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พิธีกรรมความตายของกลุมชาติพันธุมอญ 

ความหมาย ความเขาใจในพิธีกรรม และแบบแผนปฏิบัติ 
คนมอญมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางเครงครัดควบคูไปกับการถือผีบรรพบุรุษ 

พิธีกรรมและการปฏิบัติตนตั้งแตเกิดจนตายจะเกี่ยวของกับผีและพุทธศาสนา งานบุญงานกุศลตางๆ เด็ก
และผูใหญไมละเลยในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การจับจองเปนเจาภาพงานบุญเทศกาล กฐิน 
ผาปา ความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและอิทธิพลความเชื่อเรื่องบาป-บุญ ทําใหโยงไปสูการอธิบายและตี
ความขอประพฤติปฏิบัติดวยพุทธประวัติ  ความยึดมั่นในศรัทธานี้เปนฐานใหเกิดขนบที่ถือปฏิบัติสืบตอๆ 
กันมา และขนบธรรมเนียมก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบความสัมพันธทางสังคมแนนแฟน  

ตามความเชื่อของชาวมอญเชื่อวาเมื่อตายแลวจะไปเกิดใหม ตามผลบุญที่ทําไว ชาวมอญมีโลก
ทัศนในการดําเนินชีวิตและมีความเขาใจในสภาวะของชีวิตโดยแบงชีวิตเปน 3 ชวง คือวัยเด็ก วัยผูใหญ 
และวัยชรา 

1.วัยเด็ก  
ชาวมอญถือวาเด็กแรกเกิดจนถึงวัยโกนผมจุกหรือโกนผมไปเปนวัยที่ตองใหการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 
ชาวมอญเชื่อกันวาวัยนี้ตองการความคุมครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเด็กเจ็บปวยจะอธิษฐานใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนนับถือใหคุมครอง 

2. วัยผูใหญ  
เพศชายถือเอาการบวชเรียนเปนชวงวัยที่เปลี่ยนผานสูความเปนผูใหญ 
เพศหญิงถือเอาการมีรอบเดือน หมายถึงการถึงพรอมที่จะมีบุตร เปนวัยที่กาวสูความเปนผูใหญ 

3. วัยชรา 
วัยชราหรือคําที่ชาวมอญเรียกคนในวัยนี้คือ “ชุ”  หมายถึง แกแลว จะนับอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ถือวาเปน
วัยที่ตองพักผอน สวนลูกหลานมีหนาที่ดูแล 

ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการตายของชาวมอญ 
คนมอญมีพิธีกรรมที่สําคัญอยู 2 ประเภทคือ พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตและพิธีกรรมทางพุทธ

ศาสนา ชาวมอญใหความสําคัญกับชวงของการเปลี่ยนผานชีวิตเปนอยางมากตั้งแตประเพณีการโกนจุก 
บวชนาค แตงงาน และงานศพก็เปนพิธีกรรมที่ชาวมอญใหความสําคัญและเครงครัดในการปฏิบัติกับผู
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ตายเปนอยางมาก เพราะเชื่อวาถาปฏิบัติไมถูกตองจะนําความวิบัติมาใหลูกหลานคนที่ยังอยู ระเบียบพิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานศพของชาวมอญจะยึดตาม คัมภีร “โลกสมุตติ”1 เปนขอปฏิบัติ คัมภีรเลมนี้ไดมาจาก
เมืองหงสาวดี  เนื้อหาในคัมภีรวาดวยเร่ืองความรูท่ัวไป เชน การปลูกตนไม การตัดไม การปลูกบาน การ
ทํานายฝน เปนตน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของขอปฏิบัติพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตาย ซ่ึงไดกลาวไวอยาง
ละเอียด คัมภีร “โลกสมุตติ” นี้ พระสงฆรูปหนึ่งเปนผูสรางไว เปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการศพที่ตายใน
ลักษณะตางๆ วาดวยขอปฏิบัติเม่ือสตรีมีครรภเสียชีวิต  เด็กเสียชีวิต แบบทําโลงบรรจุศพ เปนตน จวน 
เครือวิชฌาจารย (2537:15)  กลาววา ชาวมอญถือวาคัมภีร2 นี้สําคัญที่สุด ในการดําเนินชีวิตและไดปฏิบัติ
สืบตอๆ กันมา และจะใชความรูในการจัดการคนตายโดยยึดตามคัมภีรโลกสมุตติ เปนสําคัญ   

