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  “บวชพระ”  เป็นพิธีกรรมทางความเช่ือตามคตพิทุธศาสนาแถบอษุาคเนย์ ชาวพทุธทกุ
คนมีความเช่ือมัน่ในการบวชมากท่ีสดุ   กลุม่ชาตพินัธุ์มอญ เป็นชนชาติหนึ่งท่ียึดมัน่และศรัทธาใน
พทุธศาสนาเป็นอย่างมาก    การบวชพระจึงถือเป็นประเพณีพิธีกรรมท่ีมีความส าคญัส าหรับคน
มอญไมต่า่งไปจากความเช่ือของชาวพทุธทัว่ไป  แตใ่นขณะเดียวกนัการนบัถือผีบรรพบรุุษก็เป็นสิ่ง
หนึง่ท่ีชาวมอญละทิง้ไมไ่ด้เชน่เดียวกนั 
 ชาวมอญบ้านนครชมุน์  เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัพิธีกรรมบวช  
ในพิธีกรรมบวชมีขัน้ตอนของพิธีกรรมท่ีเช่ือมโยงคตคิวามเช่ือการนบัถือผีบรรพบรุุษและคติการนบั
ถือพุทธศาสนา อาทิ การบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ  การไหว้ผีประจ าหมู่บ้าน  การไหว้ผีประจ าวัด  
นอกจากนีแ้ล้วยงัสะท้อนความเช่ือตามพระพทุธประวตัิเร่ือง “มหาภิเนษกรมณ์” ของพระพทุธเจ้า
ท่ีเกิดขึน้ในการจดัขบวนแหน่าคท่ีมีความสวยงาม   
 งานบวชของชาวมอญจึงเป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีสะท้อนโลกทศัน์ถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีและการนบัถือพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี ทัง้นีย้งัสะท้อนถึงความสมัพนัธ์
ของคนในชมุชน  บทบาทหน้าท่ีและความส าคญัของเพศชายและหญิงอีกด้วย  โลกทศัน์ทางความ
เช่ือท่ีปรากฏนัน้  แสดงให้เห็นว่าชาวมอญบ้านนครชุมน์ให้ความส าคญักับความเช่ือการนบัถือผี
กบัพทุธศาสนาอย่างเคร่งครัด  และความเช่ือทัง้ 2 ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัในทางปฏิบตัิตนใน
ชีวิตประจ าวนัของชาวมอญอีกด้วย 
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"Monk ordination" is a Buddhist ritual prevalent among the Buddhists of Southeast 
Asia. All Buddhists have the highest faith in monk ordination as means of accruing merit. The 
Mon ethnic group are know as one of the most devout Buddhists. Apart from the Buddhist 
belief in monk ordination the Mons also hold animistic beliefs and practice of ancestor spirit 
worship. 

The Mon of Nakhonchum community give much importance to monk ordination. 
This ordination reflects on assimilation of the animistic element  of ancestor worship with the 
Buddhist beliefs. 

Prior to the ordination rite in a Buddhist temple, the would be monks have to 
perform a ritual to  inform the spirits of the Buddhist temple of the ordination. The Buddhist 
belief about a monk ordination is illustrated in the elaborate Nak procession be for the would 
be monk enter the Buddhist temple. The procession depicts the Great Renunciation of the 
Lord Buddha when he left the layman  world. 

Monk ordination ceremony of the Mons clearly rifled their world views  which are a 
combination of animistic and Buddhist beliefs, It also reflects the social relationships within 
the community as well as gender relationship between men and women. Such world views 
indicate that the Mons of Nakhonchum are strict observer of animist and Buddhist tradition, 
which are still present in their life activities daily.    
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะลลุว่งไมไ่ด้  หากมิได้รับความกระหายใคร่รู้ทางวฒันธรรมอนัเป็น
พืน้ฐานหนึง่ของนกัมานษุยวิทยาวฒันธรรม  สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ  การได้เรียนรู้วฒันธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์อ่ืน อยา่ง “มอญนครชมุน์”  
 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณน้าคมสรร  จับจุ   ย่าลัดดา สังมิ   ป้าปราณี สังมิ 
ครอบครัวสังมิ  คุณตามอง เกษเจริญ, ลุงพิทักษ์ กะลินเกา ป้าตุ๋ย  บุญนพ ป้าเตีย้ม บุญนพ
ครอบครัวบญุนพ ครอบครัวทองอ ่า ครอบครัวของเนตร เสลานนท์ ครอบครัวแย้มส ารวล ครอบครัว
ค าดี และคนมอญบ้านนครชมุน์ท่ีไมไ่ด้เอย่นามทกุคน  ท่ีได้ให้ประสบการณ์และความรู้ตา่ง ๆ ท่ีซือ้
ท่ีไหนมิได้ 
 กราบขอพระขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม ท่ีคอยช่วยเหลือ               
ในยามท่ีผู้วิจยัมีปัญหา อีกทัง้ยงัชว่ยชีแ้นะการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลลุว่ง  
 ขอขอบคุณพ่ีพัชรินทร์  สมหอม ท่ีเป็นมิตรคู่สุขและทุกข์ในยามท่ีมีปัญหาจากการ             
ลงภาคสนามและการด าเนินชีวิต   
 ขอขอบคณุพ่ีบ าเพ็ญ ไชยรักษ์ ท่ีคอยชว่ยเหลืออยา่งเตม็ใจทกุครัง้ท่ีขอความชว่ยเหลือ  
 ขอขอบคณุ เพ่ือนธิดารัตน์ เกวลิน วงศกร ชยัรัตนถาวร และสรุพงศ์ ติดใจดี ท่ีช่วยเหลือ
ด้วยความเตม็ใจและคอยให้ก าลงัใจเสมอมา กบัทัง้ชว่ยเหลือให้งานชิน้นีส้ าเร็จลลุว่ง 
 สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอขอบพระคณุคณุพอ่และคณุแม ่ ท่ีให้ก าลงัใจ คอยปลกุสติและเข้าใจ
ลกูคนนีม้าโดยตลอด   
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