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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติและคุณค่าของประเพณีบุญสารท
เดื อ นสิ บ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช เพื ่ อ ศึ ก ษาสั ญ ญะในประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาความหมายของสัญญะในประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมือง
นครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเป็นหลัก โดยสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ
นำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
เกิดจากวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม การนับถือผี พราหมณ์ และพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษและเปรต ในวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบถึงวั นแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ
คติความเชื่อว่า ยมบาลจะปล่อยเปรตให้มาเยี่ยมและขอส่วนบุญจากลูกหลานในโลกมนุษย์
ลูกหลานจึงต้องทำบุญยกหมฺรับ ตั้งเปรต ชิงเปรต และบังสุกุล ประเพณี นี้มีคุณค่าต่อสังคม
2) ประเพณีบุญสารทเดือนสิบมีการใช้สัญญะในพิธีกรรมที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ ข้อคิดและคติ
ธรรม 6 ประการ ได้แก่ สัญญะที่เป็น วันเวลาของบุญสารท สัญญะของหมฺรับและการจัดหมฺรับ
สัญญะของขนมที่ใช้ในการทำบุญ สัญญะของเปรต สัญญะของการตั้งเปรตและการชิงเปรต
และสัญญะของการบังสุกุลอัฐิ รูปถ่าย ชื่อ – สกุลของบรรพบุรุษและส่งเปรตกลับเมืองนรก
3) ประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ใช้ ส ั ญ ญะที่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ด้ า นความเชื ่ อ ศาสนา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ได้แก่ วันเวลาสัมพันธ์กับผลผลิต
*
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ทางการเกษตร หมฺรับภาชนะบรรจุผลผลิตการเกษตร อาหาร และเครื่องใช้ถวายแก่พระสงฆ์
ขนมสารทเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับผีบรรพบุรุษ เปรตเป็นผลของบาป
และการจัดระเบียบสังคม การตั้งเปรตและการชิงเปรตเป็นการแบ่งบุญ และแบ่งปัน และการ
สอนลูกหลานให้เป็นคนดี
คำสำคัญ: สัญญะ, ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ, เมืองนครศรีธรรมราช

Abstract
This research is aimed at To study the history and values of Bunsat
Monthan Tradition, Nakhon Si Thammarat Province In order to study the signs in
the Bunsat Monthan tradition in Nakhon Si Thammarat and to study the meaning
of the sign in the Bunsarunthanon, Mueang Nakhon Si Thammarat tradition.
This research is primarily documentary research. By synthesizing, analyzing and
presenting the descriptive research results. The research found that; 1) Boon
Sarnthan Tenth tradition originated from the way of life in agriculture, respect for
spirits, the influence of Brahminism, Buddhism and the seasons related to monks.
With the aim of making merit to devote to imp According to the belief that the
day of the waning of the tenth lunar month, the gods will release the jinn to visit
and request merit from their children. At the end of the 15th lunar month, Jinn
will return to Hell. During that time, the children will receive Making merit, raising
monks, imposing, contemplating, and praying for merit – making traditions.
2) Bunsat Monthan tradition has a ritual with the sign of the day. The sign of the
food that is used to contain food, vegetables, fruits, daily necessities, and ritual
snacks. The sign of the candy used in Bunsatthanon Ten, hidden by beliefs,
inscriptions and morals, the signs of Jinn with hunger and hunger. The sign of the
jinn and the ritual to spread the merit to imp, which does not have relatives and
relatives, do not make merit. And the sign of the Requiem to dedicate merit and
send back to hell. 3) Bunsat Monthan tradition has signified the meaning related
to the way of life, beliefs, religion, history, economy, society and politics.
Date and time associated with the first product Worship of the day Making merit
for the impetus and the rainy season.Accepting for packing agricultural products,
food, sweets and essential supplies is offered to the monks to dedicate merit to
jinn. Sweets are mediators between descendants and ancestors and bring
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meaning to life after death. Pret is a repetitive production of beliefs, ghosts in
creating rules and organizing society. The impulse and contemplation is a
merit.Divide food and socialization and the reverence of ancestors is grateful and
teaches children to be good people.