เมื่อมีการตายจะมีการแยกประเภทของการตายเปนตายดีกับตายไมดี ตายดีคือ การตายที่มาจาก
ความชราสังขารรวงโรย หรือตายจากอาการปวยไข สวนตายไมดี ไดแก การตายที่เกิดขึ้นกระทันหัน อุบัติ
เหตุ ฟาผา หรือฆาตัวตาย รวมทั้งการตายของเด็ก ซ่ึงจะมีขอหามขอปฏิบัติ ท่ียังปฏิบัติสืบกันมาอยาง
เครงครัด เพราะเชื่อกันวาหากปฏิบัติไมถูกตองจะทําใหลูกหลานที่ยังอยูประสบภัยพิบัติตางๆ นานา  

การตายดีและธรรมเนียมปฏิบัติกับผูที่ตายดี 
การตายดี มี 2 ประการคือ ผูตายเปนผูสูงอายุ และเสียชีวิตจากความชรา หรือเจ็บปวยและจะตอง

ตายในบานของตนเทานั้น เพราะถาตายนอกบานคนมอญจะหามนําศพเขาบานเด็ดขาด จึงทําใหจัดงาน
ศพที่บานไมได ฉะนั้นเมื่อคนมอญไมสบายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ถาหมดโอกาสในการรักษา ญาติจะ
นําตัวผูปวยกลับมาบาน เมื่อส้ินชีวิตแลวคนในบานจะบอกกลาวญาติพี่นองและจะเปนการบอกกลาว
เพื่อนบานตอๆ กันไปใหมาชวยงาน  
 
 
การปฏิบัติและจัดการรางของผูตาย 

การอาบน้ําศพจะทําในตอนบายหรือในตอนเย็น เพราะมีขอหามในการอาบน้ําศพในตอนเที่ยง 
การอาบน้ําศพนี้จะมีผูที่รูพิธีเปนผูดําเนินการ และญาติพี่นองผูตายรวมทั้งผูที่ใหการนับถือก็จะมารวมอาบ
น้ําศพ จะใชน้ําสมปอยผสมขมิ้นราดไปที่รางผูตาย จากนั้นใชน้ําอาบใหอีกครั้ง จะราดตั้งแตปลายเทาจน

                                                           
1 เปนคัมภีรใบลานจารดวยอักษรมอญโบราณ ฉบับศักราช 1262 กลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต กฎเกณฑ ขอหาม 
คําสั่งสอนของคนมอญโบราณ,  จวน เครือวิชฌาจารย แปลเปนภาษาไทยในชื่อ “วิถีชีวิตชาวมอญ” จัดพิมพโดยสํานัก
พิมพเมืองโบราณ 2537. 
2 หนังสือวิถีชีวิตชาวมอญแปลจาก คัมภีร 2 เลม คือ คัมภีร “โลกสิทธิ” กับ คัมภีร “โลกสมุตติ” 
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ถึงศรีษะผูตาย เมื่ออาบน้ําเสร็จแลวจะมีการแตงตัวใหศพ  ไมวาผูตายจะเปนหญิงหรือชายจะนุง “โปง
มอย”  เปนการผาผานุงตามยาวแลวเย็บตะเข็บใหติดกันคลายลักษณะกางเกง แลวจึงนําเสื้อผาตาม
ประเพณีนิยมมาสวมทับอีกชั้น จากนั้นเปนการหวีผม โดยหวีลง 3 ครั้ง และหวีขึ้น ทาแปงปะพรมน้ําอบน้ํา
หอม  

จากนั้นเปนการมัดศพสวนใหญเพศชายจะมาชวยกันมัด โดยใชดายขาวขนาดเดียวกับสายสิญจน
มัดที่หัวแมมือท้ัง 2 ขางในลักษณะประนมมือเหนืออกเขาไวดวยกัน  และมัดที่หัวแมเทาทั้งสองดวยเชนกัน 
นําดอกไมธูปเทียนใสไวในมือ ตําหมากพลูพรอมเงิน 1 บาท ใสไวในปาก แลวนําใบพลูปดปากอีกทีหนึ่ง  
 
