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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี	 1)	 เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าและความเป็นมาของ

ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	ประเทศไทย	2)	เพื่อศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ประเทศไทย	 3)	 เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์

ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ประเทศไทย	4)	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระใน

ภาคใต้	 ประเทศไทย	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ประกอบด้วยขั้นตอน

การด�าเนินการ	2	วิธี	ได้แก่	การศึกษาเอกสาร	(Document	study)	และการศึกษาภาคสนาม	(Field	study)	

น�าเสนองานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Description)	ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์	

วิจักษ์	และวิธาน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

 ผลการวิจัยพบว่า

	 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าและความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 พบว่า	

ประเพณีวัฒนธรรมชักพระในภาคใต้	ประเทศไทย	เป็นประเพณีที่มีอยู่คู่สังคมชาวภาคใต้มาเป็นเวลาช้านาน	

เป็นประเพณีประจ�าปีที่มีคุณค่าและความส�าคัญมาก	เป็นประเพณีบุญที่ทุกคนในท้องถิ่นต้องเข้าร่วมด้วยคติ

ความเชื่อของความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต	มีหลากหลายที่มาโดยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา	

	 พุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 พบว่า	 เป็นงานศิลปะที่มี

คตคิวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนา	ถูกสร้างสรรค์ขึน้ในลกัษณะของสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	และประตมิากรรม

ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านจิตใจ	แสดงออกถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่น	
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ได้แก่	 เรือพระ	 บุษบก	 พระลาก	 กงล้อธรรมจักร	 และพญานาค	 และมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของ

ชาวภาคใต้	ประเทศไทย	

	 คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ประเทศไทย

พบได้ใน	5	ประเด็น	คือ	1)	คุณค่าทางพุทธศิลป์	2)	คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม	3)	คุณค่าความสามัคคี

ของชุมชน	4)	คุณค่าการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม	และ	5)	คุณค่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ใน

ประเพณวีฒันธรรมการชกัพระในภาคใต้	ประเทศไทย	พบว่า	เกิดองค์ความรู้ใหม่	ทีเ่รยีกว่า	โมเดลการพฒันา

คุณภาพชีวิต	“B-P-D-S	&	3Es”	คือ	ความสวยงามของเรือพระ	ความแปลกหูแปลกตา	ความน่าทึ่งและ

ความสูงส่งทางคุณธรรมจริยธรรม	พร้อมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ	สาระอันเป็นแก่นแท้	และ

การส่งเสริมคณุภาพชวีติ	ทกุองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกันอย่างลงตวั	น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม

ค�าส�าคัญ : คุณค่า, พุทธสุนทรียศาสตร์, ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระ, ภาคใต้ ประเทศไทย

Abstract

 The objectives of this research were as follows: 1) to study the concept of the value 

and history of the cultural tradition of Chakphra in Southern Thailand, 2) to study the 

Buddhist aesthetics as appeared in the cultural tradition of Chakphra in Southern Thailand, 

3) to analyze and evaluate the Buddhist aesthetic values in the cultural tradition of Chakphra 

in Southern Thailand, and 4) to create a new body of knowledge and development model 

of life quality deriving from the the Buddhist aesthetic values in the cultural tradition 

of Chakphra in Southern Thailand. The study is a qualitative research consisting of two 

methods, namely document study and field study. The presentation was by the analytical 

description through the analytic, appreciative and applicative approaches so as to lead to 

the creation of a new body of knowledge in philosophy.

 The research findings showed that

 1) The concept of the value and history of the cultural tradition of Chakphra in 

Southern Thailand had been practiced in the southern society for a long time; the annual 

tradition was of great value and importance- a merit making occasion in which everyone 

had to attend, believing to obtain prosperity in their life. The origin of this tradition derived 

from many sources that are related to Buddhism.



215

◆ คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ◆

 2) The Buddhist aesthetics that appeared in the Chakphra tradition were influenced 

by the Buddhist beliefs in the forms of architecture, painting and sculpture. They seemed 

to answer the mental needs, reflecting the knowledge and wisdom of the local villagers as 

seen in the Rue Phra, Bussabok, Phra Lak, Dharma Wheel, and Naga. All are related to 

the way of life of the southern people.

 3) The Buddhist aesthetic values in the cultural tradition of Chakphra in Southern 

Thailand were found in five issues, namely 1) Buddhist arts value, 2) value of tradition and 

culture, 3) value of community unity, 4) value in conserving the cultural traditions, and 

5) value of local wisdom legacy.

 4) As for the creativity of new body of knowledge and development model of life 

quality deriving from the Buddhist aesthetic values in the cultural tradition of Chakphra 

in Southern Thailand, it was found that the new body of knowledge called Model of Life 

Quality (B-P-D-S & 3Es), the abbreviation for Beautification of Rue Phra, Picturesqueness, 

Development of life quality, Sublimity and Entertainment, Essential, Enhancement.

All configurations had a perfectly consistent relationship leading to the betterment of life 

quality for everyone in the society.

Keywords : Value, the Buddhist Aesthetics, the Cultural Tradition of Chakphra, Southern Thailand

Saint John’s Journal
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บทน�ำ

	 สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาแขนงหนึ่งของปรัชญา	 ซ่ึงมีปัญหาให้ถกเถียงกันในแง่ของความรู้

หรือความจริงที่เกี่ยวกับความงามหรือคุณค่าทางสุนทรียะ	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับงาน

พทุธศิลป์ในเชิงปรชัญา	โดยการศึกษาในขอบเขตของพทุธสนุทรยีศาสตร์ในเรอืพระในภาคใต้	มปีระเด็น

ส�าคัญที่มุ่งศึกษาเก่ียวสุนทรียศาสตร์	 โดยเฉพาะพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในเรือพระในภาคใต้ว่า

เป็นอย่างไร	 เมื่อพูดถึงสุนทรียศาสตร์หรือความงาม	 พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงความงามไว้	 2	 มิติ	 คือ	

ความงามในมิติทางธรรมและความงามมิติทางโลก	ความงามในมิติทางธรรม	หมายถึง	ความงามที่เป็น

ลักษณะของธรรมะหรือความจริง	อันเป็นผลจากคุณภาพหรือคุณสมบัติของธรรมะ	ซึ่งปรากฏต่อการ

รบัรูข้องมนษุย์ผู้มญีาณหรอืแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ผู้ทรงศีลทรงธรรม	ท�าให้ผู้คนทัว่ไปรบัรู้

