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เครื่่�องอััฐบริิขารต่่าง ๆ ไว้้หน้้าบ้้านก่่อนวัันออกพรรษา โดยอ้้างอิิงเรื่่�องราวมาจากประวััติิ
พุุทธชาดกผ่่านกิิจกรรมการทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ซึ่่�งเป็็นการทอดผ้้าป่่าที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ
แตกต่่างจากที่่�อื่่�น  ๆ ส่่งผลให้้เกิิดคุุณค่่าทางด้้านวััฒนธรรม สัังคม เศรษฐกิิจ  และคุุณค่่า
ทางด้้านจิิตใจ เกิิดพลัังทางสัังคมจากการร่่วมมืือของคนในชุุมชน ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีรายได้้
จากการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง วัั ฒ นธรรมอัั น เนื่่� อ งมาจากประเพณีีทอดผ้้ า ป่่ า ออกพรรษาที่่� มีี
อััตลัักษณ์์เฉพาะของชุุมชนบ้้านดอน 
คำำ�สำำ�คััญ : อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ชุุมชนบ้้านดอน
Abstract
The objectives of this research are to study the cultural identity-building
of the Buddhist Lent ceremony in the Ban Don community, Muang District,
Suratthani Province. By using qualitative research methods data were
collected from in-depth interviews. The researcher used non-participating
observations in the traditional ceremony of Buddhist Lent Day in
Suratthani, then analyzed the data from the study. Take the information that
has been categorized, examined, deciphered, interpreted, synthesized, and
summarized.
The findings revealed that the identity of the Buddhist Lent Day
tradition in Ban Don was created by the meaningful assembly using
symbolic representation through the pattern of arranging arches, bushes and
jungle clothes, that is made by banana trees and banana branches with the
eight necessities of the Buddhist monks. They are placed in front of houses
before the end of Buddhist Lend Day. The tradition represents Phutthachatak’s
history with the activity of differing robes of monks at the end of Buddhist  
Lent Day, which is distinctive from other events, resulting in the value of
culture, society, economics, belief and especially, in enriching the social
collaboration.
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ประเพณีีไทยอัันดีีงามมีีพััฒนาการสืืบทอดต่่อกัันมาล้้วนแตกต่่างกัันไปตามความเชื่่อ�
ความผููกพัันของผู้้�คนที่่�มีีต่่อพุุทธศาสนา และการดำำ�รงชีีวิิตที่่�สอดประสานกัับฤดููกาลและ
ธรรมชาติิอย่่างชาญฉลาดของชุุมชนในแต่่ละท้้องถิ่่�น ดัังที่่� Malinowski, 1942 (อ้้างถึึงใน
สััญญา สััญญาวิิวััฒน์์, 2550, น. 31) นัักทฤษฎีีโครงสร้้างหน้้าที่่�นิิยมเห็็นว่่า ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้
สัังคมเกิิดความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน คืือ บรรทััดฐาน ค่่านิิยม ความเชื่่�อ วััฒนธรรม และ
ประเพณีี เช่่น  ประเพณีีบวชลููกแก้้วของภาคเหนืือ ประเพณีีบุุญบั้้�งไฟของภาคอีีสาน 
ประเพณีีทำำ�ขวััญข้้าวของภาคกลาง และประเพณีีชัักพระของภาคใต้้
ประเพณีีชัักพระของภาคใต้้เป็็นประเพณีีที่่�มีีมาแต่่โบราณ จากหลัักฐานทาง
ประวััติศิ าสตร์์ ประเพณีีลากพระหรืือชัักพระ ได้้ถ่า่ ยทอดมาถึึงประเทศไทยในบริิเวณภาคใต้้
นัับตั้้�งแต่่ครั้้�งภิิกษุุชาวจีีนชื่่�ออี้้�จิิง ได้้จาริิกผ่่านคาบสมุุทรมลายูู เพื่่�อไปศึึกษาพุุทธศาสนาใน
อิินเดีียเมื่่�อปีี พ.ศ. 1219 - 1238 ท่่านได้้เห็็นประเพณีีการลากพระของชาวเมืือง “โฮลิิง”
อัันเป็็นชื่่�อเดิิมของเมืืองนครศรีีธรรมราช จึึงได้้บัันทึึกไว้้ว่่า “พระพุุทธรููปศัักดิ์์�สิิทธิ์์�องค์์หนึ่่�ง
มีีคนแห่่แหนนำำ�มาจากวััดโดยประดิิษฐานบนรถ หรืือบนแคร่่ มีีพระสงฆ์์และฆราวาสหมู่่�ใหญ่่
แวดล้้อม มีีการตีีกลองและบรรเลงดนตรีีต่่าง ๆ ถวายของหอม ดอกไม้้ และถืือธงชนิิดต่่าง ๆ
ที่่ท� อแสงในกลางแดด พระพุุทธรููปเสด็็จไปสู่่�หมู่่�บ้า้ นด้้วยวิิธีีดังั กล่่าวนี้้� ภายใต้้เพดานกว้้างขวาง”
จากหลัักฐานบัันทึึกของภิิกษุุอี้้�จิิงนี้้� ทำำ�ให้้นัักวิิชาการบางคนเชื่่�อว่่าประเพณีีลากพระ
ในภาคใต้้มีีมาตั้้�งแต่่สมััยศรีีวิิชััย (สมเกีียรติิ ภููมิิศิิริิไพบููลย์์, 2541, น. 2) ประเพณีีชัักพระ
ของภาคใต้้ในแต่่ละท้้องถิ่่�นมีีความแตกต่่างกัันไป ตามหลัักความเชื่่�อของผู้้�คนที่่�ปฏิิบััติิใน
แต่่ละสัังคม เช่่น  ประเพณีีชัักพระทางน้ำำ�ที่่
� �มีีชื่่�อเสีียง อำำ�เภอกระบุุรีี  จัังหวััดระนอง อำำ�เภอ
ปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช อำำ�เภอระโนด จัังหวััดสงขลา ประเพณีีแห่่พระแข่่งเรืือ
ขึ้้�นโขนชิิงธง อำำ�เภอหลัังสวน จัังหวััดชุุมพร และประเพณีีชัักพระของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
(ภาพิิมล สีีไหม, และเสรีี พิิจิติ รศิิริ,ิ 2554, น. 59)
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พื้้�นที่่�จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีเคยเป็็นดิินแดนที่่�มีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองมาตั้้�งแต่่โบราณ 
อีีกทั้้�งยัังมีีหลัักฐานทางโบราณคดีีให้้เห็็นได้้ชััดเจนว่่าสมััยอาณาจัักรศรีีวิิชััย ซึ่่�งมีีศููนย์์กลาง
ความเจริิญทางตอนบนของอาณาจัักร คืือที่่�ตั้้�งของอำำ�เภอไชยาในปััจจุุบััน  มีีความเจริิญ
