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บทคัดย่อ
บทความวิจัยประเพณีบุญสารทเดือนสิบกับการปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2) พิจารณาทัศนคติของคนใน
และคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อประเพณีประดิษฐ์บุญสารทเดือนสิบ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
มีการสังเกตการณ์ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมในงานประเพณี
ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมในลักษณะของประเพณีประดิษฐ์มากขึ้น สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปคือ สถานที่และกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัด และขบวนแห่หฺมฺรับที่มีการสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช ในส่วนของทัศนะ
ของคนในและคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีประดิษฐ์ พบว่าประเพณีบุญสารทเดือนสิบสะท้อนความเป็น
ตัวตนของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทัศนะของคนในและคนนอกทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ทัศนะในแง่บวกคือคนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ มีความรักและสามัคคีกัน ยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน ทัศนะในแง่ลบคือคนนครศรีธรรมราชเป็นคนที่เชื่อใจคนอื่น
ได้ง่าย ในส่วนของทัศนะของคนนอกที่มองคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชในแง่บวกคือเป็นคนดี ชอบความสนุกสนานรื่นเริง
มีความรักใคร่ และกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทัศนะในแง่ลบคือคนนครศรีธรรมราชเป็นคนแข็งกร้าว ทั้งนี้ประเพณีประดิษฐ์
บุญสารทเดือนสิบยังมีบทบาทที่เด่นชัดในแง่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย
คาสาคัญ: ประเพณี สารทเดือนสิบ ประเพณีประดิษฐ์

Abstract
This research’s objectives were to study changes in activity types of the tenth lunar month rite of Nakhon
Si Thammarat Province, Thailand and to review attitudes of those living in Nakhon Si Thammarat Province and in
others towards the rite’s change into invented tradition. To conduct the research, qualitative research
methodology, observations at the rite, as well as interviews with rite participants were employed.
The findings revealed that with changes in activity types, the rite has become a more invented tradition.
The changes included activity grounds, activity details, activity duration as well as a procession of “Mrab”, a set of
food and sweets that reflected the uniqueness of Nakhon Si Thammarat Province. With regards to positive and
negative attitudes of those living in the province and in others as seen through the invented tradition, the tenth
lunar month tradition reflected well the identity of Nakhon Si Thammarat locals. As for the positive attitudes of
Nakhon Si Thammarat locals, they considered themselves as possessing the following qualities: gratitude to their
ancestors, love for others, being in unity, a strong belief in Buddhism, as well as a desire to conserve cultures for
future generations. Despite the positive qualities, they still considered themselves as being too trusting. The
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นักศึกษา หลักสูตรภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
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non-locals considered the Nakhon Si Thammarat locals as people of virtue, enjoying entertainment, having love for
each other, and expressing gratitude to ancestors, yet, they were also aggressive. The tenth lunar month rite does
not only reflect the locals and non-locals’ attitudes but also plays a significant role in promoting Nakhon Si
Thammarat’s heritage tourism today.
Keywords: tradition, the tenth lunar month rite, invented tradition
Eric Hobsbawm and Terrance Ranger (1983 อ้างถึงใน
ศิราพร ณ ถลาง, 2559) โดยที่ฮ็อบสบอมกล่าวว่าประเพณี
ประดิษฐ์ครอบคลุมได้ทั้งประเพณีที่มีการประดิษฐ์ขึ้นและ
สื บ ทอดกั น มานานแล้ ว ในสั ง คม และประเพณี ที่ เ พิ่ ง
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
อีกทั้งศึกษาทัศนะของคนในและคนนอกจังหวัด
นครศรี ธรรมราชที่ มองคนนครศรีธรรมราชผ่านประเพณี
บุ ญสารทเดื อนสิ บ ตามแนวคิ ดของเจนเสน Wm.Hugh
Jansen ในเรื่องประณามวาทะ (Blason Populaire) ที่ได้
เสนอไว้ในบทความ “The Esoteric-Exoteric in Folklore”
โดยกล่าวว่าธรรมชาติของประณามวาทะหรือการแสดง
ทัศนะต่อกลุ่มตนหรือคนต่างกลุ่ มอาจมีได้ ทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ ทัศนะแบบเอสโซเทริก
(Esoteric) หมายถึ ง คนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง แสดงทั ศ นะ
เกี่ ยวกับกลุ่มตน และทั ศนะแบบเอ็กโซเทริ ก (Exoteric)
หมายถึง คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับกลุ่มอื่น
(ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, 2559)
ประเด็นการศึกษาเรื่องประเพณีบุญสารทเดือน
สิ บที่ ผ่ านมามี งานวิ จั ยที่ ศึ กษาสารทเดื อนสิ บ จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช และพบแง่ มุ มที่ น่ าสนใจ อาทิ พรชนก
พงค์ทองเมือง (2555) ศึกษาเรื่อง การสร้างและสื่อสารอัต
ลักษณ์ประเพณีบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึ กษาพบว่ า อั ตลั กษณ์ งานประเพณี บุ ญเดื อนสิ บ
จั งหวั ด นครศรี ธรรมราช คื อ การรวมญาติ ความเชื่ อ
เกี่ ยวกั บการได้ สั มผั สญาติ ที่ เสี ยชี วิ ตไปแล้ วที่ เรี ยกว่ า
“เปรต” การแห่หฺมฺรับ และขนมที่เป็นเอกลักษณ์ 5 ชนิด

