัติดีสงผลตอความรูสึกนึก

คิดสวนตัวในการดํารงชีวิตของขาพเจาเกิดการหลอหลอมและตกผลึกจนเกิดเปนแรงบันดาลใจในการสราง

สรรคงานศิลปะที่มีแนวความคิดมาจากคติความเชื่อทางจิตวิญญาณของภาคใต มาถายทอดโดยนำเสนอ 

ผานวัสดุ“ขนมลา”ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นคือการนําขนมลามาจัดวางโดยการนําเสนอดวยทัศนะใหมเพื่อ

สื่อถึงความหมายกับสังคมปจจุบันและโยงใยถึงวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมเดิมสะทอนใหสังคมที่แฝงไว

ดวยกุศโลบายเพื่อการดํารงอยูซึ่งคุณคาทางจิตใจใฝหาสันติสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา   

                                                                                                                                                                                

บทนำ 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่1 : องคพระมหาธาตุ 
จ.นครศรีธรรมราช 
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         “สารท”หมายถึง ฤดูใบไมรวงหรือ Autumn (พระยาอนุมานราชธน;พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย 

สถาน. 2546: 1096, 1183; แปลก สนธิรักษ. 2551:313) รวมถึงเทศกาลทําบุญในวันสิ้นเดือนสิบ 

ดวยการนําพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเปนขาวทิพยและขาวมธุปายาสถวายพระสงค 

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2546:1096, 1183)”สารท” ยังหมายถึง การทําบุญตามกาล 

(พระมหาสันติ อุนจะนํา. 2541: 5051) นอกจากนี้“สารท”(Sard)ในภาษาบาลีหมายถึงการประ 

กอบพิธีเพื่อญาติที่ลวงลับหมายถึงการประกอบพิธีศพเพื่อแสดงความเคารพตอวิญญาณที่ลวงลับโดยบรร 

ดาญาติๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอาหารและของที่มอบใหแกพราหมณผูประกอบพิธี (PaliEnglish 

Dictionary. 2005: 1097) ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ศราทธ (Shraddha)ในภาษาสันสฤต 

หมายถึง 1) ผูที่มีศรัทธาในศาสนาอยางแรงกลา ความจริง ความภักดี ความมั่นศรัทธา 2) 

มีความเชื่อมโยงกับพิธีศราทธและ 3) พิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพและเพื่อประโยชนของญาติผูลวงลับ 

ที่ปฎิบัติอยางเขมงวดในวันเวลาที่แนนอนและในโอกาสแหงความรื่นเริงและโศกเศราของญาติๆที่ยังมีชีวิต 

(ประเพณีเหลานี้ทําโดยการอุทิศเครื่องเซนน้ําที่ตองอุทิศทุกวัน) และ เครื่องเซนที่เปนขางบิณฑ 

หรือกอนขาว และอาหารแกบรรพบุรุษทางพอและญาติทางแมขึ้น ไป 3ชั้น คือ พอ ปู และทวด 

ซึ่งพิธีศราทธนั้น ไมใชพิธีศพหรือพิธีอันตเยศติ (Antyeshti) แตเปนสวนเพิ่มเติมของพิธีศพ 

ซึ่งเปนพิธีที่แสดงความเคารพและการแสดงความคารวะแกผูลวงลับที่ทําโดยญาติๆนอกจากนี้ยังเปนการจั

ดเสบียงใหผูที่ลวงลับหลังการประกอบพิธีศพ ซึ่งทําไปกอนหนานี้ดวยอาหารที่สรางพลังใหแกผู 

ลวงลับสงผลใหผูลวงลับไดรับกายละเอียดพิธีศราทธจะจัดขึ้นไดหลังจากพิธีกรรมตางๆในงานศพได 

เสร็จสิ้นแลว (Sanskrit English Dictionary. 2005: 1097) ซึ่งญาติที่ลวงลับเหลานี้เราเรียกวา       

“เปรต”หมายถึง กระวนกระวาย ผีเรรอน และไรราง(มีแตเพียงลิงคสรีระหรือกายละเอียดของบุคคล 

ในการทองเที่ยวไปในสังสารวัฏซึ่งไมถูกทําลายดวยความตายจนกวาวิญญาณจะเขาสู นิพพาน หรือ 

โมกษะ) ผูลวงลับจะตองเปนเปรตไปจนกวาจะมีการถวายเครื่องเซนขาวบิณฑครั้งแรกเมื่อเครื่องเซน 

ขาวบิณฑไดมอบใหแลว บรรดาเปรตก็จะมีที่อยูในหมู “ปรตฤ” หรือ เทพบุตร (Divine Fathers) 

ในดินแดนแหงความผาสุกที่เรียกวา “ปตฤโลก" และการประกอบพิธีศราทธจะเปนที่พอใจและใหผล 

มากเมื่อผูประกอบพิธีคือลูกชาย (Sankrit English Dictionary. 2005: 711)     ( สุมาลัย  กาลวิบูลย. 

