พิธีกรรมงานศพของชาวมงที่บานปาคา
ศิริพร

มณีชูเกตุ

บทนํา
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ที่ผานมา ผูเขียนไดนํานิสิตชมรมภาษาศาสตรไปออก
คายสอนภาษา ที่หมูบานมง ที่บานปาคา๑ ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
ชาวบานปาคานี้ เปนชาวเขาเผามงทั้งหมด ซึ่งเปนชาวเขาเผามงน้ําเงิน หรือที่ภาษามงเรียกวา มง
จั๊วะ โดยทั่วไปชาวมงมี ๒ เผา คือมงน้ําเงิน กับมงขาว หรือมงเดอว
เมื่อเอยถึงพิธีกรรมงานศพผูอานอาจสงสัยวามีพิธีกรรมมากมายของมง ทําไมตองเลือกงาน
ศพมาเลาดวย เหตุที่ผูเขียนไดนําเรื่องงานศพมาเสนอก็เพราะวา หมูบานมีงานศพในชวงเวลาที่
ผูเขียนออกคายสอนภาษาทีน่ ั่นพอดี จึงถือโอกาสสอบถามผูใหขอมูลในหมูบาน เกี่ยวกับพิธกี รรม
งานศพเสียเลย
การเตรียมงานศพ
งานศพมีขึ้นหลังจากที่ผูเขียนเขาไปอยูใ นหมูบานไดไมกี่วัน
ทราบชื่อผูตายภายหลัง
คือ ผูเฒาจังเปา แซมา ผูเฒาทานนี้ถือวาเปนบุคคลสําคัญ มีชื่อเสียง และเปนที่เคารพนับถือ
ของคนในหมูบ าน ดังนั้นงานศพคราวนี้จึงถือวาเปนพิธีใหญ พิธีงานศพจะใหญหรือเล็กนัน้
ขึ้นอยูกับวาผูตาย มีฐานะและชื่อเสียงมากนอยเพียงใด หากผูตายมีฐานะและชื่อเสียง ญาติพี่นอ ง
จะจัดพิธีใหญโต เก็บศพไวหลายวันจนกวาญาติพนี่ องที่อยูแดนไกลจะมากันครบ แตหากผูตาย
ไมคอยมีฐานะหรือชื่อเสียง ญาติพี่นองก็จะจัดพิธีเล็ก ๆ เก็บศพไวเพียง ๒-๓ วัน แมวาญาติพี่นอง
จะมาครบหรือไมก็ตาม
เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ญาติพี่นองจะประชุมกันวา จะเก็บศพไวกี่วนั โดยคิดคํานวณวาญาติ
ที่อยูแดนไกลจะมาพรอมหนาพรอมตากันเมื่อใด บางครั้งเก็บไวถึง ๑๐ กวาวันก็มี หลังจากกําหนด
จํานวนวันงานศพแลว เจาภาพตองหาคนมาชวยงานศพ มีทั้งหมด ๑๐ ฝายดวยกัน ดังนี้
๑. เตอวเก [t´$w ke&˘] มีหนาที่สวดในพิธี เตอวเก ตองเปนคนที่สวดเกง ๆ
และเปนทีเ่ คารพนับถือของเจาภาพ
๒. จั้วจาง [t˛uÊa t˛a¤˘N] มีหนาที่ จัดอาหารใหผูตาย วันละ ๓ มื้อ
๓. กั๊งสื่อ [ka¤N tsˆ›˘] มีหนาที่ คอยดูแลและประสานงาน
๔. อัวสา [/ua‹ ‹#sa›˘] มีหนาที่ ตอโลงศพ

๕. สือเตง [tsˆ‡˘ te^˘N] มีหนาทีบ่ รรเลงดนตรี ซึ่งมี ๒ คน คือ คนเปาแคน
กับ คนตี
กลอง
๖. กั๋งเตร [ga‡N tRe›˘] มีหนาที่ ตักน้ํา
๗. สาเตอว [tsa‡˘ t´›–w] มีหนาที่ หาฟน
๘. ตั๋ว จู [tu‡a t˛u–›˘] มีหนาที่จัดหาขาวสาร
๙. หนะอัวหมอ [na›/ /u#a mç‡˘] มีหนาทีห่ ุงขาว
