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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา   

มิลฟอร์ด สปิโร (Melford Spiro) กล่าวว่า   ศาสนา  คือ  สถาบนัท่ีประกอบไปด้วยการ

ปฏิสงัสรรค์ทางวฒันธรรมแบบตา่งๆ ซึ่งสมัพนัธ์กบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีอยู่ในวฒันธรรมนัน้  ความคิด

เร่ืองศาสนาของสปิโรท่ียกมาข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นมุมมองความคิดท่ีเปล่ียนแปลง

ความสนใจจากเดิม ท่ีเคยตัง้ค าถามเก่ียวกับความเช่ือในมิติจิตวิทยา  เปล่ียนไปสู่ประเด็นการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนวิธีคิด โลกทัศน์ของสังคม และจะพบเห็นได้ในพิธีกรรม   

(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2546)  ดงันัน้แล้ว อาจอนมุานได้ว่า “พิธีกรรม” เป็นหนทางหนึ่งในการศกึษา

ถึงระบบวิธีคิด  แบบแผน  และโครงสร้างทางสงัคม  ตลอดจนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนนัน้ได้

เพราะ  “พิธีกรรม” คือ การแสดงออกทางสงัคมท่ีถกูจดัระเบียบอย่างมีแบบแผนและมีความหมาย 

(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2546)  และสิ่งหนึ่งย่อมเห็นจากการพิเคราะห์ความหมายของพิธีกรรมนัน่ก็

คือ“โลกทศัน์” ของคนกลุม่นัน้ๆนัน่เอง  

โลกทศัน์เป็นวฒันธรรมทางความคิดและจิตใจของมนษุย์ ซึ่งอาจแสดงออกด้วยค าพดู

หรือโดยพฤติกรรมตา่งๆ  ดงันัน้  โลกทศัน์จึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของมนษุย์ในสงัคม  

สะท้อนความคดิของคนในสงัคม  ทัง้ยงัสะท้อนวฒันธรรมท่ีมีการสืบทอดตอ่กนัมา  เช่น ภาษา คติ

ความเช่ือ  คา่นิยม  ศลิปะดนตรี วรรณกรรม  บทเพลง  รวมถึงพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้จากความเช่ือของ

กลุม่ชาตพินัธุ์นัน้ๆด้วย (พชร  สวุรรณภาชน์, 2544) 

“บวชพระ”  เป็นพิธีกรรมทางความเช่ือตามคตพิทุธศาสนาแถบอษุาคเนย์  ชาวพทุธทกุ

คนมีความเช่ือมัน่ในการบวชมากท่ีสดุ  นบัเป็นความศรัทธาเล่ือมใสอนัดบัหนึ่ง ท่ีถือว่าลูกผู้ชาย

เกิดมาแล้วเม่ืออายคุรบบวชเรียนได้ในสายเลือดของชาวพทุธต้องบวช  และยงัเช่ือว่าหากบวชแล้ว

ชีวิตลกูผู้ชายจะสมบรูณ์แบบและได้มหากศุลอย่างใหญ่หลวง (จวน เครือวิชฌยาจารย์, 2538: 62)   

มอญ  เป็นชนชาติหนึ่งท่ียึดมัน่และศรัทธาในพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก    การบวชถือ
เป็นประเพณีพิธีกรรมท่ีมีความส าคัญส าหรับคนมอญไม่ต่างไปจากความเช่ือของชาวไทย           
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(เอกรินทร์  พึง่ประชา, มปป.: 29) การบวชพระนัน้อาจกล่าวได้ว่าคือขัน้ตอนหนึ่งท่ีส าคญัของชีวิต
ท่ีจะเปล่ียนสภาพของชายหนุ่มไปสู่การเป็นผู้ มีความรู้ทางธรรมด้วย (กาญจนา ชินนาค, 2546: 
46)  งานบวชนัน้จึงต้องจัดงานให้อย่างใหญ่โตและยิ่งใหญ่เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ญาติและ              
ตวัผู้ บวชเอง เพราะชาวมอญเช่ือว่า การจัดพิธีบวชให้ลูกหลานการท าบุญและสร้างบุญให้กับ
ครอบครัวท่ียิ่งใหญ่  คนมอญจึงให้ความส าคญักบัประเพณีนีเ้ป็นอย่างมาก มีความละเมียดละไม
ในขึน้ตอนเตรียมพิธีกรรม  เป็นต้นว่า  เจ้าภาพมักจะจัดขบวนแห่ “นาค” (ผู้ ท่ีจะบวชพระ) ท่ีมี
ความสวยงาม  มักชอบขบวนยาวๆ  มีสาวอุ้ มต้นเทียนหลายๆ คนน าขบวน  นาคจะต้องใส่
เคร่ืองประดับท่ีมีค่ามากมาย อย่างแหวน  สร้อยทอง และแต่งกาย นุ่งผ้าถุง ห่มสไบ  ใส่ตุ้มห ู 
แตง่หน้า คล้ายนางร า  เป็นอาทิ  อีกทัง้พิธีกรรมตา่งๆ ท่ีประกอบขึน้เพ่ือให้งานบวชมีความยิ่งใหญ่
เจ้าภาพมกัจะจัดมหรสพต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานกับผู้ ท่ีมาร่วมงานด้วย  เช่น  จัดลิเก  
ฉายภาพยนตร์  ร้องเพลง  ร าวงย้อนยคุ  เป็นต้น   ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในพิธีบวช
ของชาวไทยเชือ้สายมอญนัน้  แสดงให้เห็นว่ามีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดท่ีซ่อนอยู่
ภายใต้พิธีกรรมนีเ้ป็นอยา่งยิ่ง 

ด้วยเหตุนีผู้้ ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงโลกทัศน์ของชาวไทยเชือ้สายมอญโดยผ่าน
พิธีกรรมบวช  ซึ่งจะศึกษากลุ่มชาวไทยเชือ้สายมอญท่ีอาศยัในบ้านนครชุมน์   อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษา  เน่ืองจากพืน้ท่ีดังกล่าวผู้ ศึกษาได้เก็บข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้ว  
ประกอบกบัเม่ือวนัท่ี 13 – 17 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ศกึษาได้ร่วมมือกบักลุ่มอนรัุกษ์วฒันธรรม
มอญนครชุมน์ โดยผสานความร่วมมือจากทางวดัใหญ่นครชุมน์และคนในชุมชนเอือ้เฟือ้สถานท่ี
และข้าวของร่วมจัดนิทรรศการ "ณ นครชุมน์ : มองผ่านภาพ เร่ืองเล่าขาน สืบต านาน วิถีชีวิต
มอญ"  ขึน้ในชว่งเทศกาลสงกรานต์  การแสดงนิทรรศการในครัง้นัน้ได้มีการรวบรวมภาพถ่ายและ
สมัภาษณ์ “ประวัติศาสตร์ความทรงจ าของคนในชุมชน” เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดนิทรรศการ
ด้วย  พบว่า มีข้อมูลเก่ียวกับงานบวชจ านวนมาก  อาทิ  ภาพถ่าย  เร่ืองเล่า  เป็นต้น  ดังนัน้แล้ว
ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้ผู้ศกึษาสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองดงักลา่ว  อีกทัง้จากการส ารวจเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกบังานบวชมอญยงัมีน้อย  งานท่ีปรากฏสว่นใหญ่เป็นเพียงแตร่ายละเอียด หรือขึน้ตอน
ของพิธีกรรมเท่านัน้  ท าให้ผู้ศกึษาพยายามศกึษาถึงสิ่งท่ีซ่อนอยู่ภายใต้พิธีบวช  อนึ่งผู้ศกึษาเห็น
วา่สิ่งท่ีจะศกึษานีก้่อให้เกิดมมุมองใหม่ ๆ ในการศกึษาวฒันธรรมประเพณี  เข้าใจและอาจเห็นถึง
ความคดิของกลุม่ชาตพินัธุ์ดงักลา่วได้อีกทางหนึง่ด้วย   
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
ในการศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษามีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ดงันี ้
2.1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโลกทศัน์ของกลุม่ชาตพินัธุ์มอญ 
2.2 เพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลของการกระท าท่ีปรากฏในพิธีกรรมบวช 
2.3 เพ่ือให้เข้าใจและรู้ความหมายของระบบสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในพิธี

บวช 
2.4 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและแนวทางหนึ่งในการอนรัุกษ์แบบแผนของงานบวชของบ้าน    

นครชมุน์  อ าเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบรีุ 
 

3. กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาถึงโลกทศัน์ของชาวมอญท่ีปรากฏผ่านระบบสญัลักษณ์ในพิธีกรรมงาน

บวชนัน้  ผู้ ศึกษาใช้แนวคิดเร่ือง “Thick Description” การตีความหมายทางวัฒนธรรมจาก
สญัลกัษณ์ของ คลิฟฟอร์ด เกียทซ์  (Clifford Geertz)   เน่ืองจากผู้ศกึษาเห็นว่าแนวคิดดงักล่าว
เป็นแนวคดิท่ีสามารถท าให้เข้าใจถึงโลกทศัน์ท่ีปรากฏอยู่ในพิธีกรรมบวชของชาวมอญได้ ซึ่งจะขอ
กลา่วโดยสงัเขป  ดงันี ้

3.1 แนวคิดเร่ือง  Thick Description   คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) 
นกัวิชาการบางคนแยกมานษุยวิทยาสญัลกัษณ์ออกเป็นอีกสาขาหนึ่ง  โดยเฉพาะจาก

มานษุยวิทยาการรับรู้หรือระลึกรู้ มีแนวคิดพืน้ฐานซึ่งวางไว้โดย Edward Sapir ว่าพฤติกรรมเชิง
สญัลกัษณ์ท่ีเจ้าของวฒันธรรมใช้ร่วมกนั    อาจกลา่วได้วา่วฒันธรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้มานัน้เป็นเร่ือง
นามธรรมจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัการตีความเพ่ือหาความหมายท่ีแฝงอยู่ด้วยกันทัง้สิน้  
ส าหรับความหมายท่ีว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีมีความหมายต่อปัจเจกชนแต่ละคน
แตกต่างกันออกไปนัน้   เป็นหน้าท่ีของนักมานุษยวิทยาท่ีควรจะบรรยาย  อธิบาย และ/หรือส่ือ
ความจากแบบแผนนัน้ๆ ให้ได้และท่ีส าคัญคือ  การให้ความหมายต่างๆควรจะได้มาจากการ
ตีความของกลุม่คนท่ีนกัมานษุยวิทยาเข้าไปศกึษา  

                                                           
 ในงานศกึษาชิน้นีผู้้ศกึษาขอยึดการเขียนช่ือนกัมานษุยวิทยาท่าดงักลา่วตามการสะกดค าของ ม.ร.ว. อคิน 

รพีพฒัน์  
 สรุปและเรียบเรียงจาก. Thick Description : การตีความทางวฒันธรรมในงานชาติพนัธุ์นิพนธ์ ของ  ยง

ศกัด์ิ ตนัติปิฎก และ วฒันธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ. ของ ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์.   
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การพยายามท่ีจะอธิบายความหมายเร่ืองเหล่านีโ้ดยมองจากสายตาคนในหรือเจ้าของ
วฒันธรรมนัน้เป็นเนือ้หาหรือนยัส าคญัท่ีต้องใช้ความพยายามท่ีจะเข้าใจหลกัเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์
ซึ่งเป็นท่ีมาของแบบแผนพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละสงัคมนัน้เอง  อนัท่ีจริงแล้วการพยายามท่ีจะ
เข้าใจโดยมองจากเจ้าของวฒันธรรมนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหมเ่ลยส าหรับนกัมานษุยวิทยา 

Clifford Geertz นกัมานษุยวิทยาท่ีมีความเช่ียวชาญในการศกึษาและตีความทางด้าน
สญัลักษณ์ เขาให้มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมว่า  มนุษย์อาศยัสญัลกัษณ์ในการนิยามและอาศยั
สญัลักษณ์ในการเปรียบโลกของตัวเองให้เป็นแบบจ าลองของจักรวาล  นั่นก็คือ  มนุษย์ให้
ความหมายกบัการมีชีวิตอยู่ภายใต้การก าหนดของดวงดาวและระบบจกัรวาลนัน่เอง  นอกจากนี ้
แล้ว  เขายงัเสนอวา่  ศาสนาเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์ใช้ในการเสริมธรรมชาติของโลกท่ีแท้จริง
ให้เข้มแข็งขึน้ ทัง้นีย้งัรวมไปถึงการท่ีใช้ศาสนาเป็นสัญลกัษณ์ในการเสริมอารมณ์ความรู้สึกของ
มนษุย์ในการรับรู้โลกท่ีแท้จริง ดงันัน้แล้ว ศาสนาจงึเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายตอ่การด ารงชีวิต
ของมนษุย์   ซึ่งเราสามารถใช้ศาสนามาอธิบายธรรมชาติของชีวิตและการด ารงอยู่ซึ่งจะสามารถ
อธิบายถึงโลกทศัน์ของมนษุย์โดยผา่นศาสนาท่ีมนุษย์เหล่านัน้นบัถือได้ งานชิน้ส าคญัของเขา  คือ  
บทความช่ือ Deep Plays : notes on the Balinese Cockfight (1972) จาก The interpretation 
of Culture   บทความนีพ้ดูถึงกิจกรรมการชนไก่ของชาวบาหลี  วา่เป็นการแสดงออกของความเป็น
อตัตา (Subjective) ของมนษุย์   ซึง่มีวฒันธรรมเฉพาะกลุม่ คือ การชนไก่สะท้อนให้เห็นโครงสร้าง
ทางสงัคมของผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมนี ้ เน่ืองจากบาหลีเป็นเกาะเดียวในอินโดนีเซียท่ีมีประชากรเป็น
ชาวฮินด ูในขณะท่ีบริเวณอ่ืนๆเป็นชาวมสุลิม ซึ่งในวฒันธรรมของพวกฮินดจูะให้ความส าคญักบั
เร่ืองของชนชัน้ วรรณะ และสถานภาพของผู้ชาย ท่ีให้ความส าคญักบัชาย(Male dominant) หรือ 
วฒันธรรมท่ีเรียกวา่ “ชายเป็นใหญ่”  ฉะนัน้อาจกล่าวได้ว่า  วฒันธรรมบาหลีจึงเน้นในเร่ืองของชน
ชัน้และสถานภาพซึ่งเห็นได้จากการชนไก่อย่างชดัเจน  จากงานท่ี เกียร์ซ ศกึษานีจ้ะเห็นได้ว่า  
วฒันธรรมจะสะท้อนออกมาในรูปของสญัลกัษณ์ซึ่งมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคม   เช่นนัน้
แล้ว เราจะต้องศกึษาวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นแตล่ะสงัคม เพ่ือหาคา่นิยมท่ีแฝงอยู่กบัวฒันธรรมท่ี
ปรากฏออกมาและเพ่ือดวู่าคา่นิยมนัน้ๆ ปรากฏอยู่ในส่วนใดในสงัคมนัน้ๆบ้าง จะเห็นได้ว่า  การ
พยายามตีความของ Geertz เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงกนัระหว่างเร่ืองการชนไก่กบัวฒันธรรมฮินดนูัน้  ท า
ให้เรามองเห็นระบบของวฒันธรรมโดยรวมได้อย่างชดัเจน   ดงันัน้แล้ว ระบบสญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์
สร้างขึน้ก็เน่ืองมาจากวฒันธรรมเป็นผลผลิตของมนษุย์ท่ีถ่ายทอดไปยงัสมาชิกของสงัคมโดยผ่าน
การเรียนรู้และระบบสญัลกัษณ์ 
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ในการตีความหรือท าความเข้าใจข่ายใยของความหมาย (Web of significance) ทาง
วัฒนธรรมท่ีมนุษย์แต่ละคนสร้างขึน้มาในฐานะเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์     
ซึ่งเกียร์ซเช่ือว่า  กลไกดังกล่าวนีจ้ะท างานในระดับวิธีคิดและการใช้เหตุผลของคน  ดังนั ้น  
“วัฒนธรรม”  จึงเป็นเสมือนตัวแบบทางความคิดท่ีฝังลึกอยู่ในจิตส านึกของคนอย่างอัตโนมัต ิ   
เหตท่ีุเป็นเช่นนีก็้เน่ืองมาจากวฒันธรรมมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และการถ่ายทอด ปลูกฝัง  
และสัง่สมกนัมายาวนาน  การท่ีจะเข้าใจถึงความหมายของวฒันธรรมจ าเป็นต้องเข้าถึงทศันะของ
คนท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนัน้ ๆ เสียก่อน  โดยผ่านการตีความท่ีได้จากการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนามอย่างละเอียด  เกียร์ซให้ความเห็นว่าการศึกษาวฒันธรรมสามารถเข้าใจได้ด้วยการ
เข้าถึงความเป็นตัวตนของวัฒนธรรม  เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และตรรกะวิธีคิดของคนใน
วฒันธรรมนัน้ ๆ ให้ความส าคญักับองค์ความรู้เฉพาะถ่ินและมุมมองเก่ียวกับความจริง  แต่ละ
วฒันธรรมตา่งมีคณุค่าและมาตรการตดัสินว่าด้วยความเป็นจริงด้วยตวัของมนัเอง ความคิดของ
มนษุย์เป็นรูปธรรมได้ก็โดยผ่านทางศิลปะ  ความขลงั ความศกัดิ์สิทธ์ิ  พิธีกรรมทางศาสนา ภาษา  
และระบบสัญลักษณ์ทุก ๆระบบ ระบบความคิดมีเหตุผลในใจของมนุษย์ซึ่งธรรมชาติ ได้วาง
โครงสร้างไว้อยา่งเป็นระบบนัน้  อาจสรุปลกัษณะท่ีส าคญัๆได้ดงันี ้  

1. ความคดิของมนษุย์เป็นกระบวนการท างานโดยธรรมชาตแิละเป็นอิสระจากการ
ท างานของร่างกาย เชน่ ความฝัน 

2. ขบวนการทางระบบความคดิจะมีเหตแุละผลในตวัเอง 
3. ระบบความคดิจะบงการการกระท าของตนโดยแสดงออกทางภาษา (Verbal 

action)  
4. ผู้ ต้องการส่ือความคิดให้ผู้ อ่ืนรับรู้ต้องจงใจใสค่วามหมาย (Encode) 
5. ผู้ ท่ีจะเข้าใจความคิดของคนอ่ืน ต้องสามารถตีความ หรือถอดความหมาย ค าพดู

หรือการกระท าของผู้นัน้ (Decode)  
6. ผู้ ส่ือความคิดกบัผู้ รับความคดิจะเข้าใจซึง่กนัและกนัได้ต้องเป็นผู้ รู้กฎวฒันธรรม

เดียวกนั เชน่ การกวกัมือการไหว้  
7. ระบบสญัลกัษณ์ ต้องเป็นการตีความหมายหลายชัน้ ตวัแทนความหมายหรือตวัท่ี

ถกูแทนความหมายอาจไมเ่ก่ียวกนัแตส่ามารถแทนกนัโดยอิสระ  เชน่ แมโ่ขงท่ีเป็นช่ือแมน่ า้  ในอีก
นยัส่ือถึงเหล้า 

8. พฤตกิรรมทกุ ๆ ด้านของมนษุย์เป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน เชน่ การฟ้อนร า 
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จดุเด่นในแนวคิดของ เกียร์ซ ก็คือ  เขาวางสถานะของตนเองเป็นทัง้คนนอก (outsider) 
และคนใน (insider) ในเวลาเดียวกนั เกียร์ซ  เช่ือว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีนกัมานุษยวิทยาจะสามารถละทิง้
ตวัตนได้อย่างหมดจดและเดินเข้าไปรับรู้และเข้าใจเร่ืองราวของคนอ่ืนโดยไม่น ามาปนกบัความคิดเดิม
ของเขา  ดงันัน้แล้ว นักมานุษยวิทยาจึงจ าเป็นต้องท าตวัให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งท่ีศึกษาอยู่ หรือ ท่ี
เรียกว่า “คนใน” เพ่ือท่ีสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยู่เบือ้งหลงัการแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์
และพิธีกรรมต่างๆได้อย่างละเอียดลึกซึง้แต่ทว่าการเป็นคนในนัน้ไม่เพียงพอต่อการศึกษา นัก
มานุษยวิทยาจะต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ จดบันทึกและตีความปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้จากมมุมองของ “คนนอก” ด้วย 

ซึ่งวิธีการน าเสนอความคิดของเกียร์ซนัน้  เขาใช้วิธีการพรรณนาอย่างมีแก่นสารโดยอาศยั
ความรู้ความเข้าใจในเหตกุารณ์อย่างลึกซึง้ของผู้ ท่ีอยู่ในเหตกุารณ์มาใช้เป็นบรรทดัฐานในการตีความ

อย่างลุ่มลึก (thick description) ด้วยเหตนีุ ้ผลงานของ Geertz จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในฐานะท่ีมีความลุ่มลึกด้วยมุมมองส่วนตวั และสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงท่ีเขาสัมผัสมาด้วยตนเอง
จากการท างานภาคสนามอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน   

จะเห็นได้จากตวัอย่างท่ีให้ความส าคัญกับการตีความและแปลความหมาย (interpret) 
ด้วยสายตาของ “คนนอก” ของ เกียร์ซ    ท่ีไม่ได้ละเลยสายตาของคนในและโครงสร้างทางสงัคมแต่
อย่างใดเพียงแต่ Geertz  มีความคิดเห็นว่า การมองด้วยสายตาคนนอก อาจเห็นมุมมองท่ีแปลก
แตกตา่งไปจากมมุมองของคนในท่ีมองพิธีกรรมเหล่านัน้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งขึน้อยู่กบัว่า “คนนอก”  คนนัน้
จะใช้วิธีการใดในการเข้าไปมองพิธีกรรมท่ีก าลงัสงัเกตอยู่นัน่เอง นอกจาก เกียร์ซ จะวิเคราะห์ พิธีกรรม
ผ่านการตีความระดบับคุคลแล้ว ในระดบัการวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์ เขาก็มองพิธีกรรม ในฐานะท่ี
เป็นตวับท (text) คือเนือ้หาท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด เป็นสิ่งท่ีเราสามารถเข้าไปอ่านและท าความเข้าใจใน
พิธีกรรมท่ีเกิดขึน้ สิ่งท่ีปรากฏอาจไม่ใช่แค่สิ่งท่ีเราเห็นจากปรากฏการณ์เท่านัน้   จึงจ าเป็นต้องอ่าน
และตีความเนือ้หาภายในท่ีแฝงอยู่ออกมา เช่นท่ี เกียร์ซ ศกึษาการชนไก่ในบาหลี ซึ่งเห็นว่า การชนไก่
ในฐานะท่ีการชนไก่เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง   ไม่ใช่แค่เกมการแข่งขนัท่ีจะตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะ   แตส่ิ่งท่ีเรา 
“อา่น” พบในพิธีกรรม นี ้คือ การชนไก่ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกตา่งๆ มากมายท่ีเกิดขึน้  เช่น  ความ
ต่ืนเต้นหวาดเสียวจากการเส่ียง  ความสิน้หวังจากการสูญเสีย ความพอใจท่ีได้รับชัยชนะ  สงัคมได้
สร้างอารมณ์เหล่านีข้ึน้มา ส าหรับบคุคลท่ีเข้าร่วมในพิธีเป็นหนึ่งของการเรียนรู้ด้านอารมณ์ความรู้สึก 

                                                           
 เป็นการอธิบายอย่างละเอียดทกุแง่มมุของพฤติกรรมมนษุย์ ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะสื่อความหมายมากกวา่หนึ่ง

ประการ  พฤติกรรมมนุษย์จึงมีชัน้ซ้อนๆกนัมากมาย ชัน้ท่ีมีนยัส าคญัจ าเป็นต้องอาศยัการถอดรหสัความหมายจึงจะเข้าใจได้ 
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ในวฒันธรรมของพวกเขาว่า   จะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง ผ่านสู่สายตาภายนอกในขณะท่ีเขา
อยูใ่นบริบทของการรวมกลุ่มทางสงัคมได้อย่างไร   ซึ่งในตวัอย่างนี ้ จะเห็นได้ว่าเป็นการมองถึงการชน
ไก่ท่ีลึกลงไปกว่าท่ีเห็นวาเป็นเหมือนละครท่ีแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องของสถานภาพทางสังคม 
ระเบียบทางสงัคม ความเป็นลกูผู้ชาย  อ านาจท่ีซ่อนอยู่ และพิธีกรรมเป็นแบบพิมพ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
สถานะและความศกัดิ์สิทธ์ิของวรรณะกษัตริย์ในสงัคมบาหลี  ดงันัน้  การชนไก่ในบาหลีอีกนยัหนึ่งคือ
การผอ่นคลายระเบียบทางสงัคมของบาหลีอีกด้วย  

3.2 แนวคิดเร่ืองโลกทัศน์ 
3.2.1 ความหมายของโลกทัศน์ 
ค าว่า  “โลกทัศน์”  ตรงกับค า  Worldviews ในภาษาองักฤษ   ซึ่งในพจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542:521,1043) ได้ให้ความหมายของค าว่า  โลก  และค าว่า  ทศัน์  ไว้
ว่า   โลก หมายถึง แผ่นดิน, โดยปริยายหมายถึงหมู่มนษุย์    ค าว่า  ทศัน์  หมายถึง  ความเห็น,
การเห็น,เคร่ืองรู้เห็น,สิ่งท่ีเห็น,การแสดง, ทรรศนะ ก็ใช้ 

ในพจนานุกรมฉบับมติชน  ได้ให้ความหมายของค าว่าโลกทัศน์ไว้ว่า  ร ะบบ
ความคดิความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก (ส านกัพจนานกุรมฉบบัมตชิน, 2547) 

โรเบิร์ต  เรดฟิลด์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541 อ้างจาก Redfield, R.,1966) ให้
ความหมายไว้ว่า  โลกทศัน์  คือ  ภาพท่ีบุคคลในสงัคมมองเห็นตวัเขา  และความสมัพนัธ์ของตวั
เขากบัสภาพรอบตวั   

อมรา  พงศาพิชญ์ (2549) ให้ความหมายไว้ว่า โลกทศัน์ คือ ทศันะทัว่ไปเก่ียวกับ
โลกรอบตวัมนษุย์ เป็นการรับรู้หรือมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพรอบตวั 

สมิทธ์  สระอุบล (2532) ให้ความหมายไว้ว่า   Worldviews   หมายถึง  เก่ียวกับ
ความเช่ือ ค่านิยม ปรัชญา และแนวความคิดท่ีเ ป็นลักษณะของสมาชิกของสังคมเก่ียวกับ
ธรรมชาตแิละของโลก 

อภิศกัดิ ์ โสมอินทร์ (2534) ให้ความหมายไว้วา่ โลกทศัน์ คือ ทศันะพืน้ฐาน       ซึ่ง
กลัน่กรองจากความเช่ือท่ีมีระบบของบคุคลหรือกลุม่บคุคล 

สนิท  สมัครการ (2545) อธิบายไว้ว่า โลกทัศน์ คือ ผลรวมของค่านิยม ทัศนคต ิ
และฐานคตเิก่ียวกบัชีวิต ซึง่แสดงออกเป็นภาพตวัแทนของวฒันธรรมในแตล่ะวฒันธรรม ซึ่งหมาย
รวมถึงทรรศนะเก่ียวกบัชีวิตและโลกของคนในสงัคมใดสงัคมหนึง่เป็นสว่นรวม 

สิทธ์ิ บุตรอินทร์ (2523) ให้ความหมายไว้ว่า โลกทัศน์ หมายถึง ปรัชญาอันเป็น
ประมวลแนวคดิและความเช่ือ   ซึ่งเป็นตวัการก าหนดอดุมการณ์   หลกัการและวิธีการด าเนินชีวิต
ด้านตา่งๆของมนษุย์ 
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เน่ืองน้อย  บณุยเนตร (2537) ให้ความมายไว้ว่า   โลกทศัน์ คือ ทศันคติของมนษุย์
เก่ียวกบัสิ่งท่ีอยู่รอบข้างอนัได้แก่ ทศันคติต่อโลกและจกัรวาล ต่อก าเนิดของโลกและจกัรวาล ต่อ
การเกิด ชีวิตและความตาย ต่อความสัมพันธ์ระหว่าตนเองกับผู้ อ่ืน และท่ีส าคัญคือ ทัศนคติ
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสว่นท่ีเหลือในโลกธรรมชาตทิัง้สว่นท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต      

กล่าวโดยสรุปได้ว่า   โลกทศัน์  คือ  ทศันคติหรือความคิดเห็นของบคุคลหรือกลุ่ม
คนใดกลุ่มคนหน่ึงที่มีต่อโลกหรือส่ิงต่างๆที่อยู่รอบตัว   ซ่ึงพบได้จากมองมนุษย์ด้วยกันเอง        
มองจากสงัคม มองจากธรรมชาติ และมองจากส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ   

3.2.2 แนวคิดที่เก่ียวกับการศึกษาเร่ืองโลกทัศน์ 
  นกัมานษุยวิทยาส่วนใหญ่ได้จดัการศกึษามนษุย์จากโลกทศัน์ไว้ในมานษุยวิทยา

วฒันธรรมซึง่เป็นการศกึษาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัศาสตร์แขนงอ่ืน เชน่ การศกึษาทางด้านโบราณคดี  
ด้านสงัคมความเป็นอยู่  ด้านภาษาศาสตร์  ด้านชาติพนัธุ์วรรณนา  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านศาสนา
และความเช่ือ  รวมถึงศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาด้วย   

   ในการศกึษาเร่ืองของโลกทศัน์นัน้ มีแนวความคิดเร่ิมมาจากการศกึษาของ ฟรังซ์      
โบแอส (Franz Boas)  มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) และ รูธ เบเนดิกท์ (Ruth Benedict) 
กลุ่มนักมานุษยวิทยา  ท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของพฤติกรรมของมนุษย์ เชิงจิตวิทยา  
และความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมในสงัคมและอุปนิสยัหรือบคุลิกของคนในสงัคม (จนัทราพร      
มลูลิสาร, 2546) 

อรมา พงศาพิชญ์ (2541: 81-83) ได้กล่าวถึงการศึกษาโลกทัศน์ของ โรเบิร์ต     
เรดฟิลด์ ไว้วา่  

“โรเบิร์ต  เรดฟิลด์ (Robert Redfield ) คือนกัมานุษยวิทยาคนแรกๆท่ีใช้ค าว่า 
โลกทศัน์ (Worldview) ...  เรดฟิลด์  ศึกษาคนเม็กซิกันในหมู่บ้าน  ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่แบบ
ชาวไร่นา  และเขียนหนังสือตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2499 ในหนังสือเล่มนี ้เขาชีใ้ห้เห็นสภาพสังคม  
วฒันธรรม  ของคนในเม็กซิโก  และวิธีการซึ่งคนเม็กซิกันปรับตวัเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงเพราะอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกจากโลกท่ีพฒันาแล้ว  เรดฟิลด์ พยายาม
ชีใ้ห้เห็นวา่โลกทศัน์ของชาวไร่นาเม็กซิกนัเปล่ียนไป  เม่ือสงัคมต้องเปล่ียนจากสงัคมชนบทล้าหลงั
ด้อยความเจริญมาเป็นสงัคมท่ีทนัสมยัขึน้” 

ในการศกึษาโลกทศัน์ของโรเบิร์ต  เรดฟิลด์  ได้เสนอกรอบแนวคิดอย่างกว้างท่ีว่า  
โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่มนษุย์  โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่ธรรมชาต ิ และโลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่สิ่งท่ีเหนือ
ธรรมชาติ  หลงัจากท่ีโรเบิร์ต  เรดฟิลด์ได้ศึกษาค่านิยมและโลกทศัน์คนเม็กซิกนัตามท่ีได้กล่าวไว้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 

 

 
 

ข้างต้นนัน้   ท าให้นกัวิชาการหลายคนเกิดความสนใจและพยายามท่ีจะศกึษาในเร่ืองของโลกทศัน์
อยา่งจริงจงัมากขึน้     

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับหวัข้อท่ีจะศึกษา  พบว่ามีเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดท่ีใช้ศึกษาและเก่ียวข้องกับพิธีกรรมบวชอยู่พอสมควร  ดงันัน้
แล้วผู้ศกึษาจงึขอเสนอเอกสารงานและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  3 สว่น  คือ   

4.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดของคลิฟฟอร์ด เกียทซ์ (Clifford 
Geertz) 

4.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโลกทศัน์   
4.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมบวช     
ดงัจะเสนอตอ่ไปนี ้

 
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford 

Geertz) 
ในปี พ.ศ. 2541 อมรา  พงศาพิชญ์ กล่าวถึงความคิดเร่ือง ศาสนา ของเกียร์ซ ใน

หนงัสือเร่ือง “วฒันธรรม ศาสนา และชาติพนัธุ์:วิเคราะห์สงัคมไทยแนวมานษุยวิทยา” ว่า “ศาสนา 
คือ ระบบสญัลกัษณ์ที่ให้ความหมายแก่ส่ิงรอบตวัรอบตวั  มีพลงัอ านาจที่สามารถสร้างศรัทธา 
เร้าอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยการใหส้จัธรรมเก่ียวกบัชีวิต  และอธิบายประสบการณ์ในลกัษณะ
ทีส่อดคล้องกบัอารมณ์ความรู้สึกของคน และเป็นที่ยอมรับกนัว่าเป็นจริง”   กล่าวคือ  ศาสนา คือ 
ระบบสญัลักษณ์ท่ีคนในสังคมยอมรับ  เช่ือถือ  และเห็นว่าเป็นความจริง เป็นสัจธรรมของชีวิต 
ศาสนาให้ค าอธิบายและให้ความหมายแก่ชีวิต (อมรา พงศาพิชญ์, 2541: 50)  

นอกจากนีแ้ล้วอมรา พงศาพิชญ์ ยังกล่าวถึงแนวคิดเร่ือง “Thick Description” ใน
หนงัสือเร่ือง “ความหลากหลายทางวฒันธรรม (กระบวนทศัน์และบทบาทในประชาสงัคม)”  ซึ่ง
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2542   เพ่ือใช้เป็นต าราทางวิชา
สงัคมศาสตร์  มานษุยวิทยาวฒันธรรม และวฒันธรรมศึกษา (อมรา พงศาพิชญ์, 2542: ค าน า)  
แนวคิดดงักล่าวอมราได้อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ว่าด้วย “แนวคิดวฒันธรรมพืน้บ้านและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน” และบทท่ี 4 ว่าด้วย “การศึกษาระบบความคิดโดยวิเคราะห์ความหมายในวฒันธรรม”  
ในความคิดเร่ือง “มานุษยวิทยาสัญลักษณ์” (symbolic anthropology) หรือมานุษยวิทยา
ความหมาย (interpretive anthropology) โดยได้กล่าวว่าอย่างน่าสนใจว่า “เขา (เกียร์ซ)พยายาม
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ชีใ้ห้เห็นวา่การบรรยายสภาพหรือสถานการณ์ (description)จะให้ภาพนิ่งและขาดรายละเอียดเชิง
ความหมาย การบรรยายท่ีมีรายละเอียดเชิงความหมายเพิ่มมากขึน้จะมีความสมบรูณ์เพิ่มมากขึน้
ด้วย  เขาเลือกค าว่า “thick description” ส าหรับการายงานเชิงบรรยายท่ีมีการตีความให้
ความหมาย (interpretation)” (อมรา พงศาพิชญ์, 2542: 52-53) 

ในบทความ “มองข้ามวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ที่ชายขอบสังคมไทย” ของ อานันท์     
กาญจนพนัธุ์  ใน หนงัสือเร่ือง “คนใน : ประสบการณ์ภาคสนามของนกัมานุษยวิทยาไทย” พิมพ์
เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545  ได้กล่าวถึงวิธีการศกึษาและเสนอวฒันธรรมของเกียร์ซในเชิงส านกัคิดท่ี
เรียกว่า “วัฒนธรรมสัมพัทธ์” (cultural relativism) กล่าวคือ เกียร์ซพยายามเสนอความ
หลากหลายทางวฒันธรรมมากกว่ามองวฒันธรรมเป็นแบบสากล   ทัง้ยงัเสนอให้มองวฒันธรรม
หรือหาความหมายจากมุมมองของ “คนใน” หรือ เจ้าของวฒันธรรม  ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าการศึกษา
ท านองนีก็้ยงัไมส่ามารถหลีกหนีการสร้างภาพตวัแทน (representation) ได้อยู่ดี (อานนัท์ กาญจน
พนัธุ์, 2545: 50)  และอาจารย์อานนัท์ยงัได้น าเสนอแนวคดิแบบวฒันธรรมสมัพทัธ์ยงัปรากฏอยู่ 
ในหนังสือเร่ือง “ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของ
ความคิดแบบคู่ตรงกนัข้าม” (อานนัท์ กาญจนพันธุ์, 2548)  โดยได้กล่าวถึง thick description ว่า 
คือ “การพรรณนาทีห่นาเตอะ”  เพราะมองวฒันธรรมเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีแตล่ะวฒันธรรมได้ให้
ความหมายเพิ่มเติมกันมาเป็นชัน้ๆ งานของนกัมานุษยวิทยาคือการล้วงเข้าไปตามชัน้ต่างๆของ
ความหมายเหลา่นัน้ เพ่ือเปิดเผยให้เข้าใจความหมายในแตล่ะชัน้ตามนยัดงักล่าว  แสดงว่าแตล่ะ
วฒันธรรมมีความรู้ในการให้ความหมายตา่งกนัไปด้วยนัน่เอง 

เม่ือปี พ.ศ. 2551 ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จดัพิมพ์หนงัสือชุด 
“นักคิดและความคิด” เร่ือง   “วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด 
เกียร์ซ” โดย อคนิ รพีพฒัน์  หนงัสือเล่มนีถื้อว่าเป็นการรวบรวมและอธิบายงาน ความคิดและแนว
ทฤษฎีของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz)ได้สมบรูณ์ท่ีสดุเล่มหนึ่ง  โดยผู้ เขียนได้เสนอชีวิต  
วิธีการศึกษาและผลงานของเกียร์ซออกเป็น 4 ตอนด้วยกัน  เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจง่าย เพราะ
เน่ืองจากงานของเกียร์ซใช้ภาษาท่ีซับซ้อนอุปมาอุปไมยประชดประชัน และเข้าใจยาก ดงันัน้
ผู้ เขียนจึงเขียนงานหนังสือเล่มนีด้้วยตามค าแนะน าของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า  กอนันตกูล ท่ีว่า   
“... แนะน าว่าให้ผมไปอ่านหนงัสือและข้อเขียนของเกียร์ซแล้วเขียนออกมาเองตามที่ผมคิดและ
เข้าใจ  หนงัสือเล่มนี้จึงออกมาเป็นดงันี้” (อาคิน รพีพฒัน์,ม.ร.ว., 2551: กิตติกรรมประกาศ) ซึ่งผู้
ศกึษาจะขอกลา่วโดยสงัเขปไปทีละตอนดงันี ้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 

 

 
 

“บทน า”  ผู้ เขียนเสนอความคิดต่างๆท่ีเก่ียวกบั คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz)  
รวมทัง้ลีลาการเขียนและลกัษณะงานของเกียร์ซตามความคิดของผู้ เขียน  ซึ่งในบทนีแ้สดงให้เห็น
วา่ งานของเกียร์ซมีความยากง่าย และผู้ เขียนมีทศันคตอิยา่งไรกบังานเขียนดงักลา่ว 

ตอนที่ 1: ชีวิต  การศึกษา และการท างาน  บรรยากาศของยคุสมยั  ในตอนนีผู้้ เขียน
ได้เนือ้หาแบง่ออกเป็น  4 บท  คือ บทท่ี 1 บรรยากาศของยคุสมยั  กบัการเจริญวยัของเกียร์ซ, บท
ท่ี 2 งานสนามของเกียร์: ชวาและบาหลี การชะงกังนัของการพฒันา, บทท่ี 3 ศาสนาของชวา และ
บทท่ี 4 บาหลีและโมร็อกโก  ซึง่กลา่วถึง ชีวประวตัิของเกียร์ซ  การเป็นนกัมานษุยวิทยา  ตลอดจน
การศกึษาในอินโดนีเซียวา่มีความเป็นมาอยา่งไร  ทัง้นีท้ าให้เห็นและเป็นการพรรณนาสภาพสงัคม
ของอินโดนีเซีย  โดยเฉพาะชวา  บาหลีและโมร็อกโกไปด้วย 

ตอนที่ 2 : แนวคิดทฤษฎีของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ในตอนนีผู้้ เขียนน าเสนอและอธิบาย
เก่ียวกับมุมมองในการศึกษาวัฒนธรรม  รวมทัง้แนวคิดเร่ืองการ “สัญลักษณ์”  ท่ีเก่ียวพันกับ
วฒันธรรม  ศาสนา และสงัคม   

ตอนที่ 3 : การตีความหมายสญัลกัษณ์ในวฒันธรรม  ในตอนนีผู้้ เขียนได้กล่าวถึง
ลกัษณะงานเขียนของเกียร์ซท่ีเรียกว่า “งานชาติพรรณวรรณนา”  ว่ามีลกัษณะอย่าไร  รวมทัง้การ
วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูล  และมุมมองทางวัฒนธรรมแบบ “คนใน”  ในการประเมินค่าและ
ตีความหมายทางวัฒนธรรมให้ใกล้เคียงและเข้าใจเช่นเดียวกับคนในวัฒนธรรมนัน้ๆว่าควรท า
อยา่งไร 

ตอนที ่4 : นครา: ค าวิจารณ์และบทส่งท้าย ในตอนนีผู้้ เขียนได้กล่าวถึงงานของเกียร์ซ
ท่ีช่ือ “Negara: The Theater State in Nineteenth – Century Bali, 1980” (ผู้ เชียนได้แปลช่ือ
หนงัสือเล่มดงักล่าวเป็นภาษาไทยว่า “นครา: รัฐละครแห่งบาหลีในคริสต์ศตวรรษท่ี 19”) ซึ่งเป็น
งานชาตพินัธุ์วรรณนาท่ีสมบรูณ์แบบเล่มสดุท้ายของเกียร์ซ  เป็นเร่ืองราวของราชอาณาจกัรบาหลี
ในชว่งก่อนท่ีดตัช์จะขยายอ านาจเข้ามาปกครอง  ในหนงัสือเล่มนีเ้กียร์ซได้ค้นคว้าจากเอกสารเป็น
หลัก ประกอบด้วยประสบการณ์ในการวิจัยแบบมานุษยวิทยามาเสริม  เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะ
ความเป็นรัฐของราชอาณาจกัร  นอกจากนัน้แล้วเกียร์ซยงัได้ท้าทายทฤษฎีทางการเมืองท่ีใช้ใน
สงัคมศาสตร์และเสนอทฤษฎีของเข้าเองท่ีได้จากการศึกษาราชอาณาจักรนี  ้ (อาคิน รพีพัฒน์
,ม.ร.ว., 2551: 227) 
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4.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับโลกทัศน์ 
พ.ศ. 2523  สิทธ์ิ  บตุรอินทร์  ได้ศกึษาและวิจยัเร่ือง “โลกทศัน์ของชาวไทยลานนา” 

โดยใช้แนวคิดของโรเบิร์ต เรดฟิลด์ (Robert Redfield)ท่ีว่าการศกึษางานทางวฒันธรรม    จะต้อง
ครอบคลมุโลกทศัน์ใน 3 เร่ือง  คือ 

1. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่มนษุย์ (Man to Man) 
2. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่ธรรมชาต ิ(Man to Nature) 
3. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่สิ่งเหนือธรรมชาต ิ(Man to Super nature) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการริเร่ิมและส่งเสริมงานค้นคว้าทางด้านมนษุยศาสตร์  ซึ่ง

จะเป็นผลประโยชน์ท่ีจะน าไปสู่การศึกษาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา  รวมไปถึงวิชาทางมานษุยวิทยาด้วย   นอกจากนีแ้ล้วเพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวคิดและ
ความเช่ืออนัเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของชาวไทยลานนา   

สิทธ์ิ  บุตรอินทร์  ได้น าเสนอโลกทศัน์ของชาวไทยลานนาโดยใช้แนวคิดของเรดฟิลด์
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์แล้วได้ ดงันี ้

1. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่มนษุย์ (Man to Man) 
1.1 เร่ืองสถานภาพความเป็นอยู่ทัว่ไป   ชาวไทยลานนาเป็นพวก        “สนุิยม” 

(optimists)  คือจะช่ืนชมในการมองโลกและชีวิต  ตลอดจนสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตในแง่ดีเสมอ  
1.2 เร่ืองของบญุธรรมกรรมแต่ง  ชาวไทยลานนามีโลกทศัน์ในเร่ืองบญุกรรมนี ้ 

โดยการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ  ช่วงแรกเป็นเร่ืองของอดีตท่ีเช่ือมโยงมาถึงปัจจบุนั  และช่วงท่ี
สองเป็นเร่ืองของปัจจบุนัท่ีเช่ือมโยงไปสู่อนาคต  โดยมีความเช่ือเร่ืองกรรม  บญุ  บาป  ทางพุทธ
ศาสนาเป็นสิ่งส าคญั 

1.3  เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์  ซึ่งชาวไทยลานนามีคติท่ีถือว่า  
มนษุย์เกิดมาต้องมีความสมัพนัธ์กนัแสวงหาพวกพ้องเพ่ืออยู่ร่วมกนัเป็นหมู่เป็นเหล่า  มีการยึดถือ
หลกัคณุธรรมจริยธรรมท่ีดีไว้เป็นแบบอย่างในการสร้างความสมัพนัธ์กนัในสงัคม  เช่น  หลกัคารว
ธรรม  หลกัสามคัคีธรรม  หลกัสงัคหกรรม ความปรองดอง  ความพึง่พิงซึง่กนัและกนั  เป็นต้น   

2.โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่ธรรมชาต ิ(Man to Nature) 
ชาวไทยลานนามีความเช่ือถือเก่ียวกับต้นก าเนิดของมนุษย์และธรรมชาติตามหลัก

พุทธศาสนาและเช่ือว่าอวิชชาเป็นตัวสั่งสมให้มนุษย์มีสภาวะคงอยู่และด ารงชีวิตของเขาเอง
ภายใต้กฎแห่งกรรมและวฏัสงสาร เช่น  ความเช่ือเร่ืองการเกิดของมนุษย์ท่ีปรากฏใน “บทเรียก
ขวญัลกูแก้ว”  หรือ  บทสูข่วญันาค ของพระยาปัญญาพิทยาจารย์ (พืน้)  ท่ีวา่   
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“... ปฐมก าเนิด  เมื่อเจ้าเกิดหวัมาที  จิตวิญญาณมีเท่าเส้นผมผ่าแปด      เจ้า
จึงแขวดกุฎหมาย  มาตัง้อยู่ในจอมขวญัแห่งพ่อ  หลอมหล่อเข้ามารดา  จ่ึงได้ชื่อว่า
อวิชชาตกแต่งหื้อเป็นแห่งสงัขารธรรม  มาก่อกรรมตัง้ต่อ  จ่ิงจกัก่อหื้อเป็นวิญญาณ
ขัน้ธ์  เถิงเจ็ดวนัครบไคว่พระธรรมเจ้ามาใส่หื้อเป็นด า  สงัคิณีมาตัง้ก่อแป๋งต๋าผ่อหื้อ
หนั... ” (สิทธ์ิ บตุรอินทร์, 2523: 48-49) 

 

นอกจากนีแ้ล้วชาวไทยลานนายังมีการนับถือธรรมชาติในลักษณะท่ีชาวตะวันตก  
เรียกว่า  Animism ซึ่งหมายถึง ลทัธิท่ีเช่ือว่าธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทุกอย่างของธรรมชาติมี
ชีวิตจิตใจและมีความรู้สกึนกึคดิอยูภ่ายในตวัของมนัเอง  หรือท่ีเรียกวา่ ลทัธิธรรมชาตนิิยม 

3. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่สิ่งเหนือธรรมชาต ิ(Man to Super nature) 

ชาวไทยลานนาความเช่ือเร่ืองของขวญั  การนบัถือเทพ   การนบัถือผี  เช่ือเร่ือง  โชค
ลางเป็นอยา่งมาก  เชน่  เช่ือวา่ขวญัเป็นสิ่งหนึ่งท่ีส าคญัในองค์ประกอบของชีวิตมนษุย์  คือ  ขวญั  
วิญญาณ และร่างกาย  จึงมีการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ) หรือสู่ขวัญเพ่ือความเป็นมงคลต่อการ
ด าเนินชีวิตของตน  หรือความเช่ือเร่ือง “ผิดผี”  ชาวไทยล้านนาเช่ือว่า  ทกุสิ่งทกุอย่างมีผีคอยดแูล
รักษา  ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน  เม่ือการละเมิดความเป็นส่วนตวัของหญิงสาว  เช่น  สมัผสั
ร่างกายเป็นเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสมและต้องห้ามท่ีจะกระท า  ชาวไทยลานนาจึงเช่ือว่าจะท าให้ผีท่ีคอย
ดแูลนัน้โกรธหรือไมพ่อใจ  จงึต้องมีการขอขมาเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบ  เป็น
ต้น  ซึง่สิ่งนีเ้กิดจากผลท่ีสืบเน่ืองมาจากลทัธิธรรมชาตนิิยมทัง้สิน้   

ในการศกึษาโลกทศัน์ของชาวไทยลานนาของ สิทธ์ิ  บตุรอินทร์ ท าให้เห็นโลกทศัน์ของ
ชาวไทยลานนาได้อย่าชดัเจนว่า  ชาวไทยลานนาน าหลกัในการด าเนินชีวิตมาผสมผสานกบัหลกั
ทางพทุธศาสนาและความเช่ือในลทัธิธรรมชาตินิยมได้อย่างดี  เพ่ือให้ตนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
และมีความมัน่คงในสงัคม  

ในปี พ.ศ. 2534 อภิศกัดิ์ โสมอินทร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์โลกทศัน์ของชาวอีสานจาก
วรรณกรรมถ่ินอีสาน เช่น  สุภาษิต  ผญา  ขะล า(ข้อห้าม) ประเพณี  นิทาน ต านาน บทสู่ขวัญ  
เป็นต้น ไว้ในหนงัสือเร่ือง “โลกทศัน์อีสาน”   โดยใช้แนวความคดิของเรดฟิลด์ เชน่เดียวกบังานของ 

ในการศึกษาอภิศกัดิ์ได้แยกประเด็นท่ีจะศึกษาเพ่ือให้เห็นความชัดเจนของโลกทัศน์
มากยิ่งขึน้  ดงันี ้
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1. โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่มนษุย์ (Man to Man) 
1.1  ต่อความเป็นคน    มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านจริยธรรมเป็นหลกั  โดย

ศกึษาว่าชาวอีสานมีคณุธรรมในเร่ืองใด  อาทิ  สปัปริุสธรรม 7  คือ  เป็นผู้ รู้จกัเหต ุ เป็นผู้ รู้จกัผล  
เป็นผู้ รู้จักตน  เป็นผู้ รู้จกับุคคล  เป็นผู้ รู้จักชุมชนหรือสงัคม  เป็นผู้ รู้จักประมาณ  และเป็นผู้ รู้จัก
กาลเวลา  เป็นต้น 

1.2  ตอ่เพศ   เช่น ชาย หญิง  นกับวช  และผู้ มีบคุลิกคร่ึงๆกลาง  เป็นต้น1.3  ตอ่
วยั  เชน่ เดก็ วยัรุ่น ผู้ใหญ่  วยักลางคน  ผู้ เฒา่  เป็นต้น 

1.4  ตอ่เครือญาต ิ เชน่  พอ่ แม ่ พ่ี น้อง ญาต ิคูค่รอง บพุการี  เป็นต้น 
1.5  ตอ่ชาตพินัธุ์ เชน่  ลาว เขมร มอญ สว่ย กะเลิง ย้อ ภไูท จีน เป็นต้น 
1.6 ตอ่สถานภาพทางเศรษฐกิจ  เชน่  คนจน  ปานกลาง  คนรวย  เป็นต้น  
1.7 ต่อสถานภาพทางสังคม   ศึกษาในเร่ืองของชนชัน้ต่างๆในสังคม  เช่น  

แรงงาน  กรรมกร  เกษตรกร  ไฮโซ (Hi-Society) รวมถึงศกัดนิาด้วย เป็นต้น  
1.8 ต่อการศึกษา   เช่น  ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี     ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  ปวส. ปวช. มหาเปรียญ  เป็นต้น  รวมถึงทศันะตอ่สถาบนัการศกึษาด้วย 
1.9 ตอ่สงัคม  เช่น  วฒันธรรม  ประเพณี ถ่ินท่ีอยู่อาศยั  สิทธิเสรีภาพ  กฎหมาย

การเมืองการปกครอง  เป็นต้น 
2.โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่ธรรมชาต ิ(Man to Nature) 

2.1 สิ่งมีชีวิต  แยกออกเป็น 2 ประเด็น  คือ  สัตว์และพืช  โดยในแต่ละเป็น
ประเดน็ก็ได้แยกออกเป็นประเด็นย่อยๆอีก ดงันี ้

-   สตัว์มีคณุ  สตัว์มีโทษ  สตัว์ท่ีมีขนาดใหญ่ และสตัว์ท่ีมีรูปร่างแปลก
ประหลาด 

 -   พืชให้คณุ  พืชเป็นอาหาร  พืชเป็นยา  และพืชให้โทษ 
2.2 สิ่งไมมี่ชีวิต  ของใช้  เคร่ืองมือท่ีอยูอ่าศยั  ท่ีอยูอ่าศยั  เป็นต้น 

 

3.  โลกทศัน์ท่ีมนษุย์มีตอ่สิ่งเหนือธรรมชาต ิ(Man to Supernature) 
3.1 ศาสนา ลทัธิ ความเช่ือ   
3.2 ไสยศาสตร์  โหราศาสตร์ 
3.3 ภตู ิผี ปีศาจ  วิญญาณ 
3.4 ความเร้นลบั  ความมหศัจรรย์ 
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งานศึกษาของสมศกัดิ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานท่ีเรียบ
ง่าย  สะท้อนภาพสังคมอย่างกว้างๆได้เป็นอย่างดีท่ีว่า  สังคมของชาวอีสานเป็นสังคมท่ีใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต  ให้ความส าคญัในระบบเครือญาติ  ให้ความส าคญั
และสร้างความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคนในสงัคมเดียวกนั  ทัง้ท่ีอยู่ในระดบัชนชัน้เดียวกนัและตา่งชน
ชัน้กนั  ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศกึษา  ให้ความส าคญัในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับ
ธรรมชาติเป็นหลกั  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านีล้้วนแต่เป็นการใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนาผสมผสานเข้า
กบัลทัธิธรรมชาตนิิยมทัง้สิน้     

เน่ืองน้อย  บณุยบตุร ได้ศกึษาและวิจยัเร่ือง “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทศัน์ใน
พทุธปรัชญาและปรัชญาตะวนัตก” ในปี 2537 งานชิน้นีเ้ป็นการศกึษาโลกทศัน์ของมนษุย์ในแง่จ
ริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม  คือ  การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์โลกทางอภิปรัชญาและ
ทางจริยศาสตร์ผนวกกับการกระท าท่ีก่อให้เกิดการอยู่รอดและความสมดลุของสภาวะแวดล้อม
ทางธรรมชาติ  ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์โครงสร้างทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์จากพุทธปรัชญา
และปรัชญาทางศาสนาทางตะวนัตก และได้สรุปในรูปแบบของ  “ท่าที” หรือ “ลกัษณะพฤติกรรม
ของมนษุย์กบัธรรมชาต”ิ  ดงันี ้ 

1.  ท่าที “ทรราช” (Despotic Position)  คือ การมองความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาตท่ีิเป็นเสมือนความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้า “ทรราช” (มนษุย์) กบั “บา่ว” โลกธรรมชาติ  ท่าที
หรือพฤติกรรมนีม้นุษย์จะมีอ านาจโดยชอบธรรมในการใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์จากโลก
ธรรมชาต ิ  

2. ท่าที “ผู้ท าหน้าท่ีดแูลแทนพระเจ้า” (Stewardship) คือ พฤติกรรมท่ีมองว่ามนษุย์มี
หน้าท่ีความรับผิดชอบจากพระเจ้าท่ีจะดแูลโลกธรรมชาติ 

3. ท่าที “นิเวศน์ส านึก” (Ecological Conscience)  คือ การมองโลกและมนุษย์แบบ
องค์รวม  ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากวิทยาศาสตร์สาขานิเวศวิทยา  โดยท่ีมนุษย์คือส่วนย่อยของโลก
ธรรมชาติท่ีอิงอาศยักันกันอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมนุษย์จ าเป็นต้องมีส านึกในความรับผิดชอบต่อ
นิเวศน์โดยรวม 

4. ทา่ที  “ส านกึทางศาสนาท่ีหยัง่และโยงถึงสรรพสิ่งทัว่สากล”   ในพฤติกรรมหรือท่าที
นีผู้้ศกึษาได้โลกทศัน์จากหลกัธรรมทางพทุธศาสนา คือ “ไตรลกัษณ์”  “ปฏิจจสมปุบาท”  “ฉันทะ”  
“เมตตา”  “กรุณา”  และ “นิพพาน”   และได้ผลการศึกษา คือ มีการปฏิเสธความมีอยู่ของตวัตน  
มนษุย์ไม่แปลกแยกจากโลกธรรมชาติ  มนษุย์ไม่ได้เป็นศนูย์กลางของโลก  และไม่มีการล าดบัสูง
ต ่าของคณุคา่   
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เรณ ูเหมือนจนัทร์เชย  ได้เสนอโลกทศัน์ทางความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีของชาวไทยโซ่ง 
ในหนังสือเร่ือง โลกทศัน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ ในประเทศไทย : ความเชื่อเร่ืองผีของไทยโซ่ง ซึ่ง
ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียนเอง เร่ือง “ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งท่ีมี
ผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต: กรณีศกึษาหมูบ้่าน แหลมกระเจา 2 ต าบลล าลกูบวั อ าเภอดอนตมู 
จงัหวดันครปฐม” เม่ือปี 2541 จากการศกึษาของผู้ เขียนพบว่า  ชาวไทยโซ่งให้ความส าคญักบัการ
นบัถือผีอย่างเคร่งครัด  ยดัถือปฏิบตัิว่าคือหน้าท่ี และพร้อมใจกันท่ีจะปฏิบตัิโดยเช่ือว่าเป็นสิ่งดี
งาม เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบตั ินอกจานีแ้ล้ว เรณ ู พบวตัถปุระสงค์ตา่งๆท่ีแฝงอยู่ในการนบัถือผีของ
ชาวไทยโซง่ ดงันี ้ 

1. เพ่ือแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อพ่อแม่  บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแล้ว  เช่น 
การปาดตง พิธีเสนเรือน เป็นต้น 

2. ท าให้เกิดความสบายใจ มีก าลงัใจท่ีดี  เป็นการรักษาสขุภาพจิต เช่น การบนบาน
ศาลกลา่วตอ่เจ้าพอ่พระอินทร์ เจ้าพอ่อลูมุ เจ้าพอ่พระบงกุ์ เป็นต้น 

3. เพ่ือนกระชบัความสมัพนัธ์ของญาตพ่ีิน้องท่ีถือผีเดียวกนัหรือญาติคนอ่ืนๆทัง้ท่ีอยู่ใน
หมูบ้่าน และตา่งหมูบ้่านได้มาพบปะสงัสรรค์กนั  เชน่ พิธีเสนหบัมด พิธีเสนเรือน 

4. ท าให้ไทยโซง่ในหมูบ้่านมีความสามคัคี เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ท าให้หมู่บ้านร่มเย็น
เป็นสุข เพราะไทยโซ่งทกุคนตา่งมีความเช่ือและยึดมัน่ในสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิร่วมกัน  เช่นการเคารพ นบั
ถือ บชูาศาลประจ าหมูบ้่าน 

  5. การจดัประเพณี พิธีกรรมเป็นการด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์  แสดงให้
เห็นว่าไทยโซ่งได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินชีวิตท่ีมีผีเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น พิธีเสนปาดตง  พิธี
เสนเรือน เป็นต้น  

 จากการศกึษาของเรณู พบว่า  โลกทศัน์ทางความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีนัน้เป็นกลไกล
หนึง่ท่ีท าให้ชาวไทยโซง่มีความเหนียวแนน่กบัในสงัคม และสวามารถด ารงวฒันธรรมทางชาติพนัธุ์
ได้ในสงัคมปัจจบุนั 

 หนงัสือเร่ือง การตายที่ไม่ตายจากในโลกทศัน์ของคนมอญ: ชีวิต ความตาย และชีวิต
หลังความตาย ของ เอกรินทร์ พึ่งประชา ท่ีจัดพิมพ์ขึน้ท่ีระลึกการจากไปของคุณแม่ฉวี อัตต
สมัพนัธ์ ชาวไทยเชือ้สายมอญ-จีน บ้านนครชุมน์  อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ ได้กล่าวถึงโลก
ทศัน์ของชาวมอญท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเช่ือ 2 ลกัษณะใหญ่ๆ  คือ  โลกทศัน์ทางความเช่ือท่ีเก่ียว
โยงกับพระพทุธศาสนา  และโลกทศัน์ทางความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผีบรรพบุรุษ  ผู้ เขียนพบว่า 
ความเช่ือเร่ือง “ผี” ต่างๆ ของคนมอญไม่ใช่สิ่งท่ี “งมงาย”  ตรงกันข้ามกลบัเต็มไปด้วยเหตผุลท่ี
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แอบแฝงเป็นกฎเกณฑ์ทางสงัคม (norms) เพ่ือใช้ขดัเกลาให้สมาชิกในสงัคมอยู่อย่างสงบสขุ โดย
ใช้กลไกทางความเช่ือเร่ืองผีมาท าให้คนเกิดความเกรงกลวัตอ่บาปอีกทัง้ยงัช่วยให้ผ่อนคลายภาวะ
ตงึเครียดทางจิตใจท่ีมนษุย์ไม่อาจหาค าตอบได้จากหลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเจ็บป่วย
ไข้ท่ีหาสาเหตไุม่ได้ เป็นต้น  ดงันัน้แล้วคนมอญจึงมีความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัความเช่ือ
เร่ืองผีอยา่งแนบแนน่มากมาย (เอกรินทร์ พึง่ประชา, มปป.: 55)  

 ภาษาก็เป็นผลผลิตทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีสามารถศึกษาและแสงให้เห็นถึงโลก
ทศัน์ของคนในสงัคมหรือกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ๆได้เช่นกัน   ดงัจะเห็นได้จากงานของวนิดา  เจริญศขุ  
เร่ือง “นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน: การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ์ ”  ในปี 2532 เป็น
การศึกษาถึงวิธีการตัง้นามสกุลของคนไทยเชือ้สายจีน  โดยใช้วิธีการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติ
พันธุ์   โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ในการตัง้นามสกุลของคนไทยเชือ้สายจีน  เพ่ือ
วิเคราะห์ความหมายของนามสกลุของคนไทย  และเพื่อเป็นการสรุปคา่นิยมท่ีสะท้อนโดยนามสกลุ
ของคนไทย  ซึง่ผลการวิจยัพบวา่  คนไทยเชือ้สายจีนมีเกณฑ์การตัง้นามสกลุอยู่  2 วิธี  คือ การตัง้
นามสกลุโดยท่ีรักษาเค้าทางเสียงหรือความหมายของแซเ่ดมิ  และการตัง้นามสกลุโดยไม่มีเค้าของ
แซเ่ดมิ  ซึง่ในการตัง้นามสกลุส่วนใหญ่พบว่า  การตัง้นามสกลุของคนไทยเชือ้สายจีนส่วนใหญ่จะ
นิยมให้มีความหมายในเชิงบวก  คือ  “ความเป็นเลิศ”  “ความมั่งคั่งร ่ ารวย” และ “ความ
เจริญรุ่งเรือง”  ซึ่งความหมายเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและโลกทศัน์หลายประการ  เช่น  
แสดงถึงความปรารถนาเป็นเลิศ  ความร ่ารวย  ความเจริญรุ่งเรือง  อ านาจ  ความส าเร็จ  ความ
มัน่คง  เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2544 งานวิจยัเร่ือง “โลกทศัน์ของชาวเวียดนามจากสภุาษิต : Vietnamese 
Worldviews from proverbs” ของ โสภนา  ศรีจ าปา งานวิจยัชิน้นีผู้้ศกึษาได้ศกึษาโลกทศัน์โดยใช้
การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ คือ  โครงสร้างทางไวยากรณ์และฉันทลกัษณ์    ซึ่งในการศึกษา
วิเคราะห์สุภาษิตเวียดนามนีเ้ป็นการศึกษาเชิงสหวิชาการ  ได้แก่  การศึกษาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม  คติชนวิทยา  และภาษาศาสตร์  โสภนาได้แสดงโลกทัศน์ท่ีได้สะท้อนจากสุภาษิต
เวียดนามไว้  วา่  ชาวเวียดนามให้ความส าคญัเก่ียวกบัการอยู่ร่วมในสงัคมท่ีเป็นไปอย่างเรียบง่าย
และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการท างานในชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก 

 ในงานวิจยัของ พชร  สวุรรณภาชน์  เร่ือง “โลกทศัน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย : 
เพลงโคราช” เม่ือ พ.ศ. 2544 นัน้  ผู้ ศึกษาพยายามจะศึกษาโลกทัศน์ของชาวไทยโคราชผ่าน
วฒันธรรมดนตรีพืน้บ้าน  คือ กลอนเพลงและการเล่นเพลงโคราชแบบดัง้เดิม  ผลจากการศึกษา
พบวา่ โลกทศัน์ของชาวไทยโคราชเป็นโลกทศัน์ท่ีมีพืน้ฐานมาจากความเช่ือทางพทุธศาสนา ท าให้
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จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีการด าเนินชีวิตชาวไทยโคราชสอดคล้องตามหลักพุทธ
ศาสนา เช่น  มีการด าเนินชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ มีลกัษณะทางสงัคมแบบพึ่งพาตนเอง เป็น
ต้น  

  นอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่า หมอเพลงโคราชมีการปฏิบตัิตวัท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในสงัคมได้คล้ายกบัผู้น าทางความคดิและทางปฏิบตั ิ เชน่  มีความกตญัญ ู ความเสียสละ  ปฏิบตัิ
ตนตามศีลธรรมท่ีดีงาม    มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่  มีความเห็นอกเห็นใจกัน  พึ่งพาอาศยักนั  เป็น
ต้น  นอกจากนีย้งัปรากฏโลกทศัน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมในรูปของเนือ้หาของเพลงท่ีร้อง  พบว่า
มีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามเหตกุารณ์และทนัสมยัในขณะนัน้  เช่น  เดิมมีประเพณีลงแขก
เก่ียวข้าว  แตใ่นปัจจบุนักลายเป็นการรับจ้างเก่ียวข้าวแทน  เป็นต้น 