และเห็นได้ว่า	เป็นผู้มีธรรมหรือผู้ที่งามโดยไม่จ�ากัดอายุ	เพศ	และวัย	ความงามของธรรมะ	จัดได้ว่า

เป็นวัตถุวิสัย	 เนื่องจากเป็นความงามซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงวัตถุวิสัยของธรรม	 ปรากฏการณ์ความงาม

ของธรรมะจึงเป็นสิ่งสากลทุกคนที่รู้หรือสัมผัสได้ย่อมมีความเข้าใจที่ตรงกัน	และแม้ว่าผู้คนจะไม่อาจ

รับรู้ได้	 ความงามของธรรมะก็ยังคงเป็นเช่นนั้น	 ความงามในมิติทางโลก	 จัดเป็นความงามทางวัตถุ	

พทุธปรชัญาถอืว่า	เป็นผลของการมปีฏิสมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างคุณภาพหรอืคุณสมบติัของวตัถกุบักเิลส	

คือ	ความพอใจหรือความยินดียินร้าย	เป็นอารมณ์ที่เกิดการปรุงแต่งตามแต่จริตของแต่ละคน	จึงเป็น

ความรู้สึกเกี่ยวกับความงามของวัตถุที่รับรู้	และอารมณ์ที่เข้ามากระทบแตกต่างกันไปตามอ�านาจและ

อิทธิพลของกิเลสของแต่ละคน	 ส�าหรับผู้ที่ไม่มีกิเลส	 ย่อมไม่มีความรู้สึกงามอันเป็นไปในลักษณะ

การใคร่หรือหลงใหลไปตามอ�านาจกิเลสเลย	 หากแต่รับรู้อารมณ์ท่ีเข้ามากระทบด้วยความมีสติอยู่

ตลอดเวลา	 ฉะนั้น	 ความงามในมิติทางโลกหรือความงามทางวัตถุนี้	 พุทธปรัชญาถือว่า	 เป็นจิตวิสัย	

และกล่าวถงึความงามในลกัษณะนีต้ามโลกยิะหรอืตามบัญญัติของโลกเท่าน้ัน	แต่ความงามลกัษณะนี้

หาเป็นความงามทีแ่ท้จรงิไม่	ซ่ึงไม่มคุีณค่าหรอืเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชีวติส�าหรบัผู้ต้องการเข้าถงึ

ความงามทีแ่ท้จรงิแต่อย่างใด	เพราะความงามทีแ่ท้จรงิ	ต้องเป็นไปเพือ่ความพ้นทุกข์	เพือ่การดับกเิลส

เครื่องเศร้าหมอง	

	 ในทางพุทธปรัชญานั้น	 แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวจ�าแนกความงามที่เรียกว่า	 สุนทรียะไว้

อย่างชัดเจน	 แต่เมื่อศึกษาเนื้อหาของสุนทรียศาสตร์ซ่ึงมีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว

จะเหน็ได้ว่า	วตัถแุห่งสนุทรยีศาสตร์หรอืวตัถแุห่งความงามนัน้	ได้จ�าแนกไว้หลากหลาย	โดยหมายรวม

เอาวัตถทุางสนุทรยีศาสตร์ในทางปรชัญาตะวันตกไว้ด้วยแล้ว	ยังกล่าวถงึวตัถุทางสนุทรยีศาสตร์อ่ืน	ๆ 	

ซ่ึงเป็นสิ่งปรากฏในชีวิตประจ�าวัน	 ดังเช่น	 ได้กล่าวถึง	 ความงามของวัตถุ	 ความงามของมนุษย์	

ความงามของอากัปกิริยา	 ความงามของธรรมชาติ	 ความงามของธรรมะที่ทรงยกขึ้นแสดง	 ซ่ึงเป็น

ความงามอย่างสูงสุด	(สมเกียรติ	ตั้งนโม,	2534	:	180)
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	 ลกัษณะของประสบการณ์ทางสนุทรยีศาสตร์ในทางพทุธปรชัญานัน้	ในส่วนหนึง่ได้ยอมรบัเอา

ลักษณะที่ว่า	“เป็นไปเพื่อศิลปะ	โดยไม่สนใจประโยชน์”	ดังเช่น	การเสพศิลปะโดยทั่วไปของปุถุชน	

แต่หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 พุทธสุนทรียศาสตร์ซ่ึงเป็นไปในลักษณะประโยชน์นิยมนั้น	 ไม่ยอมรับการ

เสพศิลปะโดยไม่มีประโยชน์	 เนื่องจากศิลปะเป็นอีกทางหน่ึงซ่ึงยึดผู้ปฏิบัติธรรมให้ติดอยู่ในภพหรือ

เป็นไปตามอ�านาจของกิเลส	 โดยศิลปะส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยต้องเป็นไป

เพื่อความดีหรือมีความสัมพันธ์กับความดี	ศิลปะที่ปราศจากความดีหรือไม่เป็นไปเพื่อความดี	ซึ่งในที่

นี้ได้แก่ศีลธรรมขัดต่อหลักศีลธรรม	ย่อมเป็นศิลปะที่ไม่ได้รับการยอมรับในทางพระพุทธศาสนา	โดย

ได้ปรากฏข้อความว่า	

 “...เมื่อก่อน สัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันมีกิเลสเครื่องผูก คือ ราคะผูกไว้ 

นกัเต้นร�ารวบรวมเอาไว้ซ่ึงธรรมอันเป็นทีต้ั่งแห่งความก�าหนัดในท่ามกลางสถานเต้นร�า 

ในท่ามกลางมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น…นักเต้นร�ารวบรวมเอาไว้ซ่ึงธรรม

อันเป็นที่ต้ังแห่งโทสะ รวบรวมไว้ซ่ึงธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งโมหะแก่สัตว์เหล่าน้ัน

มากยิ่งขึ้น อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นร�าคนใดท�าให้คนหัวเราะ รื่นเริง 

ด้วยค�าจริงบา้ง ค�าเท็จบา้ง...ผูน้ั้นเมือ่แตกกายตายไป ย่อมเขา้ถงึความเป็นสหายกับ

เทวดาช่ือ “ปหาละ” ความเหน็ของเขาเป็นความเหน็ผิด...ก็เราย่อมกล่าวคติ 2 อย่าง 

คือ นรกหรือก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิด”

(ส�.สฬา.(ไทย) 18/590/314)