ความเป็นมาของปัญหา
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีความผูกพันอยู่กับ
พระพุทธศาสนา บทบาททางพระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในวิถี
ชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรม โดยเฉพาะ
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่สาคัญ
ของคนนครศรีธรรมราช
ประเพณีบุ ญสารทเดือนสิ บเป็นประเพณี ที่คน
นครศรีธรรมราชแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพ
บุ รุ ษ และบ่ ง บอกถึ ง ความรั ก และความสามั ค คี ข อง
ครอบครั ว และคนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สิ่ ง สะท้ อ น
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคน
นครศรีธรรมราชอี กด้ วย ชาวนครศรี ธรรมราชเชื่อกั นว่ า
บรรพบุ รุ ษที่ เสี ยชี วิ ตไปแล้ วจะตกนรกกลายเป็ นเปรต
ลูกหลานจึงต้องทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งจะมีการเปิด
ประตูนรกเพื่อให้บรรพบุรุษกลับมา และทาบุญในวันแรม
1 ค่า เดือน 10 และจะกลับไปยังนรกภูมิในวันแรม 15 ค่า
เดือน 10 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ชาวนครศรีธรรมราช
จะได้ มี โอกาสท าบุ ญให้ กั บบรรพบุ รุ ษที่ ล่วงลั บไปแล้ ว
(ชาญกิจ ชอบทากิจ, 2523)
ในปั จ จุ บั น ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ เข้ามามากมาย หากแต่ยังคงรักษา
ประเพณีดั้งเดิมไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจศึ กษาการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
กิจกรรมของประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิบ โดยใช้แนวคิ ด
ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) ตามแนวคิดของ
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ประเพณี สารทเดื อนสิ บเป็ นการท าบุ ญใหญ่
ประจาปีที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
ถึงประเพณีสารทเดือนสิบ ชาวนครศรีธรรมราชต่างกลับ
ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อร่วมพิธีกรรมอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษ
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังได้รวม
คนในตระกูลให้ แน่ นแฟ้น นั บเป็นการสื บสายรากความ
เป็ นชาวนครศรี ธรรมราชให้ เหนี ยวแน่ น (ปรี ชา นุ่ นสุ ข ,
2522) ทั้งนี้ ประเพณีบุญเดือนสิบ หรืองานบุญวันสารท
เดือนสิบ มีความเชื่อว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแก่
บรรพชนที่ล่วงลับ โดยมีการจัดในหลายพื้นที่ของภาคใต้
แต่ จั งหวั ดจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช นั บว่ ามี การจั ดแบบ
ประเพณีประดิ ษฐ์ที่ ยิ่งใหญ่ เช่น ขบวนแห่ที่ งดงามจาก
หลายอาเภอ ที่เข้าร่วมประเพณี การประกวดหฺมฺรับ พิ ธี
สวดอุทิศกุศล และการประชันประกวดอีกหลายกิจกรรม
สารทเดื อ นสิ บ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จึ ง มี แ ง่ มุ ม ที่
สามารถดึงดูดคนได้จานวนมาก ทั้งเพื่อความรื่นเริง การได้
พบปะญาติ พี่ น้ อง การได้ อุ ทิ ศกุ ศลแก่ บรรพชน (ศุ ภชั ย
จังศิริวิทยากร, 2559)
ประเพณี บุ ญ สารทเดื อนสิ บของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช มี ความสาคัญและน่ าสนใจดั งที่ กล่ าว
มาแล้วนั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเพณี ประดิ ษฐ์ แง่ มุ มของการปรั บเปลี่ ยนประเพณี
ดั้งเดิมเป็นประเพณีประดิษฐ์ การปรับเปลี่ยน ลดทอน และ
เพิ่มเติม ของประเพณีดังกล่าวนับเป็นประเด็นทางคติชน
วิทยา ที่น่าสนใจศึกษาเพื่อค้นหานัยสาคัญของประเพณี
บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชกั บ การ
ปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์ การศึกษาครั้งนี้ก็จะได้
ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช และทัศนะของคนใน
และคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีประดิษฐ์
เพื่ อให้ ประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิ บ เป็ นที่ รั บรู้ และเข้ า
ใจความเป็นตัวตนของคนนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของคนในและคนนอก
จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีประดิษฐ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ ส า ร ท เ ดื อ น สิ บ จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช และประเพณี ประดิ ษฐ์ ในพื้ นที่ อ าเภอ
เมื อง ด้ วยเหตุ ผลที่ ว่ าอ าเภอเมื องเป็ นที่ ตั้ งของวั ดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารอันเป็นที่จัดประเพณีบุญสารทเดือน
สิบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ (Invented tradition) และแนวคิดประณามวาทะ
(Blason populaire) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ การ
สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ที่จัดกิจกรรมในประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ และนักท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ช่วงงานสารทเดือนสิบ กันยายน พ.ศ. 2559 – มีนาคม
พ.ศ. 2560 จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอผลวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
กลุ่มประชากรหลักของการวิจัย
มี 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่จัดกิจกรรมในประเพณีบุ ญ
สารทเดือนสิบ และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทั้งคนในและคน
นอกจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งคนออกเป็น 2 ช่วง
อายุ คือ ช่วงอายุ 15-25 ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจะ
ได้เห็นทัศนะที่ต่างกันในมุมมองต่อบุญสารทเดือนสิบกับ
การปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์

ผลการวิจัย
ประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิ บเป็ นประเพณี ที่ มี
ความสาคั ญและปฏิ บัติสืบทอดกันมาตั้ งแต่ อดีตแต่ใน
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การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกิ จกรรมใน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่ว นหนึ่งเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สนั บสนุ นในเรื่ องของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี
ตลอดจนวั ฒนธรรมท้ องถิ่ นที่ มีอั ตลักษณ์ และมี แนว
ทางการพัฒนาชมชน คือรักษาอัตลักษณ์และสร้างคุณค่า
ทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น โดยให้
ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง
เอกลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
จากนโยบายของรั ฐ บาลก็ ท าให้ ส่ ง ผลถึ ง
แผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในภู มิภาค
ต่ างๆ ที่ ต้ องจั ดกิ จกรรมหรื อโครงการที่ สอดคล้ องกั บ
นโยบายของรั ฐบาล ด้ วยเหตุ นี้ ท าให้ ทางเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว
แผนพั ฒ นาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
ประจาปี พ.ศ. 2559 ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีโดยสนับสนุนการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น มี การส่ งเสริ มงาน
ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งประเพณีสารทเดือน
สิ บก็ เป็ นหนึ่ งในนั้ น โดยสานั กการศึ กษา มี โครงการที่
ส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมในงานประเพณี
เดือนสิบ โดยสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน
จั ด กิ จ กรรมการแสดงที่ อ นุ รั ก ษ์ ไว้ ซึ่ ง ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีท้องถิ่น

ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดกิจกรรม
ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น เรี ย กว่ า เป็ น ประเพณี
ประดิ ษฐ์ (Invented tradition) ตามแนวคิ ดของ Eric
Hobsbawm and Terrance Ranger (1983 อ้างถึงใน
ศิ ราพร ณ ถลาง, 2559) โดยที่ ฮ็ อบสบอมกล่ าวว่ า
ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ ค รอบคลุ ม ได้ ทั้ ง ประเพณี ที่ มี ก าร
ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น โดยสื บ เค้ า และปรั บ จากสิ่ ง ดั้ ง เดิ ม และ
ประเพณีที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ประเพณีสารทเดือน
สิบปัจจุบันนี้จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแนวคิดของเจนเสน Wm. Hugh Jansen ในเรื่อง
ประณามวาทะ (Blason populaire) ที่กล่าวว่าธรรมชาติ
ของประณามวาทะหรือการแสดงทัศนะต่อกลุ่มตนหรือคน
ต่ างกลุ่ มอาจมี ได้ ทั้ ง ในแง่ บ วกและแง่ ลบ (ภาณุ พงศ์
อุดมศิลป์, 2559) แนวคิดนี้ได้นามาใช้พิจารณาทัศนะของ
คนในและคนนอกที่ มี ต่ อ ประเพณี บุ ญ สารทเดื อนสิ บ
นครศรีธรรมราช ปรากฏว่ามีทั้งผู้ที่แสดงทัศนะเชิงบวก
และทั ศ นะเชิ ง ลบต่ อ ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ
นครศรีธรรมราชในแง่ความเป็นประเพณีประดิษฐ์
ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น ประเพณี
สาคัญของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ปฏิบัติมา
ตั้งแต่อดีตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2466 และมีการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีแสดงถึง
ความกตัญญูกตเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ ว อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การรวมญาติ ป ระจ าปี ข องคน
นครศรีธรรมราชที่ได้มีโอกาสกลับมาทาบุญใหญ่ร่วมกัน
การจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบถึงแม้จะเป็น
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต หากแต่ปัจจุบัน
ได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบและ
กิจกรรมต่างๆ เข้ามาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์
ความเป็นนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมการท่ องเที่ ยว โดยมีจุ ดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการ
จัดทาสื่ อประชาสั มพันธ์ส่งเสริ มการท่ องเที่ยว และจั ด
ประเพณีที่สาคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้ ว ยนโยบายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ผลท าให้
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ตามนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่ อสร้างอั ตลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ ยว รู ปแบบ
และกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปมีดังต่อไปนี้
1. สถานทีแ่ ละกิจกรรมภายในงาน
งานประเพณี บุ ญสารทเดื อ นสิ บของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 โดยใช้
สถานที่จัดงานบริเวณสนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
และจัดติดต่อกันจนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 จึงได้ย้ายไปจัด
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดงานเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อเป็นการฉลอง เนื่องในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทางจังหวัดได้กาหนดรูปแบบการ
จัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยกาหนดสถานที่จัดงาน 3 แห่ง คือ
วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร ศาลากลางจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด) ดังคาสัมภาษณ์
“…งานเดือนสิบนี่ก็เป็นงานใหญ่จัดมานานแล้ว
ตั้งแต่ปี 2466 จัดที่หน้าเมือง เมื่อปี 2535 ก็มาจัดที่ทุ่ง
ท่าลาด แต่ มีจั ดงานใหญ่อยู่ตอนปี 2549 ที่ในหลวง
ครองราชย์ครบ 60 ปี มีจัดงานเพิ่มมาอีกทีหนึ่ง ก็คือ
ศาลากลาง” (เจือ ยุทธพงศ์, 2559)
ในปั จจุ บั นมี การลดสถานที่ ในการจั ดงานลง
เหลือเพียงแค่ วัดหน้าพระบรมธาตุ และสวนสวนสมเด็จ
พระศรี นครินทร์ 84 ในส่วนของการจัดงานของวัดหน้ า
พระบรมธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงการ

ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จั ด งานตลาดย้ อ นยุ ค “งานบุ ญ
ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ” วิถีไทยเมืองนคร ปี 2559
วันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 (10 วัน 10 คืน)
การที่ จะต้องเปลี่ ยนสถานที่ จัดงานมาเป็นวั ด
หน้ า พระธาตุ เนื่ อ งจากบริ เ วณ วั ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมาก
จึงมีการจัดขายของบริเวณวัดหน้าพระธาตุแทนเพื่อความ
สะดวกของทางวัดในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อ
ความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ภายในงานก็ จ ะมี ก าร
จาหน่ายสินค้าของคนในชุมชนรวมไปถึงขนมเดือนสิบทุก
ชนิด นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทาขนมเดือนสิบอีก
ด้วย ในส่ วนของการจั ดงานบริ เวณสวนสมเด็ จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีการจัดงานร่วมกับงานกาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2559 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 เป็นเวลา 10 วัน 10
คืนเช่นเดียวกัน ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชา
นุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชและมี
การประกวดประชั น ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การประกวด
นางสาวนครศรี ธ รรมราชหมฺ รั บ หนั ง ตะลุ ง มโนราห์
หัตถกรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและกลอนสด นอกจากนั้น
ยังมีการออกร้านกาชาด กิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวที
กิ จ กรรมบางอย่ า งก็ มี ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต แต่ ก็ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม
บางส่วนให้มีความทั นสมัยมากขึ้น เช่น เวทีกลอนเดือน
สิบที่มีการจัดมาตั้งแต่อดีต ดังคาสัมภาษณ์ของบุญเสริม
แก้วพรหม ประธานชมรมกวีน้อยเมืองนคร
“…เวทีกลอนเดือนสิบ มีควบคู่มากับงานเดือน
สิบตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน
เดือนสิบ และเป็นงานที่สานต่อความเป็นเมืองเจ้าบทเจ้า
กลอนของนครศรี ธรรมราชที่ รุ่ งเรื องมาตั้ งแต่ อดี ต …”
(บุญเสริม แก้วพรหม, 2559)
จากคาสัมภาษณ์ก็จะเห็นได้ว่าการแข่งกลอน
ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบก็เป็นกิจกรรมที่มมี านานแล้ว
ในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในเรื่องของญัตติ
ในการแข่งขันให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น และรางวัลก็จะ
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เป็ นถ้ วยพระราชทานของสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการเพิ่มเข้ามาในส่วนของรางวัล
ต่างๆ ทาให้มีนักเรียน นักศึกษา ต่างให้ความสนใจและ
เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีกลอนเดือนสิบมากยิ่งขึ้น
งานบุญสารทเดือนสิบบริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ น ทร์ เป็ นสถานที่ ที่ ไ ด้ รั บความนิ ยมจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง คนในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชและ
บุคคลภายนอกต่างหลั่ งไหลเข้ามาร่วมงานเป็นจานวน
มาก เนื่ อ งจากเป็ น สถานที่ ที่ มี ทั้ ง กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจ
มากมาย รวมทั้ งยั ง มี ร้ า นค้ า ต่ างๆ ที่ ม าออกร้ า นเป็ น
จานวนมาก ดังคาสัมภาษณ์
“…ถ้าพูดถึงงานเดือนสิบก็ต้องมาที่นี่เลยมาทุก
ปี ของก็ขายเยอะ ของเล่นก็มี บนเวทีก็มีกิจกรรม มาที่นี่
แล้วรู้สึกว่าได้ครบทุกอย่าง…” (ฐปณีย์ ช่วยสม, 2559)
เหตุผลที่ทาให้ สถานที่ในการจัดงานประเพณี
บุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชเหลือเพียง
แค่ 2 แห่งเนื่องจากหน่วยงานในการจัดก็คือเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชต้องการที่จะให้เกิดความสะดวกในการ
เข้ามาท่องเที่ยว อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยอีกด้วย
2. ระยะเวลาในการจัด
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบในช่วงแรก ๆ มี
การจัดเพียง 3 วัน 3 คืน คือเริ่มตั้งแต่วันแรม 13 ค่า เดือน
10 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 (จิรวรรณ แก้วพรหม,
2547) จั ดขึ้ นเพื่ อจ าหน่ ายสิ นค้าที่ จะน าไปใช้ ประกอบ
พิธีกรรมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ แต่ในปัจจุบันได้
เพิ่มระยะเวลาในการจัดงานขึ้นมาเป็น 10 วัน 10 คืน และ
ได้เพิ่มในส่วนของการจาหน่ายสินค้า และมีกิจกรรมต่างๆ
เข้ า มาเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ลูกหลานที่กลับมาร่วมในประเพณีสารทเดือนสิบ
3. ขบวนแห่หฺมฺรับ
ในอดี ต การหฺ มฺ รั บ ก็ คื อ การที่ ค นในหมู่ บ้ า น
ร่ วมกั นแห่ เพื่ อน าหฺ มฺ รั บไปประกอบพิ ธี กรรมที่ วั ด คื อ
ชาวบ้านจะช่วยกันตั้งแต่กระบวนการจัดจนไปถึงขั้นตอน

การนาหฺมฺรับไปประกอบพิธีกรรม แต่การแห่หฺมฺรับใน
ปัจจุบันทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดขบวนแห่
หฺมฺรับขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้า
ร่ ว มงานได้ เ ห็ น ถึ ง ตั ว ตนรวมถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องคนใน
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง สะท้ อ นผ่ า นขบวนแห่ ใ น
หลายๆ ด้าน ดังนี้

ภาพที่ 1 รถหฺมฺรับ
ที่มา : มณีรัตน์ กาลังเกื้อ (30 กันยายน 2559)