4.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพธีิบวชมอญ     
จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับประเพณีการบวชชองชาวมอญนัน้ส่วน

ใหญ่แล้วจะมีเนือ้หาของงานบวชเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนือ้หาทัง้หมด  เป็นต้นว่า เป็นเนือ้หาเติม
เตม็ให้เห็นภาพประเพณีวฒันธรรมของชาวมอญ  อย่างงานของอะระโท อชิมา ท่ีศกึษาเร่ือง “ชีวิต 
พิธีกรรมและเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของคนมอญในเมืองไทย : กรณีศึกษาในเขตอ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบรีุ”  ปี 2536  

ใน “ประเพณีมอญทีส่ าคญั” ของ จวน  เครือวิชาฌยาจารย์  ในบทท่ี 6 เร่ือง ประเพณี
บรรพชา – อปุสมบท ท่ีทางศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ท่ีน ามาจดัพิมพ์ครัง้ท่ี 1 ใน
ปี 2543 และพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ในปี 2548 ตามการจดัพิมพ์หนงัสือในโครงการข้อมลูด้านมอญศกึษา
ของศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ  ทัง้นีบ้ทความดงักล่าวได้เคยพิมพ์เผยแพร่แล้วในปี 2536 ใน
หนงัสือของมหาวิทยาลยัศิลปากรจดัพิมพ์เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านวดัม่วง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535”  เม่ือวนั
ศกุร์ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2536 ในหนงัสือ “ลุ่มน ้าแม่กลอง : พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม” 
และ ในบทความเร่ือง “ประเพณีพิธีกรรมการบวชของชาวไทยเชื้อสายมอญ อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี” ของ กาญจนา  ชินนาค  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สถาบนัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิมพ์ในวารสารศิลปวฒันธรรม
ท้องถ่ิน  จงัหวดัราชบรีุ  ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 5 เม่ือปี 2546   

เอกสารงานวิจยัท่ียกอ้างมาข้างต้นทัง้ 3 งานนี ้ล้วนแตน่ าเสนอเนือ้ในเร่ืองของขัน้ตอน
วิธีการบวช   ขัน้ตอนการบวช  การเตรียมการบวชอย่างพอสังเขป  เป็นต้นว่า  ก่อนบวชฝ่าย
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เจ้าภาพต้องพิมพ์การ์ดเชิญแจกเพ่ือนบ้านเพ่ือนเป็นการบอกกล่าว      ต้องหาจองตวัสาวอุ้มต้น
เทียน  วนัสกุดบิน้อยไปขอขมาญาติผู้ ใหญ่  วนัจริง มีการเลีย้งพระช่วงเช้า  แห่นาคไปไหว้สถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิประจ าหมูบ้่าน  ช่วงเท่ียงปลงผม  ช่วงบา่ยเข้าอโุบสถเพ่ืออปุสมบท   อย่างนีเ้ป็นต้น  ซึ่ง
เห็นถึงขึน้ตอนพิธีการวา่มีอะไรบ้างและอยา่งไร   

สว่นบทความเร่ือง “ประเพณีความเชื่อของชาวมอญบา้นม่วง”  ของ อมาวสี ย้ิมอ านวย 
ใน หนังสือเร่ือง “ลุ่มน ้าแม่กลอง : พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม” คราวท่ีจัดพิมพ์ครัง้
เดียวกบังานเขียนของ จวน เครือวิชาฌยาจารย์  กลบัเสนอในประเด็นเร่ืองความเช่ือท่ีเก่ียวโยงกบั
พิธีกรรมบวช  ยกตวัอยา่งเชน่ เร่ืองเลา่ท่ีมีเนือ้เร่ืองสอนใจ หรือให้ผู้อ่านฉกุคิด  หรือจงูใจให้เห็นถึง
ความดีของการบวช เป็นต้นว่าเร่ืองนางสลอยไม่เคยไหว้พระท าบญุ  ฝันว่ายมทตูจบัตนไปในนรก
แล้วทรมานโยนลงกระทะทองแดงแต่กลบักลายเป็นดอกบวับานอยู่เต็มกระทะ ซึ่งเกิดจากการท่ี
นางให้ลูกชายบวชเณร  ซึ่งสอนให้รู้ว่า การบวชมารดาท่ีไม่สามารถบวชได้จะได้อานิสงส์เม่ือลูก
บวชให้พอ่แม ่  

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองบวชในวฒันธรรมอ่ืน  อย่าง บวชช้าง : 
ภาพสะท้อนมิติทางสงัคมและวฒันธรรมของชาวพวน กรณีศึกษาชุมชนบ้านหาดเสี้ยว อ าเภอ
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  เม่ือพ.ศ. 2538  ของ ศิริพร ศรีแสง ท่ีศกึษาประเพณีบวชของนาคท่ีใช้
ช้างเป็นพาหนะและมีการแต่งกายสวยงามและใส่แว่นตาด าเม่ือเวลาแห่  ศิริพรใช้แนวคิดทาง
มานษุยวิทยาวิเคราะห์ด้านสญัลกัษณ์ของ วิทเตอร์ เทอร์เนอร์และคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ  และแนวคิด
ทางคติชนวิทยา ของแดน เบน เอสโมและ เบ็นเน็ต  ไอไสตน์  เพ่ือวิเคราะห์พิธีการบวชในฐานะ
เป็นศลิปะการแสดง  งานชิน้นีถื้อวา่มีความใกล้เคียงกบังานท่ีผู้ศกึษาสนใจ 
 
5 ขอบเขตของการวิจัย 

การศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษาจะศกึษาโลกทศัน์จากประเพณีและพิธีบวชของกลุ่มชาวไทย
ชาตพินัธุ์มอญ  โดยใช้บ้านครชมุน์  อ าเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบรีุเป็นกรณีศกึษา ซึ่งจะศกึษาด้วย
การเก็บข้อมลูจากผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทกุคน   อาทิ  ผู้บวช  ครอบครัวและญาติของผู้บวช  ช่างตดั
ผม  ช่างแต่งหน้า  พระสงฆ์  เป็นต้น  จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเคยบวชและยงัไม่ได้บวชเพ่ือให้เห็น
ทรรศนะเก่ียวกบัการบวชทัง้หญิงและชาย  ถึงเร่ืองราวเกิดขึน้แล้วในอดีต (ประสบการณ์และความ
ทรงจ าในอดีต) และก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
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6. วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
การศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้ศกึษาจะใช้วิธีการศกึษาทางมานษุยวิทยา  คือ  สมัภาษณ์ ทัง้

ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมต่างๆในพิธีกรรม  อาทิ  ผู้ บวช  ครอบครัวและญาติของผู้ บวช  ช่างตัดผม  ช่าง
แตง่หน้า  พระสงฆ์  เป็นต้น  และสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม นอกจากนีย้งัค้นคว้าหาข้อมลูจาก
เอกสาร  รูปถ่ายประกอบในการศกึษาด้วย 

 
7. ขัน้ตอนในการศึกษา 

7.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของความงาม  การตีความระบบ
สญัลกัษณ์  พิธีบวชของชนชาตมิอญ  จากหนงัสือ  บทความ   บทความสมัภาษณ์นกัร้อง  เอกสาร
งานวิจยั  เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้อง 

7.2 สมัภาษณ์  สอบถามผู้ รู้ท่ีเป็นชาวไทยเชือ้สายมอญ และ สงัเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม 

7.3 รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจากการค้นคว้าและสัมภาษณ์  น ามาจัดระบบให้เป็น
ระเบียบเพ่ือให้ง่ายตอ่การวิเคราะห์    

7.4 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากากรสมัภาษณ์และจากการค้นคว้า 
7.5 สรุปผล  และตรวจทานผลจากข้อมลูท่ีได้  เขียนรายงาน  และน าเสนอตอ่อาจารย์ 
 

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เป็นแนวทางหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยเชือ้สาย

มอญบ้านนครชมุน์ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
8.2 เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการศกึษาวิจยัพิธีกรรมบวชและพิธีกรรมอ่ืนๆได้ 
8.3 เป็นข้อมลูทางวฒันธรรมประเภทหนึ่งให้กับชุมชนบ้านนครชมุน์ อ าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบรีุ  
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านนครชุมน์  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

 
1 สภาพท่ัวไปของชุมชน 

บ้านนครชุมน์  อยู่ห่างจากตวัอ าเภอบ้านโป่งประมาณ 5 กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอ
เมืองราชบรีุ 35 กิโลเมตร  มีพืน้ท่ี 14.17 ตารางกิโลเมตร (9,962 ไร่) เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลนคร
ชมุน์ แบง่เขตการปกครองออกเป็น 3 หมู ่ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6 มีอาณาเขตติดตอ่กบัต าบล
อ่ืนๆดงันี ้
 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบับ้านทา่อิฐ 
 ทิศใต้    ตดิตอ่กบับ้านหวัหิน และต าบลคลองตาคด อ าเภอโพธาราม 
 ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบับ้านดงมะมว่ง และต าบลสวนกล้วย  อ าเภอบ้านโป่ง 
 ทิศตะวนัตก  ตดิกบัริมน า้แมก่ลอง 

มีจ านวนประชากรท่ีอยู่อาศยัประมาณ 1,222 คน เป็นชาย 557 คน เป็นหญิง 665 คน 
มีจ านวนครัวเรือน 333 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลนครชมุน์, 2554) ประชากรส่วนใหญ่
ในชมุชนเป็นชาวไทยเชือ้สายมอญ นอกจากนีย้งัมีกลุม่คนไทยเชือ้สายจีน เขมร  ลาว และไทย  มา
จากแตง่งานกบัคนไทยเชือ้สายมอญ และอยู่อาศยัท่ีบ้านนครชมุน์เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว  ท่ี
เห็นชดั คือ กลุม่คนไทยเชือ้สายจีน ซึง่ตัง้บ้านเรือนอยู่ริมแมน่ า้และประกอบอาชีพค้าขาย 

บริเวณท่ีหมู่บ้านตัง้อยู่เป็นท่ีดอนน า้ท่วมไม่ถึง  บางแห่งเป็นท่ีลุ่มติดแม่น า้ น า้ท่วมถึง
ในฤดนู า้หลาก  ดงันัน้บริเวณพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจึงเหมาะแก่การท าการเกษตร  มีลกัษณะ
สภาพอากาศโดยรวมร้อนชืน้ 

ในอดีตประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีการใช้แรงงานภายใน
ครอบครัวเป็นหลกั  เน่ืองจากคนมอญนครชุมน์มีความสมัพนัธ์กันในลกัษณะเครือญาติ  ท าให้มี
แรงงานและผลิตผลผลิตทางเกษตรได้จ านวนมาก  แต่ในปัจจุบนัคนในหมู่บ้านยงัมีการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ อีก เชน่ ค้าขาย อตุสาหกรรมในครัวเรือน รับจ้างทัว่ไป รับราชการ ซึ่งเน่ืองมาจากคนใน
หมู่บ้านได้รับการศกึษาท่ีสูงขึน้  ทัง้นีย้งัมีเส้นทางท่ีสะดวกตอ่การเดินทาง  การติดตอ่ค้าขาย เป็น
ผลท าให้แรงงานทางภาคการเกษตรลดน้อยลงไป  เกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องจ้างแรงงานภายนอก
ครอบครัวมาท านา  ด านา  เก่ียวข้าวแทน เน่ืองจากหมู่บ้านตัง้อยู่ติดกับแม่น า้แม่กลองท าให้การ
คมนาคมและระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในอดีตใช้เส้นทางน า้ โดยการล่องเรือเป็นหลัก
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และใช้ทางเกวียนเป็นเส้นทางการคมนาคมทางบก  แตใ่นปัจจุบนัมีการตดัถนนลาดยางเลียบริม
แมน่ า้และเส้นทางหลกัภายในหมูบ้่าน การคมนาคมขนส่งจึงใช้จกัรยานยนต์และรถยนต์เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วแทน  

ส าหรับเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางสู่หมู่บ้านนครชุมน์นัน้  มีหลายเส้นทาง 
ดงันี ้เส้นทางหลกั คือ ใช้เส้นทางถนนลาดยางจากอ าเภอบ้านโป่ง เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้
เส้นทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 323 (ถนนบ้านโป่ง-กาญจนบรีุ)  แยกจากถนนเพชรเกษมทางตอน
เหนือของจงัหวดัราชบรีุในเขตอ าเภอบ้านโป่ง หลงัจากนัน้ใช้เส้นทางเลียบคลองประปา และถนน
เลียบแม่น า้แม่กลอง ผ่านบ้านสวนกล้วย  บ้านท่าอิฐ  เลียบริมแม่น า้มาเร่ือยๆ จะถึงวดัใหญ่นคร
ชมุน์ 

อีกเส้นทางหนึง่ คือ การเดนิทางโดยรถไฟ เส้นทางจากสถานีรถไฟธนบรีุ  บางกอกน้อย  
เดนิทางมายงัสถานีรถไฟนครชมุน์  ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหลงัของหมูบ้่าน ใกล้ทุง่นาท้ายหมูบ้่าน 

ในการเดินทางเข้าสู่บ้านนครชมุน์นีไ้ม่มีรถประจ าทางผ่าน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะ
เดินทางเข้าอออกโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล ส าหรับผู้ ไม่มีรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์หากจะเดินทางเข้าหมู่บ้านต้องใช้บริการจกัรยานยนต์รับจ้างในตวัอ าเภอบ้านโป่ง  
ซึง่มีวินอยูท่ี่  วินรถตู้กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง  วินหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านโป่ง และวินหน้าสถานี
รถไฟบ้านโป่ง  ซึง่รู้จกัหมูบ้่านนครชมุน์เป็นอยา่งดี  เพราะสว่นหนึง่เป็นคนในท้องถ่ิน 

บ้านนครชุมน์นีมี้วดัใหญ่นครชุมน์ หรือเดิมเรียก “วดันครชุมน์”  ตัง้อยู่ใน หมู่ 6 เป็น
ศนูย์กลางทางจิตใจของชาวบ้าน  ด้านหน้าวดัมีสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีคนในชุมชนนบัถือคือ “วิหาร
ปากี” ตามความเช่ือของคนในชุมชนว่า  ฐานของวิหารปากีเดิมเป็นฐานอิฐท่ีบรรพบุรุษตัง้ใจจะ
จ าลองพระธาตมุะเตา  เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์ทางใจของชาวมอญท่ีอพยพมา หลงัวดัเป็นโรงเรียน
วดัใหญ่นครชมุน์ ชาวบ้านนครชมุน์ยดึวดัใหญ่นครชมุน์เป็นสถานท่ีศนูย์กลางทางของการประกอบ
พิธีกรรมตา่งๆทางศาสนา  ในอดีตนัน้บ้านนครชมุน์มีพืน้ท่ีบางส่วนตัง้อยู่กลางแม่น า้แม่กลองตรง
บริเวณด้านหน้าวดัใหญ่นครชมุน์ในปัจจบุนั ตอ่มาจึงได้เปล่ียนขยบัขยาย บ้านเรือนมาอยู่บริเวณ
ผืนดินริมฝ่ังแม่น า้แม่กลอง  เน่ืองจากน า้ในแม่น า้เซาะตลิ่งพัง พืน้ดินถูกน า้ท่วมจึงไม่สามารถ
อาศยัอยู่ได้  ส่วนใหญ่คือ บ้านนครชมุน์ หมู่ท่ี 6 ด้านหน้าวดัใหญ่นครชุมน์ (ตรงข้ามวดัมะขาม) 
และ หมู่ท่ี 5 ท่ีอยู่เลียบริมน า้แม่กลอง ด้านฝ่ังตรงข้ามวดัม่วง และ หมู่ท่ี 4 ท่ีอยู่ทางแยกโรงสีทาง
ไปสถานีรถไฟนครชมุน์ในปัจจบุนันี ้(มอง เกษเจริญ, 2554) 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีบ้านนครชมุน์ หมู ่4 หมู ่5 และหมู ่6  
ท่ีมา: ปรับปรุงจากแผนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนครชมุน์ จาก องค์การบริหารส่วนต าบล
นครชมุน์, ลักษณะท่ีตัง้, เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2555. เข้าถึงได้จากhttp://nakhonchum.go.th/ 
default.php?modules=fckeditor&fck_id=5&view_id=56&orderby=1 
 

เลียบไปตามถนนสายหลกัริมแม่น า้ไปทางหมู่ 4 แล้วไปตามถนนเล็กๆท่ีแยกจากถนน
สายหลกัเรียบริมแมน่ า้ จะพบสถานีรถไฟนครชมุน์ ซึง่เป็นสถานีท่ีตัง้อยู่อยู่ระหว่างสถานีรถไฟบ้าน
โป่ง กับคลองตาคต อ าเภอโพธาราม บนทางรถไฟสายใต้  หากเดินเลียบไปตามถนนจนสุดหมู่ 4 
จะพบส านกัปฏิบตัิธรรม “ศานตินนัทวนั” นอกจากนีแ้ล้วกลางหมบู้านนครชมุน์ ยงัมี “ศาลเจ้าพ่อ
ช้างพนั” ซึง่ชาวบ้านมีความเช่ือวา่เป็นศาลเจ้าท่ีบรรพบรุุษของคนในชมุชนและจดัให้มีการสกัการะ
เป็นประจ าทกุปี   

ลักษณะการแยกแยะหมู่บ้านทัง้สามหมู่บ้านนัน้  คนมอญนครชุมน์จะเรียกช่ือเป็น
ภาษามอญตามลกัษณะของท่ีตัง้หมูบ้่านนัน้ๆ ดงันี ้(คมสรร  จบัจ,ุ 2554) 
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เรียกบ้านนครชุมน์เป็นภาษามอญว่า “กวานโหน่ก” ซึ่งมาจากค าว่า กวาน ท่ีแปลว่า 
บ้าน หรือ หมูบ้่าน หรือ บาง  รวมกบัค าว่า โหน่ก  ท่ีแปลว่าใหญ่ ซึ่งคนสมยัก่อนได้เคยบอกเล่ากนั
มาวา่หมูบ้่านนครชมุน์นีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีมีคนมาอยูร่วมกนัจ านวนมากและมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่  

เรียกกลุม่คนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีว่า “อมุ”  แปลว่า “หมู่ หรือ กลุ่ม”  โดยค าว่า “อมุ” เม่ือ
เทียบกับลกัษณะหรือค ากิริยา หมายถึง ลกัษณะการกองรวมกันเป็นกลุ่มๆ  แยกเป็นกองๆ   โดย
เร่ิมจาก ท่ีหมู่ท่ีอยู่ใกล้วัด คนมอญนครชุมน์เรียกว่า “อุมเต้อ”  หรือ หมู่เนิน เพราะบริเวณท่ีดิน
ดงักลา่ว จะมีลกัษณะเป็นท่ีสงูคล้ายเนินเขา  เวลาฤดนู า้หลาก คนนครชมุน์จะต้อนววัควายหนีน า้
อยูร่วมกนัตรงบริเวณนี ้ ปัจจบุนัคือ ท่ีตัง้ครัวเรือนของหมูท่ี่ 5 และ หมูท่ี่ 6 บางสว่น  

เรียกหมู่ท่ีตัง้อยู่อยู่ริมฝ่ังน า้ หรือ บริเวณใกล้แม่น า้แม่กลอง ว่า “อุมบี”  หรือ “หมู่
แม่น า้” ซึ่งคนสมัยก่อนจะมีกิจกรรมร่วมกันท่ีหมู่นีเ้ป็นส่วนใหญ่  เพราะมีพืน้ท่ีริมแม่น า้  ใน
สมยัก่อนบริเวณตรงนีมี้หาดทรายท่ีทอดตวัยาวเลียบแม่น า้ซึ่งในปัจจบุนัหากทรายดงักล่าวหายไป
แล้ว  เน่ืองจากเรือสมัปทานทรายดดูทรายไปใช้ท าถนน   หาดทรายดงักล่าวนี ้ในอดีตชาวบ้านใช้
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์  อาทิ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านใช้บริเวณหาดทรายนีเ้ล่น
สาดน า้  ใช้เป็นเส้นทางในการท าบุญส่งข้าวแช่  ใช้เป็นท่าเรือเพ่ือข้ามไปยงัวดัม่วงและวดัมะขาม
ฝ่ังตรงข้ามบ้านนครชมุน์  นอกจากนีแ้ล้ว ยงัใช้เป็นท่ีการเพาะปลกูถัว่งอก  ใช้เป็นจดุหนึ่งในการแห่
นาคในงานบวช   ตลอดจนเป็นบริเวณท่ีชาวบ้านใช้เป็นท่าน า้เพ่ือตักในไปใช้ในครัวเรือน  
โดยเฉพาะยามจัดงานบุญต่างๆเพ่ือใช้น า้ประกอบอาหาร  เช่น  การท าขนมจีน  การท าข้าวแช ่ 
ดงันัน้แล้วจงึมีพิธีท าบญุแมน่ า้สืบตอ่มาจนถึงปัจจบุนั  

คนมอญนครชุมน์เรียกหมู่บ้านชัน้ใน  ท่ีตัง้ไปทางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน และอยู่ใกล้ๆกับ
ทางไปสถานีรถไฟ  ว่า “อมุเว”  หรือ “หมู่ทุ่งนา”  คนมอญนครชมุน์ทัง้สามหมู่นัน้ ตา่งก็มีพืน้ท่ีท า
กินใกล้หมู่นี ้ จึงมีการท าบุญทุ่งนาเพ่ือเป็นการขอขมาและขอบคุณพืน้ท่ีทท ากินดังกล่าวเป็น
ประจ าทกุปี  

การเรียกช่ือหมู่บ้านท่ีตัง้ยงัสามารถเรียกได้อีก 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเรียกตาม
ลกัษณะทางกายภาพท่ีตัง้เป็นอาณาเขตกว้างๆ คือ  เรียกกลุ่มคนท่ีตัง้บ้านเรือนจากทางทิศใต้ศาล
เจ้าพอ่ช้างพนั แบง่เขตจากทางสถานีอนามยันครชมุน์ลงไปวา่ “หมูล่า่ง” (อมุพะมอ)  และตามกลุ่ม
ชาตพินัธุ์เชือ้สายจีนท่ีมาอาศยับริเวณริมแม่น า้เป็นลกัษณะท่ีสองว่า  “อมุพะเจิ่ด”  ซึ่งแปลว่า “หมู่
คนจีน”  กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนนีป้ระกอบอาชีพค้าขาย  ซกัรีด เสริมสวย ขายอาหาร โรงสีข้าว 
และส าหรับโรงสีข้าวนัน้  มีทัง้คนไทยเชือ้สายจีนและเชือ้สายมอญเป็นเจ้าของด้วยเชน่เดียวกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 

การเรียกขานกลุ่มคนท่ีแยกออกเป็นหมู่  หรือ อุม ยังคงปรากฏใช้ในค าสนทนา
ประจ าวนัของคนมอญนครชมุน์อยู่จนถึงปัจจบุนันี ้ โดยคนนครชมุน์ทัง้ท่ีมีเชือ้สายมอญ หรือ กลุ่ม
ชาตพินัธุ์อ่ืน  ตา่งก็รับรู้และเข้าใจในค าเรียกขานนีเ้ชน่เดียวกนั   

การแบ่งหมู่และเรียกขานดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้เป็นไปตามความเข้าใจของคนใน
ชมุชนท่ีอาศยัในบ้านนครชมุน์เรียกกนัไปมา  หากคนในชมุชนจะการเรียกคนนอกหมู่บ้านท่ีเป็นคน
มอญหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านท่าอิฐ บ้านม่วง บ้านหัวหิน จะเรียกช่ือบ้านเป็นภาษามอญว่า 
“กวานโหน่ก” ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านนครชมุน์ทัง้สามหมู่รวมกัน  และต่อท้ายว่า หมู่ 4 หมู่ 5 และ           
หมู ่6 
 
2 ความเป็นมาของชุมชน 

จากค าบอกเล่าท่ีเล่าสืบต่อกันมาของคนในชุมชนนัน้  คนบ้านนครชุมน์เช่ือว่าบรรพ
บุรุษในสมยัแรกตัง้หมู่บ้านซึ่ง เป็นชาวมอญท่ีอพยพหนีสงคราม มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร   จึง
อพยพจากดา่นเจดีย์สามองค์และลอ่งมาตามล าน า้แมก่ลอง  จนมาถึงบริเวณท่ีตัง้ปัจจบุนั  จากค า
บอกเล่าของนายมอง เกษเจริญ ปราชญ์ชาวบ้านอาย ุ93 ปี  ผู้อาวโุสท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของคน
มอญนครชุมน์  ได้บอกเล่าถึงเร่ืองเล่าในอดีตว่า   สมยัเม่ือเขายงัเป็นเด็ก  อายุประมาณ 7 ปี  ปู่
ของเขาเล่าให้ฟังว่า ปู่ ของปู่ บอกว่าคนมอญแถบนี ้ ทัง้นครชุมน์ บ้านม่วง  ต่างก็เป็นคนมอญ
อพยพหนีมาจากพม่ามาด้วยกัน  เข้าใจว่าอพยพหนีภัยสงคราม  ผ่านกันมาตามเส้นทางอ าเภอ
ทองผาภมูิ  หนีมาทางชอ่งดา่นเจดีย์สามองค์  อ าเภอสงัขละบรีุ  จงัหวดักาญจนบรีุ   กลุ่มคนมอญ
รุ่นนัน้ได้พากันลดัเลาะลงมาตามล าน า้  พอมาถึงบริเวณนี ้ ได้แยกออกเป็นสามกลุ่ม  คือ กลุ่มท่ี
หนึง่  มาตัง้ถ่ินฐานท่ีนครชมุน์    กลุม่ท่ีสอง  มาตัง้ถ่ินฐานท่ีบ้านมว่ง และกลุม่ท่ีสาม  มาตัง้ถ่ินฐาน
ท่ีคงคารามโดยเรียกว่า “บ้านนครชุมน์” เน่ืองจากเป็นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จึงก่อตัง้บ้านเรือน
และเรียกช่ือหมู่บ้านเป็นภาษามอญว่า “กวานเจียะโนก” หรือ “กวานโหน่ก” และเรียกช่ือเป็น

ภาษาไทยวา่   “นครชมุ”(มอง เกษเจริญ, 2554)  
จากค าบอกเล่าท่ีเล่าสืบต่อกันมาท าให้คนในชุมชนอย่าง ร.อ.ชุมพร  ด ารงศุภสุนทร 

นายทหารเรือ  ลูกหลานท่ีสืบเชือ้สายมาจากหลวงวิชิตภกัดี  ผู้ช่วยสงคราม  บุตรชายของพระยา
ทองผาภมูิ หรือ พระเสละภมูาธิการ เจ้าเมืองทองผาภูมิ มีความสนใจท่ีจะศกึษาและสืบค้นประวตัิ

                                                           

จากค าบอกเล่า  และการสืบคน้เอกสารพบวา่ ไม่มี “น์”  
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ของตระกลูท่ีตนสืบเชือ้สาย  ซึ่งยงัผลให้ทราบถึงประวตัิของชมุชนบ้านนครชมุน์ด้วย  ดงัเอกสารที
ชมุพร ด ารงสนุทรได้รวบรวมไว้วา่  

 

“...พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก พระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้พระยามอญทัง้ ๗ เลือกท่ีท ามาหากินเอาเองแล้วแตจ่ะพอใจท่ีใด  พญามอญทัง้ ๗ 
จึงทูลขอท่ีริมสองฝ่ังแม่น า้แม่กลอง  ตัง้แต่เมืองไทรโยค จนถึงเมืองราชบุรี   แล้วจึง
พระราชทานท้องตราให้พระยามอญทัง้ ๗ มาด้วย ฝ่ายพระยามอญทัง้ ๗ ได้พิจารณา
เห็นว่าท่ีบริเวณ ตัง้แตอ่ าเภอบ้านโป่งถึงอ าเภอโพธาราม  เป็นท าเลท่ีเหมาะแก่การท่ี
จะตัง้บ้านเมืองของพวกตน จึงขอพระราชทานวิสงุคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯได้ ดงันัน้ วดัคงคา จึงเป็น 
วดัแรกของชาวไทยรามญั มีเจดีย์รอบๆพระอโุบสถ ๗ องค์ ซึ่งหมายถึงเมืองหน้าดา่น
ทัง้ ๗ เมืองนี ้  

ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ได้ทรงพระราชทานต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดคงคาราม เป็น
พระราชาคณะฝ่ายรามัญ ท่ีพระครูรามัญญาธิบดี ซึ่งเป็นต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่
รามญันิกายเมืองราชบรีุ จนถึงสมยัรัชกาลท่ี ๕   

พระยาทองผาภมูิ ได้ขอแยกตวัออกจากกลุ่มมอญทัง้เจ็ด มาอยู่ ณ วดัใหญ่นคร
ชมุน์ ได้พาญาตพ่ีิน้องสมคัรพรรคพวก บริวาร เพ่ือปกครองดแูลเอง  และได้บรูณะวดั
ใหญ่นครชมุน์ ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่อยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรือง  โดยให้วดัใหญ่นครชมุน์  เป็น
ศนูย์กลางในการท าสงัฆกรรมของวดัมอญในเขตอ าเภอบ้านโป่ง  เน่ืองจาก พระยา
พระยาทองผาภูมิ  ต้องปกครองดูแลคนมอญทัง้หมดทัง้สองฟากฝ่ัง    จนถึงหลวง
วิชิตภักดี ผู้ ช่วยสงคราม (บุตรชาย) ดูแลต่อจากบิดา ดงัตวัอย่างจากจดหมายเหตุ
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๒ บอก พระยาไชยภักดีศรีมหยัสวรรคี พระยากาญจนบุรี 
หลวงกาญจนบุรี ยกระบตัร กรมการ ขอบอกมายงัท่านออกพนันายเวน ขอให้กราบ
เรียน ฯพณฯ หวัเจ้าท่านลกูขนุ ณ ศาลา ให้ทราบด้วยอยู่ ณ วนัเดือนเก้า แรมเก้าค ่า 
ปีมะเมีย จตัวาศก เพลาเช้า หม่ืนวิสตูรภกัดี ถือตราราชสีห์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ออกมาถึง ฯ ข้า ฯ กรมการว่าพระยา รัตนจกัร ไปจบัอ้ายพม่าได้สองคนให้การว่าเจ้า 
องัวะให้มองษาเป็นเจ้าเมืองเมาะตะมะ ให้ตะแคงมองมกูบัมหาอตุนากลบัไปเมืององั
วะมหาอตุนาให้คนรักษาด้านสามต าบล เป็นคนเจ็ดร้อยห้าสิบคน ทรงพระราชด าริว่า 
ณ เดือนสิบ   เดือนสิบนีเ้ป็นต้นระดศูก จะไว้ใจหาได้ไม่ ให้ ฯข้าฯ กรมการมี หนงัสือ
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ไปถึง พระยาไทรโยค พระยาทองผาภูมิ พระท่าตะกัว่ให้จดัหลวงขุนหม่ืนกรมการแล
ไพร่ให้ได้ห้าสิบหกสิบ สรรพไปเคร่ืองศสัตราวธุไปลาดตระเวนจบัพม่าทางเมืองทวาย
ให้จงได้   แตพ่ระยาไทรโยคนัน้อย่าให้ไปเลย นัน้ ฯข้าฯ กรมการได้ทราบเกล้า ทราบ
กระหมอ่ม ในท้องตราซึง่โปรดออกมาทกุประการแล้ว ข้าพเจ้ากรมการคดัส าเนา ท้อง
ตราให้ขนุศรีวนัคีรีกบัไพร่สามคน   ถือหนงัสือไป ถึงพระยาไทรโยค พระยาทองผาภูมิ 
พระท่าตะกัว่ แต ่ณ เดือนเก้า แรมเก้า ค ่า เพลาบา่ยตามท้องตราซึ่งโปรดมา ถ้าผู้ ถือ
หนงัสือกลบัมา พระยาไทรโยค พระยาทองผาภูมิ พระท่าตะกั่ว บอกจ านวนคนนาย
ไพร่ เคร่ืองศาสตราวธุมากน้อยเทา่ใด ยกไปจากแม่น า้น้อยวนัใด  ข้าพเจ้ากรมการจะ
บอกให้มาครัง้หลัง    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ฯข้าฯ บอกมา ณ วันพุธ เดือนเก้า 
แรมสิบสองค ่า ปีมะเมีย จตัวาศก๑๑  และจดหมายเหตกุรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๒ 
เร่ืองบอกพระยาพิไชยภักดี เมืองกาญจนบุรี  เร่ือง แต่งขุนหม่ืนกรมการ ออกลาด 
ตระเวนชายแดน วัน ๗ ฯ ๕ ปีมะแม จ.ศ. ๑๑๘๕   พระเสละภูมิมาธิการได้รับ
พระราชทานเล่ือนยศเป็น พระยาทองผาภูมิ ภายหลังได้ท าศึกสงครามเก้าทพัท่ีทุ่ง
ลาดหญ้า ซึ่งมอญเจ็ดหวัเมืองนัน้ได้รับใช้และเป็นหวัเมืองหน้าด่านทัง้หาข่าวกรอง 
แล้วรีบรายงานดว่นถึงพระมหากษัตริย์  ในสงครามเก้าทพัมอญทัง้เจ็ดหวัเมืองเพ่ือ
รายงานข่าวกรองว่าพม่าได้เดินทางมาทางด่านเจดีย์สามองค์  พระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ได้ให้สมเด็จเจ้าขุนเณรคมุก าลงัส่วนหนึ่งและมี   มอญทัง้เจ็ด
หัวเมืองอยู่ในความบังคับบัญชา  ตัง้ค่ายทางทิศตะวันตก..... ภายใต้การบังคับ
บญัชาของกรมพระราชวงับวรสรุสิงหนาท หลกัฐานในบนัทึก กรมทหารราบท่ี ๙  ทุ่ง 
ลาดหญ้า กาญจนบรีุ   พระยาเจง่จะคมุมอญอีกชดุหนึ่ง การรบท่ีทุ่งลาดหญ้านบัเป็น
สงครามท่ีส าคญัของประวตัชิาตไิทย  ท่ีมีผู้กล้าหาญเด็ดเด่ียว  มิมีใครกลวัเกรงข้าศกึ
.. คณุยายลกูอิน บตุรตรีหลวงวิชิตภกัดีสงคราม ผู้ช่วยเจ้าเมือง เล่าให้ฟังว่า คณุตา 
(พระยาทองผาภูมิ) และคณุพ่อ ท่านเป็นนักรบท่ีกล้าหาญด้วยมือทัง้สองท่ีถือดาบ
คอยฆา่ฟันพมา่แบบไมค่ดิ ชีวิต และมีความโกรธแค้นพมา่เป็นเดมิทนุอยูแ่ล้ว ... ”  

 

จากเอกสารและค าบอกเล่าข้างต้น แสดงให้เห็นว่า คนมอญนครชุมน์มีความเก่ียวพนั
กับเชือ้สายตระกูลผู้ ว่าราชการรามัญเมืองทัง้ 7 เมือง ท่ีอาศยัอยู่ท่ีเมืองกาญจนบุรี ซึ่งในสมัย
รัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชทานนามและยศหวัหน้าเมืองหน้าดา่นทัง้ 7 ให้เป็น “เจ้าเมือง” หรือ “ผู้ว่า
ราชการเมือง” (สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์,2554: 73,82) ดงันี ้  
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1. เมืองทองผาภมูิ พระทองผาภมูิ เป็น พระเสละภูมาธิการ ต้นตระกลู เสลานนท์ เสลา
คณุ 

2. เมืองทา่ขนนุ พระทา่ขนนุ เป็น พระปัณณศดฐิบดี ต้นตระกลู หลกัคงคา 
3. เมืองไทรโยค พระไทรโยค  เป็น  พระนิโครธาพิโยค ต้นตระกลู นิไชยโยค นิโครธา นิ

ไทรโยคพระไทรโยค มะมม 
4. เมืองท่าตะกัว่ พระท่าตะกัว่ เป็น พระชินดิษฐบดี ต้นตระกลู ชินอกัษร ชินบดี ชิน

หงษา มญัญหงส์ ทา่ตะกัว่ 
5. เมืองลุ่มสุ่ม พระลุ่มสุ่ม เป็น พระนิลนะภูมิบดี ต้นตระกลู นินบดี นิลบดี จ่าเมือง 

หลวงบรรเทา่ หลวงพนัเทา พระบรรเทา 
6. เมืองสมิงสิงหบรีุ พระสมิงสิงหบรีุ เป็น พระสมิงสิงหบริุนทร์ ต้นตระกลู สิงคิบริุนทร์ 

ธ ารงโชต ิ
7. เมืองทา่กระดาน พระทา่กระดาน เป็น พระกตธิบดี ต้นตระกลู พลบดี ตลุานนท์ 
เมืองรามญั 6 เมืองแรกอยู่ริมแม่น า้แควน้อย ยกเว้นเมืองท่ากระดานท่ีริมแม่น า้แคว

ใหญ่ รามญัทัง้ 7 เมืองนีมี้หน้าท่ีลาดตระเวน  สืบข่าวการเคล่ือนไหวของพม่าท่ีจะมาตีสยามใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ท าทางเดินและจดัตัง้กองเสบียงในยามศึกสงคราม ตดัไม้เพ่ือท า
พระแสง หอก พลับพลาท่ีประทับเวลาเสด็จประพาสหัวเมือง เกณฑ์ผู้คนรามัญไปเผาอิฐสร้าง
สถานท่ีตา่งๆตามทางการสัง่ เป็นต้นวา่ องค์พระปฐมเจดีย์ (โสภณ นิไชยโยค, 2552: 156) 

แต่เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ทัง้ 7 เมืองในสมยันัน้มีความทุรกนัดาน  จึงพากัน
อพยพลงมายงัแถบลุ่มน า้แม่กลองและตัง้ถ่ินฐานบริเวณวดัคงคาราม ยกเว้นพระเสลภูมิบดี เจ้า
เมืองทองผาภมูิท่ีเข้าย้ายมาตัง้บ้านเรือนใกล้วดันครชมุน์ (เอกรินทร์ พึง่ประชา, มปป: 15) 

การตัง้ถ่ินฐานของชาวบ้านนครชมุน์นีมี้ความสมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์เร่ืองการอพยพ
ของชาวรามญั 7 เมืองในลุ่มน า้แม่กลอง  ดงัข้อความตอนหนึ่งในจดหมายเหตุระยะทาง เสด็จ
ประพาสในรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสไทรโยคครัง้ท่ี 2  เม่ือ พ.ศ. 2431 พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ทรงกล่าวถึงการตัง้ถ่ินฐานของชาวมอญท่ีอาศยัในบ้านนคร
ชมุน์ไว้วา่  

“วนัอาทิตย์ เดือนสาม ขึน้ ๓ ค ่า เวลาเช้า ๓ โมงเศษ ... ระยะทางตัง้แต่
บ้านเบิกไพรจนมาถึงคุ้งพะยอม บ้านนครชุม บ้านบางเลา มีบ้านเรือนราษฎร
และวดัมากขึน้ แต่นครชมุบางเลาจนบ้านโพธารามนี้สองฝ่ังเป็นบ้านรามญั ๗ 
เมือง ... ” (ศรีเสาวภางค์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2494: 51) 
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สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2554: 63) กล่าวว่า การตัง้ถ่ินฐานของชาวมอญบ้านนคร
ชมุน์นีมี้มาตัง้แต่สมยัอยุธยา ได้อพยพมาจากเมืองกาญจนบรีุได้ตัง้ชุมชนและสร้างวดัของชุมชน
ขึน้  คือ วดัมว่ง ในปี พ.ศ. 2223 และวดันครชมุน์ ในปี พ.ศ.2295  

นอกจากนีแ้ล้วจากการค้นคว้าทางเอกสารท่ีรวบรวมค าบอกเล่าและจากการสอบถาม
ผู้ รู้ในชมุชนเก่ียวกบัในการตัง้ชมุชนนีพ้บว่ามีการบนัทึกค าบอกเล่าท่ีเก่ียวกบัวดันครชมุน์อยู่หลาย
เร่ือง ทัง้ท่ีตรงกบัเอกสารทางโบราณดีบ้าง  และขดัแย้ง หรือ มิไม่หลกัฐานท่ีเป็นเอกสารรับรองได้
วา่เป็นความจริง เป็นต้นวา่   

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2536: 55) กล่าวว่า วดัใหญ่หรือวดันครชุมน์ เป็นวดัท่ีส าคญัของ
ชาวมอญท่ีเป็นสามัญชนทั่วไป วัดนีน้อกจากจะมีอาณาบริเวณเป็นวัดใหญ่แล้ว ยังมีความ
พยายามท่ีจะสร้างพระสถูปเจดีย์มอญแบบพระมุเตาขนาดใหญ่ให้เป็นประธานอีกด้วย  แต่ทว่า
สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือให้แต่แค่ฐานพระสถูปอิฐรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ท่ีต่อมาใช้เป็นท่ี
ประดษิฐานพระพทุธรูปแบบมอญให้เป็นท่ีเคารพบชูาของคนไทยท้องถ่ินแทน 

อ าไพ มัฆมาน (2550: 118) กล่าวว่า  วัดใหญ่นครชุมน์ (วัดนครชุมน์) เป็นศาสน
สถานท่ีเก่าแก่ สร้างโดย ชาวมอญท่ีอพยพมาจากกรุงหงสาวดี ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ได้เสด็จฯตามลุ่มน า้แม่กลองโดยเรือพระท่ีนั่ง ได้หยดุแวะชมอโุบสถ
และกราบนมสัการพระประฐานในโบสถ์  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯโดยเรือพระท่ีนัง่ส่วน
พระองค์  ได้ทรงแวะนมสัการเจ้าอาวาส และพระประธานในโบสถ์แล้วทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาทให้ประชาชนและทายกทายิกาบ ารุงรักษาพระอารามท่ีอยู่ในพระพทุธศาสนานีใ้ห้งดงาม
ตามประเพณี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณโดยยึดหลกัรักษาประเพณีมอญไว้ให้ดี  
ให้คงการสวดมนต์ภาษามอญไว้อยา่ให้สญูหายไป  

คมสรร จบัจุ (สมัภาษณ์,2553) เล่าว่า “วดัใหญ่นครชุมน์ เป็นวดัเก่าแก่และเป็นศนูย์
รวมของชาวมอญในแถบนี ้ คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า คนมอญเช่ือว่าคนก่อนๆอพยพมาจากเมืองมอญ
คนข้าวของมาตัง้บ้านอยู่บริเวณนี ้ มีวิหารปากี มีหลวงพ่อพญาแลเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของคนในบ้าน  
เช่ือกนัวา่ฐานอิฐตรงวิหารปากีเขาจะสร้างพระธาตแุบบพระธาตมุเุตา  แตส่ร้างไมส่ าเร็จ” 

จากค าบอกเล่าและเอกสารท่ีผู้ วิจยัสืบค้นข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นว่า  วดันครชุมน์จึง
เป็นหลกัฐานหนึ่งทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการก่อตัง้ชุมชนของชาวมอญท่ีบ้านนครชุมน์  
และสามารถกล่าวได้ว่า บ้านนครชุมน์มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน และคนมอญในบ้านมี
ความเช่ือร่วมกันว่าบรรพบุรุษของตนอพยพมาจากเมืองหงสาวดีครัง้สงครามในสมัยอยุธยา 
ถึงแม้วา่จะพบเอกสารท่ีบนัทกึอยา่งชดัเจนก็ตาม   
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ภาพท่ี 2 (ซ้าย) อโุบสถวดัใหญ่นครชมุน์ หลงัเก่า 
ภาพท่ี 3 (ขวา) วิหารปากี  ตัง้อยูห่น้าวดัใหญ่นครชมุน์  หนัหน้าวิหารไปทางแมน่ า้แมก่ลอง 
 
3. สภาพบ้านเรือนและท่ีอยู่อาศัย 

ชาวมอญนครชุมน์จะแยกบริเวณการตัง้บ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัออกจากท่ีท ามาหากิน
อย่างชดัเจน คือ  พืน้ท่ีท าไร่นา จะอยู่ไปทางท้ายหมู่บ้าน หรือ ด้านหลงัของหมู่บ้านเกือบทัง้หมด  
สว่นด้านหน้าหมูบ้่านตัง้แตริ่มน า้เร่ือยไปจะเป็นบ้านท่ีอยู่อาศยั 

ลกัษณะของบ้านท่ีอยูอ่าศยันัน้ สว่นใหญ่เป็นบ้านยกใต้ถนุสูง มีแบบปลกูเป็นก่ออิฐถือ
ปนูชัน้เดียวบ้าง สองชัน้บ้าง  บ้านท่ีมีสองชัน้  ชัน้บนจะปดู้วยไม้  เน่ืองจากสมัพนัธ์กับความเช่ือ
เร่ืองการนบัถือผีบรรพบุรุษ  ซึ่งตามวฒันธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวมอญนัน้  จะนิยมปลูก
สร้างเรือนท่ีมีใต้ถุนสูงโล่ง ในสมัยก่อนจะปลูกเรือนไทยแบบหน้าจั่ว ใช้ไม้แผ่นขนาดใหญ่ปูเป็น
พืน้บ้าน ในการวางทิศทางจั่วหน้าบ้านนัน้ ชาวมอญมีความเช่ือว่าต้องสัมพันธ์กับทิศทางของ
เสาเอกหรือเสาผีของบ้าน รวมทัง้ห้องผีของบรรพบรุุษ  ภายในบ้านจะมี “ห้องผีบรรพบรุุษ” ซึ่งเป็น
ห้องท่ีถูกกัน้ขึน้เป็นพืน้ท่ีเฉพาะ  ภายในห้องผีจะมีเสาเอกของเรือนมอญเรียก “เสาผีบรรพบุรุษ” 
ตรงส่วนล่างของเสาผีบรรพบุรุษนีมี้หีบใส่ “ผ้าผีบรรพบุรุษ” ส่วนด้านบนกระบุงหวายแทน  ชาว
มอญเช่ือวา่ผ้าผีนีเ้ป็นเสือ้ผ้าและตวัแทนของบรรพบรุุษ นอกจากเสือ้ผ้าแล้วยงัมีแหวนซึ่งถือว่าเป็น
ของประจ าตระกลู  เสือ้ผ้าผีบรรพบรุุษนีแ้ตล่ะครอบครัวจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  และจ านวนไม่
เทา่กนัตามแตข้่อปฏิบตัขิองแตล่ะตระกลู และต้องเก็บรักษาให้เป็นอยา่งดี 

การวางเสาเอกของเรือนมอญ  จะต้องเป็นเสาต้นแรกทางทิศตะวนัออก   ห้องผีนีถื้อว่า
เป็นพืน้ท่ีบริเวณท่ีบรรพบุรุษให้การดแูลลกูหลานในครอบครัว คนมอญนครชมุน์เช่ือว่าทิศของหวั
นอนไมว่า่จะเป็นห้องนอน ห้องผีหรือท่ีอ่ืนๆ ก็ตาม จะต้องหนัไปทางทิศตะวนัออกและทิศใต้  ซึ่งถือ
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ว่าเป็นทิศมงคล เป็นทิศครู  คือเป็นทิศท่ีเจอแสงอาทิตย์ก่อนทิศอ่ืน  และจะไม่หนัหัวนอนไปทิศ
เหนืออยา่งเดด็ขาด เพราะเช่ือวา่ ทิศเหนือเป็นทิศของคนตาย (คมสรร จบัจ,ุ 2554) 

นอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่า ส่วนใหญ่ภายในบ้านของคนมอญนครชุมน์ยงัมีหิง้พระ หรือ 
โต๊ะหมูบ่ชูาพระตัง้อยูใ่นบ้านอีกด้วย  เพราะคนมอญความเคารพเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด นอกเหนือจากไปท าบญุเข้าวดัตกับาตรฟังธรรมแล้ว ยงัมีการสวดมนต์และกราบไหว้บชูา
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีตนเองและคนในครอบครัวเคารพนบัถือท่ีบ้านของตนเองอีกด้วย 

ในสมยัก่อนคนมอญนครชมุน์จะตัง้บ้านใกล้เคียงกนั  ไปมาหสู่กนัได้สะดวก  เน่ืองจาก
ไม่ได้กัน้รัว้บ้าน หรือแบ่งอาณาเขตอย่างชดัเจน  เน่ืองจากในสมยัก่อนชาวบ้านจะเลีย้งววั ควาย
กนัคอ่นข้างมาก จึงจ าเป็นต้องใช้เส้นทางเดินระหว่างเรือนเป็นเส้นทางส าหรับให้ววั ควาย เดินได้
โดยง่าย  แต่ในปัจจบุนับ้านเรือนของชาวบ้านนครชมุน์ได้แบง่อาณาเขตบ้านอย่างชดัเจน  คือ  มี
ทัง้ล้อมรัว้ด้วยลวดหนาม ใช้ไม้ประดบัมาปลกูเป็นแนวกัน้ และก่อก าแพงคอนกรีตขนาดเล็กใหญ่ 
สงูต ่า แตกตา่งกนัไปตามขนาดของเรือนบ้าน   ในระยะสองสามปีท่ีผ่านมา  มีหลายครอบครัวท า
รัว้คอนกรีตท่ีแข็งแรงมัน่คง ล้อมรอบตวับ้านไว้ เน่ืองจากเพราะมีเหตคุดีลกัขโมยข้าวของในบ้าน
เพิ่มขึน้  โดยเฉพาะบ้านท่ีอยูห่า่งไกลจากถนนสายหลกัของหมูบ้่าน และบ้านท่ีคนในครอบครัวส่วน
ใหญ่หรือทัง้หมดมีอาชีพรับจ้าง รับราชการ  ท างานบริษัท หรือ  ท างานในโรงงานท่ีอ าเภอ หรือ
ต าบลใกล้เคียง  ซึ่งมกัจะไม่มีคนเฝ้าอยู่ในบ้าน  ดงันัน้บ้านในปัจจบุนัของคนมอญนครชมุน์  จึงมี
รัว้ท่ีแข็งแรงและแนน่หนาเพ่ือความปลอดภยัของคนในบ้านและทรัพย์สิน  
 
4. ครอบครัวและระบบเครือญาต ิ

ครอบครัวของคนมอญนครชุมน์ มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย เน่ืองจากมีอาชีพหลัก คือ 
การท าการเกษตร  จึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  ในขณะเดียวกันมีการ
จดัระบบภายในครอบครัว โดยถือสายตระกลูฝ่ายชายเป็นส าคญั  กล่าวคือ  ฝ่ายหญิงจะต้องแตง่งานเข้า
มาอยู่ในตระกูลฝ่ายชาย  และไม่แยกครอบครัวออกไป  พ่อและแม่ฝ่ายชายจะให้อาศยัอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน  หรือ อยู่ในบริเวณท่ีดินท่ีตัง้บ้านเรือนเดียวกนั แตก็่มีบางครอบครัวท่ีหลงัจากแตง่งานแล้ว  ได้
แยกไปตัง้บ้านเรือน    แตก็่จะปลกูบ้านในท่ีดนิท่ีใกล้บ้านครอบครัวของพอ่แมต่นเองให้มากท่ีสดุ 

ส าหรับเร่ืองการเลือกคู่ครองนัน้ในอดีตคนมอญนครชุมน์จะเลือกคู่ครองท่ีมีเชือ้สาย
มอญเช่นเดียวกัน  มีทัง้ท่ีพ่อและแม่หรือผู้ ใหญ่จดัหามาให้ก็มี บ้างก็เลือกคู่กนัในหมู่ญาติแตม่ิใช่
สายตระกลูท่ีเป็นผีเดียวกนั   ในปัจจบุนัคนรุ่นใหม่ไม่จ าเป็นต้องแตง่งานกบัคนนครชมุน์ด้วยกัน  หรือ
ต้องเป็นคนมอญเหมือนกนั  เน่ืองจากคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่มีการออกไปศกึษาและท างานนอกชมุชน  ท า
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ให้มีการปฏิสมัพนัธ์กบัคนในวฒันธรรมและเชือ้สายอ่ืนท่ีไม่ใช่คนมอญด้วยกนั   ดงันัน้ แล้วจึงมีคนเชือ้
สายอ่ืนเข้ามาอยู่ในบ้านนครชมุน์อยู่อย่างหลากหลาย  ทัง้คนจีน  คนไทย  คนเขมร คนลาว  เป็นอาทิ  ใน
การแตง่งานนัน้หากผู้ชายแตง่ภรรยาเข้าบ้านมกัจะไมมี่ปัญหาอะไร  เพราะฝ่ายหญิงต้องมาถือผีของฝ่าย
ชายท่ีเป็นมอญ  แตถ้่าฝ่ายชายแตง่เข้าบ้านฝ่ายหญิงท่ีเป็นคนมอญ  ฝ่ายหญิงจะต้องเปล่ียนไปนบัถือผี
อ่ืนตามเชือ้สายของฝ่ายชาย  ซึ่งในกรณีนีใ้นบ้านนครชุมน์มีจ านวนไม่มากนัก  ทัง้นีแ้ล้วคนมอญนคร
ชมุน์ จะเรียกตามกลุ่มชาติพนัธุ์ของฝ่ายชาย  เช่น  คนเขมร ก็เรียกว่าถือผีเขมร  ถ้าเป็นคนจีน  ก็เรียก “ผี
จีน”  และคนไทย  ก็เรียกวา่  “ผีไทย”  เป็นต้น 

ในปัจจุบนัระบบครอบครัวของคนมอญนครชุมน์  ยงัคงเป็นสังคมเครือญาติ  เหตอุัน
เน่ืองมาจากยงัคงมีการปฏิบตัิประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการนบัถือผีบรรพบุรุษกันอยู่  เป็นต้นว่า 
พิธีกรรมเลีย้งผี  ร าผี ตามความเช่ือดัง้เดิมเช่นเดียวกับคนมอญท่ีอยู่ในประเทศไทย   นอกจากนี ้
แล้วการรวมตวัของเครือญาตใินงานเทศกาลสงกรานต์ยงัเป็นประเพณีหนึ่งท่ีท าให้ระบบเครือญาติ
ของคนมอญบ้านนครชมุน์ยงัคงเหนียวแนน่อยูใ่นปัจจบุนั  
2.5 ลักษณะการแต่งกายของคนในชุมชน  

ในงานส าคญัหรือต้องไปท าบญุท่ีวดั ชาวมอญบ้านนครชุมน์จะแตง่กายด้วยชดุสภุาพ
เรียบร้อยแบบมอญ  คือ   

ชาย  สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้ บ้างก็แขนยาว  บ้างก็เสือ้ท่ีใส่สบาย ไม่จ ากัดสีแตส่่วนใหญ่
ถ้าเป็นงานมงคลจะสวมเสือ้สีอ่อน ส าหรับงานอวมงคลจะสวมสีด าหรือสีเข้ม ชายชาวมอญบ้าน
นครชุมน์จะนิยมนุ่งผ้าโสร่งลายตาราง มิได้จ ากัดสีหรือจ ากัดลายท่ีเป็นแบบแผน มีผ้าขาวม้า        
พาดบา่  

หญิง  ส่วนใหญ่สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้  ไม่จ ากัดสีจ ากัดแบบ  บางครัง้ก็สวมเสือ้ยืด นุ่ง
ผ้าถงุไมจ่ ากดัแบบและลาย แตมี่สีและลายท่ีดสูภุาพ ผาดผ้าพาดบา่สีขาว บ้างก็เป็นผ้าลกูไม้  หรือ
บ้างก็เป็นผ้าถกั ตามแตค่วามชอบของแตล่ะคน  

หากไม่มีงานส าคญัต่างๆ ชาวมอญบ้านนครชุมน์ก็จะแตง่ตวัตามปกติเหมือนคนไทย
ในยคุปัจจบุนั   
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ภาพท่ี 4 (ซ้าย)  การแตง่กายแบบมอญของชาวบ้านนครชมุน์ (ชาย) 
ภาพท่ี 5 (ขวา) การแตง่กายแบบมอญของชาวบ้านนครชมุน์ (หญิง) 
 
6. ภาษาที่ใช้ของคนมอญนครชุมน์ 

คนมอญบ้านนครชมุน์ในปัจจบุนันี ้ คนวยักลางคนขึน้ไปยงัคงมีการใช้ภาษามอญในการ
พูดคยุ  แต่ส าหรับเด็กเล็กและกลุ่มวยัรุ่นมีจ านวนไม่มากนกัท่ีจะพูดคุยและรู้ภาษามอญ ภาษา
มอญนัน้จะพบได้ในบทสวดภาษามอญของพระบวชใหม่  ซึ่งเป็นการสะกดด้วยรูปภาษาไทยแต่
ออกเสียงเป็นภาษามอญ   โดยทางวัดใหญ่นครชุมน์ได้มีการคัดลอกและเขียนบทอ่านเป็นค า
ภาษาไทยแทนตวัเขียนภาษามอญ   นอกจากนีแ้ล้วในการใช้ภาษามอญในชีวิตประจ าวนัของคน
มอญบ้านนครชมุน์นี ้ พบว่ามีการปนภาษาไทยเพ่ือสะดวกต่อการส่ือสารกบัเด็กท่ีไม่รู้ศพัท์ภาษา
มอญมากนักอีกด้วย  ท าให้เด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบนัหลายคนเกิดความเข้าใจและจดจ าค ามอญท่ี
ผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวพดูคุยกนัได้   ถึงแม้ว่าจะมีเด็กวยัรุ่นท่ีรู้จกัภาษามอญ แตก็่สามารถพดู
ได้อยา่งคลอ่งแคลว่  หรือใช้อยา่งประจ าอาจด้วยเหตท่ีุเดก็มอญนครชมุน์ส่วนใหญ่เดินทางไปเรียน
หนงัสือท่ีตวัอ าเภอบ้านโป่ง  ซึง่ใช้ภาษาไทยกลางส่ือสารตลอดเวลา  ท าให้มีโอกาสพดูภาษามอญ
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น้อยลง  หลายครอบครัวท่ีพ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่พูดภาษามอญ  ก็ยังคงพยายามท่ีจะถ่ายทอด
ค าพดูภาษามอญให้แก่ลกูหลานถึงแม้จะมีภาษาไทยผสมไปบ้างก็ตาม 

 
7. การเรียนรู้และการศึกษา 

ในสมัยก่อนคนมอญนครชุมน์จะนิยมส่งบุตรหลานท่ีเป็นผู้ชายเข้าไปเป็นลูกศิษย์วัด
และบวชเรียน   โดยมีเหตผุลส าคญัสองประการ  ประการแรก  เพ่ือให้เด็กได้เล่าเรียนเขียนอ่านได้  
เน่ืองจากในสมยัก่อนนัน้ไมมี่การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบการสอนแบบสามญัท่ีเป็นโรงเรียนอย่าง
ในปัจจ าบนั   ดงันัน้  การอ่านเขียนจึงต้องอาศยัเรียนกับพระสงฆ์ท่ีวดั  นอกจากนีแ้ล้วการเรียน
หนงัสือจากการได้บวชเรียนตามความเช่ือทางพระพทุธศาสนาเป็นวิธีการหนึ่งท่ีท าให้ผู้บวชเรียนได้
รู้หนงัสือ  ทัง้ยงัถือวา่การบวชเป็นบญุอานิสงค์อย่างมากซึง่เป็นเหตปุระการท่ีสอง   

ในปัจจบุนั  รัฐบาลได้ก าหนดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คือ เด็กทกุคนต้องจบการศกึษาใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ท าให้คนในบ้านนครชุมน์ไม่ได้ส่งลูกหลานของตนเองไปเป็น
ลกูศษิย์วดัเหมือนเช่นในอดีต  แตก่ลบันิยมส่งลกูหลานไปเข้าโรงเรียนตามระบบการศกึษาภาครัฐ 
ทัง้ในตวับ้านนครชุมน์เองและอ าเภอบ้านโป่ง รวมถึงโรงเรียนมีช่ือเสียงในจงัหวดัใกล้เคียงอย่าง
กาญจนบุรีและนครปฐมอีกด้วย  ค่านิยมดงักล่าวเกิดขึน้ในช่วงเวลาไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมาอาจจะ
เน่ืองมาจากมีระบบเส้นทางการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกสบายกวา่แตก่่อน   

โรงเรียนวดัใหญ่ (บญุเอ่ียมอนเุคราะห์ )  ตัง้อยู่หมู่ท่ี 6  บ้านนครชมุน์   ซึ่งมีอายเุก่าแก่
มาประมาณ 100 ปี  เป็นโรงเรียนท่ีเกิดขึน้ตามตวับทกฎหมายของทางราชการ   ในอดีตโรงเรียน
แห่งนีเ้ป็นสถานท่ีจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้แก่คนในชุมชนทัง้ในหมู่บ้านนครชุมน์และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงด้วยกนั   ปัจจบุนัโรงเรียนเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลจนถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
6 โรงเรียน  ด้วยขณะนีโ้รงเรียนแห่งนีป้ระสบปัญหาเก่ียวกับระบบการเรียนการสอนตัง้แต่เม่ือ
ปลายปี พ.ศ.2554 ท าให้ชาวบ้านขาดความเช่ือมัน่ในครูผู้สอน  จึงส่งผลให้ชาวบ้านตา่งพาบุตร
หลานของตนไปเข้าเรียนในโรงเรียนอ่ืน จึงส่งผลให้มีแนวโน้มต้องปิดโรงเรียน ท าให้ชาวชุมชน
ชาวบ้านนครชมุน์ร่วมกนัต่อสู้ เพ่ือให้โรงเรียนได้อยู่ตอ่ไปเพ่ือเด็กและเยาวชนผู้ ด้อยโอกาส อีกทัง้
โรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนของรัฐซึ่งมีขนาดเล็ก ท าให้โรงเรียนยงัขาดงบประมาณในการสนบัสนนุ ใน
ด้านการเรียนการสอนท่ีจ าเป็น   ปัจจบุนัโรงเรียนวดัใหญ่ฯยงัคงเปิดท าการเรียนการสอนตามปกต ิ 
แต่จ านวนเด็กมีน้อยลงไปเร่ือยๆ  ตามความเปล่ียนแปลงทางสังคมและค่านิยมในการส่งบุตร
หลานไปเลา่เรียนในสถานศกึษาท่ีมีช่ือเสียงในตวัอ าเภอและจงัหวดั  เพ่ือให้เกิดความทดัเทียมและ
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แสดงถึงฐานะทางครอบครัวของผู้ ท่ีส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศกึษาท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากทกุฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6  โรงเรียนวดัใหญ่(บญุเอ่ียมอนเุคราะห์) 
 
8. กลุ่มองค์กรในชุมชน 

ในบ้านนครชุมนนีมี้การจดัตัง้กลุ่มองค์กรต่างๆเพ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อคนในท้องถ่ินเอง
และจดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของรัฐ  ซึง่มีดงันี ้
 8.1 กลุ่มแม่บ้านนครชุมน์ 

จดัขึน้ด้วยการรวมตวัของสตรีในหมู่บ้านตามนโยบายของทางการเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ให้กับคนในชุมชน  ซึ่งกลุ่มนีมี้การจดักิจกรรมต่างๆ  อาทิ  การฝึกหดัท าแชมพู และการท าสินค้า
แปรรูป   โดยมีนางบุษบา บุญนพ  เป็นหวัหน้ากลุ่ม  เป็นทัง้อาสาพฒันาชุมชนหมู่บ้านและผู้น า
อาสาพฒันาชมุชนของต าบลอีกด้วย  ถึงแม้บทบาทหน้าท่ีของกลุ่มแม่บ้านนีจ้ะมีไม่มากนกั  แต่ก็
สามารถเป็ฯก าลงัหนึง่ท่ีชว่ยเหลือการกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ในชมุชน  อาทิ  การเข้าร่วมมือกบักลุ่ม
อนรัุกษ์วฒันธรรมอญนครชมุน์  เป็นต้น 

8.2 กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม- ธรรมชาตบ้ิานนครชุมน์ 
จดัตัง้กลุ่มขึน้เม่ือปี พ.ศ.2536  เพ่ือรวมกลุ่มคนมอญนครชมุน์หรือชาวบ้านท่ีสนใจใน

การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  วฒันธรรมประเพณีมอญ  และการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของชมุชน
ท้องถ่ิน อาทิ การแข่งขนัสวดมนต์ภาษาบาลีส าเนียงมอญ โดยใช้บทสวดสรรเสริญคณุพระธรรม 
(เอวอง) และบทสวดมนต์ท าวตัรเช้าเป็นบทในการแข่งขนั ซึ่งกลุ่มจดัการแข่งขนัเพ่ือให้แก่เด็กและ
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เยาวชนในชุมชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เด็กในปัจจุบนัได้เข้าใกล้วดัมากขึน้  ทัง้ได้รู้จกัใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมความรักความสามคัคี และสืบสานวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม 
ของชาวมอญลุม่แมน่ า้แมก่ลองอีกด้วย  ก่อให้ประชาชนและเยาวชนในกลุ่มลุ่มน า้แม่กลองทัง้สอง
ฝ่ัง 5 ชมุชน ได้แก่ ชมุชนบ้านหวัหิน บ้านวดัใหญ่ บ้านวดัโพธ์ิโสภาราม บ้านวดัตาผา และบ้านวดั
ม่วงเข้าร่วม  กลุ่มสืบสานวฒันธรรม-ธรรมชาติบ้านนครชุมน์  โดยมีนางประไพ  บุญนพ เป็น
ประธานกลุม่คนปัจจบุนั 

8.3 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญนครชุมน์    
จดัตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.2553  ของกราร่วมกลุ่มของชาวบ้านนครชมุน์อีกกลุ่มหนึ่ง  โดยมี

วตัถรุะสงค์เพ่ือร่วมกนัจดักิจกรรมอนรัุกษ์วฒันธรรมมอญนครชมุน์ไว้  มีนายคมสรร  จบัจ ุปราชญ์
ชาวบ้านและอสม.หมู่ท่ี  4  เป็นประธานกลุ่ม และมีสมาชิกรวม 39  คน   ซึ่งประกอบไปด้วย
ชาวบ้านทัง้สามหมูบ้่าน คือ หมูท่ี่ 4 หมูท่ี่ 5 และ หมูท่ี่ 6   

กิจกรรมท่ีจดัขึน้เป็นประจ ามาโดยตลอด คือ การจดักิจกรรมงานสงกรานต์ของบ้าน
นครชุมน์ โดยจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ประจ าปี  หาบข้าวแช่ และในบางปีมีการประกวดนาง
สงกรานต์ด้วย  ซึง่งบประมาณหรือทนุด าเนินงานสว่นใหญ่ได้รับมาจากการบริจาคเร่ียไรจากคนใน
ชมุชน  ลกูหลานของคนบ้านนครชมุน์ท่ีไปท ามาหากินท่ีอ่ืนทัง้ในประเทศตา่งประเทศ   นอกจากนี ้
ยงัได้รับการสนบัสนนุจากกลุม่บคุคลภายนอกชมุชนท่ีอยู่กรุงเทพให้การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมในทกุครัง้  โดยท่ีไมไ่ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากภาคราชการแตอ่ยา่งใด 