Keywords: Signs, Bunsat Monthan Tradition, Nakhon Si Thammarat

บทนำ
การนับถือผีเป็นความเชื่อของมนุษย์ในสังคมบุพกาล ซึ่งเป็นโครงสร้างจักรวาลทัศน์
ของคนในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ที่ได้น ำมาเป็นมโนทัศน์ผสมผสานกับความเชื่อท้อ งถิ่น
เพื่อวางกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบ้าน
และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560) ความเชื่อเชิงสัญลักษณ์ในการมีตัวตนอยู่ของผี
เกิดขึ้นจากปัญญาของมนุษย์ในด้านความเชื่อและการสร้างจินตนาการเชิงรูปลักษณ์ เพื่อให้คน
เกิดความเกรงกลัวต่ออำนาจของผีในการจัดระเบียบและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ผีเกิด
จากเหตุป ัจ จัยหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก มนุษย์มี ความเข้าใจและมีความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ ประการที่สอง
การสร้างจินตนาการเชิงรูปลักษณ์ของผีเพื่อสื่อสารและสืบสานมโนทัศน์ผ่านฐานคิดเรื่องผล
กรรม และประการที่สาม การนำอำนาจผีมาสร้างอุดมการณ์ในการสร้างกฎเกณฑ์ และจัด
ระเบียบสังคม (สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา, 2544)
ผู้คนสมัยโบราณมีความเชื่อและนับถือลัทธิบูชาผีบรรพบุรุษ (Ghost) วิญญาณบรรพ
บุรุษ (Animism) ต่อมาได้รับอารยธรรมจากศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูและพระพุทธศาสนาจาก
อิน เดีย จึงทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความเชื่อเดิมกับความเชื่อใหม่ และความเชื่อ
เกี่ยวกับเทพในไตรภูมิที่ได้กล่าวถึง นรก สวรรค์และเทพ (พรศักดิ์ พรหมแก้ว, 2544) เมื่อชาว
นครศรีธรรมราชนับถือ พระพุทธศาสนาจึงจัดลำดับผีตามจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ โดยให้
สวรรค์อยู่เหนือโลก นรกอยู่ใต้โลก ผีดีอยู่สวรรค์ ผีร้ายอยู่นรก และนำแนวคิดของศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดูมาอ้างอิงพิธีกรรมเพื่อเสริมความเชื่อให้ผีกลายเป็นเทพ เทวดาและเทวะที่
ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บนสวรรค์ ผีบางจำพวกอยู่บนโลก ผีจึงได้รับการไหว้และเซ่นสรวงจากคน
(ธิดา สาระยา, 2544)
ชาวนครศรีธรรมราชได้นำเอาความเชื่อเดิมเข้ามาปฏิบัติผสมกลมกลืนกับความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นความเชื่อที่มีเสน่ห์ในการร้อยรัดเอา
สถาบันต่าง ๆ ในสังคมให้มาอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ความเชื่อเหล่านั้นได้
นำไปสู่พิธีกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาและมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาว
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นครศรีธ รรมราช เพราะพิธ ีกรรมได้กำหนดแนวคิด หลักธรรม ความเชื่อ ความรู้ส ึกและ
การปฏิบัติร่วมกัน จึ งกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น (พระครูวรวิริยคุณ , 2560) ที่สัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากคติ
ความเชื ่ อ เรื ่ อ งผี ส างเทวดากั บ ความเชื ่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนา ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร การนำผลผลิตทางการเกษตรมาทำบุญอุทิศให้
บรรพชนญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว จึงจัดงานรื่นเริงเพื่อเฉลิ มฉลองร่วมกันในวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เป็นต้น
งานบุญสารทเดือนสิบของชาวนครศรีธรรมราชที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน โดยเชื่อกันว่าเมื่อถึงปลายเดือนสิบของทุกปี พญายมจะปล่อยเปรตชนให้มาพบญาติพี่
น้องและลูกหลานของตนในโลกมนุษย์ เมื่อสิ้นเดือนสิบจะต้องรี บกลับเมืองนรก ขณะเดียวกัน
ลูกหลานจะต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญให้เปรตเหล่านั้น (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2548) นักวิชาการ
กล่าวว่าในพิธีกรรมการทำบุญสารทเดือนสิบนั้นแฝงไว้ด้วยสัญญะที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์
กับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือวิญญาณ ได้แก่ วันเวลาของบุญสารทเดือนสิบ การจัดหมฺรับ ขนมที่
เป็นสัญลักษณ์ของบุญสารทเดือนสิบ การตั้งเปรตและการชิงเปรต การบังสุกุล และรูปเปรตใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการในการสร้างสรรค์สังคม สร้างความสัมพันธ์ของชาวบ้าน
โดยการผลิตซ้ำทางความเชื่อที่ สอนให้คนเว้นชั่ว ทำความดี มีความกตัญญูกตเวทีที่เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จากประเด็น ความสำคัญของประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช 3
ประเด็น คือ ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สัญญะในประเพณี
บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ และความหมายของสั ญ ญะในประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัย ที่เป็นระบบวิช าการ ผู้วิจัยมีความสนใจในการ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ั ญ ญะที ่ ป รากฏในประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยเชื่อว่าผลของการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์
ต่อวงการศึกษาสงฆ์ พระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและคุณค่าของประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาสัญญะในประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาความหมายของสั ญ ญะในประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช
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วิธีดำเนินการวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งไปที่การศึกษาวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฎใน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยใช้แนวคิดความเชื่อและพิธี กรรม
เกี่ย วกับ การนับ ถือผีของพรศักดิ์ พรหมแก้ว สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒ นา กิติอาษา และ
แนวคิดสัญวิทยาของโรล็องค์ บาร์ต เพื่อตีความและอธิบายสัญญะที่ใชในพิธีกรรมบุญสารท
เดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราชลักษณะผิวเผินและสัญญะลักษณะลึกหรือแฝง ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอน
ในการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการสำรวจในเบื้องต้นจาก
เอกสาร (Source) ประเภทบทความวิชาการ ตำรา คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และงานวิจัย
(Research) ประเภทรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต มาแยกประเด็น
โดยการตั้งประเด็นที่ศึกษาไว้ 2 ประเด็น คือ ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช และสัญญที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบ
เมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ วันเวลาสารท การจัดหมฺรับ การยกหมฺรับ เปรต การตั้งเปรต
การชิงเปรต และการบังสุกุล ส่งบรรพบุรุษ เพื่อวิเคราะห์ความหมายของสัญญะที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อ มูลที่ได้มาไป
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษา เพื่อหาสิ่งที่เหมือนกัน และต่างกันขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นของประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช คุณค่าของประเพณีบุญสารท
เดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช และสัญญะที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบเมือง
นครศรี ธ รรมราช ได้ แ ก่ วั น เวลาสารท การจั ด หมฺ ร ั บ การยกหมฺ ร ั บ เปรต การตั ้ ง เปรต
การชิงเปรต และการบังสุกุล ส่งบรรพบุร ุษและเปรต เพื่อสังเกตสัญญะเหล่านี้และนำไป
วิเคราะห์ตีความ โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับวันเวลาสารท การจัดหมฺรับ การยกหมฺรับ เปรต
การตั้งเปรต การชิงเปรต และการบังสุกุล ส่งบรรพบุรุษ เพื่ออธิบายความหมายสัญญะเหล่านั้น
ว่ า สามารถตอบวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ เป้า หมายที ่ก ำหนดไว้ไ ด้ ห รื อ ไม่ และสรุ ป อ้ า งอิ ง ไปถึง
สภาพการณ์จริงได้มากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นได้ตรวจสอบผลของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
บางส่วนขาดความสมบูรณ์เพื่อเก็บเพิ่มเติม
3. การนำเสนอรายงานผลงานการวิจัย ในลั ก ษณะของการพรรณนาวิ เ คราะห์
(Descriptive Analysis) โดยการใช้หลักเหตุผลและการวางโครงเรื่องและแนวการเขียนให้มี
ความสมดุลอย่างต่อเนื่อง
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ผลการวิจัย
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราชเกิดจากนิเวศวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรม การนับถือผี ศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อ
ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษในช่วงเวลาวันแรม 1 – 15 ค่ำ เดือนสิบ ในพิธีกรรมการ
ทำบุญประกอบไปด้วยสัญญะต่าง ๆ ซึ่งสัญญะเหล่านั้นได้สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดังนี้
1. ประวัติและคุณค่าของประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช
1.1 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีของชาวนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้ร ับ อิทธิพลด้านความเชื่อท้องถิ่น ศาสนาพราหมณ์ ผสมผสานเข้ากับความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดประเพณีสารทเดือนสิบขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการทำบุญ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษมีปู่ย่า ตายาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