3.1 ศิลปวัฒนธรรม
นครศรี ธ รรมราชเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศิ ล ปะและ
วั ฒนธรรมมากมายทั้ งหนั งตะลุ ง มโนราห์ รวมไปถึ ง
ประเพณีต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกตัวอย่าง
เช่ น ประเพณี แ ห่ ผ้ า ขึ้ น ธาตุ ซึ่ ง เป็ น ประเพณี ห นึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ในขบวนแห่ก็
มีการแสดงให้เห็นถึงประเพณีโดยมีการสร้างพระบรมธาตุ
เจดีย์จาลองขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านร่วมกันแห่ในบวนแห่
หฺมฺรับ จัดให้มีการเชิดหนังตะลุง มโนราห์เป็นต้น จากที่
ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ทางเทศบาลต้องการสื่อให้
นั กท่ องเที่ ยวหรื อ คนในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ เข้ า
มาร่ วมชมขบวนแห่ หฺ มฺ รั บ เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่ าจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชยังคงอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เป็นอย่างดี
3.2 วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องคนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชได้สะท้อนให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็น
เมืองเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับการทาเกษตร
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ทั้งการประกอบอาชีพ เช่น ทานา ทาสวนยาง เป็นต้น ทั้ง
ที่ ในปั จจุ บั นคนในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชเองก็ มี การ
ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพตามภาวะทางเศรษฐกิจ มี
การเข้าไปทางานในระบบอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น การ
ทาการเกษตรก็ลดน้อยลง แต่ก็ยังมีคนในหลายอาเภอที่
ยังคงยึดการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และผลิตผล
ทางการเกษตรที่ได้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น มังคุด
คีรีวงที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ และส้มโอทับทิม
สยาม เป็นต้น
3.3 การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความสาคัญและ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
มากขึ้น ทั้งนี้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการรวมกลุ่ม
เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาเดิม ทางจังหวัดก็ได้มีการจัดโครงการ
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด โดยคัด
เลือดจากผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม
ผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็น
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ แสดงถึ งภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น มี ศั กยภาพ มี
คุณค่า และมีเอกลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ผ้ายกเมืองนคร
หัตถกรรมกระจูด ปลาดุกร้า จักสานย่านลิเภา เป็นต้น
ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มีการนามาร่วมในขบวน
แห่หฺมฺรับด้วย

3.4 ขนมที่ใช้ในประเพณี
ขนมที่ ใช้ ใ นประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิ บของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ชนิด ที่สาคัญและขาดไม่ได้เลย
ก็คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซา และขนมไข่ปลา
และขนมทั้ง 5 ชนิดนี้ก็นาไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ
จั ดหฺ มฺ รั บ ซึ่ งขนมทุ กชนิ ดมี ความหมายในการที่ จะให้
บรรพบุ รุ ษน าไปใช้เป็ นสิ่ งของแทนสิ่งต่ างๆ ในนรกภู มิ
ดังนี้ขนมลา แทนเครื่องนุ่งห่ม ขนมพอง แทนเรือหรือแพ
ขนมขนมบ้า แทนลูกสะบ้า เป็นการละเล่น ขนมดีซา แทน
เงิน และขนมไข่ปลา แทนเครื่องปลาดับ ซึ่งในปัจจุบันก็มี
ขนมที่เพิ่มเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น ขนมฉาวหาย ขนมขาไก่
เป็นต้น แต่ขนมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นจะไม่มีความหมาย
ในขบวนหฺ มฺ รั บก็ จะมี การจั ดหฺ มฺ รั บด้ วยขนมเดื อนสิ บ
รวมถึงใส่ขนมที่เพิ่มเข้ามาในหฺมฺรับด้วย

ภาพที่ 3 แห่หฺมฺรับ
ที่มา : มณีรัตน์ กาลังเกื้อ (30 กันยายน 2559)

3.5 ความร่วมมือร่วมใจของคนนครศรีธรรมราช
การจั ดงานประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิ บได้ รั บ
ความร่ วมมื อจากหลายภาคส่ วนไม่ ว่ าจะเป็ นภาครั ฐ
เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีขบวนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน ห้างร้าน
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช และคนในพื้ นที่ ใ นเขต
อาเภอต่างๆ ซึ่งจะรวมตั วกั นก่อตั้งเป็นกลุ่มจะร่ วมกั น
จั ด ท ารถหฺ มฺ รั บ และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมของกลุ่มตนเองผ่านขบวนที่จัดขึ้น โดยแบ่งเป็น
หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลุ่มน้าตาปี กลุ่มที่ราบเชิงเขา กลุ่มฝั่ง
ทะเลตอนบน เป็นต้น

ภาพที่ 2 ทอผ้ายกเมืองนคร
ที่มา : มณีรัตน์ กาลังเกื้อ (30 กันยายน 2559)
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การแสดงทัศนะของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ่านประเพณีบุญสารทเดือนสิบพบว่า มีการแสดงทัศนะต่อ
กลุ่มของตนเองทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ
1.1 ทัศนะต่อกลุ่มของตนเองในแง่บวก
ทัศนะของคนในจั งหวั ดนครศรีธรรมราชส่ วน
ใหญ่มักเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ยึด
มั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์และสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1) คนนครศรี ธรรมราชเป็ นผู้ มี ความกตั ญญู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น ประเพณี ที่
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ที่ ช า ว
นครศรีธรรมราชมีต่อบรรพบุรุษทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับ
ไปแล้ว การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่มี
ชีวิตอยู่ก็คือการที่ลูกหลานที่ทางานอยู่ต่างจังหวัดกลับมา
เพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกัน และมีการนาขนมเดือนสิบ
ไปมอบให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ และการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็คือการร่วม
ในพิธีกรรมที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เห็น
ได้ว่าคนนครศรีธรรมราชให้ความสาคัญกับประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึง
ค ว า ม ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ที่ ลู ก ห ล า น ช า ว จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชมีต่อบรรพบุรุษ ดังคาสัมภาษณ์
“…ประเพณี นี้ ท าเพื่ อสื บสานวั ฒนธรรมของ
บรรพบุรุษที่ทามาทุกปี ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เขาก็ต้อง
ยึดหลักประเพณีนเี้ อาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป ในงานก็จะ
มีการยกหฺมฺรับ จัดขนมลา ขนมพอง ขนมเดือนสิบต่างๆ
ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศล กรวดน้าให้…” (นิภา รัสธรรม, 2559)
2) คนนครศรี ธ รรมราชมี ค วามสมั ค รสมาน
สามัคคีกัน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่ต้อง
อาศั ยความร่ ว มมื อ ร่ วมใจกั น ทั้ งในครอบครั ว ชุ ม ชน
หมู่ บ้ าน วั ด หรื อหน่ วยงานต่ างๆ ร่ วมกั นที่ จะจั ดงาน

