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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์คอื . เพือศึกษาเรืองเปรตทีปรากฏในคัมภีรพ์ ุทธศาสนา .เพือศึกษา
ระดับการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ และ . เพือศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทีเกียวกับความเชือ
เรืองเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบตามหลักพระพุทธศาสนา
ผลการวิจยั พบว่า เปรตหมายถึงผู้ทล่ี วงลับไปแล้ว หรือผู้ทล่ี วงลับไปแล้วและไปเกิดยัง เปรตวิสยั
ในนรก เพราะในขณะทียังเป็ นมนุษย์อยู่ได้ทําบาปกรรมไว้ เปรตทีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําบุญอุทศิ
ส่วนบุญส่วนกุศลไปในวันสารทเดือนสิบนันคือ “ปรทัตตูปชีวเี ปรต” ซึงปรทัตตูปชีวเี ปรตเป็ นเปรตจําพวกเดียว
เท่า นั นทีอาจจะรับ ส่ว นบุญ กุศ ลทีญาติมิต รของตนอุ ท ิศ ให้ จึง ทําให้เกิด เป็ น ประเพณี ส ารทเดือ นสิบ ทีมี
วัตถุประสงค์หลักเพืออุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้วและได้มกี ารปฏิบตั ิสบื ต่อกัน
มาจนถึงปั จจุบนั
ส่วนประชาชนชาวตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับของการเข้าร่วม
ประเพณีสารทเดือนสิบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นว่าประเพณีสารทเดือนสิบมีความสําคัญ
ต่อชาวจังหวัด นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากทีสุด เพราะประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีทีทําให้
ลูกหลานได้ทําบุญอุท ิศส่ว นบุญส่วนกุศลให้แ ก่บรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้ว และยังได้แสดงออกถึงความ
กตัญ กู ตเวทีต่อบรรพชน และยังถือเป็ นช่วงเวลาแห่งการรวมญาติประจําปี ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
สําหรับการจัดหมฺรบั ในอนาคต ควรพัฒนาในด้านความสวยงาม ดูดี แต่ตอ้ งคํานึงถือเครืองอุปโภค
บริโภคทีใส่ในหมฺรบั เพราะพระภิกษุสงฆ์จะใช้สงของที
ิ
บรรจุในหมฺรบั นีในการดํารงเพศสมณะช่วงเข้าพรรษา
การตังเปรต- ชิงเปรตในอนาคตนัน ในแต่ ละวัดควรจะมีสถานทีสําหรับการตังเปรตให้ชดั เจน มีผทู้ คอยจั
ี
ด
ระเบียบสําหรับผู้คนทีจะชิงเปรต เพือมิให้เกิดการชิงเปรตก่อนกําหนดและมีหน้าทีให้สญ
ั ญาณชิงเปรต และ
สถานทีจัดกิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบควรมีการให้ความรู้เกียวกับประเพณีสารทเดือนสิบแก่ผู้ทเข้
ี าร่วม
ประเพณีให้มากขึน ควรจัดสถานทีวัดให้สะอาดและเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบภาครัฐนัน
ควรจะจัดในสถานทีเดียว และควรจะมีก ารให้ความรู้ต่างๆเกียวกับประเพณีสารทเดือนสิบและสอดแทรก
ความรู้เกียวกับ หลักธรรมทางพระพุท ธศาสนาทีได้จากการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบตามจุ ดต่ างๆ
ในสถานทีจัดงานด้วย
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ABSTRACT

The purposes of this study aimed to investigate Peta appeared in the Buddhist scriptures,
the levels of participation in the Sart Duan Sib tradition, as well as guidelines for the development of
ritual activities related to beliefs in Peta in Sart Duan Sib tradition according to the Buddhism
principles.
The findings of the study showed that Peta refers to the dead who passed way or was reborn in the hell because of worse Karmas. In fact, Peta whom the people in Nakhon Si Thammarat
province has devoted the merit in Sart Duan Sib tradition is so-called "Paradattupa jiviPeta", who
receives the portion of merits only from their relatives. It is true that the objectives of Sart Duan Sib
tradition are to give merits to the ancestors who passed away, as well as to inherit this ritual
ceremony from old generations to young generations.
In addition, the people’s participation in the Sart Duan Sib tradition held in Muang District,
Nakhon Si Thammarat province was rated at a higher level, meanwhile their opinions towards the
Sart Duan Sib tradition in Muang District, Nakhon Si Thammarat province was rated at a highest
level in terms of the children’s dedication of merits to their ancestors, followed by expressing
children’s gratitude to their ancestors, and the time of annual family reunion in Nakhon Si
Thammarat province.
Lastly, the Mhrab arrangement in the future should be developed for its aesthetic looks,
which were concerned with the consumers putting in the Mhrab. This was because monks would
use the items contained in the Mhrab for living during their Buddhist lent. For the better Tung Peta Ching Peta, each monastery should well-prepare a place for Tung Peta, as well as well-organized
people should be responsible for signaling the Ching Peta to prevent the Ching Peta prematurely.
Event Sart Duan Sib tradition should be more given knowledge for those who joined the tradition.