การตั้งศพ 

ในการกําหนดที่ต้ังศพจะตองอยูในเขตเสาผี บริเวณของผีเรือน หันศรีษะศพไปทางทิศตะวันออก 
ตามธรรมเนียมมอญจะมีขอหามไมใหนําโลงศพขึ้นบาน ใหทําแครไมสําหรับวางศพ เรียก “โจงแนะ”3 “โจง
แหนะ” หรือ “โจงเนียะ”  ณัฐประวีณ (2537:134) ระบุไววา “โจงเนียะ” แปลวา เตียงชนะ คือใหผูตายเอา
ชนะตอภูมิท้ัง 4 ไดแก อบายภูมิ สุคติภูมิ 7 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4  ในการทําโจงแนะจะแฝงคติทางพุทธ
ศาสนา เปนปริศนาธรรมแบบรามัญที่ไดถือปฏิบัติกันมากลาวคือ การทําเสา 6 ตนมีคําอธิบายไววาเพื่อให
ละทิ้งอารมณทั้ง 6 หรือใหไปใหถึงสวรรค 6 ช้ัน ทําแครเปน 4 ช้ันเพื่อใหพนจากอบายภูมิทั้ง 4 พื้นแครปู
ดวยไมยาว 8 ส้ัน 8 หมายถึงใหพนจากนรกภูมิท้ัง 8 ช้ัน เพดานใชไม 20 แผน ใหไปถึงสวรรคชั้นพรหมทั้ง 
20 ภูมิ บริเวณปลายเตียงหัวเตียงแขวนกระทงดอกไมดานละ 2 กระทง แตละกระทงใสดอกไม 3 ดอก จาก
เพดานผูกเชือกใหหยอนมาที่บริเวณสะดือ ปลายเชือกผูกแหวน 1 วง และกรรไกรหนีบหมาก 1 อัน แหวน
หมายถึงจักขุญาณ ผูตายจักไดใชเพ่ือความกระจางแจงตอภพหนา สวนกรรไกรใชตัดกิเลส  
 
 
สถานที่ต้ังศพ 
บริเวณใตถุนบานตําแหนงที่วางศพจะใชไมไผมาค้ําใหตรงกับตําแหนงที่ต้ังศพไว เมื่อเคลื่อนศพออกจาก
บานจะนําไมคํ้านี้ออกทันที 
 
เครื่องประกอบการต้ังศพ 

                                                           
3 สรัชชา เวชพฤติ. (2539:82) 
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จะวางไวปลายเทาของผูตาย ประกอบดวยถาดใสของ 2 ถาด  มีตะเกียง 1 ดวงจุดไฟไวตลอด เสื้อ
ผาชุดใหม 1 ชุด  แหวนทอง 1 วง แปงหอม กระจกสองหนา  หวี สวนถาดที่ 2 มีมะพราว 2 ผล ผาขาวบาง
ผืนใหญ 2 ผืน ผาขาวบางผืนเล็ก 1 ผืน ไตกอไฟ 1 มัด ขม้ิน สมปอย ธูปเทียน และโกศใสกระดูก 1 อัน  
 