3.6 การสั่งสอนให้ลูกหลานให้เกรงกลัวต่อบาป
ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบมีสิ่งหนึ่งที่เป็ น
เอกลักษณ์ก็คือ เปรต ในขบวนแห่หฺมฺรับมีการจัดทาหุ่น
เปรต รวมไปถึงยมทูต ยมบาลที่อยู่ในนรก เพื่อแสดงให้
ลูกหลานเกรงกลัว และไม่ประพฤติตนที่ไม่ดี ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่ง
ที่ ผู้ ใ หญ่ ต้ อ งการสอนให้ ลู ก หลานประพฤติ ต นตาม
หลักธรรมอันดีของพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 4 เปรต
ที่มา : มณีรัตน์ กาลังเกื้อ (30 กันยายน 2559)

ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ อดีตและเป็น
เอกลั กษณ์ ของคนในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช หากแต่
ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความร่วม
สมั ย และดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ข้ า มายั ง จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราชให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นประเพณีอันดี
งามของแต่ละท้องถิ่น
ทัศนะของคนในและคนนอกผ่านประเพณี
บุญสารทเดือนสิบ
การศึกษาทัศนะของชาวนครศรีธรรมราชผ่าน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และทัศนะของคนภายนอกที่
เข้ามาท่องเที่ยวในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ทาให้ได้
ทราบว่าทั้งคนในและคนภายนอกมี ทัศนะคติ ต่อคนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไร
1. ทัศนะของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประเพณีนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมนี้ให้แก่
ลูกหลาน คนนครศรีธรรมราชให้ความสาคัญกับประเพณี
บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น อย่ า งมาก เชื่ อ กั น ว่ า เมื่ อ ถึ ง
ประเพณี นี้ ไม่ ว่ าจะอยู่ ที่ ไหนก็ จะต้ องกลั บบ้ านเพื่ อไป
ประกอบพิธีกรรม ดังคาสัมภาษณ์
“…งานเดื อ นสิ บ เป็ น เหมื อ นงานรวมญาติ
ญาติๆมาทาบุญให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็เสีย
ไป แต่ละที่ก็มีวัฒนธรรมในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน งานนี้
เป็ น วั ฒ นธรรม ท าให้ เ กิ ด ความกลมเกลี ย วกั น ใน
ครอบครัว หลายๆ คนก็ยอมลางานเพื่อกลับมาเทศกาล
นี้…” (จักรกฤษ ไวยประดับ, 2559)
3) คนนครศรี ธ รรมราชเป็ น ผู้ ที่ ยึ ด มั่ น ใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์อยู่
กับพระพุทธศาสนา ประเพณีบุญสารทเดือนสิบก็หนึ่งใน
ประเพณีที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก คน
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ยั งคงมี ความเชื่อในเรื่องของ
บาปบุญคุณโทษ จึงทาให้เกิดประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
ขึ้นเพื่อที่จะทาบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้
พบก า รค วา ม สุ ข ใ นนรก ภู มิ หรื อ โลก หน้ า ช า ว
นครศรีธรรมราชเชื่อว่าการทาบุญในประเพณีบุญสารท
เดือนสิบเป็นการทาบุญใหญ่ในรอบปี และสร้างความเป็น
สิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ดังที่
“…คนนครให้ ความสาคั ญกั บประเพณี สารท
เดือนสิบมาก เห็นได้จากที่ทุกทีจะมีการจัดงาน ไม่ว่าจะ
เป็นคนนครที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือคนนครที่
อยู่ต่างจังหวัดทุกคนจะกลับมาบ้าน เชื่อกันว่าเป็นโอกาส
สาคัญที่สุดที่จะได้กลับมาทาบุญร่วมกัน …” (อนุชสรา
เรืองมาก, 2559)
4) คนนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่มีการอนุรักษ์และ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่มีมา
ตั้ งแต่ อดี ตและปฏิ บั ติ สืบเนื่ อ งมาจนถึ งปั จจุ บั น การที่
ประเพณี นี้ ยั งคงอยู่ เนื่ อ งด้ วยมี การอนุ รั ก ษ์ และชี้ ใ ห้