The temple area should be clean and suitable. The Sart Duan Sib events organized by the
government sector should be held in one place, and should be provided with the knowledge about
Sart Duan Sib tradition and Buddhist doctrines in many different events.
Keywords : Beliefs in Peta in Sart Duan Sib Ritual Ceremony

บทนํา

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีทมีี ความสําคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นอย่างมาก
เนื องจากชาวนครศรีธรรมราชมีค วามเชือว่า เป็ นประเพณีทําบุญ อุท ิศ ส่ วนบุ ญ ส่ว นกุศ ลให้แ ก่บ รรพบุ รุ ษ
ทีได้ล่วงลับไปแล้วและไปเกิดเป็ นเปรตในนรกภูมิ จึงเป็ นการแสดงถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และ
ถือเป็ นช่ว งเวลาทีญาติพน้ี องได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุย เสริมสร้างความสามัคคีแ ละความสัมพันธ์กนั ใน
ครอบครัวเป็ นอย่างดี เพราะลูกหลานเดินทางกลับมายังภูมลิ ําเนาเพือทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กบั เปรต
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ทีเป็ นบรรพบุรุษของพวกเขา ทําให้ความเชือเรืองเปรตทีปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบเปรียบเสมือนสิงที
คอยยึดโยงลูกหลานให้ทาํ การสืบทอดประเพณีสารทเดือนสิบนีต่อไป1
ประเพณีสารท หรือ (สา-ระ-ทะ) หมายถึงเทศกาลทําบุญสินเดือนสิบโดยนําพืชพรรณธัญญาหาร
มาปรุงเพือถวายแด่พระสงฆ์ อีกความหมายหนึง สารท หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วงเริมต้นในเดือนกันยากันถึง
เดือนพฤศจิกายน2 สําหรับประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็ นประเพณีประจําจังหวัด
โดยมีการจัดประเพณีทงภาครั
ั
ฐและเอกชน3 ประเพณีสารทเดือนสิบจะเริมตังแต่วนั แรม คําเดือน จนถึง
วันแรม คําเดือน โดยมีการนําเครืองเซ่นไหว้ทเรี
ี ยกว่า หมฺรบั หมฺรบั ประกอบด้วยขนมเซ่นไหว้ ชนิด
คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซํา และขนมไข่ปลา ซึงขนมแต่ละอย่างจะมีความหมายแตกต่ างกัน
ออกไป4 นอกจากขนมทัง ชนิดแล้วยังมีขา้ วของเครืองใช้ในชีวติ ประจําวัน และเครืองครัวต่ างๆ บรรจุลงไป
เป็ นการแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรและความกตัญ ูของลูกหลานทีมีต่อบรรพบุรุษของตนทีได้เกิดเป็ น
เปรตนันเองไปยังวัดใกล้บา้ นหรือทีภูมลิ ําเนาเดิม ตามความเชือว่าบรรพบุรุษเคยทําบุญทีวัดใดก็ให้ลูกหลาน
กลับไปยังวัดนันตามเดิม มิฉะนันบรรดาบรรพบุรุษจะมารับส่วนบุญไม่ได้ เพราะไม่คุน้ เคยสถานทีอืน จึงเป็ น
เหตุให้ลกู หลานต้องกลับมายังภูมลิ าํ เนาเดิมทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว
หัวใจของประเพณีสารทเดือนสิบนันคือความกตัญ กู ตเวทีทลูี กหลานได้แสดงต่อบรรพบุรุษทียังมี
ชีวติ อยู่หรือได้ล่วงลับไปแล้ว5 โดยมีความเชือว่าบรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้วจะไปชดใช้กรรมเป็ นเปรตใน
นรก “เปรต” เป็ นภาษาสันสกฤต ตรงกับคําในภาษาบาลีว่า “เปต” แปลว่า “ผู้ละไปแล้ว” ซึงบรรพบุรุษทีได้
กระทําความชัวในขณะทียังเป็ นมนุ ษย์ได้เสียชีวติ ไปก็จะไปเกิดเป็ นเปรตในนรกและได้รบั ความทุกข์ทรมาน
ทําให้ลูกหลานทีมีชวี ติ อยู่ได้เกิดความห่วงหาอาทรว่าบรรพบุรุษของตนจะใช้ชวี ติ อยู่อย่างไร จึงเกิดประเพณี
สารทเดือนสิบขึนมาเพือทําให้ลูกหลานได้ร่ วมกันทําบุญอุท ิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรดาเปรตเหล่านัน
ประเพณี นี เป็ น การแสดงถึง ความกตัญ ูก ตเวทีต่ อบรรพบุรุ ษ ได้อ ย่ างชัด เจนมาก และทํา ให้ส มาชิก ใน
ครอบครัวได้กลับมาพบหน้ากัน ซึงทําให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่เครือญาติ
เนื องจากในอดีต นั นการทํา ขนมทัง อย่ า งของประเพณี ส ารทเดือ น ต้อ งช่ ว ยกัน ทํา ทัง
ครอบครัว เพราะมีกระบวนการทีละเอียดอ่อนและใช้เวลามาก แต่ในปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีได้ช่วยให้
การทําขนมทีมีกระบวนการยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลากลับกลายเป็ นขนมทีมีวางขายทัวไปตลอดปี จึงทําให้
ประเพณีทลูี กหลานต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําของเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสร้างความสามัคคี กันในครอบครัว
เริมลดน้ อ ยลง นอกจากนี การมีวิท ยาการสมัย ใหม่ ท ี สามารถพิสู จ น์ ป รากฏการณ์ ต่ า งๆทีเกิด ขึนได้
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จนทําให้ผคู้ นยุคใหม่มองว่าเรืองของเปรต มิใช่เรืองทีมีอยู่จริง จึงทําให้ประเพณีทปฏิ
ี บตั กิ นั มาเริมกลายเป็ น
สิงงมงายสําหรับคนรุ่นใหม่ และด้านการคมนาคมในปั จจุบนั การเดินทางไปมาสะดวกสบายและรวดเร็ว ทําให้
แต่ละครอบครัวทีแยกออกไปเป็ นครอบครัวเดียวส่วนใหญ่ยงั กลับมาร่วมปฏิบตั ปิ ระเพณียงั บ้านเกิดตามเดิม
ซึงแม้ว่าสมาชิกครอบครัวเหล่านันจะยังกลับมาร่วมประเพณีทําบุญอุทศิ ให้แก่บรรพบุรุษ แต่สงที
ิ เป็ นคุณค่า
จากประเพณีกลับเริมลดความสําคัญลงไปในกลุ่มวัยรุ่นหลัง เป็ นเหตุให้ทงความสั
ั
มพันธ์อนั แน่ นแฟ้ นของเครือ
ญาติ และจิตสํานึกด้านความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้วลดลง และยังส่งผลต่อ ความเชือ
เรืองเปรตทีเปรียบดังอุบายทีนําลูกหลานกลับมายังภูมลิ ําเนาเพือทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
จากผลกระทบทําให้ประเพณีส ารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชทีกระทํา มาตังแต่ อดีต เริมมีก าร
เปลียนแปลงรูปแบบ หรือเริมลดความสําคัญลงไป จนผูค้ นเริมละเลยคุณค่าทีแฝงใน ประเพณีสารทเดือนสิบ
ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษาเปรตทีปรากฏในคัมภีรพ์ ุทธศาสนา ระดับการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบและ
ศึก ษาแนวทางการพัฒ นากิจ กรรมทีเกียวกับ ความเชือเรืองเปรตใน ประเพณีส ารทเดือ นสิบตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพือทีจะได้ทราบถึงความเชือเรืองเปรตทีปรากฏในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง สํารวจ
ระดับการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทีเกียวกับความเชือเรืองเปรตใน
ประเพณีส ารทเดือ นสิบตามหลักพระพุ ทธศาสนาควรจะเป็ นอย่างไร เพือจะได้เป็ นแนวทางทีจะอนุ รกั ษ์
ประเพณีอ ัน ดีงามและสืบต่ อประเพณีประจํา จัง หวัดทีเปรีย บดังสิงทีแสดงถึง อัต ลัก ษณ์ ข องชาวจัง หวัด
นครศรีธรรมราชให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาเรืองเปรตทีปรากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา
. เพือศึกษาระดับการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ
. เพือศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทีเกียวกับความเชือเรืองเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ
ตามหลักพระพุทธศาสนา

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

1.การศึกษาข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกียวกับเปรตทีปรากฏในพระพุทธศาสนา ได้สบื ค้นข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์จากเครืองมือและแหล่งข้อมูล ดังนี
. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมไิ ด้แก่ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารพระไตรปิ ฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย อรรถกถา วิท ยานิพ นธ์ วารสาร และบทความต่ าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
ประเพณีสารทเดือนสิบโดยศึกษาเกียวกับเรืองเปรตทีปรากฏในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถาอืนๆ ประเด็น
เกียวกับ
. ความหมายของคําว่าเปรต
. ความเชือเรืองเปรต
. ชนิดของเปรต
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. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ๓ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ประกอบด้ว ย
พระภิกษุสงฆ์ผปู้ ระกอบพิธกี รรม จํานวน รูป นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน ท่าน ประชาชนผู้ผ่าน
การเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ จํานวน ท่าน จํานวนทังหมด รูป/คน
โดยมีประเด็นคําถาม ประเด็น คือ
ประเด็นที การจัดหมฺรบั
ประเด็นที การตังเปรต-ชิงเปรต
ประเด็นที สถานทีในการจัดกิจกรรม
ใช้ระยะเวลาในการลงภาคสนาม สัปดาห์ เริมตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
จนถึงวันที กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
. การศึกษาข้อมูลเชิ งปริ มาณ
ในการศึกษาครังนีผู้วจิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล เป็ นกลุ่มคนทีเคยผ่านการเข้าร่วม
ประเพณีสารทเดือนสิบ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซึงผูว้ จิ ยั
ได้เลือกจากประชากรทีเข้ามาทําบุญในวัดต่างๆทีอยู่ในตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากจํานวน , คน กําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
คนโดยใช้สตู รของ ทาโร่ ยามาเน่ เครืองมือที
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามทีผู้วจิ ยั สร้างขึน มี ตอน คือ
ตอนที เป็ นสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกเป็ น เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพตอนที เป็ น
มาตรส่วนประมาณค่า(rating scale) ตามแนวคิดของ ไลเคิร์ท (Likert) จํานวน ข้อในประเด็นคําถาม
ดังต่อไปนี
ประเด็นที ความถีในการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเด็นที ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเด็นที ความเข้าใจในความหมายของประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเด็นที ความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเด็นที ความสําคัญของประเพณีสารทเดือนสิบต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นที อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นผลมาจากประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเด็นที การเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบในปี ต่อไป
ผู้วิจ ัย ได้ นํ า แบบสอบถาม ลงเก็บ ข้อ มู ล ภาคสนามในระหว่ า งวัน ที กัน ยาน - ตุ ล าคม
พุทธศักราช
กับกลุ่มตัวอย่างในช่วงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ทังนีผู้วจิ ยั
ได้คาํ นึงถึงสถานการณ์ในขณะแจกแบบสอบถาม โดยแจกให้กบั ผูท้ เข้
ี าร่วมทําบุญในประเพณีสารทเดือนสิบ
หรือมาจับจ่ายใช้สอยสิงของทีนําไปประกอบพิธกี รรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ผลปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่ท ี
เข้าวัดในช่วงนันคือชาวบ้านทีเข้ามาทําบุญในปะเพณีสารทเดือนสิบ ทําให้ผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูลในด้านนีครบถ้วน
และในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss เพือหาค่าร้อยละ (percentage) สําหรับหาค่า
ร้อยละของแบบสอบถามทีได้รบั คืน และจํานวนตัวอย่างทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) เพือวัดการกระจายของข้อมูลในแบบสอบถามตอนที และหาค่าความเชือมันของ
แบบสอบถามตอนที ใช้หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (alpha coefficient)

14

ผลการศึกษา

. เปรตทีปรากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา
เปรตหมายถึงผูท้ ล่ี วงลับไปแล้ว หรือผูท้ ล่ี วงลับไปแล้วและไปเกิดยังเปตวิสยั ในนรก เพราะในขณะ
ทียังเป็ นมนุ ษย์อยู่ได้ทําบาปกรรมไว้ และจะมีรูปร่างต่าง ๆ ตามผลกรรมทีตนได้ทํามาตามความเชือในเรือง
เปรตนันมาจากเรืองปุ พเปตพลีทว่ี าด้วยเรืองราวของพระเจ้าพิมพิสารทีได้ทําบุญกุศลอย่ างมาก แต่ม ิได้
กรวดนําอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลนันให้แก่บรรดาญาติพน้ี องของพระองค์ ทําให้ในเวลาบรรทมพระองค์จงึ ถูก
ญาติพน้ี องมารบกวน พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําให้พระองค์อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรดาญาติและบรรพ
บุรษุ จึงเกิดเป็ นความเชือเรืองเปรต ซึงเปรตนันมีอยู่หลายชนิดตามผลกรรมทีตนได้ทาํ ไว้เมือครังยังเป็ นมนุษย์