และเปรตในเปรตภูมิ ซึ่งชาวเมืองนครศรีธรรมราชมีคติความเชื่อมาแต่โบราณว่าในวันแรม 1
ค่ำ เดือนสิบ พญายมจะปล่อยเปรตในเปรตภูมิหรือเมืองนรกมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมและ
ขอส่ ว นบุ ญ จากลู ก หลานและญาติ พ ี ่ น ้ อ งในโลกมนุ ษ ย์ เรี ย กว่ า “วั น รั บ ตายาย” หรื อ
“วันรับเปรต” และเมื่อถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วและเปรตเหล่านั้น
จะกลับไปยังเมืองนรก เรียกว่า “วันส่งตายาย” หรือ “วันส่งเปรต” ในช่วงเวลากึ่งเดือนตั้งแต่
วันแรม 1 – 15 ค่ำ เดือนสิบ เป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานและญาติพี่น้องจะต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญ
ไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการไปวัดทำบุญเลี้ยงพระ ยกหมฺรับ ตั้งเปรต ชิงเปรต และ
บังสุกุล เป็นต้น
บุญสารทเดือนสิบเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 – 15 ค่ำ เดือนสิบ วันแรม 1 ค่ำ เดือน
สิบ เรียกว่า “วันรับตายาย” หรือ “วันรับเปรต” ลูกหลานชาวเมืองนครศรีธรรมราชบางคนก็
จะประกอบพิธีด้วยการจัดภัตตาหารใส่ปิ่นโตและขนมสารทเดือนสิบไปทำบุญที่วัด ใกล้เพื่อรับ
ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับไปแล้วและเปรตที่มาจากเมืองนรก บางคนก็ยกไปประกอบพิธีในวันแรม
13 – 14 – 15 ค่ำ เดือนสิบ ในวันแรม 13 ค่ำ เดือนสิบ เป็นวันจ่าย วันเตรียมหมฺรับและจัด
หมฺรับ วันแรม 14 ค่ำ เดือนสิบ เป็นวันยกหมฺรับไปวัด ฉลองหมฺรับ และถวายภัตตาหารแก่
พระสงฆ์ ในอดีตหรือบางวัดจะมีการตั้งเปรตและชิงเปรตในวันนี้ด้วย และในวันแรม 15 ค่ำ
เดือนสิบ เป็นวันสารท วันนี้จะมีการทำบุญฉลองหมฺรับหรือทำบุญเลี้ยงพระ บางวัดมีการตั้ง
เปรต การตั้งเปรตในอดีตจะตั้งทางเข้าวัด ริมกำแพงวัดหรือตามโคนต้นไม้ ใหญ่ ปัจจุบันจะมี
การสร้างร้านขึ้น เรียกว่า “หลาเปรต” หรือ “ศาลาเปรต” หรือการนำโต๊ะมาวางเพื่อตั้งเปรต
โดยการนำอาหาร ผลไม้ ขนม น้ำ เป็นต้น ไปวางไว้บนหลาเปรต เมื่อพระสงฆ์สวดบังสุกุลเสร็จ
แล้วจะมีการชิงเปรต ซึ่งเชื่อกันว่าสิ่งของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษใครได้กินจะเป็นบุญ
เป็นกุศล เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
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1.2 ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ มี ค ุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมชาวนครศรี ธ รรมราช
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์ร วม
ใจของชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศ ดังคำที่ว่าแม้ใครมีโอกาสได้สักการะสักครั้งหนึ่งก็นับว่า
เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต ส่วนประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบหรืองานบุญเดือน
สิ บ เป็ น เทศกาลทำบุ ญ ที ่ ส นุ ก สนานรื ่ น เริ ง และเป็ น งานบุ ญ ประจำปี ท ี ่ ย ิ ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การ
ประกอบด้วยร้านค้า การแสดง การประกวดและกิจกรรมต่าง ๆ งานบุญสารทเดือนสิ บมี
ลักษณะเฉพาะที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าที่มีต่อสังคมชาวเมืองนครศรีธรรมราช คือ 1) การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมธาตุเจดีย์กับประเพณีบุญสารทเดือนสิบที่ได้เริ่มขึ้นที่วัดพระ
มหาธาตุ ว รมหาวิ ห ารเพื ่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองพระบรมธาตุ เ จดี ย์ 2) ความเชื ่ อ ทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการทำบุญสารทเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ดวงจิตวิญญาณของ
บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วในเปรตวิสัย และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 3) การสะท้อน
ให้เห็นความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการีที่ถูกโยงด้วยประเพณีบุญสารทเดือนสิบที่เป็นสัญญาใจ
ที่ผูกพันและปฏิบัติสืบต่อกันมา 4) การสะท้อนวิถีชีวิตผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับนิสัย
ของชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่หาโอกาสทำบุญรับ – ส่งตายาย และทำบุญในโอกาสที่ได้รับ
ผลผลิตแรกที่ได้ (First Fruit) และจัดงานรื่นเริงควบคู่กับการทำบุญ 5) การแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช ช่วงเวลาปลายเดือนสิบเป็นเทศกาลสารทเป็นระยะเวลาที่