ลูกหลานได้เห็นถึงความสาคัญในการประกอบพิธีกรรม
ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ทาให้ลูกหลานมีความเชื่อ
และยังคงมีการอนุรักษ์ประเพณีนี้สืบไป ดังคาสัมภาษณ์
“…งานประเพณีเดือนสิบ เมื่อถึงเวลานี้คนเฒ่า
คนแก่ก็มาวัด เอาพองเอาลาไป เป็นประเพณีที่ตอนนี้ทั่ว
ประเทศให้ความนิยม ถ้าเราไปไปวัดพวกเปรตก็จะมาร้อง
มาร่า ไปวัดนู้นวัดนี้ลูกหลานก็ไม่มี ตายายเรา ก็ต้องมา
ร้ องขอส่ วนบุ ญ นั่ นแหละประเพณี เราเขาก็ เลยมี การ
จัดทาบุญไปให้ ลูกหลานจะได้รู้ว่านี่เป็นประเพณีที่ขาด
ไม่ได้ แม่เคยบอกว่าถ้าไม่ร่วมงานพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจะไปหา
ประเพณี นี้ เ ป็ น ประเพณี ข องเราทุ ก ปี เริ่ ม วั น ที่ 25
กันยายน – 4 ตุลาคม จัด 10 วัน 10 คืน เป็นสัญลักษณ์
ของนคร เป็ นประเพณี โบราณ ตั้ ง นานแล้ ว ถ้ าไปอยู่
กรุงเทพก็ต้องทาขาดไม่ได้…” (พินิจ นาคเกิด, 2559)
1.2 ทัศนะต่อกลุ่มของตนเองในแง่ลบ
ทัศนะของคนในจั งหวัดนครศรีธรรมราชที่ มีต่ อ
กลุ่มตนเองในแง่ลบพบได้น้อยมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐาน
ทางด้านจิตใจที่เป็นคนใจอ่อนและเชื่อใจคนง่าย ดังนี้
1) คนนครศรีธรรมราชเป็นคนใจอ่อนและเชื่อใจ
คนได้ง่าย
คนภาคใต้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะที่ชอบ
พูดเสี ยงดั ง ดูแข็งกร้าว แต่ภายในจิ ตใจแล้วเป็นคนใจ
อ่อน เชื่อใจคนได้ง่าย ดังคาสัมภาษณ์
“…ไปที่ไหนนะก็มีแต่คนบอกว่าคนนครเป็นคน
น่ากลัว แต่พอรู้จักจริงๆ จะรู้เลยว่าเป็นใจดี ซื่อๆ บางทีก็
ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งก็ถูกเขาหลอกได้ง่ายๆ…”
(มัลลิกา โยวิวัฒน์, 2559)
ทัศนะคติ ของคนในจั งหวัดนครศรีธรรมราชที่
มองคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองโดยส่วนใหญ่แล้วจะ
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานจิตใจที่มียึดมั่น และผูกพันธุ์
อยู่กับพระพุทธศาสนาจึงส่งผลต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรม
ของคนในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ มี ค วามสามั ค คี
กตั ญ ญู ก ตเวที และยั ง คงอยากให้ วิ ถี เ ช่ น นี้ อ ยู่ คู่ กั บ
นครศรีธรรมราชต่อไปจึงมีการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ
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ในเรื่องนี้เหล่านี้เพื่อให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติ ตาม
แนวคิดและความความเชื่อดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้สืบทอด
ต่อกันมา
2. ทัศนะของคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช
การแสดงทั ศนะของคนภายนอกที่ มองคนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
พบว่า มีการแสดงทัศนะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ
2.1 ทัศนะในแง่บวก
ทั ศ นะของคนภายนอกที่ ม องคนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการเป็นคนดี ชอบ
ความสนุกสนาน ความกตัญญู และความสามัคคี ดังนี้
1) คนนครศรีธรรมราชเป็นคนดี และชอบความ
สนุกสนานรื่นเริง
การจัดงานในประเพณีบุญสารทเดือนสิบของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นงานใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเป็นจานวนมาก คนที่เข้ ามาส่วนใหญ่ก็มีการเข้ามา
สั ก การะพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ทราบว่าเมืองนคร
เป็นเมืองที่สัมพันธ์อยู่กับพระพุทธศาสนา จึงเชื่อกันว่าคน
นครเป็นคนดี
อนึ่ง การจัดงานในประเพณีสารทเดือนสิบก็มี
การจัดหลายวันหลายคืนและมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ท าให้ นั กท่ องเที่ ยวได้ รั บความสนุ กสนานรื่ นเริ ง ดั งค า
สัมภาษณ์คนพื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุง ตามลาดับ
“…สนุกดี เพิ่งเคยมาครั้งแรก เป็นงานใหญ่ มี
การจั ดหลายคื น คนนครเป็ นคนดี …” (โฆษิ ต นุ่ นคง,
2559)
“…เป็ นงานประจ าปี มี ทุ กปี ในงานกิ จกรรม
เยอะ ของกิ นก็ เยอะ เป็ น งานประเพณี ข องคน
นครศรีธรรมราช คนก็มาเที่ยวกันที่วัดพระมหาธาตุ นคร
เป็นเมืองพระ คนก็เป็นคนดี (อัครชัย นครราช, 2559)
2) คนนครศรี ธ รรมราชมี ค วามรั ก ใคร่ และ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ

ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น ประเพณี ที่
แสดงให้เห็นถึงความรักในครอบครัว และความกตัญญู
กตเวที ต่ อ บรรพบุ รุ ษ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแค่ ค นในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชที่รับรู้ในเรื่องนี้ คนภายนอกก็รับรู้ผ่านการ
ที่คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมารวมกัน และร่วม
ท าบุ ญ เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ บ รรพบุ รุ ษ ที่
ล่วงลับไปแล้ว ดังคาสัมภาษณ์
นั กศึ กษาที่ เป็ นคนจั งหวั ดชุ มพร ได้ กล่ าวถึ ง
ประเพณี บุ ญสารทเดื อนสิ บจังหวัดนครศรี ธรรมราชว่ า
“…เหมือนกับคนนครได้มารวมญาติกัน และก็ทาให้คนรุ่น
หลั งแบบพวกวั ยรุ่ นได้ รู้ จั กเข้ าวั ด กั น และเข้ าวั ดเป็ น
ครอบครัวใหญ่ก็คือคนนครเป็นคนรักญาติ รักรักพี่รักน้อง
และคนรุ่ นหลั งก็ เคารพและ จงรั กภั กดี ต่ อบรรพบุ รุ ษที่
ล่วงลับไป และเป็นคนที่ยุดมั่นในหลักศาสนา…” (มะลิ
วัลย์ เทียนไทย, 2559)
และนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดเชียงราย ที่ได้
กล่าวว่า “…เป็นงานที่ดีให้ ลูกหลานได้มาทาบุญให้แก่
ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว รวมญาติ คนที่ไปทางานที่
อื่นก็ได้กลับบ้าน คนนครให้ความร่วมมือในการจัดงาน
เคยมาหลายรอบแล้ว ไหว้พระธาตุ ทาบุญ มานั่งฟังธรรม
มาดูตอนแห่หมรับ เวลามีงานทาบุญต่างๆ ก็จะมาที่พระ
ธาตุ…” (สุริษา แซ่ย่าง, 2559)
2.2 ทัศนะในแง่ลบ
ทัศนะของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อ
กลุ่ มตนเองในแง่ ลบพบได้ น้ อยมาก เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกั บ
ลั กษณะทั่ ว ไปของคนนครศรี ธ รรมราช คื อ คน
นครศรีธรรมราชเป็นคนแข็งกร้าว
ลักษณะนิสัยของคนนครศรีธรรมราชเป็นคนที่
พู ด จาเสี ย งดั ง ท าให้ ดู น่ า เกรงขาม บางครั้ ง ก็ ท าให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในงานประเพณีบุญสารทเดือน
สิบเกิดความตกใจ ดังคาสัมภาษณ์
“…คนนครชอบพูดเสียง ดูน่ากลัว ฟังบางทีก็
รู้สึกตกใจ แต่ถ้ าได้คุยแล้วก็ไม่ได้มีอะไร…” (มะลิวัลย์
เทียนไทย, 2559)
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ทั ศ นะคติ ข องคนนอกที่ ม องคนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชโดยส่วนใหญ่แล้วจะมองว่าคนนครเป็น
คนดี ชอบความสนุกสนาน และมีความรักใคร่สามัคคีกัน
แต่ด้วยลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนนครที่ชอบพูดจา
เสียงดังทาให้นักท่องเที่ยวมีความตกใจ และไม่กล้าเข้าไป
คุ ยด้ วยในบางครั้ ง แต่ นั่ น ก็ เป็ น ปั ญหาเพี ยงเล็ กน้ อ ย
เพราะเมื่อได้คุยแล้วก็จะรู้ได้ว่าคนนครศรีธรรมราชก็เป็น
คนที่มีจิตใจดี