รุ่่�งเรืืองในทุุกด้้านโดยเฉพาะด้้านพระพุุทธศาสนา มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานของผู้้�คนหนาแน่่นเป็็น
แหล่่งอารยธรรมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อเมืืองอื่่�น  ๆ ต่่อมาความเจริิญได้้กระจายไปยัังพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
ประเพณีีชัักพระในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นประเพณีีหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่อดีีตสมััย
โบราณกาล ซึ่่�งไม่่มีีหลัักฐานยืืนยัันได้้อย่่างชััดเจนว่่าเกิิดขึ้้�นเมื่่�อใด และเชื่่�อว่่าเกิิดขึ้้�นมา
ยาวนานเนื่่�องจากมีีทั้้�งเรืือพระบกและเรืือพระน้ำำ��  ตามลัักษณะภููมิิประเทศของแต่่ละชุุมชน 
(สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี,  2557, ออนไลน์์)
นอกจากนี้้�ยัังมีีอีีกประเพณีีหนึ่่�งที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ควบคู่่�กัับประเพณีีชัักพระของ
ชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี คืือ ประเพณีีทอดผ้้าป่่าหน้้าบ้้านในวัันออกพรรษา โดยเฉพาะใน
พื้้�นที่่�ชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นชุุมชนแรก ๆ ที่่�มีีการจััดพุ่่�ม
ผ้้าป่่าไว้้หน้้าบ้้านในช่่วงวัันออกพรรษา จััดในคืืนข้้างขึ้้�น 15 ค่ำำ�� เดืือน 11 ของทุุกปีี โดยนำำ�
กิ่่�งไม้้หรืือต้้นไม้้มาปัักไว้้หน้้าบ้้านเพื่่�อจััดพุ่่�มผ้้าป่่าออกพรรษาตามอาคารบ้้านเรืือนอย่่าง
สวยงามตามกำำ�ลัังทรััพย์์ มีีการนำำ�จีีวรและของใช้้จำ�ำ เป็็นสำ�ำ หรัับพระภิิกษุุสงฆ์์นำ�ม
ำ าผููกติิดไว้้กับั
กิ่่ง� ไม้้ที่่�ทำำ�เป็็นพุ่่�มผ้้าป่่า ได้้จััดเป็็นเรื่่�องราวตามพุุทธประวััติิชาดก สวรรค์์ นรก และอื่่�น  ๆ
อย่่างวิิจิติ รงดงาม มีีการปฏิิบัติั สืืิ บทอดกัันมายาวนานพร้้อม ๆ กัับงาน “มหััศจรรย์์ทำ�บุ
ำ ญุ ร้้อยวััด”
ภายในวัันเดีียวรัับบุุญวัันออกพรรษาในวัันรุ่่�งขึ้้น� ของแรม 1 ค่ำำ� 
� เดืือน 11 ที่่�ทางอำำ�เภอเมืืองฯ
ได้้ จััดขึ้้�น  โดยมีี หน่่ วยงานราชการและประชาชนได้้ ตระหนัั กถึึ งคุุ ณค่่าของวัั ฒนธรรม 
ประเพณีี และขนบธรรมเนีียมที่่�มีีมาแต่่โบราณจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น 
ต่่อมาประเพณีีชัักพระทอดผ้้าป่่าออกพรรษาจากชุุมชนบ้้านดอนได้้แพร่่ขยายไป
จนทั่่�วพื้้�นที่่�จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ปััจจุุบัันยัังคงมีีการจััดงานประเพณีีชัักพระทอดผ้้าป่่าออก
พรรษาในหลายพื้้�นที่่� ได้้แก่่ อำ�ำ เภอเมืืองฯ อำำ�เภอไชยา อำำ�เภอท่่าฉาง อำำ�เภอพุุนพิน อำ
ิ �ำ เภอ
กาญจนดิิษฐ์์ อำำ�เภอเกาะสมุุย อำำ�เภอเกาะพะงััน  และอำำ�เภอเวีียงสระ ส่่วนอำำ�เภออื่่�น  ๆ
แม้้ไม่่ได้้มีกี ารจััดงานประเพณีีชัักพระในอำำ�เภอ ล้้วนมีีส่่วนร่วม
่ ในงานประเพณีีชัักพระทั้้ง� สิ้้น 
�
คืือการส่่งเรืือพระเข้้าร่่วมประกวดงานประเพณีีชัักพระ (สำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี, 2557, ออนไลน์์) สะท้้อนให้้เห็็นถึงึ อััตลัักษณ์์ที่่เ� ป็็นคุณ
ุ สมบััติเิ ฉพาะสิ่่ง� ที่่โ� ดดเด่่น
และถููกมองควบคู่่�กับั มโนทััศน์อำ์ �น
ำ าจเป็็นการนิิยามความหมายหรืือสร้้างแทนภาพความจริิง
ขึ้้นม
� า เพื่่�อเผยแพร่่ผ่่านระบบเครืือข่่ายและสถาบัันต่่าง ๆ ผ่่านการหล่่อหลอมกระบวนการ
ทางสัังคม
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แม้้ว่่าหลัักฐานทางวิิชาการในท้้องถิ่่�นยัังไม่่ปรากฏอย่่างเห็็นได้้ชััด แต่่ทิิศทาง
การปฏิิบััติิของชาวชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี แสดงให้้เห็็นถึึง
การปฏิิบััติิสืืบทอดต่่อกัันมาล้้วนเกิิดจากวิิถีีความเชื่่�อของผู้้�คนในสัังคมที่่�หล่่อหลอมร่่วมใจ
กัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว ซึ่่�งปััจจุุบัันถืือว่่าเป็็นงานประเพณีีที่่�สำำ�คััญและยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดของจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี วิิถีีความเชื่่�อและศรััทธาเป็็นการบอกเล่่าความเป็็นมาในการสืืบทอดประเพณีี
กัันอย่่างเรีียบง่่ายแต่่มีีเสน่่ห์์ของชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยใช้้การจำำ�ลองเหตุุการณ์์แสดง
เป็็นภาพตััวแทนในการบอกเล่่าเรื่่�องราวพุุทธประวััติิ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ทาง
วััฒนธรรม ประเพณีี อัันมีีคุุณค่่าของชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และอีีกประการหนึ่่�งเป็็น
การให้้คุุณค่่าทางสัังคมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทางวััฒนธรรมของคนในชุุมชน
จากปรากฏการณ์์ข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยจึึงเกิิดคำำ�ถามว่่าการประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์
ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาของชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร และก่่อให้้เกิิดคุุณค่่าทางสัังคม วััฒนธรรม และเศรษฐกิิจต่่อคนในชุุมชน
หรืือไม่่อย่่างไร ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าการประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม ในปััจจุุบัันเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญที่่�ชุุมชนสามารถนำำ�อััตลัักษณ์์ของชุุมชนไปสู่่�การจััดการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม
ได้้ ดัังนั้้�นประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
เป็็นประเพณีีหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจ ควรศึึกษาเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจอัันสามารถนำำ�ผลการศึึกษาไป
ปรัับใช้้ในการขัับเคลื่่�อนชุุมชนในหลากหลายมิิติิ อัันนำ�ำ ไปสู่่�ชุุมชนเข้้มแข็็งในอนาคต
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาการประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของประเพณีีทอดผ้้าป่่า
ออกพรรษาชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
วิิธีีการวิิจััย
การวิิจััย เรื่่�องนี้้�  ผู้้�วิิ จััยใช้้วิิธีี การวิิ จััย เชิิงคุุณภาพ  (Qualitative Research)
โดยการเลืือกพื้้�นที่่�ในการศึึกษา คืือ พื้้�นที่่�ชุมชนบ้
ุ
้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
ซึ่่ง� เป็็นที่่ตั้้� ง� ของการจััดงานพุ่่�มผ้้าป่่า เนื่่อ� งจากพื้้นที่่
� นี้� ไ�้ ด้้มีกี ารจััดกิิจกรรมจากคนในชุุมชน วัดั
หน่่วยงานราชการ โรงเรีียนต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน จนกลายเป็็นประเพณีี
ทอดผ้้าป่่าออกพรรษา โดยผู้้�วิิจััยศึึกษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการวิิจััย
ซึ่่�งมีีผู้้�ศึึกษาไม่่มากนััก ดัังนั้้�นการวิิจััยเรื่�่องนี้้�จึึงเน้้นการเก็็บรวบรวมข้้อมููลหลัักฐานจาก
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ภาคสนามเป็็นหลััก และการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องที่่�ให้้ข้้อมููลจำ�นวน 
ำ
7 คน ได้้แก่่
เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี กลุ่่�มคนในชุุมชน  ครููอาจารย์์ นัักเรีียน พระภิิกษุุสงฆ์์
และส่่วนงานที่่� เกี่่� ยวข้้ องในการจัั ดงาน  โดยศึึ กษาจากผู้้�ให้้ข้้อมูู ลประเด็็ นที่่� ศึึกษา คืือ
กระบวนการสร้้างอััตลัักษณ์์และการให้้คุุณค่่าความหมายของประเพณีีจััดพุ่่�มทอดผ้้าป่่า
และการเก็็บบัันทึึกข้้อมููลภาคสนาม ผู้้�วิิจััยใช้้การสัังเกตแบบไม่่มีีส่่วนร่่วมเป็็นการสัังเกต
กิิจกรรม ทำำ�ให้้เห็็นภาพของงานวิิจััยในระดัับกว้้างและลุ่่�มลึึกขึ้้�น จากนั้้�นจึึงนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มา
จััดหมวดหมู่่�ตามประเด็็น โดยใช้้แนวคิิดอััตลัักษณ์์มาเป็็นกรอบงานวิิจััย การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ที่่�ได้้จากการศึึกษาใช้้การตรวจสอบแบบสามเส้้า (Data Triangulation) ขณะที่่�เก็็บข้้อมููล
พร้้อม ๆ กััน  ได้้ตรวจสอบข้้อมููลตามแหล่่งบุุคคล สถานที่่� และระยะเวลา หลัังจากที่่�ได้้
ข้้อมููลครบถ้้วนเพีียงพอแล้้วผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาถอดรหััส ตีีความ สัังเคราะห์์และสร้้าง
ข้้อสรุุปจากนั้้�นนำำ�เสนอข้้อมููลโดยใช้้วิิธีีเชิิงพรรณนาวิิเคราะห์์
ผลการวิิจััย
จากผลการวิิ จัั ย พบว่่ า ประเพณีีทอดผ้้ า ป่่ า ออกพรรษาของชุุ มชนบ้้ า นดอน  
อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี อััตลัักษณ์์ของประเพณีีในท้้องถิ่่�นดัังกล่่าว สามารถ
แสดงให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าของวััฒนธรรมที่่�ถููกประกอบสร้้างขึ้้�นมาโดยผ่่านการแสดงภาพแทน
ผ่่านประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ซึ่่�งเป็็นประเพณีีที่่�สำำ�คััญในศาสนาพุุทธ รวมทั้้�งความ
เป็็นตััวตนของคนในชุุมชนที่่�ถููกสร้้างบนพื้้�นฐานของความเหมืือนกััน ทั้้�งทางวััฒนธรรม 
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี วิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่� เกิิดการยอมรัับและการปฏิิบััติิสืืบทอดกััน
มาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นของคนในชุุมชน ที่่�ครอบคลุุมถึึงวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในชุุมชนจนกลาย
มาเป็็นวััฒนธรรมประเพณีีที่่�มีีลัักษณะเฉพาะของชุุมชนบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
โดยอััตลัักษณ์์ที่่�พบเห็็นในประเพณีีทอดผ้้าป่่าและคุุณค่่าของวััฒนธรรม มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จุุดเริ่่�มต้้นในการถ่่ายทอดและการสร้้างสรรค์์กิิจกรรมประเพณีีทอดผ้้าป่่าออก
พรรษา โดยมีีการจััดตั้้�งพุ่่�มผ้้าป่่ากลาง หรืือที่่�เรีียกว่่า “พุ่่�มแรก” จะเป็็นพุ่่�มประธาน 
(ดัังภาพที่่� 1) และยัังมีีพุ่่�มผ้้าป่่าตามอาคารบ้้านเรืือนต่่าง ๆ และบริิเวณการจััดงานประเพณีี
ชัักพระริิมแม่่น้ำำ��ตาปีี หรืือที่่�เรีียกว่่าบริิเวณชุุมชนบ้้านดอน (พื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี) ซึ่่�งจะจััดตั้้ง� พุ่่�มผ้้าป่่าในเวลากลางคืืนตรงกัับวัันขึ้้น 
� 15 ค่ำำ� 
� เดืือน 11 ของทุุกปีี
เพื่่�อรัับบุุญวัันรุ่่�งขึ้้�นในวัันออกพรรษาแรม 1 ค่ำำ� 
� เดืือน 11 เป็็นวัันที่่�พระพุุทธเจ้้าเสด็็จกลัับ
ลงมายัังโลกมนุุษย์์ พระพุุทธศาสนิิกชนจึึงรอรัับเสด็็จและอััญเชิิญพระพุุทธเจ้้าประทัับขึ้้น�
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บุุษบกแห่่ไปรอบเมืืองทั้้�งทางน้ำำ�� และทางบก ซึ่่�งประเพณีีจััดพุ่่�มทอดผ้้าป่่าหน้้าบ้้านดัังกล่่าว 
คนในชุุมชนเชื่่อ� กัันว่า่ เป็็นพิธีีิ การทำำ�บุญ
ุ อย่่างหนึ่่ง� ของพุุทธศาสนิิกชนที่่�ปฏิิบัติั กัิ นม
ั าตั้้ง� แต่่สมััย
โบราณ มีีเรื่อ�่ งกล่่าวขานความเป็็นมาว่่าในสมััยพุุทธกาล จีีวรของพระภิิกษุุสงฆ์์นั้้นทำ
