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สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทคัดย่ อ
ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีจดุ ประสงค์เพือกล่าวถึงการทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้ แก่บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ วว่ามีความสําคัญแฝงอยูใ่ นประเพณี ให้ ตระหนักเห็นถึงประเพณีที
อยูค่ กู่ บั ชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชมาตังแต่อดีต ดึงจุดเด่นของประเพณีสร้ างแรงจูงใจแก่คนรุ่นหลังให้
กระหนักรู้ถึงคุณค่าของประเพณีและหันกลับมาให้ ความสําคัญและอนุรักษ์ ประเพณีให้ คงอยู่สืบต่อไป
แบบสอบถามทีใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายและแบบสัมภาษณ์ ทีใช้ กบั ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบวิเคราะห์
ข้ อมูลทีได้ โดยใช้ สถิติพืนฐาน ค่าร้ อยละ (%) และ ค่าเฉลีย (MEAN) ตีความจากคําตอบผู้เชียวชาญ
ด้ าน เพื อออกแบบสื อภาพเคลื อนไหว มิติประเพณี สารทเดือนสิบให้ แปลกใหม่ดึงเอกลักษณ์ ของ
ประเพณีให้ นา่ สนใจเพือสร้ างแรงจูงใจให้ แก่คนรุ่นหลังกระหนักเห็นคุณค่าและหันมาอนุรักษ์
ผลการวิจัย พบว่า ) วัยรุ่ นสามารถเข้ าใจถึงประโยชน์ทีแฝงอยู่ในประเพณี สารทเดือนสิบ
) วัยรุ่นหันมาให้ ความสําคัญกับการทําบุญให้ แก่บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว ) วัยรุ่นกระหนักถึงความ
กตัญ ตู อ่ คนในครอบครัวทียังมีชีวิตอยูแ่ ละทีล่วงลับไปแล้ ว
คําสําคัญ : บรรพบุรุษ , สารทเดือนสืบ , กตัญ ู
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Abstract
Ten month tradition Nakhon Sri Thammarat The purpose is to mention the
meritmaking merit for the deceased ancestors that are important in the tradition. To be
aware of the traditions that existed with the people of Nakhon Si Thammarat since the past
Pulling the strengths of the tradition, motivating the future generations to realize the value of
the tradition and turn to the importance and preserve the tradition to continue
Questionnaires used for the target group and interview form Used for design experts to
analyze data obtained using basic statistics, percentage and average Interpret from the
expert answer In order to design a 2-dimensional animation media, the ten-month tradition
gives a new, unique, interesting tradition to create motivation for future generations to
appreciate and turn to conservation.
The research found that 1) Adolescents can understand the benefits inherent in the
ten month tradition. 2) Adolescents turned to focus on making merit for the deceased
ancestors. 3) Adolescents are hard to reach Grateful to the family who have lived and
passed away
Keywords: Predecessor , Monthon Sueb , Gratitude
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บทนํา