ขบวนแหศพ 

การเคลื่อนศพออกจากบานจะเร่ิมเคลื่อนชวงบาย เรียกวา “ ตะวันบายควาย” หมายถึงตะวันยาม
บายที่รมเงาของบานทอดยาวพอใหควายนอนหลบได 1 ตัว (ศิริรัตน: 108)  ญาติจะนําประตูผีที่เตรียมไว
ทาบกับประตูทางเคลื่อนศพ แลวทาบบันไดจึงเคลื่อนศพ ในการเคลื่อนศพนี้จะมีพิธีปฏิบัติดังนี้คือ จะมี
หญิงอาวุโสพรอมหมอน้ําสมปอยผสมขมิ้น อีกหมอหนึ่งจะเปนหมอน้ําบริสุทธิ์ สตรีอีกคนจะมีถวยขาวสาร 
เมื่อฝายชายยกศพเคลื่อนลงบันไดผีแลว จะราดน้ําสมปอยแลวตามดวยน้ําเปลา เมื่อศพเคลื่อนถึงพื้นดิน 
จะโยนหมอน้ําสมปอยใหแตกบริเวณหนาหัวบันไดบาน สวนหมอน้ําใหคว่ําไว สตรีที่มีถวยขาวสารจะซัด
ขาวสารตามหลังตลอดการเคลื่อนศพ นําโลงไปวางไวบนแคร เอาปลายเทาศพใหอยูดานหนา  หากมีลูก
หลานบวชหนาไฟใหจะใหนั่งดานหนา 1 รูป ดานหลังอีก 1 รูปพรอมหีบพระอภิธรรม ใชเชือกผูกโยงไวที่
ดานหนาแครหามศพ เพื่อใหญาติพี่นองและเพ่ือนบานมารวมจูงศพ จะมีภิกษุสงฆเดินจูงนําขบวน จะเปน
ขบวนนําศพ และพวกที่เดินตามหลังขบวนเรียก ขบวนสงศพ  
 ในขบวนแหศพจะใหลูกชายคนสุดทายของตระกูลจะตองนุงขาวหมขาว และนําหวี กระจก เสื้อผา
และแหวนผูตายใสขันทูนหัวนําไปไวที่วัด บางแหงใหบุตรคนแรกหรือคนสุดทองอุมกระบุงเดินนําหนาศพไป
วัด เปนสัญลักษณวาเปนการนํากระบุงวิญญาณไปวัด ของในกระบุงประกอบดวยกระจกสองหนา น้ําจันท 
1 ถวย ถาคนตายเปนชาย ใหใสผานุง เสื้อและผาขาวมาอยางละ 1 ผืน ถาคนตายเปนผูหญิงใหใสผาซิ่น 
เสื้อ และสไบอยางละผืน  นอกจากนั้นก็มีพลู 1 จับ จอบขุดดินใชสําหรับขุดหลุมศพ และใชผามะพราวลาง
หนาศพ พลูและน้ําจันทนสําหรับเทลงในหลุมศพ กระจกไวใหผูตายสองหนาตนเอง ขาวของในกระบุง
วิญญาณนี้ เสร็จพิธีก็ทานใหวัด ถาภรรยาบุตรชายคนโตกําลังตั้งครรภ สามีภรรยาคูนั้นจะแตะตองศพหรือ
ของใชในพิธีศพไมได 
การเก็บกระดูก 

วันรุงขึ้นหลังวันเผาจะเปนวันเก็บกระดูก การเก็บกระดูกนั้นจะรวบรวมเถากระดูกมารวมกันนํากิ่ง
ไมใบไมสดวางบนกองกระดูกแลวนําผาขาววางทับกิ่งไมอีกที พระสงฆ 4 รูปสวดบังสุกุลกรวดน้ําอุทิศสวน
กุศลใหผูตาย จากนั้นนํากิ่งไมและผาขาวบางออก นําใบโพธิ์  7 ใบ วางขางใบโพธิ์วางขาวสุก 1 น้ําตาล 1 
และพลู 1  จนครบ 7 ชุด ผูอาวุโสที่สุดจะเปนคนแรกที่หยิบกระดูกจํานวน 7 ช้ินวางบนใบโพธิ์ จากนั้นผู
อาวุโสลําดับรองๆ ลงมา จะไดจํานวนชิ้นกระดูกรวม 49 ช้ิน จึงเอากระดูกที่รองดวยใบโพธิ์นั้นเทใสในผา
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ขาวบางที่คนในครอบครัวจะเปนผูถือแลวแตจะตกลง  เมื่อรวบรวมกระดูกครบแลว นําน้ําสมปอยผสมขมิ้น
พรมไปที่หอกระดูก แลวตามดวยน้ําบริสุทธิ์และมะพราว ตามลําดับ นํากระดูกไปบรรจุโกศ หรือแบงไปฝง
ดินหรือลอยอังคารตอไปเมื่อถึงตรุษสงกรานตจะนิมนตพระมาสวดบังสุกุลให 
 
พิธีปลอยพระ 

เชาตรูของวันครบรอบ 7 วัน จะมีการทําบุญที่วัด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางพระพุทธรูปใหมอุทิศ
ใหผูตาย ประหนึ่ง วาไดมีพระพุทธเจาเกิดใหมอีกองค 