� ำ�จากผ้้า
ชาวบ้้านที่่�ทิ้้�งแล้้วตามชายป่่า จึึงนำำ�มาซัักและตััดเย็็บเป็็นผ้้าจีีวร ครั้้�นในสมััยนั้้�นเมื่่�อชาว
บ้้านเห็็นถึึงความยากลำำ�บากของพระภิิกษุุสงฆ์์ จึึงมีีความต้้องการถวายจีีวรแต่่ยัังไม่่มีีพุุทธ
านุุญาต จึึงทำำ�ได้้เพีียงนำำ�ผ้้าที่่�มีีสีีเหลืืองตามหลัักพระพุุทธศาสนาไปทอดทิ้้�งไว้้ตามทางเดิิน
ป่่า หากพระภิิกษุุสงฆ์์รููปใดมาพบเห็็นแล้้วสามารถนำำ�ผ้้าไปใช้้เป็็นจีีวรได้้ จนนำำ�มาสู่่�การ
สร้้างภาพแทนแสดงถึึงเรื่่�องราวต่่าง ๆ ข้้างต้้น จนเกิิดประเพณีีจััดพุ่่�มผ้้าป่่าหน้้าบ้้านที่่�มีีมา
ตั้้�งแต่่ในอดีีตจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นมาจนถึึงปััจจุุบัันแสดงให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ที่่�ยัังคงดำำ�รงอยู่่�ในชุุมชน 
เป็็นการคงคุุณค่่าของวััฒนธรรมประเพณีีให้้สืืบทอดต่่อไป โดยอาศััยต้้นทุุนทางทรััพยากร
ทางวัั ฒ นธรรมเข้้ า มาจัั ด การและนำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นาต่่ อ ยอดในด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง
วััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืน 

ภาพที่่� 1 : พุ่่�มผ้้าป่่ากลาง (พุ่่�มผ้้าป่่าประธาน)
ที่่�มา : ณััฐกานต์์ งามประดิิษฐ (2562)
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เส้้นทางการทำำ�บุุญวัันเดีียวได้้ร้้อยวััด
จากคำำ�บอกเล่่าของคนในชุุมชนบ้้านดอน (อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี)
พบว่่า ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบัันคนในชุุมชนบ้้านดอนมีีการดำำ�รงวิิถีีชีีวิิตคู่่�กัับแม่่น้ำำ��ตาปีีมา
เป็็นเวลาช้้านาน ครั้้�นก่่อนถึึงวัันออกพรรษาจะมีีคนในชุุมชนชัักชวนกัันจััดตั้้�งพุ่่�มผ้้าป่่า
โดยมีีการสร้้างสรรค์์สถานการณ์์จำำ�ลองจากเรื่่�องราวพุุทธชาดก โดยนำำ�ต้้นกล้้วยหรืือกิ่่�งไม้้
ที่่�มีีขนาดปานกลางมาทำำ�เป็็นต้้นไม้้เพื่่�อจััดตั้้�งพุ่่�มประดัับตามอาคารบ้้านเรืือน 
“…ในสมััยก่่อนตั้้�งแต่่ยายสาว ๆ ของที่่�นำำ�มาประดัับพุ่่�มผ้้าป่่า
มัันมีีไม่่กี่่�อย่่างหรอกลููก แต่่สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ขาดไม่่ได้้เลย คืือ ผ้้าอาบน้ำำ��ฝน 
ปิ่่�นโต ร่่ม ของใช้้ต่่าง ๆ รวมถึึงข้้าวสารอาหารแห้้ง พอมาในปััจจุบัุ ันนี้้�มีี
ผ้้าเช็็ดหน้้าทำำ�เป็็นรููปชะนีีบ้้าง เอาผ้้าอาบน้ำำ��ฝนมาพัับเป็็นนกบ้้าง มัันก็็
น่่ารัักดีีเหมืือนกััน  ของที่่�แขวนไว้้ตามต้้นไม้้ ของตกแต่่งมัันก็็เปลี่่�ยนไป
ตามยุุค ยัังไงแล้้วเราถืือว่่าเป็็นการถวายของทำำ�บุุญรัับวัันออกพรรษาใน
หััวรุ่่�ง (ตอนเช้้า) ของพรุ่่�งนี้้� โดยเจ้้าของบ้้านจะนิิมนต์์พระจากวััดบริิเวณ
ใกล้้ ๆ วััดธรรม (วััดธรรมบููชา) ก็็ดีี วััดหลวงพ่่อพััฒน์์ (วััดพััฒนาราม)
วััดโพธิ์์�หลวงพ่่อกล่่อม (วััดโพธาวาส) จะมีีพระสงฆ์์มาชัักพุ่่�มผ้้าป่่าที่่�เรา
ตั้้�งไว้้ เจ้้าของพุ่่�มผ้้าป่่าแต่่ละพุ่่�มจะต้้องมนต์์พระ (นิิมนต์์พระ) วััดไหนไว้้
รุ่่�งเช้้า (พรุ่่�งนี้้�เช้้า) พระก็็มาชัักพุ่่�มตามหน้้าบ้้านเรา พอเริ่่�มสาย ๆ ก็็จะมีี
วััดตามนอก ๆ รอบ ๆ บ้้านดอน แถวต่่างอำำ�เภอ เขาจะลากเรืือพระ
เข้้ามาแถวริิมน้ำำ��  มีีเรืือพระจากวััดต่่าง ๆ เป็็นร้้อย ๆ ลำำ�  ให้้คนได้้มา
ใส่่บาตรเรืือพระ (เรืือพนมพระ) ทำำ�บุุญวัันเดีียวได้้ร้้อยวััด…” (ปฎิิชญะ
ศรีีสมบััติิ, เพ็็ญศรีี กิิตติินััดดากุุล สััมภาษณ์์: 10 ตุุลาคม 2562)
ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา เป็็นเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญทางสัังคมที่่�ทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนได้้มารวมตััวเป็็นกลุ่่�มสัังคมเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันภายใต้้ความเชื่่�อความศรััทธาที่่�
เป็็นหนึ่่�งเดีียว อีีกทั้้�งยัังได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างดีีจากพระสงฆ์์ผู้้�เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของ
ชาวบ้้านในชุุมชนบ้า้ นดอน จากหลากหลายวััดที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในบริิเวณชุุมชนบ้า้ นดอน โดยพระสงฆ์์
จะทำำ�การชัักพุ่่�มผ้้าป่่าออกพรรษาเช้้าของวัันรุ่่�งขึ้้�นซึ่่�งตรงกัับวัันออกพรรษา การชัักพุ่่�ม
ผ้้าป่่าออกพรรษานั้้�นจะต้้องชัักพุ่่�มผ้้าป่่ากลางก่่อน (ปรากฏดัังรููปภาพที่่� 2) แล้้วจึึงทำำ�การ
ชัักพุ่่�มผ้้าป่่าตามบริิเวณหน้้าบ้้านเป็็นลำำ�ดัับถััดไป

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

การประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา
ชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

25

ภาพที่่� 2 : พระสงฆ์์ทำำ�พิิธีีชัักพุ่่�มผ้้าป่่ากลาง (พุ่่�มประธาน)
ที่่�มา : ณััฐกานต์์ งามประดิิษฐ (2562)
นอกจากนี้้� ผู้้� วิิ จัั ย ยัั ง ได้้ พูู ด คุุ ย กัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� เ ทศบาล  ครูู  นัั ก เรีียน นัั ก ศึึ ก ษา
โดยสััมภาษณ์์ถึึงการจััดงานประเพณีีจััดพุ่่�มผ้้าป่่าและได้้สััมผััสถึึงบรรยากาศภายในงาน 
“…ทางหน่่วยงานราชการเองก็็พููดง่่าย ๆ คืือเป็็นศููนย์์กลางใน
การกำำ�หนดจััดงานประเพณีีชัักพระ จััดพุ่่�มผ้้าป่่าของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
ทางเทศบาลเองจะเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การเสนอเข้้าที่่�ประชุุมควรจะจััด