พื ช พั น ธุ ์ ต ่ า ง ๆ กำลั ง ให้ ผ ลผลิ ต อาทิ เ ช่ น ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด เงาะ ลางสาด สะตอ เป็ น ต้ น
6) การส่งเสริ ม ศิ ล ปวัฒ นธรรมและกิ จ กรรมการแสดง บุญสารทเดื อนสิ บ ได้รวบรวมเอา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาเผยแพร่ เช่น การแต่งหมฺรับ การแห่หมฺรับ การรำมโนราห์ การแสดง
หนังตะลุง เพลงบอก และการแสดงของนักเรียนนักศึกษา 7) การสาธิตอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรม
พื้นบ้าน โดยการนำมาแสดงในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เพื่อให้ลูกหลานได้ชม ได้เห็น และได้
รู้จักรากเหง้าของตนเอง เช่น การทอผ้าพื้นเมือง การทำขนมพื้นเมือง การทำเครื่องถมเมือง
นคร การจักสานย่านลิเพา การสานเสื่อกระจูด เป็นต้น 8) การส่งเสริมด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบได้จัดทำหนังสือเดือนสิบขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการและการท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช 9) การสะท้อนให้เห็นความร่วมมือ
ร่วมใจของชาวนครศรีธรรมราชในการจัดงานบุญสารทเดือนสิบเป็นงานประจำปีสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 10) ความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความรัก
ความผูกพันที่มีต่อมาตุภูมิได้รวบรวมจัดแสดงและถ่ายทอดผ่านงานบุญสารทเดือนสิบ ที่ทำให้
ลูกหลานชาว นครศรีธรรมราชมีความรู้สึกและภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด และ 11) การขัดเกลา
ทางสังคมด้านความเชื่อเรื่องเปรต เพื่อควบคุมคนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและจริยธรรม
อันเป็นกฎหมายชาวบ้าน
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2. ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากความเชื่อท้ อ งถิ่น
ศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมและ
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เนื่องกับพระสงฆ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้วและเป็นการแสดงออกถึงความความรัก ความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน ประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบได้แฝงไว้ด้วยสัญญะ 6 ประการ ได้แก่ 1) วันเวลาของบุญสารทเดือนสิบที่เริ่ม
จากวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ “วันรับตายาย” หรือ “วันรับเปรต” วันแรม 13 ค่ำ เดือนสิบ
“วันจ่าย” วันแรม 14 ค่ำ เดือนสิบ “วันยกหมฺรับ” และวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ เป็นวันสารท
“วันส่งตายาย” หรือ “วันส่งเปรต” 2) หมฺรับเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุเสบียงสำหรับถวายพระสงฆ์
ในต้นฤดูฝน เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การจัดหมฺรับประกอบไปด้วย
อาหารแห้ง พืชผักผลไม้ สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และขนมที่เป็นหัวใจของหมฺรับ คือ
ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา 3) ขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบที่เป็นสื่อกลางระหว่างลูกหลานกับญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานกับผีบรรพบุรุษและเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้แสดงถึงความรัก ความกตัญญู การเสียสละ
และความสามัคคี อันเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและแฝงไปด้วยความเชื่อ ข้อคิด
และคติธรรม 4) เปรตเป็นความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชในอดีตว่าเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้วอาจจะได้รับทุกข์ อดอยาก หิวโหย เมื่อถึงวันสารทเดือนสิบพญายมจะปล่อยให้มาเยี่ยม
และขอส่วนบุญจากลูกหลานในโลกมนุษย์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบถึงวัน
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบแล้วจะกลับไปเมืองนรก ลูกหลานที่อยู่ในโลกมนุษย์จึงต้องขวนขวาย
ทำบุญอุทิศส่ว นบุญให้แก่บรรพบุรุษ โดยการยกหมฺรับ ฉลองหมฺรับ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์
ตั้งเปรต ชิงเปรต และบังสุกุล 5) การตั้งเปรตและชิงเปรตเป็นพิธีกรรมการแผ่ส่วนบุญให้กับ
เปรตที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่มาทำบุญอุทิศให้ และ 6) การบังสุกุลบรรพบุรุษในวันแรม 15 ค่ำ
เดือนสิบ “วันส่งตายาย” หรือ “วันส่งเปรต” พิธีสวดบังสุกุลอัฐิ รูปถ่ายหรือชื่อ – สกุลของ
ผู้ตาย เพื่ออุทิศส่วนบุญและส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับไปเมืองนรก
3. ประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เมื อ งนครศรี ธ รรมราชเกิ ด ขึ ้ น จากวิ ถ ี ช ี ว ิ ต แบบ
เกษตรกรรม ความเชื่อเรื่องผีบ รรพบุร ุษและเปรต อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