การตายไมดีและธรรมเนียมปฏิบัติกับผูที่ตายไมดี 
 คัมภีรโลกสมุตติ กลาวถึงการตายไมดี ไดแก การตายขณะตั้งครรภ หามเก็บศพคางคืน, เด็กอายุ
ยังไมถึง 12 ป เสียชีวิต, การตายจากโรคลมบาหมู วิกลจริต และโรคบวม การตายจากการตกตนไม หรือ
ผูกคอตาย หามอาบน้ําศพ หามรับของชวยเหลือ การตายจากการจมน้ํา หามรับของชวยเหลือ หามสวด
พระอภิธรรม หามเลี้ยงพระ ตองใหพนเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนไปแลวจึงทําได  ขอหามขอปฏิบัติในงานศพที่
ตายไมดี  หรือศพตายโหงนี้จะไมมีการเผาหรือทําพิธีใดๆ จะตองฝงทันที หรือมีการเก็บไว 1-3 ปจึงนํา
กระดูกมาทําบุญให  เชื่อกันวาหากดําเนินพิธีกรรมตามปกติจะทําใหเกิดการตายโหงกับคนในวงศตระกูล
อีก 
 
การโยนผาราไฟ 

การโยนผาราไฟจะทําเมื่อจุดไฟเผาศพแลว เจาภาพอาวุโสถือขันน้ําพรอมกิ่งไมสดเดินนําหนา
พรอมกับญาติพ่ีนองเดินตามเปนขบวน วนขวาของเชิงตะกอน คนเดินนําจะใชใบไมสดจุมน้ําในขันสะบัด
เขาสูกองไฟ จนครบ 3 รอบ ในขณะเดียวกัน ชายที่มีหนาที่เผาศพ 2 คน จะยืนคนละฝงของเชิงตะกอนหรือ
เมรุ และนําผาขาวทบใหเปนมวนโยนขามเชิงตะกอนไปมา 3 รอบ  การเผาศพในปจจุบันจะเผาในเมรุ
ถาวรจึงไมสามารถทําพิธีโยนผาราไฟได แตจะใชวิธีเดินเวียนรอบเมรุพรอมกับใชกิ่งไมพรมน้ําไป 3 รอบ  

ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการตายของพระสงฆ 
การมรณภาพของพระสงฆเปนเรื่องสําคัญเนื่องเพราะชาวมอญใหความเคารพพระสงฆเปนอยาง

มากโดยเฉพาะพระเถระชั้นผูใหญ ชาวบานจะรวมแรงรวมใจกันจัดงาน ในอดีตนั้นเมื่อมีพระมรณะภาพจะ
รูไดจากเสียงกลอง เพราะปกติจะตีกลองตอนเพล หากมีเสียงกลองที่ผิดเวลาไปจากนี้ก็เปนที่รูกัน การสวด
พระอภิธรรมศพพระนั้นจะมีการสวดนานกวาศพคนทั่วไป 
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ชาวมอญเชื่อกันวาพระสงฆเปนผูทรงศีล จะไมเผารวมกับจิตกาธานของคนทั่วไป จะตองสรางเมรุ
ลอยและปราสาทตามสมณศักดิ์ กลาวคือ พระรูปใดเปนที่เคารพนับถือตั้งอยูในจริยาวัตรอันงดงาม ศิษยา
นุศิษยจะสรางประสาทใหถึง 9 ยอด หากเปนพระผูใหญ เชน เจาอาวาส หรือพระสงฆทรงสมณศักดิ์ สราง
ปราสาท 7 หรือ 5 ยอด หากเปนพระลูกวัดจะเปนปราสาทยอดเดียว เมื่อสรางปราสาทเสร็จจะมีพิธีชัก
ปราสาท ในการนี้จะมีการรําผีประกอบงานศพ เรียก การรํา 3 ถาด โดยมีวัตถุประสงฆเพื่อสักการะเจาที่
และเพื่อเปนสิริมงคลกับงาน 

ในการทําพิธีชักปราสาทจะทําประมาณกุมภาพันธ หรือมีนาคมกอนสงกรานต ดังนั้นศพสวนใหญ
จึงเปนศพเก็บ การชักปราสาทนี้จะทํากอนวันเผา 3 วัน ซ่ึงจะมีการสวดศพกอนเผา 2 คืน และจะทําพิธีเผา
หลอกประมาณ 5 โมงเย็น และเผาจริงประมาณ 4 ทุมโดยประมาณ 

โลงมอญ  
โลงมอญ หรือที่เรียกในภาษามอญวา “อาลาบอก” นั้นถือเปนงานศิลปะอยางหนึ่ง มีคําสอนกันมา