สรุปผลการวิจัย
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่มีมา
ตั้งแต่อดีต และยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาในปัจจุบัน แต่ก็
ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมในรูปแบบของ
ประเพณีประดิษฐ์มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี
สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือ สถานที่และกิจกรรมที่มีการลด
สถานที่ ในการจั ดลงและเพิ่ มในส่ วนของกิ จกรรมในมี
ความหลากหลายและร่วมสมัยมากขึ้น ระยะเวลาในการ
จัดจากแต่เดิมที่จัด 3 วัน 3 คือ ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 10 วัน
10 คืน ทาให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานมาก
ขึ้ น และขบวนแห่ หฺ มฺ รั บ ที่ มี ก ารสะท้ อ นความเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องเมื องนครในหลายด้ า นคื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สืบ
ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ขนมที่ ใ ช้ ใ นประเพณี ความ
ร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ การสั่งสอนให้ลูกหลานทา
ความดีและเกรงกลัวต่อบาป
ทั้ ง นี้ ป ระเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ ยั ง สะท้ อ น
ความเป็นตัวตนของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่ าน
ทัศนะคติของคนในและคนนอกดังนี้ ทัศนะคติของคนในที่
มองคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ
ทัศนะในแง่บวกคือคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ มีความรักและสามัคคี
กัน ยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน ทัศนะในแง่ลบคือคน
นครศรีธรรมราชเป็นคนที่เชื่อใจคนอื่นได้ง่าย ในส่วนของ
ทัศนะของคนนอกที่มองคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
แง่บวกคือเป็นคนดี ชอบความสนุกสนานรื่นเริง มีความรัก
ใคร่ และกตั ญ ญู ต่ อ บรรพบุ รุ ษ ทั ศนะในแง่ ลบคื อคน
นครศรีธรรมราชเป็นคนแข็งกร้าว
ป ร ะ เ พ ณี ส า ร ท เ ดื อ น สิ บ ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราชในปั จจุ บั นมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
กิ จกรรมในแง่ ของประเพณี ประดิ ษฐ์ ที่ เพิ่ มมากขึ้ น แต่
ยังคงรั กษาประเพณี และพิ ธี กรรมอั นดี งามไว้ เพื่ อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ความเป็นจังหวัด

อภิปรายผล
ประเพณี บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น ประเพณี ที่
สาคัญและเป็นเอกลั กษณ์ของจังหวั ดนครศรี ธรรมราช
และมีมาตั้งอดีต ซึ่งในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้มีความร่วมสมัยและมีการสอดแทรกความเป็นตัวตน
และอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเข้าไป ตาม
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented tradition) ของ Eric
Hobsbawm and Terrance Ranger (1983) (อ้างถึงใน
ศิ ราพร ณ ถลาง, 2559) โดยที่ ฮ็ อบสบอมกล่ าวว่ า
ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ ค รอบคลุ ม ได้ ทั้ ง ประเพณี ที่ มี ก าร
ประดิ ษฐ์ ขึ้ นและสื บทอดกั นมานานแล้ วในสั งคม และ
ประเพณีที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
ทั้ ง นี้ ต ามแนวคิ ด ของเจนเสน Wm.Hugh
Jansen ในเรื่องประณามวาทะ (Blason Populaire)
กล่าวว่าธรรมชาติของประณามวาทะหรือการแสดงทัศนะ
ต่อกลุ่มตนหรือคนต่างกลุ่มอาจมีได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ ทัศนะแบบเอสโซเทริก (Esoteric)
หมายถึง คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับกลุ่มตน
และทัศนะแบบเอ็กโซเทริก (Exoteric) หมายถึง คนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับกลุ่มอื่น (ภาณุพงศ์ อุดม
ศิ ลป์ , 2559) ผู้ ศึ กษาได้ น าแนวคิ ดดั งกล่ าวมาเป็ น
แนวทางในการศึ กษา ทั ศนะของค นในจั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช และคนภายนอก เพื่อที่จะได้ทราบถึ ง
ทั ศนะและมุ มมองของคนทั้ งภายในและภายนอกผ่ าน
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นครศรีธรรมราชให้กับคนภายนอกให้ได้รับรู้และมีทัศนะที่
ดีกับคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ
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