โดยเปรตอาศัย ณ เปตติว ิสยภูมิ คือภู มิเ ปรต ในคัม ภีร์ต่ า งๆไม่ไ ด้ระบุไ ว้ชดั เจนว่ าเป็ น นรกแต่อ ย่ างใด
เพียงแต่ กล่าวว่าเป็ นภูมอิ กี ภูมิหนึง โดยในพระไตรปิ ฏกได้ปรากฏเรืองราวของเปรตหลายชนิดในพระสูตร
6
ต่างๆ อาทิ เปรตทีปรากฏใน พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย ปฐมวรรค เปรตทีปรากฏใน พระสุตตันตปิ ฎก
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สังยุตตนิกาย ทุตยิ วรรค เปรตทีปรากฏใน พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เป็ นต้น แต่เปรตทีชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในวันสารทเดือนสิบนัน คือ “ปรทัตตูปชีวเี ปรต”
ปรทัตตูปชีวเี ปรตเป็ นเปรตจําพวกเดียวเท่านันทีอาจจะรับส่วนบุญกุศลทีญาติมติ รของตนอุทศิ ให้ทงนี
ั เพราะ
เปรตพวกนีมีอกุศลเบาบาง และเมือตายไปก็ไปเกิดในเปตภูมิ เป็ นเหตุททํี าให้มนุ ษย์ต้องทําการเซ่นไหว้จน
เกิดเป็ น ประเพณีแ ละถือ เป็ นการแสดงความกตัญ ูก ตเวทีต่ อบรรพบุรุ ษ ทีได้ล่ ว งลับ ไปแล้ว จากการที
ลูกหลานต้องทําบุญไปให้เปรตเหล่านี จึงทําให้เกิดเป็ นประเพณีสารทเดือนสิบและได้มกี ารปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
จนถึงปั จจุบนั
ประเพณีสารทเดือนสิบ หมายถึง พฤติกรรมการทําบุญทีพุ ทธศาสนิก ชนชาวนครศรีธรรมราช
กระทําติดต่อกันมาเป็ นเวลานานโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพืออุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ทีล่วงลับ
ไปแล้ว โดยประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบ เป็ นประเพณีสําคัญทีคนนครศรีธรรมราชได้ปฏิบตั ิสบื ทอดกันมา
ตังแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปั จจุบนั โดยเป็ นประเพณีสาํ คัญทีแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวที และการรวม
ญาติประจํา ปี ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวจัง หวัดนครศรีธ รรมราช ซึงถือ เป็ น ประเพณี ท ีทํ าให้เ กิด ความรัก
ความสามัค คีก ัน ในครอบครัว เพราะญาติพีน้ อ งทุ ก คนจะมารวมตัว กัน ช่ ว งประเพณีนี ทุ ก ปี แ ละเป็ น การ
เสริมสร้างความสามัคคีให้กบั ชุมชนและสัง คมอีกด้วย ประเพณีสารทเดือนสิบนันจะเริมตังแต่วนั แรม คํา
เดือนสิบจนถึงวันแรม คําเดือนสิบ ซึงมีขนมทีมีความหมายต่างๆ อุทศิ ให้บรรดาบรรพบุรุษเหล่านันผ่าน
พระสงฆ์ผทู้ าํ พิธ ี
. ระดับการเข้าร่วมประเพณี สารทเดือนสิ บ
ระดับ การเข้ า ร่ ว มประเพณี ส ารทเดื อ นสิบ ของชาวตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ซึงผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงทีมีอายุระหว่าง - ปี มีวุฒกิ ารศึกษาส่วน
ใหญ่ อยู่ร ะดับตํ ากว่าปริญญาตรี และส่ว นใหญ่ประกอบอาชีพ อาชีพธุรกิจส่ว นตัว รองลงมาเป็ น กลุ่มของ
นักเรียนและนักศึกษา โดยทังหมดเป็ นประชาชนทีเคยผ่านการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบพบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนชาว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6
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มีระดับเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีที
มีค วามสําคัญกับชาวจังหวัด นครศรีธรรมราชมากทีสุด เนืองจากประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีท มีี
ความสําคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นอย่างมากเพราะประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีททํี าให้
ลูกหลานได้ทาํ บุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยายและญาติทเสี
ี ยชีวติ ไปแล้ว และยังได้
แสดงออกถึงความกตัญ กู ตเวทีต่อบรรพชน และถือเป็ นประเพณีทได้
ี รวมญาติพน้ี องทีอยู่ห่างไกลได้พบปะ
พูดคุยกัน ซึงทําให้เกิดความรักความสามัคคีกนั ในครอบครัวและเป็ นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กบั ชุมชน
และสังคมอีกด้วย
. แนวทางการพัฒนากิ จกรรมที เกี ยวกับความเชื อเรืองเปรตในประเพณี สารทเดือนสิ บ
ตามหลักพระพุทธศาสนา