แตโบราณวาผูใดทําโลงใหวิจิตรไดรับอานิสงฆ 1,000 ชาติ  จากเดิมการทําโลงมอญอันวิจิตรนี้จํากัด
เฉพาะสมณสงฆที่เปยมดวยบารมีเทานั้น ดวยความเชื่อท่ีวาผูที่ดํารงสมณเพศนั้นเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ไมควร
เผารวมกับจิตกาธานของสามัญชน  ปจจุบันกลับกลายเปนสิ่งที่ชวยสะทอนฐานะของคนเปนและคนตาย
ไดวิธีหนึ่ง  

สุรินทร(2541: 75) จําแนกประเภทโลงมอญไวดังนี้ 
1. โลงมอญน้ําจืด โลงประเภทนี้ชาวพระประแดงนิยมใชอยูในปจจุบัน เปนฝมือชางทางสมุทรปราการ 

ลักษณะฝาโลงและตัวโลงจะมีขนาดเทากัน ลวดลายที่ประดับตกแตงจะไมละเอียดมากนัก ฐานของ
โลงนิยมประดับดวยรูปพญานาค 

2. โลงมอญน้ําเค็ม จะใชเรียกโลงที่ทําดวยชางทางสมุทรสาคร ลักษณะของฝาโลงจะยาวกวาตัวโลง ลวด
ลายมีความวิจิตรออนชอยกวาโลงน้ําจืด ฐานโลงไมนิยมตกแตงดวยรูปสัตว 

3. โลงแบบญี่ปุน โลงประเภทนี้เดิมนั้นชาวพระประแดงจะนิยมใชกันมากจะมีฝาโลงเปนทรงปนหยา ตัว
โลงไมเจาะชองหนาเหมือนโลงน้ําจืดและโลงน้ําเค็ม เหตุที่ช่ือโลงญ่ีปุนเนื่องจากฝาโลงเลียนแบบหลัง
คาบานชาวญี่ปุนนั่นเอง ปจจุบันไมเปนที่นิยมเพราะความสวยงามสูโลงน้ําจืดไมได 

4. โลงทีม โลงประเภทนี้จะใชกับพระผูใหญหากเปนพระลูกวัดจะสรางเปนปราสาทยอดเดียวหากเปน
พระเถระชั้นผูใหญ จะสรางปราสาท 5 ยอดบาง 7 ยอด จนถึง 9 ยอดก็มี 
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ลูกหนู 
ในการฌาปนกิจผูตายที่เปนสงฆ  ตามความเชื่อของมอญนั้นจะไมเผาดวยมือ จึงใชลูกหนูจุดวิ่งไป

กระทบปราสาทและโลง ตอมาเปนการจุดเพ่ือการแขงขัน แตละหมูบานจะสงคณะเขารวม โดยมีการ
กําหนดกติกาวาเปนการยิงปราสาทและโลงจําลอง  การจุดลูกหนูนี้มีตํานานเลาวาสมัยพุทธกาล เมื่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน พระอรหันตตางมารวมงาน ขาดแตพระมหากัสสปะ เมื่อ
พระมหากัสสปะมาถึงจึงเขาไปกราบพระบรมศพ ปรากฏเปนปาฏิหาริยใหเห็นกลาวคือ มีพระเพลิงลอย
มายังพระบรมศพโดยไมตองจุดไฟ นับแตบัดนั้นเปนตนมาจึงเปนที่มาของประเพณีการจุดลูกหนู 
 

การเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการจัดงานศพของชาวมอญเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม การทําศพแบบ