๑๐. ชื่อ กะ [Sˆﬂ˘ ka¤/] มีหนาที่ทําอาหาร
การแตงกายในงานศพ
การแตงกายของชาวมง จะตางจากคนพืน้ ราบตรงที่ไมมีชุดไวทกุ ข ในกรณีผูมารวมงาน
แตสําหรับญาติพี่นองของผูตาย จะไวทุกขโดยผูกผาดิบสีขาวไวรอบศีรษะ (จากการสังเกตผูเขียน
พบแตผูชายทีต่ องทําลักษณะนี)้ สวนการแตงกาย ยังคงแตงชุดตามปกติ
พิธีตั้งศพ
ญาติพี่นองจะทําความสะอาดรางกายผูตาย และแตงตัวใหดวยชุดมงใหม แตถาผูตายมีอายุ
และมีฐานะ ญาติพี่นองจะแตงตัวใหดว ยชุดโบราณสีแดง (ผูใหขอมูลบอกวาเปนชุดขุนนางจีน
สมัยกอน) แลววางผูตายลงบนกระดานสะอาด จากนัน้ เตอวเก จะเริ่มพิธีสวดชี้นาํ ทางวิญญาณ
ผูตาย โดยเริ่มตนตรงจุดฝงรกของผูตาย ๑
จากจุดที่ฝงรกแลว ผูตายยายไปอยูที่อื่นหลาย ๆ แหง เตอวเก ก็ชี้ทางมาเปนลําดับ จนถึง
สถานที่ที่อยูปจจุบัน ดังนั้นถาผูตายยายทีอ่ ยูไปหลาย ๆ ที่ พิธีสวดยอมใชเวลานาน (อาจใชเวลา
๒-๓ ชั่วโมง) เพราะเตอวเกตองสวดไปรับรอยเทาของผูตายในทุกทีท่ ี่ผูตายเคยอยู พรอมทั้งทําพิธี
สวด “เสียภาษี” ๒ที่อยูใหผูตายดวย พอเสร็จพิธีสวดชี้นําทาง ฝายสือเตงเริ่มบรรเลงเปาแคน ตี
กลอง ใหญาติพี่นองยกศพขึน้ วางบนแคร ภาษามงเรียกวา เนง [ne–›N] แครที่วางศพนี้ ตองวาง
ขนานกับผนังบาน ที่มีแทนหรือหิ้งผีบรรพบุรุษ (สือกะ) ตั้งอยู๓
ลักษณะของศพที่วางนัน้ จะเปนแบบโลง ๆ ไมมีการใสโลง จากคําบอกเลาของผูให
ขอมูล บอกวา เนื่องจากประเพณีการวางศพแบบนี้มีมาแตดั้งเดิม (ซึ่งแนนอน สมัยกอนไมสะดวก
ในการหาโลง หรือทําโลงมาใสศพ) จึงทําสืบทอดตอ ๆ กันมา แมวาปจจุบนั สามารถหาโลงได
แลวก็ตาม แตถาในกรณีที่ผตู ายประสบอุบัติเหตุ ศพอยูในสภาพที่ไมนามอง ปจจุบันญาติพี่นองก็
จะนําศพใสโลง สําหรับผูเฒาจังเปา เสียชีวิตดวยโรคภัยไขเจ็บ ญาติพี่นองจึงไมนําใสโลง (จะใส
ตอนเอาไปฝง) การทําเชนนี้ แมศพจะสงกลิ่น ญาติพี่นองก็ไมแสดงอาการ

การใหอาหารผูตาย
เมื่อพิธีชี้นําทางผานพนไป ญาติพี่นองตองนําอาหารใหแกผูตาย ทั้ง ๓ เวลา คือเชา
กลางวัน
เย็น ทุกวัน ผูที่มีหนาที่นี้คือ จั้วจางโดยทีฝ่ าย สือเตง จะตีกลอง เปาแคน ทําพิธีใหผูตายกินอาหาร
ทําเชนนี้ทุกวัน ในงานศพ ชาวบานเอาเงินมารวมทําบุญ สวนเจาภาพ ก็เตรียมอาหาร ฆาหมู เปน
อาหารไวเลีย้ งผูมารวมงาน ทั้ง ๓ มื้อ
เมื่อเก็บศพจนถึงวันกอนฝง ๑ วัน ในตอนบายวันนั้น ญาติพี่นองของผูตายตองนําอาหาร
ธูปเทียน กระดาษเงินกระดาษทอง มาคารวะศพ เริ่มดวยจัว้ จาง คารวะศพกอน ตามดวยครอบครัว