. การจัดหมฺรบั นันไม่มรี ูปแบบทีชัดเจน แต่มกั จะประกอบด้วย ขนมทัง อย่างได้แก่ขนม
ลา ขนมสะบ้า ขนมดีซาํ ขนมไข่ปลา และขนมพองรวมทังเครืองใช้ในชีวติ ประจําวัน เครืองครัวและ เครืองเทศ
ใส่ลงไปในภาชนะ โดยการจัดหมฺรบั ยังต้องคํานึงถึงสิงของทีใช้ชวี ติ ประจําวัน ด้วยความคิดทีว่าผูท้ ล่ี วงลับไป
แล้วจะใช้ชวี ติ ลําบากจึงต้องอุทศิ สิงของเหล่านีไปให้เพือให้บรรพบุรุษได้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทดีี สบายขึน ซึงถือ
เป็ นการแสดงถึงความกตัญ ู ระลึกถึงบรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้ว และแสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว นอกจากนียังเป็ นการทํานุ บาํ รุงพระพุทธศาสนาด้วย เนืองจากสิงของทีอยู่ในหมฺ รบั นันจะเป็ นทัง
ข้าวของเครืองใช้ และอาหารไปถวายแก่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาทีจะมาถึงภายหลังช่วงสารทเดือนสิบ ส่วน
การจัดหมฺ รบั ในอนาคต ควรพัฒนาในด้านความสวยงาม ดูด ี แต่ต้องคํานึงถือเครืองอุปโภคบริโ ภคทีใส่ใน
หมฺ รบั ไม่ว่าจะเป็ นเครืองใช้ไม้สอยต่ างๆ หรืออาหารแห้ง เครืองครัว ตามความเชือว่าเปรตจะสามารถนํ า
สิงของเหล่านีไปใช้ประโยชน์ในนรกได้ นอกจากนันในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุ สงฆ์จะใช้สงของที
ิ
บรรจุใน
หมฺรบั นีในการดํารงเพศสมณะตลอด เดือน
. การตังเปรต- ชิงเปรตนันเป็ นการทีลูกหลานนําหมฺรบั ซึงจัดด้วยขนมทัง อย่าง รวมทัง
เครืองใช้ในชีวติ ประจําวัน เครืองครัวและ เครืองเทศ มาตังไว้ในทีทีเหมาะสมทังทีบ้าน ทีวัด มีความหมายว่า
ลูกหลานได้ละในสิงของเหล่านันแล้วเพืออุท ิศให้แก่บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ว โดยผ่านพิธกี รรมทางพุท ธ
ศาสนาคือพิธบี งั สุกุ ล เรียกว่า ตังเปรตและเมือเสร็จพิธีบงั สุกุลแล้ว ก็จะมีช าวบ้านคนอืนมาชิงหมฺ รบั หรือ
สิงของทีเราได้วางไว้ในทันที เรียกว่าชิงเปรต บางคนก็จะชิงเปรตเพือนําสิงทีได้นนไปโปรยยั
ั
งเรือกสวนไร่นา
ของตน โดยมีค วามเชือว่าเป็ น สิงมงคล เป็ นสิงทีบรรดาบรรพบุราได้ให้พรไว้ ทํา ให้พืชออกดอกผลอุดม
สมบูรณ์ และการชิงเปรตนันบางแห่งก็มีการจัดเป็ นการละเล่น สิงนีก็ถือเป็ นการเสริมสร้างความสนุ กสนาน
และความสามัคคีกนั ระหว่างชุมชนได้อกี ด้วย เพราะการชิงเปรตทีจัดขึนในบางแห่งนันจะนําหมฺรบั ไปตังไว้บน
เสาทีชุ่มไปด้วยนํามัน ซึงไม่สามารถขึนไปชิงได้ด้ว ยตัวคนเดียว ต้องร่วมด้วยช่วยกันระหว่างเพือนหรือ
ชาวบ้านในชุมชนทีร่วมการละเล่นนี เป็ นการละเล่นทีสนุ กสนานแฝงไปด้วยคติธรรมในการตังเปรต- ชิงเปรต
ในอนาคตนัน ในแต่ ละวัดควรจะมีสถานทีสําหรับการตังเปรตให้ชดั เจน และมีผู้ท ีคอยจัด ระเบียบสําหรับ
เยาวชนและผูค้ นทีจะชิงเปรต เพือมิให้เกิดการชิงเปรตก่อนกําหนดและมีหน้าทีให้สญ
ั ญาณชิงเปรต เพือความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยของพิธี นอกจากนันผูท้ เข้
ี าร่วมการชิงเปรตควรจะระวัดระวัง มิให้เกิดอุบตั เิ หตุต่อผูอ้ นื
และเป็ นการดํารงไว้ซงความดี
ึ
งามของประเพณีสารทเดือนสิบอีกด้วย
. สถานทีจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบทีเป็ นพิธกี รรมนันจะจัดกันในวัดทีเป็ นวัดบ้านเกิด โดยมี
ความเชือว่าบรรดาบรรพบุรุษทีเป็ นเปรตไม่สามารถไปรับส่วนบุญส่วนกุศลในทีอืนได้นอกจากวัดใกล้บา้ นของ
ตนหรือวัดทีตนได้ทาํ บุญเป็ นประจําเมือครังมีชวี ติ ทําให้ลกู หลานต้องกลับมายังภูมลิ ําเนาหรือบ้านเกิดของตน
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ทุกปี เพือทําการอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลทีวัดเดิม โดยมีพระสงฆ์เป็ นสือกลางในพิธแี ละผูเ้ ข้าร่วมประเพณีสารท
เดือนสิบก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจากการเทศนาของพระภิกษุ สงฆ์ในพิธนี ี ซึงเป็ นสิรมิ งคลและเป็ น
แนวทางในการใช้ ช ี วิ ต นอกจากนี ยัง มี ภ าครัฐ ที จะจัด การแห่ ห มฺ ร ั บ ของหน่ วยงานราชการต่ า งๆ
ไปวัด พระมหาธาตุ ว รมหาวิห าร ซึงจะดํา เนิ น การในวัน แรม คํ า เดือ น และยัง มีก ารประกวด