ให้ ผ้ คู นยุคใหม่มองว่าเรื องของเปรตมิใช่เรื องทีมี
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชเป็ น เมื อ งที มี อยูจ่ ริงทําให้ ประเพณีทีปฏิบตั ิกนั มาเริมกลายเป็ น
ความผูก พัน อยู่กั บ พระพุท ธศาสนาเนื องจาก สิ งงมงายสํ า หรั บ คนรุ่ น ใหม่ ส่ ง ผลให้ สิ งที เ ป็ น
พระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในวิถีชี วิตที สัม พัน ธ์ กั บ คุณค่าจากประเพณี กลับเริ มถูกลดความสําคัญ
ประเพณี แ ละพิธี ก รรมโดยเฉพาะประเพณี บุญ ล ง ไ ป ใ น ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ห ลั ง เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ทั ง
สารทเดือนสิบซึงนับว่าเป็ นประเพณีทีสําคัญของ ความสัม พัน ธ์ ข องเครื อญาติแ ละจิ ต สํ านึ ก ด้ า น
ชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชอย่างมากชาวภาคใต้ ความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษทีได้ ล่วงลับไป
เชือว่าในช่วงวันแรม1คําเดือน10จนถึงวันแรม15 แล้ วลดลงและยังส่งผลต่อความเชือเรื องเปรตที
คําเดือน10เป็ นเวลาทีเปรตซึงชาวภาคใต้ เชือว่า เปรี ยบดั ง อุ บ า ยที นํ าลู ก ห ลา นก ลั บ ม า ยั ง
เป็ นบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ วของตนทีได้ ไปเกิด ภูมิ ลํ า เนาเพื อทํ า บุญ อุทิ ศ ส่ว นบุญ ส่วนกุศ ลให้
ในโลกนรกได้ รับทุกข์ทรมานเป็ นผลเนืองมาจาก บรรพบุรุษ ทําให้ ประเพณี สารทเดือนสิบของชาว
ได้ ทํากรรมชัวไว้ ในยัง อดีตชาติซึงเชื อว่าในช่วง นครศรี ธรรมราชทีกระทํามาตังแต่อดีตเริ มถูกลด
เทศกาลเดื อ นสิ บ จะได้ รั บ การปลดปล่ อ ยจาก ความสําคัญลงไปจนผู้คนเริ มละเลยประเพณี ที
พญายมบาลให้ มาเยียมลูกหลานยังโลกมนุษย์ซึง สืบทอดมายาวนาน จึงเกิดแนวคิดทีจะสร้ างสือ
ดัง นันในช่ ว งเวลานี ของทุ ก ปี จึ ง เป็ นช่ ว งเวลา ภาพเคลื อนไหว มิ ติ ที จะส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
สําคัญทีชาวภาคใต้ จะต้ องแสดงความกตัญ ตู อ่ ประเพณี อัน ดี ง ามและสื บ ต่ อ ประเพณี ป ระจํ า
บรรพบุรุษผู้ทีล่วงลับไปแล้ วด้ วยการทําบุญ และ จัง หวัด ที เ ปรี ย บดัง สิ งที แสดงถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข อง
อุทิศส่วนกุศลให้ แก่บรรพบุรุษนันเอง ดังนันความ ชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชให้ คนรุ่ นหลังได้ เห็น
เชือเรื องเปรตทีปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ถึ ง คุณ ค่า และความสํ า คัญ เพื อจะสื อ สานประ
นันเปรี ยบเสมือนสิงทีคอยยึดเหนียวให้ ลูกหลาน เ พ ณี อั น ดี ง า ม นี ต่ อ ไ ป แ ก่ ค น รุ่ น ห ลั ง
กลับ มายัง บ้ า นเกิ ด เพื อร่ ว มทํ า บุญ ให้ แ ก่ บ รรพ
จากข้ อมูลเบืองต้ นทําให้ ผ้ ูวิจยั มีความ
บุรุษที ล่ว งลับไปแล้ วและเป็ นการมาพบเจอกัน สนใจศึก ษาและจัด ทํ า โครงการวิ จัย ออกแบบ
ของญาติ พี น้ อ งคนในครอบครั ว ที ยัง มี ชี วิ ต อยู่ สือภาพเคลือนไหว2มิติทีประเพณีสารทเดือนสิบ
แต่ในยุคปั จ จุบันนันครอบครั ว แต่ล่ะ