ปัจจุบนั กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญนครชุมน์ได้รับการรับรองจากทางราชการ โดย
ทางอ าเภอได้ขึน้ทะเบียนจัดตัง้กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญนครชุมน์ เรียบร้อยแล้วโดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบด้วยหวัหน้าส่วนราชการทางอ าเภอและต าบล  และพระสงฆ์ชัน้
ผู้ ใหญ่ของอ าเภอต าบล และปราชญชาวบ้านจากในหมู่บ้านและชมุชนมอญใกล้เคียง  ได้แก่  เจ้า
คณะอ าเภอบ้านโป่ง  เจ้าคณะต าบลนครชมุน์  เจ้าอาวาสวดัใหญ่นครชมุน์  นายอ าเภอบ้านโป่ง  
ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านโป่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ ก านัน
ผู้ ใหญ่บ้านในต าบลนครชมุน์  นายมอง เกษเจริญ นายจ าเนียร เกษเจริญ  นายเสียบ ปันปี  นาย
บญุน า ค าดี   นายอร่าม เจียมจวนขาว  พ.จ.อ.พิทกัษ์ กะลินเกา  นายมาน กะลินเกา  นายพลงั 
โลดพว่ง  นายราชนั สงัมิ   นายบญุช่วย โล่งอากาศ  นายบรรเทา ง่วงหอม  นายภคิน พลูบางยงู  .
นางสาวอ าไพ มฆัมาน   และ นางสอางค์ พรหมอินทร์   
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8.4 กลุ่มเกษตรกรท านานครชุมน์ 
โดยธรรมชาติกลุ่มคนมอญนครชุมน์มีอาชีพหลกัคือการท าเกษตรกรรม  ซึ่งการท านา

ถือได้วา่เป็นอาชีพหลกัท่ีท ามากนัหลายชัว่อายคุน   และในปัจจบุนัอาชีพการท านายงัคงอยู่   กลุ่ม
เกษตรกรท านานครชุมน์  มีนายสมพร ค าดี อยู่หมู่ท่ี 4 เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกจดัตัง้กลุ่ม
จ านวน60 คน ปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้สิน้ 130 คน 
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บทที่ 3 
ความเช่ือ  พธีิกรรมทางความเชื่อ  และประเพณีของชาวมอญบ้านนครชุมน์ 
 

เน่ืองจากประชากรท่ีอาศยัส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชือ้สายมอญ  จึงมีความเช่ือเร่ือง  
การนบัถือผีท่ีเช่ือมโยงกบัระบบเครือญาติ  และชาวมอญเป็นชนชาติหนึ่งท่ีเคร่งครัดในการนบัถือ
ศาสนาพทุธ ฉะนัน้แล้วประเพณีต่าง ๆ ท่ีชาวมอญปฏิบตัิจะสมัพนัธ์กบัผีและพทุธ  สําหรับความ
เช่ือเร่ืองผีของคนมอญบ้านนครชุมน์นัน้ มี 2 ประเภท คือ ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผีบรรพบรุุษ  และ
ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผีทัว่ ๆ ไป  อนัได้แก่  ผีเจ้าท่ี  ผีประจําหมู่บ้าน  ผีทุ่งนา  ผีประจําแม่นํา้  และ
สมัภเวสี     เป็นต้น  ดงัจะปรากฏในพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรพบุรุษและเก่ียวข้องกับการไหว้            
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่ง ๆ ท่ีตัง้อยูใ่นหมูบ้่านนครชมุน์  ดงักลา่วตอ่ไปนี ้
 
1.  ความเช่ือเร่ืองผี 

1.1  ความเช่ือที่เก่ียวกับผีบรรพบุรุษ 
1.1.1  ความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ  
ชาวมอญมีความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีประจําตระกูลและผีประจําบ้าน  สําหรับผี

ประจําตระกูลจะเช่ือว่าต้นตระกูลของตนเกิดจากสัตว์หรือสิ่งของ  เช่น  งู  เต่า ไก่ ค้าง ข้าวสาร 
เน่ืองจากเป็นสญัลกัษณ์ประจําตระกลูของตน และจะไม่ทําร้ายสตัว์ดงักล่าว เม่ือพบก็จะทํามอง
ไม่เห็นแล้วก็เลยผ่านไป แตถ้่าต้องฆ่า เช่น ไก่ เป็นสตัว์ท่ีต้องกินโดยเฉพาะเวลามีงานพิเศษ ชาว
มอญท่ีนบัถือไก่ก็จะต้องนําไก่ไปเซน่ไหว้ผีประจําตระกลู เอาหวั ขา ไข่ และกบัข้าวปากหม้อไปเซ่น
ให้ครบ ถ้ากินโดยท่ีไม่ไปเซ่นไหว้ก็จะเช่ือว่าจะเกิดเหตอุาเพศต่าง ๆ ให้เดือดร้อน หรือท่ีเรียกว่า 
“ผิดผี”  ต้องมีการทํา “พิธีรําผี”  เพ่ือเป็นการขอขมาผีประจําตระกลู (เอกรินทร์  พึ่งประชา, มปป.: 
32-33) ในการนับถือผีบรรพบุรุษนัน้ชาวมอญมีความเช่ือตามตํานานท่ีมีเนือ้เร่ืองสัมพันธ์กับ
พระพทุธเจ้าท่ีวา่   

“ในสมัยพุทธกาล เศรษฐีผู้หนึ่งมีภรรยาสองคน ภรรยาหลวงไม่มีลูกจึง

อิจฉาฆา่ลกูภรรยาน้อยตาย ภรรยาเศรษฐีทัง้สองนีเ้ม่ือตายไปก็พยาบาทจองเวรฆ่า

ลกูของอีกฝ่ายสลบักนัไปทกุชาติ    ชาติสดุท้ายฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นผี อีกฝ่ายเกิดเป็น

มนุษย์   ต่างมีลูกด้วยกันทัง้คู่ ฝ่ายผีไล่ตามกินลูกมนุษย์ มนุษย์จึงหนีไปพึ่ง

พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระองค์ทราบความเป็นมาโดย

ตลอดด้วยพระอภิญญาณ จึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่นางผีและมนษุย์ จนทัง้สอง
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ได้คิดเลิกจองเวรกนั ต่อมานางผีได้ไปอยู่กบัมนษุย์ ช่วยเหลือมนษุย์และชาวเมือง

ทัง้หลาย บงัเกิดผลดีมีโภคทรัพย์สมบรูณ์มัง่คัง่ จึงกลายเป็นประเพณีสืบตอ่กนัมา

ของชาวมอญในการนบัถือผีบ้านผีเรือน” (องค์ บรรจนุ, 2549)       

   หรือในอีกตํานานหนึง่กลา่ววา่  

   “สมยัพทุธกาล มีครอบครัวหนึ่งยงัเหลือแตม่ารดาและบตุรชาย มารดาได้

ไปสู่ขอหญิงสาวมาเป็นภรรยาบตุรชาย แต่หญิงคนนัน้เป็นหมนั มารดาจึงคิดจะหา

หญิงสาวคนใหมม่าให้ ภรรยาหลวงกลวัภรรยาใหมจ่ะรวมหวักบัแม่สามีรังแกตน นาง

จึงไปหาภรรยาใหม่ให้สามีด้วยตวัเอง เม่ือภรรยาใหม่ตัง้ครรภ์หญิง    ภรรยาหลวงก็

เอายาผสมอาหารให้แท้งลกูถึง 2 ครัง้ พอครัง้ท่ี 3 ภรรยาใหม่ไม่แท้ง  แตท่ารกขวาง

ท้องจึงตายทัง้กลม   ก่อนสิน้ใจนางได้กล่าวจองเวร และได้ไปเกิดเป็นแมวในบ้าน

ภรรยาหลวง    เม่ือสามีจบัได้จึงฆ่าภรรยาหลวงตาย ภรรยาหลวงไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่

ในบ้าน เม่ือแมไ่ก่ออกไข ่แมแ่มวก็มากินไขห่มดทกุครัง้ แม่ไก่แค้นใจจึงอธิษฐานให้ไป

เกิดใหมเ่ป็นแมเ่สือ   ฝ่ายแมแ่มวได้ตายไปเกิดเป็นแมเ่นือ้   พอแม่เนือ้ตกลกู แม่เสือก็

มาจบักินลกูของแมเ่นือ้ แมเ่นือ้ตายไปเกิดเป็นยกัษิณี ฝ่ายแมเ่สือตายไปเกิดเป็นหญิง

สาวในเมืองสาวตัถี เม่ือคลอดลกูยกัษิณีก็มาจบัลกูของเธอกินถึง 2 ครัง้ พอครัง้ท่ี 3 

นางจึงหนีกลบัไปคลอดลกูท่ีบ้านเกิด ยกัษิณีก็ได้ตามไปอีก    หญิงสาวจึงอุ้มลกูหนี

เข้าไปในพระวิหาร ขณะนัน้พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ หญิงสาวขอให้ทรง

ชว่ยเหลือ   พระพทุธองค์จงึเรียกนางยกัษิณีและหญิงสาวมาให้สติ    ว่าเวรย่อมระงบั

ด้วยการไมจ่องเวร   เม่ือยกัษิณีได้ฟัง  จึงได้คิดและเลิกจองเวรนบัแตน่ัน้มา พระพทุธ

องค์ได้ตรัสสั่งให้หญิงสาวพายักษิณีไปบ้าน เลีย้งดูอย่างดี ยักษิณีจึงตอบแทน

บญุคณุด้วยการบอกฝนฟ้านํา้ท่าเพ่ือการเพาะปลกู   หญิงสาวจึงได้ผลิตผลดีค้าขาย

ร่ํารวย    เม่ือชาวเมืองทราบเร่ืองจึงพากันเคารพบูชาเลีย้งดนูางยกัษิณี และได้รับ

ผลดีเชน่กนั ชาวเมืองจงึพากนันบัถือนางยกัษิณีสืบตอ่มา”  (องค์ บรรจนุ, 2549)        

จากตํานานดงักล่าวทําให้คนมอญเช่ือและเคร่งครัดเร่ืองการนบัถือผีบรรพบุรุษ

เป็นอย่างมาก  ซึ่งรวมถึงคนมอญนครชุมน์ด้วยเช่นกันท่ีให้ความสําคัญกับผีบรรพบุรุษ หรือท่ี

เรียกว่า  ผีมอญ ในบางครัง้เรียกว่า ผีบ้านผีเรือน ซึ่งหมายถึง ผีผู้ซึ่งเป็นต้นตระกูล  บรรพชนและ
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บพุการี  ตลอดจนญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลบัไปแล้ว  ซึ่งได้สิงสถิตอยู่ท่ีเสาเอกของบ้าน    โดยผีบ้านใน

แต่ละตระกูลจะมีสญัลกัษณ์ของแต่ละตระกูลท่ีอาจเหมือนหรือต่างกับตระกูลอ่ืนก็ได้ เช่น ผีเต่า   

ผีงู  ผีไก่  ซึ่งจะไม่ทําอนัตรายหรือทําเป็นไม่เห็น  เช่น  ถ้าถือผีเต่า เม่ือเห็นเต่าก็จะทําเป็นไม่เห็น 

หรือพูดว่า ‚เต่าเน่า  หรือ เต่าเหม็น‛ ให้หนีไป ให้พ้น   หรือถ้าต้องกิน ก็จะต้องนําไปเซ่นไหว้ผี

บรรพบุรุษเสียก่อน เพราะเช่ือว่าถ้ากินโดยไม่เซ่นไหว้ อาจทําให้เกิดสิ่งไม่ดีต่อครอบครัวได้  

วิธีแก้ไขคือต้องรําผี  ในการนบัถือผีนี ้ นางประเทือง เสลานนท์ ผู้ ท่ีเป็น ‚โต้ง‛ หรือ  ‚คนทรง‛ หรือ

ผู้ นําในการประกอบพิธีต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อส่ือสารกับผีบรรพบุรุษของชาวมอญประจํา

บ้านนครชมุน์ให้ความเห็นวา่  ‚การนบัถือผีบรรพบรุุษ‛ ของคนมอญนครชมุน์  เป็นการแสดงความ

เคารพกตัญํูต่อบรรพชน ปู่ ย่าตายายในตระกูลของตน    โดยควบคู่ไปกับการยึดมั่นใน

พระพุทธศาสนา ชาวมอญจะจัด  “พิธีเลีย้งผี” หรือ  ไหว้ผีบรรพบุรุษ เพ่ือเป็นการแสดงความ

กตญัํตูอ่บรรพบรุุษ การกําหนดปีจะเลีย้งก็แล้วแตต่ามการปฏิบตัิของแตล่ะตระกลู บางตระกลู 3 

ปีครัง้ บางตระกูล 4 ปีครัง้ หรือบางตระกลูเลีย้งทุกปี ส่วนเดือนท่ีจะทําพิธีนัน้ คนมอญท่ีบ้านนคร

ชมุน์จะกระทําในเดือน 4  เดือน 6 ตามแต่ข้อปฏิบตัิของแตล่ะตระกูลท่ียึดถือกันมา (ประเทือง 

เสลานนท์,  2551)  

1.1.2. การเลีย้งผีบรรพบุรุษ 

คนมอญนครชุมน์จะให้ความสําคญักับพิธีเลีย้งผีบรรพบุรุษเป็นอย่าง

มาก อนัเน่ืองมาจากความเช่ือเร่ืองความกตญัํตูอ่บรรพบรุุษ  และความเช่ือในเร่ืองตํานานท่ีได้

กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  หากเลีย้งผีบรรพบุรุษจะทําให้คนในครอบครัวมีความสุข ทัง้ยงัเป็นการ

รวมเครือญาติให้มาพบปะสงัสรรค์กัน  ถึงแม้ว่าหากตระกูลได้มีลูกสาวท่ีแต่งไปเป็นสะใภ้กับผี

ตระกลูอ่ืนแล้ว  ก็จําเป็นต้องมาร่วมพิธีด้วยเชน่กนั แตถ้่าหากเจ้าตวัป่วยไม่สามารถมาร่วมงานได้  

ก็จะต้องฝากของมาไหว้บรรพบรุุษแทน 

โดยส่วนใหญ่แล้วคนมอญนครชุมน์จะกระทําพิธีเลีย้งผีบรรพบุรุษ 3 ปีครัง้  บาง

ตระกูลก็ 4 ปีครัง้ ตามแตท่ี่เคยทําสืบต่อกันมา และจะประกอบพิธีในเดือนคู่ คือ มกันิยมเลีย้ง

ระหว่างเดือน 4 หรือ เดือน 6  แตต้่องไม่ตรงกับวนัพระ หรือ วนัเสาร์  และหากเคยทําในเดือนใด 

ก็จะทําในเดือนนัน้ตลอด ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วโต้งจะเป็นผู้ กําหนดวนัประกอบพิธี  ยกเว้นว่ามีเหต ุ

อาทิ หญิงในตระกูลตัง้ครรภ์  หรือมีคนในตระกูล เสียชีวิต  จะห้ามตระกูลนัน้จดัพิธีเลีย้งผีโดย
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เดด็ขาด  และต้องให้ผ่านไปครบปีก่อนถึงจะทําได้  กล่าวคือ  ต้องให้ผู้หญิงนัน้คลอดลกูครบ 1 ปี 

ก่อน  หรือ คนตายตายครบ 1 ปีแล้ว  จงึจะประกอบพิธีเลีย้งผีได้  นอกจากนีแ้ล้วการงดเว้นไม่ไหว้

อีกกรณีหนึง่ก็คือ  คนในตระกลูผีบ้านเดียวกนั  ได้จดัรําผีให้แก่ผีบ้านไปแล้วในปีนัน้ ซึ่งเสมือนได้

ไหว้บรรพบรุุษไปแล้ว (ประเทือง เสลานนท์, 2551) 

ก่อนวนัเลี้ยงผี  ครอบครัวท่ีมีการจัดงานจะขอแรงญาติพ่ีน้อง เครือญาติท่ีถือผี

เดียวกัน และคนในหมู่บ้านท่ีผูกสมคัรรักใคร่กันมาช่วยเตรียมข้าวของในการเลี ย้งผี ลูกหลานใน

ตระกูลผีท่ีจะจดังาน ผู้ เป็นต้นผีจะต้องทําความสะอาดตรวจตราดหู่อผ้าผีท่ีอยู่ในหีบผีในห้องผีว่า

อยู่ในสภาพดี เป็นปกติอย่างท่ีเคยเป็นหรือไม่หรือไม่  โดยเฉพาะแหวนผี  ในพิธีเลีย้งผีนี โ้ต้งมี

อํานาจในการสัง่การ  โดยเฉพาะการเตรียมเคร่ืองเซ่นไหว้  ซึ่งจะมีจํานวนเท่าใดนัน้ มีเคร่ืองเซ่น

อะไรบ้าง จะเป็นไปตามแล้วแตผี่ประจําตระกลูนัน้  และเคยทําเชน่นัน้  เป็นต้นว่า “แกงต้มยํา ตาม

สญัลกัษณ์ของผีบ้าน ถ้าใครถือผีงู  ก็ต้องแกงต้มยํางู  ใครถือผีเตา่ ก็ต้องแกงต้มยําเตา่  ซึ่งถ้าหา

ไมไ่ด้อนโุลมให้ใช้แป้งมาปัน้เป็นรูปสตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทนได้”  (ลดัดา  สงัมิ, 2553) 

นอกจากนีก็้มี ปลาช่อนย่าง ข้าวปากหม้อ  ส่วนขนมหวานท่ีใช้เลีย้งผีก็แตกต่าง
กนัไปตามแตล่ะบ้าน  บางบ้านก็ 3 อย่าง บางบ้านก็ 5 อย่าง ต้มบ้าง  นึ่งบ้าง  ทอดบ้าง  หรือไม่ก็
ผสมกนั  แล้วแตต่ระกลูนัน้ปฏิบตัิกนัมาอย่างไร  ก็ต้องทําตามนัน้ จะขาดจะเกินไม่ได้  บางบ้านก็
ไหว้ข้าวเหนียวไม่มนูกะทิ  มีขนมหวานตา่งๆ ได้แก่ ขนมสะบ้าทอด ขนมนางแอบ  ขนมกันหลาว  
ขนมห่อใบตองนึ่ง  ขนมเปียกปนู ขนมข้าวตอกงา ส่วนผลไม้ ก็มีกล้วย มะพร้าว  เตรียมเทียนเล่ม
เล็ก นํา้สะอาด 1 ขนั  พร้อมกรวยใบตองก้นแหลม ซึง่ของจะต้องเอาตามจํานวนเดิมตามท่ีเคยเซ่น
ไหว้มาก่อน ตามฐานะของแตล่ะตระกลู    โดยจะไมเ่พิ่มหรือลดแตอ่ย่างใด  ซึ่งโต้งจะเป็นผู้จดัการ
ตลอดพิธีกรรรม  (ตุย๋ บญุนพ; ปราณี สงัมิ, สมัภาษณ์: 7 มีนาคม 2553) 

วนัท าพิธี   จะมีมีการตัง้ผีเรือนหรือโรงพิธีชัว่คราว ซึ่งทําด้วยไม้ไผ่จกัตอกสานทํา

เป็นหลงัคา มีแทน่วางเคร่ืองเซน่ หรือเคร่ืองบชูา มีเสาสงูแขวนเสือ้และหมวก หน้าเรือนผีมีต้นหว้า

ซึ่งชาวมอญเช่ือว่าเป็นต้นไม้ท่ีผีมอญอาศยัอยู่   เรือนผีจะสร้างขึน้ในบริเวณบ้าน โต้งอยู่บนเรือน

พิธีหน้าแทน่เคร่ืองบชูา เคร่ืองบชูาหรือเคร่ืองเซน่ ใสอ่าหารตา่งๆ  ท่ีเตรียมไว้ก่อนวนัพิธี 

ในขณะทําพิธีเลีย้งผี  โต้งก็จะเข้าทรง  ซึ่งเช่ือว่าเป็นผีบรรพบรุุษของตระกูลนัน้ๆ 

ในขณะท่ีเข้าทรงนัน้อากัปกิริยาของโต้งจะเปล่ียนไป  โต้งจะมีการถามความเป็นไปของคนใน
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ตระกลู หรือบางครัง้ก็โกรธ เสียงดงั  ตอ่วา่ลกูหลานท่ีไม่เข้ามาร่วมพิธี  หรือทําผิดผี จากนัน้ก็มีการ

ป้อนอาหารให้กบัลกูหลาน  และเม่ือเสร็จพิธี  โต้งก็จะมีสภาวะท่ีเป็นปกตเิชน่เดมิ   

คนมอญนครชมุน์ท่ีสว่นใหญ่เกือบทกุครัวเรือนจะมีโอกาสทําพิธีเลีย้งผีบรรพบรุุษ

มาแล้ว จึงมีประสบการณ์และเข้าใจและบอกเล่าถึงเหตกุารณ์ หรือรายละเอียดในการจดัพิธีได้

เป็นอย่างดี  แม้ว่าจะมีบางครัวเรือนท่ีไม่ได้ถือผีมอญหรือผีบรรพบุรุษแล้วก็ตาม   เพราะทุก

ครัวเรือนมีประสบการณ์ตรงจากการได้เข้าร่วมพิธีตัง้แตเ่ยาว์วยั  ส่วนบางครัวเรือนท่ีถือผีอ่ืน เช่ น 

ผีจีน  ผีเขมร  ผีไทย  ผีลาว ก็สามารถอธิบายได้เพราะจะเห็นภาพการทําพิธีของคนมอญนครชมุน์

อยูเ่ป็นประจํา และรู้สกึเสมือนตนเองเป็นสว่นหนึง่ของคนมอญนครชมุน์อีกด้วย   

ภาพท่ี 7  พิธีกรรมเลีย้งผีบรรพบรุุษ 

 

1.1.3 พธีิร าผี 

การรําผี เป็นพิธีกรรมหนึ่งซึ่งหมายถึงเป้ฯการการขอขมาลาโทษกับผี

บรรพบุรุษหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ไม่ดีขึน้กับคนในตระกูล หรือทําผิดข้อห้ามของตระกูล 

หรือท่ีเรียกว่า “ผิดผี‛   เช่น มีคนในบ้านหายไป หรือเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหต ุหญิง

ตัง้ครรภ์พิงเสาบ้าน มีคู่สามีภรรยาท่ีเป็นคนนอกผีมานอนในบ้านในลักษณะผัวเมีย  

ครอบครัวทํามาหากินไมข่ึน้ เกิดอบุตัเิหตรุุนแรงกบัคนในตระกลู  หรือในพิธีเลีย้งผีเม่ือโต้ง

มีการตรวจพบว่าผ้าผีในหีบจะมีตําหนิ  เช่น มีรอยขาด  รอยเปือ้นคล้ายเลือด  หรือมีเศษ

หญ้า  เป็นต้น เจ้าบ้านจึงต้องจดั “พิธีรําผี” เพ่ือเป็นการขอขมาและทําให้ผีประจําตระกูล

พอใจ (ปราณี สงัมิ, 2553; คมสรร จบัจ,ุ 2553) 
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     โดยเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวจะไปหาโต้งให้โต้งเป็นผู้ ทํานายถึง

สาเหต ุ แตสํ่าหรับบ้านนครชุมน์นัน้  จะให้นายโอม  หิมะรุน  ซึ่งเป็น “หมอใบพลู” หมอดผูู้ เฒ่าผู้

แก่ในหมูบ้่านเป็นผู้ ทํานายแทน  

ประเทือง เสลานนท์  (สมัภาษณ์: 15 ตลุาคม 2551) เล่าว่า นบัแตอ่ดีต

จนถึงยุคก่อนท่ีตนเองจะรับหน้าท่ีคนทรงนัน้   การทํานายหาเหตุของการผิดผีและกําหนดว่า

จะต้องรําผีหรือไม่อย่างไร  ดเูหมือนจะเป็นหน้าท่ีของโต้งอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   แต่เม่ือตนเองรับ

หน้าท่ีเป็นโต้งแล้ว  ไมป่ระสงค์ท่ีจะรับทําหน้าท่ีทํานายหรือกําหนดวา่จะต้องรําผีเพ่ือแก้ไขการผิดผี    

ด้วยเหตผุลส่วนตวัท่ีเกรงว่าเจ้าบ้านหรือผู้ ท่ีผิดผี จะเข้าใจเจตนาผิดไป หรืออาจจะทําให้เข้าใจได้

วา่ท่ีทํานายไป แล้วกําหนดวา่ต้องรําผี ทัง้ๆท่ีอาจไมจํ่าเป็นก็ได้     

จะพบว่าลกัษณะการณ์ดงักล่าวนัน้มีความเก่ียวกับเร่ืองของค่าใช้จ่าย  

เพราะการจดัพิธีรําผีต้องใช้เงินจํานวนค่อนข้างมาก อนัเน่ืองมาจากต้องจดัหาของเซ่นไหว้ และ

จัดเตรียมสถานท่ี รวมถึงวงป่ีพาทย์มอญด้วย ซึ่งจะอยู่ในการบริหารจัดการโดยโต้งเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจดัหากําหนดให้เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านจะมอบเงินดงักล่าวให้โต้งจดัการ 

ดงันัน้แล้วโต้งประเทืองจงึหลีกเล่ียงเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อครหา ‚ทํานายเพ่ือให้รําผี  เพ่ือให้โต้งมีรายได้‛  

ในพิธีรําผีนี ้ โต้ง หรือ คนทรง มีบทบาทมากเพราะเป็นผู้สัง่การทัง้หมด

ของพิธีกรรม  ทัง้ในส่วนของการเตรียมการทัง้หมด ตลอดจนกํากับดูแลขัน้ตอนทุกอย่างโดย

ละเอียด ตัง้แตก่ารปลกูโรงพิธี การเตรียมของประกอบพิธี เช่น ขนมผี อาหารคาวหวาน ผ้านุ่งผ้า

ห่ม อปุกรณ์การรํา การแตง่ตวั เป็นต้น   โต้งกล่าวว่า “การรําผีมกักระทํากนัในเดือนคูห่รือช่วงฤดู

แล้ง ตัง้แตเ่ดือน 4-6 ห้ามจดัพิธีในวนัพระเพราะต้องเข้าวดัทําบญุถือศีล การจดังานภายในตระกลู

เดียวกนัห้ามจดังานเกินปีละ 1 ครัง้ ” (ประเทือง เสลานนท์,สมัภาษณ์: 15 ตลุาคม 2551)  

ในการจัดพิธีรําผีนีต้้องบอกกล่าวญาติทุกคนท่ีนับถือผีเดียวกันให้มา

ทัง้หมด ในวนัสุกดิบก่อนวนัทําพิธี 1 วนั ปลกูโรงพิธีขึน้ 1 หลงั ภายในบริเวณบ้านของตน 

จดัเตรียมเคร่ืองเซ่นและอปุกรณ์รําผีซึ่งจดัไว้เป็นชดุๆ ตามจํานวนสมาชิกในตระกลู  ต้องหาวงป่ี

พาทย์มอญประกอบพิธี เล่นเพลงไปตามแต่ละบทเฉพาะ  ป่ีพาทย์และโต้งต้องรู้ขัน้ตอนของ

พิธีกรรมทัง้หมดอยา่งดี ทา่รําและเพลงจะมีความสมัพนัธ์กนั 
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เน่ืองจากขัน้ตอนของพิธีการรําผี มีขัน้ตอนและวิธีการท่ีมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก   ทําให้ในปัจจุบนันี ้ มีเจ้าบ้านบางราย  ต้องการเปล่ียนแปลง ตดัทอน รายการ

บางอยา่งออกไป  เพ่ือประหยดัคา่ใช้จา่ยและยน่ยอ่เวลา ซึง่ในการร้องขอของเจ้าบ้านดงักล่าว โต้ง

ประเทืองจะไม่ยินยอมโดยเด็ดขาด เพราะรายละเอียดและขัน้ตอนของการรําผีนัน้  เป็นการ

กําหนดจากครูบาอาจารย์สืบทอดต่อกันมาหลายชัว่อายุคน  หากกระทําการไม่ถูกต้องตามท่ีครู

กําหนด  ย่อมไม่ส่งผลดีตอ่ตนเองและผู้ ร่วมพิธีนีแ้น่นอน   หากเจ้าบ้านยงัคงยืนยนัเช่นเดิม  โต้ง

ประเทืองจะปฏิเสธในการทําพิธีรําผีให้ เจ้าบ้านสว่นใหญ่ก็จะยินยอมทําตามท่ีโต้งกําหนด ในขณะ

ท่ีมีบางรายก็ยกเลิกท่ีจะไมทํ่าพิธีรําผีเลยก็มี  แตส่ทุ้ายแล้วผลเสียก็เกิดกบัตระกลูนัน้  เน่ืองจากถือ

วา่ยงัไมไ่ด้ขอขมากบับรรพบรุุษนัน่เอง  (ประเทือง เสลานนท์, สมัภาษณ์: 15 ตลุาคม 2551) 

ในปัจจุบนัการนบัถือผีบรรพบุรุษของบางตระกูลในบ้านนครชุมน์ มี

การเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปัญหาท่ีมีเหตมุาจากการเป็นครอบครัวขยาย ลูกหลานในตระกูลท่ี

ถือผีเดียวกันเพิ่มจํานวนมากขึน้  การพฤติกรรมตนและความเป็นอยู่ของคนในตระกูลนัน้ๆมี

ความเคร่งครัดน้อยลง จึงทําให้ ‚ผิดผี‛ มากขึน้  และผลเสียกลบัส่งผลมายงัอีกครอบครัวหนึ่ง

ในตระกูล  เพราะเป็นสมาชิกตระกูลเดียวกัน  จึงทําให้ต้องมีการ “รําผี” เพื่อเป็นการขอขมาลา

โทษผีบรรพบุรุษบ่อยครัง้  ซึ่งทําให้ต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพ่ือใช้เตรียมงานในการรําผีบอ่ยและใช้เงิน

จํานวนมาก  ทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าครอบครัวนัน้ไม่มีความเคร่งครัดในการรักษาความดี เพราะชาว

มอญเห็นว่า บ้านไหนรําผีบอ่ย  แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นคนไม่ดี  

ผีถึงลงโทษให้เป็นไป จนในท่ีสุดต้องขอให้มีการ “แยกผี” ของบางครอบครัว  ซึ่งจะต้องมีการรําผี  

ทําเคร่ืองเซ่นไปกราบไหว้ แล้วเชิญมาท่ีเสาเอกในเรือนตนเอง  พร้อมทัง้จดัเตรียมสิ่งของตา่งๆอนั

เป็นท่ีสิงสถิตของผีบรรพบุรุษ ก็สามารถแยกผีมาถือเป็นอิสระจากต้นผีเดิมได้  ทําให้เกิดความ

สบายใจวา่ไมต้่องร่วมรับผิดกบัการกระทําของสมาชิกในผีเดมิก่อนท่ีจะแยก    

   1.1.4 การรับผี 

การรับผี คือ การสืบทอดผีเรือนหรือผีบรรพบรุุษ โดยจะสืบทอดเฉพาะ

บตุรชายคนโตของตระกลูในแตล่ะรุ่นนัน้ๆ ซึ่งเรียกว่า ‚ต้นผี‛ หรือเจ้าของผี เป็นผู้ สืบทอดหรือเป็น

ผู้ รับผี  การรับผีนีจ้ะกระทําขึน้เม่ือพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว บุตรชายคนโตและครอบครัวจะต้องรับผี 

ผู้ รับเป็น "ต้นผี" ต้องประกอบพิธีเก่ียวกบัผีบ้านทกุอย่าง เช่น พิธีเลีย้งผีและพิธีรําผี นอกจากนี ้"ต้น
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ผี" ยงัทําหน้าท่ีดแูลปกครองกลุม่เครือญาตใินสายตระกลูเดียวกนัไม่ให้ฝ่าฝืนข้อห้ามข้อปฏิบตัิหรือ 

"ผิดผี" และเม่ือมีพิธีกรรมเก่ียวกับผีบ้าน สมาชิกในสายตระกูลต้องมาร่วมพิธีท่ีบ้าน  "ต้นผี" ซึ่ง

แสดงถึงเครือญาตท่ีิมีความผกูพนักนั   

ในพิธีรับผีนัน้มีการเลีย้งผี ในพิธีการรับผีนัน้  อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ง

คือ คือการรับ ‚หอ่ผ้าผี‛ ภายในจะมี “แหวนผี”  ซึ่งมีหวัเป็นพลอยหรือทบัทิม  ตวัแหวนอาจจะเป็น

ทองหรือนาค  ผู้ รับผีจะต้องรักษาของเหล่านีใ้ห้ดี  ถ้าหายจะต้องจัดหามาใหม่ให้ดีกว่าเดิม  ซึ่ง

แหวนผีจะเอาไปขายไมไ่ด้  เน่ืองจากมีความเช่ือท่ีวา่ แหวนผีคือมรดกของบรรพบรุุษ  ต้องรักษาให้

ดี  ถ้าเอาไปขายจะทําให้ชีวิตตนเองและครอบครัวหรือญาติในตระกลูปีเดียวกนัต้องประสบปัญหา

หรืออาจเจ็บไข้ได้ป่วย ล้มตายและไมมี่ความสขุความเจริญ    

หนูเล็ก  ป่ันปี (2551) เล่าถึงเหตกุารณ์ท่ีมีคนในตระกูลหนึ่งในหมู่บ้าน

นําแหวนผีไปขายว่า  มีสมาชิกของครอบครัวคนหนึ่งแอบไปขโมยแหวนผีไปจํานําโดยท่ีคนใน

ครอบครัวไม่รู้  ต่อมาคนท่ีขโมยก็เจ็บป่วยอยู่เร่ือยๆ  โดยไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุของโรค  เม่ือ

ป่วยจนอาการไม่ไหวแล้ว  จึงได้ให้หมอใบพลูดใูห้และทํานายมาว่าได้มีการกระทําผิดกบัผีบรรพ

บรุุษ  โดยการขโมยแหวนไป  ซึง่คนท่ีขโมย จําต้องยอมรับโดยดี  เพราะรู้สึกเหมือนตนเองกําลงัจะ

เสียชีวิต  และรับคําวา่จะต้องรําผี เพ่ือขอขมาตอ่ผีบรรพบรุุษ พร้อมทัง้ต้องหาแหวนมาคืน  

ตามธรรมเนียมการรับผีของมอญนัน้  ลูกชายคนโตของตระกูลจะเป็น

ผู้ รับเป็น "ต้นผี" แตห่ากไมมี่ลกูชายคนโตจะให้น้องชายถดัไป หรือถ้าไม่มีลกูชายเลยก็จะให้ลกูชาย

คนโตของน้องชายพ่อเป็นคนรับแทน  หากสายตระกลูใดไม่มีลูกชาย ก็ถือว่าหมดผีตระกลู ถึงกับ

ต้องถอนเสาเอก หรือเสาผีไปถวายวดั แล้วแตท่างวดัจะนําไปใช้ในกิจการใด      การถอนเสาเอก

ต้องทําพิธีรําผี และบ้านท่ีถอนเสาผีออกเรียกวา่ "บ้านตลาด" ท่ีใครก็สามารถขึน้ไปบนบ้านได้โดยท่ี

ไม่ถือว่าเป้ฯการผิดผี ส่วนผีบ้านตระกูลนัน้จะถูกเชิญไปอยู่ท่ีศาลเพียงตาท่ีสร้างขึน้ใหม่บริเวณ

หน้าบ้าน ตามปกตจิะมีการเลีย้งอาหารท่ีศาลเพียงตาปีละสามครัง้ติดตอ่กนัสามปี หลงัจากนัน้จึง

เลิกเลีย้ง แตย่งัจะไมรื่อ้ศาลทิง้ สว่นลกูผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้วเม่ือออกจากตระกลูเดิมหรือผีเดิมต้อง

ไปนบัถือผีทางสามี ด้วยการจดัเคร่ืองเซน่ไหว้เสาผี เรียกวา่ พิธีคืนผี หรือ "ลมุตา" ถือเป็นการสิน้สดุ

จากการนบัถือผีเดมิ   
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2. ความเช่ือเร่ืองการเล่นตุ๊กตาของชาวมอญ 
คนมอญนครชมุน์เช่ือวา่  ตุ๊กตา  เป็นสิ่งหนึง่เสมือนร่างของคน  เป็นสิ่งท่ีอยู่อาศยัของผี

ร้ายหรือผีไม่ดี ในอดีตคนมอญนครชุมน์จะเคร่งครัดมาก จะไม่ให้มีการนําตุ๊ กตาเข้าบ้านโดย

เดด็ขาด  แตปั่จจบุนัมีการแอบนําเข้ามาเพราะเดก็รุ่นใหมไ่ปเรียนหนงัสือในตวัเมือง และรูปลกัษณ์

ของตุ๊กตาท่ีสวยงาม จึงมีการฝ่าฝืน หรือมีการเข้าใจผิดถึงคําจํากดัความว่าตุ๊กตาท่ีห้ามมีลกัษณะ

อย่างไร เช่น ตุ๊กตาท่ีห้ามคือตุ๊กตาผ้า หรือตุ๊กตากระดาษ เพียงเท่านัน้  แต่ทว่าความจริงแล้ว คน

มอญท่ีน่ีหมายรวมถึง ตุ๊ กตาทุกชนิด ไม่ว่าจะทําจากวัสดุใดก็ตาม เช่น ตุ๊ กตาท่ีทําจากปูนปัน้  

ตุ๊กตาท่ีเป็นตวัการ์ตนูญ่ีปุ่ นตา่งๆ  อยา่งโดราเอมอ่น คติตี ้ก็อยูใ่นข้อห้ามด้วยเชน่เดียวกนั 

แตใ่นปัจจบุนันี ้ ความเช่ือในการไมใ่ห้เล่นตุ๊กตายงัคงมีอยู่ในบ้านมอญนครชมุน์ก็ตาม    

แตก็่ได้ปรับปรนในการเล่นตุ๊กตาหรือนําตุ๊กตาเข้ามาในบริเวณบ้าน  ยกตวัอย่างเช่น เด็กผู้หญิงท่ี

ไปเรียนในตวัเมืองส่วนใหญ่ มักจะได้รับของขวญัปีใหม่หรือของขวญัวนัเกิดจากเพ่ือนร่วมชัน้ท่ี

ไมใ่ชค่นมอญ หรือในยามท่ีมีตลาดนดัสินค้าฝ่ังบ้านม่วง  พ่อค้า แม่ค้าตลาดนดั  มกัจะนําสินค้าท่ี

เป็นตุ๊กตาท่ีเลียนแบบมาจากการ์ตนูในโทรทศัน์ หรือ ในภาพยนตร์มาจําหน่าย  ทําให้เด็กมีความ

สนใจและอยากได้เหมือนเพ่ือนตา่งกลุม่ชาตพินัธุ์ เดก็บางรายแอบนําเอาตุ๊กตาของเล่นเข้ามาไว้ใน

บ้าน  เม่ือผู้ใหญ่ทราบก็ไมไ่ด้ทําโทษหรือเอาออกไป   และแกล้งทําเป็นไม่เห็น ไม่รู้จกั  และบอกว่า 

“ถ้าไมรู้่ ไมเ่ห็น  ถือวา่ไมผ่ิด” 

 

3. ความเช่ือเร่ืองเทพยดา 

คนมอญนครชมุน์มีความเช่ือวา่ เทพยดาหรือเทวดานัน้มีอยูจ่ริง มีทัง้ท่ีเป็นเทวดาผู้ชาย 
และ นางฟ้าท่ีเป็นผู้หญิง  คนมอญนครชมุน์มกัจะบนบานสานกล่าวขอพรจากเทพยดาก่อนการจดั
กิจกรรมประเพณีท้องถ่ินให้มีความสําเร็จลุล่วงในกิจกรรมนัน้เป็นไปด้วยดี การบนบานนัน้ส่วน
ใหญ่แล้วจะอาศยัการบนบานผ่านเจ้าพ่อช่างพันบ้าง  หรือหลวงพ่อพญาแลท่ีวิหารปากีให้ช่วย
บอกตอ่ให้บ้าง ดงัจะเห็นได้จากในการจดังานประเพณีท่ีต้องจดักลางแจ้ง  เจ้าภาพ หรือผู้จดังาน 
มกัจะให้มีการไปบนบานสานกล่าวขอให้เทวดาเปิดฟ้า เปิดทาง มิให้มีเหตเุภทภยั หรือ ปัดเป่าลม
ฝนพายใุห้จางหายไป  เพ่ือไมใ่ห้ฝนตกในงาน  เป็นต้น    

สิ่งหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองเทพยดาของคนมอญนครชุมน์อีกอย่างหนึ่งคือ 
การทําข้าวแช่ถวายต่อเทวดาและนางฟ้าท่ีจะมาปีละหนึ่งครัง้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทวดา
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ดงักล่าวท่ีไหว้นัน้คนนครชุมน์มีความเห็นแตกต่างกันไปไม่สามารถระบุได้ว่าเทวดานัน้คือเทพ        
องค์ใด    บ้างก็ว่าเป็นพระอินทร์  บ้างก็ว่าเป็นนางสงกรานต์ท่ีต้องมารับเคร่ืองสังเวยท่ีบ้าน            
นางสงกรานต์เป็นประจําทกุปี  แตค่วามเช่ือว่าเป็นนางสงกรานต์คือนางฟ้า หรือ เทวดาฝ่ายหญิง  
ก็ไม่ได้บอกว่านางสงกรานต์มีช่ืออะไรบ้าง  โดยรวมจะเอ่ยถึงนางฟ้า คือ นางสงกรานต์ท่ีมารับ
เคร่ืองบชูาข้าวแชท่กุๆปี    

ปัจจุบนั  เร่ืองของความเช่ือเร่ืองเทวดา นางฟ้า เร่ิมมีการพูดถึงน้อยลง  การไหว้สิ่ง
ตา่งๆก็มกัหมายรวมถึงการไหว้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีอยู่และเช่ือว่ามีอยู่จริงตามแต่ความศรัทธาของคน
นัน้ๆ 
 
4. ความเช่ือเร่ืองผีประจ าหมู่บ้าน 

 คนมอญท่ีบ้านครชมุน์นี ้ มีความเช่ือวา่ พืน้ท่ีในหมูบ้่านของตนมีบางท่ี บางแหง่เป็นท่ี

สิงสถิตของผี  เชน่  บริเวณริมนํา้ มีผีนํา้สิงสถิตอยู ่ แถบบริเวณทุง่นา  ก็มีผีทุง่  ซึง่จดัผีทัง้สองเป็น

ผีประจําหมูบ้่าน   คนท่ีน่ีจะจดัให้มีการทําพิธีทําบญุกลางบ้านทกุปี  โดยจะกระทําในราวเดือนหก  

และเรียกประเพณีนีว้่า ‚บญุกลางบ้าน‛   

4.1 ผีแม่น า้(ปะจุ๊ลักบี)   

คนในหมบ้่านจะจดัพิธีพิธีทําบญุแม่นํา้  หรือ  เลีย้งผีแม่นํา้  ท่ีบริเวณพืน้ท่ีว่างริม

ฝ่ังถนนเรียบแม่นํา้แม่กลอง ซึ่งตัง้อยู่ในหมู่ท่ี5 นครชมุน์ แตเ่ดิมชาวบ้านจะทําปะรําพีทําบญุเม่นํา้

ในบริเวณเป็นบริเวณหาดทราย  แตใ่นปัจจบุนัไม่มีหากทรายแล้ว ชาวบ้านจึงใช้บริเวณริมตลิ่งซึ่ง

อยู่ในอาณาบริเวณเดิมประกอบพิธีเลีย้งผีแม่นํา้  โดยจะทําลานพิธีทําหิง้ตัง้อัญเชิญองค์

พระพทุธรูป   นิมนต์พระสงฆ์สวดมนต์เย็น   คนนครชมุน์จะมาดแูลในการตัง้โอ่งนํา้ท่ีล้อมไว้ใน

บริเวณลานพิธี ซึ่งจะเป็นนํา้พระพุทธมนต์ซึ่งจะอยู่ในลานพิธีตลอดทัง้คืน ในช่วงเช้าจะมีการ

ทําบญุตกับาตร  พระสงฆ์สวดมนต์  ทําพิธีปัดรังควาน ทําพิธีเซ่นไหว้ ทําบญุอทุิศส่วนกศุลให้ผีนํา้  

จากนัน้คนในหมู่บ้านทยอยกนัมาตกันํา้พระพทุธมนต์กลบัไป นอกจากนีแ้ล้วในพิธีนัน้จะมีการทํา

แพบรรจเุคร่ืองเซน่ไหว้ภายในประกอบด้วยอาหารสําหรับไหว้ผีและรูปปัน้ววัควายท่ีทําขึน้จากแป้ง

ข้าวจ้าว เพ่ือทําการทิง้กระบาล  ชาวมอญนครชมุน์เช่ือว่าการทิง้กระบาลนัน้คือการทําบญุให้กบัผี

ไร้ญาต ิหรือสมัภเวสีท่ีลอ่งลอยมากบัแมนํ่า้ 
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4.2 ผีทุ่งนา (ปะจุ๊ปุดเทิ่ง)  

 คนบ้านนครชุมน์มีความเช่ือว่า  ทุ่งนาเป็นท่ีท่ีมีผีเร่ร่อนอยู่มากมาย เพ่ือไปขอ

ส่วนบุญตามทุ่งนาท้องไร่  มีทัง้ผีท่ีดีและไม่ดี  ดงันัน้ จึงมีการเซ่นไหว้เพ่ือไม่ให้ผีเหล่านีม้าทํา

อนัตราย หรือทําให้การเพาะปลูกพืชพนัธุ์ข้าวหรือพืชผกัเสียหาย  จึงต้องจัดให้มีพิธีทําบญุทุ่งนา

ขึน้  ชาวบ้านจะใช้บริเวณพืน้ดนิริมทางเลียบคลองชลประทาน ตัง้อยู่บริเวณพืน้ท่ีหมู่ท่ี 6 ประกอบ

พิธี  สําหรับการประกอบพิธีทําบุญนัน้จะทําเช่นดียวกับทําบุญแม่นํา้แต่ไม่มีการทํานํา้มนต์แต่

อยา่งใด 

 

5. ความเช่ือในพุทธศาสนา 

คนมอญนครชุมน์เช่ือในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านประเพณี
พิธีกรรมท่ีกระทํา  กล่าวคือ  ก่อนท่ีจะมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ คนมอญท่ีน่ีก็จะอาราธนาพระ
พุทธก่อนเพ่ือความเป็นสิริมงคล  เหตุท่ีคนมอญเป็นชนชาติหนึ่งท่ีบํารุงพระพุทธศาสนานัน้ สืบ
เน่ืองมาจากความเช่ือท่ีว่า  คนมอญคือชนชาติแรกท่ีพบพระพุทธเจ้าก่อนชนชาติอ่ืนหลังจากท่ี
พระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้วเพียง 7 วนั   ตามพระพทุธประวตัิท่ีว่า สองพ่ีน้องพ่อค้าวาณิช ช่ือตปสุสะ
และภัลลิกะ หรือท่ีชาวมอญเรียดว่า  ตะเปาและตะปอ ถวายข้าวสัตตุผง สัตตุก้อนแด่องค์
พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกและได้ถวายตวัเป็นอุบาสกคู่แรกก่อนชนชาติอ่ืน  ทัง้ยงัขอพระพุทธองค์
ประทานพระเกศาเพ่ือเป็นเคร่ืองมงคลในการนบัถือพระพทุธศาสนา  เร่ืองตะเปาตะปอนีเ้ป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในคนมอญ และจึงเหตปัุจจยัหนึ่งท่ีทําให้คนมอญมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เป็นอยา่งมาก    

ชาวมอญเช่ือว่า พระสงฆ์คือตวัแทนของพระพุทธเจ้านัน่เอง  และพระธรรมคือคําสั่ง
สอนท่ีจะต้องถือปฏิบตัจิะขาดเสียมิได้  ความเช่ือในพระพทุธเจ้าและการบํารุงพระพทุธศาสนาถกู
ปลูกฝังผ่านมาในระดบัครัวเรือนท่ีพ่อแม่ปู่ ย่าตายายได้สัง่สอนและบ่มเพาะกันมาผ่านประเพณี 
พิธีกรรมในการทําบญุตกับาตรท่ีต้องทําเป็นประจําตอนเช้า ซึง่มีการนําบตุรหลานไปร่วมทําบญุตกั
บาตรท่ีวดัใหญ่นครชมุน์ ในทกุประเพณีท่ีจดัขึน้ท่ีวดัใหญ่นครชมุน์เป็นประจําตลอดทัง้ปี 

นอกจากนีแ้ล้วจะพบได้ว่าประเพณีในรอบปีท่ีชาวมอญบ้านนครชมุน์กระทําตลอดปีมี
ความเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา  ทัง้ยงัเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวตามพทุธประวตัิด้วยกนัทัง้สิน้  อาทิ  
การทําบุญข้าวหลามในเดือนสาม  การทําบญุในวนัเข้าพรรษา  ตกับาตรนํา้ผึง้  การจดับุญทุคต
ทาน  เป็นต้น  ดงัจะขอกลา่วรายละเอียดในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัประเพณีในรอบปีตอ่ไป    
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6. สถานที่ทางความเชื่อ 
ภายในหมู่บ้านนครชมุน์นีมี้สถานท่ีท่ีแสดงถึงความเช่ือทัง้คติแบบพทุธและผีอยู่หลาย

แหง่ ทัง้ท่ีอยูภ่ายในบริเวณวดัและในหมูบ้่าน  ดงันี ้
6.1 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิในบริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ 

  วิหารปากี 
  เป็นพุทธสถานท่ีเคารพนบัถือตัง้อยู่บริเวณหน้าวดัใหญ่นครชุมน์ หนัหน้าไปทาง
แมนํ่า้แมก่ลอง ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าฐานของวิหารปากีนัน้เป็นฐานอิฐท่ีเคยบรรพบรุุษเคยจะก่อสร้าง
พระธาตมุุเตาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  แต่ไม่สําเร็จ  จึงได้ก่อสร้างศาลาเพ่ือประดิษฐาน
พระพุทธรูปท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ คือ  “หลวงพ่อพญาแล” ไว้แทน  ดงัท่ีพระฐิติภัทร ฐานยุตฺโต (2553) ได้
เรียบเรียงไว้วา่ 

พระอธิการเข่ง เจ้าอาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ในสมยัก่อน ได้เกิดนิมิตเห็น องค์พระ
ได้มาประดิษฐานอยู่บนนัน้ จึงเล่านิมิตนัน้ให้ชาวบ้านฟัง แล้วชวนกันถากถางทําความสะอาด
บริเวณนัน้แล้ว ชาวบ้านคิดกันว่าจะต้องหาองค์พระมาประดิษฐานเพ่ือเป็นท่ีสกัการะบูชาตาม
นิมิตของพระอธิการเข่งให้ได้ บงัเอิญมีชาวบ้านจาก นครชมุน์ ช่ือนายฟอง จบัจ ุได้ไปหางานทําท่ี
กรุงเทพมหานคร  และได้พํานกัอยูท่ี่วดัตองป ุ(วดัชนะสงคราม บางลําภู ซึ่งเป็นวดัมอญท่ีกรมพระ
บวรมหาสรุสิงห์นาถ สร้างไว้) ได้มาแจ้งวา่ บดันีท้างวดัตองป ุได้มีผู้ มีจิตรศรัทธาสร้างพระประธาน
ถวายเป็นจํานวนมาก จนไม่มีท่ีจะตัง้บูชา จึงดําริให้ไปถวายวดัต่างๆ ตามหัวเมืองท่ียงัไม่มีพร ะ
ประธาน ด้วยบารมีขององค์พระได้ดลใจทําให้ นายฟอง จบัจ ุขอพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะการสร้าง
แบบรามญั พร้อมรูปปัน้ของปฐมอบุาสก ทัง้ 2 ท่าน ท่ีหมอบกราบอยู่หน้าองค์พระ จึงแจ้งความ
ประสงค์นัน้ต่อพระครูหลบัเจ้าอาวาสวดัในขณะนัน้ เม่ือท่านทราบว่านายฟองขอไปเพ่ือให้ชุมชน
ชาวมอญได้สกัการะบชูา ท่านก็มีความยินดีเป็นอย่างมากท่ีจะถวายให้ เม่ือทราบดงันัน้แล้ว พระ
อธิการเขง่และชาวบ้านก็รีบปรึกษากนั ด้วยว่าจะทํายงัไรถึงจะได้ไปอญัเชิญพระพทุธรูปองค์นี  ้มา
ได้โดยเร็ววนั ท่ีประชมุเห็นตรงกนั ว่าควรให้นายเตา ง่วนหอม ซึ่งเป็นผู้ ชํานาญในการพายท้ายเรือ 
(สมัยนัน้การคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบนั การเดินทางท่ีสะดวกสุดคือการลองไปทางนํา้
เทา่นัน้) เป็นหวัหน้าทีมและได้มีผู้ขนัอาสา อีก 8-9 คน ประกอบไปด้วย 

1.พระเฟ่ียง ง่วนหอม (ลกูชายนายเตาซึง่บวชพระอยูใ่นขณะนัน้) 
2.พระเสนาะ เสลาคณุ 
3.ชา่งทองชบุ เสลานนท์ (ชา่งแกะลวดลายประจําวดัใหญ่) 
4.นายลิ่ม เสลาคณุ 
5.นายแซ เสลาคณุ 
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ได้เช่าเรือโยงแจว(เรือบรรทกุข้าวมีลกัษณะท้องเรือกลมใหญ่) และลกูเรืออีก 3-4 
คน พายจากแม่นํา้ แม่กลองลดัเลาะไปตามเส้นทางเดินเรือจนออกสู่แม่นํา้เจ้าพระยา แล้วตดัเข้า
คลองบางลําภู และขึน้จากเรือเดินเท้าอีกกว่ากิโลจึงไปถึงจุดหมาย คือวัดตองปุนัน้เอง รวม
ระยะเวลาการเดินทางไปรับหลวงพ่อวดัตองปมุาประดิษฐาน ณ.วดัใหญ่นครชุมน์ ประมาณคร่ึง
เดือน ในปีพุทธศกัราช 2479 จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อขึน้ประดิษฐานบนวิหารปากี เพ่ือเป็นท่ี
สกัการะของชาวมอญนครชมุน์เร่ือยมา  

ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2531 พระอธิการเทียน ญาณสมฺปํฺโณ(พระครู
นครเขมกิจ) ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ ลําดบัต่อมา ท่านได้
เล็งเห็นความสําคญัของสถานท่ีแห่งนี ้เพราะเป็นท่ีเคารพสกัการะบชูาของชาวมอญนครชมุน์และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีมาขอพร ตา่งได้ประสพกบัความสําเร็จตามความประสงค์ มาช้านานและสถานท่ี
แห่งนีเ้ร่ิมชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ท่านจึงได้ปรึกษาชาวบ้าน และ คณุวิโรจน์ -คุณจิรภา 
มหาผล (ทัง้สองท่านท่ีกล่าวถึงนีเ้ป็นผู้ ท่ีให้การอปุถมัวดัใหญ่นครชมุน์มาโดยตลอด) เพ่ือหารือใน
การท่ีจะบรูณะและซ่อมแซม ส่วนท่ีชํารุดทรุดโทรมไป ให้คงทนถาวรสืบตอ่จนถึงชนรุ่นหลงั จึงเร่ิม
ปฏิสงัขรณ์เร่ือยมา ตามกําลงัศรัทธา อนึ่ง พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปํฺโณ) ท่านได้ดําริ
ท่ีจะถวายช่ือให้หลวงพ่อวัดตองปุเสียใหม่ ด้วยเหตุผลท่ีว่าชาวบ้านทั่วไปมักเรียกช่ือหลวงพ่อ
ตา่งกนั เพราะไมรู้่ช่ือท่ีแท้จริง ตา่งเรียก หลวงพอ่ปากี หลวงพ่อวดัใหญ่ หรือก็หลวงพ่อแลบ้างท่าน
พระครูนครเขมกิจจงึคดิท่ีจะถวายช่ืออนัเป็นสิริมงคลให้กบัชนทัว่ไปได้เรียกขาน ท่านจึงไปปรึกษา
เจ้าอาวาสวดัโพธ์ิทยัมณีท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นท่ีเคารพศทัธราของประชาชนทัว่ไปท่านจึง
ถวายช่ือเป็น พระพทุธพญาแล (หรือหลวงพอ่พญาแล) ความหมายคือเพ่ือ การดแูลปกปักรักษาให้
ชาวนครชมุน์อยู่เย็นเป็นสขุให้พ้นจากเพศภยัตา่งๆนัน้เอง เพราะตัง้แตอ่นัเชิญท่านมาประดิษฐาน 
ณ.ท่ีแห่งนีก็้ทําให้ชาวมอญนครชุมน์ประสพความร่มเย็นตลอดมา เป็นท่ีพึ่งทางใจให้กับสาธุชน
โดยทัว่กนั 

ส่วนองค์พระนัน้หล่อด้วยทองเหลืองทัง้องค์ พระเมาลีถอดประกอบได้ (ครัง้เกิด
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทองเหลืองหายาก ได้ถูกโจรกรรมถอดเอาไปช่างชุบช่างประจําวดัได้หล่อ
ขึน้มาสวมให้ใหม่โดยหล่อติดกบัเศียรพระ) พุทธลกัษณะเป็นแบบศิลปะรามญั ปางโปรดอุบาสก
ชาวมอญ 2 นาย ซึง่เป็นพอ่ค้าวานิชจาก สวุรรณภมูิ ในสมยัพทุธกาล ช่ือ ตปสุสะ กบั ภทัลิกะ หรือ
ชาวมอญเราเรียกกนัวา่ ตะเปาว-ตะโป้ ซึง่เป็นอบุาสก 2 คนแรกของพทุธศาสนา ท่ีได้ถวายข้าว สตั
ตผุง-สัตตกุ้อน แด่พระองค์  ก่อนท่ีอุบาสกทัง้ 2 จะทูลลาจากไปได้ขอพระเกศาต่อพระองค์ เพ่ือ
นําไปบชูาท่ีเมืองมอญ พระองค์จึงประทานให้ 8 เส้น ซึ่งความหมายของเส้นพระเกศาทัง้ 8 นัน้
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หมายถึง มรรคมีองค์ 8 นัน้เอง คือความเห็นชอบ การดําริชอบ การพูดชอบ การทําชอบ การ
ประกอบอาชีพในทางสุจริต ความพยายามในทางท่ีชอบ การตัง้สติชอบ และ การทําสมาธิชอบ 
นัน้เอง ปัจจบุนั พระเกศาธาต ุได้ประดษิฐาน ณ. เจดีย์ชเวดากอง ในประเทศพมา่ 

ส่วนพระนอนกับรอยพระพุทธบาทนัน้ได้สร้างขึน้มาใหม่ในสมยัพระอธิการเข่ง 
พระนอนได้สร้างตามตํานานพระราหูของชาวมอญ ซึ่งเล่ากันว่าพระราหูได้นบัว่าตนเองสามารถ
กลืนกินพระอาทิตย์ได้ เป็นรองก็แต่พระอินทร์เท่านัน้ ครัน้ได้ยินว่าองค์พระศาสดาผู้ เป็นใหญ่ใน
โลกนีไ้ด้เกิดขึน้แล้วด้วยสําคญัวา่ตนเองเป็นผู้ มีฤทธานภุาพมากกว่าผู้ ใด จึงแสดงอานภุาพของตน
ให้ประจักษ์ว่าใหญ่เหนือใครๆทัง้ปวงในโลกนี ้แต่จะทําให้ตัวของตนนัน้ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่
สามารถเหนือพระพทุธองค์ได้ ถึงแม้พระองค์บรรทมอยูก็่ตาม 

การบูรณะพระวิหารปากีนัน้พระครูนครเขมกิจเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ช่วยกัน
ทํามาโดยตลอด ครัง้ล่าสุดหลังคาชํารุดทรุดโทรมมาก ทางคุณวิโรจน์และคณุจิรภา มหาพลได้
ถวายปัจจยัจํานวนหนึ่งร่วมกับชาวบ้านนครชมุน์ เพ่ือบรูณะปฏิสงัขรณ์จนแล้วเสร็จสมบรูณอย่าง
ท่ีทา่นเห็นอยูใ่นขณะนี ้

ในวนัขึน้ 15 ค่ํา เดือน 10 (ประมาณเดือนกนัยายน )ของทกุๆ ปีจะมีการสมโภช
วิหารปากีแหง่นี ้มีการบวงสรวงโดยชาวบ้านมาร่วมพิธีกรรมตลอดจนการทําบญุอทุิศแดบ่รรพบรุุษ
ท่ีลว่งลบัไปแล้ว และพระเพณีตกับาตรนํา้ผึง้ ซึง่เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิมาเป็นเป็นเวลาช้านาน และ
การปิดทองนมสัการองค์ พระพทุธพญาแล พระนอน รอยพระพทุธบาทจําลอง 
  ศาลเจ้าพ่อปู่ศรีวิชัย  
  เป็นศาลเจ้าท่ีตัง้อยู่หน้าต้นโพธ์ิกลางลานวดั  ถดัจากหอฉันไปทางซ้าย (หนัหน้า
ไปทางหอฉัน) ไม่ทราบประวัติแน่ชดัว่าตัง้ขึน้เม่ือไหร่  แต่คนในชมุชนเล่าว่า “มีมานานแล้ว  ตอน
บวชก็ต้องมาไหว้สกัการะขอขมา เพราะท่านเป็นเจ้าท่ีคอยคุ้มครองคนในบ้าน” (เตีย้ม บุญนพ, 
2553) 
  ศาลเจ้าพ่อปู่จอมทอง 
  เป็นศาลจอมปลวกขนาดใหญ่ตัง้อยู่ติดกับต้นจันหน้าวัดใหญ่นครชุมน์ เป็นท่ี
เคารพสักการะของชาวบ้าน  ในงานสงกรานต์ชาวบ้านจะมีการละเล่นผีกระด้งใต้ต้นจัน 
นอกจากนีย้งัมีการเข้าทรงพ่อปู่ จอมทองเพ่ือไต่ถามความเป็นอยู่และเส่ียงทายความเป็นอยู่ของ
คนในหมูบ้่าน (แปลง นาดี, 2553) 
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  6.2 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน  
  ส านักปฏิบัตธิรรมศาสนตนัินทวัน 

คณุยายชีทองเจือ  แสงมณี  เลา่ถึงการก่อตัง้ของสํานกัศานตนินัทวนั  ได้ก่อตัง้ขึน้

เม่ือปี พ.ศ.2514 อยู่ท่ีเลขท่ี 79/3 หมู่ท่ี 4 มีพืน้ท่ีประมาณ เกือบ 5 ไร่   สํานกัแม่ชีนี ้ เกิดขึน้โดย

ความตัง้ใจของคณุยายชีถนอม เสลานนท์ เพ่ือให้เป็นท่ีพึ่งของสตรีทัง้หลายและเป็นสถานท่ีปฏิบตัิ

ธรรมขจดักิเลศ ทําจิตใจให้ผ่องแผ้ว  ใสสะอาด  ยึดมัน่ในพระธรรม และ ปฏิบตัิตามคําสอนของ

องค์สมัมาสมัพทุธเจ้า ยึดปฏิบตัิ ศีล 8 การก่อตัง้สํานกัมีผู้ ร่วมก่อตัง้จํานวน 3 ท่าน คือ  คณุยายชี

ถนอม  เสลานนท์  คณุยายชีทองเจือ แสงมณี  และ คณุยายเชียง เสลานนท์   เป็นผู้บริจาคท่ีดินให้ 

นอกจากนีย้งัได้รับทนุในการก่อสร้างจากการทําผ้าป่าสามคัคีจากญาติสนิทมิตรสหาย  และผู้ มีจิต

ศรัทธาทัง้ในและนอกหมู่บ้าน   ภายในมีคําสอนทางธรรมมากมาย  และมีพระพทุธรูปสีขาวองค์

ใหญ่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือไว้กราบไหว้บชูา (ทองเจือ แสงมณี, 2554) 

  ศาลเจ้าพ่อช้างพัน (ฮ๊อยปะจุ๊เจินงิ่ม) 
ศาลเจ้าพอ่ช้างพนั (ฮ๊อยปะจุ๊ เจินง่ิม)เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิประจําหมูบ้่านนคร

ชมุน์   ตัง้อยู่บริเวณกลางหมูบ้่าน ตรงดินบริเวณศาลเป็นเนินดินเตีย้ๆมีต้นพิกลุ ต้นมะขาม  และ

จอมปลวกขนาดใหญ่  เลา่ตอ่กนัมาว่า ศาลเจ้าพอ่ช้างพนั เป็นศาลเจ้าโบราณ  ภายในมีดาบ และ

หมวกทหารโบราณ งาช้าง เคร่ืองดนตรี   ท่ีมีคนมาถวายให้กบัเจ้าพอ่   

บริเวณโดยรอบศาล  ได้มีศาลเล็กๆ เป็นศาลเจ้าของจีน (ปาโหน่กปังกุง)  และ

ศาลเจ้าของไทย (ปะจุ๊อะเลอะห์ปอง)รายล้อมอยู่  เป็นท่ีรับรู้ถึงความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีดลบนัดาลให้คน

ท่ีมาบนบานสานกลา่ว  ได้ประสบผลสําเร็จตามท่ีได้ขอพรไว้  นอกจากนี ้ศาลเจ้าพ่อช้างพนัแห่งนี ้ 

ยงัมีความสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับพิธีกรรมบวชนาคมอญ  ท่ีต้องมากระทําพิธีกรรมในการกราบไหว้

เคารพเจ้าพ่อช้างพนั  ไม่กระทํามิได้  มิฉะนัน้จะถือว่าพิธีกรรมการบวชนาคมอญไม่ครบสมบรูณ์  

เน่ืองจากศาลดงักลา่วเป็นท่ีเคารพสกัการะของคนมอญนครชมุน์ และหมูบ้่านใกล้เคียงทัง้ในตําบล

นครชมุน์และตําบลใกล้เคียงด้วย  

ทุกๆ เดือน 4 ภายหลังเสร็จสิน้บุญสงกรานต์แล้ว  ชาวบ้านจะมีการทําบุญ

ประจําปี  คนในหมูบ้่านท่ีนบัถือจะมาทําพิธีไหว้ขอขมาและขอบคณุเจ้าพอ่ช้างพนัและศาลเจ้าไทย

และศาลเจ้าจีน ซึง่กระทํา  2 ครัง้  ครัง้แรกเป็นงานรวมร่างทรงและลกูศิษย์ท่ีนบัถือเจ้าพ่อ เรียกว่า 
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“เต็ดปะจุ๊ ”  มีป้าเตีย้ม เป็นเจ้าพิธี ในพิธีไหว้จะมีดาบท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนองค์เจ้าพ่อช้างพัน 

เพราะ  “เจ้าพ่อท่านเป็นทหาร  ดาบเป็นอาวธุของท่าเจ้าพ่อ  เป็นตวัแทนของเจ้าพ่อ” (เตีย้ม บญุ-