	 จะเห็นได้ว่า	 ประสบการณ์ความงามทางพุทธปรัชญานั้น	 พิจารณาได้เป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ

การเสพศิลปะหรือการรับรู้ศิลปะเพื่อศิลปะโดยไม่มุ่งสนใจเรื่องประโยชน์ในขณะนั้น	 ๆ	 (แต่ศิลปะ

ต้องสอดคล้องเกี่ยวข้องกับความดี)	 และการรับรู้หรือมีประสบการณ์ของศิลปะที่ต้องเป็นไปเพื่อ

ความดับทุกข์หรือมีความดีเป็นมูลฐาน	 การรับรู้ศิลปะแต่ละชนิดเพื่อความเป็นผู้ไม่หลงและเป็น

ผู้ปราศจากราคะ	โทสะ	และโมหะ

	 ในประเด็นของความงามที่ปรากฏในเรือพระในภาคใต้	หากพิจารณาเชิงลึกสามารถมองได้ใน

สองลักษณะ	 เพราะในเรือพระภาคใต้นั้นประกอบด้วยความงามที่มีทั้งความสนุกสนานอันเป็น

ความงามระดับโลกียะ	 อันเป็นธรรมดาของโลก	 และหากมองให้ลึกลงไปในปริศนาธรรมที่ถูกแฝงไว้

ซึ่งเป็นหลักค�าสอนต่าง	ๆ	เช่น	การสร้างความสามัคคีของหมู่คณะหรือของชุมชนได้มาร่วมมือร่วมใจ

กันสร้างความดีงาม	 และร่วมกันท�าบุญจนกลายเป็นประเพณีที่น่าสนใจ	 มองให้ลึกลงไป	 ก็จะเป็น

ความงดงามในระดับโลกุตตระได้
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◆ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์) ฟื้น ดอกบัว สวัสดิ์ อโณทัย ◆

	 เรอืพระในภาคใต้เป็นอย่างไร	เรอืพระในภาคใต้น้ัน	ถือเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของประเพณี

ชักพระหรือลากพระ	 เนื่องจากเรือพระจะเป็นรถ	 เรือหรือล้อเลื่อน	 ส�าหรับวางบุษบกใช้ส�าหรับ

ประดิษฐานพระพทุธรปูเพือ่ชักลากหรอืแห่แหนไปยังสถานทีต่่าง	ๆ 	ดังค�ากล่าวของสธุวิงศ์	พงศ์ไพบลูย์	

(2529	:	3082)	ที่กล่าวถึงความหมายของเรือพระไว้ว่า

“เรอืพระ คือ เรอืหรอืรถหรอืล้อเลือ่นทีป่ระดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรปูเรอื แล้ววางบุษบก

ซ่ึงเรียกว่า นม หรือยอดนมหรือนมพระ ส�าหรับอาราธนาพระพุทธรูปประดิษฐาน

ใช้ส�าหรับลากในวันออกพรรษา ถ้าใช้ลากทางน�้าเรียกว่า เรือพระน�้า ซ่ึงจะใช้เรือ

จรงิ ๆ  มาประดิษฐ์ตกแต่ง ถ้าใช้ลากทางบกเรยีกว่า เรอืพระบก จะใช้รถหรอืล้อเลือ่น

มาประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรูปเรือ” 

	 อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นเรือพระน�้า	หรือเรือพระบก	ก็จะมีการตกแต่งประดับประดาอย่าง

สวยงาม	 ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจกันท�าด้วยความศรัทธาด้วยกันทั้งสิ้น	 และสิ่งที่เรียกว่า

พทุธศิลป์และพทุธสนุทรยีศาสตร์กม็ปีรากฏอยูใ่นเรอืพระทกุล�า	ถือเป็นประเพณีและวถีิชีวิตอันดีงาม

ที่คนรุ่นปัจจุบันพร้อมกันสร้างสรรค์	 ปฏิบัติเป็นตัวอย่างและพร้อมที่จะถ่ายทอดส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป	

ด้วยอิทธพิลการไหลบ่าเข้ามาของวฒันธรรมตะวนัตกทีมุ่ง่เน้นความเจรญิทางด้านวตัถุโดยใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่ในการตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ในทุกด้านจนเกดิการท�าลายวฒันธรรมท้องถิน่ทีเ่คย

ประพฤติปฏิบติักนัมาโดยเฉพาะประเพณีวฒันธรรมการชักพระในภาคใต้อันเป็นประเพณีทีส่�าคัญเป็น

เสมือนสัญลักษณ์ของชาวภาคใต้

	 ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ก็คือ	 1)	 จาก

อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาจนท�าลายวัฒนธรรมเดิมท่ีเคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา	

โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต	้ จากประเด็นปัญหาน้ี	 จะท�าอย่างไรให้ประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระสามารถธ�ารงอยู่คู่กับวิถีวัฒนธรรมภาคใต้นี้ได้	 2)	 พุทธศิลป์ที่ปรากฏบนเรือ

พระนั้น	 มีความหมายและคุณค่าเพื่อการเข้าถึงแก่นแท้ของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	

ประเด็นปัญหา	ก็คือ	ผู้คนจะเข้าใจถึงความหมาย	คุณค่า	และแก่นแท้ของประเพณีวัฒนธรรมนั้นได้

อย่างไร	 3)	 เมื่อมีความเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้แล้ว	 จะท�าอย่างไรที่จะน�าเอา

สิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 ด้วยเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น	ถอืได้ว่าเป็นมลูเหตุแรงจูงใจทีท่�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพือ่ต้องการ

ค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในเรือพระในภาคใต้ว่าเป็นอย่างไร

ท�าไมผู้คนในสังคมภาคใต้	 จึงถือว่า	 การชักพระหรือลากพระ	 มีความส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชีวติจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมทีส่�าคัญและถือปฏิบัติสบืทอดกนัมาจากบรรพบุรษุพร้อมทัง้ส่งต่อ

ไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป
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◆ คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ◆

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าและความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระ

ในภาคใต้	ประเทศไทย

	 2.	เพื่อศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต	้

ประเทศไทย

	 3.	เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระในภาคใต้	ประเทศไทย

	 4.	เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากคุณค่าทาง

พุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	ประเทศไทย	

ขอบเขตและวิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1)	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 เนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	ความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	

คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 และการวิเคราะห์

และประเมินคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้

 2)	ขอบเขตด้ำนสถำนที่

	 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 พื้นท่ีจังหวัดภาคใต้	 ที่มีประเพณีวัฒนธรรมการชักพระ	

โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา	

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ใช้วิธีการวิจัย

แบบผสม	(Mixed	Method	Research)	ได้แก่	การศึกษาเอกสาร	(Documentary	Research)	และ

การศึกษาภาคสนาม	 (Field	 research)	 เพื่อให้ได้ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาให้มีความ

ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	 ดังนั้น	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้	 จึงถูกน�าเสนอ

ออกมาในรูปแบบของการเขียนอภิปรายแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Description)

สรุปผลกำรวิจัย

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นมาของประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า เรือพระในภาคใต้	เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อการ

สบืทอดประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของชุมชนและสงัคมชาวภาคใต้มาเป็นเวลาช้านาน	อันเป็นไปเพือ่

ตอบสนองความต้องการของทุกคนชุมชน	โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน	คือ	เพื่อความสามัคคีของชุมชน	
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◆ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์) ฟื้น ดอกบัว สวัสดิ์ อโณทัย ◆

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์	 อันก่อ

ให้เกิดคุณค่าส�าคัญ	2	ประการ	คือ	คุณค่าทางกายภาพและคุณค่าทางจินตภาพ	โดยมีทัศนะเกี่ยวกับ

ความส�าคัญของคุณค่าทั้งเชิงสัจนิยมและสุนทรียศาสตร์

	 คุณค่าเป็นลักษณะของความพึงพอใจ	 ความปรารถนาหรือความพึงประสงค์ของมนุษย์	

ความดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนา	ถือเป็นคุณค่าทางจริยธรรม	ความงามเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา

และต้องการเช่นกัน	 จึงเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร	์ ความจริงหรือความยุติธรรมของสังคม	 มนุษย์

ทุกคนก็มีความปรารถนา	 ถือเป็นคุณค่าทางสังคม	 ทุกอย่างล้วนช่วยเติมเต็มให้ชีวิตมนุษย์มีความ

สมบรูณ์	ดงันัน้	คณุค่า	จงึหมายถงึ	สิง่ทีม่ีประโยชน์หรือมีมลูค่าสูง	คณุค่าของสรรพสิ่งในโลกนีจ้งึมอียู่

มากมาย	มนุษยจ์ะก�าหนดขอบเขตเรื่องของคุณค่าของสรรพสิ่งนั้น	กระท�าได้โดยยาก	เพราะแต่ละคน

แต่ละสังคมย่อมมีการก�าหนดคุณค่าของสิ่งต่าง	ๆ 	แตกต่างกัน	คุณค่าอาจแบ่งได้เป็นคุณค่าสูง	คุณค่า

ต�า่	คุณค่าทีเ่ป็นส่วนปัจเจกบคุคลและคุณค่าส่วนสงัคมหรอือาจแบ่งเป็นคุณค่าภายใน	คุณค่าภายนอก	

	 ส่วนความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระน้ัน	 กล่าวได้ว่า	 ประเพณีลากพระหรือ

ชักพระของชาวภาคใต้	มปีระวติัความเป็นมาอันยาวนาน	เป็นประเพณีท่ีสะท้อนให้เหน็ถึงความงดงาม

ของศิลปะ	และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านชุมชนท่ีถือปฏิบัติสืบทอดต่อ	ๆ 	กันมา	ตั้งแต่

ครัง้โบราณกาลจนถงึปัจจุบนั	และในประเด็นของความเป็นมานัน้	จากการสบืค้นกพ็บว่า	มหีลากหลาย

ที่มา	 แต่ทุกแหล่งที่มาล้วนมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น	 ประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระในภาคใต้	ประเทศไทย	กล่าวได้ว่า	เป็นประเพณีที่มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวภาคใต้

มาต้ังแต่สมยัปูย่่าตายาย	เป็นประเพณีทีม่กีารแสดงออกถงึความพร้อมเพรยีง	ความสมคัรสมานสามคัคี

ร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชน	 เป็นกิจกรรมงานบุญที่ส�าคัญอย่างยิ่งในช่วงวันออกพรรษาของ

พระภิกษุสงฆ์	กล่าวได้ว่า	 เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวภาคใต้	

เรือพระในภาคใต้ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของประเพณีวัฒนธรรมชักพระหรือลากพระ	 เรือพระ

ในภาคใต้อาจจะเป็นรถ	 เรือหรือล้อเลื่อน	 ใช้ส�าหรับวางบุษบกเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่จะใช้

เพื่อการชักลากหรือแห่แหนไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	เรือพระแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	เรือพระบก	

และเรือพระน�้า	(สุธิวงศ์	พงศ์ไพบูลย์,	2542	:	6667)	โดยเรือพระทั้ง	2	ประเภท	ส�าหรับคติความเชื่อ

ของชาวภาคใต้นั้น	 เชื่อว่า	 เรือพระเป็นพาหนะที่พระพุทธเจ้าใช้ลงมายังโลกมนุษย์	บ้างก็เชื่อว่า	 เมื่อ

ครัง้พระพทุธเจ้าเสด็จลงมาโปรดโลกมนษุย์	และได้อัญเชิญพระพทุธเจ้าขึน้ประทบับนบษุบก	(เรอืพระ)	

แห่ไปรอบ	ๆ	ตัวเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเมือง	(ประทุม	ชุ่มเพ็งพันธุ์,	2548	:	220)

	 เรือพระ	มีองค์ประกอบส�าคัญที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน	ได้แก่	บุษบก	พระลาก	เครื่องประดับ

ตกแต่ง	ฉัตร	เครื่องดนตรีประกอบเรือพระ	บาตร	และป้ายค�าขวัญ	ป้ายผู้สนับสนุน	และป้ายชื่อวัด

ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นสัญญะบ่งบอกหรือสื่อถึงความหมายเชิงพระพุทธศาสนา	 ประเพณีวัฒนธรรม
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◆ คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ◆

ชักพระในภาคใต้	 ถือเป็นประเพณีที่มีอยู่คู่สังคมชาวภาคใต้มาเป็นเวลาช้านาน	 เป็นประเพณีประจ�า

ปีที่มีความส�าคัญและยิ่งใหญ่	 เป็นประเพณีบุญท่ีทุกคนในท้องถิ่นต้องเข้าร่วมด้วยคติความเช่ือของ

ความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต	ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการของประเพณีชักพระ	(สุธิวงศ์	พงศ์ไพบูลย์,	

2529	:	3153)	คือ	

	 1)	ขั้นตอนเตรียมการ	เช่น	การประชุม	การท�าเรือพระ	การแทงต้ม	หรือท�าขนมต้ม	

	 2)	ขั้นตอนก่อนวันชักพระ

	 3)	ขั้นตอนในวันชักพระ

	 ส่วนวัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 กล่าวได้ว่า	 เป็นสิ่งที่

สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 1)	วัฒนธรรมด้านความเชื่อและศาสนา

	 2)	วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม

	 3)	วัฒนธรรมด้านการคมนาคม

	 4)	วัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ

	 5)	วัฒนธรรมด้านสังคม	การเมือง	การปกครอง

	 6)	วัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้าน

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พุทธศิลป์เป็นค�าที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ

ในพระพุทธศาสนา	เป็นค�าที่สร้างความหมายให้เกิดความชื่นชอบ	ความเชื่อมั่นและพลังศรัทธาที่มีต่อ

พระพุทธศาสนา	พุทธศิลป์	เป็นสิ่งจ�าเป็นในพระพุทธศาสนา	เพราะศิลปะนั้นต้องใช้เพื่อการด�ารงชีวิต	

พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญผู้ที่มีศิลปะ	 เรือพระในภาคใต้	 เป็นงานพุทธศิลป์ที่ถูกสร้างสรรค์

ขึ้นด้วยความรักสามัคคีและพลังศรัทธาของชุมชน	 จนน�าไปสู่การเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

ของชาวภาคใต้

	 พุทธสุนทรียศาสตร์	ถือเป็นแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับงานพุทธศิลป์	คือ	การสร้างงาน

ศิลปะต่าง	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธศาสนา	 น�าไปสู่การสร้างสรรค์งาน

พทุธศิลป์	มคีวามงดงามทางสนุทรยีศาสตร์ในหลาย	ๆ 	ด้าน	ซ่ึงจะต้องอาศัยการตีความเพือ่เข้าถงึคุณค่า

แห่งสารัตถะหรือแก่นแท้แห่งพุทธศิลป์ที่ผู้สร้างรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากกว่าการมองความสวยงามเชิงศิลปะเพียงแง่มุมเดียว	 อย่างไรก็ตาม

พทุธสนุทรยีศาสตร์	เมือ่พจิารณาและศึกษาจากงานพทุธศิลป์ในยุคปัจจุบนัจะเหน็ว่า	เป็นการผสมผสาน

แนวคิดหลาย	ๆ	แนวคิดเข้าด้วยกัน	เช่น	แนวคิดสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกผสมผสานกับแนวคิด
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◆ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์) ฟื้น ดอกบัว สวัสดิ์ อโณทัย ◆

สุนทรียศาสตร์ตะวันออก	รวมทั้งมีการน�าเอาสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่เข้าไปประกอบสร้างสรรค์	จนกลาย

เป็นความสวยงามที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมภายนอก	 ในขณะที่ภายในนั้น	 มีการแฝงซ่อนไว้ซ่ึง

ความสวยงามเชิงนามธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการตีความ	พุทธศิลป์ที่ปรากฏในเรือพระในภาคใต้	

กล่าวได้ว่า	 เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชาวภาคใต้โดยแท้	 มีอิทธิพลมาจากคติ

ความเช่ือทางพระพทุธศาสนา	สามารถสมัผัสรูไ้ด้ด้วยการเหน็	เป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างสรรค์ขึน้ในลกัษณะ

ของสถาปัตยกรรม	 จิตรกรรมและประติมากรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านจิตใจ

(พระมหาอุดม	 ปญฺญาโภ	 (อรรถศาสตร์ศรี),	 2547	 :	 29)	 แสดงออกถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านในท้องถิ่น	ได้แก่	เรือพระ	บุษบก	พระลาก	กงล้อธรรมจักร	และพญานาค	

 จากวตัถปุระสงค์ข้อที ่3 เพือ่วิเคราะห์และประเมนิคุณค่าทางพทุธสนุทรยีศาสตร์ทีป่รากฏใน

ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าพุทธ

สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ผู ้วิจัยมองถึงคุณค่าของ

พุทธสุนทรียศาสตร์ในเรือพระในภาคใต้	ใน	2	มิติ	ได้แก่	คุณค่าพุทธสุนทรียะในเรือพระในมิติทางโลก

และคุณค่าพทุธสนุทรยีะในเรอืพระในมติิทางธรรม	ในประเด็นสนุทรยีะ	(ความงาม)	น้ี	พระพทุธศาสนา

มีมุมมองในมิติทางโลกว่า	หมายถึง	ความงามที่เหล่าชาวโลกพูดถึงหรือเข้าใจกันทั่วไป	ในค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาได้กล่าวถึงความงามในมติินีไ้ว้พอสมควร	เช่น	ความงามของป่าเขาล�าเนาไพร	พชืพนัธุ	์

สิงสาราสัตว์	รูปร่าง	ผิวพรรณ	รูปเขียน	ภาพเขียน	เสื้อผ้าอาภรณ์	และเครื่องประดับ	โดยพระพุทธ

ศาสนาถือว่า	 ความงามไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง	 ความงามในมิติทางโลกเกิดขึ้นจากกระบวนการรับรู้

โลกของมนุษย์	 โดยมีกิเลส	เป็นตัวการส�าคัญที่ชักน�าจิตใจให้คิดไปตามอ�านาจของมัน	ความงามของ

วัตถุหรือความงามในมิติทางโลก	จึงเป็นจิตวิสัย	คือ	เป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นเอง	ความงามในมิติทางโลกนั้น	

สามารถท�าให้ปถุุชนทัว่ไปเกิดความสขุได้ในระดับหนึง่	พระพทุธศาสนาไม่ได้ถอืว่า	การเสพสขุจากโลก

ภายนอกเป็นสิ่งชั่วร้าย	เพียงแต่อธิบายว่า	ควรเลือกเสพความสุขที่ไม่ท�าให้ความดีเสื่อมลงหรือท�าให้

ความช่ัวเจริญขึ้น	 และบอกว่ายังมีความสุขอ่ืนที่สุขยิ่งกว่า	 ลึกซ้ึงและประณีตกว่าสุขที่เกิดจาก