ครอบครัวเริ มละเลยการประเพณีเนืองจากการที
มี วิ ท ย า ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ ที ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์
ปรากฏการณ์ต่างๆที เกิดขึนได้ จึงเป็ นสาเหตุทีทํา

จังหวัดนครศรี ธรรมราชเพือสร้ างสือทีจะช่วยดึง
จุดเด่นของประเพณี เพือให้ คนรุ่ นใหม่สนใจและ
หั น มาให้ ความสํ า คั ญ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ
ปั ญ ญาและวิ ถี ชี วิ ต ในอดี ต แต่ ดังเดิม ไม่ ใ ห้ สู ญ
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หายไปให้ มีเนือหาทีสร้ างแรงจูงใจให้ แก่วยั รุ่ นใน
ยุ ค ปั จ จุ บัน ที อาจละเลยไม่ เ ห็ น ถึ ง คุณ ค่ า ของ
ประเพณีให้ กลับมาสนใจและเห็นคุณค่าของประ
เพณีสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรี ธรรมราชเห็นถึง
ความงามของประเพณีทีมีแต่ดงเดิ
ั ม ที 1 ปี จะมี
เพียงแค่ครังเดียวเท่านัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติ
ประเพณีสารทเดือนสิบให้ นา่ สนใจและเนือหา
สามารถเข้ าใจง่ายและแปลกใหม่
2. เพือออกแบบสือให้ สอดคล้ องตรงกับกับ
กลุม่ เป้าหมายทีเป็ นคนรุ่นใหม่ให้ หนั มาสนใจ
ประเพณีสารทเดือนสิบ
3. เพือออกแบบสือทีส่งเสริมให้ คนรุ่นใหม่
ให้ ความสนใจและเห็นความสําคัญของการประ
เพณีร้ ูถึงคุณค่าทีควรอนุรักษ์
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึก ษาข้ อ มูล ทุติ ย ภู มิ จ ากหนัง สื อ ตํ า ราสื อ
เว็ บ ไซต์ แ ละมัล ติ มี เ ดี ย รวมทังงานวิ จัย ที
เกียวข้ องกับงานออกแบบสือภาพเคลือนไหว
มิ ติ ป ร ะ เ พ ณี ส า ร ท เ ดื อ น สิ บ จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช
2. สร้ างเครื องมือเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
ทีจะใช้ กบั กลุ่มเป้าหมายและแบบสัมภาษณ์
ทีจะ ใช้ กบั ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบ
3. เก็บข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการใช้ แบบสอบถาม
กับกลุ่ม เป้าหมายคื อ กลุ่ม นักศึกษา ชายหญิ ง ที มองเห็ น ประเพณี เ ป็ นสิ งงมงาม
จํานวน 50 คน

4. เก็บข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียว
ชาญด้ านการออกแบบ จํานวน 3 คน
5. วิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้าหมาย โดย
ใช้ สถิ ติ พื นฐานได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ(%)และ
ค่าเฉลีย (MEAN)และใช้ วิธีตีความจากการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี ยวชาญด้ า นการออกแบบ
ข้ อ มูล ดัง กล่า วจะถูก ใช้ เ ป็ น โจทย์ ด้ า นการ
ออกแบบซึงจะสอดคล้ องกับพฤติกรรมของ
กลุม่ เป้าหมาย
6. ออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ ประเพณี
สารทเดื อ นสิ บ จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้า
หมายคือ ช่วงอายุ - ปี จํานวน คน ผลที
ได้ จ ะแยกเป็ น เรื องคื อ ) พฤติ ก รรมความรู้
เกียวกับประเพณีสารทเดือนสิบ ) ลักษณะของ
สื อภาพเคลื อนไหว มิ ติ ที เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ต้ อ งการรวมทัง ข้ อ มูล ที ได้ จ ากการสัม ภาษณ์
ผู้เ ชี ยวชาญด้ า นการออกแบบจํ า นวน 3 คน มี
รายละเอียดดังนี
ส่ ว น ที กลุ่ ม เป้ า หมายเลื อ กสรร
ประเภทสื อภาพเคลื อนไหว มิ ติประเพณี สารท
เดือนสืบโดยพิจารณาจากความสนใจเรื องเป็ น
ประเพณีทีระลึกถึงบรรพบุรุษเป็ นหลัก (ดังตาราง
ที ) หากคิดถึงเรื องราวในอดีตทีมีต่อบรรพบุรุษ
จะคิดถึงเรื องใดคือ เรื องราวตอนทีบรรพบุรุษได้
ดูแ ลเรา (ดัง ตารางที ) ด้ า นความน่ า สนใจใน
ประเพณีสารทเดือนสิบทีกลุ่มเป้าหมายเลือกคือ
การพบเจอญาติพีน้ อง เป็ นหลัก (ดังตารางที )
ตารางที ผลการวิเคราะห์ความสนใจเรื องเป็ น
ประเพณีสารทเดือนสิบ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 539 -

หัวข้ อประเมิน
มีความเป็ นมาที
เก่าแก่
ระลึกถึงบรรพบุรุษ
ส่งเสริ มด้ านความ
กตัญ ใู นครอบครัว
ความเชือเรื องโลกหลัง
ความตาย
ด้ านความกตัญ ู
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จํานวน Percept ลําดับ จ า ก ต า ร า ง เรื องราวที กลุ่ ม ผู้ กลุ่ ม ผู้ ตอบ
8
16
2
แบบสอบถามสนใจหากคิดถึง เรื องราวในอดี ต