นพ, 2553) ชาวบ้านท่ีถือตนว่าเป็นลกูศิษย์ขององค์เจ้าพ่อจะนําอาหารคาวหวานมาถวาย ได้แก่ 

ก๋วยเต๋ียวผดั ขนมต้ม บวัลอย ข้าวเหนียว ถัว่แปบ ส้ม มะพร้าว เหล้าขาว 1 ขวด วางไว้บนพานมี

ดอกเข็มสีแดงและธูปเทียน  พร้อมทัง้มีผ้านุ่ง และผ้าสีต่างๆวางไว้ในถาด นอกจากนีจ้ะตัง้สํารับ

คาวหวานอีกสํารับหนึ่งไว้บนเส่ือกลางลาน มีก้านกล้วยมดัเป็นทรงสามเหล่ียมคล้ายกระโจมเล็ก  

วางไว้ข้างๆสํารับ    

“ลูกศิษย์ท่ีนับถือเจ้าพ่อจะซือ้หมู ซือ้ไก่มาถวายเจ้าพ่อ  ทําขนมว่าถวายเจ้าพ่อ  

บ้านไหนท่ีมีหน้าท่ีเอาหมอน เอาเส่ือมาก็จะต้องเอามาทกุปี  ถือเป็นหน้าท่ี  เอาข้าวสารและเกลือ

มาเขาร่วมพิธีด้วย  เพ่ือใช้เสกลงอาคม หลงัเสร็จพิธีแล้วก็นํากลบัไปบ้าน  เพ่ือใช้ปัดเป่าสิ่งชัว่ร้าย

ได้” (ปราณี สงัมิ, 2553) 

เม่ือทุกคนพร้อมจะเร่ิมพิธีโดยเจ้าพิธีบอกกล่าวแก่เจ้าพ่อช้างพัน จากนัน้ก็เร่ิม

เข้าทรง วงดนตรีเร่ิมบรรเลงเพลงตา่งๆท่ีมีจงัหวะสนกุสนาน เจ้าพิธีจะทรงเป็นเจ้าพ่อช้างพนัเป็น

คนแรก ร่างทรงจะนุง่ผ้าท่ีเตรียมไว้  จากนัน้ร่างทรงอ่ืนๆก็จะเข้าทรงตาม และชวนกันฟ้อนรําอย่าง

สนกุสนาน บ้างก็เป็นพญาครุท บ้างก็เป็นบรรพบรุุษมอญ บ้างก็เป็นบรรพบรุุษจีน ขณะทรงไปได้

ระยะหนึ่ง  เจ้าพิธีจะรําออกมายงัสํารับท่ีตัง้ไว้ท่ีกลางลาน  แล้วพูดเป็นภาษามอญบอกกล่าวกับ

เจ้าท่ี  จากนัน้จึงเทอาหารใส่ยังโจมก้านกล้วย  แล้วจึงใช้ดาบฟันให้ก้านกล้วยขาด มีการจุด

ประทดั หลงัจากนัน้ก็กลบัเข้าไปยงัศาลแล้วไตถ่ามคนท่ีมาบนบานกนัซึ่งส่วนมากจะขอให้ประสบ

ความสําเร็จในกิจการงานตา่งๆและการดําเนินชีวิต  บ้างก็ขอให้เจ้าพ่อช่วยแก้ไขปัญหาข้องใจ เม่ือ

หมดการไตถ่ามร่างทรงก็จะทํานายความร่มเย็นเป็นสขุและเภทภยัตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้  พร้อมทัง้บอก

วิธีแก้ไข จากนัน้ก็ทําพิธีเชิญเจ้าพ่อออกจากร่าง  บรรดาร่างทรงและผู้ เข้าร่วมพิธีก็จะไหว้เจ้าพ่อ

ช้างพนัอีกครัง้หนึง่  แล้วจงึนําเคร่ืองเซน่ท่ีเตรียมมากลบัไปยงับ้านของตน  

ความเช่ืออีกอยา่งหนึง่ในวนัทําพิธีนัน้จะมีการบนด้วยไข่ต้ม,ไก่,หวัหมแูละประทดั 

ว่ากันว่าหากใครจะบนขอไม่ให้ลูกหลานถูกเกณฑ์ทหารจะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะเจ้าพ่อ

ท่านโปรดทหาร เพราะเช่ือตามตํานานว่าเจ้าพ่อช้างพนัเป็นทหาร สมยัก่อนเวลาออกงานปีจะมี
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การเล่นทะแยมอญ มีเคร่ืองดนตรีเป็นซอด้วง ตะโพน ระนาดเป็นท่ีครึกครืน้   ปัจจุบนัไม่ได้มี

การละเลน่ดงักลา่วแล้ว  (ตุย๋ บญุนพ, 2553; ปราณี สงัมิ, 2552) 

และครัง้ท่ี 2 เป็นการทําบุญทางพุทธศาสนา เรียกว่า “ทําบุญกลางบ้าน” หรือ 

“ทําบุญประจําปีศาลเจ้าพ่อช้างพัน” จะจัดขึน้บริเวณลานหน้าศาลเจ้าพ่อช้างพัน ราวเดือน

พฤษภาคมในวันข้างขึน้  ตอนเช้าชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์และเณรท่ีจําพรรษาท่ีวดัใหญ่นคร

ชมุน์มาตกับาตรและถวายภตัตาหารเช้า หลกัจากนัน้จงึนิมนต์พระสงฆ์องค์อ่ืนๆกลบั เหลือเพียง 1

องค์เพ่ือแสดงธรรมเทศนา 1 กณัฑ์  ให้ชาวบ้านท่ีมาทําบญุได้ฟังและ “เพ่ือให้เจ้าพ่อประจําศาลได้

สดบัพระธรรมเทศนาด้วย” (สขุศรี ซือมงกง, 2553)  

  ศาลเจ้าท่ีหมู่ 5 (ปะจุ๊เกาะเกริง)  
เป็นศาลเจ้าท่ีคนในชมุชนหมู่ 5 ให้ความเคารพ  มีงานตา่งๆเช่นงานบวช นาคท่ี

อาศยัอยูใ่นหมู ่5 ต้องไปเคารพกราบไหว้บอกกลา่ว  (เตีย้ม บญุนพ, 2552)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  ศาลเจ้าท่ีหมู ่5 (ปะจุ๊ เกาะเกริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 9  (ซ้าย) หลวงพอ่พญาแล บนวิหารปากี 
ภาพท่ี 10 (ขวา) ศาลเจ้าพอ่ช้างพนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  (ซ้าย) ศาลเจ้าของไทย (ปะจุ๊อะเลอะห์ปอง)ตัง้อยูบ่ริเวณทางซ้ายศาลเจ้าพ่อช้างพนั 

ภาพท่ี 12 (ขวา) ศาลเจ้าของจีน (ปาโหนก่ปังกงุ) ตัง้อยู่บริเวณทางหน้าศาลเจ้าไทย 
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ภาพท่ี 13 (ซ้าย) ศาลเจ้าพอ่ปู่ จอมทอง 

ภาพท่ี 14  (ขวา) ศาลเจ้าพอ่ปู่ ศรีวิชยั 
 
 

 
ภาพท่ี 15 แผนผงัสถานท่ีตา่งๆในวดัใหญ่นครชมุน์โดยสงัเขป 
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5. ประเพณีพธีิกรรมของคนในชุมชน 
5.1 ประเพณีในรอบปี 
จวน เครือวิชฌยาจารย์ (2538: 13-14) ได้กลา่วถึงประเพณีและพิธีกรรมในรอบปีทัง้ 

12 เดือน ของคนไทยเชือ้สายมอญแถบลุม่แมนํ่า้แมก่ลองไว้วา่   

เดือน 5 สงกรานต์ข้าวแช ่แห่ปลา, คํา้โพธ์ิ, โรยทราย, ชกับงัสกุลุ และสรงนํา้พระสงฆ์ 

เดือน 6     พิธีแรกนาขวญั ไถ ปักดํานาตามประเพณี 

เดือน 7     ทําบญุ ถวายผ้าอาบนํา้ฝนแดพ่ระสงฆ์ 

เดือน 8     หลอ่เทียนจํานําพรรษา, ถวายเทียนจํานําพรรษา พานพุม่แดพ่ระสงฆ์ 

เดือน 9     ฤดกูารทํานาหวา่นข้าวกล้า ปักดํานํา 

เดือน 10   ตําข้าวเหนียวทําขนมตกับาตร ตกับาตรนํา้ผึง้ 

เดือน 11   กวนขนมกระยาสารท ตกับาตรออกพรรษา 

เดือน 12   ตัง้ศาลพระแมโ่พสพท่ีทุง่นา เพ่ือเซน่ไหว้ประจําปี 

เดือน 1     (อ้าย) ตําข้าวเมา่ข้าวใหมเ่ซน่ไหว้ผีบ้านและถวายพระสงฆ์ท่ีวดั 

เดือน 2     (ย่ี) ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว และลงแขกนวดข้าว 

เดือน 3     สารทข้าวหลาม ทําบญุฟืนก่อไฟถวายพระสงฆ์ และทําบญุวนั ‘มาฆะบชูา’ 

เดือน 4     สิน้ฤดทํูานา ชายเข้าป่าตดัไม้ลอ่งแพ จกัสาน หญิงเข้าหกูทอผ้านุง่ผ้าหม่

ของครอบครัว 

แตด้่วยยคุสมยัได้เปล่ียนแปลงไปทําให้ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเป็นแบบแผนหลาย

ประเพณีเลิกทําตามแบบแผนไปด้วย  ซึง่ผู้วิจยัจะขอกลา่วโดยสงัเขปเพ่ือให้เห็นภาพรวมของ

ประเพณีท่ีชาวมอญบ้านนครชมุน์กระทําในรอบปี ดงันี ้ 

บุญสงกรานต์: เดือนห้า 

ในวนัท่ี 12 ของเดือนเมษายน ชาวบ้านจะเตรียมเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมทัง้อาหารสําหรับ

วนัสงกรานต์ โดยพวกผู้หญิงจะทํากับข้าวเตรียมไว้สําหรับวนัท่ี 13 และ 14 เพ่ือใช้ในพิธีข้าวแช ่

หรือ “เปิงด้าจ์ก” ในภาษามอญ ซึง่แปลวา่ ข้าวนํา้ (คมสนัต์ จบัจ,ุ 2553) ส่วนพวกผู้ชายจะช่วยกนั

สร้าง ‚บ้านสงกรานต์‛ เป็นศาลท่ีใช้บชูานางสงกรานต์ไว้ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของบ้าน โดย

ศาลนีมี้ความสงูประมาณคอ ใช้เสาไม้ 4 เสา มีพืน้ท่ีสําหรับวางท่ีบชูา ท่ีมมุหนึ่งของบ้านสงกรานต์
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จะติดร่มกันแดดเวลาเคร่ืองบูชา ส่วนเสา หน้า 2 เสานัน้ นําดอกไม้มาประดับไว้ ซึ่งส่วนใหญ่

ชาวบ้านนิยมใช้ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคณู หรือบางทีก็เรียกว่า ดอกสงกรานต์  เพราะออกช่วง

สงกรานต์ (ตุ๋ย บุญนพ, 2553)  ในปัจจุบนัหลายบ้านมีการใช้โครงเหล็กทรงส่ีเหล่ียมมีขา 4 ขา  

ตรงกลางวางแผน่ไม้  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมบ้านสงกรานต์  

วนัรุ่งขึน้ (13 เมษายน) ชาวบ้านจะต่ืนแตเ่ช้ามืด เพ่ือทําข้าวแช่ หลงัจากนัน้สมาชิกทกุ

คนในครอบครัวจะนําดอกไม้ธูปเทียนไปบชูาท่ีบ้านสงกรานต์ พร้อมกบักล่าวคาถาบชูาสงัเวยเทพ

สงกรานต์แล้วนําข้าวแช่มาถวาย  ตอ่จากนัน้สมาชิกในครอบครัวจะแยกย้ายกนัไปส่งข้าวแช่ท่ีวดั

ใหญ่นครชมุน์เป็นวดัแรก  วดัตา่งๆ ในละแวกใกล้เคียง เช่น วดัตาผา  วดัม่วง  วดัมะขาม เป็นต้น 

โดยชาวมอญบ้านนครชมุน์หากสง่ข้าวแชไ่ด้หลายแหง่จะได้บญุมาก  และนิยมส่งกนั 9 วดั  เม่ือส่ง

ข้าวแช่ให้ตามวดัเสร็จแล้ว ทกุคนก็จะนําข้าวแช่ไปให้ญาติผู้ ใหญ่ตามบ้านหรือท่ีเคารพนบัถือ  ถ้า

ญาตผิู้ใหญ่ทา่นใดไมไ่ด้กลบัมาชว่งสงกรานต์ แตท่ราบว่าจะกลบัมาหลงัสงกรานต์ก็จะเก็บข้าวแช่

ไว้ หรือฝากไปกบัญาตคินอ่ืนๆ (ลดัดา สงัมิ, 2553) 

หลงัจากเสร็จสิน้พิธีสง่ข้าวแช ่ทกุคนในหมูบ้่านจะเชิญซึง่กนัและกนัมารับประทานข้าว

แชแ่ละสนกุสนานด้วยกนัเป็นการสง่ท้าย สมยัก่อนหนุ่มๆ สาวๆ นิยมเล่นสะบ้า และหลมุมอญ แต่

สมยันีก้ารเลน่แบบนีไ้ด้สญูหายไปจากบ้านมอญแล้ว 

ในวนัท่ี 13 นี ้ ช่วงเช้าทางวดัจะจดัขบวนนางสงกรานต์อย่างสวยงาม  มีขบวนแห่ปลา 

คือ ให้เด็กสาวๆในหมู่บ้าน แต่งตวัสวยงาม  ถือโหลใส่ปลา  แล้วเดินตามขบวนแห่นางสงกรานต์  

จากนัน้ก็ไปปล่อยปลาหน้าวัดลงแม่นํา้แม่กลอง แสดงให้เห็นถึงการทําทานในวันสงกรานต์       

(คมสรร จับจุ, 2553) นอกจากนีใ้นบางปียังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้งานสงกรานต์ในหมู่บ้านมี

ความสนกุสนานย่ิงขึน้  อาทิ  การออกร้านอาหารมอญของชาวบ้านในหมู่บ้าน  มีการเล่นผีกระด้ง  

ปี 2553 มีการจดันิทรรศการภาพถ่าย และการจดัแสดงของเก่าท่ีมีอยู่ในชมุชน ช่ือ "ณ นครชุมน์ : 

มองผ่านภาพ เร่ืองเล่าขาน สืบต านาน วิถีชีวิตมอญ”  ซึ่งจดัโดยกลุ่มอนุรักษ์วฒันนธรรมมอญ

นครชุมน์ ร่วมกบัวดัใหญ่นครชมุน์ ทัง้นีย้งัมีการจดังานของทางวดัร่วมด้วย คือ  พิธียกช่อฟ้าพระ

อโุบสถหลงัใหม ่เป็นต้น 

วนัท่ี 14 เมษายน  วนันีช้าวมอญนครชมุน์ถือเป็นวนัยงัสามารถส่งข้าวแช่ได้อีกวนัหนึ่ง  

แตไ่มค่กึคกัเทา่วนัท่ี 13  
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หล่อเทียนพรรษา, บุญสลากภัต, อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา: เดือนแปด  

บ้านนครชมุน์จะจดังานบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจํานวน 3 วนั  คือ   วนัก่อนวนั

อาสาฬหบูชา (ขึน้ 14 ค่ํา เดือน 8) ตอนเช้า ชาวบ้านจะร่วมกันตกบาตรทําบญุท่ีวดั หลงัจากตกั

บาตรเสร็จก็ร่วมกนัหลอ่เทียนพรรษา  

วนัอาสาฬหบชูา ตอนเช้าจะทําบญุตกับาตร ส่วนช่วงสายจนถึงเพลจะร่วมกนัทํา “บญุ

สลากภตั”  คือ  ชาวบ้านจะนําเงินมาซือ้สํารับถวายเพลท่ีโรงครัวของวัดไปถวายพระ ในแตส่่วน

ใหญ่ก็จะจดัทําสํารับอาหารมอญมาถวายพระสงฆ์ท่ีวดัเอง  โดยมีการจบัสลากหมายเลข แล้วนัง่

รวมกนับนหอฉนัตามหมายเลขท่ีจบัได้  

“เราจับสลากได้พระองค์ไหนก็ถวายองค์นัน้  แต่ก่อนคนแต่ละหมู่จะรวม

เงินกันท าอาหาร ท ากับข้าว 4 อย่าง แต่ละหมู่จะตกลงว่าหมู่ตัวเองจะ

ท ากับข้าวอะไร  พอถึงวันก็เอาไปรวมกันที่วัด แต่ปัจจุบันให้โรงครัวจัดท า 

กบัข้าวสี่อย่างก็จะมี แกงเนื้อ หรือต้มเคร่ืองใน แกงเผ็ด แกงตาล และก็แกงป่า  

จะไม่นิยมแกงส้ม เพราะว่ามันไม่สวย ไม่เรียบร้อย ไม่น่ากิน และก็ไม่ค่อยมี

กบัข้าวพวกผกัผดั ...  ขนมหวาน ก็ถวาย 4 อย่าง มี หม้อแกง ฝอยทอง ลูกชุบ 

และก็ทองหยิบหรือทองหยอด ...  เดี๋ยวนี้... คนอยากจะถวายอะไรก็ท าไปถวาย 

มีกนุเชียงก็ทอดไปถวาย ” (ลดัดา สงัมิ, 2553) 

วนัเข้าพรรษา(แรม 1 ค่ํา เดือน 8) วันนีช้าวบ้านจะไม่มีการตกับาตรเช้าท่ีวัด  แต่จะ

ร่วมกนัถวายภตัตาหารเพล  เวลาประมาณสิบโมงเช้า พระสงฆ์จากวดัมอญอีก 8 วดัท่ีอยู่ละแวก

นัน้ (รวมวดัใหญ่นครชมุน์ เป็น 9 วดั) จะมารวมกนัในวนัเข้าพรรษาก่อนเวลาสิบเอ็ดโมง ท่ีหอฉัน

วดัใหญ่นครชมุน์ และชาวบ้านจากหมูบ้่านมอญในบริเวณนีจ้ะเข้ามาร่วมพิธีจากนัน้ก็ร่วมกนัถวาย

ภตัตาหารเพล 
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ฑุคตะทาน : ปีที่มีเดือนแปด 2 หน  

พิธีฑคุตะทาน เป็นพิธีท่ีสืบเน่ืองจากความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีวดัมอญนิยมปฏิบตัิกนั 

สว่นวดัไทยไมมี่พิธีกรรมนี ้พิธีนีม้กักระทําทกุ 4 ปี ซึง่ทางวดัจะเป็นผู้ กําหนดวนัจดัพิธีขึน้ในวนัหนึ่ง

ภายในช่วงเดือน 10 ถึงเดือน 11 คนมอญเช่ือว่าพิธีฑุคตะทานมีประวัติมาตัง้แต่สมัยพุทธกาล 

สมยันัน้มีพระภิกษุสงฆ์ท่ีมกัจะเลือกของท่ีชาวบ้านนํามาถวาย โดยจะเลือกรับของถวายจากคนท่ี

มีฐานะดีเท่านัน้ เม่ือความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสต่อพระภิกษุสงฆ์เหล่านัน้ว่า       

“ถึงแม้สิ่งของท่ีชาวบ้านนํามาถวายจะเป็นอะไรก็ตาม ก็สมควรท่ีจะรับไว้เพราะของท่ีชาวบ้าน

นํามาถวายนัน้ทกุสิ่งทกุอยา่งเป็นของมีคณุคา่‛ (เอกรินทร์ พึง่ประชา, มปป.: 23) 

จากความเป็นมานีพ้ิธีฑุคตะทานจึงถูกจัดขึน้เพ่ือให้คนจนมีโอกาสท่ีจะทําบุญ แต่

ปัจจบุนัพิธีฑคุตะทานเป็นพิธีเพ่ือท่ีจะให้ชาวบ้านทกุคนมีโอกาสท่ีจะนิมนต์พระไปท่ีบ้าน และเม่ือ

วดัใดวดัหนึง่ประกาศวา่จะมีพิธีฑคุตะทาน ชาวบ้านท่ีต้องการนิมนต์พระไปท่ีบ้านนัน้ก็จะเขียนช่ือ

ตนเองใส่เศษกระดาษแล้วนําไปท่ีวดั ซึ่งจะต้องเขียนเพียงบ้านละ 1 ใบเท่านัน้ เม่ือทางวดัทราบ

จํานวนแน่ชัดว่ามีผู้ ต้องการนิมนต์พระไปท่ีบ้านจํานวนเท่าไหร่ ก็จะติดต่อไปยังวัดใกล้เคียง ซึ่ง

สว่นใหญ่จะเป็นวดัมอญมาร่วมในวนัประกอบพิธีฑคุตะทานเวลาประมาณสิบโมงเช้า พระจากวดั

อ่ืนๆท่ีติดต่อไปนัน้จะเดินทางมายังวัดท่ีเป็นเจ้าภาพจัด ชาวบ้านท่ีต้องการนิมนต์พระก็จะมา

รวมกนัท่ีหน้าวดั 

หลังจากนัน้ พระทุกรูปจะจับสลากช่ือชาวบ้าน ซึ่งอยู่บนพานรูปละ 1 ใบ ซึ่งเม่ือ

พระสงฆ์จบัสลากได้ช่ือใครแล้วก็จะส่งสลากใบนัน้ให้มรรคทายกอ่านช่ือ และเม่ือเป็นช่ือของใคร

คนนัน้ก็จะทําการนิมนต์พระรูปนัน้ให้ไปท่ีบ้านของตน ซึ่งชาวบ้านก็จะยินดีมาก เม่ือพระสงฆ์รูปท่ี

ตนรู้จกัจบัช่ือของตนได้ เม่ือไปถึงบ้านของชาวบ้านแล้วพระก็จะสวดมนต์ หลงัจากนัน้ชาวบ้านก็

เลีย้งอาหารให้พระ ซึ่งคนในครอบครัวทุกคนก็มีความตัง้ใจอย่างยิ่งท่ีจะปรนนิบตัิพระท่ีมาให้ดี

ท่ีสดุ 

ดงันัน้ ทกุบ้านท่ีต้องการนิมนต์พระก็จะได้มีโอกาสทําบญุอย่างทัว่ถึง แม้ว่าจะมีฐานะ

อย่างไรก็ตาม ในวันท่ีทําพิธีฑุคตะทานนัน้เป็นวันหนึ่งในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งวัดมอญต่าง  ๆ ใน

บริเวณลุ่มแม่นํา้แม่กลองจะทําการประชมุกนัและกําหนดว่าวดัใดจะจดัพิธีวนัใด เพ่ือมิให้เกิดการ
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ซํา้ซ้อนขึน้ ในปัจจบุนันีว้ดัมอญในบริเวณลุ่มแม่นํา้แม่กลองยงัสืบตอ่พิธีฑคุตะทานและพิธีนีทํ้าให้

ชาวบ้านมีโอกาสทําบญุและรู้จกักบัพระท่ีมาจากวดัอ่ืน 

ตักบาตรน า้ผึง้: เดือนสิบ  

ถึงวันขึน้ 15 ค่ํา เดือน 10 จะมีการตกับาตรนํา้ผึง้และนํา้ตาลทราย กล่าวคือ จะเอา

นํา้ผึง้พร้อมทัง้อาหารและข้าวต้มมดัไต้ หรือ ข้าวต้มลกูโยน ไปใส่บาตรตามปกติธรรมดาท่ีวดัแล้ว  

ยงัจะมีนํา้ผึง้ใส่ภาชนะเช่น ขวดโหล นํา้ตาลทราย หรือผ้าแดงผืนเล็กๆ ไปใส่บาตรเปล่าท่ีตัง้อยู่

หน้าพระ  เร่ิมตัง้แต่หนพระพุทธรูป จนถึงพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรท่ีเป็นรูปสดุท้าย  ตามกําลงั

มากหรือน้อยของศรัทธา  สว่นนํา้ตาลทรายก็จะตกัใส่ลงในฝาบาตร  ท่ีตัง้อยู่ใกล้กบับาตร  ส่วนผ้า

แดงก็จะรองไว้ท่ีก้นบาตรเร่ืองการตกับาตรนํา้ผึง้นี ้ เพ่ือจะถวายพระท่านไปทําเป็นนํา้กระสายยา 

หรือเป็นเภสชัสําหรับพระภิกษุสงฆ์ตามพระวินยั  ส่วนนํา้ตาลนัน้ก็น่าจะอนโุลมเข้ามา ผ้าแดงท่ีใช้

รองก้นบาตรก็เป็นผ้ากนัเปือ้น เม่ือนํา้ผึง้เตม็บาตรแล้วอาจจะไหลเยิม้ลงนอกบริเวณก็ได้  พิธีกรรม

จะประกอบบนวิหารปากี  ชาวบ้านจะนําผึง้และนํา้ตาลทรายมาตกับาตร  พระสงฆ์มอญจะสวด

มนต์ และท้ายพิธีมีการอทุิศส่วนกศุลให้กบับรรพบรุุษ  โดยมีการเขียนช่ือลงในกระดาษแผ่นเล็ก  ๆ

แล้วเผาไปพร้อมกบัการอทุิศสว่นกศุล   

ประเพณีนีก้ล่าวกันว่า เน่ืองจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ในป่า มีช้ างและลิง 

อปุฐากพระพทุธองค์ด้วยนํา้ผึง้และนํา้ หรืออีกนยัหนึ่งว่า พระเจ้าอโศกมหาราชครัง้เสวยพระชาติ

เป็นพ่อค้านํา้ผึง้ ได้ถวายนํา้ผึง้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้า เพ่ือท่านจะได้นําไปทํากระสายยา ส่วนผ้า

แดงนัน้ ก็ว่าเน่ืองมาจากมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช ท่ีเสวยเป็นหญิงเข็ญใจ  เม่ือเห็นพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า มีนํา้ผึง้อนัเปื้อนท่ีก้นบาตร จึงถวายสไบท่ีนางมีอยู่ ถวายเพ่ือรองบาตรกันเปือ้น 

และนางก็ตัง้ความปรารถนา ขอเป็นภรรยาของพ่อค้าผู้ถวายนํา้ผึง้ ซึง้ตัง้ความปรารถนาขอเป็น

พระมหากษัตริย์อนัเน่ืองมาจากอดีตนิทานนี ้ชาวมอญจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบๆต่อกันมาตราบ

เทา่ทกุวนันี ้(เอกรินทร์ พึง่ประชา, มปป.)  

ออกพรรษา: เดือนที่สิบเอ็ด 

ตอนเช้าของวนัออกพรรษา (ขึน้ 15 ค่ํา เดือน 11)  หลงัจากประกอบพิธีทําบญุตอนเช้า

พระจากวดัตา่งๆจํานวน 9 วดัท่ีเป็นวดัมอญในลุ่มแม่นํา้แม่กลอง อําเภอบ้านโป่ง จะร่วมพิธีกนัท่ี

วดัใหญ่นครชมุน์ เพ่ือร่วมพิธีตกับาตรแถว  คือ ให้พระสงฆ์ถือบาตรพร้อมกันสะพายย่าม เดินไป
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จนถึงสุดเขตของบริเวณวัด เพ่ือให้ชาวบ้านทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและอาหาร

สําเร็จรูป อาหารท่ีชาวบ้านใส่บาตรเม่ือรวมกันแล้วจะมีเป็นจํานวนมาก และเม่ือเสร็จจากการ

บณิฑบาตพระจะเข้าไปประกอบพิธีท่ีศาลาการเปรียญ ก่อนท่ีชาวบ้านจะประเคนอาหาร หลงัจาก

ฉันภตัตาหารพระทกุรูปจะเข้าไปในโบสถ์เพ่ือสวดมนต์ และมีการสอบการสวดมนต์ของพระท่ีเพิ่ง

บวชในพรรษานี ้  ระหว่างนี ้ ชาวบ้านจะช่วยกันเก็บดอกบวัให้ครบพนัดอก  และตกแต่งศาลา          

การเปรียญให้สวยงาม ด้วยพวงมะหด และผ้าเทศน์มหาชาติ เพ่ือจดัพิธีเทศน์มหาชาติในช่วงบา่ย

และเย็น 

นอกจากนีใ้นวนัออกพรรษายงัมีกิจกรรมการละเล่นท่ีสําคญัอีกอย่างหนึ่งคือ การแข่ง

เรือยาวในแม่นํา้แม่กลอง ถึงแม้ว่าจะเป็นวดัมอญ วดัลาวหรือวดัไทยก็ตาม ถ้าตัง้อยู่ริมแม่นํา้แม่

กลองแล้ว ทุกวดัก็จะมีเรือยาว ผู้ ท่ีเข้าร่วมการแข่งก็จะเป็นชายหนุ่มอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ การแข่ง

เรือยาวถือเป็นการแขง่ขนัระหวา่งหมูบ้่านหรือระหว่างวดั เพราะฉะนัน้ ชาวบ้านจากหมู่บ้านตา่ง  ๆ

จะเชียร์เรือของหมูบ้่านหรือวดัของตนหลงัจากการทําบญุเสร็จสิน้ไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 (ซ้าย) ชาวบ้านเก็บดอกบวัเพ่ือใช้ในงานเทศน์มหาชาติ 

ภาพท่ี 17 (ขวา) ตกับาตรเทโวโรหนะในวนัออกพรรษา 
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ประเพณีจองโอะห์ต่าน : เดือนสาม  

ในวนัขึน้ 15 ค่ํา เดือนสามหรือวนัมาฆบชูา คือ ประเพณีส่งฟืนหรือท่ีชาวมอญ เรียกว่า 

“ประเพณีจองโอะห์ต่าน”   

‚จอง‛ นัน้หมายถึง การเผา ส่วน ‛โอะห์‛ แปลว่า ฟืน ส่วน‛ตา่น‛ แปลว่าการบริจาค  

สิ่งท่ีให้ ซึ่งมีความหมายตรงกบัภาษาบาลีและไทยท่ีแปลว่า ทาน หรือมอบให้ด้วยจิตท่ีสละแล้ว 

ด้วยเหตนีุเ้ม่ือแปลเป็นไทยจงึหมายถึงงานบญุเผาฟืนเป็นทาน (อําไพ มฆัมาน, 2541: 99) 

เอกรินทร์ พึ่งประชา (มปป.: 26) กล่าวว่า ผู้ เช่ียวชาญด้านมอญศกึษาท่านหนึ่งได้ให้

ความเห็นว่า พระเพณีนีย้งัไม่มีช่ือแปลเป็นภาษาไทยท่ีตรงตวันกั แต่ชาวบ้านหลายคนก็มกัเรียก

ประเพณีนีว้า่ ประเพณีสง่ฟืนหรือบญุข้าวหลาม เพราะ งานบญุดงักล่าว ชาวบ้านมีการส่งฟืนและ

ทําข้าวหลามมาร่วมในงาน  

ส่วนเหตุท่ีจัดประเพณีจองโอะห์ต่านในช่วงเวลาดงักล่าว เน่ืองจากเดือนท่ีสามเป็น

ฤดูกาลท่ีมีอากาศหนาวเย็น ตามพุทธบญัญัติห้ามพระสงฆ์ก่อไฟเพ่ือผิงหรือให้ความอบอุ่นแก่

ร่างกาย เคยมีเหตกุารณ์ในอดีต คือ จีวรไหม้ ทําให้พระสงฆ์เดือดร้อน ต้องหาผ้ามาทําจีวรใหม ่

อาจทําความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ เพราะพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาลมีเพียงไตรจีวรชุดเดียว

สําหรับเป็นเคร่ืองนุง่หม่ คือ สบง จีวรและสงัฆาฏิ สบงใช้สําหรับนุ่ง จีวรใช้สําหรับห่ม ส่วนสงัฆาฏิ

ใช้สําหรับคลมุกนัหนาว 

ด้วยเหตุนี ้ชาวมอญผู้ มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่เป็นทุนจึงเกิดความห่วง

พระภิกษุสงฆ์ จงึร่วมใจกนัก่อไฟให้ความอบอุน่แก่พระภิกษุสงฆ์ ประเพณีจองโอะห์ตา่นจึงถือเป็น

ธรรมเนียมปฏิบตัใินหมูช่าวมอญสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั 

สําหรับไม้โอะห์ต่านท่ีใช้เป็นทานฟืน ชาวบ้านจะจดัเตรียมจากต้นไม้ท่ีหาง่ายๆใกล้บ้าน 

โดยเฉพาะไม้ต้นกระถินท่ีขึน้อยูข้่างบ้าน ริมสวนและไร่นา จะเป็นท่ีนิยมมาก เพราะมีลําต้นยาวแต่

นํา้หนกัเบา ประการสําคญัยงัตดิไฟง่าย 

ก่อนวนัมาฆบชูา 1-2 วนัจะมีการเตรียมโอะห์ตา่น แตล่ะบ้านจะช่วยกนัตดัไม้กระถินท่ี

มีขนาดพองาม คือ มีลําต้นไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เม่ือได้ตัดต้นกระถินมาก็จะต้องปอก

เปลือกและลอกให้เกลีย้ง แล้วทาด้วยนํา้มนัมะพร้าวผสมผงขมิน้เพ่ือเพิ่มสีสนัให้สวยงาม บางก็ทา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64 

ปนูแดงหลงัจากนัน้จงึนําไปผึ่งแดด ก่อนนํามามดัรวมกนัมดัละ 5-10 ท่อนตกแตง่ด้วยดอกไม้ตาม

ฤดกูาล ซึง่หากเป็นสมยัก่อนนิยมใช้ดอกของต้นยางป่า พร้อมด้วยธูปเทียนเป็นเคร่ืองบชูา  . 

ในวนัก่อนวนัมาฆบชูา 1 วนั (ขึน้ 14 ค่ํา เดือน 3) ชาวบ้านจะพากันหลามข้าวหลาม  

เพ่ือใช้เป็นอาหารในการประกอบพิธีในวนัมาฆบชูา  ช่วงเย็นของ ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ นํา

ครอบครัว ผู้ เฒ่า ผู้แก่และเด็กจะเป็นผู้แบกโอะห์ต่านร่วมทําบญุกันท่ีวดั โดยทางวดัจะจดัเตรียม

ลานกลางแจ้งหน้าวดัสําหรับวางกองโอะห์ตา่น โดยตัง้เสาหลกัไว้ตรงกลางลานเพ่ือให้ชาวบ้านเดิน

บชูาโอะห์ตา่น 3 รอบก่อนท่ีนําโอะห์ต่านวางพิงหลกัไว้ แล้วจึงพนมมือไหว้บชูาเป็นอนัจบพิธีช่วง

วนัสกุดบิ  

ราวตีห้าเศษๆ ชาวบ้านก็จะช่วยกนัเผาโอะห์ต่านจนไฟลุกสว่าง พร้อมกันนัน้ก็จะช่วย

จดัเตรียมอาหารถวายแดพ่ระสงฆ์ เม่ือเปลวไฟใกล้มอด มรรคนายกจะนิมนต์พระสงฆ์ลงจากวดั

มานั่งท่ีอาสนะรอบกองไฟ ตัวแทนของชาวบ้านอาราธนาศีล 5 หลังจากพระสงฆ์ให้ศีลแล้ว 

ชาวบ้านก็ถวายข้าวต้มและข้ามหลาม ในขณะท่ีพระสงฆ์ฉันอาหารท่ามกลางความอบอุ่นจากกอง

ไฟโอะห์ตา่นชาวบ้านจะจบักลุ่มสนทนาธรรมกนัตามอธัยาศยั บ้างก็สนทนาเร่ืองทํามาหากินหรือ

บางโอกาสก็สวดมนต์ทําวตัรเช้าด้วยทว่งทํานองบาลีมอญ 

เม่ือฉนัอาหารแล้วเสร็จ พระสงฆ์จะให้พรชาวบ้านก่อนกลบัขึน้วดั หลงัจากนัน้ชาวบ้าน

จะรับประทานอาหารร่วมกัน แบ่งปันข้าวต้มและข้าวหลามให้แก่กนั ได้ทําบญุร่วมกัน ได้แผ่ส่วน

กศุลให้บรรพบรุุษผู้ลว่งลบัไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 18 (ซ้าย) ชว่งเย็นก่อนวนัมาฆบชูา  ชาวบ้านจะนําไม้โอะห์ตา่นมารวมกนัท่ีลานวดั 
ภาพท่ี 19  (ขวา) เข้ามืดของวนัมาฆบชูา  ชาวบ้านจะเผาไม้โอะห์ตา่น 
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ภาพท่ี 20  พอสวา่ง ถวายข้าวหลามแดพ่ระสงฆ์และทําบญุตอนเช้า 
ภาพท่ี 21  ข้าวหลาม  นมข้นและนํา้ตาลทรายท่ีชาวบ้านนํามาถวายพระสงฆ์ 

 

บุญอ่ืนๆ 

นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมีพิธีทําบญุหมูบ้่านท่ีชาวมอญบ้านนครชมุน์กระทําอีก 3 พิธี ดงันี ้ 

1.  ท าบญุแม่น ้า  (ปะจุ๊ลกับี)  เป็นพิธีท่ีจดัขึน้บริเวณพืน้ท่ีว่างริมฝ่ังถนนเรียบแม่นํา้แม่

กลอง ตัง้อยูใ่นหมูท่ี่5นครชมุน์ แตเ่ดมิเป็นบริเวณท่ีมีหาดทรายปัจจบุนัหาดทรายดงักล่าวไม่มีแล้ว

เป็นพืน้ท่ีตลิ่งริมฝ่ัง การทําพิธีเลีย้งผีแม่นํา้นัน้จะมีการทําทิง้กระบาลหรือการทําแพ ท่ีบรรจุ

เคร่ืองเซน่ไหว้ภายในประกอบด้วยอาหารสําหรับไหว้ผีและรูปปัน้ววัควายท่ีทําขึน้จากแป้งข้าวจ้าว 

การทําทิง้กระบาลนัน้คือการทําบญุให้กบัผีไร้ญาต ิผีท่ีเรียกวา่สมัภเวสีท่ีลอ่งลอยมากบัแมนํ่า้ 

2. ท าบุญทุ่งนา (ปะจุ๊ปดุเท่ิง) เป็นพิธีท่ีจดัขึน้บริเวณท่ีนา  ผืนดินริมทางเลียบคลอง

ชลประทาน ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีหมูท่ี่ 6  ทําลกัษณะเดียวกบัท่ีทําบญุแมนํ่า้   

3. ท าบุญกลางบ้าน หรือ ท าบุญประจ าปีศาลเจ้าพ่อช้างพนั (ปะจุ๊ เจ่ินง่ิม)   เป็น

ประเพณีท่ีจดัขึน้เป็นประจําภายหลงัจากสงกรานต์ ประมาณเดือนพฤษภาคม ตรงกับวนัข้างขึน้ 

ชาวบ้านจะมาทําบญุใส่บาตรและสวดมนต์ และมีเทศน์ 1 กณัฑ์ (ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วใน

เร่ืองศาลเจ้าพอ่ช้างพนั) 
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ภาพท่ี 22  ทําบญุกลางบ้าน หรือ ทําบญุประจําปีศาลเจ้าพอ่ช้างพนั (ปะจุ๊ เจิ่นงิ่ม)    
 

5.2 ประเพณีเก่ียวกับชีวิต 

ประเพณีการเกิด ในสมัยก่อนประเพณีการเกิดเป็นประเพณีหนึ่งท่ีคนมอญให้

ความสําคญัมาก แต่ในปัจจบุนัได้มีการยกเว้นไม่กระทําตามพิธีกรรมไปบ้างแล้ว  เน่ืองมาจากใน

ปัจจุบนัไม่ได้มีการทําคลอดท่ีบ้าน  แต่ไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลอําเภอหรือจังหวดั  พิธีกรรม ท่ี

เกิดขึน้ในขณะทําคลอดและหลงัคลอดนัน้จึงไม่พบเห็นในปัจจุบนั   พบแต่พิธีกรรมท่ีกระทําเม่ือ

ตอนนําเดก็ท่ีคลอดออกจากโรงพยาบาลและนํากลบัมาท่ีบ้าน คือ ก่อนท่ีจะเข้าภายในตวับ้านหรือ

ชายคาบ้าน จะวางเด็กบนท่ีนอน แล้วให้ผู้อาวุโสท่ีสดุของบ้านหรือผู้อาวุโสท่ีเคารพนบัถือ  ทําพิธี

ปัดขบัไล่สิ่งอปัมงคลหรือท่ีคนมอญนครชุมน์ เรียกว่า “ผีร้าย”  ท่ีติดตวัเด็กมาจากข้างนอก หรือ

ระหวา่งทางท่ีเดก็เดนิทางกลบัมายงับ้าน   โดยพิธีปัดไลผี่ร้ายนัน้ จะให้ผู้อาวโุสทําการก้าวเท้าข้าม

เบาะท่ีนอนท่ีเด็กนอนอยู่ เพ่ือเป็นการปัดไล่สิ่งชัว่ร้ายให้หมดสิน้ไป  และนําด้ายสีขาวมาผู้ ข้อมือ

เด็ก เสมือนการรับขวัญเด็กเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัว  หลังจากนัน้คนในครอบครัวและญาติ 

ตลอดจนเพื่อนบ้านท่ีเคารพนบัถือก็มาผกูข้อมือรับขวญัเดก็ด้วยเช่นกนั 
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ประเพณีการโกนจุก (จออาโป) 

ในบ้านนครชุมน์นี ้ ประเพณีการโกนจุก  ยงัปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิตของคนมอญนคร

ชมุน์  จากการสอบถามพบวา่ ในสมยัก่อนได้คนมอญนิยมให้บตุรหลานไว้จกุ ไว้เปีย และจะทําพิธี

โกนกนัเม่ือเด็กอายไุด้ 13 ขวบ โดยท่ีครอบครัวจะจดัทําพิธีโกนจกุแก่บตุรหลาน ญาติผู้ ใหญ่จะหา

ฤกษ์ยาม จดัเตรียมอปุกรณ์ท่ีสําคญัในพิธีให้พร้อม ถ้าเป็นเดก็ชาย ก็ต้องเตรียมสมดุดินสอ วางบน

พานท่ีมีใบบวัรองรับ เพ่ือโตขึน้จะได้เล่าเรียนฉลาดหลกัแหลม หากเป็นเด็กหญิง เปล่ียนเป็นเข็ม

ด้ายแทน เพ่ือโตขึน้จะได้เป็นกุลสตรี แม่บ้านแม่เรือน ในการกระทําพิธีนีเ้จ้าภาพจะต้องนิมนต์

พระสงฆ์มาสวดมนต์ท่ีบ้าน  โดยทัว่ไปจะนิยมนิมนต์พระ 9 รูป เม่ือเร่ิมพิธีพระสงฆ์จะสวดชยนัโต 

หลงัจากนัน้จะทําพิธีโกนจกุ  โดยญาติผู้ ใหญ่จะนําแหวนทองครอบผมจกุไว้ พระผู้ ใหญ่ใช้กรรไกร

ตดัผมเด็กเป็นปฐมฤกษ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล หลงัจากนัน้พ่อแม่ญาติผู้ ใหญ่ช่วยกนัโกนผมจน

หมด นําเศษผมเหล่านัน้ห่อด้วยใบบวัหรือใบตองท่ีเตรียมไว้ ไปวางท่ีศาลพระภูมิหรือโคนไม้   

หลงัจากนัน้นิมนต์พระสวดมนต์ฉนัเพล เลีย้งแขก เฉลิมฉลองกนัไปตามสมควร สิ่งท่ีสําคญัสิ่งหนึ่ง

ท่ีชาวมอญถือปฏิบตัิคือ ในวนัท่ีจดังานโกนจกุ ต้องไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งคนใดตัง้ครรภ์ 

และต้องบอกญาติๆ  ทกุคนให้มาร่วมงาน ร่วมรับรู้ จะจดังานเงียบ ๆ ไม่ได้ ในวนัโกนจกุนี ้ เจ้าบ้าน

จะต้องทําอาหารเลีย้งผีเชน่เดียวกบัอาหารในพิธีเลีย้งผีประจําตระกลูด้วย  

ในสมัยก่อนคนบ้านมอญนครชุมน์จะนิยมโกนจุกให้เด็กเม่ืออายุ 13 ปี  แต่

ปัจจบุนั มีเดก็ไว้ผมจกุ แกละ น้อยลงไปมาก ทัง้ยงันิยมโกนจกุเร็วขึน้ คือเม่ือเด็กมีอายไุด้ประมาณ  

1-3  ขวบ ก็โกนจุกกันแล้ว  ด้วยเพราะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เด็กต้องเข้าโรงเรียนก่อน

ประถมศึกษา จึงนิยมโกนจุกก่อนเข้าโรงเรียน จะได้ไม่ถูกเด็กนกัเรียนร่วมชัน้เรียนล้อเลียนเร่ือง

ผมจกุนัน่เอง 

ประเพณีการบวช 

ประเพณีสําคญัๆของคนมอญท่ีแสดงให้เห็นถึงขนบประเพณีของมอญท่ีกระทําในช่วง

วัยหนึ่งของชีวิต  คือ  การบวชนาคแบบมอญ  ซึ่งจะพบเห็นว่ามีความแตกต่างกับการบวชใน

ท้องถ่ินภาคกลาง  ด้วยภาพของการบวชท่ีผู้ เป็นนาคจะมีการแต่งตวัด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสีสนั 

แต่งหน้า ทาปาก และมีขบวนแห่ด้วยม้า  ซึ่งมีความงดงามและน่าสนใจอย่ างยิ่ง  ทัง้ยังมี

รายละเอียดในขัน้ตอนของพิธีกรรมอีกมากมาย  ซึง่ผู้วิจยัจะขอเสนอรายละเอียดในบทถดัไป 
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ประเพณีการตาย 

คนมอญนครชุมน์แบ่งลกัษณะตายออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตายดีกับตายไม่ดี คนท่ี

ตายก้วยโรคชรา หรือป่วยมานาน นัน้ ถือว่าเป็นการตายดี  ส่วนหากตายด้วยโรคระบาด ประสบ

อบุตัิเหต ุ  ฆ่าตวัตาย  ตายทัง้กลม  รวมทัง้ศพเด็กท่ีต่ํากว่า 12 ขวบ  ไม่ว่าจะตายด้วยเหตใุด 

เรียกวา่ ตายไมดี่  

การจดัการศพในลกัษณะตายไม่ดีนัน้  คนมอญนครชมุน์จะไม่มีการทําบญุเลีย้งพระท่ี

บ้าน ไม่เผา จะไม่เผา ให้นําไปฝังอย่างเดียว การให้ทานด้วยอาหารดิบ เช่น ข้าวสาร เกลือ พริก 

นํา้มนั อาจทําได้  แตต้่องทําหลงัจากตายเกิน 7 วนั หรือในเดือนปีท่ีถดัจากนัน้ไป       

สําหรับการจดัการศพท่ีตายดีหรือตายด้วยเหตธุรรมดานัน้ คนมอญนครชมุน์เก็บศพไว้

ท่ีบ้านได้ และนิยมนําศพวางบนเตียงไม้ไผ่ชนิดหนึ่งท่ีทําขึน้เฉพาะศพนัน้ ๆ เรียกว่า "โจ้ง-เนียะ" 

แปลตามคําว่า "เตียงชนะ" หมายถึง ให้ผู้ตายเอาชนะตอ่ภูมิทัง้ 4 เตียงนีมี้เสา 6 ต้น ตวัเตียงสงู 8 

กํามา ยาว 4 ศอก กบั 4 นิว้ กว้าง 1 ศอก กบั 4 นิว้ โดยทําซ้อนกนั 4 ชัน้  

วิธีทําเตียงนัน้ นําไม้ไผ่ซีกยาวดงัข้างบน 2 อนั วางขนานกนัและห่างกนัเท่ากบัความ

กว้างของเตียง ดงัข้างบนท่ีตรงปลายของไม้ยาวทัง้สองให้ผกูไม้ขนาดสัน้ประกบหวัท้าย  นบัเป็น

หนึง่ชัน้ ทําเชน่นีเ้หมือน ๆ กนัให้ครบ 4 ชัน้ซ้อนกนั ชัน้บนสดุปพืูน้ด้วยไม้ระแนงทางยาว 8 อนั ทาง

ขวางอีก 8 อนั ผกูเสาเตียง 6 ต้นโดยให้อยู่ตรงมมุ 4 ต้น และตรงกลางสองข้าง ๆ ละต้น เอาไม้

ระแนงผูกรอบปลายเสาทัง้ 6 แล้วลาดเพดานด้วยผ้าใหม่หรือกระดาษ หรือไม้ไผ่เหลาบาง ๆ 

จํานวน 20 แผ่น แขวนดอกไม้และธงทิวท่ีเสาและท่ีหวัและท้ายเตียงแขวนกระทงดอกไม้ด้านละ 2 

กระทง แต่ละกระทงใส่ดอกไม้ 3 ดอก จากเพดานผูกเชือกห้อยลงมาให้ตรงกับสะดือของศพ ท่ี

ปลายเชือกผกูแหวนไว้ 1 วง และกรรไกรหนีบหมาก 1 อนั แหวนนีห้มายถึงจกัขญุาณสําหรับผู้ตาย

จะได้ใช้เพ่ือความกระจ่างแจ้งตอ่ภพหน้า ส่วนกรรไกรนัน้เพ่ือจะได้ใช้ประหตัประหารกิเลสทัง้ปวง 

ในขณะเดียวกนัมีไว้เพ่ือสงัเกตวา่ ศพเนา่หรือยงั ถ้าเนา่ท้องของศพก็จะโป่งขึน้ไปชิดกบักรรไกร  

พิธีอาบนํา้ศพ  นําหม้อใหม่ 2 ใบ ใบหนึ่งใส่นํา้เย็น อีกใบหนึ่งใส่นํา้อุ่นอาบด้วยนํา้เย็น

ก่อนแล้วจึงอาบด้วยนํา้อุ่น เปล่ียนเสือ้ผ้า ยกศพขึน้นอนบนเตียง และใส่เสือ้ทางกลับให้ศพ

เช่นเดียวกนักบัธรรมเนียมของไทยท่ีปฏิบตัิอยู่ทกุวนันี  ้ตอ่มาก็มดัหวัแม่มือหวัแม้เท้าศพ ให้ติดกนั

ด้วยเชือกด้าย ปลอ่ยผมของศพให้สยายออกใสห่มากหนึง่คํา กบัเงินหนึง่สลงึในปากศพเพ่ือเป็นคา่
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เดินทางข้ามแม่นํา้ไปสู่ปรภพ   คลมุศพด้วยผ้าขาวใหม่หนึ่งผืนเพ่ีอท่ีก่อนฝัง หรือเผา  จะได้ใช้ให้

พระชักบงัสุกุล ท่ีหัวนอนศพมีของท่ีต้องตัง้ไว้ คือ ไฟดวงหนึ่ง และกระบุงอีกหนึ่งใบ เรียกว่า  

"กระบงุ เปิง-หะ-มาว" (กระบงุวิญญาณ)   ภายในใส่เสือ้ผ้าของผู้ตาย ท่ีปลายเท้าของศพตัง้เตาไว้

หนึง่เตา ซึง่ต้องตดิไฟเอาไว้ตลอดเวลาไม่ให้ดบัลงได้ ต้องเอาไฟนีไ้ปกบัศพด้วยในขณะท่ีออกจาก

บ้าน ถ้าศพนัน้จะเผาก็เอาไฟนีไ้ปจนถึงสสุาน ถ้าจะฝังต้องเหว่ียงไฟนีท้ิง้ เม่ือศพออกมาถึงบริเวณ

นอกหมู่บ้าน บนเตาให้ตัง้หม้อไว้หนึ่งใบสําหรับหงุข้าวสําหรับผู้ตายข้าวนีอ้าจจะทิง้ไว้ตลอดเวลา

หรือเฉพาะตอนเช้าก็ได้ เวลาจะให้อาหารผู้ตายต้องคดข้าวนีใ้ส่จานพร้อมด้วยกบัข้าว เอาวางแล้ว

เรียกผู้ตายให้รับประทานอาหารนีต้ลอดไปจนกวา่จะเอาศพลงจากเรือนไปสู่ป่าช้า 

 ในเวลาเช้าเจ้าของบ้าน นิมนต์พระสงฆ์มารับจงัหนับิณฑบาตท่ีบ้านทุกวนัจนกว่าจะ

เอาศพไป   สมยัก่อนจะไม่มีการนําโลงศพขึน้บนบ้าน   เอาโลงมารับศพท่ีตีนบนัได การเอาศพลง

จากเรือนในสมยัโบราณไม่ให้เอาลงทางบนัได ให้รือ้ฝาเรือนแล้วเอาศพออกทางนัน้  ถ้าเอาศพลง

ทางบนัได   จะต้องทําบนัไดสําหรับผีลง   บนัไดทําด้วยไม้ไผ่ซีก บนัไดยาวประมาณ  2 ศอก กว้าง

ประมาณ 1 ศอก 1 คืบพาดบนัไดบ้าน เวลาเอาศพลงต้องเอาเท้าลง ของสําหรับถวายพระนัน้ใส่ไว้

ในถาดตามจํานวนของวดัท่ีนิมนต์มาดงักล่าวแล้วในตอนต้นของท่ีใส่ในแต่ละถาดมีมะพร้าวหนึ่ง

ผล กล้วยหนึ่งหวี ใบยาสบูหนึ่งใบ หมากสามผล พลสูามใบ ของทัง้หมดนีใ้ห้ถวายให้แก่พระตาม

จํานวนวดัดงักลา่ว ตอ่มาเปิดฝาโลงออก เคาะท่ีข้างโลงศพ บอกให้ผู้ตายต่ืนขึน้เพ่ือรับศีล เอาชาย

ผ้าคลมุศพประเคนแก่พระสงฆ์ ๆ สวดคาถาพระไตรลกัษณ์ แล้วดงึเอาผ้านัน้ออกไป เม่ือขดุหลมุ

เพ่ือจะฝังศพต้องบอกกล่าวต่อจ้าวผู้ รักษาสุสานนัน้ว่าจะเอาศพมาฝังและขอซือ้ท่ีดินสําหรับฝัง

ด้วยพลหูนึ่งจีบกล่าวแล้วก็โยนพลจีูบนัน้ลงไปในหลมุ เม่ือพระสวดแล้วก็เอาศพเวียนซ้ายอีกสาม

รอบ การเวียนศพเช่นนีเ้ขาเช่ือว่าเพ่ือให้ศพหลงทางกลบับ้านไม่ถูก   แล้วล้างหน้าศพด้วยนํา้

มะพร้าวนัน้  คนมอญนครชมุน์ จะขดุหลมุโดยให้ความยาวของหลมุหนัสู่เหนือและใต้แล้วฝังศพ

เอาหวัมุ่งสู่ทิศเหนือ    ถ้าจะเผาศพนัน้ ก็ต้องเอาฟืนมากองเอาไว้ แล้วเอาเชือกด้ายพนัเวียนซ้าย

รอบกองฟืน 7 รอบเอาศพวางบนกองฟืนแล้วเผาด้วยไฟจากเตาท่ีจดุไว้ท่ีปลายเท้าศพ  ให้เก็บใบ

โพธ์ิท่ีใช้เก็บกระดกู  โดยเจ้าภาพจะเก็บเอาไว้ใช้ในพิธีปล่อยพระมอญเรียกว่า "เทาะอะโยงจ๊าด" 

ในตอนเช้าตรู่ของวนัทําบญุเจ็ดวนัด้วย     โดยจะกระทําในเวลาเช้าตรู่ของวนัทําบุญเจ็ดวนั และ

กระทํากันท่ีวัด ความมุ่งหมายก็เพ่ือจะสร้างพระพุทธรูปใหม่ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ ตาย  
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เจ้าภาพต้องจดัหาพระพทุธรูปใหม ่1 องค์ เตรียมถาดโลหะ 1 ใบ  ใบโพธ์ิท่ีใช้เก็บกระดกูผู้ตายเม่ือ

วนัก่อน 7 ใบ หญ้าแพรก 7 กํา ๆละ 7 ก่ิง   เงินเหรียญ   7 เหรียญ  เม่ือนิมนต์พระมาแล้ว เจ้าภาพ

ก็กระทําพิธีโดยหยิบเอาเหรียญกษาปน์  ใบโพธ์ิกบัหญ้าแพรกหนึ่งกําเตรียมไว้    เม่ือพระสวด

คาถาอเนกชา จบหนึ่งจบ เจ้าภาพก็จะทิง้ของในมือลงในถาดให้เกิดเสียงดงัครัง้หนึ่ง  เม่ือพระสวด

และเจ้าภาพทิง้เหรียญ กบัใบโพธ์ิและหญ้าแพรกครบ 7 เท่ียว แล้วก็เป็นอนัเสร็จพิธี ความหมาย

ของพิธีกรรมอนันีคื้อ การสร้างพระพทุธรูปอทุิศให้ผู้ตาย  ตามความเช่ือในพระพทุธเจ้าตามพทุธ

ประวตัิ  คือ  พระพทุธเจ้าเกิดขึน้ใหม่อีกหนึ่งองค์ ถาดโลหะนัน้เปรียบได้กบัถาดใส่ข้าวมธุปายาส 

ท่ีนางสุชาดาถวายแก่พระพุทธองค์ และพระพุทธองค์ได้ทรงลอยถาดนีเ้พ่ืออธิษฐาน ณ แม่นํา้

เนรัญชราถาดนีไ้ด้จมลงใต้แม่นํา้ และกระทบกบัถาดท่ีพระพทุธเจ้าองค์ก่อน ๆ ได้ลอยอธิษฐานไว้ 

ทําให้เกิดเสียงดงัอย่างท่ีเจ้าภาพทิง้เหรียญกษาปน์ลงในถาด ส่วนหญ้าแพรกนัน้เป็นหญ้าแพรกท่ี

นายโสตถิยะ ถวายแก่พระพทุธองค์เพ่ือปบูลัลงัก์ท่ีประทบั ก่อนหน้าท่ีจะตรัสรู้พระอนุตรสมัมา

สมัโพธิญาณ จํานวนหญ้าแพรก 49 ก่ิงนัน้ เท่ากบัจํานวนก้อนข้าวมธุปายาสของนางสชุาดา ท่ี

ถวายแดพ่ระพทุธองค์ พิธีกรรมนีย้งัมีปฏิบตัิกนัอยู่ทัว่ไปจนทกุวนันี ้  (คมสรร จบัจุ, 2553; พิทกัษ์ 

กะลินเกา, 2553)  

เน่ืองจากในปัจจบุนั คนในปัจจบุนัต้องการความสะดวกในการจดังานศพ  ทัง้ยงัเช่ือว่า 

หากนําโลงศพขึน้บ้านแล้วจะไม่เป็นมงคล ทําให้ประเพณีจดังานศพของคนมอญนครชุมน์มีการ

เปล่ียนแปลงไปค่อนข้างมาก ไม่เคร่งครัดเหมือนสมยัก่อน แต่สําหรับการนําศพลงจากบ้าน  ยงัมี

การรักษาธรรมเนียมนีไ้ว้อยู่  ในขณะเดียวกันยังผ่อนปรนเก่ียวกับการฝังกระดูกลงพืน้ดิน                   

ในบริเวณวัด  เป็นการเก็บโกฐิบรรจุอัฐิในช่องกระจกผนงักําแพงโบสถ์วัดใหญ่นครชุมหลังใหม ่

ตามสมยันิยมแทนอีกด้วย 
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บทที่ 4 

บวชนาคมอญบ้านนครชุมน์ 
 

ในบทนีแ้บ่งการน าเสนอข้อมลูออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกับการบวช
นาคตามคติแบบพทุธศาสนาโดยทัว่ไป  สว่นท่ี 2 น าเสนอข้อมลูพิธีกรรมบวชของกลุ่มชาวไทยเชือ้
สายมอญท่ีปรากฏในประเทศไทย และส่วนท่ี 3 เป็นข้อมลูทางภาคสนามท่ีบ้านนครชุมน์ อ าเภอ
บ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ จากการเข้าร่วมพิธีกรรมบวชจ านวน 4 ราย และจากการสอบถามข้อมลู
งานบวชท่ีเกิดขึน้มาแล้วในชมุชน  ดงัจะขอเสนอตอ่ไปนี ้
 
1. ความรู้เก่ียวกับประเพณีบวชพระ 

1.1 ความหมาย ท่ีมา และประเภทของการบวชทางพุทธศาสนา 
การบวชเป็นประเพณีหนึ่งท่ีชายชาวพุทธพึงปฏิบัติเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ค าว่า 

“บวช” นีม้าจากรากศพัท์ภาษาบาลี  คือ  ป + วช  (ปะ แปลว่า ทั่ว, วะชะ แปลว่า เว้น) รวมกัน
แปลวา่ “เว้นทัว่” หมายถึง การงดเว้นในสิ่งท่ีควรงดเว้นทั่วๆไป กล่าวคือ เว้นจากสิ่งท่ีเป็นไปเพ่ือ
ความหมกมุ่นมัวเมาหรือกิเลส  เว้นจากกิจการบ้านเรือน  มาบ าเพ็ญเพียรท ากิจพระศาสนา 
(แปลก สนธิรักษ์, 2515: 409; ปรีชา พิณทอง, 2534: 14; เบญจมาศ แพทอง, 2550: 162) 
สว่นค าวา่ “นาค” นัน้ เป็นค าท่ีใช้เรียกบุคคลก่อนท่ีจะได้รับการอปุสมบท   อาจเน่ืองด้วยต านาน
ท่ีวา่ เมื่อครัง้สมยัพทุธกาล  มีพญานาคตนหนึ่งเลื่อมใสศรัทธาพระพทุธศาสนาจึง  แปลงกายเป็น
มนุษย์มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์  แต่พอนอนหลับก็กลบัเป็นนาคตามเดิม วนัหนึ่งมีภิกษุไปเห็น
ขณะท่ีภิกษุเป็นนาคนัน้นอนหลบัมีกายเป็นนาค  จึงน าความไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  พระองค์
ทรงเรียกตวัไปถามได้ความวา่เป็นนาคจริง พระองค์จึงทรงตรัสว่า เดรัจฉานบวชไม่ได้  ทรงสัง่ให้
สกึ  แตพ่ญานาคนัน้มีความอาลยัมาก  จึงทลูขอพระพทุอูงค์วา่  ถึงไม่ได้บวชในพระศาสนาต่อไป 
ก็ขอฝากช่อไว้ ถ้าผู้ใดจะบวชขอให้เรียกช่ือวา่ “นาค” เสมอไป   พระพุทธองค์ทรงรับค าพญานาค 
แตน่ัน้มาจึงเป็นธรรมเนียมเรียกผู้ ใดท่ีจะบวชเป็นภิกษุวา่ “นาค” เพราะแตก่่อนผู้บวชจะต้องขนาน
ช่ือของตนวา่ “นาโค” (แปลก สนธิรักษ์; สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร, 2515: 412-413; 339-340)  

สจิุตต์ วงษ์เทศ (2543: 185) ได้กลา่วถึงอธิบายท่ีมาของการเรียกผู้ ท่ีจะบวชว่า “นาค”  
และการท าขวญันาคในงานบวช วา่ 
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นาคเป็นสญัลกัษณ์ของชนพืน้เมืองดัง้เดิมของอษุาคเนย์  แต่ในอินเดียมีชนเผ่า
นาคอยู่จริงๆ  ทกุวนันีช้นเผา่นาคอยู่เมืองนาคหรือ Naga Land  ใกล้กบัอสัสมั (หรือ
อาหม) พวกนีน้่าจะเก่ียวข้องกับนิทานเ ร่ืองนาคแปลงร่างเป็นคนมาบวชใน
พระพทุธศาสนา  ครัน้ถกูจบัได้วา่ไมใ่ช่คนจึงไมใ่ห้เป็นพระภิกษุ ฝ่ายนาควิงวอนร้อง
ขอให้เรียกช่ือผู้จะขอบวชวา่นาคก็พอ   

นิทานเร่ืองนีส้ืบหาต้นตอไม่ได้ว่าเกิดอย่างไรแน่  เพราะสอบถามผู้ รู้หลายท่าน
วา่อินเดียกบัลงักามีการบวช  แต่เรียกผู้บวชว่านาคหรือไม่? และมีพิธีท าขวญันาค
หรือไม่? ผู้ รู้เหล่านัน้ต่างยืนยันว่า ไม่มี ซ่ือนาคกับพิธีท าขวัญนาคเห็นจะเป็น
ประเพณีพืน้เมืองของผืนแผน่ดินใหญ่ภมูิภาคอษุาคเนย์  โดยเฉพาะเขมร ลาว และ
ไทย   

 

ส าหรับท่ีมาของการบวชตามคติแบบพุทธศาสนานัน้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
หมื่นวชิร-ญาณวโรรส ทรงสนันิษฐานท่ีมาของการบวชทางพุทธศาสนาในหนังสือ วชิราณวิเศษ 
ตอนวนัท่ี 7 เมษายน ร.ศ.114 (อ้างถึงใน สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร, 2515: 341-342) ไว้วา่ 

 

 ธรรมเนียมการบวชในพระพุทธศาสนานัน้  ดเูหมือนจะมีธรรมเนียมบวชในธรรมเนียมการบวชในพระพุทธศาสนานัน้  ดเูหมือนจะมีธรรมเนียมบวชใน
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ เปนตัวอย่างมาก่อน  เพราะศาสนาพราหมณ์มีมาก่อนเปนตัวอย่างมาก่อน  เพราะศาสนาพราหมณ์มีมาก่อน
พระพทุธศาสนาพระพทุธศาสนา  ในศาสนาพราหมณ์ มีธรรมเนียมนิยมอยู่ว่า คนท่ีเปนพราหมณ์  
เมื่อตัง้อยู่ในประถมวัยก าลังเปนเด็กจนเปนหนุ่ม  ควรศึกษาศิลปวิทยาให้ช านิ
ช านาญ  เมื่อถึงมัชฌิมวัยท่ามกลางอายุ  ควรกอบกิจการงารแลมีบุตรภรรยา
ครอบครัวเย่าเรือน  เมื่อถึงปัจฉิมวยัแก่เฒ่าชราแล้วควรออกบวช ตัง้หน้าบ าเพ็ญ
พรตในศาสนา  ท่ีนิยมว่าเปนบุญกุศล  ซึ่งจะเป็นท่ีพึ่งของคนในปรโลก ... คเนดูคเนดู