บทความ”การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีสารทเดือนสิบกับแนวความคิดเรื่องกรรมและการอุทิศสวนกุศล 

ในพุทธศาสนานิกานเถรวาท”. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 101-102. )           

 “สารท” ในความหมายของขาพเจา คือ เปนชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร                                       

และนําผลผลิตทางการเกษตรมาทําบุญใหแก ญาติที่ลวงลับไปแลว และที่ยังมีชีวิตอยูทั้งยังเปนการถนอม 

อาหาร(แปรรูปพืชผักในฤดูกาล)เพื่อเก็บไวเปนเสบียงใหกับพระภิกษุสงฆชวงเขาพรรษาและคนทั่วๆไปรวม
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ไปถึงญาติที่ลวงลับไปแลว(เปรต)“กรรม”คือผลของการทําความดีความชั่วทําใหชีวิตตองเวียนวายตายเกิด 

ในภูมิภพตางๆทั้งแดนสุขคติภูมิและทุกขคติภูมิคติธรรมทางพระพุทธศาสนามุงสอนใหประพฤติแตกรรมดี

แกตัวเองและผูอื่นทั้งที่รวมชีวิตอยูและลวงลับไปแลวเพื่อความสุขในภพนี้และภพหนาทําใหเกิดประเพณีที่

เหมาะสมของแตละสังคมวัฒนธรรมสรางขึ้นเพื่อเปนตัวเชื่อมระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและก็มีพิธีกรรม

เปนเสมือนเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธระหวางมนุษยกับจักรวาลเชนพิธีชิงเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ 

คือ ความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะในทองถิ่นภาคใตของประเทศไทยปฏิบัติขึ้นเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศล 

ใหกับญาติทั้งที่มีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว    ประเพณีคือความประพฤติที่กลุมชนหนึ่งเห็นวาดีงามแลว 

จึงถือปฏิบัติถายทอดสืบทอดสงตอเปนแบบแผนเดียวกันซึ่งจะแสดงออกมาทั้งในรูปธรรมที่เปนพิธีกรรม 

และทางดานนามธรรมที่แฝงมากับกุศโลบายที่ชวยขัดเกลาจิตใจกอเกิดสํานึกที่ดีงาม          

“สารทเดือนสิบ” เปนการทําบุญเพื่อนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายพระและอุทิศสวนบุญสวนกุศล ใหแก 

ผีบรรพบุรุษ(ผีตายาย)หรือเปรตดวยผลผลิตทางการเกษตรที่เปนชวงเก็บเกี่ยวประจําป(นํามาทําการถนอม 

อาหารเปนขนมทั้ง5ชนิด)จะปฏิบัติกันในชวงวันแรม13-15ค่ําเดือนสิบของทุกปถือเปนประเพณีที่ปฏิบัติ 

กันตอเนื่องกันมายาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน                                                                                                         

 ประเพณีสารทดือนสิบเปนประเพณีที่สําคัญของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนประเพณีที่แฝง 

ไวดวยความเชื่อศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ระดับชาวบานเพราะในสํานึกยังมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาน 

การบูชาบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว(ศาสนาพราหมณ)ตอมาเมื่อรับพระพุทธศาสนาเขามาเปนศาสนาประ

จําชาติก็มิไดละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมและไดผสมผสานระหวางศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเขาดวยกัน

ทําใหพระพุทธศาสนาในภาคใตมีเอกลักษณเฉพาะเปนของตนเองซึ่งเปนประเพณีที่เดนชัดและยิ่งใหญของ  

เมืองนครศรีธรรมราช มีพิธีชิงเปรต อันเปนพิธีทําบุญ เพื่ออุทิศสวนกุศลใหผีบรรพบุรุษ และผีไมมีญาติ 

พิธีกรรมนี้ทําใหเกิดความสัมพันธกับโครงสราง ครอบครัว ระบบเครือญาติ รวมตัวกันเพื่อสรางสิ่งที่ดี 

อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามขึ้นภายในจิตใจในที่สุดของ การปฏิบัติความเชื่อความเจริญทาง 