33
2

66
4

1
5

4

8

3

3
6
4
รวม
50
100
จากตาราง กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเรื อง
การระลึ ก ถึ ง บรรพบุ รุ ษ เป็ นอั น ดับ แสดงว่ า
เนือหาควรเน้ นไปยังความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษ
ตารางที ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสนใจหาก
คิดถึงเรื องราวในอดีตทีมีต่อบรรพบุรุษจะคิดถึง
เรื องใด
หัวข้ อประเมิน จํานวน Percept ลําดับ
เรื องราวทีเรา
เคยทําผิดต่อ
ท่าน
เรื องราวตอนที
บรรพบุรุษได้
ดูแลเรา
การดูแลเอาใจ
ใส่ในเรื องต่างๆ
ทีบรรพบุรุษเคย
ทําให้
การดูแลเอาใจ
ใส่ในเรื องต่างๆ
รวม

9

18

3

คิด ถึ ง เรื องใด อัน ดับ คื อ เรื องราวตอนที บรรพ
บุรุษได้ ดแู ลเรา
ตารางที ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสนใจใน
ประเพณีสารทเดือนสิบ
หัวข้ อประเมิน จํานวน Percept ลําดับ
การทําบุญตัก
12
24
3
บาตร
การพบเจอ
25
50
1
ญาติพีน้ อง
ขนม 5 อย่างที
13
26
2
มีเฉพาะ ใน
ประเพณีสารท
เดือนสืบ
รวม
50
100
จากตาราง หากถามถึงสิงทีน่าสนใจในประเพณี
สารทเดือนสิบ กลุม่ ผู้ตอบแบบสอบสอบสนใจอับ
ดับ คือ การพบเจอญาติพีน้ อง
ส่ วนที 2 กลุม่ เป้าหมายรูปแบบสือทีสนใจมาก
ทีสุดด้ านความรู้สกึ ว่าคิดถึงบรรยากาศแบบใด

24

48

1

ในช่วงเทศกาลนีคือ บรรยากาศครื นเครง (ดัง
ตารางที ) ลักษณะการดําเนินเรื องแบบไหนที
น่าสนใจมากทีสุดคือ แฟนตาซี (ดังตารางที )

11

22

2

เลือกตัวละครช่วงวัยใดทีสามารถสือให้ ผ้ ชู มสนใจ
ได้ มากทีสุดคือ ช่วงวัยประถม (ดังตารางที )

6

12

50

100

4

ตารางที ผลการวิเคราะห์ความรู้สกึ ว่าคิดถึง
บรรยากาศแบบใดในช่วงประเพณีนี
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หัวข้ อ
จํานวน Percept ลําดับ
ประเมิน
บรรยากาศ
4
8
3
เศร้ าๆ
บรรยากาศ
36
72
1
ครื นเครง
บรรยากาศ
10
20
2
เงียบสงบ
รวม
50
100
จากตาราง กลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการ
เสนอบรรยากาศในช่วงประเพณี อันดับ คือ
บรรยากาศครื นเครง
ตารางที ผลการวิเคราะห์การดําเนินเรื องแบบ

จ า ก ต า ร า ง ช่ ว งวั ย ตั ว ละครหลั ก ที ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลื อ ก อั น ดับ คื อ วั ย ประถม
ส่ วนที ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบได้ ให้ แนว
คิดในการออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ ดัง นี ผู้ เชี ยวชาญด้ า นการ
ออกแบบทัง ท่าน ได้ ให้ แนวความคิดเห็นว่าการ
ดําเนินเรื องควรดําเนินเรื องทีรวดเร็ วกระชับเข้ าใจ
ง่ า ยเน้ น เฉพาะส่ว นเนื อหาที เราต้ อ งการจะสื อ
เท่านันไม่ยืดเยื อเนื อเรื องให้ นานมี มุข ตลกบ้ า ง
เพือทําให้ ผ้ ชู มไม่เบือและสนใจทีจะชมสือจนจบ
ดําเนินเรื องให้ เป็ นเรื องที เกิดขึนใกล้ ตวั เพราะจะ
ทําให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจได้ ง่ายๆและได้ แนะนํา

ไหนทีน่าสนใจ

การใช้ โทนสีวา่ ควรใช้ โทนสีทีเน้ นสีสนั สดใสเพราะ

หัวข้ อประเมิน จํานวน Percept ลําดับ
คอมเมดี
19
33
2
ดราม่า
9
18
3
แฟนตาซี
22
44
1
รวม
50
100
จากตาราง อารมณ์ในการดําเนินเรื องอันดับ