ลาดเลาว่าลาดเลาว่า  พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัส  ทรงเบ่ือหน่ายในฆราวาสสมบัติ  คิดจะละพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัส  ทรงเบ่ือหน่ายในฆราวาสสมบัติ  คิดจะละ
กังวลเสด็จทรงกังวลเสด็จทรงออกออกผนวชนัน้ผนวชนัน้     คงจะถือเอาการบวชตามธรรมเนียมพราหมณ์คงจะถือเอาการบวชตามธรรมเนียมพราหมณ์ เปเป
นตวัอย่าง  จะตา่งก็แต่รีบทรงผนวชเสียก่อนแต่ยังไม่ถึงก าหนด หรือบางทีจนตวัอย่าง  จะตา่งก็แต่รีบทรงผนวชเสียก่อนแต่ยังไม่ถึงก าหนด หรือบางทีจ ะทรงะทรง
ผนวชอย่างพราหมณ์แท้ๆก็เปนได้  เมื่อได้ตรัสแล้วจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปผนวชอย่างพราหมณ์แท้ๆก็เปนได้  เมื่อได้ตรัสแล้วจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยักย้ายไป

ตามควร ตามควร  ในขัน้แรกก็ดเูปนง่ายๆ ตัง้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อทรงผนวช ก็เปนแต่ละ
เพศเดิม ถือเพศเปนนกับวชเสียเท่านัน้ ...  
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วิธีบวชตามศาสนาพุทธนัน้มี 3 แบบ (แปลก สนธิรักษ์, 2515; ปรีชา พิณทอง, 2534; 
เบญจมาศ แพทอง, 2550) ได้แก่ 

1. พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง  เป็นการบวชเมื่อครัง้สมยัพทุธกาล  เป็นต้นว่า  ทรง
บวชให้กบัปัจจวคัคีย์ด้วยพระองค์เอง ตรัสว่า “เอหิ ภิกฺข ุสฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พรฺหมฺจริย  สมฺมา 
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย”  แปลว่า “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด  ธรรมเราได้แสดงไว้ดีแล้ว  จงประพฤติ
พรหมจรรย์เพ่ือให้สิน้ทกุข์โดยชอบเถิด”*  การบวชแบบนีเ้รียกวา่ “เอหภิกิขุอุปสัมปทา” 

2. ทรงอนุญาตให้ภกิษุบวชให้  เน่ืองจากสาวกเดินทางไปเผยแพร่หลกัธรรมจนมีผู้
เลื่อมใสมาก  เมื่อมีผู้ เลื่อมใสมากภิกษุทัง้หลายก็มิอาจจะบวชให้ได้ จึงมาน าเข้าเฝ้าพรพุทธเจ้าซึ่ง
เป็นความยากล าบาก  พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกท่ีการอุปสมบทให้ ด้วย
เพียงแตป่ลงผม  นุ่งห่มผ้ากาสาวพสัตร์แล้วเปล่งวาจาแสดงตนถึงไตรสรณคมน์ต่อหน้าพระสงฆ์  
ผู้นัน้ก็ช่ือวา่เป้นภิกษุโดยสมบรูณ์ วิธีบวชแบบนีเ้รียกวา่ “ตสิรณคมนูปสัมปทา” 

3. พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในการบวช การบวชแบบนีเ้น่ืองจาก
พระพทุธองค์ทรงเห็นวา่การบวชทัง้ 2 แบบท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ ไม่สามารถท่ีจะยังกิจของสงฆ์ให้
ลลุว่งไปด้วยดี อีกแระการหนึ่งทรงมีพระประสงค์ให้พระพุทธศาสนามัน่คงด ารงสืบไป  จึงได้ทรง
วางระเบียบในการอปุสมบทเสียใหม ่ โดยยกเลิกการอปุสมบทท่ีมีแตเ่ดิมทัง้ 2 อย่างเสีย  แล้วทรง
บัญญัติระเบียบแบบแผนใหม่โดยมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบท  ประกอบด้วย
พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป  การอปุสมบทแบบนี ้ คือการท่ีพระสงฆ์ สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์
เป็นครัง้ท่ี 4 เมื่อพระสงฆ์ในท่ีประชมุยอมรับแล้ว  การอปุสมบทเป็นอนัสมบูรณ์แบบ  และผู้ ท่ีขอ
อปุสมบทก็เป็นภิกษุโดยสมบรูณ์  วิธีอปุสมบทแบบนีเ้รียกวา่ “ญัตติจตุตถกรรมอุปสมบท”  

การบวชนีแ้บ่งการเรียกเป็น 2 อย่าง หากบวชสามเณร เรียกว่า “บรรพชา” และ การ
บวชพระภิกษุสงฆ์ เรียกวา่ “อปุสมบท”  ดงัจะกลา่วถึงขัน้ตอนพิธีกรรมการบวชในหวัข้อตอ่ไป 

 
2. พธีิบวชตามธรรมเนียมโดยทั่วไป 

ในท่ีนีจ้ะขอแบ่งข้อมลูในการน าเสนอออกเป็น 2 สว่น คือ การบรรพชาสามเณร หรือ ท่ี
เรียกกนัทัว่ไปวา่ “บวชเณร” และการอปุสมบทพระภิกษุ หรือ “บวชพระ”  เพ่ือให้เหน็ถึงความ
แตกตา่งของพิธีกรรม  ดงัตอ่ไปนี ้

                                                             
*

 บางต ารากก็ล่าวว่า “มาเถิด ภิกษุ ธรรมเรากล่าวไวดี้แลว้ ท่านจงประพฤติพรหมจรรยเ์พ่ือพน้ทุกขโ์ดยทางท่ีชอบ

เถิด” (แปลก สนธิรักษ,์ 2515: 409). 
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2.1 การบรรพชาสามเณร 
การบวชสามเณรนัน้มีนิยมท่ีต่างๆกันไป เช่น  การบวชสามเณรมีนิยมต่างๆกัน เช่น 

บวชสามเณร “หางนาค” คือเมื่อบวชนาคเป็นพระเสร็จแล้วก็บวชสามเณรตาม บวชสามเณรแก้บน 
เน่ืองมาจากเดก็ท่ีมีโรคภยัไข้เจ็บผู้ใหญ่ก็มกัจะบนไว้ เมื่อเดก็หายป่วยก็บวชสามเณร บวชสามเณร
หน้าศพ เมื่อเวลาเผาศพญาติผู้ใหญ่หรือบิดามารดา ก็มกัจะให้ลกูหลานบวชสามเณรพร้อมๆกับ
ท าพิธีเผาศพ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บวชหน้าไฟ” บางทีบวชสามเณรหลังจากโกนจุกแล้วก็มี 
นอกจากนีก้ารบวชสามเณรบวชเพ่ือศกึษาเลา่เรียนอยู่กบัวดัก็มี เดก็ชายท่ีจะบรรพชาเป็นสามเณร
ได้นัน้ต้องมีอายตุัง้แต ่7 ขวบขึน้ไป   

แปลก สนธิรักษ์ (2523: 213 -215) กลา่วถึงขัน้ตอนพิธีกรรมการบวชสามเณร และข้อ
ปฏิบตัิตา่งๆ สามารถสรุปโดยสงัเขปได้ ดงันี ้ 

เคร่ืองใช้ท่ีจะต้องเตรียมส าหรับสามเณร มี 
1.  ดอกไม้ ธปู เทียน ส าหรับบชูาพระพทุธรูป  1 ชดุ 
2.  ดอกไม้ ธปู เทียน ส าหรับ๔วายอปัุชฌาย์ 1 ชดุ 
3.  สบง จีวร 
4.  บาตร 
5.  ย่าม 

นอกจากแล้วก็มเีคร่ืองใช้สอยพอสมควร   ส าหรับสามเณรนัน้จะถือศีล 10 ข้อ อนั
ได้แก่ 

1. ห้ามฆ่าสตัว ์
2. ห้ามลกัทรัพย์ 
3. ห้ามเสพเมถนุ 
4. ห้ามพดูปด 
5. ห้ามดื่มน า้เมา คือสรุาเมรัย 
6. ห้ามบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (ตัง้แตเ่ท่ียงวนัไปแล้ว) 
7. ห้ามฟ้อนร าขบัร้อง ประโคมดนตรี และดกูารเลน่ท่ีท าให้เกิดกิเลส 
8. ห้ามทดัดอกไม้ ลบูไล้ของหอม และแตง่เคร่ืองประดบัตา่งๆ 
9. ห้ามนอนท่ีนอนสงู และท่ีนอนใหญ่ 
10. ห้ามรับทองและเงิน 
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ศีล 10 ข้อนี ้ถ้าผิด 5 ข้อข้างต้น ศีลขาด หมอความเป็นสามเณร เรียกว่า “นาสนังคะ” 
ถ้าผิด 5 ข้อท้าย เพียงแตป่รับโทษปัดกวาดเทกระโถน เป็นต้น เรียกวา่ “ทณัฑกรรม”  นอกจากศีล
หรือท่ีเรียกว่า สิกขาบท 10 นีแ้ล้ว ยังมีข้อบัญญัติส าหรับสามเณรอีก 10 ข้อ คือ  ห้ามติเตียน
พระพทุธเจ้า ห้ามติเตียนพระธรรม ห้ามติเตียนพระสงฆ์  มีความเห็นผิดเป็นชอบ ไม่ประทุษร้าย
นางภิกษุณี ไมพ่ยายามให้ภิกษุเสื่อมลาภ พยายามไมใ่ห้เป็นประโยชน์แก่ภิกษุทัง้หลาย พยายาม
ไมใ่ห้ภิกษุทัง้หลายอยู่ ไมด่า่ตดัพ้อภิกษุทัง้หลาย  ไมท่ าให้ภิกษุทัง้หลายแตกร้าวกนั 

หากสามเณรไม่ปฏิบัติตามบัญญัติ 5 ข้อข้างต้นนีเ้ป็น นาสนังคะ ขาดจากความเป็น
สามเณรสว่นหากไมป่ฏิบตัิตาม 5 ข้อข้างหลงั เป็นทณัฑกรรม 

นอกจากนีแ้ล้ว สามเณรยงัต้องศกึษาข้อปฏิบตัิ ซึ่งเรียกว่า “เสขียวตัร” ซึ่งมีดงันีจ้ักนุ่ง
ห่มให้เรียบร้อย  จักระวงัมือเท้าด้วยดีไปหรือนั่งในบ้าน  จักไม่เลิกผ้าไปหรือนั่งในบ้าน  จักไม่
หวัเราะดงั  จักไม่พูดเสียงดงั  จักไม่โครงกายหรือไกวแขน  จักไม่เอาผ้าคลมุศีรษะ ไปหรือนั่งใน
บ้าน  จกัไมน่ัง่รัดเขา่ในบ้าน  จกัรับบิณฑบาตโดยเคารพ  เมื่อรับบาตรให้ดแูตใ่นบาตร  เมื่อค าข้าว
ยงัไมถ่ึงปากจะไมอ้่าปากคอยท่า  เมื่อฉนัจะไมเ่อานิว้มือสอดในปาก  เมื่อค าข้าวอยู่ในปากจะไม่
พดู  จกัไมโ่ยนค าข้าวเข้าปาก  จกัไมฉ่นัแลบลิน้  จกัไมฉ่นัดงัจับๆหรือซูดๆ  จักไม่ฉันเลียริมฝีปาก  
จักไม่เอามือท่ีเปื้อนจับภาชนะน า้  จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ  ไม่เป็นไข้ไม่ถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะ บ้วนน า้ลายลงในของเขียวหรือลงในน า้  ซึ่งข้อพึงปฏิบัติต่างๆเหล่านี ้ ถือเป็นจริยวตัรท่ี
สามเณรพึงกระท าตามพทุธบญัญัติในพระศาสนา 

2.2 การอุปสมบทพระภกิษุ 
ในท่ีนีจ้ะขอกล่าวถึงประเพณีการบวชของไทยแบบท่ีเคยปฏิบัติกันมาอย่างโบราณ 

เน่ืองจากผู้ วิจยัเห็นวา่สามารถเช่ือมโยงกบัรูปแบบพิธีกรรมของการบวชนาคมอญได้  ดงันัน้แล้วจึง
ขอเสนอเนือ้หาตามท่ีได้ค้นคว้าและเรียบเรียงเก่ียวกบัพิธีกรรมการบวชนาคแบบโบราณ (สมมตตอ
มรพนัธุ์,กรมพระ; สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร, 2507;2515) ดงัตอ่ไปนี ้

ประเพณีการบวชเป็นพระภิกษุตามธรรมเนียมทั่วๆไปนัน้ คือ เมื่ออายุครบ 20 ปี และ
ก่อนจะถึงพิธีบวชก็จะต้องมีดอกไม้ธปูเทียนใสพ่านไปเท่ียวกราบไหว้ขออโหสิกรรมแก่ญาติพ่ีน้อง 
พ่อแม ่เพ่ือนฝงู ฯลฯ ก่อนจะบวช 1 วนัเรียกวา่ “วนัสกุดิบ” หรือ “วนัเป็นนาค” จะมีการท าขวญัเย็น
หรือค ่า หรือท าขวญัเช้าบวชวนันัน้เลยก็ได้ 

ผู้ ท่ีจะเป็นนาคต้องโกนผม โกนคิว้ โกนหนวด แต่งตวัสวยงามตามธรรมเนียมไทยเรา 
เช่น นุ่งเยียรบับ สวมเสือ้ครุย ห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งใส่แหวน คาดเข็มขดั  สวมชฎาพอกหรือชฎา
ศีรษะเป็นนาคก็ได้ แล้วก็มี “พิธีท าขวญันาค” 
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ในพิธีท าขวญันี ้พวกญาติท่ีเป็นผู้ใหญ่และบรรดาแขกหรือมิตรสหายจะมาร่วมชุมนุม
อนโุมทนาด้วยกนัอย่างคบัคัง่ นัง่รายรอบเพ่ือเวียนเทียน เคร่ืองบายศรีและแว่นเวียนเทียน ผู้ ท่ีจะ
ท าขวญันัน้ต้องเป็นบคุคลท่ีมีเสียงไพเราะ วา่แหลเ่ทศน์เก่งๆ การท าขวญันาคนีน้านมากประมาณ 
1-2 ชั่วโมง เป็นอย่างช้า เมื่อผู้ท าขวญันาคขานจบเป็นพักๆแล้วก็จะมีการตีฆ้องรับเป็นห้วงๆไป 
เมื่อขานจบแล้วก็ท าพิธีเวียนเทียนโดยผู้ ท่ีท าขวญั การเปิดนีจ้ะต้องท าพิธีมีปีพาทย์เบิกโรงบรรเลง
เปิดเสียก่อน แล้วท าพิธีเวียนเทียนในระหว่างญาติผู้ ใหญ่จนครบ 3 รอบ ซึ่งนาคนั่งอยู่ตรงกลาง 
เมื่อครบ 3 รอบแล้วก็เป็นอนัเสร็จพิธีท าขวญันาค 

 พธีิแห่นาค 
พิธีแห่นาคซึ่งจะไปวดัหรืออโุบสถ เพ่ือบวชเป็นพระภิกษุตอ่ไปนัน้ แล้วแตก่ าหนดฤกษ์

งามยามดี บางรายก็เช้าตรู่ บางรายก็สาย ก่อนเพลบ้าง หลงัเพลบ้าง นาคจะบวชองค์เดียวหรือ
คราวเดียวหลายๆองค์ก็ได้ ขบวนแห่นาคจะใหญ่โตหรือเลก็ แล้วแตก่ าลงัของเจ้าภาพและของนาค
นัน้ๆ ถ้าเจ้าภาพหรือนาคเป็นคนมีฐานะ มีช่ือเสียงขบวนแห่นีก้็ใหญ่โต การตัง้ขบวนนี ก้็จะตัง้มี
พิธีรีตองเหมือนกนั ตามธรรมเนียมของไทยเรา สว่นมากจดัเป็นดงันี ้คือ 

กองหน้ามกัจะเป็นพวกเถิดเทิง กลองยาว ก่ีคูก่็ได้ไมจ่ ากดั การแตง่ตวัก็แต่งคล้ายกับ
พวกพม่าร ากลองยาว มีผ้าโพกศีรษะ เป็นต้น ถัดมาก็อาจจะเป็นพวกกายกรรม เช่น กระบ่ี 
กระบองหรือพวกนกัมวย ตอ่มาก็เป็นพวกตลกตา่งๆ เช่น แตง่ตวัเป็นเสือ เป็นหมีและมีคนเลีย้งใช้
ปฏกัแทงหรือจะเป็นชดุบ้องตนัแทงเสือก็ได้ ตอนนีก้็เป็นขบวนแห่สาวๆถือถาดดอกไม้ธปูเทียนเป็น
คู่ๆและเป็นจ านวนสิบๆ ต่อไปก็คนถือไตร ก่อนจะถึงนาคนัน้ก็เป็นเจ้าภาพคนส าคัญหรือโยม
อปุฐากผู้บวชนาคนั่นเองสะพายบาตรและถือตาละปัดน าหน้านาค นาคนัน้จะเดินไปหรือนั่ง
พาหนะอะไรก็ได้ การใช้กลดกัน้นัน้ใช้บังให้นาคกับไตรส าคญัเท่านัน้และพวกกองหลงัส่วนมาก
มกัจะเป็นผู้ชาย แบกหมอน แบกเสื่อ และอฏัฐบริกขาร ตามหลงัไป 

ครัน้เมื่อจะเร่ิมพิธีเดินก็มีการโห่ 3 ลา เมื่อโห่แล้วขบวนแห่ก็รับ แล้วก็เร่ิมเดิน เถิดเทิง
กลองยาวก็เร่ิมตี การตีของพวกคณะกลองยาวนีบ้างคนเก่งมาก คือ ตีไปท าหน้าตลกไป ใช้ศอกใช้
มือใช้เขา่ตีกระทุ้งและเข้าจงัหวะสนกุสนานมาก สว่นพวกหมี พวกสตัว์ต่างๆท่ีใช้คนแต่งนัน้ก็ท าที
เดินอาละวาดจะกดัคน คนเลีย้งก็จะต้องคอยเท่ียวเอาปราบเอาปฏกัแทง ขบวนแห่นาคก็จะเดินมา
เร่ือยจนถึงพระอโุบสถ ระหว่างเดินไปก็โห่และขานรับกันไปไม่จ ากัด ก่ีครัง้ก็ได้ เมื่อถึงโบสถ์แล้ว
จะต้องเวียนรอบโบสถ์อกเป็นจ านวน 3 รอบ การเวียนต้องเวียนขวา ซึ่งเรียกว่า “ทักษิณาวฏั” เมื่อ
ครบแล้วนาคก็จะเข้าไปจดุธปูเทียนกราบไหว้พระสีมา 
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พธีิวันทาสีมา 
เมื่อได้เวียนโบสถ์ครบ 3 รอบแล้ว ก่อนท่ีจะเข้าไปในพระอโุบสถ นาคจะต้องท าพิธี

วนัทาสีมาก่อน การวันทาสีมานัน้ก็คือการบูชาพระหรือวนัทาพระสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า
นัน่เอง และก่อนท่ีจะท าการวนัทาสีมานัน้ จะต้องปูเสื่อลงท่ีหน้าพัทธสีมาเสียก่อน เพ่ือนาคจะได้
นัง่ลงกราบไหว้ แตก่่อนนาคจะนัง่กราบพทัธสีมาจะต้องจดุธปูเทียนบชูา แล้วยืนตรงหน้าพัทธสีมา
ประนมมือ กลา่วค าวนัทาดงันี ้ 
 

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง 
ปญุญัง สามินา อะนุโมทิตพัพัง สามินา กะพตงั ปุญญัง มยัหัง ทาตพัพัง สาธุ สาธ ุ
อะนโุมทามิฯ 

สพัพง อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต  (กราบ 1 ครัง้) 
อกุาสะ ทะวา รัตตะ เยนะ กะตงั สพัพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต อกุาสะ 

ขะมามิ ภนัเต (กราบ 1 ครัง้) 
วนัทามิ ภนัเต สพัพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต มะยา กะตงั ปุญญัง สามิ

นา อะนุโมทิตพัพัง สามินา กะตงั ปุญญัง มยัหัง ทาตพัพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ 
(กราบอีก 1 ครัง้) 

 

อนึ่ง ก่อนท่ีนาคจะเข้าโบสถ์นัน้ ก็จะมีการละเล่นกันนิดหน่อย อาทิเช่น พวกกระบ่ี
กระบองก็จะเร่ิมผจญมาร คือ ก่อความเดือดร้อนให้แก่นาค ยกพวกขวางท่ีประตมูาตีกันให้เต็มไป
หมด และพร้อมกันนีก้็จะมีพญามารมายืนขวางประตูโบสถ์ไม่ให้นาคเข้าไปบวชได้ ฝ่ายนาค
จะต้องให้เงินแกพญามารซึ่งสมมตินัน้ โดยถือเป็นการให้ทานโปรดอานิสงฆ์แล้วจึงเข้าไปในโบสถ์ 
การท่ีนาคจะเข้าไปมีธรรมเนียมห้ามเหยียบธรณโบสถ์ด้วย ตอนนีจ้ะต้องให้คนอุ้มข้ามไป เมื่อนาค
เข้าไปแล้วก็จะท าพิธีแผส่ว่นกศุล โปรยเงินโปรยทอง ซึ่งเป็นเศษสตางค์นัน้ให้แก่คนทัว่ๆไปอีกด้วย 

เมื่อนาคเข้าไปในโบสถ์เรียบร้อยแล้ว ก็ตรงเข้าจดุเทียนบชูาพระรัตนไตร การจดุเทียนนี ้
ตามต านานของพระศาสนาอ้างไว้วา่ ถ้านาคจดุเทียนตัง้ตรงแสดงวา่นาคนัน้จะมัน่อยู่ในเพศสมณ
นีจิ้รังกาล แตถ้่าเทียนนัน้เอนและเอนมากก็จะอยู่ไมไ่ด้นาน เพราะจิตส านึกของนาคมุ่งบอกไปยัง
เทียนนัน้ ครัน้แล้วนาคก็เอาผ้าไตรนัน้มาถือและนัง่ลงในท่ามกลางสงฆ์ขอบรรพชา ตอนนีจ้ะเป็น
พิธีเก่ียวแก่ทางศาสนา เช่น การสวดขานนาคตา่งๆ เมื่อบวชแล้วก็น าไตรนัน้มาครอง เมื่อครองแล้ว
ก็ตรงเข้าไปขอศีลและขอนิสยัต่อไป เมื่อจะขอนิสยันัน้ นาคจะต้องเอาบาตรประเคนให้ก่อน ใน
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บาตรของนาคมกัจะมีของบรรจอุยู่ในนัน้ ถือกนัวา่เป็นเคร่ืองรางอย่างดีท่ีสดุ เช่น ว่านไพร เพ่ือใช้
แก่โรคตา่งๆ เป็นต้น 

พธีิทางศาสนา 
ในขัน้ตอนนีพ้ระอปัุชฌาย์และคู่สวดสององค์ ก็มีพิธีสวดญัติติจตถุกรรมส าเร็จกิจ

อปุสมัปทา ในเมื่อเสร็จกิจอุปสัมปทานี ้ต้องดูเงาเหยียบชัน้ฉายาว่าก่ีชัน้ เพราะพุทธองค์ทรง
บญัญัติไว้ เมื่อพระกรรมวาจาหรือคูส่วดองค์หนึ่งบอกอนสุาสน์แล้ว ผู้บวชก็จะทราบทนัที ระยะนีผู้้
บวชจะต้องถวายเคร่ืองสกัการะ 

เคร่ืองสกัการะนัน้ก็มีธปูเทียน กรวยใบตองจีบเป็นชัน้ๆและมีเมี่ยงใบรวมอยู่ด้วย การท่ี
ใช้เมี่ยงนี ้กรมหมื่นสมมตอมรพนัธ์** (2507: 49-50) ทรงอธิบายดงันีว้า่ 

 

เมี่ยงอย่างท่ีท ากนันีเ้ป็นของส าหรับกินเป็นอาหาร  แต่ท่ีเอามาใช้ในท่ีนีด้ไูม่ใช่
ส าหรับกินเลย  เพราะนิดเดียวเท่านัน้  ประการหนึ่งเวลาท่ีบวช มกัจะบวชเพล แล้วจึง
เห็นวา่ไมเ่ป็นของควรกิน  จะวา่เป็นของบชูาก็ดไูมน่่าบชูาด้วยเมี่ยงเลย เมื่อใคร่ครวญ
ดถูึงเหตท่ีุจะใช้เมี่ยงนีก้็พอจะนึกเดาไปได้  คือวิธีนีม้าจากลาวก่อน ด้วยลาวข้าง
เชียงใหมเ่ข้าใช้อมเมี่ยงกนัทัง้เมือง เหมือนหนึ่งกินหมาก เขาจะใช้เมี่ยงอย่างนัน้ถวาย
พระ เมี่ยงอย่างนัน้มีใบเมี่ยงหุ้มห่อขิงกระเทียมเกลือ เห็นว่าเป็นยาวชีวิกกินในเวลา
วิกาลได้ จึงเอามาใช้ถวายไมข่ดั แตเ่มี่ยงท่ีเราใช้นัน้ เมี่ยงมะพร้าวไมเ่ป็นยาวชีวิกเลย 
พระฉนัต้องเป็นวิกาลโภชน์ ถ้าจะใช้ให้ถกูกบัประเทศบ้านเมืองเราแล้ว ควรใช้หมาก
พลจูะเป็นการสมควรแลกรวยเมี่ยงนีม้ีถ้วยแก้วรองเป็นฐาน ต่อมาบัดนีท้ าวิจิตรขึน้ 
ไมใ่คร่ใช้ใบตอง ใช้กราบพลบัพลงึ บางทีก็ใช้ดอกล าเจียก เมี่ยงก็ไมใ่คร่มี กรวยอย่าง
นีน้บัวา่เป็นกรวยอย่างหนึ่ง ยงักรวยดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง คูก่นักบักรวยท่ีว่ามาแล้ว ใช้
ดอกมลิ ดอกพทุธชาดร้อยเป็นพวงมาไลยเถา ๕ ชัน้บ้าง ๓ ชัน้บ้าง ซ้อนๆกัน แล้วมี
ยอกพุ่มข้างปลายมีถ้วยแก้วรองเป็นฐาน กรวยดอกไม้นีก้็ใช้กันโดยมาก สักการะ
เหลา่นีม้ีลกัษณะดัง่วา่มาแล้ว จะรวมจดัเป็นประเภทก็ลงสี่อย่าง คือเทียนอย่าง๑ ธูป
อย่าง๑ กรวย ๒ อย่าง บางทีมีทัง้๔อย่าง บางทีมี๓อย่าง คือยกธูปฤๅกรวยอย่างใด
อย่างหนึ่งเสีย บางทีมีสองอย่างยกธปูกบักรวยเสียอย่างหนึ่ง เวลาท่ีจะถวายนัน้เป็นสี่
ครัง้ คือเมื่อขอบรรพชาครัง้หนึ่ง ถวายแก่พระอปัุชฌาย์ เมื่อขอศีลครัง้ ๑ ถวายท่าน
กรรมวาจาผู้ให้ศีล เมื่อขอนิสยัครัง้หนึ่งๆ ถวายแก่พระอปัุชฌาย์แตท่ี่ขอๆนิสยันีม้ักใช้

                                                             
**

 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สวสัดิประวติั กรมพระสมมตอมรพนัธ์ 
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เทียนตามธรรมดา ไมใ่คร่ประดบัประดา เรียกกนัวา่เทียนนิสยั เวลาบอกอนสุาสน์แล้ว 
ถวายท่านผู้บอกอนสุาสน์อีกครัง้หนึ่ง ถ้าพระอปัุชฌาย์บอกเองก็ไม่ต้องถวายซ า้อีก 
และยงัมีเจ้าของนาคอีกจ าพวกหนึ่ง ท่ียกัใช้เทียนอปัุชฌาย์เป็นเทียนมดั ธูปมดั รอง
พานแก้วแทนเทียนแลกรวยท่ีวา่มาแล้วก็มี  ตามแตป่ระสงค์ของคนตา่งๆกนั 

 

ตอนนีน้าคก็เป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว โดยมีฉายาจากพระอปัุชฌาย์ท่านตัง้ให้ แล้ว
พระภิกษุใหมก่็ถวายผ้าไตร เคร่ืองไทยธรรมต่างๆแก่พระคู่สวด พระอนัดบัต่างๆจนครบองค์ พระ
ต่างๆยะถาสัพพีอนุโมทนา และให้พระภิกษุใหม่กรวดน า้ เป็นการเสร็จสิน้การบวชพระภิกษุแต่
เพียงเท่านัน้ 

เมื่อพระภิกษุใหม่มายังกุฏิของท่านแล้ว โยมอปัุฏฐากจะน าเข้าของต่างๆในการบวช
ครัง้นีม้าถวายท่านพร้อมทัง้ปวารณาตนรับใช้ ขาดเหลืออะไรก็ได้น ามาถวายตามความขาดแคลน
และจ าเป็นในนัน้ๆ สว่นข้อปลีกย่อยตา่งๆท่ีประกอบการบวชเพ่ือความครึกครืน้ จะมีการฉลององค์
พระอีกหรือไม ่ทัง้นีส้ดุแล้วแต่เจ้าภาพ แต่ตามหลกัทั่วๆไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจังหวดัพระนครหรือ
จงัหวดัตา่งๆของชนบททัว่ๆไป มกัจะท าพิธีฉลองการร่ืนเริงครึกครืน้ใหญ่โตก็เป็นวนัสกุดิบตอนท่ี
ยงัเป็นนาคอยู่ ส่วนตอนท่ีบวชและเป็นองค์พระแล้วก็มีการฉลองกัน แต่ส่วนมากมกัจะน้อยราย 
แต่บางรายก็ไม่มีการฉลองเอิกเกริกใหญ่โตอะไรเลย เข้าท านองท่ีว่า โกนหัวเข้าวดัเงียบๆธรรม
เนียมนีก้็มีมากเหมือนกนั ทัง้นีแ้ล้วแตค่วามประสงค์ของเจ้านาคเป็นสว่นใหญ่นัน่เองอีกด้วย 

การบวชพระภิกษุในพระบวรพทุธศาสนาของชาวไทยเรานัน้ สว่นมากนิยมบวชกันเป็น
เวลา 3 เดือน ซึ่งเรียกวา่ “1 พรรษา” คือ เร่ิมระยะตัง้แตก่ลางเดือน 8 ไปจนถึงกลางเดือน 11 รวม
เป็นเวลา 90 วนั เมื่อบวชแล้วก็ต้องรับองค์กฐินด้วย ซึ่งนับว่าจะได้ผลอานิสงส์สงูมาก การบวช
อย่างอ่ืนๆก็ดี เช่น บวชสะเดาะเคราะห์ บวชแก้บน บวชให้คนตาย ฯลฯ การบวชพระภิกษุสมควรท่ี
ชาวไทยเราควรบวชสกัอย่างน้อย 1 พรรษา ซึ่งเป็นประเพณีท่ีบวชสืบกันมาแต่โบราณกาล และ
ตราบมาจนเท่าทกุวนันี ้

ใน “เท่ียวเมืองพมา่” พระนิพนธ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (2514: 226-
230) ทรงอธิบายถึงประเพณีการแห่นาคและพิธีอปุสมบทอย่างพม่าซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกับพิธี
ของไทย  ท าให้เห็นข้อตา่งและความเหมือนทางพิธีกรรมเมื่อเทียบเคียงกับประเพณีของไทย ทรง
อธิบายไว้ ดงันี ้ 
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เมื่อฉนัไปเท่ียวเมืองพกุามได้เห็นเขาแห่บวชนาค และเมื่อกลบัลงมาถึงเมืองร่าง
กุ้งได้สมาคมกบัข้าราชการพมา่คนหนึ่งเข้าเอาสมดุรูปตา่งๆท่ีเขาสะสมไว้มาให้ด ูมีรูป
ฉายการพิธีเมื่อตวัเขาอปุสมบทเป็นพระภิกษุ เห็นแปลกจึงฉายจ าลองมา แล้วมา
ค้นหาอธิบายในหนงัสือเร่ืองเมืองพมา่ ทัง้ได้ความตามอธิบายของสมณฑูตพม่าบอก
สมเด็จพระวันรัตน (จ่าย) วดัเบญจมบพิตรว่า วิธีพรรพชาอุปสมบทพม่ากับไทย
เหมือนกนัโดยมาก เพราะฉะนัน้จะพรรณนาในหนงัสือนีแ้ตท่ี่ผิดกนั 

๑. พมา่ยงัแห่นาคเหมือนไทยเราแห่กนัแตก่่อน ลกัษณะการแห่บวชนาคนัน้ ถ้า
สงัเกตดจูะเห็นได้ว่าเจตนาจะให้เป็นท านองเดียวกับแสดงต านาน Pageant*** เร่ือง 
‘มหาภิเนษกรมณ์ ’† จึงให้เจ้านาคขี่ม้าเหมือนอย่างพระพุทธองค์เมื่อยังเป็นพระ
โพธิสตัว์ เสดจ็ออกจากเมืองกบิลพสัดไุปทรงผนวช สมมตพวกญาติโยมท่ีห้อมแห่ไป
เป็นเทวดาท่ีห้อมล้อมพระโพธิสตัว์และหาพวกจ าอวดน ากระบวน สมมตว่าเป็นพระ
ยามารท่ีคอยขดัขวาง แต่ประหลาดอยู่ในเมืองเราแห่เช่นนัน้แต่บวชนาคราษฎร ถ้า
เป็นนาคหลวงเช่นเจ้านายทรงผนวช ไมแ่ห่หรือแห่ก็แห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา นาค
เจ้านายทรงยานมาศและเสลี่ยง เคยได้ยินว่าบางทีทรงคอช้างก็มี แต่ท่ีจะทรงม้า
เหมือนอย่างนาคราษฎรหามีไม่ หรือถ้าว่าอีกอย่างหนึ่ง นาคหลวงแห่แต่เพ่ือให้คน
อนโุมทนา ไมท่ าเป็นแสดงต านาน พิเคราะห์ชวนให้สงสยัว่าแห่นาคราษฎรไทยจะได้
แบบมาจากพมา่ดอกกระมงั เค้าเง่ือนมีอยู่ท่ีแห่บวชนาคของราษฎรดจูะต้องมีพวกตี
กลองยาวอย่างพมา่ท่ีเราเรียกกนัวา่ “เถิดเทิง” น ากระบวนเป็นนิจและเมื่อแห่ไปถึงวดั 
พวกกลองยาวเลน่จ าอวดกัน้กางอย่างเป็นพระยามารห้ามเอารางวลัเสียก่อน แล้วจึง
ให้เจ้านาคเข้าโบสถ์ เป็นพระเพณีมาอย่างนี ้

 ๒. วิธีบรรพชา ท าเป็นงาน ๒ วนัเหมือนกันทัง้ไทยและพม่า แต่ลกัษณะ
การท่ีท าผิดกนัชอบกล ประเพณีไทยวนัแรกเวลาบ่ายให้เจ้านาคปลงผมแล้วแต่งตวั
เต็มประดาอย่างคฤหัสถ์นั่งท่ีหน้าบายศรี มีผู้ ใหญ่สวดบูชาพระรัตนตรัย และให้
โอวาทสัง่สอนเจ้านาคให้เลื่อมใสในการบรรพชาแล้วเวียนเทียนท าขวญั ครัน้วนัหลงั
เวลาเพลแล้วแห่เจ้านาคไปวัดและบรรพชาท่ีในโบสถ์ ถ้าจะบวชเป็นพระภิกษุ 
บรรพชาแล้วก็ท าพิธีอปุสมบทติดกันไปทีเดียว ประเพณีหม่าวันแรกแห่เจ้านาคแต่

                                                             
*** แปลวา่  การแห่แหน  
†
 การเสด็จออกบรรพชาของเจา้ชายสิทธตัถะ มีนายฉนันะ เกาะหลงัมา้ตามเสด็จ ขามา้ทั้ง 4 ขา มีทา้วจตุ

โลกบาลทั้ง 4 ประจ าอยู ่น าพระองคเ์หาะขา้มก  าแพงพระนครออกไปดว้ยปาฏิหาริย ์
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ตอนเช้า เจ้านาคแตง่เตม็ประดา แตย่งัเกล้าผมอย่างคฤหัสถ์ แห่แล้วพาไปยังโรงพิธี
อนัมกัท าท่ีบ้าน (เช่นปรากฏว่าท าพิธีเจ้านายทรงผนวชท่ีในมหาปราสาทดงักล่าว
มาแล้ว) นิมนต์พระสงฆ์ (ราว ๕ รูป) มานั่งเป็นประธาน เจ้านาคเข้าไปขอบรรพชา
ในตอนนี ้พระสังฆนายกไต่ถามข้อความท่ีจ าเป็นแกการบวช เช่นว่าบิดามารดา
อนญุาตแล้วหรือ มีบริกขารพร้อมแล้วหรือ เป็นต้น เมื่อไม่มีข้อขัดข้องแล้ว พระสงัฆ
นายกจึงแสดงคณุพระรัตนตรัย และบอกสิกขาบทกบัทัง้วตัรปฏิบัติท่ีสามเณรจะต้อง
ประพฤติให้เจ้านาครู้ แล้วอนญุาตให้บรรพชาตามประสงค์ เป็นเสร็จพิธีตอนเช้าเพียง
นี ้พิธีอีกสว่นหนึ่งจะท าในตอนบ่ายวนันัน้เองหรือท าในวนัหลงัต่อมาก็ได้ คือ ให้เจ้า
นาคปลงผมอาบน า้ช าระกายและเปลือ้งเคร่ืองอาภรณ์ทัง้สิน้ น าผ้าไตรและเคร่ือง
บริขารเข้าไปยังพระอุปัชฌาย์ (พิธีตอนนีพิ้เคราะห์ดูเห็นจะท าเป็นท่ีกุฏิสงฆ์ใน
สงัฆาวาส) เจ้านาคส่งไตรถวายอปัุชฌาย์ (เห็นจะสวด “สพพทุกขนิสสรณ” ตอนนี)้ 
พระอปัุชฌาย์เอากาสาวพสัตร์ (ของไทยเราใช้องัสะ) คลมุให้ เจ้านาคออกไปครองผ้า
แล้วกลบัเข้าไปขอศีล รับศีลแล้วก็เป็นเสร็จพิธี การท่ีพวกพม่าบวชๆ แต่บรรพชาเป็น
สามเณรเป็นพืน้ แต่บางคนจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยปกติถ้าใครใคร่จะเป็น
พระภิกษุ บวชเป็นสามเณรแล้วก็เล่าเรียนอยู่เลยไปจนอายุครบอุปสมบุพเป็น
พระภิกษุ ท่ีจะบรรพชาและอปุสมบทในคราวเดียวกันเหมือนกับผู้ ท่ีให้รูปฉายแก่ฉัน
นัน้ นานๆ จึงจะมีสกัครัง้หนึ่ง 

 ๓. วิธีอปุสมบทนัน้พมา่ผิดกบัไทยในการ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งเพราะวดัสงัฆ
วาสพมา่ไมม่ีโบสถ์ ต้องไปท าพิธีอปุสมบทกรรมโบสถ์แห่งใดแห่งหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง
พระพมา่สวดกรรมวาจาด้วยอา่นหนงัสือไมส่วดปากเปลา่เหมือนพระไทย เพราะเหตุ
ใดคิดดกู็พอเห็นได้ ด้วยการอปุสมบท (เช่นบอกไว้ในจารึกกัลยาณีของพระเจ้าธรรม
เจดีย์) วา่ต้องพร้อมด้วยสมบตัิ ๕ อย่าง 

๑. สีมาสมบัติ คือ อปุสมบทในเขตสีมา 
๒. ปริสสมบตัิ คือ อปุสมบทในคณะสงฆ์ 
๓. วตัถสุมบตัิ คือ มีบาตรและจีวรบริบรูณ์ 
๔. ญัตติสมบตัิ คือ พระสงฆ์ยอมให้อปุสมบท 
๕. อนสุาวนาสมบัติ คือ รู้ความท่ีกล่าวในการท าพิธี ก็ค าท่ีใช้ในการอปุสมบท

เป็นภาษามคธ จึงเกิดเกรงจะสวดพลาดพลัง้ด้วยอกัขรวิบตัิให้ความผิดไป แตพ่มา่กบั
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ไทยป้องกันผิดกัน พม่าใช้อ่านหนังสือกันอักขรวิบัติ ไทยให้สวดพร้อมกัน ๒ องค์ 
เรียกวา่ “คูส่วด” ก็เพ่ือกนัพลัง้พลาดด้วยอกัขรวิบตัิเหมือนกนั…  

 

จากความพระนิพนธ์ข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นวา่ ประเพณีการบวชนาคของพมา่มีความ
คล้ายคลงึกบัประเพณีการบวชนาคของไทยท่ีนิยมปฏิบตัิกนัอยู่ในปัจจบุนันี ้ ทัง้นีย้งัแสดงได้อีกว่า 
ข้อแตกตา่งของพิธีกรรมดงักลา่ว หากเทียบเคียงกบัพิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆในอษุาคเนย์ เป็น
ต้นว่า  กลุ่มชาติพันธุ์มอญ  ประเพณีการบวชปอยส่างลองหรือบวชลกูแก้วทางภาคเหนือ  หรือ
ประเพณีบวชช้างของชาวไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือ
ประเพณีบวชนาคช้างของชาวกุยในจังหวดัสริุนทร์  ก็พอท่ีจะทราบถึงความเป็นเหตเุป็นผลและ
รากฐานความคิดบางประการท่ีมาจากพทุธประวตัิ  ซึ่งในข้อนีจ้ะขออธิบายต่อไปในบทวิเคราะห์
ตอ่ไปภายหลงั  
 
2. พธีิกรรมบวชของชาวไทยเชือ้สายมอญโดยทั่วไป 

ในหวัข้อนีผู้้ วิจัยขอเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกับงานบวชนาคของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในถ่ิน
อ่ืนๆท่ีปรากฏในประเทศไทย ตามท่ีผู้ วิจัยได้ค้นคว้ามา ซึ่งขอเสนอเนือ้หาโดยสงัเขปเพ่ือให้เป็น
ข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือให้เห็นถึงความแตกตา่งทางพิธีกรรมบางประการของคนไทยเชือ้สายมอญในถ่ิน
อ่ืน  ดงัตอ่ไปนี ้

จากการค้นคว้าของผู้ วิจัยพบว่า ชาวไทยเชือ้สายมอญท่ีอาศัยในแถบจังหวัด
สมทุรสาคร จะนิยมจดังานบวชกนัในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนช่วงเข้าพรรษา มีการจดั
งาน 2 วนั คือ  วนัสกุดิบ (วนัก่อนวนับวช 1 วนั) และวนับวช ก่อนถึงวนับวช 1 วนั (วนัสกุดิบ) พ่อ
แมข่องนาคจะตัง้ศาลเพียงตา เพ่ือบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางส าหรับจัดงานท่ีวดัหรือท่ีบ้านซึ่งไม่มี
ศาลพระภมูิ หากบ้านใดมีศาลพระภมูิให้จดัไหว้ท่ีศาลพระภมูิแทน บางบ้านมีการจดัขบวนนาคแห่
นาค โดยนาคจะแตง่กายด้วยผ้าถงุไหมกบัผ้าสไบสีสด แตง่หน้าทาปาก ทดัดอกไม้ หรือคล้องอบุะ
ท่ีหูข้างหนึ่ง พร้อมกับตบแต่งด้วยเคร่ืองประดับต่าง ๆ เช่น  แหวน เข็มขดันาก สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ ก าไลเท้า เป็นต้น มีขบวนบริวารแห่แหนนาคไปวดั เพ่ือท าพิธีขอขมาโทษตอ่ศาลพระภมูิเจ้า
ท่ี และฟังเทศน์เป็นภาษามอญ เรียบร้อยแล้ว จึงน านาคกลบัไปท าพิธีตอ่ท่ีบ้าน เร่ิมตัง้แต่หลงัจาก
พระสงฆ์สวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว จะมีการท าขวัญนาคซึ่งเรียกว่า "ตกเบ็ด" โดยใช้ไม้สัน้ ๆ ผูก
สายสิญจน์แทนคนัเบ็ด ปลายเบ็ดผกูด้วยแหวนตามฐานะเจ้าภาพ และหมอท าขวญัก็จะกล่าวสัง่
สอนนาคเป็นภาษามอญ แล้วให้เจ้าภาพกับญาติพ่ีน้องผลดักันใช้เบ็ดแตะตามท่ีต่าง ๆ อาทิ ตวั
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นาค ส่ิงของ เคร่ืองใช้ในการบวชของนาค เป็นการเตือนสติให้นาครู้ตวัว่า ก าลงัจะบวชเป็นพระ 
และจดัขบวนแห่นาคไปอปุสมบท ณ พระอโุบสถภายในวดั เป็นอนัเสร็จพิธีบวชนาค 

ในวนัรุ่งขึน้ก็มีพิธีปลงผมนาค  การปลงผมนาคนัน้จะใช้ผ้าขาวรอง อาจเป็นผ้าขาวม้า 
หรือผ้าสะอาดชนิดใดก็ได้ท่ีกว้างและยาวพอท่ีจะรองรับผมมิให้ตกลงพืน้  น าผมทัง้หมดใส่กระทง
ไปวางไว้โคนต้นไม้หรือลอยน า้ไปเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่นาคและญาติผู้ ใหญ่ หลงัจากปลงผม
เสร็จ ก็จัดขบวนแห่น านาคไปอปุสมบท จะมีเคร่ืองแห่เรียกว่า “คนหามแห่นาค” ซึ่งแต่ละคนจะ 
ประดิษฐ์เป็นรูปตา่ง ๆ เช่น รูปม้า รูปเรือ รูปดอกบวั รูปราชสีห์ จะเป็นแบบใดก็ตาม จะต้องมีเก้าอี ้
วางอยู่ตรงกลางเพ่ือให้นาคนัง่ คนหามหลายคนก็จะยกคานขึน้ใสบ่่า แล้ว เต้นไปตามจงัหวะเพลง
รอบอโุบสถจนครบสามรอบ ก่อนเข้าอโุบสถจะมีพิธีไหว้เสมาและโยนทาน การโยนทานนัน้จะต้อง
หยิบ สตางค์จ านวนหนึ่งจากพานมาอมไว้ท่ีเหลือโปรยทานไปก่อน เมื่อเงินในพานหมดแล้ว จึง
คายออกเพ่ือแจกให้ญาติสนิทและผู้ใกล้ชิด ถึงตอนนีค้นก็จะแย่งกนัชุลมนุอนัตรายมาก บางทีล้ม
ลงศีรษะแตกก็มี สว่นเหรียญสดุท้ายท่ีนาคจะคาบไว้ในปาก ผู้ เป็น มารดาจะต้องเอาปากไปคาบ
เหรียญนีอ้อกจากปากนาคแล้วเก็บไว้เป็นเหรียญก้นถุง  ปัจจุบันการแห่แบบใช้คานหามและการ
โยนทานแบบอมเงินไว้ในปากมีน้อยลง เพราะเป็นการสิน้เปลืองและมีอนัตราย  

กาณจนา  นาคชิน (2546) ศกึษาประเพณีบวชนาคของคนได้เชือ้สายมอญท่ีอาศยัอยู่
ในอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  พบว่า คนไทยเชือ้สายมอญในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
มกัจดังานบวชทัง้หมด 3 วนัคือ วนัสกุดิบน้อย จะเป็นการจดัเตรียมอาหารส าหรับเลีย้งแขก จดัข้าว
ของตา่งๆไว้ให้พร้อม  วนัสกุดิบใหญ่ คือก่อนวนับวชจริง นาคจะต้องน าพานดอกไม้ธปูเทียน ไปขอ
ขมาพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ท่ีวัด โดยมีการจัดริว้ขบวนอย่างสวยงาม จัดแถวถือพุ่มดอกไม้ 
บายศรี ขบวนญาติมิตรและแตรวงแห่จากบ้านไปวดั ซึ่งเป็นวดัท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียงนัน้  เมื่อถึง
เขตวดัพ่อนาคต้องลงจากหลงัม้า เมื่อขอขมาเสร็จแล้วจึงมาขึน้มาใหม ่การท่ีไม่ขี่ม้าเข้ามาบริเวณ
วดัเพ่ือเป็นการเคารพตอ่สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ 

หลงัจากขอขมาพระสงฆ์แล้วจะเคลื่อนขบวนแห่ไปยงัญาติผู้ใหญ่ เมื่อถึงบ้านญาติคน
ใด คนถือพานดอกไม้สกัการะจะให้เพ่ือนนาคคอยอยู่ข้างล่างและพาพ่อนาคขึน้บนบ้านท าพิธี
กราบลาขอขมาลาโทษ ใช้ดอกไม้ธปูเทียนใส่พาน 1 ชุด ผู้น านาคสอนให้นาคกล่าวค าขอขมาจบ
แล้วญาติผู้ใหญ่ท่านนัน้จะรับค าขอขมาด้วยค าวา่ สาธ ุ3 ครัง้ ให้อภยัอวยชยัให้พรพ่อนาคยกพาน
เคร่ืองสกัการะมอบให้ญาติผู้ใหญ่แล้วญาติผู้ใหญ่ก็จะมอบเงินหรือสิ่งของใสพ่านนัน้ให้คืนพ่อนาค 
พ่อนาคกราบลาลงจากบ้านไป และไปยงับ้านญาติผู้ใหญ่ตอ่ไปพร้อมทัง้มีการแห่นาคไปขอขมาท่ี
ตา่งๆ  ในช่วงเย็นจะมีการเลีย้งฉลองแขกท่ีมางาน   
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และวนัส าคญัคือ วนับวชคือ ตอนสายจะพิธีปลงผมนาคและอาบน า้นาค โดยจะให้
บิดามารดาปลงผมก่อนแล้วจึงเป้ฯญาติผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ หลงัจากปลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมี
การอาบน า้นาค  หลงัจากนัน้ก็มีการเลีย้งพระเพลเรียกวา่ “ฉลองก่อนเข้าโบสถ์” และในช่วงบ่ายจะ
แห่นาคไปวดั  โดยนาคจะแตง่กายด้วยชดุขาวไม่แต่งหน้า มีการคลมุผ้าปักบนศีรษะนาคในขณะ
แห่ด้วย เมื่อถึงโบสถ์จะมีการขอไหว้สีมาและโปรยทานแก่ญาติ หลังจากนัน้ก็เข้าโบสถ์เพ่ือ
อปุสมบท ตามพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาโดยทัว่ไป   

จากตวัอย่างประเพณีท่ีได้ยกมากลา่วในข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นได้ว่า  ชาวมอญโดย
ใช้ระยะเวลาในการจดังานบวชถึง 2 วนั  คือ วนัสกุดิบ 1 วนั และวนับวชอีก 1 วนั  ในรายละเอียด
ของพิธีกรรมในแตล่ะท่ีมีความแตกตา่งกนัไป  แตจ่ะพบวา่ ในวนัสกุดิบนัน้จะต้องมีการแห่นาคเพ่ือ
ไปขอขมาพระอปัุชฌาย์ และมีการไหว้ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิในแต่ละท้องท่ีนับถือ มีการท าขวญันาคเลีย้ง 
สว่นในวนับวช จะมีการปลงผมนาคและจดัขบวนแห่ไปยงัวดั  มีการโปรยทาน และนาคเข้าพิธีบวช
ตามพทุธศาสนา   

ส าหรับพิธีกรรมการบวชนาคของชาวมอญนครชุมน์นัน้ มีธรรมเนียมการปฏิบัติท่ีมี
ความคล้ายคลงึกนัตามรูปแบบพิธีการบวชของชาวมอญท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  แตท่วา่มีแตกตา่งใน
รายละเอียดขัน้ตอนพิธีกรรมต่างๆท่ีชาวมอญบ้านนครชุมน์ ยึดถือปฏิบัติอยู่หลายอย่าง  ดงัจะ
เสนอโดยละเอียดในหวัข้อถดัไป   
 
3. บวชนาคมอญท่ีบ้านนครชุมน์ 

การจดังานบวชนาคของคนมอญนครชมุน์นัน้  นิยมจะก าหนดการจัดงานทัง้สิน้ 2 วนั
เป็นหลกั  คือ วนัก่อนวนับวช 1 วนั  เรียกกันว่า “วนัสกุดิบใหญ่” และวนับวช  ส าหรับวนัสกุดิบ
น้อย หรือวนัก่อนวนับวช 2 วนันัน้  เป็นวนัเตรียมงานของเจ้าภาพ ดงัจะอธิบายรายละเอียดตอ่ไปนี ้

3.1 การเตรียมงานก่อนถงึวันบวช  
แท้จริงแล้วเจ้าภาพจะมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวนับวชอยู่หลายเดือน 

ในการเตรียมการลว่งหน้า เครือญาติของนาคจะวางแผนในการเตรียมงานทัง้หมด กล่าวคือ  เร่ิม
จากการก าหนดวนัท่ีจะบวช  ซึ่งคนมอญนครชมุน์สว่นใหญ่จะนิยมบวชจดังานบวชกนัในช่วงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม  ซึ่งจะไมเ่กินช่วงเข้าพรรษา  และนิยมบวชก่อนเข้าก่อนสงกรานต์เน่ืองจากมี
ความเช่ือว่า  หากบวชเป็นพระ และปฏิบัติกิจสงฆ์ในช่วงสงกรานต์แล้ว  ผู้บวชและครอบครัว
รวมถึงบรรพบรุุษมีได้รับอานิสงส์และบญุมาก  เพราะ “ในช่วงสงกรานต์ชาวมอญบ้านนครชุมน์มี
ประเพณีบญุข้าวแช่และบังสกุุลบรรพบุรุษ  หากลกูหลานอยู่บวชผลบุญก็จะส่งมายังบรรพบุรุษ
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ด้วย” (คมสรร จับจุ, 2553; ปราณี สงัมิ, 2553) ประกอบกับในช่วงสงกรานต์ท่ีผ่านมา  ตัง้แต่ปี 
2553 – 2555 ท่ีผ่านมานี ้ ทางวดัใหญ่นครชุมน์มีการจัดงานบุญในช่วงสงกรานต์อย่างต่อเน่ือง  
อาทิ พิธีการยกช่อฟ้าอโุบสถหลงัใหม ่ พิธีฝังลกูนิมิตอโุบสถหลงัใหม่  เป็นต้น ดงันัน้แล้วพระบวช
ใหมจ่ึงมีหน้าท่ีในการช่วงการเตรียมงานท่ีจะจัดขึน้ของทางวดั เช่น เตรียมสถานท่ีในการท าบุญ
ตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ภายในวดั เป็นต้น   

นอกจากก าหนดวนัท่ีจะบวชแล้ว  เจ้าภาพงานบวชจะมีการจัดพิมพ์การ์ดเชิญคนใน
หมูบ้่านและคนรู้จกัมาร่วมงาน  ความนิยมอีกอย่างหนึ่งของการประชาสมัพันธ์เร่ืองงานบวชก็คือ 
เจ้าภาพจะจดัท าป้ายผ้าใบอิงค์เจ็ท วายนิวขนาดใหญ่เพ่ือประกาศให้คนในหมู่บ้านและละแวก
ใกล้เคียงทราบ   

นอกจากนีแ้ล้วเจ้าภาพหรือญาติผู้ใหญ่ของนาคยงัต้องบอกกลา่วญาติและคนท่ีรู้จกัให้
มาช่วยงาน  รวมไปถึงการทาบทามเดก็สาวในหมูบ้่านให้มาแตง่ตวัร่วมขบวนแห่ในวนัสุกดิบ  คน
มอญนครชมุน์นัน้เรียกวา่ “การจองสาวอุ้มต้นเทียน” ในสมยัก่อนเจ้าภาพงานบวชจะจองสาวๆอุ้ม
ต้นเทียนด้วยสบู่ 1 ก้อน บ้างก็เป็นผ้าเช็ดหน้า  ถ้าเจ้าภาพบ้านใดมีฐานะก็จะจองสาวๆด้วยผ้าถุง
คนละผืน  (คมสรร จบัจ,ุ 2553)     

เจ้าภาพจะวางแผนการใช้จ่าย  วางแผนเร่ืองอาหารท่ีใช้เลีย้งแขก โดยกรูปแบบการจัด
อาหารเลีย้งแขกนัน้ คนมอญบ้านนครชมุน์จะนิยมจดัท ากนั 2 แบบ ตามแตค่วามเห็นของเจ้าภาพ 
คือ  แบบแรกเลีย้งแบบ “โต๊ะมอญ”  คือ  เจ้าภาพจะมีอาหารเลีย้งแขกตลอดทัง้วนั ผู้ ท่ีมาร่วมงาน
สามารถกินได้ตลอด อาหารแล้วแต่แม่ครัวจัดการ  เจ้าภาพจะให้แม่ครัวจัดการ หรือไม่บางที
เจ้าภาพก็จะสัง่เองวา่อยากให้ท าอะไร  กับข้าวก็มี 3-4 อย่างต่อวนั  อาหารทั่วไปบ้างเป็นอาหาร
มอญบ้าง อย่างแกงหวัตาล  ขนมจีนน า้ยา  แกงเขียวหวาน ย า แกงจืด  มีขนมหวานอย่างหนึ่ง (คม
สรร จบัจ,ุ 2553) 

สว่นการจดัเลีย้งอีกแบบหนึ่งคือ  “การเลีย้งโต๊ะจีน” การเลีย้งแบบนี ้เจ้าภาพสามารถ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีกวา่การเลีย้งแบบแรก  และมีความสะดวกในการเตรียมและเก็บล้างอีกด้วย   

นายคมสรร  จับจุ (2553)  ประธานกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญนครชุมน์ เล่า
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเตรียมงานบวชและเร่ืองการต าขนมจีนในงานบวชท่ีเกิดขึน้ให้ฟังวา่ 

 

สมยัก่อน   การจดังานบวชจะต้องเตรียมงานกนัเป็นเดือนๆ  โดยเจ้าภาพจะออก
การ์ดเชิญ เตรียมฟืน เตรียมใบตาล ไม้ไผ ่มะพร้าว ของแห้งข้าวสารเป็นกระสอบๆเพ่ือ
ความพร้อมของงาน   บ้านนครชมุน์ เมื่อใกล้วนังาน ข้าวสารก็ต้องเอามาแช่ไว้เพ่ือต า
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ขนมจีน เร่ืองต าขนมจีนสมยัก่อนมีแทบทุกบ้าน ปัจจุบันมีโรงงานขนมจีนงานบวชจึง
ไมม่ีการต าขนมจีนแล้ว   สมยัก่อนการต าขนมจีนต้องเตรียมงานให้ดี   เพราะมีขัน้ตอน
มาก   ก่อนงาน 3 วนัต้องเตรียมตอนสมยันัน้จ าได้ว่าท่ีบ้านเองประมาณ  12 ถัง บาง
บ้านแช่ข้าวสารถึง 18-20 ถัง เกือบคร่ึงเกวียน ยังมีรายการอ่ืนอีกพอแช่ขนมจีนบ้าน
เจ้าภาพแล้วโรงครัวเร่ิมเปิดพอให้ครึม้อกครึม้ใจฝ่ายท่ีเป็นธรุะหาครก สาก อา่ง ซึ่งเป็น
ของใช้ประจ าบ้านท่ีมีกนัแทบทุกบ้าน จ าพวกอ่างดินเผามีกันแทบทุกบ้าน เวลานวด
แป้งมกัเอามาใช้ ครกไม้ใช้ต าข้าวบ้างใช้กะเจียบ้าง ใช้ในงานสงกรานต์ ผ้าส าหรับห่อ
เพ่ือบีบขนมจีนให้เป็นเส้น อีกวา่ ไหนจะกระทะใบบัวส าหรับต้มน า้ ไม้ไผ่ส าหรับสาน
กระจาด ตะแกรง กระบงุ สาแหรกอนัเลก็ๆทกุอย่างก็ต้องจดัหากนัทัง้นัน้ คนท่ีแข็งแรง
ก็สร้างโรงครัวบ้างโรงหงุข้าวบ้าง บางบ้านถ้ามีลิเกก็ต้องเตรียมสร้างโรงลิเกขึน้มา บาง
บ้านมีการฉลองพระก็ต้องสร้างขึน้มาเป็นพิเศษ ภาษามอญเรียก “ฮ่อยชย่าด” คือ 
สถานท่ีส าหรับประดิษฐานพระพทุธรูปใหม ่พอวนัสกุดิบน้อยใกล้เข้ามาหนุ่ม-สาวก็จบั
กลุม่ไปหาบน า้มาเพ่ือล้างและรดใสใ่นกระบงุขนมจีนจะได้เน่าไว้ หากจะให้ดีต้องมีใบ
มะละกอวางหมกัไปในกระบุงข้าวสารด้วยต้องเอาข้าวสารลงไปล้างท่ีแม่น า้ว่ากันว่า
แมน่ า้แมก่ลองของเรามีเชือ้จลุินทรีย์บางชนิดท าให้ข้าวสารหมกัเป็นแป้งขนมจีนอร่อย
ขึน้เหนียวขึน้ ถึงวนังานก็ไม่ต้องเอาข้าวสารไปล้างท่ีแม่น า้อีกแล้ว แต่จะต้องหาบน า้
มาใสใ่ห้เตม็ตุม่  พวกท่ีอยู่ในครัวก็จัดเตรียมส าหรับกับข้าว งานบวชเร่ิมขึน้แล้ว ป้าๆ 
น้าๆทัง้หลายก็เร่ิมทยอยเข้างานก็เลง็จดุหมาย คือ อา่งและกระบงุข้าวสารหมกั เอามา
เทใสอ่า่ง เลือกใบมะละกอออกเหลือแตข้่าวสารส่งกลิ่นระร่ืนสดุ (ต้องท าจมกูย่นด้วย
เวลาเทออกจากกระบงุเพราะกลิ่นแรงมากๆ) เอามายีจนข้าวสารกลายเป็นแป้ง หาก
ไมแ่หลกก็ต้องใช้โมหิ่นมาโม่ให้ละเอียด กรองจนเนือ้แป้งหมดเอามาพักใส่ถุงผ้า “เท
องจหย่าด” มีกนัแทบทกุบ้าน รวบรวมมาได้ก็วางบนแคร่ไม้ท่ีโล่งๆหน่อยเอากระดาน
แผน่ยาวทบัเอาครกมาทับอีกที ค่อนวนัจึงจะแห้งสนิทก็จะได้เนือ้แป้งขนมจีนสีขาวๆ 
ประมาณ 10 โมงเช้า เสียงเคร่ืองไฟเปิดเพลงโห่ 3 ลาทกุคนก็รับรู้วา่งานบวชได้เร่ิมขึน้
แล้ว ไวพจน์ลาบวชพอดีเสียงเคร่ืองไฟก็เร่ิมบรรเลงเพลงงานบวช เพลงฮิตประจ าปี 
บางครัง้โฆษกก็ประกาศเชิญชวนเรียกสาวๆหนุ่มๆให้มาช่วยงานกันได้แล้ว   แต่อีก
กลุ่มคนท่ีท างานพร้อมกันวันสุกดิบน้อย คือคนท่ีมีอายุมากหน่อย ส่วนมากจะเป็น
ผู้ชาย เช่น ลงุฟัก,ลงุกุ้ด,ลุงมอง,ลงุเสริฐ,ลงุริ,พ่อฟอง,ลุงเสนาะ ทางนีจ้ะจัดเตรียม
เคร่ืองใช้ของการท าขนมจีน เช่น ตะกร้าใสข่นมจีน,กระบงุตกัเส้น,ตะแกรง,สาแหรกอนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87 

เลก็ๆ เพ่ือใสก้่อนขนมจีนท่ีท าเป็นก้อนๆ อีกฟากหนึ่งคือผู้หญิงท่ีอายุมากๆเช่น น้าหนู
,น้าองุ่น,น้าเดิบ,น้าละเวง เป็นต้นกลุ่มนีจ้ะแกะแป้งออกจากถุงผ้าเอามานวดและขึน้
เป็นก้อนเท่าลกูบาสใช้ใบตองปูบนสาแหรกอันเล็กๆวางไว้ในอ่างดินเผาท่ีใช้ยีแป้ง
ขนมจีน เพ่ือตอนเช้าแผนกต้มน า้ก็โหมไฟให้น า้เดือด ฝ่ายสถานท่ีก็   วางครกห่างกัน
ประมาณ 3 เมตรกว่า 15 ใบสาก ไม้ไผ่สดเกือบร้อยอนัวางพิงไว้อย่างเรียบร้อย แป้ง
ขนมจีนมีการใช้เกลือเพ่ือให้ออกรสหนัก ในตอนท่ีแผนกปัน้ก้อนก่อนน าไปต้ม เวลา
ประมาณ 4 โมงคร่ึงขนมจีนก้อนแรกก็ขึน้จากกระทะ มีคนหิว้มา เช่น พ่ีช่วย.พ่ีแสน,พ่ี
เพียว,พ่ีแดน,พ่ีโตง ส่วนลงุเล็ก,ลงุพลงัมกัจะอยู่หน้าเตา ทุกคนกรูกันมาจับจองครก
และสากประจ าตวัเป็นท่ีสนกุสนาน บ้างก็ช่วยกนังดัเพ่ือการต าเนือ้แป้งให้เหนียวย่ิงขึน้ 
เฮฮาตามประสาบ้านนครชมุน์เป็นท่ีครึกครืน้ แป้งขนมจีนหากไม่ดีก็จะไม่เหนียว คือ
ถ้าเนือ้แป้งได้ท่ีก็จะถูกส่งมาท่ีแผนกนวด ซึ่ งกลุ่มนีก้็จะเละเทะหน่อยเพราะแป้ง
ขนมจีนจะต้องนวดกับน า้ร้อนจนแป้งเละเป็นน า้เพ่ือเตรียมส่งไปบีบเป็นเส้นต่อไป 
สมยัก่อนจะมีเพลงสากลยคุของ BONNY M ซึ่งฮิตโดนใจวยัรุ่นสมยันัน้มากๆ   