ดานจิตใจ สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้น                                                                                   

ศาสนาพราหมณ(เคยมีอิทธิพลอยูกอน) + พุทธศาสนา(ระดับชาวบาน = สารทเดือนสิบ(มีเอก- 

ลักษณเฉพาะเปนของตนเอง)              
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ภาพที่2 : หอพระอิศวร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช   บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

                  (ที่มา: http://www.hotelsguidethailand.com/travel/travel_detail.php?l=th&code=4101) 

   

        สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ ตรงกับวันแรม13 - 15 ค่ํา เดือน 10 พิธีกรรมเริ่มดังนี้                                                                                          

1. พิธีเริ่ม คือ แรม13  ค่ํา เดือน10 เปนวันจาย และเตรียมทําขนม5 อยางเพื่อจัด  หฺมฺรับ /หมะหรับ/ หรือ 

สํารับ                                                                                                                      

2. วันแรม14ค่ําเดือน10 คือวันยก หฺมฺรับ หรือสํารับ   มีขนมสําคัญ 5อยาง ไดแก                                                                                                          

- ขนมลา                                                   หมายถึง แพรพรรณ เครื่องนุงหม                                                                                                                                                              

- ขนมพอง  (คลายขาวแตน)          หมายถึง แพ เรือ หรือ พาหนะขามหวงมหรรณพ                                                                                            

- ขนมกงหรือขนมไขปลา                                    หมายถึง ใชเปนเครื่องประดับ                                                                                                                       

- ขนมบา                                                           หมายถึง การละเลนสะบา                                                                                                                                           

- ขนมดีซํา                                              หมายถึง เงินเบี้ย สําหรับใชสอย 
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ภาพที่3: ขนมทั้ง5ชนิดเปรียบไดกับปจจัย4“เพื่อใหญาติที่เปนเปรตไดใชในปรโลก”และมีอาหารแหงตางๆ ขาวสาร หอม กระเทียม  เกลือ 

น้ําตาล ฯลฯ             (ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=samuian&date=13-10-2009&group=2&gblog=3)  

 

3. วันแรม15ค่ําเดือน10 คือ พิธียก หมฺฺรับ รับตายายคือกอนออกจากบานนําหฺมฺรับวางไวในหองที่บาน 

(เพื่อเปน สํารับให ผีตายายที่กลับมาที่บาน) แลวยกหฺมฺรับอีกสวนไปวัดใกลบานนำอาหาร 

ไปวางไวตามตนไมหรือริมกําแพงวัดสําหรับผีไมมีญาติและเมื่อสวดบังสุกุลอุทิศสวนกุศลเสร็จเรียบรอยแลว 

ชาวบานก็จะกรูกันเขาไปแยงอาหารเหลานี้เพราะเชื่อวาไดกุศลแรง เรียกพิธีนี้วา  

“พิธีชิงเปรต”เปนการแสดงความสัมพันธที่มนุษยมีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ สวน หมฺรฺับ เปนการจัดสํารับ 

อาหารไปใหเปรตคือขนมทั้ง5ชนิดนั้นมุงเนนที่จะใชแปรเปลี่ยนเปนกระแสจิตเพื่ออุทิศจิตวิญญานทั้งหลาย

ตามจุดมุงหมายของลูกหลาน ขนม5ชนิดเปรียบไดกับ ปจจัย4ในการดํารงชีวิต พิธีชิงเปรตก็เปรียบเสมือน 

มาตราการทางสังคมใหมนุษยประพฤติดีปฏิบัติดี โดยผูกกับกรอบจริยธรรมอันดีจากความเชื่อเรื่องเปรต 

ที่ตองทุกขทรมานดวยการกระทําของตนเอง เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูหรืออดีตภพ ในแงของความรูสึกพิธีชิง -

เปรตทําใหเกิดความสุขกายสบายใจที่ไดแสดงความกตัญูตอ บรรพบุรุษที่มีพระคุณ   
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                                 ภาพที่4: นอกจากนี้ก็มีการจัดขบวนหฺมฺรับ เพื่อแหแหนไปรอบๆตัวเมือง จ.นครศรีธรรมราช 

                     

         ภาพที่5 : คนที่แตงตัวเปนเปรต และหุนเปรตที่ยืนเฝาประตูวัด                                           
* ตอนเด็กขาพเจาไปวัดกับแมแลวเห็นคนที่แตงตัวเปนเปรตขาพเจาเกิดความกลัวมากและเด็กๆ 