พระพุทธศาสนา และฤดูกาลแห่งฝนที่เกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบ
ไปด้วยความหมายของสัญ ญะ 6 ประการ ได้แก่ 1) วันเวลา คือ วันแรม 1 – 15 ค่ำ เดือนสิบ
เป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มออกผลผลิตแรก การนำผลผลิตแรกบูชาเซ่นไหว้ผีเพื่อ
ขอบคุณและตอบแทนคุณของผี วันสารทหรือศราทธ์อันเป็นฤดูใบไม้ร่วงของพวกพราหมณ์ จึง
นำผลผลิตทางการเกษตรมากวนข้าวมธุปายาสยาคูเลี้ยงพราหมณ์ ญาติมิตร และบูชาเทพเจ้า
(พระศิวะ) การทำเปตพลีแก่บรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องเปรต วิบากกรรมของเปรต การมาเยี่ยม
และขอส่วนบุญจากลูกหลานในโลกมนุษย์ ลูกหลานจึงจัดหมฺรับถวายพระสงฆ์เพื่อใช้ในฤดูฝน
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เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนและเปรต 2) หมฺรับเป็นภาชนะใส่ผลผลิตทางเกษตร อาหาร
ขนม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับถวายพระสงฆ์เพื่อใช้ในฤดูฝน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากชาววังในอดีต สืบทอดผ่านพระพุทธศาสนาเมืองนครศรีธรรมราชจากรุ่นสู่รุ่นมาถึง
ปัจจุบัน 3) ขนมที่เป็นหัวใจสำคัญของการจัดหมฺรับประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากชาววังได้แพร่กระจายสู่ชาวบ้านและนำมาทำบุญในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยการ
สร้ า งความหมายให้ ก ั บ ขนมที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ชี ว ิ ต หลั ง ความตายของบรรพบุ ร ุ ษ ให้ ค ู ่ กั บ
พระพุทธศาสนา 4) เปรตเป็นความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอาจไปเกิดเป็นเปรต เมื่อ
ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ ยมบาลจะปล่อยให้มาเยี่ยมและขอส่วนบุญจากลูกหลาน แรม 15 ค่ำ
เดือนสิบ จะกลับไปยมโลก การทำบุญจึงมุ่งเน้นทำบุญให้ บรรพบุรุษและเปรต นักปกครองใน
อดีตใช้อำนาจเปรตในการสร้างกฎเกณฑ์และจัดระเบียบสังคม 5) การตั้งเปรตและการชิงเปรต
เป็นการอุทิศส่วนบุญให้เปรตที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่มาทำบุญอุทิศให้ จึงเป็นการพัฒนาความคิด
มาจากการนับถือผี การบูชาเซ่นไหว้ผีมาเป็นการบูชาเซ่นไหว้เปรต และอีกแนวคิดหนึ่งเป็นการ
แบ่งปันอาหารผ่านการตั้งเปรตและการขัดเกลาทางสังคม และ 6) การบังสุกุลอัฐิ รูปถ่ายและ
ชื่อเป็นพิธีกรรมการส่งบรรพบุรุษและเปรตในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ เพื่อแสดงออกถึงความ
รัก ความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมุ่งหวังให้บรรพ
บุรุษและเปรตพ้นจากวิบากกรรมที่เป็นอกุศล

อภิปรายผล
จากการศึกษาประวัติและคุณค่าของประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช
พบว่า ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบ
พึ่ ง พาธรรมชาติ การนั บ ถื อ ผี การนั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ์ และพระพุ ท ธศาสนา โดยมี
จุ ด มุ ่ ง หมายในการบู ช าเซ่ น ไหว้ ผ ี บ รรพบุ ร ุ ษ และอุ ท ิ ศ ส่ ว นบุ ญ ให้ ผ ี บ รรพบุ ร ุ ษ และเปรต
สอดคล้องกับ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่กล่าวว่า นิเวศวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ผู้คนพากันเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานเป็น บ้าน ชุมชน และเป็น เมืองขึ้น มา โดยมีการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ร ่ ว มกั น สร้ า งความรู ้ ร ่ ว มกั น ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติร่ว มกัน รวมทั้งการกำหนดแบบแผนประเพณีในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560) สอดคล้องกับอนุกูล ตันสุพล
ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีผลซึ่งกันและกัน
อย่างแยกกัน ไม่ออก ในยุกที่เทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ำมนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้า กับ
สภาพแวดล้อม แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมนุษย์ก็สามารถดัดแปลงสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น
อิทธิพลของสภาพแวดล้ อมก็ลดน้อยลง นิเวศวัฒนธรรมได้ชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ คุณค่า และ
ความสำคัญของพื้น ที่ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
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แต่ลักษณะทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีจะยังคงอยู่และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คน