มอญทั้งแบบเผาและศพเก็บที่ใชโจงเนียะ และโลงมอญ อาละบอก และพิธีมอญรําลดนอยลง มักปฏิบัติ
เฉพาะเจาอาวาสหรือพระผูใหญของวัด หรือผูสูงอายุท่ีเปนที่เคารพนับถือจึงจะจัดงานแบบมอญ เนื่องจาก
เจาภาพไมสะดวกในการปฏิบัติและตองเสียคาใชจายเปนอันมาก จึงเร่ิมหันมาใชโลงที่วางขายกันในทอง
ตลาดมากขึ้นและนิยมจัดงานสวดพระอภิธรรมที่วัดมากกวา เพราะสะดวกลดความยุงยากในการเตรียม
งานสถานที่และส่ิงของ  อยางไรก็ตามเมื่อมีการตาย จะตองจัดงานไมวาจะเปนศพเก็บหรือศพเผา ก็จะ
ตองมีการทําบุญ 7 วัน คนโบราณเชื่อวาคนที่เพิ่งตายไปจะลืมทุกสิ่งในโลกไปอยูเมืองผี เมื่อครบ 3 วัน 7 
วันจะระลึกไดวาตัวเองตายและจะกลับไปเยี่ยมญาติ ฉะนั้นญาติพ่ีนองจึงตองทําบุญอุทิศผลบุญไปใหเพ่ือ
ไมใหวิญญาณมารบกวนและจะไดไปเกิดใหมตามผลบุญผลกรรมที่ทําไว 

บางชุมชนที่มีคนหลากหลายกลุมชาติพันธุจะผสมผสานเอาแบบแผนการปฏิบัติมาใช เชน หากชุม
ชนใดมีชาวจีนอาศัยอยูในชุมชนดวยก็อาจนําพิธีกรรมของจีนเขามารวมดวย เชน การแจกดายแดง การจุด
ธูปใหญหนาศพ การใสกระดาษลงในหีบศพ   

การรําหนาศพซึ่งจะแตงกายดวยชุดสีดําขาวหมสไบขาวหันหนาเขาหาศพเพื่อเปนการเคารพศพ 
เปลี่ยนเปนการแตงกายและหมสไบดวยสีอื่นหันหนาเขาหาคนดูหันหลังใหศพ คนตายไมดีจะไมสวดพระ
อภิธรรม ไมมีกลองประโคมจะตองฝงใหเสร็จในวันเดียวและไมเผาถาเก็บไมครบ 1 ป หรือ 3 ป ปจจุบันมี
การฝงศพโดยหันศรีษะไปทางตะวันตก มีสวด หรือมีกลองประโคม  
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นนทบุรี. วิทยานิพนธภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537 

ทองคํา พันนัทธี.  ประเพณีลูกหนู. วัฒนธรรมไทย. 20,9(กันยายน) 2524, หนา 29-30. 

ปราณี วงษเทศ.  พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. พิมพเนื่องในการจัดนิทรรศการเรื่อง ประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม- 6 
พฤศจิกายน 2534. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุป, 2534. 

ผุสดี ทิพทัส และวัฒนา ธาดาธิติ.  รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาชุมชนมอญในพ้ืนที่อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2532. 

วิมลศรี ลิ้มธนากุล. บทชาติพันธุวาดวยงานศพมอญ. เมืองโบราณ 19, 3(กรกฎาคม-กันยายน) 2536 , 
หนา 41-48. 
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ศิริรัตน แอดสกุล และคณะ.  รายงานผลการวิจัยเรื่อง การธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ: 
กรณีศึกษาชุมชนมอญบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542. 

สรัชชา เวชพฤติ. เอกลักษณทางวัฒนธรรม การติดตอทางวัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒน
ธรรมในชุมชนมอญ ตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

สุกัญญา ภัทราชัย.  ที่มาของประเพณีแยงศพมอญ. เมืองโบราณ 10, 3(ก.ค.-ก.ย.2527) ; หนา 67-69. 

สุจริตลักษณ ดีผดุง และคณะ. มอญ: บทบาทดานสังคมวัฒนธรรมความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงใน
รอบ 200 ป ของกรุงรัตนโกสินทร.  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา นครปฐม, 2538 

สุจริตลักษณ ดีผดุง, ประภาศรี ดําสอาด. รายงานการวิจัยชุมชนมอญบานวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลง. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท, 2545. 

สุภาพร มากแจง. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตชาวมอญบางขุนเทียน “มอญบางกระดี่”. 
กรุงเทพฯ: ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น สถาบันราชภัฎธนบุรี, 2540. 

สุรินทร ทับรอด.  พิธีรําผีเนื่องในงานศพของชาวมอญพระประแดง. วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, .2541. 

สุวรรณะ เย็นสุข. การรักษาพยาบาลแบบพื้นบานชาวมอญในประเทศไทยเปรียบเทียบระหวางมอญภาค
กลางกับมอญภาคเหนือ. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ไทยศึกษา), 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545. 
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