การเสพเสวยรสอร่อยของโลก	 ส่วนมุมมองในมิติทางธรรมนั้น	 เป็นลักษณะพิเศษในแนวคิดทาง

สุนทรียศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของ

ตะวันตกโดยทั่วไป	พระพุทธศาสนามองความงามว่า	หมายถึง	สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ	 เรียก

รวมว่า	“สภาวธรรม”	อันหมายถึง	สภาวะที่มีเองเป็นเองตามธรรมชาติ	ความงามในมิติทางธรรมของ

พระพทุธศาสนานัน้	สามารถสรปุลงได้ใน	3	ระดับ	คือ	ความงามทางพฤติกรรม	ความงามทางจิตใจ	และ

ความงามทางปัญญา	พระพทุธศาสนาถอืว่า	ศีล	สมาธ	ิและปัญญา	เป็นทีม่าของความงามในมติิทางธรรม	

เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งและให้ประโยชน์แก่มนุษย์	สมควรแก่การน�ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติ	ผู้ที่ปฏิบัติ

ตนตามแนวทางของศีล	สมาธิ	และปัญญาได้ถูกต้องสมบูรณ์	ถือได้ว่าได้ท�ากิจที่ควรท�าครบถ้วนแล้ว
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◆ คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ◆

	 คุณค่าพุทธสุนทรียะในเรือพระในมิติทางโลกนั้น	 ผู้วิจัยมีความคิดว่า	 ความงามที่ถูกจิต

ปรงุแต่งขึน้	(จติวิสยั)	ในมติิทางโลก	เป็นความงามทีช่่วยให้มนษุย์เกิดความสขุได้ช่ัวคราว	เป็นความสขุ

แบบช่ัวคราวที่บุคคลทั่วไปแสวงหาได้ในสังคม	 แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซ้ึงแล้ว	 ความงามหรือ

พทุธสนุทรยีะท่ีปรากฏในเรอืพระนัน้	ถอืเป็นพืน้ฐานให้ทกุคนสามารถเข้าถึงความงามหรอืพทุธสนุทรยีะ

ในมิติทางธรรมได้	 คือ	 มองให้เห็นความงามที่มีอยู่ในตัวเรือพระอย่างที่มันเป็น	 ไม่มองความงาม

เพราะถูกกิเลสปรุงแต่งขึ้น	 เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้	 ความงามในมิติทางธรรมก็เกิดขึ้นและมีคุณค่า

อย่างยิ่งต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	(สัญญา	วีรพันธ์,	2535	:	144)

	 คุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	สามารถมอง

ได้ใน	5	ประเด็น	คือ	

	 1.	 คุณค่าทางพทุธศิลป์	ถือเป็นการมองถงึคุณค่าทางสนุทรยีะทีอ่ยูใ่นงานพทุธศิลป์	โดยเฉพาะ

งานพุทธศิลป์เรือพระนั้น	 ย่อมมีคุณค่าทั้งในมิติทางโลกและในมิติทางธรรม	 เพราะความงามในงาน

พุทธศิลป์เรือพระนั้น	 เมื่อผู้ชมเรือพระหรือผู้เข้าร่วมประเพณีการชักพระในภาคใต้ได้สัมผัสเห็น

เรือพระก็จะเห็นถึงความงดงาม	 จิตที่เข้าไปรับรู้ถึงความงามเกิดความรู้สึกว่าสวยงาม	 เกิดความ

ประทับใจ	 (จิตวิสัย)	 เป็นความงามในมิติทางโลก	 แต่หากมองพิจารณาให้ลึกลงไปก็จะทราบได้ว่า

แท้จริงแล้ว	 เรือพระนั้น	 มีความงามหรือไม่งามอยู่ในตัวของมันเองอยู่อย่างน้ัน	 (วัตถุวิสัย)	 เป็น

ความงามในมิติทางธรรม

	 2.	 คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 มีความความส�าคัญและมีคุณค่า

มาก	 นอกจากนั้น	 ยังกล่าวได้ว่า	 ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระน้ี	 เป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคใต้

อย่างแท้จริง	ไม่ต่างไปจากการแสดงศิลปะพื้นบ้านอย่างมโนราห์หรือหนังตะลุง	

	 3.	คุณค่าความสามัคคีของชุมชน	ถือเป็นคุณค่าที่ส�าคัญที่ชาวชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงออก

ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ในทกุ	ๆ 	ปี	ซ่ึงจะพบเหน็ได้ตลอดเวลาของช่วงเทศกาลประเพณีชักพระ	โดยเริม่ต้ังแต่

การเตรียมการประเพณี	การเตรียมการเรื่องเรือพระ	การชักพระ	จนกระทั่งเสร็จสิ้นประเพณีพิธีกรรม	

โดยทกุขัน้ตอนทกุฝ่ายก็จะแสดงออกถึงความร่วมไม้ร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจกนั	เพือ่ให้วัดในชุมชนของ

ตนได้เข้าร่วมประเพณีด้วยเรือพระที่สวยงาม

	 4.	 คุณค่าการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 ถือเป็นความส�าคัญและ

มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระแล้ว	ยังเป็นการช่วย

ค�้าชูพระพุทธศาสนาให้ด�ารงคงอยู่อย่างยาวนานด้วย

	 5.	 คุณค่าการสบืทอดภูมปัิญญาท้องถ่ิน	การสบืทอดภูมปัิญญาท้องถิน่	เป็นสิง่ส�าคัญทีท่กุคน

ในท้องถิ่นจะต้องให้ความร่วมมือกัน	 เพราะการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น	 เป็นการรักษา
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◆ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์) ฟื้น ดอกบัว สวัสดิ์ อโณทัย ◆

ภูมปัิญญาของบรรพบรุษุไว้ให้ลกูหลาน	หากไม่มกีารเรยีนและการสบืทอดแล้ว	แน่นอนทีส่ดุ	ภูมปัิญญา

ของท้องถิ่นก็ค่อย	ๆ	เลือนหายไป

	 โดยสรุป	 คุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 คุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์

ในงานพุทธศิลป์บนเรือพระนั้นมีมากมาย	 เรือพระนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับวางบุษบกเพื่อ

ประดิษฐานพระลากเพื่อการแห่ไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	แล้ว	การน�าเอาคุณค่าพุทธสุนทรียศาสตร์มาเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น	ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความน่าสนใจ	เพราะการได้

สมัผัสเหน็ถงึความสวยงามของงานพทุธศิลป์บนเรอืพระทีถ่กูสร้างสรรค์ขึน้อย่างวจิิตรพสิดารน้ัน	ผู้วิจยั