ความสวยงามของ หมฺรบั และขบวนแห่หมฺรบั รวมทังการจัดงานแสดงมหรสพต่างๆ ทังทีวัดต่างๆ สนามหน้า
เมือง หรือ ทีบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด)ด้านสถานทีจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบภาค
ประชาชนในอนาคตก็คอื ทีวัดเช่นเดิม แต่ควรมีการให้ความรูเ้ กียวกับประเพณีสารทเดือนสิบแก่ผทู้ ี เข้าร่วม
ประเพณีให้มากขึนและตรงประเด็น ดังนันพระสงฆ์ผทู้ ําการเทศนาควรจะเทศน์เรืองของประเพณีสารทเดือน
สิบและคุณค่า หลักธรรม ในประเพณีสารทเดือนสิบ นอกจากนีควรจัดสถานทีวัดให้สะอาดและเหมาะสมแก่
การทําบุญกุศลครังยิงใหญ่ประจําปี ส่วนการจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบภาครัฐนันควรจะจัด ณ สถานทีเดียว
มิใช่แ บ่งแยกกัน เพราะจะทําให้ก ารจราจรติดขัดในพืนทีและนอกจากนันยังควรจะมีการ ให้ความรู้ต่างๆ
เกียวกับประเพณีสารทเดือนและสอดแทรกความรู้เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทีได้จากการเข้า
ร่วมประเพณีสารทเดือนสิบตามจุดต่างๆ ในสถานทีจัดงานด้วย

บทสรุป

ผลการวิจยั พบว่า เปรตหมายถึงผูท้ ล่ี วงลับไปแล้ว หรือผูท้ ล่ี วงลับไปแล้วและไปเกิดยังเปตวิสยั ใน
นรก เพราะในขณะทียังเป็ นมนุ ษย์อยู่ได้ทําบาปกรรมไว้ เปรตนันมีอยู่หลายชนิดตามผลกรรมทีตนได้ทําไว้
เมือครังยังเป็ นมนุษย์ โดยเปรตอาศัย ณ เปตติวสิ ยภูมิ คือภูมเิ ปรต แต่เปรตทีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
ทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปในวันสารทเดือนสิบนันคือ “ปรทัตตูปชีวเี ปรต” ซึงปรทัตตูปชีวเี ปรตเป็ นเปรต
จําพวกเดียวเท่านันทีอาจจะรับส่วนบุญกุศลทีญาติมติ รของตนอุทศิ ให้ จึงทําให้เกิดเป็ นประเพณีสารทเดือนสิบ
ทีมีวตั ถุประสงค์หลักเพืออุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้วและได้มกี ารปฏิบตั ิสบื ต่อ
กันมาจนถึงปั จจุบนั
จากการศึกษาระดับ การเข้า ร่ว มประเพณีส ารทเดือนสิบจากประชาชนทีเคยผ่ า นการเข้าร่ ว ม
ประเพณีสารทเดือนสิบของชาวตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประชาชนชาวตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับของการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความคิดเห็นว่าประเพณีสารทเดือนสิบมีความสําคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน
ระดับมากทีสุด เพราะประเพณีสารทเดือนสิบเป็ นประเพณีททํี าให้ลูกหลานได้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่บรรพบุรุษทีได้ล่วงลับไปแล้ว และยังได้แสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพชน และยังถือเป็ น
ช่วงเวลาแห่งการรวมญาติประจําปี ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทีเกียวกับความเชือเรืองเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ
ตามหลักพระพุทธศาสนาพบว่า การจัดหมฺรบั ในอนาคต ควรพัฒนาในด้านความสวยงาม ดูดี แต่ต้องคํานึงถือ
เครืองอุปโภคบริโภคทีใส่ในหมฺ รบั เพราะพระภิกษุสงฆ์จะใช้สงของที
ิ
บรรจุในหมฺรบั นีในการดํารงเพศสมณะ
ช่วงเข้าพรรษา การตังเปรต- ชิงเปรตในอนาคตนัน ในแต่ละวัดควรจะมีสถานทีสําหรับการตังเปรตให้ชดั เจน
มีผทู้ คอยจั
ี
ดระเบียบสําหรับผูค้ นทีจะชิงเปรต เพือมิให้เกิดการชิงเปรตก่อนกําหนดและมีหน้าทีให้สญ
ั ญาณ
ชิงเปรต และสถานทีจัดกิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบควรมีการให้ความรูเ้ กียวกับประเพณีสารทเดือนสิบแก่
ผู้ทเข้
ี าร่วมประเพณีให้มากขึน ควรจัดสถานทีวัดให้สะอาดและเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรมสารทเดือนสิบ
ภาครัฐนันควรจะจัดในสถานทีเดียว และควรจะมีก ารให้ความรู้ต่ างๆเกียวกับประเพณีสารทเดือนสิบและ
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สอดแทรกความรูเ้ กียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีได้จากการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบตามจุด
ต่างๆ ในสถานทีจัดงานด้วย

ข้อเสนอแนะ

.ข้อเสนอแนะของผูว้ จิ ยั ทีมีต่อประเพณีสารทเดือนสิบในด้านสังคมคือ ประเพณีสารทเดือนสิบเป็ น