เจาภาพ แลวครอบครัวญาติพี่นองคนอื่น ๆ การคารวะศพแตละครั้งจะมีการยิงปนสงสัญญาณ
ใหผูตายรู ครอบครัวหนึ่งจะยิง ๓ นัด ถาเปนครอบครัวเจาภาพ ยิงปน ๖ นัด การวางอาหารนัน้
ถาผูตายเปนผูชาย ญาติจะนําอาหารไปแขวนไวเหนือหัว ถาผูตายเปนผูหญิงญาติจะนําอาหาร
ไปแขวนไวปลายเทา
พิธีฆาวัว
ตอนเย็นกอนวันฝง ญาติจะหาพื้นที่โลง ๆ นอกบาน เพื่อทําพิธีฆาวัว แลวทําหลักเพื่อ
จะลามวัวในวันรุงขึ้น และแลววันสุดทายก็มาถึง เชานี้พวกเราชาวคายตางประหวัน่ พรัน่ พรึง
ดวยเหตุวาเขาจะนําศพมาทําพิธีตรงลานที่เตรียมไว ซึ่งใกลกับที่พกั ของพวกเราเลย ที่สําคัญคือ
ติดกับลานที่พวกเราใชเปนทีร่ ับประทานขาวกัน
พวกเรารูขาวตัง้ แตกอนวันสุดทายวาเขาจะ
เคลื่อนยายศพออกจากบาน ๖ โมงเชา ทําเอาสมาชิกที่มีหนาที่ทําอาหาร ซึ่งตองตื่นแตตี ๕ ครึ่ง
ตางผวา แตผล สุดทายก็ตองจําใจตืน่ โชคดีที่ขบวนศพเคลื่อนชา มาถึงประมาณเกือบ ๘ โมงเชา
พวกเรารับประทานอาหารเชากันเรียบรอยแลว (แตกด็ วยความรีบเรง) กอนที่ขบวนศพจะมาถึง
เหลาญาตินําวัวมาผูกกับหลักที่เตรียมไว จํานวน ๔ ตัว ซึ่งเทากับจํานวนลูกชายของผูตาย ถาผูตาย
มีลูกชายเทาใด ก็ตองฆาวัวจํานวนเทานัน้ อยางไรก็ตาม จํานวนวัวนี้ไมเครงครัดมาก ขึ้นอยูก ับ
ฐานะของผูตายดวย หรือบางงานอาจไมฆา วัวเลยก็ได เมื่อขบวนศพมาถึง พวกเราไดเห็นศพผูเฒา
จังเปาบนแคร ใสชุดจีนโบราณสีแดง มีคนหามมา เตอวเก เริ่มพิธีสวดใหวัวเปนผูนาํ วิญญาณผูตาย
ไปสูสวรรค๑ หลังจากสวดก็จะฆาวัวโดยการทุบหัว ตอมาสือเตงบรรเลงตีกลอง เปาแคน ขณะที่
เจาภาพจะแลเนื้อวัวแบงสรรปนสวนใหเปนคาแรงแกผูมหี นาที่แตละฝายดวยจํานวนเทา ๆ กัน
เมื่อสือเตงตีกลอง
เปาแคนเสร็จ จะรื้อกลอง ทิ้งหนังวัวที่เปนหนากลองไวตรงบริเวณนั้น
แลวขบวนศพเคลื่อนไปยัง ที่ฝง
พิธีฝงศพ

ญาติพี่นองจะดูฤกษดยู ามกอนวา เวลาใดเหมาะสมที่จะฝงศพ รวมทั้งบริเวณที่ฝงดวย สวน
ใหญจะนําไปฝง เวลา ๑๖.๐๐ น. ขณะเคลื่อนศพไปยังที่ฝง เตอวเก จะมองหาตําแหนงบริเวณ
เพื่อที่จะนัดหมายใหวิญญาณผูตายมากินอาหาร เมื่อถึงหลุมฝงศพที่เตรียมไวแลว ก็เอาโลงศพวาง
ไวในหลุมซึ่งลึกประมาณ ๑ เมตร นําศพวางไวในโลง เตอวเกทาํ พิธีสวดชี้นําทางบอกผูตายวา
ตรงไหนมีน้ํามีขาวก็ใหไปหากินได และถาฝงศพใกลกบั ศพใคร ใหผูตายไปตีสนิทหาพรรคพวกไว
จากนั้น ก็กลบดิน เปนอันเสร็จพิธี
พิธีทําบุญ
เมื่อฝงศพเรียบรอยแลว ภายใน ๓ วัน หลังจากฝงศพ ญาติพี่นอ งนําอาหารไปให ณ