มองว่า	สามารถน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของการพัฒนากาย	(กายภาวนา)	การพัฒนา

ศีล	(ศีลภาวนา)	พัฒนาจิต	(จิตภาวนา)	และพัฒนาปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	โดยในงานวิจัยนี้	ผู้วิจัย

มองว่า	 หลักพุทธธรรมที่เรียกว่า	 หลักภาวนา	 4	 เป็นหลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี

รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เกิดจำกคุณค่ำทำงพุทธสุนทรียศำสตร์ในประเพณีวัฒนธรรม

กำรชักพระในภำคใต้ในประเพณีวัฒนธรรมกำรชักพระ

ควำมสูงส่งทำง

คุณธรรม

Sublimity

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

Development	of	

Life’s	Quality

ภูมิปัญญา

Knowledge

คุณธรรม

Morality

ควำมสวยงำม

Beautifulness 

ควำมแปลกหู

แปลกตำ

Picturesqueness

Aesthetics	of	Buddhist	Arts:	Entertainment,	

Essentiality,	Enhancement

Model	=	B-P-D-S	&	3Es
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◆ คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย ◆

 จากโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากคุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ข้างต้น	 ผู้วิจัยขออธิบาย	 เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�าและการน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ	โดยมีตัวย่อว่า	“B-P-D-S	&	3Es”	ซึ่งมีความหมาย	ดังนี้	

 B =	Beautifulness	 หมายถึง	 การที่ผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้

ได้เหน็ถงึความสวยงามของเรอืพระผ่านองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ได้แก่	ความสวยงามของเรอืพระ	พระลาก	

กงล้อธรรมจักร	พญานาค	เครื่องประดับตกแต่งเรือพระ	เครื่องดนตรีประกอบเรือพระ	จนกลายเป็น

ความงดงามที่เกิดขึ้นทางจิตวิทยาอันเป็นความสุขทางจิตใจ	

 P = Picturesqueness	 หมายถึง	 ความแปลกหูแปลกตา	 เป็นความสุขที่เป็นแก่นแท้ของ

เรือพระในภาคใต้	 ที่ผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระสามารถเข้าถึงได้ผ่านกระบวนทรรศน์

ทางปรัชญาโดยสื่อสัญญะทั้งโดยตรง	 (Denotation)	 และสื่อสัญญะโดยอ้อมหรือเป็นนัยแฝง	

(Connotation)	ของงานพุทธศิลป์บนเรือพระในภาคใต้

 D = Development	of	Life’s	Quality	หมายถงึ	การพฒันาคุณภาพชีวติ	ทีผู้่เข้าร่วมประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับและน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันทั้งที่เป็นส่วน

ขององค์ความรู้	และคุณค่าทางจริยธรรม	อันน�าไปสู่การมีคุณค่าสูงส่งทางคุณธรรม

 S = Sublimity	 หมายถึง	 ความน่าทึ่ง	 ความสูงส่งทางคุณธรรมจริยธรรม	 ส่วนนี้เป็นองค์

ความรู้และคุณค่าทางศาสนาที่ผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	 และผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายได้รับรู้จากประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้

 3Es : สนุทรยีศิลป์ของเรอืพระ	เป็นความงดงามของสนุทรยีศาสตร์หลงันวยคุ	ประกอบด้วย	

3Es	 ได้แก่	 1)	 Entertainment	 (สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ)	 2)	 Essentiality	 (สาระความรู้

อันเป็นแก่นแท้)	และ	3)	Enhancement	(การส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	
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◆ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์) ฟื้น ดอกบัว สวัสดิ์ อโณทัย ◆

รูปแบบกำรพัฒนำคณุภำพชีวติจำกคณุค่ำทำงพุทธสุนทรียศำสตร์ในประเพณีวฒันธรรมกำรชักพระ

ในภำคใต้

รูปแบบกำร

พัฒนำ

องค์ควำมรู้ใหม่ กระบวนกำรกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต

ผลจำกกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิต

การเข้าร่วมประเพณี

วั ฒน ธ ร ร ม ก า ร

ชักพระ

องค์ความรู้ที่เกิดจากการมอง

คุณค่าทางพทุธสนุทรยีศาสตร์

บนเรือพระในส่วนขององค์

ประกอบ

-	รูปแบบเรือพระ	พระลาก

-	กงล้อธรรมจักร	พญานาค

-	เครื่องตกแต่งและเครื่อง

		ดนตรีประกอบเรือพระ

ผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระ	 เกิดองค์ความรู ้

ความเข ้าใจเกี่ยวประเพณี

วัฒนธรรมการชักพระจากการ

ได้เข้าร่วมประเพณี	ซ่ึงสามารถ

น�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิต

ให้เกิดความสุขที่แท้จริง

ผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระ	 สามารถน�าเอา

องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับ

ประเพณีวัฒนธรรมการ

ชักพระ	 ไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้น

การชมงานพทุธศิลป์

ที่ปรากฏบนเรือ

พระ

การเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม

การชักพระ	 และได ้รับชม

เรือพระท�าให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่	ๆ	แนวคิดใหม่	ๆ	

การชมประเพณีวัฒนธรรมการ

ชักพระ	 ก่อให้เกิดการเรียนรู้

และน�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

เกดิองค์ความรูใ้หม่	เกดิการ

ประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่	 ๆ	

ท่ีได ้รับจากประเพณีการ

ชักพระ

การ ตีความงาน

พุทธศิลป์ผ่านองค์

ประกอบต ่าง	 ๆ	

ของเรือพระ

การตีความองค์ประกอบของ

ประเพณีวฒันธรรมการชักพระ 

น�าไปสู ่การเกิดองค์ความรู ้

ใหม่	 ๆ	 ที่สามารถน�าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง

ในส่วนตัวและสังคมรอบข้าง

การตีความองค์ประกอบต่าง	ๆ 	

ของเรือพระก่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	จาก

การตีความเรอืพระ	ผู้เข้าร่วม

ประเพณีวัฒนธรรมการ

ชักพระ	 เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การประยุกต ์ ใช ้

แนวคิด

องค์ความรู ้ใหม่	 แนวคิดใน

มิติใหม่	 ๆ	 ที่ได้จากการเข้า

ร่วมประเพณีวัฒนธรรมการ

ชักพระ

การน�าองค์ความรูใ้หม่	แนวคิด

ในมิติใหม่	 ๆ	 ท่ีได้จากการเข้า

ร่วมประเพณีวัฒนธรรมการ

ชักพระ	 สู ่ขั้นตอนของการ

ประยุกต์ใช ้และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

เกิดความสุขสนุกสนาน

ในชุมชน	 เกิดการอนุรักษ์

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพืน้

บ้านและเป็นแบบอย่างให้

อนุชนรุ ่นหลังได้ถือปฏิบัติ

สืบต่อไป
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากผลการศึกษาเรื่อง	 “คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระ

ในภาคใต้	ประเทศไทย”	ผู้วิจัยมีข้อวิจารณ์	ดังนี้

	 การเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้	ถือเป็นสิ่งส�าคัญของชาวภาคใต้	รวมถึง	

ผู้เข้าร่วมประเพณีโดยทั่วไป	 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 ในสมัยปัจจุบันเริ่มมี

ผู้เข้าร่วมน้อยลง	 อาจเป็นเพราะหลายเหตุปัจจัย	 เช่น	 การที่ต้องไปท�างานในที่ไกล	 ๆ	 ไม่สามารถ

ลางานได้	หรอืเยาวชนรุน่ใหม่	เหน็คุณค่าและความส�าคัญของประเพณีชักพระน้อยลง	สิง่บนัเทงิอ่ืน	ๆ 	

สามารถเข้าถงึได้ง่ายกว่า	ดังนัน้	ผู้วิจยัมองว่า	ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัประเพณีวฒันธรรมการชักพระไม่ว่า

จะเป็นวดั	ชมุชน	สว่นราชการในท้องถิน่	ต้องมีการประชมุปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยกนัรักษาภมูิปญัญา

ของบรรพบุรุษและส่งเสริมการเรียนรู้	และถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

	 การเข้าร่วมและช่ืนชมความงดงามของเรอืพระ	ถอืเป็นการเข้าร่วมประเพณีวฒันธรรมทีส่�าคัญ

ของชาวภาคใต้	 ดังนั้น	 จะมีวิธีการอะไรหรือไม่ที่จะช้ีแจงให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของ

ประเพณีวัฒนธรรมการชักพระ	 ช้ีแจงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของเรือพระ	 และสนับสนุน

ให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส�าคัญของงานพุทธศิลป์บนเรือพระ	 ไม่เฉพาะ

เพยีงแต่เรอืพระ	แต่รวมถึงงานพทุธศิลป์แขนงอ่ืน	ๆ 	ด้วย	จากการศึกษาวิจยัเรือ่งนี	้ท�าให้ผู้วจัิยได้ทราบ

ถงึคุณค่าและความส�าคัญของงานพทุธศิลป์บนเรอืพระในภาคใต้อย่างมากมาย	นอกจากน้ัน	ยังเหน็ถงึ

การมีผู้เข้าร่วมประเพณีชักพระที่น้อยลงอย่างมีนัย	ดังนั้น	จึงต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ได้มีการระดมความคิดเห็น	พูดคุยสนทนากันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางอนุรักษ์ศิลปะใน

งานพุทธศิลป์บนเรือพระไว้ให้ลูกหลานต่อไป

	 การตีความสัญญะผ่านองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของการงานพุทธศิลป์บนเรือพระ	เพื่อให้เห็นถึง

คุณค่าที่แฝงอยู่บนเรือพระ	ถือเป็นความจ�าเป็นของการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาค

ใต้	เพราะถ้าหากผู้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระได้มีความเข้าใจถึงคุณค่าต่าง	ๆ	ที่แฝงอยู่ใน

ความสวยงาม	ก็จะช่วยให้การเข้าร่วมประเพณีวฒันธรรมการชักพระ	มทีัง้ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ

และความสขุทางด้านจิตใจ	นอกจากนัน้	การตีความและเข้าใจเรือ่งสญัญะต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นงานพทุธศิลป์

ทั้งส่วนที่เป็นรูปแบบ	พระลากกงล้อธรรมจักร	เครื่องตกแต่งและเครื่องดนตรีประกอบเรือพระต่าง	ๆ	

ก็จะช่วยให้การเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระเกิดอรรถรสทั้งส่วนที่เป็นความงดงามทาง

กายภาพและคุณค่าทางด้านจิตใจที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นสิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็นในสังคม

ปัจจุบัน	 เนื่องจากภูมิปัญญาองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในประเพณีวัฒนธรรม
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การชักพระและถกูถ่ายทอดผ่านทางสนุทรยีะในงานพทุธศิลป์ของเรอืพระ	ออกมาสูผู้่เข้าร่วมประเพณี	

แต่หากผู้เข้าร่วมประเพณีไม่มคีวามเข้าใจในความหมายของสญัญะต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นสญัญะทีแ่ฝงอยู่

ในรูปแบบของเรือพระ	พระลาก	กงล้อธรรมจักร	พญานาค	เครื่องตกแต่ง	หรือเครื่องดนตรีประกอบ

เรือพระ	การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้	 ดังนั้น	การเรียนรู้

และการท�าความเข้าใจรวมทัง้มกีารน�าเสนอช้ีแจงให้ผู้เข้าร่วมประเพณีวฒันธรรมการชักพระได้รบัความรู้

ในสัญญะต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญ	อย่างยิ่ง	เพราะถ้าทุกคนมีความเข้าใจถึง

ความหมายของสัญญะต่าง	 ๆ	 ก็สามารถน�าเอาความงดงามและคุณค่าทางสุนทรียะในงานพุทธศิลป์

บนเรือพระมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี	

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยต่อไป

	 ผู้สนใจสามารถน�าประเด็นอ่ืนหรือแง่มุมอ่ืนที่มีความเห็นต่างมาพิจารณาและศึกษาวิจัย

เพิ่มเติม	ได้แก่	

	 1.	การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในเรือพระในภาคใต้ในกระบวน

ทรรศน์หลังนวยุค	

	 2.	การศึกษาเปรียบเทียบงานพุทธศิลป์บนเรือพระของแต่ละจังหวัดในภาคใต้

	 3.	 ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในงานพุทธศิลป์บนเรือพระในมุมมองของคน

รุ่นใหม่ในสังคมหลังนวยุค	

	 4.	ศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้

	 5.	ศึกษานวัตกรรมและผลกระทบที่ได้รับจากประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้
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