สมยัก่อนนัน้ เวลาท าขนมจีนก็ต้องมีจงัหวะเพลงประกอบเป็นท่ีครึกครืน้ เพราะ
ให้เกิดความสนกุสนานจะได้คลายความเหน่ือยออ่นล้า   เมื่อได้ท่ีแล้ว แผนกบีบเส้น
ขนมจีนก็จะเตรียมพายอนัใหญ่หม้อแขก กวนแป้งให้เข้ากัน   จากนัน้ก็ใช้กาบกล้วย
ประมาณศอกกวา่ๆตกัแป้งเละๆนัน้ใสบ่นผ้าสี่เหลี่ยมจัตรุัสมีแผ่นทองเหลืองท่ีเจาะรู
ประมาณ 70-80 รูเล็กๆวางบนจานรองมีวิธีการรวบผ้าท่ีมีเนือ้แป้งอยู่และบีบลงบน
กระทะท่ีน า้เดือดอยู่แล้ว   อีกคนก็จะใช้กระบุง,ตะแกรง ท่ีท าขึน้มาตกัเส้นขนมจีนท่ี
ลอยขึน้มาเพราะเส้นสกุได้ท่ีแล้ว   และคอยยกไปให้ฝ่ายท่ีมีอ่างน า้บ้างกะละมงับ้าง 
เพ่ือรอจบัเส้นขนมจีน  เมื่อจบัเส้นขนมจีนได้แล้ว  สกัพักน า้พริกน า้ยาก็ถูกยกมาตัง้
กลางวงหลงัจากครกสากถูกเคลื่อนย้าย ขนมจีนเป็นเส้นในกระจาดก็ถูกยกลงมา 
เคร่ืองเคียง เช่น ถัว่งอก ใบแมงลกั ผกักาดดองก็ตามมากับช้อน 1 กระบุง จานอีก 1 
กระบงุ ทกุคนก็มาหยิบช้อนชามใสข่นมจีนราดน า้ยาบ้าง น า้พริกบ้าง ยังมีขนมจีนท่ี
ไม่ถูกบีบเป็นเส้นคือยังเป็นก้อนเหนียวๆ 2-3ก้อน ในโรงครัวเห็นแม่ครัวเอามาคลึง
เป็นแผน่บางๆทอดอยู่ในกระทะ แตใ่ต้เตานีก้็ยงัมีปิง้ย่างอยู่ด้วย แป้งขนมจีนถ้ายังไม่
บีบเป็นเส้น ถ้าเอามาย่าง ต้มหรือทอดจิม้น า้ตาลทรายขอบอกว่ารสชาติชัน้หนึ่งกลิ่น
หอมมากๆ แป้งพิชซ่าของฝร่ังและแป้งจาปาตีของแขกก็มีกลิ่นคล้ายแป้งขนมจีนของ
มอญเหมือนกนัมีกลิ่นคล้ายขนมจีนมอญ   
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ในงานบวชของบ้านนครชุมน์นี ้  ส่วนใหญ่เจ้าภาพท่ีเป็นญาติผู้ ใหญ่ของนาคจะ
สนบัสนนุให้ลกูหลานแห่นาคในวนัสกุดิบ เพราะในวนันีน้าคมอญจะมีการแต่งตวัสวยงาม  และมี
การจัดขบวนแห่ท่ีสนุกสนาน  ซึ่งจะขอกล่าวรายละเอียดต่อไปข้างหน้า  หากครอบครัวใดท่ีมี
ลกูหลานพร้อมท่ีจะบวช  ก็มกัจะชวนครอบครัวท่ีมีลกูหลานวยัเดียวกนั  ใกล้เคียงกนั  หรือมีความ
ศรัทธาท่ีจะบวชมาร่วมบวชด้วย  ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของครอบครัวและตวัผู้ ท่ีถูกเชือ้
เชิญด้วย  นอกจากนีแ้ล้วหากครอบครัวใดท่ีมีลกูหลานยงัมีอายไุมถ่ึง 20 ปี ซึ่งไมส่ามารถบวชเป็น
พระภิกษุสงฆ์ได้นัน้  ก็จะนิยมให้ลกูหลานบวชเป็นเณรร่วมกับครอบครัวท่ีจะจัดงานบวชนาคนัน้
ด้วย ซึ่งจะเรียกวา่ “หางนาค”  

ในพิธีกรรมบวชหางนาคจะปฏิบตัิเช่นเดียวกบันาคทกุประการ  จดุระสงค์ของของการ
ให้มีการบวชหางนาคร่วมด้วยนัน้  คนมอญบ้านนครชุมน์มีความเห็นอยู่ 2 ความเห็นใหญ่ๆ  คือ  
ประการแรก  เป็นการปลกูฝ่ังลกูหลานมอญท่ียังเป็นเด็ก ได้เข้าวดั ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา  
ทัง้ยงัเป็นการอบรมให้อยู่ในระเบียบอีกทางหนึ่งด้วย และทัง้เป็นคนรับใช้พระภิกษุในวดัด้วย (คม
สรร จบัจ,ุ 2553; ลดัดา สงัมิ, 2553; ตุย๋ บญุนพ, 2554) ทัง้นีก้ารท่ีมีการบวชหางนาคร่วมด้วยนัน้  
ในการจัดงานบวชแต่ละครัง้นัน้  จ าเป็นต้องใช้เงินมาก การบวชรวมกับนาค ก็จะเป็นการทุ่น
คา่ใช้จ่ายลงไปส าหรับบ้านท่ีต้องการบวชหางนาค  และยงัเป็นการเพ่ิงความสวยงาม เพ่ือให้ขบวน
ในการแห่งนัน้ยาวขึน้  ท าให้ดคูรึกครืน้และย่ิงใหญ่ในยามแห่ (คมสรร จับจุ, 2553; ลดัดา สงัมิ, 
2553; ตุย๋ บญุนพ, 2554)  ซึ่งเหตผุลหลงันีก้็เป็นเหตผุลในการท่ีมีนาคหลายคนบวชในคราวเดียว
เช่นกนั 

ส าหรับสถานท่ีในการจดังานนัน้  จะจดัท่ีบ้านของนาค  ส าหรับนาคท่ีมาบวชร่วมด้วย
นัน้ สว่นใหญ่แล้วจะเป็นเครือญาติกนักบับ้านเจ้าภาพ  หรือเป็นตระกลูท่ีมีความสนิทชิเชือ้ หรือให้
ความเคารพนบัถือกนั  สถานท่ีในการจดังานนัน้จะจดัท่ีบ้านเจ้าภาพเป็นหลกั  โดยบริเวณบ้านนัน้  
จะถกูแบ่งพืน้ท่ีสว่นหนึ่งให้เป็นโรงครัว  ใกล้ๆโรงครัวจะถูกจดัไว้ส าหรับเป็นท่ีเก็บล้างภาชนะ หน้า
ตวับ้านของนาคท่ีอาศยัอยู่จะจดัเป็นโต๊ะหมูไ่ว้เคร่ืองบวช  ท่ีโต๊ะหมู่นีจ้ะมีการประดบัประดาด้วย
ไฟ  และกนัฉากหลงัด้วยผ้า  มีตวัหนงัสือบอกช่ือผู้บวช และวนัท่ีจะบวชติดไว้บนฉากหลงั บนโต๊ะ
นัน้ชัน้บนสดุจะไว้ผ้าไตรจีวรของนาค หากมีนาคบวชกันหลายองค์ หรือหางนาค ก็จะวางไตร
ลดหลัน่ลงมาตามล าดบั  ซึ่งไมไ่ด้จ ากดัตายตวัวา่ต้องวางข้างหน้า ซ้ายหรือขวา  เพียงแต่จัดให้ดู
เหมาะสมสวยงาม  ผ้าไตรชัน้บนสดุนัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของนาคท่ีเป็นเจ้าภาพ (ในกรณีท่ีมี
นาคบวชกนัมากวา่ 1 คน) หรือบางครัง้ก็วางเรียงตามล าดบัอาย ุหากนาคท่ีบวชเป็นพ่ีน้องกนั หาก
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นาคบวชกบัหางนาค ก็จะวางผ้าไตรของนาคไว้บนสดุ  รองลงมาก็จะเป็นของหางนาค ล าดบัชัน้
ถดัมาก็จะไว้บาตร บ้างก็ไว้ตาลปัตร  ในเร่ืองของการจัดโต๊ะหมู่ไว้เคร่ืองบวชนัน้  ก็นิยมจัดแบบ
เดียวกันกับคนไทยเท่ียวไป  แต่สิ่งท่ีส าคญัท่ีจะต้องไว้บนสดุก็คือ ผ้าไตร วางไว้บนพานแว่นฟ้า 
และมีท่ีครอบไตรครอบเพ่ือความสวยงาม (คมสรร จบัจ,ุ 2554) ในบริเวณรอบๆโต๊ะหมู่ท่ีไว้เคร่ือง
บวชนัน้  จะไว้เคร่ืองไทยธรรม และของใช้ท่ีเจ้าภาพต้องการน าไปถวายวดัเพ่ือท าบุญ  อาทิ  หม้อ
ใสแ่กง  หม้อใสข้่าว  โคมไฟ  เป็นต้น   

นอกจากนีแ้ล้ว  เจ้าภาพยงัต้องไปนิมนต์พระสงฆ์ท่ีวดั เพ่ือนิมนต์มาประกอบพิธีเจริญ
พทุธมนต์ท่ีบ้านในงานบวช  เมื่อถึงเวลาใกล้วนังานเจ้าภาพจะไปท่ีวดัเพ่ือย า้วนังานกับพระสงฆ์
อีกครัง้หนึ่ง   

สว่นผู้ ท่ีจะบวชท่ีจะเป็นทัง้พระและเณร  ก็จะไปนอนท่ีวดัอย่างน้อย 1 สปัดาห์ แต่ใน
ปัจจบุนันีอ้ยู่ไมถ่ึง เพ่ือฝึกสวดมนต์และท่องค าขอบวช  ในสมยัก่อนจะต้องไปอยู่เกือบเดือนเพ่ือไป
เป็นลกูศิษย์วดั  รับใช้พระก่อน  เช่น ถ่ายบาตรพระในตอนเช้าเมื่อเวลาพระบิณฑบาต  ท าความ
สะอาดบริเวณวดั  ท าความสะอาดกฏิุวดั  ท าความสะอาดห้องน า้วดั  เป็นต้น  การท่ีให้ผู้ ท่ีจะบวช
ไปอาศยัอยู่ท่ีวดันัน้  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ือเป็นการดแูลบ ารุงวดั (พิทักษ์ กะลิน
เกา, 2553) 

นอกจากนีแ้ล้ว ส าหรับผู้ ท่ีจะบวชเป็นพระก็มีการเตรียมตวั เช่น  ตดัผมทรงดอกกระทุ่ม 
บ้างก็เรียกวา่ทรงอเมริกัน หรือทรงรองทรงสงูท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในปัจจุบัน และต้องรักษาเนือ้ตวัให้
ปลอดภยัจากอบุตัิเหตท่ีุจะเกิดขึน้  คนมอญบ้านนครชมุน์เช่ือว่า  “คนท่ีจะบวชเป็นพระ หรือนาค 
ต้องรักษาเนือ้ตวัให้ดี  หากเป็นแผล หรือหัวแตกเลือดไหล ก็บวชไม่ได้  ผู้ ใหญ่เขาถือว่า  ไม่ดี ไม่
พร้อม  หากบวชแล้วพ่อแมจ่ะไมไ่ด้บญุ” (พิทกัษ์ กะลินเกา, 2553) 
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ภาพท่ี 23 (ซ้าย) ส ารับอาหารท่ีจดัเลีย้งแบบโต๊ะมอญ 
ภาพท่ี 24 (ขวา) ป้ายประชาสมัพนัธ์งานบวชท่ีนิยมท ากนัขณะนี ้  

 
ภาพท่ี 25 โต๊ะหมูไ่ว้ส าหรับวางเคร่ืองบวชของนาคและหางนาค   
 
2. วันสุกดิบน้อย 

คนมอญนครชมุน์จะเรียกวนัก่อนถึงวนัท่ีนาคจะเข้าโบสถ์ หรือวนับวช 2 วนั วา่ “วนัสกุ
ดิบน้อย”  ในวนันีเ้ป็นวนัท่ีผู้คนในหมูบ้่านจะมาช่วยกนัเตรียมงานต่างๆ  ผู้ชายจะถูกให้ไปเตรียม
สถานท่ีท่ีใช้จดังาน  เช่น  ขนกรวด  ดิน  หรือทราย มาถมในบริเวณพืน้ท่ีท่ีเพ่ือให้พืน้ในบริเวณท่ีใช้
จดังานนัน้มีความสม ่าเสมอกนัใช้จดังาน  ตัง้เต็นท์กันแดดและฝน  พืน้ท่ีส่วนหนึ่งในบริเวณบ้าน
ของบ้านจะใช้เป็นโรงครัว  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีใช้จัดโต๊ะอาหาร
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เลีย้งแขกท่ีมาในงาน  สถานท่ีทัว่บริเวณจะประดบัประดาด้วยพวงมะหดและสายรุ้ง  ทัง้ยังมีการ
เตรียมเคร่ืองเสียงขนาดใหญ่ไว้ด้วย  สว่นพวกผู้หญิงในวนันีจ้ะท าอาหารเลีย้งคนท่ีมาช่วยงาน   

ในวนันีญ้าติผู้ใหญ่บางครอบครัวก็จะพานาคและหางนาคไปขอขมา ญาติผู้ ใหญ่ท่ีอยู่
ตา่งหมูบ้่าน  ตวัอย่างเช่นในกรณีของนายเนตร เสลานนท์ อาย ุ25 ปี  ญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะพาไป
ขอขมาญาติฝ่ายพ่อท่ีหมูบ้่านตรงข้าม  เน่ืองจากวา่ญาติฝ่ายบิดาอาศยัอยู่  สิ่งท่ีต้องเตรียมไปเพ่ือ
พิธีขอขมานัน้ได้แก่ พานขอขมา ดอกเข็ม ธูป และเทียน  นาคจะต้องแต่งกายแบบมอญ  คือ  ใส่
เสือ้เชิต้สีขาว แขนยาว  นุ่งโสร่งลายตาราง และมีผ้าขาวม้าพัดเป็นทบพาดบ่า  พิ ธีในการขอขมา
นัน้ จะมีผู้ รู้พิธีหรือมคันายก (ในกรณีศกึษาของนายเนตร เสลานนท์นี ้มีนายบุญน า ค าดี อายุ 62 
ปี เป็นผู้น าในการประกอบพิธีขอขมาญาติผู้ใหญ่) จะให้นาคน าเสื่อมาปูต่อหน้าญาติผู้ ใหญ่ แล้ว
จดุธปู 3 ดอก จุดเทียน 1 เล่มไว้ในพานท่ีมีดอกเข็ม 1 ช่อ จากนัน้ ก็ให้นาคกล่าวค าขอขมาตาม  
เมื่อกลา่วเสร็จ ก็จะสง่พานดอกไม้ให้กบัผู้ใหญ่ท่ีไปขอขมา  ผู้ใหญ่ก็จะรับพานไว้  หลงัจากนัน้ก็จะ
อวยพร  นาคและหางนาคกราบผู้ใหญ่ 3 ครัง้  จึงเป็นอนัเสร็จพิธี  เหตท่ีุนายเนตรต้องมาขมาญาติ
ผู้ใหญ่ท่ีอยู่คนละหมูบ้่านนัน้  เน่ืองจากวา่เป็นเครือญาติทางสายตระกูลของบิดา  ซึ่งแต่เดิมบิดา
อาศยัอยู่ในหมูบ้่านนัน้ แล้วจึงย้ายมาอาศยัอยู่ในนครชมุน์  ในการขอขมาผู้ ใหญ่นีจ้ าเป็นอย่างย่ิง
ส าหรับนาคและหางนาค  เน่ืองจากถือเป็นการแสดงความกตญัญ ู และรู้จกัการมีสมัมาคารวะต่อ
ญาติผู้ใหญ่ ผู้อาวโุส  ทัง้ยงัเป็นการแสดงให้ห็นถึงการระลกึถึงคนในตระกลู  โดยเฉพาะผู้อาวโุสท่ี
เป็นเครือญาติของตนอีกด้วย (พิทกัษ์ กะลินเกา, 2553)  

  ในคืนวันสุกดิบน้อยนี ้ หลงัจากเตรียมสถานท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางเจ้าภาพก็
มกัจะหาการละเล่นท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนานร่ืนเริงและเป็นการผ่อนคลายหลังจาก เตรียม
สถานท่ีเสร็จเรียบร้อย  อาทิ  ร้องคาราโอเกะ  การเลน่ไฮโล เป็นต้น   

 ภาพท่ี 26 นาคและหางนาคขอขมาญาติผู้ใหญ่   
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3. วันสุกดิบใหญ่ 

วนัสกุดิบใหญ่ คือ วนัก่อนวนับวช 1 วนั  ในวนันีต้อนเช้าผู้ ใหญ่ท่ีมีความสามารถใน
การท าบายศรี  งานดอกไม้ และงานใบตองจะมารวมตวักันท าบายศรี ซองใส่ดอกรัก ซองใส่ธูป
เทียนหมากพล ู และกระทงใส่ดอกรัก  ซึ่งจะใช้ในพิธีกรรมในวนันี ้ การจัดท าบายศรีนีส้่วนใหญ่
แล้วนางเตีย้ม บุญนพ จะเป็นผู้จัดท ามาให้บ้านของนาค  ลกัษณะบายศรีท่ีใช้นัน้ จะเป็นพาน
บายศรีท่ีใช้ในงานมงคล  ซึ่งชาวมอญบ้านนครชุมน์มีความเช่ือละการเลือกใช้บายศรีในลกัษณะ
ตา่งๆ เพ่ือให้เหมาะสมกบัความส าคญัของพิธีกรรมท่ีประกอบด้วย  คมสรร จบัจ ุ(2554) ได้อธิบาย
ความส าคญัและการใช้บายศรีตามความเช่ือของคนมอญวา่ 

 

บายศรี เป็นเคร่ืองบูชาสักการะสูงสุด ส าหรับบูชาครูบาอาจารย์ บูชาเทวดา 

บวงสรวงเทพเจ้า  ชาวมอญจะท ากนัตอ่เมื่อมีพิธีตา่งๆเช่น งานบวช งานไหว้ครูต่างๆ

งานยกช่อฟ้าหรือการตัง้ศาลพระภมูิ การท าบายศรีของชาวมอญนครชุมน์ต่างจาก

บายศรีของภาคอีสาน ภาคเหนือ หรืออ่ืนๆคือจะเป็นรูปทรงสงูเพรียว คล้ายองค์เจดีย์

หรือการพนมมือ ลกัษณะการม้วนหรือพนัใบตองดเูรียบง่ายเรียงคล้ายนิว้มือ ในงาน

พิธีบวชนาคมอญมกัท าเป็นคู่ คือบูชาครู, พ่อแม่, บวงสรวงเทวดา ในขบวนแห่นาค

จะต้องน าบายศรีไปประกอบพิธีทกุครัง้ ไมว่า่จะเป็นการไหว้เสาผี, การบอกกล่าวเจ้า

ท่ีเจ้าทาง, การขอขมาอปัุชฌาย์ ตามวดัตา่งๆการบวงสรวงศาลเจ้าประจ าหมูบ้่าน 

บายศรีของชาวมอญ มีการประกอบด้วยดอกรัก ซึ่งน ามาร้อยเป็นเส้นยาว คล้อง

ไว้บนยอดประธานและยอดรองทัง้สี่สลบัไปประมาณ3 ชัน้ มีธูปเทียน แนบกับยอด

กลาง หรือเรียกว่า “ยอดประธาน” และมีหมากพลูอยู่ข้างใน ซึ่งการท าบายศรี

ลกัษณะนีห้าชมได้ยาก นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ินของชาวมอญ อ าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบรีุ 

บายศรี ปากชาม มกัท าใช้เฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกับครัวเรือน เช่น การตัง้บูชา

ศาลพระภมูิ สว่นยอดมีไขต้่มหรือไข่ยอดอยู่ด้วย มีกล้วย, มะพร้าว, ต้มแดง, ต้มขาว

เป็นเคร่ืองบริวาร 
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การท าชัน้และยอดของบายศรี นิยมท าเป็นจ านวนคี่ คือ 1, 3,5,7,9 บายศรี

บวงสรวงเทวดาใช้คือ16ชัน้เป็นกรณีพิเศษ ของมอญมี 5 ยอด 5 ชัน้ การใช้บายศรีกบั

การรับขวญั, เชิญขวญัหรือสูข่วญักบัคนธรรมดามกัท า 3 ชัน้หรือ 5 ชัน้ ชัน้พระพรหม

โอรสาธิราช, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ แขกบ้านราชินีนาถ 9 ชัน้... บายศรีเมื่อใช้

ประกอบพิธีแล้ว  ประมาณ7วนั มกัจะน าไปจ าเริญหรือบางทีคงปลอ่ยไว้ให้แห้ง ให้คง

สภาพเช่นนัน้ตลอดไป  

บายศรีนัน้ เป็นการแสดงตนเป็นชาวพุทธท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบา

อาจารย์และบรรพชนอีกด้วย   
 

นอกจากบายศรีท่ีต้องใช้ประกอบพิธีแล้ว  ยงัมีกรวยธปู เทียน หมากและพล ู ซึ่ง

ท าจากใบตองท าเป็นทรงแล้วพบัปลายด้านแหลมขึน้  ข้างในกรวยจะใสธ่ปู 3 ดอก เทียน

หนึ่งเล่ม  นอกจากนีย้ังมีซองหมากและพลท่ีูจัดท าไว้ 1 ชุด ชุดหนึ่งจะมีพลท่ีูจีบแล้ว  

โดยการทางปนูแล้วม้วนคลายบุหร่ี  พันด้วยนุ่นหรือฝ้ายเปียก ในซองหนึ่งจะมีพลท่ีูจีบ

แล้ว 5 อนั หมากท่ีใส่ลงไปในซองนัน้จะเป็นหมากแห้ง  จะจัดท าไว้ให้ตรงตามจ านวน

ของพระสงฆ์ท่ีเข้าประกอบพิธีบวชในวันบวช  ซึ่งจะใช้กรวยธูปเทียนนีเ้พ่ือถวายพระ

อปุปัชฌาก่อนท่ีจะบวชเมื่อนาคเข้าโบสถ์หลงัจากโปรายทานแล้ว   

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีกรวยใบตองขนาดเลก็ใสด่อกรัก 2- 3 ช่อ จ านวนมาก  กรวย

ตอกรักนีท้ าขึน้เพ่ือใช้ในการขมาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตา่งๆท่ีนาคและหางนาคต้องไปสกัการะ ทัง้

ยังใช้สักการะเสมารอบโบสถ์ในขณะท่ีนาคและหางนาคแห่รอบโบสถ์ในวันบวชด้วย 

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีกระทงใบตองทรงส่ีเหลี่ยมจัตรุัสขนาดความกว้างและยาวประมาณ 

12 – 15 เซนติเมตร  ความสงูตัง้แตก้่นกระทงถึงปากกระทงประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร 

กระทงดอกรักนีมี้ไว้เพ่ือถวายตอ่ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิเช่นเดียวกนั   

ในช่วงเช้านี ้นาคและหางนาคจะสวมเสือ้เชิต้ขาว  นุ่งผ้าโสร่งแบบมอญ มี

ผ้าขาวม้าพาดบ่า ใสเ่คร่ืองประดบับ้าง เช่น สร้อยพระ แหวน เป็นต้น   

เวลาสกัประมาณ 8 – 9 โมงเช้า  นางเตีย้ม บุญนพ เจ้าพิธี เป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรมจะพานาคและหางนาคไปขอขมาเจ้าท่ี  โดยปเูสื่อบริเวณหน้าบ้านและหันหน้าไปทางทิศ
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ตะวนัออก  ของประกอบในการไหว้เจ้าท่ีนัน้ มีเคร่ืองบวชต่างๆ ได้แก่  ผ้าไตรจีวร บาตร ตาลปัตร 
เคร่ืองไทยทาน และบายศรี  ตัง้เรียงด้านหน้าเสื่อ  เจ้าพิธีจะเร่ิมท าพิธีขมาด้วยการจดุธปูและเทียน
ไหว้บอกกลา่วเป็นภาษามอญ  ซึ่งมีใจความโดยสงัเขปวา่   

“วนันีน้าค....(ช่ือ)... และ หางนาค....(ช่ือ).... จะบวชในวนัพรุ่งนี ้ มาขอขมาเจ้า
ท่ีท่ีปกปักรักษาอยู่ ณ บริเวณนี ้ หากนาคและหางนาคท่ีเป็นลกูหลานมอญ ท าผิด
พลัง้โดยไมต่ัง้ใจขอให้ท่าเจ้าท่ีอภยัให้ด้วย  และขอให้ดแูลรักษาให้พิธีบวชส าเร็จ อย่า
ให้มีอปุสรรคใดๆ หรือ อนัตรายใดๆเกิดขึน้กับนาคและหางนาคเลย...” (นางเตีย้ม 
บญุนพ, 2553) 

 

เมื่อเจ้าพิธีกลา่วค าขอขมาเสร็จ  ก็จะยกผ้าไตร และบาตรให้นาคจบท่ีหัว จากนัน้ก็จะ
ยกให้หางนาคจบ  ในกรณีถ้ามีนาคหลายคน ก็จะเร่ิมจากนาคท่ีมีอายุมากกว่า เป็นอนัเสร็จพิธี
ขมาเจ้าท่ี 

ตอ่จากนัน้เจ้าพิธีจะพานาคและหางนาค ไปขอขมาและบอกกลา่วผีบรรพบรุุษในห้องผี
บนบ้าน  ซึ่งในขัน้ตอนนีน้าคกบัหางนาคจะแยกกนัท าพิธี โดยเจ้าพิธีจะท าพิธีให้นาคก่อน  โดยให้
พ่อแม ่หรือญาติผู้ใหญ่ท่ีดแูลนาคเข้าร่วมพิธีซึ่งเสมือนแทนพ่อแมข่องนาคด้วย (เช่นกรณีของนาย
เนตร ซึ่งบิดามารดาได้เสียชีวิตหมดแล้ว) โดยในห้องผีนัน้จะจดัส าหรับอาหารคาวหวานไว้ 1 ส ารับ 
ส าหรับขึน้ตอนในการบอกกล่าวก็จะกระท าเช่นเดียวกันกับการขอขมาเจ้าท่ี แต่จะมีเนือ้หา
ใจความบอกถึงปาโหนก (ผีบรรพบรุุษ) วา่ “ลกูหลานช่ืออะไร  เป็นลกูใคร  จะบวช ขอให้อภยัหาก
ลกูหลานท าผิด  และขอให้อานิสงส์ผลบญุในการบวชครัง้นีส้ง่ถึงให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสขุ” (นาง
เตีย้ม บญุนพ, 2553) หลงัจากนัน้ก็ให้นาคยกผ้าไตรจีวรและบาตรจบเหนือศีรษะ ซึ่งในช่วงนีญ้าติ
ผู้ เข้าร่วมพิธีบางรายจะมีอาการท่ีผิดแปลกไป เช่น ร้องไห้ด้วยความดีใจ หรือเจ้าพิธีมีลักษณะ
อากปักิริยาท่ีผิดไปจากปกติ ซึ่งเช่ือวา่เป็นผีบรรพบรุุษสื่อสารบอกกลา่ว  ในบางครัง้ก็เป็นญาติคน
อ่ืนท่ีไมใ่ช่เจ้าพิธีก็มี เป็นต้น   

หลงัจากท าพิธีขอมาและบอกกลา่วบรรพบุรุษทัง้ของนาคและหางนาคเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  หากมีศาลเจ้าท่ีในหมูบ้่านท่ีเคารพนบัถือ เจ้าพิธีก็จะพานาคและหางนาคไปไหว้ขอขมาด้วย  
ยกตวัอย่าง งานบวชของนายเนตร จะต้องไปไหว้ขอขมาและบอกกล่าวศาลเจ้าท่ีหมู่ 5 ซึ่งตัง้อยู่
ทางหลงับ้านของนายเนตร  เป็นศาลเจ้าท่ีคนในหมู ่5 ให้ความเคารพนบัถือกนัโดยทัว่ไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95 

หลงัจากนีน้าคและหางนาคก็จะเตรียมตวัถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ์  ในช่วงนีโ้รง
ครัวจะจดัเตรียมอาหารเป็นส ารับ  เพ่ือถวายพระ  และจะจัดไว้ส ารับเล็กส ารับหนึ่งเพ่ือถวายพระ
พทุธ  ส าหรับนาคและหางนาคจะมีอีกส าหรับหนึ่งเช่นเดียวกนั   

ครัน้เมื่อพระสงฆ์ท่ีนิมนต์ไว้มาถึงท่ีบ้านของนาค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเตรียมพืน้ท่ีบน
บ้านไว้ประกอบพิธี  แตใ่นบางกรณีหากพืน้ท่ีด้านบนตวับ้านของนาคแคบหรือไมส่ะดวกพอท่ีจะจดั
พืน้ท่ีไว้ส าหรับประกอบพิธีกรรมนัน้  ก็จะย้ายลงมาจดัด้านลา่งหน้าบ้านแทน  ซึ่งในเร่ืองนีแ้ล้วแต่
ความเหมาะสมของพืน้ท่ี แตส่ว่นใหญ่แล้วจะประกอบพิธีบนบ้าน (ในกรณีงานบวชของเนตร จะให้
พืน้ท่ีด้านลา่งหน้าบ้าน ยกพืน้เป็นอาสนะสงูแทนการจดับนบ้าน  เน่ืองจากบนบ้านมีลกัษณะแคบ
และไมส่ะดวกตอ่การประกอบพิธี) มคันายกจะให้นาคและหางนาคจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป  
กลา่วค าบชูาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล และและอาราธนาพระปริตร  จากนัน้พระสงฆ์ก็จะสวด
มนต์ให้ศีล  และเจริญพระพทุธมนต์  ครัน้เมื่อเสร็จแล้ว นาคและและหางนาค ก็จะถวายภตัตาหาร
เพลแดพ่ระสงฆ์ ในขณะท่ีพระสงฆ์ฉนัภตัตาหารนัน้  นาคและหางนาคก็จะรับประทานอาหารไป
พร้อมพระสงฆ์ด้วย  แตแ่ยกอีกส ารับหนึ่งตา่งหาก  เมื่อพระสงฆ์ฉนัภตัตาหารเพลเรียบร้อยแล้ว  ก็
เจริญพร  นาคและหางนาคจะกรวดน า้  จากนัน้ก็นิมนต์พระสงฆ์กลบัวดั  ถือเป็นอนัเสร็จสิน้พิธี
ช่วงเช้า 

หลงัจากนัน้เวลาบ่าย  นาคและหางนาคจะแตง่ตวัเป็น “ชดุแห่นาค”  คือ นาคและหาง
นาคจะแตง่หน้าทาปาก ปัดแก้มสีชมพ ูใสตุ่ม่ห ูใสส่ร้อย ใสแ่หวน มีดอกไม้กระดาษสีชมพทูดัห ูซึ่ง
ดอกไม้นัน้ท าจากกระดาษย่นสีบานเย็นบ้าง  บางทีก็สีแดง  ก้านเป็นลวดแล้วเสียบเข้าไปในบุหร่ี
เพ่ือสามารถใช้ทัดหูนาคได้ ห่มสไบเรียบสีชมพู เบ่ียงไปทางซ้าย  มีผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง
ประมาณ 5 นิว้ ยาวประมาณคร่ึงวา  ปักด้วยลูกปัดเป็นลวดลายสวยงาม และมีลกูปัดห้อยกรุย
ชายสวยงามทัง้ผืน วางไว้บนบ่าข้างขวาของนาคและหางนาค เรียกวา่ “จยาดฮะนากรับ” นุ่งผ้าจีบ
หน้านางด้วยผ้าสีน า้เงินน า้ทะเล คาดเขม็ขดัทอง ใสก่ าไลข้อเท้า  

 

“... พวกเคร่ืองประดบัพวกสร้อยคอ แหวน ก าไล ถ้าเจ้าภาพไม่มี ป้าก็จะเตรียม
ไว้ให้  แตถ้่ามีก็ใช้ของเขา  หรือบางทีเจ้าภาพอยากให้ลกูหลานใสเ่คร่ืองเพชรทองของ
เขาเองก็เตรียมมาเอง เพราะอยากให้นาคใสเ่คร่ืองประดบัท่ีทางบ้านเขาหามาให้  ดู
สวยงามกวา่...” (นางอ้วน ค าดี ช่างแตง่หน้านาคประจ าหมูบ้่าน, 2553) 

 

  ในช่วงท่ีรอจัดฤกษ์ในการแห่นี ้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเร่ิมเคลื่อนขบวนออกจากบ้าน
ประมาณ  14.00 น. บางบ้านอาจเคลื่อนขบวนเร็วหรือช้ากว่าเวลานี ้ ตามแต่ความพร้อมของแต่
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ละบ้าน ในช่วงนีแ้ตรวงจะมีการบรรเลงเพลงจังหวะสนุกสนานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีครึกครืน้   
เมื่อนาคและหางนาคพร้อม ก็จะถ่ายรูปพร้อมกับญาติท่ีบริเวณหน้าโต๊ะหมู่ท่ีไว้เคร่ืองบวช เมื่อ
ถ่ายรูปครบแล้ว  ก็จะเร่ิมจดัขบวนแห่  ซึ่งมีล าดบัในการจดัขบวน  ดงันี ้  

เร่ิมต้นขบวนด้วยพ่อของนาค หรือญาติฝ่ายชายท่ีเป็นคนโตของตระกูลฝ่ังพ่อ(ใน

กรณีท่ีบิดาของนาคเสียชีวิตไปแล้ว) ตามด้วยแมข่องนาคถือไตร (ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิตไปแล้วก็

จะเป็นน้องสาว หรือญาติฝ่ังแมท่ี่เป็นผู้หญิง) จากนัน้ก็เป็นญาติๆทัง้หมด เรียงล าดบัความอาวโุส

บ้าง ไมเ่รียงบ้างแล้วแตจ่ะจดักนั ทัง้นีเ้พ่ือให้ขบวนเคลื่อนไปได้  ญาติของนาคจะถือเคร่ืองใช้ตา่งๆ

ของพระสงฆ์  อาทิ  หมอน ป่ินโต หม้อข้าว เป็นต้น จากนัน้ก็เป็นสาวๆท่ีแต่งตวัสวยงามถือเคร่ือง

ไทยธรรม  ตอ่จากนัน้เป็นแขกผู้ ร่วมงานตา่งเต้นร ากนัอย่างสนกุสนาน (ในขณะแห่นาคนีส้่วนมาก

จะมีการดื่มเบียร์ หรือ ของมนึเมาเพ่ือเพ่ิมความสนกุสนานของผู้ เข้าร่วมงาน)  จากนัน้เป็นแตรวง  

ตอ่จากแตรวงเป็น นาคจะขี่ม้า ซึ่งม้าจะประดบัด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามและใส่กระพรวนข้อ

เท้าและหางนาคขี่ม้า  ในกรณีท่ีมีนาคหลายคน  จะเรียงล าดับนาคท่ีมีอายุจากมากไปหาน้อย  

หรือบางครัง้ก็เรียงจากนาคท่ีเป็นบ้านเจ้าภาพแล้วจึงเป็นนาคท่ีร่วมบวชด้วย  ต่อจากนัน้จึงเป็น

หางนาค 

ภาพท่ี 27  ภาพแสดงล าดบัขบวนแหน่าคในวนัสกุดบิใหญ่ 
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ขบวนแห่จะเคลื่อนออกจากบ้านไปยงัศาลเจ้าพ่อช้างพนั  ท่ีตัง้อยู่บริเวณหมู ่4 โดยใช้

เส้นทางถนนเลียบริมน า้แมก่ลองเป็นเส้นทางหลกั    

เมื่อขบวนมาถึงศาลเจ้าพ่อช้างพนั นาคและหางนาคจะถกูอุ้มลงมาจากหลงัม้า  เพราะ

เช่ือวา่ เท้าของนาคและหางนาคห้ามเหยียบพืน้  เพราะหากเกิดบาดแผลนาคและหางนาคจะบวช

ไม่ได้ (คมสรร จับจุ, 2553) ภายในศาลเจ้าพ่อญาติของนาคจะเตรียมส ารับอาหารคาวหวานไว้

พร้อมอยู่แล้ว   เจ้าพิธีจะเร่ิมพิธีขอขมาและบอกกล่าวเจ้าพ่อช่างพัน  ซึ่งมีขัน้ตอนและค าบอก

กลา่วเช่นเดียวกนั พิธีขอขมาท่ีได้ปฏิบัติมาตัง้แต่ตอนเช้า  เมื่อไหว้เจ้าพ่อช้างพันเสร็จ  นาคและ

หางนาคก็จถกูอุ้มขึน้ม้า  เพ่ือเคลื่อนขบวนแห่ไปยงัวดัใหญ่นครชุมน์  เพ่ือขอขมาเจ้าอาวาส  เมื่อ

ขบวนเคลื่อนถึงเขตวัด บริเวณตรงศาลาหน้าวัด  นาคและหางนาคจะถูกอุ้มลงจากมา มายัง

บริเวณหน้าหอฉัน  เพ่ือขึน้ไปขอขมาท่านเจ้าอาวาส  มคันายกจะเป็นผู้น าในการขอขมา พิธีขอ

ขมานัน้ นาคและหางนาคจะน าธูปเทียนแพใส่พาน  พร้อมดอกไม้มาขอขมาเจ้าอาวาส  เมื่อขอ

ขมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นาคและหางนาคก็จะขึน้ม้าและแห่ไปยังหน้าวิหารปากี  เพ่ือขึน้ไป

สกัการะหลวงพ่อพญาแล  จากนัน้ก็เคลื่อนขบวนแห่เลยไปเกือบถึงหน้าวดัตาผา แล้วจึงเคลื่อน

ขบวนกลบับ้าน   

นายคมสรร  จับจุ (2535) ได้เล่าถึงประสบการณ์เก่ียวกับขบวนแห่นาคท่ีตนเคยได้

สมัผสัวา่  
 

 “... ในอดีต  ขบวนแห่นาคได้แห่ขึน้ไปบ้านท่าอิฐท่ีอยู่ เหนือวัดขึน้ไปเป็น

ระยะทางกวา่  2 กิโลเมตร   จนถึงคลองงิว้    บางงานก็อาจจะถึงวดัตาผา   ขากลบั

สมยัก่อนยงัคงมีหาดทรายกว้างใหญ่ริมฝ่ังแม่น า้แม่กลอง ขบวนนาคจะเดินลงหาด

ทราย  นาคจะแห่ลงท่าน า้บ้านก านนัทนง โพธิอะ  เดินเลียบชายหาดขึน้ท่าบ้านนายก

รูด     ซึ่งมีเรือจ้างข้ามฟากไปฝ่ังวดัมว่งตรงข้ามกบัโรงสีนครชุมน์ ขบวนแห่นาคกลบั

เข้าบ้านงานบวชจะมีการปเูสื่อตัง้ชฎา ตัง้ไตร บาตร ส ารับอาหารคาวหวาน   นาคพอ

ลงจากหลงัม้าก็ต้องนัง่บนบ่าคนคนแบกเดินกนัเข้าบ้านงาน มีการยือ้ยุดฉดุกระชาก

ตวันาคกันยกใหญ่ เร่ิมมีการไถ่ถอนเรียกสินไหมกันเป็นท่ีโกลาหล แต่ก็เต็มไปด้วย

ความสนกุสนานเฮอา   เมื่อเจ้าภาพหรือคนไถ่ถอนตวันาคน าสิ่งท่ีต้องการ เช่นเหล้า
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หรือเบียร์ ปัจจบุนัเห็นมีเงินสดเป็นรางวลัด้วยให้กบัม้าคนท่ีแบกนาค จึงจะได้ตวันาค

ก็จะพามานัง่ท่ีเสื่อท่ีจดัไว้ผู้ท าพิธี หรือ โต้ง  ก็จะให้นาคจดุธปูเทียนและบอกกล่าวสิ่ง

ศกัดิ์สิทธ์ิ ขอขมากลางแจ้งนั่นและช่วงขณะนีห้ากคนวิญญาณของบรรพบุรุษ มีท่ี

สถิตหรือรับรู้ได้ก็ขอเชิญมาร่วมโมทนากบังานบวชในครัง้นีด้้วย และ มีปรากฏการณ์

การเข้าร่างคนในครอบครัวเครือญาติผู้ ท่ีเป็นเจ้าของงานบวชท่ีมาร่วมงานอยู่บ่อยครัง้

... ”   
 

ส าหรับนาคบางรายนัน้จะไม่มีการจัดขบวนแห่ในวันสุกดิบ  ด้วยมีเหตุผลหลาย
ประการ  เช่น  ต้องการท่ีจะประหยดัคา่ใช้จ่ายในส่วนของขบวนแห่ออกไป  บ้างก็ขึน้อยู่กับความ
สมคัรใจของตวันาคเอง  บ้างตวันาคก็เกิดความเขินอายท่ีจะต้องแต่งชุดแห่แบบมอญ  เน่ืองจาก
ต้องมีการแต่งหน้าทาปากคล้ายกับลิเก เป็นต้น  ในขึน้ตอนนีส้่วนนีจ้ะถูกตดัไป  แต่จะ เป็นการ
ประกอบพิธีกรรมไหว้เคร่ืองบวชท่ีกระท ากันหลงัจากแห่นาคเข้ามาบ้านแล้วแทน  ส าหรับการไป
ไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างพนัและขอขมาเจ้าอาวาสจะกระท าขัน้ตอนนีใ้นวนับวชจริงหลงัจากนาคโกนหัว
เรียบร้อยแล้ว   

เมื่อขบวนแห่กลบัถึงบ้านแล้ว  นาคและหางนาคจะถกูอุ้ม เข้ามายังส่วนท่ีจัดเป็นพืน้ท่ี
ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมไหว้เคร่ืองบวช  ซึ่งจะปูเสือ้และน าของท่ีใช้ในขบวนแห่ทัง้หมดมาวางเรียง
ด้านหน้า  ขวามือเป็นส าหรับอาหารคาวหวานใสไ่ว้ในถาด และมีเหล้าขาวหนึ่งขวด พร้อมด้วยแป้ง
เจิมใสไ่ว้ในแก้วมีใบไม้ 2-3 ใบ และเทียน 1 เลม่ อยู่ในแก้ว แก้วแป้งเจิมจะวางอยู่บนใบตอง ส่วน
ทางด้านซ้ายของเคร่ืองบวชเสื่อนัน้ มีชฎาวางอยู่ในรุ้ง เจ้าพิธีจะเรียกนาค หางนาคและแมข่องนาค
และหางนาคมาไหว้เคร่ืองบวชตา่งๆ  โดยใช้ธปูเทียนและดอกเขม็สีแดง  หลงัจากไหว้เสร็จเจ้าพิธีก็
จะยกไตรให้นาคจบอธิษฐาน ตอ่ไปยกบาตรและตาลปัตรให้นาคขึน้จบอธิษฐาน จากนัน้ก็ยกไตร
ของหางนาคให้หางนาคขึน้จบอธิษฐาน  แล้วจึงยกชฎาให้นาคจบอธิษฐาน ต่อไปยกชฎามาสวม
หวัหางนาค  แล้วหยิบแป้งเจิมประพรมไปท่ีเคร่ืองบวช  จากนัน้น าเทียนเจิมคาถาบนฝ่ามือของ
นาคและหางนาคตามล าดบั ในช่วงนีจ้ะมีการเข้าทรงของเจ้าพิธีด้วย  บางครัง้ก็เป็นเครือญาติท่ีมี
ลกัษณะอาการท่ีแปลกไป    

เมื่อเสร็จสิน้พิธีส ารับอาหารคาวหวานในถาด  เจ้าพิธีจะน าไปเทรวมกนับนใบตองหน้า
บ้าน “ทิง้ไว้เพ่ือเป็นทานให้กบัพวกผีไมม่ีญาติ” (เตีย้ม บญุนพ, 2535) จากนัน้ก็นาคและหางนาค
เตรียมตวัฟังพระเจริญพทุธมนต์เย็น   
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ช่วงเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพทุธมนต์เย็นด้านบนบ้านหรือบริเวณท่ีจดั
ไว้  เคร่ืองบวชจะถูกน าไปวางไว้ด้านบน  ด้านหน้าอาสนะสงฆ์  พิธีจะเร่ิมด้วย มคันายกให้นาค
และหางนาคจดุธปูเทียนบชูาพระพทุธ  จากนัน้จึงอาราธนาศีล  พระสงฆ์จะให้ศีล  และสวดมนต์
เย็น  เมื่อเสร็จสิน้  จะนิมนต์พระกลบั เหลือพระสงฆ์เพียง 1 รูป  เพ่ือเทศนาสอนนาค เคร่ืองบวชก็
จะถกูขนกลบัลงมาไว้ท่ีโต๊ะหมูด้่านลา่งตามเดิม   

ขึน้ตอนการนิมนต์พระเทศน์สอนนาคนัน้  จะเร่ิมต้นด้วยการให้นาคและหางนาค
อาราธนาธรรม  จากนัน้พระสงฆ์ก็จะเทศน์ให้นาคฟัง  ซึ่งเนือ้หากณัฑ์เทศน์นัน้จะเก่ียวกบัเร่ืองการ
ระลกึคณุบิดามารดา  เมื่อการเทศน์สอนนาคเสร็จสิน้แล้ว จึงจะนิมนต์พระสงฆ์กลบั จากนัน้นาค
และหางนาคก็จะเปลี่ยนชดุเป็นชดุล าลองทัว่ไป   

ในคืนวนัสกุดิบใหญ่นี ้ เจ้าภาพจะจดัมหรสพท่ีมีความสนกุสนาน  บ้างก็จดัร้องคาราโอ
เกะ  บ้างก็จดัฉายภาพยนตร์กลางแปลง  บ้างก็จัดเวทีร าวงย้อนยุค  ในอดีตการจัดมหรสพส่วน
ใหญ่แล้วจะจ้างคณะลิเกมาเลน่เพ่ือให้เกิดความสนกุสนาน  นายพิทกัษ์ กะลินเกา (2553) เล่าถึง
ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัมหรสพในคืนวนัสกุดิบใหญ่วา่  

 

“ ในสมยัก่อนนัน้ ในยคุท่ีผมบวช สว่นใหญ่จะจ้างคณะลิเกมาเลน่ ก่อนท่ีลิเกจะ
เลน่ จะมีการโชว์ตวันาค  นาคจะแต่งหน้าแต่งตวัแบบเดียวกันกับท่ีแห่ไปตอนบ่าย  
แตส่วมชฎา  นาคจะต้องขึน้ไปบนเวที  นัง่ข้างๆเวที  ตอนนัน้คนท่ีเป็นนาคผมเช่ือว่า  
มีความภาคภมูิใจ  เพราะสายตาของทกุคนจบัจ้องมาท่ีนาค  ตอนนัน้ผมรู้สึกมนปลืม้
ใจไงบอกไมถ่กู  มนัตืน้ตนัมาก ...ปัจจบุนันีก้็ไมม่ีใครจ้างลิเกมาเล่นแล้ว  เพราะไม่มี
ใครชอบดลูิเก  อีกอย่างคา่จ้างในปัจจบุนันีม้นัแพงกวา่สมยัก่อน...” 
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ภาพท่ี 28  การแตง่กายของนาคและหางนาคในพิธีช่วงเช้าวนัสกุดิบ  
ภาพท่ี 29  ซองธปูเทียนข้างในมหีมากและพลแูละดอกรัก  
 
 

 
ภาพท่ี 30  การแตง่กายของนาคในพิธีแห่นาค ด้านหลงัเป็นสาวๆอุ้มต้นเทียนในขบวนแห่ 
ภาพท่ี 31  นาคจะแห่ไปไหว้ท่ีศาลเจ้าพ่อช้างพนั 
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4. วันบวช 
 วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของงานบวช 
  
 
ภาพท่ี 32  ส ารับอาหารท่ีใช้ประกอบพิธีไหว้เคร่ืองบวช 
ภาพท่ี 33  เจ้าพิธีเข้าทรงผีบรรพบรุุษ 
 

 

 
ภาพท่ี 34  นาคและหางนาคฟังพระเจริญพทุธมนต์เย็น 
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4. วันบวช 
 ในวนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของงาน  เวลาประมาณหกโมงเช้า จะเคลื่อนขบวนแห่ออกจากบ้าน  
ซึ่งชาวมอญบ้านนครชุมน์เรียกว่า “แห่ย ่าน า้ค้าง” (ในกรณีท่ีบางบ้านไม่จัดแห่ ก็จะจัดขัน้ตอนนี ้
ออกไป จะเร่ิมพิธีกรรมของวนันีด้้วยการ  ตกับาตรเช้า) โดยนาคและหางนาคจะนุ่งผ้าสีแดงเข้มวิธี
นุ่งเหมือนุ่งสบงพระ คือ  ทบชายเข้าหากนัแล้วทบชายให้อยู่ด้านในประมาณ 2 รอบจากนัน้ก็ทบ
ซ้ายขวาไปมาเหมือนจีบหน้านางเข้าหาตวั  แล้วคาดเขม็ขดัทองให้แน่น  จากนัน้ก็สวมครุยโปร่งสี
ขาวลายดอกทับ มีผ้าคาดอกสีเหลืองทองคาดเฉียงไปมาคล้ายแล้วทิง้ชายทัง้ 2 ข้างไว้ด้านหลงั  
จะแตง่หน้าสวยงาม สวมชฎา สวมสร้อย และก าไลข้อขา “ส าหรับหางนาค บางทีก็นุ่งผ้าสีเหลือง
ทองได้  แล้วแต ่ผ้าคาดอกก็เหมือนกนั  แตน่าคจะต้องแตง่ตามนี ้” (อ้วน  ค าด,ี 2535)  ในมือนาค
และหางนาคจะถือดอกรัก 1 ช่อ  เมื่อนาคแต่งตวัเรียบร้อยแล้วก็จะเดินเท้าเปล่าจากบ้านไปตาม
ถนนเลียบริมแม่น า้ไปจนถึงกลางสะพานข้ามแม่น า้แม่กลองท่ีจะข้ามไปยังชุมชนบ้านม่วง  แล้ว
หยดุถ่ายรูป  แล้วก็แห่กลบับ้าน ขากลบันาคและหางนาคจะถอดชฎาออก เหตท่ีุถอดชฎาออกนัน้
สว่นใหญ่แล้วเน่ืองจากนาคและหางนาคหนกัและเจ็บศีรษะ  ในการจดัขบวนแห่ย ่าน า้ค้างนี ้จะไม่
ยาวเช่นขบวนแห่ในวนัสกุดิบใหญ่  ซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพได้  ดงันี  ้

 
ภาพท่ี 35 ภาพแสดงล าดบัขบวนแห่ย ่าน า้ค้าง 
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ภาพท่ี 36  นาคและหางนาคในพิธีย ่าน า้ค้าง   

 

เมื่อถึงบ้าน  นาคและหางนาคจะเปลี่ยนจากชุดแห่ย ่าน า้ค้างมาเป็นชุดแห่นาค 
(ส าหรับนาคท่ีไมไ่ด้มีการจดัขบวนแห่  สว่นใหญ่แล้วญาติผู้ ใหญ่ก็จะให้แต่งชุดแห่แบบมอญด้วย  
เพราะ อยากให้นาคกระท าตามธรรมเนียมถึงแม้วา่จะไมจ่ดัขบวนแห่ก็ตาม) ในช่วงนีจ้ะนิมนต์พระ
มาสวดมนต์เช้า หลงัจากสวดมนต์เช้าเรียบร้อย  นาค หางนาค ครอบครัวนาคและผู้มาร่วมงานจะ
ร่วมกนัตกับาตรเช้า  ซึ่งสถานท่ีตกับาตรจะจดัด้วยโต๊ะเรียงกันเป็นเส้นตรง บนโต๊ะจะมีบาตรของ
พระสงฆ์ท่ีมาเจริญพทุธมนต์เรียงเป็นแถว  สดุปลายด้านหนึ่งจะไว้กะละมงัขนาดใหญ่เพ่ือใส่ข้าว
สวยท่ีเหลือจากการตกัข้าวใสบ่าตร  สว่นกบัข้าวนัน้  สว่นใหญ่จะเป็นอาหารแห้ง  ผลไม้และขนม  
นาคจะเป็นผู้เร่ิมตกับาตรคนแรก  ตอ่จากนัน้ก็เป็นพ่อและแมข่องนาค  จากนัน้จึงเป็นหางนาค พ่อ
และแมข่องหางนาค  และผู้มาร่วมงานคนอ่ืนๆ ซึ่งจะไมเ่รียงล าดบั ใครมาก่อนก็ใสก่่อน    

ในการท าบญุตอนเช้านี ้หากนาคมีคนในสายตระกลูท่ีเสียชีวิตไปแล้ว เช่น บิดา มารดา  
พ่ีน้องร่วมสายเลือดเดียวกนั  ก็จะมีการ “ท าบญุฉลองพระ” คือการถวายพระพทุธรูปแทนตวัผู้ตาย
ให้กบัพระสงฆ์  พระพทุธรูปท่ีใช้ท าบญุฉลองพระนี ้ จะท าหิง้ตัง้ไว้ในงานด้วย  ซึ่งท ามาจากไม้ไผ ่
มี 2 ชัน้ ชัน้บนไว้ตัง้องค์พระพทุธรูป  อีกชัน้ไว้ตัง้ดอกไม้ ธปูเทียน หิง้นีจ้ะตัง้ไว้ใกล้ๆท่ีประกอบพิธี
หลกั ก่อนจะท าพิธีใดๆนาคจะต้องจดุธปูเทียนบชูาด้วยเสมอ เช่นในกรณีบ้านของนายเนตร ในชว่ง
เช้าก็มีพิธีท าบญุฉลองพระให้กบับิดามารดาท่ีลว่งลบัไปแล้ว    
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เมื่อตกับาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะให้พร และกลบัวดั ในช่วงต่อจากนัน้ บาง
บ้านจะจัดพิธีท าขวญันาคแบบมอญ  คนมอญนครชุมน์จะเรียกว่า “บะห์อะยาง” จากการเก็บ
ข้อมลูภาคสนามของผู้ วิจยันัน้  ไมพ่บกรณีศกึษาดงักลา่ว  เหตท่ีุในปัจจบุนันีไ้มนิ่ยมจดัพิธีท าขวญั
นาคแบบมอญมีด้วยกนัหลายประการ  บางก็วา่มีความยุ่งยากในการจดัเตรียมอาหารและการของ
ท่ีใช้ในการท าขวญัให้นาค  บางก็วา่มีการเทศน์สอนนาคไปแล้ว พิธีกรรมนีจ้ึงไมจ่ าเป็นกระท าเสียก็
ได้  แตเ่น่ืองจากเป็นพิธีกรรมท่ียงัมีผู้กระท าเพ่ือความสมบรูณ์ทางพิธีกรรมแบบมอญอยู่บ้าง จาก
การสอบถามผู้ รู้ถึงพิธีกรรมโดยสงัเขปนัน้  ได้ความดงันี ้

บะห์อะยาง  คือ  พิธีท าขวญันาคแบบมอญ บ้านนครชุมน์นีจ้ะนิยมท าในช่วงหลงัตกั
บาตรตอนเช้าของวนัท่ีนาคบวช  แตจ่ะไมเ่กินเท่ียง  ในบ้านนครชุมน์นีม้ีหมอขวญั 2 คน คือ นาย
จ าเนียร เกษเจริญ และนายมนูญ เกษเจริญ จะต้องเตรียมทัง้ของคาวของหวาน จัดเตรียมไว้ 4 
ส ารับ แตล่ะส ารับ จะประกอบด้วย ขนมท าจากแป้งข้าวเหนียวมี 2 สี คือ  สีท่ีออกแดงจะผสมแป้ง
ข้าวเหนียวกบัน า้ตาลป๊ีบ และชนิดท่ีเป็นสีขาวจะผสมกับเกลือ จะน าแป้งมาปัน้เป็น รูปสร้อยคอ  
ก าไลข้อมือ ก าไลข้อเท้า บาตร ใบเสมา  รูปปลา ปู  ทอด  มีแกง 7 ถ้วย มีกล้วยน า้ว้า ส ารับละ 3 
หวี มะพร้าวออ่น หมากและพล ู  เมื่อถึงเวลาจะท าขวญันาค จะเชิญหมอขวญัและผู้ช่วยของหมอ
ขวญัมาท าพิธีท่ีบ้านของนาคและหางนาค  ปเูสื่อให้หมอขวญันัง่ตรงข้ามกบันาคและหางนาค ตรง
กลางมีส ารับของท าขวัญตัง้ไว้  ในขณะท าพิธีหมอขวัญจะกล่าวบทท าขวัญ  ซึ่งมีเนือ้หาเป็น
เก่ียวข้องกบัพระพทุธประวตัิ  และคณุพ่อแม ่ และพระคณุของครูบาอาจารย์  ในขณะท าพิธีหมอ
ขวญัและผู้ช่วยจะมีไม้หวายโค้งปลายไม้ผกูสายสิญจน์  ปลายสายสิญจน์อีกด้านหนึ่งผกูแหวน
ทองหวัพลอยแดงไว้ (บางทีก็ใช้เป็นแหวนทางเกลีย้งๆธรรมดา) ขณะท าพิธีหมอขวญัจะเอแหวน
พลอยหย่อนลงไป บนฝ่ามือของนาค ซึ่งเรียกกนัวา่ “ทอดแหวน” แหวนพลอยนัน้หมายถึง “ขวญั”  
สว่นขนมทอดท่ีท าเป็นรูปปลา ป ูนัน้  มีความหมายแทนหมูม่าร หรือกิเลสตา่งๆ  ลกัษณะการพอง
ของขนมท่ีทอดหมายถึง  ความเฟ่ืองฟ ูสร้อยคอ  ก าไลข้อมือ หมายถึง ทรัพย์สมบตัิตา่งๆ มะพร้าว
ออ่น  แทนความสะอาดบริสทุธ์ิ  กล้วยน า้ว้า หมายถึงความเจริญงอกงาม  ในขณะท าพิธีเมื่อหมอ
ขวญัท าขวญัเสร็จหนึ่งบท หมอขวญัจะยกแหวนขึน้จากอุ้งมือนาค เมื่อพิธีใกล้จะเสร็จเรียบร้อย  ก็
จะมีการโห่ 3 ลา  มโหรี หรือแตรวงจะประโคมบรรเลง  หมอขวญัจะพูดเป็นภาษามอญว่า “อะห์ 
ทีว์ละมีเก้”  ซึ่งแปลวา่ “เอวงั ก็เป็นด้วยประการชนิด”  ก็เป็นอนัเสร็จสิน้พิธีท าขวญันาค     

หากไมม่ีพิธีท าขวญันาค  ก็จะเตรียมถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ์  สว่นใหญ่แล้วจะ
นิยมถวายพระสงฆ์จ านวน 25 รูป   
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หลงัจากถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะโกนผมนาคและหางนาค  โดย
ให้ญาติผู้ใหญ่ท่ีอาวโุสท่ีสดุในตระกูลเป็นผู้ตดัผมนาคและหางนาคก่อน  แล้วจึงเป็นบิดาของนาค  
ตามด้วยมารดา  แล้วจึงเป็นญาติผู้ ใหญ่ตามล าดบั แม่ของนาคจะน าใบบัวมารองผมของนาคท่ี
โกนแล้ว บางบ้านก็เอาผ้าขาวมารองผม ในขณะท่ีท าพิธีโกนหัวนาคนี ้แตรวงจะบรรเลงเพลงค่า
น า้นม และเพลงท่ีมีจังหวะช้า  หลังจากท่ีผู้ ใหญ่ตดัผมครบแล้ว  ก็จะโกนหัวนาค  โกนคิว้นาค  
ตอ่จากนัน้ก็อาบน า้นาค  การอาบน า้นาคก็จะเรียงล าดบัความอาวโุสเช่นเดียวกันกับการตดัผม 
หลงัจากท่ีญาติผู้ ใหญ่อาบน า้ให้ครบแล้ว  ช่วงนีผู้้ ร่วมงานก็จะมีเล่นสาดน า้กันอย่างสนุกสนาน  
แตรวงจะบรรเลงเพลงท่ีมีจงัหวะเร็ว ก่อให้คึกคกัสนุกสนาน  หลงัจากอาบน า้แล้วก็จะน าขมิน้มา
ทาท่ีศีรษะและตวัของนาคให้เหลือง จากนัน้ก็จะพานาคขี่คอขึน้ไปบนบ้านเพ่ือเปลี่ยนชดุเป็นชดุนุง่
ขาวห่มขาว คือ มีห่มผ้าขาวเบ่ียงคล้ายองัสะ และนุ่งสบงขาว เมื่อถึงใกล้ถึงฤกษ์บวช  ก็จะจัด
ขบวนแห่ไปยังโบสถ์  ขบวนแห่ท่ีพานาคไปยังโบสถ์นัน้  จะมีรูปแบบการจัดขบวนเช่นเดียวกับ
ขบวนแห่นาคในวนัสกุดิบใหญ่ เพียงแตน่าคนุ่งขาวห่มขาว หัวโล้น บ้างบ้านเพ่ือนบ้านและคนใน
หมูบ้่านจะให้นาคขี่คอและแห่กนัไปวดั  หรือบางบ้านก็ให้นาคขี่ม้าแห่ไป  ซึ่งขบวนแห่จะใช้เส้นทาง
คือถนนเลียบแมน่ า้ จนถึงหน้าวดัใหญ่นครชมุน์  เจ้าพิธีจะพานาคและหางนาคไปสกัการะและขอ
ขมากบัศาลเจ้าพ่อปู่ ศรีวิชยั  ซึ่งเช่ือว่าเป็นศาลเทพยาดาท่ีคอยปกปักรักษาความสงบสขุภายใน
บริเวณวดั เจ้าพิธีก็จะกระท าเช่นเดียวกนักบัพิธีกรรมขอขมาท่ีผา่นมา  เพียงแตค่ราวนีใ้ช้ดอกรักท่ี
ได้จดัใสซ่องใบตองท่ีท าไว้ไหว้ประกอบ  แล้วจึงให้นาคและหางนาคยกไตรขึน้อธิษฐาน  ยกบาตร
ขึน้อธิษฐาน แล้วจึงแห่ไปยงัอโุบสถเพ่ือท าพิธีบรรพชาและอปุสมบทตามพิธีกรรมทางศาสนา  

 

ภาพท่ี 37 แผนผงัล าดบัขบวนแห่นาคก่อนเข้าโบสถ์ (แบบท่ี 1 นาคและหางนาคขี่ม้า) 
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ภาพท่ี 38 แผนผงัล าดบัขบวนแห่นาคก่อนเข้าโบสถ์ (แบบท่ี 2 นาคและหางนาคขี่คอ) 

ภาพท่ี 39  หิง้ไว้พระท่ีใช้ท าบญุฉลองพระ 

ภาพท่ี 40  ภาพฉลองพระ 
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ภาพท่ี 41 (ขวา)  โกนผมนาค 

ภาพท่ี 42 (ซ้าย) ทาขมิน้หลงัอาบน า้นาค 

 

ภาพท่ี 43  (ขวา) นาคและหางนาคท าพิธีวนัทาสีมาหน้าโบสถ์ 

ภาพท่ี 44  (ซ้าย) ผู้คนตา่งน าเหรียญมาใสม่ือนาคขณะเดนิออกจากบริเวณโบสถ์ 

 

เมื่อขบวนแห่มาถึงอโุบสถ  แต่วงจะไม่เข้าไปในเขตอโุบสถ  ขบวนแห่นาคจะวนรอบ

อโุบสถ 3 รอบ  ขณะท่ีนาคและหางนาคเวียนรอบโบสถ์สามรอบนัน้  ในมือนาคและหางนาคจะถือ

ดอกรักท่ีท าเป็นซองสามเหลี่ยมด้วยใบตอง  เมื่อเดินถึงใบเสมาท่ีอยู่รอบอโุบสถ เพ่ือนนาคท่ีเป็น

ชายก็จะหยิบกรวยดอกรักท่ีนาคถือข้างเสมา การกรท าเช่นนีเ้พ่ือเป็นการบูชาเสมา เมื่อเวียนรอบ

โบสถ์ครบ 3 รอบแล้ว  เคร่ืองบวชตา่งๆถกูน าไปไว้ในโบสถ์ยกเว้นผ้าไตร  ญาติผู้หญิงจะอยู่รออยู่

บริเวณด้านหน้าโบสถ์  ซึ่งหญิงชาวมอญยึดถือปฏิบัติกันมาว่าจะไม่เข้าโบสถ์ เพราะ “โบสถ์เป็น

สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ  อีกอย่างผู้หญิงไมค่วรนัง่ระดบัเดียวกบัพระ  เพราะในโบสถ์มอญไมไ่ด้ยกพืน้เป้ฯ

อาสนะเหมือนอย่างวดัไทย ...” (ลดัดา สงัมิ, 2553) และอาจด้วย “...ใต้พืน้โบสถ์เขาท ายนัต์ไว้  ท า
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คาถาไว้  ผู้หญิงเข้าไปไม่ได้  ผู้ หญิงเข้าไปความศกัดิ์สิทธ์ิก็เส่ือม  และก็จะบาป ...” (มอง เกษ

เจริญ, 2554)  ผู้ วิจัยเข้าใจว่า  ยันต์และคาถาท่ีนายมองกล่าวถึงหมายถึง ความศกัดิ์สิทธ์ิของ

ลกูนิมิตและใบสมา  

ในพิธีวนัทาสีมานี ้นาคและหางนาคจะมานัง่ท่ีเสื่อท่ีถูกปูไว้หน้าโบสถ์เพ่ือท าพิธีวนัทา

สีมา มคันายกจะเป็นผู้จุดธูปและเทียน แล้วกล่าวค าวนัทาสีมาให้นาคพูดตาม เมื่อท าพิธีวนัทา

สีมาเสร็จ  จากนัน้บิดาของนาค หรือญาติผู้ ใหญ่ฝ่ายชายของนาค(กรณีท่ีนาคหรือหางนาคบิดา

เสียชีวิตแล้ว) จะน าผ้าไตรวางไว้บนแขนทัง้สองข้างของนาคและหางนาค  บรรดาญาติผู้ ใหญ่ก็จะ

น าเหรียญใสม่ือนาค  จากนัน้นาคและหางนาคก็เดินออกจากบริเวณโบสถ์ ขณะท่ีเดินก็มีญาติและ

ผู้ ร่วมพิธีตา่งพากนัน าเหรียญมาใสท่ี่มือนาค  เมื่อนาคเดินไประยะหนึ่งนอกเขตอโุบสถ แล้วก็เดิน

กลบั  ขณะเดินกลับนีม้ีการโปรยทาน เมื่อนาคและหางนาคเดินมาเข้าใกล้เขตโบสถ์ญาติฝ่าย

ผู้หญิงจะร่วมกนัเกาะและจบัชายผ้าห่มและผ้านุ่งของนาค  พิธีนีเ้รียกว่า “พิธีเกาะชายผ้าเหลือง” 

แล้วนาคจึงเดินเข้าโบสถ์เพ่ือบวชตามพิธีทางสงฆ์  

หลงัจากนาคครองเพศเป็นภิกษุและหางนาคเป็นเณรเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีพระและเณร

ก าลงัจะเดินไปยงักุฏินัน้ ญาติผู้ ใหญ่ท่ีเป็นผู้หญิง หรือแม่ของนาคจะป้อนหมากให้พระและเณร

บวชใหม ่1 ค า เหตท่ีุให้บพุการีป้อนหมากนัน้ ชาวมอญเช่ือวา่ “เป็นหมากเปรียบเสมือนอาหารค า

สดุท้ายท่ีจะได้กินจากผู้มีพระคณุ  เมื่อบวชเป็นพระแล้วแม่ไม่สามารถป้อนอาหารให้พระได้แล้ว” 

(ลดัดา สงัมิ, 2554) สว่นญาติคนอ่ืนๆจะพากันน าซองเงินใส่ย่ามขอองพระและเณร เพ่ือเป็นการ

ถวายปัจจยั  พระและเณรบวชใหมจ่ะไมเ่คีย้วหมากในปากจนกว่าจะถึงกุฏิท่ีพระและเณรจ าวตัร 