ตําแหนงทีเ่ ตอวเกนัดหมายไวทุกเชา พอเชาวันที่ ๓ ญาตินําอาหารไปวางไวบนหลุมศพพรอมกับ
เอากอนหินเรียงรอบหลุมฝงศพ โดยเรียงใหสูงเทาเนินดินที่นูนขึ้นมา การเรียงกอนหิน หากผูตาย
เปนผูชาย
ใหเรียงทางซาย ๙ รอบ เรียงทางขวา ๖ รอบ หากผูตายเปนผูหญิงใหเรียงทาง
ดานซาย ๖ รอบ
เรียงทางดานขวา ๓ รอบ สวนทางเทาของหลุมฝงศพใหวางกอนหินเปนรูป
ประตู
หลังจากฝงศพได ๑๓ วัน ญาติพี่นองจะรวมกันทําบุญครบ ๑๓ วันใหผูตายอีกครั้ง โดยที่
เตอวเก และญาติไปเรียกวิญญาณของผูตายใหกลับมาเยี่ยมบาน ใหวิญญาณของผูตายสิงสถิตอยู
ที่สือกะ (ผีบรรพบุรุษ) เตอวเก จะทําพิธีอาบน้ําวิญญาณของผูตาย
เนื่องจากพิธอี าบน้ําวิญญาณมี ๒ ขั้นตอน ดังนั้นเครื่องเซนที่ใชในพิธีอาบน้ําจึงมี ๒ ชุด
ดวยกัน แตละชุดประกอบดวย ขาว ไกเปน ๑ ตัว น้ําตมไข ไขตมครึ่งซีก ไมไผผาครึ่งยาว ๕ นิ้ว
ขั้นตอนที่ ๑ อาบน้ําวิญญาณที่ชื่อวา ซือ [sˆ˘]# โดยการนําเอาน้ําตมไขมาลางไมไผ ชาวม
งเรียกไมไผนวี้ า กั่ว [ku›a] พรอมทั้งบอกใหวิญญาณมากินขาวกับไขตม เรียกวา ขาวกันหิว
จากนั้นนําไกที่เตรียมไว มาเชือดตรงสือกะ พรอมทั้งสวดใหไกนําทางวิญญาณผูตายขึ้นสวรรค
เสร็จพิธีแลวคนในบานจะนําไกนั้นไปทําเปนอาหาร
ขั้นตอนที่ ๒ อาบน้ําวิญญาณที่เรียกวา ปลี [pli#˘] โดยทําเหมือนกับขั้นตอนที่ ๑ แตตอง
ใชเครื่องเซนอีกชุดหนึ่ง
เปนอันเสร็จสิน้ กระบวนการพิธีกรรมงานศพ

บทสงทาย
อาจกลาวไดวา เมื่อมีการเกิดก็ยอมมีการตาย เปนเรื่องธรรมดาโลก สวนการทําพิธี
ใหกับผูตายนัน้ ก็ดว ยความเชื่อที่วาทําแลวบุคคลที่ตนรักจะตองพบความสุคติในอีกภพหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม บางขั้นตอนที่เรียบงายอยางเชนการไมนําศพใสโลงระหวางรอวันนําไปฝง ทําใหพบสัจ

ธรรมที่วา ตายแลว รางกายยอมเนาเปอยผุพัง อยาไปยึดมั่นถือมั่น ทรัพยสมบัติ อํานาจ แมมีชีวิต
ก็ใชได แตอยามัวเมากับสิง่ เหลานี้ใหมาก เพราะตายไปทานไมสามารถเอาไปดวยได นอกจาก
ความดีหรือความชั่วเทานัน้ ทีค่ นรุนหลังจะกลาวถึง
ความเชื่อในพิธีกรรมตางๆของชาวปาคาไมใชเรื่องงมงาย หากถือเปนภูมิปญญาอยาง
หนึ่งของชาวบาน ถาจะกลาววาเปนวิถีทางจิตวิทยาที่นําไปใชในการดําเนินชีวติ ใหชาวบานสงบ
รมเย็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็คงไมผิดนัก ซึ่งควรรักษาไวไปจนถึงชัว่ ลูกชั่วหลาน
อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวา ตราบใดที่ชาวบานทําดวยความเชื่อและความศรัทธา