ในวัดตางพากันวิ่งหนีเพราะความกลัว แมของขาพเจาจึงสอนวาตองเปนเด็กดี ประพฤติปฏิบัติ- ด ี

จะไดไมตกนรกไปเปนเปรตนากลัวอยางที่เห็น 
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                                      ภาพที่6 : พิธียกหฺมฺรับ รับตายาย 

                            

                                      ภาพที่7 : ยกหฺมฺรับ รับตายายเรียบรอยแลว 

                    

                                    ภาพที่8 : ชิงเปรต  (ที่มา:http://board.postjung.com/526402.html) 
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  เทศกาลเดือนสิบประกอบดวยการทําบุญที่จัดขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ ดังนี้                                                                                             

- ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเปรตโดนปลอยตัวใหมาพบญาติพี่นองญาติที่มีชีวิตอยูก็พยายามหา       

อาหารตางๆไปทําบุญตามวัดเพื่อเปนการแสดงความสนุกสนานประจําปรวมกันและทําบุญในโอกาสที่ได                                                                             

รับผลผลิตทางการเกษตร                                                                                                              

- เพื่อนําพืชผลตางๆไปทําบุญสําหรับพระภิกษุจะไดเก็บไวเปนเสบียงในฤดูฝน                                                                                                            

- เพื่อเปนการถนอมอาหารจากผลผลิตประจําป ใหคนหรือประชาชนทั่วๆไป(ตางศาสนา)ไดบริโภค    

อิทธิพลจากพิธีชิงเปรต(ประเพณีสารทเดือนสิบ)                                                                                                                   

1.นามธรรม คือตามความเชื่ออุทิศบุญกุศลญาติที่ลวงลับไปแลว(เปรต)สัญลักษณคือขนมเทศกาลเดือน 
สิบเมืองคอนมีความหมายคือ                                                                                                                               

1.1เปนของหวานของแหงใชเปนเสบียงของบรรพบุรุษในปรโลก                                                                                                                 

1.2มีรูปลักษณที่บรรพบุรุษจะใชสอยเชนใชแทนเสื้อผา 

และมีเสนเปนฝอยเล็กๆพอที่เปรตปากเทารูเข็มจะกินได                                                                                                

1.3 ทําดวยเจตนาอันยิ่งใหญ สนองคุณดวยการทําขนมถวายพระอุทิศสวนบุญใหดวยมือตนเอง                   

2.รูปธรรม คือการทําบุญสําหรับภิกษุเก็บไวเปนเสบียงในฤดูฝน(เขาพรรษา) 
ถาประมวลกิจกรรมประเพณีเปนปรัชญาหรืออุดมการณนาจะเปนดังนี้  

แรงกตัญู                                                                                                                                                                                              

รูประเพณี                                                                                                                                                                                                      

สามัคคีคือพลัง                                                                                                                                                                                                

คลังความเอื้อเฟอ ปฏิบัติเพื่อชาวปกษใต 
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ภาพที่9 :ชิงเปรตที่วัดหลาไพจ.นครศรีธรรมราช นอกกําแพงวัดมีสตรีชาวอิสลามมารับขนม5ชนิดเพื่อเก็บไวเปนเสบียง 

ไวบริโภคซึ่งผลิตมาจากผลหมากรากไมจากการเกษตรแทบทั้งสิ้นกลาวคือ เปนอาหารที่ไดมาจากพืชโดยผาน 

กรรมวิธีการหมักเพื่อเปนการถนอมอาหารเก็บเอาใวไดนานสามารถบริโภคไดทุกศาสนาทั้งยังเปน กุศโลบาย 

สอนใหเอื้อเฟอเผือแผตอทุกคนทุกชนชั้น ทุกศาสนาในสังคมไมปดกั้น  เปนการใหที่เปนทานอันยิ่งใหญ 

 สรุป คติความเชื่อของภาคใตวาดวย ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนั้นไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา 

พราหมณและศาสนาพุทธตามลําดับ จากความอุดมสมบูรณทางดานภูมิศาสตร กอเกิดสังคมเกษตรกรรม 

ซึ่งเกี่ยวของอยูกับธรรมชาติจึงตองเคารพธรรมชาติและเชื่อเรื่องไสยศาสตรสิ่งเรนลับ และผีเปรต(ผีตายาย)  

เพื่อชวยแกปญหาความเดือดรอนทางใจในระดับหนึ่งที่สําคัญยังแฝงไวดวยกุศโลบายอันดีงามที่อยูในรูป 