งานดัังกล่่าวช่่วงวัันใด มีีการจััดการแข่่งขัันประกวดเรืือพระ (เรืือพนมพระ)
ประกวดแข่่งเรืือยาวประกวดพุ่่�มผ้้าป่่าของโรงเรีียนต่่าง ๆ ในจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี โดยการประกวดต่่าง ๆ จะมีีข้้อกำำ�หนดไว้้อยู่่�แล้้ว ซึ่่ง� แต่่ละปีี
ก็็จะมีีโรงเรีียน และหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ เข้้าร่่วมประกวดพุ่่�มผ้้าป่่า
และการจััดกิิจกรรมเหล่่านี้้�ยัังช่่วยสืืบสานอนุุรัักษ์์ประเพณีีท้้องถิ่่�น  มีีนััก
ท่่องเที่่�ยวจากต่่างจัังหวััดหลั่่�งไหล่่เข้้ามาเที่่�ยวงานชัักพระมากขึ้้�นด้้วย
อีีกอย่่างก็็คืือทางเทศบาลเรายัังมีีการจััดลำำ�ดัับพุ่่�มผ้้าป่่าให้้ กัับคนใน
ชุุมชนเขตพื้้นที่่
� อำ� �ำ เภอเมืืองฯสุุราษฎร์์ฯ เช่่น ชุุมชนบ้า้ นดอนบริิเวณเส้้นทาง
ของการจััดงานประเพณีี ทางภููธร 8 ทางบางกุ้้�ง แต่่ละปีีมีีพุ่่�มมากถึึงสาม
ร้้อยกว่่าพุ่่�ม เช้้ามาก็็จะมีีพระวััดใกล้้ ๆ มาชัักพุ่่�มตามอาคารบ้้านเรืือนที่่�
ตั้้�งพุ่่�มผ้้าป่่าไว้้...” (นิิภา จัันทร์์แก้้ว, สััมภาษณ์์: 8 ตุุลาคม 2562)
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“…พวกหนููเป็็นตััวแทนนัักเรีียนของโรงเรีียนจัังหวััด (โรงเรีียน
สุุราษฎร์์ธานีี) พวกหนููได้้จััดเตรีียมทำำ�พุ่่�มผ้้าป่่ามาประมาณสองอาทิิตย์์
กว่่า ออกแบบ ครููก็็จััดหาอุุปกรณ์์มาให้้พวกเราช่่วยกัันทำำ�เพื่่�อจะเอาไป
ตั้้�งพุ่่�มผ้้าป่่าที่่�ตั้้�งเต้้นท์์หน้้าโรงเรีียน แล้้วก็็จะมีีเด็็กในโรงเรีียนเอาของมา
ติิ ด พุ่่�มของโรงเรีียน  และยัั ง เป็็ น การสืืบทอดประเพณีีนี้้� ไว้้ ด้้ ว ย…”
(ณััฎฐณิิชา ประจง, สััมภาษณ์์: 8 ตุุลาคม 2562)
“…ทางโรงเรีียนได้้ เข้้ า ร่่ วม ประกวดแข่่ ง ขัั นพุ่่�ม ผ้้ า ป่่ า ที่่� ท าง
เทศบาลจััดให้้มีีการแข่่งขััน  เขาจะกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ มาให้้เรา
โดยเรื่่�องราวจะเกี่่�ยวกัับพระพุุทธศาสนา ทั้้�งนี้้�ทางโรงเรีียนได้้จััดสรร
งบประมาณและให้้ นัั ก เรีียนในโรงเรีียนได้้ มีีส่่ วนร่่ วม ในการจัั ด ตั้้� ง
พุ่่�มผ้้าป่่า ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�สืืบทอดกิิจกรรมทางวััฒนธรรม ประเพณีีท้้องถิ่่น�
ของจัังหวััดเรา (สุุราษฎร์์ธานีี) และก็็จะมีีชาวบ้้านต่่าง ๆ ก็็เข้้ามาร่่วม
ทำำ�บุุญติิดพุ่่�มคนละสิิบบาท ยี่่�สิิบบาท บางคนนำำ�ข้้าวสารอาหารแห้้งมา
แขวนไว้้บ้้าง” (ปริิญดา มาเอีียด, สััมภาษณ์์: 8 ตุุลาคม 2562)
“…ฉัั น อยู่่�วัั ด โพธิิ ปัั ก ษ์์  ช าวบ้้ า นละแวกแถวภูู ธ ร 8 ใกล้้ ๆ
ที่่� เขารัั บ หมายเลขพุ่่�มมาจากเทศบาล  เขาก็็ จะมานิิ มนต์์ใ ห้้ ฉััน ไปชัั ก
พุ่่�มผ้้ า ป่่ า หน้้ า บ้้ า นของเขา แถว  ๆ วัั ด ภูู ธ ร 8 ก็็ จ ะมีีวัั ด ฉัั น แล้้ วก็็
วััดสมหวัังมาชัักพุ่่�ม…” (พระอาจารย์์ปิิยะ สุุขเกษม, สััมภาษณ์์: 11
ตุุลาคม 2562)
จากคำำ�บอกเล่่าข้้างต้้นเป็็นเสีียงสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการให้้คุุณค่่าอััตลัักษณ์์ของ
ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาในพื้้�นที่่� ชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
เป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้และจััดควบคู่่�กัับประเพณีีชัักพระมาอย่่างช้้านาน โดยมีีเทศบาลนคร
สุุราษฎร์์ธานีี เป็็นศููนย์์กลางผู้้�ดำำ�เนิินการจััดงาน และชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ชุุมชน  ครูู นัักเรีียน
โรงเรีียนต่่าง ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรม ผู้้�วิิจััยได้้สััมผััสถึึงอััตลัักษณ์์อัันโดดเด่่น 
บรรยากาศบริิเวณการจััดงานประเพณีีชัักพระทอดผ้้าป่่าออกพรรษาที่่เ� ป็็นอัตั ลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่น
ของชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีที่่�ได้้ถ่่ายทอดผ่่านสััญลัักษณ์์ภาพแทนฉากตามซุ้้�มต่่าง ๆ
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การประกอบสร้้ า งเรื่่� อ งราวที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ พุุ ท ธศาสนาให้้ กัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วได้้ เ ห็็ นถึึ ง
วััฒนธรรมเก่่าแก่่ที่่�มีีมาตั้้�งแต่่โบราณกาล ตลอดเส้้นทางการเดิินผู้้�วิิจััยพบเห็็นกัับกิิจกรรม
บริิเวณภายในการจััดงาน บรรยากาศมีีความคึึกคััก แฝงการเรีียนรู้้�เต็็มไปด้้วยวััฒนธรรม
โดดเด่่นของชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ชุุมชนหรืือ
แม้้ ก ระทั่่� ง นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� เข้้ า มาสัั มผัั ส ในบริิ เวณการจัั ด งานต่่ า งออกมาร่่ วมกัั นทำำ�บุุ ญ
นำำ�สิ่่� ง ของต่่ า ง ๆ เช่่ น ข้้ า วสาร อาหารแห้้ ง เครื่่� อ งอุุ ป โภคบริิ โ ภคที่่� จำำ� เป็็ นสำำ� หรัั บ
พระสงฆ์์นำำ�มาแขวนพุ่่�มผ้้าป่่า มีีการถ่่ายรููปเป็็นที่่�ระลึึก ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของเจ้้าของพุ่่�มผ้้าป่่า
แต่่ละพุ่่�มจะประดัับตกแต่่งด้้วยไฟกระพริิบสีีสัันสวยงามตระการตา และเปิิดหนัังตะลุุง
สลัับกัันกัับการเปิิดเสีียงเรื่่�องเล่่าของพระพุุทธชาดกจำำ�ลองสถานการณ์์ในป่่า บ้้างก็็มีีเสีียง
นกร้้อง เสีียงร้้องของสััตว์์ต่่าง ๆ ในป่่า เพื่่�อจำำ�ลองสถานการณ์์ให้้เสมืือนความเป็็นจริิง