ประเพณีทช่ี วยให้สถาบันครอบครัวมีค วามสามัคคีแน่ นแฟ้ นกลมเกลียว เนืองจากประเพณี สารทเดือนสิบ
ทําให้ลูกหลานทีอยู่ห่างไกลกันได้กลับมาพบหน้ากันทุกปี และยังได้กลับไปเยียมเยียนญาติผใู้ หญ่ทยัี งมีชวี ติ
อยู่ จึงทําให้ลกั ษณะนิสยั ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นคนทีรักพวกพ้อง สามัค คีก ันในญาติพน้ี อง
วงตระกูลชุมชน
. ข้อเสนอแนะของผู้วจิ ยั ทีมีต่อประเพณีสารทเดือนสิบด้านเศรษฐกิจนัน ประเพณีสารทเดือนสิบ
เป็ นประเพณีททํี าให้ลูกหลานทีอยู่ไกลได้กลับมายังบ้านเกิดของตน ซึงทําให้เศรษฐกิจในช่วงเวลานันเป็ นช่วง
ทีมีเ ม็ดเงิน แพร่ สะพัด เป็ น อย่ างมาก มีก ารจัด มหรสพต่ า งๆ จากภาครัฐ มีก ารจัด เครืองเล่ น ต่ า งๆไว้ท ี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือทุ่งท่าลาด ไว้เพือให้ประชาชนได้เล่นสนุ กสนาน ท่องเทียวผ่อนคลายกัน
จุดนี คือ เสน่ ห์ข องประเพณี สารทเดือนสิบ ทีมีก ารจัดมหรสพเหล่า นี ตังแต่
แต่ ส งที
ิ ควรพัฒ นาก็ค ือ
การจราจรทีติดขัด เพราะอาจจะทําให้ประชาชนเกิดความเบือหน่ายทีจะเข้าไปยังงานแห่งนี และนอกจากนัน
ภาครัฐควรจะจัดงานทีแห่ งเดีย วเพราะในปั จจุบนั เริมมีก ารจัดงานทังวัดพระมหาธาตุ ศาลากลางจังหวัด
สนามหน้าเมือง ทําให้ประชาชนทีมาท่องเทียวเกิดการกระจายตัวนันเอง
. ข้อเสนอแนะของผูว้ จิ ยั ทีมีต่อประเพณีสารทเดือนสิบในด้านประเพณีวฒ
ั นธรรมนันผูว้ จิ ยั เห็นว่า
ประเพณีสารทเดือนสิบนันเป็ นประเพณีทดีี งามและเหมาะสมต่อการสืบสาน ดังนันผูใ้ หญ่จงึ ควรปลูกฝั งความรู้
ความเชือในประเพณีสารทเดือนสิบให้แก่เยาวชนเพือให้ประเพณีสารทเดือนสิบยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต
. ข้อเสนอแนะของผู้วจิ ยั ทีมีต่อประเพณีสารทเดือนสิบในด้านการท่องเทียวนันผูว้ จิ ยั มองว่าสิงที
ควรส่งเสริมคือการประชาสัมพันธ์ไปยังภายนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช เนืองจากประเพณีสารทเดือนสิบเป็ น
ประเพณีประจําจังหวัดนครศรีธ รรมราช ซึงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีค วามรู้ในเรืองนีดีอยู่แ ล้ว แต่
บุคคลภายนอกกลับไม่รบั รู้ถึงความสําคัญของประเพณีสารทเดือนสิบและสิงทีได้จากประเพณีเลย ทําให้
บุคคลภายนอกมองว่าช่วงวันสารทนีเป็ นแค่ช่วงประเพณีธรรมดา จึงควรทีจะประชาสัมพันธ์ถึงความพิเศษ
ของประเพณีสารทเดือนสิบเพือให้พวกเขารูส้ กึ ว่าควรค่าแก่ควรมาเยียมชมและท่องเทียวศึกษานันเอง
. ข้อเสนอแนะของผู้วจิ ยั ทีมีต่อประเพณีสารทเดือนสิบในด้านการส่งเสริมความเชือในประเพณี
สารทเดือนสิบนันคือการทีผูใ้ หญ่ต้องช่วยกันส่งเสริมความเชือประเพณีสารทเดือนสิบเกียวกับเรืองเปรตให้แก่
เยาวชน ถึงจะมิใช่การเชือว่าเปรตนันมีอยู่จริง แต่กเ็ ป็ นความเชือว่ากระทําบุญให้เปรตทีเป็ นบรรพบุรุษทีได้
ล่วงลับไปแล้วนันเป็ นการแสดงถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุราเหล่านัน ซึงเป็ นหลักธรรมทีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและการประกอบพิธกี รรมทีวัดก็ถอื เป็ นการทํานุ บาํ รุงพระพุทธศาสนาได้อกี ทางหนึง คือทําให้
ผูค้ นได้ฟังธรรมมะของพระพุทธเจ้าและได้ใกล้ชดิ ศาสนา ได้นําหลักธรรมทีได้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันต่อไป ซึง
ทางภาครัฐและภาคชุมชนควรจะส่งเสริมให้มกี ารเทศนาให้มเี นือหาตรงกับประเพณีสารทเดือนสิบหรือคุณ
ค่าทีได้จากการเข้าร่วมประเพณีสารทเดือนสิบเพือประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ ข้าร่วมประเพณีนนเอง
ั
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
. ควรศึกษานวัตกรรมและผลกระทบทีได้จากประเพณีสารทเดือนสิบ
. ควรศึกษาคุณค่าของประเพณีสารทเดือนสิบทีมีต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
. ควรศึกษาถึงทฤษฏีการประกอบสร้างความจริงทางสังคมทีได้จากประเพณีสารทเดือนสิบ
. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเทียวในประเพณีสารทเดือนสิบในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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