ของนามธรรม คือมีทั้งความกตัญู ,การเคารพผูใหญ ,การกลัวเกรงการทำบาป และการใหโดยไมหวัง 

ผลตอบแทนฯลฯลวนแลวแตเปนคําสอนที่ใหกลัวเกรงตอบาปและมุงเนนในการประพฤติปฏิบัติดีสงผลตอ

ความรูสึกนึกคิดสวนตัวในการดํารงชีวิตของขาพเจาและคนที่ประพฤติปฎิบัติประเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้

ทุกคน 

  กระบวนการสรางสรรค ขาพเจาจึงนําแรงบันดาลใจดังกลาวมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ 

ดวยการนําวัสดุ คือขนมลา โดยเทคนิควิธีการของภูมิปญญาพื้นบานภาคใต นําขนมลามาจัดวาง 

โดยใชความรูทางดานทัศนธาตุมาวิเคราะหรูปทรงที่เปนสัญลักษณของการสื่อสารระหวางมนุษยกับ 

วิญญาณกําหนดโครงสราง เปนสามมิติ ดานสีและน้ําหนักใชสีจากธรรมชาติของขนมลาพรอมทั้งกลิ่นเพื่อ 

การรับรูรสดานการสูดดม ทั้งใหเกิดความรูสึกปะทะตอสายตา และการผูกมัดของขนมลา ทําใหเกิด 

น้ําหนักของการทับซอน  ลักษณะพื้นผิว ดวยวิธีการทําขนมเปนการหยอดแปงให เกิดเปนเสนสานกัน 
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ซึ่งมีลักษณะคลายกับผืนผาซึ่งสวนสําคัญในการแสดงออกดานพื้นที่วางใชหองวางเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อ

หาคือวันแรม15ค่ําจะตองจัดสํารับไวในหองที่บานกอนเดินทางไปวัดและสามารถสรางความรูสึกที่เชื่อมตอ

จากเบื้องลางสูเบื้องบน เพื่อการสื่อสาร ระหวางภพ ถือวา พื้นที่วางมีความสําคัญและควบคูไปกับรูปทรง  

 

                   ภาพที่10 : ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 
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                          ภาพที่11:  ภาพราง 

                                  ภาพที่12 : ภาพผลงาน “สายสัมพันธระหวางภพ” 

จากการทํางานศิลปะเปนแนวผลงานการจัดวางประกอบสถานที่ถือเปนการแสดงออกทางดานศิลปะที่กาว

เขาไปสูสิ่งที่ลึกซึ้งในจิตวิญญานของความเปนไทย โดยไมไดอาศัยรูปแบบเดิมๆของไทยเชนจิตรกรรมไทย  

ที่ตองผานการระบายสีมีลักษณะงานเปน2มิติหรือ3มิติอยางงานประติมากรรมไทยฯลฯแตเปนการเปดใจ 

กวางในการถายทอดและมีความเปนสากลมากขึ้นซึ่งการจัดวางที่ประกอบกับสถานที่นั้นมีความหมายควบ

คูไปกับสถานที่นั้นๆที่ใชในการจัดวางดวย กลาวคือ  ในหองเปรียบไดกับการที่ญาติที่ลวงลับ,เปรต 

สามารถติดตอหรือเชื่อมตอกันไดซึ่งทั้งหองมีสัญลักษณของเพดานที่หมายถึงสวรรคและก็พื้นดินเปรียบกับ

นรกซึ่งมีตรงกลางหองที่เปนเรื่องราวทั้งหมดเปรียบไดกับโลกมนุษยซึ่งเปนคนกลางและเปนตัวแทนของสา

ยเลือด,สายสัมพันธสัญลักษณทั้งหมดหมายถึงการสื่อสารและการเชื่อมตอกันผานทั้ง3ภพ(คติความเชื่อ 
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เรื่องภพ ภูมิ) และรูปทรงที่นํามาใชในการสรางสรรคงานศิลปะนี้เปนสัญลักษณที่สื่อถึงเปรต,ผีบรรพ-   

บุรุษ แทนคาเปนลักษณะกรวยแหลม พุงขึ้นพุงลง เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอระหวางภพ ภูมิ ระหวาง 

ขางบนกับขางลางหรือนรกกับสวรรคซึ่งมีตรงกลาง คือโลกมนุษยที่แสดงความกตัญู และเปนสื่อกลางใน 

การแสดงออกรวมถึงลักษณะของเสนเล็กๆที่สานกันของขนมลาใหความรูสึกเหมือนเสื้อผาและเครื่องนุง 