จึงเป็นอนัเสร็จสิน้พิธีบวชนาคแบบมอญ 

 จากข้อมลูทัง้สามส่วนข้างต้นนัน้  จะพบว่า ล้วนแต่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ

เช่ือทางพทุธศาสนา  ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุม่ชาติพนัธุ์มอญ ได้เสนอภาพความเช่ือท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ

เร่ืองพุทธประวตัิผ่านพิธีกรรมบวช  ทัง้ยังมีมิติของการเช่ือมโยงคติการนับถือผี  และคติการท า

ขวญัท่ีมาจากคติพราหมณ์ได้อย่างกลมกลืน  จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมบวชของมอญนีเ้ป็นพิธีกรรม

หนึ่งท่ีสะท้อนโลกทศัน์ทางความเช่ือของชาวพทุธให้เห็นเป็นภาพชดัเจนได้อีกพิธีกรรมหนึ่ง 
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ภาพท่ี 45  ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงป้อนหมากพระ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110 

 
บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุป 
 

จากข้อมูลท่ีได้น าเสนอมาในบทต่าง ๆ ท่ีผ่านมานัน้ หากพิจารณาถึงปรากฏการณ์ท่ี
ปรากฏขึน้ของพิธีกรรมงานบวชแบบมอญนัน้ สามารถวิเคราะห์ผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้   
 
1. สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพธีิกรรม 

หากใช้ความหมายของ “สัญลักษณ์” ตามแนวคิดของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ท่ีว่า 
สญัลกัษณ์  หมายรวมถึง พฤติกรรม  การกระท า การพูด และระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรม              
ท่ีเจ้าของวฒันธรรมปฏิบตัแิละแสดงออก  หากพิจารณาแล้วก็พบว่า  ปรากฏสญัลกัษณ์อยู่จ านวน
มากทัง้ท่ีเป็นสิ่งของตา่ง ๆ และพฤตกิรรม (การกระท า)  ดงัจะเสนอตอ่ไปนี ้

1.1  สถานที่ประกอบพธีิกรรม   
สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมในงานบวชนาคนี ้ มีการใช้สถานท่ีจัดงานและ

ประกอบพิธีกรรมอยู่ 3 แห่ง  คือ  บ้านของนาค บริเวณศาลเจ้าท่ีท่ีนบัถือ และวดั จะพบว่าทัง้ 3 
แห่งนีมี้ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับพิธีกรรมความเช่ือทัง้สิน้  “บ้าน” ใช้เป็นสถานท่ีจดังานหลกัใน
งานประกอบพิธีกรรม  จะเห็นได้ว่า  มีการจดัแบง่พืน้ท่ีอย่างเป็นสดัส่วน  ซึ่งแบง่เป็น 2 ส่วนหลกั 
คือ  ส่วนท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม  และส่วนโรงครัว  ส่วนท่ีใช้ประกอบพืน้ท่ีพิธีกรรมนัน้  ส่วนใหญ่
แล้วจะจดับนบ้าน  แต่บางครัง้ก็จดัตรงลานบ้าน  เน่ืองจากมีพืน้ท่ีด้านล่างใช้สอยสะดวกกว่าบน
บ้าน (กรณีงานบวชนายเนตร) จะพบวา่ พืน้ท่ีดงักล่าวถกูใช้เป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ และในบางอโอกาส
ก็ใช้เป็นพืน้ท่ีของการหาความสนุกสนานร่ืนเริงด้วย (ในกรณีของนายเนตร ใช้พืน้ท่ีบริเวณท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรม เล่นไฮโลของกลุ่มชาวบ้านเพ่ือความสนุกสนาน) หากเปรียบพิธีกรรมเป็นการ
แสดงละครแล้วจะพบว่า  พืน้ท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมนัน้  ยงัเปรียบเสมือนเวทีในการแสดง 
นอกจากนีแ้ล้วบ้าน ในขณะกระท าพิธีขอขมามีการเข้าทรงของเจ้าพิธี หรือผู้ เข้าร่วมพิธี แสดงให้
เห็นวา่  พืน้ท่ีดงักล่าว เป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสามารถติดตอ่กบัสิ่งเหนือธรรมชาติได้  เม่ือเสร็จสิน้พิธี
แล้ว  พืน้ท่ีดงักลา่วก็เป็นพืน้ท่ีใช้สอยตามปกติดงัเดมิ  

หากพิจารณาแล้วในกรณีท่ีใช้งานบวชท่ีใช้พืน้ท่ีข้างบนบ้านประกอบพิธีทางศาสนา
พุทธ  จะพบว่า  พืน้ท่ีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธและผีถูกแยกกันโดยสิน้เชิง  ท าให้เห็นถึง
ความเป็นสดัสว่นและหน้าท่ีของสถานท่ีท่ีใช้สอย 
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แต่ในกรณีท่ีใช้พืน้ท่ีด้านล่างของบ้านเป็นพืน้ท่ีประกอบพิธีต่างๆ และใช้ประโยชน์ใช้
สอยอย่างอ่ืนด้วย แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิและพืน้ท่ีปกติมีการเปล่ียนไปเปล่ียนมาไม่ได้อยู่
ตายตวั  ทัง้นีห้ากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า เหตท่ีุท าให้พืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิกบัพืน้ท่ีปกติมีการเคล่ือนท่ี
ไปมานัน้ เป็นเพราะ บริบทการใช้สอยของพิธีกรรม กล่าวคือ  หากพืน้ท่ีดงักล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง
การด าเนินพิธีกรรม พืน้ท่ีนัน้จะกลายเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิทนัที  แตห่ากพืน้ท่ีนัน้ไม่ได้ถูกใช้สอยท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับพิธีกรรมหรือไม่ได้อยู่ในช่วงพิธีกรรม พืน้ท่ีนัน้ก็จะกลายเป็นพืน้ท่ีปกต ิ 
ยกตัวอย่างเช่น บริเวณท่ีใช้เป็นอาสนะสงฆ์ในช่วงพิธีกรรมพืน้ท่ีดังกล่าวก็จะกลายเป็นพืน้ท่ี
ต้องห้าม  สงวนไว้ส าหรับพระสงฆ์เท่านัน้ จะขึน้ไปนัง่เล่น นอน หรือกระท าการใดๆท่ีไม่สมควร
ไมไ่ด้ แตห่ากสิน้สดุพิธีกรรมแล้ว สามารถนัง่เลน่และใช้เป็นพืน้ท่ีอยา่งอ่ืนได้  เป็นต้น 

นอกจากนีแ้ล้ว  บ้าน ซึ่งเป็นสถานท่ีหลกัในการจดังาน เปรียบเสมือน “พืน้ท่ีทางโลก”  
วัดและศาลเจ้าท่ี เป็น “พืน้ท่ีทางธรรม”  กล่าวคือ  จะเห็นได้ว่า  บ้าน  ใช้เป็นพืน้ท่ีหลักในหาร
ประกอบพิธีกรรมทัง้ทางพทุธ  ทัง้ประกอบพิธีทางความเช่ือตามคติผี  และพืน้ท่ีจดังานสนกุสนาน
ร่ืนเริง  จะเห็นได้วา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีการรวมสิ่งตา่ง ๆ ทางความเช่ือไว้ด้วยกนั  บ้างก็สลบัหน้าท่ีการ
ใช้งานไปมาตามรูปแบบของพิธีกรรม  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  บ้าน  เป็นพืน้ท่ีท่ีรวมเอาสิ่งตา่งๆท่ีเก่ียวกบั
คติความเช่ือและความเป็นมนุษย์ธรรมดา หรือ “เร่ืองทางโลก” ไว้ทัง้หมด ส่วนวดัและศาลเจ้าท่ี
เป็นพืน้ท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อปฏิบตัิทางพิธีกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศีลธรรมและข้อปฏิบตัิในทางดี
ตา่ง ๆ อาทิ การขอขมาลาโทษ  การบอกกลา่ว  การเซ่นไหว้ด้วยความกตญัญ ู เป็นต้น วดัจึงถือว่า
เป็นพืน้ท่ี “ทางธรรม”  และเปรียบเสมือน “เส้นชยั” หรือ “เป้าหมาย” ของพิธีกรรมบวชด้วย 

พืน้ท่ีหนึ่งท่ีถือว่าเป็นคู่ตรงกนัข้ามทางความเช่ือ  นัน่ก็คือ “วดั” กบั “ศาลเจ้าท่ี”  หาก
คิดบนฐานคิดเร่ืองคติพุทธกับคติผีนัน้  จะพบว่า  พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นคู่ตรงกันข้ามโดยสิน้เชิง  แต่
หากพิจารณาให้ดีแล้วก็จะพบวา่ ยงัมีความซ้อนทบัในทางความเช่ืออยา่งเห็นได้ชดัเจน        

หากพิจารณาอยา่งผิวเผินนัน้จะพบวา่  “วดั” เป็นสถานท่ีท่ีประกอบพิธีทางพทุธศาสนา
โดยเฉพาะ  คือ  พิธีอปุสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์  และเป็นท่ีอยู่ของพระสงฆ์  ซึ่งถือว่าเป็นความคิด
แบบคติพทุธนัน้  หากพิจารณาให้ลึกยิ่งขึน้ก็จะพบว่าภายในวดัยงัมีพืน้ท่ีท่ีเป็นความเช่ือทางคติผี
รวมอยู่ด้วย  นัน่คือ  ศาลเจ้าพ่อปู่ ศรีวิชยั ศาลเจ้าพ่อดงักล่าวมีความส าคญัต่อพิธีกรรมการบวช
ด้วย  กล่าวคือ  นาคและหางนาคจ าเป็นต้องมาเคารพสกัการะก่อนท่ีจะเดินทางไปยังโบสถ์เพ่ือ
บวช ท าให้เห็นได้ว่าในบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นเขตก็ยงัมีความซ้อนทบัคติความเช่ือแบบผีอยู่ด้วย  และ
หากพิจารณาให้ถ่ีถ้วนแล้วก็จะพบว่า พืน้ท่ีท่ีเป็นคติผี จะมีขอบเขตและถูกแบ่งอาณาเขตอย่าง
ชดัเจน 
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1.2 สภาวะความเป็นนาคและหางนาค 
หากมอง “นาค” (ผู้ ท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุ) ในมิติของ “พิธีกรรมเปล่ียนผ่าน” (rites of 

passage) จะพบว่า  นาค คือ สภาวะหนึ่งท่ีก าลงัจะเปล่ียนผ่านไปอีกสถานะหนึ่ง  ซึ่ง “นาค”  จึง
ไมใ่ชส่ภาวะอยา่งคนธรรมดาทัว่ไป และยงัไมใ่ชค่นท่ีมีสภาวะท่ีสมบรูณ์เช่นกนั  ดงันัน้แล้ว นาคจึง
เป็นสภาวะหนึง่ท่ีพิเศษ จ าเป็นมีกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดมากกว่าบคุคลใน
สภาวะปกติ  เป็นต้นว่า  ห้ามเดินหรือให้เท้าเปล่าแตะพืน้ในช่วงท่ีเป็นนาค  ต้องรักษาและ
ระมดัระวงัตวัไม่ให้เกิดอนัตราย  เราอาจอนมุานได้ว่า นาคเป็นสภาวะของขัน้เตรียมความพร้อมท่ี
จะเปล่ียนไปอีกสภาวะหนึ่งท่ีสมบูรณ์(เปล่ียนไปเป็นพระภิกษุ)  และเม่ือพิจารณาบนพืน้ฐานของ
ความเป็นสภาวะพิเศษดงักลา่ว  เราจะพบวา่นาคในพิธีกรรมบวชของชาวมอญบ้านนครชมุน์นี ้ จะ
มีลกัษณะพิเศษทัง้ท่ีถกูแสดงออกทางร่างกาย  และทางมโนทศัน์  กล่าวคือ ทางร่างกายนัน้ ผู้ เป็น
นาค หรือ หางนาค จะต้องถูกจัดระเบียบร่างกายให้มีลักษณะแตกต่างจากท่ีเคยเป็นมาก่อน  
อย่างตดัผมทรงดอกกระทุ่ม หรือ ทรงอเมริกัน  สวมเคร่ืองแต่งกายตามธรรมเนียมนิยมท่ียึดถือ
ตามพิธีกรรม (ชุดท าบุญของชาวมอญ,ชุดแห่นาค,ชุดแห่ย ่าน า้ค้าง,ชุดขาว) นอกจากนีแ้ล้วยงัใส่
เคร่ืองประดบัท่ีมีราคามาก  หรือใส่เคร่ืองประดบัมากกว่าปกติ  สวมชฎา  แตง่หน้า  เป็นต้น  สิ่ง
ต่างๆท่ีกล่าวมานัน้  แสดงให้เห็นถึง ความพิเศษ หรือ  ความไม่ปกติ ในสภาวะท่ีไม่ใช่สภาวะ
สมบรูณ์อยา่งหลงัสภาวะเปล่ียนผา่นไปแล้ว   

และหากพิจารณาสภาวะของนาคตามพิธีบวชแบบมอญท่ีบ้านนครชมุน์นัน้  จะพบว่า ใน
สภาวะของนาคเอง ก็มีขัน้ตอนการเปล่ียนผ่านจากความไม่สมบูรณ์ท าให้สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน  
กลา่วคือ  ลกัษณะนาคในวนัสกุดิบก่อนแห่จะพบว่า  นาคมีผม แตง่ตวัด้วยชดุเรียบร้อยแบบมอญ  
เม่ือถึงเวลาแห่  นาคแต่งกายอีกแบบหนึ่งด้วยชุดท่ีสวยงาม แต่งหน้าทาปาก ทัดดอกไม้ ใส่
เคร่ืองประดบัตา่งๆอยา่งมากมาย ข่ีม้า  หากจะลองประกอบพิธี ณ สถานท่ีใด จะต้องมีคนอุ้มเพ่ือ
ไม่ให้เท้าแตะพืน้  ตลอดระยะทางท่ีแห่ตัง้แต่ออกจากบ้านจนกลบัเข้าบ้านอีกครัง้หนึ่ง  ในเช้าวนั
บวช นาคต้องเปล่ียนชุดท่ีเรียกว่า “ชุดย ่าน า้ค้าง” นาคก็ยงัไม่ตดัผม ต้องสวมชฎา  แต่งหน้าทา
ปาก  แต่การลักษณะการแห่เปล่ียนไป คือ นาคต้องเดินเท้าเปล่าไปรอบหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่  
การเดินด้วยเท้าเปล่านี ้ และเคร่ืองแต่งกายท่ีเน้นสีขาวนัน้  แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมของ
สถานะท่ีก าลงัจะถูกเปล่ียนไป  แสดงให้เห็นถึงการลดทอนความพิเศษหรือข้อห้ามท่ีต้องปฏิบตั ิ 
อาจอนมุานได้วา่คือ สญัญาณหนึง่ของการเตรียมตวัท่ีจะก้าวไปสูก่ารเปล่ียนสถานะในอนาคตของ
นาค  สภาวะอีกอย่างหนึ่งท่ีถือเป็นการเตรียมพร้อมของนาคท่ีจะถูกเปล่ียนสถานะเป็นพระ  คือ  
การปลงผม อาบน า้ และการนุ่งขาวห่มขาวทัง้ชดุ  สภาวะนีแ้สดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมอย่าง
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เต็มท่ีก่อนท่ีจะเปล่ียนสภานะเป็นพระภิกษุ  ซึ่งอาจอนุมานได้ว่าเป็นสภาวะทางโลกครัง้สุดท้าย  
ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากขบวนแห่ก่อนเข้าพิธีอปุสมบท  และการโปรยทาน  ซึ่งจะกล่าวในหวัข้อ
ข้างหน้าตอ่ไป  ตามท่ีได้กลา่วมานัน้  จะพบวา่  ในสภาวะความเป็นนาคก็ยงัมีพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน
เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะเข้าพิธีเปล่ียนผา่น (พิธีบวช) ได้สมบรูณ์เชน่กนั   

ส าหรับลกัษณะพิเศษท่ีแสดงออกทางมโนทศัน์นัน้  ตามท่ีได้เสนอเนือ้หาไปแล้วในบท
ท่ีผ่านมานัน้  จะพบว่า ผู้ ท่ีเคยบวชต่างบอกว่า การท่ีตนได้แต่หน้าแต่งตวั และจัดขบวนแห่ใน
ขณะท่ีเป็นนาคนัน้มีความภาคภูมิใจ เพราะคิดว่า  “...พอแตง่เป็นนาคออกมาแล้ว  ก็รู้สึกโก้  รู้สึก
ว่ามีคนมอง  ความกลวัก็หายไปมีแต่ความภาคภูมิใจ” (คมสรร จบัจ,ุ 2553) “...ตอนผมบวชพอ
แต่งตัวเป็นนาคออกมาแล้วมันรู้สึกว่า  โก้  ภาคภูมิใจ  มันเหมือนเราสวยเหมือนเป็นเทวดา” 
(พิทกัษ์ กะลินเกา, 2553) “... ไมแ่ตง่ ไมส่วย ไมแ่ห.่.. แตง่ให้สวยงามแบบเทวดา” (มอง เกษเจริญ, 
2553)  

จากค าสมัภาษณ์ดงัท่ีได้ยกมาข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นว่า ชายมอญบ้านนครชมุน์นัน้ 
ตา่งให้ความส าคญักบัความสวยงามและความภาคภูมิท่ีได้บวชมากกว่าความอาย  แสดงให้เห็น
ถึงความต้องการท่ีอยากจะแตง่ตวัเป็นนาคนี ้ เพ่ือท่ีจะแสดงถึงความสวยงามและความภาคภูมิใจ
ท่ีได้บวช  

1.4 สิ่งของที่ใช้ประกอบพธีิ   
ในพิธีขมาหรือบอกกล่าวบรรพบุรุษและเจ้าท่ี  เคร่ืองบวชทัง้ของนาคและหางนาค 

อย่างชดุไตรจีวร  บาตร  ตาลปัตร  ใช้เป็นเคร่ืองประกอบหลกัในการประกอบพิธีกรรม นอกจากนี ้
แล้วยงัมี เคร่ืองไทยธรรม  ชฎา  ดอกไม้  หมากพล ูพานบายศรี และเคร่ืองเซ่นสงัเวยต่าง  ๆ ท่ีได้
จดัเตรียมไว้  สิ่งของตา่ง ๆ เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความกตญัญูท่ีมีต่อสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองตอ่รองระหว่างผู้บวชกบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิด้วย  กล่าวคือ  เคร่ืองบวชอย่างชุด
ไตรจีวร บาตร และตาลปัตรนัน้ แสดงให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ในทางธรรม สัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนา ทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าเป็นเคร่ืองหมายของการเปล่ียนสถานะเป็นพระภิกษุสงฆ์  
ซึ่งอาจหมายรวมถึงเร่ืองของ “บุญ” และ “อานิสงส์” ของการบวชได้  จะเห็นได้ว่า  ในพิธีขอขมา
และบอกกลา่วบรรพบรุุษและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทกุครัง้เจ้าพิธีจะให้นาคอธิษฐานถึงการบวชพร้อมทัง้จบ
ด้วยการยกเคร่ืองบวชจบเหนือหัวทุกครัง้  การกระท าดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นได้ว่า คนมอญยึด
พระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักและเป้าหมายของชีวิต  ส่วนเร่ืองการนับถือผีนัน้คือธรรมเนียม
ปฏิบตัิในสายตระกูล  ดงันัน้แล้วจึงต้องมีการบอกกล่าว  อาจกล่าวได้อีกว่า พิธีขอขมาและบอก
กล่าวนีเ้ป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ทางความเช่ือเร่ืองการต่อรองและติดต่อกับสิ่งเหนือ
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ธรรมชาต ิ ทัง้ยงัเป็นทางหนึง่ในการร าลกึถึงอดีต ร าลึกถึงบคุคลท่ีล่วงลบัไปแล้ว  ดงัจะเห็นได้จาก
การเข้าทรงในขณะท่ีประกอบพิธีกรรม  อาการเข้าทรงนีแ้สดงให้เห็นถึงภูมิหลงัในอดีตของเจ้าภาพ
ท่ีจดังาน  ดงัเช่นกรณีงานบวชบ้านเนตร  ในขณะกระท าพิธีในห้องผีและพิธีขมาหลงัจากแห่นาค
เสร็จ  มีการเข้าทรงวิญญาณของมารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว  ท าให้เห็นว่า ภูมิหลงัท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัผู้บวชถกูแสดงออกมาเพ่ือเป็นการติดตอ่กบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  ทัง้ยงัเป็นการเติมเต็มทางจิตใจ
ถึงบคุคลท่ีลว่งลบัไปแล้วในตระกลูได้อีกด้วย 

ส าหรับเคร่ืองประกอบพิธีอ่ืนๆท่ีใช้ในพิธีกรรมนัน้  แสดงให้เห็นว่า  เป็นเคร่ืองต่อรอง
ทางความเช่ือ ระหวา่งผู้บวชและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเพ่ือให้ยกโทษในการกระท าไม่ได้  และอ านวยอวยชยั
ให้กับผู้บวชให้ได้บญุในการบวชนัน่เอง ทัง้นีแ้ล้วยงัเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเป็นส่ือกลางในการติดต่อ
ระหว่างบุคคลกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  ซึ่งจะเห็นได้จากทุกครัง้ท่ีมีการขอขมาและบอกกล่าวนัน้
จะต้องจดุธูป เทียน และมีดอกไม้ท่ีเป็นเคร่ืองสกัการะประกอบด้วยทกุครัง้ 

1.5 พธีิกรรมย่อยต่างๆ ที่ปรากฏในพธีิกรรมบวชนาคมอญ  
จากข้อมลูภาคสนามท่ีได้กลา่วไว้ในบทท่ีแล้วนัน้  พบว่าในพิธีกรรมบวชนาคมอญบ้าน

นครชุมน์นัน้ มีพิธีกรรมท่ีเป็นพิธีกรรมย่อย ๆ อยู่หลายพิธี  ทัง้ท่ีเป็นพิธีทางพุทธศาสนาและทาง
ศาสนาผี  อาทิ พิธีท าบญุเลีย้งพระฉันภัตตาหาร นิมนต์พระมาสวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็นให้
นาคฟัง  เทศน์สอนนาค  การไหว้ขอขมาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและสิ่งท่ีเคารพนบัถือ  พิธีปลงผมและอาบน า้
นาค  เป็นต้น   พิธีกรรมย่อยเหล่านี ้ แสดงให้เห็นถึงความหมายท่ีแตกตา่งกนัไป  ดงัจะขออธิบาย
ตอ่ไปนี ้

1. พิธีกรรมทางคติพทุธ อนัได้แก่ พิธีท าบญุเลีย้งพระฉันภตัราหาร นิมนต์พระมาสวด
มนต์เช้าและสวดมนต์เย็นให้นาคฟัง  เทศน์สอนนาค  จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมทางคติพทุธเหล่านี ้เป็น
พิธีกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงแก่นหลกัทางความเช่ือของคนมอญท่ียึดพระพุทธศาสนาเป็นแก่นหลกั 
โดยดไูด้จากการเลีย้งภตัตาหารพระ  การนิมนต์พระมาฉันภตัตาหาร ซึ่งตามความเช่ือท่ีว่า  “ช่วง
เลีย้งพระเพลนี ้ หากบ้านไหนนิมนต์พระมาฉันเพลมาก  นิมนต์มาหลายองค์จะถือว่าดี  ถือว่าได้
บญุมาก  พืน้ฐานทัว่ไปก็ 9 รูป”   (คมสรร จบัจ,ุ2535) ความเช่ือดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวมอญ
ยึดมัน่ในการท าบุญ เพ่ือให้อานิสงส์ในการท าบุญส่งผลให้ตนเองมีชีวิตดี  ทัง้นีย้งัเป็นท านุบ ารุง
พระพทุธศาสนาด้วยการบ ารุงผู้ สืบทอดศาสนาอีกด้วย 

ส าหรับการเทศน์สอนนาคนัน้  “ ... เนือ้หากณัฑ์เทศน์  ส่วนใหญ่จะมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบั
การบวชและพระคณุแม่  เพ่ือสอนให้นาคกตญัญรูู้คณุ” (พิทกัษ์ กะลินเกา, 2551) แสดงให้เห็นถึง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115 

การปพืูน้คณุธรรมและจริยธรรมเร่ืองของการส านึกบุญคณุ  ทัง้เป็นการแสดงให้เห็นคติความเช่ือ
ท่ีวา่ การเปล่ียนนาค(ชนพืน้เมือง)ท่ีนบัถือผีให้กลายเป็นพทุธ  

 2) พิธีกรรมทางคติผี อนัได้แก่  การไหว้ขอขมาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและสิ่งท่ีเคารพนบัถือ 
ดงัท่ีได้กลา่วมาบ้างแล้วในหวัข้อท่ีผา่นมาถึงความหมายของพิธีกรรมการขอขมาและบอกกล่าวสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตอ่ระหว่างโลกของความเป็นจริงกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  ทัง้
ยงัเป็นวิธีหนึ่งท่ีแสดงถึงการตอ่รองระหว่างคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นวิธีการ
หนึง่ท่ีแสดงถึงการร าลกึถึงบคุคลในภมูิหลงัของตระกลูผู้บวชด้วย      

3) พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนสถานะของนาค ได้แก่ พิธีปลงผมและอาบน า้
นาค  พิธีกรรมนี ้ เสมือนเป็นพิธีกรรมเปล่ียนผ่านทางร่างกายของสภาวะนาคไปสู่สภาวะพระ  ซึ่ง
ถือว่าเป็นขัน้หนึ่งของการเตรียมพร้อมในการเปล่ียนแปลงสภาวะอย่างหนึ่งด้วย  จะเห็นได้ว่า  
พิธีกรรมนีมี้การให้เกียรติเพศแม่ โดยให้ผู้ เป็นมารดาปลงผมนาคก่อน  ในขัน้ตอนนีแ้ตรวงมกัจะ
บรรเลงเพลงคา่น า้นม  แสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงพระคณุแม่  ธรรมเนียมการให้แม่ปลงผมนาคนี ้
เป็นคตท่ีิได้รับมาจากคตกิารบวชโดยสามญัทัว่ไปของชาวพทุธ  หลงัจากปลงผมนาคเสร็จแล้ว  จึง
มีการอาบน า้นาคซึง่ชว่งพิธีกรรมนีจ้ะเห็นได้ว่า เป้ฯพิธีกรรมท่ีสนกุสนาน แสดงให้เห็นถึงการเฉลิม
ฉลองครัง้สุดท้ายก่อนท่ีจะเปล่ียนสถานะของนาค (ซึ่งการเฉลิมฉลองนีย้งัรวมไปถึงการแห่นาค
ก่อนเข้าโบสถ์ด้วย) จากทางโลกไปสูท่างธรรม  ทัง้นีย้งัแสดงให้เห็นถึงการสละเร่ืองทางโลกอีกด้วย   

 1.5 ขบวนแห่   
หากพิจารณาจากข้อมูลภาคสนามท่ีได้เสนอมาแล้วนัน้  จะพบว่า “การแห่นาค” ถือ

เป็นขัน้ตอนหนึ่งของพิธีกรรมท่ีซ่อนความหมายไว้ให้ตีความอยู่มาก  โดยในการแห่นาคนัน้ตลอด
พิธีกรรมการบวชจะแหด้่วยกนั 3 ครัง้  ดงันี ้ 

ก. ขบวนแห่ในวนัสกุดิบ  เร่ิมต้นขบวนด้วยพ่อของนาค หรือญาติฝ่ายชายท่ีเป็น
คนโตของตระกูลฝ่ังพ่อ(ในกรณีท่ีบิดาของนาคเสียชีวิตไปแล้ว) ตามด้วยแม่ของนาคถือไตร (ใน
กรณีท่ีมารดาเสียชีวิตไปแล้วก็จะเป็นน้องสาว หรือญาติฝ่ังแม่ท่ีเป็นผู้หญิง) จากนัน้ก็ เป็นญาติๆ
ทัง้หมด เรียงล าดบัความอาวุโสบ้าง ไม่เรียงบ้างแล้วแต่จะจัดกัน ทัง้นีเ้พ่ือให้ขบวนเคล่ือนไปได้  
ญาติของนาคจะถือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ของพระสงฆ์  อาทิ  หมอน ป่ินโต หม้อข้าว เป็นต้น จากนัน้ก็
เป็นสาว ๆ ท่ีแต่งตวัสวยงามถือเคร่ืองไทยธรรม  ตอ่จากนัน้เป็นแขกผู้ ร่วมงานตา่งเต้นร ากนัอย่าง
สนกุสนาน (ในขณะแห่นาคนีส้่วนมากจะมีการด่ืมเบียร์ หรือ ของมึนเมาเพ่ือเพิ่มความสนกุสนาน
ของผู้ เข้าร่วมงาน)  จากนัน้เป็นแตรวง  ตอ่จากแตรวงเป็น นาคข่ีม้า  และหางนาคข่ีม้า  ในกรณีท่ีมี
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นาคหลายคน  จะเรียงล าดบันาคท่ีมีอายุจากมากไปหาน้อย  หรือบางครัง้ก็เรียงจากนาคท่ีเป็น
บ้านเจ้าภาพแล้วจงึเป็นนาคท่ีร่วมบวชด้วย  ตอ่จากนัน้จงึเป็นหางนาค   

ข. ขบวนแห่ย ่าน ้าค้าง  รูปแบบขบวนแห่นีจ้ะเร่ิมต้นขบวนด้วยแขกผู้ ร่วมงาน  
แล้วตอ่ด้วยแตรวง  จากนัน้จึงเป็นนาคและหางนาค แตน่าคและหางนาคจะสวมชฎาและเดินด้วย
เท้าเปล่าไปรอบหมู่บ้าน  ซึ่งเรียกกนัว่า “ย ่าน า้ค้าง”  โดยจะเร่ิมขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึน้เล็กน้อย  
ราวเกือบหกโมงเช้า จากนัน้จงึกลบับ้านไปตกับาตรเช้าและถวายภตัราหารเช้าแดพ่ระสงฆ์ท่ีนิมนต์
มาท่ีบ้าน 

ค. ขบวนแห่ก่อนเข้าพิธีอปุสมบท  ขบวนแห่นี ้ จะจดัรูปแบบขบวนเช่นเดียวกบั
ขบวนแห่ในวนัสุกดิบ  เพียงแต่แตกต่างท่ีการแตง่กายของนาค  คือ นาคโกนผมแล้ว  และนุ่งขาว
หม่ขาว  เม่ือขบวนแห่ถึงอโุบสถ  ขบวนแห่จะวนรอบโบสถ์ 3 รอบ จากนัน้ก็ท าพิธีขมาสีมา แล้วจึง
นาคจึงโปรยทานจากนัน้  โดยการเดินออกไปนอกเขตโบสถ์ แล้วเดินย้อนกลับเข้ามาในโบสถ์  
ในขณะท่ีนาคเดนิกลบันัน้บรรดาญาตขิองนาคจะพากนัเกาะชายผ้าห่มผ้านุ่งของนาค  แล้วนาคจึง
เดนิเข้าโบสถ์     

จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า แห่ น าคนั น้   เ ป็นพิ ธี ก ร รมตามคติ ตามพุท ธประ วัติ ใ น เ ร่ื อ ง 
“มหาภิเนษกรมณ์” คือ การจดัแต่งขบวนเปรียบตวันาคเป็นพระพุทธองค์เม่ือครัง้ออกผนวช  แต่ 
คติดงักล่าวเป็นพืน้ฐานทางความเช่ือโดยทัว่ไป  นอกจากนีแ้ล้วยงัแสดงให้เห็นว่าชาวมอญบ้าน
นครชมุน์ได้ให้ความส าคญักบัการแตง่ตวันาคในวนัสกุดิบและย ่าน า้ค้าง  คือ  ต้องมีการสวมสร้อย
แหวนและเคร่ืองประดบัตา่ง ๆ เพ่ือแสดงถึงความมัง่มีและเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ท่ีแสดงถึงกิเลส   

“...ก็เหมือนสละเงินทอง  เพ่ือไปบวช  สละทางโลก  ทิง้ทกุอย่างแล้วไปหาพระธรรม ... 
คนโบราณบอกวา่  สมบตัติายไปก็เอาไปไมไ่ด้นอกจากพระธรรม” (ลดัดา สงัมิ, 2553)   

“...ให้นาคข่ีม้าแสดงเหมือนตอนพระพทุธเจ้าออกบวช  แล้วจากนัน้ก็สละทรัพย์สมบตัิ
ทัง้หมด ...” (คมสรร จบัจ,ุ 2553)  

นอกจากนีแ้ล้วการท่ีขบวนแห่มีความสนุกสนานครืน้เครง  ทัง้ยงัมีการด่ืมของมึนเมา
นัน้  เป็นความคิดท่ีดีอย่างหนึ่งท่ีเป็นเหตผุลสนบัสนุนความคิดเร่ืองการสละเร่ืองทางโลก  เพราะ
สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีกิ้เลสตามคตทิางพทุธศาสนาด้วยเชน่กนั 
 
2. โลกทัศน์ที่ปรากฏ 

จากสัญลักษณ์ต่างท่ีปรากฏดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้  แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ทาง
ความเช่ือของชาวมอญบ้านนครชมุน์ผา่นพิธีกรรมงานบวชนาค  ดงันี ้
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2.1  หลักการปฏิบัตตินของชาวมอญ “พุทธอยู่ในใจ ผีอยู่ในวิถีชีวิต”  
หากพิจารณาจากขัน้ตอนของพิธีกรรมงานบวชนัน้จะพบว่า  มีพิธีกรรมทางความเช่ือท่ี

เก่ียวข้องทางพทุธศาสนาและการนบัถือผีบรรพบรุุษสลบักนัไปมาตามประเพณีท่ียึดถือปฏิบตัิของ
ชาวมอญบ้านนครชุมน์  เหตุท่ี เป็นเช่นนี  ้  เ น่ืองมาจากชาวมอญนับถือผีสายตระกูลใน
ขณะเดียวกันก็นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  ดังนัน้แล้ว  เม่ือประกอบ
พิธีกรรมบวชนาค ซึง่เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทางพทุธศาสนาโดยตรง  ก็ละเว้นการประกอบพิธี
ตามความเช่ือเร่ืองการนับถือผีบรรพบุรุษไปเสียไม่ได้  จะเห็นได้ว่า  พิธีกรรมส่วนใหญ่นัน้เป็น
พิธีกรรมเร่ืองการขอขมาบอกกล่าวบรรพบุรุษและสิ่งศกัดิ์สิทธิท่ีคนในหมู่บ้านนบัถือ  สิ่งเหล่านี ้
แสดงให้เห็นถึงความกตญัญ ูและการตอ่รองกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  ในขณะเดียวกนัก็ใช้ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาเร่ือง “บุญ” เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความเช่ือเร่ืองผี ให้อยู่ภายใต้การด าเนิน
ชีวิต ดงัจะเห็นได้จาก  การท่ีเจ้าพิธีพานาคไปบอกกล่าวบรรพบรุุษและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิว่าจะบวชและ
ขอให้คุ้มครองผู้บวช   หรือปรากกฎการณ์การเข้าทรงของผีบรรพบรุุษท่ีมาแสดงความดีใจท่ีลกูหรือ
ลานจะบวชให้  ปรากฏการณ์เหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงความถ้อยทีถ้อยอาศยัและการปรับตวัระหว่าง
ความเช่ือท่ีตรงกนัข้ามกนั  ระหว่าง “ผี”  และ “พทุธ”  ดงันัน้  การประนีประนอมทางความเช่ือทัง้
สองจงึถกูถ่ายทอดออกมาด้วยความคิดท่ีวา่ “พทุธอยู่ในใจ ผีอยู่ในวิถีชีวิต” นัน่เอง 

2.2 งานบวชคือเคร่ืองชีวั้ดความสัมพันธ์ในสังคม 
จะเห็นได้วา่ “งานบวช” ในแตล่ะบ้านเป็นสิ่งหนึง่ท่ีสามารถชีว้ดัความสมัพนัธ์ของคนใน

ชมุชน  กลา่วคือ  หากงานบ้านไหนมีคนไปร่วมน้อย  หรือไปช่วยงานน้อย สามารถแสดงให้เห็นว่า 
เจ้าบ้านบ้านนัน้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมน้อย  แต่ถ้าหากงานบวชบ้านใดมีคนไปช่วยหรือ
ร่วมงานมาก  ก็เป็นเคร่ืองบ่งชีไ้ด้ว่าเจ้าบ้านมีปฏิสมัพนัธ์กับคนในบ้านเป็นอย่างดี  ทัง้นีอ้าจเกิด
จากปัจจยัหลายอย่าง เช่น คนในตระกูลเป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ  หรือเป็นท่ีรู้จัก
ของคนในชมุชน  หรือตวัผู้บวชเป็นบคุคลท่ีมีพฤติกรรมดีเป็นท่ียอมรับของคนในชมุชน   ดงัจะเห็น
ได้จากกรณีงานบวชบ้านเนตร ท่ีมีคนมาช่วยอย่างตอ่เน่ือง  และมีความสนกุสนานครึกครืน้ตลอด
งาน  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ตวัผู้บวชเอง มีความสุภาพเรียบร้อย  และมีความประพฤติปฏิบัติ
ในทางท่ีดี ทัง้นีป้ระกอบกบัการเช่ือมโยงกับภูมิหลงัเร่ืองก าพร้าของตวัผู้บวช  จึงก่อให้เกิดความ
เข้าใจและแสดงให้คนในชุมชนเห็นถึงจริยธรรมท่ีมีต่อบรรพบรุุษ    จึงส่งผลให้มีคนในชุมชนร่วม
แรงร่วมใจกนัในการชว่ยงานบวช   

2.3 ความเช่ือเร่ืองบุญและบาป 
จะเห็นได้ว่า  ความเช่ือหนึ่งท่ีแฝงอยู่ในฐานความคิดของคนมอญ  นัน่ก็คือ ความเช่ือ

เร่ืองบญุและบาป  ซึ่งแฝงอยู่ในการกระท าตา่งๆท่ีปรากฏในพิธีกรรมบวช  อาทิ  เร่ืองการควบคมุ
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พฤตกิรรมของนาค  ห้ามมิให้เกิดอบุตัิเหตหุรือบาดแผล  หรือห้ามมิให้เท้าแตะพืน้ดิน      “... นาค
เป็นผูบ้ริสทุธ์ิ สะอาดจะไม่ใหเ้ทา้แตะพืน้  และระวงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่างๆ  เพราะถ้าเกิดบาดเจ็บ  
มีแผลแลว้จะบวชไม่ได ้จะเป็นบาป” (ลงุพิทกัษ์, สมัภาษณ์) หรือเร่ืองของการท าบญุเลีย้งพระเพล  
ยิ่งเลีย้งมากยิ่งดี  ยิ่งได้บญุ “ช่วงเลี้ยงพระเพลนี้  หากบ้านไหนนิมนต์พระมาฉนัเพลมาก  นิมนต์
มาหลายองค์จะถือว่าดี  ถือว่าไดบ้ญุมาก  พืน้ฐานทัว่ไปก็ 9 รูป”   (คมสรร จบัจุ,สมัภาษณ์)  หรือ  
แม้แตก่ารท าบญุฉลองพระให้กบัญาติท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองการสร้าง
บญุให้กบัคนท่ีตายไปแล้ว “เป็นการท าบญุสร้างพระใหก้บัญาติที่ตายไปแล้ว  อย่างบ้านเนตรนี้พ่อ
กบัแม่ตายไปแล้วจึงต้องสร้างพระถวายเพื่อเป็นบญุกุศล  เรียกว่า “ฉลองพระ” ” (พิทกัษ์ กะลิน
เกา,สมัภาษณ์)  เป็นต้น 

2.4 ความเช่ือเร่ืองทางโลกและทางธรรม 
จากความท่ีได้กลา่วมาบ้างแล้วในหวัข้อท่ีแล้วนัน้  จะพบว่ามีสญัลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็น

ถึงโลกทัศน์ของชาวมอญเก่ียวกับเร่ือง “ทางโลก”  (เร่ืองของกิเลสตันหา)  และ “ทางธรรม” 
(คณุธรรม  หลกัธรรมค าสอนทางพทุธศาสนา) ดงัจะเห็นได้จาก  การจดังานร่ืนเริงต่างๆขณะท่ีผู้
บวชมีสภานะภาพเป็นนาคอยู่  มีทัง้การเล่นการพนนั  การร้องร าท าเพลง  รวมถึงการด่ืมของมึน
เมา  ทัง้นีเ้ร่ืองทางโลกยงัปรากฏอยู่ในเร่ืองของความสนกุสนานในขบวนแห่  และการแตง่กายของ
นาคท่ีมีการแต่งกายสวยงาม  สวมสร้อยทอง  สวมแหวน  สวมชฎา  ส าหรับเร่ืองทางธรรมนัน้  
ปรากฏในเร่ืองของการนัง่ฟังพระสวดมนต์  การนัง่ฟังเทศน์  การโปรยทาน  และการขอขมา   

2.5 ความเช่ือในเร่ืองโลกหลังความตายและการร าลึกถงึบรรพบุรุษ 
ตลอดพิธีกรรมการขอขมาและบอกกล่าวสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  จะพบว่า  การเข้าทรงเป็นวิธี

หนึ่งในการติดต่อวิญญาณบรรพบุรุษ  และเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการร าลึกถึงบรรพบรุุษ  แสดงให้
เห็นว่า  ชาวมอญมีความเช่ือเร่ืองโลกหลังความตาย  กล่าวคือ  ยงันึกถึงเร่ืองของบรรพบุรุษอยู่
เสมอ  และมีความต้องการให้บรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแล้วได้อานิสงส์บญุจากการบวชของลกูหลาน  
จงึท าให้เกิดพิธีกรรมการขอขมาและบอกกลา่วบรรพบรุุษขึน้  ทัง้ท่ีเป็นผีต้นตระกลู (ปาโหนก) และ
ท่ีเป็นเจ้าท่ีท่ีคอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน  ทัง้นีเ้พ่ือการแสดงความกตญัญูรู้คณุต่อความเช่ือ
ดงักลา่ว  นอกจากนนีแ้ล้วยงัแสดงให้เห็นถึงการใช้ “บญุ” เป็นเคร่ืองมือในการแสดงความกตญัญู
และการระลกึถึง  ตวัอยา่งเชน่  การอธิษฐานของนาควา่จะบวช  และการฉลองพระ  เป็นต้น   
 
3. สรุปผลการวิเคราะห์ 

หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในหวัข้อข้างต้นนัน้  จะพบว่า  พิธีกรรมการบวชนาค
มอญบ้านนครชมุน์แสดงให้เห็นได้วา่ 
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3.1 ชาวมอญ แยกแนวการปฏิบตัิระหว่างความเช่ือแบบพทุธกบัผีอย่างเห็นได้ชดัเจน  
กลา่วคือ พิธีกรรมตา่งท่ีเก่ียวข้องกบัการขอขมาบอกกล่าวผีบรรพบรุุษก็ดี  หรือการไปขอขมาบอก
กลา่วผีประจ าหมูบ้่านก็ดี  สิ่งเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นได้ว่าชาวมอญบ้านนครชมุน์  
ไม่ได้ละทิง้ความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีเลย  เพียงแต่เป็นการบอกกล่าวเพ่ือ ของดปฏิบตัิการนบัถือ
ชัว่คราว  เน่ืองจากวา่  การบวชเป็นพระแล้วต้องปฏิบตัติามหลกัทางพระพทุธศาสนาจึงไม่สามารถ
ยดึคตกิารปฏิบตัแิบบผีท่ีเคยกระท ามาอยา่งเป็นประจ าได้ 

3.2 บทบาทหน้าท่ีของระหว่างเพศชายและหญิงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
ถึงแม้ว่าคติการนบัถือผีของชาวมอญจะมีการสืบเชือ้สายตระกูลฝ่ายชาย  และยกย่องฝ่ายได้เป็น
ใหญ่  แตใ่นบางกรณีก็จะต้องยกอ านาจบางประการให้กบัเพศหญิง  เป็นต้นว่า เจ้าพิธีท่ีเก่ียวข้อง
กบัการติดตอ่ส่ือสารระหว่างคนกบัผี จะเป็นเพศหญิง  และในขณะท าพิธีนัน้ เจ้าพิธีก็จะมีอ านาจ
ในการสัง่การได้อย่างเด็กขาด  ซ า้แล้วยงัมีอ านาจในการเช่ือมโยงทางความเช่ือเร่ืองบรรพบุรุษ
ระหวา่งคนเป็นและคนตายได้อีกด้วย 

3.3 ประเพณีบวช เป็นช่องทางหนึ่งให้คนเป็นหวนร าลึกถึงบุคคลท่ีอยู่ในอดีต  ทัง้ยัง
เป็นการเช่ือมความสมัพันธ์ในระบบเครือญาติให้เหนียวแน่นยิ่งขึน้ด้วย กล่าวคือ ท าให้ผู้ ท่ีอยู่ใน
โลกปัจจบุนั หากท าผิดพลาดพลัง้ไปก็ย่อมมีความเกรงกลวัตอ่บรรพบรุุษ  ทัง้ยงัท าให้การนบัถือผี
สายตระกลูมีความมัน่คงยิ่งขึน้ด้วย 

3.4 พิธีกรรมงานบวชเป็นกระจกสะท้อนความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนนัน้ได้เป็นอย่าง
ดี จะเห็นได้ว่าความร่วมมือของคนในชุมชนมักจะเกิดขึน้จากการถ่อยทีถ้อยอาศยักันระหว่าง
ครอบครัว การชว่ยเหลือกนัในในการจดังาน เตรียมงานนัน้ ทกุคนท่ีมาช่วยตา่งมีเจตนาในการช่วย
ด้วยใจ  ถึงแม้ว่าจะให้เหตผุลของการตัง้อยู่ค าว่า “บุญ” ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่า 
คือ การกระชบัความสมัพนัธ์ทางใจให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ไป  

  3.5 จากโลกทัศน์ทางความเช่ือเร่ืองผีและพุทธนัน้  จะเห็นถึงความสัมพันธ์บาง
ประการท่ีว่า  ชาวมอญต้องการให้ผีบรรพบุรุษมีความสุขสบาย  โดยยึดการท าบุญแบบคติพุทธ  
แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคติความเช่ือท่ีเป็นคูต่รงกนัข้ามดงักล่าวว่า แท้ท่ีจริงแล้วชาว
มอญต้องนบัถือผี แตก็่ยอ่มต้องนับถือพทุธเพ่ือท าให้ผีท่ีตนนบัถือมีความเป็นสขุ  ซึ่งจะเห็นได้จาก
การกระท าพิธีเซ่นไหว้ผี และก็ยงัมีการไหว้พระพุทธ  ท าบญุตกับาตร  ขอศีล เพ่ือให้ตนและบรรพ
บรุุษอยูใ่นชีวิตท่ีมีความสขุ 
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โลกทัศน์ทางความเช่ือของชาวมอญเร่ืองต่างๆท่ีปรากฏใน
พิธีกรรมบวชนัน้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัความเช่ือเร่ืองการนบัถือผี และการนบัถือศาสนาพทุธ    
ความเช่ือเร่ืองบุญบาป  ความเช่ือเร่ืองทางโลกทางธรรม  รวมถึงโลกทศัน์เก่ียวกับโลกหลงัความ
ตายและการร าลึกถึงบรรพบุรุษ  ซึ่งอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์และการต่อรองทางความเช่ือท่ี ว่า 
“พทุธอยู่ในใจ ผีอยู่ในวิถีชีวิต”  นอกจากนีแ้ล้ว  งานบวชยงัสามารถเป็นชีว้ดัถึงความสมัพนัธ์ของ
คนในสงัคมอีกด้วย  ซึ่งดไูด้จากจ านวนคนมาร่วมงาน  และการออกแรงช่วยเหลืองานของคนใน
ชมุชนท่ีมีตอ่เจ้าภาพงาน  งานบวชจงึสะท้อนโลกทศัน์ท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างคติความเช่ือแบบ
สองขัว้  คือ  คตแิบบพทุธ และคตแิบบผี  ทัง้นีย้งัมีคตแิบบพราหมณ์ท่ีเป็นรากฐานทางความเช่ือใน
เร่ืองของเทพยดา และขวญัของมนษุย์อีกด้วย 

ฉะนัน้แล้ว  พิธีกรรมงานบวชของคนไทยเชือ้สายมอญบ้านนครชุมน์  ถือเป็นอีก
พิธีกรรมหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือท่ีสัมพัน ธ์กัน  การถ้อยท่ีถ้อยอาศัยกันระหว่างคติ
ความคดิมนษุย์ในระบบศาสนาก็วา่ได้   
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บันทกึข้อมูลภาคสนาม 

 
1. งานบวชพี่แพร  ทองอ ่า (6-7 มีนาคม 2553) 

- วนัท่ี 6 มีนาคม 2553 (วนัสกุดบิ) 
บ้านพ่ีแพร ทองอ่ําตัง้อยูบ่ริเวณใกล้ๆวดัใหญ่นครชมุน์  เป็นบ้าน 2 ชัน้ ชัน้บนเป็นไม้ตอ่

ชานออกไปทางหน้าบ้านเล็กน้อย  ส่วนชัน้ล่างเป็นปนูกัน้เป็นห้อง  ทางเข้าบ้านจะเป็นแนวพุ่มไม้
เตีย้ๆ เป็นทางเล็กๆ  ในบริเวณบ้านพ่ีแพรนัน้ มีบ้านอีก 3 หลงั หลงัหนึ่งตัง้อยู่หลงับ้าน  เป็นบ้าน
ไม้ 2 ชัน้ แต่ปิดไม่มีคนอาศยั จาการสอบถามได้ความว่า “เป็นบ้านของฝ่ายแม่ เข้าถือผีอ่ืน ไม่
แนใ่จวา่ผีอะไร แตไ่มมี่ใครอยูแ่ล้ว แตย่งัมีปะโหนกเขา” (ป้าต้าว, 2553)  หลงัท่ี 2 ตัง้เยือ้งๆกบับ้าน
ไปทางทิศใต้ เป็นบ้านไม้เชน่เดียวกนั แตเ่ป็นบ้านเก่า เป็นบ้านย่า  ส่วนอีกลงัหนึ่งเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้
เช่นกันอยู่ติดกับบริเวณท่ีใช้เป็นโรงครัว  บริเวณหน้าบ้านตัง้เต็นท์ไว้เคร่ืองบวช  ด้านข้างบ้าน
จดัเป็นโรงครัวไว้ทําอาหารเลีย้งแขก บ้านพ่ีแพรนีจ้ดัเลีย้งแบบ “โต๊ะมอญ” คือ “อาหารออกมาเลีย้ง
แขกทัง้วัน  ใครมาก็กินได้เลย กินได้ตลอด อาหารแล้วแต่แม่ครัวจัดการ  เจ้าภาพจะให้จัดการ 
หรือไม่บางทีเจ้าภาพก็จะสัง่เองว่าอยากให้ทําอะไร  มีเงินมาแล้วก็แบง่ว่าจะซือ้ข้าวของเท่าไร  ทํา
อะไร  กับข้าวก็มี 3-4 อย่างต่อวัน  อาหารทั่วไปบ้างเป็นอาหารมอญบ้าง อย่างแกงหัวตาล  
ขนมจีนนํา้ยา  แกงเขียวหวาน ยํา แกงจืด  มีขนมหวานอย่างนึง อย่างวนันีมี้สาคนํูา้วุ้น... ” (น้าสรร 
จบัจ,ุ 6 มีนาคม 2553) 

เช้าวนัสุกดิบวันก่อนบวช 1 วนั (6 มีนาคม) บรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านและบ้านใน
ละแวกใกล้เคียงของบ้านพ่ีแพร ตา่งมาช่วยกนัเตรียมงาน  บ้างก็มาช่วยทําครัว  บ้างก็มาช่วยเก็บ
ล้าง  ผู้ เฒ่าผู้แก่ตา่งมาช่วยกนันัง่ทําบายศรี ร้อยดอกไม้ ทําซองธูปเทียนใส่หมากพล ูเพ่ือใช้ในพิธี
ขอขมาและไหว้ของนาค  ซองธูปเทียนจะทําจากใบตอง  ข้างในจะมีหมากพลจีูบและมวนด้วยฝ้าย  
ทําไว้ถาดหนึง่  อีกถาดหนึง่ทําซองไว้ใสด่อกรัก  “เอาไว้ขอขมาหน้าโบสถ์ในวนัพรุ่งนี ้(วนับวช) และ
ก็ไหว้ขมาศาลพ่อปู่   ศาลเจ้าพ่อช้างพนั  เวลาแห่ ” (ป้าเตีย้ม, 6 มีนาคม 2553 ) จากนัน้ก็จะนําไป
วางรวมกบัเคร่ืองบวชท่ีเตน็ท์  

ในวนันีน้าคและหางนาคจะสวมเสือ้เชิต้ขาว  นุ่งผ้าโสร่งแบบมอญ มีผ้าขาวม้าพาดบา่ 
ใส่เคร่ืองประดบับ้าง เช่น สร้อยพระ แหวน เป็นต้น  พอเวลาสายๆ สกัประมาณ 10 โมงเช้า  ป้า
เตีย้มผู้ เป็นเจ้าพิธีจะพานาค (พ่ีแพร)และหางนาค (น้องกัส) ประกอบพิธีไหว้ขมาเจ้าท่ีโดยปเู ส่ือ
บริเวณหน้าบ้านหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  ข้าวของท่ีไหว้นัน้ก็จะมีเคร่ืองบวชต่างๆ ได้แก่  ผ้า
ไตรจีวร  เคร่ืองไทยทาน บายศรี  ตัง้เรียงด้านหน้าเส่ือ  เจ้าพิธีจะเร่ิมทําพิธีขมาให้หางนาคก่อน  
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“ไหว้เจ้าท่ีเจ้าทาง  บอกกล่าวเจ้าท่ีก่อน  ว่าจะบวช และขอขมาเจ้าท่ีเจ้ าทาง  และให้เจ้าท่ี
คุ้มครอง” (ป้าเตีย้ม, สมัภาษณ์: 6 มีนาคม 2553)  นอกจากหางนาคแล้วยงัมีแม่และญาติพ่ีน้อง
ของหางนาคมานัง่ขอขมาด้วย  เจ้าพิธีจะจดุธูปเทียนบชูาบอกกล่าวเป็นภาษามอญ  หลงัจากนัน้ก็
ให้หางนาคยกไตรขึน้จบเหนือหวั แม่ของหางนาคก็เข้ามาตอ่แขนพร้อมกบัอธิษฐาน  หลงัจากนัน้
หางนาคก็จะกราบ 3 ครัง้ ถือเป็นอนัเสร็จพิธีขอขมา  การขอขมาของนาคนัน้จะทําตอ่จากหางนาค  
มีขัน้ตอนท่ีเหมือนกนั  เพียงแตเ่พิ่มเตมิเล็กน้อยคือ  นาคจะยกเคร่ืองบวชทัง้หมดขึน้อธิษฐาน ไม่ใช่
แคผ้่าไตรอยา่งเดียวแบบหางนาค 

หลงัจากนัน้ ป้าเตีย้มก็พานาคและหางนาคไปบอกกล่าวปะโหนก หรือ  ผีบรรพบุรุษท่ี
ทางบ้านนาคและหางนาคนบัถือ โดยเร่ิมจากบ้านของหางนาคก่อน (บ้านท่ีอยู่ตรงข้ามบ้านพ่ีแพร)  
ของท่ีนําขึน้ไปไหว้ขอขมาก็เป็นของชุดเดียวกันกับท่ีไหว้เจ้าท่ีในตอนเช้า ขัน้ตอนการไหว้ก็
เหมือนกัน  คือ  บอกกล่าวบรรพบุรุษ (ปาโหนก) ว่าลูกหลานจะบวช  แล้วก็ขอขมาจากนัน้ก็ยก
เคร่ืองบวชอธิษฐาน ถือว่าเป็นอนัเสร็จพิธี  แตมี่ข้อแตกต่างเล็กน้อยคือ  เวลาไหว้บอกกล่าวจะให้
นาคและหางนาคไหว้พร้อมกนั  ไมไ่ด้เข้าไปไหว้ทีละคนเหมือนอยา่งไหว้เจ้าท่ี  

หลังจากนัน้ก็เจ้าพิธีก็พาไปไหว้ปาโหนกฝ่ายนาค  เม่ือเสร็จพิธี  ก็เตรียมเลีย้งเพล
พระสงฆ์  ในการเลีย้งเพลพระสงฆ์นี ้ นาคและหางนาคจะเป็นคนถวายอาหารพระสงฆ์  แล้วนัง่
แยกวงกินอาหารพร้อมพระสงฆ์  เม่ือพระสงฆ์ฉันเสร็จก็เจริญพระพทุธมนต์แล้วกลบัวดั  หลงัจาก
นัน้ นาคและหางนาคก็จะไปอาบนํา้แตง่ตวัเปล่ียนเป็น “ชดุแห่”  คือ นาคและหางนาคจะแตง่หน้า
ทาปาก ปัดแก้มสีชมพู ใส่ตุ่มหู ใส่สร้อย ใส่แหวน มีดอกไม้กระดาษสีชมพูทัดหู ซึ่งดอกไม้นัน้ทํา
จากกระดาษย่นสีบานเย็นบ้าง  บางทีก็สีแดง  ก้านเป็นลวดแล้วเสียบเข้าไปในบหุร่ีเพ่ือสามารถใช้
ทดัหนูาคได้ ห่มสไบเรียบสีชมพ ูเบี่ยงไปทางซ้าย  มีผ้าส่ีเหล่ียมผืนผ้า  กว้างประมาณ 5 นิว้ ยาว
ประมาณคร่ึงวา  ปักด้วยลกูปัดเป็นลวดลายสวยงาม และมีลกูปัดห้อยกรุยชายสวยงามทัง้ผืน วาง
ไว้บนบ่าข้างขวาของนาคและหางนาค นุ่งผ้าจีบหน้านางด้วยผ้าสีนํา้เงิน คาดเข็มขดัทอง ใส่กําไล
ข้อเท้า  

“พวกเคร่ืองประดบัพวกสร้อยคอ แหวน กําไล ถ้าเจ้าภาพไม่มี ป้าก็จะเตรียมไว้ให้  แต่
ถ้ามีก็ใช้ของเขา  หรือบางทีเจ้าภาพอยากให้ลกูหลานใสเ่คร่ืองเพชรทองของเขาเองก็เตรียมมาเอง” 
(ป้าอ้วน (ชา่งแตง่หน้านาคประจําหมูบ้่าน), 8 มีนาคม 2553) 

พอถึงเวลาบา่ย นาคแตง่ตวัเสร็จก็จะมาถ่ายรูปหน้าเคร่ืองบวช โดยมีสาวๆอุ้มต้นเทียน
ท่ีแต่งตวัด้วยชุดไทยสวยงาม และญาติๆมาถ่ายรูปร่วมกัน  เม่ือได้เวลาสมควรแล้วก็ตัง้ขบวนแห่
นาค  โดยมีพอ่ของนาคสะพายบาตรและถือตาลปัตร นําหน้าขบวน จากนัน้ก็แม่ของนาคถือหมอน 
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และญาติผู้ ใหญ่ถือเคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น ไตร  หม้อข้าว ถาดใส่หมากพลู  กระทงใส่ดอกรัก เ ป็นต้น  
ส่วนสาวๆท่ีแต่งตวันัน้ จะถือบายศรี 4 คน  นอกนัน้จะถือเคร่ืองไทยธรรมท่ีเตรียมไว้  เดินต่อจาก
ญาติของนาค  ตอ่จากนัน้ก็เป็นผู้คนท่ีมาร่วมงาน  เต้นรํากนัอย่างสนกุสนาน ตอ่ด้วยแตรวงท่ีทาง
เจ้าภาพจ้างมา แล้วจึงเป็นนาคซึ่งนัง่อยู่บนม้า  และหางนาค  ในเวลาแห่นีน้าคและหางนาคต้องข่ี
ม้าแหไ่ปตามถนน ม้านีจ้ะแตง่ตวัด้วยเคร่ืองประดบัพูท่ี่ทําจากไหมพรมหลากสีประดบัท่ีหวัม้า และ
อานม้าอย่างสวยงาม รวมทัง้ใส่กระพรวนท่ีขาม้าทัง้ 4 ข้างด้วย เร่ืองม้าแห่นีมี้ “ลงุเกรียง” เป็นคน
จดัการเร่ืองม้าแห ่ เน่ืองจากลงุเกรียงเลีย้งม้าเพ่ือไว้ใช้ในงานแหต่า่งๆโดยเฉพาะ    

ขบวนแหจ่ะแหไ่ปไหว้ศาลเจ้าพอ่ช้างพนัท่ีอยูก่ลางหมูบ้่าน  โดยจะแหไ่ปตามถนนเลียบ
ริมนํา้จนถึงศาลเจ้าพ่อช้างพนัท่ีอยู่ หมู่ 5 พอถึงศาล จะมีคนอุ้มนาคและหางนาคลงจากม้าเพ่ือ
ไมใ่ห้เท้าแตะพืน้ ด้วยความเช่ือท่ีวา่ “นาคเป็นผู้บริสทุธ์ิ สะอาดจะไมใ่ห้เท้าแตะพืน้  และระวงัไม่ให้
เกิดอันตรายต่างๆ  เพราะถ้าเกิดบาดเจ็บ  มีแผลแล้วจะบวชไม่ได้ จะเป็นบาป ” (ลุงพิทักษ์, 
สมัภาษณ์) ในศาลเจ้าพอ่จะมีเคร่ืองเซ่นคาวหวานและเคร่ืองบวชจากขบวนแห่มาวางเรียงไว้  เพ่ือ
ทําการสกัการะเจ้าพอ่  เจ้าพิธีจะจดุธูปบอกกลา่วเจ้าพ่อว่า “นาคช่ืออะไร เป็นใคร มาบอกกล่าวว่า
จะบวช และขอพรให้เจ้าพ่อคุ้มครองนาคให้มีแตค่วามเจริญรุ่งเรือง ...  ใครบวชจะต้องมาไหว้องค์
เจ้าพ่อช้างพนั  ถ้าไม่ไหว้จะถือว่าผิดประเพณี และจะเกิดสิ่งไม่ดีกบันาคและครอบครัว” (ป้าเตีย้ม
,สมัภาษณ์) หลงัจากเสร็จพิธีบอกกล่าวเจ้าพอ่ช้างพนัแล้ว  ก็จะแหไ่ปตามถนนเลียบริมนํา้แม่กลอง
ไปยงัวดัใหญ่นครชมุน์  เม่ือถึงวดัขบวนแห่จะรออยู่ด้านหน้าวดั  นาคและหางนาคจะถกูอุ้มมาส่งท่ี
ศาลาหน้าวดัแล้วเดินขึน้ไปบนหอฉันเพ่ือไหว้พระและเพ่ือขอขมาเจ้าอาวาสด้วยธูปแพเทียนแพ  
มคันายกจะกล่าวคําขอขมาให้นาคและหางนาคกล่าวตาม  จากนัน้  เจ้าอาวาสจะรับธูปเทียนแพ
ไว้  นาคและหางนาคจะลงจากหอฉัน  และแห่ไปไหว้หลวงพ่อพญาแลบนวิหารปากี  จากนัน้ก็
ถ่ายภาพหน้าวิหาร  แล้วก็แหไ่ปตามถนนเลียบริมนํา้  เป็นระยะทางหนึง่  แล้วจงึแหก่ลบัเข้าบ้าน   

ก่อนท่ีจะแหเ่ข้าบ้านนัน้  นาคจะถกูอุ้มลงจากม้า  ให้ขึน้ข่ีคอเพ่ือนเข้าไปยงับริเวณบ้าน  
หน้าบ้านนัน้ มีการเตรียมเคร่ืองเซ่นและเคร่ืองบวชไว้บนเส่ือ ตัง้หนัหน้าเข้าตวับ้าน ขวามือเป็น
สําหรับอาหารคาวหวานใส่ไว้ในถาด และมีเหล้าขาวหนึ่งขวด พร้อมด้วยแป้งเจิมใส่ไว้ในแก้วมี
ใบไม้2-3 ใบ และเทียน 1 เล่ม อยู่ในแก้ว แก้วแป้งเจิมจะวางอยู่ใบกล้วย  ส่วนทางซ้ายมือของ
เคร่ืองบวชท่ีวางไว้บนเส่ือนัน้มีชฎาวางอยู่ในรุ้ง  เจ้าพิธีจะเรียกนาค หางนาคและแม่ของนาคและ
หางนาคมาไหว้เคร่ืองบวชตา่งๆ  โดยใช้ธูปเทียนและดอกเข็มสีแดง  หลงัจากไหว้เสร็จเจ้าพิธีก็จะ
ยกไตรให้นาคจบอธิษฐาน ต่อไปยกบาตรและตาลปัตรให้นาคขึน้จบอธิษฐาน จากนัน้ก็ยกไตรของ
หางนาคให้หางนาคขึน้จบอธิษฐาน  แล้วจึงยกชฎาให้นาคจบอธิษฐาน ต่อไปยกชฎามาสวมหัว
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หางนาค  แล้วหยิบแป้งเจิมประพรมไปท่ีเคร่ืองบวช  จากนัน้นําเทียนเจิมคาถาบนฝ่ามือของนาค
และหางนาคตามลําดับ  จากนัน้เจ้าพิธีก็มีอาการเหมือนเข้าทรง  จากการสอบถามผู้ อยู่ใน
เหตกุารณ์นัน้ ได้ความว่า เป็นญาติท่ีล่วงลบัไปแล้วทางครอบครัวของน้องกสัมาเข้าร่างทรง “บอก
ว่าดีใจท่ีบวชให้” (ป้าต้าว,สมัภาษณ์)  ในขณะเข้าทรงนัน้ร่างทรงจะเรียกญาติของนาคและหาง
นาคมาพูดคุย  หลังจากเข้าทรงได้ระยะหนึ่ง  ป้าเ ตีย้มเจ้าพิธีก็มีอาการเป็นปกติ  แล้วก็บอกให้ 
นาคและหางนาคกราบสามครัง้  จากนัน้ก็ยกของทัง้หมดขึน้ไปไว้บนบ้าน  สํารับอาหารคาวหวาน
ในถาด  ป้าเตีย้มจะนําไปเทรวมกนับนใบตองหน้าบ้าน “ทิง้ไว้เพ่ือเป็นทานให้กับพวกผีไม่มีญาติ” 
(ป้าเตีย้ม,สมัภาษณ์) จากนัน้ก็นาคและหานาคเตรียมตวัฟังพระเจริญพุทธมนต์เย็น  โดยเจ้าภาพ
จะนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพทุธมนต์ข้างบนบ้าน   