จากเรื องหลักเราต้ องการสือถึงประเพณีของไทย

คือ การดําเนินเรื องแบบแฟนตาซี
ตารางที ผลการวิเคราะห์ด้านช่วงวัยของตัว
ละครหลัก

และอยากให้ กลุ่ ม เป้ า หมายสนใจห รื อใ ห้
ความสํ า คัญ กับ ประเพณี นี มากขึนแต่อ ยากให้
ระวั ง เรื องโทนสี ที ใช้ หากใช้ สี ส ดหมดทั งฉาก
อาจจะกลั บ ตัว ละครหรื อ mainpointที เราต้ อง
การจะสือหรื อดึงสายตาของผู้ชมให้ ดูตามที เรา
ต้ องการได้ และในด้ านตัวละครหลักควรมีจดุ เด่น
ให้ แตกต่างจากตัวประกอบแบบชัดเจนเพือสร้ าง
ความจดจํ าให้ ผ้ ูช ม ฉาก-ควรมี ฉากที เห็นความ

หัวข้ อประเมิน จํานวน Percept ลําดับ
1. วัยประถม
15
30
1
2. วัยมัธยม
14
28
2
3. วัยมหาลัย
11
22
3
4. วัยทํางาน
10
20
4
รวม
50
100

เป็ นประเพณี แ บบชัด เจนสัญ ลัก ษณ์ ห รื อ องค์
ประกอบของประเพณีควรมีครบในฉาก เนือเรื อง
ตํานานควรแตกต่าง จากเรื องหลักอาจจะต่างกัน
ที โทนสี เ ช่นเรื องหลักมี สีสดใสแต่ช่วงตํานานใช้
โทนสี ขาวดํา หรื อทูโทนแทนเพื อเพิมความขลัง
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ให้ กับตํานานหรื อเป็ นการสื อว่าเรากํ าลังเล่า ถึง ขันตอนการออกแบบสือภาพเคลือนไหวประเพณี
เรื องในอดีตลายเส้ นในช่วงตํานาน อาจจะดีไซน์ สารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
. ศึกษาข้ อมูลประเพณีสารทเดือนสิบ
ให้ ดูเป็ นลายเส้ นไทยๆหรื อให้ แตกต่างจากเรื อง
. ทําแบบร่างสือภาพเคลือนไหว มิตใิ ห้ สอด
หลักเพือสร้ างความจดจําให้ กบั ผู้ชม
คล้ องตามแนวความคิด
. ออกแบบแบบร่าง สตอรี บอร์ ด สร้ างเนือเรื อง
ผลการออกแบบ
จากการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายและผู้เชียว และลําดับเหตุการณ์ให้ เข้ าใจง่ายและน่าสนใจ
. จัดทําสือภาพเคลือนไหว มิติ และการใช้ โทนสี
ชาญด้ านการออกแบบทําให้ ได้ ข้อมูลทีน่าเชือถือ
และเทคนิคต่างๆเพือสร้ างสือ
และสมําเสมอสามารถนําไปใช้ เป็ นโจทย์ทางการ
. ตรวจแก้ จดุ บกพร่องและทิศทางของสือภาพ
ออกแบบทําให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมและความ
เคลือนไหวให้ เป็ นไปตามแนวความคิด
ต้ องการของกลุม่ เป้าหมายผลผลิตของการวิจยั
(ดังปรากฏในภาพที ถึง )
ครังนี คือ สือภาพเคลือนไหว มิติ ประเพณีสารท
เดือนสิบจังหวัดนครศรี ธรรมราช แนวคิดทีใช้ ใน
การออกแบบ (Concept) คือ “เพือพบกันอีกครัง”
concept มีแนวคิดเพืออยากเสนอให้ เห็นถึงความ
น่าสนใจของประเพณีสารทเดือนสืบทีจะมีในช่วง
วันแรม 1 คําเดือน 10 จนถึง วันแรม 15 คําเดือน
10 ซึง ปี จะมีเพียง ครัง และจะมีขนอี
ึ กครังใน
ช่วงเวลาเดิมของปี ถดั ไปประเพณีอนั ดีงามและ
สืบต่อประเพณีประจําจังหวัดทีเปรี ยบดังสิงที
แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวภาคใต้ ให้ คงอยู่ตอ่ ไป
โดยใช้ รูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ
อบอุน่ ละมุน สดใส กลุม่ เป้าหมาย นักเรี ยนและ
นักศึกษา,ผู้ทีชอบประวัตศิ าสตร์ ,ผู้ทีสนใจประ
เพณีท้องถิน ช่วงอายุระหว่าง