(ดัังภาพที่่� 3) ในขณะเดีียวกัันเจ้้าของพุ่่�มผ้้าป่่าจะจััดเตรีียมอาหารเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เป็็นทาน
น้ำำ�� ใจให้้กับั ผู้้�ที่่ม� าร่่วมทำ�บุ
ำ ญุ เช่่น ข้า้ วแกง ขนมจีีน ขนมหวาน น้ำำ�ดื่
� ม 
�่ ตามกำำ�ลัังทรััพย์ข์ องเจ้้าภาพ
จัั ด หาเพื่่� อ เลี้้� ย งผู้้�ที่่� ม าร่่ วมติิ ด พุ่่�มผ้้ า ป่่ า สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นถึึ ง วิิ ถีี ปฏิิ บัั ติิ อ ยู่่�ร่่ วมกัั น อย่่ า ง
สนุุกสนานเป็็นเงื่่�อนไขของสัังคมที่่�ยัังคงดำำ�รงอยู่่�ภายใต้้กิิจกรรม วััฒนธรรม ประเพณีีที่่�ยััง
คงอยู่่�

ภาพที่่� 3 : ซุ้้�มพุ่่�มผ้้าป่่าโรงเรีียนสุุราษฎร์์ธานีี จำำ�ลองเหตุุการณ์์ตามเรื่่�องราวพุุทธชาดก
ที่่�มา : ณััฐกานต์์ งามประดิิษฐ (2562)
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หลัังจากที่่�มีีการทอดผ้้าป่่าออกพรรษาเสร็็จสิ้้�น ยัังมีีกิิจกรรมอีีกอย่่างหนึ่่�ง คืือ
ประเพณีีชัักพระของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ที่่�มีีความโดดเด่่นกว่่าจัังหวััดอื่่�นในพื้้�นที่่�ภาคใต้้
เนื่่อ� งจากลัักษณะภููมิศิ าสตร์์มีแี ม่่น้ำ��ำ ตาปีีไหลผ่่านกลางเมืือง ซึ่่ง� เป็็นแม่่น้ำ��ำ สายสำำ�คัญั หล่่อเลี้้ย� งผู้้�คน
ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จึึงทำำ�ให้้ประเพณีีชัักพระสามารถแห่่เรืือพนมพระได้้ทั้้�งทางน้ำำ��และ
ทางบก เรืือพนมพระมีี 2 ลัักษณะ คืือ เรืือพนมพระทางน้ำำ��ส่่วนใหญ่่มาจากวััดที่่�อยู่่�ติิดกัับ
แม่่ น้ำำ�� ลำำ� คลอง ในพื้้� นที่่� ชุุ มชน  โดยล่่ อ งเรืือพนมพระมาจอดบริิ เวณฝั่่� ง ริิ ม แม่่ น้ำำ�� ตาปีี
เพื่่อ� มาเข้้าร่่วมประเพณีีชัักพระนั้้น� เอง ส่่วนเรืือพนมพระทางบก มาจากวััดที่่ไ� กลจากแม่่น้ำ��ำ ตาปีี
ลัักษณะของเรืือพนมพระตกแต่่งไปด้้วยวััสดุุที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�นเป็็นหลััก และผสมผสานกัับ
วััสดุุอื่่�น  ๆ เช่่น  โฟม เกล็็ดกระจก ประดัับตกแต่่งด้้วยหลอดไฟหลากสีีเพื่่�อความสวยงาม
ของเรืือพนมพระ ทั้้�งนี้้�พุุทธศาสนิิกชนพร้้อมใจอัันเชิิญพระพุุทธรููปขึ้้�นประดิิษฐานบน
บุุษบกที่่อ� ยู่่�เหนืือเรืือพนมพระ มีีการตกแต่่งตามส่่วนต่า่ ง ๆ ของลำำ�เรืือพนมพระทางบกและ
เรืือพนมพระทางน้ำำ� ส่
� ่วนใหญ่่ตกแต่่งด้้วยรููปพญานาคศิิลปะที่่�เกิิดจากการจิินตนาการของ
ชาวบ้้านที่่�มีีการอ้้างอิิงเรื่่�องเล่่าตามพุุทธประวััติินั่่�นเอง มีีการร่่วมตั้้�งขบวนของเรืือพนมพระ
ตามลำำ�ดัับเลขของการหยิิบฉลาก โดยมีีจุุดเริ่่�มต้้นขบวนบริิเวณหน้้าศููนย์์ราชการจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี เพื่่�อที่่�จะทำำ�การลากเรืือพนมพระเช้้าของวัันรุ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งตรงกัับวัันแรม 1 ค่ำำ�� 
เดืือน 11 ของทุุกปีี โดยชาวบ้้านชุุมชนต่า่ ง ๆ ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ร่่วมกันล
ั ากเรืือพนมพระ
ของวััดในชุุมชนของตนเข้้ามาร่่วมบริิเวณการจััดงานบริิเวณชุุมชนบ้า้ นดอน หรืือเรีียกว่่าริิมน้ำำ�� 
ผู้้�ที่่ร่� วม
่ ขบวนลากเรืือพนมพระผู้้�หญิิงแต่่งกายด้้วยสวมใส่่เสื้้อ� ลููกไม้้นุ่่�งผ้้าปาเต๊๊ะ หรืือนุ่่�งชุุดไทย
โจงกระเบนสมััยรััชกาลที่่� 5 ส่่วนผู้้�ชายจะแต่่งกายด้้วยเสื้้�อบาติิก กางเกงขายาวสีีดำำ� 
มีีผ้้าขาวม้้าคาดเอว เป็็นต้้น 
ขณะที่่ข� บวนลากเรืือพนมพระมุ่่�งหน้้าไปสู่่�บริิเวณการจััดงานนั้้�น  ตลอดสองข้้างทาง
มีีนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิยืืนชมให้้ความสนใจเป็็นอย่่างมากกัับขบวนเรืือ
พนมพระ พร้้อมทั้้�งร่่วมทำำ�บุุญติิดพุ่่�มทอดผ้้าป่่าและหยอดเหรีียญทำำ�บุุญตามเรืือพนมพระ
ของวััดต่่าง ๆ เป็็นวััฒนธรรมประเพณีีที่่�แปลกตา ผู้้�วิิจััยได้้เดิินเข้้าไปพร้้อมทัักทายผู้้�ที่่ยืืนชม
�
ขบวนเรืือพนมพระว่่า “ขอโทษนะคะ เป็็นคนสุุราษฎร์์ฯ หรืือเปล่่าคะ” นัักท่่องเที่่ย� วยิ้้�มตอบว่่า
“ไม่่ใช่่ค่ะ่ … มาจากเลยค่่ะ ที่่�สุรุ าษฎร์์ฯ เค้้าจััดใหญ่่แปลกไม่่เหมืือนที่่�อื่น 
�่ จััดต้้นไม้้ทำำ�พุ่่�มผ้้าป่่า
เกืือบทุุกบ้้าน ทำำ�บุุญใส่่เหรีียญเรืือพนมพระถืือว่่าคุ้้�มมากทำำ�บุุญได้้หลายวััด…” นัับว่่าเป็็น
มนต์์เสน่่ห์์อัันโดดเด่่นของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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จากการวิิจัยั พบว่่า องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� �ำ ให้้ประเพณีีชัักพระทอดผ้้าป่่าออกพรรษา
ของชุุมชนบ้้านดอน กลายเป็็นอััตลัักษณฺ์์�ของชุุมชนคืือ การประกอบสร้้างความหมายของ
ประเพณีีออกพรรษาที่่�ได้้มีีการกระทำำ�พิิธีีกรรมเหมืือนการออกพรรษาของชาวพุุทธทั่่�วไป
ในพื้้�นที่่�อื่่�น  ๆ โดยความหมายของการออกพรรษาของชุุมชนบ้้านดอนนั้้�นยัังผนวกรวมกัับ
การทอดผ้้าป่่าหน้้าบ้้านให้้เป็็นประเพณีีที่่�ต่อ่ เนื่่อ� งให้้เป็็นประเพณีีเดีียวกััน ซึ่่ง� ชุุมชนได้้ผลิิตซ้ำำ��
เรื่อ�่ ยมาจนกลายเป็็นอัตั ลัักษณ์์ของชุุมชน  โดยเริ่่มจ
� ากการรวมตััวของคนในชุุมชน  หน่่วยงาน
ราชการ เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้สืืบทอดประเพณีีชัักพระที่่�มีีมาแต่่อดีีตมาจััดร่่วมกัับกิิจกรรม
ทอดผ้้าป่่าออกพรรษาที่่�หน้้าบ้้านเกืือบทุุกบ้้าน โดยตกแต่่งพุุ่�มผ้้าป่่าประดัับไว้้หน้้าบ้้านให้้
สวยงามแปลกตา ทั้้�งเป็็นการทอดผ้้าป่่าออกพรรษาครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนที่่�จะมีีการทอดกฐิิน 