ด้านบนนัน้ จะเตรียมอาสนะพระไว้ตามจํานวนพระ ด้านหน้าอาสนะวางเคร่ืองบวช
ตา่งๆท่ีทําพิธีจากด้านลา่งก่อนหน้านี ้ ซ้ายมือจะมีโต๊ะหมู่บชูาพระพทุธรูป  นาคและหางนาคจะนัง่
ตรงข้ามกับพระสงฆ์ โดยมีเคร่ืองบนอยู่ตรงกลาง เม่ือเร่ิมพิธี  นาคจะจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ  
จากนัน้มคันายกก็จะเป็นผู้ นําอาราธนาศีล และอาราธนาพระปริตร  เม่ือเจริญพระพุทธมนต์เย็น
เสร็จแล้ว พระสงฆ์ทัง้ 8 รูปจะเดินทางกลบั  เหลือเพียง 1 องค์ จากนัน้ก็เทศน์ 1 กณัฑ์เพ่ือเป็นการ
สอนนาค “เนือ้หากณัฑ์เทศน์  สว่นใหญ่จะมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัการบวชและพระคณุแม่  เพ่ือสอนให้
นาคกตญัญรูู้คณุ” (ลงุพิทกัษ์,สมัภาษณ์)  เม่ือเทศน์เสร็จ จงึนิมนต์พระสงฆ์กลบั เป็นอนัเสร็จพิธีใน
วนันี ้  ในชว่งกลางคืนท่ีบ้านพ่ีแพรมีการจดัรําวง  
 
2. งานบวชบ้านน้องอ๋ัน (นายชาญพชัิย แย้มส ารวล: 27 -28 มีนาคม 2553) 

งานบวชบ้านน้องอัน๋นี ้ เจ้าภาพกําหนดไว้ 2 วนัเชน่กนั  เพียงแต ่อัน๋ หรือ นาคไมจ่ดั
ขบวนแห่ ขัน้ตอนพิธีกรรมโดยทัว่ไปก็เชน่เดมิ เพียงแตไ่ม่มีแหเ่ทา่นัน้  แตก็่มีรายละเอียดปลีกย่อย
ท่ีแตกตา่งกนั  ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้ 

- วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
บ้านน้องอัน๋  ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกันกับบ้านตามอง เกษเจริญ บ้านอัน๋มี 2 หลงั หลงั

หน้าสดุเป็นบ้านของพ่ีสาว ซึ่งพ่ีสาวอาศยัอยู่  ส่วนอีกหลงัอยู่เยือ้งไปทางขวาของบ้าน เป็นบ้านท่ี
อัน๋และแมอ่าศยัอยู ่ด้านหลงับ้านพ่ีสาวใช้เป็นโรงครัวในการทําอาหารเลีย้งแขกและเลีย้งพระ  ส่วน
ด้านหน้าบ้านพ่ีสาว จนเกือบถึงหน้าบ้านคณุตามอง เกษเจริญ จดัเป็นสถานท่ีจดัเลีย้ง  หรือมีเก้าอี ้
ตัง้ไว้เพ่ือให้แขกท่ีมางานนัง่ฟังพระสวดมนต์เวลาทําบญุ  สถานท่ีประกอบพิธีอยูข้่างบนบ้าน   
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สําหรับพิธีบวชนัน้  ในช่วงเช้ามีการขอขมาเจ้าท่ีและไหว้ปาโหนก โดยมีเจ้าพิธี คือ ป้า
เตีย้ม  หลงัจากนัน้ก็เลีย้งเพลพระ   จากนัน้ก็มีการประกอบพิธีช่วงเย็น คือ  เจ้าพิธีพานาคไหว้บอก
กล่าวปาโหนกหน้าบ้าน  แล้วย้ายเคร่ืองบนไปตัง้ไว้บนบ้าน  นิมนต์พระมาสวดมนต์เย็น  นาคอัน๋ 
แตง่กายแบบมอญ คือ  สวมเสือ้เชิต้สีขาว  มีผ้าพาดบา่ และนัง่โสร่ง  หลงัจากพระสงฆ์เจริญพทุธ
มนต์เย็นเรียบร้อยแล้วก็ ฟังเทศน์ 1 กณัฑ์  เสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ในช่วงดกึท่ีบ้านนาคมีการร้อง
คาราโอเกะกนัอยา่งสนกุสนาน    

- วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 
ชว่งเช้าเวลาประมาณ 6 โมงเช้า มีการตกับาตรเช้า  ทําบญุเลีย้งพระเช้า ช่วงเช้านีน้าค

แตต่วัด้วยชดุแหน่าค (หม่ผ้าสไบสีชมพ ูนุง่ผ้าสีนํา้เงิน)  จากนัน้เลีย้งเพลพระ  เม่ือพระฉันเพลเสร็จ  
ทางเจ้าภาพจดัเลีย้งอาหารแขกด้วยโต๊ะจีน  เน่ืองจาก “ไม่อยากให้เกิดความยุ่งยาก  อีกอย่างไม่
ต้องเหน่ือยเก็บล้าง” (แมข่องอัน๋, สมัภาษณ์) 

หลงัแขกกินเลีย้งเสร็จก็เร่ิมพิธีปลงผมและอาบนํา้นาค  จากนัน้นาคจงึเปล่ียนชดุเป็น
ชดุขาว  เม่ือเวลาใกล้ถึงฤกษ์บวช จงึจดัขบวนแห ่โดยให้นาคขึน้ม้าแหไ่ปยงัวดั  ทําการขอขมาศาล
เจาพอ่ปู่ ศรีวิชยั  แล้วแหเ่วียนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ  หลงัจากนัน้ก็ขอขมาสีมาหน้าโบสถ์  แล้วถึง
เข้าพิธีอปุสมบทตามพทุธศาสนา    
 
ค. งานบวชบ้านเนตร (25-26 เมษายน 2553) 

ก่อนจะถึงวันงานประมาณ 2-3 เดือน เจ้าภาพในการบวช คือ “ป้ายุ่ง” และญาติๆ 
เน่ืองจากเนตร กําพร้าพ่อและแม่ อาศยัอยู่กับป้า เนตรมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง ช่ือ นุช ก่อนวนังาน
ญาติๆ ตา่งพากนัแจ้งขา่วเร่ืองานบวชเนตร วา่จะจดัขึน้วนัท่ี 26 เมษายน ชว่งหลงัสงกรานต์  เตรียม
ข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีต้องใช้ในงานบวช  อาทิ  เส่ือ  จองเก้าอี ้ จองโต๊ะ มะพร้าว รวมถึงจองพระสงฆ์
ล่วงหน้าด้วย   นอกจากนีแ้ล้วยงัได้ทาบทามพ่ีพชัรินทร์และผู้ วิจยัให้มาช่วยถ่ายภาพและวิดีโอใน
งานบวชให้ด้วย  ก่อนถึงวนังานน้าสรรมาแต่งหน้าเนตร (นาค) และใหม่ (หางนาค)  เพ่ือถ่ายรูป  
ซึ่งพ่ีพัชรินทร์ช่วยจัดทําป้ายประกาศในงานบวชครัง้นี ้ รวมถึงจัดทําวีดิทัศน์สัน้ๆ เก่ียวกับภาพ
บรรยากาศงานบวชในวนัแรก  เพ่ือฉายในคืนวนัสกุดบิ   

- วนัก่อนวนัสกุดิบ (24 เมษายน 2553)  
ชว่งเช้าญาติๆ ฝ่ายชายและเพ่ือนฝงูของนาคตา่งเตรียมสถานท่ี นําดิน หินและทรายมา

ถมเกล่ียทําให้พืน้ท่ีโดยรอบเสมอกัน  โดยตัง้เต็นท์และประดบัประดาตกแต่งด้วยสายรุ้ง บริเวณ
ข้างบ้านยา่ล ุ(ทวดของเนตร) กัน้ฉากด้วยผ้าเพ่ือทําเป็นอาสนะสงฆ์ ในการประกอบพิธีตา่งๆ พืน้ปู
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ด้วยผ้าใบสีขาว  ด้านหน้าทางซ้ายมือมีปะรําทําด้วยไม้ตอ่สงูเป็นหิง้มีหลงัคา หิง้มี 3 ชัน้ ชัน้บนสดุ
ไว้พระพทุธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ชัน้ท่ี 2 ไว้แจกนัดอกไม้  และชัน้ท่ี 3 ไว้เทียนและกระถางธูป ถัด
จากหิง้ปะรํานี ้เป็นโต๊ะไว้เคร่ืองบวช  ส่วนฝ่ายผู้หญิงตา่งช่วยงานครัว เพ่ือทําอาหารเลีย้งคนท่ีมา
ชว่ยจดัสถานท่ี  

เวลาสาย ป้าต้าว  ลงุบญุนํา และญาติผู้ ใหญ่ พานาคและหางนาคไปขอขมาญาติฝ่าย
พอ่ท่ีฝ่ังบ้านมว่ง  มีดอกเข็ม ธูปและเทียน  วิธีการขอขมาและบอกกล่าวญาติฝ่ายพ่อนัน้  นาคและ
หางนาคจะต้องนัง่อยู่บนเส่ือ  จากนัน้จดุธูปและเทียนในพานดอกไม้  แล้วยกให้ผู้ ใหญ่ด้วย 2 มือ  
จากนัน้จึงกราบ 3 ครัง้   ลงุบญุนําจะกล่าวคาถาบาลีขอขมาและขอบวช  นาคและหางนาคกล่าว
ตาม  เม่ือกล่าวคาถาครบแล้ว  นาคและหางนาคจะยกพานดอกไม้ให้กับญาติผ็ใหญ่อีกครัง้หนึ่ง  
กราบ 3 ครัง้ ผู้ใหญ่รับพาน  ถือเป็นอนัเสร็จพิธี การกระทํานี ้“ทําเพราะว่าต้องมาบอกกล่าวญาติท่ี
อยู่คนละหมู่บ้าน เพราะฝ่ังพ่อของเนตรเดิมอยู่บ้านม่วงมาก่อน  บอกให้เขารู้ว่าเราจะบวช ” 
(ป้าต้าว, สมัภาษณ์)   

เม่ือไหว้ญาตผิู้ใหญ่เสร็จแล้ว  ก็กลบับ้านไปเตรียมงานสําหรับวนัพรุ่งนี  ้ .ในตอนค่ําของ
วนันีท้างเจ้าภาพจดัคาราโอเกะให้คนท่ีมาชว่ยงานร้องเพลงกนัอยา่งสนกุสนานด้วย   

- วนัสกุดบิ (25 เมษายน 2553) 
ตอนเช้าของวนัสกุดบินี ้ บรรดาผู้ใหญ่ท่ีมีฝีมือเร่ืองงานดอกไม้  จะช่วยกนัทําซองใส่ธูป

เทียน  ร้อยดอกรักเป็นพวงยาวๆเพ่ือใช้ห้อยรอบพานบายศรี  และทํากระทงใส่ดอกรัก เพ่ือเป็น
เคร่ืองบชูาและเคร่ืองขอมาในวนัถดัไป  เร่ืองบายศรีท่ีใช้ในงานบวชนัน้มีความแตกตา่งจากบายศรี
ในท่ีอ่ืนๆ  ซึ่งชาวมอญบ้านนครชุมน์คิดว่า   “... การทําบายศรีของชาวมอญนครชุมน์ต่างจาก
บายศรีของภาคอีสาน ภาคเหนือ หรืออ่ืนๆคือจะเป็นรูปทรงสงูเพรียว คล้ายองค์เจดีย์หรือการพนม
มือ ลกัษณะการม้วนหรือพนัใบตองดเูรียบง่ายเรียงคล้ายนิว้มือ ในงานพิธีบวชนาคมอญมกัทําเป็น
คู ่คือบชูาครู, พ่อแม่, บวงสรวงเทวดา ในขบวนแห่นาคจะต้องนําบายศรีไปประกอบพิธีทุกครัง้ ไม่
ว่าจะเป็นการไหว้เสาผี, การบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทาง, การขอขมาอุปัชฌาย์ ตามวัดต่างๆการ
บวงสรวงศาลเจ้าประจําหมูบ้่าน ... บายศรีของชาวมอญ จะประกอบด้วยดอกรัก ซึ่งนํามาร้อยเป็น
เส้นยาว คล้องไว้บนยอดประธานและยอดรองทัง้ส่ีสลบัไปประมาณ3ชัน้ มีธูปเทียน แนบกันยอด
กลาง (ยอดประธาน) และมีหมากพลอูยูข้่างใน ซึ่งการทําบายศรีลกัษณะนีห้าชมได้ยาก นบัว่าเป็น
เอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ินของชาวมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ ...” (น้าสรร จบัจ,ุสมัภาษณ์: 8 ก.ค. 54) 

ในชว่งเช้านีน้าคและหางนาคจะแตง่ตวั ด้วยชดุทําบญุแบบมอญคือ  สวมเสือ้เชิต้สีขาว
แขนยาว  นุง่ผ้าโสร่ง สวมสร้อยพระ  คาดผ้าพาดบา่ 
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เม่ือถึงเวลาเร่ิมงาน  ผู้ คนเร่ิมทยอยมากันมาก หลายคนมาช่วยงานตัง้แต่เม่ือวาน  
“อยากมาชว่ย  ชว่ยแล้วได้บญุ เนตรเป็นเดก็ดี  นา่รักเลยอยากมาชว่ย” (ป้าต้าว,สมัภาษณ์) 

“เนตรมนัไมมี่ใคร  ชว่ยแล้วได้บญุ  ชว่ยคนในงานบวชได้บญุ” (น้าแปง, สมัภาษณ์)  
เวลาสาย ป้าเตีย้มจะพานาคไหว้บอกกล่าวปาโหนกให้ห้องผีบนบ้าน ในขณะท่ีทําพิธี

อยู่นี ้ ญาติผู้ ใหญ่คนหนึ่งร้องไห้ และวิ่งเขาโผกอดนาคและนชุของน้องสาวท่ีกําลงัไหว้ปาโหนกใน
ห้องผี  จากการสอบถามรู้วา่เป็นแมข่องนาคต้องการส่ือสารกบัครอบครัว   

จากนัน้เจ้าพิธีก็พานาคและหางนาคไปไหว้ศาลเจ้าทีประจําหมู่ 5 ตัง้อยู่ทางด้านหลงั
สถานท่ีจดังานไม่ไกล  ศาลเจ้าท่ีประจําหมู่ 5 นี ้เป็นศาลไม่ใหญ่มาก  ดรูกร้าง  เม่ือไหว้บอกกล่าว
และขอขมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าพิธีก็พานาคและหางนาคกลบัมายงับ้าน จากนัน้ก็พาเฉพาะหางนาค
ไปไหว้สิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ในบ้านของหางนาค  เน่ืองจากหางนาคมีเช่ือจีน  จึงไม่มีหิง้ผีแบบมอญ  
จากนัน้จงึพาหางนาคลงมาไหว้พระภมูิเจ้าท่ีท่ีอยูห่น้าบ้าน   

ตอ่จากนัน้ เจ้าพิธีให้นาคไหว้เจ้าท่ีท่ีอยูบ่ริเวณหน้าบ้านย่าล ุโดยนัง่บนเส่ือ มีเคร่ืองไตร
และเคร่ืองบวชอยู่ด้านหน้า  นัง่หนัหน้าไปทางเดียวกับประตบู้านแล้วทําพิธีขอขมาบอกกล่าวกับ
เจ้าท่ี  ยกไตรและบาตรอธิษฐานขึน้จบเหนือศีรษะ  นาคกราบลงกบัพืน้  ถือวา่เป็นอนัเสร็จพิธี 

พอถึงเวลาใกล้บา่ยนาคและหางนาคเปล่ียนชดุเป็นชดุแหน่าค  แล้วเร่ิมขบวนแห่ไปไหว้
เจ้าพอ่ช้างพนั  จากนัน้ไปไปขอขมาเจ้าอาวาสบนหอฉันท่ีวดัใหญ่ฯ จากนัน้จึงแห่กลบัเข้าบ้าน  ใน
ระหว่างท่ีให้นาคข่ีคอหลังจากลงจากม้าแล้วส่งนาคเข้าบ้านนัน้  พวกเพ่ือนๆนาคกลับยืดยือ้จน
เสียเวลาไปบ้าง  ทําให้ญาติผู้ ใหญ่หลายท่านไม่พอใจ  เม่ือนาคและหางนาคเข้าบ้านได้แล้ว  เจ้า
พิธีจงึทําพิธีขอขมาและบอกกลา่วปาโหนกอีกครัง้หนึ่งท่ีลานหน้าอาสนะสงฆ์  ในขณะทําพิธีอยู่นัน้  
“พ่ีแพะ” ญาติคนหนึ่งมีอาการท่ีแปลกไปจากปกติ  คือ  ร้องไห้  แล้วโผเข้ามากอดนาคขณะทําพิธี  
จนป้าเตีย้มเจ้าพิธีต้องส่ือสารกับวิญญาณท่ีมาสิงพ่ีแพทอยู่นาน  จนให้คนอ่ืนๆหามขึน้ไปบนบ้าน 
จากนัน้ระยะหนึง่พี่แพะก็เป็นปกติ 

เม่ือเสร็จพิธีแล้ว  พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์เวลาเย็น  พร้อมกับเทศน์ 1 กัณฑ์  
จากนัน้เป็นอันเสร็จพิธี   ในคืนนีเ้จ้าภาพได้จัดรําวงย้อนยุดเพ่ือให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกัน  
นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการเลน่ไฮโลอีกกลุม่หนึง่ด้วย 
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- วนัอปุสมบท (26 เมษายน 2553) 
หลงัจากนาคและหางนาคแห่ย่ํานํา้ค้างในตอนเช้าเสร็จแล้วนัน้ นาคเปล่ียนชดุจากชุด

ยํา้นํา้ค้างเป็นชุดแห่นาค พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์เช้า ตักบาตรเช้า  ในช่วงมีการฉลอง
พระพุทธรูปท่ีตัง้อยู่บนหิง้ปะรํา โดยการนําพระลงจากหิง้ปะรํา ใส่พานแล้วนาคและหางนาคจับ
ประเคนให้พระสงฆ์ท่ีเป็นใหญ่  จากนัน้พระจะสวดมนต์  เม่ือสวดเสร็จก็จะรับพระไว้  เหตท่ีุมีการ
ฉลองพระนัน้เพราะ “เป็นการทําบุญสร้างพระให้กับญาติท่ีตายไปแล้ว  อย่างบ้านเนตรนีพ้่อกับ
แม่ตายไปแล้วจึงต้องสร้างพระถวายเพ่ือเป็นบุญกุศล  เรียกว่า “ฉลองพระ” ” (ลุงพิทักษ์
,สมัภาษณ์) จากนัน้ ญาตทิัง้หลาย  ถวายเคร่ืองไทยธรรม  จากนัน้ก็กรวดนํา้อทุิศสว่นกศุล 

เม่ือถึงเวลาเพล  จึงนิมนต์พระสงฆ์มาฉันเพล  ในงานบวชเนตรนีน้ิมนต์พระมาเลีย้ง
เพลจํานวน 25 รูป สามเณร  2  รูป  หลงัจากเลีย้งเพลพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว  จึงปลงผมและ
อาบนํา้นาค  ตอ่จากนัน้นาคเปล่ียนเป้ฯชดุขาว  แห่นาคและหางนาคไปวดั ซึ่งในงานบวชของเนตร
นีไ้มข่ี่ม้าแหไ่ปท่ีวดั  แตข่ี่คอของบรรดาญาตแิละเพ่ือนผู้ชายท่ีมีร่างกายแข็งแรงแห่ไปวดั  เม่ือถึงวดั
แล้วเจ้าพิธี(ป้าเตีย้ม)พานาคไปขอขมาศาลเจ้าพอ่ปู่ ศรีวิชยั  จากนัน้จึงแห่ไปโบสถ์  เม่ือถึงโบสถ์แห่
รอบอโุบสถ 3 รอบ  ขณะท่ีนาคและหางนาคเวียนรอบโบสถ์สามรอบนัน้  ในมือนาคและหางนาค
จะถือดอกรักท่ีทําเป็นซองสามเหล่ียมด้วยใบตอง  เม่ือเดินถึงใบเสมา ต๋ี(เด็กหนุ่มในบ้านนครชมุน์)
ท่ีมาช่วยงานหยิบซองดอกรักท่ีนาคถือไปวางไว้ข้างเสมา  เข้าใจว่าเป็นการบูชาเสมา  เม่ือเวียน
รอบโบสถ์ 3 รอบแล้ว  นาคและหางนาคจะมานัง่ท่ีหน้าโบสถ์เพ่ือทําพิธีวนัทาสีมา  เคร่ืองบวชตา่งๆ
ถกูนําไปไว้บนโบสถ์  ยกเว้นผ้าไตรท่ีจะให้หลงัจากพิธีวนัทาสีมา  ญาติผู้หญิงจะอยู่รออยู่บริเวณ
ด้านหน้าโบสถ์  ซึ่งหญิงชาวมอญยึดถือปฏิบตัิกันมาว่าจะไม่เข้าโบสถ์ เพราะ “โบสถ์เป็นสถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ  อีกอยา่งผู้หญิงไมค่วรนัง่ระดบัเดียวกบัพระ  เพราะในโบสถ์มอญไม่ได้ยกพืน้เป้ฯอาสนะ
เหมือนอย่างวดัไทย ...” (ย่าลดัดา สงัมิ,สมัภาษณ์) “...เพราะ ใต้พืน้โบสถ์เขาทํายนัต์ไว้  ทําคาถา
ไว้  ผู้หญิงเข้าไปไม่ได้  ผู้หญิงเข้าไปความศกัดิ์สิทธ์ิก็เส่ือม  และก็จะบาป ...” (ตามอง เกษเจริญ
,สัมภาษณ์)  ผู้ วิจยัเข้าใจว่า  ยันต์และคาถาท่ีตามองกล่าวถึงนัน้คือความศกัดิ์สิทธ์ิของลูกนิมิต
และใบสมา 

ในการขอขมานี ้ นาคและหางนาคจะใช้ดอกรักและซองหมากพลท่ีูเตรียมไว้บูชา  จุด
ธูปเทียนบชูา  มคันายกเป็นเจ้าพิธีพานาคและหางนาควนัทาสีมา  เม่ือเสร็จพิธีแล้ว  มคันายกจะ
เอาผ้าไตรวางไว้บนแขนทัง้สองข้างของนาคและหางนาค  บรรดาญาติผู้ ใหญ่ก็จะนําเหรียญใส่มือ
นาค  จากนัน้นาคและหางนาคก็เดนิออกจากบริเวณโบสถ์ ขณะท่ีเดินก็มีญาติและผู้ ร่วมพิธีตา่งพา
กนันําเหรียญมาใส่ท่ีมือนาค  เม่ือนาคเดินไประยะหนึ่ง  แล้วเดินกลบั  จึงโปรยทาน  ระหว่างเดิน
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กลบัเข้าเขตโบสถ์ ญาติฝ่ายผู้หญิงจะร่วมกันเกาะและจบัชายผ้าห่มและผ้านุ่งของนาค  แล้วนาค
จึงเดินเข้าโบสถ์เพ่ือบวชตามพิธีทางสงฆ์ ซึ่งในระหว่างพิธีบวชนัน้  คณะสงฆ์อนุญาตให้ผู้ วิจัย
บนัทกึภาพเพียงบางสว่นเทา่นัน้  หลงัจากนาคครองเพศเป็นภิกษุเรียบร้อยแล้ว  เดินออกจากโบสถ์  
น้ายุง่ท่ีเป็นญาตผิู้ใหญ่  ป้อนหมากให้นาคและเณร 1 คํา  เหตท่ีุให้บพุการีป้อนหมากนัน้ ชาวมอญ
เช่ือว่า “เป็นหมากหรืออาหารคําสุดท้ายท่ีจะได้กินจากผู้ มีพระคุณ  เม่ือบวชเป็นพระแล้วแม่ไม่
สามารถป้อนอาหารให้พระได้แล้ว” (ยา่ลดัดา สงัมิ,สมัภาษณ์)  
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ความทรงจ าเก่ียวกับงานบวช ของ นายคมสรร จับจุ 
 

นายคมสรร  จบัจ ุ ประธานกลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมมอญนครชมุน์  เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั
งานบวชท่ีเกิดขึน้ในบ้านนครชมุน์ไว้วา่ 

ในสมัยก่อน   การจัดงานบวชจะต้องเตรียมงานกันเป็นเดือนๆ  โดยเจ้าภาพจะออก
การ์ดเชิญ เตรียมฟืน เตรียมใบตาล ไม้ไผ่ มะพร้าว ของแห้งข้าวสารเป็นกระสอบๆเพ่ือความพร้อม
ของงาน   บ้านนครชุมน์ นิยมบวชกันในช่วงเดือน 4 ถึง เดือน 6   ประมาณเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม  ของทกุปี คือ ก่อนเข้าพรรษา   ซึ่งสมยัก่อนจะเป็นการว่างจากการท านาของท่ีเตรียม
ไว้ก็จะได้เอามาใช้ก็เม่ือใกล้วันงาน ข้าวสารก็ต้องเอามาแช่ไว้เพ่ือต าขนมจีน เร่ืองต าขนมจีน
สมยัก่อนมีแทบทกุบ้าน    ปัจจบุนัมีโรงงานขนมจีน   งานบวชจงึไมมี่การต าขนมจีนแล้ว    

สมยัก่อนการต าขนมจีนต้องเตรียมงานให้ดี   เพราะมีขัน้ตอนมาก   ก่อนงาน 3 วนัต้อง
เตรียมตอนสมยันัน้จ าได้ว่าท่ีบ้านเองประมาณ 12 ถงั ข้างบ้านแช่ข้าวสารถึง 18-20 ถงัเกือบคร่ึง
เกวียน ยงัมีรายการอ่ืนอีกพอแชข่นมจีนบ้านเจ้าภาพแล้วโรงครัวเร่ิมเปิดพอให้ครึม้อกครึม้ใจฝ่ายท่ี
เป็นธุระหาครก สาก อา่ง ซึง่เป็นของใช้ประจ าบ้านท่ีมีกนัแทบทกุบ้าน จ าพวกอ่างดินเผามีกนัแทบ
ทุกบ้าน เวลานวดแป้งมักเอามาใช้ ครกไม้ใช้ต าข้าวบ้างใช้กะเจียบ้าง ใช้ในงานสงกรานต์ ผ้า
ส าหรับห่อเพ่ือบีบขนมจีนให้เป็นเส้น อีกว่า ไหนจะกระทะใบบวัส าหรับต้มน า้ ไม้ไผ่ส าหรับสาน
กระจาด ตะแกรง กระบุง สาแหรกอนัเล็กๆทุกอย่างก็ต้องจดัหากันทัง้นัน้ คนท่ีแข็งแรงก็สร้างโรง
ครัวบ้างโรงหงุข้าวบ้าง บางบ้านถ้ามีลิเกก็ต้องเตรียมสร้างโรงลิเกขึน้มา บางบ้านมีการฉลองพระก็
ต้องสร้างขึน้มาเป็นพิเศษ ภาษามอญเรียก(ฮ่อยชย่าด)คือสถานท่ีส าหรับประดิษฐานพระพทุธรูป
ใหม่ พอวันสุกดิบน้อยใกล้เข้ามาหนุ่ม-สาวก็จับกลุ่มไปหาบน า้มาเพ่ือล้างและรดใส่ในกระบุง
ขนมจีนจะได้เนา่ไว้ หากจะให้ดีต้องมีใบมะละกอวางหมกัไปในกระบงุข้าวสารด้วยต้องเอาข้าวสาร
ลงไปล้างท่ีแมน่ า้วา่กนัวา่แม่น า้แม่กลองของเรามีเชือ้จลุินทรีย์บางชนิดท าให้ข้าวสารหมกัเป็นแป้ง
ขนมจีนอร่อยขึน้เหนียวขึน้      ถึงวนังานก็ไม่ต้องเอาข้าวสารไปล้างท่ีแม่น า้อีกแล้ว แตจ่ะต้องหาบ
น า้มาใส่ให้เต็มตุ่ม  พวกท่ีอยู่ในครัวก็จัดเตรียมส าหรับกับข้าว งานบวชเร่ิมขึน้แล้ว ป้าๆ น้าๆ
ทัง้หลายก็เร่ิมทยอยเข้างานก็เล็งจดุหมาย คือ อา่งและกระบงุข้าวสารหมกั เอามาเทใส่อ่างเลือกใบ
มะละกอออกเหลือแต่ข้าวสารส่งกลิ่นระร่ืนสุด(ต้องท าจมูกย่นด้วยเวลาเทออกจากกระบุงเพราะ
กลิ่นแรงมากๆ)เอามายีจนข้าวสารกลายเป็นแป้ง หากไม่แหลกก็ต้องใช้โม่หินมาโม่ให้ละเอียด 
กรองจนเนือ้แป้งหมดเอามาพกัใส่ถุงผ้า “เทองจหย่าด” มีกันแทบทุกบ้าน รวบรวมมาได้ก็วางบน
แคร่ไม้ท่ีโล่งๆหน่อยเอากระดานแผ่นยาวทบัเอาครกมาทบัอีกที ค่อนวนัจึงจะแห้งสนิทก็จะได้เนือ้
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แป้งขนมจีนสีขาวๆ ประมาณ 10 โมงเช้าเสียงเคร่ืองไฟเปิดเพลงโห่ 3 ลาทกุคนก็รับรู้ว่างานบวชได้
เร่ิมขึน้แล้ว ไวพจน์ลาบวชพอดีเสียงเคร่ืองไฟก็เร่ิมบรรเลงเพลงงานบวช เพลงฮิตประจ าปี บางครัง้
โฆษกก็ประกาศเชิญชวนเรียกสาวๆหนุ่มๆให้มาช่วยงานกนัได้แล้ว   แตอี่กกลุ่มคนท่ีท างานพร้อม
กนัวนัสกุดบิน้อย คือคนท่ีมีอายมุากหนอ่ย สว่นมากจะเป็นผู้ชาย เชน่ ลงุฟัก,ลงุกุ้ด,ลงุมอง,ลงุเสริฐ
,ลุงริ,พ่อฟอง,ลุงเสนาะ ทางนีจ้ะจัดเตรียมเคร่ืองใช้ของการท าขนมจีน เช่น ตะกร้าใส่ขนมจีน,
กระบงุตกัเส้น,ตะแกรง,สาแหรกอนัเล็กๆ เพ่ือใส่ก้อนขนมจีนท่ีท าเป็นก้อนๆ อีกฟากหนึ่งคือผู้หญิง
ท่ีอายุมากๆเช่น น้าหนู,น้าองุ่น,น้าเดิบ,น้าละเวง เป็นต้นกลุ่มนีจ้ะแกะแป้งออกจากถุงผ้าเอามา
นวดและขึน้เป็นก้อนเท่าลูกบาสใช้ใบตองปูบนสาแหรกอันเล็กๆวางไว้ในอ่างดินเผาท่ีใช้ยีแป้ง
ขนมจีน เพ่ือตอนเช้าแผนกต้มน า้ก็โหมไฟให้น า้เดือด ฝ่ายสถานท่ีก็  วางครกห่างกันประมาณ 3 
เมตรกวา่ 15 ใบสากไม้ไผส่ดเกือบร้อยอนัวางพิงไว้อยา่งเรียบร้อย แป้งขนมจีนมีการใช้เกลือเพ่ือให้
ออกรสหนกั ในตอนท่ีแผนกปัน้ก้อนก่อนน าไปต้ม เวลาประมาณ  4 โมงคร่ึงขนมจีนก้อนแรกก็ขึน้
จากกระทะ มีคนหิว้มา เช่น พ่ีช่วย.พ่ีแสน,พ่ีเพียว,พ่ีแดน,พ่ีโตง ส่วนลุงเล็ก,ลุงพลงัมกัจะอยู่หน้า
เตา ทกุคนกรูกนัมาจบัจองครกและสากประจ าตวัเป็นท่ีสนกุสนาน บ้างก็ช่วยกนังดัเพ่ือการต าเนือ้
แป้งให้เหนียวยิ่งขึน้ เฮฮาตามประสาบ้านนครชุมน์เป็นท่ีครึกครืน้ แป้งขนมจีนหากไม่ดีก็จะไม่
เหนียว คือถ้าเนือ้แป้งได้ท่ีก็จะถกูส่งมาท่ีแผนกนวด ซึ่งกลุ่มนีก็้จะเละเทะหน่อยเพราะแป้งขนมจีน
จะต้องนวดกับน า้ร้อนจนแป้งเละเป็นน า้เพ่ือเตรียมส่งไปบีบเป็นเส้นต่อไป สมัยก่อนจะมีเพลง
สากลยคุของ BONNY M ซึง่ฮิตโดนใจวยัรุ่นสมยันัน้มากๆ” (คมสรร จบัจ ุ 2553) 

สมยัก่อนนัน้ เวลาท าขนมจีนก็ต้องมีจงัหวะเพลงประกอบเป็นท่ีครึกครืน้ เพราะให้เกิด
ความสนกุสนานจะได้คลายความเหน่ือยอ่อนล้า   เม่ือได้ท่ีแล้ว แผนกบีบเส้นขนมจีนก็จะเตรียม
พายอนัใหญ่หม้อแขก กวนแป้งให้เข้ากนั   จากนัน้ก็ใช้กาบกล้วยประมาณศอกกว่าๆตกัแป้งเละๆ
นัน้ใสบ่นผ้าส่ีเหล่ียมจตัรัุสมีแผน่ทองเหลืองท่ีเจาะรูประมาณ 70-80 รูเล็กๆวางบนจานรองมีวิธีการ
รวบผ้าท่ีมีเนือ้แป้งอยู่และบีบลงบนกระทะท่ีน า้เดือดอยู่แล้ว   อีกคนก็จะใช้กระบุง,ตะแกรง ท่ีท า
ขึน้มาตกัเส้นขนมจีนท่ีลอยขึน้มาเพราะเส้นสุกได้ท่ีแล้ว   และคอยยกไปให้ฝ่ายท่ีมีอ่างน า้บ้าง
กะละมงับ้าง เพ่ือรอจบัเส้นขนมจีน  เม่ือจบัเส้นขนมจีนได้แล้ว  สกัพกัน า้พริกน า้ยาก็ถกูยกมาตัง้
กลางวงหลงัจากครกสากถกูเคล่ือนย้าย ขนมจีนเป็นเส้นในกระจาดก็ถกูยกลงมา เคร่ืองเคียง เช่น 
ถัว่งอก ใบแมงลกั ผกักาดดองก็ตามมากับช้อน 1 กระบงุ จานอีก 1 กระบงุ ทุกคนก็มาหยิบช้อน
ชามใสข่นมจีนราดน า้ยาบ้าง น า้พริกบ้าง ยงัมีขนมจีนท่ีไม่ถกูบีบเป็นเส้นคือยงัเป็นก้อนเหนียวๆ 2-
3ก้อน ในโรงครัวเห็นแมค่รัวเอามาคลึงเป็นแผ่นบางๆทอดอยู่ในกระทะ แตใ่ต้เตานีก็้ยงัมีปิง้ย่างอยู่
ด้วย แป้งขนมจีนถ้ายงัไม่บีบเป็นเส้น ถ้าเอามาย่าง ต้มหรือทอดจิม้น า้ตาลทรายขอบอกว่ารสชาติ
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ชัน้หนึ่งกลิ่นหอมมากๆ แป้งพิชซ่าของฝร่ังและแป้งจาปาตีของแขกก็มีกลิ่นคล้ายแป้งขนมจีนของ
มอญเหมือนกนัมีกลิ่นคล้ายขนมจีนมอญ  กลางปะร าพิธีส่วนมากจะมีสายรุ้งหลายสี(กระดาษย่น
ตดั)ทางขวางบิดเกลียว มีพวงมะหดแขวนอยู่ตรงกลาง ก็เร่ิมมีโต๊ะมาวางมีถังน า้มีถาดใส่แก้วและ
ใกล้ๆกนัก็จะมี กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ลกูแซกท่ีพร้อมจะบรรเลงเพลงร าวง ประมาณ 2 ทุ่มทกุคนอ่ิม
หน าส าราญท่ีกลบับ้านก็มีท่ีอยู่เพ่ือเล่นร าวงก็ยงัมาก โฆษกจะประกาศเรียกนางร าซึ่งส่วนใหญ่คือ
คนท่ีมาช่วยแต่งตวัให้นาคและดูแลเร่ืองอาหารการกินของงาน  นางร าทัง้หมดสิบกว่าคนมานั่ง
เก้าอี ้เพ่ือเป็นนางร า      มีการจัดเก้าอีใ้ห้เป็นแถวหน้ากระดานตัง้วงให้โค้งคล้ายคร่ึงวงกลมแต่
กว้างกวา่ตามจ านวนนางร า   ผู้ ท่ีจะร ากบัสาวๆต้องเข้ามาโค้งก่อนนางร าถึงจะลกุมาร าได้  ร าวงใน
งานบวชนิยมกนัมากกวา่จะเลิกงานเกือบประมาณ 24.00 นาฬิกา  

เช้ามืดของวนัสกุดบิใหญ่  งานส าคญั คือ งานในโรงครัว  มีการเตรียมอาหารเช้าและเต
รียอาหารเพ่ือขึน้โต๊ะรับรองแขกท่ีเจ้าภาพออกการ์ดเชิญไว้    มีโต๊ะตัง้ไตรมีขนัใบใหญ่คลมุผ้าไว้ มี
สมุดบญัชีมีคนคอยนัง่เขียนบญัชี   และเป็นเวลาเดียวกับท่ีนาคแต่งตวัสวย   คือนุ่งโสร่งจีบหน้า
นาง ใส่เสือ้ขาวแขนยาวพับแขนพาดผ้าขาวม้า ใส่เคร่ืองประดับ มีก าไลข้อเท้า สร้อยข้อมือ 
สายสร้อย คาดเข้มขดันาค หวีผมเรียบใช้น า้มนัสีผึง้ (กลอนแป่ะ) บางหมู่บ้านในลุ่มน า้แม่กลองนี ้
เชน่  บ้านม่วงจะมีการแตง่หน้า และทดัดอกไม้ด้วย   มีกลุ่มผู้หญิงสงูอายุท าบายศรีกนัอยู่มมุหนึ่ง 
ท าพลูเพ่ือขอขมา กระทงขมาร้อยดอกรัก   ซึ่งเก็บกันมาแต่เม่ือวนัท่ีผ่านมา  อีกกลุ่มก็เตรียมของ
หวาน สมยัก่อนงานบวชบางบ้านท่ีไม่ได้ต าขนมจีนก็จะท าขนมรวมมิตรหรือบางทีก็มีขนมหวาน
อ่ืนๆ เช่น  ขนมหม้อแกง,เม็ดขนุน,ฝอยทอง,สงัขยา บางงานก็เป็นวุ้นหวาน,ทองหยอด,ทองหยิบ,
ขนมสาล่ี   มีส่วนท่ีแยกตา่งหากออกไปคือ การทอดขนมส าหรับท าขวญันาค  โดยแยกกนัจากโรง
ครัวและของหวาน และจะนัง่ทอดขนมท่ีท ามาจากแป้งข้าวเหนียวเป็นรูปสร้อยคอ ก าไลข้อมือ ข้อ
เท้า บาตรพระ สีมา กุ้ ง ป ูปลา บางทีก็มีขนมล้อเลียนท่ีคล้ายรูปธรรมจกัร   ชดุนีจ้ะท าขนมเตรียม
ไว้เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ  และจะมีแมค่รัวท่ีท าด้านนีเ้ฉพาะประจ าของหมูบ้่านอยู ่4-5 คน  

สมยัก่อนนัน้ เคร่ืองดื่มงานบวชคือน า้โอเลีย้งเทา่นัน้ มีค าบอกเลา่กนัมาว่า  ป้าเปา ง่วน
หอม ชงโอเลีย้งได้วิเศษสดุของยคุเม่ือ 30 ปีท่ีผ่านมา  ปัจจบุนัเคร่ืองด่ืมท่ีใช้ในงานบวชโดยมาก
เป็นน า้อดัลมและน า้หวาน   เพราะสะดวกและเป็นท่ีนิยมมากกวา่    

ในส่วนของสาวๆท่ีเจ้าภาพ  ได้ขอให้มาอุ้มต้นเทียนบายศรีก็เตรียมแต่งตวั  การแต่ง
กายขึน้อยูก่บัยคุสมยั  ไม่ได้จ ากดัว่าต้องเป็นชดุการแตง่กายของชาติพนัธ์มอญ   สิ่งของเหมาเป็น
แป้งโกรินซองละ 50 สตางค์   ปัจจบุนันีซ้องละ 5 บาท    บางงานก็มีสบู่    บางงานก็มีผ้าสไบแจก
สาวๆ  ในสมยัคณุยายฉลวย  จบัจุ  การซือ้หาผ้าคอ่นข้างยาก  เพราะมีราคาแพง  ต้องทอกันเอง  
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ย้อมเอง   เพ่ือให้ได้ผ้าแถบบ้าง,ผ้าจงูกระเบนบ้าง ของเหมาเป็นพล ู1 จีบ   ต่อมาในระยะหลงั  มี
บางบ้านเหมาผ้านุ่ง,ผ้าสไบ,สบู่,ผ้าเช็ดหน้า    ตอ่จากนัน้ โต้งก็จะให้นาคพ่อ-แม่ พร้อมทัง้ใช้ไตร 
บาตร บายศรีท่ีท าเสร็จแล้ว  บายศรีของคนมอญจะบรรจงท าอย่างประณีต เป็นรูปทรงเจดีย์ชเวดา
กองมีบริวาร 4 ทิศมีระดบัของบายศรี 5 ลกู   จากนัน้จึงน าของทัง้หมดไปไหว้ผีเรือนหรือเสาผีเพ่ือ
บอกกลา่วขอขมาและขอพร โต้งจะพดูแตส่ิ่งดีๆให้เกิดศิริมงคล    ด้วยการให้นาคจดุธูปเทียนขมาผี
ให้ส าเร็จลลุว่งด้วยดี นาคแตง่ตวัใหมเ่ป็นนาคผ้าสไบสีบานเย็น นุ่งผ้าม่วงสีน า้ทะเลสดพาดผ้าพาด
ไหลสี่ขาวปักลกูปัด,ดิน้,ไหมพรมตา่งๆสวยงามมากคาดเข็มขดันาคประดบัท่ีติดหน้าอก สวมสร้อย
ใส่ตา่งห ูสวมสร้อยข้อมือ  ข้อเท้า แตง่หน้าทาปากทดัดอกไม้สีบานเย็นประแป้งสวยงามแบบคน
มอญนครชมุน์   บ้างก็ร าบ้างก็เต้นตามจงัหวะเสียงแตรวง  

จากนัน้เวลาประมาณบา่ยโมงจงึจะเตรียมตวัอาบน า้เพ่ือเตรียมขบวนแห ่  มีธรรมเนียม
เฉพาะของมอญบ้านนครชุมน์เก่ียวกับพิธีรีตรองในการรับรองแขก    แขกท่ีเข้างานคืองานการ์ด
เชิญเข้ามา    เจ้าภาพจะต้องทกัทายยกมือไหว้แขก   กลา่วสวสัดี และ เชือ้เชิญให้เข้างานแขกนัน้ๆ
จะไมรั่บไหว้เจ้านาค   ซึง่ธรรมเนียมนีก็้ยงัคงปฏิบตักินัอยูท่ี่บ้านนครชมุน์  เหตผุล คือคนเฒ่าคนแก่
บอกว่า เจ้านาคเป็นคนเต็มคนแล้ว   กล่าวคือ มีศีลมากกว่าคนอ่ืน   ซึ่งหากรับไหว้จะเป็นการไม่
สมควร  

การแต่งหน้าจะมีนางอ้วน  ค าดี  ช่างแต่งหน้านาคท่ีสืบทอดฝีมือการแต่งหน้าและการ
แต่งกายของนาคของหมู่บ้านนครชุมน์  ใช้ผ้าสไบสีบานเย็น ผ้านุ่งนาคสีน า้ทะเลจะประดิษฐ์
สวยงามก็ผ้าพาดบา่(จยาดฮะนากรับ)ท่ีประยกุต์มาเร่ือยๆนอกนัน้ยงัเหมือนเดิมทกุประการ โฆษก
ประกาศเรียกสาวๆวา่ได้เวลาขบวนจะแห่แล้ว เสียงโห่ดงัสามลาความโกลาหลปนกบัความต่ืนเต้น 
บวกความสนุกสนานของเสียงแตรวง นางร าแต่งตวัสวยบางคนบอกว่าการได้ร างานบวชเสมือน
ตวัเองเป็นเหล่าเทวดา นางฟ้า อวยพรในการเกิดขึน้ของพระพทุธศาสนาคือมีพระสงฆ์เกิดขึน้แล้ว
ในโลกใบนี ้ถ้าเป็นเม่ือประมาณ 20-30 ปีก่อนก็จะมีพ่ีศรี บุญนพ พ่ีดิบลูกป้าเอืองก็จะแต่งตวั
ตลกๆเข้าขบวนเป็นท่ีขบขัน ทุกคนก็จะอุ้มนาคขึน้ม้าเพ่ือไม่ให้เท้านาคแตะพืน้ดิน โดยเร่ิมจาก
ขบวนไตร บาตร ตาลปัตร บายศรีขมา 4 คู่ พานพุ่มถวายอุปัชฌาย์ และทัยธรรมพระอันดับ 
จากนัน้จึงเป็นกลุ่มนางร าบางคนร าไม่เป็นก็อยากจะร า เช่ือกนัว่าถึงตนเองไม่ได้บวชก็ขอโมทนา
งานด้วยการร าเพ่ือเป็นการกุศลและร่วมบญุงานบวชนาคด้วย ขบวนแตรวงและม้าท่ีมีนาคนั่งอยู่
บนหลังม้าสมัยก่อนจะมีการหยอกนาคบ้าง หางนาคบ้าง หางนาค(ผู้ ท่ีจะบวชเณร)เป็นท่ี
สนุกสนานเรียกกันว่า ฮะอาวอายงั   ขบวนแห่มายงัศาลเจ้าพ่อช้างพนั(ฮ๊อยปะจุ๊ เจินง่ิม)  ซึ่งเป็น
สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิประจ าหมูบ้่านนครชมุน์     เล่ากนัว่าเป็นศาลเจ้าโบราณ ต้นพิกลุ ต้นมะขามใหญ่
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เก่าแก่มาก และจอมปลวกขนาดใหญ่ ตรงดินบริเวณศาลเป็นเนินดินเตีย้ๆตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้าน
นครชมุน์  มี มีดาบมีหมวกทหารโบราณงาช้างเคร่ืองดนตรีซึงมีคนมาถวายให้กบัเจ้าพ่อมาแตค่รัง้
โบราณและบริเวณศาลมีศาลมีศาลเจ้าจีน,ศาลไทยรายล้อมอยู่       ขบวนนาคเม่ือมาถึงศาลเจ้า
แล้ว ผู้น าขบวนจะน าพานดอกไม้ธูปเทียนแพ เส่ือมาปวูางไตร บาตร บายศรีให้นาคท่ีมีคนอุ้มลงมา
จากหลงัม้าเข้ามาบริเวณศาล ท าพิธีขอขมา บอกกล่าว บางทีมีการจดุประทดั ยิงปืนถวายองค์เจ้า
พ่อเป็นท่ีครึกครืน้ จากนัน้ขบวนแห่นาคก็จะเร่ิมตัง้ขบวนกนัใหม่อีกครัง้เพ่ือไปยังวดัใหญ่นครชมุน์   
ขบวนแหห่ยดุอยูท่ี่หน้าวดับริเวณต้นจนัทน์    สว่นนาคก็จะมีผู้น าขบวนถือพานธูปเทียนแพ   พาตวั
เจ้านาคขึน้ไปบนหอสวดมนต์ซึ่งมีพระอาจารย์รอรับอยู่บนวัด มีการท าพิธีขอขมาพระอาจารย์
จากนัน้นาคก็จะลงมาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับสาวๆท่ีอุ้ มต้นบายศรี ต้นเที ยนเป็นท่ีระลึก และ
ตอ่จากนัน้ขบวนนาคจะไปยงัวิหารปากี      

ในอดีต  ขบวนแห่นาคได้แห่ขึน้ไปบ้านท่าอิฐท่ีอยู่เหนือวดัขึน้ไปเป็นระยะทางกว่า  2 
กิโลเมตร   จนถึงคลองงิว้    บางงานก็อาจจะถึงวดัตาผา   ขากลบัสมยัก่อนยงัคงมีหาดทรายกว้าง
ใหญ่ริมฝ่ังแม่น า้แม่กลอง    ขบวนนาคจะเดินลงหาดทราย  นาคจะแห่ลงท่าน า้บ้านก านันทนง 
โพธิอะ    เดินเลียบชายหาดขึน้ท่าบ้านนายกรูด     ซึ่งมีเรือจ้างข้ามฟากไปฝ่ังวดัม่วงตรงข้ามกับ
โรงสีนครชุมน์    ขบวนแห่นาค กลับเข้าบ้านงานบวชจะมีการปูเส่ือตัง้ชฎา ตัง้ไตร บาตร ส ารับ
อาหารคาวหวาน   นาคพอลงจากหลังม้าก็ต้องนัง่บนบ่าคนคนแบกเดินกนัเข้าบ้านงาน มีการยือ้
ยดุฉดุกระชากตวันาคกนัยกใหญ่ เร่ิมมีการไถ่ถอนเรียกสินไหมกันเป็นท่ีโกลาหล แต่ก็เต็มไปด้วย
ความสนุกสนานเฮอา   เม่ือเจ้าภาพหรือคนไถ่ถอนตัวนาคน าสิ่งท่ีต้องการ เช่นเหล้าหรือเบียร์ 
ปัจจุบนัเห็นมีเงินสดเป็นรางวัลด้วยให้กับม้าคนท่ีแบกนาค   จึงจะได้ตวันาคก็จะพามานัง่ท่ีเส่ือท่ี
จดัไว้ผู้ท าพิธี หรือ โต้ง  ก็จะให้นาคจดุธูปเทียนและบอกกลา่วสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ขอขมากลางแจ้งนัน่และ
ช่วงขณะนีห้ากคนวิญญาณของบรรพบรุุษ มีท่ีสถิตหรือรับรู้ได้ก็ขอเชิญมาร่วมโมทนากับงานบวช
ในครัง้นีด้้วย และ มีปรากฎการณ์การเข้าร่างคนในครอบครัว  เครือญาติผู้ ท่ีเป็นเจ้าของงานบวช
ท่ีมาร่วมงานอยูบ่อ่ยครัง้     

จากนัน้โต้งก็จะใช้แป้งเจิมและจดัสิ่งของตา่งๆท่ีตัง้อยูต่รงจดุนัน้ ให้นาคยกไตรขึน้เหนือ
หวัพ่อนาคแม่นาคก็จะร่วมโมทนา    ช่วงนีห้ากเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีการเชิญดวงวิญญาณบรรพบรุุษ
แล้วก็จะให้คนๆนัน้ท่ีถูกสิงอยู่ยกหรือทูนไตร เป็นอันว่ารับรู้แล้วว่าลูกหลานได้บวชกันแน่   ช่วง
ขณะนัน้ก็จะมีการบรรเลงของแตรวงเป็นท่ีครึกครืน้จนกว่าจะหมดพิธี    ถัดจากนัน้เป็นเวลา
พระสงฆ์เจริญพทุธมนต์เย็นพอดี โรงครัวเตรียมส ารับของช่วงเย็นไว้รับแขกท่ีมาฟังพระเจริญพทุธ
มนต์ อาหารของช่วงเย็นส่วนมากจะเป็นอาหารพืน้บ้านมอญนครชมุน์  เช่น แกงบอน,แกงขีเ้หล็ก,
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น า้ปลาย าขนนุต้ม,มะเด่ือดอง,แกงส้มผกัรวม    บางงานก็เจอแกงเผ็ดหวัตาลกบัเนือ้ย่าง    พอตก
ค ่าพิธีทางสงฆ์เรียบร้อยก็จะมีการแสดงธรรม คือ  การสอนนาคด้วยเทศน์ 1 กณัฑ์ ผู้ ท่ีฟังเทศน์ก็จะ
มีนาคคนเฒา่คนแก่ท่ีมาฟังพระเจริญพทุธมนต์เย็นชดุเดียวกนั พระองค์ปาฐกจะสอนนาคเร่ืองการ
บรรพชาอปุสมบท การทดแทนคณุบิดามารดา ซึ่งจะเป็นการอบรมอปุนิสยัของผู้บวชเป็นเบือ้งต้น
ให้ได้ใกล้ชิดพระธรรมค าสัง่สอนของพระศาสดาเป็นมงคลแก่ชีวิตของผู้บวช หลงัจากมีการเจริญ
พทุธมนต์แล้ว บางบ้านท่ีจดังานบวชยงัมีการฉลองกนัมากกว่านี ้สมยัก่อนมีลิเกมาเฉลิมฉลองกัน
แทบทกุงาน  บางงานก็มีภาพยนตร์ว่ากนัว่าฉายกนัโต้รุ่ง    บางปีหนงัประชนักบัลิเกก็มี(บวชสอง
งาน)   บางปีมีนาคบวชพร้อมกัน 5 องค์  และประมาณปี 2525 งานฉลองอุปัชฌาย์ท่ีวดัใหญ่มี
นาคหมูแ่ละเป็นขบวนแหน่าคท่ียาวมากนาคจ านวน 15 องค์แหล่งมานัง่ดลูิเกเพ่ือมอบรางวลัให้กบั
คณะลิเก นาคแตง่ตวัชดุเดียวกบัท่ีอยูบ่นหลงัม้า แตพ่ิเศษขึน้มาอีกมีการสวมใส่ชฎา มีดอกไม้ทดัห ู  
เจ้าภาพจะเตรียมพวงมาลยับ้าง ซองใส่สตางค์บ้างมามอบรางวลัให้กบัมหรสพท่ีสมโภชงานของ
ตวัเอง      พอวนัรุ่งขึน้ท่ีเป็นวนับวชหรือวนัอปุสมบทประมาณตี 4 เสียงเคร่ืองไฟก็เร่ิมปลกุให้ทกุคน
ต้องต่ืนขึน้มาแล้ว     นาคหรือหางนาคก็ต้องลกุกนัขึน้มา อาบน า้ แตง่หน้า ทาปาก แตง่ตวัเพ่ือจะ
ย ่าน า้ค้าง เสียงแตรวงก็เร่ิมบรรเลงเรียกคนในงานให้พร้อมส าหรับพิธีแห่ตอนเช้า(อาวอนอายงั เลิ่น
ดา่จอาตับ่)   การแต่งตวัของนาคจะเป็นชุดเสือ้สีขาวคล้ายเทวดา   มีผ้านุ่งสีเม็ดมะขามหรือแดง
เลือดนก  มีผ้าพาดไหลท่ัง้สองข้างสีทองตบแตง่ด้วยเคร่ืองประดบั  พอเกือบจะรุ่งสางขบวนแห่นาค   
มีขบวนแตรวงและผู้ตดิตามนาคคอยประคบัประคองเจ้านาคให้เดินเท้าเปล่า  พนมมือในมือมีดอก
รักท่ีอยู่ในกรวยใบตองเล็กๆ   ขบวนจะเดินในถนนของหมู่บ้านริมน า้  จนถึงหน้าวดัขากลบัก็จะไป
หยดุถ่ายรูปกนัท่ีสะพานตรงข้ามจะมีเจดีย์วดัมว่งเป็นฉากหลงั   ซึ่งในสมยัโน้นจะเดินลงหาดทราย
ริมแม่น า้แม่กลอง     ในเวลาเดียวกัน  พระท่ีเดินทางมาบิณฑบาตรก็มาถึงพอดี นาคเปล่ียนจาก
เสือ้ขาวเป็นผ้าพาดไหล่แบบง่ายๆไม่สวมชฎา รับศีลและลงมาเตรียมตวัใส่บาตรร่วมกับแขกท่ีมา
ในงาน พระก็จะฉันภตัตาหาร     ช่วงนีข้นมท่ีทอดไว้ท่ีเตรียมไว้มี 4 ส ารับเป็นอาหารหวาน-คาวมี
ผลไม้เป็นมะพร้าวอ่อน,กล้วย    จดัเตรียมบนเส่ือมีหมากพลู  ท าบายศรีเคร่ืองไตรท่ีพิเศษ คือ  มี
หมอท าขวญัและไม้ยาวประมาณ 1 เมตรปลายไม้มีด้ายมงคลสีขาวผกูอยู่ปลายด้ายมงคลนัน้มี
แหวนทองค าหัวพลอยแดงผูกติดกับด้ายมงคล ดูคล้ายคนัเบ็ด บางคนเรียกว่าการตกเบ็ด (การ
ทอดแหวน)  หมอขวญัจะเรียกคา่ก านลัเป็นธูป,เทียน,ดอกไม้เงินเหรียญบชูาครู 12 บาท หมากพล ู
ซึ่งสิ่งของต่างๆมีความหมายและนัยยะส าคญั อาทิเช่น การสืบทอดของพระศาสนาเช่นกล้วย 
ความบริสุทธ์ิผุดผ่องของการถือเพศบรรพชิตแบบน า้มะพร้าว  ความมัง่มีศรีสุข  ดจุอาหารท่ีมีอยู่
เต็มถาด 4 ถาดๆละ 4 ถ้วยหรือการเปรียบเปรยของขนมตา่งๆท่ีท ามาเช่น ขนมสร้อย แหวน ก าไล 
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ท่ีต้องเสียสละ ขนมท่ีท าเป็นรูปกุ้ งปูปลา ความอุดมสมบูรณ์ ขนมท่ีท าเป็นรูปบาตรพระศาสนา 
รูปธรรมจกัรซึง่สิ่งเหลา่นีห้มอขวญัจะท าการพดูถึงในขณะท าพิธี    

หมอขวญัเม่ือรับพานครูบชูาครูแล้วก็จะท าการเชิญคาถาบชูาครูเป็นภาษาบาลีส าเนียง
มอญชมุนมุเทวดาให้มารับรู้และยงัพดูถึงการปฏิบตัิตนของผู้ ท่ีจะบวชหรือครองเพศบรรพชิต ซึ่งมี
ทัง้หมด 10 ข้อเป็นภาษามอญโดยรวมแล้วหมายถึงการอบรมสัง่สอนนาคหรือแนะน าเจ้านาค ซึ่ง
จะมีตัง้แต่การได้บวชเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต การได้ตอบแทนคุณบิดา -มารดา ครูบาอาจารย์ 
นอกจากลกูผู้ชายแล้วไม่มีใครจะท าได้ และการได้ถือศีล 227 ข้อ ต้องรักษาไว้อย่างไรจนถึงการได้
อยู่ปฏิบตัิตนหลงัจากได้ละเพศบรรพชิตมาครองเพศฆราวาสอนันีเ้ป็นเพียงย่อๆท่ีได้รับรู้มา หมอ
ขวัญก็จะให้นาคท ามือเหมือนกับการพนมมือแต่ไม่เหยียดตรง ค้อมๆมือจะคอยรับแหวนเวลาท่ี
หมอขวญัวางไว้ในมือ จากนัน้จะค่อยๆหย่อนลงในส ารับกบัข้าวบ้าง จานข้าวบ้าง จานท่ีเป็นขนม
บ้าง จนสดุท้ายก็จะให้โหรั่บสามลาเป็นอนัจบและเสร็จพิธีท าขวญันาค       

บ้านนครชมุน์ นิยมท่ีจะเข้าโบสถ์ตอนชว่งบา่ย  เพราะพระท่ีมานัง่อนัดบัพระคูส่วด พระ
อปัุชฌาย์ท่ีได้รับนิมนต์บวชพระจ านวน 25 รูปต้องมาฉันเพลท่ีบ้านงาน เป็นท่ีอ่ิมบญุอ่ิมกศุลของ
คณะเจ้าภาพ   นาคก็จะได้ฉันพร้อมด้วย       พระกลบัวดัแล้วโฆษกจะประกาศเชิญชวนให้ญาติ
เพ่ือนฝงูและผู้ ท่ีมาร่วมงานเตรียมตวัเตรียมน า้ส าหรับอาบน า้ให้นาค เ พราะจะท าการปลงผมนาค      
นาคจะนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนัง่เก้าอี ้  แม่นาคจะใช้ผ้าสไบ(ย่าดโด่ด)และใบบวัหรือใบตองซ้อนไว้
กบัผ้าสไบรองรับเส้นผมของนาคไมใ่ห้ร่วงหลน่ลงกบัพืน้    แตรวงก็จะมีการบรรเลงเพลง   มีการขดั
ตวั ขดันาคด้วยสบู่และอาบขมิน้ชนัทัว่ทัง้ตวัเหลืองอร่าม สีทอง  นาคเปล่ียนผ้าเปียกเป็นผ้าแห้ง 
คนมอญนครชมุน์ บอกวา่ เบา่ะ,เซา่ะ(ร่มเย็นเป็นสขุดี)      นาคถกูอุ้มขึน้บ้าน    นาคเปล่ียนชดุเป็น
นุง่เผ้าขาว พาดผ้าขาวคล้ายพระไมแ่ตง่หน้าทาปาก   เสียงโห่ดงัสามลา ขบวนแห่นาคมอญท่ีเรียบ
ง่ายไม่มีสาวๆแต่งตวัสวยอยู่ในขบวนมีแต่ผู้ ท่ีมาร่วมงาน แตง่ตวัสะอาดตาสวยงามแบบชาวบ้าน
ช่วยกันถือของท่ีเป็นบายศรีทัง้ของไทยธรรมบ้าง ถาดเคร่ืองใช้ของพระบวชใหม่ พลูซอง ดอกไม้
ขมา พ่อแม่นาคอุ้มไตรสะพายบาตร นาคขึน้บา่ข่ีคอเพ่ือนบ้างคนท่ีมีก าลงัแบกนาคเดินบ้าง ร ากนั
บ้าง    จนถึงหน้าวดันาคจึงลงถึงศาลประจ าวัด(ฮ๊อยตะละทาน) จุดธูปเทียนให้ขอขมา จากนัน้
เวียนขวารอบโบสถ์สามรอบ    นาคเวียนรอบโบสถ์หรือท าประทกัษิณนัน้ผู้ ท่ีอยู่ดแูลข้างๆจะคอยส่ง
ดอกรักท่ีอยูใ่นกรวยใบตองเล็กๆเพ่ือให้นาควางไว้ทัง้แปดทิศ นาคจะพนมมือตลอดเวลาในขณะนัน้
สดุท้ายท่ีหน้าโบสถ์จะมีการขมาเสมา(ลูกนิมิต)และจะให้นาคพนมมือเหยียดแขนเพ่ือรับไตรจีวร
จากพ่อแม่ช่วงนีญ้าติพ่ีน้อง จะเข้ามาวางเศษสตางค์ลงบนมือของนาค จากนัน้ทกุคนจะประคอง
นาคออกมาจากบริเวณนัน้ ผู้ ท่ีมาร่วมงานก็จะคอยวางเศษสตางค์ใส่มือของนาค บางคนก็คอย
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เกาะชายผ้านุ่ง(ผ้าขาว) โมทนา ภาษามอญคือ ฮะตอยอะยงั   หรือการจงูนาค  คือการอนโุมทนา
ไปกบัเจ้านาคให้ลลุ่วงด้วยดี นาคจะเดินออกมาจากโบสถ์เพ่ือให้ทกุคนท่ีมาร่วมงานได้โมทนา ขอ
อโหสิกรรมให้นาค เดนิจนสดุทางเดนิ  ผู้คนมากหน้าทัง้เด็กและหนุ่มสาว ซึ่งพอนาคเดินกลบัมาอีก
ครัง้เศษสตางค์ก็จะถูกโปรยทานให้เด็กและผู้ ร่วมงานท่ีมาร่วมบุญได้เก็บทานอันนั น้เป็นท่ี
สนกุสนาน  บางคนก็เอามาถวายวดัเป็นค่าน า้ค่าไฟซึ่งเป็นการเสียสละครัง้สดุท้ายของผู้บวชนาค 
ตามแบบธรรมเนียมของบ้านนครชมุน์       เม่ือนาคถกูส่งเข้าประตโูบสถ์แล้วก็จะท าพิธีบรรพชา
อปุสมบทโดยคณะสงฆ์ตอ่ไป    

ธรรมเนียมของบ้านนครชุมน์จะไม่มีการอุ้มนาคเพ่ือให้ใช้มือเคาะข่ือหรือประตโูบสถ์
เหมือนท่ีอ่ืนๆ    การส่งนาคเข้าโบสถ์ทุกคนจะเข้าโบสถ์คนจะเข้าโบสถ์ได้ก็มีแต่ผู้ชาย ผู้หญิงแม่
นาคญาตผิู้ใหญ่ก็จะนัง่รอกนัอยูข้่างนอก    โบสถ์ของวดัใหญ่นครชมุน์ฝ่ายผู้หญิงไม่เข้าไปในโบสถ์    
ซึ่งธรรมเนียมนีก็้ปฏิบัติสืบทอดมาจนทุกวันนี ้      ญาติผู้ ใหญ่ของนาคก็คงนั่งรอท่ีหน้าโบสถ์ 
พดูคยุเฮฮากนัเบาๆเพราะพิธีการของคณะสงฆ์ยงัด าเนินการอยู่  พระสงฆ์อนโุมทนาการขมาสงฆ์
(กะเล่าะซาง)ซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายก็หมดลง    พระบวชใหม่สะพายบาตรออกมาจากโบสถ์ แม่
นาคก็จะรออยู่ตรงทางลง  เพ่ือป้อนหมากให้กบัพระลูกชายเป็นอนัเสร็จพิธี   ซึ่งธรรมเนียมนีเ้ป็น
การปฏิบตัมิานานแล้ว   ปัจจบุนัก็ยงัคงท ากนัแทบทกุงาน    
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ภาพงานบวชของคนมอญนครชุมน์ที่เกิดขึน้ในอดีต 

 
ภาพท่ี 46  แหย่ ่าน า้ค้าง  ด้านหลงัเป็นหาดทรายริมแมน่ า้แมก่ลอง  ซึง่ปัจจบุนัไมมี่แล้ว 
 

 

 
ภาพท่ี 47  ขบวนแห่นาคในอดีต ด้านลา่งเป็นหาดทราย 
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ภาพท่ี 48 (ซ้าย) ป้าอ้วนแตง่ตวัให้นาค (ภาพเก่า) 
ภาพท่ี 49 (ขวา) ป้าอ้วนแตง่หน้าให้นาค (ภาพเก่า) 
 

 
ภาพท่ี 50  นาคโชว์ตวัในโรงลิเกของคืนวนัสกุดบิ (ภาพเก่า) 
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ภาพท่ี 51 ป้าเตีย้มขณะท าพิธีไหว้เจ้าพอ่ช้างพนั (ภาพเก่า) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52  ภาพการแตง่กายของผู้หญิงท่ีมาท าหน้าท่ีอุ้มต้นเทียนในงานบวชนาคมอญ (ภาพเก่า) 
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ภาพท่ี 53 บรรยากาศในงานบวชของคนนครชมุน์ ชาวบ้านชว่ยกนัท าแป้งขนมจีน ภาพเม่ือ 20 ปีท่ี  

แล้ว 
ท่ีมา:   กลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมมอญนครชมุน์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 54   บรรยากาศงานบวชของคนนครชมุน์ บรรยากาศหนุม่สาวต าขนมจีน  (ภาพเก่า) 
ท่ีมา   กลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมมอญนครชมุน์ 
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