–

ปี จะมี

รูปแบบทีสนุกสนาน ข้ อมูลกระชับง่ายต่อการเข้ า
ใจและสือให้ เห็นถึง ความสําคัญของประเพณี
สารทเดือนสิบ

( ภาพที แบบร่างคาแรคเตอร์ และฉาก )
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( ภาพที แบบร่างสตอรี บอร์ ด )

( ภาพที คาแรคเตอร์ และฉาก )

วิจารณ์ ผลการวิจัย
การออกแบบภาพเคลื อนไหว 2มิ ติ
ประเพณี สารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จัด ทํ า ให้ ส อดคล้ อ งกับ กลุ่ม เป้า หมายโดยเน้ น
เรื องราวทีเข้ าใจง่ายสนุกและน่าสนใจได้ แก่ การ
เล่า ถึ ง ความสํ า คัญ ของประเพณี ผ่า นตัว ละคร
หลักเล่าถึงความกตัญ ตู ่อบรรพบุรุษและคนใน
ครั บ ครั ว ว่า ประเพณี มิ ใ ช้ สิ งที งมงายแต่เ ป็ น สิ ง
สํ า คัญ ที ควรค่า จะอนุรั ก ษ์ ต่อ ไปผสมผสานกั บ
ทฤษฎี พ ฤติกรรมของ กลุ่ม เป้าหมายของวัย รุ่ น
สอดคล้ องกับแนวความคิดบอกเล่าเรื องราวของ
ประเพณี แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องจัง หวั ด นครศรี ธรรมราชโดยการดึงจุดเด่นผลการทดสอบการใช้
สื อกับ นัก ศึก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สื อที มี รู ป แบบ
สดใสสบายตาเนือหากระชับและเข้ าใจง่ายจะดึง
ดู ค ว า ม ส น ใ จ ทํ า ใ ห้ สื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายเพือให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจกับสือ
เพื อทํ า ให้ วัย รุ่ น ในปั จ จุบัน หัน มาสนใจและให้
ความสําคัญกับคุณค่าของประเพณีทีสืบทอดมา
ช้ านาน
สรุปผลการวิจัย
สือภาพเคลือนไหว มิตปิ ระเพณีสารทเดือนสิบ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจัดทําให้ สอดคล้ องกับ
กลุม่ เป้าหมายโทนสีทีเลือกใช้ คือโทนสีทีสดใส
อบอุน่ ให้ ความรู้สึกถึงประเพณีสารทเดือนสิบ
และวัฒนธรรมของคนในชุมชนมองเห็นคุณค่า
ความสําคัญของประเพณีมีเนือหาทีตรงไปตรง
มาเข้ าใจง่ายสามารถปลูกฝังความรู้ความเชือใน
ประเพณีสารทเดือนสิบให้ แก่เยาวชนเพือให้ ประ
เพณีสารทเดือนสิบยังคงอยู่ตอ่ ไปในอนาคตและ
วัยรุ่นหันกลับมาให้ ความสนใจและอนุรักษ์ ตอ่ ไป

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 543 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

กิตกิ รรมประกาศ
งานวิจยั เรื องนีสําเร็จลุลว่ งลงได้ ด้วยความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านจึงขอขอบพระคุณ
ณ โอกาสนีขอขอบคุณอาจารย์ทีปรึกษาอาจารย์
สุภทั รา ลูกรักษ์ที ให้ คําปรึกษา ข้ อเสนอแนะแนว
คิดตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด
จนงานวิจยั เล่มนีเสร็จสมบูรณ์ขอขอบพระคุณ
คุณพ่อและคุณแม่ทีให้ คําปรึกษาในเรื องต่างๆที
ช่วยเหลือทุกด้ านและคอยให้ กําลังใจเสมอมาสุด
ท้ ายขอขอบคุณเพือนๆทีให้ คําแนะนําสําหรับแนว
ความคิดทีดีและคงเป็ นกําลังใจตลอดจนงานวิจยั
เสร็จสมบูรณ์
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