อยางพรอมเพรียงกัน ผลที่ไดยอมดีตอจิตใจและการดําเนินชีวิตแนนอน แตหากขาดความเชื่อและ
ความศรัทธาแลว ความเปนเอกภาพของการใชชีวิตรวมกันก็จะหายไป
ดังนั้นผูเขียนคิดวานาจะมีงานที่ผูสนใจสามารถศึกษาตอในแงจิตวิทยาหรือแงสังคมวิทยา
เชน
การเปรียบเทียบความเชื่อทางพิธีกรรมดั้งเดิมกับความเชือ่ ในศาสนาใหมวามีผลตอ
สัมพันธภาพของชุมชนภายในเผาอยางไร เปนตน
ผูบอกขอมูล
นายวิชยั
แซจาง
ชาวบานปาคา
นายเสง
กระจางพายัพ ผูชวยผูใหญบาน บานปาคา
เชิงอรรถ
๑. หมูบานปาคาแตเดิมนั้นชื่อหมูบานผูใหญยี ตอมาทางราชการใหเปลี่ยนเปนชื่อ หมูบานปาคา ประชาชนที่อาศัยเปนชาวเขา
เผามงทั้งหมด ที่ตั้งของหมูบานหางจากอําเภอเมืองกําแพงเพชรประมาณ ๗๙ กิโลเมตร เปนทางเรียบประมาณ ๕๒ กิโลเมตร และ
เปนทางขึ้นเขาประมาณ ๒๗ กิโลเมตร มีประชากร ๙๗ หลังคาเรือน ๗๙๙ คน อาชีพหลักของชาวบานคือ การทําไรขาวโพดและ
ไรขิง ในหมูบานไมมีน้ําประปาภูเขา และไมมีไฟฟาใช ปจจุบันผูนําหมูบาน คือผูชวยผูใหญบาน เสง กระจางพายัพ
๑. การฝงรก เมื่อเด็กคลอดออกมาแลว พอแมจะนํารกของทารกไปฝงไวในบาน กลาวคือ รกเด็กผูหญิงจะฝงไวในหองนอน รก
เด็กผูชายฝงไวที่เสาหลักกลางบาน
เพราะเชื่อวา ผูชายเมื่อแตงงานแลว ตองอยูบานหลังนี้ สวนผูหญิงเมื่อแตงงานตองไปอยู
บานสามี
๒. “เสียภาษี” หมายถึงการจายคาอยูอ าศัยในแผนดิน ตามความเชื่อของชาวมง
๓. วันหนึ่งผูเขียนไปพบปะพูดคุยกับชาวบานไดมีโอกาสเขาไปชมภายในบาน พบวา ภายในบานชาวมง มีผีสิงสถิตอยูตามจุดตาง
ๆ ซึ่งพอเฒาเจาของบานไดใหความรูดวยมิตรไมตรี วาภายในบานมีผีทั้งหมด ๕ ผีดวยกัน คือ
๑. สือกะ [tsˆ‡˘ ka¤/] คือผีบรรพบุรุษ อยูตรงผนังบาน ตั้งตรงขามประตูบาน
๒. ดูตรั๊ง [duﬂ˘ tRa¤N] คือผีเสากลางบาน
๓. ตรั๊งสู [tRa¤N tsu›˘] คือผีเตาไฟ (เตาไฟสําหรับทําอาหารหมู)
๔. ตรั๊งจู [tRa¤N t˛u¤˘] คือผีเตาไฟ (เตาไฟหุงหาอาหารสําหรับคน)
๕. ตรั๊งจง [tRa¤N t˛o¤N] คือผีประตูบาน
๑.
ชาวบานเชื่อวาวิญญาณวัวสามารถจะนําทางวิญญาณของผูตายไปสูส วรรคไดอยางถูกตอง แตมีชาวบานคนหนึ่ง(ซึ่งมีระดับ
การศึกษาไมสูง)ไดกลาวในอีกมุมมองหนึ่งวา ยิ่งฆาวัวมาก ยิ่งทําใหผูตายมีบาปมากขึ้น และจะไมไดไปผุดไปเกิด ผูเขียนกลับคิด

วาบาปนาจะตกแกผูที่ฆาวัวมากกวา อยางไรก็ตาม นี่เปนความเชื่อที่ชาวบานยึดถือ วาจะทําใหชีวิตความเปนอยูข องพวกตนรมเย็น
ตลอดไป
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