หมซึ้งไวหอหุมรางกายของผีบรรพบุรุษหรือเปรตนั่นเองและก็มีที่มาจากการจัด หฺมฺรับ 

รูปทรงกรวยยอดแหลมมีรูปทรงเหมือนกับเจดียซึ่งเจติยหมายถึงระลึกถึงซึงเปรียบไดกับการสรางเจตนา 

อุทิศใหซึ่งเปนรูปทรงที่มีความหมายที่ดีเรียบงายและเปนสัญลักษณของการอุทิศใหที่หลอหลอม ทําให  

เกิด จิตวิญญานเฉพาะตนที่ถายทอดและสื่อสารถึงสายสัมพันธระหวางภพ 

สรุป 

 จากการที่ขาพเจาเกิดและเติบโตมาในวัฒนธรรมของภาคใตทําใหเกิดการหลอหลอมและตกผลึก 

ในระดับหนึ่งกับความรูสึกที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากกุศโลบายที่บรรพบุรุษของขาพเจาถือปฏิบัติกันมา 

อยางชานาน ไมวาจะในรูปแบบ พิธีกรรม,ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมตางๆ ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ดี งาม 

และมีคุณคาสําหรับคนในปจจุบันที่เปนยุคของเทคโนโลยีมีแตความรวดเร็วและฉาบฉวยไมไดมุงเนนการ 

อบรมทางจิตวิญญาณอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้ขาพเจาอยาก เปนสวนหนึ่งที่อยากบอกกับสังคมอื่นใหไดรับรู 

โดยผานการแสดงออกทางดานศิลปะ ซึ่งศิลปะเปรียบไดกับภาษาสากลที่ไมตองใชการออกเสียงเพื่อการ-

สื่อสาร แตเปนการสื่อสารทางดานจิตใจ และความรูสึกที่รับรูรสนั้นๆดวยการนําวัสดุและวิธีการแสดงออก 

ของภูมิปญญาของภาคใต คือขนมลามาจัดวาง(Installation) ในการนําเสนอดวยทัศนะใหมใหการแสดง- 

ออกทางทัศนศิลปเพื่อใหเกิด ความงาม(Aesthetic)สามารถสื่อความหมาย และอารมณความรูสึกที่ผูเสพ 

สามารถ สัมผัสความรูสึก และเรื่องราวโดยตรง  ผานกระบวนการแสดงออกทางศิลปะดังนี้ 

 จากการไดรับรู(ประสบการณโดยตรง)ซึ่งพอถึงเทศกาลบุญสารทเดือนสิบขาพเจาก็จะรวมปฏิบัติ 

เปนประจําทุกปทําใหไดประสบการณและความรูใหมๆเพิ่มขึ้นทุกครั้งและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งจาก 

หนังสือ,วารสาร, บทความ ตางๆที่เกี่ยวของกับประเพณีสารทเดือนสิบฯ (ประสบการณรอง)  

จากประสบการณตรง + ประสบการณรอง เกิดเปนความรูใหมนั่นคือแนวความคิดสรางสรรค 

(Concept)และอยากจะถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะสงผลใหเกิดการคิดหาเทคนิคและวิธีการและ 

สัญลักษณในการแสดงออกเพื่อเปนสื่อในการสรางความเขาใจในการรับรูทางดานศิลปะซึ่งจําเปนจะตอง 

มีประสบการณในการแสดงออกทางดานศิลปะมากอน 
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วิธี,เทคนิคในการแสดงออก+สื่อสัญลักษณ+ประสบการณในการสรางสรรค   

และใชฐานจากการใชทัศนธาตุ(Visual Elements) เพื่อเปนสื่อทางรูปธรรม นําไปสูความงาม(Aesthetics) 

ที่เปนนามธรรมในชิ้นงานและเกิดเปนผลงานศิลปะที่มีคุณคา ตามแผนภาพกระบวนการในการแสดงออก 

ทางศิลปะขางลางนี้  

 

แผนภาพแสดงกระบวนการแสดงออกจากกุศโลบาย(ประเพณีสารทเดือนสิบฯ)สูงานศิลปะ 

ผลงานศิลปะ(Art)D

การใชทัศนศิลป(Visual Elements)D

วิธีการในการแสดงออก(Method Technique 
Medium) +D

การเลือกใชสัญลักษณ (Symbol) ,ประสบการ
สรางสรรค(Experience)D

กุศโลบายจากคติความเชื่อจากประเพณีสารท
เดือนสิบ (Concept)D
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