อีกรุ่นหนึ่ง ประเพณีบุญสารทเดื อนสิบเมืองนครศรีธรรมราชมีคุณค่าต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (อนุกูล ตันสุพล, 2559) สอดคล้องกับ พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส (สีมา) ที่ ศึกษาพบว่า
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบมีคุณค่าต่อสังคม 8 ด้าน คือ ด้านความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน
ด้านการสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ 4 ด้านจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ด้านปัจเจกบุคคล ด้านครอบครัว
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ ความเชื่อเกี่ยวกับบุญสารท
เดือนสิบได้สร้างค่านิยม แบบแผนในการปฏิบัติ สร้างความรัก ความสามัคคี การอนุรักษ์
ประเพณี ว ั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น สื บ ทอดมรดกทางวั ฒ นธรรมและการถื อ ศี ล ปฏิ บ ั ต ิ ธ รรม
(พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส (สีมา), 2560)
จากการศึกษาสัญญะที่ใช้ในพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า
ความเชื่อเรื่องบุญสารทเดือนสิบได้รวมคนเข้าวัดทำบุญ พบปะพูดคุยสังสรรค์รวมญาติพี่น้อง
เพื่อนบ้าน สร้างความรัก ความสามัคคี โดยการนำอาหารหวานคาว ขนม ผลไม้ ตามฤดูกาลมา
ทำบุญ แลกเปลี่ยนกันร่วมรั บประทาน ร่วมกันนระลึกถึงบรรพบุรุษ จึงทำให้เกิดสัญญะใน
พิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช สัญญะด้านความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรม ผู้วิจัยได้
จำแนกสัญญะในการประกอบพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบออกเป็น 6 ประการ ได้แก่ วันเวลา
ของบุญสารททเดือนสิบ หมฺรับ ขนม เปรต เปรต การตั้งเปรตและการชิงเปรต และการบังสุกุล
ส่งเปรต สัญญะเกี่ยวกับวันเวลาของบุญสารทสัมพันธ์กับผลผลิตทางการเกษตร สัญญะเกี่ยวกับ
หมฺรับ หมฺรับเป็นภาชนะที่ใส่ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อทำบุญ หมฺรับและการจัดหมฺรับเกิดจาก
ภูมิปัญญาและความทันสมัยของแต่ละสายตระกูลและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สัญญะเกี่ยวกับขนม
ลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมกงหรือขนมไข่ปลา ซึ่งเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญามาเป็น
เวลายาวนาน อาจผ่านการเป็นอาหารของชาววังมาก่อนและสู่ชาวบ้าน ขนมดังกล่าวจึงมี
ลักษณะพิเศษสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานวัน สัญญะเกี่ยวกับเปรต เปรตในความเชื่อของ
ชาวบ้านคือ เปตพลีหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและคนบาปที่ตายไปแล้วเกิดในเปตวิสัย
(ภูมิของเปรต) มีความอดอยากและหิวโหย จากเปรตที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสู่เปรตที่เป็น
รูปธรรม สัญญะเกี่ยวกับตั้งเปรตและชิงเปรต ชาวบ้านคิดว่าในโลกของเปรตกับโลกของคนมี
ชีวิตที่ไม่แตกต่างกันมาก จึงตั้งอาหาร คาว หวาน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาลให้เปรตกิน เมื่อตั้ง
เปรตแล้วเพิ่มความสนุกให้แก่ลูกหลานในหลายสกุลชิงของเซ่นไหว้เปรต (สิ่งของที่ตั้งเปรต)
กันอย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่กล่าวว่า การนับถือของมนุษย์ในสังคม
บุพกาลเป็นโครงสร้างจักรวาลทัศน์ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นความเชื่อท้องถิ่น
เพื่อสร้างกฏเกณฑ์ในการดำเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ และการอยาร่วมกัน และการ
บังสุกุลส่งเปรตกลับสู่ภพภูมิ ลูกหลานก็แยกย้ายกันกลับบ้านประกอบอาชีพ เป็นวิธีการสอน
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีเพื่อให้ลูกหลานเป็นคนดี
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สัญญะในพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญสารทเดือนสิบที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ บำรุงพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ ครอบครัวและสร้างสังคม
สงบสุข (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560)
จากการศึกษาความหมายของสัญญะที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบุญสารทเดือนสิบ
เมืองนครศรีธรรมราช พบว่า ความเชื่อการนับถือผี วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ
การนับถือศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ช่วงเวลาทำบุญสารทเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นช่วงต้นฤดูฝนและเป็นช่วงเวลาบูชาเทพเจ้า (พระศิวะ) เลี้ยงพราหมณ์ ญาติมิตรพี่น้อง และ
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและผีไร่ผีนา เพื่อตอบแทนและขอบคุณเทพเจ้าและผีเหล่านั้นที่ดลบันดาล
ให้ฝนตกตามฤดูกาลและพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ เมื่อพระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชาวเมือง การบูชาเทพเจ้ามาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทน การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ
ผ่านพิธีกรรมสงฆ์ด้วยข้าวปลาอาหาร หวานคาว ขนมผลไม้ในฤดูกาล และผลผลิตทางการ
เกษตรไปถวายสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผีบรรพบุรุษและเปรต ในฤดูกาล
และวันเวลานี้ลูกหลานญาติพี่น้องร่วมกันทำบุญรวมญาติในระบบวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมและ
นำผลผลิตทางการเกษตรมาให้ทาน ร่วมกันทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดใน
ชุมชนใกล้บ้าน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรู้คุณของบรรพบุรุษของตน และมีการเฉลิม
ฉลองสนุกสนานรื่นเริง สัญญะที่นำมาใช้ในการประกอบพีธีกรรมบุญสารทเดือนสิบ ผู้วิจัยศึกษา
6 ประการ คือ วันเวลาของสารท หมฺรับ เปรต การตั้งเปรต การชิงเปรต และการบังสุกุลอัฐิ
รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เพื่อบรรพบุรุษและส่งเปรต สัญญะเหล่านี้ได้สื่อความหมายที่สัมพันธ์กบั วิ ถี
ชีวิตของเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ความเชื่อการนับถือผีบรรพ
บุรุษ การนับถือเทพเจ้า (พระศิวะ) การนับถือพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครอง

สรุป/ข้อเสนอแนะ
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากนิเวศวัฒนธรรมวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรม การนับถือผี พราหมณ์ พระพุทธศาสนา และฤดู ฝนที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
พระสงฆ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษและเปรต ตามคติความเชื่อว่าวันแรม
1 ค่ำ เดือนสิบ ยมบาลจะปล่อยเปรตให้มาเยี่ยมและขอส่วนบุญจากลูกหลาน เมื่อถึงวันแรม
15 ค่ำ เดือนสิบ เปรตเหล่านั้นจะกลับไปเมืองนรก ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกหลานจะขวนขวายใน
การทำบุญด้วยจัดหมฺรับ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ตั้งเปรต ชิงเปรต และบังสุกุล ประเพณีบุญสารท
เดื อ นสิ บ จึ ง มี ล ั ก ษณะพิ เ ศษกว่ า ประเพณี อ ื ่ น ๆ และมี ค ุ ณ ค่ า ต่ อ ครอบครั ว สั ง คม
พระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ การทำบุญ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบมีพิธ ีกรรมที่แฝงไว้
ด้วยสัญญะของวันเวลา สัญญะของหมฺรับที่ใช้บรรจุอาหาร ผัก ผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
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ในชีวิตประจำวันและขนมที่ใช้ประกอบพิธีกรรม สัญญะของขนมที่ใช้ในบุญสารทเดือนสิบแฝง
ไว้ด้วยความเชื่อ ข้อคิด และคติธรรม สัญญะของเปรตที่มีความอดอยากและหิวโหย สัญญะของ
การตั้งเปรตและการชิ งเปรตเพื่ อแผ่ส ่ว นบุญให้เปรตที่ ไ ม่มี ญาติและญาติ ไม่ มาทำบุ ญ ให้
และสัญญะการบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญและส่งเปรตกลับเมืองนรก สัญญะที่ใช้ในพิธีกรรม
ประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ได้ ส ื ่ อ ความหมายที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ความเชื ่ อ ศาสนา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง คือ วันเวลาที่สัมพันธ์กับผลผลิต
ทางการเกษตร การบูชาเซ่นไหว้ผี วันสารท เปรตพลี ความเชื่อเรื่องเปรต การทำบุญให้เปรต
และฤดูฝน หมฺรับสำหรับบรรจุผลผลิตการเกษตร อาหาร ขนมและเครื่องใช้ที่จำเป็นถวายแก่
พระสงฆ์เพื่ออุทิศบุญให้เปรต ขนมเป็นสื่อกลางระหว่างลูกหลานกับญาติผู้ใหญ่ในสายสกุลและ
ลูกหลานกับผีบรรพบุรุษ และนำมาสร้างความหมายกับชีวิตหลังความตาย เปรตจึงเป็นการผลิต
ซ้ำความเชื่อการนับถือผีในการสร้างกฎเกณฑ์และการจัดระเบียบสังคม การตั้งเปรตและการชิง
เปรตเป็นการแบ่งบุญ แบ่งอาหารและการขัดเกลาทางสังคม และการบังสุกุล อัฐิรูปถ่ายหรือ
ชื่อ – สกุลของบรรพบุรุษ เป็นความกตัญญูกตเวทีและสอนลูกหลานให้เป็นคนดี
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิ จัยสังเกตเห็นว่าสถานที่การตั้งเปรต การชิงเปรตยังไม่ค่อยเป็น
ระเบียบ และมีขยะหลังจากการชิงเปรตทิ้งกระจัดกระจายไม่เรียบร้อย จึงเห็นสมควรปรับปรุง
ให้มีระเบียบและสะอาดยิ่งขึ้น และในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาพิธีกรรม
ประเพณีบ ุญสารทเดือนสิบ พลั งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิถีพุทธ และการศึกษาการ
ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งประเพณี บ ุ ญ สารทเดื อ นสิ บ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห ารเพื ่ อ สื บ สาน
พระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว
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