ความหมายที่่�ชุุมชนประกอบสร้้างขึ้้�นนี้้�ทำำ�ให้้คนในชุุมชนและคนทั่่�วไปที่่�ได้้มาพบเห็็นต่่าง
เข้้าใจร่่วมกัันถึึงความหมายว่่า เมื่่�อถึึงวัันออกพรรษาก็็จะมีีการทอดผ้้าป่่าออกพรรษาที่่�
เจ้้ าของบ้้ านส่่วนใหญ่่ต้้องจัั ดพุ่่�มผ้้ าป่่ าขึ้้�นเอง ทั้้� งนี้้� พุ่่�มผ้้ าป่่ าออกพรรษาแต่่ละหลัั งยัั ง
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงฐานะของเจ้้าบ้้าน ศิิลปะในการจััดตกแต่่งสร้้างสรรค์์อย่่างอิิสระและ
แปลกตา จากการสร้้างความหมายอัันเกิิดจากการร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนดังั กล่่าว กลายเป็็น
พลัังทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็งจนสามารถกลายมาเป็็นอััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นของชุุมชน ทั้้�งยััง
สามารถขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมภายในชุุมชน  สามารถสร้้างรายได้้
เข้้าสู่่�ชุุมชน เกิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่่าง ๆ ที่่�สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน ทั้้�งร้้านค้้า ร้้านอาหาร
ที่่�พััก รวมทั้้�งร้้านขายของที่่�ระลึึกรวมไปถึึงได้้ร่่วมประเพณีีบุุญสองอย่่างในเวลาเดีียวกััน 
คืือทำำ�บุุญชัักพระและการทำำ�บุุญทอดผ้้าป่่าออกพรรษาไปพร้้อม ๆ กััน
ประเพณีีชัั ก พระทอดผ้้ า ป่่ า ออกพรรษาของชุุ มชนบ้้ า นดอน อำำ� เภอเมืืองฯ         
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี สะท้้อนให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญ 4 ประการดัังนี้้� ประการแรก คุุณค่่า
ทางวััฒนธรรม ที่่�ได้้มีกี ารสืืบทอดประเพณีีชัักพระมาแต่่โบราณแต่่ได้้ผนวกรวมการทอดผ้้าป่่า
เข้้าด้้วยกัันเป็็นการประกอบสร้้างประเพณีีชัักพระให้้แปลกกว่่าชุุมชนอื่่�น  ๆ เป็็นการ
สืืบสานทั้้�งประเพณีีชัักพระและประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ประการที่่�สอง คุุณค่่าทาง
สัังคม อัันนำำ�ไปสู่่�การร่่วมมืือร่่วมใจของคนในครอบครััวและคนในชุุมชน เกิิดการปฏิิสัมพั
ั นธ์
ั ์
ทางสัังคมของคนหลายกลุ่่�มทั้้�งภาครััฐและเอกชน อัันกลายเป็็นพลัังที่่�สำ�คั
ำ ัญของชุุมชนใน
การขัั บ เคลื่่� อ นกิิ จ กรรมอื่่� น  ๆ ในสัั ง คมต่่ อ ไป ประการที่่� ส าม คุุ ณค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ 
จากประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาทำำ�ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวชุุมชนขึ้้�น  มีีรายได้้เข้้าสู่่�ชุุมชน
ผ่่านการท่่องเที่่�ยวที่่�นัักท่่องเที่่�ยวมาร่่วมประเพณีีชัักพระและร่่วมทอดผ้้าป่่าในชุุมชน 
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เกิิดการจัับจ่่ายสิินค้้า และการบริิการในชุุมชน  และประการสุุดท้้าย คุุณค่่าทางด้้านจิิตใจ 
จากการได้้ร่วม
่ ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาทำำ�ให้้คนในชุุมชนและนัักท่่องเที่่ย� วมีีความสุุข
กัับการได้้ทำำ�บุุญ อิ่่�มบุุญกัับการได้้ร่่วมทอดผ้้าป่่าออกพรรษากัับคนในชุุมชน ทั้้�งคนใน
ชุุมชนเองต่่างมีีความสุุข ความภาคภููมิิใจที่่�ได้้แต่่งพุ่่�มผ้้าป่่าไว้้หน้้าบ้้าน โดยต่่างคิิดว่่า
การทำำ�บุญ
ุ โดยการทอดผ้้าป่่าออกพรรษานี้้จ� ะทำำ�ให้้คนในบ้้านมีคี วามสุุข มีคี วามเจริิญรุ่่�งเรืือง
อัันเกิิดจากมรรคผลของบุุญผ่่านการทอดผ้้าป่่าออกพรรษา
นอกจากนี้้�การร่่วมมืือของหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างมีี
ความพยายามที่่�ร่่วมกัันสรรค์์สร้้างกิิจกรรมขึ้้�นมา เป็็นถ่่ายทอดเรื่่�องราวต่่าง ๆ โดยนำำ�เอา
วััฒนธรรมเข้้ามามีีบทบาทในสร้้างการคุุณค่า่ อััตลัักษณ์์ของประเพณีีท้้องถิ่่นที่่
� แ� ตกต่่างไปจาก
ที่่�อื่่�น  เป็็นการประกอบสร้้างกิิจกรรมเพื่่�อเป็็นการธำำ�รงรัักษาอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมแบบดั้้�งเดิิม
ซึ่่�งสอดแทรกคุุณค่่าของอััตลัักษณ์์ไว้้มิิให้้เสื่่�อมคลาย นัับว่่าเป็็นมนต์์เสน่่ห์์อัันงดงามของ
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม โดยการนำำ�เอาทุุน
ทรัั พ ยากรทางวัั ฒ นธรรมของท้้ อ งถิ่่� น เข้้ า มาเป็็ นตัั ว การสำำ�คัั ญ ในการประชาสัั มพัั นธ์์
การจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมสู่่�สัังคมภายนอกได้้เป็็นอย่่างดีี ทว่่าเสน่่ห์์ของอััตลัักษณ์์
ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาถููกปรัับเปลี่่�ยนไปเป็็นกระแสการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
เป็็ น หลัั ก รวมไปถึึ ง การจัั ด การรวมกลุ่่�มภายในของแต่่ ล ะชุุ มชน  มีีตั้้� ง แต่่ ก ารรวม
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ในท้้องถิ่่�น  กลุ่่�มทำำ�อาหารท้้องถิ่่�น  และการรวมกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยอาศััย
วััฒนธรรมชุุมชนเข้้ามาขัับเคลื่่อ� นภายใต้้กิจิ กรรมวััฒนธรรม ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา
จะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงโอกาสส่่งผลให้้การขยายตััวทางเศรษฐกิิจของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
เป็็นไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นในอนาคต
อภิิปรายผลการวิิจััย
จากผลการศึึ ก ษาวิิ จัั ย เรื่่� อ งการประกอบสร้้ า งอัั ต ลัั ก ษณ์์ ท างวัั ฒ นธรรมของ
ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี พบว่่า
การประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์คุณค่
ุ า่ ของประเพณีีทอดผ้้าป่่าของคนในชุุมชนบ้า้ นดอน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
นัับถืือศาสนาพุุทธ จึึงให้้ความสำำ�คััญและคุุ ณค่่ า ถึึ ง ประเพณีีท้้ อ งถิ่่� นที่่� สืื บทอดมาตั้้� ง แต่่
โบราณกาล  เรื่่� อ งราวประวัั ติิ พุุ ท ธชาดกถูู ก ผลิิ ต สร้้ า งภาพแทนขึ้้� นม าเป็็ นสัั ญ ลัั ก ษณ์์
การให้้ความหมายของประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาเป็็นมโนทััศน์อำ์ �น
ำ าจทำำ�ให้้คนในชุุมชน
ปฏิิบััติิตามโดยไม่่มีีข้้อโต้้แย้้งเพราะถืือว่่าการสืืบทอดประเพณีีทอดผ้้าป่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องกระทำำ�
โดยหวัังมรรคผลในเนื้้อ� นาบุุญที่่จ� ะเกิิดขึ้้น 
� สอดคล้้องกัับอภิิญญา เฟื่่อ� งฟููสกุุล  (2546, น. 21)
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การประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษา
ชุุมชนบ้้านดอน อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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ที่่�กล่่าวไว้้ว่่า อััตลัักษณ์์ถููกมองควบกัับมโนทััศน์์อำำ�นาจเป็็นการนิิยามความหมายหรืือการ
สร้้างภาพแทนความจริิงขึ้้�นมา จากการที่่ผู้้�� คนในพื้้�นที่่จั� งั หวััดสุุราษฎร์์ธานีีมีีการให้้คุณค่
ุ า่ และ
สรรค์์สร้้างกิิจกรรมประเพณีีทอดผ้้าป่่า เป็็นบ่่อเกิิดของประเพณีีสำำ�คััญของท้้องถิ่่�นที่่� มีี
อััตลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น  โดยพลัังทางสัังคมที่่�เกิิดจากการร่่วมมืือของคนในชุุมชนบ้้านดอนเป็็น
คุุณค่า่ ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มโยงไปสู่่�กิจิ กรรมอื่่น 
� ๆ ของชุุมชน ทั้้ง� ความร่่วมมืือในการจััดการท่่องเที่่ย� ว
เชิิงวััฒนธรรม ความร่่วมมืือในการจััดการเศรษฐกิิจของชุุมชนให้้มีีรายได้้กระจายไปสู่่�
ชุุมชนทุุกภาคส่่วน ทั้้�งผู้้�ประกอบการท่่องเที่่�ยว กิิจการร้้านค้้าและบริิการ หน่่วยงาน
ราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตั้้�งโครงการ และได้้ให้้คุุณค่่าและสนัับสนุุนการจััดงานประเพณีี
ทอดผ้้ า ป่่ า ออกพรรษาสรรค์์ ส ร้้ า งกิิ จ กรรมเพื่่� อ ให้้ ผู้้� คนในพื้้� นที่่� ไ ด้้ ร ะลึึ ก ถึึ ง หน้้ า ที่่� ข อง
พุุทธศาสนิิกชนและร่่วมสร้้างจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�โดดเด่่นแปลกตาไปจาก
ที่่�อื่่�น ซึ่่�งเป็็นประเพณีีที่่�ทางอำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีจััดขึ้้น 
� “เส้้นทางทำำ�บุญ
ุ วัันเดีียว
ได้้ร้อ้ ยวััด” สถานศึึกษาในชุุมชนสามารถนำำ�คุุณค่่าของประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาไป
เป็็นกิิจกรรมการเรีียนการสอนทั้้�งสามารถปลููกฝัังเยาวชนให้้เห็็นคุุณค่่าของประเพณีีโดยให้้
นัักเรีียนและเยาวชนเข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมกัันสืืบทอดอััตลัักษณ์์ประเพณีีของชุุมชน  ใน
ส่่วนครอบครััวทุุกคนในบ้้านต่่างมีีกิิจกรรมร่่วมในการทำำ�พุุ่�มผ้้าป่่าหน้้าบ้้านตััวเอง ช่่วยกััน
ตกแต่่งประดัับพุ่่�มผ้้าป่่าตามความคิิดสร้้างสรรค์์ของแต่่ละครััวเรืือนตามฐานะ ซึ่่�งคุุณค่่า
เหล่่านี้้�นัับเป็็นสิ่่�งช่่วยจรรโลงสัังคมและชุุมชน  ให้้ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษากลายเป็็น
อััตลัักษณ์์ที่่�มีีมนต์์เสน่่ห์์ อีีกทั้้�งยัังสร้้างความภาคภููมิิใจให้้คนในชุุมชนบ้้านดอนกลายเป็็น
แรงกระตุ้้�นให้้มีกี ารอนุุรัักษ์์สืืบทอดรวมทั้้�งเกิิดการพััฒนาชุุมชนในมิิติิอื่่�น ๆ ในอนาคต
บทสรุุป

อััตลัักษณ์์ของประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาในชุุมชนบ้้านดอน เกิิดจากการ
ประกอบสร้้างความหมายผ่่านประเพณีีวัันออกพรรษา โดยใช้้สััญลัักษณ์์ภาพแทนผ่่าน
รููปแบบการจััดซุ้้�มพุ่่�มผ้้าป่่าด้้วยการนำำ�ต้้นกล้้วย หรืือกิ่่�งไม้้มาทำำ�พุ่่�มประดัับตกแต่่งด้้วย
เครื่อ�่ งอััฐบริิขารต่่าง ๆ ไว้้หน้้าบ้้านในวัันก่อ่ นวัันออกพรรษาหนึ่่ง� วััน โดยอ้้างอิิงเรื่อ�่ งราวมาจาก
พุุทธประวััติิชาดกผ่่านกิิจกรรมการทอดผ้้าป่่าออกพรรษา ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการทอดผ้้าป่่า
ครั้้�งสุุดท้้ายในวัันออกพรรษาของทุุกปีี เพราะเมื่่�อออกพรรษาในวัันถััดไปแล้้วก็็เป็็นการเริ่่�ม
ทอดกฐิิ น เป็็ น ระยะเวลาอีีกหนึ่่� ง เดืือน ซึ่่� ง เป็็ น การทำำ�บุุ ญ ทอดผ้้ า ป่่ า ที่่� ต่่ อ เนื่่� อ งกัั นกัั บ
ประเพณีีชัั ก พระ มีี ลัั ก ษณะเฉพาะแตกต่่ า งจากที่่� อื่่� น  ๆ ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด คุุ ณค่่ า ทางด้้ า น
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วััฒนธรรม สัังคม เศรษฐกิิจ และคุุณค่่าทางด้้านจิิตใจ เกิิดพลัังทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง และเกิิด
การร่่วมมืือของคนในชุุมชน ทำำ�ให้้ประเพณีีทอดผ้้าป่่าออกพรรษาเป็็นประเพณีีบุุญต่่อเนื่่�อง
เป็็นเนื้้�อเดีียวกัับประเพณีีวัันออกพรรษา ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมใน
ชุุมชน  สามารถสร้้างเศรษฐกิิจและรายได้้ให้้กัับชุุมชน จนกลายเป็็นอััตลัักษณ์์เฉพาะที่่�
สำำ�คััญของชุุมชนบ้้านดอน
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